
لكي: كتاب  ملا ا لفقة  ا لقني يف  لت   ا
لكي : املؤلف  ملا ا البغدادي  لثعليب  نصر ا بن  بن علي  لوهاب  عبد ا بو حممد   أ

  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وصلى اهللا على سيدنا حممد واله وصحبه وسلم

هللا نشكره ونستعينه  احلمد: قال القاضي اجلليل أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي رمحه اهللا
  ونستغفره ونعبده ونذكره 

ونؤمن به وال نكفره ونسأله الصالة على خريته من خلقه حممد نبيه صلي اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 
  .وأزواجه وذريته صالة تامة حنظى بفضيلتها ونسعد مبزيتها آمني

  كتاب الطهارة

  مدخل

  كتاب الطهارة

جبة على كل من لزمته الصالة وهي ثالثة أنواع وضوء وغسل وبدل منها عند الطهارة من احلدث فريضة وا
  .تعذرمها وهو التيمم

فأما الوضوء ففي مثانية مواضع وهي الوجه وداخل الفم وداخل األنف وما بني الصدغ واألذن واليدان إىل آخر 
  .املرفقني والرأس واألذنان ظاهرمها وباطنهما والرجالن إىل آخر الكعبني

فرض وسنة : غسل ومسح فاملسح بالرأس واألذنني والغسل فيما عداها وأحكامه ثالثة أنواع: هارته نوعانوط
  .وفضيلة

ففروضه ستة وهي النية وغسل الوجه كله وغسل اليدين إىل آخر املرفقني واملسح بالرأس كله وغسل الرجلني إىل 
غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإلناء واملضمضة الكعبني وما به يفعل ذلك وهو املاء املطلق وسننه سبع وهي 

  واالستنشاق وغسل البياض الذي بني الصدغ واألذن ومسح داخل 

وفضائله ثالث وهي السواك قبله والتسمية عند بعض . األذنني ويف ظاهرمها خالف وجتديد املاء هلما والترتيب
  . تفصيلهاصحابنا وتكرار مغسوله مرتني أو ثالثا هذا ذكر مجلة وحنن نبني

  فصل
أما النية فقد بينا أهنا من فروضه وهي قصده به ما لزمه والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع احلدث أو استباحة فعل 
معني يتضمن رفع احلدث ومعىن رفع احلدث استباحة كل فعل كان احلدث مانعا منه ومعىن تعيني ما يتضمن ذلك 

ح إال بعد التطهر من احلدث وذلك كالصلوات كلها على اختالف هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه ال يستبا



أنواعها من الصلوات املعهودة وصالة الكسوف واجلنازة وسجود القرآن على اختالف أحكامها من فرض على 
األعيان أو على كفاية وسنة ونفل وكالطواف بالبيت كل هذا ال جيزئ إال بعد التطهر من احلدث فقصده استباحة 

  .قصده استباحة مجيعهواحدة ك

وحده ما احندر من منابت شعر الرأس إىل آخر الذقن لألمرد وآخر اللحية " إيعاب مجيعه"وأما الوجه فالفرض 
للملتحي طوال وما دار عليه من العذارير عرضا فإن كان عليه شعر لزم إمرار املاء عليه مث ينظر فإن كان كثيفا قد 

قل الفرض إليه وسقط فرض إيصال املاء إىل البشرة وإن كان خفيفا تبني منه ستر البشرة سترا ال تتبني معه انت
البشرة لزم إمرار املاء عليه وعلى البشرة وسواء يف ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة 

  .ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما حتت بشرة
رفقني على ختليل أصابعهما وأما الرأس فهو ما صعد عن اجلبهة إىل آخر وأما اليدان ففرض غسلهما إىل استيفاء امل

  القفا طوال وإىل األذنني عرضا واختلف يف األذنني هل مها منه حقيقة أو حكما فمن
أوجب مسحهما عدمها منه ومن مل يوجبه عدمها زائدتني عليه واالختيار يف صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من 

  .ا إىل مؤخره مث يردمها إىل حيث بدأمقدمه مث مير هبم
والفرض يف تطهري القدمني غسلهما إىل الكعبني والكعبان مها اللعظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل الناتئان يف 

  .طرف الساق ومها داخالن يف الوجوب وعلى أقطعهما غسل ما بقي له منهما خبالف املرفقني

الذكر والذي جيب أن يقال أن التفريق يفسده مع التعمد أو التفريط ومع ومن شيوخنا من يعد املواالة فرضا مع 
الطول املتفاحش اخلارج عن املواالة وال يفسد قليله وال على وجه السهو هذا الكالم يف تفصيل فروضه وبيان املاء 

  .املطلق يأيت يف موضعه إن شاء اهللا
  فصل

اإلناء وذلك من سنة الوضوء لكل طاهر اليد مريد للوضوء بأي  فأما بيان سننه فمنها غسل اليدين قبل إدخاهلما يف
نوع كان انتقاض وضوئه من األحداث وأسباهبا من بول أو غائط أو ريح أو نوم من ليل أو هنار أو ملس أو مس 

  .فرج أو كان جمددا للوضوء
وأما تطهري داخل . ضخضه وميجهوأما تطهري داخل الفم فإنه سنة وهو املضمضة وصفتها أن يوصل املاء إىل فيه مث خي

  .األنف فإنه سنة وصفته أن جيذب املاء إىل خياشيمه وهو االستنشاق ويستحب له املبالغة فيه إال يف الصوم

وأما غسل البياض الذي بني الصدغ واألذن فسنة ويستوىف مجيعه بالغسل وأما األذنان فيستحب استيفاؤمها باملسح 
  .ابع إىل الصماخني وقد بينا القول يف الرجلنيظاهرمها وباطنهما وإدخال األص

وأما بيان الترتيب املسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمى اهللا ويغسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء مث يتمضمض مث 
يستنشق مث لينتشر مث يغسل وجهه يبدأ من أعاله مث ميىن يديه مث يسرامها من أطراف االصابع إىل املرافق مث ميسح 

  .لرأس على الصفة اليت ذكرنا مث املسح باألذنني مث يغسل ميين رجليه مث يسرامهاا
  فصل

فأما فضائله فالسواك بعود يابس أو رطب إال أن يكون صائما فيكره له األخضر خيفة ان يصل طعمه اىل احللق 
  .فيفطره فإن مل جيد شيئا فإن أصبعه جيزيه



سوح فيكرره مرتني أو ثالثا الثالث أفضل من االثنني وما زاد على وأما التكرار ففضيلة يف املغسول دون املم
  .الثالث سرف ممنوح واملرة هي الفرض وال فضيلة يف تكرار مسح الرأس واألذنني

  باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته

  باب ما يوجب الوضوء وما ينقصه بعد صحته
داث املوجبة للوضوء فهي ما خرج من السبيلني من يوجب الوضوء شيئان أحداث وأسباب لألحداث فأما األح

املعتاد دون النادر اخلارج على وجه املرض والسلس من غائط أو ريح أو بول أو مذى أو ودى إذا كان ذلك على 
غري وجه السلس واالستنكاح وإن كان البول واملذى خارجني على وجه السلس واالستنكاح فال وضوء فيهما 

ن السبيلني من غري املعتاد كاحلصى والدم والدود فال وضوء فيه ويفسد الوضوء الردة واجب وكذلك ما خرج م
وال يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غري السبيلني من قيئ وال قلس وال بلغم وال رعاف وال حجامة وال 

  .فساد وال غري ذلك
زوال العقل بالنوم والسكر : حدمهاوأما أسباب األحداث فهي ما أدت إىل خروج األحداث غالبا وذلك نوعان أ

  .واجلنون واإلغماء
فأما النوم املستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غري ذلك وما 

  .دون االستثقال جيب منه الوضوء يف االضطجاع والسجود وال جيب يف اجللوس
  .بقليله وكثريه وأما السكر واجلنون واإلغماء فيجب الوضوء

  .وهو ضربان ملس النساء ومس الذكر: والنوع اآلخر
فأما ملس النساء فيجب منه الوضوء إذا كان للذة قليال كان أو كثريا مباشرا أو من وراء حائل رقيق ال مينع اللذة 

ألعضاء إذا وجد وأن كان صفيقا مل يوجب الوضوء ملنعه اللذة وال فرق بني اللمس باليد أو الفم أو بغريمها من ا
  اللذة وال بني 

  .ملس االعضاء أو الشعر إذا كان هناك لذة وال فرق بني الزوجة واالجنبية وذات احملرم
وأما مس الذكر فاملراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديني كلمس النساء وعند املغاربة وبعض البغداديني 

  .تلف فيهببطن الكف أو األصابع فقط ومس املرأة فرجها خم
وال وضوء من مس األنثيني وال الدبر وال شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنة الباطنة كتحت االبطني وما بني 

الفخدين وما أشبه ذلك وال من أكل شيئا أو شربه كان مما مسته النار أو مما مل متسه وال من قهقهة يف صالة أو 
  .غريها وال من ذبح هبيمة أو غريها

  لغسلباب ما يوجب ا

  :جيب الغسل على الرجل بشيئني
إنزال املاء الدافق عن اللذة يف نوم أو يقظة فإن عرى عن اللذة فال غسل فيه واإليالج باحلشفة يف قبل أودبر وعلى 

  . املرأة هبذين وبشيئني آخرين ومها احليض والنفاس وهو خروج الولد وعليهما بإسالم الكافر منهما



  باب صفة االغتسال

أن الغسل من اجلنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة فمفروضات قد بينا 
فيستوي " وهذا عندنا من شرط كونه غسال"ثالث وهي النية وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع املاء 

مبا يفعل به الوضوء من املاء املطلق فإما  فيه الغسل والوضوء إال أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل
  .أنه سنة: الوجوب واآلخر: مسنوناته فهي املضمضة واالستنشاق ويف ختليل اللحية روايتان إحدامها

وأما الفضيلة فهي أن يبدأ بغسل يديه مث يتنظف من أذى إن كان عليه مث يتوضأ وضوء للصالة مث خيلل أصول شعر 
  ثالثا مث  رأسه باملاء مث يغرف عليه

  باب املياه وأحكامها

األصل يف املياه كلها الطهارة والتطهري على اختالف صفاهتا ومواضعها من مساء أو أرض أو حبر أو هنر أو عني أو 
بئر ملح أو عذب أو راكد كان باقيا على اصل مياعته أو ذائبا بعد مجوده اال ما تغريت أوصافه اليت هي اللون 

ها من خمالطة ما ينفك عنه غالبا أو مبا ليس بقرار له وال متولد عنه فما تغري بذلك فإنه خارج والطعم والريح أو أحد
عن أصله مث املخالط له على ضربني طاهر وجنس فالطاهر يسلبه التطهري فقط فيصري طاهرا غري مطهر كسائر 

 حد يف ذلك مضروب وال مقدار املائعات والنجس يسلبه الصفتني مجيعا الطهارة والتطهري ويصري به جنسأ من غري
" كماء احلب"موقوت سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي ال مادة له وال أصل إذا خالطته جناسة ومل تغريه 

  .واجلرة وسائر أألواين وآبار الدور الصغار
مطلق ومضاف وال يكره يف الكثري كاحلياض والغدر واآلبار الكبار وجيمع أوصافه أن يقال املاء على ضربني 

  فاملتطهري هو املطلق دون املضاف 

فاملطلق ما مل يتغري أحدا أوصافه مبا ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له وال متولد عنه فيدخل يف ذلك املاء القراح وما 
تغري بالطني آلنه قراره وكذلك ما جيري على الكربيت وما تغري بطول املكث النه متولد عن مكثه وما تغري 

  .النه من باب مكثه وما انقلب عن العذوبة إىل امللح النه من أرضه وطول إقامته" طحلببال"
ويدخل فيه املاء املستعمل على كراهة استعماله وكذلك القليل الذي مل تغريه النجاسة واملضاف نقيض املطلق وهو 

جنس ومصاف طاهر وذلك  ما تغري أوصافه أو أحدها من خمالط له مما ينفك عنه غالبا وهو على ضربني مضاف
حبسب املخالط له وما تغري بزعفران أو عصفر أو كافور أو غري ذلك من الطيب أو بلنب أو خل أو بشيء من 

  .املائعات أو اجلامدات النه مما خالطه ما ينفك عنه غالبا فشبه مباء الباقا فهو طاهر غري مطهر
  فصل

يتوقي النجاسات غالبا كالكلب واخلنزير واملشركني فأسئارهم  إال ما ال" السؤر"واحليوان كله طاهر العني طاهر 
مكروهة ويف احلكم طاهرة إال ما تغري منها عند إصابتهم النجاسة أكل الكلب امليتة وأكل النصراين اخلنزير وشربه 

  .اخلمر فإنه جنس

غ فيه الكلب من سائر املائعات يف املاء سبعا ويراق املاء استحبابا وال يراق ما ول" ولوغ الكلب"ويغسل اإلناء من 
ويف غسل اإلناء منه روايتان وأسآر البغال واحلمري وسائر الدواب والسباع والطري طاهرة اال يكون شيء منها يأكل 



النجاسة على ما بيناه ويف غسل اإلناء من ولوغ اخلنزير روايتان مث احليوان بعد ذلك على ضربني بري وحبري 
وميتا كان مسكا أو غريه كان مما له شبه يف الرب أو مما ال شبه له ينجس يف نفسه وال ينجس فالبحري طاهر العني حيا 

  .ما مات فيه من مائع وجيوز التطهر مبا مات فيه على اإلطالق اال أن تغريه فيصري مضافا ال جنسا
ة والسنانري فمات مات والربي ضربان منه ما له نفس سائلة كسائر ما ذكرناه من الدواب وغريها من الطري والفأر

من ذلك جنس يف نفسه وينجس ما مات فيه من مائع غريه أو مل يغريه وال ينجس املاء إال أن تغريه النجاسة إال أنه 
يستحب نزح البئر اليت متوت فيها حبسب كرب الدابة وصغرها وكثرة ماء البئر وقلته وذلك توق واستحباب وما 

  .لتغريتغري وجب نزح مجيعه إىل أن يزول ا
والضرب اآلخر ما ال نفس له سائلة كالزنبور والعقرب واخلنفساء والصرار وبنات وردان وشبه ذلك فحكم هذا 

حكم دواب البحر ال ينجس يف نفسه إذا مات وال ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء وكذلك ذباب العسل 
  .والباقالء ودود اخلل

  .من املسنونات واملفروضات والقربات مبائع سوى املاء املطلقوال جيوز التطهر من حدث وال جنس وال بشيء 
  .ونبيذ التمر املسكر جنس كاخلمر وال جيوز شربه وال التطهر به للحدث وال للنجس

  باب يف االستنجاء وآداب االحداث
ن يكون يف منزله وخيتار ملريد الغائط والبول أن يبعد مبوضع ال يقرب منه أحد وال يتسقبل القبلة وال يستدبرها إال أ

  أو بني البنيان فيجوز ذلك
" كاملستبحر"وال شاطئ هنر وال يف ماء دائم إال أن يكون كثريا جدا " قارعة الطريق"وال ينبغي له قضاء احلاجة على 

وال يكلم أحدا يف حال جلوسه للحدث وإذا أراد االستنجاء فبشماله إال أن يكون له عذر ويفرغ املاء على يديه 
يالقي هبا األذى واألفضل له أن جيمع بني املاء واألحجار ويبدأ باألحجار فإن اقتصر على أحدمها أجزأه قبل أن 

واملاء أفضل وإن اقتصر على األحجار جاز ما مل يعد املخرج أو ما يقاربه فإن انتشر على ذلك املوضع مل جيزه إال 
  .املاء

وكل جامد حيصل به اإلنقاء فهو كاحلجر يف اإلجزاء وقد خيالفه  ويستحب له أن يأيت بالثالثة وأن أنقى بدوهنا أجزأه
يف إباحة االبتداء إذا كان مما له حرمة ويكره له العظم والبعر وإن وقع هبما اإلنقاء جاز ومن ترك االستنجاء 

  وصلي بالنجاسة، فإن كان لعذر من سهو أو عدم ما يزيلها به" واالستجمار"

 الوقت وإن كان عامدا قادرا على اإلزالة مل جيزه وأعاد أبدا وليس على من بال أن أجزأه وأعاد إن وجد املاء يف
ذكره ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من طالة أو " ينتثر"يقوم أو يقعد أو يزيد يف التنحنح ولكن 

يف الرمل واملواضع اليت يأمن إقصار ويكره البول قائما يف موضع صلب ال يأمن تطايره عليه أو مقابلة الريح وجيوز 
  .ذلك فيها

  باب منه آخر

كل مائع خرج من أحد السبيلني جنس وذلك هو البول والغائط واملذى والودى واملين ودم احليض والنفاس 
واالستحاضة وغري ذلك من أنواع البلل والدماء كلها جنسة من إنسان أو حيوان له نفس سائلة جتوز الصالة بقليلها 

  .بكثريها إال دم احليض ففيه روايتانوال جتوز 



بل حيوان حمرم األكل فهو جنس وبول حيوان مكروه األكل فهو مكروه وبول حيوان : واألبوال على ثالثة أضرب
  .مباح األكل فهو طاهر مباح اال أن يعرض ما مينعه مثل أن يكون غذاء ذلك احليوان النجاسة أوغالبه

 حياة فيه كالشعر والصوف والوبر وكل حيوان يف ذلك واحد وجلود امليتة كلها وأجزاء امليتة كلها جنسة إال ما ال
  . جنسة ال يطهرها الدباغ غري أنه جيوز استعماهلا يف اليابسات وعظم امليتة وقرهنا جنس

  باب التيمم

يت يتيمم هلا من جيوز له التيمم من احملدثني وشروط جوازه وصفة التيمم وما يتيمم به والصلوات ال: وفصوله مخسة
  .وتؤدي به فأما من جيوز له التيمم فكل حمدث حدثا أعلى أو أدين ممن يلزمه الوضوء أو الغسل

عدم املاء الذي يتطهر به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية مل يلزمه استعماله : وأما شروط جوازه فشرطان
لشرطني متعلق بشروط منها ما يعم ومنها ما والشرط اآلخر تعذر استعمال املاء مع وجوده وكل واحد من هذين ا

خيص فأما ما يعم فهو أن يكون حمتاجا إىل التيمم وذلك بأن يدخل الوقت ويتوجه عليه فرض الصالة فإن قدمه على 
  .ذلك فال جيزئه

ا غري وإن وجده بثمن مثله أو غالب" واعوازه"وأما ما خيص فهو عادم املاء ال جيوز له التيمم إال بعد طلب املاء 
وهذه الشروط منتفية يف القسم اآلخر وهو تعذر استعماله وأما جوازه " جيحف به"لزمه شراؤه إال أن " متفاحش"

لتعذر االستعمال فيعترب فيه أربعة شياء خوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض خياف معه ما 
  .ذكرناه
  .و سباعا فيجوز له التيممأن جيد املاء وخياف خلروجه إليه لصوصا أ: والثاين
أن خياف مىت تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو تأخر اجمليء به أو لبعد املسافة يف الوصول إليه أو : والثالث

  ".والرشاء"لعدم اآللة اليت توصله إليه كالدلو 
ال أو يغلب على ظنه أن خياف على نفسه أو إنسان يراه التلف من شدة العطس أو خياف ذلك يف ثاين ح: والرابع

  أنه ال جيده وأما احملبوس فكعادم 

املاء وكذلك املريض الذي عنده ماء وال جيد من ينأوله إياه فهو كعادم اآللة وليس من شرطه أال يكون حاضرا بل 
  .جيوز للحاضر واملسافر على الشروط اليت ذكرناه

جهه كله ويديه إىل املرفقني وقيل إن اقتصر على وأما صفة التيمم فهي أن يضع يديه على الصعيد مث ميسح هبا و
  .الكوعني أجزأه

  .واالختيار ضربان وإن اقتصر على واحدة جاز
والنورة والرمل والزرنيخ وغري " واجلص"فأما ما يتيمم به فاألرض نفسها وما تصاعد عليها من أنواعها كالتراب 

ز باحلجر الصلد الذي ال يتعلق باليد شيء منه فأما شيء بالكف بل جيو" علوق"ذلك مما يف بابه وليس من شروطه 
ما يتيمم له فكل قربة لزم التطهر هلا باملاء كالصلوات كلها ومس املصحف وغسل امليت وال يكاد يتصور يف 

الطواف إال للمريض وال جيوز التيمم جلنازة يف احلضر إال أن يتعني الفرض عليه وال جيوز اجلمع بالتيمم بني صلوات 
على وجه وجيوز بني نوافل عدة وجيوز اجلمع بني الفرض والنفل إذا قدم الفرض قبل النفل وجيوز التنفل  فروض

بتيمم الفرض وال جيوز الفرض يتيمم النفل واجلنب ينوي بتيممه احلدث األصغر ناسيا جلنابته ففيه روايتان وال خيلو 



ن وجود املاء يف الوقت أو يغلب على ظنه وجوده مريد التيمم من ثالثة أحوال إما أن يغلب على ظنه اليأس م
هذا هو االختيار . ويقوي رجاؤه أو يتسأوى عنده اآلمران فاألول يتيمم أول الوقت والثاين آخره والثالث وسطه

ومن تيمم مث وجد املاء فله ثالثة أحوال إما أن جيده قبل الدخول يف الصالة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها 
ألول يلزمه استعماله ويبطل تيممه إال أن يكون الوقت من الضيق حبيث خيشى معه فوات الصالة إن تشاغل به فا

والثاين ميضي على صالته وال يؤثر وجود املاء شيئا وكذلك الثالث والتيمم ال يرفع احلدث وفائدة ذلك شيئان منع 
  .مه تطهر للحدث املتقدماجلمع بني الفرضني بتيمم واحد وإنه إذا وجد املاء بعد تيم

  باب املسح على اخلفني وما يتعلق به

املسح على اخلفني جائز يف السفر واحلضر للرجال والنساء إذا أدخل رجليه يف اخلفني بعد كمال وضوئه من غري 
  ، توقيت مبدة من الزمان ال يقطعه إال اخللع

نع متابعة املشى ويستحب للمقيم خلعه كل أو حدوث ما يوجب الغسل كان اخلف صحيحا أو فيه خرق يسري ال مي
غري جملدين ويف اجمللدين " جوربني"مجعة للغسل وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم املسح وال جيوز املسح على 

واجلرموقني روايتان واملختار مسح أعالمها وأسفلهما فإن اقتصر على أعالمها أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما مل 
ملسح على عمامة وال على مخار وال على حائل دون عضو سوى الرجلني إال لضرورة كسر أو جرح جيزه وال جيوز ا

  .فيمسح على اجلبائر والعصائب شدمها حمدثا أو متطهرا خبالف اخلفني

  باب يف احليض والنفاس وما يتصل هبما

فأما دم احليض فهو . ضةالرحم ثالثة دم حيض ودم نفاس ودم علة وفساد وهو االستحا" ترخيها"والدماء اليت 
ودم "اخلارج من الفرج على وجه الصحة بغري والدة والنفاس ما كان عقيب الوالدة والفساد ما خرج عن صفتيهما 

  ". احليض والنفاس مينعان أحد عشر شيئا

وهي وجوب الصالة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصالة 
اع يف الفرج وما دونه والعدة والطالق والطواف ومس املصحف ودخول املسجد واالعتكاف ويف قراءة واجلم

  .القرآن روايتان ومينع اجلنب من القرآن إال اآليات اليسرية للتعوذ
وأقل احليض والنفاس ال حد له وأكثر احليض مخسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون يوما وال حد ألقل االستحاضة 

كثرها وال بد من طهر يفصل بني احليضتني وأقله مخسة عشر يوما على الظاهر من املذهب وال حد ألكثره وال أ
واحلائض ضربان مبتدئة ومعتادة فاملبتدئة تترك الصالة برؤية أول دم تراه إىل انقطاعه وذلك إىل متام مخسة عشر 

فإن اعتربنا اخلمسة عشر يوما اغتسلت وصلت يوما أو مدة أيام لذاهتا على اختالف الرواية فإن زاد على ذلك 
  .وصامت وكانت مستحاضة وإذا اعتربنا أيام لذاهتا استظهرت بثالثة أيام ما مل جتاوز مخسة عشر يوما

ويف املعتادة روايتان إحدامها بناؤها علي عادهتا وزيادة ثالثة أيام واألخرى جلوسها إىل آخر احليض مث يعمالن فيما 
إن كانت من أهله فإن عدمتا التمييز صلتا أبدا ومل تعتربأبعاده وإذا انقطعت أيام احليض والنفاس  بعد على التمييز

  وجب التلفيق إىل أن تكمل األيام املعتربة يف اجللوس مامل



  .يتخللها طهر كامل فيكون ما بعده حيضا مؤتنفا والصفرة والكدرة كالدم األمحر واألسود
اضة شيئا مينعه احليض وللطهر عالمتان اجلفوف والقصة البيضاء وإذا طهرت واحلامل حتيض وال متنع االستح
  .احلائض مل توطأ إال بعد الغسل

  كتاب الصالة

  مدخل

  كتاب الصالة

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

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

الصالة ركن من أركان الدين ومعامله ومما بىن اإلسالم عليه وهي يف الشرع على مخسة أقسام فرض على األعيان 
وفرض على الكفاية وسنة وفضيلة ونافلة فالفرض على األعيان الصلوات اخلمس وهي الظهر والعصر واملغرب 

ء اآلخرة والفجر ووجوب اجلمعة داخل يف وجوب الظهر ألهنا بدل منها إذ ال جيتمع وجوهبما ألهنما والعشا
  .يتعاقبان

والفرض على الكفاية الصالة على اجلنازة والسنة على ضربني سنة مبتدأة إما ألوقات وإما ألسباب تفعل عندها 
س صالة الوتر وصالة العيدين وصالة كسوف وسنة مشترطة يف عبادة غريها فاألول هي السنة املفردة وهي مخ

الشمس واالستسقاء واختلف يف ركعيت الفجر فقيل إهنا سنة وقيل من الرغائب والضرب الثاين ركعتا الطواف 
والركوع عند اإلحرام والفضيلة حتية املسجد وصالة خسوف القمر وقيام شهر رمضان وقيام الليل وسجود القرآن 

ظهر وقبل العصر ووقت الضحى وسائر ما يتنفل به إبتداء غري متعلق بسبب يقتضيه وال والنافلة ركعتان بعد ال
  .وقت بعينه

فإذا ثبت هذا فالصلوات اخلمس اليت هي فرض على األعيان من جحد وجوهبا فهو كافر ومن تركها أو واحدة منها 
  معترفا بوجوهبا غري جاحدا هلذا فليس

تأخريها عن وقتها فإن أتى هبا وإال قتل وهلا أوقات خمتلفة األحكام منها بكافر ويؤخذ بفعلها وال يرخص له يف 
  .أوقات ال جيوز تقدميها عليها وال تأخريها عنها

  .وتنقسم إىل أوقات توسعة وتضييق ومنها ما يتعلق به الفوات ومنها ما ال يتعلق به وحنن نبني ذلك إن شاء اهللا
  فصل

أما القضاء فيذكر فيما بعد وأما وقت األداء فعلى مخسة أضرب وقت األوقات وقتان وقت أداء ووقت قضاء ف
اختيار وفضيلة ووقت إباحة وتوسعة ووقت عذر ورخصة ووقت سنة يأخذ شبها من وقت الفضيلة والعذر ووقت 

  .تضييق من ضرورة
يتعلق به من الثواب وفائدة الفرق بني وقت االختيار والفضيلة وبني اإلباحة والتوسعة إن وقت االختيار والفضيلة 



والفضل أكثر مما يتعلق بوقت اإلباحة والتوسعة من غري مأمث يلحق بتأخري العبادة إىل وقت التوسعة وذلك كفضيلة 
  .أول الوقت على وسطه وفضيلة وسطه على آخره

لة إىل وفائدة الفرق بني وقت العذر والرخصة وبني وقت اإلباحة والتوسعة أن له تأخري الصالة عن وقت الفضي
وقت اإلباحة والتوسعة ابتداء من غري عذر لواله مل يكن له تأخريها إما حظرا وإما ندبا كتأخري الصالة عن أول 

الوقت إىل آخره وليس كذلك يف العذر والرخصة ألنه إمنا أبيح لوجد العذر أو لتوقعه على طريق الرفق مع صحة 
ر إذا أراد الرحيل وخاف أن جيد به السري أن جيمع بني الظهر أدائه يف الوقت املختار وإمكانه كترخيصنا للمساف

  .والعصر عقيب الزوال وإذا كان راكبا أن يؤخر املغرب امليل وحنوه وكرخصة اجلمع بني الصالتني يف املطر
وأما الوقت اآلخذ شبها من وقت الفضيلة والعذر فهو وقت سنة وفضيلة يؤتى هبا يف وقت العذر والرخصة وذلك 

  .مع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة ألن هذا يف صورة وقت العذر والتوسعة وهو مع ذلك فضيلة وسنةكاجل
وأما وقت التضييق والضرورة فهو تقدم العبادة على الوقت املتعلق بالفضيلة الذي ال جيوز قبله لوال الضرورة مل 

للحائض : مل يؤخر إليه وهذا الوقت خلمسةتقدم عليه أو تأخريه إىل الوقت الذي يتعقبه الفوات لوال الضرورة 
  تطهر،

وكل قسم من . واملغلوب يفيق، والكافر يسلم، والصيب يبلغ، واملسافر يقدم، واحلاضر يسافر، ومن قد نسي صالة
هذه األقسام يرد بيانه يف موضعه إن شاء اهللا إال أن البداية ها هنا بأوقات الوجوب اليت يتعلق األجزاء هبا ويف 

  .ها وضيقها مث نعقب ذلك بفروض الصالة وسننها مث ما يقتضيه احلال من ترتيب األبوابامتداد
  فصل يف أوقات الصالة

أما وقت الظهر الذي ال جتب قبله وال جيوز تقدميها عليه فهو زوال الشمس ومعرفة ذلك يف غالب األحوال هو بأن 
ال يزال يف نقصان مع اتساع النهار كلما قرب من الزوال تقيم عودا مستويا فترى ظله يف أول النهار طويال ممتدا مث 

إىل أن ينتهي إىل حد يقف عنده مث يعود يف الطول فذلك هو الزوال ويستحب تأخريها يف مساجد اجلماعات إىل أن 
ك وقت يكون الفيء ذراعا واإلبراد هبا يف احلر أفضل مث ال يزال وقتها ممتدا إىل أن يكون زيادة الظل مثله ويعترب ذل

تناهي نقصانه وآخذه يف الزيادة ال من أصله فإذا بلغ مثله فهو آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر 
وتكون وقتا هلما ممتزجا بينهما فإذا زاد على املثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر فال يزال 

  .ممتدا إىل أن يصري كل شيء مثليه فذلك آخر وقت العصر
ويستحب يف العصر تأخريها قليال يف مساجد اجلماعات كنحو ما يستحب يف الظهر ال زيادة على ذلك بل تعجيلها 

  .بعد هذا التأخري أفضل وتأخريها زيادة على ذلك مكروه

ووقت املغرب الذي ال حتل قبله غروب الشمس وهو وقت واحد مضيق غري ممتد يقدر آخره بالفراغ منها يف حق 
رخص للمسافر أن ميد امليل وحنوه مث يصلي وذلك داخل يف باب األعذار والرخص وهو خارج عن كل مكلف وي
  .هذا الباب

ووقت العشاء اآلخرة مغيب الشفق وهو احلمرة ال البياض وآخر وقتها ثلث الليل األول ويتسحب يف مساجد 
أن ينقضي الثلث األول ووقت صالة  اجلماعات تأخريها قليال قدرا ال يضرب الناس مث ال يزال وقتها ممتدا إىل
  الفجر طلوع الفجر الثاين ويسمى الصادق وهو الضياء املعترض يف األفق

الذاهب فيه عرضا يبتدىء من املشرق ومعترضا حىت يعم األفق مث ال يزال ممتدا ما مل تطلع الشمس وهي الصالة 



  .الوسطى
ى ضربني منها ما يكون ابتداؤها علما على اإلجزاء يف والتغليس هبا أفضل فهذه أوقات الوجوب املبتدأة وهي عل

كل حال عموما ال خصوصا وذلك لثالث صلوات وهي الزوال يف الظهر وغروب الشمس يف املغرب وطلوع 
الفجر يف صالة الفجر فهذه األوقات هي أوقات الوجوب واإلجزاء فال جيوز تقدمي هذه الصلوات عليها بوجه ال يف 

  .حال عذره وال غريه
وأما املثل يف العصر ومغيب الشفق يف العشاء اآلخره فهو يف الرفاهية واالختيار ألن اإلجزاء والرخصة قد يتعلقان 

  .بتقدميهما على هذه األوقات يف حال ضرورة على ما نبينه إن شاء اهللا
  فصل

كافر يسلم والناسي فأما أوقات الضرورة والتضييق فهي خلمسة للحائض تطهر واملغلوب يفيق والصيب يبلغ وال
يذكر ويتصور يف أثنني من هؤالء العكس وهو أن يكون يف حق الطاهر حتيض واملفيق يغلب وال يتصور يف الصيب 

  .يبلغ ألنه ال يعود إىل الصغر

وال الكافر يسلم ألنه إذا ارتد مث عاد إىل اإلسالم مل يؤخذ بقضاء ما فات وأخذ يف حال التضييق مبا يؤخذ به الكافر 
  .صلي إذا أسلم وميكن تصويره يف الناسي يذكر وبسط ذلك يطولاأل

وبيان هذه األوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر خمتص به ال تشاركها فيه العصر بوجه ومنتهي هذا 
االختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتني للمسافر مث يصري الوقت مشتركا بينهما وبني العصر فال يزال 

ئما إىل أن يصري قبل الغروب بقدر أربع ركعات للحاضر أو ركعتني للمسافر فيزول االشتراك وخيتص االشتراك قا
الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه وإدراك وقت الصالة املعتد به هو إدراك ركعة منها وما قصر 

  .عن ذلك فليس بإدراك
م كافر وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما ميكنهم به فإذا طهرت حائض أو أفاق مغمى عليه أو بلغ صيب أو أسل

أداء الصالة من طهارة وستر عورة وغري ذلك قدر مخس ركعات يف احلضر أو ثالث يف السفر فعليهم الظهر 
والعصر إلدراكهم وقتهما وذلك لقاء ركعة من وقت الظهر املشترك وإدراك مجيع وقت العصر وإن كان الباقي 

مس فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم وخياطبون يف بالعصر فقط إلدراكهم وقتها ولو أدركوا أربعا أو أقل من اخل
من وقت العصر قدر ركعة فقط كانوا مدركني لوقتها فإن أدركوا دون ذلك مل يدركوا ما يلزمهم به وكذلك لو 

أو ثالثا على التفصيل  أخرت امرأة الظهر والعصر إىل أن طرأ عليها احليض وقد بقي من النهار قدر مخس ركعات
الذي ذكرناه فال قضاء عليها إذا طهرت ألهنا حاضت يف وقتهما وإن كان الباقي دون ذلك كان عليها قضاء الظهر 
إلدراك وقتها ومل يلزمها قضاء العصر ألهنا حاضت يف وقتها وكذلك احلكم يف املغلوب وغريه ومثل ذلك يف املغرب 

يق مغلوب وقد بقي للفجر قدر مخس ركعات فتلزمه الصالتان إلدراكه وقتهما والعشاء وهو أن تطهر حائض أو يف
فإن أدرك قدر ثالث ركعات سقطت املغرب لفوات وقتها وأنه لو صالها مل يبق للعشاء وقت وإن أدراك قدر أربع 

  .غربركعات فقيل يصليهما ألنه تبقى ركعة لعشاء وقيل يصلي العشاء فقط ألنه مل يدرك شيئا من وقت امل
وابن القاسم يرى يف الكافر يسلم أن يعترب الوقت من وقت إسالمه دون فراغه من أمره ويفرق بينه وبني غريه من 

أهل الضرورات ألنه مل يكن معذورا بتأخري الصالة وغريه من أصحابنا يسوي بينهم وهو النظر ألن باإلسالم قد 
  .سقط عنه التغليظ



والعصر فيذكرمها بعد دخوله احلضر فإن كان قدومه بقدر مخس ركعات فأكثر فأما املسافر ينسى يف سفره الظهر 
صالمها تامتني وإن كان دون ذلك صلى الظهر مقصورة لفوات وقتها والعصر تامة لبقاء وقتها وإن سافر وقد نسي 

وقتها  الظهر والعصر وكان عليه وقت أن فارق احلضر من النهار قدر ثالث ركعات صالمها مقصورتني إلدراكه
وهو مسافر فإن كان دون ذلك صلى الظهر تامة قضاء وصلى العصر مقصورة لبقاء وقتها وكذلك القول يف 

  .املغرب والعشاء

  باب يف ذكر األذان واإلقامة

مها سنتان غري واجبتني وسنة األذان يف اجلماعة الراتبة دون االنفراد واإلقامة أهبة للصالة يف اجلماعة واالنفراد 
يف الصبح تسع عشرة كلمة وغريها سبع عشرة كلمة وحكاية لفظ يف غري الصبح اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد  واألذان

أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على 
الصبح يزيد بعد حي على الفالح الصالة خري من النوم  الفالح حي على الفالح اهللا أكرب أهللا أكرب ال إله إال اهللا ويف

الصالة خري من النوم ولفظ اإلقامة اهللا أكرباهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا اشهد أن حممدا رسول اهللا حي على 
 الصبح الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال اله أال اهللا وال يؤذن لصالة قبل وقتها إال

والتوجه إىل القبلة يف األذان حسن واألفضل أن يوذن متطهرا وال يؤذن لنافلة ويستحب لسامع األذان أن حيكيه إىل 
  . آخر التشهدين وأن أمته جاز

  باب العمل يف الصالة

والصالة مشتملة على فروض وسنن وفضائل فالفروض ضربان منفصلة ومتصلة فاملنفصلة نوعان متقدم ومصاحب 
ن فروضها الطهارة من احلدث وإزالة ألنجاسة وستر العورة فهذه هي املنفصلة وأما املتصلة فاستقبال القبلة والنية فم

  .والترتيب يف األداء ونريد باالنفصال جواز تقدمي فعلها وأهنا مكتفية بنفسها وذلك يتم يف الطهارة وستر العورة
ما إال بإضافتهما إىل الصالة ومن هذه الفروض ما هو مفروض على وأما إستقبال القبلة والنية فمصاحبان ال حكم هل

اإلطالق وال تصح الصالة مع تركه على وجه وهو الطهارة من احلدث والصحيح من مذهبنا أنه إذا عدم املاء 
  .أنه يصلي إذا مل جيدمها: والصعيد مل يصل حىت جيد أحدمها وقد قيل
  . القضاء أو ال يلزمه نظر آخر مث إذا وجده بعد إنقضاء الوقت فهل يلزمه

  باب السهو وما يفسد الصالة وما يتصل بذلك

بنقصان وبزيادة وله سجدتان كثر أم قل كان من أحد الوجهني أو كليهما ويؤخر سجوده : السهو يقع على وجهني
  إىل آخر الصالة فيؤتى هبما يف 

قصان فيسجد قبل السالم ويكرب هلما يف ابتدائهما النقصان قبل السالم ويف الزيادة بعده ويف اجتماعهما يغلب الن
والرفع منهما ويتشهد للتني بعد السالم ويسلم وأما اللتان قبل السالم فإن السالم من الصالة يكفى منهما ويف 

التشهد هلما روايتان فإن سها عنهما سجد اللتني بعد السالم مىت ما ذكر وأما اللتان قبله فيسجدمها ما مل يطل أو 



  .تقض وضوؤه وإن كان ذلك أعاد الصالةين
  فصل

واملتروك بالسهو أربعة أنواع فريضة وسنة وفضيلة وهيئة وال يسجد لشيء من ذلك إال للسنة وحدها فأما الفريضة 
فال جيزئ منها إال اإلتيان هبا وقد بينا السنن فيما تقدم ومن مل يدر كم صلى بىن على يقينه وسجد بعد السالم إال 

ممن ال يقني له الستنكاح الشكوك له وغلبتها عليه فال يلزمه إال غالب الظن ويستحب له السجود بعد أن يكون 
السالم وال يسجد املأموم لسهوه واإلمام حيمله ويسجد هو مع اإلمام يف سهو اإلمام أدركه أو سبقه به فإن سبقه 

  .ن القضاء مث يسلم ويسجدبه سجد معه إن كان قبل السالم وإن كان بعده انتظر إىل أن يفرغ م
ومن قام من اثنتني قبل اجللوس رجع ما مل يعتدل قائما فإن اعتدل قائما مضى وسجد قبل السالم ألنه نقص فإن 

  .أخطأ فرجع جالسا سجد بعد السالم ألنه زاد وقيل قبله ألنه زاد ونقص
  فصل

نقلها فله تفصيل والردة وطروء احلدث على ويفسد الصالة اثنتا عشرة خصلة قطع النية عنها مجلة فأما تغيريها و
أي وجه كان من سهو أو عمد أو غلبة أو تعمد الكالم من غري إصالحها وال يفسدها سهو وال عمده املقصود به 

إصالحها ويفسدها ترك ركن من أركاهنا والعمل الكثري فيها من غري جنسها والقهقهة سهوا أو عمدا، وذكر صالة 
ساد صالة اإلمام لغري سهو وطروء النجاسة املقدور على إزالتها وانكشاف العورة املقدور على جيب عليه ترتيبها وف

  .تغطيتها إذا تعمد ترك اإلزالة أو لتغطيته يف اجملتمع عليه من ذلك فإن كان قدرا خمتلفا فيه سهل األمر

  وما يتصل بذلكباب اإلمامة واجلماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه واجلمع 

ويقدم يف اإلمامة كل من كان أفضل والفقيه أوىل من القاريء وال جتوز إمامة الفاسق وال املرأة وال الصيب إال يف 
  نافلة فتجوز دون املرأة وال العبد 

 يف اجلمعة ومقامات املأموم مع اإلمام أربعة أحدها عن ميني اإلمام وذك الرجل وحده والثاين خلفه وذلك للرجلني
فأكثر وللرجل والصيب العاقل يثبت واملرأة وحدها ومجاعة النساء إذا مل يكن معهن رجل والثالث صفوف خلفه ال 

صف واحد وذلك للرجلني فأكثر وإن كان معها امرأة أو نساء فإن الرجال يقومون صفا واحدا خلف اإلمام 
أة أو مجاعة النساء فإن الرجل يكون عن ميني والنساء خلفهم والرابعة إىل جنبه أو خلفه وذلك لرجل واحد واملر

  .اإلمام والنساء خلفه
  فصل

واجلماعة يف غري اجلمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا املغرب يف اجلماعة والترتيب 
ة أدائها يف الفوائت واجب بالذكر يف اخلمس فدون وهي أوىل عند ضيق الوقت من احلاضرة ويقضيها على صف

ومن فاته بعض الصالة قضى أوهلا كما فعل اإلمام والنوافل ضربان منها ما له وقت مرتب وهو ما ال سبب له سوى 
  .وقته ومنها ما يتعلق بسبب فهو تابع له وال يتعلق بالوقت ومنها مبتدأ ال سبب له

فصالة الكسوف واالستسقاء وسجود املتعلق باألوقات منها صالة العيدين والوتر وركعيت الفجر واملتعلق بسبب 
القرآن وحتية املسجد والركوع عند اإلحرام وركوع الطواف ويلحق باألول قيام رمضان وقيام الليل والركوع قبل 

  .العصر وبعد املغرب



  فصل
فأما صالة العيدين والكسوف واالستسقاء فتذكر يف مواضعها وأما الوتر فسنته بعد العشاء اآلخرة وهو ركعة بعد 
: شفع منفصلة عنه وأما سجود القرآن فعزائمه إحدى عشرة سجدة أوهلا خامتة األعراف وثانيها يف الرعد عند قوله

ورابعها يف ] ٥٠:الرعد[} َوَيفَْعلُونَ َماُيْؤَمُرونَ{: وثالثها يف النحل عند قوله] ١٥: األعراف[} بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ{
  اآلية: االسراء[} ُهْم ُخُشوعاًوََيزِيُد{: بين إسرائيل عند قوله 

إِنَّ {: وسادسها يف احلج عند قوله] ٥٨: مرمي اآلية[} َخرُّوا ُسجَّداً وَُبِكيّاً{: وخامسها يف مرمي عند قوله] ١٠٩
وثامنها ] ٦٠: الفقان اآلية[} َوَزاَدُهمْ ُنفُوراً{: وسابعها يف الفرقان عند قوله] ١٨: احلج اآلية[} اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء
} َوُهْم ال َيسَْتكْبُِرونَ{: وتاسعها يف أمل تنزيل عند قوله] ٢٦: النمل اآلية[} َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ{: يف النمل عند قوله

واحلادية عشر يف ] ٢٤: ص اآلية[} َوَخرَّ َراكِعاً َوأََناَب{: وعاشرها يف سورة ص عند قوله] ١٥: السجدة االية[
] ٣٨: فصلت اآلية[} وَُهْم ال َيْسأَُمونَ{: وقيل] ٣٧: فصلت اآلية[} إِنْ كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ{: فصلت عند قوله

وليس يف املفصل منها شيء ويسجدها من قرأها يف صالة فرض أو نفل واختلف عنه يف فعلها يف األوقات املنهى 
  .عنها

حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع فأما األحوال اليت واألوقات اليت هنى عن التنفل فيها وقتان بعد العصر 
هنى عن التنفل فيها فنخص وال نعم كحال خطبة اإلمام وشروعه يف الصالة وغري ذلك واالختيار يف التنفل مثىن 

  .مثىن واجلهر بالقراءة فيها جائز ليال وهنارا
  فصل

اخل البيت عند مالك وعلى ظهره وجتوز الصالة يف وتكره الصالة يف معاطن اإلبل ويف البيع والكنائس والفرض د
مراح البقر والغنم وجيوز اجلمع بني الصالتني يف السفر يف وقت أيتهما شاء إذا جد به السري واالستحباب يف آخر 

وقت األوىل وأول وقت الثانية، وذلك يف الظهر والعصر ويف املغرب والعشاء وال يتنفل بينهما وجيوز يف احلضر 
  .ملطر يف املغرب والعشاء دون الظهر والعصرلعذر ا
  فصل

ومن رعف يف صالته فإن كان يسريا فتله ومتادى وإن كان كثريا نظر فإن كان قبل متام الركعة بسجدتيها قطع 
  ومضى فغسل الدم واستأنف وإن كان بعد

اليد وبىن وهذا  عقد ركعة واحدة بسجدتيها فهو خمري إن شاء قطع وإن شاء مضى فغسل الدم يف أقرب موضع
  .للمأموم واختلف يف املنفرد

  فصل
وصالة املريض حبسب إمكانه وال يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غريه وخيتار له أن جيلس متربعا ويثين رجليه 
يف السجود فإن مل يقدر على السجود أومأ وجعله أخفض من الركوع فإن عجز عن اجللوس اضطجع على جنبه 

لقبلة فإن مل يتمكن من ذلك فعلى ظهره ويقف املصلي خلف الصفوف وحده إذا مل جيد يف الصف األمين مستقبل ا
  .موضعا وال جيبذ إليه أحد من الصف وال ينتظر اإلمام ملن مسع حسه وال يقطع الصالة مرور شيء بني يدي املصلي

  فصل



ملارين وقدرها عظم الذراع يف غلظ ويستحب للمصلي يف الفضاء أن تكون بني يديه لديه سترة حتول بينه وبني ا
  .الرمح

  باب يف قصر الصالة يف السفر

القصر يف الصالة الرباعية، ألن املغرب ال تنصف والفجر لو قصرت لكانت ركعة وذلك ممنوع وأداؤها على صفة 
  .أداء التامة إال يف اإلمتام وحد سفر القصر مثانية وأربعون ميال ويف البحر يوم تام

ملذهب أن القصر سنة واإلمتام مكروه فإن كان خلف مقيم فليتسبقه وإن كان خلف مسافر فأمت فال واألظهر من ا
يتبعه ويستمر املسافر على القصر وإن عرضت له إقامة ما مل يبلغ بعزميته أربعة أيام بلياليهن فإن بلغته أمت وال يقصر 

وضع الذي بدأ منه وال يقصر العاصي بالسفر وإذا حىت يفارق بلده وخيلفه وراء ظهره ويف عوده حىت ينتهي إىل امل
  . فرغ من صالة مقصورة مث عزم على اإلقامة مل تلزمه إعادة وإن عزم على ذلك يف الصالة جعلها نافلة وابتدأها تامة

  باب اجلمعة

يه البلوغ والعقل والذكورية واحلرية واإلقامة وموضع يستوطن ف: وهي فرض على األعيان وشروط وجوهبا ستة
  ويكون حمال لإلقامة به ميكن 

  باب صالة اخلوف

صالو اخلوف عبارة عن صفة أداء الصالة يف حال اخلوف، وهي الصالة حتضر واملسلمون منصدون حلرب : قولنا
العدو فيقسم اإلمام املعسكر فريقني فريق يصلي معه واآلخر بإزاء العدو فيصليها بأذان وإقامة ويصلي بالطائفة اليت 

الصالة فإن كان يف حضر وكانت ظهرا أو عصرا أو عشاء صلى هبم ركعتني فإذا فرغ من تشهده قام  معه نصف
  إىل الثالثة ويف رواية أخرى 

يشري إليهم فيتمون ألنفسهم ما بقى عليهم من الصالة وإن كان يف سفر فإذا رفع رأسه من سجود الركعة األوىل 
ذا فرغوا مضوا وكانوا مقام الفرقة األخرى مث جاءت تلك فيصلي هبم ما وقام إىل الثانية أخذوا يف إمتام صالهتم فإ

بقى يف تلك الصالة من ركعة أو ركعتني مث يسلم مث يتمون بقية صالهتم ويف املغرب يصلي باألوىل ركعتني مث يشري 
على حسب ما كان إليهم بعد فراغه من تشهده يف إحدى الروايتني ويف الرواية األخرى يقوم إىل الثالثة ويصليها 

  .يصليها قبل ذلك من جهل أو أسرار وهذا مع التمكن
  .وأما إن اشتد خوفهم ومل ميكنهم العدو أو كانوا يف حال املسايفة صلوا حبسب اإلمكان

  باب صالة العيدين

دو وصالة العيدين سنة واجبة وقتها إذا أشرقت الشمس وسنتها املصلي دون املسجد إال يف حالة العذر ووقت الغ
  .إليها حبسب قرب املسافة من املصلي وبعدها

ويستحب يف الفطر األكل قبل الغدو إىل املصلى ويف األضحى تأخريه إىل الرجوع من املصلى ومن سننها الغسل 



  .والطيب والزينة وإظهار التكبري يف املشي واجللوس والتكبري بتكبري اإلمام والرجوع من غري الطريق الذي مضى فيه
ان يزاد يف األوىل ست تكبريات بعد اإلحرام ويف الثانية مخس بعد تكبرية القيام وهي فيما عدا ذلك وهي ركعت

ركعتان كسائر الصلوات جيهر فيهما بالقراءة بسبح والغاشية وحنومها وال إذان فيهما وال إقامة واخلطبة فيهما بعد 
فتهما يف األداء كصفة خطبيت اجلمعة من جلوس الصالة خطبتان كخطبيت اجلمعة إال أنه يكرب يف تضاعيفهما مث ص

متقدم ومتوسط وما يتوكأ عليه ويكرب خلف الصلوات يبدأ بالظهر من يوم النحر ويقطع إذا كرب عقيب الصبح من 
 رابعه وهي مخس عشرة صالة ولفظه اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد وإن شاء

  . قال اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثا نسقا

  باب صالة الكسوف

وصالة كسوف الشمس سنة مؤكدة وصفتها أن يدخل املسجد بغري أذان وال إقامة فيكرب لإلحرام مث يقرأ سرا بأم 
ع القرآن وسورة ويستحب له إطالتها ما مل يضر مبن خلفه إن كان إماما مث يركع ويطيل ركوعه حنو من قراءته مث يرف
رأسه قائال مسع اهللا ملن محده مث يقرأ بأم القرآن وسورة طويلة دون ما تقدم يف الطول مث يركع بقدر قراءته مث يرفع 
قائال مسع اهللا ملن محده مث يسجد سجدتني كسائر الصلوات مث يأيت مبثل ما أتى به يف األوىل مث يتشهد ويسلم فيذكر 

  . ع خلسوف القمر ويصلي له الناس أفذإذا ركعتني كسائر النوافلويعظ وخيوف من غري خطبة مرتبة وال اجتما

  باب صالة االستسقاء

وصالة االستسقاء سنة تفعل عند تأخري املطر واحلاجة إليه ومن سننها املصلى واخلطبة وخيرج اإلمام والناس معه 
وهي ركعتان كسائر الصلوات متخشعني متواضعني غري مظهري زينة ويقدم الصالة على اخلطبة ويؤذن هلا وال يقام 

يكرب فيها التكبري املعهود وجيهر بالقراءة بسبح وحنوها إذا فرغ صعد املنرب متوكئا على قوس أو عصى فيجلس فإذا 
أخذ الناس جمالسهم قام فخطب وأكثر من االستغفار مث جيلس مث يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ استقبل القبلة 

نه على مشاله وما على مشال على ميينه وال ينكسه مث يدعو اهللا تعاىل مبا تيسر له وهو وحول رداءه فيجعل ما على ميي
قائم والناس جلوس وإن احتج إىل تكرار اخلروج لصالة االستسقاء لتأخري املطر جاز وفعل يف كل مرة مثل ما 

  . ذكرناه وليس من سننها تقدمي صوم أو صدقة على فعلها وال مينع من تطوع به

  جلنائزكتاب ا

  مدخل

  كتاب اجلنائز

وغسل امليت املسلم واجب وصفته كصفة غسل اجلنابة وجيتهد يف تنظيفه وإزالة األذى عنه على امليسور ويستحب 
الوتر على قدر ما حيتاج إليه مباء وسدر وجيعل يف اآلخرة كافور وتنزع ثيابه وتستر عورته وإن احتج إىل مباشرهتا 

اج شيء بيده فيجوز ويعصر بطنه عصرا خفيفا ليخرج ما هناك من أذى ويرفق به يف فبخرقة إال أن يضطر أىل إخر
كل ذلك وال يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غريها ويغسل كل واحد من الزوجني صاحبه 



رته وأم ولده وكل وال يغسل من ال رجعة له عليها ويف الرجعية روايتان ويغسل الرجل أمته اليت حيل له وطئها ومدب
من مكان يستبيحه إىل موته ويغسل ذوو احملارم بعضهم بعضا من الرجال والنساء الرجل للرجل وكذلك املرأة 

  .للمرأة
والرجل إذا مل يكن من يلي ذلك من األجانب يغسل الرجل املرأة منهن يف ثياهبا وال يغسل الرجل األجنبية وال املرأة 

  مل جيدوا من يغسل ميم الرجل وجهه ويداه إىل املرفقني واملرأة إىل كفيها األجنيب فإن كانوا يف سفر و

ويستحب االغتسال من غسل امليت ومن مات له نسيب كافر خال بينه وبني أهل ذمته فإن مل جيد من يكفنه لفه يف 
  .شيء وواراه وال يغسله وال يصلي عليه

  فصل
وتر والبياض وجيوز فيه اللبيس وجيوز يف احلنوط املسك والكفن واحلنوط من رأس املال ويستحب يف الكفن ال

  .والكافور وكل الطيب وتعتمد به مفاصله ومواضع سجوده
  فصل

والصالة على امليت املسلم واجبة وهي من فروض الكفايات ال جتزيء إال بطهارة كسائر الصلوات يكرب فيها أربعا 
ها وليس فيها إال االجتهاد بالدعاء وهي جائزة يف كل يدعو بني التكبريات من غري قراءة بأم القرآن وال غري

األوقات وبعد العصر ما مل تصفر الشمس وإال تصلي عند طلوع الشمس وال عند غروهبا إال أن خياف تغيريها وال 
تترك الصالة على مسلم إال أن أهل الفضل جيتنبون الصالة على املبتدعة والبغاة وجيتنب اإلمام خاصة الصالة على 

ن قتله يف حد من مل يعلم حياته من األجنة بصراخ أو ما يقوم مقامه من طول مكثه مل يغسل ومل يصل عليه وال م
اعتبار حبركته إذا مل يقارهنا طول إقامة وال يغسل الشهيد يف املعترك وال يصلى عليه ويدفن يف ثيابه وكذلك إن محل 

  .جرحيا مث مات يف العمرة ويصلي على كل الشهداء سواه
  فصل

والصالة إىل األئمة مث العصبة وال والية فيها للزواج ولذي رحم غري عصبته وأوالدهم االبن مث ابنه مث األب مث األخ 
  الشقيق مث األخ لألب مث أبناءهم على هذا الترتيب مث اجلد مث العمومة مث بنوهم على ترتيب اإلخوة وال تعاد الصالة

ن وال بعده وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصلى عليها صالة واحدة على ميت إذا سقط فرضها ال قبل الدف
وقدم إىل اإلمام الرجل وبعده إىل القبلة املرأة وإن كان معها صيب جعل بعد الرجل واملرأة بعد الصيب واللحد أفضل 

ه يف القبلة من الشق مع القدرة عليه وجيعل امليت على جنبه األمين مستقبل القبلة فإن تعذر ذلك جعلت رجال
  .واستقبلها بوجهه وليس لعدد من يتوال ذلك حد سوى الكفاية

  كتاب الزكاة

  مدخل

  كتاب الزكاة الزكاة
من فروض الدين وأركانه وهي من حقوق األموال تتعلق بثالثة أشياء مبالك وملك ومملوك فصفة املالك أن يكون 

وإناثا وصفة امللك أن يكون تاما غري ناقص وفائدة من أهل الطهرة وهم املسلمون كانوا كبارا أو صغارا ذكورا 



  .ذلك أال يكون لغري مالكه انتزاعه من مالكه يف أصله وأن يكون مالكه حرا ال رق فيه
وأما صفة اململوك فكل عني جاز بيعها جاز تعلق الزكاة هبا فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق باملال على وجهني زكاة 

  يف ثالثة أنواع وهي الذهب والورق واملواشي واحلرث وال جتب فيما سوى ذلك  عني وزكاة قيمة فزكاة العني

من لؤلؤ أو جوهر أو طيب وال يف خيل وال رقيق وال عسل وال يف لنب وال يف شيء سوى ما ذكرناه إال أن يكون 
  .للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون زكاة العني على ما نذكره

  فصل
الذهب والفضة فلها شرطان نصاب وحول فالنصاب شرط يف مجيع أنواعها واحلول خيص فأما زكاة العني اليت من 

ما سوى املعدن منها على ما نذكره ونصاب الذهب عشرون دينارا وازنة وما جيوز جوازها من النقصان الذي ال 
كل واحد ربع عشر يتشاح الناس يف مثله عادة ونصاب الورق مئتا درهم وازنة أو ناقصة على سبيل ما قدمناه ويف 

وهو نصف دينار من الذهب أو مخسة دراهم من الورق وما زاد عليه فبحسابه يف كل ممكن وجتب يف أنواع كل 
  .جنس من غري اعتبار بصفته من جودة أو ردأة أو ترب أو مضروب أو غلة أو صحاح اإلأن يكون مصوغا

اختاذها ومنها احلليب للتجارة ومنها املصوغ إلحراز واملصوغ على مخسة أوجه منها األواين املنهى عن أستعماهلا و
املال وحفظه ومنها احللي امللبوس على الوجه املباح ومنها املتخذ للكراء ويف مجيعها الزكاة اإل يف امللبوس ويف حلي 

  .الكراء خالف

من أحد  وجيمع بني الذهب والفضة على تعديل املثقال بعشرة دراهم وخيرج عن كل جنس منه وله أن خيرج
مناء من : والفوائد نوعان. اجلنسني عن اآلخر بالقيمة إال أن ينقص عن التعديل وال جيوز تقدمي زكاة قبل وجوهبا

نفس املال وفائدة بوجه غري النماء فما كان من مناء املال فحكمه حكم أصله يزكى حلوله كان األصل نصابا أو 
رياث واهلبة ال يضم إىل النصاب الذي ليس منه فإن كان األول أقل دونه إذا أمت نصابا برحبه وما سوى النماء كامل

  .من نصاب وإن ضم إىل الثاين كان نصابا أو كان الثاين نصابا ضم األول إىل الثاين واستقبل هبما احلول
لى وإذا وجبت الزكاة فلم خيرجها حىت تلف املال مل يضمن إال أن يكون أخرها مع اإلمكان والدين مسقط للزكاة ع

  .قدرها ما يقابله من العني إال أن يكون هناك عروض تباح فيه فتجعل بإزائه وال يسقطها يف احلرث واملاشية
  فصل

فأما زكاة القيمة فهي عرض ابتيع بنية التجارة والعرض هو ما ال زكاة يف عينه من األمتعة والعقار واملأكول 
  واحليوان وغري ذلك فما ابتيع بذلك

غري نية التجارة فال شيء فيه وال يف مثنه إبيع وما اشترى بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع فإن أقام بنية القنية أو ب
أعواما فال شيء فيه ما دام عرضا وال يقوم يف كل سنة فإذا بيع زكى مثنه لسنة واحدة ومن ملك عرضا مبرياث أو 

  .حوال هببة أو مبعاضة بعرض مثله لقنية فال زكاة فيه ويستقبل بثمنة
  فصل

والديون على ثالثة أضرب دين مدين يذكر فيما بعد ودين غري مدين فال زكاة فيه ما دام دينا فإذا قبض فهو على 
ضربني منه ما يكون أصله عينا فذلك يزكى لسنة واحدة وإن أقام أعواما ومنه ما ملك دينا من غري أن يكون أصله 

ة فال زكاة فيه ويستقبل به حوال وال زكاة فيما يقبض إال أن يكون نصابا عينا مثل املرياث واهلبة وابتياعه بغرض قني



أو يكون عنده مما حال عليه احلول مما يتم مع ما قبضه نصابا أو يكون مما يتم نصابا من معدن مث يزكى عما قبض 
  .من بعد قل أو كثر

  فصل
ل ماله وال ينضبط له كسائر التجار واملزكون ضربان عارف حبول أمواله وقد ذكرنا حكمه ومدير ال يعرف حو

الذين يريدون البيع والشراء فال يتحصل هلم حول يعولون عليه فالوجه يف زكاة من هذه صفته أن يكون له شهر 
من السنة يعرف فيه ما معه من العني ويقوم ما عنده من العروض حبسب ماله من دين يرجتيه فإذا عرف ذلك نظر 

  .بله مث زكى عما فضل عنه إن كان نصابافإن كان عليه دين أسقط مقا
  فصل

وجتب الزكاة يف معادن الذهب والفضة فقط ومن شرطها النصاب وليس من شرطها احلول ويبين فيها ما خرج من 
  النيل الواحد بعضه على بعض ولكل نيل حكمه وما خرج بغري كلفة وال كبري مؤنة كالندرة ففيه اخلمس

  .س يف عينه وعروضه يف قليله وكثريه وهو دفن اجلاهليةوال زكاة يف الركاز وفيه اخلم

  باب زكاة املواشي

وجتب زكاة املاشية بثالثة شروط وهي احلول والنصاب أو جميء الساعي وال زكاة يف اإلبل حىت يبلغ مخس ذود 
فرض الغنم  ففيها شاة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه والغنم املأخوذة فيها من غالب أغنام البلد مث يزول

ويؤخذ عنهما من جنسها ففي مخس وعشرين بنت خماض وهى اليت قد دخلت يف السنة الثانية إىل استكماهلا فإن مل 
تكن فيها فابن لبون ذكر فإن عدما مل جيزأه إال بنت خماض فإذا بلغت ستا وثالثني ففيها بنت لبون أو ولد اللبون هو 

  . ماهلاالذي قد دخل يف السنة الثالثة إىل استك

فإذا بلغت ستا واربعني ففيها حقة وهي اليت قد دخلت يف السنة الرابعة إىل استكماهلا ومسيت بذلك الستحقاقها أن 
يطرقها الفحل وصلحت للحمل فإذا بلغت إحدى وستني ففيها جذعة وهي بنت مخس سنني إىل متامها وهي آخر 

لبون إىل تسعني فإذا بلغت إحدى وتسعني ففيها حقتان إىل سن جتب يف الزكاة فإذا بلغت ستا وسبعني ففيها ابنتا 
مائة وعشرين فما زاد ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون ويتغري الفرض بزيادة عشر ويف تغيريه مبا 

عا دوهنا خالف فإذا قيل يتغري فالتخيري للساعي بني حقتني وبني ثالث بنات مالك رمحه اهللا وإىل ثالث بنات لبون قط
  .عند ابن القاسم مث هي على هذا احلساب إىل مائتني فيخري الساعي يف السنني

  فصل
وال زكاة يف البقر حىت تبلغ ثالثني فيكون فيها تبيع جدع أو جذعه وسنه سنتان إىل أربعني فيكون فيها مسنة وال 

 مسنة إىل مائة وعشرين فيكون يؤخذ إىل األنثى وسننها أربع سنني مث ما زاد ففي كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني
  .الساعي خمريا يف السنني

  فصل
وال زكاة يف الغنم حىت تبلغ أربعني ففيها شاة جذعة أو ثنية من غالبها فإن تسأوت فمن واحدة منهما مث ال شيء 

تسعني فيها حىت تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إىل مائتني وشاة ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة وتسعة و



  .فيؤخذ منها فيما بعد عى حساب كل مائة شاة
ويضم أنواع كل جنس من املاشية بعضها إىل بعض كالبخت والعراب من اإلبل واجلواميس إىل البقر والضأن واملعز 

يف الغنم والعاملة والسائمة سواء وتضم فصالن اإلبل إىل أمهاهتا وكذلك عجاجيل البقر وسخال الغنم كانت 
با أو دونه فإذا كملت بالسخال نصابا فتزكى حبول األمهات بقيت األمهات أو ماتت مجيعها أو بعضها األمهات نصا

  .إذا كان الباقي منها نصابا من أيها كان
ويضم ما استفاد اليها من غري منائها إىل نصاب إن كان عنده منها فيزكى حبوله وال شيء يف األوقاص والوقص ما 

زكاة املاشية كرائمها إال أن يتطوع هبا أرباهبا وهي املواخض واللوابن واألكولة والفحولة  بني النصابني وال يؤخذ يف
  املعدة للضراب وال يؤخذ أالئمها وهي التيس

  .واملريضة وذات العيب إال أن يكون نظرا ومن مل يكن عنده السن الوسط كلف شراؤها
  فصل

املالكني يزكيان زكاة املالك الواحد إذا كان لكل واحد نصاب  وللخلطة يف املاشية ثأثري يف الزكاة وتأثريها هو أن
كامل اختلطا يف مجيع احلول أو يف بعضه إذا بقيا على اخللطة إىل آخره وصفة تأثريها أن يكون لالثنني مثانون شاة 

ا مفترقني لكل واحدة أربعون فيأخذ الساعي منها شاتني وإن كانت مائة وعشرين لثالثة فثالث شياه هذا إذا كانو
فإن اختلطوا أخذ عن الثمانني شاة واحدة وكذلك عن املائة والعشرين وتأثريها يف هاذين املوضعني التخفيف وقد 

تؤثر التثقيل وهو أن يكون لالثنني مائتان وشاة وفيؤخذ منها ثالث شياه وال جيوز للمختلطني أن ينفردا وال 
  .ما أخذا مبا كان عليه قبل ذلكللمنفردين أن خيتلطا خيفة ذلك فإن علم ذلك منه

وما به يكونان خمتلطني هو أن جيتمعا يف الراعي واملرعى والفحل والدلو واملسرح واملبيت فقيل يراعي اجتماعها يف 
أكثرها وقيل يف وصفني منها وقيل يف الراعي واحد وقيل يف الراعي واملرعي وال خلطة يف غري املواشي ومن أبدل 

اة جبنسه مل تسقط الزكاة عليه كان بنوعه أو خبالفه ويف العني خاصة إبداله الذهب بالورق جنسا من أموال الزك
  .والورق بالذهب كإبداله جبنسه وال خيرج يف الزكاة قيمة وال جيوز اال العني الواجبة

  باب زكاة احلرث

اه وهو نوعان حبوب ومثار وشرطها النصاب دون احلول وهي واجبة يف املقتات واملدخر للعيش غالبا وما جيري جمر
  فاحلبوب الرب والشعري واألرز والذرة والدخن 

والسلت وسائر القطاين وهي احلمص واللوبيا والعدس والفول والسمسم والترمس واجللبان والبسلة وحب الفجل 
يف كل وما قارب ذلك والثمار ثالثة أنواع التمر والزبيب والزيتون وجتب الزكاة بطيب الثمر ويبسي الزرع و

جنس منفرد بنفسه ال يضم إليه إال أنواعه دون جنس غريه اال شيئني احلنطة يضم اليها الشعري والسلت وضم بعض 
القطاين إىل بعض خمتلف فيه واملذهب وجوبه وإذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذت الزكاة منها جيدا كان أو رديئا 

الثة أنواع أخذ الوسط منها وقيل من كل واحد بقدره وإن كانت نوعني أخذ من كل واحد بقدره فإن كانت ث
والنصاب مخسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد واملد رطل وثلث بالعراقي ويعرف مجلة ذلك من 
ضم فصيله بعضه إىل بعض والواجب فيه معترب بسقيه فإن كان شربه سيحا أو بعال أو ماء السماء أو العيون ففيه 

  .ان نضحا أو بدالية فنصف العشر وإن كان هبما فبأكثرها فإن استويا فثالثة أرباع العشرالعشر وإن ك



  فصل
وخيرص الرطب والعنب فما بلغ نصابا مثره وزبيبه ففيه الزكاة وما قصر عن ذلك فال شيء فيه وال تضر خمالفة 

و تأيت فيه وخيرج عنه من مثله الوجود للخرص وما ال يثمر من الرطب أو ال يزبب من العنب فيخرص على تقدير ل
وجيزئ من مثنه وال زكاة فيما أنبتت األرض من املقتات كالبقول واخلضروات وما ال يدخر من الفواكه وغريها وإذا 

  .مل جتب يف غري املقتات فوجوهبا يف غري املأكول أبعد

  باب زكاة الفطر

صغري ال مال له أو كبري زمن فقري أو زوجته أو تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من املسلمني من ولد 
عبدة وعن والديه إذا لزمته نفقاهتما ويلزم إخراجها عن العبد املشترك بقدر احلصص وعن من بعضه حر وعلى من 
له فيه بقية رق بقدرة وال شيء على العبد يف نصيبه احلر وقيل عليه بقدره وقدرها صاع من غالب قوت البلد من 

امة من احلبوب والثمار كاحلنطة والشعري والسلت والدخن والذرة واألرز وما أشبه ذلك كالتمر األقوات الع
والزبيب وال ينقص عن صاع من أيها أخرجت وجتب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر 

  . عياله بقدرهامن يوم الفطر ووقت استحباهبا قبل الغدو إىل املصلى وجتب على من فضل عن قوته وقوت 

  باب يف قسم الصدقات

مصرفها يف األصناف الثمانية وهم الفقراء واملساكني والعاملون عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمون ويف 
سبيل اهللا وابن السبيل فالفقري من له بلغة ال تكفيه لعيشه واملسكني أحوج منه وهو الذي ال شيء له مجلة والعاملون 

اهتا وسعاهتا واملؤلفة قلوهبم قوم كانوا يف صدر اإلسالم يتألفون بدفع سهم من الصدقات إليهم ينكف عليها جب
  بإسالمهم غريهم وقد أغنانا اهللا حبمده يف هذا الوقت عنهم ويف الرقاب وهو أن 

  كتاب الصيام

  مدخل

  كتاب الصيام

الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا أزمان احليض  الصوم الشرعي هو إمساك عن األكل يف مجيع أجزاء النهار بنية قبل
والنفاس وأيام األعياد والذي جيب اإلمساك عنه يف الصوم نوعان أحدمها إيصال شيء إىل داخل البدن واآلخر 

إخراج شيء عنه فأما الذي يوصل إىل داخل البدن فما يصل إىل احللق مما يساغ ويقع االغتذاء به أو اليساغ أو 
طعم وذلك كالطعام والشراب املغذين وكالدراهم واحلصى وببلعهما وسائر اجلامدات اليت ال يتطعم يتطعم أو ال يت

وال يساغ وال يقع هبا غذاء ومثلها الكحل والدهن والشموم وغري ذلك من املائعات واجلامدات الواصلة إىل احللق 
نف واألذن وما ينحدر من الدماغ بعد وصلت من مدخل الطعام والشراب أومن غري مدخلها من املنافذ كالعني واأل

  .وصوله من بعض هذه املنافذ



والنوع اآلخر إيالج الذكر يف قبل أو دبر قارنه أو إنزال أو مل يقارنه فأما ما خيرج من داخل البدن فنوعان إنزال 
  اإلمساك عنه والنوع  املاء الدافق عن تلذذ وال حيتاج أن نقول مما ميكن التحرز منه ألن ما ال ميكن ذلك فيه ال يصح

  .اآلخر عمد االستقاء وإجهاد النفس فيه
  فصل

فاما ما يفسد الصوم فثالثة أنواع أحدها إعراؤه مما اشترط فعله فيه من النية واإلمساك من غري مراعاة لصفة تركه 
رم اإلمساك من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو تقصر يف اجتهاد وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو ح

عن شيء مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطا كاجملتهد يف دخول الليل أو طلوع الفجر يتبني له أنه أكل يف الوقت 
  .الذي كان يلزمه اإلمساك فيه

والنوع الثاين ما يكون عن غلبة وهو ينقسم إىل ضربني ضرب منه ال يكون إال كذلك فال يصح وجوده إال مفسدا 
والنفاس املانعني من ابتدائه وقد مينعان من استصحابه على وجه والضرب اآلخر يتصور  للصوم وذلك كاحليض

  .وقوعه عن غلبة وعن اختيار وذلك كاألكل والشرب وغريمها مما عددناه فيصح وقوعه اختيارا وعمدا
من الضرب  وغلبته ضربان ضرب يكون غلبته تنايف االختيار وذلك كاملكره على األكل فيأكل خوفا من القتل أو
  املهدد به وضرب يكون غلبته مبتدأة باإليقاع دون فعل من املكلف كإجيار الطعام والشراب يف احللق

  وكذرع القيء ويقرب من الضربني سبق املاء إىل احللق عند املبالغة يف االستنشاق
عان أحدامها الردة واآلخر والنوع الثالث ال يتصور وقوعه إال عن اختياره وقصد وهو فعل ما ينايف القربة وذلك نو

  .اعتقاد قطع النية وترك استدامتها فهذا مجيع ما يفسد الصوم
  فصل

فأما ما يتعلق على ذلك من األحكام فأربعة أضرب قضاء وكفارة وقطع متتابع وقطع نية وتفصيل ذلك يذكر فيما 
  .بعد
  فصل

املكلف لكل يوم من كل نوع من ليلة واجب ونفل والنية مستحقة يف مجيع أنواعهما يوقعها : والصوم ضربان
ويستدميها إىل آخره حكما وليس عليه أن يستدمي ذكرها فإن قطعها بطل صومه وأي وقت نوى من الليل جاز وال 
يضره أن نام بعدها أو أكل أو جامع ذاكرا هلا أو ساهيا عنها فإن طلع الفجر ومل ينو مل يصح منه صوم ذلك اليوم 

وله يف شهر رمضان أن جيمعه بنية واحدة ما مل يقطعه فيلزمه استئناف النية وجوز ذلك يف  بنية يوقعها بعد الفجر
شهري التتابع وملن شأنه سرد الصوم استحسانا والقياس منعه وصوم شهر رمضان واجب مفروض على أعيان 

حقان والعدد فيه فال وللعلم بدخوله ثالث طرق رؤية اهلالل أو الشهادة هبا من رجلني عدلني واجلنس والعدد مست
  يقبل النساء وال الواحد من الرجال فيه كانت السماء مصحية أو مغيمة

  .وإكمال عدة شعبان ثالثني عند تعذر ما ذكرناه وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسب
كان ما عدا  وإذا ترآى الناس اهلالل فلم يروه فإن كانت السماء مصحية جاز أن يصام الغد أي أنواع الصوم

اعتقاد رمضان وجاز أن يفطر بدال من صومه وإن كانت السماء متغيبة وبات الناس على الشك فاالختيار إمساكه 
وترك صومه واألكل فيه من غري حظر كما جيوز مع األصحاء مث إن ثبت بعد طلوع فجره أن اهلالل رئى يف أمسه 



ا لصومه من رمضان قطعا أو على الشك لينظر فإن ثبت من فال خيلو املكلف من أحواله إما أن يكون أصبح نأوي
رمضان كان أداء وإال كان تطوعا أو أن يكون أصبح نأويا غري ذلك من أنواع الصوم أو غري نأو لصوم اصال فأما 

من نوى صومه عن رمضان قطعا فإنه ال جيزئه وعليه قضاءه وأما من نواه من غري فال خيلو أن يكون نواه عن واجب 
الذمة أو عن واجب متعني أو عن تطوع فإن نواه عن واجب يف الذمة كالقضاء والكفارة والنذر غري املعني فال  يف

جيزئه عما كان نواه وال ينقلب عن رمضان وعليه قضاؤه لرمضان وإعادته عن ما كان نواه من غريه وأما النأوي به 
قدم فيها فالن أو غريه فيوافق ذلك اليوم تعني نذره فإنه ال واجبا متعينا كنادر صوم يوم اخلميس أو غد الليلة اليت ي

  .جيزئه عنه وال عن فرض يومه وعليه قضاؤه عن رمضان وال قضاء عيله لفواته عن نذره
وأما من أصبح غري نأو لصوم فال خيلو أن يكون أكل أو مل يأكل فإن كان أكل كف بقية يومه وإن كان مل يأكل 

  .ائه وعليه يف احلالني قضاؤه على ما ذكرناهاستدام اإلمساك إىل انقض
وتعني النية واجب لكل صوم واجب فإن أطلق النية مل جيزه فإن عينها عن نوع منه مل خيل أن يكون يف رمضان أو يف 
غريه فإن كان يف رمضان مل جيزئه إال أن يعينه عن الشهر نفسه فإن عني غريه مل جيزه عن رمضان وال عن ما نواه وإن 

يف غريه أجزأه عن ما عينه وإن مجع يف بنيته بني وجهني مما يصح صوم اليوم عليه كان كمن مل ينو فال جيزئه عن  كان
  .واحد منهما

  فصل
وإذا مل ير هالل رمضان ليلة الثالثني من شعبان مث رؤى من الغد كان الغد يوم رؤيته سواء رؤى قبل الزوال أو 

  .الظاهر من املذهب بعده ومل يكف الناس عن األكل هذا هو
ويلزم املنفرد برؤية اهلالل ما يلزم من شورك يف رؤيته من لزوم صومه ومنع فطره ووجوب الكفارة بتعمد إفساده 

أو ترك صومه من غري اعتبار بثبوته عند اإلمام إال أن عليه إعالمه برؤيته إن كان ممن يرى أنه تقبل شهادته ويلزم يف 
يلزم يف أوله فإن رؤى ثبت كون الغد من شوال وإن مل ير كان من رمضان ولزم الشهادة على هالل آخره ما 

  .صومه
فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أفطر الناس عند علمهم بذلك أي وقت من اليوم وصلوا العيد إن كان قبل الزوال وإن 

  .كان بعده مل يصلوا يف بقية اليوم وال يف غده
  فصل

صح صومه بوجه وهي يوما العيدين ومنها ما يصح صومه على وجه خمصوص األيام على مخسة أضرب منها ما الي
وهي أيام التشريق للمتمتع دون غريه ومنها ما يصح أن يصام ويكره على وجه وهو ثالثها ومنها مستحق العني 

لصوم خمصوص ال يصح صومه عن غريه وهو زمان رمضان ومنها ما يصح صومه على كل وجه من أنواع الصيام 
  .مضان وهو ما عدا رمضان وأيام أعيادسوى ر

فأما زمان احليض والنفاس فإن امتناع الصوم فيه ليس براجع إىل عينه وإمنا يرجع إىل الصفة يكون املكلف عليها 
  .فيمتنع فيه ويصح يف غريه

  فصل
طاع دم وال يفسد الصوم ذرع قيء وال حجامة وأمنا كرهت خوف التغرير وال إصباح على جنابة يف الليل وانق

  حيض أو نفاس إذا نوى



الصيام قبل الفجر وتأخر الغسل وال ركوب مأمث ال خيرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته أو إمساكه كالغيبة 
والقذف وال يكره للصائم السواك يف أي أوقات اليوم كان إال ما يرجع إىل نوع ما يستاك به دون الوقت كالرطب 

احللق ويكره له ذوق قدر وحمو مداد ومضغ علك فإن سلم من وصول شيء من املتطعم خيفة وصول طعمه إىل 
  .ذلك إىل احللق فال شيء عليه

  فصل
واألحكام املتعلقة بإفساد الصوم أربعة وقد ذكرناها وهي القضاء والكفارة وقطع التتابع وقطع النية فأما القضاء 

لصوم املتروك أو املفسد من ثالثة أقسام أما أن فيختلف حبسب اختالف أنواع الصوم ووجوه إفساده وال خيلو ا
يكون واجبا متعينا أو واجبا غري متعني أو تطوعا والواجب املتعني ضربان ضرب متعني بتعني من اهللا تعاىل وهو 

رمضان وقضاؤه ما بينه وبني رمضان ثان ومتعني بتعيني املكلف كنذر صوم يوم بعينه يتكرر أوال يتكرر واليوم الذي 
فأما رمضان فيلزم قضاؤه بإفساده أو تركه على أي وجه كان مجلة بغري تفصيل إال . فيه فالن وما أشبه ذلك يقدم

على املنفذ الذي ال يستطيع صومه إال خبوف التلف وأما املتعني سوى رمضان فيلزم قضاؤه مع عدم العذر يف فطره 
  .والنفاس فإن مل يفعل لزمه قضاؤه وليس منه السفر وال يلزم مع العذر الفاطر باملرض واإلكراه واإلغماء واحليض

وأما الواجب غري املتعني كالقضاؤه والكفارة والنذر املطلق فحكمه حكم رمضان نفسه ويف وجوب القضاء مبا 
  .يوجب قضاءه بغري تفصيل

يلزم قضاؤه ويلزم  وأما التطوع فواجب على الداخل فيه امتامه وليس له قطعة إال عذر ومع األعذار اليت ذكرناها ال
  .مع عدمها ويف السفر الطاريء عليه واملبتدأ فيه روايتان

  فصل
كربى وصغرى فأما الكربى فال جتب إال يف رمضان دون غريه من أنواع الصوم وجتب : فأما الكفارة فضربان

طها عن يوم باخلروج عن صومه على وجه اهلتك من كل معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم كفارة وال يسق
وجوهبا يف آخر من غري أعتبار باألنواع اليت خيرج عن الصوم هبا من أكل أو امجاع أو غريه وال بالوجه الذي خيرج 

  عن الصوم من اعتقاد تركه أو بعد عقدة بقطع

  .نية أو إمساك وال بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه كمعتمد الفطر مبرض أو حتيض أو يسافر أو جين
  فصل

الكربى لثالثة أنواع إعتاق رقبة كاملة غري ملفقة مؤمنة حمررة وحتريرها أن يبتديء إعتاقها من غري أن والكفارة 
يكون مستحقا بوجه سابق والصوم هو صوم شهرين متتابعني واإلطعام هو لستني مسكينا مدا مبد النيب صلي اهللا 

  .عليه وسلم وهي على التخيري دون الترتيب
مد عن كل يوم وال جتب إال على مؤخر قضاء رمضان إىل جمييء آخر من غري عذر دون وأما الصغرى فهي إطعام 

  .مؤخرة لعذر متصل
وال جتب أيضا على من أفطر يف رمضان لعذر يسوغ له الفطر من أجل نفسه أو من أجل غريه سوى أهنا تستحب 

كالسفر وأما ما الميكنه دفعه من سهو للمرضع واهلرم وأما قطع التتابع فهو أن يفطر لغري عذر أولعذر ميكنه دفعه 
أو مرض أو خطأ عد أو حيض أو نفاس فله البناء معه وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على األطالق لغذر 

أو لغري عذر أو حبصول الوجه الذي يسقط معه االحنتام وأن أثر الصوم معه كالسفر واملرض وال يقطع استدامتها 
  .ب ابتدائهاوإمنا يقطع استصحا



  فصل
وكل مسافر جيوز له قصر الصالة فيه فإن احنتام صوم رمضان ساقط عنه يف ذلك السفر وهو خمري بني صومه فيه أو 

  .فطره وقضائه وصومه أفضل وال ينحتم عليه إال بأن يقيم بعزميته يف موضع ال أهل له به أربعة أيام بلياليها
 عازم على هذه املدة أو عازم على ما دوهنا فإنه على أصل التخيري فإن أقام هذا القدر أو طول مدة الشهر غري

واألعذار اليت يسوغ معها الفطر يف رمضان ضربان منها ما جيب الكف عن الطعام بزواله يف بقية اليوم ومنها ما ال 
ففي األوىل ال جيب ذلك فيه ويعترب بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم بكون اليوم من الشهر أو بشرط عدمه 
  .يلزمه الكف كاملسافر واملريض واملرضع ميوت ولدها والثاين يلزمه كالناسي وخمطيء الوقت أو العدة

  باب االعتكاف

االعتكاف قربة ومن نوافل اخلري ويلزم بالنذر ومعناه يف الشرع مالزمة املسجد بنية ختصه مع صوم وأما لغريه 
  .واملرأة والرجل سواء فيه

  :معتكف اخلروج من املسجد إال ألربعة أموروال جيوز لل
  حاجة اإلنسان: أحدها
  طرؤ حيض أو نفاس: والثاين
  شراء طعام إن اضطر إليه: والثالث
مرض ال ميكنه املقام معه ويلزمه من حكم االعتكاف يف حال خروجه ما يلزمه يف حال مقامه فإذا زال : والرابع

له اخلروج لغري ما ذكرناه من عيادة مريض أو صالة على جنازة وإن عذره عاد إىل املسجد حني زواله وال جيوز 
كانت ألهله وال غريها من الصلوات وال كتبه علما أو غري ذلك وال ان يشترط أن له ذلك حني دخوله واملساجد 

عتكافه كلها سواء إال ملريد اعتكاف أيام تتخللها اجلمعة فينبغي له أن يعتكف يف اجلامع دون غريه لئال يفسد ا
خلروجه لصالة اجلمعة أو يترك به فرضها وجيتنب املعتكف الوطء ومجيع أنواع املباشرة واالستمتاع من القبلة 

  .واللمس وذلك كله مفسد لالعتكاف إن وقع فيه
وكذلك ركوب شيء من الكبائر كشرب اخلمر أو القذف وله أن يتطيب أو يعقد النكاح لنفسه ولغريه وليل 

سواء فيما يلزمه وجيتنبه اإل الصوم وينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصالة والدعاء وقراءة املعتكف وهناره 
القرآن دون التصدي لغري ذلك من أفعال القرب كاالنتصاب لألقراء وتدريس العلم واملشي لعيادة مريض أو صالة 

ن العلم وخيتار له أن يدخل إىل معتكفه على جنازة إال أن يقرب ذلك من موضعه أو تكلم يف يسري مما يسأل عنه م
  .قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي هو مبتدأ اعتكافه

واالختيار فيه إال ينقص عن عشرة أيام وأقله يوم وليلة ويف حقيقة الواجب أن يدخل قبل طلوع الفجر مبا يأمن معه 
  أن يطلع قبل دخوله وخيرج 

شهر رمضان استحب له أال ينصرف إىل بيته إال بعد شهود العيد وإن عقيب مغيب الشمس فإن وافق اعتكافه آخر 
ختلف يوم الفطر زمان اعتكافه شهده مث عاد إىل معتكفه كزمن الليل واالعتكاف مقتض بإطالقه التتابع خبالف نذر 

  .مطلق الصوم فمن قطع تتابعه عمدا أو جهال أو يتفريط استأنفه وإن كان لعذر بين عليه إن شاء اهللا

  كتاب املناسك



البلوغ : احلج فرض واجب علي مستطيعه من أحرار املكلفني الرجال والنساء، مرة يف العمر وشرط وجوبه أربعة
  .والعقل واحلرية واالستطاعة

اإلسالم مع القول بأن الكفار خماطبون بفروع الشريعة وإمكان املسري وذلك خيتلف باختالف : وشروط أدائه شيئان
من األمن واخلوف فأما االستطاعة فمعتربة حبال املستطيع فمن قدر على الوصول اىل البيت من غري العادة يف الطرق 

  .تكلف بذلة خيرج هبا عن عادته لزمه ذلك
فان كان ممن الت ميكنه احلج اال بزاد وراحله مل يلزمه اال حبصوهلما له وان وجد الزاد وعدم الراحلة مل يلزمه اال أن 

الفيوج ومن جرى جمراهم فيلزمه وان وجد راحلة وعدم الزاد مل يلزمه اال أن تكون عادته تكون عادته املشي ك
  . املسألة

وليس احملرم للمرأة من االستطاعة فإن وجد رفقة مأمونة لزمها احلج رجاال كانوا أو نساء ويلزم األعمى إذا وجد 
  .قائدا والبحر ال مينع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السالمة

  .احلج ساقط عن املعضوب الذي ال يستمسك على الراحلة وال يلزمه أن حيج غريه عنه وفرض
وفرض احلج على الفور ال جيوز للقادر عليه تأخريه وقد قيل السنة والسنتني وذلك استحسان ورفق لصعوبته 

  .وموضع االجتهاد يف استطاعته
لثه إال أن يوصى به فيكون يف ثلثه ويلزم النائب يف ومن مات قبل أن حيج مل يلزم احلج عنه يف رأس ماله وال يف ث

احلج عن غريه أن ينوي به من ينوب عنه ويكره ملن مل يؤد فرض نفسه أن ينوب عن غريه وإن فعل جاز ومل ينقب 
إحرامه به إىل نفسه ويكره التنقل باحلج قبل أداء فرضه ويصح إن وقع وال ينقلب إىل الفرض والنيابة يف احلج بأجر 

بغري أجر سواء واإلجازة للحج صحيحة وهي على ضربني إجارة بعوض يكون مثنا للمنافع كسائر اإلجارات  أو
فذلك يكون ملكا للمستاجر فما عجز عن كفايته لزمه امتامه من ماله وما فضل عن كفاية كان له والوجه اآلخر 

ه صرفه يف غري احلج فإن احتاج إىل زيادة رجع يسميه أصحابنا البالغ وهو أن يدفع اليه ما الحيج به فهذا ال جيوز ل
  هبا وإن فضل شيء رده

والعمرة سنة مؤكدة مرة يف العمر ويكره تكرارها يف السنة مرارا وحكمها يف االستطاعة والنيابة واإلجازة حكم 
  .احلج
  فصل

وذو احلجة قيل وللحج ميقاتان ميقات زمان وميقات مكان فميقات الزمان شهور احلج وهي شوال وذو القعدة 
مجعية وقيل العشرة األول منه وفائدة الفرق تعلق الدم بتأخري طواف اإلفاضة عن أشهر احلج ويكره اإلحرام به قبل 
أشهره ويصح إن وقع وال ينقب عمرة وال ميقات للعمرة من الزمان ويصح اإلحرام هبا يف كل وقت من السنة من 

  .غري كراهة اإل يف أيام مىن ملن حج
ت املكان مخسه مواقيت منقسمة على جهات احلرم وهي ذو احلليفة وقرن ألهل جند واجلحفة ألهل الشام وميقا

  .ومصر واملغرب ويلملم ألهل اليمن وذات عرق ألهل العراق وخراسان واملشرق
قيت احلج واألفضل اإلحرام باحلج من ميقاته زمانا ومكانا ويكره تقدميه عليه ويلزم إن فعل وميقات العمرة من موا

اليت ذكرناها إال ملن كان يف احلرم فاالختيار له أن حيرم من اجلعرانة أو التنعيم وال جيوز ألحد يريد دخول مكة أن 
يدخلها إال حمرما إال ملن كان يكثر الترداد إليها كاحلنطابني ومن حيمل الفاكهه أو من خيرج عنها من أهلها حلاجة مث 



ا إال حمرما فإن خالف ذك فقيل عليه الدم وقيل أساء وال دم عليه وال جيوز ملريد يعود ومن سوى هؤالء فال يدخله
اإلحرام إذا مر على بعض هذه املواقيت أن يتجأوزه فيحرم بعده ال إىل ميقات سواه وال إىل غري ميقات إال أن 

قات من هذه املواقيت ال خيلو يتعداه إىل ميقات له كشامي مير بذي احلليفة فأخر اإلحرام إىل اجلحفة واملار على مي
  .من ثالثة أحوال

أن يكون مر عليها حلاجة دون مكة فهذا ليس عليه أن حيرم فإن جتددت له نية يف االحرام بعد جتأوزه أحرم : أحدها
أن يريد دخول مكة فهذا : والثاين. من حيث هو ومل يلزمه عود إىل امليقات فإن جتأوز موضعه مث أحرم لزمه الدم

  .اإلحراميلزمه 

أن مير عليها مريد اإلحرام فيلزمه اإلحرام منها وال جيوز له تأخريه إىل ما بعدها فإن جتأوزها رجع ما مل : والثالث
حيرم وال دم عليه فإن أحرم مضى ولزمه الدم وال ينفعه رجوعه ومن منزله بعد املواقيت إىل مكة فيمقاته منزله فإن 

  .أحرم بعده فعليه دم
احلرم جائز ملريد احلج وال جيوز ملريد العمرة أن حيرم إال من احلل فإن أحرم من احلرم كان عليه أن واإلحرام من 

  .خيرج إىل احلل ليجمع يف إحرامه بني احلل واحلرم ويف إحرام القارن من مكة خالف
  فصل

ة العقبة والقاطع اإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه وزاد عبد امللك رمي مجر: وأركان احلج أربعة وهي
  .للحج شيئان فوات وإفساد فالفوات متعلق بالوقوف والفساد متعلق باإلحرام وذلك يذكر فيما بعد

  .واإلحرام هو اعتقاد دخوله يف احلج وبذلك يصري حمرما وله الشروط من السنن والفروض
أو مر عليه وأن يغتسل له وأن يتجرد فأما السنن واملندوبات فأن حيرم من امليقات نفسه إن كان منزله منه أو قبله 

الرجل من خميط الثياب واخلفاف وأن يكشف وجهه ورأسه وأن يصلي نفال مث حيرم عقبيه فإن كان يف وقت مينع فيه 
  النفل أقام إىل الوقت الذي جيوز فيه النفل إال أن متنعه ضرورة وإن أحرم

فإذا فرغ من صالته ركب راحلته فإذا استوت به أحرم عقيب مكتوبة جاز وعقيب النفل أفضل منه بغري صالة مجلة 
وال ينتظر أن تنبعث به وإن كان ماشيا فحني يأخذ يف املشي ويهلل للتلبية حني اعتقاده لإلحرام رافعا هبا صوته إال 

  .النساء فيكره هلن رفع الصوت
ت إرادته اإلحرام ومن كل ما مينع يف فأما واجباته فإن حيرم من امليقات وال يتجأوزه وأن يتجرد من خميط الثياب وق

اإلحرام مما يفسده إذا طرأ عليه والتلبية سنة مؤكدة يبتدئها عند اإلحرام مث يف أدبار الصلوات وعند كل شرف 
ويقطعها بعد الزوال من يوم عرفة وقيل عند الرواح إىل املوقف ويكف عنها يف الطواف والسعي ويتشاغل بالدعاء 

  .را خيرجه إىل اإلسراف فإن قلل منها ولو مرة فال دم عليهوال يكثر منها إكثا
  .فإن مل يأت هبا مجلة فعليه الدم واالختيار أن يقتصر يف إحرامه على النية يف تعيني ما ينويه دون التلفظ به

إذا وصفة اإلحرام بالعمرة صفته باحلج إال وقت قطع التلبية فاملستحب للمحرم هبا من بعض املواقيت أن يقطعها 
  .انتهى إىل احلرم وللمحرم هبا من اجلعرانة إىل دخول مكة ومن التنعيم إىل رؤية البيت

  فصل
لبس املخيط كله وتغطية رأسه ووجهه ولبس اخلفني والشمشكني مع القدرة على : اإلحرام مينع الرجل عشرة أشياء

قمل وقتل الصيد وعقد النكاح النعلني وحلق شعر رأسه وغريه من مجيع بدنه والطيب وقص األظفار وقتل ال



والوطء يف الفرج وإنزال املاء الدافق واالستمتاع مبا دون الوطء مكروه إال أن يقارنه اإلنزال فيفسده وذلك يذكر 
  فيما بعد واملرأة مسأوية للرجل يف ذلك كله إال يف اللباس فإن عليها كشف وجهها ما فوق الدقن منه وكفيها فإن

  .بترفيه فعليها الفدية وكذلك إن لبست القفازينغطت بعض ذلك فانتفعت 
ويلزم الرجل الفدية بتغطية رأسه أو بعضه وال يلزمه بتغطية وجهه وتلزمه بلبس املخيط واخلفني وبفعل كل ما 

ذكرناه من حمظورات اإلحرام من إماطة األذى وللمرأة لبس اخلفني واملخيط كله واألحسن اإلحرام يف البياض وال 
غريه من األلوان إال املعصفر فيكره له وللمحرم حك رأسه وجلده ويرفق فيما ال يراه من جسده خيفة  بأس به يف

قتل الدواب وكذلك يكره له غسل رأسه مبا ال يأمن معه ذلك وله أكل ما طبخ بطيب واختلف فيا خلط به الطيب 
  وعلى املرأة يف الكحلوللرجل أن يكتحل مبا الطيب فيه وال فدية عليه . من الطعام من غري طبخ

الفدية مبا فيه طيب ومبا ال طيب فيه وما يوجب الفدية من ذلك فيوجبها عمدا وسهوا أو اضطرارا وجهال والفدية 
الواجبة به ثالثة أنواع صيام وصدقة ونسك خمري فيها غري مرتبة فالصيام ثالثة أيام يستحب تتابعها واإلطعام ستة 

  .لشىء منها مكان خمصوصمساكني مدين والنسك شاة وليس 
  فصل

وحيرم على احملرم يف احلل واحلرم وعلى احلالل يف احلرم االصطياد وإتال صيد الرب كله ما أكل حلمه وما مل يؤكل مما 
ال يبتدىء بالضرر ويلزم اجلزاء بقتله أو بتعريضه للقتل إال أن يتبني سالمته مما عرض له وعلى املشارك من إكمال 

ملنفر ويستوي يف ذلك عمده وسهوه وخطأوه وجهله وضرورته واختياره وال يسقط إال يف صولة إذا اجلزاء ما على ا
قصد دفعه فأدى إىل تلفه وأكل الصيد للمحرم جائز إذا مل يصد ألجله أو احملرم سواه فإن أكل مما صيد له دون 

  .غريه فعليه اجلزاء

وال جيوز أن يدل أحدا حمرما على صيد ومن فعل ذلك أمث ومن قتل صيدا فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله 
وكان اجلزاء على القاتل دون الدال وللحالل أن يذبح صيدا مملوكا يف احلرم وينهى عن قطع شجر احلرم وال جزاء 

للبدنة فيه واجلزاء الواجب بإتالف الصيد مثل املقتول أو مقارية يف اخللقة والصورة إن كان له مثل كالنعامة املشبهة 
ومحار الوحش واإلبل املشبهني للبقرة ومحار مكة املشبهة للشاة خيرجه هديا وما ال مثله فيه حكومة وذلك كاألرنب 

  .والريبوع ومحام احلل
واختلف يف محام احلرم سوى مكة فقيل كحمام مكة وقيل كحمام احلل وصفة اجلزاء فيما له مثل أن حيكم قاتل 

بني إخراج مثل الصيد املتلف من هبيمة األنعام وبني قيمته طعام من غالب أنواعه  الصيد حكمني سواه فيخربا له
مبوضع اإلتالف أو بدال من اإلطعام صياما عن كل مد يوما أو كسوة ثوبا بالغا ما بلغ ويف صغري الصيد مثل ما يف 

  .كبرية من اجلنس والصفة وأما ال مثل له فقيمة حلمه دون ما يراد له من األعراض
  .للمحرم قتل السباع العادية املبتدئة بالضرر وال جزاء عليه فيها وذلك كاألسد والذئب والنمر والفهدو

ومن الطري الغراب واحلدأة فأما الكلب العقور واحلية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك بغري معىن الصيد 
  وليس من ذلك الصقر

شيء من ذلك بالضرر وقتل صغار ما جيوز قتل كباره من الصيد كالسباع والبازي وال القرد واخلنزير إال أن يتبدئ 
والطري مكروه وال جزاء فيه فأما صغار احليات والعقارب والزنانبري فغري مكروه وال جيوز إخراج شيء من جزاء 



أكل امليتة ومل  الصيد بغري احلرم إال الصيام وال تصح تذكية احملرم الصيد ومن مل جيد من احملرمني إال صيدا وميتة
  .يذبح الصيد

  فصل
واإلحرام على ثالثة أوجه إفراد ومتتع وقران واإلفراد أفضلها مث التمتع فأما القران فصفته اشتراك العمرة واحلج يف 
إحرام واحد وذلك على ضربني ابتداء وإردافا فاالبتداء أن حيرم هبما يف حال واحدة معتقدا ذلك يف نيته دون لفظه 

ن يبتديء اإلحرام بالعمرة وحدها مث يردف احلج عليها فقيل ما مل يشرع يف الطواف وقيل ما بقي عليه واإلرداف أ
شيء من عملها وفعل القارن كفعل املنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو جزاء ويكفيه طواف وسعي واحد 

  .وللصيد جزاء وأمنا خيتلفان يف النية
ا أن يقال هو أن يأيت غري امللكي إىل أفقه أو ما كان يف حكمه من مسافه ومىت وأما املتمتع فله ستة شروط جيمعه

اخنرم بعض هذه األوصاف خرج عن املتمع املوجب للدم وتفصيلها أن له ستة شروط أحدمها اجلمع بني العمرة 
أو ببعضها يف اشهر  واحلج يف عام واحد والثاين يف سفر واحد والثالث تقدمي العمرة على احلج والرابع أن يأيت هبا

احلج واخلامس أن حيرم بعد اإلحالل منها باحلج والسادس أن يكون املتمع مقيما بغري مكة فأما األفراد فما عرى من 
  .صفة التمتع والقرآن وال يكون القران إال بني عمرة وحجة وال يكون بني عمرتني وال حجتني

عمرتني لزمته واحدة وال قضاء عليه لألخرى ومن أردف وال يصح إرداف عمرة على حجة فمن أحرم حبجتني أو ب
عمرة على حج مل يلزمه شيء باإلرداف وال دم علي املكي يف قرانه إفا عند عبدامللك والواجب بكل واحد من 

  التمتع والقران هدي ينحره مبىن وال جيوز تقدميه قبل فجر يوم النحر فمن

إخراجه إىل يوم عرفة فإن فاته ذلك فأيام التشريق وسبعة أيام  مل جيده صيام ثالثة أيام يف احلج وهي من وقت
  .يصومها يف أهله وجيزئه إن صامها راجعا يف طريقه وال جيزئ الصوم ما دام متمكنا من اهلدي

  فصل
ويستحب ملن دخل مكة حمرما أن يدخل من كداء الثنية اليت بأعال مكة فيبدأ باملسجد فيستلم احلجر بغية إن قدر 

يقدر وضع يده عليه مث وضعها على فيه من غري تقبيل مث يبدأ بطواف القدوم وسنته لغري املكي وصفة  فإن مل
  .الطواف كله صفة واحدة وهي أن يبدأ بعد استالمه فيجعل البيت

أشواط الثالثة األوىل خببا واألربعة مشياص فيستلم احلجر كلما مر به فإذا أمته صلى عند املقام ركعتني مث عاد 
ستلم احلجر مث مضى للسعي فيصعد على الصفا حىت يرى البيت فيكرب ويهل ويدعو مبا يريده مث ينحدر ماشيا إىل فا

املروة فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك فإذا أكمل سبعة أشواط يبتدا بالصفا وخيتم باملروة فقد كمل سبعة ويستحب 
  ان يف وقته فضل خرج إيل مىنله أن يسعى يف الوادي بني الشعبني فإذا فرغ من ذلك فإن ك

يوم التروية فصلى هبا الظهر والعصر وبات هبا مث راح إىل عرفة ليقف هبا بعد الزوال وقطع التلبية حينئذ فجمع هبا 
بني الظهر والعصر مع اإلمام مث يقف حيث يقف الناس فاالختيار أن يقف راكبا وأي موضع جاز ويتنكب عن بطن 

 غروب الشمس فإذا غربت وهو هبا دفع املزدلفة فيجمع هبا بني املغرب والعشاء وبات عرفة مث يستدمي الوقوف إيل
هبا يف أي موضع شاء ما عدا بطن حمسر وحيرك دابته إذا انتهى إليه فإذا صلى الفجر أتى املشعر احلرام فوقف عنده 

مث عاد إىل مكة فطاف طواف وكرب اهللا راكبا مث حنر هديا إن كان معه مث حلق أو قصر واحلالق للرجال أفضل 
  .اإلفاضة مث رجع إىل مىن فبات هبا ليايل أيام التشريق يرمي يف كل يوم اجلمار الثالثة كل مجرة بسبع حصيات



وينصرف هنار أيامها يف حوائجه فإذا خرجت أيامها وفرغ من رميه عاد إيل مكة فطاف طواف الوداع مث انصرف 
فيه سواء إال يف شيئني طواف القدوم وطواف الوداع فإن املكي غري خماطب هبما هذا مجلة أفعال احلج واملكي وغريه 

ويقتصر على طواف اإلفاضة إال ما يتنقل به ويكون سعيه عقيب طواف اإلفاضة واألفضل يف أفعال احلج كلها أن 
زئ إال باستيفاء تكون بطهارة فإن أتى هبا حمدثا جاز إال الطواف فال جيوز إال بطهارة وال جيزئ منكسا وال جي

  أشواطه فمن ترك شوطا أو بعضا منه أو من السعي عاد على إحرامه من بالده إلمتامه ويف ترك ركعيت

الطواف ملن رجع إىل بلده دم ويف ترك طواف القدوم لغري املراهق دم ويف ترك املبيت باملزدلفه لغري العذر دم 
شرط الدم وقيل إهنا رخصت له خصوصا واحلالق نسك يثاب فاعله ولألمام تقدمي ضعفة أهله ليلة املزدلفه إىل مىن ب

وما يفعل مبىن من رمى وحنر وحالق فال شيء يف تقدمي بعض منه على بعض إال تقدمي احلالق على الرمي ففيه دم 
غري وحلج حتلالن حتلل أصغر وهو رمي مجرة العقبة مبىن يوم النحر وهذا التحيسل يبيح لبس املخيط وإماطة األذى و

ذلك ما عدا قتل الصيد والنساء ويكره الطيب وال شيء فيه والتحلل األكرب هو طواف اإلفاضة يباح معه الصيد 
  .والنساء ومجيع حمظورات اإلحرام

ويفسد احلج الوطء يف الفرج كان معه إنزال أم ال وكل أنزال عن استمتاع بقلبة أو جسة أو استدامة نظر أو فكر 
  .ني وإكان بعد الرمي وقبل الطواف فعليه العمرة واهلدي على الظاهر من املذهبما مل يكن أحد التحلل

وجيب على مفسد احلج والعمرة املقضي فيهما واستيفاء أفعاهلما وعليه قضاء فرضهما وتطوعهما ويتفرق الزوجان 
يمة األنعام يسوقه من إذا أراد القضاء حني حيرمان ويلزم بفساد احلج بدنه تكون هديا وال يكون اهلدي إال من هب

احلل إىل احلرم وينحره يف احلج مبىن ويلزم مريد حنره مبىن أن يقفه بعرفة فإن فاته ذلك حنره مبكة واملنحر يف احلج 
  .مىن ويف العمرة مكة

  وتقلد البدن وتشعر وكذلك البقر إن كان هلا أسنة

ونسك األذى ونذر املساكني وهدي التطوع إذا  وال تقلد الغنم وال تشعر ويؤكل من اهلدايا كلها إال جزاء الصيد
  .عطب قبل حمله

  فصل
ومن أحصر بعدو فله التحليل بغري هدي وال قضاء عليه إال أن يكون ضرورة فيأيت بفرضه الذي عليه يف األصل 
واحملصر مبرض أو مبا سوى العدو فال رخصة له يف التحليل وكذلك ضال الطريق ومن فاته الوقت مل يتحلل إال 

  .بعمل العمرة وعلى مجيعهم اهلدي وال رمى عليهم وال شيء من أفعال املناسك
وللصغري حج حيرم به وليه وإن كان ال يعقل والزائد على نفقته يف مقامه من حال وليه ومن بلغ من الصبيان أو عتق 

  .من العبيد بعد تلبسه باإلحرام أمته ومل جيزئه عن حجة اإلسالم
غري الفريضة اإل بإذن زوجها فإن فعلت فله أن حيللها وال لعبد أن حيرم بغري إذن سيده فإن وليس المرأة أن حترم ب
  .فعل فلسيده أن حيله

  فصل
مجلة ما يرميه احلاج سبعون حصاة منها يف يوم النحر مجرة العقبة بسبع ويف كل يوم الثالث اجلمار بإحدى وعشرين 

حر وله أن يتعجل بأن يرمي ثاين النحر وثالثه مث ينفر وملن كان من حصاة وال يرمي إال بعد الزوال إال يف يوم الن



رعاة اإلبل ترك الرمي ثاين النحر ويرمي ثالثه ليومه وألمسه وينفر ويسقط عنه رمي الغد ما مل يبت أحد من 
  .الفريقني فيلزمه الوقوف إىل أن يرمي وطواف الوداع مستحب ال دم على تاركه

  كتاب اجلهاد

روض الكفاية وقد يتعني يف بعض األوقات على من يفاجئه العدو وال جيوز تركه إىل اهلدنة أال من عذر اجلهاد من ف
وال يكف عنهم إال بأن يسلموا أو يدخلوا يف ذمتنا ويؤدوا اجلزية يف دارنا وينبغي أن يدعوا قبل قتاهلم إال أن 

ألراضي الزروع والعلوفات وقطع النخل والشجر يعاجلونا وجتوز النكاية يف العدو بكل ما يقدر عليه من إحراق ا
وعقر الدواب وإخراب البالد وال متس النحل إال أن تكون من الكثرة واالجتماع يؤثر إتالفها وختمس الغنيمة كلها 

عنها وعرضها سواء إال األراضي فإهنا تترك وقفا والسلب وغريه سواء ال خيتص به القاتل إال بإذن اإلمام إذا رأى 
يأخذ اإلمام من الغنيمة مخسها ويقسم بني اجليش أربعة أمخاسها وال جيوز الغلول ويؤدب فاعله وال حيرق ذلك و

  رحله وال حيارم سهمه وللعسكر أكل 

الطعام وذبح املاشية وأخذ العلوفات بغري إذن اإلمام وال حيتسب له يف الغنيمة وما حصل يف أيد العدو من أموال 
ه كان هلم فإن عاد شيء من ذلك إىل الغنيمة فهو ملن كان ميلكه من املسلمني يأخذه قبل املسلمني فإن أسلموا علي

  .القسم بغري مثن وهو أحق به بعده بالثمن
  :وال جيوز قسمه إن علم به والنفل كله من اخلمس ويستحق اإلسهام بثالثة شروط

سوى ذلك ما ينجلي عنه أهله بغري قتال بل  أن تغنم الغنيمة بقتال أو إجياف عليها خبيل أو ركاب فأما ما: أحدها
  .رهبة وفزعا فإنه يف غري املقسوم يصرفه اإلمام يف مصاحل املسلمني

ما قوتل عليه فاإلسهام مستحق فيه بشهود الواقفة عليه وال يسهم ملن مات قبلها وال ملدد إن جاء بعدها : والثاين
ن صحيحا غري مريض وال أن يبقى إىل انقضائها بل يسهم وليس من شروط من يسهم له أن يكون منه قتال وال يكو

  .ملن حضر من صحيح ومريض قاتل أو مل يقاتل قاتل يف أوهلا أو بقي إىل انقضائها

كان مقيما مع املعسكر أو متشاغال بكمني أو جتسيس ومثل ذلك السرية املنفصلة من مجلة العسكر برأي اإلمام فإن 
وإن غنمت السرية فالغنائم بينها وبني باقي العسكر خرجت بإذن اإلمام أو غريه  غنم العسكر شاركوهم يف الغنيمة

  إذنه فإن خرجت ابتداء من البلد فالغنيمة هلا خاصة
أن يكون املسهم له من جيش يلزمه القتال وذلك بأربعة أوصاف العقل واحلرية والذكورية وإطاقة القتال : والثالث

ن العبيد واملرأة ومن دون املراهق يرضخ هلم وال يسهم وكذلك اإلجراء للبالغ واملراهق ومن سوى هؤالء م
  .والصناع واملسهم هلم ضربان فرسان وأراجل فللفارس ثالثة أسهم سهم بإمسه وسهمان باسم فرسه وللراجل سهم

  .ا سوى اخليلوال يسهم إال لفرس واحد وإذا أجاز اإلمام اهلجن والرباذين أسهم هلا وال يسهم بغل وال محار وال مل
وال يقتل النساء والصبيان وال الشيخ الفاين وال أهل الصوامع والديارات إال أن خياف منهم أذى أو تدبري وترد هلم 

  .أمواهلم إال أن يكون كثريا فيؤخذ ويترك هلم اليسري

ه وقال غريه إليهم وأمان األمراء نافذ وأمان غريهم من سائر الناس عند مالك رمحه اهللا عليهم نافذ ال جيوز نقض
  .إجازته ورد فإذا أجيز فسواء كان من رجل أو امرأة أو عبد أو حر بالغ أو مراهق إذا عقل األمان



واإلمام يف األسرى خمري يف خصال مخس وهي القتل واالسترقاق واملن والفداء وعقد الذمة ويف اجلاسوس االجتهاد 
  كا له ومن أسلم منوترد الرهائن وإن أسلموا ومن أسلم صلحا فأرضه مل

فتحت أرضهم عنوة فهي مغنومة ال ترجع إليهم بإسالمهم يسكنها اإلمام من يراه ويأخذ خراجها ممن هي يف يده 
وحكم الفيء واخلمس واخلراج واجلزية واحد يأخذ اإلمام حاجته منه بغري تقدير ويصرف الباقي يف مصاحل املسلمني 

  .ويعطي القرابة منه باالجتهاد

  ميان والنذوركتاب األ

األميان على ضربني ميني جائزة وميني ممنوعة فاجلائزة هي اليمني باهللا تعاىل وجبميع أمسائه كالرمحان والرحيم والسميع 
والعليم وغري ذلك من أمسائه وبصفات ذاته كعلمه وقدرته وعزته وكالمه وعهده وميثاقه وكفالته وأمانته واملمنوعة 

عد هذا على قسمني منها ما يصح رفعه فيسقط حكمه وهو القسم األول اجلائز ومنها احللف مبا عدا ذلك مث هي ب
  .ما ال يصح ذلك فيه وهو احللف بغري اهللا وصفاته

  . باالستثناء وبالكفارة: ورفع اليمني بوجهني

ا عنه أو أطلق مل تكن أما االستثناء فإن يقرن بيمينه قوله إن شاء اهللا وإصالهبا غري قاطع نأويا هبا االستنثاء فإن قطعه
  .شيئا إال أن يكون قطعها بغري اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبه ذلك

وأما الكفارة فتذكر فيما بعد وأما النوع اآلخر وهو ما ال يصح رفعه فضربان أحدمها ال يتعلق به حكم كقوله 
 أو من اإلسالم أو أشرك باهللا أو أكفر أو والنيب والكعبة وكقوله هو يهودي أو نصراين أو برىبء من اهللا أو من النيب

  .ما أشبه ذلك وكقوله لعمري أو عيشي أو عيشك كل هذا ال يتعلق به حكم وال يتصور فيه رفع

واآلخر أن يكون ميينا بإيقاع شيء معني أو بنذر معني فيلزم به تنفيذ ما حلف به كالطالق والعتاق واملشي وغريه 
  .من ذلك استثناء وال كفارة من نذر الطاعات وال يرفع شيئا

واأللفاظ اليت حيلف هبا يف القسم األول قسمان أحدمها جتريد االسم احمللوف به كقوله واهللا ال فعلت واآلخر زيادة 
  .عليه وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة منفصلة

لمة حنو أحلف وأشهد وأقسم فهذه واملتصلة هي احلروف حنو واهللا وباهللا وتاهللا وامي اهللا ولعمر اهللا واملنفصلة هي الك
  .إن قرهنا باهللا أو بصفات ذاته نطقا أو نية كانت أميانا

وإن أراد هبا غري ذلك أو أعراها من نية مل تكن أميانا يلزم هبا حكم ولفظ ماضيها كمستقبلها وليس من األميان ال 
ها إال يف الزوجة فإنه يكون طالقا ويف العبد من ألفاظها وال من معانيها حترمي حملل أو حظره كاملأكل واملشارب وغري
  .واألمة إن أراد به العتق لزمه وإن أراد التحرمي من غري عتق مل يلزمه شئ

  فصل
  .لغو وغموس وعقد: واألميان علي ثالثة أوجه

  .فاللغو والغموس ال كفارة فيهما والعقد هو الذي يتعلق به الكفارة
هو القول واهللا وبلي واهللا اجلاري : ا حلف عليه مث يتبني له خالفه وقيلواللغو هو أن حيلف علي شئ يظنه غلي م



  .علي اللسان من غري قصد والغموس هو الكذب فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة
واملنعقد هو اليمني على مترقب ميكن إمتامها وحلها كان متعلقها من فعله أو من غري فعله مث ال بد فيه من أحد 

  .ث فالرب املوافقة واحلنث املخالفةأمرين بر أو حن
والكفارة جتب باحلنث دون الرب وصفة الرب واحلنث راجعة إىل لفظ اليمني فإن كانت اليمني على نفي فاحلالف يف 

احلال على بر وحنثه بإيقاع ما حلف على نفيه وإن كانت على إثبات كان يف احلال على حنث وكان بره باإليقاع 
اظ للنفي لفظان ومها ال فعلت وإن فعلت فاحلالف بذلك على بر ألنه باالنتفاء ما حلف عليه وجمموع ذلك أربعة ألف

  موافق ولإلثبات

لفظان ومها ألفعلن وإن مل أفعل فاحلالف بذلك يف احلال على احلنث ألنه بانتفاء ما حلف عليه خمالف وبره بأن يفعل 
  .احلنث إال أن الكفارة ال تلزمه إال أن ييئس من الرب فيتحقق

وجتب باملخالفة سهوا أو عمدا أو خطأ أو قصدا إال أن يكره على اليمني أو يكون أمرا مضطرا إليه ال ميكنه 
االنفكاك منه فال حينث يف ذلك القدر دون ما زاد عليه كاحلالف ال ألبس ثوبا هو البسه وال أدخل دارا هو فيها 

  .ات اإلمكان فإن زاد على ذلك مع اإلمكان حنثوال أركب دابة هو عليها فيلزمه النزع يف أول أوق
وأعداد الكفارة معتربة باألميان دون متنأوهلا فإذا حلف ميينا واحدة على عدة أشياء حنث بفعل واحد منها ولزمته 
الكفارة بذلك مث ال شيء عليه يف باقيها وإن حلف على شيء واحد بأميان عدة قاصدا هبا االستثناء دون التأكيد 

  .ار فإذا حنث كان عليه من الكفارات بأعداد أميانهوالتكر
  فصل

ويعترب يف اليمني ثالثة أشياء أوهلا النية فيحمل عليها إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ هبا كانت مطابقة له أو زائدة 
ليعرف منه فإن  فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه أو بتخصيص عامه فإن عدم احلالف حتصيلها نظرا لسبب املثري لليمني

عدم أجرى اللفظ على ما يقتضيه إطالقه يف عرف اللغة وعادة التخاطب دون عادة الفعل وذلك كاحلالف ال آكل 
  رؤوسا أو

بيضا أو ال أسبح يف هنر أو غدير فإن قصد معىن عاما وعرب عنه بلفظ خاص أو معىن خاصا وعرب عنه بلفظ عام 
الف ال أشرب لفالن ماء يقصد قطع املن دون عني احمللوف عليه وقد قال حكم بنيته إذا قارهنا عرف التخاطب كاحل
  .ابن القاسم يؤخذ الناس يف الطالق بألفاظهم

  فصل
  .والكفارة أربعة أنواع إعتاق وإطعام وكسوة وصوم

القدرة  فاإلطعام والكسوة واإلعتاق خمري فيهما أيهما شاء أن خيرج جاز مع القدرة على ما معه وال جيزئه الصوم مع
على واحد منها واإلطعام والكسوة لعشرة مساكني والعدد فيهما مستحق وال جيوز النقصان منه وال زيادة عليه 
وهو باملدينة مد باألصفر وباألمصار وسط مع الشبع وهو رطالن بالبغدادي وشيء من األدام والكسوة أقل ما 

سلمني الفقراء ويعطي الصغري املتغذي بالطعام ما يعطي جتزيء به الصالة وال جيوز صرفها إال إىل األحرار من امل
  .الكبري

وأما اإلعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب والكبرية أحب إلينا من الصغرية وخالية من شركة أو عقد عتق 
  :أو استحقاقه وجيمعه مخسة شروط



  .أن تكون مؤمنة: أحدها
  .أن تكون سليمة: والثاين
  .كلها ملكا للمكفرأن تكون : والثالث
  .أال يكون فيها عقد من عقود العتق: والرابع
  .أال يستحق إعتاقها حني ملكها جبهة غري الكفارة من نذر أو قرابة: واخلامس

وأما الصوم فثالثة أيام يستحب متابعتها وجيزئ تفريقها ويف تقدمي الكفارة ى احلنث روايتان ويستوي يف ذلك 
  .أنواعها

  فصل
  جهني مطلق ومقيد فاملطلق ما استقل بنفسه عن شىء يتعلقبه بهالنذور على و

واملقيد ما تعلق مبا ذكرناه لقوله عقيب النذر إن شفى اهللا مرضى أوقدم غائيب فاألول يلزم أطالقه والثاين عند وجود 
  .من اهللا تعاىل شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو حمظورا أو قربه أو معصية كان فعال للنادر أو لغريه من العباد أو

وجهني جمهول ومعلوم فاجملهول ما ال يتبني نوعه مثل أن يقول هللا علي نذر وال يبني ما هو فهذا فيه : والنذور نوعان
  .كفارة ميني

واملعلوم ما يبني خمرجه لفظا أو نية مث ال يعدوا ما يبني من ذلك أحد أربعة أنواع إما طاعة أو معصية أو مكروها أو 
  .لزم منها إال الطاعة ويسقط ما عداهامباحا وال ي

وال نذر يف غري امللك إال بشريطته وال اعتبار خبالف الوجوه اليت يقع النذور عليها من جلاج أو تربم أو غضب أو 
  غري ذلك ومن حلف بصدقة ماله كله أو نذره لزمه ثلثه يوم حلف ال يوم حنث ويلزم نذراملشي

إن عينه أو مطلقا إن أطلقه ويلزم املشي يف احلج إىل آخر طواف اإلفاضة ويف  إىل بيت اهللا يف حج أو عمرة معينا
العمرة إىل انقضاء السعي وإن ركب يف بعضه لعذر عاد قابال فلفق املشي وأهدى اال أن يكون من الكرب أو املرض 

  .حبيث ال يطيق الرجوع فيجزئه اهلدى اال أن يكون الذي ركب يسريا فيغنيه اهلدي عن العودة
ومن نذر املشي اىل مسجد الرسول أو األقصى لصالة فيهما لزمه ومن نذر املشي اىل مسجد الرسول أو األقصى 
لصالة فيهما لزمه ومن نذر ذبح ابنه يف ميني أو على وجه القربة فدى عنه هديا وان نذره جمردا مل يلزمه ومن نذر 

إن كان يهدي مثله أو يبيعه إن كان مما ال يهدي مثله  هديا من مال غريه فال شيء عليه ويلزمه نذر ماله فيهديه
  .ويصرف مثنه يف هدى

  كتاب الضحايا والعقيقة

  مدخل

  كتاب الضحايا والعقيقة

واألضحية سنة مؤكدة خياطب هبا كل قادر عليها إال احلاج مبىن وهي إراقة دم كامل لكل مضح منفرد به غري 
  .نه وعن أهل بيته بغري عوض جاز وال يكون إال من هبيمة األنعاممشارك يف مثنه وإن ضحى رجل بأضحية واحدة ع



  .الغنم مث البقر مث اإلبل والعجول من كل جنس أفضل من اإلناث: وأفضل األجناس منها
وسنها من الضأن اجلذع ومما سواه الثين ويتقي فيها كل عيب ينقص اللحم أو مرض احليوان وكذلك كاألعمى 

ظلع وقطع بعض األعضاء املأكورة أو نقصانه يف أصل اخللقة وكذلك الشديدة املرض وبني العور والعجفاء وال
  .واملكسورة القرن إن كان يدمى

وحملها األيام املعلومات وهي ثالثة أياما يوم النحر وثانيه وثالثه فأما رابعه فليس من املعلومات وتعجيلها يوم النحر 
  .أفضل

  .الذبح وإن استناب فيها من هو من أهل القربة أجزأه ويستحب إن يلي ذحبها أن كان ممن حيسن
وذلك املسلم العاقل فقط حرا كان أو عبدا رجال أو امرأة بالغا أو مراهقا ووقتها بعد الصالة واخلطبة وبعد ذبح 
إن  اإلمام إن كان ممن يظهر النحر وذلك األوىل به وإال فليتحر الناس وقت ذحبه أو ذبح أقرب أئمة البلد إليهم مث
بان هلم الغلط يف حتريهم فال شيء عليهم ويسمى عند ذحبها ويكرب وال يباع شيء منها وال يعأوض به جلار وال 
  . يصرف يف ماعون وال غريه وجيوز أن يطعم الغين والفقري ويأكل منها املضحي ويدخر القدر الذي جيوز أكله

  فصل
مولود ذكرا كان أو أنثى ووقتها سابع يوم الوالدة فإن والعقيقة سنة مستحبة غري واجبة وهي شاة كاملة عن كل 

  .فات فاتت بفواته وقيل السابع الثاين
وحيسب السابع إذا سبقت الوالدة فجره وإن تأخرت عنه ألغى وحسب غده وسنتها يف اجلنس والسن واتقاء 

وال مندوب وحالق رأس العيب ووقت الذبح من اليوم وجواز األكل سنة األضحية وكسر عظامها مباح غري ممنوع 
املولود والتصدق بوزنه جائز ملن أراده وتلطيخه بالدم ممنوع وإبداله باخللوق جائز واخلتان واجب بالسنة يف الذكور 

  .ومثله اخلفاض يف اإلناث وليس بواجب وجوب فرض

  باب الذبائح

  . ة املذكي وصفة اآللة املذكى هباأنواع التذكية وشرط كل نوع منها وصفة الذابح وصف: يتعلق بالذكاة مخسة أشياء

الذبح والنحر والعقر فأما العقر فإنه يف غري املقدور عليه وهو يف املتوحش طبعا ما مل : فأما أنواع التذكية فهي ثالثة
  .يقدر عليه وذلك يبني يف بابه

تيحاشه أو كان غري وأما النحر والذبح ففي املقدور عليه إنسيا كان أصله أو وحشيا فتأنس أو قدر عليه مع اس
مقدور عليه لتوحشه بعد أنسه وال تبيح الضرورة فيما ذكاته النحر أن يذكى بالعقر كالبعري يقع يف بئر فال يوصل 

  .إىل تذكية يف حلقه ولبته
  .فأما شروط الذكاة فشرط الذبح هو استيفاء قطع احللقوم والودجني يف قطع واحد

اإلبل وجيوز ذحبها للضرورة والذبح سنة ذكاة الغنم وجيوز حنرها للضرورة  وأما النحر ففي اللبة والنحر سنة ذكاة
وسنة البقر الذبح والنحر جائز فيها من غري ضرورة وما ذكى من ذلك بغري سنته لغري ضرورة فقيل ال يؤكل حترميا 

  .وقيل كراهة
عليها إىل أن تربد فإن ترك ذلك كله أو إحداد اآللة والتسمية واستقبال القبلة والصرب : فأما سننه ومندوباته فأربعة

بعضه سهوا أو عمدا كره له ومل حترم الذبيحة إال يف ترك التسمية فإن تعمد تركها حيرمها عند مجهور أهل املذهب 



  .إال أن يتأول
فأما صفة الذابح فأن يكون مسلما أو كتابيا عاقال عارفا بالذبح قاصدا به التذكية فإن قصد اللعب أو إتالف 

  .لبهيمة أو دفعها عن نفسه أو جتريب السيفا

ومل يقصد التذكية مل يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورهتا وليس من شرطه الذكورية وال البلوغ إذا كان مراهقا 
  .يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه

  .وال جيوز ذبح الكافر غري الكتايب وال اجملنون وال السكران
ميئوس من بقاءه مثل أن يكون قد أصابه من وقذ أو نطح أو ترد أو عرقا أو فأما صفة املذكي فأن يكون حيا غري 

  .حرقا أو عقر سبع أو غري ذلك مما يعلم معه أنه ال يعيش مبستقر العادة فمىت أصابه بعد ذلك مل تصح تذكيته
ني والرمح واحلرية وأما اآللة املذكى هبا فأن تكون مما ينهر الدم وحيصل به القطع جرحا كاملنحدد من السيف والسك

والزجاج واحلجر والقطب الذي له حد يصنع ما يصنعه حبد السالح وال جيوز التذكية بسن وال ظفر متصل باملذكي 
  .وال منفصل وال مبثقل

  باب الصيد

كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش واالمتناع ال يقدر عليه إال باالصطياد فتذكيته بالعقر يف أي موضع كان 
مقتل أو غريه من جارح أو حمدد سالح إذا تلف عنده يف حال امتناعه وانتفاء القدرة على تذكيته بالذبح منه من 

من غري تفريط كأن فوت نفسه مشاهدا لصائده أو غائبا عنه ما مل يفرط يف طلبه إال أن يبيت عنه ففيه تفصيل 
  .نذكره إن شاء اهللا

وارح فلجواز أكل ما صيد به شرطان أحدمها أن يكون معلما واآللة املصيد هبا نوعان جوارح وسالح فأما اجل
واآلخر أن يكون بإرسال من صاحبه من أي أصناف اجلوارح كان من كلب أو باز أو صقر أو شاهني أو غريه من 

  .سباع الوحش والطري اليت تفقه التعليم
  .ترك األكل من كلب أو غريه وتعليمه أن يفقه عن مرسله فيأمتر إذا أمره وينزجر إذا زجره وليس من شرطه

  .وأما اإلرسال فأن يبتديء صاحبه بعثه من يده نأويا إرساله لالصطياد والتذكية مسميا هللا تعاىل عند ذلك
  مث قتله الصيد بنوعني بعقر وبغري عقر فأما العقر فبجرح من تنبيب 

أشبه ذلك مما ال يبلغ فيه اجلرح وهذا أو ختليب فذكاة له وغري العقر ضربان أحدمها فعل فيه كالصدم والنطح وما 
  .فيه خالف واآلخر أن يتلف عند مشاهدة اجلارح طالبا له فزعا أو دهشا فال جيوز أكله

وأما السالح فكل ما جرى فاالصطياد به جائز من سيف ورمح وسكني وسهم ومعراض أصاب حبده دون عرضه 
  .ن الغد مقتوال مل يؤكل من اجلارح ويف السهم خالففإن بات الصيد عنه بعد إرسال اجلارح أو السهم فوجده م

وشركة اجلارح غري املعلم أو مرسل اجملوسي مانعة من أكل من شركا فيه جارح املسلم أو سهمه وإذا بان من الصيد 
عضو أو بضعة يعيش مع مفارقتها مل يؤكل البائن وأكل سائره وإن سأوى البائن ما بقي أكل مجيعه وال يؤكل ما 

احلبالة ألنه مقدور عليه وال ما قتله السهم املسموم لشركة السم يف قتله وال صيد اجملوس ألنه كذبه ويكره  قتلته



  صيد الكتايب من غري
  .حترمي وال يؤكل ما أدركه واجلوارح تنهشه فلم خيلصه وهو قادر على ذلك أو طالبا ملا يذحبه به للتفريط بذلك كله

  باب األطعمة واألشربة

  .ربان حيوان حيتاج إىل ذكاة ونبات وغريه من اجلامدات واملائعات ال حيتاج إىل ذكاةاألطعمة ض
وأما احليوان . فما ال حيتاج إىل ذكاة من مجيع األطعمة املعتادة فأكله جائز ما مل يكن جنسا بنفسه أو خمالطة جنس

ال شبه له من غري حاجة إىل ذكاة تلف  فنوعان بري وحبري فأما البحري فيؤكل مجيعه كان مما له شبه يف الرب أو مما
  .بنفسه أو بسبب أتلفه مسلم أو جموسي طفا أو مل يطف

فأما الربي فمحتاج إىل ذكاة وهي خمتلفة باختالف أنواعه على ما بيناه فبهيمة األنعام والوحش كله مباح ما عدا 
  .اخلنزير وال تؤكل فإنه حرام والسباع فإهنا مكروهة

ت احلوافر فاخليل مكروهة دون كراهة السباع والبغال واحلمري مغلظة الكراهية جدا وقيل فأما اإلنسي من ذوا
  . حمرمة بالسنة دون حترمي اخلنزير

والطري كله مباح ذو . وال تؤكل اجلراد عند مالك رمحه اهللا إال أن يتلف بسبب ومن أصحابه من ال يرى فيه السبب
  .غري مقطوع على حترميهاملخلب وغريه وما عدا ذلك فمكروه مستقذر 

وأما األشربة فال حيرم منها إال ما أسكر فيحرم مجيعه من أي نوع كان من عنب أو زبيب أو متر أو رطب أو بسر نيا 
  .كان أو مطبوخا قليله وكثريه وشرب اخلليطني مما ذكرناه

عصري جائز وكذلك العقيد إذا وانتباذمها مكروه واالنتباذ فيما عدا الدباء واملزفة جائز وفيهما مكروه وشرب ال
  .ذهب منه بالطبخ األكثر الثلثان وشبهها

  كتاب النكاح وما يتصل به

والنكاح مندوب إليه للقادر عليه من غري اجياب واملنكوحات ضربان حرائر وإماء فاحلرائر جيوز نكاحهن على 
وذلك سيذكر فيما بعد واحلرائر اإلطالق واإلماء ال جيوز للحر نكاحهن إال بشرطني عدم الطول وخشية العنت 
  .نوعان إبكار وثيب وكل واحد من النوعني ينقسم إىل قسمني أصاغر وبوالغ

وال نكاح إال بويل ذكر وال جيوز المرأة أن تنكح نفسها وال غريها بوجه وذلك باطل مىت وقع ال جيوز بوجه مث 
حد من األولياء سوى األباء ولألباء إنكاحهن أبكارا األولياء ضربان آباء وغري آباء فأما صغار النساء فال يزوجهن أ

  .وثيبا
وأما اإلبكار البوالغ فآلباء إنكاحهن بغري إذهنن ويستحب استئذاهنن من غري إجياب وينقطع اإلجبار عن املعنسة 

  . وهي اليت برزت وجهها وباشرت األمور بنفسها وعرفت مصاحلها وقيل إنه باق عليها ببقاء البكارة

  .ثيب من البوالغ فال إجبار عليها وال تنكح إال بإذهناوأما ال
  .والثيوبة املسقطة لإلجبار هي الوطء بنكاح أو ملك أو بشبهتهما

  .وأما احلرام احملض فال يقطع اإلجبار كان طوعا أو اغتصابا



والية النسب  والوالية واليتان خاصة وعامة فاخلاصة يف أربعة أوجه نسب أو خالفة نسب أو والء أو سلطان فأما
فمستحقة بالتعصيب ال مدخل فيها لذوي األرحام الذين ال تعصيب هلم كاألخ لألم واخلال وغريمها مث ما ميلك هبما 

نوعان إجبار وإنكاح بإذن فأما اإلجبار فال ميلكه إال األب وحده على صغار بناته وأبكار بوالغهن على ما قدمناه 
  .والسيد يف أمته

تئذان فيستوي األب وسائر األولياء وترتيب العصابات فيه حبسب قوة تعصيبهم فأوالهم البنون وأما اإلنكاح باالس
  مث بنوهم وإن سفلوا مث األب

مث األخوة لألب واألم مث لألب مث بنو األخوة لألب واألم مث بنو األخوة لألب مث األجداد لألب وإن علوا مث 
  .بين األخوة وإن سفلوا مث املواىل مث السلطان العمومة على ترتيب األخوة مث بنوهم على ترتيب

وإن أنكح األبعد مع وجود األقرب فيمن تستأذن جاز فأما خالفة النسب فوصى األب خاصة يف البكر هو أوىل من 
  .سائر األولياء بإذهنا وهو يف الثيب واحد منهم

ات ويستحب أن تعلم البكر بأن صماهتا واملستأذنان أبكار وثيب فإذن الثيب بالقول وإذن البكر بالقول أو بالصم
  .حممول منها على اإلذن

  .وأما الوالية العامة فوالية الدين وهو جائز مع تعذر الوالية اخلاصة
إنه جائز يف الدنية اليت ال خطر هلا وكل واحد كفؤهلا وال جيوز يف ذات القدر والشرف : فأما مع وجودها فقيل

  .وقيل ال جيوز حبال مع القدرة
  .ا تقدم العقد على اإلذن فالصحيح أن ال جيوز وإن تعقبته اإلجازةوإذ

وللويل إنكاح صغار الذكور كان أبا أوصى أبا أو حاكما وإذا أنكح األب إبنه الصغري فإن مسي الصداق عليه أو 
  على االبن الذي له املال جاز وإن سكتا

  .ن مال مث ال ينتقل إليه بيسرهعنه فهو على االبن إن كان له مال وعلى األب إن مل يكن لالب
وجيوز خلع األب عن ولده الصغري الذكر واألنثى وكذلك إنكاحه البكر بأقل من صداق مثلها إذا رءاه حظا والعفو 
عن نصف صداقها بطالقها قبل الدخول وللويل أن يلي إنكاح نفسه من وليته اليت جيوز له نكاحها بنفسه بأي شيء 

  .كانت واليته
لوليان فالداخل من الزوجني أوىل وال والية لعبد وال ملن فيه بقية رق وال لكافر على مسلمة وال ملسلم وإذا زوج ا

على كافرة إال بالرق وللسيد إجبار عبيده وإمائه وعبيد من يلي عليه من ولده أو بوصية على النكاح وال جيوز لعبد 
يار إذا نكح بغري إذنه بني أن جييز أو يرد إال أن يعتق قبل وال ألمة أن ينكحا إال بإذن سيدمها والسيد يف العبد باخل

  .علمه بالنكاح فيمضي وال رد له وال خيار له يف األمة خبالف العبد
  .وللعبد أن ينكح أربعا كاحلر وله أن ينكح األمة مع القدرة على احلرة خبالف احلر

  .اإلعالن والتراضي بكتمان العقد يفسدهواإلشهاد من شروط كمال النكاح وفضيلته دون نفوذه وصحته وكذلك 
وال جيوز لويل عضل وليته إذا دعته إىل كفء يف الدين واحلال واملروءة ويزوجها عليه اإلمام وإن اتفقا على غري 

  .كفء جاز وليس كمال مهر املثل من الكفاءة واملتوك يف عقد النكاح جائز
  فصل

على إسقاطه وال النكاح املشترط فيه سقوطه وال حد ألكثره الصداق مستحق يف عقد النكاح وال جيوز التراضي 
وأقله حمدود وهو ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم فضة أو ما يسأوي أحدامها من العروض وجيوز أن يكون 



  .أعيانا ومنافع واألعيان أحب إلينا
كاآلبق والشارد ويف فسخ النكاح به وال جيوز الصداق ما ال جيوز بيعه لتحرمي عينه أو لغرره كاخلمر واخلنزير و

  روايتان إحدامها أنه يفسخ قبل الدخول

وبعده واألخرى أنه يفسخ قبله ويثبت بعده وجيب صداق املثل وجيوز على وصف أو عبد مطلق أو جهاز بيت 
داق ويرجع إىل العرف والوسط من ذلك وجيوز تعجيل املهر وتأجيله ويستحب تقدمي ربع دينار قبل الدخول والص

واجب بالعقد والتسمية ويستقر وجوبه بالدخول فيؤمن سقوطه وما مل يكن دخول فهو معرض ألن يسقط نصفه 
بطالق أو مجيعه مبا يكون من جهة املرأة مثل أن ترتد أو ختتار نفسها إذا أعتقت أو يبيعها سيدها من زوجها وعلى 

يف موضعها وله إن طلقها قبل الدخول نصف ما ابتاعته املرأة أن تتجهز لزوجها من صداقها وغريه مبا جيري العرف 
  .إال أن يكون صرفته يف شيء ختتص به فتغرمه عينا

ونكاح الشغار باطل وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه اآلخر وليته وال مهر بينهما فإن مسيا مهرا هلما أو ألحدمها 
  .صح النكاح املسمى فيه املهر ووجب صداق املثل

عة باطل وهو العقد املشروط فيه األجل واخلطبة على خطبة الغري جائزة على وجه وممنوعة على آخر ونكاح املت
  فجوازها ما مل يكن بينهما إنعام وركون وتقدير صداق وما أشبهه ومنعها مع وجود ذلك وإذا اشترط املنكح يف

ونكاح التفويض . ليه بعد العقد فهو لهالعقد حباءا لنفسه والصداق للزوجة فهو هلا حق بصداقها وما دفعه الزوج إ
جائز وصفته أن يعقدا وال يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد أعقد ومن فرض منهما فرضية اآلخر جاز وكان هو 

الصداق ومن كره مل يلزمه ونظر فإن كانت املرأة لزمها مما يفرضه صداق املثل دون ما قصر عنه وإن كان الزوج 
ثة إما أن يبذل هلا صداق املثل أو يرضي بفرضها أو يطلق وال يلزمه شيء بفرضها فإن طلق كان خري بني أمور ثال

استحب له أن ميتع واملتعة هي أن يعطيها شيئا جيري جمرى اهلبة حبسب ما حيسن من مثله على قدر حاله من يسره 
ض واملوت يف استقرار الصداق وعسره ومن مات من الزوجني قبل الفرض فبينهما املرياث وال صداق يف من مل يفر

  .به كالدخول
وصداق املثل معترب حباهلا وما هي عليه من مجال وحال وأبوه فيكون هلا حبسب ذلك وما يكون مثله ألقراهنا يف 

السن ومن كان يف مثل حاهلا وال اعتبار بنساء عصبتها ومن أعتق أمته على أن يتزوجها نفذ العتق ومل يلزمها ذلك 
ا صداقها مل يصح ولزمه الصداق وللمرأة منع نفسها حىت تقبض صداقها وليس هلا ذلك بعد طوعها وإن شرط عتقه

وإذا اختلفا يف مقدار الصداق فإن كان قبل الدخول حتالفا وتفاسخا وبدئت باليمني ومن نكل منهما . بالتسليم
  .قضى عليه مع ميني صاحبه

ه وإن كان االختالف يف القبض فالقول قوهلا قبل الدخول فإن وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع ميين
دخل رجع إىل املوضع الذي مها فيه فعمل على غالب أحواهلم وعرفهم فإن عدم ذلك فالقول قوهلا وإن كان هناك 

  .عرف يصدق الزوج ومعها كتاب ذكر احلق فالقول قوهلا
  فصل

ا فيكون اخليار ملن مل توجد به وذلك على ضربني منها ما ويثبت اخليار للزوجني بعيوب توجد فيهما أو يف أحدمه
  .خيتص به الزوج ومنها ما ختتص به املرأة ومنها ما يشتركان فيه



فالذي خيتص بالزوج هو ما مينع الوطء وذلك أربعة عيوب اجلب واخلصي والعنة واالعتراض فاجملبوب هو املقطوع 
نني هو الذي له الذكر ال يتأتى اجلماع مثله لصغره وامتناع تأيت ذكره وأنثياه واخلصي هو املقطوع أحدمها والع

إيالجه واملعترض هو الذي ال يقدر على الوطء لعارض وهو بصفة من ميكنه ورمبا كان بعد وطء قد تقدم منه ورمبا 
الوطء إال كان عن امرأة دون أخرى ففي اجلب واخلصي والعنة هلا اخليار وكذلك إذا كان اخلصي قائم الذكر ميكنه 

  .أنه ال ينزل فاخليار هلا
فأما املعترض فيضرب له األجل سنة من يوم توقفه وخيلي بينه وبينها والقول قوله إن ادعى الوطء يف السنة فإن 

مضت وتقارا على عدم الوطء فاخليار هلا وذلك إذا مل يكن منه وطء قبل االعتراض فال يقبل قوهلا يف دعوى ذلك 
  .هابه إال بتصديقه إيا

والفسخ إذا اختار الفرقة بطالق ويف تكميل الصداق روايتان إحدامها إثباته على اإلطالق واألخرى بشرط طول 
إقامتها وتلذذه هبا واستمتاعه بقدر متكنه مث إن تزوجته ثانية كان هلا اخليار أيضا خبالف اجملبوب واخلصي ألن هذين 

  .ال يتوقع زوال ما هبما ويكمل الصداق يف حقهما

  .وأما العيوب املختصة باملرأة فهي داء الفرج املانع من وطئها
  .وهو الرتق والقرن فذلك يوجب اخليار إن شاء أقام واستمتع بقدر ممكنة وإن شاء طلق وال شيء عليه

وأما املشتركة فاجلنون واجلذام والربص فإذا وجد بالزوج فاملرأة باخليار فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فال مهر 
هلا وإن وجد ذلك الرجل باملرأة فهو باخليار إن شاء دخل ولزمه الصداق كامال وإن شاء طلق وال شيء عليه فإن 
كان دفعه استرده وإن مل يعلم إال بعد الدخول ترك هلا ربع دينار وأخذ ما زاد عليه إن كانت هي الغارة وإن كان 

  .يترك هلا ربع دينارالغار وليها رجع الزوج مبا دفعه إليها على الويل فلم 
وكل هذه إذا كانت العيوب موجودة مبن وجد به منهما يف حال العقد وال خيار إن سلم يف حال العقد مث طرأت 

  .عليه
  .وال خيار فيما سوى ذلك من العيوب كالقطع والعمى والعور واحلد يف الزنا أو كوهنا ولد زنا أو ما أشبه ذلك

جمراها كانت مدخوال هبا أو غري مدخول هبا إال املطلقة املسمى هلا قبل  ويستحب املتعة لكل مطلقة ومن جرى
  .الدخول واملختلعة واملالعنة وال جيرب عليها من أباها

  فصل
وجتب النفقة للزوجة بالعقد والتمكني من االستمتاع مع بلوغ الزوج وكوهنا ممن يستمتع مبثلها إال أن تنشز 

مه هلا كفايتها على قدر حاهلا وخيدمها كفايتها إال أن تتزوجه عاملة بفقره وأنه واالعتبار يف تقديرها حباهلما فيلز
  متكفف ال مال له فال قول هلا وهلا يف غري ذلك أن تفارق مع اإلعسار بعد

ضرب األجل ليتضح إعساره وطالقه رجعي وله الرجعة إن أيسر يف العدة واخليار هلا يف اإلعسار بالصداق بعد 
  .ما يرجى ملثلهضرب األجل على 

  فصل
ونكاح املريض املخوف عليه احملجور عليه يف ماله غري جائز ويفسخ إن وقع صح أو مل يصح وقيل يثبت إن صح 
  .وطالقه ثالثا ال يقطع املرياث مجلة بغري تفصيل إال أن يصح من ذلك املرض وال نكاح ملوىل عليه إال بإذن وليه

  فصل



إال بأحد وجهني إما عقد النكاح أو ملك ميني فكل امرأة فجائز يف اجلملة العقد وال جيوز استباحة الفرج يف الشرع 
عليها ما مل يكن فيها ما يقتضي حترميها والتحرمي ضربان مؤبد وغري مؤبد فاملؤبد يرجع إىل عني املرأة فال حتل بوجه 

لته مخسة أشياء نسب وذلك بوجهني أحدمها أصل واألخرى معىن طاريء على العني حيظرها بعد إباحتها ومج
  .ورضاع وصهر ولعان ووطء يف العدة

فاألصل هو النسب والفرع ما عددناه معه فالتحرمي بالنسب هو يف األعيان السبعة وهي األمهات والبنات 
واألخوات والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت فاألم اسم لكل أنثى هلا عليك والدة فتدخل يف ذلك 

اهتا وجداهتا وأم األب وجداهتا وإن علون والبنت اسم لكل أنثى لك عليها والدة أو على من له األم دنية وأمه
  عليها والدة فتدخل يف ذلك بنت الصلب وبناهتا وبنات

  .األبناء وإن نزلن واألخت اسم لكل أنثى جأورتك يف أصليك أو يف أحدمها
أحدمها واخلالة اسم لكل أنثى شاركت أمك يف والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك يف أصليه أو يف 

أصليها أو يف أحدمها وبنت األخ اسم لكل أنثى ألخيك عليها والدة بواسطة أو مباشرة وبنت األخت اسم لكل 
  .أنثى ألختك عليها والدة مبباشرة أو واسطة

 حرمت عليه ألنه أمه وأما الرضاع فإنه يكسب من وجد به من االسم ما يكسبه النسب فإذا أرضعت املرأة طفال
وبنتها ألهنا أخته وأختها ألهنا خالته وأمها ألهنا جدته وبنت زوجها صاحب اللنب ألهنا أخته وأخته ألهنا عمته وأمه 

  .ألهنا جدته وبنات بنيها وبناهتما ألهنن بنات إخوته وأخواته
  .وأما الصهري فأربع أم املرأة وابنتها وزوجة األب وزوجة االبن

رم مبجرد العقد الصحيح على ابنتها والبنت حترم بشرط االستمتاع باألم ملن الدخول فما دونه استمتاعا فاألم حت
  .مباحا أو شبهه ويف حمض الزنا روايتان وسواء كانت الربيبة يف حجر املتزوج بأمها أم ال
  .التحرمي املتأبد وأما اللعان فيحرم على التأبيد وكذلك وطء املتزوجة يف عدة بنكاح أو ملك فهذه مجلة

وأما التحرمي غري املؤبد فهو الذي يكون لعارض يزول بزواله وذلك يرجع إىل أمرين أحدمها صفة ألحد املتزوجني 
  .يزول التحرمي بزواهلا

  ":ستة عشر وجها"واآلخر صفة يف العقد ومجلة ذلك أشياء وهي 
  .أن تكون املرأة ذات زوج" أحداها
  .زوج رجعية أو بائنة أن تكون يف عدة من: والثاين
  .أن تكون مستربأة من غري الناكح أو حامال محال ال يلحق به كان الحقا بالواطء أو غري الحق: والثالث
  .أن يكون أحدمها مرتدا: والرابع
  .أن تكون املرأة كافرة غري كتابية: واخلامس
  .أن يكون الرجل كافرا أي أنواع الكفر كان: والسادس
  .مة كافرةأن تكون أ: والسابع
  .أن يكون يف حال إحرام: والثامن

  .أن تكون املرأة أمته أو أمة ولده: والتاسع
  .أن يكون الرجل عبدا للمرأة أو لوالدها: والعاشر



  .نكاح األمة املسلمة للحر الذي جيد الطول وال خيشى العنت: واحلادي عشر
  .أن يكون جامعا بني أكثر من أربع: والثاين عشر
  .أن يكون عنده من ذوات حمارمها من ال جيوز له اجلمع بينه وبينها: والثالث عشر
: واخلامس عشر. أن يكون أحدمها مريضا مرضا حيجر عليه فيه ويشتد اخلوف عليه على ما ذكرناه: والرابع عشر

وهو أن فيخ خالف : والسادس عشر. أن تكون قد ركنت إىل غريه ومتهد األمر بينهما ومل يبق إال العقد أو شبيه به
  .يكون العقد يوم اجلمعة واإلمام خيطب على املنرب ورمبا أغفلنا شيئا يرد يف التفصيل

  فصل
وال جيوز العقد على معتدة من غريه وأن يصرح خبطبتها يف العدة وجيوز التعريض هلا حنو القول إين فيك لراغب 

ذا استربأها وأن يزوج زانيته بغريه ويكره واملقرب منك ملؤثر وما أشبه ذلك وجيوز ملن زنا بامرأة أن يتزوجها إ
تزويج املعروفة بالزنا والكتابيات وال يفسخ نكاح املرأة بزناها عند زوجها وال يطؤها إال بعد استربائها ونكاح 

  .حرائر الكتابيات جائز
  .عبد ابنهاووطء أمهاهتن بامللك دون النكاح جائز وللرجل أن ينكح أمة أبيه وأمه خبالف أمة ابنه واألم يف 

وإذا أسلم الكافر وحتته من لو ابتدأ العقد عليها يف اإلسالم جاز ثبت عليها وإن كانت ممن لو أراد ابتداء العقد 
عليها يف اإلسالم مل جيز له ذلك مل يثبت عليها كذات احملرم واملرضعة وغريمها قبل الدخول وبعده وإذا أسلم الكتايب 

ت جموسية عرض عليها اإلسالم فإن أسلمت ثبتت معه وإن أبت انفسخ النكاح يف وحتته كتابية ثبت عليها وإن كان
احلال كان قبل الدخول أو بعده وكذلك إن كانا جموسيني أو صابئني أو غري ذلك من أنواع الشرك وإن أسلمت 

  هي

هبا وإال بانت  فإن كان قبل الدخول بانت منه وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل خروجها متسك
  .منه
  فصل

ومن أنواع التحرمي حترمي اجلمع وهو التحرمي الراجع إىل صفة العقد وذلك ينقسم إىل ضربني أحدمها راجع إىل 
  .األعيان واآلخر راجع إىل عدد دون األعيان

كانت كل فالراجع إىل األعيان كاجلمع بني اخلتني وبني املرأة وعمتها وخالتها وحصر ذلك أن كل امرأتني لو 
واحدة منهما ذكرا مل جيز له أن يتزوج األخرى مل جيز اجلمع بينهما وما عدا ذلك فجائز وطريق اجلواز يف األول أن 
حيرم األوىل فيخرج عن اجلمع وال جيوز اجلمع يف الوطء مبلك اليمني بني ما حيرم مجعه بالنكاح فتحرميها إن كانت 

جها عن ملكه ببيع أو هبة ملن ال يعتصرها منه أو بأن يزوجها أو يكاتبها أو زوجة بأن تبني منه وإن كانت أمة فبإخرا
  .يقنعها منجزا أو مؤجال أو غري ذلك

وأما الراجع إىل العدد دون األعيان فهو اجلمع بني أكثر من أربع نسوة وليس يف ملك اليمني حد ومن بانت منه 
  .إن كانت البائن يف عدهتازوجته فله أن يتزوج من كان مينع اجلمع بينه وبينها و

وإذا أسلم املشرك وعنده من ال جيوز اجلمع بينهن يف اإلسالم اختار منه أربعا أو واحدة من األختني وفارق البواقي 
وله اختيار األوائل واألواخر كان نكاحهن يف عقد واحد أو يف عقود متفرقة والعدل بني الزوجات واجب يف 

  .القسم وغريه من حقوق النكاح
ومن تزوج بكرا وله زوجة غريها أقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا أقام ثالثا مث استأنف التسوية ومل يقض واألمة 



  .واحلرة يف القسم سواء وكذلك املسلمة والكتابية ويقرع بينهن إذا أراد السفر
  فصل

ته فإهنا ترفع أمرها إىل ومن غاب عن امرأته فعمى خربه وانقطع أثره ومل يعلم حياته من موته وأضر ذلك بزوج
السلطان فيبحث عن خربه ويسأل عنه وجيتهد فإن وقف له على خرب حياته فليس مبفقود ويكاتبه بالعود أو الطالق 

  فإن أقام على اإلضرار طلق عليه وإن مل يوقف له على خرب ومل يتميز له حياة ضرب هلا حينئذ

ت فإن جاء يف األجل أو يف العدة أو بعدها وقبل أن تتزوج أجل أربع سنني مث اعتدت بعدها عدة الوفاة مث نكح
  .فهي امرأته

فإن جاء بعد أن تزوجت فإن كان الثاين دخل هبا فهي له دون األول وإن كان مل يدخل هبا ففي رجوعه عليها 
أجل وتبقى بنصف الصداق روايتان وإن جاء قبل دخول الثاين هبا ففيها روايتان واألسري خبالفه فال يضرب آلمرته 

  .إىل أن ينكشف أمره
وال يقسم مال املفقود بني ورثته إال ان يأيت عليه ما ال يعيش إىل مثله غالبا وحده سبعون سنة وقيل مثانون وقيل 

تسعون وقيل مائة واملفقود يف املع جيتهد فيه من غري ضرب أجل فإذا مل يوقف له على حياة اعتدت امرأته 
  .وتزوجت

  مة ومايتصل بهكتاب الطالق وأقسا

  مدخل

  كتاب الطالق وأقسامه وما يتصل به
  .الطالق ضربان كامل وناقص فالكامل طالق احلر وهو ثالث والناقص طالق العبد وهو طلقتان

والطالق معترب بالرجال دون النساء فإن أعتق العبد قبل إيقاع شيء منه كمل له وإن أعتق وقد أوقع بعضه مل يكمل 
ق العبد مث كل واحد من كل الطالقني نوعان رجعي وبائن فالرجعي ما دون الثالث للحر له وبقي له حبساب طال

  .والواحدة للعبد
  .والبائن ضربان بائن مطلق وبائن يف مقابلة الرجعي

فالبائن املطلق طالق غري املدخول هبا وطالق العنني واخللع والفسوخ كلها بائنه كالفسخ بالردة وامللك والرضاع 
  .وغري ذلك

والبائن يف مقابلة الرجعي هو طالق املدخول هبا من غري عوض وهي ثالثة للحر واثنتان للعبد جمتمعا كان أو متفرقا 
والرجعة ثابتة يف الرجعي ويف الثالثة حيرم العقد فال حتل بنكاح وال مبلك إال بثالثة شروط أحدها أن تنكح زوجا 

يف غري حيض وال إحرام وال صوم وال غري ذلك ونكاح احمللل باطل  غريه نكاحا جائزا والثاين أن يطأها وطئا مباحا
وهو الذي يتزوجها ال لغرض إال قصده إحالهلا ملطلقها وال اعتبار بقصدها والثالث أن تبني منه بطالق أو فسح أو 

  .موت
عري بوصفه وينقسم الطالق من وجه آخر إىل ضربني طالق السنة وطالق بدعه ويتفرعان إىل قسم ثالث وهو أن ي

  .عن واحد منهما
فطالق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة والبدعة يرجعان إىل أمرين إىل الوقت 



  .والعدد
  :ولطالق السنة ستة شروط

  .أن تكون املطلقة ممن حتيض مثلها: أحدها
  . والثاين أن تكون طاهرا غري حائض وال نفساء

  .يف طهر مل متس فيه أن تكون: والثالث
  .أن يكون الطهر تاليا حليض مل تطلق فيه: والرابع
  .أن يطلق واحدة: واخلامس
أن تترك وال يتبعها طالقا ومىت اخنرم بعض هذه األوصاف خرج الطالق عن السنة مث قد يكون للبدعة : والسادس

ة مبتدأة مث يتبع بتمام الثالث فكل ذلك وهو أن يكون يف حيض أو طهر مس فيه مث طلق أو اثنتني أو ثالثا أو واحد
  .البدعه

وأما من يتسأوى أوقاهتا يف جواز طالقها فثالث الصغرية واليائسة واحلامل البني محلها فطالق هؤالء ال يوصف بأنه 
  .للسنة وال للبدعة من حيث الوقت ويوصف بذلك من حيث العدد

طلق على الرجعة فيما كان منه رجعيا مث ليس له أن يطلق إال وطالق احلائض والنفساء حمرم ويلزم إن وقع وجيرب امل
أن تطهر من احليضه الثانيه التاليه للحيضة اليت طلق فيها فإن طلق يف الطهر الذي يلي احليضة اليت طلق فيها كره له 

الثاين ويف ذلك ومل جيرب على االرجتاع إن غفل عنه فإن اطلع عليه أجرب ما بقي شيء من العدة وقيل إىل الطهر 
  .طالق غري املدخول هبا حائضا خالف

واملستحاضة كالطاهر وال يلزم طالق غري مكلف من صيب أو جمنون أو نائم أو مربسم أو هاد يف غمرة املرض أو 
  مكره خياف شدة

  .الضرب وسواء أكره على إيقاعه أو على اإلقرار به والسكران خارج من هؤالء فيلزم طالقه
ق بشرط التزويج وامللك يلزم على وجه وال يلزم على آخر والوجه الذي يلزم عليه أن يبقى وعقد الطالق والعت

  :لنفسه معه بعض اجلنس وذلك بثالثة أوجه
  .أن يعني صفة من اجلنس من نسب أو خلقة أو ما أشبه ذلك: أحدها
  .أن يعني بلدا بعينه: والثاين
  .أن يضرب أجال يبلغه عمره: والثالث

  .يلزم عليه أن نعم اجلنس كله فال يبقى لنفسه شيئا منه والطالق على ضربني معجل ومؤجل والوجه الذي ال
فاملعجل هو املطلق الذي ال يناط به شرط أو صفة يقف وقوعه على حصوهلما واآلخر ما يتعلق على ذلك مث ما 

  .يتعلق به مخسة أضرب
  .صفة أو شرط يتوصل إىل حصوهلما: األول
  .ن يأيت أو صفة ال بد أن تأيتأجل ال بد أ: والثاين
  .صفة جيوز جميئها وامتناعها فيعلق الطالق على أحد اجلائزين فيها على وجه احللف مع كوهنا غائبا: والرابع
  .صفة ال يقصدها العقالء كاهلزل: واخلامس

ق الطالق بوصف فإما األول فمثل أن يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدا أو قدم غائيب أو ما أشبه ذلك فهذا تعلي



  .صحيح ميكن أن يكون وميكن ان ال يكون فيقف الطالق عليه
والثاين هو ما البد أن يأيت فينجز الطالق معه يف احلال كمجيء الشهر أو موت زيد غري أن هذا النوع على ضربني 

سمائة سنة وما أشبه ذلك منها ما ميكن بقاء احلالف إىل جميئه فيلزم كالشهر والسنة ومنه ما يعلم أنه يبلغه كقوله مخ
  .ففيه خالف فقيل ال يلزم وقيل يلزم يف احلال

وأما إن صرح بتعليق الطالق بعد موته كقوله أنت طالق إن مت أو إذا مت فال يلزمه ويتخرج فيها وجه آخر أنه 
  .يلزمه من طريق اهلزل

ه روايتان إحدامها التنجيز يف إذا حضت أو طهرت أو وضعت محلك ففي: وأما الثالث فهو ما يغلب جميئه كقوله
  .احلال واآلخر الوقوف على جميئ الصفة

وأما الرابع فهو قوله أنت طالق إن مل تكون حامال أو إن مل متطر السماء غدا أو إن مل تكن يف هذه اللوزة توأم 
  .فالظاهر أن الطالق يقع وإن وجد ما حلف عليه

هذا اإلنسان إنسانا وإن مل تكن الساعة هنارا أو ما أشبه ذلك فيقع وأما اخلامسة فهو صفات اهلزل كقوله إن مل يكن 
  .الطالق ألنه هزل

  .وأما تعليق الطالق باملشيئة فإنه ينقسم إىل ثالثة اقسام هي داخلة فيما قدمناه
  .االستثناء مبشيئة اهللا تعاىل واشتراطها: أحدها
  .اشتراط مشيئة زيد أو غريه: واآلخر
ئة من ال تصح مشيئته كاحلجر واحلمار واجملنون والطفل فأما مشيئة اهللا تعاىل فإن الطالق ال تعليقه مبشي: والثالث

يقف عليها ويقع الطالق يف احلال سواء أطلق أو كان يف ميني وهذا إذا أعاد االستثناء إىل الطالق فإن عاد إىل الفعل 
 يقع دون حصوهلا وأما مشيئة من ال تصح احمللوف عليه فيه خالف وأما مشيئة زيد فإن الطالق يقف عليها وال

  .مشيئة كالشاة والبقر واحلمار واحلجر فعند ابن القاسم ال يلزمه الطالق ويلزمه عند سحنون وغريه
وجيوز استثناء العدد من الطالق من غري اعتبار لكون االستثناء اكثر من املبقي أو أقل ويلزمه املبقى وإن مل يبق شيئا 

  .القه ويف وقوع الطالق مبجرد عقد القلب خالفكان رجوعا ولزم ط

  فصل يف صيغ الطالق
  :والفاظ الطالق أربعة

أنت طالق أو أنت الطالق أو مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه : صريح وهو ما تضمن ذكر الطالق مثل قوله: أحدها
  .ذلك

هذه جارية جمرى الصريح ال أنت خلية أو برية وبتة وبائن وحرام وحبلك على غاربك ف: وكنايات ظاهرة كقوله
يقبل منه أنه مل يرد الطالق وهي يف املدخول هبا ثالث ال يقبل منه أنه أراد دوهنا إال أن يكون على وجه اخللع ويقبل 

  .دعواه يف غري املدخول هبا ويف ألبتة خالف قيل أهنا ثالث ال يقبل دعواه دوهنا بوجه

طالق وإن قال مل أرد طالقا فإن كان قد تقدم كالم جيوز صرفه إليه قبل وأما اعتدى فيقبل منه ما أراده من أعداد ال
  .منه وإن كان ابتداء كان طالقا

هو الكناية : والثالث. وأما خليتك وفارقتك وسرحتك فدعواه ما دون الثالث خمتلف فيه والصحيح أنه ال يقبل منه



يقبل منه ما يدعيه من أرادة الطالق أو غريه أو احملتملة كقوله اذهيب وانطلقي وانصريف وأغريب وما أشبه ذلك ف
  .الثالث فدوهنا

وتبعيض الطالق . هو الطالق بغري الفاظه كقوله اسقي ماء أو أشبه ذلك ففي وقوع الطالق به خالف: والرابع
  .كتكميله وكذلك املطلقة بعضها جزءا أو عضوا

مل يلزمه وإذا قال أنت طالق قبل قوله فيما أراد به  وإذا كتب الطالق بيده قاصدا التطليق به لزمه وإن كتبه مرويا
  .فإن مل يرد شيئا كان واحدة

وال يهدم الزوج الثاين ما دون الثالث وإذا شك يف مراده بلفظ الطالق ويف أعداده كان ثالثا فإن خرجت من 
له بعد ثالث أنكحة  العدة وهو على شكه فأي وقت تزوجها مث طلقها واحدة مل حتل له إال بعد زوج ويف حتليلها

  .خالف وإذا حلف بالطالق على شيء فطلقها مث تزوجها عادت اليمني عليه ما بقى من الطالق احمللوق به شيء

والرجعة بوجهني بالقول وباالستمتاع بالوطء فما دونه مع القصد به االرجتاع وفسخ النكاح ضربان بطالق وبغري 
  :طالق إذا عد طالقا ويف تعليل الفرق روايتانطالق ويتصور فائدة الفرق يف نقصان عدد ال

  .إحدامها أن الطالق معترب فيما فيه خالف وال يعترب فيما ال خالف فيه
اعتبار الغلبة وعدمها ففي الغلبة يكون الفسخ بغري طالق كالرضاع وامللك والرده ويف غري الغلبة وهي ما : والثانيه

لفسخ لكان هلما ذلك فإن الفسخ يكون بطالق وذلك كالفسخ بالعنة لو شاء الزوجان املقام مع احلال املوجبة ل
  .وبإيالء وبإعسار املهر والنفقة وخيار املعتقة وما أشبه ذلك

وال يقبل يف الشهادة على اإلطالق إال الرجال وإذا اختلفا يف الزمان أو املكان وكانت الشهادة على قول لزم 
ا مل يلزمه دون أن يتفقا على صفته وال جيب كمال املهر باخللوة دون الطالق وإن كانت على فعل يف ميني حلف هب

  .املسيس والقول قوهلا عند التداعي على ظاهر املذهب
  .وإذا أعتقت األمة حتت العبد فلها اخليار يف أن تثبت معه أو تفارقه وال خيار هلا حتت احلر

  فصل
  واخللع جائز

من الزوجة أو مس يبذله عنها مث له ثالثة أحوال حال حيرم معها  وهو طالق وصفته أن يوقع الطالق بعوض يأخذه
  .العوض وحال يكره وحال يباح وال يكره
إىل العوض فأما الراجع إليه فأن يكون مضرا : يرجع إليه واآلخر: أحدمها: فأما احلال اليت حيرم معه فريجع إىل أمرين

ظلمه وتطلب الراحة من أذيته فهذا ينفذ طالقه ويرد هبا مؤذيا هلا مسيئا إليها فتبذل له العوض للتخلص من 
  .العوض

وأما احلال اليت . واآلخر أن يكون العوض مخرا أو خنزيرا أو ما ال يصلح متلكه فإن الطالق يلزمه وال شيء له عليه
  .تكره فأن يقطع منها ما يعلم أنه تستضر به إال أنه ال يلزمه وال ميكنها املقام معه فيكره له

ملباح فأن يكون إيثار الفرقة من قبلها أو باختيارها دون الزوج وطالق اخللع بائن ال رجعة فيه وال يلحقه وأما ا
إرداف إال أن يكون متصال به من غري تراخ فيكون كلفظ الواحد وله أن ينكحها يف العدة وال نفقة هلا وال توارث 

  .بينهما



  باب احلكمني

ق فإن علم اإلضرار من أحدمها أمر بإزالته وإن انغلق األمر فيه بعث احلاكم وإذا قبح ما بني الزوجني وظهر الشقا
حكمني وخيتار أحدمها من أهل الرجل واآلخر من أهل املرأة فقيهني عدلني ينظران وجيتهدان ويعمالن على ما يريانه 

  .لد أو خمالفتهصالحا للفريقني من إصالح أو تفريق من غري اعتبار برضا الزوجني وال مبوافقة حاكم الب
  فصل

  :وللرجل أن جيعل إىل املرأة طالقها وذلك على واجلهني
  .أن يوكلها: أحدمها

  .واآلخر أن ميلكها ففي التوكيل له أن يرجع ما مل تطلق نفسها ويف التمليك ليس له ذلك إال أن تبطل متلكها
فأما متليك التفويض فهو أن يقول قد  متليك تفويض ومتليك ختيري وهو اخليار على ما ذكره: والتمليك على وجهني

ملكت أمرك أو أمرك بيدك أو طالقك بيدك أو ما أشبه ذلك مث ال خيلو حاهلا من مخسة أقسام أما أن جتيب بصريح 
يفهم عنها مرادها منه أو أن جتيب بلفظ مبهم حيتمل اإليقاع وغريه أو أن تفعل ما يدل على مرادها أو ان ترد 

  .حاجة يل إىل التمليك أو أن متسك وال يظهر منها جواب وال ما يدل على مرادها فتقول قد اخترتك وال
إما أن تطلق واحدة أو زيادة عليها ففي : فأما األول فهو أن جتيب بصريح فإنه يعمل عليه مث ال خيلو من أمرين

  الواحدة ال مناكرة له فيها وفيما زاد عليها 

  :له املناكرة وذلك بأربعة شروط
  .أن ينكر حني مساعه من غري سكوت وال إمهال وإن سكت عن ذلك مث أنكر من بعد مل يقبل منه: أحدها
أن يقر بأنه أراد بتمليكه الطالق وتكون مناكرته يف عدده فإن نفى أن يكون أراد طالقا مل يقبل منه ويقع : واآلخر

ك مع ميينه وقال غريه من أصحابه ال ما أوقعته مث إن ادعى بعد ذلك أنه أراد دون ما قضت به قبل منه عند مال
  .يقبل منه العترافه بأنه مل تكن له نية طالق

  .أن يدعي أنه نوى واحدة أو اثنتني يف حال متليكه إياها فإن قال مل تكن يل نية مل تكن له مناكرة: والثالث
  .أن يكون متليكه طوعا فإن كان بشرط شرط عليه مل تكن له املناكرة: والرابع
قسم الثاين وهو أن جتيب بلفظ مبهم كقوهلا قبلت أمري أو قبلت ما ملكتين أو قبلت هبما فإهنا تسأل عن فأما ال

مرادها فإن قالت أردت البقاء على الزوجية قبل منها وبطل متليكها وإن قالت أردت طالقا قبل منها وكان علي ما 
وتأخري إجنازه ألنظر وأرى قبل منها وأخذت اآلن تقدم وإن قالت أردت بالقبول تقبل ما ملكنيه دون رده وإسقاطه 

  .بالتخيري من إيقاع أو رد
فهو أن تفعل ما يدل على مرادها مثل أن تنتقل وتنقل قماشها وتنفرد عنه ويظهر من فعلها ما يدل : وأما الثالث

  .الت مل أردهعلى سرورها بالبعد منه وزوال سلطانه عنها فيحمل ذلك منها على الطالق وال يقبل منها إن ق

  .وهو أن ترد وتصرح باختيارها لزوجها فيقبل منها ويسقط متليكها وتعود إىل ما كانت: وأما الرابع
فهو أن متسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حىت يفترقا أو يطول هبما اجمللس طوال خيرج عن أن : وأما اخلامس

  :يكون ما يأيت به جوابا ففيه روايتان
بقاؤه وأخذها مبوجبه من تطليق أورد فإن فعلت وإال رفعت إىل احلاكم : ا من التملك واألخرىإبطال حقه: إحدامها



ليحكم عليها بسقوط التمليك واختالف القول فيه الختالف ما بين عليه فعلى األول يكون حكمه حكم العقود 
اجمللس هبا أيضا خالف بني  اليت تبطل بتراخي اجلواب وعلى الثانية حكمه حكم التمليكات كخيار العتق ويف طول

  .أصحابنا
ختيري مطلق وختيري مقيد فأما املقيد فهو أن خيريها يف عدد بعينه من أعداد : وأما متليك التخيري فهو على ضربني

  .الطالق فيقول هلل اختاريين أو اختاري طلقة أو طلقتني فليس هلا أن ختتار زيادة على ما جعل هلا
فس وهو أن يقول هلا اختاريين أو اختاري نفسك فهذا يقتضي اختيار ما تنقطع به العصمة واملطلق هو التخيري يف الن

وهو الثالث وإن قالت اخترت واحدة أو اثنتني مل يكن ذلك هلا وبطل خيارها فإن قالت اخترت نفسي كانت ثالثا 
  .وال يقبل منها إن يكون فسرته مبا دونه

  فصل
  .ء أو بالطالقواملوىل خماطب بأحد أمرين إما بالفي

واإليالء الشرعي هو الذي يلزم فيه الوقف وهو أن حيلف بيمني يلزم باحلنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أو ما 
يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر أو مبدة مؤثرة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية فإن احنرم بعض 

ه أجل أربعة أشهر من يوم حلف وميكن منها فإن فاء فيها سقط عنه ذلك مل يكن إيالء يلزم به الوقف ويضرب ل
  حكم اإليالء وإن مضت ومل يفيء أوقف فإما

  .فاء وإما طلق وال يلزمه طالق بنفس مضى األجل وهذا إذا قصد احللف على ترك الوطء
كم ويضرب له األجل حني فإما إن حلف على غريه مما مينع الوطء إال بعد بره أو فعل موجبة فإنه يصري موليا باحل

حيكم عليه ومن ترك الوطء مضارا وعرف ذلك منه وطالبت به املرأة كان حكمه حكم املويل بيمني وأجله حني 
  .احلكم
  فصل

والظهار حمرم وقول زور ومنكر وحقيقتة تشبيه حمللة له بنكاح أو ملك مبحرمة عليه حترميا مؤبدا بنسب أو رضاع 
أضرب تشبيه مجلة جبملة كقوله أنت علي كأمي وتشبيه مجلة ببعض كقوله أنت علي  أو صهر والشبيه على أربعة

كظهر أمي وتشبيه بعض مجلة جبملة كقوله فرجك علي كأمي وتشبيه بعض ببعض مثل أن يشبه بعض زوجته ببعض 
  .أمه ويف التشبيه مبحرمة عليه على غري التأبيد خالف قيل هو ظهار وقيل هو طالق

  .الوطء ومجيع أنواع االستمتاعوحيرم بالظهار 
  وال جتب الكفارة فيه إال بالعود وهو العزم على الوطء والكفارة ثالثة أنواع مرتبة إعتاق مث صيام مث إطعامز

فاإلعتاق حترير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب والصوم صيام شهرين متتابعني واإلطعام أن يطعم ستني مسكينا 
  .شاممسكيننا مدا لكل مسكني مبد ه

  .وال جيوز أن يطأ قبل التكفري وال يف خالل الكفارة ويكفر العبد مبا سوى اإلعتاق
  فصل

واللعان بني كل زوجني حرين أو عبدين عدلني أو فاسقني وهو موضوع لشيئني رفع النسب وسقوط حد يف القذف 
  :وجيب بثالثة أوجه

د على الزنا ويف اللعان مبجرد قذفها خالف أن يدعي أنه رأي امرأته زنت ويصف ذلك كما يصف الشهو: أحدها
  .ومن شروط االلتعان بغري الرؤية أال يطأ بعدها



  :أن يستربي مث ال يطأ حىت يظهر احلمل: والثاين
  .والثالث أن يقول مل أطأها أصال

زوج ويتعلق باللعان أربعة أحكام سقوط احلد ونفي السبب وقطع النكاح وتأبيد التحرمي فأما سقوط احلد عن ال
فمتعلق بإلتعانه وحده وكذلك نفي النسب وأما سقوط احلد عن املرأة فمتعلق بإلتعاهنا وأما الفرقة فمتعلقة بإلتعاهنما 

  .معا
ويلتعن يف النكاح . وتأبيد التحرمي يتبع الفرقة وهي واقفة بنفس فراغهما من اللعان من غري حاجة إىل حكم حاكم

  .فسهالفاسد وال يرتفع التحرمي بإكذابه ن
وصفة اللعان أن يشهد الرجل أربع شهادات باهللا لقد زنت ولقد رآها تزىن على الصفة املشترطة وخيمس بأن يقول 

واإل فلعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني مث تلتعن هي فتشهد أربع شهادات باهللا بنقيض ما شهد به وختمس بأن 
  .تقول واإل فغضب اهللا عليها إن كان من الصادقني

ن استلحق النسب بعد االلتعان حد وحلق به الولد ويالعن األخرس منها مبا يفهم عنه من اشارة أو كتابه ويالعن فإ
األعمى يف نفي النسب ويف القذف خالف وإذا تصادقا على نفي النسب أو الزنا ففي االكتفاء بذلك من اللعان 

  .خالف

  باب العدة واالسترباء وما يتعلق هبما

ان طالق وما يف معناه من فسخ واآلخر املوت والعدة يف غري املوت ال تكون إال يف مدخول هبا يوجب العدة شيئ
وأنواع العدة ثالثة أضرب أقراء ووضع محل وشهور مث هي على ضربني منها ما يشترط فيه الطالق واملوت وهو 

  .بني تفصيلهوضع احلمل ومنها ما يشتركان يف جنسه دون تعينه وهو اإلقراء والشهور على ما ن
واإلقراء ثالثة هي األطهار وإذا طلقت يف آخر الطهر خماصت عقيب الطالق جبزء من الطهر كان ذلك قرءا كامال 

وحتل املطلقة بالدخول يف دم احليض الثالثه وعقدة اإلمة قرءان وحتل بالدخول يف دم احليض الثانيه وأما وضع احلمل 
اإلماء املسلمات والكتابيات ويف األسباب املوجبة له من الطالق والفسخ فيستوي فيه مجيع املعتدات من احلرائر و

  . والشبهة واملوت

وال تنقضي العدة اإل بوضع مجيعه وسواء كان علقة أو مضغة من غري مراعاة لتمام اخللق أو لتخطيطه فأما العدة 
يكون عليه من متام أو نقصان وإن بالشهور ففي الطالق والفسخ بثالثة أشهر فإن ابتدأت من أول الشهر فعلى ما 

ابتدأت من بعضه كمل أوله باحلساب فتجلس بقيته من يوم وجبت العدة وجبت العدة مث تعتد الشهرين بعده مث تتم 
باقي األول بالعدد املكمل وإن طلقت يف بعض يوم حسبت العدة من ذلك الوقت إليه وقيل تلغيه وحتسبه من غده 

املدخول هبا املطيقة للوطء إال أهنا مل حتض لصغر أو ليأس منه من كرب ويستوي فيه  وهذا النوع من االعتداد يف
  .اإلماء واحلرائر املسلمات والكوافر

وأما عدة الوفاة لغري احلامل فللحرة أربعة أشهر وعشر ليال صغرية كانت أو كبرية مدخولة هبا أو غري مدخول هبا 
  ال يفترقان إال يف احلاجة إىل احليض



فاملدخول هبا ال بد هلا من حيضة أما يف أثناء العدة أو بعدها إىل غالب مدة احلمل وغري املدخول هبا ال حتتاج إىل 
  .حيض

  :وعدة األمة شهران ومخس ليال ويف عدة الكتابية من الوفاة روايتان
  .أهنا كاملسلمة: إحدامها
  .استربأ رمحها: واألخرى

غري إيياس وال خيلو ذلك أن يكون لعارض يعلم بالعادة تأثريه يف رفعه كالرضاع  واملرتابة هي اليت ترتفع حيضتها من
  .واملرض أو لغري عارض فإن كان لرضاع فال يربئها إال احليض طال هبا الوقت أم قصر ويف املرض خالف
نتظر القرء وأما إن كان لغري عارض معلوم فإهنا تنتظر تسعة أشهر فإن حاضت يف خالهلا حسبت ما مضى قرءا مث ت

الثاين فإن حاضت وإال انتظرت متام تسعة أشهر فإن مضت تسعة أشهر ومل حتض اعتدت بثالثة أشهر فيكون الكل 
  .سنة

فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو بساعة استقبلت احليض فإن مضت السنة انقضت عدهتا وال تنظر إىل حيضتها 
  .بعدها ولو بساعة

  .وايتان إحدامها سنة واآلخر العمل على التمييزويف عدة املستحاضة من الطالق ر
إحدامها تسعة أشهر واألخرى أربعة أشهر وعشرا كغري املستحاضه وعدة أم الولد من وفاة : ويف الوفاة روايتان

سيدها حيضة أو ثالثة أشهر إن كانت يائسة واحليضة استرباء يف احلقيقة ال عدة وإذا مات عن الرجعية انتقلت إىل 
  .فاة والبائن متضي على عدهتاعدة الو

واملعتقة يف العدة متضي يف عدهتا وال تنتقل إىل عدة احلرة إال أن ميوت عنها بعد أن تعتق من طالق رجعي فتنتقل إىل 
عدة الوفاة وكل رجعة هتدم العدة إال رجعة املوىل واملعسر بالنفقة فإهنما يقفان على الفيء واليسار وإذا تزوجت يف 

  .ا الثاين ففي تداخل العدتني روايتان وال إحداد على مطلقة واإلحداد على كل زوجة مات زوجها عنهاالعدة ووطئه
واإلحداد هو االمتناع من الزينة واحللي كله والطيب ولباس املصبغ ومن الكحل واحلناء واالمتشاط مبا خيتمر يف 

  .الرأس اإل للضرورة
ن وفاة أو طالق أن تنتقل عن بيتها الذي كانت فيه حىت تنقضي عدهتا وال إحداد على ملك اليمني وال جيوز ملعتدة م

  .اإل من ضرورة

  فصل
وللرجعية النفقة والسكىن حامال أو حائال حىت تنقضي عدهتا وللمبتوتة السكىن وال نفقة هلا إال أن تكون حامال وال 

كانت الدار للميت ميلك رقبتها أو  نفقة للمالعنة حامال كانت أو حائال وال للمعتدة من وفاة وهلا السكىن إن
  .سكناها

وعلى املرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة ألبيه اإلأن يكون مثلها ال ترضع إما لشرف أو علو قدر أو لسقم أو قلة 
لنب فيكون على األب أن يسترضع له من ماله وليس ذلك عليه إذا طلقت إال بأجره واملتويف عنها إذا وضعت 

  .لصيبفرضاعها من مال ا
  فصل

وعلى الرجل نفقة ولده الصغري إذا كان فقريا وإذا بلغ االبن سقطت نفقته إال أن يكون جمنونا أو زمنا ال مال له 
فإن وجوب النفقة مستدام على األب وال تسقط نفقة البنت وإن بلغت حىت يدخل هبا زوجها وال نفقة على األم 



املعسرين وال نفقة جلد وال جلدة وال عليهما لولد ولدمها وال على لولدها وعلى الولد املوسر أن ينفق على أبويه 
  .سوى من ذكرنا من األقارب

وإذا طلق امرأته فاحلضانة لألم فإن تزوجت ودخل هبا زوجها انقطع حقها من احلضانة وانتقل إىل أمها إن كانت ال 
يوجد من جهة األم أحد انتقلت إىل جهة  زوج هلا إال أن يكون زوجها جد الطفل مث بعد اجلدة إىل اخلاله فإن مل

  .األب أمة وأخته
واحلضانة للغالم إىل البلوغ وللجارية إىل أن تنكح ويدخل هبا زوجها وليس لألب أن يسافر بولده الصغري إال أن 

  .يكون خروج انتقال

  فصل
يض حيضة أو مير هبا ثالثة ومن ملك أمة حامال مل يكن له وطئها وال التلذذ هبا حىت تضع فإن كانت حائال فحىت حت

أشهر إن كانت ممن ال حتيض أو تسعة أشهر إن ارتابت وإن كانت معتدة فحىت خترج من عدهتا وليس عليه استرباء 
فيمن ال يوطء مثلها وال فيمن يعلم براءة رمحها وال جيوز ملن وطء أمة أن يبيعها قبل أن يستربئها وال جيوز للمشتري 

  .ها وإن اتفقا على استرباء واحد جازأيضا وطئها حىت يستربئ

  باب الرضاع

والرضاع يوجب التحرمي وينشر حرمة بني املرضع واملرضعة وبني زوجها الذي له اللنب وللتحرمي الرضاع ستة 
  :شروط
وصول اللنب من املرضعة إىل حلق الرضيع أو جوفه من أي املنافذ كان من فم أو سعوط كان بإرضاع أو : أحدها

  . أو كثرياوجور قليال
ان يكون من أنثى بكرا كانت أو ثيبا موطوءة أو غري موطوءة فأما لو در لنب فأرضع به طفال مل حيرم به : والثاين

  .حترمي الرضاع
  .أن ذلك مقصور على األدميات لو ارتضع طفالن من لنب هبيمة مل يثبت بينهما إخوة الرضاع: والثالث
  . ة عليها باأليام اليسرية دون ما زاد على ذلكأن يكون يف احلولني أو زياد: والرابع

أن يكون املرضع حمتاجا إىل اللنب فاما لو فصل قبل احلولني واستغىن بالطعام مدة بينة مث أرضع مل حيرم : واخلامس
  .وإن كان يف احلولني

لك فيه من طبيخ أو أن يكون إما منفردا بنفسه وإما خمتلطا مبا مل يستهلك فيه فأما إن خاطها ما أسته: والسادس
دواء أو غري ذلك فال حيرم عند أصحابنا وليس من شرطه أن تكون املرضعة حية وحيرم لنب الفحل كالذى له 
  .امرأتان ترضع إحدامها صبيا واألخرى صبيه وتسافر املراة مع مرضعها وكل من حرم بالوالدة حرم بالرضاع

  مت اجلزء األول ويليه اجلزء الثاين
  بيوعوأوله كتاب ال

  اجلزء الثاين



  كتاب البيوع

  كتاب البيوع
  .كل بيع فاألصل فيه اجلوار إال ما تعلق به ضرب من ضروب املنع

  :وفساد البيع يكون بوجوه
  .ما يرجع إىل املبيع: منها
  .ما يرجع إىل الثمن: ومنها
  .ما يرجع إىل املتعاقدين: ومنها
  .ما يرجع إىل صفة العقد: ومنها
احلال اليت وقع فيه العقد ورمبا انفرد بعض هذه األقسام بنفسه ورمبا تداخلت أما ما يرجع إىل  ما يرجع إىل: ومنها

املبيع فبكونه مما ال يصح بيعه وذلك كبيع احلر واخلمر واخلنزير يف حق املسلم وبيع النجاسات وما ال منفعة فيه 
  . كخشاش األرض والكالب واختلف فيما جيوز االنتفاع به منها

  .ا يرجع إىل الثمن فبكونه مما ال تصح املعأوضة جبنسه ويرجع ذلك إىل أنه ال يصح بيعهوأما م
وأما ما يرجع إىل املتعاقدين فمثل أن يكونا أو إحدامها ممن ال يصح عقده كالصغري واجملنون أو غري عامل بالبيع أو 

إىل صفة العقد فضروب منها الربا  حمجور عليه واحلجر يؤثر يف منع البيع تارة ويف وقفه أخرى وأما ما يرجع
  .ووجوهه ومنها الغرر وأبوابه ومنها املزابنة والبيع والسلف وغري ذلك مما نذكره مفصال

  فصل
املبيعات ثالثة أنواع عني حاضرة مرئية وعني غائبة عن املتعاقدين فيجوز بيعها بالصفة وجيب أن حتصر بالصفات 

ا وثقل الرغبة وتكثر ألجلها وال يكتفي بذكر اجلنس والنوع فقط وال جيوز املقصودة اليت ختتلف األمثان باختالفه
بيعها بغري صفة إال أن يكون على رؤية متقدمة من وقت ال تتغري يف مثله إىل وقت العقد وال خيار للمبتاع إذا 

وضماهنا من  جاءت على الصفة أو على ما يعرف من الرؤية إال أن يشترطه وله اخليار إن جاءت على دون الصفة
البائع إال أن يشترطه على املشتري يف ظاهر املذهب وجيوز النقد فيه بغري شرط فإن كان بشرط فسد البيع إال يف 
  .املأمون كالعقار وحنو ذلك كبيع األعدال على الربنامج فإنه جائز إذا تبني ما تضمنه برناجمه فإن وافق الصفة لزم

  .و جائز يف كل ما حتصره الصفة على ما نذكرهوالنوع الثالث هو السلم يف الذمة وه
  فصل

  .والبيع جائز منجزا أو بشرط اخليار واخليار يثبت يف البيع بأمرين أحدمها مبقتضى العقد واآلخر بالشرط
فاألول ضربان أحدمها أن خيرج املبيع على خالف ما دخل عليه وذلك بأن خيالف ما شرطه من الصفة أو بأن يوجد 

  .به عيب
ر خمتلف فيه وهو ان تكون فيه مغابنة خارجة عن حد ما يتغابن الناس مبثله فقيل أن البيع الزم وال خيار وقيل واآلخ

  .للمغبون اخليار إذا دخل على بيع الناس املعتاد

فأما خيار الشرط فال يثبت مبقتضى العقد وإمنا يثبت بالشرط وليس خيار اجمللس من مقتضى العقد وجمرد القول 
اف يف لزومه وجيوز شرط اخليار ملن شرطه من املتعاقدين أوهلما مث ملن ثبت له ان ميضي أو يفسخ وال حد املطلق ك



يف مدته إال قدر ما خيترب املبيع يف مثله وذلك خيتلف باختالف أنواع املبيعات فإن عينا مدة حتتمل ذلك جاز وإن 
  .ل قول خمتار الرد ويقوم الوارث فيه مقام املوروثأطلقا ضرب خيار املثل وإذا اختلفا يف الرد واإلمضاء فالقو

وحيكم باإلمضاء يف كل تصرف يفعله املالك يف ملك ال حيتاج يف اختيار املبيع إليه وذلك كالوطء واالستمتاع مبا 
أو يف دونه واإلعتاق والتدبري والكتابة وتزويج األمة والعبد وغري ذلك مما يف معناه وتلفه من البائع إن كان يف يده 

  .يد غريمها ومن املشتري إن كان يف يده وكان مما يغاب عليه
  فصل

بيع الربا غري جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على وجهني تفاضل يف العني وتفاضل يف القيمة فالتفاضل 
قوات وذلك يف يف العني حيرم يف جنسني أحدمها اجلنس الواحد من املقتات املدخر وما يف معناه مما يصلح لأل

املسميات األربع اليت نص عليها الرسول عليه السالم وهي احلنطة والشعري والتمر وامللح ويلحق هبا ما يف معناها 
كاألرز والدخن والذرة والسمسم والقطاين كالفول واللوبيا والعدس واحلمص وكذلك اللحوم واأللبان واخللول 

اختلف يف التني ويلحق هبا العسل والسكر وال حيرم التفاضل يف املاء والزيوت وأمثار كالعنب والزبيب والزيتون و
  كله وال يف رطب الفواكه اليت ال تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى

والقثاء واخليار والباذجنان وغري ذلك من اخلضروات وال فيما يدخر من الفواكه لألدوية كاملشمش واإلجاص أو 
  .كاخلوخ وغريهعلى وجه اخلصوص والندور 

وكل مسمى مما حيرم التفاضل فيه فإنه صنف منفرد بنفسه ال يضم إليه سوى أنواعه إال احلنطة والشعري والسلت 
فإهنا كصنف واحد واختلف قوله يف القطنية واللحوم ثالثة أصناف حلوم ذوات األربع من االنعام والوحش صنف 

يل اجلراد صنف رابع واجلنس اآلخر مما حيرم التفاضل يف عينه وحلوم الطري كلها صنف وحلوم دواب املاء صنف وق
هو الذهب والفضة على اختالف صفاهتا من ترب ومضروب ومهمل ومصوغ فال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد 

منه جبنسه وما غريته الصنعة من املأكول صار كجنس آخر فيجوز التفاضل بينه وبني ما بقى على صفته وذلك 
  .لدقيق والعجني خببزها واللحم النيئ مبطبوخه والرطب والتمر والزبيب خبلهاكاحلنطة وا

وأما التفاضل يف املعىن فمثل صاع معقلي وصاع دقل بصاعني برين ألن املعقلي أعلى من الربين والدقل أدون منه 
  .يف املنع كتحقق التفاضلوالربين وسط بينهما وكل ما حرم التفاضل فيه جاز البيع فيه مع التماثل واجلهل بالتماثل 

فأما النساء فهو على ضربني أحدمها معلل بتفاضل يف جنس واحد فكل جنس من أجناس اململوكات املتموالت فإن 
التفاضل فيه حرام ال جيوز بوجه كان مما حيوز التفاضل يف نقده أو حيرم واجلنسية املعتربة فيما ال حيرم التفاضل يف 

  .افع دون اخللق واأللواننقده اختالف األغراض واملن
املطعومات والنقود فال جيوز مطعوم مبطعوم نساء على وجه ال متفاضال وال متماثال ال من جنسه : والضرب اآلخر

وال من خالفه وكذلك النقود ال جيوز ذهب بذهب وال فضة بفضة وال أحدمها باآلخر نساء على الوجه الذي ال 
  .جيوز نقدا وال على خالفه

  فصل
ابنة جيمعها بيع معلوم مبجهول من جنسه كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورطب كل مثرة بيابسها أو حب واملز

  كاحلنطة املبلولة بيابسها والدقيق



بالعجني واحلي الذي يراد للحم كالكبري باللحم من جنسه واملشوي بالنيئ واملاحل بالطري والسمسم بالشريج وما 
  .اأشبه ذلك وهذا فيما نقده الرب

  .ومنها بيع جمهول مبجهول من جنسه كصربة بصربة وجزاف جبزاف ومثرة خنلة بثمرة خنلة أخرى
فأما فيما جيوز التفاضل يف نقده فإن حتققت الزيادة جاز وإن مل تتحقق دخله احلظر وجيوز الرطب بالرطب متماثال 

  .وكذلك اللنب باللنب وقسمة اللحم والبيض على التحري جائز
  فصل

ن املبيعة ضربان طعام وغري طعام فغري طعام والشراب من سائر املبيعات من العروض والعبيد واحليوان واألعيا
  .والعقار وما ينقل وحيول أو ال ينقل وال حيول فبيعه جائز قبل قبضه يف اجلملة ما مل يعرض فيه ما مينع منه

د أن يباع قبل قبضة أو يعاوض عليه إال أن وأما الطعام فال جيوز فيما تعلق به حق توفية من كيل أو وزن أو عد
يكون على غري وجه املعاوضة كاهلبة والصدقة أو على وجه املعروف كالقروض والبدل فيجوز مث ال جيوز ملن صار 
إليه ذلك أن يعاوض عليه قبل قبضه وجيوز فيه إال حالة والشركة والتولية قبل قبضه وما أبيح منه جزافا أو مصربا 

قبل نقه إذا خلى البائع بينه وبينه وكل مبيع هلك قبل قبضه فهو من املشتري إن كان متعينا متميزا وإن فبيعه جائز 
كان مما جيب فيه حق توفية فهو من البائع وبيع الطعام وسائر املكيالت جزافا جائز يف الغرائز وصرب على األرض 

  .ذلكوكذلك العروض املكيلة واملوزونة كاجلص والنورة والقطن وغري 

وال جيوز فيما يعظم الغرر فيه كالعبيد واحليوان والثياب واجلواهر ومن شرط جواز بيع اجلزاف تسأوى املتعاقدين 
يف اجلهل مبقداره وال جيوز مع علم بائعه به ويكون للمشتري اخليار ولو دخل على الرضى بذلك مل جيز وجيوز 

  . النساءتصديق املشتري للبائع يف كيله إن كان بنقد ويكره يف
  فصل

بيع الثمار بعد بدو صالحها جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطالقها يقتضي التبقية فأما قبل البدو فيجوز 
بشرط القطع وال جيوز مطلقا وال بشرط التبقية وبدو الصالح خيتلف باختالف أنواعها ففي النخل بامحرار البسر أو 

حلألوة فيه ويف الفواكه كلها والبقول بإطعامها ومتام بناهتا وكل صنف يعترب اصفراره ويف العنب بأن يسود أو تدور ا
طيبه بنفسه ال بغريه وبيع املقاثي واملباطخ جائز يبدو صالح أوله وإن مل يظهر ما بعده وكذلك األصول املغيبة يف 

 آخر إبانة وكذلك املوز األرض كالبصل واجلزر والفجل وكذلك الورد واليامسني إذا انتفع به ويكون للمشتري إىل
  .إذا ضرب فيه أجال

وال جيوز شراء الكتان إذا استثىن البائع حبه وال القرط واستثىن برسيمه إال حال يبسه وال جيوز بيع احلنطة يف 
  سنبلها وجيوز بيع السنبل على حدته وجيوز بيع اجلوز والباقال يف قشره األعلى ومن باع أصل خنل

ر للبائع إال أن يشترطه املبتاع فإن كان غري مؤبرة فهو للمبتاع بالعقد من غري شرط فإن كان وفيها مثر مؤبرة فالثم
  .بعضه مؤبرا وبعضه غري مؤبر فإن كانا متسأويني فاملؤبر للبائع وغري املؤبر للمشتري

ويبسها جيري جمرى  فإن كانا متزايدين فقيل مها كاملتسأويني وقيل األقل تبع األكثر ويف سائر الشجر بانعقاد الثمر
اإلبار يف النخل والزرع الصغري إذا مل يظهر إذا بيعت األرض وسكت عنه فقيل للبائع وقيل للمبتاع وبيع الثمار 

على رؤوس النخل جائز فإن استثىن بعضها فعلى وجهني إن كان جزافا جاز على اإلطالق يف القليل والكثري وإن 
  .كان كيال جاز يف الثلث فدونه



  .ء اجللد والسواقط يف الشاة املبيعة جائز حيث تقل قيمتها وخيف خطرها وال جيوز إذا كان لقيمتها بالواستثنا
  فصل

والعرية جائزة وهي هبة مثرة خنلة أو خنالت وال جيوز ملن أعريها بيعها حىت يبدو صالحها مث له بيعها ملن شاء بالذهب 
  :شروطوالورق ومن معريها خاصة خبرصها مترا وذلك بثالثة 

  .أن يدفعها إليه عند اجلذاذ فإن شرط أهنا حالة مل جيز: أحدها
  .أن يكون يف مخسة أوسق فدون فإن زاد على ذلك مل جيز: والثاين
  .أنه مقصور على معريها دون غريه وهي يف كل مثرة تيبس وتدخر: والثالث

  فصل
ما قصر عنه وتكون من مشتريها وذلك واجلوائح موضوع إذا أتت على ثلث مكيلة الثمرة فصاعدا وال توضع في

مع احلاجة إىل تبقيتها يف رؤوس النخل والشجر والربد والثلج والريح واجلراد والعفن والترتيب كل ذلك جائحة 
  .واختلف يف العسكر والصحيح يف البقول أهنا كالثمرة

  فصل
  .ف الصفات غري مؤثر يف ذلكوقد بينا حترمي التفاضل يف اجلنس الواحد من الذهب والفضة جبنسه وأن اختال

والتقابض يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويف أحد اجلنسني باآلخر مستحق عقيب العقد وال جيوز فيه نظرة 
وال محالة وال حوالة فإن تراخى القبض على العقد أفسده وإن كانا يف اجمللس وال يراعى يف ذلك التفرق فإن تقابضا 

  .ائفا فأراد رده بطل الصرف وله أن ميسكه وال يبطل العقدفوجد أحدمها رديئا أو ز
وجيوز اقتضاء الذهب من الورق والورث من الذهب إذا حال وتطارحا صرفا وال جيوز يف الذهب بالذهب وال 

  .الفضة بالفضة أن يكون مع أحدمها غريه قليال كان أو كثريا
ن مع اجلنسني أو مع أحدمها غريه كان ذلك الغري مما فيه وكذلك كل جنس فيه الربا فال جيوز إذا بيع جبنسه أن يكو

الربا أو مما ال ربا فيه وال جيوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين وجيوز وسط بدل الدينار الناقص بالوازن على 
  .وجه املعروف والرفق يدا بيد

وز أن ينضم إىل الصرف عقد بيع إال يف وجتوز املراطلة وهي الذهب بالذهب متماثلة يف امليزان بغري صنجة وال جي
  .يسري يكون تبعا مثل أن يعجز عن مثن الدينار نصف درهم فيدفع إليه عرضا بقيمته

  .ومن باع بنقد أو اقتراض مث بطل التعامل به مل يكن له عليه غريه إن وجد وإال فقيمته إن فقد
  .ها ذهبا مل جيز ولزمه دفع مثل ما قبضومن اقترض ذهبا وقدره بقيمته فضة أو اقترض فضة وقدرها بقيمت

والتفاضل يف الفلوس إذا حصل التعامل هبا ممنوع وهو يف احلقيقة منع كراهة ال نص التحرمي وشراء تراب املعادن 
  .من الذهب والفضة جائز من اجلنس خبالفه وشراء تراب الصاغة غري جائز

  فصل
  .جيمع بيع الغرر ثالثة أوصاف

  .م غالباتعذر التسلي: أحدمها
  اجلهل: والثاين
  .اخلطر والقمار: والثالث



فأما ما يرجع إىل تعذر التسليم فكاآلبق والضالة والشارد واملغصوب والطري يف اهلواء والسمك يف املاء وبيع األجنة 
  واستثنائها وحبل احلبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة

  .واملضامني وهي ما يف ظهور الفحول
هل فيتنوع فمنه اجلهل جبنس املبيع كقوله بعتك ما يف كمي أو ما يف صندوقي أو يف يدي ومنه وأما ما يرجع إىل اجل

ما يرجع إىل اجلهل بصفاته كقولك بعتك ثوبا يف بييت أو فرسا يف أصطبلي ومنه اجلهل بالثمن يف جنسه أو مقداره 
تاعه أو مبا حيكم به زيد ومنه البيعتان يف بيعه أو أجله مثل أن يقول بعتك مبا خيرج به سعر اليوم أو مبا يبيع به فالن م

وهو قوله بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو خبمسة عشر إىل أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنني ومنه بيع اللحم يف 
  .جلده واحلنطة يف تبنها ومنه شرط اخليار املمتد واألجل اجملهول حنو قدوم زيد وموت فالن وما أشبه ذلك

فبيع ماال ترجى سالمته كاملريض يف السياق وما ال يدري أيسلم أم يتلف وال ظاهر وال أمارة تغلب على وأما اخلطر 
  .الظن معهما سالمته كبيع الثمرة قبل دو صالحها

  .وأما القمار فكبيع املالمسة وهو أن يلمس الرجل الثوب فيلزمه البيع بلمسه ومل يبينه
ا إىل اآلخر وينبذ اآلخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك ومنه بيع احلصاة وصفته وبيع املنابذة وهو أن ينبذ أحدمها ثوب

  أن تكون بيده حصاة فيقول إذا

سقطت من يدي فقد وجب البيع وقيل تكون ثياب عدة فيقول على أيهما سقطت عليه احلصاة فقد وجب البيع 
اخل فيجتمع اجلهل وتعذر التسليم كاآلبق ومنه املزابنة وقد ذكرناها وهذه كلها بيوع اجلاهلية وكثري منها يتد

  .والشارد فإن انضم إىل ذلك جهل بالثمن أو باألجل تأكد الغرر لكثرة أسبابه
  فصل

وأما ما يرجع إىل احلال فبيع اإلنسان على بيع أخيه إذا ركن إليه وقرب اتفاقهما فإن العقد يفسخ على حنو ما 
يد التاجر يف مثن السلعة ليغر غريه ال حلاجة منه إليها ومنه تلقى ذكرناه يف النكاح ومنه بيع النجش وهو أن يز

السلع قبل أن تورد لألسواق فهذا ممنوع إال أنه ال يفسخ وخيري بقية أهل السوق يف ان يشاركوا من ابتاع بالتلقي 
فرض اجلمعة فيفسخ  أو يتركوا له ومنه بيع احلاضر للبادي ومنه البيع يوم اجلمعة بعد النداء من تلزمها أو أحدمها

  .إن وقع
  فصل

وبيع األعمى وشراؤه جائز والتسعري على أهل األسواق غري جائز ومن زاد يف سعر أخرج من سوق املسلمني إال أن 
  .يلحق بالناس

واحلكرة ممنوعة إذا أضرت بأهل البلد يف كل ما هبم حاجة إليه من طعام أو غريه وال متنع إذا مل تعد بالضيق 
  .والضرر
  .جلب طعاما خلى بينه وبينه ومل جيرب على بيعه ومن

وبيع العربان على وجهني أحدمها ممنوع وهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم أو يكثرى دابة بأجرة معلومة ويعربن 
  .شيئا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن أو األجرة وإن كره مل يعد إليه فهذا من أكل املال بالباطل

ز وهو االحتساب له به إذا أمضى ورده عليه إذا كره فذلك جائز والدين بالدين ممنوع إذا كان من واآلخر جائ



  .الطرفني
والوضع على التعجيل ممنوع وهو أن يكون له عليه كراء حنطة جيدة إىل سنة فيعطيه قبل األجل دون صفته فال 

  .له للرفق واملعروف فال يقاس عليهجيوز ألنه وضع الصفة اليت له ليتعجل القبض وما كان خارجا عن أص
  .واإلقالة والشركة والتولية يف بيع الطعام مستثناة من بيع الرطب بالتمر والسلم مستثىن من بيع ما ليس عندك

  .وإذا باع ملك غريه أو اشترى له مل يبطل ووقف على إذنه
يصح : سلما مل جيز وفسخ العقد وقيلوإذا كان للنصراين عبد نصراين فأسلم بيع عليه وإذا اشترى نصراين عبدا م

  .وجيرب على بيع
  فصل

ومن ابتاع سلعة على السالمة فظهر هبا عيب يوجب الرد فهو باخليار بني أن يرد ويرجع بالثمن شاء البائع أو أىب أو 
  ميسك وال شيء له من أرش وال غريه

وال أخذه إال بالتراضي مادام رد العني ممكنا  إال أن يبذل له البائع األرش هو ما ال ميكن الرد وال يلزم بذل األرش
فإن فات ذلك مل يكن له إال األرش والفوت هو ما ال ميكن معه أما للتلف يف املبيع كاملوت والزمانة واهلرم الذي ال 
يبقى معه انتفاع به أو لتلف امللك كالعتق والتدبري واالستيالد والكتابة وىف بيعه خالف والصحيح أنه فوت يوجب 

  .األرض واإلباق فوت
وحدوث عيب عند املشتري ليس بفوت مينع الرد وهو باخليار إن شاء رده وما نقصه العيب عنده وإن شاء متسك 

به أخذ األرش إال أن يكون البائع دلس بالعيب فيكون للمشتري رده من غري أن يؤخذ مبا نقصه إال أن يكون 
له فليس له إال األرش وكذلك إن تلف العبد من العيب الذي دلس بتصرفه فيه قد أتلفه بوجه ال يتصرف الناس مبث

به البائع مل يضمنه املشتري ورجع بالثمن ووطء الثيب ال مينع الرد وال يوجب على املشتري شيئا ووطء البكر 
  عيب يردها وما نقص وإذا رضى املبتاع بالعيب مل يكن له رده به وكذلك إن تصرف يف املبيع أو استعمله

  .علمه بالعيب كان ذلك رضا منه به ومل يكن له الرد إن تصرف مضطرا ففيه روايتانبعد 
وإن ابتاع رجالن عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدمها الرد واآلخر اإلمساك ففيه روايتان إحدامها أن ملن شاء منهما 

  .الرد أن يرده واألخرى أن عليهما الرد
ه بعيب فال خيلو النماء أن يكون منفعة أو غلة أو عينا فإن كان منفعة أو غلة وإذا منا املبيع عند املشتري مث أراد رد

كان له رده وال يلزمه شيء ألجله ألن له اخلراج بالضمان وإن كان عينا فال خيلو أن يكون والدة أو نتاجا أو غريه 
  .ففي الوالدة والنتاج يردمها مع األمهات وأما غري ذلك فيختلف

 يردها مع األصل إذا حدثت عنده فإن كان ابتاع األصل وفيه مثر فإن كانت مل تؤبر مل يردها فأما مثرة النخل فال
  .وإن كانت مأبورة ففيها خالف وكذلك يف صوف الغنم فأما األلبان والسمون فال يرد شيئا منها

  .وال جيوز لبائع السلعة املعيبة أن يكتم عيبها ألن ذلك غش
سلعة عيبا دون أن يبينه باملشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غري مشاهد مث ال وال يقبل دعوى املبتاع أن بال

خيلو أن يكون مما ال حيدث عند املشتري أو أن يكون مما يعلم أنه مل يكن عند البائع والقول يف املوضعني قول من 
  .ال أن ينكل فيحلف املشتريقوى سببه منهما مع ميينه أو أن يكون حمتمال فالقول قول البائع مع ميينه إ

والعيوب املوجبة للرد هي ما أثرت نقصا يف املبيع أو يف الثمن أو يف التصرف أو خوفا يف العاقبة ومن ذلك نقصان 



األعضاء كالعمى والعور والقطع والضلع الزمانة واخلصى واإلفضاء ونقصان األحكام كاجلنون واجلذام والربص 
  .واإلباق والزنا والبخر والسرقة والزوج والولد يف العبد واألمة واحلمل والدينوالتعسر والزعر وبياض الشعر 

ومن هذه العيوب ما يعم ومنها ما خيص الرائعة املنتخذة للوطء وذلك حبسب ما يعلم يف العادة وزواله قبل الرد 
  .ذلك أو مما ال يؤمن عوده مسقط للرد إال ان يكون مما تبقى عالقته كالزوجة والزوج واالستدامة يف سفه وما أشبه

وعهدة الثالث الزمة يف الرقيق مث عهدة السنة بعدها من األدواء الثالثة اجلنون واجلذام والربص يف كل بلد جرت 
  .عادهتم باشتراطها أو استأنفوها وال يلزم يف املوضع اليت مل يتعارفوها إال بأن يستأنفوا اشتراطها

  .يق دون غريه ويربأ من كل عيب مل يعلمه وال يربأ مما علمه فكتمهوجيوز البيع بشرط الرباءة يف الرق
والعبد ميلك ملكا ناقصا ينتزعه سيده إذا شاء وماله يف البيع لسيده ويف العتق يتبع العبد إال أن يستثنيه السيد ويف 

  .هبته والوصية وإسالمه جبنايته خالف
وحدها وجيوز يف األدب والتصرية عيب وإذا علم املبتاع بعد أن وال جيوز التفرقة بني األم وولدها الصغري يف البيع 

حلبها فله اخليار يف إمساكها أو ردها مع صاع من متر وإذا فات املبيع يف البيع الفاسد ضمنه املبتاع بالقيمة يوم 
  .القبض وباملثل فيما له مثل ورد الثمن عليه وإن تلف يف يد البائع فتلفه منه

  فصل
أومة ومراحبة فاملسأومة أن يبيعها مبا يتقرر بينه وبني املبتاع من الثمن من غري أن خيربه برأس ماله والبيع جائز مس

واملراحبة أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهما إما جممال كقوله شراء هذه السلعة عشرون دينارا فريحبه دينارا أو 
  . كل عشرة دينارا أو اثننينصفه وإما مفصال كقوله قد ابتعتها منك على أن أرحبك يف

وحيتاج يف بيع املراحبة إىل بيان ما ينضم إىل السلعة فيكون له قسط من رأس املال والربح أو من رأس املال وحده 
  :وذلك على ضربني

  .أن ينضم إىل السلعة ماله تأثري يف عينها أو ينضم إليها ما ال تأثري له يف عينها: أحدمها
  .اطة والصبغ والطرزكالقصارة واخلي: فاألول
  .مثل الطي والشد والسمسرة والداللة وكراء محل املتاع وما أشبه ذلك: والثاين

وال خيلو البائع إذا أخرب برأس مال املتاع أن خيرب مبا لزمه من هذه التوابع ويشترط ضمه إىل رأس املال أن يكون له 
س املال وعن اشتراط ربح هلا ففي األول له قسط من الربح أو أن يسكت عن اشتراط ضم هذه التوابع إىل رأ

شرطه ويف الثاين يضم إىل رأس املال منها ماله عني قائمة يف املتاع ويكون له قسط من الربح وال يضم إليه ماال تأثري 
ونقله له يف عني املتاع مما ميكن توليه بنفسه ال يف رأس املال وال يف رحبه وما ال ميكن توليه بنفسه مثل كراء املتاع 

من بلد إىل بلد والسمسرة فيما جرت العادة بأنه ال يباع إال بوسيط فيضم ما لزمه عليه إىل رأس املال وال يكون له 
  .قسط يف الربح

وإذا اختلفا املتبايعان فال خيلو اختالفهما أن يكون فيما يؤدي إىل فساد العقد أو إىل نفي لزومه أو إىل سقوط بعض 
ما فيما يؤدي إىل فساد العقد مثل أن يقول بعتك هذه السلعة ومل ترها ومل أصفها لك أو حقوقه فإن كان اختالفه

بثمن إىل أجل جمهول أو ما أشبه ذلك ويدعى اآلخر أنه قد رآها أو وصفها له وأن األجل يف الثمن معلوم فالقول 
ل أن يدعى أحدمها أنه شرط قول مدعي الصحة الصحة منهما مع ميينه وإن كان اختالفهما فيما ينفي اللزوم مث
  .اخليار لنفسه وينكر اآلخر ذلك فالقول قول من ينكر وعلى مدعى اشتراطه البينة



وإن كان ذلك يف حق من حقوق العقد فإن كان يف عني الثمن أو جنسه ختالفا وتفاسخا وإن كان يف مقداره 
  .فاألظهر من املذهب أنه إن كان قبل القبض ختالفا وتفاسخا

بعده فالقول قول املشتري مع ميينه وإن كان االختالف يف قبض الثمن رجع إىل العرف يف موضعهما وإن كان 
  .وحلف من شهد له العرف منهما فإن مل يكن عرف فالقول قول البائع مع ميينه

  يف استرباء األمة: فصل
للمشتري أن يطأها حىت يستربئها إال وال جيوز ملن وطء أمة مث أراد بيعها أن يبيعها إال أن يستربئها حبيضة وال جيوز 

أن يكون عاملا برباءة رمحها فال يلزمه ذلك وجيوز أن يتفق هو والبائع على استرباء واحد فإن باعها قبل أن يستربئها 
ووطئها املبتاع قبل أن يستربئها فأتت بولد ألكثر من ستة أشهر من وطء األول والثاين دعى له القافة فلحق مبن 

منهما وإن أتت به ألقل من ستة أشهر من وطء الثاين ولستة من وطء األول فهو لألول دون الثاين وال  يلحقونه به
  .حيكم بالقافة يف ولد الزوجة

  كتاب اإلجارة

  مدخل

  كتاب اإلجارة

اإلجارة جائزة وهي معأوضة على منافع األعيان وال تصح إال أن تكون املنافع املعقود عليها معلومة وللعلم هبا 
  :ريقاط

  .أن يكون جنسها معلوما كركوب الدابة وبناء احلائط وما أشبه ذلك: أحدمها
أن يكون جنسها غري معلوم فيعلم بالعرف فيحتاج فيه إىل ضرب األجل ينحصر به ذلك كأجري اخلدمة ويف : واألخر

  .األول ال حيتاج إىل ضرب األجل
  .تلك املنفعة جائزةوكل عني هلا منفعة جيوز تنأوهلا بغري أجرة فإجارهتا ل

  :وإجارة األعيان مدة معلومة على ثالثة أوجه
أن يبني ابتداءها وانتهاؤها فيقول استأجرت منك هذه الدار أو العبد شهرا أو له كذا وآخره كذا أو كذا : أحدها

  .وكذا يوما أوهلا كذا وآخرها كذا
  .شهرا أو سنة فتصح ويكون من وقت العقد أن يذكر املدة وال حيدها فيقول استأجرت منك هذه الدار: والثاين

والثالث أن يستأجرها مشاهرة وهو على حساب الشهر بكذا فيصح وإن مل يعني مدة ما يعقد عليها ويكون لكل 
واحد منهما الترك إذا شاء ويلزمه من اإلجارة حبساب ما سكن وقيل يلزمه أجرة واحدة مما جعال علما على 

  .حساب األجرة من شهر أو سنة
  وعقد اإلجارة الزم من الطرفني ليس ألحدمها فسخة مع إمكان استيفاء

  .املنافع فإن طرأ ما مينع ذلك كاحتراق الدار واهندامها أو غصبها أو مرض العبد أو الدابة فإن العقد ينفسخ معه
ب التقدمي مثل وتسليم األجرة غري مستحقة مبجرد العقد إال أن تكون هناك عادة أو شرط أو يقارن العقد ما يوج

أن تكون األجرة عرضا معينا أو طعاما رطبا وما أشبه ذلك وما عرى من هذا فال يستحق تقدمي جزء من األجرة إال 
  . بالتمكني من استيفاء ما يقابله من املنفعة وإذا حصل التمكني فاألجرة مستحقة استوفيت املنفعة أوال



  .واإلجارة ضربان إجارة عني وإجارة يف الذمة
  .لعني يتعلق احلق هبا وينفسخ العقد بتلف العني قبل استيفاء املنفعة وتقع احملاسبةفا

وأما اليت يف الذمة فتجوز حالة ومؤجلة والبد أن تكون معلومة إما مبسافة كركوب الدابة أو احلمل عليها أو اكتراء 
ة وجيب فيها تعجيل أحد الطرفني رسول إىل بلد بعينه أو يكون الفعل متعذرا بنفسه كخياطة القميص أو بضرب مد

  .من األجرة أو الشروع يف االستيفاء فيخرج عن الدين بالدين
  .وموت أحد املتعاقدين ال يوجب فسخ اإلجارة ما دام استيفاء املنافع ممكنا

  فصل
عدا  وإذا استأجر أرضا للزرع فغرقت سقط كراؤها وال يسقط بأن ال ينبت زرعها أو بأن ال يسلم من جائحة أو ما

  .الشرب وال يتعني ما يستوىف به املنافع وإن عني
  .وإذا استأجر دابة لريكبها جاز أن يركبها مثله وكذلك إذا استأجرها ليحمل عليها بزافله أن حيمل عليها مايف معناه
  .وكذلك ليزرع يف األرض نوعا من الزرع وله أن يزرع ما ضرره كضرره فإن زاد على ذلك ضمن قيمة الزيادة

 الدابة يزيد عليها يف املسافة فرهبا خمري بني كراء الزيادة وبني تضمينه قيمتها يوم التعدي واألجرة األوىل الزمة ويف
  .على كل حال

واألجرة كالثمن يف وجوب انتفاء اجلهالة والغرر عنها إال أنه رخص يف الظئر ولألجري أن يستأجر بطعامه وكسوته 
  .ويكون له الوسط مما ملثله

أن تكون األجرة عينا أو منفعة من جنس الشيء املستأجر وغريه مثل أن يستأجر دارا للسكىن دار أخرى أو  وجيوز
  .خبدمة عبدا أو خبياطة ثوب

وإجارة املشاع جائز منم الشريك وغريه وجيب باستيفاء املنافع يف اإلجارة الفاسدة أجرة املثل وال يضمن أجري ما 
  . بتفريطتلف على يده مما سوى الطعام إال

وال يضمن الراعي ما هلك من الغنم وال صاحب احلمام وال صاحب السفينة إذا غرقت واختلف يف كرائه على 
  .الراكب إذا عطبت الدابة وقد ضرهبا أو ساقها على ما يعرف الناس من غري خرق

عملوه بأجر أو بغري أجر ويضمن الصناع املوثرون بصناعتهم كالصائغ والقصار وغريمها ما سلم إليهم وغابوا عليه 
  .والقول قول الصانع إذا خالفه رب السلعة فيما استأجره عليه

  فصل
واجلعل جائز وليس بالزم إال أن يشرع يف العمل ومن شروطه تقدير األجرة دون العمل ومن ذلك اجلعل يف اجملييء 

  .باآلبق والشارد
  .قرآن فتردد بني اجلعل واإلجارةفأما مشارطة الطبيب على برء العليل واملعلم على تعليم ال

  .وكذلك اجلعل على استخراج املياه من اآلبار والعيون على صفة معلومة من شدة األرض ولينها وقرب املاء وبعده

  باب القراض

والقراض جائز وصفته أن يدفع الرجل ما ال يتجر به ويبتغي من فضل اهللا سبحانه ويكون الربح بينهما على ما 
  .إن عقده على أن مجيع الربح ألحدمها جازيتفقان عليه و



  .وال يكون رأس املال فيه عرضا وال غريه سوى الدراهم والدنانري ويف الترب والنقار خالف
  والقراض عقد خارج عن األصول وهو مستثىن من أصول ممنوعة وهي الغرر واإلجارة اجملهولة

  . احد منهما تركه إال أن يتعلق لآلخر فيه حقوموضوعة اجلواز دون اللزوم وال جيوز التأجيل فيه ولكل و

وال جيوز أن ينضم إليه عقد غريه إال أن يشترط أحدمها الزيادة على صاحبه وله أن يسافر باملال إال أن يشترط عليه 
  .ترك السفر وليس له أن يبيع بدين إال أن يؤذن له

واخلسران على رب املال دون العامل وكذلك ضياع  وإذا سافر باملال فله النفقة الزائدة على نفقة احلضر من املال
  .املال إال أن يكون من العامل تفريط

وإذا قبض املال ببينة مث ادعى رفعه مل يقبل منه إال ببينة وإذا قال قراض وقال ربه سلف فالقول قوله دون العامل 
إكمال رأس املال وإن كان بعد أن  وإذا طرأ ربح بعد اخلسران فإن مل يكونا تفاصال مل يكن للعامل شيء إال بعد

  .تفاصال مل جيرب اخلسران من هذا الربح وكان له حكم نفسه
وال يفسخ العقد مبوت أحد املتقارضني ولورثة العامل أن يعملوا باملال إن كانوا أمناء أو يأتوا بأمني وإن عجزوا 

  .أسلموه وال مقال لربه
ة املثل وقيل قراض املثل وفرق بينهما بأن أجر املثل متعلق بذمة رب ويف املستحق بالقراض الفاسد روايتان قيل أجر

  .املال وقراض املثل يؤخذ من ربح إن كان
  وزكاة رأس املال على رب املال وزكاة الربح تابعة ألصله وتلزم

ى صاحبه العامل يف حصته حبلول احلول على رأس املال كان ما ناله نصابا أو أقل وأهنما شرط زكاة الربح وحده عل
  .فإن شرط رب املال على العامل زكاة رأس املال وربح مل جيز

  باب املساقاة وكراء األرض واملزارعة وما يتبع ذلك

املساقات جائزة يف األصول كلها من النخل والكرم ومجيع الشجر ويف الزرع يعجز عنه صاحبه وجيوز يف الثمر بعد 
  .ظهورها وقبل طيبها واختلف فيها بعد الطيب

هي عقد الزم وصفتها أن يدفع الرجل حائطه إىل من يعمل يف خنله وشجره ما يصلحه من سقي وإبار وجذاذ و
وعلوفة دواب وغري ذلك ومجيع الكلف والنفعة فيما حيتاج يف الثمر على العامل ويكون له جزء من الثمرة يتفقان 

  .عليه
  . به ذلك وانتهاؤها إىل اجلذاذوال يلزمه عمل ما يبقى بعده كبناء جدار وحفر بئر أو ما أش

واملساقاة على كل أنواع الشجر جائزة وإذا أخرج احلائط مخسة أوسق بني العامل ورب املال ففيه الزكاة وليس 
  .ألحدمها زيادة شرط على اآلخر كالقراض واشتراط أحدمها الزكاة على اآلخر جائز

ن كان قيمة أجرته بقدر ثلث مثن لثمره بعد وضع قيمة ما وإذا كان يف احلائط بياض جاز أن يشترطه العامل لنفسه إ
  .يلزم العامل عليها

وشرط رب األرض جزءا مما خيرج منها جائز وكذلك من أكثرى دارا يسكنها أو أرضا يزرعها وفيها خنلة أو شجرة 
  .فاستثىن مثرها جاز إن كانت قيمة مثرهتا الثلث فدون وال جيوز إن زاد على ذلك

للزرع مبا عدا الطعام جائز وال جيوز بالطعام كله كان مما تنبته األرض أو مما ال تنبته كالسعل واللحم وكراء األرض 



واللنب وغريه وال ببعض ما تنبته األرض من غري الطعام كالقطن والكتان والزعفران واملعصفر واجلون باخلشب 
  .والقصب

  .وال جيوز اشتراط النقد إال يف املأمون منها
 الزرع جائزة إذا أمن أن تؤدي إىل ما ذكرناه من املنع أو انتفاء التسأوي فإذا تكافأ يف العمل واملؤنة والشركة يف

  .واألرض والبذر جاز

  باب يف الشركة

الشركة ضربان مبال أو بدون وضرب آخر غري جائز وهو شركة الوجوه مثل أن يشتركا على الذمم بغري مال وال 
  .ن يف ذمتهما فإذا باعاه اقتسما رحبه فذلك غري جائزصنعة حىت إذا اشتريا شيئا كا

  . وشركة املال ضربان عنان ومفاوضة

فالعنان أن خيرج كل واحد منهما رأس مال ويشترط الربح بقدره مث خيلطاه مشاهدة أو حكما بأن يكونا يف 
  .صندوق واحد أو تابوت واحد ويعمالن مجيعا فيه

 اآلخر التصرف مع حضورة وغيبته وتكون يده كيده وال يكون شركة إال واملفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إىل
  .مبا يعقد أن الشركة عليه وكل ذلك جائز

فأما شركة األبدان فجائزة وهلا شرطان اتفاق الصناعتني واملكان وال جتوز مع اختالف الصناعتني كقصار وحداد 
  .نيوإسكاف وخياط وال أن يكون يف صفة واحدة منفردين يف مكان

وجتوز يف االحتطاب واالصطياد وجيوز أن يكون رأس املال فيها عينا وعرضا وتنعقد على قيمته دون مثنه كان 
  .العرض مما يتميز عينه كالرقيق واحليوان أو مما ال يتميز عينه كاحلنطة والشعري

  باب الرهون

فعها عند تعذر أخذه من الغرمي مفردة كانت معىن الرهن احتباس العني وثيقة باحلق ليستوىف احلق من مثنه أو مثن منا
  .أو مشاعة

  .وهو جائز بكل دين الزم أمكن استيفاءه من مثنه كان الدين من قرض أو بيع أو قيمة متلف أو غري ذلك
ويصح عقده قبل وجوب احلق وبعده ومقارنا له ويلزم مبجرد القول والقبض شرط يف صحته واستدامته وليس 

  . عقداه قوال لزم وأجرب الراهن على إقباضه للمرهتن بشرط يف انعقاده وإذا

وإذا تراخى املرهتن يف املطالبة به أو رضى بتركه يف يده بطل الرهن وإن قبضه مث رده إىل الراهن بعارية أو وديعة أو 
  .استخدام أو ركوب بطل الرهن وجيوز أن جيعاله على يد أمني يرضيان به

ا يغاب عليه إال أن يقوم هبالكه بينة وإن كان مما ال يغاب عليه كالعقار واحليوان وضمان الرهن من مرهتنه إن كان مم
  .فضمانه من راهنه وكذلك إن كان على يد أمني

ومناء الرهن داخل معه إن كان مما ال يتميز عنه كالسمن أو كان نسال كالوالدة والنتاج وما يف معناه كغسيل النخل 
لنب أو صوف وما أشبه ذلك فال يدخل فيه إال أن يشترطه ونفقته على راهنه ومال وما عدا ذلك من غلة أو مثرة أو 



  .العبد ليس برهن معه ويثبت رهنا بتقاريرمها ما مل يفلس الراهن
وال يقبل إقراره باإلقباض دون معاينة البينة وإذا كان فيه فضل جاز أخذ حق آخر عليه من مرهتنه وكان رهنا هبما 

  .املرهتن األول واختلف فيه إن مل يأذن وجيوز من غريه بإذن
  .والرهن متعلق جبملة احلق وبأبعاضه فما بقي جزء منه فهو رهن به

وال جيوز غلق الرهن وهو أن يشترط املرهتن أنه يستحقه إن مل يأت به عند أجله وإذا حل احلق وتعذر أخذه من 
  .من غري حاجة إىل إذن احلاكم الغرمي باعه الوكيل على الراهن واستوىف املرهتن حقه يف مثنه

وجيوز أن يكون املرهتن وكيال يف بيعه وليس للراهن فسخ والوكالة وإن مل يكن له وكيل فإن املرهتن يثبت حقه عند 
  .احلاكم ويرهنه أو يبيعه احلاكم عليه

فال خيلو الرهن أن يكون وإذا اختلف املراهنات يف عني الرهن فالقول قول املرهتن مع ميينه وإذا اختلفا يف قدر احلق 
باقيا أو تالفا فإن كان باقيا فال خيلو أن يكون يف يد املرهتن أو يف يد أمني فإن كان يف يد املرهتن حلف على ماادعاه 

وكان القول قوله يف قدر قيمة الرهن مث حلف الراهن على ما زاد على ذلك ويسقط عنه وإن كان يف يد أمني 
  .ميينه فالقول قول املدعى عليه مع

وإذا كان الرهن تالفا فال خيلو أن يكون اختالفهما يف قيمته أو يف مقدار احلق أو األمرين فإن اختالفا يف قيمته 
وتصادقا على مقدار احلق قيل هلما صفا الرهن فإذا وصفاه قوم على تلك الصفة وكان املرهتن قيمتها يقاص هبا من 

  .دينه ويترادان الفضل
ة فالقول قول املرهتن مع ميينه فإن تصادقا على الصفة واختلفا يف قدر احلق كان على ما تقدم وإن اختلفا يف الصف

  .من احلكم للمرهتن بقدر قيمته الرهن والتحالف فيما زاد على ذلك
  .وإن اختلفا يف األمرين وصفه املرهتن وحلف على صفته وضمنه بقيمة تلك الصفقة

  .ان موسرا وعجل للمرهتن حقه وغن كان معسرا مل ينفذ عتقه وبقى رهناومن رهن عبدا مث أعتقه نفذ عتقه إن ك
ومن رهن أمة مل جيز له وطؤها وإن وطئها بإذن املرهتن بطل الرهن وإن كان بغري إذنه فإن مل حتمل فهي رهن حباهلا 

  وإن محلت كانت أم ولد وعجل

طئها فهو زان وحيد وال يلحق به الولد ويكون للمرهتن حقه وإن كان معسرا بيعت عليه وقضى احلق من مثنها وإن و
  .رهنا معها يباح بيعها

وإذا باع الراهن الرهن بغري إذن املرهتن فللمرهتن إجارته وفسخه فإن أجازه بطل حقه يف الرهن فإن زعم أن إجازته 
  .ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك

  كتاب احلجر والتفليس وما يتصل هبما

  مدخل

  اب احلجر والتفليس وما يتصل هبماكت



املستحق عليهم احلجر ضربان ضرب يستحق عليهم حلقوقهم والضرب اآلخر حلقوق غريهم فاملستحق عليهم 
  .حلقوقهم ضربان صغار وكبار

فالصغار ذكور وإناث وهم نوعان عقالء وغري عقالء فمن له أب فحق احلجر عليه ألبيه فإن عدم فوصيه مث وصى 
  . يكن وصى فاحلاكموصيه فإن مل

مث هم نوعان عقالء وغري عقالء فغري العقالء يستدام احلجر عليهم إىل أن يعقلوا والعقالء ضربان أصاغر وأكابر 
فاألصاغر يستدام احلجر عليهم حىت يبلغوا ويؤنس منهم الرشد فحينئذ ينفك عنهم احلج وذلك يف الغالم بأن 

يته والتحرز من تبذيره وإضاعته وإنفاقه يف وجوهه وال تراعى عدالته يف يعرف منه إصالح ماله وحفظه وتأتيه لتنم
  . دينه أو فسقه إذا كان مصلحا ملاله

  .وأما يف الصغرية فرياعى مع البلوغ وإصالح املال أن تتزوج ويدخل هبا زوجها
م واإلنبات واالنتهاء من فالثالثة اليت جيتمعون فيها االحتال. وحد البلوغ يف الذكور ثالث عالمات ويف النساء مخس

السن إىل ما يعلم بالعادة بلوغ من انتهاء إىل مثله وقال أصحابنا مثل مثانية عشر سنة وما قارهبا وما يزيد به اإلناث 
احليض واحلمل وأما األكابر فمن كان منهم مبذرا ملاله مضيعا له ابتدى احلجر عليه كان ذلك : على الذكور شيئان
  .ه أو لتعمد إلضاعته يف شهواته فال حيجر عليه إال احلاكم وال ينفك عنه إال حبكم حاكممنه لعجز عن إصالح

واما احملجور عليهم حلق غريهم فأربعة زوجات ومرضى وعبيد ومفلسون فأما الزوجات فكل امرأة ذات زوج 
ضة إال بإذن الزوج فإن فليس هلا أن تتصرف يف ماهلا فيما زاد على ثلثه هببة أو صدقة أو عتق وكل ما ليس مبعأو

فعلت فاألمر للزوج إن أجازه جاز وإن رده فسخ مجيعه وقيل ما زاد على الثلث مث ليس هلا التصرف يف بقية املال 
  .الذي أخرجت ثلثه وهلا ذلك يف مال آخر إن طرأ هلا

ن يف حكمه من وأما املريض فمحجور عليه حلقوق ورثته إذا كان مرضه خموفا عليه منه ويلحق باملريض من كا
حصوله يف حال يعظم اخلوف عليه فيها كالزاحف يف الصف واحملبوس للقتل واحلامل إذا بلغت ستة أشهر وذلك 

  .مذكور يف كتاب الوصايا
وأما العبيد فلساداهتم احلجر عليهم ومنعهم من التصرف يف قليل أمواهلم وكثريها مبعأوضة وغريها كانوا ممن حيفظها 

لعبد أن يأذن له يف التجارة ومينع السيد من انتزاع ماله ويكون دينه يف ذمته ويف ماله الذي يف أو يضيعها ولسيد ا
  .يده دون قيمته

ومن استدان من احملجور عليهم دينا بغري إذن وليه مث فك حجره مل يلزمه ذلك فيمن حجر عليه حلق نفسه كالسفيه 
  .ال أن يفسخه عنه سيده قبل عتقهوالصغري ولزم فيمن حجر عليه حلق غريه كالعبد يعتق إ

ولويل احملجور عليه لسفه أو صغر أن يأذن له يف التجارة يف يسري من ماله خيتربه به ويصدق الوصي على ما يذكر 
من اإلنفاق على اليتيم فيما يشبه فإن كان له أم أو حاضنة متسكه فإن الوصي يدفع إليها نفقته على ما يرى من 

  .ويلزمه إقامة البينة على ما يدفعه من ذلك خبالف ما يتوىل إنفاقه بنفسهشهر بشهر أو غري ذلك 
ونفقة األيتام خمتلفة باختالف أحواهلم وأمواهلم فيوسع على من ألف السعة وكان ماله حمتمال لذلك يف إدامه 

وال بأس بتأديب وكسوته وينفق على أمه إن كانت حمتاجة ومن دونه ينفق عليه باملعروف على قدر ما حيتمله ماله 
  .اليتيم وضربه إذا احتيج إىل ذلك باملعروف

وللويل أن يتجر مباله إذا رأى ذلك حظا له وللناظر يف ماله من وصي أو أمني أن يأكل منه بقدر أجرة مثله وال يقبل 



  .قوله يف دفع املال إليه بعد بلوغه إال ببينة خبالف النفقة
  فصل

عضهم احلجر عليه فإن احلاكم حيجر عليه ومينعه التصرف يف ماله وحتل الديون فأما املفلس فإذا طلب غرماؤه أو ب
  .املؤجلة عليه بفلسه وال حيل ماله من دين مؤجل

وامليت كاملفلس يف ذلك كله وتعلق حقوق الغرماء مبال املفلس خيتلف فمنهم من يتعلق حقه مبال معني ومنهم من 
البائع جيد عني سلعته على حاهلا مل تفت فله اخليار بني أخذها بالثمن الذي يتعلق حقه مشاعا يف مجيع أمواله فاألول ك

باعها به أو تركها واحلصاص فإن كان قبض بعض الثمن رده وأخذها ويف املوت ال رجوع له خبالف الفلس وهو 
  .والغرماء أسوة

  .ةهو مع سائر الغرماء الذين ال يعرفون أعيان أمواهلم فيتسون يف احملاص: والثاين
وإذا مجع احلاكم مال املفلس ليبيعه فتلف قبل بيعه فتلفه من املفلس فإن باعه فتلف مثنه فالتلف من الغرماء وقيل من 

  .املفلس وإذا ادعى املديان الفلس
ومل يعلم صدقة وال ظهرت أمارة لصدقه مل يقبل منه وحيبس إىل أن ينكشف أمره ومدة احلبس غري مقدرة وهي 

  دموكولة إىل اجتها

احلاكم فإذا ثبتت عسرته خلى سبيله ومل تكن للغرماء مطالبته وال إجارته وال أخذه بعمل صنعة يكتسب منها وال 
استئناف مبلك إىل أن يوسر وكل دين ثابت يف الذمة يستحق املطالبة فإنه حيبس فيه والصناع إذا أقبضوا السلع 

كذلك مستأجر األرض للزرع يكون رهبا أحق بالزرع وأفلس أرباهبا بأجرهتم فهم أحق هبا يف املوت والفلس و
  .والسكىن يكون رهبا أحق مبا بقى من مدة السكىن

  باب يف الصلح واملرافق وإحياء املوات

.  
والصلح ضربان معاوضة كالبيع فحكمه حكم البيع فيما جيوز فيه وميتنع وإسقاط وإبراء وجيوز على اإلقرار 

  واإلنكار
  .له من لزمته جائز وإن علم املبذول له أنه مطالب بغري حق مل حيل له أخذهوافتداء اليمني بشيء يبذ

وإحياء املوات على ضربني منهما ما يفتقر إىل إذن اإلمام وهو ما كان بقرب العمران حبيث تقع املشاحة وال تؤمن 
ما يعلم بالعادة أنه إحياء  اخلصومة فيها ومنها ما ال يفتقر إىل ذلك وهو ما كان يف فيايف األرض وفلوائها وإحياؤها

  .ملثله من بناء وغراس وحفر بئر وإجراء ماء وغري ذلك من أنواع العمارة وذلك فيما مل يتقدم عليه ملك
وفيما أحيي مث خرب ودثر فهو ملن أحياه ثانية وليس حلرمي البئر حد إال االجتهاد وذلك خيتلف باختالف مواضع 

  .األرض من الصالبة والرخاوة
اد أن حيفر بئرا يف ملك نفسه وخياف منه اإلضرار جباره مل يكن له ذلك وقيل إن كان له مندوحة عنه فليس ومن أر

  .له ذلك وإن مل يكن له مندوحة عنه فله ذلك
ومن حفر بئرا يف ملكه فإن البئر مع األرض ملك له وله منع الناس منها كسائر أمالكه إال بعوض إال أن تنهار بئر 



زرعه على أصل ماء وخياف عليه التلف فيلزمه أن يدخل له فضل مائه ما دام متشاغال بإصالح جاره وله زرع 
  . بئره

  .ومن حفر بئرا يف بادية فهو أحق بقدر كفايته مث يكون ما فضل عن ذلك للمسلمني ليس له منعه
يه فإن أذن له مث طالبه ويستحب ملن سأله جاره أن يغرز خشبة يف جداره أال مينعه ذلك فإن أىب وشدد مل حيكم عل

  .بالقلع مل يكن له ذلك إال أن تدعوه الضرورة حاجة إليه
  .وللرجل أن يفتح يف جداره املنفرد مبلكه كوة للضوء إذا مل يتطرف بذلك اىل اإلشراف على جاره فيمنع حينئذ

اصالحه ومل لشعثه  وإذا كان علو الدار لرجل وسفلها لآلخر فتنازعا السقف حكم به لصاحب السفلى وكان عليه
وبناؤه ان اهندم ولصاحب العلو حق اجللوس عليه وان كان فوقه غرفة ثانية فسقفها لصاحب الغرفة األوىل وسقف 

  .كل بيت تابع يف امللك لسفله
وإذا تنازعا جدارا بني دارين حكم به ملن يشهد له العرف بأن له فيه من التصرف ما يفعله املالك يف أمالكهم من 

  .ومعاقد القمط ووجوه اآلجر واللنب وما أشبه ذلك الرباط
  .وليس ألحد الشريكني يف احلائط أن يتصرف فيه إال بإذن شريكه

ومن له حق يف إجراء مائه على سطح غريه فنفقة السطح على صاحبه وإذا خيف على املركب الغرق جاز طرح 
جناته وكان املطروح بينهم على قدر أمواهلم وإذا  بعض ما فيه من املتاع أذن أرباهبا أو مل يأذنوا إذا رجى بذلك

  .اصطدم مركبان يف جريهما فانكسرا أو أحدمها فال ضمان يف ذلك

  باب الوديعة والعارية

والوديعة أمانة حمضة ال تضمن إال بالتعدي والقول قول املودع يف تلفها على اإلطالق مع ميينه ويف ردها إال أن 
  .منه إال ببينةيكون قبضها ببينة فال يقبل 

فليس له أن يودعها غريه إال من ضرورة ويضمن إن أودعها من غري عذر وليس له أن يسافر هبا على وجه إال أن 
  .تكون دفعت إليه يف السفر فعرضت له اإلقامة فله أن يبعثها مع غريه وال ضمان عليه

  .ن املردود قيمة وقيل الضمان باقوإذا أنفقها أو بعضها مث رد قدر ما أنفق سقط عنه الضمان إال أن يكو
والعارية متليك منافع العني بغري عوض وهي أمانة يف الرباع واحليوان وما يظهر هالكه ومضمونه فيما يغاب عليه إال 

  . أن تقوم بينة فإن كانت إىل أجل مل يكن للمعري فيها إىل انقضاء األجل

  باب التعدي واالستحقاق والغصب وما يتصل بذلك

  .لف ماال لغريه ظلما لزمه بدل ما أتلفومن أت
مثل املتلف يف اخللقة والصورة واجلنس وقيمته وذلك النقسام املتلفات فاملثل يراعى يف املكيل : واألبدال ضربان

واملوزون والقيمة تراعى فيما عدا ذلك من سائر العروض واحليوان واالعتبار يف القيمة يف حال اجلناية مث اجلناية 
ا ما يبطل قدرا من املنفعة دون جلها واملقصود من العني فهذا جيب فيه ما نقص ومنها ما يذهب جبملتها ضربان منه

  .أو باملنفعة املقصودة منها واليت هلا تراد
وإن كانت العني باقية ففي إتالف مجلتها جتب القيمة ويف إتالف املقصود إن شاء أخذ ما نقص وإن شاء أسلمها 



  .ذلك كاملركوب الذي جيين عليه مبا ال ميكنه معه ركوبهوأخذ قيمتها كامال و
أما مشاهدة أو عادة وكالعبد الذي يتلف املنفعة املقصودة منه بقطع يده أو عرجه وإن بقيت هناك منافع تابعة غري 
مقصودة واملغصوب مضمون باليد إىل أن يرده وهو مضمون بقيمته يوم الغصب على أي وجه تلف وال يربئه إال 

مث ال خيلو رده من ثالثة أحوال إما أن يرده ناقصا يف بدنه أو زائدا فيه أو على احلال اليت غصبه عليها فإن رده  رده
زائدا يف بدنه لزم مالكه أخذه وبريء الغاصب وذلك كالصغري يكرب والعليل يصح واملهزول يسمن وما أشبه ذلك 

  وإن رده ناقصا يف 

  .يضمنه القيمة يوم الغصب وبني أن يأخذه مث ينظر يف ذلك النقصبدنه فاملالك خمري بني أن يسلمه و
فإن كان من قبل اهللا تعاىل ال بفعل من الغاصب مل يكن للمالك اتباع الغاصب بشيء من قبله وإن كان بفعل 

ه الغاصب فقيل له اتباعه باألرش وقيل ليس له إال أخذه بغري أرش أو إسالمه والرجوع بقيمته يوم الغصب فإن رد
  .حباله لزمه أخذه

وال ضمان على الغاصب يف زيادة أن طرأت عنده مث تلف يف بدن أو قيمة وال له يف رده زيادة قيمته بتعلم صنعة أو 
  .حوالة سوق

  وال أجرة على الغاصب يف املدة اليت حيبس فيها العني املغصوبة من غري انتفاع هبا وال اغتالل
  .فقيل عليه بدل ذلك وقيل ال بدل عليه وقيل ذلك عليه فيما عدا احليوان وأما إن انتفع به أو اغتل ففيه خالف

وإن غصب ساحة وبين عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤه وإن أدرك مالك األرض وفيها زرع للغاصب فله قلعة إال 
  .أن يكون وقت الزرع قد فات فله األجرة وقيل له قلعه

ب إال أن يكون أخفاه ويضمن فاتح القفص عن الطري فطار عقيب وإذا وجد املغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاص
  .الفتح أو بعد مهلة

  واختلف يف ضمان قيمة ما يتلف على الذمي من مخر أو خنزير على وجه التعدي
  فصل

  :ومن ابتاع أمة فأولدها مث استحقت فولدها حر ويف أخذها روايتان
  :أن للمالك أن يأخذها: إحدامها

قيمتها وتكون أم ولد للواطء ويف أخذ قيمة الولد خالف وإن غرته بأهنا حرة فللسيد أخذها أن يأخذ : واألخرى
  .وأخذ قيمة الولد إن كان ممن ال يعتق عليه

  .فأما الغاصب إذا وطيء األمة املغصوبة فإن السيد يأخذها وولدها ملكا له وال يلحق النسب بالغاصب
خيلو الباين والغارس أن يكون غاصبا أو مبتاعا من غاصب أو حمييا  ومن بين أرضا أو غرسها مث جاء مستحقها فال

  .مواتا
  .فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة إليه مقلوعا بعد حط أجرة القلع

ب وأما املبتاع من غاصب فال خيلو أن يكون عاملا بأن البائع غاصب أو غري عامل فإن كان عاملا فحكمه حكم الغاص
وإن كان غري عامل فامللك ملالكه ويدفع إىل الباين أو الغارس قيمة العمارة قائمة فإن أىب دفع اآلخر إليه قيمة األرض 

  .براحا فإن أبيا كان شريكني بقدر قيمة الرباح براحا وقيل العمارة قائمة وحكم احمليي مثل ذلك



  باب احلوالة واحلمالة

 ذمة تربأ هبا األويل ما مل يكن غارا ويف غيبة الثانية وتشتغل الثانية ويعترب هبا رضا معىن احلوالة حتويل احلق من ذمة إىل
  .احمليل واحملال دون احملال عليه وال رجوع فيها وإن تلف احلق إال بغرور

ن وأما احلمالة فمعناها شغل ذمة أخرى باحلق ومعناها ومعىن الكفالة والزعامة والضمان واحد وال تصح إال حبق ميك
استيفاؤه من الضامن أو مبا يضمن ذلك كالكفالة بالوجه ملن عليه مال تصح الكفالة مبا عليه فإن جاء الكفيل به 

  .بريء وإن مل يأت به لزمه ما عليه إال أن يشترط أنه ال يلزمه إال إحضاره فقط
  . ترطفال يلزم شيء من املال إال أن ميوت املتكفل به فال يلزم الكفيل شيء شرط أو مل يش

وتصح يف املعلوم واجملهول وقبل وجود احلق وبعده وعن امليت واحليي وإن كانت باملال مل يربأ الضمني بإحضار 
الغرمي وإن كانت بالوجه بريء بأي األمرين كان وللطالب أخذ الضمني عند تعذر أخذ احلق من الغرمي وفيه مع 

  .القدرة على الغرمي خالف

  باب يف الوكالة

  فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء واإلجارة واقتضاء الديون وخصومةكل حق جازت 
  .اخلصم والتزويج والطالق وغري ذلك وهي جائزة من احلاضر والغائب مع حضور اخلصم وغيبته

وهي من العقود اجلائزة وليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل املوكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف ويف 
  .ضمانه بالتصرف بعد العزل وقبل العلم خالف

وجيوز إطالق الوكالة يف البيع ومقتضي ذلك مثن املثل نقدا بنقد البلد وإن كان هو املشتري جاز وكذلك يف الشراء 
يقتضي اإلطالق مثن املثل فإن كانت يف شراء جارية للخدمة أو للوطء أو تزويج أو غري ذلك لزم منه ما يشبه دون 

  .شبهما ال ي
والوكيل مؤمتن فيما بينه وبني موكله والقول قوله يف رد ما أودعه أو أمره بالتصرف فيه أو دفعه إليه من ديون 

قبضها له ثبت قبضه هلا ببينة فادعى تسليمها إىل املوكل أو ضياعها فإن مل يكن إال إقراره أو إقرار الغرمي فإن الغرمي 
وكيل وإذا وكله بأن يقضي عنه دينا أو يودع له ماال مل يكن له بأن يدفع ذلك ال يربأ إال ببينة على دفع ذلك إىل ال

  . إال ببينة فإن دفعه بغري بينة ضمن إال أن يقر املدفوع إليه

  باب اإلقرار

  . املقربة ضربان حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي

  باب اللقطة والضوال وإالباق
انت مما هلا خطر وبال وتعرف سنة يف املوضع الذي أصاهبا فيه ويستحق لواجد اللقطة أن يأخذها بنية حفظها إن ك

  وما يقرب منه فإن جاء من يعرف عفاصها ووكاءها وادعاها سلمت إليه وإن مضت



  سنة ومل يأت من يطلبها فإن شاء امللتقط تركها يف يده أمانة وإن شاء تصدق هبا بشرط الضمان
ام الرطب وما يفسد بتركه فإن شاء تصدق به أو أكله وضمنه إن فإن شاء متلكها على كراهة منا لذلك وأما الطع

  .كان يف موضع له قيمة
وأما الضوال فإن كانت من اإلبل تركها ومل يتعرض هلا وإن كانت من الغنم أخذها إن كانت بقرب قرية أو موضع 

أكلها وال ضمان عليه وإذا يضمها إليها وإن كانت مبفازة ال يؤمن عليها الذئب واهلالك فإن شاء تركها وإن شاء 
  .أخذ امللتقط مث ردها ضمنها إن كان أخذها بنية االلتقاط وإن كان ليتأملها وينظر هل يأخذها أم ال فال شيء عليه

  كتاب الشفعة والقسمة

  :وال شفعة إال يف عقار وما يتصل به وما جتب فيه الشفعة ثالثة أنواع
  .احلوانيت والبساتنيمقصود لنفسه وهو العقار من الدور و: أحدها
  .تابع لغريه وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه ال ينقل وال حيول وذلك كالبئر وفحل النخل: والثاين

وجتب الشفعة فيه ما دام أصله على صفة جتب فيه الشفعة وهو أن يكون مشاعا غري مقسوم فإن قسم أصله فال 
  .شفعة يف تبعه

  .لق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء األرض للزرع وكتابة املكاتب وما أشبه ذلكوالثالث مشبه هبذا وهو ما يتع
  .وجتب الشفعة باخللطة وال جتب يف مقسوم وال شفعة يف سائر العروض واحليوان والرقيق

  :وما يعترب يف انتقال امللك الذي جتب به الشفعة فيه روايتان
  .ملهر وغري ذلكأن يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح وا: إحدامها

واألخرى أن يكون باختيار وفائدة الفرق يتصور يف اهلبة والصدقة فأما املرياث فمجمع على أن ال شفعة فيه وال 
جتب إال بشركة يف رقبة امللك دون حق من حقوقه كاملمر أو سيل املاء أو طريق إىل علو وما أشبه ذلك وهي على 

  . قدر احلصص

يك األعم وذلك كأهل املورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء األجانب مث والشريك األخص أوىل من الشر
  .أهل السهام أوىل من بقية أهل املرياث

وجتب الشفعة مبثل العوض وصفته إن كان من األمثان أو مما يكال أو يوزن وبقيمته إن كان من غري ذلك وبقيمة 
الصفقة وإن سلم بقيمة الشفعاء إال أن جتمع الصفقة ما الشقص إن كان يف مهر أو دم عمد وليس للشفيع تبعيض 

فيه الشفعة وما ال شفعة فيه فال يلزمه إال ما فيه الشفعة وال تبطل الشفعة إال بتركها أو ما يدل على الترك أو أن 
  .يأيت من طول املدة ما يعلم معه أنه تارك

وق وإذا بين املشتري أو غرس مل يكن للشفيع أن وال جتب إال بعد متام البيع واستقراره وهي موروث كسائر احلق
  .يأخذ بالشفعة إال مع قيمة البنيان أو الغراس

وإذا اختلفا يف الثمن فالقول قول املشتري مع ميينه إذا أتى مبا يشبه ومن أتى منهما مبا ال يشبه فالقول قول من أتى 
  .مبا يشبه

فيع وإال أتاه بثقة ملي ويوضع عن الشفيع ما حط عن وإذا بيع الشقص بثمن إىل أجل فإن وثق املشتري بالش



  .املشتري من الثمن مما يشبه دون ما زاد عليه
  .ويف احلمام وغريه مما ال ينقسم إال بعد إتالف صفته روايتان

  فصل
د األعيان ضربان منها ما تنقسم أنواعه دون أعيانه ومنها ما تنقسم أنواعه وأعيانه فاألول كالثوب والدابة والعب

  .والسفينة وما يف حكم العني الواحدة كاخلف والنعل والباب وما ال جيوز إفراده
وإذا تشاح الشريكان يف عني من هذه األعيان ومل يتراضيا باالنتفاع به على الشياع وأراد أحدمها بالبيع فإن أجابه 

يك بيع حصته مشاعا فال يلزمه اآلخر اآلخر وإال أجرب على البيع معه مث له أخذ حصته مبا دفع به إال أن خيتار الشر
  .ببيع حصته معه وإن اختارا أن يتقأوما رقبة املبيع فمن زاد منها على صاحبه أخذه

وأما النوع الثاين وهو ما ينقسم أعيانه فإنه يقسم ما مل يعد بالضرر وإتالف حصة أحد الشركاء والقسمة على ثالثة 
سكن أحدمها دارا واآلخر أخرى أو يزرع أحدمها بستانا واآلخر غريه أضرب مهايأة وهي أن يتهيأ الشريكان بأن ي

  .فهذه جائزة غري واجبة
  .وقسمة بيع وصفتها قريبة من هذه وهي أن يأخذ أحد الشركاء دارا واآلخر أخرى

قسمة قيمة وتعديل ووجهها أن تقسم الفريضة على ما تصح منه فإن اختلفت قيمة األرض : والنوع الثالث
ما فيها من خنل أو شجر أو سبط عدلت بالقيمة على أقل السهام فإن تراضوا على بعض األطراف وإال الختالف 

  أسهم عليه وصفة

ذلك أن تكتب أمساؤهم يف رقاع وجتعل يف طني أو مشع مث ترمى كل رقعة يف جهة فمن حصل امسه يف جهة أخذ حقه 
أول بندقة من األمساء مث أول بندقة من اجلهات فيعطي متصال يف تلك اجلهة وقيل تكتب األمساء واجلهات مث خيرج 

  .من خرج امسه نصيبه يف تلك اجلهة
وإذا أراد بعض الورثة قسمة دور أو دكاكني أو بساتني يف كل عني منها وأراد الباقون أن جيمع حظ كل واحد يف 

اربت رغبة الناس فيها قسمة عني ينفرد هبا فينظر يف ذلك فإن تسأوت منافعها أو تقاربت واتصلت مواضعها وتق
  .على العدد وإن تباينت يف ذلك أو يف بعضه قسمت كل عني على انفرادها

وكل ما حيتمل القسمة ولكن تبطل صفته اليت هو عليها ففي قسمته روايتان وذلك كاحلمام والرحى وأجرة القسام 
  .على الرؤوس

  .ستؤنف القسم بينهموإذا طلب القسمة بعض أهل سهم قسم ألهل السهام كلهم مث ا
  فصل

والصغري مسلم بإسالم أبيه وال يتبع أمه يف اإلسالم فقال ابن وهب من أسلم من أبويه نتبعه ومن أنفق على لقيط 
  .كان متطوعا وليس له أن يبتديء اإلنفاق بشرط إتباعه استأذن اإلمام أو مل يستأذن

  أحكامها كتاب اجلنايات وموجباهتا من قصاص ودية وما يتصل بذلك من

  :القصاص واجب يف القتل وما دونه من اجلراح يف اجلملة ولوجوبه يف القتل ثالثة شروط
  .أن يكون دم املقتول غري ناقص عن دم القاتل بأن يكون مكافئا له أو زائدا عليه: أحدها
  .أن يكون القتل عمدا حمضا ال شبهة فيه: والثاين



  :ه معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء يعترب بأمرينأن يكون القتل طارئا على من حيات: والثالث
  .مسأواة املقتول للقاتل يف احلرمة أو زيادته عليه ونريد باحلرمة ما يرجع إىل احلرية والرق وأحكامهما: أحدمها
إمنا مسأواته له يف الدين أو زيادته عليه وال يراعى يف القاتل أن يكون دمه مكافأ لدم املقتول أو ناقصا عنه و: واآلخر

  .يراعى أال يزيد عليه
وتفصيل هذه اجلملة أن احلر ال يقتل بعبد وال مبن بعضه رق وال مبن فيه عقد من عقود العتق من مكاتب أو مدبر 

  .أو أم ولد أو معتق بعضه إىل أجل ويقتل كل هؤالء باحلر
  . ويقتل كل هؤالء باملسلم وال يقتل مسلم بكافر قصاصا ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غري كتايب

وكل ما ال يقتص هلم من احلر لنقصان حرمتهم بالرق فدماؤهم متكافئة يقتص بعضهم من بعض وإن رجح أحدهم 
علي اآلخر بعقد من عقود العتق أو حبصول بعض احلرية ما مل يكن حرا كامل احلرية فيخرج حينئذ أن يكون دمه 

  .مكافئا لدم من قصر عنه
  .ص له من مسلم لنقصان عنه من يف الدين فيقتص بعضهم من بعض وإن اختلف مللهم وأحكامهموكل من ال يقت

وإذا صادف القتل تكافؤ الدماء بني القاتل واملقتول مل يسقط القصاص بزواله من بعد كنصرانيني قتل أحدمها اآلخر 
  .فأسلم القاتل قبل القصاص وكذلك العبدان

القرابة وال العصبية وال تسأوي القاتل واملقتول يف أعداد النفوس وال يف صفة  وليس من شرط تكافؤ الدماء انتفاء
  .اخللقة أو نوعها أو صحتها أو السن

وبيان ذلك أن القصاص واجب بني األقارب كوجوبه بني األجانب يقتص لألعلى من األدىن واألدىن من األعلى 
بن األخ بعمه واألب بابنه واجلد بابن ابنه وابن االبن جبده وللمتسأويني فيها فيقتل األخ بأخيه والعم بابن أخيه وا

واخلال بابن أخته وابن األخت خباله وأحد الزوجني باآلخر إال أنه يراعى يف قتل األب بابنه أن يكون القتل عمدا 
  .حمضا ال شبهة فيه وال احتمال كإضجاعه وذحبه وما أشبه ذلك

أدبه أو ما أشبه ذلك مما ال يكون عذرا يف األجنيب فإنه يكون عذرا يف حق فأما احملتمل حملض العمد بأن يكون أراد 
  .األب فيسقط به عنه القود وجتب الدية مغلظة يف ماله واألم يف ذلك كاألب وقيل يراعى يف اجلد مثل ذلك

ل هبا إال واحد على وأما األعداد فإن اجلماعة تقتل بالواحد ويقتل الواحد هبا إال أن يكون القتل ثبت بقسامة فال يقت
  .ما نذكره

وأما صفة اخللقة وغريها فكالذكر واألنثى واألسود واألبيض والكبري والصغري واألعمى والبصري واألقطع 
  .والصحيح واملريض الذي مل يبلغ السياق كل هؤالء يقتل بعضهم ببعض

  .ي فهذا مجلة ما يف تكافؤ الدماءوأما تسأوي الديات وتفاضلها فال عربة به كالرجل واملرأة والكتايب واجملوس
  فصل

وأما قتل العمد املراعى يف وجوب القصاص فهو ما خالف اخلطأ واختلف يف أنواع القتل فقيل هو نوعان عمد حمض 
  .وخطأ حمض وقيل ثالثة أنواع زيد فيه شبه العمد

  :فأما العمد فيجمعه وصفان
  .قصد إتالف النفس: أحدمها
غالبا من حمدد أو مثقل أو بإصابة املقاتل كعصر األنثيني وشدة الضغط واخلنق ويلحق  أن يكون بآله تقتل: واآلخر



  .بذلك املمسك لغريه على من يريد قتله عمدا عاملا بذلك فيلزمه القود كالذابح
وأما إن حصل أحدمها مع عدم اآلخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد اإلتالف 

قتل مثله غالبا فيتلف عنده النفس فذلك عند من يراعى شبه العمد عمد حمض وعند من يراعى شبه عمد ال مبا ال ي
  .قصاص فيه

فأما املكره لغريه فال خيلو أن يكون ممن تلزم املكره طاعته كالسلطان والسيد لعبده فالقود يف ذلك الزم هلما أو أن 
  .ريكون ممن ال يلزمه ذلك فيقتل املباشر دون اآلخ

وال يسقط القود يف قتل العمد بأن يشارك يف الدم من ال يقود عليه أو من القود عليه أو من القود بفعله كالكبري 
  .والصغري والعامد واملخطئ والعاقل واجملنون

بل جيب القود يف ذلك على من يلزمه إذا انفرد وإن سقط عن مشاركة والسكران كالصاحي يف ما يلزم بقتل العمد 
  .وغريه من قود

  .وأما علم حياة املقتول فألن اجلنني إذا سقط ميتا بضرب من ضرب أمه فال قصاص فيه ألن حياته مل تكن معلومة
  فصل

وأما ما دون النفس فضربان قطع وجرح فالقطع معروف وهو إزالة عضو أو بعضه واجلراح ضربان ضرب فيه 
  :القصاص وضرب ال قصاص فيه ومجلتها إحدى عشرة

  .وهي اليت تدمي اجللد: اميةأوهلا الد
  .وهي اليت تشقه: مث اخلارصة
  .وهي اليت تكشفه: مث السمحاق
  .وهي تبضع اللحم: مث الباضعة
  .وهي اليت تقطع اللحم يف عدة مواضع: مث املتالمحة
  .وهي اليت يبقى بينها وبني انكشاف العظم ستر رقيق: مث امللطأة

  .وهي اليت توضح عن العظم: مث املوضحة
  .اهلامشة وهي اليت هتشم العظم مث

  .وهي اليت يطري فراش العظم منها مع الدواء: مث املنقلة

  .وهي اليت خترق إىل أم الدماغ ويقال هلا أيضا األمة واجلائغة وهي اليت تصل إىل اجلوف: مث املأمومة
  :ويراعى يف وجوب القود بكل ذلك أربعة شروط

الثة أحوال أحدها أن يوجد التكافؤ من الطرفني كاحلر جيرح احلر أو العبد تكافؤ الدماء وال خيلو ذلك من ث: أحدها
  .جيرح العبد فهذا ال خالف يف وجوب القصاص فيه

أن يكون دم اجلارح مكافئا لدم اجملروح ودم اجملروح غري مكايفء لدم اجلارح فهذا ال قصاص فيه كاحلر : والثاين
  .يقطع يد عبد واملسلم يقطع يد كافر

عكسه وهو أن يكون دم اجملروح مكافئا لدم اجلارح ودم اجلارح غري مكايفء لدم اجملروح كمسلم يقطع : ثوالثال
يده كافر وحر يقطع يده عبد فقيل يف هذين ال قصاص فيه ألن املراعي التكافؤ من الطرفني وقيل جيب القصاص 

  .كالقتل وهذا أقيس واألول أظهر من املذهب



 يعظم اخلطر فيه وال يغلب اخلوف منه على النفس كاملوضحة فما قبلها فإن كان مما أن يكون اجلرح ال: والثاين
يغلب خوفه ويعظم خطره فال قصاص فيه وفيه الدية حالة يف مال اجلاين وذلك كاملأمومة واجلائفة واملنقلة على 

  .خالف فيها خاصة

  :وذلك يكون بثالثة شروطأن يكون مما تأيت فيه املماثلة فإن تعذرت مل جيب القود : والثالث
يعود إىل الفعل كالشلل وما يضطرب من الكسر وكذهاب بعض البصر والسمع وقطع ما مينع بعض الكالم : أحدها

  .من اللسان وما أشبه ذلك
  .يعود إىل فقد احملل كاألعمى يقلع عني بصري واألقطع يقطع يد الصحيح: والثاين
ا قبل حصوهلا وذلك كعفو بعض األولياء فيتعذر القود بتعذر متييز حقه مث يعود إىل عارض مينعها مع إمكاهن: والثالث

  .عدنا إىل أصل التقسيم فقلنا
أال يتعقبه قتل اجملروح أو غريه فيجب حينئذ القود يف النفس وسقط حكم اجلرح إال أن يكون قصد : والرابع

  .التمثيل باملقتول فيجرح مث يقتل
ل القصاص فقط وال جتب الدية إال بالتراضي وقيل خيري ويل الدم بني القود واختلف يف الواجب بقتل العمد فقي

  .والدية
وجيب القصاص يف احلل واحلرم وقع القتل فيه أو يف غريه وجلأ إليه وال يقاد من قطع أو جرح إال بعد اندماله فإن 

ة عليه فال خيلو أن يبلغ النفس أو اندمل واقفا على قدر اجلناية ال زائدا عليها فالقصاص واجب وإن ترامى إىل زياد
ما دوهنا فإن بلغ دوهنا اقتص من عينه دون سرايته مث ال خيلو اندمال القصاص أن يكون بقدر اجلناية وسرايتها فإن 

  .كان ذلك فقد استوىف املقتص حقه أو يكون قاصرا عنها فللمجروح ما بينهما
  .دوهنا أو أن يكون زائدا عليها فالزائد هدر كانت النفس أو

وإن بلغت اجلناية النفس فال خيلو أن يكون ذلك يف احلال أو بعد زمان فإن كان يف احلال وجب القصاص يف النفس 
  .وسقط حكم اجلرح وإن كان بعد أيام وجب القتل بقسامة وكل هذا يف العمد

ب منها معترب باجلرح وال خيلو فأما إن كان أصل اجلناية خطأ فال قود فيها وال يف سرايتها وفيها الدية ومقدار ما جي
  :من ثالثة أوجه

  .أن يندمل على موضع اجلناية ففيه دية تلك اجلناية أو احلكومة إن مل يكن فيها شيء مسمى: أحدها

واآلخر أن يرى إىل زيادة فال خيلو أن يكون إىل النفس أو دوهنا فإن كان إىل النفس فال خيلو أن يكون يف احلال أو 
يف احلال ففيه الدية بغري قسامة وإن كان بعد أيام ففيه الدية بقسامه وإن كانت السراية إىل ما دون بعدها فإن كان 

النفس فال خيلو أن يسري إىل ما يتفرع عن اجلناية أو إىل أجنيب منها فاألول كاملوضحة تصري منقلة ففيها دية منقلة 
  .تان دية اجلناية ودية السرايةوالثاين كاملوضحة تقضي إىل ذهاب البصر أو السمع ففيها دي

  :واملماثلة يف القصاص معتربة يف ثالثة أشياء
  .يف صفة الفعل كاجلراح أو القطع: أحدها
  .يف احلل كاليمىن واليسرى والرأس وغريه: والثاين
  :فيما يستوىف به القصاص وهو اآللة كاحملدد واملثقل والنار والتغريق وما أشبه ذلك إال موضعني: والثالث
أن يكون مبعصية كاللواط أو ما يف معناه فيقتصر به على السيف أو أن يكون اآللة معذبة كالعصى اليت : أحدمها



حتتاج إىل اإلكثار من الضرب هبا أو السكني الكالة فيعدل على ما هو أوحي وال يراعى يف ذلك الزمان وال احلال 
  :إال أن يعرض ما يوجب مراعاته وهو يف ثالثة أحوال

  .أن خياف على املقتص منه التلف بالقطع يف شدة الربد أو ما أشبه: اأحدمه
  أن يكون مريضا خياف تلفه فيؤخر إىل برئه" واآلخر
  .أن تكون حامال فتؤخر إىل وضعها: والثالث
  فصل

والواجب بالقتل وما دونه من اجلراح ثالثة أشياء القصاص والدية واحلكومة فالقصاص يف العمد احملض على 
  .وط اليت ذكرناهاالشر

  :والدية يف أربعة مواضع
  اخلطأ احملض: أحدها
  .العمد احملض إذا تعذر القود: والثاين
  .يف فعل األب بابنه مما ال قصاص فيه ويلحق بذلك شبه العمد عند من أثبته: والثالث
  :وذلك يف موضعنيفيما ال قود فيه من جراح العمد ومثله من اجلناية على النفس املضمونة بالدية : والرابع
  .ابتداء واآلخر إسقاطها بعد وجوهبا: أحدمها

فاالبتداء كاملسلم يقتل الكافر وجرح املنقلة واملأمومة واجلائفة والثاين عفو بعض األولياء يف العمد الذي فيه 
يؤخذ  القصاص أو الدية ثالثة أنواع إبل وذهب وفضة ويؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون غالب أمواهلم ال

  .سوى هذه
ومخس بنون اللبون ومخس " ومخس بنات لبون"وأماالدية اخلطأ ففي النفس مائة من اإلبل أمخاس مخس بنات خماض 

  .حقاق ومخس جذاع وهي من الذهب ألف دينار ومن الورث أثنا عشر ألف درهم
  .يف الذهب والورق متسأويانوأما دية العمد احملض فهي من اإلبل أرباع ينقص منها عن اخلطأ بنو اللبون ومها 
ثالثة حقة وثالثون جذعة : وأما دية شبه العمد أو مثل فعل املدجلى بابنه فإهنا مغلظة وهي يف اإلبل ثالثة أنواع

  :وأربعون خليفة وهي احلوامل ويف تغليظها على غري أهل اإلبل روايتان
  .نفية: إحدامها
  :روايتان إثباته ويف كيفية تغليظها إذا أثبتناه: واألخرى

  .إحدامها أهنا تؤخذ قيمة اإلبل املغلظة بلغت ما بلغت إال أن تنقص عن دية الذهب أو الورق
  .وتغلظ يف اجلروح واألخرى أنه ينظر قدر ما بني دية اخلطأ والتغليظ فيجعل جزءا زائدا على دية الذهب والورق

ية اخلطأ وحتمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعدا وتغلظ يف اجلرح كالقتل إذا كان مما فيه القود وحتمل العاقلة د
  .وما دون ذلك ففي مال اجلاين

واالعتبار بثلث دية اجملروح وقيل غريه وتنجم الدية الكاملة على العاقلة يف ثالث سنني وما دوهنا خمتلف فيه قيل 
بعدت عنه قبيلته أخذ من أقرب حالة وقيل منجمة والعاقلة العصبة األقرب فاألقرب فيدخل فيهااألب واالبن ومن 
  .القبائل إليها وإن عجزت ضم إليها األقرب فاألقرب ومن ال عاقلة له ففي بيت املال

واختلف يف جراح العمد الذي ال قود فيه أوىف مثل فعل األب بابنه فقيل يف مال اجلاين حالة وقيل على العاقلة 



  .حالة
  .غريهاومن قتل نفسه فدمه هدر وال حتمله عاقلة وال 

  فصل
والدية ختتلف باختالف حرمة املقتول ودينه فدية املسلم الذكر هي الدية الكاملة وقد بيناها ودية املرأة املسلمة 

نصفها ودية الكتايب الذكر كدية املرأة ودية إناثهم نصف دية ذكورهم ودية اجملوسي مثامنائة درهم ودية إناثهم على 
  .النصف من دية ذكورهم

  .وجراحهم بقدرها من دياهتم كاملسلمني وذلك يفصل فيا بعد ويف أعضائهم
وليس يف شيء من اجلراح دية إال يف أربع وهي املوضحة ففيها نصف عشر الدية وهي مخس من اإلبل واملنقلة ففيها 

عشر ونصف عشر الدية وهي مخس عشر من اإلبل واملأمومة واجلائفة ففي كل واحدة منهما ثلث دية وما سوى 
ن اجلراح ففيه حكومة وكل زوج من البدن ففيه دية كاملة ويف الفرد منه نصف الدية وذلك العينان ذلك م

  .والشفتان واليدان والرجالن وثديا املرأة وإليتاها
  .ويف أشراف األذنني خالف

ألعور ففي الدية وقيل حكومة وجتب الدية يف العينني بذهاب البصر ويف ذهابه من إحدمها نصف الدية إال من ا: قيل
  .عينه الدية كاملة ويف ذهاب بعض البصر حبسابه

واختباره بأن يعرف هناية ما ينظر بعينه الصحيحة فتسد مث ينظر هناية ما ينظر به من العني املصابة مث يقاس إحدامها 
  .باألخرى وإذا عرف قدر النقص كان فيه حبسابه

ويف نقصه ومن إحدامها أو كلتيهما حبسابه واختبار ذلك  ويف ذهاب السمع الدية وفيه من أحد اجلهتني نصف الدية
  بأن يصاح به من اجلهة السليمة

فإذا مسع بعد الصياح عنه مث صاح به إىل أن ينتهي مساعه فإذا عرف ذلك صيح به من اجلهة األخرى فإذا انتهى 
  .موضع مساعه قيس مساعه باجلهة السليمة فإذا عرف قدر النقص كان فيه حبسابه

الدية يف اليدين قطعت من املنكب أو من املرافق أو الكوع أو قطعت األصابع فقط ولو قطعت األصابع  وجتب
وحدها كان فيها ما يف القطع من املنكب مث قطع بعد ذلك ففيه احلكومة وكذلك الرجالن قطعهما من الفخذين 

و الرجل عشر من اإلبل ويف كل كقطع أصابعهما مث قطع بعد ذلك ففيه حكومة ويف كل أصبع من أصابع اليد أ
  .أمنلة ثالثة أباعر وثلث أال يف اإلهبام ففي كل أمنلة مخسة أباعر ألهنما أمنلتان ويف قطع بعض األصابع حبساب األمنله
وجتب الدية يف الثدي بإبطال خمرج اللنب مث بعد ذلك حكومة ويف العقل الدية ويف الشم إذا ذهب بقطع األنف أو 

  .قطع األنف مستوعبا من أصل املارن ومن العظم دية كاملة ذهب الشم أو بقى بعضه الدية ويف
ويف ذهاب أحدمها بعد اآلخر دية كاملة ويف ذهاهبما يف ضربة واحدة دية واحدة ويف قطع بعض األنف حبسابه من 

  .املارن
دية ويف منع بعضه حبسابه ويف ويف كسر الصلب الدية ويف اللسان الدية فأما قطع بعضه فإن منع مجلة الكالم ففيه ال

الذكر الدية ويف األنثيني الدية وذلك إذا قطعا معا يف ضربة واحدة ويف قطع أحدمها بعد اندمال اآلخر حكومة فإذا 
  :كان يف قطع واحد ففيه روايتان

  .واقل ما جتب فيه الدية قطع اخلشفة ويف بعضها حبسابه مث باق الذكر حكومة
واألضراس مخس من اإلبل وتتم دية السن بإسودادها مث يف قطعها بعد إسودادها دية  ويف كل واحد من األسنان



أيضا وكل ما فيه مجال منفرد عن منفعة أصل ففيه حكومة كاحلاجبني وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدي 
  .الرجل وأليته

ا نقص من قيمته جعل جزاء من ديته وصفة احلكومة أن يقوم اجملين عليه لو كان عبدا سليما مث يقوم مع اجلناية فم
  .بالغا ما بلغ

  .ويف لسان األخرس وذكر اخلصي واليد واليد الشالء حكومة

  فصل
وجتب باجلناية على العبد قيمته ال دية وهي يف مال اجلاين أو يف ذمته دون عاقلته ففي نفسه قيمته وقت قتله بالغة ما 

ص من قيمته إال يف الشجاج األربع وهي املوضحة واملنقلة بلغت وفيما دون ذلك من أعضائه وجراحاته ما نق
  .واملأمومة واجلائفة ففي كل واحد منهما من قيمته حبساب ما يف احلر من ديته

وإذا جىن العبد فقتل حرا أو عبدا فويل اجلاين باخليار إن شاء أسلمه فصار ملكا للمجين عليه وإن كانت قيمته 
  .داه بأرش اجلنايةأضعاف أرش اجلناية وإن شاء افت

ويضمن السائق والقائد والراكب إالأن تكون اجلناية بغري صنع منهم وما تلف مبعدن أو بئر هبيمة مل يفرط صاحبها 
  .يف حفظها فذلك هدر فال شيء فيه

  فصل
 واحلكم بالقسامة واجب وهو على ضربني يف عمد ويف اخلطأ وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود ويف اخلطأ الدية

  :وللحكم هبا شروط

أن يدعي الدم على من اليعرف قاتله ببينة وال بإقرار من يدعي عليه فأما إن علم ببينة أو باإلقرار بعد : أحدها
  .الدعوى عليه فإنه يقتل بغري قسامة

  .أن يكون املقتول حرا مسلما وإن كان عبدا مسلما أو ذميا فال قسامة فيه: والثاين
  .فإن كان يف جرح فال قسامة أن يكون يف قتل: والثالث
أن يكون لألولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل ويف : والرابع

  .شهادة من ال نعلم عدالته أو العدل يرى املقتول يتشحط يف دمه واملتهم حنوه أو قربه وعليه آثار القتل خالف
مد دمي عند فالن ويف كون ذلك لوثا يف اخلطأ روايتان ويف شهادة النساء والعبيد ومنها أن يقول املقتول يف الع

  :خالف مث عدنا إىل أصل التقسيم فقلنا
أن يتفق األولياء على ثبوت القتل يف العمد فإن اختلفوا فال قسامة فأما يف اخلطأ إذا ادعاه بعضهم ومل : واخلامس

  .ن ويأخذون حقوقهم من الديةيدعه الباقون فقال مالك إن املدعني يقسمو
يف العمد أن يكون والة الدم اثنني فصاعدا فإن كان واحدا مل يقسم إال أن يعينه عمن عصبته من حيلف : والسادس

  .معه وإن مل تكن له والية كاالبن يستعني بعمومته وأما يف اخلطأ فيقسم الواحد
  .فإن مل يكن إال نساء فال قسامةوالسابع أن يكون األولياء يف العمد رجاال عقالء بالغني 

وإذا حصل اللوث بدئ بأولياء الدم فحلفوا مخسني ميينا تردد األميان عليهم فإن زادوا على اخلمسني فقيل يكفي 
مخسون وقيل حيلف كل واحد ميينا واحدة وهلم أن يستعينوا من عصبته امليت مبن حيلف معهم وإن مل تكن له والية 



  .ر اليمني على من عليه أكثرهامعهم يف الدم ويكمل كس
ونكول املستعان هبم غري مؤثر إذا بقي من والة الدم اثنان فصاعدا فإن نكل بعض والة الدم فللباقني أن حيلفوا 

حيبس إيل أن : ترد اليمان علي املعي عليه وإن نكل لزمته الدية يف ماله وقيل: ويأخذوا حقوقهم من الدية وقيل
  .حيلف

لياء بعد القسامة إال واحد ويضرب من بقي مائة وحيبس سنة وتقسم الدية بني الورثة كسائر وإذا عفي بعض الو
  .التركة علي أي أنواع القتل وجبت

  :ودية اجلنني موروثة واجلنة مخسة أنواع
  .جنني حرة ففيه غرة أو أو وليدة تقوم بعشر دية أمة وهي مخسون دينارا أو ستمائة درهم

  .جها املسلم ففيه نصف عشر دية أبيه مثل ما يف جنني احلرة املسلمةوجنني كتابية حرة من زو
  .وجنني حرة كافرة من زوجها الكافر ففيه ديتها إن ارتفعوا إلينا

  .وجنني أمة من سيدها امليلم احلر ففيه مثل ما يف جنني احلرة
فصل صارخا مث مات ففيه الدية وجنني أمة من غري سيدها ففيه عشر قيمتها وهذا كله إذا انفصل منها ميتا فإن ان

  .بكماهلا ولو ماتت األم مث خرج اجلنني ميتا بعد موهتا مل يكن فيه شيء

  فصل
وجتب الكفارة يف قتل اخلطأ دون غريه كان القتل بانفراد أو اشتراك إذا كان املقتول مؤمنا حرا وهي إعتاق وصيام 

  .فاإلعتاق حترير رقبة مؤمنة والصيام صوم شهرين متتابعني
  فصل

والردة حمبطة للعمل بنفسها من غري وقوف على موت املرتد ويستتاب ثالثة فإن تاب قبل منه وإن أىب قتل وكان 
ماله فيئا غري موروث ملكه قبل الردة أو بعدها وال يلزمه إن تاب قضاء شيء مما ترك من صالة أو صوم أو غري 

  .ذلك من حقوق اهللا تعاىل وعليه استئناف احلج
  .ق الذي يسر الكفر ويظهر اإلسالم يقتل وال تقبل توبتهوالزندي

  .وال يعترض الكافر إذا انتقل إىل ملة أخرى من ملل الكفر مما لو كان عليه يف االبتداء ألقر عليه
  .وال تقبل توبة الساحر ويقتل إن عمله بنفسه

املرتدون رأيه يف احلرب وقاتلوا مث وإذا فاءت الفئة الباغية مل تتبع مبا استهلكت من مال أو دم وكذلك لو نصب 
  .تابوا بعد أن قاتلوا وأتلفوا أمواال ومن قتل من الفئة الباغية غسل وصلى عليه

ويقام على احملارب إذا أخذ قبل التوبة حد احلرابة وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خالف أو النفي 
  .راه أردع له وألمثالهواحلبس وذلك موكول إىل اجتهاد احلاكم على ما ي

ويسقط عنه إن جاء تائبا قبل القدرة عليه حقوق اهللا ويؤخذ حبقوق اآلدميني ويقتل فيها املسلم بكافر واحلر بالعبد 
  .وال يراعى تكافؤ الدماء

وصفة احملارب هو القاطع للطريق املخيف للسبيل الشاهر للسالح املقاتل على املال برا أو حبرا وحكم اللص 
  .حكمه

وال عفو يف احلرابة لويل الدم وللمطلوب ماله أن ميانع عنه فإن آل إىل قتل من يطلبه فهو هدر وإن قتل املطلوب 



فأجره على اهللا وللرجل أن يدفع عن نفسه ما يصول عليه من إنسان أو هبيمة وال ضمان عليه فيما يئول أمره إليه 
  :يتانويف تضمني الطبيب ما أتى على يده مما مل يقصده روا

ومن حفر بئرا يف موضع ليس له حفرها فيه ضمن ما أصيب هبا وكذلك ممسك الكلب العقور وواقف الدابة حبيث 
  .ال جيوز له أن يقفها فيه

  .ويضمن أرباب املواشي ما أفسدته يف الليل دون النهار

  كتاب احلدود

يه نوعان رجم وجلد مث اجللد ضربان الزنا موجب للحد واحلد الواجب به خمتلف باختالف أحوال الزناة واحلد ف
  .منفرد بنفسه ومضمون إليه غريه وهو تغريب عام وهو من وجه آخر بتنوع إىل متام ونقصان

والزناة ضربان ثيب وبكر فالثيب هو احملصن وحده الرجم حىت ميوت وال جيلد قبله وشروط احلصانة ستة وهي 
والوطء املباح فيه وإذا حقق ما حيصنه أو وجد ثالثة منها وهي  البلوغ والعقل واإلسالم واحلرية والتزويج الصحيح

  .احلرية والتزويج والوطء وما عدا ذلك مشترط يف أصل الزنا وليس من شرطه أن جيتمع اإلحصان من الطرفني
ون رجال وأما اجللدالكامل فهو جلد مائة بانفرادها أو مع غريها فحد الزاين البكر ال خيلو من ثالثة أقسام إما أن يك

حرا فحده مائة وتغريب عام وهو نفيه إىل غري بلده وحبسه فيه سنة أو أن تكون املرأة حرة فحدها مائة بانفرادها 
  .من غري تغريب

أو مملوكا ذكرا أو أنثى فحده مخسون من غري تغريب واألسباب اليت يثبت هبا الزنا ثالثة وهي اإلقرار والبينة 
في منه مرة يقيم عليها فإن رجع عنه إىل شبهة أو أمر يعذر به قبل منه وإن أكذب وظهور احلمل فأما اإلقرار فيك

  .نفسه ففيه روايتان
وأما البينة فشهادة أربعة رجال عدول يشهدون جمتمعني ال تراخي بني أوقات إقامتهم الشهادة على معاينة الزنا 

  الواحد ورؤية فرجه يف فرجها كاملرود 

ذلك فإن قصر عددهم يف االبتداء أو بوقوف أحدهم على الشهادة أو برجوعه بعد يف املكحلة وما جرى جمرى 
إقامتها وقبل احلكم هبا مل حيد املشهود عليه وحد الشهود كلهم وإن كان ذلك بعد إقامة مجيعهم الشهادة حد 

  .الراجع وحده
  .وأما احلمل فإن يظهر من غري عقد وال شبهة وال ظهور أمارة تدل على استكراه

يقام احلد على املشهور عليه حني تتم الشهادة عليه تاب أو مل يتب وال يؤخر إال أن يعرض ما يوجب التأخري و
  :والعوارض املوجبة بذلك ثالثة

  .معىن يف احملدود خيتص به: منها
  .معىن فيه يتعلق بغريه: ومنها
  .معىن منفصل عنه: ومنها
  .كاملرض الذي خياف منه إن حد تلفه: فاألول
  .احلمل الذي خياف تلفه حبد احلامل: اينوالث

الزمن الذي يعلم اخلطر فيه فيؤدي إىل التلف وال حد على الزاين جبارية ابنه وال على واطيء أمة له فيها : والثالث



ومن أكره امراة فزنا هبا فذلك على . شرك وتقوم عليه إن محلت وفيه خالف إن مل حتمل وحيد إن زنا جبارية أبيه
  :ضروب
  .أن يكره حرة فعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا: هاأحد

  .أن يكره أمة فعليه ما نقص من قيمتها دون الصداق: والثاين
  .أن يستكره نصراين حرة مسلمة فيقتل: والثالث
  .أن يستكره أمة مسلمة فعليه ما نقص من مثنها بكرا كانت أو ثيبا وعلى املسلم يف كل ذلك احلد: والرابع
  .ن يقيم على عبده وأمته حد الزنا بالبينة أو اإلقرار أو ظهور احلمل ويف علمه خالفوللسيد أ

وذلك إذا مل تكن هلا زوج أجنيب فإن كانت هلا زوج أجنيب فال يكون للسيد حدها وله ذلك إن كانت ال زوج هلا 
  .أو كان زوجها عبدا له وله حدمها يف الشرب وليس له ذلك يف السرقة

إحضار طائفة من املؤمنني وأقلهم أربعة ممن جتوز شهادهتم وجيب باإليالج يف اللواط الرجم عليها من وينبغي لإلمام 
  .غري مراعاة إحصان وطريقة إثباته طريق إثبات الزىن

  .ويؤدب من أتى هبيمة وال يقتل هو وال البهيمة
  فصل

املقذوف واثنتان يف الشيء املقذوف  القذف موجب للحد واملراعاة يف ذلك تسع خصال اثنتان يف القاذف ومخس يف
  .به ومخس يف املقذوف واثنتان يف الشئ املقذوف به

فما يراعى يف القاذف البلوغ والعقل وما يراعى يف املقذوف فالعقل والبلوغ واإلسالم واحلرية والعفة عما رمي به 
  .التكليف ويف األنثى إطاقة الوطءوخيتلف حكم البلوغ يف املقذوف بالذكورية واألنوثية فرياعى يف الذكر بلوغ 

وأما ما يراعى يف الشيء املقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به احلد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب 
  .املقذوف عن أبيه فقط

  .ويلزم بالتعريض الذي يفهم منه القذف وحدالقذف خمتلف باحلرية والرق فهو على احلر مثانون وعلى العبد أربعون
احلدود كلها سواء يف اإلجياع والصفة وما كان منها من جنس واحد وسببه واحد تداخل وأجزأ واحد عن مجيعه و

وذلك مثل أن يزين مرارا أو يشرب مرارا أو يقذف مرارا واحدا أو مجاعة فيجزئ من كل سبب حد واحد عن 
  .مجيع ما فعل منه ولو قذف وشرب ألزم حدا واحدا

عليه وسلم قتل ومل تقبل توبته وذلك إن كان مسلما فأما الكافر إذا قال أنا أسلم ففيه  ومن سب النيب صلي اهللا
  .روايتان

  كتاب القطع

  .وجيب القطع يف السرقة باجتماع أوصاف تكون يف السارق والشيء املسروق واملوضع املسروق منه وصفة السرقة
 مالك للمسروق منه فإن كان مالكا له مل يقطع فأما ما يراعى يف السارق فأن يكون بالغا عاقال وأن يكون غري

  .كالعبد يسرق من مال سيده
وأما ما يراعى يف املسروق فأن يكون مما ينتفع به وذلك على ضربني مال وغري مال فأما املال فرياعى فيه أن يكون 

  .نصابا أو ما قيمته نصاب ال ملك فيه لسارق وال شبهة ملك



والعروض تقوم . و ثالثة دراهم من الورق وكل صنف أصل بنفسه ال يقوم باآلخروالنصاب ربع دينار من الذهب أ
بأغلبهما من نقود موضعه وذلك حني السرقة وال اعتبار بوقت القطع وكذلك ملك املسروق وأن يكون مما تصح 

البالغ البالدة سرقته دون ما ال تصح فيقطع سارق العبد الصغري وسارق العبد الكبري األعجمي الشديد البالدة دون 
  . دون البالغ الفصيح ألن مثل هذا ال يصح أن يسرق

وال يقطع األبوان يف سرقتهما من مال ولدمها لشبهتهما فيه واختلف يف السرقة من املغنم فأوجب مالك رمحه اهللا 
  .القطع فيها ومل يره شبهة ورآه عبد امللك شبهة تسقط القطع

  .بيعها وأخذ العوض عليها كان أصلها مباحا أو حمظورا طعاما كان أو غريه ويقطع يف سرقة مجيع املتموالت اجلائز
ويف رطب الطعام ويابسه قدر ما يراعي يف املال فأما يف غري املال فال يتصور إال يف احلر الصغري فإنه يقطع سارقه 

  .وقيل يف اجملنون احلر إن كان ينتفع به قطع سارقه
  حرزا ملثل ذلك املسروق وذلك فأما املوضع املسروق منه فأن يكون

خيتلف باختالف عادة الناس يف إحراز أمواهلم فمن سرق شيئا من موضع قد أحرز فيه وهو حرز مثله يف عادة الناس 
  .قطع

والدور والدكاكني إحراز ملا جيوز فيها والقرب حرز للكفن إذا سد وأدرج امليت يف أكفانه وأبنية حوانيت الباعة حرز 
من األمحال واألعدال واإلنسان حرز ملا معه يف جيبه أو كمه أو يده أو وسطه أو ثوب على كتفه  ملا يوضع فيها
  .لبسه لبس مثله

وال قطع يف مثر معلق إال إذا أواه اجلرين فذلك حرزه وال حريسة جبل إال إذا أوت يف املراح والصيب ليس حبرز ملا 
  .فظه وفروع هذا الباب كثرية جدامعه أو عليه من ثياب أو حلي إال أن يكون معه من حي

وأما صفة السرقة فان خيرج املسروق من احلرز وهو يساوي نصابا فإن أتلفه يف احلرز مث أخرجه فال قطع عليه وال 
يراعى أن خيرجه مبباشرة أو مبعاونة وذلك بأن يأخذ بيده وخيرج به بنفسه وكذلك إن رماه إىل خارجه أو أخرجه 

فأخذه غريه وأخرجه على ظهر دابة أو كانوا مجاعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج بيده إىل خارج احلرز 
  .به وبقواهم يف احلرز أو خرجوا معه ففي كل ذلك القطع

وال قطع على خمتلس وال مستلب وال مكابر وال غاصب وال مستعري جحد وإذا أكملت للسارق أسباب القطع 
اف قطعت ميىن يديه ويف الثانية يسرى رجليه ويف الثالث يسري يديه ويف وكان ذلك أول سرقته وهو صحيح األطر

  .الرابعة ميىن رجليه وفيما بعد ذلك الضرب واحلبس
  .ومن مل يكن له الطرف املستحق قطعه قطع ما بعده ومثله إن كان أشل ال منفعة فيه

  كتاب العتق والوالء وما يتصل به من عقوده

ومن بعض العتق باختياره له أو بسبب لزمه تكميله كان باقي املعتق له أو لغريه  وال جيوز تبعيض العتق ابتداء
  :بشرطني
وجود مثنه واآلخر بقاء ملكه وقيل يف هذا يلزم يف ثالثة سواء كان أحد الثالثة مسلما أو ذميا وال يعتق : أحدمها

  .كون القيمة يوم احلكمنصيب شريكه بالسراية ولكن بعد أن يقوم عليه ويدفع القيمة إىل الشريك وت
والوالء ملن أعتق عليه وال يراعى يف ذلك اختيار الشريك أو العبد أو إباؤمها إال أن يبدل الشريك إعتاق نصيبه 



  .فيكون له ذلك ويسقط حينئذ عن املبتدي باإلعتاق والتكميل
يك يف ثلثه وعتق باقيه إن كان وإن كان باقية له فقيل بالسراية وقيل باحلكم وإن كان مريضا قوم عليه نصيب الشر

  .له يف الثلث
ومن مل جيد مثن حصة الشريك كاملة قوم عليه بقدر ما جيده منها وبقي الباقي رقا وإن مات العبد قبل تقوميه مات 
عبدا وسقطت املطالبة عن العتق وإذا بعض العتق عدة الشركاء يف لفظ متفق زمانه قوم باقية على عدد رؤوسهم 

  .هم بعد بعض ألزم األول دون من بعدهفإن كان بعض
وإذا أعتق املريض احملجور عليه عبيدا له هم مجيع ماله أقرع بينهم بعد موته فاعتق ثلثهم ممن وقع عليه السهم ورق 
باقيهم ولو أعتق جزءا منهم فذلك على ضربني أن نسب اجلزء إىل مجيعهم أقرع بينهم كأنه قال ثلث عبيدي أحرار 

  .نسب إىل كل واحدة عتق ذلك القدر من كل واحد بغري قرعةأو ربعهم وإن 
ومن مثل بعبده مثلة بينة ظاهرة قاصدا لذلك عتق قيل بنفس املثلة وقيل باحلكم وله والؤه وإن كان ذلك عن غري 

اق دون قصد وإمنا جر إليه غريه مل يعتق عليه ويعتق احلمل بإعتاق احلامل وال تعتق احلامل بعتق احلمل وال جيوز إعت
  . البالغ وال غري العاقل وال املوىل عليه وإن كان بالغا عاقال وال املديان إال بإجازة غرمائه والالراهن إال بيساره

ويعتق بالقرابة ثالثة أصناف عمود النسب علوا أو سفال واإلخوة نفسها من غري جمأوزة إىل ولدها وعتقهم بنفس 
  .امللك من غري حاجة إىل حكم

  فصل
ء للمعتق إذا كان عنه فإن كان عن غريه فلمعتق عنه بإذنه كان أو بغري إذنه ووالء السائبة للمسلمني وال حيل والوال

بيع الوالء وال هبته وهو لعصبته املعتق الذكور وال شيء لإلناث وأوالهم به االبن مث ابنه مث األب مث ولد األب 
د مث العمومة على ترتيب اإلخوة مث بنوهم على ترتيب آبائهم واألم مث ولد األب مث بنوهم على ترتيب آبائهم مث اجل

  .مث اجلد مث العمومة على ترتيب اإلخوة مث بنوهم آبائهم مث املوايل ذكورهم دون إناثهم خبالف النسب
 ويستحق الوالء بالكرب ال يصل إىل البطن الثاين إال بعد انقراض البطن الذي قبله وصورة ذلك أن يترك الرجل ثالثة

  .بنني وله والء فيموت أثنان عن ولد مث ميوت املويل فيكون مرياثه للباقي دون ولد أخويه
وال والء مبواالت وال على منبوذ مللتقطه وال لغريه وال على من أسلم على يدي رجل وال والء لعبد فيما يعتقه وإن 

من عقود العتق والوالء لسادهتم وال يرجع كان بإذن سيده إال أن يعتق قبل علم سيده وال ملن فيه بقية رق أو عقد 
  .إليهم بعد عتقهم إال املكاتب وحده وكذلك املسلم يعتق الكافر

وجر الوالء ثابت وال جيره إال األب أو اجلد وصفته أن يتزوج عبد معتقة لقوم فيولدها فإن والء ولده منها ملوايل 
  .أمه ما دام األب رقا فإن عتق جر والء ولده إىل معتقه

ولو كان للعبد أب عبد فأعتق قبل ابنه جر والء ابنه إىل من أعتقه ما دام ابنه رقيقا فإن أعتق االبن جر والء ولده 
إىل مواليه وانتقل عن موايل أبيه الذي هو اجلد فإن تزوج العبد حرة ال والء عليها ورث من ميوت من ولدها بعد 

  .نصيب أمه املسلمون
  .لد جر والءهم إىل معتقه وال يكون جر الوالء فيمن مسه رقوإن أعتق العبد قبل موت الو

وولد املالعنة العربية ال والء عليه وإن كانت معتقة كان ملواليها فإن اعترف به األب عاد إليه أو إىل مواليه وال 
  :والء المرأة إال يف ثالثة مواضع



  .أن تعتق مباشرة: أحدها
  .أن تعتق معتقها: والثاين
  .وت معتقها عن ولد من أمته أو من معتقتهأن مي: والثالث

فأما عتقها باملباشرة فإهنا إذا أعتقت عبدا أو أمة فماتا عن غري وارث فمرياثه هلا وما يعتقه معتقها فمثل أن يعتق هذا 
ا والقسم الثالث أن يتزوج عبده. العبد الذي أعتقه عبدا وميوت املعتق األول عن غري وارث فيكون والء الثاين هلا

  .أمة فيولد له مث تعتقه أو يتزوج بعد عتقه فيكون الوالء هلا إما ابتداء أو جرا على الترتيب الذي قدرناه

  فصل
الكتابة جائزة ال جيرب السيد عليها إن طلبها العبد بقيمته أو بأكثر أو بأقل ويف إجبار السيد إياه عليها خالف وهي 

بكل ما جيوز أن يكون عوضا يف بيع أو إجازة أو نكاح كالوصفاء وإن مل  جائزة مبا يتراضيان عليه من القليل والكثري
يوصفوا ويلزم الوسط منهم وال تكون إال منجمة أو مؤجلة فإن كانت حالة جاز وتكون قطاعه وهي عتق بصفة 

  .أداء مجيعها
ب وللمكاتب ويرق بالعجز عن بعضها قل أم كثر ويستحب للسيد وضع شيء من آخرها قل أو كثر من غري إجيا

تعجيلها ويعتق لوقته وليس للسيد االمتناع عليه وبيع رقبة املكاتب غري جائز وبيع كتابته جائز من املكاتب وغريه 
وجوازها منه على اإلطالق بكل ما كمان جيوز ابتداؤها به ومن غريه بعرض معجل إن كانت ذهبا أو ورقا وإن 

  .كل ذلك جائزكانت بعرض فيذهب أو ورق بعرض خمالف له معجل 
فإذا أدى إىل املشتري كتابته عتق وكان والؤه ملكاتبه دون مشترى كتابته وإن عجز رق وكانت رقبته ملكا 

  .للمشتري كتابته
  .وال جتوز بيع جنم منها ويف بيع اجلزء خالف

دة أو محل أو من وإذا أعتق املكاتب تبعه ماله وولده الذين حدثوا من أمته بعد عقد كتابته دون من كان قبلها بوال
زوجة إال أن يشترطهم يف كتابته فيعتقون بعتقه وإذا مات املكاتب عن ولد معه يف كتابته إما بالشرط أو مبقتضى 

العقد مل تنفسخ الكتابة مبوته وتؤدى الكتابة حالة إن ترك وفاء مث هلم ما بقي إرثا دون ولده األحرار الذين مل يدخلوا 
وفاء وقوى ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة وإن كانوا صغارا أدي عنهم إن  معه يف كتابة وإن مل يترك

  .كان يف املال وفاء وإال أجتر هلم به وأدى على جنومه إىل بلوغهم فإن قدروا على السعي وإال رقوا

  .عضوجيوز اجلمع بني عدة عبيد يف كتابة واحدة ويلزم كل واحد منهم بقدر قوته وبعضهم محالء عن ب
وليس للعبد تعجيز نفسه مع قدرته على األداء وال للسيد تعجيزه ويف اتفاقهما على ذلك خالف إال أن يكون له 

  .ولد فال جيوز
وإذا أوصى السيد ملكاتبه بكتابته كلها وضع يف الثلث األقل من قيمتها أو قيمة رقبته فإن محل الثلث ذلك وإال 

  .بقدر ما حيمله
ف يف ماله بإتالف وال غريه إال مبا يؤدى إىل مصلحته وتنميته وال ينكح وال يسافر إال وليس للمكاتب أن يتصر

  .بإذن سيده وحاله يف جراحه وحدوده وشهادته وطالقه وقذفه وغري ذلك حال العبد
  .وال جيوز للسيد وطء مكاتبه وال انتزاع مال مكاتبه وعقل ما خيرح به املكاتب له حيتسب به من كتابته

  فصل



تدبري إجياب وإلزام وهو أن يقول السيد لعبده أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر مين أو إذا مت فأنت وال
حر بالتدبري أو لفظ يفيد تعليق عتقه مبوته على اإلطالق ال على وجه الوصية فإن قيد ذلك بوجه خمصوص كقوله إن 

  .يكون تدبريا: حر بعد مويت فقيل يكون وصية وقيلمت من مرضي هذا كان وصية ومل يكن تدبريا أو إن قال أنت 
  .وال جيوز بيع املدبر وال إبطال تدبريه ويكمل بتبعيض التدبري كالعتق

  .وللسيد انتزاع مال مدبره واستخدامه واجارته ووطؤها إن كانت أمة وجنايته يف خدمته
رق تركته رق وبطل وبطل تدبريه وإن مل وإذا مات سيده عتق يف ثلثه أو ما حيمله الثلث وإن كان عليه دين يستغ

  .يترك غريه عتق ثلثه ورق باقية للورثة
  .وللسيد مقاطعته على مال يتعجل به إعتاقه وحاله يف جراحه وحدوده وطالقه وشهادته حال عبد

  فصل
بب موجب محل األمة من سيدها احلر يوجب هلا حرمة مينع بيعها وهبتها وإجارهتا وإسالمها يف جناية وعتقها عن س

للعتق وال يبقى للسيد فيها إال االستمتاع وما يقرب من االستخدام الذي ال يشق مثله فإذا مات عتقت من رأس 
ماله ال يردها دين قبل محلها أو بعده وال يراعى وضع ولد كامل اخللقة بل مااستحال عن النطفة إىل علقة أو مضغة 

ل ملكه وهي زوجة مل تكن بذلك أم ولد فإن ملكها حامال ففيها فتثبت هلا به حرمة االستيالد وإن ولدت منه قب
روايتان وليس له مكاتبتها وله انتزاع ماهلا وولد كل من وجبت له عقد عتق من مدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق إىل 

  .ألبيهأجل فإن كان عن وطء بزوجيه أو زنا فهو تابع يف احلرية والرق ألمه وإن كان عن وطء مبلك ميني فهو تابع 
وللسيد إجارة ولد أم ولده خبالف أمهم وال جيوز إسالمها يف جناية ويلزم السيد افتكاكها بأقل من األرش أو قيمتها 

  .وحكمها يف احلدود والشهادات والعدة حكم األمة

  كتاب األقضية والشهادات

حلوادث إىل االجتهاد فال يصح أن وال يستقضي إال فقيه من أهل االجتهاد ال عامي مقلد ألنه حيتاج فيما ينزل من ا
  .يكون عاميا ألنه ليس مبجتهد وإمنا هو مقلد غريه وألن احلاكم يتفقد األحكام يف غريه فلم يصح أن يكون مقلدا

وال يكون احلاكم عبدا وال امرأة وينبغي للحاكم أن جيلس يف املسجد وأن يسوي بني اخلصمني يف اجمللس واإلقبال 
مه يف شيء من األشياء ال فيما علمه قبل واليته وال بعدها ال يف جملسه وال يف غريه وله أن عليهما وال حيكم بعل

  .يقبل شهادة من علمه عدال من غري حاجة إىل تزكيته ويرد شهادة من علمه فاسقا
رف بطرقها وال تقبل شهادة من التعلم عدالته إال بتزكية وال تقبل التزكيه إال من عامل بوجوه التعديل والتجريح عا

  .وال يكفي يف ذلك أقل من اثنني وإذا نسي احلاكم حكما حكم به فإن شهد به عنده
عدالن أنفذه بشهادهتما وكذلك يلزم كل من شهد به عنده وال حيلف املدعى عليه مبجرد دعوى املدعي دون أن 

ا أو رجال ارتضا به جاز حكمه ينضم إليها سبب يقويها من خمالطة أو ما جيري جمراها وإذا حكم املتداعيان بينهم
  .عليهما إذا حكم مبا يسوغه الشرع وافق حكم قاضي بلدمها أو خالفه

  .وحيكم على الغائب وتسع البينة عليه وقيل يتوقف يف الرباع
وإذا ثبت حق عند قاضي بلد لرجل يف بلد غريه وكتب به إىل قاضي البلد الذي فيه صاحب احلق ينفذ املكتوب 

ه إليه مات الكاتب أو عزل أو بقي ولو مات املكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه لزم املنصوب إليه ما كتب ب



  .مكانه من إنفاذها ما لزمه
وحكم احلاكم ينفذ يف الظاهر وال حييل الباطن عما هو عليه وال تقبل شهادة غري العدول وال يكفي ظاهر اإلسالم 

  من العدالة وشروط العدالة أن يكون 

  .بالغا عاقال حرا مسلما أمينا عفيفا منتفية عنه مسات الفسق كلها متيقظا ضابطا غري مغفل عارفا بالشهاداتالشاهد 
وشروط حتملها وأدائها متحرز من احليل اليت تتم على من يقل حتفظه حافظا ملروءته من الدناءة ومما يطرق التهم 

  :إىل التهمة ويعترب يف ثالثة مواضععليه وقد يعرض يف العدل ما مينع قبول شهادته وذلك يرجع 
  فيما بني الشاهد واملشهود له عليه: أحدها
  .يف املشهود به أو فيه: والثاين
  .ما يرجع إىل احلال: والثالث
مثل شهادة االبن لألبوين واألبوين له وكذلك جهات عمودي النسب األعلى واألسفل أحدمها لآلخر : فاألول

على عدوه وما جير به نفعا إىل نفسه كشهادته لغرمي له مفلس بدين له على آخر أو وأحد الزوجني لصاحبه وشهادته 
  .ما يدفع به ضررا عنه أو عارا كجرحه من شهد على أبيه أو ابنه أو أخيه بزىن

كشهادة ولد الزنا يف الزنا وشبهه واختلف فيمن كان على كبرية من الفسق كالزنا وشرب اخلمر مث تاب : والثاين
  .فت عدالته وقبلت شهادته هل تقبل يف النوع الذي تاب منه فقيل تقبل وقيل التقلمنها وعر
شهادة البدوي للقروي أو عليه يف احلقوق ألن التهمة تقوى يف بطالن ما شهد به واالنتفاء التهمة قبلناها : والثالث

  .يف القتل واجلراح
يف حال النقص فترد مث بلغ الصيب أو أعتق العبد أو ومثله أن يشهد الفاسق أو الصيب أو العبد أو الكافر بشهادة 

أسلم الكافر وحيسن حال الفاسق يف التوبة فتقبل شهادهتم يف غري ذلك الشيء وال تقبل فيه للتهمة ألهنم حيبون 
  .زوال النقص عنهم مبا رد من شهادهتم

وإن مجعت ما خيتلف جنسه يف قبول  ويف تبعيض الشهادة تفصيل فإن مجعت ما فيه هتمة وما ال هتمة فيه ردت مجيعها
  .شهادة الشاهد يف بعضه قبلت فيما تقبل يه وردت يف الباقي

واملراعى يف تزكية الشاهد املزكي بأنه عدل رضا وذلك يغين عما سواه وال يغين عنه غريه وإذا زكاة شاهدان 
  .وجرحه آخران فقيل يؤخذ بأعدهلما وقيل اجلرح أوىل من التعديل

  .بول اجلرح جممال فقيل يقبل وقيل ال يقبل إال بعد تعيني ما جيرح بهواختلف يف ق

وحتمل الشهادة والقيام هبا فرض على الكفاية إال أن يتفق ما يتعني معه وجوهبا كخوف الفوات وال يوجد غري 
  .الشاهدين

  فصل
وما تدعو إليه الضرورة والبينات ختتلف باختالف احلقوق املشهود هبا من التوسعة والتضييق والضعف والتأكيد 

  .فيجوز فيه ما ال جيوز يف غريه

ومجلته ثالثة أنواع شهادة وميني وكتاب قاض إىل قاض وتزيد على ذلك رابعا وهو معىن يقتضيه شاهد احلال مث بعد 
رد ذلك على ثالثة أضرب منها منفرد بنفسه ومنها ما ال ينفرد بنفسه ومنها ما ختتلف أحكامه فينفرد بعضه وال ينف



  .سائره ومجلة أعدادها قد أتينا على ذكره وهو يف التفصيل ستة عشر
  :منها أربعة شهود من الرجال البالغني

  .رجالن عدالن: الثاين
  رجل وامرأتان: والثالث
  .شاهد وميني: والرابع
  .امرأتان وميني: واخلامس
  .وشاهد ونكول املدعى عليه: والسادس
  .هامرأتان ونكول املدعى علي: والسابع
  .ميني املدعي ونكول املدعى عليه: والثامن
  .امرأتان مع ظهور املشهود به واستفاضته: والتاسع
  .امرأتان بانفرادمها: والعاشر

  .شهادة الصبيان يف اجلراح: واحلادي عشر
  .كتاب قاض إىل قاض: والثاين عشر
  .اللوث مع أميان األولياء يف القسامة: والثالث عشر
  .العفاص والوكاء يف اللقطةمعرفة : والرابع عشر
  .اليمني مع قوة السبب: واخلامس عشر
  .شهادة السماع: والسادس عشر

  :واحلقوق املشهود فيها ستة وهي
حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرجال يف غالب احلال وذلك كالنكاح والطالق والعتاق : أحدها

  .والرجعة ورؤي األهلة والقتل واجلراح
  .حقوق أبدان مستتريها مجلة عن الرجل والنساء كالزنا واللواط: والثاين
حقوق أبدان ال يطلع عليها الرجال يف غالب احلال ويطلع عليها النساء كعيوب النساء والوالدة : والثالث

  .واالستهالل والرضاع
  .أموال كالقرض والوديعة والعارية والرهن والغصب وغري ذلك: والرابع
  .دان متعلقة بأموال هي املقصودة هبا كالوكالة يف األموال وحقوقهاحقوق أب: واخلامس
حق يندر من ذلك ويقل وقوعه وقد يكون يف البدن وقد يكون يف املال كاللقطة والسرقة وجراح : والسادس

  .الصبيان وما تدعو إليه الضرورة مث حنن نفصل ذلك على ترتيب الكتاب
الشهادة على الشهادة فيهما وكتاب القاضي هبما وأما الرجالن فلحقوق فأما األربعة الشهود فللزنا واللواط و

  .األبدان اليت يطلع عليها الرجال غالبا وأما الرجل واملرأتان فلألموال وحقوقها ويف حقوقها املتعلقة باألبدان خالف
قط دون حقوق األبدان وأما الشاهد واليمني واملرأتان واليمني والشاهد والنكول فلألموال وما يقصد به املال ف

املتعلقة باألموال وقد بينا اخلالف يف الشاهد والنكول وحكم املرأتني والنكول وحكم الشاهد واليمني وكذلك ميني 
  .املدعي مع النكول



وأما املرأتان بانفرادمها ففي عيوب النساء والوالدة واالستهالل وأما املرأتان مع الظهور واالشتهار ففي شهادتني 
  .ع وقيل تكفي شهادهتما فقطبالرضا

  :وأما شهادة الصبيان يف اجلراح والقتل على شروط تسعة
وهي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة وأن يكونوا أحرارا ذكورا حمكوما هلم باإلسالم وأن يكون املشهود به جرحا أو 

اثنني فأكثر وأن يكون ذلك  قتال وأن يكون ذلك بينهم خاصة ال لكبري على صغري وال لصغري على كبري وأن يكونوا
وإذا شهدوا مبا حصل عليهم مث رجعوا عنه بعد تفرقهم . قبل تفرقهم وحتبيهم وأن تكون شهادهتم متفقة غري خمتلفة
  .إىل غريه أخذوا بأول شهادهتم ومل يلتفت إىل آخر قوهلم

  .وأما كتاب قاض إىل قاض فيعم كل مشهود به من احلقوق واحلدود
قسامة ومعرفة العفاص والوكاء يف اللقطة واليمني مع قوة السبب فقد تقدم كل نوع من ذلك يف وأما اللوث يف ال

  .موضعه
وأما شهادة السماع ففيما ال يتغري وذلك أربعة أشياء يف النسب واملوت والوالء واحلبس والوقف وقيل يف النكاح 

  .وتقادم امللك وشهادة األعمى جائزة وكذلك األخرس إذا فهم عنه
ن شهد بشهادة مث رجع عنها فال خيلو أن يرجع بإكذاب نفسه أو بادعاء غلط يف الشهادة فإن كان بإكذاب وم

نفسه نظر فإن كان قبل احلكم مل حيكم بشهادته األوىل وال غريها وإن كان بعد االستيفاء فال خيلو املشهود به أن 
ل يقتص منهما يف العمد وقيل يغرمان الدية ويف يكون قتال أو حدا أو طالقا أو ماال ففي القتل واحلد خالف قي

  .ادعائهما الغلط يغرمان الدية وال مينع ذلك قبول شهادهتما يف املستأنف
ويف املال يغرمان ما تلف بشهادهتما ويف الطالق إن كانوا شهدوا به والزوج مقر بالطالق ومنكر للدخول غرموا 

نكرللنكاح ويف العتق يغرمان قيمة العبد ولذلك فروع ال نصف الصداق وكذلك لو كان قبل الدخول والزوج م
  .حيتمله الكتاب

ولو ثبت فسق الشهود بعد احلكم واالستيفاء بشهادهتم مل يلزم احلاكم شيء مما أتلف بشهادهتم ولو ثبت رقهم أو 
  .كفرهم ضمن

  فصل يف تداعي الرجلني شيئا يف أيديهما
مها ممن ال يدعيه لنفسه أو ليس يف يد أحدهم حكم به ملن أقام البينة وإذا تداعى رجالن شيئا بأيديهما أو يد غري

على أنه له فإن أقام كل واحد منهما بينة فإن كان ماال حكم بأعدل البينتني وإن تسأويا أحلفا فإن نكل أحدمها 
  .حكم به للحالف فإن حلفا قسم بينهما

البينة فإن أقامها حكم له به وإن مل تكن بينة حكم به ولو كان التداعي يف شيء بيد أحدمها فعلى اخلارج إقامة 
  .لصاحب اليد مع ميينه

ومن ترك ابنتني فأقر أحدمها بثالث أعطاه ثلث ما يف يده ولو أقر بزوجة أعطاها مثن ما يف يده وإن أقر بدين على 
باقي الورثة فيلزمه ذلك أبيه أعطي املقر له نصف احلق ويعترب ذلك بأن ينظر ما كان نصيب املقر به ولو ساعده 

  .القدر مع إنكارهم
وحيكم يف تداعي الزوجني متاع البيت بدعوى األشبه مع ميني مدعيه ويف اتفاقهما يف األشبه يكون للرجل مع ميينه 

وقيل يقسم بينهما بعد أمياهنما ومن مات عن دين فيه شاهد وعليه دين فللورثة أن حيلفوا وحيكم هلم مث يأخذ الغرماء 
  .هنم منه فإن فضل كان للورثة وإن اىب الورثة أن حيلفوا حلف الغرماء واستحقواديو



ومن أحلف خصيمه مث على علم بأن له بينة أقامها وحكم له هبا ولو حلفه عاملا هبا تاركا هلا مل يكن له ذلك وفيه 
  .خالف وحيلف احلالف على فعل نفسه قطعا وعلى فعل غريه علما

والزمان ويراعى يف األمكنة شرفها وحيث يعظم أهلها ففي املدينة عند منرب النيب صلي اهللا  وتغلظ األميان باملكان
  .عليه وسلم ويف مكة عند البيت ويف غريها يف املساجد اجلامعة وغريها مما هو معظم عند أهل ذلك البلد

وتغلظ على أهل الذمة يف بيعهم  وتغلظ يف الدماء والطالق واللعان وال حيلف عند املنرب إال يف ربع دينار فما زاد
  .وكنائسهم

وأما الزمان ففي الدماء واللعان بعد العصر وال تغلظ باأللفاظ وال يزاد على أن حيلفا باهللا الذي ال إله إال هو وحيلف 
ومن أدرك كتب وثيقة على غريه . احلالف يف كل احلقوق قائما وقيل مستقبل القبلة وافتداء اليمني يف اجلملة جائز

  .أمللها املكتوب عليه وله أن يستنيب صاحب احلق يف ذلك

  كتاب األحباس والوقوف والصدقات واهلبات وما يتصل بذلك

ويلزم الوقف واحلبس إذا كان على سبيله من غري حاجة إىل حكم حاكم ويلزم يف حموز الرباع ومشاعها ويف 
  .ويستبدل به والتباع الرباع بوجه احليوان روايتان وعلى رواية اجلواز يباع ما خيشى عليه التلف

وألفاظ الوقف واحلبس ضربان ضرب يتجرد وهو قوله وقفت وحبست وتصدقت وضرب يقترن به ما يقتضي 
التأبيد وهو أن يقوم حمرم مؤبد وال يباع وال يوهب أو أن يكون على جمهولني أو موصوفني كالعلماء والفقراء 

  .فيد مبجرده التحرميفيجري جمرى احملرم باللفظ ولفظ الوقف م
وأما احلبس والصدقة ففيها روايتان وكذلك يف ضم أحدمها إىل اآلخر خالف أيضا إال أن يريد بالصدقة هبة الرقبة 

  .فيخرج عن هذا
  .والوقف يف الصحة من رأس املال ويف املرض لوصية من الثلث

 جيعل له خمرجا صح وصرف يف ومن شروطه خروجه عن يد الواقف وتركه االنتفاع به ومن وقف أو حبس ومل
  .وجوه اخلري والرب

والعمرى جائزة وهي متليك املعمر منفعة العني دون رقبتها مدة عمره وكذلك اإلسكان هو متليك املسكن سكىن 
  .الربع إما حياته أو املدة املضروبة له وكذلك إخدامه عبده ونفقة املخدم على املالك وقيل على من أخدمه

ة واهلبة بالقول وجيرب الواهب على اإلقباض وتصح يف احملوز واملشاع وال تبطل إال بتراخي ويلزم عقد الصدق
املوهوب له عن القبض أو موت الواهب قبل أن يقبض املوهوب إال أن يهب لولده الصغري فيكون قبض األب قبضا 

  .له
ء رده وال يبطلها عدم الرد وال يبطلها وهبة الثواب جارية جمرى البيع واملوهوب له خمري إن شاء قبل وأثابه وإن شا

  .عدم القبض والثواب الذي يلزم قبوله قيمة املوهوب وال يلزم الواهب قبول دوهنا وال املوهوب بذل زائد عليها
  . وإذا اختلفا املتواهبان وتداعيا الثواب حكم ملدعي األشبه مع ميينه ويف االحتمال القول الواهب مع ميينه

بتاع صدقته ويستحب للمتصدق على ولده التسوية بينهم يف الصدقة واهلبة فإن فضل أو خص ويكره للرجل أن ي
  .جاز ومل تبطل



ولألبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما مل يتعلق به حق لغريه مثل أن يتزوج البنت ويستدين االبن فيمنع األبوان 
  .حينئذ من الرجوع

  كتاب الوصايا والفرائض واملواريث

ندوبة إليها وفيها احتياط للدين وللموصي من ماله الثلث فإن زاد عليه وقف على إجازة الورثة والوصية والوصية م
لغري وارث جائزة وللوارث موقوفة على إجازة الورثة كان ما أوصى به قليال أو كثريا فإن أوصى لوارث وغريه فلم 

رث ومن أجاز منهم لزمه ولكل واحد منهم حكم جيز الورثة وصية الوارث فلهم حماصة األجنيب مبقدار وصية الوا
  .نفسه يف اإلجازة والرد

ومن ال وارث له فليس له أن يوصي بكل ماله وإذن الورثة معترب بأن يكون طوعا من غري خوف يف احلال اليت 
  .تتعلق هلم حق مبال املوصى بكل ماله وذلك بعد املوت أو يف حال شدة املرض املخوف

عليه إخراج ماله يف غري معأوضة فإن فعل وقف على صحته فيلزم أو موته فيصري احلق  وليس للمريض املخوف
  .للورثة ويلزمهم منها الثلث فدونه ويقف ما زاد عليه على إجازهتم

وإذا أوصى بوصايا زائدة على الثلث فلم جيز الورثة قسم الثلث على املوصي هلم بقدر الوصايا من مسأوات أو 
  .مفاضلة

رجل بنصيب أحد بنيه دفع إليه نصيب االبن لومل يوص فإن كان له ابن واحد فللموصى له كل املال ومن أوصى ل
وإن كان له ابنان فله النصف أو ثالثة فله الثلث ومن أوصى لرجل مبثل نصيب أحد ورثته يعطى جزءا بعدد 

  .رؤوسهم ويف السهم واجلزء خالف واألظهر سهم مما بلغته سهام الورثة يف الفريضة
وتصح وصية السفيه ومن يعقل القرب من الصبيان وللموصى أن يعني النوع الذي يوصى فيه وال يكون الوصي 

النظر يف غريه وله أن يطلق فيكون وصيا يف كل شيء يوصى فيه وليس للموصى أن يأىب النظر بعد القبول وال يترك 
  . الفاسق وصيا ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف فال شيء له

  .وصى له بنفقة عمره عمر سبعني سنة وأعطى حبساب ما بقي له منهاومن أ
وحكم احلامل إذا بلغت ستة أشهر واحملبوس للقود والزاحف يف الصف وراكب البحر إذا حصل يف اللجة على 

  .خالف يف هذا وحده حكم املريض املخوف عليه
  .لى الوصايا قدم آكدها على ما دونهوجتب الوصية مبوت املوصى وقبول املوصى له بعده وإذا ضاق الثلث ع

  .ويقدم املدبر يف الصحة على املبتل يف املرض ويقدم الواجب على التطوع ويقدم عتق العبد املعني على املطلق
وجتوز الوصية للقاتل والذمي وللميت إذا علم املوصى مبوته ومن أوصى بنوع من تركته وهي أنواع كثرية من عقار 

  وناض ورقيق

  .يون فأوصى جبملة الناض لرجل فأىب الورثة أن جييزوا فإهنم باخليار بني أن جييزوا مجيع الثلثوعروض ود
  فصل

  .أسباب التوارث ثالثة رحم ووالء ونكاح
  .والعلل املانعة من املرياث ثالثة كفر ورق وقتل

  .وال توارث بني مسلم وكافر وقليل الرق وكثريه وكماله ونقصه سواء



  .من مال وال دية مقتولة ويرث قاتل اخلطأ من ماله دون ديتهال يرث قاتل العمد 
وال يرث اجلنني إال بعد وضعه والعلم حبياته وذلك باالستهالل وهو الصراخ أو ما يقوم مقامه من طول مكث أو 

  .ارتضاع واختلف يف العطاس وال يرث مرتد وال يورث إذا مات على ردته أو قتل وماله فئ
 يتوارث الغرقى واهلدمي ومن جرى جمراهم ممن ال يعلم سبق موت أحدمها ويرث كل وال جيب مرياث بشك وال
  .واحد منهم أحياء ورثته

وما بقي من مرياث ولد املالعنة املعتقة ملوايل أمه والغريبة للمسلمني وولد الزنا ال حق بأمه ويتوارث توأمهما بأهنما 
  .أخوان ألم وتوأما املالعنة بأهنما شقيقان

بل دعوى األعاجم يف السيب ألنساهبم إال ببينة وما فضل عن ذوي السهام فللعصبة فإن مل يكونوا فللموايل وال يق
  .فإن مل يكونوا فلبيت املال وال يرد على ذوي السهام

 وأتوام املالعنة يتوارثان باألب واألم وأتوام الزانية واملغتصبة باألم وحدها وأتوام السبية من قبل األم واألب إذا
كانت الوالدة يف بلد اإلسالم وال مرياث لذوي األرحام ويعترب يف اخلنثى باملبال ويف املشكل نصف املرياثني وإذا 

اجتمع يف الشخص سببان يورث هبما ورث بأقوامها إال إبن عم يكون أخا ألم فإنه يرث هبما والزوج يكون ابن عم 
  .موليانفإنه يرث بالسببني معا وكذلك البنت والزوج يكونان 

  فصل
  .قد ذكرنا أن جهات التوارث ثالثة نسب ووالء ونكاح

والوارثون عشرة أصناف ولد الصلب ذكورهم وإناثهم وولد االبن ذكورهم وإناثهم وإن نزلوا واألبوان واجلد أب 
وبنوهم دون األب وآباؤه وإن علوا واإلخوة ذكورهم وإناثهم وبنو األخوة لغري األم دون بناهتم والعمومة لغري األم 

  .بناهتم وإن نزلوا والزوجان واملوايل ذكورهم وولدهم وباقي عصبتهم

وقد ألف الناس عبارات الفرضيني وهو الوارثون من الرجال عشرة االبن وابن االبن وإن سفل واألب واجلد أب 
  .األب وإن عال واألخ وابن لألخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سئل والزوج ومويل النعمة

  .ن النساء سبع االبنة وابنة االبن وإن سفلت واألم واجلة وإن علمت واألخت والزوجة وموالة النعمةوم
واملرياث بوجهني بتعصيب وبفرض والفروض ستة وهي النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن والثلثان 

  .ونصفها وهو الثلث ونصفه وهو السدس
األخت لألب وأم أو ألب والزوج مع عدم الولد أو ولد االبن والربع فالنصف خلمسة البنة الصلب وابنة االبن و

فرض الصنفني الزوج مع الولد أو ولد االبن والزوجة أو الزوجات مع عدمهم والثمن فرض صنف واحد وهو 
الزوجة والزوجات إذا اجتمعن مع الولد أو ولد االبن والثلثان فرض أربع االبنتني فصاعدا من بنات الصلب 

نتني فصاعدا من بنات االبن واالثنتني فصاعدا من األخوات لألب واألم أو ألب فقط واالثنتني فصاعدا من واالث
  .األخوات لألب

والثلث فرض لصنفني األم مع عدم الولد أو ولد االبن واالخوة وفرض االثنني فصاعدا من ولد األم والسدس 
بن واحد فروض اجلد واجلدة أو اجلدات إذا اجتمعن فرض سبعة فرض كل واحد من األبوين مع الولد أو ولد اال

  وفرض



بنات االبن مع بنت الصلب وفرض األخوات لألب مع األخت لألب واألم وفرض الواحد من ولد األم ذكرا كان 
  :أو أنثى وكل واحد من ذوي الفروض فذلك فرضه إذا انفرد عمن حيجبه عنه وحجبه عنه يكون إىل ثالثة أقسام

  :إسقاط: أحدها
  .حجب إىل نقصان منه وهو انتقال إىل فرض آخر دونه: واآلخر
إزالته عنه إىل تعصيب وإىل نقصان فنبدأ مبن فرضه النصف فنقول إن ابنة الصلب حيجبها عن النصف إىل : والثالث

 التعصيب بنو الصلب فقط الواحد فما زاد عليه فترث معهم للذكر مثل حظ األنثيني وحيجبها إىل النقصان بغري
تعصيب بنت أو بنات إن كن معها للصلب إال ابن معهن وينتقل فرض الكل إىل الثلثني ويقتسمنه على عدد 

رؤسهن وأما ابنة االبن فيحجبها عن النصف إىل التعصيب الواحد فصاعدا من بين االبن إخوة كانوا أو بين عمومة 
الصلب فقط فتنتقل إىل فرض آخر وهو السدس  فيأخذون املال للذكر مثل حظ األنثيني وحيجبها إىل النقصان بنت

  .تكمله الثلثني وحيجبها بنت االبن أو بنات ابن إن كن معها فيقتسمن الثلثني بينهن
وأما األخت األب واألم فيحجبها عن النصف إىل التعصيب صنفان إخوهتا ألبيها وأمها الواحد فما زاد فتقامسهم 

من بنات الصلب أو بنات االبن فإذا أخذت الواحدة النصف واجلماعة  للذكر مثل حظ األنثيني والواحدة فصاعدا
  .الثلثني أخذت األخت ما بقي بالتعصيب

وأما األخت لألب فيحجبها إىل التعصيب أخوهتا ألبيها وأمها أو ألبيها فتقامسهم على املفاضلة وحيجبها بنات 
ن قل أم كثر وحيجبها الواحدة من األخوات الصلب وبنات االبن إىل التعصيب فتأخذ معهن ما بقي بعد فروضه

  .لألب واألم إىل السدس تكمله الثلثني
  .وحيجبها أخوات إن كن معها فيكون فرضهن الثلثني

وأما الزوج فحجبه بنوع واحد وهو االنتقال إىل الربع فيحجبه الولد أو ولد االبن الواحد فأكثر الذكور واإلناث 
  .منه أو من غريه

الربع فإن الزوج ال حيجب عنه بوجه وحيجب الزوجة عنه الولد وولد االبن إىل الثمن فأما حجب أصحاب 
ومشاركة زوجة أخرى أو زوجات فيقتسمنه على عدد رؤوسهن وأما احلجب عن الثمن فإمنا يكون باملشاركة فيه 

لتعصيب فيقتسمنه على عدد رؤوسهن وأما حجب أصحاب الثلثني فيحجب بنات الصلب عنه بنو الصلب إىل ا
فيقتسمون للذكر مثل حظ األنثيني وليس فيه حجب إىل نقصان وأما بنات االبن فيحجبهن عنه إىل التعصيب بنو 
االبن فيتقسمون للذكر مثل حظ األنثيني وحيجبهن إىل النقصان بنت الصلب يأخذن السدس يقتسمنه على عدد 

  .رؤوسهن
  :نوعانوأما األخوات لألب واألم فيحجبهن عنه إىل التعصيب 

  .أحدمها األخوة لألب واألم فيقتسمون للذكر مثل حظ األنثيني
بنات الصلب وبنات االبن وإن سفلن الواحد فصاعدا فيقتسمن ما بقي بعد أخذ البنات فروضهن : والنوع اآلخر

على عدد رؤوسهن بالتعصيب وأما األخوات لألب فيحجبهن عن الثلثني إىل التعصيب اإلخوة لألب فيقتسمون 
لذكر مثل حظ األنثيني وبنات الصلب وبنات االبن على سبيل حجب األخوات لألب واألم وحيجبهن إىل السدس ل

األخت لألب واألم وأما حجب أصحاب الثلث فإن األم حيجبها عنه إىل السدس الولد وولد الولد واالثنان فصاعدا 
تني ومها زوج وأبوان وزوجة وأبوان فيأخذ من اإلخوة أو األخوات وحيجبها عنه األب إىل ثلث ما بقي يف مسئل

  .ثلث ما بقى عن فروض الزوجني فمرة يكون السدس ومرة يكون الربع



وأما اإلخوة واألخوات لألم فال يتصور فيهم حجب إال اإلسقاط وأما حجب أصحاب السدس فيحجب بنات 
األخت لألب واألم حيجبهن اإلخوة االبن عنه مع بنت الصلب بنو االبن إىل املقامسة وكذلك األخوات لألب مع 

لألب وأما احلجب الذي هو اإلسقاط فإنه ال يكون يف ثالثة أصناف وهم ولد الصلب واألبوان والزوجان ويكون 
  .فيمن عداهم

وأما ولد االبن فال حيجبهم إال ذكور ولد الصلب فقط وحيجب إناثهم االثنان فصاعدا من إناث ولد الصلب إذا مل 
لد االبن ذكر يف درجتهن أو أنزل منهن وأما األجداد فال حيجبهم إال اآلباء وكل أب حيجب من يكن مع إناث و

  .فوقه فاألب دنية حيجب اجلد أباه واجلد حيجب أباه وهو جد األب على هذا
واألخوة واألخوات لألب واألم حيجبهم البنون وبنو البنني واألب وحيجب اإلخوة واألخوات لألب ذكور اإلخوة 

ب واألم وكل من حيجبهم وحيجبهم األخوات واألم مع البنات وحيجب إناث ولد األب االثنتان فصاعدا من لأل
إناث ولد األب واألم إال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن خاصة وأما ولد األم فيحجبهم أربعة الولد وولد االبن 

هم وحيجبهم اجلد واإلخوة لألب واألب واجلد وحيجب بين اإلخوة لألب واألم آباؤهم وكل من حجب آباؤ
وحيجب بنو اإلخوة لألب آباؤهم وكل من حجبهم وحيجبهم اجلد وبنو اإلخوة لألب واألم وحيجب العمومة بنو 

  .اإلخوة ومن حيجبهم وحيجب بين العمومة وكل من حجبهم
اجلملة مث نتكلم وال يرث موىل وهناك عصبة وحيجب اجلدات األمهات على سبيل حجب اآلباد األجداد وهذه يف 

  .عن التفصيل
  فصل

أما بنو الصلب فإن االبن الواحد جيوز املال إذا انفرد واالثنان واجلماعة يقتسمون املال بالسواء وإذا اجتمع الذكور 
  واإلناث اقتسموا املال للذكر مثل حظ

بن فمرياثهم مع عدم ولد األنثيني وفرض الواحدة إذا انفردت النصف وفرض االثنتني فصاعدا الثلثان وأما ولد اال
  .الصلب على سبيل مرياث ولد الصلب مجلة بغري تفصيل

ومرياثهم مع إناث ولد الصلب أن يأخذ ذكورهم ما فضل عن فرض اإلناث بالتغصيب وإن كان معهم إناث 
ماعة قامسوهن للذكر مثل حظ األنثيني وأما إناثهم فيأخذون مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثني الواحدة واجل

  .ويسقطهن مع االثنتني فصاعدا إال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
وأما إذا انفردت فمرياثهن كمرياث إناث ولد الصلب للواحدة النصف ولالثنتني فصاعدا الثلثان وإن كان معهن 

فإن كان معهن إناث فقط أنزل ذكر تقامسوا على املفاضلة وإن كان معهن ذكور أنزل منهن أخذوا الفاضل عنهن 
من درجتهن سقط من سفل منهن مبن عال إذا كن اثنتني فصاعدا إال أن يكون مع النوازل ذكر يف درجتهن أو أنزل 

  .منهن
وأما األب فإذا انفرد حاز املال بالتعصيب فإن كان معه ذو فرض سواء إناث ولد الصلب وولد االبن أخذوا 

صيب وأما مرياثه مع ولد الصلب وولد االبن فيفرض له مع ذكورهم وإناثهم فروضهم وأخذ هو الباقي بالتع
  .السدس مث إن فضل عن إناثهم فضل آخذه بالتعصيب

وأما األم ففرضها الثلث إال مع الولد وولد االبن واالثنني من اإلخوة واألخوات فإن فرضها مع هؤالء السدس وإن 
  .الزوج أو الزوجة ثلث ما بقىكان معها أب وزوج أو زوجة ففرضها بعد أخذ 



وأما اجلد فيجوز املال إذا انفرد ويأخذ السدس مع الولد وولد االبن إذا مل يكن إخوة وأخوات على سبيل مرياث 
  .األب

فأما مرياثه مع اإلخوة واألخوات فيقاسم ذكورهم بالسواء ما كانت املقامسة أحظى له من ثلث مجيع املال ويقاسم 
نفردون للذكر مثل حظ األنثيني كإخوهتن وإذا اجتمع إخوة وأخوات كان اجلد كأخ معهم يف كذلك إناثهن إذا ا

مقامسة ومرياثه مع ولد األب إذا انفردوا كمرياثه مع ولد األب واألم وكل هذا يراعى فيه األحظ له من املقامسة أو 
  :ءالثلث فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه مث نظر يف األحظى له من ثالثة أشيا

أما املقامسة أو ثلث ما بقي أو سدس من رأس املال إال يف مسألة واحدة وهي األكدرية وهي زوج وأم وأخت ألب 
  .وأم وجد فإنه إذا فرض له السدس مجع حقه وحق األخت وقسم بينهما للذكر مثل حظ األنثيني

امسوه مث رجع ولد األب واألم على وإذا اجتمع ولد األب مع ولد األب واألم واجلد عاذوه هبم إخوة األب وأم وق
ولد األب فيأخذون ما معهم على سبيل فروضهم ولو مل يكن جد فإن فضل شيء كان لولد األب وإن مل يفضل فال 
شيء هلم ومثال ما ال يفضل أن يكون جد وأخ ألب وأم وأخ ألب فيقسمون املال أثالثا مث يأخذ األخ لألب واألم 

شيء ومثال ما يفضل أن يكون جد وأخت ألب وأم وأخ ألب فيقامسهم اجلد للذكر  ما مع األخ لألب ويبقي بغري
مثل حظ األنثيني على مخسة أسهم للجد سهمان ولألخ سهمان وألخت سهم مث ترجع األخت على األخ لألب 

  .فتأخذ متام النصف ويأخذ األخ ما فضل
كان معها أخرى اشتركتا فيه وال يرث منهن إال وأما اجلدات فقد ذكرنا أن فرض الواحدة السدس إذا انفردت فإن 

جدتان أم األم وأمهاهتا وأم األب وأمهاهتا وال ترث أم جد وإذا اجتمع جدتان فإن كانت من جنس واحد فالسدس 
للقرىب وتسقط البعدي كأم أم وأمها وأم أب وأمها وإن كانت من جهتني أسقطت القرىب من جهة األم البعدي من 

  .سقط القرىب من جهة األب البعدي من جهة األم بل تشتركان يف السدسجهة األب وال ت

وأما مرياث اإلخوة واألخوات لألب واألم واإلخوة لألب فعلى سبيل مرياث ولد الصلب واالبن واألخ لألب 
نثيني واألم إذا انفرد حاز املال وإن كانوا إخوة اقتسموا بالسواء فإن كان معهم إناث اقتسموه للذكر مثل حظ األ

وفرض الواحدة إذا انفردت النصف واألنثيني فصاعد الثلثان وفرض ولد األب إذا انفردوا كمرياث ولد األب 
  .واألم فأما إذا اجتمعوا معهم فإن ذكور ولد األب واألم يسقطون ولد األب مجلة

د فرض اإلناث ويأخذ فإذا اجتمع ولد األب مع إناث ولد األب واألم فإن ذكورهم يأخذون ما بقي بالتعصيب بع
إناثهم مع الواحدة من إناث ولد األب واألم السدس تكمله الثلثني ويسقطن مع األنثتني إال أن يكون معهم ذكر 

  .يف درجتهن خاصة فيعصبهن
وأما ولد األم فللواحد السدس ولالثنني فصاعدا الثلث الذكر واألنثى فيه سواء فإذا اجتمع معهم ولد األب أو ولد 

ألم كانوا كسائر أهل السهام ال حجب بينهم وال إسقاط إال يف موضع واحد وهو أن جيتمع زوج وأم األب وا
واثنان من ولد األم وأخ أو أخوات ذكور من ولد األب واألم فها هنا يشاركون ولد األم يف الثلث وتسمى هذه 

  .املسألة املشتركة
م ولد األب واألم على ولد األب ومن كان منهم أخا ألم وأما العمومة وبنو العمومة فريثون بالتعصيب ويقدم منه

  .أخذ بالفرض والتعصيب وال يرث إناثهم وقد تقدم مرياث الزوجني واملوايل
  فصل



وأصول مسائل الفرائض سبعة مبنية على الفروض وقد ذكرنا أن الفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان 
  .والثلث والسدس

ي االثنان والثالثة واألربعة والستة والثمانية واالثىن عشرة واألربعة والعشرون فاالثنان وأصول املسائل السبعة وه
  النصف وما بقى وللنصفني

  .كزوج وأخت ألب وأم أو لألب فأما ما بقي فليست له مسألة بعينها فال وجه لذكره
ف وللربع وثلث ما بقى وهذا يف امرأة وأما الثالثة فللثلث والثلثني اجتمعا أو انفردا واالربعة للربع وللربع والنص

وأبوين خاصة والسنة للسدس وللنصف والسدس والثلث والنصف وللنصف والثلثني وللثلثني والسدس وللنصف 
والثلثني والسدس وللنصف وثلث ما بقى وهذا يف زوج وأبوين خاصة وللثلثني والسدسني وأكثر هذا بالعول وأما 

ا االثىن عشر فال تكون بفرض منفرد وإما تكون باجتماع الربع مع االثالث الثمانية فللثمن وله وللنصف وأم
واالسداس ورمبا اجتمع معه النصف ولكن األصل ما ذكرناه وأما األربعة والعشرون فخاصيتها يف اجتماع الثمن 

  .مع األثالث واألسداس وقد جيتمع مع ذلك النصف
االثىن عشر واألربعة والعشرون فاألربعة ال تعول فعول الستة واعلم أن ثالثة من هذه األصول تعول وهي الستة و

إىل السبعة كزوج وأختني ألب وأم أو ألب أو زوج وأخت ألب وأم وأخت ألب وإىل مثانية كزوج وثالثة أخوات 
مفترقات وإىل تسعة كزوج وأم وثالث أخوامت فترقات وإىل عشرة كزوج وأم وأختني ألب وأختني ألم وهذه هناية 

  .الستة و تسمى ما عال إىل عشرة أم الفروج عول
وأما اإلثنا عشر فعوهلا إىل ثالثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإىل مخسة عشر كزوجة وأم وثالث أخوات مفترقات 

  .وإىل سبعة عشر كزوجة وجدة وأختني ألب وأختني ألم وهذا هناية ما تعول إليه اإلثنا عشر
ان أخوات ألب وأربع أخوال ألم وتسمى أم األرامل ورمبا ألغزتفيقال ومن هذا العول ثالث زوجات وجدتان ومث

  .لك سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا فاقتسمتها دينارا دينارا

  .وعول األربعة والعشرون عول واحد وهو إىل سبعة وعشرين ومن مسائله زوجة وأبوان وابنتان
  فصل

م فأغىن ذلك عن ضرب وإذا مل تنقسم عليهن فانكسرت إما وإذا انقسمت السهام على الورثة فقد صحت عليه
على بعضهن أو على مجيعهم فذلك يتفرع إىل وجوه كثرية منها أن تنكسر على حيز من الورثة فقط فال توافق 
سهامهم أبداهنم فهذا بابه أن نضرب عدد املنكسر عليهم يف املسألة أو يف عوهلا إن كانت عائلة فما انتهى بك 

  .يه فمنه تصحالضرب إل
مثاله زوج وإخوة ألب فهي من اثنني للزوج النصف سهم ويبقى سهم لألخوات وينكسر عليهم فتضرب عددهم 

  .يف املسألة فإن كانوا ثالثة ضربتها يف املسألة فكانت ستة للزوج النصف ثالثة ويبقى ثالثة لإلخوة وهم ثالثة
لسهامهم فتأخذ العدد املوافق من أبداهنم لسهامهم فتضربه  ومنها أن تنكسر على حيز واحد وتكون أبداهنم موافقة

يف املسألة فما بلغ فمنه تصح واملوافقة هي أن تكون ألبداهنم جزء صحيح وتكون لسهامهم مثله كان منتسبا أو 
أصح كنصف ونصف وربع وربع وواحد من إحدى عشر أو ثالثة عشرا وسبعة عشر أو تسعة عشر ومثاله زوجة 

صلها من أربعة للزوجة الربع سهم والباقي وهو ثالثة لإلخوة وهم ستة ال تصح عليهم وجتد لعددهم وستة إخوة أ
ثلثا صحيحا ولسهامهم مثله فتضرب ثلث عددهم وهو اثنان يف املسألة فتكون مثانية تنقسم عليهم فإذا أردت 



  .ملةمعرفة نصيب كل واحد من الورثة فأضرب تفصيل سهام املسألة فيما ضربت فيه اجل
ومنها أن تنكسر على صنفني خمتلفني وأبداهنم ال توافق سهامهم فبابه أن تضرب أحد العددين يف اآلخر فما حصل 

معك فاضربه يف املسألة أو يف عوهلا إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح مث اعمل يف معرفة نصيب كل واحد من 
  الورثة

ا من أربعة وسهام كل واحد من احليزين منكسر عليه وال على ما بينت لك ومثاله زوجتان ومخسة أخوة أصله
يوافقه بوجه فتضرب أحد العددين يف اآلخر فتكون عشرة مث يف املسألة فتكون أربعني ومنها تصح فإذا أردت أن 
تعرف حصة الزوجني فقد كان هلما من األربعة سهم مضروب هلما فيما ضربت القريضة فيه وهو عشرة فيكون 

  .خوة ثالثة مضروبة هلم فيما ضربت القريضة فيه فتكون ثالثنيعشرة وكان لإل
ومنها أن تنكسر على صنفني متسأويني يف األعداد من غري موافقة بينهما وبني سهامهما فبابه أن تضرب أحد 

العددين يف سهام املسألة ويكون العدد اآلخر كأنه مل يكن كأربع زوجات وأربعة إخوة فنضرب أحد األربعني يف 
  .ملسألة وهي أربعة فتكون ستة عشر ومنها تصحا

ومنها أن تنكسر على جنسني ال موافقة بني أعدادمها وسهامهما ومها يتداخالن ومعىن التداخل أن يكون أحدمها 
جزءا من اآلخر كاثنني من أربعة وثالثة من تسعة فهذا يكتفي فيه بضرب العدد األكثر ويصري األقل كأنه مل يكن 

ع زوجات ومثانية إخوة أصلها من أربعة وينكسر على الفريقني وعدد الزوجات داخل يف عدد وذلك مثل أرب
  .اإلخوة فيكتفي بعدد اإلخوة فتضربه يف املسألة فيكون اثنني وثالثني ومنها تصح

 ومنها أن تنكسر على حيزين يتفق أعدادمها من غري موافقة بينهما وبني سهامهما فبابه أن تضرب وفق أحدمها يف
  .اآلخر مث يف املسألة

أربع زوجات وأخت ألب وأم وستة عمومة أصلها من أربعة وتنكسر على الزوجات والعمومة وال موافقة : مثاله
بينهما وبني سهامهما وأعدادمها يتفق باإلنصاف فتضرب نصف أيهما شئت يف كل اآلخر فيكون اثىن عشر مث يف 

جه معرفة املوافقة أن تسقط أقل العددين من أكثرمها أبدا إىل أن يبقى املسألة فتكون مثانية وأربعني ومنها تصح وو
من األكثر أقل من العدد األقل فتسقط من األقل فإن فىن به فاملوافقة بينهما بواحد من العدد الذي فىن به كائنا من 

  كان فإن مل يغن به

  .ك إذا قيل لك مب توافق الستة مخسة عشرنقصت ما بقي من األقل أبدا فإن بقي واحد فال موافقة بينهما مثال ذل
فبابه أن تسقط الستة من مخسة عشر فإذا أسقطها مرتني علمت أنه بقى ثالثة فتسقطها من الستة فتفىن هبا فتكون 

املوافقة بواحد من ثالثة وهي الثلث وكذلك إذا قيل لك مب توافق الستة والستون الثمانية والثمانني فبابه أن تسقط 
ستني من الثمانية فيبقى اثنان وعشرون فتسقطها من ستة وستني فتفىن هبا فتعلم أن املوافقة بواحد من اثنني الستة وال

وعشرين فتضرب وفق الستة والستني وهو ثالثة يف مثانية ومثانني أو وفق الثمانية والثمانني وهو أربعة يف ستة وستني 
  .خرفيغنيك ذلك عن ضرب مجلة أحد العددين أحدمها يف اآل

ومنها أن تنكسر على حيزين يوافق أحدمها سهامه ويكون وفقه مسأويا للعدد اآلخر فتكتفي بضرب أي املتسأويني 
يف املسألة مثاله بنت وأربع زوجات وأربعة إخوة وأربع أخوات ألب أصلها من مثانية لالبنة النصف أربعة 

ة ينكسر عليهم ويوافق عددهم سهامهم باألثالث وللزوجات الثمن سهم ينكسر عليهن وال يوافق ولولد األب ثالث
فتأخذ وفق عددهم وهو أربعة فتجده مسأويا لعدد الزوجات فتضرب أيهما شئت يف املسألة فتكون اثنني وثالثني 



  .ومنها تصح
ومنها أن تنكسر على حيزين يوافق أحدمها سهامهم ويكون وفقه ومجلة احليز اآلخر متداخلني فهذا يكتفي فيه 

األكثر كما تفعل ذلك يف مجلة العددين املتداخلني مثاله أربع زوجات ومثانية إخوة ومثان أخوات أصلها من بضرب 
أربعة للزوجات سهم ينكسر عليهن وال يوافق ولد األب ثالثة وأعدادهم أربعة وعشرون ينكسر عليهم ويوافق 

ا فتضرب الثمانية يف املسألة وهي أربعة باألثالث فتأخذ ثلث عددهم وهو مثانية فتجد عدد الزوجات داخال فيه
  .فتكون اثنني وثالثني ومنها فتصح

ومنها موافقة املوافقة وهي أن تنكسر على حيزين يوافق عدد أحدمها سهامه مث يكون وفقه موافقة جلملة عدد اآلخر 
  فبابه أن توفق بني وفق عدد املوافق

خذت جزءها من أحدمها فتضربه يف كل اآلخر مثاله مثان بنات لسهامه وبني مجلة العدد اآلخر إذا عرفت املوافقة أ
وستة بين ابن أصلها من ثالثة للبنات الثلثان بسهمني ينكسر عليهن ويوافق باإلنصاف فريجعن إىل أربع وسهم بين 

نصاف االبن ينكسر عليهن وال يوافق وفق أعداد البنات الذي هو األربعة يوافق مجلة عدد بين االبن وهو ستة باإل
  .فتضرب نصف أحدمها يف كل اآلخر فيكون اثىن عشر مث يف أصل املسألة فيكون ستة وثالثني ومنها تصح

ومنها والباب حباله أن يكون وفق أحدمها ومجلة العدد اآلخر خمتلفني فبابه أن تضرب وفق العدد املوافق لسهامه يف 
بنات ومخسة بين ابن أصلها من ثالثة للبنات الثلثان سهمان مجلة العدد اآلخر مث تضرب ما بلغ يف املسألة مثاله أربع 

ينكسر عليهن ويرجعن باملوافقة إىل اثنني وسهم بين االبن ينكسر عليهم وال يوافق فتضرب وفق عدد البنات وهو 
  .اثنان يف مجلة عدد بين االبن فيكون عشرة مث يف املسألة فيكون ثالثني ومنها تصح

ملنكسر عليهما عددمها موافق لسهامها ووفقهما متسأويان أو متداخالن أو متفقان أو ومنها أن يكون اجلنسان ا
  .متباينان فبابه إنك إذا عرفت وفق كل واحد منها جعلته كأصل العدد وعملت فيه ما تعمل يف أصله وقد بيناه

ا يف بعض فما اجتمع ومنها أن يكون الكسر على ثالثة أصناف خمتلفة غري موافقة لسهامها فبابه أن تضرب بعضه
فاضربه يف املسألة أو عوهلا إن كانت عائلة ومثاله ثالث أخوات ألب و مخس ألم وجدتان أصلها من ستة وتعول إىل 

سبعة فإذا ضربت األصناف بعضها يف بعض وجدهتا ثالثني فتضرب هبا يف املسألة بعوهلا وهي سبعة فتكون مائتني 
  . الثالثني ومنها تصحوعشرة من له شيء من سبعة مضروب له يف

ومنها أن تكون األحياز الثالثة موافقة لسهامها ووفقها فيه أحد األقسام األربعة وهي املتسأواة أو املتداخلة أو 
  .االتفاق أو االختالف فتعمل فيه كما تعمل يف احليزين وقد ذكرناه

  .وكذلك الكسر على أربعة أحياز وهو هناية ما تنكسر عليه
سالة مخسة أحياز فما زاد فال بد أن تصح على بعضها وألهل الفرائض طريقة يف احلساب واألعداد وإن كان يف امل

  .اليت يوافق بعضها بعضا ينقسم إىل طريقني يؤديان إىل شيء واحد
فالبصريون يسموهنا املوقوفة والكوفيون ال يلقبوهنا بأكثر من االتفاق فأما الكوفيون فإهنمن يوفقون بني عدد وبني 

دد آخر مث يضربون وفق أحدمها يف مجلة العدد اآلخر فما اجتمع وفقوا بينه وبني العدد الثالث فما اجتمع ضربوا ع
  .وفق أحدمها يف كل اآلخر فما اجتمع ضربوه يف املسألة

ل وأما البصريون فإهنم يوفقون أحد األحياز مث يوفقون بينه وبني كل واحد من األحياز الباقية فما حصل من وفق ك
واحد من االحياز عملوا فيه ما يعملونه يف أصل األعداد من األقسام فما حصل من ذلك ضربوه يف العدد املوقوف 



مث يف أصل املسألة مثاله سبع وعشرون بنتا وست وثالثون جدة ومخس وأربعون أختا ألب فعلى طريقة الكوفيني إذا 
فقان باالتساع فتضرب تسع أحدمها يف كل اآلخر فتجده وفقت بني السبع والعشرين والستة والثالثني وجدهتما يت

مائة ومثانية فتوافق بينهما وبني اخلمس واألربعني فتجده تتفق باالتساع فتضرب تسع أحدمها يف كل اآلخر فيكون 
  .مخسمائة وأربعني مث يف املسألة فتكون ثالثة آالف ومائتني وأربعني ومنها تصح

ألحياز واألحسن عندهم إيقاف األكثر فتوقف اخلمس واألربعني وإذا وفقت وعلى طريقة البصريني يوقف أحد ا
بينها وبني السبعة والعشرين وجدهتا يتفقان باالتساع فتأخذ تسع السبعة والعشرين وهو ثالثة مث توفق بني الستة 

ربعة مث جتد وفقني والثالثني وبني اخلمس واألربعني فتجدمها يتفقان باالتساع فتأخذ تسع الستة والثالثني وهو أ
  .خمتلفني فتضرب أحدمها يف اآلخر فيكون اثىن عشر يف العدد املوقوف فيكون مخسمائة وأربعني مث يف أصل املسألة

  فصل
  .يف املناسخات صفتها أن ميوت بعض الورثة قبل قسمة املال ويتفرع ذلك إىل بطن ثالث ورابع إىل ما ال يتناهى

ت الثاين هم بقية ورثة امليت األول يرثون الثاين على الوجه الذي ورثوا األول ووجه أن تنظر فإن كان ورثة املي
فإنك تقسم التركة بينهم على أعدادهم وتدع املسألة الثانية ألن االشتغال هبا ال يفيد إال الضرب واحلساب الذي ال 

وت أحدهم فالوجه أن نقول أن يرجع إىل إثبات فائدة ومثاله أن ميوت رجل عن ثالثة بنني فال يقسم املال حىت مي
التركة بينهما على سهمني ألن حصة امليت الثاين قد صارت إىل أخويه إذا مل يترك غريمها وإن كان معهما من يرث 

من األول وال يرث من الثاين فإنك تفرد ذلك الوارث بنصيبه وتعمل يف حصة الباقيني على ما تقدم ومثاله امرأة 
وثالث بنات والزوج ليس بأبيهم فلم يقسم املال حىت مات ابنان وابنتان فإنك جتعل  توفيت عن زوج وثالثة بنني

املسألة كأهنا ماتت عن زوج وابن وابنة فتعطى الزوج الربع وما بقي بني االبن واالبنة للذكر مثل حظي األنثيني وال 
  .فائدة يف التطويل

يرث الثاين دون األول أو األول دون الثاين فبابه أن  فأما إذا كان الورثة األحياء غري عصبة للميتني وفيهم من
تصحح املسألة األوىل وتعرف حصة امليت الثاين منها مث تصحح مسألته مث تنظر فإن انقسمت تركته على مسألته فإن 

املسألتني تصحان مما صحت منه األوىل مثاله زوج ومخس أخوات مات الزوج قبل القسمة عن ابنني وابنة فإذا 
  .وجدت املسألة األوىل تصح من عشرة للزوج مخسة وهي مسألته فتصح املسألتان من عشرةنظرت 

فإن كانت تركة امليت الثاين ال تنقسم على مسألته فال خيلو أن يكون سهامه من املسألة األوىل يوافق مسألته أو ال 
  .سألتان تصحان منهيوافق فإن مل يوافق ضربت مجلة املسألة الثانية يف مجلة األوىل فما بلغ فامل

ومعرفة نصيب كل وارث من املسألة األوىل بأن تضرب سهامه منها يف املسألة الثانية ومعرفة نصيب كل وارث من 
املسألة الثانية بأن تضرب سهامه منها يف سهام امليت الثاين من املسألة األوىل ومثاله زوج وثالثة إخوة مث مات الزوج 

ملسألة األوىل تصح من ستة للزوج ثالثة ولكل أخ سهم واملسألة الثانية من مثانية وال وخلف ثالثة بنني وابنتني فا
موافقة بني الثالثة وبني الثمانية فنضرب املسألة الثانية يف األوىل فتكون مثانية وأربعني فمنه تصح املسألتان من له 

ملسألة الثانية مضروب له يف سهام امليت الثاين شيء يف املسألة األوىل مضروب له يف املسألة الثانية ومن له شيء من ا
من األوىل فحصة اإلخوة من األوىل ثالثة أسهم مضروب هلم يف مثانية فتكون أربعة وعشرين وحصة ورثة امليت 

  .الثاين مثانية مضروب هلم فيما مات عنه ميتهم من األوىل وهو ثالثة فتكون أربعة وعشرين
افق سهامه من املسألة األوىل ضربت اجلزء الوفق من مسألته يف مجلة املسألة األوىل فإن كانت مسألة امليت الثاين تو



فما بلغ فمنه تصح املسألتان ومعرفة نصيب كل وارث بأن تضرب سهامه من املسألة األوىل يف الوفق من الثانية 
واملسألة على حاهلا لو مات الزوج  ومن له سهام من الثانية ضربتها يف وفق سهام امليت الثاين من املسألة األوىل مثاله

عن ابنني وابنتني مسألته من ستة وسهامه من األوىل ثالثة يتفقان باألثالث من له شيء من املسألة األوىل مضروب له 
يف وفق الثانية وهو اثنان ومن له شيء من الثانية مضروب له يف وفق سهام امليت الثاين وهو واحد وعلى هذا جتري 

  .بابمسائل هذا ال
  فصل

وإذا أردت قسمة التركة وهي دنانري أو دراهم على السهام فلذلك ثالثة طرق أحدها أن تقدر الفريضة وتعرف 
  سهام كل وارث فإذا أردت ما خيصه

فاضرب سهام كل وارث يف التركة مث اقسم على عدد سهام املسألة فما بلغ فهو خصته مثاله زوج وأم وأخت ألب 
ملسألة من مثانية بالعول فإذا أردت معرفة نصيب الزوج فاضرب سهامه وهي ثالثة يف التركة والتركة عشرون دنارا ا

تكن ستني فأقسم له على سهام املسألة من كل مثانية دينارا تكون سبعة دنانري ونصفا ولألم على هذا مخسة دنانري 
  .ولألخت سبعة دنانري ونصف

التركة مث تصنع يف الوفقتني ما كنت صانعة يف اجلملتني مثاله  والطريق الثاين أن توفق بني سهام املسألة وعدد
واملسألة حباهلا أن الثمانية توافق العشرين باألرباع وخصة الزوج من مثانية ثالثة فتضرب له يف وفق العشرين وهي 

  .مخسة فتكون مخسة عشر فتقسم له على وفق الثمانية وهو اثنان فتكون سبعا يف حصة كل وارث
الثالث أن تقسم التركة على سهام املسألة فما خرج لكل سهم ضربته يف حصة كل وارث فما بلغ علمت والطريق 

أنه نصيبه مثاله واملسألة على حاهلا إنا إذا قسمنا العشرين على الثمانية خرج لكل سهم ديناران ونصف وللزوج 
  .ثالثة أسهم وإذا ضربته يف االثنني والنصف كان سبعة ونصفا

 التركة كسر بسطها من نوع ذلك مث عملت فيها على ما تقدم فإن كانت التركة مشتملة على دنانري فإن كان يف
وعرض مثل ثوب أو سيف فأخذ بعض الورثة ذلك حبصته فأحببت أن تعلم قدر قيمته فبابه أن تسقط سهامه من 

باقي سهام املسألة فما بلغ فهو املسألة على ما بيناه مث تضرب سهام هذا الوارث يف التركة فما بلغ قسمته على 
  .حصته وهو قدر قيمة العرض

أخت وأم وعم والتركة مخسة عشر دينارا وثوبا أخذت األخت الثوب حبصتها فاملسألة من ستة لألخت ثالثة : مثاله
تسقط سهامها فيبقى من املسألة ثالثة لألم سهمان وللعم سهم فتضرب سهام األم ومها اثنان يف التركة فيكون 

الثني مث تقسم هلا على ثالثة فيكون عشرة وللعم نصف ذلك مث تضرب سهام األخت وهي ثالثة يف التركة فتكون ث
  .مخسة وأربعني فتقسمها على ثالثة فتكون مخسة عشر وذلك قيمة الثوب

  .وهلذا الباب فروع كثرية
  .واحلمد هللا رب العاملني
  انتهى كتاب التلقني

  .البغداديأليب حممد عبدالوهاب املالكي 
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