
لعالمة خليل: كتاب    خمتصر ا
اجلندي: املؤلف  إسحاق  بن   خليل 

  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة املؤلف

احلمد هللا محدا يوايف ما : يقول الفقري املضطر لرمحة ربه املنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق املالكي
الكرم ال أحصي ثناء عليه هو كما أثىن على نفسه ونسأله تزايد من النعم والشكر له على ما أوالنا من الفضل و

والصالة والسالم على حممد سيد العرب  ١اللطف واإلعانة يف مجيع األحوال وحال حلول اإلنسان يف رمسه
  .والعجم املبعوث لسائر األمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل األمم

  :وبعد
وهلم معامل التحقيق وسلك بنا وهبم أنفع طريق خمتصرا على مذهب اإلمام مالك بن أنس  فقد سألين مجاعة أبان اهللا يل

إىل اختالف " أول"للمدونة وبـ" فيها"رمحه اهللا تعاىل مبينا ملا به الفتوى فأجبت سؤاهلم بعد االستخارة مشريا بـ
اره هو يف نفسه وباالسم فذلك لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك الختي ٢للخمي" االختيار"شارحيها يف فهمها وبـ

  ٣البن يونس" الترجيح"الختياره من اخلالف وبـ
  ـــــــ

  .قربه: رمسه -١
تفقه على ابن حمرز وأيب إسحاق ، كان فقيها فاضال، املعروف باللخمي، هو أبو احلسن على بن حممد الربعي -٢

تويف سنة اربعمائة ، احلميد الصفاقصي وغريهم وعبد ، وتفقه عليه أبو عبد اهللا املارزي والكالعي، التونسي وغريهم
  .ومثان وسبعني

له ، وعتيق بن الفرضي، تفقع على أيب احلسن احلصائري، هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن يونس التميمي -٣
  . تويف سنة اربعمائة وإحدى ومخسني، كتاب جامع ملسائل املدونة وغريها

فذلك لالختالف " خالف: "كذلك وحيث قلت ٢للمازري" القول"كذلك وـب ١البن رشد" الظهور"كذلك وـب
وحيث ذكرت قولني أو أقواال فذلك لعدم خمتصر اطالعي يف الفرع على أرجحية منصوصة وأعترب من  ٣يف التشهري

إىل أن شيخا غري الذين قدمتهم صحح هذا أو " استحسن"أو " صحح"املفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشري بـ
  .إىل خالف مذهيب" لو"لتردد املتأخرين يف النقل أو لعدم نص املتقدمني وبـ" رددالت"استظهره وبـ

ياهللا أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى يف شيء منه واهللا يعصمنا من الزلل ويوفقنا يف القول 
ع واخلشوع وخطاب والعمل مث أعتذر لذوي األلباب من التقصري الواقع يف هذا الكتاب وأسأل بلسان التضر

التذلل واخلضوع أن ينظر بعني الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما خيلص مصنف 
  .من اهلفوات أو ينجو مؤلف من العثرات

  ـــــــ
تفقه على أيب جعفر ابن ، هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب من كبار فقهاء األندلس يف عصره -١



  .وتفقه عليه القاضي عياض وغريه تويف سنة مخسمائة ومخس وتسعني، ق وغريهمرزو
كان معروفا بكثرة العلم ودقة النظر أخذ عن اللخمي وابن ، هو ابو عبد اهللا حممد بن عمر التميمي املارزي -٢

  .الصائغ وغريمها وأخذ عنه القاضي عياض إجازة تويف سنة مخسمائة وست وثالثني
  .م يف القول باألرجح واألشهر وحنو ذلكيعين اختالفه -٣

  يف العبادات وما يتعلق هبا: القسم األول

  باب يف أحكام الطهارة وما يناسبهما

  مدخل

  باب يف أحكام الطهارة وما يناسبهما
يرفع احلدث وحكم اخلبث باملطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بال قيد وإن مجع من ندى أو ذاب بعد مجوده أو 

أو  ١يمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارهتما أو كثريا خلط بنجس مل يغريه أو شك يف مغريه هل يضركان سؤر هب
فيه ولو  ٣وإن بدهن الصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو مبتولد منه أو بقراره كملح أو مبطروح ٢تغري مبجاوره

ال مبتغري لونا أو  ٥به إن صنع ترددويف االتفاق على السلب  ٤قصدا من تراب أو ملح واألرجح السلب بامللح
  .طعما أو رحيا مبا يفارقه غالبا من طاهر أو جنس كدهن خالط أو خبار مصطكي وحكمه كمغريه

ويضر بني تغري حببل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تنب واألظهر يف بئر البادية هبما اجلواز ويف 
 التطهري مباء جعل يف الفم قوالن وكره ماء مستعمل يف حدث ويف غريه جعل املخالط املوافق كاملخالف نظر ويف

تردد ويسري كآنية وضوء وغسل بنجس مل يغري أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب مخر وما أدخل 
 على فيه وقت ٧وإن ريئت ٦يده فيه وما ال يتوقى جنسا من ماء ال إن عسر االحتراز منه أو كان طعاما كمشمس

  استعماله عمل
  ـــــــ

القياس أن الشيء مىت شك يف حكمه رد إىل أصله : ال بأس مباء البئر تننت من احلمأة وغريها وقال: قال ماملك -١
  ]. ١/٢٥: املدونة[ واألصل يف املاء الطهارة والتطهري 

  .أن املاء تغري مبجاورة شيء له: أي -٢
  .بشيء طرح فيه: أي -٣
  .رجح القول بسلب طهورية املاء بامللح املطروح فيهأن ابن يونس : يعين -٤
أهنم قد اختلفوا يف حكم امللح املطروح يف املاء؛ هل هو كالتراب يف عدم سلبه الطهورية املاء وهو : يعين -٥

  .أم أنه يسلبه طهوريته؟ وبه قال البعض، املشهور
  .مسخن باملش: أي -٦
  . رؤيت: يعين -٧



سائلة براكد ومل يتغري ندب نزح بقدرمها ال إن وقع ميتا وإن زال تغري النجس ال عليها وإذا مات بري ذو نفس 
: بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خرب الواحد إن بني وجهها أو اتفقا مذهبا وإال فقال

  .يستحسن تركه وورود املاء على النجاسة كعكسه

  سة فصل يف بيان األعيان الطاهرة من األعيان النج

  فصل يف بيان األعيان الطاهرة من األعيان النجسة

وجزؤه إال حمرم األكل وصوف ووبر وزغب  ٣وما ذكي ٢والبحري ولو طالت حياته برب ١الطاهر ميت ما ال دم له
ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت واجلماد وهو جسم غري حي ومنفصل عنه إال املسكر واحلي ودمعه وعرقه 

وبول  ٦ولنب غريه تابع ٥واخلارج بعد املوت ولنب آدمي إال امليت ٤ضه ولو أكل جنسا إال املذرولعابه وخماطه وبي
وعذرة من مباح إال املغتذي بنجس وقيء إال املتغري عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم مل يسفح ومسك 

ولو قملة أو آدميا واألظهر والنجس ما استثين وميت غري ما ذكر . ومخر حتجر أو خلل ٧وفأرته وزرع بنجس
طهارته وما أبني من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا 

  ومين ومذي ٨اال من خنزير بعد دبغه يف يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف يف الكيمخت
  ـــــــ

  .كالنحلة والزنبور والعقرب واجلراد وغريها -١
  .أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته جنسة: ملشهورا -٢
  يذبح أو حنر -٣
  .وهو ما عفن أو صار دما، الفاسد: املذر؛ بفتح امليم وكسر الذال -٤
التاج [ ولنب اآلدمي ومأكول اللحم طاهر واملشهور يف غريمها التبعية ، لنب اخلنزير جنس: قال ابن عرفة -٥
  ].١/٩٤: إلكليلوا
  ].١/٩٤: التاج واإلكليل[ املعروف طهارة بول مباح األكل وروثه : قال ابن عرفة -٦
وكذلك املاء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة ، القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر: قال ابن يونس -٧

  ].١/٩٧: التاج واإلكليل، ١/٩٧: مواهب اجلليل[ والبقل طاهرتان 
وكالمها ال يؤكل عند مالك فال تعمل الذكاة يف ، جلود اخليل: وقيل، جلود احلمري: الكيمخت: رشد قال ابن -٨

  ]. ١/١٠٣: التاج واإلكليل[ حلومها 

وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من مسك وذباب وسوداء ورماد جنس ودخانه وبول وعذرة 
كجامد إن أمكن السريان وإال فبحسبه وال يطهر : نجس قلمن آدمي وحمرم ومكروه وينجس كثري طعام مائع ب

زيت خولط وحلم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع مبتنجس ال جنس يف غري مسجد 
وآدمي وال يصلى بلباس كافر خبالف نسجه وال مبا ينال فيه مصل آخر وال بثياب غري مصل إال كرأسه وال 

رم استعمال ذكر حملى ولو منطقة وآلة حرب إال املصحف والسيف واألنف وربط سن غري عامل وح ١مبحاذي فرج
مطلقا وخامت الفضة ال ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن المرأة ويف املغشى واملموه واملضبب وذي 

  .كسرير: احللقة وإناء اجلوهر قوالن وجاز للمرأة امللبوس مطلقا ولو نعال ال



  ـــــــ
  .السروال الذي يلي الفرج وهو ما يطلق عليه يف عصرنا باملالبس الداخلية: يعين -١

  فصل يف حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها 

  فصل يف حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه ال طرف حصريه سنة أو واجبة إن ذكر وقدر 
وسقوطها يف صالة مبطل كذكرها فيها ال قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها  ٢إال أعاد الظهرين لالصفرار؟ خالفو

وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور يف يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة جتتهد وندب هلا ثوب 
ثر ذباب من عذرة وموضع للصالة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأ

  .حجامة مسح فإذا برىء غسل وإال أعاد يف الوقت
  وأول بالنسيان وباإلطالق وكطني مطر وإن اختلطت العذرة باملصيب ال إن

  ـــــــ
أن من صلى بثوب جنس عاملا غري مضطر متعمدا أو : املشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك: قال ابن رشد -٢

: مواهب اجلليل[ وإن صلى ناسيا أو جاهال بنجاسة أو مضطرا إىل الصالة أعاد يف الوقت جاهال أعاد أبدا 
١/١٣٢ .[  

غلبت وظاهرها العفو وال إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت ميران بنجس يبس يطهران مبا بعده 
ويتيمم واختار إحلاق رجل الفقري  وخف ونعل من روث دواب وبوهلا إن دلكا ال غريه فيخلعه املاسح ال ماء معه

  .ويف غريه للمتأخرين قوالن وواقع على مار وإن سأل صدق املسلم
وكسيف صقيل إلفساده من دم مباح وأثر دمل مل ينك وندب إن تفاحش كدم الرباغيت إال يف صالة ويطهر حمل 

فيتحرى بطهور منفصل كذلك وال ككميه خبالف ثوبيه : النجس بال نية بغسله إن عرف وإال فبجميع املشكوك فيه
يلزم عصره مع زوال طعمه ال لون وريح عسرا والغسالة املتغرية جنسة ولو زال عني النجاسة بغري املطلق مل يتنجس 

كالغسل وهو رش باليد بال نية ال إن : مالقي حملها وإن شك يف إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصالة
ما وهل اجلسد كالثوب أو جيب غسله؟ خالف وإذا اشتبه طهور مبتنجس أو جنس شك يف جناسة املصيب أو فيه

صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق ال طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا ال غريه 
  .عند قصد االستعمال بال نية وال تتريب وال يتعدد بولوغ كلب أو كالب

  ه وفضائله فصل يف فرائض الوضوء وسنن

  فصل يف فرائض الوضوء وسننه وفضائله

فرائض الوضوء غسل ما بني األذنينومنابت شعر الرأس املعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة : فرائض الوضوء
وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة حتته ال جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه مبرفقيه وبقية 



ونقض غريه ومسح ما على اجلمجمة بعظم صدغيه  ١ككف مبنكب بتخليل أصابعه ال إجالة خامته: قطعمعصم إن 
  مع املسترخي وال ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخالن يديهما حتته يف

  ـــــــ
  . حتريكه وحتويله عن موضعه: أي -١

ختليل أصابعهما وال يعيد من قلم ظفره وغسله جمز وغسل رجليه بكعبيه الناتئني مبفصلي الساقني وندب  ١رد املسح
وهل املواالة واجبة إن ذكر وقدر وبىن بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما مل يطل  ٢أو حلق رأسه ويف حليته قوالن

وإن مع  ٤ونية رفع احلدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ٣جبفاف أعضاء بزمن اعتدال أو سنة؟ خالف
إن : اح أو نسي حدثا ال أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قالتربد أو أخرج بعض املستب

كنت أحدثت فله أو جدد فتبني حدثه أو ترك ملعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على األعضاء واألظهر يف 
  .ورفضها مغتفر ويف تقدمها بيسري خالف ٥األخري الصحة وعزوهبا بعده

  ـــــــ
إن كان شعرها معقوصا مسحت على صفرها وتنقض شعرها وكذلك الطويل الشعر من : ن يونسقال اب -١

مواهب [ مير بيديه إىل قفاه مث يعيدها من حتت شعره إىل مقدم رأسه : الرجال قد ضفره؛ ميسح عليه قال مالك
  ].١/٢١٠: والتاج واإلكليل، ١/٢٠٥: اجلليل

يغسله وقال ابن جناي يف شرح : وقال الشاريف، ال يسغل حملها: ئهقال ابن القصار فيمن حلق حليته بعد وضو -٢
  ].١/٢١٦: مواهب اجلليل[ وبه فتوى الشيوخ قياسا على اخلفني : املدونة

: التاج واإلكليل[ أن املواالة مع الذكر واجبة وال يفسده قليل التفرق : الظاهر من قول مالك: قال ابن يونس -٣
١/٢٢٣.[  
على األشهر وقال : اتفاقا وقال املارزي: ض يف الوضوء قال ابن رشد يف املقدمات وابن احلارثأهنا فر: املذهب -٤

  .على األصح: ابن احلاجب
أن الذهول عن النية بعد اإلتيان هبا يف حملها عند غسل الوجه : عائد إىل الوجه واملعىن)بعده: (الضمري يف قوله -٥

  .مغتفر

  سنن الوضوء 

  سنن الوضوء

يديه أوال ثالثا تعبدا مبطلق ونية ولو نظيفتني أو أحدث يف أثنائه مفترقتني ومضمضة واستنشاق وبالغ  غسل: وسننه
وجازا أو إحدامها بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وجتديد مائهما ورد مسح  ٧وفعلهما بست أفضل ٦مفطر
  رأسه

  ـــــــ
  .يكون صائماً أن املتوضي يبالغ يف املضمضة واالستنشاق إال أن: يعين ٦
  . أن املضمضه واإلستنشاق بست غرف ثالث غرف للمضمضه ومثلها لالستنشاق أفضل: يعين -٧



فيعاد املنكس وحده إن بعد جبفاف وإال مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصالة وسنة فعلها ملا  ١وترتيب فرائضه
  .يستقبل

  ـــــــ
وهو املعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك : بن رشدأن الترتيب سنة قال ا: املشهور يف املذهب -١

وعزاء يف الذخريه للشيخ أيب ، ونقل ابن زياد عن مالك أنه واجب وبه قال أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السالم
  ].٢٥٠/ ١: مواهب اجلليل[ إسحاق 

  فضائل الوضوء 

  فضائل الوضوء

ن أعضاء وإناء إن فتح وبدء مبقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل موضع وقلة املاء بال حد كالغسل وتيم:وفضائله
وهل تكره الرابعة أو متنع خالف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن  ٢الرجالن كذلك؟أو املطلوب اإلنقاء

بإصبع كصالة بعدت منه وتسمية وتشرع يف غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول 
مسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منربا وتغميض ميت وحلده وال وضده ملنزل و

املازري : ومسح الرقبة وترك مسح األعضاء وإن شك يف ثالثة ففي كراهتها وندهبا قوالن قال ٣تندب إطالة الغرة
  كشكه يف صوم يوم عرفة هل هو العيد؟

  ـــــــ
[ وهو املشهور : ين من أثق به من األضياخ أن فرضهما األنفاء قالأخرب: قال ابن رشد يف شرح ابن احلاجب -٢

  ].٢٦٢/  ١: مواهب اجلليل
والناس جممعون على : وقال القاضي عياض. أحب أن أطيل غريت: رضي اهللا عنه يقول -وكان أبو هريرة -٣

  . استحبابه

  فصل يف آداب قضاء احلاجة واالستنجاء 

  اءفصل يف آداب قضاء احلاجة واالستنج

وتعني القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريني وبلها قبل  ٤ندب لقاضي احلاجة جلوس ومنع برخو جنس
لقي األذى وغسلها بكتراب بعده وستر إىل حمله وإعداد مزيله ووتره وتقدمي قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه 

  .وتغطية رأسه
  ـــــــ

[ واكرهه مبوضع يتطاير فيه والبول جالسا أحسن وأستر، مل وحنوهال بأس بالبول قائما يف ر: يف املدونة -٤
  ]. ١/٢٤: املدونة

  فصل يف نواقض الوضوء 



  فصل يف نواقض الوضوء

كسلس مذي قدر : نقض الوضوء حبدث وهو اخلارج املعتاد يف الصحة ال حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر
بار املالزمة يف وقت الصالة أو مطلقا تردد من خمرجيه أو ثقبة ويف اعت ٢على رفعه وندب إن الزم أكثر ال إن شق

حتت املعدة إن انسدا وإال فقوالن وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر الخف وندب إن طال وملس يلتذ 
قبلة بفم صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول باخلفيف وباإلطالق إن قصد لذة أو وجدها ال انتفيا إال ال

  مطلقا وإن
  ـــــــ

وهذه طريقة ، مفهومه أن ماخرج من ذلك على وجه السلس ال ينفض مطلقا: قال احلطاب يف املواهب -٢
مواهب [ أن السلس ينقض مطلقا : وإمنا يستحب منه الوضوء وذكر املازري رواية شاذة... العراقيني من أصحابنا

  ]. ٢٩١/  ١: اجلليل

داع أو رمحة وال لذة بنظر كإنعاظ ولذة مبحرم على األصح ومطلق مس ذكره املتصل ولو بكره أو استغفال ال لو
 ٢إال املستنكح ١خنثى مشكال ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس وبردة وبشك يف حدث بعد طهر علم

وقهقهة وبشك يف سابقهما ال مبس دبر أو أنثيني أو فرج صغرية وقيء وأكل حلم جزور وذبح وحجامة وصد 
وندب غسل من حلم ولنب وجتديد وضوء إن صلى به ولو  ٣بصالة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم اإللطاف

شك يف صالته مث بان الطهر مل يعد ومنع حدث صالة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب ومحله وإن بعالقة أو 
متعلم وإن حائضا وجزء ملتعلم وإن بلغ وتفسري ولوح ملعلم و ٤وسادة إال بأمتعة قصدت وإن على كافر ال درهم

  .وحرز بساتر وإن حلائض
  ـــــــ

من شك يف بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء مث شك فلم يدر أأحدث بعد : قال ابن يونس -١
  ].٣٠٠/  ١: التاج واإلكليل، ٢٥٥/  ١: مواهب اجلليل[ الوضوء أم ال؟ فليعد وضوءه 

  .وهو الذي يشك يف كل وضوء وصالة أو يطرأ له ذلك مرة أو مرتني يف اليوم، ساملوسو: املستنكح -٢
تدخل يدها فيما بني : سألت خايل مالكا عن معناه فقال: فسر الفقهاء اإللطاف باإللتذاذ قال ابن أيب أويس -٣

  .الشفرين
ايل وإن كان يؤدي إىل أن ميسها أجاز سلف هذه األمه البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم اهللا تع: قال ابن رشد -٤

  .النجس واليهودي والنصراين ألجل ما فيها من املنفعه

  فصل يف أحكام الغسل 

  فصل يف أحكام الغسل

  :موجباته
وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بال مجاع ومل يغتسل إال بال لذة أو غري معتادة ويتوضأ . جيب غسل ظاهر اجلسد مبىن

   يعيد الصالة ومبغيب حشفة بالغ ال مراهقكمن جامع فاغتسل مث أمىن وال



أو قدرها يف فرج وإن من هبيمة وميت وندب ملراهق كصغرية وطئها بالغ ال مبين وصل للفرج ولو التذت وحبيض 
  . ونفاس بدم واستحسن وبغريه ال باستحاضة وندب النقطاعه

  :واجباته
اإلسالم ال اإلسالم إال لعجز وإن شك أمذي أو  وجيب غسل كافر بعد الشهادة مبا ذكر وصح قبلها وقد أمجع على

مين؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع يف واجبات الغسل وواجبه نية ومواالة كالوضوء وإن نوت احليض 
واجلنابة أو أحدمها ناسية لآلخر أو نوى اجلنابة واجلمعة أو نيابة عن اجلمعة حصال وإن نسي اجلنابة أو قصد نيابة 

  .وختليل شعر وضغث مضفوره النقضه ودلك ولو بعد املاء أو خبرقة أو استنابة وإن تعذر سقط ١فياعنها انت
  .وسننه غسل يديه أوال وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار: سننه 

 وندب بدء بإزالة األذى مث أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعاله وميامينه وتثليث رأسه وقلة املاء بال حد: مندوباته 
كغسل فرج جنب لعوده جلماع ووضوئه لنوم ال تيمم ومل يبطل إال جبماع ومتنع اجلنابة موانع األصغر والقراءة إال 

ككافر وإن أذن مسلم وللمين تدفق ورائحة طلع أو عجني وجيزىء : كآية لتعوذ وحنوه ودخول مسجد ولو جمتازا
  .كلمعة منها وإن عن جبرية: ٢ولو ناسيا جلنابتهعن الوضوء وإن تبني عدم جنابته وغسل الوضوء عن غسل حمله 

  ـــــــ
/  ٢: مواهب اجلليل[ إن نوى بغسله اجلمعه ناسيا جلنابة ال جيزئه عن نية اجلنابة : روى ابن القاسم عن مالك -١

  ].٣١٢/  ١: التاج واإلكليل، ١٧٥
التاج [ ء ألن كليهما فرض النية يف الوضوء جتزئ عن الغسل ويف الغسل جتزئ عن الوضو: قال اللخمي -٢

  ].٣١٨/  ١: واإلكليل

  فصل يف املسح على اخلف 

  فصل يف املسح على اخلف

رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة حبضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بال 
  وال حد بشرط جلد ٣كطني إال املهماز: حائل

  ـــــــ
  ]. ٢٦/  ٥: اللسان[ ف الرائض حديدة تكون يف مؤخرة خ: املهماز -٣

فال  ١طاهر خرز وستر حمل الفرض وأمكن تتابع املشي به بطهارة ماء كملت بال ترفه وعصيان بلبسه أو سفره
ميسح واسع وخمرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أو غسل رجليه فلبسهما مث كمل 

الكمال وال حمرم مل يضطر ويف خف غصب تردد وال آلبس جملرد املسح أو أو رجال فأدخلها حىت خيلع امللبوس قبل 
وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وخبرقه كثريا وبنزع أكثر رجل لساق  ٢لينام وفيها يكره

خفه ال العقب وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدمها بادر لألسفل كاملواالة وإن نزع رجال وعسرت األخرى وضاق 
الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإال مزق أقوال وندب نزعه كل مجعة ووضع ميناه على 

أطراف أصابعه ويسراه حتتها وميرمها لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويالن ومسح أعاله وأسفله 



  .وبطلت إن ترك أعاله ال أسفله ففي الوقت
  ـــــــ

ميسح : ال ميسح من سافر يف معصية وال يترخص برخصة حىت يتوب وقيل: ة والشافعية فقيلاختلف املالكي -١
  .وهو الصحيح ألن اللبس ال ختتص رخصته بالسفر

وهو املشهور كما يف التوضيح ، وإن مسح مل جيزه، أي أن من لبس اخلف جملرد املسح أو للنوم ال جيوز له املسح -٢
  .عن ابن رشد وابن هارون

  التيمم فصل يف 

  فصل يف التيمم

يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح جلنازة إن تعينت وفرض غري مجعة وال يعيد ال سنة إن عدموا 
: ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش حمترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت

باستعماله؟ خالف وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف  كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته
وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ال فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاين ولو مشتركة ال بتيمم ملستحب ولزم 

حتقق مواالته وقبول هبة ماء ال مثن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد مل حيتج له وإن بذمته وطلبه لكل صالة وإن تومهه ال 
  كرفقة قليلة أو حوله من : عدمه طلبا ال يشق به

كثرية إن جهل خبلهم به ونية استباحة الصالة ونية أكرب إن كان ولو تكررت وال يرفع احلدث وتعميم وجهه وكفيه 
روي جبيم  -كتراب وهو األفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه : لكوعيه ونزع خامته وصعيد طهر

 يطبخ ومعدن غري نقد وجوهر ومنقول كشب وملح وملريض حائط لنب أو حجر ال حبصري وجص مل -وخاء 
آخره وفيها تأخريه : وخشب وفعله يف الوقت فاآليس أول املختار واملتردد يف حلوقه أو وجوده وسطه والراجي

ه بيسراه إىل املرفق مث وسن ترتيبه وإىل املرفقني وجتديد ضربة ليديه وندب تسمية وبدء بظاهر مينا ١املغرب للشفق
وبطل مببطل الوضوء وبوجود املاء قبل الصالة ال فيها إال ناسيه ويعيد . مسح الباطن آلخر األصابع مث يسراه كذلك

كواجده بقربه أو رحله ال إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم : املقصر يف الوقت وصحت إن مل يعد
كمقتصر على كوعيه ال على ضربة وكمتيمم على مصاب : اس ذكر بعدهامناوال وراج قدم ومتردد يف حلوقه ون

بول وأول باملشكوك وباحملقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة األرض باجلفاف ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض 
ومجاع مغتسل إال لطول وإن نسي إحدى اخلمس تيمم مخسا وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إال خلوف عطش 

  .ا وضمن قيمته وتسقط صالة وقضاؤها بعدم ماء وصعيدككونه هلم
  ـــــــ

اآليس من احلصول عليه وهذا يتيمم ويصلي يف أول : يعدد املصنف هنا أحواال ثالثة للعامدين إىل املاء فاألول -١
إىل  من يغلب عليه الظن أن سيصل: والثالث، وهذا يتيمم يف وسط الوقت ويصلي، املتردد يف ذلك: الوقت والثاين

  .املاء وهذا يؤخر صالته حىت آخر اوقت

  فصل يف املسح على اجلرح أو اجلبرية أو العصابة 



  فصل يف املسح على اجلرح أو اجلبرية أو العصابة

كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها : كالتيمم مسح مث جبريته مث عصابته: إن خيف غسل جرح
جل جسده أو أقله ومل يضر غسله وإال ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن بغسل أو بال طهر وانتشرت إن صح 

  وإن غسل أجزأ 

وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإال فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها جيمعها وإن نزعها لدواء أو 
  .سقطت وإن بصالة قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه

  س واإلستحاضة فصل يف احليض والنفا

  فصل يف احليض والنفاس واإلستحاضة

كأقل الطهر : دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من حتمل عادة وإن دفعة وأكثره ملبتدأة نصف شهر: احليض
وملعتادة ثالثة استظهارا على أكثر عادهتا ما مل جتاوزه مث هي طاهر وحلامل بعد ثالثة أشهر النصف وحنوه ويف ستة 

عشرون يوما وحنوها وهل ما قبل الثالثة كما بعدها أو كاملعتادة؟ قوالن وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط فأكثر 
وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ واملميز بعد طهر مت حيض وال  ١على تفصيلها مث هي مستحاضة

تردد وليس  ٢ها آلخر املختار ويف املبتدأةيستظهر على األصح والطهر جبفوف أو قصة وهي أبلغ ملعتادهتا فتنتظر
عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع صحة صالة وصوم ووجوهبما وطالقا وبدء 
عدة ووطء فرج أو حتت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فال تعتكف وال تطوف 

ستحاضة والنفاس دم خرج للوالدة ولو بني توأمني وأكثره ستون فإن ختللهما ومس مصحف ال قراءة فرع اإل
  .فنفاسان وتقطعه ومنعه كاحليض ووجب وضوء هباد واألظهر نفيه

  ـــــــ
وذلك بأن رأت الطهر يوما والدم يوما أو يومني لفقت من أيام الدم عدة أيامها اليت كانت حتيض مث تستظهر  -١

  .لط عليها الدم يف أيام اإلستظهار أيضا فهي مستحاضةفإن اخت، بثالثة أيام
  . من كانت حديثة عهد باحليض لصغر سنها: يعين -٢

  باب يف احكام الصالة

  بيان أوقات الصلوات اخلمس

  بيان أوقات الصلوات اخلمس
اشتركا من زوال الشمس آلخر القامة بغري ظل الزوال وهو أول وقت العصر لإلصفرار و: الوقت املختار للظهر

بقدر إحدامها وهل يف آخر القامة األوىل أو أول الثانية؟ خالف وملغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها 
وللعشاء من غروب محرة الشفق للثلث األول وللصبح من الفجر الصادق لإلسفار األعلى وهي الوسطى وإن مات 

ذ تقدميها مطلقا وعلى مجاعة آخره وللجماعة تقدمي غري وسط الوقت بال أداء مل يعص إال أن يظن املوت واألفضل لف



الظهر وتأخريها لربع القامة ويزاد لشدة احلر وفيها ندب تأخري العشاء قليال وإن شك يف دخول الوقت مل جتز ولو 
والضروري بعد املختار للطلوع يف الصبح وللغروب يف الظهرين وللفجر يف العشاءين وتدرك فيه  ١وقعت فيه

بركعة ال أقل والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن األوىل ال األخرية كحاضر سافر وقادم الصبح 
كحيض ال سكر واملعذور وغري كافر يقدر له : وأمث إال لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة

تبني عدم طهورية املاء أو ذكر ما الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى األخرية وإن تطهر فأحدث أو 
املدرك وأمر صيب هبا لسبع وضرب لعشر ومنع نفل وقت : يرتب فالقضاء وأسقط عذر حصل غري نوم ونسيان

طلوع مشس وغروهبا وخطبة مجعة وكره بعد فجر وفرض عصر إىل أن ترتفع قيد رمح وتصلى املغرب إال ركعيت 
  الفجر والورد

  ـــــــ
ا صلى وهو غري عامل بدخول الوقت وجب إال جتزئه صالته وإن انكشف له أنه صالها بعد إذ: قال ابن رشد -١

  ]. ٤٠٥/  ١: التاج واإلكليل[ دخول الوقت؛ ألنه صالها وهو غري عامل بوجوهبا عليه 

قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تالوة قبل إسفار واصفرار وقطع حمرم بوقت هني وجازت مبربض بقر أو غنم 
مقربة ولو ملشرك ومزبلة وحمجح وجمزرة إن أمنت من النجس وإال فال إعادة على األحسن إن مل تتحقق وكرهت ك

بكنيسة ومل تعد ومبعطن إبل ولو أمن ويف اإلعادة قوالن ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري 
  .١مس قربه ال فائتة على األصح واجلاحد كافرأنا أفعل وصلى عليه غري فاضل وال يط: وقتل بالسيف حدا ولو قال

  ـــــــ
  .ومن تركها جحودا هلا وإنكارا لوجوهبا قتل كفرا، من ترك الصالة هتاونا غري جاحد يقتل حدا: أي -١

  فصل يف األذان واإلقامة ومايتعلق هبا 

  فصل يف األذان واإلقامة ومايتعلق هبا

الصالة خري من النوم مرجع الشهادتني :  ولو مجعة وهو مثىن ولويف فرض وقيت] سن األذان جلماعة طلبت غريها[
بأرفع من صوته أوال جمزوم بال فصل ولو بإشارة لكسالم وبىن إن مل يطل غري مقدم على الوقت إال الصبح فبسدس 

ع الليل األخري وصحته بإسالم وعقل وذكورة وبلوغ وندب متطهر صيت مرتفع قائم إال لعذر مستقبل إال إلمسا
وحكايته لسامعه ملنتهى الشهادتني مثىن ولو متنفال ال مفترضا وأذان فذ إن سافر ال مجاعة مل تطلب غريها على 

املختار وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إال املغرب ومجعهم كل على أذانه وإقامة غري من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه 
كأذانه وتسن إقامة مفردة وثين : راكب أو معيد لصالتهكملب وإقامة : أو مع صالة وكره عليها وسالم عليه

تكبريها لفرض وإن قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت املرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر 
  . الطاقة

  طهارة احلدث واخلبث : فصل يف شروط صحة الصالة

  طهارة احلدث واخلبث: فصل يف شروط صحة الصالة



ث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر آلخر االختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة شرط لصالة طهارة حد
وإن مل يظن ورشح  -ال جسده  -إن مل يلطخ فرش مسجد وأومأ خلوف تأذيه أو تلطخ ثوبه  ١وظن دوامه له أمتها

ب البناء فيخرج فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإال فله القطع وند
ويستدبر قبلة بال عذر ويطأ جنسا ويتكلم ولو سهوا وإن  ٢ممسك أنفه ليغسل إن مل جياوز أقرب مكان ممكن قرب
وأمت مكانه إن ظن فراغ . وإذا بىن مل يعتد إال بركعة كملت ٣كان جبماعة واستخلف اإلمام ويف بناء الفذ خالف

رجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد ويف اجلمعة مطلقا ألول اجلامع إمامه وأمكن وإال فاألقرب إليه وإال بطلت و
وإال بطلتا وإن مل يتم ركعة يف اجلمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سالم إمامه ال قبله وال يبين 

وسطيني أو كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء مل تبطل صالته وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك ال ٤بغريه
  .إحدامها أو حلاضر أدرك ثانية صالة مسافر أو خوف حبضر قدم البناء وجلس يف آخرة اإلمام ولو مل تكن ثانيته

  ـــــــ
إن كان الرعاف ال ينقطع صلى صاخبه الصالة يف وقتها وإن كان الرعاف غري دائم فإن أصابه : قال ابن رشد -١

  .].٤٧٠/  ١: التاج واإلكليل[ نقطع عنه ما امل يفت وقت الصالة قبل أن يدخل يف الصالة أخر الصالة حىت ي
  ].٤٨٧/  ١: مواهب اجلليل[ إن وجد املاء يف موضع فتجاوزه إىل غريه بطلت صالته باتفاق : قال ابن رشد -٢
 الفذ أجاز البناء يف الصالة بعد غسل الدم مالك ومجيع أصحابه يف اإلمام واملأموم واختلفوا يف: قال ابن رشد -٣

والتاج  ٤٨٤/  ١: مواهب اجلليل[ يبين وهو ظافر املدونة : ال يبين وقال أصبغ وابن مسلمة: فقال ابن حبيب
  ].١/٤٨٤: واإلكليل

أو غري ، أن من حصل له شي مما ينايف الصالة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط جناسة أو تذكرها: املعىن -٤
  . ما مضى من صالته بل يقطعها ويستأنف الصالة وهذا هو املذهبذلك مما يبطل الصالة فإنه ال يبين على 

  فصل يف ستر العورة وصفة الساتر 

  فصل يف ستر العورة وصفة الساتر

  هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو جنس وحده كحرير وهو مقدم 

مع امرأة ما بني سرة وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة  ١شرط إن ذكر وقدر وإن خبلوة للصالة؟ خالف
وركبة ومع أجنيب غري الوجه والكفني وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا ال رجل ومع حمرم غري 
الوجه واألطراف وترى من األجنيب ما يراه من حمرمه ومن احملرم كرجل مع مثله وال تطلب أمة بتغطية رأس وندب 

ى احلرة وأعادت إن راهقت لالصفرار ككبرية إن تركت القناع سترها خبلوة وألم ولد وصغرية ستر واجب عل
كمصل حبرير وإن انفرد أو بنجس بغري أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صالته وصلى بطاهر ال عاجز صلى عريانا 

وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء  ٢كفائتة وكره حمدد ال بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصالة
ت كاحتباء ال ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر حمرما فيها وإن مل بستر وإال منع

جيد إال سترا ألحد فرجيه فثالثها خيري ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظالم فكاملستورين وإال تفرقوا فإن مل 
أو وجد عريان ثوبا استترا إن  ميكن صلوا قياما غاضني إمامهم وسطهم وإن علمت يف صالة بعتق مكشوفة رأس
  .قرب وإال أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا وألحدهم ندب ل إعارهتم



  ـــــــ
وذهب ابن بشري إىل أن املذهب على قول واحد ، ذهب ابن حمرز إىل القول بأن ستر العورة مدة الصالة سنة -١

التاج [ تر العورة هل هو من شروط صحة الصالة أم ال؟ يف وجوب الستر واخلالف يف اإلعادة على اخلالف يف س
  ].٤٩٧/  ١: واإلكليل

من صل حمترما أو مجع شعره بوقاية أو مشر كميه فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان يف : قال مالك -٢
با فال خري عمل حىت حضرت الصالة فصالها كما هو ال بأس بذلك وإن كان إمنا فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثو

  ].٩٦/  ١: املدونة الكربى[ فيه 

  فصل يف استقبال القبلة وما يتعلق به 

  فصل يف استقبال القبلة وما يتعلق به

  ومع األمن استقبال عني الكعبة ملن مبكة فإن شق ففي اإلجتهاد نظر وإال 

دابة فقط وإن فاالظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وصوب سفر قصر لراكب 
مبحمل بدل يف نفل وإن وترا وإن سهل االبتداء هلا ال سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويالن 
وال يقلد جمتهد غريه وال حمرابا إال ملصر وإن أعمي وسأل عن األدلة وقلد غريه مكلفا عارفا أو حمرابا فإن مل جيد أو 

ا حلسن واختري وإن تبني خطأ بصالة قطع غري أعمى ومنحرف يسريا فيستقبالهنا حتري جمتهد ختري ولو صلى أربع
وبعدها أعاد يف الوقت املختار وهل يعيد الناسي أبدا؟ خالف وجازت سنة فيها ويف احلجر ألي جهة ال فرض فيعاد 

كسبع وإن أو خوف من  ١يف الوقت وأول بالنسيان وباإلطالق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إال اللتحام
ال يطيق النزول به أو ملرض ويؤديها عليها كاألرض فلها  ٢لغريها وإن أمن أعاد اخلائف بوقت وإال خلضخاض

  .وفيها كراهة األخري
  ـــــــ

  .عند التحام الصفوف يف احلرب: أي -١
  .األرض الطينية الرخوة بسبب املاء: اخلضخاض -٢

  وهاهتا فصل يف فرائض الصالة وسننها ومندوباهتا ومكر

  فصل يف فرائض الصالة وسننها ومندوباهتا ومكروهاهتا

تكبرية اإلحرام وقيام هلا إال ملسبوق فتأويالن وإمنا جيزىء اهللا أكرب فإن عجز سقط ونية الصالة ]: فرائض الصالة [ 
 فال كأن مل املعينة ولفظه واسع وإن ختالفا فالعقد والرفض مبطل كسالم أو ظنه فأمت بنفل إن طالت أو ركع وإال

يظنه أو عزبت أو مل ينو الركعات أو األداء أو ضده ونية اقتداء املأموم وجاز له دخول على ما أحرم به اإلمام 
وفاحتة حبركة لسان على إمام وفذ وإن مل يسمع نفسه وقيام هلا فيجب تعلمها  ٣وبطلت بسبقها إن كثر وإال فخالف
  ر سقوطهما وندب فصل بني تكبريه وركوعه وهل جتبإن أمكن وإال أئتم فإن مل ميكنا فاملختا



  ـــــــ
: األصح أن تقدم النية قبل اإلحرام بيسري جائز كالوضوء والغسل يف مذهبنا أل التاج واإلكليل: قال ابن رشد -٣
٥١٨/  ١ .[  

دب وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ون ١الفاحتة يف كل ركعة أو اجلل؟ خالف
وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه  ٢متكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت

: على األصح ورفع منه وجلوس لسالم وسالم عرف بأل ويف اشتراط نية اخلروج به خالف وأجزأ يف تسليمة الرد
  .األصح واألكثر على نفيهسالم عليكم وعليك السالم وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على 

  ـــــــ
ظاهر املدونة أن من تركها من ركعة : املشهور وجوب الفاحته يف جل الصالة وقال ابن رشد: قال القاضي -١

  ].٥١٩/  ١: التاج واإلكليل[ سجد قبل السالم 
  ]. ٧١/  ١[ املدونة . والسجود على اجلبهه واألنف مجيعا فإن سجد على األنف دون اجلبهه أعاد أبدا -٢

  سنن الصالة 

  سنن الصالة

سورة بعد الفاحتة يف األوىل والثانية وقيام هلا وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر مبحلهما وكل : وسننها 
تكبرية إال اإلحرام ومسع اهللا ملن محده إلمام وفذ وكل تشهد واجللوس األول والزائد على قدر السالم من الثاين 

رد مقتد على إمامه مث يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار مث تكلم وعلى الطمأنينة و
مل تبطل وسترة إلمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غري مشغل يف غلظ رمح وطول ذراع ال دابة وحجر واحد 

  . و سكت إمامهوخط وأجنبية ويف احملرم قوالن وأمث مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ول

  مندوبات الصالة 

  مندوبات الصالة

وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حني شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصريها مبغرب وعصر 
  وجلوس ٣كتوسط بعشاء وثانية عن أوىل

  ـــــــ
ثانية فتسووا بينهما وأنه ال شر حراس من أن جتهلوا أن الركعة األوىل يف الشريعة أطول من ال: قال ابن العريب -٣

  ]. ٥٣٧/  ١: التاج واإلكليل[ ما جيهله الناس 

  مكروهات الصالة 

  مكروهات الصالة



كدعاء قبل قراءة وبعد فاحتة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سالم إما وتشهد أول : وكرها بفرض 
يا فالن فعل اهللا بك كذا مل تبطل وكره سجود : ولو قالال بني سجدتيه ودعا مبا أحب وإن لدنيا ومسى من أحب 

على ثوب ال حصري وتركه أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل حصباء 
من ظل له مبسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بال حاجة وتشبيك أصابع 

  ،٢وفرقعتها وإقعاء
  ـــــــ

. [ أن يلصق الرجل إليتيه باألرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على األرض كما يقعي الكلب: اإلقعاء -٢
  ].  ٨٩/  ٤: النهاية

وحتضر وتغميض بصره ورفعه رجال ووضع قدم على أخرى وإقراهنما وتفكر بدنيوي ومحل شيء بكم أو فم وتزويق 
  .أو غريها كبناء مسجد غري مربع ويف كره الصالة به قوالن قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية

  فصل يف القيام وبدله ومراتبهما 

  فصل يف القيام وبدله ومراتبهما

كخروج ريح مث استناد ال جلنب وحائض وهلما : إال ملشقة أو خلوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم ١جيب بفرض قيام
وغري جلسته بني سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإال كره  أعاد بوقت مث جلوس كذلك وتربع كاملتنفل

مث ندب على أمين مث أيسر مث ظهر وأومأ عاجز إال عن القيام ومع اجللوس أومأ للسجود منه وهل جيب فيه الوسع 
كحسر عمامته : وجيزىء إن سجد على أنفه؟ تأويالن وهل يومىء بيديه أو يضعهما على األرض وهو املختار

سجود؟ تأويالن وإن قدر على الكل وإن سجد ال ينهض أمت ركعة مث جلس وإن خف معذور انتقل لألعلى وإن ب
عجز عن فاحتة قائما جلس وإن مل يقدر إال على نية أو مع إبيماه بطرف فقال املازري وغريه ال نص ومقتضى 

ره أيضا وملريض ستر جنس بطاهر املذهب الوجوب وجاز قدح عني أدى جللوس ال استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذ
  .كالصحيح على األرجح وملتنفل جلوس ولو يف أثنائها إن مل يدخل على اإلمتام ال اضطجاع وإن أوال: ليصلي عليه

  ـــــــ
  . قيام اإلحرام والقراءة للفرض فرض: قال ابن عرفة -١

  فصل يف قضاء الفائتة مطلقا 

  فصل يف قضاء الفائتة مطلقا

ة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتني شرطا والفوائت يف أنفسها ويسريها مع حاضرة وإن خرج وجب قضاء فائت
وقتها وهل أربع أو مخس؟ خالف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة ويف إعادة مأمومه خالف وإن ذكر 

  اليسري 

  فصل يف حكم سجود السهو وما يتعلق به 



  فصل يف حكم سجود السهو وما يتعلق به

كترك : سهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سالمه وباجلامع يف اجلمعة وأعاد تشهدهسن ل
كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض : وسورة بفرض وتشهدين وإالفبعده ٢جهر

بإحرام وتشهد وسالم جهرا  كطول مبحل مل يشرع به على األظهر وإن بعد شهر: وهلى عنه ٣أو استنكحه الشك
وصح إن قدم أو أخر ال إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة يف شكه فيه هل 
: سجد اثنتني أو زاد سورة يف أخرييه أو خرج من سورة لغريها أوقاء غلبة أو قلس وال لفريضة وال غري مؤكدة

  سورة فقط كتشهد ويسري جهر أو سر وإعالن بكآية وإعادة
  ـــــــ

من سها فأسر فيما جيهر فيه سجد قبل السالم وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السالم وإن كان : قال مالك -٢
  ].١٤٠/ ١: املدونة[ شيئا خفيفا 

  . داخله الشك وكثر منه وهو املوسوس: أي -٣

ارة مؤمت وإصالح رداء أو سترة سقطت أو هلما ولتكبرية ويف إبداهلا بسمع اهللا ملن محده أو عكسه تأويالن وال إلد
كمشي صفني لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن جبنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه 
لتثاؤب ونفث بثوب حلاجة كتنحنح واملختار عدم اإلبطال به لغريها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة وال يصفقن 

أو مبشر  ٢ورجع إمام فقط لعدلني إن مل يتيقن إال لكثرهتم جدا وال حلمد عاطس ١وكالم إلصالحها بعد سالم
وندب تركه وال جلائز كإنصات قل ملخرب وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسالم أو حاجة ال على 

بال كسالم على مفترض وال لتبسم وفرقعة أصابع والتفات : كأنني لوجع وبكاء ختشع وإال فكالكالم: مشمت
كفتح على من ليس معه يف : حاجة وتعمد بلع ما بني أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به مبحله وإال بطلت

كتكبريه للركوع بال نية إحرام وذكر فائتة : صالة على األصح وبطلت بقهقة ومتادى املأموم إن مل يقدر على الترك
كركعتني يف الثنائية : سنة يعيد يف الوقت وبزيادة أربعوحبدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبرية ومبشغل عن فرض وعن 

كسجدة أو نفخ أوأكل أو شرب أو قيء أو كالم وإن بكره أو وجب إلنقاذ أعمى إال إلصالحها فبكثريه : وبتعمد
وبسالم وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب اجنرب وهل اختالف أو ال للسالم يف األوىل أو للجمع؟ تأويالن 

كمسلم شك يف اإلمتام مث ظهر الكمال على األظهر وبسجود املسبوق مع اإلمام : دث مث تبني نفيهوبانصراف حل
بعديا أو قبليا إن مل يلحق ركعة وإال سجد ولو ترك إمامه أو مل يدرك موجبه وأخر البعدي وال سهو على مؤمت حالة 

  الةالقدوة وبترك قبلي عن ثالث سنن وطال ال أقل فال سجود وإن ذكره يف ص
  ـــــــ

الكالم فيما تدعو إليه الضرورة من إصالح الصالة جائز ال يبطل الصالة وهذا هو الصحيح املعلوم من مذهب  -١
  .ابن القاسم وروايته عن مالك

هذا غلو بل حيمد اهللا جهرا : وقال ابن العريب، ال حيمد املصلي إن عطس فإن فعل ففي نفسه وتركه خري له -٢
  ].١٠٠/ ١[املدونة. ضال وأجراوتكتبه املالئكة ف



وبطلت فكذاكرها وإال فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأمت النفل وقطع غريه وندب اإلشفاع 
كفي نفل إن أطاهلا أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو ال : إن عقد ركعة وإال رجع بال سالم ومن نقل يف فرض متادى

وهو رفع رأس إال لترك : كشرط وتداركه إن مل يسلم ومل يعقد ركوعا: وال سجود؟ خالف وبترك ركن وطال
كسر وتكبري عيد وسجدة تالوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو هبا وبىن إن قرب ومل خيرج : ركوع فباالحنناء

بإحرام ومل تبطل بتركه وجلس له على األظهر وأعاد تارك السالم التشهد وسجد إن احنرف عن  -من املسجد 
وإال فال وال تبطل إن ولو استقل  ١لقبلة ورجع تارك اجللوس األول إن مل يفارق األرض بيديه وركبتيه وال سجودا

كنفل مل يعقد ثالثته وإال كمل أربعا ويف اخلامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع : وتبعه مأمومه وسجد بعده
رب ركوع أواله بسجود ثانيته وبطل بأربع سجدات من يرجع قائما وندب أن يقرأ وسجدة جيلس ال سجدتني وال جي

األول ورجعت الثانية أوىل ببطالهنا لفذ وإمام وإن شك يف سجدة مل يدر حملها سجدها ويف األخرية : أربع ركعات
يأيت بركعة وقيام ثالثته بثالث ورابعته بركعتني وتشهد وإن سجد إمام سجدة مل يتبع وسبح به فإذا خيف عقده 

وإن زوحم مؤمت عن : كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله: فإذا جلس قامواقاموا 
ركوع أو نعس أو حنوه اتبعه يف غري األوىل ما مل يرفع من سجودها أو سجدة فإن مل يطمع فيها قبل عقد إمامه متادى 

جيلس وإال اتبعه : امسة فمتيقن النتفاء موجبهاوقضى ركعة وإال سجدها وال سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام خل
  قمت ملوجب صحت: فيأيت اجلالس بركعة ويعيدها املتبع وإن قال ٢فإن خالف عمدا بطلت فيهما ال سهوا

  ـــــــ
التاج [ إن تزحزح عن القيام من اثنتني مث ذكر فال سجود عليه وإن ارتفع عن األرض فلريجع : قال ابن حبيب -١

  ].٤٦/  ٢: واإلكليل
إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصالة اإلمام ومن : قال ابن القاسم -٢

التاج ، ٥٢/  ٢: مواهب اجلليل[ وتفسد صالة العامدين ، سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه
  ].٥٧/  ٢: واإلكليل

تأول وجوبه على املختار ال ملن لزمه اتباعه يف نفس األمر ومل يتبع ومل كمتبع : ملن لزمه اتباعه وتبعه وملقابله إن سبح
جتز مسبوقا علم خبامسيتها وهل كذا إن مل يعلم أو جتز إال أن جيمع مأمومه على نفي املوجب؟ قوالن وتارك سجدة 

  .ال جتزئه اخلامسة إن تعمدها: من كأواله

  فصل يف سجود التالوة 

  فصل يف سجود التالوة

شرط الصالة بال إحرام وسالم قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارىء إن صلح ليؤم ومل سجد ب
وكرب خلفض  ١جيلس ليسمع يف إحدى عشرة ال ثانية احلج والنجم واالنشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خالف

 ٢هبا مبسجد وقراءة بتلحني تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر: وأناب وفصلت: ورفع ولو بغري صالة وص
كجماعة وجلوس هلا ال لتعليم وأقيم القارىء يف املسجد يوم مخيس أو غريه ويف كره قراءة اجلماعة على الواحد 
روايتان واجتماع لدعاء يوم عرفة وجماوزهتا ملتطهر وقت جواز وإال فهل جياوز حملها أو اآلية؟ تأويالن واقتصار 

وهو األشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة ال نفل مطلقا وإن قرأها يف فرض ال خطبة : قال عليها وأول بالكلمة واآلية



وجهر إمام السرية وإال اتبع وجماوزها بيسري يسجد وبكثري يعيدها بالفرض ومل ينحن وبالنفل يف ثانيته قفي فعلها 
وأصل : ود قبلها سهوا قالقبل الفاحتة قوالن وإن قصدها فركع سهوا اعتد به وال سهو خبالف تكريرها أو سج

املذهب تكريرها إن كرر حزبا إال املعلم واملتعلم فأول مرة وندب لساجد األعراف قراءة قبل ركوعه وال يكفي 
  .عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك ال ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به

  ـــــــ
  ].٦١/ ٢: التاج واإلكليل[تالوة سنة وذهب ابن الكاتب إىل أهنا أفضليةاألكثر أن سجود ال: قال ابن عرفة -١
وذهب الشافعي ومن تبعه إىل أن ، اختلف العلماء يف جواز التغين بالقرآن فذهب مالك إىل أن ذلك ال جيوز -٢

  ]. ٦٣/  ٢: مواهب اجلليل[ ذلك جيوز

  فصل يف بيان صالة النافلة وحكمها 

  وحكمها فصل يف بيان صالة النافلة

كظهر وقبلها كعصر بال حد والضحى وسر به هنارا وجهر ليال وتأكد بوتر وحتية : وندب نفل وتأكد بعد مغرب
مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء هبا مبسجد املدينة قبل السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم وآله وإيقاع 

وحتية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد هبا إن مل بالصف األول : نفل به مبصاله صلى اهللا عليه وسلم والفرض
تعطل املساجد واخلتم فيها وسورة جتزىء ثالث وعشرون مث جعلت ستا وثالثني وخفف مسبوقها ثانيته وحلق 

بإخالص ومعوذتني إال ملن له حزب فمنه فيهما وفعله ملنتبه اخر الليل ومل يعده : وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا
 صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسالم إال القتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من مقدم مث

غري انتهاء األول ونظر مبصحف يف فرض أو أثناء نفل ال أوله ومجع كثري لنفل أو مبكان مشتهر وإال فال وكالم بعد 
نة آكد مث عيد مث كسوف مث استسقاء وركعيت فجر والوتر س ١صبح لقرب الطلوع ال بعد فجر وضجعة بني صبح

ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ ال مؤمت ويف اإلمام روايتان وإن مل يتسع 
الوقت إال لركعتني تركه ال لثالث وخلمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية ختصها 

حرامها للفجر ولو بتحر وندب االقتصار على الفاحتة وإيقاعها مبسجد ونابت عن التحية وال جتزىء إن تبني تقدم إ
وإن فعلها ببيته مل يركع وال يقضى غري فرض إال هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو مبسجد تركها وخارجه 

  .ركعها إن مل خيف فوات ركعة وهل األفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قوالن
  ـــــــ

/  ٢: التاج واإلكليل[ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله استنانا ، ال يفعل ذلك استنانا: قال أبو حممد -١
٧٥ .[  

  فصل يف صالة اجلماعة وما يتصل هبا من أحكام 

  فصل يف صالة اجلماعة وما يتصل هبا من أحكام



إال  -كمصل بصيب : ندب ملن مل حيصلهوال تتفاضل وإمنا حيصل فضلها بركعة و ١اجلماعة بفرض غري مجعة سنة
كعشاء بعد وتر فإن أعاد ومل يعقد قطع وإال شفع وإن : أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غري مغرب -امرأة 

ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤمت مبعيد أبدا أفذاذا وإن تبني عدم األوىل أو فسادها أجزأت وال يطال  -أمت 
كجماعة وال تبتدأ صالة بعد اإلقامة وإن أقيمت وهو يف صالة قطع إن خشي فوات : ام الراتبركوع لداخل واإلم
أو فريضة غريها وإال انصرف يف الثالثة عن شفع كاألوىل إن عقدها والقطع بسالم أو مناف  ٢ركعة وإال أمت النافلة

ها وإال لزمته كمن مل يصلها وببيته وإال أعاد وإن أقيمت مبسجد على حمصل الفضل وهو به خرج ومل يصلها وال غري
يتمها وبطلت باقتداء مبن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكال أو جمنونا أو فاسقا جبارحة أو مأموما أو حمدثا إن تعمد 

أو علم مؤمته وبعاجز عن ركن أو علم إال كالقاعد مبثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء أو قارىء بكقراءة ابن 
د يف مجعة أو صيب يف فرض وبغريه تصح وإن مل جتز وهل بالحن مطلقا أو يف الفاحتة وبغري مميز بني ضاد مسعود أو عب

وذو سلس وقروح  -وإن أقرأ  -كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرايب لغريه : خالف وأعاد بوقت يف: وظاء
رض وصالة بني لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زىن وجمهول حال وعبد بف

  كأيب قبيس وصالة: أو أمام اإلمام بال ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة مبن بأعالها ٣األساطني
  ـــــــ

وهي فرض يف اجلملة سنة يف : سنة مؤكدة وقال ابن رشد: صالة اخلمس مجاعة أكثر الشيوخ: قال ابن عرفة -١
  ].٧٥/  ٢ :التاج واإلكليل[ كل مسجد مستحبة للرجل يف خاصة نفسه

إذا أقيمت الصالة وهو يف املسجد يصلي فذا فإن علم أنه ال يدرك األمام يف الركعة األوىل : قال ابن بشري -٢
  ].٩٠/  ٢: التاج واإلكليل[ قطع
  . السواري واألعمدة: األساطني -٣

وإن أذن وله اجلمع إن وإمامة مبسجد بال رداء وتنفله مبحرابه وإعادة مجاعة بعد الراتب  ١رجل بني نساء وبالعكس
كربغوث : مجع غريه قبله إن مل يؤخر كثريا واخرجوا إال باملساجد الثالثة فيصلون هبا أفذاذا إن دخلوها وقتل

 ٢مبسجد وفيها جيوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى وخمالف يف الفروع وألكن وحمدود وعنني وجمذم
صاق ما على ميني اإلمام أو يساره مبن حذوه وصالة منفرد خنف صف وال إال أن يشتد فلينح وصيب مبثله وعدم إل

جيذب أحدا وهو خطأ منهما وإسراع هلا بال خبب وقتل عقرب أو فأر مبسجد وإحضار صيب به ال يعبث ويكف إذا 
جد لعيد واستسقاء وشابة ملس ٣هني وبصق به إن حصب أو حتت حصريه مث قدمه مث ميينه مث أمامه وخروج متجالة

وال يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغري أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح ال 
عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكرب إال بكشرب وهل جيوز إن كان مع اإلمام طائفة كغريهم؟ تردد ومسمع 

كفضل : م ولو جبنازة إال مجعة ومجعا وخوفا ومستخلفاواقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط االقتداء نيته خبالف اإلما
اجلماعة واختار يف األخري خالف األكثر ومساواة يف الصالة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومني إال نفال خلف 

فرض وال ينتقل منفرد جلماعة كالعكس ويف مريض اقتدى مبثله فصح قوالن ومتابعة يف إحرام وسالم فاملساواة وإن 
كغريمها لكن سيقه ممنوع وإال كره وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل : ك يف املأمومية مبطلة إال املساوقةبش

  رفعه ال إن خفض وندب تقدمي سلطان مث
  ـــــــ

ال تفسد : قال ابن القاسم يف املرأة تصلي يف صف من صفوف الرجال عن ميينها رجل وعن يسارها رجل -١



إنه ال تفسد : يف قوم مل جيدوا سعة يف صفوف الرجال من كثرة النساء فصلوا وراء النساءوقال مالك ، صالهتم
  ].١٠٧/  ٢: التاج واإلكليل[ صالهتم 

إمامة اجملذوم جائزة بال خالف إال تفاحش جذامة وعلم من جريانه أهنم يتأذون به يف خمالطتهم : قال ابن رشد -٢
  ].١١٤/  ٢/ كليلالتاج واإل[ فينبغي أن يتأخر عن اإلمامة

  .املرأة العجوز: يعين -٣

وإن عبدا كامرأة واستخلفت مث زائد فقه مث حديث مث قراءة مث عبادة مث بسن : رب منزل واملستأجر على املالك
كوقوف ذكر عن ميينه واثنني خلفه : إسالم مث بنسب مث خبلق مث بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص

كالبالغ ونساء خلف اجلميع ورب الدابة أوىل مبقدمها واألورع والعدل واحلر واألب والعم : ةوصيب عقل القرب
ال لكرب اقترعوا وكرب املسبوق لركوع أو سجود بال تأخري ال جللوس وقام  -على غريهم وإن تشاح متساوون 

وات ركعة دون الصف إن بتكبري إن جلس يف ثانيته إال مدرك التشهد وقضى القول وبىن الفعل وركع من خشي ف
ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفني آلخر فرجة قائما أو راكعا ال ساجدا أو جالسا وإن شك يف اإلدراك ألغاها 

وإن كرب لركوع ونوى هبا العقد أو نوامها أو مل ينومها أجزأه وإن مل ينوه ناسيا له متادى املأموم فقط ويف تكبري 
  .نفالسجود تردد وإن مل يكرب استأ

  فصل يف أحكام اإلستخالف 

  فصل يف أحكام اإلستخالف

ندب إلمام خشي تلف مال أو نفس أو منع اإلمامة لعجز أو الصالة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخالف وإن 
واستخالف األقرب  ١بركوع أو سجود وال تبطل إن رفعوا برفعه قبله وهلم إن مل يستخلف ولو أشار هلم باالنتظار

م يف كحدث وتأخر مؤمتا يف العجز ومسك أنفه يف خروجه وتقدمه إن قرب وإن جبلوسه وإن تقدم غريه وترك كال
كأن استخلف جمنونا ومل يقتدوا به أو أمتوا وحدانا أو بعضهم أو بإمامني إال اجلمعة وقرأ من انتهاء األول : صحت

فإن صلى لنفسه أو بىن باألويل أو الثالثة صحت وابتدأ بسرية إن مل يعلم األول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإال 
  كعود اإلمام إلمتامها وإن جاء بعد العذر: وإال فال

  ـــــــ
  . هلم أن يقدموا من يتم الصالة: أي -١

كأن سبق هو ال املقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم املسافر : فكأجنيب وجلس لسالمه املسبوق
أسقطت ركوعا عمل عليه : ن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإال سبح به وإن قال للمسبوقويقوم غريه للقضاء وإ

  .من مل يعلم خالفه وسجد قبله إن مل تتمحض زيادة بعد صالة إمامه

  فصل يف أحكام صالة السفر 

  فصل يف أحكام صالة السفر



البساتني املسكونة : ١بلديسن ملسافر غري عاص به واله أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى ال
وتؤولت أيضا على جماوزة ثالثة أميال بقرية اجلمعة والعمودي حلته وانفصل غريمها قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه 

إال كمكي يف خروجه لعرفة ورجوعه وال راجع لدوهنا ولو لشيء نسيه  -ال أقل  -إىل حمل البدء  ٢وإن نوتيا بأهله
وال منفصل ينجظر رمقة إال  -إال أن يعلم قطع املسافة قبله  -ذر وال هائم وطالب رعي وال عادل عن قصري بال ع

أن جيزم بالسري دوهنا وقطعه دخول بلده وإن بريح إال متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر وقطعه 
افة ونية إقامه أربعة أيام دخول وطنه أو مكان زوجة دخل هبا فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه املس

صحاح ولو خبالله إال العسكر بدار احلرب أوه العلم هبا عادة ال اإلقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصالة شفع ومل 
جتز حضرية وال سفرية وبعدها أعاد يف الوقت وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ومل 

وإن سهوا سجد واألصح إعادته كمأمومه بوقت واألرجح الضروري  ٣اما أعاد بوقتيعد وإن أمت مسافر نوى إمت
  إن تبعه وإال

  ـــــــ
[ من أراد سفرا فليتم الصالة حىت يربز عن بيوت القرية حىت ال حياذيها أو يواجهه منها شيء : قال مالك -١

  ].١١٨/ ١: املدونة
[ ال يقصر: وهو مذهب الشافعي أيضا وقال امحد، والدويقصر النواتيه وإن كان معهم األهل : قال مالك -٢

  ].١١٩/  ١: املدونة
: أن املسافر إذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا أنه يف سفر أو جهال أو متأوال: ذهب ابن رشد إىل أن املذهب -٣

، ١٣٢/  ١: تهدبداية اجمل[ ويستحب أن يعيدها يف الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا، أن صالته صحيحة
  ]. ١٥١/  ٢: التاج واإلكليل

كأحكام السهو وكأن أمت ومأمومه بعد نية قصر عمدا وسهوا أو جهال ففي : بطلت كأن قصر عمدا والساهي
الوقت وسبح مأمومه وال يتبعه وسلم املسافر بسالمه وأمت غريه بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا 

كعكسه ويف ترك نية القصر واإلمتام تردد وندب تعجيل األوبة والدخول : ن كان مسافرافظهر خالفه أعاد أبدا إ
زالت به ونوى  ١ضحى ورخص له مجع الظهرين برب وإن قصر ومل جيد بال كره وفيها شرط اجلد إلدراك أمر مبنهل

ن نوى االصفرار أو قبله النزول بعد الغروب وقبل االصفرار أخر العصر وبعده خري فيها وإن زالت راكبا أخرمها إ
كمن ال يضبط نزوله وكاملبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك؟ تأويالن وقدم خائف : وإال ففي وقتيهما

وإن سلم أو قدم ومل يرحتل أو ارحتل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية يف الوقت  ٢اإلغماء والنافض وامليد
طر أو طني مع ظلمة ال طني أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليال مث ويف مجع العشاءين فقط بكل مسجد مل

وإقامة وال تنفل بينهما ومل مينعه وال بعدمها وجاز ملنفرد باملغرب جيدهم : صليا والء إال قدر أذان منخفض مبسجد
اجد الثالثة وال إن كأن انقطع املطر بعد الشروع ال إن فرغوا فيؤخر للشفق إال باملس: بالعشاء وملعتكف مبسجد

  .كجماعة ال حرج عليهم: حدث السبب بعد األوىل وال املرأة والضعيف ببيتهما وال مفرد مبسجد
  ـــــــ

  ].٦٨١/  ١١: اللسان[ بنازلة: يعين -١
  ].٤١٢/  ٣: اللسان[ عند ركوب البحر  –الدوار  –ما يصيب من احلرية : امليج -٢



  فصل يف صالة اجلمعة 

  معةفصل يف صالة اجل

  :شروط صحة اجلمعة -١
وقوع كلها باخلطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أوال؟ رويت عليهما باستيطان 

بلد أو أخصاص ال خيم وجبامع مبين متحد واجلمعة للعتيق وإن تأخر أداء الذي بناء خف ويف اشتراط سقفه وقصد 
  بته وطرق متصلة إن ضاق أو تأبيدها به وإقامة اخلمس تردد وصحت برح

كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وجبماعة تتقرى هبم قرية بال حد أوال وإال : اتصلت الصفوف ال انتفيا
وال جتب عليه وبغريها تفسد عليه  -إال اخلليفة مير بقرية مجعة  -فتجوز باثىن عشر باقني لسالمها بإمام مقيم 

وجب انتظاره لعذر قرب على األصح وخبطبتني قبل الصالة مما تسميه العرب وعليهم وبكونه اخلاطب إال لعذر و
  .خطبة حتضرمها اجلماعة واستقبله غري الصف األول ويف وجوب قيامه هلما تردد

  :شروط وجوب اجلمعة -٢
قبله أو  كأن أدرك املسافر النداء: ١ولزمت املكلف احلر الذكر بال عذر املتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من املنار

  .صلى الظهر مث قدم أو بلغ أو زال عذره ال باإلقامة إال تبعا
  ـــــــ

  .أن من كان خارج املصر عليه أن يأتيها من ثالثة أميال: املقصود -١

  مندوبات اجلمعة 

  مندوبات اجلمعة

روجه ال وندب حتسني هيئة ومجيل ثياب وطيب ومشي وهتجري وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وسالم خطيب خل
حاضرها وقراءة فيهما : وجلوسه أوال وبينهما وتقصريمها والثانية أقصر ورفع صوته واستخالفه لعذر ٢صعوده

اذكروا اهللا يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة اجلمعة وإن ملسبوق وهل : وختم الثانية بيغفرر اهللا لنا ولكم وأجزأ
وأخر الظهر راج زوال  ٣اتب وصيب وعبد ومدبر أذن سيدمهاأتاك وأجاز بالثانية بسبح أو املنافقون وحضور مك

  وال جيمع الظهر ٤عذره وإال فله التعجيل وغري املعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة مل جيزه
  ـــــــ

التاج [ ال خالف أن املشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من املقصورة: قال ابن البشري -٢
وهو : ال يسلم اإلمام على الناس إذا رقى املنرب وقال ابن يونس: ال مالك يف املدونةوق] ١٧١/ ٢: واإلكليل
  ].١٥٠/ ١: املدونة[ الصواب 

  .فمن أدرك من اجلمعة ركعة قضى بعد سالم اإلمام أخرى يقرأ فيها سورة اجلمعة استحبابا وجيهر بالقراءة -٣
/  ٢: التاج واإلكليل[ ة اجلمعة إال أن يضر به يف حاجة لرب العبد منعه من صالة العيد ال صال: قال املازري -٤

١٧٢ .[  



  .إال ذو عذر واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإال مل جتز

  مسنونات اجلمعة 

  مسنونات اجلمعة

  . وسن غسل متصل بالرواح ولو مل تلزمه وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا ال ألكل خف

  جائزات اجلمعة 

  جائزات اجلمعة

كمحدث بال إذن وإقبال على ذكر قل : ز ختط قبل جلوس اخلطيبد واحتباء فيها وكالم بعدها للصالة وخروجوجا
  . كحمد عاطس سرا وهنى خطيب أو أمره وإجابته: كتأمني وتعوذ عند ذكر السبب: سرا

  مكروهات اجلمعة 

  مكروهات اجلمعة

نفل إمام قبلها أو جالس عند األذان وحضور شابة كعبد بسوق وقتها وت: وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع
وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ككالم يف خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغري سامع إال أن يلغو على املختار 

وكسالم ورده وهني الغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صالة خبروجه وإن لداخل وال يقطع إن دخل وفسخ بيع 
كالبيع الفاسد ال نكاح وهبة وصدقة : لية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان فإن مات فالقيمة حني القبضوإجارة وتو

وعذر تركها واجلماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض ومتريض وإسراف قريب وحنوه وخوف على مال أو حبس 
فة بليل ال عرس أو كثوم كريح عاص: أو ضرب واألظهر واألصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل

  . عمى أو شهود عيد وإن أذن اإلمام

  فصل يف صالة اخلوف 

  فصل يف صالة اخلوف

رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دواهبم قسمني وعلمهم وصلى بأذان وإقامة 
  باألوىل يف الثنائية ركعة وإال ركعتني مث 

  فصل يف صالة العيد 

  العيد فصل يف صالة



سن لعيد ركعتان ملأمور اجلمعة من حل النافلة للزوال وال ينادي الصالة جامعة وافتتح بسبع تكبريات باإلحرام مث 
خبمس غري القيام مواىل إال بتكبري املؤمت بال قول وحتراه مؤمت مل يستمع وكرب ناسيه إن مل يركع وسجد بعده وإال 

ءة يكرب فمدرك الثانية يكرب مخسا مث سبعا بالقيام وإن فاتت قضى األوىل متادى وسجد غري املؤمت قبله ومدرك القرا
بست وهل بغري القيام؟ تأويالن وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغري مصل ومشي يف 

وجهر به  ذهابه وفطر قبله يف الفطر وتأخريه يف النحر وخروج بعد الشمس وتكبري فقه حينئذ ال قبله وصحح خالفه
 ٢وهل جمليء اإلمام أو لقيامه بالصالة؟ تأويالن وحنره أضحيته باملصلى وإيقاعها به إال مبكة ورفع يديه يف أواله فقط
وقراءهتا بكسبح والشمس وخطبتان كاجلمعة ومساعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبري 

هبا أو فاتته وتكبريه إثر مخس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم وختللهما به بال حد وإقامة من مل يؤمر 
  النحر ال نافلة

  ـــــــ
  ]. ١٦٩/  ١: املدونة[ ال يرفع يديه يف صالة العيد إال يف التكبرية األوىل : قال مالك -٢

ال : ا وإن قال بعد تكبريتنيومقضية فيها مطلقا وكرب ناسيه إن قرب واملؤمت إن تركه إمامه ولفظه وهو اهللا أكرب ثالث
  .فحسن وكره تنفل مبصلى قبلها وبعدها ال مبسجد فيهما ١وهللا احلمد: إله إال اهللا مث تكبريتني

  ـــــــ
  .اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد. اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا: أي  -١

  فصل يف حكم صالة الكسوف واخلسوف 

  اخلسوففصل يف حكم صالة الكسوف و

سن وإن لعمودي ومسافر مل جيد سريه لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامني وركوعني وركعتان ركعتان 
خلسوف قمر كالنوافل جهرا بال مجع وندب باملسجد وقراءة البقرة مث موالياهتا يف القيامات ووعظ بعدها وركع 

ع وال تكرر وإن اجنلت يف أثنائها ففي إمتامها كالعيد وتدرك الركعة بالركو: كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها
  . كالنوافل قوالن وقدم فرض خيف فواته مث كسوف مث عيد وأخر االستسقاء ليوم آخر

  فصل يف صالة االستسقاء 

  فصل يف صالة االستسقاء

ذلة سن االستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غريه وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة بب
: وصبية ال من ال يعقل منهم وهبيمة وحائض وال مينع ذمي وانفرد ال بيوم مث خطب ٢وختشع مشايخ ومتجالة

كالعيد وبدل التكبري باالستغفار وبالغ يف الدعاء آخر الثانية مستقبال مث حول رداءه ميينه يساره بال تنكيس وكذا 
قبله وصدقة وال يأمر هبما اإلمام بل بتوبة ورد تبعة وجاز  الرجال فقط قعودا وندب خطبة باألرض وصيام ثالثة أيام
  .وفيه نظر: تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غري احملتاج مبحله حملتاج قال



  ـــــــ
  . عجوز: أي -٢

  فصل يف صالة اجلنازة وما يتعلق بامليت 

  فصل يف صالة اجلنازة وما يتعلق بامليت

كدفنه وكفنه وسنيتهما خالف وتالزما وغسل كاجلنابة : م والصالة عليهيف وجوب غسل امليت مبطهر ولو بزمز
تعبدا بال نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إال أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو 
ضرة بأحدمها عيب أو وضعت بعد موته واألحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غريه ال رجعية وكتابية إال حب

تبيح الغسل من اجلانبني مث أقرب أوليائه مث أجنيب مث امرأة حمرم وهل تستره أو : وإباحة الوطء للموت برق ١مسلم
ماء كمجدور إن مل : وصب على جمروح أمكن ٢كعدم املاء وتقطيع اجلسد وتزلعيه: عورته؟ تأويالن مث ميم ملرفقيه

ها وال يضفر مث حمرم فوق ثوب مث ميمت لكوعيها وستر من سرته خيف تزلعه واملرأة أقرب امرأة مث أجنبية ولف شعر
لركبتيه وإن زوجا أركان غسل امليت وركنها النية وأربع تكبريات وإن زاد مل ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على 

رب املسبوق املختار وإن وااله أو سلم بعد ثالث أعاد وإن دفن فعلى القرب وتسليمة خفية ومسع اإلمام من يليه وص
للتكبري ودعا إن تركت وإال واىل تكفني امليت وكفن مبلبوسه جلمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غري املرهتن ولو 

كأكل السبع امليت وهو على املنفق بقرابة أو رق ال زوجية والفقري : سرق مث إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين
نائز ودب حتسني ظنه باهللا تعاىل وتقبيله عند إحداده على أمين مث ظهر من بيت املال وإال فعلى املسلمني منذوبات اجل

وجتنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد حلييه إذا قضى وتليني مفاصله برفق ورفعه عن األرض 
  وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع جتهيزه إال الغرق وللغسل سدر

  ـــــــ
/  ٢: التاج وإالكليل[ سلم غسل زوجته النصرانية وال تغسله هي إال حبضرة املسلمنيليس للم: قال سحنون -١

٢١١.[  
  ]. ١٤٣/  ٨: أل اللسان. أحرقه: تشققتا من ظاهر وزلع جلده بالنار يزلعه زلعا فتزلع: زلعت الكف والقدم -٢

وعصر بطنه برفق وصب  كالوضوء لنجاسة وغسلت: وجتريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع ومل يعد
املاء يف غسل خمرجيه خبرقة وله اإلفضاء إن اضطر له وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه خبرقة وإمالة رأسه برفق ملضمضة 

وبياض الكفن وجتمريه وعدم تأخره عن  ١وعدم حضور غري معني وكافور يف األخرية ونشف واغتسال غاسله
إن شح الوارث إال أن يوصي ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره أو  الغسل والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد

ستر العورة والباقي سنة خالف ووتره واالثنان على الواحد والثالثة على األربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها 
وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق مبنافذه والكافور فيه ويف مساجده 

وحواسه ومراقه وإن حمرما ومعتدة وال يتولياه ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة 
ورفع اليدين بأوىل التكبري وابتداء حبمد وصالة على نبيه عليه الصالة والسالم وإسرار دعاء ورفع صغري على أكف 

كشرب مسنما وتؤولت أيضا على كراهته : قرب ووقوف إمام بالوسط ومنكيب املرأة رأس امليت عن ميينه ورفع
وهتيئة طعام ألهله وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أمين مقبال وتدورك  ٢فيسطح وحثو قريب فيه ثالثا



وكترك الغسل ودفن من أسلم مبقربة الكفار إن مل خيف التغري وسده بلنب مث  ٣كتنكيس رجليه: إن خولف باحلضرة
كرضيعة واملاء : كسبع ورجل: آجر مث قصب وسن التراب أوىل من التابوت وجاز غسل امرأة ابنلوح مث قرمود مث 

  املسخن وعدم الدلك لكثرة
  ـــــــ

وكثبري من أصحاب الك يستحبون ذلك ويروونه عنه وكان مالك يستحب الغسل من : قال ابن عبد الرب -١
  ].١٤/  ١: الكايف[ زوجها أيب بكرغسل امليت مث سكت عنه حلديث أمساء بنت عميس يف غسلها 

يستحب ملن كان على شفري القرب أن حيثو فيه ثالث حثيات من التراب وقد فعله رسول اهللا : قال ابن حبيب -٢
  ].٢٢٨/  ٢: التاج واإلكليل[ صلى اهللا عليه وسلم يف قرب ابن مظعون 

نزعوا ترابه ، روه ومل حيرجوا من قربهإن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا به القبله ووا: قال سحنون -٣
  .وإن خرجوا من قربه وواروه تركوه، وحولوه للقبله

املوتى وتكفني مبلبوس أو مزعفر أو مورس ومحل غري أربعة وبدء بأي ناحية واملعني مبتدع وخروج متجالة أو إن مل 
ن من بدو وبكى عند موته وجلوس قبل وضعها ونقل وإ ١كأب وزوج وابن وأخ وسبقها: خيش منها الفتنة يف

بال رفع صوت وقول قبيح ومجع أموات بقرب لضرورة وويل القبلة األفضل أو بصالة يلي اإلمام رجل فطفل : وبعده
فعبد فخصي فخنثى كذلك ويف الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بال حد ما كره يف حتضري امليت وكره حلق 

كتجمري الدار : ال تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها وقراءة عند موتهشعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل و
استغفروا هلا وانصراف عنها بال صالة أو بال إذن إن مل يطولوا ومحلها بال : وبعده وعلى قربه وصياح خلفها وقول

كسقط وحتنيطه وتسميته وصالة عليه ودفنه : وضوء وإدخاله مبسجد والصالة عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب
دار وليس عيبا خبالف الكبري ال حائض وصالة فاضل على بدعي أو مظهر كبرية واإلمام على من حده القتل حبد ب

أو قود ولو تواله الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفني حبرير أو جنس وكأخضر ومعصفر أمكن غريه وزيادة 
ر وإتباعه بنار ونداء به مبسجد أو بابه ال رجل على مخسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وتكبري نعش وفرشه حبري

كحجر : بكحلق بصوت خفي وقيام هلا وتطيني قرب أو تبييضه وبناء عليه أو حتويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز
أو خشبة بال نقش وال يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد اإلسالم الشهيد أو مل يقاتل وإن أجنب على األحسن إن 

ذت مقاتله إال املغمور ودفن بثيابه إن سترته وإال زيد خبف وقلنسوة ومنطقة قل مثنها وخامت قل رفع حيا وإن أنف
  وال حمكوم بكفره وإن صغريا ارتد أو نوى به سابيه ٢فصه ال درع وسالح وال دون اجلل

  ـــــــ
دها ووالدها وزوجها ال بأس أن تتبع الشابة جنازة ول: يوسع للنساء أن خيرجن مع اجلنازة وقال: قال مالك -١

  ].١٨٨/  ١: املدونة[ وأخيها 
[ ال يصل على يد أو رجل أو رأس وال على الرأس مع الرجلني فإن بقي أكثر البدن صلى عليه : قال مالك -٢

  ].١٨٠/  ١: املدونة

الة وال سقط كأن أسلم ونفر من أبويه وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز املسلم بالنية يف الص: اإلسالم إال أن يسلم
مل يستهل ولو حترك أو عطس أو بال أو رضع إال أن تتحقق احلياة وغسل دمه ولف خبرقة ووري وال يصلى على 
قرب إال أن يدفن بغريها وال غائب وال تكرر واألوىل بالصالة وصي رجي خريه مث اخلليفة ال فرعه إال مع اخلطبة مث 



وصحح ترتبهن والقرب حبس ال ميشى عليه وال ينبش  ١لنساء دفعةأقرب العصبة وأفضل ويل ولو ويل امرأة وصلى ا
ما دام به إال أن يشح رب كفن غصبه أو قرب مبلكه أو نسي معه مال وإن كان مبا ميلك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته 

رجي وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد وميني ال عن جنني وتؤولت أيضا على البقر إن 
وإن قدر على إخراجه من حمله فعل والنص عدم جواز أكله ملضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة محلت من 

مسلم مبقربهتم وال يستقبل هبا قبلتنا وال قبلتهم ورمي ميت البحر به مكفنا إن مل يرج الرب قبل تغريه وال يعذب 
م أبا كافرا وال يدخله قربه إال أن يضيع فليواره ببكاء مل يوص به وال يترك مسلم لوليه الكافر وال يغسل مسل

  .والصالة أحب من النفل إذا قام هبا الغري إن كان كجار أو صاحلا
  ـــــــ

التاج [ إن مات رجل يف نساء ال رجال معهن صلني عليه أفذاذا وال تؤمهن أحداهن : قال ابو القاسم -١
  ].٢٥٢/  ٢: واإلكليل

  باب أحكام الزكاة

  يةزكاة املاش

  زكاة املاشية
جتب زكاة نصاب النعم مبلك وحول كمال وإن معلوفة وعاملة ونتاجا ال منها ومن الوحش وضمت الفائدة له وإن 

زكاة اإلبالإلبل يف كل مخس ضائنة إن مل يكن جل غنم البلد املعز وإن خالفته واألصح  ١قبل حوله بيوم ال ألقل
ويف ست وثالثني بنت لبون وست  ٣مل تكن له سليمة فابن لبون فإن ٢إجزاء بعري إىل مخس وعشرين فبنت خماض

وست وسبعني بنتا لبون وإحدى وتسعني حقتان ومائة وإحدى وعشرين إىل  ٥وإحدى وستني جذعة ٤وأربعني حقة
تسع وعشرين حقتان أو ثالث بنات لبون اخليار للساعي وتعني أحدمها منفردا مث يف كل عشر يتغري الواجب يف كل 

 بنت لبون ويف كل مخسني حقة وبنت املخاض املوفية سنة مث كذلك زكاة البقرالبقر يف كل ثالثني تبيع ذو أربعني
سنتني ويف أربعني مسنة ذات ثالث ومائة وعشرين كمائيت اإلبل الغنم يف أربعني شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو 

ربعمائة أربع مث لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو معزا ويف مائة وإحدى وعشرين شاتان ويف مائتني وشاة ثالث ويف أ
وجاموس لبقر وضأن ملعز  ٦انفرد اخليار أو الشرار إال أن يرى الساعي أخذ املعيبة ال الصغرية وضم خبت لعراب

وخري الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإال فاألكثر وثنتان من كل إن تساويا أو األقل نصاب غري وقص وإال 
  ث وتساويا فمنهما وخري يف الثالثةفمن األكثر وثال
  ـــــــ

زكي اجلميع حلول : من أفاد غنما إىل غنم أو بقر إىل بقر أو إبال إىل إبل بإرث أو هبة أو شراء: قال مالك -١
  ].املوطأ كتاب الزكاة باب زكاة البقر[ األوىل إذا كانت األوىل نصابا جتب فيها الزكاة

  .نيةاليت أمتت سنة ودخلت يف الثا -٢
  .اليت أمتت سنتني ودخلت يف الثالثة -٣
  .اليت أمتت أربع سنني -٤



  .اليت أمتت مخس سنني -٥
  . ذات السنام الواحد: والعراب، إبل ضخمة مائلة إىل القصر هلا سنامان أحدمها خلف اآلخر: البخت -٦

منهما ومن هرب بإبدال ماشية كل مائة ويف أربعني جاموسا وعشرين بقرة : وإال فكذلك واعترب يف الرابعة فأكثر
كمبدل ماشية جتارة وإن دون نصاب بعني : أخذ بزكاهتا ولو قبل احلول على األرجح وبىن يف راجعة بعيب أو فلس

كمالك فيما : كنصاب قنية ال مبخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا مباشية وخلطاء املاشية: أو نوعها ولو الستهالك
نويت وكل حر مسلم ملك نصابا حبول واجتمعا مبلك أو منفعة يف األكثر من ماء  وجب من قدر وسن وصنف إن

ومراح ومبيت وراع بإذهنما وفحل برفق وراجع املأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص ألحدمها يف 
نصاب وذو مثانني القيمة كتأول الساعي األخذ من نصاب هلما أو ألحدمها وزاد للخلطة ال غصبا أو مل يكمل هلما 

كاخلليط الواحد عليه شاة وعلى غريه نصف بالقيمة وخرج : خالط بنصفيها ذوي مثانني أو بنصف فقط ذا أربعني
الساعي ولو جبدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث وال تبدأ إن أوصى 

وإال عمل على  ١لت فإن ختلف وأخرجت أجزأ على املختاركمروره هبا ناقصة مث رجع وقد كم: هبا وال جتزىء
كتخلفه عن أقل فكمل : الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام األول إال أن ينقص األخذ النصاب أو الصفة فيعترب

وصدق ال إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة األول وهل يصدق؟ قوالن وإن سأل فنقصت أو 
إن مل يصدق أو صدق ونقصت ويف الزيد تردد وأخذ اخلوارج باملاضي إن مل يزعموا األداء إال أن زادت فاملوجود 
  .خيرجوا ملنعها

  ـــــــ
لشغل أو أمر مل يقصدوا فيه إىل تضيع  –يعين من يقومون جبمع الزكاة  –إذا ختلف السعاة : قال اللخمي -١

  ].٢٥٩/  ١: التاج واإلكليل[ ا البن املاجشونالزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيتة فاألحسن اإلجزاء خالف

  زكاة احلرث 

  زكاة احلرث

  مائة ومثانية: فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل ٢ويف مخسة أوسق
  ـــــــ

  . أربع حفنات بيدي الرجال املعتدل اخللقه: والصاع، ستون صاعا بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم: الوسق -٢

مخسون ومخسا حبة من مطلق الشعري من حب ومتر فقط منقى مقدر اجلفاف وإن مل جيف : ا كلوعشرون درمها مكي
كزيت ما له زيت ومثن غري ذي الزيت وما ال جيف وفول أخضر إن سقي بآلة وإال فالعشر ولو : نصف عشره

كقمح وشعري : اشتري السيح أو أنفق عليه وإن سقي هبما فعلى حكميهما وهل يغلب األكثر خالف وتضم القطاين
إن زرع أحدمها قبل حصاد اآلخر فيضم الوسط هلما ال أول لثالث ال لعلس ودخن وذرة  ١وسلت وإن ببلدان

كالزيتون ال الكتان وحسب قشر األرز والعلس وما تصدق به :وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم
وطيب الثمر فال شيء على وارث قبلهما مل يصر له د واستأجر قتا ال أكل دابة يف درسها والوجوب بإفراك احلب 

نصاب والزكاة على البائع بعدمها إال أن يعدم فعلى املشتري والنفقة على املوصى له املعني جبزء ال املساكني أو كيل 



وإمنا خيرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما خنلة خنلة بإسقاط نقصها ال سقطها  ٢فعلى امليت
وكفى الواحد وإن اختلفوا فاألعرف وإال فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتربت وإن زادت على ختريص 

فاألحب اإلخراج وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويالن وأخذ من احلب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعني : عارف
  .وإال فمن أوسطها
  ـــــــ

 ٢: املدونة[ ىت مجع بعضها إىل بعض وكذا مجيع املاشية واحلبإن كانت كرومه مفترقة يف بلدان ش: قال مالك -١
 /٣٤٤.[  
إن وصى بزكاة زرعة قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم ألنه استحقه يوم : قال مالك -٢

  ].٣٤٧/  ٢: املدونة[ مات امليت والزرع أخضر واملساكني ال يستحقون ذلك إال بعد بلوغه

  ود وما يتعلق هبا زكاة النق

  زكاة النقود وما يتعلق هبا

ربع العشر وإن لطفل أو جمنون أو نقصت أو : ويف مائيت درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو جممع منهما باجلزء
ككاملة وإال حسب اخلالص إن مت امللك وحول غري املعدن وتعددت بتعدده يف : برداءة أصل أو إضافة وراجت

  ها بأجر ال مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن مودعة ومتجر في

الربح للعامل بال ضمان وال زكاة يف عني فقط ورثت إن مل يعلم هبا أو مل توقف إال بعد حول بعد قسمها أو قبضها 
وال موصى بتفرقتها وال مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي وإن تكسر إن مل يتهشم ومل ينو عدم 

كان لرجل أو كراء إال حمرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع جبوهر وزكى الزنة إصالحه أو 
ولو ربح دين ال عوض له عنده وملنفق بعد  ١كغلة مكترى للتجارة: إن نزع بال ضرر وإال حترى وضم الربح ألصله

كثمن مقتىن وتضم ناقصة : أو غري مزكىكعطية : حوله مع أصله وقت الشراء واستقبل بفائدة جتددت ال عن مال
لثانية أو لثالثة إال بعد حوهلا كاملة فعلى حوهلا كالكاملة أوال وإن نقصتا فربح فيهما أو يف إحدامها أو : وإن بعد متام

والثانية عند حوهلا وعند حول : متام نصاب عند حول األوىل أو قبله فعلى حوليهما وفض رحبهما وبعد شهر فمنه
أو شك فيه أليهما فمنه كبعده وإن حال حوهلا فأنفقها مث حال حول الثانية ناقصة فال زكاة وباملتجدد عن  الثانية

كغلة عبد وكتابة ومثرة مشترى إال املؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى : سلع التجارة بال بيع
وإن وجبت زكاة يف عينها زكى مث زكى الثمن  وهل يشترط كون البذر هلا؟ تردد ال إن مل يكن أحدمها للتجارة

  .حلول التزكية
  ـــــــ

  ].٣٠٦/  ٢: مواهب اجلليل[ غلة ما اكترى للتجارة ال خالف أهنا مزكاة على حول األصل: قال ابن بشري -١

  زكاة الدين 

  زكاة الدين



الة كمل بنفسه ولو تلف املتم أو وإمنا يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض جتارة وقبض عينا ولو هببة أو إح
ال عن  ٢بفائدة مجعهما ملك وحول أو مبعدن على املنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخريه إن كان عن كهبة أو أرش

قوالن وحول املتم من التمام ال إن نقص بعد الوجوب : مشترى للقنية وباعه ألجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد
  ن اقتضى دينارا فآخرمث زكى املقبوض وإن قل وإ

  ـــــــ
  ]. ٥٠/  ١: التعاريف.[ املال الواجب فيما دون النفس وأرش اجلراحة ديتها: األرش -٢

فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحدامها بعد شراء األخرى زكى األربعني وإال أحدا وعشرين 
ء ملثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى مخسة بعد آخر ألول عكس إلفوائد واالقتضا: وضم الختالط أحواله

  .حول مث استفاد عشرة وأنفقها بعد حوهلا مث اقتضى عشرة زكى العشرتني واألوىل ابن اقتضى مخسة

  زكاة العروض 

  زكاة العروض

رجح ال بال نية أو وإمنا يزكى عرض ال زكاة يف عينه ملك مبعاوضة بنية جتر أو مع نية غلة أو قنية على املختار وامل
نية قنية أو غلة أو مها أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعني وإن الستهالك فكالدين إن رصد به السوق وإال 

كسلعه ولو بارت ال إن مل يرجه أو كان قرضا : زكى عينه ودينه النقد احلال املرجو وإال قومه ولو طعام سلم
ل حوله لألصل أو وسط منه ومن اإلدارة؟ تأويالن مث زيادته ملغاة خبالف وتؤولت املدونة أيضا بتقومي القرض وه

حلي التحري والقمح املرجتع من مفلس واملكاتب يعجز كغريه وانتقل املدار لالحتكار ومها للقنية بالنية ال العكس 
ال فاجلميع لإلدارة ولو كان أوال للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر األكثر فكل على حكمه وإ

قوالن والقراض احلاضريزكيه ربه إن أدار : وال تقوم األواين ويف تقومي الكافر حلول من إسالمه أو استقباله بالثمن
أو العامل من غريه وصرب إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد 

إن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت وأنقص قضي بالنقص على ما قبله و
إن أقام بيده حوال وكانا : وزكي ربح العامل وإن قل: وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة؟ تأويالن ١على ربه

  حرين مسلمني بال دين وحصة ربه برحبه نصاب ويف كونه
  ـــــــ

فزكاهتا على رب املال يف رأس ماله وال ، فتم حوهلا وهي بيد املقارضفمن أخذ ماال قراضا فاشترى به غنما  -١
  ]. ٣٢٦/  ٢: التاج واإلكليل[ شيء على العامل

بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إال زكاة : خالف وال تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: شريكا أو أجريا
جال أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم هبا فطر عن عبد عليه مثله خبالف العني ولو دين زكاة أو مؤ

والد حبكم إن تسلف ال بدين كفارة أو هدي إال أن يكون ٦٣ص/١وهل إن تقدم يسر؟ تأويالن أو خمتصر خليل ج
عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق ألجل أو خمدم أو رقبته ملن مرجعها له أو عدد 

أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس ال آبق وإن رجي أو دين مل  دين حل



يرج وإن وهب الدين أو ما جيعل فيه ومل حيل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستني دينارا ثالث سنني حول فال زكاة أو 
كنبات وحيوان أو نسله على : لفمدين مائة له مائة حمرمية ومائة رجبية يزكي األوىل وزكيت عني وقفت للس

كعليهم إن توىل املالك تفرقته وإال إن حصل لكل نصاب ويف إحلاق ولد فالن باملعينينق أو : مساجد أو غري معينني
  .قوالن: غريهم

  زكاة املعادن 

  زكاة املعادن

ه وإن تراخى العمل ال وحكمه لإلمام ولو بأرض معني إال مملوكة ملصاحل فله وضم بقية عرق ١وإمنا يزكى معدن عني
تردد وجاز دفعه بأجرة غري : معادن وال عرق آخر ويف ضم فائدة حال حوهلا وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته

كالركاز وهو : اخلمس: قوالن ويف ندرته: كالقراض: نقد على أن املخرج للمدفوع له واعترب ملك كل ويف جبزء
وجده عبد أو كافر إال لكبري نفقة أو عمل يف ختليصه فقط فالزكاة أو قل أو عرضا أو  -وإن بشك  -دفن جاهلي 

  وكره حفر قربه والطلب فيه وباقيه ملالك األرض ولو جيشا وإال فلواجده وإال دفن
  ـــــــ

وال زكاة فيما خيرج : معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك ال زكاة فيها وقال ابن القاسم: قال مالك -١
/  ٢: التاج واإلكليل، ٢٩٢/  ٢: املدونة[ ن ذهب أو فضة حىت يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهبمن املعدن م

٣٣٤ .[  

  .كعنرب فلواجده بال ختميس: املصاحلني فلهم إال أن جيده رب دار هبا فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر

  فصل يف مصرف الزكاة 

  فصل يف مصرف الزكاة

وهو أحوج وصدقا إال لريبة إن أسلم وحترر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم : نيفقري ومسك: ومصرفها
كحسب على عدمي وجاز ملوالهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه  -ال املطلب  -بنوة هلاشم 

هامشي وكافر وإن  غري: تردد وجاب ومفرق حر عدل عامل حبكمها: وكفاية سنة ويف جواز دفعها ملدين مث أخذها
وال يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن  ١غنيا وبدىء به وأخذ الفقري بوصفه

مل جيزه ومدين ولو : ووالؤه للمسلمني وإن اشترطه له أو فك أسريا -ال عقد حرية فيه  -يعتق منها : ولو بعيب
وجماهد  ٢يتوب على األحسن إن أعطى ما بيده من عني وفضل غريها مات حيبس فيه ال يف فساد وال ألخذها إال أن

كجاسوس ال سور ومركب وغريب حمتاج ملا يوصله يف غري معصية ومل جيد مسلفا وهو ملي ببلده : وآلته ولو غنيا
تردد وندب إيثار املضطر دون عموم األصناف واالستنابة : كغاز ويف غارم يستغين: وصدق وإن جلس نزعت منه

د جتب وكره له حينئذ ختصيص قريبه وهل مينع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويالن وجاز إخراج ذهب عن ورق وق
تردد ال كسر مسكوك إال لسبك : وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو يف نوع ال صياغة فيه ويف غريه



: ة من الفيء وإال بيعت واشتري مثلهاووجب نيتها وتفرقتها مبوضع الوجوب أو قربه إال إلعدم فأكثرها له بأجر
  كعدم

  ـــــــ
  ].٣٤٩/  ٢: التاج واإلكليل[ إن استعمل على الزكاة فقري أعطي حبق الفقر واالستعمال: قال ابن بشري -١
يساويان ألفني إنه ال يعطي من الزكاة إال ، من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم ال فضل فيهما: قال مالك -٢

  ]. ٢٩٥/  ٢: املدونة[ األلف يف دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذ يعطي ويكون من الغارمني أن يؤدي

مستحق وقدم ليصل عند احلول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدوهنم أو دفعت باجتهاد لغري 
ال إن أكره أو نقلت ملثلهم أو قدمت مل جتز :مستحق وتعذر ردها إال اإلمام أو طاع بدفعها جلائر يف صرفها أو بقيمة

كعزهلا فضاعت : بكشهر يف عني وماشية فإن ضاع املقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو ميكن األداء سقطت
ال إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن احلول أو أدخل عشره مفرطا ال حمصنا وإال فتردد وأخذت من تركة امليت 

لإلمام العدل وإن عينا وإن غر عبد حبرية فجناية على األرجح وزكى مسافر ما  وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت
  .معه ما غاب إن مل يكن خمرج وال ضرورة

  فصل يف زكاة الفطر 

  فصل يف زكاة الفطر

جيب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خالف 
من معشر أو أقط غري علس إال أن يقتات غريه وعن كل مسلم ميونه بقرابة أو زوجية وإن ألب  ١من أغلب القوت

وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا مبواضعة أو خيار وخمدما إال حلرية فعلى خمدمه واملشترك واملبعض بقدر 
الفجر قبل الصالة ومن قوته األحسن  امللك وال شيء على العبد واملشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد

ودفعها لزوال فقر ورق يومه ولإلمام العدل وعدم زيادة وإخراج املسافر وجاز إخراج  ٢وغربلة القمح إال الغلث
إال لشح وإخراجه قبله بكاليومني وهل مطلقا  ٣أهله عنه ودفع صاع ملساكني وآصع لواحد ومن قوته األدون

  .ضي زمنها وإمنا تدفع حلر مسلم فقريملفرق؟ تأويالن وال تسقط مب
  ـــــــ

  ].٣٦٧: التاج واإلكليل[ إهنا خترج من غالب عيش البلد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: قال ابن رشد -١
  .اخللط كأن اختلط الرب بالشعري: الغلث -٢
  . األدىن -٣

  باب أحكام الصيام 

  باب أحكام الصيام



رؤية عدلني ولو بصحو مبصر فإن مل ير بعد ثالثني صحوا كذبا أو مستفيضة وعم يثبت رمضان بكمال شعبان أو ب
رفع رؤيته واملختار وغريمها : إن نقل هبما عنهما ال مبنفرد إال كأهله ومن ال اعتناء هلم بأمره وعلى عدل أو مرجو

ولو أمن الظهور إال مببيح ويف  فتأويالن ال مبنجم وال يفطر منفرد بشوال: وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إال بتأويل
تردد ورؤيته هنارا للقابلة وإن ثبت هنارا أمسك وإال : تلفيق شاهد أوله آلخر آخره ولزومه حبكم املخالف بشاهد

عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف ال : وصيم ١كفر إن انتهك وإن غيمت ومل ير فصبيحته يوم الشك
كمضطر فلقادم : تزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضاناحتياطا وندب إمساكه ليتحقق ال ل

وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخري سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة 
إن مل حيج وعشر ذي احلجة وعاشوراء وتاسوعاء واحملرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم ملن أسلم وقضاؤه 

ككل صوم مل يلزم تتابعه وبدء بكصوم متتع إن مل يضق الوقت وفدية هلرم أو عطش وصوم : تعجيل القضاء وتتابعهو
كستة من شوال وذوق ملح وعلك مث ميجه ومداواة حفر زمنه إال جلوف ضرر : ثالثة من كل شهر وكره البيض
ت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر كقبلة وفكر إن علمت السالمة وإال حرم: ونذر يوم مكرر رومقدمة مجاع

ختري وأجزأ ما : صامه وإال: كمل الشهور وإن التبست وظن شهرا: أو قضاء ومن ال ميكنه رؤية وال غريها كأسري
  تردد وصحته: بعده بالعدد ال قبله أو بقي على شكه ويف مصادفته

  ـــــــ
وأما إن كانت متغيمة فالشك . مصحية فال شكإذا التمس الناس اهلالل ومل يروه والسماء : قال ابن بشري -١

وإن ، فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه، فينبغي أن يبيت اإلمساك ليستربئ ما يأيت به النهار من أخبار السفار، حاصل
  ]. ٣٩٢/  ٢: التاج واإلكليل[ ثبت إثباهتا استدمي اإلمساك

مسرود ويوم معني ورويت على االكتفاء فيهما ال إن مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية ملا جيب تتابعه ال 
بكمرض أو سفر وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن حلظة ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن : انقطع تتابعه

جن ولو سنني كثرية أو أغمي يوما أو جله أو أقله ومل يسلم أوله فالقضاء ال إن سلم ولو نصفه وبترك مجاع 
ملعدة حبقنة مبائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعني : وقيء وإيصال متحلل أو غريه على املختارمين ومذي : وإخراج

وخبور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى يف الفرض مطلقا وإن بصب يف حلقه 
باملستدل وإال احتاط إال  كمجامعة نائمة وكأكله شاكا يف الفجر أو طرأ الشك ومن مل ينظر دليله اقتدى ١نائما
ملرض أو حيض أو نسيان ويف النفل بالعمد احلرام ولو بطالق بت إال لوجه كوالد وشيخ وإن مل حيلفا وكفر : املعني

مجاعا أو رفع نية هنارا أو أكال أو شربا بفم فقط وإن باستياك : إن تعمد بال تأويل قريب وجهل يف رمضان فقط
بإطعام ستني : إال أن خيالف عادته على املختار وإن أمىن بتعمد نظرة فتأويالن: فكرجبوزاء أو منيا وإن بإدامة 

مسكينا لكل مد وهو األفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة فال 
ويف تكفريه عنها إن يصوم وال يعتق ع أمته وإن أعسر كفرت ورجعت إن مل تصم باألقل من الرقبة وكيل الطعام 

قوالن ال إن أفطر ناسيا أو مل يغتسل إال بعد : تأويالن ويف تكفري مكره رجل ليجامع: أكرهها على القبلة حىت أنزال
كراء : الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليال أو سافر دون القصر أو رأى شواال هنارا فظنوا اإلباحة خبالف بعيد التأويل

 حم أو حليض مث حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء إن كانت له والقضاء يف ومل يقبل أو أفطر حلمى مث
  التطوع مبوجبها وال قضاء يف غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو

  ـــــــ



من أكره أو كان نائما فصب يف حلقه ماء يف رمضان فعليه القضاء بال كفارة وإن كان صيامه : قال ابن القاسم -١
  ].٤٢٧/  ٢: التاج واإلكليل، ٢١٠/  ١: املدونة[ قضاء عليه عند مالك متطوعا فال

دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومين مستنكح أو مذي ونزع مأكول أو مشروب 
ومضمضة لعطش وإصباح جبنابة وصوم دهر ومجعة فقط وفطر بسفر  ١أو فرج طلوع الفجر وجاز سواك كل النهار

كفطره بعد دخوله : وإال قضى ولو تطوعا وال كفارة إال أن ينويه بسفر ٢شرع فيه قبل الفجر ومل ينوه فيهقصر 
كحامل ومرضع مل ميكنها استئجار أو غريه : زيادته أو متاديه ووجب إن خاف هالكا أو شديد أذى: ومبرض خاف

: ا؟ تأويالن والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومهخافتا على ولديهما واألجرة يف مال الولد مث هل يف مال األب أو ماهل
غري رمضان وإمتامه إن ذكر قضاءه ويف وجوب قضاء القضاء خالف وأدب املفطر عمدا إال أن يأيت تائبا وإطعام 

عن كل يوم ملسكني وال يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه : مده عليه الصالة والسالم ملفرط يف قضاء رمضان ملثله
صل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره واألكثر إن احتمله بلفظه بال نية كشهر فثالثني إن مل يبدأ بشعبان ال إن ات

باهلالل وابتداء سنة وقضى ماال يصح صومه يف سنة إال أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو وال يلزم القضاء 
د وإال فال وصيام اجلمعة إن نسي اليوم على خبالف فطره لسفر وصبيحة القدوم يف يوم قدومه إن قدم ليلة غري عي

املختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا ال سابقيه إال ملتمتع ال تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان يف سفره 
  .٣غريه أو قضاء اخلارج أو نواه ونذرا مل جيز عن واحد منهما وليس ملرأة حيتاج هلا زوج تطوع بال إذن

  ـــــــ
[ ال بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله باملاء وأكرهه بالعود الرطب خوف حتلله: قال مال -١

  ].٢٠١/  ١: املدونة
من سافر قبل الفجر فال خوف أنه جيوز له الفطر ألن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له : قال الباجي -٢

  ].٢٠١/  ١: التاج واإلكليل[ الفطر
[ وانظر أيضا]. ٢١١/  ١[ املدونة. لمت حاجة زوجها مل تصم إال بإذنه وإن علمت عدمها فال بأسمن ع -٣

  ].٣٥٤/  ٢: التاج واإلكليل

  فصل يف حكم االعتكاف 

  فصل يف حكم االعتكاف

االعتكاف نافلة وصحته ملسلم مميز مبطلق صوم ولو نذرا ومسجد إال ملن فرضه اجلمعة وجتب به فاجلامع مما تصح 
كمرض أبويه ال جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد باملسجد أو تنقل عنه : يه اجلمعة وإال خرج وبطلف

تأويالن وبعدم وطء وقبلة شهوة وملس ومباشرة وإن : وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليال ويف إحلاق الكبائر به
وأمتت ما سبق منه أو عدة إال أن حترم وإن  فال منع كغريه إن دخال: حلائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة يف نذر

بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق وال مينع مكاتب يسريه ولزم يوم إن نذر ليلة ال بعض 
صوم ويف : كمطلق اجلوار ال النهار فقط فباللفظ وال يلزم فيه حينئذ: وتتابعه يف مطلقه ومنويه حني دخوله ١يوم

  .تأويالن وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا واملساجد الثالثة فقط لناذر عكوف هبا وإال فبموضعه: يوم دخوله
وكره أكله خارج املسجد واعتكافه غري مكفي ودخوله منزله وإن لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن : مكروهاته 



وده لتأذين مبنار أو سطح وترتبه كعيادة وجنازة ولو الصقت وصع: مصحفا إن كثر وفعل غري ذكر وصالة وتالوة
  .لإلمامة وإخراجه حلكومة إن مل يلد به

وجاز إقراء قرآن وسالمه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح مبجلسه وأخذه إذا خرج لكغسل : ما جيوز فيه 
  .مجعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو جتفيفه

  ـــــــ
  ]. ٤٥٩/  ٢: التاج واإلكليل[ م مل يصح عندنا خالفا للشافعيلو نذر عكوف بعض يو: قال القرايف -١

وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة : مندوباته 
وبرمضان وبالعشر األخري لليلة القدر الغالبة به ويف كوهنا بالعام أو برمضان خالف وانتقلت  ١وبآخر املسجد

راد بكسابعة ما بقي وبىن بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم ملرض أو حيض أو عيد وخرج وعليه وامل
  .حرمته وإن أخره بطل إال ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء مل يعده

  ـــــــ
  ]. ٢٣٣/  ١[املدونة. وليعتكف يف عجز املسجد وال بأس أن يعتكف يف رحابه -١

  اب احلج والعمرةباب يف أحكام كت

  مدخل

  باب يف أحكام كتاب احلج والعمرة

خالف وصحتهما باإلسالم فيحرم ويل عن : ويف فوريته وتراخيه خلوف الفوات ١فرض احلج وسنت العمرة مرة
رضيع وجرد قرب احلرم ومطبق ال مغمى واملميز بإذنه وإال فله حتليله وال قضاء خبالف العبد وأمره مقدوره وإال 

: كتلبية وركوع وأحضرهم املواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإال فوليه: كطواف ال: إن قبلهاناب عنه 
كجزاء صيد وفدية بال ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بال نية نفل ووجب 

ال ينكث على األظهر ولو  بال مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إال ألخذ ظامل ما قل: باستطاعة بإمكان الوصول
كأعمى بقائد وإال اعترب املعجوز عنه منهما وإن بثمن ولد زنا : بال زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على املشي

أو ما يباع على املفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن مل خيش هالكا ال بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعترب 
عا والبحر كالرب إال أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صالة لكميد واملرأة كالرجل إال يف بعيد ما يرد به إن خشي ضيا

ويف االكتفاء بنساء أو رجال  ٢مشي وركوب حبر إال أن ختتص مبكان وزيادة حمرم أو زوج هلا كرفقة أمنت بفرض
: ع وليه عنه بغريهوتطو ٣تردد وصح باحلرام وعصى وفضل على غزو إال خلوف وركوب ومقتب: أو باجملموع

كميقات امليت وله باحلساب إن : كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بالغ فاملضمونة كغريه وتعينت يف اإلطالق
كهدي متتع عليه وصح إن مل يعني : مات ولو مبكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من االنتهاء وال جيوز اشتراط

  العام وتعني األول وعلى عام مطلق
  ـــــــ

  ].٣٧٤/  ٢: املدونة[ والعمرة سنة واجبة كالوتر ال ينبغي تركها وهي مرة واحدة يف العمر: قال مالك -١



التاج [ وال بد يف التطوع من إذنه واحملرم ، هلا أن خترج للفرض بال إذن وأن مل جتد حمرما: قال ابن حبيب -٢
  ].٥٢١/  ٢: واإلكليل

  . إذا شدت عليه القتب: لبعري اقتتاباواقتتبت ا، رحل صغري قدر السنام: القتب -٣

إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ويف هدي : وعلى اجلعالة وحج على ما فهم وجىن إن وفعى دينه ومشى والبالغ
وفدية مل يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإال فنفقته 

البالغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع على آجره إال أن يوصي ب
بقسطها أو خالف إفرادا لغريه إن مل يشترطه امليت وإال فال كتمتع بقران أو عكسه أو مها بإفراد أو ميقاتا شرط 

ن اعتمر عن نفسه يف وفسخت إن عني العام أو عدم كغريه وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن متتع وهل تنفسخ إ
  .املعني أو إال أن يرجع للميقات فيحرم عن امليت فيجزيه؟ تأويالن

كبدء مستطيع به عن غريه وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث : ومنع استنابة صحيح يف فرض وإال كره
حيج : إال أن يقولكوجوده بأقل أو تطول غري وهل : حيج به ال منه وإال فمرياث: وحج عنه حجج إن وسع وقال

عين بكذا فحجج؟ تأويالن ودفع املسمى وإن زاد على أجرته ملعني ال يرث فهم إعطاؤه له وإن عني غري وارث ومل 
زيد إن مل يرض بأجرة مثله ثلثها مث تربص مث أوجر للضرورة فقط غري عبد وصيب وإن امرأة ومل يضمن وصي : يسم

مكانه حج من املمكن ولو مسى إال أن مينع فمرياث ولزمه احلج بنفسه ال  دفع هلما جمتهدا وإن مل يوجد مبا مسى من
اإلشهاد إال أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه يف حجة وال يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة 

دا وركنهما اإلحرام ووقته للحج شوال آلخر احلجة وكره قبله كمكانه ويف رابع تردد وصح للعمرة أب ١والدعاء
كخروج ذي النفس : إال حملرم حبج فلتحلله وكره بعدمها وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم مبكة وندب املسجد

: احلل واجلعرانة أوىل مث التنعيم وإن مل خيرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإال فلهما: مليقاته وهلا وللقران
  ومسكن دوهنا وحيث حاذىذو احلليفة واجلحفة ويلملم وقرن وذات عرق 

  ـــــــ
  ].٧/  ٣: التاج واإلكليل[ إن حج النائب ال يسقط حج املنيب: قال القرايف من علماء املالكية -١

كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك : واحدا أو مر ولو ببحر إال كمصري مير باحلليفة فهو أوىل وإن حليض رجي رفعه
و كعبد فال إحرام عليه وال دم وإن أحرم إال الضرورة املستطيع فتأويالن ومريدها اللفظ به واملار به إن مل يرد مكة أ

إن تردد أو عادهلا ألمر فكذلك وإال وجب اإلحرام وأساء تاركه وال دم إن مل يقصد نسكا وإال رجع وإن شارفها 
قد بالنية وإن خالفها لفظه وال كراجع بعد إجرامه ولو أفسد ال فات وإمنا ينع: وال دم وإن علم ما مل خيف فوتا فالدم

دم وإن جبماع مع قول أو فعل تعلقا به بني أو أهبم وصرفه حلج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى احلج وبرىء 
تردد : كالثاين يف حجتني أو عمرتني ورفضه ويف كإحرام زيد: كشكه أفرد أو متتع ولغا عمرة عليه: منه فقط
رم هبما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله وال يسعى وتندرج وكره قبل بأن حي: إفراد مث قران: وندب

الركوع ال بعده وصح بعد سعي وحرم احللق وأهدى لتأخريه ولو فعله مث متتع بأن حيج بعدها وإن بقران وشرط 
أو قدم هبا ينوي عدم إقامة مبكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع هبا أو خرج حلاجة ال انقطع بغريها : دمهما

اإلقامة وندب لذي أهلني وهل إال أن يقيم بأحدمها أكثر فيعترب؟ تأويالن وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده 
تردد ودم التمتع جيب بإحرام : أو مثلها ولو باحلجاز ال أقل وفعل بعض ركنها يف وقته ويف شرط كوهنما عن واحد



بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل : بالطهرين والستر وبطل حبدث احلج وأجزأ قبله مث الطواف هلما سبعا
والء وابتدأ إن قطع جلنازة أو  ٢وستة أذرع من احلجر ونصب املقبل قامته داخل املسجد ١البدن عن الشاذروان

  نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبىن إن رعف أو علم بنجس وأعاد
  ـــــــ

فقد عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون مجيع بدنه خارج البيت فال ميشي على شاذروانه وال يف داخل  -١
  ].٧٠/  ٣: التاج واإلكليل[ حموط احلجر فإن بعضه من البيت 

، يستحب الدنو من البيت كالصف األول: أن يكون داخل املسجد وقيل: من شروط الطواف: قال القرايف -٢
كذا يف . يف السقائف لغري زحام أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأهوإن طاف 

  ].٧٥/  ٣: التاج واإلكليل[ املدونة

ركعتيه بالقرب وعلى األقل إن شك وجاز بسقائف لزمحة وإال أعاد ومل يرجع له وال دم ووجب كالسعي قبل عرفة 
ف حبرم وإال سعى بعد اإلفاضة وإال فدم إن قدم ومل يعد مث السعي سبعا بني إن أحرم من احلل ومل يراهق ومل يرد

الصفا واملروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإال فدم ورجع إن مل يصح طواف 
ضة إال أن عمرة حرما وافتد حللقه وإن أحرم بعد سعيه حبج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر واإلفا

يتطوع بعده وال دم حال إال من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر واألكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة 
كبطن عرنة وأجزأ : ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ اجلم بعاشر فقط ال اجلاهل

دب باملدينة للحليفي ولدخول غري حائض مكة مبسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل وال دم ون
بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلني وتقليد هدي مث إشعاره مث ركعتان والفرض جمز حيرم الراكب إذا استوى 

وإن تركت أوله فدم إن : واملاشي إذا مشي وتلبية وجددت لغري حال وخلف صالة وهل ملكة أو للطواف؟ خالف
وفيها وعاودها بعد سعي وإن باملسجد لرواج مصلى عرفة وحمرم مكة يليب باملسجد  طال وتوسط يف علو صوته

ومعتمر امليقات وفائت احلج للحرم ومن اجلعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف املشي وإال فدم لقادر مل يعده وتقبيل 
دعاء بال حد ورمل رجل وال ١حجر بفم أوله ويف الصوت قوالن وللزمحة ملس بيد مث عود ووضعا على فيه مث كرب

  .٢يف الثالثة األول ولو مريضا وصبييا محال وللزمحة الطاقة
كامرأة إن خال وإسراع بني األخضرين فوق الرمل ودعاء ويف سنية ركعيت : وللسعي تقبيل احلجر ورقيه عليهما

  تردد وندبا كاإلحرام بالكافرون: الطواف ووجوهبما
  ـــــــ

  ].١٠٨/  ٣: التاج واإلكليل[ ع أ، يلمس احلجر بيده كرب إذا حاذاه واليرفع يديهإن مل يستط: قال القرايف -١
  .فإذا زوحم يف الرمل ومل جيد مسلكا رمل بقدر الطاقة -٢

واإلخالص وباملقام ودعاء بامللتزم واستالم احلجر اليماين بعد األول واقتصار على تلبية الرسول صلى اهللا عليه 
ملدين واملسجد من باب بين شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف : بيت ومن كداءوسلم ودخول مكة هنارا وال

بعد املغرب قبل تنفله وباملسجد ورمل حمرم من كالتنعيم أو باإلضافة ملراهق ال تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم 
وجه ملىن قدر ما يدرك خيرب فيها باملناسك وخر: ونقله وللسعي شروط الصالة وخطبة بعد ظهر السابع مبكة واحدة

هبا الظهر وبياته هبا وسريه لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال مث أذن ومجع بني الظهرين إثر 



الزوال ودعاء وتضرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به مث قيام إال لتعب وصالته مبزدلفة العشاءين وبياته هبا وإن 
 أهلها كمىن وعرفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع اإلمام وإال فكل لوقته وإن قدمتا مل ينزل فالدم ومجع وقصر إال

عليه أعادمها وارحتاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه باملشر احلرام يكرب ويدعو لإلسفار واستقباله به وال وقوف بعده 
يف غريها وحل هبا غري نساء وصيد وال قبل الصبح وإسراع ببطن حمسر ورميه العقبة حني وصوله وإن راكبا واملشي 

وكره الطيب وتكبريه مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق مث حلقه ولو بنورة 
تأخذ قدر األمنلة والرجل من قرب أصله مث يفيض وحل به ما بقي إن : إن عم رأسه والتقصري جمز وهو سنة املرأة

كتأخري احللق لبلده أو اإلفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أواجلميع لليل : الف الصيدحلق وإن وطىء قبله فدم خب
وإن لصغري ال حيسن الرمي أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكرب وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من 

اإلفاضة على الرمي الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء ومحل مطيق ورمى وال يرمي يف كف غريه وتقدمي احللق أو 
  وعاد للمبيت مبىن فوق ١ال إن خالف يف غري
  ـــــــ

/  ٣: التاج واإلكليل[ أو حلق بعد الرمي قبل أن تذبح أجزأه وال دم عليه، من ذبح قبل الرمي: قال مالك -١
١٣١.[  

فيسقط عنه : الثاين العقبة ثالثا وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتني إن تعجل ولو بات مبكة أو مكيا قبل الغروب من
 ١رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأيت الثالث فريمي لليومني وتقدمي الضعفة يف الرد للمزدلفة

وترك التحصيب لغري مقتدى به ورمي كل يوم الثالث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته حبجر كحصى 
ها إن ذهبت بقوة ال دوهنا وإن أطارت غريها هلا وال طني اخلزف ورمى وإن مبتنجس على اجلمرة وإن أصابت غري

ومعدن ويف إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن وأعاد ما حضر بعد املنسية وما بعدها يف يومها فقط وندب تتابعه 
فإن رمى خبمس مخس اعتد باخلمس األول وإن مل يدر موضع حصاة اعتد بست من األوىل وأجزأ عنه وعن صيب 

حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإال إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر األوليني قدر إسراع ولو 
البقرة وتياسره يف الثانية وحتصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خرج لكاجلحفة ال كالتنعيم 

بعض يوم مبكة ال بشغل خف ورجع له إن مل  وإن صغريا وتأدى باإلضافة والعمرة وال يرجع القهقرى وبطل بإقامة
  .حليض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة يف كيومني: خيف قوات أصحابه وحبس الكري والويل

طواف الزيارة أو زرنا قربه صلى اهللا عليه وسلم ورقي البيت أو عليه أو : كأن يقال لإلفاضة: ٢وكره رمي مبرمي به
م بنعل خبالف الطواف واحلجر وإن قصد بطوافه نفسه مع حمموله مل جيز عن واحد على منربه صلى اهللا عليه وسل
  .كمحمولني فيهما: منهما وأجزأ السعي عنهما

  ـــــــ
وواسع للنساء : قال. استحب مالك للرجل أن يدفع من املشعل احلرام بدفع اإلمام وال يتعجل قبله: يف املدونة -١

  .والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا
، إنه املكروه: فرميت حبصاة من حصى اجلمار فقال يل مالك، سقطت مين حصاة فلم أعرفها: قال ابن القاسم -٢

  ].١٣٩/  ٣: التاج واإلكليل، ]٤٢٢/  ٢: املدونة[ وما أرى عليك شيئا

  فصل يف حمظورات اإلحرام 



  فصل يف حمظورات اإلحرام

لستر بال غرز وربط وإال ففدية وعلى الرجل حميط بعضو وإن إال : لبس قفاز وستروجه: حرم باإلحرام على املرأة
وال فدية يف سيف  ١كخامت وقباء وإن مل يدخل كما وستر وجه أو رأس مبا يعد ساترا كطني: بنسج أو زر أو عقد

وإن بال عذر واحترام أو استثفار لعمل فقط وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا واتقاء مشس 
ح بيد أو مطر مبرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص ويف كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء أو ري

كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خالف ومحل حلاجة أو فقر بال جتر وإبدال ثوبه أو بيعه خبالف : وحمارة ال فيها
عصبه وشد منطقة لنفقته على جلده غسله إال لنجس فباملاء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن مل ي

كدرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو : كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة: وإضافة نفقه غريه وإال ففدية
قرطاس بصدغيه أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له وملرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس 

كرحيان ومكث مبكان به طيب واستصحابه وحجامة بال عذر وغمس رأس أو على وسادة ومصبوغ ملقتدى به وشم 
جتفيفه بشدة ونظر مبرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ 

الن إال غسل يديه مبزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن اجلسد ككف ورجل مبطيب أو لغري علة وهلا قو
أو لضرورة كحل ولو يف طعام أو مل يعلق إال قارورة سدت  ٢اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب رحيه

ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريح أو غريه أو خلوق كعبة وخري يف نزع يسريه وإال افتدى إن 
  كتغطية رأسه نائما وال: تراخى

  ـــــــ
ملراد خصوص املخيط بل ما أوجب رفاهة للجسد كان خميطا أو حميطا كالطني أو جلد ليس ا: يف الذخرية -١

  .حيوان يسلخ فليبس
وجتب الفدية باستعمال الطيب املؤنث كاملسك والورس ، من حمظورات احلج والعمرة التطيب: قال ابن شاس -٢

  ]. ١٥٨/  ٣: التاج واإلكليل[ والزعفران ولو بطلت ريح الطيب مل يبح استعماله

أيام احلج ويقام العطارون فيها من املسعى وافتدى امللقي احلل إن مل تلزمه بال صوم وإن مل جيد فليفتد احملرم  ١ختلق
كأن حلق رأسه ورجع باألقل إن مل يفتد بصوم وعلى احملرم امللتقي فديتان على األرجح وإن حلق حل حمرما بإذن 

حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ تأويالن ويف الظفر الواحد ال إلماطة فعلى احملرم وإال فعليه وإن حلق حمرم رأس 
كشعرة أو شعرات أو قملة أو قمالت وطرحها كحلق حمرم ملثله موضع احلجامة إال أن يتحقق نفي : األذى حفنة

كقص الشارب أو ظفر وقتل : القمل وتقريد بعريه ال كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى
قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كربت وجمرد محام على املختاره واحتدت إن ظن اإلباحة أو تعدد موجبها 

بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل وشرطها يف اللبس انتفاع من حر أو برد ال إن نزع مكانه ويف 
كالكفارة أو صيام : ام ستة مساكني لكل مدانصالة قوالن ومل يأمث إن فعل لعذر وهي نسك بشاة فأعلى أو إطع

ثالثة أيام ولو أيام مىن ومل خيتص بزمان أو مكان إال أن ينوي بالذبح اهلدي فكحكمه وال جيزىء غداء وعشاء إن مل 
كاستدعاء مين وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع : يبلغ مدين واجلماع ومقدماته وأفسد مطلقا

كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي يف عمرته وإال : يوم النحر أو قبله وإال فهدي: ة وعقبةقبل إفاض
فسدت ووجب إمتام املفسد وإال فهو عليه وإن أحرم ومل يقع قضاؤه إال يف ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء 



وأجزأ إن عجل وثالثة إن أفسد قارنا مث  ٢وفديةالقضاء وحنر هدي يف القضاء واحتد وإن تكرر لنساء خبالف صيد 
: فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعيت الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غريه وعليها إن أعدم ورجعت عليه

  كاملتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله وال يراعى زمن إحرامه خبالف ميقات إن شرع
  ـــــــ

  .الكعبة: أي -١
يف حجة فأفسد مث أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب مرة بعد مرة يف جمالس شىت وحلق من جامع  -٢

مرة بعد مرة فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد 
  ].٣٣٩/  ٢[ املدونة.أصابه

أو متتع وعكسهما ومل ينب قضاء تطوع عن واجب  وإن تعداه فدم وأجزأ متتع عن إفراد وعكسه ال قران عن إفراد
وكره محلها للمحمل ولذلك اختذت السالمل ورؤية ذراعيها ال شعرها والفتوى يف أمورهن وحرم به وباحلرم من حنو 

املدينة أربعة أميال أو مخسة للتنعيم ومن العراق مثانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة آلخر احلديبية 
احلل دونه تعرض بري وإن تأنس أو مل يؤكل أو طري ماء وجزأه وبيضه ولريسله بيده أو رفقته وزال ويقف سيل 

ملكه عنه ال ببيته وهل وإن أحرم منه؟ تأويالن فال يستجد ملكه وال يستودعه ورد إن وجد مودعه وإال بقي ويف 
كعادي سبع كذئب إن : غريمها خالفصحة شرائه قوالن إال الفأرة واحلية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة ويف ص

: كأن عم اجلراد واجتهد وإال فقيمته ويف الواحدة حفنة وإن يف نوم: كطري خيف إال بقتله ووزغا حلل حبرم: كرب
كدود واجلزاء بقتله وإن ملخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر باحلرم وكلب تعني طريقه أو قصر يف ربطه أو 

ه من حرم ورمي منه أو له وتعريضه للتلف وجرحه ومل تتحقق سالمته ولو بنقص أرسل بقربه فقتل خارجه وطرد
ككل من املشتركني وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غالم أمر بإفالته : وكرر إن أخرج لشك مث حتقق موته

: خالفه كفزعه فمات واألظهر واألصح: فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو ال؟ تأويالن وبسبب ولو اتفق
كفسطاطه وبئر ملاء وداللة حمرم أو حل ورميه على فرع أصله باحلرم أو حبل وحتامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا 
إن مل ينفذ على املختار أو أمسكه لريسله فقتله حمرم وإال فعليه وغرم احلل له األقل وللقتل شريكان وما صاده حمرم 

علم وأكل ال يف أكلها وجاز مصيد حل حلل وإن سيحرم وذحبه حبرم ما  كبيضه وفيه اجلزاء إن: ١أو صيد له ميتة
كما يستنبت : صيد حبل وليس األوز والدجاج بصيد خبالف احلمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إال اإلذخر والسنا

  وإن مل يعاجل وال جزاء كصيد
  ـــــــ

ال يأكله حالل أو حرام ألنه ميتة وماذبح من حمرم ما ذبح احملرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه ف -١
  ].٤٣٦/  ٢[ املدونة. بأمره أو بغري أمره وويل ذحبه حالل أو حرام فال يأكله حمرم وال حالل

املدينة بني احلرار وشجرها بريدا يف بريد واجلزاء حبكم عدلني فقيهني بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم 
إال فبقربه وال جيزىء بغريه وال زائد على مد ملسكني إال أن يساوي سعره فتأويالن أو لكل مد صوم التلف مبحله و

شاة كحمام مكة : يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامني ومحار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب
ة طعاما والصغري واملريض واجلميل واحلرم وميامهما بال حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع ومجيع الطري القيم

فتأويالن وإن اختلفا ابتدىء : كغريه وقوم لربه بذلك معها واجتهد وإن روي فيه فيه وله أن ينتقل إال أن يلتزم



عشر دية األم ولو حترك وديتها إن استهل وغري : واألوىل كوهنما مبجلس ونقض إن تبني اخلطأ ويف اجلنني والبيض
هدي ودب إبل فبقر مث صيام ثالثة أيام من إحرامه وصام أيام مىن بنقص حبج إن تقدم على الفدية والصيد مرتب 

كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا ملال ببلده وندب : الوقوف وسبعة إذا رجع من مىن ومل جتز إن قدمت على وقوفه
كهو بأيامها وإال فمكة : نائبه الرجوع له بعد يومني ووقوفه به املواقف والنحر مبىن إن كان يف حج ووقف به هو أو

كأن وقف به فصل مقلدا وحنر ويف العمرة مبكة بعد سعيها مث حلق وإن أردف خلوف فوات : وأجزأ إن أخرج حلل
كأن ساقه فيها مث حج من عامه وتؤولت أيضا مبا إذا سيق للتمتع واملندوب مبكة : أو حليض أجزأ التطوع لقراته

: ة وإن مات متمتع فاهلدي من رأس ماله إن رمى العقبة وسن اجلميع وعيبهاملروة وكره حنر غريه كاألضحي
إن تطوع وأرشه ومثنه يف  ٢فال جيزىء مقلد بعيب ولو سلم خبالف عكسه ١كالضحية واملعترب حني وجوبه وتقليده

وتقليد  هدي إن بلغ وإال تصدق به ويف الفرض يستعني به يف غريه وسن إشعار سنمها من األيسر للرقبة مسميا
  وندب نعالن بنبات األرض وجتليلها وشقها إن مل ترتفع وقلدت

  ـــــــ
/  ٣: التاج واإلكليل[ تعترب السالمة وقت الوجوب حني التقليد واإلشعار دون وقت الذبح : قال ابن شاس -١

١٨٧.[  
مضمونا ولو حدث به ذلك  إذا قلده وأشعره وهو ال جيزئ لعيب به فزال بلوغه حملله مل جيز وعليه بدله إن كان -٢

  ].١٨٧/  ٣: التاج واإلكليل[ بعد التقليد أجزأه 

البقر فقط إال بأسنمة ال الغنم ومل يؤكل من نذر مساكني عني مطلقا عكس اجلميع فله إطعام الغين والقريب وكره 
: ته بدمه وخيلى للناسلذمي إال نذرا مل يعني والفدية واجلزاء بعد احملل وهدي تطوع إن عطب قبل حمله فتلقى قالد

كأكله من مصنوع بدله وهل إال نذر مساكني عني فقدر أكله؟ : كرسوله وضمن يف غري الرسول بأمره بأخذ شيء
كاللحم وإن سرق بعد ذحبه أجزأ ال قبله ومحل الولد على غري مث عليها وإال فإن مل ميكن : خالف واخلطام واجلالل

نب وإن فضل وغرم إن أضر بشربه األم أو الولد موجب فعله وندب عدم تركه ليشتد فكالتطوع وال يشرب من الل
ركوهبا بال عذر وال يلزم النزول بعد الراحة وحنرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غريه مقلدا ولو نوى عن نفسه 

  .واحد إن غلط وال يشترك يف هدي وإن وجد بعد حنر بدله حنر إن قلد وقبل حنره حنر معا إن قلد وإال بيع

  فصل يف موانع احلج والعمرة بعد اإلحرام 

  فصل يف موانع احلج والعمرة بعد اإلحرام

حبج أو عمرة فله التحلل إن مل يعلم به وأيس من زواله قبل فوته وال دم : ال حبق: وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس
مه إن قارب مكة أو دخلها وال يتحلل وكره إبقاء إحرا ١بنحر هديه وحلقه وال دم إن أخره وال يلزمه طريق خميفة

إن دخل وقته وإال فثالثها ميضي وهو متمتع وال يسقط عنه الفرض ومل يفسد بوطء إن مل ينو البقاء وإن وقف 
كنسيان اجلميع وإن : هدي: وحصر عن البيت فحجه مت وال حيل إال باإلفاضة وعليه للرمي ومبيت مىن ومزدلفة

كعرض أو خطإ عدد أو حبس حبق مل حيل إال بفعل عمرة بال إحرام وال : وف بغريحصر عن اإلفاضة أو فاته الوق
يكفي قدومه وحبس هديه معه إن مل خيف عليه ومل جيزه عن فوات وخرج للحل إن أحرم حبرم أو أردف وأخر دم 

ليه هديان ال الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم وإن أفسد مث فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل حتلل وقضاه دوهنا وع



  دم
  ـــــــ

وإن كان أبعد إال أن ، ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غريها من غري مضرة مل حيل: قال اللخمي -١
  ]. ١٩٨/  ٣: التاج واإلكليل[ يكون طريقا خموفا أو به مشقة بينة 

مال حلاضر إن كفر ويف جواز القتال نية التحلل حبصوله وال جيوز دفع : قران ومتعة للفائت وال يفيد ملرض أو غريه
تردد وللويل منع سفيه كزوج يف تطوع وإن مل يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأمث من مل يقبل وله : مطلقا

رده ال حتليله وإن أذن فأفسده مل يلزمه : إن دخل وللمشتري إن مل يعلم: كفريضة قبل امليقات وإال فال: مباشرهتا
: األصح وما لزمه عن خطإ أو ضرورة فإن أذن له السيد يف اإلخراج وإال صام بال منع وإن تعمدإذن للقضاء على 

  .فله منعه إن أضر به يف عمله

  باب يف الذكاة

  مدخل

  باب يف الذكاة

الذكاة قطع مميز يناكح متام احللقوم والودجني من املقدم بال رفع قبل التمام ويف النحر طعن بلبة وشهر أيضا 
ء بنصف احللقوم والودجني وإن سامريا أو جموسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل امليتة إن مل يغب ال االكتفا

صيب ارتد وذبح لصنم أو غري حل له إن ثبت بشرعنا وإال كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذحبه وتسلف 
ول متصدق به لذلك وذكاة خنثى مثن مخر وبيع به ال أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقب

وخصي وفاسق ويف ذبح كتايب ملسلم قوالن وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إال بعسر ال نعم شرد أو 
أو أكل أو مل ير بغار أو  ٢وحيوان علم بإرسال من يده بال ظهور ترك ولو تعدد مصيده ١تردى بكوة بسالح حمدد

أو ظهر خالفه ال إن ظنه حراما أو أخذ غري مرسل عليه أو مل يتحقق املبيح يف غيضة أو مل يظن نوعه من املباح 
شركة غري كماء أو ضرب مبسموم أو كلب جموسي أو بنهشه ما قدر على خالصه منه أو أغرى يف الوسط أو 

جرح أو  تراخى يف اتباعه إال أن يتحقق أنه ال يلحقه أو محل اآللة مع غري أو خبرج أو بات أو صدم أو عض بال
فتأويالن : قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل أو اضطرب فأرسل ومل ير إال أن ينوي املضطرب وغريه

  ووجب نيتها وتسمية إن ذكر وحنر إبل وذبح غريه إن قدر وجاز للضرورة إال البقر فيندب الذبح
  ـــــــ

سكني وسهم ومعراض أصاب حبده دون كل ما جرح من السالح فاالصطياد به جائز من سيف ورمح و -١
  ].٢٧٣/  ١[يف التلقني . عرضه

من أرسل كلبه على مجاعة صيد ومل يرد واحدا منها دون اآلخر فأخذها كلها أو بعضها أكل : قال ابن القاسم -٢
  ]. ٥٤/  ٣: املدونة[ ما أخذ منها 



وفري ودجى صيد أنفذ مقتله ويف جواز كاحلديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح احملل 
الذبح بالعظم والسن أو إن انفصال أو بالعظم ومنعهما خالف وحرم اصطياد مأكول ال بنية الذكاة إال بكخنزير 

  .فيجوز كذكاة ما ال يؤكل إن أيس منه
لت أيضا اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وتؤو: وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل املوت كقول مضح

إن قصده أوال ودون نصف أبني ميتة إال الرأس وملك الصيد املبادر وإن تنازع قادرون فبينهم : على عدم األكل
وإن ند ولو من مشتر فللثاين ال إن تأنس ومل يتوحش واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولوالمها مل يقع حبسب 

ريها فله كالدار إال أن يطرده هلا فلرهبا وضمن مار أمكنت فعليهما وإن مل يقصد وأيس منه فلرهبا وعلى حتقيق بغ
ذكاته وترك كترك ختليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها ويف قتل شاهدي 

تردد وترك مواساة وجبت خبيط جلائفة وفضل طعام أو شراب ملضطر وعمد وخشب فيقع اجلدار وله الثمن : حق
بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إال املوقوذة وما معها املنفوذة  ١وأكل املذكي وإن أيس من حياتهإن وجد 
قوالن وفيها أكل ما دق عنقه : بقطع خناع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران ويف شق الودج: املقاتل

ر وإن خرج حيا ذكي إال أن يبادر فيفوت وذكاة اجلنني بذكاة أمه إن مت بشع. أو ما علم أنه ال يعيش إن مل ينخعها
  .وذكي املزلق إن حيي مثله وافتقر حنو اجلراد هلا مبا ميوت به ولو مل يعجل كقطع جناح

  ـــــــ
ال خالف بني أصحابنا أ، الذكاة تعمل يف املريضة وإن أيس من حياهتا إذا وجد دليل احلياة فيها : قال ابن رشد -١

  ].٢٢٥/  ٣: يلالتاج واإلكل[ حني الذكاة 

  فصل فيما يباح من األطعمة واألشربة 

  فصل فيما يباح من األطعمة واألشربة

كريبوع وخلد ووبر : املباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطري ولو جاللة وذا خملب ونعم ووحش مل يفترس
وللضرورة ما وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره : وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن مسها وخشاش أرض وعصري

يسد غري آدمي ومخر إال لغصة وقدم امليت على خنزير وصيد حملرم ال حلمه وطعام غري إن مل خيف القطع وقاتل عليه 
واحملرم النجس وبغل وفرس ومحار ولو وحشيا دجن واملكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل 

  . قوالن: القرد والطني ومنعه وكلب ماء وخنزير وشراب خليطني ونبذ بكدباء ويف كره

  باب يف حكم االضحية والعقيقة 

  باب يف حكم االضحية والعقيقة

ذي سنة وثالث ومخس بال : سن حلر غري حاج مبىن ضحية ال جتحف وإن يتيما جبذع ضأن وثين معز وبقر وإبل
 ١ن مجاء ومقعدة لشحمشرك إال يف األجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تربعا وإ

مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غري خصة : كبني ٢ومكسورة قرن ال إن أدمى
وصمعاء جدا وذي أم وحشية وبتراء وبكماء وخبراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن لغري إثغار أو كرب 



هو العباسي أو إمام الصالة؟ قوالن وال يراعى  وهل -من ذبح اإلمام آلخر الثالث  -وذاهبة ثلث ذنب ال أذن 
كأن مل يربزها وتواىن بال عذر قدره وبه انتظر للزوال : قدره يف غري األول وأعاد سابقه إال املتحري أقرب إمام

  والنهار شرط وندب إبرازها وجيد
  ـــــــ

  ].٢٤٠/  ٣: التاج واإلكليل[ جتزئ اليت أقعدها الشحم : قال سحنون -١
  ].  ٤٨٨/  ٢[ املدونة . املكسورة القرن إال أن يكون يدمي فال جيوز أل،ه مرض: زئ يف اهلدايا والضحاياجي -٢

وسامل وغري خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ومسني وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن مل يكن اخلصي أمسن وضأن مطلقا 
عشر ذي احلجة وضحية على صدقة وعتق : حملض: مث معز مث هل بقر وهو األظهر أو إبل؟ خالف وترك حلق وقلم

وذحبها بيده وللوارث إنفاذها ومجع أكل وصدقة وإعطاء بال حد واليوم األول أفضل وهل مجيعه أو إىل الزوال 
قوالن ويف أفضلية أول الثالث على آخر الثاين تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح يف الكراخة يف الضحية والعقيقة 

ن مل ينبت للذبح ومل ينوه حني أخذها وبيعه وشرب لنب وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو وكره جز صوفها قبله إ
يف عياله؟ تردد والتغايل فيها وفعلها عن ميت كعترية وإبداهلا بدون وإن الختالط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن 

كقريب وإال فتردد : سه أو بعادةاختلطت بعده على األحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو مل يصل أو نوى عن نف
ال إن غلط فال جتزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل اإلمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا 

جهال واإلجارة والبدل إال ملتصدق عليه وفسخت وتصدق بالعوض يف الفوت إن مل يتول غري بال إذن وصرف فيما 
: نع اإلجزاء وإمنا جتب بالنذر والذبح فال جتزىء إن تعيبت قبله وصنع هبا ما شاءكأرش عيب ال مي: ال يلزمه

ولو ذحبت ال بيع بعده يف دين وندب ذبح واحدة : كحبسها حىت فات الوقت إال أن هذا آمث وللوارث القسم
عظامها وكره  إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر: جتزىء ضحية يف سابع الوالدة هنارا وألغي يومها

  .عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها

  باب يف اليمني

  مدخل

  باب يف اليمني

كباهللا وهاهللا وامي اهللا وحق اهللا والعزيز وعظمته وجالله وإرادته : حتقيق ما مل جيب بذكر اسم اهللا أو صفته: اليمني 
تدأت ألفعلن دين ال بسبق لسانه وكعزة اهللا أردت وثقت باهللا مث اب: وكفالته وكالمه والقرآن واملصحف وإن قال

ويف  ١باهللا: وأمانته وعهده وعلي عهد اهللا إال أن يريد املخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال
قوالن ال بلك علي عهد أو أعطيك عهدا وعزمت عليك باهللا وحاش اهللا ومعاذ اهللا واهللا راع أو كفيل : أعاهد اهللا

بأن شك أو ظن وحلف بال تبني صدق وليستغفر اهللا وإن : ة وكاخللق واإلماتة أو هو يهودي وغموسوالنيب والكعب
كاالستثناء بإن شاء اهللا إن : التعظيم فكفر وال لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ومل يفد يف غري اهللا: قصد بكالعزى

يف اجلميع إن اتصل إال لعارض ونوى  على األظهر وأفاد بكإال: كإال أن يشاء اهللا أو يريد أو يقضي: قصده
وهي " احلالل علي حرام: "كالزوجة يف: االستثناء وقصد ونطق به وإن سرا حبركة لسان إال أن يعزل يف ميينه أوال



احملاشاة ويف النذر املبهم واليمني والكفارة واملنعقدة على بر بإن فعلت وال فعلت أو حنث بألفعلن أو إن مل أفعل إن 
كشبعهم أو : زيادة ثلثه أو نصفه أو رطالن خبزا بأدم: لكل مد وندب بغري املدينة: إطعام عشرة مساكني: مل يؤجل
كالظهار مث : للرجل ثوب وللمرأة درع ومخار ولو غري وسط أهله والرضيع كالكبري فيهما أو عتق رقبة: كسوهتم

صف إال أن يكمل وهل إن بقي؟ تأويالن كعشرين لكل ن: صوم ثالثة أيام وال جتزىء ملفقة ومكرر ملسكني وناقص
  ،وله نزعه إن بني بالقرعة وجاز لثانية إن أخرج وإال كره وإن كيمني وظهار وأجزأت قبل حنثه

  ـــــــ
أعزم : وإال فال شي عليه وإن قال، احلف أو أقسم أو أشهد أن ال أفعل كذا فإن أراد باهللا فهي ميني: من قال -١

  ].  ١٠٤/  ٢٦[ املدونة . ا مييناأن ال أفعل كذا مل يكن هذ

بت من ميلك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي حبج : ووجبت به إن مل يكره برب ويف علي أشد ما أخذ أحد على أحد
تردد وحترمي احلالل يف غري : يلزمين صوم سنة إن اعتيد حلف به ويف لزوم شهري ظهار: وكفارة وزيد يف األميان

ال : كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال: صد تكرر احلنث أو كان العرفلغو تكررت إن ق: الزوجة واألمة
أو دل لفظه جبمع أو بكلما أو مهما ال مىت ما وواهللا مث  ١وال أو حلف أن ال حينث أو بالقرآن واملصحف والكتاب

قيدت إن نافت واهللا وإن قصده والقرآن والتوراة واإلجنيل وال كلمه غدا وبعده مث غدا وخصصت نية احلالف و
ال : كسمن ضأن يف: كأن خالفت ظاهر لفظه: ككوهنا معه يف ال يتزوج حياهتا: كطالق: وساوت يف اهللا وغريها

ال يبيعه أو ال يضربه إال ملرافعة وبينة أو إقرار يف طالق وعتق فقط أو : آكل مسنا أو ال أكلمه وكتوكيله يف
مث عرف  ٢طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى مث بساط ميينه: ب يفاستحلف مطلقا يف وثيقة حق ال إرادة ميتة أو كذ

قويل مث مقصد لغوي مث شرعي وحنث إن مل تكن له نية وال بساط بفوت ما حلف عليه ولو ملانع شرعي أو سرقة ال 
وبالبعض عكس الرب وبسويق أو لنب يف ال آكل ال  ٣بكموت محام يف ليذحبنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق

ماء وال بتسحر يف ال أتعشى وذواق مث يصل جوفه وبوجود أكثر يف ليس معي غريه ملتسلف ال أقل وبدوام ركوبه 
  وبلحم ٤ال أركب وألبس ال يف كدخول وبدابة عبده يف دابته وجبمع األسواط يف ألضربنه كذا: ولبسه يف

  ـــــــ
: التاج واإلكليل[ إمنا عليه كفارة واحدة باتفاق ذهب ابن يونس إىل أن من حلف بالقرآن والتوراة واإلجنيل  -١
١٠٤/  ٣.[  
  ].٢٨٦/  ٣: التاج واإلكليل[ سبب اليمني : البساط: قال ابن عرفة - ٢
أن الناسي حينث بنسيانه ورأى بعض املتأخرين من حمققي األشياخ نفي : مذهب مالك وأصحابه: قال ابن بشري -٣

املذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن : ه من املهذب وقال ابن عرفةاحلنث كمذهب الشافعي وقد أرادو حتقيق
  ].٢٨٦/  ٣: التاج واإلكليل[ العريب والسيوري خالفه 

من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه هبا أو اخذ سوطا له رأسان أو مجع سوطني : قال مالك -٤
  ]. ١٤٠/  ٣: املدونة[ خفيفا مل يرب إال بضرب مؤمل  فضرب هبما مخسني جلدة مل يرب ولو ضربه مائة جلدة جلدا

احلوت وبيضه وعسل الرطب يف مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية يف خبز ال عكسه وبضأن ومعز وديكة 
ودجاجة يف غنم ودجاج ال بأحدمها يف آخر وبسمن استهلك يف سويق وبزعفران يف طعام ال بكخل طبخ 

أو قبلتين وبفرار غرميه يف ال فارقتك أو فارقتين إال حبقي ولو مل يفرط وإن أحاله  خباسترخاء هلا يف ال قبلتك



وبفرع فهي ال آكل من كهذا الطلع أو هذا الطلع أو طلعا إال نبيذ زبيب ومرقة  ١وبالشحم يف اللحم ال العكس
صنعة طعام وباحلمام يف  حلم أو شحمه وخبز قمح وعصري عنب ومبا أنبتت احلنطة إن نوى املن ال لرداءة أو لسوج

البيت أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه حبق ال مبسجد وبدخوله عليه ميتا يف بيت ميلكه ال بدخول 
حملوف عليه إن مل ينو اجملامعة وبتكفينه يف ال نفعه حياته وبأكل من تركته قبل قسمها يف ال أكلت طعامه إن أوصى 

رسول يف ال كلمه ومل ينو يف الكتاب يف العتق والطالق وباإلشارة له بكالمه ولو أو كان مدينا وبكتاب إن وصل أو 
مل يسمعه ال قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بال إذن وال بسالمه عليه بصالة وال كتاب احمللوف عليه ولو قرأ على 

تح عليه وبال إذنه يف ال خترجي إال األصوب واملختار وبسالمه عليه معتقدا أنه غريه أو يف مجاعة إال أن حياشيه وبف
بإذين وبعدم علمه يف ألعلمنه وإن برسول وهل إال أن يعلم أنه علم؟تأويالن أو علم وال ثان يف حلفه ألول يف نظر 

ومبرهون يف ال ثوب يل وباهلبة والصدقة يف ال أعاره وبالعكس ونوي إال يف صدقة عن هبة وببقاء ولو ليال يف ال 
تقلن وال خبزن وانتقل يف ال ساكنه عما كانا عليه أو ضربا جدارا ولو جريدا هبذه الدار وبالزيارة سكنت ال يف ألن

إن قصد التنحي ال لدخول عيال إن مل يكثرها هنارا ومبيت بال مرض وسافر القصر يف ألسافرن ومكث نصف شهر 
  وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله ال بكمسمار وهل

  ـــــــ
إن حلف أن ال يأكل حلما فأكل شحما حنث ألن الشحم خيرج من اللحم مع قرب امسه إال أن : لكقال ما -١

إن حلف أن ال يأكل شحما مل حينث بأكل اللحم ألن اللحم ال خيرج من : تكون له نية يف اللحم دون الشحم وقال
  ]. ١٣٠/  ٣: كذا يف املدونة[ الشحم 

و عيبه بعد األجل وبيع فاسد فات قبله إن مل تف كأن مل يفت على إن نوى عدم عوده؟تردد وباستحقاق بعضه أ
املختار وهببته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالققاء إال بدفعه مث أخذه ال إن جن ودفع احلاكم 

 ١ف آلكلنهوإن مل يدفع فقوالن وبعدم قضاء يف غد يف ألقضينك غدا يوم اجلمعة وليس هو ال إن قضى قبله خبال
وال إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض وهل مث وكيل ضيعة أو إن عدم احلاكم وعليه 

األكثر؟تأويالن وبريء يف احلاكم إن مل حيقق جوره وإال بر كجماعة املسلمني يشهدهم وله يوم وليلة يف رأس الشهر 
شعبان وجبعل ثوب قباء أو عمامة يف ال ألبسه ال إن كرهه :اللهأو عند رأسه أو إذا استهل أو إىل رمضان أو السته

لضيقه وال وضعه على فرجه وبدخوله من باب غري يف ال أدخله إن مل يكره ضيقه وبقيامه على ظهره ومبكترى يف ال 
 كلمه أدخل لفالن بيتا وبأكل من ولد دفع له حملوف عليه وإن مل يعلم إن كانت نفقته عليه وبالكالم أبدا يف ال

األيام أو الشهور وثالثة يف كأيام وهل كذلك يف ألهجرنه أو شهر؟ قوالن وسنة يف حني وزمان وعصر ودهر ومبا 
إن مل يشترط عدم الغرم وبه لوكيل يف ال أضمن له : يفسخ أو بغري نسائه يف ألتزوجن وبضمان الوجه يف ال أتكفل

ظننته قاله لغريي ملخرب يف ليسرنه وباذهيب اآلن إثر ال كلمتك  ما: إن كان من ناحيته وهل إن علم؟ تأويالن وبقوله
ال أبايل بدءا لقول آخر ال كلمتك حىت تبدأين وباإلقالة يف ال ترك من حقه شيئا إن مل تف ال : حىت تفعلي وليس قوله

يف ال خرجت إال بإذين إن أخر الثمن على املختار وال إن دفن ماال فلم جيده مث وجده مكانه يف أخذتيه وبتركها عاملا 
ال إن أذن ألمر فزادت بال علم وبعوده هلا بعد مبلك آخر يف ال سكنت هذه الدار أو دار فالن هذه إن مل ينو ما 

  دامت له ال دار فالن وال إن
  ـــــــ



أكله من حلف ليقضني فالنا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف: قال ابن القاسم -١
  ].١٤٧/  ٣: املدونة[اليوم حنث إذا القضاء قد خيص به اليوم والغرمي إمنا القصد فيه الطعام 

أنا حلفت : خربت وصارت طريقا إن مل يأمر به ويف ال باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وإن قال حني البيع
لوارث يف إال أن تؤخرين ال يف دخول دار وتأخري هو يل مث صح أنه ابتاع له حنث ولزم البيع وأجزأ تأخري ا: فقال

وصي بالننظر وال دين وتأخري غرمي إن أحاط وأبرأ ويف بره يف ألطأهنا فوطئها حائضا ويف لتأكلنها فخطفتها هرة 
  .فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قوالن إال أن تتواىن وفيها احلنث بأحدمها يف ال كسوهتا ونيته اجلمع واستشكل

  يف النذر فصل 

  فصل يف النذر

إال أن يبدو يل أو أرى خريا منه خبالف إن شاء فالن فبمشيئته : وإن قال ١التزام مسلم كلف ولو غضبان: النذر
ولزم البدنة  ٢وإمنا يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية وندب املطلق وكره املكرر ويف كره املعلق تردد

ال غري وصيام بثغر وثلثه حني ميينه إال أن ينقص فما بقي مبايل يف كسبيل اهللا بنذرها فإن عجز فبقرة مث سبع شياه 
وهو اجلهاد والرباط ميحل خيف وأنفق عليه من غريه إال ملتصدق به على معني فاجلميع وكرر إن أخرج وإال فقوالن 

ض كهدي ولو معيبا وما مسى وإن معينا أتى على اجلميع وبعث فرس وسالح حملله إن وصل وإن مل يصل بيع وعو
على األصح وله فيه إذا بيع اإلبدال باألفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو 

ال ندبا أو التقومي إذا كان بيمني تأويالت فإن عجز عوض األدىن مث خلزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإال 
  ألهنا والية منه صلى اهللا عليه وسلمتصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غريهم 

  ـــــــ
قد قدمنا أن التزام كل الطاعات عندنا سواء : وقال ابن بشري، نذر الغضب الزم اتفاقا كيمينه: قال ابن رشد -١

  ].٣١٦/  ٣: التاج واإلكليل[ كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج 
النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل فإمنا معناه أ، ينذر أما حديث ، ال خالف يف جواز النذر: قال البحي -٢

التاج ...[إن شفى اهللا مريضي أو قدم غائيب أو جناين من أمر كذا فإين أصوم يومني: ملعىن من أمر الدنيا مثل أن يقول
  ]. ٣١٩/  ٣: واإلكليل

ال غيي إن مل ينو نسكا من حيث  واملشي ملسجد مكة ولو لصالة وخرج من هبا وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه
نوى وإال حلف أو مثله إن حنث به وتعني حمل اعتيد وركب يف املنهل وحلاجة كطريق قرىب اعتيدت وحبرا اضطر له 
ال اعتيد على األرجح لتمام اإلفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثريا حبسب املسافة أو املناسك وإالفاضة حنو 

كب يف مثل املعني وإال فله املخالفة إن ظن أوال القدرة وإال مشى مقدوره وركب وأهدى املصري قابال فيمشي ما ر
فقط كأن قل ولو قادرا كاإلفاضة فقط وكعام عني وليقضه أو مل يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بال عذر ويف لزوم 

ولو مشى اجلميع ولو اجلميع مبشي عقبة وركوب أخرى تأويالن واهلدي واجب إال فيمن شهد املناسك فندب 
أفسد أمته ومشى يف قضائه من امليقات وإن فاته جعله يف عمرة وركب يف قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا 

أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن مل ينذر حجا؟ تأويالن وعلى الصرورة جعله يف عمرة مث حيج من مكة على الفور 



ال احلج واملشي فألشهره  ١قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن مل يعدم صحابة وعجل اإلحرام يف أنا حمرم أو أحرم إن
مايل يف الكعبة أو باهبا أو كل ما أكتسبه أو هدي لغري مكة : إن وصل وإال فمن حيث يصل على األظهر وال يلزم يف

يذكر مقام إبراهيم واألحب  أو مال غري إن مل يرد إن ملكه أو علي حنر فالن ولو قريبا إن مل يلفظ باهلدي أو ينوه أو
علي : كنذر احلفاء أو محل فالن إن نوى التعب وإال ركب وحج به بال هدي ولغا: حينئذ كنذر اهلدي بدنة مث بقرة

فقوالن حتتملهما : املسري والذهاب والركوب ملكة ومطلق املشي ومشي ملسجد وإن العتكاف إال القريب جدا
صالة مبسجديهما أو يسمهما فريكب وهل إن كان ببعضها أو إال لكونه بأفضل؟ إن مل ينو : ومشي للمدينة أو إيليا

  .خالف واملدينة أفضل مث مكة
  ـــــــ

، إن كلمت فالنا فأنا حمرم بعمرة فعليه أن حيرم هلا وقت حنثه إال أن ال جيد صحابه وخياف على نفسه: إن قال -١
  ]. ٤٧٢/  ٢[ املدونة. فليؤخر حىت جيد فيحرم حينئذ

  باب يف أحكام اجلهاد

  مدخل

  باب يف أحكام اجلهاد

على كل حر ذكر : فرض كفاية ولو مع وال جائر: كزيارة الكعبة: اجلهاد يف أهم جهة كل سنة وإن خاف حماربا
كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن املسلمني والقضاء والشهادة واإلمامة واألمر : مكلف قادر

همة ورد السالم وجتهيز امليت وفك األسري وتعني بفجء العدو وإن على امرأة وعلى من بقرهبم باملعروف واحلرف امل
: مبرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن حمتاج له ورق ودين حل: وبتعيني اإلمام وسقط ١إن عجزوا

 جزية مبحل يؤمن وإال ببحر أو خطر ال جد والكافر كغريه يف غريه ودعوا لإلسالم مث: كوالدين يف فرض كفاية
كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بال : قوتلوا وقتلوا إال املرأة إال يف مقاتلتها والصيب واملعتوه

كمن مل تبلغه دعوة وإن حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع : رأي وترك هلم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم
كن غريها ومل يكن فيهم مسلم وإن بسفن وباحلصن بغري حتريق وتغريق مع ذرية وإن تترسوا ماء وآلة وبنار إن مل مي

بذرية تركوا إال خلوف ومبسلم مل يقصد الترس إن مل خيف على أكثر املسلمني يف ما حيرم يف اجلهادوحرم نبل سم 
ش آمن وفرار إن بلغ املسلمون كمرأة إال يف جي: واستعانة مبشرك إال خلدمة وإرسال مصحف هلم وسفر به ألرضهم

النصف ومل يبلغوا اثين عشر ألفا إال حترفا وحتيزا إن خيف واملثلة ومحل رأس لبلد أو وال وخيانة أسري ائتمن طائعا 
  نعال وحراما وإبرة وطعاما وإن: ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ حمتاج

  ـــــــ
من العدو بأحد من املسلمني وكانت فيهم قوة على مدافتهم فإنه يتعني عليهم إذا نزل قوم : قال ابن بشري -١

  ]. ٢٤٨/  ٣: التاج واإلكليل[ فإن عجزوا تعني على من قرب منهم نصرهم ، املدافعة

ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به ومضت املبادلة بينهم وببلدهم  ١كثوب وسالح ودابة لريد: نعما وعلفا
زوجة أو أمة : كعكسه ووطء أسري: ريب وقطع خنل وحرق إن أنكى أو مل ترج والظاهر أنه مندوبإقامة احلد وخت



: روايتان وحرق إن أكلوا امليتة: سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه ويف النحل إن كثرت ومل يقصد عسلها
ورفع صوت مرابط بالتكبري  كمتاع عجز عن محله وجعل الديوان وجعل من قاعد ملن خيرج عنه إن كانا بديوان

وقبول اإلمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض لكقرابة  ٢وكره التطريب وقتل عني وإن أمن واملسلم كالزنديق
: ويفء إن كانت من الطاغية إن مل يدخل بلده وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كاآلية

ر شجاعة على األظهر وانتقال من موت آلخر ووجب إن رجا حياة أو وإقدام الرجل على كثري إن مل يكن ليظه
ر بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق وال مينعه محل مبسلم ورق إن محلت به بكف: كالنظر يف األسرى: طوهلا

كاملبارز مع قرنه وإن أعني بإذنه قتل معه وملن خرج يف مجاعة : والوفاء مبا فتح لنا به بعضهم وبأمان اإلمام مطلقا
اإلعانة وأجربوا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدال وعرف املصلحة وإال نظر : ملثلها إذا فرغ من قرنه

ه األكثر أو ميضي من مؤمن مميز ولو صغريا أو امرأة أو رقا أو كتأمني غريه إقليما وإال فهل جيوز؟ وعلي: اإلمام
بلفظ أو إشارة مفهمة إن مل يضر : خارجا على اإلمام ال ذميا أو خائفا منهم؟ تأويالن وسقط القتل ولو بعد الفتح

  وإن ظنه حريب فجاء أو هنى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو
  ـــــــ

[ يركبها إىل بلده إن احتاجها مث يردها إىل الغنيمة ، أخذ من املغنم دابة يقاتل عليها أوللرجل أ، ي: قال مالك -١
  ].٣٧/  ٣: املدونة

ما مسعت فيه : سئل مالك عن اجلاسوس من املسلمني يؤخذ وقد كاتب الروم وأخربهم خرب املسلمني فقال -٢
  ].٣٥٧/  ٣: التاج واإلكليل[ ه أرى أن تضرب عنق: بشيء وأرى فيه اجتهاد اإلمام وقال ابن القاسم

: أمضي أو رد حملله وإن أخذ مقبال بأرضهم وقال جئت أطلب األمان أو بأرضنا وقال: جهل إسالمه ال إمضاءه
ظننت أنكم ال تعرضون لتاجر أو بينهما رد ملأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حىت يصل وإن 

يكن معه وارث ومل يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر مث قتل وإال أرسل مع ديته لوارثه مات عندنا فماله يفء إن مل 
اشتراء سلعه وفاتت به وهببتهم هلا وانتزع ما : كوديعته وهل وإن قتل يف معركة أو يفء قوالن وكره لغري املالك

ري احلر املسلم وفديت أم الولد سرق مث عيد به لبلدنا على األظهر ال أحرار مسلمون قدموا هبم وملك بإسالمه غ
وعتق املدبر من ثلث سيده ومعتق ألجل بعده وال يتبعون بشيء وال خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز املغنم 

ومخس غريها إن أوجف عليه فخراجها واخلمس واجلزية آلله صلى اهللا  ١كمصر والشام والعراق: ووقفت األرض
فيهم املال ونقل لألحوج األكثر ونفل منه السلب ملصلحة ومل جيز إن مل ينقض  عليه وسلم مث للمصاحل وبدىء مبن

ومضى إن مل يبطله قبل املغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد ال سوار وصليب وعني " من قتل قتيال فله السلب"القتال 
كاإلمام إن مل يقل منكم أو : ودابة وإن مل يسمع أو تعدد إن مل يقل قتيال وإال فاألول ومل يكن لكمرأة إن مل تقاتل

كتاجر : خيص نفسه وله البغلة إن قال على بغل ال إن كانت بيد غالمه وقسم األربعة حلر مسلم عاقل بالغ حاضر
: خالف وال يرضح هلم: وأجري إن قاتال أو خرج بنية غزو ال ضدهم ولو قاتلوا إال الصيب ففيه إن أجيز وقاتل

ل ومتخلف حلاجة إن مل تتعلق باجليش وضال ببلدنا وإن بريح خبالف بلدهم كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأش
  ومريض شهد كفرس رهيص

  ـــــــ
أراضي الكفار املأخوذة باالستيالء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها يف مصاحل املسلمني : قال ابن شاس -١

  ].٣٦٥/  ٣: التاج واإلكليل[ ل اخلري وأرزاق املقاتلة والعمال وبناء القناطر واملساجد وغري ذلك من سب



أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإال فقوالن وللفرس مثال فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغريا يقدر 
هبا على الكر والفر ومريض رجي وحمبس ومغصوب من الغنيمة أو من غري اجليش ومنه لربه ال أعجف أو كبري ال 

كمتلصص : كهو وإال فله: أتان واملشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه واملستند للجيشينتفع به وبغل وبعري و
فيخمس املسلم دون الذمي ويف العبد قوالن ومخس مسلم ولو عبدا على األصح ال ذمي ومن عمل سرجا أو سهما 

ما : إن ذمياوأفرد كل صنف إن أمكن على األرجح وأخذ معني و: والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم؟ قوالن
عرف له قبله جمانا وحلف أنه ملكه ومحل له إن كان خريا وإال بيع له ومل ميض قسمه إال لتأول على األحسن ال إن 

وله بعده أخذه بثمنه وباألول إن تعدد  ١مل يتعني خبالف اللقطة وبيعت خدمة معتق ألجل ومدبر وكتابة ال أم ولد
إن أعدم إال أن متوت هي أو سيدها وله فداء معتق ألجل ومدبر حلاهلما وأجرب يف أم الولد على الثمن واتبع به 

كمسلم أو ذمي : وتركهما مسلما خلدمتهما فإن مات سيد املدبر قبل االستيفاء فحر دن مجله الثلث واتبع مبا بقي
ى املكاتب مثنه قسما ومل يعذرا يف سكوهتما بأمر وإن محل بعضه رق باقيه وال خيار للوارث خبالف اجلناية وإن أد

ترك تصرف ليخريه وإن تصرف مضى : فعلى حاله وإال فقن أسلم أو فدي وعلى اآلخذ إن علم مبلك معني
أخذ ما : تردد وملسلم أو ذمي: كاملشتري من حريب باستيالد إن مل يأخذه على رده لربه وإال فقوالن ويف املؤجل

أخذه بالفداء : ه الثمن أو الزائد واألحسن يف املفدي من لصوهبوه بدارهم جمانا وبعوض به إن مل يبع فيمضي وملالك
  وإن أسلم ملعاوض مدبر وحنوه استوفيت

  ـــــــ
وإن مل يعرف ، إن سيب العدو مكاتبا ملسلم أو لذمي أو أبق هذا املكاتب إليهم فغنمناه رد إىل ربه غاب أو حضر -١

يف املقاسم مغنما ويؤذي إىل من صار إليه وإن عجز رق له  ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته ويبعث كتابته
  ].٣٧٦/  ٣: التاج واإلكليل[ وإن أدى عتق ووالؤه للمسلمني 

خدمته مث هل يتبع إن عتق بالثمن أو مبا بقي؟ قوالن وعبد احلريب يسلم حر إن فر أو بقي حىت غنم ال إن خرج بعد 
اح إال أن تسىب وتسلم بعده وولده وماله يفء مطلقا ال ولد صغري إسالم سيده أو مبجرد إسالمه وهدم السيب النك

  .لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار املسلمة يفء أو إن قاتلوا؟ تأويالن وولد األمة ملالكها

  فصل يف اجلزية وأحكامها 

  فصل يف اجلزية وأحكامها

سكىن غري مكة واملدينة واليمن : قه مسلمإذن اإلمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر خمالط مل يعت: عقد اجلزية 
أربعة دنانري أو أربعون درمها يف سنة والظاهر آخرها ونقص الفقري بوسعه وال يزاد : وهلم االجتياز مبال للعنوي

: وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكاألول والظاهر إن بذل األول حرم قتاله مع اإلهانة عند أخذها وسقطتا باإلسالم
ني وإضافة اجملتاز ثالثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فاألرض فقط للمسلمني ويف الصلح إن كأرزاق املسلم

أمجلت فلم أرضهم والوصية مباهلم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي هلم إال أن ميوت بال وارث فللمسلمني 
ائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط ووصيتهم يف الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على الب

ركوب : كرم املنهدم وللصلحي اإلحداث وبيع عرصتها أو حائط ال ببلد اإلسالم إال ملفسدة أعظم ومنع: وإال فال
وبسط لسانه  ١اخليل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس مييزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده



وس وينتقض بقتال ومنع جزية ومترد على األحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وأريقت اخلمر وكسر الناق
  كليس بنيب أو مل: وتطلعه على عورات املسلمني وسب نيب مبا مل يكفر به قالوا

  ـــــــ
مينع الذميون الساكنون مع املسلمني إظهار اخلمر واخلنزير وتكسر إن ظهرنا عليهم ويؤدب : قال ابن حبيب -١

  ]. ٣٨٥/  ٣: التاج واإلكليل[ نهم وإن أظهروا صلبهم يف أعيادهم واستقائهم كسرت وأدبوا السكران م

يرسل أو مل ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق حممدا أو مسكني حممد خيربكم أنه يف اجلنة ماله مل ينفع نفسه 
كمحاربته وإن :  يظلم وإال فالاسترق إن مل: حني أكلته الكالب وقتل إن مل يسلم وإن خرج لدار احلرب وأخذ
كشرط بقاء مسلم وإن مبال إال خلوف وال حد : ارتد مجاعة وحاربوا فكاملرتدين ولإلمام املهادنة ملصلحة إن خال عن

وندب أن ال تزيد على أربعة أشهر وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا 
كان ذكرا وفدي بالفيء مث مبال املسلمني مث مباله ورجع مبثل املثلي وقيمة غريه على  كمن أسلم وإن رسوال إن

املليء واملعدم إن مل يقصد صدقة ومل ميكن اخلالص بدنه إال حمرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إال أن يأمره به 
ول لألسري يف الفداء أو بعضه ولو مل ويلتزمه وقدم على غريه ولو يف غري ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والق

: يكن بيده وجاز باألسرى املقاتلة واخلمر واخلنزير على األحسن وال يرجع على مسلم ويف اخليل وآلة احلرب
  .قوالن

  باب يف أحكام املسابقة املعينة على اجلهاد 

  باب يف أحكام املسابقة املعينة على اجلهاد

إن صح بيعه عني املبدأ والغاية واملركب والرامي وعدد اإلصابة  ٢بينهما والسهميف اخليل واإلبل و ١جبعل: املسابقة
ونوعها من خزق أو غريه وأخرجه متربع أو أحدمها فإن سبق غريه أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ال إن أخرجا 

ري والراكب ومل ليأخذه السابق ولو مبحلل ميكن سبقه وال يشترط تعيني السهم والوتر وله ما شاء وال معرفة اجل
وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس : حيمل صيب وال استواء اجلعل أو موضع اإلصابة أو تساويهما

مل يكن مسبوقا خبالف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه جمانا واالفتخار : ضرب وجه أو نزع سوط
  .ىل ال حديث الرامي ولزم العقد كاإلجارةعند الرمي والرجز والتسمية والصياح واألحب ذكر اهللا تعا

  ـــــــ
  ]. ٣٩٠/  ٣: التاج واإلكليل[ املسابقة جائزة على الرهان وعلى غري الرهان : قال ابن رشد -١
وإمنا حدد : قلت].  ٣٩٠/  ٣: التاج واإلكليل[ املسابقة جائزة يف اخليل واإلبل والرمي : قال ابن رشد -٢

ا كانت املعينة واملستخدمة يف اجلهاد أما اليوم فقد أصبحت جماال من جماالت اللهو علماؤنا هذه األنواع ألهن
  . واملقامره

  باب يف خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  باب يف خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم



فيه  الضحى واألضحى والتهجد والوتر حبضر والسواك وختيري نسائه: خص النيب صلى اهللا عليه وسلم بوجوب
وطالق مرغوبته وإجابة املصلي واملشاورة وقضاء دين امليت املعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثري وتغيري 

املنكر وحرمة الصدقتني عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية واألمة 
واحلكم بينه وبني حماربه ورفع الصوت  ٣يستكثر وخائنة األعنيواملن ل ٢ونزع المته حىت يقاتل ١ومدخولته لغريه

عليه وندائه من وراء احلجرة وبامسه وإباحة الوصال ودخول مكة بال إحرام وبقتال وصفي املغنم واخلمس ويزوج 
من نفسه ومن شاء وبلفظ اهلبة وزائد على أربع وبال مهر وويل وشهود وبإحرام وبال قسم وحيكم لنفسه وولده 

  .حيمي له وال يورثو
  ـــــــ

ِعْنَد اللَِّه َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرُسولَ اللَِّه َوال أَنْ تَْنِكُحوا أَْزوَاَجُه ِمْن َبْعِدِه أََبداً إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ {: قال تعاىل -١
  ]٥٣: األحزاب[ } َعِظيماً

  " .إذا لبس المته أن ينزعهاما كان لنيب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -٢
  " . ما كان لنيب أن تكون له خائنة األعني: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم -٣

  باب يف أحكام النكاح وما يتبعه

  مدخل

  باب يف أحكام النكاح وما يتبعه

 دبر ندب حملتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل هلما حىت نظر الفرج كامللك ومتتع بغري
وخطبة خبطبة وعقد وتقليلها وإعالنه وهتنئته والدعاء له وإشهاد عدلني غري الويل بعقده وفسخ إن دخال بال هو وال 

حد إن فشا ولو علم وحرم خطبة راكنة لغري فاسق ولو مل يقدر صداق وفسخ إن مل ينب وصريح خطبة معتدة 
وإن بشبهة ولو بعدها ومبقدمته فيها أو مبلك كعكسه ال  ومواعدهتا كوليها كمستربأة من زنا وتأبد حترميها بوطء

بعقد أو بزنا أو مبلك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كاحملرم وجاز تعريض كفيك راغب واإلهداء وتفويض الويل 
العقد لفاضل وذكر املساوي وكره عدة من أحدمها وتزوج زانية أو مصرح هلا بعدها وندب فراقها وعرض راكنة 

وركنه ويل وصداق وحمل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة لغري عليه 
احلياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجين فيفعل ولزم وإن مل يرض وجرب املالك أمة وعبدا بال إضرار ال عكسه 

تق ألجل إن مل ميرض السيد وال مالك بعض وله الوالية والرد واملختار وال أنثى بشائبة ومكاتب خبالف مدبر ومع
ويقرب األجل مث أب وجرب اجملنونة والبكر ولو عانسا إال لكخصي على األصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو 

وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجرب  ١حبرام وهل إن مل تكرر الزنا؟ تأويالن ال بفاسد وإن سفيهة
مبرض وهل : فخالف وهو يف الثيب ويل وصح إن مت فقد زوجت ابنيت وصي أمره أب به أو عني له الزوج وإال

  إن قبل بقرب موته؟ تأويالن مث ال جرب فالبالغ إال يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي وإال صح إن
  ـــــــ

  ]. ٤٢٧/  ٣: لالتاج واإلكلي[ وال السفيهة : ال جيرب ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا واملعروف: قال ابن عرفة -١



دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق على األصح واملختار فموىل مث هل األسفل وبه 
فسرت؟ أوال وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فوالية 

كشريفة دخل وطال وإن قرب فلألقرب أو احلاكم إن غاب الرد : عامة مسلم وصح هبا يف دنيئة مع خاص مل جيرب
كتفويضها : تأويالن وبأبعد مع أقرب إن مل جيرب ومل جيز كأحد املعتقني ورضاء البكر صمت: ويف ختتمه إن طال قبله

ال إن ضحكت أو  ١وندب إعالمها به وال يقبل منها دعوى جهله يف تأويل األكثر وإن منعت أو نفرت مل تزوج
كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح : كت والثيب تعربب

فوض له أموره ببينة جاز وهل إن : إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز جمرب يف ابن وأخ وجد
كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت : يفكعشر وزوج احلاكم : قرب؟ تأويالن وفسخ تزويج حاكم أو غريه ابنته يف

كذي رق وصغر وعته وأنوثة ال فسق وسلب : كغيبة األقرب الثالث وإن أسر أو فقد فاألبعد: أيضا باالستيطان
كعبد أوصي ومكاتب يف أمة طلب فضال وإن كره سيده ومنع : الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا

وعكسه إال ألمة ومعتقة من غري نساء اجلزية وزوج الكافر ملسلم وإن عقد  إحرام من أحد الثالثة ككفر ملسلمة
مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج اجلميع ال ويل إال كهو وعليه اإلجابة لكفء 

عني وإال فلها  وكفؤها أوىل فيأمره احلاكم مث زوج وال يعضل أب بكرا برد متكرر حىت يتحقق وإن وكلته ممن أحب
  اإلجازة ولو بعد ال العكس والبن عم وحنوه تزوجيها من نفسه إن عني بتزوجتك

  ـــــــ
  ].٤٣٣/  ٣: التاج واإلكليل[ إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها مل تنكح : قال اجلالب -١

تنازع األولياء املتساوون يف  بكذا وترضى وتوىل الطرفني وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن
العقد أو الزوج نظر احلاكم وإن أذنت لوليني فعقدا فلألول إن مل يتلذذ الثاين بال علم ولو تأخر تفويضه إن مل تكن 
يف عدة وفاة ولو تقدم العقد على األظهر وفسخ بال طالق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان ال إن أقر أو جهل 

وجهل األحق ففي اإلرث قوالن وعلى اإلرث فالصداق وإال فزائده وإن مات الرجالن فال إرث  الزمن وإن ماتت
وال صداق وأعدلية متناقضتني ملغاة ولو صدقتها املرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن 

ا أو خبيار كان ألحدمها أو غري أو على مل يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن ال تأتيه إال هنار
كأن ال يقسم هلا أو يؤثر عليها : إن مل يأت بالصداق لكذا فال نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو وىل شرط يناقض

وألغي ومطلقا كالنكاح ألجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو طالق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحرمي 
كخامسة : ث إال نكاح املريض وإنكاح العبد واملرأة ال اتفق على فساده فال طالق وال إرثبعقده ووطئه وفيه اإلر

وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فاملسمى وإال فصداق املثل وسقط بالفسخ قبله إال نكاح الدرمهني فنصفهما 
أجيزت وبلغ وكره فله فال مهر وال عدة وإن زوج بشروط أو  ١كطالقه وتعاض املتلذذ هبا ولويل صغري فسخ عقده

التطليق ويف نصف الصداق قوالن عمل هبما والقول هلا إن العقد وهو كبري وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة 
إن مل يبعه إال أن يرد به أو يعتقه وهلا ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب مبا بقي إن غرا إن مل يبطله سيد أو 

  مل يرد الفسخ أو يشك يف قصده ولويل سفيه فسخ عقده ولوسلطان وله اإلجازة إن قرب و
  ـــــــ

التاج [ نكاح السفيه بغري إذن وليه للويل إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فال شيء للزوجة : قال ابن عرفة -١
  ]. ٤٥٧/  ٣: واإلكليل



كاملهر وال : ال لعرفماتت وتعني مبوته وملكاتب ومأذون تسر وإن بال إذن ونفقة العبد يف غري خراج وكسب إ
ويف السفيه خالف وصداقهم إن  ١يضمنه سيد بإذن التزويج وجرب أب ووصي وحاكم جمنونا احتاج وصغريا

أعدموا على األب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإال فعليهم إال لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ 
وأجنيب وامرأة أنكروا الرضا واألمر حضورا إن مل  وال مهر وهل إن حلفا وإال لزم الناكل؟ تردد وحلف رشيد

ينكروا مبجرد علمهم وإن طال كثريا لزم ورجع ألب وذي قدر زوج غريه وضامن البنته النصف بالطالق واجلميع 
بالفساد وال يرجع أحد منهم إال أن يصرح باحلمالة أو يكون بعد العقد وهلا االمتناع إن تعذر أخذه حىت يقدر 

وهلا وللويل  ٢ل وله الترك وبطل إن ضمن يف مرضه عن وارث ال زوج ابنته والكفاءة الدين واحلالوتأخذ احلا
تركها وليس لويل رضي فطلق امتناع بال حادث ولألم التكلم فهي تزويج األب املوسرة املرغوب فيها من فقري 

لشريف واألقل جاها كفء ويف العبد واملوىل وغري ا: ورويت بالنفي ابن القاسم إال لضرر بني وهل وفاق؟ تأويالن
  .تأويالن

وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته 
كامللك وحرم العقد وإن فسد إن مل جيمع عليه وإال فوطؤه إن درأ احلد ويف : وبتلذذ وإن بعد موهتا وإن بنظر فصوهلا

نكحتها أو وطئت األمة عند قصد االبن : اول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أبخالف وإن ح: الزنا
الرابعة أو اثنتني لو قدرت أية ذكرا حرم : تأويالن ومجع مخس وللعبد: ندب التنزه ويف وجوبه إن فشا: ذلك وأنكر

  كوطئهما بامللك
  ـــــــ

  ]. ٤٥٨/  ٣: التاج واإلكليل[ لصغري على النكاح أن األب جيرب ابنه ا: املنصوص: قال ابن عرفة -١
الكفاءه املماثلة واملقاربة وهي مطلوبة بني الزوجني خامس األقوال نقل القاضي عن املذهب أهنا : قال ابن عرفة -٢

  ]. ٤٦١/  ٣: التاج واإلكليل[ يف الدين واحلال 

عقد وتأبد حترميهما إن دخل وال إرث وإن كأم وابنتها ب: وفسخ نكاح ثانية صدقت وإال حلف للمهر بال طالق
كأن مل تعلم : حلت األم وإن مات ومل تعلم السابقة فاإلرث ولكل نصف صداقها: ترتبتا وإن مل يدخل بواحدة
ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن ألجل أو كتابة أو إنكاح حيل املبتوتة أو أسر أو : اخلامسة وحلت األخت

لس فيه ال فاسد مل يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واسترباء وخيار وعهدة ثالث إباق إياس أو بيع د
وإخدام سنة وهبة ملن يعتصرها منه وإن ببيع خبالف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنني ووقف إن وطئهما ليحرم 

واملبتوتة  ١فكاألول: ختها مبلكفإن أبقى الثانية استربأها وإن عقد فاشترى فاألوىل فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه بأ
: حىت يوجل بالغ قدر احلشفة بال منع وال نكرة فيه بانتشار يف نكاح الزم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا

تردد كمحلل وإن مع نية إمساكها مع : كتزويج غري مشبهة ليمني ال بفاسد إن مل يثبت بعده بوطء ثان ويف األول
قوالن وملكه أو : غو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد ويف غريهااإلعجاب ونية املطلق ونيتها ل

كمرأة يف زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها ال إن رد سيد شراء من مل يأذن هلا أو : لولده وفسخ وإن طرأ بال طالق
ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جرب العبد على اهلبة وملك أب جارية : قصدا بالبيع الفسخ

عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غريه كحر ال يولد له وكأمة اجلد وإال 
نظر : فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غري مغالية ولو كتابية أو حتته حرة ولعبد بال شرك ومكاتب وغدين

: وازه وإن مل يكن هلما وخريت احلرة مع احلر يف نفسها بطلقة بائنةشعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي ج



  كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر وال تبوأ أمة بال شرط أو عرف وللسيد
  ـــــــ

أن حيرم ويوقف إما أن يطلق وإما ، من كانت له أمة يطأها مث إنه تزوج أختها فإنه ال يعجبين نكاحه وال أفسخه -١
  ].٢٨٢/  ٤: املدونة الكربى[ األمه 

السفر مبن مل تبوأ وأن يضع من صداقها إن مل مينعه دينها إال ربع دينار ومنعها حىت يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها 
مبكان بعيدإال لظامل وفيها يلزمه جتهيزها به وهل خالف وعليه األكثر؟ أو األول مل تبوأ؟ أو جهزها من عنده؟ 

منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها : وسقط ببيعها قبل البناء: ويالنتأ
وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو ال ولكن ال يرجع به من الثمن؟ تأويالن وبعده كماهلا وبطل يف األمة إن مجعها مع 

كاحلرة إذا أذنت والكافرة إال احلرة : ا أذنت وسيدهاواملرأة وحمرمها ولزوجها العزل إذ ١حرة فقط خبالف اخلمس
وأنكحتهم  ٢الكتابية بكره وتأكد بدار احلرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بامللك وقرر عليها إن أسلم

كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويالن وال نفقة أو : فاسدة وعلى األمة واجملوسية إن عتقت وأسلمت ومل يبعد
 أسلم يف عدهتا ولو طلقها وال نفقة على املختار واألحسن وقبل البناء بانت مكاهنا أو أسلما إال احملرم أسلمت مث

وقبل انقضاء العدة واألجل ومتاديا له ولو طلقها ثالثا وعقد إن أباهنا بال حملل وفسخ إلسالم أحدمها بال طالق ال 
قها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا يف اإلسالم أو بالفراق ردته فبائنة ولو لدين زوجته ويف لزوم الثالث لذمي طل

جممال أو ال تأويالت ومضى صداقهم الفاسد أو اإلسقاط إن قبض ودخل وإال فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ 
تأويالن واختار املسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختني مطلقا وأما وابنتها مل ميسهما وإن مسهما حرمتا وإحدامها 

نت وال يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطالق أو ظهار أو إيالء أو وطء والغري إن فسخ نكاحها أو ظهر تعي
  أهنن أخوات ما مل يتزوجن

  ـــــــ
[ ولو بين وال إرث مطلقا وللمبين هبا مهرها وعدهتا ثالث حيض ، إن تزوج يف عقد واحد فسخ: قال ابن رشد -١

  ]. ٤٧٦/  ٣: التاج واإلكليل
إن أسلم ذمي وحتته كتابية بين هبا أم ال؟ ثبت على نكاحه وإن أسلم كتايب بدار احلرب أو بعد قدومه إلينا مل  -٢

  ]. ٤٧٧/  ٣: التاج واإلكليل[ تزل عصمته من لسانه وأكره له الوطء بدار احلرب 

ن امرأة وعليه أربع كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعته: وال شيء لغريهن إن مل يدخل به
صدقات إن مات ومل خيتر وال إرث إن ختلف أربع كتابيات عن اإلسالم أو التبست املطلقة من مسلمة وكتابية ال إن 
طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحدامها ومل تنقض العدة فللمدخول هبا الصداق وثالثة أرباع املرياث ولغريها 

مرض أحدمها املخوف وإن أذن الوارث أو إن مل حيتج؟ خالف وللمريضة ربعه وثالثة أرباع الصداق وهل مينع 
بالدخول املسمى وعلى املريض من ثلثه األقل منه ومن صداق املثل وعجل بالفسخ إال أن يصح املريض منهما ومنع 

  .نكاحه النصرانية واألمة على األصح واملختار خالفه

  فصل يف اخليار ألحد الزوجني 

  حد الزوجنيفصل يف اخليار أل



وجذام ال جذام ألب وخبصائه  ١بربص وعذيطة: اخليار إن مل يسبق العلم أو مل يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه
باجلذام البني : الرد: وعفلها وإفضائها قبل العقد وهلا فقط ٦وخبرها ٥ورتقها ٤واعتراضه وبقرهنا ٣وعنته ٢وجبه

ما وإن مرة يف الشهر قبل الدخول وبعده أجال فيه ويف برص والربص املضر احلادثني بعده ال بكاعتراض وجبنوهب
: تردد: وجذام رجي برؤمها سنة وبغريها إن شرط السالمة ولو بوصف الويل عند اخلطبة ويف الرد إن شرط الصحة

: تردد وإال تزوج احلر: عذراء ويف بكر: كالقرع والسواد من بيض وننت الفم والثيوبة إال أن يقول: ال خبلف الظن
  العبد خبالف العبد مع األمة: األمة واحلرة

  ـــــــ
  .خروج بزار عند اجلماع: العذيطة -١
  .املقطوع الذكر: اجملبوب -٢
  .أو من ال يقدر على اجلماع، من ال ينتشر ذكره: العنني -٣
  .بروز ما يشبه قرن الشاة من فرج املرأة: القرن -٤
  .انسداد مسلك الذكر بعظم أو حلم: الرتق -٥
  . ننت الفرج ويطلق أيضا على ننت الفم: البخر -٦

واملسلم مع النصرانية إال أن يغرا وأجل املعترض سنة بعد الصحة من يوم احلكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر 
ال نفقة هلا فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإال بقيت وإن مل يدعه طلقها وإال فهل يطلق 

كدخول العنني واجملبوب : م أو يأمرها به مث حيكم به؟ قوالن وهلا فراقه بعد الرضا بال أجل والصداق بعدهااحلاك
قوالن وأجلت الرتقاء للدواء باالجتهاد وال جترب عليه إن كان خلقة وجس : ويف تعجيل الطالق إن قطع ذكره فيها

ئها أو وجوده حال العقد أو بكارهتا وحلفت هي كاملرأة يف دا: على ثوب منكر اجلب وحنوه وصدق يف االعتراض
أو أبوها إن كانت سفيهة وال ينظرها النساء وإن أتى بامرأتني تشهدان له قبلتا وإن علم األب بثيوبتها بال وطء 

كغرور حبرية وبعده فمع عيبه املسمى ومعها رجع : وكتم فللزوج الرد على األصح ومع الرد قبل البناء فال صداق
 قيمة الولد على ويل مل يغب كابن وأخ وال شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها حبضورها كامتني مث الويل جبميعه ال

: كابن العم إال ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه: عليها إن أخذه منه ال العكس وعليها يف
ع على الزوجة على املختار وعلى غار غري ويل كاهتامه على املختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رج

تويل العقد إال أن خيرب أنه غري ويل ال إن مل يتوله وولد املغرور احلر فقط حر وعليه األقل من املسمى وصداق املثل 
وسقطت مبوته  ٢دون ماله يوم احلكم إال لكجدة والء وآلء له وعلى الغرر يف أم الولد واملدبرة ١وقيمة الولد

كجرحه ولعدمه تؤخذ من االبن وال يؤخذ : ل من قيمته أو ديته إن قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتاواألق
  من ولد من األوالد إال قسطه ووقفت قيمة ولد املكاتبة فإن ادعت رجعت إىل األب

  ـــــــ
  ]. ٤٩٤/  ٣: [ مواهب اجلليل. والقيمة الزمة للزوج أمسك أو فارق -١
 ٤٩٥/  ٣: التاج واإلكليل[ مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا خبالف ولد أم الولد  فإن غرت -٢
.[  



وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا مث اطلع على موجب خيار فكالعدم وللويل كتم العمى وحنوه وعليه كتم 
  .نتسب ال العريب إال القرشية تتزوجه على أنه قرشيرد املوىل امل: اخلنا واألصح منع األجذم من وطء إمائه وللعربية

  فصل يف خيار األمة 

  فصل يف خيار األمة

فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتني وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان : وملن كمل عتقها
يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن مل عدميا وبعده هلا كما لو رضيت وهي مفوضة مبا فرضه بعد عتقها هلا إال أن 

متكنه أهنا ما رضيت وإن بعد سنة إال أن تسقطه أو متكنه ولو جهلت احلكم ال العتق وهلا األكثر من املسمى 
فاتت : وصداق املثل أو يبينها ال برجعي أو عتق قبل االختيار إال لتأخري حليض وإن تزوجت قبل علمها ودخوهلا

  . وقفها تأخري تنظر فيهبدخول الثاين وهلا إن أ

  فصل يف الصداق وأحكامه 

  فصل يف الصداق وأحكامه

كالبيع وإن وقع بقلة خل : وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه. ١كعبد ختتاره هي ال هو: الصداق كالثمن
شرط ذكر كإبل أو رقيق أو صداق مثل وهلا الوسط حاال ويف : بشورة أو عدد من: وجاز ٢فإذا هي مخر فمثله

  قوالن واإلناث منه إن أطلق وال عهدة وإىل الدخول إن علم أو امليسرة إن كان: جنس الرقيق
  ـــــــ

 ٣: التاج واإلكليل[ مل جيز كالبيع : جاز وعلى أيهما شاء: فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت املرأة -١
 /٤٩٩ .[  
ا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به من تزوج على قالل خل بأعياهنا فوجدهتا مخر -٢

  ].  ٢١٨/  ٤[ املدونة . إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان ال يوجد مثله

  فصل يف بيان أحكام تنازع الزوجني 

  فصل يف بيان أحكام تنازع الزوجني

 ميني ولو أقام املدعي شاهدا وحلفت معه إذا تنازعا يف الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإال فال
فال ميني على الزوجني وأمرت بانتظاره لبينة قريبة : وورثت وأمر الزوج باعتزاهلا لشاهد ثان زعم قربه فإن مل يأت به

تزويج : مث مل تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثالث
: فسخا: عد طالقها وليس إنكار الزوج طالقا ولو ادعاها رجالن فأنكرهتما أو أحدمها وأقام كل البينةخامسة إال ب

كالوليني ويف التوريث بإقرار الزوجني غري الطاريني واإلقرار بوارث وليس مث وارث ثابت خالف خبالف الطاريني 
اختلعت مين أو أنا : قتين أو خالعتين أو قالطل: بلى أو قالت: تزوجتك فقالت: وإقرار أبوي غري البالغني وقوله



نعم : منك مظاهر أو حرام أو بائن يف جواب طلقين ال إن مل جيب أو أنت علي كظهر أمي أو أقر فأنكرت مث قالت
: والرجوع لألشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغريه ٢حلفا وفسخ: فأنكر ويف قدر املهر أو صفته أو جنسه

بناء أو طالق أو موت فقوله بيمني ولو ادعى تفويضا عند معتاديه يف القدرة والصفة ورد املثل يف كالبيع إال بعد 
  جنسه ما مل يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح وال

  ـــــــ
القول  :وذلك قبل البناء ففي املدونة، إن اختلف الزوجان يف قدر املهر وال موت وال طالق: قال ابن عرفة -٢

  ].  ٢٣٩/  ٤: املدونة[ قوهلا وخبري الزوج يف متام ما ادعته وإال حتالف وفسخ النكاح وال شيء هلا وانظر أيضا 

: لزما وقدر طالق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال: كالم لسفيهة ولو قامت بينة على صداقني يف عقدين
حلفت دونه عتقا ووالؤمها هلا ويف قبض ما حل فقبل البناء قوهلا  أمي حلفا وعتق األب وإن: أصدقتك أباك فقالت
عبد الوهاب إال أن يكون بكتاب وإمساعيل بأن ال يتأخر عن البناء عرفا ويف متاع البيت : وبعده قوله بيمني فيهما

ن وإن نسجت كلفت فللمرأة املعتاد للنساء فقط بيمني وإال فله بيمني وهلا الغزل إال أن يثبت أن الكتان له فشريكا
  .حلف وقضي له به كالعكس ويف حلفها تأويالن: بيان أن الغزل هلا وإن أقام الرجل بينة على شراء ما هلا

  فصل يف الوليمة 

  فصل يف الوليمة

كفرش حرير : الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وجتب إجابة من عني وإن صائما إن مل حيضر من يتأذى به ومنكر
ال مع لعب مباح ولو يف ذي هيئة على األصح وكثرة زحام وإغالق باب دونه ويف وجوب  ١وصور على كجدار

نثر اللوز والسكر ال الغربال ولو لرجل ويف الكرب واملزهر : تردد وال يدخل غري مدعو إال بإذن وكره: أكل املفطر
  .ثالثها جيوز يف الكرب ابن كنانة وجتوز الزمارة والبوق

  ـــــــ
  ].  ٤/  ٤: التاج واإلكليل[ إن أراد الصور اجملسدة فصواب وإال فال أعرفه عن املذهب : رفهقال ابن ع -١

  فصل يف بيان القسم للزوجات وما يناسبه 

  فصل يف بيان القسم للزوجات وما يناسبه

الوطء  كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء ال يف: وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا ٢إمنا جيب القسم للزوجات يف املبيت
  وعلى ويل اجملنون إطافته وعلى املريض إال أن ال يستطيع فعند من ٣إال إلصرار ككفه لتتوفر لذته ألخرى

  ـــــــ
من له زوجة واحدة ال جيب : قسم الزوج بني زوجته فصاعدا واجب إمجاعا وقال ابن شاس: قال ابن عرفة -٢

  ]. ٩/  ٤: التاج واإلكليل[ مبيته معها 



املساواة يف الوط وال بالقلب وال حرج عليه أن ينشط للجماع يف يوم هذه دون يوم األخرى إال وليس عليه  -٣
  ].  ٢٧٠/  ٤: املدونة[ أن يفعل ذلك ضرارا أو يكف عن هذه للذته يف األخرى فال حيل 

  باب يف اخللع وما يتعلق به

  مدخل

  باب يف اخللع وما يتعلق به

صغرية وسفيهة وذي رق ورد : اكم وبعوض من غريها إن تأهل ال منوبال ح ١الطالق بعوض: جاز اخللع وهو
كجنني وغري : خالف وبالغرر: املال وبانت وجاز من األب عن اجملربة خبالف الوصي ويف خلع األب عن السفيهة

موصوف وله الوسط وعلى نفقة محل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل 
كخمر : كعبد استحق واحلرام: ل مبجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إال لشرط وقيمةاملؤج

كتأخريها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله هلا ما ال جيب قبوله وهل : ومغصوب وإن بعضا وال شيء له
: ء مال يف العدة على نفيهاكإعطا: تأويالن وبانت ولو بال عوض نص عليه أو على الرجعة: كذلك إن وجب أو ال

نفي اللزوم فيهما وطالق حكم به إال إليالء وعسر بنفقة ال إن شرط نفي الرجعة بال : كبيعها أو تزوجيها واملختار
زوج مكلف ولو سفيها أو : عوض أو طلق أو صاحل وأعطى وهل مطلقا أو إال أن يقصد اخللع؟ تأويالن وموجبه

ا ال أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع املريض وورثته دوهنا كمخرية ومملكة فيه وموىل أبا أو سيدا أو غريمه: ويل صغري
منها ومالعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أو تزوجت غريه وورثت أزواجا وإن يف عصمة وإمنا ينقطع بصحة 

من اإلقرار : كإنشائه والعدة :مل ترث إال يف عدة الطالق األول واإلقرار به فيه: بينة ولو صح مث مرض فطلقها ثانية
  ولو شهد بعد موته بطالقه فكالطالق يف املرض وإن أشهد

  ـــــــ
خذ الذي : اليت تباري زوجها قبل البناء تقول: املبارئة: فرق مالك يف املدونة بني املبارأة والفدية واخللع فقال -١

/  ٥: املدونة[ ليت تعطيه بعض الذي هلا وكله سواء ا: اليت ختتلع من كل الذي هلا واملفدية: واملختلعة، لك وتاركين
  ]. ٣٤٥/  ٥: التاج واإلكليل، ٣٤٥

به يف سفر مث قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق وال حد ولو أباهنا مث تزوجها قبل صحته فكاملتزوج يف املرض ومل جيز 
مل يلزم أو أطلق : قص وكيله عن مسماهخلع املريضة وهل يرد أو اجملاوز إلرثه يوم موهتا ووقف إليه؟ تأويالن وإن ن

له أو هلا حلف أنه أراد خلع املثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد املال بشهادة مساع على الضرر وبيمينها مع 
شاهد أو امرأتني وال يضرها إسقاط البينة املسترعية على األصح وبكوهنا بائنا ال رجعيا أو لكونه يفسخ بال طالق 

إن خالعتك فأنت طالق ثالثا ال إن مل يقل ثالثا ولزمه طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة : ار به أو قالأو لعيب خي
كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت : فال نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غريه وزائد شرط ١رضاعه
  .فعليها وعليه نفقة اآلبق والشارد إال لشرط: ولدين

قوالن وكفت املعاطاة وإن علق :  بعد خروجه وأجرب على مجعه مع أمه ويف نفقة مثرة مل يبد صالحهاال نفقة جنني إال
فارقتك أو : إن أعطيتين ألفا: مل خيتص باجمللس إال لقرينة ولزم يف ألف الغالب والبينونة إن قال: باإلقباض أو األداء



ا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبين بألف أو طلقين أفارقك إن فهم االلتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقين ثالث
بألف غدا فقبلت يف احلال أو هبذا اهلروي فإذا هو مروي أو مبا يف يدها : نصف طلقة أو يف مجيع الشهر ففعل أو قال

لقتك إن أعطيتين ما أخالعك به أو ط: وفيه متمول أو ال على األحسن ال إن خالعته مبا ال شبهة هلا فيه أو بتافه يف
حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا يف : اخللع أو قدرا أو جنسا: ثالثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى

  .كدعواه موت عبد أو عيبه قبله وإن ثبت بعده فال عهدة: العدد
  ـــــــ

رضاع والنفقة من جاز ذلك فإن ماتت كان ال، إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام يف احلولني -١
  ]. ٣٤٥/  ٥[ املدونة. ماهلا وإن مات الولد قبل احلولني فال شيء للزوج عليها

  فصل يف شروط الطالق السين
كقبل الغسل : واحدة بطهر مل ميس فيه بال عدة وإال فبدعي وكره يف غري احليض ومل جيرب على الرجعة: طالق السنة

 على الرجعة ولو ملعتادة الدم ملا يضاف يف لألول على األرجح واألحسن منه أو التيمم اجلائز ومنع فيه ووقع وأجرب
: الوطء به والتوارث واألحب: هدد مث سجن مث ضرب مبجلس وإال ارجتع احلاكم وجاز: عدمه آلخر العدة وإن أىب

ل وغري أن ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر ويف منعه يف احليض لتطويل العدة ألن فيها جواز طالق اجلام
 ١خالف: املدخول هبا فيه أو لكونه تعبدا ملنع اخللع وعدم اجلواز وإن رضيت وجربه على الرجعة وإن مل تقم

وعجل فسخ الفاسد يف : إدخال خرقة وتنظرها النساء إال أن يترافعا طاهرا فقوله: وصدقت أهنا حائض ورجح
كاللعان وجنزت : لويل فسخه أو لعسره بالنفقةوما ل ٢احليض والطالق على املويل وأجرب على الرجعة ال لعيب

كخريه أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو : طالق ثالثا للسنة إن دخل هبا وإال فواحدة: الثالث يف شر الطالق وحنوه ويف
  .كالقصر وثالثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثالث فيهما

  فصل يف أركان الطالق 

  فصل يف أركان الطالق

أهل وقصد وحمل ولفظ وإمنا يصح طالق املسلم املكلف ولو سكر حراما وهل إال أن مييز أو مطلقا؟ تردد : وركنه
  كبيعه ولزم ولو هزل ال إن سبق لسانه يف الفتوى أو لقن بال فهم أو هذى ملرض أو قال: وطالق الفضويل
  ـــــــ

املدخول هبا حائضا أو نفساء إذ ال عدة عليها له أن يطلق احلامل وغري املدخول هبا مىت شاء وإن كانت غري  -١
  ]. ٤٢١/  ٥[ املدونة 

  ].  ١٢٠/  ٦[ املدونة . من قذف زوجته أو انتفى من محلها وهي حائض أو نفساء فال يتالعنا حىت تظهر -٢

عوة وطلقتا يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فاملد: التفات لسانه أو قال: يا طالق وقبل منه يف طارق: ملن امسها طالق
من قتل أو ضرب : مع البينة أو أكره ولو بكتقومي جزء العبد أو يف فعل إال أن يترك التورية مع معرفتها خبوف مؤمل

أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة مبالء أو قتل ولده أو ملاله وهل إن كثر؟ تردد ال أجنيب وأمر باحللف ليسلم 
كاملرأة : فإمنا جيوز للقتل: حنوه وأما الكفر وسبه عليه السالم وقذف املسلموكذا العتق والنكاح واإلقرار واليمني و



: قوالن: ال جتد ما يسد رمقها إال ملن يزين هبا وصربه أمجل ال قتل املسلم وقطعه وأن يزين ويف لزوم طاعة أكره عليها
هي طالق عند خطبتها أو : جنبيةكقوله أل: كإجازته كالطالق طائعا واألحسن املضي وحمله ما ملك قبله وإن تعليقا

إال بعد ثالث على األصوب ولو دخل فاملسمى فقط  ١إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف
كأن أبقى كثريا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ال فيمن حتته إال إذا : كواطىء بعد حنثه ومل يعلم

  .تزوجها
يف كل حرة ولزم يف املصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن ختلقت خبلقهن ويف مصر وله نكاحها ونكاح اإلماء 

ككل امرأة : يلزم يف عملها إن نوى وإال فلمحل لزوم اجلمعة وله املواعدة هبا ال أن عم النساء أو أبقى قليال
بالعكس أو خشي يف  أتزوجها إال تفويضا أو من قرية صغرية أو حىت أنظرها فعمي أو األبكار بعد كل ثيب أو

املؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن األوىل حىت ينكح ثانية مث كذلك وهو يف املوقوفة 
جنزطالقها وتؤولت على : إن مل أتزوج من املدينة فهي طالق فتزوج من غريها: كاملويل واختاره إال األوىل وإن قال
  غريهاأنه إمنا يلزمه الطالق إذا تزوج من 

  ـــــــ
إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طالقها وهلا نصف املسمى فإن بىن ومل يعلم فعليه : وعلى ذلك فإن قال -١

  ]. ٤٨/  ٤: التاج واإلكليل[ صداق واحد ال صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه ومل يعلم 

حنث إن : مل يلزم ولو نكحها ففعلته: ينونتهاقبلها واعترب يف واليته عليه حال النفوذ فلو فعلت احمللوف عليه حال ب
طلقت : كالظهار ال حملوف هلا ففيها وغريها ولو طلقها مث تزوج مث تزوجها: بقي من العصمة املعلق فيها شيء

األجنبية وال حجة له أنه مل يتزوج عليها وإن ادعى نية ألن قصده أن ال جيمع بينهما وهل ألن اليمني على نية 
و قامت عليه بينة؟ تأويالن ويف ما عاشت مدة حياهتا إال لنية كوهنا حتته ولو علق عبد الثالث على احمللوف هلا أ

لزمت واثنتني بقيت واحدة كما لو طلق واحدة مث عتق ولو علق طالق زوجته اململوكة : الدخول فعتق ودخلت
يل الزم ال منطلقة وتلزم واحدة إال لنية  مل ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطالق:ألبيه على موته

 ١فتأويالن: أطلقين وإن مل تسأله: كاعتدي وصدق يف نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أكثر
خليت سبيلك أو ادخلي والثالث إال أن ينوي أقل : بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: والثالث يف

حرام أو خلية أو : كامليتة والدم ووهبتك ورددتك ألهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي: يفإن مل يدخل هبا 
ال عصمة يل عليك أو اشترهتا منه : بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين يف نفيه إن دل بساط عليه وثالث يف

ارقتك ونوي فيه ويف عدده يف اذهيب وواحدة يف ف ٢إال لفداء وثالث إال أن ينوي أقل مطلقا يف خليت سبيلك
ال أو أنت حرة أو معتقة أو احلقي بأهلك أو لست يل : ألك امرأة؟ فقال: وانصريف أو مل أتزوجك أو قال له رجل
ال نكاح بيين وبينك أو ال ملك عليك أو ال سبيل يل عليك فال شيء عليه : بامرأة إال أن يعلق يف األخري وإن قال

  فبتات وهل حترم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ماإن كان عتابا وإال 
  ـــــــ

يؤخذ الناس يف الطالق بألفاظهم وال تنفعهم نياهتم يف ذلك إال أن يكون جوابا لكالم قبله فال شيء : قال مالك -١
  ]. ٤٠٠/  ٥: كذا يف املدونة. [ عليه
. واحدة فأكثر منها فإن مل تكن له نية فهي ثالثقد خليت سبيلك وقد بىن أو مل ينب فله نيته يف : إن قال - ٢

  ]. ٣٩٧/  ٥: املدونة[ املدونة 



يا حرام أو احلالل حرام أو حرام علي أو مجيع ما أملك حرام ومل يرد : أعيش فيه حرام أو ال شيء عليه كقوله هلا
ف على نفيه فإن نكل نوي يف سائبة مين أو عتيقة أو ليس بيين وبينك حالل وال حرام حل: إدخاهلا؟ قوالن وإن قال

: أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقوهلا: عدده وعوقب وال ينوى يف العدد إن أنكر قصد الطالق بعد قوله
لزم ال إن قصد التلفظ بالطالق فلفظ هبذا : أود لو فرج اهللا يل من صحبتك وإن قصده بكاسقين املاء أو بكل كالم

يا أمي ويا أخيت ولزم باإلشارة أملفهمة : وسفه قائل ١أنت طالق وسكت: ثالث فقالغلطا أو أراد أن ينجز ال
خالف وإن كرر الطالق : ومبجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو ال إن وصل هلا ويف لزومه بكالمه النفسي

ل هبا كغريها إن نسقه إال ثالث يف املدخو: كمع طلقتني مطلقا وبال عطف: بعطف بواو أو فاء أو مث فثالث إن دخل
هي طالق فإن مل ينو إخباره ففي لزوم طلقة : ما فعلت؟ فقال: لنية تأكيد فيهما يف غري معلق مبتعدد ولو طلق فقيل له

قوالن ونصف طلقة أو طلقتني أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة يف واحدة أو مىت ما فعلت : أو اثنتني
واثنتان يف ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة يف اثنتني والطالق كله إال نصفه وأنت طالق وكرر أو طالق أبدا طلقة 

إال نصف طلقة أو اثنتني يف اثنتني أو : كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وثالث يف: إن تزوجتك مث قال
واحدة أو إن طلقتك  كلما حضت أو كلما أو مىت ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طالقي فأنت طالق وطلقها

سحنون وإن شرك طلقن : بينكن طلقة ما مل يزد العدد على الرابعة: فأنت طالق قبله ثالثا وطلقة يف أربع قال هلن
طلقت اثنتني والطرفان ثالثا وأدب اجملزىء : أنت شريكة مطلقة ثالثا ولثالثة وأنت شريكتهما: ثالثا ثالثا وإن قال

  ك طالق أو كالمك علىبشعر: كمطلق جزء وإن كيد ولزم
  ـــــــ

أنت طالق مث سكت عن : بأنت طالق واحدة الثالث لزمت ولو أراد أن يطلق ثالثا أو حيلف هبا فقال: من نوى -١
[ املدونة . ذكر الثالث ومتادى عن ميينه إن كان حالفا فهي واحدة إال أن يريد بلفظه بطالق الثالث فتكون الثالث

٤٠١/  ٥ .[  

ال وبصاق ودمع وصح استثناء بإال إن اتصل ومل يستغرق ففي ثالث إال ثالثا إال واحدة أو ثالثا أو األحسن ال بسع
فثالث ويف إلغاء ما : فواحدة وإال: اثنتان وواحدة واثنتني إال اثنتني إن كان من اجلميع: ألبتة إال اثنتني إال واحدة
عقال أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أو قوالن وجنز إن علق مباض ممتنع : زاد على الثالث واعتباره

كبعد سنة أو يوم مويت أو إن مل أمس السماء أو إن مل يكن هذا احلجر حجرا أو : مستقبل حمقق ويشبه بلوغهما عادة
كإن صليت أو مبا ال : كإن حضت أو حمتمل واجب: كإن قمت أو غالب: كطالق أمس أو مبا ال صرب عنه: هلزله

كإن كان يف بطنك غالم أو مل يكن أو يف هذه اللوزة قلبان أوفالن من أهل اجلنة أو إن كنت حامال أومل : يعلم حاال
تكوين ومحلت على الرباءة منه يف طهر مل متس فيه واختاره مع العزل أومل ميكن إطالعنا عليه كإن شاء اهللا أو املالئكة 

يعم الزمن أو حيلف لعادة فينتظر وهل ينتظر يف الرب وعليه  إال أن: أو اجلن أو صرف املشيئة على معلق عليه خبالف
األكثر؟ أو ينجز كاحلنث؟ تأويالن أو مبحرم كإن مل أزن إال أن يتحقق قبل التنجيز أو مبا ال يعلم حاال ومآال ودين 

طلقتا وال : اكإن كان هذا غرابا أو إن مل يكن فإن مل يدع يقين: إن أمكن حاال وادعاه فلو حلف اثنان على النقيض
أو ال يشبه  ١كإن ملست السماء أو إن شاء هذا احلجر أو مل تعلم مشيئة املعلق مبشيئته: حينث إن علقه مبستقبل ممتنع

البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صيب أو إذا مت أو مىت أو إن إال أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن محلت إال أن 
كيوم قدوم زيد وتبني : محلت ووضعت أو حمتمل غري غالب وانتظر إن أثبتكإن : يطأها مرة وكإن قبل ميينه

كالنذر والعتق وإن نفى ومل : الوقوع أوله إن قدم يف نصفه وإال أن يشاء زيد مثل إن شاء خبالف إال أن يبدو يل



  يؤجل كإن مل يقدم منع منها إال إن مل أحبلها أو إن
  ـــــــ

أنت طالق إن شاء فالن فذلك له ألنه ممن يواصل إىل علم مشيئته وينظر ما : تهومن قال لزوج: قال ابن القاسم -١
  ]. ١٦/  ٦: انظر املدونة[ شاء فالن فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو مل يعلم أو كان ميتا فال تطلق عليه 

ن إال إن مل أطلقك مطلقا أو كإن مل أحج يف هذا العام وليس وقت سفر؟ تأويال: مل أطأها وهل مينع مطلقا؟ أو إال يف
إىل أجل أو إن مل أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو اآلن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق 

إن مل أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق اآلن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإال : اليوم إن كلمت فالنا غدا وإن قال
كنفسه وهل كذلك يف احلنث؟ أو ال يضرب له : بانت وإن حلف على فعل غريه ففي الرب إما عجلتها وإال: قيل له

أجل اإليالء ويتلوم له؟ قوالن وإن أقر بفعل مث حلف ما فعلت صدق بيمني خبالف إقراره بعد اليمني فينجز وال 
قوالن وأمر : ه عند حماورهتامتكنه زوجته إن مسعت إقراره وبانت وال تتزين إال كرها ولتفتد منه ويف جواز قتلها ل

إن كنت حتبيين أو تبغضين وهل مطلقا أو إال أن جتيب مبا يقتضي احلنث فينجز؟ تأويالن وفيها ما يدل : بالفراق يف
  .١هلما وباألميان املشكوك فيها

ليه كرؤية شخص داخال شك يف كونه احمللوف ع: وال يؤمر إن شك هل طلق أم ال إال أن يستند وهو سامل اخلاطر
أو : طلقتا وإن قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: أهند هي أم غريها؟ أو قال: وهل جيرب؟ تأويالن وإن شك

أطلق واحدة أو اثنتني أو ثالثا؟ مل حتل إال بعد : أنت خري وال أنت طلقت األوىل إال أن يريد اإلضراب وإن شك
ذلك إال أن يبت وإن حلف صانع طعام على غريه ال بد أن زوج وصدق إن ذكر يف العدة مث إن تزوجها وطلقها فك

مل تطلق إال هبما وإن شهد شاهد : إن كلمت إن دخلت: حنث األول وإن قال: تدخل فحلف اآلخر ال دخلت
حبرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار يف رمضان وذي احلجة أو بدخوهلا فيهما أو بكالمه يف السوق واملسجد 

  كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإال سجن: ها يوما مبصر ويوما مبكة لفقتأو بأنه طلق
  ـــــــ

فمن مل يدر مبا حلف بطالق أو عتق أو مشي أو صدقة فيطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله وميشي  -١
  ]. ٨٦/  ٤: مواهب اجلليل[ إىل مكه يؤمر بذلك كله غري قضاء 

مل : كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطالق واحدة ونسياها: لني أو فعل وقولحىت حيلف ال بفع
  .تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثالثة بيمني ونكل فالثالث

  فصل يف أحكام اإلستنابة على الطالق وأنواعها 

  فصل يف أحكام اإلستنابة على الطالق وأنواعها

إىل سنة : ل إال لتعلق حق ال ختيريا أو متليكا وحيل بينهما حىت جتيب ووقفت وإن قالإن فوضه هلا توكيال فله العز
كتمكينها طائعة ومضي يوم : مىت علم فتقضي وإال أسقطه احلاكم وعمل جبواهبا الصريح يف الطالق كطالقه ورده

  .طالق؟ أو ال؟ تردد: وردها بعد بينونتها وهل نقل قماشها وحنوه ١ختيريها
برد أو طالق أو بقاء وذكر خمرية مل تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا : قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتين: وقبل تفسري



على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإال فعند اال ارجتاع ومل يكرر أمرها بيدها إال أن ينوي التأكيد 
مل أرد طالقا : وقبل إرادة الواحدة بعد قوله قوالن: كنسقها ومل يشترط يف العقد ويف محله على الشرط إن أطلق

سئلت باجمللس وبعده فإن أرادت : طلقت نفسي: وال نكرة له إن دخل يف ختيري مطلق وإن قالت: واألصح خالفه
لزمت يف التخيري وناكر يف التمليك وإن قالت واحدة بطلت يف التخيري وهل حيمل على الثالث أو الواحدة : الثالث

قوالن وحلف يف اختاري : طلقت نفسي أيضا ويف جواز التخيري: ؟ تأويالن والظاهر سؤاهلا إن قالتعند عدم النية
  إن قضت بواحدة يف اختاري: يف واحدة أو يف أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ال اختارى طلقة وبطل

  ـــــــ
خريها فلم ختتر حىت افترقا من إن : اختاري اليوم كله فمضى اليوم ومل ختتر فال خيار هلا لقول مالك: إن قال -١

  ].  ٣٧٥/  ٥[ املدونة . جملسهما فال خيار هلا فكذا إن مضى الوقت الذي جعل اخليار إليه

كطلقي نفسك : تطليقتني أو يف تطليقتني ومن تطليقتني فال تقض إال بواحدة وبطل يف املطلق إن قضت بدون الثالث
ع مالك إىل بقائهما بيدها يف املطلق ما مل توقف أو توطأ كمىت ثالثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرهتا ورج

كما إذا كانت غائبة وبلغها : شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط ويف جعل إن شئت أو إذا كمىت أو كاملطلق؟ تردد
نجز اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فاحلكم للمتقدم ومها يف التنجيز لتعليقهما مب: وإن عني أمرا تعني وإن قالت

  .كالطالق ولو علقهما مبغيبه شهرا فقدم ومل تعلم وتزوجت فكالوليني وحبضوره ومل تعلم فهي على خيارها: وغريه
واعترب التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو مىت توطأ؟ قوالن وله التفويض لغريها وهل له عزل وكيله؟ قوالن وله 

ومني ال أكثر فلها إال أن متكن من نفسها أو يغيب حاضر ومل إن حضر أو كان غائبا قريبة كالي: النظر وصار كهي
قوالن وإن ملك رجلني فليس ألحدمها القضاء إال أن يكونا : ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: يشهد ببقائه فإن أشهد

  .رسولني

  فصل يف أحكام الرجعة 

  فصل يف أحكام الرجعة

كرجعت : غري بائن يف عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية طالقا: يرجتع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد
وأمسكتها أو نية على األظهر وصحح خالفه أو بقول ولو هزال يف الظاهر ال الباطن ال بقول حمتمل بال نية كأعدت 

  وال صداق وإن استمر وانقضت ١احلل ورفعت التحرمي وال بفعل دوهنا كوطء
  ـــــــ

ا اجلرعة مث قبلها يف العدة أو المسها بشوهة أو جامع يف الفرج أو فيما دون من طلق انرأته تطليقه ميلك هب -١
إن وطئتها يف العدة ينوي بذلك الرجعة : الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إىل فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك

  ].  ٣٢٤/  ٥[ املدونة . وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن مل ينو ذلك فليست برجعة

القه على األصح وال إن مل يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطالق وأخذا بإقرارمها كدعواه هلا حلقها ط
بعدها إن متاديا على التصديق على األصوب وللمصدقة النفقة وال تطلق حلقها يف الوطء وله جربها على جتديد عقد 

هلا إن مل تنجز كغد أو اآلن فقط تأويالن وال إن قال بربع دينار وال إن أقر به فقط يف زيارة خبالف البناء ويف إبطا



إن فعله : إن دخلت فقد ارجتعتها كاختيار األمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها خبالف ذات الشرط تقول:من يغيب
حضت ثالثة فأقام بينة : زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت

كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت : قوهلا قبله مبا يكذهبا أو أشهد برجعتها فصمتت مث قالت على
برجعته ومل حترم على الثاين وإن مل تعلم هبا حىت انقضت وتزوجت أو وطىء األمة سيدها فكالوليني والرجعية 

انقضاء عدة األقراء والوضع بال ميني ما  كالزوجة إال يف حترمي االستمتاع والدخول عليها واألكل معها وصدقت يف
أمكن وسئل النساء وال يفيدها تكذيبها نفسها وال أهنا رأت أول الدم وانقطع وال رؤية النساء هلا ولو مات زوجها 

مل تصدق إال إن كانت تظهره وحلفت : مل أحض إال واحدة فإن كانت غري مرضع وال مريضة: كسنة فقالت: بعد
وندب اإلشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد ١٤٦ص/١ربعة وعشر خمتصر خليل جكالستة ال كاأل: يف

كلعان وملك : ككل مطلقة يف نكاح الزم ال يف فسخ: كالعدم واملتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها
  .ة ومملكةوخمري ١أحد الزوجني إال من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء وخمتارة لعتقها أو لعيبه

  ـــــــ
ال متعة ملختلعة وال مصاحلة وال مالعنة وال مطلقة قبل البناء وقد مسي هلا وال من اختارت نفسها لعتقها املدونة  -١
 ]٣٣٤/  ٥ .[  

  باب يف اإليالء وما يتعلق به 

  باب يف اإليالء وما يتعلق به

وإن رجعية أكثر من  ١ته وإن تعليقا غري املرضعةميني مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا مبنع وطء زوج: اإليالء
أربعة أشهر أو شهرين للعبد وال ينتقل بعتقه بعده كواهللا ال أراجعك أو ال أطؤك حىت تسأليين أو تأتيين أو ال ألتقي 
أو  معها أو ال أغتسل من جنابة أو ال أطؤك حىت أخرج من البلد إذا تكلفه أو يف هذه الدار إذا مل حيسن خروجها له
إن مل أطأك فأنت طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غري مدخول هبا يف تعجيل الطالق إن حلف 

قوالن فيها وال ميكن منه كالظهار ال كافر وإن أسلم إال أن يتحاكموا إلينا : بالثالث وهو األحسن أو ضرب األجل
ألعزلن أو ال أبينت أو ترك الوطء ضررا : ا واجتهد وطلق يفوال ألهجرهنا أو ال كلمتها أو ال وطئتها ليال أو هنار

ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا : وإن غائبا أو سرمد العبادة بال أجل على األصح وال إن مل يلزمه بيمينه حكم
هر أو قبل ملكه منها أو ال وطئتك يف هذه السنة إال مرتني أو مرة حىت يطأ وتبقى املدة وال إن حلف على أربعة أش

إن وطئتك فعلي صوم هذه األربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها واألجل من اليمني إن كانت ميينه صرحية يف ترك 
الوطء ال إن احتملت مدة ميينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع واحلكم وهل املظاهر إن قدر على التكفري 

كالعبد ال يريد : بني الضرر وعليه تؤولت أقوالوامتنع كاألول وعليه اختصرت أو كالثاين وهو األرجح أو من ت
كالطالق القاصر : الفيئة أو مينع الصوم بوجه جائز واحنل اإليالء بزوال ملك من حلف بعتقه إال أن يعود بغري إرث

  عن الغاية يف احمللوف هبا ال هلا وبتعجيل احلنث وبتكفري ما يكفر وإال
  ـــــــ

ه حىت تفطم ولدها فإن ذلك ال يكون إيالء وقد بلغين أن عليا بن أيب فمن حلف ال وطئ زوجت: قال مالك -١
  ]. باب اإليالء –املوطأ . [ طالب سئل عن ذلك فلم يره إيالء



وهي تغييب احلشفة يف القبل وافتضاض البكر إن حل : فلها ولسيدها إن مل ميتنع وطؤها املطالبة بعد األجل بالفيئة
ال أطأ بال تلوم وإال اخترب مرة ومرة : وحنث إال أن ينوي الفرج وطلق إن قالولو مع جنون ال بوطء بني فخذين 

وإن مل تكن ميينه مما تكر قبله  ١وصدق إن ادعاه وإال أمر بالطالق وإال طلق عليه وفيئة املريض واحملبوس مبا ينحل به
ئب وإن بشهرين وهلا العود إن كطالق فيه رجعة فيها أو يف غريها وصوم مل يأت وعتق غري معني فالوعد وبعث للغا

: طلق احلاكم إحدامها: إن وطئت إحداكما فاألخرى طالق: رضيت وتتم رجعته إن احنل وإال لغت وإن أىب الفيئة يف
أنه مول ومحلت على ما إذا روفع ومل تصدقه وأورد لو كفر عنها ومل تصدقه : وفيها فيمن حلف ال يطأ واستثىن
  .ناء حيتمل غري احللوفرق بشدة املال وبأن اإلستث

  ـــــــ
إن حل األجل وهو مريض أو مسجون وكانت ميينه بطالق امرأة أخرى أو بعتق عبد له بعينه أو بصدقة شي  -١

  ]. ٩١/  ٦[ املدونة . بعينه أو باهللا مل يطلق عليه 

  باب يف الظهار وأحكامه وما يتعلق به 

  باب يف الظهار وأحكامه وما يتعلق به

ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما مل : املكلف من حتل أو جزأها بظهر حمرم أو جزئه تشبيه املسلم
تقدمي كفارته قبل لزومه : توقف ومبحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند اإلياس أو العزمية ومل يصح يف املعلق

تبة ولو عجزت على األصح ويف صحته رجعية ومدبرة وحمرمة وجموسي أسلم مث أسلمت ورتقاء ال مكا: وصح من
تأويالن وصرحيه بظهر مؤبد حترميها أو عضوها أو ظهر ذكر وال ينصرف للطالق وهل يؤخذ : من كمجبوب

كأمي أو أنت أمي إال : كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويالن وكنايته: بالطالق معه إذا نواه مع قيام البينة
إال أن ينويه مستفت أو  ١كأنت كفالنة األجنبية: فيها يف الطالق فألبتات لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي

ال بأن وطئتك وطئت أمي أو ال أعود ملسك  ٢كابين أو غالمي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كالم نواه به
ألربع من  :وتعددت الكفارة إن عاد مث ظاهر أو قال: فال شيء عليه: حىت أمس أمي أو ال أراجعك حىت أراجع أمي

دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن ال إن تزوجتكن أو كل امرأة أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه مبتحد إال أن 
ينوي كفارات فتلزمه وله املس بعد واحدة على األرجح وحرم قبلها اإلستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته 

كأنت طالق ثالثا وأنت :  يتنجز بالطالق الثالث أو تأخررفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ومل
كإن تزوجتك : أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ال إن تقدم أو صاحب: كقوله لغري مدخول هبا: علي كظهر أمي

  فأنت طالق ثالثا وأنت علي كظهر أمي وإن عرض عليه نكاح امرأة
  ـــــــ

  ]. ٥٠/  ٦[ املدونة . ر الظهر فهي البتاتأنت على كفالنة األجنبية ومل يذك: وإن قال -١
  ].  ١٢٠/  ٤: مواهب اجلليل ١٢٠/  ٤: التاج واإلكليل[ وعلى هذا فكل كالم نوى له به الظهار ظهار  -٢

هي أمي فظهار وجتب بالعود وتتحتم بالوطء وجتب بالعود وال جتزىء قبله وهل هو العزم على الوطء أو مع : فقال
ف وسقطت إن مل يطأ بطالقها وموهتا وهل جتزىء إن أمتها؟ تأويالن وهي إعتاق رقبة ال اإلمساك؟ تأويالن وخال

قطع : قوالن سليمة عن: تأويالن ويف الوقف حىت يسلم: جنني وعتق بعد وضعه ومنقطع خربه مؤمنة ويف العجمي



برص وفلج شديدين وجذام و: أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنني وصمم وهرم وعرج
تأويالن والعتق ال : بال شوب عوض ال مشترى للعتق وحمررة له ال من يعتق عليه ويف إن اشتريته فهو عن ظهاري
أعور ومغصوب : مكاتب ومدبر وحنومها أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو ال أعتق ثالثا عن أربع وجيزىء

يف أذن وعتق الغري عنه ولو مل يأذن إن عاد ورضيه  ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفني وأمنلة وجدع
لكمرض أو منصب : وكره اخلصي وندب أن يصلي ويصوم مث ملعسر عنه وقت األداء ال قادر وإن مبلك حمتاج إليه

أو مبلك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين باهلالل منوي التتابع والكفارة ومتم األول إن انكسر من الثالث وللسيد 
ن أضر خبدمته ومل يؤد خراجه وتعني لذي الرق وملن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من ميلكه لعشر سنني وإن املنع إ

جاز وانقطع تتابعه بوطء املظاهر منها : ولو تكلفه املعسر ١كاليومني: متادى إال أن يفسده وندب العتق يف: أيسر فيه
كحيض : عام وبفطر السفر مبرض هاجه ال إن مل يهجهكبطالن اإلط: أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليال ناسيا

ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده ال جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإال 
  كالعيد على األرجح: استأنف أو يفطرهن ويبين؟ تأويالن وجهل رمضان

  ـــــــ
ن كان بعد أن صام اليومني وحنوها أحببت أن يرجع إىل العتق وال لو أيسر بعد أن أخذ يف الصوم أو اإلطعام فإ -١

  ]. ٦٤/  ٦[ املدونة . وليمض على صومه، وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليه، أوجبه

صامهما وقضى : وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن مل يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومني
لكل مد وثلثان برا : صامهما وقضى األربعة مث متليك ستني مسكينا أحرارا مسلمني: اعهماشهرين وإن مل يدر اجتم

كفدية األذى وهل ال ينتقل إال إن أيس من : فعدله وال أحب الغذاء وال العشاء: وإن اقتاتوا مترا أو خمرجا يف الفطر
خل يف الكفارة وإن أطعم مائة قدرته على الصيام أو إن شك؟ قوالن فيها وتؤولت أيضا على أن األول قد د

وعشرين فكاليمني وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إيل أن يصوم وإن أذن له يف اإلطعام وهل هو وهم ألنه 
الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم املنع أو ملنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأوالت 

اليمني أجزأه ويف قليب منه شيء وال جيزىء تشريك كفارتني يف مسكني وال تركيب وفيها إن أذن له أن يطعم يف 
صنفني ولو نوى لكل عددا أو عن اجلميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ثالثا عن ثالث من أربع مل يطأ 

  .واحدة حىت خيرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت

  باب يف أحكام اللعان وما يتعلق به 

  يف أحكام اللعان وما يتعلق به باب

إمنا يالعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا ال كفرا إن قذفها بزنا يف نكاحه وإال حد تيقنه أعمى ورآه غريه 
إال أن يدعي اإلسترباء وبنفي محل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم  ١وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإال حلق به

والولد إن لك يطأها بعد وضع أو ملدة ال يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استرباء حبيضة  كالزنا: بلعان معجل
ولو تصادقا على نفيه إال أن تأيت به لدون ستة أشهر أو وهو صيب حني احلمل أو جمبوب أو ادعته مغربية على 

ها وعدم االسترباء فلمالك يف مشرقي ويف حده مبجرد القذف أو لعانه خالف وإن العن لرؤية وادعى الوطء قبل
ويلحق إن ظهر يومها وال يعتمد فيه على عزل وال مشاهبة لغريه وإن : أقوال ابن القاسم: إلزامه به وعدمه ونفيه



بسواد وال وطء بني الفخذين إن أنزل وال بغري إنزال إن أنزل قبله ومل يبل والعن يف نفي احلمل مطلقا ويف الرؤية 
ن وحد بعدها كاستلحاق الولد إال أن تزين بعد اللعان وتسمية الزاين هبا وأعلم حبده ال إن كرر يف العدة وإن من بائ

قذفها به وورث املستلحق امليت إن كان له ولد حر مسلم أو مل يكن وقل املال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع 
ل مين ووصل خامسة بلعنة اهللا عليه إن كان من امتنع وشهد باهللا أربعا لرأيتها تزين أو ما هذا احلم: أو محل بال عذر

الكاذبني أو إن كنت كذبتها وأشار األخرس أو كتب وشهدت ما رآين أزين أو ما زنيت أو لقد كذب فيهما ويف 
أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وحبضور مجاعة : اخلامسة غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني ووجب

  ة وختويفهما وخصوصا عند اخلامسة والقول بأهناأقلها أربعة وندب إثر صال
  ـــــــ

فإنه ، ومل استربأ، رأيت امرأيت تزين ومل أجامعها بعد ذلك إال أين قد وطئتها قبل الرؤية يف اليوم أو قبله: من قال -١
  ].  ١١٠/  ٦[املدونة . يالعن

: ومل جترب وإن أبت أدبت وردت مللتهاوالعنت الذمية بكنيستها : خالف: موجبة العذاب ويف إعادهتا إن بدأت
وجدهتا مع رجل يف حلاف وتالعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ومل يثبت ومل يظهر : كقوله
ال  ١كصغرية توطأ وإن شهد مع ثالثة التعن مث التعنت وحد الثالثة: ما زنيت ولقد غلبت وإال التعن فقط: وتقول

وجيته حىت رمجت وإن اشترى زوجته مث ولدت لستة أشهر فكاألمة وألقل فكالزوجة إن نكلت أو مل يعلم بز
تأبيد حرمتها وإن : رفع احلد أو األدب يف األمة والذمية وإجيابه على املرأة إن مل تالعن وقطع نسبه وبلعاهنا: وحكمه

حلقا وإن كان بينهما ستة : وأمنيكاملرأة على األظهر وإن استلحق أحد الت: ملكت أو انفش محلها ولو عاد إليه قبل
  .٢إنه قد يتأخر هكذا مل حيد: سئل النساء فإن قلن: مل أطأ بعد األول: إن أقر بالثاين وقال: فبطنان إال أنه قال
  ـــــــ

  ]. ٤٦٦/  ٢: الشرح الكبري[ فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثالثة العن وحد الثالثة  -١
رأة ولدين يف بطن واحد أو وضعت ولدا مث وضعت آخر بعده خبمسة أشهر فهو إذا ولدت امل: قال ابن القاسم -٢

وإن وضعت الثاين لستة أشهر فأكثر فهما بطنان ، محل واحد فإن أقر الزوج بأحدمها ونفي اآلخر حد وحلقا به مجيعا
  ]. ١٣٩/  ٤: التاج والإلكليل[ 

  باب يف العدة

  مدخل

  باب يف العدة

قت الوطء خبلوة بالغ غري جمبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارمها ال بغريها إال تعتد حرة وإن كتابية أطا
أن تقر به أو يظهر محل ومل ينفه بثالثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان واجلميع لالسترباء ال األول فقط على األرجح 

لد املرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع و: ولو اعتادته يف
أختها أو رابعة إذا مل يضر بالولد وإن مل متيز أو تأخر بال سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر مث اعتدت بثالثة 

كعدة من مل تر احليض واليائئسة ولو برق ومتم من الرابع يف آلكسر لغى يوم آلطالق وإن حاضت يف السنة انتظرت 



مث إن احتاجت لعدة فالثالثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فال يطأ الزوج وال يعقد أو غاب غاصب  الثانية والثالثة
تردد واعتدت بطهر الطالق وإن حلظة فتحل بأول : أو ساب أو مشتر وال يرجع هلا قدرها ويف إمضاء الويل وفسخه

؟ تأويالن وروجع النساء يف قدر احليض احليضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وهل ينبغي أن ال تعجل برؤيته
هنا هل هو يوم أو بعضه؟ ويف أن املقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو ال؟ وما تراه اليائسة هل هو 

والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون  ١حيض للنساء خبالف الصغرية إن أمكن حيضها وانتقلت لألقراء
وفيها لو تزوجت . إال أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل مخسا أو أربعا؟ خالف أقصى أمد احلمل حلق به

قبل اخلمس بأربعة أشهر فولدت خلمسة مل يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة احلامل يف طالق أو وفاة 
  وضع محلها كله وإن دما اجتمع وإال فكاملطلقة إن فسد

  ـــــــ
: التاج واإلكليل[ ى الدم بعدما أخذت يف عدة األشهر ترجع لعدة احليض وتلغي الشهور أما الصغرية اليت تر -١
١٤٧/  ٤  .[  

ال ريبة هبا وإال : كالذمية حتت ذمي وإال فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن متت قبل زمن حيضتها وقال النساء
تاب فتسعة وملن وضعت غسل زوجها ولو انتظرهتا إن دخل هبا وتنصفت بالرق وإن مل حتض فثالثة أشهر إال أن تر

استأنفت العدة من إقراره : تزوجت وال ينقل العتق لعدة احلرة وال موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطالق متقدم
ومل يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إال أن تشهد بينة له وال يرجع مبا أنفقت املطلقة ويغرم ما تسلفت 

حلت إن مضت سنة للطالق وثالثة : والوارث وإن اشتريت معتدة طالق فارتفعت حيضتهاخبالف املتوىف عنها 
للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى األجلني وتركت املتوىف عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين 

ين فال متتشط حبناء أو كتم باملصبوغ ولو أدكن إن وجد غريه إال األسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتز
وال تطلي جسدها وال تكتحل إال لضرورة وإن بطيب  ١خبالف حنو الزيت والسدر واستحدادها وال تدخل احلمام

  .ومتسحه هنارا
  ـــــــ

  .احلمامات العامة اليت كانت قبل عصرنا واليت كان يغتسل هبا الناس: يعين -١

  فصل يف مسائل زوجة املفقود 

  زوجة املفقودفصل يف مسائل 

ولزوجة املفقود الرفع للقاضي والوايل ووايل املاء وإال فلجماعة املسلمني فيؤجل احلر أربع سنني إن دامت نفقتها 
كالوفاة وسقطت هبا النفقة وال حتتاج فيها إلذن وليس هلا البقاء : والعبد نصفها من العجز عن خربه مث اعتدت
تحل لألول إن طلقها اثنتني فإن جاء أو تبني أنه حي أو مات فكالوليني بعدها وقدر طالق يتحقق بدخول الثاين ف

عمرة طالق مدعيا : وورثت األول إن قضي له هبا ولو تزوجها الثاين يف عدة وفاة فكغريه وأما إن نعي هلا أو قال
  وكل وكيلني واملطلقة لعدم النفقة مث ظهر إسقاطها وذات : غائبة فطلق عليه مث أثبته وذو ثالث



أو تزوجت بدعواها املوت أو بشهادة غري عدلني فيفسخ مث يظهر أنه كان على : املفقود تتزوج يف عدهتا فيفسخ
ضرب لبقيتهن وإن أبني وبقيخ أم ولده وماله وزوجة األسري ومفود : الصحة فال تفوت بدخول والضرب لواحدة

وسبعني وإن اختلف الشهود يف سنه فاألقل  مثانني وحكم خبمس: أرض الشرك للتعمري وهو سبعون واختار الشيخان
واعتدت يف مفقود املعترك بني  ١وجتوز شهادهتم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ وإن تنصر أسري فعلى الطوع

املسلمني بعد انفصال الصفني وهل تتلوم وجيتهد؟ تفسريان وورث ماله حينئذ كاملنتجع لبلد الطاعون أو يف زمنه 
السكىن وللمتوىف : سلمني والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة املطلقة أو احملبوسة بسببه يف حياتهويف الفقد بني امل

عنها إن دخل هبا واملسكن له أو نقد كراءه ال بال نقد وهل مطلقا؟ أو إال الوجيبة؟ تأويالن وال إن مل يدخل إال أن 
قلها واهتم أو كانت بغريه وإن بشرط يف إجارة يسكنها إال ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن ن

كالثالثة األيام ويف : رضاع وانفسخت ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها يف
ال ملقام وإن وصلت واألحسن ولو أقامت حنو الستة أشهر واملختار خالفه ويف : لكرباط: التطوع أو غريه إن خرج

ما أو أبعدمها أو مبكاهنا وعليه الكراء راجعا ومضت احملرمة أو املعتكفة أو أحرمت وعصت وال االنتقال تعتد بأقرهب
: كبدوية ارحتل أهلها فقط أو لعذر ال ميكن املقام معه مبسكنها: سكىن ألمة مل تبوأ وهلا حينئذ االنتقال مع سادهتا

ا طريف النهار ال لضرر جوار حلاضرة كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت الثاين والثالث واخلروج يف حوائجه
  ورفعت للحاكم وأقرع ملن خيرج إن أشكل وهل ال سكىن ملن سكنت زوجها مث

  ـــــــ
فال تنكح امرأة األسري إال أن يصح موته أو تنصر طائعا أو ال يعلم طائعا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله  -١

  ]. ١٦١/  ٤: التاج واإلكليل[ إن أسلم رجع إليه 

فهي : كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار يف املتوىف عنها؟ فإن ارتابت: طلقها؟ قوالن وسقطت إن أقامت بغريه
: فسد وأبدلت يف: قوالن ولو باع إن زالت الريبة: أحق وللمشتري اخليار وللزوج يف األشهر ومع توقع احليض

ال خيرجها القادم وإن : أجيبت وامرأة األمري وحنوه: يف مكانني املنهدم واملعار واملستأجر املنقضي املدة وإن اختلفا
: نفقة احلمل: السكىن وزيد مع العتق: ارتابت كاحلبس حياته خبالف حبس مسجد بيده وألم ولد ميوت عنها

  .كاملرتدة واملشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج إن مل حتمل عليها أو على الواطىء؟ قوالن

  سترباء فصل يف أحكام اال

  فصل يف أحكام االسترباء

جيب االسترباء حبصول امللك إن مل توقن الرباءة ومل يكن وطؤها مباحا ومل حترم يف املستقبل وإن صغرية أطاقت 
ال حتمالن عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سيب أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة : الوطء أوكبرية

تزوجيها قبله : ة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها وجاز للمشتري من مدعيهكاملوطوء: وطلقت قبل البناء
كمن عنده خترج أو لكغائب أو جمبوب أو : وكاملوطوءة باشتباه أو ساء الظن ١واتفاق البائع واملشتري على واحد

واستأنفت إن مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غريه ومبوت سيد وإن استربئت أو انقضت عدهتا وبالعتق 
استربئت أو غاب غيبة علم أنه مل يقدم أم الولد فقط حبيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مرضت أو استحيضت ومل 

االستمتاع : كالعدة وحرم يف زمنه: كالصغرية واليائسة ونظر النساء فإن ارتنب فتسعة وبالوضع: متيز فثالثة أشهر



  أو حاضت حتت ٢وال استرباء إن مل تطق الوطء
  ـــــــ
وال جيوز ملن وطئ أمة أن يستربئها وال جيوز للمشتري أيضا وطؤها حىت يستربئها وإن اتفقا على استرباء واحد  -١

  ]. ٣٩٦/  ٢[ التلقني . جاز
/  ٤: التاج واإلكليل[ إن الصغرية اليت ال تطيق احلمل وإن أمن منها احلمل تستربأ وهذا شديد : قال مالك -٢

١٧٠  .[  

ومبيعة باخليار ومل خترج ومل يلج عليها سيدها أو أعتق تزوج أو اشترى زوجته وإن بعد البناء فإن باع  كمودعة: يده
عدة فسخ : املشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز املكاتب قبل وطء امللك مل حتل لسيد وال زوج إال بقرأين

ل احليض وهل إال أن متضي حيضة استرباء كحصوله بعد حيضة أو حيضتني أو حصلت يف أو: النكاح وبعده حبيضة
أو أكثرها؟ تأويالن أو استربأ أب جارية ابنه مث وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه األقل ويستحسن إن غاب عليها 

مشتر خبيار له وتؤولت على الوجوب أيضا وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن 
خيرج على الترمجان : وهل يكتفى بواحدة؟ قال: مها فليس ألحدمها االنتقال وهنيا عن أحدمهاالنساء وإذا رضيا بغري

كاملردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن مل يغب املشتري وفسد إن : متزوجة وحامل ومعتدة وزانية: وال مواضعة يف
  .نقد بشرط ال تطوعا ويف اجلرب على إيقاف الثمن قوالن ومصيبته مبن قضي له به

  فصل يف بيان أحكام تداخل العدة واالسترباء 

  فصل يف بيان أحكام تداخل العدة واالسترباء

كمتزوج بائنته مث يطلق بعد البناء أو ميوت مطلقا : إن طرأ موجب قبل متام عدة أو استرباء اهندم األول وائتنفت
ضرر بالتطويل فتبين املطلقة إن مل متس  وكمستربأة من فاسد مث يطلق وكمرجتع وإن مل ميس طلق أو مات إال أن يفهم
كمستربأة من فاسد مات زوجها : وكمعتدة وطأها املطلق أو غريه فاسقا بكاشتباه إال من وفاة فأقصى األجلني

ال الوفاة وعلى كل األقصى : وكمشتراة معتدة وهدم وضع محل أحلق بنكاح صحيح غريه وبفاسد أثره وأثر الطالق
إحدامها بنكاح فاسد أو إحدامها مطلقة مث مات الزوج وكمستولدة متزوجة مات السيد كمرأتني : مع االلتباس

: والزوج ومل يعلم السابق فإن كان بني موهتما أكثر من عدة األمة أو جهل فعدة حرة وما تستربأ به األمة ويف األقل
  . عدة حرة وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قوالن

  باب يف أحكام الرضاع 

  الرضاع باب يف أحكام

حصول لنب امرة وإن ميتة وصغرية بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط ال غلب وال كماء أصفر وهبيمة 
أن يستغين ولو فيهما ما حرمه النسب إال أم أخيك : حمرم إن حصل يف احلولني أو بزيادة الشهرين إال: واكتحال به

وعمتك وأم خالك وخالتك فقد ال حيرمن من الرضاع وأختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك 



وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللنب ولصاحبه من وطئه النقطاعه ولو بعد سنني واشترك مع القدمي ولو حبرام ال 
كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن : يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا هلا ألهنا زوجة ابنه

يه اختار وإن األخرية وإن كان قد بىن هبا حرم اجلميع وأدبت املتعمدة لإلفساد وفسخ نكاح أرضعت زوجت
كقيام بينة على إقرار أحدمها قبل العقد وهلا املسمى بالدخول إال أن تعلم فقط فالكفارة وإن : ١املتصادقني عليه

: تقدر على طلب املهر قبله وإقرار األبوينمل يندفع وال : وهلا النصف وإن ادعته فأنكر: ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره
مقبول قبل النكاح ال بعده كقول أيب أحدمها وال يقبل منه أنه أراد االعتذار خبالف أم أحدمها فالتنزه ويثبت برجل 
وامرأة وبامرأتني إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد وبرجلني ال بامرأة ولو فشا وندب التنزه 

  .وطء املرضع وجتوز: معترب والغيلة: ا ورضاع الكفرمطلق
  ـــــــ

التاج [ وهلا املسمى بعده ، وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ وال صداق قبل الدخول: قال ابن احلاجب -١
  ].  ١٨٠/  ٤: واإلكليل

  باب يف النفقة بالنكاح وامللك والقرابة

  مدخل

  باب يف النفقة بالنكاح وامللك والقرابة

 ١جيب ملمكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدمها مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه
وحاهلا والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد املرضع ما تقوى به إال املريضة وقليلة األكل فال يلزمه إال ما تأكل على 

اعتها فيفرض املاء والزيت واحلطب وامللح واللحم األصوب وال يلزم احلرير ومحل على اإلطالق وعلى املدنية لقن
ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط : املرة بعد املرة وحصري وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها

وإخدام أهله وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضي هلا خبادمها إن أحبت إال لريبة وإال فعليها اخلدمة الباطنة من 
نس وفرش خبالف النسج والغزل ال مكحلة ودواء وحجامة وثياب املخرج وله التمتع بشورهتا وال يلزمه عجن وك

كحلفه أن ال تزور : كالثوم ال أبويها وولدها من غريه أن يدخلوا هلا وحنث إن حلف: بدهلا وله منعها من أكل
كالوالدين : يوم وللكبار كل مجعة ال إن حلف ال خترج وقضي للصغار كل ٢والديها إن كانت مأمونة ولو شابة

كولد صغري ألحدمها إن كان له حاضن إال : ومع أمينة إن اهتمهما وهلا االمتناع من أن تسكن مع أقاربه إال الوضيعة
يوم أو مجعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء والصيف وضمنت بالقبض : أن يبين وهو معه وقدرت حباله من

بينة على الضياع وجيوز إعطاء الثمن عما لزمه واملقاصة بدينه إال لضرر وسقطت إن أكلت كنفقة الولد إال ل: مطلقا
  معه وهلا االمتناع أو منعت الوطء أو االستمتاع أو خرجت بال إذن ومل

  ـــــــ
  ]. ٢٥٨/  ٤[ املدونة . ال حد لنفقتها وهي على قدر عسره ويسره -١
إن كانا صاحلني مل مينعا من زيارهتا والدخول عليها وإن كانا مسيئني وإن اشتكى ضرر أبويها ف: قال ابن سلمون -٢

  ].  ١٥٨/  ٤: التاج واإلكليل[ واهتمهما بإفساد زاراها يف كل مجعة مرة بأمينة حتضر معهم 



ال إن  ١يقدر عليها إن مل حتمل أو بانت وهلا نفقة احلمل والكسوة يف أوله ويف األشهر قيمة مناهبا واستمر إن مات
كانفشاش احلمل ال الكسوة بعد أشهر خبالف موت الولد فريجع بكسوته وإن خلقة وإن : ٢ماتت وردت النفقة

كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا وال نفقة بدعواها بل بظهور احلمل وحركته فتجب من أوله وال نفقة حلمل 
حبسته أو حجت الفرض وهلا نفقة حضر  إال الرجعية وسقطت بالعسر ال إن حبست أو: مالعنة وأمة وال على عبد

وإن رتقاء وإن أعسر بعد يسر فاملاضي يف ذمته وإن مل يفرضه حاكم ورجعت مبا أنفقت عليه غري سرف وإن معسرا 
كمنفق على أجنيب إال لصلة وعلى الصغري إن كان له مال علمهاملنفق وحلف أنه أنفق لريجع وهلا الفسخ إن عجز 

وإن عبدين ال إن علمت فقره أو أنه من السوال إال أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع  عن نفقة حاضرة ال ماضية
فيأمره احلاكم إن مل يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطالق وإال تلوم باالجتهاد وزيد إن مرض أو سجن مث أطلق 

غنية وله الرجعة إن وجد يف العدة  وإن غائبا أو وجد ما ميسك احلياة ال إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن
يسارا يقوم بواجب مثلها وهلا النفقة فيها وإن مل يرجتع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها هلا أو يقيم هلا كفيال 

كفيل : مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على املنكر بعد حلفها باستحقاقها وال يؤخذ منها هبا: وفرض يف
حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأهنا مل خترج عن ملكه يف علمهم مث بينة باحليازة قائلة هذا وهو على 

الذي حزناه هي اليت شهد مبلكها للغائب وإن تنازعا يف عسره يف غيبته ااترب حال قدومه ويف إرساهلا فالقول قوهلا 
  إن رفعت

  ـــــــ
التاج [ فقة احلمل كالرجيعة فلو مات فاملشهور وجوهبما يف ماله البائن يف السكىن ون: قال ابن احلاجب -١

  ]. ١٨٩/  ٤: واإلكليل
واستحسن يف الكسوة وال ، من دفع إألى امرأته نفقة سنة مث مات أحدمها بعد شهر أو شهرين فلريد بقية النفقة -٢

  ]. ٢٠٤/  ١٦[ املدونة . ترد إذا مات أحدمها بعد شهر

ل وجريان وإال فقوله كاحلاضر وحلف لقد قبضتها ال بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه من يومئذ حلاكم ال لعدو
  .وإال فقوهلا إن أشبه وإال ابتدأ الفرض ويف حلف مدعي األشبه تأويالن

  فصل يف النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه واحلضانة 

  فصل يف النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه واحلضانة

جتب نفقة رقيقه ودابته إن مل يكن مرعى وإال بيع كتكليفه من العمل ما ال يطيق وجيوز من لبنها ما ال يضر  إمنا
نفقة الوالدين املعسرين وأثبتا العدم ال بيمني وهل االبن إذا طولب بالنفقة حممول : بنتاجها وبالقرابة على املوسر

ألب وإعفافه بزوجة واحدة وال تتعدد إن كانت إحدامها أمه على اهلالء أو العدم؟ قوالن وخادمهما وخادم زوجة ا
على ظاهرها ال زوج أمه وجد وولد ابن وال يسقطها تزوجيها بفقري ووزعت على األوالد وهل على الرؤوس أو 

 ١اإلرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حىت يبلغ عاقال قادرا على الكسب واألنثى حىت يدخل زوجها
ملوسر مبضي الزمن إال لقضية أو ينفق غري متربع واستمرت إن دخل زمنة مث طلق ال إن عادت بالغة أو وتسقط عن ا

عادت الزمانة وعلى املكاتبة نفقة ولدها إن مل يكن األب يف الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى األم 
إال أن ال يقبل غريها أو يعدم األب أو ميوت وال  ٢نكالبائ: املتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بال أجر إال لعلو قدر



أجرة املثل ولو وجد من ترضعه عندها جمانا على : وهلا إن قبل غريها: مال للصيب واستأجرت إن مل يكن هلا لبان
  .األرجح يف التأويل
  ـــــــ

يكون للصيب كسب  يلزم األب نفقة ولده الذكور حىت يتحملوا واإلناث حىت يدخل هبن أزواجهن وإال أن -١
  ]. ٣٦٢/  ٥[ املدونة . يستغين به أو مال ينفق عليه منه

جترب ذات الزوج على رضاع ولدها بال أجر إال أن تكون ممن ال ترضع لشرفها فذلك على الزوج : قال مالك -٢
  ].  ٤١٦/  ٥: املدونة[ 

  احلضانة 

  احلضانة

تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب : عتق ولدها أو أم ولد ولألب كالنفقة لألم ولو أمة: للبلوغ واألنثى: وحضانة الذكر
مث أمها مث جدة األم إن انفردت بالسكىن عن أم سقطت حضانتها مث اخلالة مث خالتها مث جدة األب مث األب مث األب 

نه مث مث األخ مث اب ١مث األخت مث العمة مث هل بنت األخ أو األخت أو األكفأ منهن وهو األظهر أقوال مث الوصي
العم مث ابنه ال جد ألم واختار خالفه مث املوىل األعلى مث األسفل وقدم الشقيق مث لألم مث لألب يف اجلميع ويف 

كمسنة وحرز املكان يف البنت خياف عليها واألمانة : املتساويني بالصيانة والشفقة وشرط احلاضن العقل والكفاية ال
مت إن خيف ملسلمني وإن جموسية أسلم زوجها وللذكر من حيضن وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد ال إسالم وض

كاخلال أو وليا كابن : ولألنثى اخللو عن زوج دخل إال أن يعلم ويسكت العام أو يكون حمرما وإن ال حضانة له
أو  العم أو ال يقبل الولد غري أمه أو مل ترضعه املرضعة عند أمه أو ال يكون للولد حاضن أو غري مأمون أو عاجزا

  .كان األب عبدا وهي حرة
روايتان وأن ال يسافر ويل حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة ال جتارة وحلف ستة : ويف الوصية

برد وظاهرها بريدين إن سافر ألمن وأمن يف الطريق ولو فيه حبر إال أن تسافر هي معه ال أقل وال تعود بعد الطالق 
أو اإلسقاط إال لكمرض أو ملوت اجلدة واألم خالية أو لتأميها قبل علمه وللحاضنة  أو فسخ الفاسد على األرجح

  .قبض نفقته والسكىن باالجتهاد وال شيء حلاضن ألجلها
  ـــــــ

الوصي أحق بالولد إذا نكحت األم وليس : ويف املدونة، الوصي مقدم على سائر العصبة واملوايل: قال اللخمي -١
  ].  ٢١٦/  ٤: تاج واإلكليلال[ له جدة وال خالة 

  يف املعامالت: القسم الثاين

  البيع شروط الصحة واللزوم: باب يف أحكام

  مدخل



  البيع شروط الصحة واللزوم: باب يف أحكام
بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى اآلخر فيهما وحلف وإال : ينعقد البيع مبا يدل على الرضا وإن مبعاطاة وببعين فيقول

متييز : وشرط عاقده ١أخذهتا: مبائة فقال: كها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق هبا فقال بكم؟ فقالأبيع: لزم إن قال
  .إال بسكر فتردد ولزومه تكليف ال إن أجرب عليه جربا حراما ورد عليه بال مثن ومضى يف جرب عامل

  ـــــــ
ال يرضى إنه حيلف ما ساومك : قالقد رضيت ف: فقلت. مبائة: بكم؟ فقال: فمن أوقف سلعة يف السوق قفلت -١

  ].  ٢٢٢/  ١٠: املدونة[ على إجياب البيع ولكن مل يذكر ويربأ فإن مل حيلف لزمه البيع 

  ) تتعلق بالبائع ( شروط اجلواز 

  )تتعلق بالبائع ( شروط اجلواز 

ى األرجح ال مسلم ومصحف وصغري لكافر وأجرب على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغري عل: ومنع بيع
ويف خيار : كعتقه وجاز رده عليه بعيب: بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرهتنه بإسالمه ومل يعني وإال عجل

مشتر مسلم ميهل النقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ويف البائع مينع من اإلمضاء ويف 
 إذا مل يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن مل يكن معه أبوه؟ تأويالن تردد وهل منع الصغري: جواز بيع من أسلم خبيار

  . هتديد وضرب وله شراء بالغ على دينه إن أقام به ال غريه على املختار والصغري على األرجح: وجربه

  شروط املشتري 

  شروط املشتري

ككلب صيد : هني ال كمحرم أشرف وعدم: كزبل وزيت تنجس وانتفاع ال: طهارة ال: وشرط للمعقود عليه
  ، هر وسبع للجلد وحامل مقرب: وجاز

  شروط اجلزاف 

  شروط اجلزاف

  وجزاف إن ريء ومل يكثر جدا وجهاله وجزرا واستوت أرضه ومل يعد بال 

مشقة ومل تقصد أفراده إال أن يقل مثنه ال غري مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إال يف كسلة تني وعصافري 
خري : فإن علم أحدمها بعلم اآلخر بقدره ١محام برج وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإال جازحية بقفص و
  .فسد كاملغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله ال مع حب: وإن أعلمه أوال
  ـــــــ

  ]. ٢٨٩/  ٤: التاج واإلكليل[ وعلى هذا فبيع الدنانري والدراهم جزافا فمارا وخماطرة  -١



  ما جيوز يف اجلزاف 

  ما جيوز يف اجلزاف

وجيوز جزافان ومكيالن وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن احتد الكيل والصفة وال يضاف جلزاف على كيل 
غريه مطلقا وجاز برؤية بعض املثلي والضوان وعلى الربنامج ومن األعمى وبروية ال يتغري بعدها وحلف مدع لبيع 

وغائب ولو بال وصف على خياره  ٢افقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شكبرنامج أن مو
كخراسان من إفريقية ومل متكن رؤيته بال مشقة والنقد فيه ومع : بالرؤية أو على يوم أو وصفه غري بائعه إن مل يبعد

إال لشرط أو منازعة وقبضه على  كاليومني وضمنه بائع: الشرط يف العقار وضمنه املشتري ويف غريه إن قرب
  .املشتري

  ـــــــ
تغريت فإن قرب ما بني الرؤيتني حبيث ال : من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال: قال اللخمي -٢

/  ٤: التاج واإلكليل[ يتغري يف مثله فالقول قول البائع مع ميينه وإن بعد حبيث ال يبقى على حالة قبل قول املشتري 
٢٩٥  .[  

  موانع البيع 

  موانع البيع

ربا فضل ونسا ال دينار ودرهم أو غريه مبثلهما ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل يف : وحرم يف نقد وطعام
القبض أو غاب نقد أحدمها وطال أو نقدامها أو مبواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدمها أو غاب رهن أو وديعة 

  عاية ومغصوب إن صيغ إال أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ولو سك كمستأجر ور

  فصل يف بيان ما حيرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته 

  فصل يف بيان ما حيرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

وعلس وأرز ودخن كحب وشعري وسلت وهي جنس؟ : علة طعام الربا افتيات وادخار وهل لغلبة العيش؟ تأويالن
: ولو اختلفت مرقته ١وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس ومتر وزبيب وحلم طري وهو جنس

قوالن : ويف جنسية املطبوخ من جنسني ٢خالف: كدواب املاء وذوات األربع وإن وحشيا واجلراد ويف ربويته
كالعسول ال اخللول : أصناف: كفجل والزيوت واملرق والعظم واجللد كهو ويستثىن قشر بيض النعام وذو زيت

واألنبذة واألخباز ولو بعضها قطنية إال الكعك بأبزار وبيض وسكر وعسل ومطلق لنب وحلبة وهل إن اخضرت؟ 
  ،كملح وبصل: تردد ومصلحه
  ـــــــ

وال حي  الطري كلها صغريها وكبريها وحشيها وأنسيها صنف واحد ال جيوز التفاضل يف حلومها: قال مالك -١
  ]. ١٠٣/  ٩: كذا يف املدونة[ منها مبذبوح



 ١٠٤/  ٩[ املدونة . ال بأس باجلراد بالطري وليس هو حلما وجيوز واحد من اجلراد باثنني من احلوت يدا بيد -٢
 .[  

ال خردل وزعفران وخضر ودواء  -وهي أجناس  -وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون ومشار وكمونني 
وز وفاكهة ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن صغر وماء وجيوز بطعام ألجل والطحن والعجن والصلق وتني وم

إال الترمس والتنبيذ ال ينقل خبالف خله وطبخ حلم بأبزار وشيه وجتفيفه هبا واخلبز وقلي قمح وسويق ومسن وجاز 
كزيتون وحلم ال رطبهما : ثلهامتر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد ومسن وجنب وأقط مب

كعجني حبنطة أو دقيق وجاز قمح : بيابسهما ومبلول مبثله ولنب بزبد إال أن خيرج زبده واعترب الدقيق يف خبز مبثله
جاز التحري إن مل يقدر : بدقيق وهل إن وزنا؟ تردد واعتربت املماثلة مبعيار الشرع وإال فبالعادة فإن عسر الوزن

وفسد منهي عنه إال لدليل كحيوان بلحم جنسه إن مل يطبخ أو مبا ال تطول حياته أو ال منفعة فيه  على حتريه لكثرته
كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غري : كخصي صأن وكبيع الغرر: إال اللحم أو قلت فال جيوزان بطعام ألجل

منابذته فيلزم وكبيع احلصاة وهل هو بيع  أو رضاه أو توليتك سلعة مل يذكرها أو مثنها بإلزام وكمالمسة الثوب أو
منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بال قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسريات وكبيع ما يف بطون اإلبل أو 

وحبل احلبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما  -وهي املضامني واملالقيح  -ظهورها أو إىل أن ينتج النتاج 
األنثى وجاز  ١مبثله إن علم ولو سرفا على األرجح ورد إال أن يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوقأنفق أو 

زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتني يف بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر ألجل أو سلعتني خمتلفتني إال 
مثمرة من خنالت إال البائع يستثين مخسا من  كنخلة: جبودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما ال طعام وإن مع غريه

  جنانه وكبيع حامل بشرط
  ـــــــ

  .أعقت الفرس أي محلت فهي عقوق: احلمل يقال: العقوق -١

جمهول مبعلوم أو مبجهول من جنسه وجاز إن كثر أحدمها يف  ١احلمل واغتفر غرر يسري للحاجة مل يقصد وكمزابنة
كغائب ومواضعة : ىلء مبثله فسخ ما يف الذمة يف مؤخر ولو معينا يتأخر قبضهغري ربوي وخناس بتور ال فلوس وككآ

وتأخري رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إال أن يقر : أو منافع عني وبيعه بدين
وإن بقسمة أو بيع  وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره املبيع مل يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها

أحدمها لعبد سيد اآلخر ما مل يثغر معتادا وصدقت املسبية وال توارث ما مل ترض وفسخ إن مل جيمعامها يف ملك وهل 
بغري عوض كذلك أو يكتفي حبوز كالعتق؟ تأويالن وجاز بيع نصفهما وبيع أحدمها للعتق والولد مع كتابة أمه 

  .التفرقة وكره االشتراء منه: وملعاهد
خبالف االشتراء على إجياب : كأن ال يبيع إال بتنجيز العتق ومل جيرب إن أهبم كاملخري: وكبيع وشرط يناقض املقصود

كشرط رهن ومحيل : كبيع وسلف وصح إن حذف أو حذف شرط التدبري: العتق كأهنا حرة بالشراء أو خيل بالثمن
 ٢القيمة إن أسلف املشترى وإال فالعكس وكالنجشإن فات أكثر الثمن أو : وأجل ولو غاب وتؤولت خبالفه وفيه

يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة ال اجلميع وكبيع حاضر 
كأخذها يف : لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي؟ قوالن وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها

أخذ حمتاج إليه وإمنا ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد وال غلة : يفسخ وجاز ملن على كستة أميال البلد بصفة وال



  فإن فات مضى املختلف فيه بالثمن وإال ضمنقيمته حينئذ ومثل املثلي بتغري سوق
  ـــــــ

  ]. ٢٧٠/  ١: التعارف. ] هي بيع الرطب على النخيل بتمر جمذوذ مثل كيله: املزابنة -١
 ١: أنيس الفقهاء. [ هو أن تقدر السلعة بأزيد من مثنها وأنت ال تريد شراءها لرياك اآلخر فيقع فيها: جشالن -٢
 /٢١٢ .[  

بل يف شهادة وبنقل عرض : غري مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خالف وقال
تعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعني ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغري ذات غري مثلي وخروج عن يد و

وغرس وبناء عظيمي املؤونة وفاتت هبما جهة هي الربع فقط ال أقل وله القيمة قائما على املقول واملصحح ويف بيعه 
  .تأويالن ال إن قصد بالبيع اإلفاتة وارتفع املفيت إن عاد إال بتغري السوق: قبل قبضه مطلقا

  فصل يف بيع اآلجال وأحكامه 

  فصل يف بيع اآلجال وأحكامه

كضمان جبعل أو أسلفين وأسلفك فمن باع ألجل : كبيع وسلف وسلف مبنفعة ال ما قل: ومنع للتهمة ما كثر قصده
فإما نقداء أو ألجل أو أقل أو أكثر مبثل الثمن أو أقل أو أكثر مينع منها : مث اشتراه جبنس مثنه من عني وطعام وعرض

كتساوي األجلني إن شرطا : ممتنع ما تعجل فيه األقل أو بعضه: قل وكذا لو أجل بعضهثالث وهي ما تعجل فيه األ
كالقلة والكثرة ومنع بذهب : نفي املقاصة للدين بالدين ولذلك صح يف أكثر ألبعد إءذا اشترطاها والرداءة واجلودة

وإن  ١حمدية ما باع بيزيديةكشرائه لإلجل مب: وفضة إال أن يعجل أكثر من قيمة املتأخر جدا وبسكتني إىل أجل
اشترى بعرض خمالف مثنه جازت ثالث النقد فقط واملثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل ألجله أو ألبعد إن غاب 

كتغريها كثريا وإن : مشتريه به وهل غري صنف طعامه كقمح وشعري خمالف أو ال؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغريه
امتنع ال مبثله أو أكثر وامتنع بغري صنف مثنه إال أن يكثر املعجل ولو : أو أقل نقدااشترى أحد ثوبيه ألبعد مطلقا 

  باعه بعشرة مث اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو
  ـــــــ

/  ٩: املدونة[ وإن بعت ثوبا بعشرة حممدية إىل شهر فال تبتعه بعشرة يزيدية إىل ذلك الشهر : قال ابن القاسم -١
١٢٠  .[  

: أو خبمسة وسلعة امتنع ال بعشرة وسلعة ومبثل أو أقل ألبعد ولو اشترى بأقل ألجله مث رضي بالتعجيلألبعد بأكثر 
كتمكني بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند األجل وإن أسلم فرسا يف عشرة أثواب مث استرد مثله مع : قوالن
املعجل ملا يف الذمة أو املؤخر مسلف وإن باع  كما لو استرده إال أن تبقى اخلمسة ألجلها ألن: منع مطلقا: مخسة

منع مطلقا إال يف جنس الثمن لألجل وإن زيد غري عني وبيع : محارا بعشرة ألجل مث استرده ودينارا نقدا أو مؤجال
مل يقبض جاز إن عجل املزيد وصح أول من بيوع اآلجال فقط إال أن يفوت الثاين فيفسخان وهل مطلقا أو : بنقد

  .لقيمة أقل؟ خالفإن كانت ا



  فصل يف بيان العينة وأحكامه 

  فصل يف بيان العينة وأحكامه

ولو مبؤجل بعضه وكره خذ مبائة ما بثمانني أو اشترها ويومىء  ١أن يشتريها ليبيعها مبال: جاز ملطلوب منه سلعة
يل ويف الفسخ إن مل : لتربيحه ومل يفسخ خبالف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثين عشر ألجل ولزمت اآلمر إن قال

اشترها يل بعشرة نقدا وآخذها باثين : قوالن وخبالف: يقل يل إال أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه االثين عشر
عشر نقدا إن نقد املأمور بشرط وله األقل من جعل مثله أو الدرمهني فيهما واألظهر واألصح ال جعل له وجاز 

اشترها يل باثين عشر ألجل وأشتريها : قوالن وخبالف: ففي اجلواز والكراهة كنقد اآلمر وإن مل يقل يل: بغريه
  أخذت وله: بعشرة نقدا فتلزم باملسمى وال تعجل العشرة وإن عجلت

  ـــــــ
هل : جائزة ومكروهة وحمظورة فاجلائزة أن مير الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: العينة على ثالثة أوجه -١

ال فينقلب عنه على غري مرواضة وال مواعدة فيشتري تلك السلعة اليت : أبتاعها منك؟ فيقول لهعندك سلعة كذا 
: أن يقول: سأله عندها مث يلقاه فيخرب أنه قد اشتري السلعة اليت سأله عنها فيبيعها مبا شاء نقدا أو نسيئة واملكروهة

بكذا إىل أجل وأنا  –وال يزيد على ذلك  –اشتر اشترها لنفسك أو : أن يقول له: خذ مبائة ما بثمانني واحملظورة
  . أبيعها منك بكذا نقدا

يل فهل ال يرد البيع إذ فات وليس على اآلمر إال العشرة؟ أو يفسخ الثاين مطلقا إال أن : جعل مثله وإن مل يقل
  .يفوت فالقيمة؟ قوالن

  فصل يف البيع بشرط اخليار 

  فصل يف البيع بشرط اخليار

  شرط اخليار
كشهر يف دار وال يسكن وكجمعة يف رقيق واستخدمه وكثالثة يف دابة وكيوم لركوهبا وال بأس  ١ا اخليار بشرطإمن

وصح بعد بت وهل إن نقد؟ تأويالن  ٢بشرط الربيد أشهب والربيدين ويف كونه خالفا تردد وكثالثة يف ثوب
أو غيبة على ما ال يعرف بعينه أو لبس  وضمنه حينئذ املشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو جمهولة

كغائب وعهدة ثالث ومواضعة وأرض مل يؤمن ريها : كالغد وبشرط نقد: ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد يف
وجعل وإجارة حلرز زرع وأجري تأخر شهرا ومنع وإن بال شرط يف مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم خبيار 

ريه ال خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه يف مشتر وعلى نفيه يف اخليار فقط واستبد بائع أو مشتر على مشورة غ
وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو 

وال : ع إال اإلجارةتسوق أو جىن إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها ال إن جرد جارية وهو رد من البائ
  .إنه اختار أو رد بعده إال ببينة وال يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمني أو لرهبا نقضه؟ قوالن: يقبل منه

  ـــــــ



  .فإذا انعقد البيع فال خيار لواحد من املتابعني إال أن يشترطاه -١
ألنه غرر ال ، شبه ذلك وما كان أكثر فال خري فيهأما الصوب فيجوز فيه اخليار اليوم واليومني و: قال مالك -٢

  ].  ١٧٠/  ١٠: املدونة[ يدري كيف يرجع الثوب إليه 

  موانع شرط اخليار 

  موانع شرط اخليار

وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغرمي أحاط دينه وال كالم لوارث إال أن يأخذ مباله ولوارث والقياس رد اجلميع إن رد 
يز اجلميع وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويالن وإن جن نظر السلطان ونظر املغمى وإن بعضهم واآلستحسان أخذ اجمل

طال فسخ وامللك للبائع وما يوهب للعبد إال أن يستثين ماله والغلة وأرش ما جىن أجنيب له خبالف الولد والضمان 
لبائع األكثر أال أن حيلف منه وحلف مشتر إال أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إال ببينة وضمن املشتري إن خري ا

فرد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن : فالثمن كخياره وكغيبة بائع واخليار لغريه وإن جىن بائع واخليار له عمدا
ضمن األكثر وإن أخطأ فله : تلفت انفسخ فيهما وإن خري غريه وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ اجلناية وإن تلفت

فله رده وما : فهو رضا وخطأ: فسخ وإن جىن مشتر واخليار له ومل يتلفها عمداأخذه ناقصا أو رده وأن تلفت ان
ضمن : فله أخذ اجلناية أو الثمن فإن تلفت: نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وإن خري غريه وجىن عمدا أو خطأ

  . األكثر

  ) التروي ( شروط بيع االختيار 

  )التروي ( شروط بيع االختيار 

ولو سأل يف أقباضهما أو  ١ضمن واحدا بالثمن فقط: بضهما ليختار فادعى ضياعهماوإن اشترى أحد ثوبني وق
كسائل دينارا فيعطى ثالثة ليختار فزعم تلف اثنني فيكون شريكا وإن : ضمن نصفه وله اختيار الباقي: ضياع واحد

لنصف من كل ويف االختيار ال كان ليختارمها فكالمها مبيع ولزماه مبضي املدة ومها بيده ويف اللزوم ألحدمها يلزمه ا
  .يلزمه شيء

  ـــــــ
لو كان املبتاع إمنا أخذ الثوبني ليختار أحدمها بعشرة دراهم فضاعا مل يضمن إال مثن أحدمها وهو يف اآلخر  -١

  ].  ١٨٧/  ١٠: املدونة. [ مؤمتن وإن ضاع أحدمها ضمن نصف التالف مث له أخذ الثوب الباقي أورده

  ) د البيع أي ر( خيار العيب 

  )أي رد البيع ( خيار العيب 

كعور : كثيب ليمني فيجدها بكرا وإن مبناداة ال إن انتفى ومبا العادة السالمة منه: ورد بعدم مشروط فيه غرض
وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استرباء وعسر وزنا وشرب وخبر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وجبر 



جذام أب أو جنونه بطبع ال مبس جن وسقوط سنني ويف الرائعة الواحدة وشيب ووالدين أو ولد ال جد وال أخ و
هبا فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو وخشا وبول يف فراش يف وقت ينكر إن ثبت عند البائع 

ذكر  وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويالن وقلف ١وإال حلف إن أقرت عند غريه وختنث عبد وفحولة أمة اشتهرت
وكرهص وعثر وحرن وعدم محل معتاد : كبيع بعهدة ما اشتراه برباءة: وأنثى مولد أو طويل اإلقامة وخنت جملوهبما

وكي مل ينقص وهتمة بسرقة حبس  ٢ال ضبط وثيوبة إال فيمن ال يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكوهنا زالء
خلشب واجلوز ومرقثاء وال قيمة ورد البيض وعيب قل كسوس ا: فيها مث ظهرت براءته وما ال يطلع عليه إال بتغري

كملح : كصدع جدار مل خيف عليها منه إال أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة: تردد ورجع بقيمته: بدار ويف قدره
كتلطيخ : مل حترم لكنه عيب إن رضي به بني وتصرية احليوان كالشرط:أنا مستولدة: بئرها مبحل احلالوة وإن قالت

مبداد فريده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللنب ال إن نلمها مصراة أو مل تصر وظن كثرة اللنب إال إن  ثوب عبد
قصد واشتريت يف وقت حالهبا وكتمه وال بغري عيب التصرية على األحسن وتعدد بتعددها على املختار واألرجح 

  له ذلك ويفوإن حلبت ثالثة فإن حصل االختبار بالثانية فهو رضا ويف املوازية 
  ـــــــ

/  ١٠: املدونة[ من اشترى عبدا فوجده خمنثا فهو عيب يرد به وكذلك األمة املذكرة إذا شتهرت بذلك  -١
٣٢٩ .[  
  . فليس بعيب –وهي الزالء اليت ال عجيزة هلا  –من اشترى جارية فوجدها رمساء : قال ابن القاسم -٢

بني أنه إرث وخري مشتر ظنه غريمها وتربي غريمها فيه : رقيقا فقطكونه خالفا تأويالن ومنع منه بيع حاكم ووارث 
مما مل يعلم إن طالت إقامته وإذا علمه بني أنه به ووصفه أو أراه له ومل جيمله وزواله إال حمتمل العود ويف زواله مبوت 

ى الرضا إال ما ال الزوجة وطالقها وهو املتأول واألحسن أو باملوت فقط وهو األظهر أو ال أقوال وما يدل عل
ينقص كسكىن الدار وحلف إن سكت بال عذر يف كاليوم ال كمسافر اضطر هلا أو تعذر قودها حلاضر فإن غاب 

كأن مل يعلم موضعه على األصح وفيها : بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم يف بعيد الغيبة إن رجي قدومه
مث قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن مل حيلف عليهما  تأويالن: أيضا نفي التلوم ويف محله على اخلالف

ككتابة وتدبري فيقوم ساملا ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف يف رهنه وإجارته خلالصه ورد إن مل : وفوته حسا
بأكثر إن  كبيع أو هبة أو إرث فإن باعه ألجنيب مطلقا أو له مبثل مثنه أو: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: يتغري

دلس فال رجوع وإال رد مث رد عليه وله بأقل كمل وتغري املبيع إن توسط فله أخذ القدمي ورده ودفع احلادث وقوما 
وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك مبا زاد يوم البيع على األظهر وجرب به : بتقومي املبيع يوم ضمنه املشتري

  .احلادث

  أحكام التدليس 

  أحكام التدليس

كهالكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وترب مما مل يعلم ورد مسسار جعال ومبيع : بني مدلس وغريه إن نقصوفرق 
إال أن  ١حملله إن رد بعيب وإال رد إن قرب وإال فات كعجف دابة ومسنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجرب بالولد

  كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف: يقبله باحلادث أو يقل فكالعدم



  ـــــــ
من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر مث وجد هبا عيبا فله ردها وليس للبائع فسخ : قال مالك -١

  ].  ١٥٨/  ١٥: املدونة[ النكاح وعلى املبتاع ما نقصها النكاح وإن مل ينقصها فال شيء عليه 

هرم وافتضاض بكر وقطع غري محى ووطء ثيب وقطع معتاد واملخرج عن املقصود مفيت فاألرش ككرب صغري و
رجع على : إال أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته يف إباقه وإن باعه املشتري وهلك بعيبه: معتاد

  .فهل يكمله؟ قوالن: فللثاين وإن نقص: املدلس إن مل ميكن رجوعه على بائعه جبميع الثمن فإن زاد

  التنازع أسباب رد املبيع 

  املبيعالتنازع أسباب رد 

ومل حيلف مشتر ادعيت رؤيته إال بدعوى اإلراءة وال الرضا به إال بدعوى خمرب وال بائع أنه مل يأبق إلباقه بالقرب 
وهل لفرق بني أكثر العيب فريجع بالزائد وأقله باجلميع أو بالزائد مطلقا أو بني هالكه فيما بينه أو ال؟ أقوال ورد 

كان الثمن سلعة إال أن يكون األكثر أو أحد مزدوجني أو أما وولدها وال جيوز بعض املبيع حبصته ورجع بالقيمة إن 
فله : التمسك بأقل استحق أكثره وإن كان درمهان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب

و قدمه إال قيمة الثوب بكماله ورد الدرمهني ورد أحد املشتريني وعلى أحد البائعني والقول للبائع فهي العيب أ
بشهادة عادة للمشتري وحلف من مل يقطع بصدقه وقبل للتعذر غري عدول وإن مشتركني وميينه بعته ويف التوفية 
: وأقبضته وما هو به بتا يف الظاهر وعلى العلم يف اخلفي والغلة له للفسخ ومل ترد خبالف ولد ومثرة أبرت وصوف مت

  . ن البائع إن رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن مل حيكم بهكشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت يف ضما

  عدم الرد به ) أي املشهور ( فيما اختلف فيه 

  عدم الرد به) أي املشهور ( فيما اختلف فيه 

  ولو خالف العادة وهل إال أن ١ومل يرد بغلط إن مسي بامسه وال بغنب
  ـــــــ

الناس ال يتغابنون مبثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن : الغنب -١
  . فال يوجب ردا باتفاق

  ضمان الصحيح والفاسد من البيع 

  ضمان الصحيح والفاسد من البيع

إال احملبوسة للثمن ولإلشهاد فكالرهن وإال الغائب فبالقبض وإال املواضعة فبخروجها من احليضة وإال الثمار اجلائحة 
يفسخ وخري املشتري إن غيب أو عيب أو استحق : املشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي وبدىء



كعيب به وحرم التمسك باألقل إال املثلي وال كالم لواحد يف قليل ال : شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه
التزامه حبصته مطلقا ورجع للقيمة ال كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع حبصته ال أكثر وليس للمشتري : ينفك

يوجب الغرم وكذلك : قبض والبائع واألجنيب: للتسمية وصح ولو سكتا ال إن شرطا الرجوع هلا وإتالف املشتري
إتالفه وإن أهلك بائع صربة على الكيل فاملثل حتريا ليوفيه وال خيار لك أو أجنيب فالقيمة إن جهلت املكيلة مث 

   فإن فضل فللبائع وإن نقص فكاالستحقاق وجاز البيع قبل اشترى البائع ما يويف

  .كرزق قاض أخذ بكيل أو كلنب شاة ومل يقبض من نفسه إال كوصي ليتيميه: القبض إال مطلق طعام املعاوضة ولو

  ما حيترز يف قيد البيع 

  ما حيترز يف قيد البيع

تأويالن وإقراضه أو وفاؤه عن : العتقمنه وهل إن عجل  ١وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب
كسمن دابة وهزاهلا خبالف األمة ومثل مثليك : قرض وبيعه ملقترض وإقالة من اجلميع وإن تغري سوق شيك ال بدنه

إال العني وله دفع مثلها وإن كانت بيده واإلقالة بيع إال يف الطعام والشفعة واملراحبة وتولية وشركة إن مل يكن على 
ك واستوى عقدامها فيهما وإال فبيع كغريه وضمن املشترك املعني وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه محل أن ينقد عن

جاز إن مل تلزمه وله : وإن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت مبا اشتريت
مث إقالة طعام مث تولية وشركة فيه مث إقالة صرف : اخليار وإن رضي بأنه عبد مث علم بالثمن فكره فذلك له واألضيق

  .عروض وفسخ الدين يف الدين مث بيع الدين مث ابتداؤه
  ـــــــ

إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إىل أجل جاز أن تبيعه من املكاتب خاصة قبل األجل بعرض أو : قال مالك -١
  ].  ٨٦/  ٩: دونةامل. [ بعني وإن مل تتعجله وال تبع ذلك الطعام من أجنيب حىت تقبضه

  فصل يف أحكام املراحبة 

  فصل يف أحكام املراحبة

جاز مراحبة واألحب خالفه ولو على مقوم وهل مطلقا أو إن كان عند املشتري؟ تأويالن وحسب ربح ماله عني 
كحمولة وشد وطي اعتيد أجرهتما : قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد يف الثمن

هي مبائة أصلها كذا ومحلها : ككاء بيت لسلعة وإال مل حيسب كسمسار مل يعتد إن بني اجلميع أو فسر املؤونة فقالو
كذا أو على املراحبة وبني كربح العشرة أو أحد عشر ومل يفصال ما له الربح وزيد عشر األصل والوضيعة كذلك ال 

  كقامت : أهبم

  تناوله فصل يف بيان ما يتناوله البيع وما ال ي

  فصل يف بيان ما يتناوله البيع وما ال يتناوله



الثمر املؤبر أو أكثره إال : كلو جهل وال الشجر: األرض وتناولتهما ال الزرع والبذر ومدفونا: تناول البناء والشجر
السقي مامل يضر باآلخر : حكمه ولكليهما: بشرط كاملنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل

قوالن والعبد ثياب مهنته وهل يوىف : كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما مسر ويف غريه: الثابت: الدارو
كمشترط زكاة ما مل يطب وأن ال عهدة أو ال مواضعة أو ال جائحة؟ أو إن مل : بشرط عدمها وهو األظهر؟ أو ال

  يأت بالثمن لكذا فال 

إن مل يستتر وقبله مع أصله أو  ١تردد وصح بيع مثر وحنوه بدا صالحه بيع؟ أو ما ال غرض فيه وال مالية وصحح؟
كاف يف : أحلق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ومل يتماأل عليه ال على التبقية أو اإلطالق وبدوه يف بعض حائط

احه والبقول جنسه إن مل تبكر ال بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور احلالوة والتهيؤ للنضج ويف ذي النور بانفت
: كيامسني ومقثأة وال جيوز: بإطعامها وهل هو يف البطيخ اإلصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قوالن وللمشتري بطون

أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص ملعر أو قائم مقامه : كاملوز ومضى بيع حب: بكشهر ووجب ضرب األجل إن استمر
كموز إن لفظ بالعربية وبدا صالحها وكان خبرصها ونوعها كلوز ال : وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء مثرة تيبس

ويف الذمة ومخسة أوسق فأقل وال جيوز أخذ زائد عليه معه بعني على األصح إال ملن أعرى عرايا  ٢يويف عند اجلذاد
ككل : مخسة إن كان بألفاظ ال بلفظ على األرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها: يف حوائط فمن كل

إن مات قبل : شراء أصل يف حائطك خبرصه إن قصدت املعروف فقط وبطلت: ط وبيعه األصل وجاز لكاحلائ
احلوز وهل هو حوز األصول أو أن يطلع مثرها؟ تأويالن وزكاهتا وسقيها على املعري وكملت خبالف الواهب 

: ن بلغت ثلث املكيلة ولو منكاملوز واملقاثىء وإن بيعت على اجلذ وإن من عريته ال مهر إ: وتوضع جائحة الثمار
كصيحاين وبرين وبقيت لينتهي طيبها وأفردت أو أحلق أصلها ال عكسه أو معه ونظر ما أصيب من البطون إىل ما 

: تأويالن وهل هي ما ال يستطاع دفعه: بقي يف زمنه ال يوم البيع وال يستعجل على األصح ويف املزهية التابعة للدار
  الف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفرانكسماوي وجيش أو وسارق؟ خ

  ـــــــ
ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه من بيع الغرر ويف احلديث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  -١

  .هنى البائع واملبتاع –صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحها 
  .مثل الصرام والقطاف: داداجلذاذ واجل -٢

كاجلزر ولزم املشتري باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا : والرحيان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب األصل
فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمته ثلث اجلميع وأجيح منه ثلث مكيلته وإن تناهت الثمرة فال جائحة كالقصب 

اقاة بني سقي اجلميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثىن من الثمرة احللو ويابس احلب وخري العامل يف املس
  .يضع عن مشتريه بقدره: جتاح مبا يوضع

  فصل يف أحكام اختالف املتبايعني 

  فصل يف أحكام اختالف املتبايعني



ه كمثمونه أو ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ويف قدر ١حلفا وفسخ: إن اختلف املتبايعان يف جنس الثمن أو نوعه
كتناكلهما وصدق مشتر ادعى األشبه وحلف : حلفا وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا: قدر أجل أو رهن أو محيل

إن فات ومنه جتاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع حتقيق دعواه وإن اختلفا 
كلحم أو بقل بان به : فاألصل بقاؤمها إال لعرف: و السلعةيف انتهاء األجل فالقول ملنكر التقضي ويف قبض الثمن أ

وإشهاد املشتري : ولو كثر وإال فال إن اجعى دفعه بعد األخذ وإال فهل يقبل؟ أو فيما هو الشأن أو ال؟ أقوال
كإشهاد البائع بقبضه ويف البت مدعيه كمدعي الصحة إن مل يغلب : بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر

: الفساد وهل إال أن خيتلف هبما الثمن فكقدره؟ تردد واملسلم إليه مع فوات العني بالزمن الطويل أو السلعة
فسلم وسط ويف موضعه صدق مدعي موضع عقده : كاملشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها وإن ادعيا ماال يشبه

جاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإال ففي أي كفسخ ما يقبض مبصر و: حتالفا وفسخ: وإال فالبائع وإن مل يشبه واحد
  .مكان منها

  ـــــــ
يف فرس وقال : يف شعري أو قال هذا: سلفتك يف حنطة وقال هذا: إن اختلفا يف النوع فقال هذا: قال مالك -١
  . ] ٤٨,٤٧/  ٩: كذا يف املدونة. [ يف محار حتالفا وتفاسخا وإن بعد حمل األجل ويرد إىل املبتاع رأس ماله: هذا

  باب يف بيان أحكام السلم

  مدخل

  باب يف بيان أحكام السلم

تردد وجاز : أو تأخريه ثالثا ولو بشرط ويف فساده بالزيادة إن مل تكثر جدا ١قبض رأس املال كله: شرط السلم
خبيار ملا يؤخر إن مل ينقد ومبنفعة معني وجبزاف وتأخري حيوان بال شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل 

كطعام : ضر أو كالعني؟ تأويالن ورد زائف وعجل وإال فسد ما يقابله ال اجلميع على األحسن والتصديق فيهوأح
من بيع مث لك أو عليك الزيد والنقص املعروف وإال فال رجوع لك إال بتصديق أو بينة مل تفارق وحلف لقد أوىف ما 

لفت ورجعت وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو مسى أو لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإال ح
إن أمهل أو أودع أو على االنتفاع ومنك إن مل تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف وإال خري اآلخر : منه

فالسلم ثابت ويتبع اجلاين وأن ال يكونا طعامني وال نقدين وال شيئا يف أكثر منه أو : وإن أسلمت حيوانا أو عقارا
كثري : س إال أن ختتلف املنفعة كفاره احلمر يف األعرابيية وسابق اخليل ال مهالج إال كربذون ومجلكالعك: أجود

احلمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لنب الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خالفه وكصغريين يف 
كاآلدمي والغنم وكجذع طويل : خالفه كبري وعكسه أو صغري يف كبري وعكسه إن مل يؤد إىل املزابنة وتؤولت على
كرقيق القطن والكتان ال مجل يف مجلني : غليظ يف غريه وكسيف قاطع يف سيفني دونه وكاجلنسني ولو تقاربت املنفعة

  مثله عجل أحدمها وكطري علم ال بالبيض والذكورة واألنوثة ولو ادميا
  ـــــــ

ذمة بغري عني وال منفعة غري متماثل العوضني فيخرج شراء عقد معاوضة يوجب عمارة : السلم: قال ابن عرفة -١



الدين وإن حكمه حكمه ألنه ال يصدق عليه عرفا واملختلفان جيوز اشتراكهما يف شيء واحد والكراء مضمون 
  ].  ٥١٤/  ٤: مواهب اجلليل[ والقرض ال يدخل إتالف املثلي غري عني وال هبة غري معني 

: فرض وأن يؤجل مبعلوم زائد على نصف شهر: ة وحساب وكتابة والشيء يف مثلهوغزل وطبخ إن مل يبلغ النهاي
  .كالنريوز واحلصاد والدراس وقدوم احلاج
كيومني إن خرج حينئذ برب أو بغري ريح واألشهر باألهلة ومتم املنكسر من : واعترب ميقات معظمه إال أن يقبض ببلد

: ١كيل أو وزن أو عدد: ل ال يف اليوم وأن يضبط بعادته منالرابع وإىل ربيع حل بأوله وفسد فيه على املقو
كفصيل ال بفدان أو بتحر و هل بقدر كذا؟ أو يأيت به ويقول : أو حبمل أو جرزة يف ٢كالرمان وقيس خبيط والبيض

: كويبة وحفنة ويف الويبات واحلفنات: كنحوه؟ تأويالن وفسد مبجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل معني
  .كالنوع واجلودة والرداءة وبينهما: وإن تبني صفاته اليت ختتلف هبا القيمة يف السلم عادة قوالن

واللون يف احليوان والثوب والعسل ومرعاه ويف التمر واحلوت والناحية والقدر ويف الرب وجدته وملئه إن اختلف 
ولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث ويف مها به ولو باحلمل خبالف مصر فاحملم: الثمن هبما ومسراء أو حممولة ببلد

احليوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما ويف اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا ال من كجنب ويف الرقيق والقد 
وكالدعج وتكلثم الوجه ويف الثوب والرقة والصفاقة وضديهما ويف الزيت املعصر منه ومبا : والبكارة واللون قال
حلوله وإن انقطع قبله ال : د والرديء على الغالب وإال فالوسط وكونه دينا ووجوده عنديعصر به ومحل يف اجلي

نسل حيوان عني وقل أو حائط وشرط إن مسي سلما ال بيعا إزهاؤه وسعة احلائط وكيفية قبضه ملالكه وشروعه وإن 
كذلك وعليه األكثر أو لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا ال مترا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل املزهي 

كالبيع الفاسد تأويالن فإن انقطع رجع حبصة ما بقي وهل على القيمة وعليه األكثر أو على املسكيلة تأويالن وهل 
  القرية

  ـــــــ
  ]. ٥٣٠/  ٤: التاج واإلكليل[ علم قدر املسلم فيه مبعياره العادي : من شروط السلم: قال ابن عرفة -١
  ]. ١٢/  ٩: املدونة[ يف البيض إال عددا بصفة وهو العرف فيه ال يسلم : قال مالك -٢

الصغرية كذلك؟ أو إال يف وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو ختالفه فيه ويف السلم مل ال ملك له تأويالت وإن انقطع ماله 
اسبة ولو كان وجب التأخري إال أن يرضيا باحمل: خري املشتري يف الفسخ واإلبقاء وإن قبض البعض: إبان أو من قرية

رأس املال مقوما فيما جيوز فيه السلم ويفسد به وجيوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنرب واجلوهر والزجاج واجلص 
كاخلباز : والزرنيخ وأمحال احلطب واألدم وصوف بالوزن ال باجلزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل

سرج وفسد بتعيني املعمول منه أو العامل وإن اشترى املعمول  كاستصناع سيف أو: وهو بيع وإن مل يدم فهو سلم
كتراب املعدن واألرض والدار واجلزاف وما : عني عامله أم ال ال فيما ال ميكن وصفه: جاز إن شرع: منه واستأجره

مل ال يوجد وحديد وإن مل خيرج منه السيوف يف سيوف وبالعكس وال كتان غليظ يف رقيقه إن مل يغزال وثوب ليك
اعترب األجل وإن عاد : كالغزل خبالف النسج إال ثياب اخلز وإن قدم أصله: ومصنوع قدم ال يعود هني الصنعة

كقبل حمله يف العرض مطلقا ويف : قبول صفته فقط: اعترب فيهما واملصنوعان يعودان ينظر للمنفعة وجاز قبل زمانه
ب وجاز أجود وأردأ ال أقل إال عن مثله ويربأ مما زاد كقاض إن غا: الطعام إن حل إن مل يدفع كراء ولزم بعدمها

وال دقيق عن قمح وعكس وبغري جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه باملسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس املال ال 



كقبله إن عجل درامهه : طعام وحلم حبيواين وذهب ورأس املال ورق وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طوال
  .زل ينسجه ال أعرض أو أصفق وال يلزم دفعه بغري حمله ولو خف محلهوغ

  فصل يف بيان أحكام القرض ومتعلقاته 

  فصل يف بيان أحكام القرض ومتعلقاته

جيوز قرض ما يسلم فيه فقط إال جارية حتل للمستقرض وردت إال أن تفوت عنده مبفوت البيع الفاسد فالقيمة 
  م مثلها أو كفاسده وحرم هديته إن مل يتقد

وعامله ولو بعد شغل املال على األرجح وذي اجلاه والقاضي ومبايعته مساحمة أو  ١حيدث موجب كرب القراض
كسفتجة إال إن يعم : كشرط عفن بسامل ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن مبلة أو عني عظم محلها: جر منفعة

: كفدان مستحصد: نفع املقترض فقط يف اجلميع اخلوف وكعني كرهت إقامتها إال أن يقوم دليل على أن القصد
  .كأخذه بغريه حمله إال العني: حيصده ويدرسه ويرد مكيلته وملك ومل يلزم رده إال بشرط أو عادة: خفت مؤنته عليه
  ـــــــ

إن قارضت رجال ماال أو أسلفته إياه فال تقبل منه هدية إال أن يكون من خاصة أهلك ال يهدي لك : قال عطاء -١
  ]. ١٣٩/  ٩: املدونة[ من أجل ما يظن فخذ منه 

  فصل يف بيان املقاصة 

  فصل يف بيان املقاصة

وهي متاركة مطلوب مبماثل صنف ما عليه ملاله على طالبه جتوز املقاصة يف ديين العني مطلقا إن احتدا قدرا وصفة 
كأن اختلفا زنة من بيع : إن حال وإال فالحال أو أحدمها أم ال وإن اختلفا صفة مع احتاد النوع أو اختالفه فكذلك 

والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقني ومن بيع وقرض جتوز إن اتفقا وحال ال إن مل حيال أو أحدمها 
منعت إن مل حيال : كأن اختلفا جنسا واتفقا أجال وإن اختلفا أجال ٢وجتوز يف العرضني مطلقا إن احتدا جنسا وصفة

  .جازت إن اتفق األجل وإال فال مطلقا: إن احتدا جنسا والصفة متفقة أو خمتلفةأو أحدمها و
  ـــــــ

مواهب [ حال أو مل حيال ، فإن اتفقا يف اجلنس والصفة جازت املقاصة اتفقت اآلجال أو اختلفت: قال ابن بشري -٢
  ].  ٥٥٠/ ٤: اجلليل

  باب يف أحكام الرهن 

  باب يف أحكام الرهن



له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط يف العقد وثيقة حبق كويل ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة بذل من : الرهن
كظهور حبس : واستويف منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه ال رقبته وهل ينتقل خلدمته؟ قوالن

رد ما أخذه وإال : بيعت فإن وىف: دار وما مل يبد صالحه وانتظر ليباع وحاص مرهتنه يف املوت والفلس فإذا صلحت
أهراقه حاكم : قدر حماصا مبا بقي ال كأحد الوصيني وجلد ميتة وكجنني ومخر وإن لذمي إال أن تتخلل وإن ختمر

مشاع وحيز جبميعه إن بقي فيه للراهن وال يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء : وصح
بطل حوزمها واملستأجر : و أمنا شريكا فرهن حصته للمرهتن وأمنا الراهن األولول ١غريه ويقبضه املرهتن له

كاف واملثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه وفضلته إن علم األول ورضي وال يضمنها : واملساقي وحوزمها األول
الثاين أوال قسم كترك احلصة املستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستويف نصفه ويرد نصفه فإن حل أجل : األول

إن أمكن وإال بيع وقضيا واملستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو مبا أدى من مثنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل 
كأن ال يقبض : مطلقا أو إذا أقر املستعري ملعريه؟ وخالف املرهتن ومل حيلف املعري تأويالن وبطل بشرط مناف

لف املخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو يف قرض مع دين قدمي وباشتراطه يف بيع فاسد ظن فيه اللزوم وح
  وصح يف اجلديد ومبوت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد

  ـــــــ
من رهن حصته من دار مث اكترى حصة شريكة وسكن بطل احلوز إن مل يقم املرهتن يقبض حصة : يف املدونة -١

الدار وهي غري مقسومة صار املرهتن غري حائز وال مينع الشريك أن  الراهن من الدار ويقامسة ألنه ملا سكن نصف
: التاج واإلكليل[ يكري نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز املرهتن رهنة ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء 

٥/  ٥  .[  

م وإال حلف وبقي الثمن إن فيه وبإذنه يف وطء أو إسكان أو إجارة ولو مل يسكن وتواله املرهتن بإذنه أو يف بيع وسل
كفوته جبناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إال بفوته : مل يأت برهن كاألول

بكعتق أو حبس أو تدبري أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل امللىء الدين أو 
ل مكاتب الراهن يف حوزه وكذا أخوه على األصح ال حمجوره ورقيقيه والقول لطالب قيمتها وإال بقي وصح بتوكي

ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو : حتويزه ألمني ويف تعيينه نظر احلاكم وإن سلمه دون إذهنما فإن سلمه للمرهتن
و باع أو يعمل له الثمن واندرج صوف مت وجنني وفرخ خنل ال غلة ومثرة وإن وجدت ومال عبد وارهتن إن أقرض أ

وإن يف جعل ال يف معني أو منفعته وجنم كتابة من أجنيب وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع ال قرض ويف ضمانه إذا 
تردد وأجرب عليه إن شرط ببيع وعني وإال فرهن ثقة واحلوز بعد مانعه ال يفيد ولو شهد األمني وهل تكفي : تلف

ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرهتنه وإال  ١ويز؟ تأويالن وفيها دليلهمابينة على احلوز قبله وبه عمل؟ أو التح
فتأويالن وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق املوسر وكتابته 

و معها وحد وعجل واملعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته املرهون ه
كاملرهتن بعده وإال : إن مل آت: مرهتن وطىء إال بإذن تقوم بال ولد محلت أم ال ولألمني بيعه بإذن يف عقده إن مل يقل

  .مضى فيهما وال يعزل األمني وليس له إيصاء به
رهن هبا وهل وإن وباع احلاكم إن امتنع ورجع مرهتنه بنفقته يف الذمة ولو مل يأذن وليس رهنا به إال أن يصرح بأنه 

  ونفقتك يف الرهن؟ تأويالن ففي افتقار: قال
  ـــــــ



وال يقضي باحليازة إال مبعاينة البينة حلوزه يف حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر املعطي يف صحته أن  -١
[ نة احلوز املعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة مث مات مل يقض بذلك إن تكرر ورثته حىت تعاين البي

  ]. ٨١/  ٤: حاشية الدسوقي

بدىء بالنفقة وتؤولت على عدم جرب : كشجر خيف عليه: تأويالن وإن أنفق مرهتن على: الرهن للفظ مصرح به
الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرهتن إن كان بيده مما يغاب عليه ومل تشهد بينة 

و علم احتراق حمله إال ببقاء بعضه حمرقا وأفيت بعدمه يف العلم وإال فال ولو اشترط ثبوته بكحرقه ولو شرط الرباءة أ
إال أن يكذبه عدول يف دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بال دلسة وال يعلم موضعه واستمر ضمانه 

ندك وإن جىن الرهن واعترف أتركه ع: إن قبض الدين أو وهب إال أن حيضره املرهتن أو يدعوه ألخذه فيقول
مل يصدق إن أعدم وإال بقي إن فداه وإال أسلم بعد األجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن : راهنه

أسلمه مرهتنه أيضا فللمجين عليه مباله وإن فداه بغري إذنه ففداؤه يف رقبته فقط إن مل يرهن مباله ومل يبع إال يف األجل 
هنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول ملدعي وإن بإذنه فليس ر

نفي الرهنية وهو كالشاهد يف قدر الدين ال العكس إىل قيمته ولو بيد أمني على األصح ما مل يفت يف ضمان الراهن 
مل يفتكه بقيمته وإن اختلفا يف  حلفا وأخذه إن: وحلف مرهتنه وأخذه إن مل يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص

تواصفاه مث قوم فإن اختلفا فالقول للمرهتن فإن جتاهال فالرهن مبا فيه واعتربت قيمته يوم احلكم إن بقي : قيمة تالف
وزع بعد : وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال وإن اختلفا يف مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن

  .كاحلمالة: حلفهما

  باب يف بيان أحكام إحاطة الدين مبال املدين والتفليس

  ١باب يف بيان أحكام إحاطة الدين مبال املدين والتفليس 
كإقراره : للغرمي منع من أحاط الدين مباله من تربعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غريه قبل أجله أو كل ما بيده

: قوالن وله التزوج ويف تزوجه أربعا وتطوعه باجلج: ويف كتابتهملتهم عليه على املختار واألصح ال بعضه ورهنه 
تردد وفلس حضر أو غاب إن مل يعلم مالؤه بطلبه وإن أتى غريه دينا حل زاد على ماله أو بقي ماال يفي باملؤجل 

كخلعه وطالقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها ماهلا إن قل وحل به : فمنع من تصرف مايل ال يف ذمته
كهو وأخذ حصته ولو نكل غريه : وباملوت ما أجل ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا وإن نكل املفلس حلف كل

إن ثبت دينه بإقرار ال ببينة وهو يف ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن : على األصح وقبل إقراره باجمللس أو قربه
وحجر أيضا إن جتدد مال وانفك ولو بال حكم ولو مكنهم  قامت بينة بأصله واملختار قبول قول الصانع بال بينة

كتفليس احلاكم إال كإرث وصلة وجناية وبيع ماله : الغرمي فباعوا واقتسموا مث داين غريهم فال دخول لألولني
تردد وأوجر رقيقه خبالف : حبضرته باخليار ثالثا ولو كتبا أو ثويب مجعته إن كثرت قيمتهما ويف بيع آلة الصانع

تولدته وال يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل بيع مس
احليوان واستؤين بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بال بينة حصرهم واستؤين به إن عرف بالدين يف املوت فقط 

  ص أو غال وهل يشترى يفوقوم خمالف النقد يوم احلصاص واشترى له منه مبا خيصه ومضى إن رخ
  ـــــــ



كأن اإلنسان مل يترك له شيء يتصرف فيه إال التافه ، وهو مشتق من الفلوس اليت هي أحد النقود: يف الذخريه -١
[ أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضه : العدم وأصله من الفلوس أي: التفليس: وقال عياض. من ماله

  ].  ٣٢/  ٥: مواهب اجلليل

كاملوت : يد أدناه أو وسطه؟ قوالن وجاز الثمن إال ملانع كاالقتضاء وحاصت الزوجة مبا أنفقت وبصداقهاشرط ج
كوارث أو موصى له على مثله وإن  ١رجع باحلصة: ال بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه

مل جياوز ما قبضه مث رجع على الغرمي  رجع عليه وأخذ ملىء عن معدم ما: اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض
كعني وقف : ٢عزل له فمنه: فإن تلف نصيب غائب: وفيها البداءة بالغرمي وهل خالف أو على التخيري؟ تأويالن

لغرمائه ال عرض وهل إال أن يكون بكدينه؟ تأويالن وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوهتم كل 
بيع ال وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ومل : أباهدستا معتادا ولو ورث 

يسأل الصرب له حبميل بوجهه فغرم إن مل يأت به ولو أثبت عدمه أو ظهر مالؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل 
يال باملال وإال سجن ويف تأخري كاليوم أعطى محيال باملال وإال سجن كمعلوم املالء وأجل لبيع عرضه إن أعطى مح

حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض مل يؤخر وضرب مرة بعد مرة وإن شهد بعسره أنه ال يعرف له مال 
ظاهر وال باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضني وأنظر وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم وإن سأل 

بينت وأخرج اجملهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص وحبس تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة املالء إن 
النساء عند أمينة أو ذات أمني والسيد ملكاتبه واجلد والولد ألبيه ال عكسه كاليمني إال املنقلبة واملتعلق هبا حق لغريه 

اب عقله ومل يفرق بني كاألخوين والزوجني إن خال وال مينع مسلما أو خادما خبالف زوجة وأخرج حلد أو ذه
لعوده واستحسن بكفيل بوجهه ملرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم ال مجعة وعيد وعدو إال خلوف قتله أو 

  أسره وللغرمي أخذ عني ماله احملاز عنه يف الفلس ال
  ـــــــ

  .إذا ظهر غرمي رجع على كل واحد مبا خيصه وكذلك لو استحق مبيع: قال ابن احلاجب -١
ينبغي للقاضي أن يعزل ملن غاب من غرماء املفلس حصته مث إن هلك ما عزل كان ممن عزل : قاسمقال ابن ال -٢
  ]. ٤٥/  ٥: التاج واإلكليل[ له 

املوت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن مل جيده إن مل يفده غرماؤه ولو مبال هلم وأمكن ال بضع وعصمة وقصاص ومل 
أو مسن زبده أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه أو تتمر رطبه كأجري رعي ينتقل ال إن طحنت احلنطة أو خلط بغري مثل 

وهل القرض كذلك وإن مل يقبضه  -وإن أخذت عن دين  -وحنوه وذي حانوت فيما به وراد لسلعة بعيب 
مقترضه أو كالبيع؟ خالف وله فك الرهن وحاص بفدائه ال بفداء اجلاين ونقض احملاصة إن ردت بعيب وردها 

مساوي أو من مشتريه أو أجنيب مل يأخذ أرشه أو أخذه وعاد هليئته وإال فبنسبة نقصه ورد بعض مثن واحملاصة بعيب 
كبيع أم ولدت وإن مات أحدمها أو باع الولد فال حصة وأخذ الثمرة : قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت

والصانع : يف الفلس مث ساقيه مث مرهتنه والغلة إال صوفا مت أو مثرة مؤبرة وأخذ املكري دابته وأرضه وقدم يف زرعها
أحق ولو مبوت مبا بيده وإال فال إن مل يضف لصنعته شيئا إال النسج فكاملزيد يشارك بقيمته واملكتري باملعينة وبغريها 

إن قبضت ولو أديرت ورهبا باحملمول وإن مل يكن معها ما مل يقبضه ربه ويف كون املشتري أحق بالسلعة يفسخ 
يع أوال أو يف النقد؟ أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ املدين لفساد الب



الوثيقة أو تقطيعها ال صداق قضي ولرهبا ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم رهبا 
  .سقوطها ومل يشهد شاهدها إال هبا

  متعلقاتهباب يف بيان أسباب احلجر وأحكامه و

  وأحكامه ومتعلقاته ١باب يف بيان أسباب احلجر
اجملنون حمجور لإلفاقة والصيب لبلوغه بثمان عشرة أو احللم أو احليض أو احلمل أو اإلنبات وهل إال يف حق اهللا 

تعاىل؟ تردد وصدق إن مل يرب وللويل رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع املوقع وضمن ما 
وفك وصي ومقدم إال  ٢سد إن مل يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن مل خيلط إىل حفظ مال ذي األب بعدهأف

وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل احلجر  ٣كدرهم لعيشه ال طالقه واستلحاق نسب ونفيه
بعده وزيد يف األنثى دخول زوج هبا  على اإلجازة عند مالك ال ابن القاسم وعليهما العكس يف تصرفه إذا رشد

وشهادة العدول على صالح حاهلا ولو جدد أبوها حجرا على األرجح ولألب ترشيدها قبل دخوهلا كالوصي ولو مل 
خالف والويل األب وله البيع مطلقا وإن مل يذكر سببه مث وصيه وإن بعد وهل : يعرف رشدها ويف مقدم القاضي

السبب؟ خالف وليس له هبة للثواب مث حاكم وباع بثبوت يتمه وإمهاله وملكه ملا بيع كاألب أو إال الربع فببيان 
قوالن ال : وأنه األوىل وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد يف الثمن ويف تصرحيه بأمساء الشهود

طان وال يعفو ومضى ترك التشفع والقصاص فيسق: تردد وللويل: كجد وعمل بإمضاء اليسري ويف حده: حاضن
  ،يف الرشد وضده والوصية واحلبس املعقب وأمر الغائب: كأبيه إن أيسر وإمنا حيكم: عتقه بعوض

  ـــــــ
  .املنع من التصرف يف املال: احلجر -١
 ٦٤/  ٥: الناج واإلكليل[ إذا مثر ماله وحاطه استوجب الرشد وإن كان غري مرضي احلال : قال ابن القاسم -٢
.[  
  ].  ٢٨٧/  ٥: التاج واإلكليل[ ما ليس فيه إال املنفعة فعله جائز : هذا مقتضي قول املدونة: ابن عرفة قال -٣

القضاة وإمنا يباع عقاره حلاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو : والنسب والوالء وحد وقصاص ومال يتيم
ريكه بيعا وال مال له أو خلشية انتقال العمارة أو قلت غلته فيستبدل خالفه أو بني ذميني أو جريان سوء أو إلرادة ش

اخلراب وال مال له أو له والبيع أوىل وحجر على الرقيق إال بإذن ولو يف نوع فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر 
ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرف يف كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغري من أذن له القبول بال 

كعطيته وهل إن منح للدين؟ أو مطلقا؟ تأويالن ال غلته : احلجر عليه كاحلر وأخذ مما بيده وإن مستولدتهإذن و
كخمر إن اجتر لسيده وإال فقوالن وعلى مريض حكم : ورقبته وإن مل يكن غرمي فكغريه وال ميكن ذمي من جتر يف

تل أو لقطع إن خيف املوت وحاضر صف كسل وقولنج ومحى قوية وحامل ستة وحمبوس لق: الطب بكثرة املوت به
القتال ال كجرب وملجج ببحر ولو حصل اهلول يف غري مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ووقف تربعه إال ملال مأمون 
وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإال مضى وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا يف تربع زاد على ثلثها وإن بكفالة ويف 

كعتق العبد ووفاء الدين وله : إن مل يعلم حىت تأميت أو مات أحدمها -جائز حىت يرد فمضى قوالن وهو : إقراضها
  .رد اجلميع إن تربعت بزائد وليس لنا بعد الثلث تربع إال أن يبعد



  باب يف بيان أحكام أقسام الصلح 

  باب يف بيان أحكام أقسام الصلح

وجاز عن دين مبا يباع به وعن ذهب بورق وعكسه إن هبة : على غري املدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه ١الصلح
أو السكوت أو اإلنكار إن جاز على دعوى  ٢حال وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى االفتداء من ميني

كل وعلى ظاهر احلكم وال حيل للظامل فلو أقر بعده أو شهدت بينة مل يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم هبا أو وجد 
كمن مل يعلن أو يقر سرا فقط على األحسن فيهما ال إن علم ببينته ومل يشهد أو ادعى ضياع : بعده فله نقضهوثيقته 

حقك ثابت به فائت به فصاحل مث وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من : الصك فقيل له
بعرض إن عرف مجيعها وحضر وأقر التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر إن قلت الدراهم ال من غريها مطلقا إال 

كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد مبا قل وكثر : املدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب
وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل  ٣منعه منه: ال غرر كرطل من شاة ولذي دين

فللويل ال له رده والقتل بقسامة : إن صاحل مقطوع مث نزي فماتمجاعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه و
كأخذهم الدية يف اخلطإ وإن وجب ملريض على رجل جرح عمدا فصاحل يف مرضه بأرشه أو غريه مث مات من 

جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صاحل عليه ال ما يؤول إليه؟ تأويالن وإن صاحل أحد وليني فلآلخر الدخول معه : مرضه
  كدعواك صلحه فأنكر وإن ٤القتل وسقط

  ـــــــ
 ٨١/ ٥: التاج واإلكليل[ الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه : قال ابن عرفة -١
.[  
  ]. ١٠٠/  ٣: املدونة[ من لزمته ميني فافتدى منها مبنال جاز  -٢
نها مبنال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن من جىن جناية عمدا وعليه دين حييط مباله فأراد أن يصاحل ع -٣

  ]. ٣٢٨/  ١١: املدونة. [ نفسه فللغرماء رد ذلك
من قتل رجال عمدا له وليان فصاحله أحدمها على فرض أو عرض فللويل اآلخر الدخول معه يف ذلك وال سبيل  -٤

  ].  ٣٢٨/  ١٦: املدونة. [ إىل القتل

ما دفع؟ تأويالن ال إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا  لزمه وهل مطلقا أو: صاحل مقر خبطإ مباله
احلق هلما يف كتاب أو مطلق إال : أو طلبه ووجد وإن صاحل أحد ولدين وارثني وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول

كون بكتابني الطعام ففيه تردد إال أن يشخص ويعذر إليه يف اخلروج أو الوكالة فيمتنع وإن مل يكن غري املقتضى أو ي
قوالن وال رجوع إن اختار ما على الغرمي وإن هلك وإن صاحل على عشرة من : وفيما ليس هلما وكتب يف كتاب

مخسينه فلآلخر إسالمها أو أخذ مخسة من شريكه ويرجع خبمسة وأربعني ويأخذ اآلخر مخسة وإن صاحل مبؤخر عن 
كعبد آبق وإن صاحل بشقص عن : وهو مما يباع بهمل جيز إال بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك : مستهلك

  .موضحيت عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية املوضحة وهل كذلك إن اختلف اجلرح؟ تأويالن

  باب يف بيان شروط احلوالة ومتعلقاهتا 



  باب يف بيان شروط احلوالة ومتعلقاهتا

صح وهل إال أن يفلس أو ميوت؟ : ه وشرط الرباءةرضا احمليل واحملال فقط وثبوت دين الزم فإن أعلمه بعدم
تردد وأن : تأويالن وصيغتها وحلول احملال به وإن كتابة ال عليه وتساوي الدينني قدرا وصفة ويف حتوله على األدىن

ال كشفه عن ذمة احملال عليه ويتحول حق احملال على احملال عليه وإن أفلس أو جحد إال أن : ال يكون طعاما من بيع
علم احمليل بإفالسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن مث رد بعيب أو استحق ي

  . ومل تنفسخ واختري خالفه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه ال يف دعواه وكالة أو سلفا

  باب يف بيان الضمان وأقسامه 

  باب يف بيان الضمان وأقسامه

كمكاتب ومأذون أذن سيدمها وزوجة ومريض بثلث : شغل ذمة أخرى باحلق وصح من أهل التربع: ١الضمان
واملؤجل حاال إن كان مما يعجل  ٢واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جربه عليه وعن امليت خلمفلس والضامن

ميع بدين الزم أو آيل إليه ال كتابة بل وعكسه إن أيسر غرميه أو مل يوسر يف األجل وباملوسر أو باملعسر ال اجل
كجعل وداين فالنا ولزم فيما ثبت وهل يقيد مبا يعامل به؟ تأويالن وله الرجوع قبل املعاملة خبالف احلف وأنا 

كشرائه وهل إن : ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل أو من له وبغري إذنه كأدائه رفقا ال عنتا فريد
إن مل آتك به لغد : األظهر؟ تأويالن ال إن ادعي على غائب فضمن مث أنكر أو قال ملدع على منكرعلم بائعه وهو 

أجلين اليوم فإن مل أوافك : كقول املدعي عليه: فأنا ضامن ومل يأت به إن مل يثبت حقه ببينة وهل بإقراره؟ تأويالن
از صلحه عنه مبا جاز للغرمي على األصح غدا فالذي تدعيه علي حق ورجع مبا أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وج

برىء ال عكسه وعجل مبوت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو : ورجع باألقل منه أو قيمته وإن برىء األصل
الغرمي إن تركه وال يطالب إن حضر الغرمي موسرا أو مل يبعد إثباته عليه والقول له يف مالئه وأفاد شرط أخذ أيهما 

مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق يف اإلحضار وله طلب املستحق بتخليصه عند شاء وتقدميه أو إن 
  أجله ال بتسليم املال إليه وضمنه إن اقتضاه ال أرسل به ولزمه تأخري ربه املعسر

  ـــــــ
مواهب [ احلمالة يف اللغة والكفالة والضمانة والزعامة كل ذلك مبعىن واحد : قال املازري يف شرح التلقني -١

  ]. ٩٦/  ٥: اجلليل
ومن له على رجل دين إىل أجل وأخذ منه قبل األجل محيال ورهنا على أن يوفيه حقه إىل : قال ابن القاسم -٢

  ].  ٩٨/  ٥: التاج واإلكليل[ األجل أو إىل ديونه فذلك جائزة ألنه زيادة توثيق 

أنكر حلف أنه مل يسقط ولزمه وتأخر غرميه أو املوسر إن سكت أو مل يعلم إن حلف أنه مل يؤخره مسقطا وإن 
كبجعل من غري ربه ملدينه وإن ضمان مضمونه إال يف : وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت ١بتأخريه إال أن حيلف

اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على األصح وإن تعدد محاله أتبع كل حبصته إال أن يشترط محالة بعضهم عن 
املؤدي بغري املؤدى عن نفسه بكل ما على امللقي مث ساواه فإن اشترى ستة بستمائة باحلمالة كترتبهم ورجع : بعض

أخذه خبمسني وخبمسة : أخذه مبائة مث مبائتني فإن لقي أحدمها ثالثا: أخذ منه اجلميع مث إن لقي أحدهم: فلقي أحدهم



عشر ونصف وبستة وربع وهل ال يرجع مبا  أخذه خبمسة وعشرين ومبثلها مث باثين: فإن لقي الثالث رابعا: وسبعني
رده من زوجته وبرىء : خيصه أيضا إذا كان احلق على غريهم أوال وعليه األكثر؟ تأويالن وصح بالوجه وللزوج

بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل احلق وبغري جملس احلكم إن مل يشترط وبغري بلده إن 
كاليوم وال يسقط الغرم بإحضاره إن : ا وإال أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غرميهكان به حاكم ولو عدمي

حكم به ال إن أثبت عدمه أو موته يف غيبته ولو بغري بلده ورجع به وبالطلب وإن يف قصاص كأنا محيل بطلبه أو 
م إن فرط أو هربه وعوقب ال أضمن إال وجهه وطلبه مبا يقوى عليه وحلف ما قصر وغر: اشترط نفي املال أو قال

أنا محيل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإيل وشبهه على املال على األرجح واألظهر ال إن اختلفا ومل : ومحل يف مطلق
  .جيب وكيل للخصومة وال كفيل بالوجه بالدعوى إال بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده

  ـــــــ
طالب احلميل بعد حمل احلق فذلك تأخري للغرمي إال أن حيلف باهللا ما كان ذلك مين إذا أخر ال: قال ابن القاسم -١

وضعت احلمالة دون احلق فإن نكل : تأخريا للغرمي فيكون له طلبه ألنه لو وضع احلمالة كان له طلب الغرمي إن قال
  ]. ١٠٩/  ٥: التاج واإلكليل[ لزمه تأخريه 
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لعالمة خليل: كتاب    خمتصر ا
اجلندي: املؤلف  إسحاق  بن   خليل 

  باب يف بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

  مدخل

  باب يف بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

: وإمنا تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت مبا يدل عرفا ١إذن يف التصرف هلما مع أنفسهما: الشركة
وبعرض وبعرضني مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر : أو ورقني اتفق صرفهما وهبما منهما وبعنيبذهبني  ٢كاشتركنا

الفات إن صحت إن خلطا ولو حكما وإال فالتالف من ربه وما ابتيع بغريه فبينهما وعلى املتلف نصف الثمن وهل 
ا إال أن يدعي األخذ له؟ تردد ولو غاب ن قد أحدمها إن مل يبعد ومل يتجر إال أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلق

انفراد أحدمها : حلضوره ال بذهب وبورق وبطعامني ولو اتفقا مث إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة وال يفسدها
بشيء وله أن يتربع إن استأنف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإال ضمن 

املغيب وإن أىب اآلخر ويقر بدين ملن ال يتهم عليه ويبيع بالدين ال الشراء به ويشارك يف معني ويقيل ويوىل ويقبل 
ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد يف جتارة أو مفاوضة واستبد آخذ قراض ومستعري دابة بال إذن وإن للشركة 

مل يتول كالغائب  ومتجر بوديعة بالربح واخلسر إال أن يعلم شريكه بتعديه يف الوديعة وكل وكيل فريد على حاضر
إن بعدت غيبته وإال انتظر والربح واخلسر بقدر املالني وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله لآلخر وله التربع 

والسلف واهلبة بعد العقد والقول ملدعي التلف واخلسر وآلخذ الئق له وملدعي النصف ومحل عليه يف تنازعهما 
ال نعلم تقدمه هلا إن شهد باملفاوضة ولو مل يشهد : كإرثه وإن قالت: ىولالشتراك فيما بيد أحدمها إال لبينة عل

كدفع صداق عنه : باإلقرار هبا على األصح وملقيم بينة بأخذ مائة أهنا باقية إن أشهد هبا عند األخذ أو قصرت املدة
  :واحد بعد تفرق أو موت ال نعلم وإن أقر: كإرثه وإن قالت: يف أنه من املفاوضة إال أن يطول كسنة وإال ببينة على

  ـــــــ
  .أن الشركة هي إذن كل واحد من املتشاركني لصاحبه يف التصرف يف ماهلما معا: أي -١
، الصيغة الدالة على اإلذن يف التصرف أو ما يقوم مقامها يف الداللة على ذلك: من أركاهنا: قال ابن شاس -٢

  ].  ١٢٢/  ٥: التاج واإلكليل[ عرفا اشتركنا إذا كان يفهم منه املقصود : ويكفي قوهلما

كعياهلما إن تقاربا وإال حسبا : فهو شاهد يف غري نصيبه وألغيت نفقتهما وكسوهتما وإن ببلدين خمتلفي السعر
كانفراد أحدمها به وإن اشترى جارية لنفسه فلآلخر ردها إال للوطء بإذنه وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغري 

: وإن اشترطا نفي االستبداد فعنان وجاز لذي طري وذي طرية ١إال فلآلخر إبقاؤها أو مقاواهتاإذنه ومحلت قومت و
  .أن يتفقا على الشركة يف الفراخ واشتر يل ولك فوكالة

واحبسها فكالرهن وإن أسلف غري املشتري : وأبيعها لك وليس له حبسها إال أن يقول: وانقد عين إن مل يقل: وجاز
ملشتري وأجرب عليها إن اشترى شيئا بسوقه ال لكسفر وقنية وغريه حاضر مل يتكلم من جتاره وهل جاز إال لكبصرية ا



ويف الزقاق ال كبيته؟ قوالن وجازت بالعمل إن احتد أو تالزم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن مبكانني ويف 
تأويالن كطبيبني اشتركا يف الدواء  جواز إخراج كل آلة واستئجاره من اآلخر أو ال بد من ملك أو كراء؟

وصائدين يف البازين وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ومل يستحق وارثه بقيته وأقطعه اإلمام 
وقيد مبا مل يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصال وألغي مرض كيومني وغيبتهما ال إن كثر وفسدت 

وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بال مال وهو بينهما باشتراطه ككثري اآللة 
وكبيع وجيه مال خامل جبزء من رحبه وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن مل يتساو الكراء وتساووا يف 

شريك فيما ال ينقسم أن  فالغلة له وعليه كراؤمها وقضي على: الغلة وترادوا األكرية وإن اشترط عمل رب الدابة
كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض ال سلم وبعدم زيادة العلو إال اخلفيف : يعمر أو يبيع

ما أنفق : وبالسقف لألسفل وبالدابة للراكب ال متعلق بلجام وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة هلم ويستويف منها
  ار وحنوه وبقسمته إنوباإلذن يف دخول جاره إلصالح جد

  ـــــــ
احلكم يف األمة بني الشريكني إذا وطئها أحدمها بإذن شريكه أن تقوم عليه شاء أو أىب وال خيار : قال ابن رشد -١

[ يف ذلك لواحد منهما ألن ذلك لواحد منهما ألن ذلك كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء على كل حال 
  ]. ١٣٣/  ٥: التاج واإلكليل

طلبت ال بطوله عرضا وبإعادة الساتر لغريه إن هدمه ضررا ال إلصالح أو هدم وهبدم بناء بطريق ولو مل يضر 
: كمسجد وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها ومبنع دخان: وجبلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف وللسابق

بالة باب وبقطع ما أضر من شجرة كدباغ وأندر قبل بيت ومضر جبدار واصطبل أو حانوت ق: كحمام ورائحة
ضوء ومشس وريح إال ألندر وعلو بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة : جبدار إن جتددت وإال فقوالن ال مانع

وروشن وساباط ملن له اجلانبان بسكة نفذت وإال فكامللك جلميعهم إال بابا إن نكب وصعود خنلة وأنذر بطلوعه 
إن دفع ما أنفق أو قيمته ويف موافقته : رفاق مباء وفتح باب وله أن يرجع وفيهاإعارة جداره لغرز خشبة وإ: وندب
  .تردد: وخمالفته

  فصل يف بيان أحكام الشركة يف الزرع 

  فصل يف بيان أحكام الشركة يف الزرع

د إال لتربع بع ٢وقابلها مساو وتساويا ١لكل فسخ املزارعة إن مل يبذر وصحت إن سلما من كراء األرض مبمنوع
مل حيتسب به إن غر وعليه مثل نصف : العقد وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما فإن مل ينبت بدر أحدمها وعلم

عمل أو أرضه : كأن تساويا يف اجلميع أو قابل بذر أحدمها: نصف بذر اآلخر والزرع بينهما: النابت وإال فعلى كل
دمها اجلميع إال العمل إن عقدا بلفظ الشركة ال وبذره أو بعضه إن مل ينقص ما للعامل عن نسبة بذره أو ألح

اإلجارة أو مطلقا كإلغاء أرض وتساويا غريها أو ألحدمها أرض رخيصة وعمل على األصح وإن فسدت وتكافآ 
  .عمال فبينهما وترادا غريه وإال فللعامل وعليه األجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل

  ـــــــ
لشركة يف الزرع إال أن خيرجا البذر نصفني ويتساويا يف قيمة أكرية ما خيرجانه بعد ذلك ال تصلح ا: قال مالك -١



  ]. ٥٣/  ١٢: املدونة[ 
يف رجلني اشتركا يف الزرع فيخرج أحدمها أرضا هلا قدر من الكراء فيلقيها لصاحبه ويعتدالن فيما : قال مالك -٢

رج صاحبه نصف كراء األرض ويكون مجيع العمل والبذر فال جيوز إال أن خي: بعد ذلك من العمل والزرع والبذر
  ].  ٥٣/  ١٢: املدونة[ بينهما بالسوية 

  باب يف أحكام الوكالة

  ١باب يف أحكام الوكالة 
وإبراء وإن جهله الثالثة وحج وواحد يف  ٢صحة الوكالة يف قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة

عزله وال له : كسفر وليس له حينئذ: خصمه كثالث إال لعذر وحلف يف ال إن قاعد: خصومة وإن كره خصمه
: أقر عين بألف فإقرار ال يف: وإن قال: عزل نفسه وال اإلقرار إن مل يفوض له أو جيعل له وخلصمه اضطراره إليه قال

 النظر إال كظهار مبا يدل عرفا ال مبجرد وكلتك بل حىت يفوض فيمضي النظر إال أن يقول وغري: كيمني ومعصية
الطالق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده أو يعني بنص أو قرينة وختصص وتقيد بالعرف فال يعده إال على بيع 
فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض املبيع ورد املغيب إن مل يعينه موكله وطولب بثمن ومثمن ما مل يصرح 

ك وبالعهدة ما مل يعلم وتعني يف املطلق نقد البلد والئق به إال أن يسمي كبعثين فالن لتبيعه ال ألشتري من: بالرباءة
الثمن فتردد ومثن املثل وإال خري كفلوس إال ما شأنه ذلك خلفته كصرف ذهب بفضة إال أن يكون الشأن 

وصدق يف  وكمخالفته مشترى عني أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثريا إال كدينارين يف أربعني
دفعهما وإن سلم من مل يطل وحيث خالف يف اشتراء لزمه إن مل يرضه موكله كذي عيب إال أن يقل وهو فرصة أو 
يف بيع فيخري موكله ولو ربويا مبثله إن مل يلتزم الوكيل الزائد على األحسن ال إن زاد يف بيع أو نقص يف اشتراء أو 

شاة بدينار فاشترى به اثنتني مل ميكن إفرادمها وإال خري يف الثانية أو  اشتر هبا فاشترى يف الذمة ونقدها وعكسه أو
  أخذ يف سلمك محيال أو رهنا وضمنه قبل علمك به ورضاك ويف

  ـــــــ
نيابة ذي حق غري ذي إمرة وال عبادة لغريه يف غري مشروط مبوته فتخرج : قال ابن عرفة يف تعريف الوكالة -١

  ]. ١٨١/  ٥: التاج واإلكليل[ قاضيا وصاحب صالة والوصية  نيباة إمام الطاعة أمريا أو
الوكالة نيابة فيما ال تتعني فيه املباشرة فتجوز يف الكفالة والوكالة واحلوالة واجلعالة والنكاح : قال ابن احلاجب -٢

  ].  ١٩٠/  ٥: مواهب اجلليل[ والطالق واخللع والصلح 

 أفعله إال بنية ومنع ذمي يف بيع أو شراء أو تقاض وعدو على بذهب بدراهم وعكسه قوالن وحنث بفعله يف ال
عدوه والرضا مبخالفته يف سلم إن دفع له الثمن وبيعه لنفسه وحمجوره خبالف زوجته ورقيقه إن مل حياب واشتراؤه 

ر فال ينعزل أو يكث ٢ومل يعينه موكله وعتق عليه وإال فعلى آمره وتوكيله إال أن ال يليق به ١من يعتق عليه إن علم
الثاين بعزل األول ويف رضاه إن تعدى به تأويالن ورضاه مبخالفته يف سلم إن دفع الثمن مبسماه أو بدين إن فات 

جاز إن : وبيع فإن وىف بالتسمية أو القيمة وإال غرم وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصرب ليقبضها ويدفع الباقي
أغرم التسمية أو القيمة واستؤين بالطعام ألجله فبيع : سلعة فأسلمها يف طعام كانت قيمته مثلها فأقل وإن أمره ببيع

وغرم النقص والزيادة لك وضمن إن أقبض الدين ومل يشهد أو باع بكطعام نقدا ما ال يباع به وادعى اإلذن فنوزع 



تلف برىء ومل يربأ قبضت و: كاملديان ولو قال غري املفوض: أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف
كاملودع فال يؤخر لإلشهاد : غرم الثمن إىل أن يصل لربه إن مل يدفعه له وصدق يف الرد: الغرمي إال ببينة ولزم املوكل

االستبداد إال لشرط وإن بعت وباع فاألول إال بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول : وألحد الوكيلني
أمرت ببيعه بعشرة : ال أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغريه وحلف كقولهلك إن ادعى اإلذن أو صفة له إ

وأشبهت وقلت بأكثر وفات املبيع بزوال عينه أو مل يفت ومل حتلف وإن وكلته على أخذ جارية فبعث هبا فوطئت مث 
ري إال لبينة ولزمتك أخذها إال أن تفوت بكولد أو تدب: قدم بأخرى وقال هذه لك واألوىل وديعة فإن مل يبني وحلف

خريت يف أخذها مبا قال وإال مل يلزمك إال املائة وإن : أخذهتا مبائة ومخسني فإن مل تفت: األخرى وإن أمرته مبائة فقال
  ردت درامهك لزيف فإن عرفها

  ـــــــ
 ٢٠٠/  ٥: يلالتاج واإلكل[ وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عاملا مل يلزمك : قال مالك -١
.[  
ال جيوز لآلمر أن يرضى بفعله إذ : من وكل رجال يسلم له يف طعام فوكل الوكيل غريه مل جيز يريد: قال مالك -٢

  ]. ٥١/  ٩: املدونة[ بتعديه صار الثمن دينا يف ذمته 

ت إال جيادا وإال فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو لعدم املأمور ما دفع: مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت؟ تأويالن
تأويالن وانعزل مبوت موكله إن علم وإال : يف علمك ولزمته؟ تأويالن وإال حلف كذلك وحلف البائع ويف املبدإ

  خالف وهل ال تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإال مل تلزم تردد: فتأويالن ويف عزله بعزله ومل يعلم

  باب يف بيان أحكام اإلقرار

  مدخل

  كام اإلقرارباب يف بيان أح

مل يكذبه ومل يتهم كالعبد يف غري املال وأخرس ومريض إن ورثه ولد ألبعد  ١يؤاخذ املكلف بال حجر بإقراره ألهل
أو جهل وورثه ابن أو بنون إال أن تنفرد بالصغري  ٢كزوج علم بغضه هلا: أو ملالطفه أو ملن مل يرثه أو اجملهول حاله

للولد العاق أو ألمه أو ألن من مل يقر له أبعد وأقرب ال املساوي واألقرب ومع اإلناث والعصبة قوالن كإقراره 
كأخرين لسنة وأنا أقر ورجع للخصومة ولزم حلمل إن وطئت ووضع ألقله وإال فألكثره وسوى بني توأميه إال لبيان 

بعته أو وفيته أو الفضل بعلي أو يف ذميت أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء اهللا أو قضى أو وهبته يل أو 
أقرضتين أو ما أقرضتين أو أمل تقرضين أو ساهلين أو اتزهنا مين أو القضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا ال 

على فالن أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها ويف حىت : علي أو: ليس يل عندك أو ليست يل ميسرة ال أقر أو
كذلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي ولزم إن نوكل يف ألف من : النيأيت وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قو

مثن مخر أو عبد ومل أقبضه كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه يف ألف ال إن أقامها على إقرار املدعي أنه مل يقع بينهما 
نا صيب كانا مربسم إن علم إال الربا أو اشتريت مخرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ومل أقبضه أو أقررت بكذا وأ

كألف ودرهم : بيع ال قرض وتفسري ألف يف: تقدمه أو أقر اعتذارا أو بقرض شكرا على األصح وقبل أجل مثله يف



  وخامت فصه يل نسقا إال يف غصب فقوالن ال جبذع
  ـــــــ

ذا احلمار على ألف لبطل هلذا احلجر أو هل: من شرط املقر له أن يكون أهال لالستحقاق فلو قال: قال ابن شاس -١
  ]. ٢١٨/  ٥: التاج واإلكليل[ 
إن علم ميله هلا : حتصيل إقرار الزوج لزوجه بدين يف مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه: قال ابن رشد -٢

  ].  ٢٢٠/  ٥: التاج واألكليل[ وصبابته هبا سقط إقراره هلا وإن علم بغضه هلا وشنآنه هلا صح إقراره 

كشيء وكذا وسجن له : ن هذه الدار أو األرض كفي على األحسن ومال نصاب واألحسن تفسريهوباب يف له م
وكعشرة ونيف وسقط يف كمائة وشيء وكذا درمها وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر 

غشه ونقصه إن وبضع أو دراهم ثالثة وكثرية أو ال كثرية وال قليلة أربعة ودرهم املتعارف وإال فالشرعي وقبل 
وصل ودرهم مع درهم أو حتته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو فدرهم أو مث درهم درمهان وسقط يف ال بل 

ديناران ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أرادامها كإشهاد يف ذكر مبائة ويف آخر مبائة ومبائة ومبائتني األكثر 
فأكثر وباالجتهاد وهل يلزمه يف عشرة يف عشرة عشرون أو مائة؟ قوالن وثوب وجل املائة أو قرهبا أو حنوها الثلثان 

يف صندوق وزيت يف جرة ويف لزوم ظرفه قوالن ال دابة يف اصطبل وألف إن استحل أو أعارين مل يلزم كإن حلف 
صبته من فالن يف غري الدعوى أو إن شهد فالن غري العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغ

: ال بل من آخر فهو لألول وقضي للثاين بقيمته ولك أحد ثوبني عني وإال فإن عني املقر له أجودمها حلف وإن قال
ال أدري حلفا على نفي العلم واشتركا واالستثناء هنا كغريه وصح له الدار والبيت يل وبغري اجلنس كألف إال عبدا 

بله أو من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فال تقبل دعواه وسقطت قيمته وإن أبرأ فالنا مما له ق
  .وإن بصك إال ببينة أنه بعده وإن أبرأه مما معه برىء من األمانة ال الدين

  )اإلقرار بالنسب ( فصل يف بيان أحكام االستلحاق 

  )اإلقرار بالنسب( ١فصل يف بيان أحكام االستلحاق
  النسب إن مل يكذبه العقل لصغره أو العادة إن جمهول ٢إمنا يستلحق األب
  ـــــــ

  ]. ٢٣٨/  ٥: مواهب اجلليل[ هو ادعاء املدعي أنه أب لغريه : قال ابن عرفة -١
[ ابين ومثله ويولد هلا وصدقها مل يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به : وإن نظرت امرأة إىل رجل فقالت -٢

  ].  ٢٣١/  ١٦: املدونة

رقا ملكذبه أو موىل لكنه يلحق به وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن مل يستدل على كذبه وإن كرب أو  مل يكن
إن ورثه ابن أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن مل تكن له خدمة على األرجح وإن ادعى آستيالدها ! مات وورثه

إن اهتم مبحبة أو عدم مثن أو وجاهة ورد  حلق ومل يصدق فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: بسابق فقوالن فيها
مل : مثنها وحلق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة وامللك لغريه عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غري ولد

عتق : يرثه إن كان وارث وإال فخالف وخصه املختار مبا إذا مل يطل اإلقرار وإن قال ألوالد أمته أحدهم ولدي
فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر : وسط وثلث األكرب وإن آفترقت أمهاهتماألصغر وثلثا األ



وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى ال تلحق به واحدة منهما وإمنا تعتمد القافة  ١واختلطا عينته القافة
ال فحصة املقر كاملال على أب مل يدفن وإن أقر عدالن بثالث ثبت النسب وعدل حيلف معه ويرث وال نسب وإ

وهذا أخي بل هذا فلألول نصف إرث أبيه وللثاين نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس 
وإن أقر ميت بأن فالنة جاريته ولدت منه فالنة وهلا ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة فهن 

عتق شيء وإن استلحق ولدا مث أنكره مث مات الولد فال يرثه ووقف ماله فإن مات أحرار وهلن مرياث بنت وإال مل ي
  .أخذوه: فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي

  ـــــــ
  ]. ١٢١/  ٤: النهاية. [ القافة: الذي يتتبع اآلثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه واجلمع:القائف -١

  ومتعلقاهتا  باب يف بيان أحكام الوديعة

  باب يف بيان أحكام الوديعة ومتعلقاهتا

وخبلطها إال كقمح مبثله أو  ١توكيل حبفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها ال إن انكسرت يف نقل مثلها: اإليداع 
 فبينكما إال أن يتميز وبانتفاعه هبا أو سفره إن قدر على أمني إال أن ترد: دراهم بدنانري لإلحراز مث إن تلف بعضه

كالتجارة والربح له وبريء إن رد غري احملرم إال بإذن أو : مقوم ومعدوم وكره النقد واملثلي: ساملة وحرم سلف
أن احتجت فخذ وضمن املأخوذ فقط أو بقفل بنهي أو بوضع بنحاس يف أمره بفخار ال إن زاد قفال أو : يقول

ار وبنسياهنا يف موضع أيداعها وبدخوله احلمام عكس يف الفخار أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على املخت
وخبروجه هبا يظنها له فتلفت ال إن نسيها يف كمه فوقعت وال إن شرط عليه الضمان وبإيداعها وإن بسفر لغري  ٢هبا

زوجة وأمة اعتيدا بذلك إال لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن أودع بسفر ووجب اإلشهاد بالعذر وبرىء 
ملة وعليه استرجاعها إن نوى اإلياب وببعثه هبا وبإنزائه عليها فمنت وإن من الوالدة كأمة زوجها إن رجعت سا

فماتت من الوالدة وجبحدها مث يف قبول بينة الرد خالف ومبوته ومل يوص ومل توجد إال لكعشر سنني وأخذها إن 
ر ومبوت املرسل معه لبلد إن مل يصل إليه أن ذلك خطه أو خط امليت وبسعيه هبا ملصاد: ثبت بكنابة عليها أهنا له

وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له أنه ردها ساملة إن أقر بالفعل وإن أكراها ملكة ورجعت حباهلا إال أنه 
  حبسها عن

  ـــــــ
 من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع يف بيته إىل موضع: قال أشهب وعبد امللك -١

فانكسرت يف موضعها ذلك مل يضمنها ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى يف بيته بشيء يريد غريها 
  ]. ٢٥٦/  ٥: التاج واإلكليل[ فأصاهبا فانكسرت ضمنها 

من أودع وديعة فصرها يف كمه مع نفقته مث دخل احلمام فضاعت ثيابه مبا فيها فإنه ضامن وقال : قال سحنون -٢
  ].  ٢٥٦/  ٥: التاج واإلكليل[ لعله إمنا ضمنه لدخوله احلمام : ابن يونس

فلك قيمتها يوم كرائه وال كراء أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإال حلف وبريء : أسواقها
د وهل فالرسول شاه: تصدقت به علي وأنكرت: إال ببينة على اآلمر ورجع على القابض وإن بعثت إليه مبال فقال

كعليك إن كانت له بينة به : مطلقا؟ أو إن كان املال بيده؟ تأويالن وبدعوى الرد على وارثك أو املرسل إليه املنكر



مقصودة ال بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع وحلف املتهم ومل يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت وال إن 
ال : أن تلقاين بعد منعه دفعها كقوله بعده بال عذر ال إن قال تلفت قبل: شرط الدفع للمرسل إليه بال بينة وبقوله

ضاعت منذ سنني وكنت أرجوها ولو حضر : أدري مىت تلفت ومبنعها حىت يأيت احلاكم إن مل تكن بينة ال إن قال
صاحبها كالقراض وليس له األخذ منها ملن ظلمه مبثلها وال أجرة حفظها خبالف حملها ولكل فتركها وإن أودع 

بيا أو سفيها أو أقرضه باعه فأتلف مل يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة املأذون عاجال وبذمة غريه إذا عتق إن ص
  .جعلت بيد األعدل: حتالفا وقسمت بينهما وإن أودع اثنني: هي ألحدكما ونسيته: مل يسقطه السيد وإن قال

  باب يف بيان أحكام العارية

  ١باب يف بيان أحكام العارية 
ال مالك انتفاع من أهل التربع عليه عينا ملنفعة مباحة ال  ٢وإن مستعريا: وندب إعارة مالك منفعة بال حجرصح 

قرض مبا يدل : كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغري حمرم أو ملن ال تعتق عليه وهي هلا واألطعمة والنقود
وهل وإن شرط نفيه؟ تردد ال غريه ولو بشرط أعين بغالمك ألعينك إجارة وضمن املعيب عليه إال لبينة : وجاز

كسيف إن شهد له أنه معه يف اللقاء أو ضرب : أنه ما فرط وبرىء يف كسر: وحلف فيما علم أنه بال سببه كسوس
كرديف واتبع إن : به ضرب مثله وفعل املأذون ومثله ودونه ال أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه

كبناء إن : ارة وإال فكراؤه ولزمت املقيدة بعمل أو أجل النقضائه وإال فاملعتاد وله اإلخراج يفأعدم ومل يعلم باإلع
دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خالف أو قيمته أن مل يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغنب كثري؟ تأويالت وإن 

فالقل له إال أن يأنف مثله كزائد : كراءال: فكالغصب وإن ادعاها اآلخذ واملالك: انقضت مدة البناء والغرس
املسافة إن مل يزد وإال فللمستعري يف نفي الضمان والكراء وإن برسول خمالف كدعواه رد مامل يضمن وإن زعم أنه 

مرسل الستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإال حلف وبريء مث حلف الرسول وبريء وإن اعترف 
: أوصلته هلم فعليه وعليهم اليمني ومؤنة أخذها على املستعري: ذمته إن عتق وإن قالضمن احلر والعبد يف : بالعداء

  .قوالن: كردها علي األظهر ويف علف الدابة
  ـــــــ

  .التدوال: مأخوذة من من التعاور أي: العارية -١
  ].  ٤١٦/  ١١: التاج واإلكليل[ إن استأجرت ثوبا ال تعطه غريك وإن اكتريت دابة ال تكرها غريك -٢

  باب يف بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

  مدخل

  وأحكامه وما يتعلق به ١باب يف بيان حقيقة الغصب
قوالن وضمن : أخذ مال قهرا تعديا بال حرابة وأدب مميز كمدعيه على صاحل ويف حلف اجملهول: الغصب 

أو أكره  ٢أو جحد وديعة أو أكل بال علم كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح: باالستيالء وإال فتردد
غريه على التلف أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه املردي إال ملعني فسيان أو فتح قيد عبد لئال يأبق أو على غري عاقل 

له : إال مبصاحبة ربه أو حرزا ملثلي ولو بغالء مبثله وصرب لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق وال رد



كنقرة صيغت وطني لنب وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إال : أجزت لظن بقائه: يعه معيبا زال وقالكإجازته ب
: كتخللها لذمي وتعني لغريه وإن صنع كغزل وحلي وغري مثلي: ما باض إن حضن وعصري ختمر وإن ختلل خري

فإن تبعه تبع هو اجلاين فإن أخذ ربه  فقيمته يوم غصبه وإن جلد ميتة مل يدبغ أو كلبا ولو قتله تعديا وخري يف األجنيب
فله الزائد من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كمركب : أقل

خنر وأخذ ما ال عني له قائمة وصيد شبكة وما أنفق يف الغلة وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو باألكثر منه ومن 
وجد غاصبه بغريه وغري حمله فله تضمينه ومعه أخذه إن مل حيتج لكبري محل ال إن هزلت جارية أو القيمة؟ تردد وإن 

نسي عبد صنعة مث عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غريه يف صالة أو دل لصا أو أعاد مصوغا على 
  أوككسره أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة : حاله وعلى غريها فقيمته

  ـــــــ
  .غصب منه وغلبه سواء واالغتصاب مثله: أخذ الشيء ظلما: الغصب -١
من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا مث وهب ذلك لرجل فأكل الطعام واإلدام ولبس الثياب حىت : قال مالك -٢

ا أو مل يقدر مث استحق ذلك رجل فلريجع بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عدمي، أبالها ومل يعلم بالغصب
  ].  ٣٧٩/  ١٤: املدونة[ عليه رجع بذلك على املوهوب مث ال يرجع املوهوب على الواهب بشء 

كراء الزائد إن سلمت وإال خري : كسارق وله يف تعدي كمستأجر: نقصت للسوق أو رجع هبا من سفر ولو بعد
كصبغه يف قيمته وأخذ ثوبه :  حري فيهفيه ويف قيمتها وقته وإن تعيب وإن قل ككسر هنديها أو جين هو أو أجنيب

ودفع قيمة الصبغ ويف بنائه يف أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة مل يتوهلا ومنفعة البضع واحلر بالتفويت كحر 
باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غريمها بالفوات وهل يضمن شاكيه ملغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو اجلميع أو 

ه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن مل ميوه ورجع عليه بفضلة أخفاها والقول له يف تلفه ونعته ال؟ أقوال وملك
إمضاء بيعه ونقض عتق املشتري وإجازته وضمن مشتر مل : كمشتر منه مث غرم آلخر رؤيته ولربه: وقدره وحلف

كهو وإال بديء بالغاصب : علما يعلم يف عمد ال مساوي وغلة وهل اخلطأ كالعمد؟ تأويالن ووارثه وموهوبه إن
آلخر على إقراره بالغصب كشاهد : ورجع عليه بغلة موهوبه فإن أعسر فعلى املوهوب ولفق شاهد بالغصب

لثان بغصبك وجعلت ذا يد ال مالكا إال أن حتلف مع شاهد امللك وميني القضاء وإن ادعت استكراها على : مبلكك
كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذهنا : جان على بعض غالبا فإن أفات املقصود: حدت له واملتعدي: غري الئق بال تعلق

كلنب بقرة : أو طيلسانه أو لنب شاة هو املقصود وقلع عيين عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن مل يفته فنقصه
طلقا ويف أجرة ويد عبد أو عينه وعتق عليه إن قوم وال منع لصاحبه يف الفاحش على األرجح ورفا الثوب م

  .قوالن: الطبيب

  فصل يف بيان أحكام اإلستحقاق

  ١فصل يف بيان أحكام اإلستحقاق 
  أخذ بال شيء وإال فله قلعه إن مل: وإن زرع فاستحقت فإن مل ينتفع بالزرع

  ـــــــ



هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغري عوض فيخرج العتق ومطلق رفع : قال ابن عرفة -١
  ].  ٢٩٥/  ٥: مواهب اجلليل[ مللك مبلك بعده دما وجد يف املقاسم بعد بيعه أو قسمه ألنه ال يؤخذ إال بثمن ا

كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت حبرثها فيما : يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على املختار وإال فكراء السنة
أعط كراء سنة وإال أسلمها بال شيء ويف : قيل لهبني مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء احلرث فإن أىب 

سنني يفسخ أو ميضي إن عرف النسبة وال خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد األول وأمن هو والغلة لذي 
كوارث طرأ : كوارث وموهوب ومشتر منه إن مل يعلموا خبالف ذي دين على وارث: الشبهة أو اجملهول للحكم

: فله دفع قيمة األرض فإن أىب: أعطه قيمته قائما فإن أىب: قيل للمالك: ع وإن غرس أو بىنعلى مثله إال أن ينتف
فالنقض وضمن قيمة املستحقة وولدها يوم احلكم واألقل إن أخذ دية ال : فشريكان بالقيمة يوم احلكم إال احملبسة

أبرأه مكريه كسارق عبد مث استحق فللمستحق النقض وقيمة اهلدم وإن : صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا
فكاملبيع ورجع للتقومي وله ترد أحد : إال القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض: خبالف مستحق مدعي حرية

عبدين استحق أفضلهما حبرية كأن صاحل عن عيب بآخر وهل يقوم األول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويالن وإن 
كإنكار على األرجح ال إىل اخلصومة ومابيد :  مقر به مل يفت وإال ففي عوضهرجع يف: صاحل فاستحق ما بيد مدعيه

داره : كعلمه صحة ذلك بائعه ال إن قال: املدعى عليه ففي اإلنكار يرجع مبا دفع وإال فبقيمته ويف اإلقرار ال يرجع
د أو مكاتب أو عمرى ويف عرض بعرض مبا خرج من يده أو قيمته إال نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عب

: إن عرف باحلرية وأخذ السيد ما بيع ومل يفت بالثمن: مل يضمن وصي وحاج: وإن أنفذت وصية مستحق برق
  .كما لو دبر أو كرب صغري: كمشهود مبوته إن عذرت بينته وإال فكالغاصب ومافات فالثمن

  باب يف حقيقة الشفعة وأحكامها

  وأحكامها ١باب يف حقيقة الشفعة
كسلطان ال حمبس عليه أو : كذميني حتاكموا إلينا أو حمبسا ليحبس: أخذ شريك ولو ذميا باع املسلم لذمي: ةالشفع

ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء ويف ناظر املرياث قوالن ممن جتدد ملكه الالزم اختيارا مبعاوضة 
ع جزء عقارا ولو مناقال به إن انقسم وفيها ولو موصى ببيعه للمساكني على األصح واملختار ال موصى له ببي

تردد أو قيمة : اإلطالق وعمل به مبثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دالل وعقد شراء ويف املكس
إن صاحب غريه ولزم املشتري الباقي وإىل أجله إن أيسر : كخلع وصلح عمد وجزاف نقد ومبا خيصه: الشقص يف

ال عجل الثمن إال أن يتساويا عدما على املختار وال جيوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنيب وإ ٢أو ضمنه مليء
مث ال يأخذ له أو باع قبل أخذه خبالف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو  ٣ماال ليأخذ ويربح

ة وباذجنان ولو مفردة إال أن تيبس معري وقدم املعري بنقضه أو مثنه إن مضى ما يعار له وإال فقائما وكثمرة ومقتا
ما مل تيبس أو جتذ وهل هو خالف؟ تأويالن وإن اشترى أصلها : أخذها: وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها

  أخذت وإن أبرت ورجع باملؤنة وكبئر مل تقسم أرضها وإال: فقط
  ـــــــ

يف اجلاهلية كان إذا إشترى حائطا أو واألصل يف تسميتها بذلك هو أن الرجل : قال ابن رشد يف املقدمات -١
منزال أو شقصا من حائط أو منزل أتاه اجملاور أو الشريك فشفع له يف أن يوليه أياه ليتصل له امللك أو يندفع عنه 



كذا يف مواهب : [ مشفوعا عليه: الضرر حىت يشفعه فيه فسمي ذلك شفعه ومسي اآلخذ شفيعا واملأخوذ منه
  ]. ٣١٠/  ٥: اجلليل

  .إن كان الثمن ألجل فللشفيع أخذه بالثمن إىل ذلك األجل كان مليا أو أتى بضامن من ثقة مليء: يف املدونة -٢
خذ بشفيعتك ولك مائة دينار أرحبك فيها مل جيز ويرد ذلك : من وجبت له شفعة فأتاه أجنيب فقال: قال مالك -٣

  ].  ٤١٨/  ١٤: إن وقع وال جيوز أن يأخذه بشفعته لغريهأل املدونة

فال وأولت أيضا باملتحدة ال عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر 
كحائط وإرث وهبة بال ثواب وإال فبه بعده وخيار إال بعد مضيه ووجبت ملشتريه إن : قسم متبوعه وحيوان إال يف

قيمة إال ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع يف سبق ملك إال باع نصفني خيارا مث بتال فأمضى وبيع فسد إال أن يفوت فبال
أن ينكل أحدمها وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت هبدم أو بناء أو 

كأن علم فغاب إال أن يظن األوبة قبلها فعيق وحلف إن بعد وصدق إن أنكر : شهرين إن حضر العقد وإال سنة
ن غاب أوال أو أسقط لكذب يف الثمن وحلف أو يف املشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي ال إ: علمه

أو أب بال نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر املشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على األنصباء وترك 
كهبة وصدقة والثمن ملعطاه : ض وقفللشريك حصته وطولب باألخذ بعد اشترائه ال قبله ومل يلزمه إسقاطه وله نق

إن علم شفيعه ال إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك حبكم أو دفع مثن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو 
فله نقصه وإن : نظرا للمشتري إال كساعة ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن واملشتري إن سلم فإن سكت

كتعدد املشتري : مل تبعض:  سقطت وإن احتدت الصفقة وتعدت احلصص والبائعأجل ثالثا للنقد وإال: أنا آخذ: قال
على األصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد املشتري وملن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على املشتري أو 

كأخت ألب  كغريه ولو أقاله البائع إال أن يسلم قبلها؟ تأويالن وقدم مشاركه يف السهم وإن: على املشتري فقط
كذي سهم على وارث ووارث على موصى هلم مث الوارث مث األجنيب وأخذ بأي : أخذت سدسا ودخل على غريه

تردد وال يضمن نقصه فإن هدم وبىن فله قيمته : بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته ويف فسخ عقد كرائه
  .النقض أما: قائما وللشفيع

عنه أو أسقط لكذب يف الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو هلبة إن  لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض
رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا : حط عادة أو أشبه الثمن بعده وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها

 ١من فالقول للمشتريإال النقد فمثله ومل ينتقض ما بني الشفيع واملشتري وإن وقع قبلها بطلت وإن اختلفا يف الث
ككبري يرغب يف جماوره وإال فللشفيع وإن مل يشبها حلفا ورد إىل الوسط وإن نكل مشتر ففي : بيمني فيما يشبه

بطل البيع يف : فاستحق نصفها فقط واستشفع: األخذ مبا ادعى أو أدى قوالن وإن ابتاع أرضا بزرعها األخضر
جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه مث استحق جنان  كمشتري قطعة من: نصف الزرع لبقائه بال أرض

  املشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخري الشفيع أوال بني أن يشفع أو ال فيخري املبتاع يف رد ما بقي
  ـــــــ

 أن يأيت مبا ال وإذا اختلف الشفيع واملشتري يف الثمن صدق املبتاع ألنه مدعي عليه إلال: قال ابن القاسم - ١
  ]. ٢٠٤/  ١٤: املدونة[ يشبه مما ال يتغابن الناس مبثله فال يصدق 



  باب يف أحكام القسمة ومتعلقاهتا 

  باب يف أحكام القسمة ومتعلقاهتا

كاإلجارة ال يف غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة : كخدمة عبد شهرا وسكىن دار سنني: هتايؤ يف زمن: القسمة
حق وكفى قاسم ال مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغريه بالقيمة وأفرد كل نوع ومجع دور وهي متييز 

ولو بعال وسيحا إال معروفة  ١وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كامليل إن دعا إليه أحدهم
كل صنف كتفاح إن احتمل إال  تأويالن وأفرد: كالسكىن فالقول ملفردها وتؤولت أيضا خبالفه ويف العلو والسفل

كحائط فيه شجر خمتلفة أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر وأخذ وارث 
قطنية واآلخر قمحا وخيار أحدمها كالبيع وغرس أخرى إن انقلعت : عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه وأخذ أحدمها

هنرك اجلاري يف أرضه ومحلت يف طرح كناسته على العرف شجرتك من أرض غريك إن مل تكن أضر كغرسه جبانب 
ومل تطرح على حافته إن وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت املال ال شهادته ويف قفيز أخذ أحدمها ثلثيه واآلخر ثلثه 

إن أخذ أحدمها عشرة دراهم وعشرين قفيزا : ال إن زاد عينا أو كيال لدناءة ويف كثالثني قفيزا أو وثالثني درمها
اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإال ندبت ومجع بز ولو كصوف وحرير ال 

كيافوتة أو كجفري : كقسمه بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كبعل وذات بئر أو غرب ومثر أو زرع إن مل جيذاه
ة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واحتد من كبقل إال التمر أو العنب إذا اختلفت حاج: أو يف أصله باخلرص

  ال متر وقسم بالقرعة بالتحرى كالبلح: بسر أو رطب
  ـــــــ

إذا دعا أحد اإلشراك إىل قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غريها : قال ابن القاسم -١
  ].  ٣٣٨/  ٥: كليلالتاج واإل[ وشركتهم بإرث أو شراء أو غريه جرب على القسم من أباه 

كبائعه املستثين مثرته حىت يسلم أو فيه تراجع إال أن يقل أو لنب يف ضروع إال لفضل بني : الكبري وسقى ذو األصل
: أو قسموا بال خمرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه االنتفاع وال جيرب على قسم جمرى املاء وقسم بالقلد

كذي سهم وورثة وكيتب الشركاء : إال برضاهم إال مع كزوجة فيجمعوا أوالكسترة بينهما وال جيمع بني عاصبني 
مث رمى أو كتب املقسوم وأعطى كال لكل ومنع اشتراء اخلارج ولزم ونظر يف دعوى جورأو غلط وحلف املنكر 

يكه كاملراضاة إن أدخال مقوما وأجرب هلا كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شر: فإن تفاحش أو ثبتا نقضت
رد نصف : كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا باألكثر فله ردها فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: مفردة ال

قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما وإال رجع بنصف املعيب مما بيده مثنا 
كطرو غرمي أو موصى له بعدد على : يف األكثر خري ال ربع وفسخت: واملعيب بينهما وإن استحق نصف أو ثلث

فعليه إن : كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر: ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث واملقسوم
فعليه إن مل يعلموا : كبيعهم بال غنب واستوىف مما وجد مث تراجعوا ومن أعسر: مل يعلموا وإن دفع مجيع الورثة مضت

غرمي أو وارث أو موصى له على مثله أو موصي له جبزء على وارث اتبع كال حبصته وأخرت ال دين  :وإن طرأ
كقاض عن غائب ال ذي شرطة أو كنف أخا أو : أب أو وصي وملتقط: قوالن وقسم عن صغري: حلمل ويف الوصية

  .ة أو مراضاة؟ تأويالنقسم خنلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقل: أب عن كبري وإن غاب وفيها



  باب يف بيان أحكام القراض 

  باب يف بيان أحكام القراض

ال بدين عليه  ٢مسلم جبزء من رحبه إن علم قدرمها ولو مغشوشا ١توكيل على جتر يف نقد مضروب: القراض 
كفلوس وعرض إن : واستمر ما مل يقبض أو حيضره ويشهد وال برهن أو وديعة ولو بيده وال بترب مل يتعامل به ببلده
كلك شرك وال عادة : توىل بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف مث يعمل فأجر مثله يف توليه مث قراض مثله يف رحبه
كاختالفهما يف الربح : أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فالن مث اجتر يف مثنها أو بدين أو ما يقل وجوده

كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه خبالف غالم غري : مثله يف الذمة أجرة: وادعيا ما ال يشبه وفيما فسد غريه
عني بنصيب له وكأن خييط أو خيرز أو يشارك أو خيلط أو يبضع أو يزرع أو ال يشتري إىل بلد كذا أو بعد اشترائه 

: النشر والطيك: كأن أخذ ماال ليخرج به لبلد فيشتري وعليه: إن أخربه فقرض أو عني شخصا أو زمنا أو حمال
قل أو كثر ورضامها بعد على ذلك وزكاته على أحدمها وهو للمشترط : اخلفيفني واألجر إن استأجر وجاز جزء

عمل غالم ربه أو : وإن مل جتب والربح ألحدمها أو لغريمها وضمنه يف الربح له إن مل ينفه ومل يسم قراضا وشرطه
رخصا وشارك إن زاد مؤجال بقيمته : ن خاف بتقدمي أحدمهادابته يف الكثري وخلطه وإن مباله وهو الصواب إ

قبوله : إن مل حيجر عليه قبل شغله وادفع يل فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: وسفره
  إن كان

  ـــــــ
لبلد الذي القراض جائز بالدنانري والدراهم وكذلك النقر واإلتبار أعين اهلذب والفضة يف ا: قال ابن شاس -١

  ]. ٣٥٧/  ٥: التاج واإلكليل[ جيري فيه وال يتعامل عندهم باملسكوك 
ال جيوز القراض به مضروبا كان أو غري : املغشوش من الذهب والفضة حكي عبد الوهاب: قال الباجي -٢

[ ز إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف مل حي: مضروب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
  ].  ٣٥٨/  ٥: التاج واإلكليل

اجلميع والثمن عني ومقارضة عبده وأجريه ودفع مالني أو متعاقبني قبل شغل األول وإن مبختلفني إن شرطا خلطا أو 
إن ال ينزل : كنضوض األول إن ساوى واتفق جزؤمها اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه: شغله وإن مل يشترطه

بأن زرع أو ساعى مبوضع جور له أو حركه بعد : حر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالفواديا أو ميشي بليل أو بب
كخسره وإن قبل : موته عينا أو شارك وإن عامال أو بدين أو قارض بال إذن وغرم للعامل الثاين إن دخل على أكثر

أخذ شيئا فكأجنيب وال ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ال إن هناه عن العمل قبله أو جىن كل أو : عمله والربح هلما
جيوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر وال أخذه من غريه إن كان الثاين يشغله عن األول وال بيع ربه 

مل يلزم اخللف ولزمته :سلعة بال إذن وجرب خسره وما تلف وإن قبل عمله إال أن يقبض وله اخللف فإن تلف مجيعه
كالعمل وأنفق إن سافر ومل ينب بزوجته واحتمل املال لغري أهل وحج وغزو : بحفالر: السلعة وإن تعدد العامل

 ١باملعروف يف املال واستخدم إن تأهل ال دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج حلاجة وإن بعد أن اكترى وتزود
قيه وغري عامل فعلي ربه عتق عليه إن أيسر وإال بيع بقدر مثنه ورحبه قبله وعتق با: وإن اشترى من يعتق على ربه عاملا

رحبه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه باألكثر من قيمته أو مثنه ولو مل يكن يف املال فضل وإال فبقيمته إن : وللعامل



: غرم مثنه ورحبه وللقراض قيمته يومئذ إال رحبه فإن أعسر: أيسر فيهما وإال بيع مبا وجب وإن أعتق مشترى للعتق
قوم رهبا أو أبقي إن مل حتمل فإن أعسر اتبعه هبا وحبصة الولد أو باع له بقدر ماله : إن وطىء أمةبيع منه مبا لربه و

  كربه وإن: فسخه قبل عمله: فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل: وإن أحبل مشتراه للوطء
  ـــــــ

فليحسب نفقته وركوبه  فإن جتهز للسفر مبال أخذه قراضا من رجل اكترى وتزود مث أخذ قراضا ثانيا من غريه -١
  ]. ٩٤/  ١٢: املدونة[ على املالني باحلصص وكذلك إن أخذ ماال قراضا فسافر به ومبال نفسه فالنفقه على املالني 

فاحلاكم وإن مات فلوارثه األمني أن يكمله وإال أتى بأمني : تزود لسفر ومل يظعن وإال فلنضوضه وإن استنضه
لعامل يف تلفه وخسره ورده إىل ربه إن قبض بال بينة أو قال قراض وربه بضاعة كاألول وإال سلموا هدرا والقول ل

أنفقت من غريه ويف جزء إن ادعى مشبها واملال بيده وديعة وإن : بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال
وديعة : ن قالقرض يف قراض أو وديعة أو يف جزء قبل العمل مطلقا وإ: لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال

كقراض أخذ وإن مل يوجد وحاص غرماءه وتعني بوصية : ضمنه العامل إن عمل وملدعي الصحة ومن هلك وقبله
هبة وتولية ووسع أن يأيت بطعام كغريه إن مل يقصد التفضل وإال : وقدم صاحبه يف الصحة واملرض وال ينبغي لعامل

  .فليكافئه: فليتحلله فإن أىب

  ملساقاةباب يف بيان أحكام ا

  ١باب يف بيان أحكام املساقاة 
إمنا تصح مساقاة شجر وإن بعال ذي مثر مل حيل بيعه ومل خيلف إال تبعا جبزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت ال نقص 

كإبار وتنقية ودواب وأجراء : مجيع ما يفتقر إليه عرفا: من يف احلائط وال جتديد وال زيادة ألحدمها وعمل العامل
كزرع أو قصب وبصل ومقثأة : ال أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على األصح وأنفق وكسا

دن عجز ربه وخيف موته وبرز ومل يبد صالحه وهل كذلك الورد وحنوه والقطن؟ أو كاألول وعليه األكثر؟ 
جلزء وبذره العامل تأويالن وأقتت باجلذاذ ومحلت على األول إن مل يشترط ثان وكبياض خنل أو زرع إن وافق ا

كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع : وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإال فسد
زرعا وجاز زرع وشجر وإن غري تبع وحوائط وإن اختلفت جبزء إال يف صفقات وغائب إن وصف ووصله قبل 

كثر جدا بال حد وعامل دابة أو غالما يف الكبري وقسم طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدمها وسنني ما مل ت
الزيتون حبا كعصره على أحدمها وإصالح جدار وكنس عني وسد حظرية وإصالح ضفرية أو ما قل وتقابلهما هدرا 

أسلمه هدرا ومل تنفسخ بفلس ربه : ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ومحل على ضدها وضمن فإن عجز ومل جيد
ي ومساقاة وصي ومدين بال حجر ودفعه لذمي مل يعصر حصته مخرا ال مشاركة ربه أو إعطاء أرض مساق: وبيع

لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر مل يبلغ مخس سنني وهي تبلغ أثناءها وفسخت فاسدة بال عمل أو يف أثنائه 
  إن وجبت أجرة املثل وبعده: أو بعد سنة من أكثر
  ـــــــ

عقد على مؤنة النبات بقدر ال من غري غلته ال بلفظ بيع أو إجازة أو جعل فيدخل : املساقاة :قال ابن عرفة - ١
  ].  ٣٧٢/  ٥: مواهب اجلليل[ قوهلا ال بأس باملساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل 



ر أطعم أو مع بيع أو كمساقاته مع مث: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإال فمساقاة املثل: أجرة املثل
: اشترط عمل ربه أو دابة أو غالم وهو صغري أو محله ملنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف اجلزء بسنني أو حوائط

كبيعه ومل يعلم بفلسه وساقط : مل تنفسخ وليتحفظ منه: كاختالفهما ومل يشبها وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا
  .حط بنسبته: ول ملدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرطوالق ١كالثمرة: كليف: النخل

  ـــــــ
وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح أو غريه واجلريد والليف وتنب الزرع فبينهما : قال ابن القاسم -١

  ]. ١٤/  ١٢: املدونة [ على ما شرطا من األجزاء 

  باب يف أحكام املغارسة 

  باب يف أحكام املغارسة

إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء : كزعفران وقطن: رس وجازت املغارسة يف األصول أو ما يطول مكثهندب الغ
يف األرض والشجر ال يف أحدمها ودخل ما بني الشجر من األرض إن مل يستثنه أوال إن اتفقا على قدر معلو : معلوم

كاشتراطه على : ليه عند السكوت وصحتكتحديدها باإلمثار أو أجل ال بعده ومحال ع: تبلغه الشجر وال مثر دونه
كزرب ال ما عظم من بنيان وهل تلزم بالعقد؟ أو إال أن يشرع يف العمل؟ خالف وعمل : العامل ما خفت مؤتته

فهو على : العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غريه
  .ن يتركه أوالحقه إن شاء وعليه األجرة إال أ

كجعل وصرف ومساقاة وشركة : كعدده إال أن يعرف عند أهله ومنع مع بيع أو إجارة: ووجب بيان ما يغرس
ونكاح وقراض وقرض واقتسماها إن بلغ احلد املشترط أو توليا العمل وإن هلكت األشجار بعده فاألرض بينهما 

كبقل : ية أو كان له قدر خبالف العكس وليس له قبله جعلوال شيء للعامل فيما قل إن بطل اجلل إال أن يتميز بناح
محال على العرف والقول ملدعي الصحة إال أن يغلب الفساد وفسخت فاسدة إن : إال بإذن وإن اختلفا يف اجلزء

كانت بال عمل من العامل قبل ظهور فسادها وإال فهل متضي ويترادان األرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو 
غارسة كذلك فللعامل على رب األرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإال ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة كان عقد امل

  .فاسدة حال كوهنا كذلك؟ قوالن تردد
فلآلخر : كاملثلي يف غريها وإذا غرس أحد الشريكني أو بىن: رجع صاحبها مبثلها إن علمت: وما فات من غلة

  . الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما

  ب يف أحكام اإلجارة والكراءبا

  مدخل

  باب يف أحكام اإلجارة والكراء



أو بشرط أو عادة أو يف منفعة مضمونة مل يشرع فيها إال كري  ١كالبيع وعجل إن عني: صحة اإلجارة بعاقد وأجر
كمع جعل ال بيع وكجلد لسالخ أو خنالة : فاليسري وإال فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل املعني: حج
طحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من اآلن ومبا سقط أو خرج يف نفض زيتون أو عصره وكاحصد وادرس ل

ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو مبا تنبته إال كخشب ومحل طعام لبلد بنصفه إال أن يقبضه اآلن وكإن خطته اليوم 
: يه أجرهتا عكس لتكريها وكبيعه نصفافلك نصفه وهو للعامل وعل: بكذا وإال فبكذا واعمل على دابيت فما حصل

وجاز بنصف ما حيتطب عليها وصاع دقيق منه أو من  ٢بأن يبيع نصفا إال يف البلد إن أجال ومل يكن الثمن مثليا
فلك : واستئجار املالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت ٣زيت مل خيتلف

حاسب واستئجار مؤجر أو مستثىن منفعته والنقد فيه إن مل يتغري غالبا : استغىن فيها نصفه وكراء دابة لكذا على إن
والقصاص : وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت وعلى طرح ميتة
خالف وبيع  واألدب وعبد مخسة عشر عاما ويوم أو خياطة ثوب مثال وهل تفسد إن مجعهما وتساويا أو مطلقا؟

  دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر
  ـــــــ

استأجر أجريا بشيء بعينه من عرض أو ، من اكترى دابة لركوب أو محل أو اكترى دارا أ: قال ابن القاسم -١
حيوان أو طعام فتشاحا يف النقد ولك يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن مل 

  ]. ٣٣٣/  ٥: التاج واإلكليل[ بالنقد مل جيز الكراء  تكن سنتهم
من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غريها على أن يبيع له النصف اآلخر بالبلد جاز إن : قال مالك -٢

  ]. ٤٠٥/  ١١: املدونة[ ضرب لبيع ذلك أجال ما خال الطعام فإنه ال جيوز 
قفري من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت األجازة به ولو أجرته ال بأس أن تؤاجرة على طحن أردب بدرهم و -٣

  ].  ٤٠٦/  ١١: املدونة[ جاز ذلك : بطحنة لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها

كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن مل يأذن كأهل الطفل إذا محلت وموت إحدى الظئرين : واسترضاع والعرف يف
أن يتطوع هبا متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكوال ومنع زوج رضي من وموت أبيه ومل تقبض أجرة إال 

كعكسه وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط : وطء ولو مل يضر وسفر كأن ترضع معه وال يستتبع حضانة
مصب  كراكب وحافيت هنرك ليبين بيتا وطريق يف دار ومسيل: على آجره: اخللف كغنم مل تعني وإال فله اخللف

مرحاض ال ميزاب إال ملنزلك يف أرضه وكراء رحى ماء بطعام أو غريه وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على احلذاق 
كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر : وأخذها وإن مل تشترط وإجارة ماعون
دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر : وكراء كبيع كتبه وقراءة بلحن: دابة أو ثوب ملثله وتعليم فقه وفرائض

وبناء مسجد للكراء وسكىن فوقه مبنفعة تتقوم قدر على تسليمها بال استيفاء عني قصدا وال حظر وتعني ولو 
مصحفا وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على األحسن ال ألخذ مثرته أو شاة للبنها واغتفر 

كبيعها : لتتخذ كنيسة: على الثلث بالتقومي وال تعليم غناء أو دخول حائض ملسجد أو دار ما يف األرض ما مل يزد
متعلم ورضيع : كركعيت الفجر خبالف الكفاية وعني: لذلك وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على األرجح وال متعني

وذكورة وليس ودار وحانوت وبناء على جدار وحممل إن مل توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع 
كأجري خلدمة آجر نفسه : رعي أخرى إن مل يقو إال مبشارك أو تقل ومل يشترط خالفه وإال فأجره ملستأجره: لراع

  وعمل به يف اخليط ونقش الرحى وآلة ١وال يلزمه رعى الولد إال لعرف



  ـــــــ
منها أخلفه فتوالدت الغنم محال يف  إذا استؤجر على راعية غنم بأعياهنا وشرط رهبا أن ما مان: قال ابن القاسم -١

  ]. ٤٣٦/  ١١: املدونة[ رعاية الولد على عرف الناس فإن مل تكن له سنة مل يلزمه رعايتها 

عكس إكاف وشبهه ويف السري واملنازل واملعاليق والزاملة ووطائه مبحمل وبدل الطعام احملمول : بناء وإال فعلى ربه
أمني فال ضمان ولو شرط إثباته إن مل يأت بسمة امليت أو عثر بدهن أو طعام  كنزع الطيلسان قائلة وهو: وتوقريه

كسمسار إن ظهر خريه : كحارس ولو محاميا وأجري لصانع: بآنية فانكسرت ومل يتعد أو انقطع احلبل ومل يغر بفعل
ل فقيمته يوم على األظهر وتويت غرقت سفينته بفعل سائغ ال إن خالف مرعى شرط أو أنزى بال إذن أو غر بفع

التلف أو صانع يف مصنوعه ال غريه ولو حمتاجا له عمل وإن ببينة أو بال أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته 
فتسقط األجرة وإال أن حيضره بشرطه وصدق إن ادعى : يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا ألخذه إال أن تقوم بينة
فنوزع وفسخت بتلف ما يستوىف منه ال به إال صيب : صبغاخوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس أو 

تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان 
بإغالق احلوانيت ومحل ظئر أو مرض ال تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إال أن يرجع يف بقيته 

 تصح وخري إن تبني أنه سارق وبرشد صغري عقد عليه أو على سلعه ويل إال لظن عدم خبالف مرض دابة بسفر مث
كسفيه ثالث سنني ومبوت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على األصح ال بإقرار : بلوغه وبقي كالشهر

أو بعتق  املالك أو خلف رب دابة يف غري معني أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر احلاكم إن مل يكف
  .عبد وحكمه على الرق وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها

  فصل يف أحكام كراء الدواب 

  فصل يف أحكام كراء الدواب

  وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام رهبا أو عليه 

م مالكل وعلى محل آدمي أو لريكبها يف حوائجه أو ليطحن هبا شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن مل يس ١طعامك
مل يره ومل يلزمه الفادح خبالف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوهبا الثالث ال مجعة وكره املتوسط وكراء دابة شهرا 
إن مل ينقد والرضا بغري املعينة اهلالكة إن مل ينقد أو نقد واضطر وفعل املستأجر عليه ودونه ومحل برؤيته أو كيله أو 

 تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن مل يعب عليه وإال فال إال من املكتري فقط إن اقتصا أو بعد وزنه أو عده إن مل
: سري كثري واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة األجري ال محل من مرض وال اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغريها

ينت إال بشرط اخللف أو ليحمل عليها كدواب لرجال أو ألمكنة أو مل يكن العرف نقد معني وإن نقد أو بدنانري ع
ما شاء أو ملكان شاء أو ليشيع رجال أو مبثل كراء الناس أو إن وصلت يف كذا فبكذا أو لينتقل لبلد وإن ساوت إال 

كالسفينة وضمن إن أكرى لغري أمني أو عطبت : بإذن كإردافه خلفك أو محل معك والكراء لك إن مل حتمل زنة
كأن مل تعطب إال أن حيبسها كثريا فله كراء الزائد أو قيمتها ولك : عطب به وإال فالكراءبزيادة مسافة أو محل ت

كأن يطحن لك كل يوم أردبني بدرهم فوجد ال يطحن إال أردبا : فسخ عضوض أو مجوح أو أعشى أو دبره فاحشا
  .وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فال لك وال عليك



  ـــــــ
من رجل على أن عليك رحلتها ظاو تكتري دابة بعلفها أو أجريا بطعامه أو إبال على  وال بأس أن تكترى إبال -١

أن عليك علفها أو طعام رهبا أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز وإن مل توصف النفقه ألهنا 
  ]. ٤٧٠/  ١١: املدونة[ معروف 

  بها فصل يف أحكام كراء احلمام والدار واألرض وما يناس

  فصل يف أحكام كراء احلمام والدار واألرض وما يناسبها

  أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن ٢كبيعها: جاز كراء محام ودار غائبة
  ـــــــ

رؤية متقدمة وينقده كالبيع مث ال رد له إن ، ال بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أ -٢
  ].  ٥٥٥/  ١٣: املدونة[ جيوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد ال تتغري يف مثلة وجدها على الصفة وإمنا 

: لزم إن ملك البقية وعدم بيان االبتداء ومحل من حني العقد ومشاهرة ومل يلزم هلما إال بنقد فقدره: سكن يوما
وإن  ١عشرا إن مل ينقد تأويالن وأرض مطر: كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إىل كذا ويف سنة بكذا
وقدر من أرضك إن عني أو تساوت وعلى  ٢سنة إال املأمونة كالنيل واملعينة فيجوز وجيب يف مأمونة النيل إذا رويت

أن حيرثها ثالثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنني لذي شجر هبا سنني مستقبلة وإن لغريك الزرع وشرط كنس 
إن مل جيب أو من عند املكتري أو محيم أهل ذي احلمام أو نورهتم مرحاض أو مرمة أو تطني من كراء وجب ال 

مبحاباة أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا : مطلقا أو مل يعني بناء وغرس وبعضه أضر وال عرف وكراء وكيل
فهو لرب األرض أو نصفه والسنة يف املطر باحلصاد ويف السقي بالشهور فإن متت وله زرع اخضر فبكراء : انقضت

الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابال فهو لرب األرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن مثل 
فسد جلائحة أو غرق بعد وقت احلرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو اهندمت شرفات البيت أو سكن أجنيب بعضه ال 

و مل يأت بسلم لألعلى أو عطش بعض إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو اهندم بيت فيها أو سكننه مكريه أ
األرض أو غرق فبحصته وخري يف مضر كهطل فإن بقي فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إال أن يصاحلوا 
على األرض؟ تأويالن عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ومل جيرب آجر على إصالح 

  ملدة قبل خروجه وإن اكتريامطلقا خبالف ساكن أصلح له بقية ا
  ـــــــ

وال بأس بكراء أرض املكري عشر سنني إن مل ينقد فإن شرط النقد اكراء وإن اكتراها سنني : قال ابن القاسم -١
  ]. ٤٤١/  ٥: التاج واإلكليل[ وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا 

فيجب : ل وأرض السقي واملطر فأما أرض النيلوتنقسم يف وجوب النقد على قسمني أرض الني: قال ابن رشد -٢
النقد فيها إذا رويت ألهنا ال حتتاج إىل السقي فيما يستقبل فبالري يكون املكتري قابضا ملا اكترى وأما أرض السقي 

  ]. ٤٤١/  ٥: التاج واإلكليل[ واملطر فال جيب على املكتري فيها دفع الكراء حىت يتم الزرع ويستغين عن املاء 



تا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإال أكري عليهما وإن غارت عني مكرى سنني بعد زرعه نفقت حصة سنة حانو
: فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فال كراء إال أن تبني والقول لألجري أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال

: رده فلربه وإن بال بينة وإن ادعاه وقالوديعة أو خولف يف الصفة ويف األجرة إن أشبه وحازا ال كبناء وال يف 
دفع قيمة الصبغ بيمني إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع : سرق مين وأراد أخذه

فمثل سويقه وله : حلفا واشتركا ال إن ختالفا يف لت السويق وأىب من دفع ما قال الالت: فال ميني وإال: قيمته أبيض
بل : مبائة لربقة وقال: فلمكتريه بيمني وإن قال: يف عدم قبض األجرة وإن بلغا الغاية إال لطول: وللجمال بيمني

وإن نقد وإال فكفوت املبيع وللمكري يف املسافة فقط إن أشبه قوله : حلفا وفسخ إن عدم السري أو قل: إلفريقية
ال إال أن حيلف على ما ادعى فله حصة املسافة حلف املكتري ولزم اجلمال ما ق: فقط أو أشبها وانتقد وإن مل ينتقد

أكريتك للمدينة مبائة : حلفا وفسخ بكراء املثل فيما مشى وإن قال: على دعوى املكتري وفسخ الباقي وإن مل يشبها
وإن مل ينتقد فللجمال يف املسافة  ١بل ملكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ: وبلغاها وقال

تري يف حصتها مما ذكر بعد ميينها وإن أشبه قول املكري فقط فالقول له بيمني وإن أقاما بينة قضي بأعدهلما وللمك
وإال سقطتا وإن قال اكتريت عشرا خبمسني وقال مخسا مبائة حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ومل ينقد فلرهبا ما أقر به 

حلفا ووجب كراء املثل فيما مضى وفسخ الباقي : بهااملكتري إن أشبه وحلف وإال فقول رهبا إن أشبه فإن مل يش
  مطلقا وإن نقد فتردد

  ـــــــ
بل مخس سنني مبائة : اكتريت األرض عشر سنني خبمسني دينارا وقال رهبا: إن قال املكتري: قال ابن القاسم -١

  ]. ٣١٢/  ١٤: املدونة[ دينار فإن حبضرة الكراء حتالفا وتفاسخا 

  ما يتعلق به باب يف أحكام اجلعل و

  باب يف أحكام اجلعل وما يتعلق به

صحة اجلعل بالتزام أهل اإلجارة جعال علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إال أن يستأجر على التمام فبنسبة 
الثاين وإن استحق ولو حبرية خبالف موته بال تقدير زمن إال بشرط ترك مىت شاء وال نقد مشترط يف كل ما جاز فيه 

جارة بال عكس ولو يف الكثري إال كبيع سلع كثرية ال يأخذ شيئا إال باجلميع ويف شرط منفعة اجلاعل قوالن وملن اإل
مل يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد ختالفهما ولربه تركه وإال فالنفقة وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته 

الفسخ ولزمت اجلاعل بالشروع ويف الفاسد جعل املثل إال ولكليهما  ١وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه
  .جبعل مطلقا فأجرته
  ـــــــ

من جعل لرجلني يف عبد أبق منه جعلني خمتلفني لواحد إن أتى به عشرة ولآلخران أتى به مخسة فأتيا : قال مالك -١
  ].  ٤٥٩/  ١١: املدونة[ مجيعا فالعشرة بينهما على الثلث والثلثني 

  ان إحياء املوات باب يف بي

  باب يف بيان إحياء املوات



كمحتطب ومرعى يلحق غدوا : موات األرض ما سلم عن االختصاض بعمارة ولو اندرست إالص إلحياء وحبرميها
ورواحا لبلد وما ال يضيق على وارد وال يضر مبا لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار 

لكل االنتفاع ما مل يضر باآلخر وبإقطاع اإلمام وال يقطع معمور العنوة ملكا وحبمى إمام وال ختتص حمفوفة بأمالك و
حمتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو وافتقر إلذن وإن مسلما إن قرب وإال فلإلمام إمضاؤه أو جعله متعديا خبالف 

بغرس وحبرث وحتريك أرض وبقطع البعيد ولو ذميا بغري جزيرة العرب واإلحياء بتفجري ماء وبإخراجه وببناء و
شجر وبكسر حجرها وتسويتها ال بتحويط ورعي كإل وحفر بئر ماشية وجاز مبسجد سكىن لرجل جترد للعبادة 

كمنزل حتته : إن خاف سبعا: وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف مبسجد بادية وإناء لبول
ن يبصق بأرضه وحكه وتعليم صيب وبيع وشراء وسل سيف كإخراج ريح ومكث بنجس وكره أ: ومنع عكسه

وإنشاد ضالة وهتف مبيت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ ولذي مأجل 
وبئر ومرسال مطر كماء ميلكه منعه وبيعه إال من خيف عليه وال مثن معه واألرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف 

كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن مل يبني امللكية وبدىء : ئره وأخذ يصلح وأجرب عليهعلى زرع جاره هبدم ب
مبسافر وله على احلاضر عارية آلة مث حاضر مث دابة رهبا جبميع الري وإال بنفس اجملهود وإن سال مطر مبباح سقي 

كالنيل وإن ملك أوال : لنيفكحائطني وقسم للمتقاب: األعلى إن تقدم للكعب وأمر صاحب األعلى بالتسوية وإال
قسم بقلد أو غريه وأقرع للتشاح يف السبق وال مينع صيد مسك وإن من ملكه وهل يف أرض العنوة فقط؟ أو إال أن 

  . يصيد املالك؟ تأويالن وكإل بفحص وعفاء مل يكتنفه زرعه خبالف مرجه ومحاه

  باب يف بيان أحكام الوقف

  ١باب يف بيان أحكام الوقف 
كطعام تردد على : كعبد على مرضى مل يقصد ضرره ويف وقف: ٢لوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقاصح وقف مم
كمن سيولد وذمي وإن مل تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه : أهل للتملك

بنيه دون بناته أو عاد بعد صرفه يف مصرف وبطل على مصرفه وبطل على معصية وحريب وكافر لكمسجد أو على 
لسكىن مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على حمجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو 

مل حيزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ويل صغري أو مل خيل بني الناس وبني كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إال 
تكن دار سكناه أو على وارث مبرض موته إال معقبا خرج من ثلثه فكمرياث حملجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ومل 

: كثالثة أوالد وأربعة أوالد أوالد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخالن فيما لألوالد وأربعة أسباعه لولد الولد: للوارث
لولد حببست وقف وانتقض القسم حبدوث ولدكموته على األصح ال الزوجة واألم فيدخالن ودخال فيما زيد ل

وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة ال تنقطع أو جملهول وإن حصر ورجع إن انقطع ألقرب فقراء عصبة احملبس 
قدم البنات وعلى اثنني وبعدمها على الفقراء نصيب من مات هلم إال كعلى : وامرأة لو رجلت عصب فإن ضاق

مثلها وإال وقف هلا وصدقة لفالن فله أو للمساكني ويف كقنطرة ومل يرج عودها يف  ٣عشرة حياهتم فيملك بعدهم
كتسوية أنثى بذكر وال التأبيد وال تعيني مصرفه : ٤فرق مثنها باالجتهاد وال يشترط التنجيز ومحل يف اإلطالق عليه

  وصرف يف غالب
  ـــــــ

تقديرا فتخرج  إعطاء منفعة شي مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه ولو:الوقف مصدرا: قال ابن عرفة -١



  ]. ١٨/  ٦: التاج واإلكليل[ إخل ...عطية الذوات والعارية
من حبس رقيقا أو دواب يف سبيل اهللا استعملوا يف ذلك ومل يبايعوا وال بأس أن حيبس الرجل الثياب والسروج  -٢

  ]. ٩٩/  ١٥[ وادواب 
م رجع مليكا اتفاقا واختلف إن مل حياهت: حبس على هؤالء النفر وضرب أجال أو قال: إن قال: قال اللخمي -٣

  ]. ٣٠/  ٦: التاج واإلكليل[ يسلم أجال وال حياة 
ال خالف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه ال رجوع له يف ذلك ويقضي عليه بذلك إن كان : قال ابن رشد -٤

  ].  ٣٢/  ٦: التاج واإلكليل[ ملعني اتفاقا ولغري معني باختالف 

ل مستحقه إالص املعني األهل فإن رد فكمنقطع واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو وإال فالفقراء وال قبو
ناظر أو تبدئة فالن بكذا وإن من غلة ثاين عام أو إن مل يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من احملبس عليه باع 

: صالحه على مستحقهكعلى ولدي وال ولد له ال بشرط إ: أو إن تسور عليه قاض أو غريه رجع له أو لوارثه
كأرض موظفة إال من غلتها على األصح أو عدم بدء بإصالحه أو بنفقته وأخرج الساكن املوقوف عليه للسكىن إن 

  .مل يصلح لتكرى له
ما ال ينتفع به من غري : كما لو كلب وبيع: بيع وعوض به سالح: وأنفق يف فرس لكغزو من بيت املال فإن عدم

ن أتلف وفضل الذكور وما كرب من اإلناث يف إناث ال عقار وإن خرب ونقض ولو بغري عقار يف مثله أو شقصه كأ
خرب إال لتوسيع كمسجد ولو جربا وأمروا جبعل مثنه لغريه ومن هدم وقفا فعليه إعادته وتناول الذرية وولد فالن 

الد أوالدي وبين وبين بين وفالنة أو الذكور واإلناث وأوالدهم احلافد ال نسلي وعقيب وولدي وولدي وأوالدي وأو
ويف على ولدي وولدهم قوالن واإلخوة األنثى ورجال إخويت ونساؤهم الصغري وبين أيب إخوته الذكور وأوالدهم 
وآيل وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت وأقاريب أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ومواليه املعتق وولده ومعتق 

 وصغري من مل يبلغ وشاب وحدث لألربعني وإال فكهل للستني وإال أبيه وابنه وقومه عصبته فقط وطفل وصيب
فشيخ ومشل كل واحد من طفل وما بعده األنثى ك األرمل وامللك للواقف ال الغلة فله ولوارثه منع من يريد 

 إصالحه وال يفسخ كراؤه لزيادة وال يقسم إال ماض زمنه وأكرى ناظره إن كان على معني كالسنتني وملن مرجعها
له كالعشر وإن بىن حمبس عليه فمات ومل يبني فهو وقف وعلى من ال حياط هبم أو على قوم وأعقاهبم أو على كولده 
  .ومل يعينهم فضل املوىل أهل احلاجة والعيال يف غلة وسكىن ومل خيرج ساكن لغريه إال بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد

  باب يف أحكام اهلبة ومتعلقاهتا 

  بة ومتعلقاهتاباب يف أحكام اهل

ولثواب اآلخرة صدقة وصحت يف كل مملوك ينقل ممن له تربع هبا وإن جمهوال أو كلبا  ١متليك بال عوض: اهلبة 
وإال فكالرهن ورهنا مل يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرهتنه وإال قضي بفكه إن  ٢ودينا وهو إبراء إن وهب ملن عليه

وإن بال : كتحلية ولده ال بابن مع قوله داره وحيز: أو مفهمها وإن بفعلكان مما يعجل وإال بقي لبعد األجل بصيغة 
إذن وأجرب عليه وبطلت إن تأخر لدين حميط أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد وال قيمة أو 

ن باع كأن دفعت ملن يتصدق عنك مبال ومل تشهد ال إ: استصحب هدية أو أرسلها مث مات أو املعينة له إن مل يشهد
أو جن أو مرض واتصال مبوته أو وهب " رويت بفتح الطاء وكسرها"واهب قبل علم املوهوب وإال فالثمن للمعطي 



ملودع ومل يقبل ملوته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن 
ومودع إن علم ال غاصب ومرهتن ومستأجر إال أن يهب  أو مل يعلم هبا إال بعد موته وحوز خمدم ومستعري مطلقا

اإلجارة وال إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق هبا خبالف سنة أو رجع خمتفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد 
إال ماال يعرف : الزوجني لآلخر متاعا وهبة زوجة دار سكناها لزوجها ال العكس وال إن بقيت عنده إال حملجوره

بطل فقط واألكثر بطل : ه ولو ختم عليه ودار سكناه إال أن يسكن أقلها ويكري له األكثر وإن سكن النصفبعين
كحبس عليكما وهو آلخركما ملكا ال : اجلميع وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه

  :الرقىب كذوى دارين قاال
  ـــــــ

  ]. ٤٩/  ٦: التاج واإلكليل[ وهي متليك مشول بغري عوض إنشائي : يةاهلبة أحد أنواع العط: قال ابن عرفة -١
[ ال أقبل بقي الدين حباله : قد قبلت قبض وإذا فبلت سقط الدين وإن قلت: من وهبك دينا له عليك فقولك -٢

  ].  ٨٧/  ١٥: املدونة

هوب له أو فرس ملن يغزو سنني كهبة خنل واستثناء مثرهتا سنني والسقي على املو: إن مت قبلي فهما يل وإال فلك
وإن جمنونا ولو  ١كأم فقط وهبت ذا أب: وينفق عليه املدفوع له وال يبيعه لبعد األجل ولألب اعتصارها من ولده

كصدقة بال شرط إن مل تفت ال حبوالة سوق بل بزيد أو نقص ومل ينكح أو : تيتم على املختار إال فيما أريد به اآلخرة
يبا أو ميرض كواهب إال أن يهب على هذه األحوال أو يزول املرض على املختار وكره متلك هلا أو يطأ ث ٢يداين

صدقة بغري مرياث وال يركبها أو يأكل من غلتها وهل إال أن يرضى االبن الكبري بشرب اللنب؟ تأويالن وينفق على 
تعيينه وصدق واهب فيه إن مل أب افتقر منها وتقومي جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم ب

يشهد عرف بضده وإن لعرس وهل حيلف أو إن أشكل تأويالن يف غري املسكوك إال لشرط وهبة أحد الزوجني 
لآلخر ولقادم عند قدومه وإن فقريا لغين وال يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها ال املوهوب له القيمة إال لفوت بزيد 

أثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إال كحطب فال يلزمه قبوله وللمأذون ولألب يف أو نقص وله منعها حىت يقبضه و
مال ولده اهلبة للثواب وإن قال داري صدقة بيمني مطلقا أو بغريها ومل يعني مل يقض عليه خبالف املعني ويف مسجد 

  قوالن وقضي بني مسلم وذمي فيها حبكمنا: معني
  ـــــــ

أو حنلت لولدها الصغار وال أب هلم فليس هلا أن تعتصر ألنه يتيم وال يعتصر من يتيم  ما وهبت األم: قال مالك -١
  ].١٣٥/  ١٥: التاج واإلكليل[ وبعد ذلك كالصدقة عليه

ولألب أن يعتصر ما وهب أو حنل لبنيه الصغار والكبار وإن مل يكن للصغار أم ألن اليتيم إمنا هو : قال مالك -٢
/  ١٥: املدونة[ أو يستحدثوا دينا ألنه إمنا أنكح لغناه وملا أعطى وعليه داينه الناس من قبل األب مامل ينكحو 

١٣٥ .[  

  باب يف اللقطة والضالة واآلبق واللقيط 

  باب يف اللقطة والضالة واآلبق واللقيط



ني بال مي ٢وإن كلبا وفرسا ومحارا ورد مبعرفة مشدود فيه وبه وعدده ١عرض للضياع: مال معصوم: اللقطة 
كبينتني مل يؤرخا وإال : ٣حلفا وقسمت: وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وصف ثان وصف أول ومل ينب هبا

فلألقدم وال ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغريه واستؤين بالواحدة إن جهل غريها ال غلط على األظهر 
و فيحرم وإال كره على األحسن وتعريفه سنة ال إن علم خيانته ه: ومل يضر جهله بقدره ووجب أخذه خلوف خائن

بكباب مسجد يف كل يومني أو ثالثة بنفسه أو مبن يثق به أو بأجرة منها إن مل : ولو كدلو ال تافها مبظان طلبها
يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما وال يذكر جنسها على املختار ودفعت حلرب إن وجدت بقرية ذمة وله 

: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إال بقرب: دق أو التملك ولو مبكة ضامنا فيهماحبسها بعده أو التص
كبقر مبحل خوف وإال : بفيفاء: فتأويالن وذو الرق كذلك وقبل السنة يف رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة

وركوب دابة : ء مضموناكرا: عرفت مث تركت مبحلها وكراء بقر وحنوها يف علفها: تركت كإبل وإن أخذت
ملوضعه وإال ضمن وغالهتا دون نسلها وخري رهبا بني فكها بالنفقة أو إسالمها وإن باعها بعدها فما لرهبا إال الثمن 

الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إال أن : فله أخذها وللملتقط: خبالف ما لو وجدها بيد املسكني أو مبتاع منه
  يتصدق هبا عن نفسه

  ـــــــ
  ]. ٦٩/  ٦: التاج واإلكليل[ مال وجد بغري حرز حمترما ليس حيوانا ناطقا وال نعما : اللقطة: قال ابن عرفة -١
من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدهتا لزمه أن يدفعها إليه وجيربه السلطان : يف املدونة -٢

  .على ذلك
خر فوصف مثل ما وصف األول أو أقام بينة أن تلك اللقطة وإن دفعها ملن عرف عفاصها ووكاءها مث جاء آ -٣

  ].  ١٧٤/  ١٥: املدونة[ كانت له مل يضمنها ألنه دفعها بأمر جيوز له 

وإن نقصت بعد نية متلكها فلرهبا أخذها أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن مل يعط من 
دفون حتته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا الفيءق إال أن ميلك كهبة أو يوجد معه أو م

والقول له إنه مل ينفق حسبة وهو حر ووالؤه للمسلمني وحكم بإسالمه يف قرى املسلمني كأن مل يكن فيها إال بيتان 
أخذه إال إن التقطه مسلم وإن يف قرى الشرك فمشرك ومل يلحق مبلتقطه وال غريه إال ببينة أو بوجه وال يرده بعد 

  .أن يأخذه لريفعه للحاكم فلم يقبله واملوضع مطروق
التقاط بغري إذن السيد ونزع : قدم األسبق مث األوىل وإال فالقرعة وينبغي اإلشهاد على التقاطه وليس ملكاتب وحنوه

بق عند حمكوم بإسالمه من غريه وندب أخذ آبق ملن يعرف ربه وإال فال يأخذه فإن أخذه رفعه لإلمام ووقف اآل
  .كنت أعتقته: وإن قال ربه: احلاكم سنة مث بيع وال يهمل وأخذ نفقته ومضى بيعه

كمن استأجره فيما يعطب فيه : وله عتقه وهبته لغري ثواب وتقام عليه احلدود وضمنه آخذه إن أرسله إال خلوف منه
إال دعواه إن صدقه ولريفع لإلمام بشاهد وميني وأخذه إن مل يكن : ال إن أبق منه وإن مرهتنا وحلف واستحقه سيده

أن صاحب كتايب هذا فالن : إن مل يعرف مستحقه إن مل خيف ظلمه وإن أتى رجل بكتاب قاض إنه قد شهد عندي
  .هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك

  باب يف شروط القضاء وأحكامه 



  باب يف شروط القضاء وأحكامه

 ٢قرشي فحكم بقول مقلده: فأمثل مقلد وزيد لإلمام األعظم: وإال ١عدل ذكر فطن جمتهد إن وجد: أهل القضاء 
القبول : إن مل يتول أو ضياع احلق: ووجب عزله ولزم املتعني أو احلائف فتنة: أعمى وأبكم وأصم: ونفذ حكم

كورع : وحرم جلاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه -وإن عني  -والطلب وأجرب وإن بضرب وإال فله اهلرب 
بال دين وحد وزائد يف الدهاء وبطانة سوء ومنع الراكبني معه واملصاحبني له : ليم نزه نسيب مستشريغين ح

إال يف مثل اتق اهللا يف  ٣وحتفيف األعوان واختاذ من جيربه مبا يقال يف سريته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء عليه
م ما استخلف فيه وانعزل مبوته ال هو مبوت فلريفق به ومل يستخلف إال لوسع عمله يف جهة بعدت من عل: أمري

أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول : األمري ولو اخلليفة وال تقبل شهادته بعده
يف مال وجرح ال حد : خصم وجاهل وكافر وغري مميز: للطالب مث من سبق رسوله وإال أقرع كاالدعاء وحتكيم غري

سب وطالق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصيب وعبد وامرأة وفاسق ثالثها إال الصيب ولعان وقتل ووالء ون
وضرب خصم لد وعزله ملصلحة ومل ينبغ إن شهر عدال مبجرد شكية وليربأ عن غري سخط  ٤ورابعها إال وفاسق

  وخفيف تعزير
  ـــــــ

[ حيتاج إليه من العلم أن يكون جمتهدا ال خالف يف اعتبار كون القاضي عاملا مع وجوده والذي : قال الباجي -١
  ]. ٨٨/  ٦: التاج واإلكليل

  ]. ٩١/  ٦: التاج واإلكليل[ ال يلزمه : يلزمه املصري إىل قول مقلده وقيل: قال ابن احلاجب -٢
للقاضي العدل أن حيكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو اجلور : قال ابن شاس -٣
التاج [ اجهة حبضرة أهل جملسه خبالف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب ألن مواجهته من قبل اإلقرار مو

  ]. ١٠٤/  ٦: واإلكليل
  ].  ١١٣/  ٦: التاج واإلكليل[ هو خبالف املرأة والعبد : حتكيم الصيب واملسخوط: قال أشهب -٤

حنوه واختاذ حاجب وبواب وبدأ مبحبوس مث وصي مبسجد ال حد وجلس به بغري عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر و
: ومال طفل ومقام مث ضال ونادى مبنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرمها إليه مث يف اخلصوم ورتب كاتبا عدال شرطا

كاحمللف وأحضر العلماء أو شاورمهم وشهودا ومل يفت يف خصومة ومل يشتر : خمرب: كمزك واختارمها واملترجم
سلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إال النكاح وقبول هدية ولو كافأ عليها إال من قريب ك: مبجلس قضائه

وهدية من اعتادها قبل الوالية وكراهة حكمه يف مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وحتديثه مبجلسه لضجر 
هد زور يف املإل بنداء ودوام الرضا يف التحكيم للحكم قوالن وال حيكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شا

فأهل ومن أساء على خصمه أو مفت أو : وال حيلق رأسه أو حليته وال يسخمه مث يف قبوله تردد وإن أدب التائب
وإن مسلما وكافرا وقدم املسافر وما خيشى  ١كذبت وليسو بني اخلصمني: كلخصمه: شاهد ال بشهدت بباطل

كاملفيت واملدرس وأمر مدع : قرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساءوإن حبقني بال طول مث أ: فواته مث السابق قال
كأظن : وكذا شيء وإال مل تسمع: جترد قوله عن مصدق بالكالم وإال فاجلالب وإال أقرع فيدعي مبعلوم حمقق قال

د أو وإال فليسأله احلاكم عن السبب مث مدعى عليه ترجح قوله مبعهو ٢وكفاه بعت وتزوجت ومحل على الصحيح
أصل جبوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة ال بينة جرحت إال الصانع واملتهم والضيف ويف معني 



  والوديعة على أهلها واملسافر على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر املزايدة فإن أقر
  ـــــــ

بني اخلصمني يف جملسهما بني يديه والنظر  روايات األمهات واضحة يف وجوب تسوية القاضي: قال ابن عرفة -١
  ]. ١٢٣/  ٦: التاج واإلكليل[ إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما 

بويل : إذا ادعى يف النكاح أنه تزوجها تزوجيا صحيحا مسعت دعواه وال يشترط أن يقول: قال ابن شاس -٢
  ]. ١٢٤/  ٦: التاج واإلكليل[ وبرضاها بل ولو أطلق مسع أيضا 

كنسيان : فال بينة إال لعذر: ألك بينة فإن نفاها واستحلفه: قال: تنبيهه عليه وإن أنكر: فله اإلشهاد عليه وللحاكم
: املازري وكذا أنه عامل بفسق شهوده وأعذر إليه: أو وجد ثانيا أو مع ميني مل يره األول وله ميينه أنه مل حيلفه أوال قال

د فيه إال الشاهد مبا يف اجمللس وموجهه ومزكي السر واملربز بغري عداوة ومن بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعد
كنفيها وليجب عن اجملرح ويعجزه إال يف دم وحبس وعتق ونسب وطالق : خيشى منه وأنظره هلا باجتهاده مث حكم

ميني وإن أنكر  حبس وأدب مث حكم بال ميني وملدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بال: وكتبه وإن مل جيب
ال حق لك علي وكل دعوى ال تثبت إال بعدلني فال ميني : فالبينة مث ال تقبل بينة بالقضاء خبالف: مطلوب املعاملة
كأن خشي تفاقم األمر وال حيكم ملن ال يشهد له : ذوي الفضل والرحم: كنكاح وأمر بالصلح: مبجردها وال ترد

وال يتعقب حكم العدل العامل ونقض  ١ور وإال تعقب ومضى غري اجلورعلى املختار ونبذ حكم جائر وجاهل مل يشا
كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر : وبني السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلى قياس

نه أو مرياث ذي رحم أو موىل أسفل أو بعلم سبق جملسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أ
منه إن حلف وحلف إال مبال فال يرد إن حلف وإال أخذ : كأحدمها: قضى بعبدين أو كافرين أو صبيني أو فاسقني

حلف : ردت وغرم شهود علموا وإال فعلى عاقلة اإلمام ويف القطع: يف القصاص مخسني مع عاصبه وإن نكل
أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده ورفع اخلالف ال  ٢املقطوع أهنا باطلة ونقضه هو فقط إن ظهر أن غريه أصوب

  أحل حراما
  ـــــــ

[ ه فما هو صواب أو خطا فيه خالف أنفذ وماهو خطأ ال خالف فيه رد القاضي العدل أحكام: قال ابن رشد -١
  ]. ١٣٥/  ٦: التاج واإلكليل

يرى للقاضي بقضية تبني له أن احلق غري ما قضى به أصوب أن يرد قضيته ويقضي مبا رأى بعد : قال مالك -٢
  ]. ١٤٤/  ١٢: املدونة[ ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه 

حكم ال أجيزه أو أفىت ومل يتعد ملماثل بل إن جتدد فاالجتهاد كفسخ : خ عقد وتقرر نكاح بال ويلونقل ملك وفس
برضع كبري وتأبيد منكوحة عدة وهي كغريها يف املستقبل وال يدعو لصلح إن ظهر وجهه وال يستند لعلمه إال يف 

عليه إقراره بعده مل يفده وإن شهدا  كالشهرة بذلك أو إقرار اخلصم بالعدالة وإن أنكر حمكوم: التعديل واجلرح
أمضاه وأهنى لغريه مبشافهة إن كان كل بواليته وبشاهدين مطلقا واعتمد عليهما وإن خالفا : حبكم نسيه أو أنكره

كتابه وندب ختمه ومل يفد وحده وأديا وإن عند غريه وأفاد إن أشهدمها أن ما فيه حكمه أو خطه كاإلقراري وميز 
من اسم وحرفة وغريمها ينفذ الثاين وبىن كأن نقل خلطة أخرى وإن حدا إن كان أهال أو قاضي مصر فيه ما يتميز به 

كاحلاضر : قوالن والقريب: ففي إعدائه أو ال حىت يثبت أحديته: كأن شاركه غريه وإن ميتا وإن مل مييز: وإال فال



لعشرة أو اليومان مع اخلوف يقضى عليه كإفريقية يقضى عليه بيمني القضاء ومسى الشهود وإال نقض وا: والبعيد
كدين وجلب اخلصم خبامت أو رسول إن كان على : معها يف غري استحقاق العقار وحكم مبا يتميز غائبا بالصفة

كستني ميال إال بشاهد وال يزوج امرأة ليست بواليته وهل يدعى حيث املدعى عليه وبه : مسافة العدوى ال أكثر
  .ها ويف متكني الدعوى لغائب بال وكالة؟ ترددعمل؟ أو املدعى وأقيم من

  باب يف أحكام الشهادة 

  باب يف أحكام الشهادة

 ١كخارجي وقدري مل يباشر كبرية أو كثري كذب: حر مسلم عاقل بالغ بال فسق وحجر وبدعة وإن تأول: العدل 
اغة وحياكة اختيارا وإدامة أو صغرية خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غري الئق من محام ومساع غناء ودب

إال فيما ال يلبس وال متأكد القرب كأب وإن عال  ٢شطرنج وإن أعمى يف قول أو أصم يف فعل ليس مبغفل
وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند اآلخر أو على شهادته أو حكمه 

الفه كأجري وموىل ومالطف ومفاوض يف غري مفاوضة وزائد أو خبالف أخ ألخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا خب
بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف ال خيدع : إال الغريب: منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن حبد من معروف

معتمد على طول عشرة ال مساع من سوقه أو حملته إال لتعذر ووجبت إن تعني كجرح إن بطل حق وندب تزكية 
ففي االكتفاء : د وإن مل يعرف االسم أو مل يذكر السبب خبالف اجلرح وهو مقدم وإن شهد ثانياسر معها من متعد
إن مل يظهر ميل له وال عدو ولو على ابنه أو مسلم : تردد وخبالفها ألحد ولديه على اآلخر أو أبويه: بالتزكية األوىل

ما ال شاكيا واعتمد يف إعسار بصحبة وقرينة صرب خماص: تتهمين وتشبهين باجملانني: كقوله بعدها: وكافر وليخرب هبا
كشهادة : أو صبا أو رق أو على التأسي: لفسق: كضرر الزوجني وال إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه: ضر

  :ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه وال إن حرص على القبول
  ـــــــ

  ]. ١٤٣/  ١٢: املدونة[ غري شيء واحد قيام بينة عليه أنه كذب يف : مما حيرج به الشاعر -١
إطالق املتقدمني رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض املتأخرين مبا كثر من الكالم واجلمل املتعلق : قال املارزي -٢

 ٦: التاج واإلكليل[ هي طالق : رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو مسعته قال: بعضها ببعض ال يف حنو قوله
 /١٥٤  .[  

جتب : خاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب يف حمض حق اآلدمي ويف حمض حق اهللاكم
كعتق وطالق ووقف ورضاع وإال خري كالزنا خبالف احلرص على التحمل : املبادرة باإلمكان إن استدمي حترميه

أو  ٢خبالف من مل يسأل ١ كثريكبدوي حلضري خبالف إن مسعه أو مر به وال سائل يف: كاملختفي وال إن استبعد
كعلى مورثه احملصن بالزنا أو قتل العمد إال الفقري أو بعتق من يتهم يف والئه أو : يسأل األعيان وال إن جر هبا نفعا

بدين ملدينه خبالف املنفق للمنفق عليه وشهادة كل لآلخر وإن باجمللس والقافلة بعضهم لبعض يف حرابة ال اجمللوبني 
كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود : وال من شهد له بكثري ولغريه بوصية وإال قبل هلما وال إن دفع إال كعشرين

أنا : القتل أو املدان املعسر لربه وال مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإال رفع وال إن شهد باستحقاق وقال
وال عامل على مثله وال إن أخذ من العمال أو بعته له وال إن حدث فسق بعد األداء خبالف هتمة جر ودفع وعداوة 



بطالق وعتق ومبجي : أكل عندهم خبالف اخللفاء وال إن تعصب كالرشوة وتلقني خصم ولعب نريوز ومطل وحلف
جملس القاضي ثالثا وجتارة ألرض حرب وسكىن مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من ال توطأ وبالتفاته يف الصالة 

  .سجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة ملن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحالف أبيهوباقتراضه حجارة من امل
كغريمها على املختار وزوال العداوة والفسق مبا يغلب : وقدح يف املتوسط بكل ويف املربز بعداوة وقرابة وإن بدونه

  :على الظن بال حد ومن امتنعت له
  .فالعكس إال الصبيان ال نساء: عليه مل يزك شاهده وجيرح شاهدا عليه ومن امتنعت

  ـــــــ
  ]. ١٥٣/  ١٣: املدونة[ ال جتوز شهادة السؤال يف الكثري من األموال أو شبهها : قال ابن القاسم -١
ما : جتوز شهادته وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غري مسأله ألنه جاء: قال بعض أصحابنا: قال ابن يونس -٢

  ]. ١٦٧/  ٦: التاج واإلكليل[ إمنا هو رزقك اهللا فهو خارج عن باب السؤال أتاك من غري مسألة ف

حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو وال قريب وال خالف بينهم وفرقة إال أن يشهد : يف كعرس يف جرح أو قتل والشاهد
ربعة بوقت ورؤيا عليهم قبلها ومل حيضر كبري أو يشهد عليه أوله وال يقدح رجوعهم وال جترحيهم وللزنا واللوا أ

ولكل النظر للعورة وندب سؤاهلم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟  ١أنه أدخل فرجه يف فرجها: احتدا وفرقوا فقط
كأجل وخيار وشفعة : عدالن وإال فعدل وامرأتان أو أحدمها بيمني: كعتق ورجعة وكتابة: وملا ليس مبال وال آيل له

كشراء زوجته وتقدم دين عتقا : صاء بتصرف فيه أو بأنه حكم بهوإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإي
وقصاص يف جرح وملا ال يظهر للرجال امرأتان كوالدة وعيب فرج واستهالل وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته 

كقتل عبد : أو موت وال زوجة وال مدبر وحنوه وثبت اإلرث والنسب له وعليه بال ميني واملال دون القطع يف سرقة
خبالف العدل  ٢كغريها إن طلبت بعدل أو اثنني يزكيان وبيع ما يفسد ووقف مثنه معهما: ر وحيلت أمة مطلقاآخ

وضع قيمة العبد ليذهب به إىل بلد يشهد له : فيحلف ويبقى بيده وإن سأل ذو العدل أو بينة مسعت وإن مل تقطع
ومني إال أن يدعي بينة حاضرة أو مساعا يثبت به أجيب ال إن انتفيا وطلب إيقافه ليأيت ببينة وإن بكي: على عينه

كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على املقضي له به وجازت على خط مقر بال ميني وخط شاهد : فيوقف ويوكل به يف
كاملعني وأنه كان يعرف مشهده وحتملها عدال ال على خط نفسه : مات أو غاب ببعد وإن بغري مال فيهما إن عرفته

  ا وأدى بال نفع وال على من ال يعرف إال على عينه وليسجل من زعمت أهنا ابنة فالن وال علىحىت يذكره
  ـــــــ

يتبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادهتم كيف رأوه وكيف صنع فإن رأي يف شهادهتم ما  -١
  ]. ٢٣٥/  ١٦: املدونة...[ يبطلها

الفواكه وأقام الطلب شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب  -٢
 ١٨٥/  ١٣: املدونة[ ليكشف عنهما فإن خاف فسادا باعه وأوقف مثنه قبل القضاء أو بعده كان ممن قضى له به 

.[  

 عينوها وجاز: قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل هلم: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: منتقبة لتتعني لألداء وإن قالوا
األداء إن حصل العلم وإن بامرأة ال بشاهدين إال نقال وجازت بسماع فشا عن ثقات وغريهم مبلك حلائز متصرف 

كأيب القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بال ريبة : أنه اشتراها من: طويال وقدمت بينة امللك إال بسماع



ع وضرر زوج وهبة ووصية ووالدة وحرابة كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن خبل: وحلف وشهد اثنان
والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعني األداء من كربيدين وعلى ثالث إن مل  ١وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث

  .فجرح إال ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته ال كمسافة القصر: جيتز هبما وإن انتفع
دين وحلف عبد : حبس وإن طال: وعتق ال نكاح فإن نكل وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد يف طالق

وسفيه مع شاهد ال صيب وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إال أن 
فال : بيمني املطلوب األوىل وإن حلف املطلوب مث أتى بآخر: قوالن وإن نكل اكتفى: يكون نكل أوال ففي حلفه

قوالن وإن تعذر ميني بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو : معه وحتليف املطلوب إن مل حيلف ضم ويف حلفه
تردد ومل يشهد على : حلف وإال فحبس فإن مات ففي تعيني مستحقه من بقية األولني أو البطن الثاين: على الفقراء
ن غاب األصل وهو رجل مبكان ال إ ٢ثبت عندي إال بإشهاد منه كأشهد على شهاديت أو رآه يؤديها: حاكم قال

الثالثة األيام أو مات أو مرض ومل يطرأ فسق أو عداوة خبالف جن ومل يكذبه : يلزم األداء مه وال يكفي يف احلدود
  أصله قبل احلكم وإال مضى بال غرم

  ـــــــ
ا فذلك جائز يف الذي تفتدي من زوجها فيشهد هلا قوم بالسماع أن زوجها كان يضرهب: قال ابن القاسم -١

  ]. ١٩٤ ٦: التاج واإلكليل[ بالسماع من أهله ومن اجلريان وشبه ذلك من األمر الفاشي 
من مسع رجال يشهد عند القاضي بشهادة مث مات القاضي أو عزل فتجوز شهادته عليه وتكون : قال مطرف -٢

  ]. ١٩٨/  ٦: التاج واإلكليل[ شهادة على شهادة 

اثنان ولفق نقل بأصل وجاز : أربعة عن كل أو عن كل اثنني: ا أصال ويف الزنااثنان ليس أحدمه: ونقل عن كل
سقطتا ونقض إن ثبت : تزكية ناقل أصله ونقل امرأتني مع رجل يف باب شهادهتن وإن ال قاال ومهنا بل هو هذا

اهدا اإلحصان يف كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا ال رجوعهم وغرما ماال ودية ولو تعمدا وال يشاركهم ش: كذهبم
كرجوع أحد األربعة قبل احلكم وإن رجع بعده : كرجوع املزكي وأدبا يف كقذف وحد شهود الزنا مطلقا: الغرم

حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فال غرم وال حد إال إن تبني أن أحد األربعة عبد فيحد الراجعان والعبد 
والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد  حد هو: وغرما فقط ربع الدية مث إن رجع ثالث

: كاألول وعلى الثالث: فعلى الثاين مخس املوضحة مع سدس العني: فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته
كيمني إن أتى بلطخ وال يقبل رجوعهما عن الرجوع وإن علم : ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة

كرجوعها : ١فالقصاص وإن رجعا عن طالق فال غرم كعفو القصاص إن دخل وإال فنصفه: اكم بكذهبم وحكماحل
إن أنكر : عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطالق ورجع شاهدا الدخول على الزوج مبوت الزوجة

تاه من إرث وصداق وإن كان الطالق ورجع الزوج عليهما مبا فوتاه من إرث دون ما غرم ورجعت عليهما مبا فو
فالقيمة : غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان خبلع بثمرة مل تطب أو آبق: عن جتريح أو تغليط شاهدي طالق أمة

حينئذ كاإلتالف بال تأخري للحصول فيغرم القيمة حينئذ على األحسن وإن كان بعتق غرما قيمته ووالؤه له وهل 
: ملنفعة إليه هلما أو تسقط منها املنفعة أو خيري فيهما؟ أقوال وإن كان بعتق تدبريإن كان ألجل يغرمان القيمة وا

كاجلناية وإن كان بكتابة : فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق مبوت سيده فعليهما ومها أوىل إن رده دين أو بعضه
  فالقيمة واستوفيا
  ـــــــ



دين أو قصاص أو حد أو غري ذلك فإهنما يضمنان قيمة  يف عتق أو طالق أو –يعين الشاهدين  –إن رجعا  -١
املعتق ويف الطالق إن دخل بالزوجة فال شيء عليها وإن مل يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج ويضمنان ادين 

  ]. ٢٨٣/  ١٦: املدونة[ ويضمنان العقل يف القصاص يف أمواهلما 

قوالن وإن كان : ا من أرش جناية عليها وفيما استفادتهفمن رقبته وإن كان بإيالد فالقيمة وأخذ: من جنومه وإن رق
: فالكتابة وإن كان ببنوة فال غرم إال بعد أخذ املال بإرث إال أن يكون عبدا: فال غرم أو بعتق مكاتب: بعتقها

أخذ من كل : فالقيمة لآلخر وغرما له نصف الباقي وإن ظهر دين يستغرق: فقيمته أوال مث إن مات وترك آخر
وكمل بالقيمة ورجعا على األول مبا غرمه العبد للغرمي وإن برق حلر فال غرم إال لكل ما استعمل ومال النصف 

غرما مخسني : انتزع وال يأخذه املشهود له وورث عنه وله عطيته ال تزوج وإن كان مبائة لزيد وعمرو مث قاال لزيد
غرم : كاثنتني وعن بعضه: هن يف الرضاعغرم نصف احلق كرجل مع نساء وهو مع: لعمرو فقط وإن رجع أحدمها

مطالبتهما : فاجلميع وللمقضي عليه: فال غرم فإذا رجع غريه: نصف البعض وإن رجع من يستقل احلكم بعدمه
مجع وإال رجح بسبب : بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من املقضي عليه وإن أمكن مجع بني البينتني

وبشاهدين على شاهد وميني أو  ٢أو تقدمه ومبزيد عدالة ال عدد ١من املقاسم أو تاريخملك كنسج ونتاج إال مبلك 
امرأتني وبيد إن مل ترجح بينة مقابله فيحلف وبامللك على احلوز وبنقل على مستصحبة وصحة امللك بالتصرف 

يف األخري ال كعشرة أشهر وأهنا مل خترج عن ملكه يف علمهم وتؤولت على الكمال : وعدم منازع وحوز طال
استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو ملن يقر له وقسم على الدعوى : باالشتراء وإن شهد بإقرار

إن مل يكن بيد أحدمها كالعول ومل يأخذه بأنه كان بيده وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراين وقدمت 
  أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على اجلهاتبينة املسلم إال بأنه تنصر أو مات إن جهل 

  ـــــــ
التاج [ إن كانت إحدى البينتني مطلقة واألخرى مؤرخة قدمت املؤرخة على املطلقة : قال ابن شاس -١

  ]. ٢٠٧/  ٦: واإلكليل
ك من كانت يف يديه دور أو عبيد أو عروض ودراهم أو دنانري أو غري ذلك من األشياء فادعى ذل: قال مالك -٢

الرجل وأفام من ذلك بيده أنه له قضى بشهادة أعدهلما وإن كانت أقل عددا فإن تكافأتا يف العدالة سقطتا وبقي 
  ]. ١٨٨/  ١٣: املدونة[ الشيء بيد حائزة وحيلف وال أقضى بأكثرها عددا ألن التكافؤ يف العدالة ال يف العدد 

من وافقه أخذ حصته ورد على اآلخر وإن مات حلفا بالسوية وإن كان معهما طفل فهل حيلفان ويوقف الثلث ف
فله أخذه وإن يكن غري عقوبة وأمن فتنة : وقسم أو للصغري النصف وجيرب على اإلسالم؟ قوالن وإن قدر على شيئه

كحساب وشبهه بكفيل : أبرأين موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل باالجتهاد: ورذيلة وإن قال
نفيه وهل خالف أو املراد وكيل يالزمه أو إن : فبحميل بالوجه وفيها أيضا: اد إقامة ثان أو بإقامة بينةكأن أر: باملال

العبد وعن األرش السيد واليمني يف كل حق باهللا الذي ال إله إال هو : مل تعرف؟ عينه تأويالت وجييب عن القصاص
كالكنيسة وبيت النار وبالقيام : يف ربع دينار جبامعباهللا فقط وغلظت : ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراين يقول

ال باالستقبال ومبنربه صلى اهللا عليه وسلم وخرجت املخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إال اليت ال خترج هنارا وإن 
 مستولدة قليال وحتلف يف أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت مل حيلف إال من يظن به العلم من ورثته وحلف يف

كخط أبيه أو قرينة وميني املطلوب ماله عندي كذا وال شيء منه : نقص بتا وغش علما واعتمد البات على ظن قوي



مل مينع مدع من بينته وإن قال : وقف أو لولدي: ونفى سببا إن عني وغريه فإن قضى نوى سلفا جيب رده وإن قال
ن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه ميني أو ادعي عليه فإن حلف فللمدعي حتليف املقر وإ: لفالن فإن حضر

بينة وانتقلت احلكومة له فإن نكل أخذه بال ميني وإن جاء املقر له فصدق املقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة 
يعلمها مل تسمع وإن نكل يف مال وحقه استحق به إن حقق وليبني احلاكم حكمه وال ميكن منها إن : أو كاجلمعة
فله احللف وإن حاز أجنيب غري شريك : مدع التزمها مث رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا نكل خبالف

وتصرف مث ادعى حاضر ساكت بال مانع عشر سنني مل تسمع وال بينته إال بإسكان وحنوه كشريك أجنيب حاز فيها 
ل معهما ما هتلك البينات إن هدم وبىن ويف الشريك القريب معهما قوالن ال بني أب وابنه إال بكهبة إال أن يطو

  .وينقطع العلم وإمنا تفترق الدار من غريها يف األجنيب ففي الدابة وأمة اخلدمة السنتان ويزاد يف عبد وعرض

  باب يف أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك 

  باب يف أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

أو إسالم حني القتل إال لغيلة معصوما للتلف واإلصابة بإميان  ١إن أتلف مكلف وإن رق غري حريب وال زائد حرية
إن قتلتين أبرأتك وال : أو أمان كالقاتل من غري املستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال

قتل دية لعاف مطلق إال أن تظهر إرادهتا فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع كعفوه عن العبد واستحق ويل دم من 
القاتل أو قطع يد القاطع كدية خطإ فإن أرضاه ويل الثاين فله وإن فقئت عني القاتل أو قطعت يده ولو من الويل بعد 

كحر كتايب بعبد مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتايب وجموسي : فله القود وقتل األدىن باألعلى: أن أسلم له
: خري الويل فإن استحياه: عمدا ببينة أو قسامة وإن قتل عبد ٢كذوي الرق وذكر وصحيح وضدمها: ومؤمن

فلسيده إسالمه أو فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل وال قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو 
مات مغمورا وكطرح غري حمسن للعوم عداوة وإال فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو 

ور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك املقصود وإال فالدية وكاإلكراه وتقدمي مسموم ورميه عليه حية اختاذ كلب عق
فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكاإلمساك للقتل ويقتل : وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط

أو معلم أمر ولدا صغريا اجلمع بواحد واملتمالئون وإن بسوط سوط واملتسبب مع املباشر كمكره ومكره وكأب 
  وسيد أمر

  ـــــــ
ال يقتل حر بذي رق بوجه ويقتل ذو الرق باحلر املسلم ويف جنايتها القصاص بني املماليك كما : قال ابن عرفة -١

هو يف األحرار ولو قتل مكاتب عبده فليسده أن يقتص منه يف النفس واجلراح واملدير واملكاتب وأم الولد واملعتق 
  ]. ١٣٠/  ٦: التاج واإلكليل[  القصاص مع من ليس فيه حرية سواء إىل أجل يف

" املسلمون تتكافأ دماؤهم"لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسالمة األعضاء وصحة اجلسم حلديث  -٢
  ].  ٤٣٩/  ١٦: املدونة [ ويف ديتها إن قتل امرأة أو صبية عمدا قتلوا بذلك 

اقتص منه فقط وعلى شريك الصيب القصاص إن متالئا على قتله ال شريك خمطىء : ورعبدا مطلقا فإن مل خيف املأم
  .جمنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحريب ومرض بعد اجلرح أو عليه نصف الدية؟ قوالن
 ال: وإن تصادما أو جتاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدمهد فالقود ومحال عليه عكس السفينتني إال لعجز حقيقي



لكخوف غرق أو ظلمة وإال فدية كل على عاقلة اآلخر وفرسه يف مال اآلخر كثمن العبد وإن تعدد املباشر ففي 
املماألة يقتل اجلميع وإال قدم األقوى وال يسقط القتل عند املساواة بزواهلا بعتق أو إسالم وضمن وقت اإلصابة 

: اقصا جرح كامال وإن متيزت جنايات بال متالؤ فمن كلكالنفس يف الفعل والفاعل واملفعول إال ن: واملوت واجلرح
كفعله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس واجلبهة واخلدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت 

كضربة السوط : اجللد ومسحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتالمحة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم
كيد شالء عدمت النفع بصحيحة : كطبيب زاد عمدا وإال فالعقل: ملساحة إن احتد احمللوجراح اجلسد وإن منقلة با

وبالعكس وعني أعمى ولسان أبكم وما بعد املوضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأمة أفضت للدماغ 
م اخلطر يف ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عني وحاجب وحلية وعمده كاخلطإ إال يف األدب وإال أن يعظ

كبصر جبرح اقتص منه فإن حصل أو زاد : كعظم الصدر وفيها أخاف يف رض األنثيني أن يتلف وإن ذهب: غريها
كأن شلت يده بضربة وإن قطعت : ما مل يذهب وإن ذهب والعني قائمة فإن استطيع كذلك وإال فالعقل: وإال فدية

وإن قطع أقطع الكف من املرفق فللمجين عليه  ١عليه يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغريه فال شيء للمجين
  كمقطوع احلشفة: القصاص أو الدية
  ـــــــ

إن ذهبت ميني من قطع ميني رجل بأمر من اهللا أو بقطع سرقة إو قصاص فال شيء للمقطوع من ميينه ولو فقأ  -١
الرجل ومن قتل رجال عمدا مث رجال آخر عني مجاعة اليمىن وقتا بعد وقت مث قاموا فلتفقأ عينه جلميعهم وكذا اليد و

  ].٢٩٤/  ١٦: املدونة[ قتل وال شيء عليه 

: وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بال غرم وخري إن نقصت أكثر فيه ويف الدية وإن نقصت يد اجملين عليه فالقود
عيفة خلقة أو لكرب وجلدري أو ولو إهباما ال أكثر وال جيوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العني السليمة بالض

فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور : لكرمية فالقود إن تعمد وإال فبحسابه وإن فقأ سامل عني أعور
من سامل مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك و غريها فنصف دية فقط يف ماله وإن فقأ عيين السامل فالقود ونصف 

كاخلطإ واالستيفاء للعاصب كالوالء إال اجلد واإلخوة فسيان : فالقود ويف اخلطإ: بتتالدية وإن قلعت سن فن
وحيلف الثلث وهل إال يف العمد فكأخ؟ تأويالن وانتظر غائب مل تبعد غيبته ومغمى ومربسم الق مطبق وصغري مل 

كأن حزن املرياث : ماعهميتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ومل يساوهن عاصب ولكل القتل وال عفو إال باجت
وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغري إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر يف القتل أو الدية كاملة كقطع يده 

خبالف قتله فلعاصبه واألحب أخذ املال يف عبده ويقتص من يعرف يأجره املستحق وللحاكم : إال لعسر فيجوز بأقل
ال : عبث وأخر لربد أو حر كالربء كديته خطأ ولو كجائفة واحلامل وإن جبرح خميفرد القتل فقط للويل وهنى عن ال

بدعواها وحبست كاحلد واملرضع لوجود مرضع واملواالة يف األطاف كحدين هللا مل يقدر عليهما وبدىء بأشد مل 
ن عفت بنت وإ ١خيف عليه ال بدخول احلرم وسقط إن عفا رجل كالباقي والبنت أوىل من األخت يف عفو وضده

من بنات نظر احلاكم ويف رجال ونساء مل يسقط إال هبما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من 
  بأقل أو أكثر واخلطإ: الدية كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كاملال وجاز صلحه يف عمد

  ـــــــ
إذا مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب مث مات إن مل يترك إال ابنة وإخوة فالبنت أوىل بالقتل وبالعفو وهذا  -١

فليس هلما أن يقتسما ألن النساء ال يقسمن يف العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت االبنة فال 



عفو هلا وإن أرادت القتل وعفا العصبة فال عفو هلم إال باالجتماع منها و منهم أو منها ومن بعضهم وإن كان رجال 
: املدونة[ له وكان القتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأخذوا الدية وإن كان عمدا مل جيب القتل إال ببينة ال عصبة 

٤١٨/  ١٦ .[  

إذا : كبيع الدين وال ميضي على عاقلته كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا يف وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء
إال أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه : لعمدخبالف ا: عاش بعدها ما ميكنه التغيري فلم يغري

فألوليائه القسامة والقتل ورجع اجلاين فيما أخذ منه وللقاتل االستحالف على العفو فإن نكل : أو صاحل فمات
ل وهل والسم حلف واحدة وبرىء وتلوم له يف بينته الغائبة وقتل مبا قتل ولو نارا إال خبمر أو لواط وسحر وما يطو

كذي عصوين ومكن مستحق من السيف : أو جيتهد يف قدره؟ تأويالن فيغرق وخينق وحيجر ويضرب بالعصا للموت
بنت : كاألصابع يف اليد ودية اخلطإ على البادي خممسة: مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغريه مل يقصد مثلة

: اللبون وثلثت يف األب ولو جموسيا يف عمد مل يقتل بهوجذعة وربعت يف عمد حبذف ابن : خماض وولدا لبون وحقة
بال حد سن وعلى الشامي واملصري واملغريب ألف دينار وعلى : كجرحه بثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة

نصف ديته واجملوسي : اثنا عشر ألف درهم إال يف املثلثة فيزاد بنسبة ما بني الديتني والكتايب واملعاهد: العراقي
عشر أمه ولو أمة نقدا أو : ثلث مخس وأنثى كل كنصفه ويف الرقيق قيمته وإن زادت ويف اجلنني وإن علقة: واملرتد

: كاحلرة إن زايلها كله حية إال أن حييا: غرة عبد أو وليدة تساويه واألمة من سيدها والنصرانية من العبد املسلم
ففي القصاص خالف وتعدد الواجب : طن أو ظهر أو رأسفالدية إن أقسموا ولو مات عاجال وإن تعمده بضرب ب

ففي اجلراح حكومة بنسبة نقصان اجلناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية : بتعدده وورث على الفرائض
واملنقلة واهلامشة فعشر ونصفه وإن بشني فيهن  ٢واملوضحة فنصف عشر ١كجنني البهيمة إال اجلائفة واآلمة فثلث

  س أو حليإن كن برأ
  ـــــــ

 –أي املطعونة يف جوفها  –ثلث الدية واجلائفة  –أي املشجوجة  –على أن يف املأمومة : قال مالك يف املوطأ -١
  .باب ذكر العقول. مثلها
  .نصف عشر الدية –اليت تبدي وضح العظم  –كل املذهب على أن يف املوضحة : قال ابن عرفة -٢

فال تقدير وتعدد الواجب جبائفة نفذت كتعدد املوضحة واملنقلة واآلمة إن مل تتصل  أعلى والقيمة للعبد كالدية وإال
وإال فال وإن بفور يف ضربات والدية يف العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة اجلماع 

العينني أو عني األعور للسنة  أو نسله أو جتذميه أو تربيصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو األذنني أو الشوى أو
خبالف كل زوج فإن يف أحدمها نصفه ويف اليدين والرجلني ومارن األنف واحلشفة ويف بعضهما حبساهبا منهما ال من 

قوالن ويف شفري املرأة إن بدا العظم ويف ثدييها أو حلمتيهما إن بطل : أصله ويف األنثيني مطلقا ويف ذكر العنني
رية وسن الصغري الذي مل يثغر لإلياس كالقود وإال انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن مات اللنب واستؤين بالصغ

ويف عود السن أصغر حبساهبا وجرب العقل باخللوات والسمع بأن يصاح من أماكن خمتلفة مع سد الصحيحة 
بإغالق الصحيحة  ونسب لسمعه اآلخر وإال فسمع وسط وله نسبته إن حلف ومل خيتلف قوله وإال فهدر والبصر

كذلك والشم برائحة حادة والنطق بالكالم اجتهادا والذوق باملقر وصدق مدع ذهاب اجلميع بيمني والضعيف من 
  .كغريه: عني ورجل وحنومها خلقة



كلسان األخرس واليد : وكذا اجملين عليها إن مل يأخذ هلا عقال ويف لسان الناطق وإن مل مينع النطق ما قطعه فحكومة
ء والساعد وألييت املرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد احلشفة وحاجب أو هدب وظفر وفيه القصاص الشال

عشر واألمنلة ثلثه إال يف اإلهبام فنصفه ويف : وإفضاء وال يندرج حتت مهر خبالف البكارة إال بأصبعه ويف كل أصبع
بقلع أو اسوداد أو هبما أو جبمرة أو  ١ءمخس وإن سودا: عشر إن انفردت ويف كل سن: األصبع الزائدة القوية
  وإن ثبتت لكبري قبل ٢كالسواد أو باضطراهبا جدا: بصفرة إن كانا عرفا
  ـــــــ

  ]. ٣٢١/  ١٦: املدونة[ يف السن السوداء مخس من اإلبل مثل الصحيحة  -١
/  ١٦: املدونة [إن ضربت سنة فتحركت فإن كان اظطرابا شديدا مث عقلها وإن كان ضعيفا عقل بقدره  -٢

٣٢١ .[  

 ١أخذه كاجلراحات األربع ورد يف عود البصر وقوة اجلماع ومنفعة اللنب ويف األذن إن ثبت تأويالن: أخذ عقلها
وتعددت الدية بتعددها إال املنفعة مبحلها وساوت املرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم متحد الفعل أو يف 

سنان واملراضح واملناقل وعمد خلطإ وإن عفت وجنمت دية احلر اخلطإ بال اعتراف حكمه أو احملل يف األصابع ال األ
كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إال : فحال عليه: على العاقلة واجلاين إن بلغ ثلث اجملين عليه أو اجلاين وما مل يبلغ

مث هبا األقرب فاألقرب مث املوايل ما ال يقتص منه من اجلرح إلتالفه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا 
أهل : ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي: األعلون مث األسفلون مث بيت املال إن كان اجلاين مسلما وإال فالذمي

وقت الضرب : صلحه وضرب على كل ما ال يضر وعقل عن صيب وجمنون وامرأة وفقري وغارم وال يعقلون واملعترب
الكاملة يف : سره أو موته وال دخول لبدوي مع حضري وال شامي مع مصري مطلقاال إن قدم غائب وال يسقط لع

حتل بأواخرها من يوم احلكم والثلث والثلثان بالنسبة وجنم يف النصف والثالثة األرباع بالتثليث مث : ثالث سنني
ل حدها سبعمائة كحكم لواحدة كتعدد اجلنايات عليها وه: للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل جبناية واحدة

عتق : أو الزائد على ألف؟ قوالن وعلى القاتل احلر املسلم وإن صبيا أو جمنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ
: كديته وندبت يف جنني ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا: صائال وقاتل نفسه: كالظهار ال: رقبة ولعجزها شهران

قتل احلر : عبده أو نكول املدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببهاجلد مائة وحبس سنة وإن بقتل جموسي أو 
قتلين فالن ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده : كأن يقول بالغ حر مسلم: املسلم يف حمل اللوث
  أنه ذحبه أو زوجة
  ـــــــ

ولو رد السن يف اخلطأ لكان له  ،من قطعت أذنه عمدا فردها فتثبت فله القود فيها والسن كذلك: قال مالك -١
  ]. ٣١٣/  ١٦: املدونة[ العقل 

ال : عمدا وبعض: إن كان جرح أو أطلق وبينوا ال خالفوا وال يقبل رجوعهم وال إن قال بعض ١على زوجها
دية : حلف كل وللجميع: واستووا: أو نكلوا خبالف ذي اخلطإ فله احللف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما ٢نعلم

طل حق ذي العمد بنكول غريهم وكشاهدين جبرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار املقتول عمدا أو خطأ مث خطإ وب
كإقراره مع : ملن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت املوت أو بإقرار املقتول عمدا: يتأخر املوت يقسم

العدل فقط يف معاينة القتل أو رآه بطل وك: شاهد مطلقا أو إقرار القاتل يف اخلطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه



يتشحط يف دمه واملتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد 
استحلف كل مخسني والدية عليهم أو على من نكل بال قسامة وإن انفصلت بغاة عن : اثنان أنه قتل ودخل يف مجاعة

فهل ال قسامة وال قود مطلقا؟ أو إن جترد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويالت قتلى ومل يعلم القاتل 
كزاحفة على دافعة وهي مخسون ميينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا حيلفها يف اخلطإ من يرث : فهدر: وإن تأولوا

وال يأخذ أحد إال بعدها مث حلف  املقتول وإن واحدا أو امرأة وجربت اليمني على أكثر كسرها وإال فعلى اجلميع
من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على األظهر وال حيلف يف العمد أقل من 

رجلني عصبة وإال فموايل وللويل االستعانة بعاصبه وللويل فقط حلف األكثر إن مل تزد على نصفها ووزعت 
فترد على املدعى عليهم فيحلف : غري معترب خبالف غريه ولو بعدوا: نيواجتزىء باثنني طاعا من أكثر ونكول املع

بطل خبالف عفوه فللباقي نصيبه من : حبس حىت حيلف وال استعانة وإن أكذب بعض نفسه: كل مخسني ومن نكل
  الدية وال

  ـــــــ
  ]. ٢٦٩/  ٦: إلكليلالتاج وا[ ظاهر املذهب أن الزوجة يف تدميتها على زوجها كاألجنبية : قال ابن عرفة -١
: ال علم لنا مبن قتله وال حنلف فإن دمه يبطل خبالف ما إذا قال بعضهم: عمدا وقال بعضهم: إن قال بعضهم -٢

  ]. ٤١٥/  ١٦: املدونة [ عمدا : قتل خطأ وقال بعضهم

ووجب هبا الدية  فيحلف الكبري حصته والصغري معه: ينتظر صغري خبالف املغمى عليه واملربسم إال أن ال يوجد غريه
يف اخلطإ والقود يف العمد من واحد تعني هلا ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنني حلف واحدة 

دمي وجنيين عند فالن ففيها القسامة وال : فلو قالت ١وأخذ الدية وإن نكل برىء اجلارح إن حلف وإال حبس
  .٢شيء يف اجلنني ولو استهل

  ـــــــ
احلف وابرأ فإن نكل حبس حىت : ام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارحمن أق -١

  ]. ٤١٦/  ١٦: املدونة[ حيلف 
دمي عند فالن فخرج جنينها فاستهل صارخا مث مات ففي األم القسامة وال قسامة يف الولد ألهنا لو : إن قالت -٢

  ]. ٤٢٥/  ١٦: املدونة[ مة قتلين وقتل فالنا معي مل يكن يف فالن قسا: قالت

  باب يف بيان حد الباغية وأحكامها 

  باب يف بيان حد الباغية وأحكامها

كالكفار وال يسترقوا وال حيرق : فللعدل قتاهلم وإن تأولوا ١ملنع حق أو خللعه: فرقة خالفت اإلمام: الباغية 
مل : كغريه وإن أمنوا: هم إن احتيج له مث ردشجرهم وال ترفع رؤوسهم بأرماح وال يدعوهم مبال واستعني مباهلم علي

قتل أبيه وورثه ومل يضمن متأول أتلف نفسا أو ماال ومضى : يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جرحيهم وكره للرجل
  .كالرجل: حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن املعاند النفس واملال والذمي معه ناقص واملرأة املقاتلة

  ـــــــ



: التاج واإلكليل[ البغي هو االمتناع عن طاعة من ثبتت إمامته يف غري معصية مبغالبة ولو تأوال : قال ابن عرفة -١
٢٧٦/  ٦  .[  

  باب يف بيان حقيقة الردة وأحكامها 

  باب يف بيان حقيقة الردة وأحكامها

وشد زنار وسحر وقول بقدم كإلقاء مصحف بقذر : كفر املسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه: الردة 
العامل أو بقائه أو شك يف ذلك أو بتناسخ األرواح أو يف كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته صلى اهللا عليه 

كالشرب ال : وسلم أو مبحاربة نيب أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق احلور أو استحل
لت الشهادة فيه واستتيب ثالثة أيام بال جوع وعطش ومعاقبة وإن مل يتب فإن بأماته اهللا كافرا على األصح وفص

كأن ترك وأخذ منه ما جىن عمدا : قتل واستربئت حبيضة ومال العبد لسيده وإال ففيء وبقي ولده مسلما: تاب وإال
خذه جناية عليه كأ: أو ذمي ال حر مسلم كأن هرب لدار احلرب إال حد الفرية واخلطأ على بيت املال: على عبد

وقدر كاملسلم فيهما وقتل املستسر بال استتابة إال أن جييء تائبا وماله لوارثه وقبل عذر من  ١وإن تاب فماله له
: كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من تشهد ومل يوقف على الدعائم: أسلمت عن ضيق إن ظهر: أسلم وقال

صالة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة وميينا باهللا : كساحر ذمي إن مل يدخل ضررا على مسلم وأسقطت
وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم  ٢أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية ال طالقا وردة حملل خبالف ردة املرأة

وقف كأن ميز إال املراهق واملتروك هلا فال جيرب بقتل إن امتنع و: بإسالم من مل مييز لصغر أو جنون بإسالم أبيه فقط
  كأسري: إرثه وإلسالم سابيه إن مل يكن معه أبوه واملتنصر من

  ـــــــ
[ واملعروف إن تاب رجع إليه ماله : يوقف السلطان مال املرتد قبل أن يقتل وقال ابن عرفة: قال ابن القاسم -١

  ]. ٢٨٢/  ٦: التاج واإلكليل
من صالة أو صوم أو زكاة أو حد وما كان عليه إن راجع اإلسالم وضع عنه ما كان هللا قد تركه قبل ارتداده  -٢

  ].  ٣١٦/  ٤: املدونة[ من نذر أو ميني بعتق أو باهللا أو بالظهار 

على الطوع إن مل يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف حبقه أو غري 
مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما ال جيوز صفته أو أحلق به نقصا وإن يف بدنه أو خصلته أو غض من 

أردت العقرب قتل ومل : عليه أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه على طريق الذم أو قيل له حبق رسول اهللا فلعن وقال
ال صلى اهللا على من : يستتب حدا إال أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه مل يرد ذمه جلهل أو سكر أو هتور وفيمن قال

األنبياء يتهمون جوابا لتتهمين أو مجيع البشر يلحقهم النقص حىت النيب صلى اهللا : صلى عليه جوابا لصل أو قال
أد واشك : قوالن واستنيب يف هزم أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ إال أن يسر على األظهر وأدب اجتهادا يف: عليه وسلم

تعريين به والنيب قد رعى الغنم أو : نزير أو عري بالفقر فقالللنيب أو لو سبين ملك لسببته أو يا ابن ألف كلب أو خ
حجة له أو لغريه أو شبه لنقص حلقه : كأنه وجه منكر أو مالك أو استشهد ببعض جائز عليه يف الدنيا: قال لغضبان

كل : أردت الظاملني وشدد عليه يف: ال على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا أو لعن العرب أو بين هاشم وقال
كأن انتسب له أو : صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا ويف قبيح ألحد ذريته صلى اهللا عليه وسلم مع العلم به



احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو سب من مل جيمع على نبوته أو صحابيا وسب اهللا 
  .أبا بكر وعمر مل أستوجبهلقيت يف مرضي ما لو قتلت : كمن قال: خالف: كذلك ويف استتابة املسلم

  باب يف حد الزنا ومتعلقاته 

  باب يف حد الزنا ومتعلقاته

أو إتيان ميتة  ١وطء مكلف مسلم فرج ادمي ال ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر: الزنا 
أو حمرمة بصهر مؤبد  ٢حريتها غري زوج أو صغرية ميكن وطؤها أو مستأجرة لوطء أو غريه أو مملوكة تعتق أو يعلم

أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت يف مرة تأويالن أو مطلقة قبل البناء 
إال أن جيهل العني أو احلكم إن جهل مثله إال  ٣أو معتقة بال عقد كأن يطأها مملوكها أو جمنون خبالف الصيب

اجتهادا كبهيمة وهي كغريها يف الذبح واألكلومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو الواضح ال مساحقة وأدب 
مملوكة ال تعتق أو معتدة أو بنت على أم مل يدخل هبا أو أختا على أختها وهل إال أخت النسب لتحرميها بالكتاب؟ 

دعى شراء أمة ونكل البائع تأويالن وكأمة حمللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغالء واألظهر واألصح كإن ا
وحلف الواطىء واملختار أن املكره كذلك واألكثر على خالفه ويثبت بإقرار مرة إال أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن 

يف احلد وبالبينة فال يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارهتا وحبمل يف غري متزوجة وذات سيد مقر به ومل يقبل دعواها 
لف احلر املسلم إن صاب بعدهن بنكاح الزم صح حبجارة معتدلة ومل يعرف بداءة البينة الغصب بال قرينة يرجم املك

  مث اإلمام كالئط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر احلر مائة وتشطر بالرق وإن قل وحتصن كل دون
  ـــــــ

  ]. ٢١٣/  ١٦: املدونة[ من وطيء أجنبية يف دبرها حدا من احصن منهما يرجم ومن كان بكرا جدل  -١
  ]. ٢٤٣/  ١٦: املدونة[ من اشترى حرة وهو يعلم هبا فأقر أنه وطئها حد  -٢
  ].  ٢٩١/  ٤: املدونة: [ إن زنت امرأة بصيب مثله جيامع إال أنه مل حيتلم فال حد عليها -٣

ملال كفدك صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب احلر الذكر فقط عاما وأجره عليه وإن مل يكن له مال فمن بيت ا
وخيرب من املدينة فيسجن سنة وإن عاد أخرج ثانية وتؤخر املتزوجة حليضة وباجللد اعتدال اهلواء وأقامه احلاكم 

فاحلد وعنه يف : والسيد إن مل يتزوج بغري ملكه بغري علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج
اخلالف أو اخلالف الزوج يف األوىل فقط أو ألنه يسكت أو ألن الرجل يسقط ما مل يقر به أو يولد له وأوال على 

زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا : تأويالت وإن قالت: الثانية مل تبلغ عشرين
  .مل نشهد حدا: النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقاال

  باب يف بيان أحكام القذف 

  ذفباب يف بيان أحكام الق



قذف املكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد ال أم وال إن نبذ أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب احلد 
أو عرض غري أب إن أفهم يوجب مثانني جلدة وإن  ٢أو حمموال وإن مالعنة وابنها ١بآلة وبلغ كأن بلغت الوطء

عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو لعريب  إال بعده ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت ٣كرر لواحد أو مجاعة
أنا نغل أو ولد زنا أو كياقبحة أو قرنان أو يا ابن : ما أنت حبر أو يا رومي كأن نسبه لعمه خبالف جده وكأن قال

منزلة الركبان أو ذات الراية أو فعلت هبا يف عكنها ال إن نسب جنسا لغريه ولو أبيض ألسود إن مل يكن من العرب 
أحدكم زان وحد يف مأبون إن كان ال يتأنث : أنا خري أو ما لك أصل وال فصل أو قال جلماعة: ىل لغريهأو قال مو

يا ابن الفاسقة أو الفاجرة : ويف يا ابن النصراين أو األزرق إن مل يكن يف آبائه كذلك ويف خمنث إن مل حيلف وأدب يف
بك جوابا لزنيت حدت للزنا : اسق أو يا فاجر وإن قالتأو محار يا ابن احلمار أو أنا عفيف أو إنك عفيفة أو يا ف

كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل : وإن علمه من نفسه: والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به
 القيام وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل اإلمام أو بعده إن أراد سترا وإن حصل يف احلد ابتدىء هلما إال أن يبقى

  .يسري فيكمل األول
  ـــــــ

  ]. ١١٠/  ٦: املدونة[ من قذف صبية مل تبلغ الوطء ومثلها يوطأ فعليه احلد  -١
  ]. ١١٥/  ٦: املدونة[ على قاذف ابن املالعنة وقاذف أمه احلد : قال مالك -٢
  ].  ٢١٥/  ١٦: املدونة[ إن قذف ناسا يف جمالس فحده ألحدهم حد جلميعهم وإن مل يعلم به حني حده  -٣

  باب يف أحكام السرقة وما يتعلق هبا 

  باب يف أحكام السرقة وما يتعلق هبا

تقطع اليمىن وحتسم بالنار إال لشلل أو نقص أكثر األصابع فرجله اليسرى وحمي ليده اليسرى مث يده مث رجله مث 
ه اليمىن بسرقة طفل من حرز وإن تعمد إمام أو غريه يسراه أوال فالقود واحلد باق وخطأ أجزأ فرجل ١عزر وحبس

مثله أو ربع دينار أو ثالثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو جارح لتعليمه أو جلده بعد ذحبه 
وال طري إلجابته وال إن تكمل  ٢أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا فلوسا أو الثوب فارغا أو شركة صيب ال أب

شتركا يف محل إن استقل كل ومل ينبه نصاب ملك غري ولو كذبه ربه أو أخذ ليال وادعى اإلرسال مبرار يف ليلة أو ا
وصدق إن أشبه ال ملكه من مرهتن ومستأجر كملكه قبل خروجه حمترم ال مخر وطنبور إال أن يساوي بعد كسره 

له فيه وإن من بيت املال أو  نصابا وال كلب مطلقا وأضحية بعد ذحبها خبالف حلمها من فقري تام امللك ال شبهة
الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا ال اجلد ولو ألم وال من جاحد أو مماطل حلقه خمرج من 

حرز بأن ال يعد الواضع فيه مضيعا وإن مل خيرج هو أو ابتلع درا أو ادهن مبا حيصل منه نصاب أو أشار إىل شاة 
خلباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو حممل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو جبرين بالعلف فخرجت أو اللحد أو ا

  أو ساحة دار ألجنيب إن حجر عليه كالسفينة أو خان لألثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو
  ـــــــ

[ ة إن كان معدما من سرق وال يدين له وال رجلني مل يقطع منه شيء لكن يضرب وحيبس ويضمن السرق -١
  .٢٨٢/  ١٦: املدونة



إن سرق رجل مع صيب أو جمنون ما قيمته ثالثة دراهم قطع وإن سرق مع أيب الولد من مال الولد مل يقطع  -٢
  ].  ٢٦٩/  ١٦: املدونة[ واحد منها 

ب أو قطار غريه أو قرب أو حبر أو ملن رمي به لكفن أو سفينة مبرساة أو كل شيء حبضرة صاحبه أو من مطمر قر
وحنوه أو أزال باب املسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو محام إن دخل للسرقة أو 

نقب أو تسور أو حبارس مل يأذن له يف تقليب وصدق مدعي اخلطإ أو محل عبدا مل مييز أو خدعه أو أخرجه يف ذي 
ه ولو خرج به من مجيعه وال إن نقله ومل خيرجه وال فيما على اإلذن العام حملله ال إذن خاص كضيف مما حجر علي

صيب أو معه وال على داخل تناول منه اخلارج وال إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه يف احلرز ولو ليأيت مبن 
حصده يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق أو مثرا معلقة ال بغلق فقوالن وإال بعد 

فثالثها إن كدس وال إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه اخلارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع 
احلر والعبد واملعاهد وإن ملثلهم إال الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإال فال ولو أخرج السرقة أو عني القتيل 

الب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر السيد وقبل رجوعه ولو بال شبهة وإن رد اليمني فحلف الط
وسقطع  ١فالغرم بال قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد املال إن مل يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من األخذ

أو  ٢احلد إن سقطع العضو بسماوي ال بتوبة وعدالة وإن طال زماهنما وتداخلت إن احتد املوجب كقذف وشرب
  .تكررت

  ـــــــ
  ]. ٢٨٢/  ١٦: املدونة[ إمنا يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إىل أن قطع  -١
  ]. ٢٤٨/  ١٦: املدونة[ من قذف وشرب مخرا جلد حدا واحدا  -٢

  باب يف بيان حقيقة احملارب وأحكامه 

  باب يف بيان حقيقة احملارب وأحكامه

: على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد مبدينة: ١و آخذ مال مسلم أو غريهقاطع الطريق ملنع سلوك أ: احملارب 
يف زقاق أو دار قاتل ليأخذ : كمسقي السيكران لذلك وخمادع الصيب أو غريه ليأخذ ما معه والداخل يف ليل أو هنار

والء : ينه ورجله اليسرىكالزنا والقتل أو تقطع مي: املال فيقاتل بعد املناشدة إن أمكن مث يصلب فيقتل أو ينفي احلر
القطع : القتل والبطش: العفو وندب لذي التدبري: جيب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للويل: وبالقتل

النفي والضرب والتعيني لإلمام ال ملن قطعت يده وحنوها وغرم كل عن اجلميع مطلقا : ولغريمها وملن وقعت منه فلتة
ما بأيديهم ملن طلبه بعد االستيناء واليمني أو بشهادة رجلني من الرفقة ال ألنفسهما ولو  كالسارق ودفع: واتبع

  .بإتيان اإلمام طائعا أو ترك ما هو عليه: ثبتت وإن مل يعايناها وسقط حدها: شهد اثنان أنه املشتهر هبا
  ـــــــ

ابن عفان رضي اهللا عنه مسلما قتل  وإن قطعوا على املسلمني أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان -١
  ].  ٢٩٩/  ١٦: املدونة[ ذميا على وجه احلرابة على مال كان معه 

  باب يف بيان حد شارب اخلمر 



  باب يف بيان حد شارب اخلمر

بشرب املسلم املكلف ما يسكر جنسه طوعا بال عذر وضرورة وظنه غريا وإن قل أو جهل وجوب احلد أو احلرمة 
وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا  ١حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه مثانون بعد صحوهلقرب عهد ولو 

قاعدا بال  ٢معتدلني: بشرب أو شم وإن خولفا وجاز إلكراه وإساغة ال دواء ولو طالء واحلدود بسوط وضرب
زيز وعزر اإلمام ربط وشديد بظهره وكتفيه وجرد الرجل واملرأة مما يقي الضرب وندب جعلها يف قفة باب التع

ملعصية اهللا أو حلق آدمي حبسا ولوما وباإلقامة ونزع العمامة وضرب بسوط أو غريه وإن زاد على احلد أو أتى على 
كطبيب جهل أو قصر أو بال إذن معترب ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو ختان وكتأجيج : النفس وضمن ما سرى

أو عضه فسل يده فقلع أسنان أو نظر له من : به وأمكن تداركهنار يف يوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاح
كحرقها قائما لطفيها وجاز دفع صائل بعد اإلنذار : كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كوة فقصد غينه وإال فال

ه للفاهم وإن عن مال وقصد قتله إن علم أنه ال يندفع إال به ال جرح إن قدر على اهلرب منه بال مشقة وما أتلفت
البهائم ليال فعلى رهبا وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء واخلوف ال هنارا إن مل يكن معها راع وسرحت بعد 

  .فعلى الراعي: املزارع وإال
  ـــــــ

  ]. ٢٨٦/  ١٦: املدونة[ ال حيد السكران حىت يصحو  -١
التاج [ ليس باملربح وال باخلفيف  صفة الضرب يف الزنا والشرب والفرية والتعزير واحد ضرب بني ضربني -٢

  ].  ٣١٨/  ٦: واإلكليل

  باب يف بيان أحكام اإلعتاق ومتعلقاته 

  باب يف بيان أحكام اإلعتاق ومتعلقاته

ولو قبل  ٢أو يطول أو يفيد ماال ١إمنا يصح إعتاق مكلف بال حجر وإحاطة دين ولغرميه رده أو بعضه إال أن يعلم
ق حق الزم به وبفك الرقبة والتحرير وإن يف هذا اليوم بال قرينة مدح أو خلف أو دفع مل يتعل: رقيقا: نفوذ البيع

مكس وبال ملك أو سبيل يل عليك إال جلواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقين أو اذهب أو اعزب بالنية وعتق 
اشترى نفسه فاسدا  كأن: إن اشتريتك: على البائع إن علق هو واملشتري على البيع والشراء وباالشتراء الفاسد يف

والشقص واملدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد ميينه واإلنشاء فيمن ميلكه أو يل أو رقيقي أو عبيدي أو 
كأملكه أبدا وووجب بالنذر ومل يقض إال ببيت معني وهو يف خصوصه وعمومه ومنع من : مماليكي ال عبيد عبيده

كالطالق إال ألجل وإحداكما فله االختيار وإن محلت : ه العبد وجوابهوطء وبيع يف صيغة حنث وعتق عضو ومتليك
إن : مل يستقل أحدمها إن مل يكونا رسولني وإن قال: فله وطؤها يف كل طهر مرة وإن جعل عتقه الثنني: فأنت حرة

نت وأخ كب: األبوان وإن علوا والولد إن سفل: فال شيء عليه فيهما وعتق بنفس امللك: دخلتما فدخلت واحدة
أو  ٣وأخت مطلقا وإن هببة أو صدقة أو وصية إن علم املعطي ولو مل يقبل ووالؤه له وال يكمل يف جزء مل يقبله كبري

  قبله ويل
  ـــــــ

مل : إن أمسك الغرماء عن القيام بعد العتق مث قاموا بعد الثالث سنني واألربع وهو بالبلد وقالوا: قال ابن عرفة -١



  ]. ٣٢٩/  ٦: التاج واإلكليل[ بينه أهنم عملوا  نعلم فذلك حىت تقوم
[ إن أعتق يف عسره فلم يقم عليه حىت أيسر نفذ عتقه مث إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه مل يرد عتقه  -٢

  ]. ١٨٨/  ٧: املدونة
 ٢٧٣/  ٧: ةاملدون[ أن الوصية تبطل : إذا أوصى له ببعض فإنه قبله قوم عليه باقيه وإن رده فروي عن مالك -٣

 .[  

: صغري أو مل يقبله ال بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وباحلكم إن عمد لشني برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغري
كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو : غري سفيه وعبد وذمي مبثله وزوجة ومريض يف زائد الثلث ومدين

قوالن والقول : حلية تاجر أو وسم وجه بنار ال غريه ويف غريها فيهسحلها أو خرم أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو 
كأن بقي لغريه إن دفع القيمة يومه : وباحلكم مجيعه إن أعتق جزءا والباقي له ١للسيد يف نفي العمد ال يف عتق مبال

ن حصل عتقه فمقابلها وفضلت عن متروك املفلس وإ: وإن كان املعتق مسلما أو العبد وإن أيسر هبا أو ببعضها
باختياره ال بإرث وإن ابتدأ العتق ال إن كان حر البعض وقوم على األول وإال فعلى حصصهما إن أيسر وإال فعلى 
املوسر وعجل يف ثلث مريض أمن ومل يقوم على ميت مل يوص وقوم كامال مباله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض 

مضى كقبله مث أيسر إن : ل بعد اختياره أحدمها وإذا حكم مبنعه لعسرهله بيع منه وتأجيل الثاين أو تدبريه وال ينتق
كالقن وال يلزم استسعاء العبد وال قبول مال الغري وال ختليد القيمة يف : كان بني العسر وحضر العبد وأحكامه قبله

فنصيب األول على  ذمة املعسر برضا الشريك ومن أعتق حصته ألجل قوم عليه ليعتق مجيعه عنده إال أن يبت الثاين
فله استحالفه وإن أذن السيد أو أجاز عتق : تقاوياه لريق كله أو يدبر وإن ادعى املعتق عيبه: حاله وإن دبر حصته

مل يعتق الثاين ومات وإن أعتق جنينا : بيع وإن أعتق أول ولد: قوم يف مال السيد وإن احتيج لبيع املعتق: عبده جزءا
مل إال لزوج مرسل عليها فألقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق وال يستثىن ببيع أو فحر وإن ألكثر احل: أو دبره

  عتق ومل جيز اشتراء ويل من يعتق على ولد صغري مباله وال عبد مل يؤذن له من
  ـــــــ

[  :على غري مال فالقول قول العبد وحيلف: أعتقه على مال وقال العبد: وإذا قال سيد العبد: قال ابن القاسم -١
  ]. ٢٢٥/  ٧: املدونة 

اشترين لنفسك فال شيء عليه إن استثىن ماله وإال غرمه : يعتق على سيده وإن دفع عبد ماال ملن يشتريه فإن قال
فحر ووالؤه لبائعه إن استثىن ماله وإال رق : كلتعتقين وإن قال لنفسي: وبيع فيه وال رجوع له على العبد والوالء له

أو أوصى بعتقهم ولو مساهم ومل حيملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد مساه من  وإن أعتق عبيدا يف مرضه
ثلث كل أو أنصافهم أو أثالثهم وتبع سيده بدين إن مل يستثن : فيتبع أو يقول: كالقسمة إال أن يرتب: أقرع: أكثر

الء أو اثنان أهنما مل يزاال ماله ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤين باملال إن شهد شاهد بالو
يسمعان أنه مواله أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا مل جيز ومل يقوم عليه وإن شهد 

  .فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه واألكثر على نفيه كعسره: على شريكه بعتق نصيبه

  باب يف بيان حقيقة التدبري وأحكامه 

  قيقة التدبري وأحكامهباب يف بيان ح



كإن مت من مرضي أو سفري : وإن زوجة يف زائد الثلث العتق مبوته ال على وصية: تعليق مكلف رشيد: التدبري 
هذا أو حر بعد مويت ما مل يرده ومل يعلقه أو أنت حر بعد مويت بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مين ونفذ 

وقدم  ١كولد ملدبر من أمته بعده وصارت به أم ولد إن عتق: احلمل معها تدبري نصراين ملسلم وأوجر له وتناول
األب عليه يف الضيق وللسيد نزع ماله إن مل ميرض ورهنه وكتابته ال إخراجه بغري حرية وفسخ بيعه إن مل يعتق 

وىف وإن عتق ملكاتب وإن جىن فإن فداه وإال أسلم خدمته تقاضيا وحاصه جمين عليه ثانيا ورجع إن : والوالء له
اتبع بالباقي أو بعضه حبصته وخري الوارث يف إسالم ما رق أو فكه وقوم مباله وإذا مل حيمل الثلث إال : مبوت سيده

استؤين قبضه : بيع بالنقد وإن قربت غيبته: بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء
عتق منه حيث كان وأنت حر قبل مويت بسنة ق إن كان السيد : م بعد بيعهوإال بيع فإن حضر الغائب أو أيسر املعد

مليئا مل يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع باخلدمة وعتق من رأس املال وإال فمن الثلث ومل يتبع وإن كان غري مليء 
الدين له وقف خراج سنة مث يعطى السيد مما وقف ما خدم نظريه وبطل التدبري بقتل سيده عمدا وباستغراق 

وللتركة وبعضه مبجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده حىت يعتق فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد مويت 
  .فمعتق ألجل من رأس املال: عتق من الثلث أيضا وال رجوع له وإن قال بعد موت فالن بشهر: وموت فالن

  ـــــــ
/ بري فهو مبنزلته يعتق معه يف الثلث فإذا أعتقا كانت األم أكلما ولد للمدبر من أمته مما محلت به بعد عقد التد -١

  ].  ٢٩٨: املدونة[ ولد بذلك له كان الولد اآلن حيا أو ميتا 

  باب يف بيان أحكام الكتابة واملكاتب 

  باب يف بيان أحكام الكتابة واملكاتب

اجلرب بكاتبتك وحنوه بكذا وظاهرها  ندب مكاتبة أهل التربع وحط جزء آخرا ومل جيرب العبد عليها واملأخوذ منها
أو كخمر ورجع لكتابة  ١كآبق وجنني وعبد فالن ال لؤلؤ مل يوصف: اشتراط التنجيم وصحد خالفه وجاز بغرر

مثله وفسخ ما عليه يف مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ويل ما حملجوره باملصلحة ومكاتبة ق أمة وصغري 
وإال رق للمشتري وإقرار مريض : فالوالء لألول: أو جزء ال جنم فإن وىف وبيع كتابة ٢وإن بال مال وكسب

فتوزع على قوهتم على األداء : ومكاتبة مجاعة ملالك ٣بقبضها إن ورث غري كاللة ومكاتبته بال حماباة وإال ففي ثلثه
على الدافع ومل يكن  فيؤخذ من امللىء اجلميع ويرجع إن مل يعتق: وإن زمن أحدهم محالء مطلقا: وهم: يوم العقد
صح : وال يسقط عنهم شيء مبوت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي اجلميع وقووا فإن رد مث عجزوا: زوجا
أو مبالني ومبتحد بعقدين فيفسخ ورضا أحدمها بتقدمي  ٥واخليار فيها ومكاتبة شريكني مبال واحد ال أحدمها ٤عتقه

خري املقاطع بني رد ما فضل به : من عشرين على عشرة فإن عجز كإن قاطعه بإذنه: اآلخر ورجع لعجز حبصته
  شريكه وبني إسالم حصته رقا وال رجوع له على اآلذن

  ـــــــ
  ]. ٢٣١/  ٧: املدونة[ إن كاتبه على لؤلؤ غري موصوف فلم جيز لتعذر اإلطاحة بصفته  -١
  ]. ٢٥٢/  ٧ :املدونة[ ال بأس بكتابة الصغري ومن ال حرقة له وإن كان يسأل  -٢
إن كاتبه وهو صحيح وأقر يف مرضه بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كاللة والثلث حيمله  -٣



قبل قوله وإن مل حيمله الثلث مل يقبل قوله وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة مث مات من مرضه فإن مل حياب جاز 
  ]. ٣٤٦/  ٦: التاج واإلكليل[ ذلك كبيعه وحماباته يف ثلثه 

من كاتب عبدين قويني على السعي مل يكن له عتق أحدمها ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من  -٤
  ]. ٢٤٤/  ٧: املدونة[ كان أعتق 

  ].  ٢٣٨/  ٧: املدونة[ إن كاتبه أحد الشريكني ولو بإذن شريكه مل جيز  -٥

ص إن تركه وإال فال شيء له وعتق أحدمها وضع ملا له إال إن أخذق اآلذن ماله بال نق: وإن قبض األكثر فإن مات
وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بال إذن بيع : فنصفك حر فكاتبه مث فعل: كإن فعلت: قصد العتق

واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخالف عاقد ألمته وإسالمها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر ال حيل فيه 
ار يف رقبته وإسقاط شفعته ال عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار جبناية خطإ وسفر بعد إال بإذن جنم وإقر

وله تعجيز نفسه إن اتفقا ومل يظهر له مال فريق ولو ظهر له مال كأن عجز عن شيء أو غاب عند احملل وال مال له 
إن غاب سيده وإن قبل حملها وفسخت إن مات كالقطاعة ولو شرط خالفه وقبض : وفسخ احلاكم وتلوم ملن يرجوه
دخل معه بشرط أو غريه فتؤدى حالة ورثه من معه يف الكتابة فقط ممن يعتق عليه : وإن عن مال إال لولد أو غريه

كأم ولده وإن وجد العوض معيبا أو : سعوا وترك متروكه للولد إن أمن: وإن مل يترك وفاء وقوي ولده على السعي
كأن أسلم وبيع معه من : كمعني وإن بشبهة إن مل يكن له مال ومضت كتابة كافر ملسلم وبيعت: استحق موصوفا

يف عقده وكفر بالصوم واشترط وطء املكاتبة واستثناء محلها أو ما يولد هلا وما يولد ملكاتب من أمته بعد الكتابة أو 
إن وطىء بال : كالقن وأدب: ده رقكخدمة إن وىف لغو وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية وإن على سي: قليل

مل يرضوا وحط : خريت يف البقاء وأمومة الولد إال لضعفاء معها أو أقوياء: نقص املكرهة وإن محلت: مهر وعليه
: فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويالن وإن اشترى من يعتق على سيده: حصتها إن اختارت األمومة وإن قتل

لسيد يف الكتابة واألداء ال القدر واجلنس واألجل وإن أعانه مجاعة فإن مل يقصدوا صح وعتق إن عجز والقول ل
  رجعوا: الصدقة

فكتابة املثل إن محله الثلث وإن أوصى له : بالفضلة وعلى السيد مبا قبضه إن عجز وإال فال وإن أوصى مبكاتبته
حممل الثلث وإن أوصى لرجل مبكاتبه أو مبا جازت وإال فعلى الوارث اإلجازة أو عتق : بنجم فإن محل الثلث قيمته

جازت إن محل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا أو : عليه أو بعتقه
أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو : لزم العتق واملال وخري العبد يف االلتزام والرد يف: وعليك ألف

  .حنوه

   بيان أحكام أم الولدباب يف

  مدخل

  باب يف بيان أحكام أم الولد



وإال حلق به ولو أتت ألكثره  ١كأن استربأ حبيضة ونفاه وولدت لستة أشهر: إن أقر السيد بوطء وال ميني إن أنكر
يرده عتقت من رأس املال وولدها من غريه وال : كادعائها سقطا رأين أثره: إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتني

كاشتراء زوجته حامال ال بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إال أمة مكاتبه أو ولده وال يدفعه عزل أو : دين سبق
وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارهتا برضاها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثريها يف ولدها من غريه 

زاع ماهلا ما مل ميرض وكره له تزوجيها وإن برضاها وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه واالستمتاع هبا وانت
: ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم احلكم واألرش وإن قال يف مرضه

مل تعتق من ثلث وال من رأس : صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيالد أو بعتق يف صحته: ولدت مين وال ولد هلا
غرم نصيب اآلخر فإن أعسر خري يف اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك : ء شريك فحملتمال وإن وطى

فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووايل إذا . وتبعه مبا بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر
ىت يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار بلغ أحدمها كأن مل توجد وورثاه إن مات أوال وحرمت على مرتد أم ولده ح

  .٢إن أدت: احلرب وال جتوز كتابتها وعتقت
  ـــــــ

من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استربأها حبيضه ونفى ما أتت به من ولد صدق يف اإلسترباء ومل يلزمه ما  -١
  ]. ٢٣١/  ١٦: املدونة[ أتت به من ولد لألكثر من ستة أشهر من يوم اإلسترباء 

  ].  ٢٥٦/  ٧: املدونة[إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إال أن تفوت بالوطء فتعتق وال ترجع فيما أدت  -٢

  فصل يف بيان أحكام الوالء 

  فصل يف بيان أحكام الوالء

  ، الوالء ملعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غري عنه بال إذن أو مل يعلم سيده

كسائبة وكره وإن : ١قا إن كان ينتزع ماله وعن املسلمني الوالء هلمبعتقه حىت عتق إال كافرا أعتق مسلما ورقي
عاد الوالء بإسالم السيد وجر ولد املعتق كأوالد املعتقة إن مل يكن هلم نسب من حر إال لرق أو عتق : أسلم العبد

األب ال ملعتقها إال  رجع الوالء ملعتقه من معتق اجلد واألم والقول ملعتق: آلخر ومعتقهما وإن أعتق األب أو استلحق
مل : أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالوالء أو اثنان بأهنما مل يزاال يسمعان أنه مواله أو ابن عمه

كالصالة مث معتق معتقه وال : يثبت لكنه حيلف ويأخذ املال بعد االستيناء وقدم عاصب النسب مث املعتق مث عصبته
أبامها مث اشترى األب عبدا فمات : تق أو جره والء بوالدة أو عتق ولو اشترى ابن وبنتترث أنثى إن مل تباشره بع

العبد بعد األب ورثه االبن وإن مات البن أوال فللبنت النصف لعتقها نصف املعتق والربع ألهنا معتقة نصف أبيه 
  .وإن مات االبن مث األب فللبنت النصف بالرحم والربع بالوالء والثمن جبره

  ـــــــ
أنت حر عن املسلمني ووالؤك يل مل خيتلف املذهب أن ذلك جائزة والوالء : إذا قال لعبده: قال ابن رشد-١

  ]. ٣٦٠/  ٦: التاج واإلكليل[ للمسلمني 

  باب يف بيان أحكام الوصية 



  باب يف بيان أحكام الوصية

أوصى بقربة؟ تأويالن وكافرا إال  مالك وإن سفيها أو صغريا وهل إن مل يتناقص قوله أو ١صح إيصاء حر مميز
وقبول املعني شرط بعد  ٢بكخمر ملسلم ملن يصح متلكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة

املوت فامللك له باملوت وقوم بغلة حصلت بعده ومل حيج رق إلذن يف قبوله كإيصائه بعتقه وخريت جارية الوطء وهلا 
ثه إن احتد أو بتافه أريد به العبد وملسجد وصرف يف مصاحله ومليت علم مبوته ففي دينه أو االنتقال وصح لعبد وار

كغريه بزائد الثلث : وارثه ولذمي وقاتل علم املوصي بالسبب وإال فتأويالن وبطلت بردته وإيصاء مبعصية ولوارث
وبرجوع فيها وإن مبرض بقول أو بيع  إن مل جييزوا فللمساكني خبالف العكس: يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال

وعتق وكتابة وإيالد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة وإيصاء مبرض أو 
إن مت فيهما وإن بكتاب ومل خيرجه أو أخرجه مث استرده بعدمها ولو أطلقها ال إن مل يسترده أو : قال ٣سفر انتفيا

لعرصة واشتركا كإيصائه بشيء لزيد مث لعمرو وال برهن وتزويج رقيق وتعليمه مىت حدث املوت أو بىن ا: قال
ووطء وال إن أوصى بثلث ماله فباعه كثيابه واستخلف غريها أو بثوب فباعه مث اشتراه خبالف مثله وال إن جصص 

  بعد الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته ويف نقص العرصة قوالن وإن أوصى بوصية
  ـــــــ

  ]. ٣٣/  ١٥: املدونة[ جتوز وصية ابن عشر سنني وأقل مما يقابلها إذا أصاب وجه الوصية  -١
/  ٦: التاج واإلكليل[ ما دل على تعيني الوصية فيدخل اللفظ والكتابة واإلشارة : الصيغة: قال ابن عرفة -٢

٣٦٦ .[  
: املدونة[ وار الوطء فذلك هلا وإال بيعت ممن يعتقها إن وصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من ج -٣
٩/  ١٥  .[  

أخرى فالوصيتان كنوعني ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإال فأكثرمها وإن تقدم وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن 
قاربه ألمه محله الثلث وأخذ باقيه وإال قوم يف ماله ودخل الفقري يف املسكني كعكسه ويف األقارب واألرحام واألهل أ

إن مل يكن أقارب ألب والوارث كغريه خبالف أقاربه هو وأوثر احملتاج األبعد إال لبيان فيقدم األخ وابنه على اجلد 
قوالن واحلمل يف اجلارية إن مل يستثنه : وال خيص والزوجة يف جريانه ال عبد مع سيده ويف وللد صغري وبكر

ال املوايل يف متيم أو بنيهم وال  ٢ملسلم يوم الوصية يف عبيده املسلمنيوا ١واألسفلون يف املوايل واحلمل يف الولد
الكافر يف ابن السبيل ومل يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم وال شيء لوارثه قبل القسم وضرب جملهول فأكثر 

وببيع ممن أحب بالثلث وهل يقسم على احلصص قوالن واملوصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته مث استؤين مث ورث 
فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإال خري الوارث : بعد النقص واإلباية واشتراء لفالن وأىب خبال بطلت ولزيادة

له وبعتق عبد ال خيرمجن ثلث احلاضر وقف إن كان ألشهر يسرية وإال : يف بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفالن يف
لزم إجازة الوارث مبرض مل يصح بعده إال لتبني عذر بكونه يف نفقته أو دينه أو عجل عتق ثلث احلاضر مث متم منه و

سلطانه إال أن حيلف من جيهل مثله أنه جهل أن له الرد ال بصحة ولو بكسفر والوارث يصري غري وارث وعكسه 
ع يسريا أو قل الثلث املعترب مآله ولو مل يعلم واجتهد يف مثن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر املال فإن مسى يف تطو

  شورك به يف عبد وإال فآخر جنم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق
  ـــــــ



  ]. ٢٥/  ١٥: املدونة[ تصح الوصية باحلمل وبالثمرة اآلتية : يف املدونة -١
يعتق منهم إذا مت فكل مملوك يل مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى مث أسلم بعضهم قبل موته مل : فإن قال -٢

  ]. ٣٧٤/  ٦: التاج واإلكليل[ إال من كان يوم الوصية مسلما ألين ال أراه أراد غريهم 

شارك باجلزء وإن مل يبق إال : املقابل وإن مات بعد اشترائه ومل يعتق اشتري غريه ملبلغ الثلث وبشاة أو بعدد من ماله
من غنمي وال غنم : كن له غنم فله شاة وسط وإن قالما مسى فهو له إن محله الثلثث ال ثلث غنمي فتموت وإن مل ي

له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث فك أسري مث مدبر صحة مث صداق مريض مث زكاة أوصى 
كاحلرث واملاشية وإن مل يوص هبا مث الفطر مث كفارة ظهار وقتل  ١هبا إال أن يعترف حبلوهلا ويوصي فمن رأس املال

هما مث كفارة ميينه مث فطر رمضان مث للتفريط مث النذر مث املبتل ومدبر املرض مث املوصى بعتقه معينا عنده أو وأقرع بين
يشترى أو لكشهر أو مبال فعجله مث املوصى بكتابته واملعتق مبال واملعتق إىل أجل بعد مث املعتق لسنة على أكثر مث 

اشتراء من يعتق عليه بثلثه :  يعني ومعني غريه وجزئه وللمريضبعتق مل يعني مث حج إال لضرورة فيتحاصان كعتق مل
وإن أوصى مبنفعة معني أو مبا ليس فيها أو بعتق  ٣ال إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم االبن على غريه ٢ويرث

ثله عبده بعد موته بشهر وال حيمل الثلث قيمته خري الوارث بني أن جييز أو خيلع ثلث اجلميع وبنصيب ابنه أو م
: فبجزء من عدد رؤوسهم وجبزء أو سهم: فزائد وبنصيب أحد ورثته: فباجلميع ال اجعلوه وارثا معه أو أحلقوه به

فبسهم من فريضته ويف كون ضعفه مثله أو مثليه تردد ومبنافع عبد ورثت عن املوصى له وإن حددها بزمن 
يفديه املخدم أو الوارث فتستمر وهي ومدبر إن  فكاملستأجر فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جىن إال أن

كان مبرض فيما علم ودخلت فيه ويف العمرى ويف سفينة أو عبد شهر تلفهما مث ظهرت السالمة قوالن ال فيما أقر 
  به يف مرضه أو أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو

  ـــــــ
  ]. ٣٩/  ١٥: املدونة[ زكاته فمن رأس ماله من حلت زكاة عينه يف مرضه أو أتاه مال غائب فأمر ب -١
  ]. ٩/  ١٥: املدونة[ من اشترى ابنه يف مرضه جاز إن محله الثلث وعتق وورث املال  -٢
  ]. ٣٨٣/  ٦: التاج واإلكليل[ إذا أعتق عبدا له يف مرضه واشترى ابنه وقيمته الثلث فاالبن مبدأ ويرثه  -٣

نفذ وندب فيه تقدمي التشهد وهلم الشهادة وإن مل يقرأه وال فتح وتنفذ ولو أنفذوها مل ت: قرأها ومل يشهد أو يقل
كانت الوصية عنده وإن شهدا مبا فيها وما بقي فلفالن مث مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكني قسم بينهما 

على كذا خيص به البين ووصيي فقط يعم و: وكتبتها عند فالن فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن مل يقل
كوصيي حىت يقدم فالن أو إىل أن يتزوج زوجيت وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح وإمنا يوصي 

مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة وعبدا : على احملجور عليه أب أو وصية كأم إن قل وال ويل وورث عنها ملكلف
لألصاغر وطرو الفسق يعزله وال يبيع الوصي عبدا حيسن اشتري : وتصرف بإذن سيده وإن أراد األكابر بيع موصى

القيام هبم وال التركة إال حبضرة الكبري وال يقسم على غائب بال حاكم والثنني محل على التعاون وإن مات أحدمها 
النفقة أو اختلفا فاحلاكم وال ألحدمها إيصاء وال هلما قسم املال وإال ضمنا وللوصي اقتضاء الدين وتأخريه بالنظر و

على الطفل باملعروف ويف ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم إن كان 
حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة وال يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر إال كحمارين قل مثنهما 



فال قبول : ولو قبل ال بعدمها وإن أىب القبول بعد املوتوتسوق هبما احلضر والسفر وله عزل نفسه يف حياة املوصي 
  .له بعد والقول له يف قدر النفقة ال يف تاريخ املوت ودفع ماله بعد بلوغه

  باب يف بيان الفرائض 

  باب يف بيان الفرائض

وصاياه من  وعبد جىن مث مؤن جتهيزه باملعروف مث تقضى ديونه مث ١كاملرهون: حق تعلق بعني: خيرج من تركة امليت
ثلث الباقي مث الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن مل تكن بنت وأخت شقيقة أو ألب إن مل 

السدس : الثلثان وللثانية مع األوىل: أخ يساويها واجلد األوليان واألخريني ولتعددهن: تكن شقيقة وعصب كال
فمعصب وأخت ألب فأكثر مع : ن يف درجتها مطلقا أو أسفلوإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إال االب

هلا أو هلن بفرع الحق : فأكثر كذلك إال أنه إمنا يعصب األخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن: الشقيقة
ولد وإن سفل وأخوان أو : ألم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس: والثلثني لذي النصف إن تعدد والثلث

للواحد من ولد األم مطلقا وسقط بابن : مطلقا وهلا ثلث الباقي يف زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس أختان
: أو األم مع ولد وإن سفل واجلدة فأكثر وأسقطها األم مطلقا واألب: وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد واألب

أحد فروض اجلد غري املدىل بأنثى وله مع اجلدة من قبله والقرىب من جهة األم البعدى من جهة األب وإال اشتركتا و
كالشقيقة مباهلا لو مل : اإلخوة أو األخوات األشقاء أو ألب اخلري من الثلث أو املقامسة وعاد الشقيق بغريه مث رجع

يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو املقاسوة وال يفرض ألخت معه إال يف األكدرية والغراء 
فيفرض هلا وله مث يقامسها وإن كان حملها أخ ألب ومعه إخوة ألم سقط : م وأخت شقيقة أو ألبزوج وجد وأ

  ولعاصب ورث املال أو الباقي بعد الفرض
  ـــــــ

  ].  ٤٠٥/  ٦: التاج واإلكليل[ الرهن احملوز وأم الولد : أول ما خيرج من كل التكرة بعينها: قال ابن عرفة -١

الشقيق مث لألب وهو كالشقيق عند : أخته مث األب مث اجلد واإلخوة كما تقدم: كل وعصب ١وهو االبن مث ابنه
فيشاركون اإلخوة لألم : عدمه إال يف احلمارية واملشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان ألم وشقيق وحده أو مع غريه
 العم الشقيق مث ألب مث الذكر كاألنثى وأسقطه أيضا الشقيقة اليت كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر مث بنومها مث

عم اجلد األقرب فاألقرب وإن غري شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا مث املعتق كما تقدم مث بيت املال وال يرد 
وال يدفع لذوي األرحام ويرث بفرض وعصوبة األب مث اجلد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ ألم وورث ذو 

كأم أو بنت أخت ومال الكتايب احلر املؤدي للجزية ألهل دينه من كورته  :فرضني باألقوى وإن اتتفق يف املسلمني
اثنان وأربعة ومثانية وثالثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنني والربع من أربعة والثمن : واألصول

لثلث أو السدس من مثانية والثلث من ثالثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثين عشر والثمن وا
: ٢فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على األنثى وإن زادت الفروض: من أربعة وعشرين وما ال فرض فيها

الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة واالثنا عشر لثالثة عشر ومخسة عشر وسبعة عشر واألربعة : أعيلت فالعائل
صار مثنها تسعا ورد كل صنف : ملنربية لقول عليزوجة وأبوان وابنتان وهي ا: لسبعة وعشرين: والعشرون

  وقابل بني اثنني فأخذ أحد املثلني أو: انكسرت عليه سهامه إىل وفقه وإال ترك



  ـــــــ
البنون والبنات واآلباء واألمهات واملستحق املرياث : املستحق للمرياث بالنسب بغري واسطة: قال ابن شاس -١

ذكور ينسبون بذكور وهؤالء هم العصبة كبين البنني وإن سفلوا وآباء : ناف األولبواسطة بينه وبني امليب أربعة أص
  ]. ٤١٢/  ٦: التاج واإلكليل. [ اآلباء وإن علوا واإلخوة وبنيهم وإن بعدوا واألعمام وبنيهم وإن بعدوا

  :قال الراجز -٢
  ومل يكن بكلها له هنوض... وإن تكاثرت على العال الفروض 

  حسبما يكون فيه القول... العول  فذاك ما ينشأ منه

وإال ففي كله إن تباينا مث بني احلاصل والثالث مث : أكثر املتداخلني وحاصل ضرب أحدمها يف وفق اآلخر إن توافقا
كذلك وضرب يف العول أيضا ويف الصنفني اثنتا عشرة صورة ألن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو 

خر مث كل إما أن يتداخال أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثال فالتداخل أن يفين أحدمها اآلخر يوافق أحدمها ويباين اآل
أوال وإال فإن بقي واحد فمتباين وإال فاملوافقة بنسبة مفرد للعدد املفين آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من 

ثالثة والتركة عشرون فالثالثة من : املسألة أو تقسم التركة على م صحت منه املسألة كزوج وأم وأخت للزوج
الثمانية ربع ومثن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل املسألة 

  .سهام غري اآلخد مث اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد مخسة ليأخذ فزدها على العشرين مث أقسم
كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم : كثالثة بنني مات أحدهم أو بعض وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون

صحتا وإال : كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحح األوىل مث الثانية فإن انقسم نصيب الثاين على ورثته: وإال
زوجة وبنتا مات أحدمها وترك : وفق بني نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية يف األوىل كابنني وابنتني

ففي وفق سهام الثاين وإن : ضرب له يف وفق الثانية ومن له شيء من الثانية: وثالثة بين ابن فمن له شيء من األوىل
ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه األوىل كموت أحدمها عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث : مل يتوافقا

إلنكار مت فريضة اإلقرار مت انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق فقط بوارث فله ما نقصه اإلقرار تعمل فريضة ا
األول والثاين كشقيقتني وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتني وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت 

 ثالثة يرد االبن وبنت بابن فاإلنكار من ثالثة وإقراره من أربعة وهي من مخسة فتضرب أربعة يف مخسة بعشرين مث يف
  عشرة وهي مثانية وإن أقرت زوجة

تضرب يف مثانية وإن أوصى : حامل وأحد أخويه أهنا ولدت حيا فاإلنكار من مثانية كاإلقرار وفريضة االبن من ثالثة
كربع أو جزء من أحد عشر أخذ خمرج الوصية مث إن انقسم الباقي على الفريضة كابنني وأوصى بالثلث : بشائع

وإال وفق بني الباقي واملسألة واضرب الوفق يف خمرج الوصية كأربعة أوالد وإال فكاملها كثالثة وإن أوصى فواضح 
بسدس وسبع ضربت ستة يف سبعة مث يف أصل املسألة أو يف وفقها وال يرث مالعن ومالعنة وتوأماها شقيقان وال 

قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من وال يورث إال املكاتب وال  ١رقيق ولسيد املعتق بعضه مجيع إرثه
الدية وال خمالف يف دين كمسلم مع مرتد أو غريه وكيهودي مع نصراين وسوامها ملة وحكم بني الكفار حبكم 
املسلم إن مل يأب بعض إال أن يسلم بعض فكذلك إن مل يكونوا كتابيني وإال فبحكمهم وال من جهل تأخر موته 

املفقود للحكم مبوته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف املشكوك فيه فإن مضت  ووقف القسم للحمل ومال
مدة التعمري فكاجملهول فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية 



ج ثالثة وتضرب الوفق يف الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة ولألم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزو
نصف نصييب ذكر وأنثى : اثنان وللخنثى املشكل: ولألب مثانية أو موته أو مضي مدة التعمري فلألخت تسعة ولألم

  تأخذ من كل ٢تصحح املسألة على التقديرات مث تضرب الوفق أو الكل مث يف حاليت اخلنثى
  ـــــــ

وهو موقوف بيده وله بيع حصته وحيمل املبتاع يف إذا كان بعض العبد حرا فليس ملن ميلك بقيته أن ننتزع ماله  -١
مال العبد حممل البائع وإذا عتق العبد يوما ما تبعه ماله وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق ألنه 

  ]. ٣٩٩/  ١٦: املدونة[ يورث باحلرية حىت تتم حريته 
ن له ولكن له ثقب خيرج من البول واجلمهور على اخلنثى هو الذي له ذكر وفرج أو ال يكونا: قال الطرطوشي -٢

فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو : أنه قد يوجد اخلنثى حبيث يلتبس علينا ميزه فينظر إىل مباله
  ]. ٤٣٠/  ٦: التاج واإلكليل[ أنثى فإن بال منهما مجيعا انظر إىل أيهما أكثر فله احلكم 

كذكر وخنثى فالتذكري من اثنني والتأنيث من : فنصيب كل: أربعة الربع فما اجتمعالنصف و: نصيب من االثنني
ثالثة تضرب االثنني فيها كرم اهللا وجهه اهللا تبارك وتعاىل الرب عز وجل كرم اهللا وجهه اهللا تبارك وتعاىل الرب عز 

ستة ويف األنوثة أربعة : لذكورةوجل كرم اهللا وجهه اهللا تبارك وتعاىل الرب عز وجل مث يف حاليت اخلنثى له يف ا
: فنصفها مخسة وكذلك غريه وكخنثيني وعاصب فأربعة أحوال تنتهي ألربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب

  .اثنان فإن بال من واحد أو كان أكرب أو أسبق أو نبتت له حلية أو ثدي أو حصل حيض أو مين فال إشكال
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