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  كتاب الطهارة

  القسم األول ىف املقدمات وفيه أربعة أبواب

  الباب األول ىف املياه الطاهرة
  

افعي خالفا والطهوريةخمتصة باملاء من بني سائر املائعات أما ىف طهارة احلدثفباإلمجاع وأما ىف طهارة اخلبث فعند الش
  أليب حنيفة راضياهللا عنهما

واختصاص الطهورية به إما تعبد ال يعقل معناه وإما أن يعلل باختصاص املاء بنوع من اللطافة والرقة وتفرد ىف 
  التركيب ال يشاركه فيها سائر املائعات وهو األقرب 

  مث املياه ثالثة أقسام

  القسم األول ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور 
  فيدخل حتته ماء البئر وماء البحر وكل ما نبع من األرض أو نزل من السماء وهو املاء املطلق حقا 

وال يستثىن عن هذا احلد إال املاء املستعمل ىف احلدث فإنه عند الشافعي طاهر غري طهور وعند مالك رضي اهللا عنه 
  ه جنسطهور وهو قولللشافعي رضي اهللا عنه وعند أيب حنيفة رضي اهللا عن

ويدل على طهارته قلة احتراز األولني منه وأنه مل يلق حمال جنسا ويدل على سقوط طهوريته أن األولني ىف إعواز املاء 
  مل جيمعوا املاء املستعملليستعملوه ثانيا 

طهور مث سقوط الطهورية باعتبار معنيني أحدمها تأدي العبادة به واآلخر انتقال املنع إليه فإن انتفى املعنيان ف
كاملستعمل ىف الكرة الرابعة وإن وجد أحداملعنيني دون الثاين فوجهان كاملستعمل ىف الكرة الثانية أو ىف التجديد فإنه 

  مل يوجدانتقال املنع إليه
والذى استعملته الذمية حىت حتل لزوجها املسلم فإنه وجد انتقال املنعومل يوجد تأدي العبادة إال إذا مل نوجب اإلعادة 

  ا إذا أسلمت عليه

  فروع أربعة

  
  األول املستعمل ىف احلدث هل يستعمل ىف اخلبث فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن للماء قوتني ومل يستوف إال إحدامها 
والثاين ال ألن تلك القوة ىف حكم خصلة واحدة ال تتجزأ وهذا كما أن املستعمل ىف احلدث ال يستعمل ىف اجلنابة 



  قيةوال يقال إن هذه القوة با
  الثاين إذا مجع املاء املستعمل حىت بلغ قلتني فوجهان 

أحدمها يعود طهورا كاملاء النجس إذا مجع فصار قلتني وألن الكثرةتدفع حكم االستعمال فإذا طرأت تقطع حكمه 
  كالنجاسة 

بطل قوة املاء والثاين ال يعود طهورا ألن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة املاء وأن اإلستعمال أ
  فيلحق مباء الورد وسائر املائعات 

  الثالث إذا انغمس اجلنب ىف ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار املاء مستعمال
  وقال اخلضري من أصحابنا ال ترتفع ألنه صار مستعمال مبالقاة أول جزء منه 

  ى األعضاءوهو غلط إذ حكم اإلستعمال إمنا يثبت باإلنفصال وال يثبتحالة تردده عل
الرابع احملدث إذا أدخل يده ىف اإلناء بعد غسل الوجه وكان قد نوى رفع احلدث صار املاء مستعمال إذا انفصلت 

  اليد من املاء 
فطريقة أن يقصد االغتراف والتنحية حىت ال يصري مستعمال فإن غفل عن نية رفع احلدث وعن قصد االغتراف 

  فاملشهور أنه يصري مستعمال
يقال هيئة االغتراف صارفة للمالقاة إىل هذه اجلهة حبكم العادة فال يصري مستعمال القسم الثاين فيما تغري  ويتجه أن

عن وصف خلقته ولكن تغريا يسريا ال يزايله اسم املاء املطلق فهو طهور كاملاء املتغري بطول املكث أو املتغري 
   بزعفران يسري ظهر عليه أدىن ظهور فإنه طهور على املذهب

وكذلك املتغري مبا جياوره كالعود والعنرب والكافور الصلب وكذا املتغري مبا يتعذر صون املاء عنه كالتراب والزرنيخ 
  والنورة وما ال خيلو املاء عنه ىف مقره فإن اسم املاء املطلق ال ينسلب به وكذلك املسخن واملشمس

اإلناء أجزاء تعلو املاء كاهلباء فإذا القى البدن نعم ىف املشمس كراهية من جهةالطبألن محي الشمس يفصل من 
  أورث الربص 

  مث اختلفوا ىف أن هذه الكراهية هل ختتص بالبالد احلارة وباألواين املنطبعة وبقصد التشميس 
وهذا خالف ال وجه له ألنه ال كراهية إال من جهة الطب واحملذور من جهة الطب خيتص باحلرارة املفرطة وال خيتص 

القصد وخيتص باجلواهر املنطبعة فال جيري ىف اخلشب واخلزف واجللد ولعله ال جيري ىف الذهب والفضة من بوجود 
املنطبعات لصفاء جوهريهما القسم الثالث ما تفاحش تغريه مبخالطة ما يستغين املاء عنه حبيث ال يفهم من مطلق 

  ور باإلمجاع اسم املاء فإن استجد امسا آخر كاحلرب والصبغ واملرقة فليس بطه
وإن مل يستجد امسا منفردا فليس بطهور أيضا عند الشافعي رضي اهللا عنه خالفا أليب حنيفةرمحة اهللا عليه ألنه تعبد 

  بالوضوء باملاء وقد سقط اسم املاء وإن مل يتجدد اسم آخر 

  فروع أربعة

  
  األول ىف املتغري بالتراب املطروح فيه قصدا فيه وجهان 

طهور ألنه مستغىن عنه وهو ضعيف فإن التغري بالتراب ال يسلب اسم املاء ويعلم أن األولني كانوا أحدمها أنه ليس ب
  إذا رأوا ما متغريا بالتراب مل يبحثوا عن سببه وألن التراب جماور له فإنه يرسب على القرب وينفصل عناملاء 



اجلبلي واملائي ويشبه املائي باجلمد وهو ضعيف ألنه  الثاين إذا تغري املاء بامللح ففيه ثالثة أوجه ويفرق ىف الثالث بني
لو كان كاجلمد لذاب ىف الشمس ولكن تعليله التشبيه بالتراب املطروح فيه قصدا فإن ماء البحرماحل وملوحته من 

  أجزاء سبخة ىف األرض تنتشر فيه مث هو طهور ألنه ليس بقصد آدمي فإذا طرح قصدا خرج على اخلالف 
إذا تناثرت ىف املاء فما دامت جماورة ال تضر وإن تعفنت واختلطت ففيه ثالثة أوجه يفرق ىف الثالث  الثالث األوراق

  بني اخلريفي والربيعي لتعذر االحتراز عن اخلريفي
الرابع إذا صب مقدار من ماء الورد أو غريه من املائعات على ماء قليل وكان حبيث لو خالف لونه لون املاء 

  عن كونه طهورا لتفاحش تغريه خرج 
  وإن كان أقل منه فال خيرج عن كونه طهورا فلو استعمل الكل فهو جائز علىالظاهر

ومنهم من قال إذا بقي قدر ذلك املائع مل جيز استعماله ألنه عند ذلك يتحقق أن اجلاري على بعض أعضائه ليس مباء 
  ن جزءوهو ضعيف ألنه إذا صار مغمورا ثبت للكل حكم املاء فال يفصل جزء ع

  الباب الثاين ىف املياه النجسة وفيه أربعة فصول

  الفصل األول ىف النجاسات

  
  واألعيان تنقسم إىل حيوانات ومجادات 

واجلمادات أصلها على الطهارة إال اخلمر فإهنا جنسة تغليظا وىف معناها كلنبيذ مسكر وكذا اخلمر احملترمة على 
  املذهب الصحيح 

  ة فأصلها على الطهارة إال الكلب واخلنزير وما تولد منهما أو من أحدمها وحيوان طاهر وأما احليوانات ما دامت حي
  فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إال ىف أربعة أجناس

  األول اآلدمي فهو طاهر على املذهب الصحيحألنه تعبد بغسله والصالة عليه وال يليق بكرامته احلكم بنجاسته 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان امليتتان السمك واجلراد والدمان الثاين السمك واجلراد قال رس

  الكبد والطحال
الثالث ما يستحيل من الطعام كدود اخلل والتفاح فهو طاهر على املذهب وحيل أكله على أحد الوجهني وقيل إنه 

  حراملتحقق املوت 
اخلنافس والعقارب ففي جناسة املاء مبوهتا قوالن اجلديد وهو الرابع ما ليست له نفس سائلة كالذباب والبعوض و

  مذهب أيب حنيفة أناملاء ال ينجس به 
مث قال القفال هذا خالف ىف أن هذه احليوانات هل تنجس باملوت وكأن علة النجاسة احتباس الدم املعفن اخلفي ىف 

  لتعذر االحتراز عنه الباطن وقال العراقيون تنجس باملوت وإمنا ال ينجس املاء ىف قول 
وعلى هذا اختلفوا ىف أنه هل يفرق بني القليل والكثري وهل يفرق بني ما يعم كالبعوض والذباب أو ال يعم 

  كالعقارب
  هذا حكم احليوانات فأما أجزاؤها فكل عضو أبني من احلي فهو ميت إال العظم والشعر ففيه خالف سيأيت

فكل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه كالدمع واللعاب والعرق فهو طاهر أما األجزاء املنفصلة عن باطن احليوان 



من كل حيوان طاهر وما استحال ىف الباطن فأصله على النجاسة كالدم والبول والعذرة إال ما هو مادة احليوانات 
  كاللبنواملين والبيض 

  والنظر ىف فضالت مخسة

  
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففيه وجهان أحدمها أنه جنس األوىل الدم والقيح فهو جنس من كل حيوان إال من رس

  طردا للقياس والثاين أنه طاهر ملا روي أن أبا طيبة احلجام شرب دمه فقال له إذا ال يبجع بطنك أبدا
  الثانية البول والعذرة جنس من كل حيوان ويستثىن عنه موضوعان 

وجه الطهارة ملا روي أن أم أمين شربت بوله فلم ينكر األول بول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففيه وجهان 
  عليها فقال إذا تلج النار بطنك

الثاين روث السمك واجلراد وما ليس له نفس سائلة ففيه وجهان أحدمها جنس طردا للقياس والثاين أنه طاهر ألنه 
  إذا حكم بطهارة ميتتهما فكأهنما ىف معىن النبات وهذه رطوبات ىف باطنها

ول ما يؤكل حلمه فنجس خالفا ألمحد وما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلماعة أصفرت وجوههم فأما ب
لو خرجتم إىل إبلنا فشربتم من أبواهلا وألباهناففعلوا ذلك فصحوا فهذا حممول على التداوي وهو جائز جبميع 

  إن اهللا تعاىل مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكمالنجاسات إال باخلمر فإنه عليه السالم سئل عن التداوي باخلمر فقال 
ونص الشافعي رضي اهللا عنه على أن من غص بلقمة له أن يسيغها خبمر إن مل جيد غريها فمن أصحابنا من جوز 

  التداوي قياسا على إساغة اللقمة ومحل احلديث على صورة علم أن الشفاء ال حيصل هبا 
وكل حيوان مأكول واملذهب جناستهامن كل حيوان ال يؤكل ألهنا من بني الثالثة األلبان وهى طاهرة من اآلدمي 
  فرث ودم وإمنا طهارهتا حلل التناول 

واختلفوا ىف اإلنفحة وهى لنب يستحيل ىف جوف اخلروف واجلديوغريمها والقياس جناستها ومنهم من حكم بالطهارة 
  إذ هبا جينب اللنب واألولون مل حيترزوا منه 

  فهو طاهر من اآلدمي خالفا أليب حنيفة الرابعة املين
  ومين سائر احليوانات الطاهرة يف ثالثه أوجه 

  أحدها الطهارة ألنه أصل حيوان طاهر فأشبه مين اآلدمي 
  والثاين النجاسة فإن ذلك تكرمة لآلدمي 

  والثالث أنه طاهر من احليوان املأكول تشبيها ببيض الطائر املأكول 
  الف مبين على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو جنس وفيه وجهانوأما مين املرأة ففيه خ

  واخلامسة البيض وهو طاهر من كل حيوان مأكول ومما ال يؤكل حلمه فوجهان 
وإذا استحالت مذرة فتخرج على الوجهني ىف املين إذا استحال مضغة ففي وجه تستدام الطهارة وىف وجه حيكم 

  بنجاسته ألنه استحال دما 

  فروع أربعة



  
األول إذا ماتت الدجاجة وىف بطنها بيض فهل ينجس فعلى وجهني أحدمها نعم كاللنب والثاين ال ألنه منعقد ىف نفسه 

  ال ميتزج بغريه
الفرع الثاين إذا أبني عضو ىف اآلدمي أو السمكة ففيه وجهان أحدمها أنه طاهر وهو األظهر ألن ما أبني من احلي 

  ملوت فهو ميت وال تزيد اإلبانة على ا
  الثالث دود القز طاهر وجيوز بيعه وىف روثه وبزره من اخلالف الذى يف بيض احليوان الذى ال يأكل يؤكل

  الرابع املسك طاهر ويف فأرته وجهان أصحهما الطهارة ألنه مليحترز األولون من استصحابه 

  الفصل الثاين ىف املاء الراكد إذا وقعت فيه جناسة

  
   يتغري مهما وقع فيه جناسة يدركها الطرف أما القليل فيتنجس وإن مل

  فإن كان ال يدركها فنص الشافعي رضي اهللا عنه فيه خمتلف 
فمنهم من قال قوالن أحدمها أنه جيتنب ىف املاء والثوب لتحقق وصول النجاسة والثاين أنه يعفى عنه لتعذر اإلحتراز 

  منه 
على وفق النصني ألن أكثر ذلك يقع بطريان الذباب من ومنهم من قال يعفى عنه ىف املاء وال يعفى ىف الثوب 

النجاسة وال ميكن صون املاء عنه وصون الثوب عنه ممكن فإن ىف طرياهنا ما جيفها وصونه عن غريه من 
  النجاسامتمكن وهو األصح 

  ومنهم من عكس وقال يعفى ىف الثوب ألنه بارز للنجاسات وتغطية املاء ممكن وهذا خالف النص 
لصحيح أن ما انتهت قلته إىل حد ال يدركه الطرف مع خمالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه وإن كان ولعل ا

  حبيث يدركه الطرف عند تقدير اختالف اللون فال يعفى عنه
قال مالك املاء ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه أو لونه أو رحيه وفرق الشافعي رضي اهللا عنه بني القليل والكثري 

قوله عليه الصالة والسالم إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا فإذا بلغ قلتني فينجس إذا تغري بالنجاسة وإن كان التغري ل
يسريا مث يعود طاهرا مهما زال التغري هببوب الريح وطول املكثولو زال بوقوع الزعفران أو املسك فال ألنه لستتار 

  لتردد ىف أن التراب ساتر أم مبطل ال زوال ولو زال بوقوع التراب منشؤمها ا
  فإن قيل ما حد القلتني

  قلنا قيل مخسمائة من وقيل مخسمائة رطل 
واألقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكايف أهنا ثالمثائة من ألهنا مأخوذة من استقالق البعري وابل العرب ضعاف ال 

  بالحتمل أكثر من مائة وستني منافيحط عنه عشرة أمنان للراوية واحل
والصحيح أن هذا تقريب وليس بتحديد فعلى هذا قال األكثرون لو نقصرطالن مل يضر ومل يسمحوا بثالثة ومنهم 

  من مل يسمح بأكثر من ثالثة 
وقال صاحب التقريب ال يضر نقصانا نصف القربة وهو الذى تردد فيه ابن جريج إذ قال لقد رأيت قالل هجر 

   وشيئا فكانت القلة تسع قربتني أو قربتني
ولعل األقرب أن يقال إذا نقص قدر لو طرح عليه من الزعفران مثل ما طرح على الكمال لظهر التفاوت للحس 



  فهو مؤثر 
  وهذا الضبط أوىل من التقدير باألرطال فإن ذلك تشوف إىل التحديد

أن تستيقن الكثرة  فإن وقع الشك ىف أن الناقص فوق هذا القدر أو دونه فيحتمل أن يقال األصل النجاسة إىل
  الدافعة أو يقال األصل طهارة املاء إىل أن يستيقن النقصان واالحتمال األول أظهر 

  فروع مخس

  
األول إذا وقعت جناسة مائعة ىف قلتني فالكل طاهر وإن كانت جامدة فالقول اجلديد أنه ال جيوز االغتراف إال بعد 

  التباعد عنها بقلتني 
األكثرين أنه ال جيب التباعد عنها بقلتينألن املاء الكثري دافع للنجاسة بكثرته فاالغتراف  والقول القدمي وعليه فتوى

  من جوارها ليس بأبعد من االغتراف من جوار املاء اجملتنب بسببها
فإن أوجبنا التباعد فلو كان ىف حبر فتباعد بقدر شرب ليحسب العمق ىف قلتني مل جيز بل ينبغي أن يتباعد قدرا لو 

  مثله ىف العمق وسائر اجلوانب كان قلتني حسب
  الثاين قلتان جنستان مجعتا عادتا طاهرتني فإذا فرقتا بقيتا على الطهارة ومل يضر التفريق 

  الثالث كوز فيه ماء جنس غمس ىف ماء كثري فإن كان الكوز واسع الرأس طهر باالتصال بالكثري إن مكث ساعة 
ان الكوز ضيق الرأس فاألشهر أنه ال يطهر ألنه ال يتعدى إليه قوته وال وهل يطهر على الفور فيه خالف وإن ك

  يصري كاجلزء منه
  الرابع إذا وقعت جناسة جامدة ىف املاء الكثري وتروح هبا ففيه وجهان 

  أحدمها أنه ال ينجس ألنه تغري باجملاورة 
  والثاين ينجس ألنه تغري بعد الوقوع فيه والتغري به يعد مستقذرا 

  س إذا وقع ىف البئر جناسة وغريته فالطريق أن يزال تغريه باملكاثرة باملاء أو بالصرب حىت يزول بطول املكث اخلام
فإن وقعت فيه فأرة وامنعطت شعورها فكل دلو يستقيه ال ينفك عن شعر ىف غالب األمر فالطريق أن يستقى املاء 

استطهارافما يتجدد بعد ذلك من املاء طاهر ألنه مستيقن  بدالء على الوالء إىل أن تنزف مثل مجة البئر مرة أو مرات
الطهارة وكون الشعر فيهمشكوكا فيه بل الغالب عدمه ألن استيفاء مجيع املاء على الوالء يستوعب جيمع الشعر يف 

  غالب األمر 

  الفصل الثالث يف املاء اجلاري

  
  يعته التواصل والتراد وطبيعة املاء اجلاري التفاصل ىف اجلريات خبالف الراكد فإن طب

فإذا وقعت جناسة فإن كانت جامدة جتري جبري املاء فما فوقها طاهر إذ مل يتصل بالنجاسة فإن اجلريات متفاصلة 
  وما حتتها طاهر إذ النجاسة مل تتصل هبا وما على ميينها ومشاهلا وىف مستها إىل العمق طريقان 

ري ومنهم من خرج على قويل التباعد ألن التفاصل ىف جهة تالحق منهم من قطع بالطهارة لتفاصل مجيع أجزاء اجلا
  اجلرايات ىف طول النهر ال ىف العرض 



فإن كانت النجاسة واقفة فاحلكم ما سبق إال ما أمام النجاسة فإن املاء جيريعليها وينفصل عنها فهو جنس فيما دون 
  القلتني فإذا انتهى إىل حد القلتني فوجهان 

  ص هو طاهر ألن بني املغترف وبني النجاسة قلتني قال صاحب التلخي
وقال ابن سريج هو جنس فإن امتد اجلدول فراسخ إىل أن جيتمع ىف حوض قدر قلتني وهو الصحيح ألن جريات املاء 

  متفاصلة فال حتصل الكثرة إالبالركود 
منحقت ال ينجس املاء وإن كان إما إن كانت النجاسة مائعة فإن غريت املاء فالقدر املتغري كنجاسة جامدة وإن ا

  قليال ألن األولني ما زالوا يتوضئون ويستنجومنن األهنار الصغرية هذا ىف األهنار املعتدلة 
أما النهر العظيم الذى ميكن التباعد فيه عن مجيع جوانب النجاسة بقدر قلتينفصاعدا الذى قطع به معظم األئمة أنه 

  لذى تغري شكله بسبب النجاسة وهذا احلرمي جمتنب ىف املاء الراكد أيضا ال جيتنب فيه إال حرمي النجاسة وهو ا
فرع احلوض إذا كان جيري املاء ىف وسطه وطرفاه راكدان فللطرفني حكم الراكد وللمتحرك حكم اجلاري فلو 

د وهو وقعت جناسة ىف اجلاري فال ينجس الراكد إذا ملنوجب التباعد وإن كان اجلاري قليال وإن وقعت ىف الراك
  أقل من القلتني فهو جنس 

  واجلاري يالقي ىف جريانه ماء جنسا فإن كان خيتلط به ما يغريه لو خالفه لونه فينجسه 

  الفصل الرابع ىف كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة

  
ن إزالة والنجاسة ال ختلو إن كانت حكمية فيكفي إجراء املاء على مجيع موارد النجاسة وإن كانت عينية فال بد م

عينها فإن بقي طعم النجاسة مل يطهر فإنه يدل على بقاء العني وإن بقي اللون بعد احلت والقرض فهو معفو عنه 
لتعذر إزالته خبالف إزالة الطعم وإن بقيتالرائحة فوجهان أصحهما أنه كاللون ألهنا تعبق بالثوب إذا كانت فائحة 

  ويعسر إزالتها 
  ية واحلكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة مث يستحب االستظهار ىف العين

وهل تقف الطهارة على عصر الثوب فيه وجهان يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو جنسةفإن قلنا جيب العصر ففي 
االكتفاء باجلفاف وجهان ووجه املنع أنا نقدر انتقال النجاسة بالعصر وال يزول باجلفاف إال بلل املاءهذا إذا أورد 

  املاء على النجاسة فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل جنس املاء ومل يطهر الثوب 
وقال ابن سريج يطهر ألن املالقاة ال ختتلف بأن يكون الثوب موردا للماء أو واردا عليه وزاد عليه فقال لو كان ىف 

النجاسة طاهرة مث قضى بأن إجانة ماء جنس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار الكل طاهرا بناء على أن غسالة 
الثوب لو وقع يف ماء قليل بتحريك الريح جنس املاء فظن به أنه يشترط النية ىف إزالة النجاسة هذا كلهفي الثوبأما 

األرض إذا أصابتها جناسة إن كانت جامدة ترفع عينها وإن كانت مائعة كالبول يفاض املاء عليه حبيث حتصل به 
  الغلبة على النجاسة

أبو حنيفة هذا زيادة ىف النجاسة وهو خمالف لقوله عليه السالم صبوا عليه ذنوبا من املاء ملا بال األعرايب ىف وقال 
  املسجد

  مث إن مل نوجب عصر الثوب طهر باالفاضة وإال فنضوب املاء يف األرض كالعصر يف الثوب فيطهر قبل اجلفاف 
فت عن البول بالشمس عادت طاهرة وال تفريع على هذا وللشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي يف أن األرض إذا ج



  القول فعلى هذا اآلجر الذى عجن مباء جنس فإنه طاهر على القدمي ألن تأثري النار آكد من تأثري الشمس 
وعلى اجلديد لو نقع ىف املاء مل يطهر باطنه خبالف اللنب فإنه يطهر إذا يصب املاء فيه ولكن إذا أفيض املاء على 

  قال القفال يطهر ظاهرهاآلجر 
وهذا حسن إن مل خيتلط به جرم النجاسة وقال أبو حامد ال يطهر وهذا ال يتجه إذا مل خيتلط به جرم النجاسة بأن 

  كان معجونا مباء جنس فإن املاء جيري على ظاهره وال حمالة فيطهرهذا كله يف النجاسة املطلقة سوى املخففة واملغلظة 
قبل أن يطعم الطعام يكفي فيه رش املاء حبيث يصيب مجيع موارد النجاسة وال يشترط  أما املخففة فبول الصيب

اإلجراء والغسل خبالف الصغرية ملا روي أن احلسن أو احلسني رضي اهللا عنهما بال ىف حجر رسول اهللا صلى اهللا 
الصبية ويرش على بول  عليه وسلم فقالت لبابة بنت احلارث أأغسل إزارك فقال عليه السالم إمنا يغسل من بول

  الغالممنهم من قاس الصبية عليه وهو غلط ملخالفته النص
  أما املغلظة فنجاسة الكلب فيغسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا للخرب

  وىف معىن لعابه عرقه وروثة وسائر أجزائه خالفا أليب حنيفة
أن االختالط به ال يقع غالبا هذا منشأ ويف إحلاق اخلنزير به قوالن من حيث إنه خمصوص بالتغليظ كالكلب إال 

  التردد 
  مث خاصية هذه النجاسة العدد والتعفري 

أما العدد فال يسقط إال إذا غمس اإلناء ىف ماء كثري ففيه وجهان أحدمها ال يسقط وفاء بالتعبد والثاين يسقط ألنه 
  عاد إىل حالة لو كان عليها ابتداء مل ينجس 

معناه منهم من قال هو تعبد حمض ال يعلل ومنهم من قال هو معلل باالستطهار بغري املاء وأما التعفري فاختلفوا يف 
  ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظومنهم من قال هو معلل باجلمع بني نوعي الطهور 

  فعلى هذا اخلالف خترج أربعة فروع

  
  األول الصابون واألشنان هل يقوم مقام التراب 

وجود التراب واختلفوا عند عدمه فمنهم من جوز ألن االستطهار أيضا مقصود مع فمن حمض التعبد مل جيوز عند 
كون املستعمل ترابا فعند العجز يقتصر على املمكن ومن علل باالستطهار بشيء آخر جوز استعماله ىف كل حال 

  ومن علل باجلمعبني نوعي الطهور مل جيوز 
  سد الثوب وهو بعيد وقد قيل جيوز يف الثوب ال يف اإلناء ألن التراب يف

  الثاين التراب النجس اكتفى به من علل باالستطهار ومل جيوزه من مال إىل التعبد أو إىل اجلمع بني نوعي الطهور 
الثالث إذا مزج التراب باخلل فهو جائز عند من يعلل باالستطهار أو باجلمع بني نوعي الطهور وهو ممتنع عند من 

  مييل إىل التعبد 
  ة الثامنة ال تقوم مقام التعفري إال على وجه بعيد يف أن املاء أوىل بالتعفري من الترابالرابع الغسل

فأما إذا ذر التراب على احملل بعد الغسل مل جيز بل ينبغي أن يكدر به املاء حىت يصل بواسطته إىل مجيع أجزائه هذا 
  حكم الكلب 

  اء قليل ففيه ثالثة أوجه أما اهلرة فسؤرها طاهر ولكن إذا أكلت فأرة مث ولغت ىف م



  أحدها أنه جنس لتيقن جناسة الفم مع أنه مل يتيقن زواهلا 
  والثاين أنه طاهر لعموم احلاجة وقوله عليه السالم إهنا من الطوافني عليكم والطوافات

  الثالث أهنا إن غابت واحتمل ولوغها يف ماء كثري فطاهر وإال فنجس 
  وخرجت حية فال حيكم بنجاسة املاء على األظهرأما الفأرة إذا وقعت ىف ماء قليل 

وال مباالة بتقدير النجاسة على حمل النجو منها خبالف اآلدمي إذا استنقع يف ماء قبل االستنجاء باملاء فإنه ينجس 
  املاء القليل فإن األولني مل يلتفوا إىل تقدير ذلك يف الفأرة 

  ثالثة أقوال هذا كيفية الغسل ىف النجاسات أما الغسالة ففيها 
  القدمي أنه طاهر أبدا ما مل يتغري 

  واجلديد أنه إن طهر احملل فطاهر ما مل يتغري وإن مل يطهر احملل فنجس فكان حكمها حكم احملل بعد الغسل
  والثالث وهو خمرج أن حكمها حكم احملل قبل الغسل خترجيا من رفع احلدث 

ة الثالثة ثوبا فال يغسل على القدمي ويغسل على اجلديد أربعا فعلى هذا لو أصابت قطرة من غسالة الكلب يف الكر
  ألنه ىف حكم احملل بعد الغسل ويعفر إن كان التعفري قد بقي 

  وعلى القول املخرج يغسل مخسا ألن حكمه حكم احملل قبل الغسل 

  فرع

ملستعمل يف احلدث أنه املستعمل يف النجاسة إذا حكمنا بطهارته هل يستعمل يف احلدث فيهوجهان كالوجهني يف ا
  هل يستعمل ىف اخلبث

  الباب الثالث يف االجتهاد بني النجس والطاهر
  

  ومهما استبهم طاهر بنجس وجب االجتهاد والبناء على غالب الظن 
  وقال بعض أصحابنا له أن يستعمل أي املاءين شاء ألنه استيقن الطهارة وشك ىف النجاسة 

  يقني النجاسة وهو ضعيف ألن يقني الطهارة عارضه 
  وقال املزين يتيمم وال جيتهد

  وإن كان االجتهاد ىف ثوبني صلى صالتني فيهما 

  مث لالجتهاد شرائط ستة

  
األول أن يكون للعالمة جمال ىف اجملتهد فيه كما إذا اشتبه إناء جنس بطاهر أو ثوب جنس بطاهر فإن اشتبهت أخت 

  و اشتبه حلم مذكاة مبيتة فال اجتهاد أيضا على األصح من الرضاع بأجنبية فالاجتهاد ألنه ال عالمة ول
الثاين أن يكون ىف اجملتهد فيه أصل مستصحب كاملاء النجس مع املاء الطاهر فإن كان معه بول أو ماء ورد واشتبه 

  باملاء فاألظهر منع االجتهاد فاالجتهاد ضعيف ىف النجاسات فال بد وأن يعتضد باالستصحاب
على الوصول إىل اليقني فإن قدر على اخلالص بيقني يف موضع آخره كما إذا كان على شط الثالث أن ال يقدر 

البحر ففي جواز االجتهاد وجهان وجه اجلواز أنه يقني ىف غري حمل االجتهاد فال مينع وعليه خيرج ما إذا كان أحد 



  الثياب ومعه ماء يغسل به ثوبه اإلناءين ماء مستعمال أو ماء ورد إذ استعماهلما ممكن مجيعا وكذا إذا اشتبه 
الرابع أن تكون النجاسة مستيقنة ىف أحد اإلناءين فإن كان مشكوكا فيها فال حاجة إىل االجتهاد بل يأخذ باليقني 

  السابق وإن كانت النجاسة غالبة على الظن فيلتحق مبحل الشك أو باليقني فعلى وجهني
  ال يرفع بالشك كالطهارةمع احلدث أحدمها أنه ال حاجة إىل االجتهاد ألن اليقني 

والثاين أنه جيتهد ألن غلبة الظن هلا تأثري ىف النجاسات فإهنا مطلوب باالجتهاد خبالف األحداث فإنه ال مدخل 
لالجتهاد فيها وعلى هذا خيرج جواز الصالة ىف ثياب مدمن اخلمر والنصاري والقصابني والتوضؤ من أواين الكفرة 

ال النجاسة والصالة ىف املقابر املنبوشة ومع طني الشوارع فإن الغالب ىف الكل النجاسة نعم يعفى املتدينني يف باستعم
من طني الشوارع عما يتعذر االحتراز عنهومهما أخربه عدل بلوغ الكلب ىف أحد اإلناءين فهذا كاليقني فال حيتاج 

  إىل االجتهاد 
  تلفة يف أسباب النجاسة فلعله اعتقد النجاسة فيما ليس بنجس وإن قال أحدمها جنس مل يلزمه القبول إذا املذاهب خم

وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو رأى ظبية تبول ىف ماء فانتهى إىل املاء وهو متغري فال يدري أنه من طول 
  املكث أو البول أخذ بنجاسته إحالة علىالسبب الظاهر 

وقت الصالة باألوراد وال جيتهد ىف القبلة وهل جيتهد يف األواين  اخلامس أن يكون اجملتهد بصريا فاألعمى جيتهد يف
  فعلى وجهني لتردد األواين بني األصلني 

  ويدرك األعمى جناسة أحد اإلناءين بولوغ الكلب بنقصان املاء واضطرابه وابتالل طرف اإلناء 
وأعاد الصالة ألنه تيمم ومعها ماء السادس أن تلوح له عالمة ىف اجتهاده فإن تأمل مل يظهر له عالمة تيمموصلى 

مستيقن الطهارة وإن كان عاجزا جلهله ولكن اجلهل ليس بعذر فإن صب املاء قبل التيمم سقط القضاء وهو معذور 
  ىف صبه خبالف ما إذا كان املاء طاهرا فإن ذلك ال يسقط القضاء ىف أحد الوجهني ألنه متعتد بالصب 

  فروع ثالثة

  
ناءين قبل االجتهاد أو غسل أحد الثوبني فهل جيوزله األخذ بالطهارة بالظاهر يف الثاين فعلى األول إذا صب أحد اإل

  وجهني 
  أحدمها نعم ألنه بقي شاكا ىف جناسته مع يقني الطهارة 

والثاين ال إذ كان االجتهاد واجبا قبل الصب فبعده كذلك ولو أصاب أحد كميه جناسة وأشكل فاجتهد وغسل ما 
تهاده ففي صحة صالته وجهان ومنشأ املنع أن هذا اجتهاد خال عن االستصحاب فهو كماء الورد مع أدى إليه اج

  املاء 
الثاين إذا أدى اجتهاده إىل أحد اإلناءين فصلى به الصبح فأدى اجتهاده عند الظهر إىل الثاين ومل يبق من األول شيء 

  االجتهاد ال ينقض باالجتهاد  نص الشافعي رضي اهللا عنه أهنيتيمم وال يستعمل اآلخر ألن
وخرج ابن سريج قوال أنه يستعمله ويورده على مجيع موارد األول لئال يكون مصليا مع يقني النجاسة وهو األصح 

  ألن هذه قضية مستأنفة فال يؤثر فيها االجتهاد املاضي 
أن معه ماء اطاهرا حبكم  فإن فرعنا عن النص مل يقض صالته األوىل وهل يقضي الثانية فيهوجهان وجه القضاء

  االجتهاد فكان كالطاهر باليقني إذا التبس عليه وجه االجتهاد 



  وعلى مذهب ابن سريج ال قضاء يف الصالتني قطعا كما إذا صلى إىل جهتني باجتهادين ومل يتعني اخلطأ يف أحدمها 
وصلوا ثالث صلوات باجلماعة كل  الثالث ثالثة أواين واحد منها جنس اجتهد فيها ثالثةواستعمل كل واحد واحدا

  واحد إمام ىف واحدة 
  قال صاحب التلخيص ال يصح لكل واحد ما كان مقتديا فيه ألنه شاك ىف صحة صالة إمامه فصار كاملقتدي باخلنثى 

وقال أبو إسحاق الصالة األوىل صحيحة لكل واحد ىف اقتدائه األول وىف االقتداء الثاين بطلت إحدى صالتيه 
  قضاؤمها ليتفصي عنه بيقني فيلزمه 

  وقال ابن احلداد االقتداء الثاين يف حق كل واحد باطل ألن فيه يتعني تقديرالنجاسة
  الباب الرابع ىف األواين وفيه ثالثة فصول

  الفصل األول ىف املتخذ من اجللود

  
  وكل جلد طاهر جيوز اختاذ األواين منه وطهارة اجللد بالذكاة والدباغ 

  طهر جلد كل ما يؤكل حلمه أما الذكاة فت
وأما الدباغ فيطهر كل جلد إال جلد الكلب واخلنزير وفروعهما خالفا أليب حنيفة فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة 

  مجيعا
  وأما اآلدمي فال ينجس باملوت على الصحيح وإن قيل بنجاسته ففي دباغ جلده تردد ألنه معصية 

القرظ واستعمال األشياءاحلريفة املنتزعة للفضالت املعفنة فال يكفي جتميد مث كيفية الدباغ إحالة باستعمال الشث و
  الفضالت بالتتريب والتشميس خالفا أليب حنيفة

وهل جيب استعمال املاء يف أثناء الدباغ ليصل إىل باطن اجللد وجهان يعرب عنهما بأن املغلب على الدباغ اإلحالة أم 
  اإلزالة 

  ب إفاضة املاء املطلق على ظاهر اجللد وجهان مث إذا فرغ من الدباغ فهل جي
  أحدمها جيب إلزالة أجزاء الشث والقرظ فإهنا جنسة الصقة باحملل 

  والثاين ال ألنه قال عليه الصالة والسالم أميا إهاب دبغ فقد طهر علق الطهارة مبجرد الدباغ
والقرظ ومن يوجب بعد الدباغ فال جيوز ومن يوجب استعمال املاء يف أثناء الدبغ جيوز أن يكون متغريا بالشث 

  ذلك 

  فرع

  
إذا دبغ اجللد طهر ظاهره وباطنه وجاز بيعه إال ىف قول قدمي مستنده موافقة مالك رمحه اهللا فإنه قال يطهر ظاهر 

  اجللد دون باطنه
  فأما جواز األكل منه ففيه ثالثة أوجه 

  أحدها اجلواز ألنه طاهر غري مضر وال حمترم فجاز أكله



  الثاين املنع لقوله عليه الصالة والسالم إمنا حرم من امليتة أكلها و
  والثالث الفرق بني ما يؤكل حلمه وما ال يؤكل حلمه 

  الفصل الثاين ىف الشعور والعظام

  
  ويف الشعر والصوف والريش قوالن 

  ملوت أحدمها وهو املنصوص هاهنا أهنا تنجس باملوت واإلبنابة تبعا لألصل ىف حكم احلياة وا
  والثاين وهو منصوص ىف الديات أهنا ال تنجس مبوت األصل فإهنا خالية عن احلياة 

  وأما العظام ففيه طريقان 
منهم من قطع بنجاستها باملوت ألهنا تتأمل وألن الودك فيها جنس فيدل على جناسة الظرف إذ ال حياة يف الودك 

  ومنهم من طرد القولني 

  التفريع

  
دات فجميع الشعور طاهرة إال شعر الكلب واخلنزير على أحدالوجهني وإن حكمنا بنجاستها إن أحلقناها باجلما

  فشعور ما يؤكل حلمه ال تنجس باجلز ملسيس احلاجة إليها يف املفارش 
وجلد امليتة إذا دبغ وعليه شعره ففيه وجهان أحدمها أنه جنس ألن الدباغ ال يؤثر إال يف اجللد الثاين أنه يطهر تبعا 

  ا ينجس مبوته تبعا كم
  وأما شعور اآلدمي فقد نقل إبراهيم البلدي أن الشافعي رضي اهللا عنهرجع عن تنجيسه وهو الصحيح 

  وإن حكم بنجاسته ففي شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهان 

  الفصل الثالث ىف أواين الذهب والفضة

  
 عليه وسلم ىف الذي يشرب ىف آنية الذهب والفضة إمنا وهى حمرمة االستعمال على الرجال والنساء لقوله صلى اهللا

  جيرجر ىف بطنه نار جهنم وفيه ست مسائل
  األوىل أن هذا هني حترمي لتأكده بالوعيد ومن أصحابنا من قال أنه هني كراهية وهو بعيد 

  الثانية أن التحرمي غري مقصور على الشرب بل يف معناه وجوه االنتفاع خالفا لداود 
احلوانيت به من وجوه االنتفاع احملرم على أصح الوجهني وإذابطلت منفعته من كل وجه حرم اختاذه فال وتزيني 

  قيمة على كاسره 
الثالثة أن هذا التحرمي ال يتعدى إىل اجلواهر النفيسة كالفريوزج والياقوت ألن املفاخرة هبما ال يدركها إال اخلواص 

  ال خالف يف أن الزجاج ال يلتحق به وكذا ما نفاسته يف صنعته وفيه وجه آخر أنه يتعدى لعموم املعىن و
  الرابعة إذا موه اإلناء بالذهب مل حيرم على أظهر املذهبني ألن املموه ال خيفى 



  وفيه وجه آخر أنه حيرم ملا فيه من ختييل املفاخرة
يلق وكان صغريا على قدر اخلامسة تضبيب اإلناء بالذهب ىف حمل يلقى فم الشارب حمظور على األظهر وإن مل 

  احلاجة جاز ألجل احلاجة وإن كان كبريا فوق احلاجة حرم وإن وجد أحد املعنيني فوجهان 
  ومعىن احلاجة أن يكون على قدر حاجة الشعب ال أن يعجز عن التضبيب بغريه فإن ذلك جيوز استعمال أصل اإلناء

  وحد الصغري ما ال يظهر على البعد
  صغرية كاملكحلة وظرف الغالية تردد هذا إمتام قسم املقدمات السادسة يف اآلنية ال

  القسم الثاين يف املقاصد وفيه أربعة أبواب

  الباب األول ىف صفة الوضوء
  

  وفيه فرائض وسنن 

  أما الفرائض فست

  
  األول النية 

  والنظر ىف أصلها ووقتها وكيفيتها 

  األول النظر يف أصلها وفيه ثالث مسائل

  
  رة األحداث تفتقر إىل النية كالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ال تفتقر إىل النية األوىل أن طها

  وقال أبو حنيفة ال نية إال يف التيمم
الثانية أن أهلية النية شرط فال يصح وضوء الكافر وغسله وإن نوى وكذا املرتد ولو توضأ مث ارتد مث عاد إىل 

  جهان ألنه طهارة ضعيفة تبطل برؤية السراب اإلسالم مل يبطل وضوؤه ويف التيمم و
الثالثة الذمية حتت املسلم تغسل عن احليض حلق الزوج فإن أبت أجربت فلو أسلمت بعد الغسل ففي وجوب 

  اإلعادة للصالة وجهان
  أحدمها جيب ألهنا اغتسلت بغري النية وإمنا جاز ىف حق الوطء للضرورة 

  قصودين كالزكاة يف حق املمتنع والثانية ال جيب ألنه استقل بأحد امل
فأما الكافرة إذا مل يكن هلا زوج أو املسلمة إذا امتنعت فأجربت على الغسل فعليهما اإلعادة ألجل الصالة النتفاء 

  الضرورة يف املوضعني 

  النظر الثاين يف وقت النية



  
  وهو عند حالة غسل الوجه فلو غربت بعد ذلك ال يضر

  نن الوضوء فإن غربت قبل غسل الوجه فوجهان واألكمل أن يقرهنا بأول س
  أحدمها األجزاء التصاله جبزء من العبادة والثاين ال ألنه مل يتصل بالفرض 

  النظر الثالث ىف كيفية النية وهي على ثالثة أوجه

  
  األول أن ينوي رفع احلدث فهو كاف على اإلطالق فلو عني بعض األحداث بالرفع ففيه أربعة أوجه

  يرتفع على اإلطالق ألن احلدث ال يتجزأ فرفع بعضه رفع كله  أحدها أنه
  والثاين أنه ال يرتفع فإن بقاء بعضه بقاء كله ومل ينو رفع البعض 

  والثالث إن نوى رفع احلدث األول صح فإن ما بعده ليس حبدث 
  لنفي فيبقى احلدث الرابع إن مل ينف ما عدا املعني صح مطلقا وإن نفي رفع اآلخر فليس اإلثبات أوىل من ا

ولو غلط من حدث إىل حدث فكان حمدثا من البول فقال نويت رفع حدث النوم ارتفع حدثه ألن األسباب جنس 
  واحد يف حق احلدث 

الوجه الثاين إن نوى استباحة الصالة أو ما ال يستباح إال بالضوء كمس املصحف للمحدث أوة املكث يف املسجد 
  للجنب فهو كاف
 يستحب فيه الوضوء كاستباحة دخول السوق وزيارة األمري فال يصح وإن ما يستحب الوضوء له وإن نوى ما ال

  كقراءة القرآن للمحدث وعبور املسجد للجنب فوجهان 
ولو نوى جتديد الوضوء أو غسل اجلمعة فاملذهب أن احلث ال يرتفع ألنه ليس مستحبا ألجل احلدث خبالف احلدث 

  ستحب فيه ألجل احلدث قراءة القرآن فإن الوضوء م
ولو نوى استباحة صالة معينة كالصبح ونفي غريها ففيه ثالثة أوجه يف الثالث يباح له ما عينه دون غريه وهو 

  األضعف ألن احلدث ال يتجزأ بقاء وارتفاعا 
  

اإلعادة  فرع من استيقن الطهارة وشك ىف احلدث فله األخذ بالطهارة فلو تطهر احتياطا مث تبني احلدث ففي وجوب
  وجهان 

  ووجه الوجوب أن نية االستباحة مل تكن جازمة لتردده ىف احلدث 
الوجه الثالث أن ينوي أداء الوضوء أو فريضة الوضوء فهو جائز خبالف ما إذا نوى فرض التيمم فإن الوضوء قربة 

يه وجهان جيريان يف مقصودةولذلك يستحب جتديده خبالف التيمم وهل يشترط أن يضيف الوضوء إىل اهللا تعاىل ف
  النية يف سائر العبادات 

  فروع مخسة

  
األول لو نوى بوضوئه رفع احلدث والتربد مجيعا صح على األظهر ألن التربد حاصل قصد أو مل يقصد وإن نوى 



  التربد ىف أثناء الطهارة فإن كان قبل غروب النية مل يضر على األظهر وإن كان بعد غروهبا وجهان 
  ع حكم النية السابقة ألهنا بقيت حكما وهذه وجدت حقيقة أحدمها أنه يقط

  والثاين أنه ال يضر ألن بقاءها حكما كبقائها حقيقة 
الثاين أن اجلنب يوم اجلمعة لو نوى بغسله اجلمعة ورفع اجلنابة حصال على األصح كمن يصلي الصبح وحتية 

  املسجد
  ن ولو اقتصر على نية اجلنابة ففي حصول غسل اجلمعة قوال

  ولو اقتصر على غسل اجلمعة ال حيصل به رفع اجلنابة على األصح 
  الثالث لو أغفل ملعة يف الغسلة األوىل فانغسلت ىف الثانية وهو على قصد التنفل هلريتفع احلدث فيه وجهان 

  ووجه املنع أن نية الفرض باقية حكما وقصد التنفل موجود حقيقة فال يتأدى الفرض به 
  النية على أعضاء الوضوء وجهان أظهرمها املنع ألهنا عبادةواحدة فتشملها نية واحدة  الرابع ىف تفريق

اخلامس املستحاضة ومن به سلس البول ال يكفيه نية رفع احلدث ألن احلدث ىف حقه دائم وتكفي نية استباحة 
  الصالة على أصح الوجهني ألنه املقصود 

  االستباحة وفيه وجه أنه جيب اجلمع بني نية رفع احلدث و
  وإليه ذهب اخلضري فقال نية رفع احلدث للحدث السابق واالستباحة لألحق 

  الفرض الثاين غسل الوجه وفيه مسألتان

  
إحدامها أن حد الوجه من مبتدأ تسطيح اجلبهة إىل منتهى ما يقبل من الذقن ىف الطول ومن األذن إىل األذن ىف 

  العرض 
   اجلبني وال موضعالصلع من الرأس فال يدخل ىف احلد النزعتان على طريف

ويف موضع التحذيف خالف وظاهر املذهب أنه من الوجه ولذلك تعودت النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذي 
  إذا وضع طرف اخليط على رأس األذن الطرف والثاين على زاوية اجلبني وقع ىف جانب الوجه

  إيصال املاء إليه وإن أخذ بعض اجلبهة فوجهان وأما موضع الغمم فإن استوعبا مجيع اجلبهة وجب 
  أحدمها أنه جيب ألنه مقبل ىف جهة الوجه 

  والثاين ال ألنه يف تدوير الرأس 
الثانية جيب إيصال املاء إىل منابت الشعور األربعة احلاجبان واألهداب والشاربان والعذاران ومها اخلطان املوازيان 

  لألذنني لعلتني 
  فة يف غالب األمرإحدامها أهنا خفي

  والثانية أن بياض الوجه حميط هبا من اجلوانب 
  وأما اللحية فإن كانت خفيفة جيب إيصال املاء إىل منابت ما وقع ىف حد الوجه 

واخلفيفة ما يتراءى منها البشرة للناظر ىف جملس التخاطب أو ما يصل املاء إليه من غري مزيد تكلف وإن كانت 
  حق املرأة ألن اللحية هلا نادرة كثيفة فال جيب إىل ىف 

  مث هل جتب إفاضة املاء على ظاهر اللحية اخلارجة عن حد الوجه فيه قوالن



  أحدمها نعم ألنه مقبل عند التخاطب فيسمى وجها 
  والثاين ال خلروجه عن حد الوجه 

باخلفة غالبا فهي خفيفة غالبا وإن  أما العنفقة الكثيفة ففي إيصال املاء إىل منابتها وجهان إن عللنا ىف الشعور األربعة
  عللنا بإحاطة البياض فال 

  الفرض الثالث غسل اليدين مع املرفقني

  

  وفيه ثالثة فروع

  
  األول لو قطع يده من الساعد وجب غسل الباقي من الساعد 

   وإن قطع فوق املرفق استحب إمساس املاء ما بقي من عضده فإن تطويل الغرة سنةفتبقى وإن سقط الفرض
  وإن قطع من املفصل فقوالن 

أحدمها أنه ال جيب غسل عظم العضد ألن املرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زاألو ألن غسل العضد كان تابعا 
  وقد سقط املتبوع وهذا القول نقله املزين 

  والثاين نقله الربيع وهو أنه جيب ألن املرفق عبارة عن جمتمع العظام وغسل الكل أصل ال تبع 
  األصحاب من قطع بالوجوب وغلط املزين ىف النقل وتكلف تأويله الفرع الثاين ومن 

لو نفذ سهم ىف كفه وبقي متفتقا وجب إيصال املاء إىل باطنه وإن تكشطت جلدة من الساعد وتدلت وجب 
والتصقت  استيعاهبا بالغسل وإن التصقت ببعض الساعدأجرى املاء على املتجايف من غري فتق فإن ارتفعت إىل العضد

  جيب غسلها أيضا نظرا إىل أصله 
وقال العراقيون ال جيب غسل ما يف حد العضد ألنه صار من العضد وإن تدلت من العضد فال جيب غسله وإن 

التصقت بالساعد جيب غسل ظاهر ما التصق بدال عما استتر من الساعد وال جيب غسل باقيه نظرا إىل أصله 
ب غسل ما حياذي الساعد وإن مل يلتصق الفرع الثالث لو نبتت يد زائدة من وحيتمل على رأي العراقيني أن جي

الساعد جيب غسلها وإن كانت الزائدة ال تتميز عن األخرى وجب غسلهما وإن نبتت من فوق املرفق مل تغسل فإن 
ل اسم اليد دخل رأسها ىف حد الساعد نص الشافعي رضي اهللا عنه يف األم على أنه يغسل ما حياذي الساعد حلصو

  وحماذاة بعض حمل الفرض وهذا فيه احتمال 

  الفرض الرابع مسح الرأس

  والنظر ىف قدره وحمله وكيفيته 
  أما قدره فما ينطلق عليه اإلسم ولو على بعض شعرة من الرأس 

  وقيل أنه ال جيزئ أقل من ثالث شعرات وقدره أبو حنيفة رضي اهللا عنه بالربع ومالك أوجب االستيعاب
كيفيته فهو مد البلل على جزء من الرأس ولو غسل أجزأه ألنه فوق املسح ولكن ال يستحب وهل يكره فيه أما 



  تردد واألظهر أنه ال يكره 
وغسل اخلف بدل املسح مكروه ولكن مسح الرأس يستحب فيه التكرار خبالف احلق وهو تقريب من الغسل ولو 

قفال أنه ال جيزئ ألنه منوط باإلسم وذلك ال يسمى مسحا واألظهر وضع املاء على الرأس ومل ميده فوجهان اختار ال
  اجلواز حلصول اإلبالل كما جيزئ الغسل وإن مليسمى مسحا 

وأما حمله فهو الرأس وكل شعر كائن ىف حد الرأس فإن مسح على شعر متجعد خيرج حمل املسح باملد عن حد 
  اإلعادة خالفا إلبن خريان  الرأس مل جيز ولو حلق الشعر الذي مسح عليه مل تلزمه

  الفرض اخلامس غسل الرجلني مع الكعبني

  وعند الشيعة الواجب هو املسح 

  الفرض السادس الترتيب خالفا أليب حنيفة

  وفيه فروع أربعة

  
  األول لو نسي الترتيب ال جيزئه وفيه قول قدمي أنه جيزئه وكذلك يف ترك الفاحتة ناسيا وهو ضعيف 

  حملدث يف ماء ونوى رفع احلدث فيه وجهان أحدمها الجيزئ النعدام الترتيب والثاين جيزئ لعلتني الثاين إذا انغمس ا
  إحدامها أن الغسل حط عنه ختفيفا فإذا اغتسل صار اجلميع كالعضو الواحد فأشبه اجلنب 

املاء إىل أسافله مث  والثانية أن املاء يالقي أعضاءه يف حلظات متعاقبة فيترتب رفع احلدث وعلى هذا لو تنكس فأوصل
  إىل أعاليه خرج على العلتني 

الثالث اجلنب الذي ليس مبحدث ال وضوء عليه وهو الذي لف على قضيبه خرقة وغيب احلشفة وإن كان حمدثا 
  يكفيه الغسل واندرجت الطهارة الصغرى حتت الكربى

  ويف مراعاة الترتيب ىف أعضاء احملدث وجهان 
  ىف الغسل حىت يندرج حتته أحدمها جيب ألنه ال ترتيب 

  والثاين ال جيب ألن الترتيب هيئة هلذه الطهارة وقد اندرج أصل الطهارة فسقط حكم اهليئة 
الرابع إذا خرج منه بلل ومل يدر مين أو مذي ال يلزمه الغسل ألنه ال يتيقن اجلنابة ولكن يتخري إن شاء توضأ مع 

الثوب أخذا بأنه مين فإن توضأ ومل يغسل الثوب وصلى فيه مل الترتيب وغسل الثوب وإن شاء اغتسل وترك غسل 
يصح على املذهب وفيه وجه ال يعتد به وقيل أيضا لو توضأ منكسا جاز ألن الترتيب غري مستقني وهو خطأ ألن 

  الترتيب ال يسقط إال بالغسل 

  القول يف سنن الوضوء وهي مثاين عشرة

  
  م السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجلاألوىل السواك لقوله عليه الصالة والسال



  مث آلته قضبان األراك وكل خشن يزيل القلح 
  وال يكفي السواك باإلصبع لعدم اإلسم 

ووقته عند الصالة وإن مل يتوضأ لقوله عليه الصالة والسالم صالةبسواك أفضل من سبعني صالة بغري سواك وعن 
  أو بطول األزم أو أكل ما له رائحة كريهةالوضوء وإن مل يصل وعند تغري النكهة بالنوم 

  وال يكره إال بعد الزوال للصائم لقوله عليه الصالة والسالم خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك 
  وكيفيته أن يستاك عرضا وطوال وإن اقتصر على أحدمها فعرضا كذلك كان يستاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هي مستحبة ىف ابتداء الوضوء لقوله عليه الصالة والسالم وال وضوء ملن مل يسم اهللا ومعناه ال الثانية التسمية و
  وضوء كامال

الثالثة غسل اليدين ثالثا قبل إدخاهلما ىف اإلناء لقوله عليه الصالة والسالم إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس 
  اتت يدهيده ىف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين ب
  وإن تيقن طهارة يده ففي بقاء االستحباب وجهان 

  الرابعة واخلامسة املضمضة واالستنشاق ىف الوضوء والغسل مجيعا 
  مث نقل املزين أنه يأخذ غرفة لفيه وأنفه هكذا روى عبد اهللا بن زيد منوضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة وهكذا روى عثمان وعليمن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونقل البويطي أنه يغرف لفيه غرفة وألنفه غرف
  فقيل به وقيل األقل ما نقله املزين واألكمل ما نقله البويطي 

  التفريع

  
إن أخذ لكل واحدة غرفة قدم املضمضة على االستنشاق وهذا التقدمي مستحبأو مستحق فعلى وجهني وإن أخذ 

  غرفة واحدة فوجهان 
ضمض ويستنشق مرة مث يفعل ذلك ثانية وثالثة ألن احتاد الغرفة يدل على أهنما ىف حكم عضو أحدمها خيلط فيتم

  واحد 
  والثاين وهو األظهر أن يقدم املضمضة

مث يستحب املبالغة فيهما بتصعيد املاء بالنفس إىل اخلياشيم والرد إىل الغلصمة إال أن يكون صائما فريفق كما ورد يف 
  احلديث 

ر مستحب يف املمسوح واملغسول فلو شك أنه غسل ثالثا أو مرتني أخذ باألقل كنظريه ىف ركعات السادسة التكرا
  الصالة

  وقال الشيخ أبو حممد يأخذ باألكثر حذارا من أن يزيد فإنه بدعة وترك سنة أهون من اقتحام بدعة 
  السابعة ختليل اللحية إذا كانت كثيفة 

  الثامنة تقدمي اليمىن على اليسرى 
  سعة تطويل الغرة التا

  العاشرة استيعاب الرأس باملسح 
وكيفيته أن يبل مجيع الكفني ويلصق أطراف األصابع من إحدى اليدين باألخرى ويبدأ مبقدم رأسه ويردمها إىل القفا 



 مث يعيدمها إىل مقدمة الرأس ليبتل كال وجهي الشعر فإن مل يكف فال فائدة يف اإلعادة وإن عسر تنحية العمامةكمل
  املسح باملسح على العمامة ولو اقتصر على مسح العمامة مل جيز 

  احلادية عشرة مسح األذنني ظاهرمها وباطنهما مباء جديد 
وكيفيته أن يدخل مسبحته ىف صماخي أذنيه ويدير إهباميه على ظاهر أذنيه مث يضع الكفني على األذنني استظهارا 

  والتكرار حمبوب فيه أيضا 
  الرقبة لقوله عليه الصالة والسالم مسحالرقبة أمان من الغل  الثانية عشرة مسح

  الثالثة عشرة ختليل أصابع الرجلني وإن كانت مفتوحة 
وكيفيته أن خيلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمىن ويبدأ باخلنصر من الرجل اليمىن وخيتم باخلنصر من 

  اليسرى 
  أهنا واجبة الرابعة عشرة املواالة وفيها قول قدمي 

  وحد التفريق الكثري أن جتف األعضاء مع اعتدال احلال واهلواء
  مث إذا طال الزمان فهل جتب إعادة النية فعلى وجهني 

  أحدمها جتب ألنه انقطع حكم النية بطول الزمان 
  والثاين وهو األقيس أنه ال جتب ألنه مل جير قطع يضاد النية 

بغريه فاألجر على قدر النصب وقد استعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلامسة عشرة أال يستعني يف وضوئه 
  مرة وكان عليه جبة كمها ضيق فعسر عليه اإلسباغ منفردا 

السادسة عشرة أن ال ينشف األعضاء إلبقاء أثر العبادة وقد نشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة فتبني 
  ضل جوازه وكان يواظب على تركه فبني به األف

  وقيل إنه يستحب ألن فيه تصاونا عن التصاق الغبار
  السابعة عشرة أال ينفض يده لقوله عليه الصالة والسالم إذا توضأمت فال تنفضوا أيديكم 

الثامنة عشرة الدعاء وهو أن يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل 
  يين وال تعطين بشمايل اليدين اللهم أعطين كتايب بيم

وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح األذن اللهم اجعلين من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجل اللهم ثبت قدمي على الصراط وعند الفراغ أشهد أن ال إله اهللا وحده الشريك 

  وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك له وأن حممدا عبده ورسوله سبحانك اللهم 
  فقد ورد فيها األخبار الدالة على كثرة فضلها

  الباب الثاين ىف االستنجاء
  وفيه أربعة فصول 

  الفصل األول ىف آداب قضاء احلاجة

  
  وهي سبعة عشر 

  أن يبعد عن أعني النظارين يف الصحراء



  وأن يستتر بشيء إن وجد 
  رته قبل اإلنتهاء إىل موضع اجللوس وأن ال يكشف عو

  وأن ال يستقبل الشمس و القمر
وأن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها وهو واجب إال إذا كان يف بناءوإن استتر يف الصحراء براحلته جاز وكذا بذيله 

  على أحد الوجهني 
  وأن يتقي اجللوس يف متحدث الناس

  جار املثمرة وال ىف اجلحرة وفيها أخباروأن ال يبول يف املاء الراكد وال حتت األش
  وأن يتقي احملل الصلب ومهاب الرياح ىف البول استنزاها من رشاشه 

  وأن يتكئ ىف جلوسه على الرجل اليسرى 
  وإن كان ىف بنيان يقدم الرجل اليسرى ىف الدخول واليمىن ىف اخلروج 
  ة والسالم وأن ال يستصحب شيئا عليه اسم اهللا عز وجل ورسوله عليه الصال

  وال يدخل ذلك البيت حاسر الرأس
  وأن يقول عند الدخول بسم اهللا أغوذ باهللا من اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم

  وعند اخلروج احلمد هللا الذي أذهب عين ما يؤذيين وأبقى على ما ينفعين 
  وأن يعد النبل قبل اجللوس

  وأن ال يستنجي باملاء يف موضع قضاء احلاجة 
  ئ عن البول بالتنحنح والنتر وإمرار اليد على أسفل القضيب وأن يسترب

  الفصل الثاين فيما يستنجى عنه

  
  وهى كل جناسة ملوثة خارجة عن املخرج املعتاد نادرا كان أو معتادا 

  جاز االقتصار فيه على احلجر إذا مل ينتشر إال ما ينتشر من العامة ويستوي فيه البول والغائط والرجل واملرأة 
  نقل الربيع أنه إن كان ىف جوف مقعدته بواسري أنه مل جيز االستنجاء إال باملاءو

  فمن األصحاب من جعل هذا قوال وعلل القولني بأن االعتبار باخلارج أو املخرج 
ومن األصحاب من أول ما نقله الربيع وقطع مبا نقله املزين فإن البحث عن النجاسات مع أن املخرج معتاد فيه 

  عسر 
  تار القفال فيما حكاه الفوراين أنه إن خرج غري املعتاد خالصا مل يكف احلجر واخ

  وقال العراقيون ال يكفي احلجر ىف دم احليض املوجب للغسل وعدوا املذي من النجاسات النادرة
  ونقل املزين أنه يستنجي ما مل يعد املخرج ونقل الربيع أنه يستنجي ما مل خيرج إىل ظاهر األليتني 

  م من جعل النصني قولني آخرين ومنهم من قطع مبا ذكرناه وهو املنصوص ىف القدمي وأول هذه النصوص فمنه

  فرع



  
لو خرجت حصاة جافة أو دودة غري ملوثة ففي وجوب االستنجاء وجهان ووجه إجيابه أنه ال ينفك عن لوث وإن 

  قل 

  الفصل الثالث فيما يستنجى به

  
إن اقتصر على احلجر فليكن طاهرا منشفا غري حمترم وال خيتص باحلجر ألن ما فإن استنجى باملاء فليكن طهورا و

  عداه يف معناه 
  احترزنا بالطاهر عن الروث والعني النجسة فإهنا تزيد احملل جناسة أجنبية فيتعني حينئذ املاء بعد استعماهلا 

  عني املاءوبقولنا منشف عن الزجاج األملس ألنه يبسط النجاسة فإن نقلها عن حملها ت
وىف التراب واحلممة اختالف نص والوجه القطع باجلواز فيما ال يتفتت باالستعمال واملنع يف الرخو تنزيال بالنصن 

  على اختالف حالني 
وبقولنا غري حمترم عن املطعومات وما كتب عليه شيء حمترم والعصفورة احلية واالستنجاء بيد الغري كل ذلك حمرم 

اءوجهان ووجه الوجوب أن الرخص ال تستفاد باملعاصي والعظم من املطعومات وقال يف وجوب عادة االستنج
  صلى اهللا عليه وسلم إنه طعام إخوانكم من اجلن 

أما اجللد فقد نقل حرملة منع االستنجاء به ونقل البويطي جوازه ونقل الربيع منعه قبل الدباغ دون ما بعده فقيل 
  نع على جلد الدسم قبل الدباغ الذي ال يقلع النجاسة كما نقله الربيع إنه أقوال والصحيح اجلواز ومحل امل

  فرع

  
  احلجر املستعمل ال يستعمل ثانيا وإن غسل إال بعد اجلفاف ألن تلك الرطوبة تصري جناسة فتكون كنجاسة أجنبية 

  الفصل الرابع يف كيفية االستنجاء

  

  وفيه مسائل أربعة

  
 عليه وسلم فليستنج بثالثة أحجار فإن مل حيصل اإلنقاء فليستعمل رابعة فإن األوىل أن العدد شرط لقوله صلى اهللا

  حصل أوتر خبامسة ألن اإليتار مستحب 
  وقال مالك يكفي ولو بواحدة إذا حصل اإلنقاء 

  وقال أبو حنيفة ال حاجة إىل احلجر وال إىل املاء بل يعفى عن هذه النجاسة 
  ثالثة أحرف بثالث مسحات متفاصلةمث يتأدى العدد بأن يستنجي حبجر له 



الثانية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل بواحد ويدبر بواحد وحيلق بالثالث وقال ىف حديث آخر خجر 
  للصفحة وحجر اليمىن للصفحة اليسرى وحجر للوسط فاختلف األصحاب 
يتحقق العدد وأول الثاين بأن البداية منهم من أخذ باحلديث األول واجب استعمال كل حجر ىف مجيع احملل إذ به 

  بالصفحة اليمىن 
  ومنهم من أخذ بالرواية الثانية ألهنا مصرحة بالتخصيص وإمنا مراعاة العدد باإلضافة إىل مجلة احملل ال إىل كل جزء 

  مث األصح أن هذا خالف ىف األحب وقيل إنه خالف يف الوجوب
ويدير فإن أمر ونقل النجاسة تعني املاء وإن مل ينقل فوجهان الصحيح الثالثة ينبغي أن يضع احلجر على موضع طاهر 

  جوازه ألن تكليف اإلدارة يضيق باب الرخصة وال خيلوا كل استنجاء عن نقل يسري فيتسامح به 
وأن يستنجي باليسار } رجال حيبون أن يتطهروا { الرابعة األفضل أن جيمع بني املاء واحلجر وفيه نزل قوله تعاىل 

  ن أخذ القضيب بيد واحلجر بأخرى فليحرك اليد اليسرى فاالستنجاء باملتحرك واهللا أعلم بالصوابفإ
  الباب الثالث يف األحداث وفيه فصالن

  الفصل األول يف أسباهبا وهي أربعة

  السبب األول خروج اخلارج من أحد السبيلني 
يح مناإلحليل السترخاء األسر فكل ذلك ينقض رحيا كان أو عينا نادرا أو معتادا طاهرا أو جنسا وقد خترج الر

  الوضوء
واخلارج من غري السبيلني بالفصد واحلجامة والقيء والقهقهة يف الصالة وغريها كل ذلك ال ينقض الوضوء خالفا 

  أليب حنيفة وال وضوء مما مسته النار خالفا ألمحد 

  فرع

  
نها النجاسةاملعتادة انتقض الطهر ألنه يف معىن لو انفتحت ثقبة حتت املعدة وانسد املسلك املعتاد وخرجت م

  املنصوص 
ولو كان السبيل املعتاد منفتحا أو كان السبيل منسدا ولكن الثقبة فوق املعدة فقوالن منشؤمها التردد يف أنه هل هو 

  يف معناه أم ال 

  التفريع

  
تماع ثالثة أمور أن يكون السبيل حيث حكمنا بانتقاض الطهر فلو كان اخلارج نادرا فقوالن فمحل القطع عند اج

  املعتاد منسدا وأن تكون الثقبة حتت املعدة وأن يكون اخلارج معتادا فعند فقد بعض هذه املعاين يثور التردد 
وحيث حكم باالنتقاض ففي جواز االقتصار على احلجر ثالثة أوجه يفرق يف الثالث بني املعتاد وغريه وكأنا نرى 

  د من القياس من انتقاض الطهر االقتصار على احلجر أبع



ويف انتقاض الطهر مبسه ووجوب الغسل باإليالج فيه وحل النظر إليه تردد وال يتعدى التردد من أحكام األحداث 
  إىل خصائص أحكام الوطء 

  السبب الثاين زوال العقل

  
النوم انتقض إال إذا فإن حصل بغشية أو إغماء أو جنون أو سكر انتقض الطهر قائما كان أو قاعدا وإن حصل ب

كان قاعدا ممكنا مقعدته من األرض فلو جتاىف مبقعدته انتقض ولو متايل وانتبه وكان التنبه قبل التجايف مل ينتقض وإن 
  كان بعده انتقض إذ يتيسر به خروج حدث ال يشعر به 

لرسول اهللا صلى اهللا وقال املزين النوم كاإلغماء فينتقض الوضوء بكل حال وهو ضعيف ملا روى أن طلحة قال 
  عليه وسلم أمن هذا وضوء وكان قد نام قاعدا فقالال أو تضع جنبك 

  وقال أبو حنيفة النوم على هيئة من هيئات املصلني ال ينقض الوضوء ونقل البويطي ىف القدمي وهو ضعيف 

  السبب الثالث اللمس

  
  عنه على اجملامعة ومحله الشافعي على اجلس باليد  فحمله أبو حنيفة رضي اهللا} أو المستم النساء { قال اهللا تعاىل 

  مث فيه فروع أربعة

  
  األول اللمس وفاقا من غري قصد ناقض للوضوء للعموم خالفا ملالك 

  وحكى صاحب التقريب وجها فيه تشوفا إىل رعاية املعىن 
  الثاين امللموس وفيه قوالن 

  س أحدمها ال ينتقض طهره اقتصارا على الظاهر فإنه ما مل
  والثاين ينتقض تشوفا إىل املعىن ألن املالمسة مفاعلة 

  وال خالف أن املرأة إذا كانت هي الالمسة انتقض طهرها ألهنا يف معىن الرجل 
الثالث يف احملرم وامليتة والصغرية اليت ال تشتهى قوالن أصحهما أنه ال ينتقض تشوفا إىل املعىن والعجوز اهلرمة 

  ل ساقط القطينتقض الوضوء بلمسها فلك
الرابع يف الشعر والظفر خالف وكذا يف العضو املبان منها والصحيح أنه ال ينتقض النتفاء املعىن وهو الظاهر إذ ال 

  يقال ملس النساء 

  السبب الرابع مس الذكر

  
  قال عليه الصالة والسالم من مس ذكره فليتوضأ 



  ويف معناه من مس ذكر غريه وكذلك املرأة إذا مست فرجها 
ولو ملس حلقة دبره قال يف القدمي ال ينقض ويف اجلديد أحلقه باملنصوصوقال يف فرج البهيمة يف اجلديد ال ينتقض 

  مبسه ويف القدمي أحلقه به 
  وأما الصغري وامليت فينتقض الطهر مبس ذكرمها لوجود اسم الذكر 

روي من تقبيل رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال الشيخ أبو حممد هذا يدل على حترمي النظر إىل فرج الصغري فيحمل ما
  وسلم زبيبة احلسن أو احلسني على جريانه وراء الثوب

  فأما الذكر املبان ففيه وجهان وأما حمل اجلب فينقض الوضوء مبسه
مث هذا كله يف املس بالكف فإن كان برأس األصابع فوجهان ألنه خارج عن مست الكف ولكنه من جنس بشرة 

  ا بني األصابع فالصحيح أنه ال ينتقض الكف وإن كان مب

  فرع

  
إذا مس اخلنثى من نفسه فرجيه انتقض طهره فإن مس أحدمها فال الحتمال أنه عضو زائد وإن مس أحدمها وصلى 

  مث توضأ ومس اآلخر وصلى فإحدى صالتيه باطلة قطعا وهل يقضي فيه وجهان 
  أحدمها أنه يقضيهما جيمعا كمن فاتته صالة من صالتني 

  والثاين ال يقضيهما ألن لكل صالة حكمها فهو كما لو صلى صالتني إىل جهتني باجتهادين 
أما إذا مس رجل فرج اخلنثى إن مس ذكره انتقض وإن مس فرجه مل ينتقض واملرأة إن مست فرجه انتقض وإن 

  مست ذكره مل ينتقض الحتمال أنه عضو زائد
اآلخر الذكر فقد انتقضت طهارة أحدمها ال بعينه بكل حال  ولو أن خنثيني مس أحدمها من صاحبه الفرج ومس

ولكن تصح صالهتما ويأخذ كل واحد منهما باحتمال الصحة كما إذا قال الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فامرأيت 
  طالق وقال اآلخر إن مل يكن غرابا فامرأيت طالق وأشكل دام احلل لكل واحد منها 

  نثى قلنا بثالثة طرق فإن قيل ومبا يتبني حال اخل
أحدمها خروج اخلارج من أحد الفرجني فإن بال بفرج الرجال أو أمىن فرجل وإن بال بفرج النساء أو حاضت 

فإمرأة وإن أمىن بفرج الرجال وحاض بفرج النساء فمشكل وإن بال بفرج الرجال وحاض بفرج النساء قيل 
  التعويل على املبال ألنه أدوم وقيل مشكل 

  نبات اللحية وهنود الثدي فيه خالف واألظهر أنه ال عربة هبما ألن ذلك ال يعد نادرا على خالف املعتادالثانية 
وال خالف أن عدم نبات اللحية وعدم هنود الثدي ىف أواهنما ال نظر إليه وال نظر إىل ما قيل من تفاوت عدد 

  األضالع فال أصل له ىف الشرع والتشريح 
  ليحكم مبيله فإن أخرب ال يقبل رجوعه إال أنيكذبه احلس بأن يقول أنا رجل مث يلد ولدا الثالثة أن يراجع الشخص 

  قاعدة

  
يقني الطهارة ال يرفع بالشك وال يقني احلدث يرفع بشك الطهارة لقوله عليه الصالة والسالم إن الشيطان ليأيت 



  حىت يسمع صوتا أو يشم رحياأحدكم وهو يف صالته فينفخ بني أليتيه ويقول أحدثت أحدثت فال ينصرفن 
فإن غلب على ظنه احلدث فال تعويل عليه ألن العالمات تندر يف األحداث فال جمال لالجتهاد فيها خبالف 

  النجاسات 
  واستثىن صاحب التلخيص من هذا أربع مسائل

وأن األصل  إحداها أن الناس لو شكوا ىف انقضاء وقت اجلمعة صلوا الظهر وإن كان األصل بقاء الوقت وعلته
  وجوب األربع فال يعدل إىل اجلمعة إال بيقني 

  الثانية إذا شك ىف انقضاء مدة املسح مل ميسح وسببه أن األصل غسل الرجل فال عدول إال بيقني 
  الثالثة إذا انتهى املسافر إىل مكان وشك أنه وطنه أم ال أخذ بأنه وطنه

  القصر ألن األصل اإلمتام الرابعة لو شك أنه نوى اإلقامة أم ال مل يترخص ب
  وأبدى بعض األصحاب خالفا يف املسألتني األخريتني دون األوليني وهو بعيد 

  فرع

  إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ومل يدر أيهما سبق
 قال صاحب التلخيص يسند الوهم إىل ما قبله فإن انتهى إىل احلدث فهو اآلن متطهر ألنه تيقن طهرا بعده وشك ىف

  احلدث بعد الطهر وإن انتهى إىل الطهر فهو اآلن حمدث ملا ذكرناه 
ومنهم من قال إن انتهى إىل طهر فمتطهر وإن انتهى إىل حدث فمحدث والظنان الطارئان يتعارضان والصحيح هو 

  األول 

  الفصل الثاين ىف حكم احلدث

  
يستوي ىف املس اجللد واحلواشي وحمل وهو املنع من الصالة والطواف وسجود التالوة ومس املصحف ومحله و

  الكتبة 
  نعم يف اخلريطة والصندوق والغالف والعالقة وجهان 

ولو قلب األوراق بقضيب فيه وجهان أصحهما املنع ألنه حامل للورقة ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكم 
  فحرام ألن التقليب باليد حرام 

  دوق ومعه أمتعة فوجهان ووجهالتجويز أنه غري مقصود وأما احلمل فهو حمرم إال إذا كان يف الصن
وال حيرم مس كتاب فيه بسم اهللا وال كتب التفسري والفقه وال الثوب لطرازه وال الدرهم لنقشه وكذا كل ما مل 
يكتب للدراسة فأما لوح الصبيان فال وإن كتب للدراسة ألن فيه مشقة واألصح أنه ال جيب على املعلم تكليف 

  ميز الطهارة ملس املصحف واللوح فإن يف حفظها عليهم عسرة الصيب امل
  أما اجلنابة فكاحلدث ونزيد هاهنا حترمي قراءة القرآن واملكث يف املسجد أما العبور فال 

  مث ال فرق يف القراءة بني آية أو بعضها إال أن يأيت هبا على قصد الذكر كقوله بسم اهللا واحلمد هللا 
نب وحكى أبو ثور عن أيب عبد اهللا أنه كان ال حيرمعليها القراءة إما حلاجة التعليم وإما واملذهب أن احلائض كاجل

  خيفة النسيان فقيل أراد بأيب عبد اهللا الشافعي رضي اهللا عنه وقيل أراد به مالكا رضي اهللا عنه 



ه عند اجلماع وال بأس للجنب بأن جيامع ويأكل ويشرب ولكن يستحب له أن يتوضأوضوءه للصالة ويغسل فرج
فقد ورد فيه احلديثوروي أن رجال سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان جنبا فضرب يده على اجلدار 

وتيمم مث أجاب تعظيما للسالم فعلى هذا لو تيمم احملدث لقراءة القرآن معوجود املاء كان جاريا على وفق احلديث 
  فيه واجبة وال جيوز ذلك يف صالة اجلنازة فإن الطهارة 

  وفضل ماء اجلنب طاهر وهو الذي مسه اجلنب واحلائض واحملدث خالفا ألمحد رمحه اهللا تعاىل
  الباب الرابع ىف الغسل والنظر ىف موجبه وكيفيته

  النظر األول ىف املوجب وهي أربعة

  
  األول احليض والنفاس وسيأيت حكمهما ىف موضعهما 

  الثاين املوت وسيأيت ىف اجلنائز 
ث الوالدة فإذا انفصل الولد دون النفاس فاألصح وجوب الغسل ألنه إذا أوجب خبروج املاء وهو أصل الولد الثال

  فبأن جيب بنفس الولد أوىل
  وقيل إنه ال جيب ألن األحداث ال تثبت قياسا 

ها إذا التقى الرابع اجلنابة وهي املقصودة بالذكر وحيصل بالتقاء اخلتانني وخروج املين قالت عائشة رضي اهللا عن
اخلتانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاغتسلنا ونعين بااللتقاء التحاذي فإن ختان 

  املرأةفوق املنفذ يقال التقى الفارسان إذا حتاذيا 
مة أو يف غري مث ليس املقصود اخلتان فلو قطعت احلشفة فغيب مثل احلشفة كفى وكذلك إذا وجل يف فرج ميت أو هبي

  املأتى وال ختان فيه ويف وجوب إعادة غسل امليت إذا أوجل فيه خالف
أما خروج املين فموجب الغسل وصفته أنه أبيض ثخني دفاق خيرجبدفعات وشهوة ويعقب خروجه فتور وتشبه 

  رائحتة رائحة الطلع 
يب حنيفة وكذا إن خرج بعد فلو فقد من هذه الصفات التلذذ خبروجه بأن خيرج مبرض وجب الغسل خالفا أل

الغسل من بقيه األول خالفا ملالك ألن بقية الصفات معرفة كونه منيا وكذا لو خرج على لون الدم الستكثار 
  اجلماع وجب الغسل 

  فخواصه ثالث التلذذ ورائحة الطلع والتدفق بدفعات فإن وجد واحد من هذه الصفات كفى 
ن البلل لزمه الغسل وإن مل ير إالالثخانة والبياض فال يلزمه ألنه مثل الودي فلو تنبه من النوم ووجد رائحة الطلع م

فإن كان الودي ال يليق بطبع صاحب الواقعة أو تذكر ىف النوم نشاطا وتلذذ فهو غالب ظن حيتمل أن يطرح كما 
ل العالمات ىف األحداث وحيتمل أن خيرج على اخلالف ىف النجاسات إذا قابل الغالب األصل ألن املين جما

  كالنجاسات 
وأما املرأة فمنيها أصفر رقيق وال يعرف ىف حقها إال من الشهوة فإذا تلذذت خلروج املاء اغتسلت ملا روي أن إم 

سليم إم أنس بن مالكقالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل على إحدانا غسل إذا هي احتلمت فقالت عائشة 
هللا أو حتتلم املرأة فقال عليه الصالةوالسالم تربت ميينك فمم الشبه إذن إذا رضي اهللا عنها فضحت النساء فضحك ا

سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد إىل أعمامه وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزع الولد إىل أخواله مث قال إلم 



  سليم نعم عليها الغسل إذا رأت املاء 
اغتسلت فال يلزمها الغسل إال إذا كانت قضت وطرها فيغلب اختالط  فأما إذا خرج مين الرجل من املرأة بعد أن

  منيها به فيجب الغسل حبكم الغالب وهذا يدل على أن لغلبة الظن أثرا 

  النظر الثاين ىف كيفية الغسل

  
  وأقل واجبه أمران

حلدث مطلقا فالصحيح أحدمها النية فإن نوى استباحة الصالة أو رفع اجلنابة أو قراءة القرآن كفى وإن نوى رفع ا
  جوازه وإن نوت احلائض بغسلها استباحة الوطء جاز وقيل ال ألن الوطء موجب للغسل 

  والثاين االستيعاب فال جيب فيها املضمضة واالستنشاق خالفا أليب حنيفة
قض كقوله وجيب إيصال املاء إىل منابت الشعور وإن كثفت ونقض الضفائر إن كان املاء ال يصل إىل باطنها دون الن

  صلى اهللا عليه وسلم بلوا الشعر وانقوا البشرة فإن كل حتت شعرة جنابة 

  أما األكمل فيستحب فيه ستة أمور

  
  األول أن يغسل أوال ما على بدنه من أذى وجناسة إن كانت

ملين الثاين أن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصالة وإن مل يكن حمدثا ويتصور ذلك بتغيب احلشفة مع حائل أو بسبق ا
على الطهارة وهل يؤخر غسل الرجلني يف وضوئه إىل آخر الغسل فيه قوالن الختالف الروايتني عن فعل رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم
  الثالث يتعهد معاطف بدنه ومنابت شعوره بعد وضوءه مث يفيض املاء على رأسه مث على ميامنه مث على مياسره 

  وء واألظهر أن جتديد الغسل ال يستحب فإنه ال ينضبط خبالف الوضوءوفيه وجه الرابع التكرار ثالثا كما ىف الوض
اخلامس إذا اغتسلت من احليض فيستحب هلا أن تستعمل فرصة من مسك إماطة للرائحةأو ما يقوم مقامه فإن مل 

  جتد فاملاء كاف 
  السادس الدلك وهو مستحب 

  في وخيرق بالكثري فال يكفيوماء الغسل والوضوء غري مقدر وقد يرفق بالقليل فيك
  كتاب التيمم 

  وفيه ثالثة أبواب 
  الباب األول فيما يبيح التيمم 

  
ولقوله عليه الصالة والسالم } فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا { وهو العجز عن استعمال املاء لقوله تعاىل 

  التراب كافيك ولو مل جتد املاء عشر حجج 

  ولكن للعجز سبعة أسباب



  
  بب األول فقد املاء الس

  وللمسافر فيه أربعة أحوال

  
  احلالة األوىل أن يتحقق عدم املاء حواليه فيتيمم من غري طلب إذ ال معىن للطلب مع اليأس 

احلالة الثانية أن يتوهم وجود املاء حواليه فيلزمه أن يطلبه من مواضع اخلضرة ومنزل الرفاق ويتردد إىل حد يلحقه 
  اجة وال يلزمهأكثر من ذلك غوث الرفاق عند احل

  مث خيتلف ذلك باختالف البقاع واألحوال فليجتهد املكلف فيه رأيه 
فلو أدى صالة هبذا الطلب ودخل وقت صالة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان أوالمها أنه ال جيب ألن 

  غلبة الظن باقية
  عى إليهاحلالة الثالثة أن يتيقن وجود املاء ىف حد القرب فيلزمه أن يس

وحد القرب إىل حيث يتردد إليه املسافر للرعي واالحتطاب وهو فوق حد الغوث فإن انتهى البعد إىل حيث ال جيد 
  املاء ىف الوقت فال يلزمه 

وإن كان بني الرتبتني فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه يلزمه الوضوء إنكان على ميني املنزل ويساره ونص فيما 
  صوب مقصده أنه ال يلزمه فقيل قوالن بالنقل والتخريج وهو األصح  إذا كان قدامه على

  أحدمها أنه جيب ألنه علق التيمم بالفقد وهذا غري فاقد والثاين ال جيب ألنه ىف احلال فاقد 
ومنهم من فرق بني النصني وقال ميني املنزل ويساره منسوب إليه وعادة املسافر التردد إليه وأما التقدم مث العود 

  هقرى فليس مبعتاد ق
وروي أن ابن عمر تيمم فقيل له أتتيمم وجدران املدينة تنظر إليكفقال أو أحيي حىت أدخلها مث دخل املدينة 

  والشمس حية ومل يقض الصالة 

  التفريع

  
  إن قلنا جيوز التيمم فما األوىل 

  ظن غالب فقوالن نظر إن تيقن وجود املاء قبل مضي الوقت فاألوىل التأخري للوضوء وإن توقعه ب
أحدمها التعجيل أوىل كما أن تعجيلها أوىل من تأخريها حليازة فضيلة اجلماعةإذ فضيلة األوىل ناجزة واألخرى 

  موهومة والثاين التأخري أوىل ألن للوضوء رتبة الفرائض فبجربه تنجرب فضيلة الوقت 
النازحون وعلم أن النوبة ال تنتهي إليه إال بعد فوات احلالة الرابعة أن يكون املاء حاضرا كماء البئر إذا تنازع عليه 

الوقت نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه يصرب إذ ال تيمم مع وجود املاء ونص ىف الثوب الواحد يتناوب عليه مجاعة 
  العراة أنه يصرب وال يصلي عاريا ونص ىف السفينة فيها موضع واحد ميكن القيام فيه أنه يصلي قاعدا وال يصرب 

  قال أبو زيد املروزي ومجاعة من احملققني ال فرق بل فيهما قوالن بالنقل والتخريج و
  أحدمها الصرب ألن القدرة حاصلة والثاين التعجيل ألن القدرة بعد الوقتال تأثري هلا يف صالة الوقت 



  وهو جار فيما لو الح للمسافر ماء يف حد القرب وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصالة 
  جريان له يف املقيم حبال حىت إذا ضاق عليه الوقت وعلم فواته مل يتيمم هكذا قاله األصحاب وال 

ومن األصحاب من قرر النصني وفرق بأن أمر القعود أسهل ولذلك جيوز تركه ىف النفل مع القدرة خبالف التيمم 
  وكشف العورة 

  فرعان

  
فاقد فيتيمم والثاين واجد فيستعمل ألن املقدور ال يسقط  أحدمها لو وجد ماء ال يكفيه لوضوئه فقوالن أحدمها أنه

  باملعسور كما لو كان بعض أعضائه جرحيا فإن قلنا يستعمل فيقدمه على التيمم حىت يكون فاقدا عند التيمم 
الثاين لو صب املاء قبل الوقت مث تيمم ىف الوقت مل يقض ولو صب املاء بعددخول الوقت أو وهب من غري عوض 

  ففي القضاء وجهان للمتهب
وجه وجوبه أنه عصى بصبه واهلبة مع حاجة إىل الوضوء والرخص ال تناط باملعاصي خبالف ما قبل الوقت فإنه ال 

  حاجة وخبالف ما لو جاوز شط النهر ىف أول الوقت ألنه ال مل يضيع 
يلزمه قضاء ما يغلب إمكان  مث الصحيح أنه ال يلزمه إال قضاء تلك الصالة ألنه ىف حق غريها صب قبل وقته وقيل

  أدائه بوضوء واحد 

  السبب الثاين أن خياف على نفسه أو ماله لو توضأ

  
  بأن كان بينه وبني املاء سبع أو سارق فله التيمم 

  وفيه مسألتان

  
ب إحدامها لو وهب منه املاء أو أعري منه أو أقرض مثن املاء وهو موسر فعليهالقبول إذ املنة ال تثقل فيها وهل جي

  اإلبتداء بسؤال هذه األمور فيه وجهان ألن السؤال أصعب على ذوي املروعات وإن هان قدر املسئول 
  فأما إذا وهب منه الدلو أو مثن املاء مل يلزمه القبول لعظم املنة فيه 

ليه لنفقة سفره الثانية لو بيع املاء بغنب مل يلزمه شراؤه وكذا إن بيع بثمن املثل ولكن عليه دين مستغرق أو احتاج إ
  ىف ذهابه وإيابه فال يلزمه شراؤه

  وىف قدر مثن املثل ثالثة أوجه 
  أحدها أنه أجرة نقل املاء فبه تعرف الرغبة ىف املاء وإن كان مملوكا على األصح هذا أعدل الوجوه 

  وقيل يعترب حبال السالمة واتساع املاء وقيل تعترب احلالة الراهنة وضرورهتا 

  السبب الثالث



  ن احتاج إليه إ
لعطشه ىف الوقت أو لتوقع العطش ىف ثاين احلال أو لعطش رفيقه ىف الوقت أو لعطش حيوان حمترم فكل ذلك يبيح 

  التيمم وتوقع عطش الرفيق ىف املآل فيهنظر 
نه قال الشافعي رضي اهللا عنه ولو كان معه ماء فمات ورفقاؤه حمتاجون إليه لعطشهم ميموه وشربوا املاء وصرفوا مث

  إىل ورثته ألن مثل املاء ال قيمة له ىف ذلك املوضع ىف غالب األمر فكان العدول إىل القيمة أوىل 

  فرع

  
إذا سلم ماء إىل وكيله وقال سلمه إىل أوىل الناس به فحضر جنب وحائض وميت فامليت أوىل ألنه آخر عهده 

ال بدل إلزالة النجاسة وفيه مع امليت وجهان واألحياء يتيممون ومن عليه النجاسة أوىل من اجلنب واحلائض إذ 
  واجلنب مع احلائض يتساويان وقيل احلائض أوىل ألن حدثها أغلظ 

ولو اجتمع حمدث وجنب فاجلنب أوىل إال أن يكون املاء على قدر الوضوء فالصحيح أن احملدث أوىل الكتفائه به 
  هو ملكه وإن تساووا فهو ىف يدهم ولو انتهى هؤالء إىل ماء مباح ىف سفر فمن سبق إىل املاء ف

  واملالك إن كان حمدثا أوىل مباء ملكه من اجلنب 

  السبب الرابع العجز بسبب اجلهل

  وفيه أربع صور

  
أحدها أن ينسى املاء ىف رحله بعد أن كان علمه فتيمم وصلى قضى الصالة خالفا أليب حنيفة وفيه قول قدمي كما يف 

  اسيا نسيان الفاحتة وترتيب الوضوء ن
الثانية إذا أدرج يف رحله ماء ومل يشعر به فطريقان أحدمها القطع بأن ال قضاء إذ ال تقصري والثاين خترجيه على 

  القولني كما يف النسيان 
الثالثة لو أضل املاء يف رحله مع توهم وجوده فإن مل ميعن يف الطلب لزمه القضاء وإن أمعن حىت غلب ظن الفقد 

  لقولني فيمن أخطأ يف اجتهاده يف القبلة ففي القضاء قوالن كا
الرابعة لو أضل رحله يف جنح ليل لزمه القضاء إن مل ميعن فيالطلب وإن أمعن فطريقان أحدمها أنه جيب القضاء كما 

  إذا أضل املاء يف رحله 
  والثاين القطع بأن ال قضاء ألن الرحل أضبط للماء من املخيم للرحل فال تقصري 

  فرع

  
  ا بالقرب بعد التيمم فهو كما إذا وجد املاء يف رحله يف صورة اجلهل وصورة النسيان مجيعا لو رأى بئر



  السبب اخلامس املرض

  
الذي خياف من استعمال املاء معه فوت الروح أو فوت عضو مبيح للتيمم وإن مل خيف عاقبته ولكن يأمل به من برد 

  فالصحيح أنه يباح التيمم  أو حر أو جرح مل جيز التيمم وإن خاف منه مرضا خموفا
وإن مل خيف إال شدة الضىن وبطء الربء فوجهان منشؤمها أن الضرر الظاهر هل يكفي أم ال بد من خوف فوات 

  واألصح أن الضرر الظاهر يكفيألن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ ونصف فرسخ وذلك ال جيب 
  م وإن كان فوجهان ألنه ضرر ظاهر ولو خاف بقاء شني قبيح فإن مل يكن على عضو ظاهر مل يتيم

  السبب السادس إلقاء اجلبرية باخنالع العضو

  
  وهو كاملرض فيجب غسل ما صح من األعضاء واملسح على اجلبرية باملاء 

وهل ينزل املسح منزلة مسح اخلف ىف تقدير مدته وسقوط االستيعاب وجهان أحدمها نعم قياسا عليه والثاين ال بل 
  نه مبين على الضرورةفرياعي فيه أقصى اإلمكان والتقدير ال يعرف إال بتوقيف ىف املدة جيب االستيعاب أل

  مث يتيمم مع الغسل واملسح على أظهر الوجهني وقيل إنه ال يتيمم كما ال يتيمم مع املسح على اخلف 
  وهل ميسح على اجلبرية بالتراب 

  على ساتر  فيه وجهان أصحهما أنه ال جيب ألن التراب ضعيف ال أثر له
  وىف تقدمي الغسل على التيمم ثالثة أوجه 

  أحدها أنه جيب كما لو وجد ماء ال يكفي لتمام الطهارة
  والثاين ال حجر فيه فإن التيمم للجراحة وهي قائمة ومث لفقد املاء فال بد من إفنائه أوال 

راحة على يده فيغسل وجهه مث يديه والثالث أنه ال ينتقل إىل عضو ما مل يتمم تطهري العضو األول فلو كان اجل
  وميسح على اجلبرية مث يتيمم مث ميسح رأسه ويغسل رجليه 

  السبب السابع العجز بسبب جراحة

  
  فإن مل يكن عليه لصوق فال ميسح على حمل اجلرح وإن كان عليه لصوق فيمسح على اللصوق كاجلبرية 

  وهلى يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه
ويتقدم عليه التردد ىف وجوب لبس اخلف على من وجد من املاء ما يكفيه لو مسح على اخلف  فيه تردد لألصحاب
  وال يكفيه لو غسل 

  فرعان



  
  أحدمها أنه جتب إعادة التيمم عند كل صالة وال جتب إعادة الغسل وال إعادة مسح اجلبرية 

  ىف غسل ذلك العضو وتدارك سائر األعضاء الثاين إذا توهم االندمال وفتح اجلبرية فإذا هو مندمل فهو كنزع اخلف 
  وإن كان اجلرح قائما فوجهان ىف إعادة التيمم أحدمها نعم كما لو رأى سرابا 

  والثاين ال إذ طلب اإلندمال غري واجب خبالف طلب املاء
  الباب الثاين ىف كيفية التيمم وله سبعة أركان 

  الركن األول نقل التراب الطهور إىل الوجه واليدين

  
  فلو ضرب اليد على حجر صلد ومسح وجهه مل جيز خالفا أليب حنيفة 

  مث ليكن املنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا 
أما قولنا تراب فيندرج حتته األعفر وهو األسود الذي يستعمل ىف الدواة واألصفر واألمحر وهو الطني اإلرمين 

ال ينبت ال الذي يعلوه ملح وامللحليس بتراب واألبيض وهو املأكول من التراب ال اجلص والسبخ وهو الذي 
  والبطحاء هو التراب اللني ىف مسيل املاء وخيرج الزرنيخ والنورة وسائر املعادن ألنه ال يسمى ترابا 

  وقولنا طاهر خيرج منه أن التراب النجس ال يتيمم به إذ الطهور ما يكون طاهرا يف نفسه 
الزعفران والدقيق فال جيوز التيمم به فإن كان الزعفران مغلوبا ال يرى وقولنا خالص خيرج عليه التراب املشوب ب

  فيجوز التيمم على وجه كالزعفران اليسري يف املاء وعلى الثاين ال ألن املاء بلطافته جيري على مواضع الزعفران 
الطني املأكول إذا وقولنا مطلق خيرج عليه أن سحاقة اخلزف أصلها تراب ولكن ال يسمى ترابا فال يتيمم به وىف 

  شوي مث سحق وجهان ألن الشي فيه قريب 
  اختلف نص الشافعي رضي اهللا عنه ىف الرمل واألصح تنزيله على حالني فإن كان عليه غبار جاز وإال فال

  ويف التراب املستعمل وهو الذي التصق بوجه املتيمم وجهان وجه التفريق بينه وبني املاء أن التراب ال يرفع احلدث 

  لركن الثاين القصد إىل الصعيدا

  
  فلو تعرض ملهب الرياح مث مسح وجهه مل جيز ألن التيمم عبارة عن القصد 

  وحكى صاحب التقريب فيه وجها آخر قياسا على الوضوء 
  ولو ميمه غريه بغري إذنه فهو كالتعرض للريح وإن كان بإذنه وهو عاجز وإال فوجهان 

  الركن الثالث النقل

  
وجهه تراب فردده عليه باملسح مل جيز إذ ال نقل وإن نقل من سائر أعضائه إىل وجهه ويديه جاز وإن فلو كان على 



نقل من يده إىل وجهه جاز لوجود النقل وفيه وجه آخر أنه الجيوز ألن أعضاء التيمم ىف حكم عضو واحد ولو 
  ة اليد معك وجهه ىف التراب فالصحيح جوازه لوجود القصد والنقل وإن مل يكن بواسط

  الركن الرابع النية وال بد منها

  
  وفيه مسألتان 

  إحدامها إن نوى رفع احلدث فال يصح ألن التيمم ال يرفع احلدث ولذلك جيب الغسل على اجلنب عند رؤيته املاء 
  وقال ابن سريج يرفع احلدث ىف حق فريضة واحدة 

حلدث وهو جنب أو بالعكس مل يضر ألنه غلط فيما الثانية إذا نوى استباحة الصالة جاز فإن نوى االستباحة عن ا
  يستغين عن ذكره 
  مث له أربعة أحوال 

  إحداها أن ينوي استباحة الصالة مطلقا فاملذهب صحة تيممه للفرض والنفل مجيعا 
  وقيل يقتصر على النفل كاملصلي إذا نوى الصالة وهو بعيد 

  مها الثانية أن ينوي استباحة الفرض والنفل فالصحيح جواز
  وقيل ال بد من تعيني الفرض املقصود وهو بعيد 

الثالثة إذا نوى الفرض كان له أن يؤدي به النفل بطريق التبعية على األصح نعم لو خرج وقت الفريضة ففي النفل 
  بذلك التيمم وجهان لفوات وقت املتبوع

  ولو تنفل قبل الفريضة فقوالن مشهوران أصحهما اجلواز وهو نصه ىف األم 
  وجه املنع أن التابع ال يقدم و

  الرابعة إذا نوي النفل ومل يتعرض للفرض فهل يصلي للفرض فيه قوالن مشهوران 
فإن قلنا ال يؤدي الفرض فهل يؤدي النفل فوجهان ووجه املنع أن النفل تابع فال يفرد وهو ضعيف إذ حاجة املسافر 

  متس إىل النوافل مفردا 

  فرع

  
  فسدت نيته على وجه وصح ىف حق فرض واحد على الوجه الثاين لو نوى استباحة فريضتني 

  الركن اخلامس مسح الوجه

  
  وجيب فيه االستيعاب وال جيب إيصال التراب إىل منابت الشعور وإن خفت للعسر 

  وقال أبو حنيفة لو أغفل ربع الوجه جلاز 



  الركن السادس مسح اليدين إىل املرفقني

  
  ل قدمي وقال مالك إىل الكوعني وهو قو

مث ختفيف التراب مستحب وطريق االستيعاب مع التخفيف واالقتصار على ضربتني فإنه سنة أن يضرب ضربة ال 
يفرج فيها أصابعه وميسح وجهه ويستوعب إذ سعة الوجه قريب من سعة الكفني وىف الضربة الثانية يفرج أصابعه مث 

ث ال جياوز أطراف األنامل من إحدى اليدين عرض يلصق ظهر أصابع يده اليمىن ببطون أصابع يده اليسرى حب
املسبحة من األخرى مث مير يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده اليمىن مثيقلب بطن كفه اليسرى على 
بطن ساعده اليمىن وميرها إىل الكوع وجيري بطن إهبامه اليسرى على ظهر إهبامه اليمىن مث يفعل باليسرى كذلك مث 

خيلل بني أصابعه فإن مل حيصل االستيعاب زاد ضربة ثالثة ولو فرج األصابع ىف الضربة األوىل قال ميسح كفيه و
  القفال ال يصح ألن غبار الضربة الثانية ال يصل إىل تلك البشرة وهو بعيد فإنه تضييق للرخصة 

  الركن السابع الترتيب

  
  كما ذكرناه ىف الوضوء وكذا حكم املواالة

  حكام التيممالباب الثالث ىف أ
  

  وهى ثالثة 

  احلكم األول أنه يبطل برؤية املاء قبل الشروع ىف الصالة

  
بل بظن املاء عند رؤية السراب أو طلوع الركب ألنه جيب الطلب وتقدمي الطلب شرط التيمم خبالف ما إذا ظن 

  املتيمم العاري ثوبا فلم يكن ال يبطل تيممه ألن طلبه ليس من شرط التيمم 
  لشروع فال تبطل الصالة خالفا أليب حنيفة واملزين أما بعد ا

وفيه وجه آخر خمرج من وجهني ذكرمها ابن سريج ىف املستحاضة إذا انقطع دمها يف أثناءالصالة وظاهر املذهب 
  الفرق ألن حدث املستحاضة يتجدد وال بدل له 

  فإذا قلنا ال تبطل صالته ففيه أربعة أوجه 
  ضه نفال حىت يتدارك فضيلة الوضوء أحدها أن األوىل أن يقلب فر

  والثاين أن األوىل أن يتم الصالة 
  والثالث أن األوىل أن خيرج من الصالة حىت ال يكون مصليا مع وجود املاء 

والرابع أنه ليس له أن خيرج وال أن يقلب نفال بل يلزمه االستمرار وهذا بعيد إذ الوقت إذا كان متسعا فالشروع 
يكنخلل فكيف إذا كان ولذلك نص الشافعي رضي اهللا عنه أن املنفرد إذا أدرك مجاعة يقطع ليس مبلزم إذا مل 

  الصالة فكيف يقطع الفرض ألجل الفضيلة لوال جوازه وكذا املسافر يصبح صائما فله أن يفطر وال يلزمه بالشروع 



  وهذا القائل يقول املتنفل إذا رأى املاء تبطل صالته فإنه ال مانع من اخلروج
والصحيح أنه يتمم كما ىف الفرض نعم لو كان نوى أربعا فهل يلزمه االقتصار على أقل صالة أو كان نوى ركعتني 

  فهل ميتنع أن يزيد فيجعلهما أربعا فعلى وجهني مشهورين 

  احلكم الثاين فيما يؤدي بالتيمم

  
  وفيه أصالن للشافعي رضي اهللا عنه 

  د ألنه طهارة ضرورة األول أنه ال جيمع بني فرضني بتيمم واح
نعم جيمع بني النوافل وبني فرض ونوافل ألن النوافل تابعة وهى يف حكم جنس واحد قطعت بتسليمات أو مجعت 

  حتت حترمية واحدة 

  وعليه أربعة فروع

  
األول اجلمع بني منذور وفريضة أو منذورتني خيرج على أنه يسلك باملنذور مسلك واجب الشرع حىت ال جيوز 

  فيه مع القدرة أو مسلك جائزه وفيه قوالنالقعود 
الثاين نص على اجلمع بني فريضة وصالة جنازة أو بني صاليت جنازة ونص على منع القعود فيها مع القدرة فيه 

  قوالن بالنقل والتخريج منشؤمها أهنما تلحق بالفرائض أو النوافل 
  وقيل إذا تعني عليه مل جيمع 

  ىف حكم نافلة ولكن القيام أعظم أركاهنا والقعود يغري صورهتا فال حيتمل مع القدرة ومنهم من قرر النصني وقال هي 
  الثالث أن ال جيمع بني ركعيت الطواف وصالة أخرى إن قلنا أهنما فريضتان على قول 

  وهل جيمع بينهما وبني الطواف من حيث إنه كاجلزء التابع له فعلى وجهني 
مبهمة فعليه مخس صلوات قال اخلضري يتيمم لكل صالة والصحيح أن  الرابع من نسي صالة من مخس صالوات

  يكفيه تيمم واحد ألن املقصود بالوجوب واحد 
فعلى هذا لو نسي صالتني من يوم وليلة فإن شاء تيمم مخسا واقتصر على مخس صلوات وهى رأي صاحب 

  مس وهي التلخيص وإن شاء اقتصر على تيممني يؤدي بأوهلما األربعة األوىل من اخل
الصبح والظهر والعصر واملغرب مث يتيمم ويصلي األربعة األخرية وهيالظهر والعصر واملغرب والعتمة فيكون 

متفضيا عن العهدة بيقني فلو أدى بالتيمم األول األربعة األخرية مل جيز الحتمال أن الفائتة ظهر وعشاء والعشاء يف 
  يف النوبة الثانية ما صلى العشاء النوبة األوىل مل تصادف إال تيمما مستعمال و

األصل الثاين أنه ال يتيمم لصالة قبل دخول وقتها خالفا أليب حنيفة لقوله عليه الصالة والسالم أينما أدركتين 
الصالة تيممت وصليت وإمنا تدركصالة اخلسوف باخلسوف وصالة االستسقاء بربوز الناس إىل الصحراء وصالة 

  ة بتذكرها امليت بغسل امليت والفائت
  وىف النوافل الرواتب وجهان أحدمها أنه ال يتأقت تيممها ألن التأقيت فيها غري مقصود بل هي تابعة 



  فروع ثالثة

  
أوهلا لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدها فأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوال جاز عند ابن احلداد ألن التيمم مل 

  ما إذا نوى به استباحة الظهر قبل الزواليكن مستغىن عنه ىف وقت فعله خبالف 
  وقال أبو زيد ال جيوز لتقدمه على وقته 

الثاين لو تيمم للظهر ىف وقته مث تذكر فائتة فأراد أداءها على األصح ومنهم من خرج على الوجهني ألن وقت 
  الفائتة بالتذكر 

ذا قلنا جيوز أداء الفرض مبثل هذا التيمم ففيه الثالث لو تيمم للنافلة ضحوة فأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوال به إ
  من اخلالف ما يف الفائتة وأوىل باملنع ألن هذا التيمم مل يستعقب إباحة فرض مقصود 

  احلكم الثالث فيما يقضى من الصلوات املؤداة على نوع من اخللل

  
ستحاضة وصالة املريض والضابط فيه إن كان بسبب عذر إذا وقع دام فال قضاء فيه كصالة سلس البول وامل

قاعداأو مضطجعا وصالة املسافر بتيممه وإن مل يكن العذر دائما نظر فإن مل يكن عنه بدل وجب القضاء كمن مل 
جيد ماء وال ترابا فصلى على حسب حاله أو املربوط على خشبة إذا صلى باإلمياء أو من على جرحه أو عضده أو 

   حمجمه جناسة إذ ال بدل إلزالة النجاسة
  ويستثين عن هذا الصالة ىف حال املسابغة إذ ال قضاء فيها رخصة بنص القرآن 

  فأما إذا كان هلا بدل كتيمم املقيم ىف احلضر أو التيمم إللقاء اجلبرية أو تيمماملسافر بعذر الربد فيه قوالن 
ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وروي أن عليا رضي اهللا عنه كسر زنده فألقى اجلبرية عليه وكان ميسح عليها ومل يأمر

  وسلم بقضاء الصالة 
وتوقف الشافعي ىف صحة هذا احلديث ولعل أوىل القولينبسقوط القضاء وقد قال املزين كال صالة وجبت ىف الوقت 
فال قضاء هلا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل كل صالة تفتقر إىل القضاء فال تؤدي ىف الوقت ومها قوالن معزيان إىل 

  شافعي رضي اهللا عنه ال

  فرع

  
  العاري إذا صلى إن كان ممن ال يعتاد الستر فال قضاء عليه

  وإن كان ممن يعتاده ولكن عجز فقضاؤه ينبين على أنه يتمم الركوع والسجود أم ال وفيه ثالثة أوجه 
  أحدها ال حذرا من كشف السوأتني
  والثاين نعم حذارا من ترك السجود 

  والثالث يتخري بينهما 
وكذا األوجه ىف احملبوس ىف موضع جنس إن سجد سجد على النجاسة وكذا من ليس معه إال إزار جنس وهو بني أن 



  يصلي عاريا أو جنسا 
فإن قلنا ال يتمم السجود فاألصح وجوب القضاء وإن قلنا يتم فاألصح أنه ال يقضي وبه قطع صاحب التقريب 

  الصالة على اإلطالق وعلل بأن وجوب الستر ال خيتص ب
  باب املسح على اخلفني 

  
  وهو رخصة مل ينكرها إال الروافض الذين أثبتوا املسح على الرجل 

ودليله قول صفوان بن عسال املرادي أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن ال ننزع 
  خفافنا ثالثة أيام ولياليهن 

  األول يف الشرط وله شرطان والنظر ىف شرط املسح وكيفيته وحكمه

  األول أن يلبس اخلف على طهارة تامة قوية

  
احترزنا بالتامة عما إذا غسل رجله اليمىن وأدخلها اخلف قبل غسل الثانية فال يعتد هبذا اللبس وكذلك إذا لبس 

   قبل الغسل مث صب املاء يف اخلف مل جيز ألن كل ما شرط الطهارة فيه شرط تقدميها بكماهلا عليه
واحترزنا بالقوية عن طهارة املستحاضة فإهنا لو توضأت ولبست ومل تصل هبذاالوضوء مث أحدثت فأرادت أن متسح 
لتصلي به فريضة واحدة ونوافل كما كانت تصلي بوضوئها مل جيز ذلك على أحد الوجهني لضعف طهارهتا وعلى 

لى صالة واحدة باإلمجاع حىت لو توضأت الوجه الثاين يصح يف حق صالة واحدة كما يف الوضوء وال زيادة ع
وصلت فريضة واحدة مث لبست مل تنتفع هبذا اللبس ىف حق الفرائض واجلريج إذا تيمم وغسل الصحيح فطهارته 

  كطهارةاملستحاضة يف بناء اللبس عليه 
  الشرط الثاين أن يكون امللبوس ساترا قويا مانعا للماء من النفوذ حالال 

  فهذه أربعة قيود 
راد باألول أن اخلف ينبغي أن يكون ساترا إىل ما فوق الكعبني فلو خترق وبدا جزء من حمل الفرض مل جيز املسح امل

عليه خالفا ملالك فإنه جوز وهو قول قدمي وامللبوساملشف كالزجاجة مثال جيوز املسح عليه وامللبوس املشقوق القدم 
  ز املسح ملسيس احلاجة إليه ىف العادة الذي يشد حمل الشق منه بشرج فيه تردد والصحيح جوا

وأما الثاين فاملراد به أن يقوى حبيث يتأتى التردد عليه ىف املنازل على احلوائج وإن كان ال يداوم املشي عليه فال 
جيوز املسح على اجلورب وال على اللفاف وال جوربالصوفية وجيوز املسح على خف من حديد وإن عسر املشيء 

   فيه لضعف الالبس
واملراد بكونه مانعا للماء احترازا عن املنسوج فإنه وإن كان قويا ساترا فينفذ املاء منه إىل القدم وفيه وجهان 

  والصحيح جواز املسح عليه لوجود الستركما إذا انثقبت طهارة اخلف وبطانته ىف موضعني غري متوازيني 
لى أحسن الوجهني ألنه مأمور بالنزع واملسح إعانة واملراد بكونه حالال املسح على اخلف املغصوب فإنه ممنوع ع

  على االستدامة 
  وقيل إنه يبيح كالتوضؤ باملاء املغصوب فإنه يرفع احلدث 



  فرع

  
اجلرموق الضعيف فوق اخلف ال ميسح عليه وإن كان قويا واخلف ضعيف فهو اخلف واآلخر لفاف فيجوز املسح 

موق ىف القول اجلديد ألنه يبعد أن جيعل بدال على البدل واحلاجة ال متس عليه وإن كانا قويني مل جيز املسح على اجلر
إليه إال نادرا فليدخل اليدين يف اخلفني وليمسح على األسفل والقول القدميوهو مذهب املزين أنه جيوز املسح ألنه 

و يكون بدال عن من مرافق السفر مث تقديره أن يكون كظهارة اخلف أو يكون بدال عن الرجل واألسفل لفافا أ
  اخلف األسفل فهذه ثالثة احتماالت تتفرع منها مسائل أربع 

األوىل إن لبس اجلرموق على طهارة كاملة فله املسح عليه وإن لبس على احلدث فوجهان أحدمها اجلواز ألنه ىف 
  حكم ظهارة ألصقت بعد اللبس والثاين ال ألنه بدل عن اخلف أو الرجل فليلبس على طهارة 

إذا لبسهما على طهارة املسح فإن جوزنا على احلدث فهذا أوىل وإن منعنا فوجهان مأخذمها ضعف طهارة فأما 
  املسح كطهارة املستحاضة 

الثانية لو نزع اجلرموقني بعد املسح عليهما فوجهان أحدمها ال يلزمه شيء وكأنه حنى الطهارة بعد املسح والثاين 
  نه أو غسل الرجل إن جعل بدال من الرجل يلزمه إما املسح على اخلف ألنه بدل ع

  الثالثة لو لبس ىف إحدى رجليه جرموقا ليمسح عليه وعلى اخلف اآلخر فوجهان
  أحدمها أنه جيوز فأنه كطاقة من اخلف والثاين ال جيوز ألنه كاجلمع بني البدل واملبدل إن جعلناه مبدال عن اخلف 

  اخلف الثاين مستقل بنفسه وإن جعلناه بدال عن الرجل فاألصح جوازه ألن 
الرابعة إذا مسح عليهما مث نزع أحدمها فإن جعلناه كطاقة مل يضر تركه وإن قدرناه بدال عن الرجل أو اخلف لزم 
نزع اآلخر حىت ال يكون مجعا بني البدل واملبدل وقد ثبت لذلك اخلف حكم اللفاف إذا مسح على سائره خبالف 

  ني ما إذا مل يلبس إال أحد اجلرموق

  النظر الثاين ىف كيفية املسح

  
وأقله ما يطلق عليه اإلسم مما يوازي حمل الفرض فلو اقتصر على األسفل فظاهر النص منعه ألنه مل يؤثر االقتصار 

  عليه والباب باب الرخصة 
  وقدر أبو حنيفة املسح بثالثة أصابع

ليس بسنة إذ مل ينقل عن رسول اهللا صلى أما األكمل فاملسح والغسل وتكرار املسح مكروهان وقصد االستيعاب 
  اهللا عليه وسلم إال أنه مسح على اخلف خطوطا ولكن يستحب أن ميسح على اخلف وأسفله 

  واملوازي للعقب فهل يستحب عليه املسح فيه خالف 

  النظر الثالث ىف حكمه

  
  وهو إباحة الصالة بغري حصر ولكن إىل إحدى غايتني 



لة من وقت احلدث الواقع بعد اللبس ىف حقاملقيم ومضي ثالثة أيام ولياليهن ىف حق الغاية األوىل مضي يوم ولي
  املسافر 

  وقال مالك ال يتقدر 

  فرعان

  
األول إذا لبس املقيم على الطهارة مث سافر قبل احلدث أمت مدة مسح املسافرين وفاقا ألنه العادة ولو أحدث ىف 

  احلضر فكذلك ألنه ال حجر ىف احلدث 
  زين يقتصر على مدة املقيمني ألن أول املدة من وقت احلدث وقد وقع ىف احلضر وقال امل

أما إذا مسح ىف احلضر مث سافر أمت مسح املقيمني خالفا أليب حنيفة ولو مسح ىف السفر مث أقام اقتصر على مدة 
  املقيمني تغليبا لإلقامة فإن كان قد استوفاه ىف السفر اقتصر عليه 

فإن كان قداستوىف ىف يومني وليلتني فبقي له ثلث املدة فيستويف ثلث مدة املقيمني وعلى هذا وقال املزين يوزع 
  القياس منهاجه 

الثاين لو شك فلم يدر أمسح ىف احلضر أم ال أو شك فلم يدر انقضت املدة أم ال أخذ باألسوأ وهو أنه مسح 
  وانقضى إذ األصل الغسل فال يترك إال باستيقان املرخص 

الثانية لو نزع اخلفني أو أحدمها فإنه يوجب غسل القدمني وهل يوجب استئناف الوضوء قيل إنه مبين على  الغاية
  املوالة 

وقال القفال ال بل القوالن جرايان مع قرب الزمان ومأخذه أن املسح هل يرفع احلدث وفيه خالف فإن قلنا ال 
  وهو يف عوده ال يتجزأ فيجب االستئناف يرفع فيكفي الغسل وإن قلنا يرفع فقد عاد احلدث بالنزع 

  فرع

  
  لو لبس فرد خف وكانت الرجل األخرى ساقطة من الكعب جاز املسح

  ولو بقي بقية فال جيوز املسح ما مل يوار تلك البقية بساتر
  كتاب احليض 

  
  وفيه ستة أبواب

  الباب األول ىف حكم االستحاضة واحليض
  

فيه ثالثة أوجه أحدها أول السنة التاسعة والثاين أول السنة العاشرة أما احليض فسنه مأخوذ من سن البلوغ و
  والثالث إذا مضى ستة أشهر من التاسعة 

  وإمنا عول ىف هذا الوجود فإن رأت الدم قبل هذا فهو دم فاسد ال دم حيض 
  ثرها ال حد له وأما مدة احليض فأكثرها مخسة عشر يوما وأقلها يوم وليلة وأقل مدة الطهر مخسة عشر يوما وأك



  ونص ىف موضع ىف أقل احليض على يوم فقيل أراد بليلته وقيل باالختصار عليه 
وأما أغلب احليض فست أوسبع وأغلب الطهر أربع وعشرون أو ثالث وعشرون وهو تتمة الدور ومستند هذه 

  التقديرات الوجود املعلوم باالستقراء 
ال أبو عبد اهللا الزبريي ىف نسائنا من حتيض يوما وليلة وفيهن من قال الشافعي رأيت امرأة مل تزل حتيض يوما وق

  حتيض مخسة عشر يوما وكذلك قال عطاء 
  فعلى هذا لو وجد يف عصر آخر امرأة حتيض أقل من ذلك أو أكثر فثالثة أوجه

  أحدها ال يعترب ألن حبث األولني أوىف والثاين يعترب ألن معوهلم على الوجود 
  ل به بعض العلماء جاز اعتماده وما ال يوافق مذهب ذي مذهب فال والثالث كل قدر قا

وال خالف أهنا لو رأت يوما دما ويوما نقاء وهكذا على التعاقب فال جيعل كل يوم طهرا كامال بل حكمه ما يأيت 
  يف باب التلفيق 

  أما حكم احليض فهو املنع من أربعة أمور

  
كر وسجود التالوة والطواف والصالة فال يصح من احلائض وال جيب األول كل ما يفتقر إىل الطهارة كسجود الش

  عليها قضاء الصالة وال تصح طهارة احلائض إالغسلها ألجل اإلحرام والوقوف بعرفة ألنه للنظافة 
  الثاين االعتكاف بل العبور ىف املسجد حرام عليها فإن أمنت التلويث ففي العبور اجملرد وجهان 

  نوع والقضاء واجب خبالف الصالة الثالث الصوم فهو مم
واالستمتاع مبا فوق السرة وحتت } فاعتزلوا النساء يف احمليض { الرابع اجلماع وهو حمرم بالنص قال اهللا تعاىل 

  الركبة جائز 
  ويف االستمتاع مبا حتت اإلزار مما سوى اجلماع وجهان 

  اجلماع ويشهد لإلباحة قوله عليه الصالة والسالم افعلوا كل شيء إال 
وللتحرمي قول عائشة رضي اهللا عنها قالت كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف مضجعه فحضت فانسللت 
فقال مالك أنفست قلت نعم فقال خذي ثياب حيضتك وعودي إىل مضجعك ونال مين ما ينال الرجل من امرأته 

  إال ما حتتاإلزار 

  فرع

  
  أواخر الدم يتصدق بنصف دينار وهو استحباب حلديث ضعيف ورد فيه إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار ويف

أما االستحاضة فال متنع الصالة والصوم ولكن حكمها حكم سلس البول فعليها أن تتوضأ لكل صالة بعد دخول 
  وقتها وال تؤدي بوضوء واحد أكثر من فريضة واحدة ومن النوافل ما شاءت كاملتيمم 

أوجه أحدها جيب لتقليل احلدث والثاين ال كاملتيمم والثالث هلا فسحة ما دام وقت ويف وجوب املبادرة ثالثة 
  الصالة باقيا 

وعليها أن تلتجموتستثفر وعليها جتديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إىل ظاهرها وإن مل يظهر فوجهان أصحهما 



  أنه جيب كالوضوء فإن باطن العصابة جنس واحتمل للضرورة 
لعصابة بعد الفريضة بنفسها وكان ذلك بسبب زيادة جناسة فتمنع من النوافل ألن ذلك منسوب إىل ولو زالت ا

  تقصريها 

  فرع

  
إذا شفيت قبل الشروع ىف الصالة لزمها استئناف الوضوء وإن شفيت يف أثناء الصالة فوجهان أحدمها أهنا كاملتيمم 

تستأنف ألن احلدث متجدد وال بدل له وقد خرج ىف املتيمم إذا رأى املاء فيستمر والثاين وهو األصح أهنا تتوضأ و
  من املستحاضة وجه واملذهب هو الفرق 

وإن شفيت بعد الصالة فال شيء عليها ولو انقطع بعد الوضوء بساعة تتسع لوضوء وصالة فلم تصل يلزمها 
يعود أم ال إن كان ال يبعد استئناف الوضوء السابق على االنقطاعلتقصريها ولو انقطع يف احلال وهي ال تدري أ

منعادهتا العود فلها الشروع ىف الصالة من غري استئناف الوضوء ولكن إن دام االنقطاع فعليها القضاء وإن بعد 
ذلك من عادهتا فعليها استئناف الوضوء يف احلال فإن شرعت من غري استئناف ومل يعد مل تصح الصالة وإن عاد 

  فوجهان ألهنا شرعت على تردد
  باب الثاين يف املستحاضات وهن أربعال

  املستحاضة األوىل مبتدأة مميزة

  
وهي اليت مل تسبق هلا عادة ولكن انقسم دمها إىل القوي والضعيف فهي تتحيض ىف الدم القوي وتستحيض يف 

الضعيف بشرط أن ال ينقص القوي عن يوم وليلة وال يزيد على مخسة عشر يوما وبشرط أن ال ينقص الضعيف عن 
  مخسة عشر يوما

  واألصل فيه ما روي أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت إين أستحاض فال أطهر 
  فقال عليه الصالة والسالم إمنا هو عرق انقطع إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسليوصلي

  ويف رواية ودم احليض أسود حبراين حمتدم ذو دفعات له رائحة تعرف 
  شرة حلدته وله الرائحة الكريهة والبحراين ناصع اللونواحملتدم اللذاع للب

  والتعويل على اللون ال على الرائحة واالحتدام 

  فرعان

  
األول حمل االتفاق مبتدأه رأت السواد أوال مخسة مثال مث أطبقت احلمرة أو الصفرة فلو رأت أوال مخسة محرة مث 

  مخسة سوادا مث استمرت احلمرة ففيه ثالثة أوجه 
  أن النظر إىل لون الدم ال إىل األولية فاألسود هو احليض  األول



  والثاين أنه جيمع إذا أمكن إال إذا زاد السواد مع احلمرة على مخسة عشر يوما 
  الثالث أهنا فاقدة للتمييز وسيأيت حكمها 

ة قبلها دم فعلى هذا لو رأت مخسة محرة وعشرة سوادا مث أطبقت احلمرة فعلى األولعشرة السواد حيض واحلمر
فساد وعلى الثاين مجيع اخلمس عشرة حيض فلو كان السواد أحد عشر فعلى األول السواد حيض وعلى الثاين هي 

  فاقدة للتمييز 
قيل إهنا تقتصر على أيام احلمرة لقوه جمرد األولية وهو بعيد فإن كان السواد ستة عشر فقد تعذر اجلمع وجتريد 

  ريد األولية وجه ضعيف السواد فهي فاقدة للتمييز ألن جت
الثاين أن القوة والضعف إضافة فالصفرة بعد احلمرة كاحلمرة بعد السواد فلو رأت مخسة سوادا مث مخسة محرة مث 

أطبقت الصفرة فاحلمرة املتوسطة ملحقة بالسواد ىف كوهنا حيضا لضعف ما بعدها على أحد الوجهني وعلى الوجه 
مخسة سوادا وأحد عشر محرة فاحليض هو السواد على وجه إحلاق احلمرة الثاين هي ملحقة بالصفرة فلو رأت 

بالصفرة وعلى الوجه اآلخر تعذر اجلمع فيتعني الرجوع إىل السواد وفيه وجه أهنا فاقدة للتمييز وكان السواد قد 
  أطبق على ستة عشر يوما 

  تنبيهات ثالثة

  
إىل الضعيف فال تغتسل وال تصلي بل تتربص فلعل الضعيف األول املبتدأة إذا فاحتها الدم األسود مخسة مث تغري 

ينقطع دون اخلمسة عشر فيكون الكل حيضا فإن جاوز واستمر الدم فإذ ذلك نأمرها بتدارك ما فات يف 
أيامالضعيف نعم يف الشهر الثاين كما انقلب الدم إىل الضعيف تغتسل إذ بان استحاضتها يف الشهر األول 

  طويلة البقاء فال خترج على أن العادة هل تثبت مبرة  واالستحاضة علة مزمنة
الثاين أهنا لو شفيت قبل مخسة عشر ىف بعض األدوار فجميع ذلك الدم حيض مع الضعيف النقطاعه دون أقل املدة 

  كما لو وقع مثال ىف الدور األول 
كت الصالة يف النصف األول من الثالث إذا رأت املبتدأة أوال مخسة عشر يوما دما أمحر مث أطبق السواد فقد تر

الشهر رجاء االنقطاع وتترك ىف النصف الثاين رجاء استقرار التمييز لظهور الدم القوي إذا فرعنا على أنه ال ينظر 
  إىل األولية فال تعهد امرأة تؤمر بترك الصالة شهرا كامال إال هذه لالنتظار الذي ذكرناه 

  مميزةاملستحاضة الثانية املبتدأة اليت ليست 

  
  إما بإطباق لون واحد أو بفقد شرط من شرائط التمييز ففيها قوالن 

  أحدمها أهنا ترد إىل أقل مدة احليض يوما وليلة احتياطا للعبادة فإنه املستيقن 
والثاين أهنا ترد إىل أغلب عادات النساء لقوله عليه الصالة والسالم لبعض املستحاضات حتيضي ىف علم اهللا ستا أو 

  كما حتيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن سبعا 
  وقوله ىف علم اهللا معناه فما أعلمك اهللا من عاداهتن 



  التفريع

  
إن رددناها إىل األغلب فال خرية بني الست والسبع لكن تتبع العادة فإنكانت عادات النسوة دون الست ردت إىل 

 صلى اهللا عليه وسلم هذين العددين هذا هو الست وإن كانت فوق السبع ردت إىل السبع لتعيني رسول اهللا
  املشهور 

  وقيل إن العادة تتبع بقدرها والتعيني جرى وفاقا 
  مث العربة بأي نسوة فوجهان أحدمها تعترب بنساء البلدة والثاين بنساء العشرية من اجلانبني 

  فإن رددناها إىل األقل ىف احليض ففي الطهر ثالثة أوجه 
  األقل كما ىف احليض وهذا ضعيف إذ الرد إىل أقل احليض احتياط أحدها أنه ترد إىل 

  والثاين أنه ترد إىل تسع وعشرين يوما تتميما للدور 
والثالث وهو األقرب وهو أهنا ترد إىل أغلب العادات وليكن إىل أربع وعشرينفإن االحتياط فيه أكثر منه ىف ثالثة 

  وعشرين 
  تفعل مث الوقت الذي حكم بطهرها فيه ماذا 

فعلى قولني أصحهما أن حكمها حكم الطاهرات املستحاضات والثاين أهنا حتتاط احتياط املتحرية كما سيأيت إن شاء 
  اهللا 

  املستحاضة الثالثة املعتادة

  
وهي اليت استحيضت بعد عادات منظومة فترد إىل عادهتا يف قدر احليض وميقاته ملا روي أن أم سلمة استفتت 

قال عليه الصالة والسالم مريها فتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل لبعضاملستحاضات ف
أن يصيبها الذي أصاهبا فلتدع الصالة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصل فإذن املستفاد من العادة 

  قدر احليض ووقته 

  ولتغري العادة صور

  
قية الشهر فجاءها دور وحاضت ستا وطهرت بقية الشهر مث استحيضت ىف األوىل كانت حتيض مخسا وتطهر ب

  الشهر اآلخر فاملذهب أهنا ترد إىل الست ألهنا ناسخة 
وفيه وجه أن العادة ال تثبت مبرة واحدة وهو مذهب أيب حنيفة والصحيح األول ألن إمكان ما عهد على القرب 

  ولو مبرة أظهر من إمكان ما سلف 
يض مخسا فحاضت ىف دور آخر ستا ويف دور ثالث سبعاواستحيضت يف الرابع فترد إىل السبع على الثانية كانت حت

  الظاهر ألنه الناسخ 
وعلى الوجه اآلخر وجهان أحدمها الرد إىل اخلمس فإنه املتكرر والثاين إىل الست ألن السبع تشتمل على الست 



  فقد تكرر الست 
ت حتيض مخسة ىف أول الشهر فجاءها دور فحاضت يف اخلمسة الثانية الثالثة تغري امليقات بالتأخر بأن كان

  واستحيضت فقد صار الدور مخسا وثالثني فإليه ترد على الصحيح وال نبايل باألولية 
  وإن قلنا ال تثبت العادة مبرة فتقيم دورها ثالثني كما عهد وال نبايل بفوات األولني 

تلفوا منهم من قال ينقص من طهرها مخسة أيام يف هذا الشهر بأن حنيضها وقيل ال بد من مراعاة األولية وهؤالء اخ
هذه اخلمسة الثانية ونطهرها بقية الشهر عشرين يوما مث تعود إىل أول الشهر فنحيضها مخسة ونطهرها مخسة 

  وعشرين أبدا
ستحاضة فإذا جاء أول وقال أبو إسحاق املروزي ال حنيضها مخسة يف هذا الشهر أصال لفوات أوله بل جنعل الدم ا

  الشهر حيضناها مخسا وأقمنا األدوار القدمية على وجهها 
الرابعة إذا تقدم احليض إىل اخلمسة األخرية من الشهر فقد صار الدور مخسا وعشرين مرة واحدة فال خيفى أمره إن 

ة أمكن أن جنعل هذه اخلمسة أثبتنا العادة مبرة واحدة أو مل تثبت ولكن مل نبال باألولية وإن تشوفنا إىل األولي
  استحاضة مث حنيضها ىف اخلمسة األوىل من الشهر الثاين وهو مذهب أيب إسحاق 

وعند غريه حنيضها يف هذه اخلمسة ويف مخسة من أول الشهر فنزيد ىف حيضها مرة واحدة مث تعود إىل القانون 
  السابق

فعلى مذهب اجلميع ال بد وأن خنلف يوما من أول الدم  اخلامسة إذا عاجلها احليض حبيث عاد النقاء إىل أربعة عشر
  وجنعله استحاضة تتمة للطهر 

مث التفصيل بعده كما سبق بأن نقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة مبرة واحدة إذ ال ميكن أن جيعل تسعة عشر 
يل باألولية أو نتشوف إىل فجعل اخلامس عشر طهرا ضرورة أوال نثبت مبرة فتقيم دورها القدمي من الوقت وال نبا

  األولية بأن جنعل بقية الشهر استحاضة واهللا أعلم 

  املستحاضة الرابعة املعتادة املميزة

  
وهي اليت أطبق الدم عليها وسبقت هلا عادة معلومة واختلف لون الدم فإن طابق قوة الدم أيام العادة فذاك وإن 

  الباقي محرة ففيه ثالثة أوجه أختلفت بأن كانت عادهتا مخسة فرأت عشرة سوادا و
  أحدها احلكم بالعادة ألنه جممع عليه ويف احلكم بالتمييز خالف وألن الثقة بالعادة أوىل 

  والثاين أن التمييز أوىل ألنه عالمة ناجزة فإن العادة قد انقضت 
  والثالث أنه جيمع بينهما فنحيضها ىف العشر بالعلتني 

  دا فقد عسر اجلمع فثالثة أوجهفإن رأت مخسة محرة وأحد عشر سوا
  أحدها أن جنرد العادة واآلخر أن جنرد التمييز واآلخر أهنما يتدافعان فهي كمبتدأة ال متييز هلا 

  فرعان

  
األول املبتدأة إذا رأت مخسة سوادا مث أطبق الدم على لون واحد ففي الشهر الثاين حنيضها مخسا ألن التمييز أثبت 



ذلك من التمييز مرة أخرى ولكن رأت السواد يف العشرة فترد إىل العشرة وال خيرج على  هلا عادة فلو متكنت بعد
اخلالف يف إثبات العادة مبرة ألن هذه عادة متييزية فينسخها مرة واحدة كغري املستحاضة إذا تغريت عادهتا القدمية 

  مرة واحدة فإنا حنكم باحلالة الناجزة
  لصفرة والكدرة يف أيام احليض حيض وذلك فيما يوافق أيام العادة الثاين قال الشافعي رضي اهللا عنه ا

  وما وراء عادهتا إىل متام مخسة عشر فيه ثالثة اوجه 
  أحدها أهنا حيض ألهنا مدة اإلمكان كأيام العادة 

  والثاين ال لقول بنت جحش كنا ال نعتد بالصفرة وراء العادة شيئا 
م قوي ولو حلظة فهو حيض لقوهتوإن كان الكل صفرة فتقتصر على أيام والثالث إن كان ما تقدمها من الصفرة د

  العادة فيه 
فأما املبتدأة إذا رأت الصفرة أوال فمردها أعين اليوم والليلة أو الست والسبع كأيام العادة يف حق املعتادة أو كما 

  وراء العادة فيه وجهان
  الباب الثالث يف املستحاضة املتحرية

  
  عادهتا قدرا ووقتا وفيها قوالن أحدمها أهنا كاملبتدأة يف قدر احليض وهي اليت نسيت 

أما وقته فردها إىل أول األهلة فإنه مبادئ أحكام الشرع وهذا مزيففإن اختصاص احليض بأول اهلالل ال يقتضيه 
  طبع وال شرع فالقول الصحيح أهنا مأمورة باالحتياط واألخذ بأسوأ االحتماالت ىف أمور سبعة 

  ول أن ال جيامعها زوجها ىف كل حال الحتمال احليض األ
الثاين أن ال تدخل املساجد وال تقرأ القرآن إال يف الصالة إال على وجه بعيد يف أن احلائض تقرأ خيفة النسيان وهذه 

  أوىل
ت ألنه الثالث إذا طلقت انقضت عدهتا بثالثة أشهر وال يقدر تباعد حيضها إىل سن اليأس أخذا بأسوأ االحتماال

  تشديد عظيم 
الرابع أهنا تصلي وظائف األوقات الحتمال الطهر وتغتسل لكل صالة الحتمال انقطاع الدم مث ال تغتسل لصالة إال 

  بعد دخول وقتها 
  واألصح أن املبادرة ال جتب عليها بعد الغسل إذ االنقطاع ال يتكرر بعد الغسل خبالف األحداث ىف حق املستحاضة 

ها أن تصوم مجيع شهر رمضان الحتمال دوام الطهر مث عليها أن تقضي ستة عشر يوما الحتمال اخلامس جيب علي
  دوام احليض مخسة عشر يوما وانطباقه على ستة عشر يوما بطريانه ىف وسط النهار 

  وقال الشافعي رضي اهللا عنه تقضي مخسة عشر يوما وكأنه مل خيطرله تقدير الطريان يف وسط النهار 
ا كان عليها صوم يوم واحد قضاء فال تربأ ذمتها بيوم واحد وال بيومني فإهنا لو عمدت إىل ستة عشر السادس إذ

يوما وصامت من أوهلا يوما ومن آخرها يوما فرمبا انطبق حيض على الستة عشر بالطريان نصف النهار فإن جعل 
يف أيام الفطر فسبيلها أن تصوم ثالثة بني اليومينخمسة عشر يوما فطرا فعلعهما وقعا يف طريف حيض وكان الطهر 

أيام وتعمد إىل سبعة عشر يوما تصوم يوما يف أوله وتفطر يوما مث تصوم يوما مث تصوم السابع عشر فتخرج عما 
عليها بيقني ألنه إن طرأ احليض يف اليوم األول انقطع قبل اآلخر وإن انقطع على اآلخر مل يكن طارئا يف األول وإن 

  خري يف طريف حيضتني فالوسط يف نقاء بينهما وقع األول واأل



والضبط فيه أن يقدر الشهر نصفني وهو الدور بكماله يف تقديرنا وتصوم يومني من أول الشهر يف النصف األول 
بينهما فطر فتصوم اليوم الثالث يف النصف األخري وتؤخره عن أول النصف األخري بقدر أيام الفطر بني اليومني 

للت بينهما يومني فلتصم الثالث يف الثامن عشر وإن كان املتخللثالثا ففي التاسع عشر وإذا فعلت األولني فإن خ
ذلك فكيفما قدم احليض أو أخر وقع يوم النقاء فإن كان عليها قضاء يومني فتضعف فيصري أربعة وتزيد يومني 

اين فيقع اثنان ال حمالة يف الطهر إما فيصري ستة وتصوم ثالثة والء من أول الشهر وثالثة والء من أول النصف الث
  األول وإما الثاين وإما من كل واحد منهما يوم 

وإن كان الواجب ثالثة أيام أو أربعة أو مخسة فيضعف وتزيد يومني إىل أربعة عشر يوما فيضعف وتزيد يومني فيصري 
ان فإن كان القضاء مخسة عشر ثالثني يوما فتصوم مجيع الشهر وحيصل هلا أربعة عشر كما ذكرناه ىف شهر رمض
  يوما فعلت بأربعة عشر يوما ما ذكرناه مث ال خيفى حكم الواحد الزائد كما مضى

السابع إذا أدت وظائف الصلوات يف وقتها مل يلزمها القضاء إذ الشافعي رضي اهللا عنه سكت عن قضاء الصالة 
  شديدا ىف قضاء الصلوات وصرح بقضاء الصوم مع أن القياس التسوية ولكن لعله رأى احلرج 

  وقال أبو زيد املروزي ال بد من القضاء يف قول االحتياط
وسبيل قضاء الصلوات ما ذكرناه يف الصوم فإن كان عليها مائة صالة فتضعف وتزيد صالتني فتكون مائتني 

اآلخر يف  وصالتني فتأيت بالنصف وهي مائة صالة وصالة ىف أول الثالثني من أي وقت شاءت مث تأيت بالنصف
أواللنصف الثاين من الشهر وهو أول السادس عشر فتخرج عما عليها بيقني وإمنا استغنينا ىف الصالة بزيادة صالتني 

على الضعف ألن االنقطاع يف واحد ال يفسد ما مضى منالصلوات وإن كانت الصالة خمتلفة األجناس مثل قضاء 
فتضعف وتزيد عشر صلوات وهي صالة يومني وليلتني  عشرين يوما فهي مائة صالة من كل جنس عشرون صالة

فتصلي املائة عشرين عشرين ىف أول الثالثني مث تصلي الصلوات العشر يف اخلمسة عشر بعد املائة بساعة فما فوقها 
مث تترك يف السادس عشر ساعة تسع صالة مث تعيد املائة من األجناس فتربأ ذمتها وإمنا زدنا عشرة ألن االنقطاع 

ن يف صالتني متماثلتني يف كال الطرفني وكذا الطريان وإذا فسدت الصالتان املتماثلتان من يومني وليلتني فسبيل ممك
  قضائهما قضاء صالةاليومني والليلتني 

  ووراء ما ذكرناه طرق يف القضاء فصلناه ىف املذهب البسيط
  الباب الرابع ىف املتحرية وهي اليت حتفظ شيئا

  
ن كل وقت ال حيتمل الطهر فهو حيض بيقني وكل وقت ال حيتمل احليض فهو طهر بيقني وإن واألصل يف الباب أ

احتمل كالمها فإن احتمل انقطاع الدم يلزمها الغسل لكل صالة وإن مل حيتمل االنقطاع فيلزمها الوضوء لكل صالة 
  وحتتاط على التفصيل السابق وفصول الباب ثالثة 

  قدر الطهر واحليضالفصل األول فيما إذا مل حتفظ 

  وفيه صور أربعة 
إحداها إذا قالت أحفظ أن ابتداء الدم كان أول كل شهر فيوم وليلة من أول كل شهر حيض بيقني وبعده حيتمل 

  االنقطاع إىل انقضاء اخلامس عشر فتغتسل لكل صالة وبعده إىل آخر الشهر طهر بيقني فتتوضأ لكل صالة 
نقطع آخر كل شهر فأول الشهرإىل املنتصف طهر بيقني مث بعده يتعارض الثانية قالت حفظت أن الدم كان ي



االحتمال فال حيتمل االنقطاع ألن يف آخره حيضا بيقني فتتوضأ وتصلي إىل انقضاء التاسع والعشرين واليوم األخري 
  بليلته حيض يقني 

ة من أول الشهر الثاين الثالثة قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا حبيض فلحظة من آخر الشهر األول وحلض
حيض بيقني مث بعده حيتمل االنقطاع إىل قبيل غروب الشمس من اليوم اخلامس عشر بلحظة فتغتسل لكل صالة مث 
حلظة من آخر اخلامس عشر وحلظة من أول السادس عشر طهر بيقني مث بعده إىل انقضاء التاسع والعشرين حيتمل 

  الة احليض وال حيتمل االنقطاع فلتتوضأ لكل ص
الرابعة إذا قالت كنت أخلط الشهر بالشهر وكنت اليوم السادسطاهرا فلحظة من أول الشهر وحلظة من آخره 
حيض بيقني مث بعده حيتمل احليض وانقطاعه إىل انقطاع اخلامس فتغتسل وتصلي مث اليوم السادس طهر بيقني إىل 

احليض وال حيتمل االنقطاع إىل قبيل غروب  انقضاء اخلامس عشر وحلظة من ليلة السادس عشر مث بعده حيتمل
  الشمس من آخر الشهر 

  الفصل الثاين ىف الضالة

  وهلا حالتان 
األوىل أن حتفظ قدر احليض وال حتفظ األيام اليت كانت فيها فإذا قالت أضللت مخسة يف شهر وأحفظ أين كنت ال 

ند كل صالة إىل انقضاء الشهر فإذا جاءها أخلط شهرا بشهر فتتوضأ لكل صالة إىل انقضاء اخلامس مث تغتسل ع
  شهر رمضان تصوم كله مث تقضيخمسة 

ولو قالت أضللت مخسة يف شهر وكنت اليوم اخلامس حائضا بيقني فتتوضأ لكل صالة إىل انقضاء الرابع مث اليوم 
  اخلامس حيض بيقني مث تغتسل لكل صالة إىل انقضاء التاسع مث هي طاهرة بيقني إىل آخر الشهر 

  احلالة الثانية أن حتفظ األيام اليت أضلتها واليت أضلت فيها وهلا صور أربعة 
إحداها أن تقول أضللت عشرة يف عشرين من أول الشهر فالعشر األخري طهر بيقني ومجيع العشرين من أول الشهر 

  حيتمل احليض والطهر 
  العشر الثاين فتغتسل لكل صالة  نعم ال حيتمل االنقطاع يف العشر األول فتتوضأ لكل صالة وحيتمل يف

والضابط أنا نقدم احليض إىل أقصى اإلمكان ونؤخرها إىل أقصى اإلمكان فما خيرج من التقديرين طهر بيقني وما 
يندرج حتتهما حيض بيقني وما يندرج حتت أحدمها دون اآلخر فهو مشكوك فيه نعم ال حيتمل االنقطاع يف مدة 

  ري التقدمي وحيتمل يف مدة التأخ
الصورة الثانية قالت أضللت مخسة عشر يف عشرين من أول الشهرفاخلمسة الثانية والثالثة من الشهر حيض بيقني 

ألهنا تندرج حتت تقدير التقدمي والتأخري مجيعا وال حيتمل االنقطاع يف مخسة عشر من أول الشهر وحيتمل يف اخلمسة 
  بيقني األخرية من العشرين وأما العشر األخرية فهي طهر 

الصورة الثالثة إذا قالت أضللت عشرة يف عشرين من أول الشهر وكنت اليوم العاشر حائضا فليس هلا حيض بيقني 
  إال ذلك اليوم وأحد عشر من آخر الشهر طهر بيقني 

الصورة الرابعة أن تقول كنت اليوم اخلامس عشر حائضا فهي حائض يف احلادي عشر إىل انقضاء اخلامس عشر 
  نه داخل يف التقديرين بيقني أل

  وهذه التصورات ال حصر هلا ويف هذا القدر مقنع واهللا أعلم 



  الفصل الثالث يف العادة الدائرة

  وفيه مسألتان 
األوىل إذا اتسقت عادهتا فكانت حتيض ىف شهر ثالثا ويف الثاين مخسا ويف الثالث سبعا مث تعود إىل الثالث مث إىل 

  لك مث استيض ففي ردها إىل العادة الدائرة وجهان اخلمس مث إىل السبع وتكرر ذ
منهم من قال ال يثبت هبا عادة الختالف املقادير فكأهنا مبتدأة إذا استحيضت ومنهم من قال تثبت به عادة فترد 

  إليها فإن قلنا ال ترد إىل العادة الدائرة فثالثة أوجه
ري قبل االستحاضة بناء على أن العادة تثبت مبرة واحدة والثالث أحدمها أهنا كاملبتدأة والثاين أهنا ترد إىل القدر األخ

  أهنا ترد إىل الثالثة إن استحيضت بعد اخلمسة ألهنا متكررة يف اخلمسة 
الثانية إذا كانت األقدار ما سبق من ثالث ومخس وسبع ولكن ال على االتساق فإن قلنا إن العادة املتسقة ال ترد 

وإن قلنا ترد فهذه كاليت نسيت النوبة املقدمة على االستحاضة بالعادة الدائرة وحكمها  إليها املستحاضة فهذه أوىل
االحتياط فعليها بعد الثالث أن تغتسل ألن الثالث حيض بيقني مث بعد الثالثة تتوضأ لكل صالة إىل انقضاء اخلامس 

  هرة إىل آخر الشهر واهللا أعلممث تغتسل مرة أخرى وتتوضأ لكل صالة إىل انقضاء السابع مث تغتسل مث هي طا
  الباب اخلامس يف التلفيق

  والكالم ىف قسمني األول غري املستحاضة

  
  وهي اليت انقطع دمها يوما يوما ولكن انقطع على اخلمسة عشر ففيها قوالن 

املنصوص يف مواضع عدة وهو األصح ومذهب أيب حنيفة أنه يسحب حكم احليض على أيام النقاء وجيعل ذلك 
ترات بني دفعات الدم ألن الطهر الناقص فاسد كاحليض الناقص ولكن يسحب حكم احليض على النقاء كالف

  بشرطني
أحدمها أن يكون النقاء حمتوشا بدمني يف األيام اخلمسة عشر حىت يثبت هلا حكم احليض فيتعدى إىل النقاء بينهما 

ما فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر ألنه ليس حىت لو رأت يوما وليلة وأربعة عشر نقاء ورأت يف السادس عشر د
  حمتوشا باحليض يف املدة 

الشرط الثاين يف قدر احليض احمليط بالنقاء وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه ال بد وأن يكون كل دم يوما وليلة حىت 
خلامس عشر كان يستقل بنفسه فيسري والثاين أنه ال يعترب بل لو رأت ساعة دما يف أول النوبة وساعة يف آخر ا

  النقاء املتخلل حيضا 
واألعدل اختيار أيب بكر احملمودي وهو أن يشترط أن يكون مجيع الدماء الواقعة يف اخلمسة عشر يوما وليلة ال 

  ينقص عنها حىت يسري إىل النقاء حكمه 

  فرع

  
الث ال تؤمر بالعبادة ويف الدور املبتدأة إذا انقطع دمها فتؤمر بالعبادة يف احلال فإذا استمر التقطع ففي الدور الث



  الثاين يبىن على أن العادة هل تثبت مبرة أم ال وفيه
  وجهان غريبان 

أحدمها أهنا تؤمر أبدا عند النقاء بالعبادة مث إن عاد الدم تبني البطالن فالعادة ال تؤثر يف ترك العبادة مع النقاء وهلذا 
  حىت يتخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضا إذا استحيضت هذه مل تلتقط أيام احليض من دورها

الثاين أنه إذا تكرر التقطع يف النوبة األوىل يف اخلمسة عشر فتستفيد منه التوقف ىف العبادة ألنه تكرر التقطع يف هذه 
  النوبة 

  وعند هذا فجميع ما تؤثر فيه العادة وما ال تؤثر فهو أربعة أقسام 
االستحاضة فإنا يف الدور الثاين نأمرها بالعبادة بعد انقضاء مدة العادة ألهنا علة  األول ما يثبت مبرة واحدة وهي

  مزمنة إذا نزلت دامت 
الثاين ما ال يثبت وإن تكررت العادة كاملستحاضة إذا كانت عادهتا تقطع الدم فإنا وإن حكمنا بالتلفيق ال تلتقط من 

ف مث استحيضت يف الثالثة فال يصري عدم النفاس عادة أيام االستحاضة وكذلك إذا ولدت ولدين وهي ذات جفا
بل يقال هذه مبتدأة يف النفاس وكذلك لو حاضت عشرا وطهرت مخس سنني مث كذلك مرات مث استحيضت فال 

  ندمي طهرها إىل هذا احلد وعند هذا يعسر ضبط مرده
ي طهر ألنه اكتفى يف عدة اآليسة فقال القفال غاية الدور تسعون يوما احليض منها مخسة عشر فما دونه والباق

بثالثة أشهر فلو تصور أن يزيد الدور عليه ملا اكتفى به وهذا متعلق يف هذا املضيق ال بأس به فعلى هذا لو حاضت 
  مخسة وطهرت مخسا ومثانني ثبت به الدور إما مرة أو مرتني فإن زاد اجملموع على التسعني فال

كررت هل تؤثر فيه كالعادة الدائرة املتسقة وغري املتسقة والتوقف بسبب تقطع الثالث ما اختلف يف أن العادة وإن ت
  الدم كما ذكرناه 

الرابع ما يثبت بالعادة مبرتني ويف ثبوته باملرة الواحدة خالف كما يف قدر احليض إن الزم أول الدور فإن استأخر 
  ففيه تصرف أبو إسحاق املروزي 

  يض على النقاء ألنه تغيري للحقيقة بل حنكم باللقط والتلفيق والقول الثاين إنا ال نسحب حكم احل

  والنظر على هذا القول يف ثالثة أمور

  
األول أن جمموع الدماء يف مخسة عشر لو نقص عن يوم وليلة فال حيض هلاوإن اكتفينا به على القول األول ألهنا 

  صارت حيضا بانضمام الطهر إليها فكلمت املدة وهاهنا ال تكتمل 
فأما إذا كان جمموع الدماء يوما وليلة ولكن ينقص عند آحاد الدماء فاملذهب الصحيح أنه حيض يفرق على الطهر 
كما يفرق الطهر على احليض وعلى هذا لو كانت حتيض نصف يوم وتطهر نصف يوم فتصلي يف وقت النقاء وتترك 

  عىن يف وقت احليض وال يبقى مع هذا التقدير ألقل احليض وأقل الطهر م
  النظر الثاين يف قدر النقاء وليكن ذلك زائدا على الفترات املعتادة بني دفعات الدم حىت ميكن أن جتعل نقاء مستقال 

النظر الثالث يف الغسل عند ظهور النقاء فإن كان الدم املتقطع أقل من يوم وليلة مل تغتسل إن قلنا إن جمموع الدماء 
  غسل وجهان لو بلغ يوما وليلةيكون حيضا ففي ال



أحدمها ال جيب بالشك إذ رمبا ال يعود ما يتم به حيضا والثاين جيب ألنه دم يف زمان إمكان احليض وال خيرج عن 
  كونه حيضا إال خبلو اخلمس عشر عن دم يتممه فلتغتسل بناء على النقاء املشاهد 

  والقسم الثاين ىف املستحاضات وهن أربع

  األوىل املعتادة 
مخسا وتطهر مخسا وعشرين فجاءها دور وأطبق الدم معالتقطع فكانت ترى الدم يوما وليلة  فإذا كانت حتيض

والنقاء كذلك فعلى قول السحب حنيضها مخسة من أول الدور والء ألن النقاء فيه حمتوش بالدم وعلى قول اللقط 
  وجهان 

  دة أحدمها حنيضها األول والثالث واخلامس ألنا ال جناور يف اللقط أيام العا
  والثاين أنا حنيضها مخسة كاملة وجناوز أيام العادة فنضم إىل ذلك السابع والتاسع 

وعلى الوجهني يف الدور األول نأمرها بأن تتحيض أيام الدم إىل مخسة عشر إذ يتصور أن ينقطع قبل اخلمس عشر 
  فال تكون مستحاضة 

  وتتفرع على الوجهني صور

  
 ويومني نقاء فإن التقطنا من أيام العادة حيضناها األول والثاين واخلامس ويف إحداها أهنا لو كانت ترى دما يومني

اخلامس وجه ضعيف أنه ليس حبيض التصاله بالسادس وهو استحاضة وإن جاوزنا أيام العادة كملنا اخلمسة بضم 
  السادس والتاسع إليها 

أيام العادة حيضناها اليومني األولني فقط وإن الثانية لو كانت ترى يومني دما وأربعة نقاء وهكذا فإن مل تتجاوز 
  جتاورنا كملنا اخلمسة مبا بعدها وعلى السحب حنيضها اليومني األولني فقط ألن النقاء بعده ليس حمتوشا حبيضتني
الثالثة إذا كانت حتيض يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين فاستحيضت يف دور فكانت ترى يوما دما وليلة نقاء 

قول السحب فيه إشكال فإن اليوم الواحد ليس حبيض كامل والليلة ليست حمتوشة بدمني يف وقت وهكذا فعلى 
احليض فال ميكن تكميل اليوم به وإن ضممنا إليه اليوم الثاين كنا جاوزنا وقت العادة واجملاوزة على قول السحب 

  حمال وقال أبو إسحاق ال حيض هلا الستحالة األقسام كلها 
  حملمودي نعود إىل قول اللقط يف هذه الصورة للضرورة فإن شطر عمرها دم فكيف ال حنيضها وقال أبو بكر ا

قال الشيخ أبو حممد حيتمل أن نسحب حكم احليض على ليلة النقاء ونضم اليوم الثاين إليه فيكون قد ازداد حيضها 
  وذلك أقرب من التلفيق على قول ترك التلفيق 

وجاوزنا أيام العادة يف اللقط فال إشكال فإنا نستويف مدة العادة وإن مل جناوز فال فأما إذا فرعنا على قول اللقط 
  طريق إال مذهب احملمودي وهو جماوزة أيام العادة والرجوع إىل الوجه اآلخر 

  هذا كله كالم يف الدور األول من استحاضة ذات التلفيق 
رتيبه ىف األول مل خيتلفاحلكم وإن اقتضى تعاقب احلالني أما الدور الثاين إن انطبق فيه الدم على أول الدور على ت

تراخى الدم عن أول الدور الثاين فيتصدى نظر أيب إسحاق الرد إىل أول الدور ونظر األصحاب إىل الدم وبيانه 
  بصور ذكرناها يف املذهب البسيط 



  املستحاضة الثانية املبتدأة

  
  اليوم الثاين صامت وصلت  فإذا انقطع دمها يوما يوما فإذا رأت النقاء يف

هكذا تفعل مهما رأت النقاء إىل مخسة عشر فإذا جاوز الدم ذلك فتبني أهنا استحاضة ويف مردها قوالن فإن ردت 
إىل يوم وليلة حنيضها على قول السحب واللقط يوما وليلة مث ال يلزمها إال قضاء تسعة أيام يف رمضان ألهنا صامت 

لة الشطر األول ولوال ذلك النقاء ملا لزمها إال ستة عشر فإذا احتسبنا منها سبعة بقيت سبعة يف أيام النقاء من مج
  تسعة

  وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه يف موضع على لزوم قضاء الصوم كله فتحصلنا على قولني 
أم هلا حكم واختلف يف أصله قال القفال أصله أن املبتدأة فيما وراء املرد هل يلزمهااالحتياط إىل مخسة عشر 

الطاهرات فنص الشافعي رضي اهللا عنه تفريعا على االحتياط وذلك جيري يف كل شهر فلذلك قال الشافعي 
وكذلك نفعل يف املستقبل وإن رددناها إىل الغالب فالقول يف مردها كالقول يف املعتادة ستا أو سبعا ومجيع 

  التفريعات يعود 

  املستحاضة الثالثة املميزة

  
ى يوما دما قويا ويوما دما ضعيفا فإن انقطع القوي على اخلمسة عشر وأطبق الضعيف بعده فجعلنا وهي اليت تر

الضعيف نقاء على قول اللقطوحيضاهنا مثانية أيام وعلى السحب حيضناها مخسة عشر يوما إلحاطة السواد 
ييز لفوات الشرط فهو كما لو بالضعيف املتخلل فإذا استمر تعاقب السواد واحلمرة يف مجيع الشهر فقد فقدت التم

أطبق لون واحد وال تلتقط من أيام الشهر مخسة عشر يوما سوادا باالتفاق فلم جيوز أحد تفريق احليض على الطهر 
  وإن جوزوا تفريق الطهر على احليض فهذا يقوي قول السحب 

  املستحاضة الرابعة الناسية وفيها صور

  
انقطع دمها يوما يوما فعلى قول السحب خرج أمرها على القولني يف  إحداها املتحرية اليت ال حتفظ شيئا إذا

االحتياط فإن أمرناها باالحتياط فحكمها حكم من أطبق الدم عليها إذ ما من نقاء إال وحيتمل أن يكون حيضا وإمنا 
رها بتجديد الغسل يفارقها يف أنا ال نأمرها بتجديد الوضوء يف وقت النقاء ألن احلدث يف صورته غري متجدد وال نأم

جها يف أيام النقاء وهي طاهرة إذ يستحيل تقدير وقوع االنقطاع يف حالة انتقاء الدم وعلى قول اللقط يغشاها زو
  فيها ىف كل حكم وأيام الدم يسلك فيها مسلك االحتياط

الثانية إذا قالت أضللت مخسة يف عشرة من أول الشهر وتقطع دمها يوما يوما فعلى قول السحب تنحصر حيضتها 
االحنصار يف التسعة ليس هلا  يف التسعة من أول الشهر ألنه تكون نقية يف العاشرة فليس حمتوشا بدمني يف املدة ومع

حيض بيقني وإن زاد أيام احليض على نصف حمل الضالل خبالف ما إذا أضلت مخسة ىف تسعة غري ذات التلفيق ألن 
العشرة هاهنا حمل الضالل على التحقيق إال أنا يف تقدير التأخري نرد اخلمسة إىل ثالثة إذ السادس نقاء وكذا العاشر 



  قول ليس هلا يقني حيض وعليها الغسل يف آخر اخلامس وآخر السابع والتاسع فينتقص القدر بذلك فن
ومن أصحابنا من قال تغتسل لكل صالة يف أيام الدم إذ يتصور االنقطاع يف الوسط وهو فاسد إذ من ضرورته أن 

السحب هذا كله يقدر االبتداء يف وسط النقاء وهو حمال إذ كل نقاء ليس حمتوشا حبيضتني ال جيعل حيضا على قول 
  على قول السحب 

فأما على قول اللقط فإن مل جناوز حمل العادة فال جناوز العشرة والتفريع كالتفريع على قول السحب إال يف الغسل 
فإنه جيب على اخلمسة األوىل إذ كل منقطع حيض وما بعده طهر على هذا القول فإن جاوزنا العادة فال بد من 

والثالث واخلامس والسابع والتاسع وحيتمل يف حساب التأخري السابع والتاسع  حتيضها مخسة فيحتمل األول
واحلادي عشر والثالث عشر واخلامس عشر فيدخل السابع والتاسع يف احلسابني فهما حيض بيقني وحكم األيام 

  األخرية ما سبق
  الباب السادس يف النفاس 

  والكالم يف قسمني 
  فيه ثالثة فصول األول يف النفساء غري املستحاضة و

  الفصل األول يف قدر النفاس

  
  وأكثره ستون يوما وأغلبه أربعون يوما وأقله حلظة والتعويل فيه على الوجود 

  وقال املزين أقله أربعة أيام ألن أكثره مثل أكثر احليض أربع مرات 

  الفصل الثاين يف الدم قبل الوالدة

  
ض وهل له حكم احليض ففيه قوالن مع القطع بأنه ال يتعلق به وال شك أن احلامل قد ترى الدم على أدوار احلي

  مضي العدة 
فإن قلنا إنه حيض فلو كانت حتيض مخسا وتطهر مخسا وعشرين فحاضت مخستها وولدت قبل مضي مخسة عشر 

  من بعض احليض فما بعد الوالدة نفاس ونقصان الطهر قبله ال يقدح فيه أما تلك اخلمسة فهل تنعطف عليها 
صح أنه ال تنعطف ألن ختلل الوالدة أعظم من الفصل بني الدمينمن ختلل طهر كامل ولو اتصلت الوالدة بآخر األ

اخلمسة وجعلناها حيضا فال نعدها من النفاس وال نقول هو نفاس سبق وكذلك إذا بدت خمايل الطلق فظهر الدم 
  قبل الوالدة ويف هذه الصورة وجه أنه من النفاس وهو بعيد 

  ر اختالف األصحاب فيما ظهر مع ظهور الولد قبل انفصاله هل يثبت له حكم النفاس نعم ظه

  الفصل الثالث يف الدم بني التوءمني

  
وفيه وجهان أصحهما أنه نفاس ألنه على أثر الولد األول والثاين أنه كدم احلامل ألنه قبل فراغ الرحم إال أنه أوىل 



  د الولد الثاين أيضا نفاس ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد يف حكم املقدار بأن جيعل حيضا فإن قلنا إنه نفاس فما بع
  فيه وجهان أصحهما أنه نفاسان 

وإن قلنا إنه نفاس واحد فلو متادى ما بعد األول ستني يوما قال الصيدالين ما بعد الولد الثاين ينقطع عنه باالتفاق 
  فيكون نفاسا مفردا 

  اضاتالقسم الثاين يف النفساء املستح

  وهن أربع 
األول املعتادة فإذا ولدت مرة أو مرتني ونفست أربعني يوما فإذا استحيضت رددناها إىل األربعني فما بعد ذلك دم 

فساد إىل أن تعود إىل أدوارها يف احليض فتكمل بعد األربعني طهرها املعتاد فقدر النفساء كحيضة ولو ولدت مرات 
  ي كاملبتدأة وعدم النفاس ال يثبت هلا عادةوهي ذات جفاف مث ولدت واستحيضت فه

  الثانية املبتدأة إذا استحيضت ترد إىل حلظة على قول أو إىل األربعني 
  وقال املزين ترد املبتدأة إىل أكثر النفاس وهو حتكم 

ر احليض فال الثالثة املميزة فيجري فيها ما جيري يف احلائض إال أن الستني يف هذا املقام مبثابة مخسة عشرة يف أدوا
  ينبغي أن يزيد الدم القوي عليه 

  فرع

  
املميزة إذا رأت يوما وليلة سوادا مث استمرت احلمرة سنة فصاعدا فقياس التمييز أهنا طاهرة يف اجلميع وحيتمل أن ال 

  ختلي كل تسعني يوما من حيض تلقيا مما ذكره القفال
ترد إىل االحتياط وعلى قول إىل املبتدأة كما يف احليض والرد  الرابعة املتحرية إذا نسيت عادهتا يف النفاس فعلى قول
  ها هنا إىل املبتدأة أوىل ألن أول وقته معلوم بالوالدة 

  فرع

  
إذا انقطع الدم على النفساء عاد اخلالف يف التلفيق فلو طهرت مخسة عشر يوما مث عاد الدم ففي العائد وجهان 

  اين أنه حيضأحدمها أنه نفاس لوقوعه يف الستني والث
  قال الصيدالين هذا اخلالف فيه إذا مل جياوز العائد ستني فإن جاوز قطعنا بأنه حيض 

  التفريع

  
  إن قلنا إن العائد نفاس ورأينا ترك التلفيق فاألشهر أن مدة النقاء حيض وإن بلغ مخسة عشر 

   الطهر حيضاومنهم من قال تستثىن هذه الصورة على قول السحب إذ يبعد تقدير مدة كاملة يف



  وعليه خيرج ما إذا ولدت ومل تر الدم إىل اخلمسة عشر يف أن الدم الواقع يف الستني هل هو نفاس أم ال واهللا أعلم 
  كتاب الصالة 

  وفيه سبعة أبواب 
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس وقال } وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { قال اهللا تعاىل 

  ة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدينالصال
  وافتراض الصلوات اخلمس جممع عليها 

  وقد كان التهجد بالليل واجبا يف ابتداء اإلسالم فنسخ إال يف حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  والنظر يف الصالة حتصره أبواب

  الباب األول يف املواقيت وفيه ثالثة فصول

  هية للصلوات اخلمسالفصل األول يف وقت الرفا

  
واألصل فيه ما رواه ابن عباس عنه عليه السالم أنه قال أمين جربيل عليه السالم عند باب البيت مرتني فصلى يب 
الظهر حني زالت الشمس وصلى يب العصر حني كان ظل كل شئ مثله وصلى يب املغرب حني أفطر الصائموصلى 

حرم الطعام والشراب على الصائم مث عاد فصلى يب الظهر حني يب العشاء حني غاب الشفق وصلى يب الفجر حني 
صار ظل كل شئ مثله وصلى يب العصر حني صار ظل كل شئ مثليه وصلى يب املغرب كصالته باألمس وصلى يب 
  العشاء حني ذهب ثلث الليل وصلى يب الصبح حني كاد حاجب الشمس يطلع مث قال يا حممد الوقت ما بني هذين

لظهر تأسيا جبربيل عليه السالم ويدخل وقتها بالزوال وهو عبارة عن ظهور زيادة الظل يف جانب فنبدأ بصالة ا
املشرق بعد تراجعه من جانب املغرب فإذا صار ظل الشخص مثله من موضع الزيادة خرج وقت الظهر ودخل 

  وقت العصر ومتادى إىل غروب قرص الشمس 
  ختيار بعد ذلك إىل آخره وللظهر وقتان وقت الفضيلة وهو أوله ووقت اال

وللعصر أربعة أوقات وقت الفضيلة يف األول ووقت االختيار بعده إىل أن يصري الظل مثليهوهو منتهى بيان جربيل 
  ووقت اجلواز بعده إىل االصفرار ووقت الكراهية عند االصفرار 

لصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ودليل الزيادة على بيان جربيل قوله عليه الصالة والسالم من أدرك ركعة من ا
  أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

  وذهب اإلصطخري إىل أن الوقت ال يزيد على بيان جربيل 
  فإن قيل صلى جربيل العصر يف اليوم األول حني صلى فيها الظهر يف اليومالثاين فليثبت اشتراك بني الوقتني 

  لك إىل أن مقدار أربع ركعات مشترك قلنا ذهب ما
ومحل الشافعي رضي اهللا عنه قوله صلى اهللا عليه وسلم صلى العصر على انطباق ابتدائه يف املثل األول وقوله صلى 

  الظهر على انطباق التحلل عليه كما يقال بلغ البلد إذا دخلها وبلغ إذا قارهبا 
قلل اجلبال بإقبال الظالم واهنزام الضوء وقال عليه الصالة  فأما املغرب فيدخل وقته بغروب الشمس ويعلم يف

  والسالم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار إىل املشرق واملغرب
  مث يف وقت املغرب قوالن 



لسالم صلى املغرب عند أحدمها أنه ميتد إىل غروب الشفق وإليه ذهب أمحد بن حنبل ملا روي أنه عليه الصالة وا
  اشتباك النجوم

والثاين أنه إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر مخس ركعات فقد انقضى الوقت ألن جربيل 
  صلى يف اليومني يف وقت واحد وعلى هذا ال بأس بتناول لقمة أو لقمتينيسكن هبا سورة اجلوع 

  فرع

فإن قلنا إن مثل هذه الصالة مقضية يف غري املغرب ففي املغرب  لو شرع يف الوقت ومده حىت مضى هذا القدر
  وجهان 

  أحدمها أنه مؤداة ملا روي أنه عليه الصالة والسالم قرأ سورة األعراف يف املغرب فدل أن آخره غري مقدر
تد وقت فأما العشاء فيدخل وقته بغيبوبة الشفق وهي احلمرة دون الصفرة والبياض الذى يزول بعد احلمرة مث مي

االختيار إىل ثلث الليل على قول لبيان جربيل عليه السالم وإىل النصف على قول لقوله عليه الصالةوالسالم لوال 
  أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة وألخرت العشاء إىل نصف الليل فيدل ذلك على االستحباب

قت اختياره إىل اإلسفار ووقت جوازه إىل الطلوع وال فأما الصبح فيدخل وقته بطلوع الفجر الصادق ويتمادى و
نظر إىل الفجر الكاذب وهو يبدو مستطيال مث ينمحق ويبدو الصادق مستطريا مث ال يزال الضوء يزداد قال عليه 

  الصالة والسالم ال يغرنكم الفجر املستطيل وكلوا واشربوا حىت يطلع الفجر املستطري
  ها إال أذان الصبح فرع ال يقدم أذان صالة على وقت

قال سعد القرظ كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشتاء لسبع بقي من الليل ويف الصيف 
  لنصف سبع

  وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء دخل وقت أذان الصبح وهو بعيد 
  مث األوىل أن يؤذن مؤذنان أحدمها قبل الصبح واآلخر بعده 

  ما قبل الصبح أجزأه  ولو اقتصر على

  قواعد ثالثة

  
  األوىل جتب الصالة عندنا بأول الوقت وجوبا موسعا خالفا أليب حنيفة
  مث لو مات يف أثناء الوقت قبل األداء هل يلقى اهللا عاصيا فيه وجهان 

 متامها ولو أدى يف آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت فهي مؤداة نظرا إىل ابتدائها على وجه ومقضية نظرا إىل
  على وجه والواقع يف الوقت مؤدى والباقي قضاء على وجه ثالث 

فإن جعلناه قضاء مل جيز التأخري إليه قصدا ومل ميتنع صحته بنية األداء كاحملبوس إذا اجتهد يف الوقت ونوى األداء 
  فكان يف غري الوقت مل يلزمه اإلعادة 

دنا قال عليه الصالة والسالم أول الوقت رضوان اهللا وآخره الثانية تعجيل الصلوات يف أوائل األوقات أفضل عن
  عفواهللا قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه رضوان اهللا أحب إلينا من عفو اهللا 

قال الشافعي رضي اهللا عنه العفو يوشك أن يكون للمقصرين وحيازة فضيلة األولية بأن يشتغل بأسباب الصالة 



  كلما دخل الوقت 
  بعد تقدمي األسباب حىت ينطبق التكبري على أول الوقت فهي األولية  وقيل ال بد من

  وقيل تتمادى فضيلة األولية إىل النصف من بيان جربيل عليه السالم 
ويستثىن عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر ففي العشاء قوالن يف قوليستحب التأخري لقوله عليه الصالة والسالم 

   لوال أن أشق على أميت احلديث
وأما الظهر فاإلبراد به مستحب يف شدة احلر لقوله صلى اهللا عليه وسلم أشتكت النار إىل رهبا فقالت قد أكل 

بعضي بعضا فأذن هلا يف نفسني نفس يف الصيف ونفس يف الشتاء فأشد ما جتدون يف الربد من زمهريرها وأشد ما 
  شدة احلر من فيح جهنم  جتدون من احلر من حرها فإذا اشتد احلر فأبردوا بالظهر فإن

  مث قيل إن اإلبراد سنة لألمر الوارد وقيل هورخصة وحده أن يتمكن املاشون إىل اجلماعات من املشي يف الظل 
  واختلفوا يف أنه هل خيتص بالبالد احلارة ويف أن من ميشي يف كن إىل اجلماعة هل يستحب له 

  خطر وال بد من تقدمي اخلطبة فالبدار أوىل واختلفوا يف اجلمعة على وجهني وجه املنع أن فواهتا
الثالثة من اشتبه عليه الوقت جيتهد ويتبني ذلك باألوراد وغريها مث يصلي فإن وقع يف الوقت أو بعدها فال قضاء 

  وإن كان قبل الوقت وأدرك الوقت صلى وإن تبني بعد انقضاء الوقت فقوالن وكذا يف طلب شهر رمضان 
إىل درك اليقني ففي جواز االجتهاد يف احلال وجهان ووجه اجلواز أن عمر رضي اهللا عنه  فرع إذا أمكنه أن يصرب

  أفطر باالجتهاد وغلط وكان قادرا على الصرب 

  الفصل الثاين يف وقت أرباب األعذار

  
  ونعين بالعذر اجلنون والصىب واحليض والكفر وهلا ثالثة أحوال 

بل غروب الشمس ما يسع ركعة فزال العذر وجب العصر وفاقا ولو إحداها أن خيلو عنها آخر الوقت فإن بقي ق
  بقي ما يسع تكبرية فقوالن 

  أقيسهما وهو مذهب أيب حنيفة أنه يلزم ألن هذا القدر يتسع اإللزامولسنا نعترب وقت األداء 
الشمس فقد أدرك  والثاين وهو اختيار املزين أنه ال يدركه لقوله عليه الصالة والسالم ومن أدرك ركعة قبل غروب

  العصر وما دوهنا ليس يف معناها فإن مدرك ركعة من اجلمعة مدرك هلا خبالف مدرك التكبرية هذا حكم العصر 
أما الظهر فيلزم أيضا بإدراك وقت العصر ألنه وقته يف حق املعذور بالسفر وهذا العذر أشد ولكنه بكم يصري مدركا 

  فيه قوالن 
  لعصر أحدمها مبا يصري به مدركا ل

  والثاين ال بد من زيادة أربع ركعات على ذلك ليتصور الفراغ من الظهر فعال مث لزوم العصر بعده 
  وهل تعترب مدة الوضوء مع ذلك فعلى قولني

  وهذه الركعات األربع يف مقابلة الظهر أو العصر فعلى قولني خمرجني 
يف الصيب يصلي مث يبلغ والوقت باق فال يلزمه  هذا إذا زال العذر قبل أداء الصالة فإن زال بعده وذلك يتصور

القضاء خالفا أليب حنيفة فلو صلى الظهر فبلغ ووقت اجلمعة قائم قال ابن احلداد تلزمه اجلمعة وهو غلط عند 
األكثرين ومنهم من وجهه بأن الصيب مضروب على ترك حضور اجلمعة واملتعدي بالظهر قبل اجلمعة ال يصح ظهره 



  غ الصيب بالسن يف أثناء الصالة أمتها ولو بلغ يف أثناء يوم من رمضان وهو صائم فال قضاء عليه على وجه ولو بل
  ومنهم من علل بوقوعه عن الفرض 

  ومنهم من علل بأنه مل يدرك وقتا يتصور فيه الشروع يف العبادة 
  دة الصالة وإن بلغ بعد األداء وتظهر فائدة اخلالف يف الصيب املفطر إذا بلغ وللعراقيني وجه أن الصيب تلزمه إعا

احلالة الثانية أن خيلو أول الوقت فإذا طرأ احليض فإن مضى من الوقت قبلهما يسع الصالة لزمته وإن كان أقل فال 
  خبالف آخر الوقت فإن الشروع يف آخر الوقت ميكن إمتامه مبا بعد الوقت وهاهنا ال ميكن يف زمان احليض 

  تلزمه ما مل يدرك مجيع الوقت أو آخره  وخرج ابن سريج قوال إنه ال
وأما العصر فال يلزم بإدراك جزء من أول الظهر ألن وقت الظهر ال يصلح للعصر ما مل يقع الفراغ من فعل الظهر 

  خبالف وقت العصر 
  وذهب أبو حيىي البلخي إىل أن أول الظهر يف إدراك العصر كآخر العصر يف إدراك الظهر 

عم العذر مجيع الوقت فيسقط القضاء باحليض واجلنون والكفر والصىب وال تلتحق الردة بالكفر بل احلالة الثالثة أن ي
جيب القضاء على املرتد نعم الصبيوإن مل يكن عليه قضاء ولكن يؤمر بالصالة بعد سبع سنني ويضرب على تركها 

  بعد عشر سنني واإلغماء يف معىن اجلنون قل أو كثر 
  بسبب حمرم كشرب بنج أو تردية من مكان فال يسقط القضاء  أما الشكر وزوال العقل

  فرع لو سكر مث جن فاألصح أنه ال يلزمه إال قضاء ما فاته يف وقت السكر 
  وقيل جيب قضاء أيام اجلنون التصاله بالسكر 

ستمر يف ولو ارتد مث جن يلزمه قضاء ما فات يف وقت الردة وقيل جيب قضاء ما فات يف اجلنون ألن حكم الردة م
  اجلنون 

ولو ارتدت أو سكرت مث حاضت ال يلزمها قضاء أيام احليض ألن سقوط القضاء عن اجملنون رخصة وعن احلائض 
  عزمية 

  الفصل الثالث يف األوقات املكروهة

  
وهى مخسة اثنان منها يتعلق بالفعل فهما من قوله عليه الصالة والسالم ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال 

  عد العصر حىت تغرب الشمس ب
  ووجه تعليقها بالفعل أنه يتمادى بالبدار إىل الفرض يف أول الوقتويقصر بالتأخري 

وثالث منها تتعلق بالوقت وهو وقت طلوع الشمس واالستواء والغروب قال عليه الصالة والسالم إن الشمس 
فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارهنا وإذا تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارهنا 

  غربت فارقها وهنى عن الصالة يف هذه األوقات
فأما املنوط بالطلوع فمن وقت بدو إشراق الشمس إىل طلوع قرصها وقيل ميتد إىل استيالء سلطان الشمس لقوله 

  الظل قبل ظهور الزيادة  عليه الصالة والسالم فإذا ارتفعت فارقهاوأما االستواء فعبارة عن وقت وقوف
  أما الغروب فتدخل كراهيته باصفرار الشمس إىل متام الغروب 

  ويستثىن من هذه الكراهية من الصلوات ما هلا سبب ومن األيام اجلمعة ومن البقاع مكة 



لفجر أما األول فلما روي أنه عليه الصالة والسالم رأى قيس بن قهد يصلي بعدالصبح فقال ما هذا فقال ركعتا ا
  فلم ينكر ففي معنامها كل ما له سبب كالفائتة وصالة اجلنازة وسجود التالوة وحتية املسجد 

  وأما ركعتا اإلحرام فيكره ألن سببها اإلحرام وهو عذر متأخر ويف االستسقاء تردد ألن تأخريه ممكن
حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة وأما استثناء اجلمعة فلما روى أبو سعيد اخلدري أنه هنى عن الصالة نصف النهار 

  فقيل خيتص ذلك مبن يغشاه النعاس فيقصد طرده بركعتني وقيل إنه ال خيتص به بل هو خاصية يوم اجلمعة
فأما استثناء مكة فلما روي عن أيب ذر أنه أخذ بعضاديت الكعبة وقال من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فأنا 

يه وسلم يقول ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت جندب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل
تغرب الشمس إال مبكة ولذلك ال يكره الطواف يف سائر األوقات لقوله عليه الصالة والسالم يا بين عبد مناف من 

  ويل منكم من أمور الناس شيئا فال مينعن أحدا طاف هبذا البيت يف أي ساعة شاء من ليل أو هنار 

  اعدةق

  
  لو حترم بالصالة يف وقت الكراهية ففي االنعقاد وجهان 

  أحدمها نعم كالصالة يف احلمام والدار املغصوبة والثاين ال كصوم يوم العيد 
  فإن قلنا ال تنعقد مل تلزم بالنذر فأما أداء املنذورة فيها فجائز ألن النذر سبب كالقضاء

  الباب الثاين يف األذان
  

وقيل إنه فرض كفاية ولو امتنع عنه أهل بلدة يقاتلون عليه فإنه من شعائر اإلسالم والصحيح األذان سنة مؤكدة 
  أهنم ال يقاتلون ألنه سنة 

واألصل فيه أن النيب عليه الصالة والسالم شاور أصحابه يف أمارة ينصبوهنا حلضور اجلماعات فذكر النار والناقوس 
ق رأي فقال عبد اهللا بن زيد األنصاري كنت بني النائم واليقظانإذ نزل فذكر النصارى واجملوس فتفرقوا عن غري اتفا

ملك من السماء عليه ثياب خضر وبيده ناقوس فقلت أتبيع هذا الناقوس مين فقال وما تصنع به مين فقلت أضرب 
  به يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أو ال أدلك على خري من ذلك فقلت بلى 

بلة وقال اهللا أكرب وسرد األذان مث استأخر غري بعيد فأقام فأصبحت وحكيت الرؤيا لرسول اهللا صلى اهللا فاستقبل الق
عليه وسلم فقال رؤيا صدق إن شاء اهللا ألقه على بالل فإنه أندى صوتا منك فقلت ائذن يل مرة واحدة فأذنت 

ق لقد رأيت مثل ما أرى فقال احلمد هللا بإذنه فلما مسع عمر صويت خرج جير رداءه وهو يقول والذي بعثك باحل
  فذاك أثبت مث أتاه بضعة عشر من الصحابة قد رأي كلهم مثل ذلك هذا متهيد الباب ومقصوده حيصره ثالثة فصول 

  الفصل األول يف احملل الذي يشرع فيه األذان

  
  وهو مجاعة الرجال يف كل مفروضة مؤداة 

  ويف الضابط قيود أربعة 
  ملنفرد يف بيته أو يف سفر إذا مل يبلغه نداء املؤذن فيه قوالن األول اجلماعة فا



اجلديد أنه يؤذن ويقيم ملا روي أنه عليه الصالة والسالم قال أليب سعيد اخلدري إنك رجل حتب البادية والغنم فإذا 
  امة دخل وقت الصالة فأذن وارفع صوتك فإنه ال يسمع صوتك شجر وال مدر وال حجر إال شهد لك يوم القي

  ويف القدمي ال يشرع ألن مقصوده اإلبالغ فيختص باجلماعة
وقيل إن كان يرجو حضور مجع يؤذن وإال فال وكان اخلدري يرجو حضور غلمانه مث الصحيح أنه يستحب رفع 
الصوت وإن كان منفردا أما إذا بلغه نداء البلد فاخلالف مرتب وأوىل أن ال يؤذن اكتفاء بالنداء العام وإن أذن 

  أوىل بأال يرفع الصوت ف
القيد الثاين الرجال ففي أذان املرأة يف االنفراد واجلماعة ثالثة أقوال أحدها أهنا تؤذن وتقيم والثاين ال والثالث تقيم 

  وال تؤذن مث هى ممنوعة عن رفع الصوت منع حترمي 
اجلنازة والعيد بل ينادى الصالة القيد الثالث املفروضة فال أذان يف مجاعة النوافل كصالة اخلسوف واالستسقاء و

  جامعة
  القيد الرابع املؤداة أما الغائبة ففيها ثالثة أقوال 

  اجلديد أنه يقيم هلا وال يؤذن ألن اإلقامة للشروع واألذان لإلبالغ 
  والقدمي أنه يؤذن ويقيم نظرا إىل حرمة الصالة 

  إلقامة ونص يف اإلمالء أنه إن كان يرجو مجاعة أذن وإال اقتصر على ا
  فإن قلنا يؤذن فلو كان يؤدي فوائت فال يؤذن إال مرة واحدة ال سبيل إىل مواالة أذانني يف وقت واحد

  ولو قدم العصر إىل وقت الظهر يؤذن للظهر أوال ويقيم للعصر بعده وال يؤذن 
إن قلنا ال يؤذن للفائتة فإن أخر الظهر إىل وقت العصر فإن قلنا يؤذن كالفائتة فيؤذن للظهر مث يقيم للعصر بعده و

فال يؤذن للظهر ألهنا كالفائتة مث ال يؤذن للعصر أيضا كيال تنقطع املواالة بني الصالتني ويشهد له أن الرسول صلى 
  اهللا عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفة بأذان وإقامتني وأخر املغرب إىل العشاء مبزدلفة بإقامتني

ثانية يف املسجد املطروق هل يؤذن هلا فيه قوالن نقلهما صاحب التقريب أحدمها ال فإن كل واحد فرع اجلماعة ال
  من اجلمع مدعو باألذان األول جميب والثاين نعم ألن الدعوة األوىل متت باإلجابة األوىل 

  مث إذا قلنا هاهنا ويف املنفرد إنه ال يؤذن ففي اإلقامة خالف 

  انالفصل الثاين يف صفة األذ

  ويشرع فيه أمور مخسة

  
  األول األذان مثىن مع الترتيل واإلقامة فرادى مع اإلدراج بأخبار صحت فيه 

  وقال أبو حنيفة اإلقامة كاألذان إال يف الترتيل
  وبالغ مالك يف اإلفراد واكتفى بقوله اهللا أكرب مرة واحدة 

  اهللا عليه وسلم األذان تسع عشرة كلمة  الثاين الترجيع مأمور به لقول أيب حمذورة علمين رسول اهللا صلى
وكيفيته أن يذكر كلميت الشهادة مع خفض الصوت مرتني مث يعود إليه ويرفع الصوت واألصح أنه ليس ركنا إذ ال 

  إبالغ فيه 



  الثالث التثويب يف أذان الصبح مشروع على القدمي وقال يف اجلديد أكره ذلك ألن أبا حمذورة مل حيكه
  قدمي ألنه صح عن أيب حمذورة وإن مل يبلغ الشافعي رضي اهللا عنه والفتوى على ال

  مت املشهور أنه ليس ركنا وجها واحدا وفيه احتمال 
  الرابع القيام واستقبال القبلة يف مجيع األذان مشروع وهل يعتد باألذان دوهنما فعلى وجهني

ستمرار اخللق عليه كما يف القيام يف اخلطبتني ينظر يف أحدمها إىل حصول مقصود اإلبالغ دوهنما ويف الثاين إىل ا
  والقعود بينهما 

وعلى الوجهني يستحب أن يقول حي على الصالة مرتني ملتفتا إىل اليمني حبيث ال حيول صدره على القبلة ويف حي 
  على الفالح إىل اليسار 

  واختار القفال أنه يقسم احليعلتني على اجلهتني 
صل اإلبالغ دونه مث ال تتأدى سنة هذا الشعار إال بأن يعم صوت املؤذنني مجيع أما رفع الصوت فركن إذ ال حي

  أطراف البلد 
  اخلامس يشترط الترتيب واملواالة يف كلمات األذان فإن عكسها مل يعتد به وإن طول السكوت يف أثنائها فقوالن 

لم يف مثل تلك املدة فقوالن ولو بىن عليه ووجه البطالن أنه يكاد يفوت مقصود اإلبالغ به فإن قلنا ال يبطل فلو تك
  غريه فقوالن مرتبان لزيادة اللبس

  ولو ارتد وطال الزمان فقوالن مرتبان على السكوت ولو قصر الزمان فقوالن 
  ووجه البطالن أن الردة حتبط ما مضى من العبادة 

  ذان ففيه تردد ألنه جير لبسا ولو تكلم يف أثناء األذان بكالم يسري مل يضر إال إذا رفع صوته على حد األ

  الفصل الثالث يف صفات املؤذن

  واملشروط ثالث صفات

  
  أن يكون مسلما عاقال ذكرا 

  فال يعتد بأذان الكافر ويتصور ذلك منه إذا كان عيسويا يعتقد أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا إىل العرب
  ان الصيب املميز وال يعتد بأذان اجملنون والسكران املخبط ويصح أذ

  وال يعتد بأذان املرأة أعين أذان اإلبالغ للرجال إذ رفع الصوت حمرم عليها 

  والصفات املسنونة ثالث

  
  األوىل الطهارة فيعتد بأذان اجلنب واحملدث مع كراهية وكراهية اجلنب أشد والكراهية يف اإلقامة أشد 

  الثانية أن يكون صيتا حسن الصوت ليكون أرق لسامعيه 
  الثالثة أن يكون عدال ثقة إلشرافه على بيوت الناس ولتقلده عهدة مواقيت العبادات 



  مسائل ثالثة هبا ختام الباب

  
  األوىل أن اإلمامة أفضل من التأذين على األصح ألنه صلى اهللا عليه وسلم واظب على اإلمامة ومل يؤذن 

سببه أنه لو قال أشهد أن حممدا رسول اهللا خلرج  وقيل سبب ذلك أنه لو قال حي على الصالة للزم احلضور وقيل
  عن جزل الكالمولو قال أشهد أين رسول اهللا لتغري نظم األذان 

الثانية يستحب أن يكون يف املسجد املطروق مؤذنان أحدمها للصبح قبل الفجر واآلخر بعده كعادة بالل وابن أم 
  مكتوم 

ن وسع الوقت ترتبوا وإن ضاق أذنوا آحادا يف أقطار املسجد مث وإذا كثر املؤذنون فال يستحب أن يتراسلوا بل إ
  إمنا يقيم من أذن أوال فإن تساووا أقرع بينهم 

  ووقت اإلقامة منوط بنظر اإلمام ووقت األذان منوط بنظر املؤذن 
  ولو سبق املؤذن الراتب أجنيب باألذان مل يستحق والية اإلقامة على األصح 

  ر على األذان من بيت املال إذا مل جيد متطوعا وهل آلحاد الناس ذلك فيه خالف الثالثة لإلمام أن يستأج
  ووجه املنع أن الفائدة ال ختتص به فليس له بذل املال عوضا عما ال حيصل له

  الباب الثالث يف استقبال القبلة
  

وهي قبلة األنبياء وكان  وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستقبل الصخرة من بيت املقدس مدة مقامه مبكة
يقف بني الركنني اليمانيني إذ كان ال يؤثر استدبار الكعبة فلما هاجر إىل املدينة مل ميكن استقباهلا إال باستدبار الكعبة 

قد نرى { وعريته اليهود وقالوا إنه على ديننا ويصلي إىل قبلتنا فسأل اهللا تعاىل أن حيوله إىل الكعبة فنزل قوله تعاىل 
  اآلية} ب وجهك يف السماء تقل

  مث لالستقبال ثالثة أركان الصالة الىت فيها االستقبال والقبلة واملصلي 

  الركن األول الصالة

  
  ويتعني االستقبال يف فرائضها من أوهلا إىل آخرها إال يف شدة اخلوف حال القتال

ه مسلك جائز الشرع ال مسلك واجبه وال جيوز أداء الفرائض على الراحلة وأما املنذور فجائز إن قلنا يسلك ب
  واألصح أن صالة اجلنازة ال تقام على الراحلة ألن الركن األظهر فيها القيام 

مث ليس منع الفرض على الراحلة لالحنراف عن القبلة فقط بل لو صلى على بعري معقول أو يف أرجوحة معلقة 
ية والزورق املشدود على الساحل ألهنا كالسرير واملاء باحلبال مل جتز ألهنا غري معدة للقرار خبالفالسفينة اجلار

  كاألرض 
والسفينة اجلارية متس حاجة املسافر إليها إذ اخلروج إىل الساحل متعذر للصالة ويف صالة املقيم ببغداد يف الزواريق 

  اجلارية مع متام االستقبال واألفعال تردد واحتمال 
يل راكبا وماشيا رخصة وترغيبا يف تكثري النوافل روى ابن عمر رضي اهللا أما النوافل فيجوز إقامتها يف السفر الطو



  عنهما أنه عليه الصالة والسالم كان يصلي على راحلته أين توجهت به دابته
وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم أوتر على البعري فاستدل به الشافعي رضي اهللا عنه على أنه غري واجب يف السفر 

  القصري قوالن
  جواز التنقل على الراحلة ملسيس احلاجة  أحدمها

والثاين ال ألنه تغري ظاهر هليئة الصالة فتختص بالطويل ال القصري وذهب اإلصطخري إىل جواز ذلك للمقيم وهو 
  خالف نص الشافعي رضي اهللا عنه 

  مث نظر يف استقبال القبلة للمتنفل وكيفية أحواله 
  أوجه أما االستقبال ففي ابتداء الصالة أربعة 

  أحدها أنه جيب االستقبال عند التحرمي ألنه ال عسر فيه خبالف الدوام فأشبه النية 
  والثاين أنه ال جيب ألن هذه احلاجة تعم مجيع الصالة 

  الثالث أن العنان والزمام إذا كان بيده وجب لتيسره وإن كانت الدابة مقطرة فال 
وز حتريفها وإن كان إىل الطريق فال يلزمه حتريفها إىل القبلة وإن كان الرابع أن وجه الدابة إن كانت إىل القبلة فال جي

  إىل غريمها فال بد من التحريف فليحرفها إىل القبلة مث ليستبد يف الطريق
  مث من أوجب يف االبتداء تردد يف وقت السالم كما يف النية 

قبلة فلو كان راكب تعاسيف فال يتنفل أما دوام الصالة فال جيب االستقبال فيها لكن صوب الطريق بدل عن ال
  أصال ألن الثبوت يف جهة ال بد منهفلو كان ملقصده صوب ولكن مل يسلك طريقا معلوما فقوالن 

فرع لو احنرفت الدابة يف أثناء الصالة عن صوب الطريق نظر فإن كان بتحريفه عمدا ولو يف حلظة بطلت صالته 
زمان مل تبطل وإن طال ففيه خالف ومثله جار يف االستدبار ناسيا مث إذا مل وإن كان ناسيا للصالة وتدارك مع قصر ال

  تبطل يسجد للسهو 
وإن كان جبماح الدابة بطل إن طال الزمان كما إذا أمال املستقبل إنسانوإن قصر الزمان فوجهان يف اإلمالة والظاهر 

  للسهو إذ ال تقصري منه  أنه يف اجلماح أنه ال يبطل ألن مجاح الدابة عام مث هاهنا ال يسجد
أما كيفية األفعال فإن كان يف مرقد فليتم الركوع والسجود وإن كانعلى سرج أو رحل فينحين هلما وجيعل السجود 

أخفض من الركوع وال يلزمه أن ينحين حبيث يساوي الساجد على األرض وال أن متس جبهته شيئا ألن نزقات 
  الدابة ال تؤمن 

دنا خالفا أليب حنيفة وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته ونقل عن الشافعي رضي اهللا أما املاشي فيتنفل عن
  عنه أن املاشي يركع ويسجد ويقعد ويستقر البثا يف هذه األركان وال ميشي إال يف حالة القيام قارئا

  قصود السفر وخرج ابن سريج قوال أنه ال يلبث ويقتصر على اإلمياء بالسجود والركوع كيال يتعطل م

  فرعان

  
األول لو مسي يف جناسة قصدا فسدت صالته خبالف ما لو وطئ فرسه جناسة وال يكلف املاشي أن يبالغ يف التحفظ 

  عن النجاسات اليابسة فإن ذلك مما يكثر يف الطرق 



إن مل يعزم على الثاين لو عزم على اإلقامة وهو يف أثناء الصالة فليس له أن يتمم راكبابل عليه أن ينزل ويتمم و
  اإلقامة وهو متردد حلاجته يف البلد أو واقف على رجله فله أن يتمم 

  الركن الثاين القبلة

  وفيها مسائل تتشعب من موقف املستقبل

  
املوقف األول جوف الكعبة فالواقف فيها له أن يستقبل أي جدار شاء وهلم عقد اجلماعة متدابرين مستقبلني 

وهو مردود صح ألنه من أجزاء البيت وإن كان مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة  للجدران ولو استقبل الباب
الرحل جاز وإن كانت أقل فال ولو اهندمت الكعبة والعياذ باهللا فوقف يف وسط العرصة مل تصح صالته إال أن يكون 

  بني يديه شجرة أو بقية من حيطان البيت
  ديه أرض الكعبة وهو مستعل عليها وخرج ابن سريج قوال إنه يصح صالته ألن بني ي

املوقف الثاين سطح الكعبة وال تصح الصالة عليها إن مل يكن بني يديه شئ شاخص من نفس الكعبة كسترة أو 
خشبة ألنه ال يسمى مستقبال خبالف ما لو وقف على أيب قبيس والكعبة حتته فإنه يسمى مستقبال خلروجه منها ولو 

ألنه ليس جزءا ولو غرز بني يديه خشبة فوجهان ألن املثبت بالغرز قد يعد من أجزاء  وضع بني يديه شيئا ال يكفيه
  البناء

الثالث الواقف يف املسجد يلزمه حماذاة الكعبة فلو وقف على طرف ونصف بدنه يف حماذاة ركن ففي صحة صالته 
صالة هلم وهؤالء بعينهم  وجهان ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فاخلارجون عن مست البيت وحماذاته ال

  قد يفرض تراخيهم إىل آخر باب املسجد فتصح صلواهتم حلصول صورة االستقبال من حيث االسم 
الرابع الواقف مبكة خارج املسجد ينبغي أن يسوي حمرابه بناء على عيان الكعبة فإن دخل بيتا ومل يقدر على معاينة 

  ة مبا يدل عليه الكعبة لتسوية القبلة فله أن يستدل على الكعب
اخلامس الواقف باملدينة ينزل حمراب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حقه منزلة الكعبة إذ ال ميكن اخلطأ فيه وال 

  جيوز االجتهاد فيه بالتيامن والتياسر
اسر وقيل إن أما يف سائر البالد فيجوز االعتماد على احملراب املتفق عليه والظاهر جواز االجتهاد يف التيامن والتي

  ذلك ممنوع 

  الركن الثالث يف املستقبل

  
فإن كان قادرا على معرفة جهة القبلة يقينا مل جيز له االجتهاد فإن عجز عن اليقني اجتهد فإن عجز عن االجتهاد 

  بالعمى فليقلد شخصا مكلفا مسلما عارفا بدالئل القبلة 
وهو مار يف نظره فهو كمن يتناوب مع مجع على بئر وعلم  أما اجملتهد فليس له أن يقلد غريه فإن ضاق عليه الوقت
  أن النوبة ال تنتهي إليه إال بعد الوقت وقد ذكرنا حكمه 

وإن ارتج عليه طريق الصواب وحتري ففي تقليدهخالف واختيار املزين جوازه ألنه اآلن كاألعمى ومنهم من منع ألنه 



  ناظر والتقليد ال يليق به 
لى على حسب حاله مث يقضي كاألعمى إذ مل جيد من يرشده واألصح أنه يقلد ولكن يقضى فإن قلنا ال يقلد فيص
  ألن هذا عذر نادر 

أما البصري اجلاهل باألدلة فيبتىن أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل يتعني وفيه خالف فإن قلنا يتعني فالتقليد ال يسقط 
  القضاء عنه ألنه مقصر 

  كاألعمىوإن قلنا إنه ال يتعني فهو 
هذا بيان حمل التقليد واالجتهاد فأما حكم االجتهاد فإنه إذا بىن عليه مل يلزمه قضاء الصالة إال إذا تعني له اخلطأ 

  وبان جهة الصواب ففي القضاء قوالن 
  أحدمها ال جيب ألنه أدى ما كلف وهذا مذهب أيب حنيفة واملزين 

  والثاين أنه جيب ألنه فات املقصود 
ريان يف االجتهاد يف األواين والثياب وكذا يف وقت الصوم والصالة إن بان له أنه أدامها قبل الوقت فأما والقوالن جا

  إذا وقع بعد الوقت فال قضاء 
هذا فيمن عجز عن درك اليقني يف الوقت فأما من اجتهد يف أول الوقت وهو متمكن من الصرب فاألوجه أن يقال 

العاقبة أما إذا بان اخلطأ يقينا ومل تظهر له جهة الصواب إال باالجتهاد  اجتهاده صحيح بشرط اإلصابة وسالمة
  ففيالقضاء قوالن مرتبان وأوىل بأن ال جيب ألن اخلطأ أيضا ممكن يف القضاء فأشبه خطأ احلجيج يوم عرفة 

االستئناف وإن قلنا  أما إذا تغري حاله يف الصالة بأن تيقن أنه مستدبر للكعبة فإن أوجبنا القضاء بطلت صالته ولزمه
  ال قضاء فقوالن

  أحدمها أنه يتحول إىل اجلهة األخرى والثاين أنه يستأنف ألن اجلمع يف صالة واحده بني جهتني مستنكر 
ولو تبني باالجتهاد أنه مستدبر فحكمه حكم التيقن أما إذا ظهر اخلطأ يقينا أو ظنا ولكن مل تظهر جهة الصواب فإن 

وإن قصر فقوالن مث حد الطول أن ميضي ركن أو وقت مضي ركن والقصر دون ذلك فإن طال زمان التحري بطل 
عجز عن الدرك باالجتهاد على القرب بطلت صالته وإن قدر على ذلك ففي البطالن قوالن مرتبان وأوىل بالبطالن 

  ألجل التحري مث مدة القرب تعترب مبا إذا صرف وجهاملصلي عن القبلة قهرا 
طأ يف اجلهة فإن بان له اخلطأ يف التيامن والتياسر فهذا هليؤثر فيه خالف مبين على أن املطلوب جهة هذا كله يف اخل

  الكعبة أو عينها هكذا قاله األصحاب 
وفيه نظر ألن اجلهة ال تكفي بدليل القريب من الكعبة إذ خرج عن حماذاةالركن فإنه ال تصح صالته مع استقبال 

يس بشرطفإن الصف الطويل يف آخر املسجد لو تزاحفوا إىل الكعبة خرج بعضهم عن اجلهة وحماذاة العني أيضا ل
  حماذاة العني وتصح صالهتم فكيف الصف الطويل يف أقصى املشرق 

فلعل مراد األصحاب أن بني موقف احملاذي الذى يقول احلاذق فيه إنه على غاية السداد وبني موقفه الذى يقال فيه 
ال بالكلية مواقف يقال فيها إن بعضها أسد من بعض وإن كان الكل سديدا فطلب األسد إنه خرج عن اسم االستقب

هل جيب فيه وجهان أحدمها نعم إلمكانه والثاين ال ألن حقيقة احملاذاة يف املسجد ممكن مث مل جتب اكتفاء باالسم 
  فكذا هاهنا 

  فروع أربعة



  
ات فالنص أنه ال قضاء قوال واحدا ألن اخلطأ مل يتعني األول لو صلى أربع صلوات إىل أربع جهات بأربع اجتهاد

  وخرج صاحب التقريب أنه يقضي الكل كما لو نسي ثلث صلوات من أربع صلوات 
الثاين إذا صلى الظهر باجتهاد فهل يلزمه استئناف االجتهاد للعصر فعلى وجهني ينظر يف أحدمها إىل تعدد الصالة 

  ىل احتاد القبلة واحتاد املكان وإمكان تغري االجتهاد ويف الثاين إ
  الثالث إذا أدى اجتهاد رجلني إىل جهتني فال يقتدي أحدمها باآلخر

الرابع إذا حترم املقلد بالصالة فقال له من هو دون مقلده أو مثله أخطأ بك فالن مل يلزمه قبوله وإن كان أعلم منه 
  فهو كتغري اجتهاد البصري يف أثناء الصالة 

وقال القبلة وراءك وهو عدل فيلزمه القبول ألن قطعه أرجح من ظن غريه ولو قال بصري لألعمى ولو قطع خبطئه 
املتلبس بالصالة أنت مستقبل الشمس وعلم األعمى أن القبلة ليست يف جهة الشمس فعليه قبوله ألن هذا إخبار 

  عن حمسوس ال اجتهاد
  الباب الرابع يف كيفية الصالة

  
  أركان وأبعاض وسنن وهيئات  وأفعال الصالة تنقسم إىل

  أما األركان فأحد عشر

  
التكبري والقراءة والركوع واالعتدال منه مع الطمأنينة فيهما والسجود والقعدة بني السجدتني مع الطمأنينة 

  والتشهد األخري والقعود فيه والصاله على النيب صلى اهللا عليه وسلم والسالم 
  القبلة والطهارة ولو كانت النية ركنا الفتقرت إىل نية وأما األبعاض وأما النية فبالشروط أشبه كاستقبال 

فيما ينجرب تركه بسجود السهو وهو أربعة القنوت والتشهد األول والقعود فيه والصالة على النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم على أحد القولني وأما اهليئات 

  ات فلنورد هذه األركان بسننها على ترتيبها فما ال جيرب تركها بالسجود كتكبري االنتقاالت والتسبيح

  القول يف النية والنظر يف ثالثة أمور

  األول يف أصل النية 
والصالة باالتفاق مفتقرة إىل النية يف ابتدائها وال يضر غروهبا يف أثناء الصالة نعم لو طرأ ما يناقض جزم النية بطل 

  وذلك من ثالثة أوجه 
يف احلال أو يف الركعة الثانية أو يتردد فياخلروج بطلت صالته ولو تردد يف اخلروج  األول لو أن جيزم نية اخلروج

  عن الصوم مل يبطل ولو جزم نية اخلروج فوجهان 
  والفرق أن الصوم ليس له عقد وحترم وحتلل ولذلك ينتهي مبجرد غروب الشمس فال يؤثر فيه جمرد القصد 

  بطالنه يف احلال وجهان الثاين أن يعلق نية اخلروج بدخول شخص ففي 
  أحدمها أنه يبطل ألنه ناقض حزم النية والثاين ال ألنه رمبا ال يدخل ذلك الشخص وهو يف احلال مستمر 



والثالث أن يشك يف نية الصالة فإن مضى مع الشك ركن ال يزاد مثله يف الصالة كركوع أو سجود بطلت صالته 
فيه احتراز قراءة الفاحتة ومد الطمأنينة يف الركوع وإن مل ميض ركن ألنه ذلك ال يعتد به وال سبيل إىل إعادته و

  وقصر الزمان مل تبطل وإن طال فوجهان كالوجهني يف الكالم الكثري مع النسيان 

  النظر الثاين يف كيفية النية

  
  أما الفرض يف العبارة عن نيته أن يقول أؤدي الظهر فرض الوقت هللا تعاىل

ألصل الفعل ولألداء وهذا بشرط أن خيطر بقلبه كونه يف الوقت إذ األداء قد يعرب به عن  }أودية { فيتعرض بقوله 
  القضاء 

  ويتعرض بالفرضية لنفي النفل ومتييز الظهر عن العصر وغريه بذكر الظهر 
 وكل ذلك واجب إال الفرضية واإلضافة إىل اهللا تعاىل ففيهما وجهان ووجه كونه سنة أن صالة الظهر ال تقع إال

  فرضا هللا تعاىل 
مث هذه النية حملها القلب وليس فيها نطق ونظم حروف ال بالقلب وال باللسان نعم يستحب مساعدة اللسان القلب 

فيها وقد قال الشافعي ينعقد إحرام احلج مبجرد النية من غري لفظ خبالف الصالة فغلط من ظن أنه شرط اللفظ يف 
  ري والتلبية الصالة فإنه أراد به الفرق بني التكب

أما النوافل فرواتبها جيب فيها التعيني باإلضافة وغري الرواتب تكفي فيها نيةالصالة مطلقة ولو نرى الفرض قاعدا 
  وهو قادر على القيام مل ينعقد فرضه وهل ينعقد نفال فيه قوالن 

  أحدمها ال ألن ما نواه مل ينعقد فكيف حيصل غريه 
الفرضية فيبقى أصل الصالة ويشهد لذلك نص الشافعي رضي اهللا عنه على جواز والثاين نعم ألن التعذر يف وصف 

  قلب الفرض نفال 
وهذا اخلالف جار فيمن حترم بالظهر قبل الزوال واملسبوق إذا وقع حترمه يف الركوع أو قلب املصلي ظهره عصرا 

  اء النفل قوالن أو وجد العاجز خفة يف الصالة فلم يقم فإن الفرض يفوت يف هذه الصورة يف بق

  النظر الثالث يف وقت النية

  
  وهو وقت التكبري قال الشافعي رضي اهللا عنه ينوي مع التكبري ال قبله وال بعده وذكر فيه ثالثة أوجه 

  أحدها أن يبسط النية على التكبري حبيث ينطبق أوله على أوله وآخره على آخره
  امتها إىل آخر التكبري فيه فوجهانوالثاين أن تقرن هبمزة التكبري مث هل يشترط استد

  والثالث أنه يتخري بني التقدمي والبسط ألن األولني تساهلوا فيه 
والتحقيق فيه أن النية قصد ولكن شرطه اإلحاطة بصفات املقصود وهو كون الصالة ظهرا وأداء وغري ذلك ورمبا 

هذه املعلومات عند أول التكبري ويقرن يعسر إحضار علوم متعددة يف وقت واحد فاملقصود أن يتمثل له إحضار 
القصد به ويستدمي العلم إىل آخر التكبري وكذا القصد أي ال يغفل وال يعرض عن قصده فإن مل يتم كله إال عند 



آخر التكبري ففي جوازه تردد ووجه االكتفاء أن آخر التكبري وقت االنعقاد ومن شرط االقتران باألول نظر إىل 
  من خري رفع هذه املضايقة وهو األوىل بدليل تساهل األولني فيه أول سبب االنعقاد و

  القول يف التكبري وسننه والنظر يف القادر والعاجز

  
أما القادر فيتعني عليه أن يقول اهللا أكرب بعينه من غري قطع وال عكس ومعىن التعيني أنه لو قال اهللا أجل أو الرمحن 

يب حنيفة ولو قال اهللا أكرب صح ألنه أتى بالواجب وزاد ما مل يغري املعىن أعظم ال يقوم مقامه وكذاترمجته خالفا أل
والنظم ولو قال اهللا اجلليل أكرب فوجهان ألن الزيادة مفيدة مغرية للنظم والعكس أن يقول األكرب اهللا فالنص أنه ال 

تكبريا وقيل قوالن بالنقل  جيوز ونص يف قوله عليكم السالم أنه جيوز فقيل ألن ذلك يسمى تسليما وهذا ال يسمى
  والتخريج مأخذمها أن الترتيب هل هو شرط بني الكلمتني 

أما العاجز فيأيت بترمجته وال جيزئه ذكر آخر ال يؤدي معناه خبالف العاجز عن الفاحتة فإنه يعدل إىل ذكر آخر ال إىل 
  ترمجتها ألن مقصودهاالنظم املعجز وقد فات وهذا املعىن مقصود ظاهر 

البدوي يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة التكبري وال يلزمه ذلك عند فقد املاء ألجل الوضوء ألن التعلم يبقى فرع 
  والوضوء يعرض االنتقاض وفيل بالتسوية ألن التسوية يف حقه كالتيمم 

 يتكلف ضمها أما سنة التكبري فرفع اليدين معه وهو متفق عليه حالة التحرم وهيئتها أن يترك األصابع منشورة وال
  وتفرجيها 

  وفيها ثالث مسائل

  
  األوىل يف قدر الرفع ففي قول يرفع إىل حذو املنكبني رواه أبو محيدالساعدي يف عشرين من مجلة الصحابة

  والثاين أنه يرفع حبيث حتاذي أطراف أصابعه أذنيه وكفاه منكبيه 
لماء فسئلعن أحاديث الرفع فإنه روي أنه رفع حذو وقيل إن الشافعي رضي اهللا عنه ملا قدم العراق اجتمع عنده الع

  منكبيه وحذو أذنيه وحذو شحمة أذنيه 
فقال أرى أن يرفع حبيث حياذي أطراف أصابعه أذنيه وإهبامه شحمة أذنيه وكفيه منكبيه فاستحسن ذلك منه يف 

  اجلميع بني الروايات 
  تكبريعند إرسال اليد وهي رواية الساعدي الثانية يف وقت الرفع أوجه فقيل يرفع غري مكرب مث يبتدئ ال

  وقيل يبتدئ الرفع مع التكبري فيكون انتهاء التكبري مع انتهاء اليد إىل مقرها وهذه رواية وائل بن حجر 
  وقيل إنه يكرب ويداه قارتان حذو منكبيه وال يكرب يف الرفع واإلرسال وهي رواية ابن عمر

  حت الروايات كلها فنقبل الكل وجنوزها على نسق واحد مث قال احملققون ليس هذا اختالفا بل ص
الثالثة إذا أرسل يديه وضع إحدامها على األخرى حتت صدره ويأخذ الكوع من اليسرى بيمناه ويبسط أصابع 

  اليمىن يف عرض املفصل أو يف صوب ساعده واليمىن عليه مكرمة باحلمل 

  القول يف القيام وهو ركن



  
ل فلو اتكأ على شئ أو احنىن مل يعتد به وال بأس باإلطراق فإن عجز عن اإلقالل انتصب وحده االنتصاب مع اإلقال

متكئا فإن عجز عن االنتصاب قام منحنيا فإن مل يقدر إال على حد الراكعني قعد فإن عجز عن الركوع والسجود 
  دون القيام قام وأومى بالركوع والسجود
  ود منه النزول إىل الركوع وقال أبو حنيفة سقط عنه القيام ألن املقص

ولو عجز عن القيام قعد وال يتعني يف القعود هيئة للصحة ولكن اإلقعاء منهي عنه وهو أن جيلس على وركيه 
  فينصب فخذيه وركبتيه قال عليه الصالة والسالم ال تقعوا إقعاء الكلب

  مث يف اهليئة املختارة قوالن 
  لتربيع أحدمها االفتراش كالتشهد األول والثاين ا

  واختار القاضي حسني أن ينصب ركبته اليمىن كالذي جيلس بني يدي املقرئ ليحصل به مفارقة جلسات التشهد 
مث هذا القاعد إن قدر على االرتفاع إىل حد الركوع يلزمه ذلك يف الركوع وإن مل يقدر فريكع قاعدا وينحين 

  حال القيام  مقدارا تكون النسبة بينه وبني السجود كالنسبة بينهما يف
وأقل ركوعه أن ينحين حبيث تقابل جبهته ما وراء ركبته من األرض فيحصل األقل بأول املقابلة والكمال بتمامها 

  حبيث حياذي جبهته حمل السجود
  ولو عجز عن السجود قرب اجلبهة من األرض إىل قدر اإلمكان 

  ل الركوع فيأيت به مرتني وجيب أن جيعل السجود أخفض من الركوع فإن مل يقدر إال على أكم
وال يلزمه االقتصار يف الركوع على األقل إلظهار التفاوت بل ذلك واجب فيما جياوز أكمل الركوع أما إذا عجز 

  عن القعود صلى على جنبه األمين مستقبال جبميع مقادمي بدنه القبلة كالذي يوضع يف اللحد 
بلة مث يومئ بالركوعوالسجود فإن عجز فيومئ بالطرف فإن مل يبق وقيل إنه يصلي مستلقيا على قفاه وأمخصاه إىل الق

يف أجفانه حراك فيمثل األفعال يف قلبه حىت إن خرس لسانه جيري القراءة على قلبه وذلك كله لقوله عليه الصالة 
  والسالم إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم

  وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القعود سقطت الصالة 

  ثالثة فروع

  
األول إذا وجد القاعد خفة يف أثناء الفاحتة فليبادر إىل القيام وليترك القراءة يف وقت النهوض قبل االعتدال وإذا 

اعتدل فال يلزمه استئناف الفاحتة ولو عجز يف أثناء القيام قعد وعليه مداومة القراءة يف حالة االحنناء إىل القعود ألنه 
ة بعد الفاحتة لزمه القيام ليهوي إىل الركوع وال تلزمه الطمأنينة خبالف ما لو اعتدل أقرب إىل القيام وإن وجد خف

عن الركوع وخف قبل الطمأنينة فإنه يلزمه االعتدال والطمأنينة فيه فإن خف يف الركوع قبل الطمأنينة وجب أن 
زاد ركوعا وإن خف بعد  يرتفع منحنيا كذلك إىل حد الركوع إذ لو انتصب قائما مث عاد إىل الركوع كان قد

  الطمأنينة فالظاهر أنه ال جيب االرتفاع راكعا ألنه مت الركوع قاعدا الثاين القادر على القعود ينتفل مضطجعا مومئا
على أحد الوجهني وتشبيها للنفل يف حق القادر بالفرض يف حق العاجز وال يسوغ ذلك يف الوجه الثاين ألن ذلك 

  قلب وإمنا احتمل ذلك لضرورة الفريضة فال حيتمل يف النفل بالقياس جير إىل جتويز اإلمياء بال



الثالث من به رمد وقال األطباء إنه لو اضطجع أياما أفادت املعاجلة ففيه خالف وقد وقع ذلك البن عباس فاستفىت 
طر العمى شديد عائشة وأبا هريرة رضي اهللا عنهما فلم يرخصا له لقدرته على القيام يف احلال واألقيس جوازه فإخن

وقد جوزنا القعود بأدين مرض يسلب اخلشوع فليجوز االضطجاع مبا يقرب من حد الضرورة كما جوزنا للمريض 
  التيمم عند خوفه على نفسه من شدة الضىن 

  القول يف القراءة واألذكار والنظر يف الفاحتة وسوابقها ولواحقها

  
مشهور والتعوذ بعده من غري جهر إال يف قول قدمي وأما استحباب  أما السوابق فدعاء االستفتاح عقيب التكبري وهو

  التعوذ يف كل ركعة فوجهان من حيث إن الصالة يف حكم شئ واحد ولكن كل ركعة كاملنقطع عما قبلها 
  أما الفاحتة فالنظر يف القادر والعاجز أما القادر فتلزمه أمر مخسة 

  أموم يف الصالة السرية واجلهريةإال يف ركعة املسبوق األول أن أصل الفاحتة متعني على اإلمام وامل
وقال أبو حنيفة تقوم ترمجتها وغريها من السور مقامها وخالف قوله عليه الصالة والسالم ال صالة إال بفاحتة 

  الكتاب 
  وقال ال جتب القراءة على املأموم أصال وهو الذى نقله املزين ولكن يف الصالة اجلهرية 

اءة بسم اهللا الرمحن الرحيم إذ روى البخاري أهنصلى اهللا عليه وسلم عد الفاحتة سبع آيات وعد بسم الثاين جتب قر
  اهللا الرمحن آية منها

مث التسمية عندنا آية من أول كل سورة كتبت فيها ولكنها آية مستقلة أم هى مع أول السورة آية ففيهقوالن وذكر 
  ن يف أول كل سورة سوى الفاحتة واملشهور هو األول الصيدالين القولني يف أهنا هل هى من القرآ

الثالث كل حرف من الفاحتة ركن فلو ترك تشديدا فهو ترك حرف ولو أبدل حرفا حبرف مل جيز ولو أبدل الضاد 
  بالظاء ففيه تردد لقرب املخرج عسر التمييز

رتيب ركن يف اإلعجاز فأما التشهد إذا الرابع رعاية الترتيب فيها شرط فلو قرأ النصف األخري أوال مل جيز ألن الت
  قدم املؤخر منه ومل يغري املعىن فهو قريب من قوله عليكم السالم 

اخلامس املواالة شرط بني كلماهتا فلو قطعها بسكوت طويل وجب االستئناف إال على وجه بعيد ذكره العراقيون 
نفس الفاحتة فإن ذلك ال يعد انتقاال إىل غريها ولو ختللها تسبيح يسري انقطع الوالء خبالف ما لو كرر كلمة من 

  ولذلك لو قرأ الفاحتة مرات مل يضر خبالف تكرير الركوع وفيه وجه ضعيف أنه كالركوع 

  فرعان

  
ال تنقطع به الفاحتة إذا كان يف أثنائها وفيه وجه آخر } آمني { فقال املأموم } وال الضالني { األول لو قال اإلمام 

  ل أظهر ألنه إذا جرى له سبب مل يعتد انتقاال أنه تنقطع واألو
وهذا اخلالف جيري فيما إذا سأل أو استعاذ اهللا عند قراءة اإلمام آية رمحة أو عقاب أو سجد مع اإلمام عنده قراءة 

  اإلمام آية سجدة فإن هذه األسباب متقاضية 
ي اهللا عنه قول يف القدمي أنه لو ترك الفاحتة ناسيا مل الثاين لو ترك املواالة ناسيا نقل العراقيون أنه ال يضر وللشافعريض



يضر ألن النسيان عذر كالسبق ولكن ليس هذا تفريعا عليه إذ فرق بينه وبني ترك ترتيبه ناسيا ويتأيد ذلك بأنه لو 
  طول ركنا قصريا مل يضر وإن انقطعت به مواالة األركان 

  وأما العاجز وهو األمي ففيه أربع مسائل 
أنه ال جتزيه ترمجته بل إن قدر فيأيت بسبع آيات من القرآن متوالية ال تنقص حروفها عن حروف الفاحتة فإن األوىل 

  نقص احلروف دون عدد اآليات ففيه وجهان
مل يبعد أن يرد } مث نظر { فإن عجز عن آيات متوالية فتجزئه آيات متفرقة فإن مل تكن آحادها مفهمة كقوله تعاىل 

مل حيسن إال آية واحدة فيأيت هبا وتأيت األذكار بدال عن البقية وقيل إنه يكرر اآلية سبعا فتكفيه فإن  إىل األذكار فإن
مل حيسن من القرآن شيئا فيأيت بتسبيح وهتليل كقوله سبحان اهللا واحلمد هللا وما فيه ثناء على اهللا ويراعي مساواة 

  التسبيح احلروف ويف الدعاء احملض اختالف يف أنه هل يقوم مقام 
  الثانية إذا مل حيسن النصف األول من الفاحتة فيأيت أوال بالذكر بدال منه مث يأيت مبا حيسن منها 
  الثالثة إذا تعلم الفاحتة يف أثناء الصالة قبل قراءة البدل لزمته وإن كان بعد الركوع مل تلزمه

راءة ولو كان يف أثناء البدل لزمه ما بقي وإن كان قبل الركوع وبعد الفراغ فوجهان ووجه الوجوب بقاء مظنة الق
  من البدل ويف لزوم االستئناف خالف واألصح أنه جيب 

الرابعة إذا قرأ األمي دعاء االستفتاح وقصد به بدل الفاحتة جاز وإن قصد به االستفتاح مل تسقط به القراءة فعليه 
أنه هل يشترط قصد البدلية واشتراطه يف دعاء اإلعادة ولو أطلق ففي سائر األذكار تردد ذكره صاحب التقريب يف 

  االستفتاح أوجه ألن قرينة احلال تصرفه إىل االستفتاح 

  أما لواحق الفاحتة فشيئان

  
األول التأمني فهو مستحب عقيب الفراغ للمأموم واملنفرد وفيه لغتان القصر واملد وامليم خمففة على اللغتني وهو 

  ن كذلك كقوهلم صه لألمر بالسكوت صوت وضع لتحقيق الدعاءومعناه ليك
  مث اختلف نص الشافعي رضي اهللا عنه يف جهر اإلمام به وقيل إن كان يف القوم كثرة جهروا ليبلغ الصوت وإال فال 

  وقيل فيه قوالن 
أحدمها نعم ملا روى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أمن أمن من خلفه حىت كان للمسجد 

  ضجة
  والثاين ال كسائر األذكار 

  وأما الضجة فهي هينمة حصلت من مهس القوم عند كثرهتم 
وقيل إنه إن مل جيهر اإلمام جهر املأموم وإن جهر اإلمام ففي املأموم قوالن مث املستحب أن يؤمن مع تأمني اإلمام ال 

وال الضالني { لسالم أنه قال إذا قال اإلمام قبله وال بعده ألنه يؤمن لقراءته ال لتأمينه وقد روي عنه عليه الصالة وا
  فقولوا آمني فإن املالئكة تقول آمني فمن وافق تأمينهتأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } 

  الثاين السورة ويستحب قراءهتا لإلمام واملنفرد يف ركعيت الفجر واألوليني من غريمها 
  الن منصوصان وهل تستحب يف الثالثة والرابعة قو

اجلديد أهنا تستحب لقول أيب سعيد اخلدري حزرنا قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األوليني من الظهر فكانت 



  قدر سبعني آية وحزرناها يف الركعتني األخريني فكان علىالنصف من ذلك
  والقول الثاين وعليه العمل أنه ال تستحب ألن مبنامها على التخفيف 

م فال يقرأ السورة يف اجلهرية بل يقرأ الفاحتة يف سكتة اإلمام بعد الفاحتة مث يستمع السورة وإن مل يبلغه أما املأمو
  صوت اإلمام فوجهان 

  القياس أنه يقرأ ألنه كاملنفرد عند فوات السماع 
  ة إال هبا والثاين ال لقوله صلى اهللا عليه وسلم إذا كنتم خلفي فال تقرءوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صال

  القول يف الركوع

  
وأقله أن ينحين إىل أن تنال راحتاه ركبتيه لو مدمها باالحنناء ال باالخنناس ويطمئن حبيث ينفصل هويه عن ارتفاعه 

فلو زاد باالحنناء مل حيسب ذلك بدال عن الطمأنينة وال جيب عندنا ذكر يف الركوع خالفا ألمحد ألن الركوع خيالف 
  ال كالقيام والقعوداملعتاد بصورته 

وأما يف األكمل فهيئته أن ينحين حبيث يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة الواحدة وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما 
ويترك األصابع على جبلتها منشورة حنو القبلة ويتجاىف عند ذلك مرفقاه عن جنبيه وال يتجاوز فياالحنناء االستواء 

  رافعا يديه عندنا خالفا أليب حنيفة  وإذا ابتدأ اهلوي وقال اهللا أكرب
  مث للشافعي رضي اهللا عنه قوالن 

  أحدمها أن ميد التكبري إىل أن يستوي راكعا كيال خيلو هويه عن الذكر 
  والثاين احلذف حذارا عن التغيري باملد وهو جار يف تكبريات االنتقاالت كلها 

ماما مل يزدعلى ثالث وروى أبو هريرة أنه عليه الصالة والذكر املشهور سبحان ريب العظيم وحبمده مث إن كان إ
والسالم كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ريب خشع مسعي وبصري وخمي وعظميوعصيب 

  وما استقلت به قدمي هللا رب العاملني 

  القول يف االعتدال

  
إىل منكبيه مث خيفض يديه بعد االعتدال وأقله  إذا رفع الرأس من الركوع رفع اليدين فيعدل قائما وقد انتهت يداه

  االعتدال والطمأنينة 
ويستحب أن يقول مسع اهللا ملن محده عند الرفع مث يقول ربنا لك احلمد يستوي يف اإلمام واملأموم واملنفرد وروي أنه 

أهل الثناء واجملد عليه الصالة والسالمقال ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شئ بعده 
أحق ما قال العبد كلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد فإن كان يف 

صالة الصبحاستحب القنوت يف الركعة األخرية خالفا أليب حنيفة ملا روى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا 
  ارق الدنياعليه وسلم مل يزل يقنت يف الصبح حىت ف

مث كلماته مشهورة وهي متعينة ككلمات التشهد مث قال العراقيون إذا نزل باملسلمني نازلة وأرادوا القنوت يف 
  الصلوات اخلمس جاز وإن مل تنزل فقوالن 



  وقيل إن مل تنزل مل جيز وإن نزل فقوالن وهو أقرب
وع مث إذا جهر اإلمام أمن املأموم وإن مل يسمع واختلفوا يف اجلهر به يف الصالة اجلهرية والظاهر أن اجلهر مشر

  صوته فيؤمن أو يقرأ فيه وجهانثم يستحب أن يرفع يديه وميسح هبما وجهه يف آخره 

  القول يف السجود واالعتدال عنه

  
  أما أقله فالكالم يف املوضوع على األرض وكيفية الوضع وهيئة الساجد 

ا مث يكفي أقل ما ينطلق عليه االسم ويف وضع اليدين والركبتني والقدمني أما املوضوع فاجلبهة وال يقوم غريها مقامه
  قوالن 

  أحدمها جيب لقوله عليه الصالة والسالم أمرت أن أسجد على سبعة آراب
  والثاين ال ألن السجود عبارة عن وضع اجلبهة ففيه متكني أعز األعضاء من التراب 

  وجيب كشف اجلبهة ويف اليدين قوالن فإن أوجبنا فال جيب كشف القدمني والركبتني 
أحدمها جيب لقول خباب بن األرت شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء يف وجوهنا وأكفنا فلم 

  يشكنا أي مل يزل شكوانا
 والثاين ال جيب ألن التواضع حصل بالوضع مث ال يكفي يف الوضع اإلمساس مع إقالل الرأس بل ال بد وأن يرخي

رأسه قالت عائشة رضي اهللا عنها رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سجوده كاخلرقة البالية مث يف كشفاجلبهة 
  يكفي أقل ما ينطلق عليه االسم ولو سجد على طرفه أو على كور عمامته أو طرف كمه الذى يتحرك مل جيز 

يه فلو سجد على وسادة وكان رأسه مساويا لظهره أما هيئة الساجد وهو التنكس حبيث يكون أسافله أعلى من أعال
  فيه وجهان لفوات التنكس 

ولو كان به مرض مينعه من التنكس فهل جيب عليه وضع وسادة ليضع اجلبهة عليها فيها وجهان أظهرمها الوجوب 
  ألن صورة السجود بالوضع البالتنكس 

  والطمأنينة أيضا واجبة يف السجود 
  يقع على األرض منه ركبتاه وقال أبو حنيفة بل يداه  أما األكمل فليكن أول ما

  مث يستحب أن يكرب عند اهلوى وال يرفع اليد ويقول يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالث مرات 
ويضع األنف على األرض مع اجلبهة مكشوفا ويفرق ركبتيه وجيايف مرفقيه عن جنبيه حبيث يرى عفرة إبطيه ويقل 

منشورة األصابع على موضعهما يف رفع اليدين وأصابعهما مستطيلة يف جهة القبلة  بطنه عن فخذيه ويضع يديه
  مضمومة وال يؤمر بضم األصابع إال هاهنا

  ونقل املزين أنه يضع أصابع رجليه حبيث تكون رءوسها يف قبالة القبلة 
  أما املرأة فتترك التخويه والتجايف يف الركوع والسجود 

س مفترشا بني السجدتني ويضع يديه قريبا من ركبتيه منشورة األصابع ويقول اللهم مث يكرب عند االعتدال وجيل
  اغفر يل واجربين وعافين وارزقين واهدين ويطمئن يف جلوسه

مث يسجد سجدة أخرى مثلها فإن كان يستعقب ذلك قياما فيجلس جلسة خفيفة لالستراحة كان رسول اهللا صلى 
  قاعدا اهللا عليه وسلم ال ينهض حىت يستوي 



  مث يبتدئ التكبري حبيث ينتهي عند استوائه جالسا أو يستوي جالسا مث ينهض مبكرا إىل القيام فيه خالف 
  مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام يف صالته وضع يديه على األرض كما يضعالعاجن 

إن خر على جنبه واستد على قصد فرع إذا خر اهلاوي إىل السجود على وجهه اعتد به ألن اهلوي غريمقصود و
السجود اعتد به وإن قصداالستقامة وصرف فعله عن السجود فال يعتد بسجوده ألنه غري نية األصل وإن مل خيطر 

  له أمر الصالة وقصد االستقامة غافال فالنص أنه ال يعتد به كما لو صرفه عن السجود ذاكرا 
الطواف مث إذا مل يعتد بسجوده فيكفيه أن يعتدل جالسا مث يسجد  وفيه وجه خمرج جيري نظريه يف اتباع الغرمي يف

  وال يلزمه القيام على الظاهر 

  القول يف التشهد والقعود

  
أما القعود يف التشهد األول فمسنون على هيئة االفتراش ويف األخري على هيئة التورك ألن االفتراش هيئة مستوفز 

د األخري لإلمام ولو كان على اإلمام سجود سهو هل يفترش فيه للحركة حىت نقول املسبوق يفترش يف التشه
  خالف

  واالفتراش أن يضجع الرجل اليسرى وجيلس عليها وينصب القدم اليمين ويضع أطراف األصابع على األرض 
والتورك أن يضجع رجله كذلك مث خيرجها من جهة ميينه وميكن وركه من األرض مث يضع اليد اليسرى على طرف 

منشورة مع التفريج املقتصد وأطراف األصابع مسامية للركبة وأما اليد اليمىن فيضعها كذلك لكن يقبض  الركبة
اخلنصر والبنصر والوسطى ويرسل املسبحة ويف اإلهبام أوجه قيل يرسلها أيضا وقيل حيلق اإلهبام والوسطى وقيل 

عند قوله ال إله إال اهللا مع اهلمزة من قوهلإال  يضمها إىل الوسطى املقبوضة كالقابض ثالثة وعشرين مث يرفع مسبحته
  اهللا وهل حيركها عند الرفع فيه وجهان 

  فأما التشهد فواجب يف األخري خالفا أليب حنيفة 
  والصالة على الرسول واجب معهوعلى اآلل قوالن 

  والتشهد األول مسنون ويف الصالة على الرسول فيه قوالن ألنه مبين على التخفيف 
  بنا الصالة على اآلل يف األخري ففي كوهنا سنة يف األول قوالن فإن أوج

  مث أكمل التشهد مشهور وكلماته متعينة 
وأما األقل فهو التحيات هللا سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وسالمعلينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال 

  كلمة أشهد يف الكرة الثانية اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا وأسقط العراقيون 
وكان الشافعي رضي اهللا عنه جعل األقل ما رآه متكررا يف مجيع الروايات وأما ابن سريج فإنه أوجز باملعىن وقال 
التحيات هللا سالم عليك أيها النيب سالم على عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسوله مث يقول 

م صل على حممد وعلى آل حممد مث يستحب بعده أن يقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم بعد التشهد الله
وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد مث يستحب بعده الدعاء وخيتصر 

  إذا كان إماما
حدكم من الدعاء أعجبه إليه واألوىل أن يكون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد متام للتشهد مث ليتخري أ

  سؤاله ألمور اآلخرة 



  فرع العاجز عن التشهد يأيت بترمجته كتكبرية التحرم والعاجز عن الدعاء ال يدعو بالعجمية حبال 
يس وتكبريات االنتقاالت وغريها من األذكار ففي اإلتيان بترمجتها خالف قيلباملنع ألن العجمية مبطلة وترك الذكر ل

  مببطل 
  والثاين يأيت هبا كالتكبري 

  والثالث ما جيرب تركه بسجود السهو يأيت بترمجته وماال فال 

  القول يف السالم

  
ال يقوم مقام التسليم غريه من أضداد الصالة عندنا خالفا أليب حنيفة وأقله أن يقول السالم عليكم مرة واحدة 

  وهل تشترط نية اخلروج وجهان 
  يكم وجهان يف إقامة التنوين مقام األلف والالم ولو قال سالم عل

  ولو قال عليكم السالم فطريقان كما سبق
  أما األكمل فأن يقول السالم عليكم ورمحة اهللا 

  والتسليمة الثانية تسن ونص يف القدمي على أنه ال تسن 
مع فتسليمتان مث إن سلم واحدة ونقل الربيع أنه إن كان إماما يف مجع متعني يقتصر على تسليمة واحدة وإن كثر اجل

  فتلقاء وجهه وإن سلم تسليمتني فيلتفت حىت يرى خداه أي يرى من كل جانب خد واحد 
مث ينوي بالسالم السالم على من على ميينه من اجلن واإلنس واملالئكة وكذا من اجلانب اآلخر واملقتدون ينوون 

  صالة ألهنا واقعة بعد الصالة تابعة هذا متام كيفية الصالة الرد عليه ولو أحدث يف التسليمة الثانية مل تبطل ال

  خامتة

  
  من فاته صلوات فال ترتيب عليه يف قضائها 

  وقال أبو حنيفة يلزمه تقدمي األول فاألول إال إذا زاد على صالة يوم وليلة 
هلما وإال قدم املؤداة وسبب نعم رعاية الترتيب بني الفائتة واملؤداة عندنا مستحبة فيقدم الفائتة إن اتسع الوقت 

  التقدمي أن ال يتساهل يف القضاء بالتأخري ولو تذكر فائتة وهو يف مؤداة أمت اليت هو فيها مث اشتغل بالقضاء
  الباب اخلامس يف شرائط الصالة ونواقضها

  
  والشرائط ست 

ا أو سهوا بطلت صالته ولو األول الطهارة عن احلدث فهو شرط يف االبتداء والدوام حىت لوأحدث يف الصالة عمد
  سبقه احلدث بسبق بول أو مين أو مذي أو خروج ريح بطلت صالته على اجلديد 

وعلى القدمي ال تبطل صالته ملا روي مرسال أنه صلى اهللا عليه وسلم قال من قاء أو رعف أو أمذى يف صالته 
  فلينصرف وليتوضأ ولينب على صالته ما مل يتكلم

عن عورته فرده على القرب أو وقعت عليه جناسة يابسة فنفضها مل تبطل صالته قوال واحدا ولو وألنه لو احنل إزاره 



  كان ذلك قصدا لبطل مع قصر الزمان 
وعلى هذا القول إذا طرأ ناقض بغري قصده وال تقصريه فله التدارك خبالف ما لو انقضت مدة املسح يف أثناء 

دة املسحوال خترق خفه فوجهان ألنه قد ينسب إىل تقصري لذهوله عن الصالة ألنه مقصر بابتداء الصالة يف آخر م
  ضعف اخلف 

  واملتيمم إذا رأى املاء يف أثناء صالته مل تبطل صالته ألن الصالة مانعة من االستعمال فانتفت القدرة 
األول فإنه فعل مث من سبقه احلدث يطلب املاء ويتوضأ وال يتكلم وال حيدث عمدا وبعد وضوئه ال يعود إىل مكانه 

  مستغن عنه بل يبين على مكانه خالفا أليب حنيفة
ولو سبقه احلدث يف الركوع قبل الطمأنينة فليعد إليه وإن كان بعدها فال ألن سبق احلدث ال يبطل ما مضى ولو 

  طري الريح الثوب وافتقر يف اإلعادة إىل فعل كثري خرج ذلك على قويل سبق احلدث 

  خلبثالشرط الثاين طهارة ا

  
  والنظر يف أطراف 

  األول فيما عفي عنه من النجاسات وهي أربعة

  
  األوىل األثر على حمل النجو بعد االستجمار على الشرط املعلوم 

  فلو محل املصلى إنسانا قد استجمر ففيه وجهان 
ىل احلمل ولو محل أحدمها اجلواز ألنه معفو عنه واألصح املنع ألنه معفو على حمل جنو املصلي للحاجة وال حاجة إ

طريا مل تبطل صالته ألن ما يف البطنليس له حكم النجاسة قبل اخلروج وما على منفذه ال مباالة به ومنهم من قطع 
بالبطالن ألن منفذ جناسته ال خيلو عن النجاسة ويف إحلاق البيضة املذرة باحليوان تردد فإن النجاسة فيها أيضا 

حلياة ويطرد ذلك فيمن محل عنقودا استحال باطن حباته مخرا وكذا يف كل استتار مستترة خلقة فال تفارقه إال يف ا
  خلقي وال جيري يف القارورة املصممة الرأس خالفا البن أيب هريرة 

الثانية طني الشوارع املستيقن جناسته يعفي عنه بقدر ما يتعذر االحتراز عنه فإن انتهى إىل حد ينسب صاحبه إىل 
ابة مل يعف عنه وكذا ماعلى أسفل اخلف من جناسة ال خيلو الطريق عن مثلها يف حق من يصلي سقطة أو نكبة من د

  مع اخلف
الثالثة دم الرباغيث معفو عنه إال إذا كثر كثرة يندر وقوعه ورمبا خيتلف ذلك باختالف األوقات واألماكن فإن 

احلاجة فليغسل وإن رآه على حد احلاجة  احلاجة ختتلف به واالجتهاد فيه إىل رأي املكلف فإن رآه جماوزا حلد
فليصل معه وإن تردد احتمل أن يقال األصل العفو إال فيما علم كثرته أو يقال األصل املنع إال فيما حتققت احلاجة 

  إليه وطريق االحتياط ال خيفى وامليل إىل الرخصة أليق هاهنا بالفقه 
عفى عنها للحاجة نقل عن ابن عمر أنه دلك بثرة على وجهه الرابعة دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ي

  فخرج منها الدم وصلى ومل يغسل
  وإن أصابه من بدن غريه فوجهان أصحهما املنع إلمكان االحتراز 



وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد فما يدوم منها غالبا يلحق بدماالستحاضة وما ال يدوم يلحق بدم األجنيب 
  در ألن وقوعها نا

  ومال صاحب التقريب إىل إحلقاها بدم البثرات وهو متجه 

  النظر الثاين فيما يطهر عن النجاسة

  
  وهو ثالثة الثوب والبدن واملكان 

أما الثوب فقد ذكرنا كيفية غسله فإن تيقن جناسة أحد الثوبني اجتهد وقال املزين يصلي يف الثوبني صالتني وقال يف 
  هد اإلنائني إنه يتيمم وال جيت

  فروع ثالثة

  
  األول لو أصاب أحد كميه جناسة وأشكل فأدى اجتهاده إىل أحدمها فغسله ففي صحة صالته فيه وجهان 

  ووجه املنع أنه استيقن جناسة الثوب ومل يستيقن طهارته 
  وكذا اخلالف لو وقع ذلك يف ثوبني ولكن صلى فيهما مجيعا 

غري اجتهاد ففي صحة صالهتوجهان ولو أشكل حمل النجاسة فغسل الثاين لو غسل أحد الثوبني وصلى يف اآلخر من 
نصفه مث غسل النصف الثاين قال صاحب التلخيص مل يطهر الحتمال أن تكون النجاسة على وسط الثوب فإذا 

  غسل النصف الثاين فينعكس أثر النجاسة على النصف األول التصاله به 
  الته سواء كان ذلكالطرف يتحرك حبركته أو ال يتحرك الثالث إذا ألقى طرف عمامته على جناسة بطلت ص

ولو قبض على حبل أو طرف عمامة فإن كان يتحرك املالقي للنجاسة حبركته بطلت صالته وإال فوجهان ألنه ال 
ينسب إليه لبسا خبالف العمامة ولو شدعلى وسطه كان كما لو قبض على طرفه ولو كان حتت رجله فال بأس ألنه 

 متصال ولو كان طرف احلبل على عنق كلب فهو كما إذا كان على جناسة إن بعد منه وإن كان ليس حامال وال
قريبا حبيث لو مل يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان وأوىل باملنع ولو كان متعلقا بساجور يف عنق الكلب 

  هنا وجه اجلواز فأوىل باجلواز ولو كان يف عنق محار وعلى احلمار جناسة فوجهان ويظهر ها

  احملل الثاين الذى جيب تطهريه عن النجاسة البدن

  
  وقد ذكرنا كيفية غسله وتتعلق به مسألتان 

األوىل إذا وصل عظما جنسا يف حمل كسر وجب نزعه فإن كان خياف اهلالك فاملنصوص أنه جيب نزعه ألنا نسفك 
قول خمرج أنه ال حيب ألن النجاسة حتتمل باألعذار الدم يف مقابلة ترك صالة واحدة وهذا يبطل الصالة عمره ويف 

وخوف اهلالك عظيم مث إمنا ينقدح النص إذا كان متعديا يف االبتداء بأن وجد عظما ظاهرا وإذا مل يستتر العظم 
باللحمفإن استتر بعد إجياب النزع مث قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا مات قبل النزع فقد صار ميتا كله أي ال ينزع 



  هو إشارة إىل جناسة اآلدمي باملوت وقيل بوجوب النزع ألنا تعبدنا بغسله فهو كاحلي و
  أما من شرب اخلمر وغسل فاه صحت صالته ألن ما يف اجلوف ال حكم له 

  املسألة الثانية يف وصل الشعر

  
  واملستوشرةوقد قال صلى اهللا عليه وسلم لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والواشرة 

  الوشر حتديد أطراف السن 
  والوشم نفر األطراف باحلديدة وتسويدها 

  وأما الوصل فإن كان الشعر جنسا فهو حرام وإن كان شعر آدمي 
فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم ألن زوجها ينظر إليها وإن كان شعر رجل حرم عليها النظر فيه على قولنا بتحرمي 

ن وإن كان شعرهبيمة فإن مل تكن ذات زوج فهي متعرضة للتهمة فيحرم عليها وإن كانت ذات النظر إىل العضو املبا
  زوج حيرم للخداع ولقوله عليه الصالة والسالم املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور وإن كان بإذن الزوج فوجهان 

  أحدمها املنع لعموم احلديث وألن ذلك تصرف يف اخللقة بالتغيري 
  واز وهو القياس إذ ال معىن للتحرمي إال سبب التزوير والثاين اجل

  وال خالف يف جواز جتعيد الشعر وتصفيف الطرة ويف إحلاق حتمري الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدالين 

  احملل الثالث املكان

  
  فينبغي أن يكون ما مياس بدنه طاهرا وهو موقع األعضاء السبعة يف السجود وكذا ما مياس ثوبه 

ان على طرف البساط جناسة فال بأس ولو كان ما حياذي صدره يف السجود جنسا وكان ال مياسه فوجهان ولو ك
  ووجه املنع أنه كاملنسوب إليه 

ولو بسط إزارا سخيفا على موضع جنس إن كانت املنافذ حبيث ال متنع املالقاة مل تصح الصالة ويف مثله يف الفرش 
  غالب ما يالقي وذلك حيل العتايب الذى قطنه غالب  على احلرير تردد فإن النظر فيه إىل

ومما يصل مبكان الصالة هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف سبعة أماكن املزبلة واجملزرة وقارعة 
  الطريق وبطن الوادي واحلمام وظهر الكعبة وأعطان اإلبل

  سة أو أنه بيت الشيطان فعلى العلة األخرية تكره ويف مسلح احلمام تردد بناء على أن العلة خوف رشاش النجا
وأما أعطان اإلبل فليس املراد هبا املرابض الىت يكثر فيها البعر فإن ذلك موجود يف مرابض الغنم من النجاسة وال 

كراهة ولكن اإلبل تزدحم على املنهل ذودا حىت إذا شربت استيقت فال يؤمن نفارها وتفرقها يف ذلك املوضع قال 
  ى اهللا عليه وسلم يف اإلبل إهنا جن خلقت من جن أما ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنافها صل

  خامتة



  
  من استصحب النجاسة عمدا بطلت صالته فإن كان جاهال ففي وجوب القضاء قوالن 

  ولو علم النجاسة مث نسيها فقوالن مرتبان وأوىل باإلعادة 
ط فال يكون اجلهل يف تركها عذرا أو استصحاهبا من قبيل املناهي فال منشأ القولني أن الطهارة عنها من قبيل الشرائ

  يعد الناسي خمالفا
والقول اجلديد أنه من الشروط ومعتمد القدمي ما روي أنه عليه الصالة والسالم خلع نعله يف أثناء الصالة فخلع 

  الناس نعاهلم فقال بعد الفراغ أخربين جربيل أن على نعلك جناسة 

  لث ستر العورةالشرط الثا

  
  وهو واجب يف غري الصالة ويف وجوبه يف اخللوة تستر عن أعني املالئكة واجلن تردد ولكن يف غري وقت احلاجة 

  وأما املصلي يف خلوة فيلزمه التستر 

  والنظر يف العورة والساتر

  
  وأما العورة من الرجل فما بني السرة والركبة وال تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح

وأما احلرة فجميع بدهنا عورة يف حق الصالة إال الوجه واليدين إىل الكوعني الظهر والكف وظهر القدم عورة ويف 
  إمخصيها وجهان 

أما األمة فما يبدو منها يف حالة املهنة كالرأس والرقبة وأطراف الساق والساعد فليس بعورة وما هو عورة من 
  الرجل عورة منها وفيما بني ذلك وجهان 

أما الساتر فهو كل ما حيول بني الناظر ولون البشرة فال يكفي الثوب السخيف احلاكي للون البشرة وال املاء 
  الصايف والزجاج 

  ويكفي املاء الكدر والطني ولو مل جيد ثوبا فهل يكلف التطيني فعلى وجهني 

  فروع أربعة

  
ا جيب التستر من الفوق ومن اجلوانب ولو مل األول إذا كان القميص متسع الذيل وال سراويل صحت الصالة فإمن

  يكن مزرورا حبيث لو ركع انكشفت عورته مل تصح صالته فإن كان كثافة حليته متنع من الرؤية فوجهان 
  ووجه املنع أن الساتر ينبغي أن يكون غري املستتر 

  وجيري اخلالف فيما لو وضع اليد على ثقبة يف إزاره 
  در يسري بطلت صالته الثاين إذا بدا من عورته ق

  وقال أبو حنيفة ال تبطل ما مل يظهر من العورة الكربى مثل درهم ومن الصغرى الربع



  فلو وجد خرقة ال تفي إال بإحدى السوأتني قيل يستر القبل فإن السوأة األخرى مستترة بانضمام األليتني 
  وقيل يستر الدبر ألنه أفحش يف السجود واألوىل التخيري 

  أن يترك السوأة ويستر الفخد فإن الفخد تابع يف حكم العورة كاحلرمي له  وال ينبغي
  الثالث يف عقد مجاعة العراة قوالن 

  أحدمها أهنا سنة مث يغضون البصر ويقف اإلمام وسط الصف كإمام النساء 
  والثاين أن تركها أوىل احتياطا للعورة 

بالقرب تسترت واستمرت وإن كان بعيدا فعلى قويل سبق الرابع لو عتقت األمة يف أثناء الصالة وكان اخلمار 
احلدث فإن فرعنا على القدم فمكثت حىت أيت باخلمار يف مثل تلك املدة الىت كانت متشي إليه فيحتمل أن يقال هذا 

  أويل لترك األفعال وحيتمل أن يقال التشاغل بالتدارك أوىل من التعطل 

  الشرط الرابع ترك الكالم

  
مبطل للصالة وإن قل فإن كان مفهما فاحلرف الواحد مبطلكقوله ق و ع من وقى و عى وإن كان  فكالم العامد

غري مفهم فال يبطل إال بتوايل حرفني وال تبطل بصوت غفل من غري حرف وهل تبطل حبرف واحد بعدها مدة فيه 
  تردد ويف التنحنح ثالثة أوجه 

نعت القراءة عليه فتنحنح وعلى هذا إن تنحنح ألجل امتناع اجلهر أحدها أنه يبطل صالته إال إذا كان مغلوبا أو امت
  فوجهان

  الثاين نقله ابن أيب هريرة عن الشافعي رضي اهللا عنه أن التنحنح ال يبطل أصال ألنه ليس من جنس الكالم 
بطل واألول هو  الثالث قال القفال لو كان مطبقا شفتيه ال يبطل ألنه ال يكون على هيئة احلروف وإن كان فاحتا فاه

  األصح هذا يف غري املعذور 

  أما أعذار الكالم فخمسة

  
األول أن يتكلم ملصلحة الصالة فتبطل صالته خالفا ملالك ويدل عليه أمر التنبيه على سهو اإلمام بالتسبيح 

  والتصفيق مع أن تنبيهه من مصلحة الصالة 
  خالفا أليب حنيفة الثاين النسيان وهو عذر يف قليل الكالم حلديث ذي اليدين

  ويف كثرة وجهان وتعليل وجه البطالن ملعنيني 
  أحدمها اخنرام نظم الصالة والثاين وقوع ذلك نادرا وعلى األخري يبطل الصوم باألكل الكثري 

  الثالث اجلهل بتحرمي الكالم عذر يف حق قريب العهد باإلسالم ألحاديث وردت فيه وليس عذرا يف حق غريه 
  لكالم مبطال مع العلم بالتحرمي ال يكون عذرا واجلهل بكون ا

  واجلهل بكون التنحنح مبطال أو ما جيري جمراه فيه تردد واألصح أنه عذر 
  الرابع لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر وأبو حنيفة يوافق ذلك ألنه ال يزيد على سبق احلدث 

  والن كما لو أكره علىاألكل يف الصوم اخلامس لو أكره على الكالم يف الصالة ففي بطالهنا ق



  فرعان

  
إن قصد القراءة مل تبطل صالته وإن قصد } ادخلوها بسالم آمنني { األول إذا قال وقد استأذن مجع على بابه 

  اخلطاب اجملرد بطل وإن قصدمها مجيعا مل تبطل عندنا خالفا أليب حنيفة 
  الثاين السكوت الطويل ذكر القفال فيه وجهني 

  ما أنه ال يبطل ألنه ليس خيرم نظم الصالة والثاين أنه يبطل ألنه يقطع الوالء بني أفعال الصالة أصحه
  وعلى هذا لو كان ناسيا فطريقان 

  أحدمها أنه على الوجهني يف الكالم الكثري 
  والثاين أنه كالكالم القليل وهو األصح 

  النظر اخلامس ترك األفعال الكثرية

  
طلت صالته وكذا إذا ضرب ثالث ضربات وأما الفعل القليل فإن كان من جنس فلو مشى ثالث خطوات ب

الصالة كركوع أو قيام فهو مبطل وإن مل يكن من جنسها فال ملا روي أنه عليه الصالة والسالم أخذ أذن ابن عباس 
خطوة واتصلبالصف  وأداره من يساره إىل ميينه وأدرك أبو بكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الركوع فركع مث خطا

فقال عليه الصالة والسالم زادك اهللا حرصا وال تعد وقال عليه الصالة والسالم إذا مر املار بني يدي أحدكم 
فليدفعه فإن أىب فليدفعه فإن أيب فليقاتله فإنه شيطان فدل على جواز الفعل القليل وهذا الدفع ليسبواجب واملرور 

  الغة لتأكيد الكراهة ليس مبحظور ولكنه مكروه وإمنا املب
وليكن للمصلي حرمي مينع املار بأن يستقبل جدارا أو سارية أو يبسط مصلى أو ينصب خشبة بعيدة منه بقدر ما بني 
الصفني فتكون العالمة مانعة من املرور ولو خط يف األرض خطا مال يف القدمي إىل االكتفاء به وكتب ذلك فياجلديد 

ترك العالمة فهل له منع املار فعلى وجهني يلتفت يف أحدمها إىل التقصري ويف الثاين مث خط عليه فلو قصر املصلي و
  إىل عموم اخلرب 

  ومهما مل جيد املار سبيال سواه فال يدفع احلال 
فإن قيل ما حد الفعل القليل قلنا غاية ما قيل فيه إنه الذى ال يعتقد الناظر إىل فاعله أنه معرض عن الصالة وهذا ال 

  حتديدا فقد تردد القفال فيتحريك اإلصبع على التوايل يف حساب أو إدارة مسبحة أو يف حكة يفيد 
  وأصناف األفعال كثرية فليعول املكلف فيه على اجتهاده 

  ولو قرأ القرآن من املصحف وهو يقلب األوراق أحيانا مل يضره 
  وقال أبو حنيفة إن مل حيفظ القرآن على ظهر قلبه مل جيز 

  سادس ترك األكلالشرط ال



  
وهو مبطل قل أو كثر ألنه يعد إعراضا عن الصالة ولو كان ميتص سكرة من غري مضغ فوجهان منشأ اخلالف أن 

  الواجب هو اإلمساك أو ترك فعل األكل 

  خامتة

  
شرط املكث يف املسجد عدم اجلنابة فيجوز للمحدث املكث وللجنب العبور وال يلزمه يف العبور انتحاء أقرب 

  ق وليس له التردد يف حافات املسجد من غري غرض الطر
  وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم 

  فإن أمنت التلويث فوجهان لغلط حكم احليض 
والكافر يدخل املسجد بإذن آحاد املسلمني وال يدخل بغري إذن على أظهر الوجهني فإن كان جنبا فهل مينع من 

  على وجهني املكث ف
  أحدمها نعم كاملسلم 

  والثاين ال ألهنم ال يؤاخذون بتفصيل شرعنا
  الباب السادس يف أحكام السجدات وهي ثالثة

  األوىل سجدة السهو

  
  وهي سنة عندنا وعند أيب حنيفة واجبة والنظر يف مقتضيه وحمله 

  األول املقتضي وهو قسمان ترك مأمور وارتكاب منهي 
  ركان ال جترب بالسجود بل ال بد من التدارك أما املأمورات فاأل

وإمنا يتعلق السجود من مجلة السنن مبا يؤدي تركه إىل تغيري شعار ظاهر خاص بالصالة وهي أربعة التشهد األول 
واجللوس فيه والقنوت يف صالة الصبح والصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األول وعلى اآلل يف 

  ين إن رأينامها سنتنيالتشهد الثا
وال يتعلق السجود بترك السورة وال بترك اجلهر وسائر السنن وال بترك تكبريات صالة العيد وإن كان شعارا 

ظاهرا ولكنه ليس خاصا يف الصالة بل يشرع يف اخلطبة وغريها يف أيام العيد وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبريات 
  العيد وترك اجلهر 

  فرع

  
  هذه األبعاض ففي السجود وجهان لو تعمد ترك 

  أحدمها أنه يسجد ألنه أحوج إىل اجلرب من الساهي 



  والثاين ال ألنه جيرب مع العذر والعامد غري معذور 
  أما املنهيات فما يبطل الصالة عمده يتعلق السجود بسهوه وما ال فال 

  ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصالة

  
غري حمله كما لو قرأ الفاحتة أو التشهد يف االعتدال من الركوع فقد مجع بني النقل وتطويل األول إذا نقل ركنا إىل 

  ركن قصري فالظاهر أنه يبطل عمده ويقتضي السجود سهوه وفيه وجه بعيد أنه ال يبطل 
  فأما إذا وجد النقل إىل ركن طويل أو تطويل القصري بغري نقل ففي البطالن وجهان 

  ركوع والسجود أحدمها نعم كنقل ال
  والثاين ال ألن القراءة كاجلنس الواحد 
  وعلى هذا هل يسجد بسهوه فوجهان

وجه قولنا يسجد أنه تغيري ظاهر وكما ال يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بواجب من السنن ال يبعد أن يناط 
  ات بترك ما ليس مببطل من املنهيات وهذا استثناء عن الضبط الذى ذكرناه يف املنهي

  ولو نقل القراءة إىل القعود بني السجدتني فاملشهور وهو اختيار ابن سريج أنه ركن طويل كالقعود للتشهد 
  وقال الشيخ أبو علي ال يبعد تشبيه باالعتدال عن الركوع ألن املقصود الظاهر منه الفصل بني السجدتني

به وكأنه ارتكب منهيا سهوا ولو ترك سجدة من  املوضع الثاين إذا نسي الترتيب فما جاء به قبل أوانه غري معتد
األوىل وقام إىل الثانية فال يعتد من سجدتيه يف الثانية إال بواحدة يتم هبا الركعة األوىل ولو ترك أربع سجدات من 

  أربع ركعات كذلك فلم حيصل له إال ركعتان إذ حصل من كل ركعتني ركعة فيصلي ركعتني ويسجد للسهو 
يكفيه أن يقضي أربع سجدات يف آخر صالته ولو ترك مثاين سجدات مل جيوز القضاء مجيعا بل قال  وقال أبو حنيفة

  ما مل تتقيد الركعة بسجدة واحدة مل يعتد هبا 

  فرعان

  
األول لو ترك سجدة من األوىل وثنتني من الثانية وواحدة من الرابعة فقد حصل له من الثالثة األوىل ركعة تامة 

خرية بال سجدة فليسجد ثانية وليصل ركعتني وإن نسي أربع سجدات ومل يدر من أين تركها حصلت الركعة األ
  فليسجد سجدة وليصل ركعتني أخذ هبذا التقدير الذى هو أسوأ التقديرات 

الثاين إذا تذكر يف قيام الثانية أنه ترك سجدة فليجلس للسجود فإن كان قد جلس بني السجدتني على قصد الفرض 
إال السجود وإن كان جلس علىقصد االستراحة فيبىن على اخلالف يف أن الفرض هل يتأدى بنية النفل مل يلزمه 

  وإن مل يكن جلس بعد السجدة األوىل فاألظهر أنه جيلس مطمئنا مث يسجد 
  وفيه وجه أن الفصل بني السجدتني قد حصل بالقيام فيغنيه ذلك عن اجللوس 

األول ناسيا فإن انتصب مل يعد ألنه البس فرضا فإن عاد مع العلم بطلت صالته املوضع الثالث إذا قام قبل التشهد 
وإن ظن اجلواز مل تبطل لكن يسجد للسهو ولو كان مأموما وقد قعد اإلمام وقام املأموم إىل الركعة الثالثة فهل 

  يرجع فعلى وجهني 



  أحدمها نعم ألن القدوة أيضا واجبة 
واحد ال يبطل الصالة وال خالف أنه لو قام عمدا مل تبطل صالته ومل جيز له  والثاين ال ألن سبق اإلمام بركن

الرجوع إىل موافقة اإلمام كما لو رفعرأسه قبل اإلمام قصدا ورجع إىل السجود مع العلم بطلت صالته وإن ظن أن 
  اإلمام رافع رأسه فرفع ففي جواز العود وجهان 
جع مث يسجد للسهو إن كان قد انتهى إىل حد الراكعني ألنه زاد أما إذا تذكر ترك السجود قبل االنتصاب فري

ركوعا وإن كان دون حد الركوع فال يسجدوإن ارتفع غري منحن وصار أقرب إىل القيام منه إىل القعود رجع ويف 
 السجود نظر قال الصيدالين يسجد ألنه فعل كثري من جنس الصالة وحيتمل أن يقال إن اخلطوتني تزيد عليه فال

  تبطل الصالة بعمده خبالف االنتصاب والركوع فإهنما من جنس واجبات الصالة 
املوضع الرابع إذا جلس عن قيام الركعة األخرية للتشهد قبل السجود فإذا تذكر بعد التشهد تدارك السجود وأعاد 

تذكر تداركها وأعاد  التشهد وسجد للسهو ألنه زاد قعودا طويال يف غري وقته ولو ترك السجدة الثانية فتشهد مث
  التشهد وال يسجد ألن اجللوس بني السجدتني ركن طويل إال إذا قلنا إنه قصري أو قلنا جمرد نقل الركن يبطل 

فأما إذا جلس عن قيام ومل يتشهد فإن طول سجد للسهو وإن كان خفيفا فال ألن جلسة االستراحة معهودة يف 
  الف الركوع والسجود الصالة وهذا يساويها وإن مل يكن يف حمله خب

املوضع اخلامس إذا تشهد يف األخرية وقام إىل اخلامسة ناسيا مل تبطلصالته وإن كثرت أفعاله الزائدة ألنه من جنس 
الصالة فال تضر مع النسيان ولكن إذا عاد فالقياس أنه ال يعيد التشهد بل يسجد للسهو ويسلم ولكن ظاهر النص 

  ني أنه يتشهد وعلل ابن سريج بعلت
  إحدامها رعاية الوالء بني التشهد والسالم 

  والثانية أن ال يبقى السالم منفردا غري متصل بركن من أحد اجلانبني واملعنيان ضعيفان 
وفرع على املعنيني ما إذا هوى إىل السجود قبل الركوع فإن حاذرنا بقاء السالم فردا فيكفيه أن يرتفع إىل حد 

  فينبغي أن يقوم ويركع عن القيام ليتصل الركوع بقيام يعتد به الراكعني وإن راعينا الوالء 
املوضع السادس إذا شك يف أثناء الصالة يف عدد الركعات أخذنا باألقل وسجد للسهو الحتمال الزيادة ولو سلم 

  مث شك ففيه ثالثة أقواألحدها أن ذلك حمطوط عنه ألن الشك يكثر بعد الفراغ فال سبيل إىل تتبعه 
أنه كالشك يف الصالة فإن األصل أنه مل يفعل فإن قرب الزمان قام إىل التدارك وسجد للسهو ألنه سلم يف  والثاين

  غري حمله وإن طال الزمان فال وجه إال القضاء واالستئناف 
والقول الثالث وهو من تصرف األصحاب أنه إذا شك بعد تطاول الزمان فال يعترب ألن من تفكر يف صالة أمسه 

  فيها وغن قرب الزمان يعترب فيتشكك 
وليس من الشك أن ال يتذكر كيفية صالته السابقة بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة 

  يف الذكر توجب تناقض االعتقاد 

  قواعد أربعة

  
ارتكاب األوىل من شك يف السهو فإن كان شكه يف ترك مأمور سجد للسهو إذ األصل أنه مل يفعله وإن شك يف 

منهي مل يسجد ألن األصل أنه ملريتكب ولو علم السهو وشك يف أنه هل سجد له أم ال فاألصل أنه مل يسجد ولو 



سجد للسهو فلم يدر أسجد سجدتني أم واحدة أخذ باألقل ألن األصل عدمها فيسجد سجدة أخرى مث ال يسجد 
  هلذا السهو ألنه جيرب نفسه وغريه 

يف مسألة وهي من شك أصلى ثالثا أو أربعا أخذ باألقل وسجد لورود احلديث وإن كان واألخذ باليقني مطرد إال 
األصل أنه مل يزد قال الشيخأبو علي سبب السجود أنه إن مل يزد فقد أدى الرابعة مع جتويز أهنا خامسة فتطرق إليه 

   نقص حىت لو تيقن قبل السالم أهنا رابعة سجدا أيضا لوجود التردد يف نفس الركعة
  وأنكر الشيخ أبو حممد تعليله وتفريعه وقال ال يسجد إذا زال التردد قبل السالم 

الثانية إذا تكرر السهو مل يتكرر السجود بل يكفي جلميع أنواع السهو سجدتان وقال ابن أيب ليلى لكل سهو 
ة فال يتكرر سجود سجدتان وهو لفظ اخلرب لكن معناه تعميم السجود على أنواع السهو كما يقال لكل ذنب توب

السهو إال إذا أداه يف غري حمله كما إذا سجد يف صالة اجلمعة مث بان هلم أن الوقت خارج متموها ظهرا وأعادوا 
السجود وكذا املسافر إذا قصر وسجد فتبني له انتهاء السفينة إىل دار اإلقامة أمت وأعاد السجود وكذا املسبوق إذا 

  آخر صالة نفسه على رأي  سجد لسهو اإلماممتابعة أعاد يف

  فرع

  
  لو ظن سهوا فسجد مث تبني أنه مل يكن سهو فقد زاد إذا سجدتني 

  قال بعض احملققني يسجد اآلن لزيادة السجدتني 
قال الشيخ أبو حممد ذلك السجود سجود سهو من وجه وجرب لنفسه من وجه كالشاة من األربعني فإهنا تزكي 

  نفسها وبقية النصاب 
ا سها املأموم مل يسجد بل اإلمام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود التالوة ودعاء القنوت واجلهر يف الثالثة إذ

اجلهرية والقراءة واللبث يف القيام من املسبوق وكذا التشهد األول عن املسبوق بركعة واحدة فإن ثانيته ثالثة اإلمام 
  وال يقعد فيها 

  م إىل التدارك وسجد لسهوه بالسالم بعد مفارقة اإلمام نعم لو سلم اإلمام وسلم املسبوق ناسيا قا

  فرع

  
لو مسع صوتا فظن أن اإلمام سلم فقام ليتدارك مث عاد إىل اجللوس واإلمام بعد يف الصالة فكل ما جاء به سهو ال 

يتخلل  يعتد به وال يسجد ألن القدوة مطردة فإذا سلم اإلمام فليتدارك اآلن وإن تذكر يف القيام أن اإلمام مل
  فلريجعإىل القعود أو لينتظر قائما سالمه مث ليشتغل بقراءة الفاحتة 

الرابعة إذا سها اإلمام سجد وسجد املأموم ملتابعته فلو ترك قصدا بطلت صالته ملخالفته ولو ترك اإلمام السجود 
لبويطي واملزين وطائفة من فظاهر النص أن املأموم يسجد مث يسلم ألن سجوده لسهو اإلمام وملتابعته مجيعا ومذهب ا

  األصحاب أنه ال يسجد ألنه يسجد ملتابعة اإلمام 

  فرع



  
  إذا سهى اإلمام بعد اقتداء املسبوق سجد ويسجد املأموم معه للمتابعة وإن مل يكن آخر صالته هذا هو الظاهر 

  وهل يعيد يف آخر صالته
  فيه قوالن يلتفتان على أنه يسجد للسهو أو ملتابعته 

يسجد اإلمام فظاهر النص أنه يسجد يف آخر صالة نفسه وإن كان اإلمام سهى قبل اقتدائه فهل يلحقه وإن مل 
  حكمه كما بعد االقتداء 
  ظاهر املذهب أنه يلحقه 

  النظر الثاين يف حمل السجود وكيفيته

  
  وظاهر النص اجلديد أنه يسجد سجدتني بعد التشهد قبل السالم 

نا فهو قبل السالم وإن كان زيادة فبعده وقال أبو حنيفة يسجد بعد السالم وقال مالك إن كان السهو نقصا
  ومذهب مالك قول قدمي 

  والتخيري بني التقدمي والتأخري قول ثالث 
ومستند األقوال تعارض األخبار ولكن كان آخر سجود الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل السالم فكأنه ناسخ 

  لغريه
  أو الوجوب فيه وجهان مث هذا االختالف يف الوىل 

  فإن فرعنا على أنه قبل السالم فلو سلم عامدا قبل السجود فقد فوت على نفسه 
  وإن سلم ناسيا وتذكر على القرب فهل يسجد فيه وجهان 

  أحدمها ال ألنه مسنون والسالم ركن جرى حملال 
و أحدث يف السجود بطلت صالته والثاين نعم وكأن السالم موقوف فإن عن له السجود بان أنه مل يتحلل حىت ل

  وإن عن له أن ال يسجد بان أنه كان حملال
  لو طال الزمان مث تذكر تبني أنه كان حملال إذ تعذر التدارك 

  وإن فرعنا على أنه بعد السالم فهل يفوت بطول الفصل وجهان 
  أصحهما أنه يفوت ألنه من التوابع كالتسليمة الثانية 

  ضاهي جربانات احلج والثاين ال ألنه جربان في

  السجد الثانية سجدة التالوة

  
  وهي سنة مؤكدة وقال أبو حنيفة إهنا واجبة 

ومواضعها يف القرآن أربع عشرة آية وليس يف صورة ص سجدة خالفا أليب حنيفة ويف احلج سجدتان وقال صلى 
  اهللا عليه وسلم من مل يسجدمها مل يقرأمها وقال أبو حنيفة فيها سجدة واحدة 

  أثبت ابن سريج سجدة صو



والقول القدمي أن السجدات إحدى عشرة إذ روى ابن عباس رضي اهللا عنه أنه ما سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم يف املفصل بعد ما هاجر 

إذا السماء { ولكن روى الشافعي رضي اهللا عنه بإسناده يف اجلديد أنه عليه الصالة والسالم سجد يف سورة 
  رواه أبو هريرة وقد أسلم بعد اهلجرة بسنتنيقد } انشقت 

مث هذه السجدات مشروعة يف حق القارئ واملستمع أيضا إذا كان متطهرا فإن مل يسجد القارئ مل يتأكد 
االستحباب يف حق املستمع وهذا يف غري الصالة أما يف الصالة فال يسجد املأموم إال لقراءة إمامه إذا سجد متابعة له 

  ءة نفسه وال لقراءة غري اإلمام وال يسجد لقرا
  ومن قرأ آية من جملس واحد مرتني فهل تشرع السجدة الثانية له فيه وجهان 

فإن قيل وما كيفية هذه السجدة قلنا هى سجدة واحدة تفتقر إىل شرائط الصالة كاالستقبال والطهارة والستر ويف 
  أقلها ثالثة أوجه األصح أهنا سجدة فردة 

  ند اهلوى إىل األرض وقيل ال يستحب وهو بعيد يستحب أن يكرب ع
  والثاين أنه ال بد من التحرم بالتكبري والنية وسجدة وسالم

ويف التشهد وجهان فإن قلنا ال جيب ففي استحباب التشهد وجهان وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  ه سجود التالوة يقول سجد وجهي للذى خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوت

  وروي أنه قال اللهم اكتب يل عندك هبا أجرا واجعلها يل عندك ذخرا واقبلها مين كما قبلت من عبدك داود
الثالث أن التحرم ال بد منه أما السالم فال هذا يف غري الصالة أما املصلي فيكفيه سجدة واحدة ويستحب يف حقه 

  اقيون يستحب رفع اليد ألنه تكبرية التحرم تكبري اهلوي وال يستحب رفع اليد ويف غري الصالة قال العر

  فرع

  
إذا كان حمدثا يف حال التالوة أو كان متطهرا وترك السجود حىت طال الفصل ففي قضائها قوالن كما يف النوافل 
ذكرمها صاحب التقريب وقال ما ال يتقرب به ابتداء ال يقضى كصالة اخلسوف واالستسقاء وهذا إشارة إىل أن 

  ة من غري سبب جائز املتقرب بسجد
  وكان الشيخ أو حممد شدد النكري على فاعل ذلك وهو الصحيح 

  فعلى هذا يبعد القضاء 

  السجدة الثالثة سجدة الشكر

  
  وهي مسنونة عند مفاجأة اإلنسان نعمة أو دفع بلية وال يستحب الستمرار نعمة 

  علقا بالصالة ولو بشر بولد يف صالته فسجد بطلت صالته خبالف التالوة فإن هلا ت
  مث إن رأى فاسقا وسجد شكرا على دفع املعصية فليظهره فلعله يرعوي 

  وإن رأى مبتلى فال يظهره كي ال يتأذى به 



  فرع

  
سجود التالوة يف أثناء الصالة يؤدى على الراحلة فأما يف غري الصالة فهل يؤدى على الراحلة فيه خالف كما يف 

  ني اجلبهة من األرض وينمحي باإلمياء وكذا اخلالف يف سجود الشكرصالة اجلنازة ألن أظهر أركانه متك
  الباب السابع يف صالة التطوع

  وفيه فصالن 

  األول يف السنن الرواتب تبعا للفرائض وهو إحدى عشرة ركعة

  
  ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء والوتر ركعة 

  وزاد آخرون ركعتني أخريني قبل الظهر 
  وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر فيصري العدد سبع عشرة على وفق عدد الفرائض 

ومل يواظب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سنة قبل العصر حسب مواظبته على ركعتني قبل الظهر واستحب 
  بعض األصحاب ركعتني قبل املغرب

  أبو حنيفة واجب  أما الوتر فسنة وقال

  وأحكامه مخسة

  
  األول أنه عليه الصالة والسالم أوتر بواحدة وثالث ومخس وكذا باألوتار إىل إحدى عشرة 

والنقل متردد يف ثالث عشرة فلو زاد على هذا العدد ففي صحة إيتارهوجهان وجه املنع أن هذه سنة مؤكدة فيتبع 
  يف حدها التوقيف كركعيت الصبح 

  أن اختالف فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدل على فتح الباب ووجه اجلواز 
  الثاين إذا زاد على الواحدة ففي التشهد وجهان 

أحدمها أنه يتشهد تشهدين يف األخريتني والثاين أنه يتشهد يف األخرية تشهدا واحدا كيال يشتبه باملغرب إن كان 
  تشهد يف كل ركعة فهذا مل ينقل ثالثا وكل ذلك منقول والكالم يف األوىل نعم لو 

  الثالث األفضل يف عدد الركعات ماذا فيه أربعة أوجه
  أحدمها أنه ثالثة موصولة أفضل فإن الركعة املفردة ليست صالة عند قوم فليحترز عن شبهة اخلالف 
ردة يف آخر الثاين أن ركعة فردة أوىل من ثالثة موصولة بل من إحدى عشرة موصولة ألنه صح مواظبته على الف

  التهجد 
  الثالث أن ثالثة مفصولة بسالمني أفضل من ثالثة موصولة ولكن الواحدة ليست أفضل من ثالثة موصولة 

  الرابع أن اإلمام تستحب يف حقه املوصولة الختالف اعتقاد املقتدين به حىت تصح صالته يف كل مذهب 
  احلكم الرابع حق الوتر أن يكون موترا ملا قبله 



  ر بواحدة قبل الفرض مل يصح وتره على املذهب ولو أوتر بواحدة بعد الفرض فوجهان فلو أوت
ووجه املنع أن املوتر هو النفل وكأنه مقدمة مشروطة لصحة الوتر فإن وصل هبما تسليمة واحدة نوى بالكل الوتر 

  وإن مل يصل نوى سنة مث يصري وترا مبا بعدها 
مر رضي اهللا عنه ال يوتر وينام مث يقوم ويصلي ويوتر وكان أبو بكر رضي وليكن الوتر آخر صلوات املتهجد كان ع

اهللا عنه يوتر مث ينام ويقوم ويتهجدووتره سابق فترافعا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هذا أخذ باحلزم عىن 
  به أبا بكر وهذا أخذ بالقوة عىن به عمر 

  وجعل وتره شفعا ويتهجد مث أعاد الوتر ومسى ذلك نقض الوتروكان ابن عمر يوتر مث إذا انتبه صلى ركعة 
  واختار الشافعي فعل أيب بكر رضي اهللا عنه وأرضاه 

  اخلامس القنوت مستحب يف الوتر يف النصف األخري من رمضان بعد رفع الرأس من الركوع 
  وقال أبو حنيفة يقنت قبل الركوع يف الوتر مجيع السنة 

   مجيع شهر رمضان وقال مالك بعد الركوع يف
  ويف اجلهر بالقنوت خالف 

يف األوليني وقراءة سورة اإلخالص واملعوذتني } قل يا أيها الكافرون { و } سبح اسم ربك األعلى { والعادة قراءة 
  يف األخرية وقيل إن عائشة رضي اهللا عنها روت ذلك 

  الفصل الثاين يف غري الرواتب

  
عة كالعيدين واخلسوفني واالستسقاء وهي أفضل مما ال مجاعة فيه وأفضلها وهى تنقسم إىل ما يشرع فيه اجلما

  العيدان لتأقيتهما مث اخلسوفان 
  أما الرواتب فأفضلها الوتر وركعتا الفجر وفيهما قوالن 

  أحدمها أن الوتر أفضل ألنه عليه الصالة والسالم قال وإن زادكم صالة هى خري لكم من محر النعم 
  لفجر أفضل لقوله عليه الصالة والسالم ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيهاوالثاين ركعتا ا

فأما ما عدا الرواتب مما ال تشرع اجلماعة فيها كصالة الضحى وحتية املسجد وركعيت الطواف وسائر التطوعات 
  الىت ال سبب هلا 

  ويف التراويح ثالثة أوجه 
  نه أحدمها أن اجلماعة أوىل تأسيا بعمر رضي اهللا ع

  والثاين االنفراد أوىل ألن األستخالء بصالة الليل أبعد من الرياء 
والثالث أنه إن كان ال خياف الكسل وحيفظ القرآن فاالنفراد أوىل وإال فاجلماعة وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

يته وروي أنه فضل تطوع الرجل يف بيته على تطوعه يف املسجد كفضل صالة املكتوبة يف املسجد على صالته يف ب
قال صالة فيمسجدي هذا أفضل من مائة صالة يف غريه من املساجد وصالة يف املسجد احلرام أفضل من ألف صالة 

  يف مسجدي وأفضل من ذلك كل رجل يصلي يف زاوية بيته ركعتني ال يعلمهما إال اهللا 

  قواعد ثالثة



  
بركعة جاز له أن يتمها مائة بتسليمة واحدة إن حترم  األوىل التطوعات الىت ال سبب هلا ال حصر لركعاهتا فإن حترم

مبائة جاز له أن يقتصر على واحدة فما فوقها وله أن يتشهد بني كل ركعتني أو يف كل ركعة أو يف آخر الصالة 
  فقط واألوىل من التطوعات مثىن مثىن على هنج الرواتب 

  الثانية يف قضاء النوافل ثالثة أقوال 
  ياسا على الفرائض أحدمها أهنا تقضى ق

  والثاين ال واألصل أن القضاء جيب بأمر جمدد فأما الفرائض فإهنا ديون الزمة 
  والثالث ما تأقت بوقت ومل يتبع فريضة كصالة العيد والضحى يقضى والتوابع ال تقضى 

  فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أبدا
  بالليل وال يتجاوز ذلك  وقيل إن فائت النهار يقضى بالنهار وفائت الليل

وقيل تقضى نافلة كل صالة ما مل يدخل وقت فريضة أخرى أما ركعتا الصبح فتؤدى بعد فعل الصبح وال يكون 
  قضاء فإن تقدميه أدب 

  الثالثة يؤدي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ويف االضطجاع خالف 
لو التزم اإلمتام والصوم يف السفر فإن هذا تغيري الشرع فخالف ولو قال هللا علي أن أقوم يف كل نافلة مل يلزمه كما 

ما لو قال هللا علي أن أصلي أربع ركعات قائما فإن ذلك يلزمه ولو مل يقل قائما وقلنا النذر ينزل على واجب 
  الشرع ال على جائزه يلزمه

  كتاب الصالة باجلماعة وحكم القدوة واإلمامة 
  

  يف فضل اجلماعة  وفيه ثالثة أبواب الباب األول
  الباب الثاين يف صفات األئمة 

  الباب الثالث يف القدوة 
  

  الباب األول يف فضل اجلماعة
  

  وهى مستحبة غري واجبة إال يف صالة اجلمعة 
  وهي واجبة عند داود وأمحد 

  وقال بعض أصحابنا هى فرض على الكفاية 

  وفيها مخس مسائل

  
  إال إذا تعطل يف جواره مسجد فإحياؤه ولو جبمع قليل أفضل األوىل اجلماعة يف اجلمع الكثري أفضل 

الثانية حتوز املرأة فضل اجلماعة اقتدت برجل أو امرأة قال عليه الصالة والسالم تقف إمام النساء وسطهن وكانت 
  عائشة رضي اهللا عنها تفعل كذلك



  وقال أبو حنيفة االنفراد واجلماعة يف حقها سواء 
 فضيلة التكبرية األوىل وذلك بشهود املقتدي حترم اإلمام واتباعه له وقيل مدرك الركوع الثالثة وردت رغائب يف

  مدرك لفضيلتها وقيل ال بد من إدراك القيام 
  أما فضيلة اجلماعة فتحصل بأن يدرك اإلمام يف الركوع األخري وال حتصل مبا بعده ألنه ليس حمسوبا له يف صالته 

  ل يف الركوع فمده ليدركه الداخل فثالثة أقوال الرابعة إذا أحس اإلمام بداخ
  أحدها أن ذلك ال جيوز بل لو طول بطلت صالته 

  والثاين أنه ال يبطل ولكن يكره 
  والثالث أنه يستحب ولكن بشرط أن ال يظهر التطويل وأن ال مييز بني داخل وداخل 

  لصحيح فأما املنفرد فيعيد باجلماعة اخلامسة من صلى يف مجاعة مل يستحب له إعادهتا يف مجاعة أخرى عل ا
  مث الفرض أيهما فيه قوالن 

أحدمها أنه األوىل لسقوط اخلطاب به وعلى هذا ال ينوى يف الثانيةالفرضية بل يكون ظهرا نفال كما يف حق الصيب 
  وقيل إن كان يف املغرب يزيد ركعة حىت ال يبقى وترا فإن األحب يف النوافل الشفع 

  أحدمها ال بعينه حيتستب اهللا تعاىل أيهما شاء فعلى هذا ينوي الفرض يف الثاين  الثاين أن الفرض

  قاعدة

  
ال رخصة يف ترك اجلماعات إال بعذر عام كاملطر مع الوحل والرحيالعاصفة بالليل دون النهار أو خاص مثل أن 

س أو حافظ مال أو منشد ضالة يكون مريضا أو جائعا أو ممرضا أو هاربا من السلطان أو مديونا معسرا حيذر احلب
أو عليه قصاص يرجو العفو عند سكون الغليل أو كان حاقنا وقد قال صلى اهللا عليه وسلم ال يصلني أحدكم وهو 

  زناء وروى وهو ضام وركيه أي حاقنا
  وقيل إنه إذا أحلقته احلاجة حبيث تبطل اخلشوع مل تصح صالته

  الباب الثاين يف صفات األئمة
  وفيه فصالن 

  الفصل األول فيمن يصح االقتداء به

  
وكل من ال جتزئ صالته عن وجوب القضاء فال يصح االقتداء به كمن مل جيد ماء وال ترابا ولو اقتدى به مثله ففيه 

  تردد 
ومن صحت صالته يف نفسه صح االقتداء به إال املقتدي واملرأة واألمي فيصح االقتداء بالصيب والرقيق واملتيمم 

  قاعد ويقف املقتدي قائما ويصح االقتداء باألعمى وهو أوىل من البصري ألنه أخشع خالفا أليب حنيفة واملريض ال
أما املقتدي فهو تابع فال يقتدى به وأما املرأة فال يقتدي الرجل هبا وإن كان حمرما وال باخلنثى وال يقتدي اخلنثى 

صح القولني وجوب القضاء ألن التردد منع الصحة يف باخلنثى فإن اقتدى خبنثى مث بان بعد الصالة كونه رجال فأ
  االبتداء أما املرأة فتقتدي بالرجل وباخلنثى 



  وال بأس حبضور العجوز املسجد ووقوفها يف آخر الصف ومن العلماء من كره ذلك
ل اجلديد ألنه أما األمي وهو الذى حيسن الفاحتة أو شيئا منها فيصح اقتداء األمي به وال يصح للقارئ االقتداء به ع

  بصدد حتمل الفاحتة عن املسبوق 
  وجيوز يف القدمي وهو مذهب املزين وهو مقتضى قياس االقتداء باملتيمم واملريض 

  وخرج قول ثالث إنه ال جيوز يف اجلهرية على قولنا إن املأموم يف اجلهرية ال يقرأ وجيوز يف السرية 

  فرعان

  
ال يقتدي مبن ال حيسن إال النصف األخري ألنه أمي يف بعض ما حيسنه  أحدمها من حيسن النصف األول من الفاحتة
  املقتدى واألمي يف حرف كاألمي يف الكل 

الثاين لو تبني بعد الصالة أنه كان أميا مل يلزمه القضاء كما لو بان كونه جنبا أو حمدثا ولو بان كونه امرأة أو كافرا 
وال يعرف بصالته كونه مسلما ما مل يسمع منه كلمة الشهادة ولو بان  لزمه القضاء ألن ذلك مما تظهر عالمته غالبا

  كونه زنديقا فوجهان ألن ذلك خيفى يف غالب األمر 

  الفصل الثاين فيمن هو أوىل باإلمامة

  
قال عليه السالم يؤمكم أقرؤكم فإن مل يكن فأعلمكم بالسنة فإن مل يكن فأقدمكم سنا إال أن األفقه مقدم على 

ن حاجة الصالة إىل الفقه أكثر والفقيه أيضا مقدم على املشهور بالورع لذلك وإن كان الورع مقدما عل األقرأ أل
  الفقيه الفاسق وقدم رسول اهللا صلى عليه وسلم األقرأ إذ كان أقرأهم يف ذلك العصر أفقههم 

  فأحق اخلصال الفقه مث ظهور الورع مث السن والنسب وفيهما قوالن
  سب لقوله عليه الصالة والسالم قدموا قريشا أحدمها تقدمي الن

  والثاين تقدمي السن لقوله عليه الصالة والسالم أقدمكم سنا 
  فإن تساوت هذه الصفات فريجح حبسن املنظر ونظافة الثوب 

  ومن كره القوم إمامته كره له ذلك 
جر أوىل من املالك والسيد أوىل من العبد وأما باعتبار املكان فالوايل أوىل من املالك واملالك أوىل من غريه واملستأ

  الساكن ويف املستعري واملعري تردد لألصحاب واهللا تعاىل أعلم
  الباب الثالث يف شرائط القدوة

  
  وشروطها املتابعة قصدا وفعال وموقفا ويرجع ذلك إىل شروط ستة 

الفا ملالك وال تبطل بتقدمه صالة األول أن ال يتقدم يف املوقف على اإلمام فإن فعل بطلت صالته على اجلديد خ
  اإلمام وال بتقدم املرأة إذا اقتدت خالفا أليب حنيفة 

  ولو ساواه جاز ولكن التخلف قليال أحب مث التعويل على مساواة الكعب فإن املشط قد يطول 
ابن مسعود واملستحب إذا كانوا ثالثة أن يصطفوا خلفه والواحد يقف على ميينه واالثنان يصطفان عندنا وقال 



  يقف أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره 
  ولو أم برجل وامراة وقف الرجل عن ميينه واملرأة خلفه ولو أم بامرأة وخنثى وقفت املرأة خلف اخلنثى 

ومما يستحب يف املوقف أن ال يقف الداخل منفردا إذا وجد صفا فليدخل الصف أو جيذب إىل نفسه واحدا منهم 
  جملرور أن يساعده وصالةاملنفرد يف الصف مكروهة صحيحة وقال أمحد هى باطلة إن ضاق الصف وحق ا

  فرع

  
لو وقفوا حول الكعبة أو داخل البيت متقابلني صحت صالهتم إذ ال يظهر فيه التقدم وقد قيل ينبغي أن يكون 

  املأموم أقرب إىل الكعبة يف جهته من اإلمام 
   مكان واحد فال يبعد ختلفه وال يكون بينهما حائل لتحصل نسبة االجتماع الشرط الثاين أن جيتمع املأموم واإلمام يف

  واملواضع ثالثة 
موضع بىن للصالة فهو جامع وإن اختلف البناء وبعد التخلف فهو كاملسجد فلو وقف على السطح اإلمام يف بئر يف 

  فظ مفتوح أو مردود وصح املسجد صح ولو كانا يف بيتني يف املسجد أو مسجدين متجاورين وبينهما باب ال
املوضع الثاين الساحة الىت ال جيمعها حائط فينبغي أن يكون املأموم فيها على حد قرب وهو غلوة سهم ما بني مائيت 

  ذراع إىل ثلثمائة ألن املكان إذا اتسع كان هذا اجتماعا 
اهللا عليه وسلم ألهنم كانوا  وقيل إنه مأخوذ من مسافة بعد املقابلني يف غزوة ذات الرقاع عن رسول اللهصلى

مقتدين وحكم الصالة مستمر عليهم وميكن حد ذلك مبا يبلغ املأموم فيه صوت اإلمام عند اجلهر املعتاد وهذا جار 
  يف األمالك والبيوت الواسعة 

  وقيل إنه يشترط اتصال الصف يف امللك وهو بعيد 

  فرع

  
 خيوض فيه غري السابح ففي انقطاع االجتماع به وجهان أما إذا كان بني اإلمام واملأموم شارع مطروق أو هنر ال

  النهر الذى خيوض فيه السابح فال يقطع االتصال 
املوضع الثالث األبنية اململوكة وهبا تلتحق املدارس والرباطات فإذا وقفا يف بناءين مل يصح إال باتصال حمسوس كما 

 فلو بقي على العتبة مقام واقف مل حيز وإن ختلل فرجة ال تتسع إذا تواصلت املناكب على الباب املفتوح بني البنائني
لواقففاألصح اجلواز ولو تقدم على الصف املتصل يف البناء الذى ليس فيه اإلمام مل تصح صالته ولو وقف وراءهم 

د ما بني صح فأما إذا كان االتصال بتالحق الصفوف بأن كان البناء اآلخر وراء اإلمام ال على طرق جنبيه فإن زا
  الصفني على ثالثة أذرع مل يصح وإن مل يزد فوجهان خبالف اتصال املناكب فإن ذلك اتصال حمقق 

  وقال العراقيون اختالف البناء ال يضر إذا مل يكن بينهما جدار حائل 

  فروع ثالثة



  
بينهما حبوض السفينة األول البحر كاملوات فلو كان يف سفينتني مكشوفتني وبينهما أقل من غلوة سهم جاز فإن ما 

  ال كالنهر على األرض 
  وقال اإلصطخري ال حيوز إال إذا كانت إحدامها مربوطة باألخرى حبيث يؤمن من التباعد 

الثاين إذا اختلف املوقف ارتفاعا واخنفاضا فهو كاختالف البناء فال بد مناتصال حمسوس وهو أن يلقى رأس املتسفل 
  واحد منهما قامة معتدلة ركبة العايل تقديرا لو قدر لكل 

الثالث إذا اختلف البقاع بأن وقف اإلمام يف املسجد واملأموم يف ملك فهو كما لو كانا يف بناءين مملوكني وإن كان 
املأموم يف موات وال حائل فيعترب غلوة سهم من موقف اإلمام على وجه ومن آخر املسجد على وجه ولو كان 

كاجلدار مل جيز على األصح وما مينع الوصول دون البصر كالشباك أو البصر  بينهما حائل مينع البصر والوصول
  دون الوصول كالباب املردود فوجهان والباب املغلق كاجلدار 

  الشرط الثالث نية االقتداء

  
لى فلو تابع من غري النية بطلت صالته وال جيب على اإلمام نية اإلمامة ولكن ال ينال الثواب إذا مل ينو وال جيب ع

  املأموم تعيني اإلمام ولو عينه وأخطأ بطل خبالف اإلمام إذا عني املقتدي وأخطأ 
ولو ربط املقتدي نيته باحلاضر وقال نويت االقتداء بزيد احلاضر فإذا هو عمرو ففي الصحة وجهان كما إذا قال 

  بعت هذه الرمكة فإذا هى نعجة
املتنفل باملفترض وعكسه ويف األداء بالقضاء وعكسه وإن كان واختالف نية اإلمام واملأموم ال يضر فيجوز اقتداء 

  أحدمها ظهرا واآلخر عصرا خالفا أليب حنيفة 

  الشرط الرابع توافق الصالتني يف النظم

  فال يصح االقتداء يف الرواتب مبن يصلي على اجلنازة أو صالة اخلسوف لتعذر املتابعة 
  وقيل إنه يصح 

  اإلمام مما خيالف وهو بعيد مث عند املخالفة ينفرد فراغ 
نعم لو اختلف عدد الركعات فإن كان صالة املأموم أطول جاز ويكون كاملسبوق إذا أسلم اإلمام وإن كان أقصر 
كما لو اقتضى يف الصبح مبن يصلي الظهر فوجهان أصحهما الصحة مث إذ قام اإلمام إىل الثالثة ختري فإن شاء سلم 

مام فيسلم معه وال يقال يقوم ويوافق وال حيتسب له ألن ذلك ال حيتمل يف ركعات وإن شاء صرب حتىيعود إليه اإل
  مستقلة 

الشرط اخلامس املوافقة وهو أن ال يشتغل مبا تركه اإلمام من سجود تالوة أو قعود للتشهد األول فإن فعل بطلت 
إلمام يف السجود إذ ليس فيه إال صالته فأما جلسة االستراحة فال بأس وأما القنوت فال بأس به أيضا إن أدرك ا

  ختلف يسري 
الشرط السادس املتابعة وهو أن ال يتقدم على اإلمام وال يتخلف عنه ختلفا كثريا وال يساوقه بل يتابعه فإن ساوق مل 

  يضر إال يف التكبري فإن ابتداء تكبريه ينبغي أن يكون بعد فراغ اإلمام على العادة 



ظن استواء الصفوف بعد قوله استووا رمحكم اهللا والناس يسوون صفوفهم بعد فراغ  واملستحب أن يكرب اإلمام إذا
  املؤذن من اإلقامة وقال أبو حنيفة يسوون عند قوله حي على الصالة ويكرب اإلمام عند قوله قد قامت الصالة 

  والصحيح أن السالم كسائر األركان فيجوز املساوقة فيه 
  ة وقال الشيخ أبو حممد هو كالتكبري

أما التخلف إن كان بركن واحدا مل يبطل وإن كان بركنني بطل لو مل يركع حىت سجد اإلمام بطلت صالته قطعا 
  ولو مل يركع حىت رفع رأسه من الركوعفوجهان 

  أحدمها يبطل ألن االعتدال أيضا ركن فقد سبق بركنني 
  والثاين ال لعلتني 

  ل ما مل يالبس السجود قبل ركوع املأموم إحدامها أنه ليس ركنا مقصودا فعلى هذا ال تبط
الثانية أن االعتدال إمنا يكون سابقا به إذا فرغ عنه ال بالشروع فيه فعلى هذا إذا هوى للسجود قبل ركوعه بطلت 

  صالته وإن مل يالبس السجود بعد 
  وحكم التقدم كالتخلف 

ابعة كالتقدم يف املكان وهو بعيد يف املذهب هذا كله وقال الشيخ أبو حممد التقدم بركن واحد يبطل ألنه ال يليق باملت
  إذا تأخر بغري عذر فإن كان معذورا كاملسبوق إذا أدرك بعض الفاحتة فثالثة أوجه

  أحدها يترك الفاحتة ويركع ألن السبق يسقط كل الفاحتة فبعضها أوىل 
  والثاين يتمم ألنه التزم اخلوض 

قصر فليتدارك وإال فلريكع فإن قلنا بتدارك فرفع اإلمام رأسه من الركوع  والثالث إن اشتغل بدعاء االستفتاح فقد
قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة وتبطل صالته على أحد الوجهني ألن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه 

  بركعة وهو بعيد 

  فروع مخسة

  
د وقصد اهلوي به مل ينعقد وإن قصد العقد انعقد األول املسبوق ينبغي أن يكرب للعقد مث للهوي فإن اقتصر على واح

  بشرط أن يقع تكبريه يف اعتداله وإن أطلق فالقياس أنه ينعقد لقرينة البداية
  ونقل العراقيون عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال ينعقد ألنه قارنته قرينة اهلوي وال خمصص 

  قوال الثاين إذا نوى قطع القدوة يف أثناء الصالة فيه ثالثة أ
  أحدها املنع وفاء بامللتزم 

  والثاين اجلواز ألنه نفل فال يلزم بالشروع 
  والثالث اجلواز للمعذور بعذر جيوز ترك اجلماعة به 

  وعلى األقوال إذ أحدث اإلمام انقطعت القدوة ومل تبطل صالة املأموم 
  منعه الثالث املفرد إذا أنشأ القدوة يف أثناء الصالة فالنص اجلديد يدل على 

  والقدمي على جوازه 
ويشكل على اجلديد جواز االستخالف فإن فيه اقتداء مبن مل يقتد به وإمنا منع الشافعي رضي اهللا عنه االستخالف 



  يف القدمي ولكن ليس يف االستخالف انتقال املنفرد إىل االقتداء بل هو تبديل املقتدى به 
  حد الراكعني قبل ركوعه فقوالن  الرابع إذا شك املسبوق فلم يدر أن اإلمام فارق

  أحدمها أنه مدرك إذ األصل بقاء الركوع 
  والثاين ال إذ األصل عدم اإلدراك

  اخلامس إذا كان مسبوقا فسلم اإلمام نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه يقوم من غري تكبري 
  وعلته أنه كرب يف ارتفاعه عن السجود مع اإلمام وهو االنتقال يف حقه 

  الشيخ أبو حامد يكرب هاهنا لالنتقال وقال
  كتاب صالة املسافرين 

  
  وفيه بابان الباب األول يف القصر 

  الباب الثاين يف اجلمع 
  

  الباب األول يف القصر
  

  وهو رخصة جائزة عند وجود السبب واحملل والشرط 

  والنظر األول يف السبب

  
  وهو كل سفر طويل مباح فهذه ثالثة قيود 

  األول السفر

  
وحده االنتقال مع ربط القصد مبقصد معلوم فاهلائم وراكب التعاسيف ال يترخص وإن مشى ألف فرسخ وأمر 

  السفر ظاهر وإمنا الغموض يف بدايته وهنايته 
  أما البداية فهي االنفصال عن الوطن واملستقر 

  واملستقر ثالثة

  
  مفارقة البنياناألول البلد واالنفصال عنه مبجاوزة السور فإن مل يكن له سور فب

  فإن كان وراء البنيان خراب ففي اشتراط جماوزته تردد 
  وال يشترط جماوزة املزارع والبساتني الىت خيرج إليها للتنزه 

  الثاين القرية وال بد فيها من جماوزة البساتني واملزارع احملوطة دون الىت ليست حموطة 



  زة قريته وإن اتصلت أبنية قرية بأخرى فالقياس أن يكفيه جماو
  ونقل العراقيون عن الشافعي رضي اهللا عنه أن ذلك ال يكفي 

الثالث الصحراء واالنفصال عنها مبجاوزة اخليام والنادي والدمن وإن نزلوا على منهل أو حمتطب فال بد من 
حلة حكمها جماوزهتما إال أن يتسع حبيث ال خيتص بالنازلني وإن تفرقت اخليام حبيث ال يستعني بعضهم ببعض فلكل 

  وقد قااللشافعي رضي اهللا عنه لو نزلوا يف واد والسفر يف عرضه فال بد من جزعه 
  وقال األصحاب إن كانوا على ربوة فال بد من اهلبوط أو يف وهدة فال بد من الصعود 

  فرع

  
بل أقام هبا غريبا إذا رجع املسافر ليأخذ شيئا خلفه فال يقصر يف الرجوع وال يف مستقره فإن مل يكن املستقر وطنا 

  فأظهر الوجهني أنه كسفره 

  أما هناية السفر فتحصل بأحد أمور ثالثة

  
  األول الوصول إىل عمران الوطن 

الثاين العزم على اإلقامة مطلقا أو مدة تزيد على ثالثة أيام يف موضع تتصور اإلقامة به ولو يف واد فإن كان ال 
  يتصور فاألصح أنه يترخص ألن العزم فاسد 

  الثالث اإلقامة يف صورهتا إذا زادت على ثالثة أيام انقطع الترخص والحيسب يف الثالث يوم الدخول ويوم اخلروج 
مث املقيم فوق الثالثة إذا كان عازما على أن يشغله أال يتنجز يف الثالثة فال يترخص كاملتفقه والتاجر جتارة كبرية إال 

  إذا كان شغله قتاال ففيه قوالن 
ترخص ملا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصر يف بعض الغزوات مثانية عشر يوما وروي سبعة أحدمها ي

  عشر وروي عشرين
والثاين ال ألنه مقيم والقتال اجملدد ال يرخص يف القصر وفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيمل على عزمه 

  االرحتال يف كل يوم إن تنجز غرضه 
  ي الزيادة على هذه املدة قوالن فإن قلنا يترخص فف

األقيس اجلواز ألنه لو طال القتال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استمر على القصر وملا روي أن ابن عمر 
  أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر 

القتال يرخص على  أما إذا كان عزمه اخلروج يف كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعائق فإن كان غرضه
الصحيح للخرب ومن منع محل ذلك على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتنقل من موضع إىل موضع وإن 

  كان غرضه غري القتال فقوالن 
  أحدمها املنع ألن هذا خاصية القتال وإال فهو مقيم من حيث الصورة

  وال فرق بني القتال وبني غريه يف حكم القياس  والثاين وهو اختيار املزين أنه يترخص ألنه منزعج بالقلب



  فرع

  
لو خرج من بغداد يقصد الري فبدا له أثناء الطريق العود انقطع سفره فال يقصر يف احلال ما مل يفارق مكانه كمشي 

  السفر 
  مث إن فارق وكان بينه وبني مقصده مرحلتان قصر وإال فال 

 الري ومل تبق مرحلتان ال يقصر وكذا لو غري عزميته من الري إىل ولو انتقض عزمه يف العود وأراد التمادي إىل
  مهدان انقطع ذلك السفر فليفارق مكانه مث ليترخص 

  القيد الثاين الطويل

  
  وحده مسرية يومني وباملراحل مرحلتان وباألميال مثانية وأربعون ميال باهلامشي كل ثالثة أميال فرسخ

  ام وقال أبو حنيفة هو مسرية ثالثة أي

  مث رخص السفر مثانية

  
  أربعة منها تتعلق بالقصري والطويل كالصالة على الراحلة على أصح القولني وترك اجلمعة والتيمم وأكل امليتة 

  وأربعة تتلعق بالطويل القصر والفطر واملسح ثالثة أيام واجلمع يف أصح القولني 
  مث الصوم أفضل من الفطر ويف القصر واإلمتام قوالن 

  الصيدالين القصر أفضل ويف الفطر قوالن ألن بدل الصوم يثبت يف الذمة ونقصان القصر ال يثبت يف الذمة وقال 

  مث لطول السفر أربعة شرائط

  
األول أن يعزم عليه يف األول فلو خرج يف طلب اآلبق على عزم أن ينصرف مهما لقيه مل يترخص وإن مشى ألف 

  بل مرحلتني فرسخ إال إذا علم أوال أنه ال يلقاه ق
  الثاين أن ال حيسب اإلياب يف طول السفر فلو كان جمموع اإليابوالذهاب مرحلتني ال يقصر ال ذاهبا وال جائيا 

الثالث أن يكون طوله ضروريا فلو ترك الطريق القصري وسلك الطويل مل يقصر إال إذا كان فيه غرض من أمن أو 
  سهولة طريق ويف غرض التنزه والتفرج وجهان 

  رابع أن ال يعزم على اإلقامة يف الطريق فلو قصد سفرا طويال على أن يقيم يف كل مرحلة أربعة أيام مل يترخص ال

  القيد الثالث املباح



  
فالعاصي بسفره ال يترخص كاآلبق والعاق وقاطع الطريق ألن الرخصة إعانة وال يعان على املعصية ومن عني 

  تعابه نفسه مقصدا وال غرض له مل يترخص ألنه عاص بإ
  قال الشيخ أبو حممد من األغراض الفاسدة طوف الصويف إذا مل يكن له غرض سوى رؤية البالد 

  ويف جواز أكل امليتة واملسح يوما وليلة للعاص وجهان 
  األصح اجلواز فإنه ليس من خصائص السفر فأشبه تناول املباحات 

  أما العاصي يف سفره بالشرب وغريه فيترخص 

  فرع

  
شأ سفرا مباحا مث غري القصد إىل معصية فالنص أنه يترخص ألن الشروط إمنا تعترب عند ابتداء األسباب وقد لو أن

انعقد هذا السفر سببا مرخصا وكذا على العكس اآلبق إذا توجه إىل سيده مل يترخص لفقد الشرط يف االبتداء 
  وضح وخرج ابن سريج قوال أن النظر إىل احلال ال إىل االبتداء وهذا أ

  النظر الثاين يف حمل القصر

  
وهو كل صالة رباعية مؤداة يف السفر أدرك وقتها يف السفر والرباعية احتراز عن املغرب والصبح فال قصر فيهما 
واملؤداة احتراز عن املقضية وال قصر إذا قضى يف السفر ما فات يف احلضر ولو فات يف السفر ففي قضائها ثالثة 

  أقوال 
  ب املزين جواز القصر إذ مل جيب إال هذا القدر أحدها وهو مذه

  والثاين املنع ألنه هذه رخصة ووقت القضاء متسع 
  الثالث إن قضى يف السفر قصر وأما يف احلضر فال 

  وإن حتلل حضر بني سفرين فوجهان 

  فرع

  
قت أنه تلزمها نص الشافعي رضي اهللا عنه أن املسافر يف آخر الوقت يقصر ونص فياحلائض إذا أدركت أول الو

  الصالة 
  فقيل قوالن بالنقل والتخريج 

أحد القولني أنه يلزم بأول الوقت اإلمتام على املقيم وأصل الصالة على احلائض إلدارك وقت اإلمكان ولتغليب 
  جانب الوجوب 



  والثاين ال ألن الوجوب إمنا يستقر بكل الوقت أو بآخره 
  القدر من الوقت باإلضافة إىل إمكاهنا كل الوقت خبالف املسافر ومنهم من فرق بأن احليض إذا طرأ كان ذلك 

  النظر الثالث يف الشرط

  
  وهو اثنان 

األول أن ال يقتدي مبتم فإن اقتدى به ولو يف حلظة لزمه اإلمتام ولو تردد يف أن إمامة مسافر أو مقيم لزمه اإلمتام 
هل نوى اإلمتام ألن النية ال يطلع عليها وشعار املسافر وإن كالم مسافرا مبجرد التردد خبالف ما لو شك أن إمامه 

  ظاهر والظاهر من املسافر أن ينوي القصر 

  فروع

  
  األول لو اقتدى مبتم مث فسدت لزمه اإلمتام يف االستئناف ألنه التزم مرة بالشروع 
  اإلقامة ظاهر الثاين لو اقتدى مبن ظنه مسافرا مث بان كونه مقيما لزمه اإلمتام ألنه مقصر إذ شعار 

  ولو بان أنه مقيم حمدث قال صاحب التلخيص له القصر ألنه يف الظاهر ظنه مسافرا ويف الباطن مل تصح قدرته 
  وحكى الشيخ أبو علي وجها أنه يتمم ويلتفت على أن املسبوق هل يصري مدركا بالركوع إذا بان كون إمامه حمدثا 

فرون فاستخلف مقيما أمت املقتدون وكذا الراعف إذا عاد واقتدى الثالث إذا رعف اإلمام املسافر وخلفه املسا
  باملستخلف ألنه مل يكمل واحد صالته حىت كان فيها يف صالة مقيم 

الشرط الثاين أن يستمر على نية القصر جزما يف مجيع الصالة فلم ينو القصر وال اإلمتام لزمه اإلمتام ولو شك يف أنه 
مه اإلمتام ولو قام اإلمام على الثالثة ساهيا فشك أنه هل نوى اإلمتام لزمه اإلمتام هل نوى القصر ولو يف حلظة لز

خبالف ما إذا شك يف نية إمامه ألن النية ال يطلع عليها وحال املسافر ظاهرة القصر خبالف ما إذا قام إىل الثالثة فإنه 
  تأكد ظن اإلمتام بالقيام

سهوا فيسجد لسهوه وال يعتد به إمتاما بل لو قصد أن جيعله إمتاما لزمه أن أما القاصد إذا قام إىل الثالثة والرابعة 
  يقوم فيصلي ركعتني أخريني

  الباب الثاين يف اجلمع
  

  واجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف وقتيهما جائز بسببني السفر واملطر 
   ونعين به السفر املباح وقال أبو حنيفة ال جيوز اجلمع بالسفر

  ويف السفر القصري عندنا قوالن 
  أحدمها نعم فإن أهل مكة جيمعون مبزدلفة وسفرهم قصري 

  والثاين ال كالقصر وأهل مكة جيمعون بعذر النسك ولذلك جيوز ألهل عرفة أيضا وليسوا مسافرين 
  ومن علل بالسفر منع أهل عرفة من اجلمع وخيرج أهل مكة على القولني 



  مث شرائط اجلمع ثالثة

  
  األول الترتيب وهو تقدمي الظهر على العصر مهما عجل العصر فإن أخر الظهر إىل وقت العصر ففي تقدميه وجهان 

  ووجه الفرق أن العصر يف وقته فلم يفتقر إىل تقدمي غريه خبالف العصر يف وقت الظهر
  مع الثاين املواالة عند التقدمي فال حيتمل الفصل بأكثر من قدر إقامة لتحقق صورة اجل

فأما يف التأخري ففي املواالة وجهان وفائدة اشتراطها يف التأخري أن يصري الظهر فائتة ال جيوز قصرها إذا مل يصل 
  العصر عقيبها 

  الثالث نية اجلمع عند التقدمي يف أول الصالة األوىل أو يف وسطها فلو نوى يف أول الصالة الثانية مل جيز 
  ال يزيد على اتصال سجود السهو  وقال املزين جيوز ألن اتصاهلا به

ومعىن النية يف التأخري أن ال يتركها على قصد التكامل والترك فيعصى به وتصري قضاء وقد تردد األصحاب يف أن 
  الظهر املؤخر مع نية اجلمع أداء أو قضاء والصحيح أنه أداء 

  السبب الثاين املطر

  
من غري خوف وال سفر وقال الشافعريضي اهللا عنه ما أراه إال من وقد مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة 

  عذر املطر وال خالف أن األوحال والرياح ال تلحق باملطر ويف الثلج خالف
  هذا يف اجلماعة أما من يصلي يف بيته أو كان طريقه إىل املسجد يف ركن ففي حقه وجهان 

  ري وجهان ألنه بالتقدمي يفرغ قلبه ويف التأخري ال يأمن انقطاع املطر مث قال أصحابنا التقدمي بعذر املطر جائز ويف التأخ

  فرع

  
لو نوى اإلقامة قبل صالة العصر بطل اجلمع ولو نرى يف خالل العصر فوجهان ولو نوى بعد العصر وأدرك العصر 

  فوجهان مرتبان وأوىل بأن ال يبطل 
  ول الصالتني غري ضار أما انقطاع املطر يف أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأ

  وقال أبو زيد ينبغي أن يتصل املطر بالتحلل من األول والتحرم بالثاين ليتحقق اجلمع واالتصال 
  هذا إذا كان ينقطع ويعود فلو انقطع ومل يعد فهو كما لو نوى املسافر اإلقامة

  كتاب اجلمعة 
  

  وفيه ثالثة أبواب الباب األول يف شرائطها 
  ان من تلزمه اجلمعة الباب الثاين يف بي

  الباب الثالث يف كيفية أداء اجلمعة 
  



  الباب األول يف شرائطها
  

  وهي ستة 
  األول الوقت فلو وقعت تسليمة اإلمام يف وقت العصر فاتت اجلمعة 

  واملسبوق لو وقع آخر صالته يف وقت العصر فيه وجهان 
  شرط القدوة يف الركعة الثانية عنه أحدمها أهنا تصح ألنه تابع للقوم وقد صحت صالهتم ولذلك حط 

والثاين أن اجلمعة فائتة ألن اإلعتناء بالوقت أعظم خبالف القدوة وانفضاض العدد فإهنما يتعلقان بغري املصلي فاألمر 
  فيهما أخف 

أثر يف  الشرط الثاين دار اإلقامة فال تقام اجلمعة يف البوادي وال عند اخليام ألهنا معرضة للنقل وإن كان إلقامتهم
قطع رخص السفر وإن كانت أبنيتهم من سعف وخشب جاز ألهنما ال ينقل وال يشترط أن يعقد اجلمعة يف ركن أو 
مسجد بل جيوز يف الصحراء إذا كان معدودا من خطة البلد فإن بعد عن البلد حبيث يترخص املسافر إذا انتهى إليه 

عيد فإنه ال يشترط فيها دار اإلقامة ويشهدها الرجالة والركبان مل تنعقد إليه مل تنعقد اجلمعة فيها خبالف صالة ال
  فاألحب فيها اخلروج

  وقال أبو حنيفة ال يقام يف القرى بل ال بد من مصر جامع بسوق قائم وهنر جار وسلطان قاهر 
يف كل مسجد الشرط الثالث أن ال تكون اجلمعة مسبوقة بأخرى فال تنعقد يف بلد مجعتان ألنه إذا مل جتز إقامتها 

  كسائر اجلماعات فاملقصود شعار االجتماع مث ال مرد بعد الواحد 
  وقال أبو يوسف تصح مجعتان وال تصح ثالثة وهو حتكم 

  فرعان

  
أحدمها إذا كثر اجلمع وعشر االجتماع يف مسجد واحد إما للزمحة وإما لنهر ال خيوض إال السابح كدجلة فيجوز 

  عقد مجعتني كما ببغداد 
  من علل حكم بغداد بأهنا كانت قرى متفاصلة فحدثت العمارات الواصلة فاستمر احلكم القدمي ومنهم 

قال صاحب التقريب حكم العلة يقتضي أن يترخص املسافر عن قريته وإن مل جياوز هذه العمارات استصحابا ملا 
  كان فإن مل جيوز له الترخص نظرا إىل ما
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  حدث فمقتضاه منع اجلمعتني وما ذكره متجه فهو يف حمل التردد 
  الثاين لو عقدت مجعتان فالسابقة هى الصحيحة إن كان فيها السلطان وإن كان السلطان يف الثانية فوجهان 

  ضي اهللا عنه إذ ال تعلق للجمعة عنده بالسلطان وهذا التردد بعيد عند الشافعي ر
  ولكن يصح للترجيح إذ ال يعجز كل شرذمة عن املبادرة بعقد مجعة فيفوتون على الباقني 

  مث النظر يف السبق إىل حترمية الصالة 
  وقيل إىل التحلل وقيل إىل أول اخلطبة ومها ضعيفان 

التالحق تدافعتا أيضا واستؤنفت اجلمعة إذ مل حيصل ألحد براءة أما إذا وقعتا معا تدافعتا وإن احتمل التساوق و
  الذمة يف حال وإن تالحقا ولكن مل يعرف السابق فقوالن أظهرمها التدافع إذ مل حتصل الرباءة 

  وحكى الربيع بن سليمان أهنم يصلون الظهر إذ صحت مجعة يف علم اهللا تعاىل قطعا 
  ب أن اجلمعة فائتة وقيل بطرد القولني وهو بعيدأما إذا تعني السابق مث التبس فاملذه

الشرط الرابع العدد فال تنعقد اجلمعة عندنا بأقل من أربعني ذكورا مكلفني أحرارا مقيمني ال يظعنون شتاء وال 
صيفا إال حلاجة وهل يشترط أن يكون اإلمام زائدا على األربعني فيه وجهان ومستند العدد أن املقصود االجتماع 

قل يف التقدير خرب واألربعون أكثر ما قيل وقال جابر بن عبد اهللا مضت السنة أن يف كل أربعني فما فوقها ومل ين
  مجعة فاستأنس الشافعي به ومبذهب عمر بن عبد العزيز وباالحتياط 

  فرع إذا انفض القوم فله ثالثة أحوال

  
ن بىن عليه وإن مضى ركن يف غيبتهم مل يعتد األوىل يف اخلطبة فلو سكت اإلمام وعادوا على قرب أو مكاهنم آخرو

به ألن اخلطبة واجبة االستماع فال بد من استماع أربعني مجيع األركان قوال واحدا وإن طال سكوت اإلمام ففي 
  جواز البناء قوالن يقربان من قويل املواالة يف الوضوء 

بناء الصالة قوالن يعرب عنهما بأن املواالة بني الثانية أن ينفضوا بعد اخلطبة وقبل الصالة وطال الفصل ففي جواز 
اخلطبة والصالة هل يشترط فإن قلنا تشترط فال بد من إعادة اخلطبة فإن مل تعد أمث املنفضون ويف إمث اخلطيب قوالن 

  أحدمها ال ألنه أدى ما عليه وإمنا الذنب للقوم
  والثاين نعم ألنه متكن من اإلعادة 

  ل الصالة ففيه ثالثة أقوال منصوصة الثالثة أن ينفضوا يف خال
أحدها أن تبطل اجلمعة بنقصان العدد يف حلظة كما يف الوقت وكما يف اخلطبة فعلى هذا لو تأخر تكبري املقتدين إىل 

فوات الركوع مل تنعقد اجلمعة وإن تأخر حبيث مل تفتهم الفاحتة انعقدت وإن تأخر حبيث التحقوا باملسبوقني ففيه 
املنع ولو انفضوا بعد الشروع وحلق اإلمام أربعون على االتصال ممن مسعوا اخلطبة استمرت الصحة تردد واألصح 

وإن مل يسمعوا فال إال إذا حلقوا قبل انفضاض السامعني فتستمر اجلمعة وتستقل هبم وكانوا كثمانني مسعوا وانفض 
  منهم أربعون 



  اء لالنعقاد ويف الدوام يكفي أن يبقى واحد لتبقى اجلماعة والقول الثاين إن كمال العدد ال يشترط إال يف االبتد
  والقول الثالث أنه ال بد وأن يبقى اثنان واإلمام ثالثهم ليبقى أقل اجلمع 

وخرج قول رابع إنه يصح وإن مل يبق إال اإلمام ألن الناقص كاملعدوم وخرج املزين خامسا وهو أهنم إن انفضوا يف 
   فانفراد اإلمام كانفراد املسبوق بركعة ثانية األوىل بطلت ويف الثانية ال

الشرط اخلامس اجلماعة فال يصح االنفراد باجلمعة وال يشترط حضورالسلطان يف مجاعتها وال إذنه يف مجاعتهم 
  خالفا أليب حنيفة وفيه ثالث مسائل 

معة وإن كمل العدد دونه فله األوىل يف أحوال اإلمام فإن كان العدد قد مت به فال بد وأن يكون كامال مصليا للج
  أحوال 

  األوىل أن يكون متنفال أو صبيا فقوالن 
  أحدمها الصحة ألن االقتداء يف الفرض بالنفل جائز 

  والثاين ال ألنه األصل فاعتبار كماله ليكون يف مجعة مفروضة أوىل 
هنا ليس مصليا إال أنه يف حق املتقدي الثانية أن يكون حمدثا ومل يعلم فقوالن مرتبان وأوىل بالبطالن ألن اإلمام ها

كاملصلي ولو أدرك املسبوق ركوع الركعة الثانية ففيه وجهان يرجع حاصلهما إىل أن املصلي خلف احملدث مع 
  اجلهل مقتد أو منفرد فإذا جعلناه منفردا مل تصح اجلمعة به وإذا صححنا اجلمعة لزم إحلاق املسبوق به 

أو مسافرا فهما يف مجعة مفروضة فالصحيحاجلواز وفيه وجه أنا إذا قلنا إن اإلمام  الثالثة أن يكون اإلمام عبدا
  حمسوب من األربعني ال يصح بل تشترط فيه صفات الكمال 

الرابعة إذا قام اإلمام إىل الثالثة يف اجلمعة ناسيا فأدركه مسبوق فيها فهذا مصل لكن فعله ليس حمسوبا من اجلمعة 
  ذ مل يعلمفهو كاحملدث يف حقه إ

  وقيل إنه ال يدرك اجلمعة به ألن احلدث ال يعرف والزيادة تعرف فكان ككفر اإلمام وأنوثته 
املسألة الثانية يف االستخالف وقد اختلف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف جواز أداء صالة واحدة خلف إمامني بأن 

جوازه وقد نقل فيه اخلرب واختلفوا يف حمل  تبطل صالة األول حبدث أو غريه فيستخلف غريه يف الباقي اجلديد
  القولني 

منهم من أطلق ومنهم من خصص باجلمعة وقطع جبوازه يف غريها ولو خطب واحد وأم آخر فقوالن مرتبان وأوىل 
باجلواز فإن منعنا االستخالف تعذرت اجلمعة إال باالستئناف إن كان حدث اإلمام يف األوىل وإن كان يف الثانية 

  مجعة وال يضر انفرادهم يف الثانية كاملسبوق وإن فرعنا على اجلديد فله ثالث شرائط  فيتمونه
  األول أن يستخلف من كان مقتديا به فال يصح استخالف من مل يشرع يف االبتداء 

  الثاين أن يستخلف على الفور فلو أدوا ركنا قبل استخالفه مل جيز 
أحد الوجهني واألظهر أن ذلك ال يشترط ألنه شارك يف الشروع  الثالث أن يكون املستخلف قد مسع اخلطبة على

  يف اجلمعة وال يشترط فيه ثالثة أمور
األول أن يكون حدث اإلمام سبقا بل لو تعمد واستخلف جاز خالفا أليب حنيفة ألن سبق احلدث يف اجلديد مبطل 

  كالعمد 
  ه هو الثاين ال يشترط استئناف نية القدوة بل هو خليفة األول فكأن

الثالث ال يشترط صدوره من اإلمام بل لو قدم القول أو واحد منهم أو تقدم واحد بنفسه جاز وإن اجتمع تعيني 



القوم واإلمام فلعل تعيني القوم أوىل ألهنم املصلون وجيب عليهم التقدمي يف الركعة األوىل إذا مل يستخلف اإلمام وإن 
  النفراد وبني التقدمي كان يف الركعة الثانية فلهم اخلرية بني ا

  فرع

  
لو استخلف يف الثانية مسبوقا باألوىل لكن بعد أن اقتدى به يف الثانية مل جيز أن شرطنا مساع اخلطبة وإن مل يشترط 

فقوالن مأخذ املنع أنه ليس مصليا للجمعة فال يصلح للخالفة ألنه مل يدرك مع اإلمام ركعة وال هو إمام مستقل فإن 
عي رضي اهللا عنه هذه يف حقه ركعة األوىل ولكن ينبغي أن جيلس للتشهد على ترتيب صالة اإلمام جوزنا قال الشاف

فإذا انتهى إىل التحلل قام إىل ما قصده من ظهر أو نفل وأومى إىل القوم ليتحللوا عن مجعتهم فإذا قام ما عليه مل يتم 
ركعة على قول فإذا مل تصح مجعته فهل تصح ظهرا  مجعته ألنه كان مقتديا يف أول عقد الصالة ومل يدرك مع اإلمام

  خترج على أصلني 
  أحدمها أن الظهر هل ينعقد بنية اجلمع فإنه قد نوى اجلمعة ويف خالف 

  والثاين الظهر قبل الفراغ من اجلمعة هل يصح فإن حترمه بالصالة مقدم على فراغ القوم
  ر هذا يف حق غري املستخلف خالف فإذا قلنا ال يصح ظهره فيكون نفال أو باطال إىل نظائ

فإن قلنا إنه باطل مل يكن تقرير هذا القول تفريعا على جواز استخالف املسبوق مث ينقدح أن جيعل نفال فعلى هذا لو 
اقتدى هبذا املسبوق املستخلف مسبوق فهل يكون مدركا للجمعة ينبين على االقتداء باملتنفل هل جيوز يف اجلمعة 

رك للجمعة وإن مل يكن إمامه يف اجلمعة ألنه نائب األول يف حق القوم وإن قلنا ال جيوز مل يكن فإن جوزنا فهو مد
املسبوق املقتدى به مدركا خبالف القوم األول فإهنم أدركوا ركعة مع اإلمام من اجلمعة واالقتداء يف الثانية باخلليفة 

  وات وهذا كله تصرف ابن سريج ليس واجبا فإن اقتدوا مبتنفل كانوا كاملقتدين يف سائر الصل
املسألة الثالثة يف الزحام فإذا زوحم املقتدي عن سجود الركعة األوىل فليسجد على ظهر غريه على هيئة التنكيس 

فإن عجز عن التنكيس فله نية االنفراد يف غري اجلمعة لعذر الزمحة ويف اجلمعة ينتظر التمكن وقيل إنه يومئ أو يتخري 
نتظار كتخري العاري بني الصالة قائما أو قاعدا وهو ضعيف ألن دقيقة التخلف عن اإلمام ال تقاوم ما بني اإلمياء واال

  بني السجود واإلمياء فإن اإلمياء ترك للسجود 

  مث له صورتان

  
  إحدامها أن يتمكن قبل ركوع اإلمام فعند فراغه لإلمام أربعة أحوال 

  يضره التخلف للعذر األوىل أن يكون قائما فيقرأ ويركع معه وال 
  الثانية أن يكون راكعا فهل يلتحق باملسبوق حىت حتط عنه الفاحتة يف الركعة الثانية فوجهان مشهوران 

الثالثة أن جيد اإلمام رافعا من الركوع فإن قلنا إنه كاملسبوق عند إدراك الركوع حىت ال يشتغل بالقراءة فهاهنا 
  ركا هذه الركعة فيقوم بعد سالم اإلمام إىل الثانية أيضا يتابع اإلمام إال أنه ال يكون مد

وإن قلنا ليس كاملسبوق فيشتغل بترتيب صالة نفسه فكذلك يفعل هاهنا مث يسعى خلف اإلمام حبسب اإلمكان 
  والقدوة منسحبة عليه 



  الرابعة لو سلم اإلمام قبل فراغه من السجود فاتته اجلمعة ألنه مل يدرك مع اإلمام ركعة تامة 
لصورة الثانية للمأموم أن ال يتمكن من السجود حىت يركع اإلمام فإن أمرناه بالركوع موافقة فاته سجود الركعة ا

األوىل ومل تنتظم صالته وإن أمرناه بالسجود كثر ختلفه عن اإلمام وجاوز الركوع الثاين وهو مرد اإلدراك ففيه 
  قوالن لتعارض اإلشكالني

له الركوع األول ليكون احلاصل ركعة ملفقة من ذلك الركوع وهذا السجود أو  فإن قلنا يركع فركع فاحملسوب
احملسوب الركوع الثاين ليتصل بالسجود وفيه وجهان فإن قلنا احملسوب هو األول فركعة واحدة ملفقة هل تصلح 

  ت اجلمعة إلدراك اجلمعة هبا وهي دون الركعة املنظومة يف اجلمعة فعلى وجهني فإن قلنا ال يدرك فقد فات

  فرع

  
لو خالف فلم يركع مع اإلمام ولكن يسجد فإن كان عاملا مستدميا نية القدوة بطلت صالته وإن قطع نية القدوة 

ففيه قوالن كما يف سائر الصلوات ألن اآلن قد فاتت اجلمعة وإن كان جاهال فال تبطل صالته وسجوده سهو فيقدر 
د عاد التفريع كما مضى وإن فات الركوع نظر فإن راعى ترتيب صالة كأنه مل يسجد فإن حلق اإلمام يف الركوع فق

  نفسه فإذا سجد يف ركعته الثانية حصلت له ركعة ملفقة لوقوع السجدة بعد الركوع الثاين 
  فإن قلنا يدرك بامللفقة فقد حصل السجود يف قدوة حكمية فهل تصلح احلكمية إلدراك اجلمعة فيه وجهان

لثاين هناية انسحاب حكم القدوة فإذا سجد قبله كان كاملقتدي حسا وإن كان بعده كان ومن منع جعل الركوع ا
  مقتديا حكما 

  أما إذا تابع اإلمام بعد الفراغ من سجوده الذى سها به فقد سجد اإلمام حسا ومتت له ركعة ملفقة وقد ذكرناها 
اعي ترتيب صالة نفسه فإن خالف مع العلم وركع أما إذا فرغنا على القول الثاين وهو أنه ال يركع مع اإلمام بل ير

مع اإلمام بطلت صالته وإن كان جاهال مل تبطلوحصل له بسجوده مع اإلمام ركعة ملفقة وإن وافق قولنا وسجد 
  فسجوده واقع يف قدوة حكمية فيصلح لإلدراك على أحد الوجهني 
د وأحلقنا املسبوق يف الركعة الثانية باملسبوق يف فعلى هذا لإلمام حالتان عند فراغه من السجود إن كان راكعا بع

األوىل فريكع معه وقد أدرك الركعتني وإن قلنا ليس كاملسبوق فاألظهر أنه جيري على ترتيب صالة نفسه وكذا إذا 
  وجده رافعا رأسه من الركوع ألنا يف هذا القول أمرناه بترتيب صالة نفسه مع كون اإلمام راكعا فكيف فيما بعده 

  نبيهاتت

  
األول أنا حيث حكمنا بفوات اجلمعة هل تنقلب صالته ظهرا فيه قوالن ينبنيان على أن اجلمعة ظهر مقصور أو هى 

  صالة على حاهلا وفيه قوالن 
  فإن قلنا ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحرمية اجلمعة كما يتأدى اإلمتام بنية القصر 

ينبين على أن من حترم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صالته نفال وفيه  وإن قلنا ال تتأدى ظهرا فهل تنقلب نفال
  قوالن 

فإن قلنا ال تنعقد صالته نفال فالقائل هبذا ال يأمره يف مسائل الزحام بالفعل الذى أمرناه به إذا كان يفضي آخره إىل 



  البطالن فإنه تفريع يرفع آخره أوله
نية فإن مل يكن مسبوقا فيتدارك ولو بعد سالم اإلمام ألنه أدرك ركعة مع الثاين لو زوحم عن السجود يف الركعة الثا

  وإن كنا مسبوقا ومل يتدارك قبل السالم فقد فاتت اجلمعة 
  الثالث النسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن النسيان والعمد يف األفعال الكثرية على وترية واحدة يف الصالة 
  ألن عذر النسيان نادر فال ينتهض عذرا مرخصا يف التخلف والثاين ال 

  الشرط السادس اخلطبة

  
  والنظر يف ثالثة أطراف 

  األول يف أركاهنا وهي مخسة

  
  األول احلمد هللا وال يقوم مقامه لفظ آخر بل يتعني ككلمة التكبري 

  الثاين الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويتعني لفظ الصالة 
  الث الوصية بتقوى اهللا وال يتعني فيه لفظ إذ الغرض الوعظ والتحذير وأقله أن يقول أطيعوا اهللا الث

قال الشافعي رضي اهللا عنه وأبواب املواعظ راجعة إىل األمر بالطاعةوالزجر عن املعصية ويف أحدمها ما يشعر بالثاين 
  فيكتفي به 

للحاضرين رمحكم اهللا وال يكفي أن يقتصر يف دعائه على حظوظ  الرابع الدعاء للمؤمنني واملؤمنات وأقله أن يقول
  الدنيا 

ويكتفي بشضطر } مث نظر { اخلامس قراءة القرآن وأقله آية واحدة وحيتمل أن ال يكتفي بآية ال تفهم كقوله تعاىل 
  آية يفيد املعىن 

  ويقرأ معه آية  فأقل اخلطبة أن يقول احلمد هللا والصالة على رسوله أطيعوا اهللا رمحكم اهللا
  واألركان الثالثة األول واجبة يف اخلطبتني والدعاء ال جيب يف الثانية ويف اختصاص القراءة باألوىل وجهان 

  وصاحب التلخيص مل يعد إال الثالث ومل ير الدعاء والقراءة ركنا ونقل ذلك عن إمالء الشافعي رضي اهللا عنه 
  نفسه سبحان اهللا وقال أبو حنيفة أقلها أن يقول اإلمام يف 

  فرع

  
لو أبدل األركان بآيات تفيد معناها من القرآن فال بأس ولو أبدل الكل ففيه نظر إذ يكاد يكون تغريا للوضع فإن 

  الذكر مقصود فيها كما يف التشهد والقنوت إال أنه مل يعني حىت ال يأنس الناس به فيسقط وقعه من نفوسهم 



  الطرف الثاين الشرائط وهي سبعة

  
  ألول الوقت فال بد من تأخريها عن الزوال ا

  والثاين تقدميها على الصالة كيال يتفرق الناس خبالف صالة العيد 
  الثالث القيام فيهما 

  الرابع اجللوس بني اخلطبتني مع الطمأنينة واملستند االتباع فإن هذه األمور مل ختتلف مع اختالف األحوال 
  ةاخلامس طهارة احلدث واخلبث واملواال

  ويف مجلة ذلك خالف ووجه االشتراط كتشبيههما بالصالة ألهنما بدل ركعتني واألقيس أن ال يشترط االستقبال 
السادس إن شرطنا الطهارة فلو سبق اخلطيب حدث وأتى بركن فيه ال جيزيه فإن توضأ وعاد فإن قلنا املواالة شرط 

ففي وجوب االستئناف وجهان وجه الوجوب أنه يبعد أداء  فال بد من االستئناف وإن قصر الزمان أو قلنا ال مواالة
  خطبة بطهارتني 

السابع رفع الصوت حبيث يسمع أربعني موصوفني بصفات الكمال فإنه ال فائدة يف حضور بغري مساع فهو كحضور 
  األصم عقد النكاح ويف وجوب اإلنصات وترك الكالم على من عدا األربعني قوالن 

  } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { ىل أحدمها نعم لقوله تعا
  قيل أراد به اخلطبة مسى قرآنا الشتماله عليه وألنه يؤدي كالمهم إىل هينمة متنع األربعني عن السماع 

والقول اجلديد أنه ال جيب السكوت كما ال جيب على اخلطيب إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أثناء 
  فاين ال جتلس حىت تصلي ركعتنياخلطبة لسليك الغط

  وسأل ابن أيب احلقيق عن كيفية القتل بعد قفوهلم من اجلهاد
ومن أصحابنا من طرد القولني يف حترمي الكالم على اخلطيب أيضا وهو بعيد للخرب والن كالمه ال يفوت مساع ركن 

  حبال 

  التفريع

  
  نه رمبا يتداعى إىل كالم السامعني إن قلنا جيب اإلنصات ففي من ال يسمع صوت اخلطيب وجهان أل

وعلى وجوب اإلنصات ال يسلم الداخل فإن سلم ال جياب ويف تشميت العاطس وجهان ألنه غري خمتار فإن قلنا ال 
  جيب تشميت العاطس ويف رد السالم وجهان ألنه ترك املستحب اختيارا 

حيرم الكالم قبل أن يأخذ لنفسه مكانا وال بني وعلى األقوال يصلي الداخل حتية املسجد خالفا أليب حنيفة مث ال 
  اخلطبتني 

  الطرف الثالث يف السنن واآلداب

  
ويستحب للخطيب إذا انتهى إىل املنرب أن يسلم على من عند املنرب فإذا صعد املنرب أقبل على الناس بوجهه وسلم 



ذلك إىل زمن عثمان رضي اهللا عنه فلما على اجلميع مث جيلس بعد السالم ويؤذن املؤذنبني يديه ومل يكن أذان سوى 
  كثر الناس يف زمانه أمر املؤذنني أن يؤذنوا يف أماكنهم فاطردت العادة كذلك 

مث إذا فرغ املؤذن قام اخلطيب وخطب ويشغل يديه كيال يلعب هبما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشغل 
  سيف أو قوس إحدى يديه حبرف املنرب ويعتمد باألخرى على عنزة أو 

  فإن مل جيد اخلطيب شيئا وضع إحدى يديه على األخرى أو أرسلها وال توقيف فيه 
مث خيطب مستدبرا للقبلة فإن استقبلها وأمسع صح وكان تاركا لألدبثم جيلس بني اخلطبتني قدر قراءة سورة 

يث يوافق بلوغه احملراب الفراغ من اإلخالص مث يقوم إىل الثانية فإذا فرغ ابتدأ النزول وابتدأ املؤذن اإلقامة حب
  اإلقامة 

  ويستحب أن تكون اخلطبة بليغة قريبة من األفهام خالية من الغريب مؤداة على ترتيل مائلة إىل القصر 
  قال صلى اهللا عليه وسلم قصر اخلطبة وطول الصالة مئنة من فقه الرجل

  الباب الثاين يف بيان ما تلزمه اجلمعة
  

  احلر الذكر املقيم الصحيح وإمنا تلزم املكلف 
فمن مل يتصف هبذه الصفات مل تلزمه اجلمعة فإن حضر مل يتم العدة به إال املريض لكنه ينعقد هلم إال اجملنون وهلم 

  أداء الظهر مع احلضور خبالف املريض ألن املريض كامل ويف العبد وجه أنه كاملريض 
ح ومجيع ما ذكرناه من األعذار يف ترك اجلماعة وعذر ويلتحق باملرض عذر املطر والوحل الشديد على األص

التمريض أيضا إذا كان املريض قريبا مشرفا على الوفاة ويف معناه الزوجة واململوك إذ يعظم على القلب الغيبة ويف 
 وقت الوفاة يف حق هؤالء دون األجانب وإن مل يكن املريض مشرفا وكان يتفقده غريه مل يكن عذرا فإن كان يندفع
حبضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات كان عذرا وإن مل يبلغ تلك الدرجة فثالثة أوجه يفرق يف الثالث بني 

  القريب واألجنيب 

  فروع سبعة يف األعذار

  
  األول من نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق 

  وقيل إن جرت مهايأة وكانت اجلمعة يف نوبته وجب احلضور 
اإلقامة ببلدة أكثر من ثالثة أيام لتفقه أو جتارة لزمه اجلمعة ومل يتم العدد به ألنه ليس  الثاين املسافر إذا عزم على

مستوطنا وال مسافرا ولذلك قلنا أرباب اخليام ال مجعة هلم وليسوا مسافرين ويف الغريب املقيم مدة وجه أن العدد 
  يتم 

من أهل الكمال مث إن أحبوا دخلوا البلد للجمعة الثالث أهل القرى يلزمهم اجلمعة إن اشتملت القرية على أربعني 
وإن أحبوا عقدوها يف القرية وهي األوىل وإن نقص عددهم ال يلزمهم إال إذا بلغهم نداء البلد من رجل جهوري 

  الصوت واقف على طرف البلد يف وقت هدوء األصوات وركود الرياح 
ة أباح الترك للجمعة إال السفر فإنه ال ينشأ بعد الزوال الرابع العذر إذا طرأ بعد الزوال وقبل الشروع يف الصال

ألن اختياره إليه ووجوب اجلمعة ليس على التوسع فإهنا تتضيق مببادرة اإلمام ويف جواز السفر قبل الزوال وبعد 



  الفجر قوالن 
  أحدمها اجلواز وهو األقيس ألن الوجوب بالزوال

  يع اليوم منسوب إىل الصالة والثاين ال ألن الصالة منسوبة إىل اليوم ومج
  ومنهم من محل النص على التأكيد وقطع باجلواز 

قال الصيدالين التردد يف سفر املباح أما الواجب والطاعة فجائز ملا روي أن عبد اهللا بن رواحة ختلف عن جيش 
يه وسلم فقال عليه جهزهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعلل بصالة اجلمعة ملا سأله رسول اهللا صلى اهللا عل

  الصالة والسالم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما أدركت غدوهتم 
اخلامس يستحب ملن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إىل فوات اجلمعة وذلك برفع اإلمام رأسه من الركوع الثاين 

  وقيل عند طول املسافة حيصل إياسه عن اللحوق لو قصد 
لزمن واملرأة فال بأس بتعجيل الظهر يف حقهم فإن زال عذر املعذور بعد الفراغ من فأما من ال يرجا زوال عذره كا

  الظهر فال مجعه عليه وكذا الصيب إذا بلغ بعدالظهر وقبل فوات اجلمعة ألنه أدى الوظيفة مرة 
م املاء يف وقال ابن احلداد يلزمه وهو غلط بناه على مذهب أيب حنيفة وزوال العذر يف أثناء الظهر كرؤية املتيم

  الصالة 
  السادس غري املعذور إذا صلى الظهر قبل اجلمعة ففي صحته قوالن مشهوران 

  أحدمها ال لعصيانه به 
والثاين يصح ظهره ويعصى بترك اجلمعة كما لو صلى بعد اجلمعة فإن قلنا يصح فهل يسقط اخلطاب باجلمعة فيه 

  قوالن 
يتجدد به بعد فوات اجلمعة وعلى هذا لو صلى اجلمعة أيضا  أصحهما أنه ال يسقط ومعىن صحته أن اخلطاب ال

  فالفرض أيهما 
  فيه أربعة أقوال وهو األول أو الثاين أو كالمها أو أحدمها ال بعينه وهو األصح فيحتسب اهللا ما شاء منهما 

  السابع مجاعة من املعذورين أرادوا عقد اجلماعة يف الظهر ففيه وجهان 
  شعار اجلمعة يف هذا اليوم واألقيس أنه يستحب  أحدمها ال تستحب ألهنا

  مث األوىل إخفاؤها
  الباب الثالث يف كيفية أداء اجلمعة

  
  وهي كسائر الصلوات وإمنا تتميز منها بأربعة أمور 

  األول الغسل

  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومل يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  معناه توضأ واغتسل وبكر إىل الصبح وابتكر إىل اجلمعة و
مث هذا الغسل يفارق غسل العيد يف أنه ال يستحب إال ملن حضر الصالة وأنه ال جيزئ قبل الفجر ويف غسل العيد 

وجهان وقال الصيدالين من عدم املاء يتيمم وهو بعيد ألن الغرض نفي الروائح الكريهة والتنظيف ولذلك كان 



  إيل الرواح أحب إلينا  أقربه
واألغتسال املسنونة هى الغسل للجمعة وللعيدين ومن غسل امليت ولإلحرام وللوقوف بعرفة وملزدلفة ولدخول 

مكة وثالثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع على القول القدمي وللكافر إذا أسلم غري جنب بعد اإلسالم وقيل 
   اإلسالم ال وجه له والغسل عن اإلفاقة من زوال العقل أيضا مستحبيقدم على اإلسالم وهو بعيد إذ تأخري

وذكر صاحب التلخيص الغسل عن احلجامة واخلروج من احلمام وقال مها اختياران ال يبلغان مبلغ السنن املتأكدة 
  وأنكر معظم األصحاب استحباهبما 

  الثاين البكور إىل اجلامع

  
جلمعة يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنه ومن راح يف الثانية فبقرة ويف الثالثة قال صلى اهللا عليه وسلم من راح إىل ا

كبشة ويف ا لرابعة دجاجة ويف اخلامسة بيضة واملالئكة على الطرق يكتبون األول فاألول فإذا أخذ اخلطيب خيطب 
  طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر 

  الثالث التزين

  
واستعمال الطيب وأن ميشي على هينة والترجل أوىل من الركوب وال بأس  فيستحب فيه الثياب البيض للرجال

  حبضور العجائز ال يف شهرة الثياب وعليهن اجتناب الطيب 
رأى أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة املسك فقال تطيبت للجمعة فقالت نعم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  مل يقبل اهللا صالهتا حىت ترجع إىل بيتها وتغتسل اغتساهلا من اجلنابة عليه وسلم يقول أميا امرأة تطيبت للجمعة 
  الرابع يستحب لإلمام أن يقرأ يف األوىل سورة اجلمعة ويف الثانية إذا جاءك املنافقون

رأ يف قال الشافعي رضي اهللا عنه ولو نسى اجلمعة يف األوىل مجع بينها وبني سورة املنافقني يف الثانية وقال يف القدمي يق
  األوىل سبح اسم ربك األعلى ويف الثانية سورة الغاشية

  كتاب صالة اخلوف 
  

وهي أربعة أنواع النوع األول صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النوع الثاين صالته صلى اهللا عليه وسلم 
   بعسفان حيث مل تشتد احلرب النوع الثالث صالة ذات الرقاع النوع الرابع صالة شدة اخلوف

  األول صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببطن النخل

  
إذ صدع أصحابه صدعني فصلى بطائفة ركعتني وسلم مث صلى بالطائفة األخرى ركعتني هى له سنة وهلم فريضة 

  وليس فيه إال اقتداء مفترض مبتنفل وهو جائز من غري خوف 



  النوع الثاين صالته بعسفان حيث مل تشتد احلرب

عدو يف جهة القبلة وكان خالد بن الوليد مع الكفار بعد فدخل وقت العصر فقالوا قد دخل عليهم وقت إذ كان ال
صالة هى أعز عليهم من أرواحهم فإذا شرعوا فيها محلنا عليهم محلة فنزل جربيل عليه السالم وأخربه به فرتب 

ل يف السجود األول ومل يسجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه صفني وصلى هبم فحرسه الصف األو
  حىت قام الصف الثاين فسجد احلارسون وحلقوا وكذلك فعل الصف الثاين يف الركعة الثانية

وهذا إمنا يتم إذا كان العدو يف قبالة القبلة وليس فيها إال التخلف عن اإلمام بأركان وذلك ال جيوز إال بعذر مث لو 
از ولو ابتدأ باحلراسة الصف الثاين جاز ولكن احلراسة بالصف األول اختص باحلراسة فريقان من أحد الصفني ج

  أليق 
قال الشافعي رضي اهللا عنه لو تقدم الصف الثاين يف الركعة الثانية إىل الصف األول وتأخر الصف األول ومل يكثر 

  أفعاهلم كان ذلك حسنا 
  ولو حرس يف الثانية احلارسون يف األول فقوالن 

ه يتكرر عليهم التخلف ومل يرخص الشرع إال يف مرة واحدة واألقيس اجلواز إذا األول امنحى أثره أحدمها املنع ألن
  بتخلل فصل وإمنا قصد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك التسوية بني الصفني 

  النوع الثالث صالة ذات الرقاع

  وهو أن يلتحم القتال فال حيتمل احلال ختلف الكل واشتغاهلم بالصالة 
وكان ذلك يف ذات الرقاع فصدع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه صدعني واحناز بطائفة إىل حيث ال 

تبلغهم سهام العدو وصلى هبم ركعة وقام هبم إىل الثانية وانفردوا بالركعة الثانية وسلموا وأخذوا مكان إخواهنم يف 
ليه وسلم وهو قائم ينتظرهم واقتدوا به يف الركعة الثانية الصف واحنازت الفئة املقاتلة إىل رسول اهللا صلى اهللا ع

فلما جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للثانية قاموا وأمتوا الركعة الثانية وحلقوا به وتشهدوا وسلم هبم رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نية وانتظاراإلمام للطائفة الثانية مرتني يف هذه رواية خوات بن جبري وليس فيها إال االنفراد عن اإلمام يف الركعة الثا
  القيام والتشهد 

وروى ابن عمر أنه ملا قام إىل الثانية ما انفردوا بالركعة لكن أخذوا مكان إخواهنم يف الصف وهم يف الصالة واحناز 
بعد ركعة مث اآلخرون فصلوا ركعة فتحلل هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجعوا إىل مكان إخواهنم وعليهم 

  رجع الفريق األول فأمتوا الركعة الثانية منفردين وهنضوا إىل الصف وعاد اآلخرون وأمتوا كذلك 
  وأخذ الشافعي رضي اهللا عنه برواية خوات بن جبري ملعنيني 

  أحدمها أن الرواة هلا أكثر وهو إىل االحتياط وترك األفعال املستغىن عنها أقرب 
  يدة بذات الرقاع وهي آخر الغزوات ورواية ابن عمرمطلقة والثاين أن رواية خوات مق

ومن أصحابنا من قال تصح الصالة على وفق رواية ابن عمر لصحة الروايتني لكن األوىل رواية خوات وهو بعيد 
  ألنه ختيري يف أفعال كثرية مستغىن عنها 

  مث النظر يف هذه الصالة يف طرفني 



  الثة مواضع أحدمها يف كيفيتها وقد تشككوا يف ث
األول نقل املزين أن اإلمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاحتة وسورة ومعناه أنه يسكت قبله منتظرا وغلطه األصحاب ال 

  يسكت لكنهم إذا حلقوا مد القراءة حبيث تتسع عليهم قراءة الفاحتة وهو نقل الربيع 
  األوىل فليقرأبالثانية وتوجيه قول املزين التسوية بني الفريقني فإنه يقرأ الفاحتة ب

  الثاين هل يتشهد قبل حلوق الفرقة الثانية به أم يصرب حىت يعودوا فيه طريقان 
  أحدمها أنه كالفاحتة والثاين أنه يتشهد إذ ليس يفوت التسوية بني الفريقني يف التشهد 
مه إىل الثانية قيام املسبوق وهو الثالث أن مالكا ذهب إىل أن الفرقة الثانية يتشهدون مع اإلمام مث يقومون عند سال

  قول قدمي وال شك يف جوازه ولكن ما رواه خوات جائز أيضا خالفا ملالك 

  الطرف الثاين يف تعدية النص إىل صالة املغرب وصالة احلضر واجلمعة

  
ل فجائز وإن أما املغرب فليصل اإلمام فيها بالطائفة األوىل ركعتني وبالثانية ركعة مث إن انتظرمهفي التشهد األو

  انتظرهم يف القيام يف الركعة الثالثة فحسن ألن التطويل بالقيام أليق ونقل عن اإلمالء أن االنتظار يف التشهد أوىل 
وروى عن علي رضي اهللا عنه أنه صلى بالطائفة األوىل ركعة وبالثانية ركعتني يف ليلة اهلرير وهو قول نقل عن 

  تكليف الطائفة الثانية زيادة تشهد ال حيسب هلم اإلمالء والصحيح األول ألن يف هذا 
أما الرباعية يف احلضر فليصلي اإلمام يف الطائفة األوىل ركعتني وبالثانية ركعتني فلو فرقهم أربع فرق وصلى بكل 

  فرقة ركعة فهل حيرم االنتظار الثالث فعلى قولني 
  فإن قلنا حيرم فهل تبطل به الصالة فعلى قولني 

ذلك كما جاز باملرة األوىل والثانية والثاين ال ألنه رخصة فال يزاد على حمل النص فعلى هذا ميتنع أحدمها جيوز 
  االنتظار يف الركعة الثالثة وما قبلها جرى على وجهه

يف  وقال ابن سريج خترجيا املنع خيتص بالركعة الرابعة فإن االنتظار يف الثالثة هو االنتظار الثاين لإلمام بدال من انتظاره
التشهد إال أن املنتظر يف التشهد مث هو املنتظر يف القيام بعينه وهاهنا املنتظر ثانيا غري املنتظر أوال وهذا ال يقدح يف 

  الصالة وهو متجه 
أما اجلمعة ففي إقامتها على هذا الوجه وجهان ووجه املنع أن العدد فيها شرط فكيف ينفرد اإلمام بالثانية مع 

  وىل إىل عود الفرقة الثانية انفضاض الفرقة األ

  فرعان

  
األول يف وجوب رفع السالح يف هذه الصالة وصالة عسفان قوالن والوجه أن يقال إن كان يف البعد عن السالح 
خطر ظاهر فهو حمرم يف الصالة وغريها وإن كانت املوضوعة واحملمولة واحدة لتيسر أخذها يف احلال فال حيرم وإن 

الح خلل فهذا حمل اجلزم ففي وجوب األخذ به واستحبابه تردد وكيف ما كان فال تبطل مل يظهر يف تنحية الس
  الصالة بتركه ألن العصيان ال يتمكن من نفس الصالة 

الثاين يف السهو وال شك أن سهو الطائفة األوىل يف الركعة األوىل وسهو الطائفة الثانية يف الركعة الثانية لإلمام 



  وىل يف ركعتهم الثانية غري حممول النفرادهم حممول وسهو الطائفة األ
ومبدأ االنفراد آخر الركعة األوىل وهو رفع اإلمام رأسه من السجود أو أول الركعة الثانية وهو اعتداله يف القيام 

  فيه وجهان 
ىل آخر األمر أما سهو الطائفة الثانية يف ركعتهم الثانية وهم على عزم اللحوق باإلمام فيه وجهان ينظر يف أحدمها إ

  ويف الثاين إىل صورة التفرد يف احلال
  ومها جاريان يف املزحوم إذا سها وقت التخلف وفيمن انفرد ركعة وسها مث انشأ القدوة يف الثانية على أحد القولني 

  النوع الرابع صالة شدة اخلوف

  
الة رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وذلك إذا التحم الفريقان ومل حيتمل ختلف طائفة عن القتال فال سبيل إال الص

وغري مستقبليها إمياء بالركوع والسجود وال حتتمل فيها الصيحة والزعقة لالستغناء عنها وال حتتمل الضربات 
الكثرية من غري حاجة وحتتمل القليلة مع احلاجة ويف الكثرية مع احلاجة ينظر فإن كان يف أشخاص فيحمتل ما ال 

   شخص واحد فال حيتمل لكونه عذرا نادرا يتواىل منها وإن كان يف
وفيه قول إنه حيتمل يف املوضعني وهو منقاس ألن الواحد أيضا قد يدفع عن نفسه يف بسالحه ودرعه فيحتاج إىل 

  املواالة 
  وفيه قول ثالث إنه ال حيتمل يف األشخاص أيضا لندور احلاجة وضيق باب الرخصة 

مهما ألقاه عقيب التلطخ فإن أمسكه خمتارا لزمهالقضاء وإن كابه حاجة إىل ومما حيتمل أيضا تلطخ السالح بالدم 
  اإلمساك فظاهر كالم األصحاب وجوب القضاء أيضا لنذور العذر 

واألقيس أن ال حيب ألن أصل القتال وإن كان نادرا أحلق باألعذار العامة يف إسقاط القضاء مع اإلمياء وترك 
  االستقبال 

  هذه كيفية الصالة 

  النظر اآلن يف السبب املرخصو

  
  وهو خوف خمصوص ويتبني خصوصه مبسائل 

األوىل لو اهنزم املسلمون مل يصلوا صالة اخلوف إال إذا كان الكفار فوق الضعف فعند ذلك جيوز وإال فاهلزمية حمرمة 
  م ألنه ال خوف والرخص ال تستفاد باملعاصي فأما إذا اهنزم الكفار مل جيز لنا صالة اخلوف يف اتباع أقفيته

الثانية القتال املباح كالواجب يف الترخص وذلك كالذب عن املال وقد نقل عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو ركبه 
  سيل ومل ينج ما له إال بصالة اخلوف مل يصل وظاهر النصوص اجلديدة خالفه 
س قال عليه الصالة والسالم من قتل وخرج من هذا أن قتل الصائل على املال ال جيوز وهو بعيد ألن املال كالنف

  دون ماله فهو شهيد
الثالثة لو تغشاه حريق أو غرق أو تبعه سبع أو مطالب بالدين وهو معسر خائف من احلبس عاجز عن بينة اإلعسار 



فله صالة اخلوف وكذا من هرب من حق القصاص يف وقت يتوقع من التأخري سكون الغليل وحصول العفو هكذا 
  ب ذكره األصحا

  فرع

  
لو خاف احملرم فوات الوقوف بعرفة فيصلي مسرعا يف مشيه على وجه ويترك الصالة على وجه وتلزمه الصالة 

  ساكنا على وجه ومن ومنشؤ التردد أنه من قبيل طلب شيء أو خوف فوات يف حمصل 
جوب القضاء قوالن الرابعة لو رأى سوادا فظنه عدوا ال يطاق فصلى صالة شدة اخلوف فإذا هو إبل تسرح ففي و

  مشهوران ينظر يف أحدمها إىل حتقق اخلوف ويف الثاين إلىاخلطأ يف السبب 
والقوالن جاريان يف كل سبب جهله ولو عرفه لبطل اخلوف كجهله حبصن على القرب منه أو هنر حائل بينه وبني 

  عدوه 

  فرعان

  
افعي ال يصح ولو انقطع اخلوف فنزل وصلى األول لو ركب يف أثناء صالته هلجوم خوف فبين على صالته قال الش

  بقية صالته متمكنا صحت فظن املزين أن الفرق كثرة أفعال الركوب واعترض بأن ذلك خيتلف باألشخاص 
وقيل سببه أنه شرع يف صالة تامة فال يتممها على النقصان وهو منقوض مبن مرض يف أثناء صالته فإنه يقعد يف 

ي اهللا عنه ما إذا بادر الركوب أخذا باحلزم مع إمكان إمتام البقية قبل الركوب فإن البقية ولكن أراد الشافعي رض
فرض حتقق اخلوف أو انقطاعه فال فرق بني النزول والركوب بل إن قل فعله مع احلاجة مل يضر وإن كثر مع احلاجة 

  فوجهان كما يف الضربات املتوالية
عند مفاجأة القتال وليس جائزا يف حالة االختيار خبالف الثياب الثاين لبس احلرير وجلد الكلب واخلنزير جائز 

  النجسة ويف جلد الشاة امليتة وجهان يبتنيان على أن حترمي لبس جلد الكلب للتغليظ أو لنجاسة العني 
وكذلك يف جتليل اخليل جبل من جلد الكلب تردد والظاهر جوازه ويف االستصباح بالزيت النجس قوالن فأما 

  رض بالزبل فجائز ملسيس احلاجةتسميد األ
  كتاب صالة العيدين

  
وهي سنة مؤكدة على كل ما يلزمه حضور اجلمعة واألصل فيه اإلمجاع والفعل املتواتر من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  قيل أراد به صالة عيد النحر } فصل لربك واحنر { وسلم وقوله تعاىل 
  وطردوا ذلك يف مجيع الشعائر  وذهب اإلصطخري إىل أهنا من فروض الكفايات

  وأقل هذه الصالة ركعتان كسائر النوافل والتكبريات الزائدة ليست من أبعاضهافال يتعلق بتركها سجود السهو 
  ووقتها ما بني طلوع الشمس إىل زواهلا 

ا يف وشروطها كشرط سائر الصلوات وقال يف القدمي شرطها كشرط اجلمعة إال أن خطبتها تتأخر وحيوز أداؤه
  اجلبانة البارزة من خطة البلد 



  فأما األكمل فنذكر سوابقه ولواحقه على ترتيب الوجود وله سنن 
األوىل إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر يستحب التكبريات املرسلة إىل أنيتحرم اإلمام بصالة العيد فالناس 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبحون مكربين حيث كانوا ويف الطريق رافعي أصواهتم كذلك كان يفعل 
  ونص يف موضع أهنم يكربون إىل خروج اإلمام وقيل إنه قول آخر 

  والصحيح أن املراد به حترم اإلمام ألنه يتصل به غالبا ونقل نص آخر أنه يدوم إىل آخر اخلطبة
ن يتميز هذا الشعار وهل تستحب هذه التكبريات إدبار الصلوات ليلة العيد وصبيحته فعلى وجهني ووجه املنع أ

  عن شعار التكبريات املقيدة يف عيد النحر كما سيأيت 
  الثانية إحياء ليليت العيد قال عليه الصالة والسالم من أحيا ليليت العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب

  الثالثة الغسل بعد طلوع الفجر 
  أما قبله فهل جيزئ فيه وجهان 
  ألن أهل القرى يبكرون ليال فيعر عليهم الغسل بعد اخلروج فيجعل مجيع الليل وقتا أحدمها ال كاجلمعة والثاين نعم 

  الرابعة التطيب والتزين بالثياب البيض للقاعد واخلارج ألنه يوم السرور 
  وأما العجائز فيخرجن يف ثياب البذلة

  وقال أبو حنيفة ال خيرجن 
  وحيرم على الرجال التزين باحلرير واإلبريسم احملض 

  فيه مسائلو

  
األوىل املركب من اإلبريسم وغريه فيه طريقان منهم من نظر إىل القلة والكثرة يف الوزن ومنهم من نظر إىل الظهور 

  فأحل اخلز وحرم العتايب
الثانية الثوب املطرز واملطرف بالديباج مباح كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوب كذلك واحملشو باإلبريسم 

إذ ال يعد البسه البس حرير فإن كانت البطانة من حرير مل جيز ألنه مل حيرم بسبب اخليالء بل ألنه ترفه  واحلرير مباح
  يف خنوثة ال تليق بشهامة الرجال وأمر احلرير أهون من الذهب إذ املطرف بغري حاجة جائز واملضبب غري جائز 

  ء خالف تلقيا من املفاخرةالثالثة افتراش احلرير حمرم على الرجال ويف حترميه على النسا
  ويف حترمي إلباس الصبيان الديباج خالف من حيث إن شهامة الصيب ال تأيب ذلك 

الرابعة حيث حرمنا احلرير أحبناه حلاجة القتال وحلاجة احملكة مع السفر ولو انفردت عن السفر وأمكن التعهد ففيه 
  حلمزة يف احلرير حلكة كانت به ومل ختصص السنة خالف ووجه اجلواز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص

  اخلامسة إذا اغتسل وتزين وتطيب فليقصد الصحراء ماشيا فهو أوىل من الركوب 
وليبكر يف عيد األضحى ليتسع وقت األضحية بعد الصالة وليستأخر قليال يف الفطر ليتسع تفرقة الصدقات وليفطر 

  لنحر حىت يصلي يف عيد الفطر قبل الصالة وليمسك يف عيد ا
والصالة يف الصحراء أفضل إال مبكة فإن اتسع املسجد ببلد آخر فوجهان أحدمها املسجد أوىل كمسجد مكة 

  والثاين ال ألن مكة خمصوصة بالشرف 
السادسة ينبغي أن خيرج القوم قبل اإلمام ينتظرونه وال بأس لوصلوا متنفلني فإذا خرج اإلمام حترم بالصالة ومل 



ا فإذا انتهى إىل املصلى نودي الصالة جامعة وحترم بالصالة فيقرأ دعاء االستفتاح أوال مث يكرب سبعا سوى ينتظر أحد
تكبرية اإلحرام واهلوي ويقول بني كل تكبريتني سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإذا فرغ منهاتعوذ 

ئدة كما مضى مث يقرأ الفاحتة وسورة اقتربت ويستحب رفع اليدين وقرأ الفاحتة وسورة ق ويف الثانية يكرب مخسا زا
  يف هذه التكبريات 

  وقال أبو حنيفة التكبريات الزائدة ثالثة يف كل ركعة 
  وقال مالك يف األوىل ستة ويف الثانية مخسة وهو مذهب ابن عباس 

  السابعة اخلطبة بعد الصالة وهي كخطبة اجلمعة إال يف شيئني 
  يكرب قبل اخلطبة األوىل تسع تكبريات وقبل الثانية سبع تكبريات علىمثال الركعتني أحدمها أنه 

الثاين أن اخلطيب يف اجلمعة كما صعد جلس لسماع األذان وهاهنا جيلس لالستراحة إذ ال أذان وقال أبو إسحاق 
  املروزي ال جيلس هاهنا 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج من طريق الثامنة إذا فرغ من اخلطبة انصرف إىل بيته من طريق آخر كا
  ويعود من طريق 

  فقيل كان حيذر من مكائد املنافقني وقيل ليستفىت يف الطريقني وقيل كانيسلك أطول الطريقني يف الذهاب ألنه قربة 
لتأسي به يف مث من شارك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه املعاين تأسى به ومن مل يشاركه يف السبب ففي ا

  احلكم وجهان 
التاسعة يستحب يف عيد النحر رفع الصوت بالتكبري عقيب مخس عشرة مكتوبة أوهلا الظهر من يوم العيد وآخرها 

  الصبح من آخر أيام التشريق وهو مذهب ابن عباس
  وفيه قوالن آخران 

  العصر آخر أيام التشريق أحدمها أنه يستحب عقيب ثالث وعشرين صالة أوهلا الصبح من يوم عرفة وآخرها 
  اآلخر أنه يدخل وقته عقيب صالة املغرب ليلة النحر ومل يتعرض يف هذا النص لألخري 

والقول الثاين يف الثالث مذهب عمر وعلي رضي اهللا عنهما وإحدى الروايتني عن ابن عمر وابن مسعود ومذهب 
  املزين واختيار ابن سريج 

  داه حكاية ملذهب الغري وقيل مذهب الشافعي هو األول وما ع

  مث اختلفوا يف أربع مسائل

  
األوىل أن إرسال هذه التكبريات يف هذه األيام هل يستحب من غري صالة كما اختلفوا يف أن التكبريات املرسلة 

  ليليت العيدين هل تستحب عقيب الصالة 
  الثانية أهنا تستحب عقيب الفرائض وعقيب النوافل قوالن 

  الة هذه األيام يف غريها فال يكرب ولو قضيت فيها كرب الثالثة لو قضيت ص
والتكبري مقضي أو مؤدى فيه قوالن فإن قلنا مؤدى فلو قضى فيها صالة غري هذهاأليام كرب عقيبها وإن قلنا مقضية 

  فال 
القدوة الرابعة إذا كرب اإلمام خلف صالة على خالف اعتقاد املقتدي فقد تردد ابن سريج يف أنه هل يوافق بسبب 



  كما يوافق يف القنوت من حيث إن توابع الصالة من الصالة 
  وكيفية هذه التكبريات أن يقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثا نسقا 

  وقال أبو حنيفة مرتني 
الدين مث يقول بعده كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خملصني له 

  ولو كره الكافرون ال إله إال اهللا وحده صدق وعده ونصرعبده وهزم األحزاب وحده ال إله إال اهللا واهللا أكرب 

  فروع أربعة

  
األول لو ترك تكبريات الركعة ناسيا وتذكرها بعد القراءة فاملنصوص جديدا أنه ال يكرب لفوات وقته وقال يف القدمي 

  يكرب لبقاء القيام 
  ب من طرد القول القدمي يف تدارك دعاء االستفتاح ومن األصحا

  الثاين إذا فات صالة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال 
  أحدمها ال يقضي الثاين يقضي ولكن يوم احلادي والثالثني إن فات يوم الثالثني
  دا ألنه حيتمل هذا اليوم األداء الثالث يقضي طول هذا الشهر الرابع أنه يقضي أب

  وقد سبق نظريه يف النوافل 
الثالث إذا شهدوا على اهلالل قبل الزوال أفطرنا وصلينا وإن أنشأوا الشهادة بعد الغروب يوم الثالثني مل يصغ 

  إليهم إذ ال فائدة إال ترك صالة العيد وإن أنشأوا بني الزوالوالغروب أفطرنا وبان فوات العيد 
أو يوم احلادي والثالثني فيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل املبادرة ويف الثاين إىل أن  فإن رأينا قضاءها فبقية اليوم أوىل

تشبه وقت القضاءباألداء وفيه وجه أنا نفطر وال حنكم بفوات الصالة فإن الغلط ممكن وهذا شعار عظيم ال ميكن 
  تفويته فيصلي يوم احلادي والثالثني بنية األداء 

كن عدلوا بالليل ففي فوات الصالة وجهان أحدمها ال ألن النظر إىل وقت التعديل أما إذا شهدوا قبل الغروب ول
  وقد عدل يف غري وقته والثاين أن النظر إىل وقت الشهادة

الرابع إذا كان العيد يوم اجلمعة وحضر أهل القرى ممن يبلغهم النداء فالقياس أنه ال جيوز هلم االنصراف حىت يصلوا 
  اجلمعة 

ن الصحيح اجلواز ورووا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرخص ألهل السواد وقال العراقيو
  يف مثل هذا اليوم يف االنصراف

  كتاب صالة اخلسوف
  

  وهي سنة يف سائر األوقات ألن هلا سببا خالفا أليب حنيفة 
الناس إهنا كسفت ملوته فخطب  وملا مات إبراهيم ولد النيب عليه الصالة والسالم كسفت الشمس فقال بعض

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آليتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 
  رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا والصالة

أ الفاحتة مث يركع على مث أقل هذه الصالة ركعتان ينوي فيها صالة اخلسوف مث يقرأ الفاحتة مث يركع مث يعتدل فيقر



ترتيب سائر الصلوات وكذلك يفعل يف الثانية ويف كل ركعة قيامان وركوعان فلو متادى اخلسوف جاز أن يزيد 
  ثالثا ورابعا على أحد الوجهني إذ روى أمحد بن حنبل أن الركوع يف كل ركعة ثالث فليحمل على صورة التمادي 

  والقياس املنع إن مل يصح اخلرب
وجهان يف أنه بعد الفراغ هل يستأنف صالة أخرى عند التمادي وكذا الوجهان يف أنه هل يقتصر على وكذا ال

  ركوع واحد إن أسرع االجنالء 
فأما األكمل فهو أن يقرأ يف القومة األوىل بعد دعاء االستفتاح سورة الفاحتة والبقرة ويف الثانية الفاحتة وآل عمران 

  ويف الرابعة املائدة أو مقدارها من القرآن وذلك بعد الفاحتة يف كل قومةويف الثالثة الفاحتة والنساء 
  فأما الركوع فيسبح يف األول مقدار مائة آية ويف الثاين بقدر مثانني ويف الثالث بقدر سبعني ويف الرابع بقدر مخسني 

ف أن القعدة بني السجدتني وأما السجدات فال يطوهلا ونقل البويطي عنه أهنا على قدر الركوع الذي قبله وال خال
  ال تطول

مث إذا فرغ من الصالة يستحب أن خيطب خطبتني كما يف العيد إال أنه ال جيهر يف الكسوف بالقرآن ألنه هناريوجيهر 
  باخلسوف ألنه بالليل 

  واجلماعة فيها مسنونة غري واجبة 

  فروع ثالثة

  
ال يكون مدركا ألن األصل هو األول وقال صاحب  األول املسبوق إذا أدرك الركوع الثاين نقل البويطي أنه

  التقريب يصري مدركا للقومة اليت قبلها فبقي عليه قيام واحد وركوع واحد واألول أصح
الثاين تفوت صالة الكسوف باالجنالء وبغروب الشمس كاسفة وتفوت صالة اخلسوف باالجنالء وبطلوع قرص 

  سفا ألن الليل باق وسلطان القمر يف مجيعه الشمس وال تفوت غروب القمر يف جنح الليل خا
  وهل تفوت بطلوع الصبح فيه قوالن اجلديد أنه ال تفوت لبقاء سلطنة القمر بدوام الظلمة 

  الثالث إذا اجتمع عيد وخسوف وخيف الفوات فالعيد أوىل وإن اتسع الوقت فقوالن 
عيد أولىألنه سنة مؤكدة رمبا يعوض عنها عائق أحدمها اخلسوف أوىل ألنه على عرض الفوات باالجنالء والثاين ال

  ولو أنكر منجم وجود الكسوف يوم العيد مل نرده على قولنا إن اهللا على كل شيء قدير 
ولو اجتمع كسوف ومجعة قدمنا اجلمعة إن خفنا فواهتا وإال فقوالن كما يف العيد مث قال الشافعي رضي اهللا عنه 

تعرض فيها للكسوف وللجمعة حىت ال يطول الوقت وال بأس بوقوع خيطب للجمعة والكسوف خطبة واحدة ي
  اخلطبة قبل صالةالكسوف ألهنا ليست من شرائطها وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف 

  ولو اجتمع جنازة مع هذه الصلوات فهي مقدمة إال مع اجلمعة عند ضيق الوقت ففيه خالف واألصح تقدمي اجلمعة 
  أن اجلمعة هلا بدل ووجه تقدمي اجلنازة 

  مث قال الشافعي وال يربز بالناس ألنه رمبا يفوت بالربوز وال يصلى لغري اخلسوفني من اآليات كالزالزل وغريها
  كتاب صالة االستسقاء

  
  وهي سنة عرفت من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو حنيفة بدعة 



عنده صالة االستسقاء ولو أخربنا أن طائفة من املسلمني ابتلوا به  وسببها أن ينقطع ماء السماء أو العيون فتستحب
  فيسن لنا أن نستسقي هلم ألن املسلمني كنفس واحدة 

مث إن سقوا يوم اخلروج فذاك وإن متادى كررنا ثانيا وثالثا كما يراه اإلمام فإن سقواقبل االستسقاء خرجوا للشكر 
  ذا يف أدائها لالستزادة يف النعمة واملوعظة ويف أداء الصالة للشكر وجهان وك

  مث أقل هذه الصالة كأقل صالة العيد ووقتها وقتها 
وأكملها أن يأمر اإلمام الناس بالتوبة واخلروج من املظامل وأن يستحل بعضهم بعضاويأمرهم بالصوم ثالثة أيام مث 

  خيرجون يف الرابع يف ثياب بذلة وختشع خبالف العيد 
  ويف إخراج البهائم قصدا تردد وال بأس خبروج أهل الذمة وحيازون إىل جانب  ويستحب إخراج الصبيان

الشتماهلا } إنا أرسلنا نوحا { ومن أصحابنا من قال هي كصالة العيد إال أنه يبداللسورة يف إحدى الركعتني فيقرأ 
  } يرسل السماء عليكم مدرارا { على قوله تعاىل 

ما يف العيد لكن يبدل التكبريات باالستغفار مث يلحقه بالدعاء يف اخلطبة الثانية مث خيطب اإلمام بعد الفراغ خطبتني ك
ويستقبل القبلة فيهما ويستدبر الناس مث حيول رداءه تفاؤال بتحويل احلال وتأسيا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فيقلب األعلى إىل األسفل واليمني إىل اليسار والظاهر إىل الباطن
  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخيصة فتعذر عليه ملا حاول قلبها من األعلى إىل األسفل فترك وكان على رس

  فرأى الشافعي رضي اهللا عنه يف اجلديد اإلتيان مبا هم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل
ا جملال طبقا سحا دائما ويستحب أن يدعو يف اخلطبة األوىل ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدق

اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني اللهم إن بالعباد والبالد من الألواء والضنك واجلهد ما ال نشكو إال إليك 
اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء اللهم ارفع عنا اجلهد واجلوع والعري واكشف 

  للهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا واهللا أعلمعنا ما ال يكشفه غريك ا
  كتاب اجلنائز 

  
والنظر فيه يتعلق بآداب احملتضر وبعسل امليت وتزيينه وتكفينه ومحل جنازته والصالة عليه ودفنه والتعزية والبكاء 

  عليه 
  فتجري فيه على ترتيب الوجود اعتيادا 

  القول يف احملتضر

  
  ف على املوت فليستقبل به القبلة وهو أن يلقى على قفاه وأمخصاه إىل القبلة من أشر

وقيل إنه يلقى على جنبه األمين كما يفعل به يف حلده ويستحب أن يلقن كلميت الشهادة برفق من غري إضجار وأن 
  تتلى بني يديه سورة يس 

 عليه وسلم ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن وليكن هو يف نفسه حسن الظن باهللا عز وجل قال رسول اهللا صلى اهللا
  الظن باهللا 

مث إذا فاضت نفسه تغمض عيناه ويشد حلياه بعصابة كيال يتشوه خلقه وتلني مفاصله كيال يتصلب ويصان عن 



الثياب املدفئة فإهنا يسرع إليه الفساد فيستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه سيف أو مرآة كيال يربو بطنه وال 
  مصحف  يوضع عليه

  القول يف الغسل

  
  والنظر يف كيفيته ويف الغاسل 

  أما الكيفية

  
  فأقله إمرار املاء على مجيع األعضاء كما يف اجلنابة 

ويف النية وجهان أحدمها ال جتب لتعذرها على املغسول والثاين أهنا جتب على الغاسل وإمنا امليت حمل الغسل وعلى 
  وانغسلت أعضاؤه  هذا يبتىن غسل الكافر ومن لفظه البحر

  أما األكمل فلتقدم عليه ثالثة أمور

  
األول أن ينقل إىل موضع خال على لوح مهيأ لذلك وال ينزع قميصه بل يغسل فيه وإن مست احلاجة إىل مس بدنه 
فتق الغاسل القميص وأدخل يده فيه وإن نزع القميص جاز ولكن يستر عورته إذ حيرم النظر إليها ويكره النظر إىل 

  يع بدنه إال للحاجةمج
الثاين أن حيضر ماء باردا كيال يتسارع إليه الفساد وليكن طاهرا طهورا ولو استعمل السدر يف بعض الغسالت جاز 

  لكن املتغري بالسدر ال يتأدى به الغرض خالفا أليب إسحاق املروزي 
  املاء املستعمل  وينبغي أن يعد موضعا كبريا للماء وينحيه عن املغتسل حبيث ال يصل إليه رشاش

الثالث أن يبدأ باالستنجاء فليجلس امليت وميسح يده على بطنه متحامال بقوته لتنتفض الفضالت وعنده تكون 
احملجرة متقدة فائحة بالطيب مث يرده إىل هيئة االستلقاء ويلف خرقة على يده ويغسل إحدى سوأتيه مبالغا فيه مث 

بدنه جناسة أزاهلا مث يتعهد أسنانه ومنخريه خبرقة نظيفة مبلولة ويكون يبدل اخلرقة ويغسل األخرى وإن كان على 
ذلك كالسواك مث يوضئه ثالثا مع املضمضة واالستنشاق فإن كانت أسنانه متراصة فال يفتحها للمضمضة بل يوصل 

تعهد شعره مبشط املاء إىل أفرة وإن كانت مفتوحة ففي إيصال املاء إىل داخل الفم تردد خيفة منتسارع الفساد مث ي
  واسع األسنان احترازا عن النتف مث يبتدأ بالغسل 

وكيفيته أن يضجعه على جنبه األيسر ويصب املاء على شقه األمين مبتدئا من رأسه إىل قدمه مث يضجعه على الشق 
خلروج  األمين وكذلك يفعل بالشق األيسر وهي غسلة واحدة مث يفعل ذلك ثالثا ومير يف كل نوبة اليد على بطنه

الفضالت فإن حصل النقاء بثالث فذاك وإال فخمس أو سبع مث يبالغ يف نشفه صيانة للكفن عن الرطوبة ويستعمل 
  قدرا من الكافور لدفع اهلوام 



  فرعان

  
  أحدمها لو خرجت منه جناسة بعد الغسل ففيه ثالثة أوجه أحدمها أنه يعيد الكل 

  قتصر على إزالة النجاسة الثاين أنه يعيد الوضوء دون الغسل الثالث ي
الثاين لو احترق مسلم وكان يف غسله ما يهرئه ميمناه ولو كان عليه قروح وغسله يسرع إليه الفساد غسلناه ألن 

  مصريه إىل البلى 

  النظر الثاين يف الغاسل

  
ة وجيوز مبلك وجيوز للرجال غسل الرجال وللنساء غسل النساء وعند اختالف اجلنس فال جيوز إال بزوجية أو حمرمي

  اليمني للسيد يف أمته ومستولداته وهل وجيوز هلما غسل السيد فوجهان 
  أحدمها نعم كالزوجة والثاين ال ألهنما صارتا أجنبيتني بالعنق واالنتقال إىل الورثة 

  فرعان

  
ر مع عض البصر األول لو ماتت امرأة ومل جتد إال رجال أجنبيا أو مات رجل ومل جيد إال أجنبية توىل الغسل من حض

  وكذا اخلنثى يتوىل غسله إما الرجال وإما النساء استصحابا حلكم الصغر
  وقيل يتيمم يف هذه الصور وفقد الغاسل كفقد املاء وهو بعيد 

الثاين إذا ازدحم مجع يصلحون للغسل على امرأة فالبداية بنساء احملارم مث بعدهن باألجنبيات مث بالزوج مث برجال 
  ب احملارم كترتيبهم يف الصالة هذه طريقة املراوزة احملارم وترتي

وذكر العراقيون وجها يف تقدمي الزوج على نساء احملارم ألنه ينظر إىل ما ال ينظرون إليه ووجها يف تقدمي رجال 
  احملارم على الزوج ألن النكاح منقطع باملوت وال شك أن املسلم األجنيب أوىل من القريب املشرك

  ا فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل هنا إذا تنافسو
قال الشيخ أبو حممد الترتيب بني الرجال والنساء واجب ال يدخله اخلرية أما التواكل بني الرجال أو بني النساء فغري 

  ممتنع 

  القول يف التزيني

  
  ويف قلم أظفار امليت وحلق شعره الذى كان حيلقه ندبا يف حال احلياة قوالن 

ب لقوله عليه الصالة والسالم افعلوا مبوتاكم ما تفعلون بأحيائكم والثاين ال ألن حكم املوت شامل أحدمها يستح
  ألجزائه فال يفصل منه شئ 



  أما احملرم فال حيلق شعره وال خيمر رأسه إن كان رجال ووجهه إن كانت امرأة وال يقرب طيبا 
ها حترز عن الرجال أو تفجع على الزوج وقد فات ويف صيانة املعتدة عن الطيب وجهان ووجه الفرق أن امتناع

  باملوت 

  القول يف التكفني

  
وأحب الثياب إىل اهللا البيض ولبكن جنسه القطن أو الكتان أما احلرير فيحرم على الرجال ويكره للنساء ألجل 

  السرف 
   وأقل الكفن ثوب واحد ساتر جلميع البدن فلو أوصى مبا دون ذلك مل ينفذ ألنه حق الشرع

فأما الثاين والثالث فهو حق امليت ينفذ وصيته يف إسقاطها والصحيح أن الورثة يلزمهم الثاين والثالث وهل للغرماء 
  املنازعة فيها 

فيه وجهان أحدمها نعم ألن تربئه ذمته أوىل من الزيادة على واحد والثاين ال ألن ذلك من جتمله بعد املوت فهو 
  كعمايتة ودراعته يف حال حياته

  فأما املرأة إن مل ختلف ماال فهل جيب على زوجها جتهيزها فوجهان 
أحدمها ال ألن النكاح قد انتهى الثاين نعم ألن النكاح قد استقر وأوجب اإلرث وهذه آخر حاجاهتا يف الكسوة فإن 

  ه ثوب واحد مل نوجب على الزوج فتكفني كل فقري من بيت املال ولكن بثوب واحد أو بثالثة فيه وجهان الظاهر أن
أما األكمل فهو الثالث يف حق الرجال والزيادة إىل اخلمس جائز من غري استحباب ويف حق النساء مستحب 

  والزيادة على اخلمس سرف على اإلطالق 
مث إن كفن يف مخس فعمامة وقميص وثالث لفائف وإن كفن يف ثالث فثالث لفائف من غري قميص وال عمائم كلها 

  سوابغ
مخس فإزار ومخار وثالث لفائف ويف قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت يف ثالث فثالث لفائف وإمنا  وإن كفنت يف

  التردد يف القميص إذا كفنت يف مخس 
أما كيفية اإلدراج يف الكفن فأن يفرش اللفافة العليا ويذر عليها احلنوط ويبسط عليها الثانية ويذر عليها احلنوط 

نوط ويوضع امليت عليها مث يأخذ قدرا صاحلا من القطن احلليج ويلف قدرا منه ويدسه ويبسط الثالثة ويزاد يف احل
يف األليتني مث يبسط عليه قدرا عريضا من القطن ويشد األليتني ويستوثق كيال خيرج منه خارج مث يعمد إىل املنافذ 

  عليه  من العني والفم واألنف واألذن ويلصق بكل موضع قطنه عليها كافور مث يلف الكفن
ويستحب أن يبخر الكفن بالعود وهو أوىل من املسك ويف كون احلنوط واجبا أو مستحبا وجهان والصحيح أنه 

  مستحب 

  القول يف محل اجلنازة

  
واألوىل أن حيمله ثالثة ويكون السابق بني العمودين فإن مل يستقل حبمل اخلشبتني فرجالن من جانبيه وهو بني 

  العمودين فيكونون مخسة 



قال أبو حنيفة احلمل بني العمودين بدعة ومن أراد أن حيمل اجلنازة فليحملها من مجيع جوانبها فيحمل على عاتقه و
  األمين مقدمة اجلنازة مث يرجع إىل مقابله من مؤخرهتا مثيفعل ذلك بالشق اآلخر 

  مث املشي أمام اجلنازة أفضل عندنا 
  وقال أبو حنيفة خلفها أفضل 

  راكبا فخلفها وإن كان ماشيا فأمامها  وقال أمحد إن كان
واملشي أفضل من الركوب واإلسراع باجلنازة أوىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كان خريا فإىل خري 

  تقدمونه وإن كان غري ذلك فبعدا ألهل النار 

  القول يف الصالة على امليت

  
  والنظر يف أربعة أطراف 

  األول فيمن يصلى عليه

  
  ميت مسلم ليس بشهيد فهذ ثالثة قيود  وهو كل

  القيد األول امليت

  
وفيه مسألتان األوىل لو صادفنا عضو آدمي واحتمل كون صاحبه حيا مل نصل عليه وإن قطع مبوت صاحبه غسلناه 

  وصلينا عليه وواريناه خبرقة ودفناه وتكون هذه الصالة على امليت الغائب 
  ا وجد النصف األكرب فإنه ال جتوز الصالة على الغائب عنده وقال أبو حنيفة ال يصلى عليه إال إذ

الثانية السقط إن خرج واستهل فهو كالكبري وإن مل يظهر عليه التخطيط فيوارىفي خرقة وال يغسل وال يصلى 
  عليه ألنه مل يتحقق حياته 

وح والثاين ال يغسل وال وإن ظهر شكل اآلدمي ففيه ثالثة أقوال أحدها أنه كالكبري استدالال بالشكل على الر
يصلى عليه ألنه مل حتقق حياته والثالث أنه يغسل وال يصلى عليه والدفن جيب قوال واحدا والكفن ال جيب إكماله 

  إال إذا أوجبنا الصالة وإن اختلج بعد االنفصال قليال مث سكن فاخلالف هاهنا مرتب وأوىل بأن يعتقد حياته 

  القيد الثاين

  
  قط على كافر وال على مبتدع يكفر يف بدعته وإن كان الكافر حربيا فال جيب دفنه  اإلسالم فال يصلى

  وأما الذمي فتحرم الصالة عليه ولكن دفنه وتكفينه من فروض الكفايات وفاء بالذمة 
  ويف كالم الصيدالين إشارة إىل أنه كاحلريب إذ مل يبق له ذمة بعد املوت 



  فرع

  
ركني نغسلهم ونكفنهم تقصيا عن الواجب مث عند الصالة منيز املسلمني عن إذا اختلط موتى املسلمني باملش

  الكافرين بالنية
  القيد الثالث الشهادة فال يغسل شهيد وال يصلى عليه 

والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار يف وقت قيام القتال فهذه ثالثة معان فإن كان يف قتال أهل البغي أو 
لكفار أو مات بعد انقضاء القتال جبراحة مثخنة أصابته يف القتال أو قتله احلريب اغتياال من مات حتف أنفه يف قتال ا

  غري قتال ففي الكل قوالن 
  أحدمها يثبت له حكم الشهادة لالشتراك يف املعىن والثاين ال ألن لكل وصف من هذه األوصاف أثرا 

املسلمني فمات فهو شهيد وال خالف أن اجملروح  وال خالف أن من أصابه يف القتال سالح مسلم أو وطأته دواب
إذا كان يتوقع حياته فمات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد وإمنا القوالن فيمن يقطع بأنه ميوت إذا بقيت فيه حياة 

  مستقرة 
هادة فأما القتيل ظلما من مسلم أو ذمي أو املبطون أو الغريب إذا مات فهؤالء يصلىعليهم وإن ورد فيهم لفظ الش

  والقتيل باحلق قصاصا أو حدا ليس بشهيد 

  فرعان

  
  أحدمها تارك الصالة إذا قتل يصلى عليه 

  قال صاحب التلخيص يطمس قربه وال يكفن وال يصلى عليه حتقريا له وهو بعيد 
  الثاين قاطع الطريق إذا صلب قيل ال يصلى عليه تغليظا والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه 

  مصلوبا حىت يتهرى فالطريق أن نقتله أوال ونغسله ونصلي عليه ونصلبه يف كفنه وكأن اهلواء قربه وإن قلنا إنه يترك 
  وإن قلنا يقتل مصلوبا فينزل بعد القتل ويصلى عليه ويدفن ومن يرى أنه يقتل مصلوبا ويبقى فال يتمكن من الصالة 

  فإن قيل فبماذا يفارق الشهيد غريه
  قلنا يف أربعة أمور 

غسل فإنه حرام يف حقه وإن كان جنبا لقوله عليه الصالة والسالم زملوهم بكلومهم ودمائهم فإهنم حيشرون األول ال
  يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فاللون لون الدم والريح ريح املسك وخرج ابن سريج وجها يف اجلنب أنه يغسل 

  من قال جائز ولكنه غري واجب الثاين الصالة عليه حرام عندنا خالفا أليب حنيفة ومن أصحابنا 
  الثالث ال يزال دم الشهادة وهل يزال سائر النجاسات فيه ثالثة أوجه 

  أحدها نعم ألن املعفو عنه أثر الشهادة
  والثاين ال ألن إزالتها يؤدي إىل إزالة أثر الشهادة 

  والثالث أنه إن كان يؤدي إىل اإلزالة فال يزال وإال فيزال 



ني يف حقه كهو يف حق غريه إال أن الثياب امللطخة بالدم ال ينزع ولو نزعه الوارث أو أبدله فال األمر الرابع التكف
  مينع وأما الدرع والثياب اخلشنة فال شك يف نزعها 

  الطرف الثاين فيمن يصلي

  
  والنظر يف صفة اإلمام وموقفه 

حىت يقدم صيب مراهق على امرأة والوايل يقدم  أما الصفة فاألوىل بالصالة القريب وال يقدم على القرابة إال الذكورة
  على القريب يف القدمي 

مث ترتيب األقارب أن يبدأ باألب مث اجلد مث االبن مث العصبات على ترتيبهم يف الوالية مث يف تقدمي األخ من األب 
  واألم على األخ من األب طريقان 

لقرابة النساء مدخال يف الصالة وكذلك إذا فقدنا  أحدمها أن فيه قولني كما يف النكاح والصحيح التقدمي ألن
  العصبات قدمنا ذوي األرحام واألوىل تقدمي املعتق عليهم كما يف اإلرث 

  فرعان

  
أحدمها أن السن والفقه إذا تعارضا يف أخوين قالت املراوزة األفقه أوىل كما يف سائر الصلوات وقال العراقيون نص 

ل على أن السن أوىل ونصه يف سائر الصلوات يدل على أن الفقه أوىل ففي الشافعي رضي اهللا عنه هاهنا يد
املسألتني قوالن بالنقل والتخريج ووجه تقدمي السن هاهنا أن املراد الدعاء وقد قال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا 

  يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة املسلم 
املسألتني وجهان ولعل التسوية أوىل لتعادل اخلصال وعند  الثاين عبد فقيه وحر غري فقيه وأخ رقيق وعم حر ففي

  التسوية ال مرجع إال إىل القرعة أو التراضي 
فأما املوقف فليقف اإلمام وراء اجلنازة عند صدر امليت إن كان رجال وعند عجيزة املرأة كأنه حياول سترها عن 

ي على اإلمام وأوىل باجلواز ألن الغائب قد يصلى القوم فلو تقدم على اجلنازة ففيه خالف مرتب على تقدم املقتد
  عليه ويكون امليت وراء املصلي وإن كان ذلك بسبب احلاجة فال بأس بإدخال اجلنازة املسجد خالفا أليب حنيفة 

  فرعان

  
  األول إذا اجتمع اجلنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصالة وجيوز أن يصلى على اجلمع 

  ويف كيفية الوضع وجهان 
  األصح أنه يوضع الكل بني يدي اإلمام على هذه الصورة 
  الثاين أنه يوضع صفا مادا يف ميني اإلمام على هذه الصورة 

الثاين أن قرب اجلنازة من اإلمام رتبة مطلوبة مستحق بالسبق مرة وبالتقدم يف الرتبة أخرى فيوضع الرجل أوال مث 



والرق ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة يف الصالة عليه ولو سبقت جنازة الصيب مث اخلنثى مث املرأة وال يقدم باحلرية 
امرأة فإذا أحلق رجل حنيت املرأة ولو سبق جنازة صيب ال تنحى بسبب رجل وذكر صاحب التقريب وجها أنه ينحى 

  وعند تساوي الصفات فال مرجع إال إىل القرعة أو التراضي 

  الطرف الثالث يف كيفية الصالة

  
سعةأركان النية والتكبريات األربع والسالم والفاحتة بعد األوىل والصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأقلها ت

بعد الثانية ويف الصالة على اآلل خالف والدعاء للميت بعد الثالثة ركن وهو املقصود األهم وقيل يكفي الدعاء 
  صالة على أحد الوجهني تشبيها لكل تكبرية بركعة للمؤمنني من غري ربط بامليت فلو زاد تكبرية خامسة بطلت ال

  فأما األكمل فريفع السيد يف التكبريات عندنا خالفا أليب حنيفة ويف دعاء االستفتاح والتعوذ ثالثة أوجه 
  األصح أنه ال يستحب االستفتاح ويتعوذ ألنه من توابع القراءة وال جيهر بالقراءة ليال كان أو هنارا 

  هر ليال وقال الصيدالين جي
ويف استحباب الدعاء للمؤمنني واملؤمنات عند الدعاء للميت تردد ألنه مبين على التخفيف واألصح االستحباب ومل 

  يتعرض الشافعي رضي اهللا عنه لذكر بني الرابعةوالسالم 
ر الصلوات وروى البويطي أنه يقول اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده ويف تعدد السالم خالف مرتب على سائ

واالقتصار هاهنا أوىل فيسلم بتسليمة واحدة تلقاء وجهه وقيل يسلم ملتفتا إىل ميينه وخيتم ووجهه مائل إىل يساره 
  فيدير الوجه يف تسليمه واحدة وال خالف يف أنه ال يسجد يف هذه الصالة لسهو 

  فروع ثالثة

  
كبري تبطل الصالة فهي كاالقتداء باحلنفي وإن قلنا األول إن صلى شفعوي خلف من يكرب مخسا إن قلنا إن زيادة الت

ال تبطل صحت القدوة ولكن يف املوافقة يف التكبري الزائد قوالن جاريان يف اختالف فعل اإلمام واملأموم ويف 
  القنوت وتكبريات العيدين أن األوىل املتابعة أم ال 

  الثاين املسبوق يكرب كما أدرك وإن كان اإلمام يف القراءة 
قال أبو حنيفة يصرب إىل أن يشتغل اإلمام بالتكبرية الىت يستقبلها مث ال بأس إن كان هو يقرأ بقية الفاحتة واإلمام و

يصلي على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن هذا هو أول صالة املسبوقولكن يساوق اإلمام يف التكبريات فإذا 
  ة سلم اإلمام تدارك البقية وال يبايل وإن رفعت اجلناز

الثالث لو ختلف عن اإلمام قصدا بتكبرية بطلت صالته ألهنا كركعة وإذا مل يوافق فيما بني التكبريتني ال يبقى للقدوة 
  معىن 

  الطرف الرابع يف شرائط الصالة



  
  وهي كسائر الصلوات وتتميز بأمور 

 صلى اهللا عليه وسلم األول أنه ال يشترط حضور ميت بل يصلى على الغائب خالفا أليب حنيفة صلى رسول اهللا
  على النجاشي وقد مات باحلبشة 

  وإن كانت اجلنازة يف البلد ففي صالة من مل حيضرها خالف لتيسر احلضور 
  الثاين ال يشترط ظهور امليت بل جتوز الصالة عليه بعد الدفن 
  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسكينة بعد الدفن

خرجوا ولكن تصح صالهتم وصالة الطائفة الثانية صحيحة عندنا خالفا أليب حنيفة وليس نعم لو دفنوا قبل الصالة 
  ذلك تطوعا بل هو كما لو التحقوا باجلماعة األوىل وإمنا التطوع أن يعيد اإلنسان صالة اجلنازة وذلك غري مستحب 

  مث يف مدة جواز الصالة بعد الدفن مخسة أوجه 
  أحدها أنه إىل ثالثة أيام 

  اين إىل شهر والث
  والثالث إىل امنحاق أجزائه 

  والرابع أن من كان للصالة أهال يوم موته يصلى عليه ومن ال فال 
  اخلامس أنه جيوز أبدا 

وعلى هذا فال جتوز الصالة على قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال عليه الصالة والسالم لعن اهللا اليهود 
  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  ألمر الثالث أن هذه الصالة فرض على الكفاية ويسقط الفرض بصالة أربعة من الرجال صلوا مجاعة أو آحادا ا
  وهل يسقط جبنس النساء فيه خالف 

  وقيل يكفي شخص واحد وقيل ال بد من ثالث وقيل ال بد من أربع 

  القول يف الدفن

  
  سه من السباع وتكتم رائحته الدفن من فروض الكفايات وأقله حفرة توارى بدن امليت وحتر

  وأكمله قرب على قامة رجل ربع 
واللحد أوىل من الشق قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الشق لغرينا واللحد لنا وليكن اللحد يف جهة القبلة مث توضع 

أسه اجلنازة على رأس القرب حبيث يكون رأس امليت عند مؤخر القرب فيسل الواقف داخل القرب امليت من قبل ر
  ويضعه يف اللحد 

  وقال أبو حنيفة توضع اجلنازة بني القبلة والقرب عرضا مث ترد قهقرى إىل القرب 
  مث قال الشافعي رضي اهللا عنه ال يدخل امليت قربه إال الرجل 

ا فإن كان امليت امرأة فيتوىل ذلك زوجها أو حمارمها فإن مل يكونوا فعبيدها فإن مل يكونوا فخصيان فإن مل يكونو
  فأرحام فإن مل يكونوا فاألجانب وذلك ألهنن يضعفن عن مباشرة هذا األمر 

  مث إن كان املدفون صبيا استقل به واحد فإن زاد فليكن عددهم وترا



مث يضجعون امليت على جنبه األمين يف اللحد قبالة القبلة حبيث ال ينكب وال يستلقي وحسن أن يفضي بوجهه إىل 
رأسه وال يوضع رأسه على خمدة مث ينصب اللني على فتح اللحد ويسد الفرج مبا مينع  تراب أو لبنة موضوعة حتت

اهنيار التراب عليه مث حيثو كل من دنا ثالث حثيات من التراب مث يهال التراب عليه باملساحي وال يرفع نعش القرب 
ى رأس القرب للعالمة فال إال مبقدار شرب وال جيصص وال يطني ولو صب احلصى عليه فال بأس ولو وضع حجر عل

  بأس 
مث تستطيع القبور عند الشافعي رضي اهللا عنه أفضل من تسنيمها لكن التسنيم اآلن أفضل خمالفة لشعار الروافض 

حىت ظن ظانون أن القنوت إن صار شعارا هلم كان األوىل تركه هذا بعيد يف أبعاض الصالة وإمنا خنالفهم يف هيئات 
  أمثاله مثل التختم يف اليمني و

مث األفضل أن ميكث املشيع للجنازة إىل أن يواري امليت قال صلى اهللا عليه وسلم من صلى على ميت وانصرف فله 
  قرياط من األجر ومن صلى واتبع اجلنازة وشهد الدفن فله قرياطان 

  فرعان

  
الرجلني والثالثة يف قرب األول أنه ال يدفن يف قرب واحد ميتان ما أمكن وإن اجتمع موتى يف قحط وموتان جعلنا 

واحد وقدمنا األفضل إىل جدار اللحد فيقدم األب على االبن واالبن على األم ملكان الذكورة وألنه األحسن يف 
  هيئة الوضع وال جيمع بني الرجال والنساء فإن ظهرت الضرورة جعلنا بينهما حاجزا من التراب 

اء عليه وليخرج الزائر منه إال حد كان يقرب منه لو كان حيا وال الثاين القرب حمترم فيكره اجللوس واملشي واالتك
حيل نبش القبور إال إذا امنحق أثر امليت بطول الزمان أو دفن من غري غسل فالظاهر أنه ينبش القرب ويغسل أو دفن 

  يف أرض مغصوبة وترك املالك إخراجه فإن حق احلي أوىل باملراعاة 
   القرب ولو دفن قبل الصالة صلي عليه يف

  ولو دفن قبل التكفني فوجهان 
  أظهرمها أنه ال ينبش ألن القرب ستره خبالف الغسل فإن مقصوده ال حيصل بالدفن 

  ولو دفن يف كفن مغصوب فثالثة أوجه
  أظهرمها أنه ينبش كاألرض املغصوبة وكما لو ابتلع لؤلؤة فإنه يشق بطنه ألجل ملك الغري 

  رم القيمة إن أمكن وإال فالنبش عند العجز عن القيمة ال بد منه والثاين أنه يف حكم اهلالك فيغ
  والثالث أنه إن تغري امليت وأدى إىل هتك حرمته فال ينبش وهو األقيس وإال فينبش 

  القول يف التعزية والبكاء

  
  والتعزية سنة قال عليه الصالة والسالم من عزى مصابا فله مثل أجره 

األجر والتحذير من الوزر بإفراط اجلزع وتذكري املصاب رجوع األمر كله إىل  ومقصوده احلمل على الصرب بوعد
  اهللا تعاىل 

مث يعزى الكافر بقريبه املسلم والدعاء للميت ويعزى املسلم بقريبه الكافر ويكون الدعاء للحي فيقول جرب اهللا 



بعد ثالث لقوله صلى اهللا عليه مصيبتك وأهلمك الصرب ويستحب هتيئة طعام ألجل أهل امليت وال يؤثر التعزية 
  وسلم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث 

  أما البكاء فجائز من غري ندبة ونياحة وشق جيب وضرب خد فكل ذلك حرام ألنه خيالف االنقياد لقضاء اهللا تعاىل 
ما هذا فقال إهنا رمحة وإن اللهريحم من عباده  بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعض أوالده فقال سعد

  الرمحاء 
  فإن قيل أليس قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه هكذا رواه عمر 

قلنا قال ابن عمر ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا إمنا قال يزاد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه حسبكم 
  }رى وال تزر وازرة وزر أخ{ قوله تعاىل 

  وكان الكفار يوصون بالبكاء والنياحة فلذلك زيد يف عذاهبم 
وقالت عائشة رضي اهللا عنها ما كذب عمر ولكنه أخطأ ونسي إمنا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على يهودية 

  ماتت ابنتها وهي تبكي فقال عليه الصالة والسالم إهنم يبكون عليها وإهنا تعذب يف قربها
  صالةباب تارك ال

  
  تارك الصالة يقتل قال عليه الصالة والسالم من ترك صالة متعمدا فقد كفر 

  معناه عند الشافعي استوجب عقوبة الكافر وحكم أمحد بكفره وقال أبو حنيفة خبلى وال قتل عليه 
إذا  مث الصحيح أنه يقتل بصالة واحدة إذا تركها عمدا وأخرجها عن وقت الضرورة فال يقتل بصالة الظهر إال

  غربت الشمسويف مهلة االستتابة ثالثة أيام خالف كما يف استتابة املرتد 
  وقد قيل إنه ال يقتل إال إذا صار الترك عادة له وقيل إذا ترك صالتني أو ثالثة فكل ذلك حتكم 

  مث يقتل بالسني ويصلى عليه كما يصلى على املسلمني 
  وهو حتكم ال أصل له واهللا أعلموقال صاحب التلخيص ال يرفع نعشه وال يصلى عليه 

  كتاب الزكاة 
  

  } وآتوا الزكاة { األصل فيها من الكتاب قوله تعاىل 
  ومن السنة قوله عليه السالم بين اإلسالم على مخس احلديث وقوله مانع الزكاة يف النار 

  واإلمجاع منعقد على وجوب الزكاة وهي باإلضافة إىل متعلقاهتا ستة 
  ين والتجارة واملعشرات واملعادن والفطرة زكاة النعم والنقد

  النوع األول الزكاة النعم والنظر يف وجوهبا وآدائها

  الطرف األول يف الوجوب وله ثالثة أركان 
  من جيب عليه وما جيب فيه وهو السبب والواجب 

ون وال جتب على الكافر أما من جيب عليه فال يشترط فيه عندنا إال احلرية واإلسالم فتجب الزكاة على الصيب واجملن
  والرقيق أعين الكافر األصلي 

  وأما صفة الواجب وقدره فيتبني ببيان مقادير النصاب 



وإمنا يطول النظر يف الركن الثالث وهو ما جيب فيه وله ستة شرائط أن يكون نعما نصابا مملوكا متهيئا لكمال 
  التصرف سائمة باقيا حوال 

  الشرط األول أن يكون نعما

  
  زكاة إال يف اإلبل والبقر والغنم وال زكاة يف البغال واحلمري واخليل والرقق فال 

  وقال أبو حنيفة يف كل فرس أنثى سائمة دينار 
  وال زكاة يف املتولدة من الظباء والغنم 

  وقال أبو حنيفة إن كانت األمهات من الغنم وجب الزكاة 

  الشرط الثاين أن يكون نصابا

  
  عشرين من اإلبل فما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة أما اإلبل ففي أربع و

فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض فإن مل يكن فيها بنت خماض فابن لبون ذكر وليس معه 
  شيء 

  فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون 
  فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة 

  ت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعةوإذا بلغ
  فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنت لبون 

  فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل مائة وعشرين ففيها حقتان 
  فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة 

  الصدقة ألنس بن مالك كل ذلك لفظ أيب بكر رضي اهللا عنه وأرضاه كتبه يف كتاب 
  وبنت املخاض هلا سنة وبنت اللبون هلا سنتان وللحقة ثالث وللجذعة أربع 

أما البقر فال شيء فيه حىت تبلغ ثالثني ففيها تبيع وهو الذي له سنة مث ال شيء حىت تبلغ أربعني ففيها مسنة مث ال 
  شيء حىت تبلغ ستني ففيها تبيعان 
  ني تبيع ويف كل أربعني مسنة وهي الىت هلا سنتان مث استقر احلساب ففي كل ثالث

وأما الغنم فقد روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وفيه يف الغنم يف كل أربعني شاة 
إىل عشرين ومائة فإذازادت واحدة ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت واحدة على املائتني ففيها ثالث شياه إىل 

  ائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة ثالمث
والشاة الواجبة يف الغنم هي اجلذعة من الضأن أو الثنية من املعز واجلذعة هي اليت هلا سنة واحدة وقيل ستة أشهر 

  والثنية الىت هلا سنتان مث يتصدى النظر يف زكاة اإلبل فيستة مواضع 
  اإلبل وفيه ثالث مسائل  النظر األول يف إخراج الشاة عن مخس من

األوىل أن الواجب من حيث السن جذعة من الضأن أو الثنية من املعز ومن حيث النوع أعين تعيني الضأن من املعز 



فيه وجهان أحدمها أنه يعترب غالب غنم البلد فإن كان الغالب الضأن أخرج الضأن كما تعترب زكاة الفطر بغالب 
  واجبة يف أربعني فإنه يعترب باملخرج منه ألنه من جنسه القوت على األصح خالف الشاة ال

والثاين أنه خيرج ما شاء فإنه ينطلق عليه اسم الشاة ومل جيب إال شاة كما جيري يف الرقبة املطلقة يف الكفاءة ما 
  ينطلق االسم عليه وكذا الشاة املذكورة يف املناسك 
  وقيل إنه يعترب جنس غنم صاحب اإلبل وهو بعيد 

  انية لو أخرج جدعا ذكرا أو ثنيا ذكرا فيه وجهان الث
أحدمها جيزئ اتباعا لالسم والثاين ال تنزيال للمطلق هاهنا على املفصل يف زكاة الغنم وهي األنثى وهذا اخلالف جاء 

  يف شاة اجلربان 
ن األقل أوىل وال الثالثة لو أخرج بعريا عن العشرين فما دونه جيزئ ألنه جيزئ عن مخس وعشرين فهو بأن جيزئ ع

  بأس وإن كانت قيمته أقل من الشاة
  وقال القفال ال يؤخذ ناقص القيمة وهو بعيد ألنه التفات إىل البدل ومل يوجد هذا بطريق البدلية 

  وقيل إنه ال جيزئ بعري عن عشرة بل ال بد من حيوانني إما بعري وشاة وإما بعريان 
   وهو أيضا بعيد ملا ذكرناه من طريق األوىل

  وترددوا يف أن البعري املخرج من اخلمس هل كله فرض أو الفرض مخسه 
  النظر الثاين يف كيفية العدول عن بنت خماض عند فقدها إىل ابن لبون وفيه أربع مسائل 

األوىل إن مل يكن يف ماله بنت خماض وال ابن لبون ختري يف الشراء ألنه مهما اشترى ابن لبون فقد صار موجودا دون 
  خماض ويلزم أخذه وقال صاحب التقريب يتعني شراء بنت خماض الستوائهما يف الفقد كاستوائهما يف الوجود بنت 

الثانية لو كان يف ماله بنت خماض معيبة فهي كاملعدومة فيؤخذ منه ابن لبون وإن كانت كرمية فال يطالب هبا قال 
ل نظرا له فال يؤخذ ابن لبون وقال غريه يؤخذ ألهنا القفال يلزمه شراء بنت خماض ألهنا موجودة يف ماله وإمنا نز

  كاملعدومة إذ ال جيب تسليمها
الثالثة اخلنثى من بنات لبون تؤخذ بدال عن بنت خماض عند فقده ألنه بني أن يكون ذكرا أو أنثى وكالمها مأخوذان 

  وقيل إنه ال يؤخذ بدال عن بنت خماض لتشوه اخللقة هبذا النقصان 
رج حقا بدال عن بنت لبون عند فقدها أخذ جربا لفوات األنوثة بزيادة السن وقياسا على ابن لبون الرابعة لو أخ

  بالنسبة إىل بنت خماض وقال صاحب التقريب حيتمل أنه ال يؤخذ ألنه بدل وليس منصوصا عليه 
نبساط الواجب على النظر الثالث يف االستقرار فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثالث بناتلبون ويف ا

الواحدة وجهان أحدمها القياس أنه ينبسط والثاين أنه ال ينبسط حىت يكون يف كل أربعني بنت لبون وعلى هذا بىن 
  أنه لو زاد نصف بعري على مائة وعشرين وجب ثالث بنات لبون وهو بعيد 

بن خريان يتخري بني مذهب وأما أبو حنيفة فإنه قال يستأنف احلساب عند ذلك فيجب يف كل مخس شاة وقال ا
  الشافعي ومذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنهما

النظر الرابع يف اجتماع بنات اللبون واحلقاق فإذا ملك مائتني من اإلبل فهي أربع مخسينيات ومخس أربعينيات فإن 
فالواجب  مل يوجد يف ماله إال أحد السنني أخذ وإن فقد فله أن يشتري ما شاء على الصحيح وإن وجدا مجيعا

إخراج األغبط للمساكني ألهنما متساويان يف الوجوب والوجود وال بد من ترجيح فغرضاملساكني أوىل ما يرجح به 
  خبالف الشاتني والدراهم يف اجلربان فإن لفظ اخلرب دل على أن اخلرية للمعطي فيه 



أن احلقة تتعني ألن رغبة الشرع يف  وخرج ابن سريج قوال أنه يتخري هاهنا كما يف اجلربان ونقل العراقيون قوال
  زيادة السن أكثر منه يف زيادة العدد فإنه مل يزد يف العدد إال بعد انقطاع األسنان املعتربة 

التفريع على النص إذا أخرج غري األغبط فأخذ الساعي عمدا مل يقع املوقع وإن أخذه باجتهاده فوجهانفإن قلنا يقع 
وجهان فإن قلنا جيب فإن مل جيد به شقصا أخذنا الدراهم فإن وجد فهل جيب شراء املوقع ففي وجوب قدر التفاوت 

  شقص فوجهان فإن قلنا جيب فيشتري من جنس األغبط أو من جنس املخرج فوجهان 

  فروع ثالثة

  
األول لو أخرج حقتني وبنيت لبون ونصف ومل جيز للتشقيص فلو ملك أربعمائة فأخرج أربع حقاق ومخس بنات 

  األظهر اجلواز لبون ف
  وفيه وجه أنه ال جيوز التفريق يف جنس املخرج

الثاين لو جعل احلقاق األربع أصال ونزل إىل بنات املخاض وضم مثانية جربانات واختذ بنات اللبون أصال ورقي إىل 
بغري  اجلذاع وطلب عشر جربانات ال جيوز ألنه ختطى يف الصورتني سنا واجبا هو أصل يف نفسه وتكثري اجلربان

  حاجة ال جيوز 
الثالث لو كان يف ماله حقة وأربع بنات لبون فجعل بنات اللبون أصال وأخذ جربانا للحقة جاز ولو جعل احلقة 

  أصال وأخرج معها ثالث بنات لبون وثالث جربانات فاملذهب جوازه 
  وقيل ميتنع ألنه يبقى يف ماله بنت لبون وهو مستغن عن اجلربان فيه 

يف اجلربان وجربان كل مرتبة يف السن عند فقد السن الواجب شاتان أو عشرون درمها منصوص  النظر اخلامس
  عليه وإن رقي بسنني مجع بني جربانني

  وال مدخل للجربان يف زكاة البقر وفيه أربع مسائل 
فاع ألخذ اجلربان قيل األوىل أن اخلرية إىل املعطى يف تعيني الشاة أو الدراهم ويف االخنفاض لتسليم اجلربان أو االرت

اخلرية فيه إىل املالك ومن أصحابنا من نقل نصا عن اإلمالء أن املتبع األغبط للمساكني كما يف اجتماع احلقاق 
  وبنات اللبونوهو بعيد ألنه أثبت ترفيها للمالك كيال حيتاج إىل الشراء فال يليق به إال التخيري 

رج بنت خماض مع جربان قبل ولو ارتقى إىل حقة وطلب جربانا مل نعم لو كانت إبله مراضا فوجب بنت لبون فأخ
  جيز ألنه رمبا يزيد قيمة اجلربان على املريضة 

الثانية لو وجب بنت خماض فنزل إىل فصيل مع جربان مل جيز ألنه ليس ذلك سنا ولو وجبت جذعة فأخرج ثنية 
  ألن الثنية ليست من أسنان الزكاة وطلب جربانا فوجهان أحدمها له ذلك كسائر األسنان والثاين ال

الثالثة لو كان عليه بنت لبون فلم جيد ويف ماله حقة وجذعة فرقي إىل اجلذعة وطلب جربانني ففي جوازه وجهان 
  وجه املنع أنه مستغن عن اجلربان الثاين بوجود احلقة 

من بنت لبون إىل اجلذعة مع وكذا اخلالف إذا نزل من احلقة إىل بنت املخاض مع وجود بنت اللبون ولو رقي 
  وجود بنت خماض فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز ألن القريب املوجود ليس يف جهة الترقي 

الرابعة ال جيوز تفريق اجلربان الواحد بإخراج شاة وعشرة دراهم ولو رقي سنينأو نزل ومجع بني عشرين درمها 
  وشاتني جاز كما يف كفاءة ميينني 



ة املخرج من حيث النقصان والكمال والنقصان مخسة املرض والعيب والذكورة والصغر النظر السادس يف صف
ورداءة النوع كاملعز بالنسبة إىل الضأن فإن كان كل املال كامال يف هذه الصفات مل يؤخذ إال الكامل وإن كان كل 

ؤخذ قياسا على غريه والثاين املال ناقصا فيؤخذ من جنسه إال يف نقصان الذكورة والسن فإن فيها وجهني أحدمها ي
ال ألن اسم الشاة أو بنت لبون ينطلق على املريضة واملعيبة والرديئة وال ينطلق على الذكر والفصيل وقد وجب 
بلفظ بنت لبون مثال وألنه يؤدي أخذ الذكر والصغري إىل التسوية بني القليل والكثري فيؤخذ من إحدى وستني 

  خذ من ست وثالثني ابن لبون ومن مخس وعشرين وهذا حمال واحدة ومن مخس وعشرين واحدةويؤ
وفيه وجه ثالث أنه حيث يؤدي إىل التسوية فال يأخذ إال أنثى وكبرية وإن جاوز هذا املقدار وأخذ من الصغار 

صغرية أما إذا اختلف املال يف هذه الصفات أما يف صفة الذكورة والصغر فال يأخذ إال األكمل فإذا كان يف املال 
أنثى وكبرية فال يأخذ إال األنثى والكبرية ألنه قال يف مخس وعشرين بنت خماض والغالب أن كل املال ال ينفك عن 
الصغري والذكر وملا روي أن عمر قال ملصدقه اعتد عليهم بالسخلة اليت يروح هبا الراعي على يديه وال تأخذها وال 

وخذ اجلذعة من الضأن والثنية من املعز فذلك عدل بني غذاء  تأخذ األكولة وال الرىب وال املاخض وال فحل الغنم
  املاالملال وجباره 

  األكولة ما اختذ لألكل والرىب الىت تريب ولدها واملاخض احلامل 
  وكل ذلك ال يؤخذ نظرا للمالك فإن تربع به قبل 

صحيح يف أقل الدرجات وأما صفة املرض فإذا انقسم املال إىل صحيح ومريض مل يؤخذ إال الصحيح نعم يؤخذ 
حىت بالغ بعض أصحابنا وقال لو كان الصحيح واحدة والواجب شاتان صحيح فأخرجها مع مريضة مل جيز ألن 

املريضة تزكى املخرج معها وهي صحيحة وهذا سرف بل يقضى بأنه إذا مل يستبق شيئا من الصحيح جاز مث يكتفى 
  ملوك أربعني من الغنم كيال يؤدي إىل اإلجحاف به بصحيحة بقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان امل

أما صفة العيب فإذا انقسم املال إىل معيب وصحيح فليخرج باعتبار القيمة ما يكون مساويا ربع عشر ماله يف 
صورة األربعني وإن كان الكل معيبا وبعضه أردأ قال الشافعي رضي اهللا عنه خيرج أجود ما عنده وقال األصحاب 

ط بني الدرجتني وهو األصح وأما اختالف النوع كاملعز والضأن واألرحبيةواملهرية ففيه قوالن أحدمها يأخذ الوس
األخذ باألغلب ألن متييز ذلك عسري وإن استويا فهو كاجتماع احلقاق وبنات اللبون والثاين أنه يأخذ من كل 

قيمة مخس ببنت خماض أرحبية ومخس بقسطه حىت لو ملك عشرة أرحبية وعشرة جميدية ومخسا مهرية فإنا نأخذ 
  جميدية ومخس مهرية ويشترى به صنفا من هذه األصناف 

فخرج من هذا أنه مهما اختلف املال يف الذكورة واألنوثة والصغرية والكبرية ال يأخذ إال الكبرية واألنثى وإن 
ع فقوالن هذا بيان النصاب اختلف يف املرض والعيب والسالمة فيأخذ بالنسبة من كل واحد وإن اختلف يف النو

  وال زكاة على من مل ميلك نصابا إال إذا مت باخللطة نصابا
  باب صدقة اخللطاء
  وفيه مخسة فصول 

  األول يف حكم اخللطة وشرطها

  
  وحكم اخللطة تنزيل املالني منزلة ملك واحد يف وجوب الزكاة وقدره وأخذه 



غريه فال يلزمه إال نصف شاة وقد يفيد تثقيال كمن خلط عشرين مث قد يفيد ذلك تقليال كمن خلط أربعني بأربعني ل
  بعشرين لغريه فيلزمه نصف شاة 

  وأنكر أبو حنيفة أثر اخللطة ونفى مالك أثره فيما دون النصاب 
ودليل تأثري اخللطة قوله عليه السالم ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني 

  تراجعان بينهما بالسوية واخلليطان ما اجتمعا على الرعي والفحولة واحلوضفإهنما ي
  وللخلطة ستة شروط اتفقوا على اثنني منها 

  األول أن يكون اخلليط أهال لوجوب الزكاة فال أثر للخلطة مع املكاتب والذمي 
  اخللطة يف نفس املال  الثاين احتاد املسرح واملراح واملرعى واملشرع فإن التفريق يف شئ من ذلك ينايف

الثالث اشتراك الراعي والفحل واحمللب وفيه وجهان من حيث إن االستبداد به ليس تفريقا يف نفس املال بل يف 
تصرف متعلق باملال مث من شرط االشتراك يف احمللب مل يشترط على الصحيح خلط اللنب بل يكتفي أن تكون 

  احملالب بينهم فوضى
  مجع السنة هل يشترط فيه قوالن كما سيأيت ذكرها  الرابع أن االختالط يف

اخلامس أن القصد هل يراعى يف اخللطة حىت لو اختلفت املواشي بنفسها أو تفرقت بنفسها من غري قصد املالك 
  فهل يؤثر فيه وجهان كما سيأيت يف العلف واإلسامة 

  السادس أن يكون ما فيه اخللطة نعما 
اخللطة فيها على املواشي فيه ثالثة أقوال أحدها نعم ألنه مال زكاة حيصل الرفق فيه أما الثمار والزروع فهل تقاس 

باخللطة كاملواشي والثاين ال ألن اخللطة يف املواشي قد تزيد يف الزكاة وقد تنقص وهاهنا ال يفيد إال مزيدا فلم يكن 
رافق بالتجاور وغاية املمكن فيه احتاد يف معناه الثالث أنه يثبت خلطة الشيوع دون خلطة اجلوار إذ ال تتحد امل

  الناطور والنهر
وأما الدراهم والدنانري فاملذهب أن خلطة اجلوار ال تؤثر فيها إذ ال وقع الحتاد احلانوت واحلارس ويف خلطة الشيوع 

  قوالن 

  الفصل الثاين يف التراجع

  
ساعي يأخذ من عرض املال ما ينفق مث يرجع فإن كانت األموال شائعة فال حاجة إليه وإن كانت متجاورة خمتلطة فال

املأخوذ منه بقيمة حصة خليطه فلو خلط أربعني من البقر بثالثني لغريه فأخذ الساعي كالمها من صاحب األربعني 
رجع على اآلخر بقيمة ثالثة أسباع تبيع ومسنة وإن أخذمها من صاحب ثالثني رجع على اآلخر بأربعة أسباع ما 

املسنة من صاحب األربعني والتبيع من صاحب الثالثني رجع باذل املسنة بثالثة أسباعها على أخذ منه وإن أخذ 
  خليطه ورجع باذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه ألن مجيع املالني كمال واحد

  وقال أبو إسحق املروزي إذا قدر الساعي على أن يعنيهما عن التراجع بأن يأخذ من كل واحد واجبه لزمه ذلك 
  وما ذكره قادح يف فقه اخللطة ألنه يبطل حكم احتاد املالني 

  الفصل الثالث يف اجتماع اخللطة واالنفراد يف حول واحد



  
فإذا ملك أربعني من الغنم غرة احملرم وملك غريه مثله يف ذلك الوقت مث خلطا غرة صفر فالقول اجلديد أن الواجب 

  نفراد وعلى القدمي جيب نصف شاة نظرا إىل آخر احلول يف احلول األول على كل واحد شاة تغليبا لال
فأما إذا ملك الثاين غرة صفر وخلط غرة ربيع األول فقد زاد تفرق أوائل احلولني فعلى اجلديد جتب زكاة االنفراد 

ية على يف السنة األوىل إذا متت على كل واحد مث زكاة اخللطة بعدها وعلى القدمي جتب زكاة اخللطة يف األوىل والثان
  كل واحد نصف شاة إذا متت سنته 

وخرج ابن سريج يف اختالف احلولني قوال ثالثا وهو أن الواجب أبدا زكاة االنفراد فإن االحتاد قد تعذر بتفرق 
األحوال وكان هذا شرط سابع يف اخللطة مث طرد هذا فيالواحد إذا اشترى أربعني مث اشترى أربعني وجب يف كل 

م سنته أبدا وال جيري فيما إذا اشترى عشرين مث اشترى عشرين ألن احلول انعقد عليهما يف أربعني شاة عند متا
  وقت واحد 

  فرعان

  
أحدمها إذا ملك أحدمها أربعني وملك اآلخر بعد شهر أربعني وكما ملك خلط فعلى القدمي على كل واحد عند 

  شاة فإنه كان خليطا يف مجيع سنته كمال سنته نصف شاة وعلى اجلديد على األول شاة وعلى الثاين نصف 
  وذكر بعض أصحابنا أن عليه شاة ألن خليطه مل ينتفع خبلطته فهو أيضا ال ينتفع بتسوية بينهما وهو بعيد 

الثاين إذا ملك أربعني من الغنم وملك آخر عشرين بعد شهر وخلطه به فعلى احلديد جيب على األول شاة عند 
وعلى القدمي على األول ثلثا شاة وعلى الثاين ثلث شاة وعلى التخريج على  كمال سنته وعلى الشريك ثلث شاة

  األول شاة وعلى الثاين ال جيب شئ أصال 

  الفصل الرابع يف اجتماع املختلط واملنفرد يف ملك واحد

  
ن فلو خلط عشرين بعشرين لغريه وهو ميلك أربعني ببلدة أخرى فقد اجتمع يف حقه اخللطة واالنفراد ففيه قوال

أحدمها أن اخللطة خلطة ملك على معىن أن ارتباط امللك ال يتقاعد على اجملاورة فكأنه خلط مجيع ملكه بالعشرين 
والثاين أن اخللطة خلطة عني على معىن أن معىن اخللطة ال يتعدى إىل غري املخلوط فإن قلنا خبلطة العني فعلى صاحب 

اة وكأنه خلط بستني أما صاحب الستني فقد اجتمع يف حقه العشرين نصف شاة وعلى القول اآلخر عليه ربع ش
األمران االنفراد واخللطة فعلى وجه تلزمه شاة تغليبا لالنفراد وكأنه انفرد باجلميع وعلى وجه ثالثة أرباع شاة تغليبا 

كأنه  للخلطة فكأنه خالط باجلميع وعلى وجه مخسة أسداس ونصف سدس مجعا بني االعتبارين فيقدر يف األربعني
منفرد جبميع الستني فيخص األربعني ثلثا شاة ونقدر يف العشرين كأنه خمالط باجلميع فيخص العشرين ربع شاة 

  واجملموع ما ذكرناه
وفيه وجه رابع أن هذا التقدير يف األربعني صحيح ولكن يف العشرين يأخذ حكمه من حكم خليطه فيلزمه نصف 

فاجملموع شاة وسدس ولو خلط عشرين بعشرين لغريه انفرد كل واحد شاة مضموما إىل ثلثى شاة يف األربعني 
  باألربعني فاألوجه األربعة جارية يف حق كل واحد منهما لتساويهما 



  الفصل اخلامس يف تعدد اخلليط

  
إذا ملك أربعني فخلط عشرين بعشرين لرجل وعشرين بعشرين آلخر ومها ال ميلكان غريه فإن قلنا خبلطة امللك 

حب األربعني نصف شاة ضما إىل مال اخلليطني فإن الكل مثانون وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاة فعلى صا
  ضما ملاله إىل مال خليطه فقط أو ربع شاة ضما إىل خليط خليطه حىت يكون اجملموع مثانني فيه وجهان 

وه األربعة فإن قلنا بتغليب وإن فرعنا على خلطة العني فعلى صاحب العشرين نصف شاة ويف صاحب األربعني الوج
  االنفراد فقد انفرد عن كل خليط ببعض ماله فكأنه انفرد بالكل فعليه شاة وهو هاهنا بعيد 

وإن قلنا بتغلب اخللطة فعليه نصف شاة فكأنه خلط أربعني بأربعني وإن قلنا جيمع بني االعتبارين فإن أخذنا حكمه 
إن عرفناهبالنسبة فنقول لو كان مجيع ماله مع هذا لكان الكل من حكم خليطه فعليه يف كل عشرين نصف شاة و

  ستني وواجبه ثلثا شاة وحصة عشرين منه ثلث وكذا يف حق اآلخر فيجتمع ثلثان 
ولو ملك مخسا وعشرين من اإلبل فخلط كل مخسة خبمسة لرجل آخر فمجموع املال مخسون فإن قلنا خبلطة امللك 

ة ألن يف اخلمسني حقة ويف حق كل واحد منهم إن صممنا ماله إىل خليط فعلى مالك اخلمس والعشرين نصف حق
خليطه فواجبه عشر حقة ألن اجملموع مخسون وإن مل نضم إال إىل خليطه فواجبه سدس بنت خماض ألن اجملموع 

  ثالثون 
تغليب اخللطة وإن فرعنا على قول خلطة العني فتعود األوجه األربعة فعلى تغليب االنفراد جيب بنت خماض وعلى 

نصف حقة وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه مخس شاة وعلى النسبة يف االعتبارين مخسة أسداس بنت خماض إذ 
ينسب مجيع ماله إلىكل خليط فيكون ثلثني وواجبه بنت خماض وحصة اخلمس سدس بنت خماض فيجتمع مخسة 

  أسداس ألجل كل خليط 

  فرع

  
ة عشر منها خبمسة عشر لرجل ال ميلك غريها فإن قلنا خبلطة العني فال إذا ملك مخسا وستني من الغنم فخلط مخس

أثر هلذه اخللطة ألن املختلط ليس نصابا وإن قلنا خبلطة امللك فوجهان أحدمها أنه ال عربة به ألنا نتبع املنفرد 
  املخلوط إذا كان نصابا 

مثان ونصف مثن شاة وباقي الشاة على والثاين أنا نعتربه وكأن الكل خملوط فعلى صاحب اخلمس وستني ستة أ
  خليطه 

  الشرط الثالث أن يبقى النصاب حوال

  
فال زكاة يف الغنم حىت حيول عليه احلول إال السخال احلاصلة من مال الزكاة يف وسط احلول فإنه جتب الزكاة فيها 

ضم إىل املال يف احلول خالفا إذا أسيمت حبول األمهات فإن حصل من غري مال الزكاة وكان نصابا أفرد حبوله ومل ي
  أليب حنيفة لكن يضم إليه يف العدد كما ذكرناه يف اخللطة 



  فروع ثالثة

  
األول إذا ملك تسعا وثالثني شاة فتجب شاة سخلة استفتح احلول من الوقت ألن األصل مل يكن نصابا ومل ينعقد 

لة وجبت شاتان آخر احلول ألن ما عليه حول حىت جيري السخال يف حوله ولو ملك مائة وعشرين فنتجت سخ
  سبق جار يف احلول 

الثاين إذا حصلت السخال بعد احلول وقبل اإلمكان جرت مع األمهات يف احلول الثاين ومل جيب فيها زكاة يف 
  احلول األول وإن قلنا إن اإلمكان شرط وجوبه ألناحلول الثاين ناجز وهو أوىل من املنقضي 

ها والسخال نصاب مل تنقطع التبعية وقال أبو حنيفة تنقطع التبعية إال إذا بقي من الثالث لو ماتت األمهات كل
  الكبار واحد ولو من الفحول 

  وشرط أبو القاسم األمناطي بقاء نصاب من األمهات 

  الشرط الرابع أن ال يزول ملكه يف أثناء احلول

  
نقطع احلول فإذا عاد إىل ملكه ولو بفسخ أو رد فكل ما جتب الزكاة يف عينه كالنعم والنقدين فإذا أبدله مبثله ا

  بعيب استؤنف احلول ومل ينب على ما مضى
  وكذلك إذا انقطع ملكه بالردة مث أسلم وكذلك إذا مات ال يبىن حول وارثه على حوله 

آخر احلول ويف القدمي قوالن أحدمها يبىن وطرد ذلك يف االنقطاع بالردة إذا عاد إىل اإلسالم ومن قصد بيع ماله يف 
  دفعا للزكاة أمث وسقطت الزكاة 

  وقال مالك ال يصح بيعه 

  الشرط اخلامس السوم

  
وال زكاة يف معلوفة ملفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم يف سائمة الغنم زكاة مث العلف مبا ال يقوم اليؤثر ولو علف 

  معظم السنة أثر ويف الضبط بينهما أربعة أوجه 
  ه ولو يف حلظة ألهنا ال تسمى سائمة يف مجيع السنة أحدمها أن الزكاة تسقط ب

  والثاين أن السائمة يف معظم السنة تسمى سائمة 
  والثالث أن املسقط علف يف مدة هتلك الدابة فيها لو مل تعلف حىت لو أسامها هنارا وعلفها ليال وجبت الزكاة 

  واألفقه أن املسقط قدر يعد مؤونة باإلضافة إىل رفق السائمة 

  عانفر



  
أحدمها أن القصد هل يعترب يف السوم والعلف فيه وجهان أحدمها ال اتباعا لالسم والثاين نعم ألن املراد بالسائمة ما 

  أعد للسوم قصدا فعلى هذا لو استامت املعلوفة بنفسها أو اعتلفت سائمة مل يؤثر
ا املالك ترقبا لزوال الثلج مل تسقط قال الشيخ أبو علي معىن القصد أنه لو تراكمت الثلوج وغطت املراعي فعلفه

  الزكاة ألهنا تعد سائمة 
الثاين إذا سام الغاصب معلوفة الغري سنة فوجوب الزكاة يبتىن على مراعاة القصد ولو علف سائمة الغري سنة 
فإن  فالسقوط أيضا كذلك وهاهنا أوىل بأن ال يؤثر فعل الغاصب ألنه ال مؤنة على املالك بعلفه وهو مطلوب السوم

قلنا جتب الزكاة يف معلوفة أسامها الغاصب ففي رجوعه بالزكاة على الغاصب وجهان أحدمها ينظر فيه إىل نسبته 
  باإلسامة ويف الثاين إىل أن السبب هو املال 

  الشرط السادس كمال امللك

  
  ومثار الضعف ثالثة أمور 

  األول امتناع التصرف وله مراتب

  
مت عليه احلول قطع صاحب التقريب بوجوب الزكاة ألنه قادر على التصرف بالقبض  األوىل املبيع قبل القبض إذا

  وتسليم الثمن 
  وقال القفال ال جتب لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع 

  الثانية املرهون إذا مت احلول عليه فيه أيضا وجهان المتناع التصرف 
ليه فيه ثالثة أقوال يفرق يف الثالث بني أن يعود إليه بفوائده الثالثة املغصوب والضال واجملحود الذي ال بينة ع

فتجب الزكاة أوال يعود فال جتب وال خالف يف أن التعجيل قبل رجوعاملال ليس واجبا ولكن إذا عاد إليه فهل 
  يزكيها ملا مضى من أحواله فيه اخلالف 

  أما من حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه 
له دين على غريه إن كان مليئا وجبت الزكاة وحكى الزعفراين قوال أنه ال زكاة يف الديون وإن كان الرابعة من 

معسرا فهو كاملغصوب وإن كان مؤجال بسنني فمنهم من أحلقه باملغصوب ومنهم من أحلقه بالغائب الذى ال يسهل 
  إحضاره 

  نقدا تساوي ستة نسيئة ففيه إجحاف فإن أوحينا ففي التعجيل وجهان واألصح أنه ال جيب ألن اخلمسة 

  املثار الثاين تسلط الغري على ملكه وله مراتب

  
األوىل امللك يف زمان اخليار هل هو ملك زكاة فيه خالف لضعفه بتسلط الغري فإن كان املالك منفردا باخليار مل يتجه 



  اخلالف
زكاهتا خالف مرتب على السنة األوىل وأوىل بأن ال الثانية اللقطة يف السنة الثانية إذا مل يتملكها امللتقط يف وجوب 

  جتب لتسلط الغري على التملك 
الثالثة إذا استقرض املفلس مائيت درهم وبقي معه حوال ففي زكاته قوالن أحدمها جتب لوجود امللك والثاين ال لعلتني 

ألدائه إىل تثنية الزكاة إذ جتب على إحدامها ضعف امللك لتسلط مستحق الدين على إلزامه تسليم املال إليه والثانية 
املستحق باعتبار يساره هبذا املال وعلى هذه العلة ال ميتنع الوجوب إن كان املستحق مكاتبا أو ذميا أو كان املال 
سائمة أو كان قدر الدين أقل من النصاب ألنه ال يؤدي إىل التثنية ولو كان املستقرض غنيا بالعقار مل متتنع الزكاة 

  قوال واحدا بالدين
وذكر الشيخ أبو حممد أن علة تثنية الزكاة تقتضي اإلسقاط وهو بعيد وزاد بعض األصحاب قوال ثالثا وهو أن 

  الدين مينع الزكاة يف األموال الباطنة دون الظاهرة وهو بعيد 
فيه خالف مرتب الرابعة إذا ملك نصابا زكاتيا فقال هللا علي أن أتصدق هبذا املال فانقضى احلول قبل التصدق ف

  على الدين وأوىل بالسقوط لتعلق احلق بعني املال 
ولو قال جعلت هذا املال صدقة أو جعلت هذه األغنام ضحايا فال يبقى إلجياب الزكاة وجه متجه ولو قال هللا علي 

ولو كان عليه  التصدق بأربعني من الغنم فهذا دين هللا تعاىل فهو مرتب على دين اآلدميني وأوىل بأن ال تسقط الزكاة
  دين احلج كان كدين النذر 

  فرع

  
  إذا اجتمعت الديون والزكاة يف ماله ومات ففي القدمي ثالثة أقوال 

  أحدها تقدم الزكاة ألن هلا تعلقا بعني املال وكذلك تسقط بفوات املال 
  والثاين يقدم الدين ألن حق اهللا تعاىل على املساحمة والثالث أهنما يستويان 

  قطع بتقدمي الزكاة لتعلقها بالدين ورد األقوال إىل الكفارات مع الديون ومنهم من 

  املثار الثالث عدم استقرار امللك وله مرتبتان

  
األوىل إذا انقضى على املغامن حول قبل القسمة ففي الزكاة ثالثة أوجه أحدها جيب للزوم امللك والثاين ال ألنه مل 

ض حبس مال الزكاة وجب وإن كان يف املغامن ما ليس زكاتيا فال إذ اإلمام يستقر إذ يسقط بإسقاطه والثالث أن حم
  رمبا يرد الزكايت بالقسمة إىل سهم اخلمس وال زكاة فيه 

الثانية إذا أكرى دارا أربع سنني مبائة دينار نقدا ففيما جيب يف السنة األوىل قوالن أحدمها جتب زكاة املائة كما يف 
فرق بني توقع رجوع األجرة باهندام الدار وبني توقع رجوع الصداق بالطالق والثاين الصداق قبل املسيس إذ ال 

جيب يف السنة األوىل زكاة ربع املائة ويف الثانية جتب زكاة اخلمسني لسنتني وحيط عنه ما أدى ويف الثالثة زكاة مخس 
حيط عنه ما أدى ألنه األجرة هكذا وسبعني لثالث سنني وحيط عنه ما أدى ويف الرابعة زكاة املائة ألربع سنني و

  تستقر به خبالف الصداق فإن تشطره بطالق مبتدأ ال يقتضيه العقد والرجوع هاهنا مقتضى املعاوضة



  الركن الثاين من أركان طرف الوجوب النظر فيمن جيب عليه 
ما ينسب إىل احلمل احملقق وال يعترب فيه إال احلرية واإلسالم فيجب يف مال الصيب واجملنون خالفا أليب حنيفة وفي

  تردد وجتب الزكاة على املرتد إن قلنا يبقى ملكه مؤاخذة له حبكم اإلسالم 
وال زكاة على مكاتب ورقيق فإن قلنا ملك بالتمليك ألنه ملك ضعيف وال جيب على السيد أيضا يف مال املكاتب 

سلم له بنصفه احلر وجيب عليه كفارة  والرقيق لعدم امللك ومن نصفه عبد ونصفه حر جيب الزكاة عليه يف ما
  املوسرين 

  الطرف الثاين للزكاة طرف األداء

  
  وأداء الزكاة ممكن يف وقته وقبل وقته تعجيال وبعده تأخريا فهذه ثالثة أقسام 

  القسم األول األداء يف الوقت

  
   وهو واجب على الفور عندنا خالفا أليب حنيفة والنظر فيما جيب على الدافع والقابض

  وعلى الدافع وظيفتان

  
  إحدامها النية والنظر يف أصلها وكيفيتها ووقتها 

أما أصل النية فال بد منه كما يف سائر العبادات وقال الشافعي إن قال بلسانه هذا زكاةمايل أجزأه فمنهم من أجراه 
  على الظاهر ومل يشترط النية بالقلب 

  املمتنع فيأخذ السلطان منه قهرا وأما الصيب واجملنون فينوى عنهما وليهما وأما 
وهل تربأ ذمته باطنا فيه خالف فإن قلنا تربأ ففي وجوب النية على اإلمام وجهان أحدمها ال تغليبا لسد اخللة والثاين 

  نعم ألن أثر االمتناع يف أن صار موليا عليه 
ا يف الصالة وال يلزمه تعيني املال أما الكيفية فلو نوى الزكاة املفروضة كفاه ولو مل يتعرض للفرضية فوجهان كم

  ولكن لو قال هذا عن مايل الغائب مث كان تالفا مل ينصرف إىل احلاضر لتعيينه وخطئه 
  ولو قال هذا عن مايل الغائب إن كان باقيا وإن كان تالفا فعن احلاضر أو هو صدقة جاز ألن مقتضى اإلطالق هذا 

اقيا فإن كان تالفا مل يقع عن احلاضر ألنه بناه على فوات الغائب وقال صاحب التقريب يقع عن الغائب إن كان ب
  واألصل عدم الفوات

أما وقت النية فهو عند التسليم إىل املسكني أو إىل نائب املساكني ولو قدم فثالثة أوجه أحدها أنه جيوز ألن الفعل 
يقترن به والثالث أنه إن قدم على غري مقصود ولذلك جازت الوكالة فيه والثاين ال ألن تنقيص امللك مقصود فل

  التنقيص ولكن اقترن بفعله عند التسليم إىل الوكيل جاز ولو سلم إىل الوكيل ووكله بالنية عند التفريق فهو جائز 



  الوظيفة الثانية طلب القابض

  
ت ظاهرة ففي فإن كانت األموال باطنة جاز التسليم إىل اإلمام أو إىل املسكني وأيهما أوىل فيه وجهان وإن كان

  وجوب تسليمها إىل اإلمام قوالن وال شك أن التسليم أوىل للخروج عن اخلالف 

  أما القابض إن كان هو الساعي فعليه وظيفتان

  
إحدامها أن يعلم يف السنة شهرا يأخذ فيه زكاة اجلميع تسهيال عليهم مث ال يرد املواشي إىل البلد بل يردها إىل منهل 

  ليكون أسهل للعد  قريب ويردها إىل مضيق
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصدقة آل أيب أوىف فقال } وصل عليهم { الثانية الدعاء للمالك قال اهللا تعاىل 

  عليه السالم اللهم صل على آل أيب أوىف
سول واألحب لغريه أن يقول أجرك اهللا فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك لك فيما أبقيت ألن الصالة على غري ر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكروه إذ فيه موافقة الروافض وألن العصر األول خصصوا الصالة والسالم به كما 
خصصوا عز وجل باهللا وكما ال حيسن أن يقال حممد عز وجل وإن كان عزيزا جليال ال حيسن أن يقال أبو بكر 

  صلوات اهللا عليه وإن كان الصالة هو الدعاء 
يصلي على غريه فإنه منصبه املخصوص به ولنا أن نصلي على آله بالتبعية فيقول صلى اهللا عليه  نعم لرسول اهللا أن

  وعلى آله 

  القسم الثاين يف التعجيل والنظر فيه يف ثالثة أمور

  األول يف وقته

  
ليه وسلم وجيوز تعجيل الزكاة قبل متام احلول خالفا ملالك ملا روي أن العباس استسلف منه رسول اهللا صلى اهللا ع

  صدقة عامني 
وال جيوز تعجيله قبل كمال النصاب وال قبل السوم ألن احلول يف حكم أجل ومهلة فلذلك عجل عليه ولو ملكه 

مائة وعشرين شاة واجبه شاة وهو يرتقب حدوث سخلة يف آخر السنة فعجل شاتني ففي تعجيل شاتني وجهان 
  مرتبان على الوجهني يف تعجيل صدقة عامني

حبكم اخلرب جوازه ووجه املنع أن النصاب كاملعدوم يف حق احلول الثاين ومسألة السخلة باجلواز أوىل ألن  والصحيح
  احلول منعقد يف حق الشاة الثانية 

  وأما زكاة الفطرة فوقت وجوهبا استهالل شوال وجيوز التعجيل إىل أول رمضان 
اف فإن الواجب هو الزبيب والتمر والرطب ال يصلح وأما الرطب والعنب فالصحيح أنه ال تعجل زكاهتما قبل اجلف

  لإلخراج 



  وقيل إنه بعد الزهو وبدو الصالح جيوز وقيل جيوز بعد بدو الطلع 
وأما الزرع فوجوب زكاته بالفرك والتنقية والصحيح جواز أدائه عند اإلدراك وإن مل يفرك وقيل جيوز عند ظهور 

ب الوجوب أردنا به احلجر على املالك يف تصرف يدفع حق املساكني احلب وإن مل يشتد وإذ قلنا بدو الصالح سب
  ومل نرد وجوب اإلخراج 

  والنظر الثاين يف الطوارئ املانعة من إخراج املعجل وهو ثالثة

  
األول ما يطرأ على القابض وشرطه أن يبقى على صفة االستحقاق إىل آخر احلول فلو ارتد أو مات أو استغىن مبال 

  لزكاة مل تقع موقعها ولو طرأت بعض هذه احلاالت وزالت قبل احلول فوجهان ال خيفى توجيههما آخر بان أن ا
الثاين أحوال املالك وشرطه أن يبقى عينا ببقاء النصاب مسلما حيا فلو تلف نصابه أو ارتد وقلنا الردة تقطع امللك 

  أو باع النصاب أو مات تبني أن ال زكاة 
  رثه فيما سيجب عليه يف املستقبل والصحيح أنه ال جيزئ عن وا

والثالث ما يطرأ على الزكاة املعجلة فإن تلفت يف يد املسكني فقد بلغت الصدقة حملها وإن تلفت يف يد اإلمام وقد 
  أخذها بسؤال املساكني البالغني أو حاجة األطفال فال ضمان على أحد 

  لة السؤال وجهان أحدمهاوإن أخذ حلاجة البالغني ال لسؤاهلم ففي تنزيل احلاجة منز
  ال فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه املساكني أهل رشد ال يوىل عليهم الثاين نعم ألنه نائبهم شرعا 
  ولو أخذ اإلمام بسؤال املالك فتلف يف يده جيب على املالك الضمان كما لو تلف يف يد وكيله 

  جهان ولو اجتمع سؤال املساكني واملالك فأي احلالتني يرجح فيه و

  النظر الثالث يف الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة

  
فإن قال هذه زكايت املعجلة فله الرجوع ألن التعجيل مشعر به وقيل شرطه أن يصرح بالرجوع وعلى هذا لو نازعه 

  املسكني يف الرجوع أو التعجيل فالقول قول من فيه وجهان 
  كني ألن األصل زوال امللك أحدمها قول املالك ألنه املؤدي والثاين قول املس

) نويت ذلك ( أما إذا مل يتعرض للتعجيل وال علمه املسكني فيه ثالثة أوجه أحدمها أنه يرجع ويصدق يف قوله 
والثاين ال ألنه خالف الظاهر والثالث أن املالك ال يصدق ألن فعله متردد بني الصدقة والزكاة وفعل اإلمام كاملتعني 

  للفرض 

  فروع أربعة

  
ول لو أتلف النصاب بنفسه ففي الرجوع وجهان أصحهما الرجوع النتفاء الوجوب والثاين ال ألنه يريد نقض األ

  األداء بقصده 



الثاين إذا أثبتنا الرجوع النتفاء الرجوع فإن كان عني ماله تالفا فعلى القابض الضمان وذكر صاحب التقريب 
تلف ولو تعيب يف يده ففي وجوب األرش وجهان أقيسهما وجهني يف أن العربة يف قيمة يوم القبض أو يوم ال

  الوجوب قياسا للجزء على الكل
والثاين ال كما لورد العوض يف البيع ووجد باملعوض عيبا فنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات ويف هذا 

  االستشهاد أيضا نظر 
ه متردد بني وجود التمليك وعدمه أو هو متليك الثالث الزيادات املنفصلة هل ترد معه فيه وجهان ومأخذمها إن أدا
  ال حمالة ولكنه متردد بني الزكاة والقرض ومها احتماالن ظاهران 

فإن قلنا إنه متردد بني التمليك وعدمه فقد بان أنه ال متليك فريد بزوائده وإن رددناه بني القرض والزكاة التفت 
االحتمالني ينبين نقض تصرفه إن كان قد باع وجواز إبداله على أن القرض ميلك بالقبض أو بالتصرف وعلى هذين 

  عند الرجوع إن كان عينه قائما
الرابع إذا مل ميلك إال أربعني فعجل واحده فاستغىن القابض أو مات فإن قلنا خرج الشاة عن ملكه بطريق القرض مل 

املخرج عن جهة الزكاة ألن املخرج يلزمه جتديد الزكاة ألن احلول انقضى على تسع وثالثني خبالف ما إذا وقع 
  للزكاة كالباقي يف ملكه 

وإن قلنا يتبني أن امللك مل يزل التفت على املغصوب واجملحود بعض االلتفات ألن احليلولة قد حصلت وإن مل يزل 
  امللك 

  القسم الثالث يف طرف األداء يف تأخري الزكاة

  
ماله بعد التمكن مل تسقط الزكاة وإن تلف كله قبل التمكن وهو سبب الضمان والعصيان عند التمكن حىت لو تلف 

  سقطت 
ولو ملك مخسا من اإلبل فتلفت بعد احلول وقبل التمكن واحدة ففي مقدار الساقط قوالن أحدمها يسقط الكل 
كما لو تلف قبل احلول ألن اإلمكان شرط الوجوب كما يف احلج والثاين يسقط مخس شاة ألن اإلمكان شرط 

  وهو األصح ولذلك ال يتراخى ابتداء احلول الثاين إىل اإلمكان الضمان 
ولو ملك تسعا من اإلبل فتلف قبل اإلمكان أربعة فإن قلنا اإلمكان شرط الوجوب وجب شاة كما لو تلف قبل 

احلول وإن قلنا إنه شرط الضمان فينبين على أن الوجوب هل ينبسط على الوقص وفيه قوالن اجلديد أنه ال ينبسط 
  فعلى هذا ال يسقط شئ بتلف الوقص وإن قلنا ينبسط سقط أربعة أتساع شاة 
  وقيل إنه ال يسقط ألن الوقص وإن كان متعلقا بالوجوب فهو وقاية النصاب

وإن ملك تسعا فتلف مخس قبل اإلمكان فعلى قول سقط الكل كما لو تلف قبل احلول وعلى قول سقط مخس 
  يسقط مخس شاة  أتساع شاة وهو قول البسط وعلى قول

  فإن قيل ومباذا يفوت اإلمكان قلنا بأمرين 
أحدمها غيبة املال فإنا وإن جوزنا نقل الصدقة فال نوجب إخراج الزكاة من مال آخر ما مل يتبني بقاء املال فإن 

  أخرج مع التردد كان كمعجل الزكاة يف الرجوع عند فوات املال 
  ال الباطن والسلطان يف املال الظاهر على أحدالقولني الثاين غيبة املستحق وهو املسكني يف امل



وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب واجلار فقد مت التمكن ولكن يف جواز التأخري هبذا العذر وجهان ألنه عارض 
هذه الفضيلة فضيلة البدار فإن جوزنا فتلف ماله ففي وجوب الضمان وجهان ووجه الوجوب أنه جوز التأخري حلظة 

  الفضيلة فتقيد بشرط سالمة العاقبة  يف نيل
  فإن قيل فإذا سقطت الزكاة بتلف املال دل على تعلقها بالعني فما وجه تعلقها بالعني 

قلنا فيه أقوال مضطربة نعرب عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعني أما تعلقها بالذمة فال ينكر ألن املالك مطالب 
ش جنابة العبد فإن السيد ال يطالب به وتعلقها بالعني ال ينكر إذ يسقط بتلف وله األداء من موضع آخر خبالف أر

  العني 
ولو باع النصاب قبل إخراج الزكاة فللساعي أن يتعلق باملشتري ويأخذ الزكاة من النصاب ولكن يف حتقيق هذا 

ألداء من موضع آخر التعلق ثالثة أقوال أحدها أنه شركة وكأن املسكني شريك بقدر حقه وهذا يضعف جبواز ا
  الثاين أن تلعقه يضاهي استيثاق املرهتن 

  والثالث وهو األصح أنه يضاهي تعلق أرش اجلناية حىت خيرج منع بيع النصاب على قولني أصحهما اجلواز 

  ويتفرع على هذه األقوال األربعة النظر يف أربعة تصرفان

  األول بيع مال الزكاة

  
 فصحيح لكن الساعي يأخذ شاة من املشتري إن مل يرد املالك من موضع آخر فإن قلنا ال تتعلق الزكاة بالعني

فينتقض البيع فيه ويف الباقي خيرج على قويل تفريق الصفقة وهل للمشتري اخليار إذا عرف ذلك قبل أخذ الساعي 
  فيه وجهان أحدمها ال ألن املالك رمبا يؤدي الزكاة والثاين نعم ألن ملكه مزلزل يف احلال 

ن أثبتنا اخليار فأدى املالك سقط اخليار كما لو أدى أوال مث باع وقيل ال يسقط ألناخليار مستيقن واملؤدي رمبا فإ
  خيرج مستحقا فيعكر الساعي على املال 

  وأما على قول الشركة فالبيع باطل يف قدر الزكاة ويف الباقي قوال تفريق الصفقة 
  ساع الباقي حلق املسكني ولو باع بعض النصاب صح على هذا القول الت

  وقيل يبطل يف حقه ألن حقه غري منحصر يف البعض الباقي 
  وإن فرعنا على استيثاق الرهن بطل يف قدر الزكاة وقيل بطل يف الكل وكان الكل مرهونا به وهو بعيد 

ة وإن قلنا ال جيوز فهو وإن فرعنا على استيثاق أرش اجلناية وقلنا جيوز بيع العبد اجلاين فهو كالتفريع على قول الذم
  كتفريع قول الرهن 

الثاين إذا اشترى نصابا زكاتيا مث اطلع على عيب بعد متام احلول فإن أدى الزكاة من موضع أخر فله الرد إال على 
  خيال من يقول لعل املخرج يظهر استحقاقه فيعود الساعي إليه 

   أو على قول الشركة إذا قلنا الزائل العائد كالذى مل يعد
الثالث إذا ملك أربعني وتكرر احلول ومل خيرج الزكاة فال زكاة يف احلول الثاين فإن قلنا للمسكني شركة يف عينه 

  لنقصان النصاب ألن املسكني ال يتعني حىت جتعله خليطا وإن قلنا يتعلق بالذمة ابتىن على أن الدين هل مينع الوجوب 
  ا بعد احلول قبل املسيس فلها ثالثة أحوالالرابع إذا أصدقها أربعني من الغنم مث طلقه



األوىل إذا كانت قد أدت الزكاة من غري املال ففيما يرجع الزوج به ثالثة أقوال أحدها أنه يرجع يف عشرين من 
الباقي وتنحصر الزكاة يف نصيبها والثاين أنه يرجع يف نصف الباقي وقيمة نصف املخرج والثالث أنه يتميز بني 

  موجب القولني 
الثانية إذا أدت من مال آخر رجع الزوج بالنصف على األقوال إال على قول الشركة إذا قلنا إن الزائل العائد 

  كالذي مل يعد 
الثالثة إذا طلقت قبل األداء فإن قلنا للمسكني شركة فهو كاملخرج وإن قلنا إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق فالظاهر 

اة من موضع آخر كما لو كانت قد رهنت وقيل ال جيب ألنه بغري اختياره أنه يلزمها فك حق الزوج بأداء الزك
  فيضاهي أرش اجلناية 

  اخلامس رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه وتفريق الصفقة أوىل باالحتمال فيه 
علقه وإن رهن قبل حوالن احلول وقلنا الدين والرهن مينعان الزكاة فهل خيرج من املرهون الصحيح أنه خيرج ألن ت

ال يتقاصر عن أرش اجلنابة وقيل ال خيرج إذا فرعنا على تشبيهه بالرهن ألن املرهون ال يرهن وهو بعيد ألن هذا 
التعلق ال اختيار فيه فإن قلنا خيرج فلو أيسر بعد اإلخراج فهل يلزمه جربه للمرهتن بوضع قيمته يف موضعه رهنا فيه 

  وجهان 

  رات والنظر يف املوجب والواجب ووقت الوجوبالنوع الثاين من الزكوات زكاة العش

  الطرف األول يف املوجب والنظر يف جنسه وقدره

  
أما جنسه فكل مقتات يف حالة االختيار أنبتته األرض مملوكة أو مستأجرة خراجية أو غري خراجية فيجب فيه العشر 

  على احلر املسلم 
  تقتاته يف حالة االضطرار  واحترزنا حبالة االختيار عن الثفاء والترمس فإن العرب

  وأحلق مالك بالقوت ما تشتد إليه احلاجة كالقطن 
وطرد أبو حنيفة يف كل ما يقصد من مثار األرض كالفواكه والبقول وغريها ومل يوجب العشر على املستأجر 

مع بني وأوجب على املكري وأوجب على املكاتب والذمي ويف الضيعة املوقوفة على املساجد والرباطات ومل جي
  اخلراج والعشر 

وعندنا اخلراج أجرة ال يضرب على مالك األرض وإمنا يضرب على الكفار فيأراض مملوكة للمسلمني أو لبيت املال 
  فإن أسلموا مل يسقط ألنه أجره وما يضرب عليهم يف أراضيهم اململوكة يسقط بإسالمهم ألنه جزية 

يف الزيتون وذكر يف الورس والعسل قولني ويف الزعفران قولني  وأوجب الشافعي رضي اهللا عنه يف القدمي الزكاة
  مرتبني وأوىل بأن ال جيب 

واقتصر يف اجلديد على األقوات ومنه األرز واللوبيا والباقلى واحلمص والذرة واملاش والعنب والرطب دون 
  السمسم والكتان واجلوز والفواكه 

  صاعا كل صاع أربعة أمداد واجملموع مثامنائة من أما قدر املوجب فيه فهو مخسة أوسق كل وسق ستون
  فمنهم من قال هو حتديد ألنه روي أن الوسق ستون صاعا 



  وقيل إنه تقريب وعلى هذا إمنا يضر نقصان قدر لو وزع على األوسق اخلمسة لعد الوسق ناقصا عن االعتدال 
  والوسق محل بعري 

  وأبو حنيفة مل يعترب النصاب 

  ويف النصاب مسائل

  
األوىل أنه يعترب هذا املبلغ زبيبا ومترا ال رطبا وعنبا ويف احلبوب يعترب منقى عنالقشور كما يف األرز إال ما يطحن مع 

  قشره كالذرة فيوسق مع قشرها 

  فرع

  
الرطب الذى ال يتمر يوسق رطبا على الصحيح ألنه منتهى كماله مث تسليم عشر الرطب بالقسمة سهل إال إذا قلنا 

  شريك فيه والقسمة بيع وهذا الرطب ال يباع بضعه ببعض ويف كل ذلك خالف املسكني 
الثانية ال يكمل نصاب حبس احلبوب حببس آخر وأما العلس فإنه مضموم إىل احلنطة فإنه حنطة يوجد بالشام جنتان 

ظر يف واحد إىل منه يف كمام واحد وأما السلت فهو حب يساوي الشعري بصورته واحلنطة بطعمه ففيه ثالثة أوجه ين
صورته فيلحق بالشعري وفياآلخر إىل معناه فيضم إىل احلنطة ويف الثالث جيعل أصال بنفسه وعليه ينبين جواز بيعه 

  باحلنطة والشعري متفاضال 
  وذهب مالك إىل أن احلمص والباقلي والعدس وهي اليت تسمى القطنية يضم بعضها إىل بعض 

  ه إال إذا كان شريكا أو جارا وقلنا إن اخللطة تؤثر الثالثة ال يكمل ملك رجل مبلك غري
فلو خلف امليت خنيال متمرة على مجاعة ومبلغها مخسة أوسق وجبت الزكاة عليهم فإن اقتسموها قبل بدو الصالح 

  زالت الشركة وبقي اجلوار 
صاحبه من مثرة خنيل آخر وإمنا يتصور القسمة إذا جعلناها بيعا بأن يبيع كل واحد نصيبه من خشبة خنل معني حبصة 

  وإال فتؤدي قسمة الرطب إىل بيع الرطب بالرطب 
الرابعة إذا ملك هتامية وجندية وتفاوت يف إدراكها فالبعض مضموم إىل البعض إال إذا تأخر اطالع النجدية عن 

  جذاذ التهامية ووقت اجلذاذ هل هو كنفس اجلذاذ فيه خالف 
في الضم وجهان أحدمها ال نظرا إىل سببالوجوب والثاين نعم ألن ذلك يعد ولو تأخر اطالعها من زهو التهامية ف

  إدراكا واحدا والنخلة الىت حتمل يف السنة محلني ال تضم أحدمها إىل اآلخر فهو كحمل سنتني 

  فرع

  
ة مث لو كانت له هتامية تثمر يف السنة مرتني فاطلعت جندية قبل جذاذ التهامية وضممناها إليه فلو جذت التهامي

اطلعت مرة أخرى قبل جذاذ النجدية فال نضمها إىل النجدية ألنه يؤدي إىل الضم إىل الثمرة األوىل بواسطة النجدية 



  وذلك ممتنع ولو مل تكن األوىل له لكنا نضم الثانية إىل النجدية لزوال هذه احملذور 
  إلىاحملصود  اخلامسة الذرة حتصد وتزرع يف السنة مرارا فاملزروع بعد احلصد هل يضم

فيه مخسة أقوال أحدها ال كحملي شجرة واحدة والثاين نعم مهما وقع الزرعان واحلصادان يف سنة واحدة ألن 
ذلك معتاد فيعد ارتفاع سنة واحدة الثالث أنه يكفي وقوع الزرعني يف سنة واحدة ألنه الداخل حتت االختيار 

قصود اخلامس إن وقع الزرعان واحلصادان أو زرع الثاين وحصد الرابع أنه ينظر إىل اجتماع احلصادين فإنه هو امل
  األول يف سنة واحدة وقع االكتفاء ووجب الضم 

  هذا إذا زرع بعد احلصاد فإن كان قبله ولكن بعد اشتداد احلب فخالف مرتب وأوىل بالضم 
نهم من خرج على اخلالف وإن زرع قبل اشتداد احلب ولكن أدرك األول والثاين بعد بقل منهم من قطع بالضم وم

  ألن البقل ال يشتمل على جنس مال الزكاة 

  فرع

  
إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات األول بنقر العصافري وهبوب الريح منهم من قطع بالضم ألنه مل يفرد بالقصد 

  ومنهم من خرج على اخلالف 
الصغار بعد حصد األول فالكل زرع واحد وهو ولو عال بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار خمضرة حتتها مث أدركت 

املراد يقول الشافعي رضي اهللا عنه الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد مث يستخلف فتحصد مرة أخرى فهو زرعواحد 
  وإن تأخر حصد األخري ومنهم من نزل النص على تناثر احلبات هلبوب الريح 

  الطرف الثاين يف الواجب والنظر يف قدره وجنسه

  
  ره فهو العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بنضح أو دالية للحديث أما قد

  وماء القنوات واألهنار كماء السماء وإن كثرت مؤهنا والناعور الذى يديرها املاء بنفسه يف معىن الدواليب 

  فرع

  
  لو اجتمع السقي بالنهر والنضح فقوالن 

د السقيات على وجه ومبقدار النفع والنمو على وجه إذ رب سقية يف أحدمها أنا نعتربمها مجيعا ويعرف املقدار بعد
  شهر أنفع من سقيات يف شهر

والقول الثاين أنا نعترب األغلب فعلى هذا لو استويا فوجهان أحدمها الرجوع إىل قول التقسيط والثاين إجياب العشر 
  ترجيحا جلانب املساكني 

  مرين هذا يف املعتاد وإذا أشكل األمر فهو كاالستواء لتقابل األ
  فإن كانت احلاجة إىل النضح نادرا فهل يعترب هذا النادر فيه وجهان 



أما جنس الواجب ونوعه فهو أن خيرج من جنس ما ملك فإن اختلفت أنواعه فمن كل نوع بقسطه ألن التشقيص 
األردئ ويطلب الوسط غري حمذور فيه كاملواشي فإن خرجت األنواع عن الضبط فال يطالب باألجود وال يرضى ب

  من ذلك 

  الطرف الثالث يف وقت الوجوب

  
وهو يف الثمار وبدو الصالح ويف احلبوب باشتدادها فيجب هبا إخراج التمر واحلب إىل املساكني عند اجلفاف 

  والتنقية فلو أخرج يف احلال الرطب كان بدال ومل يقع املوقع 
ذ يستحيل وجوب التمر مع عدمه وهذا يلتفت على أن وحكى صاحب التقريب قوال أن سبب الوجوب اجلفاف إ

اإلمكان شرط الوجوب وهو بعيد إذ تسليط املالك على استهالك الرطب كله إجحاف باملساكني فاألوىل اإلجياب 
  وتأخري األداء إىل اجلفاف 

  حيصل منه مترا ولكن يستحب أن خيرص الثمار على املالك خالفا أليب حنيفة وذلك بأن جيرب اخلارص على قدر ما 
  وهل يكتفي خبارص واحد تشبيها باحلاكم أو ال بد من اثنني تشبيها بالشهادة 

  فيه قوالن جيريان يف القسام وعلى القولني ال بد من احلرية والعدالة مث يدخل يف اخلرص مجيع النخيل 
  وقال يف القدمي يترك لرب النخيل خنلة أو خنالت يأكل مثارها هو وأهله 

  لى اخلرص مسائلويبتين ع

  
األوىل إذا تلف املال جبائحة مساوية سقطت الزكاة بكل حال للفوات قبل اإلمكان وإن فات بإتالف املالك وأكله 

  فعليه حصة املساكني ولكن الواجب عشرة رطباأو مترا 
اخلرص عربة جمردة فيه ثالثة أقوال أحدها أنه الرطب كاألجنيب إذا أتلف فإنه يغرم الرطب ويعرب عن هذا القول بأن 

ال يؤثر يف تغيري احلكم والثاين أنه يضمنها مترا وكان اخلرص تضمني بتحويل الزكاة إىل ذمته والثالث إن صرح 
  اخلارص بالتضمني ضمنه مترا وإال ضمن الرطب 

  مث وقت اخلرص هل يقوم مقام نفس اخلرص يف التضمني فيه خالف 

  فرعان

  
  ا كذبته املشاهدة ولو كان ميكن صدقة ولكن الغالب أنه لو وقع لظهرأحدمها لو ادعى جائحة صدق إال إذ

  قال العراقيون ال بد من بينة على أصل الواقعة وإن مل يتعرض للتفصيل 
  قال الشيخ أبو حممد املؤمتن إذا ادعى ممكنا صدق بيمينه كما يف دعوى رد الوديعة 

طه بقدر ممكن صدق مع ميينه وإن ادعى الغلط بالنصف أو الثاين لو ادعى حيف اخلارص قصدا مل يقبل ولو ادعى غل
الثلث فهذا غري ممكن ولكنا نصدقه يف املقدار املمكن من هذه اجلملة وحيث يصدق فاليمني فيها مستحبة أو 



  مستحقة فيه خالف ذكرناه 
ذمته العشر مترا بعد تصرفه يف املسألة الثانية تصرفات املالك يف مجيع الثمار يبتين على التضمني فإن قلنا قد حتول إىل 

  الكل وإال فينفذ تصرفه يف التسعة األعشار ونفوذه يف العشر يبتين على قول الذمة والعني كما سبق وقد ذكرنا 
مث إن املنع يشيع يف مجيع املال على أحد األقوال وهاهنا ال خالف يف نفوذ تصرفه يف غري قدر الزكاة قبل اجلفاف 

  ر احلجر فأما بعد اجلفاف فيتنزل منزلة املواشي ملسيس احلاجة وشدة أث
املسألة الثالثة إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار فللمالك قطعها وإن تضرر هبا املساكني ألهنم ينتفعون ببقاء 

  النخيل يف السنة الثانية 
  فإنه يف القطع معذورمث قال الشافعي رضي اهللا عنه يأخذ الساعي عشر الرطب أو مثن عشرها وال يلزمه التمر 

واختلفوا يف قوله أو مثن عشرها فقيل معناه ترديد قول أي إذا فرعنا على أن املسكني شريك وأن القسمة بيع امتنع 
  تسليم الرطب بالقسمة فريجع إىل الثمن للضرورة وإن فرعنا على أنه إقرار حق أخذ نفس الرطب 

  حاجة فيجوز أيضا أن يقسم للحاجة وإن جعلنا القسمة بيعا ومنهم من قال هذا ختيري ألن البدل إمنا يؤخذ لل
وهذا القائل قد جيوز قسمة األوقاف للحاجة فلما مل يكن بد من احتمال حمذور للحاجة إما البدل وإما بيع الرطب 

  ختري 
ق املسكني ومنهم من قطع بأن كل واحد منهما ممتنع إذ ال ضرورة بل الطريق أن يسلم النخيل إىل الساعي فيتعني ح

بالقبض فيه وتثبت الشركة مث يبيع الساعي قدر حق املساكني إذ له أن يبيع مال الزكاة مهما عظمت املؤنة عليه يف 
إمساكها أو نقلها وقد احتاج هاهنا إىل البيع لتعذر القسمة وليس للساعي بيع مال الزكاة لغرض التجارة فإنه 

  مستغن عنها 
لو باع مثره قبل بدو الصالح ال يشترط القطع فالبيعباطل فإذا أتلف املشتري الثمار  الرابعة نص يف الكبري على أنه

مث أفلس البائع وحجر عليه واجتمع عليه الزكاة والديون فتؤخذ القيمة من املشتري ويقدم املساكني بعشر القيمة 
  ويضاربون بقدر التفاوت بني قيمة الرطب والتمر إذا كان قيمة التمر أكثر 

  تفريع على مخسة أصولوهذا 

فأخذ القيمة تفريع على أن الرطب من ذوات القيم وتقدمي املساكني بالعشر تفريع على تعلق حقهم بالعني كما يف 
الرهن وإثبات حق املساكني يف التمر تفريع على أن اخلرص تضمني وأن وقت اخلرص كاخلرص وإثبات املضاربة 

  اوي حق اآلدمي عند االزدحام على مال واحد بالتفاوت تفريع على أن حق اهللا تعاىل يس

  النوع الثالث يف زكاة النقدين والنظر يف قدر املوجب وجنسه

  أما القدر 
فنصاب الورق مائتا درهم فيه مخسة دراهم ونصاب الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار وما زاد فبحسابه جيب 

  فيه ربع العشر وال وقص فيه خالفا أليب حنيفة 

  سائلوفيه م



  
  األوىل لو نقص حبة من هذا القدر فال زكاة وإن كان يروج رواج التام 

  وقال مالك إن كان نقد البلد قراضة ومعه مائة ومخسون يروج مبائتني مكسرة وجبت الزكاة 
  الثانية يعترب النصاب يف مجيع احلول وقال أبو حنيفة ال يعترب يف أثنائه 

باآلخر خالفا أليب حنيفة ولكن يكمل نصاب جيد النقرة برديئها مث خيرج من الثالثة ال يكمل نصاب أحد النقدين 
كل بقدره وال يكمل بالنحاس فال زكاة يف الدراهم املغشوشة إال إذا كانت النقرة فيها بقدر النصاب وتصح على 

  الدراهم املغشوشة وإن مل يكن قدر النقرة معلوما على أحد الوجهني كالغاليةواملعجونات 
بعة إذا كان له آنية من الذهب والفضة خمتلطا وزنه ألف ووزن أحدمها ستمائة ومل يدر أن الستمائة ذهب أو الرا

فضة يلزمه التمييز ليعرف القدر فإن عسر التمييز فاملذهب أنه خيرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من النقرة 
بعمائة فضة فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينا وال ليخرج مما عليه بيقني ألنه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأر

  يربأيقينا إال مبا ذكرناه 
  وقال العراقيون له األخذ بغالب الظن إذا كان يؤديه بنفسه فإن أدى إىل السلطان فال بد من اليقني 

  وى ذلك وقيل يأخذ مبا شاء فيؤدي زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة ألن اشتغال ذمته ليس مبستيقن مبا س
اخلامسة لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجال على مليء وقلنا ال جيب تعجيل الزكاة يف املؤجل فمقدار النقد جيب أداؤه 

  على أصح الوجهني ألن امليسور ال يسقط باملعسور 
  وقيل ال جيب ألن النصاب يف حكم شئ واحد فال يتبعض واجبه 

  النظر الثاين يف جنسه

  
  آللئ واليواقيت وسائر نفائس األموال وإمنا جيب يف النقدين تربا كان أو مضروبا وال زكاة يف شئ من ال

ويف مناطه قوالن أحدمها أنه عينهما كما يف الربا فيجب يف احللي وهو مذهب أيب حنيفة ومذهب عمر وابن مسعود 
  وابن عمر وعمرو بن العاص 

ا إذ ال يرتبط بذاهتما غرض فبقاؤمها سنة يدل على الغناء والثاين أنه منوط مبعنامها وهو االستغناء عنهما يف عينهم
  خبالف الآللئ واليواقيت والثياب واألواين 

فعلى هذا إذا قصد بصياغته حليا استعماال مباحا مل جتب الزكاة كما أن أموال القنية الىت يرتبط بأعياهنا غرض إذا 
ا مذهب عائشة وابن عمر واجلديد من قويل الشافعي عزم على ترك استعماهلا بإرصادها للتجارة وجبت الزكاة وهذ

  رضي اهللا عنه 

  وعلى هذا يف القصد مراتب

  
  األوىل أن يصوغ ما هو حمظور يف نفسه كاملالهي واألواين فال تسقط الزكاة 

  الثانية أن يصوغ الرجل حلي النساء ليلبسه بنفسه مل تسقط الزكاة ألن الصارف عن األصل قصد صحيح ومل يوجد 
لثالثة أن يقصد أن يكنزها حليا وال يستعمل فاملذهب وجوب الزكاة ألنه مل يصر حمتاجا إليه ألن املكنوز مستغىن ا



  عنه كالدراهم والدنانري
الرابعة أن ال يقصد سببا أصال ففيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل صنعة احللي وهيآته ويف الثاين إىل عدم قصد الصرف 

  إىل حاجة االستعمال 
امسة أن يقصد إجارهتا فوجهان مرتبان وأوىل بأن ال جيب ألن االنتفاع نوع حاجة يف عينه سواء حصل بنفسه أو اخل

  بغريه 

  فرعان

  
األول حيث شرطنا القصد فطارئها بعد الصياغة كمقارنتها يف اإلسقاط واإلجياب وهو كنية القنية إذا طرأت يف مال 

ارة ال يكفي النعقاد احلول إال إذا اقترن بالشراء ألن النية دون املنوي ال التجارة فإنه يقطع احلول وجمرد نية التج
  تؤثر ونية القنية معناها اإلمساك واإلمساك مقرون هبا 

الثاين لو انكسر احللي حبيث يتعذر استعماله إال بإصالح ففيه ثالثة أوجه أحدهاأنه ينعقد احلول بتعذر االستعمال 
ه مرصد لإلصالح والصنعة باقية والثالث إن قصد املالك إصالحه فال زكاة وإن قصد أن ال فأشبه الترب والثاين ال ألن
  يصلحه جرى يف احلول 

وإن مل يشعر به إال بعد سنة فقصد اإلصالح ففي السنة املاضية وجهان وعلى هذا الوجه األصح أنه ال جيب ألن 
  هذا القصد تبني أنه كان مرصدا له 

  عينه مما يتخذ من الذهب والفضةفإن قيل ما احملظور يف 

  
  قلنا هو ثالثة أقسام 

األول ما خيتص الرجال به والذهب حرام عليهم مطلقا إال يف اختاذ أنف ملن جدع أنفه فإنه ال يصدأ وقد أمر به 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بأس بتمويه اخلامت بذهب ال يتحصلمنه وأما أسنان اخلامت من الذهب حرام وق

  إمامي ال يبعد أن يشبه بضبة اإلناء وجتنب ديباج على ثوب وهكذا حكم الطراز املذهب إذا حصل منه شئ 
  أما الفضة فيحل للرجل التختم به وحتلية آالت احلرب من السيف والسنان واملنطقة 

  ويف تزيني السرج واللجم وجهان ألنه يشبه أن يكون من آالت احلرب 
ص بالنساء وهو حالل هلن أعين الذهب والفضة إال ما فيه تشبه بالرجال كتحلية آالت احلرب القسم الثاين فيما خيت

  والسرج واللجم 
  القسم الثالث ما ال خيتص بالرجال وال بالنساء وفيه مسائل 

  األوىل اختاذ األواين من الذهب والفضة حرام مطلقا ويف املكحلة الصغرية تردد 
يت بالفضة فاستعمال الرجال هلا فيه تردد ووجه جوازها تشبيهها بآالت احلرب وهذا الثانية سكاكني املهنة إذا حل
  يقتضي أن ال جيوز للنساء

الثالثة حتلية املصحف بالفضة فيه وجهان ووجه التجويز محله على اإلكرام ويف الذهب ثالثة أوجه يف الثالث يفرق 
حتليتها بفضة وال ذهب كما ال جيوز حتلية الدواة والسرير بني الرجال والنساء فأما غري املصحف من الكتب مل جيوز 



  واملقلمة 
 خمتصر املختصر جتويز حتلية الدواة وهذا يوجب اجلواز يف املقلمة وسائر الكتب وهو وذكر الشيخ أبو حممد يف

  منقدح يف املعىن إذ ال يبعد أن يقال مل يثبت يف الفضة حترمي إال يف األواين فأصله على اإلباحة 
عن أيب إسحاق املروزي  الرابعة حتلية الكعبة واملساجد واملشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع هكذا نقله العراقيون

وال يبعد خمالفته محال على اإلكرام كما يف املصحف وألن األصل يف الفضة اإلباحة إال يف األواين ويف الذهب 
  اإلباحة إال على ذكور األمة وليس هذا من حتلي الذكور 

  النوع الرابع زكاة التجارة وأركاهنا أربعة

  األول املال 
  ند اكتساب امللك فيه مبعاوضة حمضة وهو كل ما قصد فيه االجتار ع

  وفيه ثالثة قيود

  
األول أن جمرد النية يف دوام امللك ال يكفي ألن املنوي مل يقترن به خبالف نية القنية فإهنا تقطع التجارة ألن معىن 

  القنية اإلمساك وهو مقرون به 
  وقال الكرابيسي يكفي جمرد نية التجارة 

امللك بإرث أو اهتاب أو رجوع برد بعيب ال يؤثر وعند حصوله عوضا عن البضع الثاين قصد التجارة عند حصول 
  يف اخللع والنكاح وجهان ألنه معاوضة ليست مبتمحضة

الثالث إذا اشترى عبدا على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه بالعيب انقطع حوله ألن الثوب العائد إليه مل جيز فيه 
إذا تبايع التاجران مث ترادا ألن العائد كان مال التجارة قبل العقد ولو باع ثوب جتارة النية ومل يعد بتجارة خبالف ما 

  بعبد القنية انقطع حول الثوب فلو رد إليه بالعيب مل يعد احلول ما مل يستأنف سببا آخر وهو بيعه على نية التجارة 

  فرع

  
فيه وجهان أحدمها ال ألنه مل حيصل بالتجارة إذا اشترى جارية للتجارة فولدت فهل يدخل الولد يف حول التجارة 

والثاين نعم ألنه لو نقص قيمة األم بالوالدة جترب به فإن ذلك ال يعد خسرانا فدل على أنه من فوائد التجارة قبل 
  العقد 

  الركن الثاين النصاب

  
  وهو معترب ويف وقت اعتباره أربعة أقوال 

  واتأحدمها أنه يعترب يف مجيع احلول كسائر الزك



  والثاين ال يعترب إال يف آخر احلول ألن اختالف القيمة باخنفاض األسعار يف حلظات قريبة ال ينضبط 
  والثالث أنه يعترب يف أول احلول وآخره ألهنما مضبوطان خبالف الوسط 

فيعترب ألن هذا والرابع أن النقصان باخنفاض األسعار يف أثناء احلول ال يعترب ولكن إن صار حمسوسا بالرد إىل الناض 
  منضبط 

فإن قلنا يعترب آخر احلول فلو مل يكن نصابا مث صار نصابا بعد شهر فعلى وجهني أحدمها ال جيب ما مل يتم احلول 
  الثاين ألن األول قد بطل واألصح أنه جيب ألنه ملكه سنة وشهرا فيقدر كأن الزائد مل يكن 

  فرع

  
درهم وباعه بعشرين دينارا ال تساوي مائتني والدنانري عرض إذا  إذا مل يعترب وسط احلول فاشترى عرضا مبائيت

  التقومي برأس املال 
فلو انقضى عليه سنون ومل يبلغ نصابا باعتبار الدراهم ففيه وجهان أحدمها أنه ال جتبالزكاة ألنه عرض يف التجارة 

  والثاين أنا يعدل إىل زكاة العني لعسر زكاة التجارة 
تاح حوله وجهان أحدمها أنه آخر حول األول إذ عند تعذر زكاة التجارة والثاين أنه من وعلى هذا يف وقت افت

  وقت ملكه إذ بان آخر احلول أنه كان ال يصلح لزكاة التجارة 

  الركن الثالث احلول

  
  وهو معترب باالتفاق والنظر يف أمرين 

  أحدمها يف ابتدائه وملا يشترى به سلعة التجارة ثالثة أحوال 
أن يكون من النقدين نصابا كامال ابتداء احلول من يوم ملك النصاب من النقد ليبتين حول التجارة على  أحدها

حول النقدين ألهنما متشاهبان يف قدر الواجب واملوجب فيه ومتعلق الوجوب وكذا إن كان النصاب ناقصا مهما 
  نظرنا إىل آخر احلول

  ة السلعة نصابا وإن نظرنا إىل أوله فيبدأ احلول حيث بلغت قيم
  الثانية أن يكون املشترى به عرضا ال من جنس مال الزكاة فاحلول من وقت نية التجارة ال من وقت ملك العرض 
الثالثة أن يكون عرضا من جنس من مال الزكاة كما لو اشترى بنصاب من الغنم السائمة سلعة للتجارة فاملذهب 

  أن احلول من وقت الشراء 
من وقت ملك املاشية وعليه دل نقل املزين وهو ضعيف إذ ال مناسبة بني الزكاتني حىت ينبين وقال اإلصطخري هو 

  أحدمها على اآلخر 

  األمر الثاين املستفاد يف أثناء احلول هل يضم إىل األصل له أربعة أحوال



  
  األمهات األوىل أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة فتجب الزكاة فيه حبول األصل كما يف النتاج مع 

  الثانية أن يشتري شيئا بنية التجارة ال مبال التجارة فيفرد حبوله وال يضم إىل األصل كاملستفاد من املاشية 
الثالثة إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فريده إىل الناض كما إذا كانت سلعته تساويعشرين دينارا فارتفعت قيمتها 

في العشرين الزائد قوالن أحدمها أنه يضم يف احلول إىل األصل كنتاج وباعها بعد مضي ستة أشهر بأربعني دينارا ف
املواشي وكما إذا ارتفعت القيمة من غري تنضيض والثاين وهو اختيار ابن احلداد أنه تفرد حبوله ألنه مستفاد من 

  كيس املشتري ال من عني السلعة خبالف النتاج 
تج وأمثر وقلنا إن حكم الزكاة يتعدى إىل الولد فاألظهر أنه يضم الرابعة أن يكون مال التجارة حيوانا أو شجرا فن

  يف احلول إىل األصل وما حيتمل أن يلتحق هبما بالربح الناض 

  الركن الرابع يف ما جيب إخراجه

  
  وهو ربع عشر قيمة مال التجارة ومباذا يقوم بالدراهم أو بالدنانري له ثالثة أحوال 

لنقدين وكان نصابا كامال فيقوم به وإن اشتري بنقدين فيقوم هبما على نسبة األوىل أين يكون مشترى بأحد ا
التقسيط يوم الشراء فإن قومنا ومل يبلغ كل واحد منهما نصابا فال زكاة وإن كانت حبيث لو قوم بأحد النقدين 

  لكان نصابا 
  قوم بالنقد الغالب الثانية أن يكون املشترى به نقدا غري نصاب واألصح أنه مقوم به فيه وجه أنه ي

  الثالثة أن يكون املشترى به عرضا قوم بالنقد الغالب وإن غلب نقدان قوم مبا يبلغ به نصابا 
فإن بلغ كل واحد هبما نصابا فأربعة أوجه أحدمها أن املالك يتخري والثاين أنه يتبع األنفع للمساكني والثالث أنه 

  نيعترب بأقرب البلدان إىل حيث يغلب أحد النقدي
  والرابع أنه يقوم بالدراهم فإنه أحرى يف املستحقرات فيكون أرفق للمساكني 

وللشافعي رضي اهللا عنه قوالن قدميان أحدمها أن الواجب ربع العشر من جنس املال والثاين أنه يتخري بينه وبني 
  القيمة 

  فرع

  
اليت هى متعلق الزكاة فأما إن أراد اإلعتاق إذا وجبت الزكاة فيجوز له أن يتخري قبل الزكاة ألنه ليس يزيل املالية 

  أو اهلبة فيخرج على أن متعلق الزكاة العني أو الذمة كما مضى يف املواشي 

  واختتام الباب بفصلني

  األول يف اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات



  
  ويفرض ذلك يف الفطرة واملعشرات واملواشي 

  أما الفطرة

  
ل على التاجر أن خيرج الفطرة عن عبيد التجارة وإن مت حول التجارة مثال عند هالل فال تنتفي بزكاة التجارة ب

  شوال ألهنما زكاتان يتابعد مأخذمها فال تتنافيان خالفا أليب حنيفة 

  أما إذا اشترى نصابا من السائمة على نية التجارة ففيه ثالثة أقوال

  
وألن املال خرج عن كونه قنية بنية التجارة ومل خيرج عن كونه  أحدها أن املعترب زكاة التجارة ألنه أرفق باملساكني

مال التجارة بالسوم والثاين أن املغلب زكاة العني فإنه متفق عليه والثالث أنه إن كان نصابا بأحدمها دون اآلخر 
  فيكون الغالب ما بلغ به نصابا وإن كان هبما مجيعا نصابا فعلى التردد السابق 

داء احلولني أما إذا اشترى أربعني معلوفة مث أنشأ إسامتها بعد ستة أشهر فإن قلنا إن الغالب زكاة هذا إذا توافق ابت
التجارة فال كالم وإن قلنا الغالب زكاة العني ففي كيفية تغليبها هاهنا وجهان أحدمها أنه ينقطع حول التجارة 

  بطريان السوم 
  ال حيبط بعضه ويعدل إىل زكاة العني يف احلول الثاين والثاين أنه جتب زكاة التجارة يف احلول األول كي

وأما املعشرات فإذا اشترى مثارا بنية التجارة فبدأ الصالح يف يده قبل البيع فإن غلبنا زكاة التجارة مل جيب العشر 
ن كان وإن غلبنا زكاة العني خيرج العشر مث يستأنف حول التجارة عند اجلذاذ إذ به تنقطع عالئق زكاة العني فإ

  املشتري حديقة فإخراج العشر يسقط زكاة الثمار
وهل تسقط زكاة األشجار واألرض فيه ثالثة أوجه أحدمها نعم ألن العشر حق األشجار ومغارسها فهي كالتابعة 

للثمرة والثاين ال ألن العشر حق الثمار إذ جيب على من ال ميلك األشجار الثالث أن األشجار تتبع دون األرض ألن 
  جرة ال تراد إال للثمرة فإن قلنا تتبع األرض فال نتبع إال ما يدخل يف املساقاة من األرضي املتخللة بني األشجار الش

  فرع

  
لو اشترى أرضا للتجارة وبذرا للقنية وزرع فواجب الزرع العشر احملض وواجب األرض زكاة التجارة إذ ليس 

  الزرع حمل التجارة حىت يستتبع 

  كاة مال القراضالفصل الثاين يف ز

  
فإذا سلم إىل رجل ألفا على أن يكون الربح نصفني فكان آخر احلول ألفني فإن قلنا العامل ال ميلك إال بالقسمة 



فزكاة األلفني على املالك وحيتمل على نصيب العامل وجد أنه ال يلزمه ألن ملكه فيه ضعيف إذ يتعلق به حق 
  للعامل الزم 

ؤن حىت حيتسب من الربح أو كاسترداد طائفة من املال فيه وجهان يلتفتان على أن تعلق مث ما نؤديه من الزكاة كامل
  الزكاة بالعني أغلب أو بالذمة فإنه إن تعلق بالذمة فإخراجه من غري هذا املال يشبه االسترداد 
لى قويل املغصوب وإن قلنا العامل ميلك بالظهور قال القفال ال زكاة عليه ألن ملكه يستقر بالقسمة وقيل خيرج ع

فإن قلنا جيب فالصحيح أن حوله من وقت الظهور وقيل إنه جيب حبول األصل ألنه ربح ويف استبداد العامل 
  بإخراجه وجهان ألنه متردد بني املؤونة أو أخذ طائفة من املال 

  النوع اخلامس من الزكاة زكاة املعادن والركاز

  وفيه فصالن 

  األول يف املعادن

  
  بة على كل حر مسلم نال من املعادن نصابا من النقدين وما عدا النقدين فال زكاة فيه والزكاة واج

  وفيه وجه آخر أنه جيب يف كل معدن 
  وأوجب أبو حنيفة فيما ينطبع حتت املطارق 

  والنظر يف أمور ثالثة

  
  األول يف قدر الواجب وفيه ثالثة أقوال أحدها ربع العشر تشبيها بزكاة النقدين 

 أنه اخلمس تشبيها بالركاز والثالث أن ما يصادفه قليال مع كثرة العمل ربع العشر وما يصادفه جمموعا كثريا والثاين
  باإلضافة إىل العمل ففيه اخلمس 

ومعىن كثرة العمل أن يكون النيل باإلضافة إليه قليال يف العادة فإن عد زائدا على املعتاد فاملقدار الالحق باملعتاد فيه 
  ر والزائد عليه خيصباخلمس ربع العش

  األمر الثاين النصاب

  
وهو معترب إن أوجبنا ربع العشر وإن أوجبنا اخلمس فقوالن لتردده بني مشابه الغنائم يف قدر الواجب ومشابه 

  الزكوات يف اجلنس 
ي إلضافة فإن مل نعترب النصاب فال حول وإن اعترب النصاب ففي احلول قوالن واعتبار احلول مع النصاب ال يبق

  الزكاة إىل املعادن وجها 
فإن اعتربنا النصاب مما يتواصل من النيل بضم بعضه إىل البعض كتال حق الثمار يف سنة واحدة واجلامع هاهنا 



اتصال العمل فلو أعرض على عزم أن ال يعود فقد انقطع وإن ترك إلصالح آلة مل ينقطع وإن كان لعذر سفر أو 
  مرض فوجهان 

  فرع

  
تسعة عشر دينارا فأعرض مث عاد بعد مدة ووجد دينارا وكانت التسعة عشر باقية فعليه أن خيرج واجب  إذا وجد

هذا الدينار ألنه كمل عند النيل مبا يف ملكه وأما التسعة عشر فيه شئ فال ألنه مل يكن نصابا كامال ذلك الوقت 
  والكمال بعده ال ينفع 

مل به نصاب املعادن ويكمل سلعةالتجارة مبال املعادن إذا وجد مع وكذلك إذا كان يف ملكه سلعة للتجارة فيك
آخر حول التجارة وقلنا املعترب آخر احلول ألن زكاة النقدين والتجارة واملعدن متداخلة يف املعىن فينبين بعضها على 

  البعض وإن كانت قد ختتلف يف شرط النصاب واحلول 
  ال يكمل إال مبا جيب فيه زكاة املعدن معه وحكى الشيخ أبو علي وجها أن دينار املعدن 

  األمر الثالث أنه ال جيب إخراج الواجب قبل التنقية

  كما يف احلبوب مث ال جيزئه إخراج التراب املخلوط فإن مقصوده جمهول 

  فرع

  
شيش وال للمسلم أن يزعج الذمي من معادن دار اإلسالم إذا انتهى إليه ولكن ما ناله باملبادرة ملكه كالصيد واحل

  زكاة عليه إال إذا قلنا على وجه بعيد أن مصرف واجبه الفيء على قول إجباب اخلمس فإنه يؤخذ منه اخلمس 

  الفصل الثاين يف الركاز

  
وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف الركاز اخلمس وهو واجب يف احلال من غري اعتبار حول خبالف املعدن فإن فيه 

  قوال بعيدا 

  طولكن للركاز شرو

  
  األول أن يكون من جوهري النقدين ويف القدمي قول أنه جيب يف كل جنس اعتبارا باملغامن 

  الثاين أن يكون نصابا تشبيها بالزكوات وفيه قول قدمي أن القليل خيمس كالغنيمة 



ة إىل قال الشافعي رضي اهللا عنه لو كنت أنا الواجد خلمست القليل والكثري ولو وجدت فخارة خلمستها وهو إشار
  االحتياط 

  فرع

  
إذا وجد مائة درهم مل جيب اخلمس على اجلديد فلو وجد مائة أخرى بعد ذلك واملائة األوىل باقية يف ملكه أو ملك 

  مائة أخرى من مال جتارة أو نقد وجب اخلمس يف مائةالركاز وكمل نصابه مبا ليس بركاز كما ذكرنا يف املعادن 
ملكه نصاب كامل يف النقدين سوى الركاز وقد مت عليه احلول وجب اخلمس يف  ويف طريقة العراق أنه إن كان يف

هذه املائة تكميال هلا مبا هو حمل الوجوب وإن وجد قبل حوالن احلول فال يكمل به وإن وجد عند حوالن احلول 
  ولكن كان النصاب ناقصا فاملنصوص يف األم أنه يكمل به الركاز 

  نقصان النصاب وهذه الطريقة جارية يف املعادن وإن مل حنكها مث وحكوا وجها آخر أنه ال يكمل ل
  الثالث أن يكون عليه ضرب اجلاهلية فلو كان على ضرب اإلسالم فهو لقطة 

وقيل إن اإلمام حيفظها كحفظ األموال الضائعة ألن اللقطة ما هو بصدد الضياع وطرد هذا يف الثوب الذى تلقيه 
  معرضا للضياع الريح يف دار إنسان فإنه ليس 

  ولو انكشف الركاز بسيل جارف أحلق باللقطة على مساق هذا املعىن 
فأما إذا احتمل أن يكون من ضرب اإلسالم والكفر مجيعا كاألواين واحللى فوجهان أحدمها أنه لقطة والثاين أنه 

  ركاز

  الشرط الرابع أن يوجد يف موضع مشترك كموات وشارع

  فهو غنيمة أو يفء وعلى اختالف احلال يف إجياف خيل وركاب أو عدمه فإن وجد يف عمران دار احلرب 
وإن وجده يف ملك نفسه نظر فإن كان ميلك باإلحياء فله األخذ ولكن ميلك باإلحياء أم باألخذ فيه وجهان فعلى 

  ه وجه ال ميلك باإلحياء فإنه ليس من أجزاء األرض خبالف املعادن وإن كان امللك قد انتقل إليه من غري
فإن قلنا ميلك باإلحياء فعليه طلب احمليي وإال فهو لقطة أو مال ضائع وإن قلنا ال ميلك باإلحياء فال شك يف أن 

  احمليي أوىل به 
وال يبطل اختصاصه بالبيع فال ميلكه الواجد وهذا فيه احتمال فإنه يشبه مبا لو عشش طري يف داره فأخذه غري 

  صاحب الدار ويف ملكه خالف 

  فرع

  
لو تنازع البائع واملشتري واملعري واملستعري وقال كل واحد أنا دفنت الركاز فالقول قول صاحب اليد يف احلال فإن 

قال املكري بعد رجوع الدار إىل يده أنا كنت دفنته قبل اإلجارةمل يصدق على أحد الوجهني بيمينه ألنه اعترف 
  بثبوت يد املستأجر عليه وانفرد بدعوى التقدم 



  اخلامس أن يكون الواجد أهال للزكاة الشرط

  فال مخس على الذمي إذا وجده إال على قول بعيد أن مصرف اخلمس الفيء فإذ ذاك يؤخذ مخسه 

  النوع السادس زكاة الفطر والنظر يف أربعة أطراف

  األول يف وقت الوجوب

  
  وفيه ثالثة أقوال 

آخر يوم من شهر رمضان فإنه منسوب إىل الفطر وهذا اجلديد أنه جيب بأول جزء من ليلة العيد وهو وقت الغروب 
  وقته وعلى هذا لو مات عبده أو ولده قبيل الغروب أو ورث عبدا أو ولد له بعد الغروب فال فطرة عليه بسببه 

  الثاين أنه جيب بأول جزء من طلوع الفجر يوم العيد ألن أثر الفطر يظهر يف الوقت القابل للصوم
  اعتبار الوقتني فعلى هذا لو زال ملكه بعد الغروب وعاد قبل الطلوع قبل الزوال فوجهان  والثالث أنه ال بد من

  الطرف الثاين يف املؤدى عنه

  
  والتحمل جار يف الفطر لقوله أدوا صدقة الفطر عمن متونون 

  فتبعت الفطرة النفقة وجهات حتمل النفقة ثالثة 
  طرته إال يف مسألتنياجلهة األوىل القرابة وكل قريب جتب نفقته جتب ف

  إحدامها ابن بالغ مل ميلك إال قوت يومه فقط عليه إلعساره وال على األب لسقوط نفقته يف هذا اليوم 
وإن كان االبن صغريا قال الصيدالين جتب فطرته فإن حق الصغري آكد ولذلك تتسلط األم على االستقراض لنفقة 

  الصغري دون الكبري 
  ق يف الفطرة وال يف االستقراض بل ال تستقرض األم دون إذن السلطان حبال قال الشيخ أبو حممد ال فر

الثانية فطرة زوجة األب فيه وجهان أحدمها أنه جيب كالنفقة والثاين ال ألن وجوب اإلعفاف خارج عن القياس 
  فيقصر على النفقة الىت هى قدر الضرورة 

يؤدي فطرة عبد أبيه إذاكان مستغرقا خبدمة أبيه فزوجة  وهذا ضعيف ألن الشافعي رضي اهللا عنه نص على أن االبن
  األب أوىل 

  اجلهة الثانية الزوجية فيجب على الزوج احلر املوسر صدقة الفطر عن زوجته املسلمة موسرة كانت أو معسرة 
يف األمة فإن كان معسرا وهي موسرة قال الشافعي األوىل هلا أن خترج عن نفسها وال يتبني يل إجياهبا عليها ونص 

  حتت الزوج املعسر على أن النفقة جتب على السيد 
  فقال األصحاب قوالن بالنقل والتخريج منشؤها التردد يف أن الزوج أصل يف الوجوب أو متحمل 

ومنهم من قرر النصني وقال مالك اليمني أقوى يف األمة من مالكته احلرة وهلذا يلزم احلرة التمكني مطلقا وال جيب 



  تسليم األمة إىل زوجها إال ليال على السيد 
  وإن كانت موسرة حتت مكاتب فقوالن مرتبان وأوىل بأن جيب عليها ألن املكاتب ليس له أهلية التحمل 

  فرعان

  
األول إذا أخرج الزوج زكاهتا دون إذهنا جاز فإنه خماطب أصيال كان أو متحمال وإن أخرجت هى فطرة نفسها 

  نا إن الزوج متحملوليس بأصيل بغري إذنه مل جيز إال على قول
  الفرع الثاين البائنة احلامل تستحق الفطرة كالنفقة وقيل إذا قلنا النفقة للحمل فال فطرة 

اجلهة الثالثة ملك اليمني فيجب إخراج الفطرة عن كل مملوك مسلم باق حتت التصرف أما الكافر فال فطرة له عليه 
  خالفا أليب حنيفة 

ب فطرته على الشريكني خالفا أليب حنيفة ومن نصفه حر ونصفه عبد فاألمر بينه وبني السيد وأما العبد املشترك جي
  على الشركة 

ولو جرت مهايأة واستهل هالل شوال يف نوبة أحدمها ففي اختصاص الفطرة به وجهان بناء على أن األمور النادرة 
  هل تدخل يف املهايأة وفيه خالف 
  ان وقت الغروب يف نوبة أحدمها ووقت الطلوع يف نوبة اآلخر فال سبيل إال الشركة ولو اعتربنا جمموع الوقتني فك

  وأما نفوذ التصرف احترزنا به عن املكاتب فال جيب فطرته عليه لنقصان حاله وال على السيد لسقوط النفقة 
  وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه جيب على السيد 

ملكاتب ألن إسقاط فطرته مع قدرته وقدرة السيد بعيد وهو أوىل بنفسه من السيد وقال بعض أصحابنا جيب على ا
  كما يف النفقة

  أما من ال ينفذ التصرف فيه بإباقة أو كونه مغصوبا أو ضاال ففيه طريقان 
  أحدمها كسائر الزكوات فيخرج على القولني 

  والثاين أنه جيب ألنه يتعلق بامللك الضعيف يف املستولدة 
  وا القول بوجوبه يف العبد املرهون وإن احتمل إجراء اخلالف فيه وأطلق

  فروع ثالثة

  
  األول العبد املوصى به إذا فرعنا على أنه بعد موت املوصي وقبل القبول ملك امليت فجرى اإلهالل فال زكاة 

ن اجلنني مورده احلياة وذكر الفوراين وجها أنه جيب يف مال امليت وهذا يلتفت على تردد ذكرناه يف مال اجلنني أل
  وامليت مصدره احلياة واالستصحاب كاالستعجال 

الثاين إذا غاب العبد وانقطع خربه نص على وجوب فطرته ولو أعتقه عن كفارة ظهار نص على أن الوقاع ال حيل 
  له فقيل قوالن بالنقل والتخريج لتقابل األصلني وقيل إن الشافعي مال إىل االحتياط يف املسألتني

  هذا فيه نظر إذا كان انقطاع اخلرب مع تواصل الرفاق فإن كان يف الطريق عائق فاألصل بقاء العبد و



الثالث نفقة زوجة العبد يف كسبه وليس عليه فطرهتا ألنه ليس أهال اللتزام زكاة نفسه فال حتمل عن غريه واملكاتب 
  إن ألزمناه فطرة نفسه ألزمناه فطرة زوجته 

  ات املؤديالطرف الثالث يف صف

  
  والصفات املشروطة ثالث 

األوىل اإلسالم فال زكاة على كافر إال يف عبده املسلم وزوجته املسلمة حيث يتصور مسلمة حتت كافر يف دوام 
  النكاح عند اختالف الدين وفيهما قوالن 

  لتعذرها من الكافر  أحدمها ال جتب ألن املؤدي أصل وهو كافر والثاين جتب ألنه متحمل وعلى هذا جتزي دون النية
الصفة الثانية احلرية فال زكاة على رقيق إال على املكاتب يف رأي بعيد كما ذكرناه ومن نصفه حر وجب عليه 

  نصف صاع وعلى سيده الباقي وجيب على الصيب واجملنون يف ماهلما 
مثال فال زكاة خبالف  الصفة الثالثة اليسار وهو معترب يف وقت الوجوب فلو كان معسرا مث أيسر ضحوة العيد

الكفارة فإن األظهر أن العاجز عن مجيع اخلصال إذا جرى عليه سبب الكفارة استقر يف ذمته إىل اليسار ألن اليسار 
  مث اعترب لألداء وسبب الوجوب اجلناية وهاهنا اليسار أوىل بأن جيعل سببا للوجوب من الوقت

  يث األعرايب وقال صاحب التقريب الكفارة كالفطرة ويشهد له حد
واملعين باليسار أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته يف يومه ذلك صاع واحد وذلك بعدد ست ثوب يليق به 

ومسكن يسكن فيه وعبد خيدمه إن كان مثله ممن خيدم والعبد واملسكن يباعان يف الديون لآلدميني ولكن احلاجة إليه 
ع ابتداء الفطرة بالدين كما يدفع باحلاجة إىل نفقة األقارب يف متنع ابتداء الوجوب ألن االبتداء أضعف ولذلك يدف

  ذلك اليوم وإن كان ال يدفع سائر الزكوات يف ابتدائها بالدين على قول 

  فروع أربعة

  
األول لو كان الفاضل صاعا واحدا وله عبد مستغن عن خدمته صرف الصاع إىل نفسه وهل يلزمه أن يبيع جزءا 

  د فيه ثالثةأوجه من العبد يف فطرة العب
  أحدها ال ألنه يؤدي إىل احتاد املخرج واملخرج عنه والثاين أنه جيب وال بأس باالحتاد 

والثالث وهو األعدل وإن مل يكن حمكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع قيمته فال خيرج وإن كان عشرة مثال 
ألن من ال ميلك إال تسعة أعشار عبد يلزمه تسعة يشتري بتسعة أعشار صاع فليخرجه عن الباقي بعد بيع العشر 

  أعشار صاع فال يؤدي إىل االحتاد احملذور 
  الثاين لو فضل عن قوته نصف صاع فيه وجهان 

  أحدمها أنه جيب إخراجه ألن امليسور ال يسقط باملعسور كما إذا وجد بعض الساتر للعورة 
  الثاين أنه ال جيب كبعض الرقبة يف الكفارة 

  الفرق ألن الرقبة هلا بدل وأما بعض الصاع فيشبه ما لو وجد بعض ما يستر العورة واألصح
  الثالث إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ففيه ثالثة أوجه 



األصح أنه خيرج عن نفسه لقوله عليه السالم ابدأ بنفسك مث مبن تعول والثاين أنه يبدأ بزوجته ألنه يف حكم دين 
   بني نفسه وبني غريه والثالث أنه يتخري

وعلى هذا لو وزع وقلنا إخراج بعض الصاع ال جيب مل جيز التوزيع وإن قلنا جيب ذلك ويقع زكاة فهاهنا وجهان 
  والفرق أن هاهنا ال ضرورة إىل التجزئة خبالف ما إذا مل جيد إال نصف صاع 
يقدم بالنفقة فإن استويا فوجهان أحدمها الرابع لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم مجع ممن يقوهتم يقدم من 

  التخيري واآلخر التقسيط 

  الطرف الرابع يف الواجب

  
  وهو صاع مما يقتات 

  والصاع أربعة أمداد واملد رطل وثلث بالبغدادي
والقوت كل ما جيب فيه العشر ولو كان األقط قوت طائفة ففي إخراج صاع منه قوالن مأخذمها التردد يف صحة 

  ارد فيه فإن صح فاللنب واجلنب يف معناه دون املخيض والسمن ألن االقتيات باجتماعهما احلديث الو
  وذكر العراقيون قولني يف اللحم من حيث إن اللنب عصارته وهو بعيد ألنه ال يقوت 

  مث ال جيري املسوس واملعيب من هذه األجناس وال الدقيق فإنه بدل
  وذكر بعض األصحاب يف كونه أصال قولني 

  هل يتعني أحد األجناس فيه ثالثة أقوال و
  أحدها أنه يتخري بينهما لورود اخلرب بلفظ التخيري وهو ضعيف ألن املراد به التنويع 

  والثاين أن املعترب قوته كما يعترب يف الزكاة ماشيته 
  والثالث وهو األصح أنه يعترب الغالب من قوت البلد يف وقت وجوب الفطرة ال يف مجيع السنة 

   إذا تعني جنس تفرع عنه ثالثة فروعمث

  
األول أنه لو أخرج جنسا أشرف مما عليه كالرب بدل الشعري جيزئه ولو أخرج األردأ ال جيزئه والرب أشرف من التمر 

يف غرض االقتيات فال ينظر إىل القيمة والتمر أشرف من الزبيب ويف الزبيب مع الشعري تردد ولو وجب الشعري 
  الشعري ونصف صاع من الرب مل جيز على أحد الوجهني ملا فيه من التنويع  فأخرج نصف صاع من

الثاين لو كان يليق الرب حباله فكان يتناول الشعري خبال لزمه الرب ولو كان يليق به الشعري وكان يتناول الرب توسعا 
  ففي أخذ الشعري وجهان أصحهما أنه يؤخذ نظرا إىل الالئق به 

السيدين يف العبد املشترك قال ابن سريج يكلف من قوته أردأ أن يوافق اآلخر ليتحد النوع الثالث إذا اختلف قوت 
  فإن العبد متحد 

  وقال ابن احلداد ال يبايل بالتنويع ألجل الضرورة
وال خالف يف أن الكفارات ال يركب آحادها من الصيام واإلطعام إال كفارة الصيد فإن اجلماعة إذا اشتركوا 

احد وال يلزمهم التوافق يف الطعام أو الصيام نعم لو احتد القاتل واملقتول ففي جواز التنويع وجهان لزمهم جزاء و



  ووجه اجلواز أن هذه الكفارة متبعضة باجلناية على أطراف الصيد 
  كتاب الصيام 

اإلفطار  وال خفاء بكونه من أركان الشرع والنظر فيه حيصره قسمان األول يف نفس الصوم والثاين يف موجبات
  ومبيحاته 

  القسم األول يف نفس الصوم والنظر يف سببه وركنه وشرطه وسننه

  القول يف السبب

  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غم عليكم فاستكملوا العدة ثالثني يوما 

  فرؤية اهلالل سبب الوجوب 

  والنظر يف ثالثة أمور

  معرفتهاألول يف طريقة 

  
  وأقصاه بعد العيان شهادة عدلني سواء كانت السماء مضحية أو مل تكن

  وهل يقبل قول واحد فيه ثالثة أقوال 
  أحدها أنه ال يقبل كما يف هالل شوال 

والثاين يقبل إن كان على صفات الشهود ملا روي عن ابن عمر أنه قال تراءى الناس اهلالل فرأيته وحدي فشهدت 
  اهللا عليه وسلم فأمر الناس بالصوم عند النيب صلى 

وألن فيه احتياطا ألمر العبادة خبالف شوال وعلى هذا لو شهد واحدواستكملنا ثالثني فلم ير هالل شوال ففي 
اإلفطار وجهان ووجه اجلواز أن أول الشهر إذا ثبت بقوله فاآلخر ثبت ضمنا ال قصدا فكان كالنسب الذى يثبت 

  لنساء ضمنا للوالدة بقول جمرد ا
ولو شهد عدالن وكانت السماء مضحية ليلة احلادي والثالثني ومل ير مل جنز اإلفطار على أحد الوجهني إذ قول 

  العدلني اجتهاد وهذا يقني فال يعمل معه 
  والثالث أنه يكفي صفة الرواة فال يشترط احلرية وكان هذا من قبيل اإلخبار 

  فرع

  
ة إن قلنا إنه من قبيل اإلخبار يثبت وإن قلنا شهادة تبىن على أن حق اهللا هو هل يثبت اهلالل بالشهادة على الشهاد

  يثبت بالشهادة على الشهادة وفيه خالف 



  األمر الثاين عموم حكم اهلالل

  
  فإذا رأى يف موضع فهل يتعدى حكمه إىل سائر البالد فيه وجهان
  و يف موضع واحد أحدمها نعم ألن مناط التعبد أن يصري مرئيا ببعده عن الشمس ول

  والثاين ال بل مناطه أن يصري مرئيا يف قطر املكلفني وذلك خيتلف بالبالد 
  وعلى هذا ال ضبط إال مسافة القصر فإن حتكم املنجم قبيح شرعا 

  فرع

  
 لو رأى اهلالل ببلدة وسافر إىل بلدة أخرى واستكمل الثالثني ومل ير الناس اهلاللفإن قلنا احلكم يعم فله اإلفطار

  وعلى الناس موافقته إن ثبت عندهم عدالته وإن قلنا لكل بقعة حكمها فعليه موافقة القوم 
ولو أصبح معيدا مفطرا فجرت به السفينة إىل قطر مل ير به اهلالل قال الشيخ أبو حممد يلزمه االمتثال تشبها إن مل 

  نعمم احلكم وفيه بعد ملا فيه من تبعيض اليوم الواحد 

  قت تأثري اهلالل الليلاألمر الثالث و

  
  فلو رأى هالل شوال هنارا مل يفطر إىل الغروب سواء رأى قبل الزوال أو بعده 

  وقال أبو حنيفة إن رأى قبل الزوال أفطر 

  القول يف ركن الصوم وهو النية واإلمساك

  الركن األول النية

  
   الرابطة قيود فليتأمل فيجب على الصائم يف رمضان أن ينوي لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة ويف

  أما قولنا ينوي خالفنا فيه زفر 
  وقولنا لكل يوم خالفنا فيه مالك إذا اكتفى يف رمضان بنية واحدة 

  وأما قولنا معينة خالفنا فيه أبو حنيفة إذ قال لو نرى قضاء أو نذرا أو تطوعا انعقد عن رمضان 
ان فالتعرض لألداء ال بد منه ويف الفرضية خالف ومنهم وعندنا يلزمه أن يقول بقلبه أؤدي ا إذا فرض صوم رمض

من زاد أن يقول رمضان هذه السنة وهوفاسد فإن يف األداء غنية عنه واملراد من النية قصد القلب إىل الصوم 
  املوصوف هبذه الصفات بعد كونه حاضرا يف الذهن وأما اللفظ فال أثر له 

  يفة وأما قولنا مبيتة خالفنا فيه أيضا أبو حن
ويعين به أنه ينوي ليال وال يتعني له النصف األخري على املذهب وال يبطل باألكل بعده وال جيب جتديد النية إن تنبه 



من النوم على املذهب ولو بصورة القدرة على أن تقترن النية بأول جزء من اليوم ويف صحته وجهان لورود لفظ 
  التبييت

  رب وفيما بعد الزوال قوالن أما التطوع فيصح بنية قبل الزوال للخ
  أحدمها نعم ترغيبا يف تكثري النوافل 

والثاين ال ألنه ورد اخلرب فيما قبل الزوال واملعظم باق فال يكون ما بعده يف معناه وال مرد للتنصيف إال الزوال وإن 
  شرطكان ما قبل الزوال أكثر مث قيل إن العبادة حتصل من وقت النية ولكن اإلمساك فيما قبله 

ولو تقدم الكفر واحليض مث زاال ففى صحة الصوم خالف ألن ذلك ال يبطل مقصود الصوم من اخلواء ألن مقصوده 
  اخلوى والطوى 

  فرع

  
ال يبطل الصوم مبجرد نية اخلروج على أحد الوجهني إذ ليس له عقد وحل يرتبط بالقصد فلو كان صائما قضاء 

  تؤثر بطل القضاء ومل حيصل النذر وهل يبقى تطوعا فيه وجهان  فنوى أن يقبله نذرا وقلنا إن نية اخلروج
أما قولنا جازمة أردنا أن النية املرددة باطلة إال إذا كان هلا مستند واملردد أن يقول ليلة الشك أصوم غدا إن كان 

   من رمضان وكان من رمضان مل يعتد بصومه ولو كان له مستند وهو مع ذلك شاك جاز واملستندات ثالثة
  األول عالمة صحيحة شرعا كقول شاهدين عدلني أو شاهد واحد إن حكمنا به أو معرفة تسيري األهلة

  وأما قول الصبية والعبد وإن أبان ظنا فهو كاملعدوم شرعا 
  وإن كان الغيم مطبقا واقتضى احلساب الرؤية ففي وجوبه على من عرف احلساب وجهان 

يلة الثالثني من رمضان صح ألن األصل بقاء الشهر واستصحاب الثاين االستصحاب وهو أن ينوي كذلك ل
  األصول من القواعد 

الثالث االجتهاد يف حق اجملوس يف مطمورة بإجراء الفكر يف التوارخياملعلومة فإذا غلب على ظنه نوى ومل يضره 
  التردد 

له وكأن الشهر بدل يف حقه  مث إن وقع شوال وما بعده مل يلزمه القضاء بل أجزأه ما جاء به ولكن كان أداء
  للضرورة أو هو قضاء فيه قوالن 

  وفائدة كونه أداء أن ذلك الشهر لو خرج تسعا وعشرين وكان رمضان ثالثني فيكفيه ذلك 
  وإن وقع يف شعبان فما قبله فإن قلنا إن املؤخر أداء فهذا جيزئه 
ضان فإن أدرك وانكشف احلال لزمه ما أدرك من وإن قلنا قضاء فال يعقل القضاء قبل الوقت وهذا إذا مل يدرك رم

  رمضان بكل حال 

  الركن الثاين اإلمساك عن املفطرات

  
  واملفطرات ثالثة دخول داخل وخروج خارج ومجاع 

  أما اجلماع فحده معلوم 



  وأما اخلارج فاالستمناء قصدا واالستقاء قصدا 
وع شئ إىل الباطن وقد قال صلى اهللا عليه وسلم من وقيل إن االستقاء من قبيل دخول داخل ألنه ال خيلوا من رج

  قاء أفطر أي استقاء ومن ذرعه القيء مل يفطر 
أما دخول الداخل فالضبط فيه أن كل عني وصل من الظاهر إىل الباطن يف منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم 

  فهو مفطر ويف الرابطة قيود 
  ال يعتاد أكله كاحلصاة والربد وخالف يف ذلك بعض العلماءأما قولنا كل عني مجعنا به ما يعتاد أكله وما

وقلنا وصل مجعنا به ما ينفصل عن الظاهر وما يبقى طرفه باديا كما لو وجأ بالسكني البطن وإرسال خيط يف احللق 
  مع االستمساك بطرفه 

  وقال أبو حنيفة ال حيصل اإلفطار به 
يلة للدواء والغذاء كداخل القحف واخلريطة وداخل البطن وأما الباطن عنينا به كل موضع جموف فيه قوة حم

  واألمعاء واملثانة 
والسعوط واحلقنة مفطران واالكتحال ال يفطر وفيما يصل إىل اإلحليل وجهان والصحيح أن تقطري الدهن يف األذن 

  ال يضر واالحتجام والفصد والوجاء بالسكني يف الفخد ال يفطر إذ مل يصل إىل اجلوف 
ولنا يف منفذ مفتوح احترزنا به عما يصل إىل الدماغ أو البطن إذاطلي بالدهن فإن ذلك يشرب باملسام فال وأما ق

  يفطر إال أن يكون جراحة شاقة فإذا نزل عني الدواء إىل اجلوف أفطر 
معت أما قولنا عن قصد املعين به أن من طارت ذبابة إىل جوفه أو وجئ بالسكني دون رضاه أو ضبطت املرأة وجو

أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إىل باطنه أو أوجر وهو مكره أو نائم أو مغمى عليه فال يفطر إال أن يقصد 
  معاجلة املغمى عليه يف إجياره ففيه وجهان من حيث إنه روعي مصلحة فنزل منزلة تعاطيه وخيرج عن رعاية القصد 

  م يف خالل األسنان وسبق املين والقيءالنظر يف الريق وماء املضمضة والنخامة وبقية الطعا

  
  أما الريق فهو معفو عنه إال إذا أخرج من الفم وأعاد إليه ولو مجع قصدا مث ابتلعه فوجهان

  قال الشافعي وأكره العلك فإنه حيلب الفم فأشار إىل مجع الريق 
ال أثر لذلك فإنه ينقص عما يبقى واخلياط إذا بلل اخليط مث رده إىل فيه قال األصحاب أفطر وقال الشيخ أبو حممد 

  يف الفم بعد املضمضة 
ولو أخرج لسنه من فيه وعلى طرفه ريق مث أعاد فال بأس قطعا ولو خرج من اللثة دم فابتلع أو ابتلع سنا يسقط 

  أفطر 
فطر وإن رده أما النخامة فإهنا تربز من ثقبة نافذة من الدماغ إىل أقصى الفم فإن جرى إىل الباطن بغري اختياره مل ي

  إىل فضاء الفم مث ازدرده قصدا أفطر 
وإن قدر على قطعة من جمراه ودفعه عن اجلريان وتركه حىت جرى بنفسه ففيه وجهان منهم من مل يكلفه ذلك 

  ومنهم من كلفه لقدرته
التحفظ فيه  وأما سبق املاء يف املضمضة ففيه قوالن أحدمها ال يفطر كسبق الذباب عند فتح الفم والثاين يفطر ألن

  ممكن 



  ولو بالغ فقوالن مرتبان والظاهر اإلفطار ألن وصول املاء فيه ليس بنادر 
  أما بقية الطعام يف خلل األسنان فإن قصر يف ختليل األسنان فهو كصورة املبالغة وإن مل يقصر فهو كغبار الطريق 

فال ألن احلجر فيه عسر فإن خرج بالقبلة  أما املين فإن خرج باالستمناء فهو مفطر وإن خرج مبجرد الفكر والنظر
  واملعانقة مع حائل فهو كاملضمضة وإن كان غري حائل وخرج باملضاجعة فهو كاملبالغة 

مث قال العلماء ال تكره القبلة يف الصوم ملن ميلك إربه كالشيخ اهلم ويكره للشاب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم يقبل نساءه وهو صائم

  ء وسبقه فهو كاملين إال إذا قلنا إنه إمنا يفطر لرجوع شيء منه إىل الباطن فعند ذلك لو حيفظ مل يفطر وأما القي
ولو اقتلع حنامة من باطنه فهل يلحق باالستقاء فيه وجهان أحدمها نعم ألنه مشبه به والثاين ال ألن االستقاء إخراج 

  طعام عن مقرة 
  طن أن يقال املقتلع من خمرج اخللو ظاهر واملقتلع من خمرج احلاء باطن مث أقرب ضبط يف الفرق بني الظاهر والبا

هذا بيان فقد القصد حسا فإن فقد شرعا كما يف املكره على األكل فقوالنأحدمها ال يفطر لسقوط قصده شرعا 
  والثاين يفطر ألن أثر اإلكراه يف درء املأمث 

وم فإنه إذا أكل مرة أو مرارا كثريا أو قليال مل يفطر لورود وأما قولنا مع ذكر الصوم احترزنا به عن الناسي للص
  احلديث 

  ويف مجاع الناسي خالف سيأيت 
  وأما الغالط فيلزمه القضاء كمن ظن أن الشمس غاربة وأن الصبح غري طالع فأكل مث بان خالفه ألنه ذاكر الصوم 

   استصحاب حكم الليل ومن أصحابنا من قال إذا غلط يف أول النهار مل يقض ألنه معذور يف
فإن قيل فمىت حيل األكل قلنا أما يف آخر النهار فعند اليقني للغروب أو عند اعتقاد قطعي يف حق الصائم فإن ظن 

  الغروب بأمارة وهو مع ذلك جيوز خالفه
 يتغري قال األستاذ أبو إسحاق ال حيل له األكل ولو أكل واستمر اإلشكال لزمه القضاء ألن درك اليقني ممكن فال

  االستصحاب باالجتهاد 
ومن أصحابنا من جوز األكل باالجتهاد أما يف ابتداء النهار فيجوز بالظن وال جيوز هجوما ولكن لو استمر اإلشكال 

  فال قضاء ألن األصل بقاء الليل 

  فرع

  
استمر فسد الصوم إذا طلع الصبح وهو جمامع فنزع انعقد صومه خالفا للمزين وزفر ألنه بالنزع تارك للجماع ولو 

ولو أحرم جمامعا مث نزع ففي انعقاد إحرامه وجهان من حيث إن اإلحرام داخل حتت اختياره فإن قيل وكيف يتصور 
اتصال النزع بالصبح وال حيسن بالصبح إال بعد زمان من طلوعه قلنا ما قبل إمكان اإلحساس ال يتعلق به احلكم 

  كالزوال عند زيادة الظل 

  الصوم القول يف شرائط

  وهي أربعة ثالثة يف الصائم وهو



  
  اإلسالم والعقل والنقاء عن احليض 

  فال يصح صوم كافر وال جمنون وال حائض يف بعض النهار أو كله 
مث العقل زواله باجلنون بانغماره باإلغماء واستتاره بالنوم أما النوم فال يضر وإن استغرق مجيع النهار ألنه يف حكم 

  ويف إحلاق مستغرق النوم مبستغرق اإلغماء وجه بعيد  عقله يزول بالتنبه
  وأما اجلنون فيفسد طارئه ومقارنه ويف إحلاق طارئه بطارئ اإلغماء وجه بعيد 

  وأما اإلغماء ففيه طريقان 
أحدمها إجراء مخسة أقوال ثالثة منصوصة واثنان خمرجان أحدها وعليه نص هاهنا أن املستغرق يفسد فإن أفاق يف 

النهار مل يفسد والثاين وعليه نص يف الظهار أنه إن كان يف أول النهار مفيقا صح وإال فال والثالث أن جزء من 
اإلغماء كاحليض والرابع مذهب املزين وهو أن اإلغماء كالنوم فال يضر وإناستغرق واخلامس شرط اإلفاقة يف طريف 

  النهار مراعاة ألول العبادة وآخرها 
مبا نص الشافعي رضي اهللا عنه عليه يف الصوم وهو اشتراط اإلفاقة يف حلظة كانت وتأويل بقية الطريقة الثانية القطع 

  النصوص 
الشرط الرابع الوقت القابل للصوم وهو مجيع الدهر إال يوم العيدين وأيام التشريق ويف القدمي قول أن املتمتع يصوم 

قيل إنه كيوم الشك أما يوم الشك فصومهصحيح إن وافق األيام الثالثة يف أيام التشريق فقيل إنه ال يقبل غريه و
وردا أو قضاء وإن مل يكن له سبب فهو منهي عنه ويف صحته وجهان كالصالة يف األوقات املكروهة ويعين بيوم 
الشك أن يتحدث الناس برؤية اهلالل وال يثبت عند القاضي وإن كان على حمل اهلالل قزع سحاب ومل يتحدث 

شك يف البالد الكبرية وأما يف حق الرفقة يف السفر والقرى الصغرية فال يبعد أن جيعل يوم الشك بالرؤية فليس ب
  وإن كان الغيم مطبقا فليس بيوم الشك 

  القول يف السنن وهي مثانية

  
األول تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء مستحب ويقول عند ذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك 

  أفطرت 
أخري السحور مع االستظهار باليقني وقد كان بني تسحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصالة الصبح قدر الثاين ت

  مخسني آية 
  الثالث إكثار الصدقات وتقدمي الطعام إلفطار الصائمني

  الرابع االعتكاف ال سيما يف العشر األخري لطلب ليلة القدر 
ف اللسان عن أنواع اهلذيان وكذا كف النفس عن مجيع الشهوات اخلامس كثرة تالوة القرآن يف هذا الشهر مع ك

فهو معىن الصوم قال صلى اهللا عليه وسلم الصوم جنة وحصن حصني فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال 
  يفسق فإذا شامته رجل فليقل إين صائم 

   من ريح املسك السادس ترك السواك بعد الزوال فإنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند اهللا
السابع تقدمي غسل اجلنابة على الصبح ولو أصبح جنبا فال بأس كان رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من 



  مجاع أهله 
الثامن ترك الوصال وال تزول الكراهية إال بأن يأكل شيئا بالليل وإن قل فقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خري فواصل عمر وغريه فنهاهم وقال وددت لو مد يل الشهر مدا ليدع املتعمقون تعمقهم فإنه واصل يف العشر األ
  أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين 

  القسم الثاين يف مبيحات اإلفطار وموجباته

  أما املبيح 
  فاملرض والسفر الطويل وقد ذكرنا حدمها يف التيمم والصالة 

  إن طرأ أباح الفطر وإن زال قبل اإلفطار مل جيز اإلفطار بعده وقيل إنه جيوز  مث املرض
أما السفر إذا طرأ يف أثناء النهار مل يفطر خالفا ملزين وأمحد وإن قدم الرجل غري مفطر مل جيز له اإلفطار وإن أصبح 

  ز القصر املسافر على نية الصوم فله اإلفطار خبالف ما إذا شرع يف اإلمتام حيث ال جيو
والصوم أوىل من الفطر يف السفر خبالف اإلمتام فإن فيه خالفا ألن فيالقصر خروجا عن اخلالف مع براءة الذمة 

  والفطر يبقي الذمة مشغولة بالقضاء 
  وأما خالف داود يف إجياب الفطر فال يعتد به 

مبدليل ما روي عن أنس أنه قال وما ورد من األخبار يف النهي عن الصيام يف السفر أريد به من يتضرر بالصو
  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنا الصائم ومنا املفطر ومنا القاصر ومنا املتمم ومل يعب بعضا بعضا 

  أما موجبات اإلفطار فأربعة

  
  القضاء واإلمساك تشبها والكفارة والفدية 

و إغماء أو حيض وال جيب على من ترك جبنون أما القضاء فواجب على كل مفطر وتارك بردة أو سفر أو مرض أ
  أو صيب أو كفر أصلي 

وال فرق يف اجلنون بني ما طبق الشهر وبني ما قصر عنه فما فات يف أيام اجلنون ال يقضى ولو أفاق يف أثناء النهار 
  ففي قضاء ذلك اليوم وجهان 

  ومن لزمه قضاء الشهر يف يلزمه التتابع خالف ملالك 
بها بالصائمني فواجب على كل متعد باإلفطار يف شهر رمضان وال جيب يف غري رمضان وال على من أما اإلمساك تش

أبيح له الفطر إباحة حقيقيةكاملسافر واملريض وإن زال عذرمها يف بقية النهار خالفا أليب حنيفة ألن اإلمساك نوع 
  مؤاخذة 

اإلمساك وجهان فالظاهر أنه ال جيب إذ ال فرق  وإن أصبحا من غري نية فزال العذر قبل اتفاق األكل ففي وجوب
  بني األكل وترك النية كما يف احلائض 

فأما من أصبح يوم الشك مفطرا مث بان أنه من رمضان فاملذهب وجوب اإلمساك ألنه خمطئ والكفارة تتعلق بالقتل 
  اخلطأ 

اجلنون والكفر إذا زال يف أثناء النهار ففي وحكى البويطي قوال أنه ال إمساك وكأن اإلمساك نتيجة املأمث أما الصيب و



  وجوب اإلمساك بقية النهار أربعة أوجه 
أحدها أنه يلزمهم ألهنم أدركوا وقت التشبه إن مل يدركوا وقت الصومال كاملسافر فإنه مترخص مع كمال حاله 

  على بصرية 
  إذ مل يدركوا وقت األداء والثاين ال يلزم ألن وجوب اإلمساك ينفي لزوم الصوم وهوالء مل يلتزموا 

  والثالث أن الكافر يلزمه دون الصيب واجملنون فإنه معتد بترك الصوم مع القدرة عليه بتقدم اإلسالم 
  والرابع أن الصيب مع الكافر يلزمهما ألن الصيب مأمور بالصوم وهو ابن سبع ومضروب عليه وهو ابن عشر 

   على اإلمساك فمن ألزم اإلمساك ألزم القضاء ومن ال فال مث قال األصحاب قضاء هذا اليوم يف حقهم يبتىن
  قال الصيدالين من أوجب اإلمساك اكتفى به ومن ال يوجب أوجب القضاء 

  فرع

  
من نوى التطوع يف رمضان مل ينعقد تطوعه وإن كان مسافرا أو كان قد أصبح ليلة الشك غري ناو ألن الوقت متعني 

  ترخصا وفيه وجه أنه ينعقد لإلمساك املفروض يف حق من ليس م
  أما الكفارة فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان جبماع تام أمث به ألجل الصوم ويف احلد قيود 

أما قولنا أفسد احترزنا به عن الناسي إذا جامع فإنه ال يفطر على املذهب الظاهر فال يكفر ومنهم من خرج الفطر 
  ع الناسي وهوبعيد إذ إحلاق اجلماع باألكل أوىل من إحلاقه باستهالكات احلج على القولني يف فساد اإلحرام جبما

  مث إن قلنا الفطر حاصل فالظاهر أن الكفارة ال جتب النتفاء اإلمث وفيه وجه النتسابه إىل التقصري 
   أما تقييدنا بصوم رمضان احترزنا عن التطوع والقضاء والنذر فال كفارة فيها أمث املفطر أو مل يأمث

أما إضافتنا اإلفطار إىل اجلماع احترزنا به عن املرأة إذا جومعت فال كفارة عليها خالفا أليب حنيفة ألهنا أفطرت قبل 
  اجلماع بوصول أول جزء من احلشفة إىل باطنها ولقصة األعرايب ونص يف اإلمالء على وجوب الكفارة عليها 

ال يالقيها أصالوقيل يالقيها ولكن تندرج حتت كفارة الزوج  مث اختلفوا على قول سقوط الكفارة وقيل إن الوجوب
  فعلى هذا ال يندرج حتت كفارة الزاين ألن رابطة التحمل الزوجية فيجب الكفارة على الزانية 

ولو كان الزوج جمنونا لزمتها الكفارة إذ ال كفارة على الزوج وقيل جيب على اجملنون ألن ماله يصلح للتحمل ولو 
وواجبها الصوم فال سبيل للتحمل فيلزمها إذ الصوم عبادة حمضة ولو لزمها اإلطعام ولزم الزوج  كانت معسرة

اإلعتاق ففي تقدير اإلدراج وجهان ملا بينهما من اختالف النوع مع احتاد جنس املالية واألمة إذا وطئها السيد 
 إدراج إذ ال كفارة عليه مهما قصد فواجبها الصوم فهي كاملعسرة والزوج إذا كان مسافرا واملرأة حاضرة فال

  الترخص باإلفطار فإن مل يقصد ففي وجوبالكفارة وجهان األصح أهنا ال تلزم 
  أما تقييدنا باجلماع احترزنا به عن األكل والشرب واالستمناء واإلنزال بالتقبيل ومقدمات اجلماع فال كفارة فيها 

  وقال مالك جتب بكل مفطر 
  صود يف جنسه وقال أبو حنيفة بكل مق

وقد أدرجنا حتته الزنا ومجاع األمة أما وطء البهيمة واإلتيان يف غري املأتى فالظاهر تعلق الكفارة به ألنه يف معىن 
  اجلماع 

أما قولنا أمث به ألجل الصوم احترزنا به عن الزاين ناسيا إذا قلنا يفطر ومن أصبح جمامعا أهله على ظن أن الصبح 



ة إال على وجه إجيابه على الناسي وكذا لو أكل ناسيا فظن فساد صومه فجامع لزمه القضاء غري طالع إذ ال كفار
  وال كفارة للظن 

وقد مجعنا هبذا احلد ما إذا جامع املنفرد اهلالل بعد رد شهادته وما إذا جامع يف أيام مرارا وما إذا جامع مث أنشأ 
  السفر فالكفارة جتب يف هذه الصور خالفا أليب حنيفة 

  فأما إذا طرأ بعد اجلماع مرض أو جنون أو حيض ففي الكفارة ثالثة أقوال
  أحدها أنه يسقط إذ بان باآلخرة أن الصوم مل يكن واجبا 

  والثاين جيب ألهنا طرأت بعد فساد الصوم باجلماع 
فإنه ال ينايف  والثالث أنه يسقط بطريان اجلنون واحليض ألهنما ينافيان الصحة ويف معنامها املوت خبالف املرض

  الصحة وقد حكي طرد هذه األقوال يف طريان السفر وهو بعيد فإنه غري مبيح 
  أما كيفية هذه الكفارة فهي مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن 

  ويف وجوب قضاء الصوم مع الكفارة ثالثة أوجه 
  أحدها جيب وهو القياس 

  أمر بالقضاء والثاين ال لقصة األعرايب فليس فيها 
  والثالث إن كفر بالصوم اندرج وإال لزمه القضاء 

وعمدة الكفارة حديث األعرايب إذ جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ينتف شعره ويضرب حنره ويقول 
هلكت وأهلكت واقعت أهلي يف هنار رمضان فقال عليه السالم أعتق رقبة فوضع يده على سالفتيه وقال ال أملك 

  رقبة غري هذه
فقال صم شهرين متتابعني فقال وهل أتيت هذا إال من الصوم فقال أطعم ستني مسكينا فقال واهللا ما بني البتيها 

أفقر مين فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرق من التمر يسع مخسة عشر صاعا وقال تصدق به على الفقراء 
  عرايب التمر ووىل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتسمقال على أهل بيت أفقر من أهل بييت فأخذ األ

  ويف احلديث إشكاالت 
  أحدها أنه مهد عذره يف ترك الصيام بالغلمة املفرطة وقد اختلف األصحاب فيه 

  والثاين أنه أخذ لينفق على أهل بيته فاختلفوا يف جواز التفرقة يف الكفارة على أهل البيت عند الفقر 
  بني له استقرار الكفارة يف ذمته وكان عاجزا عن مجيع اخلصال لدى اجلماع الثالث أنه مل ي

واختلف األصحاب فيه وقالوا ما جيب هللا تعاىل ينقسم إىل ما جيب ال بطريق العقوبة والغرامة كزكاة الفطر فإذا 
ثبت يف الذمة كجزاء الصيد اقترن اإلعسار باالستهالل مل يستقر يف الذمة وما فيه معىن الغرامة ال يندفع بالعجز بل ي

  وأما الكفارة ففيها وجهان لترددها بني القسمني 
مث قال صاحب التلخيص ال جيوز للمظاهر أن جيامع وإن كان عاجزا يف حال الظهار عن مجيع اخلصال ما مل يكفر 

  فاستثىن كفارة الظهار
  وقال الشيخ أبو علي ال فرق بينهما 
قلنا يرى أن تنزيل ذلك على ختصيص األعرايب أقرب من تشويش قاعدة  فإن قيل وما عذر من خيالف احلديث

  القياس 
أما الفدية فهي مد من الطعام مصرفها مصرف الصدقات ولوجوهبا ثالثة طرق فقد جيب بدال عن نفس الصوم وقد 



  جيب لفوات فضيلة األداء وقد جيب لتأخري القضاء 
م ومات قبل القضاء أخرج عن تركته مد لكل يوم ويف القدمي فأما الواجب عن نفس الصوم فمن تعدى بترك الصو

  قول أنه يصوم عنه وليه
  فأما من فاته باملرض ومل يتمكن من القضاء حىت مات فال شئ عليه 

  أما الشيخ اهلرم ففيه قوالن 
  أحدمها ال يلزمه الفدية كاملريض الدائم املرض إىل املوت 

  ره خبالف املريض فإنه عازم على القضاءوالثاين يلزمه ألنه ليس يتوقع زوال عذ
أما ما جيب لفضيلة الوقت فهو يف حق احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا وأفدتا عن كل يوم مدا 

  كذلك ورد اخلرب 
  وفيه قول آخر أنه ال يلزمهما كاملريض 

  احلامل  وفيه قول ثالث أنه جيب على املرضعة ألهنا ال ختاف على نفسها خبالف

  فرعان

  
  أحدمها العاصي باإلفطار هل يلزمه الفدية مع القضاء 

  فيه وجهان أحدمها نعم ألنه ليس خائفا على نفسه كاملرضعة بل حاله أسوأ منها الثاين ال ألن الفدية ال تكفر عدوانه
يف لزوم الفدية وجهان من الثاين من رأى غريه مشرفا على الغرق وكان ال يتوصل إىل إنقاذه إال بالفطر فله الفطر و

  حيث إنه أفطر خوفا على غريه كاملرضعة ووجه الفرق أن هذا نادر 
وأما ما جيب لتأخري القضاء فمن فاته صوم فال جيوز له تأخري القضاء إىل السنة الثانية إال مبرض دائم وعذر مستمر 

ففي تكرر املد بعدد كل سنة وجهان فلو أخر مع اإلمكان عصى وقضى وأخرج لكل يوم مدا للخرب ولو أخر سنني 
  والشيخ اهلم إذا أخر املد عن السنة األوىل ففي لزوم مد آخر للتأخريوجهان 

هذا حكم صوم الفرض فأما صوم التطوع فاإلفطار فيه جائز بغري عذر خالفا أليب حنيفة وهل يكره دون عذر فيه 
  وجهان 

  ند الشروع وما هو على التراخي فيجوز اإلفطار فيه أما صوم القضاء فما جيب على الفور يلزمه إمتامه ع
وصوم التطوع يف السنة صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وستة أيام بعد عيد رمضان ويف الشهر األيام البيض ويف 

  األسبوع االثنني واخلميس ويف اجلملة صوم الدهر مسنون بشرط اإلفطار يوم العيدين وأيام التشريق
  كتاب االعتكاف 

متهيد وثالثة فصول الفصل األول يف أركانه الفصل الثاين يف موجب ألفاظ النذر الفصل الثالث يف قواطع  وفيه
  التتابع 

االعتكاف قربة مسنونة وال يلزم إال بالنذر وأحرى املواقيت به العشر األخري من رمضان تأسيا برسول اهللا صلى اهللا 
ن وآخر هالل شوال ولو اعتكف ليلة العيد وأحياها تعرض عليه وسلم وابتداؤه عند غروب الشمس يوم العشري

  لقوله عليه السالم من أحيا ليليت العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب 
والغرض من العشر األخري طلب ليلة القدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر أطلبوها يف األخري واطلبوها 



  يف كل وتر 
  نه إىل ليلة احلادي والعشرين حلديث ورد فيهوميل الشافعي رضي اهللا ع

  وقال أبو حنيفة هى يف مجيع الشهر 
وقيل إهنا يف مجيع السنة وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه لو قالفي نصف رمضان امرأيت طالق ليلة القدر مل تطلق ما مل 

صاره يف العشر األخري دليل تنقض سنة ألن كوهنا يف مجيع الشهر حمتمل والطالق ال يقع بالشك وليس على احن
  ظاهر هذا متهيد الكتاب ومقصوده ينحصر يف ثالثة فصول 

  الفصل األول يف أركانه

  
  وهي أربعة االعتكاف والنية واملعتكف واملعتكف 

  الركن األول نفس االعتكاف

  
  وهو عبارة عن اللبث يف املسجد مع الكف عن قضاء شهوة الفرج 

ه اسم العكوف وهو زائد على طمأنينة السجود ولو نذر اعتكافا مطلقا يكفيه اعتكاف أما اللبث فأقله ما ينطلق علي
ساعة كما تكفيه يف نذر الصدقة التصدق حببة وقيل إنه يكفي املرور باملسجد كاملرور بعرفة وقيل ال بد من يوم أو 

  ما يدنو منه وهو مذهب أيب حنيفة 
ع فاالعتكاف يفسد به وال يفسد مبالمسة من غري شهوة إذ كانت وأما الكف عن قضاء الشهوة فنعين به ترك اجلما

  عائشة رضي اهللا عنها ترجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ويف مقدمات اجلماع كالقبلة واملعانقة قوالن أحدمها أنه حيرم ويفسد كما يف احلد والثاين ال كما يف الصوم 

  بطرد القولني والصحيح أنه إن أفضى إىل اإلنزال فسد وقيل
  وال يشترط الكف عن ثالثة أمور 

  أحدها التطيب والتزين بالثياب 
  والثاين البيع والشراء واألحب أن ال يكثر منه فإن أكثر مل يفسد اعتكافه 

وقال مالك تركه يشرط أعين تركه احلرفة وقد عزى ذلك إىل الشافعي رضي اهللا عنه ووجهه أنه يناقض اإلخالص 
  يف االعتكاف 

  لثالث الكف عن األكل والشرب ليس بشرط ا
وقال أبو حنيفة الصوم شرط يف صحته حىت ال يصح اعتكاف ليلة مفردة ما مل يتصل بالنهار وهو قول قدمي للشافعي 

نعم لو نذر أن يعتكف يوما صائما لزمه االعتكاف والصوم مجيعا ويف لزوم اجلمع قوالن أحدمها ال كما لو قال 
  ين نعم لتقارب العبادتني كما يف احلج والعمرةأعتكف مصليا والثا

ولو قال هللا علي أن أصوم معتكفا فالصحيح أنه ال يلزمه اجلمع ألن االعتكاف ال يصلح أن يكون وصفا للصوم 
  ولو قال هللا علي أن أصلي صالة أقرأ فيها السورة الفالنية فيلزمه القراءة والصالة ويف لزوم اجلمع قوالن 



  لنيةالركن الثاين ا

  
وال بد منها يف االبتداء مث إذا نوى االعتكاف مطلقا وهي سنة تكفيه تلك النية فإن خرج من املسجد ولو لقضاء 
  حاجة فإذا عاد لزمه استئناف النية فأما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر مث خرج وعاد ففي جتديد النية ثالثة أقوال 

   عينهاأحدها ال يلزم ألن النية مشلت مجيع املدة الىت
  والثاين أنه إن قرب الزمان مل يلزم وإن بعد وجب التجديد 

  والثالث إن خرج لقضاء احلاجة مل يلزم وإن خرج ألمر آخر لزم التجديد 
  ومهما نوى اخلروج عن االعتكاف وهو يف املسجد ففي بطالنه ما يف بطالن الصوم 

  الركن الثالث املعتكف

  
ئض وال يشترط احلرية فيصح اعتكاف الرقيق ولكن للسيد أن خيرجه مهما وهو كل مسلم عاقل ليس جبنب وال حا

  شاء ويصح اعتكاف املكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق له أن يستقل باالعتكاف يف نوبته 
أما الردة والشكر إذا قاربا االبتداء منعا الصحة لتعذر النية وإن طرآ فقد نص على أنه ال يفسد بالردة ويفسد 

  بالسكر 
  ختلف األصحاب على ثالثة أوجه يف املسألتني وا

  أحدها أنه ال يفسد هبما وتأويل نصه يف السكر ما إذا خرج إلقامة احلد 
  والثاين أنه يفسد هبما وتأويل نصه يف الردة أهنا ال حتبط ما مضى

  م واإلغماء والثالث وهو األصح أنه يفسد بالردة لفوات شرط العبادة وال يفسد بالسكر كما ال يفسد بالنو
وأما احليض مهما طرأ قطع االعتكاف واجلنابة إن طرأت باحتالم فعليه أن يبادر إىل الغسل ويكون خروجه 

كخروجه للوضوء وقضاء احلاجة واجلنابة يف مدة العبور ال تفسد االعتكاف مث لو قدر على الغسل يف املسجد جاز 
  أن يتخذ حمطا للجنابة  له اخلروج للغسل ومل ينقطع تتابعه صيانة للمسجد عن

  الركن الرابع املعتكف

  
  وهو املسجد ويستوي فيه عندنا سائر املساجد واجلامع أوىل لكثرة اجلماعة 

  وللشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي أن اعتكاف املرأة يف مسجد بيتهايصح وذكر يف الرجل خالف مرتب وهو بعيد 
م يتعني وسائر املساجد ال تتعني ويف املسجد األقصى ومسجد ولو عني مسجدا بنذره فالظاهر أن املسجد احلرا

املدينة قوالن وقيل إن الكل ال يتعني وقيل الكل يتعني فإذا قلنا إن الكل ال يتعني فلو انتقل يف خرجاته لقضاء حاجة 
  إىل مساجد متقاربة وكان اعتكافه متتابعا جاز 

نذر اعتكاف رجب مثال لزمه فلو فات فالظاهر وجوب القضاء  وأما الزمان فاملذهب أنه يتعني كما يف الصوم فإذا
  وقيل ال جيب ألنه تعذر امللتزم وهو باطل بالصوم 



  الفصل الثاين يف موجب ألفاظ النذر

  والنظر يف ثالثة أمور

  األول يف التتابع

  
  ه زاد خريا فإذا قال هللا علي أن أعتكف شهرا متتابعا مل جيز التفرق وإن قال متفرقا جاز متتابعا ألن

  ولو أطلق فاملذهب أن التتابع ال يلزم كما يف الصوم 
  وقال ابن سريج يلزم ألن الليايل يف الصوم تقطع التتابع خبالف االعتكاف وهو بعيد 

فأما إذا نذر يوما ففي جواز التقاط ساعات أيام وجهان أصحهما املنع خبالف الشهر فإن اليوم عبارة عن ساعات 
وع والغروب على اتصال فعلى هذا لو ابتدأ من وقت الزوال وصرب إىل الزوال يف اليوم الثاين فإن حمصورة بني الطل

  خرج ليال مل جيزه للتقطع وإن اعتكف ليال قيل أنه جيزئ حلصول االتصال 
  وقال أبو إسحاق املروزي ال جيزئ ألن الليل ليس حمسوبا من النهار 

عشر األخري من رمضان كان التتابع الزماضرورة ال قصدا حىت لو فسد هذا إذا أطلق الشهر فلو عني شهرا أو ال
آخره مل يلزم قضاء ما مضى ولو ترك الكل مل جيب التتابع يف القضاء ولو قال هللا علي أن أعتكف العشر األخري 

  كوت عنه متتابعا ففي لزوم التتابع وجهان ووجه قولنا إنه ال يلزم أن تتابع هذا يقع ضرورة فالتصريح به كالس

  النظر الثاين يف استتباع الليايل

  
فإذا نذر اعتكاف شهر دخل الليايل فيه ويكفيه شهر باألهلة ولو نذر اعتكاف يوم مل يدخل الليلة فيه ولو نذر ثالثة 

  أيام أو ثالثني يوما ففي دخول الليايل املتخللة ثالثة أوجه 
  أحدها جيب كما يف الشهر 
  عا للفظ والثاين ال وهو األصح اتبا

  والثالث أنه إن نذر التتابع لزمه الليايل وإال فال 
  ولو نذر ثالث ليال ففي دخول اليومني املتخللني هذه األوجه الثالثة

  وإذا نذر العشر األخري فنقص اهلالل كفاه التسع ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص لزمه قضاء يوم 

  النظر الثالث يف استثناء األغراض

  
قال أعتكف شهرا متتابعا ال أخرج إال لعيادة زيد جاز اخلروج له ومل جيز لعبادة عمرو وال لشغل أهم منه ولو  فإذا

قال ال أخرج إال لشغل يعن يل جاز اخلروج لكل شغل ديين أو دنيوي يباح السفر مبثله وال جيوز ألجل النظارة 
  والتنزه 



مناقض للتتابع فيلغو وجيب التتابع مث قال إذا فرعنا على  وحكى صاحب التقريب قوال قدميا أن هذا االستثناء
الصحيح فلو قال هللا علي أن أتصدق بعشرة دراهم إال أن أحتاج إليه قبل التصدق صح ذلك ولو قال إال أن تبدو 

  يل فهذا حمتمل 
  وأيب الشيخ أبو حممد هذا األخري ألنه خرية مطلقة يضاد اللزوم

  وشرط التحلل لغرض ال يبيح الفطر صح الشرط ولو جرى ذلك يف احلج فوجهان وقال العراقيون لو نذر صوما 
  وعكس الشيخ أبو حممد هذا الترتيب وقال احلج أوىل باحتمال ذلك إذ ورد فيه شرط التحلل 

  فرع

  
إذا استثىن غرضا فالزمان املصروف إليه جيب قضاؤه إذا نذر اعتكاف شهر مطلقا وإن نذر اعتكاف شهر معني مل 

زم قضاؤه إذ ميكن محله يف املطلق على نفي انقطاع التتابع فقط فينزل على األقل ويف االفتقار إىل جتديد النية يل
  خالق وعند وجوب التتابع األظهر االستغناء عن التجديد ألن التتابع كالرابطة للجميع 

  الفصل الثالث يف قواطع التتابع

  
  ر وهو اخلروج بكل البدن عن كل املسجد بغري عذ

  احترزنا بكل البدن عما إذا أخرج رأسه أو رجله من املسجد فإنه ال يبطل اعتكافه 
واحترزنا عن كل مسجد عما إذا صعد املنارة لألذان فإن كانت املنارة منقطعة عن املسجد انقطع التتابع وإن كانت 

باهبا خارجا عن املسجد ففيه  متصلة وكأهنا يف املسجد مل تنقطع وإن كانت متصلة حبائط املسجد يف حرميه وكان
  ثالثة أوجه 

  أحدها ينقطع خلروجه عن املسجد 
  والثاين ال ألنه من حرمي املسجد واألذان من حقوق املسجد خأخرأخر فكأنه مل يعرض عن املسجد 

  والثالث أنه إن كان مؤذنا راتبا مل ينقطع ألنه عذر يف حقه وإال فينقطع
  ى مراتب وأما قولنا من غري عذر فالعذر عل

الرتبة األوىل وهي العليا اخلروج لقضاء احلاجة وهو مستثىن لتكرره حبكم اجللبة فال ينقطع التتابع به وال جيب قضاء 
تلك األوقات وال جيب عند العود جتديد النية خبالف االعتكاف املطلق الذى ال تتابع فيه فإنه جيب التجديد هذا إذا 

كثر خروجه بسببها فإن بعدت داره أو كان به علة فوجهان منهم من عمم حسما كان داره قريبا ومل يكن به علة ي
للباب ولو كان له داران كالمها على حد القرب ففي جواز خروجه إىل األبعد وجهان وحد القرب يف الزمان 

  واملكان ال ينضبط إال بالعادة 

  فرع



  
غري ازورار والبأس بوقفة يسرية بقدر صالة اجلنازة ال بأس بأكل لقم يف الطريق وال بعيادة املريض يف املرور من 

فذلك جائز يف الطريق وكذلك ال بأس بالسالم والسؤال فإنه ال يزيد على قدر صالة اجلنازة كان رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ال يسأل عن املريض إال مارا يف اعتكافه ال يعرج عليه ولو جامع يف وقت قضاء احلاجة من غري 

ان إليه فسد اعتكافه على األصح ألن وقعه عظيم فاالشتغال به أوقع من اجللوس ساعة من غري حاجة صرف زم
  ومنهم من قال ال يفسد ألنه ليس معتكفا يف هذهاحلالة وإن كان الزمان حمسوبا يف مدة االعتكاف 

يتسع هلا أيام الطهر غالبا فإن الرتبة الثانية اخلروج بعذر احليض غري قاطع التتابع إن كان مدة االعتكاف حبيث ال 
قصرت املدة فوجهان أحدمها القطع لإلمكان والثاين املساحمة نظرا إىل جنس احليض فإنه متكرر باجلبلة لقضاء 

  احلاجة 
  الرتبة الثالثة املرض الذى يشق معه املقام يف املسجد وفيه قوالن أحدمها أنه كاحليض والثاين ال ألنه ال يتكرر طبعا 

خلالف يف انقطاع تتابع الصوم به وهذا إذا مل يضطر إلىاخلروج خيفة التلويث فإن خيف فهو كاحليض وهكذا ا
  وقيل بطرد القولني فيه أيضا 

الرتبة الرابعة أن خيرج حمموال أو خيرج ناسيا وفيه قوالن مرتبان على املرض وأوىل بأن ال ينقطع ألن الصوم ال 
  وأوىل بأن ينقطع ألن له قصدا يف اخلروج  ينقطع مبثله وإن أكره فقوالن مرتبان

الرتبة اخلامسة أن يلزمه اخلروج شرعا ألداء شهادة متعينة أو إقامة حد أو قضاء عدة طالق فقوالن مرتبان على 
  املرض وأوىل باالنقطاع ألن مبادئ هذه األمور مندرجة حتت اختياره 

األعذار ويف استئناف النية عند العود خالف كما يف تفريق  مث حيث قلنا ال ينقطع فيجب قضاء األوقات الفائتة هبذه
  الوضوء

  كتاب احلج 
  وهو ركن من أركان اإلسالم وال جيب يف العمر إال مرة واحد والنظر يف املقدمات واملقاصد واللواحق 

  القسم األول يف املقدمات وهو الشرائط واملواقيت

  

  القول يف الشرائط

  
  والعقل واحلرية والبلوغ واالستطاعة  وشرائط وجوبه مخسة اإلسالم

  وشرائط وقوعه عن فرض اإلسالم أربعة وهي ما ذكرناها إال االستطاعة 
وشرائط صحته دون الوقوع عن حج اإلسالم عل سبيل املباشرة اإلسالم والتمييز إذ يصح من الصيب املميز أن حيج 

  بإذن الويل 
  إذ جيوز للويل أن حيرم عن الصيب الذى ال مييز كما سيأيت  وشرط صحته ال بطريق االستقالل اإلسالم اجملرد

  املقصود بيان االستطاعة وهي نوعان



  النوع األول استطاعة املباشرة 
وقال عليه السالم يف تفسري االستطاعة إهنا زاد } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { قال اهللا تعاىل 

  وراحلة 
  بعة أمور الراحلة والزاد والطريق والبدن واالستطاعة تتعلق بأر

  أما الراحلة فالقدرة عليها شرط فال حج على القادر على املشي ملا فيه من املشقة خالفا ملالك 
نعم لو كان على مسافة دوم مسافة القصر وجب املشي على القوي وال جيب على من يتضرر به واملشي يف هذا 

  القدر كالركوب يف السفر الطويل 
من ال يستمسك على الراحلة فال يلزمه ما مل يقدر على حممل فإن قدر علىشق حممل ووجد شريكا يلزمه وإن مل و

  جيد وكان يتسع ماله حململ تام لكنه يكتفي بشق فال يلزمه ألن الزيادة خسران ال مقابل له 
غ نفقة الذهاب واإلياب يف حق من له أما الزاد فهو أن ميلك فاضال عن قدر حاجته ما يبلغه إىل احلج واملراد باملبل

  أهل ومسكن أو قريب وإن بعد 
  وهل يعترب نفقة اإلياب يف حق القريب فيه وجهان ووجه االعتبار حنني النفس إىل األوطان 

واملراد بالفاضل عن قدر احلاجة أن يكون وراء املسكن والعبد الذى خيدمه ودست ثوب يلبسه وديونه اليت يفتقر 
  وما خيلفه على أهله من النفقة وما حيتاج إىل صرفه إىل نكاح إن مل يكن متأهال وخاف على نفسه العنت إىل قضائها 

وهل جيب أن يكون وراء رأس ماله الذى ال يقدر على التجارة إال به فيه وجهان أحدمها وهو اختيار ابن سريج أن 
ج خبالف املسكن والعبد فإنه حيتاج إليهما يف رأس ماله كمسكنه وعبده والثاين أن رأس املال يصرف يف أهبة احل

  الوقت 

  فرعان

  
أحدمها أن من ال ميلك نفقة الذهاب وهو كسوب مل يلزمه احلج ألن ضرر الكسب مع السفر يزيد عل ضرر املشي 

  إال أن تكون املسافة دون سفر القصر 
شراء املال بثمن املثل وإن غال حبكم الثاين إذا كانت األسعار غالية ولكن وجد بثمن املثل وجب احلج كما جيب 

  احلال ولو كان ال يباع الزاد إال بغنب مل جيب 
  أما الطريق فشرطه أن يكون خاليا عما يوجب خوفا يف النفس والبضع واملال 

أما النفس فإن كان يف الطريق سبع مل جيز اخلروج ولو كان يف الطريق حبر اختلف فيه نص الشافعي رضي اهللا عنه 
  حاب أربعة طرق ولألص

  أحدها إجراء القولني ملا فيه من اخلطر الظاهر مع غلبة السالمة 
  والثاين ال جيب على املستشعر ألن اجلبان قد خيلع قلبه يف البحر وجيبعلى غري املستشعر فينزل النصني على حالني 

  والثالث أنه ال جيب على املستشعر ويف غريه قوالن 
ستشعر ويف املستشعر قوالن وهذا إذا كانت السالمة غالبة فإن كان اهلالك غالبا حرم والرابع أنه جيب على غري امل

  الركوب 



  فرع

  
لو توسط البحر واستوت اجلهات يف التوجه إىل مكة واالنصراف عنها ففي الوجوب اآلن وجهان على قولنا ال 

ألن الشرع ليس يكلفه ذلك يف طريق جيب ركون البحر أحدمها جيب ألن الركوب ال بد منه يف كل جهة والثاين ال 
  احلج وله أن يتكلف ذلك يف غرضه وهو قريب منن احملصر إذا أحاط به العدو وفيه خالف 

أما البضع فاملرأة كالرجل يف االستطاعة لكنها عورة مقصودة حتتاج إىل حمرم يبذرقها فإن مل جتد مل يلزمها اخلروج إال 
  تإذا كان الطريق آمنا ووجدت نسوة ثقا

  وقال القفال ال يلزم ما مل يكن مع كل واحدة منهن حمرم فقد ينوهبن أمر يفترق إىل االستعانة بذات احملرم 
وأما املال فلو كان على املراصد من يطلب ماال مل يلزمه احلج ألنه خسران ال مقابل له ولو وجد بذرقة بأجره ففي 

  لزوم األجرة وجهان 
  م فصار كالتسليم إىل الظامل أحدمها ال ألنه خسران لدفع الظل

والثاين جيب ألنه من مجلة أهبة الطريق فأجرة البذرقة ككراء الدابة وإذا مل خيرج حمرم املرأة إال باألجرة ففي وجوهبا 
  عليها وجهان مرتبان وأوىل بأن جيب ألهنا ال تنفك عن هذه احلاجة فكانت من أهب سفرها 

بدن وال يعترب فيه إال قوة يستمسك هبا على الراحلة واألعمى جيب عليه احلج أما املتعلق الرابع لالستطاعة فهو ال
ولكن حيتاج إىل قائد احتياج املرأة إىل حمرم واجملنون ال حج عليه ولو حج به الويل فطاف به صح حجه ولكن مؤن 

ب عليه قواما إىل احلج هذه السفر من مال الويل وأما احملجور عليه بالتبذير فيلزمه احلج وللويل أن ينفق عليه وينص
  أركان االستطاعة أما أحكامها فثالثة 

األول أن وجوب احلج يستقر يف الذمة إذا دامت االستطاعة مدة تتسع للحج لو اشتغل به ولو افتقر أو جن قبل 
ج مضي مدة اإلمكان تبني أنه مل يكن واجبا ولو ختلف بعد االستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم فاحل

مستقر يف ذمته خيرج من تركته ألنه لو خرج لكان موته بعد احلج وكذلك لو طرأ الغضب يف هذا الوقت ولو هلك 
  ماله بعد حج الناس حيث تعترب نفقة اإلباب 

قال الصيدالين تبني أنه مل يكن الزما ألنا لو علمنا هذا يف االبتداء مل يلزمه اخلروج خبالف ما لو علمنا مثال أنه ميوت 
  بعد يوم النحر فإنه كان يلزمه اخلروج 

الثاين أن وجوب احلج على التراخي عندنا خالفا أليب حنيفة فال يعصي بالتأخري من السنة األوىل ولكنه لو مات 
خيرج من تركته والظاهر أنه يلقى اهللا عاصيا إذا جاز له التأخري بشرط سالمة العاقبة وكان على غرر يف التأخري 

  ال يعصى إذ أخر عازما على االمتثال ومات فجأة نعم إن استشعر من نفسه العضب عصىبالتأخري ومنهم من قال 

  فرع

  
إذا أخر مع القدرة وطرأ العضب عصى لتعذر املباشرة ويلزمه االستنابة على التضييق خبالف ما لو بلغ معضوبا فإن 

  االستنابة يف حقه على التراخي كاملباشرة يف حق القادر 
راين وجها أنه ال تتضيق االستنابة يف العضب الطارئ مث قال إن ضيقنا فهل للقاضي أن يستأجر عليه عند وذكر الفو



  امتناعه إجبارا فيه وجهان ووجه التجويز تشبيهه بالزكاة لتطرق النيابة إليه 
قضاء أو نذرا  الثالث أن من مل يؤد حج اإلسالم ال جيوز له أن حيج أجريا عن غريهأو يتطوع قبل الفرض أو يؤدي

قبله ملا روي أنه عليه السالم رأى رجال يليب عن شربمة فقال عليه الصالة والسالم من شربمة فقال صديق يل فقال 
  عليه الصالة والسام أحججت عن نفسك فقال ال 

فقال هذه عنك مث حج عن شربمة فبهذا عرف أن غري حجة اإلسالم ال تقدم عليها ويستوي يف هذا العاجز 
ستطيع ألن العاجز إذا حضر وقع حجه عن حجة اإلسالم وكما ال يقدم التطوع عن حجة اإلسالم ال يقدم على وامل

  القضاء والنذر ويف الترتيب بني القضاء والنذر تردد واألوىل تقدمي القضاء 
ألهنا حجة واجبة  أما األجري إذا انتهى إىل امليقات فنوى التطوع عن نفسه قال الشيخ أبو حممد ينصرف إىل املستأجر

  فتقدم وهو بعيد ألنه وجوب تقتضيه اإلجارة دون وضع احلج 

  النوع الثاين استطاعة االستنابة

  
  والنظر يف ثالثة أطراف 

  الطرف األول يف حالة جواز االستنابة وله شرطان

  
  األول العجز عن املباشرة باملوت أو بزمانة ال يرجى زواهلا 

الة املوت لورود احلديث فيه لكنا نقول احلي العاجز املئيوس عنه أوىل باالستنابة وقال مالك ختتص االستنابة حب
  لقدرته على النية 

مث لو ظهر اليأس وفرغ األجري من احلج فزال العضب ففي وجوب اإلعادة قوالن أحدمها أنه جيب ألنه بان زوال 
  العجز والثاين أن حج األجري وقع موقعه فال ينقض

فيقع عن األجري أو عن تطوع املستأجر فيه وجهان أحدمها عن األجري ألنه لو وقع عن املستأجر فإن قلنا مل يقع 
  لسبق النفل الفرض واألصح أنه يقع عن املستأجر الن هذا عذر يف التقدمي كعذر الصيب والرق 
نه عمل ما عليه فإن أوقعنا عن األجري ففي أجرته ثالثة أوجه أحدها أنه ال يستحق لوقوعه عنه والثاين نعم أل

  والثالث أنه يستحق أجر املثل دون املسمى لتبني فساد اإلجارة 
  ولو كان العضب يرجى زواله فاستناب واتصل العضب باملوت ففي وقوع حج النائب عنه قوالن كما سبق 

  الشرط الثاين أن يكون املستناب فيه حجا مفروضا أما التطوع ففيه قوالن 
  عن القياس وقد ورد احلديث يف حجة اإلسالم أحدمها املنع ألنه خارج 

  والثاين نعم ألنه إذا تطرق النيابة إليه كان التطوع يف معىن الفرض 
أما إذا مل يكن على امليت حجة اإلسالم لعدم االستطاعة ففي استئجار الوارث عنه طريقان أحدمها طرد قول 

  تطيع يقع عن حجة اإلسالم وألن احلديث ورد فيه التطوع ألنه تربع والثاين القطع باجلواز ألحنج غري املس
روي أن امرأة قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن فريضة احلج أدركت أيب شيخا زمنا ال يستطيع أن حيج 

  أفأحج عنه فقال نعم 



  فرع

  
كما يف قضاء  ال جيوز احلج عن املعضوب بغري إذنه وجيوز عن امليت من غري وصيته يستوي فيه الوارث واألجنيب

  دينه وقال أبو حنيفة إن مل يوص مل حيج عنه وإن أوصى نفذت وصيته باحلج من ثلث ماله 

  الطرف الثاين يف حالة وجوب االستنابة

  
وهو أن يستقر يف ذمته مث يطرأ العضب أو يبلغ معضوبا قادرا على االستنابة والقدرة عليها مبال ميلكه أو مبال يبذل 

ه فأما ما ميلكه فهو قدر أجرة األجري فضال عن حاجته يوم االستئجار وال يعترب أن يفضل عن له أو بطاعة تبذل ل
  نفقة أهله ملا بعد فراغ األجري من احلج يف مدة إيابه 

وهل يعترب ملا بني يوم اإلجارة إىل الفراغ من احلج فيه تردد من حيث إهنذه مدة فيها يتم األداء ويف زكاة الفطر مل 
  قوت اليوم ألن الفرض يتأدى يف احلال يعترب إال 

  ولو ملك أجرة ماش ففي لزومه وجهان وجه املنع أن املاشي على خطر فيؤدي إىل التغرير مباله 
أما القدرة ببذل الغري فإن كان املبذول ماال والباذل أجنيب مل جيب ملا فيه من املنة وإن كان املبذول طاعة والباذل هو 

 منة وإن بذل األجنيب الطاعة أو االبن املال فوجهان للتردد يف املنة واألب كاالبن يف بذل االبن وجب القبول إذ ال
املال وكاألجنيب يف بذل الطاعة هذا إذا بذل االبن الطاعة راكبا فإن كان ماشيا فوجهان إذيعز على األب التغرير 

ف مرتب وأوىل بأن ال جيب وإن مل يكن بولده فإن كان مع املشي يعول يف زاده على الكسب أو السؤال ففيه خال
وأمتوا احلج { كسب وال سؤال فال حيل له اخلروج ومهما حتقق وجوب احلج فالعمرة جتب أيضا لقوله تعاىل 

احلج  ١وللشافعي رضي اهللا عنه تردد يف القدمي يف وجوب العمرة الطرف الثالث يف االستئجار على } والعمرة هللا 
  ه والنظر يف شرائطه وأحكام

  أما الشرائط فتذكر يف اإلجارة ونذكر هاهنا أربع شرائط 
األول أن يكون األجري قادرا على احلج فإن كان مريضا أو كان الطريق خموفا أو ضاف الوقت وطالت املسافة مل 
تنعقد اإلجارة ولو جرى يف وقت هجوم األنداء والثلوج ولكن كان زواله معلوما فاألظهر الصحة وقيل ال جيوز 

تعذر النهوض يف احلال ومهما صحت اإلجارة وجب على األجري اخلروج مع أول رفقة وال جيوز التأخري إال بعد ل
  انتظار الرفقة فال عذر بعد وجودها

الثاين أن ال يضيف اإلجارة الواردة على العني إىل حجة يف السنة القابلة إال إذا كانت املسافة حبيث ال تقطع يف سنة 
مكان التشاغل بالسفر يف احلال وإن وردت اإلجارة على الذمة فله أن يعني أية سنة شاء فإن أطلق فيجوز له ذلك إل

  نزل على السنة األوىل 
الثالث كون احلج معلوما بأعماله لألجري وال حيتاج إىل التعريف يف العقد فإنه مشهر يف العرف فإنه فرض جهل على 

  الندور من أحدمها مل يصح العقد 
 ميقات اإلحرام فيه اختالف نص فقيل قوالن أحدمها يشترط ألن غرض األجري يتفاوت به والثاين ال ألن وأما تعيني

  غرض املستأجر ال يتفاوت 



وقيل بل هو على حالني فإن كان املستأجر له ميتا فال غرض إال تربئة ذمته فأما احلي فله غرض يف تعيني املواقيت 
  فيلزمه ذلك

ميقات تعني بالعرف وإن كان طريقه يقضي إىل مسلكني يقضي كل واحد إىل ميقات آخر وقيل إن كان على طريقه 
  فال بد من التعيني 

الرابع أن ال يعقد بصيغة اجلعالة فلو قال املعضوب من حج عين فله مائة فحج عنه إنسان نقل املزين أنه وقع عنه 
  ا يقبل اإلجارة واستحق املائة وخر ج األصحاب منه تصحيح صيغة اجلعالة يف كل م

وذهب بعض األصحاب إىل تزييفه فإن ذلك حيتمل من ضرورة اجلعالة فعلى هذا بطلت التسمية وصح اإلذن 
  واستحق املأذون أجرة املثل لوقوع احلج عن اإلذن 

ومهما فسدت اإلجارة بفساد العوض بقي اإلذن صحيحا ووجب أجرة املثل لوقوع احلج عن اإلذن وقيل إن اإلذن 
  هبذا العموم فإن من قال وكلت كل من أراد بيع داري مل تصح الوكالة لعدم تعني الوكيل فكذلك هاهنا يفسد 

  النظر الثاين يف أحكام اإلجارة عند اختالف أحوال األجري وأحواله سبعة

  
فإن كانت األوىل إذا فاته احلج يف السنة األوىل بامتناعه عن اخلروج انفسخت اإلجارة إن كانت واردة على العني 

واردة على الذمة قال العراقيون مل ينفسخ وللمستأجر اخليار كما لو أفلس املشتري بالثمن وقال املراوزة فيه قوالن 
  كما يف انقطاع جنس املسلم فيه على قول ينفسخ وعلى قول يثبت اخليار 

ألجرة إىل أجري آخر لتربئة ذمته فإن أثبتنا اخليار وإن كان املستأجر ميتا فال خيار للورثة ألنه جيبعليهم صرف ا
  واألجري الذى عينه امليت أوىل وفيه احتمال إذ قد يكون للميت فيه مصلحة يف إبدال األجري مبن هو أرغب منه 

الثانية إذا خالف يف امليقات فأحرم بعمرة عن نفسه مث أحرم حبج املستأجر يف جوف مكة فيحط شيء من أجرته ويف 
  القدر احملطوط قوالن 

حدمها أن يقال حجة من امليقات كم أجرهتا وحجة من جوف مكة كم أجرهتا ويعرف نسبة التفاوت فإن كان أ
  عشرا فيحط العشر على املسمى 

وحقيقة هذا القول ترجع إىل أن األجرة تقابل احلج املقصود أبدا دون السفر الذى هو ذريعة فلذلك مل يدخله يف 
  االعتبار 

بني حجة من البلد الذى استؤجر فيها وحجة من جوف مكة فيكثر التفاوت فيحط عن  والثاين أنه يعرف التفاوت
  أجرته وحاصل هذا أن السفر إن كان تقابله األجرة فال حيسب له يف هذا القول ألنه صرفه إىل عمرة نفسه 

استحق متام األجرة وإن املسألة حباهلا لو عاد إىل امليقات وأنشأ اإلحرام باحلج عنه فإن مل نقابل السفربأجرة أصال 
قابلنا أحبطنا ما قابل املسافة الىت صرفها إىل عمرته فإن حسبنا له السفر استحق متام األجرة فإن أحبطنا املسافة 

هاهنا لصرفها إىل عمرته فيضبط التفاوت بني أجرة حجة من بلدة هنضتها ومن امليقات إحرامها وبني حجة أنشئت 
  حيط من املسمى بنسبته من امليقات من غري سبق سفر و

املسألة حباهلا مل يعتمر أصال لكن أحرم من جوف مكة فما صرف السفر إىل نفسه لكن لزمه دم اإلساءة فهل ينجرب 
بالدم ما حيط من األجرة فيه قوالن أحدمها ينجرب فال حيط شئ والثاين حيط ألن الدم وجب حقا هللا تعاىل ومقصود 

ود اخلالف يف أن السفر هل حيسب له يف توزيع األجرة وهاهنا أوىل بأن حيسب وإن املستأجر ال ينجرب فعلى هذا يع



  قلنا إنه ينجرب بالدم فلو كان قيمة الدم تنقص عما يقتضيه احلط فقدر التفاوت هل حيط فيه وجهان
ن تعيينه هل يلتحق املسألة حباهلا عني له الكوفة ليحرم هبا فجاوزها ففي لزوم دم اإلساءة وجهان مأخذمها التردد يف أ

بتعيني الشرع فإن قلنا جيب الدم عاد اخلالف يف أنه هل جيرب النقصان وإن قلنا ال جيب عاد اخلالف يف أن املسافر 
  هل حيسب له وال خالف أنه لو ارتكب حمظورا غري مفسد لزمه الدم وال حط ألنه أتى بتمام العمل 

قران فأفرد فقد زاد خريا ولو قرن بإذنه فأصح الوجهني أن دم القران الثالثة إذا خالف يف اجلهة بأن استأجره على ال
على املستأجر وكأنه قرن بنفسه والثاين على األجري ألنه التزم حتصيل احلج والعمرة بطريق القران وتتمة القران 

املستأجر ألن  بالدم فليف به ولو استأجره على اإلفراد فقرن فالدم على األجري قطعا واحلج والعمرة واقعان عن
  الشرع جعل القران كاإلفراد وهل حيط شئ من األجرةمع جربه بالدم فيه اخلالف السابق 

وإن أمره بالقران فتمتع فوجهان أحدمها أنه كالقرآن ألنه إن نقص يف إحرام احلج من امليقات فقد زاد يف العمل 
م عليه ألنا جعلناه خمالفا وإن جعلناه موافقا فالوجهان والثاين أن زيادته غري حمسوبة فإنه غري مأمور به وعلى هذا فالد

  يف الدم عائدان 
الرابعة إذا جامع األجري فسد حجه وانفسخت اإلجارة إن كانتوردت على عينه لفوات الوقت ولزمه القضاء لنفسه 

  ورد األجرة وإن وردت على ذمته مل تنفسخ وعليه القضاء يف السنة الثانية 
ن املستأجر فعلى وجهني أحدمها ال ألن القضاء يقع عمن انصرف الفاسد إليه فعلى هذا عليه فإذا قضى فهل يقع ع

  أن حيج عن املستأجر حجة أخرى سوى القضاء 
  والثاين أنه يقع عنه فإنه لو متم األول لوقع عنه وهذا قضاء األول 

احلج فاحلج عن املستأجر ويف  اخلامسة لو أحرم عن مستأجره مث صرف إىل نفسه على ظن أنه ينصرف إليه وأمت
استحقاقه األجرة قوالن ووجه السقوط أنه قصد أن يعمل لنفسه ومها جاريان يف الصباغ إذا جحد الثوب وصبغه 

  لنفسه يف أنه هل يستحق األجرة 
 السادسة إذا مات األجري يف أثناء احلج يقدم على هذا أن من مات يف أثناء حجه فهل لوريثه أن يستأجر من يبين

  على حجه ويأيت بالبقية فيه قوالن
  أحدمها نعم ألن االستنابة يف بعضه كاالستنابه يف كله والثاين ال إذ يبعد أداء عبادة واحدة من شخصني 

  فإن جوزنا فمات قبل الوقوف أحرم األجري من حيث انتهى إليه املستأجر عنه وال ضرر يف وقوعه وراء امليقات 
لوع الفجر من يوم النحر قال املراوزة حيرم األجري وإن مل يكن يف أشهر احلج ألن وإن مات بعد الوقوف وبعد ط

  هذا بناء على ما سبق يف األشهر وقال العراقيون حيرم بعمرة ويأيت ببقية أعمال احلج وال يأيت مبناسك مين وهو بعيد
والقلم وإن مات بعد التحللني فال  وإن مات بني التحللني فقياس املراوزة أن يأيت بإحرام حكمه أن ال مينع اللبس

يبقى لإلحرام وجه فيتعني الرجوع إىل إبدال املناسك الواقعة بعد التحللني رجعنا إىل األجري فإن جوزنا البناء 
فاملستأجر متمكن منه فيستحق ورثة األجري قسطا من األجرة ألن ما سبق مل حيبط وإن قلنا ال ميكن البناء فقد حبط 

حقاق قسط من األجرة وجهان أحدمها ال ألنه مل حيصل له غرض والثاين نعم ألنه أتى بالبعض ومل ما سبق ففي است
  يقصر يف البعض 

فإن قلنا يستحق قسطا ففي التوزيع وجهان أحدمها أهنا ال حتسب املسافة بل يبتدئ التقدير من وقت اإلحرام فما 
  هذا يستحق األكثر ال حمالة يقابله يستحق والثاين حتسب املسافة ألنه من عمله وعلى 

وإن مات قبل اإلحرام ففي احتساب السفر خالف مرتب وأوىل بأن ال حيسب ألن الذريعة إذا مل تتصل باملقصود ال 



يبقى هلا حكم وإن كانت اإلجارة واردة على الذمة فال تنفسخ بل يبقى احلج دينا يف تركه األجري فيستأجر وارثه 
  ويز البناء أو من يبتدىء حجا على قول املنع منتركته من يتم على قول جت

السابعة لو أحصر األجري فتحلل فهو كاملوت وإن فاته احلج بعد اإلحرام فهو كاإلفساد ألنه جيب القضاء وال 
  يستحق شيئا يف مقابلة عمله وذكر العراقيون وجها أنه يستحق قسطا 

  املقدمة الثانية للحج

  النظر يف املواقيت

  
  ات الزمان واملكان ويراد بامليق

أما امليقات الزماين للحج فشهر شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة ويف ليلة العيد إىل طلوع الفجر وجهان 
  أحدمها الصحة لبقاء وقت الوقوف والثاين ال يصح ولكن يدوم يف حق الوقوف 

  وقال أبو حنيفة مجيع السنة وقت إحرام احلج 
  ا وال يكره يف وقت كراهية الصالة وال يف سائر األوقات إذا كان متخليا عن النسك أما العمرة فجميع السنة وقته

أما احلاج العاكف مبىن فاملعرج على الرمي واملبيت ال تنعقد عمرته يف هذا الوقت ألنه حيرم عليه االشتغال بعمل 
  العمرة يف هذا الوقت لوجوب الرمي واملبيت 

  فرع

  
إحرامه ومل يكن حجا ويتحلل بعمل عمرة وهل تقع عمرته صحيحة حىت يتأدى هبا  إذا أحرم قبل أشهر احلج انعقد

  عمرة اإلسالم فيه قوالن 
  أحدمها نعم ألنه إذا بطل احلج بقي إحرام مطبق وينصرف إىل العمرة

رفه والثاين أنه ال يقع عمرة بل هو كمن فاته احلج يتحلل بعمل عمرته عن إحرامه وال تتأدى عمرته به وقيل إن ص
  إىل العمرة انصراف إليه 

  أما امليقات املكاين فاحلاج أربعة أصناف

  
األول اآلفاقي املتوجه إىل مكة على قصد النسك عمرة كان أو حجا فعليه أن حيرم من امليقات وميقات أهل املدينة 

وألهل املشرق ذات  ذو احلليفة وميقات أهل الشام اجلحفة وألهل اليمن يلملم وألهل جند اليمن وجند احلجاز قرن
عرق لتعيني عمر رضي اهللا عنه ذلك واستمر الناس عليه واستحب الشافعي رضي اهللا عنه أن حيرم من العتيق قبل 

  ذات عرق لورود خرب مرسل فيه



مث هذه املواقيت ألهلها ولكل من مر هبا من سائر البالد ويكفيه أن حيرم من موضع بإزاء ميقاته فإن املقصود مقدار 
  عن مكة واألوىل أن حيرم من أول امليقات وإن أحرم من آخره فال بأس  بعده

  فروع أربعة

  
األول راكب التعاسيف إذا مل ينته إىل ميقات أحرم من حيث يوازي أوالمليقات فهو ميقاته ولو حاذى ميقاتني نسبنا 

ه من اآلخر نسبنا إحرامه إليه وإن إحرامه إىل أي امليقاتني أردنا فإن كان أحدمها أبعد من مكة وكان أقرب من موقف
كان بينهما على سواء فوجهان أحدمها النسبة إىل األبعد والثاين إىل األقرب وتتبني فائدته فيمن جاوز غري حمرم 
ولزمه العود وعسر الرجوع إىل موقفه بالضالل فإىل أي امليقاتني يرجع ولو رجع إىل موقفه كفاه بل يكفي كل 

  ل تلك املسافة وإن مل يعد إىل ذلك املوقف بعينه جماوز أن يعود إىل مث
الثاين الغريب إذا أتى من جانب ومل مير مبيقات وال حاذاه فيحرم على مرحلتني من مكة نزوال على قضاء عمر رضي 

  اهللا عنه يف تأقيت ذات عرق ألهل املشرق والتفاتا إىل حد املذهب يف حاضري املسجد احلرام 
ضع الذى هو ميقات يف حقه فقد أساء فعليه الدم فإن عاد ولكن بعد دخول مكة مل ينفعه الثالث مهما جاوز املو

العود وإن قبل دخول مكة وقبل جماوزة امليقات من مسافة القصر سقط دم اإلساءة وصار متداركا بإحرامه من 
وأنشأ اإلحرام من امليقات امليقات وإن جاوز مسافة القصر فوجهان ألنه إذا بعد انقطع طريق التدارك هذا إذا عاد 

فإن أنشأ اإلحرام حيث انتهى وعاد إىل امليقات حمرما ففيكونه متداركا وجهان فإن جعلناه متداركا فال يلزمه أن 
  يعود ملبيا خالفا أليب حنيفة 

املخيط  الرابع لو أحرم قبل امليقات فهو أفضل قطع به يف القدمي وقال يف اجلديد يكره وهو متأول ومعناه أن يتوقى
  والطيب من غري إحرام وإذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من متام احلج والعمرة أن حيرم هبما من دويرة أهله

الصنف الثاين من يتوجه إىل مكة لتجارة ال للنسك فهل يلزمه أن يدخل مكة حمرما من امليقات فيه قوالن فإن قلنا ال 
بعد ذلك أن حيرم فميقاته عند ظهور قصد النسك فإن جاوزه فهو كما لو  يلزمه فليجاوزه وال إساءة فإن سنح له

  جاوز امليقات 
  الصنف الثالث من مسكنه بني امليقات وبني مكة فميقاته مسكنه فال جياوزه 

الصنف الرابع املقيم مبكة مكيا كان أو آفافيا فميقاته مكة واألفضل أن حيرم من باب داره أو يف املسجد قريبا من 
  بيت فيه اختالف نص فإن خرج املكيإىل احلل وأحرم باحلج فهو مسيء يلزمه الدم أو العود ال

  إن أحرم بعد مفارقة العمران وقبل االنتهاء إىل احلل وأحرم باحلج 
  فوجهان منشؤمها أن امليقات يف حقهم هو احلرم أو خطة مكة 
ن هبا فإن عليهم اخلروج إىل أطراف احلل ولو خبطوة يف أما العمرة فميقاهتا كميقات احلج إال يف حق املكي واملستوط

ابتداء اإلحرام أو دوامه على رأي وأفضل أطراف بقاع احلل اجلعرانة وهي اليت أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم هبا وبعده التنعيم وهو أقرب إىل احلرم وقد اعتمرت عائشة رضي اهللا عنها منه وبعده احلديبية 

  فرع



  
  رم من مكة يف احلرم ومل خيرج إىل احلل ففي االعتداد بعمرته قوالن ولو أح

  أحدمها نعم ألنه إساءة يف امليقات فال متنع االعتداد كاحلج 
والثاين ال ألن اجلمع بني احلل واحلرم ركن يف احلج فإن عرفة من احلل فكذلك يف العمرة فعلى هذا إن خرج إىل 

  احلل مث أعاد الطواف والسعي كفاه 

  القسم الثاين من الكتاب يف املقاصد

  وفيه ثالثة أبواب
  الباب األول يف وجوه أداء النسكني وله ثالثة أوجه

  األول اإلفراد

  
وهو أن حيرم باحلج من ميقاته أوال فإذا فرغ خرج إىل طرف احلل وأحرم بالعمرة وكذا لو قدم العمرة يف غري أشهر 

  احلج مث حج من امليقات فهو مفرد 

  الثاين القران الوجه

  
وهو أن حيرم هبما مجيعا فتندرج العمرة حتت احلج ويكون حاله حال احلج املفرد وكذا لو أحرم بالعمرة مث أدخل 

احلج عليه قبل الشروع يف أعمال العمرة فإن خاض يف الطواف فأدخل عليه احلج لغا إدخاله ألن أعمال العمرة من 
ف اإلحرام ويف إدخال العمرة على احلج قوالن أحدمها اجلواز كعكسه أسباب التحلل فال ميكن القرآن مع اختال

والثاين ال ألنه ال يتغري حكم احلج بدخول العمرة عليه خبالف العمرة فإهنا تتغري بزيادة دخول احلج فإن جوزنا ففي 
  وقته أربعة أوجه

  أحدها أنه ال جيوز ما مل يستغل بعمل ولو بطواف القدوم 
  ما مل يشتغل بركن ولو بالسعي بعد طواف القدوم  والثاين أنه جيوز

  والثالث جيوز ما مل خيرج وقت الوقوف وإن سعى من قبل ألن احلج عرفة 
  والرابع جيوز وإن فات وقت الوقوف ما مل يشتغل بأسباب التحلل 

ج وقيل ال يكتفي وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح أنه ال يلزمه إعادة السعي ألنه إذا صار قارنا حصل االندرا
  بالسعي السابق 

مث إذا جعلناه قارنا مل خيرجه إىل نية القران بل يكفيه إحرامه بالنسك الثاين وجيب على القارن اآلفاقي دم كما على 
  املتمتع 

  الوجه الثالث التمتع



  
م ألمرين أحدمها رحبه واملتمتع هو كل آفاقي زاحم إحرام احلج لنفسه بعمرة يف أشهر احلج مع نية التمتع فيلزمه الد

  أحد امليقاتني إذا أحرم باحلج من مكة من غري عود إىل امليقات والثاين زمحة احلج يف أشهره بالعمرة 

  وقد اشتملت الرابطة على قيود

  
  األول اآلفاقي فمن كان من حاضري املسجد احلرام فليس عليه دم ألن ميقاته للحج نفس مكة

ان بينه وبني مكة ما دون مسافة القصر سواء كان مستوطنا أو مسافرا حىت إن وحاضروا املسجد احلرام كل من ك
اآلفاقي إذا جاوز امليقات غري مريد نسكا فلما دخل مكة عن له أن يعتمر مث حيج مل يلزمه الدم وإن عن له ذلك قبل 

جهان أحدمها ال دخول مكة على أقل من مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضعه مث حج يف تلك السنة ففيه و
يلزمه كما لو كان وطنه ذلك املوضع والثاين يلزمه ألن اسم احلاضر ال يتناوله إال إذا كان يف نفس مكة أو كان 

  متسوطنا حواليها 

  فرع

  
لو كان له مسكنان أحدمها خارج عن مسافة القصر فحكمه حكم املسكن الذي أنشأ اإلحرام منه إال إذا كان 

  كان أهله بأحدمها فالعربة به  سكونه بأحدمها أكثر أو
القيد الثاين أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج فلو تقدمت مث أحرم باحلجمن جوف مكة كان مفردا ال متمتعا وهل 

يلزمه دم اإلساءة بترك ميقات احلج فيه وجهان أحدمها ال ألنه مل جياوز امليقات غري حمرم والثاين نعم ألن مكة ليس 
  آلفاقي فعلى هذا عليه العود إىل امليقات فإن مل يفعل لزمه الدم ميقات احلج يف حق ا

فأما إذا وقع بعض العمرة يف أشهر احلج فإن مل يسبق إال اإلحرام ففي كونه متمتعا وجهان وإن سبق بعض األفعال 
  فوجهان مرتبان منشؤمها أن النظر إىل أول اإلحرام أو آخره 

  حمرم بالعمرة مل يفارق ا مليقات بعد فهو متمتع وقطع ابن سريج بأنه لو دخل شوال وهو 
القيد الثالث أن تقع العمرة واحلج يف سنة واحدة فلو فرغ من العمرة فأخر احلج إىل السنة الثانية وأحرم به من مكة 

لعمرة فال دم عليه إذ صارت مكة ميقاتا له ولو عزم على اإلقامة مث حج يف السنة األوىل مل يسقط دم املتمتع فإنه با
  يف امليقات التزم العود إىل امليقات أو الدم 

الرابع أن ال يعود إىل امليقات للحج فلو عاد إليه أو إىل مثل مسافته كان مفردا ولو عاد إىل ميقات قرب من ذلك 
دم امليقات ففي سقوط الدم وجهانولو أحرم من مكة مث عاد إىل امليقات األول حمرما ففي سقوط الدم قوالن كما يف 

  اإلساءة 
اخلامس وقوع النسكني عن شخص واحد فاألجري إذا اعتمر من امليقات لنفسه وحج من جوف مكة ملستأجره 

فليس مبتمتع ألنه مل يزحم حجا واجبا بالشرع بل باإلجارة وهذا الشرط زاده اخلضرى ومن األصحاب من خالفه 
ع إذا أحرم بالعمرة قبل شوال ودم اإلساءة خيالف دم وعلى مذهبه يعود التردد يف لزوم دم اإلساءة كما يف املتمت

  املتمتع يف صفه البدل ويف أنه يعصي ملتزمه وجيب عليه تداركه عند اإلمكان 



السادس نية التمتع وفيه وجهان أحدمها تعترب كما يف اجلمع بني الصالتني حىت لو كان عند اإلحرام بالعمرة على 
  عزم أن يعود إىل امليقات مل يكن ناويا والثاين ال تعترب هذه النية كما يف القران عزم أن ال حيج يف هذه السنة أو على

  فإن اعتربنا النية ففي وقته وجهان أحدمها يف أول إحرام العمرة 
  والثاين أنه يتمادى إىل آخر إحرام العمرة كما يف اجلمع بني الصالتني 

باحلج كان مسيئا ومتمتعا فيلزمه دمان كما جيب دم اإلساءة هذه شرائط التمتع فلو جاوز املتمتع مكة يف اإلحرام 
على املكي إذا فارق مكة وال يكفيه دم التمتع بل ذلك لزمحة إحرام احلج عن امليقات ودم اإلساءة ملفارقة مكة يف 

  إحرام احلج مع أهنا ميقاته 
لقران يف آخر الرتب إذ يتحد فيه امليقات فإن قيل فأي اجلهات أفضل قلنا اإلفراد فإنه يتعدد فيه امليقات والعمل وا

والعمل والتمتع يتحد فيه امليقات ولكن يتعدد العمل فهو بينهما وفيه قول أن التمتع أفضل من اإلفراد الشتماله 
  على الدم وحكي قول آخر أن القران أفضل من التمتع

  ولنذكر اآلن موجب القران والتمتع وهذا
  معناه باب ما على املتمتع والقارن يف

  
  واملتمتع إن كان موسرا فعليه إراقة دم وقت وجوبه اإلحرام باحلج وله إراقته قبل يوم النحر ألنه دم جربان 

وقال أبو حنيفة خيتص به ألنه دم نسك وقربان ويف جواز إراقته قبل احلج وبعد العمرة قوالن أحدمها نعم ألنه 
والثاين ال ألن اسم اليمني متحقق قبل احلنث واسم التمتع إىل كفارة مالية فيقدم على أحد سببيه ككفارة اليمني 

  احلج ال يتحقق إال بعد احلج
  فإن جوزنا ذلك ففي جوازه قبل التحلل عن العمرة وجهان ومنشؤه أن السبب األول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها 

وقت الثالث بإحرام احلج وال جيوز قبله أما العاجز فعليه صيام عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة يف الرجوع ويدخل 
ألهنا عبادة بدنية فال جيوز تقدميها واألوىل أن تقدم على يوم عرفة إذ الصوم مكروه فيه وإن أخر عن النحر فأيام 

التشريق ال تقبله كيوم النحر ويف القدمي قوله أنه يقبل فإن تأخر عن أيام التشريق صار قضاء ويلزمه القضاء خالفا 
  نيفة وحكى ابن سريج قوال يوافق مذهب أيب حنيفةأليب ح

وأما السبعة فأول وقتها بالرجوع إىل الوطن وهل جيوز يف الطريق بعد التوجه إىل الوطن فيه وجهان وللشافعي رضي 
اهللا عنه قول أن املراد بالرجوع هو الرجوع إىل مكة وقول آخر أن املراد بالرجوع الفراغ من احلج وعلى هذا ال 

  يف أيام التشريق وإن قلنا تقبل األيام الثالثة ألنه مل يفرغ بعد من احلج  جيوز
  واأليام السبعة ال آخر هلا فال تصري قضاء وإن فاتت األيام الثالثة حىت رجع إىل الوطن فعليه عشرة أيام

  وهل جيب التفريق بني الثالثة والسبعة فيه قوالن أحدمها نعم كما يف األداء 
  أن قضاء رمضان ال جيب فيه الوالء وإن كان أداؤه متواليا  والثاين ال كما

  فإن قلنا جيب فهل يكفي يوم واحد أم يتقدر التفريق بالقدر املتخلل يف األداء فيه وجهان
  فإن قدرنا به فيبتين املقدار املتخلل على معرفة معىن الرجوع وأن أيام التشريق هل تقبل الصوم 

وع الفراغ فال يتخلل بينهما فطر فهل جيب التفريق يف القضاء بيوم فوجهان ووجه فإن قلنا تقبل واملراد بالرج
اإلجياب أن احلال قد افترق يف األداء بوقع الثالثة يف احلج والسبعة بعدها فال بد يف القضاء أيضا من فرق بالزمان 

  بدال عنه 



هذه اجلهة ووقع تطوعا وفيه وجه آخر أنه ال مث الصحيح أنه إذا صام أحد عشر يوما كفاه واليوم الرابع ال يقع عن 
  بد من اإلفطار يف اليوم الرابع 

  فرعان

  
  أحدمها إن وجد اهلدي بعد الشروع يف الصوم مل يلزمه خالفا للمزين 

  وإن وجد قبله وبعد إحرام احلج ابتىن على أقوال الكفارة يف أن االعتبار حبالة األداء أم حبالة الوجوب 
ملتمتع قبل الفراغ من احلج فهل نتبني أنه مل حيصاللتمتع قوالن أحدمها نعم ألن احلج مل يتم وكأنه مل الثاين إذا مات ا

  حيج والثاين ال ألنه بالشروع حيقق التمتع 
ولو مات بعد الفراغ من احلج وقبل الرجوع إىل الوطن أخرج الدم من تركته فإن كان عاجزا ومات برئت الذمة 

ر فهو كما إذا دام السفر واملرض يف صوم رمضان إىل املوت وإن مات بعد التمكن يف الوطن ألنه مل يتمكن يف السف
  فحكم هذه األيام حكم أيام رمضان حىت يصوم عنه وليه أو يفدي كل يوم مبد 

  وذكر صاحب التقريب قولني آخرين 
  سه فلم يرد إال يف رمضان أحدمها أنه ال يقاس هذا على رمضان يف الفدية وصوم الويل ألنه غري معقول يف نف

والثاين أنه يرجح إىل الدم إن أمكن ألن صوم رمضان ليس له أصل يرجع إليه فعلى هذا لو بقي يوم واحد أو يومان 
  فهو كما لو حلق شعرة واحدة أو شعرتني وسيأيت

  الباب الثاين يف أعمال احلج

  ولنقدم عليه مجلها

  
زيا بزي احملرمني فإذا دخل مكة مل يعزم على شئ حىت يطوف طواف القدوم فاآلفاقي إذا انتهى إىل امليقات حيرم ويت

وليس هذا الطواف بركن مث إن شاء يسعى بعده فيقع السعي ركنا إذ ليس تأخريه عن الوقوف شرطا يف كونه ركنا 
وية إىل مين خبالف الطواف مث يصرب إىل اليوم السابع من ذي احلجة فيخطب هبم اإلمام ويوصيهم بالبكور يوم التر

وبالنهوض إىل عرفة فيمتدون يوم التروية إىل مين ويبيتون ليلة عرفة هبا وذلك مبيت منزل وعادة ال مبيت نسك مث 
يصبحون يوم عرفة متوجهني إليها فيوافوهنا قبل الزوال ويشتغلون بالدعاء ويقبضون منها عند الغروب إىل مزدلفة 

هذا املبيت نسك مث يصلون الصبح يوم النحر مغلسني ويتوجهون إىل مىن ويصلون املغرب مع العشاء ويبيتون هبا و
وعلى طريقهم املشعر احلرام فإذا انتهوا إليه وقفوا إىل اإلسفار مث جياوزونه إىل وادي حمسر فيسرعون فيها عدوا 

الركن  وركضا مث يوافون مىن عند طلوع الشمس ويرمونوحيلقون ويذحبون مث يقبضون إىل مكة ويطوفون طواف
ويسمى طواف اإلفاضة والزيارة مث ينطلقون إىل مىن للمبيت والرمي يف أيام التشريق فإذا فرغوا عادوا إىل مكة 

  وطافوا طواف الوداع وانصرفوا 
ويف احلج أربع خطب يوم السابع من ذي احلجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر األول وكل ذلك بعد صالة 

  رفة فإنه خيطب خطبتني بعد الزوال وقبل الظهر الظهر وإفراد إال يوم ع
  هذه مجلها أما التفصيل ففيه اثنا عشر فصال 



  الفصل األول يف اإلحرام

  
  وهو عندنا جمرد النية من غري حاجة إىل تلبية خالفا أليب حنيفة وحكي قول قدمي مثل مذهبه 

  مث النية هلا ثالثة أوجه

  
و قرانا قضاء كان أو نذرا أو تطوعا كان كما نوى إال إذا غري الترتيب األول التفصيل فإذا نوى حجا أو عمرة أ

  بتأخري فرض اإلسالم أو تأخري الفرض عن النفل 
ولو أهل حبجتني أو عمرتني معا أو متالحقا لغا أحدمها ومل تلزمه الزيادة على الواحد وقال أبو حنيفة ينعقدان مث 

  مة ينتقل أحدمها عند االشتغال بالعمل إىل الذ
الوجه الثاين اإلطالق فإذا نوى إحراما مطلقا مهما شاء جعله حجا أو عمرة أو قرانا وال يتعني مبجرد االشتغال 

  بالطواف للعمرة وال بالوقوف للحج بل ال بد من نية الصرف خالفا أليب حنيفة 
  ولو أحرم مطلقا قبل األشهر مث عني للحج بعد األشهر مل جيز على املذهب

العمرة قبل األشهر مث أدخل احلج عليها بعد األشهر للقران فوجهان ووجه املنع أن اإلحرام للقران ولو أحرم ب
  كاملتحد فال ينبغي أن يقدم على األشهر 

الوجه الثالث اإلهبام فإذا قال أهللت بإهالل كإهالل زيد صح إذا أهل علي بإهالل كإهالل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم 

يد حمرما انعقد له إحرام مطلق وإن عرف أنه ليس حمرما بأن كان ميتا ففي انعقاد أصل اإلحرام مث إن مل يكن ز
  وجهان وجه االنعقاد إلغاء اإلضافة وإبقاء األصل 

وقد نص يف األم على أنه لو أحرم عن مستأجرين تعارضا وتساقطا وانعقد عن األجري ولو أحرم عن نفسه وعن 
  صيل وبقي أصل اإلحراماملستأجر فكذلك إذ بطل التف

  أما إذا كان زيد حمرما فله ثالثة أحوال 
  إحداها أن يكون إحرامه مفصال فينزل إحرام املعلق عليه قرانا كان أو إفرادا 

الثانية أن يكون إحرام زيد مطلقا فإحرام املعلق أيضا مطلق وإليه اخلرية يف التعيني وال يلزمه اتباع زيد فيما يستأنفه 
فأما ما فصله قبل تعيينه ففي لزومه وجهان ينظر يف أحدمها إىل أول اإلحرام وكان مطلقا ويف الثاين إىل  من التعيني

  احلالة املوجودة عند التعليق وكان مفصال وكذا إذا كان أحرم أوال بعمرة مث أدخل احلج عليه 
جل ما أحرم به وكان قد أحرم مفصال الثالثة أن يصادف زيدا ميتا بعد اإلحرام وتعذر مراجعته فهم كما لو نسي الر

  وفيه قوالن 
  القدمي أن جيتهد ويأخذ بغالب الظن كما يف القبلة إن كان له ظن غالب 

واجلديد الصحيح أنه يلزمه البناء على اليقني وطريقه أن جيعل نفسه قارنا فإذا فرغ من احلج برئت ذمته من احلج 
ج عليه وتربأ ذمته عن العمرة أيضا بيقني إال إذا منعنا إدخال العمرة بيقني ألنه إن كان معتمرا أوال فقد أدخل احل

على احلج فيحتمل أن يكون إحرامه أوال باحلجوقال أبو إسحاق إنه يربأ عن العمرة ويكون هذا عذرا يف جواز 



صالة فإن إدخال العمرة يف احلج كما أن التردد يف النية عند نسيان صالة من الصلوات اخلمس عذر يف إجزاء ال
قلنا تربأ عن العمرة لزمه دم القران وإال فال يلزمه ألن القران مشكوك فيه فأما إذا طاف أوال مث شك فيمنع إدخال 

احلج لو كان معتمرا يف علم اهللا فال يكفيه القران بل طريقه أن يسعي وحيلق ويبتدأ إحراما باحلج من جوف مكة 
ن كان حاجا فغايته حلق يف غري أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد حتلل ويتممه فتربأ ذمته عن احلج بيقني ألنه إ

باحللق والسعي وأنشأ بعده حجا فصار متمتعا وفيه دم وال تربأ ذمته عن العمرة الحتمال أن األول كان حجا والدم 
ال يضر التردد نعم لو ال بد منه ولكنه ال يدري أهو دم حلق أم دم متتع وتعيني جهة الكفارات يف النية ليس شرطا ف

  كان معسرا فبدل الفدية ثالثة أيام وبدل التمتع عشرة أيام فإن أتى بالثالث فهل تربأ ذمته فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألن الزائد غري مستيقن فال يوجبه 

  والثاين ال ألن شغل الذمة بالصوم مستيقن والرباءة هبذا القدر غري مستيقن 
ال نأمره به الحتمال أنه حاج واحللق يف غريأوانه حمرم إال بأذى من نفس الشعر  ومن أصحابنا من قال احللق

واألذى هاهنا من النسيان نعم لو بادر فحلق كان حكمه ما ذكرناه واألظهر أنه يؤمر به ألن هذا الضرر أعظم من 
  أذى الشعر إذ يؤدى إىل فوات احلج لو مل يفعل ذلك 

  مخس الفصل الثاين يف سنن اإلحرام وهي

  
  األوىل الغسل لإلحرام تنظيفا حىت يسن للحائض والنفساء فإن مل جيد املاء يتيمم كسائر أنواع الغسل 

قال يف األم يغتسل احلاج لسبعة مواطن لإلحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والوقوف مبزدلفة ولرمي اجلمار 
كاجلمعة وال يغتسل لرمي مجرة العقبة ألن وقته من الثالث ألن هذه املواضع جيتمع هلا الناس فيستحب هلا االغتسال 

نصف الليل إىل آخر النهار فال جيتمع هلا الناس يف وقت واحد وأضاف إليها يف القدمي الغسل لطواف الزيارة 
  وطواف الوداع ألن الناس جيتمعون هلما ومل يستحب يف اجلديد ألن وقتهما يتسع فال يتفق االجتماع 

رام مستحب قالت عائشة رضي اهللا عنها طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن الثانية التطيب لإلح
  حيرم وحلله قبل أن يطوف ورأيت وبيص املسك يف مفارقه بعد اإلحرام

  وذلك يدل على أن التطيب مما يبقي جرمه جائز خالفا أليب حنيفة 
  اجلواز قياسا على البدن أما تطييب ثوب اإلحرام قصدا ففيه ثالثة أوجه أحدمها 

  والثاين ال ألنه رمبا ينزع الثوب يف وقت الغسل مث يعيده إىل البدن فيكون تطييبا مستأنفا 
  والثالث أنه جيوز تطييبه مما ال يبقى له جرم مشاهد 

فال فدية فإن قلنا جيوز فلو نزع بعد اإلحرام وأعاد ففي لزوم الفدية وجهان ولو تنحى جرم الطيب بالعرق من بدنه 
  على أظهر الوجهني ألن ذلك ال ميكن االحتراز عنه ومنهم من قال جيب إن مل يبادر إىل إزالته 

  ويستحب االختضاب للمرأة تعميما لليد ال تطريفا وتزيناويستحب هلا ذلك يف كل حال ليستر بشرهتا عن األعني 
  حب الثياب إىل اهللا البيض الثالثة أن يتجرد عن املخيط يف إزار ورداء أبيضني ونعلني ألن أ

  الرابعة أن يصلي ركعيت اإلحرام مث حيرم يف مصاله بعد السالم قاعدا 
  وقال يف اجلديد ال يهل حىت تنبعث به دابته ليكون العمل مقرونا بالقول 

بيك إن اخلامسة أن ال يقتصر على جمرد النية ولكنه يليب عند النية بلسانه فيقول لبيك اللهم لبيك ال شريك لك ل



احلمد والنعمة لك وامللك ال شريكلك ويصلي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده وإذا رأى شيئا فأعجبه 
قال لبيك إن العيش عيش اآلخرة وجيدد التلبية يف طريان التغايري ويف كل صعود وهبوط ويف أدبار الصلوات وإقبال 

  يما عداها قوالن اجلديد أنه يليب يف كل مسجد الليل والنهار ويستحب يف مسجد مكة مىن وعرفات وف
  ويف حال الطواف قوالن والقدمي أنه يليب وخيفض صوته 

وقال يف األم ال يليب ألن للطواف ذكرا خيتص به ويستحب رفع الصوت بالتلبية لكل أحد إال النساء ويف كل مكان 
  جد رفع الصوت بغري األذكار إال يف املساجد وقيل إنه يستحب الرفع أيضا وإمنا جيتنب يف املس

  الفصل الثالث يف سنن دخول مكة وهي أربعة

  
  األوىل أن يغتسل بذي طوى وال يقنع مبا سبق من غسل اإلحرام 

الثانية أن يدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف وهي ثنية يف أعلى مكة وخيرج منه ثنية كدى بضم الكاف وهي يف 
  أسفلها 

  ه وقع على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يقصد العدول إليه وقيل إنه ال نسك فيه ألن
الثالثة إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم فليقف وليقل اللهم زد هذاالبيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة 

م أنت السالم ومنك وزد من شرفه أو عظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكرميا وبرا ويقول بعد هذه الله
  السالم فحينا ربنا بالسالم مث يدعو مبا أحب 

الرابعة أن يدخل املسجد من باب بين شيبة فيؤم الركن األسود من البيت وقد عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  إىل باب بين شيبة ومل يكن على طريقه فدل على كونه سنة 

ا إن كان مريدا نسكا فال بد من إحرامه يف امليقات وإن دخل لتجارة فإن قيل من دخل مكة غري حمرم هل يعصي قلن
  استحب ويف الوجوب قوالن أحدمها جيبالتفاق اخللق عليه عمال والثاين ال ألن سبيله سبيل حتية املسجد 

د وهذا يف الغريب أما احلطابون وأصحاب الروايا واملترددون إىل مكة يف مصاحلهم ال يلزمهم للحاجة وقيل بطر
  القولني وقيل يلزمهم يف السنة مرة واحدة وهو بعيد 

فإن ألزمنا الغريب فترك ففي وجوب القضاء قوالن أحدمها ال جيب ألن عوده يقتضي إحراما آخر أداء والثاين جيب 
  وجيب يف العود إحرام مقصود له ويف االبتداء كان يلقي إحرام عن نذر أو قضاء أو غريه

يد فال إحرام عليهم سواء دخلوها بإذن السادة أو بغري إذهنم فإن أذن السيد يف الدخول هذا يف األحرار أما العب
  باإلحرام مل يلزم على أحد الوجهني كما إذا أذن يف حضور اجلمعة 

  الفصل الرابع يف الطواف

  
 أن يعود فإذا دخل من باب بين شيبة فليتوجه إىل الركن األسود وليستلمه وليجعل البيت على يساره ويطوف إىل

  إىل احلجر سبع مرات وهذا طواف القدوم 
  والنظر يف الطواف يف واجباته وسننه وأقسامه 



  أما الواجبات فثمانية

  
األول شرائط الصالة من طهارة احلدث واخلبث وستر العورة والقرب من البيت بدل عن االستقبال قال عليه 

ح فيه الكالم وطهارة املطاف الذى ميشى عليه كطهارة مكان الصالة والسالم الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أبا
  الصالة 

الثاين الترتيب وهو أن يبتدي باحلجر األسود وجيعل البيت على يساره فلوجعل البيت على ميينه مل حيسب وإن 
يستأنف استقبله تردد فيه القفال ولو ابتدأ بغري احلجر األسود مل يعتد بطوافه إىل أن ينتهي إىل احلجر فمنه 

اإلحتساب وبنبغي أن يبتدأ حبيث مير جبميع بدنه على مجيع احلجر األسود فإن حاذاه ببعض بدنه مث اجتاز فوجهان 
  يقربان مما إذا استقبل ببعض بدنه طرف البيت وصلى 

الثالث أن يكون جبميع بدنه خارجا عن كل البيت فال يطوف يف البيت فلو مشى على شاذروان البيت وهو عرض 
  اسه كان طائفا بالبيت ألنه بالبيت وهو الذي مساه املزين التأزير مبعىن التأسيس فقيل التأزير مأخوذ من اإلزرأس

ولو مشي على األرض وأدخل يده يف موازاة الشاذوران حبيث كان ميس اجلدار فيده يف البيت ولكن معظم بدنه 
  خارج فيصح على األظهر 

ن اجلانب اآلخر مل يعتد هبذا الشوط إىل أن يعود إىل الفتحة األوىل فيدور ولو دخل فتحة احلجر من جانب وخرج م
  على حموط احلجر ألن ستة أذرع من حموط احلجر كان من البيت فأخرج منه ملا قصرت النفقة عند العمارة

جد الرابع أن يطوف داخل املسجد فلو طاف خارج املسجد مل جيز ولو وسع املسجد جيوز الطواف يف أقصي املس
  ألن القرب مستحب ال واجب ويصح الطواف على سطوح املسجد ويف أروقته 

اخلامس املواالة والصحيح أنه ال يشترط بل هو من السنن وقيل بطرد القولني كما يف الطهارة ولو أحدث يف خلله 
الث أنه إن تعمد مل فجدد الوضوء وبىن فحاصل املذهب ثالثة أقوال أصحها اجلواز والثاين ال الشتراط املواالة والث

  جيز وإن كان سهوا جاز 
  السادس رعاية العدد فلو اقتصر على ستة أشواط مل جيز وقال أبو حنيفة تقوم األربعة مقام الكل 

السابع ركعتان عند املقام عقيب الطواف ويقرأ يف إحدامها قل يا أيها الكافرون ويف الثانية اإلخالص فهما 
كاألشواط ويف وجوهبما قوالن والصحيح أنه ليس بشرط يف الطواف املسنون مشروعتان وليستا من األذكار 

ومأخذ الوجوب تطابق الناس على فعله وتركه ال جيرب بالدم فإنه ال يفوت إذ جيوز أداؤمها بعد الرجوع إىل الوطن 
  نعم لو مات فينقدح أن جيرب بالدم كسائر الواجبات 

  الثامن النية وفيه ثالثة أوجه 
  ه تشترط ألهنا يف حكم عبادة وإن كان ركنا يف احلج أحدها أن

  والثاين ال يشترط ألن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعني حىت لو طاف هبدابته وهو غافل أو طاف يف طلب غرمي أجزأه 
والثالث أنه جيزئ إال إذا صرفه إىل طلب غرمي أو غرض آخر وهذا يف ركن احلج أما الطواف ابتداء فعبادة مفتقرة 

  ىل النية إ

  أما السنن فهي مخسة



  
األوىل أن يطوف ماشيا ال راكبا وإمنا ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليظهر فيستفىت فال بأس يف الركوب ملن 

  هو يف مثل هذا احلال 
الثانية االستالم وهو أن يقبل احلجر يف أول الطواف ويف آخره بل فيكل نوبة فإن عجز ففي كل وتر فإن عجز 

لزمحة مسه باليد مث قبل اليد أو قبل اليد مث مسه فإن بعد بالزمحة أشار باليد فإذا انتهى إىل الركن اليماين خصصه با
باملس وقبله ألنه الباقي على قواعد إبراهيم عليه السالم من مجلة األركان وقد قال عليه الصالة والسالم إن احلجر 

  د ملن قبله األسود ليأيت يوم القيامة وله لسان ذلق يشه
الثالثة الدعاء وهو أن يقول عند ابتداء الطواف بسم اهللا واهللا أكرب اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك 

  واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم مث يدعو مبا شاء 
ن وجيمع طريف اإلزار على الرابعة االضطباع وصورته أن جيعل وسط إزاره يف إبطه اليمنىويعري عنه منكبه األمي

عاتقه األيسر كدأب أهل الشطارة وذلك يف طواف فيه رمل مث قيل إنه يدمي هذه اهليئة إىل آخر الطواف وقيل إىل 
  آخر السعي 

اخلامسة الرمل وهو السرعة يف املشي مثل اخلبب أو دونه يف ثالثة أشواط يف أول الطواف والسكينة مستحبة يف 
حب الرمل على مجيع أركان البيت إذ نقل أنه عليه السالم كان يرمل من احلجر إىل احلجروقيل األربعة األخرية يست

بترك الرمل بني الركن اليماين واحلجر فإنه عليه السالم هكذا فعل إذ كانت الكعبة حائلة بينه وبني الكفار فإنه كان 
  سكن حني يغيب من أبصارهم يرمل ليظهر اجلالدة للكفار ويدفع طمعهم عن استالنة جانبهم وكان ي

وهذا وإن كان على سبب فقد بقي مع زوال السبب تربكا بالتشبه به كما قيل إن سبب رمي اجلمار رمي إبراهيم 
  عليه السالم احلجارة إىل ذبيح استعصى عليه فصار ذلك شرعا ومبىن العبادات التأسي 

  فرعان

  
إن عجز عن الرمل من القرب للزمحة فالرمل يف البعد أحدمها القرب من البيت مستحب يف الطواف مع الرمل ف

  أوىل وإن وقع فيما بني النساء فالسكينة أوىل من الرمل احترازا عن مصادمتهن 
الثاين لو ترك الرمل يف األشواط األول فال قضاء يف األخري ألن السكينة مشروعة يف األخري فهو كما لو ترك اجلهر 

يف األخري ولو ترك سورة اجلمعة يف الركعة األوىل قضاها يف الثانية مع سورة  يف الركعتني األوليني فال يقضي
  املنافقني ألن اجلمع ممكن 

  ولو مل يتمكن من الرمل للزمحة فحسن أن يشري مبحاولة الرمل متشبها 
  ويستحب أن يقول يف الرمل اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا 

ال يستحب يف كل طواف بل يف قول ال يستحب إاليف طواف القدوم ويف قول ال يستحب  مث ال خالف أن الرمل
  إال يف طواف بعد سعي 

  فرع



  
إذا أحرم عن الصيب وليه ومحله وطاف به أجزأ عنه إال إذا كان الويل حمرما ومل يطف عن نفسه طواف الركن فإنه 

بطوافه طلب الغرمي ولو محل صبيني وطاف هبما حصل  ينصرف إىل احلامل نعم لو قصد به احملمول فهو كما لو قصد
هلما الطواف مجيعا كما إذا ركب حمرمان دابة واحدة فاحلركة الواحدة تكفي للمحمولني وال تكفي للحامل 

  واحملمول 

  الفصل اخلامس يف السعي

  
ل ويستقبل الكعبة فإذ فرغ عن ركعيت الطواف استلم احلجر وخرج من باب الصفا ورقي الصفا مبقدار قامة الرج

حىت يقع بصره عليها ويقول اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو 
حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شئ قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

  إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون  ال إله إال اهللا وال نعبد إال
فإذ فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حىت يكون بينه وبني امليل األخضر املعلق بفناء املسجد حنو ستة أذرع 

  فيسعى سعيا شديدا حىت حياذي امليلني األخضرين اللذين مها بفناء املسجد وحذاء دار العباس
ودعا كما دعا على الصفا فيفعل ذلك سبع مرات ويقول يف أثناء السعي رب مث مشى حىت يصعد املروة وصعدها 

اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز األكرم كل ذلك مأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوال 
  وفعال والواجب من هذه اجلملة السعي بني الصفا واملروة سبع مرات 

جمليء مرة واحدة فيحتاج إىل التردد أربع عشرة مرة والبداية بالصفا واجب وقال أبو بكر الصرييف الذهاب وا
ووقوع السعي بعد طواف ما واجب مث إن سعى بعد طواف القدوم وقع ركنا عن احلج وال يستحب له اإلعادة 
دوم عقيب طواف اإلفاضة ألن السعي ليس عبادة بنفسه فال يكرر كالوقوف خبالف الطوافولو ختلل بني طواف الق

والسعي زمان فال بأس ويقع ركنا وإن ختلل الوقوف بعرفة ففيه تردد ألن الوقوف كاحلاجز وال يشترط يف السعي 
  الطهارة وشروط الصالة خبالف الطواف والركوب فيه كالركوب يف الطواف 

  الفصل السادس يف الوقوف بعرفة

  
اإلمام بعد الظهر مبكة ويأمرهم بالغدو إىل مىن فإذا فرغ من طواف القدوم صرب إىل السابع من ذي احلجة فيخطب 

وخيربهم مبناسكهم مث خيرج إىل مىن يف اليوم الثامن ويبيت هبا تلك الليلة وال نسك يف هذا املبيت فإذا طلعت 
الشمس سار إىل املوقف وخطب بعد الزوال خطبة خفيفة وجيلس مث يقوم إىل الثانية ويبدأ املؤذن باألذان حىت يكون 

اإلمام بعد فراغ املؤذن مث يصلي الظهر والعصر مجعا مث يروح إىل عرفة ويقف عند الصخرات ويستقبلون فراغ 
  القبلة ويكثرون يف الدعاء 

قال عليه السالم أفضل ما دعوته ودعا األنبياء قبلي يوم عرفة ال إله إال اللهوحده ال شريك له ويستحب رفع اليد 
راكبا أفضل تأسيا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليكون أقوى على الدعاء  يف الدعاء وقال يف القدمي والوقوف

  كما أن اإلفطار أفضل 



  وقال يف األم النازل والراكب سواء 
مث إذا غربت عليهم الشمس أفاضوا منها إىل مزدلفة ويصلون هبا املغرب والعشاء والواجب من مجيع ذلك احلضور 

غفلة ويف النوم إذا سارت به دابته وال يكفي حضور املغمى عليه ألنه ليس يف طرف من أطراف عرفة ولو مع ال
  أهالللعبادة 

ووقت الوقوف بعد زوال يوم عرفة إىل طلوع الفجر يوم النحر ومن فاته ذلك فقد فاته احلج فإن احلج عرفة وقيل 
أحرم هنارا ووقف ليال جاز والصحيح  إن الليل ليس وقتا وقيل إنه وقت إال أنه لو أخر اإلحرام إىل الليل مل حيز ولو

  أن وقت اإلحرام والوقوف باق إىل طلوع الفجر 

  فروع ثالثة

  
  األول يف وجوب اجلمع بني الليل والنهار قوالن ومستند وجوبه العادة 

فإن قلنا به فلو فارق عرفة هنارا وعاد قبل غروب الشمس فقد تدارك وإن عاد ليال ومل يكن عند الغروب حاضرا 
جهان ويرجع اخلالف إىل أن احلضور عند الغروب هل هو واجب ومهما رأيناه واجبا جرب تركه بالدم خبالف فو

  أصل الوقوف 
الثاين اجلمع بني الصالتني بعرفة ومزدلفة فيه ثالثة أوجه أحدها أنه بعلةالنسك فيجوز للعريف واملكي أيضا والثاين أنه 

  والثالث أنه بعلة أصل السعي فيجوز للمكي دون العريف بعلة السفر الطويل فال جيوز هلما مجيعا 
الثالث لو وقفوا يوم العاشر غلطا يف اهلالل فال قضاء إذ ال يؤمن وقوع مثله يف القابل وإن وقفوا يوم الثامن 

  فوجهان ووجه الفرق أن ذلك نادر ال يتفق إال بتوارد شهادتني كاذبتني يف شهرين 

  لتحللالفصل السابع يف مجل أسباب ا

  
  فإذا مجعوا بني الصالتني مبزدلفة باتوا هبا وهذا املبيت نسك ويف كونه واجبا جمبورا بالدم قوالن 

مث إذا طلع الفجر ارحتلوا وبينهم وبني مىن املشعر احلرام فإذا انتهوا إليه وقفوا ودعوا وهذه سنة غري جمبورة بالدم مث 
  أمرنا مبخالفتهم فيؤثر حتريك الدابة واإلسراع باملشي جياوزونه إىل وادي حمسر وكانت العرب تقف مث و

فإذا واىف مىن بعد طلوع الشمس رمى مجرة العقبة وهي اجلمرة الثالثة سبع حصيات ويستحب أن يكرب مع كل 
  حصاة ويرفع يديه حىت يرى بياض إبطه ويترك التلبية ألن التلبية لإلحرام والرمي حتلل عن اإلحرام 

مث يعود إىل مكة ويطوف طواف الزيارة وهو طوافالركن ويسعى بعده وإن مل يكن سعى عقيب  مث حيلق بعد الرمي
  طواف القدوم مث يعود إىل مىن يف بقية يوم النحر ويقيم هبا أيام التشريق للرمي 

  فهذه أسباب التحلل وللحج حتلالن فيحصل أحدمها بطواف الزيارة واآلخر بالرمي وأيهما قدم أو أخر فال بأس 
والطواف وإن كان ركنا فهو من أسباب التحلل أيضا وال حيصل أحد التحللني إال باثنني من هذه األسباب الثالث 

  أي اثنني كان 
وحيل بني التحللني اللبس والقلم إن مل جيعله نسكا وال يدخل الوطء إال بعد التحلل الثاين ويف التطيب وعقد النكاح 

  من مقدمات اجلماع وحمركات داعيته ويف قتل الصيد أيضا خالف واملباشرة دون اجلماع قوالن ألهنا 



مث وقت الفضيلة للتحلل طلوع الفجر يوم النحر ويدخل وقت اجلواز مبضي نصف الليل من ليلة العيد إذ قدم 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعفة أهله من مزدلفة ليطوفوابالليل يف خلوة ويرجعوا إىل مىن وقت الطلوع 

ا فات الرمي بفوات وقته ووجب الدم ففي وقوف التحلل على إراقة الدم وجهان ومنهم من قال يقف ألنه ومهم
  بدل فضاهى املبدل ومنهم من قال إن كان دما وقف عليه وإن كان صوما فال لطول الزمان 

  الفصل الثامن يف احللق

  
وم النحر فضيلة وبعد منتصف ليلة النحر ووقته يف العمرة بعد الفراغ من السعي ويف احلج عند طلوع الفجر ي

  جوازا 
ويف كونه نسكا قوالن أحدمها ال كالقلم واللبس والثاين وهو نسك إذ ال خالف يف أنه مستحب يلزم بالنذر يف 

  احلج 
وقال عليه السالم رحم اهللا احمللقني فقيل واملقصرين قال رحم اهللا احمللقني فأعيد عليه ثالثا حىت قال يف الرابع 

  واملقصرين 

  ويتفرع على القولني أمور

  
األول أن املعتمر إذا جامع بعد السعي فسدت عمرته وإن قلنا احللق نسك إذ مل يتم حتلله بعد ولو أراد أن حيلق يف 

  احلج قبل الطواف والرمي مل جيز إن قلنا إنه حمظور نسك 
  لنحر فيجوز احللق عنده لكنه بعيد وذكر صاحب التقريب وجها أن أحد التحللني حيصل بطلوع الفجر يوم ا

وعلى كل حال فاألوىل أن ال يبدأ احللق خروجا من اخلالف ولكنه يرمي مث ينحر اهلدي مث حيلق ولو حنر بعد احللق 
  جاز خالفا أليب حنيفة 

يستحب الثاين أنه إذا جعل نسكا فهو ركن كالسعي ال جيرب فائته بالدم فإنه ال يفوت فإن مل يكن على رأسه شعر ف
  إمرار املوسى على الرأس وال جيب إذ فات الوجوب بفوات حمله 

الثالث أنه إذا جعل نسكا والتزم بالنذر فال ينقضي إال حبلق ثالث شعرات من الرأس وال جيزئ شعر غري الرأس وال 
هو حمظور  حلق شعره واحدة إذ قلنا ال يكمل فيه الفدية ويقوم مقام احللق التقصري والنتف واإلحراق وكل ما

اإلحرام يف شعر الرأس إال إذا نذر احللق فال جيزئ إال احللق واملرأة ال يستحب هلا اخللق وال يلزمها بالنذر 
  ويستحب هلا التقصري 

  الفصل التاسع يف املبيت

  
نفر األول والنسك يف املبيت أربع ليال ليلة باملزدلفة وثالث مبىن ومبيت الليلة األخرية غري واجب على من نفر يف ال

  وإن بقي إىل غروب الشمس لزمه املبيت ليلة النفر الثاين 



ويف مقدار الواجب من املبيت قوالن أحدمها أنه يشترط املبيت معظم الليل والثاين أن املقصود منه انتظار الرمي يف 
  غالبا قبل الطلوع اليوم القابل فيكفي احلضور قبل طلوع الفجر وهذا ال ينقدح يف ليلة املزدلفة فإهنم يرحلون 

  ويف وجوب املبيت يف هذه الليايل قوالن فإن قلنا إنه واجب فهو جمبور بالدم 
ووظائف احلج ثالثة السنن وال حاجة إىل جربها واألركان كالوقوف والطواف والسعي واحللق إن جعل نسكا وال 

  وال واحدا يكفي جربها والواجبات كالرمي واإلحرام يف امليقات ومها جمبوران بالدم ق
  ويف املبيت واجلمع بني الليل والنهار بعرفة وطواف الوداع قوالن يف الوجوب 

فإن جعل واجبا فال بد من اجلرب فإن قلنا جيرب فلو ترك املبيت يف الليايل األربع ففي قدر الواجب قوالن أحدمها أنه 
  مان مبزدلفة ودم لليايل مىن فإهنما جنساندم واحد للجميع ألنه جنس واحد وهو كحلق مجيع الشعر والثاين يلزمه د

فإن قلنا تفرد ليايل مىن بدم فمن نفر يف النفر األول ففي ليليت مىن يف حقه وجهان أحدمها دم ألنه جنس برأسه 
والثاين جيب مدان أو درمهان أو ثلثا دم كما يف شعرتني وحكي قول أنه جيب لكل ليلة دم كما سيحكيه يف رمي 

  كل يوم 
ف يف أن املعذور ال يلزمه دم وهو الذى مل يدرك عرفة إال ليلة النحر فلم يبت مبزدلفة وكذا رعاه اإلبل وال خال

فإهنم يغيبون عن مىن ليال لتستريح اإلبل وكذلك أهل سقاية العباس فإهنم يقومون بتعهد املاء وال خيتص ذلك ببين 
لتحق غري هذه األعذار من متريض أو غريه برعاية اإلبل العباس عندنا بل كل من يتعهد السقاية خالفا ملالك وهل ت

  وتعهد املاء فيه وجهان 

  الفصل العاشر يف الرمي

  
وهو من األبعاض الواجبة اجملبورة بالدم قوال واحدا والواجب رمي سبعني حصاة سبعة ترمى يوم النحر إىل مجرة 

من أيام التشريق إىل اجلمرات الثالثة إىل كل العقبة فقط وإحدى وعشرين حصاة ترمى كل يوم القر وهو أول يوم 
مجرة سبعة فيبدأ باجلمرة األوىل من جانب املزدلفة وخيتم جبمرة العقبة وهي تلي مكة وكذلك يفعل يف اليوم الثاين 

  والثالث إال إذا نفر من النفر األول قبل غروب الشمس فيسقط عنه الرمي يف اليوم األخري 
ل مبنتصف الليل ويدوم إىل غروب الشمس يوم النحر وهل يتمادى إىل طلوع يوم القر ووقت رمي مجرة العقبة يدخ

  فيه وجهان ووجه التمادي تشبيهه ببقاء وقت الوقوف بعد غروب الشمس 
  وأما رمي أيام التشريق يدخل وقته بالزوال إىل غروب الشمس يوم النحرويف متاديه ليال اخلالف املذكور 

  ق بأطرافمث النظر يف الرمي يتعل

  األول يف الرمي

  
وليكن حجارة على قدر الباقالء وال جيزئ غري احلجر من اإلمثد والزرنيخ واجلواهر املنطبعة وجيزئ حجر النورة قبل 
الطبخ وكذا حجر احلديد يف الظاهر ويف الفريوزج والياقوت والعقيق تردد واحلصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات 



من راعى عدد الرمي ومنهم من ضم إليه عدد املرمي ولو تعدد الزمان أو الشخص أو  ففي إجزائها وجهان ومنهم
  اجلمرة أجزأ كما إذا رمى حصاة واحدة يف يومني أو إىل مجرتني أو رماها شخصان 

  الطرف الثاين يف الكيفية

  
أجزأ وإن نفضه ويتبع فيه اسم الرمي وال يكفي الوضع على اجلمرة وإن أصاب يف رميه حممال فارتد بصدمته 

صاحب احململ فال وإن تدحرج من احململ إىل اجلمرة بنفسه فهو متردد بني النفض والصدمة ولو وقف يف اجلمرة 
ورمى إىل اجلمرة فال بأس ولو رمى حجرين دفعة واحدة فال جيزيه إال واحدة وإن تالحقا يف الوقوع ولو أتبع حجرة 

قوع والعاجز عن الرمي يستنيب إذا كان عجزه ال يزول يف وقت حجرة فيجزئه عن رميتني وإن تساوقا يف الو
الرمي كما يف أصل احلج ولو أغمي على املستنيب مل ينعزل النائب خبالف الوكيل يف التصرفات ألن علة هذه النيابة 

  العجز فال تضادها زيادة العجز 

  الطرف الثالث يف تدارك الفائت

  
انقطع وقت املناسك فإذه فاته يوم النفر فأراد أن يقضي يف اليومني بعده فعلى فإن انقضى أيام التشريق فال قضاء إذ 

قولني أحدمها ال ألن هذه عبادة غري معقولة فال يتعدى هبا عن موردها والثاين يقضى بدليل أن رعاة اإلبل يقضون 
  فيالنفر األول ما فاهتم يف يوم النفر 

ء زعم أن مجيع األيام وقت وإمنا التوزيع على األيام مستحب وعلى مث هذا قضاء أو أداء فيه قوالن فمن جعله أدا
  هذا ال جيوز التدارك إال بعد الزوال وإن جعل قضاء جاز قبل الزوال ألن القضاء ال يتأقت 

  وقيل إنه ال يبعد تأقيته مث يلزمه رعاية الترتيب يف املكان فلو ابتدأ باجلمرة األخرية يف القضاء مل جيزه 
  قدمي القضاء على األداء بالزمان فيه قوالن أحدمها جيب كما يف املكان والثاين ال جيب كما يف الصلوات وهل جيب ت

فإن أوجبنا فلو رمى أربع عشرة حصاة إىل اجلمرة األوىل عن اليومني مل جيزه إال سبعة عن القضاء وهذا يف أيام 
  التشريق 

من طرد القولني ومنهم من منع وجعل أيام التشريق فيها كغري أما رمي اجلمرة يوم النحر ففي قضائه طريقان منهم 
  أيام التشريق يف رمي أيام التشريق ألنه جنسمنقطع عما بعده يف الوقت واملقدار 

مث مهما ترك اجلميع لزمه الدم ويف مقداره ثالثة أقوال أحدها دم واحد للكل والثاين دمان واحد ليوم النحر وواحد 
  ربعة دماء ألربعة أيام أليام مىن والثالث أ

فإن اكتفينا بدم واحد كمل الدم بوظيفة يوم واحد كما ال يكمل يف حلق ثالث شعرات وهل يكمل فيما دونه من 
  ترك ثالث حصيات أو ترك مجرة واحدة 

أقل  وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه يكمل يف الثالث والثاين ال يكمل إال بوظيفة مجرة واحدة والثالث أنه ال يكمل يف
  من وظيفة يوم 

  الفصل احلادي عشر يف طواف الوداع



  
إذا فرغ احلاج من الرمي أيام مىن ومل يبق عليهم طواف وال سعي ومت حتللهم وعزموا على االنصراف طافوا طواف 

  الوداع ويف كونه واجبا جمبورا بالدم قوالن أحدمها جيب لتطابق احللق عليه والثاين ال كطواف القدوم 
يف أن من خرج من مكة ال يلزمه طواف الوداع إال إذا كان حاجا وطواف الوداع من توابع احلج مث  وال خالف

شرط إجزائه أن ال يعرج على شغل بعده فلو اشتغل بشد الرحال بعده ففيه وجهان من حيث إنه من أسباب 
  الرحيل فال يبعد أن يكون بعد الوداع 

  فرع

  
قصر يستقر الدم وال يغنيه العود ولو عاد قبل مسافة القصر صار متداركا لو ترك طواف الوداع وجتاوز مسافة ال

واملرأة إذا حاضت فهي مأذونة يف النفر قبل الوداع وال دم عليها فلو طهرت قبل مسافة القصر مل يلزمها العود نص 
قبل مسافة القصر عليه ألهنا مل تكن من أهل الوجوب يف االبتداء خبالف من قصر يف اخلروج فإنه يلزمه العود 

ومنهم من نقل وخرج وجعل يف املسألتني قولني مثارمها أنه يفوت الوداع مبجاوزة خطة احلرم أو مبجاوزة مسافة 
  القصر 

  الفصل الثاين عشر يف حكم الصيب والنظر يف إحرامه وأعماله ولوازمه

  
وجهان ويف ثبوته لألم طريقان واألصح أما اإلحرام فإن مل يكن الصيب مميزا أحرم عنه وليه وهل للمقيم ذلك فيه 

اجلواز ملا روي أن امرأة رفعت صبيا من حمفته وقالت يا رسول اهللا أهلذا حج فقال نعم ولك أجر وإن كان مميزا 
وأحرم بإذن الويل صح وإن استقل فوجهان أحدمها ال ينعقد ألنه عقد خطري والثاين ينعقد كسائر العبادات ولكن 

  املصلحة فيه الويل حيلله إن رأى
  فإن قلنا ال يستقل ففي استقالل الويل دونه وجهان ووجه اجلواز استصحاب واليته الثابتة قبل التمييز 
  وأما أعماله فيتعاطى الصيب بنفسه إن قدر عليه وإال طاف به الويل وسعى به وأحضره عرفة ورمى عنه 

 يف وجه ألنه الذى ورطه فيه وعلى الصيب يف وجه كأجرة وأما اللوازم املالية فما يزيد من نفقة السفر فهو على الويل
  تعليم القرآن فإن فيه نظرا له 

وأما فدية اللبس واحللق وسائر احملظورات ففي وجوهبا وجهان أحدمها ال ألن عقد الصيب ال يصلح لاللتزام والثاين 
  نعم ألنه مقتضى اإلحرام

  وجهان فإن قلنا جيب ففي مال الصيب أويف مال الويل فيه 
ولو جامع الصيب فإن قلنا إن مجاع الناسي ال يفسد وعمد الصيب ليس بعمد مل يفسد حجه وإال فسد وهو األصح 

ألن عمده يف العبادات معترب كما إذا أفطر عمدا ولكن هل يلزمه القضاء فيه وجهان مرتبان على الفدية وأوىل بأن 
يب فإن أوجبنا فهل يصح يف الصيب فيه وجهان ووجه املنع أن ال جيب ألن هذه عبادة بدنية فيبعد وجوهبا على الص

الصيب ينايف وقوع احلج فرضا وقد صار هذا القضاء فرضا فإن قلنا ال يقضي يف الصيب فإذا بلغ لزمه تقدمي فرض 
  اإلسالم أوال حىت يتأتى منه القضاء 



  فرعان

  
وكذا كل أجنيب طيب حمرما أو حلق شعره بغري إذنه أحدمها لو طيبه الويل من غري منفعة للصيب فالفدية على الويل 

  ولو طيبه للمداواة فهل ينزل منزلة تطييب الويل الصيب نفسه فيه وجهان
  الثاين إذا أحرم يف الصيب وبلغ قبل مفارقة عرفة وقع حجه عن فرض اإلسالم ألن احلج عرفة 

وجوبه إذ ال يسمى بالوقوع يف حالة الصىب وإن كان قد سعى من قبل هل يلزمه إعادة السعي فيه وجهان واألصح 
  إال يف اإلحرام فإن دوامه كاف يف حجة الفرض 

والنقصان الذى وقع يف ابتدائه هل جيرب بالدم فيه قوالن أحدمها ال ألنه أحرم من امليقات ومل جير إساءة والثاين نعم 
  و تبني أنه انعقد فرضا يف االبتداء ألنه وقع من نقصان الصىب وكان هذا تردد يف أن اإلحرام انقلب فرضا أ

  والعبد أعتق إذا قبل الوقوف كان كالصيب إذا بلغ 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أميا أعرايب حج مث هاجر فعليه حجة اإلسالم وأميا صيب حج مث بلغ فعليه حجة 

  اإلسالم وأميا عبد حج مث أعتق فعليه حجة اإلسالم
  افر وقيل أراد به يف ابتداء اإلسالم إذ كان حجة األعرايب قبل اهلجرة نفال ال فرضاقيل أراد باألعرايب الك

  الباب الثالث يف قسم املقاصد يف بيان حمظورات احلج والعمرة

  حمظورات احلج واإلحرام سبعة أنواع

  النوع األول اللبس

  
  والنظر فيه يتعلق بالرأس والبدن 

ا معتادا كان أو مل يكن فلو وضع على رأسه خرقة أو إزارا أو عمامة لزمه أما الرأس فيحرم ستره بكل ما مسي ساتر
الفدية ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل بسقف أو مظلة احململ أو انغمس يف ماء حىت استوى املاء على رأسه 

  مل يلزمه شئ ألن ما ليس حمموال على الرأس ال يعد ساترا 
  واخليمة وخالف مالك يف االستظالل باملظلة 

ولو وضع زنبيال أو محال على رأسه ففيه قوالن أحدمها ال حيرم ألنه ال يعد ساترا والثاين حيرم ألن الكشف قد زال 
  به وهو املقصود 

  أما إذا طني رأسه ففيه احتمال
وجتب الفدية بستر مقدار يتصور أن يقصد ستره بوقوع شجة أو غريه ولو شد خيطا على رأسه مل يضر خبالف 

  عصابة الىت هلا عرض هذا يف حق الرجل ال
أما املرأة فالوجه يف حقها كالرأس يف حق الرجل فلها أن تستر سائر بدهنا سوى الوجه فلو أرسلت ثوبا حبذاء 

وجهها متجافيا فال بأس وأما سائر البدن فال وظيفة على املرأة فيه أما الرجل فله ستره ولكن بثوب ليس خميطا 
  إخاطة اخلياطة 

قميص والقباء واجلبة أو ما يف معناها كالدرع وجبة اللبد ولو لبس القباء لزمه الفدية أدخل يده يف الكمني أو مل كال



  يدخل 
  وقال أبو حنيفة ال يلزم ما مل يدخل يده 

ولو ارتدى بقميص أوجبه فال بأس ألنه ال حييط به وكذلك إذا التحف به نائما وال بأس باهلميان واملنطقة وإن 
ت وال بإزار عقد أطرافه بالعقد ولو جعل لردائه شرجا وعرى منظومة ففيه تردد لقربه من اخلياطة ولو اختذ أحاط
  إزارا
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ذا حجرة وجعل فيها تكة فال بأس ألن اسم اإلزار باق فلو شق اإلزار من ورائه وجعل له ذيلني ولف كل ذيل على 
  ساق قال العراقيون ميتنع ذلك 

اللبس ولكن لزم الفدية فإن كان بسبب من جهة  هذا كله يف غري املعذور فإن كان معذورا بسبب حر أو برد حل
الشرع فال فدية فيه كما إذا مل جيد إال سراويل ولو فتقه مل يأت منه إزارا ولبسه فال فدية قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم من مل جيد إزارا فليلبس السراويل ومن مل جيد النعل فليقطع اخلفني أسف من الكعبني 
رب ألنه لو كان ألجل ستر العورة جلاز لبس السراويل مع القدرةعلى اإلزار كما يف املرأة ولذلك والتعويل على اخل

  ال يكلفه أن يرفع السراويل إىل الركبة 
وأما اخلف فساتر حمظور والنعل جائز وإحاطة الشراك لالستمساك ال يعد ساترا ويف اجلمشتك خالف منهم من محل 

  عل ويشهد له بسقوط الفدية إذا قطع اخلف أسفل من الكعبني ذلك القدر على االستمساك كالن
أما القفازان فقد ورد النهي عن لبسهما يف اليدين وهو حمرم على الرجل ويف املرأة قوالن أصحهما اجلواز فإن هلا 

  ستر سائر بدهنا سوى الوجه ووجه املنع عموم النهي 
  ي إحلاقه بالقفازين تردد ألنه غري معتاد ولو اختذ للحية خريطة أو لعضو مفرد غالفا حميطا فف

  النوع الثاين التطيب

  
  وحيرم استعمال الطيب قصدا فلنذكر االستعمال والطيب والقصد 

أما الطيب فكل ما يقصد رائحته وإن كان منه يقصد غريه فالزعفران طيب ويف معناه الورس وهو أشهر طيب 
رجل وكذا األدوية كالقرنفل والدارصيين إذ ال يظهر منه قصد اليمن والفواكه الطيبة ليس بطيب كاألترج والسف

  الرائحة
  وأما النبات فالقيصوم واألزهار الطيبة يف الوادي ليس طيبا إذ لو ظهر ذلك ال ستنبت قصدا 

والورد والبنفسج والنرجس والضيمران وهو الرحيان الفارسي طيب وإمنا تردد نص الشافعي يف الرحيان ألنه ال يعد 
  يف بالده ويف البنفسج وجه أنه ليس بطيب وهو بعيد  طيبا

  وأما دهن الورد ودهن البنفسج فيه وجهان وأما البان ودهنه فليسا طيبني 
  وقد قيل إنه يعترب عادة كل ناحية يف طيبه وذلك غري بعيد 

  فرع

  
  عول على اللون إذا تناول اخلبيص املزعفر قال الشافعي رضي اهللا عنه إن انصبغ لسانه فعليه الفدية ف

ومنهم من قال استدل به على بقاء الرائحة ومنهم من قال اكتفى ببقاء اللون لداللته على بقاء جرم الطيب وإن 



  سقطت رائحته 
ويبتىن على هذا تردد يف جرم الطيب إذا بقى على الثوب دون رائحته بأن كان حبيث لو أصابه املاء لفاحت الرائحة 

  ى راكدة وعليه خيرج ماء الورد إذا مزج باملاء حىت ذهبت رائحتهفالرائحة غري ساقطة بل ه
أما االستعمال فهو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب فلو ألصق الطيب بعقبه مثال لزمته الفدية ولزمته املبادرة إىل 

  اإلزالة كالنجاسات 
فال فدية ألن التطيب ال يقصد  وإن عبق به الرائحة دون العني جبلوسه على حانوت عطار أو يف بيت جيمر ساكنوه

  كذلك ولو احتوى على جممرة لزمته الفدية ألنه قصد إليه 
ولو مس جرم العود واملسك ومل يعبق رائحة فال فدية وإن عبق به فقوالن أحدمها ال يلزم ألنه غري معتاد والثاين يلزم 

  حلصول الرائحة مع املسيس 
وع بني يديه مل يلزمه فدية ولو طيب فراشه ونام عليه لزمه وكذلك وال خالف أنه لو استروح إىل رائحة طيب موض

إذا شد مسكا على طرف إزاره ولو محل مسكا يف قارورة مصممة الرأس فال فدية وإن محله يف فأرة غري مشقوقة 
  ففيه وجهان 

  وأما القصد فبيانه بصور

  
بس ناسيا وأما االستهالكات كقتل الصيد إحدها أن الناسي لإلحرام ال فدية عليه كالناسي للصوم وكذا إذا ل

والقلم واحللقفالظاهر أن الناسي فيها كالعامد كما يف إتالف األموال وقيل فيه قوالن ودل عليه نص الشافعي رضي 
  اهللا عنه أن املغمى عليه لو انقلب على جراد فقتله فال شئ عليه 

علم حبرمة ومل يعلم وجوب الفدية لزمته ولو مل يعلم الثانية إذا جهل كون الطيب حمرما فهو معذور كالناسي ولو 
  كونه طيبا فمسه ففيه وجهان ولو علم أنه طيب ومل يعلم أنه رقيق مغبق به فاألصح وجوب الفدية 

الثالثة إذا ألقت الريح عليه فلينفض ثوبه أو ليغسله وال شئ عليه ولو تواىن لزمته الفدية ولو لطخه غريه فالفدية 
  هكذا قاله األصحاب على امللطخ و

  فرع

  
لو وجد ماء ال يكفيه إال إلزالة الطيب أو الوضوء قدم إزالة الطيب كما يقدم إزالة النجاسة ألن للوضوء بدال وهو 

  التيمم 

  النوع الثالث

  
  ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن حمرم لقوله عليه السالم احلاج أشعث أغرب تفل

وغريه فجائز ألن ذلك إلزالة األنتان والترجيل تنمية للشعر وتزيني له يف عادة  وأما غسيل الشعر بالسدر واخلطمي



  العرب 
ولو دهن األقرع رأسه فال بأس إذ ال تزيني فيه ولو كان الشعر حملوقا فوجهان ألن فيه إصالح املنبت وإن مل يكن 

  تزيينا 
قدمي إنه مكروه وهو بعيد إذ دخل ابن عباس واالكتحال فال بأس به إذا مل يكن فيه طيب والغسل جائز وقال يف ال
  رضي اهللا عنه محام اجلحفة حمرما وقال إن اهللا ال يعبأ بأوساخكم شيئا 

أما اخلصاب يف الشعر تردد فيه قول الشافعي رضي اهللا عنه فقيل إنه تردد يف أنه هل يلحق بالترجيل أم ال ملا فيه من 
ال وهو بعيد وقيل هو تردد يف أن اخلريطة احمليطة باللحية هل حيرم  التزيني وقيل هو تردد يف أن احلناء طيب أم

  اختاذها أم ال ألن اخلضاب حيوج إليه 

  النوع الرابع التنظف باحللق ويف معناه القلم

  
  وهو حرام وجيب فيه الفدية ويكمل الدم يف ثالث شعرات فصاعدا مهما أبني بإحراق أو نتف أو حلق

أقوال أحدها أنه مد ويف الشعرتني مدان ألن املد مرجوع إليه يف الشريعة حىت يف صوم  ويف الشعرة الواحدة أربعة
  رمضان والثاين يف الواحدة درهم ويف االثنتني درمهان واستأنس فيه مذهب عطاء 

  والثالث يف الواحدة ثلث دم ويف االثنتني ثلثان والرابع يف الواحد يكمل الدم وال تزيد بزيادته 
احملرم فأما إذا حلق احملرم شعر احلالل فال فدية فيه خالفا أليب حنيفة ولو قطع يد نفسه وعليها وهذا يف شعر 

  شعريات فال فدية عليه ألنه مل يقصد إبانتها 
  ولو امتشط حليته فسقطت شعريات فإن انتتفت بامتشاطه لزمته الفدية 

ن أحدمها ال شئ عليه ألن األصل براءة وإن انسلت وكانت قد انفصلت بنفسها فال فدية وإن شك يف ذلك قوال
  الذمة والثاين جيب إحالة على سبب ظاهر كما حييل موت اجلنني على ضرب بطن األم 

هذا إذا حلق بغري عذر فإن كان يؤذيه هوام رأسه جاز له احللق ولزمته الفدية وإن كان األذى من نفس الشعر كما 
وظهر منه التأذي فله أخذها وال فدية عليه كما إذا صال الصيد إذا نبتت شعرة يف داخل اجلفن أو انكسر ظفر 

  بنفسه
وقيل فيه وجهان يبتنيان على ما إذا عم البالد اجلراد وختطاها احملرمون فهل يضمنون فيه قوالن ومسألتنا أوىل 

  بسقوط الدم ألن أذى الشعر الزم 

  فرع

  
ن كان مكرها أو نائما فالفدية الزمة وقراره على احلالل إذا حلق احلالل شعر احلرام بإذنه فالفدية على احلرام وإ

ويف مالقاة الوجوب للمحرم قوالن فإن قلنا يالقيه فتحمل الصوم غري ممكن وهو أحد خصال الفدية فإن بادر احلرام 
ل وصام برئت ذمة احلالل وإن بادر احلالل وفدى باملال فال شئ على احلرام وعلى كل قول فللحرام مطالبة احلال

بإخراج الفدية وكأنه ذو حق يف أصل األداء وإن كان احلرام ساكتا فحلق بغري إذنه منهم من أحلق السكوت باإلذن 
  ومنهم من أحلقه باإلكراه 



  النوع اخلامس من احملظورات اجلماع

  
  ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة 

  أبو حنيفة ال يفسد بعد الوقوف  أما الفساد فإن جرى قبل التحللني بعد الوقوف أو قبله فسد وقال
  وإن جرى يف العمرة بعد السعي وقلنا احللق نسك فسد 

وإن قلنا احللق ليس بنسك فقد حصل التحلل بالسعي وليس للعمرةإال حتلل واحد وإن جامع يف احلج بني التحللني 
  فيه وجه أنه يفسد مل يفسد حجه ألن حترمي اللبس والطيب قد ارتفع فلم يصادف اجلماع إحراما مطلقا و

وإن قلنا ال يفسد ففي واجبه وجهان أحدمها البدنة كما قبل التحلل والثاين شاة ألنه حمظور مل يفسد فأشبه سائر 
  احملظورات 

  وفيه وجه أنه ال جيب شئ وهو بعيد 
الزم يلزمه مث مهما فسد لزمه املضي يف فاسده وهو أن يأيت بكل عمل كان يأيت به لوال اإلفساد ويكون يف عقد 

الفدية فيه بارتكاب احملظورات على املذهب فلو جامع ثانيا فالواجب بدنه أو شاة فيه قوالن كما يف اجلماع بني 
  التحللني وفيه قول إنه ال جيب شئ بالتداخل 

  وواجب اجلماع يف العمرة واجبها يف احلج من غري فرق 
يف الصوم مع اخلالف املذكور يف مالقاة الوجوب هلا والتحمل أما الكفارة فواجبة على الرجل ويف املرأة قوالن كما 

  عنها فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل عليه مؤنة حتصيل القضاء هلا ببذل املال فيه وجهان 

  أما القضاء ففيه أربع مسائل

  
تلفوا يف أنه مستحق أو األوىل قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا عاد يف القضاء إىل ذلك املكان فرق بينهما واخ

  مستحب فالظاهر االستحباب حذارا من أن يكون تذكر تلك الواقعة مهيجا لشهوة العود إليها 
الثانية إذا أحرم يف األداء من مسافة شاسعة يلزمه يف القضاء اإلحرام من ذلك املكان ألن تأخري املكان نقصان يف 

  احلج فإنه ال يلزمه يف القضاء اإلحرام يف ذلك الوقت اإلحرامبخالف ما لو أحرم يف أول الشهر من أشهر 
الثالثة إمنا جيب القضاء على املتطوع باحلج فإن كان من فروض فما يأيت به قضاء يتأدى به ذلك الفرض الواجب إذ 
الة يقوم القضاء مقام األداء الرابعة قضاء احلج على الفور أم على التراخي فيه وجهان أحدمها على الفور كقضاء ص

  عصى بتركها والثاين ال ألن قضاء احلج ال يزيد على األداء 
  

وأما الصالة فيتعني القتل بتركها فال بد من التضييق فيجري هذا اخلالف يف قضاء صوم تعدى بتركه ويف كفارة 
  لزمت بسبب حمظور فأما ما ال عدوان بسببه فال تضييق يف واجبه 

  فرع



  
ران فيه وجهان أحدمها ال ألنه مل ينتفع بالقران والثاين بلى ألن حكم الفاسد يف القارن إذا جامع هل يلزمه دم الق

لوازمه كحكم الصحيح مث العمرة تفسد بفساد القران قوال واحدا وهل يفوت بفوات احلج فيه وجهان ووجه 
  الفرق أن يف الفوات يتحلل بأعمال العمرة فال معىن لتفويت عمرته 

  ناسي ففيه قوالن يبتنيان على أنه من قبيل االستمتاعات فيكون النسيان عذرا فيههذا كله يف العامد وأما ال
  فإن قيل وهل يفسد بشئ سوى اجلماع قلنا يبطل بالردة طالت أم قصرت 

فلو عاد إىل اإلسالم فهل خياطب باملضي يف فاسده فيه وجهان أحدمها نعم كاجلماع والثاين ال ألن الردة حتبط ما 
  سبق 

نا من قال ال يفسد بتخلل الردة ولكن ال يعتد مبا جرى يف حال الردة وذكر هذا يف الوضوء ومن أصحاب
  واالعتكاف وهو هاهنا أبعد 

  النوع السادس مقدمات اجلماع كالقبلة واملماسة

  
  وذلك حرم موجب للفدية والضبط فيه كل مالسة تنقض الطهارة وجد اإلنزال أو مل يوجد 

   عند اإلنزال وقال مالك ال جيب الدم إال
  مث ال جتب البدنة مبقدمات اجلماع وإمنا جتب الشاة 

  ويف وجوب الفدية باالستمناء يف الصوم وجهان 
ومن مقدمات اجلماع النكاح واإلنكاح ومها حمرمان على احملرم ولكنه ال فدية ألنه ال ينعقد ويف رجعة احملرم 

  وشهادته كالم 
هل يتداخل الواجب أم ال قلنا إن اختلف اجلنس مل يتداخل كاالستهالك مع  فإن قيل لو باشر مجيع هذه احملظورات

االستمتاع وإن اختلف النوع يف االستهالكات مل يتداخل أيضا كالقلم واحللق ألن االستهالك بعيد عن التداخل وال 
ال كما إذا لبس خالف يف أن جزاء الصيور ال يتداخل وأما االستمتاعات إن احتد النوع والزمان واملكان تداخ

  العمامة والقميص والسراويل واخلف على التواتر املعتاد فيكفيه دم واحد وإن استدام مجيع اإلحرام
ولو ختلل بينهما زمان فاصل فقوالن أحدمها ال يتداخل للمنقطع والثاين نعم الحتاد النوع واحتاد العبادة مع أنه 

  خبالف اجلماع يف يومني من رمضان ألنه يالقي عبادتني  واجب يفرق فيه بني الساهي والعامد فيشبه احلدود
فأما إذا اختلف النوع يف االستمتاع كالتطيب واللبس فالظاهر التعدد وفيه وجه أنه يلحق اختالف النوع باختالف 

  الزمان 

  فروع ثالثة

  
 إذا قصد بالتكفري املاضي األول حيث حكمنا بالتداخل فلو ختلل تكفري منع التداخل كما إذا ختلل حد بني زنيتني إال

  واملستقبل مجيعا وقلنا جيوز تقدمي الكفارة على حمظورات اإلحرام ففي امتناع التداخل به وجهان 
الثاين إذا حكمنا بتعدد الواجب عند اختالف نوع واختالف زمان واحتد العذر الشامل كما إذا تداوى ملرض واحد 



  داواة بالطيب فهل يتحد الواجب الحتاد العذر فيه وجهان مرارا أو شج رأسه فاحتاج إىل حلق وستر وم
الثالث لو حلق ثالث شعرات يف ثالثة أوقات متفرقة فإن قلنا متفرق األزمنة كاجملموع فالواجب دم وإن قلنا ال 

  جيمع فثالثة دراهم أو ثالثة أمداد 
  هالك وأما الوطء إذا تكرر يف زمانني فهو كاحللق يف زمانني وإن قلنا إنه است

  والتطيب يف زمانني إن قلنا إنه استمتاع وأما كثرة اإليالجات يف وطرواحد ال يوجب تعدد الكفارة حبال 

  النوع السابع من احملظورات إتالف الصيد

  
  والصيد حمرم بشيئني أحدمها اإلحرام واآلخر احلرم 

  والنظر يف اإلحرام يتعلق بأطراف

  
ش مأكول ليس مائيا فهذه ثالثة قيود أما األول فقد دخل فيه الصيد األول يف الصيد وهو عبارة عن كل متوح

اململوك وغريه واملستأنس ألنه من جنس املتوحش وقال مالك ال جزاء يف املستأنس وقال املزين ال جزاء يف اململوك 
  ويلتحق هبذا الصيد أجزاؤه وبيضه يف التحرمي واجلزاء 

ت وكل ما ال يؤكل وقد قال صلى اهللا عليه وسلم مخس من الفواسق وأما املأكول احترازا عن السباع واحلشرا
  يقتلن يف احلل واحلرم احلية واحلدأة والغراب والعقرب والكلب العقور ويلتحق به كل ما يف معناه 

  وعند أيب حنيفة جيب اجلزاء يف األسد والنمر وأشباههما
  وجب الشافعي فيه اجلزاء احتياطا واملتولد عن املأكول وغري املأكول ملا تعارض فيه األمر أ

واحترزنا بغري املائي عن صيد البحر فإنه حالل للمحرم واجلراد من صيد الرب وإن كان نشوءه من روث السمك 
  على ما قيل 

  والطرف الثاين يف األفعال املوجبة للضمان

  وهي ثالثة املباشرة والتسبب واليد 
  دمي ويزيد يف الصيد أسباب ثالثة وال ختفى املباشرة وكذا كل سبب يضمن به اآل

األول لو حفر احملرم بئرا يف ملكه فتردى فيه صيد مل يضمن ولو كان يف حمل العدوان ضمن وساكن احلرم إذا حفر 
بئرا يف ملكه ففيه وجهان ووجه التضمني أن امللك من احلرم أيضا ولو نصب شبكه يف غري ملكه ضمن ويف ملكه 

  ن الشبكة ال تنصب إال للصيد وهذا جار يف احملرم وجهان أظهرمها الوجوب أل
الثاين لو نفر صيدا فتطلق وتعثر بتطلقه ضمن إال أن يقع ذلك بعد سكونه ولو مات بآفة مساوية يف وقت النفار ففيه 

وجهان ووجه إجياب اجلزاء تنزيل النفار منزلة إثبات اليد ولو دل احملرم حالال على الصيد عصى وال جزاء ألن 
  اشرة غريه قطع أثر داللته مب

الثالث لو أرسل كلبا ضمن ما يصطاده ولو حل الرباط وال صيد مث ظهرصيد ففيه تردد ولو احنل الرباط يف صورة 



نسب إليها إىل التفريط فهو كحله وأما اليد فإذا أثبت على صيد فتلف ضمن إال إذا أحرم ويف يده صيد ففي لزوم 
  مه كما ال ينقطع دوام نكاحه وإن امتنع ابتداؤه والثاين يلزمه ألن النهي مطلق رفع اليد قوالن أحدمها ال يلز

فإن قلنا ال يلزمه فلو قتله ضمن ألنه ابتداء فعل وإن مات فال وإن قلنا جيب إرساله يف زوال ملكه ثالثة أقوال 
  يزول إال باإلرسال وقصد التحرمي أحدها أنه يزول مبجرد اإلحرام والثاين أنه ال يزول إال باإلرسال والثالث أنه ال 

  مث لو أخر اإلرسال حىت حتلل فاألمر مستمر باإلرسال وفيه وجه أنه ينقطع 
وأما أسباب امللك فما هو قهري كاإلرث ال مينع امللك على الصحيح لكن جيب اإلرسال وما هو قصدي 

  كاالصطياد فال يفيد امللك 
  مسلما إال إذا قلنا إن اإلحرام بقطع دوام امللك فال يصح الشراء حبال  ويف الشراء قوالن كما يف شراء الكافر عبدا

فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع ولكن انعقد ووجب على املشتري اإلرسال وإذا أرسل فهل يكون من ضمان 
إال يف اإلمث ألن هذا البائع فيه من اخلالف ما يف العبد املرتد هذا كله من العامد واملخطئ والناسي كالعامد يف اجلزاء 

  من قبيل الغرامات
نعم لو صال عليه صيد فال ضمان عليه يف دفعه ولو أكله يف خممصة ضمن ولو عم اجلراد املسالك فوطئه احملرم ففيه 

  وجهان وإذا قصد احملرم لص على محار وحش ومل يتأت دفعه إال بقتل احلمار ففي الضمان وجهان 

  فرعان

  
  وحا فأخذه ليداويه فمات فالصحيح أنه ال يضمن ألن يده يد أمانة األول لو وجد صيدا جمر

الثاين لو أمسك حمرم صيدا فقتله حمل فالضمان على احملرم وإن قتله حمرم فقرار اجلزاء على القاتل وكل واحد 
  مطالب شرعا 

وال بإعانته فإن جرى  الطرف الثالث يف األكل وحيل للمحرم أكل صيد ذحبه حمل إذا مل يصد له بإذنه وال بداللته
شئ من ذلك فهو حرام لقوله عليه السالم للمحرمني حلم الصيد حالل لكم ما مل تصطادوه أو يصاد لكم وذبيحة 
  احملرم من الصيد حرام عليه وهل هو ميتة فيه قوالن أحدمها نعم كذبيحة اجملوس والثاين أنه مباح وال حترمي على غريه

 بأن جيعل ميتة ألن املانع يف نفس الذبيح مث مهما أكل احملرم من صيد لزمه جزاء ويف صيد احلرم طريقان فهو أوىل
ولو ذحبه مل يتكرر اجلزاء باألكل خالفا أليب حنيفة ولو أكل من صيد دل عليه لزمه اجلزاء على أحد القولني ألنه مل 

  يضمن أصله 
بقدر قيمة النعم من الطعام أو بقدر كل مد من الطرف الرابع يف بيان اجلزاء وله ثالث خصال املثل من النعم أو 

الطعام يوم من الصوم فإن انكسر مد كمل وهو يتخري بني هذه الثالثة فإن مل يكن الصيد مثليا فالواجب طعام بقدر 
  قيمته أو عدل ذلك صياما 

  والعربة يف قيمة الصيد حمل اإلتالف ويف قيمة النعم مبكة ألنه حمل ذحبه 
املثل من النعم قلنا يرعى يف املماثلة يف اخللقة والكرب والصغر وما وجد للصحابة فيه قضية  فإن قيل وكيف جيب

اتبعت فقد حكموا يف النعامة ببدنة ويف محار الوحش ببقرة ويف الضبع بكبش ويف األرنب عناق ويف أم حبني وهو 
فإن مل جيد نص الصحابة حكم من صغار الضب جدي صغري ويف الظيب عنز ويف الكبري كبري ويف الصغري صغري 

  باالجتهاد ذوا عدل من املسلمني 



فإن كان القاتل أحد العدلني وكان خمطئا يف القتل كيال يفسق فيه وجهانأقيسهما املنع إذ ال يكون الواحد حاكما 
فأما ما وحمكوما عليه لكن روي أن عمر رضي اهللا عنه شاور أحد الصحابة يف صيد قتله فتوافقا على التعديل بشاة 

ليس مثليا كالعصافري وما دون احلمام وكاجلراد والبيص ففيها الطعام بقدر قيمتها أو الصيام ويف احلمام شاة لقضاء 
الصحابة ويف معناه كل ما عب وهدر من القمري والدمسي والفواخت وفيما فوق احلمام من الطيور قوالن أحدمها 

ال إذ مل حيكم الصحابة باملشاهبة شكال بل لعل ذلك للخلق اجلامع وهو  الشاة إحلاقا باحلمام ألنه أكرب منه والثاين
  االستئناس 

  فروع ستة

  
األول املعيب يقابل بالنعم املعيب إذا احتد جنس املعيب فإن اختلف مل جيرب عيب بفصيله وكذا املريض باملريض ويف 

ال يقدح يف املقصود كاالختالف يف اللون والثاين مقابلة الذكر باألنثى ثالثة أقوال أحدها اجلواز ألن االختالف فيه 
املنع ألنه اختالف يف اخللفة والثالث أن األنثى جتزئ عن الذكر ألهنا أفضل منه يف الزكاة وأما الذكر فال جيزئ عن 

  األنثى 
  وهذا االختالف إمنا حيتمل إذا مل يظهر أثره يف خبث اللحم ونقصان القيمة

ال فائدة يف ذبح شاة حامل إذ تبطل فضيلة احلمل بالذبح فلريجع إىل تعديل الطعام بقيمة  والثاين لو قتل ظبية حامال
  الشاة احلامل وقيل خيرج شاة حامال تعدل قيمة احلامل 

  وإن ألقت الظبية جنينا ميتا جبناية فليس فيه إال ما ينقص من األم 
  وقال أو ثور يلزم عشر قيمة األم 

  عد انفصاله فعليه جزاؤمها مجيعا ولو ماتت األم مات اجلنني ب
الثالث إن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من مثن شاة نص عليه وإمنا مل جيب عليه العشر من الشاة 

  حذارا من التجزئة وقال املزين عليه عشر شاة فقيل هو الصحيح 
ع يدي العبد وقيل قسط من القيمة أو املثل الرابع إذا جىن على صيد فأزمته فالظاهر فيه كمال اجلزاء كما يف قط

  وهو بعيد فلو أتلف هذا املزمن حمرم فعليه جزاؤه معيبا 
  ولو أبطل من النعامة قوة املشي وقوة الطريان وله امتناعات ففي تعدد اجلزاء وجهان 

  ولو أزمنه مث قتله احتد اجلزاء كما يف النفس 
شئ عليه وإن كانتللقشرة قيمة ألنه مل يبق حرمة الروح ولو نفر اخلامس إذا كسر بيض نعامة وكانت مذرة فال 

  طريا عن بيض حىت فسد ضمن 
السادس احملرمون إذا اشتركوا يف قتل صيد فعليهم جزاء واحد خالفا أليب حنيفة فإنه شبه بالكفارة والقارن إذا قتل 

  زاء نظرا منا إىل احتاد املتلف صيدا فعليه جزاء واحد كالدية ولو قتل احملرم صيدا حرميا مل يتعدد اجل
  وهذه الفروع جارية يف صيود احلرم 

  السبب الثاين للتحرمي احلرم

  والنظر يف ثالثة أطراف



  
  األول السبب كل صيد يضمن باإلحرام يضمن باحلرم وكذا السبب كالسبب وخيتص هذا بأمور 

  الف ما سبق األول لو أدخل احلرم صيدا مملوكا مل حيرم عليه بل كان كالنعم خب
الثاين لو كان الصيد يف احلرم والواقف يف احلل أو كان يف احلل والواقف يف احلرم فرمى وجب الضمان ولو قطع 
السهم يف مروره هواء طرف احلرم والرامي والصيد كالمها يف احلل ففيه وجهان ولو أرسل يف احلل إىل الصيد يف 

ال إذا مل يكن له طريق سوى احلرم ولو اصطاد محامة يف احلل احلل كلبا فتخطى الكلب طرف احلرم فال جزاء إ
فهلك هلا فرخ يف احلرم أو بالعكس ضمن كما يف الرمي ولو نفرصيدا حرميا فنكس يف طرف احلل قبل سكوت 

  النفار ضمن 
وال فرق  الطرف الثاين يف اجلزاء وحكمه حكم اإلحرام وقال أبو حنيفة يفارقه يف أن الصوم ال يدخل جزاؤه وعندنا

فأما الشجر واحلشيش فإهنما حيرمان يف احلرم لقوله صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل حرم مكة ال يعضد شجرها 
وال خيتلى خالؤها وال ينفر صيدها وال حتل لقطها إال ملنشد قال العباس إال اإلذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا وسقوفنا 

  فقال إال اإلذخر إال اإلذخر 
  يف أن غري اإلذخر لو مست إليه حاجة دواء أو حاجة اإلذخر فهل يلحق به واختلفوا 

  مث ال حيرم من نبات احلرم إال ما ال يستنبت يف جنسه كالعوسج والطرفا واألراك دون النخيل والصنوبر واخلالف 
حب التلخيص وعلى فلو استنبت ما ال يستنبت أو نبت بنفسه ما يستنبت فالنظر إىل اجلنس ال إىل احلال خالفا لصا

  هذا لو نقل أراكا حرميا وعرسه يف احلل مل ينقطع حكم احملرم لكونه متعديا
وال خالف يف أن تسريح البهائم يف مراعيها جائز ألنه عليه السالم إمنا هنى حفظا على البهائم والصيود فلو اختلى 

كضمان احليوانات الصغرية اليت ال مثل  إلعالف البهائم ففي التحرمي وجهان مث ضمان احلشيش واألشجار الصغرية
هلا من النعم وأما الشجرة الكبرية ففيها بقرة ويف الصغرية شاة فكأهنا سبع الكبرية قاله الشافعي رضي اهللا عنه تقليدا 

  البن الزبري ويف القدمي قول أن تأثري احلرم يف النبات مقصور على التحرمي فال ضمان فيه 

  حلرمالطرف الثالث يف مواضع ا

  
واألصل مكة واملدينة ملحقة هبا قال صلى اهللا عليه وسلم حرمت ما بني البتيها فهي يف التحرمي كمكة ويف الضمان 

  وجهان أحدمها جيب قياسا عليه والثاين ال إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فكأنه أوجب هذه اجلناية 
ه يفرق على حماويج املدينة القاطنني هبا والعابرين كما ويف حكم سلبه ثالثة أوجه أحدها أنه يف بيت املال واآلخر أن

يف اجلزاء والثالث أنه للسالب ملا روي أن سعدا رمحه اهللا تعاىل طولب هذا السلب فقال ما كنت ألرد شيئاأمرنيه 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وشجرها وكألها  املوضع الثالث وج الطائف وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيدها
  قال صاحب التلخيص من فعل ذلك أدبه احلاكم ومل ألزمه شيئا قلته خترجيا 

  قال الشيخ أبو علي هذا تردد يف الكراهية والتحرمي فإن ثبت حترميه مل يبعد الضمان كاملدينة والظاهر نفي الضمان 
نع إال من كأله فإن تعرض به ففي ضمانه الرابع النقيع وقد محاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للصدقات وال مي

  بالقيمة وجهان وال سلب ويف أشجاره تردد لترددها بني الصيد واحلشيش 



  فرع

  
من يسلب باملدينة فال يسلب إال إذا اصطاد أو أرسل الكلب وحيتمل التأخري إىل اإلتالف وال يفرق يف السلب بني 

  القتيل وإن كان عليه حلي فوجهان  الشجر والصيد واملراد بالسلب ثيابه فقط ال كسلب

  القسم الثالث من الكتاب يف التوابع واللواحق

  
  وفيه بابان 

  الباب األول يف املوانع من إمتام احلج 
  وهي ستة 

األول اإلحصار من جهة العدو وهو مبيح للتحلل يف نص القرآن وذلك مىت احتاج يف دفع الصادين إىل بذل مال 
ال أن يكونوا كفارا ونقص عددهم عن الضعف فيتعني القتال إن كان معهم أهبة وال جيوز ولو درهم أو إىل قتال إ

  التحلل 
ولو أحاط العدو من اجلوانب فقوالن ووجه املنع أن التحلل ليس يريح منه فأشبه املرض فإنه ال يبيح التحلل عندنا 

  خالفا أليب حنيفة 
حلل والثاين اجلواز ملا روي أنه عليه السالم قال لضباعة ولو شرط التحلل عند املرض فقوالن القياس منع الت

  األسلمية ملا تعللت باملرض أهلي واشترطى أن حملي حيث حبستىن
  وعلى هذا إذا حتلل باملرض ففي لزوم الدم وجهان تشبيها له باإلحصار 

  ولو شرط التحلل باإلحصار ففي سقوط الدم وجهان الظاهر أنه ال يسقط 
بس السلطان فلو سد على مجيعهم جهة الكعبة فهو احلصر العام ولو حبس شخصا أو شرذمة فطريقان املانع الثاين ح

  أحدمها أنه كالعام 
  والثاين فيه قوالن وجوز العراقيون التحلل وردوا القولني إىل وجوب القضاء وهو أوجه 

حيلله إن أحرم بإذنه خالفا أليب حنيفة مث  الثالث الرق فللسيد أن مينع عبده احملرم من اخلروج إذا أحرم بغري إذنه وال
إذا منعه السيد حتلل حتلل احملصر ولكنه ال دم له فهل يتوقف حتلله على اليسار بالعتق فيه خالف مرتب على احملصر 

  املعسر 
را فإن قلنا يتحلل من غري دم فمات وأراق السيد عنه دما وقع عنه ألن املالك امتنع يف احلياة لكونه مملوكا مسخ

  وال يسخر بعد املوت 
الرابع الزوجية فاملستطيعة حلج اإلسالم هل للزوج منعها عن اخلروج ألن احلج على التراخي وحق الزوج على 

الفور فيه قوالن فإن أحرمت ففي املنع قوالن مرتبان وأوىل بأن ال جيوز وإن أحرمت حلجة التطوع ففي املنع قوالن 
يضا يلزم بالشروع فإن قلنا له املنع من اخلروج فعليها أن حتلل حتلل املعسر فإن مل وأوىل باجلواز وإن كان التطوع أ

  تفعل فالزوج يباشرها واإلمث عليها ال على الزوج 
  وقال أبو حنيفة إذا وطئها على قصد التحلل حصل التحلل بفعله وكذا لو حلقرأس العبد أو طببه 



ج إن كان قادرا موسرا وليس له التحلل وإن كان معسرا فليس له اخلامس ملستحق الدين أن مينع احملرم من اخلرو
  املنع وإن كان الدين مؤجال فال مينعه وإن قرب األجل بل عليه أن يصاحبه أو يوكل من يطالبه عند حلول األجل 

فقة السادس القرابة ولألبوين منع الولد من التطوع باحلج وعن فرضه طريقان قيل إنه كالزوج وقيل ال ينتهي ش
  القرابة إىل املنع من الفرض 

  فإن قيل فما حكم التحلل والفوات قلنا أما احملصر فال قضاء عليه وعليه دم دم يريقه يف حمل اإلحصار 
  وقال أبو حنيفة يلزمه أن يبعث إىل احلرم ويتوقف عليه حتلله وهو إبطال الرخصة 

  مث هل جيوز التحلل قبل إراقته فيه قوالن 
أقيم مقام الطواف الذى هو سبب التحلل وعلى هذا املعسر إن قلنا يعدل إىل الصوم ففي توقفه على  أحدمها ال ألنه

  الصوم قوالن ألن االنتظار فيه طويل 
  والثاين أن التحلل ال يتوقف عليه بل هو موجب التحلل ال موقعه فيتحلل باحللق ويكفيه نية التحلل على الصحيح 

صر بل يعود إىل ما كان عليه قبل اإلحرام ويف معىن احملصر كل من حتلل مبنع غريه وأما القضاء فال جيب على احمل
  على ما سبق

فأما إذا فات احلج بنوم أو تقصري فال حيل التحلل إال بلقاء البيت بطواف وسعي فإنه سبب التحلل يف العمرة وقال 
يس عليه الرمي واملبيت بل يكفيه يف موضع يطوف فقيل يكفي الطواف والصحيح هو األول وال خالف يف أنه ل

  أعمال العمرة 
  مث املذهب أنه ال حتصل به عمرة 

  وأما العمرة فإذا أحرم هبا مل يتصور فواهتا 
مث من فاته احلج يلزمه دم ويلزمه القضاء إن كان متطوعا وإن كان يف فرض فالرجوع إىل الفرض يكفيه قضاء وأداء 

ن تركب العذر من الفوات واإلحصار ففي القضاء خالف وذلك إذا وجد خبالف اإلحصار فإنه ال تقصري فيه فإ
طريقا أطول مما صد عنه فعدل إليه وفاته ففي القضاء قوالن ولو صابر اإلحرام منتظرا الجنالء اإلحصار ففاته احلج 

  فقوالن ومنهم من قطع بوجوب القضاء ألنه استجلب الفوات إىل نفسه 

  فرعان

  
و فسد اإلحرام قصد يف بقية إحرامه عن لقاء البيت فيستفيد التحلل باإلحصار ولكن ال يسقط األول لو فاته احلج أ

  عنه القضاء الذى سبق لزومه وعليه دمان أحدمها لإلحصار واآلخر للفوات 
الثاين إذا صد بعد الوقوف عن لقاء البيت ففي القضاء قوالن ووجه الوجوب أن اإلحرام تأكد بالوقوف أما 

قطعوا بسقوط القضاء عن كل ممنوع من لقاء البيت وذكروا اخلالف يف املتمكن من لقاء البيت إذا منع  العراقيون
  من عرفة وقالوا يف القضاء

  الباب الثاين يف الدماء وأبداهلا
  

  وفيه فصالن 



  الفصل األول يف بيان التقدير والترتيب يف األبدان واملبدالت

  والدماء مثانية أنواع

  
  تع قد اجتمع فيه الترتيب والتقدير يف نص القرآن ويف معناه دم القران ودم الفوات األول دم التم

هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام { الثاين جزاء الصيد وهو على التعديل والتخيري فال ترتيب وال تقدير لقوله تعاىل 
  } مساكني أو عدل ذلك صياما 

 أما التخيري فمنصوص يف القرآن وأما التقدير فمأخوذ من حديث والثالث فدية احللق ويف بدله التقدير والتخيري
كعب بن عجرة إذ خريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الدم وبني ثالثة آصع كل صاع أربعة أمداد يطعم ستة 

  مساكني وبني صيام ثالثة أيامفهذه األصول الثالثة منصوص عليها يف حكم التقدير والترتيب 
بات اجملبورة بالدم فيها ترتيب دم إحلاقا هلا بالتمتع وتعديل للبدل جريا على القياس ألن التقدير ال الرابع الواج

يعرف إال توفيقا وأما الترتيب فله وجه معقول وأدخل العراقيون التقدير يف القياس وقالوا بدل هذه الدماء كبدل 
  التمتع 

لقبلة واالستمناء ومقدمات اجلماع يف كل واحد منها دم اخلامس االستمتاعات كالطيب واللبس وتغطية الرأس وا
ترتيب قياسا على التمتع وهو دم تعديل جريا على القياس ويف قول آخر أهنا دم ختيري اعتبارا باحللق والعراقيون 

  اعتربوه باحللق أيضا بالتقدير وهو أبعد وأما القلم فهو يف معىن احللق فيظهر إحلاقه به 
ويف اجلماع املفسد بدنة فإن مل جيد فبقرة فإن مل جيد فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة دراهم السادس دم اجلماع 

  والدراهم طعاما وصام عن كل مد يوما فهو دم تعديل وترتيب 
ونص الشافعي رضي اهللا عنه على التعديل فيه دليل على أنه ليس يدخل التقدير يف القياس إذ مل يلحقه باحللق وفيه 

  ر أنه دم ختيري وقيل إنا وإن قلنا بالترتيب فال ترتيب بني البدنة والبقرة والشياه السبعة قول آخ
السابع اجلماع الثاين أو اجلماع بني التحللني إن قلنا فيه بدنة فهو كاجلماع األول وإن قلنا شاة فهو كالقبلة 

  واللمس 
و تعذرفهل له بدل فعلى قولني أحدمها ال ألنه مل الثامن دم التحلل باإلحصار وهو شاة يف نص الكتاب فإن أعسر أ

  ينص على بدله ونص على بدل غريه والثاين أنه جيب قياسا للمسكوت عنه على املنطوق به 
  فإن قلنا جيب فبأي أصل يلحق فيه ثالثة أقوال أحدها أنه مثل دم التمتع ترتيب وتقدير 

ألذى والثالث أنه مثل دم الواجبات اجملبورة تعديل وترتيب ألنه والثاين أنه كدم احللق تقدير وختيري ألنه ختلص من ا
  ترك األفعال الواجبة 

  الفصل الثاين يف حمل إراقة الدماء وزماهنا

  
أما الزمان فال خيتص شييء من دماء احملضورات واجلربانات بعد جريان سببها بزمان وإمنا خيتص بأيام النحر الضحايا 

ا دم الفوات فرياق يف احلجة الفائتة أو يف احلجة املتقضية فيه قوالن أحدمها يف الفائتة وكذا دم التمتع والقران وأم
ألن السبب قد حتقق والثاين ال ملعنيني أحدمها أن هذه حجة ناقصة وكأن الفوات أوجب القضاء والدم فرييق يف 



 السنة الثانية وعلى هذا املعىن ال القضاء وألنه شبيه بالتمتع ألنه أتى بأفعال عمرة ومتتع بالتحلل ليؤدي حجة يف
  ميتنع تقدميه على القضاء إذ جوزنا تقدمي دم التمتع على احلج وإمنا ميتنع ذلك يف الصوم 

وأما املكان فيختص جواز اإلراقة باحلرم خالفا أليب حنيفة واألفضل النحر يف احلج مبىن يف العمرة عند املروة ألهنما 
لى طرف احلرم وفرق غضا طريا على مساكني احلرم جاز وقد قيل من ارتكب حمظورا حمل حتللها وقد قيل لو ذبح ع

أراقه يف حمل االرتكاب وقيل ما لزم بسبب مباح بعذر ال خيتص مبكان وما عصى بسببه فاختص باحلرم وهذه 
األيام املعلومات  الوجوه الثالثة بعيدة وأما األكل من هذه الدماء فسيأيت حكمه يف الضحايا واختتام الكتاب ببيان

  وهي العشر األوىل من ذي احلجة عندنا وفيها املناسك وأما املعدودات فهي أيام التشريق وفيها اهلدايا والضحايا
مت حبمد اهللا ربع العبادات من كتاب الوسيط يف املذهب يف الثامن عشر من شهر رمضان املبارك سنة ألف وأربعمائة 

ر من فرباير سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعني وذلك يوم اخلميس عصرا واحلمد وستة عشر للهجرة واملوافق العاش
هللا الذى بنعمته تتم الصاحلات ونسأل اهللا العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

  .  ٠العاملني
  كتاب البيع 

  
ة امللك والنظر يف أحكامه يتعلق خبمسة أقسام القسم واجتمعت األمة على كونه سببا إلفاد} وأحل اهللا البيع { 

األول يف صحته وفساده والثاين يف لزومه وجوازه والثالث يف حكمه قبل القبض وبعده والرابع فيما يقتضيه مطلق 
  ألفاظه يف الثمار واألشجار واستتباع األصول الفروع واخلامس يف مداينة العبيد وتصرفاهتم 

  صحته وفساده وفيه أربعة أبوابالقسم األول يف بيان 

  الباب األول يف أركان البيع وهي ثالثة
  

  العاقد واملعقود عليه وصيغة العقد فال بد منها لوجود صورة العقد 

  الركن األول الصيغة وهي اإلجياب والقبول

بسبب ظاهر وسبب اعتبارها االستدالل هبما على الرضا فإن األصل هو التراضي ولكن الرضا خفي فيناط احلكم 
  يدل عليه 

ويتفرع عن هذا األصل ثالث مسائل نذكره يف معرض السؤال فإن قيل فليكتف باملعاطاة فإهنا داللة على الرضا يف 
احملقرات قلنا األفعال مترددة ما صيغت للداللة على الضمائر وإمنا العبارات هي املوضوعة هلذا الغرض فكان احلكم 

  منوطا هبا 
رمحه اهللا إىل االكتفاء به يف احملقرات وهو قول خرجه ابن سرجيفإن قيل فليكتف بقوله بعين  وقد ذهب أبو حنيفة

وقول املخاطب بعت قلنا فيه وجهان أقيسهما االكتفاء به كما يف النكاح والثاين ال يكتفى به ألنه قد يقول بعين 
أة يف غالب األمر فتكون الرغبة قد ظهرت الستبانة الرغبة فينوب عن قوله هل تبيع وأما النكاح فال يقدم عليه فج

من قبلفإن قيل فلينعقد بالكناية مع النية فإهنا تدل على الرضا قلنا قطع األصحاب بذلك يف اخللع والكتابة والصلح 
عن دم العمد واإلبراء وكل ما يتصور االستقالل مبقصوده دون قبول املخاطب يف بعض األحوال ألنه ليس يعتمد 



وقطعوا بالبطالن يف النكاح وبيع الوكيل إذا شرط عليه اإلشهاد الن الشهود ال يطلعون على النية فهم املخاطب 
واختلفوا على الوجهني يف املعاوضات احملضة ووجه املنع أن اإلجياب والقبول سبب لقطع النزاع إذا كان صرحيا 

ن قيل فلو توافرت القرائن حىت أفادت والنيات يطول فيها النزاع فليشترط التصريح للمصلحة كما يف النكاح فإ
العلم انقطع االحتمال والنزاع قلنا أما النكاح ففيه تعبد للشرع يف اللفظ وأما البيع املقيد باإلشهاد وغريه فالظاهر 

  عندي االنعقاد وان مل يتعرض له األصحاب 

  الركن الثاين العاقد

جملنون بإذن الويل ودون إذنه وبالغبطة والغبينة باطلة وأهلية املعامالت تستفاد من التكليف فتصرفات الصيب وا
خالفا أليب حنيفة نعم يف تدبريه ووصيته وروايته وإسالمه خالف يأيت يف موضعه ويف البيع الذي خيترب به الصيب 
إليناس الرشد خالف واألوىل منعه وال يعتد بقبض الصيب أيضا فإنه سبب ملك أو ضمان فلو قال أد حقي إىل 

فأدى مل يربأ الن ما يف الذمة ال يتعني ملكا إال بقبض صحيح خبالف ما لو قال رد الوديعة إليه فإن الوديعة  الصيب
  متعينة ولو سلم الصيب درمها إىل صراف لينقده له فأخذه دخل يف ضمانه فلريده على وليه ولو رد عليه مل يربأ 

عند فتح الباب طريقان منهم من خرجه على اخلالف يف  ويف إخبار الصيب عن التمليك يف إيصال اهلدية وعن اإلذن
روايته ومنهم من قطع بالقبول اقتداء باألولني وعادة السلف وال شك يف القبول إذا ظهرت القرائن فان العلم إذا 

  حصل سقط اثر إخباره 
ن الكافر ملا فيه من الذل أما إسالم العاقد فغري مشروط إال يف شراء العبد املسلم وفيه قوالن أحدمها أنه ال يصح م

وألنه يقطع ملكه ال حمالة فدفعه أوىل والثاين أنه يصح الن امللك متصور له على املسلم يف اإلرث فسبب امللك 
  صحيح يف حقه واألصح املنع خالفا أليب حنيفة 

  ويف شراء الكافر املصحف قوالن مرتبان وأوىل باملنع الن العبد يدفع الذل عن نفسه
الذي يستعقب العتق كشراء الكافر ولده املسلم أو كشرائه من شهد من قبل حبريته وجهان مرتبان وأوىل  ويف امللك

  بالصحة الستعقابه احلرية ضرورة 
ولو قال الكافر اعتق عبدك املسلم علي فأعتق ففي وقوعه عنه وجهان مرتبان وهذا أوىل بالنفوذ الن امللك حصل 

  ضمنا فيبعد اعتبار الشرائط فيه 

  التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة

  
أحدها يف االرهتان واالستئجار وجهان أحدمها يصح إذ ليس فيهما ملك والثاين املنع ألن االستيالء باالنتفاع 

واحلبس إذالل فان صححنا اإلجارة فهل يكلف الكافر أن يؤاجره من مسلم فيه وجهان أحدمها يلزمه كما يف 
 إذ املسلم إذا عمل باجرة مل يكن فيه ذل وكأنه يعمل لنفسه واألوىل جواز الرهن واإلجارة كما الشراء والثاين ال

  يف اإليداع واإلعارة وأما اإلجارة الواردة على الذمة فال خالف يف جوازها 
ملسلم صح والثاين املسلم إذا اشترى العبد املسلم لكافر مل يصح وإن اشتراه الكافر ملسلم إن صرح باإلضافة إىل ا

  وإن أضمر فوجهان يبتنيان علىتعلق العهدة بالوكيل 
الثالث إذا اشترى املسلم عبدا مسلما من كافر بثوب فوجد الكافر عيبا بالثوب ففي رده ليعود العبد إليه وجهان 



فيقع ضرورة  أحدمها ال ألنه توصل إىل جلب امللك باالختيار والثاين جيوز الن االختيار يف الرد أما عود العوض إليه
قهرا وكذلك املسلم إذا وجد عيبا بالعبد ففي رده إليه وجهان ألنه ممنوع عن التمليك كما مينع الكافر عن التمليك 

  مث إذا منعنا الرد تعني االرش وكان ذلك عذرا مانعا 
ما يثبت باإلباق الرابع لو كان العبد كافرا فأسلم قبل القبض فينفسخ العقد كما ينفسخ باملوت أو يثبت اخليار ك

فيه وجهان وتشبيهه باالباق أوىل هذا إذا اشتراه من مسلم فان اشتراه من كافر ففي االنفساخ وجهان مرتبانوأوىل 
بأال ينفسخ ألنه كيفما تردد انقلب إىل كافر فاالستصحاب أوىل فإن قضينا ببقاء العقد فيقبضه الكافر مث يباع عليه 

كيال يذل العبد بقبضه فيه وجهان وإن فرعنا على قول الصحة فيباع عليه بعد  أم يستنيب القاضي عنه من يقبضه
قبضه أو قبض القاضي عنه على وجه وكذلك مىت أسلم يف دوام امللك فلو مات قبل البيع بيع على وارثه وينقطع 

الكتابة وان كانت ال عنه املطالبة باإلعتاق وكل ما يزيل امللك وال ينقطع بالتزويج والرهن واإلجارة وهل ينقطع ب
تزيل امللك يف احلال إلفضائها إىل الزوال ولزوم احلجر يف احلال فيه وجهان وأوىل باالكتفاء هبا ولو رضي باحليلولة 

بينهما مل يكتف به إال يف املستولدة فان بيعها متعذر وإعتاقها ختسري فيستكسبها ألجله يف يد غريه وقيل انه تعتق 
  عليه وهو بعيد 

  الثالث املعقود عليه وهو املبيع الركن

  
وله مخسة شرائط وهو أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد أو ملن يقع العقد له مقدورا على تسليمه معلوما 

  للمتعاقدين 

  الشرط األول الطهارة

ن بيع اخلمر وال جيوز بيع السرقني وسائر األعيان النجسة خالفا أليب حنيفة ومعتمد املذهب اإلمجاع على بطال
واجليفة والعذرة ومنفعة العذرة تسميد األرض ومنفعة اجليفة إطعامها جلوارح الطيور ومنفعة اخلمر مصريها خال 

  كما يصري الصغري ابن اليوم منتفعا به يف الكرب فال علة لبطالن بيعها إال النجاسة 

  فرع

إال ابتين على جواز االستصباح به وفيه قوالن الودك النجس بوقوع جناسة فيه أن حكمنا بإمكان غسله جاز بيعه و
ووجه املنع انتشار دخانه النجس مع تعذر االحتراز عنه وبالنجاسة يعلل عند الشافعي رضي اهللا عنه امتناع بيع 

  الكلب واخلنزير وقد ورد اخلرب فيه أيضا 
واخلنزير أو من أحدمها وحيوان وقال أبو حنيفة ومالك يصح بيعه واخلنزير ال يباع وفاقا وما يتولد من الكلب 

  طاهر فله حكمهما يف بطالن البيع 

  الشرط الثاين أن يكون منتفعا به



  فبه تتحقق املالية وما ال منفعة له ثالثة أقسام 
أحدها أن تسقط املنفعة للقلة كاحلبة من احلنطة وما ليس له منفعة حمسوسة يف ذاته إال بضم غريه إليه فبيعه باطل 

  ال شيء عليه إذ ال قيمة له وقال القفال عليه مثله إن كان من ذوات األمثال وخالفه غريه ومن أتلفه ف
الثاين أن تسقط منفعته خلسته كحشرات األرض من اخلنافس والعقارب وأما اهلرة والفيل والنحل ففيها منفعة 

مار الذي تكسرت قوائمه وجه ال فيجوز بيعها وال منفعة لألسد والنمر وماال يصطاد من السباع ولكن فيها ويف احل
  بأس به أنه يصح بيعها جللودها خبالف جلد امليتة فانه ال يباع لنجاسته ال لعدم املنفعة 

ويف بيع العلق وفيه منفعة املص للدم والسم الذي ال يصلح إال بالقتل تردد واألوىل الصحة ووجه املنع انه ال حيتفل 
  جتعل يف فخ الطائر وال يعتد مبثل ذلك  هبذه املنفعة إذ قد ينتفع حببة واحدة

وجيوز بيع لنب اآلدمية خالفا أليب حنيفة فانه طاهر منتفع به وليس بآدمي وجيوز بيع املاء على شاطئ البحر وبيع 
  الصخرة على اجلبال لوجود املنفعة وإمنا االستغناء عنها لكثرة وكذا بيع التراب وقيل املاء ال ميلك وهو بعيد 

سقطت منفعته شرعا كاملعازف وما هي لغرض حمرم ال يصلح لغريه فتيك املنفعة احملرمة شرعا كاملعدومة  الثالث ما
حسا نعم أن كان رضاضة بكسر بعد تقدير الكسر يتمول ففي صحة بيعه اعتمادا عليه ثالثة اوجه واألظهر انه إن 

نعة وان كان من خشب فال الن كان من ذهب أو فضة أو عود أو شيء نفيس صح ألهنمقصود فغلب قصد الص
  القصد مرتبط بالصنعة فال يعتمد البيع غريه ويف بيع القنية والكبش الذي يطلب للنطاح كالم سنذكره 

  الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد

فبيع الفضويل مال الغري عندنا باطل وقال أبو حنيفة يقف على إجازته وهو قول قدمي مل يعرفه العراقيون ونص 
لشافعي رضي اهللا عنه على قولني فيمن غصب أمواال واجتر فيها وتصرف يف أمثاهنا أحدمها بطالن البياعات وتتبعها ا

بالنقض وهو قياس املذهب والثاين أن املالك باخليار فان شاء أجاز واخذ األمثان وتعليله باملصلحة واحلاجة لعسر تتبع 
  التصرفات املتعاقبة 

  فرع

وهو ليس بوكيل مل يقع عن زيد وهل يقع عنه وجهان أحدمها نعم الن الفاسد إضافته  لو قال اشتريت لزيد
  فتخصص باإلفساد ويبقى قوله اشتريت والثاين ال وهو األوىل الن الكالم يعترب مجلة وهو مل يشتر شيئا لنفسه أصال 

اقيون قولني فيما إذا باع مال أبيه فان قيل لو باع ماال على ظن انه ملك الغري فإذا هو ملكه هل يصح قلنا نقل العر
على ظن انه حي فإذا هو ميت فالقياس صحته والظن اخلطأ ال أثر له ووجه املنع أن مقتضى لفظه من حيث قرينة 

احلال تعليق البيع على املوت وان أتى بصيغة التنجيز فال يكون بعبارته معربا عن تنجيز امللك يف احلال وهو ال يعتقد 
  لنفسه ملكا 

  لشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعاا

  ومستنده النهي عن بيع الغرر والعجز احلسي يف الضال واآلبق واملغصوب 



  فروع

ثالثة األول بيع السمك يف احلوض الواسع املسدودة املنافذ والطري املفلت يف دار فيحاء الذي يقدر عليه ولكن بعد 
ن مثل هذا التعب ال حيتمل يف غرض البيع فال نظر إىل القدرة بعد حتمله والثاين عسر وتعب فيه وجهان أحدمها ال ال

وهو األوىل الصحة ألنه مقدور عليه ومستند هذا الشرط النهي عن بيع الغرر وهذا موثوق به باال ال غرر فيه الثاين 
كالعبد الغائب ثقة بعوده الطبيعي بيع محام الربج هنارا وعادته أن تأوي إىل الربج ليال فيه وجهان أحدمها اجلواز 

والثاين املنع الن الغرر ظاهر يف عوده خبالف العبد وهو األوىل إذ االشتغال بأسباب التسليم من طلب العبد ممكن 
وها هنا ال طريق إىل االنتظار على غرر الثالث املغصوب الذي يقدر املشتري على استرداده دون البائع فيه خالف 

  لعجز من اجلانبني واألوىل الصحة إذا املقصود التسليم وهو ممكن يف نفسه لتعارض القدرة وا
نعم لو كان املشتري جاهال فله اخليار إذا البيع ال يكلفه تعب االنتزاع وان كان عاملا فله اخليار أن عجز وإال فال 

يأيت ويف بيع العبد اجلاين جناية أما املعجوز عن تسليمه شرعا فهو املرهون فبيعه باطل ويف بيع الدار املكراة خالف س
تعلق االرش برقبته قوالن أحدمها املنع كالرهن وأوىل فانه أقوى من وثيقة الرهن ولذلك يقدم األرش إذا جىن العبد 

  املرهون 
والثاين الصحة وهو األوىل ألنه مل حيجر على نفسه وجناية العبد ال حتجر عليه يف ملكه وتصرفه لكن يثبت متعلقا يف 

بته إن رغب السيد عنفدائه ليكون عصمة حلقه بقدر الضرورة أما إذا استوجب العبد القطع بالسرقة أو بالقتل رق
بالردة فيصح بيعه إذ ال ارش ويف القتل املوجب للقصاص خالف مرتب على أن موجب العمد ماذا وعلى كل حال 

  فهذا أوىل جبواز البيع الن الدية غري متعينة للوجوب 

  التفريع

حكمنا بفساد البيع ففي اإلعتاق خالف كما يف الرهن وان حكمنا بالصحة فلو كان معسرا بالفداء فالظاهر املنع  أن
وفيه وجه منقاس انه يصح ولكن يثبت اخليار للمجين عليه وان كان موسرا مهما امتنع الفداء بسبب من األسباب 

يصرح بالتزام الفداء فال يلزمه وله دفع الطلبة عن نفسه  أما السيد ففي ثبوت اخليار له وجهان ووجه اإلثبات انه مل
  بالفسخ 

وهذا بعيد عند علمه جبناية العبد فانه بالتزام التسليم إىل املشتري التزم الفداء فليؤاخذ هبما ولكن لو كان جاهال 
  فيظهر إثبات اخليار له 

  فرع

الن البيع ال يلزم بنقيض غري املبيع والشرع قد  إذا باع نصفا من نصل أو سيف أو آنية ينقصها التبعيض فهو باطل
مينع منه إذا كان فيه إسراف فيتقاعد البيع عن إجياب التسليم ولو باع ذراعا من كرباس ال تنقص بالقطع قيمته فيه 

  وجهان ذهب صاحب التلخيص إىل املنع ألنه غري ممكن إال بتغيري عني املبيع والبيع ال يلزمه ولعل التصحيح أوىل 

  الشرط اخلامس أن يكون معلوما للمتعاقدين



والعلم يتعلق بعني املبيع وقدره ووصفه مرتبة من مراتب العلم العلم بالعني وهو شرط فلو باع عبدا من عبيده أو 
ثوبا من ثيابه أو شاة من قطيعه ال على التعيني بطل ملا فيه من الغرر الذي يسهل اجتنابه والن العقد مل جيد موردا 

  به يف احلال فأشبه النكاح  يتأثر
وقال أبو حنيفة لو قال بعت عبدا من العبيد الثالثة ولك خيار التعيني صح ومل يصحح يف الثياب وال فيما فوق 

  الثالثة وال دون شرط اخلياروفساد هذه التحكمات بني 

  فروع ثالثة

  
ن كانت جمهولة فوجهان يبتنيان على أحدمها لو قال بعت صاعا من هذه الصربة وهي معلومة الصيعان صح قطعا وا

  العلتني إن عللنا بان مورد العقد مل يتأثر به يف احلال بطل هذا العقد فان اإلهبام موجود ههنا 
ويف صورة العلم بعدد الصيعان ينزل على اإلشاعة حىت لو تلف نصف الصربة انفسخ العقد بتلفه يف ذلك القدر 

  وهذا اختيار القفال وهو األصح والباقي خيرج على قويل تفريق الصفقة
وان عللنا بان اإلهبام منع ألجل الغرر فال غرر ها هنا لتساوي أجزاء الصربة خبالف العبيد وخبالف ما إذا باع ذراعا 
من ارض ال على التعيني فان الغرض خيتلف فيه باختالف اجلوانب ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من مجلة 

  صيعاهنا وبه استشهد القفال ويبعد تصحيحه الصربة وقد فرقت 
  واستشهد بأنه لو قال بعت منك هذه الصربة إال صاعا وهي جمهولة الصيعان بطل 

  فأي فرق بني استثناء املعلوم من اجملهول واستثناء اجملهول من املعلوم واإلهبام يعمهما ويف الفرق غموض
ائع فان صرح بإثبات املمر ثبت حق االجتياز من كل جانب إال الثاين إذا اشترى قطعة من األرض حمفوفة مبلك الب

  إذا كان أحد جوانبها متامخا للشارع أو ملك املشترىفالعرف خصص املرور به 
  وان خصص جبانب من اجلوانب ال على التعيني فسد لإليهام وتفاوت األغراض 

هان أظهرمها الصحة إذا التوصل إىل االنتفاع وان صرح بنفي املمر ففي صحة البيع وال منفعة للمبيع دون املمر وج
  بشراء املمر واستعارته واجارته ممكن 

وان سكت عن ذكر املمر فطريقان أحدمها انه يقتضي املمر من كل جانب اعتمادا على العرف والثاين انه خيرج 
  على الوجهني كما إذا نفى املمر ألنه ساكت عنه 

شرة اذرع ولكن مل يذرع حىت يتبينمقطع امللكني يف العيان ففيه وجهان الثالث لو عني جانبا من األرض وباع ع
  أظهرمها الصحة للتعيني وانتفاء الغرر ووجود العيان 

ولو باع الصوف على ظهر احليوان ومل يعني املقطع فسد الن العادة تتفاوت يف مقادير اجلز خبالف الكراث فان 
  العادة يف جزه تتقارب 
ني اجملز صح وفيه احتمال ألنه يتعني به عني املبيع خالف األرض والشجر فان اجلز والقطع ولو قبض على كتلة وع

  ال يغريمها 

  املرتبة الثالثة العلم بالقدر



  
  أما إذا كان يف الذمة فال بد من التقدير سواء كان نقدا أو عرضا 

نه غرر جمتنب يسهل دفعه وال بد من فلو قال بعت مبا باع به فالن فرسه أو ثوبه أو بزنة هذه الصنجة ال يصح أل
  تعريف جنسه 

وإذا تعارضت النقود ال بد من التعريف فإن غلب واحد كفى اإلطالق وان غلب يف العروض جنس واحد ففي 
  االكتفاء باإلطالق اعتبار بالنقد أو اشتراط الوصف نظرا إىل أن األصل يف العروض التفاوت وجهان 

  فروع ثالثة

  
ت منك هذه الصربة بعشرة دراهم وهيمعاينة غري معلومة الصيعان صح وكذلك إذا باع بصرة األول إذا قال بع

  معاينة من الدراهم الن العيان هو املنتهي عرفا يف العقود 
  ولو قال بعتك الصربة كل صاع بدرهم صح وان كانت جمهولة الصيعان ومل يكن مبلغ مجلة الثمن معلوما 

  قدر مثن كل صاع فقد انتفى الغرر وسلك طريق معرفة الربح واخلسران  ألنه إذا رأى جنس املبيع وعرف
الثاين إذا قال بعتك هذه الصربة بعشرة على أن أزيدك صاعا فان أراد به التربع بالزيادة فهو شرط هبة يف بيع 

  فيفسد 
أصيع فمعناه صاع وان أراد إدخاله يف املقابلة بالثمن فان كانت معلومة الصيعان صح وان كانت الصربة عشرة 

  وعشر بدرهم 
وان كانت جمهولة مل يصح ألنه ال يدري اشترى بدرهم صاعا وعشرا أو صاعا وتسعا أو ما يتردد فيه فيكون الثمن 

  جمهول اجلملة والتفصيل
  فان قيل فإذا تردد اللفظ بني االحتماالت فكيف يصح العقد مبجرد إرادة صورة الصحة 

  انعقاد البيع بالكناية  قلنا يلتفت هذا على األصح يف
الثالث إذا باع مسنا يف بستوقة تتفاوت أجزاؤها يف الغلظ والدقة او صربة على ارض فيها حفر متفاوتة فهذا يبطل 

  فائدة العيان يف ختمني املقدار ال يف معرفة الصفقة ففيه ثالث طرق 
دار بعد العيان لو كانت شرطا ملا صح البيع قال الشيخ أبو علي يف جمموعه وجهان يف أن البيع يصح الن معرفة املق

  بصربة من الدراهم مرتبة غري موزونة 
  وهذا غريب مل يذكره يف شرحه 

الثانية أن العقد باطل قطع به بعض احملققني الن غرره كغرر اجلهل بالصفة وقد تعذر خترجيه على بيع الغائب الن 
  يار وهذا هو املشهور الرؤية حاصلة فمىت يثبت اخليار أو كيف يلزم دون اخل

الثالثة وهو املنقاس خترجيه على بيع الغائب فانه ال يتقاصر عما إذا قال بعتك الثوب الذي يف كمي فان فيه قولني 
  فكذلك ها هنا وهذا وجه التخريج اختاره الشيخ أبو حممد 

معرفة الصفة بالرؤية وقته يف بيع  مث قياسه أن يقال معرفة املقدار بالوزن أو برؤية الدكة وقت ثبوت اخليار كما أن
  الغائب 



  التفريع

  
أن أبطلنا العقد فلو نظر إىل صربة ومل يدر أن حتتها دكة فعقد اعتمادا على اعتقاده فظهرت دكة فهل يتبني بطالن 

  العقد أم يقتصر على اخليار وجهان 
د تبني فقد الشرط والثاين انه يصح اعتمادا اختار الشيخ أبو حممد األبطال الن معرفة القدر حتقيقا أو ختمينا شرط وق

  على االعتقاد 

  املرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية

  
ويف اشتراطه يف الشراء قوالن ويف اهلبة قوالن مرتبان وأوىل باال يشترط ألنه ليس من عقود املغايبات ليبعد عن 

  الغرر 
  يسهل إزالته يبطل العقد لنهيه عن بيع الغرر  وذهب املزين إىل اإلبطال الن الغرر اجملتنب الذي

وال خالف أن الشم والذوق يف املشموم واملذوق غري مشروط الن الرؤية اعظمطريق يعرف به مجيع األشياء 
  فالصفات املرئية تدل على مجيع املقاصد اخلفية غالبا واضطرب األصحاب يف مسألتني 

قال فيه قوالن مرتبان وأوىل بالبطالن الن اخليار بعيد عن البائع قاله إحدامها البائع إذا باع ما مل يره منهم من 
املراوزة وقيل أوىل بالصحة ألن املشترى حمصل والبائع معرض واملتملك باالحتياط أجدر قاله العراقيون واصح 

  املذهب البطالن يف الشراء والبيع مجيعا 
ية وجهان أصحهما الثبوت كاملشتري وقيل ال يثبت الن مث أن صححنا بيع الغائب ففي ثبوت اخليار له عند الرؤ

  جانبه بعيد عن اخليار 
  ولذلك إذا ظن املبيع معيبا فإذا هو سليم ال خيار له وان استضر به 

  وهذا يبطل خبيار اجمللس والشرط فاهنما يشتركان فيه وهذا من جنسه 
والفسخ هل جيوز وفيه وجهان أحدمها املنع ألنه  الثانية يف شراء األعمى طريقان ينشآن على أن التوكيل بالرؤية

  رأي جمرد فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة ووكل باالختيار والثاين اجلواز كالتوكيل بالرؤية والشراء
  فان جوزنا بالتوكيل خرج شراؤه على القولني وإال قطعنا بالبطالن إذ ال سبيل إىل اإللزام وال إىل خيار ال منتهى له 

ضه باهلبة والدين خالف مرتب على شرائه وأوىل بالصحة ألنه فعل يبعد عن الغرر ولو عمى بعد شراء ويف قب
  الغائب فقلنا ال توكيل يف الرؤية انفسخ العقد الستحالة التقييد 

  وصحح الشافعي رضي اهللا عنه سلم األعمى فقال املزين مل يرد به إال كمه ألنه ال يعرف الصفات 
  الفه ألنه يتخيل فرقا بني صفات الرداءة واجلودة ومن األصحاب من خ

  التفريع

  أن فرعنا على قول اشتراط الرؤية فعليه ثالث مسائل 
  املسألة األوىل أن استقصاء األوصاف على وجه يفيد اإلحاطة باملقاصد هل يقوم مقام الرؤية فيه وجهان 



  أحدمها نعم حلصول مثرهتا وهي املعرفة 
  تطلع على دقائق ال حتيط العبارة هبا  والثاين ال إذ الرؤية

الثانية رؤية بعض املبيع تقوم مقام رؤية الكل إذا كان املرئي يدل على الباقي كظاهر صربة احلبوب واملائعات هذا 
  إذا كان متصال

ال فان رأى منه أمنوذجا ومل يدخل يف البيع فهو كاستقصاء وصف املبيع واألصح وهو اختيار الشيخ أيب حممد انه 
  يقوم مقام الوصف يف السلم الن اللفظ والوصف هو املرجع عند األشكال يف السلم 

  وان ادخل يف البيع صح على اختيار القفال وهو األصح وفيه وجه 
وان كان املرئي ال مياثل الباقي نظر فان كان صالح الشيء يف إبقائه مستورا كحب الرمان ولب اجلوز واللوز 

  هر للحاجة وما ليس كذلك خيرج على بيع الغائب وأمثاله كفى رؤية الظا

  فروع أربعة

  
األول القشرة العليا من اجلوز الرطب منهم من جعله مانعا لالستغناء عنه ومنهم من أحلقه بالسفلى ففيه مصلحة 

  إبقاء الرطوبة والظاهر أن النشرة العليا من الباقي تكفي رؤيتها الن الرطوبة فيها مقصودة 
  رة من املسك كاملسح من النوري واجللد من اللحم والثاين الفأ

  فال يكفي النظر إليه إذ ال يتعلق به كثري صالح واملسك نفيس فال حيتمل ذلك فيه اعتيادا 
وقال صاحب التقريب إذا مل تكن الفأرة مفتوحة حيتمل إحلاقها بقشرة اجلوز مثإذا أدخلت الفأرة يف البيع خرج على 

أهنا طاهرة تشبيها بالبيضة فان الطبية تلقي بطبعها يف كل سنة واحدة واملسك كان احب جناسة الفأرة والصحيح 
  الطيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يليق بالشرع تنجيس طرفه وقيل انه جنس ألنه جزء مبان من حي 

جهيه على اآلخر وفيه وجه الثالث الديباج املنقش ال يدل أحد وجهيه على اآلخر واألصح أن الكرباس يدل أحد و
  اعتبارا ألحد الوجهني بأحد النصفني 

املسألة الثالثة الرؤية السابقة كاملقارنة إذا كان الشيء مما ال يتغري غالبا خالفا أليب القاسم االمناطي الن املقصود 
  املعرفة 

  فرعان

  
 على الندور فيتبني بطالن العقد لتبني أحدمها إذا اقدم على العقد على ظن انه مل يتغري على الغالب فكان قد تغري

  انتفاء املعرفة أم يكتفي باخليار لبناء العقد على ظن فيه خالف 
الثاين إذا قال املشتري تغري ويل اخليار وأنكره البائع قال صاحبالتقريب القول قول البائع إذ األصل عدم التغيري 

  وقال اخلضري بل األصل عدم لزوم الثمن واألول اصح 

  تفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائلال



  
األوىل إذا اشترى منديال نصفه يف صندوق مل يره قطع املزين باإلبطال فيما نقله نصا ومن األصحاب من تكلف له 
وجها وهو أن إثبات اخليار يف النصف ختصيصا حمال والتعميم إثبات يف املرئي فيؤدي إىل تناقض احلكم ومنهم من 

ب وهو االقيس فان موجب اخليار يف البعض تسليط على رد كل املبيع كالعيب بأحد العبدين جعل هذا بيع غائ
  فالتعميم غري ممتنع 

الثانية بيع اللنب يف الضرع باطل فانه انضم إىل عدم الرؤية العجز عن متييز املعقود عليه عن غريه إذا اللنب يف 
و رأى منه أمنوذجا وغلط الفوراين إذ ذكر يف العروق ينصب إىل الضرع وقت احللب فيختلط به وكذلك ل

األمنوذج وجهني نعم لو قبض على قدر من الضرع واحكم شده فوجهان منهم من حسم الباب الن االطالع على 
  عدم االختالط غري ممكن والشد قد يكون سبب حركة الطبيعة وانصباب اللنب

  أن باع دون اجللد فال ميكن تسليمه إال بتغيري اجللد وكذلك إذا باع اللحم يف اجللد قبل السلخ فهو باطل ألنه 
وبشقه ثقبه غالبا وان باع مع اجللد قطع الشيخ أبو علي بالبطالن ووجهه اتصال املقصود مبا ليس مبقصود على 

  وجه ال ميكن حتصيل املقصود إال بتغيري وتصرف يف اجللد بالسلخ والصحيح خترجيه على القولني 
  كارع املسموطة مع النظر إىل الظاهر فجائز على القولني فان اجللد يف حكم جزء يؤكل منه أما بيع الروس واال

الثالثة إذا صححنا بيع الغائب فقد اتفق االكثرون على انه لو قال بعت منك ما يف كمي ومل يذكر اجلنس ال جيوز 
  وهو ظاهر مذهب أيب حنيفة 

ة مث لألصحاب طريقان قالت املراوزة ال يشترط شيء سوى ذكر وفيه وجه منقاس انه جيوز حبصول التعيني باإلشار
  اجلنس كقوله بعت العبد الذي يف البيت 

  فلو استقصى األوصاف فهل يسقط اخليار لقيام الوصف مقام الرؤية فعلى اخلالف السابق 
  قال العراقيون يشترط ذكر النوع مع اجلنس قطعا وهو أن يقول عبدي التركي

  األوصاف حىت ينعقد بيع الغائب على خيار الرؤية فعلى وجهني والطريقتان متباعدتان  وهل يشترط استقصاء
الرابعة يثبت اخليار يف بيع الغائب بالرؤية وله الفسخ قبل الرؤية ويف اإلجازة قبلها وجهان أظهرمها أهنا ال تصح الن 

  زت زيادة عليه الرضا قبل حقيقة املعرفة ولو تصور حلصل بقوله اشتريت فليس يف قوله أج

  فرع

  
لو رأى ثوبني مث سرق أحدمها من البيت وهو ال يدري أن املسروق أيهما فاشترى الثوب الباقي فقد اشترى معينا 
مرئيا وقد وقعت املسألة يف الفتاوى فقلت أن تساوى صفة الثوبني وقدرمها وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح 

  العقد 
يل بيع الغائب ألنه ليس يدري أن املشترى مخسة اذرع مثال أم عشرة وان اختلف شيء من ذلك خرج على قو

  ورؤيته السابقة مل تفد العلم بقدر املبيع ووصفه يف حالة البيع فال اثر هلا
  الباب الثاين يف فساد البيع جبهة الربا

  
  ثالث شرائط  املبيع إذا كان ربويا اشترط يف عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة يف الباب األول



  التماثل مبعيار الشرع واحللول ونعين به منع األجل والسلم ووجوب التقابض يف جملس العقد
هذا إذا بيع الربوي جبنسه فإن بيع بربوي آخر يشاركه يف العلة اليت هي قرينة اجلنسية يسقط اشتراط التماثل وبقي 

  اشتراط التقابض واحللول 
  التقابض إال يف عقد الصرف وأنكر أبو حنيفة رمحه اهللا شرط 

  وان بيع مبا ال يدخل يف الربويات سقطت هذه الشرائط كلها 
ومعتمد الباب ما روى الشافعي رضي اهللا عنه بإسناده عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت عن 

مر بالتمر والشعري بالشعري وامللح النيب عليه السالم انه قال ال تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والرب بالرب والت
  بامللح إال سواء بسواء عينا بعني يدا بيد فإذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد

  أوجب عند التجانس ثالثة أمور وعند اختالف اجلنس أوجب التقابض ونفي السلم بقوله يدا بيد 
دى إىل احللي وكل ما يتخذ منهما وال يتعدى إىل غريمها والربا يف النقدين عندنا معلل بكوهنما جوهري األمثان فيتع
  وكذلك عند مالك وقال أبو حنيفةمعلل بالوزن واجلنسية 

  وعلة الربا يف األشياء األربعة عندنا الطعم واجلنس 
وقال أبو حنيفة العلة مركبة من الكيل واجلنسية ومذهب ابن املسيب أن العلة هي الطعم يف اجلنس والتقدير وهو 

  ول قدمي للشافعي رضي اهللا عنه ق
واجلنسية عندنا حمل العلة فهي مبجردها ال حترم النساء بل جيوز إسالم الثوبفي جنسه خالفا أليب حنيفة وجيري الربا 

  عندنا يف دار احلرب خالفا له 
  وإذا اشترى الشيء بأقل مما باعه نقدا صح العقدان عندنا 

   الربا وقال مالك بطل العقدان ألنه ذريعة إىل
  وقال أبو حنيفة بطل العقد الثاين

  وأدلة هذه املسائل مستقصاة يف اخلالف 
والنظر اآلن إمنا يطول يف الربا الفضل فان التقابض وحترمي النسيئة فرعان له جيريان يف كل عينني مجعتهما قرينة 

  اجلنسية من النقدية أو الطعم والكالم يتعلق بأطراف 

  الربا فيه بعلة الطعمالطرف األول فيما جيري 

  
وهو كل ما ظهر منه قصد الطعم وان ظهر منه قصد آخر ويدخل فيه الفواكه واألدوية ومنه الطني األرضي وكذا 

  الطني الذي يؤكل سفها على الصحيح وكذا الزعفران وان قصد منه الصبغ وكذا املاء فانه مطعوم 
العراقيون بأن الربا ال جيري فيها ألهنا ال تؤكل يف ويف دهن البنفسج ودهن الكتان وودك السمك خالف وقطع 

  حاهلا على عموم وال على الندور بل دهن الكتان لالستصباح وودك السمك لطلي السفن
أما دهن البنفسج قال العراقيون القول املنصوص فيه انه جيري فيه الربا ألن الناس ال يتناولونه ضنة به وفيه قول 

  قدمي خمرج 
  ن أجرى الربا يف الكل نظرا إىل األصل الذي منه االستخراج وإعراضا عن احلال ومن أصحابنا م



  الطرف الثاين يف اخلالص من ربا الفضل

  
واملطعوم ينقسم فالذي يعتاد تقديره حتصل املماثلة فيه مبعيار الشرع والعربة فيه بعصر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ن فإن فعل فال أثر له يف الصحة وسلم فال يوزن مكيل يف عصره وال يكال موزو
  وان وجد شيء ال يعرف له معيار يف عصره فخمسة أوجه 

  أحدمها الوزن ألنه احصر 
  الثاين الكيل ألنه أعم 

  الثالث التخيري للتعادل 
  الرابع يرجع إىل عادة أهل العصر وهو األفقه 

  الرابع يرجع إىل معيار اصله أن كان مستخرجا من أصل 
  بقصعة ال يعتاد الكيل هبا كما جيوز التعديل بالوضع يف كفيت امليزان وللقفال يف الكيل بالقصعة ترددوجيوز الكيل 

  أما إذا باع صربة بصرية جزافا فهو باطل وإن خرجتا متماثلتني خالفا لزفر 
ضه بالبعض يف أما غري املقدر كالبطيخ والسفرجل والقثاء والبيض واجلوز مما له كمال يف حالة جفافه فال يباع بع

حالة الرطوبة أصال وإن مل يكن له حالة جفاف فوجهان أحدمها جواز البيع بالوزن متساويا والثاين أنه ال جيوز إذ 
  ليس للشرع فيه معيار وال للعادة 

مث إن جفف نادرا ففي بيع بعضه بالبعض وزنا وجهان مرتبان على حالة الرطوبة وأوىل باجلواز ووجه املنع أن 
  نادر فيه غري مقصود فيلحق حبالة الرطوبة كأنه مل يوجد اجلفاف واجلواز أقيس اجلفاف 

  الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب املماثلة فيها

  
وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقال السائل نعم 

النسبة إىل حالة اجلفاف فدل على أن املطلوب التماثل باإلضافة إىل تلك فقال فال إذا منع وعلل بتوقع النقصان ب
  احلالة فال يباع الرطببالرطب والعنب بالعنب وان متاثال الن تفاوت النقصان عند اجلفاف ال ينضبط 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز بيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر مجيعا 
الثة الفواكه واحلبوب واملعروضات على النار أما الفواكه فكل ما جيفف لالدخار وما ختتلف حاله من املطعومات ث

  حيرم بيعه يف حالة الرطوبة 

  فروع أربعة

  
أحدها الرطب الذي ال يتهمر فيه وجهان أحدمها منع البيع ألن له حالة جفاف على اجلملة والرطوبة توجب تفاوتا 

يف أكمل األحوال ويف أشرف األشياء والشرف يف الطعم وكمال احلال يف والثاين اجلواز ألنا فهمنا رعاية املماثلة 
  الرطوبة فيما يفسد باجلفاف وعلى هذا ال جيوز بيع رطبه بالتمر 



  هذا مدلول كالم األصحاب وينقدح جوازه كما جاز بالرطب
ف والثاين اجلواز ألن الثاين املشمش واخلوخ وما جيفف على ندور فيه ثالثة أوجه أحدها املنع ألن له حالة جفا

  الرطوبة أكمل أحواله والثالث املنع رطبا ويابسا إذا مل يتقرر له حالة كمال وللعنب يف الكمال حالتان الزبيب واخلل 
الثالث يباع الزيتون بالزيتون واللنب باللنب وهي أحوال كماهلا فإن الزيت والسمن وما إليه مصريمها ليس من 

  جنسهما 
التمر بعد نزع النوى ألنه يفسد كماله وادخاره وللعراقيني فيه وجه واللحم يباع البعض بالبعض يف الرابع حيرم بيع 

  حالة التعدد بعد نزع العظم ومع العظم ال ألن اإلصالح يف نزعه 
  د وقيل إنه جيوز بيع اللحم يف حالة الرطوبة باللحم ألن التقدير فيه كالنادر وقيل إن نزع العظم غري واجب وهو بعي

  وأما املشمش واخلوخ منهم من أحلقهما بالتمر ومنهم من أحلقهما باللحمفي وجوب نزع النوى أو منعه 
أما احلبوب فال خالص عن الربا فيها باملماثلة إال يف حالة كماهلا وهو أن يكون حبا فكمال الرب يف حالة كونه برا إال 

  فسد االدخار واألرز ال يبطل ادخاره بتنحية قشرته أن تكون مقلية أو مبلولة أو كشكا مهرسا فان كل ذلك ي
ويف اجلاورش تردد فان خرج عن كونه حبا فال خالص فيها باملماثلة كالدقيق والسويق والكعك واخلبز وسائر 

  أجزاء الرب 
  وللشافعي نصوص قدمية يف أجزاء الرب مضطربة ولكن قرار املذهب ما ذكرناه 

  جيوز بيع الدهن بالدهن منه متماثال ألنه أيضا حالة كمال  نعم السمسم وماله دهن من احلبوب
أما اللنب فكماله أن يكون لبنا ويباع الزبد بالزبد أيضا كما يف دهن السمسم بدهن السمسم وكذا املخيض 

  باملخيض إال أن يكون فيه ماء
ء اللنب كاملصل واألقط واجلنب ال ويباع اللنب بالرائب املنعقد وان كان خاثرا إال أن يكون معروضا على النار وأجزا

  يباع بعضها ببعض وال باملخيض وال باللنب ملفارقة حالة الكمال وأجزاء اللنب كالدقيق واخلبز مع الرب 
  أما املعروضات على النار فهي مفارقة حلالة الكمال ومنه اللحم املشوي واملطبوخ والدبس 

على النار أدىن عرض والعسل املصفى بالنار يف كل ذلك خالف أما السكر والفانيذ والقند واللبأ وهو لنب عرض 
  لضعف أثر النار والعسل املصفى بالشمس حاله حال كمال وفاقا 

والصحيح جواز بيع العسل بالعسل وان عرض على النار الن ذلك للتمييز فهو كبيع السمن بالسمن فانه جائز وان 
  ند ذلك يظهر التفاوت كان ال جيوز بيع السمن بالزبد الن اثر النار ع

  الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه

  
  والنظر يف اللحوم واأللبان واألدقة واألدهان واخللول واحلالوات 

أما اللحوم ففيها قوالن أصحهما وهو اختيار املزين أهنا أجناسالختالف احليوانات وكيف جيانس حلم العصفور حلم 
  رجت حتت اسم واحد ال يتميز بعضها إال باإلضافة كأنواع التمر والعنب اإلبل والثاين أهنا جنس ألهنا اند

  وعلى هذا يف الربي مع البحري وجهان ألنا قد ال ندرج احلوت حتت اسم اللحم يف التمييز 
وان قلنا إهنا أجناس فأنواع الغنم من الضأن واملعز جنس واحد وكذا أنواع احلمام من الدبسي والفواخت 

  واحد إن أطلقناه أحللنا الكل بتسميتها حوتا وان مل ندرجها حتت اسم احلوت فهي أجناس  والبحريات جنس



  فان قيل الكرش والكبد والطحال والرئة واألمعاء وما خيتص باسم واحد خاص ما حكمها 
ما حينث إن قلنا إن اللحوم أجناس فهذه مع اختالف األسامي أوىل وان قلنا أهنا جنس فهذا ينبين على اليمني فكل 

احلالف على تناول اللحم بتناوله فهو جنس اللحم وكل ما ال حينث به ففيه وجهان الن اليمني يبىن على االسم ال 
على حقيقة اجلنسية واملذهب أن احلالف على اللحم ال حينث بشيء من ذلك وحينث بالروس واألكارع وال حينث 

  بالشحم واإللية وحينث بسمني اللحم 
  القلب باللحم وأحلقه العراقيون بالكبد وأحلق املراوزة

  فان قيل هل جيوز بيع اللحم باحليوان 
  قلنا ال إذ ورد النهي فيه وذلك يف بيع حلم الغنم بالغنم 

أما البقر وغري الغنم يبىن على احتاد اجلنس إن قلنا اللحوم جنس حرم وان قلنا أجناس فقوالن أقيسهما الصحة إذ 
  وان إذا قوبل جبنسه إذ لو استرسلنا على العموم اجنر إىل منع بيع اللحم باحلمار وبالعبد فهمنا تقدير اللحم باحلي

وحنن قد خنصص العموم بقرينة معنوية تفهم من اللفظ كتخصيصنا اللمس بغري احملارم وحرمان املرياث مبن ليس 
  مستحقا للقتل حىت ال حيرم املقتص واجلالد أما األدقة فهي أجناس خمتلفة 

  ذهب أن األلبان كاللحوم ألهنا أجزاؤها احنصرت منها واألدهان خمتلفة وقيل خيرج على قويل اللحوم وامل
  أما الدهن والكسب فجنسان كالسمن واملخيض واخللول كاألدهان 

ويف خل العنب وعصريه وجهان أظهرمها اختالف اجلنس وان كان ذلك بغري الصفة الن تغيري الصفة قد جيعل غري 
  بويا والظاهر أن السكر والفانيذ جنسي الن اصلهما القصب والتفاوت يسري الربوي ر

  الطرف اخلامس يف قاعدة مد عجوة

  
وضبط القاعدة أن الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من اجلانبني واختلف اجلنس من اجلانبني أو من أحدمها 

سابوري وكذلك بيع املعجونات واملخلوطات بعضها فالبيع باطل وألجله يبطل بيع اهلروي باهلروي وبالنقرة وبالني
ببعض وكذلك الشهد فانه عسل ومشع وكذا اجلنب ففيه ماء وملح وكذا خل الزبيب ففيه ماء وبيع مد ودرهم 

  مبدين أو درمهني أو مد ودرهم باطل 
وخرزتباع بالذهب واألصل فيه ما روى فضالة بن عبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بقالدة فيها ذهب 

  فأمر بنزع الذهب وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن 
  والن ما يف أحد اجلانبني إذا وزع على ما يف اجلانب الثاين باعتبار القيمة أفضى إىل املفاضلة أو اجلهل باملماثلة 

ر رديء مبائيت دينار وهذا املعىن جيري يف اختالف النوع فنص الشافعي على انه لو راطل مائة دينار عتق ومائة دينا
  وسط بطل العقد 

  وهذا مشكل مع حتقق املماثلة يف الوزن بني العوضني ولكن التوزيع باعتبار القيمة يفضي إىل املفاضلة
وكان إمام احلرمني خيالف املذهب يف مسألة املراطلة ويبطل التعليل بالتوزيع ويعلل باجلهل باملماثلة وذلك جيري عند 

  اختالف اجلنس 

  ثالثة فروع



  
األول إذا باع مخسة دراهم مكسرة ومخسة صحاحا بعشرة مكسرة أو صحيحة فيه وجهان ذكرمها األصحاب 

أحدمها البطالن كما يف مسألةاملراطلة ألن القيمة ختتلف بالصحة والتكسر والثاين الصحة إذ الغالب جريان املساحمة 
ة فهو خارج عن القصد خبالف العتق والرداءة يف باشتمال الدراهم على مكسرات فصفة الصحة يف حمل املساحم

الذهب بل هذا كاشتمال الصاع على متيزات رديئة لو ميزت لنقص قيمتها باإلضافة إيل غريها وال خالف أن ذلك 
  غري منظور إليه 

هو مانع الثاين إذا باع احلنطة بالشعري ويف أحدمها حبات من جنس اآلخر إن كان مقدارا يقصد اختالطه أو حتصيله ف
  وإال فال 

وكذلك إن بيع احلنطة باحلنطة وفيهما تراب إن كان يظهر أثره يف املكيال فباطل ألنه يتفاوت القدر وجتهل املماثلة 
  ويرعى يف احلبات من جنس اآلخر ظهور قصد املالية ال النقصان يف املكيال 

  الشاة الثالث بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون باطل الن اللنب مقصود مع 
  ويف بيع دار فيها مجة ماء مبثلها وجهان إذا قلنا املاء ربوي الن املاء ال يقصد عينه مع الدار واللنب مقصود مع الشاة 

  وسوى أبو الطيب بن سلمة بني اللبون وبني مسألة الدار يف املنع
نوى من صالح التمر وليس فان قيل ما الفرق بني التمر والشهد ويف التمر نوى كما أن يف الشهد مشعا قلنا ال

  الشمع من صالح العسل فلم يعد جزءا منه 
فان قيل إذا جوزمت بيع اللنب باللنب ومل تقدروه مسنا وخميضا فلم منعتم بيع السمن باللنب وهال قلتم ال يقدر السمن 

اج إىل تقدير وال متييز بني يف اللنب كما مل يقدر إذا قوبل اللنب باللنب قلنا الن اجلنسية معلومة بني اللبنني فال حيت
السمن واملخيض فيه حىت حنكم باجتماع اجلنسني وإذا قوبل السمن باللنب مل ميكن إطالق القول باجلنسية وال 

  باختالف اجلنس ألن فيه من جنسه فغلب جانب التحرمي
  الباب الثالث يف فساد العقد من جهة هني الشارع عنه

  
  ل على فساد العقد إال إذا ظهر تعلق النهي بأمر غري العقد اتفق جماورته للعقد وعندنا أن مطلق النهي عن العقد يد

فحكم بصحة البيع يف وقت النداء إذ علم قطعا أن النهي } فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع { كقوله تبارك وتعاىل 
لبيع وهو غري متعلق مبقاصد البيع عن البيع ال ألمر راجع إىل عينه فانه غري حمذور واحملذور ترك اجلمعة وقد حصل ا

  فلم يتأثر به 
  فإذن املناهي قسمان 

  القسم األول ما مل يدل على الفساد وهي مخسة

  األول هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن النجش

  
  قال الشافعي ليس ذلك من أخالق ذوي الدين 

متها وهو ال يريدها لريغب فيها والنجش هو الرفع والناجش من يطلب سلعة بني يدي الراغب فيها بأكثر من قي



  املستام 
فهذه خديعة حمرمة ولكن العقد صحيح من العاقدين واإلمث يلحق غريمها مث ال خيار إن مل جتر مواطأة من البائع وان 

  جرى فوجهان 
  أحدمها ال كما ال يثبت بالغنب يف كل بيع 

  ة تلقي الركبان والثاين نعم ألنه غنب استند إىل تلبيس فضاهى غنب املصراة وصور

  الثاين قوله عليه السالم ال يبيعن أحدكم على بيع أخيه وال يسومن على سوم أخيه

  
فإذا كان املتعاقدان يف جملس العقد فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن لريغب البائع يف فسخ العقد فهذا هو البيع 

فس البيع غري مقصودة بالنهي فإنه ال خلل فيه على بيع الغري وهو حمرم ألنه إضرار بالغري ولكنه منعقد ألن ن
  وكذلك إذا رغب املشتري يف الفسخ لغرض سلعة أجود منها مبثل مثنها أو مثلها بدون ذلك الثمن 

  والسوم على السوم أن يطلب السلعة بزيادة على ما استقر األمر عليه بني املتساومني قبل البيع
ه خفي قد ال يعرفه كل واحد خبالف النجش فان حترمي اخلداع جلي يف وإمنا حيرم على من بلغه اخلرب فان حترمي

  الشرع 
مث قالت املراوزة اخلطبة على اخلطبة أيضا حمرمة كالسوم ولكن سكوت الويل مث كاإلجابة على أحد القولني كما 

  ذكرناه يف النكاح والسكوت يف البيع ال حيرم السوم 
فهم الرضا بالقرينة يف املسألتني فيحرم ذلك بعد فهم الرضا باإلجابة فيهما وقال العراقيون ال فرق بل التعويل على 

  وهذا أفقه 

  الثالث هنى صلى اهللا عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد

  
  وهو أن يأيت البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إىل بيعه رخيصا فيقول له البلدي اتركه عندي ألغايل يف بيعته 

م ملا فيه من اإلضرار بالغري والبيع إذا جرى مع املغاالةمنعقد وهذا إذا كانت السلعة مما تعم احلاجة فهذا الصنيع حمر
إليها فان كانت سلعة مما ال تعم احلاجة إليها وكثرت األقوات واستغين عنه ففي التحرمي وجهان يعول يف أحدمها 

  ضرر على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر ويف الثاين على معىن ال

  الرابع قوله صلى اهللا عليه وسلم ال تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة باخليار بعد أن يقدم السوق

  
  وصورته أن يستقبل الركبان ويكذب يف سعر البلد ويشتري بأقل من مثن املثل فهو تغرير حمرم ولكن الشراء منعقد

ان يعول يف أحدمها على عموم النهي ويف اآلخر على معىن مث إن كذب وظهر الغنب ثبت اخليار وإن صدق فوجه
  الضرر 

فجامع هذه املناهي يرجع إىل عقد ال خلل فيه ويتضمن إضرارا وألجله هنى عليه السالم عن االحتكار وهو ادخار 



ماء األقوات للغالء وهنى عن التسعري الن تصرف اإلمام يف األسعار حيرك الرغبات ويفضي إىل القحط وقال العل
  يكره بيع السالح من قطاع الطريق وبيع العصري من اخلمار ألنه إعانة على املعصية واإلضرار 

  اخلامس هنى عن التفريق بني الوالدة وولدها يف البيع

  
  والظاهر أن الوالد يف معىن الوالدة وال يتعدى إىل غريمها من األقارب ويف اجلدة احتمال

  فيما بعد البلوغ وفيما بني السنني وجهان  مث خيتص مبا قبل التمييز فال جيري
ويف فساد هذا البيع قوالن أحدمها ال ألن النهي راجع لألضرار فيحرم وال يفسد البيع إذ ال خلل يف نفسه والثاين 

  أنه ال ينعقد الن التسليم تفريق وهو حمرم واملمنوع شرعا كاملمتنع حسا فيلحق بالعجز عن التسليم 
لسالح من أهل احلرب قال األصحاب هو باطل ألهنم ال يعدون إال لقتالنا فالتسليم إليهم ويقرب من هذا بيع ا

  إعانة حمرمة وفيه وجه آخر أنه حمرم وينعقد كالبيع من قطاع الطريق وهو منقاس ولكنه غري مشهور 

  القسم الثاين من املناهي ما محل على الفساد

  
يت سبقت يف الباباألول أو ألنه مل يبق للنهي متعلق سوى العقد وذلك إما لتطرق خلل إىل األركان والشرائط ال

  منفصال عنه فحمل على الفساد وهي مثانية 

  األول هنيه عن بيع حبل احلبلة وله تأويالن

  
  أحدمها أن يبيع بثمن إىل اجل وهو وضع نتاج الناقة فإنه اجل جمهول يطرق جهال إىل الثمن 

  ود على عادة العرب وهو بيع ما ليس مبملوك وال مقدور وال معلوم والثاين بيع نتاج النتاج قبل الوج

  الثاين هنيه عن بيع املالقيح واملضامني

  وامللقاح هو ما يف بطن األم 
  واملضامني ما هو يف أصالب الفحول فهي غري مقدورة وال معلومة 

  الثالث هنيه عن بيع املالمسة وله تأويالن

  
فهو مبيع منك وهو باطل النه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه أن  أحدمها أن يقول مهما ملست ثويب

  جيعل اللمس بالليل يف الظلمة قاطعا للخيار ويرجع ذلك إىل تعليق اللزوم وهو غري نافذ 



  وهنى عن بيع املنابذة وهو يف معىن املالمسة فالنبذ كاللمس 
  ينعقد هبا البيع عندنا  وقيل معناه أن تتنابذ السلع وتكون معاطاة وال

  الرابع هنى عن بيع احلصاة

  
وهو أن جيعل رمي احلصاة بيعا أو يقول بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت أو بعت من األرض 

  إىل حيث تنتهي حصاتك فالكل فاسد ملا سبق من املعاين 

  نياخلامس هنيه عن بيعتني يف بيعة ذكر الشافعي رضي اهللا عنه تأول

  أحدمها أن تقول بعتك بألفني نسيئة أو بألف نقدا أيهما شئت أخذت به فاخذ بأحدمها فهو فاسد النه إهبام وتعليق 
واآلخر أن تقول بعتك عبدي على أن تبيعين فرسك وهو فاسد النه شرط ال يلزم ويتفاوت بعدمه مقصود العقد 

  اه أن يشترط فيه قرضا وقد هنى مطلقا عن بيع وشرط وكذلك هنى عن بيع وسلف ومعن

  السادس هنى عن مثن الكلب واخلمر

  
  وهو معلل بالنجاسة فيتعدى إىل كل جنس عندنا 

  وصحح أبو حنيفة رمحه اهللا شراء اخلمر للمسلم بوكالة الذمي إذا باشره الذمي وهو وكيل 

  السابع هنى عن بيع ما مل يقبض

لئ بالكالئ وسيأيت تفصيله وهنى عن بيع الغرر وعن بيع وعن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان وعن بيع الكا
  اللحم باحليوان وقد ذكرناه وقد هنى عن مثن عسب الفحل وذلك النه غري مقدور على التسليم 

  الثامن هنى عن بيع وشرط

  
عد العقد فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط يف البيع واملفهوم من تعليله انه إذا انضم شرط إىل البيع بقيت معه علقة ب

يتصور بسببها منازعة ويفوت بفواهتا مقصود العاقد وينعكس على أصل العقد فيحسم الباب ومل يكن حمذور هذا 
  النهي منفصال عن العقد فيدل على فساده أو فساد الشرط ال حمالة 

ن تنتفع به ويستثىن من هذا األصل حال اإلطالق ستة شروط األول أن يشترط ما يوافق العقد كقوله بعت بشرط أ
  وتتصرف كما تريد ال يبقى علقة 

وكذلك إذا قال أال يأكل إال اهلريسة وال تلبس إال اخلز وما ال غرض فيه النه ليس فيه علقة يتعلق هبا نزاع يتغري به 
 غرض فهو هذيان ساقط وهذا استثناء عن صورة اللفظ ولكنه منطبق على املعىن املفهوم الثاين شرط اخليار ثالثة أيام



  فما دونه بشرط أن يكون معلوما وان ال يكون زائدا 
وسببه احلاجة لكثرة الغبينة وعرف ذلك بنص األحاديث الثالث شرط املهلة يف الثمن إىل ميقات معلوم عرف ذلك 

بالنص ويتأيد ذلك باحلاجة العامة الرابع شرط الوثيقة يف الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة عرف ذلك بالنص 
بعموم احلاجة لكي يعرف الكفيل بتعيينه واملرهون بتعيينهأن الغرض يتفاوت به وال يشترط تعيني الشهود إذ  ويعلل

  ال يتفاوت الغرض وهل يشترط تعيني من يعدل الرهن على يده فيه وجهان 
  فيه  ولو عني الشهود فهل يتعني فيه وجهان أحدمها يتعني كالكفيل والثاين ال كتعيني امليزان إذا ال أرب

  فان قلنا ال يتعني فال يفسد به العقد بل هو الغ ال يتأثر العقد به 
  ولو شرط أن يكون املبيع رهنا بالثمن 

قال الشافعي رضي اهللا عنه البيع مفسوخ قال األصحاب ذلك يبىن على قولنا البداية يف التسليم بالبائع او فان قلنا 
  ريان باملشتري أو يتساويان ليكون الشرط مغريا مقتضى العقد البداية بالبائع أو جيب التسليم عليهما فيتخ

وتعليله أن التسليم إذا وجب عليه مبقتضى العقد فاشترط أن يكون البيع رهنا يف يده على الثمن فقد غري مقتضى 
  العقد يف إجياب التسليمفيفسد 

طالن الن يد البائع يد ضمان وليس يد وان قلنا البداية باملشتري فوجهان أحدمها الصحة إذ ال مانع والثاين الب
  املرهتن يد ضمان بل يد أمانة فهما ضدان فال جيمع بني حكميهما يف حال واحدة واألول أظهر 

مث هذه الشروط إذا صححت فلو امتنع املشتري عن الوفاء بالكفيل والرهن واإلشهاد ثبت له اخليار يف البيع ولو 
  ثال فيجرب أم خيري بني القبول وبطالن اخليار فيه تردد ذكره صاحب التقريب أجاب فامتنع البائع من قبول الرهن م

ويثبت اخليار مهما تلف املرهون قبل التسليم وكذلك إذا خرج العني املعني للرهن معيبا وهو مل يطلع عليه ولو تلف 
  بعد القبض يف املرهون فال خيار 

  ر يف اصل البيع وجهانولو اطلع بعد فواته يف يده على عيب ففي ثبوت اخليا
  أحدمها ال النه مل يتمكن من الرد 

  والثاين نعم إذ بان أن ما سبق مل يكن وفاء بامللتزم 
فان قيل فهذه الشروط لو فسدت جبهالة أو غريها أو ذكر شرطا ليس يف هذه األقسام املستثناة وحكم بفسادها 

   فهل يفسد العقد وتبقى علته وذلك يف األجل واخليار وغريه
  ويف شرط الوثيقة قوالن ووجه الفرق أهنا أمور مستقلة منفصلة ففسادها ال يوجب فساد العقد بل يلغو 

واالقيس األول النه عليه الصالة والسالم هنى عن بيع وشرط واملقصود بالنهي البيع فليفسد العقد مبطلق النهي 
  األجل والن ما يستقل بنفسه إذا ضم إىل العقد تأثر به فاشبه اخليار و

وحكى صاحب التقريب والشيخ أبو علي نصا غريبا أن البيع ال يفسد بالشرائط الفاسدة بل يلغو الشرط كما يف 
النكاح وحكاه أبو ثور أيضا عن الشافعي وهو بعيدة اخلامس مما استثين عن النهي شرط العتق يف املبيع ملا روى أن 

ياؤك لصببت هلم مثنك صبا فقال السادة ال نفعل ذلك إال بشرط بريرة قالت هلا عائشة رضي اهللا عنها لو باعك أول
أن تعتقك ويكون الوالء لنا فذكرت عائشة رضي اهللا عنها ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة 

عز والسالم اشتري واشترطي هلم الوالء مث قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا 
  وجل يف خطبة طويلة فأذن يف ذلك وال يأذن يف باطل وأنكر هذا التكليف عليهم مع اإلذن يف اإلجابة 

وخرج بعض األصحاب قوال أن شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة وهو القياس وهو مذهب أيب حنيفة ولكنه ال 



  وجه له بتأييد القول الغريب به وهو أن العقد صحيح والشرط فاسد 
ل احلديث انه إذن يف العقد والشرط أما العقد فصحيح واما الشرط فغري الزم ولكن كان يثق بعائشة أهنا تفي وتأوي

  بالشرط تكرما وهذا أوىل كي ال يكون مناقضا للقياس والتأويل بالقياس غري ممنوع
  ونص الشافعي رمحه اهللا على ما ذكرناه وهو موافقة احلديث يف تصحيح الشرط والعقد 

  ملصري إىل فساد العقد فال يعقل له وجه مع احلديث حبال ولو قال به قائلون أما ا
والتفريع به على النص يف صحة الشرط فعلى هذا لو شرط الوالء للبائع فوجهان أحدمها يصح وله الوالء لقصة 

  بريرة رمحها اهللا وانه عليه الصالة والسالم ال يأمر بفساد 
عد عن القياس واحتمال تقدير مساهلة من الشارع يف هذه املشارطة أهون من تشويش والثاين املنع فانه يف غاية الب

  قاعدة القياس 
  وهذا أيضا يشوش التعلق بالنص يف اصل الشرط فليقبل النص مجلة وتفصيال 

  فان قيل العتق املستحق بعد صحة الشرط ملن هو 
التزم العتق بشرطه فاشبه النذر ومنهم من قال هو قلنا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو حق اهللا تعالىكأنه 

  حق البائع النه ثبت بشرطه 
  ويبتىن عليه ثالثة أمور 

  أحدمها أنه هل تثبت له املطالبة 
  فان قلنا حقه فنعم وان قلنا حق اهللا تعاىل فوجهان 

 انه هل يسقط اللزوم أصحهما انه ميلك الطلب إذ ثبت بشرطه وتعلق به غرضه وان كان هللا تعاىل فيه حق الثاين
  بعفوه 

وان قلنا حق اهللا تعاىل فال وان قلنا حقه فوجهان إذ رب احلق ال يقبل اإلسقاط إفرادا كاألجل ويطرد هذا يف عفو 
  مستحق الكفيل والرهن 

  وعلى االحتمالني ال جيري إعتاق املشتري إياه عن الكفارة لتعلق استحقاق الغري به 
  من اإلعتاق ذكر صاحب التقريب قولني الثالث إذا امتنع املشتري

  أحدمها ثبوت اخليار للبائع كما يف االمتناع من الكفيل والرهن 
  والثاين انه جيرب على العتق كما جيرب املوىل على الطالق 

  وهذا يلتفت على انه حق اهللا تعاىل فال وجه إلسقاطه بفسخ البائع وال بإجازته ورضاه بعدم العتق 

  فرع

  
بد قبل اتفاق العتق فقد تصدى تفويت حق البائع من العتق إىل غري بدل أو إجياب بدل بعد زوال ملكه لو مات الع

  وسالمة الثمن له 
  فاختلف األصحاب منهم من قال يفسخ العقد فيسترد الثمن ويضمن املشتري القيمة حذارا عن ارتكاب حمال 

فيغرم املشتري قدر التفاوت بني قيمته مع الشرط ومنهم من قال االنفساخ بعد القبض من غري سبب أيضا حمال 
  وقيمته دون الشرط 



والثالث أن الغرم ال بد منه ولكن يغرم مثل نسبة هذا التفاوت من الثمن ال من القيمة بعينها وهذا أعدل الوجوه 
 عني واىل ما السادس إذا شرط يف البيع وصفا ناجزا ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده وذلك ينقسم إىل ما يرجع إىل

  هو وصف حمض 
  أما الوصف احملض فيصح شرطه كقوله بعت العبد على انه كاتب أو خباز مث أن اخلف ثبت له اخليار 

أما ما يرجع إىل العني كقوله بعت اجلارية على أهنا حبلى وكذا البهيمة ففيه قوالن أحدمها البطالن النه يرجع إىل 
بعت اجلارية ومحلها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة ووجه األول أن  شرط إدراج احلمل يف البيع فكأنه قال

  احلمل كالوصف يف احليوان
أما إذا شرط يف الشاة أن تكون لبونا منهم من قال هو كوصف احلرفة والكتابة فانه ليس بشرط وجود اللنب يف 

  احلال فاللنب يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللنب من مثرهتا 
  هو كاحلمل فيخرج على القولني ومنهم من قال 

  ولو شرط حشو يف اجلبة فهو من قبيل احلمل وأوىل بالصحة الن احلشو يعلم وجوده واحلمل يتردد فيه 
  ولسنا نشترط رؤية حشو اجلبة على قول منع بيع الغائب الن اجلبة قد تقصد على هذا الوجه 

  النه صار وصفا وتبعا وكذلك ال نشترط أن يرى من الدار كل ضبة وسلسلة على باب 
  أما إذا قال بعتك هذه الصربة على أهنا ثالثون صاعا فالشرط صحيح فان خرج كذلك فال كالم 

  وان زاد مل يصح يف الزائد ويف الباقي خيرج على قويل تفريق الصفقة 
  وان نقص ففي صحته يف ذلك القدر خالف يلتفت على ما إذا قال بعت منك هذه النعجة فإذا هي رمكة

ففي قول يعول على اإلشارة ويف آخر يعول على العبارة وامنا صححنا الشرط ومل نفسد العقد يف األصل الن كثرة 
  الصيعان يف حكم الوصف للصربة 

  فروع ثالثة

  
أحدها إذا قال بعتك ومل يذكر الثمن فسد واملبيع مضمون يف يد املشتري أن قبضه وان مل يذكر الثمن الن البيع 

  ه طلب عوض يقتضي مبطلق
وان قال بعتك بال مثن فهل ينعقد هبة ذكر القاضي قولني أحدمها نعم النه أفاد معناه وهو التمليك جمانا والثاين ال 

  الن اللفظ متهافت فان البيع يقتضي مثنا 
 فان قلنا مل ينعقد ففي الضمان على املشترى إذا قبض وجهان أحدمها جيب ككل شراء فاسد والثاين ال الن علة

  الضمان انه مل ينزل عنه إال ببدل فلريد إليه او بدله وها هنا نزل عنه جمانا 
  الثاين إذا استثىن محل احليوان عن البيع ففيه وجهان 

  أحدمها الصحة كما لو كان الولد حرا فان بيع أالم صحيح على الظاهر 
  والثاين ال الن املبيع معرض لغرر بسبب غري املبيع 

تريت منك هذا الزرع بدينار على أن حتصده ليمن أصحابنا من قال يفسد النه شرط فعال يف عقد الثالث إذا قال اش
  فكأنه يبغي منه فعال مع املبيع 

ومنهم من قال ال بل معناه اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على حصاده بدينار فالدينار مثن واجرة فهو مجع 



  الصفقة يف اجلمع بني خمتلفات األحكام بني اإلجارة والبيع فيخرج على قويل تفريق 
فان جوزنا اجلمع بني البيع واإلجارة على اجلملة فهذا يلتفت على اصل آخر وهو أن أحد شقي عقد اإلجارة على 

العمل يف الزرع جرى قبل ملك الزرع واالستئجار على العمل يف ملك الغري غري جائز فيخرج على وجهني فيما إذا 
بعتك ثويب هذا بألف فقال العبد قبلت واشتريت النه جرى إجياب البيع قبل أن صار العبد أهال قال لعبده كاتبتك و

  للبيع منه ولكن تأخر القبول عنه واملسألة حمتملة 
هذا متام القول يف الشرائط الفاسدة وما فسد منها وافسد العقد قبل اللزومفان امللك وان مل ينقل ها هنا أال أن 

  اصلة فال ينقلب صحيحا باحلذف يف مدة اخليار وال يف جملس العقد خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا املقابلة بالعقد ح
  وكذلك اجلهالة املفسدة إذا رفعت يف اجمللس مل ينتفع 

أما الشرط الصحيح إذا احلق بالعقد يف اجمللس كاخليار واألجل أو زيادة الثمن واملثمن ففيه وجهان أحدمها املنع 
وم والثاين انه يصح الن اجمللس كأنه حرمي العقد وأوله وهذا يفسده قولنا أن حذف اجلهالة يف اجمللس كما بعد اللز

ال يغين فيعلل هذا التفريع على قولنا امللك غري منتقلفقبل العوض والزيادة والنقصان وهذا أيضا مشكل على قياس 
  مذهب الشافعي رمحه اهللا يف املنع من إحلاق الزوائد والشروط

  لباب الرابع يف فساد العقد النضمام فاسد إليه وهو املعروف بتفريق الصفقة وذلك له ثالث مراتبا

  املرتبة األوىل

  أن جيري يف االبتداء كما لو باع ملكه وملك الغري يف صفقة واحدة فسد يف ملك الغري ويف ملكه قوالن 
   أحدمها الصحة الن الصحيح مل يتأثر بالفاسد فال يفسد مبساوقته

  والثاين الفساد لعلتني 
أصحهما أن الصحيح تأثر به إذ صار ما خيصه من الثمن جمهوال ومجيع املستحق مثنا ينبغي أن يعلم وحصة ملكه من 
اجلميع مل يعرف مبلغه فصار كما إذا قال بعت منك عبدي هذا مبا خيصه من األلف لو وزع عليه وعلى قيمة عبد 

  فالن 
دة إذا فسدت يف بعض مسمياهتا مل تقبل التبعيض وهذه العلة توجب الفساد حبكم التفريق يف والثانية أن الصيغة املتح

  النكاح أيضا
وان عللنا جبهالة العوض مل جيز يف الرهن واهلبة إذ ال عوض فيهما وال يف النكاح فان اجلهل فيه بالعوض ال يفسد 

ه يعلم أن النصف مشترى بالنصف والثلث بالثلث وال فيما تتناسب أجزاؤه كعبد مشترك انفرد أحدمها ببيعه فان
  وكذا يف سائر األجزاء املتناسبة 

  وان فرعنا على الصحة ثبت اخليار للمشتري فإن فسخ فذاك وان أجاز فبقسطه من الثمن 
وفيه قول آخر انه خيرب بكل الثمن حذارا من أن يكون مبلغ الثمن املستحق غري معلوم وكأن هذه زيادة فاسدة مل 

  قبل العوض كالعيب وهو بعيد ت
والصحيح أن البائع ال خيار له وان أجيز بقسط من الثمن النه سلم له كل بدل ملكه هذا إذا باع مملوكا 

ومعصوبا فان ضم إىل اململوك حرا فاخلالف مرتب والفساد أوىل إذ تقدير قيمة احلر أبعد فإن ضم إليه مخرا أو 
  لفساد أوىل إذ ال بد من تقدير صفة خلقته ملعرفة القيمةخنزيرا أو كلبا فمر به على احلر وا

  مث إن صححنا فقد قيل يقدر اخلنزير نعجة واخلمر خال ليمكن تقوميه وهو بعيد 



  بل األصح أن تقدر قيمته على حاله عند من له قيمة عنده 
على القول الضعيف يف أن  أما إذا ضم إىل الصحيح غائب جمهول ال مطمع يف معرفة قيمته فيتعني إبطال العقد إال

  اإلجازة جتري بكل الثمن فأما إن أجزنابقسطه مل نعرف مبلغه حبال 
فان قيل قطعتم بالبطالن فيما إذا قال بعتك عبدي مبا خيصه من األلف لو وزع على قيمته وقيمة عبد آخر عينه 

  وترددمت يف هذه املسألة فما الفرق 
احلال عند العقد بطل العقد إذ ال فرق هكذا قاله الشيخ أبو حممد وامنا اخلالف  قلنا إن كان املتعاقدان عاملني حبقيقة

عند اجلهل إذ قد ظنا أن مبلغ الثمن معلوم حالة العقد وللظن تأثري يف أمثاله كما سبق يف نظائره يف فصول علم 
  املبيع وال وجه إال ما ذكره الشيخ أبو حممد رمحه اهللا 

   الدواماملرتبة الثانية التفريق يف

  وذلك بأن يتلف أحد العبدين قبل القبض على وجه ينفسخ فيه ففي االنفساخ يف الباقي قوالن مرتبان على العلتني 
  والصحيح انه ال ينفسخ الن اجلهل حمذور يف االبتداء والعقد اآلن قد استقر وعلى هذا يأخذ الباقي بقسطه 

  د سبق مقتضيا للتوزيع وقول التكميل ها هنا يف هناية الضعف ألن العقد ق

  التفريع

  
إن جوزنا تفريق الصفقة يف الدوام فلو اشترى عبدين ووجد بأحدمها أو هبما عيبا وأراد إفراد واحد بالرد وهو 

  املعيب فله ذلك 
  ولو أراد ردمها جاز أيضا وان كان املعيب واحدا النه مل يسلم له كل املشترى 

  معيبني  وفيه وجه انه ال يردمها إال إذا كانا
وال خالف يف أنه لو أراد رد نصف عبد مل جيز الن التبعيض عيب يف حق البائع وان فرعنا على القول اآلخر فليس 

  له إفراد أحد العبدين بالرد أن رضي البائع فوجهان 
  أقيسهما املنع الن استحالة تفريق الصفقة الواحدة ال ختتلف بالتراضي 

  يعلل بتضرر البائع برجوع بعض املبيع إليه والثاين اجلواز وكأن هذا القائل
ولو كان الثاين تالفا فهل ميهل عذره يف إفراد القائم فيه وجهان فان منعناه فلو ضم قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه 

  فيه خالف مرتب على ما إذا أراد ضم ارش العيب احلادث إىل املبيع ورده بالعيب القدمي 
  النقصان يف حكم تابع والعبد مستقل بنفسه فال جيعل تابعا للقائم وها هنا أوىل باملنع الن 

  فرع

  
  لو حكمنا برد قيمة التالف ضما اىل القائم فتنازعا يف مقداره فالقول قول املشتري النه الغارم واالصل براءة ذمته 

الن أحدمها أن القول قول ولو تلف أحد العبدين قبل القبض وقلنا يرد البائع ما خيصه دون الباقي فتنازعا ففيه قو



  البائع النه الغارم برد بعض الثمن 
والثاين بل القول قول املشتري النه الذي يسلم بعض الثمن للباقي واملنازع يرجع إىل مزيد فيه يدعيه البائع وينكره 

  املشتري 

  املرتبة الثالثة أن جيمع بني عقدين خمتلفي احلكم يف الفسخ واالنفساخ

  
ع أو النكاح والبيع أو الصرف والسلم الذي ينفسخ بالتفرق قباللقبض مع غريه مما ال ينفسخ به أو كاإلجارة والبي

السلم يف جنس واحد إىل آجال أو يف أجناس إىل اجل واحد فيه قوالن مرتبان على املرتبة الثانية وأوىل بالصحة إذ 
  آحاد هذه العقود صحيحة فال مانع يف اجلمع يف احلكم 

أن انفساخ العقد يف البعض لو جرى النفسخ الباقي وذلك مترقب فان العقود املتفرقة ال تنتظم  ووجه الفساد
  أحواهلا يف املآل فجعل املتوقع كالواقع وهذا بعيد جدا 

  فان قيل إذا كان سبب الفساد تفرقا واقعا يف صفقة متحدة فبم يعرف احتاد الصفقة وتعددها 
عوض احتدت الصفقة وتتعدد بتعدد البائع قطعا وكذا بتعدد العوض فإذا قال قلنا إن احتد البائع واملشتري وال

  اشتريت عبدك بدينار واستأجرت جاريتك بدرهم كانت الصفقة متعددة 
فإذا قال اشتريت العبد واستأجرت اجلارية بدينار فعند ذلك تتحد ويف التعدد بتعدد املشتري مع احتاد البائع وصيغة 

حدمها القياس على البائع والثاين الفرق فان املشتري كالقائل الثاين على اإلجياب السابق العقد والعوض قوالن أ
  فالنظر إىل من منه اإلجياب أما إذا احتد الوكيل وتعدد املوكل أو على العكس فثالثة أوجه 

  أحدها النظر إىل الوكيل فانه العاقد
  والثاين إىل املوكل فانه من يقع العقد له 

النظر يف الشراء إىل الوكيل النه الذي يتعلق به العقد ظاهرا ويف البيع إىل املوكل النه سفري ال يتعلق به والثالث أن 
  حكم 

  التفريع

  
إن قلنا يتعدد بتعدد املشتري فلو قال لرجلني بعت منكما فقبل أحدمها دون اآلخر ففيه وجهان أحدمها الصحة 

  للتعدد 
على اخلطاب وقد التبس جواهبما مجيعا وهذا بعيد إذ نص الشافعي رضي اهللا  والثاين املنع الن اجلواب غري منطبق

  عنه على انه لو خالع زوجتيه فقبلت إحدامها صح مع أن فيه معىن التعليق واملعلق بصفتني ال حيصل بإحدامها 
ح وإن وال خالف أنه لو قال لواحد بعت منك هذين الصاعني بدرهم فقال اشتريت أحدمها بنصف درهم ال يص

  فرعنا فعلى جواز تفريق الصفقة للخلل يف القبول وعدم مطابقته للخطاب 
وقطع الشيخ أبو علي بأنه لو قال لعبده زوجت منك أميت فقبل إحدامها صح النكاح وفرق بينه وبني البيع وال 

سد إليه فان ينقدح فيه فرق من حيث انتظام اجلواب واخلطاب ولكن النكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فا
غايته أن يكون ضم الفاسد إليه كشرط فاسد والنكاح ال يفسد به ولعله رأى تعدد الصفقة بتعدد الزوجة فان 



  منصبها منصب العاقد ال منصب املبيع
إال أن هذا التعليل ختدشه مسألة وهي انه لو اصدق امرأتيه عبدا مث بان الفساد يف نكاح إحدامها قال الشيخ أبو 

اخليار على اليت صح نكاحها يف نصف العبد حىت ينفسخ ويسلم مهر املثل حىت ال يتبعض عليه العبد  علي للزوج
  قال وعرضت هذا على القفال فارتضاه 

وال تنفك هذه املسألة عن احتمال فإن املرأتني كاملشتريني للعبد فال يبعد تعدد الصفقة هبما وسنذكر انفراد أحد 
  تعاىل  املشتريني بالرد إن شاء اهللا

  وال خالف أن أحد املشتريني لو وىف نصيبه من الثمن وقلنا الصفقة متعددة تسلم إليه حصته من املبيع 
  وان قلنا الصفقة متحدة فهما كاملشتري الواحد 

وفيه إذا سلم بعض الثمن خالف والظاهر انه ال يسلم إليه شيء من املبيع وان كان ينقسم كاحلنطة مثال ما مل يسلم 
  الثمن متام 

  وفيه وجه أنه يسلم بقدره ألن الثمن متوزع على املبيع ال كالدين يف حق املرهون 
فأما إذا كان ال ينقسم فال خالف يف أنا ال نكلفه املهايأة يف قدر ما سلم مثنه ألن حق اجلنس ضعيف ال حيتمل 

  التسليم واالسترداد ولذلك يبطل باإلعارة 

  وجوازه القسم الثاين يف بيان لزوم العقد

  
  وهو أهم ما يذكر بعد بيان صحته وفساده واألصل يف البيع اللزوم واجلواز بأسباب خاصة فنعقد فيها ثالثة أبواب 

  الباب األول يف خيار اجمللس 
  الباب الثاين يف خيار الشرط 

  يف خيار النقيصة
  الباب األول يف خيار اجمللس وفيه فصالن

  الفصل األول يف جماريه

  
  قوله عليه السالم املتبايعان كل واحد منهما على صاحبه باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار  واألصل فيه

  قيل معناه أال بيعا شرطا فيه اخليار فال يلزم بالتفرق 
وقيل معناه أال بيعا شرط فيه نفي خيار اجمللس فيلزم بنفسه عند قومه وملا ثبت خيار اجمللس باحلديث اختص بالبيع 

يسمى بيعا من الصرف والسلم واإلشراك أن شرك بينه وبني غريه بان يقول أشركتك يف هذا البيع وهو فكل ما 
  مستعمل يف البيع وكذلك التولية والصلح ثبت فيه اخليار قطعا 

  ويستثىن أربع مسائل 
  األوىل بيع شرط فيه نفي خيار اجمللس وفيه ويف نفي خيار الرؤية

  والعيب ثالثة أوجه 
  م العقد وصحة الشرط أحدها لزو



  والثاين فساد العقد لفساد الشرط 
  والثالث أن الشرط الغ والعقد باق على مقتضاه 

  الثانية كل بيع يستعقب عتقا كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده ال خيار فيه النه ليس عقد مغابنة 
ليه السالم لن جيزي ولد والده حىت جيده مملوكا وقال أبو بكر االودين يثبت اخليار يف شراء القريب واستدل بقوله ع

  فيشتريه فيعتقه فيدل على تعلق العتق باختياره وهو ضعيف
الثالثة إذا باع مال الطفل من نفسه فقد قيل ال خيار النه ال يعقل يف الواحد اجتماع وتفرق والصحيح ثبوت اخليار 

مبفارقة جملس العقد أم ال ينقطع أال بصريح اإللزام النه  النه يف معىن شخصني نعم اخلالف يتجه يف أن خياره ينقطع
  مالزم نفسه أبدا مث الشك يف انه يثبت له خياران واحد له على طفله وواحد لطفله عليه 

  الرابعة بيع الغائب وفيه وجهان أحدمها أنه كسائر البيوع 
  تمعان يف عقد واحد واألول أظهر والثاين ال النه بصدد خيار الرؤية وكل واحد منهما خيار يشتهى فال جي

  فان قلنا يثبت فوجهان أحدمها عند العقد وهو القياس 
  والثاين عند الرؤية إذ قبلها ال يتصور حقيقة الرضا 

أما النكاح والرهن واهلبة والكتابة وكل عقد جائز من اجلانبني أو من أحدمها فال خيار فيها ألهنا ليست يف معىن 
  يسمى بيعا إال يف سبعة أمور  البيع وكذلك كل ما ال

أحدها اإلجارة ويف ثبوت خيار اجمللس والشرط فيها ثالثة أوجه وجهاإلثبات أهنا صنف من البيوع ووجه املنع أنه 
يؤدي إىل تعطيل املنافع فمدة اخليار خبالف البيع ويف الثالث يثبت فيه خيار اجمللس إذ الغالب انه يتصرم على قرب 

  فعة خبالف خيار الشرط فال وزن لتلك املن
  واملسابقة إذا قلنا إهنا الزمة من اجلانبني يف معىن اإلجارة ولكنها أبعد عن البيع قليال 

  أما اإلجارة الواردة على الذمة فيثبت فيها اخليار إذ ال حيذر فيها فوات منفعة واإلجارة بيع حتقيقا 
  تداء بيع الثاين اإلقالة ويثبت فيها اخلياران على قولنا أهنا اب

الثالث احلوالة وفيها وجهان على قولنا حكم املعاوضة غالب على االستيفاء ووجه املنع أن وجود معىن االستيفاء 
  غري منكر وان كان مغلوبا 

  الرابع اهلبة بشرط الثواب إن قلنا تنعقد بيعا ففيها وجهان كاخلالف يف أهنا هل تفيد امللك قبل القبض 
ت فيها خيار الشرط على األصح النه ال مدخل للفظ فيه ويف خيار اجمللس على قولنا إنه بيع اخلامس القسمة وال يثب

  خالف وان كان قهريا فالوجه إلثبات اخليار أصال 
السادس الشفيع إذا بذل عوض املشفوع فما دام يف جملس بذل العوض هل يتخري يف الرجوع وهي معاوضة حمققة 

  وجهان  ولكنه قهري ال يتعلق باللفظ فيه
  وال يثبت خيار الشرط حبال 

  السابع الصداق واملشهور انه ال يثبت فيه اخلياران 
وحكى الصيدالين قولني النه عقد مستقل بنفسه ال ينفسخ النكاح بفسخه فكل هذه املسائل منشأ التردد فيها 

  التردد يف أهنا هل هي يف معىن البيع الشتماهلا على املعاوضة واملغابنة 

  فرع



  
عاقد يف الصرف إذا الزم يف اجمللس مث فارق قبل القبض انفسخ العقد وعصى أن فارق دون إذن صاحبه فانه ابطل ال

  عليه حقا الزما 
وقال الشيخ أبو حممد ال يعصى الن علة القبض قائمة فال يلزم وال يثبت اللزوم قبل القبض ما دام يف اجمللس وان 

  جرى صريح اإللزام 
  إن كان ينفسخ بفوات القبض والظاهر أنه يلزم و

  الفصل الثاين يف قواطع اخليار وهو قول أو فعل

  
  أما القول فهو كل ما يصرح به كقوهلما اخترنا والتزمنا ورفعنا اخليار أو ما يتضمنه كالعتق والبيع على ما سيأيت 

من حيث إنه أثبت  وان انفرد أحدمها وقال التزمت مل يسقط خيار صاحبه ويسقط خياره على األصح وفيه وجه
  هذا اخليار للمتبايعني مجيعا فال يستقل به أحدمها 

  أما الفعل فهو االفتراق وذلك بالشخص والروح والعقل 
  أما التفرق بالشخص فهو أن يفارق صاحبه اىل حد لو استقر فيه عدا خارجني عن جملس التخاطب 

  قا يف مشي أو سفينة دام اخليار إىل االفتراق مث يبطل خيار القاعد أيضا النه قادر على مساوقته ولو تساو
وفيه لطيف أنه ال يزيد على ثالثة أيام فانه منتهى أمد الشرع يف جواز البيع وختصيص اجمللس ها هنا جرى بناء على 

  الغالب 
مات  أما التفرق بالروح فهو باملوت وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على بقاء اخليار للوارث ونص يف املكاتب إذا
يف جملس العقد أنه وجب العقد فمن األصحاب من تكلف فرقا وهو أن اخليار للوارث واملكاتب ال وارث له 

  والسيد ليس وارثا حتقيقا فانقطع خيار اجمللس مبوته إذ مل ميكن نقله
  ومنهم من قال يف املسألتني قوالن منشؤمها أن املفارقة بالروح هل تنزل منزلة املفارقة بالشخص 

  نهم من قطع بالبقاء يف املسألتني للوارث وللسيد ألنه حق مقصود فال يبطل باملوت كخيار الشرط وم
نعم ينقدح اخلالف يف أن الوارث إذا بلغه اخلرب يدوم خياره بدوام جملس بلوغ اخلرب أم هو على الفور من حيث إن 

   التفرق باملوت أبطل اجمللس وبقي جمرد احلق فثبت اختياره على الفور
والوجه اآلخر أن احلق إذا بقي بقي بوصفه ومثل هذا اخلالف جار فيما إذا مات وقد بقي من مدة خيار الشرط يوم 

وبلغ الوارث اخلرب بعد تصرم ذلك اليوم أن بقية املدة هل تبقى يف حقه من حيث إ تعني إبقاء احلق فوصف املدة 
  واجمللس بعد جريان االختصاص فيه قد بطل 

احلي فينقطع خياره أيضا إن قطعنا خيار صاحبه وإال فيبقى ويدوم إىل أن يستويف الوارث خيار نفس إذا أما العاقد 
بلغه اخلرب فإذا بطل خيار الوارث بطل خياره إذ ذاك وإال فال وقيل إن احلي ال يتصرف باخليار بالفسح واإلجارةقبل 

   بلوغ اخلرب إىل الوارث كي ال ينفرد أحد العاقدين وهو بعيد
  ولو أكره أحدمها على اخلروج أو محل قهرا ففيه وجهان يقربان من املوت 

  وقيل إنه ينقطع بسقوط خياره إن كان مفتوح الفم فإنه قدر على الفسخ وال وجه له فإن صدمة احلال قد تدهشه 
يكره على اخلروج وان  مث إذا نفينا خياره فمهما عاد إىل اختياره كان كالوارث يبلغه اخلرب وال فرق بني أن حيمل أو



  فرقنا يف اليمني على قول ألن هذا حكم منوط بصورة املفارقة وذلك يتعلق باحلنث واملخالفة وللقصد فيه مدخل 
وأما املفارقة بالعقل بأن جن أحدمها أو أغمي عليه فالظاهر أن اخليار يبقى للقيم والويل وال يبطل مبفارقته بعد اجلنون 

  ت أنه ينقطع إذ هذا اخليار بعيد عن قبول النقل وقد تعذر إبقاؤه للعاقد وفيه وجه خمرج من املو

  فرع

  
إذا تنازع املتعاقدان يف التفرق وجاءا متساوقني وقال أحدمها مل أفارقه بعد ويل اخليار فالقول قوله إذا األصل عدم 

القول قول مدعي الفسخ ألنه  التفرق ولو تنازعا فقال أحدمها فسخت يف اجمللس وأنكر اآلخر قال صاحب التقريب
  تصرف يستبد به وقال غريه القول قول اآلخر ألن العقد والتفرق معلومان وهو يدعي فسخا فعليه إثباته

  الباب الثاين يف خيار الشرط وفيه فصالن

  األول يف حكمه يف نفسه ومدته وفيه مسائل مخسة

  األوىل يف آخر مدته

  
ثبت على خالف القياس حلاجة دفع الغبينة إذ كان حبان بن منقذ خيدع يف  وال يزيد على ثالثة أيام عندنا ألنه

  البيعات فشكا أهله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له قل ال خالبة واشترط اخليار ثالثة أيام 
  وقال أبو سيف ال حصر فيه أصال 

  رفته وقال مالك يتعذر به إال فيما ال يطلع عليه يف ثالثة أيام مما تغمض مع

  الثانية أول مدته وفيه وجهان

  
أظهرمها أنه حيسب من وقت العقد والثاين أنه حيتسب من وقت التفرق ألن اجلمع بني خيارين متجانسني ال يعقل 

وألن الشارط يبغي اإلثبات لنفسه يف وقت يقتضي العقد لزومه وعلى هذا فلو صرح بشرط ابتدائه من وقت العقد 
  انبىن على املعنيني 

  ن عللنا مبطلق إرادته ظاهرا فقد تغري بالتصريح وإن عللنا بأن اجتماع املتماثلني ال يعقل مل يثبت هذا الشرط فإ
  وعلى األول لو صرح باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهر البطالن ألنه يصري جمهول األول 

از ولو خصصا أحد اخليارين باإلسقاط مل يسقط مث إذا اجتمع اخلياران فريتفعان بقوهلما ألزمنا وأسقطنا اخليار اجلو
  اآلخر 

والوجهان وهو أن يعترب من وقت العقد يف أول مدة األجل يف الثمنجاريان الن اخليار أيضا يفيد قطع املطالبة وهو 
 أوىل بأن حيتسب من أول العقد ملا بينهما من االختالف وأما مدة اإلجازة أن حكمنا بثبوت خيار الشرط فيها ففي

  ابتدائها أيضا هذان الوجهان واألصح أنه من وقت العقد 



  الثالثة معرفة قدر املدة اليت ال بد منها

فلو أجل اخليار مبجهول فسد ومل ينقلب صحيحا باحلذف بعده وكذلك لو أهبم بأن أثبت اخليار يف أحد العبدين ال 
  بعينه 

  لصفقة يف اجلمع بني خمتلفي احلكم ولو شرط اخليار يف واحد معني من عبدين فيخرج على تفريق ا

  الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور اخلصم وقضاء القاضي خالفا أليب حنيفة

  
  وهل يؤثر يف دفع امللك وبقائه للبائع فيه ثالثة أقوال

  أحدها أنه ال يزول ملك البائع وهو مذهب أيب حنيفة ألن الرضا مل يتكامل مع الشرط اخليار 
يزول إذ ثبت اخليار على خالف القياس دفع الغبينة فيثبت بقدر الضرورة وال حاجة إىل إخراج البيع عن  والثاين

  كونه مفيدا بسببه 
  والثالث التوقف فمن استقر األمر عليه بينا ملكه يف االبتداء 

  اخلامسة إذا شرط اخليار لثالث ثبت له وهل يثبت هلما وفيه وجهان

  
   أحدمها ال اتباعا للشرط

والثاين بلى لعلتني إحدامها أن مطلق الشرط يبىن على الثبوت للثالث بطريق النيابة فعلى هذا فلو صرح بالنفي انتفى 
والثانية أن ثبوته للغري ال يعقل استقالال بل هو بطريق النيابة ضرورة فعلى هذا لو صرحا بالنفي مل يعقل الثبوتللثالث 

يف العقد بشرط اخليار إذا أطلق شرط اخليار ففيه ثالثة أوجه أحدها أنه يثبت  دون الثبوت هلما أما الوكيل املأذون
  للموكل النه وقع العقد له والثاين للوكيل النه العاقد والثالث هلما مجيعا 

وأما خيار اجمللس فيختص بالوكيل قطعا النه احلاضر فلو كان املوكل يف اجمللس حجر على الوكيل يف اخليار فإن قلنا 
االمتثال رجع حقيقة اخليار إىل املوكل وإن قلنا ال ميتثل فإنه من لوازم السبب السابق وهذا وإن كان بعيدا  عليه

  أيضا ففيه تأمل للناظر 

  الفصل الثاين يف حكم اخليار يف الطوارئ يف مدته

  
  والنظر يف الزيادات والتصرفات والوطء والتلف 

  كسب يسلم ملن حكمنا له بامللك يف حالة احلصول يف آخر األمر فاملتصلة منها تابعة واملنفصلة كالولد وال
فإن اقتضى تفريع أقوال امللك احلكم بامللك يف حالة احلصول دون آخر األمر أو على العكس فوجهان منشؤمها 

  تعارض النظر إىل احلال واملآل 

  أما التصرفات



  
وصدر من البائع نفذ ألن عتقه فسخ وهو مستبد به وإن  فالعتق إن صدر من املنفرد باخليار نفذ وإن كان اخليار هلما

صدر من املشتري ال بإذن البائع فإن قلنا ال ملك له مل ينفذ وان قلنا امللك له فوجهان يقربان من القولني يف عتق 
  وجهان الراهن إذ للبائع حق متعلق بالعني الزم فان قلنا ينفذ فالظاهر أنه ال يبطل خيار البائع ولكن يف فائدته 

  أحدمها أنه يفسخ العقد ويرجع إىل القيمة إذ العتق ال مرد له 
  والثاين انه يرد العتق وكأنه نفذ بشرط أال يرد

  وقيل إن خيار البائع يبطل النه ال يقاوم قوة العتق كحق املرهتن من االختصاص والبيع كالعتق 
ال يتجه إبطال خيار البائع بل يتعني أن يسلط على ويف صورة اخلالف وجه مرتب عليه وأوىل بأن ال ينفذ وإن نفذ ف

فسخ البيع الثاين واألول إن شاء إذ البيع حيتمل الرد وان قلنا ال ينفذ العتق والبيع فهل ينفذ بإجازة البائع أما البيع 
  فال فإنه ال يقبل الوقت ويف العتق خالف 

ذ فيه وجهان وهل جيعل التصرف املردود إجازة من وإن قلنا ينفذ فيستند إىل وقت العتق أو من وقت اإلجازة ينف
  املتصرف يف جانبه فيه وجهان إذا فهمنا انه إجازة النه واقع من ضرورته والرد جرى حلق الغري 

  فرع

  
  لو اشترى عبدا جبارية واخليار للمشتري فله أن يستبد بعتق أيهماشاء على البدل النه مستبد بالفسخ واإلجازة 

  ا قال أبو حنيفة يعتقان وهو متناقض ألنه مجع بني الفسخ واإلجازة فالوجه الترجيح فلو أعتقهما مجيع
  وحكى الشيخ أبو علي وجها أهنما يتدافعان كاجلمع بني أختني يف النكاح 

واختار ابن احلداد وهو األصح انه يرجح جانب العبد النه إجازة للعقد فهو أوىل من الفسخ والن الصحيح أن 
  العبد ملكه 

  منهم من قال اجلارية أوىل الن الفسخ أقوى من اإلجازة و
ولو فرعنا على أن امللك يف زمان اخليار للبائع وهو بعيد يف هذه الصورة فتكون اجلارية معتقة أوىل الجتماع امللك 

  وسلطان الفسخ 
  ي اهللا عنه عليه أما الوطء إن صدر من البائع وله خيار فال حد وال مهر وال حترمي النه فسخ نص الشافعي رض

  وخرج بعض أصحاب اخلالف وجها من إهبام العتق بني أمتني وانه ال يكون فسخا كما لو وطئ إحدى األمتني 
  ومن أصحابنا من قال تعرض بالوطء للتحرمي وان جعلناه فسخا إذ كان من حقه أن يفسخ مث يطأ 

متأخر عنه وقال لو رأينا الوطء رجعة ألحللناه يف وقطع الشيخ أبو حممد بنفي التحرمي جلريان امللك مع الوطء غري 
  الرجعية

أما املشتري فهو كالبائع يف اإلباحة وكونه إجازة إن مل يكن للبائع خيار وان كان له خيار حرم الوطء وحصلت 
  اإلجازة من جانبه على األصح 

  وقيل انه حيمل من جانبه على االمتحان كاخلدمة 
جانب البائع أيضا وان كان مبرأى منه وهو ساكت فوجهان إذ السكوت عليه مع ولو وطئ بإذن البائع لزم من 

  خطره حضور دليل على الرضا 



  وأما احلد فساقط للشبهة واملهر حكمه حكم الكسب 
فإن جرى اإلحبال مع الوطء فحرية الولد ونسبه ثابت للشبهة وقيمة الولد هلا حكم الكسب واملهر وأمية الولد هلا 

  أوىل بالتنفيذ ألنه فعل وقيل خالفه ألن العتق حرية منجزة والترتيب متقادم حكم العتق و
وأما تلف املبيع فان كان يف يد البائع انفسخ العقد وان كان يف يد املشتري وقلنا امللك للبائع انفسخ العقد الن بقاء 

  امللك أقوى من بقاء علقة اليد 
  ساخ بقاء علقه اخليار للبائعوان قلنا أن امللك للمشتري فوجهان ووجه االنف

  وحيث قلنا ال ينفسخ ففي بقاء اخليار وجهان 
  أحدمها أنه ال يبقى لفوات املعقود عليه فيضاهي فوات الرد بالعيب عند فوات املبيع 

  والثاين يبقى ألن الرد يعتمد املردود وها هنا اخليار يقوم بالعقد والعقد قائم 
املشتري ويعترب يوم القبض أو التلف حكمه حكم املستعار إن قلنا امللك للبائع وان قلنا ينفسخ وجبت القيمة على 

  وان قلنا امللك للمشتري يعترب حالة التلف وان كان قبله ملكا له فإن قيل مباذا ينقطع اخليار 
يم مع قلنا مبا يدل على الرضا من البيع والعتق واهلبة مع القبض وكل تصرف مزيل للملك وكذلك باهلبة والتسل

  الولد وان كان خيار الرجوع ثابتا الن ذلك استدراك بعد ثبات امللك 
وال ينقطع اخليار باهلبة قبل القبض وال بالبيع بشرط اخليار إن قلنا انه ال يزيل امللك وال بالعرض على البيع واإلذن 

  ية الضعف يف البيع فانه هم دون اإلمتام خبال ف الوصية فإهنا تنقطع بالعرض على البيع لغا
  وال ينقطع اخليار بالتسليم والتسلم وال باالستخدام وركوب الدابة وينقطع بالوطء على الصحيح

واألظهر أنه ينقطع باإلجارة والتزويج وقد تنخل منه أن الوصية أضعف من البيع بشرط اخليار وحق الشفعة والرد 
  بالعيب أضعف من الوصية النقطاعها بالتأخري 

  اهلبة فال حيصل إال بالتصريح ويف حصوله باإلعتاق خالف وأما الرجوع عن 
  فهذه مراتب احلقوق واهللا أعلم وأحكم 

  الباب الثالث يف خيار النقيصة 
  

وما سبق كان ثابتا على طريق التشهي وهذا اخليار ال يثبت إال بفوات أمر مظنون ينشأ الظن فيه من التزام شرطي 
  أو قضاء عريف أو تغرير فعلي 

  ر فيه ينقسم إىل بيان األسباب املثبتة واملوانع املبطلة والنظ

  السبب األول االلتزام الشرطي

  
وهو األصل وما عداه ملحق به فمهما شرط وصفا يتعلق بفوات نقصان مالية لكونه خبازا أو كاتبا أو متجعد 

  الشعر وغريه فإذا فقد ثبت اخليار للمشتري 
ككونه مشوه اخللق ألغى الشرط ولزم العقد كأن شرط ما فيه غرض وال  وان شرط ما ال غرض فيه وال مالية فيه

  مالية كالثيابة يف اجلارية والكفر يف العبد وهو يف بالدنا ففيه تردد ووجه ظاهر 



  السبب الثاين العيب

  
وهو كل وصف مذموم اقتضى العرف سالمة املبيع عنه غالبا وقد يكون ذلكبنقصان وصف أو زيادته وقد يكون 

  صان عني كاخلصي أو زيادته كاإلصبع الزائدة نق
واخلصي وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصود ويتعلق به مالية وإهنا الزيادة اجلب باخلرب لغرض آخر حصل به 

  فلم ينفك عن نقصان 
يب يف العبيد والبول يف الفراش والبخر الذي ينشأ من تغيري املعدة والصنان الذي خيالف العادة وال يقبل العالج ع

  واإلماء خالف أبو حنيفة يف العبيد 
  واعتياد األباق والسرقة والزنا عيب فيهما 

  وقال أبو حنيفة الزنا هو عيب يف اإلماء دون العبيد واحتباس احليض عيب يف اجلواري 
يف نفس  وكون اجلارية أختا للمشتري أو ولده ليس بعيب وإن اقتضى ذلك حترمي الوطء أو حصول عتق ألنه نقص

  اجلارية 
  وثقل اخلراج يف الضيعة واعتياد اجلند النزول يف الدار عيب فيهما لقلة الرغبات بسببه 

وشق األذن يف الشاة ليس بعيب إن مل مينع األجزاء يف األضحية وحيث مينع أحلقه صاحب التقريب باخلصي ألن فيه 
  فوات غرض

بض فأما ما حدث بعد القبض فال يرد به إال إذا استند إىل هذا كله يف عيب تقدم وجوده على العقد أو على الق
سبب قدمي كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقيل إن كان يف يد البائع فهو من ضمانه وإن قتل يف يد املشتري فهل هو 

  من ضمان البائع فيه وجهان 
ووجه كونه من ضمان البائع قيام وان كان عاملا حال العقد بردته فوجهان مرتبان وأوىل بأال يكون من ضمان البائع 

  علقة الردة السابقة يف الوجود على العقد أو القبض 
  فإن قلنا ال ينفسخ فله أرش التفاوت بني املرتد واملسلم إن كان جاهال عند العقد 

  فان قيل هال أبطلتم بيع املرتد وهو هالك حكما 
  الية يف احلال حمققة والعود إىل اإلسالم ممكن قلنا حكى الشيخ أبو علي وجها أنه باطل ولكنه بعيد ألن امل

نعم يف العبد املستحق قتله يف قطع الطريق وجه نظر أظهر منه أنه ميتنع بيعه إذ ال حميص من القتل والظاهر صحة 
بيعه أيضا نظرا إىل احلال أما إذا مات العبد مبرض تقدم على البيع ففيه طريقان منهم من أحلقه بالردة يف كونه من 

  ضمان البائع ومنهم من قطع بأنه من ضمان املشتري إذ املرض يتزايد والردة يف حكم الشيء الواحد 
  فأما إذا استحق قطع يده يف السرقة فقطع بعد القبض 

إن قلنا إن املرتد من ضمان البائع فهذا أيضا من ضمانه حىت يطالب بأرش التفاوت بني األقطع والسليم عند تعذر 
الرد وان قلنا ليس املرتد من ضمان البائع فليس له ها هنا إال التفاوت بني عبد استحق قطعه وبني الرد وإال فله 

  املنفك عن هذا االستحقاق 
  واالقتراع بعد القبض بتزويج سابق على العقد حكمه حكم القطع 

  السبب الثالث التصرية وفيه فصالن



  األول يف حد السبب

  
وال الغنم ومن اشتراها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها ثالثة إن رضيها أمسكها قال عليه السالم ال تصروا اإلبل 

  وان سخطها ردها ورد معها صاعا من التمر 
  ومعىن التصرية أن يشد إخالف الناقة ليجتمع فيها اللنب فيظن املشتري غزارة اللنب 

ن استند إىل قرينة حالية حىت ينزله منزلة ولو ختلفت الناقة بنفسها ففيه وجهان مستندمها أن سبب اخليار فوات ظ
  ظن السالمة إذا استند إىل العرف أومستنده تغرير العاقد بفعله ونزوله منزلة التزامه حىت ينزل منزلة شرط الغزارة 

  وكل قائل يتشوف إىل التقريب من اصل متفق عليه من خيار العيب أو خيار احللف واألخري أوىل 
لو لطخ ثوب العبد باملداد خميال انه كاتب أو صرى ثدي اجلارية أو حفل األتان أو  وقد اختلف األصحاب فيما

  علف الدابة حىت ربا بطنها وخيل أهنا حامل 
  ووجه التردد أن اعتقاد صفة الكتابة مبجرد املداد كاعتقاد احلمل بكرب البطن لقصور يف العقل 

  ال يرى ثديها غالبا فال يقصد هبا التغرير  وأما األتان فلبنها جنس وان قصد الجل اجلحش واجلارية

  الفصل الثاين يف حكم السبب

  
  وفيه مسائل ثالثة 

  إحداها أن اخليار على الفور أن عرف التصرية بعد ثالثة أيام وان اطلع قبله فوجهان أفقههما أنه على الفور 
  يان التصرية قبله غالبا والتقدير يف احلديث حممول على مهلة النظر للمعرفة إذ ال يتحقق عرفان جر

الثانية الواجب صاع من التمر بدال عن اللنب الذي كان يف الضرع لدى العقد فان قيل هال وجب رد العني أو املثل 
أو القيمة قلنا ال الن عني اللنب ال تبقى غالبا وان بقى فيمزج بأجزاء اجتمعت يف الضرع بعد جريان العقد إىل متام 

رد املثل الن القدر إذا مل يكن معلوما مبعيار الشرع كانت املقابلة من باب الربا وإمنا قدر احللب وإمنا مل يكلف 
بالتمر ال من جنس النقد لفقد النقد غالبا والن التمر يشارك اللنب يف املالية وكونه قوتا وهو قريب منه إذ يؤكل معه 

  يف بالدهم 
انه لو رد الشاة املصراة بعيب آخر سوى التصرية رد صاعا من نعم ولفهمهم هذا املعىن نص الشافعي رمحه اهللا على 

  التمر ألجل اللنب 
  نعم قال قائلون جيب صاع من التمر أبدا وان زادت قيمته على قيمة الشاة مثال بعيدا 

ومنهم من قال أن زادت على الشاة أو على نصفها مل توجب كمال الصاع فأنا نعلم انه عليه السالم قدر به النه 
ع يف ذلك الوقت قريبا من قيمةاللنب اجملمع يف الضرع فعلى هذا يعدل بالقيمة فيقدر قيمة شاة وسط وقيمة صاع وق

  وسط يف أكثر األحوال 
  فإذا قيل هو عشر الشاة مثال أوجبنا من التمر ما قيمته عشر الشاة 

  الثالثة لو أخرج بدل التمر زبيبا أو قوتا آخر ففيه تردد 
وفيق ومنهم من رآه يف معناه سواء كما يف صدقة الفطر وقد ورد يف بعض ألفاظ املصراة لفظة منهم من اتبع الت



احلنطة وترددوا أيضا يف أن صاعا من التمر هل جيب يف رد اجلارية املصراة إذا رأينا ردها فمن صائر إليه تعبدا وممن 
  قائل إن لبنها على حاله غري مقصود 

  يف الضرع وهو بعض املعقود عليه فهال خرج رد الشاة دونه على تفريق الصفقة فإن قيل إذا فات اللنب الكائن 
قلنا ال النه ال يقابله قسط من الثمن على رأي فهو يف حكم وصف ال يوجب زواله عيب الباقي خبالف العيب 

  احلادث 
قة فإنه املختار سيما يف وان قلنا يقابله قسط من الثمن فال وجه ملخالفة احلديث فليؤيد به قول جواز تفريق الصف

  الدوام 

  القسم الثاين يف مبطالت اخليار ودوافعه وهي مخسة

  املانع األول شرط الرباءة من العيوب

  
  وقد قضى عثمان رضي اهللا عنه برباءة البائع عن كل عيب مل يعلمه دون ما علمه وكتمه 

ل يف آخر الباب لوال أثر عثمان رضي اهللا عنه وكالم الشافعي رضي اهللا عنه يدل يف ابتداء الباب على موافقته وقا
لكان القياس أن يربأ عن اجلميع أوال يربأ عن اجلميع فقال األصحاب كالم الشافعي رضي اهللا عنه مردد بني ثالث 

  احتماالت فهي ثالثة أقوال
  جب اإلطالق بالتصريح أحدها أنه يربأ ألن مستند اخليار أنه ملتزم للسالمة مبطلق العقد عرفا وقدرا وقد انتفى مو

ومنهم من علل ذلك باحلاجة خلفاء العيوب حىت خصص فريق باحليوان لكثرة عيوبه وقطعوا يف غريه ببطالن الشرط 
  ومنهم من سوى 

والثاين أنه ال يربأ الن هذا خيار ثبت شرعا فال ينتفي شرطا وألنه إبراء عن جمهول ال يدرى وعلى العلتني انبىن 
   عيبا وابرأ عنه خالف فيما إذا عني

والثالث انه يربأ عما مل يعلمه الن احلاجة متحققة فيه دون ما كتمه واختلفوا على هذا يف أن ما تيسر االطالع عليه 
  هل يلحق مبا علمه لتقصريه يف عدم البحث 

د سببه واختلفوا يف أن قول صحة الشرط هل جيري يف عيب حيدث بعد العقد وقبل القبض من حيث انه بعد مل يوج
  مث مهما فسد هذا الشرط ففي فساد العقد به قوالن نبهنا عليهما فيما قبل 

  املانع الثاين من الرد التقصري

  
  وذلك بالتأخري واالنتفاع 

  فان كان العاقد حاضرا فلريد عليه كما اطلع على العيب يف احلال
  بادرا وليخربه بالرد وان كان غائبا فليشهد على الرد اثنني فان عجز فليحضر جملس القاضي م

  فان رفع إىل القاضي واخلصم حاضر فمقصر 
  وان كان الشهود حضورا فرفع إىل القاضي فوجهان إذ يف الرفع إىل القاضي مزيد تأكيد 



ولو كان املعيب دابة فركبها يف طريقه إىل القاضي أو عبدا فاستخدمه بطل حقه وكذلك إن محل الدابة إكافا أو 
عثر على العيب وال جيب حل العذار فهو يف حمل التسامح وكذلك لو عسر سوق دابة  سرجا فليحطمها كما

  وقودها جاز الركوب وعلى اجلملة مدرك التقصري العرف وذلك ظاهر 

  فرع

  
إذا بطل حقه بالتقصري فال أرش له خبالف ما لو تعذر الرد بسبب ولكن لو تراضيا على األرش مع إمكان الرد ففيه 

ن ذلك جائز إذ احلق ال يعدومها والثاين ال إذ ال تقابل سلطنته اخليار بعوض وما فات بالعيب قوبل وجهان أحدمها أ
بغرامة عند عسر الرد لضرورة العجز عن تدارك احلق بطريق أقرب منه واملعىن باألرش حيث نوجب أن يعرف قدر 

 عشر الثمن والقيمة معتربة ملعرفة النقصان بسبب العيب وينسب إىل متام القيمة فإن كان عشر القيمة رجع إىل
  النسبة ال إلجياب عينها 

  املانع الثالث هالك املعقود عليه

  
حسيا بالتلف أو حكما بالعتق واالستيالد فإذا اطلع بعد الفوات فال رد إذال مردود وتعني احلق يف األرش وهو جزء 

  ع أم يتوقف على طلبه فيه تردد من الثمن كما سبق وهل يربأ عن ذلك اجلزء من الثمن مبجرد االطال
وميل القاضي إىل انه ال يتوقف على الطلب خبالف ما لو قدر على الرد فان الفسخ ال حيصل دون طلبه ومن 

األصحاب من قال كما بقي له طريق الرضا باملعيب بكل الثمن مع البقاء يبقى له ذلك بعد الفوات فال بد من 
  الطلب 

  لثمن وطلب املشتري األرش فهل يتعني حقه يف عني الثمن أم جيوز للبائع اإلبدال فان قيل لو كان قد استوىف ا
قلنا فيه تردد لألصحاب إذ حيتمل أن يقال املعيب يف مقابلة كل الثمن إن رضي به وإال فهو يف مقابلة بعضه فيخرج 

ريت ولكن جوز ذلك مهما ذلك البعض عن املقابلة وتعني الستحقاقه وهو ظاهر كالم األصحاب وكأن املقابلة تغ
  استند إىل سبب يف اصل العقد وان كان ال جيوز ذلك بالتراضي عند إحلاق زيادة بالثمن بعد اللزوم 

وحيتمل أن يقال هذه غرامة وكأن البائع جعل معيبا مللك املشتري إذ العقد الواحد ال يقتضي مقابلتني يف حالتني 
م عيبه يستحل وطأها ولو كان جزء منه لغرض العود إىل بائع اجلارية ويشهد له أن مشتري اجلارية بعبد معيب يعل

  لو اطلع على عيب العبد ال ورث توقعه شبهة وهذه املباحثة من دقيق الفقه فلتفهم

  فرع

لو تلف أحد العوضني يف بيع العبد باجلارية فمن وجد عيبا بالقائم رده ورجع إىل قيمة املعوض الفائت اعتمادا يف 
  قيام املردود الرد على 

ولو اشترى عبدين فتلف أحدمها وقلنا ميتنع إفراد أحد العبدين بالرد لتفريق الصفقة رجع باألرش والقيمة املعرفة 
  لنسبة االرش حيث يرجع إىل االرش قيمة يوم العقد أو قيمة يوم القبض فيه ثالثة أقوال 



  أحدها يوم العقد فانه يوم االستحقاق 
  نه يوم الضمان والثاين يوم القبض ال

  والثالث اقل القيمتني نظرا جلانب املشتري 

  املانع الرابع زوال امللك عن البيع

  
  مينعه من الرد يف احلال فلو عاد إليه بان باع فرد إليه بالعيب فله الرد على األول الن العائد هو امللك األول 

على األوجلاز وان ابتدأ باألول ورد عليه فوجهان وان عاد إليه ببيع مستأنف فإن رد على األخري حىت إذا رد عليه 
وكذلك لو عاد إليه هببة فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز إذ يف البيع قدر على الرد على الثاين حىت يرد على األول 

  بعد العود إليه بالرد 
لصداق بالطالق ويف ومنشأ الوجهني أن الزائل العائد كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد وجيري ذلك يف رجوع شطر ا

رجوع البائع إىل السلعة بعد إفالس املشتري بالثمن فمن قائل رد ما اشترى كما اشترى ومن قائل ليس هذا امللك 
الذي ينقصه ما استفاد منه بل استفاده باهلبة وإمنا ذلك امللك قد زال ومل يعد فصار كما إذا فات مث إذا منعناه من 

ك يف ملك الغري وامتنع الرد يف احلال ولكن قلنا لو عاد لقدر على الرد ففي جواز الرد ثبت له االرش وان كان ذل
املطالبة باالرش يف احلال لوقوع احليلولة وجهان يقربان من القولني يف شهود األموال إذا رجعوا الن احليلولة واقعة 

  يف احلال  يف املسألتني وتوقع الوصول إىل أصل احلق مرجو فيهما واألصح جواز طلب البدل

  فرعان

  
أحدمها لو رضي املشتري الثاين بالعيب فاألصح أن لألول املطالبةباالرش فان تربع غريه عليه ال يلزمه التربع على 

  غريه 
الثاين إذا كان عوض املردود خارجا عن امللك وعائدا فاألصح أن ذلك ال يضر وجها واحدا الن عود ذلك جيري 

  تلف لرجع إىل قيمته جربا له واآلن هو بعينه قائم فهو أوىل بأن يكون جائزا  قهرا فريجع إىل عينه وألنه لو

  املانع اخلامس العيب احلادث

  
مينع من الرد بالعيب القدمي الن جانب البائع أيضا يصان عن الضرر احلادث كما صني جانب املشتري عن القدمي 

أو يغرم البائع أرش العيب القدمي حىت ال يرد فإن  فمسلك التدارك أن يضم املشتري أرش العيب احلادث إليه ويرد
  اتفقا على أحد املسلكني فذاك وان تنازعا يف التعيني فثالثة أوجه 

  أحدها أن البائع متبوع الن األصل أال يلحقه درك أصال إال إذا مل يتضرر 
  والثاين املشتري متبوع الن األصل إن متام الثمن ال يلزمه إال مببيع سليم 

لث أن من يدعو إىل ارش العيب القدمي أوىل ألن استرداده يستند إىل اصل العقد أما ملك االرش عن العيب والثا



  احلادث فجديد ال مدخل له يف العقد 
  فان قيل لو زال العيب احلادث بعد اخذ االرش عن القدمي هل يعود حقه يف الرد

  اجزة قلنا فيه وجهان أحدمها بلى إذ االرش مأخوذة للحيلولة الن
  والثاين ال لوقوع الرضا بالعيب فان مل يقبض بعد ولكن قضى القاضي باالرش فوجهان مرتبان وأوىل بأن يعود احلق 

  أما إذا مل يطلع حىت زال العيب احلادث فاملذهب جواز الرد بالعيب القدمي 
  هذا إذا مل يكن للعيب احلادث أمد ينتظر زواله 

  هة إذا طرأت على اجلارية فانه عيب فإن كان له أمد كعدة الوطء بالشب
  فلو اطلع على العيب ومل يرد يف احلال منتظرا زواله ففيه وجهان 

  أحدمها أنه يبطل حقه إذ قدر على طلب االرش 
  والثاين ال لكونه معذورا يف االنتظار 

  فروع ثالثة

  
تعيب بالنزع وليس يلزم البائع قبول أحدها لو أنعل الدابة مث اطلع على العيب فلينزع النعل ولريده إن كان ال ي

النعل وان كان يعيبه فله الرد وعلى البائعقبول النعل فانه تابعا ولو قال املشتري ال امسح بالنعل وأطلب االرش مل 
  يكن له ذلك فإنه كاحملتقر يف مؤنة الرد 

املشتري وهو حمتمل أما إذا  نعم تردد األصحاب يف أن ذلك إعراض عن النعل أو متليك حىت لو سقط فهو للبائع أو
  صبغ الثوب وزادت قيمته فله الرد بالعيب القدمي إن مل يطلب قيمة الصبغ وليس للبائع االمتناع 

وان طلب قيمة الصبغ فهل جيب على البائع ذلك مع رد الثمن وجهان والفرق إن النعل تابع والصبغ مقصود وال 
  يسمح به 

حادث فتعود األوجه الثالثة يف أن متليك أرش عيب حادث أوىل أم غرم أرش فإن قلنا ال نكلفه قيمته فهو كعيب 
  العيب القدمي 

ومل يذهب أحد إىل أن املشتري يبقى شريكا بالصبغ ألن املشتري يتضرر بذلك خبالف الغاصب إذا صبغ فإنا نبقيه 
  شريكا وال نلتفت إىل تضرره لعدوانه

  ا برد نصيبه قوالن أما إذ اشترى رجالن عبدين ففي انفراد أحدمه
ووجه املنع تفريق الصفقة إن قلنا إهنا تتحد مع تعدد املشتري أو عيب التبعيض على البائع إذا عاد إليه النصف وإذا 

  عللنا هبذا جوزنا الرد فيما ال ينقصه التبعيض 
بعيض ويطالب بقيمة واملقصود أنا لو منعناه من األفراد فاشترى نصيب شريكه واخذ برد الكل دافعا عنه ضرر الت

  النصف فهل جيرب البائع عليه فيه وجهان كما يف الصبغ 
الثاين اشترى حليا وزنه ألف درهم بألف حدث به عيب انكسار واطلع على عيب قدمي فلو ضم إليه أرش العيب 

  احلادث السترد ألفا ورد ما يزيد عليه وهو عني الربا 
لف بعد حط االرش يف مقابلة األلف فهو ربا فقال ابن سريج هذا عقد ولو كلف البائع أرش العيب القدمي لصار األ

تعذر إمضاؤه فينفسخ ويسترد الثمن وال ترد احللي بل يغرم قيمته غري معيب بالعيب احلادث بالذهب إن كان 



  احللي من الفضةأو بالفضة إن كان من الذهب فرارا من ربا الفضل 
  يف الثمن ويتعني املقابلة بأخذه  وهذا يستمد مما نفرد من أن االرش يتعني

وقال صاحب التقريب بل يغرم البائع أرش العيب القدمي فإن ذلك األرش غرم يف مقابلة العيب وكأن البائع هو 
  املعيب وهذا إشارة إىل أنه ال يتعني يف الثمن 

احللي ومها متوازيان وهذه وقال العراقيون بل يغرم املشتري أرش العيب احلادث ويرد وال مقابلة إال بني الثمن و
  غرامة عيب حدث يف يد املشتري مضمونا 

وهذا أيضا بعيد الن االرش كالبدل عن ذلك اجلزء من املعقود عليه الذي فات بالعيب حىت يرد الفسخ عليه 
ملعقود فتتناوله املقابلة فتحصلنا على احتمالني يف حقيقة كل واحد من األرشني وأنه غرم مبتدأ أم هو من مقابلة ا

  عليه واملشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما مجيعا 
الثالث إذا قور البطيخ وكسر اجلوز والرمان والبيض واطلع على عيب باطن فإن زاد يف الكسر على حاجة املعرفة 

  جه فعيب حادث وإن اقتصر فثالثة أو
  أحدها أنه عيب حادث وهو ظاهر النص

  والثاين أنه يرد من غري أرش إذ يستحيل أن يبطل رده بطريق االطالع واالطالع سبب الرد 
  والثالث وهو األعدل أن استقالله بالرد ال يبطل ولكن يضم أرش الكسر حىت ال يتضرر البائع أيضا 

  قال الشافعي رضي اهللا عنه يسترد كمال الثمن  أما إذا مل يبق له بعد الكسر قيمة كالبيضة املذرة
فقال األصحاب معناه انه يسترد أرش النقصان ولكن أرش النقصان كمال الثمن إذا مل يبق له قيمة وفائدته أن 

  القشرة تبقى خمتصة باملشتري فتبقى الطريق عنهما 
الم الشافعي رضي اهللا عنه والقشرة والوجه أن يقال تبني أن العقد باطل إذ ورد على غري متمول وهو تأويل ك

  خمتصة بالبائع فإن فرض له قيمة قبل الكسر للنقش ولعب الصبيان فقد بطلت املالية اآلن 
فإن قلنا إن طريق االطالع من عهدة البائع حىت ال جيب به أرش فها هنا أيضا ينقدح معه استرداد متام الثمن وجيعل 

   كأنه مل يشتر إال ما بقي بعد اإلطالع
  وإن جعل ذلك من ضمان املشتري فال ينقدح معه استرداد متام الثمن 

  هذا متام القول يف لزوم العقد وجوازه واختتام القسم بثالثة فصول 

  الفصل األول يف حقيقة الرد والفسخ

  
  وهو عندنا رفع العقد من وقته ولذلك مل ميتنع الرد بالعيب بالزوائد املنفصلة وال بوطء الثيب 

  بو حنيفة رمحه اهللا هو رفع للعقد من أصله وألجله خالف يف وطء الثيب والزوائد املنفصلة وقال أ
  أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان 

أحدمها أنه رفع من أصله ألن العقد بعد ضعيف مل يتكامل وعلى هذا نقول الزوائد احلاصلة قبل القبض تنقلب 
  بالفسخ إىل البائع 

  كما بعد القبض وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشتري  والثاين انه رفع من وقته
  فإن قلنا تنقلب بالفسخ إىل البائع فله حبس الزوائد للثمن إذا قلنا له حبس املبيع النه يتوقع التعلق به 



  وان قلنا تسلم للمشتري فليس له فيه حق احلبس 
  ري كما بعد القبض فان قيل وما وجه رجوع الزوائد إىل ملك البائع وقد حدثت يف ملك املشت

قلنا ألجله قال فريق ال يرجع إليه والقائل اآلخر يتعلق مبا روي انه عليه السالم سئل عن غلة املبيع تسلم للمشتري 
بعد الفسخ وبعد القبض فقال اخلراج بالضمان أي هو على خطر الضمانبالقبض فالغنم بالغرم ومفهومه أنه ال يسلم 

  قبل القبض له 
يتبع القياس ويقول ذلك علة ملنع الرجوع ذكره لقطع استبعاد السائل وقبل القبض ال يرجع لعلة والقائل األول 

  أخرى وهو أنه حدث من ملكه واحلكم قد يعلل بعلتني 

  الفصل الثاين يف حقيقة اإلقالة وفيه قوالن

  
  جيوز  اجلديد أنه فسخ الن اللفظ ينبئ عنه وألنه جائز قبل القبض ويف املسلم فيه والبيع ال

  والقدمي أنه بيع جديد وليس له وجه وان تكلفنا له تقريرا يف كتاب البسيط يف املذهب 

  فرع

  
  لو كان املبيع تالفا ففي جواز اإلقالة على اجلديد وجهان 

أحدمها املنع كالرد بالعيب فانه ميتنع بعد الفوات والثاين اجلواز فإن العقد معتمد الفسخ وهو قائم والرد يعتمد 
  ردود وهو هالك امل

فإن كان اهلالك أحد العبدين ففي جواز اإلقالة وجهان مرتبان وأوىل باجلواز إذ القائم يستتبع اهلالك وإن كانا 
  قائمني فأراد إفراد أحدها بالفسخ فليلتفت على تفريق الصفقة 

  واملذهب جوازه ال سيما يف الدوام 

  الفصل الثالث يف النزاع يف الرد بالعيب

  
  ل املشتري هذا العيب قدمي وقال البائع بل هو حادث فالقول قول البائع الن األصل السالمة ولزوم العقد فإذا قا

فلو حلف مث جرى الفسخ بعده بتحالف فأخذ يطالب املشتري بأرشه وزعم أين أثبت حدوثه بيميين مل منكنه الن 
  حيلف اآلن على أنه ليس حبادث ميينه صلحت للدفع عنه فال يصلح لشغل ذمة املشتري بل للمشتري أن 

مث قال الشافعي رضي اهللا عنه حيلف أين بعته وما به عيب فقال املزين بل يزيد ويقول بعته وأقبضته وما به عيب فقال 
األصحاب أراد الشافعي رضي اهللا عنه ما إذا مل يدع املشتري إال عيبا قبل العبد فيكفيه ميني على مطابقة ضد 

  الدعوى 
   ليلي كيف حيلف على البت ما به عيب فلعله كان ومل يعرفه فليحلف على نفي العلم قال ابن أيب

قال األصحاب بل حيلف على البت كما قال الشافعي رمحه اهللا كما يشهد على امللك واإلعسار ونفي وارث سوى 



عتماد حظ أبيه فال احلاضر وكل ذلك على النفي يعرف بطول اخلربة بل أمر اليمني أسهل ولذلك ثبت احللف على ا
  يشهد به 

  فإذا مل يعرف عيبا جاز له أن يطلق اليمني ألجل احلاجة 

  فرع

  
لو توافقا على وجود بياضني بالعبد أحدمها قدمي واآلخر حادث وقد زال أحدمها وتنازعا يف أن الزائل هو القدمي أو 

   احلادث فدعوامها على التعارض والقول قول البائع ألن األصل هو اللزوم

  القسم الثالث من كتاب البيع يف حكمه قبل القبض وبعده

  والنظر يف القبض يتعلق بثمرته وحكمه مث بصورته وكيفيته مث بصفته يف الوجوب واإلجبار عليه 

  النظر األول يف مثرته وحكمه وله حكمان

  احلكم األول نقل الضمان

  
  قبل القبض على معىن أنه ينفسخ العقد بتلفه ويسترد الثمن  إذ املبيع عندنا وعند أيب حنيفة رمحه اهللا يف ضمان البائع

  وقال أبو ثور هو من ضمان املشتري مبجرد العقد واليه ذهب مالك رمحه اهللا ولكن فيما يشترى جزافا ال تقديرا 
  هذا إذا تلف بآفة مساوية فإن أتلفه املشتري فهو قبض من جهته مقرر للعقدوإن أتلفه أجنيب فطريقان 

  لعراقيون بأنه ال ينفسخ ألن املالية باقية ببقاء القيمة قطع ا
وقال املراوزة قوالن ووجه االنفساخ أن متعلق العقد العني وقد فاتت فإن قلنا ال ينفسخ فالبائع هل حيبس القيمة 

  لتسليم الثمن كما حيبس املرهتن قيمة املرهون أم يقال هذا حق ضعيف وال يسري إىل البدل فيه وجهان 
أثبتا له حبس القيمة ففي االنفساخ بتلف القيمة أيضا وجهان أماإتالف البائع فمنهم من نزله منزلة إتالف  فلو

األجنيب ألنه متعرض وها هنا يبعد إثبات احلبس له من القيمة وهو املعتدي باإلتالف ومنهم من قال هو كاآلفة 
لب املرضعة مبهر املثل مطالبة األجنبية إذا فوتت السماوية إذ هو عاقد فال يتعرض لضمان األجانب ولذلك مل نطا

  النكاح بالرضاع 
  فإن قيل فلو فات بعض املعقود عليه قلنا ينفسخ يف ذلك القدر ويف الباقي قوال تفريق الصفقة 

  فإن قيل فلو نقصت صفة بالعيب قبل القبض 
 إال إذا كان جبناية أجنيب فيطالب األجنيب قلنا فائدته إثبات اخليار فإن أجاز خيري بكل الثمن وال يطالب بأرش أصال

باالرش إن أجاز وإن فسخ فالبائع يطالبه وجناية البائع يف إجياب االرش مترددة بني اآلفة السماوية وبني جناية 
  األجنيب كما سبق يف اإلتالف 

  فإن قيل احتراق سقف الدار قبل القبض ما حكمه قلنا فيه وجهان 



  العبد ألنه تابع للدار وليس كموت أحد العبدين  أحدمها أنه عيب كسقوط يد
  والثاين أنه كأحد العبدين ألنه مستقل باملالية عند تقدير االنفصال خبالف اليد من العبد 

  فرع

  
لو اغتصب املشتري املبيع حيث أثبتا للبائع احلبس فللبائع استرداده فلو أتلفه البائع قبل االسترداد ذكر صاحب 

  التقريب قولني 
  حدمها أنه باإلتالف قابض ومتلف فيكون كاإلتالف قبل القبض أ

  والثاين أنه كاألجنيب لوقوعه بعد جريان صورة القبض وقبل عود صورة اليد إليه 

  احلكم الثاين للقبض تسلط املشتري على التصرف

  
 يقبض فنشأ من فليس للمشتري بيع ما اشتراه قبل القبض لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع ما مل

  احلديث تصرف يف ثالث مراتب 

  األوىل فيما يلحق بالبيع من التصرفات

  
فكل متليك بعوض فهو بيع والعتق ال يلحق به ألن منع البيع إما أن يعللبضعف امللك أو بتوايل الضامنني وال تأثري 

  للعلتني يف العتق 
  نفوذ لضعف حق احلبس نعم لو كان قبل توفية الثمن فهو كعتق املرهون وأوىل بال

أما اإلجارة ففيها وجهان إن عللنا بضعف امللك منعناها وإن عللنا بتوايل الضامنني فاإلجارة ال توجب ضمان العني 
  فال يتواليان والتزويج كاإلجارة إال أنه ينقبض فقد مينع منه قبل توفية الثمن وأما اهليبة والرهن فيجريان جمرى العتق 

  رهن ما ال يصح بيعه باطل وهذا ال يصح بيعه فيتجه بطريق الداللة منعه قال صاحب التقريب 
  ويف اهلبة أيضا وجه أنه ينزل منزلة هبة املرهون 

  املرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من األيدي

  
  فكل يد ثابتة ململك عن جهة معاوضة حمضة فهي يد بائع كما يف الصرف والسلم والتولية واالشتراك 

ال يستند إىل معاوضة كيد األمانة والرهن واهلبة والعارية والغصب والسوم ويد املشتري يف املبيع بعد االنفساخ وما 
  ال يلحق له ألنه ليس عن معاوضة ومتليك

ويد متليك الصداق والبدل يف اخللع والصلح عن دم العمد خيرج على أهنا مضمونة ضمان العقد أم ضمان اليد فإن 
  العقد أحلقناه بيد البائع وإال فال  فرعنا على ضمان



  املرتبة الثالثة النظر يف أنواع املبيع

  
  وهو منقسم إىل عني ودين 

  أما العني فال تباع قبل القبض منقوال كان أو عقارا وجوز أبو حنيفة بيع العقار قبل القبض 
  وز بيعه قبل القبض وال االعتياض عنه وأما الدين واملثمن منه كاملسلم فيه واحلنطة املبيعة وصفا يف الذمة فال جي

  ويف جواز احلوالة يف املسلم فيه ثالثة أوجه 
  أحدها املنع هو األصح ألن فيه معىن املعاوضة 

  والثاين اجلواز تغليبا ملعىن االستيفاء 
  ىل ذمة أخرىوالثالث أنه جتوز احلوالة عليه فإن ال يتبدل عني املستحق وال جتوز احلوالة به فإنه تبديل وحتويل إ

  أما الثمن فإن عني فتعني عندنا بالتعيني خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وينفسخ العقد عندنا بتلفه 
  ولكن إذا كان يف الذمة ففي جواز االستبدال ثالثة أوجه 

  أحدها املنع قياسا على الثمن 
ل يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والثاين اجلواز ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال كنا نبيع اإلب

  بالدنانري فنأخذ هبا الدراهم وبالدراهم فنأخذ هبا الدنانري فقال عليه السالم ال بأس إذا تفرقتما وليس بينكما لبس 
  والقائل األول حيمل احلديث على جريانه يف جملس العقد فيكون تغيريا للعقد يف حالة اجلواز 

د النقدين عن اآلخر للحديث وال يستبدل سائر األجناس عنها للقياس وهذا أعدل ويتأيد والثالث أنه يستبدل أح
  باحتاد مقصود النقدية منهما

  فإن قيل ومب يتميز الثمن عن املثمن 
قلنا فيه ثالثة أوجه أحدها أنه ال مثن إال النقدان والثاين أن الثمن ما يتصل به باء الثمينة والثالث أن الصفقة إن 

  ت على نقد فهو الثمن وإال فما اتصل به باء الثمينة وهو األعدل اشتمل
فإن قلنا إنه ال مثن إال لنقد فلو قال بعت هذه الدراهم بالعبد ففي صحة العقد خالف لتغيري نظم العقد والصحيح 

  الصحة 
  التعيني بالتعيني  وكذلك نقول األصح جواز السلم يف الدراهم فإن الشافعي رضي اهللا عنه جعل الثمن كاملثمن يف

  فإن قلنا حكم الثمينة غري مقصود على النقدين فجواز االستبدال هل يتعدى إىل غري النقدين فيه وجهان 
  ومن يالحظ احلديث ومعىن النقدية مل جيوز االستبدال يف غري النقدين حبال ولعله األوىل 

  أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أهنا كالعروض 
  ل الدين الثابت بالقرض أو باإلتالف أو بسبب غري املعاوضة ما حكمه فإن قي

قلنا بيعه من غري من عليه الدين فيه قوالن واملنع غري مأخوذ من قاعدة القبض ولكنه من ضعف امللك لعدم التعيني 
ه الدين فإن ولعل األصح املنع فإنه ليس ماال حاضرا وإنكان له حكم املال من بعض الوجوه وإن باعه ممن علي

  استبدل عنه عينا وقبض يف اجمللس جاز 
  وإن استبدل دينا مل جيز ألنه منطبق على بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه والكالئ هو الدين 

وإن استبدل عينا ومل يقبض يف اجمللس فإن جوزنا بيع الدين فال مأخذ الشتراط القبض وإن مل جنوز فال بد من القبض 
  دال على تقدير كونه استيفاء للمالية فيختص مبجلس االستيفاء إذ األصل فيه الفعل دون القول إذ جيوز االستب



  النظر الثاين يف صورة القبض وكيفيته

  
واملقبوض إن عقارا فمجرد التخلية كاف إال إذا كان غائبا ففي نظر يذكر يف الرهن واما املنقول هل يكفي فيه 

  التخلية اجملردة فيه ثالثة أوجه 
  األصح أنه ال بد من النقل الن االعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف والعرف يفرق بني املنقول والعقار 

ونقل حرملة قوال للشافعي رضي اهللا عنه أنه يكتفى بالتخلية وهو مذهب مالك ألن املقصود استيالء املشتري وقد 
  حصل 

ئع وقد أدى ما عليه وال يكفي التسليط على التصرف فإنه حق والثالث أن التخلية تكفي لنقل الضمان ألنه حق البا
املشتري وقد قصر إذ مل يقبض ومل ينقل وهذا يعضده أن ركوب الدابة واجللوس على الباسط قد جيعله سببا لضمان 

  الغصب دون النقل 

  التفريع

  
  ل خيتص به وال اختصاص للبائع به إذا قلنا ال بد من النقل فإن وجد من املشتري فهو الكامل وذلك بأن ينتقل إىل حم

فلو نقل إىل زاوية من دار البائع فال يكفي ألن الدار وما فيها يف يد البائع إال أن يأذن البائع يف القبض والنقل إليه 
  فيكون إعادة لتلك الزاوية فيحصل القبض هذا إذا قبض برضا البائع

قبله وأثبتا حق احلبس فهو فاسد يصلح لنقل الضمان وهل  فإن أخذه قهرا إن كان بعد توفية الثمن فهو صحيح وإن
  يفيد التصرف فيه وجهان 

أما البائع إذا نقله إىل دار املشتري أو وضعه بني يديه أو يف جحره أو يف حمل قريب منه واملشتري راض حصل 
  القبض وان كان كارها فوجهان 

قال بعتها كل صاع بدرهم فتمام القبض بالكيل على  هذا يف منقول بيع جزافا فإن بيع مكايلة كصربة احلنطة إذ
  املشتري فلو قبضه املشتري ومل يكل فالضمان انتقل إليه وهل يتسلط على البيع فيه وجهان 

أحدمها أنه ال يتسلط وهذا قبض فاسد إذ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت جيري فيه 
ري إذ من عادة العرب يف املواسم شراء صربة من احلنطة مكايلة وبيعها بزيادة الصاعان صاع البائع وصاع املشت

ربح مكايلة فال بد من إجراء الصاع قبل البيع حىت يكون احلديث مفيدا وهو الذي قطع به احملققون والشيخأبو 
  خصوص هذا احلديث حممد إذ مثل هذا النهي ال حيمل إال على الفساد ولو محل على اصل القبض كان إلغاء لفائدة 

واألصح أنه لو اشترى الطعام مكايلة وأبقاه يف املكاييل وباعاها مكايلة مث صبه على املشتري للمشتري جاز فصورة 
  أجزاء الصاع ال يراد لعينه 

ومنهم من قال ال بد من التفريع أوال ليبين صحة البيع الثاين عليه لظاهر احلديث وهو ضعيف إذ دوام الكيل يف 
  ابتدائه معىن 

وملا كان قرار العقد موقوفا على التقابض يف اجمللس يف بيع الطعام بالطعام اختلفوا يف أنه لو باع احلنطة بالشعري 



  مكايلة وتقاضيا جزافا فإن العقد هل ينفسخ 
  وهذا مرتب على حكم البيع وأوىل بأال يستدعي قرار العقد جريان الكيل 

  فرع

  
لو قال ملستحق احلنطة يف ذمته اكتل على نفسك من صربيت هذه قدر حقك ففعل  القبض جيري فيه النيابة ولكن

ففي تعني حقه به وجهان من حيث إنه من وجه احتد القابض واملقبض ألنه مقبض باإلذن وقابض لنفسه وإمنا يسلم 
حق الدين اقبض ذلك لألب يقبض لنفسه من طفله ولطفله من نفسه كما يسلم له يف تويل طريف البيع ولو قال ملست

حقك مما يل على فالن فقبض مليصح ألنه ال بد وأن يقبض للمستحق مث يقبض لنفسه فلو قال اقبضه يل مث اقبضه 
  لنفسك صح قبضه له ويف قبضه لنفسه الوجهان 

  ولو ألقى إليه كيسا وقال خذ منه قدر حقك فال ميلك مبجرد األخذ دون الوزن قطعا 
تعيني حقه لكونه قابضا قبضا ولكن هو مضمون عليه لو تلف ألنه أخذه ليتملكه فضاهى وإمنا اخلالف بعد الوزن يف 

  اخذ املستام والكيس ليس مضمونا ألن يده فيه يد الوكيل ومل يأخذ الكيس ليتملكه 
  ولو دفع إليه دراهم وقال اشتر هبا قدر حقك مل يصح الشراء له والقبض له ويف قبضه لنفسه الوجهان 

  ث يف وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوالالنظر الثال

  
  أحدها أنه جيب على البائع البداية بتسليم املبيع النه متسلط على التصرف يف الثمن فليتسلط املشتري على املبيع 

  والثاين أن البداية باملشتري ألن حقه متعني فليغري حق البائع وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
  ويان فيجرب كل واحد منهما من غري تقدمي والثالث أهنما يتسا

  والرابع أهنما ال جيربان بل إن تربع أحدمها بالبدار أجرب الثاين 

  التفريع

  
املشتري إذا بادر قبل القبض وسلم الثمن فيجب تسليم املبيع فلو كان آبقا فليس له االسترداد بل له الفسخ إن 

  تسليم الثمن قوال واحدا  شاء واالسترداد بعده وإن علم إباقة فال يلزمه
وأما البائع إذا بدأ فيجرب املشتري على القبول ومل يكن كالدين فإنه قد ال جيرب مستحقه على القبض ألن حقه غري 

  متعني فيه 
  فإن أىب ومل يقبض فتلف يف يد البائع فهو من ضمانه لدوام صورة اليد 

له من نفسه لتصري يده يد أمانة أو يرفع يده اىل القاضي وقال صاحب التقريب إذا أىب املشتري فللبائع أن يقبض 
  حىت يودعه عنده وهو بعيد وقبض القاضي عنه وإيداعه له أقرب قليال 

وإن قبل املشتري وقبض طولب بالثمن من ساعته فإن حتقق إفالسه ومل يكن له شيء سوى املبيع أو كان وزادت 



  الديون عليه فللبائع الرجوع إىل عني السلعة 
وإن كان غنيا ولكن ماله غائب قال الشافعي رضي اهللا عنه جيرب املشتري على دفع الثمن ساعته فإن كان ماله غائبا 
أشهد على وقف ماله فإن وىف أطلق الوقف عنه وهذا حجر غريب يراه الشافعي من حيث إن البائع على خطر من 

  من حبسه أو فسخ البيع أو إمهال احلق إنفاقه مجيع أمواله واستهالك الثمن باإلفالس فاحلجر أقرب 
ومن أصحابنا من قال ال حيجر عليه وهذا لتخرجيه وجه ولكنه خمالف للنص مث اتفقوا على أنه ال حجر عند إمكان 

  الفسخ بالفلس فإنه ال حاجة إىل احلجر
وإن كان دون مسافة ولكن قال العراقيون إن كان املال غائبا فوق مسافة القصر فهو كالفلس ألنه عجز يف احلال 

  القصر فوجهان وإن كان يف البلد فال فسخ بل حيجر عليه 
والصحيح ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ليس كالعدم بل اإلعدام يوجب الفسخ والغيبة توجب احلجر فأما إذا 

  كان يف البلد فال فسخ وال حجر بل يطالب به 

  القسم الرابع

  
  كتاب البيع 

طلقة يف البيع وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة أو ينقص ويستثىن حبكم اقتران العرف وهي يف موجب األلفاظ امل
  ثالثة أقسام القسم األول األلفاظ املطلقة يف العقد القسم الثاين ما يطلق يف الثمن القسم الثالث ما يطلق يف البيع 

  األول األلفاظ املطلقة يف العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظني

  األوىل التولية

  
فإذا اشترى شيئا وقال لغريه وليتك هذا العقد فقال قبلت صح البيع هبذا اللفظ ونزل على مثن العقد األول وهو 

  ملك متجدد يتجدد بسببه حق الشفعة وتسلم الزوائد للمشتري األول أعين ما حصل قبل التولية 
توجب نزوله يف الثمن منزلة األول حىت ال يطالب إال مبا ولو حط عن الثمن األول شيء احنط عن الثاين ألن التولية 

  يطالب األول فهو يف حق الثمن كالبناء ويف حق نقل امللك كاالبتداء 
وملا عسر الفرق بني هذا وبني سالمة الزوائد والشفعة ذكر القاضي يف املسألتني وجهني ورد التردد إىل أن هذا ملك 

  لتردد يف الشفعة والزوائد بناء أو ابتداء وهو ضعيف فال وجه ل
نعم ينقدح وجه أن احلط ال يلحق كما ال يلحق الشفيع إال أن يكون احلط يف جملس العقد فإن ذاك فيه خالف يف 

  حق الشفيع أيضا 

  فرع



  
  يف التولية قبل القبض وجهان 

  ق احلط ووجه التجويز االستمداد من حكم البناء حىت كان املطرد هو امللك األولويتأيد ذلك بلحو
  ويف تولية البائع خالف مرتب على البيع من البائع األول وأوىل بالصحة 

  اللفظ الثاين اإلشراك 
  فلو قال أشركتك يف هذا العقد على املناصفة كان حكمه التولية يف النصف من غري فرق 

  ولو أطلق ومل يذكر املناصفة ففي الصحة وجهان 
  ان جمهوال أحدمها املنع ألنه مل يبني املقدار فك

  والثاين اجلواز وينزل املطلق على التشطري 

  القسم الثاين ما يطلق يف الثمن وهو ألفاظ املراحبة

  
  فإذا قال بعت مبا اشتريت وربح ده يازده نزل على ما قاله إن كان ما اشتراه معلوما للمشتري الثاين 

فإن مل يعلمه فليقل بعت مبا اشتريت وهو  وكذلك يف صورة التولية يشترط أن يكون مثن األول معلوما للمشتري
  مائة فإن مل يذكر بطل كما لو قال بعت مبا باع به فالن فرسه 

وفيه وجه أن هذا يصح الرتباط العقد األول بالعاقد وسهولة االطالع عليه مث تردد هؤالء يف انه هل يشترط زوال 
  اجلهالة يف اجمللس 

لثمن وأجرة الدالل والكيال وكذا البيت الذي حتفظ فيه األقمشة وكل ما أما إذا قال بعت مبا قال علي دخل فيه ا
  يعد من خرج التجارة خبالف قولنا بعت مبا اشتريت 

  ولو تعاطى الكيل بنفسه أو كان البيت مملوكا له مل يقدر له أجرة 
  وكذلك علف الدابة ال يضم إليها واحملكم العرف فإن ذلك ال يعد من خرج التجارة عرفا 

  رعانف

  
أحدمها إذا اشترى شيئا بعشرة وباعه خبمسة عشر مث اشتراه بعشرة مث قال بعت مبا قال علي فالظاهر أنه ينزل على 

  العشرة 
  وقال ابن سريج حيسب الربح عليه فتكون السلعة قد قامت خبمسة فينزل عليها 
لى مخسة عشر وهذا يضعف توجيه وال خالف يف أنه لو كان يدل ربح اخلمسة خسران مخسة مل ينزل هذا اللفظ ع

  مذهبه 
الثاين إذا قال بعت مبا اشتريت حبط ده يازده وكان قد اشترى مبائة وعشرة مثال فالظاهر هو مذهب أيب يوسف 

وابن أيب ليلى أنه ينزل على املائة وحتط العشرة فيكون قد حط من كل أحد عشر درمها واحدا لتبقى نسبة ده يازده 
   بني األصل واحملطوط

وفيه وجه آخر غامض أنه ينزل على مائة درهم إال درمها فيحط عن كل عشرة درهم واحد كما كان يزاد على 



  عشرة واحد يف ربح ده يازده 
فإن قيل لو مل يصدق املشتري يف قدر الثمن وزاد أو كان قد طرأ بعد الشراء عيب فلم يذكره فهل حيط عن الثاين 

عقد عقدأمانة فإن املشتري ال يوطن نفسه على ذلك الثمن وعلم أن املشتري مل بقدر العيب قلنا ليعلم أن هذا ال
يسمع بالثمن الذي ذكره البائع وشترى به إال تعويال على مماكسته واستقصائه يف طلب الغبطة فريضى لنفسه ما 

  أو للقيمة ارتضاه األول لنفسه فيجب عليه األخبار بكل ما طرأ من عيب أو جناية منقصة للعني كاإلحصاء 
وإن اشترى بأجل وجب ذكره وال جيب ذكر الزيادات احلادثة وال ذكر ما اشترى معه إذا قوم هذا القدر حبصته 

  وال ذكر البائع إذا اشترى من ولده 
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيب ذكر ذلك كله ولو اشترى بغنب وهو عامل به فاألظهر أنه ال جيب ذكره وفيه وجه أنه 

الثاين اعتمد على أنه ال حيتمل الغنب وهذا القائل يوجب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل وكذلك إذا جيب ألن 
  اشترى بدين غري مؤجل ولكن الرجل مطول ألن ذلك سبب احتمال غنب على اجلملة 

  مث إن كذب املشتري فزاد يف الثمن أو مل خيرب عما طرأ من العيب فهل حيط عن الثاين قدر التفاوت
فيه قوالن أحدمها أنه ال حيط ألنه جزم العقد مبائة مثال وكذب يف قوله اشتريت به نعم له اخليار إن شاء لتلبيسه فإن 

  أجاز فليجر لكل الثمن 
  والثاين أنه حيط ألنه مل يقتصر على ذكر املائة بل ربط وقال بعت مبائة وهو الذي اشتريت به فال تلزمه املائة 

  التفريع

  
ففي ثبوت اخليار للمشتري قوالن ووجه اإلثبات أنه رمبا يكون له غرض يف الشراء مبائة لتحلة قسم أو  إن قلنا حيط

  وفاء مبوعود 
فإن قلنا له اخليار مع ذلك فأجاز أو قلنا ال خيار له ففي ثبوته للبائع وجهان ووجه اإلثبات أنه طمع يف سالمة املائة 

فللمشتري اخليار قطعا ألنه مظلوم بالتلبيس إال أن يكون التفاوت من له ومل تسلم وإن قلنا ال حيط عن املائة 
  جهةالعيب وكان قد علم طرآن العيب فيكون راضيا مع ذلك ملا اشترى 
  فإن هم بالفسخ فقال البائع ال تفسخ فإين أحط ألجلك فهل يبطل خياره 

كما سبق هذا إذا تبني خطؤه بتذكر املشتري  فيه وجهان ووجه بقاء اخليار أنه رمبا يكون له غرض يف الشراء باملائة
  أمرا مشاهدا أو بقوله أخطأت إقرارا على نفسه أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به 

فأما إذا قال تعمدت الكذب وإمنا اشتريت بكذا وكذا فحكمه ما سبق ولكن حيث ترددنا مث يف ثبوت اخليار فها 
  ه فرمبا يكذب فيما خيرب عنه اآلن من البقية أيضا هنا اإلثبات أوىل إذ أظهر بقوله خيانت

وإن علم املشتري كذبه حالة الشراء فال خيار له إال أن يقول كنت أظن أنه حيط مع علمي بالنقصان ففي ثبوت 
  اخليار هبذا الظن وجهان

ها هنا إىل  هذا إذا كذب بالزيادة فلو كذب بالنقصان فكان اشترى مبائة فقال اشتريت بسبعني فميل األصحاب
  البطالن النه ال بد من الزيادة وال سبيل إليها إذ الزيادة ال تلحق الثمن أما احلط فيلحقه 

وقال الشيخ أبو حممد رمحه اهللا ال فرق بني املسألتني إذ ليست املائة عبارة عن تسعني كما ليست التسعون عبارة عن 
  زيال على الصدق ال على ما كذب به املائة فليبطل يف املسألتني أو ليصح يف املسألتني تن



وقد حكى صاحب التقريب قوال أنه يبطل العقد يف صورة الزيادة أيضا وما ذكره الشيخ أبو حممد يشري اىل أن 
احلط ليس بطريق اإلبراء بل هو بطريق تبني نزول العقد عليه ابتداء وما ذكره األصحاب يشري اىل أنه نزل العقد 

يضاهي حط أرش العيب وهذا أوىل فإنه ال مينع من اإلجازة والرضا باملائة وألنه طرد على اقدر املسمى واحلط 
  بذلك يف صورة ظهور النقصان بعيب طارئ مع أنه صادق يف إخباره عما اشترى به واخلالف يف كل واحد 

  فرع

  
لى نقيض قوله السابق وهل إذ ادعى البائع أنه اشترى بزيادة وكذبه املشتري فال تسمع الدعوى البائع وبينته ألنه ع

  أن حيلفه على نفي العلم فيه وجهان يبنيان على أن ميني الرد كالبينة أو كإقرار املدعى عليه 
  فإن جعلنا كإقراره فله ذلك على رجاء النكول ورد اليمني ليكون ذلككالتصديق 

بأن قال عولت على قول الوكيل وإن قلنا كالبينة فال وذكر صاحب التقريب أنه إن قال غلطت وذكر وجها حمتمال 
  واآلن طالعت اجلريدة وتذكرت فله التحليف قطعا 

  وهذا متجه حسن وجيب طرد هذا يف قبول دعواه وبينته أيضا واهللا أعلم 

  القسم الثالث من األلفاظ ما يطلق يف البيع وهي يف غرضنا ستة ألفاظ

  اللفظ األول األرض

  
  ة ويف معناه لفظ الساحة والعرصة والبقع

  فإن قال بعتك هذه األرض فالنظر يف اندراج الشجر والبناء والزرع والدفائن 
فأما الشجر والبناء فنص الشافعي رمحه اهللا يف البيع يدل على االندراج ويف الرهن يدل على أنه ال يندرج فاختلف 

  األصحاب على ثالثة طرق 
  عوى عرف مطرد فيه فينزل منزلة التصريح األصح أهنا ال تندرج إذ اللفظ ال يتناوله وضعا ومل يكن د

وهذا القائل نسب املزين رضي اهللا عنه إىل إخالف يف النقل وقال أراد الشافعي رمحه اهللا إذا قال بعت األرض 
  حبقوقها 

  ومن هؤالء من قال ولو قال حبقوقها أيضا مل يندرج ألن احلقوق عبارة عناملمر وجمرى املاء وأمثاله 
  ذكر قولني بالنقل والتخريج  الطريقة الثانية

  والثالثة الفرق بأن الرهن ضعيف ال يستتبع خبالف البيع 
  أما الزرع فال يندرج قطعا حتت اسم األرض ألنه مل يثبت للدوام خبالف البناء والشجر 

  ع والبقل له حكم الشجر أعىن أصوله ال ما ظهر منه فإنه للدوام كالشجر وقطع الشيخ أبو حممد بأهنا كالزر
  مث إذا بقي الزرع لصاحب األرض ففي صحة بيع األرض طريقان 

أحدمها أنه فيه قوالن كما يف األرض املكراة إذ تقع املنفعة مستثناة يف مدة ومنهم من قطع بالصحة إذ املانع يف 
  األمتعة اإلجارة عسر التسليم وها هنا تسليم األرض ممكن يف احلال ولعله األصح تشبيها له بالدار املشحونة ب



  التفريع

  
إن حكمنا بالصحة فتسليم األرض مزروعة هل يوجب إثبات يد املشتري فيه وجهان ووجه االمتناع أنه ال يقدر 

  على االنتفاع ومن األصحاب من طرد هذا يف تسليم الدار املشحونة باألمتعة 
يإن مل يعلم بالزرع فله اخليار فإن أجاز ومنهم من فرق إذ التشاغل بالتفريع مث ممكن يف احلال خبالف الزرع مث املشتر

  فهل له طلب أجرة تيك املدة فيه وجهان 
  أحدمها ال كما ال يطالب بارش العيب عند اإلجارة 

  والثاين نعم ألن املنفعة متميزة عما قابله الثمن 
ن واجلدار فيندرج حيث أما الدفائن فال تندرج حتت البيع حىت احلجارة املدفونة إال أن تكون مركبة يف أساس البنيا

يندرج اجلدار وان كانت احلجارة خملوقة يف األرض اندرجت حتت اسم األرض مث املشتري إن كان عاملا باشتمال 
األرض على احلجارة املدفونة فال خيار له وللبائع النقل وان أضر باملشتري ولو أىب فللمشتري إجباره على تفريغ 

  قائها ملكه وان كان ال يتضرر املشتري بب
  وفيه وجه أنه إذا مل يتضرر مل جيربه على النقل 

  أما إذا كان جاهال فان مل يكن يف النقل ضرر فال خيار 
وإن كان ضرر يف حصول وهاد يف األرض أمكن تسوية األرض على قرب فال خيار أيضا كما إذا عرض يف السقف 

  عارض قبل القبض ميكن إزالته على قرب 
البائع وال يلزمه أرش النقصان باحلفر خبالف هدم اجلدار الن اجلدار يتفاوت بناؤه وجيب تسوية األرض على 

  وإعادته قد ال متاثل األول فأما هذا فمن قبيل ذوات األمثال يف املضمونات 
أما إذا تضرر بسبب تعطل املنفعة يف مدة أو كان احلفر حيدث عيبا بأن كان مينع عروق األشجار من اإلنبتات فله 

  ر فإن فسخ فذاك وإن أجاز ففياملطالبة بأجرة املثل خالف منشؤه متييز األجرة عن ارش العيب اخليا
  ويف طلب ارش النقصان بتعيب األرض خالف منشؤه أن جناية البائع هل تكون كجناية األجنيب 

  فرعان

  
ال انقل بطل خيار املشتري  أحدمها لو كانت األرض تتضرر بالنقل دون الترك واثبتا للمشتري اخليار فقال له البائع

  ولزم تركه أبدا كالنعل على الداية 
مث ينظر فان قال وهبت منك احلجارة وقبل وكان حبيث يقبل اهلبة لوجود الشرائط من الرؤية والتسليم وغريه ملكه 

  املشتري على الظاهر 
  ي اخليار فحقيقته إعراض وفيه وجهان أنه ال ميلك وان وجدت الشرائط النه ليس متربعا وامنا يبتغي به نف

وفيه وجه آخر أنه ميلك وان مل توجد شرائط اهلبة ألنه كاملستفاد ضمنا وتبعاوليس مقصودا فيحصل للضرورة وأما 
  إذا قال تركت احلجارة فالظاهر انه ال ميلك هبذا اللفظ بل هو إعراض 
ملك وهذا التفصيل جيري يف مسألة النعل وان وفيه وجه أنه جيعل متليكا النه فات به حق اخليار فليحصل يف مقابلته 



  مل نذكره 
مث الثاين إذا كان يف األرض حجارة خلقية متنع عروق األشجار من اإلنبتات فهل يكون هذا عيبا مثبتا للخيار فيه 

  وجهان 
  منقصا  ووجه املنع أن االنتفاع بالبناء ممكن فان تعذر الغراس فهذا فوات كمال املقاصد فال يعد عيبا مذموما

  وعندي أن هذا خيتلف باختالف املواضع واملقصود يف االعتياد 

  اللفظ الثاين الباغ

  
ويف معناه البستان والكرم ويندرج حتتها األشجار والقضبان ويف اندراج العريش الذي توضع عليه القضبان حتت 

  لفظ الكرم تردد للشيخ أيب حممد واألصح االندراج للعرف 
  ستان بناء ففي اندراجه حتت مطلق االسم خالف كما يف اسم األرضولو كان يف طرف الب

وأما اسم القرية والدسكرة فيستتبع األبنية واألشجار مجيعا الن العبارة موضوعة هلا وكل ذلك ال يستتبع الزرع 
  الظاهر وال البذر وان كان كامنا إال أصول البقل كما سبق 

  اللفظ الثالث الدار

  
نقوالت كالرفوف املنقولة والسالليم والسرر واحلاصل من ماء البئر منقول ال يندرج وقيل إنه وال يندرج حتتها امل

  يندرج كالثمار اليت مل تؤبر والنفط احلاصل من املعدن ال يندرج 
  واستثىن صاحب التلخيص عن املنقوالت مفتاح باب الدار فأنه يندرج تبعا للمغالق ونوزع فيه وما ذكره أوىل 

بت وهو ما أثبت للدوام من تتمة الدار كاألبنية واألبواب واملغاليق وما عليها من السالسل والضبات واما الثوا
فيندرج وكذا املراقي الثابتة من اآلجر والرفوف املثبتة من نفس البناء ومحام الدار إن كان ال يستقل دون الدار 

  اندرج وإن استقل فهو من الدار كالبناء من البستان 
   ثالثة أمور وترددوا يف

أحدها االشجار وفيها ثالثة اوجه احدها اهنا ال تندرج حتت اسم الدار فاهنا ليست من اجزاء الدار والثاين اهنا 
تندرج ألن الدار قد تشتمل على االشجار والثالث وهو األعدل أنه إن كان حبيث ميكن تسمية الدار بستانا مل 

  تندرج حتت اسم الدار وإال يندرج
جر الرحي وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه يتبع النه مثبت للبقاء والثاين ال النه ليس من مرافق الدار وامنا اثبت الثاين ح

  لتيسر االنتفاع والثالث أن االسفل يندرج دون االعلى وال خالف يف اندراجها حتت اسم الطاحونة 
  اال اذا باع باسم املدبغة أو املصبغة والثالث اإلجانات املثبتة للصبغ تنزل منزلة احلجر االسفل من الرحى 

  والسالليم والرفوف املثبتة باملسامري يف معىن االجانات 

  اللفظ الرابع اسم العبد



  
  يف بيع العبد ال يتناول مال العبد وان قلنا انه ميلك بالتمليك ويف ثيابه اليت عليه ثالثة أوجه 

ثاين نعم لقضاء العرف به والثالث أنه يدخل ما يستر به أحدها ال لقصور اللفظ مع أن الثوب ليس جزءا منه وال
  العورة دون غريه 

  ولعل العذار من الفرس كساتر العورة من العبد ألن للعرف فيه حكما ظاهرا 

  اللفظ اخلامس الشجر

  
وهو يف جانب العلو يتناول االغصان واالوراق وكذا ورق الفرصاد اال على رأي بعض االصحاب يف تشبيهها 

  مار املؤبرة بالث
ويف جانب السفل يتناول العروق ويوجب استحقاق االبقاء يف ارض البائع فيصرب املغرس مستحقا لالبقاء وهل 

  نقول أنه صار ملكا فيه قوالن 
أحدمها نعم النه استحق ابقاؤه فيها على التأييد واللزوم فال ميكن أن جيعل إعارة وال إجارة فال بد وأن جيعل ملكا 

  تابعا 
لثاين وهو االصح انه ميلك إذ اللفظ قاصر عنه واملغرس أصل فكيف يكون تبعا نعم استحق االبقاء على العادة وا

كما يستحق إبقاء الثمار على االشجار على العادة من غري ملك االشجار ومن غري تقدير إعارة وإجارة هذا إذا مل 
دخل يف العقد كما يدخل احلمل من اجلارية يف البيع يكن على االشجار مثار فان امثرت وكانت الثمار غري مؤبرة 

  بلفظ اجلارية الجتنانه جبزء منها 
وان كانت مؤبرة بقيت على ملك البائع لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من باع خنلة بعد أن تؤبر فثمرهتا 

  للبائع إال أن يشترطها املبتاع
حكم بان غري املؤبرة ايضا تبقى على ملك البائع فانه ليس جزءا من  وأبو حنيفة رمحه اهللا ملا أنكر القول باملفهوم

  نفس الشجرة 
واملراد بالتأبري ان يتشقق الكمام حىت تبدو عناقيد الثمر من الطلع ومناط انقطاع التبعية ظهور الثمار فيلتحق به 

  الظهور يف كل ما يظهر يف ابتداء الوجود كالتني 
يتشقق كمامه وكاملشمش واخلوخ إذا تشققت أنوارها وتصلبت احلبات وما  وكذلك ما يبدو بالتشقق كالورد

  دامت ال تنعقد مثرة لصغرها تندرج حتت البيع 
  واالصح ان القشرة العليا على اجلوز ليس ساترا وان كان أكمة الفحول قبل التشقق تندرج حتت البيع كاإلناث 

  بالبقاء على ملك البائع فان قيل كيف يشترط البدو يف كل عنقود ومثرة للحكم 
قلنا ملا عسر ذلك اقام الفقهاء وقت التأبري حىت إذا تأبرت واحدة صارت وغري املؤبر يف البقاء متحد النوع وداخال 

  حتت صفقة واحدة 
  ولو وجد احتاد النوع ولكن اقتصر العقد على غري مؤبر أو مشلها العقد ولكن اختلف النوع فوجهان 

  ألن التفصيل ال عشر فيه مع هذا االختالف أحدمها أنه ال اتباع
  والثاين االتباع حسما للباب فان النوع الواحد ايضا قد يتفاوت ويهون تفصيله يف بعض الصور 



وشرط أبو علي بن ايب هريرة شرطا ثالثا وهو ان تكون اليت مل تؤبر مطلعة حىت تبقى تبعا للمؤبرة وخالفه كافة 
  لنوع وبني الفحول واالناث اختالف النوع االصحاب وهو قريب من اختالف ا

فان قيل فاذا بقيت على ملكه فهل جيب القطع يف احلال تفريعا لالشجار وان مل جيب فكيف يفرض القيام بسقي 
  الثمار واالشجار 

ه قلنا االبقاء مستحق للبائع اىل اوان القطاف وهذا موجب العرف ال كتفريع الدار عن االقمشة فان ذلك مما يقتضي
العرف ايضا فلم جيز االبقاء بل هذا كالزرع وقد ذكرنا ان االبقاء مستحق فيه مث من حيتاج اىل السقي فله ان 

  يستقل به إذا مل يضر باالخر ومل يكن لالخر منعه 
  ولو كان السقي يضر بواحد وتركه يضر باالخر وتنازعا ففيه ثالثة أوجه 

  له البائع سالمة االشجار أحدها ان املشتري اوىل باالجابة اذ التزم 
  والثاين البائع اوىل فانه استحق إبقاء الثمار

  والثالث اهنما يتساويان فان اصطلحا فذاك واال فقد تعذر إمضاء العقد فينفسخ 

  فروع ثالثة

  
االول اذا كانت الثمار لو سقيت مل ياضرر ولو تركت تضررت االشجار بامتصاصها رطوبتها فعلى البائع السقي او 

  لقطع فان مل جيد ماء ففي تكليفه القطع وجهان ا
الثاين لو كان السقي يضر جبانبه وتركه مينع حصول زيادة يف اجلانب اآلخر ففوت الزيادة هل يلحق بالضرر حىت 

  يتقابل اجلانبان فيه وجهان 
  احب التقريب قولني الثالث لو أصابت الثمار آفة ومل يكن يف تبقيتها فائدة فهل جيب اآلن تفريع االشجار ذكر ص

  وهذه التوجيهات بينة وتعارض االحتماالت ظاهر 

  اللفظ السادس أسامي الثمار

  
ومطلق بيعها يقتضي استحقاق االبقاء اىل اوان القطاف وان مل يصرح به لعموم العرف اذ القرينة العرفية كاللفظية 

  التصريح ولذلك نزل العرف يف املنازل واالت الدابة يف باب االجارة منزلة 
ولو جرى عرف بقطع العنب حصرما النه ال تتناهى هنايته او جرى العرف باالنتفاع باملرهون من املرهتن فقد منع 
  القفال املسألتني وقال هو كالتصريح وخالفه غريه الن املتبع ها هنا هو العرف العام ال عرف اقوام على اخلصوص 

نكاح على ان يعربوا بااللفني عن ألف ختييال لكثرة املهر ان الالزم وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان يف ال
  االلف أم االلفان الن مثاره ان االصطالح اخلاص هل يلتحق باالصطالح العام يف اللغات وكذا يف العرف 
ح فان مث ال بد من التنبيه لثالث شرائط يف بيع الثمار الشرط االول انه ال بد من شرط القطع إن بيع قبل الصال

  شرط التبقية بطل وان أطلق لكان كشرط التبقية خالفا أليب حنيفة يف املسألتني 
  واملعتمد ما روي أنه عليه السالم هنى عن بيع الثمار حىت تزهي وروي حىت أن تنجو من العاهة 
  موثوقا هبا  وسببه ان التسليم ال يتم اال بالقطاف واجلوائح غالبة يف االبتداء فلم تكن القدرة على التسليم



  ومنهم من علل تضرر االشجار بكثرة امتصاص الثمار رطوبتها يف االبتداء وهو فاسد على ما تبني فساده يف التفريع
وإذا شرط القطع صح ومل تندرج حتت النهي لفقد العلة وختصيص النهي مبا يعتاد اما القطع قبل بدو الصالح فغري 

لصالح ال بد من شرط القطع وان اشترى مع اصوله اذ ال ثبات ألصوله معتاد وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بدو ا
وهو مع األصول متعرض لآلفات ولو باع الثمار مع األشجار مل يشترط القطع لفقد العلة إذ مت التسليم بتسليم 

  االشجار وامن من العاهة فوازنه ان يبيع البطيخ مع االرض 
شجار فاشتراها صاحب االشجار ال يشرط القطع لفقد العلة وحصول واالصح ان الثمار لو كانت لغري من له اال

متام التسليم وفيه وجه للنظر اىل عموم النهي وهو بعيد إذا لو شرطه مل جيب عليه ان يقطع مثار نفسه عن اشجار 
  نفسه 

الشجر وهو وكذلك لو باع االشجار وبقيت الثمار على ملكه فال يشترط القطع وان انقسم امللك الن املبيع هو 
  آمن من العاهة والثمر مملوك حبكم الدوام فال ينقطع بالتعرض للعاهة 

نعم لو كانت الثمار حبيث تندرج لو أطلق العقد فاستثناها فالبقاء على هذاالوجه ملحق خبتالف املبتدأ أو باالستدامة 
  فيه اختالف لالصحاب 

هذا الشرط إقامة لوقت الصالة مقام نفسه دفعا  مث اتفق االصحاب على ان بدو الصالح كاف يف البعض لسقوط
  للمعسر كما يف التأبري 

هذا بشرط احتاد البستان ومشول الصفقة واحتاد امللك فان اختلف البستان او امللك او تعددت الصفقة ففي كل 
قيني اىل مراعاة ذلك وجهان بعد االتفاق على اشتراطه احتاد اجلنس واما النوع فهو كما سبق يف التأبري فمسل العرا

احتاد البستان ومل يتعرض االصحاب للبستان يف التأبري نعم مث املراد ببدو الصالح يف الثمار بان يطيب أكلها وذلك 
  يف البطيخ لظهور مبادئ احلالوة ويف العنب االبيض بالتموه ويف غريه بالتلون ويف الزرع بزوال اخلضرة 

ط القطع فانه ال يتعرض لعاهة وان بيع دون االصول نزل على القطع فانه واما البقل فان بيع مع االصول فال يشتر
حيذر من التأخري النمو واختالط ما دخل حتت العقد مبا مل يدخل الشرط الثاين ان تكون الثمار قد انكشفت من 

  أكمتها على قول بطالن بيع الغائب إال ما يف إبقائه فيه صالح كالرمان 
جلوز ان ابقاءها يف القشرة العليا هل فيه صالح والظاهر يف الباقالء انه صالح وقد صح ان واختلفوا يف الباقالء وا

  الشافعي رضي اهللا عنه أمر بأن يشترى له الباقالء الرطب 
  واما احلنطة يف سنبلها واالرز يف القشرة ففيه ثالث أوجه 

يه دون صالح احلنطةواما الشعري فهو بادئ أحدها أن فيها صالحا والثاين أنه ال صالح والثالث أن صالح األرز ف
  احلب من السنابل فيجوز بيعه 

وقد ذكرنا احكام بيع الغائب والذي نزيده قطع بعض االصحاب ببطالن بيع الذهب يف تراب املعدن وال يستقيم 
و بيع اللحم يف ذلك اال بالتفريع على ابطال بيع الغائب اذ لو باعه يف الكم جلاز فما الفرق بينه وبني التراب ول

اجللد قبل السلخ مع اجللد فهو خارج على بيع الغائب وقد نقلنا يف بابه عن الشيخ أيب على القطع بالبطالن أيضا 
  واالظهر ما نقلناه االن 

الشرط الثالث ان حيذر بيع الربا فال تباع الثمار جبنسها فان باع احلنطة يف سنبلها باحلنطة فهي احملاقلة وقد هنى عليه 
  السالم عنها وهي مشتقة من

  احلقل وهي ساحة يزرع فيها مسي الزرع هبا لالتصال 



ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطل وهي املزابنة املنهي عنها وهو مشتق من الزبن وهو الدفع الن هذه املعاملة يف 
  الغالب تفضي اىل املدافع واملنازعة 

ثل ما يرجع اليه الرطب عند التتمر من التمر فيما دون مخسة وقد استثين عنها العرايا وهي بيع الرطب خرصا مب
أوسق ملا روى زيد بن ثابت أن حماويج االنصار جاءوا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا إن الرطب ليأتينا 

ووجه  ويف أيدينا فضول منقوت فأرخص هلم يف العرايا فيما دون مخسة أوسق او يف مخسة أوسق والشك من الراوي
  اخلروج عن قياس الربا إقامة اخلرص مقام الكيل 

  وقد وردت الرخصة مقيدة بأربعة قيود يتطرق النظر اىل كلها 
االول التقدير فال زيادة على مخسة أوسق ويف مخسة أوسق قوالن لتردد الراوية منهم من يرجح جانب املنع اال بيقني 

   يف حمل تيقنا فيه املنع ومنهم يرجح جانب اجلواز وتقدير اخلرص أصال إال
وقد يتخيل ان الغالب تقدير مخسة أوسق للجواز فيه ال لربط اجلواز بقدر دونه وعلى هذا لو اشترى يف صفقات 

  ألف وسق فال حجر وامنا احلجر يف صفقة واحدة 
القدر وإن ولو اشترى رجالن من واحد تسعة أوسق من الرطب جاز قطعا إذ مل يدخل يف ملك أحدمها إال ما دون 

  اشترى رجل من رجلني فوجهان
ووجه الفرق مشري اىل االلتفات على جانب من يدخل الرطب يف ملكه الن الرطب خرج التقدير فيه باخلرص عن 

  القياس 
ومل ينب االصحاب ذلك على تعدد حكم الصفقة بتعدد البائع واملشتري ملا نبهنا عليه من قبل مع أن الربا يتعلق 

  لرطب مجيعا جبانب التمر وا
  الثاين ان العنب يف معىن الرطب وسائر الثمار تبىن على جريان اخلرص فيها وفيه قوالن مذكوران يف الزكاة 

  الثالث أنه ورد يف بيع الرطب بالتمر فلو باع الرطب بالرطب ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها املنع اتباعا للقيد والتفاتا اىل الغرض التفكه واحلاجة اليه 

  اجلواز إذ قد خيتلف الغرض باختالف الرطب  والثاين
  والثالث إن كان أحدمها موضوعا على االرض جاز ليستبقي الباقي للتفكه والرطوبة وإن كانعلى الشجر فال 

الرابع أنه ورد يف احملاويج فمن يرى اخلرص أصال يلحق األغنياء به ومنال يراه أصال تردد وألن الرخص ال تقصر 
  باهبا بعد مهدها على أر

واآلن فبعد معرفة شرائط صحة البيع فال بد من معرفة أحكام الطوارئ على الثمار قبل القطاف من االجتياح 
واالختالط أما االختالط فبالتالحق وذلك إن كان مما يغلب فالبيع باطل وان كان بعد بدو الصالح الن ذلك يعسر 

  به التسليم أيضا كوقوع اجلوائح 
أنه موقوف الن هذا العسر ميكن دفعه هببة البائع مثاره فان مل يهب حكمنا بالبطالن أما إذا  وذكر العراقيون وجها

  كان التالحق نادرا حكم يف احلال بالصحة فان اتفق التالحق قبل تسليم األشجار ففي االنفساخ قوالن 
  يم أحدمها ينفسخ لوقوع اليأس عن التسليم فهو كما لو وقعت درة يف جلة حبر قبل التسل

والثاين ال الن دفع هذا العسر هببة الثمار اجلديدة مقدور للبائع وعلى هذا فله اخليار أن مل يهب وان وهب بطل 
  خياره كما ذكرنا يف هبة االحجار يف االرض والنعل يف الدابة وحكم التمليك واالعراض على ما سبق 

  ما ملكان اختلطا فصار كصربة حنطة وذكر صاحب التقريب قوال آخر أنه ال خيار له وال انفساخولكنه



الثالث على حنطة الغري وهو بعيد النه أورث عسر التسليم يف مبيع ها هنا فلو فرض ذلك يف حنطة مبيعة اطرد 
اخلالف وهذا اذا كان قبل القبض فان تالحق بعد القبض فهو مبين على ان اجلوائح من ضمان من فان قلنا من 

بض واال فيتفاضالن باخلصومة او االصالح وكذلك إذا باع االشجار وبقيت له ضمان البائع كان كما قبل الق
الثمار فتالحقت فال فسخ فان الثمار اجلديدة ليست مبيع وال خمتلطا باملبيع واملزين نقل تردد القولني يف هذه 

كاملبيع وهو ضعيف  الصورة واتفق احملققون على ختطئته ومنهم من صوبه وجعل الثمار اململوكة ملك الشجر املبيع
فان قيل وكيف نفصل اخلصومة قلنا يدعي أحدمها مقدارا وينكره االخر ففي قدر االنكار القول قول صاحب اليد 

  وهذا يف احلنطة 
واما يف الثمار على الشجر فان قلنا انه من ضمان البائع فهو يف يده وان قلنا من ضمان املشتري فهو يف يده وقيل 

  ائع الثمار له مداخلة بوجوب السقي عليه واملشتري صاحب اليد حسا إنه يف يدمها الن ب

  العارض الثاين االجتياح

  
فان وقع قبل تسليم الثمار بتسليم االشجار فهو يف ضمان البائع وان كانبعد التسليم فاملنصوص جديدا أنه من 

  ضمان املشتري النه تسلط على التصرف بإثبات اليد 
ان البائع إذ ال خالف أن السقي واجب على البائع لتنمية الثمار وتربيتها فكأنه يف عهدة والقول القدمي أنه من ضم

  التسليم اىل القطاف 
  وقد نقل يف بعض الروايات واالمر بوضع اجلوائح ولكن قال الراوي كان قبله كالم فنسيته 

  وضع فقال الشافعي رضي اهللا عنه يف اجلديد لعله كان قبله ما يدل على استحباب ال
  واختلفوا يف أن القول القدمي هل جيري يف الفوات بآفة السرقة وما ليس من اجلوائح السماوية 

وعلى الصحيح اجلديد لو فسدت الثمار بترك السقي وتعيبت فللمشتري اخليار قطعا الن السقي واجب حبكم 
موت العبد املريض مبرض قبل العقد واقتضاء العرف ولو فات الكل بترك السقي ففي االنفساخ طريقان كما يف 
  القبض ألنالثمار لضعف البنية قبل القبض متعرضة للفساد بعده إن مل تعاجل بالسقي 

  فإن قلنا ال ينفسخ فله اخليار فإن فسخ فذاك وإن أجاز فيطالب باملثل أو بالقيمة الن االتالف من جهته 
  مها يف االستئجار وان كان قد تعيب ففي املطالبة باالرش وجهان نبهنا على نظري

  القسم اخلامس من كتاب البيع وفيه بابان

  الباب األول يف مداينة العبيد الباب الثاين يف االختالف املوجب للتحالف 
  الباب األول يف مداينة العبيد

  
  والنظر فيه يف املأذون وغري املأذون أما املأذون فالنظر فيه ثالثة أمور 

يس للعبد املأذون يف التجارة أن يؤاجر نفسه وال ان يأذن عبدا من عبيده يف األول فيما جيوز من التصرفات ول
التجارة وان كان يوكل يف احاد التصرفات وال ان يتخذ دعوة للمجهزين وال ان يعامل سيده بالبيع والشراء وال 

يشتري من  ان يتصرف فيما يكتسبه باالحتطاب واالحتشاش وال ان يتعدى جنسا من التصرف الذي عني له وال



يعتق على سيده ألن العبد متصرف للسيد بتفويضه فيقتصر على موجب اإلذن واإلذن مبطلقه ال يدل على مجيع 
  ذلك 

  وملا رأى أبو حنيفة رمحه اهللا أن العبد متصرف لنفسه واستدل على ذلك بتعلق العهدة به خالفنا يف مجيع املسائل 
  حيث إن ذلك مما قد يعتادهالتجار أحيانا خبالف إجارة نفسه واختلف أصحابنا يف إجارة عبيده ودوابه من 

وكذلك لو أبق املأذون مل ينعزل ولو رأى السيد عبده يتصرف فسكت مل يكن سكوته إذنا يف التصرفات وإذا ركبته 
ن لعبده يف الديون مل يزل ملك السيد عما يف يده ولو أقر يف املعاملة بدين ألبيه وابنه قبل ولو أذن لعبده يف أن يأذ

  التجارة ففعل جاز وفاقا 
  ولو حجر على األول استمر على الثاين ولو حجر على الثاين جاز 

وخالف أبو حنيفة رمحه اهللا يف الكل وشرط يف احلجر على العبد الثاين أعين مأذون املأذون أن يأخذ ما يف يده لينفذ 
  عزله 

  فإن قيل ومب يعلم املعامل كونه العبد مأذونا 
  بسماع إذن السيد أو ببينة عادلة  قلنا

ويف جواز اعتماد الشيوع وجهان وال يكتفى مبجرد قول العبد خالفا أليب حنيفة رمحه اللهفإنه رآه عاقدا لنفسه 
فاكتفى بقوله ومن عرف كونه مأذونا وأقر به فله أن ميتنع عن تسليم عوض ما اشتراه منه إليه احترازا من إنكار 

  بينة على كونه مأذونا السيد اىل ان تقوم 
وكذلك املقر بالوكالة يف استيفاء احلق له االمتناع عن التسليم اىل اقامة البينة ولو قال العبد حجر علي السيد وقال 
السيد مل أحجر فالصحيح أنه ال جتوز معاملته فإنه يباشر صورة العقد وفيه وجه أنه جيوز نظرا إىل جانب السيد وهو 

  مذهب أيب حنيفة 

  نظر الثاين يف لزوم العهدةال

  
  وما لزم العبد من أمثان وما اشتراه اقر به فهو مطالب به قطعا 

  وفيه وجه ال يعتد به أنه ال يطالب 
  أما السيد ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثالثة اوجه 

  األظهر انه يطالب النه وقع العقد له والعبد طولب النه مباشر للعقد 
اع املعاملني على ما سلمه إىل العبد املأذون ومثل هذا اخلالف جار يف رب املال مع العامل والثاين ال النه قصر أطم

  يف القراض ومنهم من طرده يف الوكيل إذا سلم إليه ألف معني 
  والثالث انه ال يطالب أن كان ما يف يد العبد ويف به وإال فيطالب 

  اقع له فإن قيل قطعتم مبطالبة العبد وهذا يدل على أن العقد و
  قلنا قد اختلف أصحابنا يف الوكيل إذا اشترى ال بصيغة السفارة يف انه هل يطالب مع القطع بأنه وكيل

ووجه الفرق أن العبد وان كان وكيال فهو مأمور وأمر السيد نافذ عليه وله أن يعرضه ملطالبات ال يتضرر هبا وليس 
ين مما يف يده حبكم األمر كانت املطالبة من ضرورته مث استقل له أن يعرض الوكيل للمطالبة وملا وجب عليه أداء الد

  حىت طولب به بعد العتق 



ويف رجوعه مبا يغرم وجهان ووجه املنع أنه يف حالة الرق قد علقه السيد بإكسابه حىت كان يلزمه االكتساب لقضاء 
  ه فعمل بعد العتق هل يرجع باألجرة الدين فبقي ذلك كاملستثىن عن العتق وهو مثل اخلالف يف انه لو أجره مث أعتق

  فرع

  
  إذا سلم إىل العبد ألف ليتجر فيه فاشترى بعينه شيئا فتلف قبل التسليم انفسخ العقد 

  وان اشترى يف الذمة ففي االنفساخ ثالثة أوجه 
  أحدها أنه ينفسخ الن اإلذن حمصور فيه وقد فات وهو اختيار القفال 

  د ألف آخر خروجا من عهدة ما جرى بإذنهوالثاين ال ينفسخ وجيب على السي
  والثالث أن السيد يتخري بني الفسخ وبني تسليم ألف آخر إليه وهو اختيار الشيخ أيب حممد وهو قريب 

  ومثل هذا اخلالف جار فيما إذا سلم إىل عامل القراض فتلف 

  التفريع

  
عاد األلف إىل العبد فهل يتصرف فيه أم يفتقر إذا قلنا ال ينفسخ فادى إليه السيد األلف فلو ارتفع العقد بسبب و

إىل إذن جديد فيه وجهان فمنهم من قال هو جرب لألول فنزل منزلة األلف األول فيتصرف فيه ومنهم من قال مل جير 
  فيه صريح إذن 

  ومثل هذا اخلالف جار يف القراض يف أن رأس املال جمموع األلفني أو هو ألف واحد 

  ل الذي تقضى منه ديون التجارةالنظر الثالث يف املا

  
وال يتعلق عندنا برقبته خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ولكن إذا ركبته الديون تتعلق ببضاعته ديون األربح ورأس املال 
وال يتعلق بسائر أموال السيد ويف تعلقه بإكساب العبد من االحتطاب واالحتشاش أو ما يسلم إليه من مال آخر 

  ار وجهان بعد املعاملة لالجت
أحدمها انه يتعلق به خبالف لوازم النكاح الن املأذون يف النكاح مأذون يف األداء وال حمل لألداء سوى إكسابه وأما 

  ها هنا فاملال هو املرصد له فاإلذن ال يدل على التعلق إال به ولذلك مل يعلقه برقبته 
الن السيد نزله منزلة األحرار املستقلني فيطمع فيه كما  والثاين انه يتعلق به ويستكسب فيه أن مل يبق شيء من املال

  يطمع يف األحرار فليتعلق بكسبه 
وعلى هذا اخلالف ينبغي أن يبىن رجوع العبد مبا يغرمه بعد العتق على السيد النه أن مل يتعلق بكسبه يف احلال فال 

  وجه لقطع رجوعه 

  فرع



  فال خيار للمشتري إذ ال ضرر عليه من تعلقه بذمته لو باع قبل قضاء الديون وقلنا ال يتعلق بكسبه 
  وان قلنا يتعلق بكسبه فله اخليار النه تبقى إكسابه مستحقة كما يف العبد الناكح إذا بيع 

  القسم الثاين من الباب يف غري املأذون

  
  نه ليس من التجارة وكل ما جير ضررا على املالك ال ميلكه قطعا كالنكاح واملأذون يف التجارة ايضا ال ميلكه ال

وان كان ميكن أن يقال ينعقد للسيد االعتراض ولكن قطعوا بأنه ال ينعقد إذ يستحيل أن خيتلف احلل عن النكاح 
ويف التحليل تسليط وإضرار ناجز ويف هبته وقبوله الوصية وجهان والقياس هو اجلواز ووجه املنع انه جلب ملك 

غري إذنه احترازا عن االحتطاب واالصطياد فانه فعل ال يقبل الرد وعن إىل السيد يف جهة مقصودة قابلة للرد ب
  عوض خلعه زوجته فانه غري مقصود 

  ويف ضمانه وجهان ووجه املنع انه التزام ممن ال يتصور منه يف احلال التشاغل به ملنع ناجز خبالف املفلس 
عليه حلق السيد كما أن املفلس حمجور عليه حلق ويف شرائه طريقان نزله العراقيون منزلة شراء املفلس فإنه حمجور 

  الغرماء وهذا تفريع على صحة هبته 
وقطع صاحب التقريب والشيخ أبو حممد بالبطالن الن السيد اخذ املبيع منه فيفوت الثمن بالكلية فهو عجز حمقق 

دد مث على الصحيح اختلفوا خبالف املفلس فان حق البائع يتعلق بعني املبيع وال يتعلق حق من سبق الغرماء مبا جت
فيانه لو أخذه السيد منه فيجعل ذلك كزوال ملك املفلس حىت مينع البائع من التعلق به أم يقال كان امللك مستمرا 

  فيتعلق به حق البائع 
  فان قيل امللك واقع للعبد أم للسيد 

  ف يف انه ال ميلك بتمليك غري السيد قلنا هو واقع للسيد ابتداء فان يف ملك العبد بتمليك السيد قولني وال خال
  والقول القدمي انه ميلك بتمليك السيد النه يتصور له ملك النكاح بإذن السيد فكذا ملك اليمني 

واجلديد الذي عليه الفتوى انه ال ميلك لتناقض فوائده إذ ال خالف انه ال ميلك من غري جهة السيد حىت قالوا لو 
أيضا فانه ال ميلكه وال ميلك البيع والعتق وإزالة امللك فيما ملكه وفاقا وللسيد أن احتطب أو أهتب على هذا القول 

  يزيل ملكه ويرجع فيه بل يكون ببيع ملكه وإعتاقه وهبته راجعا 
وهذه أمور متفق عليها لو مل يقل هبا كان غضا من كمال مالكية السيد ولو قيل به مل يبق مللك العبد حقيقة خبالف 

  ان مقصوده اخلاص متصور يف حقه من غري تناقض وال معىن للتفريع على القول القدمي وال فتوى عليهملك النكاح ف
  الباب الثاين يف االختالف املوجب للتحالف وفيه فصول

  األول يف وجوه االختالف

  
عت بألف فيقول واألصل يف الباقي قوله عليه السالم إذا اختلف املتبايعان حتالفا وترادا وصورته أن يقول البائع ب

املشتري اشتريت خبمسمائة فقياس اخلصومات حتليف املشتري الن امللك مسلم له وقد ادعى عليه زيادة وهو 
  ينكرها 

ولكن ملا كثر االختالف يف العقود ومبىن املعاوضات على تساوي املتعارضني كان ختصيص أحدمها بالتصديق إضرارا 



لتحالف وان كانت السلعة هالكة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وحكمنابإجرائه باآلخر فلما عقلنا هذا املعىن حكمنا با
مع وارث العاقد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيري معه قبل القبض وال جيري بعد قبل املبيع وكذلك حكمنا به يف 

  يقبله العقد  االختالف يف جنس املبيع وصفته ويف سائر الشرائط من األجل واخليار والكفيل والرهن وكل شرط
والضابط فيه أن يتفقا على بيع ومبيع معينا ويقع االختالف فيما وراءه مما يقع وصفا للبيع املتفق عليه كما إذا قال 

  بعتك هذه الدار هبذا الثوب أو بألف درهم فقال ال بل هبذا العبد أو مبائة دينار أو ما جيري جمراه 
ف فقال بل وهبتنيه مل يكن من صورة التحالف بل نفصل اخلصومة بطريقها ولو مل يتفقا على العقد بان قال بعتك بأل

  وكذلك لو تنازعا يف شرط مفسد ألهنما مل يتفقا على عقد صحيح بل يدعي أحدمها العقد واآلخر ينكره 
فقال صاحب التقريب القول قول من يدعي الشرط الفاسد النه منكر للعقد وقال غريه بل القول قول اآلخر النه 

  وافق على جريان العقد بصورته ويدعي مفسدا له 
ولو اتفقا على قدر يف الثمن واختلفا يف املبيع بان قال بعتك هذا الثوب بألف فقال اآلخر بل بعتين العبد بألف ففي 

  التحالف وجهان
  منهم من جعل االتفاق على األلف كاالتفاق على املبيع 

ا للعقد بل هي يف الذمة فكل واحد يدعي عقدا آخر يتماثل فيه الثمن ومنهم من قال ليس األلف معينا ليتحد مورد
وال يتحد وهذا يلتفت على أن من اقر إلنسان بألف من جهة قرض فأنكر املقر له اجلهة وقال بل هو من جهة 

  إتالف فهل له أن يطالبه به 
لع واإلجارة واملساقاة والكتابة وملا عقل املعىن أيضا طردنا التحالف يف كل معاوضة كالصلح عن دم العمد واخل

  والصداق والقراض واجلهالة وكل ما فيه معىن املقابلة 
مث ما ال يقبل الفسخ بسبب العوض يقتصر اثر التحالف فيه على العوض كالصلح عن دم العمد واخللع والنكاح 

  فيسقط ما فيه النزاع ويرجع إىل قيمة املثل 
ض واجلهالة وكل واحد قادر على الفسخ دون التحالف وقد قطع القاضي فان قيل وأي فائدة للتحالف يف القرا

حسني بأنه ال حتالف يف البيع يف مدة اخليار وقلنا الوجه منع ذلك يف اجلعالة والقراض أيضا قبل الشروع يف العمل 
العمل فالفسخ ال إذ ال معىن للتحالف وكل واحد منهما قادر على اخلالص واالمتناع إذ ال لزوم أما بعد اخلوض يف 

  يغري مقدار املستحق وقد لزم االستحقاق ملا مضى 

  فرع

  
  إذا رد العبد املبيع بالعيب فقال البائع ليس هذا ما اشتريته مين فالقول قوله النه

  يبغي استيفاء العقد ولو قال املسلم إىل ليس هذا ما قبضته مين ففيه ثالثة أوجه أحدها القول قوله كالبائع 
   الن املسلم إليه يدعي انه قبض املستحق منه واآلخر ينكره والثاين ال

وقال ابن سريج أن كان زيوفا فهو كذلك وان كان كعيبا فقد اعترف خصمه له بقبض لو رضي به جلاز كما يف 
  البيع فال فرق عند ذلك 

  الفصل الثاين يف كيفية التحالف والنظر يف البداية والعدد والصيغة



  
ص الشافعي رضي اهللا عنه انه يبدأ يف البيع بالبائع ويف السلم باملسلم إليه وهو بائع ويف الكتابة أما البداية فقد ن

بالسيد وهو يف رتبة البائع ونص يف النكاح انه يبدأ بالزوج وهو يف رتبة املشتري فاختلف األصحاب فمنهم من قال 
  وج يف الكل قوالن والقول املخرج أنه يبدأ باملشتري كما يبدأ بالز

  ومنهم من اقر النصوص وقال اثر التحالف يظهر يف النكاح يف الصداق والزوج فيه يف رتبة البائع وهو واقع 
وذكر صاحب التقريب طريقتني إحدامها انه يقرع بينهما واألخرى أن القاضي يتخري فيبدأ مبن شاء خبالف 

   املتساوقني فيخصومتني إذ ليس يتفضل هاهنا غرض أحدمها دون اآلخر
وما ذكره قياس حسن وهو متعني يف بيع العبد باجلارية إذ ال يتميز بائع عن مشتري ولكنه يف غري هذه الصورة 

  كاإلعراض عن نص الشافعي رضي اهللا عنه 
أما العدد والصيغة فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن البائع حيلف ميينا واحدة يبدأ فيها بالنفي ويقول واهللا إين ما 

سمائة وإمنا بعته بألف ويقول املشتري واهللا ما اشتريته بألف وإمنا اشتريته خبمسمائة فيجمع بني النفي بعته خبم
  واإلثبات ويستحق تقدمي الن البداية باإلثبات يف اليمني بعيد احتمل تابعا للنفي 

  وقال االصطخري يتعني البداية باإلثبات النه املقصود وهذا بعيد 

  فرع

  
ى النفي واإلثبات فحلف املشتري على النفي ونكل عن اإلثبات قضي عليه بيمني البائع وان مل لو حلف البائع عل

يسلم عن معارضة يف طرق النفيولكن ملا اتصل النفي باإلثبات يف هذه املسألة جعل النكول عن البعض كالنكول عن 
  الكل 

ميني اإلثبات ال يبتدأ هبا إال يف القسامة على خالف والقول الثاين انه ال جيمع يف ميني واحدة بني النفي واإلثبات الن 
القياس فيحلف البائع على النفي مث حيلف املشتري على النفي مث حيلف البائع على اإلثبات مث حيلف املشتري على 
  ق اإلثبات فيتعدد اليمني وهو بعيد إذ لو اتبعنا قياس اخلصومات لصدقنا املشتري مع ميينه وقضي له أن حلف ملا سب

ولكن خرج هذا القول من نص الشافعي رضي اهللا عنه فيما لو تنازع رجالن يف دار يف يدمها ادعى كل واحد 
منهما أن مجيعها له إذ قال حيلف أحدمها على النفي أوال يف النصف الذي يف يده ويعرض على صاحبه فإن نكل 

  حلف على اإلثبات وهذه املسألة متفق عليها 

  التفريع

  
عدد اليمني فللمسألة أحوال إحداها انه لو نكل األول عن النفي عرض على الثاين ميني واحدة جامعة للنفي أن قلنا بت

  واإلثبات النه اآلن قد تقدم نكول فال بأس باإلثبات
  الثانية أن يتحالفا على النفي 

  قال الشيخ أبو حممد قد مت التضاد والتعاند فيفسخ العقد 
  ل ويعرض عليه ميني فان حلف عرضنا على الثاين فان حلف فقد مت اآلن التحالف ومنهم من قال تعود إىل األو



فعلى هذا لو حلف األول ميني اإلثبات فعدنا إىل الثاين فنكل قضينا ألول ال حمالة وان مل تسلم ميينه عن املعارضة 
  بالنفي ولعل ما ذكره الشيخ أبو حممد أوىل 

  ففيه وجهان  الثالثة أن يتناكال مجيعا يف االبتداء
  أحدمها أن تناكالمها كتحالفهما حلصول التضاد وهذا كما أن تداعي اثنني مولودا كتناكرمها 

وكذلك نص األصحاب انه لو حلف األول على النفي ونكل الثاين فرد على األول فنكل عن اإلثبات كان نكوله 
  كحلف صاحبه 

  بالتحالف وليس يف معناه التناكل  والثاين انه يتوقف الن مأخذ التفاسخ احلديث وهو منوط

  الفصل الثالث يف حكم التحالف

  
  وحكمه جواز إنشاء الفسخ هذا هو النص االنفساخ 

وذكر أبو بكر الفارسي قوال خمرجا انه ينفسخ فكأنه صدق كل واحد منهما يف ميينه وصار كأن البائع قال بعت 
ىت فرع الشيخ أبو علي على هذا وحكم برد الزوائد بألف فقال املشتري اشتريت خبمسمائة فلم ينعقد أصال ح

  املنفصلة وتتبع التصرفات بالنقض وهو بعيد 
نعم اختلف األصحاب يف أن إنشاء الفسخ هل خيتص بالقاضي من حيث إنه منوط بتعذر اإلمضاء وذلك عند اليأس 

  عن التصادق بعد التحالف وهو متعلق بنظره 
طعوا بان البائع هو الذي يفسخ بإفالس املشتري واملرأة تفسخ بإعسار الزوج واالقيس أن العاقد يستقل به إذا ق

  بالنفقة 
  وقالوا القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة كذا نقله إمامي رمحه اهللا والفرق بينه وبني اإلعسار بالنفقة عسري

  فان قيل وهل ينفسخ باطنا 
  ينتفع به احملق املعذور قلنا إن فوضناه إىل القاضي فالظاهر انه ينفسخ باطنا ل

وان جوزنا للعاقدين فان تطابقا عليه انفسخ باطنا كما لو تقابال وان اقدم عليه من هو صادق فكمثل وان بادر 
  الكاذب فال ينفسخ بينه وبني اهللا وطرق الصادق أن ينشئ الفسخ إن أراد 

  فرع

  
حالف وقبل التفاسخ وجهان مرتبان ألنه جرى يف جواز وطء اجلارية بعد التنازع وقبل التحالف وجهان وبعد الت

  سبب الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل من وجه والوطء حيرم بالشبهة 
  والقياس اجلواز الستمرار امللك 

  الفصل الرابع يف أحوال املبيع عند التفاسخ وفيه مخس مسائل



  املبيع بأي اعتبار األوىل أن املبيع أن كان تالفا ثبت التفاسخ عندنا ويغرم املشتري قيمة 
  فيه أقوال األصح انه يعترب يوم التلف 

  والثاين انه يعترب أقصى قيمة من يوم القبض إىل يوم التلف وهذا ضعيف 
  والثالث انه يعترب يوم القبض النه وقت دخوله يف ضمانه فما زاد بعده فهو له وما نقص فهو عليه 

القبض النه إن زاد فقد زاد يف ملكه وان نقص وقع يف ضمان البائع والرابع انه يعترب اقل قيمة من يوم العقد إىل 
لكونه يف يده وكذلك جيري هذا اخلالف إذا رد أحد العوضني بالعيب وقد تلف اآلخر أو اشترى عبدين وتلف 

  أحدمها وحتالفا وقلنا نضم قيمة التالف إىل القائم 
ال يرد بل يطالب باالرش فاألصح انه يعترب يف تقوميه يوم ولو اشترى عبدين فتلف أحدمها ووجد باآلخر عيبا وقلنا 

العقد الن القيمة مطلوبة لتعرفالتوزيع عند املقابلة ال ليعزم خبالف ما حنن فيه فانه يطلب القيمة ليغرمه الثانية إذا 
افعي كان املبيع معيبا ضم إليه ارش العيب الن كل يد أوجبت ضمان الكل أوجبت ارش النقصان وحيث نص الش
رضي اهللا عنه على أن الزكاة املعجلة إذا استردت لتلف النصاب وقد تعيبت يف يد القابض غرم اإلمام ارش 

النقصان ولو تلف غرم املسكني القيمه محل ذلك على األستحباب ألن أرش النقصان قد خيف فيحمله بيت املال 
فيغرم قيمته ولكن يرد الفسخ على القيمة كما يف فان احتمل اصل القيمة فيستحب ذلك أيضا الثالثة أن يكون آبقا 

  التلف أو على اآلبق والقيمة للحيلولة فيه وجهان 
  ووجه املنع أن الفسخ مملك فال يرد على اآلبق كالعقد وفائدته انه لو عاد يوما من الدهر مل يلزمه الرد يف احلال 

ال يف العبد الرابعة أن كان كاتبا أو مرهونا غرم القيمة ولو آخر املطالبة إىل رجوع العبد مل جيز الن حقه يف القيمة 
وهل يرد الفسخ على القيمة فيه وجهان مرتبان على اآلبق وهاهنا أوىل بان جنعل القيمة أصال الن الرهن والكتابة 

  متنع ملك الغري فانه إبطال له وهو الزم 
آبقا فسخ اخلامسة لو كان مكرى وقلنا يصح  وكذلك إذا وجد البائع متاعه مرهونا مل يفسخ باإلفالس وان وجده

  بيعه ورد الفسخ عليه وإال فهو مردد بني اآلبق واملرهون 
  هذا متام النظر يف كتاب البيع واهللا أعلم بالصواب

  كتاب احلوالة 
  وفيه بابان 

  الباب األول يف أركانه
  

  وهي مخسة اللفظ واحمليل واحملال عليه واحملتال والدين احملال به 
  صل صحة املعاملة قوله صلى اهللا عليه وسلم مطل الغين ظلم فإذا أحيل أحدكم على غين فليحل وأ

ويف حقيقته مشابه االعتياض كأنه اعتاض دينا على دين ومشابه االستيفاء فكأنه استوىف ما عليه باستحقاق الدين 
  على غريه 

   احمليل واحملتال أما لفظ احلوالة فال بد منه وال بد من القبول فإنه معاقدة بني
وأما احملال عليه فال يشترط رضاه عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا واالصطخري ألن ذمته حماللتصرف فال يعترب 

  رضاه وهل يشترط أن يكون عليه دين 
فيه وجهان يرجع حاصلهما إىل أن الضمان بشرط براءة األصيل هل يصح وفيه خالف وعليه ترجع احلوالة على 



  دين عليه ولذلك يقطع باشتراط رضاه والتزامه إذا مل يكن عليه دين  من ال
  مث تردد العراقيون يف أن هذه احلوالة هل تلزم قبل القبض واألصح لزومها فانه حقيقة احلوالة 

نع أما الدين فيشترط فيه أن يكون جمانسا ملا على احملال عليه قدرا وجنسا ووصفا فان كان بينهما من التفاوت ما مي
االستيفاء إال باملعاوضة امتنعت احلوالة وان كان ال مينع االستيفاء بل جيب القبول وال يشترط فيه رضا ملستحق 

  كتسليم الصحيح على املكسر واألجود عن األردأ واحلال عن املؤجل ويف بعض األحوال جازت احلوالة 
  فان كان يفتقر إىل الرضا اجملرد دون املعاوضة ففيه وجهان 

رط الثاين للدين أن يكون الزما أو مصريه إىل اللزوم فتجوز احلوالةبالثمن وعلى الثمن يف مدة اخليار على الش
  الصحيح مث أن فسخ انقطعت احلوالة 

  ويف جنوم الكتبة ثالثة أوجه أحدها املنع النه ليس بالزم عليه 
  ه والثاين نقل عن ابن سريج جواز احلوالة به وعليه مجيعا لثبوته وتأكد

والثالث انه ال جتوز احلوالة عليه إذ لو صح لعتق العبد ولصار الدين الزما على العبد وتصح حوالة العبد به فيربأ 
  العبد ويعتق ويلزم الدين يف ذمة احملال عليه فال بعد فيه 

  فرعان

  
  ةأحدمها إذا أفلس احملال عليه أو جحد مل يثبت الرجوع على احمليل بالدين خالفا أليب حنيف

  أما إذا كان اإلفالس مقارنا وجهله احملتال ففي ثبوت اخليار ثالثة أوجه 
  أحدها ال يرجع كما إذا كان طارئا 

  واألظهر الثبوت فان اخذ استيفاء أو عوضا معيبا فله الرد 
الة والثالث انه ال يثبت اخليار إال إذا شرط كونه مليا وهذا يلتفت على أن اخليار الشرط هل يتطرق إىل احلو

  بتغليب مشابه املعاوضة فيه 
الثاين إذا حال املشتري البائع بالثمن على إنسان فرد عليه املبيع بالعيبفالذي ذكره املزين رمحه اهللا حتريا أن احلوالة 

  تنفسخ وختريج املزين معدود من مذهب الشافعي رضي اهللا عنه 
ن مأخذمها تغليب مشابه االستيفاء أو االعتياض ونص يف املختصر الكبري على أهنا ال تبطل فقال لألصحاب قوال

  وموجب االعتياض انه ال ينقض 
  واألصح انه ينفسخ كما لو استحق مكسرا فاستوىف الصحيح وفسخ البيع رد الصحاح وان كان فيه شبه املعاوضة 

  ولو جرى ذلك قبل قبض املبيع فمنهم من قطع بفسخ احلوالة النه رد املبيع من أصله على رأي 
ولو جرى بعد قبض احملتال منهم من قطع بأنه ال ينفسخ النه تأكد بالقبض ولو جرى يف الصداق مث عاد النصف 

بالطالق منهم من قطع بأنه ال ينفسخ النه يف حكم رد مبتدأ خبالف ما لو فسخ النكاح بسبب ولذلك متتنع بالزيادة 
  املتصلة

  بأنه ال ينفسخ النه تعلق احلق بالثالث فال سبيل إىل إبطاله  ولو أحال البائع على املشتري بالدين منهم من قطع
  ومن األصحاب من طرد اخلالف يف كل هذه السورة من غري فرق 



  التفريع

  
أن قلنا ال ينفسخ فليس عليه رد عني ما أخذه من احملال عليه وان مل يكن استوىف بعد فهل يغرم املشتري يف احلال 

  وجهان 
هر انه يطالبه املشتري لتحصيله من جهة احملال عليه حىت يغرم له فانه ال سبيل إىل قطع مطالبته أن قلنا ال يغرم فالظا
  بالتأخري إىل غري هناية 

  وان قلنا ينفسخ فلو قبض مل يقع عن جهة احملتال وهل يقع عن جهة املشتري احمليل فيه وجهان 
ا تضمنه من اإلذن يف األخذ فيضاهي تردد ووجه وقوعه أن الفسخ قد ورد على خصوص جهة احلوالة ال على م

  العلماء يف أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى اجلواز وان من حيرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفال
  الباب الثاين يف التنازع وفيه مسائل

قد بطل البيع االوىل إذا باع عبدا واحال بثمنه على املشتري فقال العبد انا حر االصل وصدقه املتبايعان واحملتال ف
واحلوالة فلو كذبه احملتال بطل البيع يف حقهما ومل تبطل احلوالة إذ ثبت له حق الزم وقوهلما ليس حبجة عليه الثانية 

إذا قال مستحق الدين أحلتين على فالن وقال ال بل وكلتكباستيفاء ديين منه فالقول قول االمر يف نفي حلوالة مث ان 
  ض النه أنكر الوكالة فانعزل مل يكن قد قبض فليس له القب

  ويف مطالبة منكر احلوالة بأصل الدين وجهان 
  أحدمها ال النه اعترف برباءته مبا ادعاه من احلوالة 

  والثاين بلى النه مل يسلم له ذلك فلريجع حىت ال يتعطل حقه مبجرد إنكاره 
يتملكه النه من جنس حقه وان كان تالفا أما إذا كان قد قبض وهو قائم فللموكل اخذه اال اذا منعه حقه فله ان 

  فال مطالبة باصل الدين النه بزعمه قد استوىف وتلف يف يده من ضمانه وبرئ احملال عليه على كل تقدير 
أما إذا قال املستحق وكلتين وقال من عليه ال بل أحلتك وما وكلتك فان كان قبل القبض فال يستويف الن املالك 

  مطالبته إذ ال يسقط حقه بدعوى من عليه الدين احلوالة مع إنكار املستحقأنكر الوكالة وللمستحق 
  وإن كان بعد القبض ففيه وجهان 

  أحدمها انه ميلكه االن النه من جنس حقه واملستحق يزعم أنه ملكه 
  والثاين أنه ال بد من مطالبته باحلق ورد هذا عليه اىل ان جيري متليك صحيح 

  ففي ضمانه وجهان  وان جرى النزاع بعد التلف
أحدمها ال ضمان النه مصدق يف نفي احلوالة فقد تلف يف يده أمانة حبكم الوكالة والثاين أنه يضمن ألن مصدق يف 

  نفي احلواله ال يف اثبات الوكالة فينفعه يف بقاء دينه وال ينفعه يف اسقاط الضمان 
ئع اذا انكر قدم العيب صدق فيه وال يثبت به واالصل ان ما تلف يف يده من ملك غريه فهو مضمون وهذا كالبا

  حدوثه ولذلك ال يطالب بارشه اذا رد اليه بسبب آخر 
فان قيل فلو اتفق على جريان لفظ احلوالة فقال الالفظ أردت به الوكالة دون احلوالة أو قال القابل قبلت الوكالة 

  دون احلوالة
  قلنا فيه قوالن أحدمها أن النظر اىل ظاهر اللفظ 

  والثاين أن املتبع قول الالفظ ونيته



  كتاب الضمان 
  وفيه ثالثة أبواب 

والضمان معاملة صحيحة دل عليه اخلرب واالمجاع ومعناه تضمني الدين يف ذمة الضامن حىت يصري مطالبا به مع 
  االصيل 

  وفيه ثالثة أبواب
  الباب األول يف أركانه وهي ستة

  األول املضمون عنه

  
ن لغريه ان يقضي دينه بغري اذنه فكذا له ان يضمن وال يشترط حياته ويساره بل يصح الضمان وال يشترط رضاه ال

  عن امليت املفلس خالفا أليب حنيفة 
  وهل يشترط كونه معلوما عند الضامن فيه وجهان 

  أحدمها ال إذ ال تعلق ملعاملته به ولذلك مل نشترط رضاه 
  املضمون عنه مليا او متشمرا لالداء ففي الضمان عن اجملهول غرر والثاين نعم فان الضامن قد يعول على كونه 

  الركن الثاين املضمون له

  
ويف شرط معرفته وجهان مرتبان على املضمون عنه واوىل باال يعترب الن املطالبة تتجدد له فيختلف الغرض باختالف 

  املطالبني يف املساهلة واملضايقة 
  ضاه وجهان ان قلنا يشترط معرفته ففي اشتراط ر

  أحدمها بلى اذ جتدد له ملك مطالبة مل تكن وليس له ان ميلك غريه بغري رضاه 
  والثاين ال الن الدين ليس يزيد امنا هذه امكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان عليه 

وكيل اثبات فان قلنا يشترط رضاه ففي اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوجهني يف اشتراط قبول الوكيل الن الت
  سلطنة مل تكن للوكيل كما ان الضمان اثبات سلطنة للمضمون له 

  فان قلنا ال يشترط قبوله اكنفي بالرضا وان تقدم على الضمان 

  الركن الثالث الضامن

  
وال يشترط فيه اال صحة العبارة وكونه من اهل التربع فان الضمان تربع فضمان املكاتب كتربعه وضمان الرقيق 

السيد فيه وجهان ذكرناه يف شرائه وفائدة صحته ان يطالب به إذا اعتق وان ضمن باالذن صح ويف تعلقه دون اذن 
  بكسبه ثالثة أوجه 

  أحدها انه يتعلق به كاملهر ونفقة النكاح فان االذن يف االلتزام اذن يف االداء والكسب متعني الدائه 



  أحد الوجهني  والثاين ال بل اذنه رضا مبا للعبد االستقالل به على
  والثالث انه يتعلق بكسبه ان كان ماذونا يف التجارة واال فال 

هذا اذا مل يكن عليه دين فان كان عليه دين وحجر عليه فال يتعلق بكسبه وان اذن فيه السيد إذ ليس للسيد التربع 
  مبا يف يده وان مل حيجر عليه فثالثة أوجه 
  أحدها ال النه يف حكم املرهون بالدين 

  والثاين يتعلق النه مل جير حجر ورهن 
  والثالث ان قدر الدين يستثىن فان فضل شيء تعلق به الضمان 

  الركن الرابع املضمون به

  
  وشرطه ان يكون حقا ثابتا الزما معلوما 

  القيد األول الثبوت

باطل على القول اجلديد  احترزنا به عما إذا قال ضمنت لك من فالن ما تقرضه منه أو مثن هذا املبيع إذا بعته فهو
وصحيح على القدمي ويف ضمان نفقة الغد للمرأة وكذا كل ما مل جيب وجرى سبب وجوبه قوالن مشهوران يف 

  اجلديد أحدمها ال النه مل يلزم 
  والثاين نعم الن السبب متقدم وكأن هذا تأخري يضاهي التأجيل 
وان كان خيالف قياس اجلديد من حيث انه مل يعلم  وضمان العهدة صحيح يف ظاهر املذهب على اجلديد والقدمي

لزومه فان البائع إن باع ملك نفسه فما اخذه من الثمن ليس بدين عليه حىت يضمن ولكنه احتمل ذلك فجوز بعد 
جريان البيع وقبض الثمن الضمان ملصلحة العقود فإنه ال يرغب يف معاملة الغرماء اال به وعليه اشتملت الصكوك 

  ر اخلالية يف االعصا
  وخرج ابن سريج قوال انه ال يصح أصال 

وفيه قول آخر انه يصح قبل قبض الثمن وبعده ومهما جرى البيع واالعدل انه ال يصح قبل قبض الثمن حىت يكون 
سبب اللزوم على تقدير ثبوتالعهدة جاريا هذا فيه إذا خاف املشتري كون املبيع مستحقا فلو كان خياف فساد العقد 

  اخرى أو كون البيع معيبا فضمن له هذه العهدة صرحيا فوجهان  من جهة
  أحدمها بلى كما إذا خاف خروجه مستحقا 

والثاين ال الن التعلق باملبيع ممكن هاهنا اىل رد الثمن والتحرز عن املفسدات والعيوب ممكن وما بين على احلاجة 
  واملصلحة يتبع فيه مراتب احلاجة 

  صرحيا ففي اندراجه حتت مطلق ضمان العهدة وجهان فان قلنا إنه يصح ضمانه 
ولو كان يشك يف كمال الصنجة او يف جودة جنس الثمن قال ابن سريج صح هذا الضمان خترجيا على ضمان 

  العهدة فهذا يقرب من خمافة العيوب فيعتضد به ذلك الوجه 
  الكمال فان حلف طالب املشتري  مث مهما ادعى نقصان الصنجة فالقول قول البائع الن االصل عدم استيفاء



وهل يطالب الضامن مبجرد حلفه دون بينة يقيمها على النقصان فيه وجهان ووجه املنع ان االصل يف حقه الرباءة 
  فال ينتهض ميينه حجة عليه 

  القيد الثاين كون احلق الزما

للزوم واالصح صحة ضمان الثمن فكل دين الزم يصح ضمانه وال يصح ضمان جنوم الكتابة النه ال مصري هلا اىل ا
  يف مدة اخليار الن مصريه اىل اللزوم واجلواز عارض ويف ضمان اجلعل يف اجلعالة وجهان 

  القيد الثالث كونه معلوما

  فال يصح ضمان اجملهول على اجلديد كما ال يصح االبراء عنه 
  ويف القدمي يصح ضمان اجملهول واالبراء عنه 

  ل الدية وان كان فيه ضرب جهالة وكذا االبراء وال خالف يف جواز ضمان إب
  ويف طريقة العراق وجه ان ضمانه ال يصح للجهل به 

  ولو قال ضمنت من عشرة اىل مائة ففي اجلديد قوالن االشهر الصحة الن االقصى معلوم وقد وطن نفسه عليه 
  واالقيس الفساد الن الغرر حاصل جبهل املقدار بني العشرة واملائة 

  اخلامسالركن 

  
  ويتشعب عن املضمون به النظر يف الكفالة بالبدن 

  والصحيح الذي عليه الفتوى صحته وعليه جرى الصحابة والسلف 
قال املزين ضعف الشافعي رضي اهللا عنه كفالة البدن فمنهم من جعل ذلك ترديد قول وعلى هذا يصح ضمان عني 

 الودائع واالمانات اذ ال جيب تسليمها فكأنا نكتفي بان املغصوب واملبيع وكل ما جيب تسليمه وال يصح ضمان عني
يكون املضمون به حقا الزما وال يشترط كونه دينا فيصح الكفالة ببدن كل من جيب عليه احلضور جملس القضاء 

باستدعاء املدعي وكذلك تصح الكفالة بالبدن قبل قيام البينة على الدين النا معتمده احلضور وهو واجب واالصح 
  ته بعد حضور املدعى عليه وإنكاره إذا مل يقم املدعي البينة النه بقي له متعلق يف إحضاره صح

ويصح الضمان ببدن الزوجة وقال ابن سريج يصح الضمان ببدن العبد اآلبق وجيب السعي يف احضاره ورده 
و تكفل ببدن شخص وتصح الكفالة ببدن امليت إذ قد يستحق إحضاره ليشاهد الشهود صورته فيشهدون عليه ول

فمات ففي انقطاعه باملوت وجهان ووجه القطع ان مطلق التصرفات حتمل علىحالة احلياة ويف الكفالة ببدن من 
  عليه عقوبة ثالثة أوجه 

  أحدها بلى الهنا من احلقوق 
  والثاين ال الهنا تعرض السقوط بالشبهات 

 ولو تكفل بإحضار شخص ببغداد واملكفول ببدنه بنيسابور والثالث اهنا تصح فيما لالدميني خبالف ما يثبت هللا تعاىل
  ملا جيز النه ال يلزمه احلضور على هذا الوجه 



فان قيل مباذا خيرج عن عهدة هذه الكفالة قلنا بإحضاره يف املكان الذي التزمه وبتعني املكان الذي عني فان سلم 
عن التعلق به الستناده اىل ركن وثيق فان غاب حيث  فقال ال اريده اآلن فقد خرج عن العهدة اال اذا كان عاجزا

يعرف خربه فعلى الكفيل السعي يف إحضاره وميهل مدة الذهاب واجمليء فان مل حيضره حبس فان حضر االصيل 
وسلم نفسه برئ الكفيل كما لو أدى املضمون عنه برئ الضامن من الدين فان عجز عن إحضارن مبوته او هروبه 

  زمه شيء وهو معىن تضعيف الشافعي رضي اهللا عنه كفالة البدن فاالصح انه ال يل
والثاين انه يلزمه بدل احلضور الذي عجز عنه مث فيه وجهان أحدمها أهنيلزمه الدين بالغا ما بلغ فهو االصل مهما 

  قامت البينة عليه والثاين يلزمه دية املكفول ببدنه فانه بدل بدنه اال اذا كان الدين اقل منه 
راط رضا املكفول ببدنه يبتىن على هذا فان قلنا االلتزام مقصور على احلضور فال جيوز دون رضاه النه ليس واشت

يقدر على استبداد بالنقض عنه وان قلنا يلزم املال فله االنفراد هبذه الكفالة كما يلزمه بضمان املال فلو أنكر 
  املكفول به الرضا فهل له تكليفه احلضور فيه وجهان 

  التجويز أن احلضور مستحق والكفيل ال يتقاعد عن الوكيل  ووجه
قال صاحب التقريب فعلى هذا ينبغي أن تصح الكفالة بغري إذنه ويقدر علىتكليفه احلضور النه ال يتقاعد عن 

  الوكيل 

  فروع أربعة

  
ال النه حق ضعيف ومل األول اذا مات املكفول له هل ينتقل حقه اىل ورثته فيه ثالثة أوجه ذكرها ابن سريج أحدها 

  يلزم اال له 
  والثاين بلى كسائر احلقوق وهو األقيس 

  والثالث إذا كان يف التركة دين أو وصي يثبت وكأنه نائب عن جهته 
  الثاين إذا كفل ثالثة ببدن انسان فأحضره واحد برئ هو 

  قال املزين وبرئ صاحباه كما يف ضمان الدين 
  الف أداء الدين فان املقصود قد حصل مث وهاهنا ال حيصل مبجرد احلضور قال ابن سريج ال يربأ صاحباه خب

  الثالث لو تكفل ببدن الكفيل جاز ولو ضمن الضامن باملال جاز 
وإذا تكفل ثالثة ببدن انسان وكل واحد تكفل ببدن صاحبه جاز فان احضر واحد برئ هو عن كفالته وبرئ من 

  إحضار اخلصم خيرج على مذهب املزين وابن سريج تكفل ببدن الذي أحضره وأمر الباقني يف 
الرابع لو ضمن تسليم عني املبيع فتلف قبل القبض انفسخ البيع فان قلناالكفيل عند العجز ال يغرم شيئا فكذلك 

  هذا وان قلنا انه يغرم فهذبا على وجه يغرم الثمن وعلى وجه اقل االمرين من الثمن او القيمة يوم التلف 
  قصى القيم كما يف الغاصب وقيل يعترب ا

  الركن السادس يف الصيغة وما يقترن هبا من شرط ومن تقييد وفيه مسائل

  
االوىل ان الضمان يصح بكل لفظ يدل على االلتزام كقوله تقلدت والتزمت وضمنت وتكفلت وحتملت وال يصح 



  بقوله أؤدي وأحضره النه وعد 
يقول ضمنت اذا جاء رأس الشهر او اذا بعت من فالن أما تعليق  الثانية تعليق الضمان باطل على اجلديد وهو ان

  الكفالة بالبدن على جميء رأس الشهر ذكر ابن سريج وجهني 
  ويف التعليق على احلصاد وجهان مرتبان واوىل باملنع 

  ىل باجلوازوعلى قدوم زيد وجهان مرتبان واوىل باملنع ولو جنز الكفالة وشرط تأخري الطلب اىل جميء الشهر فهي أو
  وهذا اخلالف ليس جيري يف ضمان املال وال يف االبراء الن كفالة البدن تنبين على املصلحة فاتبعت فيه احلاجات 
اما اذا قال الق متاعك يف البحر وعلي الف لزمه كما اذا قال طلق زوجتك واعتق عبدك وعلي الف النه التزام 

  لغرض صحيح 
  علي ائة اخرى فوجهان االصح انه ال يلزمه إذ ال يظهر له فيه غرض ولو قال بع عبدك من فالن مبائة و

  الثالثة لو شرط يف ضمان الدين احلال مل يثبت االجل النه يضمن ما عليه فهو تابع فال يغري وصفه 
ويف طريقة العراق جواز ذلك النه نوع رفق فجاز إثباته ويشهد له قطع ابن سريج بانه لو جنز كفالة البدن وشرط 

  أخري التسليم شهرا جاز ولكن احتمل يف كفالة البدن ما مل حيتمل يف الضمان ت
  مث قال املزين لو أحضره قبل الشهر برئ عن العهدة 

وقال ابن سريح ينظر ان كان الدين مؤجال او كانت البينة غائبة فال يربأ وان مل يكن له غرض فيخرج على ان احلق 
  وفيه قوالن املؤجل اذا عجل هل جيرب على قبوله 

مث اذا أفسدنا شرط االجل يف ضمان الدين احلال ففي فساد الضمان بفساد الشرط وجهانولو ضمن الدين املؤجل 
  حاال ففي فساد الشرط وجهان 

  وان فسد ففي فساد الضمان وجهان 
ان الرابعة لو شرط الضامن ان يعطي املضمون عنه ضامنا ففي صحة شرطه وجهان فان فسد ففي فساد الضم

  وجهان وان صح فعليه الوفاء فان مل يف فله الفسخ 
  اخلامسة لو تكفل بعضو من بدنه فيه ثالثة أوجه 

  أحدها يصح الن يف تسليمه تسليم الباقي 
  والثاين ال إذ ليس هو من التصرفات املبنية على السراية 

ن والظهر لزم وان كان كاليد والرجل مل والثالث انه ان عني عضوا ال يقبل التسليم اال بتسليم البدن كالقلب والبط
  يلزم

  الباب الثاين يف حكم الضمان الصحيح وله أحكام

  احلكم األول

  
  أنه يتجدد ملستحق الدين مطالبة الضامن وال ينقطع مطالبته عن املضمون عنه الن معناه ضم ذمة اىل ذمة 

  وقال مالك ال يطالب البضامن ما مل يعجز عن املمضمون عنه 
  بن أيب ليلى ال يطالب املضمون عنه ما مل يعجز عن الضامن وقال ا



  فروع ثالثة

  
االول لو ابرأ الضامن مل يربأ االصيل ولو ابرأ االصيل برئ الكفيل وقوله للضامن وهبت منك او تصدقت عليك 

  ال كالتوفيةفله الرجوع كاالبراء ال كالتوفية مث استئناف اهلبة حىت ال يثبت الرجوع خالفا اليب حنيفة رمحه اهللا فانه ق
  الثاين لو كان الدين مؤجال ومات األصيل وحل الدين مل يطالب الكفيل النه حي ومل يلتزم ذلك أصال 

  الثالث لو قضى الضامن مث وهب منه بعد القبض ففي الرجوع خالف كما يف هبة الصداق 

  احلكم الثاين

  
داه النه صار ملتزما خبالف ما إذا أدى دين غريه متربعا فانه جيوز للضامن إجبار املضمون له على قبول الدين مهما أ

  ال جيرب على القبول بل له ذلك إن أراد 
ومن أصحابنا من قال إن كان الضمان يف صورة ال يرجع إذا ضمن ال يلزمه القبول الن يف قبوله إدخال املال يف 

  ملك املضمون عنه ضمنا مث وقوعه عن جهته وهو ضعيف 

  ثاحلكم الثال

  
يتجدد للضامن مطالبة املضمون عنه بتخليصه بقضاء احلق اتفق األصحاب عليه سوى القفال فانه قال ليس له ذلك 

يف وجه حكاه ولو حبس فهل له أن يقول احبسوا املضمون عنه معي فيه وجهان أما املطالبة بتسليم الدين إىل 
ع قبل األداء والثاين نعم النه ملتزم له فله االستيفاء الضامن قبل أن يغرم الضامن ففيه وجهان أحدمها ال النه رجو

منه وينبين على هذا انه إذا صار مستحق دين عليه فله أن يشترط كفيال عليه يف اصل الضمان وله اإلبراء عنه 
  واملصاحلة 

نه يستحق ويف طريقة العراق انه لو سلم إىل الضامن ما يستحب له بقضاء الدين هل ميلكه وجهان ووجه التمليك ا
  بسببني الضمان والقضاء وقد جرى أحدمها فكان كاليمني مع احلنث ومأخذ اخلالف مما ذكرناه أوىل 

  احلكم الرابع الرجوع بعد األداء

  
  ونقدم عليه انه لو أدى دين غريه من غري ضمان بغري إذنه مل يرجع بإذنه مع شرط الرجوع رجع عليه 

  ولني يف أن اهلبة املطلقة هل تقتضي ثوابا بالعرف وان أطلق اإلذن فوجهان يقربان من الق
ولو قال أد دين فالن مل يرجع على األمر قطعا ولو قال أد دين الضامن عين فهو كما لو قال أد ديين الن له فيه 

  غرضا 

  فرع



  
  ولو صاحل املأذون على غري جنسه فثالثة أوجه 

  ذن أحدها ال يرجع الن ما أداه غري مأذون فيه فبطل اثر اإل
  والثاين يرجع النه مأذون له يف أصل األداء وهذه مراضاة يف التفصيل جرى بينهما 

والثالث أنه إن قال أد ديين رجع وان قال اقض ما علي مل يرجع فان خالفه رجعنا إىل الضمان فإذا ضمن بإذنه 
اء خبالف جمرد اإلذن يف األداء وأدى بإذنه رجع وان مل يشترط الرجوع هذا هو املذهب النه أذن يف االلتزام واألد

  وان ضمن بغري إذنه وغرم بغري إذنه فال رجوع وإن ضمن بإذنه وأدى بغري إذنه فثالثة أوجه
  أحدها انه يرجع الن موجب الرجوع هو األداء وهو غري مأذون 

  والثاين بلى وهو املنصوص الن اإلذن يف االلتزام أذن يف األداء 
  جع وان ابتدأ مبادرا إليه مل يرجع والثالث انه ان طولب فغرم ر

وان ضمن بغري أذن وغرم باإلذن فوجهان مرتبان على من مل يضمن إذا أدى باإلذن فأوىل بان ال يرجع النه سبق 
التزامه فأداؤه خروج عن التزام نفسه وهو األصح هذا كله إذا شهد على األداء فلو مل يشهد فال رجوع له إال إذا 

  ملضمون عنه مجيعا فان صدقه املضمون عنه دون املضمون له فوجهان صدقه املضمون له وا
  أحدمها برجع مؤاخذة له بتصديقه 

  والثاين ال النه مل ينفعه بأدائه فال يرجع به وإن صدقه املضمون له وكذبه املضمون عنه فوجهان 
  أحدمها بلى ألن الرباءة حصلت باعتراف املضمون له 

ذمته وقول غريه ليس حجة عليه ولو كان مبرأى من املضمون عنه رجع ألن التقصري  والثاين ال الن األصل براءة
  منسوب إليه يف ترك اإلشهاد ال إىل الضامن 

ولو أشهد فماتوا أو غابوا مل ميتنع الرجوع ولو ادعى موت الشهود وأنكراملرجوع عليه اصل اإلشهاد فالقول قول 
  من فيه وجهان 

  نه غري ممكن واألصل عدم التقصري أحدمها يرجع إذ االحتراز ع
  والثاين ال الن األصل عدم اإلشهاد 

  ولو قال أشهدت زيدا وعمرا فقاال كذب فهو كترك اإلشهاد ولو قاال ال ندري لعلنا نسينا فوجهان 
ولو أشهد رجال وامرأتني رجع ولو أشهد مستورين فعدال رجع وان مل يعدال فوجهان يقربان من اخلالف يف انعقاد 

  النكاح بشهادهتا 
  ولو أشهد واحدا ليحلف معه فوجهان 

ووجه التقصري أن القاضي رمبا يكون حنفيا مث لو كذبه املضمون له وطالبه مرة أخرى فأشهد على األداء الثاين 
  فالصحيح أنه يرجع اآلن

  وقيل إنه إذا ثالثة رجع باألول فهو مظلوم بالثاين بزعمه فال يرجع أيضا به 

  فروع ثالثة

  
األول لو صاحل الضامن املضمون له نظر فان سومح مبقدار أو بصفة فيه مل يرجع إال مبا بذل ولو صاحل على عوض 



يساوي تسعمائة عن دين مبلغه ألف فوجهان أحدمها يرجع بتمام األلف فان املساحمة معه يف شراء ماله بالغنب 
  خمصوص به والثاين ال بل فانه مل يبذل إال قدر تسعمائة 

  و صاحل الضامن املضمون له على مخر وكانا ذميني واملضمون عنه مسلم ففي صحة الصلح وجهان ول
  فان صححنا وقلنا الرجوع مبا بذله فهاهنا ال يطمع فيه وان قلنا الرجوع بالدين رجع 

يف استمرار الثاين إذا ضمن العبد من سيده بإذنه فأداه بعد احلرية من كسبه ففي رجوعه وجهان يقربان من اخلالف 
  اإلجارة بعد العتق 

الثالث لو ضمن السيد عن عبده بإذنه وأداه بعد عتقه رجع عليه وإن أداه قباللعتق رأيت لألصحاب انه يرجع وفيه 
نظر من حيث أن فيه إثبات دين السيد على عبده يف دوام الرق وان ضمن السيد عن العبد املأذون دين التجارة 

لنا إن العبد لو أداه رجع على السيد فالسيد ال يرجع عليه وان قلنا ال يرجع فوجهان فهل يرجع بعد العتق فإن ق
ووجه املنع أن السيد إمنا يرجع النه يقول ضمنت بإذنك فللعبد أن يقول وأنا التزمت دين التجارة بإذنك فيقاوم 

  األمران فال رجوع
  الباب الثالث يف االختالف وفيه مسألتان

  
  من تناقض قول املدعي إحدامها فيما يسمع 

مثاله أن من باع شيئا من رجلني بألف بشرط أن يكون كل واحد ضامنا عن صاحبه بطل البيع النه شرط على 
  املشتري التزام غري الثمن 

ولكن لو جرى الضمان من غري شرط صح من كل جانب وكان له أن يطالب من شاء منهما بألف فلو أخذ من 
  عن جهة الضمان وحصتك باقية فالقول قول املؤدي  أحدمها مخسمائة وقال أديته

  وان حلف انه أدى عن جهة نفسه فهل له أن يطالبه عن جهة الضمان فيه وجهان 
  أحدمها ال النه يناقض قوله األول إذا اعترف يف دعواه برباءته عن جهة الضمان 

شف بيمينه فال يبطل حقه هو كما لو والثاين قطع به القفال وهو الصحيح انه جيوز إذ بين ذلك على خيال وانك
ادعى على املشتري أن املشترى غصب فقال منكرا بل هو ملكي وملك من اشتريته منه فأقيمت البينة فانه يرجع 

على البائع بالثمن وان كان قد اعترف له بالصدق وانه ملكه ولكن قيل هو بناء على ظاهر وقد ظهر بالبينة نقيضه 
ا انه ال يرجع إذ كان حقه أن يقول ال يلزمين تسليمه إليك وال يقر للبائع بامللك وهو ومن األصحاب من طرد وجه

  بعيد
ولو ادعى على شخص ضمانا عن غائب فأنكر فأقيمت البينة فغرم فأراد الرجوع على الغائب نقل املزين أن له ذلك 

  وهذا بعيد النه قطع بنفي الضمان وهو فعله الذي ينفيه فالرجوع مناقض له 
فمن األصحاب من قال ال يرجع وهو األصح ومحل كالم املزين على ما إذا سكت أو أنكر وكيله ومل ينكر هو 

  بنفسه 
ولو قال الكفيل أبرأت األصيل فربئت فحلف املستحق فهل للكفيل مطالبة األصيل وهو مناقض ملا تقدم منه فيه 

  باحللف نقيضه وجهان األسد اجلواز النه قد يدعي ذلك عن مساع وظن فيتبني 
وكذلك لو تكفل مث قال كنت أبرأت قبل كفاليت ولو أعرف فهل يسمع دعواه للتحليف فيه وجهان جيري يف كل 

  دعوى حمتمل مناقضة عقد سابق 



  املسألة الثانية ادعى ضمانا بألف وأقام شاهدا انه ضمن ألفا وآخر أنه ضمن مخسمائة ففي ثبوت اخلمسمائة وجهان 
لو أطلق دعوى األلف من غري إسناد إىل الضمان والثاين ال ألهنما مل يتفقا على شيء واحد وضمان أحدمها نعم كما 

  األلف خيالف ضمان اخلمسمائة خبالف الدين املطلق 
  ولو شهد اآلخر أيضا على األلف ولكن قال قد قضى منه مخسمائة ففي ثبوت متام األلف وجهان

  حدمها بشهادة قضاء الدين فيلغو أحدمها نعم ألهنما اتفقا عليه وانفرد أ
والثاين ال ألنه وصل بشهادته ذلك فكأنه مل يشهد إال على مخسمائة مث ال شك أنه لو حلف مع شاهد على قضاء 

  اخلمسمائة يقضى له به بشرط أن تعاد الشهادة فإهنا جرت قبل االستشهاد واهللا أعلم
  كتاب الشركة 

  
ا وإمنا هو وكالة على التحقيق وإذن كل واحد من الشريكني صاحبه يف الشركة معاملة صحيحة وليس عقدا برأسه
  التصرف يف املال املشترك وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف أركانه وهي ثالثة األول املال الذي فيه الشركة

  
جانبيه والشركة أنواع والصحيح واحدة من الشريكني لصاحبه وهي شركة العنان اشتقت من عنان الدابة لتساوي 

  فكأهنما يتساويان يف العمل واملال كعنان الدابة وله شروط 
األول أن جتري يف نقد فإن جرت يف عروض مشتركة فاألصح اجلواز إذ ال معىن للشركة إال اإلذن يف التصرف 

  والربح متوزع على قدر املالني 
  والثاين املنع ألن مقصودمها االجتار فأشبه القراض 

الط ميتنع معه التمييز حىت يقوم مقام الشركة فإن كان املال مشتركا على الشيوع فهو الغرض الشرط الثاين االخت
  وإال فالبد من اختالط 

فلو اختلفا يف النوع أو يف الصنجة أو يف الصكة مل يصح ألنه متميز مبلكه وكذلك لو تعذر التمييز كما لو خلط 
ففيه وجهان ألن احتاد اجلنس مع معسر التمييز قد جيعلهما السمسم بالكتان ولو خلط احلنطة احلمراء بالبيضاء 

  حبكم العرف كالشيء الواحد 

  فروع

  
األول شركة املفاوضة باطلة خالفا أليب حنيفة وهو أن ال خيلطا ماليهما ولكن يتفاوضان يف االشتراك يف الغنم 

  ايته فكان متميزا بثمرته وغرمته والغرم يف كل ما يفيد ويوجب غرما وهو فاسد ألن كل واحد متميز مبلكه وجن
الثاين شركة األبدان باطلة خالفا أليب حنيفة وهو اشتراك الداللني واحلمالني يف أجرة أعماهلم ألن كل واحد متميز 

  باستحقاق منفعته فاختص باستحقاق بدله 
ربح على أن يكون بعض الثالث شركة الوجوه باطلة وهو أن يبيع الوجيه املقبول اللهجة يف البيع مال اخلامل ب

  الربح له فالربح كله لصاحب املال وله أجره تعبه إن عمل وإن مل يصدر منه إال كلمة ال تعب فيها فال قيمة هلا



الرابع إذا كان لواحد بغلة ولآلخر راوية وشاركهما ثالث ليستقي املاء بنفسه ويكون مشتركا بينهما فإن استقى 
يه أجرة املثل وإن قصد الشركة يف املاء ففيه وجهان مأخذمها أن االستنابة هل ناويا نفسه اختص بامللك وهلما عل

  تؤثر يف إحراز املباحات حىت يتصرف امللك عن احملرز بالقصد وسنذكره يف الوكالة 
  فإن قلنا تؤثر فالتوزيع هاهنا على عدد الرءوس أو على قدر أجرة املثل فيه وجهان 

  فيتراجعون مبا يتفاوت من أجرة املثل ال حمالة فإن قلنا يتوزع على عدد الرءوس 
ولو استأجرت بغلة وراوية ورجال لالستقاء وأفرد كل إجارة بصفقة فال شك يف الصحة وأن امللك يف املاء يقع 

  للمستأجر 
وإن فسدت اإلجارة بسبب قال الشيخ أبو علي وقع املاء أيضا للمستأجر إن قصد األجري أيضا املاء نفسه لتأثري 

  لعوض وفيما إذا قصد نفسه اإلجارة نظر ألنه ال استحقاق وال قصد من جهة املستقي إال لنفسه فينبغي ان يقع له ا
وهكذا إذا كان من واحد بذر ومن آخر آلة احلراثة ومن ثالث العمل علىاالشتراك يف الزرع فالزرع لصاحب 

االشتراك يف البذر الشرط الثالث اقتران اخللط  البذر وهلما عليه أجرة املثل وال طريق لالشتراك يف الزرع إال
  بالشركة 

فلو عقد الشركة لفظا مث جرى اخللط بعده قال لألصحاب ال يصح وفيه نظر حمتمل إذ ال معىن للشركة إال اإلذن 
  وال ينقطع اإلذن باخللط الطارئ وال ميتنع يف حالة اإلفراد الشرط الرابع استواء املالني 

ألمناطي وهو هفوة فال مستند الشترط ذلك أصال الشرط اخلامس معرفة مقدار النصيب حالة شرطه أبو القاسم ا
  الشركة 

  وفيه وجهان ومأخذه أن اإلذن يف التصرف مع اجلهل بقدر املتصرف فيه على هذا الوجه هل يصح 
نزل منزلة املشترك وما ولعل األظهر الصحة فاملتفق عليه من مجلة الشرائط اخلمسة واحد وهو اختالط املالني حىت ي

  عداه خمتلف فيه الركن الثاين صيغة العقد 
وهو أن يقوال اشتركنا على أن يتصرف كل واحد منا يف مال صاحبه فريجع حاصل العقد إىل إذن كل واحد منهما 

د لصاحبه يف التصرففلو اقتصر على لفظ االشتراك ففيه وجهان من حيث إن مبجرده حيكم العرف إشعارا باملقصو
  وإن مل يصرح به الركن الثالث العاقدان 

ويشترط فيهما ما يشترط يف الوكيل واملوكل وسيأيت يف الوكالة نعم يكره مشاركة أهل الذمة والفساق ألهنم ال 
  حيترزون عن الربا 

  الفصل الثاين يف حكم الشركة الصحيحة وهلا ثالثة أحكام

  
ة سواء انفرد باليد أو كان املال يف يدمها وال يشترط أيضا األول أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغبط

  كون املال يف يدمها لصحة العقد بل يصح كيف ما كان 
فما يشتريه أحد الشريكني بعني مال الشركة يقع مشتركا وما يشتريه يف الذمة على قصد الشركة أيضا يقع 

  مشتركا 
لو شرط اختصاص أحدمها مبزيد ربح بطل الشرط ويوزع على الثاين أن الربح واخلسران موزع على نسبة املالني ف

  قدر امللك خالفا أليب حنيفة



  هذا إذا شرط ملن ال خيتص مبزيد عمل فإن شرط للمنفرد بكل العمل أو ببعض فثالثة أوجه 
  أحدها اجلواز ألنه انضم القراض إىل الشركة فعلى هذا يشترط انفراد العامل باليد 

إذا كان مشتركا كان هو الركن والعلة وعليه حوالة الربح والعمل ساقط العربة خبالف القراض  والثاين ال ألن املال
  فإنه ال سبب من جهة العامل إال عمله 

والثالث أنه إن انفرد بكل عمل جاز أن يشترط له فإن انفرد مبزيد بعد التعاون يف األصل فال فإنه ال يدرى الربح 
  ى املال حصل بأي عمل فتعينت اإلحالة عل

  احلكم الثالث أن الشركة جائزة ينفسخ باملوت واجلنون والفسخ 
فلو قال أحدمها لصاحبه عزلتك انعزل املخاطب دون العازل ولو قال فسخت الشركة انعزل كل واحد منهما 

  وسببه ظاهر 
  فإن قيل ما معىن فساد الشركة إذا مل يكن عقدا برأسها 

ومرة فساد الشرط وذلك عند شرط التفاوت يف الربح ومرة فواد املقصود  قلنا نعين بالفساد مرة فساد اإلذن
وذلك عند متييز امللكني إذ العرض ال يقع مشتركا على حسب املراد وقد يظهر فائدته يف طلب أجرة املثل يف العمل 

  الذي صادف نصيب شريكه إذا كان خمتصا مبزيد عمل 
أجرة املثل وإن اختصبمزيد عمل ألن التربع يتفاوت والعمل يف وأما إذا صحت الشركة فاألصح أنه ال يطالب ب

  الشركة الصحيحة معتاد 

  الفصل الثالث يف االختالف وفيه مسألتان

  
إحدامها أنه لو ادعى عليه أحد الشريكني اجلناية مل يسمع الدعوى مطلقا حىت يفصل فإذا فصلها فالقول قوله مع 

  ميينه إذا أنكر 
  ه مال شركة فأنكره فالقول قوله مع ميينه ألنه صاحب اليد ولو ادعى أن ما يف يد

ولو قال كان من مال الشركة مث خلص يل باإلفراز والقسمة فأنكر املدعى عليه القسمة فالقول قوله يف إنكار 
القسمة وإن اشترى شيئا ظهر فيه ربح أو خسران أو تنازعا يف أنه اشتراه لنفسه أو للشركة فالقول قول املشتري 

  مع ميينه ألنه أعرف بنيته ويد الشريك يد أمانة ما مل ختن فال ضمان عليه إذا هلك 
فإن ادعى هالكا بسبب خفي فالقول قوله ألن إقامة البينة عليه عسري وإن كان السبب ظاهرا من حريق أوة غارة 

  طريقة العراق فال بد من إثبات السبب مث القول قوله مع ميينه يف اهلالك بذلك السبب هكذا نقل يف 
الثانية إذا كان بني اثنني عبد مشترك فوكل أحدمها صاحبه ببيعه فباع مث ادعى املوكل واملشتري أن الوكيل قبض 

متام الثمن وأنكر الوكيل فال خصومة بني املوكل واملشتري إذا اعترف له بتسليم نصيبه إىل الوكيل ولكن اخلصومة 
  ع واملشتري بني املوكلوالوكيل وبني الوكيل البائ

فإن ختاصم البائع واملشتري فالقول قول البائع أنه مل يقبض فإن حلف أخذ نصيبه ومل يأخذ نصيب املوكل ألنه 
  معزول بقول املوكل أنه أخذ من قبل وال يسامهه املوكل فيما أخذه ألنه ظامل فيما أخذه اآلن بزعمه 

فشهادته يف نصيبه مردودة ويف نصيب شريكه قوالن ولو شهد املوكل للمشتري على البائع بالقبض ليحلف معه 
  سيأيت نظائرمها يف الشهادات 



أما إذا حتاكم الوكيل و املوكل فالقول قول الوكيل أنه مل يقبض و ليس للمشترى أن يشهد املوكل على البائع فإنه 
تري حبصته و ال يسقط يشهد به على نفسه فإن نكل الوكيل و حلف املوكل و أستحق نصيبه فللوكيل مطالبة املش

  ذلك بنكوله و بيمني املوكل 
و حكي وجه أنه إذا قيل إن اليمني املردودة كالبينة سقطت مطالبته و هو فاسد املسألة حباهلا أدعي البائع و املشتري 

مل  أن الوكيل قبض متام الثمن و أنكر فاملشتري ال يربأ عن حصة الوكيل البائع و إن صدق يف التسليم ألن املوكل
  يكن وكيله فال يربأ بالتسليم إليه مث إذا أخذ حصته فهل للموكل مسامهته 

قال املزين نعم ألنه وكيله وقد أخذ مخسمائة مثال من مجلة األلف فيتخري بني أن يطالب البائع مبائتني ومخسني 
بينة على أخذه كما إذا واملشتري مبائتني ومخسني وبني أن يأخذمخسمائة دفعة واحدة من املشتري بعد أن مل يقم 

  ادعى عليه 
وقال ابن سريج ال يرجع ألن الوكيل ملا ادعى أن املوكل أخذ الكل فقد عزل نفسه فال يقع قبضه حمسوبا من جهته 

  وهو كما قال 
ويبقى لكالم املزين وجه يف أن أحد الشريكني وإن مل وكيال يف االستيفاء إذا استوىف جزءا من الثمن لنفسه هل 

  ه أن يقع مشتركا أخذا من املكاتب املشترك إذا أدى بعض النجوم و فيه خالف خيتص ب
فإن قلنا بقول املزين فال تقبل شهادة البائع للمشتري على قبض باملوكل نصيبه ألنه يدفع عن نفسه الرجوع 

  واملشاركة 
  وعلى قول ابن سريج له ذلك ألنه ال جير به نفعا وال يدفع به ضرا واهللا أعلم

  الوكالة  كتاب
  وفيه ثالثة أبواب 

  الباب األول يف أركاهنا وهي أربعة

  الركن األول ما فيه التوكيل

وله ثالثة شرائط األول أن يكون قابال للنيابة وهو ما ال يتعني حبكمه مباشرة فقد وكل صلى اهللا عليه وسلم يف 
خذ اجلزية والصدقات فكان يف معىن الشراء ووكل عمرو بن أمية الضمري يف نكاح أم حبيبة ووكل اجلباة يف أ

الشراء البيع واإلجارة والسلم والرهن والصلح واحلوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة والوديعة واإلعارة 
واملضاربة واجلعالة واملساقاة والقرض واهلبة والوقف والصدقة ألهنا أسباب شرعت ذرائع إىل املقاصد تكثر احلاجة 

  ا إىل التوكيل فيه
  ويف معىن النكاح اخللع والطالق والفسوخ يف العقود والرجعة على الصحيح 

  ويف معىن استيفاء اجلزى والصدقات قبض احلقوق يف الرهن والبيع وقبض الديون املستحقة 
ف تقبل وال جتوز النيابة فيما يتعلق القصد بعينه كالعبادات فإهنا بأعياهنا مقصودة يف املتعاطني امتحانا وتكليفا فكي

التحويل بالتوكيل وكذا املعاصي كالسرقة والقتل والزنا والغصب فهي واقعة من الوكيل ألنه مقصود بالزجر عن 
  عينه فيثبت حكمه يف حقه فال يتحول عنه 

وأحلق بفن العبادات اإلميان والشهادات فإن حكم اليمني يتعلق بذكر اسم اهللا تعاىل على سبيل التعظيم وليس يف 
ذلك وكذلك حكم الشهادات يتعلق بلفظ الشهادة حىت ال يقوم غريه مقامه فكيف يتعلق بالساكت عن التوكيل 



  كلمة أداء الشهادة 
ويلتحق باليمني اللعان واإليالء وكذا الظهار إن قلنا إن املغلب عليه شوائب اإلميان ال شوائب الطالقواختلفوا يف 

  ثالث مسائل 
  التوكيل فيه ألنه سبب ملزم ملال فأشبه الضمان وغريه األوىل اإلقرار وظاهر النص جواز 

والثاين وهو قول ابن سريج واختياره أنه ال يصح ألن اإلقرار ال يلزم وإمنا هو حجة وإخبار كالشهادة فإن مل جيوز 
   التوكيل به فهل جنعله مقرا يالتوكيل فيه وجهان أحدمها نعم محال لقوله على الصدق والثاين ال فإنه مل يقر

  الثانية التوكيل يف متلك املباحات بإثبات اليد كاإلحتطاب واالصطياد واستقاء املاء 
وفيه وجهان منشؤمها التردد بني قبض احلقوق فإهنا قابلة للتوكيل وقبض احملظورات كالسرقة والغصب فإنه ال يقبل 

  الوكالة
كحد القذف يف القصاص جائز برضا اخلصم الثالثة أن التوكيل باخلصومة إلثبات األموال والعقوبات لآلدميني 

  ودون رضاه عندنا خالفا أليب حنيفة 
وال جيوز التوكيل بإثبات احلدود هللا تعاىل فإن احلق هللا تعاىل وهو على الدراء مبناه وهل جيوز التوكيل باستيفاء 

ه يف الوكالة أنه ال القصاص وحد القذف ال شك يف جوازه يف حضور املوكل ويف غيبته نص الشافعي رضي اهللا عن
يستوىف وقال يف اجلنايات ولو وكل فتنحى به فعفا املوكل فقتله الوكيل قبل العلم بالعفو ففي الضمان قوالن فمنهم 

من قطع باجلواز كما يف حضرته ومنهم من قطع باملنع ألنه إذا حضر رمبا رمحه فعفا ومنهم من قال قوالن مأخذمها 
اإلثباتبالشهادة على الشهادة ألن الوكيل بدل وهو باطل حبال احلضور الشرط الثاين أن اإلبدال هل يتطرق إليها ك

أن يكون ما به التوكيل مملوكا ملوكله فلو وكله بطالق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيملكه فالوكالة يف احلال باطلة 
  ما وفيه أربع مسائل ألنه فوض إليه ما ال ميلكه الشرط الثالث أن يكون املوكل به مضبوط اجلنس معلو

األوىل إذا وكل على العموم فلو قال وكلتك بكل قليل وكثري مل جيز ألنه يعظم فيه الغرر ولو قال وكلتك مبا إيل من 
  تطليق زوجايت وعتق عبيدي واستيفاء حقوقي وقضاء ديوين فهو جائز ألنه فصل وقيد مبا إليه فانتفى الغرر 

  إيل من التصرفات ففيه وجهانلتردده بني املرتبني  ولو قال وكلتك بكل قليل وكثري مما
الثانية إذا وكل بتصرف خاص وقال اشتر يل عبدا تركيا مبائة صح ومل يشترط وراءه وصفا قطعا ألن هذا القدر 

  ينفى الغرر عرفا 
  وإن اقتصر على قوله اشتر عبدا فاملذهب املنع ألنه يعظم فيه الغرر 

  الثمن ففيه وجهان لتردده بني املرتبتني وإن قال عبدا تركيا ومل يذكر 
  واختار ابن سريج صحته ألنه يكون قد وطن نفسه على أعلى اجلنس املذكور 

  الثالثة إذا جوزنا التوكيل باإلقرار فال يصح حىت يتبني قدر املقر به وجنسه ألن الغرر يعظم فيه 
يل عليه وعرفه املوكل دون الوكيل واملربأ عنه جاز وإن وكله باإلبراء فليذكر مقداره فإن قال أبرئه من مايل عما 

  فال يشترط إال معرفة املستحق 
ولو قال بع عبدي مبا باع به فالن فرسه واملوكل عامل بذلك القدر والوكيل جاهل مل جيز فيعترب يف العقد علم الوكيل 

  ألنه متعلق العهدة خبالف اإلبراء 
  وجهان الرابعة لو قال وكلتك مبخاصمة خصمي فيه 



  أحدمها اجلواز ألن اخلصومة جنس واحد 
  والثاين ال ملا فيه من االختالف واألوىل تصحيحه 

  الركن الثاين املوكل

  
وشرطه أن يكون قادرا على التصرف بنفسه فال يصح توكيل احملنون والصيب واملرأة يف عقد النكاح والفاسق يف 

  لنفسه ولألب واجلد ذلك التوكيل  نكاح ابنته إذا قلنا إنه ال يلي والعبد يف نكاحه
وهل لألخ والعم ومن يفتقر إىل اإلذن يف ذلك فيه وجهان منهم من أحلقهم بالوكيل والعبد املأذون ومها ال ميلكان 

  التوكيل يف التصرف املعني إال باإلذن 
  ومنهم من أحلق باجلد واألب 

  الركن الثالث الوكيل

  
مسلوبة العبارة يف النكاح إجيابا وقبوال وكذا احملرم عندنا والصيب واجملنون  وشرطه أن يكون صحيح العبارة فاملرأة

  مسلوبا العبارة مطلقا 
  واألصح أن احملجور عليه بالتبذير صحيح العبارة وكذا احملجور عليه بالفلس فيصح توكيلهم 

باإلجياب يف النكاح وجهني إذا وذكروا يف توكيل العبد بقبول النكاح وتوكيل املرأة بتطليق غريها وتوكيل الفاسق 
  قلنا إنه ال يلي مع القطع بأنه يتوكل يف القبول وينبغي أن يطرد الوجهان أيضا يف إجياب العبد يف النكاح 

  واألسد اجلواز يف الكل إذ ال خلل يف نفس العبارة وإمنا امتنع االستقالل ملعىن ال يقتضي منع الوكالة 

  الركن الرابع الصيغة

  
  تان وفيه مسأل

  إحدامها أن اإلجياب ال بد منه وهو قوله وكلتك أو أذنت لك أو ما يقوم مقامه 
  ويف القبول ثالثة أوجه 

أحدها ال يشترط ألنه تسليط وإباحة فأشبه إباحة الطعام ويف طريقة العراق أنه البد من القبول مث يكفي التراضي 
  اإلباحة والثاين أنه يشترط ألنه عقد كالعقود والقبول بالفعل وهذا عني إسقاط القبول بتنزيله منزلة 

والثالث قال القاضي إن قال بع وطلق وأتى بصيغة األمر فهو كاإلباحة وإن قال وكلتك أو أنبتك فهذا من حيث 
  الصيغة يستدعي قبوال لينتظم 

  وقد أطلق األصحاب أن الوكيل لو عزل نفسه ينعزل 
لرد الوكالة كما ال تأثر لرد اإلباحة وحيتمل أن يقال اإلباحة تبطل بالرد وعلى رأي القاضي حيتمل أن يقال ال تأثري 

فيحتاج إىل استئنافها بعد ذلك إن قلنا ال يشترط قبوله ففي اشتراط علمه وجهان مرتبان على انعزاهلبالعزل دون 



  علمه وأوىل بأن يشترط 
  فإن قلنا يشترط علمه ففي اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنا وجهان 

  الثانية تعليق الوكالة بالشروط فيه خالف مشهور 
  منهم من بناه على اشتراط القبول فإن التعليق معه ال ينتظم 

قال الشيخ أبو حممد إن مل يشترط القبول جاز التعليق ألن احلاجة قد متس إليه وإن شرطنا القبول فوجهان فإنا جنوز 
  ليق فوجد الشرط تعليق اخللع وقد شرط فيه القبول فإن أفسدنا التع

قال العراقيون جاز التصرف حبكم اإلذن وفائدة فساد الوكالة سقوط املسمى إن مسى له أجرة وقطع الشيخ أبو 
  حممد بأن اإلذن ليس منفصال عن الوكالة فمعىن فسادها بطالن اإلذن فرعان 

  ن أحدمها لو قال وكلتك اآلن ولكن ال تباشر التصرف إال بعد شهر أو بعد قدوم فال
  قطع العراقيون باجلواز وقالوا ليس هذا تعليقا إمنا هو تأخري فيجب عليه االمتثال وبه قطع الشيخ أبو حممد 

الثاين إذا قال كلما عزلتك فأنت وكيلي وجوزنا التعليق عاد وكيال فطريقه يف العزل أن يقول كلما عدت وكيلي 
  ع التصرففأنت معزول حىت يتقاوم العزل والوكالة ويكون األصل من

  الباب الثاين يف حكم الوكالة الصحيحة
  وهلا أربعة أحكام 

  احلكم األول وجوب املوافقة واالمتثال

  
ويعرف ذلك من موافقة اللفظ وال يعرف مبجرده بل قد يوافق اللفظ و ال يصح ملخالفة املقصود وقد خيالف اللفظ 

  ع مبخالفة املقصود فذلك يف الوكيل املطلق وفيه صور فيصح ملوافقة املقصود فأما ما يوافق اللفظ يف عمومه وميتن
األوىل أن الوكيل بالبيع مطلقا ال يبيع بالعرض وال النسيئة وال مبا دون مثن املثل وال بثمن املثل إن قدر على ما فوقه 

زل منزلة فإن فعل شيئا من ذلك مل يصح تصرفه عند الشافعي رضي اهللا عته ألن قرينة العرف عرفت هذه املقاصد فن
اللفظ فهو كما إذا أمره بشراء اجلمد يف الصيف فال يشتريه يف الشتاء وإذا أمره بشراء الفحم يف الشتاء فال يشتريه 

يف الصيف تركا لعموم اللفظ بقرينة احلال فيجب أن يبيع بالنقد الغالب ومثن املثل فإن باع بثمن املثل فطلب يف 
  جهان فصلنامها يف كتاب الرهن جملس اخليار بزيادة ففي وجوب الفسخ و

  الثانية أن يبيع ممن شاء من أقاربه وال يبيع من نفسه عند اإلطالق 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يبيع ممن ترد شهادته هلوذلك وجه ألصحابنا مشهور يف طريقة العراق 

  والصحيح أنه ينفذ مهما راعى الغبطة وبيعه من نفسه خارج عنه بقرينة العرف 
  عم لو صرح باإلذن يف بيعه من نفسه فقد ذكر ابن سريج وجهني القياس الظاهر صحته ن

  ووجه املنع أنه يتحد البائع واملشتري والبيع فعل شرعي متعد إىل مبتاع ومبيع فال يقوم إال مبفعولني 
  وطرد ابن سريج هذا يف ابن العم أنه هل يتوىل طريف النكاح لنفسه وكذا الوكيل يف النكاح 

وطرد هذا يف قطع اليد بإذن اإلمام سرقة وقصاصا وإقامة احلد إذا تعاطاها من عليه باإلذن وكذلك من عليه الدين 
  إذا قال له املستحق اقبض يل مننفسك وقال لو وكله من عليه الدين بإبراء نفسه جاز 

ق بسائر التصرفات وإال فما ذكره وطرد العراقيون الوجهني فيه ولعل منشأه أنه إذا قيل هل يفتقر إىل القبول يلتح



  ابن سريج ظاهر 
  وكذا اخلالف يف الوكيل باخلصومة من اجلانبني أنه هل يصح 

وال خالف أن األب يتوىل طريف البيع يف مال ولده وذلك من خاصية األبوة ويف تويل اجلد طريف النكاح على حفدته 
غي أن خيرج على الوجهني فإن التناقض فيه ال يزيد على الوجهان ولو كان وكيال بالبيع والشراء من الطرفني فينب

  بيعه من نفسه 
ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه من مواله صح ويف طريقة العراق وجه أنه ال يصح ألن توكيل العبد كتوكيل املوىل 

  فإن يده بيده ولو وكله ليشتري له من نفسه ال جيوز على أحد الوجهني وهو ضعيف 
تقريب لو أضاف العبد الشراء إىل موكله وقع عنه ولو أطلق وقع عن العبد وعتق ألن قوله نعم قال صاحب ال

  اشتريت صريح يف اقتضاء العتق فال يتحول إىل امللك مبجرد النية 
ولو وكل العبد أجنبيا ليشتري له نفسه من سيده فإن صرح باإلضافة إىل العبد صح وإن أضمر وقع عنه ألن السيد 

  والنقل إىل العبد كاإلعتاق  مل يرض بالعتق
  الثالثة الوكيل بالبيع إىل أجل إن فصل له األجل مل يزد و إن أذمنطلقا يف األصل فوجهان أحدمها البطالن ألنه جمهول 

  واألصح الصحة مث يتقيد بشرط الغبطة 
  وقيل ال يزيد على سنة فإنه أجل الشرع يف اجلزية و الزكاة وهو ضعيف 

بيع مطلقا ال ميلك تسليم املبيع قبل توفري الثمن ألنه مل يؤذن له فيه فإن وفر على املالك جاز الرابعة الوكيل بال
  التسليم ألنه مستحق فعليه األداء أن ال مينع من احلق ألنه ملكه بالتوكيل 

بيع وكذلك التوكيل بالشراء ميلك تسليم الثمن وميلك قبض املشتري ألن العرف يدل عليه وهو ميلك قبض مثن امل
  املعني فيه وجهان 

  أحدمها ال ألنه مل يأذن وتعيني ملكه بالقبض يستدعي أمرا جمددا 
والثاين نعم ألنه من توابع البيع كقبض املشتري املعني فكذلك اخلالف يف أن الوكيل باخلصومة يف إثبات حق هل 

ن الوكيل بإثبات احلق ال ميلك االستيفاء ميلك استيفاءه الوكيل باالستيفاء هل ميلك اخلصومة فيه ثالثة أوجهالثالث أ
  أما الوكيل باالستيفاء فيملك اخلصومة ألنه من مجلة االستيفاء 

وكذا اخلالف يف أن الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج املبيع مستحقا هل خياصم يف استرداد الثمن 
  ألنه من التوابع 

لثمن خالفا أليب حنيفة ويقرب من هذا األصل اخلالف يف أنه هل ميلك إثبات وال خالف يف أنه ال ميلك اإلبراء عن ا
  اخليار وشرطه فيه ثالثة أوجه 
  أحدها ال ألن مل يؤذن له فيه 

  والثاين نعم ألنه من توابع العقد ومصاحله 
  والثالث أنه ميلك يف الشراء للحاجة إىل التروي وال ميلك يف البيع 

لشراء إن اشترى عبدا معيبا يساوي ما اشتراه به فإن جهل العيب وقع عن املوكل وإن اخلامسة الوكيل املطلق با
  علمه فثالثة أوجه 

  ألحدها نعم ألن صيغة العبد عام 
  والثاين ال ألن لعرف خيصص بالتسليم 



  }فتحرير رقبة { والثالث أن ما ال جيزئ يف الكفارة ال يقع عن جهته فقوله اشتر رقبة كقول اهللا تعاىل 
  أما إذا كان ال يساوي ما اشترى به فإن علم العيب مل يقع عن املوكل ألنه خمالف وإن جهل فوجهان 

  أحدمها ال كما لو كان يغنب ومل يعرف 
  والثاين نعم ألن الغنب ال تدارك له وإيقاع هذا عنه ووقوعه على رضا املوكل ممكن 

  التفريع

  
  قع عنه فللموكل الرد وهل للوكيل الرد بالعيب إذا اشترى املبيع املعيب بثمن املثل وقلنا ي

نظر إن مل يكن العبد معيبا من جهة املوكل فالظاهر أن له ذلك ليخرج عن العهدة فيكون من توابع العقد ومصاحله 
  وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن ابن سريج أنه ال ميلك وهو متجه قياسا بل يرجع إىل املوكل 

من جهة املوكل فوجهان مشهوران ووجه الفرق أنه قطع بالتعيني نظره فلعل له فيه غرضا  أما إذا كان العبد معينا
جيرب العيب إذا علمهفإذا أثبتنا اخليار للوكيل فإذا رضي املوكل سقط خيار الوكيل فإن رضي الوكيل مل يسقط خيار 

  املوكل فلو عاد الوكيل بعد الرضا جاز على أحد الوجهني ألن رضاه كان ساقطا 
وفيه وجه أنه مل جيز له الرد فلو أراد الوكيل الرد فادعى البائع رضا املوكل فعليه البينة أو حيلف الوكيل أنه ال يعلم 
رضا املوكل ويرد ليخرج عن العهدة أما إذا كان الوكيل عاملا بالعيب وقلنا يقع عن املوكل فال رد له وهل للموكل 

  الرد فيه وجهان 
كيل كعلم املوكل كما أن رؤيته متنع املوكل من خيار الرؤية فإن قلنا له الرد فإذا رد هل ووجه املنع أن علم الو

  يتحول العقد اآلن إىل املشتري فيه وجهان 
  ووجه املنع أنه وقع يف االبتداء عن املوكل فال يعقل انتقاله 

  السادسة الوكيل املطلق بتصرف معني ال توكل فيه
  ا فثالثة أوجه ولو فوض إليه تصرفات ال يطيقه

  أحدها ال ألنه مل يؤذن له فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقي 
  والثاين نعم ألن قرينة احلال يدل على أنه أراد حتصيله منه بطريقة 

  والثالث أنه ال يوكل يف القدر امليسور ويوكل يف الباقي 
  نا فلو وكل خائنا مل يصح ألنه خالف الغبطة آما إذا أذن له يف التوكيل بان قال بع أو وكل عين فله أن يوكل أمي

  فان كان أمينا فخان فهل للوكيل عزله فيه وجهان 
مث إذا قال وكل عين فوكل أمينا فالوكيل الثاين وكيل املوكل ال ينعزل بعزل الوكيل فان قال وكل عن نفسك فيه 

  وجهان 
  أحدمها ان الوكيل الثاين وكيل الوكيل كما صرح به 

  ل املوكل ألن الوكيل ال ميلك فكيف يكون له وكيل والثاين وكي
  ان قلنا انه وكيل الوكيل فله عزله وسبيل املوكل إيل عزله بعزل الوكيل األول فان خصصه بالعزل فوجهان

  وان قلنا وكيل املوكل فال ينعزل الوكيل األول وهل ينعزل مبوته وجهان ووجه االنعزال أنه فرع على اجلملة 
  وكل ومل يقل عن نفسك أو عين فعلى أيهما حيمل على وجهني  ولو قال بع أو



  هذا كله يف الوكيل املطلق أما الوكيل املقيد فيجب عليه أن يتبع قيود التوكيل وال خيالف وفيه صور 
األوىل لو قال بع من شخص خمصوص أو يف مكان خمصوص أو بنقد خمصوص أو وقت خمصوص أو أجل خمصوص مل 

  تصور ان يكون له يف املخصوص غرض  ١ىل ما هناه وال اىل ما سكت عنه اذ جيز له ان يتعدى ا
  ويف ختصيص املكان الذي ال يظهر فيه تفاوت مثن وجه
  آخر أنه ال جيب اتباعه وحيمل التخصيص على وفاق 

ه ويبيع مبا فوقه أالنه فلو قال بع مبائة وال تبع مبا فوقه ال يبيع مبا فوقه ولو قال بع مبائة واقتصر عليه ال يبيع منا دون
امتثل ما آمر وزاد خريا فلم تكن خمالفة كذلك إذا قال اشتر بالفني فاشتراه بآلف صح ألنه زاده خريا آال إذا هناه 

  عما دون اآللفني 
ولو قال بع بآلف درهم فباع بآلف دينار مل يصح قطعا النه خمالفة يف اجلنس واللفظ مل يدل عليه فيبق ميله طبعا إليه 

  فهو كما قبل التوكيل 
  ولو قال بع بالنسيئة مبائة فباع مبئه نقدا فوجهان 

  أحدمها أنه اختالف جنس فال حيتمل 
  والثاين أنه يصح ألنه زاده مكان املطالبة يف احلال فهذا زيادة قدر 

نارا ونصفا مل جيز ألنه الثانية إذا سلم إليه دينارا وقال اشتر به شاة فاشترى هبشاتني وكل واحدة تساوي دينارا أو دي
رمبا يبغي شاة تساوي دينارا فلو اشترى شاتني كل واحدة يساوي دينارا فقوالن أصحهما الصحة ملا روي أنه عليه 

السالم دفع دينارا إىل عروة ليشتري لبه شاة فاشتري شاتني وباع إحديهما بدينار وجاء بدينار والشاة فقال عليه 
  ميينك  السالم بارك اهللا لك يف صفقة

  فان قيل فما قولكم يف بيع الشاة الثانية 
قلنا ذكر ابن سريج قولني ووجه الفساد خيرج اىل تأويل احلديث ومحله اىل أنه كان وكيال مطلقا يف التصرفات 

  ووجه الصحة يعضد قول وقف العقود 
  قود بل يصح يف احلال وميكن أن يقال جرى هاهنا لفظ يدل على أن الذي جرى يوافق الرضا فلم يكن كوقف الع

والقول الثاين أنه ال يصح وهذا ال وجه له مع اخلربولو قال بع هذا العبد مبائة فباع مبائة وعبد آخر يساوي مائة 
  فقوالن مرتبان وأوىل باملنع النه مجع بني جنسني 
  فان قلنا ال يقع عنه فوجهان أحدمها انه يفسد 

  بع العبد بآلف فباع نصفه بإلف صح النه زاده خري  والثاين انه يصح يف نصف العبد فكانه قال
الثالثة لو كله بشراء عبد بألف فاشترى نصفه باربعمائة مل يقع عنه فلو اشترى النصف الباقي باربعمائة أخرى مل 

  ينقلب إليه الكل بعد انصرافه عند ابتداء وفيه وجه ال يعتد به 
يشتر من شخص واحد فلو اشترى من أشخاص يف صفقة واحدة أما إذا قال اشتر يل عشرة اعبد بصفقة واحدة فل
  فوجهانأحدمها الالن الصفقة تتعدد بتعدد البائع 

  والثاين نعم الن املقصود ان يكون الكل جمموعا يف ملكه 
  أما إذا قال اشتر يل عشرة اعبد مطلقا فله ان يشتري يف صفقات ويف صفقة كيف شاء 

  صح الوكالة وال يستفيد هبا الشراء الصحيح الربعة إذا وكله بشراء فاسد مل ي
ولو قال خالع زوجيت على مخر ففعل وقع اخللع كما لو تعاطاه بنفسه فلو خالع على خنزير فوجهان أحدمها ال 



  يصح النه خمالف 
والثاين نعم الن قوله يف التعيني فاسد إمنا الصحيح اصل اخللع حىت لو خالع على عوض صحيح نفذ اخللع وفسد 

  عوض وكذا يف الصلح عن الدم ال
اخلامسة الوكيل باخلصومة ال يقر على موكله الن اللفظ ال يتناوله وضعتا وعرفا خالفا ألىب حنيفة رمحه اهللا وال 

تقبل شهادته ملوكله فانه متهم فان شهد بعد العزل وكان قد انتصب خماصما يف الوكالة مل تقبل النه صار ذا غرض 
  شية قوله وان مل ينتصب فعزل مسعت شهادتهطبعي يف تصديق نفسه ومت

وقال األصحاب ليس له أن يعدل شهود خصم املوكل كما ال ميلك اإلقرار وهذا ضعيف ألنه مل يستفد التعديل من 
  الوكالة فإنه يعدل من غري وكالة 

ديل الشهود مقصر يف نعم ال جيعل تعديله وحده كإقرار املوكل بعد التهم وال وجه ملا أطلقه األصحاب إال أنه بتع
  الوكالة وتارك حق النصح والغبطة له 

السادسة إذا قال خذ مايل من فالن فمات مل يأخذه من ورثته ألنه قد رضي بيد ورثته ولو قال خذ مايل من احلق 
على فالن جاز أن يأخذ من ورثته ألن قصده استيفاء احلق وكذلك لو وكل العدل يف بيع املرهون وهو حنطة 

  ا أجنيب فأخذ مثلها مل يكن له بيعها ألن اإلذن ال يتناول البدل فأتلفه
  السابعة لو وكل رجلني باخلصومة فهل لكل واحد االستبداد فيه وجهان 

  أحدمها ال كالوصيني والوكيلني يف التصرف 
  والثاين نعم ألن العرف يف اخلصومة جيوز ذلك 
  فاشترى يف الذمة مل يقع عن املوكل ملخالفته  الثامنة إذا سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينها عبدا

  ولو قال اشتر يف الذمة واصرف األلف فيه فاشترى بعينها فوجهان 
ووجه التصحيح أنه مل يتفاوت إال أنه ينفسخ العقد بتلفه فال يلزمه األلف عندالتلف ولو اشترى يف الذمة للزمه يف 

  التلف والبقاء فقد زاده خريا 
ل اشتر عبدا مطلقا فعلى ماذا حيمل فيه وجهان فإن محلنا على الشراء بعينه مل جيز الشراء يف ولو سلم لأللف وقا

  الذمة 
  التاسعة إذا قال بع من زيد بألف فباع بألفني مل جيز ألن له يف مساحمته غرضا بعد التعيني إال إذا علم خالفه بالقرينة 

ان مبا دون األلف مل جيز ألن الباقي رمبا ال يشترى مبا يكمل وإن وكله يف بيع عبد بألف فباع نصفه بألف جاز ولو ك
األلف ولو قال بع ثالثة أعبد بألف فباع واحدا مبا دون األلف مل جيز ألن الباقي رمبا ال يشتري مبا اليكمل األلف 

  ولو باع بألف جاز وهل يبقى وكيال يف بيع الباقي وجهان أحدمها ال حلصول املقصود 
ا إذا باع دفعة واحدة بألفني مع القدرة على بيع واحد بألف فإن قال اشتر العبد مبائة وال تشتره والثاين نعم كم

خبمسني مل يشتر باخلمسني وال مبا فوق املائة ويشتري مبا بني اخلمسني واملائة وهل يشتري مبا دون اخلمسني وجهان 
لوقال ابن سريج يقع ويلتزم الوكيل من عنده عشرة ولو قال اشتر العبد مبائة فاشترى مبائة وعشرة مل يقع عن املوك

  وهو باطل مبا لو باع العبد املأذون يف بيعه مبائة بتسعني فإنه ال يصح البيع اعتمادا على ضمان العشرة 
وقال اإلمام ما ذكره ابن سريج له وجه فإن من قال لغريه بع دارك من فالن ولك علي عشرة جاز على أحد 

ينزل على هذا إذ ليس يرد عليه إذا قال بع مبائة فباع بتسعني ألن الوكيل واملوكل يف التزامه  الوجهني فكذلك فعله
  املال بأن يبيع بتسعني 



  فإن قيل فحيث خالف الوكيل ما حكمه 
قلنا إن خالف يف البيع لبطل أصال وإن خالف يف الشراء واشترى بعني مال املوكل أيضا بطل وإن كان يف الذمة 

  كيل إال إذا صرح باإلضافة إىل املوكل ففيه وجهان أحدمها أنه يلغي إضافته وقع عن الو
  والثاين أنه يبطل من أصله ألنه ال حيتمل كالمه مع التصريح بإضافته إليه خبالف املطلق 

  احلكم الثاين للوكالة ثبوت حكم األمانة للوكيل

  
إذا مل يتعد فلو طولب بالرد فامتنع عصى وصار ضامنا  حىت أن ما يتلف يف يده من املبيع والثمن واملشتري ال يضمنه

ولو انتفع باملبيع أيضا صار ضامنا فلو باع بعد التعدي صح ومل يضمن الثمن وإن قبضه ألنه مل يتعد يف عيبه ولو 
وكل ببيع شيء يساوي عشرة فباع بتسعة جيوز ألن هذا القدر يتغابن الناس مبثله واالحتراز عنه عسري فلو باع 

مانية مل يصح العقد وال يضمن إذا مل يسلم ألنه هذيان صدر منه ومل يتعلق بالعني فيصح بيعه بعد ذلك بالعشرة فلو بث
باع بثمانية وسلم فقد تعدى واملوكل يسترد املبيع إن كان باقيا وإن تلف يف يد املشتري ضمن املشتري عشرة وله 

  أقوال أحدها بالعشرة وهو األظهر أن يطالب الوكيل أيضا ولكن بكم يطالبه فيه ثالثة 
  والثاين بتسعة إذ لو باع بتسعة وسلم إليه لربئ عنه 

والثالث أنه يطالبه بدرهم والباقي يتعني املشتري ومبطالبته إذ كان تنقطع املطالبة بأن يبيع بتسعة فإذا باع بثمانية فقد 
  نقص درهم والصحيح هو األول 

  املشتري ألنه تلف يف يد املشتري فالقرار عليه  مث كل ما ضمنه الوكيل يرجع به على
والوكيل يف السلم إذا أبرأ املسلم إليه عن املسلم يف ومل يعترف بكونه وكيال نفذ اإلبراء ظاهرا وال ينفذ باطنا 

وضمن الوكيل للموكل إن قلنا إناحليلولة بالقول سبب الضمان مث يضمن له قيمة رأس املال فإن االعتياض عن 
  فيه قبل القبض ال جيوز خبالف ما لو باع عينا وأبرأ عن الثمن فإنه يضمن مبلغ الثمن ال قيمة املبيع  املسلم

ومهما طولب الوكيل أو املودع بالرد فكان يف احلمام أو مشغوال بالطعام مل يعص هبذا القدر من التأخري وهو ظاهر 
  از له التأخري لغرض نفسه بشرط سالمة العاقبة بالعرف ولكن قال األصحاب لو تلف يف هذه املدة ضمن وإمنا ج

  وهذا منقدح إذا كان التلف بسبب التأخري وبعيد إذا مل يكن التأخري سببا فيه 

  احلكم الثالث العهدة واملطالبة

  
  وهلا ثالث مواضع 

املوكل إليه شيئا  األول يف الشراء فالوكيل بالشراء إن سلم إليه الثمن كان مطالبا بتسليم ما سلم إليه وإن مل يسلم
  وأنكر البائع كونه وكيال فله مطالبته وإن اعترف بكونه وكيال فثالثة أوجه ذكرها ابن سريج 

  أحدها أنه املطالب فإنه العاقد 
  والثاين أنه ال يطالب إال املوكل فإنه املتملك والوكيل سفري 

  على املوكل والثالث أنه يطالب أيهما شاء مث إن طالب الوكيل فاألصح أنه يرجع 
  وفيه وجه أن قوله اشتر يل اقتراح هبة فهو كقوله أد ديين ويف الرجوع مث خالف 



  املوضع الثاين إذا خرج املبيع مستحقا وقد تلف الثمن يف يد الوكيل فاملشتري يطالب من فيه األوجه الثالثة 
  أحدها الوكيل فقط فإنه تلف يف يده 

  والثاين املوكل فإنه سفري من جهته 
  الثالث يطالبهما مجيعا و

  مث قرار الضمان على من فيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه على الوكيل إذا تلف يف يده فاملوكل يرجع عليه

  والثاين على املوكل ألن الوكيل كان مأمورا من جهته 
  والثالث ال يرجع أحدمها على صاحبه بل كل من طولب استقر عليه 

إذا قبض العبد املشترى وتلف يف يده وخرج مستحقا فاملستحق يطالب البائع ال  املوضع الثالث الوكيل بشراء العبد
  حمالة ويف مطالبته للوكيل واملوكل األوجه الثالثة 

  وكذا اخلالف يف القرار وتقرير الضمان على املوكل هاهنا أبعد ألنه مل يسبق منه تغرير خبالف التوكيل يف البيع 

  احلكم الرابع للوكالة اجلواز

  
  هو جائز من اجلانبني وينعزل الوكيل بثالثة أسباب ف

  األول عزول املوكل إياه مبشهد منه وإن كان يف غيبته فينعزل مهما بلغه اخلرب وقيل بلوغ اخلرب قوالن 
  املنصوص أنه ينعزل ألنه ال يفتقر إىل رضاه فال يفتقر إىل حضوره وعلمه 

  ن معرفته فصار كالقاضي والثاين ال ألنه ال يوثق بتصرفه لتصور عزله دو
ويف القاضي وجه أنه ينعزل يف الغيبة وهو بعيد فإن عزل القاضي بغري سبب ال جيوز وعزل الوكيل جائز وال خالف 
يف أن املوكل لو باع ما وكل يف بيعه أو أعتق انعزل الوكيل ضمنا فإن قلنا ينفذ عزله يف الغيبة فليشهد املوكل عليه 

  بعد تصرف الوكيل  فإنه ال يسمع جمرد قوله
السبب الثاين عزل الوكيل نفسه وتعديه يف مال الوكالة ليس ردا للوكالة بل يبقى وكيال على األصح وإن صار 
ضامنا بإنكاره الوكالة هل جيعل إنشاء للرد فيه ثالثة أوجه واألصح هو الثالث وهو أنه إن قال ذلك عن نسيانأو 

  وإن أنكر مع العلم فهو رد للوكالة من جهته لغرض يف إخفاء الوكالة فال يكون عزال 
الثالث أن خيرج املوكل باجلنون أو املوت عن أهلية التوكيل أو الوكيل عن أهلية التوكيل أو الوكيل عن أهلية 

االمتثال باجلنون واملوت واألصح أنه ال ينعزل باإلغماء وينعزل باجلنون وإن قل وقيل ال ينعزل هبما وقيل ينعزل 
  يعا هبما مج

  فلو وكل عبده مث أعتقه أو باعه أو كاتبه ففي انعزاله ثالثة أوجه 
  أحدها ال لعموم اإلذن و بقاء األهلية 

  والثاين نعم ألن أمره حممول على االستخدام وقد بطل حملية االستخدام يف حقه 
بصيغة األمر فهو حممول على والثالث أنه ينظر إىل لفظه فإن قال وكلتك بقي بعد زوال سلطنته وإن قال بع و اشتر 

  االستخدام
  الباب الثالث يف تنازع الوكيل واملوكل



  
  وتنازعهما يف ثالثة مواضع 

  األول التنازع يف أصل الوكالة أو صفتها

  
كقول الوكيل وكلتين فقال ما وكلتك أو قال وكلتين ببيع الكل فقال بل بالبعض أو قال أذنت يل يف البيع بالنسيئة 

قد أو قال أذنت يف الشراء بعشرين فقال بل بالعشرة فالقول يف مجيع ذلك قول املوكل ألن األصل فقال بل بالن
  عدمه 
  فرعان 

أحدمها إذا باع الوكيل بالنسيئة وأنكر البائع اإلذن يف األجل فإن كان املبيع قائما استرد والقول قوله ولو أنكر 
لفه على أنه ال يعلم كونه وكيال من جهته فإذا حلف فللموكل املشتري كونه وكيال مل يقبل قول املوكل عليه بل حي

مطالبة الوكيل بقيمة السلعة مث إذا انقضى األجل فللوكيل أن يطالب املشتري بالثمن ويأخذه مبا غرمه فإن زاد على 
  ما غرمه فالزيادة ال يدعيها لنفسه وال البائع وال املشتري فماذا يصنع به ويف مثله خالف مشهور 

كذب الوكيل نفسه أيضا وقال صدق املوكل مل يكن له أن يطالب إال بأقل األمرين من الثمن أو القيمة ليجرب  فإن
  حق نفسه مما غرم

الثاين إذا اشترى جارية عشرين فقال املوكل ما أذنت إال يف عشرة فالقول قوله فإن كان اشترى بعني ماله فهو 
لوكالة فكمثل فإن أنكر الوكالة مل يقبل قوله على البائع ويغرم الوكيل باطل وإن اشترى يف الذمة واعترف البائع با

للموكل ماله مهما حلف على أنه مل يأذن وتبقى اجلارية يف يد الوكيل فيتلطف احلاكم باملوكل ويقول له ال يضرك 
  أن تقول للوكيل بعتك اجلارية بعشرين حىت تسلم لك العشرون فإن قال ذلك حصل الغرض 

إن كنت قد أذنت لك فلو بعتك ففي هذه الصيغة وجهان أصحهما وهو ظاهر كالم املزين الصحة ألن هذا فإن قال 
  من مقتضى الشرع وإن مل يصرح 

  وإن أىب املوكل ذلك قال املزين يبيع الوكيل اجلارية ويأخذ ما غرم من مثنها 
  وقال اإلصطخري وجهان 

وباطنا بناء على ما إذا ادعى على غريه أنك اشتريت داري فأنكر  أحدمها ما قاله املزين والثاين أنه ميلك ظاهرا
وحلف فيستحب للمشتري أن يقول إن كنت اشتريته فقد فسخت فإن مل يقل فالبائع على قول يبيع الدار ويأخذ 

  مثنها وعلى قول ميلكه ويكون إنكاره كإفالسه فهو أحق بعني ماله 
ا وهو الصحيح خبالف مسالةالدار فإن تعذر الثمن ثبت الرجوع إىل قال أبو إسحاق ال ميلك اجلارية قوال واحد

املبيع وهاهنا ال معاملة بني الوكيل واملوكل فعلى هذا الوجه أن يقال قد ظفر بغري جنس حقه فيأخذه حبقه ويقطع 
  املال لنفسه هبذا القول هاهنا ألن من له احلق ال يدعيه لنفسه خبالف ما إذا ظفر بغري جنس حقه من مال من يدعي 

  النزاع الثاين يف التصرف املأذون فيه

  
  



  فإذا قال الوكيل بعت أو أعتقت أو اشتريت وأنكر املوكل فقوالن 
  أحدمها القول قول الوكيل ألنه مأذون أمني قادر على اإلنشاء وهو أعرف به 

لزمه وكذا اخلالف إذا وكله والثاين أن القول قول املوكل إذا األصل عدمه وقوله بعت إقرار على املوكل فال ي
  بقضاء الدين فقال قضيت 

  أما إذا ادعى الوكيل تلف املال يف يده فالقول قوله ألنه أمني فإقامة البينة عليه غري ممكن 
ولو ادعى الرد على املوكل فكذلك القول قوله ألنه يبغي دفع العهدة عن نفسه ال إلزام املوكل شيئا وطرد املراوزة 

هي أمانة يف حق من صدر منه إثبات اليد كيد الرهن واإلجارة والوكيل باجلعل وذكر العراقيون يف هذا يف كل يد 
  كل ذلك وجهني 

هذا مع القطع بأن الوكيل لو مات فادعى وارثة الرد مل يصدق ألنه ليس مؤمتنا من جهته وكذا الويل والوصي إذا 
  نه يصدق ادعيا رد املال إىل الطفل بعد البلوغ ويف الويل وجه أ

نعم أشهر باخلالف يف أن ما صرفه إىل نفقته يف صغره هل يطالب باإلشهاد عليه أم يصدق مبجرد ميينه ألن يف إقامة 
  البينة عليه نوع عسر وامللتقط ومن طري الريح ثوبا يف داره هؤالء ال يصدقون يف دعوى الرد
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مبجرد اليمني أما إذا ادعى الوكيل الرد على رسول املوكل واملودع فالظاهر أنه ال يصدق وفيه وجه أن الرسول 
  كاملرسل فيجب على املوكل التصديق ألنه أمني 

  ل له التأخري بعذر اإلشهاد وجهان فرع من يصدق يف دعوى الرد فلو طولب بالرد ه
  أحدمها ال ألنه مصدق ميينه والودائع ختفى غالبا 

  والثاين نعم ألنه يريد أن يتورع عن اليمني الصادقة 
  وأما من عليه الدين فله أن يؤخر اإلشهاد إن كان دينه ثابتا ببينة وإن مل يكن 

   شيء فيصدق بيمينه مما ادعي عليه قال العراقيون هو كالوديعة إذ ميكنه أن يقول ال يلزمين
  وقال املراوزة له تكليف اإلشهاد 

ولو قال لوكيله لتقض ديين فليشهد على القضاء ليكون مراعيا الغبطة فإن مل يشهد وكان يف غيبة املوكل ضمن 
  مهما أنكر املستحق وإن كان يف حضرة املوكل فوجهان 

  ته ومل يشهد مل يضمن وإن كان يف غيبته فوجهان وإذا قال سلم وديعيت إىل وكيلي فإن سلم حبضر
فإن قيل فمن يف يده املال أو عليه احلق إذا اعترف لشخص بأنه وكيل املستحق باالستيفاء فهل جيب عليه التسليم 

  دون اإلشهاد
  قلنا جيوز التسليم وال جيب ألن املوكل لو أنكر وكالته مل حتصل براءة من عليه احلق 

ه ألنه اعترف بكونه مستحقا لالستيفاء بالوكالة فصار كما لو كان يف يده مال ميت اعترف وقال املزين يلزم
  لشخص بأنه وارثه ال وراث له سواه ال يطالبه باإلشهاد بل جيب عليه التسليم 

ملوكل والفرق بينهما أنه اعترف للوارث بامللك وال يتوقع من غري املالك دعوى يعتد به أما هاهنا فاإلنكار من جهة ا
  املالك متوقع 

نعم لو قال لفالن علي ألف من جهة حوالة أحاهلا علي رجل آخر ففيه وجهان أنه أحدمها به جيب التسليم دون 
  إقامة حجة على احلوالة ألنه اعترف باالستحقاق خبالف صورة الوكالة 

  ستحق فلعل املستحق ينكر والثاين ال ألنه مل جيعله متأصال يف االستحقاق بل زعم أنه حتول إليه من جهة م

  النزاع الثالث يف استيفاء الثمن

  
  وقد أطلق العراقيون فيه قولني كما يف البيع والعتق 

والتفصيل فيه عند املراوزة أنه إن ادعى املوكل الثمن على املشتري فقال الوكيل قبضت وتلف يف يدي فال جيب 
كيل لغرم بسبب دعواه إال إذا نسبه إىل تسليم املبيع دون تصديقه ألنه ليس يدعي على الوكيل شيئا فال يتعرض الو

  إذنه فالقول قوله حىت ال يتعرض للغرم فإن حلف فهل يربأ املشتري حبلفه وجهان 
  أحدمها نعم ألنه صدق يف استيفاء الثمن 

  والثاين ال ألن ميينه حجة دافعة عنه ال يصلح لتربئة ذمة املشتري 



كيل أنه قبض الثمن فأنكر الوكيل فالقول قوله فلو أقام املوكل بينه على القبض فادعى أما إذا ادعى املوكل على الو
  الوكيل تلفا أو ردا قبل اجلحود مل يصدق ألنه صار خائنا باجلحود 

  فإن أقام بينة فاألصح أنه ال يقبل ألن البينة تبتىن على الدعوة ودعواه مناقضة لقوله األول وجحوده فال يسمع 
لبينة على تلف بعد اجلحود فكذلك على أحد الوجهني ولو أقام البينة على رده بعد اجلحود قبل ألنه إذا ولو أقام ا

  ثبت كونه غاصبا فأقصى ما عليه أن يرد ويشهد فكيف تكلفه أمرا يزيد عليه
  كتاب اإلقرار وفيه أربعة أبواب 

  
  الباب األول يف أركانه 

  يغة اإلقرار وهي أربعة املقر واملقر له واملقر به وص

  الركن األول املقر

  
  وهو ينقسم إىل قسمني مطلق وحمجور عليه 

كونوا { ونعين باملطلق املكلف الذي ال حجر عليه فيقبل إقراره على نفسه بكل ما يتصور منه التزامه له لقوله تعاىل 
  لو على أنفسكم وقوله صلى اهللا عليه وسلم قولوا احلق و} قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم 

  وأما احملجور عليه فأسباب احلجر ستة الصبا واجلنون والتبذير والرق والفلس واملرض 
أما الصبا واجلنون فيقتضيان حجرا مطلقا عن سائر األقارير نعم لو أقر الصيب بالتبذير والوصية قيل إن جعلنامها من 

ة بينة ومل حيلف إذ ال فائدة يف حتليفه فإنه إن كذب أهلها ولو قال بلغت باالحتالم صدق ألنه ال يقدر على إقام
  فالصيب ال يأمث باحللف 

وإن قال بلغت بالسن مل يقبل ألن تاريخ املواليد يعرف إال الصبياجملهول اخلامل ففيه تردد و احتمال ولعل األظهر 
  االعتماد على اإلثبات يف حقه كما فعلناه يف صبيان الكفار ألجل الضرورة 

ذير فال يوجب حجرا عن اإلقرار مبوجبات العقوبات ألنه قادر على التزامها وإقراره باألموال غري مقبول أما التب
  كما مضى يف كتاب احلجر 

ويف إقراره باإلتالف للمال خالف وال يقبل إقراره بالنكاح ألنه ال يستفيد به وفيه التزام مال ويقر بالطالق ألنه 
  وبالنسب  يستقل به وكذا بالعفو عن القصاص

  والسفيهة إذا أقرت بالنكاح ففيه تردد من حيث إهنا بالسفه رمبا ترق نفسها يف غري موضع 
أما الفلس فال يوجب حجرا إال يف اإلقرار مبا يفوت حق الغرماء ويف إقراره بدين مستند إىل ما قبل احلجر أو 

بت إتالفه باحلجر فيه قوالن سبق ذكرمها يف بإتالف مال يف احلال إذا قلنا إن املتلف عليه يضارب الغرماء لو ث
  كتاب التفليس 

  مث ما يرد من إقراره حلق الغرماء يف احلال فالصحيح أنه يطالب به بعد فك احلجر ال حمالة 
أما الرق فال يوجب حجرا عن اإلقرار بالعقوبات ألنه مكلف قادر على التزامها وال نظر إىل إبطاله حق السيد ألنه 

  ه غري متهم في
  وقال أبو يوسف وحممد وزفر واملزين رمحهم اهللا ال يقبل إقراره



نعم اختلف قول الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غري متهم فهل يتعلق املسروق برقبته 
  على قولني أحدمها ال ألنه يرجع إىل املال و الثاين بلى 

بته و ال يوجب عقوبة فهو مردود إن مل يصدق السيد مث الصحيح أنه و أما إقراره بإتالف مال يوجب التعلق برق
يطالب به بعد العتق أما إقراره بدين املعاملة فال يقبل يف حق سيده إال إذا كان مأذونا يف التصرف فيتعلق ما أقر به 

  مباله 
  م من نزل املطلق على املعاملة و إن أقر املأذون مبال مطلق فالظاهر أنه ال يقبل إذا مل يسنده إىل املعاملة و منه

مث لو حجر السيد علية فأقر بأنه كان لزمه دين قبل احلجر فالظاهر انه ال يقبل ألنه ال يقدر على اإلنشاء يف هذه 
  احلالة 

و حكي الشيخ أبو حممد وجها أنه يقبل فأنه ال يؤمن ان احلجر السيد عليه ملا عرف إحاطة الديون به و هذا يعارضه 
  يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه أبد الدهرأنه ال 

أما املرض فال يوجب احلجر عن اإلقرار يف حق األجانب باإلمجاع و يف حق الوارث قال الشافعي رضي اهللا عنه من 
  أجار إقرار الوارث أجازه و من أىب رده 

  قوالن  فمن األصحاب من قال هذا ترديد قول من الشافعي رضي اهللا ففي املسألة
و منهم من قطع بالصحة و هو الصحيح خالفا أليب حنيفة ألنه ال مأخذ للرد أال التهمة و حالة املرض حاله انتفاء 

التهم كيف ولو تبىن و لدا وحرم به ابن عمه املكاشح لقبل و كالم الشافعي رضي اهللا عنه حممول على حكاية 
  مذهب الغري 

وله أبن مث مات و ال أبن له أو أقر وال ابن له مث ولد له أبن فاالعتبار حبال  مث إن قلنا إنه مردود فلو أقر ألخيه
  اإلقرار أو حبال املوت فيه خالف مشهورفروع ثالثة 

  أحدها لو أقر يف املرض بأنه و هب من الوارث قبل املرض و سلم 
  فمنهم من قال ال يقبل قوال واحد ألنه أقر مبا ال يقدر على إنشائه يف احلال 

  اختيار القاضي أنه يقبل ألنه لو ثبت صدقه لنفذ فليكن له طريق اىل اخلالص بالصدق على نفسه  و
الثاين لو أقر بعني ما يف يده لغريه مث اقر بدين فاإلقرار بالعني مقدم ألنه أقر بالدين و ال مال له و لو قدم اإلقرار 

  بالدين فوجهان 
و اإلقرار بالدين مل حيجر عليه يف ماله يف حال حياته و لذلك كان ينفذ أحدمها تقدمي العني ألنه مات و ال مال له 

  تصرفاته فيه 
  و الثاين أهنما يتزامحان على التساوي إذ الحدمها قوة التقدم و لآلخر قوة اإلضافة اىل العني 

  و كذلك لو أقر يف حياته بدين مستغرق و أقر وارثه عليه بعد موته بدين آخرفقوالن 
  بد األول وإقرار الوارث إقرار بعد احلجر وهذا يقرب من القولني يف إقرار املفلس أحدمها يست

وكذا اخلالف فيما يتجدد من دين بعد موته بتردي إنسان يف بئر حفره يف حياته أنه هل يقتضي مضاربة ما ثبت يف 
  يزاحم السابق  احلياة من الديون فكذا اخلالف يف الوارث إذا أقر بإقرارين متواليني أن الالحق هل

  الثالث إذا ادعى إنسان أنه أوصى له بالثلث وآخر أنه أقر له بألف واملرياث ألف فصدقهما الوارث 
  قال الصيدالين يصرف إىل الدين ألن قوله كقول املورث 



هما وقال أكثر األصحاب إن أقر بالوصية أوال يسلم للموصى له الثلث والباقي للدين وإن جاءا معا قسم األلف بين
  على نسبة األرباح كما إذا أقر لواحد باأللف وآلخر بثلث األلف 

  الركن الثاين املقر له

  
  وله شرطان 

األول أن يكون حمال لالستحقاق فلو قال هلذا احلمار علي ألف بطل إقراره ولو قال بسببه علي ألف جعل إقرارا 
  ملالكه كأنه استأجر منه 

  رار لسيده ولو قال هلذا العبد علي ألف فهو إق
ولو تقال للحمل الذي يف بطن فالنة علي ألف عن جهة وصية له أو عن إرث له صح فإنه مقصور وإن أطلق ومل 

  يذكر السبب فظاهر النص أنه ال يقبل ألنه يبعد االستحقاق للحمل فيحمل على الوعد 
  ميكن والقول الثاين وهو األقيس ومذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أنه يصح وينزل على ما 

ولو أضافه إىل جهة معاملة وقلنا ال يقبل املطلق فهذا أوىل وإن قبلنا املطلق فهذا كقوله لفالن علي ألف من مثن 
  اخلمر وسيأيت 

  وقيل إن هذا هزل حمض فال يقبل قوال واحدا 
  فرعان 

كان إرثا صرف إىل أحدمها لو خرج احلمل ميتا طولب بتفسري إقراره حىت إن كان وصية رد إىل ورثة املوصى وإن 
  بقية ورثة املورث وهذه مطالبة ليس يتعني مستحقها إذ ال يدرى أهنا ملن هي فلعل القاضي ذلك بطريق احلسبة

  وإن خرج حيا وزاد على واحد سوي يف الوصية بني الذكر واألنثى وفضل يف املرياث الذكر على األنثى 
فهو له ولو انفصل ملا فوق أربع سنني فال يصرف إليه ولو كان الثاين لو انفصل ملا دون ستة أشهر من وقت اإلقرار 

  ملا بينهما فقوالن أظهرمها الصرف اعتمادا على الظاهر 
الشرط الثاين أن ال يكذب املقر له فإن كذب مل يكن تسليم املال إليه فيقرر يف يد املقر أو يأخذه القاضي على رأي 

  مل يؤثر ألنه ثبت بإقراره استحقاق القاضي أو املقر له  فإن رجع املقر له يسلم إليه وإن رجع املقر
وقيل أنا إذا قلنا يقرر يف يده فرجوعه مقبول بشرط أن ال يرجع املقر له تعده فإن رجع تبينا بطالن رجوعه وبطالن 

  تصرفاته 

  الركن الثالث املقر به

  
  به وال يشترط كونه معلوما وشرطه أن يكون مما يستحق جنسه وأن يكون يف يد املقر وواليته وختتص 

  ولو أقر مبا يف يد غريه فهو دعوى أو شهادة وليس بإقرار 
وال يشترط أن يكون يف ملكه ألن اإلقرار ليس مبزيل بل شرطه أن ال يكون يف ملكه حىت لو شهد بأنه أقر وكان 

  ملكه إىل أن أقر بطلت الشهادة 
  ر باطل ولو قال هذه الدار ملكي وهي اآلن لفالن فهو إقرا



  ولو قال هذه الدار لفالن وكانت ملكي إىل اإلقرار أخذناه بصدر كالمه وألغينا آخره املناقض له 
ولو قال داري لفالن أو مايل لفالن فهو باطل نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه ومل حيمل على أن قوله داري أراد به 

  إضافة السكون أو املعرفة وإن كان لذلك اجتاه فرع 
د حبرية عبد يف يد غريه فلم تقبل شهادته فأقبل على شرائهصحت املعاملة ويف حقيقتها ثالثة أوجه أحدها أنه لو شه

شراء واآلخر أنه فداء والثالث أنه بيع من جانب البائع فداء من جانب املشتري وهو األسد ويبتىن عليه ثبوت 
  اخليار هلما مجيعا 

بت له ملك فيه مبوجب قوله ال كشراء القريب فإن األودين ذكر أنه واألصح أن ال يثبت للمشتري ألنه ليس يث
  يثبت اخليار للمشتري ألنه ميلك أوال مث يعتق عليه 

  أما العبد إذا اشترى نفسه فال خيار له وال لبائعه منه قطعا ألنه عقد عباقة فهو كقوله أنت حر على مايل
  وعبده وهو بعيد  ونقل الربيع قوال أن هذه املعاملة ال تصح من السيد

وإن شهد أنه غصبه من فالن مث اشتراه مل يصح الشراء إن صححنا بطريق الفداء إذ ليس فيه ختليص العبد مث الوالء 
  يف املشهود حبريته موقوف ال للبائع وال للمشتري فلو مات العبد 

فاملال إكساب عبده فجميعها له  قال املزين له أن يأخذ من ماله مقدار الثمن الذي بذله ألنه إن كذب يف الشهادة
  وإن صدق فهو للبائع حبكم الوالء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وقد ظفر مباله فيأخذه 

  ومن األصحاب من خالفهم ألنه يأخذه على تقدير أنه مظلوم وهو غري مصدق يف اجلهة وما ذكره املزين أقوم 

  الركن الرابع صيغة اإلقرار

  
ي لفالن ألف فكل ذلك التزام فلو قال املدعي يل عليك ألف فقال زن أو زنه أو خذ أو فإذا قال علي لفالن أو عند

  خذه مل يكن إقرارا 
  وقال صاحب التلخيص قوله زنه إقرار دون قول زن وهو بعيد 

  ولو قال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت فكل ذلك إقرار 
فال ألنه رمبا يكون مقرا ببطالن قوله ولو قال أنا أقر به قال ولو قال أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر ومل يقل به 

  األصحاب هو إقرار 
قال القاضي صيغة للوعد باإلقرار فليس بإقرار خبالف قول الشاهد أشهد فإنه صنيعة تعتد هبا ودلت القرينة على أنه 

  للحال ال للوعد 
  ومنهم من قال وإن سلم أنه وعد فالوعد باإلقرار إقرار فرع 

و قال أليس يل عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولو قال نعم فليسبإقرار معناه نعم ليس لك على ألف وقال الشيخ ل
أبو حممد ال فرق بينهما فإن استعماهلما يف وضع اللسان على وجه واحد شائع ولو قال أعطين عبدي هذا أو اشتر 

  مين عبدي هذا فقال نعم فهو إقرار بالعبد 
  ك ألف فقال لعل أو عسى أو أظن أو أقدر مل يكن إقرارا ألن كل ذلك للشكولو قال يل علي

  الباب الثاين يف األقارير اجململة
  



  وألفاظها كثرية والذي يقصد بيانه عشرة ألفاظ 
  اللفظ األول الشيء 

  فإذا قال لفالن علي شيء فيقبل تفسريه بكل ما ينطلق عليه اسم الشيء مما هو مال 
تمول ويتصور املطالبة به كجلد امليتة والسرجني والكلب املعلم فوجهان أحدمها ال يقبل ألنه ليس فلو فسر مبا ال ي

  مبال 
  والثاين نعم ألنه شيء وهو عليه إذ فيه اختصاصه للمالك وجيب رده 

  فإن فسره خبمر وخنزير فالظاهر أنه ال يقبل إذ ال يلزم به مطالبته وفيه وجه انه يقبل 
  ة أو مسسم أو فصة ثومة فوجهان وظاهر النص أنه مقبول ألنه شيء وهو واجب الردولو فسر حببه حنط

  ومهم من قال ال يقبل وبنوا عليه أنه ال يسمع الدعوى هبا وال املطالبة بردها وهو بعيد 
  أما إذا فسره برد جواب سالم وعيادة مريض فال يقبل حبال 

  ة فإن قيل مل صح اإلقرار اجململ دون الدعوى اجململ
قلنا ال فرق بينهما إذ يطالب املدعي ببيان الدعوى ويطالب املقر أيضا نعم لو امتنع املدعي من البيان فهو تارك حق 

  نفسه لو امتنع املقر من البييان ففيه ثالثة أوجه أحدها أنه حيبس إىل البيان كمن أسلم على عشر نسوة 
املقر له ويستفيد بإقراره حتول اليمني إليه فيحلف على ما  والثاين أنه جيعل ناكال عن اجلواب واليمني حىت حيلف

  يدعيه 
والثالث أنه يقال للمدعي أتدعي ما شئت وتعرض اليمني عليه فيحلف على ما يدعيه فإن نكل ردت عليك وهذا 

  إبطال لفائدة التفسري 
  إلرادة ال تقبل مث لو فسر املقر بدرهم مثال فقال املدعي بل أردت بالشيء عشرة فاألصح أن دعوى ا

وكذا لو ادعى أن فالنا أقر يل بعشرة دراهم مل يسمع بل يقال ينبغي أنتدعى عشرة حىت حتلف على عني احلق ال 
على إقرار حيتمل الصدق والكذب خبالف الشاهد يشهد على اإلقرار فيسمع ألنه قد ال يطلع على حقيقة امللك 

  اللفظ الثاين 
  قال غصبت نفسه مل يقبل  إذا قال غصبت فالنا على شيء مث

  ولو قال غصبته اخلمر أو اخلنزير قال الشافعي رضي اهللا عنه قبلت التفسري وأرقت اخلمر وقتلت اخلنزير 
  ولو قال له عندي شيء قال األصحاب هو كما لو قال غصبت 

  ملال وقال الشيخ أبو حممد قوله له إثبات ملك فال يقبل تفسريه باخلمر واخلنزير اللفظ الثالث ا
فإذا قال له علي مال قبل تفسريه بأقل ما يتمول ومل يقبل تفسريه بالكلب والسرجني واخلنزير وما ال يتمول ولو 

  فسر مبستولدة فاألظهر أنه يقبل ألنه مال 
  ولو قال مال عظيم أو كبري فهو كاملال و ال تأثري هلذه الزيادة فكلمال عظيم وكثري باإلضافة 

  اهللا ال يقبل تفسري العظيم إال مبائيت درهم  وقال أبو حنيفة رمحه
ومن األصحاب من قال ال بد وأن يذكر لوصفه بالعظيم وجها من عظم يف اجلثة أو اجلرم أو يزيد على أقل ما 

  يتمول بشيء ليظهر له فائدة وذلك خالف نص الشافعي رضي اهللا عنه اللفظ الرابع األكثر 
بل بتفسريه بأقل ما يتمول على معىن أن احلالل أكثر من احلرام أو ما يف الذمة فإذا قال له علي أكثر من مال فالن ق

  أبقى 



  ولو قال أكثر مما شهد به الشهود على فالن فكمثل ومعناه أن ذلك زور ولو قال أكثر مما قضى به القاضي فكمثل 
  ومنهم من أىب هذا يف القضاء وقال جيب تنزيله على الصدق 

اهم اليت يف يد فالن ويف يده ثالثة ففسر بثالثة يقبلويكون األكثر للمرتبة ولو فسر بأقل منه ولو قال أكثر من الدر
  قال اجلماهري ال يقبل وقال الشيخ أبو حممد يقبل تنزيال على املرتبة اللفظ اخلامس كذا 

قال كذا وكذا إذا قال لفالن علي كذا فهو كما لو قال شيء فيفسر مبا مضى ولو قال كذا كذا فهو تكرار ولو 
  فهو كقوله شيء وشيء فقد مجع بني مبهمني 

  أما إذا قال كذا درهم يلزمه درهم واحد وكذا إذا قال كذا كذا درهم فيكون تكريرا والواجب درهم 
  ولو قال كذا وكذا درهم نقل املزين قولني 

  أحدمها أن الواجب درهم فكأنه عقب مبهمني ببيان واحد 
  ر كل واحد منهما به والثاين درمهان فكأنه فس

وقال أبو إسحق املروزي ومجاعة املسألة على حالتني فإن قال كذا وكذا درمها لزمه درمهان ألنه نصب على التفسري 
  فيكون تفسريا لكل واحد 

وإن قال كذا و كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد وقال أبو حنيفة يلزمه بقول كذا درمها عشرون درمها وبقوله 
رمهالزمه أحد عشر درمها وبقوله كذا وكذا درمها أحد وعشرون درمها مراعاة ملطابقة اللفظ فأقل الدره كذا كذا د

ينتصب الدرهم بعده على هذا النظم ولو قال كذا درهم صحيح فقد سلم أنه ال يلزمه مائة وإن كان الدرهم ال 
  ر املبني عقيب مبهم ينكسر إال بعده وبعد نصف درهم عنه احترزنا بالصحيح اللفظ السادس ذك

كقوله له علي ألف ودرهم فاألول عندنا مبهم يرجع يف تفسريه إليه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا صار مفسرا إذا كان 
العطف بني املكيالت واملوزونات وسلم أنه إذا قال ألف وثوب يبقى األلف جممال أما إذا قال ألف درهم ومخسة 

ثبت بنفسه ومخسة عشر امسان جعال امسا واحدا فال خيتص بالبيان بالعشر عن عشر درمها فالدرهم بيان ألنه مل ي
  اخلمس ولو قال ألف ومائة ومخسة وعشرون درمها فالدرهم تفسري للكللما ذكرناه 

و قال االصطخري و هو تفسري األخري و ما سبق جممل فإنه مقطوع عنه بواو العطف وهو متروك عليه ألنه على 
وإذا قال له درهم و نصف ففي النصف وجهان ولعل األصح أيضا أنه مفسر بالدرهم اللفظ خالف عادة احلساب 

  السابع الدراهم 
إذا قال له علي درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منها تساوي يف الوزن سبعة مثاقيل وهي دراهم اإلسالم 

  ال قبل فكأنه قال درهم اال دانقني يف الدية و غريها فلو فسر بعدديات فيها أربعة دوانيق إن كان متص
وفيه وجه أن هذه الصيغة ال تصلح لالستثناء فال تقبل وإن كان منفصال مل يقبل اال إذا كان يف بلد يعتاد التعامل هبا 

  فوجهان 
  أحدمها ينزل عليه كما يف البيع 

عن سابق ليس يدري مىت وجب فريعي و الثاين ال ألن البيع إجياب يف احلال و احلال حال التعامل و االقرار إخبار 
  أصل الشرع فيه 

والتفسري بالدراهم املغشوشة كالتفسري بالنقص ولو فسر الدراهم بالفلوس مل يقبل أصال و ال فرق بني أن يقول على 
  دراهم أو دريهمات أو دراهم صغار فيما قدمناه من الوزن 
  ة دراهموإذا قال دراهم فمن حيث العدد ال ينزل على أقل من ثالث



و إذا قال مائة درهم عددا لزمه اجلمع بني الوزن و العدد فلو أيت خبمسني عددا يساوي مائة درهم وزنا فقد ترددوا 
  فيه فرع 

  لو قال له على من درهم إيل عشرة فثالثة أوجه 
  أحدها أنه يلزمه مثانية فال يدخل احلدان فيه 

  والثاين تسعة فيدخل احلدان األول 
  ة فيدخل احلد اللفظ الثامن يف معىن اإلضافة إيل الظرف و الثالث عشر

  و له أربع صور 
األوىل أن يقول له عندي زيت يف جرة ومسن يف بستوقة وسيف فيغمد ال يكون مقرا بالظرف خالفا أليب حنيفه رمحه 

ظرف وكذلك إذا اهللا وكذا لو قال عندي بستوقة فيها مسن وغمد فيه سيف و جرة فيها زيت ال يكون مقرا اال بال
قال له عندي عبد على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج ال يكون مقرا بالفرس والعبد كما لو قال له عندي 

عمامة على رأس عبد وسرج على ظهر فرس اليكون مقرا بالفرس والعبد وقال صاحب التلخيص إنه إذا قال عبد 
ألن ما يف يد العبد لسيده وهو الذي أورد يف طريقة على رأسه عمامة يلزمه العمامة خبالف الفرس عليه سرج 

  العراق 
وأنكر املراوزة هذا الفرق وزيفوه إذ ينقدح أن يقول عبد على رأسه عمامة يل كيف وقد صرحوا بأنه لو قال لفالن 

  يف يدي دار مفروشة مل يلزم الفرش وإن جعله صفة وما كان يف دار اإلنسان فهو يف يده 
  الثوب املطرز وجهني أنه هل يكون إقرارا بالطراز إذا كان الطراز يعمل بعد النسج  وذكر العراقيون يف

  ولو قال له عندي خامت وجاء خبامت و عليه فصه و قال ما أردت الفصفوجهان األظهر انه مقر به ألن االسم شامل 
مرتبان و ها هنا أوىل بإن ال ولو قال له عندي جارية فجاء جبارية يف بطنها جنني و أدعي كونه جنينا له فوجهان 

  يؤاخذ باجلنني بل من يؤاخذه يأخذه من التبعية يف البيع 
ولو قال له عندي فص يف خامت أو جنني يف يطن جارية ال يكون مقرا باجلارية و اخلامت الصورة الثانية إذا قال له 

شئ يلزمه ألف و إن كان ولكنه  عندي ألف درهم غي هذا الكيس ال يكون إقرار بالكيس مث إن مل يكن يف الكيس
  ناقص عن ألف 

  قال أبو زيد ال ما يلزمه اال يف الكيس للحصر 
  و قال القفال يلزمه اإلمتام كما لو مل يكن يف الكيس شئ 

أما إذا عرف باأللف و الالم وقال له عندي أالف الذي يف الكيس فإنكان ناقصا فاألظهر أنه ال يلزمه اإلمتام 
  كن فيه شئ للحصر و لو مل ي

حكي الشيخ أبو على قولني و قرهبما من القولني فيما إذا قال ألشربن ماء هذه األداوة و ال ماء فيها أن اليمني هل 
  تنعقد فإن قلنا اليمني ينعقد فها هنا يصح االقرار ويلزمه و إن قلنا ال تنعقد فاإلقرار ها هنا لغو 

  لف درهم أو له من هذا العبد ألف درهم يطالب بتفسريه الصورة الثالثة أن يقول لفالن يف هذا العبد أ
فإن قال وزن فيه ألف درهم فيقول وكم وزنت أنت فإن قال ألفا فالعبد بينهما و إن قال ألفني فالعبد إثالث وإن 
 قال وزن هو ألفا يف عشرة و اشتريت الباقي أنا بألف صدق يف الكل ألنه حمتمل و قال مالك يسلم للمقر له مقدار

  ما يساوي ألفا من العبد و ما يبقي بيقى للمقر 
وان قال جزء العبد عليه بألف فيثبت موجبه ولو قال هو مرهون عنده بألف فوجهان أحدمها ال يقبل ألن الدين يف 



  الذمة ال يف العبد 
  و الثاين يقبل ألن اإلضافة إليه معقولة كما يف جناية العبد 

  ا املال ألف أو يف مرياث أيب ألف لزمه األلفالصورة الرابعة إذا قال له يف هذ
و لو قال له يف مايل ألف أو يف مرياثي من أيب ألف مل يلزمه األلف ألضافته إيل نفسه و يفيد الوعد باهلبة هذا هو 

  الظاهر املقطوع يف طريقة العراق 
ألف أنه يلزمه خبالف ما إذا و نقل صاحب التقريب و القاضي من نص الشافعي رضي اهللا عنه يف قوله له من مايل 

  قال يف مرياثي من أيب فإنه ال يلزمه 
  مث قالوا أختلف األصحاب على طريقني منهم من قال قوالن بالنقل و التخريح ومنهم من فرق 

وقال القاضي الفرق بالعكس أوىل ألنه إذا قال يف مرياثي من أيب أحتمل أن يكون الدين على أبيه و املرياث له ألن 
  ن عندنا ال مينع من صحة اإلرث الدي

مث قال الشيخ أبو على أخطأ بعض األصحاب بطرد الطريقني فيما إذا قال لفالن من داري نصفها فإن الشافعي 
رضي اهللا عنه نص أنه لو قال داري لفالن كان االقرار باطال ألضافته إيل نفسه فال فرق بني النصف و بني الكل و 

  ل يف طريق العراق أمنا السديد املعقول ما نق
  اللفظ التاسع يف تكرير املقر به 

إذا قال على درهم درهم درهم ال يلزمه اال درهم واحد ألنه حمتمل للتكرار ولو قال درهم و درهم لزمه درمهان 
  ألن الواو منع التكرار و لو قالعلى درهم و درمهان لزمه ثالثة دراهم 

زم أو خري منه و لو قال أنت طالق فطالق يقع طلقتان إذ ال ينقدح ولو قال درهم فدرهم لزمه درهم أي فدرهم ال
  فطالق خري منه و نقل أبن خريان اجلواب من املسألتني و جعلهما على قولني 

ولو قال درهم و درهم درهم و قال أردت بالثالث تكرار الثاين قبل و لو قال أردت تكرار األول مل يقبل و عند 
  االطالق يلزمه ثالثة 

  و قال أنت طالق و طالق و طالق ومل ينو شيئا فقوالن ول
  أحدمها أنه يقع طلقتان و جيعل الثالث تكرار الثاين 

  و الثاين أنه يقع ثالث ألنه مل يقصد التكرار 
فنقل أبن خريان قوال إيل االقرار حىت ال يلزم عند االطالق اال درمهان ومن فرق عول على ان التأكيد يليق بالطالق 

  هو إنشاء دون األخبار الذي 
ولو قال درهم مث درهم فكلمه مث كالواو يف قطع التأكيد ولو قال درهم فوق درهم أو حتت درهم أو حتت درهم او 
فوقه درهم أو مع درمهأو معه درهم فال يلزمه إال درهم واحد والباقي يكون على تأويل ملك املقر أي درهم فوق 

  درهم يل 
  طلقتان إذ ال ينقدح هذا وقيل بتخريج ذلك يف اإلقرار وهو بعيد  ويف نظريه يف الطالق يقع

ولو قال درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درمهان ألن ذلك ال حيتمل إال يف تأخري 
  الوجوب وتقدميه 

د األول يف الثاين ولو قال ولو قال درهم بل درهم يلزمه درهم واحد ولو قال بل درمهان يلزمه درمهان ألنه أعا
درهم بل ديناران يلزمه درهم وديناران ألن الثاين رجوع وليس بإعادة ولو قال عشرة ال بل تسعة يلزمه العشرة 



ألنه رجوع ولو قال ديناران بل قفيزان يلزمه الكل ألنه رجوع وليس بإعادة ولو قال درهم بل درمهان بل ثالثة 
  هم ويكون ما مضى معادا فيه دراهم ال يلزمه إال ثالثة درا

  هذا كله إذا جرى على االتصال 
فلو أقر بألف يوم السبت وبألف يوم األحد ال يلزمه إال ألف واحد وجيمع بينهما فاألخبار تتداخل إال أن يظيف إىل 

  سببني خمتلفني فلو أضاف أحدمها دون اآلخر نزل املطلق على املضاف وال خيتلف ذلك بتكرير اإلشهاد 
  و شهد شاهدان أنه أقر يوم السبت بألف وآخران أنه أقر يوم األحد بألف مل يلزمه إال ألففل

وهلذا قالوا لو شهد أحدمها على إقراره يوم السبت بألف واآلخر على إقراره يوم األحد بألف ثبت ألف وإن مل 
  جيتمعا على إقرار واحد ولكن اجتمعا يف حق املخرب عنه 

  اهدين العجمية من لفظ املقر يف اإلقرار وحكى اآلخر العربية جيمع بينهما وكذلك إذا حكى أحد الش
  ومثل ذلك يف األفعال كالغضب والقبض 

  واإلنشاءات كالبيع والقذف ال جيمع هكذا نقل صاحب التقريب النفي مث قال يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج 
  تخريج يف جانب األقارير وجه ألهنما مل جيتمعا على شيء واحد أما خترجيه يف اجلمع يف جانب اإلنشاءات فبعيد ولل

وال خالف يف أنه لو ادعى حقا وشهد له الشهود بل لو ادعى على اإلقرار من عليه احلق قبل ومل يكن ذلك خمالفة 
  يف نفسه ومل يلزمه أن يدعي اإلقرار حىت يوافقه لفظ الشهود بل لو ادعى اإلقرار مل يسمع 

البد من دعوى اإلقرار لتتوافق الشهادة والدعوى وال جيب على الشاهد إذا شهد على اإلقرار أن وقال قائلون 
  يذكر كونه مكلفا طائعا بلهو املفهوم عند اإلطالق 

فلو أقام املشهود عليه بينة على أنه كان مكرها قدمت بينة اإلكراه ولو أقام بينة على أنه كان يف احلبس والقيد صار 
  ىت يكون القول قوله يف اإلكراه الظاهر معه ح
  اللفظ العاشر 

  إذا قال هذا ولدي ولدته هذه اجلارية وقد علقت به يف ملكي فهو إقرار باالستيالد يف األم 
ولو قال ولدته ومل يقل علقت به يف ملكي وال ولدت يف ملكي فوجهان ظاهر النص أنه إقرار باالستيالد بناء على 

  لكي ومل يقل علقت يف ملكي فوجهان مرتبان وأوىل بالثبوت الغالب ولو قال ولدت يف م

  فرع دخيل يف هذا الكتاب وهو

  
  إذا تنازع رجالن يف جارية فقال أحدمها زوجتنيها وقال اآلخر بعتكها والنظر يف أربعة أمور 

ه عقد األول يف فصل اخلصومة قال األصحاب مها خصومتان إذ كل واحد يدعي عقدا فعليه إثباته ويدعي علي
  فالقول قوله فتعرض اليمني على كل واحد يف نفي ما يدعي عليه ويف إثبات ما يدعيه مهما رد اليمني عليه

استدرك صاحب التقريب و قال من يدعى أنه باع فهو يطلب الثمن فله التحليف على نفي الشراء أما من يدعي 
اجلارية فلو أقر لكان ال يقبل إقراره فأي فائدة يف التزويج على اآلخر و اآلخر قد قال بعت فقد أنكر ملك نفسه يف 

  حتليفه 
  مث قال اآلن يبين على أن ميني الرد كالبينة ففائدته النكول و استدراكه على وجهه 

  النظر الثاين أنه إن حلف الزوج نفي على الشراء مل يطالب بالثمن و للبائع الرجوع يف اجلارية 



  يفاء الثمن باإلفالس فيفسح ويثبت حقه يف اجلارية وإن زاد قيمتها على الثمن منهم من قال يصري كأنه عجز عن أست
  ومنهم من فال ال بل طريقه انه ظفر بغري جنس حقه فيأخذ منها مقدرا الثمن منه 

هذا كله إذا مل يكن قد استولدها فإن جرى االستيالد أمتنع الرجوع مبوجب قول البائع وكان الولد أيضا حرا 
  فال مرجع له  مبوجب قوله

  النظر الثالث أن الزوج هل حيل له وطؤها نظر فإن كان صادقا حل له و طؤها باطنا ويف الظاهر وجهان 
  أحدمها نعم ألن العربة بقوهلما وهي حالل مبوجب قول البائع و الزوج مجيعا

ل من مثن مبيع فهل يقدر والثاين أهنا حرام لوقوع االختالف يف اجلهة فأنه لو قال يل عليك ألف من قرض فقال ب
  على املطالبة فيه خالف فاالختالف يف اجلهة يف البضع أوىل 

ومنهم من شبه هذا مبا إذا اشترى زوجته بشرط اخليار فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه ال يطؤها يف مدة اخليار فإنه 
  ل النص خترجية على أقوال امللك ال يدري أيطأ زوجته أو مملوكته مع أنه كيف ما كان فهو حالل و سبيل حل إشكا

وإن قلنا امللك للبائع فله ذلك فإنه يدري أنه يطأ زوجته وإن قلنا للمشترى فال ألنه يطأ مملوكته مبلك ضعييبف مينع 
الوطء لبقاء خيار البائع وإن قلنا أنه موقوف مال يطأ وهو الذي أراد الشافعي رضي اهللا عنه ألنه ال يدري أيطأ 

  و يطأ مملوكته مبلك ضعيف فال حتل له زوجته فتحل أ
النظر الرابع نفقة الولد بعد االستيالد على املستولد ألنه حر مبوجب قول البائع فنفقته على ابيه و نفقته املستولدة 

  على املستولد إن قلنا حتل له وإن قلنا ال حتل له فوجهان 
  ما على غريه وهو سقوط النفقة أحدمها على البائع إذ يقبل قوله يف زوال ملكه عليه ال يف 

  والثاين أهنا تأكل من كسبها فأن مل يكن فمن بيت املال ألهنا فقرية
  الباب الثالث يف تعقب اإلقرار مبا يرفعه وهو قسمان

  األول أن يعقبه مبا يرفعه كله

  
  و فيه مسائل سبع 

اخليار لنفسه أو سبب فاسد أسنده إليه  األوىل إذا قال لفالن على ألف من مثن مخر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه
  و يعتاد التعامل مبثله على الفساد ففيه قوالن 

  أحدمها أنه يلزمه األلف و اإلضافة الفاسدة رفع بعد إثبات فهو كقوله على ألف أال ألفا 
قال أنت طالق أن  و الثاين ولعله األوىل أنه ال يلزمه ألنه مل يقر مبلزوم شئ و كالمه منظوم يف نفسه فصار كما إذا

  شاء اهللا فإنه ملا أنتظم مل يكترث باندفاع الطالق 
و قطع االكثرون بأنه لو قال لفالن على ألف أن شاء اهللا ال يلزمه شئ ألنه للشك يف اإلقرار و للتعليق يف اإلقرار و 

  حكي صاحب التقريب عن بعض األصحاب طرد القولني 
إذا جاء رأس الشهر و قصد به التعليق أهنيخرج عن القولني خبالف ما إذا و ال خالف يف أنه إذا قال له على ألف 

قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف فإنه ال يلزمه قوال واحد ألنه قدم كلمة التعليق إال أن يفسر ذلك بأجل أو 
  وصية فيحتمل ولكن ال يلزمه دون تفسريه 

ألنه تعليق باملشيئة قال اإلمام ليخرج على القولني إن قدم ولو قال لك على ألف ان شئت قال األصحاب ال يلزمه 



  صيغة االلتزام وإن أخر فيقطع بأنه ال يلزمه 
  الثانية إذا قال على ألف ال يلزمين يلزمه األلف ألنه متناقض ولو قال ألف قضيته فطريقان 

  منهم من قطع باللزوم لتناقضه 
  العادة  ومنهم من خرج على القولني إذ ذلك مما يطلق يف

  الثالثة إذا قال علي ألف مؤجل طريقامننهم من قطع بالقبول للصحة واالعتياد مجيعا 
  و منهم من خرج على القولني ألنه لو ذكر األجل منفصال مل يقبل وجعل مانعا للزوم فكذلك إذا ذكره متصال 

  و كذا إذا قال علي ألف من مثن عبد أن سلم سلمت ألنه إضافة صحيحة معتادة 
لو قال علي ألف مؤجل من جهة حتمل العقل فيقطع بصحته ألن األصل فيه األجل و احللول فيه دخيل ومنهم من  و

  خرج على القولني 
الرابعة إذا قال له علي ألف مث جاء بألف و قال هذه وديعة عندي فقال املقر له ما أقررت به ألف أخر هو دين 

ص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه لو قال علي شئ مث فسر بالوديعة قبل فالذي قطع به املراوزة قبوله و عليه يدل ن
  ألن الوديعة عليه ردها و قد يتعدى فيها فيضمن 

نعم لو قال تلف يف يدي فال يقبل قوله يف سقوط الضمان ألن قوله علي مستشعر به وقال العراقيون يف احتاد األلف 
  قوالن

  تبان وأوىل بأن ال يفسر بالوديعة وإن قال له على ألف يف ذميت فقوالن مر
ولو قال له علي ألف دينا يف ذميت فأويل بأن يتعدد و ها هنا يظهر خيال التعدد و يبعد تفسريه بالوديعة فإن قلنا إن 

التفسري بالوديعة منفصال مقبول فمتصال أوىل وإن قلنا ال يقبل فيخرج املتصل على قويل اإلضافة إيل اجلهات 
  الفاسدة 
ال له علي ألف درهم عارية يف طريقة العراق أنه يلزمه ألن إعارة الدراهم يصح فتكون مضمونة وإن قلنا ال ولو ق

يصح فهي عارية فاسدة مضمونه ويف طريقة املراوزة أن عارية الدراهم إذا مل تصح فهي باطلة ألهنا غري قابلة 
  اجلهة الفاسدة لالنتفاع أصال فال ضمان فعلى هذا خيرج على قويل اإلضافة إيل 

اخلامسة لو قال هذه الدار لك عارية أو هبة قال الشافعي رضي اهللا عنه له أن خيرج املقر له منها مهما شاء ألن قوله 
  لك وإن كان ظاهره للملك فإذا تعقب بالعارية نزل عليه 

ب ينبغي أن خيرج وكذا لو قال لك هبة مث قال أردت هبة مل أقبضها فموجب النص القبول و قال صاحب التقري
الكل على قويل مثن اخلمر و اخلنزير ألهنرفع ملا تقدم من الم التمليك وهو فاسد ألن الالم ظاهر يف التمليك وحمتمل 

  لوجوه يف اإلضافة إذا ذكر متصال به 
السادسة إذا قال رهنت فأقبضت أو وهبت وأقبضت مث قال كنت أقبضت فالنا و ظننت أن القبض حاصل به نص 

فعي رضي اهللا عنه على قبول دعواه يف حتلف اخلصم و ال خالف أنه لو قال كذبت من غري تأويل مل تقبل الشا
  دعواه 

ولو قال أقررت أشهادا على الصك على العارية مث مل يتفق ففي قبول الدعوى للتحليف وجهان أوالمها القبول ألنه 
  ومل أفهم أنه تقبل دعواه  حمتمل فال خالف أن العريب إذا أقر بالعجمية مث قال لقنت

  السابعة إذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو سلم إيل زيد فهل يغرم لعمرو فيه قوالن
  املنصوص ها هنا أنه ال يغرم ألن الدار قائمة ومنازعة صاحب اليد فيها ممكن ومل يصدر منه إال جمرد قول 



  ب من يده والثاين وهو القياس أنه يضمن باحليلولة كما لو أبق املغصو
  وهذا اخلالف جار يف شهود املال إذا رجعوا وعني املال باقية أو إمكان املطالبة بقيمته قائم فإهنم هل يغرمون 

مث من األصحاب من أطلق القولني ومنهم من خصص مبا إذا مل يسلم إىل زيد بنفسه بل أخرج القاضي من يده فإن 
ذا قال غصبت الدار من زيد وملكها لعمرو وسلم إىل زيد مل سلمه ففعله غصب مبوجب قوله موجب للضمان أما إ

يلزمه شيء لعمرو ألنه حيتمل أن يكون مرهتنا أو مستأجرا وغصبت فربىء بالرد عليه فال يغرم للثاين وقيل بتخريج 
  ذلك على القولني منه 

ني الصورتني حىت يسلم إىل من أما إذا قدم اإلقرار بامللك فقال هي لفالن وأنا غصبتها من فالن فاألكثرون سووا ب
  غضب منه وال يغرم للمالك 

  ومنهم من رأى ختريج هذا على القولني ظاهرا وزعم أنه يسلم إىل األول وهل يغرم للثاين قوالن 

  القسم الثاين فيما يرفع بعض اإلقرار

  
  وفيه ثالث مسائل 

  األوىل جواز االستثناء األقل واألكثر مهما بقي من املقر به شيء 
  فلو قال علي عشرة إال تسعة قبل فما يلزمه إال درهم ولو قال عشرة إال عشرة بطل االستثناء ولزمه العشرة 

ولو قال علي عشرة إال تسعة إال مثانية إال سبعة إال ستة هكذا إىل أن انتهى إىل الواحد يلزمه مخسة ألن االستثناء 
  من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات 

بات على اليد اليمىن والصيغ اليت بعدها على اليسرى اجتمع على اليسرى مخسة وعشرون وعلى فإذا مجع صيغ اإلث
  اليمن ثالثون فإذا أسقطت املنفي عن املثبت بقي مخسة 

الثانية االستثناء من غري اجلنس صحيح عندنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يصح إال يف استثناء املكيل من املوزون أو 
  ملكيل املوزون من ا

وصورته أن يقول علي ألف درهم إال ثوبا فمعناه إال قيمة ثوب ولكنمعناه أن يفسر قيمة الثوب مبا ينقص عن 
  األلف فلو فسره مبا استغرق فوجهان 

  أحدمها بطالن التفسري إىل أن يفسر مبا ينقص عن األلف 
  والثاين بطالن أصل االستثناء 

الدار لفالن والبيت الفالين منها يل أو هذه الدار لفالن إال الباب أو هذا اخلامت  الثالثة االستثناء عن العني كقوله هذه
  إال الفص أو هؤالء العبيد إال واحدا 

فاملذهب صحة االستثناء وفيه وجه أن االستثناء إمنا ورد يف اللسان عن األعداد فلذلك يقبل وإال فاألصل أن رفع 
  اإلقرار السابق باطل 
  العبيد لفالن إال واحدا وقلنا صح طولب بتعيينه وقبل قوله  فرع لو قال هؤالء

  فلو ماتوا إال واحدا فقال هذا هو املستثىن فالصحيح قبوله كما لو عني أوال مث مات اآلخر 
وفيه وجه أنه ال يقبل ألنه يوجب إعدام أثر اإلقرار خبالف ما لو قال غصبت هؤالء العبيد إال واحدا فإنه يقبل تعني 



  الباقي ألن أثر اإلقرار يبقى يف مطالبته بقيمة املوت الواحد
  الباب الرابع يف اإلقرار بالنسب وهو قسمان

  أحدمها أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا

  
فقوله مقبول بشرط أن يسلم عن تكذيب احلس بأن يكون املستلحق أكرب سنا منه أو مثله وعن تكذيب الشرع بأن 

  ريه وعن تكذيب املقر له بأن يكون بالغا فيكذبه يكون املستلحق مشهور النسب لغ
فال يثبت النسب يف هذه الصور الثالثة وإمنا يثبت يف جمهول يولد مثله ملثله وهو أن يقر إن كان بالغا أو هو صغري 
أو جمنون أو ميت حىت ال يتصور تكذيبه فإن إقراره ليس بشرط فلو استلحق صغريا فمات الصغري ورثه ولو مات 

لحق ورثه الصغري بل لو مات الصغري أوال وله مرياث مث استلحقه قبل قوله عندنا ومل يترك بسبب التهمة خالفا املست
  أليب حنيفة 

نعم لو مات بالغا فاستلحقه ذكر العراقيون وجهني ومال القاضي إىل أنه اليقبل إذا خريه إىل موته مع مصادفته حالة 
هذا ال يليق مبذهب الشافعي رضي اهللا عنه فإنه ال يرد األقارير بالتهم نعم يتصور تصديق املقر له فيه يوهم كذبه و

  لو استلحق صغريا فبلغ وأنكر فيه وجهان 
  أحدمها ال مباالة بإنكاره إذ حكمنا بثبوت النسب والتوريث من اجلانبني 

  مرض املوت  والثاين يقبل وإمنا كان ذلك حكما بشرط سالمة العاقبة كتصحيح األقارير والتصرفات يف

  فرعان

  
أحدمها له أمتان ولكل واحدة منهما ولد وال زوج هلما فقال أحد هذين االبنني ولدي فقد ثبت نسب واحد مبهما 
فيطالب بالتعيني فإذا عني تعني وعتق وصارت األم مستولدة إن كان قد قال هذا ولدي منها قد علقت به يف ملكي 

ه وجهني فإن مات قبل التعيني فتعيني الورثة كتعيني املورث وإن عجزنا وإن أطلق وقال ولدي منها فقد ذكرنا في
عرضنا على القائف وتعيني القائف كتعينه يف النسب واالستيالد وسائر األحكام فإن عجزنا عن القائف أقرعنا 

  ق مبهمبينهما فمن خرجت قرعته عتق ومل يثبت نسبه وال مرياثه إذ ال عمل للقرعة إال يف العتق وبينهما عت
  وهل يقرع بني األمتني وجهان 

  أحدمها ال إذ أمية الولد والعتق به تبع بسبب الولد وال نسب 
  والثاين نعم ألن هلما نسبا وإحدامها عتيقة حبكم ذلك فيقرع ألجل العتق وهل يقف نصيب ابن من املرياث وجهان 

  أحدمها بلى إذ أحدمها نسيب 
  واملواالة به فال يؤثر يف التوريث  والثاين ال ألنه نسب ميئوس عن ظهوره

الفرع الثاين أمة هلا ثالثة أوالد فقال السيد أحد هؤالء ولدي استولدهتا به يف ملكي فهو إقرار بأمية الولد ويطالب 
بالتعيني فإن عني األصغر عتق وثبت نسبه وإن عني األوسط ثبت نسبه وعتق األصغر أيضا وثبت نسبه ألنه ولد 

إذا ادعى االسترباء وقلنا الولد ينتفي مبجرد دعوى االسترباء يف املستولدة وعند ذلك حيكم بعتق على فراشه إال 
األصغر ألنه ولد املستولدة والكن ولكن إذا عتقت الستولدة مبوت السيد وفيه وجه أنه ال يعتق الحتمال استولدها 



 يد املشتري مث اشترامها املستولد وقلنا يقود باألوسط وهي مرهونة ولنا ال ينفذ االستيالد فبيعت وولدت األصغر يف
االستيالد ولكن ال يتعدى إىل ولد ولدت يف ملك الغري والقائل األول إن اعترف هبذا التفريع فيأيت دفع مطلق 

  اإلقرار هبذا التقدير البعيد
 األوالد الثالثة فإن هذا إذا عني قبل املوت فإن مات فوارثة أو القائف يقومون مقامه فإن عجزنا عنهم أقرع بني

  خرج على األصغر تعني للعتق وإن خرج على األوسط عتق مع األصغر إال على تقدير اخلروج على مسألة الرد 
قال املزين معترضا على نص الشافعي رضي اهللا عنه كيف يدخل الصغري القرعة وهو حر بكل حال وما ذكره املزين 

  تصر العتق علي أو خيرج على غريه فيعتق هو مع غريه خطأ ألنه يدخل يف القرعة ليخرج عليه فيق
  مث قال الشافعي رضي اهللا عنه ال تأثري للقرعة يف النسب واملرياث مصروف إىل الوارث املتيقن وراثته 

قال املزين وينبغي أن يوقف مرياث ابن وهو ظاهر القياس ولكن الشافعي رضي اهللا عنه مل ير املوقف بعد اليأس عن 
  النسب  ظهور هذا

  القسم الثاين أن يقر بالنسب على مورثه

  
  ومن له والية استغراق املرياث فله إحلاق النسب مبورثه سواء انفرد أو كانوا مجيعا 

وقال أبو حنيفة رمحه اهللا لو خلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر مل يثبت إال إذا كانا ابنني وهو ضعيف فإنه إذا مل تعترب 
  ول األقارير فال معىن للعدد صفات الشهود بل قبل قب

مث قال األصحاب يعترب إقرار الزوج واملوىل املعتق إذا كان من مجلة الورثة وال مباالة بإقرار التقريب احملجور بسبب 
من األسباب وإن كان هو أقرب إىل النسب ألنه مأخوذ من استحقاق اإلرث ويف الزوج واملوىل املعتق وجه أنه ال 

  يعترب قوهلما 
  بنت الواحدة إذا أقرت وأقر معها إمام املسلمني ففي ثبوت النسب بقول اإلمام وجهان وال

  أحدمها نعم كاملوىل املعتق 
  والثاين ال ألنه غري مستحق وإمنا املستحق وجهة اإلسالم فال يتصور صدر اإلقرار منه

عي رضي اهللا عنه على أن املرياث ال أما إذا خلف ابنني فأقر أحدمها وأنكر اآلخر فالنسب ال يثبت قطعا ونص الشاف
يثبت ألنه فرع النسب وعليه إشكاالت قررناها يف مسائل اخلالف وألجله خرج ابن سريج وجها أنه يرث وذكر 

  صاحب التقريب طريقني 
  أحدمها أن املرياث يثبت باطنا وهل يثبت ظاهرا وجهان 

  والثاين أنه ال يثبت ظاهرا وهل يثبت باطنا وجهان 

  عالتفري

  
  إن قلنا يثبت املرياث على املقر فإذا كانت التركة ستمائة فيأخذ املقر له من املقر كم وجهان 

  أحدمها مائة ومخسني وهو نصف ما يف يده ألنه أعترف له باملساواة يف كل شيء 
  والثاين مائة وهو ثلث ما يف يده فإنه مظلوم باملائة األخرى من املنكر 



ذا كان املقر جمربا يف القسمة فلو كان القسمة بالتراضي فقد تعدى بتسليم نصيبه إىل و قال صاحب التقريب هذا إ
  املكذوب فيغرم له والقياس ما قاله 

  فروع سبعة

  
األول لو أقر أحد االبنني بزوجية امرأة ألبيه وأنكر اآلخر فالظاهر أنه ال يثبت املرياث كما يف النسب وفيه وجه أنه 

  رار ها هنا اإلرث دون الزوجيةيثبت ألن املقصود باإلق
  الثاين أقر أحد االبنني وأنكر اآلخر ومات املنكر نظر فإن كان خلف ابنا وهو مقر ففيه وجهان 

  أحدمها يثبت املرياث ألن االستغراق هلم وقد توافقوا 
  باللعان والثاين ال ألنه فرع فليس له تكذيب أصله وهو يلتفت على أن الوارث هل يلتحق مبن نفاه املورث 

وإن مل خيلفا إال األخ املقر فوجهان مرتبان وأوىل بالثبوت ولو أنه مات قبل التكذيب فال خالف يف أن املرياث يثبت 
  بتوافق الباقني ألن التكذيب مل يصدر منه بعد 

  احلق هلما  الثالث خلف ابنني صغريا وكبريا فأقر الكبري بأخ ثالث وجهان أحدمها أنه ال يثبت ال نسب وال مرياث إذ
  والثاين نعم يثبت ويستدام بشرط أن ال ينكر الصيب إذا بلغ

  الرابع إذا خلف ابنا واحدا فقال جملهول أنت ابن أيب فقال وأنت لست ابنا له وأنا ابن له فوجهان 
  أحدها أن املقر حيجب ألن اجملهول وارث بقوله وهو منكر قوله 

   والثاين أهنما يشتركان وال يباىل بتكذيبه
  وفيه وجه ثالث أن املكذب ال يستحق شيئا ألنه أخرجه عن أهلية اإلقرار بتكذيبه 

  اخلامس اقر الثنني باألخوة فتكاذبا بينهما فوجهان 
  أحدمها أهنم يشتركون وال يؤثر تكاذهبما نظرا إىل قول األصل 

  والثاين أهنما ال يرثان إذ مل يتوافق على إرث كل واحد منهما اجلميع 
إذا أقر األخ بابن ألخيه قال األصحاب يثبت النسب دون املرياث إذ لو ثبت املرياث حلرم األخ عن  السادس

  املرياث وخرج عن أهليةاإلقرار وصار دورا 
  ومنهم من قال يثبت النسب واملرياث مجيعا ومنهم من قال ال يثبت النسب أيضا مع املرياث 

  ر والتركة ألفان فيؤخذ من نصيب املقر مخسمائة أو ألف فيه قوالن السابع إذا أقر أحد االبنني بألف وأنكر اآلخ
أحدمها ألف مؤاخذة له مبوجب قوله يف أنه ال ينفك جزء من التركة مبا بقي من الدين شيء والثاين يكتفى حبصته 

  والتوجيه مذكور يف اخلالف
  كتاب العارية 

  والنظر يف 
  األركان فأربعة أركاهنا و أحكامها و فصل اخلصومة فيها فإما 

  األول املعري



  
  وال يعترب فيه إال كونه مالكا للمنفعة غري حمجور عليه يف التربع فأن العارية تربع باملنافع فيصح من املستأجر 

وللمستعري أن يستويف املنافع بوكيله بنفسه وهل له ان يعري فيه وجهان أظهرمها املنع ألن اإلذن خمصوص به فهو 
  كالضيف 

  ستعريالثاين امل

  
  وال يعترب فيه إال أن يكون أهال للتربع عليه 

  الثالث املعار

  ويعترب فيه شرطان 
أحدمها أن يكون منتفعا به مع بقائه فال معىن إلعاره األطعمة وفيإعارة الدراهم والدنانري وإجارهتما ملنفعة التزيني 

  ثالثة أوجه 
نه غرض بعيد والثالث يصح اإلعارة ألنه مربة وال يصح أحدها نعم ألن غرض التزيني من املقاصد والثاين ال أل

  اإلجارة ألنه معاوضة فيستدعي منفعة متقومة 
فإن أبطلناها ففي طريقة العراق أهنا مضمونة ألهنا إعارة فاسدة ويف طريق املراوزة أهنا غري مضمونه ألهنا غري قابلة 

ا فال جيوز إعارة اجلواري لالستمتاع وال لالستخدام إذا لإلعارة فهي باطلة الشرط الثاين أن يكون االنتفاع مستباح
  كان املستعري غري حمرم وكانت اجلارية يف حمل الشهوة فإن جرىفهو صحيح ولكنه حمظور 

  وكذا تكره استعارة أحد األبوين للخدمة وكذا إعارة العبد املسلم من الكافر وحترم إعارة الصيد من احملرم 

  الرابع صيغة اإلعارة

  
بد فيه من اإلجياب وهو قوله أعرت أو خذ أو ما يفيد معناه ويكفي القبول بالفعل وال يشترط اللفظ كاستباحة وال

الضيفان فلو قال أعرتك محاري لتعريين فرسك فهو أجاره فاسدة غري مضمونة ولو قال اغسل هذا الثوب فهو 
اهر أنه يستحق األجرة كما يستحق احلمامي استعارة لبدنه ألجل العمل فإن كان الغاسل ممن يعمل باألجرة فالظ

  واحلالق والتعويل فيه على القرائن وهلذا ذكر القاضي يف املعاطاة يف البيع وجهني ألجل القرائن أما أحكامها فثالثة 

  األول الضمان

  
وال خالف أهنا  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العارية مضمونة مؤداة وقال أبو حنيفةرمحة اهللا أهنا غري مضمونة

  مضمونة الرد على املستعري 
مث يف كيفية الضمان ثالثة أقوال أحدها أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض اىل يوم التلف كضمان املغصوب 



  وعلى هذا حيدث وكذا املستعار يف يده مضمونا 
  والثاين أنه يعترب قيمته يوم القبض 

لتلف إذ يف اعتبار يوم القبض ما يوجب ضمان األجزاء املستحقة والثالث هو األصح أنه يعترب قيمته يوم ا
  باالستعمال وضماهنا غري واجب ألهنا تلفت باإلذن وفيه وجه بعيد 

  واملستعري من املستأجر هل يضمن فيه وجهان 
  أحدمها ال ابتناء يده على يد غري مضمونة 

  والثاين نعم نظرا إليه يف نفسه 
عليه الضمان إذا تلف العني يف يده ولو طولبباألجرة ومل يكن استويف املنفعة بل تلفت  واملستعري من الغاصب يستقر

  حتت يده يرجع به على املعري ألن يده يف املنفعة ليس يد ضمان وإن كان استوفاه ففي الرجوع قوالن 
  أحدمها نعم للغرور فأنه مل يرض بضمان املنافع 

  والثاين ال تغليبا لإلتالف على الغرور 
وحد املستعري كل طالب أخذ املال لغرض نفسه من غري استحقاق فعلى هذا لو مجحت دابة فأركبها ر أيضا 

لريوضها له وارسل وكيال يف شغل له واركبه دابته وفتلفت ال ضمان له ألنه ليس آخذا لغرض نفسه ولو وجد من 
فع ولكن األظهر أن ال ضمان ألن املالك هو اعيا يف الطريق فأركبه بطريق القربة ففيه نظر من حيث أن الراكب منت

  املطالب لركوبه ليقترب به اىل اهللا تبارك وتعاىل
ولو أركب املالك مع نفسه رديفا فتلفت الدابة حتتهما قال األصحاب على الرديف نصف الضمان األوىل أن ال 

  ار جيب ألن الدابة يف امللك ما دام هو راكبا والرديف ضيف كالضيف الداخل يف الد
  ولو أودعه ثوبا وقال إن شئت فالبسه عند احلاجة فهو قبل اللبس وديعة وبعده عارية مضمونة 

  احلكم الثاين التسلط على االنتفاع

  
  وهو بقدر التسليط ألن منتفع باألذن فإن تعني جهة املنفعة فال كالم 

ضرره مثل ضرر احلنطة ودونه وال  وإن تعددت كما إذا أعار أرضا فإن عني زراعة احلنطة مثال فله أن يزرع ما
يزرع ما ضرره فوقه وإن أطلق فالظاهر فساده إذ يتردد بني الغراس والبناء والزراعة فهو غرر ظاهر وفيه وجه أنه 

يصح ويتسلط على الكل ولو قال أنتفع كيف شئت فوجهان من حيث أهنفوض اىل مشيئته ولو عني الزراعة 
  روع ألن األمر فيه قريب ولو عني الغراس فله أن يبين فالظاهر اجلواز وإن مل يعني املز

وكذلك بالعكس لتساويهما وقيل ال ألن ضرر الغراس يف باطن األرض وضرر البناء يف ظاهر األرض فهما خمتلفان 
  يف اجلنس 

  احلكم الثالث اجلواز

  
يت جديدا أو عتيقا إىل أن يندرس وللمعري الرجوع مهما شاء إال إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القرب سواء كان امل

  أثر املدفون فعند ذلك يفعل ما يريد 



وقبل االندراس لو كان له فيه أشجار فله السقي بشرط أن ال يظهر امليت وكذلك لو أعار جدارا ليضع اجلار عليه 
  جذعه فال يستفيد بالرجوع قبل االهندام شيئا إذ ال أجرة له حىت يطالب به 

ض تصرف يف خاص ملك اجلار يف اجلانب الثاين من اجلذع فأما إذا أعار أرضا للبناء والغراس ويف هدمه بأرش النق
مطلقا فله الرجوع وليس له لنقض ملك املستعري جمانا ألنه حمترم وضعه من غري عدوان ولكن يتخري املالك بني 

واخلرية يف التعيني للمالك ترجيحا الثالث خصال بني أن يبقى بأجرة أو يتملك البناء بقيمته أو ينقض ويبذل أرشه 
  جلانبه فإنه معري وال حق للمستعري إال أن ال يضيع ماليته 

  مث إذا رجع والبناء بعد مل يرفع جاز للمالك الدخول وال يتصرف يف البناء والجيوز للمستعري الدخول وتنزها 
 املنع من العمارة تضييع وجيوز وهل جيوز مرمة اجلدران فيه خالف وجه اجلواز أن حقه مضمون عن التلف ويف

  للمعري بيع األرض وعليها بناء املستعري قبل التملك 
  وهل جيوز للمستعري بيع البناء فيه وجهان 

وجه املنع أنه معرض للهدم أن أراد املعري هذا إذا كانت اإلعارة مطلقة أو مقيدة بالتأبيد فلو قال أعرت سنة فإذا 
ك اتباعا للشرط ولو اقتصر على قوله أعرت سنة مل جيز له النقض بعده جمانا فكان مضت قلعت البناء جمانا فله ذل

  حيتمل أن حيمل على طلب األجرة بعده كما حيتمل اهلدم واألصل حرمة ملكه 
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا فائدة التأقيت جواز القلع جمانا أما إذا أعار للزراعة ورجع قبل اإلدراك فاملذهب أنه جيب 

اؤه اىل اإلدراك وليس له قلع الزرع ولكن له أخذ األجرة ألن هذا اقرب الطرق خبالف الغراس يف ابق
  اإلجارةاملؤقتة فإنه وإن صرب بقية املدة افتقر إىل القلع بعدها 

وفيه وجه للعراقيني أنه ال يستحق األجرة إىل اإلدراك ووجه لصاحب التقريب أنه يقلع الزرع كالغراس أو ال يقلع 
  غراس كالزرع وهو من خترجيه وتصرفه فرعان ال

  أحدمها لو بادر املستعري وقلع الغراس هل يلزمه تسوية احلفر فيه وجهان 
  أحدمها نعم لريد ما أخذ كما أخذ 

والثاين ال ألن املأذون يف الغرس مأذون يف القلع وقد حصل من املأذون فيه فصار كما لو تلفت الدابة املستعارة أو 
  كوبتعبت بالر

الثاين إذا محل السيل ونواة ألنسان إىل ملك غريه فأنبتت شجرة فهل ملالك األرض قلعها جمانا فيه وجهان لتعارض 
  احلرمة يف اجلانبني و األوىل ترجيح مالك األرض و تسليطه على القلع 

  و أما فصل اخلصومة

  فلها ثالث صور 
ملالك بل أجرتكها قال الشافعي رضي اهللا عنه القول قول األوىل إذا قال راكب الدابة ملالكها أغرتنيها فقال ا

الراكب ولو قال ذلك زارع األرض ملاكلها قال القول قول املالك نص عليه يف املزارعة فأختلف األصحاب على 
طريقني أحدمها قوالن لتقابل االصلني إذ ميكن أن يقال األصل وجوب الضمان يف املنفعة وعدم ما يسقطها أو 

  د طريان األذن عدم الضمان األصل عن
و منهم من قرر التعيني و فرق بأن العارية يف الدواب ليس ببعيد ويف األرض بعيد و هذا الترجيح يف مظنة تعارض 

  االصلني ال بأس به 



  التفريع األول 
ا مث إذا إن قلنا القول قول املاك فيحلف على نفي اإلعارة وال يتعرض إلثبات اإلجازة و املسمى فإنه مدع فيهم

  حلف أخذ أقل األمرين من املسمى أو أجرة املثل
و قال القاضي و العراقيون إنه يتعرض لإلجارة فيحلف أنه ما أعار و لكنه أجر لينتظم الكالم ال ليثبت اإلجارة و 

  ذكر العراقيون قوال آخر أن فائدته إثبات املسمى إظهارا لفائدته وهو بعيد 
اقيون ال يرد على الراكب ألنه ال يدعي لنفسه حقا فيبين عليه القضاء بالنكول قال أما إذا نكل املالك قال العر

  القاضي ترد و فائدته دفع الغرمي وهو أقرب من القضاء بالنكول 
فإن قيل فلو تنازعا قبل مضي مده تتقدم املنفعة فيها قلنا القول قول الراكب يف نفي ما يدعى عليه من اإلجارة 

  لثانيه أن يقول املالك بل غصبتنيها للمستقبل الصورة ا
قال املزين القول قول الركب إذ األصل عدم الغضب إحسانا للظن بالناس مث خالفا أكثر األصحاب و قالوا األصل 

  عدم األذن و بقاء حق املالك يف املنفعة 
  و قيل املذهبان قوالن للشافعي و األوىل القول املخالف للمزين الثالثة 

ب أكريتنيها و غرضه إسقاط الضمان عند التلف واستحقاق اإلمساك فقال املالك أعرتكبها فالقول أن يقول الراك
قول املالك فإنه يدعي عليه إجارة و األصل عدمها مث يستفيد باحللف استحقاق القيمة عند التلف و جواز الرجوع 

  عند القيام
  كتاب الغصب 

  
  غضي شربا من أرض طوقه اهللا من سبع أرضني يوم القيامة  الغصب عدوان حمض لقوله صلى اهللا عليه وسلم من

  وهو سبب للضمان لقوله عليه الصالة و السالم على اليد ما أخذت حىت ترد 
  والنظر يف الكتاب حيصره بابان

  الباب األول يف الضمان
  

  والنظر يف ثالثة أركان املوجب واملوجب فيه والواجب 

  الركن األول املوجب للضمان

  
  ثة التفويت باملباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غري استحقاق وهو ثال

  أما األول فهو املباشرة وحده إجياد علة التلف كالقتل واألكل واإلحراق 
  ونعين بالعلة ما يقال من حيث العادة إن اهلالك حصل هبا كما يقال حصل بالقتل واألكل واإلحراق 

  ل اهلالك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة أما التسبب فهو إجياد ما حيص
فيجب الضمان على املكره على إتالف املال واإلكراه سبب وعلى من حفر بئرا يف حمل عدوان إذا تردى فيه هبيمة 

يف املمسك مع أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غريه فيه فالضمان على املردي تقدميا للمباشرة على التسبب كما 
  القابل يف احلر 



  أما يف العبد فيطالب املمسك أيضا ألنه باإلمساك غاصب
واملكره وإن كان مباشرا فمباشرته ضعيفة أنتجها اإلكراه فلم يقدم عليه أما إذا رفع حافظ الشيء حىت ضاع لعدم 

تفق هبوب ريح بعده فسقط احلافظ بسبب آخر ال يقصد برفع احلافظ فال ضمان عليه كما إذا فتح رأس الزق فا
وضاع فال ضمان ألنه ال يقصد بفتح رأس الزق هبوب الريح والضياع به كما لو بىن دارا فطريت الريح ثوبا 

  وألقاه يف داره فضاع ال يضمن 
وكذلك لو حبس املالك عن املاشية فعاث الذئب فيها وكذلك لو محل صبيا إىل مضيعة فاتفق مث سبع فافترسه فال 

  الكل إذ ال مباشرة و ال يد و ال تسبب إذ حد السبب ما ذكرناه ضمان يف 
نعم لو محل الصيب إىل مسبعة أو فتح رأس الزق فشرقت الشمس وذاب فيه وجهان لعل األظهر وجوب الضمان 

فإنه يقصد به ذلك كما أنا نقول إذا غصبت األمهات فنتجت األوالد حدثت من ضمانه ألنه يتوقع من إثبات اليد 
  األمهات ثبوت اليد على األوالد وكذلك لو غصب رمكة فأتبعها املهر ففي دخوله يف ضمانه ترددعلى 

وأما رفع القيد عن احليوان سبب يقصد إلفالت احليوان ولكن ينظر فإن كان املقيد حيوانا عاقال كالعبد فإذا أبق ال 
  ل ال يضمن املال ولو دل السراق مل يضمن ضمان ألنه خمتار فينقطع التسبب به وهو كما لو هدم احلرز فسرق املا

فأما احليوان الذي ليس بعاقل كالطري والبهيمة فإذا فتح باب القفص وحل رباط البهيمة فضاعت فاملذهب الظاهر 
أنه إن طار على االتصال ضمن وإن كان على االنفصال مل يضمن إذ يظهر حوالته عند االنفصال على اختيار 

  كأنه نفر بالتعرض للقيد احليوان وعند االتصال 
  وقال مالك رمحه اهللا يضمن يف احلالتني وهو قول الشافعي رضي اهللا عنه منقدح من حيث املصلحة 

وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يضمن أصال وهو قول للشافعي رضي اهللا عنه حوالة على االختيار والعبد اجملنون من 
  قبيل الدابة والطري
يد اإلباق أيضا وجه بعيد أنه يضمن إذا حل القيد عنه وهو ضعيف ألنه يف معىن املمسك مع ويف العبد العاقل املق

  املباشر 
أما إذا فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات من املائع إىل أسفل الزق وابتل وسقط وجب الضمان ألن السقوط 

  إليه خبالف السقوط هببوب الريح باالبتالل و إال بتالل بالتقاطر والتقاطر بالفتح وهو طريق مقصود له و مسلوك 
ولو فتح الزق وفيه مسن جامد فقرب غريه منه نارا حىت ذاب فقد قيل ال ضمان على واحد واألصح أنه جيب 

  الضمان على الثاين ألنه كاملردي مع احلافر 
  هذا تفصيل السبب واملباشرة ومتام النظر فيه يذكر يف كتاب اجلنايات 

لضمان ومباشرته بالغصب يف تسببه يف ولد املغصوب فإن إثبات اليد على األم سبب أما إثبات اليد فهو سبب ل
للثبوت على الولد فكان الولد مضمونا عندنا لذلك خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فإنه قال أثبت اليد ولكن مل تزل يد 

حد الوديعة مل يزل يد املالك بل املالك والغصب عبارة عن إزالة يد املالك وليس كذلك عندنا بدليألن املودع إذا ج
  كان زائال قبله 

  وكذلك إذا طولب بولد املغصوب فجحد ضمن وإن مل يتضمن جحوده زوال يد املالك إذ مل يكن قط يف ملكه 
مث إثبات اليد يف املنقول بالنقل إال يف موضع واحد وهو أنه لو أزعج املالك عن دابته فركبها أو عن فراشه وجلس 

  من ألنه غاية االستيالء وقيل إنه ال يضمن ما مل ينقل عليه فهو ضا
أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خالفا أليب حنيفة فإن قيل فما حد الغصب يف العقار قلنا له 



  ركنان 
  األول إثبات الغاصب يده وذلك ال حيصل إال بالدخول يف العقار 

ل بإزعاجه فإن أزعج ومل يدخل ال يضمن و إن دخل ومل يزعج فإن قصد النظارة واآلخر إزالة يد املالك و ذلك حيص
  أو الزيارة مل يضمن وإن قصد االستيالء صار الدار يف يدمها فهو غاصب نصف الدار

ولو كان الداخل ضعيفا واملالك قويا مل يكن غاصبا وإن قصد ألن ماال ميكن ال يتصور قصده و إمنا هو حديث نفس 
  ووسوسة 

إن كان املالك غائبا وفصد ضمن وإن كان يقدر على االنتزاع من يده كما إذا سلب قلنسوة ملك فإنه غاصب و
  وإمنا ذلك قدره على إزالة الغصب ويف العقار يف هذه الصورة وجه أنه ال يضمن 

الغاصب و إن فإن قيل فلو أثبتت يد على يد الغاصب وتلف فيها قلنا كيف ما كان فاملالك باخليار إن شاء ضمن 
شاء ضمن من أخذ من الغاصب وإن كان جاهال ألن اجلهل ال ينتهض عذرا يف نفى يف الضمان وقد وجد إثبات 
اليد على مال الغري من غري إذن املالك ولكن قرار الضمان على الغاصب إن كانت تلك اليد يف وضعها يد أمانة 

  د ضمان فالقرار عليه كيد العارية و السوم والشراء كيد املرهتن ويد املستأجر والوكيل واملودع وإن كان ي
و قال العراقيون يد املرهتن واملستأجر ها هنا كيد العارية ألنه هلم غرضا يف أيديهم خبالف املودع والوكيل بغري جعل 

  واألوىل الطريقة األوىل 
  تام وهو يد املالك نعم تردد الشيخ أبو حممد يف يد املتهب ألنه وإن مل تكن يد الضمان فهو تسليط 

إال أنا إذا ضمناهم بأقصى القيم وكانت القيمة زائدة يف يد الغاصبونقص قبل أخذ األجر فالزيادة ال يطالب هبا إال 
  الغاصب 

  مث مهما رجع طولب باألصل وهو من عليه القرار فهو الغرض وإن طولب غريه رجع على من عليه القرار 
ب قلنا القرار عليه أبدا إال إذا غره الغاصب وقدم الطعام إليه للضيافة فأكل فإن قيل فلو أتلف اآلخذ من الغاص

  ففيه قوالن 
  أحدمها النظر إىل مباشرته 

  والثاين بل القرار على الغاصب ألنه غار 
ولو قدمه إىل املالك وغره فأكله فقوالن مرتبان وأوىل بأن حيال على املالك حىت ذكر األصحاب ترددا فيما إذا 

املالك فتلف حتت يده وأنه هل يسقط الضمان ولو قال للمالك اقتل هذا العبد فإنه يل فقتل سقط الضمان  أودع
  عن الغاصب ألهنال غرور مع حترمي القتل خبالف الضيافة 

  ولو قال أعتق فأعتق ففيه ثالثة أوجه 
أى عبدا يف ظلمة فظنه أنه للغري فقال أحدمها أنه ال ينفذ العتق ألنه قصد به جهة الوكالة فهو معذور خبالف ما إذا ر

  أنت حر فإنه ينفذ ألنه غري معذور 
  والثاين ينفذ العتق وال يطالب الغاصب بالغرم ألنه نفذ عتقه يف ملكه فال معىن للغرم 

  والثالث أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم لكونه غري معذور 
  ستيالد قطعا ألنه فعل وقد صادف ملكه أما إذا زوج اجلارية من املالك غرورا فاستولدها نفذ اال

  ومنهم من شبب أيضا فيه خبالف 

  الركن الثاين



  
  يف املوجب فيه وهو األموال وينقسم إىل املنفعة والعني 

  أما العني فينقسم إىل احليوان وغريه 
  يب حنيفة أما احليوان فالعبد مضمون عند الغصب واإلتالف بكمال قيمته وإن زاد على أعلى الديات خالفا أل

  وجراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه كجراح احلر من ديته يف القول املنصوص 
وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص من قيمته ثلثاه لزمته الزيادة ألنه فات حتت يده فيجب السدس حبكم 

سقطت يد العبد بآفة يف يد الغصب والنصف حبكم اجلناية فيلزمه أكثر األمرين من األرش أو قدر النقصان فلو 
  الغاصب فال يضمن إال أرش النقصان على هذا املذهب ألن التقدير خاصيته اجلناية

  ولذلك نقول املشتري إذا قطع يدي العبد املبيع ال جنعله قابضا كما العبد ألن خاصية اجلناية ال يتعدى إىل البيع 
  نيفة رمحه اهللا يف عني الفرس والبقر ربع قيمته وهو حتكم أما سائر احليوانات فاملتبع فيها النقصان وقال أبو ح

  أما اجلمادات فكل متمول معصوم مضمون 
  أما اخلمر فال يضمن عندنا ال للذمي وال للمسلم 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يضمن للذمي 
  وكذا اخلنزير واملالهي أيضا غري مضمونه فإن تكسريها واجب 

  ولكن إذا أظهروها كسرناها  نعم ال يتبع بيوت أهل الذمة
  واختلفوا يف حد الكسر املشروع فقيل إنه ال حترق أصال إذ فيه إتالف اخلشب ولكن يرخص وهو غاية املبالغة 

  وقيل إنه يكفي أن يفصل حبيث ال ميكن استعماله يف احملرم وال يكفي قطع الوتر باإلمجاع 
ة احملرمة إىل استئناف الصنعة اليت يفتقر إليها املبتدئ للصنعة وهذا وقيل إنه يرد إىل حد يفتقر إىل من يرده إىل اهليئ

  هو األقصد كذا القول يف كسر الصليب
أما املنفعة فيضمن بالتفويت والفوات حتت اليد العادية ولكن من العبد و سائر األموال واملكاتب و املستولدة ملحق 

  يف ضمان العني واملنفعة بالقن 
   يضمن باليد إ منا يضمن باإلتالف وأما منفعة البضع فال

وأما منفعة بدن احلر إن استخدمه إنسان ضمنه وإن حبسه وعطله فوجهانأحدمها بلي للتفويت والثاين ال ألنه فات 
  حتت يد احلر احملبوس 

جرة وعلى هذا ينبين ما إذا أورد اإلجارة على عينه مث سلم نفسه ومل يستعمله إن قلنا باحلبس يضمن الفتستقر األ
  وإال فال وكذلك لو استأجر حرا فهل إجارته 

  إن قلنا ال يدخل حتت يده فال وإن قلنا يضمن باحلبس لدخوله حتت يده فيصح اإلجارة 
ولو ولبس ثوبا وغرم أرش نقص البلي فهل يندرج حتته أجره املثل وجهان وكذا لو غصب عبدا فاصطاد فهو ملواله 

  ه وجهان فهل يسقط به أجرة منفعته حلصوله ل
  ويف ضمان منفعة الكلب املغصوب وجهان 

  ولو اصطاد بكلب مغصوب فالصيد للمالك على أحد الوجهني 

  الركن الثالث يف الواجب وينقسم إىل املثل والقيمة



  
  أما املثل فواجب يف كل ما هو من ذوات املثل 

  ى النار وقيل يف حده إنه كل موزون أو مكيل وهو باطل باملعجونات و املعروضات عل
وقيل إنه كل مقدر بالوزن والكيل جيوز السلم فيه وجيوز بيع بعضه ببعض وهذا خيرج منه العنب والرطب وإخراجه 

  عن املثليات بعيد 
  ويدخل فيه صنجات امليزان واملالعق املتساوية يف الصنعة املوزونة وليست مثلية 

  حيث الذات ال من حيث الصنعة والصحيح أنه الذي تتماثل أجزاؤه يف القيمة واملنفعة من 
  ويف املثليات ست مسائل 

  األوىل إذا أعوز املثل رجعنا إىل القيمة فإن كانت القيمة قد اختلفت يف مدة بقاء العني املغصوبة وبعدها فثالثة أوجه 
مثل له أحدها أن الواجب أقصى قيمة املغصوب من يوم الغصب إىل يوم التلف ألنا عجزنا عن املثل فصار كأن ال 

  ويرجع إىل قيمة املغصوب 
  والثاين أنا نوجب قيمة املثل ألنه الواجب فرياعى أقصى القيم من وقت تلفاملغصوب إىل وقت إعواز املثل 

  والثالث أنه يرعى أقصى القيمة من وقت الغصب إىل اإلعواز وقيل إىل وقت الطلب 
  وجهان الثانية إذا غرم القيمة مث قدر على املثل ففي رد القيمة 

  أحدمها ال إذ مت القضاء بالبدل فصار كالصوم يف الكفارة 
  والثاين يرد كالعبد اآلبق إذا رجع بعد الغرم 

الثالثة إذا أتلف مثليا فظفر به املالك يف غري ذلك املكان مل يطالبه باملثل ألن مثله هو ما يؤدي يف ذلك املكان ولكن 
يلولة إىل إن يتيسر الرجوع إىل ذلك املكان خبالف ما إذا مضى زمان فإن إذا تعذر ذلك فيغرم يف احلال القيمة باحل

  إعادة الزمان املاضي غري ممكن فاكتفينا مبا ليس مثال 
  وذكر الشيخ أبو حممد وجها أنه يطالب باملثل عند اختالف املكان إال إذا مل تكن له قيمة كاملاء على شط دجلة 

  القيمة مثله أو أقل فله املطالبة وإن كان أكثر فال واملشهور األول  وذكر الشيخ أبو علي وجها أنه إن كان
  والدراهم والدنانري مثلية فيخرج على الوجه

ولو غصب يف بلدة وأتلف يف بلديت فظفر به يف ثالث فقلنا ال يطالب باملثل فله أن يطالب بقيمة أي بلدة شاء من 
  ا ظفر به فيهما بلدته الغصب واإلتالف وكذا يطالب يف البلدتني إذ

أما املسلم إليه قال صاحب التقريب ال يطالب بالقيمة أيضا ألنه اعتياض عن املسلم فيه قبل قبضه وهذا فيه احتمال 
  فيمكن أن يقال يأخذ للحيلولة وال تكون معاوضة فإن مل يقل ذلك فليثبت للمستحق فسخ لتعذر االستيفاء 

  ا عشر فالنقرة من ذوات األمثال ففيه وجهان الرابعة إذا كسر آنية قيمتها عشرون ووزهن
  أعدهلما أن الوزن يقابل مبثله والصنعة بقيمتها من غري جنس اآلنية حذرا عن الربا 

  وفيه وجه أنه ال يبايل باملقابلة جبنسه فيكون البعض يف مقابلة الصنعة كما لو أفرد الصنعة باإلتالف 
  ن املثل ففي تكليفه ذلك وجهان اخلامسة لو مل يوجد املثل إال بأكثر من مث

  السادسة لو اختذ من احلنطة دقيقا وقلنا ال مثل للدقيق أو من الرطب مترا وقلنا ال مثل له
  ففي طريقة العراق أنه يلزمه احلنطة والتمر ألن املثل أقرب 

الشريج من السمسم فإنه واألوىل أن خيري بني املثل والقيمة ألنه قوت كالمها فأشبه ما لو اختذ من املثلي مثليا ك



  يتخري بني املثلني 
  القسم الثاين املتقومات 

  وفيه أربع مسائل 
األوىل إذا أبق العبد املغصوب طولب الغاصب بقيمته للحيلولة وال ميلك العبد خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا بل لو عاد 

هذه القيمة وال جيرب املالك على أخذ القيمة  العبد جيب رده و استرداد القيمة وما دام العبد قائما يصح اإلبراء عن
  ألهنا ليست عني حقه 

  وهل يغرم قيمة املنفعة والزوائد احلاصلة بعد الضمان
إن كان الغاصب هو الذي عيبه يف شغله غرم وإن هرب العبد فوجهان وهو تردد يف أن عالئق الغصب هل تنقطع 

  يف احلال بالضمان 
  العبد إيل أن يرد إليه القيمة ولو عاد العبد فهل للغاصب حبس 

قال القاضي له ذلك و أسند إيل نص الشافعي رضي اهللا عنه يف غري املختصر و كذلك قال املشتري إذا اشترى 
  شراء فاسدا حيبس املبيع إيل أن يرد عليه الثمن و فيما ذكره احتمال ظاهر 

  املالك إذ األصل عدم التلف  الثانية إذا تنازعا يف تلف املغصوب قال بعض األصحاب القول فول
وقال احملققون بل القول قول الغاصب فإنه رمبا صدق فتخليد احلبس عليه أبدا غري ممكن فإن حلف الغاصب على 

التلف فقد قيل ال يطالب املالك الغاصب بالقيمة ألن العني قائمة بزعمه فال يستحق القيمة و األصح أن له ذلك إذا 
  تعذر بسبب احللف الرجوع 

  أما إذا تنازعا يف مقدار القيمة فالقول قول الغاصب قطعا ألن األصل براءة الذمة
فإن أقام املالك شهودا على الصفات دون القيمة مل جيز للمقومني االعتماد على الوصف يف التقومي ألن املشاهدة هي 

  املعرفة للقيمة 
جة حمتملة هذه الصفات وإن قال كل واحد منهما ال نعم لو أبعد الغاصب يف التقليل فيطالب بأن يترقى إىل أقل در

ندري القيمة فال تسمع دعوى املالك ما مل يعني وال ميني على الغاصب ما مل يكني وإن قال الغاصب هو مائة فأقام 
  املالك شاهدا أنه فوق املائة ومل يعينوا قبلت الشهادة يف وجوب الزيادة على املائة وقيل أنه ال تقبل 

  ذا تنازعا يف عيب يف أصل اخللقة الثالثة إ
فالقول قول الغاصب إذ األصل عدم السالمة وقيل ال بل الظاهر هو السالمة ولو اختلفا يف صنعة العبد فالقول قول 

  الغاصب 
  وقيل بل القول قول املالك ألنه أعرف بالصنعة وهو ضعيف 

ول الغاصب ألن العبد وما عليه يف يده فإذا قال هو الرابعة إذا تنازعا يف الثوب الذي على العبد املغصوب فالقول ق
  يل مل تزل يده إال ببينة

  الباب الثاين يف الطوارئ على املغصوب يف نقصان أو زيادة أو تصرف
  وفيه ثالث فصول 

  األول يف النقصان



  
  وفيه مسائل أربع 

النقصان خالفا أليب ثور ألن الغائب األوىل إذا غصب شيئا يساوي عشرة فعادت قيمته إىل درهم فرد العني مل يلزمه 
هو رغبات الفارس ومل يفت من العني شيء وإن تلف بعد أن عاد إىل درهم لزمه قيمته عشرة إن كان من ذوات 

  القيمة وإال فيشتري مثله بدرهم 
ثوب ولو غصب ثوبا وقيمته عشرة فعاد إىل مخسة مث لبسه حىت عاد إىل أربعة فقد نقص باللبس درهم وهو مخس ال

فالقدر الفائت يغرمه بأقصى القيم وهو درمهان مخس العشرة فريدمها مع الثوب فما بقي اكتفى به وما فات غرم 
  حبساب أقصى القيم وهذا حكم الفوات والتفويت 

  ولو جىن على ثوب فمزقه خرقا مل ميلك اخلرق عندنا ولكن يرد ما بقي مع أرش النقص ليس للمالك سواء 
  محه اهللا الغاصب ميلك اخلرق ويضمن الكلوقال أبو حنيفة ر

  هذا إذا كانت اجلناية واقعة فلو بل احلنطة حىت استمكن العفن الساري منه 
قال الشافعي رمحه اهللا يتخري املالك بني أن يطالبه باملثل أو يأخذ احلنطة املبلولة ويغرمه األرش وهو خالف قياس 

  على كل حال وهو عني ملك املالك فليتعني له  الشافعي رضي اهللا عنه إذ املبلولة هلا قيمة
  فخرج بعض األصحاب قوال كذلك وهو أنه ليس له إال األرش 

ومن قرر النص وجه بأنه نقصان ال موقف آلخره حىت يضبط وطرد هذا فيما لو اختذ احللوة من الدقيق والسمن 
  والفانيذ

ث إنه ال وقوف له غالبا إىل اهلالك فهو من وجه وتردد الشيخ أبو حممد يف السل واالستسقاء يف العبد من حي
  كاإلهالك 

  أما إذا طحن احلنطة فال وجه إال الرد للدقيق فإن ليس بإهالك وإن كان يقصر مدة االدخار 
  هذا يف غري العبد أما العبد فيضمن الغاصب مجلته بأقصى قيمته تلف أو أتلف 

ص أو مقدار اليد إن قلنا إن أطراف العبد مقدرة والزيادة وإن قطع إحدى يديه غرم أكثر األمرين من أرش النق
  على املقدر للفوات حتت يده 

  ولو سقطت يده بآفة مساوية فاألصح أنه ال يضمن املقدر ألن التقدير خاصيته اجلناية 
  ص وإن قطع يد العبد يف يد الغاصب غري الغاصب فاملالك يتخري فيطالب القاطع باملقدر أو الغاصب بأرش النق

  فإن زاد املقدار فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة فيه وجهان منشؤمها أنه وجب جبناية ولكن من غريه يف يده 
ولو قطعت يد العبد قصاصا أو يف حد فهو من حيث إنه مهدر يضاهي السقوط بآفة ومن حيث إنه قطع يضاهي 

  اجلناية ففي لزوم املقدر على الغاصب تردد 

  فرع

ل قصاص فاستوىف السيد القصاص مل يبق له على الغاصبمطالبة بقيمته وإن كان قيمة العبد القاتل لو قتل العبد قت
  أقل ألنه باالستيفاء كأنه استرد فهو يف حق الغاصب كاالسترداد 

ولو كان تعلق برقبة العبد مال فهو يف حق مستحق املال كاملوت حىت ال جيب على السيد الفداء بأن قتل قاتله ألن 
  القصاص يعم أعراض املالية وهل له أن يعفو على غري مال يبىن على القولني يف موجب العمد غرض 



املسألة الثانية إذا نقص العبد بأن جىن جناية استحق عليها القصاص فقتل كان للسيد مطالبة الغاصب بأقصى قيمته 
  ألنه مات جبناية حتت يده 

ليه أرش اجلناية كما يغرمه املالك إذا منع البيع وكأن الغاصب ولو تعلق األرش برقبته فيغرم الغاصب للمجين ع
  مانع 

فإن مات العبد يف يده بعد اجلناية يغرم للمالك قيمته وللمجين عليه األرش فإن سلم القيمة أوال كان للمجين عليه 
مبا أخذه على الغاصب ألنه أخذ القيمة من املالك ألنه بدل عبد تعلق برقبته حقه مث إذا أخذه اجملين عليه رجع املالك 

  مل يسلم له 
املسألة الثالثة إذا نقل التراب من أرض املالك وتلف التراب فهو من ذوات األمثال وإن كان باقيا فله أن يطالبه 
بالرد وتسوية احلفر فإن أىب املالك مل يكن للغاصب أن ينقل التراب إىل ملكه بغري إذنه فإنه تصرف يف ملكه إال 

رر بالتراب بكونه يف ملكه أو يف شارع خياف أن يتعثر به غريه ويضمن فله أن يرد إىل ملكه إن مل جيد إذاكان يتض
  مكانا آخر 

وقد نقل العراقيون من نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه جيب أرش نقصان احلفر على الغاصب ويف البائع إذا أحدث 
  كروا طريقتني احلفر بقلع أحجار كانت له فيه أنه يلزمه التسوية مث ذ

أحدمها قوالن بالنقل والتخريج أحدمها ال من حيث إنه مقابلة فعل مبثله فهو بعيد كتكليف بناء اجلدار بعد هدمه 
  والثاين بلى ألن التسوية كما كان ممكن والبناء خيتلف 

داره فللغاصب طمها  والطريقة الثانية الفرق تغليظا على الغاصب يف مطالبته باألرش بعدوانه أما إذا حفر بئرا يف
ألنه يف عهدة الضمان لو تردى فيها إنسان فلو قال املالك أبرأتك عن الضمان فهل ينزل ذلك منزلة الرضا باحلفر 

  ابتداء فيه يف سقوط الضمان وجهانفإن قلنا نعم فليس له طمها وإال فله ذلك نفيا للعهدة 
  مته املسألة الرابعة إذا أخصى الغاصب العبد يلزمه كمال قي

فإن سقط ذلك العضو بآفة مساوية فال يلزمه شيء ألن القيمة تزيد به وال ينقص وكذا إذا كان مسينا مسنا مفرطا 
  فنقص بعضه وزادت به قيمته مل يلزمه شيء 

  وإن أخذ زيتا وأغاله حىت رده إىل نصفه ومل تنقص قيمته يلزمه مثل ما نقص ألن له مثال خبالف السمن 
  حىت نقص وزنه وزادت قيمته فيجب مثل ما فات ولو أغلى العصري 

  وقال ابن سريج ال جيب ألن الفائت هو املائية اليت ال قيمة هلا خبالف الزيت فإن مجيع أجزائه متقومة 
  ولو هزلت اجلارية مث عادت مسينة أو نسيت الصنعة مث عادت وتعلم أو تذكرففي وجوب ضمان ما فات وجهان 

  عائد رزق جديد أحدمها أنه جيب وإمنا ال
  

  والثاين أنه ينجرب به ألنه رد كما أخذ 
ويف التذكر أوىل بأن ينجرب ألنه عاد ما كان بالتذكر خبالف السمن و كذا لو كسر احللي مث أعاد مثل تيك الصنعة 

  فعلى اخلالف 
منه حليا قيمته و لو أعاد صنعة أخرى ال ينجرب وإن كان أرفع مما كان حىت لو غضب نقرة قيمتها درهم و أختذ 

  عشرة و جب رد احللي وال يقوم له صنعة ألنه متعد هبا و للمالك أن جيربه على الكسر و الرد إيل ما كان 
فإن نقص بكسرة هـ قيمة النقرة غرم النقصان فال يغرم نقصان الكسر فإنه جمري عليه و لو كسر بنفسه دون إجبار 



  تبعا للنقرة  غرم و إن كان من صنعته ألنه صار ملكا للمالك
ولو غضب عصريا فصار مخرا غرم العصري مبثله لفوات ماليته فلو أنقلب خال فوجهان أحدمها أنه يطالبه مبثل العصري 

  واخلل أيضا له وهو رزق جديدوالثاين أنه يسترد اخلل وأرش النقصان إن نقص قيمة اخلل من العصري وهذا أعدل 
خت والبذر إذا تعفن وصار زرعا واألصل االكتفاء بالزرع والفرخ ألنه ومثل هذا اخلالف جار يف البيضة إذا تفر

  استحالة يف عني ملكه 
ولو غصب مخرا فتخلل يف يده أو جلد ميتة فدبغه ففي اجللد واخلل ثالثة أوجه األصح أنه ملغصوب منه والثاين أنه 

  اصه به كان حمترقا خبالف اخلمر للغاصب إذا حدثت املالية بفعله والثالث أن اجللد للمغصوب منه فإن اختص

  الفصل الثاين يف الزيادة

وفيه مخس مسائل األوىل زيادة األثر كما إذا غصب حنطة فطحنها أو نقرة فصاغها أو ثوبا فقصره أو خاطه أو طنا 
  فضربه لبنا فال ميلك الغاصب شيء من ذلك 

 الغاصب شريكا بسبب الصنعة ألنه عدوان ال قيمة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا أبطل أكثر منافعه ملكه مث ال يصري
  له فهو للمالك وللمالك أن جيربه على إعادته إىل ما كان إن أمكن ذلك أو تغرميه أرش النقصان إن نقص 

الثانية زيادة العني بأن غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ من عندهقيمته عشرة فإن كان الثوب يساوي عشرين 
بعشرين ويأخذ كل واحد عشرة وإن وجد زبون اشترى بثالثني صرف إىل كل واحد مخسة عشر  فهو بينهما فيباع

  ومل يكن الصبغ كاخلياطة فإن اخلياطة عني العدوان والصبغ عني مملوكة 
  وإن كان يشترى خبمسة عشر فلصاحب الثوب عشرة وللغاصب مخسة والنقصان حمسوب على الصبغ فإنه تابع 

ة فالكل لصاحب الثوب ولو مل يشتر إال بثمانية غرم الغاصب درمهني وهكذا التفصيل فيما لو ولو مل يشتر إال بعشر
  طري الريح ثوبا وألقاه يف إجانة صباغ 

وكذلك إذا غصب الصبغ من إنسان والثوب من إنسان فإن أثر العدوان ال يظهر يف إبطال امللك من عني الصبغ 
  وهو عني ماله 

 ممكن فإن قبل الصبغ الفصل فللغاصب أن يفصله كما له أن يقلع غراسه وزرعه وإن هذا كله إذا كان الفصل غري
كان يؤدي إىل نقصان الثوب ولكن يفصل ويغرم أرش النقصان فإن امتنع الغاصب فللمالك أن جيربه على الفصل 

إىل تفويت الصبغ  ويغرمه أرش نقصان الثوب كما يف الغرس ونقل العراقيون عن ابن سريج أنه ال جيرب ألنه يؤدي
فهو تعنت حمض خبالف الزرع والغراس ألن الصبغ يضيع بالفصل فإن كان ال يضيع جيرب إال إذا ظهر يف الثوب 

  نقصان ال يفي الصبغاملفصول به فهو أيضا ضياع 

  فروع أربعة

إال بأن يشترى  أحدها أن بيع الثوب دون الصبغ والصبغ دون الثوب فيه وجهان كالوجهني يف قطعة أرض ال ممر هلا
هلا ممر ألنه ال ميكن أنتفاع بأحدمها دون اآلخر الثاين إذا أراد املالك بيع الثوب أجرب الغاصب على بيع الصبغ إذ ال 

يرغب يف الثوب دونه فال يعطل قيمة الثوب عليه ولو أراد الغاصب بيع الصبغ فهل جيرب املالك على بيع الثوب 
فال يفترقان والثاين ال ألنه متعد بصبغه فال ميلك اإلجبار الثالث لو قال الغاصب  وجهان أحدمها نعم ألهنما شريكان

وهبت الصبغ من املالك فهل جيرب على القبول فيه وجهان مطلقان يف طريقة العراق ووجه اإلجبار التبعية كما يف 



لصبغمعقودا ال ميكن فصله نعل الدابة املردودة بعيب قدمي إذا كان النعل للمشتري والوجه أن يفصل فإن كان ا
فيجرب أو قبل الفصل من غري نقصان ظاهر يف الصبغ والثوب فال جيرب على القبول إذ ال ضرورة للغاصب يف 

  التمليك 
وإن كان يقبل الفصل وينقص قيمته وقلنا إنه جيرب على الفصل فعند هذا له ضرورة يف التمليك فينقدح وجهان 

  االشتراك يف نوع ضرورة أنه متعد ووجه الفرق بينه وبني النعل مع 
الرابع لو قال املغصوب منه أبدل قيمة الصبغ وأمتلكه عليك كما يفعل معري األرض بغراس املستعري مل ميكن منه ألنه 

قادر ها هنا على إجباره على الفصل جمانا أو على البيع وبيع الثوب سهل خبالف العقار املسألة الثالثة إذا غصب 
ا أو زرع أو غرس فحكمه حكم الصبغ القابل للفصل وقد ذكرناه املسألة الرابعة يف اخللط إذا خلط أرضا وبىن فيه

  الزيت املغصوب بزيت هو ملكه 
نص الشافعي رضي اهللا عنه يشري على أنه هلك يف حق املغصوب فيه إذ قال للغاصب أن يسلم إليه مثل حقه من 

ه به وأن يصريا شريكني إذ ليس املالك بأن يقدر هالك زيته بأوىل أي موضوع شاء وقياس مذهبه أن يتعني فيما خلط
  من الغاصب وال أثر لفعل الغاصب عند الشافعي رضي اهللا عنه

  فمن األصحاب من قرر النص وقال الزيت إذا اختلط بالزيت انقلب وهذا تعليل الشافعي رضي اهللا عنه 
ك ملك املغصوب منه ومنهم من خرج قوال على القياس وطرد واإلشكال قائم إذا اخللط من اجلانبني فلم كان اهلال

  قولني ومنهم من قطع بأنه لو خلط مبثله فهما شريكان ولو خلط باألجود أو األردأ فقوالن 
التفريع إن قلنا هلك حقه فيغرم املثل من أين شاء فإن سلم ما هو األردأ فله الرد وإن سلم ما هو أجود فعليه 

ى ملكه فلو خلطه باملثل قسم بينهما وإن خلط مكيلة قيمتها درهم مبكيلة قيمتها درمهان فتباع القبول وإن قلنا يبق
  املكيلتان ويقسم بينهما على نسبة امللك 

فلو قال املالك آخذ ثلثي مكيلة عن حقي فنص الشافعي رضي اهللا عنه املنع ألنه رباونقل البويطي اجلواز وكأنه 
اجلود يف الباقي وهو بعيد فروع أحدها خلط الدقيق كخلط الزيت الثاين خليط أسقط بعض حقه ومسح عليه بصفة 

الزيت جبنس آخر كالشريج فيه طريقان منهم من قطع بأنه كاهلالك ومنهم من طرد اخلالف الثالث خلط ماء الورد 
اء أو السمسم بالكتان باملاء فإن بطلت رائحته فإهالك وإال فهو خلط بغري اجلنس الرابع خلط احلنطة البيضاء باحلمر

فعليه التمييز وإن تعب فيه ألنه متعد فيه املسألة اخلامسة يف التركيب فإذا غصب ساجة وأدرجها يف بناية نزع وهدم 
  عليه بناؤه خالفا أليب حنيفة

ته ولو غصب لوحا وأدرجها يف سفينة فكمثل إال إذا كان فيه حيوان حمترم أو مال لغري الغاصب وأدى نزعه إىل فوا
فيغرم الغاصب القيمة يف احلال للحيلولة ويؤخر نزعه إىل أن ينتهى إىل الساحل وإن مل يكن فيه إال مال الغاصب 

فوجهان أحدمها ال يباىل به فإنه متعد ولذلك خنسره يف مؤنة الرد ماال وهذا كمؤنة الرد والثاين أنه يؤخر ألن ماله 
الساجة فإنه عدوان خبالف مؤنة الرد فإنه سعي يف اخلروج عن الواجب حمترم يف غري حمل العدوان خبالف البناء على 

أما إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان حمترم وخيف من النزع اهلالك فال جيب إال القيمة وكل حيوان متمول 
نزير و ال يؤكل حلمه فهو حمترم وفيما يؤكل حلمه خالف ألن ذحبه ممكن ولكنه لغري مأكلة وهو منهي عنهو أما اخل

الكلب العقور فينزع منه و يف العبد املرتد و امليت خالف ألن املثلة أيضا فيهما حمذور فال يبعد أن يقاوم غرض 
  االختصاص مبالية العني 

ولو كان خياف من نزع اخليط من اآلدمي طول الضىن و بقاء الشني فيه خالف كمثله يف العدول إيل التيمم عن 



  الوضوء 
ع فيجوز األخذ ابتداء من مال الغري إذا مل جيد غريه و إن تعدى يف االبتداء و صار إىل حال خياف و حيث منعنا النز

  النزع فال ينزع اآلن للضرورة فرعان 
أحدمها فصيل أدخله يف بيته فكرب فيه ينقض بناءه و خيرج ألنه متعد و إن دخل بنفسه فيخرج حلق احليوان و هل 

  خليص ملكه فيه خالف يغرم صاحب الفصيل أرش النقض لت
  و كذا إذا سقط دينار يف حمربة بقصد صاحب احملربة أو بغري قصده فهو كالفصيل 

  الثاين زوج خف يساوي عشرة غاصب فرد خف و قيمةالباقي ثالثة فيه ثالثة أوجه 
  أحدمها أنه يغرم سبعة ألن ما أخذه يساوي ثالثة و الباقي فات بأخذه 

  يمة ما أخذه فليشتر به املالك فرد خف ليعود كمال قيمته و الثاين يغرم ثالثة ألنه ق
  والثالث يغرم مخسة توزيعا لنقصان االنفراد فإنه لو أتلف غرية الفرد الثاين لوجب التسوية بينهما 

  الفصل الثالث يف تصرفات الغاصب و النظر يف طرفني

  
ملا بالغصب لزمه احلد و يلزمه املهر أن كانت األول يف الوطء فإذا باع جاريه مغصوبة فوطئها املشتري إن كان عا

  اجلارية مستكرهة و إن كانت راضية فوجهان 
  أحدمها جيب ألن املهر للسيد فال أثر لرضاها خبالف احلرة 

  و الثاين ال لقوله عليه السالم ال مهر لبغيه وهذا عام 
دامت الشبهة متحدة اعتبارا لسبب احلرمة مث أن وطئ على ظن اجلواز فال يلزمه إال مهر واحد و إن وطئ مرارا ما 

  بالنكاح الذي هو األصل 
وإذا أوجبنا املهر يف صورة االستكراه ووطئ مرارا تردد فيه الشيخأبو حممد و ميل اإلمام إيل التعدد ألن مستنده 

ه فيه تردد من االتالف ال الشبهة و قد تعدد االتالف و هل للمالك مطالبة الغاصب باملهر فإنه وجب بالوطء يف يد
  حيث أن اليد ال تثبت على منافع البضع و هذا بدله 

  أما الولد فهو رقيق إن كان عاملا و ال نسب له فإنه ولد الزنا 
وإن انفصل حيا أنفصل من ضمانه فإن مات ضمنه وأن أنفصل ميتا فاألظهر أنه ال يضمن ألنه مل يستيقن حياته 

  خبالف ما إذا أنفصل ميتا جبناية 
حيال املوت على السبب الظاهر و فيه وجه أنه يضمن ألنه مات حتت يده خبالف الولد لو كان حرا عند اجلهل  فإنه

  وأنفصل ميتا فإن اليد ال تثبت على احلر 
و على هذا ال ميكن أن يغرم عشر قيمة االم ألنه فوات بإفة مساوية و التقدير نتيجة اجلناية فيلزم أن يغرم كل قيمته 

  ته وكذلك يف البهيمة وهو بعيد بتقدير حيا
  الطرف الثاين فيما يرجع به املشتري على الغاصب 

  إن كان عاملا مل يرجع بشيء ألنه غاصب مثله و تلف حتت يده 
وإن كان جاهال فال يرجع بقيمة العني أن تلف حتت يده ألنه دخل فيه على شرط الضمان و نقل صاحب التقريب 

  ثمن أنه يرجع به قوال يف القدر الزائد على ال



أما زيادة القيمة قبل قبض املشتري ال يطالب به املشتري حبال و إمنا يطالب به الغاصبوأما أجرة املنفعة اليت فاتت 
حتت يده يرجع هبا وما فات باستيفائه فيخرج على قويل الغرور مع مباشرة االتالف فكذا مهر املثل إذا غرمه 

املتزوج من الغاصب ال يرجع باملهر ألنه دخل على قصد ضمان البضع و بالوطء فإنه متلف و الغاصب غار و 
  يرجع املشتري بقيمه الولد ألن الشراء ال يوجب ضمانه وكذا الزوج 

  ولو بىن فقلع بناءه فاألظهر أنه يرجع بأرش نقض اهلدم على الغاصب ألنه فات بغروره و إليه ميل القاضي 
  ع و ال خالف أنه ال يرجع مبا أنفق ألن ذلك يتفاوت فيه الناس و فيه وجه أنه متلف بالبناء فال يرج

  ولو تعيب املغصوب يف يد املشتري نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه يرجع 
  قال املزين هو خالف قياسه ألن الكل من ضمانه حىت مل يرجع فيه فكيف يرجع باألجزاء فمن األصحاب من وافق 

أن ضمان املشتري ضمان عقد والبعقد ال يوجب ضمان األجزاء وكذلك  وذهب ابن سريج إىل تقرير النص و هو
  إذا تعيب قبل القبض وجب اإلجازة بكل الثمن 

ولو باع عبدا جباريه مث رد اجلارية بالعيب و العبد معيب بعيب حادث مل جيز له طلب االرش معه بل عليه أخذه أو 
  والدة عندنا ال ينجرب بالولد خالفا ألىب حنيفه رمحه اهللا عليهاخذ قيمته فال يضمن إجراؤه مع رد عينه فرع نقصان ال

  كتاب السلم والقرض
  

  كتاب السلم والقرض 
  و فيه قسمان 

  القسم األول السلم

  و األصل فيه قوله عليه السالم و من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم اىل أجل معلوم 
  القرض و الدين يثبت يف الذمة اختيارا باملعاوضة و 

  أما املعاوضة فالبيع و يف معناها سائر املعاوضات يف حق إثبات املال يف الذمة و أما السلم ففيه ثالثة أبواب
  الباب األول يف شرائطه و هي سبعة

  األول أن يكون املسلم فيه دينا

  
  لثوب يف هذا العبد ألن لفظ السلم السلف للدين فإن قيل فلو عقد البيع بلفظ السلم بان قال أسلمت إليك هذا ا

  قلنا مل ينقعد سلما و يف انعقاد البيع به قوالن ذكرمها القاضي 
  أحدمها ال ألن لفظ السلم ينبو عن العني 

  والثاين نعم ألن املقصود حبكم احلال صار معلوما منه و هو قريب مما إذا قال بعتك بال مثن أنه أهل ينعقد ذلك هبة 
  فقال اشتريت منك مائة كر من حنطة صفتها كيت وكيت فإن قيل فلو أسلم بلفظ الشراء 

  قلنا ينعقد ذلك 
  و يف ثبوت شرائط السلم من تسليم رأس املال ومنع االعتياض وجهان 

  أحدمها أنه يثبت ألن هذه الشرائط منوطة ببذل املال يف مقابلة دين ال باسم السلم 



  و الثاين أنه منوط باسم السلم إذ ليس يعقل فيه املعىن 
  نعم هل جيوز االعتياض على هذا عن احلنطة فيه طريقامننهم من قال فيه قوالن كما يف الثمن 

  ومنهم من قطع باملنع ألنه مقصود يف جنسه خبالف الثمن 
  فإن قيل و هل يشترط يف املسلم فيه بعد كونه دينا تأجيله 

إذا جاز السلم مؤجال فهو حاال أجوز و عن الغرر قلنا ال خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا إذ قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  أبعد 

  مث له ثالثة أحوال 
  أحداها أن يصرح باحللول فهو حال 

  و األخر أن يطلق ففيه وجهان 
  أحدمها البطالن ألن مطلقه يشعر باألجل و هو جمهول 

  واألصح الصحة ألن السلم بيع إال انه يف دين 
  يكون معلوما وفيه مسائل الثالثة أن يصرح باألجل فال بد و أن

  األوىل أن التأجيل باحلصاد و العطاء و القطاف و الدياس وما يتقدم و يتأخر فاسد فأنه جمهول 
و املذهب جواز تأقيته بالنريوز و املهرجان فإنه معلوم وكذا بفصح النصاري و فطر اليهود إن كان يعلم ذلك دون 

  مراجعتهم فانه ال يعتمد على أقواهلم 
  قت بنفر احلجيج فوجهان ألن للحجيج نفرين ولو ا

  ومن صحح نزل على األول وهو جار يف تأجيله اىل ربيع و مجادى فانه متعدد و تعيني األول لألداء حمتمل 
  الثانية لو قال اىل شهر رمضان أو اىل أول يوم اجلمعة يصح و حيل األجل بأول جزء من رمضان و اجلمعة 

و يف اجلمعة مل جيز جعله ظرفا ومل يبني وقبته ولو قال اىل ثالثة أشهر وهو وقت مستهل و لو قال تؤديه يف رمضان أ
  اهلالل حسب األشهر الثالث باألهلة 

  و إن كان يف أثناء الشهر كمل ذلك الشهر ثالثني و أحتسب شهران باألهلةأتباعا لفهم أهل العادة يف اتباع األهلة 
  شهر واحد كمل كل شهر ثالثني ثالثني  و قال أبو حنيفة رمحة اهللا إذا أنكسر

  أما إذا قال اىل أول الشهر أو اىل آخره 
  قال األصحاب هو باطل ألن أول الشهر يعرب به عن النصف األول و العشر األول و كذا اآلخر فهو جمهول 

لفة األصحاب إذ يظهر قال إمام احلرمني إذا مل يكن للشافعي رضي اهللا عنه يف نص يف و املسألة لفظية فليس يبعد خما
أن يقال املفهوم منه أول جزء من الشهر وآخر جزء منه فال فرق بني أن يقول اىل رمضان أو يقول اىل أول رمضان 

  وال بني أن يقول اىل العيد أو اىل آخر رمضان 
اق زيادة بالعقد يف الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه لو مل يذكر أجال فذكراه قبل التفرق جاز و هذا يكاد يكون إحل

  جملس القعد وطرده األصحاب يف إحلاقات الزيادات يف اجمللس
وكان الشافعي رضي اهللا عنه يقول السلم املطلق ال يصرح باحللول بل هو موقوف يف حق األجل على أن يتفرقا 

ده صحيحا ألن فاجمللس وقت البينان لألجل ولو ذكر أجال جمهوال و حذف يف اجمللس مل ينقلب العقد بعد فسا
  اجمللس حرمي لعقد منعقد فإذا فسد فال حرمي له و حكي عن صاحب التقريب وجه أنه ينحذف وهو بعيد 

  الشرط الثاين القدرة على التسليم



  
  و العجز مانع و هو ينقسم اىل املقارن و الطارئ 

يب حنيفة رمحه اهللا ألن القدرة عنده أما املقارن فلو أسلم يف مفقود حالة العقد موجود لدى احملل صح عندنا خالفا أل
  تعترب وقت الوجوب حبكم الشرط و لو كان مفقود اجلنس لدى احملل بطل وفاقا 

وان وجد يف موضع أخر فإن قرب من البلد حبيث ينقل إليه ذلك الشئ لغرض املعاملة جاز و إن كان ال ينقل إال يف 
  مصادرة أو خبفة مع عسر فال يصح 

لباكورة يف قدر كثري يتعسر حتصيله و لكن بعد عشر ففيه وجهان وهو قريب من بيع الطائر ولو أسلم يف وقت ا
املفات يف دار فيحاء بعسر أخذه ومل يذكر هذا الوجه فيما يعسر نقله اىل مكان التسليم ألن التشاغل بنقله قبل 

  عد أيضاذكر وجه فيه وجوبه ال جيب و بعد وجوبه يفتقر اىل مدة فيتراخى عن وقت االستحقاق و ليس يب
  أما العجز الطارئ فهو طريان آفة قاطعة للجنس ففي أنفساخ العقد قوالن 

  أحدمها نعم ألنه لو أقترن باالبتداء ملنع فاشبة تلف املبيع قبل القبض 
يار مث ليس و الثاين ال ألن الوفاء به يف السنة الثانية ممكن و العقد وارد على الذمة فأشبه إباق املبيع فإنه يثبت اخل

هذا اخليار على الفور وهو كخيار االباق وخيار املرأة يف االيالء ألنه نتيجة حق املطالبة باملستحق وهو قائم متجدد 
  يف كل حال 

  و األصح أنه ال يسقط و إن صرح باإلسقاط كما ال يسقط بالتأخري وفيه وجه أنه يسقط 

  فرع

احملل ففي تنجز االنفساخ و الفسخ قوالن يضاهيان ما إذا قال آلكلن لو أنقطع قبل احملل وعلم دوام االنقطاع اىل 
  هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد بآفه هل حينث يف احلال وهو حمتمل جدا 

  الشرط الثالث أن يكون املسلم فيه معلوم الوصف

  
صاغ أهل وال ميكن استقصاء كل وصف مقصود ولكن كل وصف مقصود ختتلف به القيمة اختالفا ظاهرا فقد 

اللغة عنه عبارة فال بد من ذكره مث ينزل كل وصف على أقل الدرجات فإذا ذكر عبدا كاتبا مل يشترط التبحر فيه 
  بل ما يطلق عليه االسم 

  فرعان

  
أحدمها أن الوصف املعرف ينبغي أن يكون معلوما لغري املتعاقدين حىت يرجع إليهم عند التنازع و لسنا نعين به 

سلم بل نريد به االحتراز عن اللغة العربية اليت ال يفهمها أهل االستفاضة فإن فهمها عدالن سوى األشهاد على ال
  املتعاقدين دون أهل االستفاضة ففيه وجهانو كذا املكيال ليكن معروفا لغريمها فلو مل يعرفه اال عدالن فوجهان 

 جيوز إذ ال جيد إال وفوقه جيد فله أن يطلب الثاين لو أسلم يف اجليد جاز ونزل على أقل الدرجات و يف االجود ال



  غري ما يسلم إليه 
و لو أسلم يف الردئ مل جير إال يف رداءة النوع كاجلعرورة ألن رداءة العيب ال ضبط هلا و لو أسلم يف األردأ 

  فوجهان و األصح اجلواز ألن طلب األردأ مما يسلم أليه من ردئ تعنت و عناد 

  قدار بالوزن أو الكيل يف املسلم فيهالشرط الرابع تعريف امل

  
و جيوز الوزن يف املكيل و الكيل يف املوزون خبالف الربويات فإن ذلك مبىن على التعبد نعم ال يصح السلم يف 

  مكيال من املسك و العنرب فإن ذلك ال يعد ضبطا فاملتبع املعرفة املعتادة 
  د من الوزن فيسلم فيالبطيخ و الرمان و البيض و الباذجنان بالوزن أما املعدودات فال يكفي فيها العد لتفاوهتا بل ال ب

  ويف اجلوز و للوز قد ال يضبط الوزن لتفاوت القشور و لكن إن وجد نوع يتساوى غالبا عرف بالوزن 
وجيمع يف اللبنات بني الوزن و العد ألن ذلك ال يعز وجوده فإنه مضروب باالختيار و كذا األجر أن مل نلحقه 

دنس على رأى الثر النار فيه فرع إذا عني مكياال ال يعتاد الكيل به كالقصعة و الكوز بطل العقد به لعلتينأحدامها بال
  اجلهل بقدر املسلم فيه فانه ال يدرى أن الصفقة راحبه أم خاسرة 

  و األخرى أنه رمبا يتلف فيتعذر الوفاء بالعقد و السلم يصان عن غرر ال غرض فيه 
من هذه الصربة مبالء هذا الكوز فاألصح الصحة ألن األقوى التعليل بالغرر و توقع التلف يف السلم  ولو قال بعتك

  ومن علل باجلهل أبطل البيع 
  والسلم احلال متردد بني البيع و السلم املؤجل ففيه وجهان 

  عقد فيه وجهان أما إذا عني مكياال معتادا لو شرط الكيل به فال يتعني إذا ال غرض فيه وهل يفسد به ال
و األصح صحة العقد النه هذيان ال يتعلق به غرض فان قيل فلو عني شجرة أو بستانا و قال أسلمت اليك من مثرة 

  هذا البستان 
  قلنا يبطل لعلتينإحدامها ظهور الغرر بتوقع اجلائحة يف البستان املعني 

  كة و حق الدين أن يسترسل يف الذمة واألخرى مناقضة الدينية ألن ما يظهر من مثرة الشجرة متعني ملل
أما إذا أضاف اىل ناحية يبعد فيها وقوع اآلفة فإن أفاد تنويعا صح كقوله معقلي البصرة ألن اإلضافة كالوصف 

  هاهنا 
وأن مل يفد تنويعا فمنهم من قال هو كتعني املكيال إذ ال فائدة له ومنهم من قطع بأنه ال يبطل ألنه تعيني ال يضيق 

  أصال جماال 

  الشرط اخلامس تعيي مكان التسليم يف املسلم فيه

  
  و فيه قوالن و يف حملهما ثالثة طرق 

  أحدها أنه إن كان يف النقل مئونة فال بد من التعني و إال فقوالن 
  و الثاين عكس ذلك و الثالث إطالق القولني 

  ولعل األصح أنه ال يشترط ولكن ينزل املطلق على مكان العقد 



  سادس تسليم رأس املال يف اجمللسالشرط ال

  
ألن رأس املال إذا كان دينا كان بيع الكالئ بالكالئ و إن كان عينا فيجب تعجيله ألنه أحتمل الغرر يف املسلم فيه 

  حلاجة فيجرب ذلك بتأكد العوض الثاين بالتعجيل 
ن اجمللس كاحلرمي فله حكم االبتداء و مث ال خالف أنه لو كان رأس املال نقدا ومل يعينه مث عينه يف اجمللس كفاه أل

  كذلك القول يف بيع الدراهم بالدراهم يف الصرف 
و اما يف بيع الطعام بالطعام وجهان من حيث إذا مل يعني طالت أو صافه وظهر قضية الدينية و قرب من بيع الدين 

  ينا عند العقد بالدين خبالف النقود فرع إذا فسخ السلم بسبب استرد عني رأس املال إن كان عم
وان عني عند القبض فوجهان و األصح الرجوع اىل عينه فالقبض يف اجمللس كإيراد العقد عليه وهو ملتفت أيضا 

على أن املسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضا للملك يف احلال فهو تبني لعدم جريان امللك فيه إذا خالف الوصف 
  املستحق 

  الشرط السابع تقدير رأس املال

  
  وفيه قوالنأحدمها وهو القياس و هو اختيار املزين أنه جيوز أن يكون جزافا اعتمادا على العيان كما يف البيع 

و الثاين ال بد من التقدير ألنه قد يفسخ السلم فيحتاج اىل الرجوع إليه أو اىل قيمته فيتعذر والسلم يبعد عن الغرر 
  ما أمكن 

   اجلهل بقيمة رأس املال ويف السلم احلال واختلفوا يف أن هذا اخلالف هل جيرى يف
  فإن قيل و هل يشترط كون املسلم فيه مثمنا حىت ال جيوز السلم يف النقود 

  قلنا فيه وجهان و األصح جواز السلم منها إذ ال مانع منه
  الباب الثاين يف بيان ما جيب وصفه يف املسلم فيه على التفصيل و ما ميتنع السلم فيه 

  أو لعدم إحاطة الوصف بهلعزة وجوده 

  
  والنظر يف أجناس من األموال 

  اجلنس األول احليوان

  
  والسلم فيه جائز عندنا خالفا أليب حنيفة 

و املعتمد فيه األحاديث و اآلثار و إال فالقياس منعه إذ أقرب احليوانات إيل قبول الوصف الطيور واحلمامات و 
  خيتلف الغرض بكربها و صغرها 



السلم يف املعدودات إال بالوزن و الوزن ال يضبط احليوان مع اشتماله على أخالط متفاوتة ولكن إذا  وحنن ال جنوز
  ثبت باألحاديث فالرتبة العليا منه 

  السلم يف الرقيق

  
و يشترط فيه النوع و اللون و الذكورة واألنوثة و السن فيقول عبد تركي أمسر ابن سبع أو أبن عشرو األصح أنه 

كر القامة فيقول طويل أو قصري أو ربع مث ينزل من كل رتبه على األقل وال يقيد ذلك باألشبار فيعز ال بد من ذ
  وجوده 

  و قال العراقيون ال يشترط القامة 
  أما التعرض آلحاد األعضاء و كيفية أشكاهلا فال يعترب ألن ذلك بني أن يطول أو ينتهي إيل عزة الوجود 

لوجه وكون اجلارية مخيصة مثقلة األرداف ريانة الساقني و ما جيري جمراه مما يقصد وأما الكحل و الدعج و تكلثم ا
  و ال يطول و ال ينتهي اىل عزة الوجود قال العراقيون ال يشترط وميل املراوزة اىل أشتراطه 
  و يف املالحة تردد للقفال منشؤه أهنا جنس يعرف أو خيتلف مبيل الطباع الرتبة الثانية البهائم 

الشافعي رضي اهللا عنه يقول يف البعري أسلمت اليك يف ثين من نعم بين فالن غري مودن نقي من العيب سبط  قال
  اخللق جمفر اجلنبني 

  أما الثين فهو الذي استكمل مخس سنني و بيان السن ال بد منهو املودن الناقص القصري 
  و جمفر اجلنبني عظيمهما و هو يضاهي التعرض للقد يف العبيد 

  وله نقي من العيوب احتياطا و ال بد أيضا من ذكر اللون فرع إن أختلف نعم بين فالن وق
قال العراقيون صح و نزل على ما ينطلق عليه االسم وهذا تساهل بل الوجه القطع باشتراط متييز األنواع إذا سهل 

  ذلك 
  وكذلك اخليل يتعرض فيها للون والسن والنوع كالعريب والتركي 

  كاللطيم و األغر و احملجل فذكرها احتياط و ليس بشرط الرتبة الثالثة الطيور أما الشياة 
و يتعرض فيها للون و النوع و الكرب و الصغر و سنها ال يعرف أصال فرع إذا شرط مع اجلاريه اخلادمة و لدها ألن 

  ذلك ال يعز وجوده يف احلاضنات 
   عزة الوجود فال جيوز و إن كان يطلب اجلارية للتسري فقد ينتهي شرط ذلك اىل

  اجلنس الثاين يف أجزاء احليوان و زوائده

  
  و فيه مسائل 

األوىل يصح السلم يف اللحم فيقول حلم بقر أو غنم أو ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غري خصي رضيع أو 
  فطيم معلوفة أو راعية من الفخد أو من اجلنب و ال يشترط فإنه كالنوى من التمر 

  ذا شرط يف اللحم اهلزال مل جيز ألنه عيب ال ينضبط بالعادة الثانيه إ
  ولو ال أسلم يف املشوي و املطبوخ قالوا ال جيوز الختالف أثر النار 



و قال الصيدالين إذا أمكن ضبطه بالعادة جاز فإن األصح جوازه يف اخلبز و الدقيق و الدبس و السكر والفانيد و 
  يف اخلبز و الدبس وجه أخر بعيد 

  الثالثة السلم يف رءوس احليوانات قيل التنقية من الشعور باطل و بعد التنقية قوالن 
ووجه املنع أهنا تشمل على مركبات ختتلف املقاصد هبا والوزن الحيصره و الكرب منه مقصود فيلتحق باملعدودات ال 

  باحليوانات 
  و االكارع أوىل جبوار السلم فيها ألهنا اقرب اىل قبول الضبط 

  لرابعة السمك اململح جيوز السلم فيه إن مل يكن للملح وزن و إال فال إذ ال يعلم املقصود منه بالوزن ا
اخلامسة اجللود املدبوغه أن كانت غري مقطوعة على التناسب مل جيز السلم فيها لتفاوت أطرافها وإن قطعت كالنعال 

  السبتية فالظاهر جواز السلم فيها بالوزن 
  للتفاوت يف الغلظ و الدقة  و فيه وجه للمنع

السادسة جيوز السلم يف زوائد احليوان من اللنب و السمن و الزبد و املخيض فيذكر الوزن و الصفة و ما خيتلف به 
  القيمة و يذكر احلموضه يف املخيض و ينزل على أقل الدرجات 
  و يذكر يف الصوف و الوبر اللني و اخلشونة و الطول و القصر 

  الثياب وأصوهلا اجلنس الثالث

  
فيذكر يف الثوب الطول والعرض واللون واألصل أنه من قطن أو كتان أو من إبريسم والبلد الذي ينسج فيه إن 

  اختلفت به القيمة ويسلم يف القطن فيذكر اللني واخلشونة واللون والوزن
  وإن كان فيها احلبات  وإن كان مستترا باجلوز مل جيز السلم فيه وجيوز السلم يف احمللوج وغري احمللوج

  وكذلك يذكر يف اإلبريسم الدقة والغلظ والناحية اليت منها جيلب 
  ويصح السلم يف املصبوغ من الثياب فيذكر قدر الصبغ ودرجاته 

وتردد العراقيون يف املصبوغ بعد النسج وزعموا أن ذلك ضم صبغ ال يعرف قدره إىل الثوب وهو باطل باملصبوغ 
  قبل النسج 

  الرابع الفواكهاجلنس 

  
  جيوز السلم يف رطبها و يابسها وآالت الصيادلة إال ما هو خملوط منه فيذكر من مجيعها ما ختتلف به القيمة 

  ويذكر يف العسل أنه جبلي أو بلدي واجلبلي خري وأنه ربيعي أو خريفي واخلريفي خري ويذكر اللون 
حاجة إليه يف الرب واحلبوب إذ ال خيتلف به غرض إال ويتعرض للمعتوق و احلدوث يف الرطب وبعض الفواكه وال 

  إذا قرب من السوس فإن ذلك عيب 
  وأما الشهد قال الفوراين هو خمتلط فال يسلم فيه 

  واألصح جوازه ألنه متناسب 



  اجلنس اخلامس اخلشب

  
وبة عيب يف احلطب فما يراد للحطب تقل صفاته فيذكر اجلنس واللون والوزن وال حاجة إىل ذكر اليبوسة فإن الرط

  و الغلظ والدقة البد من ذكره 
وما يراد للنجر كاجلذوع والعمد فيذكر الطول والعرض واالستدارة والنوع وقال الشيخ أبو حممد حتتاج إىل شرط 

  الوزن أيضا ألنه قد يصري حطبا فيطلب وزنه 
وجه ميكن ضبطه وال خيتلف وجيوز واملنحوت من اخلشب ال جيوز السلم فيه لتفاوت أجزائه إال إذا تناسب على 

  السلم يف خشب النبال قبل النحت 

  اجلنس السادس يف اجلواهر

  
  فيذكر يف احلديد الوزن والذكورة واألنوثة 

  ويتعرض يف النحاس وغريه ملا ختتلف به القيمة 
  ويتعرض يف حجر الرحى للطول والعرض واالستدارة و الوزن 

  لعزة وجودها إذا أطنب يف وصف ما ختتلف به القيمة  و الآلىل و اليواقيت ال يسلم فيها
و الالىلء الصغار اليت ال يعز وجودها جيوز السلم فيها بالوزنقال الشيخ أبو حممد و كذلك فيما يتحلى به غالبا و 

  هو ماال يزيد وزنه على سدس فإن ذلك أيضا يكثر وجوده و تعرق صفاته 

  اجلنس السابع املختلطات

  ب و هي ثالثة أضر
  األول املختلط املختلط خلقة كاللنب و الشهد جيوز السلم فيها 

  الثاين ماال يقصد خليطه كاجلنب و فيه االنفحة و اخلبز و فيه املاء وامللح جيوز السلم فيه ألنه يف حكم اجلنس الفرد 
لقسي و النبال ال جيوز الثالث ما يقصد مجيع أركانه كاملعجونات و املرق و معظم احلالوى و اخلفاف و الصنادل و ا

السلم يف شئ منها ألنه ال ينضبط آحاد أركانه و كذلك قسى العرب و إن مل يكن فيه اال خشب و لكن يتفاوت 
  ختريطه و هيأته 

وجيوز السلم يف دهن البان و البنفسج ألنه ال يقصد ختليطه بل ال خيالطه البنفسج فإن السمسم يروح بالبنفسج مث 
  يعتصر 

   أنه خيتلط بعينه فمنع السلم فيه وهو غلطفرعان و ظن املزين
  أحدمها خل الزبيب و التمر قطع العراقيون جبواز السلم فيه 

  و قطع املراوزة باملنع ألنه مينع معرفة املقصود إذ قدر املاء خيتلف فيه 
  الثاين العتابيب مركب من القطن و االبرسيم فيه وجهان ألنه يف حكم جنس واحد من وجه 

الشافعي رضي اهللا عنه على السلم يف اخلز وهو حممول عند هذا القائل على ما إذا مل يكن فيه ابريسم بل أحتذ  ونص



  جنسه 
  وعلى اجلملة احملكم يف مجيع ذلك العرف و العادة و ال ميكن الوفاء جبميع الصور و فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه

  الباب الثالث يف أداء املسلم فيه
  يف صفته وزمانه و مكانه  و النظر

  أما الصفة

  
  فلو آتى بغري جنسه مل جيز قبوله ألنه أعتياض 

  و إن أيت باردا منه جاز قبوله ومل جيب 
  وإن أتى بأجود وجب قبوله وقيل ال جيب ألنه فيه منة وهو بعيد 

ن منشؤه أن أختالف ولو أيت بنوع أخر كما لو أسلم يف الزبيب األبيض فأتى باألسود ففي جواز القبول وجها
  النوع كاختالف الوصف أو كاختالف اجلنس 

وترددوا يف أن التفاوت بني السقية من احلنطة و ما يسقى من السماء تفاوت صفة أو تفاوت نوع وكذلك يف 
  الرطب مع التمر 

  وترددوا يف أن التفاوت بني اهلندي و التركي من العبيد اختالف جنس أو اختالف نوع 
  فرع 
  م يف حلم السمك مل يلزمه قبول الرأس و الذنب و كذا حلم الطري و لو أسلم يف السمك و الطري لزمه القبول لو أسل

أما الزمانفال يطالب اال بعد احملل و لكنه لو جاء به قبل احملل فإن كان له يف التعجيل غرض فإن كان له بالدين رهن 
  أو ضمان أو املكاتب عجل النجوم جيرب على القبول 

إن مل يكن غرض سوى الرباءه نظر فإن كان للممتنع غرض بأن كان يف وقت هنب و عارة أو كانت دابة حيذر من و
  علفها فال جيرب 

  و إن مل يكن غرض يف االمتناع فقوالن
  أحدمها جيرب ألن األجل حق من عليه الدين و قد أسقطه 

  والثاين ال ألن فيه منة 
  اط األجل هل يسقط حىت تتوجه عليه املطالبة فإن قيل لو صرح من عليه الدين بإسق

  قلنا فيه وجهان 
  أحدمها ال ألن األجل وصف تابع كالصحة يف الدراهم ال يسقط مبجردها مع بقاء األصل 

  و الثاين نعم ألن الدين عليه و األجل هو له 

  فرعان

  
  جيل فيه وجهان أحدمها لو خاف املسلم إلية االنقطاع لدى احملل فهل يكون هذا عذرا يف التع

  الثاين لو سلم يف غري مكان العقد و كان فيه مئونة فهذا عذر من جانب املستحق فال جيرب 



أما إذا أتى باحلق بعد حلوله فال شك يف اإلجبار إن كان للمؤدي غرضوإن مل يكن غرض فطريقان وال أثر ها هنا 
  لعذر املستحق 

ه فله التأخري إىل حيث يشاء ومنهم من قطع باإلجبار لغرض الرباءة منهم من قال فيه قوالن كما قبل احملل ألنه حق
  فليأخذ أم ليربىء 

أما مكان التسليم يتعني فيه مكان العقد إما بالتعيني أو باإلطالق فلو ظفر به يف غريه وكان يف نقله مؤنة مل يطالب به 
إن يف مطالبته مع لزوم املؤنة وجهان تغليظا عليه وإن مل يكن مؤنة فله املطالبة وكذا يف سائر الديون إال يف الغاصب ف

من حيث منعناه من املطالبة باملثل ملا فيه من املؤونة فال بد من القيمة لوقوع احليلولة بعد ثبوت االستحقاق وتوجه 
  املطالبة هذا متام القول يف السلم 

  وحكمه القسم الثاين من الكتاب النظر يف القرض والنظر يف حقيقته وركنه وشرطه

  أما احلقيقية 
فهي مكرمة جوزهتا الشريعة حلاجة الفقراء ليس على حقائق املعاوضات و لذلك ال جيوز شرط األجل فيه ألن 

املقرض متربع واملتربع باخليار يف تربعه بالرجوع واألجل مينع الرجوع ولو لزم األجل لكان معاوضة ولو جب 
  ها التقابض يف اجمللس فإنه مقابلة دراهم مبثل

  وقال مالك رمحه اهللا يثبت األجل 
  ولذلك لو رجع عن اإلقراض يف احلال قبل تصرف املستقرض وطالب به جاز 

وقال مالك رمحه اهللا ال جيوز وطرد ذلك يف العواري وكأن القرضعند الشافعي رضي اهللا عنه إذن يف اإلتالف بشرط 
  الضمان فهو قريب منه إن مل يكن عينه أما ركنه 

  و املقرض و الصيغة  فاملقرض
  أما الصيغة فقوله أقرضتك أو أخذه مبثله و هل يشترط القبول وجهان أحدمها ال ألنه أن يف اإلتالف بعوض 

  
  و الثاين نعم ألنه ميلكه املستقرض بالقبض أو التصرف فليس إتالفا حمضا 

ال جيوز يف مال الطفل اال لضرورة و  وأما املقرض فليس يشترط فيه اال أهلية التمليك و التربع فإنه تربع و لذلك
  كذا املكاتب على ما سيأيت يف الرهن 

  أما املقرض فكل ما جيوز السلم فيه ويتسلط قرضه اال اجلواري ففيه قوالن منصوصان 
  القياس اجلواز كما يف العبيد 

  باحة ووجه املنع أن املستقرض يتسلط على الوطء ويتسلط على االسترداد فيبقى الطء يف صورة إ
و ال خالف يف أنه لو كانت اجلاريه حمرما للمستقرض جاز إقراضها و قد نقل عن الصحابة النهي عن إقراض 

  اجلواري فاستحسن الشافعي رضي اهللا عنه ذلك
  و قال األصحاب بناء القولني على أن املستقرض ميلك بالقبض أم بالتصرف 

  اىل استباحة الوطء  فإن قلنا ميلك بالقبض فال جيوز اإلقراض ألنه يؤدي
  و إن قلنا بالتصرف فعم 

و منهم من عكس الترتيب و قال إن قلنا ميلك بالتصرف فال ألنه يقع يف يده من غري ملك ففيه خطر الوطء وال 



  خطر إذا ملكناه فليطأها فإن قيل وما ال جيوز السلم فيه و ال جيوز بيع بعضه ببعض هل جيوز إقراضه 
  ه قلنا أطلق األصحاب منع

و ذكر الشيخ أبو على وجها يف جواره و هل هو مبين على أن املقرض يرد املثل يف ذوات القيم فإن قلنا يرد القيمة 
  أو القيمة جاز إقراض كل مال متقدم 

  أما شرطه 
  فهو أن ال جير منفعة لنهي رسول صلى اهللا عليه وسلم عن قرض جر منفعة

  امللك و صحة التصرف فيه فإن شرط زيادة أو منفعة فسد حىت ال يفيد 
  و للشرط صور 

  أحدها إن شرط الكفيل و الرهن و الشهادة يف القرض جيوز ألنه أحكام له ال زيادة عليه 
  ولو شرط رهنا يف دين آخر فهو منفعة و كذا إذا شرط يف املكسرة رد الصحيح أو أن يشتري منه شيئا 

  مفسد ألنه وعد مبساحمة مث ال يلزم الثانية أن يشترط يف الصحيح رد املكسور فهذا غري 
  وكذلك إذا شرط األجل ال يلزم و ال يفسد اال إذا كان يف زمان هنب وغارة فهو مفسد ألن فيه غرضا 

الثالثة أن يقول أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غريه صح ومل يلزم الشرط ألنه وعد وكذا إذا قال و هبت بشرط 
  أن أهب 

أن أهبك شيئا فيفسد البيع ألن العوض يكون مبذوال يف مقابلة املبيع و املتوقع هبته  خبالف ما إذا قال بعتك بشرط
  فيتطرق إليه خلل و جهل 

  هذا يف الربويات أما يف غري الربويات ففي شرط الزيادة وجهان 
  أحدمها التسوية لعموم النهي 

  ميتنع ذلكوالثاين اجلواز ألن الزيادة تلزم بالعقد و املقابلة و قد وجدت و لكن 
يف الربويات و هذا فاسد ألن صيغة املعارضة مل تشترط فإن شرط فهو بيع فاسد و ليس بقرض و القرض مبطلقه 

  ليس له حكم البيع و لذلك عند ترك الزيادة يف الربويات مل يشترط التقابض 
  فإن قيل نقل أنه عليه السالم أستسلف بعريا ببعريين 

  قلنا كان ذلك يف عقد السلم 
  ا حكمه أم

  فهو التمليك و لكن بالقبض أو بالتصرف فيه قوالن مفهومان من معاين كالم الشافعي رضي اهللا عنه 
أقيسهما أنه بالقبض ألنه ال يتقاعد عن اهلبة مع أنه للعوض فيه مدخل و ألنه ميلك التصرف بعد القبض فيدل على 

  تقدم امللك
عليه ألنه تفويت باألذن بشرط الضمان و ليس بتمليك و عقد و و الثاين أنه ميلك بالتصرف فيتبني تقدم امللك 

  التفويت حيصل بإزالة العني أو امللك 

  التفريع

  
إن قلنا ميلك بالقبض فله أن يرده بعينه إذله أن يرد بدله فهو أوىل و لو رجع املقرض يف عينه جاز له ألنه أقرب من 



  بدله وله أخذ بدله 
  النظر فيه اىل جانب املستقرض و إرادته فإن مل يرد عينه فله ذلك  و ذكر الشيخ أبو حممد وجها أن

و أن قلنا ميلك بالتصرف فال خالف يف أنه ميلك بكل تصرف مزيل للملك كالبيع و اإلعتاق و ما يستباح باإلباحة 
  كاالعاره و االستخدام فال ميلك به 

  واما اإلجارة و الرهن و البيع بشرط اخليار ففيه طرق 
  شيخ أبو حممد كل ما يقطع رجوع الواهب و البائع يف عني متاع املفلس ميلك نه هاهناقال ال

  و قال آخرون كل تصرف ال ينعقد بدون امللك فيخرج الرهن عنه فإنه جيوز يف املستعار خبالف اإلجارة 
  ائز و قال آخرون كل تصرف الزم يتعلق بالرقبة فيدخل فيه الرهن و خيرج منه اإلجارة و البيع اجل

  وقال آخرون ال ميلك اال بتصرف مزيل للملك أصال 
  فإن قيل املستقرض ماذا يؤدي قلنا املثل يف املثليات 

  و يف ذوات القيم وجهان 
أشبههما باحلديث رد املثل ملا روي انه عليه السالم أستقرض بكرا ورد بازال و قال عليه السالم خريكم أحسنكم 

  قضاء و ألنه لو
  فتقر اىل اإلعالم و جب القيمة ال

  و الثاين و هو القياس وجوب القيمة و اهللا أعلم و أحكم
  كتاب الرهن وفيه أربعة أبواب

  
  الباب األول يف أركان عقد الرهن ومصححاته وأركانه أربعة الراهن واملرهون واملرهون به وصيغة العقد

  الركن األول يف املرهون

  
  نا وفيه ثالثة شرائط الشرط األول أن يكون عي

فلو رهن دينا مل يصح ألنه يلزم بالقبض والقبض ال يصادف غري ما يتناوله العقد وال مستحقا بالعقد ولذلك ال 
  يصح هبة الدين فإنه ال يلزم إال بالقبض خبالف بيع الدين فإنه يصح على رأي 

تعني بالقبض خبالف وكذلك لو باع درمها بدرهم مث عني يف اجمللس صح ألن البيع سبب استحقاق قبل القبض في
  اهلبة والرهن

  فرع

  اإلفراز ليس بشرط بل يصح رهن املشاع خالفا أليب حنيفة مث جتري املهايأة بني الراهن واملالك 
  نعم لو رهن نصيبه من بيت معني من مجلة دار مشتركة ففيه وجهان 

   ومنشأ املنع أنه رمبا يقتسم الشريك فيقع اجلميع يف حصته فال يبقى للرهن مقر
  فلو صححنا فوقع ذلك احتمل أن يقال هو تلف واحتمل أن يقال الراهن ضامن والتفويت منسوب إليه 

  الشرط الثاين أن يكون املرهون قابال للبيع عند حلول احلق 



  فال جيوز رهن املوقوف وأم الولد وكل ما ال جيوز بيعه 
  وبيان هذا الشرط برسم مثان مسائل

عراق من عبادان إىل املوصل طوال ومن القادسية إىل حلوان عرضا فإن اعتقاد الشافعي املسألة األوىل رهن سواد ال
  رضي اهللا عنه أن عمر رضي اهللا عنه أخذها من الغامنني وحبسها على املسلمني واخلراج عليهم أجرة فيها 

  وقال ابن سريج بل باعها من أهل العراق فهو ملك 
  اقا فإهنا مستحدثة وأما أشجارها وأبنيتها فيجوز رهنها وف

املسألة الثانية رهن املبيع يف زمان اخليار جائز إن كان اخليار للمشتري وحده ولزم البيع هكذا ذكره الشافعي رضي 
  اهللا عنه 

  وفيه وجه أنه ال ينعقد بل ال بد من تقدمي اإللزام 
  ووجه أخر أنه يلزم البيع وال ينعقد الرهن وقد ذكرناه يف كتاب البيع 

  لة الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه رهن األم دون ولدها جائز إذا التفرق فيه املسأ
  اختلف األصحاب منهم من قال معناه أهنا تباع عند احلاجة مع الولد

ومنهم من قال ال بل أراد به أنه ال تفرقه يف نفس الرهن وإال فتباع دون الولد فإن الرهن مل يرد على الولد ولكن 
  ا ال اختياريا فال ميتنع التفريق التفريع يقع ذلك قهري

  إن قلنا تباع مفردا فال كالم 
  وإن قلنا تباع مع الولد فيتعلق حق املرهتن مبا خيص من الثمن ويف تقديره وجهان 

أحدمها أنه تقوم األم مفردا فإذا هي تساوي مائة فتقدر مع الولد فإذا هي تساوي مائة وعشرون فالولد سدس 
  املالك بسدس مجلة الثمن وال يتعلق الرهن به  اجلملة فيختص

والثاين أن الولد أيضا يقدر مفردا كما قدرت األم مفردة فيقال الولد دون األم كم يساوي ويف هذا تقل قيمته ألنه 
  يكون ضائعا فإذا قالوا مخسني مثال وقيمة األم مائة فالولد ثلث 

  اسا ألن الغراس غري مرهون وهذا اخلالف جار يف أرض بيضاء رهنت مث أنبتت غر
وذكر صاحب التقريب أن األم أيضا تقوم مع الولد فيقال أم هلا ولدكم قيمتها فينقص إذ يكون قلبها إىل ولدها 

  ألهنا رهنت مع وجود الولد 
  نعم لو حدث الولد بعد الرهن كان نظريا ملسألة الغراس 
ال أو بدين مؤجل حيل قبل توقع الفساد جائز فيباع عند املسألة الرابعة رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين احل

  اإلشراف على الفساد يف الدين 
  وإن كان يفسد قبل احللول وشرط بيعه عند اإلشراف وجعل مثنه رهنا صح أيضا 

وإن شرط أن ال يباع بطل وإن أطلق ففيه قوالن أحدمها أنه يصح مطلقة مشعر باإلذن يف البيع وحتول الوثيق إىل 
  من الث

  والثاين الفساد ألنه ليس مفهوما مبطلق الرهن 
  فإن قيل لو طرأ دواما ما يعرضه للفساد 

  قلنا مل يفسد الرهن ولكن يباع عند اإلشراف على الفساد وجيعل بدله رهنا 
ا فإن قيل لو تطابق املتعاقدان على نقل الوثيقة من عني املرهون إىل غريه فينبغي أن جيوز كما لو شرط ذلك فيم



  يشرف على اهلالك يف ابتداء العقد
قلنا فيه وجهان ووجه املنع أن ما حيتمل يف الدوام إذا طرأ بالضرورة ال حيتمل ابتداء و لذلك ال جيوز رهن الدين 

  وإن تعلق يف الدوام بالقيمة يف ذمة املتلف 
  املسألة اخلامسة رهن العبد املرتد صحيح بناء على الصحيح يف جواز بيعه 

قتل يف يد املرهتن وكان الرهن مشروطا يف بيع فثبوت الفسخ للمرهتن يف البيع يبتىن على أن من اشترى عبدا مث إن 
  مرتدا وقتل يف يده هل يكون من ضمان البائع 

  املسألة السادسة رهن العبد اجلاين يبتىن على صحة بيعه فإن منعناه فهو ممنوع و إال فوجهان 
ولذلك ميتنع رهن املرهون و إن قدر الراهن على بيعه إذا قضى الدين وهاهنا يقدر على ووجه املنع أنه مينع الوثيقة 

بيع شرط الفداء بعده وقد يتعوق فيفسخ بيعه فال حتصل معه الوثيقة ولذلك يقدم أرش اجلناية يف دوام الرهن على 
  الرهن 

تبيني فساد الرهن وجهان مستندمها  فرع لو حفر العبد بئرا فرهن فتردى فيها إنسان فتعلق الضمان برقبته ففي
  إسناد التعلق إىل أول السبب فيكون كاملقارن 

ولو قتل قتال موجبا للقصاص وقلنا موجب العمد القود احملض فرهن مث عفىعلى مال ففي إسناد انتقال التعلق 
  وجهان 

  وهاهنا االستناد أوىل ألن القتل سبب تام دون حفر البئر 
لق عتق العبد بصفة مث رهنه فإن قلنا لو وجدت الصفة يف حالة الرهن نفذ إما لقوة العتق أو املسألة السابعة إذا ع

  ألن العربة حبالة التعليق خرج ذلك على رهن ما يتسارع إليه الفساد 
  فإن قلنا ال ينفذ فهو بالرهن مدافع حكم التعليق فاألصح جوازهكما لو دفعه بالبيع 

  رهن خبالف البيع وفيه وجه آخر أنه يفسد لضعف ال
أما املدبر فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه ولو دبره مث رهنه كان الرهن مفسوخا وهذا مشكل ألن بيع املدبر جائز 
عند الشافعي رضي اهللا عنه وليس يندفع التدبر أيضا بالرهن فإنه إذا مات يقضى ديونه ويعتق املدبر وإن مل يكن يف 

  مل يرهن فذهب أكثر األصحاب لذلك إىل صحة الرهن  ماله وفاء فاملدبر ال يعتق وإن
ووجه النص أن يقال لعله ميوت وله مال فال ميكن تنجيز العتق قبل أداء دينه وتأخريه إىل األداء دفع للعتق فالرهن 

  ال يقوى عليه 
  ويتأيد بالوجه املذكور يف إبطال رهن العبد املعلق عتقه بصفة 

ر على األشجار نظر إن كان بعد بدو الصالح والدين حال جاز ذلك مث يقطف يف أوانه املسألة الثامنة إذا رهن الثما
  ويباع بعضه وجيعل مؤنة على القطاف وجيفف إن أمكن وإال التحق مبا يتسارع إليه الفساد 

  وإن كان قبل بدو الصالح فللفساد ثالث مثارات 
  أحدها تسارع الفساد بعد التجفيف وقد سبق

بيعه إال بشرط القطع فإن أذن يف البيع بشرط القطع جاز وإن صرح مبنع البيع بشرط القطع فسد والثاين امتناع 
  وإن أطلق فالظاهر أنه يصح وبشرط القطع يف بيعه ويباع 

وذكر صاحب التقريب قولني يف موجب اإلطالق ووجهه أنه مل يرض بنقصان املالية فعلى هذا يفسد الرهن وله 
  فما يتسارع إليه الفساد أنه هل يكون كاملصرح بتجويز بيعه  التفات على إطالق الرهن



  املثار الثالث للفساد توقع اآلفة واجلوائح ويظهر ذلك إذا قدر الدين مؤجال 
  ويف املنع هبذا السبب قوالن أحدمها مينع كما مينع البيع 

  ق والثاين ال ألن احملذور مث ضياع الثمن عند االجتياح وهاهنا ال يفوت أصل احل
  فرع إذا تالحقت الثمار بعد الرهن ففي انفساخ الرهن قوالن كما يف التالحق يف الثمار املبيعة قبل القبض 

  واألصح أنه لو كان قبل القبض ينفسخ 
وفيه وجه مستخرج من اخلالف يف العصري إذا صار مخرا قبل القبض وهو بعيد ألن ذلك يتوقع مصريه خال خبالف 

  التالحق فإنه ال يزول 
  ولو رهن زرعا يتزايد وشرط قطعه يف احلال جاز

وإن شرط التبقية فحكمه حكم الثمار اليت تتالحق غالبا والرهن باطل فيهما كما يف البيع الشرط الثالث أن ال ميتنع 
  إثبات يد املرهتن عليه وقبضه له 

  فإن القبض ركن يف الرهن وفيه مسألتان 
الكافر فهو مرتب على البيع وأوىل بالصحة ألن إثبات اليد أهون من إحدامها رهن املصحف والعبد املسلم من 

  إثبات امللك 
  وكذا رهن السالح من احلريب مرتب على بيعه منه ورهنه من الذمي جائز وفاقا كبيعه 

  الثانية رهن اجلواري صحيح على املذهب الظاهر 
  كون حمرما للمرهتن فالوجه القطع بالصحة وذكر الشيخ أبو علي قوال أن رهن اجلارية احلسناء باطل إال أن ت

مث إن كان حمرما أو عدل على يد عدل أو كان املرهتن يوثق بديانته أو كان معه مجاعة من أهله ترعه احلشمة عنها مل 
  يكره التسليم و إال فيكره إثبات يده عليها 

  وعلى اجلملة فهو قريب من رهن املصحف من الكافر
  ون املرهون ملك الراهن فإن قيل فهل يشترط أن يك

  قلنا ال فإن الشافعي رضي اهللا عنه نص على أنه لو رهن املستعار بإذن املعري صح الرهن 
وغمض حقيقة هذا العقد على األصحاب واستخرجوا من تردد الشافعي رضي اهللا عنه يف بعض األحكام قولني يف 

  أن هذا عارية أم ضمان 
   فمن قال إنه عارية أشكل عليه لزومه

  ومن قال ضمان أشكل عليه تعلق الضمان برقبة املال 
  مث بنوا األحكام على قولني وهذا البناء غري مرتض عندنا بل نعلل كل حكم مبا يليق به من غري بناء 

وحقيقة هذا العقد ال يتمحض بل هو فيما يدور بني املرهتن والراهن رهن حمض وفيما بني املعري واملستعري عارية 
  املعري واملرهتن حكم الضمان يزدحم عليه مشابه العارية والضمان و يتبني ذلك بالنظر يف ثالثة أحكاموفيما بني 

  األول اللزوم يف حق املعري 
وال يلزم قبل قبض املرهتن حبال وإذا قبض املرهتن فالصحيح أنه يلزم يف حق املعري ألنه أثبت بعاريته شيئا من حقه أن 

أعار األرض لدفن األموات إذ لزم ألن فيه هتك حرمة امليت كذلك يف رجوعه إبطال ال يعري وتلزم فهو كما لو 
  وثيقة املرهتن بعني ماله وقد أذن يف إثباته 

  وقال القاضي له الرجوع إذا فرعنا على قولنا إنه عارية وهذا ضعيف ألنه ال يبقى للرهن معىن 



فال يصح هذا العقد إذ ال يبقى له فائدة وهو فاسد ألنه  وقد حكى العراقيون عن ابن سريج أنا إذا قلنا إنه عارية
  خالف نص الشافعي رضي اهللا عنه 

وقال صاحب التقريب إن كان الدين حاال رجع وإن كان مؤجال فوجهان يقربان مما إذا أعار أرضا للبناء إىل مدة 
  وفيه كالم 

  ى فسخ الرهن فإن قيل فهل يقدر على إجبار الراهن على فك الرهن وإن مل يقدر عل
  قلنا إن كان الدين حاال فال خالف يف أنه ميلك إجباره وقبل حلول لألجل قوالن

  أحدمها أنه ميلك ألنه عارية يف حق املستعري 
  والثاين ال ميلك ألن فيه أداء الدين قبل لزومه وهو متعلق باملرهتن 

  فإن قيل فهل يباع هذا يف حق املرهتن فقط 
   فال يباع حبال ألن مطلق الرهن ال يسلط عليه إال إذا جدد به إذنا قلنا إن كان للراهن ماال

وإن صار معسرا ففيه خالف إذ أطلق األصحاب أن إذا قلنا إنه عارية فال يباع إال بإذن جمدد وهذا أيضا يضعف 
فقه  القول بصحة الرهن فإنه أخص فوائده فليجعل اإلذن حاصل بالرهن والزما حبكم احلال وهو الذي يقتضيه

  املسألة وال يترك الفقه بقول القائل إن هذا ال نظري له فإن سببه أن يقال إن مثل هذه الواقعة غري متصور 
  وينبين على ما تقدم خالف ال حمالة يف أن عتقه هل ينفذ 

  احلكم الثاين أن العبد لو تلف يف يد املرهتن فهو غري ضامن متحيصا للرهن يف حقه واملستعري هل يضمن 
  وا ينبغي على أنه عارية أو ضمان قال

  فإن قلنا ضمان ال يضمن وهو ضعيف بل هو مستعري حمض يف حق املعري فينبغي أن يضمن 
ولكن نص الشافعي رضي اهللا عنه وقال ولو أذن له فرهنه فجىن فأشبهاألمرين أنه ال يضمن خبالف املستعري و فرع 

على أحد الرأيني يف ان املستعري يضمن ضمان املغصوب وهاهنا مل  على أن املستعري يضمن ما فات جبناية العبد بناء
  يضمنه فعن هذا اضطر األصحاب إىل ذكر قول يف أنه ليس بعارية وإمنا هو ضمان 

  فرع لو بيع العبد يف الدين بإذن جمدد أو بأصل الرهن يرجع املعري على املستعري بقيمته أو بالثمن فيه خالف 
عارية يرجع بالقيمة وهو بعيد فإن ما زاد على القيمة مستفاد يف مقابلة ملكه فكيف ) إنه ( قال القاضي إذا قلنا 

  يسلم للمستعري 
  احلكم الثالث أنه هل يشترط يف هذه اإلعارة معرفة قدر الدين وجنسه وحلوله وتأجيله فيه خالف 

غراض تتفاوت به وينتهي إىل حيتمل أن ال يشترط ذلك وجيعل عارية يف هذا احلكم وحيتمل أن يشترط ألن األ
  اللزوم وبىن األصحاب ذلك على أنه عارية أو ضمان 

  فرع إذا عني املعري شيئا من ذلك 
إن قلنا إنه ال يشترط فال جيوز خمالفته إذا عني إال يف النقصان كما إذا أذن يف الرهن بألف فرهن خبمسمائة فإنه زاد 

  خريا 
  يتقيد مبا ذكره املستعري تنزيال لإلسعاف على تفصيل االلتماس فيه وجهان ولو قال أعرين ألرهن بألف فأعاره هل 

  الركن الثاين املرهون به



  
  أن يكون دينا ثابتا الزما ) وهو ( وله ثالث شرائط 

  األول أن يكون دينا فال جيوز الرهن بعني معصوبة وال مستعارة 
عني والضمان توثيق دين بضم ذمة إىل ذمة فال يفارق وإن جوزنا كفالة األعيان على الرأي فالرهن وثيقة دين يف 

  الرهن الضمان إال يف ضمان العهدة فإنه جائز 
والصحيح أن الرهن به غري جائز ألنه جوز للمصلحة ترغيبا يف معاملة من ال يعرف حاله وال ضرر على الضامن 

  ويف الرهن ضرر ال ينظر له آخر 
  ي به فقد أضر بنفسه وفيه وجه أنه جيوز كالضمان ألنه إذا رض

الشرط الثاين أن يكون الدين ثابتا فلو قال رهنت منك هذا بألف تقرضنيه فقال ارهتنت مث أقرض مل ينعقد الرهن بل 
  جيب إعادته 

  وكذلك إذا قال بألف تبيع به هذا الثوب مثال فثبوت الدين حالة الرهن ال بد منه 
  ن صح وهو فاسد وقيل إنه لو جرى اإلقراض والبيع يف جملس الره

فرع لو مزجا شقي البيع بشقي الرهن كما إذا قال بعت منك العبد بألف وارهتنت منك هذا الثوب به فقال 
  اشتريت و رهنت 

قال األصحاب هذا صحيح خبالف ما إذا قال لعبده كاتبتك على ألفوبعت منك هذا الثوب بدينار فقال قبلت 
  ق البيع على متام الكتابة الكتابة واشتريت فإنه فيه وجهني لتقدم ش

والفرق أن الرهن من مصاحل البيع ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرط عقد يف عقد فمزجه به أكد فيحتمل 
  للمصلحة 

  وذكر القاضي وجها خمرجا يف الرهن من الكتابة والفرق واضح 
بأحد شقي البيع فال يصح لتقدم متام  هذا إذا وقع اخلتم بأحد شقي الرهن والبداية بأحد شقي البيع فإن وقع اخلتم

  الرهن على صحة البيع وثبوت الدين 
الشرط الثالث لزوم الدين والديون منقسمة فما ال مصري له إىل اللزوم فال رهن به كنجوم الكتابة فإن للعبد أن 

  يعجز نفسه مهما شاء 
اخليار وهو تفريع على قول زوال امللك وما وضعه على اللزوم واجلواز فيه طارئ جيوز الرهن به كالثمن يف مدة 

  واستحقاق الثمن 
  وما وضع على اجلواز ولكن قد يصري إىل اللزوم كالرهن باجلعل يف اجلعالة قبل العمل فيه وجهان

ولعل سبب املنع التخريج على الشرط الثاين وهو أن سبب ثبوت الدين هو العمل املأذون فيه دون جمرد اإلذن 
  جيز خبالف البيع يف زمان اخليار فإنه سبب تام على اجلملة يف االستحقاق  فكأن سبب الثبوت مل

  فإن قيل وهل يشترط للدين أن ال يكون به رهن 
قلنا ال بل جيوز أن يزاد يف املرهون وإن احتد الدين ألن الدين غري مشغول بالرهن فزيادة الوثيقة فيه معقولة وهل 

  ون فيه قوالن جتوز الزيادة يف الدين مع احتاد املره
  أحدمها وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا املنع ألن رهن املرهون باطل وإليه يرجع حاصلة 

والثاين وهو اختيار املزين الصحة ألن احلق ال يعدومها و ال مقابلة بني املرهون والدين إال من جهة الوثيقة وإمنا ال 



  جيعل فسخا ألن اجلمع بني حقيهما غري ممكن  جيوز رهنه من غري املرهتن حلقه وإن رضي فمن ضرورة أن
  فرع لو جىن العبد املرهون جناية فقال املرهتن أنا أفديه ليكون مرهونا عندي بالفداء وأصل الدين

  فإن جوزنا الزيادة يف الدين فال كالم 
  لزائل أم ال وإن منعنا فقوالن مفهومان من معاين كالم الشافعي رضي اهللا عنه يف أن املشرف على الزوال كا

  فإن قلنا كالزائل فهو جائز فكأنه ابتداء رهن بالدينني مجيعا 

  الركن الثالث الصيغة وشرطها و موجبها

  
  ونريد بالصيغة اإلجياب والقبول وال بد منهما 

  وفيه مسائل مخسة 
لعقد كقوله ال يتعلق با) غرض ( األوىل كل شرط يوافق وضع الرهن كقوله بشرط أن يباع يف حقك أو يقبض أو 

  بشرط أن ال يأكل إال الشعري وال يلبس إال احلرير فهو لغو ال يضر اقترانه بالصيغة 
  وكل شرط يناقض مقتضاه كقوله بشرط أن ال أقبض وال يتقدم به على الغرماء فهو مفسد للرهن 
فع أو النتاج أو وكل شرط ال يناقض ولكن ال يقتضيه ملطلق العقد ويرتبط به غرض كقوله بشرط أن تكون املنا

  الثمار احلاصلة من املرهون لك ففي فساد الرهن قوالن 
  ووجه التصحيح أن الشرط ليس يتعرض ملقاصد املرهون بالتغري بل يزيد ماال يقتضيه فيلغى 

وال خالف يف أنه لو باع بشرط أن يرهن بالثمن ما يسلم للبائع منافعه فالبيع فاسد ألن الطمع يتعلق بالزوائد 
  كاجلزء من العوض فريجع الفساد إلىركن العقد وأما الرهن فليس مبعاوضة  ويصري

  الثانية إذا قال رهنت األشجار بشرط أن تكون الثمار رهنا إذا حدد ففي صحة الشرط قوالن 
  ووجه الصحة أن الرهن عندنا ال يسري لضعفه فإذا قوي بالشرط سرى 

ن به و باأللف القدمي الذي يل عليك شيئا فالقرض فاسد ألنه جر الثالثة إذا قال أقرضتك هذا األلف بشرط أن تره
منفعة ولكن إذا أخذ ووىف بالشرط ورهن باأللفني مل يصح باأللف الذي فسد قرضه ألنه ما ملكه بعد ومل يتلف إال 

  إذا أتلفه فيكون ذلك دينا 
  وإذا مل يصح به فهل يصح باأللف القدمي فيه قوال تفريق الصفقة 

ا فال يوزع بل جيعل الكل مرهونا به خبالف البيع فإن وضع الرهن على أن كال جزء مرهون جبميع فإن صححن
  الدين 

هذا إذا علم أن الرهن غري واجب عليه لفساد الشرط فإن ظن وجوبه ألجل الشرط قال القاضي ال يصح كما لو 
  اآلن وجوبه  أدى ألفا على ظن أنه عليه فلم يكن فإنه يسترد ألن الرهن تربع وهو يظن

وقطع الشيخ أبو حممد وغريه بالصحة ألن األداء ال يتصور إال بوجوب سابق وال وجوب والرهن يتصور من غري 
  وجوب

  ومساق كالم القاضي يلزمه أن يقول لو شرط بيعا يف بيع فباع وىف بالشرط على ظن الوجوب يفسد بيعه 
  والشيخ أبو حممد يصحح البيع و ال ينظر إىل اعتقاده 

الرابعة إذا قال رهنتك هذه اخلريطة مبا فيها وما فيها غري مرئي خرج على بيع الغائب فإن أبطل خرج يف اخلريطة 



  على تفريق الصفقة فإن كانت اخلريطة ال يقصد رهنه يف مثل هذا الدين فوجهان 
  أحدمها الصحة لظاهر اللفظ 

  والثاين املنع لفهم املقصود 
يتعرض ملا فيها وكانت اخلريطة ال تقصد فهل جتعل عبارة عما يف اخلريطة جمازا بقرينة ولو قال رهنت اخلريطة ومل 

  احلال خيرج على هذين الوجهني 
  اخلامسة هل يندرج األس و املغرس حتت اسم الشجرة واجلدار يف الرهن 

  فيه خالف مرتب على البيع وأوىل بأن ال يندرج لضعف الرهن 
الف ضعف الرهنوكذا يف اجلنني خالف وأوىل بأن يدرج من الثمار ألن الثمار قد خب ويف الثمار غري املؤبرة وجهان
  تفرد باالستثناء والتصرفات 

  واللنب يف الضرع منهم من أحلقه باجلنني ومنهم من قطع بأنه ال يندرج لتحقق وجوده فهو كالثمار املؤبرة 
  واألوراق من التوت كالثمار املؤبرة ومن غريه يندرج 

على ظهر احليوان ثالثة أوجه من حيث إنه يضاهي الثمار املؤبرة من وجه واألغصان من وجه ويف  ويف الصوف
  الثالث يفرق بني ما استجز وبني القصري الذي ال يعتاد جزه 

  وأغصان اخلالف كالصوف املستجز وأغصان سائر األشجار يندرج 

  الركن الرابع العاقد

  
أمر وهو أن يكون من أهل التربع باملرهون ألن الرهن تربع فال جيوز لويل الطفل ويعترب فيه ما يعترب يف البيع وزيادة 

  وللمكاتب واملأذون يف التجارة على كل حال بل ال بد من تفصيل 
  أما ويل الطفل فالنظر يف رهنه وارهتانه 

ن ويتأجل دينه بالبيع أما ارهتانه فيجوز عند العجز عن استيفاء الدين وال جيوز مع القدرة وجيوز عند تأجيل الدي
بالنسيئة وله ذلك إذا ظهرت فيه الغبطة ولكن بشرط االرهتان حىت قال العراقيون لو باع ما يساوي مائة مبائة نقدا 

  وعشرين نسيئة مل جيز اإل بشرط االرهتان بالعشرين 
إيضاعه مال اليتيم وهو سرف بل الوجه جوازه دون الرهن إذا كان يثق بذمة من عليه الدين فال يزيد ذلك على 

  للتجارة وهو جائز ألجل الزيادة خبالف اإلقراض فإنه حيرم فيه الزيادة فال جيوز إال يف زمان هنب وغارة 
أما رهن ماله فال جيوز إال بغبطة ظاهرة كما إذا بيع منه ما يساوي ألفينبألف وأخذ منه رهن يساوي ألفا ألن أقصى 

  فيكون قد حصل على ألفني يف مقابلة ألفني ما يف الباب أن يتلف املرهون أمانة 
  فإن زاد قيمة املرهون ومجلة الثمن على املشتري مل جيز النه حجر ناجز يف ألفني من غري حصول على ألفني 

  قال الشيخ أبو حممد لو رهن عقارا وكان يف الشراء غبطة جاز إذ ال خياف فوت العقار واملنفعة له 
  حلاجة حىت نفك احلجر عنه  وبيع عقار الطفل ال جيوز إال

وجيوز الرهن أيضا حلاجة فاقة كما إذا افتقر الصيب إىل طعام وله عقار يتوقع من ريعه ما يفي بثمن الطعام فله أن 
  يشتري ويرهن 

وحكم املكاتب حكم ويل الطفل وحكم املأذون مرتب على املكاتب وأوىل باملنع ألن الرهن قد ال يتناوله اسم 



  ال يقدر على إجارة نفسه التجارة ولذلك
  الباب الثاين يف القبض والطوارئ قبله وفيه قسمان

  القسم األول يف القبض

  
و هو ركن يف الرهن ال يلزم إال به خالفا ملالك رمحه اهللا فإنه قال يلزم بنفسه و طرد ذلك يف اهلبة و اإلعارة و كل 

  تربع 
  ط للعقد و اليد مستحقة للمرهتنمث يشترط لصحة القبض من التكليف و األهلية ما يشتر

و لو أناب فيه نائبا جاز و ال جيوز أن ينيب الراهن و ال عبده القن و ال مستولدته آلن يدهم يد الراهن و جيوز أن 
  ينيب مكاتبه 

ه و يف عبده املأذون له يف التجارة ثالثه أوجه يفرق يف الثالث بني أن تركبه الديون فتنقطع سلطته السيد عما يف يد
  و يضاهي املكاتب و بني أن ال تركبه الديون 

  و النظر اآلن يف صوره القبض و هو التخليه يف العقار و النقل يف املنقول 
و يف االكتفاء يف املنقول يف التخليه خالف كما يف البيع و قطع القاضي بالفرق ألن البيع يوجب استحقاق القبض 

  القبض سبب االستحقاق فال وقع جملرد التمكني  فيكفي التمكني فيه و هاهنا ال استحقاق بل
أما إذا رهن املودع من املودع الوديعة فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال يلزم مبجرد قوله رهنت بل البد من 

  إذن جديد يف القبض ونص يف اهلبة على خالفه 
  ة فقال األصحاب قوالن بالنقل والتخريج ومن قرر النصني فرق بالضعف والقو

وتوجيه القولني من قال يكتفي به جعل قوله رهنت بقرينة احلال رضا بالقبض ومن مل يكتف به نظر إىل جمرد الصيغة 
وهي ال تدل على القبضولذلك ال جيوز للمرهتن أخذ املرهون إذا مل يكن يف يده إال بإذن جديد مث سواء قلنا ال يفتقر 

  مضي مدة يتصور حتقيق صورة القبض فيها حىت يلزم  إىل إذن جديد أو قلنا يفتقر فإذا فال بد من
  فهل يشترط الرجوع إىل بينة ومشاهدة املرهون فيه ثالثة أوجه 

أحدها أنه ال بد منه ليتحقق التمكن يكون كالقبض لنفسه وهو نص الشافعي رضي اهللا عنه إذ قال ولو كان يف 
  ه املسجد والوديعة يف بيته مل يكن قبضا حىت يصري إىل منزل

  والثاين أنه ال يشترط الرجوع إذ ال فائدة للرجوع 
  والثالث أنه إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فال فائدة يف الرجوع وإال فريجع ليتيقن وجوده 

فإن قلنا يشترط الرجوع ففي اشتراط نقله من مكان إىل مكان وجهان واشتراط النقل هو الغاية فال ذاهب إىل أنه 
  اهن واسترداده بعد ذلك جيب رده على الر

وروى العراقيون عن حرملة أنا إذا مل يشترط إذنا جديدا فال يشترط أيضامضي الزمان وهو حمتمل لكنه بعيد من 
  املذهب 

  مث إن شرطنا شيئا سوى مضي الزمان فهل جتوز االستنابة فيه فعلى وجهني 
  ال يقبل التعدد ووجه املنع أنه إمنا يصري قابضا بالضم إىل ما سبق من النقل ف

واألصح أن البيع من املودع مسلط على التصرف وناقل للضمان دون إذن جديد خبالف الرهن فإنه حمصل للملك 



  وهو يف يده 
  وفيه وجه أنه كالرهن 

  واألصح أن الرهن من الغاصب كالرهن من املودع 
  اآلن إىل جهة الرهن وفيه وجه أنه ال بد من إذن جديد قطعا إذ مل يسبق هاهنا إذن حىت ينصرف 

  فإن قيل فهل يربأ الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن 
قلنا عندنا ال يربأ خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن يد الغاصب مل تنقطع فال ينقطع حكمه خبالف ما إذا أودع عند 

  الغاصب فإن الطاهرينقطع ألنه عاد إىل املالك حكما إذ يده يد املودع ويد املرهتن لنفسه 
  ولو آجره فوجهان ألنه مردد بني أن جنعل لآلجر ملا فيه من تقرير أجرته أو للمستأجر لالنتفاع 

ويف الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على اإلجارة وأوىل بأن ال يربأ ألنه كاملستأجر فيه إال أن غرض املالك هاهنا يف 
  اليد أظهر 

  جهان مبنيان على أنه هل يضمن ضمان املغصوب ولو رهن من املستعري ففي براءته عن ضمان العارية و
ولو أبرأ الغاصب صرحيا عن الضمان مع بقاء اليد ففي الرباءة وجهان من حيث إنه إبراء عما مل يتم سبب وجوبه إذ 

  متام الوجوب بالتلف 
  زوم الرهن مث إذا قلنا ال يربأ الغاصب فله أن يرد على الراهن ويسترد وجيرب الراهن على األخذ والرد بعد ل

  القسم الثاين من الباب الكالم يف الطوارئ قبل القبض

  
  والنظر يف تصرفات الراهن وأحوال العاقد وأحوال املعقود عليه 

أما التصرفات فكل ما يزيل امللك فهو رجوع عن الرهن ألنه جائز وهو ضده وما ال يزيل امللك كالتزويج ليس 
  رهن إن قلنا مينع البيع وإال فالظاهر أنه ليس برجوع كالتزويج برجوع إذ ال مضادة واإلجارة رجوع عن ال

  والتدبري حبكم نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه رجوع إذ جعله مانعا من الرهن كما سبق 
  وعلى ختريج الربيع ليس برجوع وهو القياس 

وت املرهتن على أنه أما أحوال العاقدين فموت الراهن نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه سبب للفسخ ونص يف م
  يسلم إىل الورثة فقيل قوالن بالنقل والتخريج

  ووجه التردد متشاهبته للجعالة و الوكالة و هي تنفسخ باملوت و للبيع اجلائز فإن مصريه إيل اللزوم و هو ال ينفسخ 
إىل اللزوم و هو ال و من قرر النصني فرقة من حقوق الغرماء و الورثة يتعلق باملرهون عند موت الراهن فإن مصريه 

  ينفسخ 
ومن قرر فرق من حقوق الغرماء و الورثة يتعلق باملرهون عند موت الراهن و عماد الرهن من جانب املرهتن الدين 

  و استحقاقه ال يتأثر موته 
و يف جنون العاقدين خالف مرتب على املوت و يف السفه خالف مرتب على اجلنون وأوىل بأن ال ينفسخ فإن عدم 

  ل دون عدم الروح العق
أما األحوال املعقود عليه ففي انفساخ الرهن بإنقالب العصري مخرا وجهان و يف جناية العبد و إباقه وجهان مرتبان و 

  أوىل بأن ال ينفسخ و هو قريب من اخلالف يف اجلنون 



و لكن إذا عاد خال عاد  و أنقالب العصري مخرا أوىل بالفسخ ألنه ينايف املالية و لذلك يزول الرهن بعد القبض به
  وثيقة الرهن بسبب اختصاص اليد كما عاد ملك املالك بسبب االختصاص بالعني 

و ميكن أن يقال كان الرهن موقوفا كما نقول يف وقف النكاح على انقضاء العدة يف ردة املنكوحة و مصري العصري 
  مخرا يف البيع قبل القبض كهو يف الرهن بعد القبض 

  لنا ال ينفسخ به قبل القبض بل إذا عاد خال عاد الرهن كماالتفريع إذا ق
بعد القبض فلو أقبض و هو مخرا فالقبض فاسد فلو صار خال أمسكه لنفسك مل يكف و لو قال أقبضه لنفسك 

  فيكون هو القابض و املقبض و يف مثله خالف يف البيع هكذا قاله األصحاب 
ال الشاشي ينبغي أن يكون هذا كإذن املودع بعد الرهن منه إذ ال قال صاحب التقريب أبو القاسم بن قاسم القف

  فرق بينهما 
  فإن قيل و هل جيوز السعي يف التخليل 

قلنا التخليل حرام عند الشافعي رضي اهللا عنه حلديث أيب طلحة مث اخلمر إن مل يكن حمترما و هو ما أعتصر ألجل 
  مها حترمي اخلليل اخلمريه فإن خلل بالقاء ملحفهو جتس لعلتني إحدا

  و األخرى ثبوت حكم النجاسة للمتحلل وذلك ال يزول إال باملاء تعبدا خبالف أجراء الدن فإن فيه ضرورة 
فإن خلل بالنقل من ظل إىل مشس فوجهان بناء على العلتني و إن مل جير إال جمرد قصد اإلمساك ليتخلل فالظاهر أنه 

ر خال من غري قصد فهو طاهر إذ ال قصد و ال فعل و إن كانت اخلمرة طاهر و فيه وجه فإن أعتصره للخمريه فصا
حمترمه و يف اليت أعتصرت للخل فهو طاهر يف مجيع الصور إال إذا القي فيه ملح فإن نقل من الظل إىل الشمس 

  فالظاهر طهارته
  فإن قيل فالعناقيد إذا استحالت بواطنها و أشتدت ما حكمها 

  واز بيعها وجهان جيريان يف البيضة املذرة قلنا بواطئها جنسة و يف ج
  ووجه التصحيح االعتماد يف احلال على طهارة الظاهر و فائدته املنتظرة عند التخلل و التفرخ

  الباب الثالث يف حكم الرهون بعد القبض يف حق املرهتن و الراهن 
العني حىت يثبت عليه اليد وخيتص به فيقدم فهذا يبين على فهم حقيقة الرهن وحقيقته إثبات الوثيقة لدين املرهتن يف 

  على الغرباء عند الزمحة وبأمن فوات الدين باإلفالس 
فيتضمن الرهن جتديد سلطنة للمرهتن مل تكن وقطع سلطنة للراهن كانت فالنظر يتعلق مبا انقطع من الراهن وما 

  أطراف جتدد للمرهتن وبيان حمل الوثيقة وغايتها الىت عندها ينقطع فهي أربعة 

  الطرف األول فيما حجر على املالك فيه

  وهو كل ما يفوت وثيقة املرهتن أو بعضها أو ينقصها وتصرف الراهن من ثالثة أوجه 

  األول التصرف القويل

  
فكل ما ينقل امللك اىل غريه كالبيع واهلبة او ينقص امللك كالتزويج واالجارة إذ يقلل الرغبة يف احلال أو يزحم 

  رهن من غريه هـ فهو ممنوع وال منع من إجارة تنقضي مدهتا قبل حلول الدين املرهتن كال



  أما ما يسقط امللك كاإلعتاق فيه ثالثة أقوال 
  أحدها انه ال ينفذ فانه يفوت الوثيقة من العني كالبيع 

  والثاين ينفذ ويغرم فانه يسري اىل ملك الشريك وحق املرهتن اليزيد عليه 
  وسرا نفذ وغرم وإال فال فانه إذا مل ميكن تغرميه يبق العتق يف املرهتن تفويتا حمضا والثالث أنه أن كان م

أما إذا رهن نصف العبد فالصحيح آن أعتاقه يف النصف املستبقى إذا نفذ سرى اىل املرهون مهما كان موسرا أالنه 
  منه يف معىن صورة السراية إىل ملك الغري لوجوده حمال فارغا يف االبتداء بل أوىل

  التفريع إن قلنا ينفذ و يغرم ففي وقت نفوذ العتق طريقان 
  أحدمها أنه ينفذ يف احلال ألنه صادف ملكه 

والثاين أنه خيرج على األقوال يف ملك الشريك فعلى قول متنجز و على آخر يتوقف على بذل البدل و على الثالث 
  على بذل البدل يتبني حصوله من وقت االنشاء 

  ال ينفذ العتق ففي نفوذه عند فك الرهن وجهان  وإن وإن قلنا
  أحدمها بلى إذ صادف ملكه و أندفع ملانع و أالن فقد أرتفع 

  و الثاين ال ألنه ليس مبعلق ومل يتنجر فال يعود بعد اندفاعه 
ن إن أتصل و ال خالف يف أنه لو بيع يف حق املرهتن و عاد إليه يوما من الدهر ال ينفذ أما تعليق العتق يف املرهو

  بالصفة قبل فك الرهن فحكمه حكم العتق و إن وجد الصفة بعده فاألصح النفوذ 
  و فيه وجه أنه ال ينعقد التعليق يف حاله ال ميلك التنجري فيها و هو ملتف تعليق الطلقة الثالثة يف حق العبد 

  الوجه الثاين لتصرفه الوطء

  و هو ممنوع ألنه يعرض امللك لنقصان الوالدة 
  يف الصغرية و اآليسة وجه و األصح حسم الباب فإن أقدم فال حدو ال مهر و الولد حر نسيب له و 

و يف االستيالد خالف مرتب على العتق وأوىل باحلصول ألنه من مجلة األفعال فإن حكمنا به وجب عليه قيمتها يوم 
  االحبال فيجعلها رهنا بدهلا 

لولد احلر صح و فيه وجه أنه يبطل و جيعل ذلك كاستثناء احلمل و إن و إن قلنا ال حيصل فإن بيعت و يف بطنها ا
أنفك الرهن فاألصح هاهنا عود االستيالد وإن ماتت من طلق هذا االستيالد فعليه القيمة ألنه املتلف بوطئه و 

  كذلك إذا وطئ أمه بالشبهة الغري فماتت يف الطلق 
  د إحالة اهلالك على الوطء مع ختلل أسباب حبلية و فيه وجه آخر ذكره الفوراين أنه ال جيب إذ يبع

  و لو ماتت زوجته من الطلق فال ضمان قطعا ألنه تولد من مستحق و يف احلرةاملوطوءة بالشبهة وجهان 
ووجه الفرق أن احلوالة عليها ممكن فإهنا صاحبة احلق و اليد هلا يف نفسها خبالف األمة و كذلك يف الزنا فإن كان 

  ال ميكن احلوالة عليها ألنا ال نعرف كون الولد منه و الشرع منع النسب مع استكراه ف
فإن أقر بإنه من إحباله ففي كالم األصحاب ما يدل على أنه ال جيب أيضا فإن السبب ضعيف و كأنه يف األمة 

  حصل مثل إثبات اليد عليها باستعمال رمحها يف تربية الولد فكان كاهلالكه حتت اليد 
  أوجبنا القيمة ففيه ثالثة أوجه  التفريع إذا

  أحدها أنه باعتبار أقصى القيم من يوم االحبال اىل يوم املوت و كأن االحبال غصب و أستيالد 



  و الثاين باعتبار يوم املوت 
  و الثالث باعتبار يوم االحبال 

  الوجه الثالث االنتفاع

  
عبداحملترف باالستكساب ويف الفحل بإنزائه على اإلناث و هو جائز عندنا للراهن يف الدار املرهونه بالسكون و يف ال

  إن مل ينقص من قيمته وكذا اإلنزاء على األنثى إن مل ينقص اإلحبال من قيمتها 
  أما الغراس يف األرض فممنوع ألنه يقلل الرغبة يف األرض إذا بيعت دون الغراس 

مبا تفي األرض جبميع الدين أو توىف الزيادة من موضع وذكر الربيع يف الدين املؤجل وجها أنه ال مينع من الغراس فر
  آخر فإن مل يكن قلع عند البيع أما يف احلال فال منع وهو منقاس 

التفريع إن قلنا مينع فلو غرس قلع ولو محل السيل النوى فأنبت ال يقلع يف احلال ولكن عند البيع يقلع إن مل يتعلق 
تعلق مل يقلع وكذلك على مذهب الربيع إذا جوز الغراس بل يباع الكل حق الغرماء به باحلجر عليه بالفلس فإن 

  ويوزع الثمن ويف كيفية التوزيع كالم سبق يف التفريق بني الولد واألم يف الرهن 
فرع ليس للراهن املسافرة بالعبد املرهون أصال ألنه حيلولة عظيمة واليد مستحقة للمرهتن فال تزال إال لضرورة 

  نتفاع ال يف السفر والضرورة يف اال
وكذلك ال يسافر زوج األمة هبا ويسافر هبا سيدها تقدميا حلقه وترغيبا له يف تزوجيها ويسافر الزوج بزوجته احلرة 

  ألن مقصود النكاح أغلب وهو صاحبه وهي صاحبة احلق واحلظ يف النكاح
سن إال اخلدمة انتزع من يده هنارا ورد وكذلك لو أمكن استسكاب العبد يف يد املرهتن مل ينتزع من يده فإن مل حي

ليال وللمرهتن أن يكلفه اإلشهاد عند االنتزاع يف كل يوم وهل له أن يكلف الراهن ذلك وهو مشهور العدالة فيه 
  وجهان فإن قيل ما منعتموه من التصرفات لو أذن فيه املرهتن 

الرهن كاإلعتاق واهلبة يرفع الرهن وال قيمة عليه إذا قلنا الميتنع منه بإذنه فاحلق ال يعدومها مث ما من ضرورته فسخ 
أعتق بإذنه وله أن يرجع عن اإلذن قبل وقوع التصرف فإذا أذن يف اهلبة فله الرجوع قبل القبض إذ به يتم املأذون 

  فيه 
 مدة اخليار ويف الرجوع عن اإلذن يف البيع يف مدة اخليار وجهان فإن قيل هل يتعلق حقه بالثمن إذا أذن يف البيع يف

قلنا إن كان بعد حلول الدين وأذن ألجل قضاء حقه فال شك وإن كان قبلهفإن أطلق مل يكن الثمن عندنا رهنا 
  خالفا أليب حنيفة رمحة اهللا عليه 

  فإن قال بشرط أن جيعل الثمن رهنا ففي ذلك قوالن مأخذه جواز نقل الوثيقة إىل عني أخرى 
لثمن فالشرط فاسد وكذا اإلذن ألنه ما رضي بالبيع إال بعوض وهو التعجيل وإن قال بشرط أن يعجل حقي من ا

ومل يسلم العوض خبالف ما إذا قال للوكيل بع ولك من الثمن عشرة أجرة فإنه مل يفسد اإلذن وفسد الشرط ألنه مل 
  يقابل العوض باإلذن بل قابله بالعمل فعند الفساد يرجع إىل أجرة املثل 

  عليه دين فتعلقت الديون بتركته فما قولكم يف تصرف الورثة فيها بالبيعقلنا فيه طريقان فإن قيل فمن مات و
  منهم من خرج على قويل العبد اجلاين ألنه ثبت شرعا ال اختيارا خبالف الرهن 

  ومنهم من قطع باملنع نظرا للميت ومبادرة إىل تربئة ذمته 



  ا مل يستغرق مث اختلفوا يف أن قول املنع هل يطرد يف الدين إذ
  ومن مل يطرد علل بأن أكثر التركات ال ختلو عن دين ما فيبعد احلجر بسبب درهم يف مال كثري 

  فإن قيل فلو ظهر دين برد عوض بالعيب وتوجهت املطالبة بالثمن بعد أن باع الورثة التركة 
تراخ وسببه متقدم وكذلك لو كان قلنا إن فرعنا على املنع من البيع ففي تتبعه بالنقض وجهان من حيث إن الدين م

  حفر بئرا فتردى فيه بعد موته إنسان وهاهنا أوىل بأن ال يسند إذ احلفر ليس سببا للهالك مبجرده 
  فإن قلنا ال يتبع بالنقض فإن وفوا بالدين فذاك وإال فاألصح أنه اآلنيفسخ إذ ال دين عليهم حىت يطالبوا 

  ري ال يفسخ فكأهنم قد فوتوا التركة فعليهم الضمان وفيه وجه أن ما مضى وتعلق به حق املشت

  الطرف الثاين يف بيان جانب املرهتن

  
  وقد حتدد له استحقاق اليد يف احلال واستحقاق البيع يف تأين احلال 

وألجل استحقاق اليد وجب على الراهن التعهد واملؤنة لبقائه يف يده وال جيب على املرهتن الضمان حبكم هذه اليد 
  ميلك االنتفاع واالستمتاع وال 

  فهذه مخسة أمور يف جانبه ال بد من معرفتها األول استحقاق اليد يف احلال 
وهو ثابت مبطلق الرهن عند اللزوم بالقبض ولذلك يرد ليال إليه عند االنتفاع هنارا وال تزال يده إال خوفا من 

  للحق ألهنا ال تطلب إال حلفظ حمل احلق  فوات منفعة مقصودة فتقدم املنفعة املقصودة على اليد التابعة
ولو شرط التعديل على يد ثالث جاز ويكون العدل نائبا عن املرهتن ألنه مستحق اليد ولذلك ال جيوز شرط التعديل 

  على يد املالك ألن يده ال تصلح للنيابة عن غريه وهو مستقل بامللك 
ملرهتن فلهذا ال جيوز للعدل أن يسلم إىل أحدمها دون إذن وللراهن أيضا حظ يف يد العدل فإنه رمبا ال يثق بيد ا

صاحبه وال أن يسلم إىل ثالث دون إذهنما فإن فعل ضمن مث إن سلم إىل املرهتن ضمن للراهن والقرار على املرهتن 
  مهما تلف يف يده 

مة وله أن يكلف الراهن وإن سلم إىل الراهن ضمن للمرهتن القيمة لتكون عنده رهنا فإذا قضي الدين ردت إليه القي
  القضاء لفك ملكه كما يف املعري ألجل الرهن 

فرع لو تغري حال العدل بفسقه أو جنايته على العبد قصدا أو بزيادة فسق على ما عهد من قبل فلكل واحد طلب 
  إزالة يده إىل عدل آخراألمر الثاين استحقاق البيع 
ين من موضع آخر ولكن ال يستقل به املرهتن وال العدل الذي وهو ثابت عند حلول الدين إن مل يوف الراهن الد

  يف يده دون إذن الراهن أو إذن القاضي ولو باع العدل بإذن أحدمها مل يصح بل ال بد من إذهنما وفيه فروع أربعة 
شرط األول أنه لو رجع أحدمها عن اإلذن امتنع العدل عن البيع فرجوع الراهن عزل فإنه املوكل وإذن املرهتن 

  وليس بتوكيل ولذلك لو عاد املرهتن وأذن بعد رجوعه جاز ومل جيب جتديد التوكيل من الراهن 
ومساق هذا الكالم من األصحاب مشعر بأنه لو عزل الراهن مث عاد ووكل افتقر املرهتن إىل جتديد اإلذن وعليه 

  يلزم لو قيل به أن ال يعتد بإذنه للعدل قبل توكيل الراهن فليؤخر عنه 
  ويلزم عليه احلكم ببطالن رضا املرأة للوكيل بالنكاح قبل توكيل الويل وكل ذلك حمتمل 

ووجه املساهلة إقامة دوام اإلذن مقام االبتداء تعلقا بعمومه وأنه إن مل يكن يعمل يف احلال أوىل باالحتمال فليقدر 



  ذن أوىل باالحتمال مضافا إىل وقت التوكيل وإذا احتملت الوكالة التأقيت والتعليق كان اإل
  الثاين لو إذن الراهن للعدل عند الرهن بالبيع عند حلول األجل مل يفتقر إىل مراجعته ثانيا عند احللول

وفيه وجه أنه ال بد منه إذ قد يسمح باإلذن يف غري وقت البيع مث يرى أن يويف الدين من موضع آخر يف وقت 
  احللول 

  ل فهو أمانة فلو سلمه إىل أحدمها دون إذن الثاين فهو ضامن الثالث أنه لو ضاع الثمن يف يد العد
ولو أذن له الراهن يف التسليم إىل املرهتن فسلم وأنكر املرهتن فهو ضامن لعجزه عن اإلثبات فإن صدقه الراهن 

  ونسبه إىل التقصري يف ترك اإلشهاد ففي الضمان وجهان 
  ى موت الشهود وصدق مل يضمن وإن كذب فوجهان ولو كان قد شرط اإلشهاد فال شك أنه يضمن ولو ادع

الرابع إذا باع العدل بالغنب بطل بيعه وإن باع بثمن املثل وهو يف احلال يطلب بزيادة مل يصح وإن طلب يف اجمللس 
  أيضا انفسخ العقد ألنه يف حكم االبتداء 

  مل يكن إذ بان أن الزيادة مل يكن هلا حقيقة فإن أىب الراغب من قبول البيع بعد إظهاره فاألصح أنا نتبني أن االنفساخ 
  وفيه وجه أنه ال بد من جتديد العقد فإن الفسخ قد وقع 

  مث يف جتديد البيع من األول والبيع من الراغب الثاين عند إطالق اإلذن وجهان 
  أحدمها أنه ال جيوز إال بإذن جمدد إذا الوكالة األوىل انفسخت باالمتثال بالبيع األول 

اين اجلواز وتنزيل البيع على ما يفيد ويتقرر وإخراج األول عن كونه امتثاالاألمر الثالث تعهد املرهون ومؤنته والث
  على الراهن 

وليس مينع منه حىت من الفصد واحلجامة واخلتان ومينع عن قطع سلعة خياف منها سراية وجيب عليه كراء اإلصطبل 
  للدابة مع العلف 

عنه إذا رهنه مثرة الشجرة فعلى الراهن سقيها وإصالحها و جذاذها وتشميسها كما يكون وقال الشافعي رضي اهللا 
  عليه نفقة العبد وقد قال صلى اهللا عليه وسلم وعلى من حيلبه ويركبه نفقته له غنمه وعليه غرمه 

لى احليوان إال حلق اهللا فإن امتنع أجربه القاضي حلق املرهتن هذا مذهب العراقيني وقالت املراوزة ال يلزمه اإلنفاق ع
  تعاىل فلم يرهن منه إال على ذلك 

فإن امتنع بيع جزء من املرهون وجعل نفقة له فإن خيف استيعاب املرهون بالنفقة أحلق مبا يتسارع إليه الفساد وبيع 
  مبا ال حيتاج إىل نفقة 

ويتأيد  ٠ع ولعل األول أصح وكذلك حيذر من بيع البعض ألنه تشقيص فينفق عليه من منفعته وكسبه وإالفيبا
  باملكري فإنه جيب عليه عمارة الدار من عنده وفاء بتقدير ما التزم 

  األمر الرابع املرهون أمانة يف يد املرهتن 
  ال يسقط بتلفه شيء من الدين خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فلو تصرف فيه مبا ال جيوز ضمن ضمان املغصوب 

  فروع أربعة 
ده أرضا وأذن له يف الغراس بعد شهر فهو قبل الغراس أمانة وبعده عارية مضمونة والرهن مستمر أحدها لو رهن عن

  فإن غرس قبل الشهر قلع جمانا وإن غرس بعد الشهر مل يقلع إال ببدل 
الثاين إذا كان الدين مؤجال بشهر فقال رهنت منك بشرط أن يكون مبيعا منك بالدين عند حلول األجل فالرهن 

لشرط فاسد ولكنه يف الشهر األول أمانة ألنه مقبوض على حكم الرهن ويف الثاين مضمون ألنه مقبوض فاسد وا



على حكم شراء فاسد وللفاسد حكم الصحيح يف الضمانومنهم من استثىن ما إذا عرف فساد البيع فأمسكه عن 
  جهة الرهن 

انا ألنه مأذون فيه يف ضمن البيع ولو علم التفريع لو غرس بعد مضي الشهر على ظن صحة البيع مل يقلع غرسه جم
  الفساد قلع جمانا ألنه حرم عليه ذلك فال حرمة لقلعة 

الثالث إذا ادعى املرهتن رد الرهن أو تلفه فالقول قوله عند املراوزة كما يف املودع وطردوا ذلك يف املستأجر وأيدي 
  األمانات كلها 

مصدق بقوله إذا ائتمنه وأحلقوا الوكيل بغري أجرة باملودع وذكروا  وقال العراقيون ذلك من خصائص االئتمان ألنه
  يف الوكيل بأجرة وجهني 

الرابع قال املراوزة املرهتن من الغاصب واملستأجر منه على جهل حكمهما حكم املودع على جهل حىت إهنم يطالبون 
هم وجهني وعند املطالبة ذكروا يف قرار بالضمان والقرار على الغاصبوالعراقيون سووا بني الكل وذكروا يف مطالبت

  الضمان وجهني 
  األمر اخلامس تصرفات املرهتن 

وهو ممنوع من مجيعها قوال وفعال وليس له االنتفاع أيضا ولو وطئ مع العلم بالتحرمي فحكمه الوطء بالشبهة حكم 
طع بسقوط احلد وتردد يف الزنا وإن جهل وكان حديث العهد باإلسالم فحكمه حكم الوطء بالشبهة ومنهم من ق

  املهر والنسب وحرية الولد لضعف هذه الشبهة وهو بعيد 
مث قال القاضي من ال يعرف هذا القدر فكأنه ال معرفة له فإذا اكتفينا هبذا يف إثبات األحكام فينبغي أن نقول اجملنون 

  إذا زنا فحكمه حكم الوطء بالشبهة وإن إذن الراهن وعلم التحرمي فهو زان 
يل إن مذهب عطاء إباحة الوطء باإلذن فيصري شبهة ويلتحق بالوطء بالشبهة فأما إذا ظن اإلباحة فهذه الشبهة وق

  أقوى
  ويف املهر وجهان أحدمها السقوط إلذنه 

  والثاين الوجوب كما للمفوضة إذ ال يؤثر اإلذن يف إسقاط عوض األبضاع 
  جة الوطء ويف قيمة الولد طريقان أحدمها أنه كاملهر ألنه نتي

  والثاين القطع بالوجوب ألنه مل يأذن يف االستيالد وهذا ينقضه أن املرهتن لو إذن للراهن نفد استيالده قطعا 

  الطرف الثالث يف حمل الوثيقة

  
  وهو عني املرهون أو بدهلا 

ال يتعدى الرهن فأما بدل املنفعة كالكسب والعقر أو الزيادة احلاصلة من العني كالولد واللنب والثمر والصوف ف
  إليها عندنا 

وخالف أبو حنيفة رمحه اهللا يف الزيادات احلاصلة من العني ويف العقر أيضا هذا إذا كان الولد حادثا علوقه بعد 
الرهن وانفصاله قبل احلاجة إىل البيع فإن كان جمتنا يف احلالتني مجيعا فيباع احلامل يف حقه وال ينظر إىل ما يف بطنها 

نا عند العقد منفصال حال البيع ففيه قوالن مأخذه التردد يف االستتباع وأن احلمل هل يعرف فإنه إن مل وإن كان جمت
  يعرف مل يندرج وكأنه حدث اآلن



  وإن علق بعد الرهن وكان جمتنا عند البيع فكذلك فيه قوالن 
  فإن قلنا إنه ال يعرف فكأنه زيادة متصلة فال كالم 

ال ميكن بيع األم دون احلمل وال بيع الكل مع التوزيع فإن قيمة احلمل ال تعرف وقد فإن قلنا ال يتعلق باحلمل ف
  تنقص القيمة باحلمل فتؤخر إىل وقت انفصال الولد 

أما بدل العني فيتعدى إليه الرهن ونعين به أرش اجلناية فإنه يوضع رهنا وما دام يف ذمة اجلاين هل نسميه مرهونا أم 
  عند التعيني كما نقول يف العصري إذا انقلب مخرا مث خال فيه خالف نقول زال الرهن مث عاد 

مث الراهن باملطالبة أوىل فهو املالك فإن تكاسل فللمرهتن املطالبة فإن أبرأ الراهن مل ينفذ قطعا ومل يلحق باإلعتاق وإن 
  أبرأ املرهتن مل يصح ولكن هل يكون ذلك فسخا للرهن يف حقه فعلى وجهني 

  أن الفسخ كان حتصل ضمنا لإلبراء فإذا مل حيصل املتضمن فال عموم لقوله فال حيصل الضمن ووجه املنع 

  الطرف الرابع يف غاية الرهن وما به انفكاكه

  
  وهو بفسخ الرهن أو فوات املرهون بغري بدل أو قضاء الدين 

  أما الفسخ 
امللك فيه بغري بدل وذلك إمنا يكون جبناية فال خيفى وكذا فوات عني املرهون بأفة مساوية ويلتحق به ما إذا فات 

  العبد فإنه يتعلق األرش برقبته 
فإن فداه السيد استمر الرهن وإن بيع يف اجلناية فقد فات امللك وفات وثيقة الرهن وال ضمان على الراهن ألنه مل 

جملين عليه على حق املالك يكن من جهته وإمنا مل مينع الرهن حق اجلناية ألنه ال يزيد على حق املالك وقدم حق ا
  مصلحة يف حسم اجلنايات 

  فأما إذا كانت اجلناية متعلقة بالسيد فلها ثالثة أحوال 
إحداها أن جيين على طرفه أو على عبده مبا يوجب القصاص فله قتله ألن مرتبته ال تتقاعد عن رتبة األجنيب وإن عفا 

ناية ألن السيد ال يثبت له دين يف ذمة عبده حىت ينبين عن القصاص على مال فال مطمع يف فك الرهن يف قدر اجل
  عليه التعلق بالرقبة مث البيع فيه مث فك الرهن به 

  وفيه وجه عن ابن سريج أن له فك الرهن يف قدر اجلناية ويظهر أثر اجلناية يف حق املرهتن وإن مل يظهر يف حق العبد 
قل احلق إىل الراهن فله القصاص وإن عاد إىل مال فهل يستحق فك الثانية إذا جىن على ابن الراهن فمات االبن وانت

  الرهن به ينبين على أن امللك الطارئ هل يقطع دوام الدين الذي استحق قبل امللك وفيه خالف 
وهذا يف حكم دوام دين ألنه استحق من قبل واإلرث دوام فإن قتل ابن الراهن وقلنا إن الدية تثبت للقتيل أوال مث 

  فحكمه ما سبق للوارث
  وإن قلنا إنه للوارث ابتداء فهو كما لو جىن على الراهن ابتداء 

ولو قتل الراهن فليس لالبن فك الرهن به قطعا ألنه ليس يفيد يف حق املورث والوارث فإن املورث ها هنا هو 
  املالك 

مباالة بفوات حق املرهتن الثالثة إذا جىن على عبد آخر له مرهون إن كان من شخص آخر فللراهن القصاص وال 
فإن عفا على مال تعلق حق مرهتن القتيل بالعبد وإن عفا مطلقا أو من غري مال فهو كعفو املفلس احملجور عليه ألن 



  الراهن حمجور عليه كاملفلس وعفو السيد عن املال ينزل جناية العمد منزلة اخلطأ 
فإن كان حقه يتأدى ببعض العبد القاتل لكونه دون قيمته  وإن كان موجبه املال فيباع اجلاين يف حق مرهتن القتيل

  بيع ذلك القدر يف حقه وبقي الباقي رهنا عند مرهتن القاتل 
  وإن مل يرض مرهتن القاتل بعيب التشقيص يباع الكل ويوضع الفاضل عن أرش اجلناية رهنا عنده 

رهنا بدل القتيل جاز وإن أىب املرهتن أعين مرهتن  ولو تساوت القيمتان وتراضى املالك ومرهتن القتيل بأن جيعل العبد
  القتيل فهل جيرب عليه فيه وجهان

أما إذا كان القتيل مرهونا عنده أيضا فإن كان بذلك الدين بعينه فهو فوات حمض يف حقه وإن كان بدين آخر 
  ين خيالفه يف القدر أو اجلنس أو مقدار األجل فله أن يفك االول ليباع وجيعل رهنا بالثا

وإن استوى الدينان من كل وجه قدرا وجنسا وأجال فقال بيعوه لينتقل حقي إىل مثنه فإين ال آمن جنايته فهل يكون 
  هذا من األغراض املعتربة فيه وجهان 

  السبب اآلخر يف فك الرهن قضاء الدين

  
  وهو قسمان 

من الدين درهم بقي مجيع املرهون رهنا  األول أن يقضى من غري املرهون فإن قضي مجيع الدين انفك الرهن وإن بقي
  فال ينفك ببعض الدين بعض املرهون بل الدين ينبسط على أجزاء املرهون 

ولذلك نقول لو مات أحد العبدين بقي الثاين رهنا باجلميع وكذلك لو رهن عبدين بألف وسلم أحدمها كان رهنا 
  عندنا جبميع األلف خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

تعدد العقد مل يكن أحدمها متعلقا باآلخر وذلك بتعدده يف نفسه كما إذا رهن نصفي عبد يف صفقتني بألفني  فإما إذا
  مث قضي أحدمها انفك أحد النصفني 

ولذلك لو تعدد مستحق الدين كما إذا رهن من رجلني وقضى دين أحدمها أو تعدد املستحق عليه فارهتن من رجلني 
خروال نظر إىل احتاد الوكيل وتعدده يف باب الرهن ألنه ليس عقد عهدة خبالف فال يقف حكم أحدمها على اآل

  صفقة البيع فإهنا قد تتعدد بتعدد الوكيل 
  وهل تتعدد بتعدد املالك فيه وجهان 

وصورته أن يستعري عبدا من رجلني ويرهنه بألفني عليه ويرهن من شخص واحد مث سلم ألفا وقصد به فك نصيب 
  قال ال ينفك نظرا إىل احتاد الدين والعقد ومنهم من نظر إىل تعدد املالك  أحدمها فمنهم من

  ولو استعار عبدين من رجلني ففي التعدد وجهان مرتبان وأوىل النضمام متيز املرهون إىل متيز املالك 
  هن ولو مات الراهن وخلف ابنني ذكر صاحب التقريب قولني والصحيح أن له حكم االحتاد نظرا إىل حال الر

نعم لو مات الراهن قبل الرهن وتعلق الدين بالتركة بإقرار االبنينفقضى أحدمها نصيبه ففي انفكاك نصيبه قوالن 
  ظاهران من حيث إن التعدد مقترن باالبتداء وهو بناء على أن أحدمها لو أقر هل يطالب بتمام الدين 

يبه واستقسم املرهتن فكان الشيء مكيال أو فرع حيث يتميز احلكم بتعدد املالك فإذا قضى أحد الشريكني نص
  موزونا 

قال الشافعي رضي اهللا عنه له ذلك وهو تفريع على أن القسمة إفراز حق ال بيع حىت يتصور يف املرهون مث يراجع 



  القاضي الراهن فيه فإن أىب أجربه عليه 
قسمة قسمة تعديل كما لو رهن ويف مراجعة املرهتن وجهان من حيث إنه ال ملك له ولكن له حق فإن كانت ال

  رجالن عبدين مشتركني مث قضى أحدمها نصيبه ومها متساويا القيمة ففي اإلجبار عليها قوالن 
  فإن قلنا جيرب فالرجوع إىل املرهتن ها هنا أوىل ألنه أقرب إىل حقيقة البيع من قسمة اجلزية

حلول الدين فال يستقل املرهتن به بل يرفعه إىل القاضي القسم الثاين يف قضاء الدين من مثن املرهون وذلك ببيعه عند 
مث القاضي ال يبيع بل يكلف الراهن قضاء الدين أو اإلذن يف البيع فإن أذن وقال للمرهتن بعه يل واستوف الثمن يل 

  مث اقبضه لنفسك صح بيعه واستيفاؤه له 
واستوف لنفسك صح البيع وبطل استيفاؤه  ويف قبضه لنفسه خالف منشؤه احتاد القابض واملقبض فإن قال بعه يل

لنفسه ألنه مل يتعني بعد ملك الراهن إذ مل يستوف له أوال ولكن يدخل يف ضمانه ألنه استيفاء فاسد فله يف الضمان 
  حكم الصحيح 

  ف ولو قال بعه لنفسك بطل اإلذن إذ ال يتصور أن يبيع مال الغري لنفسه فليقل بعه يل فإن قال بع مطلقا ففيه خال
  واختلفوا يف تعليل املنع منهم من علل بأنه مستحق للبيع فينصرف مطلق اللفظ إىل جانبه فهو كقوله بع لنفسك 

ومنهم من علل بأنه متهم يف ترك املماكسة ألنه يف غرض نفسه يتحرك فعلى هذه العلة لو قدر الثمن أو كان قبل 
  حلول األجل أو كان الراهن حاضراقالوا بصحة بيعه 

لو حضر الراهن جملس القاضي وكلف املرهتن إحضار الرهن حىت يقضي دينه مل يلزمه معاملة بل عليه قضاء  فرع
  الدين فإذا قضى فليس عليه أيضا إحضاره فإنه أمانة يف يده فليس عليه إال التمكني من األخذ

  اية و ما يوجب فك الرهن بهالباب الرابع يف النزاع بني املتعاقدين وهو يف أربعة أمور العقد و القبض واجلن

  النزاع األول يف العقد

  و مهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن ألن األصل عدم الرهن 

  فروع ثالثة

  
األول إذا تنازعا يف قدر املرهون فالقول قول الراهن ألن األصل عدم الرهن فلو صادفنا يف يد املرهتن أرضا و فيها 

  الراهن وجوده لدى العقد كفائه ذلك إن أمكن صدقه و حيلف عليه  خنيل وادعى كون النخيل رهنا فأنكر
وإن كذبه احلس فله أن حيلف على نفي الرهن ال على نفي الوجود فلو أستمر على إنكار الوجود على خالف 

احلس جعل ناكال عن اليمني وردت اليمني على املرهتن فإن ترك ذلك ورجع اىل أنكار الرهن مل مينع منه وإن كذب 
  نفسه فيما سبق من أنكار الوجود 

الثاين إذا أدعى رجل على رجلني رهن عبد واحد هلما عنده فكذبه أحدمها و صدقه اآلخر فللمصدق أن يشهد على 
  املكذب ألن الشريك يشهد على الشريك 

ولو ادعى رجالن على رجل رهن عبد واحد منهما فكذب أحدمها فشهداملصدق للمكذب ففي قبوله وجهان 
  ليان على أنه لو مل يشهد له هل كان املكذب يشاركه يف نصفه مؤاخذة له بتصديق بنب

  وكذا اخلالف فيما لو ادعيا هبة عبد فصدق أحدمها فهل يأخذ املكذب مما سلم له النصف 



  وال خالف يف أهنما لو أدعيا وراثة عبد فصدق أحدمها يشاركه املكذب فيه 
  أنه رهن عبده منه على الكمال فصدق أحدمها سلم إليه وهل حيلف للثاين الثالث لو أدعى رجالن على رجل واحد 

  ينبين على أنه لو أقر للثاين هل كان يغرم له و فيه قوال ضمان احليلولة 
فإن قال رهنت من أحدكما و نسيت فيحلف على نفي العلم فإن نكل رد اليمني عليهما فإن حتالفا أو تناكال فسخ 

  مضاء القاضي الرهن لتعذر اإل
  وأن حلف الراهن على نفي العلم فالصحيح أهنما يتحالفان كما لو نكل و فيهوجه أنه انتهت اخلصومة 

أما إذا كان يف يد أحدمها وأقر الراهن للثاين بعد وقوع االتفاق على جريان رهن وقبض مع كل واحد لكن وقع 
  النزاع يف السبق فقوالن 

  ر وهو ضعيف اختيار املزين ترجيح اليد على اإلقرا
  واألصح النظر إىل موجب اإلقرار 

مث فرغ املزين وقال لو قال صاحب اليد كان يف يد املقر له قبل هذا ولكن غصبا فيقال له اعترفت باليد وادعيت 
  الغصب فهو يف يده إذا ال يف يدك 

  النزاع الثاين يف القبض

  
 يد الراهن فإن كان عند النزاع يف يد املرهتن فكذلك والقول فيه ايضا قول الراهن ايضا إذ األصل عدمه إذا كان يف

  القول قوله إن قال غصبتنية وفيه وجه بعيد 
  وأن قال أعرتكه أو أكريتكه أو أودعتكه فوجهان 

  ووجه الفرق أنه أقر بقبض مأذون فيه وجيريان الرهن وهو يدعي صرفه عن جهة الرهن فالظاهر خالفه 
لبائع أعرتك املبيع بعد قبض املبيع عن جهة البيع وقال البائع بل هو حمبوس بأصل وكذا اخلالف إذا قال املشتري ل

  الثمن وحق احلبس ال يبطل باإلعارة 
ولو اتفقا على أن الراهن أذن يف القبض وقال الراهن مل نقبض بعد فإن كان يف يده فالقول قوله وإن كان يف يد 

  املرهتن فهو املصدق به 
الراهن باإلقباض بعد إنكاره فقال كذب الشهود مليلتفت اليه فلو شهدوا على إقراره فقال فرع لو قامت بينة على 

  صدقوا لكين كذبت يف اإلقرار فيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه ال يقبل كما لو أقر يف جملس القضاء مث رجع 

  و الثاين يقبل ألنه ممكن فليتمكن من حتليف اخلصم على نفي العلم بذلك 
االعدل أنه قال غلطت لوصول كتاب وكيل يل أو أشهدت على الرسم يف القبالة قبل التحقيق  و الثالث وهو

  فيسمع حىت حيلف اخلصم و إن قال كذبت عمدا فال يسمع 

  النزاع الثالث يف اجلناية

  
ن و إن أن جىن على املرهون و اعترف اجلاين و صدقه الراهن دون املرهتن غرمه للراهن و مل يتعلق باالرش حق املرهت



  صدقه املرهتن دون الراهن غرم للمرهتن 
فإن قضى الراهن دينه من موضع آخر أنفك الرهن و بقي هذا ماال ال يدعيه أحد لنفسه فهو لبيت املال أو يرد على 

  اجلاين فيه خالف 
  أما إذا جىن املرهون و اعترف به املرهتن فالقول قول الراهن 

يكن للمجين عليه إخراج الثمن من يد املرهتن مؤاخذة له بقوله ألن حق اجملين عليه  و إذا بيع العبد يف دين املرهتن مل
  ال يتعلق بالثمن إن صح البيع و إن بطل فكمثل آلن الثمن للمشتري ال للمرهتن و الراهن 

با أو معتقا ففي أما إذا أعترف به الراهن دون املرهتن أو قال الراهن ابتداء رهنته بعد اجلناية املستغرقة أو كان مغصو
قبول إقراره ثالثة أقوال كما يف العتق إذا تعارض قيام امللك و انتفاء التهمة مع تعلق حق املرهتن و جيرى هذا 

  اخلالف يف العبد املستأجر
  و الصحيح أنه ال جيري يف املبيع إذا قال كنت أعتقته قبل البيع إذ ال ملك يف احلال 

  تكن اجلناية مستغرقة ألن التهمة قائمة التفريع والصحيح أنه ال جيري فيه إذا مل 
ان قلنا ال يقبل اقراره فيحلف املرهتن على نفي العلم فإن حلف فهل يغرم الراهن للمجين عليه ينبين على قويل الغرم 

  باحليلوله وإن نكل فترد اليمني على اجملين عليه أو الراهن فيه قوالن 
حق عليه و مل يغرم الراهن للمرهتن ألنه أبطل حق نفسه بنكوله و إن نكل إن قلنا على اجملين عليه فإن حلف است

  فات املرهتن به و مل يغرم الراهن للمجين عليه شيئا ألنه أبطل حق نفسه بنكوله 
و إن قلنا ترد على الراهن فإن حلف سلم للمجين عليه و إن نكل فهل للمجين عليه أن حيلف له و يقول ليس لك 

  ولك فيهقوالن أن تبطل حقي بنك
  ووجه املنع أن ميني الرد قد انتهت هنايتها بنكول املردود عليه أعين الرهن 

  وإن قلنا يقبل إقراره فهل للمرهتن حتليفه وجهان 
  ووجه املنع انه أقر على ملك نفسه 

فيه الرهن إن كان  فإن قلنا ال حيلف فقد تبينا بطالن الرهن تصديقا له فليس للمرهتن إال اخليار يف البيع الذي شرط
  قد شرط 

  وكذلك إن قلنا إنه حيلف فحلف وإن نكل املقر حلف املرهتن ويف نتيجة حلفه قوالن أحدمها تقرير العبد يف يده 
  والثاين أن يغرم له الراهن 

ته فيه فإن قلنا بالغرم فهل يثبت له خيار الفسخ يف البيع املشروط فيه ومل يسلم عني العبد املشروط وإمنا يسلم قيم
  وجهان 

ووجه منع اخليار أنه جيعل بإقراره متلفا بعد اإلقباض وغارما وذلك ال يوجب اخليار فإن قيل فلو أقر الراهن 
  باالستيالد

قلنا يثبت حرية الولد و النسب ويف أميه الولد ما ذكرناه يف العتق و زيد هاهنا أمر و هو أهنا لو أتت بولد ألقل من 
كان كدعوى العتق قبل الرهن و إن كان ألكثر فال ألنه حيتمل تراخيه عن الرهن فال  ستة أشهر من وقت الرهن

  يقبل فهو كما لو أعترف باستيالد متراخ فإن قلنا ال ينفذ أستيالده إذا صدق فال كالم 
ممنوع من  و إن قلنا ينفذ ففي اقراره وجهان مأخذه إقرار املبذر بإتالف أو طالق ألنه أقر مبا ينفذ لو أنشأه ولكنه

  إنشائه شرعا 



  النزاع الرابع فيما يفك الرهن

  
  وفيه أربعة فروع 

األول إذا كان املرهتن أذن يف بيع الرهن و باع الراهن ورجع املرهتن و ادعى أنه رجع قبل بيعه و قال الراهن بل 
لبيلبع فيبقى أن رجعت بعد البيع فاألظهر أن القول قوله فإن األصل عدم الرجوع و يعارضه أن األصل عدم ا

  األصل استمرار الرهن 
  و قيل إن القول قول الراهن إذ املرهتن أعترف باإلذن و البيع ويدع رجوعا سابقا واألصل عدمه 

الثاين لو سلم إىل املرهتن ألفا به رهن و له على الراهن ألف آخر ال رهن به فتنازعا و قال الراهن سلمته عن جهة 
نه خيتلف بنيته و هو أعرف به و العربة بنيته حىت لو ظن املرهتن أنه أودعه و هو قصد الرهن فانفك فالقول قوله أل

  قضاء الدين حصل امللك دون قصد التمليك 
  ولو قال املؤدي ما قصدت شيئا فوجهان 

  أحدمها التوزيع على الدينني 
  و الثاين أنه يقال له اآلن ينبغي أن تنوي ما تريد

  جهة مستحقني إذا قبض مث اختلفوا يف اجلهة وكذا اخلالف يف الوكيل عن 
الثالث إذا باع العدل املرهون باإلذن و ادعى تسليم الثمن الة املرهتن فالقول قول املرهتن ألنه ليس أمينه إال يف 
حفظ املرهون فال يلزمه تصديقه يف الثمن الذي هو بذل املرهون و ال جيوز صرفه إيل املرهتن إال بإذن الراهن مث 

رهتن مطالبة من شاء من العدل والراهن فإن ضمن العدل مل يرجع على الراهن ألنه مظلوم بزعمه وال يرجع إال للم
  على من ظلمه 

  الرابع إذا تنازعا يف عيب املرهون أنه قدمي يثبت خيار الفسخ يف البيع املشروط فيه أم حادث 
  البائع يف مثل هذه الصورة  القول قول الراهن إذ األصل عدم العيب و لذلك كان القول قول

و لو قال املرهتن أقبضتين العصري املرهون بعد انقالبه مخرا و قال الراهن بل قبله وال فسخ لك فقوالن أحدمها أن 
  األصل بقاء احلالوة 

و الثاين أن األصل عدم القبض الصحيح و الراهن يدعيه و هذا يلتفت على أن املدعي هو الذي حيكي و سكوته و 
  ملرهتن هاهنا أو من يدعي خالف الظاهر و هو الراهن هاهنا وفيه قوالن هو ا

  و هذا تنازع باحلقيقة يرجع إيل العقد والقبض فليلحق بالقسم األول
  كتاب التفليس

  
والتفليس أن جيعل من عليه الدين مفلسا ببيع ماله ومهما التمس الغرماء احلجر عليه بديوهنم احلالة الزائدة على قدر 

  فللقاضي احلجر عليه وبيع ماله يف حقهم  ماله
  فإن قيل فلو كانت الديون مؤجلة 

  قلنا ال ألنه ال مطالبة يف احلال 
  والصحيح أن الديون املؤجلة ال حتل باحلجر على املفلس وال باجلنون وإن كانت حتل باملوت 

  فإن قيل فإن مل تكن الديون زائدة على املال 



ان ويف املقاربة للمساواة وهي ناقصة وجهان مرتبان وإن مل تقارب فال حجر عليه خبالف قلنا يف املساوية للمال وجه
  امليت فإن الورثة مينعون من التركة وإن مل يستغرق الدين نظرا للميت 

  فإن قيل فلو التمس بعض الغرماء 
  قلنا إن زاد دينه على قدر املال أجيب وإن ساوى أو قارب فعلى اخلالف

لس بنفسه دون الغرماء ففي إجابته وجهان أشبههما باحلديث أنه جياب إذ حجر رسول اهللا صلى اهللا ولو التمس املف
  عليه وسلم على معاذ بالتماسه وأبو حنيفة مل ير هذا احلجر 

ومعتمدنا حجره عليه السالم على معاذ وقول عمر رضي اهللا عنه يف خطبته أال إن أسيفع أسيفع جهنية رضي من 
بأن يقال سبق احلاج فادان معرضا فأصبح وقدرين به فمن كان عليه دين فليأتنا غدا فإنا بايعو ماله غدا دينه وأمانته 

  وقاضو دينه فمن كان له عليه دينفليحضر 
  مث دين الغرماء ينقسم إىل ما يكون عن مثن مبيع واملبيع قائم وإىل ما يكون عن غريه 

  ن مبيع أو كان ولكن املبيع هالكالقسم األول من الكتاب فيما إذا مل يكن من مث

  فالنظر يف ثالثة أحكام فيما امتنع من التصرفات باحلجر ويف بيع ماله ويف حبسه 

  احلكم األول التصرف احملجور فيه

  
  وهو كل تصرف مبتدأ يصادف املال املوجود عند ضرب احلجر 

  ففيه ثالثة قيود 
  ع جلبا بالنكاح وإزالة باخللع األول ما يصادف املال احترز به عن التصرف يف البض

ويف الدم استيقاء بالقصاص وإسقاطا بالعفو ويف النسب إثباتا باالستلحاق وإسقاطا باللعان ويف املال اجلديد 
  باجتالب باحتطاب أو احتشاش أو اهتاب أو قبول وصية أو شراء على املذهب األصح فكل ذلك ال حجر فيه 

  أو رشا قبل منه ويؤاخد منه باألرش بعد فك احلجر ال من هذا املال  وكذلك لو أقر مبا يوجب عليه قصاصا
ولو أقر يف عني مال بأنه مغصوب أو وديعة عنده ذكر الشافعي رضي اللهعنه يف القدمي قولني ووجه القبول نفي 

  التهمة وكونه أهال لإلقرار 
  سائر الغرماء أيضا لنفي التهمة وإال فال فرق فقال احملققون جيب طرد هذا يف اإلقرار بالدين حىت يقضى من املال مع 

أما ما يصادف عني املال كالعتق والبيع واهلبة والرهن والكتابة كل ذلك فاسد وال خيرج ذلك على عتق الراهن ألن 
  هذا احلجر مل ينشأ إال للمنع من مثله مقصودا فإن يف تنفيذه تضييع احلقوق 

برأ عن الدين ففي تنفيذ العتق قوالن ويف البيع قوالن مرتبان وأوىل بأن ال يقبل مث لو فضل العبد املعتق أو املبيع أو أ
  الوقف 

ووجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله وصادف حمله وكنا نظنه دافعا حلق ال سبيل إىل دفعه واآلن تبني أنه مل حيصل به 
  دفع حمذور 

من موضع آخر نفعل فإن مل جند صرفنا إليه املبيع مث املكاتب وفائدة هذا القول أنا ما دمنا جند سبيال إىل قضاء الدين 
  مث املعتق فنجعله آخرها وهذا الترتيب مستحق على هذا القول 



  القيد الثاين قولنا املال املوجود عند احلجر

  
احترزنا به عما جتدد بإرث أو باحتطاب أو وصية أو اهتاب أو شراء إذا صححنا الشراء ففي تعدي احلجر إليه 

  وجهان فمن قائل املقصود احلجر عليه يف نفسه 
  ومن قائل يقول املقصود احلجر يف املال وهذا مل يكن موجودا 

  مث إذا صححنا الشراء فهل للبائع التعلق بعني املبيع وقد أنشأ البيع يف حال احلجر واإلفالس فيه ثالثة أوجه 
  أنه إذا كان جاهال ثبت اخليار يفرق يف الثالث بني أن يعلم إفالسه أو ال يعلم والظاهر 

  فإن قلنا ال يثبت اخليار ألن هذا احلجر مل يضرب ألجله بل ضرب قبله ففي الثمن وجهان 
  أحدمها يصرب وال يضارب به فإنه دين جديد واملال ال يصرف إىل دين جديد 

يدة من مهر نكاحه وضمانه والثاين أنه يضارب ألنه أدخل يف ملكه شيئا جديدا بدينه اجلديد وسائر الديون اجلد
  وغريه ال تقضى من ماله إال ما هو من مصلحة احلجر كأجرة الكيال واحلمال فإهنا تقدم على سائر حقوق الغرماء 

  القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتني

  
منعه ألن سبب  إحدامها أنه لو اشترى به شيئا ووجد به عيبا وكانت الغبطة يف رده فله ذلك وليس للغرماء

  استحقاقه قد سبق 
ولو تعذر الرد بعيب حادث استحق األرش وال ينفذ إبراؤه كما ال ينفذ يف سائر الديون ألنه إبطال حق الغرماء ولو 

  أمكن رده ولكنه مع العيب يساوي أضعاف الثمن فليس له الرد ألنه تفويت من غري غرض 
د مث ال يطالب باألرش فإن الرد ممكن يف حقه وإمنا وقع االمتناع مع فلذلك ليس لويل الطفل يف مثل هذه الصورة الر

  اإلمكان للمصلحة 
  الثانية إذا اشترى بشرط اخليار ثالثة أيام فحجر عليه قبل مضي املدة 

  قال الشافعي رضي اهللا عنه له الفسخ واإلجازة دون الغرماء ألنه ليس مبستحدث 
  يشترط عليه رعاية الغبطة فمن األصحاب من وافق هذا اإلطالق ومل 

ومنهم من قال يفرع على أقوال امللك فحيث كان بالفسخ أو اإلجازة مزيالمللك فال جيوز إال بشرط الغبطة كما يف 
  الرد بالعيب 

وحيث يكون جالب ملك ال مزيال فال حجر عليه إذ ليس عليه االكتساب والتحصيل ومن أطلق علل بأن امللك مل 
  بتداء خبالف الرد بالعيب يثبت بعد فهو يف اال

  فرعان

  
األول أنه لو كان له على غريه دين فأنكر فرد اليمني عليه فنكل أو كان له شاهد ومل حيلف فليس للغرمي أن حيلف 

إذ ال حق له على غري من عليه الدين ونص الشافعي رضي اهللا عنه على القولني يف نكول الوارث أن الغرمي هل 



  حيلف 
  اهنا قوال ووجهه أنه ال يبطل حق الغرمي باإلبراء فكذا بالنكولفمنهم من خرج ه

ومنهم من فرق بأن الوارث ليس يدعي الدين لنفسه فهو والغرمي سواء يف أهنما يدعيان للميت وامليت عاجز وأما 
  هاهنا املستحق حي فاليمني من غري املستحق مع نكوله بعيد 

  دعوى على اإلنسان بأن للمفلس عليه حقا خبالف امليت وكذلك األصح أن الغرمي هاهنا ال يبتدئ بال
  وقال الشيخ أبو حممد إذا قلنا حيلف ال يبعد أن يدعي ابتداء به 

والثاين لو أراد من عليه الدين سفرا منعه من له دين حال ومن له دين مؤجل فال بل يالزمه إن أراد مطالبته عند 
  حلول األجل 

إىل اهلالك الذى هو سبب احللول وهو بعيد ولو طلب صاحب الدين كفيال أو  ويف سفر للغزو خالف ألن املصري
  إشهادا مل يلزمه ويف لزوم اإلشهاد وجه بعيد 

ويف مساع الدعوى بالدين املؤجل خالف وكذا بالدين احلال مع االعتراف باإلفالس وكذا بالدين على العبد وكذا 
  عرض على البيع دعوى املستولدة االستيالد على املبيع قبل أن ت

  احلكم الثاين بيع مال املفلس وقسمته

  
وللقاضي ذلك بشرط رعاية الغبطة واملصلحة فيبيع بثمن املثل وال يسلم املبيع قبل قبض الثمن ويبادر إىل بيع 

 احليوان وال يطول مدة احلجر ويبيع حبضور املفلس فهو أبعد عن التهمة ورمبا يطلع املفلس على زبون يشتري بزيادة
  وجيمع أمثان السلع ليقسم على نسبة الديون دفعة واحدة فإن مل يصربوا قسم كل ما حيصل 

وال يكلف الغرماء حجة على أن ال غرمي سواهم اكتفاء بأنه لو كان لظهر مع استفاضة احلجر فلو ظهر غرمي بدين 
  قدمي مل ينقض القسمة بل رجع على كل غرمي مبا يقتضيه التوزيع 

ستحقا رجع املشتري بالثمن على الغرماء وتقدم مبقداره ال بطريق املضاربة فإن بيع ماله من ولو خرج مبيع م
  مصلحة احلجر وال يرغب الناس فيه ما مل يثقوا بضمان الدرك على الكمال 

مث ال يبيع مجيع ماله بل ينفق عليه مدة احلجر وعلى زوجته وأقاربه ويترك له عند البيع نفقة يومه وكذا لزوجته 
وأقاربه ومل يلحق باملعسر يف إسقاط نفقة القريب عنه يف هذا اليوم ويترك له دست ثوب يليق مبنصبه حىت الطيلسان 

  واخلف إن كان حطه عنه خيرق مروءته 
وكذلك لو مات قدم تكفينه وجتهيزة فإنه حاجة وقته مث يقتصر على ثوب واحد أم ال بدل له من ثالثة أثواب فيه 

  جلنائزخالف ذكرناه يف ا
  واملذهب أنه يباع مسكنه وخادمه ونص يف الكفارات على أنه يعدل إىل الصوم 

  وإن وجد خادما ومسكنا فقيل يطرد القولني نقال وخترجيا 
  وقيل بالفرق من حيث إن حق اهللا مبين على املساهلة وأن الكفارة هلا بدل 

يف املسكن وما يترك له إذا كان موجودا يف يده وقيل أيضا يباع اخلادم دون املسكن مث يقتصر على ما يليق به 
  يشترى له إذا مل يكن مث ال يستكسب يف أداء الديون بإجارته خالفا ألمحد بن حنبل رمحه اهللا 

  وقال مالك إذا كان مثله يؤاجر نفسه كلف ذلك 



  ويف إجارة مستولدته وجهان وكذا إجارة ما وقف عليه 
  الوفاء بتمام الديون ألن ذلك ال مرد له  فإن قلنا يفعل ذلك فاحلجر يدوم إىل

مث إذا اعترف الغرماء بأن ال مال له سوى ما قسم فهل ينفك احلجر أم حيتاج إىل فك القاضي خيفة غرمي آخر يظهر 
  فيه وجهان 

ه وكذا اخلالف لو تطابقوا على رفع احلجر عنه ومنه يتشعب خالف يف أنه لو مليكن له إال غرمي واحد فباع ماله من
  بالدين الذى عليه 

  قال صاحب التلخيص يصح إذا حلق ال يعدومها وفيه رفع احلجر بسقوط الدين 
  وقال أبو زيد ال يصح فرمبا يكون له غرمي آخر 

قال الشيخ أبو علي لو باع بإذن الغرمي من أجنيب أو باعه من الغرمي ال بالدين مل يصح وفاقا ألنه ليس فيه رفع 
  احلجر 

  مني حيتمل أن يقال يصح إذ احلق ال يعدومها قال إمام احلر

  احلكم الثالث حبسه إىل ثبوت إعساره

  
فإذا قسم ما وجد من ماله وبقي بعض الدين أو ادعى على من ال مال له ظاهرا واعترف فيحبس فإن ظهر للقاضي 

نة على اإلعسار خلي يف احلال عناده يف إخفاء املال يترقى إىل تعزيره مبا ال يزيد يف كل نوبة على احلد فإن أقام بي
  وأنظر إىل ميسرة 

وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال تسمع بينة اإلعسار إال بعد مضي أربعني يوما أو شهرين يف رواية مث ليشهد من خيرب 
بواطن أحواله فإنه يشهد على النفي فإذا قال الشاهد خربت بواطن أحواله كفى ذلك فإنه عدل فيصدق فيه كما يف 

  لشهادة وكذا الشهادة على أن ال وارث سوى احلاضر أصل ا
مث للغرمي أن حيلفه مع الشاهد فلعل له ماال ال يطلع الشاهد عليه فإن قال لست أطلب ميينه مل حيلف وإن سكت 

  فالقاضي هل حيلفه مث خيليه مناحلبس أو خيليه دون التحليف فيه وجهان 
ذا عجز عن إقامة بينة اإلعسار فإن عهد له من قبل يسار فال يغنيه فمن قال حيلفه جعل ذلك من أدب القضاء وأما إ

  إال البينة وإن مل يعهد قط موسرا فثالثة أوجه 
  أحدها القول قوله إذ األصل الفقر واليسار طارئ 

  والثاين ال إذ الغالب على احلر القدرة 
  درة وإال فالقول قوله والثالث أن الدين إن لزمه باختياره فالظاهر أنه مل يلتزم إال مع الق

  التفريع إن قلنا القول قوله فيقبل ميينه على البدار وكان حيتمل هاهنا توقف كما قال أبو حنيفة يف الشهود 
وإن قلنا ال يقبل فلو كان غريبا فتخليد احلبس عليه إضرار فللقاضي أن يوكل به شاهدين يستخربان عن منشئه 

  يف إعساره بقرينة حاله فيشهدان على اإلعسارومولده ومنقلبه وحيصل هلما غلبة ظن 
  فرع يف حبس الوالدين يف دين الولد وجهان 

أحدمها املنع ألنه تعذيب وعقوبة والولد ال يستحق عقوبة على والديه وهذا ضعيف ألن املقصود منه اإلرهاق إىل 
  ار ويعجز عن استيفائه قضاء احلق ومنعه يؤدي إىل أن يعترف الوالد بالدين وميتنع عن األداء مع اليس



  فإن قيل يالزم إىل أن يؤدي 
قلنا إن مل مينع عن تردده يف حاجاته مع املالزمة فهو تعذيب للمالزم وال جيدي شيئا وإن منع من التردد إىل أن 

  يقضي الدين فال معىن للحبس إال هذا والسجان هو املالزم 

  من أمثان السلع وهي قائمة القسم الثاين من الكتاب فيما إذا كانت الديون الزمة

  
فللبائع الرجوع يف عني متاعه لقوله صلى اهللا عليه وسلم من مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده 

  بعينه 
  وقال أبو حنيفة ال يثبت الرجوع 

فالس وضبط املذهب أن يقدر استيفاء كمال العوض احلال املستحق يف معاوضة حمضة سابقة على احلجر بسبب إ
  املستحق عليه يثبت الرجوع على الفور إىل عني املعوض إذا كان قائما حباله

  والضبط مقيد بقيود ال بد من بياهنا 
القيد األول التعذر وهو مؤثر فإنه لو قدر على استيفاء كمال الثمن بعد اإلفالس لتجدد مال أو لكون املال مساويا 

  للديون فال رجوع له 
ام الثمن بعد اإلفالس فنحن نقدمك به ثبت الرجوع ألنه رمبا ال يتقلد منهم وحيذر ظهور ولو قال الغرماء خذ مت

  غرمي آخر ال يرضى به فالتعذر حاصل 
أما احلال فقد احترزنا به عن املؤجل فال رجوع به إذ الرجوع ينبين على تعذر الثمن والتعذر ينبين على توجه 

  الطلب ومل يتوجه الطلب 
ت الفسخ ولكن يقرر املبيع وتوقف إىل أن حيل األجل فيسلم إليه وال يفتقر إىل استئناف حجر ومنهم من قال يثب

  بسببه 
  وفيه وجه آخر أن الدين حيل بالفلس كما حيل باملوت واجلنون فهو كالديون احلالة وهو بعيد 

يتفق الصرف إليهم ففي  مث إذا قلنا ال فسخ فلو صرف املبيع إىل حقوق الغرماء فال كالم وإن حل األجل قبل أن
  ثبوت خيار الفسخ اآلن وجهان واألصح ثبوته كما لو حل قبل احلجر

ويف الفسخ بعد احلجر إذا حل الدين قبل احلجر وجه ضعيف أنه ال يثبت من حيث إن البيع مل يقتض حبس املبيع 
  إذا كان الثمن مؤجال يف العقد 

ن النكاح واخللع والصلح عن الدم فإن تعذر العوض فيه ال يوجب أما قولنا املستحق يف معاوضة حمضة احترزنا به ع
  الفسخ وجوبنا به اإلجارة والسلم 

فإذا تعذر املسلم فيه بإفالس املسلم إليه رجع املسلم إىل رأس املال إن كان باقيا بعينه وإال ضارب بقيمة املسلم فيه 
  تياض غري ممكن عنه فما يسلم له بالقسمة يشتري به جنس حقه ويسلم إليه إذ االع

فلو سلم إليه مائة درهم فصار يوجد املسلم فيه بكماله بعشرة الخنفاض األسعار فعلى وجه يشترى له بالعشرة 
  كمال حقه والباقي يسترد 

وعلى وجه ال يسلم له كمال حقه كما مل يسلم للباقني فيقدر كأن القيمة كانت كذلك يف حال القسمة فما يفضل 
  اقني وهو القياس منه يرد إىل الب



ويف اإلجارة إذا أفلس املكتري باألجرة فمصادفة املكري عني الدار أو الدابة املكراة كمصادفته عني ملكه فيفسخ 
  العقد فيه ألن حمل املنفعة قائم مقام املنفعة

  وفيه وجه أن املنفعة ليس عينا حىت يقال وجد عني متاعه وهو ضعيف 
اء الطريق حيث أفلس فال يضيعه بل ينقله إىل مأمن بأجرة املثل ويقدم هبا على مث إن كان مكتري الدابة يف أثن

  الغرماء وال يلزمه النقل إىل مقصده 
وكذلك لو كان أرضا فزرعها فليس له قلع زرعه بل يبقى الزرع بأجرة املثل ويقدم هبا على الغرماء ألن فيه 

رض ورجع فيها بعد زراعة املشتري فإنه يلزمه تبقية مصلحة مال الغرماء وهو الزرع وليس هو كما لو باع األ
  الزرع بغري أجرة ألن املنفعة غري مقصودة يف البيع خبالف اإلجارة 

  وفيه أيضا وجه منقول عن ابن سريج أنه يطالب باألجرة كما لو بقي الغراس والبناء 
ستويف املنفعة فإن حقه تعلق بالعني فيتقدم أما إذا أفلس املكري واإلجارة واردة على عني الدابة أو الدار فاملكري ي

به وال يتراخى عن املرهتن مث يباع يف حق الغرماء يف احلال إذا قلنا اإلجارة ال متنع البيع وإن قلنا متنع فيؤخر بيعه 
  كما يؤخر بيع املرهون 

ينها أو املضاربة بقيمة املنفعة وأما إذا أورد اإلجارة يف الدواب على الذمة فليس له إال الرجوع إىل األجرة إن قام بع
فإن كانت املنفعة ال تتجزأ كالقصارة يف ثوب واحد وكاحلمل إىل بلد يؤدي تقطيعه إىل أن يبقى يف الطريقضائعا فله 

  الفسخ هبذا العذر ليضارب باألجرة 
س احملجور عليه يف أما قولنا سابقة على احلجر احترزنا به عما جيري سبب لزومه بعد احلجر كما إذا باع من املفل

  أنه هل يتعلق بعني متاعه وقد ذكرنا ذلك 
وكذلك لو أفلس املكري والدار يف يد املكتري فاهندمت ثبت له الرجوع إىل األجرة وهل يزاحم به الغرماء فيه 

  وجهان 
  منهم من قال ال فإنه دين جديد 

  ومنهم من قال بلى ألنه سببه سابق وهو اإلجارة 
ة بعبد فتلفت اجلارية يف يد املفلس احملجور فرد بائعها العبد بعيب فله طلب قيمة اجلارية قطعا وكذلك لو باع جاري

ألنه أدخل يف مقابلتها عبدا يف يد الغرماء ولكن هل يتقدم بالقيمة أم يضارب هبا ذكر القاضي وجهني واألصح 
  املضاربة 

مع القدرة فذاك ال يثبت الرجوع ألن السلطان قادر  أما قولنا بسبب إفالس املستحق عليه احترزنا به عن االمتناع
  على استيفائه فليس التعذر حمققا 

وفيه وجه آخر أنه يثبت ولو كان بانقطاع جنس الثمن فإن جوزنا االعتياض عنه فال تعذر وإن منعنا فيثبت الرجوع 
  وع إىل رأس املالألنه تعذر حمقق فكان يف معىن اإلفالس وهو كانقطاع املسلم فيه فإنه يثبت الرج

  أما قولنا إنه يثبت الرجوع على الفور احترزنا فيه عن التأخري وفيه وجهان 
  أحدمها أنه يبطل به كالرد بالعيب فإنه لدفع ضرار 

والثاين أنه على التراخي ألنه نتيجة توجه الطلب بالثمن فما دام الطلب قائما كان الرجوع ثابتا كمطالبة املرأة يف 
  الق اإليالء بالط

أما قولنا إذا كان قائما احترزنا به عن اهلالك واخلارج عن ملكه فإن تعذر الرجوع فيه فال يبقى إال املضاربة بالثمن 



ألنه ال فائدة يف الفسخ إذ لو أمكن تقدميه بالقيمة لقدم بالثمن وإذا مل يكن بد من املضاربة فالثمن أوىل ما يضارب 
  به 

قيمة زائدة على الثمن فله الفسخ ليضارب هبا أما إذا زال امللك مث عاد فهو مبين وفيه وجه آخر أنه إذا كانت ال
  على القولني يف أنه كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد 

وإذا تعلق باملبيع حق الزم كالرهن والكتابة فهو كفوات العني ولكن لو كان فزال فال أثر ملا مضى فهو يف احلال 
  واجد عني ماله 

  اله احترزنا به عن تغري املبيع وهو منقسم إىل التغري بالنقصان وإىل التغري بالزيادة أما قولنا حب
  أما النقصان فينقسم إىل نقصان صفة ونقصان عني

أما نقصان الصفة إن حصل بآفة مساوية فالبائع إما أن يقنع بعيبه أو يضارب مع الغرماء بالثمن كما لو تعيب املبيع 
  يف يد البائع قبل القبض 

وإن تعيب جبناية أجنيب فريجع إىل الباقي فيضارب بقسطه من الثمن وال يطالب باألرش إذ رمبا يكون األرض مثل 
  القيمة بأن يكون اجلاين قد قطع يديه فغرم كمال قيمته وذلك يعترب يف حق املشتري دون البائع 

  وإن كان جبناية املشتري فطريقان منهم من قال جنايته كجناية األجنيب 
  ومنهم من قال بل كاآلفة السماوية 

أما النقصان بفوات البعض كما لو تلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوي فالنص أنه يرجع إىل الباقي ويضارب 
  بثمن التالف 

  وقيل إنه إن أراد الرجوع فليأخذ الباقي بكل الثمن احترازا عن تفريق الصفقة 
  أحد العبدين وقيمتهما على التساويولو باع عبدين مبائة وقبض مخسني وتلف 

  فالنص أنه يرجع إىل الباقي وحيصر املقبوض يف التالف 
وفيه قول خمرج أنا نشيع فنقول يرجع إىل نصف العبد الباقي ويضارب بنصف مثن التالف وما قبض موزع عليهما 

  مجيعا 

  فرع

  
طال ورجعت القيمة إىل سبعة دراهم فهو اشترى بعشرة دراهم عشرة أرطال زيتا وأغاله حىت عاد إىل مثانية أر

  نقصان صفة لزوال الثقل أو نقصان عني لفوات بعض املعقود عليه فيه وجهان 
  أما التغري بالزيادة فالزيادة تنقسم إىل ما حصلت من عينه وإىل ما اتصل به من خارج 
ويسلم ذلك جمانا للبائع وال  أما احلاصل من عينه فما هو متصل من كل وجه كالسمن وكرب الشجرة فال حكم هلا

  أثر للزيادة املتصلة إال يف الصداق 
واملنفصلة من كل وجه كالولد املنفصل و الثمرة املنفصلة ال أثر هلا أيضا بل تسلم للمشتري ويرجع البائع إىل 

  األصل 
نقلب خال خالف أنه ويف البذر إذا زرعه املشتري حىت نبت والبيض إذا تفرخ يف يده والعصري إذاانقلب مخرا مث ا

  جيعل كزيادة عينية كما يف الغصب أم جيعل موجودا متجددا ويقال املبيع قد عدم وهذا غريه 



أما الزيادة املتصلة من وجه دون وجه فهو احلمل فإن كان جمتنا عند البيع والرجوع التحق بالسمن وإن كان جمتنا 
  حالة البيعة منفصال حالة الرجوع فقوالن 

  يسلم للمشتري ألهنا زيادة حدثت باالنفصال وال حكم لوجوده قبله أحدمها أنه 
والثاين أن احلمل كان موجودا وإمنا االنفصال منو وتغري حال وإن كان حائال عند البيع وحامال عند الرجوع 

  فالظاهر أن احلمل يتبع يف الرجوع كما يف البيع 
على ملكه والثمرة ما دامت غري مؤبرة فهي كاحلمل اجملنت  وفيه وجه أنه يبقى على ملك املشتري ألنه زيادة حادثة

  ولكن الثمرة أوىل بأن يعطى هلا حكم االستقالل 

  فروع أربعة

  
  األول إذا كان الولد منفصال ففي رجوعه يف األم دون الولد تفريق بينهما ففيه وجهان 

 عني األم فإن مل يبذل فهو كالفاقد عني ماله إذ أحدمها أنه خمري بني املضاربة بالثمن أو أن يبذل قيمة الولد لريجع يف
  تعلق به حق الزم للولد ليس ميكنه قطعه عنه

  والثاين أنه ال جيعل به فاقدا بل تباع األم والولد وخيصص بقيمة األم 
األصل  الثاين إذا قال البائع رجعت يف األشجار املبيعة قبل التأبري فرجع الثمار إيل وكذبه املفلس فالقول قوله إذ

استمرار ملك املفلس فإن صدقه الغرماء مل يقبل قوهلم على املفلس وللمفلس أن يأخذ الثمار وجيربهم على القبول 
  من جهة دينه 

فإن أبوا وزعموا أنه حرام مل ميكنوا منه بل عليهم القبول أو اإلبراء مث إن قبلوا فللبائع االسترداد منهم مؤاخذة هلم 
  محل إليه العبد النجوم يف الكتابة فقال هو مغصوب ألن قوله ال يقبل على املكاتب  بقوهلم وكذا السيد إذا

  فلو قالوا أخذنا حقوقنا فله اإلجبار ليعجل فك احلجر عن نفسه فله فيه غرض 
  فإن قالوا فككنا احلجر وقلنا إنه ينفك بفكهم فينبين على أن مستحق الدين هل جيرب على القبول 

  به البعض فتصرف الثمرة إىل من صدق املفلس كيال يؤدي إىل الضرر فإن هذا ممكن ولو صدقه البعض وكذ
فلو كان للمصدق ألف وقد أخذ الثمرة خبمسمائة وللمكذب أيضا ألف وقد بقي من املال مخسمائة فالصحيح أنه 

  يقسم بينهما أثالثا 
  له بزعمك فأساويك وهو ضعيف وفيه وجه أن املصدق يقول ما أخذته فهو حرام بزعمك علي فألفي باق كما

الثالث إذا بقي الثمار للمشتري فليس للبائع منعه من اإلبقاء إىل أوان اجلذاذ فكذا ال يقلع زرعه فلو قال املفلس 
أقلعه ألقضي ديين مبا يشتري به وأفك احلجر عن نفسي فله ذلك ألنه غرض صحيح وإن كان احلجر ال ينفك فهو 

  ري فائدةممنوع ألنه إضاعة مال من غ
الرابع أنه إذا كان الرجوع يقتضي عود الثمار إليه ولكن كانت الثمار قد تلفت فريجع حبصة الثمار من الثمن 

مضاربة ويرجع يف عني الشجرة وتعرف حصته بالتوزيع على القيمة ويعترب يف الثمرة أقل القيمة يف يوم العقد إىل 
قد أقل فلم يدخل ما تناوله العقد يف ضمانه وإن كان أكثر فهو القبض تقليال للواجب عليه فإنه إن كان يوم الع

  زيادة على ملكه 
ويف الشجرة وجهان أحدمها أنه يعترب أكثر القيمتني من العقد إىل القبض ألن فيه أيضا تقليل الواجب على املشتري 



  وعليه ما سبق 
أقل فما زاد بعده عاد إليه بعود الشجرة فهي والثاين ذكره القاضي أنه يعترب األقل ألنه إن كان قيمة يوم العقد 

زيادة متصلة تسلم له جمانا فال حيتسب عليه وللزيادة املتصلة مراتب إن تلفت ال يطلب البائع قيمتها وإن بقيت فاز 
  هبا البائع جمانا وال يطالب بقيمته وإن كان بتقدير قيمته ختتلف قيمة غريه فهل حيتسب عليه فيه هذا اخلالف 

  لزيادة املتصلة باملبيع من خارج فثالثة أقسام عني حمض وأثر حمض وما هو عني من وجه ووصف من وجهأما ا
أما العني احملض هو أن يبين يف األرض أو يغرس فيها ففيه ثالثة أقوال أحدها أن املتغري به كاملفقود إذ يؤدي رجوعه 

  إىل اإلضرار باملشتري 
  يرجع فيه بل يباع ويفوز بقيمة األرض دون البناء والغراس والثاين أنه واجد عني ماله ولكن ال 

واألصح هو الثالث أنه يرجع يف عني األرض ويتخري يف الغراس بني أن يتملك ببدل أو ينقض ويغرم األرش أو يبقي 
  بأجرة ورأيه يف التعيني متبع 

كيلة من عنده فإن كان ما عنده أردأ أو هذا إذا كانت الزيادة قابلة للتمييز فإن مل تقبل كما لو خلط مكيلة زيت مب
  من جنسه فالبائع يرجع إىل مكيله ويقسم بينهما فإن نقص وصفه فهو عيب حصل بفعل املشتري 

  وإن كان ما عنده أجود فقوالن أحدمها الرجوع كالصورة األوىل 
  والثاين هو فاقد ألن يف رجوعه إضرارا باملشتري أو تناقضا يف كيفية الرجوع 

  صحاب من طرد قوال يف منع الرجوع يف اخللط باجلنس وهو خالف النصومن األ
  فإن قلنا يرجع فقوالن 

  أحدمها أنه يباع اجلميع ويوزع عليهما على نسبة قيمة ملكيهما 
والثاين أنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة حىت أنه لو كان مكيلة البائع تساوي درمها ومكيلة املشتري 

فللمشتري مكيلة وثلث وللبائع ثلثا مكيلة وهذا فيه حمظور من باب الربا ويف البيع اعتراف بالعجز تساوي درمهني 
  عن الرجوع عن العني 

  وطرد ابن سريج القولني يف تفصيل الرجوع يف اخللط باألردأ 
سريج يسوي  وكان الشافعي رضي اهللا عن مييل إىل صيانة جانب املشتري وال يبايل بنقصان يف جانب البائع وابن

  بينهما 
  وإن خلط الزيت بالشريج فالصحيح أنه فاقد عني ملكه ألنه انقلب اجلنس به 

القسم الثاين ما هو وصف من وجه وعني من وجه كما لو صبغ الثوب بصبغ من عنده فإن مل يزد يف قيمة الثوب 
قيمة الصبغ درمها وقيمة الثوب  فإن البائع يرجع بالثوب وإن زادت القيمة فهو شريك بالقدر الذى زاد فإن كان

عشرة فصار بالصبغ يساوي مخسة عشر فللمشتري منه قدر درهم وللبائع منه قدر عشرة واألربعة حصلت بالصنعة 
  على الثوب ال على الصبغ ألن الصبغ تبعفينبين على أن الصنعة يسلك هبا مسلك األثر أم العني كما سيأيت 

  طحن احلنطة وراض الدابة وقصر الثوب وعلم العبد حرفة ففيه قوالن القسم الثالث األثر احملض كما لو 
  أحدمها أن له حكم العني كما يف الصبغ وقد سبق حكمه 

والثاين أنه أثر ال قيمة له كما إذا صدر من الغاصب يف املغصوب خبالف الصبغ فإنه عني والفرق ظاهر من حيث إن 
ه ببذل املال فكان متقوما وفعل الغاصب عدوان ال يتقوم خبالف عمل املشتري حمترم وقد حصل وصفا يستأجر علي

  صبغه 



فعلى هذا جنعل القصارة كالصبغ ويوزع الثمن عند بيع الثوب عليهما باعتبار قيمتهما وإن تضاعفت القيمة 
  فيضاعف حق كل واحد منهما وإن ارتفع قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع دون املشتري 

و استأجر أجريا للقصارة وأفلس قبل أداء األجرة والثوب باق فإن قلنا إن القصارة أثر فليس لألجري إال فرع ل
  املضاربة وإن قلنا إنه عني فله حق حبس الثوب 

فإن كان قيمة الثوب عشرة وقيمة القصارة مخسة واألجرة درهم فيختص البائع بعشرة واألجري بدرهم ويصرف 
  ءأربعة إىل سائر الغرما

ولو كانت األجرة مخسة وقيمة القصارة درمها فإن البائع خيتص بعشرة وصرف الدرهم الزائد إىل األجري وله 
املضاربة باألربعة الباقية هكذا نص الشافعي رضي اهللا عنه ومل حيكم بأن األجري وجد عني متاعه وهو القصارة 

  فيفسخ ويقنع هبا زادت القيمة أو نقصت 
بذلك طردا لقياس تنزيله منزلة العني من كل وجه وهو خالف النص فإنه ال ميكن إحلاقه ومن األصحاب من قضى 

بالعني من كل وجه ولكن مل ير الشافعي رضي اهللا عنه تعطيل حق املشتري وحملصله أيضا حق حبس ووثيقة فيه وهو 
  األجري فأما أن جنعل عني سلعة حىت يفسخ العقد فيها فهو بعيد

  كتاب احلجر
  

احلجر مخسة الصىب واجلنون والرق والفلس وقد ذكرناها والتبذير وهو عبارة عن الفسق مع صرف املال إىل أسباب 
  وجه ليس فيه غرض صحيح ديين أو دنيوي 

  وأبو حنيفة رمحه اهللا خالفنا يف هذا احلجر ويف حجر املفلس وفيه فصالن 

  الفصل األول يف السبب

  
  البلوغ  وهو يتصل تارة بالصيب وتارة يطرأ بعد

فإن اتصل بالصيب بأن بلغ الصيب غري رشيد اطرد حجر الصيب ويكفي لدوام احلجر أحد املعنيني وهو الفسق أو 
  } فإن آنستم منهم رشدا { اإلسراف يف املال ألن كل واحد ينايف اسم الرشد وقد قال اهللا تعاىل 
بذير بأن كان يصرف املال إىل ملذ األطعمة على وإن طرأ بعد أن بلغ رشيدا فال بد من جمموع األمرين فإن طرأ الت

  وجه ال يليق به اقتضى احلجر 
  مث يف عود احلجر أو احلاجة إىل إعادة القاضي وجهان أظهرمها احلاجة إىل اإلعادة فإنه يدرك بضرب من االجتهاد 

 يليق به ففي اقتضائه ولو طرأ جمرد الفسق أو جمرد التبذير بأن كان يصرف املال إىل مالذ األطعمة على وجه ال
  احلجر وجهان 

واملذهب أنه ال يقتضيهبخالف ما لو اتصل بالصيب ألن احلجر مث مستيقن فال يرفع إال بيقني وال يتيقن الرشد مع 
  الفسق واإلطالق هاهنا مستيقن فال يعاد احلجر إال بيقني 

   وليس من اإلسراف أوال صرف املال إىل وجوه اخلريات فال سرف يف اخلري
  مث ويل املبذر واجملنون أبوه أو جده إن اتصل اجلنون والتبذير بالصيب وإن عاد بعد زوال والية الويل فوجهان 

  أحدمها أنه من كان يف حالة الصغر 



  والثاين أنه القاضي ألنه صار مستقال بنفسه فلم يكن تبعا ألصله 
  ومهما عرف رشده قبل البلوغ فبلغ انفك احلجر مبجرد البلوغ 

  أسباب البلوغ أربعة و
  األول السن وهو مخس عشرة سنة يف الغالم واجلارية

  وقال أبو حنيفة مثان عشرة سنة ويف رواية اقتصر يف اجلارية على سبع عشرة سنة 
ومعتمدنا ما روى الدارقطين أنه قال صلى اهللا عليه وسلم إذا استكمل املولود مخس عشرة سنة كتب ماله وما عليه 

  احلدود وأقيمت عليه 
الثاين االحتالم ويصدق فيه الصيب إذ ال ميكن فيه املعرفة إال بقوله ويف احتالم الصبية وجهان خلفاء خروج املاء منها 

  يف الغالب 
  فقيل أقيم احليض مقام ذلك يف حقها 

وكما إذا مث قال األصحاب إذا احتلمت وإن مل حيكم ببلوغها أمرناها باالغتسال كما نأمرها بالوضوء من احلدث 
  احتلمت بعد البلوغالثالث احليض يف حق النساء 

  الرابع نبات العانة يف حق صبيان الكفار إذ أمر عليه السالم بالكشف عن مؤتزرهم وكان يقتل من أنبت منهم 
ويف تعرف ذلك يف صبيان املسلمني خالف واألظهر أنه ال يتبع إذ هى أمارة تعلقنا هبا للعجز عن معرفة سنهم 

  مهم إال بقوهلم مث الشك أن بقول الوجه وإنبات اإلبط أبلغ يف الداللة واحتال
  وأما انفراق األرنبة وهنود الثدي وحبوحة الصوت فال تعويل عليه 

  فرع اخلنثى إذا احتلم بفرج الرجال أو حاض بفرج النساء مل حيكم ببلوغه لالحتمال فإن اجتمع األمران فوجهان
  العالمة إذ كل واحد أسقط حكم اآلخر أحدمها ال لتعارض األمر يف 

والثاين أنه األصح أنه يقضى ببلوغه ويبقى اإلشكال يف الذكورة واألنوثة وينقدح ظاهرا أن حيكم بالبلوغ بأحدمها 
  كما حنكم بالذكورة واألنوثة بأحدمها بناء على ظن غالب مث ننقض ذلك الظن إن ظهر نقيضه 

  ت وما ال ينفذالفصل الثاين فيما ينفذ من التصرفا

  
والضبط فيه أن كل ما كان ال يدخل حتت حجر الويل يف حق الصيب كالطالق والظهار واخللع واستلحاق النسب 
واإلقرار مبا يوجب القصاص أو احلد مما ال يتعلق باملال مقصودا فهو مستقل به ألنه مكلف واملتضي للحجر صيانة 

  ماله وذلك ال يتضى احلجر يف هذه التصرفات 
ما يتعلق باملال ينظر فيه فما هو يف مظنة الضرر هو مسلوب االستقالل فيه كالتربعات والبيع والشراء واإلقرار و

  بالدين 
  ولو عني له الويل تصرفا أو وكله أجنيب ففي سلب عبارته خالف والظاهر صحة عبارته كما يف الطالق وغريه 

  ل فلم يؤثر البلوغ فيه وكذلك يف العبارة املتعلقة به وقيل إنه مسلوب العبارة ألن احلجر قد اطرد يف املا
  ومنهم من قال تصح عبارته يف النكاح دون األموال وعلى العبارة خيرج قبوله اهلبة والوصية فإنه ال ضرر فيه 

  فأما تدبريه ووصيته ففيه قوالن مرتبان على الصيب وأوىل بالنفوذ 



  فروع ثالثة

  
  فيه وجهان  األول لو أقر بإتالف مال الغري

  القياس املنع كالصيب 
  والثاين أنه يقبل ألنه مكلف قادر على اإلتالف فليقدر على اإلقرار 

الثاين بيع االختبار الذى يبتلى به الصحيح فساده إن جرى قبل البلوغ وإمنا املراد االمتحان مبقدمات البيع مث مهما 
  ة إىل إنشاء الفك امتحن فبلغ انفك أيضا احلجر جملرد البلوغ من غري حاج

  ولو بلغ غري رشيد مث صار رشيدا فاألظهر أنه ينفك أيضا من غري حاجة إىل إنشاء الفك 
الثالث لو أحرم باحلج انعقد إحرامه مث إن كان عن فرض إسالمه هيأ الويل أسبابه واألمتعة من الزاد والراحلة مث فيه 

  وجهان
  أحدمها أنه كاحملصر فيتحلل 

  لس ال يتحلل إال بلقاء البيتواآلخر أنه كاملف
  كتاب الصلح 

  وفيه ثالثة أبواب 
  الباب األول يف الصحيح والفاسد

  
والصلح عن الشافعي رضي اهللا عنه ليس عقدا خمالفا للبيع أو للهبة ولكنه إن كان مبعاوضة فهو بيع يصح بلفظ 

  البيع ويصح البيع بلفظه 
  فقال ال يصح بلفظ البيع واستثىن صاحب التلخيص الصلح عن أرش اجلنايات 

واستثىن بعض األصحاب البيع ابتداء من غري تقدم خصومة فقالوا ال يصح بلفظ الصلح فال يطلق لفظ الصلح إال 
  بعد تقدم خصومه فال حيسن أن يقال لصاحب املتاع صاحلين عن متاعك على كذا 

بيع دين وجيوز أن يستعمل فيه لفظ البيع أما استثناء صاحب التلخيص فقد استدرك الشيخ أبو علي عليه وقال هو 
  إن كان معلوم القدر والصفة 

وال جيوز لفظ الصلح أيضا إن كان جمهول القدر والصفة وإن كان معلوم القدر جمهول الصفة كإبل الدية ففي جواز 
  بيعه بطريق االعتياض عنه وجهان بلفظ الصلح والبيع مجيعا 

  فاملصاحلة عنه على مال جائز وال يصح إطالق لفظ البيع فيه نعم لو قلنا موجب العمد القود احملض
وأما استثناء األصحاب وهو إطالق لفظ الصلح ابتداء أيضا خالف فيه بعض األصحاب أيضا وقالوا إنه جائز 

  فتحصلنا فيه على وجهني 
هلبة ولفظ البيع ال االستثناء الثالث أن يصاحل على بعض املدعى فالظاهر صحته ويكون هبة للبعض فيؤدي معىن ا

  حيصل به هذا الغرض فصلح احلطيطة بلفظ البيع باطل 
ومن األصحاب من حكى عنه أن الشيخ أبو علي منع هذا ألنه ينبئ عن املعاوضة أعين لفظ الصلح وال معاوضة 

  هاهنا 
س فإنه بيع كالئ هذا إذا صاحل عن عني فإن صاحل عن دين نظر فإن صاحل عن دين آخر فال بد من التسليم يف اجملل



  بكالئ وإن صاحل على عني وسلم يف اجمللس صح وإن مل يسلم فاألظهر الصحة ألنه عني 
  وفيه وجه جيري ذلك يف لفظ البيع 

وصلح احلطيطة يف الدين مبعىن اإلبراء عن البعض صحيح ولكن يف افتقاره إىل القبول خالف كما يف اإلبراء بلفظ 
  اهلبة 

على مؤجل فهو باطل ألنه وعد حمض ال يلزم ومن املؤجل على احلال وعد من اجلانب  فرع لو صاحل من ألف حال
  اآلخر وكذا من الصحيح على املكسر ومن املكسر على الصحيح

ولو صاحل من ألف صحيح على مخسمائة مكسر كان إبراء عن مخسمائة ووعدا من الباقي وكذا عن ألف حال على 
لى مخسمائة حالة أو عن ألف مكسر على مخسمائة صحيحة ففاسد ألنه نزل مخسمائة مؤجلة فإما عن ألف مؤجل ع

  عن قدر للحصول على وصف زائد فهو فاسد وال يصح نزوله إذ مل يسلم له ما طمع فيه 
ولو اعتاض عن ألفي درهم له عليه ألفا درهم ومخسني دينارا فاألصح صحته وجيعل مستوفيا لأللف معتاضا عن 

   الباقي مخسني دينارا
وفيه وجه آخر أنه مسألة مد عجوة ألن لفظ الصلح للمعاوضة هذا كله يف الصلح على اإلقرار فأما الصلح على 

  اإلنكار فهو باطل عند الشافعي رضي اهللا عنه إن جرى مع املدعى عليه على عني أخرى
  ويف صلح احلطيطة على اإلنكار وجهان 

يستدعي عوضا فإذا سلم له البعض واتفقا على أنه ملكه إذ ميلكه  ووجه الصحة أنه مبعىن اهلبة واإلبراء وذلك ليس
  بزعم املدعى عليه بكونه هبة وبزعم املدعى بكونه مستحقا مل يبق إال اخلالف يف اجلهة 

  وهذا كله إذا قال املدعى عليه صاحلين عن دعواك أو صاحلين مطلقا فلو قال بعين الدار فهو إقرار 
  فهل جيعل إقرارا ليصح الصلح على اإلقرار فوجهان الظاهر أنه ليس مبقر ولو قال صاحلين عن الدار 

  أما الصلح على اإلنكار مع األجنيب إن قال األجنيب هو مقر وأنا وكيله صح لتقار املتعاقدين 
ين وإن قال هو منكر ولكين أعرف أنك حمق وإمنا أصاحل له فوجهانينظر يف أحدمها إىل إقرار متعاطي العقد ويف الثا

  إىل من يقع العقد له 
  فإن كان املدعى دينا فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز ألنه مستقل بقضاء دين غريه دون قوله فال يؤثر إنكاره فيه 

  فرعان

  
أحدمها لو قال األجنيب أنت حمق وأنا أشتريه لنفسي فإين قادر على االنتزاع من يده ففي صحة شرائه وجهان وجه 

  ه من االنتزاع فإن ظاهر اليد يدل على أن ذلك له والعجز الشرعي كالعجز احلسي املنع أن الشرع مينع
الثاين إذا أسلم على عشرة نسوة ومات قبل البيان فاملرياث موقوف بينهن ويصح االصطالح على عني التركة 

  ويكون التفاوت فيه حمموال على املساحمة واهلبة وذلك حمتمل وإن كان جمهوال للضرورة 
  ى على غري التركة مل جيز ألن من أخذ عوضا فال بد وأن يثبت له ملك يف معوضولو جر

  الباب الثاين يف التزاحم على األمالك
  

  والنظر فيه يتعلق بالطرق واجلدار احلائل بني امللكني والسقف احلائل بني السفل والعلو 



  أما الطرق والشوارع ال يتعلق هبا االستحقاق 
ألفيت شوارع يف البالد والصحاري ومبداها يف البالد أن جيعل اإلنسان ملك نفسه  الطرق وهي املواضع الىت

  شوارع أو يتفق املالك يف األحياء على فتح أبواب الدور إىل صوب واحد 
فلو انفرد بالتصرف يف الشوارع بفتح باب إليه مل يكن جاز وكذا لو أخرج جناحا ال يضر باملارة ألن اهلواء بقي 

  احة واالختصاص باألرض للشروع فليوضع اجلناح إىل حيث ال مينع احململ مع الكنيسة على أصل اإلب
  وأبعد مبعدون فقالوا إىل أن ال مينع الرمح املنصوب يف يد فارس 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا وإن فعل ذلك فآلحاد املسلمني املنع وإنلم مينع فله االعتماد على السكوت 
  رع بنصب دكة أو غرس شجرة حيث ال يضيق على املارة فيه وجهان أما التصرف يف أرض الشوا

  قال القاضي الشوارع كاملوات فيما عدا الطروق فال مينع إال مما يبطل الطروق 
  وقال آخرون بل تعني األرض للطروق فال تصرف إىل غريه فالزقاق قد يتضايق فيؤدي إىل الضرر 

د العراقيني وهو بعيد إذ يلزم عليه أن جيوز أن يفتح إليها باب وإن مل أما السكة املنسدة األسفل فهي كالشوارع عن
  يكن وفيه ضرر حاضر وجتويزه بعيد 

  واملراوزة قالوا هو ملك مشترك بني السكان 
  ومن هو يف أعلى السكة هل هو شريك فيما دون باب داره إىل أسفل السكة 

فعلى هذا ميتنع إحداث زيادة انتفاع مل تكن إال برضاء  فيه وجهان من حيث إنه قد يدور يف مجيع السكة ألغراضه
  الشركاء فإن رضوا فهو إعارة وهلم الرجوع 

  فمن فتح بابا جديدا أو أشرع جناحا فلمن حتته االعتراض دبادة وفيمن فوقه وجهان
ان من حيث ولو سد الباب القدمي وفتح بابا جديدا أقرب إىل باب الدرب فال منع منه وإن ترك ذلك الباب فوجه

  إنه قد جيتمع الدواب والناس على الباب اآلخر فكأنه زيادة انتفاع 
وكذا اخلالف إذا فتح إىل داره باب دار أخرى مالصقة له كان باهبا إىل الشارع فإنه يكاد يكون زيادة يف االنتفاع 

  فأما فتح الكوة لالستضاءة فال منع منه 
لآلخر التصرف فيه إال بإذنه فإن استأذن يف وضع جذع عليه فليس  وأما اجلدار احلائل إن كان ملك واحد فليس

  عليه اإلجابة إن تضرر 
  وإن مل يتضرر فاجلديد أنه ال جيب وهو القياس 

والقدمي وجوبه لقوله عليه السالم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخرفال مينعن جاره من أن يضع خشبة على جداره 
  ولعله تأكيد لالستحباب 

يع إذا مل يوجب فلو رضي فهو إعارة فلو اهندم اجلدار فالظاهر انفساخ اإلعارة فيفتقر إىل إعادهتا وإن رجع قبل التفر
  االهندام فله ذلك وفائدته التسلط على النقض بشرط أن يغرم األرش إذا بىن بإذنه 
الص للمستعري فال ميكنه أن ينقص وقال القاضي فائدته املطالبة باألجرة يف املستقبل فإن الطرف اآلخر يف امللك اخل

  ذلك 
  أما اجلدار املشترك فالنظر يف االنتفاع والقسمة والعمارة 

  أما االنتفاع فال جيوز إال بعد التراضي كسائر األمالك املشتركة وأما االستناد إليه ففي املنع منه تردد ألنه عناد حمض 
 ال يتصرف كل واحد مبا يضر بصاحبه ألن األمالك أما القسمة فجائزة بالتراضي يف الطول والعرض مجيعا مث



متالصقة وال جيرب على قسمة اجلدار يف كل الطول ونصف العرض ألنه ال يسلط على االنتفاع بوضع اجلذوع وألن 
  القرعة قد خترج على نقيض املراد

اإلجبار عليه يبىن على وقال صاحب التقريب ال قرعة بل يتعني لكل واحد جانبه أما يف مجيع العرض وبعض الطول ف
  املعنيني فإن االنتفاع يتعذر لالتصال ولكن القرعة ال تتعذر 

  أما األساس فال مانع من اإلجبار على قسمته إال أمر القرعة ويف مذهب صاحب التقريب ما يدفع عسره 
  أما العمارة فإذا استرم اجلدار فهل ألحد الشريكني أن جيرب اآلخر على العمارة يف قوالن 

  أحدمها وهو القدمي بلى للمصلحة حذارا من تعطيل األمالك 
واجلديد ال ألنه رمبا يتضرر هو بصرف ماله إىل العمارة إذا كان ال يتفرغ له فالضرر متقابل فعلى هذا ليس له منع 

  الشريك إال من االستبداد بالعمارة ألنه عناد حمض 
السفل على إعادته ليبين عليه علوه وال خالف يف أن وكذا اخلالف يف أن صاحب العلو هل له أن جيرب صاحب 

  لصاحب العلو االستبداد ببناء السفل وإن كامنتصرفا يف ملك غريه دفعا للضرر 

  فروع ثالثة

  
أحدها اجلدار املشترك إن أعاده أحدمها فالنقض املشترك عاد مشتركا ولو أعاد السفل بالنقض الذى كان عاد ملكا 

  بعد أن بناه غرم له ألنه دخل يف ملكه مبنيا ولصاحب السفل أن ينتفع به لصاحب السفل فلو هدمه 
  وكذا لو أعاد صاحب العلو ينقض نفسه فال مينع صاحب السفل من السكون يف ملكه وإن أحاط به جدران غريه 

القدمي ال جيربه  وقال صاحب التقريب له أن مينعه منه إىل أن يغرم له القيمة وهذا يليق بالقول القدمي مث على القول
إال على القدر الذى خيرجه عن كونه خرابا ضائعا وللقاضي أن يستقرض عليه إن كان غائبا فالشريك لو استبد 

باالتفاق دون إذن القاضي ففي رجوعه ثالثة أوجه يفرق يف الثالث بني أن ال يكون يف البلد قاض فيكون معذورا أو 
  يكون 

دار بالنقض املشترك بشرط أن يكونثلثا امللك له يف النقض جاز فكأنه جعل سدس الثاين لو أعاد أحد الشريكني الج
  النقض أجرة له على عمله 

  ولو تعاونا وشرطا التفاوت قال األصحاب ال جيوز ألن النقص متساو والعمل متساو 
ا من النقض وفيه وجه إذ ألحدمها أن يتربع بالعمل على اآلخر ويبذل لآلخر على عمله الذى صادف ملكه عوض

  وكل ذلك جيوز بشرط أن ميلك النقض دون اجلدار فإن ذلك يؤدي إىل تعليق امللك يف العوض 
الثالث من له حق إجراء املاء يف أرض الغري فليس عليه العمارة إذا استرمت األرض وكذا إن كان من جهة املاء 

  على الظاهر من املذهب 
العلو اجللوس عليه ولصاحب السفل االستظالل به وإمنا يتصور  أما السقف احلائل بني العلو والسفل فلصاحب

  ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من غريه فيبين الغري
وقال املزين هذا البيع باطل إذ ال مبيع وإمنا هو إجارة فلبؤقت وشبه هذا باالعتياض عن اجلناح املشرع يف دار الغري 

 عنه جوز أن يباع حق امللك إذا كان مقصورا كعني امللك يف حق املمر وجمرى املاء فإنه ممنوع والشافعي رضي اهللا
  ومسيله وكذلك حق وضع اجلذوع 



  فروع

  
  األول اختلفوا يف أن هذا هل ينعقد بلفظ اإلجارة مع ما فيه من التأييد 

فية األجواف وال حاجة على الثاين جيب عليه أن يعلم موضع البناء وقدره وأن اللبنات يف اجلدار منضدة أو متجا
األظهر إىل ذكر الوزن فلو باع حق البناء على األرض فإنه ال حيتاج إىل ذكر تنضيد اللبنات أيضا ألن األرض ال 

  تتأثر به 
الثالث صاحب السفل إذا هدم السفل غرم لصاحب العلو حق البناء ومل ينفسخ ألن حكم البيع غالب على هذا 

  سترد ما غرمه إذ كان ذلك للحيلولةالعقد فإذا أعاد السفل ا
  وكذا األجري يغرم يف احلال ما يشتري به حق البناء مث يسترد عند إعادة السفل

  الباب الثالث يف التنازع
  

  وفيه مسائل مخسة 
األوىل إذا ادعى رجالن دارا يف يد ثالث زعما أهنما شريكان فيه فصدق أحدمها يسامهه املكذب يف القدر الذى 

إن ادعيا عن جهة إرث وإن ادعيا عن جهة شرائني أو هبتني أو جهتني خمتلفتني فال يساهم وإن ادعيا عن يسلم له 
  جهة شراء واحد أو هبة واحدة فوجهان 

  أحدمها ال ألن الصفقة تتعدد بتعدد املشتري 
ا مشتركا فأخذ والثاين بلى ألن العقد اقتضى امللك يف كل جزء على الشيوع فعلى هذا يلتفت ما إذا باعا عبد

  أحدمها نصيبه من الثمن هل يستبد به أم يقال كل جزء من الثمن فهو مشترك إىل القسمة 
وال خالف أن كل جزء من النجوم يف العبد املشترك إذا كوتب مشترك ألن تنجيز العتق يف نصيب أحدمها مضر 

  اآلخر 
  يبه الثانية ادعى رجل على رجلني دارا يف يدمها فأقر أحدمها ثبت نص

  فلو صاحله على مال وأراد املنكر أخذه بالشفعة فله ذلك إن تعدد جهة ملكيهما 
وإن كان عن جهة إرث فال ألنه بإنكاره كذبه يف أصل الدعوى فبطل الصلح بزعمه وبقي امللك لشريكه فهو 

  مؤاخذ بقوله وفيه وجه
  فيحكم بالشركة الثالثة إذا تنازعا جدارا حائال بني ملكهما فالظاهر أنه يف يدمها 

  فلو اتصل طرف اجلدار جبدار خالص ألحدمها اتصال ترصيف صار هو صاحب اليد 
  وكذلك لو كان على خشبة و أصل تلك اخلشبة داخل يف خالص ملك أحدمها 

ولو كان ألحدمها عليه جذوع مل تكن اليد له خالفا أليب حنيفة ألنه اختصاص بزيادة انتفاع فضاهى ما لو تنازعا 
و مها فيها وألحدمها فيها أقمشة وليس كما لو تنازعا دابة أحدمها آخذ بلجامها واآلخر راكب فإهنا يف يد دارا 

الراكب إذ ليس مث عالمة ظاهرة لالشتراك وهاهنا كون اجلدار حائال عالمة ظاهرة لالشتراك فال يغري إال بسبب 
  ظاهر 

راف الصحيحة من اللبنات يف أحد اجلانبني فال مباالة بشئ وكذلك لو كان معاقد القمط أو الطاقات املرتبة أو األط
  من ذلك 



فرع لو شهدت بينة ألحدمها مبلك اجلدار وتنازعا يف األس فاملشهود له صار صاحب اليد يف األس إذ ليس األس 
  حائال بني امللكني حىت يقال االشتراك فيه ظاهر خبالف اجلدار إذا كان عليه جذع 

  العلو والسفل يف السقف فهو بينهما ألنه حائل بني ملكيهما وهو ألحدمها أرض ولآلخر مساء الرابعة تنازع صاحب 
وذلك إذا كان ميكن إحداثه بعد بناء العلو بوضع أطراف اجلذوع عليه فيثقبة اجلدار فإن مل ميكن إال قبل بناء العلو 

تراك ففي جواز التعليق لصاحب السفل فهو متصل بالسفل اتصال ترصيف فاليد لصاحب السفل مث إذا قضينا باالش
  منه ثالثة أوجه 

  أحدها اجلواز مكافأة لصاحب العلو فإنه يستبد باجللوس عليه 
  والثاين املنع ألن ذلك القدر ضرورة يف حقه 

  والثالث أنه إذا افتقر إىل شق السقف بوتد مل جيز وإال جاز له ذلك فإنه حقيقة املكافأة على التساوي 
كان علو اخلان لواحد وسفله آلخر وتنازعا يف العرصة فإن كان املرقي يف أسفل اخلان فالعرصة يف يدمها  اخلامسة إذا

  وإن كان يف وسطه فالعرصة إىل املرقى يف يدمها وما حتته فيه وجهان وكذا لو كان يف الدهليز 
  أما إذا كان خارجا فالعرصة يف يد صاحب السفل 

يف يد صاحب العلو إال إذا كان حتته بيت لصاحب السفل ينتفع به فهو سقف له كما ولو تنازعا يف نفس املرقى فهو 
  أنه مرقى لصاحب العلو فهو يف يدمها

  كتاب الشفعة 
  وفيه ثالثة أبواب 

  الباب األول يف أركان االستحقاق
  

  وهى ثالثة املأخوذ واآلخذ واملأخوذ منه 

  الركن األول املأخوذ

  
  القسمة وهو كل عقار جيرب فيه على 

  أما قولنا عقارا احترزنا به عن املنقوالت فال شفعة فيها إذ ال يتأبد الضرار فيها فلم تكن يف معىن العقار 
  نعم يستتبع العقار اجلدران واألشجار التصاهلا هبا على التأبيد 

رة عند اآلخذ وإن مل وال يتعلق حق الشفيع بالثمار املؤبرة و سواء تأبرت بعد العقد أو حال العقد مهما كانت مؤب
  تكن مؤبرة فقوالن سواء كانت موجودة حالة العقد أو وجدت بعده إذا بقيت عند اآلخذ غري مؤبرة 

  أحدمها يأخذه الشفيع ألن ما يتبع يف العقد يتبع يف الشفعة كأغصان الشجر 
  والثاين ال ألن األغصان تبقى يف معىن الثوابت خبالف الثمار 

على القسمة احترزنا به عن احلمام والطاحونة والبئر الىت يسقى هبا النواضح إذا كانت صغرية وأما قولنا جيرب فيه 
  فال شفعة فيها إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة وتضييق املرافق وهو مناط الشفعة وألجله مل تثبت للجار

  وقال ابن سريج تثبت فيه الشفعة لضرار املداخلة على التأبيد 
  تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق فيبقى محاما فيه وطاحونة  ونعين باملنقسم ما



  وقيل املعىن أن يبقى فيه منفعة ما ولو للسكون 
  وقيل أن تبقى تلك املنفعة من غري تضايق كالدار الفيحاء وعرصة األرض 

  والوجهان بعيدان 

  فروع ثالثة

  
على القسمة ألنه تعنت من غري فائدة فال جيرب صاحب  أحدها من له يف الدار الصغرية عشرها ليس له إجبار صاحبه

  العشر على القسمة ولصاحب الكثري غرض فيه وجهان فإن منع فال شفعة من اجلانبني 
الثاين األشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض املتحلل بينهما يف ثبوت الشفعة للشريك فيها وكذا اجلدار العريض 

  إذا بيع مع األس وجهان 
  مها نعم ألنه بيع مع األرض فصار كالبائع والدارأحد

  والثاين ال ألن األرض فيه تبع واملتبوع منقول والعربة للمتبوع ال للتابع 
  الثالث دار سفلها لواحد وعلوها مشترك 

إن كان السقف لصاحب السفل فال شفعة يف العلو ألنه ال أرض له فال ثبات وإن كان السقف لشركاء العلو 
  فوجهان 

  ووجه املنع أنه ال أرض له والسقف ال ثبات له 

  الركن الثاين اآلخذ

  
وتثبت الشفعة لكل شريك يف الدار وإن كان كافرا إال إذا كانت شركته بالوقف فإن قلنا ال ميلكه املوقوف فال 

  شفعة 
  وإن قلنا ميلك فوجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف وامللك 

  قا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يثبت للجار و وإن مل يكن شريكا وال تثبت للجار وإن كان مالص
  وقيل للشافعي رضي اهللا عنه قول مثله وحكي عن ابن سريج وهو غري صحيح 

  نعم لو قضى حنفي لشفعوي به فهل حيل له باطنا فيه وجهان 

  فرع

  
مر وهو مملوك منسد األسفل فإن مل يقبل الشريك يف املمر إذا مل يكن شريكا يف الدار ال شفعة له يف الداروإذا بيع امل

  القسمة أي ال يصلح للممر بعد القسمة فال شفعة على املذهب 
وإن كان ينقسم نظر فإن كان للمشتري يف غري املأخوذ طريق آخر إىل داره سوى املمر ثبتت الشفعة وإن مل يكن 

  فثالثة أوجه 



  شفعة أحدها ال ألن فيه ضررا باملشتري يف غري املأخوذ بال
  والثاين أنه يثبت ألن حق املمر تابع 

  والثالث أنه إن أراد األخذ وجب له جتويز االختيار للمشتري مجعا بني احلقني وإن أىب ذلك فال شفعة له 

  الركن الثالث املأخوذ منه

  
  وهو كل من استفاد امللك الالزم مبعاوضة يف الشقص املشاع 

  ة فال شفعة فيها كما يف اإلرث ألنه ال عوض حىت يؤخذ به أما املعاوضة فقد احترزنا هبا عن اهلب
وقال مالك رمحه اهللا يؤخذ بقيمته وحوينا فيه الشقص إذا جعل أجرة يف إجارة أو صداقا يف نكاح أو عوضا يف خلع 

  أو كتابة أو صلح عن دم أو متعة فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله فإن الشرع قد قوم مجيع ذلك 
  رمحه اهللا ال يؤخذ إال املبيع وقال أبو حنيفة 

وقولنا مبعاوضة احترزنا به عن امللك العائد باإلقالة والرد بالعيب فإنه ال يؤخذ بالشفعة كما إذ أسقط الشفيع حىت 
باع املشتري وعاد إليه بإقالة فال يتجدد احلق ألن العائد هو ملك املشتري بذلك الشراء فليس حاصال خبروجالثمن 

  يق الرد عن ملكه على طر
  وقولنا الزم احترزنا به عن املبيع يف زمان اخليار إذا كان اخليار للبائع مل يؤخذ إذ ال سبيل إىل البائع للشفيع 

  وإن كان للمشتري وحده فطريقان 
  أحدمها أنه ال يؤخذ ألن العقد مل يستقر بعد ورمبا قلنا ال ملك له 

  عيبا فهو أوىل بالرد على البائع أو الشفيع باألخذ فيه قوالن  والثاين أنه خيرج على القولني يف أنه لو وجد به
  أحدمها الشفيع أوىل ألن حقه ثابت بالعقد وال ضرر عله إذا سلم له كمال الثمن 

  والثاين املشتري أوىل إذ ال حيق للشفيع إال بعد العقد ورمبا يكون للمشتري غرض يف عني مثنه 
  لرد ففي رده الرد وجهان فإن قلنا الشفيع أوىل فلو حضر بعد ا

فإن قلنا يرد فهو بطريق تبني البطالن أو بطريق اإلنشاء يف احلال فيه وجهان ويقرب من هذا أن الشقص املشفوع 
  إذا كان صادقا وهم الشفيع بأخذهفطلق الزوج قبل املسيس قال أبو إسحاق املروزي الزوج أوىل ألن سببه سابق 

  املشفوع بالثمن فالشفيع أوىل باألخذ من البائع بالرجوع وقال ابن احلداد لو أفلس مشتري 
  فقال األصحاب مها جوابان متناقضان ففي املسألتني للشيخني وجهان 

  فإن قلنا يف مسألة اإلفالس الشفيع أوىل فالبائع هل خيتص بالثمن فيه وجهان 
  واختيار ابن احلداد أنه يضارب ألن حقه قد بطل 

  فروع عشرة

  
ترى ذمي شقصا مشفوعا من ذمي خبمر وفيه ملسلم أو ذمي شركة فال حيكم بالشفعة ألن الشراء األول إذا اش

  الفاسد ال يفيد امللك فملكه قائم 
  ولو أخذ الذمي مثن مخر وسلمه عن اجلزية مل نقبله إذا رأينا ذلك وإن مل نره واعترف به ففيه وجهان 



  ووجه اجلواز أنه ال اعتماد على قوهلم 
م العبد عن جنوم الكتابة شقصا مث رد إىل الرق ففي بطالن حق الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضا الثاين سل

  أوال مث خرج عن كونه عوضا 
  الثالث أوصى ملستولدته بشقص إن خدمت أوالده شهرا ففي الشفعةوجهان ألنه مردد بني الوصية واملعاوضة 

شريكا ألنه من التجارة وإن عفا مل يسقط حق سيده وإن عفا سيده مل الرابع العبد املأذون له األخذ بالشفعة إن كان 
  يكن له األخذ وإن كان بعد إحاطة الديون به 

اخلامس الوصي إن اشترى للطفل شقصا وهو شريك فله أخذه وإن باع فأخذ من املشتري مل جيز ألنه متهم فيه 
  يزيد عليه فكأنه يبيعه من نفسه ولألب ذلك ألنه يبيع من نفسه فهذا ال 

  وقيل إنه حيتمل التجويز يف املوضعني ألن الغبطة ال ختفى 
  والوكيل بالبيع هل يأخذ ما باع بالشفعة فيه وجهان 

  ووجه املنع التهمة واألصح اجلواز 
السادس جيب على األب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة فإن مل يفعله فعله القاضي فإن أسقط األب 

  ن للصيب الطلب بعد البلوغ الشفعة كا
  وإن بيع بشئ فيه غبطة للصيب ففي وجوب الشراء وجهان

  والفرق أن الشفعة تثبت ويف اإلمهال تفويت والتفويت ممتنع وإن مل يكن االكتساب واجبا 
  مشتريا السابع إذا كان املشتري أحد الشركاء يف الدار فال يؤخذ اجلميع منه بل يترك عليه ما كان خيصه لو مل يكن 

وقال ابن سريج يؤخذ الكل ألنه يؤدي إىل أن يأخذه بالشفعة من نفسه وهو حمال والشراء ال يوجب ملكا الزما يف 
  املشفوع فليؤخذ واملذهب األول 

الثامن حكى القفال عن ابن سريج أنه قال أن عامل القراض إذا اشترى مبال القراض شقصا للمالك فيه شركة فله 
  قفال وقال كيف يأخذ ملك نفسه األخذ مث أنكر ال

وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض املال ويف ذلك إضرار به فله دفع هذا الضرر كما له دفع ضرر 
  أصل امللك 

التاسع إذا باع املريض شقصا يساوي ألفني بألف من أجنيب وثلث ماله واف به ولكن الشفيع وارث فلو أخذه 
  ولصار ذلك ذريعة ففيه مخسة أوجه  لوصلت احملاباة إليه

  أحدمها يصح وال يثبت الشفعة حذارا من وصول احملاباة والشفعة علىاجلملة تسقط بأعذار فهذا من مجلتها 
  والثاين يصح وتثبت الشفعة وتكون احملاباة من املريض مع األجنيب ال مع الوارث وحسم احليل غري ممكن 

  ستحال نفي الشفعة واستحال إثباهتا أيضا وما أدى إىل حمال فهو حمال والثالث ال يصح البيع إذا لو صح ال
  والرابع أن هذه اإلحالة يف النصف فيصح البيع على النصف بألف وتبطل يف الباقي 
  واخلامس أن اإلحالة يف حق الشفيع فيأخذ النصف بألف ويترك الباقي على املشتري 

شريكان يف دار يزعم كل واحد منهما أنه السابق يف الشراء وأنه العاشر تساوق رجالن إىل جملس احلكم و مها 
يستحق نصيب اآلخر بالشفعة فيعرض اليمني عليهم فإن حتالفا أو تناكال تساقط قوهلما وإن حلف أحدمها أخذ 

  نصيب اآلخر 
  وإن أقام كل واحد بينة نظر إىل التاريخ فإن أرخا بيوم واحد فوجهان 



  بينة على اآلخر ألنه ال فائدة  أحدمها يتساقطان فكأن ال
الثاين أنه حيكم هبما ويقدر جريان العقدين معا فال شفعة ألحدمها على اآلخر إذ ليس أحدمها قدميا باإلضافة إىل 

  اآلخر
  الباب الثاين يف كيفية األخذ وحكم املأخوذ منه

  وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول فيما حيصل به امللك

  
فإنه غري جمرب وال يشترط رضا املشتري فإنه مقهور وال يكفي قول الشفيع أخذت ومتلكت  وال بد من رضا الشفيع

  وأنا طالب بل حيصل امللك بأمرين 
  أحدمها بذل الثمن 

  واآلخر تسليم املشتري الشقص إليه راضيا بذمته 
  فإن وجد الرضا دون تسليم الشقص والثمن فوجهان 

  ال يشترط القبض  أحدمها حيصل ألنه معاوضة فبعد التراضي
  والثاين ال إذ ال عربة برضا املشتري وهو مقهور فال بد من أمر زائد وهو تسليم الشقص أو أخذ الثمن 

  ولو رفع الشفيع األمر إىل القاضي وطلب وقضى له القاضي ففي حصول امللك وجهان 
قصر يف تسليم الثمن بطل ملكه ولو أشهد على الطلب ومل يقض القاضي فوجهان مرتبان وأوىل بأن ال حيصل مث إن

  بطريق التبني له أم بطريق االنقطاع فيه وجهان 
هذا إن رضي املشتري فإن أىب إال أخذ الثمن فهل يبقى خيار الشفيع إىل أن يسلم الثمن فيه وجهان واألظهر أن 

  امللك ال حيصل بالقضاء واإلشهاد 
وفاء بتحصيل امللك وعلى األحوال كلها فللمشتري وإن حصل فال يبقى اخليار وميتنع التصرف على املشتري 

  حبس الشقص إىل تسليم الثمن خبالف البائع فإن فيه أقواال ألنه رضي بزوال امللك 

  فرع

  
هل تلتحق معاوضة الشفيع بالبيع يف ثبوت خيار اجمللس من جانب الشفيع بعد التملك فيه وجهان ذكرنامها يف أول 

  البيع 
  يار اجمللس من أحد اجلانبني بعيد وال خالف يف أن خيار الشرط ال يثبت ووجه الفرق أن إثبات خ

وكذا اخلالف يف أن تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك هل ينفذ ووجه الفرق أن ملك الشفعة كأنه ملك بناء 
  وىل بالثبوت قهري يضاهي اإلرث خبالف البيع وكذا ثبوت امللك بالشفعة فيما مل ير فيه خالف مرتب على البيع وأ

فإن أثبتنا امللك فله اخليار عند الرؤية وللمشتري االمتناع عن قبول الثمن إىل أن يراه الشفيع فإنه ال يثق بالتصرف 
  يف الثمن 



  الفصل الثاين فيما يبذل من الثمن

  وفيه مسائل 
فبقيمته يوم العقد ليجرب ما  األوىل أن الشفيع يأخذ الشقص مبا بذله املشتري إن كان مثليا فبمثله وإن كان متقوما

  فات عليه إذا أخذ ما حصل له 
وإذا كان الثمن مائة منا من احلنطة قال القفال واألئمة يكال ويسلم مثله كيال فإن املماثلة يف الربويات مبعيار 

  الشرع 
  وطردوا هذا يف إقراض احلنطة بالوزن ومنعوه 

يف مقابلة الشقص وقدر الثمن معياره ال عوضه وكذا يف القرض وقال القاضي يكفي الوزن يف مسألتنا إذ املبذور 
  فإنه لو كان معاوضة لشرط التقابض يف اجمللس 

الثانية اشترى شقصا بألف إىل سنة فثالثة أقوال اجلديد وهو األصح أن الشفيع يتخري بني أن يعجل األلف ويأخذ أو 
  األجل عليه يضر باملشتري فإنه قد ال يرضى بذمته يؤخر إىل حلول األجل فيأخذ ويسلم بعد احللول إذ إثبات 

  وعلى هذا إن أخر وأشهد على الطلب مل تبطل شفعته وإن مل يشهد فوجهان ووجه بقاء الشفعة أنه معذور 
  ولو مات املشتري وحل عليه الدين مل حيل على الشفيع ألنه حي فهو كضامن لدين مؤجل مات املضمون عنه

ة أنه ميلك الشفيع بثمن يف ذمته مؤجل كما لو ملكه املشتري مث إن كان مليا أو كان له والقول الثاين حكاه حرمل
  كفيل سلم إليه الشقص وإال فال وهو مذهب مالك 

  ومن األصحاب من مل يشترط الكفيل واليسار وقال هو كاملشتري 
تأخري إضرار وتكليفه النقد الثالث حكاه ابن سريج أن الشفيع يأخذ يف احلال بعوض يساوي ألفا إىل أجل إذ ال

  إضرار وتنقيص النقد عن املبلغ وقوع يف الربا فهذا هو األقرب 
الثالثة إذا اشترى شقصا وسيفا بألف وقيمة السيف مائة وقيمة الشقص مائتان أخذ الشقص بثلثي األلف وترك 

  السيف بالباقي مث مل يكن للمشتري خيار التبعيض ألنه دخل على بصرية من األمر 
ولو اهندم الدار قبل األخذ نقل املزين أنه يأخذ بكل الثمن ونقاللربيع أنه يأخذ حبصته فاختلف طرق األصحاب يف 
تنزيل النصني واألقرب من مجلة ذلك أنه إن ارجتت الدار ومل ينفصل منها شئ فهو عيب حمض فيأخذ بكل الثمن 

  كما يأخذ املشتري املبيع قبل القبض إذا تعيب 
  نظر فإن فات بعض العرصة بسيل يغشاه مع بعض البناء أخذ الباقي حيصته وإن اهندم 

فإن كان مجيع العرصة باقية نظر فإن تلف بعض النقض فيبين على أن السقوف من الدار كاليد من العبد أو كأحد 
  العبدين يف مقابلته بقسطه من الثمن فيه قوالن 
  املزين  فإن قلنا كاليد فهذا تعيب فيأخذ بالكل كما قاله

  وإن قلنا كأحد العبدين فيأخذ الباقي حبصته 
وإن كان النقض قائما فقد صار منقوال يف الدوام وال شفعة يف املنقول ففي بقائه يف االستصحاب قوالن ذكرنامها 

  ويدل عليهما هذه النصوص 
  فإن قلنا يؤخذ النقض فيؤخذ اجلميع بكل الثمن إذ يبقى االهندام عيبا حمضا 

  ا ال يؤخذ النقض وجعلناه كأحد العبدين أخذ الباقي حبصته وإن قلن
  وإن قلنا إنه كاليد احتمل القولني إذ يبعد أن يفوز املشتري بشئ جمانا



  وكذا اخلالف لو تلف النقض جبنابة أجنيب وحصل الغرم للمشتري 
  الرابعة إذا اشترى الشقص بألف مث احنطت مائة فللحط أربعة أسباب 

ببإبراء البائع فإن كان بعد اللزوم فهو مساحمة مع املشتري ال يلحق الشفيع خالفا أليب حنيفة رمحه األول أن يكون 
  اهللا 

  وإن كان يف زمان اخليار فاألظهر أنه يلحقه 
وقال العراقيون ينبين على أقوال امللك فإن قلنا اخليار ال مينع امللك فيصح اإلبراء ويف اللحوق بالعقد والشفيع 

  وجهان 
ن قلنا مينع امللك فلم يستحق البائع الثمن ففي نفوذ اإلبراء خالف فإن صح فيلحق الشفيع واألصح صحة وإ

  اإلبراء واللحوق ألنه ميكنه يف االبتداء أن تصري الزيادة وسيلة إىل دفع الشفعة فيباع بأضعاف الثمن ويربأ يف اجمللس 
  السبب الثاين أن جيد البائع بالثمن عيبا 

ثمن عبدا فإن رده قبل أخذ الشفيع فهو أوىل أم الشفيع فيه قوالمنرتبان على املشتري إذا أراد رد فإن كان ال
  الشقص بالعيب 

  واألوىل هاهنا تقدمي البائع فإنه ال حق للشفيع عليه ومل يسلم له العبد 
  وإن وجد العيب بعد أخذ الشفيع فالصحيح أن الشفعة ال تنقض 

يمة الشقص فإن كان تسعمائة أو كان ألفا ومائة فهل جيري التراجع من الشفيع ولكن يرد العبد ويرجع إىل ق
  واملشتري بالزيادة والنقصان وجهان 

  أحدمها ال ألن الشفعة بناء على العقد وهذا أمر حادث 
والثاين نعم يرجع الشفيع على املشتري إن نقص واملشتري على الشفيع إن زاد إذ صار هذا مقام الشقص به على 

  ملشترى ا
السبب الثالث املسألة حباهلا وقد طرأ على العبد عيب حادث منع الرد فطالب البائع املشتري باألرش فقد استمر 

  مبقدار الثمن 
فإن رضي بالعيب فهل يقتصر من الشفيع بقيمة املعيب فيه وجهان منحيث إنه قد يظن أن هذه مساحمة مع املشتري 

  على اخلصوص 
  املشتري عيبا بالشقص السبب الرابع أن جيد 

فإن كان بعد أخذ الشفيع فال رد له وال أرش ألنه روج على غريه كما روج عليه إال أن يرد الشفيع عليه بالعيب 
  فعند ذلك له الرد على البائع 

فإن وجد العيب قبل أخذ الشفيع وقد حدث به عيب مانع فاسترد األرش فهذا يلحق الشفيع قطعا ألنه موجب 
  ني الشقص العقد يف ع

  ولو تصاحلا على عوض وصحح الصلح ففي حلوق ذلك بالشفيع وجهان إذ قد يظن أنه عوض عن حق اخليار 
اخلامسة إذا اشترى بكف من الدراهم جمهولة املقدار نص الشافعي رضي اهللا عنه على سقوط الشفعة إذ األخذ 

  باجملهول غري ممكن 
  ى نفي العلم نعم لو ادعى على املشتري العلم به فيحلف عل

وقال ابن سريج ال تسقط الشفعة بل يعني الشفيع قدرا وحيلف املشترى عليه فإن أصر على قوله ال أعرف جعل 



  ناكال وحلف الشفيع 
  فإن حلف على مقدار يظن أنه صدق فيه فقد استحق

فيقال للشفيع زد  وإن حلف املشتري على أن ما عينه الشفيع هو دون ما اشتراه به ولكنه ال يدري قدر الزيادة
وادع إىل أن حيلف املشتري أو ينكل وهو كما لو ادعى ألفا على إنسان دينا فقال املدعى عليه ال أدري مقداره فإنه 

  ال يسمع بل جيعل ناكال إن استمر عليه واملذهب األول 
  لبائع هذا هو املذهب السادسة الشفيع يسلم الثمن إىل املشتري واملشتري إىل البائع وال معاملة بني الشفيع وا

  وفيه وجه أنه يسلم إىل البائع وكأن املشتري عقد له 
ولو كان املبيع يف يد البائع وتعلل املشتري به مل يكن ذلك عذرا فإنه إذا سلم الثمن أجرب البائع على أخذ الثمن 

  ورفع اليد 
  وانتفاء الشفعة  ولو خرج الثمن مستحقا نظر إن خرج مثن العقد مستحقا فقد بان بطالن العقد

  وإن خرج مثن الشفيع مستحقا بعد أن أخذ فإن مل يعرف الشفيع فهو معذور والقول قوله أنه مل يعرف 
  ولكن هل يتبني أنه مل حيصل ملكه بذلك الثمن وإمنا حيصل بالثاين فيه وجهان

  يف الطلب واألخذ وإن عرف كونه مستحقا ففي بطالن شفعته بتقصريه وجهان ووجه بقاء احلق أنه مل يقصر 
  مث يف تبيني بطالن امللك بالثمن املستحق وجهان مرتبان وهاهنا أوىل بأن يتبني ويقال حصل امللك بالثمن الثاين 

  وتظهر فائدة ذلك يف ارتفاع امللك وزيادته 
  ولو خرج الثمن زيوفا ال يبطل امللك احلاصل وال حق الشفعة ألن ذلك مما ميكن الرضاء به 

  الشقص مستحقا بعد أن بىن فيه الشفيع نقض املستحق بناءه جمانا  فرع لو خرج
قال القاضي ويرجع الشفيع على املشتري بأرش النقض إذا قلنا يرجع املشتري على الغاصب أخذا من قاعدة 

  الغرور 
  وفيه إشكال ألن املشتري مقهور هاهنا فكيف حيال الغرور إليه مث قد يكون جاهال

نقدح الرجوع وإن رضي بالثمن أو طلبه انقدح مث إن كان جاهال انقدح أن يرجع هو به على فإن كان مقهورا مل ي
  البائع فإنه منشأ الغرور 

السابعة أن يزيد الثمن على الشفيع بأن يبين املشتري ويغرس فليس له قلعة جمانا بل عليه أن يبذل قيمته ويتملك 
  عري باملستعري خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فإنه قال ينقضه جمانا عليه أو ينقضه بأرش أو يبقيه باجره كما يفعل امل

فأما زرعه فيبقيه بغري أجرة ألن أمده معلوم وكأن املنفعة كاملستوفاة بالزراعة فهو كما لو اشترى أرضا مزروعة إذ 
  الشفيع من املشتري كاملشتري من البائع ويف العارية تبقى بأجرة 

  نه وجه ولكنه غريب وقد خرج يف مسألتنا أيضا م
وقد اعترض املزين على املسألة وقال عند الشافعي رضي اهللا عنه ال يثبتشفعة اجلوار وال يتصور البناء على املشترك 

  إال بالرضا فإن مل يكن رضا فهو عدوان منقوض 
القاضي عنه أو فقال األصحاب يتصور بأن يقاسم الشريك املشتري على ظن أنه وكيل البائع أو يكون غائبا فيقسم 

  يكون قد وكل وكيال يف القسمة وهو غائب فال يسقط حقه بشئ من ذلك 
  فإن قيل فالشفعة لرفع ضرر مؤنة االستقسام وكيفما كان فقد انقطع وهو اآلن جار ال حيذر االستقسام 

  قلنا ذلك يعترب حالة االستحقاق ودوامه حالة األخذ ال تعترب 



ل بالشفعة ففي بطالن الشفعة خالف النقطاع السبب عن األخذ فاالنقطاع فإن قيل فلو باع نصيبه مع اجله
  بالقسمة هال كان كاالنقطاع بالبيع حىت خيرج على اخلالف 

قلنا قطع الشافعي رضي اهللا عنه هاهنا ألنه إن زالت الشركة بقي اجلواز وهو نوع اتصال كان شركة يف االبتداء 
  صال فكأن اجلواز يصلح لالستصحاب إن مل يصلح لالبتداء فال ينقطع حكمها ما مل يزل متام االت

  أما تصرفات املشتري بالوقف واهلبة والوصية فكلها منقوضة 
  وإن باع فالشفيع باخليار بني أن يأخذ بالثاين أو ينقض الثاين ويأخذ باألول 

  انا وعن أيب إسحاق املروزي أنه ال ينقض بيعه ألن األخذ به ممكن كما ال ينقض بناؤه جم
الثامنة إذا تنازع املشتري والشفيع فإن تنازعا يف قدر الثمن فالقول قوالملشتري ألنه أعرف به وامللك ملكه فال 

  يزال إال حبجة 
وإن أنكر املشتري كونه شريكا فعليه إثبات كونه شريكا وإال فالقول قول املشتري حيلف على أنه ال يعلم له يف 

الف ما لو ادعى ملكا يف يده فإنه جيزم اليمني على نفي ملك الغري ألن هذا ينزل الدار شركاء وال يلزمه البت خب
  منزلة نفي فعل الغري 

وإن أنكر املشتري الشراء فإن كان للشفيع بينة أقامها وأخذ الشقص والثمن يسلم إىل املشتري إن أقر وإن أصر 
  على اإلنكار فثالثة أوجه 

  أحدها أنه يبقى يف يد الشفيع 
  اين حيفظ كما حيفظ املال الضائع والث

  والثالث أنه جيرب املشتري على القبول حىت تربأ الشفيع وحيصل له امللك 
  أما إذا مل يكن له بينة وكان البائع مقرا 

فاختيار املزين أنه تثبت الشفعة ألن البائع والشفيع متقاران على أن قرار امللك للشفيع فلم ميتنع بقول من ال قرار 
  مللكه 

والثاين وهو اختيار ابن سريج ومذهب أيب حنيفة أنه ال يثبت ألنه فرع املشتري وال يثبت الشراء إال بقول املشتري 
  أو حبجة 

  التفريع

  
  إن قلنا له الشفعة فماذا يصنع بالثمن نظر إن قال البائع ما قبضت الثمن فيسلم إليه ويف كيفيته وجهان 

  ألقرب أحدمها أنه يسلم إليه ابتداء ألنه ا
  والثاين أنه ينصب القاضي عن املشتري نائبا ليقبض له مث يسلم عن جهته إىل البائع 

  وفيه إشكال إذ نصب النائب عمن ينكر احلق لنفسه بعيد 
  وإن قال البائع قبضت الثمن فوجهان 

  أحدمها أنه يترك يف يد الشفيع فلعل املشتري يقر 
  والثاين حيفظه القاضي فإنه ضائع 

  ه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض لعسر األمر وقيل إن



  الفصل الثالث يف األخذ عند تزاحم الشركاء

  وله ثالثة أحوال 

  احلالة األوىل

  
  إذا توافقوا يف الطلب وزع القاضي عليهم بالسوية فأن تفاوتت حصصهم فقوالن 

  ة رمحه اهللا واملزين أحدمها أنه يوزع على عدد الرؤوس وهو القول القدمي وهو مذهب أيب حنيف
  والثاين أنه يوزع على احلصص وهو اجلديد وتوجيهه مذكور يف اخلالف 

  فروع ثالثة

  
األول إذا مات الشفيع وخلف ابنا وبنتا وقلنا الشفعة على قدر الرؤوس فهاهنا يف التفاوت وجهان ومأخذه أن 

  تفاوتان للتفاوت يف اإلرث الوارث يأخذ بشركته الناجزة أو يرث حق الشفعة واألصح أنه يرث وي
  والثاين مات رجل وخلف ابنني ودارا بينهما فمات أحد االبنني وخلف ولدين فباع أحدمها نصيبه

  فاجلديد وهو القياس احلق أن الشفعة يشترك فيها أخوه وعمه 
  والقول القدمي أن األخ مقدم لقرب اإلداء باألخوة وهو بعيد 

به من شخصني يف صفقتني متعاقبتني فإن املشتري األول شريكه عند الشراء الثالث إذا باع أحد الشريكني نصي
الثاين فهل يساهم الشريك القدمي يف الشفعة مع أن حصته الىت هبا استحقاقه معرضة لنقض الشريك القدمي فيه ثالثة 

  أوجه 
  نفسه أحدها ال ألنه ملك مزلزل معرض للنقض فكيف ينقض به غريه وهو غري مصون عن النقض يف 

  والثاين نعم ألنه شريك حالة الشراء فتوقع زوال ملكه ال مينعه من احلق 
والثالث أن الشريك القدمي إن عفا عن الشفعة يف نصيبه فقد استقر ملكه فله األخذ وإن كان يأخذه فال حيسن 

  األخذ باملأخوذ يف نفسه 
  احلالة الثانية أن يعفو بعض الشركاء 

عفا عن بعض حقه سقط كل حقه ألن التجزئة إضرار باملشتري وما امتنع جتزئته فإسقاط  نقدم عليه أن املنفرد لو
  بعضه إسقاط كله كالقصاص وفيه وجهان غريبان 

  أحدمها أنه ال يسقط شئ أصال ألن مبىن القصاص على السقوط خبالف الشفعة
  والثاين أنه يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي إن رضي به املشتري 

  أحد الشركاء فاملذهب أن الشريك اآلخر يأخذ الكل ويسقط حق املسقط  أما إذا عفا
  وقيل إنه يأخذ الثاين نصيبه 

  وقيل ال يسقط نصيب اآلخرين كما يف القصاص 
  وقيل ال يسقط حق السقط والكل بعيد 



خر شاطر األول احلالة الثالثة إن تغيب بعض الشركاء فاحلاضر يأخذ حذارا من التشطري على املشتري فإذا حضر اآل
  فإن حضر ثالث قامسهما فإن أخر األول تسليم كل الثمن وقال أؤخر إىل حضور اآلخرين ففي بطالن حقه وجهان 

  مث إذا أخذ الثاين من األول مل يطالبه بالغلة للمدة املاضية ألنه متملك عليه كما أن الشفيع متملك على املشتري 

  فرع

  
احتدت صفقته فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع أو بتعدد املشتري فله أخذ  ال جيوز التبعيض على املشتري مهما

  مضمون أحدمها وفيما إذا احتد املشتري وتعدد البائع وجه أنه ال يأخذ إال الكل 
  أما إذا اشترى شقصني من دارين والشريك فيهما واحد ففيه وجهان 

  أحدمها يأخذ الكل حذارا من تفريق الصفقة وهي متحدة 
  ثاين له االقتصار على واحد كما لو مل يكن شريكا إال يف أحدمهاوال

  الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة
  

  وقد اختلف يف مدته قول الشافعي رضي اهللا عنه فالصحيح وهو اجلديد أنه على الفور لقوله عليه السالم 
  دفع ضرره الشفعة كحل العقال وألنه قريب الشبه من الرد بالعيب فإنه نقض ملك ل

والثاين وهو الذى رواه حرملة أنه يتمادى إىل ثالثة أيام ألن التأبيد إضرار باملشتري وإجياب الفور إضرار بالشفيع 
  فإنه قد حيتاج إىل روية ومدة النظر يف الشرع ثالثة أيام بدليل مدة اخليار 
ولد باللعان وفسخ الزوجة بإعسار الزوج ويطرد هذان القوالن يف قتل املرتد وتارك الصالة وطالق املؤيل ونفي ال

  وخيار األمة إذا عتقت 
  والثالث أنه على التأييد كحق القصاص وهذا القول ال يطرد إال يف خيار األمة

  وعلى هذا اختلفوا يف أمرين 
  أحدمها أنه يسقط بصريح اإلبطال وهل يسقط بداللة اإلبطال كقوله بعه ممن شئت فيه وجهان 

  تري هل يرفع الشفيع إىل القاضي ليأخذ أو يسقط حىت يكون على ثقة يف التصرف فيه قوالن والثاين أن املش
والتفريع بعد هذا على الصحيح وهو أنه على الفور فيسقط بكل ما يعد يف العرف تقصريا يف الطلب وما ال يعد 

  تقصريا فال وبيانه بسبع صور 
  طلب وينهض إىل طلب املشتري أو يبعث وكيال األوىل أنه إذا بلغه اخلرب فينبغي أن يشهد على ال

فإن كان عاجزا عن طلبه مبرض أو حبس يف باطل فإنه إن كان يف دين حق فهو غري قادر على األداء أو كان 
  املشتري غائبا ومل جيد يف احلال رفقة خيرج معها وكيله فال يسقط حقه فإنه معذور 

املذهب أنه ليس بتقصري وإن مل خيرج بنفسه لعذر وقدر على فإن كان املشتري حاضرا فخرج بنفسه ومل يشهد ف
  التوكيل فلم يوكل فثالثةأوجه الثالث أنه كان يلزمه فيه منة أو مؤنة فهو معذور وإال فال 

  فإن عجز عن التوكيل فليشهد فإن مل يفعل فقوالن 
  أحدمها أن اإلشهاد مستحب قطعا للنزاع وإال فال حاجة إليه 

  احلال ال أقل من اإلشهاد إذا مل ينهض للطلب والثاين أنه يف 



الثانية أنه لو كان يف محام أو على طعام أو يف نافلة فاألصح أنه ال يلزمه القطع وخمالفة العادة بل جيري على املعتاد 
  وفيه وجه أنه يلزمه ذلك حتقيقا للبدار 

أخربه عدالن فال يعذر وإن أخربه فاسق أو صيب  الثالثة أنه لو أخر مث قال إمنا أخرت ألين مل أصدق املخرب نظر فإن
  أو كافر ومن ال تقبل روايته فمعذور 

  وإن أخربه عدل واحد أو عبيد ومن تقبل روايته الشهادته فوجهان واألصح أنه ال يعذر 
س أو ولو كذب املخرب وقال بيع بألفني فإذا هو بألف أو بالصحيح فإذا هو مكسرأو باملؤجل فإذا هو حال أو بالعك

بيع من زيد فإذا هو من عمرو أو قيل اشترى النصف خبمسني فإذا هو اشترى الكل مبائة أو بيع بالدراهم فإذا هو 
بالدنانري أو بالعكس فعفا مث تبني كذب املخرب فحقه باق وله الطلب ولو أخرب أنه بيع بألف فإذا هو بألفني فعفا مث 

  غب طلب فال ألن من رغب عن ألف فهو عن ألفني أر
  ولو قال جهلت بطالن احلق بالتأخري وكان ممن يشتبه على مثله فهو أيضا معذور 

  الرابعة إذا ألفى املشتري فقال السالم عليك جئت طالبا مل يبطل حقه ألنه إقامة سنة 
  ولو قال اشتريت رخيصا وأنا طالب بطل حقه ألنه اشتغل بفضول ال فائدة له فيه 

  قة ميينك وأنا طالب فإن قال بارك اهللا لك يف صف
  قال العراقيون ال يبطل ألنه هتنئة وقياس املراوزة اإلبطال ألنه فضول يف هذا املوضع 

  ولو قال بكم اشتريت قال العراقيون يبطل 
  وقال املراوزة ال ألن له غرضا فلعله يستنطقه باإلقرار ويبني املقدار إذ عليه تبتىن رغبته يف الطلب

ري األرض مث علم الشفيع فأخر تسليم الثمن ألنه ال ينتفع يف احلال ال يبطل حقه ألنه ال اخلامسة إذا زرع املشت
  يتحصل على فائدة يف احلال ولكن ينبغي أن يعجل الطلب ويؤخر الثمن 

  السادسة لو باع ملكه قبل األخذ مع العلم بالشفعة فهو إسقاط للشفعة وإن كان جاهال فقوالن 
  يكا فال يبقى ضرر عليه أحدمها يسقط إذ مل يبق شر

  والثاين أنه ال يبطل ألن احلق ثبت ومل جير إسقاطه فيبقى 
  ومثله جار ىف األمة إذا مل تشعر حىت عتق العبد واملشتري إذا مل يشعر بالعيب حىت زال 

  السابعة ال جيوز أخذ العوض عن حق الشفعة وال عن حق حد القذف وال عن مقاعد األسواق 
  ملروزي أنا أخالف األصحاب يف هذه املسائل الثالث وقال أبو إسحاق ا

واملقصود أنه لو صاحل الشفيع بطلت شفعته ومل يثبت العوض إن كان عاملا بالبطالن فإن ظن الصحة فوجهان 
  واألوىل أن ال يبطل 

  فرع

  
يف يده وأقام املشتري إذا تنازعا يف العفو فالقول قول الشفيع أنه عفا فلو أقام بينة على أنه أخذ بالشفعة والشيء 

  بينة على العفو فوجهان 
  أحدمها بينة الشفيع أوىل ألنه صاحب اليد 

  والثاين بينة املشتري ألنه يشتمل على مزيد وليس فيه تكذيب اآلخر 



  فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن مل جيز إذ بقي له علقة الرجوع باإلفالس 
  لتراد باألسباب وبعد القبض فوجهان من حيث توقع ا

ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفو فإن كان قد عفا الشاهد قبلت شهادته وإال فال فإنه جير إىل نفسه نفعا 
  واهللا أعلم بالصواب

  كتاب القراض 
  وفيه ثالثة أبواب 

  الباب األول يف أركان الصحة
  

  وهي ستة العاقدان والعوضان ورأس املال وصيغة العقد 
ة القراض اإلمجاع وقد عرف ذلك مبا روي أن عبد اهللا بن عمر وعبيد اهللا بن عمر ملا انصرفا من غزوة ومستند صح

هناوند أحتفهما وايل العراق بإقراض مال من بيت املال ليشتريا به أمتعة فريحبان عليه ويسلمان قدر رأس املال إىل 
 ملكانتكما مين فقال عبد الرمحن بن عوف لو عمر فكلفهما عمر رضي اهللا عنه رد الربح وقال ما فعل ذلك إال

  جعلته قراضا على النصف فأجاب إليه 
  فدل ذلك على أن القراض كان بينهم معروفا مفروغا منه 

ولعل مستندهم فيه صحة املساقاة إذ كل واحد منهما معاملة حيتاج إليه رب املال لتنميته وهو عاجز عنه بنفسه 
  لة العمل لقصوره وعن استئجار غريه جلها

  فنبدأ بالركن األول وهو رأس املال وله أربعة شرائط
  األول كونه نقدا فال يورد القراض إال على النقدين وهي الدراهم والدنانري املسكوكة أما النقرة وسائر العروض فال 

  وكذا على املغشوش على الصحيح ألن النحاس فيه سلعة وال يورد على الفلوس قطعا 
  أمران وعلة هذا الشرط 

  أحدمها أن مقصود العقد االجتار وإمنا جوز رخصة ويف اإليراد على العروض تضييق فقد ال تروج يف احلال 
والثاين أنه ال بد عند القسمة من الرد إىل رأس املال ليتبني الربح فلو أورد على وقر حنطة وقيمته يف احلال دينار 

  ال بعشرة دنانري فصاعدا فيحبط الربح ال خبسران يف التجارة فقد يربح تسعة مث تغلو احلنطة فال يوجد الوقر إ
الثاين أن يكون معلوم املقدار فلو قارض على صربة من الدراهم بطل ألن جهله يؤدي إىل جهل الربح وهو عوض 

  يف العقد 
  م الثالث التعيني فلو أورد على ألف مل يعني فسد إال إذا عني يف اجمللس فيصح كبيع الدراهم بالدراه

  ولو سلم إليه ألفني يف كيسني وقال أودعتك أحدمها وقارضتك على اآلخر ومل يعني فيوجهان يف الصحة
  أحدمها اجلواز للتساوي والثاين ال لعدم التعيني 

  ولو قارضه على ألف وهو عنده وديعة جاز وكذا لو كان عنده غصبا 
  ولكن هل ينقطع الضمان فيه وجهان 

  أحدمها ال كالرهن 
  ين نعم ألن األمانة مقصودة يف هذا العقد فهو إىل الوديعة أقرب والثا

ويف طريقة العراق ذكر الوجهان يف صحة القراض ولعله غلط إذ ال مستند الشتراط عدم الغصب فإذا صحت 



  الوديعة والرهن والوكالة فبأن يصح القراض أوىل 
ملالك بالتصرف واليد فلو شرط لنفسه يدا أو تصرفا الرابع أن يكون رأس املال مسلما إىل العامل يدا ال يداخله ا

معه فهو فاسد ألنه تضييق وكذا إذاشرط مراجعته يف التصرف أو مراجعة مشرفه ولو شرط أن يعمل معه غالمه 
  فالنص اجلواز يف املساقاة والقراض مجيعا وفيه وجه ألن يد الغالم يد املالك 

  وفيه ثالث شرائط  الركن الثاين عمل العامل فإنه أحد العوضني
  األول أن يكون جتارة أو من لواحقها أما احلرف والصناعات فال 

فلو سلم إليه دراهم ليشتري حنطة فيطحن وخيبز ويكون الربح بينهما فهو فاسد وليس له إال أجرة املثل بل إذا مل 
رة مجيعا وما ليس جتارة يشترط عليه فاشترى احلنطة وطحن وخبز انفسخ القراض ألن الربح حصل بالعمل والتجا

  ال يقابل بالربح اجملهول والتمييز غري ممكن 
  أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهي تابعة 

أما إذا سلم إليه ماال لينقل إىل بلد ويشتري به سلعة ويبيع والربح بينهما ففيه وجهان من حيث إن النقل عمل 
  فر يف التجارة ترددوا فيه مقصود انضم إىل التجارة ولكن ملا كان يعتاد الس

  فرع

  
لو قال قارضتك على األلف الذى عليك فاقبضه يل من نفسك واجتر فيه فهو فاسد إذ ال يصح قبضه له من نفسه 

فال ميلك فلو اشترى له بدراهم نفسه شيئا فهو كما لو قال اشتر يل هذا الفرس بثوبك ففعل ففي وقوعه عن اآلمر 
  وجهان 

  ملك غريه أحدمها ال ألن عوضه 
  والثاين بلى ولكن يقدر انتقال امللك يف العوض ضمنا إما هبة وإما قرضا وفيه أيضا وجهان 

  الشرط الثاين أن ال يعني العمل تعيينا مضيقا فلو قال ال تتجر إال يف اخلز األدكن واخليل االيلق فسد 
أو اخلز جاز مث يتبع فيه موجب االسم  وكذلك إذا عني للمعاملة شخصا ألنه قد ال يربح عليه ولو عني جنس البز

  فكل ما يسمى بزا يتصرف فيه وذلك معتاد ال تضييق فيه 
الثالث إطالق القراض قال الشافعي رضي اهللا عنه ال جيوز القراض إىل مدة فاتفق األصحاب أنه لو أقت إىل سنة 

  وصرح مبنع البيع بعده فهو باطل إذ قدال جيد راغبا قبله 
  ر بعده وبع أي وقت شئت فوجهان وإن قال ال تشت

  أحدمها ال ألنه تضييق 
والثاين جيوز إذ له منعه من الشراء مهما أراد وليس له املنع من البيع فله أن يؤقت يف االبتداء ماله أن يفعل يف 

  الدوام 
  ولو أطلق وقال قارضتك سنة فطريقان 

  أحدمها البطالن تنزيال على الصورة األوىل 
  ن تنزيال على األخرية وترجيحا جلانب الصحة والثاين الوجها

  ولو قال ال تتصرف إال يف الرطب فاملذهب جوازه وإن كان ذلك يتضمن تأقيتا حبكم احلال 



  الركن الثالث الربح

  
  وهو العرض املقابل للعمل وجهالته والغرر يف وجوده للحاجة وله أربعة شرائط 

  األول االستهام فلو شرط للمالك فهو فاسد 
هل يستحق أجرة املثل عل تصرفه فإنه يصح التصرف حبكم اإلذن اختيار املزين أنه ال يستحق ألنه خاض يف العمل و

  غري طامع يف الربح 
  وقال ابن سريج يستحق ألن العقد يقتضي العوض بوضعه فشرط النفي ال ينفيه كاملهر يف النكاح 

  عامل إال أجرة املثل فإنه طمع يف عوض ولو شرط الكل له فهو فاسد والربح كله للمالك وليس لل
  ولو قال خذ املال وتصرف فيه وكل الربح لك فهو منزل على القرض فيكون الربح للعامل 

  وإذا ذكر لفظ القراض مل ينزل على القرض على الصحيح من املذهب 
عامل هى النتيجة ولو قال على أن النصف يل وسكت عن جانب العامل مل يصح على املذهب ألن اإلضافة إىل ال

  اخلاصة للقراض 
  وقال ابن سريج يصح أخذا من الفحوى والعرف

  ولو قال على أن النصف لك فاملذهب صحته وفيه وجه بعيد 
الثاين أن ال يضاف جزء إىل ثالث فإنه إثبات استحقاق بغري مال وال عمل إال أن يضاف إىل غالم أحدمها فهو 

  كاإلضافة إىل مالكه 
  قدر الربح الثالث أن ال ي

  فلو قال لك من الربح درهم أو ألف مل يصح فرمبا ال يزيد الربح على ما ذكره فيختص الكل مبن شرط له 
  وكذلك إذ قال يل درهم أولك درهم من اجلملة والباقي بيننا 

  وكذلك إذا قال على أن يل ربح العبيد من مال القراض 
  ولو قال على أن يل ربح أحد األلفني وهو خمتلط 

  قال ابن سريج ال يصح للتخصيص 
  وقال القاضي يصح إذ ال فرق بني أن يقول يل ربح النصف أو نصف الربح أو ربح األلف واملال ألفان 

  الرابع أن يكون اجلزء املشروط معلوما 
  فلو قال على أن لك من الربح ما شرطه فالن لفالن وهو جمهول هلماأو ألحدمها فهو فاسد كنظريه يف البيع 

و قال على أن لك سدس تسع عشر الربح وهو ليس حيسوبا يفهم معناه يف احلال فوجهان ووجه الصحة أن ول
  اللفظ معروف والقصور فيهما 

  ولو قال على أن الربح بيننا فوجهان 
  أحدمها يصح وينزل على الشطر 

  والثاين ال ألنه ال يتعني للتشطري فهو جمهول 

  الركن الرابع الصيغة



  
  قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن لك من الربح كذا فيقول قبلت  وهو أن يقول

فلو قال خذ املال واجتر فيه ولك من الربح نصفه فقد قال القاضي يكفي القبول بالفعل كنظريه يف الوكالة وهو 
  هاهنا أبعد إذ فيه معىن املعاوضة 

  الركن اخلامس والسادس ومها العاقدان

  
  يشترط يف املوكل والوكيل باألجرة وال يشترط فيهما إال ما 

  وهل يشترط كون املقارض مالكا حىت ال يصح قراض العامل مع عامل آخر بإذن املالك فعلى وجهني 

  فرعان

  
أحدمها لو كان املالك مريضا وشرط له أكثر من أجرة املثل مل حيسب من الثلث ألن تفويت احلاصل هو املقيد 

  زوج املرأة نفسها بأقل من مهر املثل فيجوز بالثلث والربح ليس حباصل ولذلك ت
  ويف نظريه من املساقاة وجهان ألن النخيل حاصل والثمر على اجلملة قد حيصل دون العمل خبالف الربح 

الثاين إذا تعدد املالك وقارض رجال واحدا صح فيشترط له شئ والباقي بني املالكني على نسبة امللك ال جيوز فيه 
  شرط تفاوت 

  ن العامل متعددا فهو أيضا جائز فإن التعاون على مقصود واحد ال يفوت مقصود العقدوإن كا
  الباب الثاين يف حكم القراض الصحيح

  وفيه مسائل 
  األوىل أن العامل وكيل يف التصرف 

يتفاوتون يف فيتقيد تصرفه بالغبطة فال يبيع بالغنب وال يشتري بالزيادة وال يبيع بالنسيئة إال إذا أذن فيه ألن الناس 
الرضا به وفيه غرر وال يشتري بالنسيئة ألنه رمبا يفوت رأس املال فيتعلق العهدة باملالك خبالف ويل الطفل فإنه قد 

  يفعل ذلك عند املصلحة 
  وال شك يف أنه يشتري ويبيع بالعرض فإنه عني التجارة 

  ر وقد قصر يف اإلشهاد ضمن فإذا أذن له يف البيع بالنسيئة يلزمه اإلشهاد فإن فات الثمن بإنكا
وله أن يشتري املعيب إذاكان فيه غبطة وإن اشترى على أنه سليم فلكل واحد منهما الرد فإن اختلفا قدم ما 

  يقتضيه املصلحة والغبطة 
  وال يعامل رب املال مبال القراض فإنه ملكه كالعبد املأذون ال يعامل سيده 

ال فإن سلم إليه ألفا فاشترى بعينها عبدا تعني األلف للتسليم فلو وال يشتري جبهة القراض بأكثر من رأس امل
  اشترى عبدا آخر بعينه بطل ولو اشترى يف الذمة وقع عنه ال عن القراض 

  ولو صرف إليه مال التراض ضمن كصرفه إىل عبد نفسه
  وعلى اجلملة هو يف هذه القضايا يقارب الوكيل وقد استقصينا حكمه يف الوكالة 



  ة لو اشترى من يعتق على املالك بغري إذنه مل يقع عنه ألنه على نقيض التجارة الثاني
ولو اشترى زوجته فوجهان من حيث إن الربح فيه ممكن ولكن ضرر انفساخ النكاح الحق فباحلري أن خيرجه عن 

  عموم اللفظ 
حدمها إىل عموم اللفظ ويف الثاين والوكيل إذا قيل له اشتر عبدا فاشترى من يعتق على املوكل فيه وجهان ينظر يف أ

  إىل الضرر كما يف شراء زوجة املقارض 
أما العبد املأذون إن قيل له اجتر فهو كالعامل وإن قيل اشتر عبدا فهو كالوكيل وإن اشترى من يعتق على املالك 

  بإذنه صح وعتق وسرى إىل نصيب العامل إن كان فيه ربح وغرم له املالك 
  الظهور ألنه ميلك عند االسترداد وهذا يف حكم استرداد املال وسيأيت حكمه وإن قلنا ال ميلك ب

  و 
  

  وإن اشترى العامل قريب نفسه وال ربح يف املال صح 
  فإن ارتفع السوق عتق نصيبه ومل يسر ألن ارتفاع السوق ليس إىل اختياره فهو كاإلرث

يكن ربح وإن قلنا ميلك ففي صحة التصرف قوالن  وإن كان فيه ربح وقلنا إنه ال ميلك بالظهور فهو كما إذا مل
  حكامها صاحب التقريب ووجه املنع بعده عن مقصود التجارة 

فإن صححنا ففي نفوذ العتق وجهان ووجه املنع أن نصيبه وقاية لرأس املال فنزل تعلق حق املالك به منزلة تعلق 
  الرهن به 

  فإن قلنا ينفذ فيسرى ألن الشراء باختياره 
  يس ألحدمها االنفراد بكتابة عبد ألنه بعيد عن التجارة فرع ل

  فإن توافقا عليه وال ربح يف املال ففي انفساخ القراض وجهان واألظهر أنه يستمر على بذله 
  وإن كان فيه ربح مل ينفسخ وعتق العبد وكان الوالء هلا على نسبة ملكيهما 

ك لينسلخ هو من القراض ويكون العامل هو الثاين صح ويكون الثالثة إن عامل عامل القراض عامال آخر بإذن املال
  هو وكيال يف العقد 

  وإن أراد أن ينزل العامل منه منزلته من املالك ليكون له شئ منحصته فوجهان ذكرنامها 
  ووجه املنع أن وضع القراض أن جيري بني مالك وعامل وإن فعل ذلك بغري إذن املالك فهو فاسد 

الثاين فيخرج على اجتار الغاضب يف املعضوب وفيه قوالن أحدمها النفوذ مهما كثرت التصرفات وإن اجتر العامل 
  وظهر الربح نظرا للمالك حىت ال يفوته الربح فله اإلجارة 

فإن قلنا الربح للمالك تفريعا على القول القدمي قال املزين هاهنا لرب املال نصف الربح والنصف اآلخر بني العاملني 
  ما شرط نصفني ك

  فإن قيل فقد طمع العامل يف نصف الكل قلنا هو منزل على نصف ما رزق اهللا تعاىل هلما ونصف الكل هو رزقهما 
  ومن األصحاب من قال يرجع بأجرة العمل يف النصف الذى فاته وخالف املزين 

  الكل للمالك  فإن قيل ومل استحق العامل الثاين واألول شيئا وتفريع القدمي يف الغصب يوجب أن يكون
  قلنا ألنه جرى هاهنا مشارطة ومراضاة ويبىن هذا القول على املصلحة ويف الغضب مل جتر مشارطة ومراضاة

  وإن فرعنا على اجلديد قال املزين الربح كله للعامل األول وللعامل الثاين أجرة مثله على األول 



  مل الثاين هو الغاصب قال بعض األصحاب هذا غلط إذ الربح على اجلديد للغاصب والعا
ومنهم من وافقه ألن العامل الثاين ما اشترى لنفسه بل اشترى للعامل األول فكأن األول هو املشتري كما أن 

  الغاصب هو املشتري لنفسه 
الرابعة ليس للعامل أن يسافر مبال القراض دون اإلذن فإنه اقتحام خطر فإن فعل صح تصرفاته ولكنه يضمن 

  ن مجيعا ألن العدوان بالنقل يتعدى إىل الثمن األعيان واألمثا
وإن سافر باإلذن جاز ونفقة النقل وحفظ املال على مال القراض كما أن نفقة الوزن والكيل واحلمل الثقيل الذى 

  ال يعتاده التاجر أيضا يف البلد على رأس املال 
  فإن تعاطى شيئا من ذلك بنفسه فال أجرة له 

  ل الشئ اخلفيف فهو عليه للعادة وأما نشر الثوب وطيه ومح
  فإن استأجر عليه فعليه األجرة وكذا عليه نفقته وسكناه يف البلد وأجرة احلانوت ليس عليه 

  أما نفقته يف السفر فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن له نفقته باملعروف
  وروى البويطي أنه ال نفقة له 

ا على احلضر ومحل النص على أجرة النقل واحلمل ومنهم من قال فمنهم من قطع بنفي النفقة عن مال القراض قياس
  قوالن 

ووجه الفرق أنه يف السفر متجرد هلذا الشغل دون غريه فضاهى احلرة احملتبسة بسبب النكاح خبالف احلاضر فإنه 
  ليس حمتبسا على هذا املال 

  وعلى هذا فلو استصحب معه مال نفسه توزع النفقة على املالني 
  يستصحب ففي مقدار الواجب قوالن وإن مل 

  أحدمها ما يزيد بالسفر والثاين مجيع النفقة 
  ولو فاصله املالك أو لقيه يف بلد ففي لزوم نفقة إيابه إىل البلد وجهان 

  واملذهب أنه إذا عاد إىل البلد رد السفرة واملطهرة وبقايا آالت السفر إىل املالك 
  عنه يف أن العامل ميلك الربح بالظهور أو باملقامسة اخلامسة اختلف قول الشافعي رضي اهللا
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  أحدمها أنه بالظهور فإن موجب الشرط أن ما حيصل من ربح فهو هلما وقد حصل 

والثاين ال ألن العمل جمهول ومل يتم فأشبه اجلعالة وألنه لو ملك لصار شريكا ومل يكن نصيبه وقاية اخلسران وهو 
  زين اختيار امل

  التفريع

  
إن قلنا ال ميلك فلو أتلف املالك املال غرم حصته ألن اإلتالف كالقسمة واالستيفاء وكذا إذا أتلف العامل شيئا 

  غرم نصيبه 
  ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه مل مينع 

  الك وطؤها لتأكد حقه ولو مات قام ذريته مقامه ألن احلق متأكد حىت لو كان يف مال القراض جارية مل جير للم
  وكذا إذا مل يكن له ربح ألن الربح بارتفاع السوق ال يوقف عليه والوطء حيرم بالشبهة 

وإن قلنا ميلك بالظهور فال يستقر بل هو وقاية رأس املال ما دام العقد باقيا فإن فسخ وقسم استقر وإن فسخ واملال 
ل عروض فإن قلنا العامل جيرب على البيع فال استقرار وإن قلنا ناض ومل يقسم بعدفالصحيح االستقرار فإن فسخ واملا

  ال جيرب كما سيأيت فوجهان 
  السادسة يف الزيادة والنقصان العينية 

أما الزيادة فهي من مال القراض كما إذا نتجت شاة أو أمثرت حديقة أو ولدت جارية فهو من مال القراض ويعد 
  ذلك من الربح 

  آجر دواب املال أو تعدى غريه باستعماهلا  وكذا أجرة املنافع إذا
وكذا مهر اجلارية إذا وطئت حىت لو وطئها السيد جعل مستردا مقدار العقر ولو استولدها كان مستردا قدر 

  اجلارية وهل يضاف إليه العقد أيضا فيه تردد 
  املال ومرض الدواب وأما النقصان فما يقع باخنفاض األسعار فهو خسران عليه جربه وكذلك ما يقع يتعيب 

فأما ما يقع بتلف املال أو سرقة ففيه وجهان أظهرمها أن عليه جربه ألن التاجر بصدد ذلك وقد حسبنا له الزيادة 
  العينية فيحسب عليه النقصان العيين أيضا وكما حسبنا عليه التعييب يف الصفات هذا إذا كان بعد التصرف الثاين

  ه ألفني فتلف ألف وبقي ألف فرأس املال ألف أم ألفان فيه وجهان فإن كان قبل التصرف بأن سلم إلي
  ووجه قولنا ألف أن ذلك فات قبل اخلوض يف التجارة فال تكون التجارة متناولة له فال جيرب 

  وإن اشترى بألفني عبدين فقبل بيعهما تلف أحدمها فوجهان مرتبان وأوىل بأن جيرب ألنه خاض يف التصرف 
  لتجارة هو البيع وحتصيل الربح ببيعه أما الشراء فإنه هتيئة حمل التجارة ووجه اآلخر أن ا

  فرع



  
إذا سلم إليه ألفا فاشترى عبدا فتلف األلف نظر إن اشترى بعينه انفسخ وإن اشترى يف الذمة ال ينفسخ ويف 

  انصراف العقد إىل العامل وجهان 
لم فرأس املال ألفأم ألفان فيه وجهان مرتبان وهاهنا أوىل فإن قلنا ال ينصرف فعلى املالك تسليم ألف آخر مث إذا س

  بأن يكون رأس املال ألفا ألنه مل يبق مما يتناوله العقد األول شئ هذا إذا تلف بآفة مساوية 
  أما إذا تلف رأس املال أو بعضه بإتالف أجنيب فالقراض مستمر والبدل ثابت يف ذمته 

  ة العامل وإن أتلفه املالك فهو مسترد وعليه حص
  وإن كان بإتالف العامل انفسخ إذ ال يدخل البدل يف ملك املالك إال بقبضه منه

  الباب الثالث يف حكم التفاسخ والتنازع
  وفيه أربع مسائل 

  املسألة األوىل إذا انفسخ القراض بفسخ أحد املتعاقدين فإنه جائز من اجلانبني فللمال ثالثة أحوال 
س رأس املال فاز به املالك إن مل يكن ربح ومل يكن للعامل منعه ليستربح وإن كان ربح األوىل أن يكون ناضا من جن

  عمل مبوجب الشرط 
  احلالة الثانية أن يكون عروضا فإن مل يكن ربح فهل للمالك إجبار العامل على الرد إىل النضوض وجهان 

  أحدمها ال ألن العقد قد انفسخ وهو مل يلتزم أمرا 
  ملتزم أن يرد جنس ما أخذ منه ليخرج عن العهدة  والثاين نعم ألنه

فإن رضي املالك بأن ال يباع فأىب العامل إال البيع فهو ممنوع منه إال إذا صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به رحبا 
  على رأس املال فعند ذلك ميكن 

  فلو مل يبع ورد العروض فارتفعت األسواق وظهر ربح بعد الرد فوجهان 
  له طلب نصيبه فإنه رد على ظن أنه ال ربح فيه وقد ظهر اآلن أحدمها 

  والثاين ال ألنه ظهور بعد الفسخ 
  وإن كان يف املال ربح وجب على العامل أن ينض رأس املال فيبقى الباقيمشتركا وليس عليه بيعه فإنه مل يلتزمه 

  أس املال بالتنضيض وإن امتنع العامل من البيع أجرب فإن الربح ال يظهر إال بظهور قدر ر
  فإن قال دعوين فقد تركت رحبي فإن قلنا ملك بالظهور فال يسقط باإلسقاط وإن قلنا ال ميلك فوجهان 

  أحدمها يسقط كالغنيمة قبل القسمة 
  والثاين ال ألن الغنيمة غري مقصودة يف اجلهاد الذى هو إعالء كلمة اهللا تعاىل والربح مقصود وقد تأكد سببه 

   يسقط فعليه البيع وإن قلنا يسقط فهو كما إذا مل يكن ربح ففيه وجهان فإن قلنا ال

  فرع

ليس ألحدمها أن يطلب قسمة الربح ألنه يعرض جرب اخلسران فيتضرر العامل برده إن طلب املالك واملالك خبروجه 
  عن جرب اخلسران إن طلب العامل 

  ال احلالة الثالثة أن يرد املال إىل نقد ال من جنس رأس امل
  فيلزمه الرد إىل ذلك اجلنس وإن كان هو النقد الغالب ألن الربح ال يظهر إال به 



فإن كان مكسرا ورأس املال صحاح فيشتري هبا مثله إن وجد وإال فيحذر من الربا ويشتري به الذهب إذا كان 
  رأس املال فضة غري مكسرة وبالذهب الصحاح 
  ن فيه وجهانفلو اشترى به عرضا ليبيعه بالذهب فهل ميك
  ووجه املنع أن العرض قد يصري معوقا عليه 

املسألة الثانية إذا تفاسخا وكان املالك قد استرد من قبل طائفة من املال فإن مل يكن وقت االسترداد ال ربح وال 
خسران فال إشكال إذ رأس املال هو الباقي وإن كان فيه ربح فما استرده وقع شائعا فالقدر الذى خيص الربح 

  يستقر للعامل نصيبه منه فال يضيع بعد ذلك خبسران 
وإن كان يف املال خسران فما استرده حبصة جزء من اخلسران فال جيب على العامل جرب القدر الذى خيص املسترد 

  من الربح الذى بعده بيانه صورتان 
نني فليس للمالك أن يأخذ الكل إحدامها املال مائة وربح عشرين فاسترد املالك عشرين مث خسر عشرين فعاد إىل مثا

ويزعم أن رأس املال كان مائة ألنه إذا استرد عشرين وهو سدس مجلة املال فسدس العشرين ربح وهو ثالثة وثلث 
  فقد استقر للعامل نصفه وهو درهم وثلثان فال يلزمه جرب ذلك بل يأخذ هذا القدر من الثمانني ويرد الباقي 

ن واسترد املالك عشرين فصار ستني مث ربح عشرين فترقى إىل مثانني فليس للمالك أن الثانية املال مائة وخسر عشري
يقول ربح عشرين خبسران عشرين والكل يل ألنه خسر أوال عشرين فتوزع على الباقي وهو مثانون فيخص كل 

مثانني تكون واحد من عشرين مخسة فال يلزمه جرب تيك اخلمسة فكأنه بقي املال مخسة وسبعني وإذا صار اآلن 
  اخلمسة فضال فيقسم بينهما نصفينحىت يفوز املالك بسبعة وسبعني ونصف من مجلة الثمانني الباقية 

  املسألة الثالثة القراض ينفسخ باجلنون واملوت 
فلو مات املالك فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض حيث كان جيوز للمالك لو فسخه بنفسه وهو حي مث يقدر ربح 

يصرف إىل ديون املالك ألن حقه وإن مل ميلك بالظهور ال يتقاعد عن حق املرهتن فيقدم على الديون فلو  العامل وال
أراد وارث املالك تقريره فقال قررتك على ما مضى فقال قبلت ففيه وجهان جيري مثلهما يف الوارث إذا قال 

  بطل فال معىن للتقرير  أجزت الوصية وقلنا إهنا ابتداء عطية ووجه املنع ظاهر ألن ما مضى قد
ووجه اجلواز أن التقرير يبىن على إعادة مثل ما سبق حىت طردوا هذا فيما إذا قال البائع للمشتري بعد فسخ البيع 

  قررتك على ما مضى ومل يسمح هبذا يف النكاح حبال ملا فيه من التعبد 
هو اشتراه فال يضيق عليه وقد تعني جنس هذا إذا كان املال ناضا فإن كان عرضا فوجهان ووجه اجلواز أنه عرض 
  رأس املال من قبل فأمكن الرجوع إليه خبالف العقد على العروض ابتداء 

  أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقد فإن قرر املالك وارثه فاخلالف الواقع يف لفظ التقرير كما مضى
ل بنفسه فيكون العروض كال عليه وإن مل يكن على أما إذا كان املال عروضا مل جيز ألن وارث العامل مل يشتر املا

  العامل املشتري 
وعلى األحوال كلها فلوارثه طلب نصيب العامل من الربح وقطع األصحاب يتجويز استئناف القراض معه وإن 
 كان يف املال ربح إذا كان املال ناضا وهذا يدل على أن القراض مع الشريك جائز إذا كان العامل مستبدا باليد

  فيقسم الربح على نسبة امللك مث يقسم الباقي بالشرط 
فأما إذا كان الشريكان متعاونني على العمل واملال يف يدمها ال جيوز تغيري نسبة امللك بالشرط ولو اختص أحدمها 

  مبزيد عمل ففي جواز ذلك وجهان 



  املسألة الرابعة يف التنازع وله صور 
  قول قول العامل ألنه أمني ما مل يتعد كاملودع وإن تنازعا يف الرد فكذلك األوىل إذا تنازعا يف تلف املال فال

  وقال العراقيون يف الرد وجهان وزعموا أنه ال يلحق يف هذا باملودع على أحد الوجهني 
الثانية لو اختلفا يف قدر الربح املشروط فيتحالفان ألنه نزاع يف قدر العوض فإذا حتالفا سلم كل الربح للمالك 

  يس للعامل إال أجرة املثل ول
  الثالثة إذا اختلفا يف قدر رأس املال وال ربح فالقول قول العامل ألنه نزاع يف القبض واألصل عدمه 

  وإن كان فيه ربح فهو كذلك على األصح وقيل إهنما يتحالفان ألنقدر الريح يتفاوت به 
مل بل لنفسي أو بالعكس فالقول قول العامل ألنه أعرف الرابعة يف املال عبد فقال املالك اشتريته للقراض وقال العا

  بنيته 
  اخلامسة لو قال كنت هنيتك عن شراء العبد فأنكر فالقول قوله إذ األصل عدم النهي 

السادسة تنازعا يف الربح ووجوده فالقول قول العامل فإن أقر بالربح مث قال غلطت أو كذبت خيفة أن ينتزع املال 
  عه من يدي مل يسمع رجو

  وإن قال صدقت ولكن خسرت بعده فالقول قوله 
السابعة سلم رجالن كل واحد ألفا إىل رجل فاشترى لكل واحد عبدا والتبس واعترفوا باإلشكال فقد نص 

  الشافعي رضي اهللا عنه على قولني 
  أحدمها أنه يباع العبدان ويقسم الثمن عليهما بالسوية 

  غرم هو هلما قيمتهما بالسوية والثاين أهنما ينقلبان إىل الوكيل وي
فإن زاد فذاك وإن نقص غرم قدر النقصان وكأنه مقصر بالنسيان وهذا فيه مزيد نظر ذكرناه يف املذهب البسيط 

  واهللا أعلم بالصواب
  كتاب املساقاة 

  وفيه بابان 
  الباب األول يف أركانه

  وهي أربعة 

  ئطالركن األول يف األصل الذى يعقد عليه العقد وله شرا

  
األول أن يكون شجرا والنخيل هو األصل إذ ساقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب على النصف مما 

خيرج من متر وزرع وهذه املعاملة قريبة من القراض ولكن ختالفها يف اللزوم والتأقيت فإهنما ال يليقان بالقراض ويف 
ل خبالف القراض ويف طريقة العراق وجه أنه كالربح حىت خيرج أن الثمار متلك مبجرد الظهور فإنه ليس وقاية للنخي

على القولني مث ال خالف يف أن الكرم مبعىن النخيل ألن العمل عليهما يتقارب والزكاة جتب فيهما ويف سائر 
  األشجار املثرة قوالن 

  أحدمها أهنا يف معنامها للحاجة إليه 
  ئجار عليهوالثاين ال ألن العمل عليهما يقل فيمكن االست



  ونعين بالشجر كل ما يثبت أصله يف األرض ويفصل مثره 
أما املزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذجنان فال يعقد عليها هذه املعاملة ألن مجيعها يف معىن املخابرة 

  واملزارعة 
  واملخابرة هي صورة هذه املعاملة على األرض والبذر من العامل 

  والبذر من املالك واملزارعة هى بعينها 
  وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهما وساقى 

فقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يرد إحدى السنتني باألخرى خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا حيث أبطل املساقاة قياسا 
  على املزارعةمث البقل من قبيل الزرع وإن ثبتت أصوله 

الزرع والتمر مجيعا قلنا ال جرم بقول تصح املزارعة تبعا للمساقاة يف األرض  فإن قيل فقد ساقى عليه السالم على
  املتحللة بني النخيل خبمسة شرائط اثنان متفق عليهما 

  وهو أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدا 
  والثاين أن تكون األراضي حبيث ال ميكن إفرادها بالعمل إذ بسقيها وتقليبها ينتفع النخيل 

  تلفوا يف ثالث شرائط واخ
  أحدها احتاد الصفقة فلو عقدها يف صفقتني فثالثة أوجه 

  أحدها أنه يصح مث إن أخرت املزارعة تبعت املساقاة السابقة وإن قدمت كانت موقوفة الصحة على املساقاة بعدها 
  والثاين ال يصح مطلقا النعدام التبعية بالتمييز
 متبوع وإن أخرت صحت مث لو مجعهما يف صفقة واحدة ولكن جعل والثالث إن قدمت املزارعة فسدت إذ ال

  للعامل من الثمار النصف ومن الزرع جزءا آخر أقل أو أكثر ففيه أيضا تردد ألن التغري يكاد يقطع حكم التبعية 
ضافة إىل والثاين أن ال تكثر األراضي فإن كثرت إما بكثرة االرتفاع باإلضافة إىل النخيل أو باتساع الساحة باإل

  مغارس النخيل فوجهان واألصح الصحة مهما مل ميكن إفرادها بالعمل مع الكثرة 
الثالث أن يكون البذر من رب النخيل فإن كان من العامل فقد حصل نوع مغايرة بني اجلنسني ففي انقطاع التبعية 

  وجهان 
لثمار نص يف القدمي أهنا فاسدة إذ مل خترج الشرط الثاين أن يكون شجرا غري بارزة الثمار عند املساقاة فإن برزت ا

الثمار بعمله وهو موضوع العقد ونص فياجلديد على أنه إذا جاز قبل الربوز فبعده أجوز وعن الغرر أبعد ألنه بقي 
  العمل والثمر صار موثوقا به 

  الشرط الثالث أن تكون احلديقة مرئية

  
  فإن ساقاه على ما مل ير فطريقان 

  ن كبيع الغائب أحدمها فيه قوال
  والثاين البطالن ألنه عقد غرر فال حيتمل فيه هذا اجلهل 

  الركن الثاين يف املشروط للعامل وهو الثمار



  
فليكن مشروطا على االستهام وخمصوصا هبما ومعلوما باجلزئية ال بالتقدير كما ذكرناه يف الربح يف القراض وننبه 

  هاهنا على أمور ثالثة 
على ودي نظر فإن مل يكن مغروسا فقال خذه واغرسه فإن علق فهو بيننا فهو فاسد ألنه تسليم األول أنه لو ساقى 

  بذر فهو يف معىن املزارعة 
فإن قال اغرسه ومنه وما حصل من الثمار فهو بيننا فهو أيضا فاسد إذ الغرس ليس من أعمال املساقاة وقد ضم إليها 

  اضفكان كما إذا ضم غري التجارة إليها يف القر
  ويف الصورتني وجه أنه ال يصح حكاه صاحب التقريب 

أما إذا كان مغروسا نظر فإن ساقاه عليه مدة ال يثمر فيها إال بثمرة حتصل بعد املدة فهو باطل إذ ما حيصل بعد 
  مضي املدة ال يتعلق به العقد 

و صحيح وخلو أول املدة عن وإن كان يعلم حصوله يف املدة ولو يف آخر السنني وساقاه على عشر سنني مثال فه
  الثمار كخلو أول السنة الواحدة 

وإن كان يتوهم الثمرة وال يعلم قال القاضي إن غلب الوجود صح وإن غلب العدم بطل وإن تساوى االحتمال 
  فوجهان 

  وقيل إن غلب العدم بطل وإن غلب الوجود فوجهان وقيل عكسه أيضا 
  شر سنني على جزء من مثرة السنة األخرية فوجهان أما إذا كان حبيث يثمر كل سنة فساقاه ع
  أحدمها أنه جيوز وليقدر ما سبق معدوما 

  والثاين ال ألنه تعرية العمل عن العوض يف مدة وجود ما حقه أن يكون عوضا يف هذا العقد
  ويف أصل زيادة مدة املساقاة على سنة كالم جيري مثله يف كل إجارة وسيأيت يف كتاب اإلجارة 

ر الثاين لو كان يف البستان عجوة وصيحاين فقال ساقيتك على أن لك من الصيحاين نصفه ومن العجوة ربعه ال األم
  يصح ما مل يعرف قدر العجوة والصيحاين أعين األشجار نظرا أو ختمينا 

ما وإن شرط النصف منهما فال يشترط هذه املعرفة وكذلك إذا ساقي رجالن واحدا على أن له النصف من نصيبه
  وال يشترط معرفته بقدر النصيبني وإن تفاوت الشرط وجبت املعرفة 

  ولو قال ساقيتك على النصف إن سقيت بالنضح أو الربع إن سقيت بالسماء فهو فاسد ألنه مردد بني جهتني 
يل ال األمر الثالث أن أحد الشريكني يف النخيل لو ساقى شريكه على أن يتعاونا على العمل فهو فاسد إذ رب النخ

  ينبغي أن خيوض يف العمل 
  ولو كان الشريك العامل يستبد جبميع العمل صحت املساقاة بشرط أن يشترط له مزيدا على ما تقتضيه نسبة امللك 

فلو كان بينهما نصفني فشرط له النصف فلم يشرط له شئ فتفسد املساقاة وال يستحق أجرة املثل عند املزين 
  ويستحق عند ابن سريج 

ط له الكل فيفسد ويف أجرة املثل وجهان مأخذمها أنه مل ينوبعمله مستأجره فضاهى األجري يف احلج إذا نوى ولو شر
  بعد التلبية صرف احلج إىل نفسه فال ينصرف إليه وهل تسقط أجرته فيه وجهان 

  الركن الثالث العمل املوظف على العامل



  
  وله شرائط ينبه عنها ما ذكرناه يف القراض 

  يكون ال يشترط عليه عمل ليس من املساقاة  األول أن
الثاين أن يستبد باليد يف احلديقة ليتمكن من العمل ليال وهنارا فلو شرط املالك اليد لنفسه فسد ولو سلم املفتاح إليه 

  ولكن بشرط أن يدخل هو أيضا ففيه خالف واألصح اجلواز 
وز التعريف بالسنة العربية وهل جيوز التعريف بإدراك الثمار الثالث أن يعرف بتأقيت مدة العقد ال بتعيني العمل مث جي

  فيه وجهان 
  أحدمها ال ألنه يتفاوت بالربد واحلر 

  والثاين نعم ألنه املقصود وهو متقارب 
  وإن عرف باألشهر فجائز 

  فرع

  
ة قبل اإلدراك لو ساقى سنتني فهو شريك يف كل سنة فلو برز شئ يف آخر السنة األخرية من الثمار وانقضت املد

  فالعامل شريك فيما برز يف مدة عمله 
الشرط الرابع أن ينفرد العامل بعمله وأن ال يشترط مشاركة املالك يف العمل فإن شرط فهو فاسد ألنه تغيري املوضع 

  كما يف القراض 
  ثة أوجه وإن شرط أن يعمل غالم املالك معه فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على اجلواز وذكر األصحاب ثال

  أحدها املنع هاهنا ويف القراض ألن يد العبد يد املالك فيبطل االستبداد باليد 
  والثاين اجلواز ألن العبد يكون مستعارا على التحقيق فاإلعانة به كاإلعانة بالثريان وال خالف يف جوازها شرطا 

اجلدران وحفظ األصول كما سيأيت خبالف والثالث أنه يصح يف املساقاة إذ من األعمال ما جيب على املالك كبناء 
  القراض فال عمل فيه على املالك

  التقريع إذا حكمنا باجلواز فنفقه الغالم على من 
  إن شرط على املالك أو أطلق فهو عليه ألنه شرط إعانة 

  وإن شرط على العامل ففي جواز ذلك وجهان 
  أحدمها ال ألنه قطع لنفقة امللك عن املالك 

  ألن األصل أن العمل عليه فال يبعد أن ينفق على من يعينه ويف طريقة العراق أنه يتبع فيه الشرط قطعا  والثاين نعم
  وإن أطلق فثالثة أوجه أحدها أنه على املالك والثاين أنه على العامل 

عبيد على والثالث أنه من الثمرة وهو بعيد إذ رد الشافعي رضي اهللا عنه على مالك رمحه اهللا حيث أوجب نفقة ال
  العامل عند اإلطالق فقال أوجب أجرة مثل أجرة العبيد إن كنت توجب النفقة

  
فرع لو شرط أن يستأجر العامل أجريا واألجرة على املالك مل جيز إن مل يبق للعامل عمل وإن بقي له الدهقنة 

  والتحذق يف االستعمال فوجهان 



  الركن الرابع يف الصيغة

  
ن لك نصف الثمار أو عاملتك فيقول قبلت أو أن يقول اعمل على هذه النخيل من وهي أن يقول ساقيتك على أ

  الثمار فقبل فال بد من القبول فإن هذا العقد الزم خبالف القراض والوكالة ففيهما وجه تقدم 
  ولو قال استأجرتك على العمل بالنصف فالظاهر البطالن ألنه يستدعى شروطا 

  ولكن بلفظ اإلجارة  وفيه وجه أنه جيوز ألنه مساقاة
نعم لو كانت الثمار بارزة وعني العمل واستأجره جبزء من الثمر جاز بعد بدو الصالح وقبله غري جائز ألنه شرط 

  القطع ايضا فقطع الشائع غري ممكن إال بتغيري عني املبيع فيكون كبيع بعض النصل
  الباب الثاين يف حكم املساقاة الصحيحة

  وهلا أحكام ستة 
األول أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صالح الثمار مما يتكرر يف كل سنة كالسقي وتقليب األرض وقطع احلكم 

  القضبان وتنحية احلشيش وكنس البئر والنهر وتصريف اجلريد ونقل الثمار إليه 
ألهنار والقىن وما ال يتكرر يف كل سنة بل تبقى فائدته سنني كبناء احليطان وشراء الثريان ونضب الدوالب وحفر ا

اجلديدة فهو على املالك وترددوا يف حفظ الثمار بالناظور ويف جذاذها ويف ردم ثلم يتفق يف أطراف اجلدران فمنهم 
  من رأى ذلك على العامل يف العرف 

ومن هذا ذكر خالف يف صحة املساقاة املطلقة دون تفصيل األعمال الضطراب العرف يف هذه األمور والصحيح 
  اإلطالق مث حيكم كل فريق مبا يراه الئقا بالعامل الصحة عند 

  احلكم الثاين إذا هرب العامل قبل متام العمل فالقاضي يستأجر من يعمل ويقترض عليه
  فإن عمل املالك بنفسه أو استأجر عليه أو استقرض فهو متربع وال رجوع له وكل الثمار للعامل 

  ر وعمل بنفسه أو استأجر عليه فثالثة أوجه هذا إن قدر على الرجوع إىل القاضي فإن مل يقد
  أحدها ال يرجع ألنه يؤدي إىل أن يكون حاكما لنفسه على غريه 

  والثاين نعم للضرورة 
  والثالث إن أشهد يرجع وإال فال 
  مث له أن يفسخ عند هرب العامل 

الفسخ فرمبا ال يرضى بدخوله  فإن عجز عن استيفاء املعقود عليه فلو قال األجنيب ال تفسخ حىت أنوب عنه جاز له
  بستانه 

  فلو عمل األجنيب قبل أن يشعر به املالك فالثمرة للعامل واألجنيب متربع عليه ال على املالك 
مث إذا فسخ فإن كان قد مضى شئ من العمل فللعامل أجرة مثل ذلك املقدار وال نقول توزع الثمار على نسبة 

  دار يف أواللعقد حىت يقتضي العقد فيه توزيعا أجرة املثل إذ الثمار ليس معلوم املق
  احلكم الثالث إذا ادعى املالك عليه خيانة أو سرقة فالقول قوله فإنه أمني 

فإن أقام حجة نصب عليه مشرف إن أمكن أن حيفظ به وأال تزال يده ويستأجر عليه مث أجرة املشرف على العامل 
  ملالك إن ثبت خيانته بإقراره أو ببينة وإال فعلى ا

احلكم الرابع إذا مات املالك مل ينفسخ العقد وبقي مع الورثة وإن مات العامل مل ينفسخ أيضا قطع به املزين وهو 



  املذهب وفيه وجه 
مث على الوارث إمتام العمل من تركته وله حصة من الثمار إذا متم وإن مل يكن له تركة فله أن يتمم ألجل الثمار فإن 

ال تركة وال يلزمه عمل غريه هذا إذا أوردت املساقاة على الذمة وهو شرطها فإن أوردت على  أىب مل جيرب عليه إذ
  العني ففي صحتها نظر ألن فيه نوع تضييق فإن صحح فينفسخ مبوت العامل 

  احلكم اخلامس إذا خرجت األشجار مستحقة بعد متام العمل يرجع العامل بأجرة مثله على الغاصب 
  قويل الغرور وقيل إنه خيرج على 

  وأما الثمار إن بقيت فكلها للمالك
  وإن تلفت بعد أن قسم فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه ويستقر عليه الضمان ألنه أخذه عوضا كاملشتري 

  وأما حصة الغاصب إن تلف قبل القسمة أو على األشجار أو تلف شئ من األشجار ففي مطالبة العامل به وجهان 
  أقل درجاته أن يكون كاملودع فيه أحدمها نعم ألن 

والثاين ال ألن يده تثبت على األشجار ونصيب املالك حتقيقا وإمنا هو عامل عليها ويد املالك مستدامة حكما وهو 
  ضعيف 

احلكم السادس إذا تنازع العاقدان يف القدر املشروط من الثمار حتالفا وتفاسخا وحكم تنازعهما ما ذكرناه يف 
  القراض
  إلجارةكتاب ا

  
  كتاب اإلجارة 

  
  واإلجارة صنف من البيوع موردها املنفعة 

  وصحتها جممع عليها وال مباالة خبالف ابن كيسان والقاساين 
فإن أرضعن لكم فآتوهن { ويدل على صحتها قصة شعيب واستئجاره موسى عليهما السالم وقوله تبارك تعاىل 

  وقوله صلى اهللا عليه وسلم } أجورهن 
  جري أجره قبل أن جيف عرقه وقوله أعطوا األ

حكاية عن ربه تبارك وتعاىل ثالثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته رجل باع حرا فأكل مثنه ورجل 
  استأجر أجريا فاستوىف منفعته ومل يؤد أجره ورجل أعطاين صفقة ميينه مث غدر 

  ومقصود الكتاب حتصره ثالثة أبواب
  الباب األول يف أركان اإلجارة

  
  وهى ثالثة الصيغة واألجرة واملنفعة 

  أما العاقدان فال خيفى أمرمها 

  الركن األول الصيغة



  
  وهي ثالثة 

إحداها اإلجارة واإلكراه فإذا قال أجرتك الدار أو أكريتكها فقال قبلت صح وشرطها اإلضافة إىل عني الدار ال إىل 
  املنفعة 

  دار شهرا صح وشرطها اإلضافة إىل املنفعة ال إىل الدار الثانية لفظ التمليك فإذا قال ملكتك منافع ال
  الثالثة لفظ البيع فإن قال بعتك الدار شهرا فهو بيع مؤقت فاسد وإن قال بعتك منفعة الدار فوجهان 

  أحدمها اجلواز كلفظ التمليك وهو اختيار ابن سريج 
  الثاين املنع وهو األظهر ألن البيع خمصوص باألعيان عرفا 

  لثاين األجرةالركن ا

  
وحكمها إن كانت يف الذمة حكم الثمن وإن كانت معينة حكم البيع وقد سبق شرائطهما وننبه اآلن على ثالثة 

  أمور
األول أن اإلعالم شرط فلو أجر الدار بعمارهتا مل جيز فإن العمارة جمهولة ولو أجر بدراهم معلومة ليصرفها إىل 

   العمارة جمهول فتصري األجرة جمهولة العمارة مل يصح ألن العمل يف الصرف إىل
ولو أشار إىل جربه من الدراهم أو من احلنطة جزافا وجعلها أجرة منهم من أحلق باملبيع فجوز ومنهم من أحلق برأس 

  املال يف السلم ألنه عقد غرر فخرج على القولني 
الطحان بالنخالة فهو فاسد لنهيه عليه الثاين إذا استأجر السالخ باجللد بعد السلخ ومحال اجليفة جبلد اجليفة و

  الصالة والسالم عن قفيز الطحان 
  وألنه باع جزءا متصال بعني املبيع قبل الفصل فهو كبيع نصف من الفصل 

ولو استأجر املرضعة جبزء من املرتضع الرقيق بعد الفطام وجمتين الثمار جبزء من الثمار بعد القطاف فهو أيضا فاسد 
  ملا سبق 
جعل األجرة جزءا من الرقيق يف احلال وجزءا من الثمار قبل القطاف فقد أطلق األصحاب إفساده خترجيا  أما إذا

  على ما سبق
وزادوا فقالوا املرتضع املشترك بني امرأة مرضعة ورجل ال جيوز للرجل استئجارها على الرضاع ألن عملها ال 

  يصادف خاص ملك املستأجر 
ا يف كتاب املساقاة بأن أحد الشريكني لو ساقى صاحبه وشرط له جزاءا من الثمار وهذا فيه نظر واحتمال إذ قطعو

  جاز وهو عمل على مشترك 
  ولكن قبل ما خيص املستأجر يستحق به األجرة فهو حمتمل هاهنا أيضا 

  الثالث األجرة إن أجلت تأجلت وإن أطلقت تعجلت عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
النقد عند األجل فالعربة حبالة العقد ولو تغري النقد يف اجلعالة عند العمل فوجهان األظهر أهنا كال مث إذا أجلت وتغري 

  إجارة 



  الركن الثالث يف املنفعة

  
  وهلا شرائط

  األول أن تكون متقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيني احلانوت مل يصح إذ القيمة هلذه املنفعة 
  ا على كلمة ال تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك أخذ مال على احلشمة ال على العمل وكذا إذا استأجر بياع
  واختلفوا يف مسألتني 

إحدامها استئجار الدراهم والدنانري للتزيني وكذا استئجار األشجار لتجفيف الثياب عليها أو للسكون يف ظلها 
  وكذا استعارهتا وفيه ثالثة أوجه 

  قصد أحدها اجلواز ألن هذا قد ي
  والثاين ال ألنه ال يقصد بعقد 

  والثالث أنه يصح اإلعارة دون اإلجارة ألنه ال يقصد مبال ويقصد باملساحمة 
  الثانية استئجار الكلب وفيه وجهان ووجه املنع أن إباحته لضرورة فهو كامليتة 

  الشرط الثاين أن ال يتضمن استيفاء عني قصدا
  وفيه ثالث مسائل 
  ئجار األشجار لثمارها وال املواشي للنب والصوف والنتاج ألهنا أعيان بيعت قبل الوجود األوىل ال يصح است

  الثانية استئجار امرأة للحضانة واإلرضاع جائز واللنب تابع وهو كاملاء يف إجارة األرض 
  ولو استأجر على جمرد اإلرضاع دون احلضانة فوجهان 

  لة أحدمها ال كاستئجار الشاة بلبنها إلرضاع السخ
  والثاين جيوز ألن لنب اآلدمية ال يقصد منفصال فهو يف معىن املنفعة واحلاجة متس إليه 

  الثالثة استئجار الفحل للضراب فيه وجهان واألصح املنع ألنه هني عن مثن عسب الفحل وألنه غرر ال يقدر عليه 
  الشرط الثالث أن تكون املنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا

  مسائل وفيه أربع 
األوىل إذا استأجر أخرس على التعليم أو أعمى على احلفظ فسد وكذا لو استأجر من ال حيسن القرآن على التعليم 

  إال إذا وسع عليه وقتا يقدر فيه على التعلم أوال مث على التعليم ففيه وجهان 
  أحدمها ال ألن العجز حمقق والتعلم قد ال يتفق 

  املفلس والثاين نعم وكأنه يضاهي سلم 
  الثانية استأجر قطعة أرض ال ماء هلا يف احلال نظر 

  فإن مل يتوقع هلا ماء أصال فإن استأجر للزراعة فسد وإن استأجر للسكون جاز 
  وإن أطلق فكان على قلة جبل ال يطمع يف الزراعة ينزل على السكون 
  اء وإن كان يطمع يف الزراعة فمطلقة للزراعة فيفسد إال إذا صرح بنفي امل

  وهل يقوم علم املستأجر بعدم املاء مقام صريح النفي حىت يصح عند اإلطالق فيه وجهان 
  ووجه املنع أن مفهوم اللفظ مطلقا يف مثل هذه األرض للزراعة ما مليصرح بنفي املاء 

  أما إذا كان يتوقع إن كان نادرا فالعقد يف احلال للزراعة فاسد وهو كبيع اآلبق لتوقع عوده 



ن يغلب وفاء املطر والسيل مبا حيصل املقصود ويتوهم خالفة فظاهر كالم الشافعي رضي اهللا عنه وهو اختيار وإن كا
القفال فساده ألن العدم يف احلال معلوم والوجود موهوم من بعد خبالف ما لو كان لألرض ماء غد وشرب معلوم 

  فإن االنقطاع موهوم ولكن الوجود مستصحب 
املاء املوجود يف النهر ال يبقى بعينه إىل وقت الزراعة ولكن يغلب جتدد مثله فكذلك هاهنا  وقال القاضي جيوز ألن

  يغلب وفاء املطر والسيل فال فرق 
  أما إذا استأجر قطعة أرض على شط دجلة واملاء زائد وقد استوىل عليها واحنساره عنها موهوم فالعقد باطل 

  احلال صحيح وإن كان ناقصا والزيادة موهومة فالعقد يف 
  وإن كانت الزيادة متيقنة فال 

  وإن كان املاء مستويا عليها ولكن االحنسار معلوم قال الشافعي رضي اهللا عنه العقد صحيح
  فإن قيل فاألرض غري مرئية 

  قلنا لعله فرع على قول صحة شراء الغائب أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية أو كان املاء صافيا ال مينع الرؤية 
  فرض خالف ذلك كله مل يصح فإن 

  فإن قيل وإن تقدمت الرؤية ففي احلال ال ميكن االنتفاع هبا 
قلنا هو كاستئجار دار مشحونة باألقمشة واستئجار أرض يف الشتاء فإنه يف احلال ال يزرع ولكن يتسلط عليها 

  املستأجر باإلجارة والتصرف املمكن 
ملشغولة باألمتعة خبالف بيعها ألن املنفعة تتراخى فيصري كإجارة السنة وذكر الشيخ أبو حممد وجها يف إجارة الدار ا

  القابلة 
الثالثة إجارة الدار للسنة القابلة فاسدة خالفا أليب حنيفة رمحهاهللا الن التشاغل باالستيفاء يف احلال غري ممكن 

  فيتراخى التسليط على العقد الوارد على منفعة عني 

  فرعان

  
  ا مث أجر الشهر الثاين منه ال من غريه فوجهان أحدمها لو أجره شهر

  أصحهما املنع ألن العقد األول قد ينفسخ بسبب فشرط العقد الثاين ال يتحقق باألول 
  والثاين اجلواز لتواصل االتصال فهو كما لو أجر شهرين يف صفقة واحدة 
  صف الثاين إذا قال استأجرت هذه الدابة ألركبها نصف الطريق وأترك إليك الن

  قال املزين هو فاسد إذ ال يتعني له النصف األول فينقطع حبكم املناوبة ويصري كاإلجارة للزمان القابل 
ومن األصحاب من صحح ونزل على استئجار نصف الدابة وأحال التقطع على موجب املهايأة والقسمة ال على 

  العقد
جر نصف دار وفيه وجه آخر أنه يفسد ألن ولو صرح باستئجار نصف الدابة فالظاهر صحته فهو كما لو استأ

  اجلمع غري ممكن فيؤدي إىل التقطع خبالف الدار الواحدة وحممل الدابة إذ حيتمل عليه الشريكان فال ينقطع 
  الرابعة العجز الشرعي كالعجز احلسي يف اإلبطال 

سلم على تعليم القرآن فلو استأجر على قلع سن سليمة أو قطع يد سليمة أو احلائض على كنس املسجد أو امل



لذمي ال يرجى رغبته يف اإلسالم أو على تعلم السحر أو الفحش واخلنا أو تعلم التوراة والكتب املنسوخة فكل 
  ذلك حرام والعقد عليه فاسد ألنه معجوز شرعا عن تسليمه

  أما إذا كانت السن وجعة أو اليد متآكلة فاألصح جواز القلع والقطع وصحة االستئجار 
  إذا استأجر منكوحة الغري على عمل دون رضا الزوج فسد فإهنا مستحقة التعطيل حلق الزوج وبإذنه يصح  فرع

  ولو استأجرها الزوج إلرضاع ولده جاز وذكر العراقيون وجها أنه ممنوع ألنه مستحق له وهو ضعيف 
ملت بنفسها استحقت أما إذا التزمت عمال يف الذمة صحت اإلجارة دون إذن الزوج مث إن وجدت فرصة وع

  األجرة 
  ويف إجارة احلائض لكنس املسجد احتمال مأخذه صحة الصالة يف الدار املغصوبة ولكن املنقول ما ذكرناه 

  الشرط الرابع حصول املنفعة للمستأجر 
  وفيه مسائل 

  األوىل ال يصح استئجار دابة لريكبها املكرى فإن العوضني جيتمعان له 
على العبادات الىت ال جتري النيابة فيها فإهنا حتصل له خبالف احلج وغسل امليت وحفر  وكذا ال جيوز استئجاره

  القبور ودفن املوتى ومحل اجلنائز فإن االستئجار على مجيع ذلك جيوز لدخول النيابة 
ذمة على أما اجلهاد فال جيوز استئجار املسلم عليه ألنه داخل حتت اخلطاب فيقع عنهوجيوز لإلمام استئجار أهل ال

  اجلهاد ألهنم مل يدخلوا حتت خطاب اجلهاد 
  وكذلك ال جيوز االستئجار على اإلمامة يف فرائض الصلوات 

  أما االستئجار على األذان فثالثة أوجه 
  أحدها ال كاجلهاد فإنه من الشعائر 

  والثاين نعم ألن فائدته حتصل للناس يف طلب وقت الصالة 
  ال جيوز آلحاد الناس والثالث جيوز للقاضي واإلمام و

  ويف االستئجار على إمامة التراويح خالف واألصح املنع إذ ال يتميز املستأجر بفائدة مقصودة عن األجري 
أما االستئجار على التدريس يف جنسه وكذا استئجار املقرئ على هذا الوجه متردد بني اجلهاد ألنه من فروض 

  حاد الكفايات وبني األذان ألن فائدته ختتص باآل
أما االستئجار على تعليم مسألة معينة من شخص معني فال خالف يف جوازه فال يتعني كامرأة أسلمت ولزمها تعلم 

الفاحتة فنكحها رجل على التعليم ومل حيضر سوى ذلك الرجل ففيه خالف واألصح الصحة إذ ليس يتعني عليه 
  صة التعب جمانا بل جيب ببذل كما يف بذل املال يف صورة املخم

وعلى اجلملة فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغري عنالغري فيجوز االستئجار عليه وجيوز 
  جعله صداقا 

  الشرط اخلامس كون املنفعة معلومة 
  وتفصيلها ببيان أقسام اإلجارة وهي ثالثة أقسام 

  األول استصناع اآلدمي 
كما إذا استأجر على اخلياطة فيعني الثوب أو يقول استأجرتك يوما وذلك يعرف إما بالزمان أو مبحل العمل 

  للخياطة ولو مجع بينهما وقال استأجرتك لتخيط هذا الثوب يف هذا اليوم فيه وجهان 



  أصحهما املنع ألن تفريع اجلواز يفضي إىل خبط إن مت العمل قبل مضي اليوم أو على العكس 
يعرف بالزمان أو مبقدار السور وتعينها وال يشترط أن جيرب فهم املتعلم وال ولو استأجر على تعليم القرآن إما أن 

  فائدة أيضا يف شرط رؤيته 
  ولو استأجر على قدر عشر آيات ومل يعني السورة فوجهان 

  ووجه املنع تضادهتا أيضا يف عسر احلفظ ويسره 
  ووجه اجلواز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من القرآن قال زوجتكها مبا معك
  ومل يعني السورة وقيل إنه كان عشر آيات من أول البقرة 

  واالستئجار على الرضاع يعرف فيه املدة والصيب ألن الغرض خيتلف به اختالفا ظاهرا واملوضع الذى فيه الرضاع 
لى نوع من وال يباىل مبا يتطرق إليه من جهالة بسبب تعرض الصيب لألمراض وزيادة حاجته ونقصاهنا وهذا يدل ع

  التساهل يف اإلجارة للحاجة 

  القسم الثاين يف استئجار األراضي

  
  وفيه صور 

األوىل أن يستأجر للسكون فيشترط أن يعرف من الدار واحلانوت واحلمام كل ما ختتلف به املنفعة فريى يف احلمام 
جممع فضالت املاء كما يراه البيوت وبئر املاء والقدر ومطرح الرماد ومبسط القماش وموضع الوقود واألتون و

  املشتري ويعرف قدر املنفعة باملدة
  فإن استأجر سنة فذاك وإن زاد فثالثة أقوال 

  واألصح أنه ال يتقدر مبدة بل يتبع التراضي إذ ال توقيف يف التقدير 
  والثاين أنه ال يزيد على سنة فإنه أثبت للحاجة 
  يه ألنه يصري يف معىن البيع والثالث أنه ينتهي إىل ثالثني سنة وال يزاد عل

  التفريع

  
  إذا جوزنا الزيادة وهو الصحيح فلو أجر سنني فهل يشترط بيان حصة كل سنة يف األجرة فوجهان 

  أحدمها ال كبيان األشهر يف سنة واحدة 
  والثاين نعم إذا يغلب تفاوت أجرة املثل ورمبا متس احلاجة إىل معرفته يف التفاسخ إن اتفق 

  فرع

  
  ل أجرتك سنة فاألظهر أنه يصح وينزل على السنة األوىل بالعرفلو قا



  وقيل إنه فاسد ألنه مل يصرح بالتعيني 
  ولو قال أجرتك كل شهر بدينار ومل يقدر عدد األشهر فهو فاسد إذ ال مرد له 

قوله بعتك وقال ابن سريج يصح يف الشهر األول ألنه معلوم والباقي يبطل فيه وهو ضعيف ألن نظريه من الصربة 
  كل صاع بدرهم ومل يقل بعتك الصربة 

الثانية إذا استأجر األرض للزراعة فلو قال أكريتك لتنتفع كيف شئت صح وجاز البناء والغراس والزراعة وكل ما 
  أمكن من املنفعة 

  ولو اقتصر على قوله أكريتك فسد ألنه مل يعني منفعة وال فوض إىل مشيئته 
  مل يعني جنس الزرع فوجهان ولو قال أكريتك للزراعة و

  أحدمها ال ألن الذرة أضر من القمح 
  والثاين نعم وحيمل اإلطالق بعد التعرض جلنس الزرع على ما يشاء 

الثالثة إذا قال أكريتك إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها فالظاهر الصحة كما إذا قال انتفع كيف شئت وقيل 
  مكسرة وإن شئت صحيحة  إنه فاسد كما لو قال بعتك بألف إن شئت

  أما إذا قال أكريتك فازرعها واغرسها ومل يبني قدر ما يزرع فيه اختياراملزين وابن سريج بطالنه جلهالة القدر 
  وقال أبو الطيب بن سلمة يصح وينزل على النصف 

ظهر أنه ال الرابعة إذا أكرى األرض للبناء وجب بيان عرض البناء و يف التعرض لالرتفاع والقدر خالف واأل
  يشترط 

  القسم الثالث استئجار الدواب

  
  وهي تستأجر ألربع جهات 

  األوىل الركوب فيشترط أن يعرف املستأجر الدابة بأن يراها وإال فهو إجارة غائب 
واآلخر يعرف قدر الراكب برؤيته أو بسماع وصفه يف الطول والضخامة حىت يعرف وزنه ختمينا وال يشترط 

  التحقيق بالوزن 
  ويعرف احململ بالصفة يف السعة والضيق وبالوزن فإن ذكر الوزن دون الصفة أو الصفة دون الوزن فوجهان 

وقال أبو إسحاق املروزي إن كانت حمامل بغداد فاإلطالق يكفى ألهنا متقاربة وتنزل منزلة السرج واإلكاف فإهنا ال 
  توصف لتساويها

ل قال الشافعي رضي اهللا عنه القياس أنه فاسد للتفاوت قال ومن ويذكر تفصيل املعاليق فإن ذكرت من غري تفصي
  الناس من ينزله على وسط مقتصد 

  فمن األصحاب من جعل هذا أيضا قوال له 
وأما تقدير الطعام يف السفرة ففيه وجهان مرتبان وأوىل بوجوب التعريف بل الصحيح وجوبه ألنه يتفاوت تفاوتا ال 

أو السرى ومقدار املنازل إن مل يكن مضبوطا بالعادة وإن انضبط بالعادة نزل  ينضبط وجيب ذكر تفصيل السري
  عليهما 

هذا إذا كانت اإلجارة على عني الدابة فإن أورد على الذمة فيشترط وصف الدابة أفرس أم بغل أم مجل وهل 



  يشترط التعرض لكيفية السري مثل كونه مهملجا أو حبرا أو قطوفا فيه وجهان 
جيل فيه فيقول يف احملرم ألزمتك أن تركبين غرة احملرم ألنه يف الذمة فأشبه السلم ولفظ اإلجارة يف الذمة ويدخل التأ

  أن تقول ألزمت ذمتك إركايب كذا فرسخا أو ألزمت ذمتك تسليم مركوب إيل أركبه كذا فرسخا فيقول التزمت
  اجلهة الثانية استئجار الدابة للحمل 

  مرين وحكمه حكم الركوب إال يف أ
  أحدمها أن معرفة وزن احملمول حتقيقا شرط إن كان غائبا خبالف حتقيق وزن الراكب 

  وإن كان احلمل حاضرا فشاله باليد وعرف قدره ختمينا كفى 
والثاين أنه إن كان يف الذمة ال يشترط ذكر جنس الدابة أبغل أم فرس إال إذا استأجر حلمل زجاج فقد خيتلف 

  الغرض به 
  ثة االستقاء اجلهة الثال

وهو كاحلمل فيعرف قدر املاء ويريد أنه يتكرر فيعرف قدر كل كرة ويعرف عمق البئر أو الدوالب وقد حتتاج فيه 
  إىل التعيني إذا كان ال ينضبط بالوصف 

  اجلهة الرابعة احلراثة 
ى املكتري ومعرفة فإن قدر بالزمان مل جيب تعريف الدابة ورؤيتها وإن ضبط بقدر األرض وجب معرفة الدابة عل

األرض على املكري أهي سهلية أم جبلية فإن كانت مستورة بالتراب فال يكفي النظر إىل وجهتها ما مل يعرف 
جنسها هذا تفصيل العلم والعرض إمنا يتفاوت املقصود به تفاوتا ال يتسامح مبثله يف املعاملة وجب بيتنه هذا مجلته 

  ر قياسا عليهوتفصيله فليعترب مبا ذكرنا ما مل نذك
  الباب الثاين يف بيان حكم اإلجارة الصحيحة

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف موجب األلفاظ املطلقة لغة وعرفا

  
  ويرتبط النظر فيه بأقسام اإلجارة وهي ثالثة 

  القسم األول يف االستصناع وفيه مسألتان 
  قطعا وإن مل يذكر للعرف  إحدامها االستتباع واستئجار األرض للزراعة يستتبع استحقاق الشرب

  واستئجار اخلياط ال يوجب عليه اخليط إذ العرف ال يقتضيه 
واستئجار احلاضنة للحضانة هل يستتبع اإلرضاع وكذا االستئجار لإلرضاع هل يستتبع احلضانة فيه ثالثة أوجه 

الذكر يدل على ختصيصه أحدها ال إذ كل واحد ميكن إفراده بنفسه على ظاهر املذهب كما سبق فإفراد أحدمها ب
وعلى هذا ليس على املرضعة إال وضع الثدي يف فم الصيب وباقي األعمال يف تعهد الصيب على احلاضنة والثاين أن 
كل واحد يتبع صاحبه ألن العرف قاض بأن ذلك ال يتواله شخصان بل يتالزمان والثالث وهو اختيار القاضي أنه 

ي ال تبقى اإلجارة يف مقابلة جمرد العني فإن األصل يف اإلجارة املنفعة وإن إن استؤجرت لإلرضاع استتبعاحلضانة ك
  استؤجرت للحضانة مل يستتبع اإلرضاع 

  وأما احلرب يف حق الوراق والصبغ يف حق الصباغ فيه طريقان 



ه وهو منهم من قال هو كاللنب يف حق احلاضنة فيخرج عل اخلالف يف اتباعه وإن مل حنكم بالتبعية فإن شرط في
  جمهول جاز كما يف اللنب 

ومنهم من قطع بأن احلرب والصبغ مستقل وهو مستتبع ال تبيع فإن شرط فال بد وأن يذكر ويعرف مث يكون مجعا بني 
  بيع وإجارة خبالف اللنب فإنه ال يفرد اعتيادا 
  فرع لو انقطع لنب املرضعة ففيه ثالثة أوجه 

  والباقي تابع أحدها أنه ينفسخ ألن اللنب كل املقصود 
  والثاين يثبت اخليار ألن األصل عمل احلضانة وهذا عيب 

  والثالث أن كل واحد مقصود فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدمها 
  املسألة الثانية إذا نسي املتعلم ما حفظ 

  قيل إن كان ما دون سورة جيب على املعلم إعادته 
  وقيل ما كان دون آية وهو حتكم 

نا ما نسي يف جملس التعلم جيب إعادته وكأنه مل يثبت فينفسه بعد وما نسي بعد جملس التعلم فهو من ولعل األصح أ
  تقصري الصيب 

  القسم الثاين يف استئجار األراضي والدور

  أما الدور ففيها مسألتان 
عني جيب على  إحدامها إقامة جدار مائل وإصالح جذع منكسر وما جيري جمراه من مرمة ال حيتاج فيها إىل جتديد

  املكري إدامته لتوفري املنفعة 
فإن افتقر إىل إعادة جدار مائل أو جذع فإن فعل استمرت اإلجارة وال خيار وإن أىب فللمكتري اخليار وهل له 

  إجباره على إعادته 
  قال العراقيون ال وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا ألنه إلزام عني جديدة مل يتناوهلا العقد 

  اضي والشيخ أبو حممد جيرب عليه وفاء بتوفري املنفعة وقال الق
وكذا اخلالف إذا غصبت الدار وقدر املكري على انتزاعها هل يلزمه وكذا اخلالف إذا ضاع املفتاح هل جيب عليه 

  إبداهلوال خالف يف أن تسليم املفتاح واجب ولو ضاع يف يد املكتري فهو أمانة وليس على املكري إبداله 
  الىت متنع من االهندام إذا احتيج إليها يف معىن جذع جديد أو يف معىن إقامة مائل فيه تردد  والدعامة

  فرع لو أجر دارا ليس هلا باب ومرزاب مل يلزمه إحداثه قطعا إذ مل يلتزمه أصال 
  نعم إن جهله املكترى فله اخليار 

  ة املوضع عن الثلج اخلفيف على املكتري املسألة الثانية تطهري الدار عن الكناسة واألتون عن الرماد وعرص
وتطهري السطوح على الثلج ليس على املكتري بل إن فعله املكتري فذاك وإن تركه فهو املستضر به فإن اهندمت به 

  الدار فللمكتري اخليار 
  وأما تنقية البالوعة واحلش ففيه وجهان 
  أحدمها أنه على املكتري ككنس العرصة

  ذ به يتهيأ لالنتفاع والثاين على املكري إ



وال خالف يف أنه إذا انقضت املدة ال يطالب املكتري بالتنقية عند اخلروج من الدار ويطالب بتنقية العرصة من 
  الكناسات 

  وقولنا يف دوام املدة عليه أردنا به إن أراد االنتفاع لنفسه 
  والصحيح أنه ال مينع فإنه معتاد يف الدور فرع لو طرح يف البيت ما يتسارع إليه الفساد هل مينع منه فيه وجهان 

  أما األراضي ففيها ثالث مسائل 
األوىل إذا استأجر أرضا للزراعة وهلا شرب اتبع موجب الشرط يف الشرب وإن مل يكن شرط فالعرف فإن مل يكن 

  عرف فاستؤجرت للزراعة فوجهان 
  نه أحدمها االتباع ألن لفظ الزراعة كالشرط للشرب إذ ال يستغىن ع

والثاين وهو الصحيح أنه ال اتباع إذ موجب اللفظ يزاد عليه بعرف غري مضطرب فإذا اضطرب اقتصر على موجب 
  اللفظ 

  ومنهم من قال تفسد هذه اإلجارة ألن املقصود صار جمهوال بتعارضهذين الوجهني 
  املسألة الثانية إذا مضت مدة اإلجارة والزرع باق نظر 

  كتري وتأخريه فللمكري قلعه جمانا وله إبقاؤه بأجرة فإن كان السبب تقصري امل
  وإن كان السبب برد اهلواء وإفراطه فلما يقلعه جمانا بل يتركه بأجرة ألنه غري مقصر 

  وفيه وجه أنه يقلع جمانا كالتقصري 
  هلواء وإن كان السبب كثرة األمطار املانعة من املبادرة إىل الزراعة فهذا متردد بني التأخري وبني برد ا

وإن كان السبب قصر املدة املشروطة كما إذا استأجر األرض لزراعة القمح شهرين فإن شرط القلع جمانا فله ذلك 
  فلعله ليس يبغي إال القصيل 

  وإن شرط اإلبقاء فاإلجارة فاسدة لتناقض التأقيت وشرط اإلبقاء 
رع يقصد ليبقى يف العادة فهو كما إذا وإن سكت قال الشيخ أبو حممد ينزل على شرط اإلبقاء فيفسد ألن الز

  استأجر دابة يوما ليسافر هبا إىل مكة من بغداد وإليه يشري نص الشافعي رضي اهللا عنه 
  ومنهم من قال إنه يصح ألن املدة معلومة وقد يقصد القصيل 

  مث يف جواز القلع وجهان 
  أحدمها ال يقلع جمانا كاإلعارة املؤقتة 

ة تأقيت اإلعارة طلب األجرة بعد املدة وهاهنااألجرة يف املدة الزمة فال تظهر فائدة سوى والثاين يقلع ألن فائد
  القلع 

وعلى اجلملة نقل وجه من هاهنا إىل تأقيت اإلعارة متجه وكذلك يف إجارة األرض للبناء والغراس يف جواز القلع 
  لقلع بعد املدة والتسوية متجهة بعد املدة هذه اخلالف مع القطع يف العارية املؤقتة بأنه ال جيوز ا

مث إذا فرعنا على أن اإلجارة املؤقتة كالعارية املؤقتة وأن القلع جمانا بعده ال جيوز فيتخري بني القلع بأرش أو اإلبقاء 
  بأجرة أو التملك بعوض كما يف العارية 

  فإن اختار القلع فمباشرة القلع أو بدل مؤنته على من 
دد حيتمل أن يقال على املكتري فإنه تفريغ امللك وهو الذى شغله وإمنا على املالك أرش يف كالم األصحاب فيه تر

  النقصان 



وحيتمل أن يقال إن أراد املالك القلع فليباشره وعلى هذا لو أىب املكتري القلع أو التمكني منه ذكرنا يف العارية أنه 
ويغرم له كاملالك إذا منع املضطر الطعام ال يبطل حقه  يقلع جمانا وذكر هاهنا وجه يطرد أيضا يف العارية أنه يقلع

  لكن يؤخذ قهرا بعوض
  املسألة الثالثة لو استلجرها للقمح فليس له زراعة الذرة 

  ولو استأجر للذرة فله زراعة القمح ألن ضرره دونه 
  ولو شرط املالك املنع عن القمح فثالثة أوجه 

  أحدها أنه يتبع الشرط فهو املالك 
   يفسد الشرط فهو كقوله أجرت بشرط أن ال تلبس إال احلرير والثاين

  والثالث أن العقد يفسد كما لو شرط أن ال يؤاجر األرض املستأجرة 
  ولو نفى الذرة فزرعها فللمكري املبادرة إىل القلع يف احلال 

  ولو زرع ما ضرره دون ضرر املشروط ولكن يطول بقاؤه فهل له يف احلال قلعه وجهان 
  ا ال إذ ال ضرر يف احلال أحدمه

  والثاين نعم ألنه مضر يف جنسه بطول البقاء 
  

  فرع لو شرط القمح فزرع الذرة فلم يقلع حىت مضت املدة 
  قال الشافعي رضي اهللا عنه يتخري بني أن يطالب بأجرة املثل أو يطالب باملسمى وأرش نقصان األرض

  قال املزين األوىل بقوله املسمى وأرش النقص 
  ن األصحاب من قال هذا يدل على اضطراب قول وحاصل ما فيه ثالثة أقوال فم

أحدها أنه يتعني املسمى وأرش النقص إذ صحت اإلجارة ومل يعدل عن جنس الزراعة فهو كما لو استأجر دابة 
  حلمل مخسني فحمل مائة يثبت املسمى وزيادة 

  لو استأجر للزراعة فبىن  والثاين تتعني أجرة املثل إذ ترك املعقود عليه فصار كما
والثالث أنه ليتخري كما قال الشافعي رضي اهللا عنه ألن الذرة يضاهي القمح من وجه وخيالفه من وجه فاخليار 

  للمالك 
  ومن األصحاب من طرد األقوال يف العدول عن الزرع إىل البناء والغراس 

  القسم الثالث يف استئجار الدواب

  
  وفيه سبع مسائل 

  ب على مكري الدابة تسليم احلزام والثغر واإلكاف ويف اإلبل الربة واخلطام والربذعةاألوىل جي
  ويف السرج خالف يف إكراء الفرس واملتبع يف كل ذلك العرف 

  أما احململ واملظلة والغطاء واحلبل الذى يشد به أحد احململني إىل اآلخر على املكتري 
ردت اإلجارة على عني الدابة وإن التزم يف الذمة نقل متاعه فعلى أما آالت النقل كالوعاء فعلى املكتري إن و

  املكري 



  والدلو والرشأ يف االستقاء كالوعاء واملتبع يف كل ذلك العرف 
  الثانية إذا استأجر للركوب ومل يتعرض للمعاليق يف اقتضائه تعليق املعاليق وجهان 

  أحدمها يقتضيه للعادة 
  ق له والثاين ال إذ رب راكب ال معال

  فإن قلنا إنه يقتضيه فهو كما لو ذكر املعالق ومل يفصله وقد ذكرنا خالفا يف أنه جمهول أم حيكم فيه العرف 

  فرع

  الصحيح أن الطعام جيب تقديره فلو قدر عشرين منا فإذا فين هل جيوز إبداله فيه ثالثة أوجه 
  أحدها نعم كسائر احملموالت 
  أن تنزفه الدابة إذ مل يبق والثاين ال ألن العادة يف الطعام

  والثالث أنه يبدل إن فين الكل وإن فين شئ منه فال يبدل كل ساعة 
  الثالثة كيفية السري والسرى ينزل فيه على العادة أو الشرط وكذا النزول على العقبات يقتضيه مطلق اإلجارة 

لقرى وقد خيتلف باألمن واخلوف فينزل فلو تنازعا يف املنزل فإن كان يف صيف فالصحراء وإن كان يف شتاء ففي ا
  يف وقت اخلوف يف القرى ويف األمن يف الصحراء 

  فإن مل يكن عرف فسدت اإلجارة إن مل يشترط 
  والنزول عن الدابة واملشي رواحا معتاد فإن أىب فهل جيرب عليه 

  فيه وجهان ووجه املنع أن العادة التربع به ملن أراد ال كالنزول على العقبة 
  ابعة جيب على املكري إعانة الراكب يف النزول والركوب إن كان الراكب مريضا أو شيخا أو امرأة الر

  هذا إذا التزم بتبليغ الراكب املنزل يف الذمة 
  فإن أورد على عني الدابة وسلم ففيه خالف ولعله خيتلف باختالف أحواالملكتري يف العادة 

  ذ العرف فيه غري خمتلف واالستقالل باحلمل غري ممكن خبالف الركوب أما اإلعانة على احلمل فالصحيح أنه جيب إ
  ورفع احململ وحطه أيضا على املكري كاإلعانة على احلمل 

وشد أحد احململني إىل اآلخر يف االبتداء على من فيه وجهان من حيث إنه مردد بني تنضيد األقمشة وهو على 
  املكري وبني اخلط والرفع 

ي اهللا عنه إن تنازعا يف كيفية الركوب يف احململ جلس ال مكبوتا وال مستلقيا أي مستويا غري مث قال الشافعي رض
  خمفوض أحد اجلانبني من أسفل أو من قدام 

  اخلامسة إذا استأجر للحمل مطلقا فله أن حيمل ما شاء 
ه يف وجه مث إن شرط واألظهر أن اختالف احلديد والقطن والشعري كاختالف القمح والذرة حىت يشترط التعرض ل

الشعري محل احلنطة إذ ال فرق وال حيمل احلديد ولو شرط احلديد محل الرصاص والنحاس للتقارب وال حيمل القطن 
  وكذا إذا شرط القطن ال حيمل احلديد الختالف جنس الضرر

لغراير يف العرف محل وأما الوعاء هل حيتسب إن قال التزمت محل مائة منا من احلنطة فالوعاء وراءه فإن متاثلت ا
  عليه وإال شرط ذكر وزند الظرف 

  فإن قال امحل مائة من فالظاهر أنه مع الظرف وفيه وجه أنه كالصورة األوىل 



  ولو قال أمحل عشرة آصع بدرهم وما زاد فبحسابه فهو يف عشرة آصع صحيح ويف الباقي فاسد ألنه ال مرد له 
اإلجارة وإن وردت على الذمة وسلمت الدابة فتلفت جاز للمكري  السادسة إذا تلفت الدابة املعينة انفسخت

إبداهلا ومل تنفسخ وكذا إذا وجد هبا عيبا مل يكن له الفسخ كما إذا وجد باملسلم فيه عيبا نعم يفيد القبض يف الدابة 
  الغرماء مبنافعها  وإن مل يعني يف العقد تسلط املستأجر على إجارهتا واالختصاص هبا إن أفلس املكري حىت يقدم على

  ولو أراد املالك إبداهلا يف الطريق دون رضاه فيه تردد 
واألصح أنه إن قال أجرتك دابة من صفتها كذا وكذا مث عني مل جبز له اإلبدال وإن قال التزمت إركابك إىل البلد 

  الفالين جاز اإلبدال 
  السابعة يف إبدال متعلقات اإلجارة

  جوز إبداله مبثله أما املستويف وهو الراكب في
  وأما املستوىف منه وهو األجري والدابة والدار فال جيوز اإلبدال بعد ورود اإلجارة على العني 

  وأما املستوىف فيه وهو الثوب يف اخلياطة والصيب يف التعليم واملسافة يف البالد والطرق ففيه ثالثة أوجه 
  ملستويف أحدها اجلواز ألن اإلجارة ال تتعلق هبذه األشياء كا

  والثاين ال كاملستوىف منه 
  والثالث أنه ال إجبار فيه ولكن بالتراضي جيوز من غري تصريح مبعاوضة وشرطها 

  فرع

  
إذا استأجر ثوبا للبس فال يبيت فيه ليال وكذا يف وقت القيلولة ويف وقت القيلولة وجه وليس له االتزار به ألن 

  ضرره فوق اللبس 
  ن ضرر جنس آخر ويف االرتداء به وجهان أل

  الفصل الثاين يف الضمان

  
  والنظر يف املستأجر واألجري 

أما املستأجر فيده يد أمانة يف مدة االنتفاع ولو اهندمت الدار املستأجرة أو تلف الثوب املستأجر للبس أو الدابة 
إليه إال بإثبات يد املتسأجرة للركوب بغري عدوان فال ضمان ألن توفيه املنفعة واجبة على اآلجر وال يتوصل 

  املستأجر فكأنه ميسكه لغرض اآلجر 
  أما إذا تعدى بضرب الدابة من غري حاجة أو سبب آخر فتلف ضمن ضمان العدوان 

  أما إذا انقضت املدة قال الشافعي رضي اهللا عنه ولو حبسه بعد املدة فتلف ضمن 
يف املدة وأنه ال يلزمه مؤنة الرد وإذا تلف فال واختلف األصحاب فمنهم من قطع بأن يده يد أمانة بعد املدة كما 

  ضمان وأراد الشافعي رضي اهللا عنه ما إذا حبس بعد املطالبة 
  ومنهم من قال يده بعد املدة كيد املستعري فعليه مؤونة الرد والضمان 

  تفاعفأما قبل االنتفاع إذا سلم إليه الدابة فربطها يف اإلصطبل فماتت فال ضمان قبل مضي مدة االن



  فإن اهندم عليها واإلصطبل قال األصحاب جيب الضمان إذ لو ركب يف الطريق لكان آمنا من هذه اآلفة 
  أما األجري على الدابة للرياضة وعلى الثوب للخياطة وعلى اخلبز للخبز فضامن إن تلف املال بتقصريه يف العمل 

  والشئ يف يد املالك فال ضمان  وإن مل يقصر وتلف بآفة نظر إن كان يف دار املالك ويف حضوره
  وإن كان يف يد األجري ودكانه ففيه ثالثة أقوال 

  األصح أنه ال ضمان 
قال الربيع اعتقد الشافعي رضي اهللا عنه أن ال ضمان على األجري وأن القاضي يقضي بعلمه ولكن كان ال يبوح به 

  خيفة القضاة السوء واآلجر السوء 
لفت األغنام حتت يده باملوت بآفة مساوية ال يضمن إمجاعا وعامل القراض ال يضمن ويتأيد ذلك بأن الراعي إذا ن

  إمجاعا واملستأجر ال يضمن إمجاعا 
  والثاين أنه يضمن

ويتأيد ذلك بآثار من الصحابة وفيه مصلحة للناس صيانة للمال من األجراء السوء وألن العمل وجب عليه وإمنا هو 
  ويف عمله بواسطته خبالف املتسأجر مستعري للثوب لغرض نفسه حىت ي

  والثالث أن األجري املشترك الذى يقدر على أن حيصله بنفسه وغريه يضمن 
  واملنفرد املعني شخصه للعمل ال يضمن والفرق ضعيف 

  فروع أربعة

  
 األول إذا غسل ثوب غريه أو حلق رأسه أو دلكه من غري جريان لفظ يف اإلجارة فظاهر نص الشافعي رضي اهللا

عنه أنه ال يستحق شيئا وهو قياس مذهبه ألن األجرة جتب بعقد وجمرد القرينة عند الشافعي رضي اهللا عنه ال تقوم 
مقام العقد وألجله مل تكن املعاطاة بيعا أو جتب باإلتالف والغسال والدالل واحلالق هم الذين أتلفوا منافع أنفسهم 

  ومل جير منه إال سكوت أو إذن
  ه بإذنه مل يضمن فكيف إذا أتلف املالك منفعة نفسه ولو أتلف ملك غري

واختار املزين أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة ويكون باإلذن مستوفيا للمنفعة وفعله ال يدل على املساحمة 
  فيبقى مضمونا كما أن من دخل احلمام جعل مستوفيا للمنفعة ضامنا 

  حب الثوب ضمن وإن كان من الغسال مل يستحق ومن أصحابنا من قال إن كان االلتماس من صا
  فإن قيل وما يستحقه احلمامي عوض ماذا 

قلنا من أصحابنا من قال هو مثن املاء وإال فهو متربع بالسطل واإلزار إعارة له ومتربع حبفظ الثياب وهو ضعيف 
  قوما ألن املاء تابع يف مقصود االستحمام ولو كان مقصودا لكان يضمن باملثل إن كان مت

بل ما يستحقه أجره منفعة السطل واإلزار واحلمام وحفظ الثياب فهو يف حق الثوب كأجري مشترك حىت خيرج 
  ضمانه على القولني 

  والداخل ال يضمن السطل واإلزار ضمان املستعري بل هو كاملستأجر 
  الفرع الثاين إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة 

  فيستحق األجرة وال ضمان  إن كان يغسل يف يد املالك وداره



  وإن كان يف يد الغسال ففي الضمان القوالن ويف األجرة قوالن مأخذمها أن القصارة عني أو أثر 
  وفائدته أن القصار هل له حق احلبس كما للصباغ 

  فإن قلنا له حق احلبس فقد تلف قبل التسليم فال أجرة له
  ما فله األجرة وإن قلنا أثر وال حبس فقد صار مبجرد الفراغ مسل

  والصحيح أنه ال أجرة له وال ضمان 
  ويف طريقة العراق أنا إن ضمناه فله األجرة وإن جعلناه أمينا فال أجرة له 

  وقدمناه من البناء أظهر 
الفرع الثالث إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فأخذ الدابة ومحلها أحد عشر صاعا وتلف حتت يده ضمن 

  كلها ألنه غاصب 
و أسلم أحد عشر صاعا إىل املكري وليس عليه فظن أنه عشرة فحملها فتلفت الدابة بآفة أخرى فال ضمان عليه ول

وإمنا عليه أجرة املثل للزيادة وإن تلفت بثقل احلمل فاألظهر أن الغار يطالب بالضمان وإن كان مباشرة احلمل من 
  مالك الدابة 

  ويف قدر الضمان قوالن 
  تلف مبضمون وغري مضمون فهو كاجلراحات أحدمها النصف ألنه 

  والثاين يوزع على قدر احلمل فيلزمه جزء من أحد عشر جزءا من الضمان خبالف اجلراحات فإن آثارها ال ينضبط 
  ومثل هذا اخلالف جار يف اجلالد إذ زاد على احلد واحدة أنه يوزع على العدد أو ينصف 

  ري إذهنما وهلكت الدابةففيما على الرديف ثالثة أوجه ولو استأجر رجالن ظهرا فارتدفهما ثالث بغ
  أحدها النصف إذ هلك مبضمون وغري مضمون 

  والثاين أهنم يوزنون ويقسط الضمان على وزنه حبصته 
  والثالث أن عليه الثلث فإن وزن الرجال بعيد 

  طته قميصا وتنازعا الفرع الرابع سلم ثوبا إىل خياط فخاطه قباء فقال املالك ما أذنت لك إال يف خيا
قال ابن أيب ليلى القول قول اخلياط ألن اإلذن يف أصله متفق عليه وهو أمني فالقول قوله يف التفصيل وقال أبو 

  حنيفة رمحه اهللا القول قول املالك ألنه اآلذن فريجع إله ف تفصيل إذنه 
  قال الشافعي رضي اهللا عنه و قول أيب حنيفة رمحه اهللا أوىل 

ال ثالثا وهو أهنما يتحالفان إذ املالك يدعي عليه خيانة وهو ينكرها واخلياط يدعي على املالك إذنا يف مث ذكر قو
  خياطة القباء وهو ينكره

فمن األصحاب من قال للشافعي رضي اهللا عنه ثالثة أقوال إذ ال يرجح فاسد على فاسد فدل على أنه رأى 
  مذهبهما رأيا 

  اك حكاية عن مذهب الغري وهو األصح ومنهم من قال مذهبه التحالف وذ
  التفريع إن قلنا حيلف األجري فحلف سقط عنه األرش 

  وهل يستحق األجرة وجهان 
  أحدمها وهو قول أيب إسحاق املروزي ال ألن ميينه نافية فال تصلح لإلثبات 

  نه استحقاق األجرة والثاين أنه يستحق ألنا حنلفه على أنه أذن له يف خياطته قباء ال قميصا فليستفد بيمي



  فإن قلنا يستحق فأجرة املثل أو املسمى فيه وجهان 
  أحدمها املسمى تصديقا له كما قال فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا القول ولزومه عليه

  والثاين أجرة املثل إذ رمبا يكثر املسمى ويبعد إثباته بيمني النفي 
  فإن حلف سقط وإن نكل فهل جتدد اليمني عليه فإن قلنا ال يستحق فيدعي على املالك األجرة 

  قال القاضي حسني رمحه اهللا ال إذ ال فائدة يف التكرير فكأن ميينه السابقة كانت موقوفة على النكول لتصري حجة 
  والثاين أنه يكرر اليمني إذ ال عهد بتقدمي اليمني على النكول يف اإلثبات 

ف له أنه أذن له يف القميص ال يف القباء وتسقط عنه األجرة ويستحق وإن فرعنا على أن القول قول املالك فيحل
  الضمان ألنه إذا انتفى اإلذن فاألصل الضمان 

  ويف قدر الضمان قوالن 
  أحدمها التفاوت بني املقطوع وغري املقطوع 

  والثاين التفاوت بني املقطوع قميصا وقباء ألن هذا القدر مأذون فيه 
يل إذا ضمن يف البيع هل حيط عنه ما يتغابن الناس به فإنه كاملأذون فيه لو مت البيع مث مهما وهذا يلتفت على أن الوك

  مل يأخذ األجري األجرة فله نزع اخليط إذا كامنلكا له 
  وإن فرعنا على التخالف فإذا حتالفا سقطت األجرة وهل يسقط الضمان قوالن 

   ما قبله أحدمها ال إذ فائدة التحالف رفع العقد والرجوع إىل
والثاين وهو األصح أنه يسقط ألنه حلف على نفي العدوان أعين اخلياطة ولو نكل لكان ال يلزمه إال الضمان فليكن 

  ليمينه فائدة
  الباب الثالث يف الطوارئ املوجبة للفسخ

  وهو ثالثة أقسام 
وإن قبض الدار والدابة فاملنافع األول ما ينقص املنفعة من العيوب فهي سبب للخيار قبل القبض وبعد القبض ألنه 

  غري مقبوضة بعد 
نعم أقيم قبض حمل املنافع مقام قبض املبيع يف التسليط على اإلجارة ويف لزوم تسليم البضع إن كانت املنفعة صداقا 

  وحصول العتق إن كانت املنفعة جنوم كتابة وذلك ألجل الضرورة وال ضرورة يف نفي خيار العيب 
  ر يف املنفعة تأثريا يظهر به تفاوت األجرة ما ال يظهر به تفاوت قيمة الرقبة فإن مورد العقد املنفعة والعيب كل ما يؤث

  فروع أربعة

  
أحدها أن عذر املستأجر يف نفسه ال يسلط على الفسخ كما إذا استأجر دابة لسفر فمرض أو محاما فتعذر عليه 

  املعقود عليه  الوقود أو حانوتا فاحترف حبرفة أخرى فإنه ال خلل يف
  وقال أبو حنيفة يثبت الفسخ هبذه املعاذير

  الثاين لو استرم اجلدار فهو عيب 
فلو بادر املكري إىل اإلصالح مل يثبت الفسخ وإمنا اخليار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إىل تعطيل مدة فإن رضي 

  املكتري دون اإلصالح فالصحيح أنه يلزمه متام األجرة 



أكرى أرضا للزراعة ففسد الزرع حيائحة من برد أو صاعقة مل يثبت بالفسخ وال ينقص شئ من األجرة الثالث إذا 
  ألن األرض مل تتعيب وإمنا النازلة نزلت مبلكه 

  وإن أفسدت اجلائحة األرض وأبطلت فيها قوة اإلنبات مث فسد الزرع بعده فيفسخ العقد فيما بقي من الزمان 
  ا سبق إذ كان موقوفا على اآلجر فإن أول الزراعة غري مقصود ومل يسلم له اآلجر والظاهر أنه يسترد أجرة م

وإن أفسد األرض بعد إفساد الزرع فالظاهر أنه ال يسترد شيئا ألنه لو بقيت صالحية األرض وقوهتا مل يكن 
  للمستأجر فيها فائدة بعد فوات زرعه 

  مأخوذ بتمام األجرة الرابع مهما أثبتنا له اخليار فإن رضي فالصحيح أنه 
  وإن فسخ فالصحيح أنه ال ينفسخ فيما مضى وتوزع األجرة املسماةعلى قدر أجرة املثل يف املدتني ال على املدة 

  القسم الثاين فوات املنفعة الكلية

  
  فموت الدابة املعينة والعبد املعني للعمل يوجب انفساخ اإلجارة إن وقع عقب العقد 

  ضافة إىل الباقي وإن مضت مدة انفسخ باإل
  وباإلضافة إىل املاضي خيرج على نظريه يف تفريق الصفقة 

  فروع

  
األول إذا اهندمت الدار نص الشافعي رضي اهللا عنه أن اإلجارة تنفسخ وإذا انقطع شرب األرض املستأجرة للزراعة 

  نص أن يثبت اخليار 
  فقال األصحاب فيه قوالن بالنقل والتخريج 

  فاتت املنفعة املقصودة  أحدمها االنفساخ إذ
والثاين ثبوت اخليار إذ األرض على اجلملة تبقى منتفعا هبا بوجه ما ومنهم من قرر النصني وفرق بأن الدار مل تبق 

  دارا بعد االهندام واألرض بقيت أرضا
  فإن قلنا له اخليار فأجاز فهل جييز بكل األجرة أم حيط قسط ألجل الشرب فيه وجهان 

  هي التردد يف أن اللنب مقصود مع احلضانة أو هو تابع وهذا أيضا يضا
ولو كان عود املاء متوقعا فلم يفسخ مث بعد ذلك أراد الفسخ إذا مل يعد فله ذلك وهو كاملرأة إذا أخرت الفسخ بعد 

  ثبوت إعسار الزوج ومضي مدة اإليالء 
على تعليمه أو تلف الثوب الذى استؤجر  الثاين إذا مات الصيب الذى استؤجر على إرضاعه أو العبد الذى استؤجر

  على خياطته ففي االنفساخ وجهان ذكرنامها
  أحدمها أنه ال ينفسخ ألنه كاملستويف فأشبه موت العاقدين فإنه ال يوجب الفسخ عندنا 

  والثاين نعم بل هو كموت األجري ألن الغرض خيتلف به 
ة ثوب فتلف الثوب رجعت إىل مهر املثل وهو حكم وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه لو أصدقها خياط

  باالنفساخ 



  وفيه وجه ثالث وهو األعدل وهو أهنما إن مل يتشاحا يف اإلبدال استمر العقد وإال ثبت الفسخ 
  الثالث إذا غصبت الدار املستأجرة حىت مضت مدة اإلجارة قال املراوزة ينفسخ العقد 

  خ والثاين للمستأجر اخليار وذكر العراقيون قولني أحدمها أنه ينفس
  فإن أجاز طالب الغاصب باألجرة كالبيع إذا أتلفه أجنيب قبل القبض 

وهذا خبالف املنكوحة إذا وطئت بشبهة فإن البدل ال يصرف إلىالزوج ألن النكاح ال يوجب حقا يف املال خبالف 
  منفعة اإلجارة هذا إذا مضت املدة 

  ت اخليار للمكتري ألنه تأخر حقه بعد التعيني وأما يف ابتداء الغصب فكما جرى يثب
  ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فاللمكري حق املخاصمة 

  قال الشافعي رضي اهللا عنه وليس للمكتري حق املخاصمة ألنه لو أقر ما كنت أقبل إقراره 
  الرقبة وذكر املراوزة وجها منقاسا أنه خياصم لطلب املنفعة وإن كان ال يقبل إقراره يف 

  فلو أقر املكري بالدار للغاصب فإن قلنا يصح بيعه نفذ إقراره 
  وإن قلنا ال يصح بيعه ففي إقراره من اخلالف ما يف إقرار الراهن 

  فإن قبلنا إقراره ففي سقوط استحقاق املستأجر من املنفعة ثالثة أوجه 
  أحدها يسقط تابعا للرقبة 

  فال يقدر على إبطاله  والثاين ال ألنه التزم حقه يف املنفعة
  والثالث إن كانت الدار يف يد املكتري ال تزايل يده إىل مضي املدة وإنكانت يف يد املقر له فال تنزع من يده أيضا 

  الرابع إذا هرب اجلمال جبماله فقد تعذرت املنفعة 
  فإن ورد العقد على العني فله الفسخ وإذا مضت املدة انفسخ 

  اضي أن يستأجر عليه استقراضا إىل أن يرجع وإن كان له مال باع فيه وإن ورد على الذمة فللق
  وإن ترك مجاله استوفيت منفعتها والقاضي ينفق عليها 

  فإن انفق املكتري بنفسه ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خالف ذكرناه يف املساقاة 
  وردت اإلجارة على العني  وحيث قضينا باالنفساخ يف موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما إذا
  فإن وردت على الذمة فال تنفسخ ولكن يطالب بالتوفية من عني أخرى 

اخلامس إذا حبس املكتري الدابة الىت استأجرها استقرت عليه األجرة وإن مل يستعملها مهما مضت املدة يف حبسه 
  سواء كانت اإلجارة وردت على عني الدابة أو على الذمة وسلمت الدابة 

ما املكري إذا حبس ومل يسلم انفسخت اإلجارة إن كان قد عني مدة وإن مل تكن املدة معينة فوجهانأحدمها نعم فأ
  ينفسخ كما تستقر به األجرة يف حبس املكتري 

  والثاين ال ينفسخ بل يقال تأخر حقه فله اخليار إن شاء ألن الوقت غري متعني 
  جب حكمه وإن صدر من املكتري ولكنه ضامن السادس التلف املوجب لالنفساخ أو للخيار مو

  وهو كما لو جبت املرأة زوجها ضمنت وثبت هلا فسخ النكاح 

  القسم الثالث ما مينع من استيفاء املنفعة شرعا



  
فهو أيضا موجب لالنفساخ كما لو استأجر على قلع سن فسكن األمل أو قطع يد فسلمت اليد أو ليقطع يد من 

ت اإلجارة يف الكل ألن الفوات شرعا كالفوات حسا إال عند من يرى اإلبدال يف مثل عليه القصاص فعفا انفسخ
  هذه األمور وتيسر اإلبدال 

  فروع أربعة

  
  األول إذا أجر الوقف املرتب على البطون ومات ففي انفساخ اإلجارة وجهان 
  جع يف تركته بأجرة املدة الباقية أحدمها ال ألنه عاقد واإلجارة ال تنفسخ مبوت العاقد فعلى هذا البطنالثاين ير

  والثاين وهو األظهر أنه ينفسخ إذ بان أن بإجارته تناول ما ال حق فيه 
  ويف إلزام إجارته على من بعده من البطون ضرر ظاهر خبالف الوارث 

  فإنه يلزمه تسليم الدار املكراة ألنه يأخذ امللك من املورث ومل ميلك إال دارا ال منفعة هلا 
 إذا آجر الصيب أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصىب فهو باطل يف القدر الفاضل ويف القدر الثاين

  الباقي ينبين على تفريق الصفقة وإن كان متقاصرا عن سن بلوغه صحت اإلجارة 
  فإن بلغ قبل السن باالحتالم ففي انفساخ اإلجارة وجهان 

  ظر له واألجرة قد سلمت له األظهر أنه ال ينفسخ ألنه وليه وقد ن
  والثاين أنه ينفسخ إذ بان أنه تناول يعقدة ما خرج عن حمل واليته 

  الثالث إذا آجر عبدا مث أعتقه قبل مضي املدة صح العتق كما لو زوج جارية مث أعتقها إذ ال يناقض اإلجارة العتق
  واملذهب املقطوع به أنه ال تنفسخ اإلجارة 

  تقريب أنه ينفسخ كموت البطن األول وفيه وجه ذكره صاحب ال
  نعم اختلفوا فيما للعبد فمنهم من قال له اخليار وهو أيضا بعيد يف املذهب بل الصحيح استمرار اإلجارة على اللزوم 

  ويف رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان 
  أحدمها نعم ألنه فوته بعد احلرية واملنفعة حدثت على ملك العبد 

  وكأنه كاملستوىف يف حالة الرق  والثاين ال
  فإن قلنا ال يرجع باألجرة ففي نفقته وجهان 

  أحدمها على السيد وكأنه استبقى حبسه مع العتق 
  والثاين على بيت املال فإن امللك قد زال وهو فقري يف نفسه 

  صحة وكأن املنافع مستثناة الرابع إذا باع الدار املستأجرة من أجنيب قبل مضي مدة اإلجارة ففيه قوالن أظهرمها ال
ولو استثىن املنافع لنفسه مدة فهو على هذا اخلالف ويشهد جلواز االستثناء حديث ورد فيه وإن كان القياس 

  يقتضي البطالن 
  ولو انفسخت اإلجارة بعذر يف بقية املدة فاملنفعة الباقية للمشتري أو للبائع فيه وجهان

  بعد انفساخ اإلجارة أحدمها للمشتري فإنه حيدث على ملكه 
والثاين ال ألنه كان للمستأجر فيعود بفسخه إىل العاقد لإلجارة ال غري أما إذا باعها من املستأجر فالظاهر الصحة 



  وتستوىف املنفعة يف بقية املدة حبكم اإلجارة 
من اإلجارة فيدفع  وفيه وجه آخر أنه تنفسخ اإلجارة كما لو اشترى زوجته فإن ملك العني أقوى يف إفادة املنفعة

  األضعف 
  أما إذا أجر املستأجر الدار املستأجرة من املالك صح على الظاهر 

  وعلى قولنا ملك العني واإلجارة ال جيتمعان ال يصح أصال
  كتاب اجلعالة

  
  } وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم { وهي معاملة صحيحة لقوله سبحانه وتعاىل 

ه صلى اهللا عليه وسلم نزلوا حبي من أحياء العرب فلدغ سيدهم فالتمسوا منهم رقية وملا روي أن قوما من أصحاب
فأبوا إال جبعل فجعلوا هلم قطيعا من الشاة ومضى إليهم واحد وقرأ أم القرآن وتفل فيه بلعابه فربئ فسلم القطيع 

  فقالوا ال نأخذ حىت نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحكي ذلك له فضحك وقال 
  ما أدراك أهنا رقية خذوها واضربوا يل فيها بسهم 

  ويتأيد ذلك باحلاجة إذ قد متس احلاجة إىل ذلك يف رد عبد آبق أو ضالة وما ال يدرى من الذى تعذر عليه

  والنظر يف أحكامها وأركاهنا أما األركان فأربعة

  
عمل العمل الذى يريده مما جيوز فعله الركن األول الصيغة وهي قول املستعمل من رد عبدي اآلبق أو ضاليت أو 

ويستباح فله دينار أو ما يريد صح العقد ومل يشترط القبول لفظا بل اكل من مسعه اشترك يف حكمه فمن قام بالعمل 
  استحق 

  ولو مل يصدر منه لفظ فرد إنسان عبده اآلبق أو عمل له عمال مل يستحق شيئا ألنه متربع 
  أجرة فرد ففي استحقاقه ما ذكرناه يف استعمال القصار والدالك واملزين ولو قال رد عبدي ومل يقطع له 

  وكذا إذا نادى ولكن رد العبد من مل يسمع نداءه فال يستحق شيئا ألن النداء يتناول من مسع وهو قصد التربع به 
الك وال على وكذا الفضويل إذا كذب وقال قال فالن من رد عبدي فله دينار فرده إنسان ال يستحق ال على امل

  الفضويل 
  ولو قال من رد عبد فالن فله دينار وجب على الفضويل ألنه ضمنه بقوله 

  الركن الثاين العاقد

  
وال يشترط يف اجلاعل إال أهلية االستئجار وال يف اجملعول له إال أهلية العمل وال يشترط التعيني إذ خيالف اشتراط 

  تعيني الشخص مصلحة العقد 

  لعملالركن الثالث ا



  
وهو كل ما جيوز االستئجار عليه ولكن ال يشترط كونه معلوما فإن رد اآلبق ال ينضبط العمل فيه وكان ينقدح أن 
يشترط كون العمل جمهوال وال يتقدر كاملضاربة ولكن قطع العراقيون بأنه لو قال من بين حائطي أو خاط ثويب فله 

  كذا أن ذلك ال جيوز 
ين فله دينار استحق الدينار هذا رواه املزين عن الشافعي رضي اهللا عنه يف املنثور مث قال وكذا إذا قال أول من حيج ع

  املزين ينبغي أن يستحق أجرة املثل ألنه إجارة فال يصح بغري تعيني 
  وهذا يدل على أن املزين اعتقد اختصاص اجلعالة باجملهول الذى ال يستأجر عليه 

  ط فيه وقالوا هذه جعالة وقد نسب العراقيون املزين إىل الغل

  الركن الرابع اجلعل

  
  وشرطه أن يكون ماال معلوما فلو شرط جمهوال فسد واستحق العامألجرة املثل كما يف املضاربة الفاسدة 

  فروع ثالثة

  
  أحدها لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار وهو ببغداد فرده من نصف الطريق استحق نصف الدينار 

  لث ألنه قدر املسافة ومن الثلث الث
  وإن رد من مكان أبعد مل يستحق للزيادة شيئا ألنه مل يشترط عليه شيئا 

  الثاين إذا قال من رد عبدي فله دينار فاشترك يف رده اثنان اشتركا يف اجلعل 
ن وإن عني شخصا وقال إن رددت فلك دينار فشاركه غريه وقال قصدت معاونه العامل استحق العامل الدينار وإ

  قال قصدت املسامهة فللعامل نصف الدينار وال شئ للمعني فإنه مل يشرط له شئ 
الثالث إذا قال ألحدمها إن رددت عبدي فلله دينار وقال آلخر إن رددت فلك دينار فاشتركا فلكل واحد نصف 

صفه ولآلخر نصف ما شرط له وإن شرط ألحدمها دينارا ولآلخر ثوبا جمهوال فاشتركا استحق من شرط له الدينار ن
  أجرة املثل 

  أما أحكامها فأربعة

  
  األول أنه جائز من اجلانبني كاملضاربة إذ ال يليق هبا اللزوم مث إن فسخه املالك قبل العمل انفسخ 

  وإن كان بعد الشروع يف العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة املثل 
  وإن كان بعد الفراغ من العمل فال معىن للفسخ 

  جواز الزيادة والنقصان الثاين 
فلو قال من رد عبدي فله عشرة مث قال من رد عبدي فله دينار فمن رده استحق الدينار وكذا على العكس 



  واالعتبار باألخري 
  فإن مل يسمع العامل النداء الناقص األخري فينقدح أن يقال يرجع إىل أجرة املثل 

العمل فلو رد العبد إىل باب داره فهرب أو مات قبل التسليم مل  الثالث أن العامل ال يستحق شيئا إال بالفراغ من
  يستحق شيئا ألن املقصود قد فات وهو الرد 

الرابع لو تنازعا يف أصل شرط اجلعل فأنكره املالك أو يف عني عبد فأنكر املالك الشرط فيه وقال إنه شرط يف عبد 
  سه فالقول يف ذلك كله قول املالك فإن العامل مدع فليثبت غريه أو أنكر املالك سعيه يف الرد وقال رجع العبد بنف

  وإن اختلفا يف مقدار املشروط حتالفا ورجع إىل أجرة املثل كما يف اإلجارة
  كتاب إحياء املوات 

  وفيه ثالثة أبواب 
  الباب األول يف متلك األراضي

  وفيه فصالن 
  األول فيما ميلك من األراضي باإلحياء وهي املوات 

  ى اهللا عليه وسلم قال صل
  من أحيا أرضا ميتة فهي له 

  واملوات هى األرض املنفكة عن االختصاصات 
  واالختصاصات ستة أنواع 

  النوع األول العمارة

  فكل أرض معمورة فهي حمياة فال تتملك باإلحياء سواء كان ذلك من دار اإلسالم أو دار احلرب 
ارة اإلسالم فال متلك ألنه موروث عمن ملكه فينتظر صاحبه أو وإن اندرست العمارة وبقي أثرها فإن كان من عم

  حيفظ لبيت املال ويتصرف اإلمام فيهكما يتصرف يف مال ضائع ال يتعني مالكه 
وإن كان من عمارات اجلاهلية وعلم وجه دخوهلا يف يد املسلمني إما بطريق االغتنام أو الفئ استصحب ذلك احلكم 

  اليأس عن معرفته فقوالن  ومل تتملك باإلحياء وإن وقع
  أحدمها يتملك إذ ال حرمة لعمارة الكفار فصار كركازهم 

  والثاين ال ألنه دخل يف يد أهل اإلسالم فاألصل سبق ملك عليه وأما الركاز فحكمه حكم لقطة معرضة للضياع 
  هذا حكم دار اإلسالم أما دار احلرب فمعمورها كسائر أمواهلم ميلك باالغتنام 

اهتا فما ال يدفعون املسلمني عنها فهو كموات دار اإلسالم يتملك باإلحياء ويفارقها يف أمر وهو أن الكافر وأما مو
  لو أحياها ملكها 

ولو أحيا موات دار اإلسالم مل ميلكها عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن ألهل اإلسالم اختصاصا حبكم اإلضافة 
  إىل الدار

عنه فلو أحياها مسلم وقدر على اإلقامة ملكه وإن استوىل عليها بعض الغامنني وقصدوا  أما ما يدفعون املسلمني
  االختصاص هبا فثالثة أوجه 

  أحدها انه يفيدهم االختصاص باالستيالء ما يفيد التحجر كما سيأيت 



  والثاين أنه يفيدهم امللك يف احلال ألن مال الكفار ميلك باالستيالء 
مللك ألنه ليس ملك الكفار وإمنا هو موات وال اختصاص ألنه ال حيجر وإمنا هو جمرد يد فهو والثالث أنه ال يفيد ا

  كمجرد االستيالء على موات دار اإلسالم 

  النوع الثاين من االختصاص أن يكون حرمي عمارة

  فيختص به صاحب العمارة وال ميلك باإلحياء 
  فإن قيل وما حد احلرمي 
الكفار عليها باملصاحلة فلما حواليها من املوات الىت يدفعون املسلمني عنها ال حتيا وفاء  قلنا أما البلدة الىت قررنا

  بالصلح فإهنا حرمي البلدة 
وأما القرية املعمورة يف اإلسالم فما يتصل هبا من مرتكض اخليل وملعب الصبيان ومناخ اإلبل وجمتمع النادي فهو 

  حرميها فليس لغريهم إحياؤها 
  يه البهائم للرعي يف وقت اخلوف وهو على قرب القرية فيه تردد وما ينتشر إل

أما الدار فحرميها إذا كانت حمفوفة باملوات مطرح التراب والثلجومصب ماء امليزاب وفناء الدار وحق االجتياز يف 
  جهة فتح الباب 

ل حرميا هلا أوىل من اآلخر وإن كانت حمفوفة باألمالك فال حرمي هلا ألن األمالك متعارضة فليس بعضهما بأن جيع
  ولكل واحد أن ينتفع يف ملكه مبا جرت به العادة 

  وإن تضرر به صاحبه فال مينع إال إذا كانت العادة السكون 
  ولو اختذ أحدمها داره مدبغة أو محاما أو حانوت قصار أو حداد 

  قال املراوزة مينع نظرا إىل العادة القدمية 
  دران واحتاط على العادة ال مينع وقال العراقيون إذا أحكم اجل

وتردد الشيخ أبو حممد فيما إذا كان يؤذي بدخان اخلبز وجعله خمبزا على خالف العادة ألن هذا إيذاء املالك ال 
  إيذاء امللك وحاصله وال مينع ال متنع ومع

دواب فموضع تردد أما البئر فإن حفرها يف املوات للنزح فموقف النازح حواليها حرميها وإن كان النزح بال
  الدواب وعلى اجلملة ما يتم االنتفاع 

  ولو حفر آخر بئرا جبنبه حبيث ينقص ماؤها مل جيز بل حرميها القدر الذى يصون ماءها وكأنه استحق باحلفر 
  ويف طريقة العراق القطع بأنه جيوز 

يتوهم اإلضرار جبداره وإن كان واألول أظهر فإنه لو أحيا دارا يف موات فليس آلخر أن حيفر جبنب جداره بئرا 
  ذلك جيوز للجار املالك ولكن وضع البناء يف املوات أوجب حرميا لصيانة امللك فكذلك لصيانة ماء البئر 

  النوع الثالث اختصاص املسلمني بعرفة ألجل الوقوف

  ويف امتناع إحياء عرفة به ثالثة أوجه 
  أحدها ال ميتنع إذ ال تضييق به 



  فتح بابه يؤدي إىل التضييق والثاين ميتنع إذ
  والثالث جيوز وإن ضيق مث يبقى يف الدور حق الوقوف 

  النوع الرابع اختصاص املتحجر

  
  ومن تقدم إىل موضع ونصب حجارة وعالمات للعمارة اختص به حبق السبق بشرط أن يشتغل بالعمارة 

  ه من اإلحياء فإن أحيا فهل ميلك ثالثة أوجه فلو حتجر ليعمر يف السنة الثانية مل جيز ومهما جاز التحجر ومنع غري
  أحدها نعم ألنه سبب قوي والتحجر ضعيف فكان كالبيع سوما على سوم غريه 

  والثاين ال ألنه اختصاص مؤكد 
  والثالث أن التحجر إن كان مع اإلقطاع منع وإال فال 

  وهل جيوز للمتحجر بيع حقه من االختصاص واالعتياض عنه فعلى وجهني 
  ا جيوز كامللكأحدمه

  والثاين ال كحق الشفعة وحق الرهن 

  النوع اخلامس من االختصاص اإلقطاع

  
  وجيوز لإلمام أن يقطع مواتا على قدر ما يقدر املقطع على عمارته وينزل اإلقطاع منزلة التحجر يف االختصاص 

  النوع السادس احلمى

  
  مي الكأل ببقعة إلبل الصدقة وهو كان جائزا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أن حي

  وكان جيوز لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيمي لنفسه وللمسلمني 
  وهل جيوز لإلمام بعده فيه خالف 

  والصحيح اجلواز إذ محى عمر رضي اهللا عنه إلبل املسلمني
سلم فإذا صح احلمى ولكن ال جيوز أن حيمى اإلمام لنفسه وإمنا كان ذلك خاصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  فإحياؤه كاإلحياء بعد التحجر 

  فرع

  ما محاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجة أو محاه غريه فزالت احلاجة فهل ألحد بعد ذلك نقضه فيه ثالثة أوجه 
  أحدها ال ألهنا بقعة أرصدت خلري فأشبه املسجد 

  والثاين نعم ألنه بين على مصلحة حالية ظنية 



محى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يغري وهو محاه بالبقيع وهو بلد ليس بالواسع ألن محاه كالنص  والثالث أن
  ومحى غريه كاالجتهاد 

  الفصل الثاين يف كيفية اإلحياء

  
والرجوع يف حده إىل العرف وخيتلف ذلك باختالف الغرض فإن أحيا بقعة للزريبة فيكفيه التحويط وتغليق الباب 

  قبله إذ به تصري زريبة وال ميلك 
  وإن أراد السكون فبالبناء وتسقيف البعض إذ به يتهيأ للسكون 

  وإن أراد بستانا فبسوق املاء إليه وتسوية األهنار والتحويط وتغليق الباب 
  وإن كان من البطائح فيحبس املاء عنه فإنه العادة 

ويسوق إليها املاء وهل يفتقر إىل الزراعة ليملك وإن أراد مزرعة فيقلب األرض ويسويها وجيمع حواليها التراب 
  فيه وجهان 

  ظاهر ما نقله املزين أنه يشترط كالتسقيف يف البناء 
  والثاين ال ألن هذا انتفاع ووزانه من الدار السكون وال حيتاج إىل بناء اجلدار للمزرعة

اعة فيملك أيضا وإن قصد البستان وما قال إمامي رضي اهللا عنه حيتمل أن يقال ما متلك به األرض إذا قصد الزر
  متلك به الزريبة ميلك به املسكن وإن القصد ال يغري أمره 

  ومن أحيا أرضا ميتة بغري إذن اإلمام ملكها عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا
  الباب الثاين يف املنافع املشتركة يف البقاع

  
األرضي ال متلك أصال إذا ثبت يف كل واحد منها نوع  وهي كالشوارع واملساجد والرباطات واملدارس فإن هذه

  اختصاص 
  فالشوارع لالستطراق وهو مستحق لكافة اخللق يف الصحاري والبالد 

  نعم جيوز اجللوس فيها بشرط أن ال يضيق الطريق على اجملتازين 
  ومن سبق إىل موضع فجلس فيه إن مل جيلس لغرض فكما قام انقطع حقه 

قاعد يف األسواق اختص السابق به ولو انصرف إىل بيته ليال وختلف بعذر يوما ويومني ومل ينقطع وإن جلس لبيع كامل
  اختصاصه إذ أالفه يف املعاملة ال ينقطعون هبذا القدر 

  ولو طال سفره أو مرضه أو جلس يف موضع آخر أو غري ذلك مما يقطع أالفه عن مكانه فينقطع به اختصاصه 
دة القصرية من عزم على التسليم له إذا عاد فقد قيل إنه مينع إذ يتخيل به أالفه تركه ولو جلس يف غيبته يف امل

  احلرفة 
  وقيل إنه ال مينع ألن املوضع فارغ يف احلال فال يعطل منفعته وال حيتاج إىل إذن اإلمام يف هذا االختصاص

  وهل لإلقطاع فيه مدخل كما يف املوات فعلى وجهني 
   يبغي به ملكا فال وزن له كالسبق يف املساجد والفرق أنه إذا كان ال

  وأما املساجد فمن سبق إىل موضع للصالة ال يثبت له حق االختصاص يف صالة أخرى إذ ال غرض فيه 



  ولو غاب يف صالة واحدة بعذر رعاف أو ريح أو جتديد وضوء يف متسع الوقت وعاد ففي بقاء اختصاصه وجهان 
  م ووجه البقاء قوله عليه السال

  إذا قام أحدكم من جملسه يف املسجد فهو أحق به إذا عاد إليه 
  وإن جلس ليقرأ عليه القرآن أو يتعلم منه العلم وألفه أصحابه مث فارقهفهذا يظهر إحلاقه مبقاعد األسواق 

  وأما الرباطات واملدارس فالسابق إىل بيت أوىل به 
  جه االرتفاق بالبقعة خبالف املساجد وإن غاب بعذر فإذا عاد فهو أوىل به لوقوع اإللف بو

  ولو طال مقام واحد إن كان له غرض كما يف املدارس فال يزعج إىل متام الغرض 
  وإن مل يكن للغرض مرد كرباط الصوفية ففي إزعاجه وجهان 

الدوام  ووجه اجلواز أنه يؤدي إىل أن يتملك الرباط ويبطل االشتراك منه فيتقدم إليهما مجاعة ويقيمون فيها على
  وإن جوزنا ذلك فالرأي يف تفصيل مدة اإلقامة إىل املتويل وهو جار يف العكوف على املعادن ومقاعد األسواق

  الباب الثالث يف األعيان املستفادة من األرض كاملعادن واملياه
  

  أما املعادن فظاهرة وباطنة 
عدة يف األودية والعيون وأحجار األرجبة والقدور وكل أما الظاهرة كامللح املائي واجلبلي والنفظ واملومياء واملياه ال

ما العمل يف حتصيله ال يف إظهاره فهذا ال يتطرق إليه اختصاص ال يتحجر وال ميلك بإحياء وال إقطاع ملا روي أن 
ى أبيض ابن محال املأريب استقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملح مأرب فهم بإقطاعه فقيل له يا رسول اهللا صل

  اهللا عليه وسلم أنه كاملاء العد فقال فال إذا 
فلو سبق واحد وحوط مثل هذا املعدن وبىن وزعم أنه أراد مسكنا فالظاهر أنه ال ميلكه فإنه احتيال إذ ال يقصد من 

  هذه البقعة املسكن
  ابق نعم لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته ال يزعج قبل قضاء وطره إال إذا طال عكوفه ففيه اخلالف الس

  فلو تسابق رجالن فتزامحا قيل إنه يقرع بينهما 
  وقيل للقاضي أن يقدم منهما من يراه أحوج وهو جار يف مقاعد األسواق 

  فرع

  لو حفر جبنب اململحة حفرية ميلك تلك احلفرية 
  فلو اجتمع فيها ماء وانعقد ملحا فهو خمصوص به وكأنه أخذه بيده ووضعه يف ظرف مملوك له 

ن الباطانه فهي الىت تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفريوزج وما هو مثبوت يف طبقات األرض ففي أما املعاد
  متلك ذلك بإحيائه باإلظهار بالعمل أو بعمارة أخرى قوالن 

  أحدمها نعم ألن إحياءه إظهار فهو كعمارة املوات 
   كل ساعة لينتفع به والثاين ال إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا حيتاج إىل عمل يف

  التفريع إن قلنا ميلك فهو كاملوات على ما سبق وفيه فروع 
األول لو حفر حفرية وظهر النيل يف طرفها ال يقصر ملكه على حماللنيل بل ما حواليه على ما يليق حبرميه فلو باع 

  األرض فالظاهر املنع إذ الرغبة فيه بالنيل وهو غرر 



  الرقبة والنيل كدر الشاة ومثرة الشجرة  والثاين اجلواز تعويال على
  ولو مجع تراب املعدن وفيه الذهب مل جيز البيع ألن التراب ال يقصد خبالف الرقبة 

  الثاين لو قال لغريه اعمل وكل النيل لك 
ن فإن استعمل صيغة اإلجارة فالظاهر أنه يستحق أجرة املثل ألنه إجارة فاسدة إذ النيل يكون للمالك وال يصلح أ

  جيعل أجرة 
  وإن قال أذنت لك أن تعمل لنفسك كان النيل للمالك ومل يستحق األجرة على الظاهر 

  وفيه عن ابن سريج وجه أنه يستحق كما لو شرط يف املضاربة كل الربح للعامل 
  وإن قال اعمل ولك النيل فوجهان مشهوران لتردده بني صيغة اإلذن واإلجارة 

نصف النيل فيستحق أجرة املثل هاهنا إذ وجد قصد العمل لغريهولكن قيل إنه  أما إذا قال اعمل على أن لك
  يستحق أجرة نصف العمل ألنه قصد غريه بالنصف وقيل إنه يستحق أجرة نصف العمل للكل 

  أما إذا فرعنا على أنه ال ميلك املعادن باإلظهار 
  لكه فلو أحيا مواتا بالبناء مث ظهر بعد ذلك معدن فال خالف يف أنه م

  فإنه من أجزاء األرض اململوكة إىل ختوم األرضني 
  وعلى قويل امللك ينبين جواز اإلقطاع فإن قلنا ميلك باإلظهار تطرق إليه اإلقطاع كاملوات وإال فال كاملعادن الظاهرة 

  أما املياه فهي ثالثة أقسام

  
وال حفر هنرها كدجلة والفرات وسائر أودية األول املياه العامة املنفكة عن كل اختصاص وهي الىت مل تظهر بالعمل 

  العامل فحكمه أن من سبق إليه واقتطع منه ساقية إىل أرضه وانتفع به جاز 
  فإن تنازعا وجب على األسفل الصرب إىل أن يسرح إليه األعلى فضل مائه فقد ورد فيه احلديث

  فإن استوعب مجاعة املاء بأراضيهم احملياة 
ال بتربعهم بالتسريح إليه فإذا سقى كل واحد أرضه إىل الكعب كانت الزيادة ممنوعة ألنه فمن سفل منهم الحق له إ

  فوق احلاجة كذلك ورد احلديث 
فإن أراد واحد أن يعلو عليهم وحيبس عنهم املاء إىل أرض يستجد إحياؤها منع ألهنم باإلحياء على شاطئ النهر 

هذا الباب ألبطل سعيهم يف اإلحياء وفاتت أمالكهم فهي  استحقوا مرافق األرض واملاء من مرافقها ولو فتح
  كاحلرمي املستحق بالعمارة 

القسم الثاين املياه املختص بامللك باإلحراز يف األواين والروايا فهو كسائر األمالك ال جيب بذله ألحد وال ملضطر إال 
  بقيمة واملاء مملوك على األظهر وبيعه صحيح 

  لرتبتني وهو ما ظهر اختصاص مبنعه كاملياه يف اآلبار والقنوات وهلا صورتان القسم الثالث متوسط بني ا
  إحدامها أن حيفر املنتجع حفرة ليسقى هبا ما شيته ومل يقصد ملك احلفرة فهو أحق بذلك املاء 
  فإن فضل عن حاجته ومست إليه حاجة ماشية غريه حرم عليه املنع لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  اء ليمنع به الكأل منعه اهللا فضل رمحته من منع فضل امل
  واملعىن أنه ميتنع عن ماشية غريه بسبب منع املاء 



وهذا خمصوص باملاشية وال جيري يف الزرع وإمنا هو حلرمة الروح وال جيري يف الكأل يف احلال ال يستخلف فقد 
  يتضرر به واملاء يستخلف 

  بعوض ألن امللك فيه ثابت خبالف املاء إذ ليس فيه إال حق سبق به وال جيري يف الدلو والرشاء فال جيب إعارته إال 
  الصورة الثانية أن يقصد ملك البئر 

  فاملاء احلاصل منه مملوك وكذلك ماء القنوات 
ويف حترمي منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغري عوض خالف منهم من نظر إىل عموم اخلرب ومنهم من خصص مبا 

  حملرز يف األواين مل ميلك وأحلق هذا با

  فرع

  
إذا اشترك مجاعة يف حفرة قناة اشتركوا يف امللك حبسب العمل أو حبسب التزام املؤنة وقسموا املاء بنصب خشبة 

  مستوية فيها ثقب متساوية كما جرت العادة 
ن القيمة ختتلف فإن قسموا باملهاياة فالظاهر جوازها فإهنا ال تلزم وفيه وجه أهنا تلزم وفيه وجه أهنا ال تصح أل

  باختالف األوقوات
  كتاب الوقف 

  
والوقف قربة مندوب إليها ملا روي أن عمر رضي اهللا عنه قال أصبت أمواال مل أصب مثلها وفيها حدائق وخنيل 

  فراجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  حبس األصل وسبل الثمرة 

  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ع عمله إال يف ثالث ولد صاحل يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية وليس ذلك إال الوقف إذا مات ابن آدم انقط

  ويف تفصيله بابان
  الباب األول يف أركانه

  
  وهي أربعة املوقوف واملوقوف عليه وصيغة الوقف وشرطه 

  الركن األول يف املوقوف

  
  ئمة مع بقاء األصل وشرطه أن يكون مملوكا معينا حتصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دا
  أما قولنا مملوكا عممنا به العقار واملنقول واحليوان والشائع واملفرز 

  فكل ذلك ما جيوز وقفه وعه أبو حنيفة رمحه اهللا وقف احليوان 
  ومنع بعض العلماء وقف املنقول إال حتبيس فرس يف سبيل اهللا 

  وعندنا كل وقف يف معىن ما اتفقوا عليه 



  واحترزنا به عن
لعبد املوصى خبدمته والعني املستأجرة فإن املوصى له لو وقف ال يصح ألنه تصرف يف الرقبة على اجلملة إما باحلبس ا

  أو إزالة امللك وال ملك له 
  وهلذا ال يقف احلر نفسه وإن صحت إجارته نفسه 

علل بأن امللك يف غري  وأما الكلب ففي وقفه خالف كما يف إجارته وكما يف هبته ألنه مملوك منتفع به ومن منع
  متقوم فإنه ال يقبل االعتياض فهو كاملعدوم 

  ووقف املستولدة مرتب على الكلب وأوىل بالصحة ألن امللك فيها مضمون وإمنا البيع ممتنع فيها لعارض االستيالد 
  تقوم مقام املنافع  أما قولنا حتصل منه فائدة أشرنا به إىل مثار األشجار ووقف احليوانات اليت هلا صوف ووبر ولنب

ولو وقف ثورا على النزوان على هبائم قريبة ينبغي أن يصح كما لو وقف جارية على اإلرضاع نعم ال يستأجر 
  الفحل للنزوان ألنه ال يقدر على تسليمه كما ال يستأجر الشجرة لثمارها

  أما قولنا منفعة دائمة احترزنا به عن الوقف الرياضيني الىت ال تبقى 
  مقصودة احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانري للتزين وفيه خالف كما يف إجارته ألن ذلك ال قصد منها  وقولنا

  نعم وقف احللي للبس أو النقرة ليتخذ منها احللي جائز 
  وقولنا مع بقاء أصلها احترزنا به عن الطعام فإن منفعته يف استهالكه فال جيوز وقفه 

  ذا وقف إحدى داريه وفيه وجهان وقولنا معني احترزنا به عما إ
  أظهرمها املنع كما يف اهلبة ومنهم من جوز كما يف العتق 

  الركن الثاين املوقوف عليه

  
  فإن كان وقف قربة على جهة عامة فيشترط أن يكون فيه ثواب 

  وإن كان معصية كالوقف على بناء البيع والكنائس وكتبة التوراة وإعانة قطاع الطريق فهو فاسد 
ن كان على الفقراء واملساكني فهو صحيح وإن كان على األغنياء فليس فيه ثواب وال عقاب ففيه وجهان منهم وإ

  من شرط القربة ومنهم من اكتفى بانتقاء املعصية
  وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة فيخرج على الوجهني 

  لك أما إذا كان الوقف على شخص معني فيشترط أن يكون أهال للم
  فمن صحت اهلبة منه الوقف عليه فيصح على اليهودي والفاسق املعينني ألنه متليك 

  وهل يصح على احلريب واملرتد وفيه وجهان 
  ووجه املنع أنه يراد للبقاء وهو مستحق القتل ال بقاء له 

  ية فإهنا تقبل اإلضافة وال جيوز على اجلنني ألنه متليك يف احلال أو إثبات حق يف احلال فضاهى اهلبة خبالف الوص
وال يصح على العبد بل الوقف عليه وفق على سيده وال على البهيمة وهل يكون الوقف وقفا على صاحبها كما يف 

  العبد فيه وجهان 

  فرعان



  
أحدمها لو وقف على أحد رجلني على اإلهبام فهو فاسد كما يفسد مثله يف اهلبة وفيه وجه على قولنا إن الوقف ال 

  ىل القبول خمرج من وقف أحد العبدين يفتقر إ
  الثاين لو وقف على نفسه فالظاهر منعه ألنه مل جيدد إال منع التصرف ومل يوضع العقد ملنع التصرف فقط 

وذهب أبو عبد اهللا الزبريي إىل جوازه ملا روي أن عثمان رضي اهللا عنه وقف بئرا وقال دلوي فيه كدالء املسلمني 
  لدلو فيها ال يفتقر إىل شرط حبكم العموم يف الصالة يف املسجد وهذا ضعيف ألن إلقاء ا

  نعم لو وقف على الفقراء وافتقر ففيه خالف والظاهر املنع ألن الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف إىل غري الواقف 
هاشم ولو شرط لنفسه التولية وأجرة وقلنا ميتنع الوقف على نفسه فيبىن على جواز صرف سهم العاملني إىل بين 

  وفيه خالفولو شرط أن تقضى من ريعه ديونه وزكاته فقد بعضه على نفسه فيخرج على ما ذكرناه 
الركن الثالث الصيغة فال بد منها فلو صلى يف موضع أو أذن يف الصالة ومل يصر مسجدا إال بصيغة دالة عليه وهي 

  ثالثة مراتب الرتبة األوىل وهي املرتبة العليا 
  أوحبستها أو سبلتها على املساكني فالكل صريح قوله وقفت البقعة 

  فلو قال وقفت البقعة على صالة املصلني فهل يصري مسجدا فيه خالف 
وذكر اإلصطخري أن لفظ التحبيس والتسبيل كناية عن الوقف وهو بعيد إذ ثبت بعرف لسان الشرع إذ قال عليه 

  السالم 
  حبس األصل وسبل الثمرة 

  مت هذه البقعة وأبدهتا على املساكني فإن نوى الوقف حصل وإن أطلق فوجهان الرتبة الثانية قوله حر
  أحدمها أنه صريح لعرف االستعمال يف الوقف 

  والثاين أنه كناية ألهنما ال يستعمالن إال تابعا مؤكدا
مة مؤبدة الرتبة الثالثة قوله تصدقت وهو ليس بصريح للوقف فإن أضاف إليه قرينة قاطعة كقوله تصدقت صدقة حمر

  التباع وال توهب تعني له وإن مل يتعرض ملنع البيع واهلبة ففيه خالف 
وإن مل يذكر قرينة ولكن نوى الوقف فإن جرى مع شخص معني مل يكن وقفا ألنه وجد نفاذا فيما هو صريح فيه 

  وهو التمليك 
   وإن أضاف إىل قوم ففيه خالف لتعارض االحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ

هذا يف اإلجياب وأما القبول فال ميكن شرطه يف الوقف املضاف إىل اجلهات العامة وإن وقف على شخص معني 
  فوجهان ووجه االشتراط أنه يبعد إدخال شئ يف ملك غريه قهرا من غري قبوله مع تعينه 

  فإن قلنا يشترط القبول فال شك أنه رد امتنع برده كما نقول يف الوكالة 
  لثاين فال يشترط قبوهلم ألهنم كالفروع وال يتقبل استحقاقهم باإلجياب وهل يرتد عنهم بردهم فيه خالفأما البطن ا

  الركن الرابع يف الشرائط وهي أربعة التأبيد والتنجيز واإللزام وإعالم املصرف 
ملصرف بعدهم فإن األول التأبيد ونعين به أن ال يقف على جهة ينقطع آخرها كما إذا وقف على أوالده ومل يذكر ا

  فعل ذلك فهو وقف منقطع اآلخر ويف صحته قوالن 
األصح الذى به الفتوى بطالنه ألنه مائل عن موضوعه يف التأبيد ويبقى أمره مشكال بعد انقراضهم فليضف بعده 

  إىل جهة ال تنقطع كاملساكني والعلماء ومن جيري جمراهم 



  ار دون احليوان فإن احليوان أيضا يعرض لالنقطاع وذكر صاحب التقريب قوال أن ذلك ميتنع يف العق
  فإن فرعنا على اجلواز ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قوالن 

  أحدمها أنه يعود ملكا فيصرف إىل ورثة الواقف 
  والثاين أنه يبقى وقفا ويصرف إىل أهم اخلريات وفيه ثالثة أقوال 

  أحدها أنه يصرف إىل أقرب األقارب لورود أخبار فيه 
  وعلى هذا هل يشترك فيه األغنياء والفقراء وجهان

  وهل يقدم من قدم يف اإلرث أو يراعى قرب الدرجة وجهان 
  والثاين أنه يصرف إىل املساكني ألنه أعم جهات اخلري 

  والثالث أنه يصرف إىل مصاحل اإلسالم فإنه األعم 
ت فاملذهب فساد هذا الشرط وفيه وجه خمرج من أما إذا قال وقفت على الفقراء سنة أو سنتني وقطع آخره بالتأقي

  املسألة السابقة 
مث إذا فسد الشرط فهل يفسد الوقف إذ كان من قبيل التحرير كجعل البقعة مسجدا فال يفسد بل يتأبد كالعتق 

  ألنه فك عن اختصاص اآلدميني كالتحرير 
  عامالت وإن كان وقفا على شخص معني وقلنا يفتقر إىل قبوله فيفسد كسائر امل

  وإن كان وقفا على جهة الفقر واملسكنة فوجهان لتردده بني التحرير والتمليك 
  الشرط الثاين التنجيز يف احلال فلو قال وقفت على من سيولد من أوالدي فهو وقف منقطع األول ففيه طريقان 

  أحدمها أن فيه األقوال كما يف املنقطع اآلخر فيعود ما فضلناه 
  ألنه مل جيد يف احلال مقرا ينزل فيهوالثاين البطالن 

فلو قال وقفت على عبدي أو كان مريضا فقال وقفت على وارثي مث بعده على املساكني فهو وقف منقطع األول 
فإن صححنا فال يصرف إىل املساكني ما مل ميت العبد والوارث ألنه مل يدخل أول الوقف إال أن يقول وقفت على 

  فإنه ال ميكن ترقب انقراض من ال يتعني فيصرف يف احلال إىل املساكني رجل مث بعده على املساكني 
  وكذلك إذا وقف على معني فرده أو مل يقبل إذا شرطنا قبوله فقد صار منقطع األول 

أما إذا صرح بالتعليق وقال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت على املساكني قطع العراقيون بالبطالن ألنه ال يوافق 
  خبالف الوقف على من يوجد من األوالد وذكر املراوزة خالفا وهو متجه فيما ال حيتاج إىل القبول  مصلحة الوقف

فقد ذكر ابن سريج وجها يف تعليق الضمان فينقدح أيضا طرده يف اإلبراء وكل ما يستقل اإلنسان به تشبيها له 
  بالعنق 

أحرم املستحق وأحوله إىل غريه مىت شئت فهو  الشرط الثالث اإللزام فلو قال وقفت بشرط أن أرجع مىت شئت أو
  فاسد ألنه يناقض موضوعه يف اللزوم 

  فأما إذا قال وقفت على أين باخليار ألغري مقادير االستحقاق حبكم املصلحة فله ذلك 
  ولو قال على أين أبقي أصل الوقف ولكن أغري تفصيله فوجهان 

  أحدمها املنع للزوم األصل والوصف
  ز ألن شرطه متبع والثاين اجلوا

  فإذا شرط التغيري بتغري رأيه فيكون ذلك أيضا من الشرائط 



  فرعان

  
  أحدمها لو شرط أن ال يؤاجر الوقف أصال ففيه ثالثة أوجه 

  أظهرها أنه يتبع 
  والثاين ال ألنه حجر على من ثبت ملك املنفعة 

  رط املنع من أصل اإلجارة ومل يتبع والثالث أنه جيوز يف قدر سنة فيتبع ألنه يليق مبصلحة الوقف ولو ش
الثاين لو جعل البقعة مسجدا وخصصه بأصحاب احلديث أو الرأي الخيتص هبم ألنه من قبيل التحرير فال يثبت 

  الشرط فيه كالعتق 
  وفيه وجه أنه يتبع للمصلحة وقطع املنازعة يف إقامة الشعائر 

  ر لتردده بني املسجد وبني مساكن األحياء أما إذا جعل البقعة مقربة ففي ختصيصه بقوم خالف ظاه
  الشرط الرابع بيان املصرف فلو قال وقفت هذه البقعة ومل يذكر التفصيل ففيه قوالن أظهرمها الفساد لإلمجال 

  والثاين أنه يصح مث يف مصرفه من الكالم ما يف منقطع اآلخر إذا صححناه 

  فرعان

  
  اكني فمات أحدمها فنصيبه لصاحبه أو للمساكني فيه وجهانأحدمها لو وقف على شخصني وبعدمها على املس

الثاين لو رد البطن الثاين وقلنا يرتد عنهم بردهم فقد صار الوقف منقطع الوسط فيعود يف مصرفه إىل أن ينقضي 
  البطن الثاين ما ذكرناه من األقوال وقوالن آخران 

  الرد  أحدمها الصرف إىل البطن الثالث ويلتحقون باملعدومني عند
والثاين الصرف إىل اجلهة العامة املذكورة يف شرط الوقف عند انقراض اجلميع ألنه أقرب إىل مقصود الواقف من 

  غريه
  الباب الثاين يف حكم الوقف الصحيح

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف أمور لفظية

  وفيه مسائل 
دون الترتيب إذ التقدمي يفتقر إىل زيادة داللة األوىل إذا قال وقفت على أوالدي وأوالد أوالدي فمعناه التشريك 

  وليس يف اللفظ عليه دليل إال أن يقول بطنا بعد بطن وما جيري جمراه 
الثانية إذا قال وقفت على أوالدي وبعدهم على املساكني فالظاهر أن أوالد األوالد ال يستحقون ألهنم يسمون 

  أحفادا 
  د البنني والبنات فلو قال وعلى أوالد أوالدي دخل فيه أوال

  وكذلك إذا قال على ذرييت أو عقيب أو نسلي فأوالد البنات يدخلون فيه 



  ولو قال على من ينتسب إيل من أوالد أوالدي مل يدخل فيه أوالد البنات 
  ** بنوهن أبناء الرجال األباعد ** بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ** قال الشاعر 

لبنات مل يدخل اخلناثى ألنه مشكل ولو قال على البنني والبنات ففيه وجهان ألنه وإن الثالثة إذا قال على البنني أو ا
  كان ال يعدمها فال يعد منهما

  ولو قال على األوالد دخل فيهم 
  والظاهر أن الولد املنفي باللعان ال يستحق إذ اللعان ال يظهر أثره إال يف حق الزوج املالعن للضرورة 

  ليس بولد فإذا ولد مل يستحق الريع احلاصل يف مدة اجتنانه وإمنا يستحق من وقت الوالدة واجلنني ال يستحق ألنه 
  الرابعة لو قال على عتريت قال ابن األعرايب وثعلب هم ذريته 

  وقال القتييب هم عشريته 
  اخلامسة لو وقف على بين متيم ففي دخول البنات وجهان 

  أحدمها ال خلصوص اللفظ 
  إذا ذكر يف القبيلة أريد كل من ينتسب إليها مث يغلب التذكري يف اللفظ والثاين نعم ألنه 

  السادسة إذا قال وقفت على أوالدي فإذا انقرض أوالدي وأوالد أوالدي فعلى املساكني 
  فمنهم من قال هذا منقطع الوسط إذ ال دخول ألوالد األوالد يف الوقف 

  أيضا على دخوهلم يف االستحقاقومنهم من قال جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة 
  السابعة لو وقف على املوايل وليس له إال على األعلى أو األسفل تعني له 

  ولو كان له كالمها فثالثة أوجه 
  أحدها البطالن لإلمجال وهو األصح 

  والثاين التوزيع على األعلى واألسفل الشتراك اللفظ 
  والثالث تقدمي األعلى الختصاصه بالعصوبة 

  ل الثاين يف األحكام املعنويةالفص

  وفيه مسائل 
  األوىل أن الوقف حكمه اللزوم يف احلال خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فإن قال ال يلزم إال إذا أضيف إىل ما بعد املوت 

  مث لزومه يف منع املالك من التصرفات وهل يوجب زوال ملكه 
  عن االختصاصات ولذلك ال يتبع فيه شروطه  نظر فإن جعل البقعة مسجدا زال ملكه وكأنه حترير وفك

وإن وقف على معني أو على جهة القربات فالظاهر أنه يزول ملكه ولكنإىل املوقوف عليه أو إىل اهللا تبارك وتعاىل فيه 
  قوالن 

  أحدمها إىل اهللا تبارك وتعاىل فإنه قربة وتصرف املوقوف عليه غري نافذ 
  ل وقفت عليك وال يبعد ملك ال ينفذ فيه التصرف والثاين إىل املوقوف عليه فإنه يقو

  وعلى اجلملة إن كان املوقوف عليه معينا فيبعد قول نقل امللك إىل اهللا تبارك وتعاىل فإنه ليس من القربات 
وإن كان على املساكني وجهات القربات فيبعد نقل امللك إىل املساكني كيف وقد يقف على الرباطات والقناطر 

  ومن ال ينسب إليه ملك ومحامات مكة 



ومن أصحابنا من خرج قوال ثالثا أنه ال يزول ملك الواقف ألن الشرط ال يتبع يف امللك الزائل إال أنه تضمن احلجر 
  يف التصرفات وإثبات االستحقاق يف الثمرات 

ف من احليوان وال الثانية ال خالف يف أن املوقوف عليه ميلك الغلة ومثار الشجرة واللنب والوبر والصوف من الصو
  يقطع أغصان الشجرة إال إذا كان هو املقصود كما يف شجرة اخلالف وهل ميلك ولد املوقوفة فيه وجهان 

  أحدمها نعم كاللنب
  والثاين ال بل ولده وقف كما أن ولد الضحية ضحية وولد املستولدة مستولد 

يف نعم يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة ألنه وال ميلك وطء اجلارية املوقوفة ألنه وإن قدر ملكه فيها فهو ضع
  يف حكم بدل املنفعة فيشبه أجرة املنفعة 

  وهل ميلك تزويج اجلارية فيه وجهان 
  أحدمها ال ألنه ينقص الوقف فيخالف غرض الواقف 

  والثاين نعم ألنه نوع انتفاع 
  لسلطان إن قلنا إن امللك هللا تبارك وتعاىل فإن قلنا تزوج فيزوجها املوقوف عليه إن قلنا إن امللك له ويزوجها ا

  وهل يستشري الواقف واملوقوف عليه لتعلقه بغرضهما فيه خالف 
وإن قلنا للواقف فال يستشري السلطان وهل يستشري املوقوف عليه فيه خالف من حيث إنه نقص عن انتفاعه فيكاد 

  يكون إبطاال ملا أثبت له 
  ا املوقوف عليه وقلنا إنه ال ملك له صح وإن قلنا له امللك فالفإن قلنا جيوز تزوجيها فلو تزوج هب

  الثالثة تولية أمر الوقف والنظر يف مصاحلة إىل من شرطه الواقف فإن سكت عنه فطريقان 
  أحدمها للواقف ألنه كان له ومل يشرط صرفه إىل غريه 

  والثاين أنه نبين على أقوال امللك فيكون ملن له امللك 
   فهو للسلطان فإن قلنا هللا

  مث يشترط يف املتويل خصلتان األمانة والكفاية 
فإن أخلت إحدامها نزع السلطان من يده ذلك وفيه وجه أن العدالة ال تشترط إن كان املوقوف عليه معينا ومل يكن 

  فيه طفل ولكنه يستعدي عليه املستحق إن خان وهو بعيد 
  واإلجارة ومصرفه إىل املستحق  مث إىل املتويل العمارة وحتصيل الريع بالزرع

وله إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغريه وله من األجرة ما شرط له فإن مل يشترط فهو مبين 
  على أن مطلق االستعمال هل يقتضي أجرة وفيه خالف

  الرابعة نفقة املوقوف من املوضع املشروط فإن سكت فهو من االرتفاع 
كسب فهو من كسبه فإن بطل كسبه فهو على من حيكم بأن امللك فيه له على موجب األقوال هذا فإن كان للعبد 

  يف احليوان الذى ال جيوز تعطيله حلرمة الروح فأما العقار فال جتب عمارته إال على من يريد االنتفاع فيعمره باختياره 
  اخلامسة إذا تعطل مال الوقف فله أحوال 

  متلف فيجب الضمان عليه وماذا يفعل به يف طريقان احلالة األوىل أن يتلفه 
  أحدمها أنه يصرف ملكا خالصا إىل من يقال إن امللك له 

  فإن قلنا هللا تبارك وتعاىل فيشترى به مثله وجيعل وقفا 



والثاين وهو األصح أنه يشترى به مثله إن كان عبدا فعبد أو شقص عبد إن مل يوجد عبد ألن علقة الوقف آكد من 
  هن الذى ال يتعدى إىل الولد قطعا فبأن يسري إىل البدل وال يفوت بفوات العني أوىل الر

وإن كانت اجلناية على الطرف فيشتري به أيضا شقص عبد وهاهنا حيتمل أن يسلك به مسلك الفوائد فيصرف إىل 
  املوقوف عليه ملكا وهذا ذكره صاحب التقريب

  احلالة الثانية أن ال يكون مضمونا 
   يبق منه بقية كالعبد إذا مات فقد فات الوقف فإن مل

  وإن بقى متمولة كالشجرة إذا جفت وبقي احلطب ففي انقطاع الوقف وجهان 
أحدمها أنه ينقطع كالعبد إذا مات واحلطب وإن كان يتمول فالوقت معلق باسم الشجرة فعلى هذا ينقلب احلطب 

  ملكا إىل الواقف 
  إبقاءه ممكن مث فيه ثالثة أوجه  والثاين أنه يبقى أثر الوقف فإن

  أحدها أنه يشتري بثمنه شجرة أو شقص شجرة وجيعل وقفا 
  والثاين أنه يستويف منفعته بإجارته جذعا 

  والثالث أنه يستويف املوقوف عليه عينه فيصري ملكا له 
  يه وجهان احلالة الثالثة حصري املسجد إذا بلي وجذعه إذا انكسر أو انفصلت حناتة منه يف النخر ف

  أحدمها وهو األصح أنه يباع ويصرف إىل مصاحل املسجد كيال يضيق املكان أوال يتعطل 
  والثاين أنه يبقى كذلك فإنه وقف ال ميكن بيعه وليس ميكن استيفاء عينه فيترك أبدا

به وبطلت أما إذا أشرف جذعه على االنكسار وداره على االهندام وعلم أنه لو أفرج خلرج عن أن يكون منتفعا 
  ماليته أيضا ففي جواز بيعه وجهان مشهوران 
  أحدمها مييل إىل االحتياط واآلخر إىل املصلحة 

  فإن قلنا إنه يباع فاألصح أنه يصرف الثمن إىل جهة الوقف وحيصل مثل ما بيع 
ال يعود املسجد احلالة الرابعة أن يتفرق الناس عن البلدة وخترب البلدة ويتعطل املسجد أو خيرب املسجد فهاهنا 

  ملكا وال يباع وال يتصرف يف عمارته ألن عود الناس متوقع خبالف املوت واجلفاف 
  وكذلك إذا وقف شيئا على بعض الثغور كطرسوس فبطل واتسعت خطة اإلسالم حواليها 

  قال األصحاب حيفظ ارتفاع الوقف فإنه يتوقع أن يعود ثغرا كما كان فلم حيصل على اليأس 
سادسة اجلارية املوقوفة إذا وطئت بالشبهة إن كان الواطئ أجنبيا وأحبل لزمه املهر للموقوف عليه وتلزمه املسألة ال

قيمة الولد ألن الولد حر ويشترى بقيمة الولدمثله وإن قلنا يسرى الوقف إىل الولد وإال فيصرف إىل املوقوف عليه 
  ملكا كاملهر 

أمر االستيالد وال ينفذ إن قلنا ال ملك له وإن قلنا امللك له  وإن كان الواقف هو الواطئ فهذا حكمه ويزيد
  فوجهان 

ووجه املنع تأكد حق املوقوف عليه فيه وإن كان الواطئ هو املوقوف عليه فال مهر إذ هو مصرفه والولد حر وال 
ك له وإن قلنا له امللك قيمة إن قلنا إن مصرفه هو وإن قلنا يشتري به مثله فيلزمه واالستيالد ال ينفذ إن قلنا ال مل

  فينفذ على األصح إذ اجتمع له ملك الرقبة واملنفعة خبالف الواقف 
  السابعة إذا أجر املوقوف عليه الوقف فطلب بزيادة فال فسخ له وإن أجر املتويل ما هو للخريات ففيه ثالثة أوجه 



  يطرأ وهو األصح  أحدها أنه ال أثر له إذ صح العقد املوافق للغبطة أوال فال نظر إىل ما
  والثاين أنه يفسخ ألنه خيالف الغبطة يف املستقبل 

  الثالث أنه إن زاد على السنة يف العقد فله أن مينع ما زاد على السنة 
الثامنة أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على األرباب بالسوية فإن مل يعرف األرباب جعلناه كوقف 

  إىل تلك املصارف الىت ذكرناهامطلق مل يذكر مصرفه فيصرف 
  كتاب اهلبة 
  وفيه بابان 

  الباب األول يف أركاهنا
  وهي ثالثة األول صيغة العقد 
  فال بد من اإلجياب والقبول 

  وعن ابن سريج أنه جيوز تراخي القبول وهو بعيد 
  د والصحيح أنه يف اإلبراء ال يفتقر إىل قبول من عليه إال أن يكون بلفظ اهلبة ففيه ترد

  والفعل ال يقوم مقام اللفظ كاملعاطاة يف البيع 
وذكر الفوراين أنه يكتفى يف اهلدايا بالفعل فال يعترب اللفظ فإن العادة كانت مستمرة يف عصر رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم 
  رقىب والعمرىوما ذكره حمتمل يف األطعمة أما ما عداه فال ميكن دعوى اطراد العادة فيه ويتصل بالصيغة حكم ال

  أما العمرى فلها ثالث صور 
األوىل أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أي جعلتها لك يف عمرك فإذا مت فهي لورثتك فهذا صحيح ألنه عرب 

  به عن مقتضى اهلبة وإن طول فيه 
  الثانية أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك يف عمرك ومل يتعرض ملا بعد موته فقوالن 

  طالنه وهو األقيس ألنه هبة مؤقتة فيضاهي البيع املؤقت القدمي ب
  واجلديد أنه يصح ويبقى لورثته لقوله عليه السالم 

  ال تعمروا وال ترقبوا ومن أعمر شيئا أو أرقب فسبيله املرياث 
  وفيه قول ثالث ضعيف أنه يصح كما شرط 

  الثالثة أن يقول فإذا مت عاد إيل ففيه قوالن مرتبان 
  بطالن وهو القياس لتصرحيه مبا يناقص املوضوع فهو أوىل بالبطالن من املطلق أحدمها ال

  ووجه الصحة إلغاء شرطه وتقرير اهلبة على موضوعها 
ومن هذا استنبط بعض األصحاب قوال أن اهلبة ال تفسد بالشرئط الفاسدةخبالف البيع ألن الشرط يف البيع يطرق 

  ا مع العوض جهال إىل العوض إذ يصري املشروط مقصود
  أما إذا أضاف إىل عمر غري املتهب أو إىل وقت معلوم فالظاهر فساده وإن فرعنا على اجلديد 

  وفيه وجه خمرج أنه تلغى اإلضافة وتصح اهلبة مطلقا أما الرقىب 
  هو أن يقول أرقبتك داري أو داري لك رقىب أي هى لك فإن مت قبلي عادت إيل وإن مت قبلك استقر ملكك 

حكم الصورة الثالثة من العمرى ألنه ما زاد إال قوله إن مت قبلك استقر ملكك وهذا يوافق موضوع فحكمه 



  العقد الركن الثاين يف املوهوب 
  وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعا قبل القسمة أو مل يقبل 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يصح هبة شائع قابل للقسمة
  جملهول وما ال يقدر على تسليمه كاآلبق ال تصح هبته وما ال جيوز بيعه من ا

  ويف هبه الكلب خالف من حيث إنه تصح الوصية به وهو نقل اختصاص وإمنا اخلبيث مثنه حبكم احلديث 
واختلفوا يف أن هبة املرهون هل تفيد امللك عند فك الرهن أم يفتقر إىل إعادته مع أن القطع بأن تعليق اهلبة ال جيوز 

  ع املرهون باطل ألن اهلبة ال توجب امللك بنفسها خبالف البيع وأن بي
  واختلفوا يف هبة الدين إن قلنا يصح بيعه من غري من عليه الدين 

  واألصح املنع ألن القبض يف الدين غري ممكن
  ومن صح اكتفى بقبض الدين بتعيينه 

ة بالقبض فيه فأمر القبض فيه آكد الركن الثالث وقيل يطرد هذا الوجه يف رهن الدين وهو فيه أبعد إذ الوثيقة متعلق
  القبض 

واهلبة ال تفسري امللك عندنا إال بعد القبض خالفا ملالك رمحة اهللا وذلك ألن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حنل 
  عائشة رضي اهللا عنها جداد عشرين وسقا من التمر مث مرض وقال وددت لو كنت حزته واآلن هو مال الوارث 

  أصحابنا من قال إذا قبض تبينا حصول امللك عند العقد ومن 
وتسلم للمتهب الزوائد احلاصلة قبل القبض وأخذ ذلك من نص الشافعي رضي اللهعنه على أن من وهب عبدا قبل 

  هالل شوال وقبض بعد االستهالل فالفطرة على املتهب 
  وقد قيل إن هذا من الشافعي رضي اهللا عنه تفريع على مذهب مالك 

  فرعان

  
  أحدمها لو قبض املتهب دون إذن الواهب مل جيز حيصل امللك 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حيصل 
  الثاين إذا مات الواهب قبل القبض فاألظهر أن الوارث يتخري يف اإلقباض كالبيع يف زمان اخليار 

ة وكأن هذا القائل جيعل القبض ومنهم من قال ينفسخ العقد ألن هذا عقد جائز فينفسخ باملوت كالوكالة واجلعال
  كجزء من السبب مثل القبول

  الباب الثاين يف حكم اهلبة الصحيحة
  وفيه فصالن األول يف الرجوع 

  واألصل أن اهلبة مندوب إليها قال عليه السالم 
  هتادوا حتابوا وهو مع األقارب أحب ألن فيه صلة الرحم 

  ه السالم لنعمان ابن بشري وقد وهب بعض أوالده شيئا وإذا وهب من أوالده فليسو بينهم ألنه قال علي
  أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء فقال نعم فقال فارجعوسو بينهم 

  وإن خصص فاهلبة تنعقد ولكنه يكون تاركا لألحب 



  وهل يستحب التسوية بني االبن والبنت فيه تردد 
  ولده قال عليه السالم وحكم اهلبة إذا صحت إزالة امللك ولزومه إال فيما يهب ل

  ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال الوالد فيما يهب لولده
  وقال أبو حنيفة يرجع كل واهب إال الوالد 

  مث النظر فيمن يرجع وما به الرجوع وما يرجع فيه 
  أما الراجع فهو األب ويف معناه اجلد يف ظاهر املذهب 

  وقيل إنه خيتص باألب 
  من قبل األب وويل ألن هذا احتكام والظاهر أن الوالدة يف معىن الوالد وفيه وجه خبالفه  وقيل يتعدى إىل اجلد

  فروع

  
أحدها إن تصدق على ولده عند حاجته فالظاهر أنه يرجع ألنه هبة وفيهوجه أنه ال يرجع ألنه فقد طلب الثواب ال 

  إلصالح حال الولد وقد حصل الثواب 
  ل واحد منهما فال رجوع ألحدمها إذ مل يثبت أبوته الثاين صيب تداعاه رجالن ووهبه ك

  فإن قامت له البنية ففي رجوعه خالف ألنه مل يكن له حال العقد أبوة ظاهرة 
الثالث لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات وانتقل إىل ولده وقلنا للجد الرجوع ففي الرجوع هاهنا 

  وجهان 
  و اآلن ليس واهبا والظاهر املنع ألن الرجوع للواهب وه
  أما ما به الرجوع فهو كل لفظ صريح 

  ويف إقدامه على البيع والعتق ثالثة أوجه 
  األصح أنه ليس برجوع وال ينفذ فإنه صادف ملك غريه وهو الزم 

  والثاين أنه ينفذ ويكون رجوعا ألنه قادر عليه وهنو من ضرورته 
  يالق امللك  والثالث أنه رجوع لداللته عليه وال ينفذ ألنه مل

  أما الوطء فالظاهر أنه ال يكون رجوعا بل جيب عليه املهر وكذا القيمة إن أحبلها 
  أما ما فيه الرجوع فهو عني املوهوب ما دام باقيا يف سلطنة امللك فإن تلف فال رجوع بقيمه 

  وإن نقص فريجع إىل الناقص
  ت الزيادة للمتهب وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة وإن كانت منفصلة سلم

  وإن خرج عن ملكه مبوت أو تصرف انقطع الرجوع 
إن عاد إىل ملكه ففي عود الرجوع قوالن بناء على أن الزائل العائد كالذى مل يزل أو كالذى مل يعد وال خالف يف 

  أنه لو كان عصريا مخرا مث عاد خال عاد الرجوع ألن العائد هو امللك األول 
  أو مكاتبا فيمتنع الرجوع  وكذلك إذا كان مرهونا

  فإن انفك عاد الرجوع وال ميتنع الرجوع بإجارة املوهوب ويف امتناعه بإباقه تردد 
  وإن تلعق حق غرماء املتهب مباله إلفالسه ففي الرجوع وجهان 



  أحدمها ال كاملرهون 
  والثاين نعم ولذلك منع الرهن رجوع البائع خبالف اإلفالس 

  بشرط الثواب الفصل الثاين يف اهلبة

  واهلبة ثالثة أقسام 
  مقيد بشرط نفي الثواب فال يقتضي ثوابا 

  ووطلق فإن كان من كبري مع صغري فال تقضى ثوابا وإن كان من صغري مع كبري فقوالن 
  اجلديد أنه ال يلزم الثواب موضوع اللفظ التربع 

  ويف القدمي يلزمه لقرينة العادة وإن وهب من مثله فطريقان 
  عراقيون بنفي الثواب وطرد املراوزة القولني قطع ال

  التفريع

  
  إن قلنا يقتضي الثواب ففيه أربعة أقوال 

  أحدها إن قدر الثواب قدر قيمة والثاين ما يتمول 
  والثالث ما يعد ثوابا يف العادة والرابع ما يرضى به املواهب 

  اب جمهوال فهوباطل وإن كان معلوما فقوالن أما اهلبة املقيدة بشرط الثواب إن فرعنا على اجلديد وكان الثو
  أحدمها أنه ينعقد بيعا ولكنه بلفظ اهلبة 

  والثاين أنه يفسد ألنه متناقض 
  وهو قريب من اخلالف يف أنه لو قال بعت بال مثن هل ينعقد هبة وإن فرعنا على القدمي فالثواب اجملهول كاملطلق 

  حكام البيع على الظاهر من املذهب وإذا قلنا ينعقد بيعا فيثبت الشفعة وسائر أ

  التفريع

  
إذا فرعنا على القدمي يف اهلبة املطلقة فما رأيناه ثوابا إذا مل يسلم جاز الرجوع عند بقاء العني وإن تلفت رجع 

  بقيمتها ألنه مضمون بالعوض وكذا إذا غاب طلب األرش 
  بة وهذه ليست هبة وفيه وجه أنه ال يرجع بالقيمة ألن الرجوع يتعلق بالعني يف اهل

  فروع

  
  أحدها لو وجد بالثواب عيبا ورد ورجع إىل العني 

  وإن كان تالفا والثواب يف الذمة فيطالب به 



  وإن كان معينا فهو بيع يرجع إىل قيمته
  الثاين لو وهب حليا فأثابه يف اجمللس نقدا من جنسه زائدا أو ناقصا فممنوع ألنه ربا 

  مقابلة ولكنه إنشاء تربع يف مقابلة تربع  وفيه وجه أنه جيوز ألنه ال
  الثالث إذا قدرنا الثواب بالقيمة فيعترب يوم القبض 

  وفيه وجه آخر أنه يعترب يوم بذل القيمة 
  الرابع إذا تنازعا فقال املالك بعتك وقال اآلخذ بل وهبتين 

  فقوالن 
  عوضا األصل عدمه أحدمها القول قول اآلخذ ألنه وافقه صاحبه على امللك ويدعي عليه 

  والثاين أهنما يتحالفان لتساويهما إذ هذا يعارضه أن الرجوع يف وجه الزوال إىل املزيل 
  وحكي يف طريقة العراق بدل هذا الوجه أن القول قول الواهب فإنه املزيل

  كتاب اللقطة 
  وفيه بابان 

  الباب األول يف أركاهنا
  وهي ثالثة األول االلتقاط 

  ذ مال ضائع ليعرفها اآلخذ سنة مث يتملكها بعد مضي السنة ويضمنها ملالكها إن ظهر وفيه أخبار وهو عبارة عن أخ
  وفيه مسألتان 

  إحدامها يف وجوب االلتقاط 
  نقل املزين أنه قال ال أحب تركه وقال يف األم ال جيوز تركه 

  أخذه ومل يوجب إذا كان ال يضيع فمنهم من أطلق قولني ومنهم من نزل على حالتني فأوجب إن كان يضيع لو مل ي
واألصح القطع بأنه ال جيب ألنه بني أن يكون كسبا أو أمانة فال معىن لوجوبه وأراد الشافعي رضي اهللا عنه بقوله 

  تأكيد الندب
نعم يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه وإن خاف على نفسه ففي جواز األخذ وجهان جيري مثله فيمن يتوىل القضاء 

  اخليانة وهو خياف 
  ووجه اجلواز أنه مل يعرف اخليانة فنأمره باالحتراز 

  الثانية يف وجوب اإلشهاد على اللقطة وجهان لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
واستشهدوا شهيدين من { من التقط لقطة فليشهد عليها فاحتمل أن يكون إجيابا أو استحبابا وإرشادا لقوله تعاىل 

  } رجالكم 
الشاهد بعض األوصاف ليكون فيه فائدة وال ينبغي أن يستوعب فإنه رمبا يشيع فيعتمده املدعي فإذا أشهد فليعرف 
  الكاذب ويتوسل به 

  الركن الثاين يف امللتقط

  
وأهلية االلتقاط ملن له أهلية األمانة والكسب والوالية فإن هذه املشابه ظاهرة يف اللقطة فإهنا أمانة يف احلال ووالية 



  ب باإلضافة إىل ثاين احلال فيثبت جواز االلتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل بإثبات اليد وكس
  والنظر يف الكافر والرقيق والصيب والفاسق 

  أما الكافر فهو من أهل االلتقاط قطع به املراوزة 
  وذكر العراقيون وجهني وكأهنم رأوا بذلك تسلطا يف دار اإلسالم كاإلحياء إذ مل يروه من أهل األمانة 

  الفاسق فال جيوز له أخذه فإن أخذه فهل يصح التقاطه إلفادة اإلحكام فيه قوالن أما 
  أحدمها ال ألنه أمانة يف احلال وفيه شبهة الوالية والفاسق ال يليه الشرع األمانات 

  والثاين نعم ألن ماله التملك وهو مقصوده والفاسق من أهل االكتساب

  التفريع

  ه فهو غاصب ولو عرف مل ميتلك ولو تلف يف يده ضمن إن قلنا إنه ليس أهال فلو التقط
  ويف انتزاع القاضي من يده وجهان كما يف انتزاعه من يد الغاصب 

  ووجه املنع أنه مضمون يف يده ويكون يف يد القاضي أمانة 
  مث يف براءته عن الضمان عند االنتزاع وجهان 

اصب به وجهان مرتبان وأوىل باملنع ألن النظر للغائب يليق ويف جواز االنتزاع آلحاد الناس احتسابا ويف براءة الغ
  للقضاة 

  وإن فرعنا على أنه أهله فهو كالعدل حىت ميلك بعد املدة ويتلف أمانة يف يده 
  ولكن القاضي ينزع من يده أو ينصب عليه رقيبا فيه وجهان ألن النظر للمالك يف أن ال يهمل إال بانتزاع أو مراقبة 

يه أيضا قوالن ألنه أهل الكسب ال من أهل األمانة والوالية فإن قلنا ليس من أهله فهي يف يده أما الرقيق فف
  مضمونة إن تلف تعلقت القيمة برقبتهوإن فضلت قيمته فال يطالب السيد به إن مل يعلم وإن علم ومل ينزع من يده 

 يطالب وهو األصح كما أو أذن له يف نقل املزين أنه يطالب وكأن يده يد السيد بعد علمه ونقل الربيع أنه ال
  اإلتالف وكما لو مل يعلم 

و أما االنتزاع من يده فللسيد أن يطالب القاضي بإزالة يده ليخرج عن ضمان عبده فجواز االنتزاع والرباءة من 
  الضمان هاهنا مرتب على الفاسق وأوىل باجلواز لغرض السيد 

تقاط أو األجنيب أراد ذلك قال العراقيون هو جائز وكأنه يعد يف مضيعة أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد االل
  إذ هو ليس أهال فكأنه مل يلتقط بعد 

وفيه نظر ألنه وقع يف حمل مضمون وااللتقاط هو األخذ من حمل مضيع ولكنه ينقدح خالف يف أنه هل حتصل 
  تمحض حسبه إذ له فيه غرضالرباءة بانتزاعه كما يف األجنيب وهاهنا أوىل باملنع ألنه ليس ي

فرع لو عق العبد بعد االلتقاط فقد تردد الشيخ أبو حممد يف أن طرآن احلرية على دوام اللقطة هل يصح اللقطة 
  حىت يفيد حكمها وهو حمتمل 

أما إذا قلنا هو أهل االلتقاط فإن عرف ومتلك بإذن السيد صح وحصل امللك للسيد وإن استقل به ففيه وجهان 
شرائه ألنه متلك بعوض وأوىل بالفساد ألن البائع راض بذمته فال يطالب السيد وهاهنا امللتقط يتبع من له كما يف 

  امللك فيعرضه للمطالبة 
فأما الضمان فإن تلف قبل مضي املدة فأمانة وإن تلف بعد مضي املدة والتملك فمضمون على السيد إن أذن يف 



عد مل جيز التملك ألنه مأخوذ على جهة التملك ويتلعق بذمة العبد أيضا التملك وكذلك إذا أذن يف قصد التملك وب
  لكونه يف يده 

  وفيه وجه أنه ال يتعلق بالسيد كما لو أذن يف الغصب وهو ضعيف بل تشبيهه باإلذن يف الشراء أوىل 
  نة وقد تلف بآفة مساويةوإن مل يكن أذن السيد فيه فيتعلق بذمة العبد وال يتعلق برقبته ألنه ال جناية منه وهو أما

  وفيه وجه أنه يتعلق برقبته ألنه وجب بغري رضا مستحقه 
أما إذا أتلفه العبد بعد املدة فالظاهر أنه يتعلق برقبته وذكر صاحب التقريب وجها أنه يتعلق بذمته كما لو أتلف 

  املبيع كأن ذلك تسليط من املالك وهذا تسليط على املالك من الشرع 

  فرعان

  
ا املكاتب نص أنه كاحلر فمنهم من قطع به ألنه أهل االستقالل ومنهم من طرد القولني فإن قلنا إنه أهله فإن أحدمه

عرف ملك بنفسه وإن قلنا ليس أهال فالسلطان ينتزعه من يده وليس للسيد والية االنتزاع إال كما لآلحاد ألنه ال 
  يد له على كسبه 

كاحلر ومنهم من طرد القولني فإن قلنا إنه أهل كاحلر ومل يكن مهايأة فهو  الثاين من نصفه حر ونصفه رقيق نص أنه
  مشترك بينهما كسائرأكسابه وكما لو اشترك رجالن يف اللقطة 

  وإن كان بينهما مهايأة وقلنا إن الكسب النادر ال يدخل يف املهايأة فمشترك 
  تقاط أو مضي مدة التعريف فيه احتمال وإن قلنا يدخل فهو ملن وقع يف نوبته ويرعى قيمة فيه يوم االل

  أما الصيب ففي التقاطه قوالن كما يف العبد 
  وقطع العراقيون بأنه أهل االلتقاط وطردوا ذلك يف اجملنون وكل حمجور عليه ألنه أهل االكتساب 

  فإن قلنا إنه أهله انتزعه الويل من يده مث يتملك له بعد مضي املدة 
  يده يف غري حق فلينتزع من يده  وإن قلنا ليس أهال فهو يف

  فإن أتلفه الصيب ضمنه وإن تلف بآفة مساوية فيلزمه الضمان أيضا 
  وإن قلنا إنه أهله وتلف بآفة مساوية يف يده فوجهان ألنه ليس أهال لألمانةولو أودع عند الصيب شيئا فتلف مل يضمن 

لو علم الويل بذلك ومل ينتزع من يده حىت تلف  وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة ألنه تسليط من املالك مث
  ضمن الويل بتقصريه فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك 

  الركن الثالث فيما يلتقط

  
وهو كل مال معرض للضياع وجد يف عامر من األرض أو غامرها فإن كان حيوانا نظر فما ميتنع عن صغار السباع 

اطه وما ال ميتنع كالشاة والفصيل واجلحش جاز التقاطه ملا روي أنه كاإلبل ويف معناه البقر واحلمار ال جيوز التق
  صلى اهللا عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال 

  أعرف غفاصها ووكائها وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فهي لك فسئل عن ضالة الشاة فقال 
  هى لك أو ألخيك أو للذئب فسئل عن اإلبل فغضب حىت امحرت وجنتاه وقال 



  وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء وتأكل الشجر ذرها حىت يلقاها رهبا هذا إن وجد يف الصحراء مالك 
  فإن وجد احليوان يف العمران فثالثة أوجه 

  أحدها أنه كالصحاري لعموم اخلرب فيفرق بني الصغري والكبري
  والثاين أنه يلتقط الكل إذا تتناوهلا أيدي الناس خبالف ما يف الصحراء 

  الثالث أنه ال يلتقط ال الصغري وال الكبري فإنه ال خياف الصغري هاهنا من السباع خبالف الصحراء و
  فإذا قلنا ال يلتقط البعري فإذا أخذه مث تركه على مكانه مل خيرج من ضمانه 

  فرعان

  
حبه اعتمادا على أحدمها استثىن صاحب التلخيص البعري الذى وجد يف أيام مىن وقد قلد اهلدى وقال جاز أخذه وذ

  العالمة 
ومن أصحابنا من خرج ذلك على أن البعري إذا وجد مذبوحا وقد غمس منسمه يف دمه هل جيوز أن يؤكل اعتمادا 

  على هذه العالمة وهاهنا أوىل باملنع إذ ال يبعد شرود البعري من صاحبه فال يرضى صاحبه بنحر غريه 
  ع به بعد التعريف فإن االنتفاع به كامللك يف غريه الثاين إذا وجد كلبا التقطه واختص باالنتفا

  وفيه احتمال من حيث إنه اختصاص بغري ضمان فيكاد خيالف موضوع اللقطة
  الباب الثاين يف أحكام اللقطة

  وهي أربعة األول الضمان 
خيتزل يف احلال وذلك خيتلف بقصده فإن التقط على قصد أن حيفظه ملالكه أبدا فهو أمانة يف يده أبدا وإن قصد أن 

  فهو مضمون عليه أبدا 
وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو يف السنة أمانة لو تلف ال ضمان فإذا مضت السنة فهو مضمون عليه وإن مل 

  يتملك ألنه صار ممسكا لنفسه بالقصد السابق فهو كاملأخوذ على جهة السوم 
  ألمانة فال ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه وإن مل يقصد شيئا من ذلك وأطلق األخذ فإن غلب مشابع ا

  فرع

  
  إذا قصد األمانة أوال مث تعدى بالفعل فيه ضمن وهل يضمن مبجرد قصد اخليانة فيه وجهان 

  أحدمها ال كاملودع ال يضمن مبجرد القصد 
  والثاين يضمن ألن املودع مسلط عليه من جهة املالك 

  غري إذنه مضمن إال عند قصد األمانةواألصل أن إثبات اليد على مال الغري ب
  وهلذا قطعنا بأن امللتقط على قصد اخليانة يف االبتداء يضمن ويف املودع إذا قصد اخليانة عند األخذ وجهان 

مث مهما صار ضامنا فلو أنفق التعريف مل يكن له التملك فإنه جوز ذلك عند وجود األمانة وفيه وجه آخر أن 
  يف عني السبب وإمنا كان يف قصده ومل يتصل به حتقيق  يتملك إذ العدوان مل يكن



  احلكم الثاين التعريف

  وفيه طرفان 
  األول فيما يعرف وجيب ذلك سنة يف كل ملتقط إال ما قل أو تسارع الفساد إليه 

  أما القليل فما ال يتمول كالزبيبة الواحدة ال تعرف أصال وما يتمول يعرف ولكن ال جيب تعريفه سنة 
  أنه ال حد له بتقدير بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب  واألصح

  ومنهم من قدر بنصاب السرقة ألن ما دونه تافه شرعا 
ومنهم من قال الدينار فما دونه قليل ملا روي أن عليا رضي اهللا عنه وجددينارا فذكره لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم فأمره باستنفاقه 
  ليال ففي قدر التعريف ثالثة أوجه مث ما رأيناه ق

أحدها مرة واحدة إذ ال ضبط للزيادة ويدل عليه أثر علي رضي اهللا عنه فإن إظهاره لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم كان كافيا 

  والثاين أنه القدر الذى يوازي طلب املالك ومداومته عليه 
  الثالث أنه يقدر بثالثة أيام حذارا من اجلهالة 

ا يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وجده يف الصحراء جاز له أن يتملكه أو يأكله قبل التعريف لقوله أما م
  عليه السالم 

  من التقط طعاما فليأكله
  وتلحق الشاة بالطعام فإهنا مطعومة وال تبقى بغري نفقته له وال نفقة هلا 

  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ب ومل يأمر بالتعريف هى لك أو ألخيك أو للذئ

  ويف إحلاق اجلحش وصغار احليوانات الىت ال تؤكل بالشاة وجهان 
  أحدمها نعم ألنه ال تبقى دون العلف 

  والثاين ال ألن حكم املطعوم أسهل وقد ورد اخلرب يف الطعام والشاة 
  مث إذا أكل أو متلك ففي وجوب التعريف بعده وجهان 

  أحدمها جيب حذارا من الكتمان 
  والثاين ال لعموم اخلرب ولبعد وجود املالك فيما التقط من الصحراء 

  أما إذا وجد الطعام يف عمران ففيه وجهان 
  أحدمها أنه كالصحراء لعموم اخلرب

  والثاين أنه يلزمه أن يبيعه فإن مثنه قابل للبقاء فيكون بدال عنه ويف الصحراء يعجز عنه 
  د قاضيا فإن قلنا يبيع فيتواله بنفسه إن مل جي

  وإن وجد ففي جواز استقالله بالبيع وجهان 
وجه اجلواز أنه لو نوع والية بسبب االلتقاط مث مهما حصل الثمن سلك به مسلك عني اللقطة يف الضمان والتملك 

  وغريه 
  وإن قلنا يأكل مث يعرف بعده فهل يلزمه متييز قيمته ليعتمد التعريف موجودا 



  فيه وجهان 
ال يتعني له إال بقبض القاضي مث ال يصري ملكا لرب اللقطة ولكن فائدته إن يقدم املالك به على فإن قلنا مييز ف

  الغرماء عند إفالسه وميتنع فيه تصرف امللتقط ويتلف يف يده أمانة 
 وإذا مل يظهر حىت مضت املدة فاألشهر أنه ال يرتفع احلجر بل حيفظه أبدا ملالكه ألنه ال عينها وحيتمل أن يرتفع

  احلجر كما مل مييز 

  الطرف الثاين يف كيفية التعريف

  وفيه مسائل 
األوىل وقت التعريف عقب االلتقاط وإن عزم على التملك بعد سنة وإن مل يعزم على التملك أصال أو عزم بعد 

  سنتني فهل يلزمه التعريف يف احلال فوجهان 
  أحدمها ال ألن التعريف تعب يف مقابلة مثرة امللك 

  جيب ألن املقصود وصول احلق إىل مستحقه ويف تأخريه إضرارا بالكتمان  والثاين
  فإن قلنا جيب البدار فالبالتأجري يصري ضامنا 

  مث ينبغي أن يعرف يف االبتداء يف كل يوم مث يف كل مجعة مث يف كل شهر واملقصود أن يعرف أن األخري تكرار األول 
  ن يف عمارة فإن سافر فليوكل غريه بالتعريف الثانية مكان التعريف مكان االلتقاط إن كا

وإن التقط يف صحراء فال يتعني عليه بلد ولكن ليعرفه يف البلد الذى ينتهي إليه ويقصده فإن اإلمكان يف سائر البالد 
  على وترية واحدة 

للقطة يف التعريف كالغطاص والوكاء ليكون تنبيها للمالك وهو استحباب أو الثالثة ينبغي أن يذكر بعض أوصاف ا
  وجوب فيه خالف 

الرابعة مؤنة التعريف ال تلزمه أعين أجرة املعرف إن قصد حفظه أمانةأبدا وإن قصد التملك ومل يظهر املالك فاملؤنة 
لنفسه وفيه احتمال ألن التعريف طلب املالك عليه وإن ظهر املالك فقد أطلق العراقيون أنه على امللتقط ألنه يسعى 

  فهو سعي يف احلال له ال سيما إذا ظهر 
  وإذا قلنا ليس عليه فالقاضي يسلم من بيت املال أو من عني اللقطة 

  فرع

  
إذا كانت اللقطة جحشا وقلنا جيب تعريفه خبالف الشاة فليس ذلك على امللتقط قطعا وإمنا هو كنفقة اجلمال عند 

  ال فإن مست احلاجة إىل بيع جزء منه فعلى ذلك هرب اجلم
  قال الشيخ أبو حممد إن كان كذلك فسيأكل نفسه فيلحق بقبيل ما يتسارع الفساد إليه 

  احلكم الثالث التملك بعد مضي املدة



  
  وهو جائز إذ مل يقصد اخليانة وفيه أربعة أوجه 

  ك عنده أحدها أنه حيصل مبجرد مضي السنة فإنه قصد بااللتقاط املل
  الثاين أنه ال بد من لفظ فمجرد القصد فقط ال يؤثر وما مضي عزم ال قصد 

  والثالث أنه يكفي جتديد قصد عند مضي السنة 
والرابع أنه ال بد من تصرف يزيل امللك فإن فعله وقوله ال يزيد على االستقراض ومث ال ميلك إال بالتصرف على 

  قول 

  فرع

  
  وجهان إذا وجد لقطة يف مكة ففيها 

  أحدمها أنه ال يتملك كسائر البالد 
  والثاين ال لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

إن اهللا حرم مكة ال ينفر صيدها وال يعضد شجرها وال حتل لقطها إال ملنشد واملراد به منشد على الدوام وإال فأي 
  فائدة لتخصيص مكة 

  احلكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه

  
  فإن أطنب يف الوصف وغلب على الظن صدقه جاز التسليم إليه  ويعرف ذلك بالبينة

  ويف وجوب ردها دون إقامة البينة خالف 
  منهم من أوجب إذ تكليف البينة عسر 

  ومنهم من قال رمبا يكون قد عرف الوصف بوصف املالك الفاقد
  ولعل األوىل االكتفاء بقول عدل واحد حلصول الثقة 

  فرعان

  
الواصف فظهر املالك فيطالب الواصف أو امللتقط من شاء منهم ويرجع امللتقط على الواصف  أحدمها إذا سلمه إىل

  إال إذا كان اعترف له بامللك فال يقدر على الرجوع 
  الثاين إذا ظهر املالك بعد أن متلكه فإن تلف رد قيمته يوم التملك 

   وإن كانت قائمة ففي لزوم رد العني وجهان كمثله يف رجوع املستقرض
  وإن كانت معيبة فأراد أن يردها ويضم األرش إليها وامتنع املالك وقال أريد القيمة فأيهما جياب فيه وجهان 

  أحدمها املالك ألن العني بعد التملك تزاد للتقريب يف حصول اجلرب وقد فات بالعيب وجه اجلرب 



   والثاين امللتقط ألنه ال يزيد على الغاصب وللغاصب رد العني من األرش
مث إذا رد فلو طالب من املالك أجرت الرد مل يكن له ذلك إال إذا كان قد نادى املالك بأن من رد لقطيت فله كذا 

  فيستحق ما مسي على ما فصلناه يف كتاب اجلعالة عقيب اإلجارة واهللا أعلم
  كتاب اللقيط 

  وفيه بابان 
  الباب األول يف أركان االلتقاط وأحكامه

   فأما األركان فثالثة

  األول نفس االلتقاط

  
  وهو عبارة عن أخذ صيب ضائع ال كافل له 

وهو يف نفسه فرض على الكفاية ألنه تعاون على الرب وإنقاذ عن اهلالك ويف وجوب اإلشهاد عليه خالف مرتب 
  على اإلشهاد على اللقطة وأوىل بالوجوب ألن االسترقاق خموف فيه 

  ى العدل ومن األصحاب من أوجب ذلك على املستور عل
  مث إذا شرطناه فمهما تركه مل يثبت له والية احلضانة وجائز االنتزاع من يده وكأهنا والية ال تثبت إال بعد الشهادة 

  الركن الثاين اللقيط

  
  وال يشترط فيه إال احلاجة إىل كافل 

وإن كان دون سن التمييز  فإن كان له ملتقط سبق إليه أو أب أو أم أو قريب فال معىن اللتقاطه وكذا إن كان بالغا
  فيجب التقاطه 

  وفيما بعد التمييز إىل البلوغ تردد فإنه قريب الشبهة من اإلبل من مجلة اللقطة إذ له نوع استقالل 

  الركن الثالث امللتقط

  
  وأهلية االلتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل رشيد 
تزع من أيديهما وال والية هلما على احلضانة إال أن يأذن أما العبد واملكاتب فال يتفرعان لاللتقاط فإن التقطا ان

  السيد فيكون هو امللتقط والعبد نائب يف األخذ 
  وأما الكافر فهو أهل االلتقاط للكافر ال املسلم فإنه نوع والية 

  نعم للمسلم التقاط الكافر 
  وأما الفاسق فال يأمتنه الشرع 

  واملستور له االلتقاط 



  ة به منعه القاضي إال أن تعرف عدالته مث لو قصد املسافر
  وأما املبذر وإن مل يكن فاسقا فليس أهال ألمانات الشرع 

  وأما الفقري وهو على اهللا رزقهم 
  وذكر العراقيون وجها آخر أنه ينتزع من يده نظرا للصيب 

  فإن قيل فلو ازدحم ملتقطان 
  قلنا أما غري األهل فال يزاحم األهل كما سبق 

و واحد أهال فيقدم الغين على الفقري نظرا للصيب والبلدي علىالقروي ويقدم القروي على البدوي ملا وإن كان ل
  فيه من النظر للصيب يف اتساع معيشة البالد وحسن األخالق فيها 

وال تقدم املرأة على الرجل وإن قدمت األم على األب يف احلضانة ألن األم أرفق من أجنبية يستأجرها األب وها 
  ا األجنبية تشتمل اجلانبني هن

  ويف تقدمي الظاهر العدالة على املستور خالف 
  منهم من قال ال يقدم الظاهر الثروة على املتوسط ألن املستور يزعم أن التقصري ممن مل يطلع على عدالته 

قدم السابق ومنهم من قال يقدم ألن أصل العدالة شرط لألهلية فظهورها يوجب الترجيح فإن تساويا يف الصفات 
  على اآلخذ 

وهل يقدم السابق إىل الوقوف على رأسه قبل اآلخذ فيه تردد فإن تساويا أقرع بينهما إذ ال سبيل إىل القسمة وال 
  إىل املهايأة إذ يستضر الصيب بتبديل اليد بعد األلف 

  وقال ابن أبن أيب هريرة يقره القاضي يف يد من يراه منهما 
فال نظر إليه إذ ال مستند مليله خبالف اختيار الصيب أحد األبوين فإن ذلك يستند إىل جتربة ولو اختار الصيب أحدمها 

  وامتحان 

  فرع

  
  إذا مست احلاجة إىل القرعة فأعرض أحدمها يسلم إىل اآلخر 

ظ وفيه وجه آخر أنه ال جيوز ذلك بل خيرج القاضي القرعة بامسه فإن خرج عليه ألزم فإنه وجب عليه الوفاء باحلف
  بعد األخذ وهو بعيد ها هنا 

  نعم يف الدوام لو أراد املنفرد باللقيط أن يرده إىل موضعه مل جيز 
  وإن سلمه إىل القاضي لعجزه جاز وإن تربم به مع القدرة ففيه وجهان 

  ووجه املنع أنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا 

  أما حكم االلتقاط فهو احلضانة واإلنفاق

  
  أما احلضانة فواجبه وكيفيتها ال ختفى 

ومهما التقط يف بلد مل جيز أن حيول إىل بادية وال إىل قرية ألن فيه تضييق املعيشة ولو التقط يف بادية أو قبيلة فنقل 



إىل البلد جاز ألنه أرفق به وفيه وجه أنه ال جيوز ألن ظهور نسبه يف حمل التقاطه متوقع ولو نقل من بلد مثله 
  ان فوجه

  أحدمها اجلواز لتساوي املعاش
  والثاين املنع لتوقع ظهور النسب يف حمل االلتقاط مع اتساع املعيشة يف حمل االلتقاط 

  لو وجده يف صحراء خال فله أن ينقله إىل أي موضع شاء إذ سائر املواضع إما مثله أو أصلح منه 
  أما اإلنفاق فإن كان له مال فهو من ماله 

لقيط والوقوف عليه واهلبة منه ويقبلها القاضي ويقبضها أو بأن يوجد معه مال مشدود على ثوبه أو وماله بالوصية ل
  فرس مربوط عليه أو يوجد يف دار فتكون الدار له ألن أصل اللقيط على احلرية ومعىن اليد االختصاص 

هذا القدر هل يعد  وإن كان بالقرب منه مال موضوع أو هبيمة مشدودة بشجرة ففيها وجهان وهو تردد يف
  اختصاصا 

وإن كان املال مدفونا حتته فال اختصاص له به فإن وجد معه رقعة فيها أن املال املدفون حتته له فاألظهر أنه له وفيه 
  وجه أنه ال تعويل على الرقعة

باحلفظ وهل له  مث امللتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغري إذن القاضي فإن فعل ضمن إذ ال والية له إال على نفسه
  حفظ ماله دون إذن القاضي وفيه وجهان 

  ووجه اجلواز أنه تابع للمالك وله حفظ املالك 
وإن أنفق بغري إذن القاضي ألنه مل جيد قاضيا وأشهد فالظاهر أنه ال يضمن وإن مل يشهد فقوالن ذكرنا نظريمها يف 

  هرب اجلمال 
ماله حبال ولكن ينفق عليه من بيت املال فإن مل يكن فيجمع من أهل  أما إذا مل يكن له مال فال جيب على امللتقط من

  اليسار من املسلمني ألنه عيال عليهم مث ال رجوع عليه بعده 
ومن األصحاب من قال إن القاضي يستقرض إما من بيت املال أو من موسر ينفق عليه فإن ظهر أن اللقيط عبد 

ا رجع عليه يف كسبه ويساره وإن كان عاجزا قضاه من سهم رجع على مواله وإن ظهر حرا موسرا أو مكتسب
  املساكني والفقراء من الصدقات إذ ال معىن إللزامه من غري هذه اجلهة

  الباب الثاين يف معرفة حال اللقيط يف اإلسالم والنسب واحلرية وغريها وفيه أربعة أحكام 

  احلكم األول اإلسالم

  
  ما يعرف بتبعية  وهو ينقسم إىل ما يعرف مبباشرة وإىل

أما املباشرة فيصح من البالغ العاقل وال يصح من الصيب يف الظاهر املذهب نعم نص الشافعي رضي اهللا عنه أن صيب 
  الكافر إذا وصف اإلسالم حيل بينه وبني أبويه 

  فمنهم من قال هذا حمتوم وهو حكم بصحة اإلسالم فخرجوا منه قوال مثل مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
  منهم من قال هو استحباب بعد استعطاف الوالدين فإن أبيا مل جنربمها عليه و

وقال األستاذ أبو إسحاق إذا أضمر الصيب اإلسالم كما أظهره حكمنا له بالفوز يف اآلخرة وإن كنا ال حنكم به 
  لصبيان الكفار بسبب تعارض األخبار وعرب عن هذا بأن إسالمه صحيح باطنا ال ظاهرا 



قال إن إسالمه موقوف فإن أعرب بعد البلوغ عن اإلسالم تبينا صحته من أصله أما التبعية فلها ثالث  ومنهم من
  وجهات 

  اجلهة األوىل تبعية الوالدين فإن حصل العلوق من مسلم أو الوالدة من مسلمة فالولد مسلم قطعا 
  دأبويه حكم بإسالمه يف احلال فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتد أما إذا انفصل على الكفر فأسلم أح

وكذا إسالم األجداد واجلدات عند عدم من هو أقرب منه ومع وجود األقرب فيه خالف وأحكام اإلسالم جارية 
  على هذا الصيب يف احلال 

  فإن بلغ وأعرب عن اإلسالم استقر أمره وإن أظهر الكفر فقوالن مرتبان 
  بق من األحكام املبينة على اإلسالم كاملنفصل من املسلمني أحدمها أنه مرتد ال يقر عليه فال ينقض ما س

والثاين أنه كافر أصلي يقرر باجلزية وال جيرب على اإلسالم ألن التبعية يف اإلسالم بعد االنفصال ضعيف وإمنا حكم به 
  يف احلال بشرط أن يستمر 

  فإذا استقل فالنظر إىل استقالله أوىل 
الم بعد البلوغ وقبل اإلعراب من إجزاء عتقه عن كفارة أو توريثه من مسلم أو فعلى هذا ما سبق من أحكام اإلس
  نكاحه مسلمة كل ذلك منقوض 

  وما سبق يف حالة الصيب هل يتبني إنتقاضه فيه وجهان 
  أحدمها نعم كما بعد البلوغ 

اإلسالم جمزوم ما دام والثاين ال إذ لو حكمنا به ألوجب ذلك الوقف يف األحكام للتوقف يف اإلسالم بل احلكم ب
  سبب التبعية قائما وهو الصبيوإمنا ينقطع بالبلوغ فبعد البلوغ يتوقف إىل إعرابه 

  فروع على هذا القول

  
أحدها إذا بلغ وجرى تصرف يستدعي اإلسالم كعتق عن كفارة أو موت قريب مسلم فمات اللقيط قبل أن يعرب 

  بالكفر أو اإلسالم ففي نقض التصرف وجهان 
  ا ينقض إذ األصل بعد البلوغ االستقالل ومل يستقل باإلسالم فكيف يقدر إسالمه أحدمه

  والثاين أنه مل يعرب أيضا بالكفر واإلسالم غالب وقد سبق احلكم به فيستصحب إىل أن يظهر اإلعراب عن الكفر 
  والثاين لو قتله مسلم قبل البلوغ فالقصاص ال ميتنع بسبب توهم الكفر بعد البلوغ 

  قتل بعد البلوغ وقبل اإلعراب  ولو
  فإن قلنا لو أعرب بالكفر لنقض األحكام فال قصاص 

  وإن قلنا ال ينقض ففيه تردد وميل النص إىل سقوطه للشبهة 
ونص مع هذا على أن الواجب دية مسلم وهذا يدل على أن اإلسالم مستصحب يف سائر األحكام وإمنا سقط 

  القصاص للشبهة 
  حسني إن مات هو قبل اإلعراب يرثه محيمه املسلم وإن مات محيمه املسلم فإرثه موقوف الثالث قال القاضي 

ومعناه أن يقال له أعرب فإن مات قبل اإلعراب فينبغي أن نقضي بتقدير األولعليه بناء على استصحاب حكم 
  اإلسالم 



  الرابع اجملنون إذا بلغ جمنونا فهو كالصيب يف مجلة هذه األحكام 
  قال كافرا مث جن مث أسلم أحد أبويه ففي التبعية خالف كما يف عود والية املال وإن بلغ عا

  اجلهة الثانية تبعية السايب

  
  فاملسلم إذا استرق صبيا حكم بإسالمه تبعا له فإن االسترقاق كأنه إجياد مستأنف 

  وإن كان معه أبواه مل حيكم به ألن تبعية األبوين أقوى من تبعية السايب 
بعد ذلك أبواه اطرد كفره ألن النظر إىل االبتداء يف تبعية السايب ولو استرقه ذمي فالظاهر أنه ال حيكم فلو مات 
  بإسالمه 

  مث لو باعه بعد ذلك من مسلم ال حيكم بإسالمه لفوات االبتداء 
كاملسلم يف  وفيه وجه أنه حيكم بإسالمه ألنا جنعل وقوع الصيب يف يد املسترقى كوقوعه يف دار اإلسالم والذمي

  كونه من دار اإلسالم مث مهما حكم بإسالمه تبعا للسايب فبلغ وأعرض بالكفر فحكمه ما سبق يف تبعية األبوين 

  اجلهة الثالثة تبعية الدار

  
وكل لقيط يوجد يف دار اإلسالم فهو حمكوم بإسالمه لغلبة اإلسالم إال فيبلدة كثر الكفار فيها واجنلي املسلمون عنه 

  بق منهم واحد حىت مل ي
وقال أبو إسحاق املروزي حيكم اإلسالم إذ ال خيلو عن مسلم مستسر باإلسالم أما ما يوجد يف دار الكفر فهو كافر 

  وإن كانوا مسلمون جيتازون هبا مسافرين 
  وإن كان فيها سكان من األسارى والتجار ففيه وجهان لتعارض غلبة نسبة الدار مع تغليب اإلسالم 

   إذا بلغ وأظهر الكفر مث هذا الصيب
  منهم من قال قوالن كما يف تبعية املسترق والوالدين 

ومنهم من قطع هاهنا بأنه كافر أصلي ألن تبعية الدار يف غاية الضعف مث هؤالء ترددوا يف تنفيذ أحكام اإلسالم 
  عليه يف الصيب ومال صاحب التقريب إىل التوقف وهذا يعكر على إطالق القول باإلسالم 

  أيد صاحب التقريب هذا باختالف القول يف وجوب القصاص على قاتله املسلم وقال ال مأخذ له إال هذا التوقف و

  فرع

  
احملكوم بإسالمه تابعا للدار لو أقام ذمي بينة على نسبه أحلق به وتبعه يف الكفر وتغري ما ظنناه من اإلسالم وإن 

  وجهان استلحق من غري بينة ثبت النسب ويف احلكم بكفره 
  أحدمها نعم ألن تبعية األب أقوى من تبعية الدار والدين يتبع النسب هاهنا 

  والثاين أن ذلك أقوى إذا مل يسبق احلكم وأما تسليط الذمي على االستقالل بإبطال حكمنا فبعيد 



  احلكم الثاين يف اللقيط

  
ه وإن كان موجبا للقود نظر فإن كان يف جنايته يف الصيب وأرش خطئه على بيت املال وإن جىن عليه خطأ فاألرش ل

النفس فقد اختلف نص الشافعي رضي اهللا عنه يف القصاص أما وجوبه فظاهر ألنه معصوم مسلم وأما إسقاطه 
فاختلف يف تقليه فقال األكثرون سببه أن ال وارث له وأنه يثبت للمجانني والصبيان وسائر املسلمني فكيف يستوىف 

  وارث له فال قصاص وكذا كلقصاص خلفه من ال وارث له فال قصاص عليه  وعلى هاذ لو قتل من ال
وزيف صاحب التقريب هذا ألن االستحقاق ال ينسب إىل آحاد اجملانني والصبيان بل إىل جهة اإلسالم وعلل بأن 

  نص الشافعي رضي اهللا عنه يدل على توقفه يف اإلسالم بتبعية الدار النتظار تغريه بعد البلوغ 
إذا قطع طرفه فعلى طرقة األصحاب جيب القصاص لتعني املستحق وعلى طريقة صاحب التقريب يتوقف فإن  و أما

  أعرب عن نفسه باإلسالم إذا بلغ تبني الوجوب وإال فال 
  هذا إذا كان القاطع مسلما فإن كان ذميا فال توقف من جهة اإلسالم 

  فإن قيل واإلمام هل يستويف القصاص 
لنفس فيستوفيه إن رآه أو يأخذ الدية لبيت املال إذ ال معىن للتوقف ولو منع من أخذ البدل لصار قلنا إن كان يف ا

  القصاص حدا 
  وإن كان يف طرف فاملستحق هو اللقيط فال يستوفيه ألن الويل عند الشافعي رضي اهللا عنه ال يستويف القصاص 

نون ألنه ال ينتظر إلفاقته وقت خمصوصوهل وحكي عن القفال وجه أن السلطان يستويف القصاص يف طرف اجمل
  لإلمام أن يأخذ األرش يف احلال 

نظر فإن وجب لصيب غين فال وإن وجب جملنون فقري فيأخذ للحاجة وعدم االنتظار فإن وجب لصيب فقري أو جملنون 
  غين فوجهان لوجود أحد املعنيني 

  وغ وال يبايل بطول احلبس فإن تفويت احلق غري ممكن فإن قلنا ال يأخذ فيحبس من عليه القصاص إىل اإلفاقة والبل
وإن قلنا يأخذ فبلغ الصيب وانتهض لطلب القصاص ففيه وجهان منشؤمها أن األخذ للحيلولة أم هو إسقاط 

  للقصاص حبكم ظهور املصاحل 
  مث قال األصحاب والية أخذ املال إن جعلناه إسقاطا فال يثبت للوصي وإن جعل للحيلولة فيثب له 

  احلكم الثالث نسب اللقيط

  وفيه مسائل 
  األوىل إن ظهر إنسان وزعم أنه والده احلق مبجرد الدعوى إذ ال منازع وإقامة البينة على النسب عسري 

  نعم إن بلغ الصيب وأنكر فهل ينقطع وجهان 
  أحدمها ال إذ مت احلكم به

  ن املستلحق هو امللتقط نفسه يثبت النسب والثاين نعم كما إذا استلحق بالغا فأنكره فإنه ال يثبت وإن كا
  وقال مالك رمحه اهللا ال يثبت ألنه ال ينبذ ولد نفسه مث يلتقطه إال إذا كان ال يعني أوالده فقد يفعل ذلك تفاؤال 

الثانية لو جاء عبد واستلحقه نص هاهنا على أنه يلحقه ونص يف الدعاوى على أنه ليس أهال فقال األصحاب قولني 



  أنه أهل إذ إمكان النسب للرقيق حاصل الصحيح 
  والثاين ال ألنه يقطع والء السيد به عن نفسه 

  مث الصحيح على هذا أن احلر لو استلحق صبيا رقيقا حلقه 
  ومنهم من منع هلذه العلة وهو قطع احلر بدعواه والء السيد 

  الثالثة املرأة إذا استلحقت فيه ثالثة أوجه 
  لأحدها أنه يلحق هبا كالرج

  والثاين ال ألنه لو أحلق هبا للحق زوجها وقبول قوهلا على زوجها حمال واإلحلاق هبا دونه حمال 
  والثالث أنه يلحق اخللية دون ذوات الزوج ملا ذكرناه 

الرابعة إذا تداعى رجالن نسب مولود فال يقدم حر على عبد وال مسلم على كافر بل يتساويان نعم صاحب اليد 
  يقدم بشرطني 

  دمها أن ال تكون يده يد التقاط فإن يد االلتقاط ال تدل على النسب نعم تدل على احلضانة أح
  والثاين أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل 

  فإن مل يسمع استلحاقه إال عند دعوى الثاين فوجهان 
  أحدمها ال يقدم إذا ال داللة لليد إذ مل يقارنه استلحاق 

  اجلملة دالة ولعل االستلحاق كان ومل يبلغنا  والثاين نعم ألن اليد على

  فرعان

  
أحدمها إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده تعارضتا وهتاترتا إذ ال سبيل إىل قول القسمة وال إىل قول الوقف فإنه 

  ال يزيد فائدة
  وال جيري قول اإلقراع أيضا إذ النسب ال يثبت بالقرعة 

واحد منهما بينة على االلتقاط فإن شهدت ألحدمها بالسبق يف االلتقاط فهو مقدم ولو تنازعا يف احلضانة وأقام كل 
يف احلضانة وإن كنا نتردد يف مثله يف اإلمالك ألن حق احلضانة ال ينتقل وامللك قد ينتقل وكذلك لو كان أحدمها 

  صاحب يد قدمت بينته ألهنا داللة االلتقاط كبينة الداخل 
  ا قول التهاتر وإما قول القرعة وال سبيل إىل التوقف والقسمة وإن تعارضا من كل وجه فإم

الثاين إذا بلغ الغالم وقد تعارضت الدعاوى أو البينات خريناه بينهما وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة 
  اجلبلة ال على حمض التشهي 

  ن ذلك يعتمد الشهوة فإن التحق بأحدمها مث رجع مل ميكن خبالف الصيب املخري بني األبوين أل
  فلو ظهر قائف فيقدم قول الفاسق على التحاقه ألنه أقوى 

  وإن القائف بينة على خالفة قدمت البينة ألهنا أقوى من قول القائف 
  ويف حكم اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خالف 

  احلكم الرابع رقه وحريته



  وللقيط أربعة أحوال 

  دع أحد رقهاحلالة األوىل إذا مل ي

  
فاألصل فيه احلرية يف كل ما خيصه وال يتعلق بغريه فينبين فيه األمر على األصل إذ حيكم له بامللك ويصرف ماله إىل 

  بيت املال إذا مات 
  ولو جىن فاألرش على بيت املال ألنه مل يتوقف يف توريث بيت املال منه فكذا يف تغرميه ألنه بإزائه 

أتلف متلف ماله وغرمه له إذا الغرم ال بد منه وال أرب للغارم يف مصرفه وإن قتله عبد قتل  أما ما يتعلق بالغري فإن
  به 

  وإن قتله حر فحاصل اخلالف ثالثة أوجه 
  أحدها أنه جيب القصاص أو الدية فإن األصل احلرية إىل أن يظهر نقيضه ومل يظهر

  ة وهذه شبهة ظاهرة والثاين أنه جتب الدية دون القصاص ألن القصاص يسقط بالشبه
والثالث أنه جيب أقل األمرين من الدية أو القيمة إذ ال تشغل الذمة الربئية إال بيقني وقد ذكرنا قوال يف سقوط 

  قصاص من ال وارث له على التعيني فذلك القول عائد هاهنا 
  وإمنا األوجه الثالثة تفريع على القول اآلخر 

  ري بينةاحلالة الثانية أن يدعي مدع نرقة بغ

  
  فإن مل يكن يف يده فال تقبل دعواه وكذا إن كان يف يده واليد يد االلتقاط ألنا عرفنا مستنده 

  وفيه وجه أنه حيكم له بالرق بيد االلتقاط كمن وجد ثوبا يف طريق فادعى ملكه 
  وهو ضعيف ألنه ال حق للثوب يف االنفكاك عن امللك وللصيب حق فيه 

بل وجدناه يف يده وهو يزعم أنه رقيقه فهو مصدق فإن بلغ الصيب فأنكر ففي احتياج وإن مل تكن يد االلتقاط 
  السيد إىل البينة وجهان سبق نظريمها يف النسب 

  احلالة الثالثة أن يقيم املدعي بينة على الرق مطلقا

  فحاصل املذهب ثالثة أقوال 
  أحدها أهنا تسمع كالبينة على امللك 

  بب ألن أمر الرق خطري ورمبا عولت البينة على ظاهراليد والثاين ال بد من ذكر الس
  والثالث وهو األصح أن يد املدعي إن كانت عن جهة االلتقاط 

  فال بد من ذكر السبب ألن البينة رمبا استندت إىل هذه اليد الىت ال داللة هلا 
  وإن مل يكن للمدعي يد أو مل يكن له يد التقاط مسعت البينة 



  التفريع

  
  ا ال بد من التقيد فالقيد أن يقول هذا رقيقي ولدته جارييت اململوكة يف ملكي وعلى ملكي إن قلن

  فلو اقتصر على أهنا ولدته جاريته اململوكة فوجهان 
  أحدمها ال إذ قد تلد اجلارية اململوكة ولدا حرا عن وطء بشبهة 
لو قيدت البينة الرق بالسيب أو الشراء أو اإلرث  والثاين نعم إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البينة إىل ظاهر اليدمث

  كان كما لو قيدته بالوالدة إذ املقصود دفع حيال اإلطالق 

  احلالة الرابعة أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي

  
على  نظر فإن مل يسبق منه ما يناقض هذا اإلقرار قبل قوله على الصحيح إذ مل تكن احلرية جمزومة بل كان بناء

  الظاهر 
وذكر صاحب التقريب قوال أنه ال تقبل تفريعا على أنه لو أعرب بالكفر مل جيعل كافرا أصليا مراعاة الستصحاب 

  حكم اإلسالم وكذا استصحاب أصل احلرية وهو بعيد 
ره إذ هللا عز أما إذا سبق منه ما يناقضه نظر فإن سبق إقرار باحلرية قطع العراقيون والقاضي حسني بأنه ال يقبل إقرا

  وجل حق يف حرية العباد وقد ثبت بإقراره فليس له إبطاله 
  وقطع الصيدالين بالقبول كما لو أنكر حق الغري مث أقر وكاملرأة إذا أنكرت الرجعة مث أقرت 

  ولو كان يرعي حق الشرع ملا قبل إقرار اللقيط ابتداءا وقد حكم حبريته بناء على الظاهر 
لرق إلنسان فأنكر املقر له فأقر بالرق لغريه حكى العراقيون من نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه أما إذا سبق إقرار با

  ال يقبل إقراره الثاين ألنه إذا رد إقراره األول عاد إىل يد نفسه فكأنه قد مت احلكم حبريته والثاين نقض
  ختالف يف اإلضافة إىل السيد وخرج ابن سريج قوال أنه يقبل إذ اإلقراران متوافقان على الرق وإمنا اال

أما إذا مل يسبق إقرار ولكن سبق تصرفات تستدعي احلرية من نكاح وبيع وغريه فهذا ال مينعه من أن يقر على نفسه 
  فيقبل إقراره بالرق 

  ويظهر أثره يف كل ما قدر عليه كما إذا مل يسبق التصرف وهل يقبل فيما يقر بغريه فيه ثالثة أقوال 
  قبل ألن األمر فيه ال يتجزأ فيصري إقراره كقيام البينة أحدها أنه ي

  ولو قامت البينة على رقة لقبل مطلقا فيما له وعليه وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق بغري إذنه 
  فذلك ال خيفى حكمه والتفريع عليه فكذلك هذا 

  لتزام حلقوق األعيان فال تقبل مناقضته والثاين انه ال يقبل فيما يضر بغريه إذ سبق منه تصرف هو ا
  و الثالث أنه ال يقبل فيما مضي ألن االلتزام مقصور عليه ويف املستقبل هو رقيق مطلق فيما له وعليه 

  ويتفرع على القولني اآلخرين فروع



  
 فهو يف األول لقيطة نكحت مث أقرت بالرق فالناكح دائم ألن يف قطعه إضرارابالزوج والوطء وإن كان مستقبال

  حكم املاضي وولدها الذى انفصل منها قبل اإلقرار حر وال قيمة على الزوج إذ فيه إضرار 
  ويف املستقبل ترق األوالد إن فرقنا بني املاضي واملستقبل 

  وال جيعل الولد كاملستوىف بالنكاح ألنه موهوم خبالف استحقاق الوطء 
  ملسمى أو من املثل وأما املهر فللسيد املطالبة بأقل األمرين من ا

  فإن كان املسمى أقل ففي الزيادة إضرار بالزوج وإن كان مهر املثل أقل فالسيد ال يدعي أكثر منه 
  أما العدة فإذا طلقها الزوج طالقا رجعيا اعتدت بثالثة أقراء ألنه استحق الرجعة يف الثالثة وفيه إضرار به 

  زوج وإال إذا قبلنا إقرارها فيما يضر بالغري يف املستقبل وكذا إن كان الطالق بائنا ألن نفس العدة حق لل
  وحيتمل أن يقال هذا كاملستحق بالعقد السابق كما يف الوطء 

  فإن مات الزوج قال الشافعي رضي اهللا عنه تعتد بشهرين ومخسة أيام إذ حق الزوج إمنا حيسن مراعاته يف حياته
تدعي بطالن النكاح من األصل بل عليها االسترباء إن وطئت  فمن أصحابنا من قال إن سقط حقه فال عدة ألهنا

وإال فال شئ عليها والنص ما ذكرناه وكأن الشافعي رضي اهللا عنه ينظر يف أصل العدة إىل حق الشرع ويف تفصيله 
  إىل حق الزوج 

  أما تسلميها إىل الزوج هنارا فيجب ألنه مستحق بالعقد السابق ففي املنع إضرار 

  ين لقيط نكح مث أقر بالرقالفرع الثا

  
  فإن قبلنا اإلقرار مطلقا فقد بان بطالن النكاح من أصله وال خيفى حكم وطء الرقيق يف مهر املثل إن جرى 

وإن مل نقبل فيما مضي فقد بطل حقه من بضعها يف املستقبل يف احلال فكأنه طالق فيجب نصف املهر متعلقا بذمته 
ئ فتمام املسمى ألن الوطء جرى يف نكاح مل يتبعه باإلبطال فيما مضى فال وكسبه إن مل يكن وطئ وإن كان وط

  جيب إال مهر املثل 

  الفرع الثالث لقيط باع واشترى مث أقر

فهذا أمر قد مضى فإن مل يقبل قوله يف املاضي مل يتبع ما مضى وإن قبل قوله عموما قدرنا أن تيك التصرفات 
  األموال ويرد األمثان  صدرت من عبد غري مأذون فيسترد أعيان

وما تلف يف يدهم مضمونة للسيد وما تلف يف يد العبد فيتعلق بذمة العبد ال برقبته وكسبه كديون معاملة العبد وال 
  ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف 

  الفرع الرابع جىن اللقيط مث أقر بالرق

  
  اقتص منه أو تعلق األرش برقته 



  اجلاين رقيقا وإن كان حرا عدل إىل األرش وإن جين عليه اقتص إن كان 
  فإن قطع إحدى يديه وتساوت القيمة ونصف الدية فذاك 

  وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إال ذاك فإنه ال يطلب مزيدا 
  وإن كان نصف القيمة أكثر فرع على األقوال 

  فإن قلنا اإلقرار مطلقا لزم 
  ضرار باجلاين وإن بعضنا اقتصر على نصف الدية فإنه إ

  وفيه وجه أن التغليظ على اجلاين أوىل 

  فرع به االختتام

  
  إذا قذف لقيطا بالغا وادعى رقه فادعى اللقيط حرية نفسه فقوالن

  أحدمها القول قول القاذف ألن األصل براءة ذمته 
  والثاين القول قول اللقيط ألن األصل احلرية وهو من تقابل األصلني 

  رى هذا النزاع فطريقان وإن قطع حر طرفه وج
  أحدمها طرد القولني 

  والثاين القطع بالقصاص إذ لو مل نوجب لعدلنا إىل القيمة وهي أيضا مشكوك فيها 
  أما احلد إذا ترك فالتعزيز مستيقن بكل حال واهللا تعاىل أعلم وأحكم

  كتاب الفرائض
  

  هللا عليه وسلم وقال صلى ا} يوصيكم اهللا يف أوالدكم { واألصل فيها قوله تعاىل 
  إن اهللا تعاىل مل يكل قسم مواريثكم إىل ملك مقرب وال إىل نيب مرسل ولكن توىل بياهنا فقسمها أبني قسم 

  وقال عليه السالم 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإهنا نصف العلم وإين امرؤ مقبوض وسينزع العلم من أميت حىت خيتلف رجالن يف 

  حكم اهللا فيهافريضة فال جيدان من يعرف 
وقد اختلف الصحابة يف تفصيل الورثة واختار الشافعي رضي اهللا عنه مذهب زيد ألنه أقرب إىل القياس ولقوله 

  عليه السالم أفرضكم زيد 
  فنقتصر على ذكر مذهبه 

  فالوراثة تارة تكون بسبب عام كجهة اإلسالم وأخرى بسبب خاص كالنكاحوالوالء وتارة النسب 
  الرجال عندنا عشرة والوارثون من 

  من جانب العلو األب وأب األب وإن عال 
  ومن جانب السفل االبن وابن االبن وإن سفل 

  ومن الطرف األخ وابنه إال أن يكون ابن أخ ألم والعم وابنه إال أن يكون عما ألم فإنه ال يرث وال ولده 
  فيبقى اثنان ومها املعتق والزوج 



  والوارثات من النساء سبع 
  واجلدة والبنت وبنت االبن واألخت والزوجة ومولدة املعتقة  األم

ومن عدا هؤالء كأب األم وأوالد البنات وأوالد اإلخوة من األم وأوالد األخوات والعمات واخلاالت واألخوال 
  وأوالدهم فهم من ذوي األرحام ال مرياث هلم عندنا بل الفاضل من املستحقني املذكورين لبيت املال

  لنظر يف الوارث املذكورين حتصره أبوابوتفصيل ا
  الباب األول يف مقادير أنصباء ذوي الفروض

  
  والورثة قسمان ذو فرض وعصبة 

  وذو الفرض من له سهم مقدر شرعا ال يزيد وهم أصناف 

  الصنف األول الزوج الزوجة

  
ن فللزوج الربع وللزوجة وللزوج النصف وللزوجة الربع إذ مل يكن للميت ولد وارث وال ولد ابن وارث فإن كا

  الثمن 
  وإن اجتمعت نسوة فلهن الثمن أو الربع يشركن فيه وال يزيد بزيادة العدد 

  الصنف الثاين األم واجلدة

  
  ولألم الثلث إال يف أربع مسائل 

  إحداها زوج وأبوان 
  والثانية زوجة وأبوان 

  فلها يف املسألتني ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة 
  ثة إذا كان للميت ولد وارث أو ولد ابن وارث فإنه يرد األم من الثلث إىل السدسالثال

  الرابعة إذا كان للميت اثنان من اإلخوة أو األخوات فصاعدا فلها السدس 
  وأما اجلدة فلها السدس أبدا 

  وإن اشتركت مجاعة يف درجة اشتركن يف السدس وإن كانت واحدة جدة من جهتني مل يزد نصيبها 
اجلدة الوارثة هى الىت تديل بوارث وهل كل جدة تديل مبحض الذكور كأم أب األب أو مبحض اإلناث كأم أم و

  األم أو مبحض اإلناث إىل حمض الذكور كأم أم أب األب 
  فأما إذا أدلت بذكر بني أنثيني فال ترث ألن الذى تديل به هو أب أم أو أب جدة وهو من ذوي األرحام 

هللا كل جدة تديل بذكر فهي ال ترث إال أم األب وأمهاهتا من قبل األم فأما من تديل بذكر آخر وقال مالك رمحه ا
  سوى األب فال ترث 

  وهو قول للشافعي رضي اهللا عنه والصحيح هو األول 



  الصنف الثالث األب واجلد

  
  البن أما األب فريث بالفرضية احملضة السدس إن كان امليت ابن أو ابن ابن وتكون العصوبة ل

  ويرث بالتعصيب احملض إذا مل يكن للميت إال زوج أو زوجة أو مل يكن وارث أصال 
وجيمع بني الفرض والتعصيب إن كان للميت بنت أو بنت ابن فله السدس وللبنت أو بنت االبن نصيبها وما فضل 

  يصرف إىل األب بالعصوبة 
  واجلد عند عدم األب يقوم مقام األب إال يف أربع مسائل 

  ألوىل زوج وأبوان ا
  والثانية زوجة وأبوان 

  لألم يف الصورتني ثلث ما يبقى فإن كان بدله جد فلألم الثلث كامال 
  الثالثة األب حيجب اإلخوة واجلد ال حيجب إال األخ لألم ويقاسم الباقني 

  وهذا أوضح الرابعة األب حيجب أم نفسه واجلد أيضا حيجب أم نفسه ولكن ال حيجب أم األب ألهنا زوجته 

  الصنف الرابع األوالد

  
  فإن متحض أوالد الصلب فالذكر الواحد يستغرق املال بالعصوبة 
  وإن كان فيهم ذكور وإناث فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 

  وإن كان بنت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتني فصاعدا فلها الثلثان ال يزيد بزيادة عددهن 
  فإن متحضوا فحكمهم حكم أوالد الصلب إذا متحضوا وأما أوالد االبن 

فأما إذا اجتمع البطنان نظر فإن كان يف أوالد الصلب ذكر فقد حجب من حتته واستغرق وإن مل يكن نظر فإن مل 
  يكن إال بنت واحدة فلها النصف 

يكن ذكر فللواحدة منهم  مث ينظر يف أوالد االبن فإن كان فيهم ذكر فالباقي هلم للذكر مثل حظ األنثيني وإن مل
  وللعدد السدس تكملة للثلثني فإن الثلثني فرض البنات وقد بقي منه السدس 

  أما إذا كان يف أوالد الصلب بنتان فلهما الثلثان 
  مث ينظر يف أوالد االبن فإن كان فيهم ذكر فباقي املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني

 شئ هلن إذ مل يبق من نصيب البنات شئ فقد استغرق بنات الصلب مجيع وإن مل يكن ذكر فيهن وال أسفل منهن فال
  الثلثني 

  فإن كان أسفل منهما ابن ابن ابن وإن بعد يعصبها ويكون املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني مثاله 
  بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن 

ن االبن إال أن يكون معها أو أسفل منها لبنت الصلب النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني وال شئ لبنت اب
  ذكر يعصبها 

  بنتان من الصلب وبنت ابن 



  لبنتني الثلثان وال شئ لبنت االبن 
  بنت وبنت ابن وابن ابن ابن 

للبنت من الصلب النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني والباقي البن ابن االبن وال يعصبها هاهنا ألهنا أخذت 
  تكملة الثلثني 

  لصنف اخلامس اإلخوة واألخواتا

  أما اإلخوة من األم 
فللواحد منهم السدس ولالثنني فصاعدا الثلث ال يزيد حقهم بزيادة العدد ويتساوى ذكرهم وأنثاهم يف قدر 

  االستحقاق أما اإلخوة من األب واألم 
  فحكمهم عند االنفراد كحكم أوالد الصلب من غري فرق وأما األخوة من األب 

  أيضا عند االنفراد كحكم اإلخوة من األب واألم من غري فرق إال يف مسالة املشركةفحكمهم 
فإن اجتمع إخوة األب واألم وإخوة األب فحكمهم حكم أوالد الصلب وأوالد االبن إذا اجتمعوا فاألخ من األب 

دس تكملة الثلثني واألم يسقط أوالد األب ولألخت الواحدة من األب واألم والنصف ولألخت من األب معها الس
  وكذلك إن كن مجعا فلهن السدس تكملة الثلثني 

فإن كان يف املسألة أختان من األب واألم فلهما الثلثان وقد استغرقتا فال شئ ألخوات األب إال إذا كان يف درجتها 
  ذكر يعصبها فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 

  بن ويف هذا ختالف أوالد االبن فإن بنت االبن يعصبها من هو أسفل منها وال يعصبها من هو أسفل منها كأوالد اال
  فرع ثالث أخوات متفرقات 

  لألخت من األب واألم النصف ولألخت لألب السدس تكملة الثلثني ولألخت لألم السدس فرضا
مل يبق تكملة الثلثني  ولو كان يف املسألة أختان لألب واألم بدل أخت واحدة فلها الثلثان وال شئ لألخت لألب إذ

  ولألخت لألم السدس فإن ذلك فرض مستقل يف حقها 
  فإن قيل وما مسألة املشركة الىت فيها يفارق إخوة األب إخوة األب واألم 

  قلنا صورهتا زوج وأم وأخوان ألم وأخوان ألم وأب 
  فللزوج النصف ولألم السدس وإلخوة األم الثلث فال يبقى مال 

  ألب واألم يشاركون أوالد األم يف نصيبهم ولو كان بدهلم إخوة لألب لسقطوا فاإلخوة من جهة ا
ووقعت املسألة يف زمان عمر رضي اهللا عنه وأرضاه فأسقط إخوة األب واألم فقال أخ األب واألم هب أن أبانا 

  عنهماكان محارا ألسنا من أم واحدة فشرك عمر رضي اهللا عنه بينهم وإليه ذهب زيد وعثمان رضي اهللا 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يسقطون ألهنم عصبة كأوالد األب مث للتشريك شرطان 

  أحدمها أن يكونوا أوالد األب واألم ليقع التشريك بقرابة األم فإن كانوا أوالد األب فال تشريك 
ال حاجة إىل والثاين أن يكون ولد األم زائدا على واحد فإنه إن كان واحدا فله السدس ويبقي سدس العصبة ف

  التشريك 
  هذا حكم اإلخوة أما أوالدهم 

  فاإلناث منهم ال يرثون والذكور منهم مبنزلتهم إال يف مخس مسائل



  األوىل أن ولد إخوة األم ال يرثون فليسوا مبنزلتهم 
  والثانية أن اثنني من اإلخوة حيجبان األم من الثلث إىل السدس ولو كان بدهلم أوالدهم ال حيجبون 

  لثة يف مسألة الشركة لو كان بدل إخوة األب واألم أوالدهم فال تشريك يف حقهم الثا
  الرابعة اجلد ال حيجب اإلخوة وحيجب بين اإلخوة 

  اخلامسة األخ يعصب أخته وابن األخ ال يعصب أخته إذ ال مرياث ألخته أحوال 

  فرع

  
  األخت من األم فتسقط بالبنت األخوات من جهة األب واألم أو من جهة األب مع البنات عصبة أما 

  فإن كان يف املسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي هلن 
ولو كان بنت وأخت ألب وأم وأخت ألب فللبنت النصف والباقي ألخت األب واألم وهي عصبة فتسقط أخت 

  األب
  الباب الثاين يف العصبات

  
  ي الفرائض إذا كان معه ذو فرض والعصبة الذى يستغرق املال إذا انفرد ويأخذ ما بقي من ذو

  قال صلى اهللا عليه وسلم 
  أحلقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فألوىل عصبة ذكر 

  والعصبة كل ذكر يديل إىل امليت بنفسه أو بذكر 
  واملعتق أيضا واملعتقة من املعصبيات واألخوات أيضا مع بنات الصلبأو بنات االبن عصبات كما سبق 

  م أما ترتبيهم هذا تفصيله
فأوالدهم البنون مث بنوهم مث اآلباء مث آباؤهم وهم األجداد من قبل األب واإلخوة يف درجة اجلد يقامسونه إال إخوة 

  األم فإهنم يسقطون به ويسقط بنو اإلخوة باجلد وفاقا 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يسقط اإلخوة أيضا باجلد 

ألم مث لألخ من األب مث ابن األخ من األب واألم مث ابن األخ من األب مث العم مث ليعم أن التقدم لألخ من األب وا
لألب واألم مث العم لألب مث بنوهم على ترتيبهم مث عم األب لألب واألم مث عم األب لألب مث بنوهم على ترتيبهم 

  مث عم اجلد على هذا الترتيب إىل حيث ينتهي
امليت فإن مل يكن فلعصبات املعتق فإن مل يكن فلمعتق املعتق مث لعصباته مث  فإن مل يكن واحد من هؤالء فاملال ملعتق

  ملعتقه على هذا الترتيب 
  هذا ترتيبهم وفيه فروع أربعة 

  األول ابن األخ وإن سفل مقدم على العم ألن اجلهة هاهنا مقدمة وخمتلفة فال نظر إىل القرب 
واألم إذا سفل للقرب مع أن جهة األخوة جنس واحد فإمنا يقوم  وأما بان األخ لألب يقدم على ابن ابن األخ لألب

  هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة فليتنبه هلذه الدقيقة 
الثاين ابنا عم أحدمها أخ ألم فله بأخوة األم السدس والباقي بينهما نصفني وال ترجح قرابته فتقدمه خبالف األخ 



  ابة مث متجانسة فامتزجت فأوجبت ترجيحا لألب واألم حيث قدم على األخ لألب ألن القر
  والثالث بنت وابنا عم أحدمها أخ ألم النصف للبنت والباقي بينهما بالسوية وأخوة األم سقطت بالبنت 

  وقال ابن احلداد املال كله للذي هو أخ ألم ألنه ال ميكن استعمال قرابته يف التوريث فيستعمل مرجحا وهو ضعيف
ق وال يستحق صاحب فرض بالوالء فال مدخل ألنثى فيه إال إذا كانت معتقة وإمنا يستحق الرابع يف عصبات املعت

  بالوالء الذكور كما سبق يف العصبات 
  فإن اجتمع ابن املعتق وأبوه فاملال لالبن ألن العصوبة له هاهنا 

  واألخ لألب واألم يقدم على األخ لألب وإن مل تؤثر األمومة هاهنا ولكن تصلح للترجيح 
  ومن األصحاب من طرد قولني كما يف التقدمي يف والية النكاح 

  ولو اجتمع اجلد واألخ فقوالن 
  أحدمها األخ أوىل ألن إدالءه بالنبوة وهي أقوى من العصوبة والوالء يدور على حمض العصوبة 

  والثاين أهنما يستويان الستوائهما يف القرب والعصوبة 
  وعلى األول يقدم ابن األخ على اجلد لقوة النبوة  فعلى هذا يقدم اجلد على ابن األخ

  بإن قيل وما طريق مقامسة اجلد واإلخوة يف الوراثة بالنسب
قلنا مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه إذا مل يكن معهما ذو فرض جعل اجلد كأحد اإلخوة ويقسم املال عليه وعلى 

ال ينقص بالقسمة كما إذا كان معه أخ أو أخوان أو أخ اإلخوة واألخوات للذكر مثل حظ األنثيني ما دام الثلث 
  وأخت أو أخ وأختان أو أربع أخوات 

  فأما إذا نقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا ويسلم إليه الثلث كامال وقسم الباقي على اإلخوة لألب واألم 
  ت املسألة وإن كان معه ذو فرض أعطي صاحب الفرض سهمه فإن مل يبق شئ فرض للجد السدس واعتل

  وإن بقي سدس سلم وإن بقي أقل من السدس اعتلت املسألة وسلم به السدس 
وإن كان الباقي أكثر من السدس قسم املال وسلم إىل اجلد إما ثلث ما يبقى بعد سهم ذوي الفروض أو سدس مجيع 

  املال أو ما خيصه بالقسمة أيها كان خريا له من األقسام الثالثة خص به 
  جلد زوج وأخمسائله مع ا

  للزوج النصف والباقي بينهما نصفني ألنه خري من السدس وثلث ما يبقى 
  فلو كانا أخوين استوى القسمة وسدس اجلملة وثلث ما يبقى 

  فلو كانوا ثالثة استوى السدس وثلث ما يبقى ومها خري من القسمة فله السدس وهو ثلث ما يبقى 
  زوج وأم وأخ مع اجلد 
  م الثلث ال يبقى إال سدس فهو للجد وسقط األخ فللزوج النصف ولأل

  ولو كان بدل األخ أخت فظاهر القياس أهنا تسقط أيضا ألهنا عصبة مع اجلد كاألخ 
والصحيح من مذهب زيد أنه يفرض هلا النصف ألن اجلد صاحب فرض اآلن فهي أيضا تنقلب إىل فرضها مث يقسم 

  جمموع حصتهما للذكر مثل حظ األنثيني 
  ألخ فليس له حال فرضية وإسقاط األخت أيضا نقل عن زيد يف رواية وأما ا

  زوج وبنت وأم وإخوة مع اجلد 
للبنت النصف ولألم السدس وللزوج الربع ويبقى نصف سدس فتعال املسألة حىت يتم السدس للجد وتسقط 



  اإلخوة
  هذا كله حكمه مع إخوة األب واألم وجدهم 

  ن فإن كان معه أخوة األم فهم مسقطو
  وإن كان معه إخوة األب وحدهم فهم عند عدمهم مبنزلتهم أعين مبنزلة إخوة األب واألم 

  فأما إذا اجتمع معه إخوة األب واألم وإخوة األب فيجعل اجلد كواحد منهم ويعد إخوة لألم عليه 
ون أيضا عليه يف واحلكم ما سبق يعينه وال يتغري حكم اجلد معهم هاهنا وإمنا الذى يتجدد أن إخوة األب يدخل

احلساب وما خيصهم ال يبقى عليهم بل يسترد منهم أوالد األب واألم إما على الكمال إن كان فيهم ذكر أو ما 
  يكمل به النصيب إن متحض اإلناث فيهن أعين إخوة األب واألم 

مثاله إذا مل يكن ذو  وعلته أن سقوطهم بإخوة األب واألم فال يظهر فائدته إال يف حقهم أما يف حق اجلد فال يظهر
  فرض 

  أخ ألب وأم وأخ ألب مع اجلد 
فالثلث والقسمة سيان فله الثلث والباقي ألخ األب واألم ويسقط أخ األب به وإن دخل يف حساب القسمةوإن 

كان بدل األخ لألب أخت ألب فالقسمة خري إذ يصح املسألة من مخسة وخيص اجلد منها سهمان فيبقى ثالثة أسهم 
  على األخ من األب واألم فتستقر 

  أخت ألب وأم وأخ ألب مع اجلد 
فاملسألة من مخسة والقسمة خري للجد فإن له سهمني يبقي ثالثة واحدة هلا واثنان لألخ من األب فيسترد منه ما 

  يكمل هلا النصف ويبقى الباقي ألخ من األب 
  أختان ألب وأم وأخت ألب مع اجلد 

 سهمان وهو ناقص عن الثلثني فيسترد ما يف يد األخت لألب فال يكمل الثلثني فاملسألة من مخسة وخيص األختني
  فيقتصر على استرداد ذلك 

أما إذا كان يف صورة املعادة صاحب فرض فيقدم صاحب الفرض كما سبق يف غري صورة املعادة على ذلك 
  خص اجلد به  التفصيل ويعترب بالباقي القسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس فأي ذلك كان خريا

فإن كان اخلري يف القسمة روعي يف املعادة ما ذكرناه من حرمان أوالد األب إن كان يف أوالد األب واألم ذكر 
  واسترداد ما يكمل به نصيب اإلناث إن مل يكن فيهن ذكر

  الباب الثالث يف احلجب
  

  فنعود إىل عد األصناف املذكورين يف الباب األول ونقول 
  جة فال حيجبان بوارث ألهنما يدليان بأنفسهما أما الزوج والزو

  وأما األم فال حتجب أيضا 
  واجلدة حتجبها األم فال ترث مع األم جدة وأم األب حيجبها األب 

  وذلك القرىب من كل جهة من اجلدات حتجب البعدى من تلك اجلهة 
  والقرىب من جهة األم حتجب البعدي من جهة األب 

  حتجب البعدى من جهة األم والقرىب من جهة األب هل 



  فيه قوالن أظهرمها أهنا ال حتجب بل تشارك لقوة جدودة األم 
  وأما األب فال حيجبه أحد واجلد ال حيجبه إال األب 

  هذا حكم من يديل من جهة العلو أما من يديل من جهة السفل 
  فاالبن والبنت ال حيجبان 

  فأما ابن االبن فال حيجبه إال االبن 
  ن حيجبها االبن وابنتان فصاعدا من بنات الصلب وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على اختالف درجاهتموبنت االب

  وأما املدلون على األطراف 
  فاألخ لألب واألم حيجبه ثالث األب واالبن وابن االبن 

  وكذا األخت لألب واألم 
  وأما األخ لألب حيجبه هؤالء الثالثة واألخ لألب واألم 

  ألب حيجبها هؤالء األربع واثنتان فصاعدا من األخوات لألب واألم وأما األخت ل
  وأما األخ لألم فيحجبه ستة األب واجلد واالبن والبنت وابن االبن وبنت االبن 

وأما العم فيحجبه من حيجب األخ لألب واألم واألخ لألب كذا بنو األخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من 
  دة قبل فال حاجة إىل اإلعا

  فروع

  
  األول أن من ال يرث كالقاتل والكافر والرقيق ال حيجب

  ويستثىن عن هذا مسألة وهي أبوان وأخوان 
فإن األخوين يسقطان باألب وحيجبان األم من الثلث إىل السدس ألن سقوطهما باألب ال باألم فريجع فائدهتما إىل 

  األب ال إىل األم 
  أم األم ومعها األب  ومثله جدتان إحدامها أم األب واألخرى

فألم األم السدس وال يقال ان أم األب تشارك لوال األب وإمنا سقوطها باألب فترجع الفائدة إليه ألن استحقاقها 
  بالفرضية فال يناسب استحقاق األب وهو بالعصوبة

  وأما األخ واألب يف تلك الصورة كالمها يرثان بالعصوبة فأمكن رد الفائدة إليه 
  من طرد القياس وقال ليس ألم األم إال نصف السدس  ومن أصحابنا

الثاين مهما اجتمعت قرابتان من قرابة اجملوس على وجه ال جيوز اجلمع بينهما يف اإلسالم سواء حصل بنكاح اجملوس 
  أو بالوطء بالشبهة 

  فال يورث هبما عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا بل يورث بأقوامها ويصرف األقوى بأمرين 
  أحدمها أن تكون إحدامها مسقطة لألخرى كبنت هى أخت ألم ترث بالبنوة وتسقط أخوة األم 

الثاين أن يقل حجاب إحديهما كأخت ألب هى أم األم فترثباجلدودة ألهنا أثبت إذ ال تسقط إال باألم فقط واألخت 
  تسقط بثالث باألب واالبن وابن االبن 

   فإذا تزوج اجملوسي بابنته فأولد بنتا



فمات اجملوسي فقد خلف بنتني إحدامها زوجته فال شيء هلا بالزوجية فإهنا فاسدة واألخرى بنت بنت وال توريث 
  هبما فلهما الثلثان بالبنوة 

  فلو ماتت العليا بعد موت الواطئ فقد خلفت بنتا هى أخت ألب فلها بالبنوة النصف 
  الثلث باألمومة وال شيء هلا باألخوة فلو ماتت السفلى أوال فقد خلفت أما هى أخت ألب فلها 

  املسألة حبالتها لو وطئ البنت السفلي فأولدها بنتا أخرى 
  ومات الواطئ فقد خلف ثالث بنات فلهن الثلثان وال نظر إىل الزوجة وال إىل بنوة البنت 
قي للسفلى بأخوة األب فلو ماتت العليا بعده فقد خلفت بنتا وبنت بنت مها أختان ألب فللبنت العليا النصف والبا

  فإن األخت مع البنت عصبة
فلو ماتت الوسطى أوال فقد خلفت أما وبنتا مها أختا أب فلألم السدس وللبنت النصف وسقط أخوة األب من 

  الطرفني بالبنوة واألمومة 
ن اجلدودة فلو ماتت السفلى أوال فقد خلفت أما وجدة مها أختا أب فلألم الثلث وللجدة الباقي بأخوة األب أل

  سقطت باألمومة 
  فأما إذا وطئ اجملوسي أمه فولدت له بنتا 

  فمات فقد خلف أما وبنتا هى أخت ألم فلألم السدس وللبنت النصف وسقط أخوة األم 
  ولو ماتت البنت فقد خلفت أما هى أم ألب فلها الثلث باألمومة وتسقط أمومة األب 

  وعلى هذا الترتيب مجيع املسائل واهللا أعلم
  الباب الرابع يف موانع املرياث

  
  وهي ستة 

  األول اختالف الدين

  
  فال يرث كافر من مسلم وال مسلم من كافر لقوله عليه السالم 

  ال يتوارث أهل ملتني شىت 
  ويرث اليهود من النصارى اجملوس ألن مجيع امللل يف البطالن كامللة الواحدة 

  } ويل دين  لكم دينكم{ ويف هذا املعىن قال اهللا تعاىل 

  فرعان

  
  أحدمها الذمي هل يرث من احلريب فيه قوالن 

  أحدمها نعم الحتاد الدين 
  والثاين ال ألن حكمنا ال جيري على أهل احلرب والتوريث حكم شرعي 

  وأما املعاهد فهو يف حكم الذمي ألمانه 



  ستوطئ دارنا والصحيح األول وقال ابن سريج قياس قول الشافعي رضي اهللا عنه أنه يف حكم احلريب ألنه مل ي
  الثاين املرتد ال يرث وال يرثه ال قريبة الكافر وال قريبة املسلم وال قربة املرتد بل ماله يفء 

  وال فرق بني ما اكتسب بعد الردة وبني ما اكتسبه قبله 
  والزنديق حكمه حكم املرتد 

  هذا إذا قتل أو مات فإن عاد إىل اإلسالم استقر ملكه 

  لثاين الرقيقاملانع ا

  
وهو ال يرث وال يورث سواء كان قنا أو أم ولد أو مكاتبا ألنه ال ميلك ومن يراه أهال للملك على قول فهو ملك 

  بإذن السيد ال قرار له وال مدخل لإلذن يف املرياث 
  فرع من نصفه حر ونصفه رقيق ال يرث 

  وإذا مات فهل ترثه أقاربه 
  ث قال يف القدمي ال يرث كما ال يور

  وقال يف اجلديد يورث ألنه حتقق امللك والقريب أوىل الناس به 
  فإن قلنا ال يورث فماله للسيد أو لبيت املال أو أيهما أوىل به فيه خالف 

  املانع الثالث القتل

  
  قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ليس للقاتل من املرياث شئ 
  والقتل قسمان مضمون وغري مضمون 

  مان سواء ضمن بالدية أو الكفارة أو القصاص أما املضمون فيوجب احلر
  وسواء كان عمدا أو خطأ بسبب كحفر البئر أو مبباشرة من مكلف أو جمنون أو صيب 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال حيرم الصيب وال من قتل حبفر البئر 
  فأما الذى ليس مبضمون كالقتل املستحق حدا هللا تعاىل 

  انه ثالثة أقوالفاإلمام إذا قتل حدا ففي حرم
  حدها املنع لعموم احلديث 

  والثاين أنه ال حيرم ألن املفهوم السابق من اللفظ قتل بغري حق وألن اإلمام كالنائب والقاتل هو اهللا عز وجل 
  والثالث أنه إن ثبت بإقراره فال حرمان إذ ال هتمة وإن ثبت ببينة فرمبا يتطرق هتمته إىل القاضي فيه 

ى جيوز تركه كالقتل قصاصا ودفع الصائل وقتل العادل الباغي فيه خالف مرتب وأوىل باحلرمان أما املستحق الذ
  ألنه خمتار فيه وقد قتل لنفسه 

  واملكره حمروم ألنه آمث وإن قلنا إن الضمان على املكره وفيه وجه على هذا القول 



  املانع الرابع استبهام تاريخ املوت

  
هدم أو غرق أو يف سفر واستبهم املتقدم واملتأخر فيقدر يف حق كل واحد منهم  فإذا مات مجاعة من األقارب حتت

كأنه مل خيلف اآلخرين فال يتوارثون ويوزع مال كل واحد منهم على من هو حي من مجلة األقارب إذ ليس التقدم 
  بأوىل من التأخر 

  ك لو اطلعنا ولكن نسيناه وكذلك إذا علمنا أهنم تالحقوا يف املوت ولكن مل نطلع على الترتيب وكذل
ويف هذه الصورة األخرية احتمال وقد ذكرنا يف مثل هذه الصورة يف النكاحني واجلمعتني خالفا ألن إعادة اجلمعة 

  وفسخ النكاح له وجه وهاهنا ال حيلة فيه وال معىن للتوقف أبدا 

  املانع اخلامس اللعان

  
  هو دافع للنسب إال أنه يقتصر أثره على األب ومن يديل به  فإنه يقطع مرياث الولد وكان يف هذا ليس مانعا بل

  أما األم فالولد يرثها وهي ترث الولد وهلا من ماله الثلث 
  وقال ابن مسعود أمه عصبة فلها اجلميع 

  ولو نفى توأمني فهل يرث أحدمها اآلخر بالعصوبة 
  فقد انتفت فهو أخ ألم فقط املذهب أنه ال يرث ألنه ال يديل إال بقرابة األمومة أما األبوة 

  وقال مالك رمحه اهللا هو عصبة واألبوة انتفت يف حق األب حبجة ضرورية وهو وجه ألصحابنا بعيد 
  وإذا ولدت املرأة من الزنا فهي ترثه والولد يرثها والتوأمان يتوارثان بأخوة األم 

  ومن ينسب إىل الزنا فال أبوة له وال مرياث 

  االستحقاق املانع السادس الشك يف

  
  وسببه أربعة أمور 

  األول التردد يف الوجود 
وذلك يف املفقود واألسري الذى انقطع خربه فال يرث عنه أحد ما مل تقم بينة على موته أو مل متض مدة يقضي احلاكم 

  يف مثلها بأن ذلك الشخص ال حييا أكثر من ذلك وتعترب املدة من وقت والدة املفقود ال من وقت غيبته 
  ذا قضى مبوته ورثه أقاربه املوجودون وقت احلكم ال وقت الغيبة فإ

فأما مرياثه من احلاضرين فيجب التوقف يف نصيبه إذا مات له قريب فإن حكم القاضي مبوته بعد ذلك فيقدر كأنه مل 
  يكن موجودا عند موت قريبه ويصرف املوقوف إىل الورثة املوجودين من حال موت قريب املفقود 

اضرون فإن كان املفقود ممن يتصور حجب احلاضر به فال يصرف إليهم شئ وإن تصور أن حيجب عن وأما احل
  البعض فيتوقف يف قدر االحتمال وال يصرف إليهم إال املستقني ونأخذ بأسوأ األحوال يف حق كل واحد 

إذا خلفت املرأة زوجا وأختني فإن كان النقصان يف تقدير احلياة قدرناها وإن كان يف تقدير املوت قدرنا املوت حىت 



ألب حاضرتني وأخا ألب مفقودا فإن كاناألخ ميتا فللزوج النصف ولألختني الثلثان واملسألة تعول إىل سبعة من 
  ستة 

وإن كان حيا فللزوج نصف غري عائل والربع لألختني فال يصرف إىل الزوج إال ثالثة أسباع املال وهو النصف 
يف حقه ألنه أسوأ األحوال ولألختني الربع على تقدير احلياة فإنه األسوأ والباقي موقوف  العائل ويقدر موت املفقود

  إىل البيان 
  ومن أصحابنا من قال تقدر احلياة يف حق كل واحد منهم يف احلال فإن ظهر نقيضه غرينا احلكم 

  م ومنهم من قال نأخذ باملوت ألن استحقاق هؤالء مستيقن فإن ظهر نقيضه غرينا احلك
  وهذان وجهان متقابالن إذ يقابل األخري قول األول إن األصل بقاء احلياة فالصحيح التوقف عند اإلشكال 

  السبب الثاين الشك يف النسب 
  حيث حيتاج إىل القائف فحكمه يف مدة اإلشكال حكم املفقود فنأخذ بأسوأ األحوال يف حق اجلميع 

  السبب الثالث الشك بسبب احلمل 
  رث بشرطني فإن احلمل ي

  أحدمها أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا ولو جبناية جان كان كما لوانعدم من أصله 
والثاين أن يكون موجودا عند املوت وهو أن يؤتى به ألقل من ستة أشهر من وقت املوت فإن كان ألكثر من أربع 

  سنني فال يرث وإن كان بني املدتني ورث ألن النسب يثبت واإلرث يتبع النسب 
  ولو انفصل اجلنني وصرخ مث مات ورث 

  وكذا إذا فتح الطرف وامتص الثدي وأمارات احلياة ظاهرة 
ولو حترك فإن كان من قبيل اختالج وتقلص عصب وعضلة فال أثر له وإن كان اختياريا كقبض األصابع وبسطها 

  فهو دليل احلياة وإن تردد بني اجلهتني فقوالن 
  أحدمها ال يرث لعدم اليقني 

  والثاين يرث اعتمادا على غالب الظن بالعالمة
  ولو برز نصف اجلنني وصرخ مث مات وانفصل ففيه وجهان حمتمالن 

هذا إذا انفصل فأما قبل االنفصال فهو وقت اإلشكال فيقدر أضر األحوال على بقية الورثة وأقصى املمكن تقديرا 
  قدر ما هو األضر بكل حال مثاله أربعة من األوالد يف البطن واألنوثة والذكورة حمتملة فن

  مات رجل وخلف امرأة حامال وأخا 
  ال شئ لألخ يف احلال الحتمال أن احلمل ذكر فيحجب 

  ولو خلف أبوين وامرأة حامال 
أعطي كل واحد من األبوين السدس عائال من سبعة وعشرين الحتمال أن يكون احلمل بنتني فتقول املسألة من 

عشرين يكون لألم أربعة ولألبأربعة وللمرأة ثالثة ولكل واحد من البنتني مثانية فهذا أضر أربع وعشرين إىل سبعة و
  التقديرات فنقدره يف احلال 

  فإن قيل وهل يتسلط احلاضرون على ما سلم إليهم 
  ئبني قلنا قال القفال ال إذ ال تصح القسمة عن احلمل إال بالقاضي وليس للقاضي التصرف يف مال األجنة خبالف الغا

  والصحيح أهنم يتسلطون وأنه جيب على القاضي أن ينوب يف القسمة كيال تتعطل احلقوق 



  فإن قيل فلو ادعت املرأة احلمل فرمبا تكون معاندة فكيف ينتظر بقوهلا أربع سنني 
  قلنا إن ظهر خمايل احلمل أو كانت قريبة العهد بوطء حيتمل العلوق فال بد من التوقف 

هذه العالمات فاملسألة حمتملة واألوىل االعتماد عليها فإهنا أعلم بالعالمات اخلفية وهي مؤمتنة يف  وإن مل يظهر مثل
  رمحها 

  السبب الرابع اخلنوثة

  
  واخلنثى مشكل الذكورة واألنوثة 

  وقال بعض أهل العلم ال يرث ألنه ليس بذكر وال أنثى وليس يف الكتاب إال مرياث الذكور واإلناث 
  أخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األنثى وقيل أيضا ي

وإمنا مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه إما ذكر وإما أنثى وهو مشكل فيأخذ يف احلال بأضر التقديرات إىل البيان 
  كما يف احلمل واملفقود 

  مسائله

  
  إذا مات وخلف أخا ألب وولدا خنثى 

  نه أضر أحواله فال شئ لألخ الحتمال أنه ابن للخنثى النصف يف احلال أل
ولو كانا ولدين خنثيني فلهما الثلثان يف احلال ألنه األضر والباقي موقوف بينهما وبني األخ إىل البيان واالصطالح 

  منهم على شئ 
ولو كانوا ثالثة خناثى يدفع إىل كل واحد مخس املال يف احلال الحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران ويوقف بني 

  أمخاس إىل متام الثلثني الحق فيه لألخ ويوقف الثلث الباقي بينهم وبني األخ اخلناثى ما بني ثالثة
  الباب اخلامس يف حساب الفرائض

  
  وفيه فصول 

  الفصل األول

  
  يف مقدرات الفرائض ومستحقيها وخمارجها وعوهلا أما املقدرات 

لث ونصف نصفهما وهو فستة النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الث
  السدس أما مستحقوها 

  فالنصف فرض مخسة الزوج يف حالة والبنت وبنت االبن واألخت لألب واألم واألخت لألب على ما سبق 
  والربع فرض الزوج يف حالة والزوجة يف حالة 



  والثمن فرض الزوجة فقط
  األختني لألب والثلثان فرض أربعة بنيت الصلب وبنيت االبن واألختني لألب واألم و

  والثلث فرض اثنتني فرض األم يف حالة وأوالد األم إذا زادوا على واحد 
والسدس فرض سبعة األم واألب واجلد واجلدة وبنت االبن تكملة الثلثني واألخت لألب تكملة الثلثني والواحد من 

  أوالد األم أما خمارج هذه املقدرات سبعة 
  ءوسهم وإن كان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيني فإن كانوا عصبات فاملسألة من عدد ر

  وإن كان يف املسألة أصحاب السهام فاملخارج سبعة اثنان وثالثة وأربعة وستة ومثانية واثنا عشر وأربعة وعشرون 
  وكل فريضة احتجت فيها إىل نصفني أو إىل نصف وما بقي فهو من اثنني

  وما بقي أو إىل ثلث وثلثني فأصلها من ثالثة وإن احتجت إىل ثلث وما بقي أو إىل ثلثني 
  وإن احتجت إىل ربع وما بقي أو إىل ربع ونصف وما بقي فمن أربعة 

  وإن احتجت إىل سدس وما بقي أو إىل سدس وثلث أو سدس ونصف أو سدس وثلثني فمن ستة 
  وإن احتجت إىل مثن وما بقي أو مثن ونصف وما بقي فمن مثانية 

  وربع فمن اثين عشر  وإن احتجت إىل سدس
  وإن احتجت إىل مثن وسدس أو مثن وثلثني فمن أربع وعشرين 

وزاد زائدون على األصول السبعة مثانية عشر وستا وثالثني وهذا حيتاج إليهفي مسائل اجلد إذا افتقر إىل مقدر 
  وثلث ما يبقى بعد املقدر فأما عول هذه األصول 

صول السبعة وهي الستة واالثنا عشر واألربع والعشرون وال يوجد العول يف فال يدخل العول إال على ثالثة من األ
  الباقي 

  فالستة تعول بسدسها إىل سبعة وبثلثها إىل مثانية وبنصفها إىل تسعة وبثلثيها إىل عشرة وال يزيد عليه 
بعة عشر وال تعول واالثنا عشر تعول بنصف سدسها إىل ثالثة عشر وبريعها إىل مخسة عشر وبربعها وسدسها إىل س

  إىل الشفع وهو أربعة عشر وستة عشر وال تزيد عليه 
  وأما األربع وعشرون فيعول بثمنها إىل سبعة وعشرين 

  فإذا خلف امليت زوجا وأختني فتعول من الستة إىل سبعة للزوج ثالثة ولألختني أربعة
  أما األربع والعشرون فال تعول إال إىل سبعة وعشرين فقط 

رة عن الرفع ومعناه رفع احلساب حىت يدخل النقصان على الكل على نسبة الواحد ملا ضاق املال عن والعول عبا
  الوفاء باملقدرات 

وقد اتفقت الصحابة يف عهد عمر رضي اهللا عنه على العول وإليه أشار ابن عباس رضي اهللا عنه فلما تويف عمر 
مل جيعل يف املال نصف وثلثني فقيل هال قلت ذلك يف  خالف وقال من شاء باهلته أن الذى أحصى رمل عاجل عددا

  عهد عمر رضي اهللا عنه فاقل كان رجال مهيبا فهبته 

  الفصل الثاين يف طريق تصحيح احلساب

  
  وتقدم عليه مقدمة وهو أن كل عددين فينسب أحدمها إىل اآلخر إما بالتداخل أو بالتوافق أو بالتباين 



  واملداخلة ومعىن التباين انتفاء املوافقة 
واملتداخالن كل عددين خمتلفني أقلهما هو جزء من األكثر وال يزيد على نصفه كالثالثة من التسعة فإهنا ثلثها 

  واخلمسة من العشرة فإنه نصفها واالثنني من الثمانية فإهنا ربعها 
أكرب من الواحد كالستة واملتوافقان كل عددين خمتلفني ال يدخل األقل يف األكثر ولكن يفنيهما مجيعا عدد آخر 

والعشرة يغنيهما مجيعا االثنان فهما موافقان بالنصف والتسعة مع مخسة عشر تغنيهما مجيعا الثالثة فهما متوافقان 
  بالثلث 

  واملتباينان ما ليس بينهما موافقة وال مداخلة 
ى حسب اإلمكان فإن فين به فهما فإذا أردت أن تعرف املداخلة واملوافقة فأسقط األقل من األكثر مرتني أو أكثر عل

  متداخالن 
  فإذا سقطت مرة فبقي شئ أو مرارا فبقي شيء فال مداخلة فاطلباآلن املوافقة وطريقه 

أن تسقط الباقي من العدد األقل مرارا على حسب اإلمكان فإن بقي شئ فأسقط تلك البقية من الباق من األول 
فنيا بالواحد فهما متباينان وإن فنيا بعدد فهما متوافقان باجلزء املشتق من مرارا فال تزال تفعل ذلك إىل أن يفىن فإن 

  ذلك العدد 
فإن فنيا باثنني فبالنصف أو بثالثة فبالثلث أو بتسعة فبالتسع أو بأحد عشر فيجزء من أحد عشر جزءا وعلى هذا 

  القياس مثاله 
  منه مرارا فتضين بأربع مرات فهما متداخالن إذا أردت أن تعرف نسبة سبعة من مثانية وعشرين فأسقط السبعة 

فإن أدرت أن تعرف اثىن عشر من اثنني وعشرين فتسقط مرة فال يبقى إال عشرة فال مداخلة فأسقط اآلن العشرة 
من اثين عشر فيبقى اثنان فأسقط االثنني من العشرة فيفىن به فهما متوافقان بالنصف أعين اثين عشرة واثنني 

  وعشرين 
ت أن تعرف ثالثة عشر من ثالثني فتسقط منه مرتني فيبقى أربعة فتسقط من ثالثة عشر ثالث مرات فبقي وإن أرد

  واحد فتسقط من األربعةأربع مرات فتفىن به فهما متباينان وإذ فنيا بالواحد رجعنا إىل املقصود 
  فإذا عرفت أصل املسألة بعوهلا فانظر 

املسألة من أصلها وإن انكسر فال خيلو إما أن ينكسر على فريق  فإن انقسم على الورثة ومل ينكسر فقد صحت
  واحد أو على فريقني أو على ثالثة أو أربعة ال يزيد على األربعة 

  القسم األول أن ينكسر على فريق واحد

  
فطريقة أن ينسب النصيب إىل عدد الفريق الذى انكسر عليهم فإن مل يوافقه جبزء فيضرب عدد رءوسهم يف أصل 

سألة فما بلغ فمنه تصح املسألة وإن وافق جبزء فاضرب جزء الوفق من عدد الرءوس يف أصل املسألة فلما بلغ امل
  فمنه تصح املسألة مثاله 

  زوج وبنت وابن ابن 
  للزوج الربع وللبنت النصف والباقي البن االبن وقد صحت املسألة من أربعة وانقسم 

  ولو خلف بنتا وابين ابن



نني للبنت النصف ويبقى واحد ال ينقسم على اثنني فتضرب عدد االثنني يف أصل املسألة فتصري أربعة فاملسألة من اث
فمنها تصح كان للبنت واحد مضروب يف اثنني فلها اثنان وكان لالبنتني واحد مضروب يف اثنني فلهما اثنان لكل 

  واحد واحد 
  ولو خلف أما وأربعة أعمام 
يبقى اثنان ال ينقسم على أربعة ولكن يوافق بالنصف فيضرب جزء الوفق من عدد املسألة من ثالثة لألم واحد 

  الفريقني وهو اثنان يف أصل املسألة هو ثالثة فتصري ستة 
كان لألم واحد ضرب يف اثنني فلها من الستة اثنان وهو الثلث وكان لألعمام من األصل اثنان مضروبان يف اثنني 

  فهو أربعة فينقسم عليهم 

  الثاين أن ينكسر على فريقني القسم

  
  وهلا أحوال ثالث 

  إحداها أن توافق سهام كل فريق عدد رءوس الفريقني جبزء فإن كان كذلك فرد عدد كل فريق إىل جزء الوفق
  الثانية أن ال يوافق أصال فاترك عدد كل فريق حباله 

لوفق وما مل يوافق فاتركه حباله مث إذا فرغت الثالثة أن يوافق واحد دون اآلخر فما وافق يرد عدد ذلك الفريق إىل ا
من ذلك فانظر إىل ما حصل ممن عدد الفريقني فإن كانا متماثلني فاطرح أحدمها واكتف باآلخر واضربه يف أصل 

  املسألة بعوهلا فمنه تصح املسألة 
يزيد على نصفه فاطرح  وإن مل يكونا متماثلني فانظر فإن كانا متداخلني وهو أن يكون األقل جزءا من األكثر ال

األقل واضرب األكثر يف أصل املسألة بعوهلا إن عالت فما بلغ فمنه تصح املسألة وإن كان متباينني فاضرب أحدمها 
  يف اآلخر فما بلغ فاضربه يف أصل املسألة فما بلغ صحت منه املسألة 

جملموع يف أصل املسألة فما بلغ فمنه وإن كانا متباينني فاضرب جزء الوفق من أحدمها يف مجلة اآلخر مث اضرب ا
  تصح املسألة مثاله 

  أخوان ألم وثالثة إخوة ألب 
  أصل املسألة من ثالثة ألخوي األم واحد ينكسر عليهما وال موافقة 

وإلخوة األب اثنان ينكسر عليهم وال موافقة فاضرب عدد ولد األم وهواثنان يف عدد ولد األب وهو ثالثة فبلغ 
   أصل املسألة وهو ثالثة فيبلغ مثانية عشر فمنه تصح املسألة ستة فاضرهبا يف

كان لولد األم من األصل سهم يف ستة يكون هلما ستة لكل واحد منهما ثالثة وكان لولد األب سهمان يف ستة 
  يكون اثين عشر لكل واحد أربعة 

  ثالث بنات وبنت ابن وابن ابن 
الثة ال يصح وال يوافق وألوالد االبن واحد على ثالثة ال يصح وال أصلها من ثالثة للبنات الثلثان سهمان على ث

يوافق فقد وقع الكسر على جنسني إال أهنما متماثالن فإن كل واحد من عدد الرءوس ثالثة فتكتفي بأحدمها 
  وتضرب يف أصل املسألة وهي أيضا ثالثة فيصري تسعة فمنها تصح 

كل واحدة سهمان وكان ألوالد االبن من األصل سهم وقد ضرب يف كان للبنات سهمان يف ثالثة يكون هلن ستة ل



  ثالثة فيكون ثالثة لالبن اثنان وللبنت واحد 
  ثالث بنات وستة إخوة ألب 

  أصلها من ثالثة للبنات الثلثان سهمان على ثالثة ال يصح وال يوافق
ل يف اآلخر أعين الثالثة يف الستة الباقي لإلخوة وهم ستة منهم على ستة ال يصح وال يوافق وأحد اجلنسني يدخ

  فيكتفي بالستة ويضرب يف أصل املسألة وهي ستة فيبلغ مثانية عشر فمنها تصح وطريق القسمة ما مضى 
  زوج ومثانية إخوة ألم وتسع أخوات ألب 

النصف أصلها من ستة وتعول إىل تسعة للزوج النصف ثالثة ولإلخوة لألم سهمان على مثانية ال يصح ولكن يوافق ب
  فريد عدد رءوسهم إىل الوفق فتعود إىل أربعة 

ولألخوات الثلثان أربعة على تسعة ال تصح وال توافق فقد انكسر على جنسني أحدمها أربعة واآلخر تسعة ال 
مداخلة فيضرب أحدمها يف اآلخر فيبلغ ستة وثالثني فنضرهبما يف املسألة بعوهلا وهي تسعة فيبلغ ثلثمائة وأربعة 

   وعشرين
كان للزوج من األصل ثالثة مضروبة يف ستة وثالثني فله مائة ومثانية وكان لإلخوة من األم سهمان يف ستة وثالثني 

يكون هلم اثنان وسبعون بينهم على مثانية لكل واحد تسعة وكان لألخوات أربعة يف ستة وثالثني يكون هلم 
  مائةوأربعة وأربعون لكل واحد ستة عشر 

  ينكسر على ثالث فرقالقسم الثالث أن 

  
وطريق ما سبق يف الفريقني فإن وافق مجيع السهام عدد الرءوس يرد عدد الرءوس إىل جزء الوفق وإن وافق البعض 

  ترد ذلك إىل الوفق دون الباقي وإن مل يوافق بشئ فيترك حباله 
ل ويكتفى باألكثر وما توافق مث ينظر بني األعداد الثالثة فما متاثل منها يكتفى بالواحد وما تداخل يسقط األق

فيضرب جزء الوفق من أحدمها يف جمموع اآلخر وما تباين فنضرب أحد األعداد يف الثاين فما بلغ فيضرب يف 
  الثالث فما بلغ فهو املبلغ الذى يضرب فيه أصل املسألة 

  رناه واضح وهكذا القياس يف االنكسار على أربع فرق وهو القسم الرابع ومعرفته من القياس الذى ذك

  الفصل الثالث يف حساب اخلناثى

  
  وطريقه أن تصحح الفريضة بتقدير األنوثة مث بتقدير الذكورة مث تطلب املماثلة واملداخلة واملوافقة 

  فإن متاثال فيكتفي بأحدمها وإن تداخال فيكتفي باألكثر فإن توافق فترده مثاله 
  ولدان خنثيان وعم 
  فاالحتماالت أربعة 

  ذكرين فاملسألة من اثنني أن يكونا 
  أو يكونا أنثيني فاملسألة من ثالثة 

  أو يكون األكرب ذكرا واألصغر أنثى فاملسألة من ثالثة 



  أو بالعكس فاملسألة من ثالثة 
  فقد حتصلنا على اثنني وعلى ثالث مرات فيكتفي بواحدة ويضرب االثنني يف الثالثة فيصري ستة فيصح املسألة

ا لكل واحد سهمان ويتوقف يف سهمني بينهما وبني العم فإن ظهر ذكورة واحد سلمنا واحدا فيصرف أربعة إليهم
  من السهمني إليه فإن بان أنوثة الثاين يسلم الباقي إىل األخ وإن بان ذكورته سلم إليه 

ثة مثانية ولكن ال أما إذا كانوا ثالثة فيتضاعف االحتمال بكل واحد يزيد فإن كان االحتمال يف اثنني أربعا ففي الثال
  خيتلف احلكم بأربعة منها ينشأ من األصغر واألكرب 

  فاالحتماالت املعتربة أربعة 
  أو يكونوا ذكورا فاملسألة من ثالثة 

  أو يكونوا إناثا فاملسألة أيضا من ثالثة وتصح من تسعة 
  أن يكون ذكر وأنثيان فتصح من أربعة 

  أو أنثى وذكران فيصح من مخسة 
على أربعة أعداد ثالثة وأربعة ومخسة وتسعة إال أن الثالثة داخلة يف التسعة فنسقطها فيبقى ثالثة أعداد  فقد حتصلنا

فنضرب مخسة يف أربعة فيصري عشرين فنضرب العشرين يف التسعة اليت هى العدد الثالثفيصري مائة ومثانني فمنها 
  تصح املسألة بكل تقدير يفرض 
  عصبة ولو كان خنثى وولد ابن خنثى و

  فاألحوال أربعة 
  أن يكونا ذكرين فاملسألة من واحد 

  أو أنثيني فاملسألة من ستة 
  أو األعلى ذكرا واألسفل أنثى فاملسألة من واحد إذا املال لألعلى 

  أو بالعكس فاملسألة من اثنني 
ذا الواحد فتصح فقد حتصلنا على اثنني وستة وعلى واحد مرتني فيكتفي بأحدمها واالثنان داخل يف الستة وك

  الفريضة من ستة يصرف إىل ولد الصلب النصف وهو ثالثة فإنه أضر أحواله 
فإن بان ذكورته صرف إليه الباقي وإن بان ذكورة األسفل دون األعلى مل نصرف إليه شيئا الحتمال أن األعلى 

  ذكر 
واله أن يكون أنثى فيستحق وإن بان أنوثة األعلى دون األسفل صرف إىل األسفل يف احلال سهم ألن أضر أح

  الواحد وال يصرف إىل العصبة شئ مادام ميكن أن يكون أحدمها ذكرا 

  الفصل الرابع يف حساب املناسخات

  
وصورة هذا الباب أن ميوت إنسان فال يقسم مرياثه حىت ميوت بعض ورثته ورمبا ال يقسم حىت ميوت ثالث ورابع 

  وخامس 
  األول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه بعده على مسألته ومطلوب الباب تصحيح مسألة امليت 

ولو أفرد مفرد كل مسألة حبساهبا مل يكن وافيا مبقصود املسائل فإن فرضه قسمة املسائل على حساب واحد من 



  جهة أن التركة واحدة يف غرض السؤال 
م ورثة امليت األول وكان مرياثهم فاألصل يف حساب الباب أن تنظر فإن كان ورثة امليت الثاين والثالث ومن بعده

من كل واحد على سبيل يف مرياثهم امليت األول وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم فاقسم مال امليت األول 
بني الباقني من املوتى كأنه ما خلف غريهم وإن كانوا ذكورا فبالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ 

  األنثيني مثاله 
  يت أربع إخوة وأختني مث مات أخ مث مات أخ آخر مث ماتت أخت وكل ذلك قبل قسمة التركةخلف امل

فينقسم املال لألول والثاين والثالث والرابع على أخوين وأخت بينهم على مخسة أسهم كأن كل واحد منهم ما 
  خلف إال أخوين وأختا 

ل أو ورثوا من الثاين ومل يرثوا من األول فصحح مسألة فإن كان ورثة امليت الثاين يرثون منه خالف مرياثهم من األو
كل واحد من امليتني واستخرج نصيب امليت الثاين من مسألة امليت األول والنظر فإن كان نصيبه يصح على مسألته 

  فقد صحت املسألتان مما صحت منه مسألة امليت األول مثاله 
  وخلف ابنا وبنتا امرأة ماتت وخلفت زوجا وأخوين من أم مث مات الزوج 

  فإن املسألة امليت األول تصح من ستة للزوج النصف ثالثة وألخويها الثلث سهمان 
مث مات الزوج عن ابن وبنت ومسألته من ثالثة ونصيبه من املرأة ثالثة وهي صحيحة على مسألته فاقسم مال امليت 

  وما يبقى منهم للعصبة األول على ستة سهمان ألخويها وسهمان البن زوجها وسهم لبنت زوجها 
وإن كان نصيب امليت الثاين من مسألة امليت األول ال يصح على مسألته فانظر فإن مل يوافقها جبزء فاضرب مسألة 

  امليت الثاين يف مسألة امليتاألول فما بلغ فمنه تصح املسألتان 
له من املسألة الثانية شئ أخذه مضروبا  فمن كان له من املسألة األوىل شئ أخذه مضروبا يف املسألة الثانية ومن كان

  يف نصيب مورثه عن امليت األول ومثاله 
  زوج وأخوان ألم وواحد من العصبات مث مات الزوج وخلف مخس بنني 

فمسألة امليت األول من ستة ومسألة امليت الثاين من مخسة ونصيبه من األول ثالثة فال تصح على مخسة وال توافق 
  نية وهي مخسة يف املسألة األوىل وهي ستة فيبلغ ثالثني ومنها تصح املسألتان فتضرب املسألة الثا

كان ألخوين من األول سهمان يف مخسة فيكون هلما عشرة وكان لبين الزوج من الثانية مخسة مضروبة فيما مات 
 مخسة ففي عنه الزوج وهو ثالثة يكون هلم مخسة عشر لكل واحد منهم ثالثة وكان للعصبة من األوىل سهم يف

  املسألة الثانية يكون هلما مخسة وقد متت القسمة 
وإن كان نصيب امليت الثاين من املسألة األوىل ال يصح على مسألته ولكن يوافق جبزء فاضرب وفق املسألة الثانية ال 

  وفق النصيب يف املسألة األوىل فما بلغ فمنه تصح املسألتان 
ضروبا يف وفق املسألة الثانية ومن هلمن املسألة الثانية شئ أخذه مضروبا يف ومن له من املسألة األوىل شئ أخذه م

  وفق نصيب مورثه من امليت األول 
  مثاله زوج وجد وأم وثالث إخوة ألب مث مات الزوج وخلف ستة بنني 

ستة  فمسألة امليت األول تصح من مثانية عشر ونصيب الزوج منها تسعة ومسألته من ستة والتسعة ال تصح على
ولكن يوافقها بالثلث فاضرب ثلث الستة ال ثلث التسعة وهو اثنان يف املسألة األوىل وهي مثانية عشر فتبلغ ستة 

  وثالثني فمنها تصح املسألتان 



لألم من املسألة األوىل ثالثة مضروبة يف اثنني وهو وفق الستة فيكون هلا ستة وكان للجد من األوىل ثالثة مضروبة 
  ستة ولإلخوة من األوىل ثالثة مضروبة يف اثنني فيكون هلم ستة لكل واحد منهم اثنان يف اثنني فله 

وكان لبين الزوج تسعة مضروبة يف اثنني فلهم مثانية شعر ولكل واحد من البنني من املسألة الثانية واحد مضروب 
  واحد ثالثة  يف جزء وفق نصيب مورثه من امليت األول وهي ثالثة فيكون املبلغ مثانية عشر لكل

وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال امليت األولفصحح مسألة كل واحد منهم فإن كان 
  نصيب كل واحد منهم يصح على مسألته فقد صحت املسائل كلها مما صحت منه املسألة األوىل 

وليان وإن كان يف الثالثة وفق فاضرب وإن مل يصح ومل يوافق فاضرب املسألة الثالثة فيما صحت منه املسألتان األ
  وفق املسألة فيما صح منه األوليان وهكذا فافعل بالرابع واخلامس وما زاد عليه فما بلغ منه تصح املسائل كلها 

  فإذا أردت القسمة فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكرره 
ني بعده مسألة بعد مسألة إن مل تكن سهامهم انقسمت فطريقه أن تضرب سهام ورثة امليت األول يف مسائل املتوف

  عليهم وال وافقها 
وإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فال تضربه يف تلك املسألة واضربه يف بقايا املسائل وإن وافقت سهام 

  بعضهم مسألته فاضربه يف وفق تلك املسألة فما بلغ فهو نصيبه 
  ة أو الرابعة شئ فاضربه فيما مات عنه مورثه ومن له من املسألة الثانية أو الثالث

أو يف وفقه أعين وفق النصيب مث ما بلغ فاضربه يف مسائل املتوفني بعده مسألة بعد مسألة أو يف وفقها أعين وفق 
املسألة إن كان من مجلتها ما وافق السهام فيه املسألة على الشرط املذكور يف امليت األول فما بلغ فهو نصيبه من 

  يت األول مثاله امرأة وأم وثالث أخوات متفرقاتامل
  املسألة من مخسة عشر عائال 

ماتت األم وخلفت زوجا وعما وبنتني ومها األختان من األخوات املتفرقة يف املسألة األوىل ومسألتها من اثين عشر 
  تكون تسعني  ويف يدها سهمان وافق مسألتها بالنصف فاضربه نصف مسألتها وهي ستة يف املسألة األوىل

مث ماتت األخت من األب وخلفت زوجا وأما وبنتا وأختا ألب هى واحدة األخوات يف أصل املسألة ومسألتها من 
اثين عشر وهلا من املسألة سهمان مضروبان يف وفق الثانية وهي ستة يكون اثين عشر وذلك منقسم على مسألتها 

  فصحت املسائل الثالثة من تسعني 
   ثالثة مضروبة يف ستة يكون مثانية عشر للمرأة من األوىل

  ولألخت لألم من األوىل سهمان يف ستة يكون اثين عشر وهلا أيضا من الثانية أربعة يف واحد فجميع ما هلا ستة عشر 
ولألخت من األب واألم من األوىل ستة يف ستة ومن الثانية أربعة يف واحد وواحد وهو ما خيرج من قسمته من 

  لى مسألتها فجميع ماهلا واحد وأربعون سهام الثالث ع
  ولزوج الثانية ثالثة يف واحد ولعمها سهم يف واحد

  ولزوج الثالثة ثالثة يف واحد ولبنتها ستة يف واحد وألمها سهمان يف واحد مثال آخر 
امرأة وابن وبنت وأخ من أب فمات االبن وخلف من خلف أبوه وهم أمه وأخته وعمه مث ماتت البنت وخلفت 

  زوجا وبنتا ومن خلفت مث ماتت املرأة وخلفت زوجا وأخا 
  فاملسائل األربعة كلها تصح من مائة وأربعة وأربعني على ما ذكرنا يف مراسم احلساب فال نطول بتفصيله 

  الفصل اخلامس يف قسمة التركات



  
ركة كذلك فما حناوله يف ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن فإن مل تكن الت

  الباب جيري يف تقديره قيمة التركة 
وهذا الباب كثري الفائدة وكأنه مثرة احلساب يف الفرائض فإن املفيت قد يصحح املسألة من األلف والتركة مقدار نزر 

  فكيف يفيد كالمه بيانا وحنن نذكر مثالني 
  أحدمها أن ال يكون يف التركة املخلفة كسر 

  يكون فيها كسر والثاين أن 
فإن مل يكن فيها كسر فالوجه أن تبني سهام الفريضة أوال وتعرف العدد الذى منه تصح املسألة كما متهد ذلك فيما 

سبق مث تنظر إىل التركة وتأخذ سهام كل واحد من الورثة من مجلة العدد الذى صحت املسألة منه وتضرهبا يف 
  نه املسألة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث التركة فما بلغ قسم على العدد الذى تصح م

  وال فرق بني أن يكون يف املسألة عول وبني أن ال يكون فيما عول مثال ذلك 
  أربع زوجات وثالث جدات وست أخوان ألب والتركة مخسة وستون دينارا

  أصل املسألة من اثين عشر وتعول إىل ثالثة عشر وتصح من مائة وستة ومخسني 
وجة من العدد الذى صحت فيه املسألة منه تسعة فاضرب تسعة يف التركة وهي مخسة وستون فنقول حصة كل ز

فبلغ مخسمائة ومخسة ومثانني فنقسمهما على األصل الذى منه تصح املسألة وهو مائة وستة ومخسون فيخرج ثالثة 
  دنانري وثالثة أرباع دينار فهو نصيب كل واحدة من الزوجات من مجلة التركة 

كل جدة من األصل مثانية فاضرهبا يف التركة فما بلغ فاقسمها على األصل فيخرج لكل واحدة منهن ثالثة ونصيب 
  دنانري وثلث فهو نصيب كل جدة 

فكان لكل أخت من األصل ستة عشر فاضرهبا يف التركة فما بلغ فاقسمها على األصل فيخرج لكل واحدة منهن 
  ستة دنانري وثلثان 

  يف الباب وهذه الطريقة كافية 
هذا إذا مل يكن يف التركة كسر فأما إذا كان فيها كسر فنبسط التركة حىت تصريمن جنس كسرها وذلك بأن 

  تضرب الصحيح يف خمرج كسره وتزيد عليه كسره فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحا فيقسم كما بيناه فيما تقدم 
ذلك الكسر الذى جعلناه الكل من جنسه فما فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على خمرج 

  خرج فهو نصيبه مثاله يف الصورة الىت ذكرناها 
كانت التركة مخسة وستني دينارا وثلثا فابسطها أثالثا تكون مائة وستة وتسعني دينارا فكأن التركة مائة وستة 

احد من الورثة من العدد وتسعون دينارا فاقسمها بني أربع زوجات وثالث جدات وست أخوات فما خرج لكل و
  املبسوط فاقسمه على ثالثة فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من اجلنس الذى تريد 

  وقد أكثر األصحاب يف ذكر الطرق فيه وفيما ذكرناه كفاية واهللا أعلم وأحكم
  كتاب الوصايا

  
  الوصية عبارة عن التربع جبزء من املال مضاف إىل ما بعد املوت 

  ت واجبة يف ابتداء اإلسالم فنسخ بآية املواريث وقد كان



  وهي اآلن جائزة يف الثلث ملا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم عاد سعدا وهو مريض فقال 
أوصي جبميع مايل فقال ال فقال بالشطر فقال ال فقال بالثلث فقال الناس والثلث كثري ألن تدع ورثتك أغنياء خري 

  وه الناس من أن تدعهم عالة يتكففون وج
  فأفاد احلديث املنع مع الزيادة واستحباب النقصان من الثلث إن كانت الورثة فقراء 

  مث األحب يف الصدقات التعجيل يف احلياة 
  مث سئل عليه السالم عن أفضل الصدقة فقال 

ولفالن  أن تتصدق وأنت صحيحشحيح تأمل الغىن وختشى الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا
  كذا 

فإن اختار الوصية فاألوىل املبادرة قال صلى اهللا عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتني 
  إال ووصيته مكتوبة عنده 

  هذا متهيد الكتاب ومقاصده حتصرها أبواب أربعة
  الباب األول يف أركان الوصية

  وهي أربعة 

  الركن األول املوصي

  
من كل مكلف حر ألنه تربع فال يعترب فيه إال ما يعترب يف التربعات فال تصح من اجملنون والصغري  والوصية تصح
  الذى ال مييز 

  وتصح من السفيه احملجور عليه بسبب التبذير ألن عبارته نافذة يف الطالق واألقارير 
  ويف وصية الصيب وتدبريه قوالن 

  تصرف ال يضر به يف احلال واملآل وهلا شبه بالقربات  أحدمها وهو مذهب عمر رضي اهللا عنه صحته ألنه
  والثاين ال يصح لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن وافق العطية 

  والوصية متليك فشبهه بالتصرفات أكثر 
  ويف طريقة العراق طرد القولني يف املبذر أيضا 

  أما الرقيق فكيف يوصى وال مال له
  ر أنه ال ينفذ إذ مل يكن أهال له حالة العقد ولكن لو أوصى مث عتق ومتول فاألظه

  وفيه وجه آخر أنه ينفذ إذ كانت عبارته صحيحة وقد تيسر الوفاء هبا عند احلاجة 
أما الكافر فيصح وصيته كاملسلم ولكن لو أوصى مبا هو معصية عندنا كبناء الكنائس البيع أو اخلمر واخلنزير 

  ا أليب حنيفة رمحه اهللا إلنسان ورفع البناء رددناها عندنا خالف
ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه ألن كل قرب يزار فعمارته إحياء زيارته وجيوز ذلك يف قبور مشايخ اإلسالم 

  أيضا 

  الركن الثاين املوصى له



  
  والنظر يف العبد والدابة واحلريب والقاتل واحلمل والوارث أما العبد 

  ال القبول ملك وإن كان رقيقا انصرف إىل سيده فالوصية له صحيحة فإن كان حرا ح
  ويف افتقار قبوله إىل إذن السيد خالف كما يف اهتابه 

  فإن قلنا يعترب رضاه فلو قبله السيد بنفسه ففيه خالف 
  ووجه املنع أن اللفظ تعلق بالعبد فال ينتظم قبول غريه 

  فرعان

  
  أحدمها أوصى لعبد وارثه 

  وإن كان رقيقا مل يصح ألنه يصري ذريعة إىل الوصية إىل الوارث  فإن عتق قبل موته صح قبوله
  وإن عتق بعد املوت وقبل القبول وقلنا إنه ميلك الوصية بالقبول صح وإن قلنا باملوت فال 

  وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنيب بعد املوت وقبل القبول خيرج عليه 
  هذا ما يظهر يل يف القياس

  قول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة من غري هذا التفصيل ألن وصية لوارث وأطلق األصحاب ال
  الثاين إذا أوصى ألم ولده جاز ألهنا حرة بعد موته 

  وكذا إن أوصى ملدبره إن عتق من الثلث وإال فهو وصية لعبد الوارث فال يصح 
الوارث إال إذا رق املكاتب فترجع  وإن أوصى ملكاتبة صح إذ يتصور منه االستقالل بامللك وكذا الوصية ملكاتب

  الوصية إىل الوارث فيبطل أما الدابة 
  فإذا أوصى هلا مث فسر بإرادة التمليك فهي باطلة 

وكذا إن أطلق ألن اإلطالق يقتضي التمليك وال يتصور ذلك للدابة خبالف العبد فإنه أهل ألسباب امللك وإن مل 
  لفها فصحيح وهل يفتقر إىل قبول املالك فوجهان يستقر عليه امللك وإن قال أردت صرفه يف ع

  أحدمها أنه ال يفتقر وهو اختيار أيب زيد املروزي وكأهنا وصية للدابة ولكل كبد حرى أجر
  وقال صاحب التلخيص ال بد من القبول إذ يبعد أن يوقف على عبيد اإلنسان ودوابه دون رضاه 

  ليه وجهان فإن قلنا ال بد من القبول فإذا قبل فهل يسلم إ
  أحدمها نعم ألنه ال يتعني على املالك صرفه إىل الدابة وهو اختيار القفال وكأنه جعل الدابة كالعبد 

  والثاين أنه يتعني على الوصي صرفه إىل دابته فإن مل يكن وصي فالقاضي يصرف أو يكلف املالك بعد قبوله ذلك 

  فرعان

  
  رثك أحدمها أنه لو قال خذ هذا الثوب وكفن فيه مو

قال القفال للوارث إبداله تفريعا على أن الكفن للمالك واإلضافة إىل املورث متليك له وهذا أبعد مما ذكره يف الدابة 
  وذلك أيضا بعيد بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية يف حق امليت 



  الثاين لو قال وقفت على املسجد أو أوصيت للمسجد وقال أردتتمليك املسجد فباطل 
  ردت صرفه إىل مصلحته فصحيح وإن قال أ

وإن أطلق قال الشيخ أبو علي هو باطل ألن املسجد ال ميلك كالبهيمة وهذا يف املسجد بعيد ألن العرف ينزل 
  املطلق على صرف املنافع إىل مصلحته أما احلريب 

  فتصح الوصية له كما يصح البيع منه واهلبة 
  وكذا املرتد والذمي 

الشافعي رضي اهللا عنه بطالن الوصية للحريب وعلل بانقطاع املواالة وهو ضعيف ونقل صاحب التلخيص عن نص 
  إذ ال معىن لشرط املواالة يف الوصية وإن روعيت يف اإلرث 

ولو أوصى املسلم أو الذمي لسالح أهل احلرب أو البيعة أو للكنيسة فهو فاسد ألهنا معصية خبالف الوصية حلريب 
  ية أما القاتل معني فإن اهلبة منه ليس مبعص
  ففي الوصية له ثالثة أقوال

أحدها املنع قياسا على اإلرث فإنه ملا عصى بالتوصل إىل السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه مثرته والوصية 
  أيضا مثرة املوت 

والثاين الصحة الن السبب هو التمليك دون املوت وهو اختيار من جهته فأشبه املستولدة إذا قتلت سيدها 
  ق الدين إذا قتل من عليه الدين فإهنا تعتق إذ عتقها باختيار االستيالد ومستح

  والثالث أنه إن أوصى أوال مث قتل انقطعت الوصية ألنه استعجال وإن خرج مث أوصى له جاز 
  أما املدبر إذا قتل سيده 

  فإن قلنا التدبري وصية فيخرج على األقوال 
  ملستولدة أوىل وإن قلنا إنه تعليق عتق نصفه فتشبيهه با

  فإن قلنا الوصية للقاتل باطل فهل تنفذ بإجازة الورثة فيه خالف كما يف إجازة الوصية للورثة 
  ولو أوصى لعبد القاتل كان كما لو أوصى لعبد الوارث 

  ولو أوصى لعبد وهو قاتل صح ألن مصب امللك غريه أما احلمل 
  فالوصية له صحيح بشرطني
انفصل ميتا ولو جبناية جان فال يستحق إذ كنا نعطيه حكم األحياء لتوقع مصريه إىل أحدمها أن ينفصل حيا فلو 

  احلياة 
  الثاين أن يكون موجودا حالة الوصية وذلك بأن ينفصل ألقل من ستة أشهر من وقت الوصية 

  فإن انفصل ألكثر من أربع سنني فلم يستحق 
  يستحق ألن الطريان ظاهر  وإن كان ملا بينهما نظر إن كان للمرأة زوج يغشاها مل

  وإن مل يكن زوج فوجهان 
  ووجه االستحقاق أن تقدير الوطء بالشبهة بعيد والزنا فال نقدره حتسنا للظن باملسلم 

أما إذا صرح بالوصية حبمل سيكون فالظاهر املنع ألنه ال متعلق لالستحقاق يف احلال وبه قطع العراقيون خبالف 
  الوصية حبمل سيكون

  إسحاق املروزي جيوز كالوصية باحلمل املنتظر  وقال أبو



  ويتأيد جبواز الوقف على ولد الولد أما الوارث 
  فالوصية له باطلة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ال وصية لوارث 
ونعين به إذا رده بقية الورثة فإن أجازوا وقلنا إجازة الورثة تنفيذ ال ابتداء عطية ففي صحة هذه الوصية باإلجازة 

  كذا الوصية للقاتل قوالن و
  أحدمها ال للنهي املطلق والثاين ينفذ والنهي منزل على خالف مراد الورثة

  وروى ابن عباس أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ال جتوز لوارث وصية إال أن يشاء الورثة 

  فروع ستة

  األول إذا أوصى لكل واحد مبقدار حصته فهو لغو ال فائدة ال 
  عني على مقدار حصته ففي احلاجة إىل اإلجازة وجهان فأما إذا خصصه ب

  أحدمها ال إذ ال وصية بزيادة مال 
  والثاين وهو األصح أنه حيتاج ألن يف أعيان األموال أغراضا 

  وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسان تنفذ عندنا وصيته خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
   الثاين إذا وقف على كل واحد قدر حصته

  فإن قلنا الوصية للوارث أصال باطل وال يتأثر باإلجازة فأصل الوقف باطل 
  وإن قلنا ينفذ باإلجازة فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث وليس له إبطال الثلث فإنه مل خيصص بعض الورثة به 

  ومن وقف عليه ال ميكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول خصصين فإن التخصيص يستدعي تعددا
  فهم هذا إذا كان الوارث واحدا فليقس عليه العدد أيضا  ويظهر

  الثالث إذا أوصى بالثلث ألجنيب ووارث فرد ما للوارث فلألجنيب سدس املال ألنه أوصى هلما على صيغة التشريك 
  خبالف ما إذا أوصى للوارث بالثلث مث أوصى لألجنيب بالثلث فإنه إن رد ما للوارث سلم الثلث لألجنيب 

  بو حنيفة رمحه اهللا يسلم الثلث لألجنيب يف الصورتني وقال أ
  الرابع أوصى لألجنيب بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ما البنه 

  سلم الثلث لألجنيب إذ ال مدخل إلجازة الورثة يف قدر الثلث 
  وعن القفال وجه أنه يسلم لألجنيب ثلث الثلث ألن ثلثه شائع يف األثالث وهو مزيف 

مس لو أوصى لألجنيب بالثلث ولبعض الورثة بالكل وأجبزت الوصايا فلألجنيب الثلث كامال ال يزامحه الوارث اخلا
  والثلثان للوارث املوصى به هكذا حكي عن ابن سريج 

وال يبعد أن يقال إن الوارث يزاحم يف الثلث بكونه موصى له ال بكوهنوارثا كما لو أوصى ألجنيب بالكل وألجنيب 
  ثلث إذ ال يسلم الثلث لصاحب الثلث بل يزامحه فيه آخر بال

  السادس أوصى ألجنيب بالنصف وألحد ابنيه بالنصف وأجيز الكل 
سئل القفال عنه ببخارى فأجاب بأن األجنيب يفوز بالنصف واالبن بالنصف فنقل له عن ابن سريج أن لألجنيب 

لذى ليس مبوصى له قال القفال فتأملت حىت النصف ولالبن املوصى له ربعا وسدسا يبقى نصف سدس لالبن ا



خرجت وجهه بالبناء على الوجهني يف مسألة وهي أنه لو أوصى ألحد ابنيه بالنصف وأجيز شاطر يف النصف الثاين 
  ألنه التركة 

  ولو أوصى له بالثلثني فهل يشاطر يف الثلث الباقي وجهان 
مل يكن والتركة هو الباقي فكان كما لو أوصى بالثلثني أحدمها نعم كالصورة األوىل ألن ما أخذ بالوصية كأنه 

  ألجنيب وأجيز 
والثاين ال ألن املفهوم من الوصية له بالثلثني التخصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه فكأنه 

  قال ال تنازعوه يف ثلثي الدار ليكون له النصف باإلرث والباقي بالوصية 
ابن سريج فإن األجنيب املوصى له بالنصف سلم له الثلث من رأس املال من غري حاجة إىل فعلى هذا يستقيم مذهب 

  إجازة 
بقي الثلثان التوريث يقتضي لالبن املوصى له الثلث وقد أوصى له بالنصففخصص مبزيد فانقطع حقه عن السدس 

  الباقي وبقي السدس خالصا لالبن الذى مل يوص له 
سا وقد أجازاه فيكون نصيب االبن الذى مل يوص له يف ذلك إجازة نصف السدس إال أن األجنيب بعد يطلب سد

فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس ويبقى له نصف سدس ويأخذ النصف اآلخر من نصيب االبن املوصى له 
  فيكمل له النصف وينقص نصيب املوصى له بنصف سدس 

ي سدس مشترك بني االبنني وقد أجازاه لألجنيب فيصح منه وإن فرعنا على أنه يشاطر املوصى له يف الباقي فالباق
  جواب القفال 

  الركن الثالث يف املوصى به

  
  وال يشترط فيه أن يكون ماال فيصح الوصية بالزبل والكلب واخلمر احملرمة 

  وال كونه معلوما فيصح الوصية باجملهول 
  حلمل وهو جمهول وغري مقدور عليه وال كونه مقدورا على تسليمه فيصح الوصية باآلبق واملغصوب وا

وال كونه معينا فتصح الوصية بأحد العبدين واألظهر أنه ال يصح الوصية ألحد الشخصني فال حيتمل ذلك يف 
  املوصى له وإن احتمل يف املوصى به وقد ذكرناه نظريه يف الوقف 

  نعم يشترط أربعة أمور 
  ازت الوصية ألهنا كاملوجود شرعا يف املعاوضة األول أن يكون موجودا فإن كان مفقودا كاملنافع ج
  ويف الوصية باحلمل الذى سيوجد وجهان مشهوران 

  أحدمها املنع إذ ال متعلق للوصية فكان كالوصية للحمل الذى سيكون فإنه ممنوع على األظهر 
  والثاين اجلواز كما يف املنافع 

  ويف الثمار الذى ستحدث طريقان
  تكرر وجودها يف العادة منهم من أحلق باملنافع ل

  ومنهم من أحلقها باحلمل الثاين أن يكون خمصوصا باملوصي 
  فلو أوصى مبال الغري فسد وإن ملكه بعد ذلك لبطالن اإلضافة يف احلال الثالث أن يكون منتفعا به 



  فال جتوز الوصية بالكلب الذى ال ينتفع به وال باخلمر املستحقة اإلراقة الىت اختذت للخمرية 
  وتصح الوصية باجلرو إذ مصريه إىل االنتفاع 

  ويف هبة الكلب وجهان 
  أحدمها اجلواز كالوصية وكأن احملرم أخذ مثنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  الكلب خبيث وخبيث مثنه
  والثاين املنع ألن الوصية يف حكم خالفه يضاهى اإلرث خبالف اهلبة 

  الوصية ألنه ال ينتفع املوصى له به نعم جيرى اإلرث يف حد القذف والقصاص دون 

  فروع

  
  األول من ال كلب له إذا أوصى بكلب ال يصح ألنا حنتاج إىل شرائه وهو غري ممكن 

  وإن كان له كالب ففي كيفية خروجه من الثلث خالف 
   قال الشيخ أبو علي إن ملك شيئا آخر ولو دانقا يصح الوصية ألنه خري من كل الكالب إذ ال قيمة للكلب

  وقال العراقيون ال ينفذ إال يف ثلث الكالب وكأنه كل ماله إذ ال ميكن نسبتهإىل سائر األموال 
  مث إذا مل يكن له إال كالب وأوصى بالكلب فثالثة أوجه 

  أحدها أنه ينظر إىل العدد فإن ملك ثالثة كالب نفذت وصيته بواحدة 
  ومنهم من قدر قيمة الكلب 
  املنفعة فإنه منتفع به ومنه من قدر الثلث بتقدير 

  وإذا كان له مخر وكلب وطبل هلو فأوصى بواحد فال ميكن إال تقدير القيمة إذ ال مناسبة يف العدد واملنفعة 
  الثاين إذا أوصى بطبل هلو وكان يصلح للحرب بأدىن تغيري مع بقاء اسم الطبل صحت الوصية

منه الرضاض إال إذا كان من ذهب أو عود أو شئ نفيس ولو كان ال ينتفع به إال برضاضه ال يصح ألنه ال يقصد 
  فيصح ألنه املقصود 

  ولو قال أوصيت برضاض هذا الطبل صح وتقديره أنه له بعد الكسر 
  والوصية تقبل التعليق خبالف البيع 

  الشرط الرابع أن ال يكون املوصى به زائدا على الثلث لقصة سعد

  
لوصية بالزيادة باطلة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن الزيادة للمسلمني وال فإن زاد على الثلث ومل يكن له وارث فا

  جميز له 
  نعم لو رأى القاضي مصلحة يف تلك اجلهة جاز له تقريرها فيها 

  وإن كان له وارث ففي بطالن الوصية من أصلها قوالن كما يف أصل الوصية للوارث 
  بتداء عطية تفتقر إىل القبض والقبول فإن قلنا إهنا باطلة فاإلجازة إن فرضت فهي ا

  وهل ينفذ بلفظ اإلجازة فيه وجهان 



  أحدمها ال ألنه ينبين على تقرير ما سبق وال ثبات ملا سبق 
  والثاين أنه يصح ومعناه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله 

  وعلى هذا إذا كان الوصية عتقا كان الوالء للوارث
  يتقيد والوالء للمورث وإن قلنا إهنا صحيحة فاإلجازة 

  وكل تربع منجز يف مرض املوت فهو أيضا حمسوب من الثلث 
  وكذا إذا وهب يف الصحة ولكن أقبض يف املرض 
  وهذا يستدعي بيان ثالثة أمور األول مرض املوت 

وهو كل مرض خموف يستعد اإلنسان بسببه ملا بعد املوت كالطاعون والقولنج وذات اجلنب والرعاف الدائم 
اإلسهال املتواتر وقيام الدم والسل يف انتهائه والفاجل احلادث يف ابتدائه واحلمى املطبقة ألن هذه األمراض يظهر و

  معها خوف املوت 
أما السل يف ابتدائه والفاجل يف انتهائه واجلرب ووجع الضرس والصداع اليسري ومحى يوم ويومني فكل ذلك ليس 

  مبخوف 
  ا عليه يف التصرف فيما يزيد على الثلث وتوقفنا يف تربعاته فإذا هجم املرض املخوف حجرن
  فإن زال نفذناه وتبينا صحته

  وإن كان غري خموف كوجع الضرس وآخر الفاجل فالتصرف نافذ 
  وإن مات عند ذلك فجأة أو بسب آخر ال بذلك السبب فال ميتنع به التربعات املنجزة 

إذا دام صار خموفا وابتداؤه مشكل فال حيجر عليه فإن دام ومات  فأما محى يوم ويومني وإسهال يوم ويومني فهو
  تبينا فساد التصرف إذ بان أن األول كان خموفا 

  وما أشكل من ذلك يتعرف من طبيبني مسلمني ال من أهل الذمة 
ارى أو فأما إذا كان يف الصف وقد التحم الفريقان أو كان يف البحر وقد متوج أو يف أسر كفار عادهتم قتل األس

قدم للقتل يف قطع الطريق أو الرجم للزنا أو ظهر الطاعون يف بلد ولكن بعد مل يظهر يف بدنه شئ ففي تربعه يف هذه 
  األحوال قوالن 

  أحدمها أنه كاملريض املخوف ألنه سبب ظاهر يف االستعداد ملا بعد املوت 
  لبدن لألسباب والثاين أنه كالصحيح إذ ال ميس بدنه شئ وال ضبط ملا قبل تغري ا

  أما إذا قدم للقصاص فاملنصوص أنه ال تعترب عطيته من الثلث ما مل خيرج
  وقال أبو إسحاق املروزي هو كاألسري وقع يف يد قوم عادهتم القتل 

  وفهم من فرق بأن املسلم الغالب عليه الرمحة والعفو يف القصاص 
  الطلق فهو خموف وأما احلامل فليس مبخوف قبل أن يضرهبا الطلق فإن ضرهبا 

  ومنهم من قال ال ألن السالمة منه أكثر األمر الثاين حد التربع 
  وهو إزالة امللك عن مال جمانا من غري وجوب 

  فالعتق والصدقات تربع 
  والزكاة والكفارة الواجبة واحلج الواجب ليس بتربع فما أوصى به هلا فهو من رأس املال 

   وجوب وكذا قضاء الديون ألن ذلك يستند إىل



  فرعان

  
  أحدمها إذا باع بثمن املثل نفذ وإن كان من الوارث

  وكذلك إذا قضى دين بعض الغرماء مل يكن للباقي املنع 
  وخالف أبو حنيفة رمحه اهللا فيه ويف البيع من الوارث 

  أما إذا كان يف البيع حماباة فقدر احملاباة حكمه حكم التربعات 
  هر املثل فالزيادة تربع حمسوب من الثلث وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من م

الثاين إذا نكحت املرأة بأقل من مهر املثل مل حيسب من الثلث ألهنا مل تنزل إال عن البضع والبضع ليس مبال لو أجر 
  عبيده ودوابه مع احملاباة فهو تربع ألنه مال 

  ولو أجر نفسه وحاىب فيه وجهان 
  نفعته مال أحدمها أنه تربع كمنافع العبيد فإن م

والثاين ال ألنه ال يعد ماال يطمع فيه الوارث فيشبه بضع املرأة من هذا الوجه وكان ذلك يعد امتناعا عن االكتساب 
  ال تفويتا األمر الثالث يف كيفية االحتساب من الثلث 

  ووجهه أنه إن كانت التربعات كلها منجزة يف املرض فيقدم األول فاألول 
  لثاين عتقا قدمت اهلبة ألنه استوىف الثلث هبا فسقط العتق بعدهفإن كان األول هبة وا

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إهنما يتساويان إذ هلذا قوة العتق ولذاك قوة التقدم 
  أما إذا كانت متساوية فإن كان الكل هبة وحماباة فتوزع عليهم الثلث على نسبة أقدارها 

يوزع حذارا من التشقيص خبالف اهلبة وملا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم وإن كان الكل عتقا أقرع بني العبيد ومل 
  أقرع بني ستة أعبد أعنقهم مريض وجزاهم ثالثة أجزاء فأرق أربعا وأعتق اثنني 

  وإن اجتمع اهلبة والعتق يف حالة واحدة بقول وكيل أو بإضافة الكل إىل ما بعد املوت ففي تقدمي العتق قوالن 
  وي يف وقت االستحقاقأحدمها ال للتسا

  والثاين نعم ألن العتق يزحم ملك الغري بالسراية 
  ويف إحلاق الكتابة بالعتق يف استحقاق تقدميها على احملاباة خالف 

أما إذا أضيف الكل إىل ما بعد املوت فال ينظر إىل ما تقدم يف بعض الوصايا ألن وقت اللزوم واحد يف الكل وإمنا 
  لعتق على غريه يبقى النظر يف تقدمي ا

  ولو أوصى بعتق عبد وعلق عتق آخر على املوت فال تقدمي ألحدمها حبال 

  فروع

  
األول إذا كان له عبدان غامن وسامل فقال لغامن إن أعتقتك فسامل حر مث أعتق غامنا والثلث ال يفي إال بأحدمها يعتق 

ن يعتق دون عتق عامن ويكون ذلك حتصيال غامن وال يقرع بينهما إذ رمبا خترج القرعة على سامل فيؤدي إىل أ
  للمسبب دون السبب وهو حمال 



أما إذا كان له سوى غامن عبدان فعلق عتقهما بعتق غامن ووىف الثلث بغامن وبأحدمها عتق غامن وأقرع بينهما فمن 
  خرجت قرعته عتق 

  م مخسون الثاين إذا ملك جارية حامال وجمموع ماله ثلثمائة والولد من اجلملة مائة واأل
فقال إن أعتقت نصف احلمل فاألم حرة مث أعتق نصف احلمل عتقخمسون وبقي لنا مخسون إىل متام الثلث مردد 

  بني النصف اآلخر من الولد بالسراية أو األم بالتعليق فيقرع بينهما فإن خرجت على الولد عتق كله ورق األم 
الولد رقيقا مع عتق كل األم والولد يف حكم عضو من وإن خرج على األم ال ميكن إعتاق كلها إذا يبقى بعض 

أعضائها ال يقبل عتقه االنفصال عن عتقها فيعتق بقدر مخسني منها على نسبة واحدة وحيكم بعتق نصف األم وهو 
  مخس وعشرون ليقتضي ذلك عتق نصف الولد وهو مخسون 

ر مخس وعشرين فيعتق إذا من األم ولكن خيص النصف احلر منه النصف فيبقى للنصف الرقيق النصف وهو قد
  نصفها ومن الولد ثالثة أرباعه نصف باملباشرة وربع بسراية عتق األم 

الثالث إذا أوصى بعبد إلنسان وهو ثلث ماله وثلثا ماله غائب فال نسلم العبد إذ املال رمبا يتلف فيكون العبد كل 
  املال 

  وهل يسلم ثلث العبد ليتسلط عليه فيه وجهان 
  ا نعم ألنه أقل أحوالهأحدمه

والثاين ال فإن حق الشرع أن ال يتسلط املوصى له على شئ إال ويتسلط الوارث على مثليه وهاهنا ليس ميكن 
  تسليط الوارث على الثلثني من العبد فإنه رمبا يسلم للموصى له 

لعبد مثلثا بينهم مل يكن هلما ذلك فإن استبهم خرب املال الغائب وتواطئا على إشاعة الوصية يف مجيع املال حىت يصري ا
  ألنه نقل الوصية من عني إىل غريه 
  وقال مالك جيوز ذلك للمصلحة 

ولو أعتق عبدا وهو ثلث ماله أو دبره وثلثا ماله غائب ففي تنفيذ العتق يف ثلث العبد اخلالف الذى ذكرناه بعينه يف 
  الوصية 

  الركن الرابع الصيغة

  
  وهو اإلجياب والقبول 

  اإلجياب فقوله أوصيت له أو أعطوه أو جعلت هذا له أو ملكته بعد املوت أما 
  ولو قال عينت هذا له فكناية والوصية تنعقد هبا عند النية فإنه إذا قبل التعليق باإلغرار فبأن يقبل الكناية أوىل 

  ضاء ملك ناجز ولو قال وهبت هذا منه ونوى الوصية ففي كونه كناية وجهان ووجه املنع أنه صريح يف اقت
  ولو قال هذا لفالن مث قال أردت الوصية مل يقبل ألنه صيغة إقرار إال أن يقول هذا من مايل لفالن 

  أما القبول فال بد منه ولكن بعد املوت فال أثر لقبوله ورده قبل موت املوصى 
  ن الشفعة وإن مات املوصى له قبل القبول قام وارثه مقامه ألنه حق التملك فهو باإلرث أوىل م

  وإن قبل املوصى له مث رده قبل القبض ففي نفوذ رده وجهان 
  أحدمها ال إذ مت ملكه بالقبول بعد املوت



  والثاين نعم ألنه ملك بغري عوض فيتطرق الرد إليه 
  هذا إذا أوصى ملعينني أما إذا أوصى للفقراء أو جلهة عامة لزم باملوت إذ ال يتصور شرط القبول فيه 

  ول الشافعي رضي اهللا عنه يف وقت حصول امللك على ثالثة أقوال مث اختلف ق
  األول أنه حيصل باملوت ألنه أضاف إىل املوت 

  والثاين بالقبول إذ يبعد أن يدخل الشئ يف ملكه قهرا 
  والثالث وهو األصح أنه موقوف فإن قبل تبني حصوله باملوت وإن رد تبني أنه مل حيصل من أصله 

  ه حيصل بالقبول فهو قبل القبول ملك الوارث أو ملك امليت فيه وجهان فإن فرعنا على أن
  ومنشأ التردد أن يف إضافته إىل كل واحد منهما نوع استحالة إذ ال ملك مليت وال مرياث إال بعد الوصية 

  ويتفرع على األقوال مسائل مخسة

  
ل الوصية إال إذا فرعنا على أن امللك األوىل إذا حدثت زيادة قبل القبول فهي للموصى له على كل قول إن قب

  حيصل بالقبول ففيه وجهان 
  أحدمها أنه له نظرا إىل القرار 

  والثاين ال إذ حدث قبل قبوله وملكه 
وعلى هذا إن قلنا إن امللك للميت فتقضى منه الديون وإن قلنا للوارث فال إذ الصحيح أن وثيقة الدين ال يتعدى 

  إىل الزيادة كوثيقة الرهن 
أما إذا رد فالزيادة من التركة بكل حال إال إذا فرعنا على أن امللك حيصل باملوت ففيه وجهان أحدمها أنه يتبع 

  األصل يف الرد 
  والثاين أنه يبقى على ملك املوصى له ألنه حصل على ملكه فهو كزيادة املبيع 

إن قبل عل كل قول وعلى الوارث إن رد على  الثانية النفقة واملؤن وزكاة الفطر بني املوت والقبول على املوصى له
  كل قول 

وال يعود الوجه املذكور يف الزيادات وإن كان حيتمل أن يقال الغرم يف مقابلة الغنم ولكن إدخال شئ يف امللك قهرا 
  أهون من إلزام مؤنة قهرا 

  فرع

  
  اخلالص فلريد مهما توقف يف القبول والرد مع احلاجة إىل النفقة كلف النفقة قهرا فإن أراد

  وإن مل يكن إىل النفقة حاجة ولكن أراد الوارث أن يستقر األمر معه فيطالب بالقبول أو الرد 
  فإن توقف حكم عليه بالرد ألجل املصلحة فيقال إما أن تقبل أو حنكم عليك بالرد إن توقفت 

  الثالثة إذا كان املوصى به زوجة املوصى له 
  فإن قبل انفسخ النكاح 

  نا الوقف كان بطريق التبني من وقت املوت وإن رأي



وإن رد مل ينفسخ إال إذا فرعنا على أنه ميلك باملوت فيفسخ وإن كان امللك ضعيفا ألن ملك اليمني يضاد ملك 
  النكاح 

  وإن كانت زوجة الوارث 
  وارث ففيه وجهان فإن قبل املوصى له مل ينفسخ نكاحه إال إذا فرعنا على أنه ميلك بالقبول وأنه قبل القبول لل

  ووجه بقاء النكاح ضعف امللك مع أن االختيار إىل غريه خبالف املوصى له فإن االختيار إليه 
  وإن رد فينفسخ النكاح وهل يستند إىل حالة املوت فيه خالف منشؤه ضعف ذلك امللك

وال كتخريج انفساخ نكاح ولو كان املوصى به قريبا للموصى له أو الوارث قرابة يعتق بامللك فتخرجيه على األق
  الزوجة 

الرابعة إذا أوصى بأمة لزوجها احلر وولدت قبل القبول بعد املوت قال الشافعي رضي اهللا عنه عتق األوالد ومل تكن 
  أمهم أم ولد له 

  هذا نقل املزين وهو خطأ إذ ال وجه للفرق بني األم والولد على كل قول أثبتنا امللك أو نفينا أو توقفنا 
قال بعد ذلك ولو مات املوصى له فقبل الوارث عتق األوالد وهو صحيح خيرج على قولنا حيصل امللك باملوت نعم 

  للموصى له وعلى قول الوقف أيضا 
  اخلامسة أوصى له بولده فمات فقبل وارثه 

  فعتقه يبىن على أن امللك مباذا حيصل 
  ه قبل موته فإن قلنا باملوت أو قلنا بالوقف تبني العتق على املوصى ل

  وإن قلنا بالقبول ففي قبول الوارث وجهان 
  أحدمها أنه يترتب على قبوله كقبول املورث

  والثاين أنا نسنده إىل ألطف حني قبل موت املوصى له 
  فعلى هذا هو تركة يقضى منه الديون ونتبني عتقه 

  ل إذ ملكه وإن قدر ال قرار له وإن قلنا يترتب على القبول فال يعتق ألن امليت ال يعتق القريب عليه حبا
  نعم هل تقضى الديون مما قبله الوارث فيه وجهان 

  أحدمها أنه ال يقضى إذ مل ميلكه امليت وإمنا ورث هذا حق التمليك ابتداء 
  وذكر هذا الوجه يف الصيد املتعلق بشبكة نصبها قبل موته ولكنه أبعد فيه 

  قدر حصول امللك للميت خمتطفا مث نقدر انتقاله إىل الوارث تلقيا منه والوجه الثاين أنه يقضى منه الديون وكأنا ن

  التفريع

  
إذا قلنا يعتق الولد بقبول الوارث فال يرث ألن القابل إن كان أخا يصري حمجوبا به فيسقط حقه عن القبول فيمتنع 

  العتق فيؤدي توريثه إىل منع توريثه فهو دور فقهي
  ع كمال حقه يف القبول ال يبقى له إال قبول النصف وإن كان له ابن آخر فشركته متن

ومن نصفه حر ال يرث وال ميكن أن يقبل نصيب نفسه ألن صحة قبوله موقوف على توريثه وتوريثه موقوف على 
  صحة قبوله فيتمانعان



  الباب الثاين يف أحكام الوصية الصحيحة
  والنظر يف أقسام 

  القسم األول يف األحكام اللفظية

  ن وفيه فصال

  الفصل األول فيما يتعلق باملوصى به

  
  والكالم يف أطراف 

  الطرف األول يف احلمل

  
  والوصية باحلمل صحيحة بشرط أن يكون موجودا حالة الوصية 

  ويعرف تاريخ ذلك يف احليوانات من أهل اخلربة فإهنا خمتلفة 
يتبني فساد الوصية خبالف ما إذا أوصى فإن انفصل محل اجلارية ميتا جبناية جان صرف األرش إىل املوصى له ومل 

حلمل فانفصل ميتا جبنابة جان ال يصرف إىل ورثته ألن كونه مالكا يستدعي حياة مستقرة وكونه مملوكا ال يستدعي 
  إال التقوم وقد يقوم باألرش

  ولو أوصى جبارية دون محلها جاز 
  ولو أطلق الوصية ففي اندراج احلمل حتت مطلق اللفظ تردد 

  لنا يندرج مل تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت املوصي ألنه زيادة يف املوصى به فإن ق

  الطرف الثاين

  إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل هلو وحرب 
  نزل على طبل احلرب تصحيحا له 

  وإذا أوصى بعود من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء فوجهان 
  يفهم منه إال عود اللهو  أحدمها أنه فاسد ألنه ال

  والثاين أنه يعطى عود البناء أو القوس ألنه يسمى عودا فيتكلف تصحيحه كما يف الطبل 
  أما إذا مل يكن عنده إال عود القوس أو البناء أعطي ذلك ألنه متعني 

  الثالث إذا أوصى بقوس



  
  وهو قوس البندق  محل على القوس الذي يرمي منه النبل والنشاب دون قوس الندف واجلالهق

  ويدخل حتته احلسبان فإنه يرمى منه الناوك وهو نشاب 
  وهل يعطى الوتر مع القوس فيه وجهان 

  فإن قال أعطوه قوسا من قسي ومل يكن عنده إال قوس ندف أعطى ألنه تعني 
  وإن كان عنده قوس ندف وحالهق أعطى اجلالهق ألنه أسبق إىل الفهم 

  ه شاةالطرف الرابع إذا قال أعطو

  
  جاز أن يدفع إليه الكبري والصغري والظأن واملعز ألن االسم شامل 

  وقال الصيدالين ال يعطى السخلة وقال أراد الشافعي رضي اهللا عنهبالصغري اجلذعة 
  واملنصوص أنه ال يعطى الكبش 

  صغريه شويهة ومنهم من قال يعطى ألن الشاة اسم جنس كاإلنسان والتاء فيه ليس للتأنيث وأصله الشاهة وت
  ولو قال أعطوه بقرة مل يعط ثورا 
  ولو قال أعطوه مجال مل يعط ناقة 

  ولو قال أعطوه بعريا فاملنصوص أنه ال يعطى ناقة 
  ومن أصحابنا من قال يعطى ألن البعري كاإلنسان للرجال والنساء 

  ولو قال أعطوه رأسا من اإلبل أو الغنم أو البقر جاز الذكر واألنثى 
  أعطوه كلبا أو محارا مل يعط الكلبة واحلمارة فإن األنثى مميزةفيهما بالتاء  فإن قال

  ولو قال أعطوه دابة فاملنصوص أنه يعطى من اخليل أو البغال أو احلمري وال يعطى من اإلبل قطعا 
  قال بعض األصحاب أطلق الشافعي رضي اهللا عنه ذلك على لغة مغر ويف غريه ال يفهم منه إال الفرس 

  نهم من قال الوضع األصلي أوىل باملراعاة من العرف اخلاص املخصص وم
  ولو قال أعطوه دابة ليقاتل عليه مل يعط إال الفرس 

  فإن قال ليحمل عليه مل يعط إال بغال أو محارا 
  ولو قال لينتفع بنسله مل يعط إال فرسا أو محارا 

  اخلامس يف العبد

  
  عطى السليم واملعيب والصغري والكبري والذكر واألنثى واخلنثىفإن قال أعطوه رأسا من رقيقي جاز أن ي

  وإن مل يكن عند موته إال رقيق واحد تعني ذلك الواحد 
  فإن مات أرقاؤه او قتلوه قبل موته انفسخت الوصية 

قل إىل وإن قتلوا بعد موته خيري الوارث يف صرف قيمة واحد إليه ألن حقه املتأكد أو ملكه متعلق به بعد موته فينت
  القيمة 



  فلو قتل كلهم إال واحدا مل يتعني ذلك الواحد بل خيري الوارث بني تسليمه وتسليم قيمة واحد 
  وفيه وجه أنه يتعني ذلك الواحد حذرا من العدول إىل القيمة مع اإلمكان 

  وإن قال أعتقوه عين عبدا جاز املعيب والسليم 
  ن الشرع عادة يف العتق ال يف اهلبة والوصية فينزل على عرف الشرعوفيه وجه أنه ينزل على ما جيزئ يف الكفارة أل

  فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب فأقله ثالثة إن وىف الثلث به فإن مل يف إال باثنني اقتصر عليه 
  فإن وىف باثنني وبعض الثالث فوجهان 

  أحدمها االقتصار على اثنني ألن البعض ليس رقبة 
  نه أقرب إىل مقصود املوصي والثاين أنه يشتري الفضل أل

  وعلى هذا لو وجدنا نفيسني أو خسيسني وشقصا فأيهما أوىل فيه وجهان 
  أحدمها النفيس أوىل لقوله عليه السالم 

  ملا سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها مثنا وأنفسها عند أهلها
قبة أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من والثاين الزيادة يف عدد الرقبة أوىل لقوله صلى اهللا عليه وسلم من أعتق ر

  النار 
  ولو قال أعتقوا عبدا من عبيدي وله خنثى حكم بكونه رجال ففي إعتاقه وجهان 

  ووجه املنع أن اسم البعد مطلقا ال ينصرف إليه 
  ولو قال أعتقوا أحد رقيقي وفيهم خنثى مشكل 

  نثى املكشل روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه أنه ال جيوز اخل
  وروى املزين أنه جيوز 

  واختلف األصحاب واألوىل ما قاله املزين 

  الفصل الثاين فيما يتعلق باملوصى له

  
  وله أطراف 

  الطرف األول إذا قال أعطوا محل فالنة كذا فأتت بولدين

  
  صرف إليهما بالسوية وإن كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثى 

  فالكل للحي ولو خرج أحدمها حيا واآلخر ميتا 
  وفيه وجه آخر أن له النصف ونصف امليت يعود إىل الورثة وهو ضعيف 

  ولو قال إن كان محلها غالما فأعطوه كذا فولدت غالمني مل يستحقا شيئا فإن الصيغة للتوحيد يف النكرة 
  وكذا إن جاءت بغالم وجارية 

  أعطي الغالم ولو قال إن كان يف بطنها غالم فأعطوه كذا فجاءت بغالم وجارية 
  وإن جاءت بغالمني فأيهما يعطى فيه ثالث أقوال 



  أحدها أنه يصرف الوارث إىل أيهما شاء وله خيار التعيني فإن رأيه يصلح للترجيح
  والثاين يوزع عليهما لتساويهما 

  والثالث أنه موقوف بينهما إىل أن يبلغا ويصطلحا 
  ف ذكرنا نظريه يف الوقف ولو قال أوصيت ألحد هذين الشخصني ففي صحتها خال

  فإن صح ومات قبل التعيني خرج على األوجه الثالثة 

  الطرف الثاين إذا أوصى جلريانه

  
  صرف إىل أربعني دارا من كل جانب ملا روى أبو هريرة أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 

  حق اجلوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وأشار ميينا ومشاال وقداما وخلفا 
  أوصى لقراء القرآن صرف إىل من حيفظ مجيع القرآنولو 

  وهل يصرف إىل من يقرأ وال حيفظ عن ظهر القلب فيه وجهان 
  أحدمها نعم للعموم 

  والثاين ال إذ العرف خيصص باحلفاظ 
  ولو أوصى للعلماء صرف إىل العلماء بعلوم الشرع دون األطباء واملنجمني واملعربين واألدباء ألن العرف خيصص 

  ال يصرف إىل من يسمع األحاديث فقط وال علم له بطرق احلديث و
  ولو أوصى لأليتام مل يدخل فيه من له أب وال بالغ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يتم بعد البلوغ ويف الغين وجهان 
  جهان وإن أوصى لألرامل دخل فيه من ال زوج هلا من النساء وهل يدخل فيه من ال زوجة له من الرجال فيه و

  أحدمها ال للعرف
  والثاين نعم للوضع إذ قد يسمى الرجل أرمل 

  ** فمن حلاجة هذا األرمل الذكر ** كل األرامل قد قضت حاجته ** قال الشاعر 
  وهل يدخل الغين فيه وجهان كما يف اليتيم 

  ولو أوصى للشيوخ أعطي من جاوز األربعني 
  وغ إىل الثالثني وإن أوصى للفتيان والشبان أعطي من جاوز البل

  وإن أوصى للصبيان والغلمان صرف إىل من مل يبلغ اتباعا للعرف يف هذه األلفاظ 

  الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء

  
  جاز أن يصرف إىل املساكني 

  وللمساكني جاز أن يصرف إىل الفقراء ألن كال االمسني يطلق على الفريقني 
  ما وإن قال للفقراء واملساكني مجع بينه

  وإن أوصى لسبيل اهللا فهو للغزاة أو للرقاب



  وإن أوصى للرقاب فهو للمكاتبني 
  مث ال أقل من استيعاب ثالثة من كل نفر وال جيب التسوية بني الثالثة 

  ولو أوصى لثالثة معنني جيب التسويه بينهم 
  ولو أوصى لزيد وللفقراء قال الشافعي رضي اهللا عنه القياس أنه كأحدهم 

  من قال معناه أنه لو أعطى مخسة من املساكني فيعطيه السدس أو أعطى ستة فيعطيه السبع ليكون كأحدهم فمنهم 
  ومنهم من قال يكفيه أن يعطيه أقل ما يتمول إذ ما من أحد إال وله أن يعطيه أقل ما يتمول 

  يقتضي له الربع ومنهم من قال يعطيه الربع ألن أقل عدد املساكني الثالثة فالقصر عليه وعلى ثالثة 
  ومنهم من قال يصرف إليه النصف وإىل الفقراء النصف ألنه قابله هبم

  ولو قال لزيد دينار وللفقراء ثالثة مل يعط زيدا شيئا آخر وإن كان فقريا ألنه قطع اخلرية بتنصيصه 
  أما إذا أوصى للعلويني واهلامشيني أو بىن طيء وباجلملة قبيلة عظيمة ففي الصحة قوالن 

  حدمها نعم مث أقل األمر أن يعطي ثالثة كما للفقراء أ
  والثاين ال إذ هم حمصورون وال ميكن استيعاهبم وال عرف للشرع يف ختصيصهم بثالثة خبالف الفقراء 

  الطرف الرابع لو أوصى لزيد وجلربيل

  
  كان لزيد النصف ويبطل الباقي 

  ولو قال لزيد وللريح أو للرياح فوجهان 
  النصف كما سبق يف جربيل أحدمها أنه له

  والثاين له الكل إذ اإلضافة إىل الرياح لغو 
  وإن أوصى لزيد وهللا تعاىل فوجهان 

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه { أحدمها له الكل وكان ذكر اهللا تعاىل تأكيدا لقربته كقوله تعاىل 
  } وللرسول ولذي القرىب 

  قراء ألن عامة ما جيب هللا تعاىل يصرف إىل الفقراء والثاين أن النصف له والباقي للف
  ولو قال لزيد وللمالئكة أو لزيد وللعلوية وقلنا ال يصح املعلوية 

  ففي قدر ما يصرف إىل زيد اخلالف الذي ذكرناه يف قوله لزيد وللفقراء ويبطل يف الباقي 

  الطرف اخلامس لو أوصى ألقارب زيد

  
والفقري واحملرم وغري احملرم وقرابة األب وقرابة األم بأال إذا كان الرجل غريبا فال  دخل فيه الذكور واإلناث والغين

  تدخل قرابة األم ألهنم ال يعدون ذلك قرابة 
  ولو قال ألرحام فالن دخل فيه قرابة األم مع قرابة األب إذ ال ختصيص هلذا االسم 

كما يف حق العجمي ومل يثبت من العرب هذا ومن األصحاب من قال لفظ القرابة كلفظ الرحم يف حق العريب 
  التخصيص 



  واختلفوا يف ثالثة أمور 
  أحدها يف دخول األصول والفروع وفيه ثالثة أوجه 

  أحدها ال يدخلون إذ الوصية لألقارب واألب واالبن ال يسمى قرابة 
  والثاين نعم ألهنم من األقارب وإن كان هلم اسم أخص 

  االبن ويدخل األحفاد واألجدادوالثالث أنه ال يدخل األب و
  األمر الثاين أن الوارث ال يدخل إذا أوصى ألقارب نفسه إذ ال وصية لوارث وكأهنم خارجون حبكم القرينة 

  ومنهم من قال يدخلون مث تبطل الوصية يف نصيبهم وتبقى يف الباقي 
  أوالد األجداد العالية األمر الثالث أن قبائل العرب تتسع فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إىل 

  فقال أبو يوسف يرتقي إىل أجداد اإلسالم وال يزيد عليه وهو بعيد 
  وقال الشافعي رمحه اهللا يرتقي إىل األقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به 

وذكر األصحاب يف مثاله أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعي رضي اهللا عنه صرفنا إىل بين شافع ال إىل بين عبد مناف 
  بين عبد املطلب وإن كانوا أقارب و

  وهذا يف زمانه أما يف زماننا ال يصرف إال إىل أوالد الشافعي وال يرتقي إىل بين شافع ألنه أقرب من عرف به 

  الطرف السادس إذا أوصى ألقرهبم قرابة لفالن صرف إىل األقرب

  
  وفيه مسألتان

  يبعد تسميتهم أقرب األقارب إحدامها أن األب واألم واالبن والبنت يدخلون ألنه ال 
  مث ال تفضيل بذكورة وأنوثة بل يستوي فيه األب واألم واالبن والبنت 

وال يتبع الوراثة بل أوالد البنات يقدمون على أحفاد البنني ملزيد القرب إال إذا اختلف اجلهة كاألحفاد وإن سفلوا 
ام ألن العرف يقضي بأهنم أقرب وابن األخ من يقدمون على اإلخوة وبنو اإلخوة وإن سفلوا يقدمون على األعم

  األب واألم مقدم على ابن ابن األخ من األب واألم ألن جهة األخوة واحدة 
  وال شك يف أن األخ املديل جبهتني مقدم على املديل جبهة واحدة 

  وال فرق بني األخ لألم واألخ لألب وال بني األخ واألخت 
  قوالن أحدمها يستويان لالستواء يف القرب والثاين األخ أوىل ألن قرابة البنوة أقوى الثانية اجلد أب أب مع األخ فيه 

وكذا اخلالف يف أب األم مع األخ لألم وأب األب من مع ابن األخ لألب فيه قوالن أحدمها اجلد أوىل لقربه والثاين 
  ابن األخ أوىل لقوة البنوة 

  القسم الثاين من الباب يف األحكام املعنوية

  
  وفيه فصول 

  الفصل األول يف الوصية مبنافع الدار والعبد وغلة البستان ومثرته



  
  وهي صحيحة نص الشافعي رضي اهللا عنه عليه وسوى بني الثمار واملنافع 

وحقيقة هذه الوصية عندنا متليك املنافع بعد املوت حىت يورث عن املوصى له إذا مات وميلك اإلجارة وال يضمن 
  لعبد كما ال يضمن املستأجر وعند أيب حنيفة رمحه اهللا هى عارية الزمة ال ملك فيها إذا تلف يف يده ا

  وفيه مسائل 

  األوىل فيما ميلكه الوارث

  
  وال شك يف أنه ينفذ عتقه وال ال جيزئه عن الكفارة إن مل تكن الوصية مؤقتة 

  وفيه وجه آخر أنه جيزئ
وال جيد العبد مرجعا على الوارث خبالف عتق العبد املستأجر ألن  مث إذا نفذ العتق بقي حق املصوى له يف االنتفاع

  البدل مث رجع إىل املعتق وهاهنا مل يوجد بدل هذه املنفعة 
  وأما الكتابة ففيه وجهان أحدمها ال إذ ال كسب له 

  والثاين نعم تعويال على الصدقات 
  وأما البيع فإن كان الوصية مؤقتة خرج على بيع العبد املستأجر 

  وإن كانت مؤبدة فالظاهر املنع ألنه معجوز عن التسليم أبدا إال أن يبيع من املوصى له 
  وفيه وجه آخر أنه ينفذ البيع لنقل ما ميلكه ويتسلط املشتري على إعتاقه وجلب الوالء فيه 

  أما إذا أوصى بنتاج الشاة صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبر للمالك
   يبق منفعة أصال فيضاهي ماال منفعة له حسا وإمنا اخلالف إذا مل

  املسألة الثانية يف منافعها

  
  وهي للموصى له أبدا ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد 

وال تدخل منفعة البضع بل يصرف بدله إىل املالك ألن مطلق اسم املنفعة ال ينصرف إليه مع أنه لو أوصى هبا صرحيا 
  مل يدخل 

  ن البدل له فإنه من املنافع وقال العراقيو
وال خالف يف امتناع الوطء على املوصى به لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث إىل هالك حق املوصى له بالطلق كما 

  يف الراهن 
  فإن كاتب وإن كانت صغرية أو آيسة فقد قيل جيوز يف الرهن فهو جار هاهنا أيضا 

  ملهر ما ذكرناهوأما تزوجيها فهو جائز لكسب املهر ويف مصرف ا
  ويف من يتوىل العقد ثالثة أوجه 

  أحدها الوارث مللكه الرقبة مث ال بد من رضا املوصى له فإن فيه نقصان حقه وضرره وهذا هو الصحيح 
  والثاين أن املوصى له يستقل به وهو مذهب من يقول املهر له 



  والثالث يستقل به املالك 
املوصى له ألن حق منع العبد ال لقصور يف أهليته ولكن لضرر تعلق احلقوق وأما التزويج من العبد فيظهر استقالل 

  باألكساب واملوصى له هو املتضرر 
  وأما ولد اجلارية فالصحيح أنه الحق للموصى له فيه ألنه يتبع امللك 

  ومنهم من قال هو ملك املوصى له ألنه أيضا من املنافع وهو بعيد 
  الرقبة للوارث وملك املنفعة للموصى له ومنهم من قال هو أسوة األم ملك 

  وهو أيضا بعيد ألن استحقاق املنفعة ال يسري إىل الولد كما يف اإلجارة 
  وأما ما يكتسبه باالهتاب ففي مصرفه وجهان 
  أحدمها أنه للموصى له كما يف االحتطاب

  تلقى امللك مللك الرقبة والثاين للمالك فإنه مل ينصرف إليه عمل متقوم والسبب انعقد للعبد واملالك ي

  الثالثة يف نفقته ثالثة أوجه

  
  القياس أنه على الوارث نظرا إىل امللك فإن أراد اخلالص فليعتق 

  و الثاين أنه على املوصى له ألنه يستحق املنافع على الدوام فكان كزوج األمة 
  والثالث أنه يف كسبه فإن مل يف فعلى بيت املال وإليه ذهب اإلصطخرى 

  اختلفوا يف أن املوصى له هل ينفرد باملسافرة به  وقد
  والظاهر أنه ميلك إذ به كمال االنتفاع ولذلك ميتنع على الوارث املسافرة قطعا خبالف سيد األمة املزوجة 

والثاين أنه ال ميلك كما ال ميلك مبلك زوج اجلارية مراعاة حلق املالك فال جيوز إال بالتراضي كالتزويج على ظاهر 
  ذهب امل

  الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص وحيبط حق املوصى له

  
  وإن وقع الرجوع إىل القيمة ففيه وجهان

  أحدمها أنه للوارث فإنه بدل ملكه وقد انقضى عمره فانقطع حق املوصى له 
  والثاين أنه يشتري به عبد وجيعل مبثابتة بينهما يف امللك واملنفعة 

  به املوصى له وكأن ماليته مستغرقة حبقه إذ مل يبق له قيمة يف حق املالك وهو بعيد  وفيه وجه آخر أنه خيتص
  وفيه وجه رابع أنه يوزع على قيمة املنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة املنفعة ويقسم بينهما 

  أما إذا وقطع طرفه فالذي قطع به األصحاب وذكره األكثرون أنه للوارث وجها واحدا 
  ى غريه فيباع من أرش اجلناية فإن فداه السيد استمر حق املوصى له أما إذا جىن هو عل

  وإن فداه املوصى له فهل جيب على اجملين عليه قبوله فيه وجهان 
  أحدمها ال ألنه أجنيب عن الرقبة ومتعلق احلق الرقبة 
  والثاين نعم ألن له غرضا يف بقاء الرقبة كما للسيد 



  ث وجهاناخلامسة يف كيفية احتسابه من الثل

  أحدمها أنه يعترب مجلة قيمة العبد إذ مل يبق له قيمة فكأنه أوصى بالعبد 
  والصحيح أنه يعترب ما نقص من قيمته إذ ال بد وأن يبقى له قيمة طمعا يف إعتاقه ووالئه 

  أما إذا كانت املنفعة املوصى هبا مؤقتة فطريقان 
  أحدمها طرد الوجهني 

وهو بعيد ألن املنفعة اليت حتدث بعد املوت فليس مفوتا هلا من ملكه بل ال يتجه إال  والثاين أنه يعترب أجرة املثل
  اعتبار ما ينقص من قيمته بسبب الوصية 

  التفريع

  
إذا اقتضى احلال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثال لزيادهتا على الثلث فينقص من املدة املقدرة بسدسها من 

  املدة عن الوصية أجرها أو خيرج سدس العبد يف مجلة 
  فيه وجهان األسد أنه خيرج سدس العبد ألن األجرة ختتلف باختالف املواقيت 

  الفصل الثاين يف الوصية باحلج

  
  واحلج ثالثة أنواع 

  األول التطوع

  
  ويف صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق إليها 

  فعلهم فتحسب الوصية به من الثلث والصحيح أهنا تتطرق إليه اقتداء باألولني يف 

  وفيه فرعان

  
  أحدمها أن مطلقه يقتضي حجة من امليقات أم من دويرة أهله اختلفوا فيه لتردد اللفظ بني أقل الدرجات وبني العادة 

  الثاين أنه هل تقدم الوصية حبج التطوع على سائر الوصايا 
على رأي يقدم على حق اآلدمي حىت إن أوصى بالصدقة مع  حكي فيه قوالن وال وجه للتقدمي إال أن حق اهللا تعاىل

  حج التطوع مل حيتمل التقدمي 
  نعم لو أوصى حبجة منذورة احتمل التقدمي على الوصايا لتأكدها باللزوم 



  الثاين حجة اإلسالم

  
فا أليب حنيفة وال حاجة فيها إىل الوصية إذ كانت قد لزمت يف احلياة بل خيرج عندنا من رأس ماله وإن مل يوص خال

  رمحه اهللا 
  وهو عندنا كالزكاة فإهنا ال تسقط باملوت 

  فروع ثالثة

  
  األول إذا أوصى حبجة اإلسالم فال فائدة له إال إذا قال حجوا عين من الثلث 

  فائدته مزامحة الوصايا من الثلث به مث إن مل خيص احلج بعد املضاربة ما بفي به كمل من راس املال 
  إذا مل يفضل من حجة اإلسالم شيء من الثلث فال شيء للوصايا بل فائدته اإلضافة إىل الثلث ومنهم من قال 

  الفرع الثاين إذا قال أوصيت بأن حتجوا عين ومل يضف إىل الثلث 
  ففي مزامحة الوصايا به يف الثلث وجهان ووجهه أن لفظ الوصية مشعر به 

  ن وأوىل باملزامحة ألنه قربة مبا ينحصر يف الثلثولو زاد وقال وأعتقوا عين وتصدقوا فوجهان مرتبا
  الثالث إذا قال أحجوا عين فالنا بألف وهو زائد على أجر املثل فوجهان 

  أحدمها أنه حيج بأجر املثل ألن مقصوده احلج والزائد ال حاجة إليه 
  والثاين أن الزيادة وصية ملن حيج ليحسن احلج فيصرف إليه إن وىف به الثلث 

  قال اشتروا مبائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا هبا فوجدنا أجود احلنطة بثمانني فثالثة أوجه  أما إذا
  أحدها أن الزيادة وصية لبائع احلنطة وهو بعيد فإن ذلك ال يقصد خبالف اإلحسان إىل من حيج 

  والثاين أنه يشتري به حنطة زائدة ألن مقصوده التصدق مبائة وصرفه إىل احلنطة 
  لث أنه يرد على الورثة ألن مقصوده عشرة أقفزة من احلنطة وقد تصدق هبا والثا

  الثالث احلجة املنذورة والصدقة املنذورة والكفارات

  
  وفيها ثالثة أوجه 

  أحدمها أنه خيرج من رأس املال ألهنا لزمته كحجة اإلسالم فال حاجة إىل الوصية 
لثلث ألنه لو فتح هذاالباب الستغرق بالنذور مجيع أمواله مث والثاين أهنا كالتطوعات فإن أوصى هبا أخرج من ا

  يؤخره إىل ما بعد املوت 
  والثالث أهنا تؤدي من الثلث وإن مل يوص وكأن نذره تربع به وقد أخر أداءه إىل املوت فصار النذر نفسه كالوصية 

  فإن قيل ما الذى يقع عن امليت بعد موته دون إذنه 
  ضاء دينه قلنا الدعاء والصدقة وق

  أما الدعاء فقد قال عليه السالم 



  إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إال يف ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل يدعو له 
وأما الصدقة فقد قال سعد بن أيب وقاص يا رسول اهللا إن أمي أصمتت ولو نطقت لتصدقت أفينفعها إن تصدقت 

  عنها قال عليه السالم 
  نعم

  ال بعض األصحاب إنه يرجى أن يناله بركته ولكن ال يلتحق بصدقاته الىت أداها وقد ق
أما إذا أعتق عنه ال يقع عنه ويكون الوالء للمعتق سواء كان املعتق وارثا أو مل يكن ألن إحلاق الوالء قهرا ال وجه 

  له 
  أما الديون الالزمة إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها األجنيب 

  صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه ملا قضى دين ميت قال رسول اهللا 
  اآلن بردت جلدته على النار 

  أما الكفارات فإن أخرجها الوارث عنه ومل يكن أوصى به وقعت موقعهاوإن أخرجها أجنيب فوجهان 
  أحدمها ال إذ ال خالفة له وهذه عبادة فال بد من نيته أو نية من هو خليفته شرعا 

  ألنه دين الزم غلب فيه معىن الديون ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن مل يستقل جبملة اخلالفة  والثاين نعم
  أما العتق يف كفارة اليمني حيث ال يتعني ففي إخراج الوارث وجهان 

ويف إخراج األجنيب وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يقع عنه ألنه يضاهي التربع من وجه وقد ذكرنا منع التربع عن 
  يت باإلعتاق امل

  ولو أوصى بالعتق والكفارة خمرية ومل يف الثلث بالزيادة ال ينفذ ألنه مستغىن عنه فكان متربعا 
  أما الصوم فال يقع عنه ألنه عبادة بدنية كالصالة 

  وقال الشافعي رضي اهللا عنه يف القدمي يصوم عنه وليه 

  الفصل الثالث يف فروع متفرقة

  
  ة يف مرض املوت نظر األول املريض إذا ملك قريب

فإن ملك باإلرث عتق عليه من رأس املال وإن ملك بالشراء عتق عليه من الثلث فإن كان عليه دين مستغرق مل 
  يعتق أصال 

  وإن ملك بوصية أو اهتاب فوجهان 
  أحدمها من رأس املال ألنه حصل جمانا كاإلرث فكأنه مل حيصل 

  والثاين من الثلث ألنه حصل باالختيار 

  تفريعال

  
  لو اشترى ابنه الذى يساوي ألفا خبمسمائة

فالقدر الذى يقابل احملاباة كاملوهوب ألنه حصل جمانا ومهما عتق من الثلث مل يرث إذ لو ورث النقلب العتق له 



  وصية لوارث وبطل 
  وإذا أعتق من رأس املال يف صورة اإلرث ورث ألنه وقع مستحقا 

بأقل من مهر املثل فإنه يقال إن احملاباة وصية للزوج الوارث إال إذا كان  وقال اإلصطخري ال يرث كما لو نكحت
  الزوج رقيقا أو مسلما 

  وهذا االستشهاد غري صحيح بل تنفذ احملاباة بالبضع سواء كان الزوج وارثا أو مل يكن ألنه ليس مبال 
  الثاين لو قال أعتقوا عبدي بعد مويت 
   تعاىل غالب يف العتق مل يفتقر إىل قبول العبد ألن حق اهللا

  ولو قال أوصيت لعبدي برقبته ففي االفتقار إىل قبوله وجهان 
  ولو أعتق ثلث عبده بعد موته ويف املال متسع مل يسر العتق ألنه بعد املوت معسر واملال لغريه 

  وهذا ال خيلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته 
  إىل اجلنني ألنه يف حكم عضو ال يتفصلأما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سرى 

ولو استثىن وقال أنت حرة إال جنينك ففي صحة االستثناء وجهان وخرج وجه من صحة االستثناء أنه إذا أطلق ال 
  يسري ألنه تصور االنفصال وعتق امليت ال يسري 

  الثالث أوصى بعبد لرجلني يعتق على أحدمها بالقرابة 
  يب وغرم للثاين نصيبه إن كان موسرا وسرى فإن قباله معا عتق على القر

  وإن قبل القريب أوال سرى مث يغرم للوارث إن رد األجنيب ويغرم لألجنيب أن قبل األجنيب 
  وإن قبله األجنيب أوال وأعتقه فإن مل يقبل القريب استمر عتقه 

رى وعتق األجنيب صادق حرا وإن قبل فإن قلنا ملك املوصى له حيصل مبوت املوصي فقد بان أنه كان قد عتق وس
  فيغرم القريب لألجنيب 

  وإن قلنا حيصل بالقبول فقد عتق الكل على األجنيب فيغرم األجنيب للقريب 
  الرابع أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها فوجهان 
  أحدمها يسلم له كل ثلثه ميال إىل تصحيح الوصية 

  ثلث ألن أصل الوصية شاع يف األثالث الثالثةوالثاين وهو اختيار ابن سريج أنه يصح يف ثلث ذلك ال
  اخلامس إذا منعنا نقل الصدقات ففي نقل ما أوصى للمساكني إىل بلدة أخرى وجهان 

  ووجه الفرق أن الزكوات دارة متكررة متتد إليها أطماع احلاضرين خبالف الوصايا 

  القسم الثالث من الباب يف األحكام احلسابية

  
  أوصى مبثل نصيب ابنه وله ابن واحد صرف إىل املوصى له النصف حىت يكونا متماثلني  وفيه مسائل األوىل إذا

  وإن كان له ابنان فأوصى مبثل نصيب أحدمها صرف إليه الثلث وإن كانوا ثالثة فالربع 
  وباجلملة تراعى املماثلة عندنا بعد القسمة 

وا اثنني فهو وصية بالنصف وإن كانوا ثالثة فهو وقال مالك رمحه اهللا هو وصية حبصة االبن قبل القسمة فإن كان
  وصية بالثلث 



  وهو ضعيف ألن ما ذكرناه حمتمل وهو األقل فيؤخذ به 
  ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى مبثل نصيب ولده 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هو باطل ألنه وصية باملستحق 
  سه صح وكان معناه مبثله وهو ضعيف ألنه إذا قال بعت مبا باع به فالن فر

  ولو كان له ابنان فقال أوصيت لك مبثل نصيب ابن ثالث لو كانال يعطى إال الربع وكأن ذلك االبن املقدر كائن 
  وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قدره مكانه 

  الثانية إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه أعطي مثله مرتني 
  ة لكل ابن واحد وله سهمان فلو كان له ابنان قسم املال من أربع

  ولو أوصى بضعفيه أعطي مثله ثالث مرات 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا أعطي مثله أربع مرات 

واحلاصل أنا نضعف الزيادة دون املزيد عليه فإذا كان الضعف أن يزاد على سهمه مثله كان الضعفان أن يزاد عليه 
  مثاله وهو حمتمل وهو األقل فينزل عليه 

  ة إذا أوصى مبثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا بعد العول إن كانت املسألة عائلة الثالث
  الرابعة إذا أوصى خبط أو سهم أو قليل أو كثري جاز التنزيل على أقل ما يتمول والرجوع به إىل املوصي
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  فقال أبو حنيفة رمحه اهللا ينزل السهم على السدس وهو حتكم 

  وكذلك إذا أوصى بالثلث لألشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول 
  نقص عن النصف وقال األستاذ أبو منصور ينزل على النصف وزيادة إذ االستثناء ينبغي أن ي

  وهو خالف نص الشافعي رضي اهللا عنه يف اإلقرار إذا قال لفالن علي عشرة إال شيئا 
  اخلامسة إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنني وبنتني 

  فلتصحيح املسألة باحلساب طريقان 
ثة فقد صحت أحدمها أن تصحح مسألة الوصية وينظر إىل ما بقي بعد إخراج سهم الوصية فإن انقسم على الور

  املسألتان وإن مل ينقسم ومل يوافق فضربت مسألة الورثة يف مسألة الوصية ومنها تصح 
  وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة يف مسألة الوصية ومنها تصح 

  بيانه يف مسألتنا

  
الفريضة من ستة أن مسألة الوصية من ثالثة أسهم سهم للموصى له بقي سهمان و الينقسم على ستة إذ مسألة 

  ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف الستة يف الثالثة فتصري تسعة وقد صحت املسألتان 
الطريقة الثانية أن تصحح مسألة الوصية وينسب جزء الوصية منها إىل ما يبقى منها بعد إخراج اجلزء وتزيد مثل 

  نسبته على مسألة الورثة 
اه واجلزء املوصى به الثلث وهو سهم ونسبته إىل الباقي أنه مثل نصفه بيانه أن مسألة الوصية من ثالثة فيما فرضن

  فيزيد على مسألة الورثة مثل نصفها وهي من ستة ونصفها ثالثة فتصري تسعة وتصح املسألتان 
السادسة إذا أوصى مبا يزيد على الثلث وردت الوصايا قسم الثلث بني أصحاب الوصية على نسبة تفاوهتم حالة 

  اإلجارة 
فلو أوصى إلنسان بالنصف وآلخر بالثلث فاملسألة من ستة لصاحب النصف ثالثة ولصاحب الثلث سهمان 

وجمموع ماهلما مخسة والتفاوت بينهما باألمخاس فإذا أردت قسمة الثلث على نسبة األمخاس فاطلب ماال لثلثه مخس 
  وذلك بأن تضرب ثالثة يف مخسة فتصري مخسة عشر 

  ب النصف منها ثالثة وصاحب الثلث سهمان ليحصل التفاوت فالثلث مخسة يعطى صاح
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا خيتص بالرد السدس الزائد على الثلث مننصيب صاحب النصف ويبقى التساوي بينهما يف 

  الثلث 
زء أما إذا أجيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه يف املذهب البسيط مع احلساب يف الوصية جب

  من املال بعد إخراج نصيب أحد األوالد 
  واحلساب يف االستثناء على أكمل وجه فلرياجعه من رغب فيه فإن هذا الكتاب ال حيتمل استقصاءه



  الباب الثالث يف الرجوع عن الوصية
  

لرجوع بأربعة وهو جائز ألنه عقد تربع وال قبض فيه فإذا مل تلزمه اهلبة قبل القبض فهذا قبل املوت والقبض أوىل وا
  أسباب السبب األول صريح الرجوع 
  كقوله نقضت وفسخت وما يضاهيه 

  ومن الصريح قوله هذا لورثيت أو هو مرياث عين أو حرام على املوصى له 
  ولو قال هو تركيت فاألصح أنه ليس برجوع ألن الوصية من التركة أيضا 

  السبب الثاين التصرفات املتضمنة للرجوع

  
  مع القبض والعتق والكتابة والتدبري فإن من ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية  كالبيع واهلبة

  فرعان

  
  أحدمها إذا أوصى لزيد مث أوصى لعمرو بعني ذلك الشئ 

مل يكن ذلك رجوعا بل احتمل التشريك فينزل عليه أخذا باألقل واستصحابا ملا سبق فهو كما لو قال أوصيت هلما 
  على اجلمع 
  صيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهذا رجوع يف ظاهر املذهبولو قال ما أو

ولو أوصى بأن يكاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رجوع ألنه ليس من جنس األول حىت حيمل على التشريك 
  ولذلك ال ينتظم اجلمع بينهما يف صيغة التشريك بأن يقول أوصيت به وأعتقته 

  مجيع ماله الثاين إذا أوصى بثلث ماله مث باع 
مل يكن رجوعا ألن الثلث املطلق ال ينحصر يف األعيان والبيع يتناول العني ولذلك لو هلك مجيع ما ملك حال 

  الوصية وجتدد من بعده شئ استحقه املوصى له 

  السبب الثالث مقدمات األمور املنذرة بالرجوع

  
  القبول كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول واهلبة قبل القبض و

  الظاهر أنه رجوع لداللته على قصد الرجوع 
  وفيه وجه أنه ما مل يتم ال يتم الرجوع 

  أما إذا زوج العبد املوصى به أو األمة املوصى هبا أو أحدمها أو علمهما صنعة أو ختنهما مل يكن ذلك رجوعا 

  فرعان



  
  أحدمها أنه إذا وطئ وعزل مل يكن رجوعا وإن أنزل 

  هو رجوع ألن التسري يناقض قصد الوصية قال ابن احلداد 
  ولو حلف أن ال يتسرى ال حينث إال باإلنزال فلو وطئ وعزل مل حينث 

  ومنهم من قال ما مل حيصل العلوق ال يتم الرجوع فهو كالعرض على البيع ونظائره
  نة الثاين أوصى له مبنفعة داره سنة مث أجرها سنة وانقضت مدة اإلجارة قبل موته صرف إليه س

  فإن مات وصارت السنة األوىل مستغرقة باإلجارة فوجهان 
  أحدمها أنه ال حق للموصى له ألنه أوصى له بالسنة األوىل وقد استوفاها املستأجر 

والثاين أنه يسلم إليه ألن السنة األوىل مل تشترط للموصى له وإمنا تعني حبكم البدار إىل التوفية فإذا منع مانع من 
  ليه بعده البدار تسلم إ

  السبب الرابع التصرفات املبطلة اسم املوصى به

  
كما لو أوصى بقطن فعزله أو بغزل فنسجه أو حبنطة فطحنها أو دقيق فعجنه أو عجني فخبزه فالكل رجوع لداللة 

  قصده وزوال االسم 

  فروع

  
ميصا أو خبشب فاختذ منه األول إذا أوصى خببز فجعله فتيتا أو بلحم فقدره أو برطب فجففه أو بثوب فقطع منه ق

  بابا 
  ففي الكل وجهان ووجه بقاء الوصية أن االسم األول جيوز إطالقه بوجه ما 

  الثاين إذا أوصى بدار فهدمها 
  إن مل يبق اسم الدار فهو رجوع 

  وإن اهندمت ومل يبق اسم الدار فوجهان ووجه البقاء أنه مل يوجد من جهته قصد الرجوع وما يدل عليه
  ا أنه لو طحنت احلنطة وغزل القطن بغري إذنه ال تنفسخ الوصية وقياس هذ

  وحيث ال تنفسخ ففي بقاء احلق يف النقص خالف ذكرناه 
  الثالث لو بىن أو غرس يف العرصة املوصى هبا فثالثة أوجه 

  أحدها أنه رجوع ألن البناء غري داخل يف الوصية وهو للتخليد 
  والثاين ال فإنه انتفاع جمرد 

  لث أنه رجوع عن املغرس وأس اجلدار حىت لو جتىن مل يرجع أيضا إىل املوصى له وليس رجوعا عما عداه والثا
  والرابع إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغريه فرجع إذا تعذر به التسليم 

  وإن أوصى بصاع من صربة وخلطة مبثله فليس برجوع ألن الغرض ال خيتلف 
  ادة مل يتناوهلا االستحقاق وإن خلط باألجود فرجوع ألنه حدث زي



  وإن خلط باألردأ فوجهان أحدمها أنه رجوع كاألجود 
  والثاين ال فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب املوصى به 

  اخلامس لو نقل املوصى به إىل موضع بعيد عن املوصى له ففيهوجهان 
  السادس لو أوصى بقطن مث حشى به فرشه ففي كونه رجوعا وجهان 

  يف هذه املسائل ال خيفى مأخذها واهللا أعلمووجه التردد 
  الباب الرابع يف األوصياء والنظر يف أركان الوصاية وأحكامها

  النظر األول يف األركان

  وهي أربعة 

  الركن األول الوصي

  وله ستة شرائط األول التكليف 
  حلرية فال يصح الوصاية إىل جمنون وصيب فإهنما حمتاجان إىل الوصي يفوض إليهما الثاين ا

  فال يفوض إىل عبد ألهنا والية والرق ينافيها وألهنا تستدعي فراغا الهتمام هبا والعبد مشغول 
  واملكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق يف حكم القن 

  وقال مالك رمحه اهللا يفوض إىل العبد 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا خلف أوالدا كلهم صغار ففوض إىل عبد نفسه جاز 

  فرع

  
  ذا أوصى إىل مستولدته أو مدبره ففيه ثالثة أوجه منشؤها أن النظر إىل مراعاة الشرط حال العقد أو حال املوت إ

  ويف الوجه الثالث يراعى األحوال من العقد إىل املوت حىت لو ختلل خلل بني العقد واملوت فسد أيضا 
  لثالث العدالة واألقيس وهو اختيار ابن سريج الصحة نظرا إىل حال املوت الشرط ا

  فال يفوض إىل فاسق ألنه تصرف على الطفل فيتقيد بشرط الغبطة وال غبطة يف الفساق 

  فرع

  
  لو طرأ الفسق انعزل فإن عاد أمينا مل يعد وصيا 

  وكذا القاضي ينعزل على األظهر مث ال يعود قاضيا بالتوبة 
  واألب ينعزل ولكن يعود وليا بالتوبة فإن األبوة قائمة 

  جوع والية القاضي والوصي باإلفاقة بعد اجلنون وجهان ويف ر
واإلمام ال ينعزل بالفسق على األصح للمصلحة ولكن إن أمكن االستبدال به من غري فتنة فعله أهل احلل والعقد 



  الرابع اإلسالم 
  فال يفوض إىل كافر إذ ال والية لكفار على مسلم
كان عدال يف دينه بناء على األظهر يف أن ويل الكافرة يف النكاح  ولو أوصى كافر إىل كافر يف ولده الكافر صح إن

  كافر اخلامس الكفاية واهلداية للتصرف 
  فال غبطة يف التفويض إىل العاجز عن التصرف 

  فرع

  
لو ضعف نظره وعجز عن حفظ احلساب بعد أن كان قادرا بنصب القاضي معه من حيفظ احلساب وال ينعزل به 

فوت أصل الغرض وخبالف ما لو نصب احلاكم قيما فضعف نظره يف احلساب فإن القاضي خبالف الفسق فإنه ي
  يعزله ألنه موىل من جهته واإلبدال أصلح والوصي منصوب األب فيحفظ ما أمكن السادس البصر 

  وىف تفويضها إىل األعمى وجهان ومنشؤه التردد يف أنه هل خيالف الغبطة أم ال 

  فرع

  
  ساء واألم أوىل من ينصب قيما جيوز التفويض إىل الن

  وإن مل يوص إليها األب فال والية هلا 
  وقال اإلصطخري هى ولية يف املال مقدمة على وصي األب ألهنا أحد األصلني 

  الركن الثاين املوصي

  
  وهو كل من له والية على األطفال لو بقي حيا كاألب واجلد 

  هو نائب خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا  فال جيوز للوصي اإليصاء ألنه ال والية له وإمنا
  وال جيوز نصب الوصي على األوالد البالغني إذ ال والية عليهم 

  نعم لو نصب وصي لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه 
  وال جيوز لألب نصب الوصي يف حياة اجلد فإن اجلد بدل األب شرعا فهو أوىل من نائبه لفظا 

  أوىل من اجلد وهو وجه ألصحابنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا وصي األب 

  فروع

  
  األول إذا أوصى بثالثة وخلف جدا ألطفاله 

  فليس للجد التصرف يف الثلث ألنه ليس وصيا وال قيما وإمنا التصرف فيه إىل القاضي يصرفه إىل مصارفه 



لة بعد موته فال يؤثر إذنه إذا أذن للموصي يف اإليصاء عند موته إىل غريه ففيه قوالن أحدمها ال جيوز ألن واليته زائ
  وليس للموصي رتبة اإليصاء

  الثاين هو األقيس اجلواز ألن الشرع فوض لألطفال بعد املوت 
  وكذلك لو قال أنت وصي إىل أن يبلغ هذا الصيب فإذا بلغ فهو الوصي صح وهو تفويض بعد املوت 

  وكذلك إذا أوصى إىل رجلني وقال إن مات أحدمها انفرد اآلخر جاز 
ما إذا قال إن أوصيت إىل شخص فذلك الشخص وصي يل وعني شخصا فقال أذنت لك يف اإليصاء إليه ففيه أ

  طريقان 
  منهم من قطع باجلواز كما إذا علق ببلوغ الصيب 

  ومنهم من خرج على القولني 

  الركن الثالث املوصى فيه

  
  وهو التصرفات املالية املباحة الىت يتوالها القاضي لوال الوصي 

  أما بناء البيعة وكتبة التوراة وما هو معصية فال يصح اإليصاء فيه وال جيوز اإليصاء فيه ف
  وال جيوز اإليصاء يف تزويج األوالد إذ ال غبطة يف أن يعقد عليهم من ال يتغري بضررهم 

  وقال مالك رمحه اهللا جيوز اإليصاء يف ذلك 

  الركن الرابع الصيغة

  
  ت إليك أمور أوالدي وما جيري جمراه وهو أن يقول أوصيت إليك وفوض

  وال بد من القبول واألظهر أنه بعد املوت أعين القبول 

  فروع

  
األول هل يكفي قوله أوصيت إليك يف أمر أطفايل أم يشترط أن يقول معه فوضت إليك التصرف يف املال فيه 

  وجهان 
  صريح بالتصرف منهم من قال مطلق اإليصاء ال يقتضي إال حفظ املال فال بد من الت

  ومنهم من قال العرف يغين عن التعرض له 
  الثاين إذا اعتقل لسانه وقرئ عليه الكتاب فأشار برأسه جاز ألنه عاجز كاألخرس 

  والثالث لو أوصى إليه يف جنس من التصرف معني ال يتعدى إىل غريه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا
  الرابع إذا أوصى إىل رجلني 

  كل واحد على االستقالل أو باملنع من االستقالل فهو كما لو صرح إن صرح بتسليط 



  وإن أطلق نزل على نفي االستقالل وأن ال يتصرف واحد دون إذن صاحبه تنزيال على األقل 
نعم ما ال حيتاج فيه إىل املوصي كالتمكني من أخذ املغصوب والوديعة وأعيان احلقوق ال حيتاج فيه إليهما ألنه ال 

  ال إىل الوصي بل للمستحق األخذ إذا ظفر به حيتاج أص
  ويتفرع على نصب الوصيني صور 

  األوىل إذا مات أحدمها 
  فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقالال فيكتفى بالثاين 

  وإن مل يثبت إال الشركة فللقاضي أن ينصب قيما معه بدال عن امليت فإنه ما رضي األب إال برأي شخصني 
  ين وصيا ونائبا عن املوصى وحده ففي جوازه وجهان فلو جعل الثا

  الثانية لو أوصى إىل زيد مث أوصى إىل عمرو 
  فإن مل يقبل عمرو انفرد زيد بالتصرف 

  وإن قبل كان هذا تشريكا ومل يكن فسخا لألول بل ينزل منزلة الوحيدين
  وإن أوصى إىل زيد مث قال له ضممت إليك عمرا فإن قبل فهما شريكان 

  قبل زيد دون عمرو فزيد مستقل به  وإن
  وإن قبل عمرو دون زيد فال يستقل ألن لفظ الضم ال يبىن إال عن الشركة ورد زيد كموته فيفتقر إىل بدل عنه 

  الثالثة إذا اختلفا يف تعيني من يصرف إليه الوصية من الفقراء واملساكني وشال فاحلاكم يتوىل التعيني 
طلب موضعا مشتركا يكون حمفوظا فيه عن جهتهما أو يتفقان على ثالث أو يقسم ما ولو اختلفا يف حفظ املال في

  يقبل القسمة فينفرد كل واحد حبفظ البعض وما ال يقبل القسمة يتوىل القاضي حفظه 
ومن األصحاب من قال الشافعي رمحه اهللا ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت لكل واحد االستقالل يف الوصاية وإال 

  ف يتفرد حبفظ البعض وموجب الوصاية االشتراك يف الكل فكي

  النظر الثاين يف أحكام الوصاية

  وهي ستة 
  األول أن يقضي الديون الالزمة يف مال الصيب من أرش اجلنابة واألعواض والكفارة عند القتل وينفق عليه باملعروف 

لوصي ألنه أمني واإلشهاد على النفقة متعذر يف كل فلو تنازعا بعد البلوغ يف مقدار احلاجة يف النفقة فالقول قول ا
  يوم 

  وكذا إذا تنازعا يف كون البيع موافقا للغبطة فالقول قول الويل والوصي إذ األصل عدم اخليانة 
وإن تنازعا يف دفع املال بعد البلوغ إليه فالظاهر أن القول قول الصيب إذ األصل عدم الرد واإلشهاد مأمور به عليه 

  اهللا تعاىل  يف كتاب
وكذلك إذا تنازعا يف تاريخ موت الوالد إذ تكثر النفقة بطول املدة فالبينة على الوصى إذا األصل عدم املوت 

  وإقامة البينة على املوت ممكن
  احلكم الثاين ال يزوج الوصي األطفال وقد ذكرناه 

  فإنه جوز له ذلك لقوة األبوة الثالث ال يتوىل الوصي طريف العقد وال يبيع ماله من نفسه خبالف األب 
  نعم لو أن يوكل يف التصرفات اجلزئية كما لألب وليس له اإليصاء خبالف األب 



  الرابع الوصاية عقد جائز وللوصي عزل نفسه مهما شاء 
  قال أبو حنيفة رمحه اهللا ليس له عزل نفسه بعد موت املوصي 

  للوصي إال بيع ثلث العبد اخلامس إذا مل ميلك إال عبدا وأوصى بثلث ماله فليس 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا له بيع الكل فإن التشقيص بنقص من الثلث 

السادس للوصي أن يشهد على األطفال وله أن يشهد هلم مبا ال يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف حىت لو 
  تصرفهكان وصيا بالتصرف يف الثلث وشهد هلم مبال ال جيوز إذ يتسع به الثلث فيتسع 

  كتاب الوديعة
  

  وهي مشتقة من قوهلم ودع الشئ إذا سكن واستقر أي أهنا مستقرة عند املودع 
  وقيل إهنا مشتقة من قوهلم فالن يف دعة أي يف خفض من العيش أي أن الوديعة يف دعة غري متبالة باالنتفاع 

  والنظر يف أركان الوديعة وأحكامها 

  يعة والصيغةأما األركان فاملودع واملودع والود

  أما الوديعة 
  فهو كل مال تثبت عليه اليد احلافظة 

أما املودع واملودع فال يعترب فيهما إال ما يعترب يف الوكيل واملوكل ألن اإليداع استنابة يف احلفظ فال يستدعي إال 
  التكليف من اجلانبني 

  فرعان

  
  الك فأخذه على قصد احلسبةأحدمها لو أخذ الوديعة من صيب ضمن إال أن خياف من الصيب اإله

  ففي ضمانه وجهان كما لو خلص طريا من فم جارحة ليحفظه على صاحبه 
  الثاين لو أودع صبيا فأتلفه الصيب ففي الضمان قوالن 

  أحدمها أنه ال جيب ألنه مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف 
  ف والثاين أنه جيب ألنه متسلط على احلفظ ال على اإلتال

  وأما البائع واملقرض فقد سلطا على اإلتالف وشرطا عليه عوضا فقد الشرط وبقي التسليط 
وهذا اخلالف جار يف تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع وال خالف يف تعلق الضمان بذمته فأما 

  الصيغة 
  فهي أن يقول احفظ هذا املال أو استودعتك أو ما يفيد معناه 

  ط القبول لفظا ما ذكرناه يف الوكالة وهاهنا أوىل بأن يشترط ألهنا أبعد عن مشاهبة العقودويف اشترا
  فإذا مل يشترط القبول لفظا فإذا أخذ الوديعة أو وضع بني يديه فرفعه كان ذلك قبوال 

  ولو قام من اجمللس ومل يأخذ كان ذلك ردا للوديعة 
 تنعقد الوديعة فإن التخلية قد تقوم مقام القبض ولكن إذا استحق ولو قام املالك أوال وخلى بينه وبني املودع مل



  القبض 
  فإن قيل الوديعة عقد أو إذن جمرد 

قلنا قد ذكر القاضي حسني فيه خالفا وبىن عليه التردد يف أن املودع إذا عزل نفسه هل ينفسخ العقد وذكر فيه 
  وجهني 

  أحدمها نعم ألنه عقد جائز 
  ط جمرد فيضاهي إباحة األكل للضيف فال معىن للفسخ فيه والثاين ال ألنه تسلي

فإن قلنا انفسخ بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طري الريح ثوبا وألقاه يف داره حىت لو متكن من الرد على املالك 
  ومل يرد ضمن على أحد الوجهني 

  أما حكم الوديعة

  
  ء واملوت فهو أنه عقد جائز من اجلانبني ينفسخ باجلنون واإلغما

وموجب العقد التسلط على احلفظ باملعروف وأنه إن تلف بغري تقصريه فال ضمان وأنه مهما طلب املالك وجب 
  التمكني من األخذ 

  فالنظر إذا يف الضمان ورد العني 

  أما الضمان فسببه التقصر وللتقصري مثانية أسباب

  السبب األول أن يودع عند غريه من غري عذر

  
  يرض املالك بيد غريه  فيضمن ألنه مل

  وال فرق بني أو يودع زوجته أو عبده أو أجنبيا إال أن يسلم إىل عبده وزوجته ليوصله إىل حرزه أعين حرز املودع 
  وإن أودع القاضي وقبله القاضي فال ضمان ألنه رمبا يتربم احلفظ فال يلزمه املداومة عليه وال شبهة يف أمانة القاضي 

  أخذ هل جيوز له ذلك فيه وجهان وإن أيب القاضي أن ي
  أحدمها ال جيوز ألنه نائب عن كل غائب فلقبض عنه

  والثاين ال يلزمه ألنه التزم احلفظ فيكف به 
  ويف وجوب قبول املغصوب من الغاصب وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يلزم ألنه يف يد الغاصب مضمون 

غصوب وأوىل بأن ال يلزم ألن الدين غري معرض للتلف يف ويف وجوب قبول الدين ممن عليه وجهان مرتبان على امل
  ذمته وال يثقل عليه حفظه هذا إذا أودع غريه بغري عذر 

  فإن حضره سفر فلريده على املالك فإن عجز فإىل القاضي فإن عجز فإىل أمني فإذا فعل شيئا من ذلك مل يضمن 
  وإن عجز عن الكل فوجهان 

  ورة أحدمها أنه يسافر وال ضمان للضر
  والثاين أنه يضمن فإنه التزم احلفظ فاليتعرض خلطر الضمان أو ليترك السفر 



  السبب الثاين السفر بالوديعة

  
وهو سبب للضمان إذا مل يكن عذرألن املسافر وماله لعلى قلت إال ما وقى اهللا تعاىل إال إذا أخذه يف السفر فله 

  استدامة السفر 
  ه إذا كان الطريق آمنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يسافر ب

  أما إذا كان بعذر مثل حريق أو هنب أو غارة يف البلد فال ضمان يف السفر به 
  وإن كان العذر حاجته إىل السفر فقد ذكرنا حكمه 

  فرع

  
لو حضره الوفاة فحكمه حكم من حضره سفر فليودع احلاكم أو أمينا إن عجز عن احلاكم أو ليوص إىل وارثه 

  نة عن اإلنكار وليشهد عليه صيا
  فإن سكت ومل خيرب به أحدا ضمن إال إذا مات فجأة 

  ولو أوصى إىل فاسق ضمن 
  وإن أوصى إىل عدل فلم توجد الوديعة يف تركته فال ضمان وحيمل على أهنا ضاعت قبل موته 

  وإن قال عندي ثوب وله أثواب ضمن ألنه صيغة باخللط
عليه أنه وديعة فالن فال جيب تسليمه مبجرد ذلك فلعله كتبه ولو مل يوص فوجد يف تركته كيس خمتوم مكتوب 

  تلبيسا أو مبلك بعد الكتيبة ومل يغري املكتوب 

  السبب الثالث نقل الوديعة من قرية إىل قرية

  
  فإن نقلها من قرية آهلة إىل قرية غري آهلة ضمن ألن قرية آهلة أحرز يف حقه 

  من ألنه سافر به وإن كان بالعكس وبينهما مسافة تسمى سفرا ض
  وإن مل تكن فإن كانت قرية غري آهلة مثل األوىل أو أحرز فال ضمان ألنه زاد خريا 

  وإن كان دونه ضمن ألنه نقص األحزار فكان كما لو سافر به 
وإن نقلها من بيت يف داره إىل بيت آخر وهو مثل اآلخر أو فوقه مل يضمنوإن كان دونه ضمن مهما كان البيت 

  نا من املالك األول معي
وإن قال مالك احفظ يف هذا البيت وال تنقل فنقل إىل ما هو فوقه أو مثله ضمن ملخالفته صريح الشرط إال إذا نقل 

  بعذر حريق أو هنب أو غارة 

  فروع أربعة



  
األول حيث جوزنا النقل إىل مثله فاهندم البيت املنقول إليه فتلفت الوديعة ضمن ألن ذلك جوز بشرط سالمة 

  عاقبة ال
  وإمنا ال يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى 

وكذا إذا قال احفظ يف هذا البيت وال تدخل عليها أحدا فأدخل إنسانا وتلف ال من ناحية الداخل مل يضمن وإن 
  تلف من جهة الداخل ضمن 

  ل ضمن وكذلك مكتري الدابة للركوب إذا ركبها يف اإلصطبل فماتت مل يضمن وإن اهندم عليها اإلصطب
  الثاين إذا قال احفظ يف هذا البيت وال تنقل وإن وقعت ضرورة 

  فإن نقل بغري ضرورة ضمن من أي جهة كان التلف ألنه تصرف يف ماله مع هنيه عنه 
  وإن وقعت ضرورة فتركها مل يضمن ألنه مأذون يف التضييع ولكن األوىل أن ينقل ألن التضييع مكروه

  كما يف احملتسب مع الغاصب بإخراج املغصوب من يده  مث إذا نقل ففي الضمان وجهان
  ووجه الضمان أنه أثبت اليد على ماله بغري إذنه فكان االحتساب جائزا بشرط إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان 

الثالث لو نقل من ظرف إىل ظرف كصندوق أو كيس فإن كان الظروف للمالك فتصرفه فيها بالنقل اجملرد ليس 
  إذا فض اخلتم أو محل القفل مبضمن إال 

  هذا ما دل عليه مطلق كالم الشافعي رضي اهللا عنه 
  وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت يف النقل إىل األحرز أو املثل أو األضعف 

الرابع لو قال له ال تنقل فادعى أنه نقل لضرورة فإن كان سبب الضرورة مشهورا فالقول قوله إال فالقول قول 
  ك فإن األصل عدم السبب وكونه خمالفا للفظ بظاهره املال

  السبب الرابع التقصري يف دفع املهلكات

  
  وفيه مسألتان 

  إحدامها إذا أودعه دابة فترك العلف والسقي ضمن إال إذا كان مأذونا يف تركه فيعصي وال يضمن 
الك فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد مث العلف ال يلزمه من ماله بل يرفع األمر إىل القاضي حىت يستقرض على امل

  ففي الرجوع خالف 
  فإن قلنا إنه يرجع فقد نزلناه منزلة احلاكم فله أن يبيع جزءا من الدابة إن مل جيد طريقا إىل النفقة سواه 

  فرع

  لو أمر غالمه بالعلف والسقي وكان عادته ذلك جاز 
  حىت ثبت يده عليها يف السقي ضمن وإن كان عادته املباشرة بنفسه فاستناب يف الوديعة غريه 

  وقال ابن سريج ال يضمن ألن يد خادمه وصاحبه كيده يف العادة 
  واألظهر أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريق آمن مل يضمن 

  قال اإلصطخري يضمن ألنه أخرج الوديعة من احلرز من غري حاجة إال إذا عجز عن السقي يف املنزل 



  لذي يفسده الدود من اخلز والصوف ولو ترك صيانتهبالنشر والتعريض للرياح ضمن املسألة الثانية الثوب ا
  وإن كان ال ينتفي الدود إال بأن يلبسه ويعبق به ريح اآلدمي فله لبسه 

  السبب اخلامس االنتفاع

  
  السقي فإذا لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إال أن يلبس الثوب لدفع الدود أو ركب الدابة ليدفع اجلموح عند 

  وكذلك إذا أخذ الدراهم ليصرفها إىل حاجته ضمن باألخذ وإن مل يصرفه إىل حاجته 
  وقال أبو حنيفة ال يضمن مبجرد األخذ 

  وحنن نزيد على هذا فنقول لو حل ختم الكيس ضمن ما يف الكيس ألنه يعد خيانة على الكيس 
  وهل يضمن الكيس يف نفسه فيه وجهان 

  كيس من نفس الكيس أو من خيط وأعاده مل يضمن ألن ذلك ال يعد خيانة أما إذا حل عقدا على ال
  ولو أخرج الدابة لريكبها فلم يركبها ضمن 

  ولو نوى إخراج الدابة وأخذ الدراهم فلم يأخذ ومل خيرج ال يضمن
مانة إثبات املالك خبالف امللتقط فإنه يضمن بالنية ألن سبب أمانته نيته فتغريت األمانة بتغري النية وهاهنا سبب األ

  يده فال تتغري إال بعد وأن يف عني املال 
  وقال ابن سريج يضمن كامللتقط 

  ومن األصحاب من قال لو نوى أن ال يرد على املالك ضمن مبجرد النية ألنه صار به ممسكا على نفسه 

  فرعان

  
  أحدمها لو ضمن الدرهم باألخذ فرده إىل الكيس 

  عليه وإن اختلط فوجهان فإن مل خيتلط فالضمان مقصود 
  أحدمها أنه يضمن ألنه خلط باملضمون فهو كما لو خلط درمها لنفسه به فإنه يضمن الكل 

  والثاين ال يضمن ألنه خلط ملكه مبلكه خبالف ما إذا خلط به ملك نفسه فإنه تعذر به تسليم ملك املالك 
  منفصال كما لو أتلف أحد الثوبني الثاين إذا أتلف بعض الوديعة مل يضمن الباقي إذا كان املتلف

  وإن كان متصال كما لو قطع ذراعا من الثوب أو طرفا من الدابة فإن كان عامدا ضمن ألنه خيانة على الكل 
  وإن كان خطأ ضمن املفوت ويف الباقي وجهان أظهرمها أنه ال يضمن ألنه ال يعد خائنا يف السهو 

  السبب السادس التقصري بكيفية احلفظ

  ثالث صور وفيه 
  األوىل إذا سلم إليه صندوقا وقال ال ترقد عليه فرقد 
  قال الشافعي رضي اهللا عنه فقد زاده خريا فال يضمن 



  وقال مالك رمحه اهللا يضمن ألنه أغرى اللص به 
وما ذكره متجه إذا أخذ السارق من جنب الصندوق يف الصحراء فإن هذا من قبيل املخالفة اجلائزة بشرط سالمة 

  اقبة الع
  الثانية سلم إليه دراهم وقال اربطه يف كمك فأمسكها يف يده

  فإن أخذه غاصب فال ضمان ألن اليد أحرز يف هذه احلالة 
  وإن استرخى بنوم أو نسيان ضمن ألن الربط أحرز هاهنا 

به وإن ولو ربط يف كمه قال الشافعي رضي اهللا عنه إن جعل اخليط الرابط خارج الكم ضمن ألنه أغرى للطرار 
  جعله داخل الكم مل يضمن 

فقال احملققون هذا إمنا يستقيم إذا ضاع من جهة الطرار فإن ضاع باالسترسال فينبغي أن يكون احلكم بالعكس من 
  هذا 

  الثالثة أودعه خامتا 
  قال أبو حنيفة رمحه اهللا إن جعله يف خنصره ضمن ألنه مستعمل ويف إصبع آخر ال يضمن ألنه إحراز 

  ه غري بعيد عن القياس إال إذا كان تضيق احللقة عن غري اخلنصر فاحلفظ فيه حممول على قصد اإلحراز وما ذكر

  السبب السابع التضييع

  وله صور 
  األوىل أن يلقيه يف مضيعة فيضمن

يد  ويلتحق به ما لو دل سارقا عليه أو دل من يصادر املالك عليه فإنه يضمن ألنه خالف احلفظ امللتزم خبالف من ال
  له على املال فإنه إذا دل مل يضمن ألنه مل يلتزم احلفظ ومل يتصرف يف املال 

  الثانية إذا ضيع بالنسيان 
  فقد سئل اخلضري عن زوجة سلمت خلخاال إىل زوجها ليسلمه إىل صائغ فتسلم ونسي الصائغ 

  أو نسوه  فقال إن مل يشهد يضمن بالتقصري يف اإلشهاد وإن أشهد فال يضمن وإن مات الشهود
وهذا مصري إىل أن النسيان ليس بتقصري وهو غري بعيد ومن أصحابنا من قال يضمن بالنسيان فإن حق املودع 

  التحفظ والنسيان ال يؤثر يف دفع الضمان 
الثالثة إذا أكرهه ظامل على التسليم فقرار الضمان على الظامل ويف توجه املطالبة على املكره وجهان جاريان يف املكره 

  على إتالف مال الغري هذا إذا مل يقدر على دفع الظامل 
  فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن

فإن حلفه الظامل فليحلف وليكفر وال بأس بأن حيلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغري وقد جوز الشرع 
  كلمة الردة حلفظ النفس 

در على اخلالص بتسليم الوديعة وإن سلم الوديعة ضمن ألنه ولو حلف بالطالق فإن حلف طلقت زوجته ألنه ق
  قدر على أن ال يسلم باحللف 

  وهو كما لو خري بني أن يطلق إحدى زوجتيه ال على التعيني إكراها فعني إحدامها للطالق وقع الطالق 



  السبب الثامن للضمان اجلحود

  
  اإلخفاء وأما مع املالك فبعد املطالبة بالرد مضمن وجحود الوديعة مع غري املالك ليس مبضمن إذ عادة الوديعة 

  وإن مل يطالب ولكن قال يل عندك شئ فسكت مل يضمن وإن أنكر فوجهان 
  أحدمها ال ألن اجلحود بعد الطلب 

  والثاين أنه يضمن ألنه جحود إذا وقع بعد السؤال 

  فرع

  
  إذا جحد فالقول قوله مع ميينه
  ع فادعى الرد أو التلف قبل اجلحود نظر إىل صبغة جحوده فإن أقام املودع بينة على اإليدا

  فإن قال ليس لك عندي شئ فقوله مقبول يف الرد والتلف ألنه ال مناقضة بني كالميه 
  وإن أنكر أصل الوديعة فقوله يف الرد والتلف ال يقبل 

  فلو أقام عليه بينة ففيه وجهان 
  دعواه باطلة مبا سبق من قوله املناقض هلا أحدمها ال ميكن ألن البينة تنبين على الدعوى و

  والثاين أنه يقبل ألنه كاذب يف أحد قوليه ال حمالة والبينة تبني أن الكذب يف األول ال يف الثاين 
هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان ومهما جرى سبب الضمان فعاد أمينا وترك اخليانة مل يربأ عن الضمان 

  فة عندنا خالفا أليب حني
  فلو استأنف املالك إيداعه فالظاهر أنه يزول الضمان 

  وفيه وجه أنه ال يزول إال بإزالة يده كضمان يد البائع 

  النظر الثاين يف رد العني إذا كانت باقية

  
  وهو واجب مهما طلب املالك فإن أخر بغري عذر ضمن 

  وإن كان يف جنح الليل وتعذر عليه الوصول إليه مل يضمن 
يف مجاع أو على طعام مل يعص بالتأخري يف هذا القدر ولكنه جائز بشرط سالمة العاقبة فإن تلف هبذا وإن كان 

  التأخري ضمن 
  وإن عني وكيال لريد عليه لزمه الرد مهما طالبه 

  فإن متكن ومل يطالبه الوكيل ففي الضمان كنظريه يف الثوب إذا طريه الريح يف داره 
لشرعية تتمادى إىل التمكن من الرد أو إىل املطالبة بالرد وبعد أن أمره بالرد على وحقيقة الوجهني أن األمانة ا

  الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية 



  فرعان

  
أحدمها لو طالبه بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع ميينه إال أن يدعى التلف حبريق أو هنب أو غارة فإنه ال يصدق 

  بينة ألنإقامة البنية عليه سهل ما مل يستفض أو مل تقم عليه ال
  ولو أطلق دعوى التلف وطالبه املالك بتفصيل السبب فال يلزمه البيان وليس عليه إال ميني على التلف 

  فأما إذا ادعى الرد نظر فإن ادعى الرد على من ائتمنه فالقول قوله مع ميينه فإنه اعترف بأمانته فلزمه قبول ميينه 
من ائتمنه كما إذا ادعى الرد على وارث املالك بعد أن مات املالك أو ادعى وارث وإن ادعى الرد على غري 

  املودع الرد على املالك أو ادعى املتلقط أو من طري الريح ثوبا يف داره ردا على املالك فهؤالء ال يصدقون إال ببينة 
جيب على املالك تصديق املوجع  وكذلك إذا ادعى الرد على وكيل املالك وأنكر الوكيل فالقول قول الوكيل وال

  ألن اخلصومة أوال مع الوكيل 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يلزمه تصديقه ألن وكيله مبنزلته 

وإن اعترف بالتسليم ولكن نسب املودع إىل التقصري بترك اإلشهاد أو أنكر وكيله فهل يتضمن هبذا التقصري فيه 
  وجهان 

  فلم يشهد أحدمها نعم كما إذا وكله بقضاء دين 
والثاين ال ألن الوديعة عادهتا اإلخفاء وال ينفع اإلشهاد مع الوكيل فإنه إن كان يستجيز اخليانة فيدعي التلف أو 

  الرد ويكون مصدقا بيمينه خبالف مستحقالدين فإنه ال حيلة له مع اإلشهاد 
   واخلالف يف وجوب اإلشهاد جار يف الوصي إذا رد املال على اليتيم بعد بلوغه

  فإن قلنا جيب اإلشهاد فتنازعا يف جريانه فاألصل عدمه والقول قول املالك يف عدمه 
  فإن قيل فلو أودع املودع عند إنسان آخر إلذن املالك عند سفره فهل يصدق املودع الثاين يف دعوى الرد 

  قلنا ينظر فإن عينه املالك صدق يف دعوى الرد على املالك ألنه مودع من جهته 
يعينه ولكن قال أودع أمينا فعينه املودع األول فال يصدق إال يف دعوى الرد على املودع األول فأما على وإن مل 

  املالك فال 
  الثاين إذا ادعى رجالن وديعة عند إنسان فقال هو ألحدكما وقد نسيت عينه 

  فإن اعترفا له بعدم العلم فال خصومة هلما معه ويف الوديعة قوالن 
  إىل يد أمني وتوقف إىل أن تفصل اخلصومة بطريقها ألن هذا األمني انعزل مبطالبتها بالرد  أحدمها أنه تنقل

  والثاين أنه يترك يف يده فإنه أمني حاضر فال معىن الستئناف أمني آخر
مث هذا املال جيعل كأنه يف يدمها وقد تنازعاه أو جيعل كمال يف يد ثالث تداعاه أجنبيان فيه وجهان قال القاضي 

  سني جيعل الشئ يف يدمها ألن احلق ال يعدومها باتفاق اجلميع ح
  وقال احملاملي ال جيعل يف يدمها فإنه مل يثبت ألحدمها يد 

  أما إذا ادعيا العلم على املودع فيكفيه أن حيلف هلما ميينا واحدة على النفي 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حيلف لكل واحد منهما ميينا 

  حلف عاد األمر كما كان يف الصورة األوىل فإذا حلفناه فإن 
فإن نكل حلفا ميني الرد فإذا حلفا ضمن املودع القيمة وجعلت القيمة أيضا يف يدمها فيحصل كل واحد منهما على 



  نصف الوديعة ونصف القيمة 
 يده إىل املودع إذ فإن سلم العني ألحدمها دون اآلخر ببينة أو ميني مردودة رد من سلم العني له نصف القيمة الىت يف

  وصل إليه املبدل
  وأما اآلخر فال يرد النصف الذى يف يده ألنه استحقها بيمني مردودة من جهة املودع وما رجع إليه مبدله 

هذا كله تفريع من األصحاب على أن املودع ال يضمن بالنسيان وقد ذكرنا وجها يف تضمينه فعلى هذا يضمن 
  النكول واليمني واهللا أعلممبجرد النسيان وال حيتاج إىل 

  كتاب قسم الفيء والغنائم 
  وفيه بابان 

  الباب األول يف الفيء
  

  وهو كل مال لكافر فاء إىل املسلمني من غري إجياف خيل وال ركاب 
  كما إذا اجنلوا عنه خوفا من املسلمني من غري قتال أو بذلوه للكف عن قتاهلم وهو خممس كما سيأيت تفصيله 

  ذ بغري ختويف كاجلزية واخلراج عن أراضيهم والعشر من جتارهتم وكذلك ما أخ
وما أفاء { ومال املرتد ومال من مات منهم وال وارث له فالصحيح أن هذا أيضا خيمس لعموم قوله تبارك وتعاىل 

  } اهللا على رسوله 

  الطرف األول يف اخلمس

  
  كان الفيء كله لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وهو مقسوم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أسهم إذ

  السهم األول هللا ولرسوله

  
  فهو مصروف إىل مصاحل املسلمني ألنه صلى اهللا عليه وسلم تناول من األرض وبرة من بعري فقال 

  والذى نفسي بيده ما يل مما أفاء اهللا إال اخلمس واخلمس مردود عليكم 
  وأراد به ما بعد الوفاة 

  ى اجلملة بالصرف إىل املصاحل العامة كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغريها والرد عل
  ومن األصحاب من قال يصرف سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلمام فإنه خليفته 

  السهم الثاين لذوي القرىب

  
طلب دون غرهم منبين عبد مشس وبين نوفل وهم املدلون بقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كبين هاشم وبين امل

  ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم على هؤالء ومنع أولئك 



وقال أبو حنيفة رمحه اهللا اخلمس يقسم بثالثة أسهم فأما سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسم ذوي القرىب فقد 
  سقطا بوفاته صلى اهللا عليه وسلم 

ستة أسهم وسهم اهللا تعاىل يتميز عن سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيصرف إىل وقال بعض العلماء يقسم ب
  زينة الكعبة ومصاحلها 

  وهو باطل لقوله عليه السالم 
  اخلمس مردود عليكم 

  ولو صح ذلك لكان نصيبه سدسا 
منه وكان من أغنيائهم وإذا ثبت أنه لذوي القرىب فيشترك يف استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم ألن العباس كان يأخذ 

ويشترك فيه الصغري والكبري والنساء والرجال واحلاضر يف ذلك اإلقليم والغائب تعلقا بعموم القرابة ويفضاللذكر 
  على األنثى ألنه مستحق بالقرابة فيشبه املرياث هذا نص الشافعي رضي اهللا عنه 

  وقال املزين يسوى كالوصية لألقارب وهو القياس 

  فرع

  
  راقيون أوالد البنات ال يستحقون فإنه ال نسب من جهة األمهات وهذا مستحق بالنسب قال الع

وذكر القاضي حسني أن من يديل جبهتني يفضل على من يديل جبهة واحدة كما يقدم األخ من األب واألم على األخ 
  لألب 

ن القياس أن يؤثر عند االنفراد مع وهذا يدل على أن اإلدالء باألم له أثر يف االستحقاق عند االجتماع فال يبعد ع
  مشول اسم القرابة 

  السهم الثالث لليتامى

  
  وهو كل طفل مل يبلغ احللم وال كافل له من أوالد املرتزقة وغريهم 

  وقال القفال خيتص بأوالد املرتزقة وهو بعيد 
  نعم هل يشترط كونه فقريا فعلى وجهني 

  زيادة شرط على الوصف املذكور  أحدمها ال كما ال يشترط يف ذوي القرىب ألنه
والثاين نعم ألن لفظ اليتيم ينبئ عن احلاجة إىل التعهد والغين الذى يتعهد غريه من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه 

  عن اآلية 

  السهم الرابع سهم املساكني

  
  وجيوز صرفه إىل الفقري فإنه أشد حاجة منه 



  الصنفني يف تفريق الصدقات السهم اخلامس ألبناء السبيل وسيأيت بيان

  
  فإن قيل فهل جيب التسوية بينهم 

  قلنا أما األسهم اخلمس فال بد وأن تتساوى يف األصل 
  وأما سهم ذوي القرىب فيقسم على السوية إال بسبب الذكورة واألنوثة 

  وأما املستحق باليتم واملسكنة والسفر فيتفاوت بتفاوت احلاجة 

  ألربعةالطرف الثاين يف األمخاس ا

  
  وقد كان ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع اخلمس وبعده فيه ثالثة أقوال 

  أحدها أنه مردود إىل املصاحل كاخلمس من اخلمس املضاف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ظاهر قوله والثاين أنه يقسم على اجلهات كما يقسم اخلمس فعلى هذا يقسم مجلة الفيء خبمسة أقسام وعليه يدل 

  } ما أفاء اهللا على رسوله { تبارك وتعاىل 
والثالث وهو األظهر أنه للمرتزقة املقاتلني كأربعة أمخاس الغنيمة فإهنا للحاضرين يف القتال إذ كان يأخذه رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم ألن الكفار كانوا حيذرون منه واآلن حيذرون من جند اإلسالم 
   أنه موروث منه ألقاربه وهو باطل لقوله عليه الصالة والسالم وذهب بعض الشيعة إىل

  حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة
  وإذا ثبت أنه للمقاتلني فلرياع اإلمام يف القسمة سبعة أمور 

كون األول أن يضع ديوانا حيصي فيه املرتزقة بأمسائهم وينصب لكل عشرة منهم عريفا جيمعهم يف وقت العطاء لي
  أسهل عليه 

الثاين أن يسوي وال يفضل أحدا بسبق يف اإلسالم وال سن نسب بل يعطي كل واحد على قدر حاجته فيزيد بزيادة 
  احلاجة وال يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية زوجته وأوالده ألهنم كفوا املسلمني أمر اجلهاد فليكفوا أمر النفقة 

لكل ويبفق على عبده وفرسه فإن مل يكن له عبد وفرس واحتاج إليه فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على ا
  اشتراه له 

  ولو كان له عبيد للخدمة ال ينفق على أكثر من واحد ألنه ال حصر هلم خبالف الزوجات 
  ويعطي الولد الصغري كما يعطي الكبري وكلما كرب فزادت حاجته زاد يف جرايته 

لى البعض وأبو بكر رضي اهللا عنه كان يسوي بينهم فرأى الشافعي رضي وكان عمر رضي اهللا عنه يفضل البعض ع
  اهللا عنه االقتداء بالصديق رضوان اهللا عليه تشبيها بالغنيمة فيسوي فيها بني الشجاع والضعيف 

  الثالث أن يقدم يف اإلعطاء األوىل بالتقدمي
هم ألنه عليه الصالة والسالم شبك بني فيقدم قريشا ويقدم من مجلتهم بين هاشم وبين عبد املطلب فيسوي بين

  أصابعه يف متثيلهم تنبيها على التسوية 
نعم إن كان فيهم مسن قدم األسن مث يعطي بعدهم بين عبد مشس وبين نوفل وبين عبد مناف ويقدم بين عبد مشس 



زى وبنو عبد الدار ألن عبد مشس أخوها هاشم من أبيه وأمه ونوفل أخوه من أبيه ال من أمه مث يعطى بنو عبد الع
  ويقدم بنو عبد العزى على بين عبد الدار ألن فيهم أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وكذلك يعطى األقرب حىت تنقضي قريش مث يقدم األنصار على سائر العرب 
  ويعطى بعد ذلك العجم 

  ذكرناه وإذا تساوت الرتب قدم بالسن أو بالسبق إىل اإلسالم ومل يقدم بسبب سوى ما
الرابع ال يثبت ابتداء يف الديوان اسم صيب وال جمنون وال عبد وال ضعيف إذ ال كفاية فيهم بل يثبت اسم األقوياء 

  البالغني املستعدين للغزو إذا أمروا 
  فإن طرأ الضعف واجلنون 

وإذا مات فما فإن طرأ الضعف واجلنون فإن كان يرجى زواله فال يسقط االسم وإن كان ال يرجى فيسقط امسه 
  كان يعطي زوجته وأوالده يف حياته هل يبقى عليه بعد موته وجهان 

  أحدمها أنه يسقط إذا كان ذلك بطريق التبعية واآلن فقد مات املتبوع وليس يف أنفسهم قوة اجلهاد 
  اجلهاد والثاين أنه يستصحب إذ اجملاهد إذا علم أن ذريته مضيعون بعد وفاته اشتغل بالكسب يف أنفسهم قوة 

فعلى هذا يعطي للزوجة إىل أن تتزوج فإذا استغنت بزوجها سقط حقها ويبقى حق الصبيان إىل البلوغ فإن بلغوا 
  عاجزين جبنون أو ضعف أو أنوثة استمر ما كان وكأهنم مل يبلغوا 

  بني انقطع حقهم وإن صلحوا للقتال خريوا فإن اختاروا اجلهاد استقلو باثبات االسم وإن أعرضوا التحقوا باملكتس
اخلامس ينبغي أن تفرق أرزاقهم يف أول كل سنة وال يكرر القسمة يف كل أسبوع وشهر فإن احلاجة يف املال تتكرر 

  بتكرر السنة إال أن تقتضي املصلحة ذلك فله اتباعها
  فلو مات واحد بعد أن مجع املال ومضت السنة كان نصيبه لورثته واحلول فال حق لورته 

  د اجلمع وإن مات قبل اجلمع وقبل انقضاء السنة فقوالن وإن كان بع
  ينظر يف أحدمها إىل حصول املال ويف الثاين إىل أن النصرة مل تكمل بالسنة وهي ال جتزأ 

السادس إن كان من مجلة الفيء أراض فخمسها ألهل اخلمس وأربعة أمخاسها يكون وقفا هكذا قاله الشافعي رضي 
  اهللا عنه 

ن قال هو تفريع منه على أنه للمصاحل واملصلحة يف الوقف لتبقى الغلة على املسلمني يف الدوام فمن األصحاب م
  وعلى القول اآلخر يقسم على املرتزقة كاملنقول

ومنهم من قال وإن قلنا إهنا للمرتزقة فنجعلها وقفا لتكون رزقا مؤبدا عليهم خبالف الغنيمة إذ ال مدخل لالجتهاد 
  أحد على غريه حلاجة ومصلحة  فيها فلذلك ال يفضل

  فإن قلنا بالوقف فمنهم من قال أراد الشافعي رضي اهللا عنه الوقف الشرعي الذي حيرم به البيع والقسمة 
  ومنهم من قال أراد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي 

  ويوزع وإن زاد على كفايتهم  السابع إذا فضل شيء من األمخاس األربعة عن قدر حاجتهم فريد عليهم
إال إذا فرعنا على أنه للمصاحل وأنه يصرف إليهم ألنه أهم املصاحل فحينئذ إن ظهرت مصلحة أهم منه مل ترد الزيادة 

  عليهم واهللا أعلم
  الباب الثاين يف قسم الغنائم

  



  والغنيمة كل مال تأخذه الفئة املقاتلة على سبيل القهر والغلبة من الكفار 
ها يقسم خبمسة أقسام كخمس الفيء وأربعة أمخاسها للغامنني فيتطرق إليها النفل والرضخ والسلب مث فخمس

  القسمة بعده 

  النظر األول يف النفل

  
وهو زيادة مال يشترطه أمري اجليش ملن يتعاطى فعال خماطرا يفضي إىل الظفر بالعدو كتقدمه طليعة أو هتجمه على 

  والنظر يف قدره وحمله  قلعة أو داللته على طريق بلد
  أما حمله فيجوز أن يكون من بيت مال املسلمني ألنه من املصاحل فإن شرط منه فليكن قدر املال معلوما ألنه جعالة 
وجيوز أن يكون مما يتوقع أخذه من مال املشركني من مخس اخلمس وعند ذلك ال يشترط كونه معلوما فقد شرط 

  ثلث يف الرجعة والربع يف البدأة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
وحكى القاضي عن القدمي قوال أنه ال خيتص خبمس اخلمس واملصاحل بل يعطون الثلث والربع مما أخذوا من أصل 

  املال ال من مخس اخلمس والباقي يكون غنيمة مشتركة 
  وعلى هذا فهل خيمس ما اختصوا به فيه قوالن كما سيأيت يف الرضخ 

  فرع

  
  ري من أخذ شيئا فهو له وأراد أن جيعل كل ما أخذه نفال لو قال األم

  فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبا وقد قال به أبو حينفة رضي اهللا عنه 
  فقال األصحاب هو ترديد قول 

  فعلى قول جيوز ملا روى أنه عليه الصالة والسالم قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له 
  صح أنه ال جيوز واحلديث غري صحيح واأل

  وقد قيل إن غنائم بدر كانت له عليه الصالة والسالم خاصة يفعل فيها ما يشاء
أما قدره فباجتهاد اإلمام وليكن على قدر خطره يف العمل ولذلك زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرجعة 

  طر التقدم قبل القتال ألن خطر التخلف عن العسكر يف آخر القتال أعظم من خ
  واألظهر أن ذلك كان ثلث مخس اخلمس وربع مخس اخلمس 
  وقيل معناه إن يزاد لكل واحد مثل ثلث حصته أو مثل ربعه 

  النظر الثاين يف الرضخ

  
وهو قدر من املال تقديره إىل رأي اإلمام بشرط أن ال يزيد على سهم رجل من الغامنني بل ينقص كما ينقص التعزير 

  حلد من ا



  ومصرفه العبيد والصبيان املراهقون والنساء 
  والكفار الذين حضروا الواقعة فليس هلم رتبة الكمال حىت يدخلوا يف القسمة 

  ويف احملل الذي خيرج منه ثالثة أقوال 
  أحدها أنه من أصل الغنيمة تقدميا على الكل كأجرة النقل واحلمل 

  ي األصح والثاين أنه من مخس اخلمس كالنقل على الرأ
  والثالث وهو األقيس أنه من األمخاس األربعة ألنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة لكنه دون سائر السهام 

  فرع

  
الكافر إذا حضر بغري إذن اإلمام أو حضر بأجرة قدرها اإلمام فال شيء له من الرضخ ولألمام أن يستأجر أهل 

  الذمة بشيء من املال 
  ضر استحق الرضخ مأذونا كان من جهة السيد أو اإلمام أو مل يكن قاتل أو مل يقاتل فأما العبد إذا ح

  وكذا النساء والصبيان واعتبار اإلذن يف حق الكافر ألنه متهم 

  النظر الثالث يف السلب

  
  وهو القاتل نادى اإلمام أو مل يناد خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا لعموم قوله عليه الصالة والسالم 

  تل قتيال فله سلبه من ق

  مث النظر يف أربعة أركان

  الركن األول يف سبب االستحقاق

  
  وهو ركوب الغرر يف قهر كافر مقبل على القتال مبا يكفي بالكلية شره فاحلد مقيد بثالث شرائط 

األول ركوب الغرر فلو رمى من حصن أو من وراء الصف وقتل مل يستحق ألن السلب حث على اهلجوم على 
   اخلطر

والثاين أنه إن قهر الكافر باإلثخان وإن مل يقتلهاستحق وإن قتله غريه مل يستحق قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط 
  سلبه إذ كان أثخنه غريه 

  ولو اشترك رجالن يف القتل اشتركا يف السلب 
قوالن ألنه يعدو برجله  وقطع اليدين والرجلني مجيعا إثخان وقطع اليدين دون الرجلني أو الرجلني دون اليدين فيه

  عند فقد اليد فيجمع العسكر ويقاتل بيده راكبا عند فقد الرجل 
  أما إذا أسر كافرا وسلمه إىل اإلمام فقوالن 



  األصح أنه يستحق سلبه ألنه قهر تام مبا يكفي شره 
  والثاين ال ألنه مل يقتل وال مهد سبيل القتل باجلراحة

  استرقه ففي رقبته ومال الفداء قوالن يف أنه هل يكون من مجلة السلب وعلى الصحيح لو فاداه اإلمام أو 
  الشرط الثالث كون القتيل مقبال على القتال فلو قتل منهزما أو نائما أو مشغوال باألكل مل يستحق 

  الركن الثاين يف املستحق

  
  وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغامنني 

  قتل فيه وجهان ومستحق الرضخ هل يستحق السلب إذا 
  أحدمها نعم لعموم قوله عليه الصالة والسالم 

  من قتل قتيال فله سلبه 
  والثاين ال ألهنم كما استثنوا عن عموم آية الغنيمة يستثنون عن عموم احلديث 

 أما الذمي إذا قتل فال يستحق السلب قطع به القاضي وذكر وجهني فيمن قتل امرأة كافرة أو مراهقا كافرا يف أنه
  هل يستحق سلبه

  ومنشأ التردد تعلق التحرمي بالقتل 

  الركن الثالث يف حد السلب

  
  وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة املقاتل كثيابه وسالحه وفرسه 

  وما خلفه يف خيمته من كراع وسالح ال يستحقه القاتل 
  طقة والصحيح أنه يستحق ما معه من اخلامت والسوار واملن

  وما معه من الدنانري اليت استصحبها للنفقة فقوالن مشهوران 
  أقيسهما أنه يستحق ألن مجلة ما معه مطمع املقاتل 

  والثاين ال يستحق كاحلقيبة املشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانري فإنه ال ميلك اتفق عليه األصحاب
  له وقال القاضي ال بد من أجراء اخلالف فيه والقياس ما قا

  وأما الدابة اليت معه ففيه قوالن 
  أحدمها ال يستحق ألنه ليس مقاتال عليها 

والثاين نعم ألنه قد يعجز الواحد فيقاتل على الثاين فهو كما لو كان يقاتل راجال وهو قابض للجام فرسه فإنه 
  يستحق سهم الفرس 

  الركن الرابع يف حكم السلب



  
ة لصاحبه مث تقسم الغنيمة بعده وال ينحصر يف مخس اخلمس خبالف الرضخ وحكمه أنه يفرز من رأس املال الغنيم

  والنفل على رأي 
  وهل خيرج اخلمس من السلب 

  ذكر الفوراين قولني والقياس 
أنه خيرج ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ومل خيمس فاتباع احلديث 

  أوىل 

  قسمة الغنيمةالنظر الرابع يف 

  وفيه مسائل 
األوىل إذا ميز اإلمام اخلمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدم قسم الباقي على الغامنني بالسوية 

وقسم العقار كما يقسم املنقول ويعطي الفارس ثالثة أسهم والراجل سهما واحدا وال يؤخر القسمة إىل دار السالم 
  هللا عليه وسلم هكذا فعله رسول اهللا صلى ا

وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيوز القسمة يف دار احلرب وال يعطى الفارس إال سهمني ويتخري اإلمام يف العقار بني 
  الرد على الكفار أو الوقوف على املسلمني أو القسمة على الغامنني 

  والكل مردود عليه باألحاديث 
د القصد لنصرة املسلمني فلو مل حيضر يف االبتداء وحلق بعد حيازة الثانية مستحق الغنيمة من شهد الوقعة مع جتري

  الغنيمة وانقضاء احلرب مليشترك يف االستحقاق 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يشترك يف االستحقاق إذا حلق يف دار احلرب 

  وإن حلق قبل انقضاء احلرب شارك يف االستحقاق لشهود الوقعة وحصول الغناء 
قضاء احلرب وقبل حيازة الغنيمة فقوالن ينظر يف أحدمها إىل سبب احليازة وهو القتال ويف الثاين إىل وإن كان بعد ان

  نفس احليازة 
  أما الثاين إذا حضر يف االبتداء مث مات فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إىل ورثته ألنه ملك بتمام القتال 

  ه وإن كان قبل الشروع يف القتال فال حق لورثت
وإن كان يف أثناء القتال نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه ال حق لورثته ولكن نص يف موت الفرس يف أثناء 

  القتال أنه يستحق سهمه 
  فمن األصحاب من قال قوالن بالنقل والتخريج إذ ال فرق بني الفرس والفارس 

  ففي قول يستحق بشهوده بعض الوقعة
  األمر فإنه حمل اخلطر  ويف قول ال يستحق نظرا إىل آخر

  ومنهم من قرر النصني وقال إذا مات الفرس فاملتبوع قائم خبالف ما إذا مات الفارس 
  ومهما مرض مرضا ال يرجي زواله قال العراقيون هو كاملوت 

كان  وذكر الفوراين قولني ووجه القول اآلخر املصلحة يف حاجة املريض إىل املعاجلة ونفقة اإلياب خبالف امليت وإن
  املرض مما يرجى زواله فال ميتنع االستحقاق ال يف ابتداء القتال وال يف دوامه 



أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه إىل إذا هرب متحيزا إىل فئة أخرى أو متحرفا لقتال ومهما ادعى ذلك فالقول 
  قوله مع ميينه 

حضر مل يستحق ال السلب وال الغنيمة وال وأما املخذل للجيش واملضعف لقلوهبم ينبغي أن خيرج من الصف فإن 
  الرضخ فإنه أسوأ حاال من املنهزم 

املسألة الثالثة إذا وجه اإلمام سرية من مجلة اجليش فغنمت شيئا شارك يف استحقاقها جيش اإلمام إذا كانوا بالقرب 
  مترصدين لنصرهتم

  وحد القرب ما يتصور فيه اإلمداد عند احلاجة 
  االجتماع يف دار احلرب وإن تباعدوا وهو بعيد وقال القفال القرب ب

  ولو بعث سريتني فما أخذ كل واحد منها مقسوم على مجيع اجليش وعلى السريتني عند التقارب 
  وذكر القاضي وجها أن إحدى السريتني ال تشارك األخرى ولكن اجليش يشاركهما مجيعا 

والتاجر واألسريففي األجري على سياسة الدواب وغريه ثالثة املسألة الرابعة الذين حضروا ال لقصد اجلهاد كاألجري 
  أقوال 

  أحدها ال يستحق شيئا ألنه مل خيرج القصد للنصرة 
  والثاين يستحق ألنه قاتل فجمع بني القصدين فإن مل يقاتل فال يستحق قطعا 

  تحق السهم وإال فال والثالث أن قصده مردود فيخري بني إسقاط األجرة وبني طلبها فإن أعرض عن األجرة اس
  ومن أي وقت تسقط أجرته إذا أعرض فيه وجهان 

  أحدمها من وقت دخول دار احلرب 
  والثاين من وقت ابتداء القتال إذ هو السبب اخلاص يف امللك 

هذا يف أجري استؤجر ال ألجل اجلهاد فإن استؤجر للجهاد وهو مسلم فاإلجارة فاسدة إذ جيب عليه الصرب عند 
  الصف  الوقوف يف

  وإذا سقطت أجرته فهل يستحق السهم وجهان ووجه املنع أنه أعرضعنه طمعا يف األجرة 
  وإن كان كافرا واستأجره اإلمام صحت اإلجارة وإن استأجره أحاد الرعايا فال 

  وأما التاجر إذا قاتل فقوالن كما يف األجري إذ القول الثالث بإسقاط مال اإلجارة غري ممكن 
  ا كان من هذا اجليش وعاد استحق قاتل أو مل يقاتل ألنه يف مقاساة أمر الكفار أما األسري إذ

  وإن كان من جيش آخر وأسر من قبل فإن التحق بالصف وقاتل استحق وإال فقوالن 
وإن كان كافرا وأسلم والتحق جبند اإلسالم استحق السهم قاتل أو مل يقاتل ألنه قصد إعزاز اإلسالم واألسري دونه 

  صده اخلالص واألجري دون األسري ألن قصده اإلفالت وقهر الكفار خبالف قصد األجري فإن ق
املسألة اخلامسة ال يعطي سهم الفرس إال لراكب اخليل دون راكب الفيل والناقة والبغلة ألن الكر والفر من خاصية 

  اخليل
جميان واملقرف وهو الذي أمه عربية مث يستوي فيه العتيق وهو الذي أبواه عربيان والربذون وهو الذي أبواه أع

  وأبوه غري عريب واهلجني وهو عكس ذلك 
مث ال يدخل اإلمام يف الصف من اخليل إال شديدا أما الفرس الضعيف واألعجف قال الشافعي رمحه اهللا يف األم قد 

  قيل يسهم له وقيل ال يسهم له 



  حوال وينظر يف الثاين إىل تعذر القتال عليه فقال األصحاب قوالن ينظر يف أحدمها إىل اجليش ويعرض عن األ
  وال شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهمه 

  فروع

  
  األول لو أحضر فرسني مل يستحق إال لفرس واحد 

  قال الشافعي رمحه اهللا لو أعطى للثاين أعطى للثالث أي ال ضبط بعده 
  عن الفرس فللفارس سهمه ألنه رمبا حيتاج إليهالثاين أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن واستغىن 

  الثالث لو كان الفرس مستعارا أو مستأجرا فسهمه لراكبه 
وإن كان مغصوبا فقوالن على أن سهمه للمالك أو للغاصب يقربان من القولني يف أن ما رحبه التاجر على املال 

  املغصوب بالتجارة للغاصب أم ال
  كتاب قسم الصدقات 

  وفيه بابان 
  الباب األول يف املستحقني

  وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف بيان األصناف الثمانية املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل

  الصنف األول الفقري

  
  وهو الذي ال ميلك شيئا أصال وال يقدر على الكسب 

  يف اشتراطهما  والظاهر أنه ال يشترط الزمانة وال التعفف عن السؤال وللشافعي رضي اهللا عنه قوالن قدمي

  فروع

  
أحدها أن الفقري القادر على الكسب إذا مل يقدر إال بآلة جاز أن يعطى اآللة من سهم الفقراء حىت لو مل يعرف إال 

  التجارة وافتقر إىل ألف درهم جيعله رأس املال جيوز أن يعطي 
  فكذلك من يقدر أن يكتسب كسبا ال يليق مبروءته جيوز أن يعطى

  ذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب يعطى سهم الفقراء وكذا املتفقه إ
واملتصرف الذي مينعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات ال يعطى سهم الفقراء ألن الكسب أوىل منه قال عليه 

  الصالة والسالم 
  الكسب فريضة بعد الفريضة 



  وقال عمر رضي اهللا عنه كسب يف شبهة خري من مسألة الناس 
  لثاين املكفي بنفقة أبيه فيه وجهان ا

  أحدها ال يعطى سهم الفقراء الستغنائه به 
  والثاين يعطى ألنه استحق النفقة لفقره فتزال بالصدقة حاجته إىل األب 

  ألنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه 
  
  
  
  

فسه وله أن يصرف إليه سهم وعلى هذا ال جيوز لألب أن يصرف إليه زكاته ألنه يدفع به استحقاق النفقة عن ن
  الغارمني ألن قضاء دينه غري واجب عليه 

  الثالث الفقرية الىت هلا زوج غين
ويف صرف سهم الفقراء واملساكني إليها وجهان قريبان على املكفي باألب وأول باملنع ألن استحقاها النفقة ليس 

  باحلاجة بل عوضا عن احلبس فكان كما لو استغنت باستحقاق املهر 
  فإن جوزمها فال فرق بني الزوج واألجنيب إذ ال تندفع النفقة عن الزوج بزوال فقرها 

  الصنف الثاين املساكني

  
وهو كل من ملك ما يقع من كفايته موفقا ولكن ال يفي بكفايته ويدخل فيه كل من له كسب ولكن ال يفي دخله 

  خبرجه 
  والقادر على كسب يفي خبرجه مل يعط 

  ك نصابا مل يعط حبال وإن مل ميلك أعطي وإن كان كسوبا وقال مالك من مل
  والفقري عندنا أشد حاال من املسكني خالفا أليب حنيفة إذ قال املسكني من ال شيء له 

  } أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر { وقد قال اهللا تبارك وتعاىل 
  قول وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من الفقر وي

  اللهم أحيين مسكيناوأمتين مسكينا 
  فتدل اآلية على أن املسكني له شيء واخلرب دل على أن الفقري أشد حاال 

  الصنف الثالث العاملون على الزكاة

  
  وهم السعاة واحلساب والكتاب والقسامون واحلاشر والعريف 

  مة ألن عملهم عام وأما القاضي واإلمام فال ورزقهم يف مخس اخلمس املرصد للمصاحل العا
وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أرصد لنفسه ناقة من الفيء يفطر على لبنها فأبطأت ليلة يف املرعى فحلب 



له من نعم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل عنه فقيل له إنه من نعم الصدقة فأدخل أصبعه يف حلقه واستقاءه وغرم قيمته 
  من املصاحل 

  فرعان

  
  الكيال وجهان  أحدمها يف أجرة

  أحدمها أنه من سهم العاملني إذ به يتم العمل وإجيابه على املالكإجياب زيادة على العشر وهو اختيار أيب إسحاق 
  وقال ابن أيب هريرة على املالك ألنه لإليفاء وهو واجب عليه 

  املثل ألنه عوض العمل الثاين إن فضل الثمن عن أجرة مثل العامل صرف إىل بقية األصناف وال يزاد على أجرة 
وإن نقص عن أجرة عملهم فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه يتمم من بيت املال ولو قيل يتمم من بقية األصناف فال 

  بأس 
فمن األصحاب من قال قوالن ومنهم من قال يتخري اإلمام وينظر إىل سعة الصدقات وسعة بيت املال ويتبع فيه 

  املصلحة 

  قلوهبم الصنف الرابع املؤلفة

  
  ومن ينطلق عليهم هذا االسم ثالثة أقسام 

  األول كافر يتألف قلبه الرتقاب إسالمه وإما التقاء شره وإما ألنه رجل مطاع يسلم بإسالمه مجاعة منهم 
فهذا ال يعطى أصال أما من الصدقات فألنه ال صدقة لكافر وأما من املصاحل فالنا ال تعطي على اإلسالم شيئا فمن 

  ؤمن ومن شاء فليكفر هكذا قال عمررضي اهللا عنه شاء فلي
وقد أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفوان بن أمية هلذا التأليف ولكن أعطى من مخس اخلمس فكان خاص 

  ملكه 
  القسم الثاين مسلم له شرف وله نظراء يف الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه يف اإلسالم 

  عدي بن حامت الطائي ثالثني بعريا أعطى أبو بكر رضي اهللا عنه 
  ويلتحق به من غري صادق يف اإلسالم فيخشى عليه التغري فيعطى تقريرا على اإلسالم 

  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيينة بن حصن واألقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من اإلبل 
  ويف اإلعطاء هبذين الشيئني هلذا القسم قوالن 

  ألن اإلسالم غين عن التأليف بعد أن أعزه اهللا تعاىل بالظهور أحدمها ال 
  والثاين نعم تأسيا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا قوالن

  أحدمها يعطى من املصاحل ألن هذه مصلحة اإلسالم 
  ار غري ممكن والثاين من الزكوات إذا ثبت سهم املؤلفة وهؤالء أقرب قوم إىل موجب اللفظ إذ تنزيله على الكف

القسم الثالث قوم ال يأخذون شيئا من الفيء وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غري صادقة يف اجلهاد وتألف قلبهم 
  بإعطاء شيء للجهاد أهون من بعث سرية إىل تلك اجلهة 



اء بأنفسهم ويلتحق هبؤالء قوم ال تصدق نيتهم يف أخذ الزكاة ممن يقربون منهم وتألفهم لطلب الزكوات من األغني
  حىت يستعني سعاة اإلمام عن التوجه إليهم أيسر من بعث سرية السعادة 

  فهؤالء يعطون هبذين الشيئني قوال واحدا ولكن يف حمل العطاء أربعة أوجه 
  أحدها أنه من املصاحل إذ املصلحة عامة 
  والثاين من الصدقات وهو سهم املؤلفة 
  ى اجلهاد والغزو والثالث من سهم سبيل اهللا فإنه تألف عل

  والرابع إن رأى اإلمام أن جيمع بني سهم املؤلفة وسهم سبيل اهللا تعاىل فعل الجتماع املعنيني 

  الصنف اخلامس الرقاب

  
  ويصرف من الصدقات إىل املكاتبني الذين عجزوا عن أداء النجوم

  وقال مالك رمحه اهللا يشتري به عبيدا ويعتقون 

  فروع أربعة

  
  صرف زكاته إىل مكاتب نفسه ألنه عبده ما بقي عليه درهم  األول ليس للسيد

الثاين يعطى املكاتب قدر دينه بعد حلول النجم وهل يعطى قبله فيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل الوجوب ويف اآلخر 
  إىل عدم املطالبة 

  وباجلملة استغىن عما أخذه الثالث إذا سلم إليه فأعتقه السيد متربعا أو أبرأه عن النجوم أو تربع غريه بإعطائه 
  فإن كان ذلك قد تلف يف يده قبل العتق ولو بإتالفه فال غرم عليه 

  وإن كان باقيا يف يده فالظاهر أنه يسترد منه النتفاء احلاجة وقيل فيه قوالن 
ومنهم من  وإن كان قد سلم إىل السيد مث عجزه السيد ببقية النجوم والعني قائمة يف يد السيد فالظاهر أنه يسترد

  طرد القولني 
الرابع األوىل أن يدفع إىل السيد إلذن املكاتب فلو سلم بغري إذنه مل جيز ولو سلم إىل املكاتب بغي إذن السيد جاز 

  ألنه األصل يف االستحقاق 

  الصنف السادس الغارمون

  والديون ثالثة
  األول دين لزمه بسبب نفسه فيقضى من الصدقات بثالث شرائط 

  لدين حاال والسبب الذي فيه االستقراض مباحا وأن يكون هو معسرا أن يكون ا
  فإن كان موسرا فال يعطى 

  وإن كان مؤجال وله صنيعة وقف يدخل منها قدر الدين فال يعطى وإن مل يكن فوجهان كاملكاتب 



وجهان ينظر يف إن كان السبب معصية كثمن اخلمر أو السرف يف اإلنفاق فإن كان مصرا ال يعطى وإن كان تائبا ف
  أحدمها إىل احلال ويف الثاين إىل أول الدين 

  الثاين ما لزمه بسبب محالة تربع هبا تطفية لثائرة فتنة بني شخصني يف قتيل أو يف أمر تعظم الفتنة فيه 
  فإن كان معسرا يقضى دينه وكذا إن كان يساره بالضباع والعروض 

  وإن كان غنيا بالنقد فوجهان
  غين بالعقار ألن سبب قضائه كونه مصروفا إىل مصلحة أحدمها يقضى كال

  والثاين ال ألن يف تكليف بيع العقار هتكا ملروءته 
الدين الثالث دين لزمه بطريق الضمان عن شخص فإن كانا معسرين أغين الضامن واملضمون عنه قضي من سهم 

  الغارمني 
  فائدته ترجع إىل املوسر  وإن كانا موسرين أو كان املضمون عنه موسرا فال يقضى ألنه

  وإن كان الضامن موسرا واملضمون عنه معسرا فوجهان 
  أحدمها يقضى كما يف احلمالة ألن الضمان أيضا من املروءات 

  والثاين ال إذ صرفه إىل املضمون عنه املعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان 
املوسر بقضاء الدين حىت يربأ الضامن ممكن  أما إذا كان املضمون عنه موسرا ولكن امتنع الرجوع بسبب فمطالبته

  خبالف مسألة احلملة 
  و قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال يقضى دين غين قط 

  وهو خمالف لقول صلى اهللا عليه وسلم 
ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة غاز يف سبيل اللهأو عامل أو غارم أو رجل اشتراها مباله أو رجل له جار مسكني 

  ه فأهداها إليه فتصدق علي

  الصنف السابع اجملاهدون يف سبيل اهللا

  
  وهم املطوعة من الغزاة الذين ال يأخذون من الفيء وال اسم هلم يف الديوان 

  يعطون هذا السهم للصرف إىل السالح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء 
قهم يف الفيء إال إذا قاتلوا مانعي الزكاة وكان قتاهلم فأما من له اسم يف الديوان فال يعطى من الصدقة ألن ح

  كالعمل على حتصيل الزكاة فال يبعد أن يعطوا سهم العاملني 

  الصنف الثامن ابن السبيل

  
وهو الذي شخص من بلده أو اجتاز به يصرف إليه سهم وإن كان معسرا وإن كان له ببلد آخر مال أعطي قدر 

  بلغته إليه 
  ن السفر طاعة فإن كان معصية فال وإن كان مباحا فيعطى وهذا بشرط أن يكو

  ويف طريقة العراق وجه أنه يشترط كونه طاعة 



  فرع

  
  إذا منعنا نقل الصدقة فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد قوال واحدا 

  وكذا اجملتاز به على األظهر 
  ويف اجملتاز وجه أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد 

  حنيفة اجملتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد دون الشاخص  وقال أبو

  الفصل الثاين يف موانع الصرف مع االتصاف هبذه الصفات

  
  وهي ستة األول الكفر 

  فال تصرف زكاة إىل كافر وإن وجد الفقر واملسكنة 
  الثاين أن يكون مستحقا للنفقة على من خيرج الزكاة كاالبن مع األب 

  ال غائبا عن بلد اآلخذ فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة الثالث أن يكون امل
الرابع أن يكون اآلخذ من املرتزقة ثابت االسم يف الديوان فال تصرف إليهم الصدقات كما ال يصرف مخس اخلمس 

  إىل أهل الصدقات ألن لكل حزب ماال خمصوصا هبم بنص الكتاب 
  ال الصدقات ذكر العراقيون قولني فإن مل يكن يف بيت املال شيء للمرتزقة واتسع م

  أحدمها يصرف إليهم لتحقق صفة االستحقاق مع عجزهم عن ماهلم
  والثاين ال ألن ماهلم هو الفيء بنص الكتاب 

  فعلى هذا إن خفت الضرورة ومل يستغن اإلمام عن املرتزقة وجب على أغنياء املسلمني إعانتهم من رءوس أمواهلم 
  ت فإمنا يعطون من سهم سبيل اهللا تعاىل فإن قلنا يعطون من الصدقا

  اخلامس أن يكون من بين هاشم وبين املطلب فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس مبا أعطوا من مخس اخلمس 
فأما سهم العاملني هل جيوز أن يصرف إليهم إذا عملوا وجهان وكذا يف املرتزقة إذا عملوا بناء على أنه أجرة أو 

  صدقة 
لشيئني إذ ال تصرف إىل كافر قطعا وال يستعمل الكافر وال يزاد على أجر املثل يف حق املسلم وهو مركب من ا

  فهذا يدل على اجتماع املعنيني 
  وهل يصرف إىل موىل ذوي القريب فيه وجهان 

  أحدمها نعم إذ ال نسب له
  والثاين ال ألنه روي أنه سئل صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال 

  ل لنا الصدقة وإمنا موىل القوم منهم إنا أهل بيت ال حت
السادس أن يكون قد أخذ سهم الصدقات جبهة واتصف جبهة أخرى كالفقري الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطالب 

  سهم الغارمني ففيه طرق ثالثة 
  أحدها أنه ال جيمع بل يقال له اختر أيهما شئت ألن عدد األصناف مقصود 



  أن جيمع إىل غريه إذا غلبنا مشابه األجرة وعلى هذا سهم العاملني جيوز 
  الثاين أن فيه قولني ينظر يف أحدمها إىل احتاد الشخص ويف اآلخر إىل تعدد الصفة 

  الثالث أنه إن جتانس السببان مثل أن يستحق الكل حلاجته كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فال جيمع 
  حلاجة املسلمني ال حلاجته وكذا الغازي الغارم إلصالح ذات البني فإن كل واحد 

  وإن اختلف السبب بأن استحق أحدمها حلاجته واآلخر حلاجة غريه فيجمع 

  الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات

  وهي منقسمة إىل خفية وجلية 
  نه أما اخلفية كالفقر واملسكنة فال يطالب بالبينة لتعذرها إال إذا ادعى املسكني عياال فيطالب إلظهاره إلمكا

  وهل حيلف الفقري إذا اهتم فيه وجهان 
  فإن قلنا حيلف فاستحباب أم إجياب فوجهان 

  أما ما يظهر فإن كان يأخذ لغرض مرتب كالغازي وابن السبيل فيعطى بغري ميني مث إن مل يغز ومل يسافر استرد 
  مستحق الدين كالبينة  ومن يأخذ لغرض ناجز كاملكاتب والغارم فيطالب بالبينة إلمكاهنا وإقراره مع حضور

  وفيه وجه أنه ال يقبل لتهمة املواطأة 
  وإن استفاض كونه مديونا أو مكاتبا وحصل غلبة الظن فال بأس بترك االستقصاء يف البينة 

  أما املؤلف قلبه إن قال أنا شريف مطاع طولب بالبينة إلمكاهنا 
   وإن قال نييت يف اإلسالم ضعيفة صدق ألن كالمه برهان كالمه

  الباب الثاين يف كيفية الصرف إىل املستحقني

  
  وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف القدر املصروف إىل كل واحد منهم

  وفيه مسائل 
  األوىل استيعاب األصناف الثمانية واجب إن كانوا موجودين 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز صرفه إىل صنف واحد 
م إذ ال حصر هلم مث يقتصر على أقل الدراجات وهو ثالثة ألنه أقل اجلميع فإن أما آحاد كل صنف فال جيب استيعاهب

  أمكن االستيعاب الحنصارهم فهو أوىل 
  وحيتمل أن يقال جيب االستيعاب عند اإلمكان 

الثانية جيب التسوية بني سهام األصناف الثمانية فلكل صنف مثن الصدقة فإن عدم صنف وزع الكل على الباقي 
  وعلى هذا احلساب وإمنا هو على املالك فلكل سبع 

  فأما الساعي فيجوز له أن يصرف صدقة واحد إىل شخص واحد ألنه إذا وصإلليه فكأنه وصل إىل املستحقني 



  فالنظر إىل اإلمام يف التعيني فجميع الزكوات يف يده كزكاة رجل واحد يف يد نفسه 
  قادير احلاجة فإن تساوت أحواهلم فالتسوية أوىل وقيل بالوجوب أما آحاد الصنف فال جيب التسوية بينهم بل املتبع م

فإن صرف إىل اثنني غرم للثالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهني ألنه يكفيه ذلك القدر لو سلمه إليه ابتداء وعلى 
  الوجه الثاين يغرم الثلث 

كني ما بلغ به أدىن الغىن وال يزيد وهو كفاية الثالثة يعطى الغارم واملكاتب قدر دينهما وال يزاد ويعطى الفقري واملس
  سنة 

ويعطى املسافر ما يبلغه إىل املقصد أو إىل موضع ماله ويعطى الغازي الفرس والسالح وإن شاء أعاره أو استأجر له 
  أو اشترى هبذا السهم أفراسا وأرصدها لسبيل اهللا وفقا عليهم 

  أصل النفقة وجهان  ويعطيهم من النفقة ما زاد بسبب السفر وهل يعطي
  أحدمها ال ألنه ال ضرورة بينة وإن مل يسافر فال يعطى ما يزيده بسفره 

  والثاين أنه يعطي الكل فإنه متجرد للغزو 

  الفصل الثاين يف نقل الصدقات إىل بلدة أخرى

  وفيه ثالثة أقوال 
  أحدمها اجلواز لعموم اآلية 

والسالم أنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم  والثاين املنع ملذهب معاذ ولقوله عليه الصالة
  فيدل على احلصر يف البلد وألن أعني املساكني ممدودة إىل املال ويف النقل إضرار 

  والثالث أنه ال جيوز النقل ولكن تربأ ذمته كما ال جيوز التأخري يف الزكاة ولكن تربأ ذمته 
يف مال الوصية والكفارات والنذور وهو بعيد ألنه ال متتد إليه األعني فإهنا غري  ومن األصحاب من طرد هذا اخلالف

  متكررة
  فأما صدقة الفطر فحكمها حكم الزكاة يف منع النقل ووجوب االستيعاب 

  وقال اإلصطخري جيوز صرفها إىل صنف واحد لقلته 
  فإن منعنا النقل ففيه مسائل 

   بلدة املالك األوىل تعترب بلدة املال ويفرق هبا ال
  ويف صدقة الفطر وجهان واألظهر رعاية بلدة املالك ألن ذلك صدقة الرءوس وهذه صدقة األموال 

مث لو كان املال يف احلول يف بلدتني فالنظر إىل وقت الوجوب والبلدي هو احلاضر يف البلد وقت أخذ الصدقة وإن 
  كان غريبا 

  احد الثانية لو امتد طول البلدة فرسخا حمكمها و
نعم الصرف إىل اجلريان أوىل كما أنه إىل األقارب أوىل والقريب الذى ليس جبار أوىل من اجلار األجنيب أما القرية 

  فال تنقل منها الصدقة إىل قرية أخرى خبالف احمللتني 
م فألقرب بلدة فأما أهل اخليام فإن كانوا جمتازين ال مقام هلم فصدقتهم ملن يدور معهم من األصناف فإن مل يكن معه

  إليهم وقت متام احلول 
  وإن كانوا ساكنني جمتمعني على التقارب فيحل النقل إىل مادون مسافة القصر وفوقها إذ ال فاصل سواه



  وإن كان كل حلة بعيدة عن األخري فوجهان 
  أحدمها أهنا كالقرى 

  الثاين أهنا كاخليام املتواصلة فيضبط مبسافة القصر 
  األصناف يف بلد  الثالثة إن عدم بعض

  فإن عدم العامل فقد سقط سهمه لالستغناء عنه 
  وإن عدم غريه ووجد يف مكان آخر فوجهان 

  أحدمها ينقل ألن استيعاب األصناف أهم من ترك النقل 
  والثاين هو اختيار القاضي أنه يرد الباقني ألن من عدا أهل البلد كاملعدوم يف حقه 

عن حاجتهم فالفاضل ال بد من نقله ألنه فقد مستحقه فهو كما إذا عدم كل فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل 
  األصناف إذ يتعني النقل 

  الرابعة للمالك إيصال الصدقة بنفسه سواء كان املال ظاهرا كالنعم والزروع أو باطنا كالنقد 
  وللشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي أن زكاة األموال الظاهرة جيب صرفها إىل األمام

  ي األفضل خالف إن كان اإلمام عادال فإن كان جائزا فاألصح أن مباشرته بنفسه أوىل فف
  وال خالف يف أن يد اإلمام لو طلب وجبت الطاعة ألنه يف حمل االجتهاد 

  وهل له املطالبة مبال النذور والكفارة فيه وجهان 
واب الزكاة غري هامشي وال من املرتزقة إال اخلامسة إن نصب اإلمام ساعيا فليكن مسلما مكلفا حرا عدال فقيها بأب

  على أحد الوجهني 
وليعلم الساعي يف السنة شهرا يأخذ فيه صدقة األموال فيسم الصدقات فيكتب على نعم الصدقة هللا وعلى نعم 

  الفيء صغار 
  وفائدته متييز أحد املالني عن اآلخر 

واإلبل أفخاذها وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر مث موضع وسم الغنم آذاهنا لكثرة الشعر على غريه وللبقر 
  واإلبل 

  الفصل الثالث يف صدقة التطوع

  وفيه مسائل 
  األوىل ال حترم صدقة التطوع على اهلامشي واملطليب 

  وهل كان حيرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه خالف مأخذه أن امتناعه عن القبول كان ترفعا أو تورعا 
  اآلية } إن تبدوا الصدقات فنعما هي { ة صدقة السر أفضل قال اهللا تعاىل الثاني

  وقال عليه الصالة والسالم 
  صلة الرحم تزيد من العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع املعروف تقي مصارع السوء 

  مسعود الثالثة صرفها إىل األقارب أوىل لقوله عليه الصالة والسالم لزينبامرأة عبد اهللا بن 
  زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه 

  الرابعة اإلكثار منها يف شهر رمضان مستحب 



قال ابن عباس رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري وكان أجود ما يكون يف شهر 
  رمضان 

  كالدين قال عليه الصالة والسالم  اخلامسة من احتاج إىل املال لعياله فال يستحب له الصدقة ألن نفقة العيال
  كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوته 

فإن فضل عنهم فإن كان يثق بالصرب على اإلضاقة فيستحب له التصدق باجلميع بعد فراغه من قوت يومه ملا روي 
فقلت اليوم  عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتصدق فوافق ذلك ماال عندي

أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنصف مايل فقال يل ماذا أبقيت ألهلكقلت 
  مثله فجاء أبو بكر رضي اهللا عنه جبميع ماله فقال له 

  ماذا أبقيت ألهلك فقال اهللا ورسوله فقال عليه الصالة والسالم 
  بقك إىل شئ أبدا بينكما ما بني كلمتيكما فقلت ال أسا

  فأما من ال يصرب على اإلضافة كره له التصدق جبميع املال 
قال جابر بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءه رجل مبثل البيضة من الذهب أصاهبا من بعض 

من جوانبه وأعاد املعدن فقال يا رسول اهللا خذها صدقة فواهللا ما أصبحت أملك ماال غريها فأعرض عنه حىت جاء 
  عليه فقال عليه الصالة والسالم 

  هاهتا مغضبا ورمى رميته لو أصابته ألوجعته أو عقرته مث قال 
يأيت أحدكم مباله كله ويتصدق به مث جيلس بعد ذلك يتكفف وجوه الناس إمنا الصدقة عن ظهر غىن واهللا أعم 

  بالصواب 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

  اب النكاحكت
  

  اعلم أن النظر يف أحكام النكاح حتصره مخسة أقسام 
  األول يف املقدمات 

  والثاين يف مصححات العقد من األركان والشرائط 
  والثالث يف موانع العقد من النسب واملصاهرة والكفر والرق وغريه 

  والرابع يف موجبات اخليار فيه 
  واخلامس يف لواحق النكاح وتوابعه 

  ول يف املقدماتالقسم األ

  
  وهي مخسة 

األوىل يف بيان خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله اختصاص بواجبات وحمرمات ومباحات وخمففات مل 
  تشاركه أمته فيها 

  أما الواجبات فكالضحى واألضحى والوتر 



قال اهللا سبحانه  قال صلى اهللا عليه وسلم كتب علي ثالث مل تكتب عليكم الضحى واألضحى والوتروكالتهجد
فظاهره لإلجيابوقيل } وشاورهم يف األمر { أي زيادة لك على درجاتك وقال تعاىل } فتهجد به نافلة لك { وتعاىل 

  إنه استحباب الستمالة القلوب وترددوا يف وجوب السواك عليه 
أن اجلمع بني عدد منهن  وإمنا اختص يف أمر النكاح بوجوب التخيري لنسائه بني التسريح واإلمساك ولعل سره فيه

يوغر صدورهن بالغرية اليت هي أعظم اآلالم وهو إيذاء يكاد ينفر القلب ويوهن االعتقاد وكذلك إلزامهن الصرب 
  على الضر والفقر يؤذيهن 

يا { ومهما ألقي زمام األمر إليهن خرج عن أن يكون بصدد التأذي واإليذاء فنزه عن ذلك منصبه العلي وقيل له 
ونزل ذلك عليه حني ضاق صدره عليه الصالة والسالم من كثرة خصامهن واقتراحهن } نيب قل ألزواجك أيها ال

زينة الدنيا حىت آىل عنهن ومكث يف غرفته شهرا فابتدأ صلى اهللا عليه وسلم بتخيري عائشة رضي اهللا عنها وقال إين 
ة فقالت أفيكأؤامر أبوي اخترت اهللا ورسوله ملق إليك أمرا فال تبادريين باجلواب حىت تؤامري أبويك وتال اآلي

والدار اآلخرة مث قالت ال خترب زوجاتك باختياري إياك وأرادت أن خيتار سائر أزواجه الفراق فطاف على نسائه 
  وكان خيربهن باختيار عائشة إياه فاخترن اهللا ورسوله بأمجعهن 
وأن } فتعالني أمتعكن وأسرحكن { ر لقوله تعاىل والصحيح أن واحدة لو اختارت الفراق ملا بانت بنفس االختيا

  اجلواب مل جيب عليهن على الفور بدليل قوله حىت تؤامري أبويك
ال حيل لك النساء من بعد وال أن { وهل كان حيرم طالق من اختارته منهن فيه خالف ودليل التحرمي قوله تعاىل 

رم عليه الزيادة عليهن مث نسخ ذلك وعند أيب حنيفة ومذهب الشافعي رضي اهللا عنه أنه ح} تبدل هبن من أزواج 
  رمحه اهللا دام التحرمي ومل ينسخ 

وأما احملرمات فقد حرم عليه الزكاة والصدقة صيانة له وملنصبه عنأوساخ األموال اليت تعطى على سبيل الترحم 
اآلخذ وذل املأخوذ عنه وشاركه  وتنبئ عن ذل اآلخذ وأبدل بالفيء املأخوذ على سبيل القهر والغلبة املنيبء عن عز
  يف هذا الفيء ذوو القرىب وقيل إهنم مل يشاركوه يف حترمي الصدقة بل يف الزكاة فقط

  وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل الثوم وقال ال آكل متكئا 
  فقيل إنه حرم عليه ذلك وقيل كان ذلك منه تنزها وترفعا 

ة فعلمتها نساؤه أن تقول عند لقائه أعوذ باللهمنك وقلن هذه كلمة ونكح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأ
تعجبه فقالت ذلك ملا دخل عليه الصالة والسالم عليها فقال لقد استعذت مبعاذ فاحلقي بأهلك ففهم منه أنه حرم 

  التخيري  عليه نكاح امرأة تكره صحبته وجدير أن يكون ذلك حمرما عليه ألنه نوع من اإليذاء ويشهد لذلك إجياب
واختلفوا يف أنه هل كان حيرم عليه نكاح الكتابية احلرة ونكاح األمة وأنه لو جاز له نكاح األمة هل كان ينعقد 

  ولده على الرق 
وحنن ال نرى اخلوض يف تصحيح أدلة ذلك وتزييفها ألهنا أمور ختمينية إذ ال قاطعفيها وختمني الظن فيما ال حاجة فيه 

  تضييع زمان واقتحام خطر إىل العمل يف احلال 
وأما املباحات والتخفيفات فقد أبيح له الوصال يف الصوم وصفيةاملغنم واالستبداد خبمس اخلمسودخول مكة بغري 

  إحرام وحرم مرياثه فقال إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة 
ذلك يف احنصار الطالق يف الثالث خالف ويف النكاح أبيح له الزيادة على أربع ويف الزيادة على التسع خالف وك

وكان ينعقد نكاحه بلفظ اهليه وقالوا إذا وقع بصره على امرأة فوقعت منه موقعا وجب على الزوج تطليقها لقصة 



زيد ولعل السرفيه من جانب الزوج امتحان إميانه بتكليفه النزول عن أهله ومن جانبه صلى اهللا عليه وسلم ابتالؤه 
وختفي يف نفسك ما اهللا { ومنعه من خائنة األعني ومن إضمار ما خيالف اإلظهار ولذلك قال تعاىل ببلية البشرية 

وال شيء أدعى إىل غض البصر وحفظه عن حملاته االتفاقية من هذا } مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 
  التكليف

ة التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس ملا وهذا مما يورده الفقهاء يف صنف التخفيف وعندي أن ذلك يف حقه غاي
فتحوا أعينهم يف الشوارع والطرقات خوفا من ذلك ولذلك قالت عائشة رضي اهللا عنها لو كان رسول اهللا خيفي 

  آية ألخفى هذه اآلية 
 واختلفوا يف انعقاد نكاحه بغري ويل وشهود ويف حالة اإلحرام وهل كان جيب عليه القسم أو كان يقسم تربعا

  وتكرما فيه خالف 
وال خالف يف حترمي نسائه بعد وفاته على غريه فإهنن أمهات املؤمنني وال نقول بناهتن أخوات املؤمنني وال إخواهنن 

  أخوال املؤمنني بل يقتصر على ما ورد من األمومة ويقتصر التحرمي عليهن
  ويف حترمي مطلقاته على غريه ثالثة أوجه 

 هبا حرم ملا روي أن أألشعث بن قيس نكح املستعيذة يف زمان عمر رضي اهللا عنه فهم أعدهلا أهنا إن كانت مدخوال
  عمر رضي اهللا عنه برجم األشعث فذكر له أهنا مل تكن مدخوال هبا فكف عنه 

  وال شك يف أن املخريات لو اختارت واحدة منهن الفراق حلل هلا النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا 
لى اهللا عليه وسلم عن تسعه عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وصفية واجلويرة وسودة وقد مات ص

  وزينب وهي امرأة زيد رضي اهللا عنهن
وأعتق صلى اهللا عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وفيه خاصية له باالتفاق منهم من قال خاصيته أن قيمتها 

لغريه وقيل إنه وجب عليه الوفاء بالنكاح بعد اإلعتاق وال جيب على غريها كانت جمهولة والصداق اجملهول ال جيوز 
  إذا أعتقت بشرط النكاح اإلجابة 

  املقدمة الثانية يف الترغيب يف النكاح

  
  وقال } وأنكحوا األيامى منكم { وقد قال اهللا تعاىل 

  تناكحوا تكثروا فأين أباهي بكم األمم يوم القيامة حىت بالسقط وقال 
شر الشبان عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء معا

  وقال عليهالسالم 
من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه أال فليتق اهللا يف الثلث الباقي وقال عمر رضي اهللا عنه لرجل أتزوجت فقال ال فقال 

  لن مينع من النكاح إال عجز أو فجور
  حضرت معاذا الوفاة قال زوجوين كي ال ألقى اهللا عزبا وملا 

وهذه األحاديث رمبا توهم أن النكاح أفضل من التخلي لعبادة اهللا تعاىل كما ظنه أبو حنيفة رمحه اهللا لكن الصحيح 
ح أن من ال تتوق نفسه إىل الوقاع فالتخلي للعبادة أوىل به ولذلك تفصيل وغور استقصيناه يف كتاب آداب النكا

  منربع العادات من كتب إحياء علوم الدين فليطلب منه 



  وقد ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النكاح إىل أربعة أمور 
  أحدها طلب احلسيبة فقال عليه السالم 

  ختريوا لنطفكم فال تضعوها يف غري األكفاء وقال 
  فسره عليه السالمإياكم وخضراء الدمن وهي املرأة احلسناء يف املنبت السوء كذلك 

  الثاين الندب إىل البكر فإهنا أحرى باملؤالفة وقال جلابر هال تزوجت بكرا تالعبها وتالعبك وكان تزوج ثيبا 
  الثالث الندب إىل الولود قال صلى اهللا عليه وسلم 
  انكحوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم وقال 

  حلصري يف ناحية البيت خري من امرأة ال تلد 
  الرابع الندب إىل االجنبية قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد خيلق ضاويا أي حنيفا ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة 
  اخلامس الندب إىل الصاحلة قال عليه السالم 

  عليك بذات الدين تربت يداك 

   نكاحهااملقدمة الثالثة يف النظر إليها بعد الرغبة يف

  
  وذلك مستحب لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

من أراد نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما وينبغي أن يقتصر على النظر إىل الوجه وذلك بعد العزم 
على النكاح إن ارتضاها وال يشترط استئذاهنا يف هذا النظر بل يكفي فيه إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الفاملالك وقد رخص يف هذا النظر للحاجة وإال فاألصل حترمي النظر إىل األجنبيات خ
  وقد جرت العادة ها هنا بذكر ما حيل النظر إليه والكالم فيه يف أربعة مواضع 

األول نظر الرجل إىل الرجل وهو مباح إال إىل العورة وذلك ما بني السرة والركبة وحيرم اللمس كما حيرم النظر 
  حيرم نظر اإلنسان إىل فرج نفسه ولكن يكره من غري حاجة  وال

  فرعان

  
  

أحدمها أنه حيرم النظر إىل املرد بالشهوة وحيل بغري شهوه عند األمن من الفتنةوعند خوف الفتنة وجهان أحدمها 
  التحرمي ألهنم يف معىن املرأة 

  ه وسلم وفيهم غالم حسن فأجلسه وراءه وقال والثاين احلل ملا روي أن قوما وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا علي
  أال أخاف على نفسي ما أصاب أخي داود ومل يأمره باالحتجاب عن الناس خبالف النساء 

ومل يزل الصبيان بني الناس مكشوفني فالوجه اإلباحة إال يف حق من أحس يف نفسه بالفتنة فعند ذلك حيرم عليه بينه 
  وبني اهللا تعاىل إعادة النظر 

ثاين أن يكره للرجلني االضطجاع يف ثوب واحد قال صلى اهللا عليه وسلم ال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب ال



  واحد وال تفضي املرأة إىل املرأة يف ثوب واحد 
املوضع الثاين نظر املرأة إىل املرأة وهو مباح إال فيما بني السرة والركبة وقيل إنه كالنظر إىل احملارم وسيأيت 

  أن الذمية كاملسلمة وقيل إنه ال حيل للمسلمة التكشفللذمية والصحيح 
املوضع الثالث نظر الرجل إىل املرأة فإن كانت منكوحة أو مملوكة حل النظر إىل مجيع بدهنا ويف النظر إىل فرجها فيه 

  تردد ومحل األصحاب النهي على أنه أراد به كراهية والكراهية يف باطن الفرج أشد
نظر إىل ما يبدو يف حالة املهنة كالوجه واألطراف وال ينظر إىل العورة وفيما بني ذلك وجهان وقيل وإن كانت حمرما 

  إن الثدي قد يلتحق بالوجه ألنه قد يبدو كثريا فأمره أخف 
وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا ومنهم من جوز النظر إىل الوجه حيث تؤمن الفتنة وهذا يؤدي إىل التسوية 

النساء واملرد وهو بعيد ألن الشهوة وخوف الفتنة أمر باطن فالضبط باألنوثة اليت هي من األسباب الظاهرة بني 
أقرب إىل املصلحة وكذلك ال جيوز للمخنثوالعنني والشيخ اهلم النظر حسما للباب ونظرا إىل الفحولة الظاهرة دون 

سبب ظاهر يف قطع غائلة الفحولة وعليه حيملقوله الشهوة الباطنة نعم جيوز للممسوح عند األكثرين ألن اجلب 
وكذلك الطفولة سبب ظاهر فال جيب االحتجاب عنهم نعم تستر العورة عن } غري أويل اإلربة من الرجال { تعاىل 

  الذي ظهر فيه داعية احلكاية فإذا قارب البلوغ وظهر مبادئ الشهوة وجب االحتجاب 
  بسبب ظاهر وهو البلوغ وقال القفال ثبت احلل فال يرتفع إال 

ولعل السبب }أو ما ملكت أمياهنن { وال يستثىن عن هذه القاعدة إال نظر الغالم إىل سيدته فإنه مباح لقوله تعاىل 
  فيه احلاجة وقد قيل بتحرمي ذلك ملا فيه من اخلطر 

  ولكن ذلك حيوج إىل تعسف يف تأويل اآلية 
ن عمر رضي اهللا عنه قال جلارية متقنعة أتتشبهني باحلرائر يا لكعاء ولعل ومن املستثنيات النظر إىل اإلماء حىت روي أ

السبب فيه أن الرقيقة حتتاج إىل التردد يف املهمات ومنهم من قال إهنا كاحلرة ال ينظر إليها إال حلاجة الشراء وهو 
  القياس 

  فرعان

  
للرجال كالقالمة وما ينتف من الشعر واجللدة  أحدمها ما أبني من املرأة جيوز النظر إليه إن مل يتميز بصورته عما
  املتكشطة وإن متيز كالعضو املبان والعقيصة فال حيل النظر إليه

  الثاين الصبية ال حيل النظر إىل فرجها ويف النظر إىل وجهها وجهان 
  أحدمها اجلواز ألهنا خرجت عن مظنة الشهوة بسبب ظاهر 

على اجلملة أمرها أهون من أمر العجوز فإهنا حمل للوطء والشهوات ال والثاين التحرمي نظرا إىل جنس األنوثة و
  تنضبط 

  املوضع الرابع نظر املرأة إىل الرجل أما نظرها إىل زوجها فكنظره إليها ونظرها إىل األجانب فيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه كنظر الرجل إليها
  والثاين أنه كنظره إىل احملارم 
نظر إىل ما وراء العورة وحتترز عند خوف الفتنة كما حيترز الرجل من النظر إىل األمرد إذ والثالث وهو األصح أهنا ت



  لو استوى النظران ألمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء 
هذا كله يف النظر بغري حاجة فإن مست احلاجة لتحمل شهادة أو رغبة نكاح جاز النظر إىل الوجه وال حيل النظر إىل 

 حلاجة مؤكدة كمعاجلة مرض شديد خياف عليه فوت العضو أو طول الضىن ولتكن احلاجة يف السوأتني العورة إال
آكد وهو أن تكون حبيث ال يعد التكشف ألجله هتكا للمروءة وتعذر فيه يف العادة فإن ستر العورة من املروءات 

  الواجبة
  فيه األصحاب ومل جيوز اإلصطخري النظر إىل الفرج لتحمل شهادة الزنا وخالف 

وما ذكره غري بعيد ألن ستر العورة وستر الفواحش كالمها مقصودان فيختص حتمل الشهادة مبا إذا وقع البصر 
  عليه وفاقا 

  املقدمة الرابعة يف اخلطبة وآداهبا

  
 عدة وينبغي أن يقدم النظر عليها إذ يف الرد بعد اخلطبة إحياش والتصريح خبطبة املعتدة حرام والتعريض جائز يف

  الوفاة وحرام يف عدة الرجعية ويف عدة البائنة وجهان 
  وسبب التحرمي أهنا مستوحشة بالطالق فرمبا كذبت يف انقضاء العدة مسارعة إىل مكافأة الزوج 

والتعريض هو أن يقول رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيين كما قال رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم وال جتوز 
غري بعد اإلجابة وجتوز قبل اإلجابة وهل يكون السكوت كاإلجابة فيه قوالن وقد روي أنه اخلطبة على خطبة ال

صلى اهللا عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيين فلما حلت قال انكحي أسامة فقالت خطبين أبو جهم 
أي يداوم الضرب وقيل يدوام ومعاوية قال أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقة 

السفر وذلك يدل على جواز ذكر الغائب مبا يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغريه ولذلك قال عليه السالماذكروا 
  الفاسق مبا فيه كي حيذره الناس 

  املقدمة اخلامسة يف اخلطبة

  
ن وإن قال الويل احلمد هللا ويستحب ذلك عند اخلطبة وعند إنشاء العقد وسواء خيطب العاقدان أو غريمها فهو حس

والصالة على رسول اهللا زوجتك فالنه فقال الزوج احلمد هللا والصالة على رسول اهللا قبلت صح النكاح وكان 
  أحسن وختلل هذه الكلمة اليسرية وهي متعلقة بغرض العقد ال يقطع اجلواب عن اخلطاب وفيه وجهبعيد أنه يقطع 

نا فيه على ترتيب الوجود إذ البداية بالرغبة مث بالنظر مث باخلطبة مث باخلطبة هذا هو الكالم يف قسم املقدمات جري
  فنشرع يف شرح العقد 

  القسم الثاين من الكتاب يف األركان والشرائط

  
  وهي أربعة الصيغة واحملل والشاهد والويل 



  مسائل ستة  األول الصيغة وهي اإلجياب والقبول الداالن على جزم الرضا داللة صرحية قاطعة وفيه
األوىل أن الصريح هو كلمة اإلنكاح والتزويج فال يقوم لفظ آخر مقامهما ألن النكاح يشتمل على أحكام غريبة ال 
حييط جبميعها لفظ من حيث اللغة فيتعني اللفظ احمليط هبا شرعا ولذلك ال نزيد أيضا يف صرائح الطالق على ما ورد 

  يف القرآن 
  ينعقد النكاح بلفظ اهلبة والبيع والتمليك وكل ما يفيد معىن التمليكوقال أبو حنيفة رمحه اهللا 

  فرع

  الصحيح أن ترمجتها بالفارسية وسائر اللغات يقوم مقامها ألهنا يف معناها 
  وقيل يقوم مقامها عند العجز فقط وقيل ال جيوز ذلك أيضا وعلى العاجز أن يستنيب القادر 

مع النية ألهنا تتعلق بتفهيم الشاهد وال مطلع له على النية ويصح هبا اإلبراء الثانية ال ينعقد النكاح بالكنايات 
  والفسخ والطالق وما يستقل به اإلنسان 

وأما البيع وما ليفتقر إىل القبول ففيه وجهان مأخذمها أن القائل هل يكون كالشاهد حىت ال يكفي تفهيمه بقرينة 
  احلال 

  فرع

الزوج قبلت نكاحها أو قبلت هذا النكاح فلو اقتصر على قوله قبلت ففيه  إذا قال زوجتكها فينبغي أن يقول
  وجهان مأخذمها أن قوله قبلت ليس صرحيا لنفسه ما مل ينضم فيه اإلجياب السابق

الثالثة نص الشافعي رضي اهللا عنه على أن النكاح ينعقد باالستيجاب واإلجياب وهو قوله زوجنيها وقول الويل 
لبيع على قولني وقطع األصحاب بأن ذلك يكفي يف اخللع والعتق على املال والصلح عن دم وزجتكها ونص يف ا

العمد ألن العوض غري مقصود فيها وإمنا ال ينعقد البيع على قول ألنه قد يقول بعين على سبيل استبانة الرغبة من 
القولني يف النكاح ومنهم من طرد غري بت الرضا يف احلال ألنه قد يقع بعته خبالف النكاح ومن األصحاب من طرد 

  القولني يف اخللع والصلح وغري هذا وهو غريب لكنه منقاس جدا 
الرابعة النكاح ال يقبل حقيقة التعليق مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك وال حيتمل أيضا لفظه مثل أن 

يصح النكاح بصيغة التعليق وكذلك لو  يقول إن كان قد ولد يل بنت فقد زوجتكهامث بان أنه كان قد ولدت فال
قال إن انقضت عدهتا فقد زوجتك وكان قد انقضت وفيه وجه أنه يصح مأخوذ من الوجهني فيما إذا قال إن كان 

  أيب مات فقد بعت منك ماله 
و اخلامسة نكاح الشغار باطل للنهي الوارد فيه وصورته الكاملة أن يقول زوجتك ابتين على أن نزوجين ابنتك أ

أختك على أن يكون بضع كل واحد منهما صداق األخرى ومهما انعقد لك نكاح ابنيت انعقد يل نكاح ابنتك 
وهذا يشتمل على ثالثة أمور تعليق وشرط عقد واشتراك يف البضع جبعله صداقا وقد قال القفال إمنا يبطل العقد 

أيال ترفع رجل ابنيت ما مل أرفع رجل ابنتك وكان بالتعليق وهو املراد بالشغار مأخوذا من قوهلم شغر الكلب برجله 
ذلك من عادة العرب ألنفتها من التزويج فقال لو اقتصر على شرط التزويج يف العقد وعلى إصداق البضع صح 
العقد ألن النكاح ال يفسد بالشرائط الفاسدة ومجاهري األصحاب عللوا باالشتراك يف البضع جبعله صداقا وقالوا 

لو نكحت احلرة عبدا على أن تكون رقبته صداقا هلا فإن ذلك يبطله ومنهم من قال لو قال زوجتك يشبه ذلك ما 



  ابنيت على أن تزوجين ابنتك واقتصر عليه بطل أيضا ملا فيه من اخللو عن املهر 
رب أقرب وأخذ الشغار من قوهلم شغر البلد إذا خال من الوايل وما ذكره القفال أقيس وما ذكره اجلماهري إىل اخل

  وأما اإلبطال مبجرد اشتراط العقد واخللو عن املهر فبعيد 
  السادسة تأقيت النكاح باطل وهو أن يقول زوجتك شهرا وذلك هو نكاحاملتعة مسي هبا ألن مقصوده جمرد التمتع 

  الركن الثاين احملل

  
كوحة الغري أو يف عدة الغري وهي املنكوحة وشرطها أن تكون خلية من املوانع وهي قريب من عشرين أال تكون من

أو مرتدة أو جموسية أو زنديقة ال تنسب إىل ملة أو كتابية دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد املبعث وليست مع ذلك 
من بين إسرائيل أو تكون رقيقة والناكح حر واجد طول حرة أو غري خائف من العنت أو مملوكة للناكح بعضها أو 

إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو تكون خامسة بأن يكون حتته أربع أو يكون حتت  كلها أو كانت من احملارم
الزوج أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما أو يكون الناكح قد طلقها ثالثا ومل يطأها بعده زوج 

ة أو يتيمة أوكانت من أزواج أخر أو يكون الناكح قد العن عنها أو تكون حمرمة حبج أو عمرة أو تكون ثيبا صغري
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك ال يوجد يف هذا الزمان فهذه جمامع املوانع وسيأيت شرحها يف القسم الثالث 

  من الكتاب 

  الركن الثالث الشهود

  
تني خالفا وهو شرط ولكن تساهلنا بتسميته ركنا وال ينعقد النكاح إال حبضور عدلني وال ينعقد حبضور رجل وامرأ

أليب حنيفة رمحه اهللا وقال داود ال حاجة إىل الشهادة وقال مالك يكفي اإلعالن وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ال نكاح إالبويل وشاهدي عدل فنقول ال بد من حضور من هو أهل للشهادة فال يكفي حضور الصيب 

  ألنه أهل لبعض الشهادات والذمي والرقيق واألصم والفاسق ويف حضور األعمى خالف
  ولو حضر ابن الزوجني أو أبو الزوجني ففيه أربعة أوجه 

  أحدها االنعقاد ألنه أهل على اجلملة 
  والثاين ال ألنه ليس أهال يف هذا النكاح 

والثالث أنه إن حضر ابن الزوج وابن الزوجة مل يكتف ألنه ال يتصور اإلثبات وإن حضر ابنان ألحدمها جاز ألنه 
  كن اإلثبات على والدها مي

والرابع أهنما إن كانا ابنيها صح وإن كانا ابين الزوج مل يصح ألن احلاجة إىل اإلثبات عليها عند اجلحود ال على 
  الزوج فيقبل عليها قول ابنيها 

  وجتري هذه الزوجه يف عدوي الزوجني 
ألصح وذكر احملاملي فيه خالفا ويعضده ولو حضر من حاله يف الفسق مستور على الزوجني مجيعا صح العقد على ا

أن مستور احلرية ال يكفي حضوره على األظهرلكن احلرية مكشوفة يف الغالب والفسق خفي ويف املنع من املستور 
  حرج وتضييق 



فإن صححنا فبان بينه عادلة فسقهما حالة العقد ففي تبني بطالن العقد قوالن كالقولني يف نقض القضاء املبين على 
  ما قوهل

وال التفات إىل قوهلما كنا فاسقني ولو قال الزوج كنت أعرف فسقه حالة العقد وأنكرت املرأة قال الصيدالين ينزل 
منزلة الطالق حىت يتشطر املهر قبل الدخول وبعده جيب مجيع املهر وتعود إليه بطلقتني إن نكحها ونص الشافعي 

  نت واجدا طول احلرة بانت منه بطلقة رضي اهللا عنه على أن احلر إذا نكح أمة مث قال ك
أما تشطري املهر فمعقول ألنه فراق حصل جبهته ال بزعم املرأة وأما جعله طالقا ومل جير عقد فليس يتبني يل وجهه إال 

أن جيعل طالقا يف حق املرأة املنكرة خاصة أو جيعل يف حق الزوج طالقا يف الظاهر جلريان الشهادة على ظاهر 
  نه وبني اهللا تعاىلالنكاح ال بي

فرع تردد الشيخ أبو حممد يف أن املعلن بالفسق إذا تاب يف جملس العقد هل يلتحق باملستور وكان عادته استتابة 
  احلاضرين ووجهه أنه ميكن أن يكون صادقا يف توبته 

  وال خالف يف أنه ال يشترط اإلشهاد على رضاء املرأة 

  الركن الرابع العاقدان

  
ويل ألن املرأة مسلوبة العبارة عند الشافعي رضي اهللا عنه يف عقد النكاح فال تصح عبارهتا بالنيابة وهو الزوج وال

وال بالوكالة وال باالستقالل ال يف التزويج وال يف القبول ويصح إقرارها بالنكاح على اجلديد ألن شرط الويل إمنا 
إال بويل إال أهنا لو أقرت وكذهبا الويل قال القفال ال  ورد يف اإلنشاء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نكاح

  تقبل ألهنا أقرت على الويل بالتزويج ومنهم من قال تقبل ألهنا مقرة على نفسها بالرق 
مث إن اعتربنا تصديق الويل فكان غائبا سلمناها يف احلال إىل الزوج بإقرارها للضرورةإذ يعسر مالزمة الويل حضرا 

  ع وكذب فالظاهر أنه حيال بينهما لزوال الضرورة وسفرا لكن لو رج
وصيغة اإلقرار أن تقول زوجين الويل منه فلو أقرت بالزوجيه ومل تضف إىل الويل ففيه خالف مبين على أن دعوى 

  النكاح مطلقا من غري التقييد بالشرط هل تسمع 
أما أبو حنيفة رمحه اهللا فقد قضى بأهنا تزوج فأما إقرار الويل اجملرب فنافذ إن أقر يف حالة القدرة على اإلجبار و

  نفسهالكن الويل يفسخ العقد إن وضعت نفسها حتت غري كفؤ وقال مالك تزوج الدنية نفسها دون الشريفة
وعندنا أن الوطء يف النكاح بغري ويل يوجب املهر للشبهة وال يوجب احلد وقال الصرييف جيب احلد وقال بعض 

ي بصحة نكاح بال ويل ملخالفته احلديث الظاهر وتفاصيل أحكام الوالية يستوفيه بابان األصحاب ينقض قضاء احلنف
  باب يف الويل باب يف املويل عليه

  الباب األول يف األولياء وفيه فصول

  الفصل األول يف أسباب الوالية

  وهي أربعة 
  األبوة واجلدودة يف معناها 

  والعصوبة بالنسب 



  والوالء 
واجلد أب األب فلهما منصب اإلجبار يف حالة البكارة ولو بعد البلوغ ويف البنني يف الصغر والسلطنة أما األب 

  دون الكرب وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه البكر البالغة ال جترب على النكاح والثيب الصغرية جيوز أجبارها عنده
يب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف ونظر الشافعي رضي اهللا عنه إىل الثيابة والبكارة لقوله عليه السالم الث

  نفسها وإذهنا صماهتا 
ومعىن إجبارها أن األب لو زوجها من كفؤ وهي ساخطة نفذ ولو التمست التزويج من الويل وجبت اإلجابة وإن 

  كانت جمربة كالصيب الذي يلتمس الطعام 
األعيانوإمنا حظ الويل يف الكفاءة فقط ومنهم ولو عينت كفؤا وعني الويل كفؤا فمنهم من قال جيب رعاية حقها يف 

  من قال تعيني الويل أوىل 
  ومهما ثابت ولو بالزنا مل جترب ولو انفتق جلد العذرة بوثبة أو طفرة فاألظهر أهنا بكر ألن واطئها مبتكر 

  ومل ير أبو حنيفة للزنا أثرا يف إزالة حكم البكارة
مام وأوالدهم فليس هلم اإلجبار حبال وإمنا هلم تزويج البكر والثيب فأما العصبات من جهة النسب كاإلخوة واألع

  بعد البلوغ برضاهها وهل هلم االكتفاء بصمت البكر وجهان 
  أحدمها نعم لظاهر احلديث 

  والثاين ال ألن السكوت مردد ومعىن احلديث حث اجملرب على مراجعتها من غري تكليف نطق 
العصبات وأما السلطان فويل يف أربعة مواضع عند عدم الويل وغيبته وعضله وإذا  وأما الويل املعتق فواليته كوالية

  أراد الويل أن يزوج من نفسه وليس للسلطان والية اإلجبار خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
وليس للوصي والية التزويج وإن فوض إليه املوصي إذ ليس له قرابة تدعوه إىل الشفقة والنظر وال حظ له يف 

  كفاءة ال

  الفصل الثاين يف ترتيب األولياء من القرابة والوالء والسلطنه

  
  وجهة القرابة مقدمة على الوالء والوالء مقدم على السلطنة واالزدحام يفرض يف النسب والوالء 

  ئل أما النسب فاألب مث اجلد وهلما والية اإلجبار مث ترتيب باقي العصبات كترتيبهم يف املرياث إال يف ثالث مسا
إحداها أن االبن عصبة يف املرياث وال يزوج حبكم النبوة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا نعم إن كان قاضيا أو عصبة أو 

  ابن عم أو معتقا زوج هبذه األسباب فالبنوة ال متنع وال تفيد 
  الثانية اجلد يف املرياث يقاسم اإلخوة وهاهنا يقدم اجلد ألنه على عمود النسبوشفقته أكمل 

الثالثة أن األخ من األب واألم مقدم على األخ من األب يف املرياث وكذلك يف الصالة على اجلنازة ويف الوالية 
  قوالن ألن جهة األمومة ال مدخل هلا يف الوالية فيجوز أن ال توجب ترجيحا واختار املزين التقدمي يف التزويج أيضا 

األب وابنيهما وال جيري يف ابين عم أحدمها أخ ألم ألن أخوة األم  وجيري القوالن يف العم من األب واألم والعم من
هاهنا ال تفيد عصوبة يف املرياث وكذلك إذا كان هلا ابنا ابن عم أحدمها ابنها أو ابنا معتق أحدمها منها فال ترجيح 

  ونص ابن احلداد على أن ابنها من املعتق مقدم على سائر البنني وهو بعيد 
ء فاملتعق أوىل فإن مل يكن فعصباته فإن مل يكونوا فمعتق املعتق مث عصباته وترتيب عصبات املعتق أما ترتيب الوال



  كترتيب عصبات النسب إال يف مسائل 
  إحداها إذا اجتمع جد املعتق وأخوه من األب ففيه قوالن 

  أحدمها أن األخ أوىل ألنه يديل ببنوة األب وهي أقوى من األبوة يف العصوبة 
  يتساويان ألن أحدمها أب األب واآلخر ابن األب وليس اجلد هاهنا أصل الزوجة حىت يقدم  والثاين

  الثانية ابن املعتق مقدم على أبيه ألنه العصبة دون األب هنا لقوة البنوة 
هاهنا الثالثة اجلد وابن األخ إن قلنا إن اجلد مع اإلخوة يتساويان فهاهنا اجلد يقدم وإنقلنا يقدم األخ على اجلد ف

  يتساويان وقيل اجلد مقدم لقربه وقيل ابن األخ لقوة البنوة 
  الرابعة أخ املعتق من األب واألم وأخوه من األب قيل ال ترجيح إذ الوالء جيري مبحض العصوبة وقيل بطرد القولني 

  فرعان

  
ة وال حيتاج إىل رضا املعتقة أحدمها املرأة إذا أعتقت فلها الوالء ولكن يزوج العتيقة من يزوج السيدة برضا العتيق

  ألهنا ال تلي العقد على نفسها وال غريها وليس هلا اإلجبار 
وفيه وجه أنه ال بد من رضاها فإن عضلت يزوجها وليها برضا السلطان ويكون السلطان نائبا عنها يف الرضا 

  الواجب عليها 
االبن ألنه العصبة اآلن وقيل باستصحاب  وإن كان للمعتقة أب وابن فيزوجها يف حياهتا األب فإن ماتت يزوج

  والية األب وهو بعيد وقيل يزوجها ابنها يف حال حياهتا كما يزوجها بعد مماهتا وهو بعيد 
الثاين جارية أعتق نصفها يزوجها املالك وعصبتها إن قلنا إن مثل هذه اجلارية تورث وإن قلنا ال تورث فيزوجها 

  ملعتق واملالك املالك والقضاي وقد قيل يزوجها ا
  وقيل ال تزوج لعسر األمر وهو بعيد واألحوط التزويج باتفاق اجلميع 

  الفصل الثالث يف سوالب الوالية

  وهي سبعة 
األول الرق فال والية للرقيق على نفسه فكيف على غريه نعم تصح عبارته يف شقي عقد النكاح بالوكالة وإن مل 

منهم من منع عبارته يف شق التزويج وزعم أن نائب الويل ينبغي أن يكون يأذن له سيده إذ ال ضرر على سيده فيه و
  بصفة الوالة خبالف نائب الزوج 

الثاين كل ما يقدح يف النظر كالصيب واجلنون واإلغماء والعتة والسفه املوجب للحجر واملرض املؤمل امللهي عن 
  يف اإلغماء واجلنون املتقطع ففيهما ثالثة أوجه النظر لشدته فجميع ذلك يسلب الوالية وينقلها إىل األبعد إال 

  أحدها أهنا تنتقل إىل السلطان ألن زواهلا منتظر كالغيبة 
  والثاين أهنا تنتقل إىل األبعد ألن الغيبة ال ختل بالنظر واجلنون واإلغماء خيالن بالنظر 

  والثالث أن اإلغماء ينتقل إىل القاضي واجلنون إىل األبعد
ينتظر مقدار مدة سفر العدوى أو سفر القصر كما يف مدة الغائب وعندي أن تقدير االنتظار هاهنا  مث املغمى عليه

  بثالثة أيام أوىل 



  الثالث العمى وفيه وجهان 
  أحدمها أنه ال يلي األعمى الختالل نظره 

  والثاين يلي ألن مقاصد النكاح ال ترتبط بالبصر 
 عنه قدميا وجديدا أنه يلي وقال ال يلي السفيه قال القفال أراد به الرابع الفسق وظاهر نصوص الشافعي رضي اهللا

الذي ال ينظر لنفسه ويدل على والية الفاسق الناظر لدنياه ترك األولني النكري على سالطني الظلمة والفساق يف 
وغ ال يعيد احلجر التزويج وألنه ناظر لنفسه فكذلك لولده فإنه من أهم أموره اخلاصة به وألن عود الفسق بعد البل

وفاقا وإن كان عود السفه يعيده على وجه مع أن اتصال الفسق بالبلوغ مينعارتفاع احلجر ألنه ثبت بيقني فال يرتفع 
بالشك يف الرشد واتصال الفسق يوجب الشك فإذا ارتفع بيقني مل يعد أيضا بالشك بسبب الفسق واملشهور ختريج 

خلمر ال يلي خاصة وقيل والية اإلجبار تسقط بالفسق دون غريه وقيل والية الفاسق على قولني وقيل شارب ا
  عكسه فهذه مخسة طرق

وال خالف يف أن املستور يلي لترك األولني النكري وتوكيل الفاسق يف العقد كتوكيل العبد وفيه خالف على قولنا ال 
  يلي الفاسق 

جه لبناء ذلك على أنه يسلك به مسلك الصاحي أم فأما السكران املختل العقل فال يصح تزوجيه قوال واحدا وال و
  ال فإن هذا يتعلق بالنظر للغري 

اخلامس اختالف الدين يسلب النظر فيسلب الوالية اخلاصة حىت ال يزوج املسلم ابنته الكافرة وأما الكافر فيزوج 
ده خبالف الفاسق املسلم على ابنته الكافرة من مسلم قال الشافعي رضي اهللا عنه وويل الكافرة كافر ألنه ينظر لول

  رأي وقال احلليمي ال يزوج الكافر إذا قلنا ال يزوج الفاسق وهذا خالف النص 
  وال يقبل املسلم نكاح الكافرة من قاضي الكفار ألنه ال وقع لقضائهم ويف كالم صاحب التقريب إشارة إىل خالفه 

قائم ولكن ينوب السلطان عنه لتعذر األمر لغيبته السادس غيبة الويل وهي ال تسلب الوالية عندنا ألن النظر 
  ولذلك ال ينعزل الوكيل بطرآن الغيبة على املوكلوينعزل بطرآن اجلنون 

مث السلطان يزوج إن كان السفر فوق مسافة القصر وال يزوج إن كان دون مسافة العدوى وهو الذي يرجع عنه 
  يف قبول شهادة الفرع عند غيبة األصل ويف االستعداء عند القاضي املبكر إليه قبل الليل وفيما بينهما وجهان جيريان 

مث إذا طلبت من السلطان التزويج قال الشافعي رضي اهللا عنه ال يزوجها ما مل يشهد عدالن أنه ليس له ويل حاضر 
 وليست يف زوجية وال عدة فمنهم من قال ذلك واجب احتياطا للنكاح خاصة ومنهم من قال هو استحباب ألن

  اعتماد العقود على قول أرباهبا وكذلك حيلفها القاضي على أن وليها مل يزوجها يف الغيبة إن رأى ذلك 
  ومثل هذه اليمني اليت ال تتعلق بدعوى استحباب أو إجياب فيه خالف 

جياب وهل السابع اإلحرام واحملرم مسلوب العبارة يف عقد النكاح بالوكالة والنيابة واالستقالل يف شقي القبول واإل
  مينع الرجعة فيه وجهان 

  وهل ينعقد النكاح بشهادة احملرم فيه خالف للتردد يف الرواية إذ ورد يف بعضها ال ينكح احملرم وال يشهد
  وهل تنقطع هذه التحرميات بالتحلل األول فيه وجهان واألظهر أنه ال تنقطع لبقاء اسم اإلحرام 

سلطان أو إىل األبعد ومأخذه أنه كالغيبة أو مناف للوالية فإن قلنا إنه مناف فلو مث اختلفوا يف أن الوالية تنتقل إىل ال
أحرم املوكل انعزل وكيله وإن قلنا ال فال ينعزل ولكن قال الصيدالين يصرب الوكيل إىل حتلل املوكل إذ يبعد أن 

  يتعاطى عنه فعال يف وقت يعجز عنه هو يف نفسه 



  الفصل الرابع يف تويل طريف العقد

  
أعلم أن األب يتوىل طريف البيع يف مال ولده وكذا اجلد لقوة الوالية ولكثرة احلاجة يف البيع وعسر مراجعة 

السلطان وهل يتوىل اجلد طريف النكاح يف حفدته فيه وجهان مبنيان على أن العلة يف البيع قوة الوالية وحدها أم مع 
  كثرة احلاجة إىل البيع فإن النكاح نادر 

  يتوىل فهل يكفيه النطق بأحد الشقني فيه ويف البيع ثالثة أوجه  فإن قلنا
  أحدها يكفي ألن رضاه بأحد الطرفني رضا باآلخر فال معىن جلوابه نفسه 

  والثاين ال ألن معىن التحصيل غري معىن اإلزالة فال بد من لفظني
  والثالث أنه ال يكفي يف النكاح للتعبد يف صيغته خبالف البيع 

ال يتوىل فيفوض إىل السلطان أحد الطرفني وقيل إنه يوكل ألن اجلهة قوية وإمنا حيتاج إىل الغري لنظم وإن قلنا 
  التخاطب وللتعبد 

فأما اجلهة اليت ال تفيد اإلجبار فال تفيد تويل الطرفني للعقد فال يزوج ابن العم من نفسه بل يزوجه من يف درجته أو 
ه مبثابته وكذا املعتق والقاضي واحلاكم املنصوب عن جهة القاضي يزوج منه السلطان وال يكفيه التوكيل فإن وكيل

ألن حكمه نافذ عليه وكأنه من جهة السلطان ال كالوكيل ومنهم من استثىن اإلمام األعظم وقال له تويل الطرفني 
  لقوة اإلمامة 

يع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيوز للويل والصحيح أن الوكيل من اجلانبني يف النكاح ال يتوىل طريف العقد وكذا يف الب
  والوكيل تويل طريف النكاح دون البيع 

  الفصل اخلامس يف توكيل الويل وإذنه

  
  أما الويل اجملرب فله التوكيل قطعا وهل عليه تعيني الزوج قوالن 

  احدمها ال لكن على الوكيل طلب الكفؤ فإن اإلذن يتقيد بالغبطة 
  أعيان األكفاء دقيق والنكاح خمطر فينبغي أن يتواله الويل  والثاين يلي ألن النظر يف

أما املرأة إن أذنت للويل الذي ال جيرب ومل تعني ففيه قوالن مرتبات وأوىل باجلواز ألن الويل ذو خط فينظر خبالف 
  الويكل 

ن شئت وإن صرحت بإسقاط الكفاءة ختري الويل وهل جيب التعني مع ذلك فيه طريقان وإن قالت زوجين مم
فالصحيح أنه ال يزوج إال من كفؤ ومعناه ممن شئت من األكفاء وليس لغري اجملرب التوكيل إن منعت من ذلك وإن 

  رضيت جاز وإن أطلقت اإلذن فوجهان 
  أحدمها ال كالوكيل بالبيع 

  والثاين نعم ألنه على اجلملة ذو والية وحظ 

  فرع



  
التوكيل ذلك جاز وإن اطلق فاتفق أن زوج الوكيل من املعني ففي لو عينت زوجا ورضيت بالتوكيل فعني الويل يف 

الصحة وجهان ووجه الفساد صيغة التوكيل كما لو قال الويل بع مال الطفل بالغنب فباع بالفبطة فإنه ال يصح 
ويتصل هذا النظر يف كيفية تعاطي الوكيل وليقل الويل للوكيل يف القبول زوجت فالنة من فالن وال يقل منك 

ويقول الوكيل قبلت لفالن فلو اقتصر على قوله قبلت ففيه وجهان لتردده بينه وبني املوكل ولو قال قبلت لنفسي 
  مل يصح له وال للموكل ألنه خمالف للخطاب 

ولو قال زوجت منك فقال قبلت ونوى موكله مل يقع للموكل ويف البيع يقع مثله للموكل ألن معقود البيع قابل 
  ود النكاح للنقل خبالف معق

  الفصل السادس فيما جيب على الويل

  
فنقول أما غري اجملرب فتجب عليه اإلجابة إذا طلبت إن مل يكن يف درجته غريه فإن كان فهو كشاهد ال يتعني وفيه 

  خالف فإن تعني وعضل وأحوجها إىل السلطان عصى ملا فيه من اإلضرار وخرق املروءة والنهي عن العضل 
عليه تزويج اجملنونة إذا تاقت وال جيب التزويج من االبن الصغري ألنه ال يلزمه املهر والنفقه وال  وأما اجملرب فيجب

جيب تزويج البنت إال إذا ظهرت الغبطة فيحتمل اإلجياب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه جيب عليه البيع 
  وحيتمل جتويز التأخري إىل بلوغها 
ويل أن يكد نفسه بالتجارة واالستنماء ولكن جيبصونه عن الضياع وقدر من وأما مال الطفل فال جيب على ال

االستمناء املعتاد الذي يصونه عن أن تأكله النفقة ولو طلب ماله بزيادة وجب البيع ولو بيع شيء بأقل فله أن 
يضمن ويف القدمي  يشتري لنفسه فإن مل يرد فليشتر لطفله وإن قبل نكاح ابنه مل يلزمه الصداق يف اجلديد ألنه مل

يصري بالعقد ضامنا وهل يرجع به بعد البلوغ فيه احتمال على القدمي وإن تربم حبفظ مال الطفل فله أن يستأجر من 
مال الطفل من يعمل له أو يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن مل جيد مترباعا وإن وجد متربعا 

م فإن إرضاعها باألجرة أوىل من إرضاع متربعة أجنبية ملا فيه من التفاوت فالظاهر أنه ال يعطي األجرة خبالف األ
  الظاهر 

  الفصل السابع يف الكفاءة وخصاهلا

  
واعلم أن الكفاءة حق املرأة واألولياء فلو رضوا بغري كفؤ جاز خالفا للشيعة فإهنم حرموا العلويات على غريهم 

 عليه وسلم على عثمان وعلي وأيب العاص وأين كفؤ رسول اهللا وكيف حيرمن ومل حترم بنات رسول اهللا صلى اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يف العامل قال الشافعي رضي اهللا عنهكيف كان علي كفؤ فاطمة وأبوه كافر وأبوها سيد البشر 

هللا عليه ولو كان يكفي النسب يف الكفاءة فالناس كلهم إوالد آدم عليه السالم فلم تفاوتوا وأمر رسول اهللا صلى ا
  وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشيه أن تنكح أسامة وهو موىل 

والصحيح أن اليت ال ويل هلا يزوجها السلطان من غري كفؤ برضاها إذ ال حظ للمسلمني يف الكفاءة وذكر 
  الصيدالين خالفه 



والنسب والصالح يف الدين مث الكفاءة ترجع إىل مناقبواملعترب منها مخس التنقي من العيوب املثتبة للخيار واحلرية 
والتنقي من احلرف الدنية واجلمال ال يعترب ألنه يرجع إىل ميل النفس واليسار يعترب يف أضعف الوجهني ولعل ذلك 

قدر البالغ دون التساوي يف املقادير وال مباالة باالنتساب إىل الظلمة بل إىل أرومة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ورثة األنبياء وإىل الصلحاء املشهورينالذين ال ينسى أمرهم بعد املوت فإنه املوجب للتفاوت وإىل العلماء ألهنم 

  وأما صالح الزوج فيكفي فيه التنقي من الفسق وال تعترب املساواة يف درجة الصالح واالشتهار 
يف تفصيل مجيع  واحلرف الدنية هي اليت تدل على سقوط النفس وأكثرها يرجع إىل مالبسة القاذورات والرجوع

  ذلك إىل العادات 

  ومتام هذا النظر بثالث مسائل

  
إحداها أن هذه اخلصال تعترب يف تزويج البنت ال يف االبن إذ ال عار على الرجال يف غشيان خسيسة نعم ال تزوج 

كفاءة جبانبه أيضا منه معيبة بالعيوب املثبتة للخيار وال يتصور تزويج الرقيقة منه ألنه ال خياف العنت ويف اعتبار ال
  وجه بعيد 

  الثانية هذه اخلصال هل جترب بالفضائل 
ينظر فإن كان الفائت نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يوازيها االنتساب إىل غريه من العلماء والصلحاء 

م عمر رضي اهللا وهل يوازيه الصالح الظاهر املشهور يف اخلطاب األصح أنه ال يوازيه وقيل جترب به واعتمد فيه ه
  عنه بتزويج ابنته سلمان الفارسي وبأمثال ذلك

وأما العيوب فال جيربها غريها وأما اليسار فيجرب بغريه واحلرفة ال تعارض النسب ورمبا يعارضه الصالح واحملكم يف 
  مجيع ذلك العادات ونفي العار 

ون يف تزويج السليمة من املعيب قولني وهو الثالثة إذا زوجها من غري كفؤ بطل العقد على الصحيح وذكر العراقي
أجرى يف سائر اخلصال مث قالوا إن قلنا ينعقد العقد فهل يثبت للويل الفسخ قوالن وأجروا ذلك وإن كان عاملا به 
ألن احلق للطفل فال يسقط بعلمه وإن بلغت فهل يثبت هلا اخليار ففيه تردد وكل ذلك بعيد ووجهه أن يف النكاح 

واألب مؤمتن غري متهم فرمبا يتعاطى حتصيل مصلحة خفية قد تتقاضى ترك الكفاءة إال أنه إذا روعي مصاحل خفية 
  ذلك فال يتجه إثبات اخليار 

  الفصل الثامن يف اجتماع األولياء يف درجة واحدة

  
رأة فإن أذنت وإذا اجتمعوا فكل واحد يستقل لكن األحب تقدمي األسن واألفضل فإن تزامحوا فالعقد إىل من تعني امل

للكل أقرع بينهم فإن عقد من مل خترج له القرعة مبادرا انعقد وإن زوج أحدهم من غري كفؤ برضاها قال الشافعي 
رضي اهللا عنه النكاح مفسوخ فقيل إن معناه أن لآلخرين فسخ العقد اعتراضا وقيل معناه أنه ال ينعقد ألنه يؤدي 

  يل املسألة على قولني إىل حلوق العار بالويل قبل أن يتدارك وق
فرع إذا أذنت لوليني ومل تعني الزوج وجوزنا ذلك فعقد كل واحد منهما مع شخص فإن احتد الوقت تدافعا وإن مل 
يعلم السبق وأمكن التوافق تدافعا أيضا إذ ليس نستيقن صحة نكاح أحدمها فإن سبق أحدمها وتعني ولكن نسيناه 



وال نبايل بتضررها طول العمر كما لو غاب زوجها ومل تعرف حياته وكما لو وتعذر بيانه فالنكاح بينهما موقوف 
انقطع دم الشابة مبرض فإن عليها انتظار سن اليائس من الضرار فيه وإن علم السبق ولكن مل يتعني السابق منهما 

هذا الوجه وهاهنا  أصال وحصل اليأس من البيان فقوالن مبنيان على القولني يف مجعتني عقدتا يف بلدة واحدة على
أوىل بالفسخ ألن الصالة ال حتتمل الفسخ ففي قول يتوقف كما لو تعني مث نسي ويف قول يفسخ لدوام الضرار 

  وإطباق اإلشكال من أول األمر إىل آخره ويشكل على هذا إذا تعني مث نسي وقد قيل بطرد القولني فيه لكنه غريب
ين عن القفال أنه ينفسخ وال حاجة إىل إنشاء الفسخ واألصح أنه التفريع حيث رأينا الفسخ فقد حكى الصيدال

  حيتاج إىل إنشاء الفسخ مث فيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه يتعني بتعيني القاضي ألنه حمل التباس 

  والثاين هلا اإلنشاء لتضررها كما يف اجلب والعنة فإن الزوج يقدر على الطالق 
  والثالث أن للزوجني أيضا الفسخ 

تأخر الفسخ فنفقتها تقسم على الزوجني ألهنا حمبوسة بسببهما وال مهر عليهما إذ النفقة قد جتب بعلة احلبس وإن 
  دون املهر ويف النفقة وجه منقدح أنه جتب ألنه ليس احلبس بتقصري منهما وال النكاح مستيقن يف حق واحد منهما 

أنه السابق قال الصيدالين ليس ألحد الزوجني أن هذا كله عند االعتراف باإلشكال فإن ادعى كل واحد منهما 
  يدعي على اآلخر إذ ليس يف يده شيء وليس أحدمها بأن يكون مدعيا أوىل من أن يكون مدعى عليه 

  وإن ادعى على الويل وهو غري جمرب مل جيز وإن كان جمربا فوجهان الاختصاص هلما مبحل التنازع 
  حظ له يف امللك وإمنا هو عاقد كالوكيل أحدمها أنه ال يتوجه عليه أصال إذ ال 

  والثاين يتوجه ألن إقراره يقبل خبالف الوكيل والذي ال جيرب
قال اإلمام إذا مل ميكن دعوى العلم على املرأة فال يبعد أن يدعي أحدمها على صاحبه وجتعل املرأة كمال يف يد ثالث 

  رع بينهما تداعاه رجالن مث ذكر القاضي يف البداية بالتحليف أنه يق
  أما إن ادعى عليهما العلم بالسبق فلها ثالثة أحوال 

إحداها أن تقر لواحد وفرعنا على الصحيح يف صحة إقرارها ثبتت زوجيته يف احلال لكن هل للثاين أن حيلفها فيه 
هاهنا أيضا يتوقع قوالن مبنيان على أن من أقر بشيء لزيد مث أقر به لعمرو هل يغرم للثاين باحليلولة فإن قلنا يغرم ف

  إقرارها فيحلفها حىت تقر فتغرم أو تنكل فيستفيد الثاين باليمني املردودة تغرميها 
وإن قلنا ال تغرم فال حيلفها إذ ال فائدة له يف نكوهلا وال يف إقرارها ويف القدمي قول أنه حيلفها حىت يستفيد باليمني 

ألول مل يثبت زوجية األول إال بشرط احللف للثاين فأما مع املردودة إن نكلت ثبوت الزوجية له وكأن إقرارها ا
  النكول فال وهذا بعيد إذ نكوهلا كيف يرد إقرارها ويزامحه 

احلالة الثانية أن تنكر العلم بالسبق وحتلف على نفي العلم فيبقى التداعي بني الزوجني وذلك جائز وإن منعناه يف 
عوى اآلن وجد متعلقا مث مل يفد قطع اخلصومة وقيل إنه ال يسمع االبتداء قبل توجيه الدعوى عليها فإن الد

تداعيهما كما يف االبتداء ويكفيها ميني واحدة على نفي العلم إن حضر الزوجان معا وإن بادر أحدمها فهل للثاين 
  حتليفها مرة أخرى فيه وجهان جيريان يف كل شريكني يدعيان شيئا واحدا

حلف املدعي على السبق وال يتعرض لعلمهما فإن ذلك شرط يف الدعوى لترتبط هبا  احلالة الثالثة أن تنكر وتنكل
  الدعوى 



  هذا كله إذا ادعي عليها العلم فإن أطلق دعوى الزوجيه ففي مساع الدعوى املطلقة خالف واهللا تعاىل أعلم
  الباب الثاين يف املويل عليه وفيه فصول ثالثة

  األول يف املويل عليه باجلنون

  
  مسائل ثالثة  وفيه

األوىل البكر اجملنونة ال شك يف أن األب يزوجها لكن الثيب إن كانت كبرية يزوجها مبجرد املصلحة من غري حاجة 
  على األصح وقيل ال يزوجها ألن األب يف حق الثيب كاألخ وهو ال يزوجها 
البالغة فإهنا يف مظنة الشهوة على وأما الثيب الصغرية اجملنونة ففيه وجهان أحدمها ال يزوجها كالعاقلة وخبالف 

  اجلملة وإن مل يشترط ظهور حاجة الشهوة يف حق األب 
والصحيح أهنا إذا بلغت عاقلة مث عاد اجلنون عاد والية البضع وإن كان يف عود والية املال خالف ألن تفويض 

  البضع إىل السلطان مع حياة األب قبيح 
اجملنون ويف الصغري وجهان ووجه املنع أنه تكثر عليه املؤن وخرج باجلنون عن الثانية لألب التزويج من االبن الكبري 

  مظنة االستصالح وباجلملة تزويج البنتالصغرية أوىل من التزويج من االبن 
مث ال ينبغي أن يزاد يف التزويج من اجملنون على واحدة وظاهر املذهب أنه يزوج من الصغري العاقل أربع ألنه يف مظنة 

  الح وفيه وجه أنه ال يزيد على واحدة أيضا االستص
  الثالثة إذا مل يكن للمجنونة أب وال جد يزوجها السلطان أو العصبات فيه وجهان 

  أحدمها العصبات ألهنم على اجلملة ذو حظ وشفقتهم أكمل نعم السلطان ينوب عنها يف الرضا 
عي رضي اهللا عنه يراجع أهل الرأي من أقارهبا والثاين أن السلطان يزوجها كما أنه يلي ماهلا نعم قال الشاف

ويشاورهم واختلفوا يف أن ذلك إجياب أو استحباب فإن جعلناه إجيابا رجع األمر إىل أنه ال بد من رضا الويل 
  والسلطان ويرجع اخلالف إىل تعيني من يتعاطى العقد 

  مث هل يشترط يف تزوجيهم حكم األطباء بظهور حاجتها إىل الوطء وجهان 
  أحدمها ال يشترط بل جيوز باالستصالح كما جيوز لألب 

  والثاين نعم إذ ليس هلؤالء رتبة اإلجبار فال يقدمون عليه إال عن ضرورة 

  الفصل الثاين يف املويل عليه بالسفه

  
ن الويل فإذا بلغ الصيب سفيها مل جيربه الويل على النكاح ألنه بالغ وال يستقل هو بالنكاح ألنه سفيه لكن ينكح بإذ

وعبارته صحيحة ويستقل بالطالق ألنه ال يندرج حتت احلجر ومهما التمس النكاح بعلة احلاجة وجب اإلسعاف 
ألنه أعرف حباجته فإن التمس بعلة املصلحة ففي وجوب إسعافه تردد وألنه بني الصيب واجملنون وهو أوىل 

جع السلطان فإن مل جيد السلطان ففي صحة استقالله باالستصالح من اجملنون وإذا وجب اإلجابة فامتنع الويل فلريا
تردد خبالف ما إذا استقل بشراء الطعام يف مثل هذه الصورة ألن الطعام يف حمل الضرورة دون الوقاع ولذلك جيب 

  على األب اإلنفاق على االبن دون اإلعفاف 



  ة أوجه ومهما استقل دون مراجعة الويل مل ينعقد النكاح فإن وطئ ففي املهر ثالث
  أحدها ال جيب كما إذا اشترى وأتلف فإن البائع هو الذي قصر وسلط 

  والثاين جيب إذ تعرية الوطء عن املهر غري ممكن تعبدا
  والثالث يكتفي بأقل ما يتمول حلق التعبد وحق السفيه وأما السفه يف جانبها فال يظهر له أثر 

أذن فإن عني املرأة دون املهر جاز وتعني مهر املثل إنه زاد سقطت  فرع ينبغي للويل أن يعني املهر واملرأة مجيعا إذا
الزيادة وصح العقد وإن عني املهر وزاد مث يثبت وصح العقد خبالف الوكيل إذا زاد ألنه عاقد لنفسه ومقصود 

  اإلذن رفع احلجر مث الغبطة تعني مقدار املهر 
  

ألصل واملصلحة تتفاوت به كما أن الزيادة أيضا ال تصح وإن أما إذا عني امرأة فنكح غريها مل يصح ألنه حاد عن ا
  صح العقد دوهنا 

أما إذا أذن مطلقا ومل يعني املرأة ففي صحة هذا اإلذن وجهان ملخالفته للمصلحة غالبا فإن قلنا يصح فله أن ينكح 
غبطة واإلذن املطلق ينزل من شاء مبهر املثل بشرط أن ال ينكح شريفة يستغرق مهرها مجيع ماله فإن ذلك خيالف ال

  على الغبطة أما املرأة فالشفة يف حقها ال يؤثر يف تغيري أمر الوالية 

  الفصل الثالث يف املويل عليه بالرق

  
  و للسيد إجبار األمة على النكاح وهل له إجبار العبد فيه ثالثة أقوال 

  أحدها نعم كاألمة 
  ل للنظر له والثاين ال ألن مستمتعه غري مملوك له وال هو أه

  والثالث أنه جيرب نظرا إليه دون الكبري وهل للعبد إجبار السيد على التزويج منه فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألن منعه يورطه يف الفجور والرق ال آخر له وال بد من التحصن 

  والثاين ال ألن ذلك يشوش مقاصد الرق 
من تراضيهما وهذا خالف جار يف أنه هل جيب تزويج ولعل األصح أن كل واحد منهما ال جيرب االخر بل ال بد 

  األمة إذا طلبت وهو أبعد ألن هلا مطمعا يف االستمتاع بالسيد 
  مث تزويج املالك رقيقة حيث قلنا به طريقة الوالية أو امللك فيه وجهان

لحة ملكه مصلحة أحدمها أنه امللك إذ ال قرابة له حىت ينظر له وإن نظر فينظر ملصاحل ملكه وقد ال تكون مص
  للرقيق يف نفسه 

والثاين أنه بطريق الوالية ألن مستمتع العبد ال ميلكه ومستمتع األمة وإن ملكه فليس املنقول إىل الزوج ملكه 
ولذلك ميلك الزوج ما ال ميلكه من طالق وظهار وال يقدر الزوج على نقل البضع من نفسه وال هو واطئ مبلك 

زوجيها من معيب بالعيوب اخلمسة فإن فعل فلها اخليار وال خيار للسيد إذا جهل ذلك اليمني ولذلك ال جيوز له ت
  ألنه مأخوذ من دفع ضرار االستمتاع ولو باعها من معيب فليس هلا اخليار 

  فإن قلنا إنه بالوالية فال يزوج الفاسق أمته وعبده إن قلنا ال يلي الفاسق 



و عبدا وال الكافر جيرب رقيقه املسلم لكن يرضى فيسقط حقه وينكح وال يزوج املسلم رقيقه الكافر أمة كانت أ
  العبد انفسه 

  فروع ثالثة

  
  األول الويل هل يزوج رقيق طفله فيه ثالثة أوجه 

  أحدها نعم ألنه من مصاحل املال 
  والثاين ال ألن مصلحة املال ال تقتضي النكاح 
  والثالث أنه يزوج األمة حلظ املؤنة دون العبد 

ين أمة املرأة يزوجها وليها برضاها وقال صاحب التلخيص يزوجها السلطان برضاها إذ وليها ليس مالكها وال الثا
والء هلا وهذا له وجه على قولنا إن تزويج الرقيقبامللك ال بالوالية مث ال جيرب الويل أمة البكر البالغة وإن أجربها فال 

  سها يكتفي بسكوهتا يف أمتها وإن اكتفي بذلك يف نف
الثالث قال ابن احلداد املعتقة يف املرض ال يزوجها قريبها ألنه رمبا ينقص املال وميوت املريض وتعود رقيقة فمن 

األصحاب من خالفه وقال ينبين التصرف على احلال كما لو وهب املريض جاز للمتهب وطؤها مع هذا االحتمال 
هذا االحتياط للبضع إذا كان املرض خمطرا أوال مال له  لكن قياس ابن احلداد يقتضي املنع يف هذا أيضا وحيسن

  سواه إذ يظهر هذا االحتمال 

  القسم الثالث من الكتاب يف املوانع للنكاح يف الناكح واملنكوحة

  
  وهي أربعة أجناس 

  األول ما يوجب احملرمية 
  والثاين ما يتعلق بعدد وال يوجب حرمة مؤبدة 

  والثالث الرق وامللك 
  كفر والرابع ال

  اجلنس األول احملرمية

  
  وذلك حيصل بنسب أو رضاع أو مصاهرة 

املانع األول النسب وحيرم مجيع األقارب إال أوالد األعمام والعمات واألخوال واخلاالت وأصناف احملرمات سبعة 
  اآلية } حرمت عليكم أمهاتكم { ذكرهن اهللا تعاىل يف قوله 

والدة بواسطة أو غري واسطة كانت الواسطة ذكرا أو أنثى واندرجت حتته أما األم فهي كل أنثى انتهيت إليها بال
  اجلدات 



  وأما البنت فهي كل أنثى تنتهي إليك بالوالدة بواسطة وغري واسطة كما سبق واندرج فيه األحفاد
  وأما األخت فهي كل أنثى ولدها أبوك وأمك أو أحدمها وبنات األخ وبنات األخت كبناتك منك 

  مرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل األب وال حيرم أوالدها والعمة كل ا
  واخلالة كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل األم 

  والفظ اجلامع أنه حيرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده أصل

  فرع

اء الزنا ال حيرم نكاحها على الزاين ألهنا تنفصل عن األم إذا ولدت من الزنا مل حيل هلا نكاح ولدها واملخلوقة من م
وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة حترميه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا 

  حقيقيا منه ملا انعقد ولد احلر رقيقا يف منكوحة رقيقة كما ال تلد احلرة رقيقا من زوج رقيق 
  فهل حترم على النايف فيه وجهان وجه التحرمي أهنا عرضة اللحوق بسبب الفراش إن كذب نفسهأما املنفية باللعان 

املانع الثاين الرضاع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب فتحرم منه األم 
  والبنت واألخ واألخت وبناهتما والعمة واخلالة 

عت من أرضعتك أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبيك أو أمك وأمك كل امرأة أرضعتك أو أرض
  وكذلك كل امرأة يرجع نسب املرضعة إليها 

وكل امرأة يرجع نسبها إىل هذه املرضعة من قبل أبيها أو أمها فهي أختك وكذلك كالمرأة أرضعتها أمك بلبان 
فهي أختك من األم وإن أرضعتها أجنيبة بلبان أبيك فهي أختك من األب واألم وإن أرضعتها أمك بلبان غري أبيك 

  أبيك فهي أختك من األب وكذلك قياس العمات وسيأيت يف كتاب الرضاع شرحه 
فرع لو اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلد أو قرية ال ينحصرون يف العادة فله أن ينكح من شاء كما لو غصب 

  شاة يف بلدة فال حيرم عليه اللحم
و عشرين أو عدد حمصور على اجلملة فيلزمه اجتناب الكل ألن يقني التحرمي عارض يقيت ولو اختلطت بعشر أ

  احلل يف عدد وقيل جيوز اهلجوم وهو بعيد 
  املانع الثالث املصاهرة واحملرمات باملصاهرة أربع 

  أم الزوجة وجداهتا من الرضاع والنسب 
  وبنتها وحفدهتا من الرضاع والنسب 

  وزوجة االبن واحلفدة 
  وزوجة األب واجلد 

وربائبكم الاليت يف حجوركم من { وحيرم اجلميع مبجرد النكاح إال بنت الزوجة فال حترم إال بالدخول قال اهللا تعاىل 
  } نسائكم الاليت دخلتم هبن 

 والوطء احلالل مبلك اليمني والوطء بالشبهة حيرم األربع كالوطء يف النكاحبخالف الزنا فإنه ال حيرم خالفا أليب
حنيفة إذ الشبهة كاحلقيقة يف جلب احملرمات كالعدة واملهر والنسب وسقوط احلد لكن يرجع يف وجوب املهر إىل 
االشتباه عليها فقط وينظر يف ثبوت النسب والعدة إىل االشتباه عليه وقيل يف املصاهرة إنه تكفي الشبهة من أحد 

نة النسب يف كتاب اهللا تعاىل وقيل ال بد فيه من االشتباه اجلانبني وقيل ال بد من االشتباه على الرجل ألنه قري



  عليهما مجيعا
والصحيح أن جمرد املالمسة ال يقوم مقام الوطء يف حترمي املصاهرة كانت بالشبهة أو يف النكاح وفيه قول آخر أنه 

  يلتحق به وقيل يطرد ذلك القول يف النظر بالشبهة أيضا 

  ي وال تتأبد به احلرمةاجلنس الثاين ما يتعلق بتعبد عدد

  
  وهي ثالث 

  املانع األول نكاح األخت يف عدة األخت

  
فقيل أراد ما سلف قبل التحرمي فال يرد وقيل ما سلف يف } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { قال اهللا تعاىل 

  اجلاهلية 
ملرأة على عمتها وال على خالتها والضابط أن مث أحلق به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيع احملارم فقال ال تنكح ا

  كل شخصني بينهما قرابة أو رضاع لو كان أحدمها ذكرا واألخرى أنثى حرم النكاح بينهما فال جيوز اجلمع بينهما
واحترزنا بالقرابة والرضاع عن اجلمع بني املرأة وأم زوجها أو ابنة زوجها فإن ذلك جائز وإن كان النكاح حيرم 

  كان أحدمها ذكرا  بينهما لو
مث أحلق الفقهاء ملك اليمني بالنكاح حىت قالوا لو اشترى أمة ووطئها حرمت عليه أختها وخالتها وعمتها فإن ملك 
اجلميع فما مل حيرم املوطوءة على نفسه ببيع أو عتق أو تزويج أو كتابة فال حيل له وطء الباقيات وال تقوم العوارض 

والعدة بالشبهة والردة واإلحرام ويف الرهن والبيع بشرط اخليار خالف وحتل األخت احملرمة مقام البيع كاحليض 
بالطالق البائن وال حتل بالطالق الرجعي وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال حتل أيضا بالبائن وكذا اخلالف يف نكاح 

  اخلامسة 
كحها مث نكح عليها أختها فإن فرع لو وطئ أمة مث نكح أختها احلرة صح النكاح وحرمت األمة وليس كما لون

  الطارئ ال يصح ألن ملك اليمني ضعيف يف مقصود الوطء فال يدفع النكاح املقصود بل يدفع به حله 
  ولو اشترى الرجل منكوحته صح الشراء وانفسخ النكاح ألن ملك اليمني أقوى يف نفسه 

  املانع الثاين

  
ق العبد كاخلامسة يف حق احلر فال يزيد العبد على اثنتني وقال مالك الزيادة على األربع ممتنع على احلر والثالثة يف ح

  ينكح العبد أربعة 
فرع لو نكح مخسا يف عقد فالعقد باطل فيهن ولو كان فيهن أختان بطل فيهما ويف الباقيات قوال تفريق الصفقة 

  وكذا لو مجع بني معتدة وخلية من العدة ففي اخللية القوالن 



  يفاء عدد الطالقاملانع الثالث است

  
فال حتل املطلقة ثالثا حىت تنكح زوجا غريه ويطأ يف نكاح صحيح مث يطلقها وتنقضي عدهتا وال حيصل بالوطء يف 

ملك اليمني واملذهب أنه ال حيصل بالوطء يف نكاح فاسد وحيصل بوطء الصيب ونزوهلا على الزوج وهو نائم 
وحيصل مبجرد تغييب احلشفة أو مقدار احلشفة من مقطوع  وباالستدخال خال من غري انتشار وفيه وجه بعيد

  احلشفة ومنهم من قال ال بد من تغييب اجلميع إذا زالت احلشفة 
ومن لطائف احليل للفرار من الغيظ أن يشتري عبدا صغريا ويزوجها منه مث يستدخل زبيبة الصغري ولو مع حائل من 

  ل التحليل إال إذا قلنا ال جيوز إجبار الصغري ثوب مث يبيع العبد منها حىت ينفسخ النكاح فيحص
  فإن قيل فما معىن قوله عليه السالم لعن اهللا احمللل واحمللل له

قلنا قيل أراد به طالب احلل من نكاح املتعة وهو املؤقت رمسا ومسي حملال وإن مل حيلل له ألنه يعتقده ويطلب احلل 
ن وقيل إمنا لعن مع حصول التحليل ألن التماس ذلك هتك منه وأما طالب احلل من طريقه فال يستوجب اللع

للمروءة وامللتمس هو احمللل له وإعارة النفس يف الوطء لعرض الغري أيضا رذيلة فإنه إمنا يطؤها ليعرضها لوطء الغري 
س من وهو قلة محية ولذلك قال عليه السالم ذلك هو التيس املستعاروإمنا يكون ذلك مستعارا إذا سبق منه التما

املطلق ومن عرض الوطء الغري من هي منكوحته أو من كانت منكوحته أو ستكون منكوحته فهو مزموم جدا فال 
يبعد أن يلعن وال يقتضي هذا اللعن بطالن العقد ألنه مساه مع ذلك حملال إال أنه إذا شرط الطالق يف نفس العقد 

فاسد كما لو شرط أن ال يتسرى عليها وال يسافر  فإنه يفسد على وجه كالتأقيت وال يفسد على وجه ألنه شرط
  هبا وكسائر الشرائط املفسدة للمهر 

  وأما التأقيت فإنه وضع للعقد قاصرا على مدة وال ميكن االقتصار وال التسرية 
  قال بشرط أن ال تطأها ففيه وجهانأما إذا قال بشرط أن ال حتل لك فينبغي أن يفسد ألنه جيعل اللفظ متناقضا ولو 

وهذه الشروط إذا مل تقارن العقد ال تضر وفيه وجه بعيد أن املقدم كاملقارن أخذا من مهر السر والعالنية كما سيأيت 
  وعلى هذا ال يصح التحليل بااللتماس إال إذا زوج مطلقا مث التمس الطالق بعد العقد 

  اجلنس الثالث من املوانع الرق وامللك

  
أما الرق فمانع على اجلملة عند الشافعي رضي اهللا عنه يف بعض األحوال فال جيوز للحر املسلم أن ينكح األمة إال 

  خبمسة شرائط 
  ثالثة فيه وهو فقد احلرة حتته وفقد طول احلرة وخوف العنت 

  واثنان يف األمة وهي أن تكون مسلمة ومملوكة ملسلم 
كانت حتته رتقاء أو هرمة أو غائبة أو كتابية مل جيز أيضا نكاح األمة بل جيب  الشرط األول أال يكون حتته حرة فإن

  عليه طالقها خبالف ما إذا وجد ماال ولكنهغائب فإنه كالفاقد للطول 
ومن مل { الشرط الثاين فقد طول احلرة فمن ليس حتته حرة ولكنه قادر عليها مل جيز له نكاح األمة لقوله تعاىل 

  اآلية } أن ينكح احملصنات  يستطع منكم طوال



وجيوز للمفلس نكاح األمة وإن وجد حرة ترضى مبهر مؤجل جاز ألن األجل سيحل وهو معسر وكذلك إذا كان 
له مال غائب وهو خياف العنت يف احلال قبل القدرة على املال وكذلك إذا رضيت احلرة بدون مهر املثل وملك 

ه وجه آخر اختاره الصيدالين أنه ال جيوز له نكاح األمة ألن املنة باملهر ذلك القدر ألنه ال يلزمه حتمل املنة وفي
  مستحقر يف النكاح خبالف املنة يف بيع املاء والثوب الساتر للعورة يف الصالة 

ولو وجد ماال ومل جيد حرة ينكحها جاز له نكاح األمة ولو مل جيد إال حرة تغاليه يف املهر مغاالة يعد احتمال ذلك 
  باإلضافة إىل مقاصد النكاح فله نكاح األمة وإن كان ذلك قدرا قريبا مل يرخص بسببه سرفا 

وكذلك الويل إذا نقص من مهر املثل قدرا حيتمل ذلك ألغراض النكاح فال ينبغي أن يثبت اإلعراض للمرأة بل إذا 
حرة غائبة غيبة قريبة حيتمل أفرط يف النقصان فإن مقاصد النكاح تغطي على هذه احملقرات وكذلك لو مل جيد إال 

  مثلها يف مقاصد النكاح مل ينكح األمة وإن كانت بعيدا نكح األمة 
ولو مل جيد إال حرة كتابية جاز له نكاح األمة على أحسن الوجهني ألن احلذرمن خمالطة املشركات مهم ويشهد له 

  } احملصنات املؤمنات { ظاهر قوله 
ذلك بغلبة الشهوة وضعف عصام التقوى وال يشترط يف اخلوف غلبة وقوع  الشرط الثالث خوف العنت وإمنا يتم

الزنا بل توقع وقوعه كما أن الطريق املخوف هو الذي يتوقع فيه اهلالك وإن مل يغلب واألمن هو أن ال يتوقع وإن 
  كان ذلك ممكنا على الندور 

خ التقوى فإن كان يفضي به الصرب إىل ومن ضعفت شهوته وقوي تقواه فهو آمن ومن غلب عليه شهوته ولكنه راس
  مرض فلينكح األمة وإال فالصرب أحسن من إرقاق الولد وال يبعد أن يترخص وال يكلف املشقة يف مصابرة الشهوة 

ومن قدر على التسري فالظاهر أنه ال ينكح األمة ألنه ال خياف العنت وفيه وجه أنه ينكح ألن ملك اليمني ال يقصد 
  به التحصن 

ط الرابع يف األمة وهي أن تكون مسلمة فال حيل عند الشافعي رضي اهللا عنه للمسلم نكاح األمة الكتابية حبال الشر
  وكأن األصل يف املشركات واإلماء التحرمي وهذا مستثىن مع التقييد } من فتياتكم املؤمنات { لقوله تعاىل 

لكافر ويف هذا الشرط خالف ولعل الظاهر أنه ال الشرط اخلامس أن تكون مملوكة ملسلم حىت ال يرق ولد املسلم 
  يشترط ألنه إن رق لكافر فيباع عليه يف احلال واختتام الشرائط بأمرين 

أحدمها أن العبد ال تعترب فيه الشرائط كلها إال الشرط الرابع واخلامس بل األمة يف حقه كاحلرة حىت جيوز له اجلمع 
متني حبال وهذا ألن احملذور من نكاح اإلماء إرقاق الولد والعبد رقيق ليس بني األمتني وال جيوز للحر اجلمع بني أ

  عليه النظر لولده املوجود فال يؤمر بالنظر لولده املفقود 
واملكاتب ومن نصفه رقيق يف هذا كالعبد كما أن من نصفها رقيق كاألمة حىت تفتقر إىل الشرائط يف نكاح احلر 

قدر على مثلثها هل جيوز له نكاح أمة كاملة الرق ألن إرقاق بعض الولد أهون من إياها نعم حيتمل تردد يف أن من 
  إرقاق مجيعه 

وأما احلر الكتايب فهو كاملسلم يف شرائط النكاح إال يف نكاح األمة الكتابية إذ نص الشافعي رضي اهللا عنه على أن 
إن الكفر ليس نقصا يف حق الكافر  الكافر يزوج أمته وذلك يدل على أن تزوجيها ممكن ويتجه ذلك من حيث

ولكن هذا ينقضه نص الشافعي رضي اهللا عنه أن العبد املسلم ال ينكح األمة الكتابية والرق ليس نقصا باإلضافة 
إليه ملا اعتورها نقصان يف حقه فمن األصحاب من جعل املسألتني على قولني ويرجع اخلالف إىل أن األمة الكتابية 

  ها كالوثنيات أو هي حمرمة الجتماع النقصني هل هي حمرمة يف عين



األمر الثاين أن شرط فقد احلرة وطوهلا وخوف العنت يعترب يف ابتداء النكاح دون دوامه فلو نكح حره على أمة 
جيوز وقال املزين ينقطع نكاحها بوجدان طول احلرة والقدرة عليها فضال عن وجودها ومل يطرد ذلك يف زوال 

  خوف العنت
  سالم املالك إن شرطناه فال شك يف أنه ال يعترب يف الدوام وأما إ

فرع لو مجع بني حرة وأمة يف عقد واحد بطل نكاح األمة ويف نكاح احلرة قوال تفريق الصفقة األصح وهو نص 
  القدمي صحة نكاح احلرة ألن النكاح ال يفسد بفساد املهر فكيف يفسد بفساد القرينة املباينة له 

ا من حيل له نكاح األمة مع القدرة على احلرة وهي أن تكون هذه احلرة رضيت بدون مهر املثل وقلنا ولو مجع بينهم
ال يلزمه تقلد املنة فال يصح هاهنا نكاح األمة ألن األمة ال تضام احلرة فال يصح إال إذا سبق نكاحها وها هنا مل 

  يسبق وأما نكاح احلرة فطريقان 
  أحدمها طرد القولني 

لقطع بالفساد كما لو مجع بني أختني فإنه اآلن قادر عليهما مجيعا وهذا بعيد ألن إحدى األختني ليست أوىل واالخر ا
  بالدفع وهاهنا األمة أوىل بالدفع 

  املانع الثاين امللك

  
 وهو وراء الرق فإن من حيل له نكاح األمة ال حيل له أن ينكح أمة نفسه وإن قلنا إن القدرة على التسري ال متنع

  نكاح األمة بل لو اشترى زوجته أو ورثها انفسخ النكاح 
  وكذلك ال تنكح احلرة عبد نفسها ولو اشترت زوجها العبد أو ورثته انفسخ النكاح 

  اجلنس الرابع من املوانع

  الكفر وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف أصناف الكفار

  
  وهي ثالثة 

ى وكفرهم أخف فتحل مناكحتهم وذبائحهم وحكمهم يف حقوق الصنف األول أهل الكتاب وهم اليهود والنصار
النكاح كاملسلمات إال يف املرياث إذ ال إرث مع اختالف الدين وال كراهية يف نكاحهن فإن االستفراش إهانة 

  والكافرة جديرة بذلك 
االفتتان ورمبا  وقال مالك يكره نكاحهن نعم احلربية الكتابية يكره نكاحها فإن صحبة الكفار يف ديارهم توجب

  تسىب احلربية وهي حامل بولد مسلم والكراهية تثبت بأقل من هذا
  الصنف الثاين عبدة األوثان واملعطلة والدهرية ومن ال يقر باجلزية فال حيل نكاحهم وذبائحهم وتدخل فيهم املرتدة 

كحة والذبيحة وحكي يف الصنف الثالث اجملوس ويسلك هبم مسلك أهل الكتاب يف التقرير باجلزية دون املنا



  مناكحتهم قول بعيد للشافعي رضي اهللا عنه وال وجه له وقيل كان هلم كتاب فأسري به 
مث حق الكتابية يف القسم والنفقة وسائر احلقوق كاملسلمة وللمسلم منعها من اخلروج إىل الكنائس كما له منع 

  ل له املسلمة من املساجد وله أن أن يلزمها الغسل من احليض حىت حت
وهل يلزمها الغسل من اجلنابة ألجل العيافة فيه قوالن وكذلك يف إلزام االستحداد الذي يكسرالشهوة تركه 

  وكذلك يف املنع من تناول اخلنزير واملستقذرات وأكل الثوم وكل ذلك يف املسلمة أيضا 

  الفصل الثاين يف أقسام أهل الكتاب

  
بعده ولكن علم احملرف ومل يؤمن به وكانت من نسب بين إسرائيل فقد فنقول من آمن أول آبائه قبل التحريف أو 

اجتمع هلما الشرفان فيصح نكاحها قطعا وإن مل تكن من بين إسرائيل ففي جواز نكاحها قوالن وإن كان أول آبائها 
  آمن بعد التحريف ففي جواز نكاحها أيضا قوالن وإن شككنا يف ذلك فقوالن مرتبان وأوىل باجلواز 

   خالف يف أن من آمن أول آبائه بعد املبعث أو شككنا يف ذلك مل حتل مناكحته وال
وإذا آمن أول آباء اليهودية بعد نزول عيسى عليه السالم فهل يكون كما بعد املبعث فيه وجهان واألقيس أال يعترب 

  نسب بين إسرائيل وال يقدم إميان اآلباء على التحريف
ن طوائف اليهود والنصارى وبينهم خالف يف االعتقاد نص الشافعي رضي اهللا عنه وأما الصابئون والسامرة وهم م

يف موضع على جواز مناكحتهم ونص يف موضع على خالفه واتفق مجاهري األصحاب على أن املسألة ليست على 
وظن مرة أهنم  قولني ولكن ظنالشافعي رضي اهللا عنه مرة أهنم خيالفون القوم فيما يوجب التكفري فتلتحق بالزنادقة

  خيالفون فيما يوجب البدعة ونكاح املبتدعة صحيح وأطلق الشيخ أبو علي طرد القولني 

  الفصل الثالث يف تبديل الدين

  
  وله صور 

  إحداها أن يتنصر يهودي أو يتهود نصراين ففيه ثالثة أقوال 
  أحدها أنه يقرر عليه ألهنما دينان متساويان اآلن 

ه إال باإلسالم ولو عاد إىل تنصره مل يكفه ألنه أبطل تلك العصمة فال يستحدثه بعد املبعث والثاين أنه ال يقنع من
  عصمة 

والثالث أنه ال يقنع منه إال باإلسالم أو بالعود إىل التنصر فإن أصر وقلنا ال يقر عليه فيلتحق مبأمنه أو يقتل قتل 
  املرتد فيه قوالن 

عليه أصال ألنه مل يكن معصوما ويريد استحداث عصمة بدين باطل وإن توثن الصورة الثانية أن يتنصر وثين فال يقر 
النصراين فال يقر أصال ولكن يف قول ال يقنع إال باإلسالم ويف قول يقنع باإلسالم أو بالعود إىل التنصر ويف قول 

  يقنع وإن عاد إىل التهود 
  سواء وال يقنع منه إال بالسيف أو اإلسالم الصورة الثالثة أن يرتد مسلم والعياذ باهللا فاألديان يف حقه 

وميتنع نكاح املرتد واملرتدة وإن طرأ على دوام النكاح تنجزت الفرقه قبل املسيس وإن جرى بعد املسيس توقف 



على انقضاء العدة عند الشافعي رضي اهللا عنه فإن عاد إلىاإلسالم استمر العقد وإال تبني بطالن النكاح بنفس 
ارتدا معا فهو كما لو ارتد أحدمها وكذلك لو أسلم أحد الزوجني اجملوسيني أو الوثنيني أو  الردة وكذلك لو

أسلمت الكتابية حتت كافر تنجزت الفرقة قبل املسيس وتوقف على العدة بعد املسيس ولو أسلما معا استمر 
  النكاح 

  فرع متولد من يهودي وجموسي ففي حل مناكحته قوالن 
  ا جلانب احلرمة أحدمها التحرمي تغليب

  والثاين النظر إىل جانب األب اعتبارا للنسب 
مث قال القفال هذا يف الصغري فإن بلغ ومتجس فله ذلك وهو جموسي وحيتمل أن يقال إذا كان أبوه يهوديا مل ميكن 

  من التمجس بعد البلوغ وجعل كاليهودي ميجس
  هذا باب نكاح املشركات

  
  ن املوانع السابقة وفيه فصول وهذا أوان ذكره النشعاب مسائله ع

  الفصل األول يف حكم أنكحة الكفار يف الصحة والفساد

  
وكان مقتضى قياس الشرع وعموم خطابه أن ال خيالف نكاح الكافر نكاح املسلم ويرعى فيه مجيع الشرائط حىت ال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حيتاج إىل إفراد نكاحهن بنظر لكن روي أن فريوز الديلمي أسلم على أختني فقال رسول
اختر إحدامها وفارق األخرى وأسلم غيالن على عشر نسوة فقال صلى اهللا عليه وسلم أمسك أربعا وفارق 

سائرهن فحمل أبوحنيفة قوله اختر على االستئناف ووىف برعاية متام الشروط وقضى بأن من أسلم على أختني 
عقدة اندفعتا مجيعا كما لو أرضعت امرأة صغريتني نكحهما واحد تعينت السابقة واندفعت الثانية وإن نكحها يف 

فإهنما يندفعان إال أن التأويل الذي ذكره باطل لقوله صلى اهللا عليه وسلم أمسك وألنه مل يعلمهم شرائط النكاح 
بق ومل ينقل إنشاء العقد وترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استفصال نكاح األختني مع أن الغالب أن تس

إحدامها ففهم منهم أهنم إذا أسلموا مل يؤاخذوا بشرائط اإلسالم ولكن ولكن إن كان املفسد مقارنا دفعناه ولذلك 
أمرناه باختيار إحدامها إذ اجلمع مفسد مقارن فتحصل من هذا أنه لو نكح بغري ويل وشهود أو يف عدة وأسلم بعد 

  انقضاء العدة قررناه على النكاح 
فسد مقارنا حلال اإلسالم مل يقرر كما لو أسلم على حمرمنكحها من أم أو بنت أو غريمها أو نكحها وأما إن كان امل

معتدة وأسلما أو أحدمها قبل انقضاء العدة وكذلك لو نكح مؤقتا واعتقدوا صحته مؤقتا وأسلما قبل انقضاء 
 اإلسالم وإن اعتقدوه مأبدا قرروا الوقت ال يقرر عليه ألن التأبيد على خالف اعتقادهم وتقريره مؤقتا فاسد يف

  عليه 
ولو اغتصب كافر امرأة واعتقدوه نكاحا قال القفال ال نقررهم عليه إذ ال أقل من عقد وقال الصيدالين يقرورن إذ 

  اقامة الفعل مقام العقد ليس فيه اال إخالل بشروط وهو متجه 
لى الصحيح وإن كان فاسدا عندنا مل نقررهم ألن ولو نكحوا نكاحا واعتقدوه فاسدا وهو صحيح عندنا قررناهم ع

الرخصة بالتقرير إمنا ورد فيما اعتقدوه نكاحا أما املفسد الطارئ بعد العقد كالعدة بالشبهة فال يدفع النكاح وإن 



  اقترن باإلسالم ألن طارئها ال يقدح يف نكاح املسلم فكيف يقدح يف نكاح الكافر 
ا اندفع نكاح األمة ألن إذا مل ننظر إىل التقدم والتأخر يف العقد على أختني فكذا ولو نكح أمة مث حرة وأسلم عليهم

ال ننظر يف العقد على حرة وأمة وجيعل ذلك كمفسد لنكاح األمة قارن العقد واإلسالم واليسار الطارئ بعد نكاح 
ارئة والفرق غامض ووجهه أن فقد االمة إذا دام إىل إسالمهما يدفع نكاح األمة وهذا خيالف ما ذكرناه يف العدة الط

قدرة الطول أحد شرطي نكاح األمة فكان بطرآن احلرة أشبه وألن إرقاق الولد مفسد نكاح القادر وهو مقارن 
لإلسالم دائما فيشبه احملرميةاملقارنة وأما العدة الطارئة فينتظر زواهلا على قرب وكذلك لو أسلم أحد الزوجني 

فع النكاح كما يف العدة الطارئة وخبالف وجود احلرة وحكي عن القفال أنه أحلق العدة وأحرم فأسلم الثاين مل يند
واإلحرام باحلرة وقضى باندفاع النكاح واستشهد على ذلك بنص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو أسلم أحدمها بعد 

لذلك نتبني بعد انقضاء العدة املسيس وارتد مث أسلم الثاين اندفع نكاحها وهذا فيه نظر ألن الردة تضاد النكاح و
من وقت الردة إذا أصر والعدة واإلحرام ال يضادمها ولذلك ال تصح رجعة املرتدة وتصح رجعة احملرمة واملعتدة عن 

الشبة على الصحيح مث قطع الصيدالين واجلماهري بأن املفسد إن قارن إسالم أحدمها كفى إال يف اليسار فإنه مل 
  لة اجتماعهما يف اإلسالم يلتفت إىل وجوده إال حا

  ولو نكح معتدة فأسلم أحدمها قبل متام العدة واآلخر بعد متام العدة مل يقرر 
وكذلك لو أسلم على حرة وأمة فاسلمت احلرة وماتت مث أسلمت األمة اندفعت األمة بوجود احلرة عند إسالم 

  الزوج 
لفرق أن تأثري اليسار يف دفع األمة أضعف ألنه ولو أسلم موسرا على أمة مث أعسر فأسلمت قرر عليها وغاية ا

مأخوذ من ظاهر اخلطاب الوارد مع املؤمنني فال يظهر أثره يف حق الكافر إال عند االجتماع يف اإلسالم خبالف العدة 
واحلرة ولضعف هذا الفرق طرد أبو حيىي البلخي القياس وقضى بأنه إذا أسلم موسرا وختلف مث أسلمت بعدإعساره 

  رر عليها وزاد فقال لو أسلم معسرا مث أيسر فأسلمت قرر ألنه إذا اعترب تلك احلالة فما بعد ذلك طارئ ال يؤثر مل يق
  وقد ثار اخلالف بني األصحاب يف أصلني 

أحدمها أن التقرير عند اإلسالم يف حكم ابتداء نكاح أو يف حكم اإلدامة فقالوا فيه قوالن مستنبطان من كالم 
 عنه وهو غري سديد إذ كيف جيعل يف حكم االبتداء والصحيح أنه ال متنعه عدة الشبهة واإلحرام الشافعي رضي اهللا

وكيف جيعل إدامة واليسار املقارن وإن كان طارئا بعد النكاح يدفعه بل الصحيح أنه مردد بينهما ال يتمحض فيه 
  أحد احلكمني وكأنه بالرجعة أشبه فإنه أيضا كاملردد 

  الكفار حيكم بصحتها أو فسادها أو يتوقف إىل اإلسالم ذكروا فيه ثالثة أقوال  الثاين أن أنكحه
  أحدها أهنا فاسدة ألهنا ختالف الشرع ولكنا نصححها بعد اإلسالم رخصة 

والثاين أهنا صحيحة بدليل التقرير فإن القول بالفساد مع التقرير حمال وألنه حيصل التحليل بوطء الذمي ويرجم 
  صنا وإذا ترافعوا إلينا قضينا باملهر والنفقه من غري حبث عن شروطهم الذمي لكونه حم

والثالث أنا نتوقف فإن أسلموا بان الصحة فيما يقرر عليه يف اإلسالم حىت لو نكح أختني فاختار يف اإلسالم 
مع إيقاع إحدامها بان صحة نكاحها وفساد نكاح األخرى وميل ابناحلداد إىل التوقف وهذا أقرب أما اإلفساد 

  طالقهم ومع التحليل واإلحصان والتقرير بعد اإلسالم فال وجه له 

  التفريع



إن قضينا بالفساد من األصل أو التوقف فال مهر لليت اندفع نكاحها باإلسالم إذ بان الفساد من األصل ولذلك إذا 
ن صححنا افتقر إليه وقال ابن احلداد طلق الكافر زوجته ثالثا مث أسلم مل يفتقر إىل احمللل إن قضينا بفساد نكاحه وإ

لو نكح أختني وطلق كل واحدة ثالثا مث أسلموا خريناه فإن اختار واحدة تعينت للنكاح ونفذ الطالق الثالث فيها 
وافتقر فيها إىل حملل ولألخرى نصف املهر إذا جرى اإلسالم قبل املسيس قال الشيخ أبو علي إن حكمنا بصحة 

االختيار بل نفذ الطالق فيهما مجيعا ويفتقر إىل حملل فيهما وإن حكمنا بالفساد مل ينفذ  أنكحتهم فال حاجة إىل
الطالق وخيتار واحدة وال مهر للثانية وإن توقفنا فهو كما قاله ابن احلداد إال يف املهر ألن على قول التوقف نتبني 

ثانية والثانية ملا تعينت للنكاح نفذ الطالق الثالث فساد نكاح املندفعة باإلسالم فال مهر هلا ألهنا اندفعت باختيار ال
  فيها وافتقر إىل احمللل 

فإن قيل فما حكم صداقهن الفاسد بعد اإلسالم قلنا إذا أصدقها مخرا أو خنزيرا وقبضت مث أسلما فال مهر هلا وإن 
  كان اإلسالم قبل املسيس 

ل إىل قبض اخلمروكذلك يف تقابضهم مثن اخلمر وقيمتها وإن أسلما قبل القبض وبعد املسيس فلها مهر املثل وال سبي
عند اإلتالف مل نتعرض ملا سبق استيفاؤه وال ننشئ يف اإلسالم حكما ألجل اعتقادهم فلو قبض البعض دون البعض 

رجع إىل بعض مهر املثل فلو أصدقها ثالثة من الكالب وخنزيرين ورزق مخر فقبضت الكالب فالصحيح أنه يقوم 
إن كان ما قبضته قدر الثلث رجع إىل ثلثي املهر ومنهم من قال ال قيمة هلذه األشياء فيوزع على العدد اجلميع ف

وترجع إىل نصف املهر ومنهم من قال يوزع على األجناس وصورته أن الكالب كلها جتعل كلبا واحدا وكذلك 
  الزقاق وكذلك اخلنازير 

فال مهر هلا بعد اإلسالم وإن أسلم قبل املسيس فال مهر ألنا ال  ولو حنكت بغري مهر واعتقدوا أن ال مهر للمفوضة
  نتعرض ملا سبق وقد سبق استحقاق وطء بال مهر 

هذا كله إذا أسلموا فإن ترافعوا إلينا يف أنكحتهم أو يف غريها قبل اإلسالم فيجوز حلاكمنا أن حيكم بينهم باحلق 
  ويستتبعهم 

  ني مسلما وجب وإن مل يكن فقوالن وهل جيب عليه احلكم إن كان أحد اخلصم
  }فاحكم بينهم أو أعرض عنهم { أحدمها ال جيب لقوله تعاىل 

  والثاين وهو األصح أنه جيب إذا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم من مجلة الذب واآلية مل تنزل يف أهل الذمة 
  وكذلك إذا كانا خمتلفي امللة وجب احلكم قطعا وقيل بطرد القولني 

ملعاهدون فال يلزمنا احلكم بينهم وإن كانوا خمتلفي امللة ألنا شرطنا الكف عنهم ومل نلتزم هلم شيئا إذ مل يلتزموا وأما ا
  لنا شيئا 

مث إذا أوجبنا اإلجابة فمهما استعدى أحد اخلصمني فحضر اآلخر ومل يرض حبكمنا مل حنكم ألنا إمنا حنكم عليهم إذا 
  موجبات شرعنا رضوا حبكمنا فإن أبوا فال نكلفهم

مث مهما طلبوا تقدير النفقة واستيفاء املهر يف انكحتهم حكمنا هبا وإن عقدوها بغري ويل وال شهود وهذا يقوي قول 
  التصحيح لكن لو كان املفسد قائما مل حنكم كما لو طلبت نفقة يف نكاح احملارم 

  ولو طلبت اجملوسية النفقة فيه وجهان 
  رمة يف عينها أحدمها ال كاحملرم فإهنا حم

  والثاين نعم ألنه ال بد للمجوس من األنكحة وهذا يشري إىل أهنا حمرمة على املسلم خاصة 



ولو طلبت نفقة أختني يف نكاح واجد فينبغي أن ال حنكم ألن املانع قائم مقارن وهو خمالفة ظاهرة للشرع بل القدر 
  املسامح به أن ال يبحث عما سبق من شروط أنكحتهم 

  حنكم يف هذه املسألة فهل يفرق بينهم فيه وجهان  وإذا مل
  أحدمها ال تركا للتعرض 

  والثاين نعم ألهنم أظهروا ذلك عندنا فصار كما لو أظهروا مخورهم أرقناها 

  الفصل الثاين يف أن يسلم الكافر على عدد من النسوة ال ميكن اجلمع بينهن

  
مرأة وابنتها أو على حرة وأمة أو على إماء كثرية فهذه مخس كما لو أسلم على أختني أو على مخس نسوة أو على ا

  صور 
األوىل أن يسلم على أختني فيختار إحدامها وتندفع األخرى سواء نكحها يف عقد واحد أو يف عقدين فإن أسلمت 

عدة فإن معه واحدة وختلفت األخرى اندفع نكاح املتخلفة إال إذا كان بعد املسيس فإنه ينتظر إسالمها قبل مضي ال
أسلمت اختار إحدامها وإن أصرت اندفعت املصرة وهذا فيه إذا كانت املتخلفة وثنية أو جموسية فإن كانت كتابية 

  فال يندفع نكاحها باإلصرار بل جيري االختيار وإن أصررن على الكفر 
واحد أو يف عقود الثانية إذا أسلم على مخس نسوة فصاعدا اختار أربعا واندفعت األخرى سواء نكحهن يف عقد 

  وحكم انتظار إسالم املتخلفة منهن كانتظار األخت 
الثالثة أن يسلم على امرأة وابنتها فإن كان قد دخل هبما فهما حمرمان وحمرمتان فال تقرير عليهما إذ وطء كل 

  واحدة بالشبهة حيرم الثانية باملصاهرة فإنلم يدخل هبما فقوالن 
  ني أحدمها أنه يتخري بينهما كاألخت

والثاين وهو األصح واختيار املزين أن األم تندفع ويبقى نكاح البنت ألن جمرد نكاح البنت يدفع نكاح األم وجمرد 
  نكاح األم ال يدفعها وأما األختان فال ترجيح إلحدامها على األخرى 

د فإنه إذا انتفت وينبين هذا اخلالف على قولني يف صحة أنكحتهم وفسادها وقول التخيري يستمد من قول اإلفسا
الصحة مل يعهد نكاح البنت صحيحا قبل اإلسالم حىت يدفع نكاح األم لكن اخلالف حمتمل دون هذا البناء بل هو 
حمتمل فيما لو نكح املسلم امرأة وأمها يف عقد واحد إذ حيتمل أن ينعقد على البنت هبذا الترجيح كما لو مجع بني 

الفا يف أنه هل ينعقد نكاح احلرة لترجيح جانبها بأن نكاحها يدفع نكاح األمة حرة مساحمة باملهر وأمة وقد ذكرنا خ
  ونكاح األمة ال يدفعها 

  مث قال ابن احلداد وإن قلنا بالتخيري فللمفارقة نصف املهر ألهنا بانت باختياره 
ني بإختيارها أن نكاح قال القفال هذا بالعكس أوىل فإن التخيري بناء على القول بفساد أنكحتهم قبل اإلسالم فتب

  األخرى مل ينعقد فال مهر هلا
وإن عينا البنت فاألم قد اندفعت باإلسالم فلها املهر وميكن أن يقال إهنا اندفعت باحملرمية وال مهر للمحرم إمنا املهر 

  على قول صحة أنكحتهم للزائدات على العدد الشرعي ومن ال يتصف بصفة تنايف النكاح كاألخت واخلامسة
ا إذا وطئ إحدامها نظر فإن وطئ البنت حرمت األم فصارت حمرمة وتعينت البنت عند اإلسالم وإن وطئ األم أم

صارت البنت حمرحه واندفعت وهل يبقى نكاح األم إذا أسلمتا إن قلنا يصح نكاح الكفار فهي أيضا صارت حمرما 



  بنكاح البنت فال يبقى وإال دام نكاحها 
ى إماء فإن كان عاجزا عند االلتقاء يف اإلسالم اختار واحدة ولو أسلم على ثالث إماء الرابعة أن يسلم احلر عل

فأسلمت معه واحدة وهو معسر مث أسلمت الثانية وهو موسر مث أسلمت الثالثة وهو معسر وكل ذلك قبل انقضاء 
ح يف أن اقتران اليسار بإسالم عدهتن اختار واحدة من األوىل والثالثة واندفعت الثانية وهذا بناء على املذهب الصحي

  إحدامها ال يدفع خبالف العدة املقارنة للنكاح وهذا على خمالفة البلخي 
اخلامسة أن يسلم على حرة وإماء فإن أسلمن معه اندفع نكاح اإلماء وتعينت احلرة وإن أسلمن معه وختلفت احلرة 

ا عند اإلسالم وال يعترب عجزه عند االختيارألنه وأصرت أو ماتت قبل العدة اختار واحدة من اإلماء إن كان عاجز
كالبيان ملا قرره اإلسالم فالنظر إىل حالة اإلسالم وإن أسلمت قبل انقضاء عدهتا اندفع نكاح اإلماء ألنه أسلم وحتته 

  حرةاستقر نكاحها وال جتتمع األمة مع حرة يف النكاح وإن كانت كافرة 
فت اإلماء اندفع نكاحهن وال ينتظرن ألنه استقر نكاح احلرة بإسالمها فال ولو أسلم مع احلر وبقيت أو ماتت وختل

معىن لالنتظار وكل من ينتظر إسالمه فمات ومل يسلم قبل القضاء العدة فهو كما لو أصر وكذلك لو أسلم على 
لف إىل انقضاء واحدة ومات قبل إسالم الباقيات فاملرياث للمسلمة وال شيئ للباقيات ألن التخلف إىل موته كالتخ

  العدة إذ ال انتظار بعد املوت وانتهاء النكاح 
فرع ما ذكرناه من أن احلرة إذا تقدمت مع الزوج يف اإلسالم اندفع نكاح اإلماء وال ينتظرن وذلك فيه إذا بقني 

إماء  على الرق فإن عتقن مث أسلمن قبل العدة التحقن باحلرائر األصليات حىت لو مل يكن حتته حرة فأسلم على
وختلفن مث عتقن وأسلمن اختار أربعا منهن ولو أسلم على إماء وختلفت واحدة وعتقت وأسلمت قبل انقضاء العدة 

  تعينت للنكاح 
  واملقصود أن طرآن احلرية قبل االجتماع يف اإلسالم يلحقها باحلرائر األصليات 

لمت املتخلفتان رقيقتني اندفع نكاحهما إذ ولو أسلم على أمتني وختلفت أمتان فعتقت واحدة من املتقدمني مث أس
حتت زوجهما عتيقة أما املتقدمة الرقيقة فال تندفع ألن عتق األخرى كان بعد اجتماعهم ىف اإلسالم فال يؤثر يف 

  دفعها بل خيتار إحدى املتقدمني 

  الفصل الثالث يف حكم العبيد واإلماء وطرآن العتق عليهم

  
  وله طرفان 

  األول يف العبيد

  
ومهما أسلم العبد على إماء أو حرائر أو إماء وحرائر اختار اثنتني ألن احلرة يف حقه كاألمة نعم إذا أسلم مع حرة 
فهل هلا اخليار لرقه القياس أنه ال يثبت ألهنا رضيت برقه أوال واختار املزين ثبوت اخليار كما إذا عتقت حتت عبد 

احلرية الطارئة واملقصود بيان طرآن العتق عليه وذلك ال يؤثران إن وكأن حكم حريتها إمنا يثبت باإلسالم فيكون ك
كان بعد اإلسالم وإن كان بني اإلسالم مني يؤثر حىت لو أسلمن وختلف وعتق مث أسلم فيختار من احلرائر أربعا 

يد على ويرجع يف اإلماء إىل واحدة وإن أسلم وأسلمت معه حرتان مث عتق فأسلمت الباقيات من احلرائر فال يز



  اثنتني ألنه صادف كمال عدد العبد قبل احلرية 
ولو أسلم مع واحدة وعتق وأسلمت الباقيات اختار أربعا لطرآن العتق قبل كمال عدد العبيد وشبهوا هذا 

مبسألتيتنإحدامها العبد لو استوىف طلقتني من زوجته مث عتق مل ينكحها ولو استوىف طلقة مث عتق نكحها وملك عليه 
   طلقتني

  الثانية األمة لو عتقت يف يوم قسمها استوفت مدة احلرائر ولو عتقت متصال بآخر مدهتا اقتصرت 

  فرع

لو أسلم على أربع إماء فأسلمت معه ثنتان فعتق مث أسلمت األخريان جاز له اختيار ثنتني ألنه مت له عدد العبيد قبل 
وليان أم ال قال اإلمام ال تتعني بل هو كما أسلم حر العتق فال جيب عليه الرجوع إىل واحدة ولكنه هل تتعني األ

على أربع إماء فأسلمن على التوايل وطرآن احلرية ال يزيد على احلرية األصلية وقال الفوراين ال جيوز له اختيار 
  األخريني ألنه اجتمع هبن يف اإلسالم وهو حر فكيف جيمع بينهما وخيتار األوليني 

ني وواحدة من األخريني فيه وجهان وتوجيه اجلواز أن احلرية متنعه من اجلمع بني وهل خيتار واحدة من األولي
األخريني وال متنعه من أصل العدد فيختار واحدة منهما وواحدةمن األوليني وقد قال القاضي حسني لو أسلم على 

ال العدد ولكن قال تتعني اثنتني فأسلمت معه واحدة مث عتق فأسلمت الثانية ال خيتار إال واحدة ألنه عتق قبل كم
  األوىل وهذا ال وجه له أصال 

  الطرف الثاين يف عتقهن

  
وتأثريه يف إحلاقها باحلرائر مهما تقدم على االجتماع يف اإلسالم ويطهر أثره يف إثبات اخليار هلا إذا كانت حتت عبد 

ن الزوج رمبا يصر فتستغين عن هذا ويكون خيار العتق على الفور لكنها لو أسلمت وعتقت فلها أال تبادر الفسخ فإ
الفسخ وكذلك الرجعية إذا عتقت هلا التأخري إىل انقضاء املدة فإن هذا عذر يف التأخري ولو فسخت قبل إسالم 
الزوج نفذ وال فائدة له إن أصر الزوج وفائدته إن أسلم الزوج تظهر يف قصور مدة العدة إذ لو أخرت وأسلم 

تظار وال نقول فسخها موقوف على إصرار الزوج فال ينفذ فإن الفسخ جنس واحد الزوج وفسخت طال عليها االن
فال ميتنع بإمكان فسخ آخر خبالف ما إذا كان حتته حرة وإماء فأسلمن وختلفت احلرة واختار واحدة من اإلماء مث 

اره الندفاع نكاح اإلماء ماتتاملتخلفة أو أصرت فإن صحة االختيار تنبين على وقف العقود ألهنا لو أمسلت لبطل اختي
  وهو أوىل بالصحة من العقود ألنه ليس ابتداء عقد 

  نعم لو أسلمت امرأة وختلف الزوج ونكح أختها مث أسلم وأسلمت خيري بينهما ألنه جرى يف حالة الشرك 
عد اإلسالم ولو أسلم أوال ونكح أخت املتخلفة وأسلمت املتخلفة بطل النكاح الذي جرى يف اإلسالم ألهنا طارئة ب

  فلو أصرت املتخلفة انبىن صحة نكاح األخرى على القولني فيما لو باع مال أبيه ومل يدر أنه ميت فإذا هو ميت 
فأما إذا أسلمت وعتقت وأجازت قبل إسالم الزوج بطلت اإلجازة وبقي حقها يف الفسخ إذ ليس هلا املقام حتت 

  كافر فال حكم إلجازهتا يف احلال 
عية وفسخت نفذ وإن أجازت فوجهان والفرق أن إجازهتا تفيد الزوج سلطان الرجعة وهو من ولو عتقت الرج

  مقاصد النكاح وال ميكن أن يقال إجازهتا حتت الكافر تفيده سلطان اإلسالم فإن ذلك ال يستفاد من الغري 



  الفصل الرابع يف االختيار وحكمه

  
  والكالم يف طرفني 

أسلم على مثانية مثال فعليه تعيني أربعة فإن امتنع فعليه اإلنفاق على اجلميع يف مدة أحدمها يف وجوب االختيار فإذا 
احلبس وللقاضي أن حيبسه ليعني فإن أصر عزره وكذا كل قادر على أداء حق إذا أصر ومل ينجع فيه احلبس فينبغي 

  أن يعزر 
وإن قلنا يف قول إن القاضي يطلق زوجة املؤيل  وميهل الزوج ثالثة أيام للنظر والتأمل وال خيتار القاضي عنه إذا أصر

  ألن هذا أمر منوط بالرؤية وال يقبل النيابة 
ولو مات قبل التعني فعلى كل واحدة االعتداد بأقصى األجلني لالحتياطويوقف هلن من املرياث الربع أو الثمن 

  كامال إىل أن يصطلحن وإن كان فيهن طفلة مل يرض وليها إال بربع املوقوف 
ولو جاءت أربع منهن مل نسلم إليهن شيئا فلعلهن املفارقات وإن جاءت مخسة سلمنا إليهن ربع املوقوف ألنه 

املستيقن وال نزيد يف التسليم على املستيقن وحكي عن ابن سريج أنه قال يوزع على مجيعهن بالسوية إذ التوقف 
كما إذا قال إن كان هذا غرابا فعمره طالق وإن مل عند انتظار البيان أو عند اختصاص البعض بفرقة اشتبهت علينا 

  يكن فزينب طالق فإن املطلقة يف علم اهللا واحدة واشتبهت علينا وهاهنا هن متماثالت قطعا وهذا متجه جدا 
فرع لو أسلم على مثان كتابيات وأسلمت أربع فيختار من شاء من الكتابيات أواملسلمات فلو مات قبل البيان ال 

ئا من املرياث إذ كان حيتمل أن خيتار الكتابيات فال يرثن وال يرث اجلميع فلم حيصل حق الزوجية نقف هلن شي
  بتعيني 

  ولو نكح مسلمة وكتابية وقال إحداكما طالق ومات قبل البيان ال نقف أيضا شيئا للشك يف أصل احلق 

  الطرف الثاين يف ألفاظ االختيار وفيه مسائل

  
األربعة للزوجية تعينت الباقيات للفسخ ولو قال اخترت هذه للفسخ أو هذه للفسخ  األوىل إذا قال اخترت هذه

دون لفظ االختيار نفذ ولو كن مثانية فطلق أربعا منهن فهو تعيني للنكاح ونفذ الطالق واندفعت األخريات بالفسخ 
  مجيعا وليس لفظ اإليالء والظهار كلفظ الطالق فإن ذلك مما خياطب به األجنبيات واألزواج 

ولو قال فسخت نكاح هذه األربعة وفسر التعيني بالفراق نفذ ولو فسر بالطالق قبل ومطلقه حيمل على التعيني 
  للفراق 

الثانية لو قال من دخل الدار فقد اخترهتا للنكاح مل يصح ألن االختيار ال يقبل التعليق ولو قال هي طالق نفذ 
فسوخة النكاح وأراد الفراق مل ينفذ وإن فسر بالطالق نفذ الطالق الطالق وحصل االختيار ضمنا ولو قال فهي م

  وحصل التعيني ضمنا
  الثالثة لو وطئ واحدة هل يكون تعيينا للنكاح فيه خالف كما لو قال إحداكما طالق مث وطئ إحدامها 

املسلمات  الرابعة إذا أسلمت أربع وختلفت أربع فاختار املسلمات نفذ واندفعت املتخلفات وإن فسخ نكاح
واملتخلفات وثنيات مل ينفذ ألن من ضرورته تقرير نكاح الوثنيات ورمبا أصررن فيتعذر ذلك وفائدته أهنن إذا 



أسلمن استأنف اختيار من شاء منهن وفيه وجه أنه يبىن على الوقف فإن أصررن تبني بطالن فسخه وإن أسلمن نفذ 
لى أن يصري خال ألن اخلمر ال يقبل العقد ومهما أسلمت وليس هذا كما لو باع مخرا فإنه ال يصري موقوفا ع

الوثنيات كان العقد مستندا إىل ما سبق وإن اختار املتخلفات للفسخ نفذ قطعا ألن التقرير يالئم املسلمات وإن 
  اختار املتخلفات للنكاح مل ينفذ إال على وجه الوقف وهو بعيد 

فيه خالف ظاهر ألن الطالق يقبل التعليق فال يبعد فيه الوقف  نعم لو طلقهن مث أسلمن فهل نتبني نفوذ الطالق
  أيضا 

  اخلامسة لو قال حصرت املختارات يف ست صح وتعني الباقيات للفسخ إىل أن يتمم االختيار 
السادسة لو أسلمت الثمانية على ترادف وكان خياطب كل مسلمة بالفسخ تعني للفراق األربعة األخرية فإن 

  ات ميكن فيهن التقرير وعلى الوجه البعيد يتعني للفراق األربعة األوىل بطريق الوقف املسلمات السابق

  الفصل اخلامس يف النفقة واملهر

  
فنقول إن أسلم الزوج أوال وختلفت وأصرت فال نفقة هلا يف مدة العدة ألهنا بائنة وقد أساءت بالتخلف ولو أسلمت 

نفقة ملدة التخلف ألهنا ناشزة بالتخلف ويف القدمي تستحق ألهنا ما قبل انقضاء العدة فاجلديد أهنا ال تستحق ال
أحدثت شيئا إمنا الزوج أحدث تبديل الدين وهذا ضعيف إذ لو ابتدأ الرجل سفرا فتخلفت تسقط نفقتها إذ جيب 

  عليها املوافقة فكذلك يف اإلسالم لكن هذه مؤاخذة حبكم اإلسالم فيجوز أن ال تؤاخذ به هاهنا 
ا سبقت املرأة مث أسلم قبل انقضاء العدة فاملذهب أهنا تستحق النفقة ألهنا أحسنت باإلسالم وفيه وجه بعيد فإما إذ

  أهنا ال تستحق ألهنا أحدثت شيئا مانعا من االستمتاع ولو أصر الزوج فوجهان والقياس أهنا ال تستحق ألهنا بائنة 
ج قادر على تقرير النكاحعليها وهذا بعيد ألنا نتبني بينونتها قال القاضي مأخذ التردد أهنا هل هي كالرجعية إذ الزو

  وكذلك لو طلقها وأصر مل ينفذ خبالف الرجعية 
  مث إن صح هذا القياس فلو سبق الرجل وختلفت املرأة فلم يبق للزوج عليها قدرة فينبغي أن تلحق بالبائنة قطعا 

  فرعان يف االختالف

  
النفقة يف مدة التخلف فلو تنازعا فقال ختلفت عين عشرين يوما وقالت بل عشرة أحدمها إذا قضينا بأهنا ال تستحق 

  فالقول قوله إذ ثبت النشوز فعليها إثبات الزوال 
ولو تنازعا يف السبق فقال سبقت وسقط حقك مدة التخلف وقالت بل سبقت أنا فالقول قوهلا ألن النفقة ثابتة 

إسالمه كان أول االثنني فقال الرجل أسلمت بعدي وقالت بل قبلك  فعليه إثبات املسقط إال إذا اتفقا على أن
  فالقول قوله ألن األصل استمرارها على الكفر 

الثاين لو قالت أسلمت أنت أوال قبل املسيس ويل نصف املهر وقال بل أسلمت أنت أوال وال مهر لك فالقول قوهلا 
  ألن األصل ثبوت املهر 

ل أسلمنا معا والنكاح باق وقالت بل على التعاقب فاألصل بقاء النكاح ولكن التوافق ولو تنازعا يف بقاء النكاح فقا
  يف اإلسالم نادر فيبىن على أن املدعى من الظاهر معه وهي املرأة هاهنا أو من ال خيلى وسكوته وهو الرجلوفيه قوالن 



  القسم الرابع من الكتاب يف موجبات اخليار

  
  وأسباب اخليار أربعة 

  العيب 
  والغرور 
  والعتق 
  والعنة 

  السبب األول العيوب

  
  والنظر يف املوجب واملوجب 

  النظر األول يف املوجب والعيوب املتفق على ثبوت اخليار هبا مخسة 
اثنان خيتص هبما الزوج وهو اجلب والعنة واثنان ختتص هبما املرأة وهو الرتق والقرن وثالثة مشتركة بينهما وهو 

ي ال يقبل اإلصالح دون أوائل الوضح واجلذام املستحكم الذي سود العضو وأخذ يف التقطيع الربص املستحكم الذ
  واجلنون وال يعترب يف اجلنون أنه ال يقبل العالج

  واجلب املثبت للخيار هو االستئصال حبيث يكون الباقي أقل من احلشفة فال يثبت اخليار بقطع البعض 
  واختلفوا يف ثالثة أمور 

بخر والصنان والعذيوط الذي ال يقبل العالج هل يرد بالعيب املشهور أنه ال يدر وال يزاد على اخلمس أحدها أن ال
وعن زاهر السرخسي أنه أثبت هبذه الثالث وزاد القاضي حسني على هذا وقال ال توقيف وال حصر واملتبع كل 

اع القتصر على الرتقوالقرن وقال قد عيب يكسر شهوة التواق فيتعذر االستمتاع به إذ لو اعترب امتناع االستمت
  جتتمع عيوب آحادها ال يثبت ولكن جمموعها ينفر فيثبت اخليار به 

  ولعل ذلك جيري يف كل ما يؤثر يف التنفري تأثري اجلذام والربص 
  الثاين لو كان أحد الزوجني خنثى ففي ثبوت اخليار أربعة أوجه 

  أحدمها نعم ألنه عيب ضفر فاحش 
  ذ ليس فيه زيادة ثقبة يف الرجل وزيادة سلعة يف املرأة والثاين ال إ

  والثالث أنه إن انكشف احلال بعالمة حمسوسة تورث اليقني فال يرد وإن كان بعالمة منظنونة يرد ملا فيه من اخلطر 
  والرابع أنه ال يرد ما يثبت بعالمة أيضا بل ما مل يثبت إال باإلقرار 

إمنا يثبت من اجلانبني لو كان مقارنا للعقد فلو طرأ قبل املسيس ثبت اخليار هلا فإن الثالث أن العيب املثبت للخيار 
كان بعده فوجهان إال يف العنة فإهنا إن طرأت بعد الوطء مل يثبت اخليار ألن اليأس ال حيصلوهل يثبت اخليار له إذا 

  طرأ العيب عليها فيه قوالن 
  فارقها إال يف التمكن من الطالق وهو جار يف املقارن أيضا مث استويا أحدمها وهو اختيار املزين أنه يثبت إذ ال ي

  والثاين ال يثبت ألن العقد سلم أوال وهو قادر على الطالق واملرأة مضطرة ألجل التحصن 



 وأما أولياء املرأة فال يثبت هلم اخليار بالعيوب الطارئة وهل يثبت باملقارن ينظر إن كان فيه عار ثبت كاجلنون فإن
  العار فيه ال يتقاصر عن عار احلرفة الدنية 

والفسق وإن مل يكن عار فال يثبت كاجلب والعنة وهل يثبت بالربص واجلذام فيه وجهان ومنهم من أثبت يف اجلميع 
  وقال يف اجلميع عار عليهم

الزوج بعيبها النظر الثاين يف حكم اخليار وهو على الفور مث إن فسخت قبل املسيس سقط املهر وكذلك إن فسخ 
خبالف ما إذا ارتد فإنه يتشطر املهر ألن الفسخ وإن كان من جهته فسببه عيب من جهتها فيحال عليها وإن 

  فسخت بعد املسيس فعليها العدة 

  والنظر يف املهر والرجوع به والنفقة يف العدة

  
ص الشافعي رضي اهللا عنه يف الردة أما املهر فساقط والرجوع إىل مهر املثل ألن مقتضى الفسخ تراد العوضني لكن ن

بعد املسيس أن املسمى يتقرر ألن الفسخ به ال يستند إىل أصل العقد فال يدفع املهر املسمى عند العقد ونص فيما 
  إذا كان العيب مقارنا أنه يسقط املسمى فقيل قوالن يف املسألتني بالنقل مقتضى والتخريج 

  تضى الفسخ أحدمها أنه يسقط املسمى فيهما ألنه مق
  والثاين يتقرر ألنه إذا مل يكن بد من مهر املثل فاملسمى أوىل 

  فإن فرعنا على النص وأسقطنا املسمى وكان العيب طارئا ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها السقوط كاملقارن 

  والثاين التقرير ألن اخللل مل يستند إىل أول العقد 
  لوطء إذا جرى على السالمة فينبغي أن يقرراملهر والثالث أنه يسقط إال إذ طرأ بعد املسيس ألن ا

  أما الرجوع باملهر على الويل فغري ثابت قطعا إن كان العيب طارئا وإن كان مقارنا فقوالن 
  أقيسهما أنه ال رجوع إذ هو كوكيل عاقد سكت عن ذكر العيب إذ ليس يقع العقد له 

  لغار والثاين وهو مذهب عمر رضي اهللا عنه أنه يرجع ألنه كا
  مث اختلفوا هل يشترط أن يكون الويل حمرما حىت يكون خبريا بالتواطؤ فال يعذر يف اإلخفاء 

  وهل يشترط علمه حالة العقد لثبوت تقصريه فمنهم من شرط ذلك ومنهم من رآه مقصرا بكل حال
ا ولكن قيل ال بد وأن فإذا جعلناه مغرورا وكانت هي الغارة ففائدته سقوط املهر إذ كيف يغرم هلا مث يرجع عليه

  يسلم إليها أقل ما يتمول تعبدا وقيل إن ذلك القدر هي الغارة به فيسقط إذ ال معىن للتسليم إليها مث االسترداد منها 
أما النفقة والسكىن فال تثبت هلا إن كانت حائال وسقوط السكىن كسقوط املهر وإن كانت حامال فلها النفقة على 

  لوازم النكاح ساقطة عند الفسخ  قولنا النفقة للحمل فإن

  السبب الثاين للخيار الفرور

  
  وفيه نظران 

األول يف حكم الغرور وصورته فنقول إذا قال العاقد زوجتك هذه املسلمة فإذا هي كتابية أو هذه القرشية فإذا هي 



قد قوالن كقولني فيما إذا قال نبطية أو هذه احلرة فإذا هي أمة أو ما جيري جمراه مما يقصد يف النكاح ففى انعقاد الع
بعتك هذه الرمك فإذا هي نعجة األصح ها هنا الصحة ألن هذا تفاوت يف الصفة بعد تعيني املقصود وذلك تفاوت 

  يف اجلنس 
  فإن قلنا يصح فهل يثبت خيار اخللف كما يف البيع فيه قوالن 

  أحدمها القياس على البيع
ية والشرط وغريه وكذلك إذا غرت املرأة بنسبه أو حريته جرى اخلالف يف والثاين الفرق الفتراقهما يف خيار الرؤ

انعقاد العقد مث يف ثبوت خيار اخللف لكن إن قلنا ال يثبت خيار اخللف فلها اخليار بسبب فوات النسب إذا مل يكن 
ري ألنه لو زوجها الزوج كفؤها وكذلك لألولياء اخليار إن رضيت مبن هو دوهنا وكأن للشرط مدخال أيضا يف التأث

الويل برضاها من جمهول فإذا هو غري كفؤ فال خيار ألن هذا ليس بعيب وإمنا هو فوات منقبة ومل جير شرط والويل 
هو املقصر إذ مل يقدم البحث فكأنه إذا جرى شرط أثر يف نفي التقصري من جهة الويل والتحق عدم الكفاءة بالعيب 

  يف إثبات اخليار هلا وللويل 
كح جمهولة ظنها مسلمة فإذا هي كتابية قال الشافعي رضي اهللا عنه له اخليار ولو ظنها حرة فإذا هي رقيقة قال ولو ن

ال خيار له فقيل قوالن بالنقل والتخرجيمأخذمها أن الكفر والرق هل يلتحق بالعيوب اخلمس ومنهم من فرق وقال 
تقرير النصني ومنهم من قرر النص ولكن قال مأخذه  الكفر منفر فهو عيب وإن مل جير شرط والرق غري منفر فهذا

أن الكتابية تتميز عن املسلمة إذ وليها كافر فال تشتبه إال بتلبيس فمأخذه الغرور وكأنه حصل الغرور مبجرد الفعل 
  من غري قول 

د إثبات اخليار ألن وأنا أقول إن أمكن أن جيعل هذا تغريرا مثبتا للخيار فلو نكحها وظن بكارهتا فإذا هي ثيب مث يبع
  النفرة ها هنا أعظم وكثريا ما يقع هذا يف الفتاوي 

  أما إذا شرط بكارهتا يف العقد فيجري قوال اإلنعقاد وقوال خيار اخللف 
وكل تغرير سابق على العقد فال يؤثر يف صحة العقد ويؤثر يف إثبات الرجوع باملهر ألن قول الرجوع باملهر على 

  الف مذهب عمر رضي اهللا عنه يف الرجوع بسبب عدم ذكر العيوب الغار قوي ها هنا خب

  النظر الثاين يف حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق

  
  وله أحكام 

األول أنه إذا غر حبرية أمة فأحبلها انعقد الولد على احلرية لظنه احلرية سواء كان الزوج حرا أو عبدا ألن العبد 
  ة رمحه اهللا ينعقد ولد العبد رقيقا دون احلريساوي احلر يف الظن وقال أبو حنيف

الثاين جيب أنه قيمة الولد على الزوج لسيد األمة ألن الرق يف األم يوجب رق الولد واندفاعه بظنه فهو املتسبب يف 
ميكن عتقه وإمنا جتب قيمته إذا انفصل حيا باعتبار يوم اإلنفصال ولو انفصل ميتا ال جبناية جان فال شيأ عليه ألنه ال 

  اعتبار قيمته قبل اإلنفصال وهو يف احلال ال قيمة له 
  الثالث أنه إذا غرم رجع به على الغار قوال واحدا قضى بالرجوع بقيمة الولد عمر رضي اهللا عنه ووافقه العلماء 

لولد ففات وأما املهر ففي الرجوع به قوالن ألن البضع فات باملباشرة فال يبعد أن يقدم على سبب الغرور وأما رق ا
  بظنه وهو سبب منشأه قول الغار فكان السبب األول أوىل باالعتبار 



الرابع أنه ال يرجع ما مل يغرم كالضامن ال يرجع على املضمون عنه ما مل يغرم وكذلك الدية املضروبة على العاقلة 
  بشهادة الشهود إذا رجعوا يغرموهنا مث يرجعون على الشهود

  لقه وهو الذمة إن كان الزوج حرا وإن كان عبدا فثالثة أقوال اخلامس يف حمل الغرم ومتع
  أحدها أنه يتعلق بكسبه ألنه من لوازم النكاح كالنفقة واملهر 

  والثاين برقبته ألن النكاح ال يقتضي قيمة الولد وهو نتيجة اتالفه 
  سار كما لو لزم بضمانه والثالث يتعلق بذمته فإنه ليس جانيا وال وجوبه مقتضي النكاح بل هو مقتضى ظنه ف

وعلى هذا يرجع على الغار بعد العتق ألنه يغرم بعد العتق وعلى القولني اآلخرين يرجع السيد مهما غرم من كسبه 
  أو رقبته 

وأما املهر فيتعلق بكسبه مهما جرى الفسخ خبيار الغرور إن أوجبنا املسمى وإن رجعنا إىل مهر املثل ففيه األقوال 
رة فيما إذا أذن له يف النكاح فنكح نكاحا فاسدا ووطأ فتعلق مهر املثل ها هنا بكسبه أظهر ألنه وجب الثالثة املذكو

  حبكم نكاح صحيح 
السادس يف املرجوع عليه وهو وكيل السيد إذا زوجه ألنه ال يتصور الغرور من السيد ألنه لو قال زوجتك هذه 

لق العهدة بذمتها ال بكسرها ورقبتها ألهنا ليست مأذونه وال جانية احلرة عتقتأما إذا كانت الغارة هي األمة نفسها تع
  بل تلطفت بلفظ فيلزمها العهدة 

  فإن كانت مكاتبة فارقت األمة يف شييئى 
  أحدمها أنه ال مهر هلا ألهنا مستحقة املهر فكيف يغرم هلا ويرجع عليها نعم تعطى قدر ما يتمول على وجه كما سبق 

ا ولده املكاتبة قن فتجب قيمته كما يف األمة وإن قلنا مكاتب فهي مستحقة القيمة فال يغرم هلا إذ والثاين أنا إذا قلن
  عليها الرجوع فإهنا الغارة 

  وإن كان الغرور من األمة ومن وكيل السيد مجيعا فوجهان 
  أحدمها أنه يرجع على أيهما شاء إذ كل واحد باشر سببا كامال من الغرور لو انفرد به

  ين أنه يرجع على كل واحد بالنصف الشتراكهما يف السبب والثا
فرع إذا انفصل الولد ميتا جبناية جان فعلى اجلاىن غرة عبد أو أمة تصرف إىل أب اجلنني وجدته بطريق اإلرث وال 

  ميكن للجنني وارث مع األب سوى اجلدة أم األم 
  وما الذي يغرم للسيد فيه وجهان 

  أنه يغرم للسيد عشر قيمة األم فإن هذا القدر هو الذي فات عليه بظنه أحدمها وهو اختيار القاضي 
والثاين أنه يغرم أقل األمرين من قيمة الغرة اليت سلمت له أو عشر قيمة األم فإنه إن كان قيمة الغرة أقل فكيف 

ولو زادت الغرة يضمن زيادة والولد امليت ال ضمان له وإمنا لزم الضمان لسبب حصول هذا القدر بسبب اجلناية 
  فالزيادة للمغرور فإنه زاد بسبب حرية الولد 

التفريع إن أوجبنا العشر فهو واجب من غري تفصيل وإن أوجبنا األقل فينظر إىل قدر ما سلم له فإن كان معه جدة 
  مل حيسب عليه إال مخسة أسداس الغرة وال يغرم أيضا ما مل يسلم إليه 

  ءه أحوال وهو أن يكون اجلاين هو السيد أو املغرور أو عبد املغرور وهذا إن كان اجلاين أجنبيا وورا
فإن كان هو السيد غرم عاقلته لورثة اجلنني الغرة وغرم املغرور له العشر أو أقل األمرين على ما سبق وحيتمل أن 

كن أن يقال ملا غرم يقال ال يغرم املغرور شيئا إذ كان سبب غرمه أنه فات بظنه واآلن قد فات جبناية السيد ولكن مي



  العاقلة امنحى أثر جنايته وقد انفصل مضمونافال يهدر يف حقه 
وإن كان اجلاين هو املغرور وجب الدية على عاقلته لبقية الورثة دونه فإنه حجب نفسه عن اإلرث جبنايته ووجب 

الغرة قال األصحاب الوجه أن  عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشر وإن الحظنا الغرة فكيف نلزمه شيئا وال نسلم له
يقال قدر العشر من الغرة للسيد والباقي للورثة فإن تفرميه من غري تسليم شيئ إليه على املذهب الذي يالحظ الغرة 

  بعيد 
  وعندي أن ذلك غري بعيد ألن ما صرف عن نفسه جبانيته كأنه استوفاها وهو كما لو أخذ الغرة وأتلفها 

رور تعلق حصة بقية الورثة برقبته وأما حصته فال ميكن أن تتعلق برقبة عبده فكأنه استوفاها وإن كان اجلاين عبد املغ
  وال جيعل ذلك كالساقط حبرمانه عن املرياث ألن حقه كالثابت ها هنا تقديرا 

  السبب الثالث للخيار العتق

  
  وفيه مسائل 

ا اخليار ملا روي أن بريرة عتقت حتت عبد األوىل أهنا إن عتقت حتت حر فال خيار هلا وإن عتقت حتت عبد فله
فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا يثبت هلا اخليار إذا عتقجميعها فلو عتق بعضها مل تتخري ولو عتقت 

  بكماهلا حتت من نصفه حر ونصفه رقيق ختريت حلصول الضرار 
  وال خيار بسبب طرآن االستيالد والكتابة قبل حصول العتق 

  ية لو عتقت مث عتق الزوج قبل علمها ففي ثبوت اخليار وجهان كالوجهني فيما إذا علم بالعيب بعد زواله الثان
الثالثة إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طالقا رجعيا فلها الفسخ فإن فسخت فهل تستأنف عدة أخرى فيه خالف وإن 

وال خيرج على وقف العقود بل هو كما لو باع  أجازت مل تصح إجازهتا ألهنا ال تفيد حال وهي صائرة إىل البينونة
  مخرا فصار خال وفيه وجه بعيد أنه خيرج على الوقف 

وإن كان الطالق بائنا فال معىن إلجارهتا وال لفسخها ونقل املزين أنه ينفذ فسخها ونتبني بطالن الطالق وكأن حقها 
  كان قويا يف الفسخ فليس للزوج إبطاله بالطالق 

ق الزوج وحتته أمة فال خيار له ألن اخلرب ورد فيها وليست املرأة كالرجل يف هذا املعىن وذكر الرابعة إذا عت
العراقيون وجها أنه يثبت اخليار له قياسا ألنا أحلقنا رقالزوج بالعيوب حىت يثبت هلا اخليار وقد ثبت استواء الزوجني 

  يف العيوب 
  ة أقوال اخلامسة أن هذا اخليار على الفور أم ال فيه ثالث
  أحدمها أنه على الفور كخيار العيب يف البيع 

والثاين على التراخي حىت ال يسقط إال بإسقاط أو متكني من الوطء مع جريان الوطء ألن البيع ال يقصد منه إال 
لوطء املالية ويدرك على الفور فواته بالعيب ومقاصد النكاح كثرية تفتقر إىل التروي مث ال ميكن إدامته مع جريان ا

  وعلى التأبيد فيسقط باإلسقاط أو الوطء 
  والثالث أنه يتمادى ثالثة أيام ويكفي ذلك مهلة للتروي 

والظاهر أن خيار العيب يف النكاح على الفور وقد حكى وجه يف طرد األقوال فيه وهو غريب ومنقاس إذ الفرق 



تدرك على الفور مصلحته فيفتقر إىل التروي  عسري وغايته أن األمة مل تطلع من حال أمر الزوج على أمر جديد حىت
  خبالف ما إذا اطلع على عيب مل يعرفه 

  التفريع

  لو وطئها العبد فادعت اجلهل نقل املزين قولني فمنهم من قال يقبل ومنهم من قال ال يقبل 
من قال إراد إذا فمنهم من قال أراد ما إذا ادعت اجلهل بعتقها أما إذا ادعت اجلهل بثبوت اخليار فيقبل ومنهم 

ادعت اجلهل بثبوت اخليار شرعا ألهنا ال تعذر على قولكما لو ادعى املشتري اجلهل خبيار العيب وتعذر على قول 
  ألن ذلك شائع وهذا قد خيفى 

  أما إذا ادعت اجلهل بعتقها فيقبل ألنه ال تقصري منها أصال 
ادعت اجلهل خبيار الربص والعيوب فينبغي أن خيرج على وأما إذا ادعت اجلهل بأن اخليار على الفور فال تعذر ولو 

  القولني ألنه يف مظنة االلتباس 
السادسة إذا عتقت قبل املسيس وفسخت سقط كمال املهر ألن الفسخ حصل بسببها ولن يستند إىل عيب يف 

  الزوج 
وجهه أن املهر ها هنا وإن فسخت بعد املسيس قطعوا بأن املسمي ال يسقط ومل يطردوا القول املخرج ها هنا و

  للسيد وقد استقر بالوطء فال يظهر أثر فسخها يف استرداد املهر منه وقد أحسن إليها إذ أعتقها 

  السبب الرابع العنة

  
  والنظر يف أربعة أمور 

األول السبب وهو امتناع الوقاع وحصول اليأس منه جيب أو عنة ومعىن العنة سقوط القوة الناشرة لآللة ولو 
  ك مبرض مزمن يدوم ثبت اخليار أيضا إذ العنة مرض يف عضو خمصوص وهذا يف مجيع البدن حصل ذل

واخلصي هل يلتحق باجملبوب فيه قوالن ولعل مأخذه أنه يفوت به الولد دون املباشرة والعنة الطارئة بعد الوطء ال 
  تؤثر قوال واحدا 

على غري املأتى ثبت اخليار ولو امتنع مع القدرة فال ولو عن عن امرأة دون أخرى ثبت اخليار ولو عن املأتى وقدر 
  يثبت اخليار ولكن هل يثبت للمرأة املطالبة بوطأة واحدة فيه وجهان 

  أحدمها ال يثبت ألن داعيته كافية يف االستحثاث
  والثاين تثبت املطالبة لعلتني 

  إحدامها حصول أصل التحصن 
  والثانية تقرير املهر 
  بة بكل حال ألنه قد يفتر عن الوفاء مبطالبتها لو سلطت عليه واملرأة ال تعجز عن التمكني وإمنا ال تثبت املطال

  فإن عللنا بتقرير املهر مل تثبت املطالبة بعد اإلبراء وثبت لسيد األمة املطالبة دون األمة ألن املهر له 
  والعدة والغسل واحلد وغريها  ومهما غيب مقدار احلشفة سقطت املطالبة فإنه وطء كامل يف التحليل واإلحصان

النظر الثاين يف املدة عنته إما بإقراره أو ميينها بعد نكوله ضربت املدة سنة حىت تتكرر عليه الفصول األربعة فرمبا 



  يتغري الطبع فلو قال مارست نفسي وأنا عنني فال تضربوا يل املدة فال نبايل بقوله بل ال بد من املدة 
نة بشهادة ألنه ال مطلع عليها نعم القول قوله إذا أنكر العنة فإن نكل حلفت ألهنا بقرائن وال يتصور أن تثبت الع

األحوال بعد طول املمارسة تعلم وقال أبو إسحاق ال حتلف ألهنا ال تعلم كما ال يشهد الشاهد وهو بعيد بل إذا 
  ع أن النية غيب فهذا أوىل تنازعا يف نية الطالق فنكل قضى الشافعي رضي اهللا عنه برد اليمني عليها م

وإذا حلف الرجل على أنه ليس بعنني تركناه ومل نطالبه بإقامة الربهان باإلقدام علىالوطء إال إذا قلنا هلا املطالبة 
  بوطأة واحدة فذلك يثبت أيضا يف حق غري العنني 

  والعنة بعد الوطء ال توجب اخليار ألنه إذا قدر مرة فرمبا تعود القدرة 
أقر أو حلفت مل تضرب املدة إال بالتماسها فإن سكتت مل تضرب وتستوي مدة احلر والعبد ألن هذا أمر يتعلق مث إذا 
  بالطبع 

فإن مضت املدة ومل جير وطء باالتفاق رفعت األمر إىل القاضي فإن له نظرا يف دعواه اإلصابة فإذا قضى عليه بالعنة 
لقاضي هو الذي يتعاطى الفسخ ألن ظهور ذلك يف حمل فسخت كما يف اجلب وسائر العيوب وفيه وجه أن ا

  االجتهاد 
وال خالف يف أن القاضي ال يطلق عليه كما يفعل يف املؤيل على قول ألن اإليالء كان طالقا يف اجلاهلية فجعل 

  موجبا للطالق وأما هذا ففسخ كخيار العيوب 
لو انعزل الزوج قصداحسب ألنه ال يعجز عن فرع إمنا حتسب املدة إذا مل تعتزل عنه فإن اعتزلت مل حتسب و

  املدافعة بذلك ولو سافر فوجهان الظاهر أنه حيسب 
النظر الثالث يف استيفاء اخليار وهذا الفسخ يف األحكام كالفسخ بالعيب يف أنه على الفور وأنه إن رضيت فال 

القدرة حاصلة والتوقع مث دائم وأما  اعتراض للويل ولو رضيت فال عود إىل الطلب خبالف رضاها بالزوج املؤيل فإن
  ها هنا فحصل اليأس 

  وإن فسخت يف أثناء املدة مل ينفذ وإن رضيت فهل ينفذ حىت يسقط حقها قوالن 
  أحدمها ال ألنه مل يثبت الفسخ والرضا يف مقابلته فال يثبت قبله 

  والثاين نعم ألهنا تدعي املعرفة بالعنة 
ا مث راجعها وكانت العدة وجبت باستدخال مائة مل يثبت هلا املطالبة ثانيا وإن ولو رضيت بعد املدة فطلقها زوجه

  أباهنا مث جدد نكاحها فقوالن 
  أحدمها ال يعود ألهنا رضيت مرة 

الثاين نعم ألهنا رمبا توقعت عود قوته ولذلك لو وطئها يف النكاح األول وعن عنها يف النكاح الثاين ثبت هلا املطالبة 
  يف ذلك النكاح بعد الوطء مل تطالب  ولو عن عنها

  النظر الرابع يف النزاع يف اإلصابة ومهما تنازعا فالقول قول من ينكر اإلصابة إال فيثالثة مواضع 
أحدها إذا تنازعا يف مدة العنة واإليالء فالقول قوله وإن كان األصل عدم اإلصابة ألنه يعسر عليه إقامة البينة فإن 

  رهتا رجعنا إىل تصديقها وحلفناها الحتمال رجوع البكارة أقامت البية على بكا
الثاين إذا قالت طلقتين بعد املسيس ويل كمال املهر فأنكر فالقول قوله إال إذا أتت بولد لزمان حيتمل أن يكون 

  العلوق يف النكاح فإنا نثبت النسب باالحتمال ونقوي به جانب املرأة فنجعل القول قوهلا 
  لد استقر الظاهر يف جانبه فنرجع إىل القياس وتصديقه بيمينه فإن العن عن الو



الثالث إذا تنازعا يف الوطء مع التوافق على جريان اخللوة قال بعض األصحاب اخللوة تصدق من يدعي الوطء 
  واألصح أن ذلك ال يؤثر يف تغيري قانون التصديق 

  القسم اخلامس من الكتاب

  ط وهي ستة فصول يف فصول متفرقة شذت عن هذه الضواب

  الفصل األول فيما يستباح من االستمتاع بالنكاح

  
فنقول حيل للرجل مجيع فنون االستمتاع وال يستثىن عنه إال كراهة يف النظر إىل الفرج وحترمي مؤكد يف اإلتيان يف 

األصغر  الدبر وهني عن العزل على وجه والصحيح أن العزل جائز مطلقا ومنهم من منع مطلقا وقال هو الوأد
ومنهم من أباح يف املنكوحة الرقيقة دون احلرة خوفا من إرقاق الولد ومنهم من جوز برضى املرأة كأنه حيذر من 
تضررها وكل ذلك ضعيف بل القياس أن اإلمتناع عن إرسال املاء يف الرحم كاإلمتناع عن أصل اإلنزال وحتقيق 

  من كتب إحياء علوم الدين يف ربع العادات فليطلب منه هذه املسألة ذكرناها على اإلستقصاء يف كتاب النكاح
  وال خالف يف جواز العزل من السرية واململوكة حفظا للملك واختلفوا يف أن املستولدة كالسرية أو كاملنكوحة 
فهو وأما اإلتيان يف الدبر فمحرم يف اململوك واململوكة واملنكوحة وما حيكى عن بعض األئمة من جتويزه يف املنكوحة 

اختراع بل النص عن يف النهي عن اتيان النساء يف احمليضوتعليله بأنه أذا منبه على حترميه بطريق األوىل فإن األذى يف 
  ذلك املوضع دائم 

مث اتفق األصحاب على أنه يف معىن الوطء يف إفساد العبادات ووجوب الغسل من اجلانبني ووجوب الكفارة 
  سد وبالشبهة ووجوب العدة وحرمة املصاهرة ووجوب مهر املثل يف النكاح الفا

  واتفقوا على أنه ال يتعلق به التحليل واإلحصان إحتياطا للتحليل ولسقوط احلد وترددوا يف أربعة أمور
أحدها النسب والظاهر أنه يثبت أن املاء قد يسبق ويتجه هذا عند من يثبت النسب يف السرية مبجرد الوطء مع 

  العزل 
سمى يف النكاح والظاهر أنه يتعلق به وإمنا ذكر العراقيون فيه ترددا مع قطعهم بوجوب مهر املثل يف الثاين تقرير امل

  النكاح الفاسد 
والثالث الرجم واجللد مث إذا أوجبنا به احلد مل نوجبه يف اململوكة واملنكوحة بل ذلك كإتياهنما يف احليض ونوجب يف 

  خبالف وطء األخت اململوكة فإن الصحيح مث سقوط احلد لقيام املبيح اململوك ألن امللك هاهنا ال ينتهض شبهة 
  الرابع يف االستنطاق يف النكاح والظاهر أهنا ال تستنطق وفيه وجه أهنا كالثيب 

  الفصل الثاين يف وطء األب جارية االبن

  
ؤثر هذه الشبهة أيضا يف وهو حرام ولكن له يف مال ابنه شبهة اإلعفاف ومبثل هذه الشبهة يسقط عنه حد السرقة فت

درء احلد عنه ووجوب املهر عليه ويف حترمي اجلارية على االبن أبدا حبكم املصاهرة ويف ثبوت النسب وانعقاد الولد 



  على احلرية وهل تصري مستولدة له إذا أحبلها فيه قوالن 
ال نقل امللك إليه رعاية حلرمة املنصوص وهو مذهب أيب حنيفة أهنا تصري مستولدة إذ ال وجه للحكم حبرية الولد إ

  األبوة 
والثاين وهو مذهب املزين أنه ال يثبت ألنه ال سبب لنقل امللك إليه وليس من ضرورة حرية الولد نقل امللك إليه فإن 

الوطء بالشبهة يوجب حرية الولد وال يوجب أمية الولد وكذلك املغرور حبرية اجلارية خيلق الولد حرا وال حتصل 
لد للجارية وال ينقل امللك إليه وحكي عن صاحب التقريب قول ثالث يف الفرق بني املعسر واملوسر كما أمية الو

فيسراية العتق فإن قلنا ال حتصل فال جيوز بيع اجلارية وهي حامل بولد حر وهل جتب قيمة اجلارية على األب هلذه 
ده مستمرة وانتفاعه دائم وإمنا هذا تأخري بيع أما احليلولة إىل وقت الوالدة فيه وجهان والظاهر أنه ال جيب ألن ي

  قيمة الولد فتجب على هذا القول باعتبار يوم واالنفصال إن انفصل حيا 
وإن قلنا يثبت االستيالد ففي وجوب قيمة الولد وجهان ينبنيان على أن امللك يقدر انتقاله بعد العلوق أو مع 

ألن املعلول يترتب على العلة والصحيح ان ال قيمة وامللك ينتقل  العلوق منهم من قال بعد العلوق فتجب القيمة
مع العلوق واملعلول مع العلة وإن كان بينهما ترتيب فهو عقلي ال زماين وإذا قارنه فقد صادف العلوق ملك األب 

ط املهر فال جتب القيمة وقد قيل يقع قبل العلوق وهو ضعيف يضاهي قول أيب حنيفة إنه يقع قبل الوطء حىت يسق
  أيضا وتقدمي املعلول على العلة من غريضرورة ممتنع يف األحكام ومستحيل على اإلطالق يف العقليات 

هذا كله إذا مل تكن اجلارية موطوءة االبن فإن كانت موطوءة االبن فقد حرمت على األب على التأبيد وإن أثبتنا 
  رتفع بالطورئ االستيالد مل يبح لألب غشياهنا ألن التحرمي املؤبد ال ي

  الفصل الثالث يف إعفاف األب

  
  ويف وجوبه قوالن 

أحدمها وهو املذهب املشهور أنه جيب ألن تعريضه للزنا مع القدرة على حتصينه عن احلد يف الدينا والعذاب يف 
  اآلخرة ال يليق حبرمة األبوة 

إعفاف االبن وكما ال جيب إعفاف  والثاين وهو مذهب أيب حنيفة واملزين وهو القياس أنه ال جيب كما ال جيب
  احملتاجني من بيت املال 

  فإن قلنا جيب فإمنا جيب إعفاف األب احملتاج إىل النكاح الفاقد للمهر فهذه ثالثة قيود 
  األول األب ويدخل حتته اجلد وإن عال من جهة األب ومن جهة األم وهو كل من يستحق النفقة 

ى احلال توزيع النفقة إذا مل يقدر االبن إال على نفقة أحدمها كما سنذكره يف ولو اجتمع اثنان منهم يف درجة واقتض
  كتاب النفقات إن شاء اهللا تعاىل فهاهنا ال ميكن التوزيع ففيه وجهان

  أحدمها أنه يقرع بينهما 
  والثاين أن القاضي جيتهد ويقدم من يرى يف خمايله أنه أحوج إىل النكاح 

ح فأردنا به صدق الشهوة فإذا ادعي الشهوة وجب قبوله من غري حتليف فإن ذلك ال يليق وأما قولنا حمتاج إىل النكا
باالحترام نعم هو بينه وبني اهللا تعاىل ال حيل له اقتراح ذلك إال إذا صدقت بشهوته حبيث يعسر عليه مصابرهتا 

  وحيتمل أن يعترب مع ذلك خوف العنت كما يف نكاح األمة 



ر فأردنا به أنه لو وجد ماال هو بلغة نفقته أياما لكنه ال يفي باملهر فيجب إعفافه ألنه مستغن وأما قولنا الفاقد للمه
  عن النفقة دون اإلعفاف وفيه وجه بعيد أنه ال يستحق ألنه ال يستحق النفقة وهو ضعيف 

مسلمة أو كتابية أو وأما قولنا جيب اإلعفاف فنعين به ما حتصل به عفته عن الزنا وحيصل ذلك بأن يزوج منه امرأة 
  ميلكه جارية أو يسلم إىل صداق امرأة أو مثن جارية مث يلزم مؤنة الزوجة يف دوام النكاح 

  وليس لألب أن يعني امرأة رفيعة املهر ومهما تعني مقدار املهر فتعيني الزوجة إىل األب ال إىل االبن 
لك ال يعف ويكونذلك كطعام فاسد ال ينساغ وال يكفيه أن يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة ببعض العيوب فإن ذ

  فإنه ال يقبل يف النفقة 
  وال يلزمه تسليم الصداق إىل األب بل له أن ال يسوق الصداق إال بعد العقد 

  فرعان

  
أحدمها أنه تكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه األخرى وفيه وجه بعيد أنه ال يلزمه ألن النكاح وظيفة العمر فيكفي 

  مرة واحدة 
ومهما فسخ نكاحها ببعض العيوب أو انفسخ ال باختياره فيجب التجديد كما يف املوت أما إذا طلقها ففي التجديد 

  ثالثة أوجه 
  أحدها أنه جيب ألن تكليفه إمساك زوجة واحدة فيه عسر 

  والثاين ال جيب إذ هو الذي قطع النكاح بنفسه 
كان كالرد بالعيب فيجب التجديد وإال فال أما إذا كان مطالقا والثالث أنه إن طلق بعذر ظاهر من ريبة أو غريها 

  حبيث ينسب يف العرف إليه فال جيب التجديد 
  الثاين لو ملك االبن جارية فإذا أراد أن يزوجها منه فهذا يبتىن على أصلني

  أحدمها أن األب هل يعد موسرا مبال ولده حىت ميتنع عليه نكاح األمة وفيه خالف 
  يعد موسرا فيبتين على أن وطء جارية االبن هل يوجب االستيالد  فإن قلنا ال

  فإن قلنا يوجب مل يصح النكاح ألنه يؤدي إىل انفساخ النكاح حبصول الولد الذي هو مقصود العقد 
أما إذا كان األب عبدا ونكح جارية ابنه جاز ألن االستيالد يف حقه غري ممكن ال يتصور له امللك فكيف ينتقل امللك 

  إليه 
ولو نكح احلر أمة أجنيب فملكها ابنه مل ينفسخ النكاح ألن هذه الشروط والتومهات إمنا تعترب يف ابتداء العقد ال يف 

دوامه نعم إذا حصل ولد يف ملك االبنانفسخ النكاح إذ ذلك وانعقد الولد على احلرية وقال الشيخ أبو علي ال 
يقتضي حرية الولد فال حيصل االستيالد وهو بعيد ولو أمكن هذا  ينعقد على احلرية فإن وطء يف ملك النكاح ال

  حلكمنا بصحة النكاح ابتداء كما قاله أبو حنيفة 
وال خالف بني األصحاب أنه لو نكح جارية مكاتبه مل يصح لتوقع االستيالد و انقالب امللك إليه كما يف جارية 

  نفساخ وجهان االبن لكن لو طرأ ملك املكاتب على زوجة سيده ففي اال
  أحدمها ال كطرآن ملك االبن 

  والثاين ينفسخ ألن املكاتب وماله كامللك للسيد فال يفرق يف ذلك بني الطارئ واملقارن كما يف ملك الزوج زوجته 



  الفصل الرابع يف تزويج اإلماء وحكمه يف االستخدام والنفقة واملهر

  
تمتاع ألن تعطيل منفعتها على السيد ينفره من الرغبة يف التزويج أما االستخدام فال يبطل بالتزويج وإمنا حيرم االس

  خبالف احلرة فإنه صاحبة احلظ فريغب مع تعطيل املنافع 
مث السيد يستخدمها هنارا ويسلمها إىل الزوج ليال فلو عكس مل جيز ألن الليل هو وقت االستمتاع ولذلك يعتمد 

  بيتا يف داري ليلقاها زوجها وال أسلمها إليه فقوالن عليه يف القسم نعم هل للسيد أن يقول أبوئها 
  أحدمها ال ألنه يناقض متام التمكني 

والثاين له ذلك ألن اليد حقه وال ضرورة إىل إبطاله كيف وال خالف أن له أن يسافر هبا وعلى الزوج إن أراد 
  صحبتها أن يصحبها ولينفرد هبا ليال فإذا جاز ذلك فهذا أوىل 

له أن يبوئها بيتا فلو كانت حمترفة فقال سلموها هنارا إليلتحترف يف بييت وأستأنس مبشاهدهتا قال أبو  فإن قلنا ليس
إسحاق املروزي جيب إسعافه مجعا بني اجلانبني وقال األكثرون ال جيب تسليمها يف مدة العمل فإن ذلك نقص يف حق 

  السيد 
  ال وهنارا وإن مل تسلم إليه إال بالليل فثالثة أوجه أما النفقة فتجب على الزوج بكماهلا إن تسلم إليه لي

  أحدها أن هلا النفقة على السيد ألن النفقة إمنا جتب بكمال التمكني على الزوج ومل جير 
  والثاين أنه جيب كمال النفقة على الزوج ألنه يسلم له كمال التمكني املستحق بالنكاح 

  والثالث أنه يتشطر لتشطر الزمان 
شزت احلرة هنارا وسلمت ليال فعلى وجه تسقط مجيع النفقة وعلى وجه يسقط الشطر ألنه مل تسلم كمال أما إذا ن

  املستحق بالنكاح 
  وال خالف يف أنه لو سافر السيد هبا سقطت النفقة ومل يلزم الزوج مصاحبتها واإلنفاق عليها

  وأما املهر فإمنا جيب للسيد وال يسقط بإسقاطها 

  بالقتل والبيعوالنظر يف السقوط 

  
أما القتل فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن السيد لو قتلها قبل املسيس فال مهر له مع أنه ال خالف يف أن احلرة 
لو ماتت أو قتلها أجنيب قبل املسيس استقر املهر ألن ذلك هناية النكاح ولذلك يتعلق به اإلرث فمنهم من خرج 

  النص وعلل بعلتني  قوال يف األمة من احلرة ومنهم من قرر
  إحدامها أن السيد زوج حبكم ملك اليمني فيسقط حقه بإتالفه قبل القبض كما يف البيع 

  والثانية أن العاقد هو الذي فوت املعقود عليه فيمتنع منه املطالبة 
  وينبين على العلتني قتل احلرة نفسها ألهنا عاقدة وليست مملوكة وفيه وجهان 

مة خيرج على العلتينفأما موت األمة فال خيرج على العلتني وال خالف أنه يقرر املاء أما إذا وكذلك قتل األجنيب األ
باع األمة مل ينفسخ النكاح خالفا البن عباس رضي اهللا عنه ويسلم املهر للبائع ألنه وجب بالعقد إال يف صورة 

ا جرى املسيس يف ملك املشتري كان له التفويض على قولنا جيب املهر باملسيس غري مستند إىل العقد فعند ذلك إذ



املهر نعم لو باع قبل تسليم املسمى مل يكن له منع األمة وحبسها لسوق الصداق إليه إذ مل يبق له تصرف يف األمة 
ومل يكن أيضا للمشتري احلبس ألنه ال يستحق املهر فيستفيد الزوج بالبيع سقوط حق املنع ومهما أعتق اجلارية كان 

  ا ذكرناه لكن املعتقة تقوم مقام املشتري حكم املهر م

  فرعان

  
أحدمها لو زوج أمته من عبده فال يستحق السيد املهر إذ ال يستحق السيد على عبده دينا والرق املقارن للعقد دفع 
 املهر بعد جريان موجبه ولو يكن هذا تعرية للعقد عن املهر بل جرى املوجب واقترن به الدافع فاندفع واالندفاع يف

  معىن االنقطاع ال يف معىن االمتناع 
الثاين إذا قال ألمته أعتقتك على أن تنكحيين فال ينفذ العتق إال بقبوهلا ألنه علق بعوض مقصود مث إذا قبلت عتقت 
وفسد العوض ولو يلزمها الوفاء بالنكاح والرجوع عليها بقيمتها للسيد كما لو أعتقها على مخر مث لو نكحها بعد 

  مة اليت عليها وهي جمهولة ففي صحة الصداق وجهان ذلك بالقي
  أحدمها وهو اختيار املزين أنه ال يصح

والثاين أنه يصح إذ االستيفاء غري مقصود خبالف ما لو أتلفت احلرة على إنسان شيئا ولزمتها قيمة جمهولة فنكحها 
  بتلك القيمة فالصحيح فساد الصداق هاهنا ويتجه طرد القولني لعسر الفرق 

ولو قالت السيدة لعبدها أعتقتك على أن تنكحين فالصحيح أنه ينفذ من غري قبول وكأهنا قالت أعتقتك على أن 
أعطيك بعده شيئا ومنهم من قال يفتقر إىل القبول ألنه مقصود يف العادة وهو ضعيف إذ ال خالف أنه لو قال 

  طلقتك على أن ال حتتجيب مين وقع الطالق من غري قبول 
احب التقريب من أعتق أمة لينكحها ومل يأمن خمالفتها فسبيله أن يقول إن يسر اهللا بيننا نكاحا صحيحا مث قال ص

فأنت حرة قبله مث ينكحها فيبني وقوع العتق قبله ويصح النكاح ومنهم من خالف يف هذا وبىن على ما لو باع مال 
ي أن موت األب مع تقرير العقد وهاهنا نتيقن أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت وهذا البناء ضعيف ألنه ال يدر

مصادفة صحة النكاح للعتق وميكن أن يقال جعل العتق معلول الصحة إذعلق هبا والصحة معلول العتق فتكون 
الصحة علة نفسها بواسطة العتق فإهنا علة العتق الذي هو علتها وال يكون الشيئ علة نفسه وال معلول معلوله 

ق فإن املعلق يكون معلول املنجز واملنجز ر يكون معلول املعلق أصال ألناملنجز ال يستدعي وليس هذا كدور الطال
  وقوع طالق قبله وصحة النكاح تستدعي وقوع عتق قبله ويف املسألة زيادة غور ال حيتمل هذا املوضع كشفه 

  الفصل اخلامس يف تزويج العبيد

  
ن بأكساب العبد مهما نكح باإلذن وإن كان يف يده مال التجارة والنظر فيه يف املهر والنفقة ومها الزمان متعلقا

  تعلق باألرباح وهل يتعلق برأس املال فيه وجهان 
  أحدمها ال ألنه ليس من كسبه فصار كرقبته وسائر أموال السيد 

  والثاين أنه يتعلق ألن األطماع متتد إىل ما يف يده 
جرد اإلذن يف العقد إذ اإلذن ال يقتضي إال متكينه من أداء لوازم والقول اجلديد أن السيد ال يصري ضامنا للمهر مب



النكاح فيجب عليه ترك االستخدام ومتكن العبد حىت يكسب مقدار املهر أوال مث يكسب للنفقة والقول القدمي يف 
 العبد الذي ليس بكسوب أوجه وهو مستمد من قولنا إن عهدة عقود املأذون ترجع إىل السيد وإن مل يصرح

  بالضمان نعم اختلفوا على اجلديد يف أنه هل ميتنع على السيد املسافرة به واستخدامه 
  فقال املراوزة له ذلك مث عليه لوازمالنكاح وقال العراقيون ال بل تعلقت اللوازم بكسبه فليس له استيفاءه 

  مث مهما استخدم يوما واحدا مثال حمقا أو مبطال ففيما يلزمه قلوالن 
  األمرين من أجرة املثل أو لوازم النكاح  أحدمها أقل

  والثاين أنه يلزمه مجيع لوازم النكاح ألنه رمبا كان يكتسب باالتفاق يف هذا اليوم ما يفي باجلميع 
مث على هذا القول ترددوا يف أنه هل جيب كمال النفقة إىل آخر العمر أم يقتصر على املهر ونفقة مدة االستخدام 

  خر ألن العمر جمهول اآل
وال خالف يف أنه لو استخدمه أجنيب مل يلزمه إال أجرة املثل ألنه ليس عاقدا حىت خياطب بلوازم العقد والسيد 

  كالعاقد 
فرع إذا نكح العبد حرة فاشترته انفسخ النكاح وكذلك إذا اهتبت ولكن يضاف الفسخ إىل قبوهلا أو إىل اجياب 

إن أضيف إلىالسيد وإسقاط اجلميع إن أضيف إليها فيه قوالن السيد حىت يظهر أثره يف التشطري قبل املسيس 
  مأخذمها طلب الترجيح بني اإلجياب والقبول يف السببية مع أن السبب واحد وهو مركب فيهما مجيعا 

وميكن أن يقال أصل الفسخ إسقاط مجيع املهر إال إذا كان السبب من جانب من يستحق عليه املهر خاصة وهذا 
  اصة فسقط اجلميع وهذا هو األوجه ليس من جانبه خ

فعلى هذا لو اشترته بالصداق الذي ملكته عن السيد بصريح ضمانه فإن كان قبل املسيس قال الشافعي رضي اهللا 
عنه ال يصح الشراء إذ لو صح لسقط املهر ولعري الشراء عن العوض فيؤدي إثباته إىل نفيه فيبطل من أصله إذ 

  الفسخ ال حبكم البيع وهذا من قبيل الدور احلكمي يعود املهر إىل السيد حبكم 
  وإن فرعنا على قول التشطري بطل الدور يف النصف وخيرج يف الباقي على قويل تفريق الصفقة 

فإن رأينا تفريق الصفقة أو اشترته بعد املسيس حيث يتقرر املسمى كله فيبتىن على أن من استحق دينا على عبد مث 
  امللك الطارئ كما يسقط باملقارن وفيه وجهان اشتراه هل يسقط دينه ب

فإن قلنا إنه يسقط فيؤدي براءته إىل براءة الكفيل وهو السيد فيؤدي إىل خلو الشراء عن العوض ويعود إىل الدور 
  احلكمي

  وإن قلنا ال يسقط بقي السيد ضامنا فيصح الشراء وينفسخ النكاح 

  ولنذكر ها هنا مسائل مخسا يف الدور احلكمي

  
إحداها أنه لو أعتق أمته يف مرضه وتزوجها وكانت ثلث ماله ومات ولو يزد ماله مل يكن هلا طلب املهر ألن ذلك 

  يلحق دينا بالتركة ويوجب در العتق والنكاح واملهر من أصله فطلب املهر يؤدي إىل إبطال أصل املهر 
ها فال خيار هلا إذ لو فسخت الرتد املهر وملا الثانية املريض إذا زوج أمته عبدا مث قبض صداقها وأتلفه مث أعتق

  خرجت من الثلث فيبطل العتق ويبطل اخليار 
الثالثة لو مات وخلف أخا وعبدين فأعتقهما األخ مث شهدا على أن للميت ابنا من زوجته فالنة ثبتت الزوجية 



  ادهتما والنسب وال يثبت املرياث للولد بقوهلما إذ لو ثبت حلجب األخ وبطل إعتاقه وشه
وإن شهدا بأن له بنتا مل يثبت اإلرث هلا ألن يف توريثها رد عتق األخ يف البعض وإرقاق بعض العبدين وذلك يبطل 

الشهادة هذا إذا كان معسرا فإن كان موسرا يثبت اإلرث إذ ليس من ضرورة اإلرث إرقاق العبد بل ينفذ يف 
  نصيب األخ ويسري إىل الباقي 

ابنه فمات وخلف أخا فله القبول فإذا قبل عتق االبن ومل يرث ألنه ورث حلجب األخ وأبطل الرابعة لو أوصى له ب
  قبوله فإنه قبل لكونه وارثا

اخلامسة لو اشترى املريض ابنه أو أباه عتق من ثلثه مث ال يرث أنه لو ورث لصار التسبب إىل عتقه بالشراء وصية له 
ق قطع الدور فإنه تارة يقطع من أوله كما ذكرناه يف إبطال شراء فيبطل العتق وال يرث وها هنا دقيقة يف طري

الزوجة زوجها وتارة من وسطه كما ذكرنا يف إثبات النسب ونفي املرياث وإمنا ذكرنا ذلك ألجل تأكد بعض 
األسباب وبعدها عن قبول الدفع كالنسب وضعف بعضها وقبوهلا للدفع كالبيع وسر ذلك قد حققناه يف كتاب 

  غور يف دراية الدور فليطلب منه غاية ال

  الفصل السادس يف التنازع يف النكاح

  
والدعوى إما أن تكون منه أو منها فأما دعواه فصحيحه ألنه مستحق احلق وعليها تتوجه الدعوى بناء على 

  الصحيح يف قبول إقرارها 
ض للوازم الدعوى فالظاهر قبول أما املرأة إذا ادعت فإن ادعت املهر صحت الدعوى وإن ادعت الزوجية ومل تتعر

دعواها فإن الزوجية وإن كان حقا عليها ولكنها مناط حقوق هلا وفيه وجه أنه ال يقبل لفساد صيغة الدعوى إذ 
تدعي أهنا رقيقة لغريها وهو ضعيف بدليل أنه تفيد دعواها إذا سكت الزوج إذ لو أقر بعد ذلك أو ادعى الزوجية 

لو أنكر وجعلنا إنكاره طالقا على أحد املذهبينسقط دعواها وإن مل جنعله طالقا كان قبل ألنه ما ثبت التحرمي ف
  إنكاره كسكوته 

  فروع مخسة

  
األول إذا ادعى زيد زوجية امرأة وادعت املرأة أهنا زوجة عمرو وأقام كل واحد بينة قال ابن احلداد بينة زيد أوىل 

عوى املرأة فاستحسن منه بعض األصحاب وخالفه بعضهم ألهنا استندت إىل صيغة صحيحة يف الدعوى خبالف د
وقال كيف تسلم لزيد وقد كذبته البينة األخرى املقابلة هلا واملسألة املفروضة فيما إذا كان عمرو ساكتا فإنه لو 

  أنكر رمبا جعل إنكاره طالقا 
  الثاين إذا زوج إحدى ابنتيه ومات ووقع النزاع يف عني الزوجة فللمسألة حالتان 

إحدامها أن يعني الزوج إحدامها وكل واحدة تدعي أن املزوجة صاحبتها فاليت عينها الزوج توجه الدعوى عليها 
  فتجري على منهاج اخلصومات والثانية ال خصومة معها 

الثانية أن تزعم كل واحدة منهما أهنا املزوجة فاليت عينها الزوج منكوحة باتفاق الزوجني وبقيت األخرى تدعي 
  جية وقد سبق حكم دعواها الزو



وقال بعض األصحاب ليس من شرط املسألة تقدير موت األب كما فرضه ابن احلداد فإناألب و إن كان حيا فإقرار 
  املرأة يقبل على الصحيح وهذا متجه إذا كانتا ثيبني إذ ال يقبل إقرار األب فهو كامليت 

قبول إقرارها مع قبول إقراره عسرا ألنه رمبا خيتلف فكيف وأما إذا كانتا بكرين فإقرار األب مقبول عليها وجير 
  حيكم هبا فيمكن أن يقال يرعى السابق من اإلقرارين أو يسقط إقرارها إال إذا يكذهبا الويل وهو األوجه 

الثالث إذا ادعت زوجية ومهرا وشهد الشهود وقضى باملهر فرجع الشهود ففي تغرميهم قوالن مبنيان على شهود 
ذا رجعوا أهنم هل يغرمون باحليلولة وها هنا أوىل بأن ال يغرم ألن الشهود أثبتوا البضع له يف مقابلة املهر وهو املال إ

  الذي فوت بإنكاره 

  التفريع

إن قلنا يغرمون فإمنا يغرمون ما أخذ من الزوج وإن قلنا ال يغرمون فإمنا ال يغرمون فإن زاد املأخوذ على قدر مهر 
  يف مقابلته حقا 

لتفريع إن قلنا يغرمون فإمنا يغرمون ما أخذ من الزوج وإن قلنا ال يغرمون فإمنا ال يغرمون فإمنا ال يغرمون ما هو ا
  قدر مهر املثل فإن زاد املأخوذ على قدر مهر املثل غرموا الزائد ألهنم مل يثبتوا يف مقابلته حقا 

صابة وآخرون علىالطالق قال ابن احلداد الغرم على املسألة حباهلا ولو شهد الشهود على النكاح وآخرون على اإل
شهود الطالق ألهنم املفوتون وأما شهود النكاح فإهنم أثبتوا حقا واآلخرون أثبتوا استمتاعا واتفق األصحاب على 
تغليطه ألن شهود الطالق وافقوه إذ نفوا زوجية هو منكر هلا بل الغرم موزع على شهود النكاح وشهود اإلصابة 

د شهود اإلصابة على اإلصابة يف نكاح وإن شهدوا على أصابة مطلقة فذلك ال يؤثر ألنه يظهر كونه يف إن شه
  نكاح حىت يتعلق هبا احلكم 

  الرابع إذا ادعت املرأة حمرمية أو رضاعا بعد العقد وكانت جمربة تسمع دعواها 
ت به وقال ابن سريج القول قوله وهو األصح وقال ابن احلداد القول قوهلا ألن هذا من األمور اخلفية فرمبا انفرد

  ألن النكاح معلوم واألصل عدم احملرمية وفتح هذا الباب للنساء طريق عظيم يف اخلالص للفاسقات من ربقة النكاح 
أما إذا كانت تزوجت برضاها فظاهر املذهب أنه ال يقبل دعواها ألنه يناقض رضاها إال إذا أظهرت عذرا من 

حتمل أن يقبل دعواها وحيلف الزوج كما إذا ادعى الراهن قبل الرهن وزعم أنه اعتمد على نسيان أو غلط في
  كتاب وكيله أنه مل يبيع مث بان أنه مزور فإنه تقبل دعواه يف وجه 

اخلامس إذا زوج أمته مث قال زوجتها وكنت جمنونا أو حمجورا علي وأنكر الزوج فإن مل يعهد له جنون بيقني فالقول 
  وج قول الز

  وإن ادعى الصىب أو أمرا معهودا فوجهان 
  أحدمها أن القول قوله إذ األصل بقاء تلك احلالة

  والثاين أن القول قول الزوج فإنه اعترف بالعقد فيحمل على الصحة فعليه بينة اإلبطال 
بعد االنعزال  وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو أحرم الويل بعد التوكيل بالنكاح مث ادعى أن الوكيل زوج

باإلحرام أن القول قول الزوج ألن العقد معترف به فيحمل على الصحة ولكن هذا يفارق مسألة الوجهني ألنه أقر 
  بسبق التوكيل على اإلحرام واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  كتاب الصداق 



  وفيه مخسة أبواب 
  الباب األول يف حكم الصداق الصحيح يف الضمان والتسليم والتقرير

  
احلكم األول يف الضمان فنقول كل عني مملوكة يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح اإلجارة عليها فيصح تسميتها يف 

  الصداق حىت تعليم القرآن فال يتعني للصداق مقدار وال جنس 
  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا أقل الصداق نصاب السرقة وقال ال يصدقها منفعةحر لكن يصدقها منفعة العبد 

  ستحب ترك املغاالة يف الصداق لقوله عليه الصالة والسالم خري النساء أرخصهن مهورا وأحسنهن وجوهاوي
  مث مهما صح اإلصداق فالصداق يف يد الزوج مضمون ضمان العقد أو ضمان اليد ففيه قوالن مشهوران

قبض انفسخ الصداق أحدمها أنه مضمون ضمان العقد ألنه عوض يف معاوضة كاليبع فعلى هذا لو تلف قبل ال
وقدرنا انتقال امللك إىل الزوج قبل التلف حىت لو كان الصداق عبدا ومات كان مئونة التجهيز على الزوج وترجع 
املرأة إىل مهر املثل وهو عوض البضع إذ كان قياس الفسخ رجوع البضع إليها لكن الصداق ليس ركنا يف النكاح 

ا لو تلف العوض يف البيع واملعوض جارية تعذر ردها باستيالد متملكها فتعذر رد البضع وفسخ النكاح به يضاهي م
  فإنه يرجع إىل قيمة اجلارية 

والقول الثاين أنه مضمون ضمان اليد كما يف املستام واملستعار حىت خيرج على وجهني يف أنه يضمن بأقصى القيمة 
  من يوم اإلصداق إىل التلف أو يضمن بقيمة يوم اإلصداق 

{ قولني التردد يف أن الغالب على الصداق مشابه العوض أو مشابه النحلة ويدل على كونه حنلة قوله تعاىل ومنشأ ال
وأنه ال يفسد النكاح بفساده وال ينفسخ برده اتفاقا وكأنه حتفة عجلت إليها لتهيئ هبا } وآتوا النساء صدقاهتن حنلة 

  أسباهبا 
العقد كما يف البيع وأنه يتقرر بتسليم املعوض ويرجع عند فساده إىل  ويدل على كونه عوضا أنه تقابل به املرأة يف

  بدله وهذا هو األصح وكأنه عوض إذا ثبت ولكن إثباته ودوامه ليس ركنا يف النكاح 
ويتفرع على القولني النظر يف التصرف يف الصداق قبل القبض وحكم الزوائدوحكم التعييب والتلف وبيانه خبمس 

  مسائل 
ع الصداق قبل القبض ممتنع عن قول ضمان العقد جائز على ضمان اليد وكذلك اإلستبدال عنه إذا كان األوىل بي

  دينا جيري جمرى اإلستبدال عن الثمن على قول ضمان العقد ال جمرى املسلم فيه 
عم لو الثانية منافع الصداق إذا فات مل يضمنه الزوج على القولني إال إذا قلنا إنه مضمون ضمان املغصوب ن

استخدم الزوج فاستوىف املنفعة ضمن على قول ضمان اليد وعلى قول ضمان العقد ينزل منزلة البائع إذا انتفع ويف 
  ضمانه وجهان ينبنيان على أن جناية البائع كجناية األجنيب أو كآفة مساوية

  بضمان املغصوب  وأما الزوائد كالولد والثمار ال تدخل يف ضمان الزوج على القولني إال إذا احلقناه
الثالثة إذا تعيب الصداق قبل القبض فلها خيار فسخ الصداق على القولني إال على وجه حكي عن أيب حفص بن 
الوكيل أنه ال خيار هلا على ضمان قول الغصب واتفاق اجلمهور على إثبات الفسخ يؤيد قول ضمان العقد لكن 

  فقد التزم تسليمه يف عقد القائل اآلخر يقول هو وإن كان مضمونا ضمان اليد 
مث إن فسخت فعلى ضمان قول العقد رجعت إىل مهر املثل وإن أجازت مل تطالب باألرش وعلى الثاين ترجع إىل 

  قيمة الصداق وإن أجازت طالبت باألرش



أما إذا اطعلت على عيب قدمي فلها اخليار ولكن على قول ضمان اليد هل تطالب باألرش إن أجازت فيه تردد 
صحاب وتبعد املطالبة بأرش ما مل يدخل حتت يده حبكم ضمان اليد ولكن له وجه من حيث إن األصحاب اتفقوا األ

على طرد القولني فيما إذا أصدقها عبدا فخرج مغصوبا أو حرا وقالوا على قول ضمان اليد ترجع إىل قيمة العبد 
قدرنا اخلمر عصريا واخلنزير شاة ورجعنا إىل قيمتهما  وتقدر قيمة احلر وزادوا عليه فقالوا لو أصدقها مخرا أو خنزيرا

على هذا القول مث قال الصيدالين هذا إذا قال أصدقتك هذا العبد فإذا هو حر أو هذا العصري فإذا هو مخر أو قال 
أصدقتك هذا ومل يسم فإن قال أصدقتك هذا احلر أو هذا اخلمر واخلنزير فسدت التسمية قطعا وكان الرجوع إىل 

  ر املثل قوال واحدا وهذا ينبه على مأخذ آخر سوى ضمان اليد وهو أن تعيني الصداق له فائدتان مه
  إحدامها التعيني 

  واألخرى التقدير بقدر ماليته 
وكأن التسمية إن فسدت يف حق التعيني فال تفسد يف حق تقدير تعيني املالية فكأهنما رضيا هبذه العني وهبذا القدر 

عني احلر والغصب واخلمر فبقياملعني معيارا للقدر فترجع إليه فكذلك يف العيب القدمي ميكن أن  والشرع قد منع من
  يقال معيار املقدار مظن حالة العقد وهو سليم فيجب إكماله 

الرابعة إذا تعيب الصداق جبنايتها فذلك كقبضها وإن تعيب جبناية أجنيب فلها اخليار ولكنها على قول ضمان العقد 
ت طالبة الزوج مبهر املثل ومل تطالب األجنيب باألرش وإن أجازت طالبت األجنيب باألرش إذ جىن على إن فسخ

ملكها وعلى قول ضمان اليد إن فسخت طالبت الزوج بقيمة الصداق ساملا وإن أجازت ختريت بني مطالبة الزوج 
  واألجنيب والقرار على األجنيب 

ر على قول ضمان العقد بتفريق الصفقة وإن تلف كله مل خيف تفريع اخلامسة إذا تلف بعض الصداق ارتبط النظ
ضمان العقد لكن على قول ضمان اليد ال فسخ هلا خبالف ما إذا تعني فإهنا تستفيد بالفسخ اخلالص بالعيب 

  والرجوع بالقيمة 
وقد تضرر به إذ  وأما ها هنا إن أجازت أو فسخت فرجوعها إىل قيمة يوم اإلصداق فأي معىن لفسخ ال فائدة له

  تسقط مطالبته عن األجنيب 
وإذ قلنا إنه يضمن ضمان املغصوب وكان قيمته يوم التلف أكثر فإن أجازت أخذت قيمته يوم التلف وإن فسخت 

رجعت إىل قيمة يوم اإلصداق فينقص حقها وتتضرر بالفسخ وهذا خبالف ما لو وجد باملبيع عيبا وهو مع ذلك 
  له الرد ألن له فائدة يف اخلروج من العهدة يساوي أضعاف الثمن فإن 

  احلكم الثاين يف التسليم

  
  ومهما تنازعا يف البداية بالتسليم ففيه ثالثة أقوال كما يف البيع 

أحداها أهنما جيربان معا من غري تقدمي أحدمها وطريقه أن يكلف الزوج تسليم الصداق على عدل وتكلف املرأة 
  صداق التمكني فإذا وطئها أخذت ال

  والثاين أهنما ال جيربان بل من أراد استيفاء ماله بادر إىل تسليم ما عليه حىت جيرب صاحبه على التسليم 
والثالث أن البداية بالزوج ألن استرداد الصداق ممكن دون البضع وهذا بشرط أن تكون مهيأة لالستمتاع فإن 

  وسة أو ممنوعة بعذر آخر مل جيب تسليم الصداق إليها كانت صغرية ففي املهر قوالن كما يف النفقة وإن كانت حمب



والقول الرابع وهو أن البداية باملرأة وإن كانت يف رتبة البائع فإن ذلك ال جيري ها هنا أصال ألن البضع يفوت 
  بالتسليم خبالف املبيع 

الصداق على األقوال كلها  مث إن البداية ال ختلوا إما أن تكون منها أو منه فإن كان منها التمكني ثبت هلا طلب
وطئت أو مل توطأ إذ بذلت ما يف وسعها فإن رجعت إلىاالمتناع مل يكن هلا طلب الصداق ألن شرط استمرار 

الطلب على قولنا االبتداء بالزوج استمرار التمكني وإن وطئها استقر الطلب فإن مل يسلم هلا الصداق مل يكن هلا 
  بالوطء وال يسقط حق حبسها بتمكني عار عن الوطء العود إىل املنع إذ سقط حق حبسها 

وهل يسقط بوطء أكرهت عليه فيه وجهان ووجه سقوطه أن العوض قد تقرر وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هلا االمتناع 
  بعد الوطء مهما منع الصداق

على البداية فيسترد ألن  أما إذا بادر الزوج إىل تسليم الصداق فامتنعت فهل له االسترداد إن قلنا إنه جيرب الزوج
ذلك بشرط تسليم املعوض وإن قلنا ال جيرب فقد تربع وأبطل حق احلبس فال يسترد وقال القاضي إن كانت معذورة 

عند التسليم مث زال العذر وامتنعت فله االسترداد ألنه سلم على رجاء التمكني عند زوال العذر واألظهر أنه ال 
  يسترد كيفما كان 

  الصداق فليس له أن يرهقها بل ميهلها ريثما تستعد بالتنظف واالستحداد وقيل إنه ميهل ثالثة أيام مث مهما سلم 
وال خالف يف أن اإلمهال ألجل هتيئة اجلهاز ال جيب نعم لو كانت صغرية ال تطيق الوقاع مل جيب تسليمها وكذا إن 

  ر ويكفي الدين وازعا عن الوطء كانت مريضة فلو كانت حائضا وجب التسلم إذ يستمتع هبا فوق اإلزا
فإن قال أنا أمتنع عن وطء الصبية واملريضة مل يوثق بقوله فيه وذلك إضرار هبما وال ضرر على احلائض نعم لو 

  علمت من عادته أنه يتغشاها يف احليض فلها االمتناع من املضاجعة 

  احلكم الثالث التقرير

  
د الزوجني فأما اخللوة فال تقرر على اجلديد من القولني ومنهم من وال يتقرر كمال املهر إال بالوطء أو موت أح

قطع بأن اخللوة ال تقرر وجها واحدا ومحل نص القدمي على أن اخللوة تؤثر يف جعل القول قوهلا إذا تنازعا يف الوطء 
  ألجل التقرير 

ة رمحه اهللا ال تثبت الرجعة وقال أبو مث قال املفرعون على القدمي يتعلق باخللوة أيضا العدة والرجعة وقال أبو حنيف
حنيفة اخللوة بالنفساء واحلائض والصائمة صوم الفرض ال تقرر املهر ووافقه احملققون على القدميوقال اخللوة بالرتقاء 

  والقرناء تقرر املهر وخالفه احملققون
  الباب الثاين يف أحكام الصداق الفاسد

  
الصداق ألن املذهب الصحيح أن النكاح اخلايل عن ذكر الصداق ينعقد وقاعدة الباب أن النكاح ال يفسد بفساد 

موجبا للصداق تعبدا فال يؤثر ذكر الصداق إال يف التعيني والتقدير فيفسد التعيني والتقدير ويبقى وجوب مهر املثل 
رمحة اهللا عليه أو يبقى التقدير ويسقط التعيني حىت يرجع إىل قيمة الصداق إذا كان حرا أو مغصوبا وقال مالك 

  يفسد النكاح بفساد الصداق وقيل هو قول الشافعي رضي اهللا عنه وال تفريع عليه 



  مث لفساد الصداق أسباب ومدارك

  
األول أن ال يكون قابال للتمليك كاخلمر واملغصوب واحلر وحكمه بالرجوع إلىالقيمة على قول وإىل مهر املثل 

  على قول 
اح ال يفسد بكل شرط يوافق مقصوده كقوله بشرط أن أنفق عليك أو أجامعك الثاين الشروط واألصل أن النك

ويفسد بكل شرط خيل مبقصود البضع كقوله نكحت بشرط أن أطلق أو ال أجامع وفيه وجه بعيد أنه ال يفسد به 
من وأما الذي ال خيل باملقصود ولكن يتعلق به غرض مقصود ويؤثر فيه كشرط أن ال يتسرى عليها وأن ميكنها 

اخلروج مىت شاءت أو ال جيمع بينها وبني ضراهتا يف مسكن أو ال يقسم هلا فهذه أغراض مقصودة وكل غرض 
مقصود فهو عوض مضاف إىل الصداق أو مقابل له فيؤثر يف إفساد الصداق ال يف إفساد النكاح وكذلك الشروط 

  الفاسدة اخلاصة بالصداق تفسد الصداق دون النكاح 
  الثة أيام يف الصداق فحاصل املنقول فيه ثالثة أقوال ولو شرط اخليار ث

أحدها أنه يصح الشرط ويثبت اخليار ألن الصداق يف حكم عقد مستقل ولذلك ال ينفسخ النكاح بفسخه فيفرد 
  باخليار كالبيع

  والثاين أنه يفسد ويفسد النكاح ألن إثبات اخليار يف أحد العوضني يتداعى إىل الثاين 
  يف سائر شروطه وهو ضعيف يلزم 

  والثالث أنه يفسد به الصداق دون النكاح ألن إثبات اخليار يف الصداق بعيد وإذا مل يصح أفسد الصداق 
فرع نقل املزين لفظني متقاربني وحكمني خمتلفني فقال لو عقد النكاح بألف على أن ألبيها ألفا فاملهر فاسد ألن 

  األلف الثاين ليس مبهر وقد اشترطه 
امرأة بألف على أن تعطي أباها ألفا كان جائزا وهلا منعه وأخذها منه ألهنا هبة مل تقبض أو وكالة وكأن ولو نكح 

املزين جعل هذا كأهنعقد بألفني على أن توصل إىل أبيها من ماهلا ألفا فالتزم عمال ال يلزمه فيلغوه لكن اللفظ يكاد 
ألنه عقد بألف بال فرق بني اإلضافة وبني اإلعطاء ومنهم ينبو عنه فمن األصحاب من قال املهر فاسد هاهنا أيضا 

من قال يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج إذ اإلضافة إىل أبيها أيضا مشعر بأنه يسلم له من جهتها الفا فهو 
  كاإلعطاء والصحيح الفرق وتقرير النصني 

  املدرك الثالث الفساد بتفريق الصفقة وفيه مسألتان 
صدقها عبدا على أن ترد ألفا فقد جعل العبد مبيعا وصداقها فجمعبني صفقتني خمتلفتني فيخرج على إحدامها أن ي

قويل تفريق الصفقة فإن أفسدنا كان تأثريه يف إفساد الصداق وذكر الفوراين القولني يف صحة النكاح ورمبا يعتضد 
احدة إذ أفسدوا نكاح األجنبية على قول ذلك بطرد األصحاب القولني فيما لو مجع بني أجنبية وحمرم يف صفقة و

لكنه ضعيف ألن الفساد تطرق هاهنا إىل بعض صيغة التزويج والصيغة ال تتبعض وهناك تطرق الفساد إىل لفظ 
  الصداق 

وإن فرعنا على صحة الصداق فلو تلف العبد قبل القبض استردت األلف ورجعت إىل مهر املثل على قول وعلى 
  باقي باعتبار توزيع العبد على األلف ومهر املثل قول ترجع إىل قيمة ال

ولو قبضت العبد فوجدت به عيبا وأرادت أن تفرد القدر املبيع أو الصداق بالرد ففيه قوال تفريق الصفقة ووجه 
جوازه أن جهة الصداق تباين جهة البيع فلم يكن كما لو اشترى عبدا ورد بعضه بالعيب فإن ذلك ممتنع ملا فيه من 



  ار بالتوزيع اإلضر
الثانية لو مجع بني نسوة يف عقد واحد على صداق واحد فالنكاح صحيح ويف صحة الصداق قوالن نص عليهما 

  الشافعي رضي اهللا عنه وكذلك يف اخللع
ونص على أنه لو اشترى عبدين من رجلني لكل واحد عبد بثمن واحد فالبيع باطل جلهالة الثمن ونص على أنه لو 

  عوض واحد فالكتابة صحيحة  كاتب عبيده على
فمن األصحاب من قرر النصوص وقال البيع باطل جلهالة الثمن يف حق كل واحد والكتابة صحيحة تشوفا إىل 

العتق إذ احتمل فيه مقابلة امللك بامللك فهذا أوىل والصداق واخللع دائر بني الرتبتني ففيه قوالن ومنهم من طرد 
وجه قول الفساد اجلهل حبق كل واحد ووجه الصحة معرفة اجلملة وتيسري الوصول القولني يف اجلميع وهو القياس و

إىل التفصيل بالتوزيع لكنه ال خالف أنه لو قال بعتك هذا العبد مبا يقتضيه التوزيع من األلف إذا قسم على قيمته 
و ال يدخل والصفقة تعددت وعلى قيمة ذلك العبد اآلخر مل جيز ذلك فأي فرق بني أن يدخل العبد اآلخر يف العقد أ

  بتعدد البائع فالتصحيح بعيد يف اجلميع 
  التفريع إن قضينا بالصحة وزع الصداق على مهور أمثاهلن وفيه وجه بعيد أنه يوزع على عدد الرءوس 

وإن فرعنا على الفساد يرجع كل واحد منهم إىل مهر املثل على قول وإىل قيمة الصداق كما يقتضيه التوزيع على 
  ل ألن هذا جمهول أمكن معرفته خبالف ما لو أصدقها جمهوال ال ميكن معرفته فإنه يرجع إىل مهر املثل قوال واحدا قو

املدرك الرابع أن يكون الصداق حبيث لو قدر ثبوته الرتفع النكاح كما إذا قبل نكاح عبده وجعلرقبته صداقا فلو 
اح أيضا ألنه قرن النكاح مبا يضاده لو ثبت خبالف ما لو ملكت رقبته النفسخ النكاح فيفسد الصداق ويفسد النك

  أصدق مخرا فضاهى هذا شرط الطالق والفسخ وكان حيتمل تصحيح النكاح ولكن ال صائر إليه 
املدرك اخلامس أن يتضمن إثبات الصداق رفع الصداق كما لو زوج من إبنه امرأة وأصدقها أم ابنه فإنه ال بد من 

لك االبن حىت ينتقل إىل الزوجة صداقا ولو دخل يف ملكه لعتق عليه وملا صار صداقا ففي تقدير دخول األم يف م
  إثباته نفيه ففسد بطريق الدور ولكن يصح النكاح 

املدرك السادس أن يضمن إضرارا بالطفل كما لو قبل البنه الصغري نكاحا بأكثر من مهر املثل أو زوج ابنته باقل من 
  ويف صحة النكاح قوالن مهر املثل فيفسد الصداق 

  أحدمها الصحة كسائر أسباب الفساد 
والثاين الفساد ألهنا إذا مل ترض إال بأكثر من مهر املثل فكيف ترد إىل مهر املثل وكيف يصح العقد دون رضاها 

بن فإن وكذلك إذا مل يرض زوج ابنته إال بأقل من مهر املثل فكيف يلزمه مهر املثل هذا إذا زوج من ابنه مبال اال
زوج وأصدق من ماله بزيادة على مهر املثل صح وال نقول هذا يدخل يف ملك الطفل ويصري تربعا منماله ألنه ال 

  مصلحة للطفل يف إفساد هذا الصداق إذ يفوت عليه الكل فإذا كان حيصل ذلك ضمنا فال نبايل بالزيادة 
زوجني على ذكر ألفني يف العقد ظاهرا وعلى االكتفاء بألف واختتام الباب مبسالة السر والعالنية فإذا تواطأ أولياء ال

باطنا فقد نقل املزين قولني يف أن الواجب مهر السر أو مهر العالنية واختار املزين أن الواجب مهر العالنية ألن ما 
لفني فيحتمل جرى قبله وعد حمض وما ذكره صحيح إذ مل جيز إال الوعد فأما إذا تواطئوا على إرادة األلف بعبارة األ

  قولني مأخذمها أن االصطالح اخلاص هل يؤثر يف االصطالح العام وبغريه أم ال وفيه نظر 
املدرك السابع خمالفة اآلمر وذلك أن يقول للوكيل زوجين بألف فزوج خبمسمائة ال يصح النكاح ألنه ال ميلك 

  الوكيل إال ما أذن له فيه ومل يؤذن له يف هذا العقد خبمسمائة 



ا إذا قالت للوكيل زوجين مطلقا بزوج بأقل من مهر املثل فالصحيح فساد النكاح أيضا ألن املطلق يف العرف فأم
  يقتضي مهر املثل 

  ولو زوجها من غري املهر ففي الصحة قوالن 
  أحدمها ال يصح ألن املطلق ينزل على النكاح باملهر 

  والثاين الصحة ألنه طابق فعله إذهنا
ل أيضا مطلقا ومل يتعرض للمهر فيحتمل التصحيح والرجوع إىل مهر املثل ألنه طابق فعله إذهنا أما إذا زوج الوكي

  وحيتمل اإلفساد إذا كان مفهوم قوهلا يف العرف ذكر املهر 
وأما إذا ذكر مخرا أو خنزيرا ظهرت املخالفة فيظهر اإلفساد وأما إذا أذنت للويل فالصحيح أن الويل يف هذا املعىن 

  ألنه غري جمرب وقيل إن اإلذن يلحقه باجملرب  كالوكيل
  مث يف تزويج اجملرب بأقل من مهر املثل قوالن وإمنا ذكروا القولني أيضا يف الوكيل حيث فوضت إليه مطلقا 

  أما إذا قدرت املهر وخالف فقطعوا بفساد النكاح وقيل بطرد القولني أيضا يف الوكيل إذا فوض إليه مطلقا 
ين مبا شاء اخلاطب فقال زوجتك مبا شئت فاملهر جمهول والرجوع إىل مهر املثل إال إذا عرف فرع لو قالت زوج

  املزوج ما شاء اخلاطب وقال القاضي وإن عرف فالصداق فاسد فإنه مل يتلفظ به
  الباب الثالث يف إخالء النكاح عن املهر وفيه ثالثة فصول

  الفصل األول فيما تستحقه املفوضة

  
ختلية النكاح عن املهر بأمر من إليه األمر كما إذا قالت البالغة للويل زوجين بغري مهر فزوجها ونفى  ونعين بالتفويض

املهر أو سكت عن ذكره وكما لو زوج السيد أمته ونفي املهر أو سكت عنه وال يتصور ذلك يف صبية وال جمنونة 
زوجين بغري مهر تسلط الويل على التزويج  وال سفيهة إذ ليس ألحد إسقاط مهورهن نعم إذا قالت السفيهة للويل

  بإذهنا لكن عليه تزوجيها مبهر املثل وال يعترب قوهلا يف إسقاط املهر 
  مث فيما تستحقه املفوضة طريقان 

  قال العراقيون ال تستحق بالعقد شيئا وتستحق بالوطء مهر املثل وهل تستحقباملوت قوالن 
ابن مسعود رضي اهللا عنه سئل عن املفوضة وقد مات زوجها فاجتهد  أحدمها نعم ألن املوت مقرر كالوطء وألن

شهرا مث قال إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمين ومن الشيطان أرى هلا مهر نسائها واملرياث فقام معقل بن سنان 
سر وقال أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف تزويج بروع بنت واشق األشجعية مبثل قضائك هذا ف

  به سرورا عظيما
  والثاين أهنا ال تستحق ألن تشبيه املوت بالطالق أوىل 

وال خالف أهنا ال تستحق الشطر عند الطالق قبل املسيس وأما حديث معقل بن سنان فلم يقبله علي بن أيب طالب 
  كرم اهللا وجهه وقال كيف نقبل يف ديننا قول أعرايب بوال على عقبيه 

ا املراوزة ذكروا قولني يف أهنا هل تستحق بالعقد ووجه االستحقاق أهنا إذا استحقت عند هذه طريقة العراقيني أم
املوت واملوت ال يوجب بل يقرر فقد دل على أنه وجب بالعقد فكذلك الوطء وإن كان موجبا فإمنا يوجب إذا مل 

وطء بالشبهة ولذلك ال يكن مستحقا أعين الوطء والوطء هاهنا مستحق بالعقد فال يوجب شيئا وهذا خبالف ال



  جيب على السيد بوطء أمته شيء فوجوبه بالوطء يدل على وجوبه بالعقد 
{ واتفق األصحاب على أهنا ال تستحق بالطالق قبل املسيس ألن القياس سقوط الكلبالطالق ولكن قال اهللا تعاىل 

  فخصص باملفروض } فنصف ما فرضتم 
طر ذلك يف الطالق ألنه مفروض صحيح يف إثيات األصل دون التعيني ولو أصدقها مخرا ورجعنا إىل مهر املثل تش

  وذكر الشيخ أبو حممد أن مهر املثل يف صورة التفويض أيضا يتشطر كذكر اخلمر 
واتفقوا على أهنا تستحق بالوطء أيضا إال القاضي حسني فأنه ذكر وجها اهنا ال تستحق خمرجا من قول الشافعي 

إذا وطء اجلارية املرهونة بإذن الراهن على ظن أنه مباح إن املهر ال جيب مع ثبوت النسب رضي اهللا عنه يف املرهتن 
  والعدة وسقوط املهر ال مأخذ له إال إسقاط من له احلق 

فرع إذا قلنا تستحق املهر بالوطء فيجب باعتبار حاهلا يوم الوطء أو يوم العقد فيه وجهان ووجه اعتبار يوم يومئ 
موقوفا فكأنا نقول العقد اخلايل عن الوطء ال يوجب املهر واملفضي إىل الوطء يوجب ولكن ال  إىل أن األمر كان

  يتبني إالباآلخرة فتحصل بالعقد ثالثة أقوال 
  جيب 

  ال جيب 
  هو موقوف إىل أن خيلو عن املسيس أو يفضي إليه 

  الفصل الثاين يف الفرض ومعناه وحكمه

  
حق املهر إما بالعقد أو باملسيس فمعناه أهنا تستحق إما مهر املثل أو ما تراضى به اعلم أن املفوضة إذا قلنا إهنا تست

الزوجان وما يتراضيان به فهو أوىل فإن عجزنا عن ذلك رجعنا إىل مهر املثل ألن إجياب املهر مع التصريح بنفيه تعبد 
ذلك جيب على الرجل تعيني املبلغ والتعبد يف أصل املهر ال يف مبلغه لكن طلب ما ال يتعني مبلغه غري ممكن فل
  بالفرض وحيوز للمرأة أن متنع نفسها يف طلب الفرض على القولني مجيعا 

  فأما إن قلنا إهنا تستحق بالعقد فلها غرض يف الفرض وهو تقرير الشطر عند الطالق 
س نفسها لتسليم وإن قلنا ال جيب فتستحق عند املسيس فلها أن ال تسلم نفسها إال على ثبت نعم ليس هلا حب

املفروض يف صورة التفويض ألهنا أبطلت حقها إذ رضيت بغري مهر وإمنا هلا الفرض لنفي اجلهالة عما أثبته الشرع أو 
  تثبته ومن أصحابنا من ذكر وجها أن هلا حبس نفسها لتسليم املفروض كما هلا طلب الفرض وهو متجه 

يزيد على مهر املثل وما ينقص إذا مل يكن من جنس مهر املثل مث ال خالف يف أن هلما فرض غري جنس الصداق وما 
والصحيح أنه جيوز فرض الزيادة على مهر املثل وإن كان من جنسه وجيوز فرض املؤجل وال يشترط علمهما مبهر 

  املثل عند الفرض
له وتقديرا فيقول ال ومن أصحابنا من ذكر يف هذه املسائل الثالث وجهني فكأنه جيعل مهر املثل أصال والفرض بيانا 

ميكن إثبات األجل ابتداء وال التزام زيادة على مهر املثل فإنه ال أصل له كما أنه ال جتوز املصاحلة يف دم العمد على 
ما تبني من اإلبل إذا قلنا الواجب أحدمها ال بعينه وكأن مثل ذلك التردد جار هاهنا وهو أن الواجب مهر املثل أو 

عينه أو مهر املثل هو األصل والفرض بناء عليه وتابع له واألصح أن الواجب أحدمها ال بعينه املفروض أحدمها ال ب
  ولذلك جاز تعيني ما تزيد قيمته من غري جنس املهر ال على منهاج االستبدال إذ ال يفتقر إىل إجياب وقبول 



  فروع أربعة

  
ن كان مهر املثل معلوما وإن كان جمهوال مل يصح األول لو أبرأت قبل الفرض عن املهر صح على قولنا جيب بالعقد إ

يف الزيادة على املستيقن ويف القدر املستيقن قوال تفريق الصفقة وإن قلنا ال جيب إال بالوطء فهو كاإلبراء عما مل 
  جيب وجرى سبب وجوبه وفيه قوالن وال يكون إبراؤه مضادا للتعبد فإنه يف حكم االستيفاء 

ي عن طلب الفرض فهذا يلغو ألن أصل احلق باق والفرض تابع له فصار ذلك كرضى أما إذا قالت أسقطت حق
  اليت آىل عنها زوجها فإن ذلك ال يسقط حقها 

الثاين لو فرض هلا مخرا أو خنزيرا لغا ومل يتشطر بسببه مهر املثل ألن املؤثر فرض صحيح أو مقرون حبال العقد فما 
  تغري العقد ال يفيد تعيينا بعد العقد مل يؤثر يف 

الثالث لو امتنع من الفرض مع طلبها فللقاضي أن يفرض ولكن عليه أن ال يزيد على مهر املثل كيال يتضرر الزوج 
  وكأنه نائب عنه نيابة قهرية

  الرابع لو فرض األجنيب متربعا ففي صحته وجهان 
  أحدمها جيوز وعليه املفروض كما له التربع بأداء الصداق عنه دون إذنه 

  ثاين ال جيوز ألن هذا إظهار ملراد الطلب الذي يقتضيه العقد فال يليق إال بالعاقدين وال

  الفصل الثالث يف تعرف مهر املثل

  
واحلاجة متس إىل معرفة ذلك يف املفوضة إذ مل يتفق فرض ويف الوطء بالشبهة ويف أخذ املهور بالشفعة ويف توزيع 

  عند مجع نسوة يف عقد واحد ويف مواضع 
صل العظيم يف مهر املثل النسب وينظر إىل مهر األخوات لألب والعمات لألب وال ينظر إىل البنات واألمهات واأل

إذ خيتلف ذلك بنسب اآلباء ويعترب مع ذلك الكمال والعفة وسالمة اخللق وسائر اخلصال إذا كانت الرغبة تزيد 
ن هذا جيري جمرى معرفة القيم فينظر إىل بذلك وتنقص فإن مل تكون نسيبة فمجرد النظر إىل هذه اخلصال فإ

  الرغبات 

  فروع

  
  األول لو مسحت واحدة من العشرية مل يلزم الباقيات ذلك إال إذا شاع التسامح فيهن فيدل ذلك على قلة الرغبات 

ول الثاين لو كن ينكحن بألف مؤجل فال ميكن التأجيل يف قيم املتلفات فالوجه أن ينقص من األلف ما يقتضيه العد
  إىل النقض 

  الثالث لو كن يساحمن من يواصلهن من العشرية فيلزم ذلك يف العشرية ال يف غريهم 
  وقال الشيخ أبو حممد رمحه اهللا ال يلزم ذلك ألن القيم ال ختتلف باألشخاص 

العتباره  الرابع الوطء بالشبهة يوجب املهر باعتبار يوم الوطء وكذلك يف النكاح الفاسد ألنالعقد باطل فال معىن



نعم إن وطئها يف العقد الواحد مرارا ال يلزم إال مهر واحد ألن الشبهة شاملة وكذلك لو ظنها منكوحة ووطئها 
  مرارا 

  ومهما تعددت الشبهة تعدد املهر 
  ولو أكره الغاصب اجلارية على الوطء ووطئها مرارا لزمه بكل وطء مهر إذ ال شبهة حىت يعترب مشوهلا 

  جارية االبن مرارا ومل حتبل فهل يقال شبهة االعفاف شاملة فيكتفى مبهر واحد ففيه وجهان واألب إذا وطئ 
  مث إذا اكتفينا مبهر واحد فلو كانت هزيلة يف حال ومسينة يف حال اعتربنا حال زيادة املهر واكتفينا به واهللا أعلم

  لالباب الرابع يف حكم تشطر الصداق بالطالق قبل املسيس وفيه مخسة فصو

  الفصل األول يف حمله وحكمه

  
فنقول ارتفاع النكاح قبل املسيس ال بسبب من جهتها يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد صحيح 
أو فاسد أو يفرض بعد العقد يف صورة التفويض ويستوي فيه الطالق والفسخ واالنفساخ إال إذا كان الفسخ منها 

   أو بعيب فيها أو بسبب من جهتها
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يتشطر إال مسمى صحيح يف نفس العقد فأما املفروض بعد العقد الواجب يف العقد 

بتسمية فاسدة فال يتشطر مث املذهب الصحيح أن معىن التشطري رجوع النصف إىل الزوج مبجرد الطالق من غري 
بالطالق مضاهيا خليار الرجوع يف اهلبة ومن اختيار وفيه وجه مشهور أن معناه ثبوت خيار الرجوع يف الشطر 

  أصحابنا من قال يفتقر إىل قضاء القاضي وهو ضعيف جدا 
ويتفرع على وجه اخليار أن الزيادة حادثة بعد الطالق وقبل االختبار تسلم للزوجة وأنه لو طلقها على أن هلا كمال 

جه اآلخر وال يؤثر الشرط يف إسقاط الشطر املهر يكون ذلك كإسقاط اخليار ويسلم هلا كمال املهر وعلى الو
وحيتمل ترددا يف تصرفاملرأة بني الطالق واالختيار ويف أنه لو أسقط الزوج خياره هل يسقط لتردد هذا اخليار بني 

  خيار الواهب وبني خيار البيع وتشبيبه خبيار الواهب أوىل 
  لف بعد اإلقالب إىل الزوج بآفة مساوية فرع لو تلف الصداق قبل الطالق يرجع الزوج بنصف القيمة ولو ت

  قال املراوزة ال ضمان عليها وهو كما لو تلف املوهوب يف يد املتهب بعد رجوع الواهب 
وقال العراقيون هو مضمون عليها ألنه عوض عن البضع الذي رجع إليها بالطالق فصار كاملبيع إذا تلف بعد 

  الفسخ 
وهو تصرف معناه تقرير النكاح وقطع موجبه فليس يعود الشطر لعود  واملراوزة يقولون إن الطالق كاإلعتاق

البضع خبالف البيع ومساق الطريقني يقتضي أن يكون الصداق مضمونا يف يدها لو تلف بعد الفسخ بالعيب وكل 
مجيع فسخ يستند إىل أصل العقد واالنفساخ بردته بالطالق أشبه إذ لو كان رجوع املهر بطريق تراد العوضني لرجع 
الصداق إليه ال شطره ولو انفسخ بردهتا أو بسبب آخر ال يستند إىل العقد وال يتشطر وهو يف حمل االحتمال 

  والتردد واهللا تعاىل أعلم 

  الفصل الثاين يف تغيريات الصداق اليت توجب رد احلق إىل القيمة أو اخليار



  
  ن وجه وزيادة من وجه والتغري إما أن يكون بنقصان حمض أو بزيادة حمضة أو نقصان م

أما النقصان احملض فكالتعيب احلاصل يف يدها قبل الطالق فلذلك يوجب اخليار بعد الطالق فللزوج أن يطالب 
بنصف قيمة السليم فإن رجع إىل عني الصداق فعليه أن يقنع باملعيب خبالف ما لو اشترى عبدا بثوب فرد الثوب 

ويأخذ الثوب وهذا الفرق ميكن على طريق املراوزة حيث مل جيعلوا بالعيب والثوب معيب فإنه يطالب باألرش 
الصداق مضمونا يف يدها ولكن مع ذلك يشكل فإنه لو تلف قبل الطالق ضمنة القيمة فمن هذا خرج بعض 

  األصحاب وجها أنه يطالب بأرش العيب ويأخذ العني إن شاء 
قنع باملعيب ألنه تلف من ضمانه إال إذا كان جبناية أجنيب هذا إذا تعيب يف يدها فإن تعيب يف يد الزوج فعليه أن ي

وأخذت األرش فإن له أن يسترد نصف األرش ألنه خلف عن الفائت وقال القاضي حسني ال يرجع باألرش ألنه 
  كزيادة منفصلة يف حق املرأة والفوات كان من ضمان الزوج فال يعترب يف حقه إلقامة األرش مقامه 

  ة فاملنفصلة منها كالولد واللنب والثمر فتسلم هلا وال حق للزوج فيها أما الزيادة احملض
واملتصلة تبطل حق الرجوع بالعني إال برضاها فإن منعت غرمت قيمة النصف قبل ظهورالزيادة وإن مسحت أجرب 

تصلة ال متنع الزوج على القبول ومل يكن له االمتناع حظرا من املنة ألنه يف حكم البائع واملشكل أن الزيادة امل
الرجوع يف الرد بالعيب وكذلك ينبغي أن يكون يف فسخ النكاح بالعيب ولعل السبب فيه أن الفسخ يرفع العقد 

من أصله باإلضافة إىل حينه فال يبقى حق يف الزيادة وأما هاهنا فالزيادة حصلت على ملكها والطالق سبب 
ادة غري ممكن وعند هذا ينبغي أن تلحق ردته بالطالق ويف مستأنف ال استناد له إىل العقد فإبطال حقها من الزي

  االنفساخ بردهتا تردد العراقيون ألنه غري مستند إىل سبب يف العقد 
أما إذا زاد من وجه ونقص من وجه فلكل واحد منهما اخليار فإن أىب الزوج قبول العني فله نصف القيمة وإن أبت 

القيمة ومثاله أن يكون الصداق عبدا صغريا فكرب وترعرع فالزيادة  املرأة التسليم كان على الزوج قبول نصف
لقوته وكربه والنقصان لزوال طراوته وكذا النخل إذا أرقلت وبسقت لكن قل مثرها فهي زيادة يف اجلرم ونقصان 

ري وإن مل تزد يف الفائدة ولسنا نشترط يف هذه الزيادة ما يزيد يف القيمة بل ما يرتبط به غرض صحيح فإن العبد الكب
  قيمته فإنه يصلح ألغراض ال يصلح له الصغري 

ولتعلم أن الثمار يف األشجار زيادة حمضة واحلمل يف اجلارية زيادة من وجه ونقصان من وجه ويف البهائم زيادة من 
يما إذا وجه وهل فيها نقصان ترددوا فيه والظاهر أنه إن كان مأكوال كان نقصانا ألنه يظهر أثره يف اللحم ال س

تكرر والزرع يف األرض نقصان حمض إذ يبقى الزرع هلا وتكون األرض ناقصة القوة واحلراثة يف املزارع زيادةحمضة 
  ويف مواضع البناء نقصان حمض والغرس يف معىن الزرع 

  هذه قاعدة الفصل ويتهذب مقصوده برسم مسائل 
بل اجلذاذ فيعسر يف هذه الصورة التشطري إذ تبقى الثمار املسألة األوىل لو أصدقها خنيال فأمثرت يف يدها وطلقها ق

خالصة هلا وتصري األشجار مشتركة وإن ترك السقي تضرر الثمر والشجر المتصاص الثمرة رطوبة الشجرة وإن 
سقى انتفع الثمر والشجر وليس الكل مشتركا حىت يشتركا يف السقي فال ميكن فصل هذه الواقعة إال مبساحمة أحد 

 أو موافقة فإنه لو أراد أن يأخذ نصف األشجار ويكلفها قطع الثمار يف احلال مل يلزمها ألهنا تستحق إبقاء اجلانبني
الثمرة إىل اجلذاذ وكذلك لو كلفها هبة شطر الثمار منه ليكون الكل مشتركا وكذلك ال ميكنه أن يكلفها السقي 



ضر مثرهتا وكذلك ليس هلا أن تكلفه تأخري امللك إىل إذ ليس عليها أن تنفع نصيبه من الشجر وال ترك السقي إذ ي
  أوان اجلذاذ وال أن يسقي وال أن يترك السقي ملا ذكرناه 

  أما املساحمة فلها صور

  
إحداها أن يقول الزوج أرجع إىل نصف الشجر وال أسقي وإليك اخلرية إن شئت فاسقي وإن شئت فاتركي السقي 

ك السقي وتنفع شجره بالسقي وكذلك مساحمتها على هذا الوجه ال تقتضي لزوم فال تلزمها اإلجابة ألهنا تتضرر بتر
  اإلجابة 

الثانية أن يقول الزوج آخذ نصف الشجر وأسقي بنفسي أو قالت املرأة ارجع إىل النصف وأنا التزم السقي ففي 
  وجوب اإلسعاف وجهان

  أحدمها نعم ألنه اندفع العسر باملساحمة وااللتزام 
ألنه وعد ال يلزم الوفاء به وألن املرأة رمبا خافت على مثارها بدخوله البستان أو خاف على الشجر والثاين ال 
  بدخوهلا 

فإن قلنا جياب فلو رجع وترك السقي نتبني أن امللك مل ينقلب إليه يف النصف ألنه كان موقوفا على الوفاء بالوعد 
رد القيمة والرجوع إىل العني تردد والظاهر أنه ال يرد إذ يبعد  وإن قلنا ال جياب فتسلم القيمة مث إن وىف بالوعد ففي

  منع احلكم بعد إثباته 
الثالثة أن تبادر إىل قطع مثارها وذلك يقطع العسر فإن وهبت نصف الثمار منه حىت يصري الكل مشتركا ففي 

ال جتري يف األرض املزروعة وجوب اإلجابة وجهان وجه املنع ما فيه املنة ووجه اإلجياب الضرورة وهذه الضرورة 
  إذ األرض ال تنتفع بالسقي فإذا رجع يف نصف األرض كان عليها السقي خلاص زرعها 

وجيري هذا العسر فيما لو أصدقها جارية فولدت فطلقها والولد رضيع ألنه لو رجع إىل نصف اجلارية تضرر الولد 
  ا وجه املساحمة ففي وجوب اإلجابة وجهان بقطع الرضاع فإن قال رضيت بأن تبقى مرضعة إىل الفطام فهذ

  وأما املوافقة فلها صورتان

  
إحدامها أن يلتزم أحدمها السقي برضا صاحبه فهذا تواعد منهما فإن وفيا فذاك وإال تبني أن امللك مل حيصل يف 

  الشطر
لسقي أو يسقي من شاء الثانية أن يتراضيا على أن يأخذ الزوج نصف النخل وال يلتزم واحد منهما سقيا بل يترك ا

متربعا فلو ندم أحدمها وقال أريد السقي مل ميكن منه خبالف ما إذا التزم السقي مث ندم ألن هذا إسقاط حق والتزام 
  ضرار فيلزم 

  وأما التزام السقي فوعد ال يلزم قبل التسليم 
إن قلنا إنه يقابل بقسط من الثمن  املسألة الثانية إذا أصدقها جارية حامال فولدت مث طلقها فريجع إىل نصف الولد

وقيل ال يرجح ألن أكثر القيمة حصل باالنفصال يف ملكها وهذه الزيادة حصلت يف يدها وهي هلا وال ميكن متييز 
  قيمة اجلنني عن املنفصل إذ ال قيمة للجنني وإن قلنا ال يقابله قسط من الثمن فنسلم الولد هلا 



كسرته وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه فلها اخليار فإن املسألة الثالثة لو أصدقها حليا و
  أعادت تلك الصنعة بعينها فهل هلا االمتناع من تسليم النصف فيه وجهان 

  أحدمها ال كما إذا كانت مسينة فهزلت مث عادت مسينة 
  والثاين هلا املنع وهو اختيار ابن احلداد ألهنا زيادة حدثت باختيارها 

  التفريع إن قلنا يرجع بنصف القيمة فالصحيح أنه يرجع بنصف القيمة مع الصنعة
  وقيل إنه يرجع إىل مثل نصف ترب من احللي وزنا بوزن مث تغرم املرأة نصف أجرة الصنعة من نقد البلد 

  املسألة الرابعة لو أصدق الذمي زوجته مخرا فقبضت مث أسلما فانقلب خال فطلقها ففيه وجهان 
  ا وهو قول ابن حداد أنه يرجع بنصف اخلل أحدمه

والثاين أنه ال يرجع ألن هذا مالية جديدة ومالية اخلمر قبلها ال تعترب يف اإلسالم فكيف يرجع فيها وهو ال يرجع يف 
  زيادة منفصلة 

  ثال التفريع إن قلنا يرجع فلو أتلفت اخلل مث طلقها قال اخلضري يرجع مبثل بنصف اخلل ألنه من ذوات األم
وقال ابن احلداد اليرجع بشيئ ألنه يف التلف ينظر إىل قيمة يوم اإلصداق أو القبض ومل يكن خال ذلك اليوم حىت 

  جيب مثله وال هو موجود يف احلال حىت يرد عينه 
  ولو أصدقها جلد ميتة فدبغته فمنع الرجوع هاهنا أوىل إذ حصلت املالية باختيارها 

داد يف أنه ال يرجع عند التلف هاهنا أظهر ألنه ال مثل له فتتعني قيمته يوم القبض وال فإن قلنا يرجع فقول ابن احل
  قيمة له إذ ذاك 

املسألة اخلامسة لو أصدقها دينا مث سلم فطلق فليس هلا منعه من عني ما سلم وإن مليكن متعينا يف العقد ألنه أقرب 
  رد عليه بعينه إىل حقه ال حمالة وقيل إن هلا اإلبدال فإن العقد مل ي

املسألة السادسة لو أصدقها تعليم القرآن فلم يتفق حىت طلقها فقد عسر التعليم وبقي يف ذمته الشطر وتعسر تعيني 
شطر القرآن إذ سوره ختتلف يف العسر واليسر وكذلك خياطة نصف الثوب تعسر إذا أصدقها اخلياطة فلها نصف 

  الثاين نصف أجرة اخلياطة أو التعليم مهر املثل على قول ضمان العقد وعلى القول 

  قاعدتان ينعطف حكمهما على املسائل

  
األوىل أنا حيث أثبتنا اخليار من اجلانبني فال حنكم بامللك قبل االختبار وإن فرعنا على األصح يف أن الصداق يتشطر 

ور بل هو كخيار الرجوع يف بنفس الطالق ولكن ننتظر ما جيري من اختيار أو توافق وال يكون هذا اخليار على الف
اهلبة وإذا ثبت هلا اخليار مل يسقط بالتأخري بل للزوج املطالبة حبقه إما القيمة وإما العني فإن أبت حبس القاضي عني 

  الصداق عنهما وامتنع تصرفها كما يف الرهن 
لصداق ما بقي بنصف وإذا ثبت اخليار هلا يف صورة الزيادة املتصلة وأصرت على املنع باع القاضي من نصف ا

القيمة دون تقدير الزيادة فإن كان ال يشتري النصف بأكثر من نصف القيمة فال فائدة يف البيع فالصحيح أنه يسلم 
إليه ولكن ال ميلكه ما مل يقض له القاضي به ألنه يدرك باالجتهاد ويف نص الشافعي رضي اهللا عنه على هذا غلط من 

  لتشطريغلط حيث اعترب القضاء يف أصل ا
  والثانية إذا مست احلاجة إىل القيمة فأي قيمة تعترب 



ينظر إن تلف يف يدها بعد الطالق وقلنا إنه مضمون عليها فيعترب يوم التلف أما إذا تلف من قبل أو امتنع الرد إليه 
و من ضمان لعيب أو زيادة فالواجب عليها أقل قيمة من يوم اإلصداق إىل اإلقباض ألنه إن نقص قبل اإلقباض فه

الزوج فال حيسب عليها وإن كان حيتمل أن يقال إن كان املانع هو الزيادة والعني قائمة تعترب حالة التقومي لكن 
  قدرت الزيادة كاملفوت للرجوع 

  الفصل الثالث يف التصرفات املانعة من الرجوع

  
  وفيه مسائل 

  ع الرجوع وتقرر القيمة إحداها إذا زال ملكها جبهة الزمة من بيع أو هبة أو عتق امتن
وإن تعلق به حق الزم من غري زوال ملك كرهن أو إجارة فليس له الفسخ وله طلب القيمة يف احلال فإن قال أنتظر 

الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول القيمة خيفة من غرر الضمان إن قلنا إن الصداق بعد الطالق مضمون يف 
  يدها 

من الضمان حيث نصحح اإلبراء عن ضمان ما مل جيب فهل تلزمها اإلجابة فيه وجهان  وإن قلنا ال ضمان أو أبرأها
ومنشؤمها أن هذا وعد ورمبا يبدو له املطالبة بالقيمة وختلو يدها يف ذلك الوقت عن النقد وإن قلنا ال يلزمها اإلجابة 

  فلو مل تتفق املطالبة حىت انفك فهل له اآلن التعلق بالعني فيه وجهان 
  مها نعم ألنه ال مانع أحد
  

  والثاين ال إذ املانع نقل حقه إىل القيمة فال ينقض بعده 
  الثانية لو أصدقها عبدا فدبرته مث طلقها نقل املزين أنه تتعني القيمة فاختلفاألصحاب على ثالث طرق 

ومنهم من قرر النص وقال منهم من قطع بأنه غلط ألن التدبري ال مينع إزالة امللك اختيارا فكيف مينع الرجوع قهرا 
التدبري قربة مقصودة فال يتقاعد عن زيادة متصلة مقصودة ال تؤثر يف زيادة القيمة فإهنا متنع الرجوع قهرا ومنهم 

  من قال املسألة على قولني ينبنيان على أن التدبري وصية أو تعليق 
وهذا البناء ضعيف فإن التعليق ال مينع البيع  فإن قلنا تعليق فيمتنع الرجوع ألن إبطال التعليق بالتصريح به ممتنع

  فكيف مينع التشطري 
مث اختلف املقررون للنص يف أن صريح تعليق العتق هل يكون كالتدبري وأن الوصية بالعتق للعبد هل تكون كالتدبري 

  ظهر أنه ال مينع وأن التدبري هل مينع الرجوع يف اهلبه ورجوع البائع يف العوض املتسرد عن رد املعوض بالعيب واأل
الثالثة إذا أصدقها صيدا والزوج حمرم عند الطالق فإن قلنا إنه حيتاج إىل االختيار فهو كشراء احملرم للصيد وفيه 

  خالف وإن قلنا ينقلب إليه فهاهنا وجهان 
  أحدمها أنه ينقلب إليه ألنه ملك قهري فهو كاإلرث

  والثاين أنه كالشراء ألن الطالق إىل اختياره 
إن قلنا ال ينقلب فريجع إىل نصف القيمة وإن كان املانع من جهته وإن قلنا ينقلب فكيف جيب إرسال نصف ف

الصيد أو كيف ميسك ونصفه حملرم وفيه خالف يبىن على أن املقدم عند التزاحم حق اهللا تعاىل أو حق اآلدمي أم 
صيبها وإن قلنا حق اآلدمي بقي ملكا للمحرم يتساويان فإن قدمنا حق اهللا وجب على الزوج اإلرسال وغرم قيمة ن



  للضرورة وإن قلنا يتساويان فإليهما اخلرية فإن أرسله الرجل برضاها غرم هلا وإال بقي مشتركا 
الرابعة إذا زال ملكها بغيب أو هبة الزمة مث عاد فهل ميتنع الرجوع فيه قوالن مأخذمها أن الزائل العائد كالذي مل 

  د وإن كان الطارئ هو الرهن واإلجارة فإذا زال مل ميتنع الرجوع يزل أو كالذي مل يع
  

  وترددوا يف الكتابة والتدبري والصحيح أهنما بعد االنقطاع ال مينعان الرجوع عند الطالق 

  الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها مث طلقها

  
  ونقدم عليه مقدمتني 

  } ضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فر{ إحدامها أن اهللا تعاىل قال 
  أما عفوهن فمعلوم أنه يوجب سقوط حقهن عن النصف الباقي إذا كان الصداق يف الذمة 

  أما الذي بيده عقدة النكاح فقد اختلفوا فيه 
{ خاطبة فقال فمذهب ابن عباس وهو القول القدمي أن املراد به الويل دون الزوج ألنه ذكر األزواجبصيغة امل

  وهذا بصيغة املغايبة وألنه عطف على عفوها فليحمل على من يوجب عفوه سالمة الصداق له } فنصف ما فرضتم 
ومذهب علي وابن جريج وابن املسيب رضي اهللا عنهم أن املراد به الزوج وهو اجلديد ألنه ذكر عفوها املوجب 

أقرب { هلا وهذا يؤيد قول احلاجة إىل االختيار وألنه قال خللوص اجلميع له مث ذكر عفوه املوجب خللوص اجلميع 
  }للتقوى 

  وعفو الويل ال يوصف بذلك 

  التفريع

  إن منعنا عفو الويل وهو القياس فال كالم وإن أثبتنا عفوه فهو مقيد خبمس شرائط 
  أن يكون الويل جمربا كاألب واجلد 

  وأن ال تكون مالكة أمر نفسها 
  أما ما بعده تعطيل حلقها وأن يكون قبل املسيس ف

  وأن يكون بعد الطالق ال قبله فإن كان معه بأن اختلعها باملهر ففيه تردد واألظهر أنه كاملتأخر 
وأن يكون الصداق دينا إذ لفظ العفو إمنا يستعمل فيه ال يف العني وقال الشيخ أبو حممد العني يف معىن الدين يف 

  تخليصها إذا مست احلاجة إليه مث اختلف األصحاب يف ثالث مسائل حكم القياس واملصلحة ألنه جوز رخصة ل
إحداها أنه هل يعفو مهر الصغرية اجملنونة فقيل نعم للعموم وقيل ال ألن الغرض ختليصها لتنكح غريه وهذه ال 

  يرغب فيها
ينبين أن الويل هل يستقل الثانية البكر البالغ قيل يعفو عن مهرها للعموم وقيل ال ألهنا مالكة أمر نفسها وعلى هذا 

  بقبض صداقها وكأن من جوز ذلك سحب واليته على عوض البضع لتعلقه بالبضع 
الثالثة البكر الصغرية إذا زوجت وثابت يف صلب النكاح بوطء شبهة فالظاهر أنه ليس للويل العفو ألن عقدة 

  النكاح ليست بيده اآلن 



اق دينا يسقط بلفظ العفو واإلبراء وال حيتاج إىل القبول على الصحيح املقدمة الثانية يف ألفاظ العفو إذا كان الصد
ولو قالت وهبت فهل يفتقر إىل القبول فيه وجهان وإن كان عينا مل يسقط بلفظ اإلبراء وإن قبل ويف لفظ العفو 

  تردد واألشهر أنه كلفظ اإلبراء وقال القاضي يكفي ذلك يف الصداق خاصة لعموم اآلية 
  ملقصود فنقول يف رجوع الصداق إىل الزوج قبل الطالق مخس صور رجعنا إىل ا

  إحداها أن يكون مبعاوضة فإذا طلق رجع إىل القيمة سواء كان حماباة أو بثمن املثل 
  الثانية أن يرجع هببة وهل مينع الرجوع بالقيمة عليها فيه قوالن 

  الثالثة أن يكون دينا ورجع باإلبراء فطريقان
  ه ال يرجع بالقيمة منهم من قطع بأن

  ومنهم من قال قوالن 
  الرابعة أن يكون هببة الدين وفيه قوالن مرتبان وأوىل بالرجوع 

  اخلامسة أن يكون هببة الدين املقبوض وفيه قوالن مرتبان وأوىل بأن يرجع 

  توجيه أصل القولني

  
أنكر أن تكون اهلبة تعجيال إذ لو  من قال ال يرجع جعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل الطالق ومن قال يرجع

صرح بالتعجيل مل يصح بل اهلبة سبب مستأنف ال يغري حكم الطالق وترتيب اإلبراء على اهلبة سببه أن اإلبراء 
يضاهي اإلسقاط من وجه ولكن ال يشترط فيه القبول يف ظاهر املذهب وجيري القوالن يف الفسوخ وكل جهة 

ع عبدا جبارية فوهب منه العبد مث أراد رد اجلارية بالعيب مل جيز له طلب قيمة تقتضي الرجوع إىل عوض حىت لو با
  العبد على هذا القول وميتنع بسببه رد اجلارية عند بعضهم لعروه عن الفائدة 

  فرعان

  
أحدمها لو وهبت من الزوج نصف الصداق مث طلقها فإن قلنا اهلبة ال متنع الرجوع فله الرجوع بالنصف ويف كيفيته 

  ثالثة أقوال
أحدها أنه يرجع إىل النصف الباقي ليخلص له الكل واحنصر هبتها يف نصيبها وهو املستيقن وهذا يعرف بقول 

  احلصر 
  والثاين أنه يرجع إىل نصف الباقي وربع قيمة اجلملة إذ ال بد من اإلشاعة فإن احلصر حتكم 

اخليار إن شاء طلب قيمة النصف وإن شاء رجع والثالث أن اإلشاعة حق ولكن تؤدي إىل تبعيض حق الزوج فله 
  إىل نصف الباقي وربع قيمة اجلملة 

وجتري األقوال فيما لو أصدقها أربعني من الغنم فأخرجت واحدة للزكاة مث طلقها ففي قول يرجع إىل عشرين من 
  الباقي وتنحصر زكاهتا يف نصيبها ويف قول يرجع إىل نصف الباقي وبقية القيمة 

  تخري بني ذلك وبني قيمة العشرين وكذلك جتري فيما لو وهبت النصف من األجنيب ويف قول ي
  أما إذا فرعنا على أن اهلبة متنع الرجوع فإن قلنا باحلصر 



  فمنهم من حصر اهلبة يف جانبها وأثبت للزوج الرجوع بالنصف الباقي ليخلص له الكل 
جل فال يبقى له حق يف التشطري فكأنه عجل ما يستحق من ومنهم من حصر اهلبة يف جانبه وجعل املوهوب كأنه املع

  النصف بالطالق قبل املسيس 
وإذ قلنا باإلشاعة رجع إىل النصف الباقي وهو ربع اجلملة وال جيري قول اخليار ألناعلى هذا القول نعين على قول 

  منع الرجوع جعلناها معجلة للربع فيضاف الربع الباقي إليه 
ختلعت املرأة قبل املسيس بعني الصداق فينبغي أن تقول اختلعت بالنصف الذي يبقى يل فإن قالت الفرع الثاين إذا ا

اختلعت بالنصف مطلقا فعلى قول احلصر ينحصر يف نصفها ويصري كما لو صرحت مبا يبقى هلا وعلى قول الشيوع 
لزوج من الصداق ثالثة أرباعه يفسد نصف العوض ويف الباقي قوال تفريق الصفقة فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم ل

نصف حبكم التشطري وربع حبكم اخللع ويرجع إىل قيمة الربع الباقي أو إىل نصف مهر املثل ألن ربع الصداق هو 
  نصف عوض اخللع وفيه القوالن املذكوران يف فساد الصداق 

  الفصل اخلامس يف املتعة

  
فهي واجبة عندنا وعند أيب حنيفة رمحه اهللا } ملقتر قدره ومتعوهن على املوسع قدره وعلى ا{ وقد قال اهللا تعاىل 

  وقال مالك إهنا مستحبة
  والنظر يف حمل وجوهبا وقدرها أما احملل فالنظر يف املطلقات وأنواع الفراق أما املطلقات فثالثه ثالثة أقسام 

ا نصف مهر وفيها ورد إحداها املطلقة املفوضة وهي تستحق املتعة مهما طلقت قبل الفرض واملسيس إذ ليس هل
  القرآن 

  الثانية مطلقة استحقت شطر املهر قبل املسيس فال تستحق املتعة ألهنما كاملتعاقبني يف نص القرآن 
  الثالثة وهي اليت استقر مهرها باملسيس ففيها قوالن 

  أحدمها ال تستحق إذ سلم هلا مجيع املهر 
  كأهنا مل تستحق لإلبتذال شيئا والثاين تستحق ألن مجيع املهر يف مقابلة البضع ف

وأما أنواع الفراق ففي معىن الطالق فراق العان ألنه يتعلق مبجرد لعانه وكذا ردته وكل فراق مشطر للمهر 
  فيوجب املتعة إذا مل يشطر 

  وأما ما يستند إليها كفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها فال يوجب املتعة
  تعة واتفقوا على تغليطه ونقل املزين يف فسخها جببه أنه يثبت امل

  وأما اخللع فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطر ولكنه يتعلق برضاها وجانبها 
وأما ما ال يتعلق باجلانبني كاالنفساخ برضاع حمرم فيوجب املتعة ألهنا تأذت بالفراق وإن مل يؤذها الزوج وكأن املتعة 

  جرب ألذى الفراق إذا مل جيرب باملهر 
  ها زوجها فال خالف يف أهنا ال متعة هلا ألهنا متفجعة ال مستوحشة وأما املتوىف عن

  النظر الثاين يف قدرها وفيه وجهان



  
  أحدمها أن أقل ما يتمول به يعين فال تقدير فيه 

والثاين أنه جيتهد فيه القاضي فما يراه الئقا باحلال يقدره وقيل ينظر القاضي اىل حاله يف اليسار واإلعسار وقيل بل 
  حاهلا ومنصبها  إىل

والصحيح أنه ينظر إليهما مجيعا وقال الشافعي رضي اهللا عنه يفرض القاضي هلا مقنعتا أو خامتا أو ثوبا واألصل أنه 
  ال ضابط فيه إال االجتهاد كما يف التعزيزان فإهنا على قدر اجلنايات وعلىقدر أخالق اجلناة يف الغرامة والسالمة 

صف املهر كما ال يزاد التعزير على احلد مث إن مل يكن يف النكاح مهر فمرد املتعة إىل نصف مث ال يزاد يف املتعة على ن
  مهر املثل فلتنقص عنه

  الباب اخلامس يف النزاع يف الصداق
  

  وفيه مسائل مخس 
األوىل إذا تنازعا يف مقدار الصداق أو جنسه أوصفته كما وصفانه يف البيع حتالفا وإن كان بعد املوت جرى 

تحالف مع الوارث لكن الوارث النايف حيلف على نفي العلم واملثبت حيلف على البت وكذلك جيري التحالف بعد ال
ارتفاع النكاح ألن الصداق مستقل بنفسه وفائدة التحالف فيه انفساخ الصداق والرجوع على مهر املثل إىل 

  جوع إىل القيمة األقوال كلها ألن منشأ التحالف اجلهل مبقدار الصداق فال ميكن الر
وقال ابن خريان إذا كان ما تدعيه املرأة أقل من مهر املثل فال ترجع إىل مهر املثل بل يكفيها ما تدعيه وهو بعيد ألن 

  رجوعها إىل املهر جبهة الفسخ خيالف جهة الدعوة 
ة على مهر املثل وفيه ولو ادعت املرأة التسمية وأنكر الزوج أصل التسمية حتالفا وإمنا يفيد ذلك إذا ادعت زياد

وجه أن القول قوله ألن األصل عدم التسمية وهو ضعيف ألن حاصل النزاع يرجع إىل أن الثابت مهر املثل أو 
  أكثر 

الثانية لو اعترف الزوج بالنكاح وأنكر أصل املهر أو سكت عنه قال القاضي هلا مهر املثل ولكن حنلفها ألن الظاهر 
الصيب ابين من فالنة فلها مهر املثل إن حلفت ألن الظاهر أن الولد يكون من وطء معها وزاد فقال لو قال هذا 

حمترم فإن استدخال املاء بعيد وما ذكره فيه نظر ألن هذا يدل على أصل املهر فأما مقداره فال يدل عليه فإن إنكاره 
مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا  أصل املهر أبلغ من إنكاره بعض املهر وذلك يوجب التحالف نعم ما ذكره يستمد من

  حيث قال لو تنازعا وكان ما تدعيه املرأة مقدار مهر املثل فالقول قوهلا وال حتالف وحنن ال ننظر إىل ذلك
الثالثة لو تنازع الزوج وويل الصبية يف مقدار املهر هل يتحالفان فيه وجهان ووجه حتليف الويل أنه مقبول اإلقرار 

  ث ال يقبل إقراره فال حيلف فيه فال يبعد أن حيلف وحي
وجيري هذا اخلالف يف الوصي والقيم والوكيل فيما يتعلق بإنشائهم أما إذا ادعى الويل على إنسان أنه أتلف مال 

طفل فنكل املدعي عليه فالظاهر أنه ال ترد اليمني على الويل ألنه ال يتعلق بإنشائه ولكن ال يقضى بنكوله عليه 
حىت حيلف وعن هذا قال بعضهم ال تعرض اليمني عليه بل يتوقف يف أصل اخلصومة ألنه ويتوقف إىل بلوغ الصيب 

ال يعجز عن النكول ومن أصحابنا من قال ترد اليمني على الويل هاهنا أيضا فلو نكل هل يقضى على الطفل بنكوله 
  أم له أن حيلف بعد البلوغ فيه وجهان 

اخلميس واآلخر يوم اجلمعة وأقامت البينة استقحت ومحل على ختلل الرابعة لو ادعت ألفني يف عقدين أحدمها يوم 



الطالق فإن ادعى الرجل أن الطالق قبل املسيس ليسقط النصف وما أقامت بينة على املسيس قلنا له النكاح مثبت 
  للكل وعليك بيان املسقط

نازعا فقالت املرأة أصدقتين األم اخلامسة لو كان يف ملك الرجل أبوها وأمها فأصدقها أحدمها على التعيني لكن ت
وقال الزوج أصدقتك األب حتالفا وفيه وجه أهنما ال يتحالفان ألن الصداق عقد مستقل بنفسه ومل يتفقا على 

صداق واحد فهو كما لو قال بعتين اجلارية بدينار فقال بل بعتك العبد بدرهم فإهنما ال يتحالفان وهذا ضعيف ألن 
  الصداق له حكم األعواض 

مث لو حتالفا رجعت إىل مهر املثل ورقت األم وعتق األب على الزوج بإقراره وال يرجع إليها بقيمته ألهنا منكرة 
  ووالؤه موقوف إذ ال مدعي له 

  ولو حلف الزوج ونكلت املرأة رقت األم وحكم بأن الصداق هو األب وعتق وال والء هلا إلنكارها 
األم وقالت بل أصدقتهما مجيعا فإذا حتالفا رجعت إىل مهر املثل وعتق أما إذا قال الزوج أصدقتك األب ونصف 

  األب ألنه متفق عليه وعليها قيمته وعتق نصف األم والباقي يعتق بالسراية إن كانت موسرة 
  وقد مت كتاب الصداق ونردفه بباب يف الوليمة والنثر على ترتيب الشافعي رضي اهللا عنه وفيه فصول ثالثة 

  لنثرالوليمة وا

  الفصل األول يف وجوهبا ووجوب اإلجابة

  
فنقول الوليمة عبارة يف اللغة عن مأدبة سببها سرور من ختان أو قدوم أو إمالك لكنا نريد به مأدبة العرس فإن 

األمر فيه مؤكد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يترك الوليمة يف حضر وال سفر وأومل على صفية بسويق 
  فر وقال لعبد الرمحنابن عوف أومل ولو بشاة ومتر يف الس

وقال الشافعي رضي اهللا عنه يف سائر الدعوات من تركها مل ينب يل أنه عاص كما تبني يل يف وليمة العرس فاختلف 
األصحاب فمنهم من قال فيه قوالن ومنهم من قطع بأنه ال جتب ومحل األمر على االستحباب ومحل كالم الشافعي 

  على ترك اإلجابة إىل الوليمة ومنهم من قطع بأن اإلجابة أيضا ال جتب ومحل قوله عليه رضي اهللا عنه
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الصالة والسالم من مل جيب الداعي فقد عصى أبا القاسم على أنه عصى يف سريته واالقتداء مبحاسن أخالقه إذ قال 
إلجابة فيسقط صلى اهللا عليه وسلم لو أهدي إيل ذراع لقبلت ولو دعيت إىل قراع ألجبت مث إن قلنا جتب ا

  الوجوب بأعذار 
األول أن يكون يف الدعوة شيئ من املنكرات فإن كان يهاب ويرتفع ذلك حبضوره فليحضر وإال فليمتنع فإن حضر 

  ورأى ذلك ومل يقدر على التغيري فليخرج إذ اإلقامة يف مشاهدة املنكرات حرام
أو على الستور والسقوف فإن ذلك حرام وال بأس الثاين أن يكون يف البيت املدعو إليه صورة مصورة للحيوانان 

بصور األشجار وأما صورة احليوانات فال يعفى عنها إال على الفرش وما حتت األقدام ال املنصوبة على صور 
األصنام والوسادة الكبرية يف الصدر يف حكم املنصوب وقد روت عائشة رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه وسلم 

عليها صور فكان يدنو منها وينصرف فعل ذلك مرارا مث قال حطيها واختذي منها منارق وال  رأى يف داره سترة
جيوز لبس الثياب وعليها صور احليوان ال للرجال وال للنساء وأما نسج تلك الثياب فجوزه الشيخ أبو حممد ألنه 

ورون يوم القيامة ويقال هلم انفخوا ينتفع به يف الفرش إال أن الظاهر حترمي ذلك لعموم احلديث حيث قال حيشر املص
  الروح فيما خلقتم وما هم بنافخني وال خيفف عنهم العذاب نعم ال يبعد أن يقال ما اختذوه جيوز أن

يوطء باألقدام وقد قال عليه الصالة والسالم ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة والظاهر أن الدخول مكروه ومنهم 
  من حرم ذلك 

  كواما من األراذل والسفلة وكانت جمالستهم تزري مبنصبه ومروءته فالظاهر أنه ال جتب اإلجابة الثالث لو أحضر أ
الرابع أن الصوم ليس بعذر بل حيضر فإن صام عن فرض أمسك وإن كان عن نفل أفطر إال إذا علم أنه ال يعز على 

  الداعي إمساكه فعند ذلك ميسك أيضا 
ه الداعي فإن قال لغالمه ادع من شئت فال جتب على من دعاه الغالم وحيث جتب اإلجابة فإمنا جتب إذا قصد

  اإلجابة 
  ولو دعا مجاعة ومل يقصد اآلحاد سقط الوجوب حبضور مجاعة كرد السالم 

  الفصل الثاين يف الضيافة

  
  وفيه مسائل 

يتخذ يتأخذ ما يليق  ١٨٠األوىل أنه ال يعني طعاما يف الضيافة بل اخلرية إىل املضيف لكن يف الوليمة ينبغي أن ب 
  مبنصبه وحاله 

  الثانية أنه ال يفتقر إىل تصريح باإلباحة بعد إحضار الطعام وقيل ال بد من لفظ كقوله كلوا أو الصالة 
الثالثة الضيف يأكل ملك الغري بطريق اإلباحة وله الرجوع وقيل إنه ميلك لكن اختلفوا يف وقته منهم من قال عند 

د الوضع يف الفم وقيل عند املضغ وقيل عند االزدراد نتبني أنه ميلك مع االزدراد وقيل ال ميلك رفع اللقمة وقيل عن



  أصال وإمنا هذه الترددات يف وقت امتناع الرجوع عن اإلباحة والقياس أنه ال ميلك وال ميتنع الرجوع إال بالفوات 
  ملالك فإن تردد فيه فالظاهر التحرمي الرابعة زلت الصوفية حرام إال إذا علم يقينا بقرينة احلال رضا ا

  الفصل الثالث يف نثر السكر واجلوز

  
  وفيه مسائل 

إحداها أن النثر وااللتقاط كالمها مباحان ملا روى جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
ل جابر فقبضنا أيدينا فقال عليه الصالة حضر إمالكا فقال أين أطباقكم فأيت بأطباق عليها جوز ولوز ومتر فنثرت قا

والسالم ما لكم ال تأخذون فقالوا ألنك هنيتنا عن النهىب فقال إمنا هنيتكم عن هنيب العساكر خذوا على اسم اهللا 
تعاىل فجاذبنا وجاذبناه قال الشافعي رضي اهللا عنهترك ذلك أحب إيل وإمنا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  هنا فال نقول إنه مكروه ولكن رمبا يؤثر الناثر بعض الناس دون بعض فتركه أوىل للرخصة وبيا
الثانية ما وقع يف األرض فاحلاضرون فيه سواء وميلكه من يبتدره ومن تثبت يده على شيء منه فال يسلب بل هو 

  كالصيد 
فيحتمل أن يقال له ذلك وقرار  الثالثة لو وقع يف حجر إنسان وقد بسطه لذلك ملكه فإن سقط منه فهل لغريه أخذه

  أمره موقوف على استقراره يف يده 
أما إذا مل يبسطه لذلك فلغريه أخذه كما إذا عشش الطائر يف داره مث طار أما إذا وقع الصيد يف الشبكة مث أفلت 

  فالظاهر أن ملكه ال يزول ويف وجه أنه يف العرف ال يعد مستقرا
  كتاب القسم والنشوز 

  ستة فصول وفيه مقدمة و

  أما املقدمة

  
وهلن مثل الذي عليهن { فهي أن احلق يف النكاح مشترك بني الزوجني وإن كان بينهما تفاوت قال اهللا تعاىل 

إذ هلن النفقة والكسوه واملهر والقسم كما هلم عليهن االستعداد لالستمتاع والتمكني والطاعة ولزوم } باملعروف 
لوالدين وتشييع جنائزمها وعيادهتما وإن كان األوىل أن يرخص يف ذلك كيال قعر البيت حىت مينعها عن زيارة ا
  يؤدي إىل الوحشة وقطيعة الرحم 

ولكن ليس للمنفردة يف النكاح مطالبة الزوج باملبيت عندها وال بالوقاع اكتفاء بدواعي الطبع واألوىل بالزوج أن 
ال أبو حنيفة رمحه اهللا ال بد وأن يبيت عندها يف كل أربع ال خيليهن عن اإليناس والوقاع حتصينا هلن عن الفجور وق

ليال ليلةواحدة ألنه أقصى ما ميكن يف حقه أربع نساء وذلك غري سديد بل لو كان له أربع نسوة فأعرض عن 
  مجيعهن مل يكن هلن مطالبته نعم إذا بات عند واحدة لزمه مثله يف حق الباقيات

ال بينهن وبني املنكوحات بل له أن يفعل فيهن ما شاء وإن كان األوىل اإلنصاف وال قسم بني املستولدات واإلماء و
  بينهن وترك اإليذاء لكن وجوب القسم من خاصية النكاح هذه هي املقدمة 



  أما الفصل األول فيمن يستحق القسم ويستحق عليه

  
و ظاهرا ومجيع أصناف النساء ممن هبن فنقول املريضة والرتقاء واحلائض والنفساء واحملرمة واليت آىل عنها زوجها أ

عذر شرعي أو طبعي يثبت هلن استحقاق القسم ألن هذه األشياء متنع الوطء ومقصود القسم السكن واألنس 
  واحلذر من التخصيص املؤذي 

ة أما الناشزة فال تستحق حىت لو كان يدعوهن إىل منزله فامتنعت واحدة يف نوبتها سقط حقها إذ جيب عليهن اإلجاب
إال إذا كان يساكن واحدة ويدعوا األخرى فامتنعت فيحتمل أال جتعل ناشزة حىت جيب عليه أن يأتيهن أو يدعوا 

  مجيعهن إذ مساكنة واحدة ختصيص موحش وحيتمل أن يترخص يف هذا القدر من التخصيص 
وإن كان يف غرضها فقوالن أما املسافرة بغري إذنه فناشزة وإن سافرت يف غرضه بإذنه فحقها قائم وتستحق القضاء 

  واجلديد الصحيح 
  أهنا ال تستحق القضاء ألهنا مشغولة بغرض نفسها 

أما من يستحق عليه فهو كل زوج حىت اجملنون قال الشافعي رضي اهللا عنه على الويل أن يطوف به على وحيتمل أن 
نون ولكن العاقل يكتفي بدعايته يقال ال جيب على الويل ذلك إذ العاقل لو امتنع عن الكل جاز ذلك وكذا اجمل

  الباعثة واجملنونبخالفه فال يبعد أن جيب على الويل ذلك 
فإن قلنا جيب فعليه مراعاة البيتوتة وإن قلنا ال جيب على الويل ذلك فلو محله إىل واحدة ليلة يلزمه مثل ذلك لغريه 

  ظم ضرره وحيتمل أن يقال التخصيص إمنا يثقل من الزوج وهذا من الويل فال يع
  وأما السفيه فال شك يف وجوب القسم عليه ألنه مكلف 

فرع لو كان جين ويفيق وأمكن الضبط فال جيوز ختصيص واحدة باإلفاقة وإن مل ميكن فأفاق يف نوبة واحدة ففي 
  كالم الشافعي رضي اهللا عنه ما يدل على أنه يقضي لألخرى يوم اجلنون لنقصان حقها 

  لقسم وزمانه وعددهالفصل الثاين يف مكان ا

  
أما املكان فال ينبغي أن جيمع بني الضرتني يف مسكن واحد إال أن تنفصل املرافق فإن ذلك ظاهر يف اإلضرار ولو 

  كن يف بيوهتن وكان يستدعي كل واحدة إىل منزله جاز وعليهن اإلجابة 
ين واحلارس فاألصل يف حقهما النهار وأما وأما الزمان فعماده الليل ألن اهللا تعاىل جعل الليل سكنا إال يف حق األتو

  يف حق العامة فالنهار تابع وتظهر التبعية يف أمرين 
أحدمها أنه ال جيوز له أن يدخل يف نوبة واحدة على ضرهتا إال لضرورة كمرض خموف أو مرض ميكن أن يكون 

  جيز اخلروج خموف فيستبني حقيقة احلال ليعود فارغ القلب وقيل إذا مل يتحقق أنه خموف مل 
فإن خرج إليها بغري عذر عصى ويقضي هلا من نوبة ضرهتا إن بلغ مكثه ثلث الليل هكذا قدره القاضي حسني رمحه 

اهللا وهو قريب من التحكم بل وجه أن ال يقدر بل جيب عليه قضاء مثله كيفما كان لكن ظاهر املنقول أنه إذا مل 
  يكن مكث فيقتصر على التعصية وال جيب القضاء 

وأما بالنهار فليس عليه مالزمة النساء إذ يشتغل بالكسب بل إذا أراد أن يعود إىل لوضوء أو طعام فريجع إىل بيت 



  صاحبة النوبة فإن دخل على ضرهتا بالنهار ففيه ثالث طرق
  أحدها أنه كالليل 

مالزمة حىت يفوت بسبب والثاين أنه أن ذلك ال حجر فيه ألن النهار تبع وهو وقت االنتشار وليس فيه استحقاق 
  الدخول على الضرة 

  والثالث أن ذلك جيوز لغرض مهم وإن مل يكن مبرض خموف وال جيوز بالليل إال مبرض خموف 
  فإن تعود االنتشار يف نوبة واحدة ومالزمة األخرى فيظهر املنع يف ذلك 

  ففيه ثالثة أوجه األمر الثاين لو جامعها يف نوبة ضرهتا عصى باالضرار ولكن إن جرى بالليل 
  أحدها أن يقضي مثل تلك املدة إن طالت وال يكلف الوطاء 

  الثاين أنه أفسد تلك الليلة فلو عاد إليها ال يعتد به ألن املقصود قد فات فيقضي متام الليل وإن عاد إليها 
لى التعصية وحيتمل أن والثالث أنه يلزمه قضاء الوقاع يف نوبة املوطوءة فقط وإن جرى بالنهار احتمل االقتصار ع

  جيعل ذلك كالليل 
  فأما املقدار فأقله ليلة وإن أراد أن ينصف مل جيز ألنه يتنغص العيش إذا بتر الليل 

وأما األكثر فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه وأكرمه جماوزة الثالث أي جيوزأن يبيت ثالث ليال عند واحدة وثالث 
ث إذ ال مرد بعده ومنهم من قال جيوز إىل السبع فإنه مدة مالزمة البكر عند أخرى ومنهم من قال ال جياوز الثال

  أوال ومنهم من قال ال تقدير واالختيار إىل الزوج وإمنا عليه التسوية فقط 
فرع إذا قرر القسم على مقدار فالبداية ينبغي أن تكون بالقرعة وقيل هو إىل خرية الزوج ألنه ما مل يبت عند واحدة 

  ألخرى حق ال يلزمه ل

  الفصل الثالث يف التفاضل

  
  وله سببان 

األول احلرية وللحرة ليلتان ولألمة ليلة ملا روى احلسن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للحرة ثلثا 
القسم ولألمة الثلث وقال مالك يسوي بينهما وهو ضعيف للخرب وألن حق األمة فيه نقصان وقد يتضرر برق 

  ذر من ذلك ولدها فله احل
فرع لو طرأ العتق عليها نظر فإن كان قد بدأ باحلرة فلها ليلتان ولألمة ليلة فإذا عتقت يف هذه األيام الثالثة إما يف 

نوبة احلرة أو يف نوبتها التحقت باحلرة األصلية حىت تستحق استكمال يومني فإن عتقت بعد متام يومها اقتصرت 
  على يومها ووجب التسوية بعد ذلك 

وإن بدأ هبا فعتقت قبل انقضاء يومها صارت كاحلرة األصلية وإن عتقت بعد انقضاء يومها فقد مت استحقاق احلرة 
  ليومني فوجب توفية اليومني مث بعد ذلك يسوى بينهما

 السبب الثاين يف جتدد النكاح فإن نكح ثيبا فله أن يبيت عندها ثالثا وال يقضي للباقيات بل يسوي بعد ذلك ويبيت
عند البكر سبعا مث يسوي بعد ذلك فإن طلبت الثيب زيادة على الثالث فأجاهبا بطل حقها من الثالث ووجب 

قضاء اجلميع للباقيات ملا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة وبات عندها ثالثا فلما انقضت تعلقت به فقال إنه 
شئت ثلثث عندك ودرت عليهن وشبه  ليس بك على أهلك هوان وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن



  األصحاب هذه املسألة مبا لو استحق القصاص من املرفق فقطع من الكوع سقط حقه من أرش الساعد 
وال خالف يف أنه لو أقام باختياره دون التماسها مل يبطل حقها وبالغ األصحاب يف االقتصار على اخلرب وقالوا ال 

حىت ال يبطل حق البكر من السبع أصال وإن استزادت وال حق الثيب إن قام يبطل حقها إال يف صورة ورود اخلرب 
  عندها مخسا بالتماسها حىت يقيم السبع 

وليس يبعد عندي أن يكون ذلك معلال حبسم باب التحكم واالقتراح عليها فيطرد ذلك يف مجيع الصور لكن هذا 
  ما وجدته منقوال يف املذهب 

مثل حق احلرة يف الثالث أو السبع ألن هذا يرادحلصول األلفة واألنس وذلك  فرع لو كانت اجلديدة أمة فلها
  يتعلق بالطبع كمدة العنة ليستوي بينهما وفيه وجه أنه ينصف 

  مث سبيل التنصيف هاهنا تنصيف الليلة وال نبايل بذلك خبالف األقراء يف العدة فإنه ال يقبل التنصيف 

  الفصل الرابع يف الظلم ووجوب القضاء

  
  وفيه ثالث مسائل 

األوىل لو كان حتته ثالث نسوة فبات عند اثنتني عشرين ليلة بالسوية فقد استحقت الثالثة عشر ليال فيقضيها على 
الوالء وليس عليه أن يفرق فيبيت عندها ليلتني وعند كل واحدة ليلة ألن هذا حق جمتمع يف ذمته فليقضه من غري 

  تأخري ومن ضرورته الوالء 
نت املسألة حباهلا فنكح جديدة فلها الثالث أو السبع ويشتغل بالقضاء بعد ذلك ولكن لو أقام عند املظلومة فلو كا

عشر ليال لصارت اجلديدة مظلومة فسبيله أن يبيت عند املظلمومة ثالث ليال وعند اجلديدة ليلة وهكذا حىت 
ت العاشرة للقضاء مث استأنف القسم مل تعد تنقضي ثالث نوب وقد وفاها تسع ليال واعترض إشكال وهو أنه لو با

النوبة إىل اجلديدة إال يف مخس ليال وذلك ظلم عليها قال الشيخ أبو حممد هذا القدر من الظلم ينبغي أن حيتمل 
للضرورة وقال غريه سبيل العدل إذا بات عندها العاشرة أن يبيت عند اجلديدة بعده ثلث ليله مث خيرج إىل صديق 

ة الليل حىت يندفع الظلم إذيثبت هبذه الليلة للجديدة مثل ما يثبت لألوليني وحصة كل واحدة من أو مسجد بقي
  األوليني من هذه الليلة الثلث وهلا أيضا ثلث الليل فيوفيها يف ليلة أخرى ويستقيم احلساب من ليلة وثلث 

أن يبيت عند ضرهتا نصف ليلة مث الثانية إذا بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه السلطان أو خرج قصدا يلزمه 
  خيرج يف مثل ذلك الوقت إىل صديق وحيتمل التنصيف يف القضاء مث بعد ذلك يستأنف احلساب 

الثالثة إذا وهبت واحدة نوبتها صحت اهلبة وهلا الرجوع مىت شاءت يف املستقبل فلو بات ليلة بعد الرجوع وقبل 
ول مثار بستان مث رجع فما تناول قبل بلوغ اخلرب فال ضمان فيه ومنهم بلوغ اخلرب مل يلزمه القضاء كما لو أباح تنا

  من قال مسألة القسم خترج على القولني يف عزل الوكيل 

  مث هلبتها ثالث صيغ

  
األوىل أن هتب نوبتها من واحدة فليس للزوج أن يقول أسقطت حقك فأنا أصرف الليل إىل من شئت بل هو هبة 

  فعلت سودة ووهبت نوبتها من عائشة رضي اهللا عنهابشرط فيجب االتباع وكذلك 



فلو أبت املوهوب منها فللزوج أن يقهرها على ذلك إذ ليس هذه هبة منها حىت تفتقر إىل القبول بل هي هبة من 
الزوج ولذلك جيوز للزوج أن ميتنع ويبيت عند الواهبة قهرا مث قال العراقيون إن كانت نوبة املوهوب منها متصلة 

  الواهبة بات عندها ليلتني وإن مل يكن فهل له أن يوصلها عندها بني ليلتني عندها فيه وجهان بنوبة 
  الصيغة الثانية أن تقول وهبت منك مطلقا فقد صارت كاملعدومة فيسوي بني الباقيات 

يظ الصيغة الثالثة أن تقول وهبت منك فخصص من شئت منهن فالظاهر أنه ليس له التخصيص فإن هذا يورث الغ
  خبالف ما إذا وهبت من واحدة 

فرع إذا ظلمها بعشر ليال مثال وجب القضاء فإن طلقها تعذر القضاء وبقيت املظلمة إىل القيمة فإن راجعها وجب 
القضاء فإن أباهنا مث جدد النكاح ووجب القضاء أيضا وقيل يثىن على عود احلنث وهو ضعيف ألن املظلمة باقية فال 

ميكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة اليت ظلمها هبن فإن نكح جديدات فال ميكن بد من التقضي وإمنا 
  القضاء إال بظلم اجلديدات فقد تعذر القضاء 

  الفصل اخلامس يف املسافرة هبن

  
فنقول من أنشأ سفرا يف حاجة على قصد االنصراف عند جناز حاجته فعليه أن يقرع بينهن فإذا استصحب واحدة 

يلزمه قضاء أيام السفر للمخلفات ملا روت عائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  بالقرعة مل
وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه واستصحب واحدة مث ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة فصار 

  ه اهللا جيب القضاء سقوط القضاء من مجلة رخص السفر على خالف القياس وقال أبو حنيفة رمح
  وهذه الرخصة وردت مقرونه بأربعة أوصاف مؤثرة فال جيوز حذفها 

األول أن عليه السالم أقرع فمن استصحب واحدة بغري قرعة لزمه القضاء وعصى بالتخصيص وهذا كما أنه لو 
هلا نوبة حىت يقضي أقام عند واحدة لتمريضها قضى للباقيات إن سلمت وإن ماتت فقد فات القضاء ألنه مل يبقى 

  منها نعم ال يعصى إن كاناملرض خموفا وال ممرض سواه 
  فإن كان خموفا وهلا ممرض سواه أو ال ممرض ولكن ليس مبخوف ففي جواز اإلقامة عندها هبذا العذر وجهان 

فاء بداعية الطبع الثاين أن ال يعزم على النقلة فيحرم أن يعزم على النقلة وخيلف نساءه ألنه ال يطالب بالتحصني اكت
وإذا انتقل انقطع ذلك فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى ولزم القضاء للباقات وعليه الرجوع وهل يلزمه 

  القضاء أليام الرجوع وهومشتغل بامتثال األمر فيه وجهان والظاهر وجوبه 
الصحبة فأما السفر القصري فهو  الثالث أن يكون السفر طويال ليكون تعبها ومشقة السفر يف مقابلة ما فازت به من

بالتفرج أشبه فال يسقط القضاء فال يكون يف معىن مورد اخلرب وقال الشيخ أبو حممد حيتمل أن يلحق هذا بالرخص 
  الذي يفيده السفر القصري 

قد  الرابع أن ال ينتظر يف مقصده إلجناز حاجته فإن عزم اإلقامة هبا مدة لزمه قضاء تلك األيام ألن تعب السفر
انقطع فيه متودعة فكيف تفوز بالصحبة وإن مل يعزم على اإلقامة لكن أقام يوما واحدا مثال فهذا القدر تابع للسفر 
فال قضاء فيه وإن كنا نرى أنه ال يترخص بالفطر وغريه وإن طالت إقامته من غري عزم ولكن يف انتظار جناز احلاجة 

  قلنا ال يترخص فيلزمه القضاء  ففيترخصه خالف فإن قلنا يترخص فال قضاء وإن
  فروع ثالثة 



  األول لو لزمه قضاء أيام اإلقامة بالعزم فإذا توجه للرجوع ففي لزوم قضاء أيام الرجوع وجهان
  أحدمها أنه ال جيب ألن عزم اإلقامة يؤثر يف أيام اإلقامة 

عزم إقامة فإذا عزم فقد أفسد  والثاين أنه جيب ألنه إمنا سقط قضاء أيام الرجوع رخصة بشرط أن ال يكون له
الرخصة فنرجع إىل القياس وقد قيل إنه كما نقض العزم سقط عنه القضاء وإن مل ينهض للرجوع وهو وجه ثالث 

  ضعيف 
أما إذا كان عزم على اإلقامة مث أنشأ سفرا آخر مستدبرا وطنه فإن مل يكن عزم عليه يف أول السفر لزمه القضاء 

ن كان عزم عليه ففيه وجهان مرتبان على أيام الرجوع وهاهنا أوىل بوجوب القضاء ألنه فيه ألنه سفر بغري قرعة وإ
  غري متوجه إىل االمتثال بالرجوع 

الثاين لو استصحب اثنتني بالقرعة فعليه التسوية بينهما يف السفر فلو ظلم إحدامها باألخرى قضى هلا من نوبتها إما 
ن خيلف إحدامها يف بعض املنازل بالقرعة جاز له ذلك ولو نكح يف الطريق يف السفر وإما يف احلضر ولو أراد أ

جديدة خصصها بثالث أو سبع مث عدل بينها وبني املستصحبات ولو خرج وحده مث نكح يف الطريق مل يلزمه 
  القضاء للباقيات ألنه جتدد حقها حيث مل يكن عليه التسوية وال يظهر امليل بإيثارها 

ته امرأتان فنكح جديدتني فخرجت القرعة على إحدمها فسافر هبا اندرج حق اجلديدة املسافرة يف الثالث لو كان حت
  صحبة السفر إذا انقضت أيامها يف السفر فإذا عاد إىل الوطن فهل يبقى حق اجلديدة املخلفة فيه وجهان 

  أحدمها ال ألن أيامها قد انقضت
  ئم واليت يف السفر قد أنست بصحبة السفر والثاين نعم ألن ذلك إلزالة التوحش والتوحش قا

  وهذا فيه إذا زفت إليه اجلديدتان مث سافر أما إذا مل تزف إليه فحق املخلة قائم قطعا 

  الفصل السادس يف الشقاق بني الزوجني

  
  وله ثالثة أحوال 

تناع عصيانا خارجا عن األول أن يكون التعدي منها بالنشوز ومعىن نشورها أن ال متكن الزوج وتعصي عليه يف االم
حد الدالل بأن كان حبيث ال ميكن الزوج محلها على الطاعة إال بتعب فإن كانت تؤذيه بالشتم وبذاءة اللسان وغري 

  ذلك فليست ناشزة لكنها تستحق التأديب وهل له أن يؤدهبا أم يرفع األمر إىل القاضي فيه تردد 
فعظوهن واهجروهن يف املضاجع { رهبا لكن قال اهللا تعاىل مث حكم النشوز سقوط النفقة وتسلط الزوج على ض

فمنهم من محل على اجلمع ومنهم من محل على الترتيب والصحيح أنه إن غلب على ظنه أهنا تنجر } واضربوهن 
بالوعظ ومهاجرة املضطجه مل جيز الضرب وإن علم أن ذلك ال يزجرها جاز الضرب واألوىل ترك الضرب خبالف 

وىل به أن ال يترك الضرب فإن مقصوده إصالح الصيب ألجل الصيب وهذا يصلح زوجته لنفسه ولذلك الويل فإن األ
كان ضرب الزوج مقيدا بشرط سالمةالعاقبة فلو أفضى إىل فساد عضو أو روح فعليه الضمان وله أن يضرهبا وإن 

  أمكنت من اجلماع إذا منعته غري ذلك من االستمتاعات 
  وقاع فيه تردد وأقرب مثال فيه تسليم السيد األمة ليال واستخدامها هنارا وذكرنا فيه خالفا وهل تسقط نفقتها مع ال

احلالة الثانية أن يكون التعدي منه بالضرب وسوء اخللق فال سبيل إال احليلولة حىت يعود إىل حسن املعاشرة وإمنا 
أ حال الفاسق إذا أظهر التوبة فأما جمرد يعول فيه على قوهلا أو على قرائن أحوال وشهادات تدل عليه كما يسترب



  قوله فال يعول عليه 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن { احلالة الثالثة أن يشكل األمر فال يدري من املتعدي فقال قال تعاىل 

  ومقصود احلكمني أن يصلحا بينهما إن أمنكن أو يفرقا }يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما 
يالن من جهة الزوجني فيوقف تصرفهما على إذهنما أم مها متوليان من جهة القاضي حىت ينفذ تفريقهما وهل مها وك

بالطالق على الزوج وبإلزام املال على املرأة عند استصواهبا اخللع فيه قوالن األول وهو القياس أهنما وكيالن إذ 
  يتعد دخول الطالق حتت الوالية 

ي أن عليا كرم اهللا وجهه بعث حكمني بني زوجني فقال أتدريان ما عليكما عليكما إن والثاين أهنما متوليان ملا رو
  رأيتما أن تفرقا وإن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا فقال الزوج أما الطالق فال فقال علي رضي اهللا عنه كذبت 

ى هذ القول إن ويدل عليه أيضا تسميتهما حكمني فإنه إذا كان مسخرا ال ينفذ حكمه فكيف يسمى حكما فعل
  توافقا مل جيز هلما التفريق 

وإن غاب أحدمها أو سكت ففي جواز التفريق وجهان منهم من شرط لنفوذ حكمهما قيام اخلصومة يف احلال مث ال 
بد على هذا القول يف احلكمني من العدالة واهلداية إىل املصاحل وال يشترطمنصب االجتهاد وكذلك يف كل أمر معني 

  قضاة إىل اآلحاد جرى يفوضه ال
  وال يشترط أن يكونا من أهلهما بل ذلك أوىل إذا وجدا فإهنما أعرف ببواطن أحواهلما واهللا أعلم وأحكم

  كتاب اخللع 
  وفيه أبواب 

  الباب األول يف حقيقة اخللع ومعناه وفيه فصالن

  األول يف أثره يف النكاح وألفاظه

  
  أما أثره ففيه قوالن 

إىل التحليل إذا تكرر ثالثا وهو مذهب عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم ومذهب أيب أحدمها أنه طالق حموج 
  حنيفة واملزين رمحهما اهللا 

  والثاين وهو القدمي واملنصور يف اخلالف أنه فسخ
  وحقيقة اخلالف راجع إىل أن النكاح هل يقبل الفسخ تراضيا فعلى قول يقبل قياسا على البيع 

  والفسخ واملفاداة مث ألفاظه ثالثة اخللع 
أما لفظ اخللف فصريح يف الفسخ على هذا القول وال حيتاج إىل النية ألن شاع يف لسان محلة الشريعة إلرادة 

  الفسخ وتكرر فصار كلفظ الفراق والسراح الذي تكرر يف القرآن 
  ه خالف ظاهر وأما الذي شاع يف لسان العامة كقوله حالل اهللا علي حرام فهل يصري صرحيا يف الطالق في

وأما لفظ الفسخ فالظاهر أنه صريح يف مقصود الفسخ ال حيتاج إىل النية وفيه وجه بعيد أنه حيتاج إىل النية خبالف 
  لفظ اخللع فإن ذلك تداولته ألسنة محلة الشريعة ولفظ الفسخ يف النكاح غري مستعمل إال إذا جرى عيب أو سبب 

ولكن مل } فال جناح عليهما فيما افتدت به { أنه ورد به القرآن يف قوله تعاىل أما لفظ املفاداة ففيه وجهان مأخذمها 
يتكرر وكذا اخلالف يف لفظ اإلمساك يف الرجعة ولفظ الفك يف العتق فإذا الصريح قطعا لفظمتكرر يف القرآن أو 



  ر ففيه خالف متكرر على لسان محلة الشريعة أما ما تكرر على لسان العامة أو ورد به القرآن ومل يتكر
مث إذا جعلنا اخللع صرحيا يف الفسخ على هذا القول فلو نوى به الطالق مل ينقلب طالقا على األظهر ألنه وجد نفاذا 
يف موضعه صرحيا فال تؤثر فيه النية كما لو نوى الطالق بلفظ الظهار فإنه ال يصري طالقا وهذا خبالف ما لو قال إهنا 

ه يقع به الطالق وإن كان مطلق هذا القول صرحيا يف التزام الكفارة لكنه ال علي حرام ونوى به الطالق فإن
  اختصاص له بالنكاح إذ جيري يف األمة اململوكة ولفظ اخللع خيتص بالنكاح 

أما إذا قدر الزوج على فسخ النكاح بعيبها مثال فقال فسخت ونوى به الطالق فيحتمل أن ال ينصرف إىل الطالق 
يما هو صريح فيه وقال القاضي يقع الطالق ألنه ال اختصاص للفظ الفسخ بالنكاح فيحتمل ألنه وجد نفاذا ف

  أنيصرف إىل الطالق 
أما إذا فرعنا على الصحيح وهو أن النكاح ال يقبل الفسخ فلفظ الفسخ كناية يف الطالق ويف لفظ املفاداة وجهان 

  كما سبق على قول الفسخ ويف لفظ اخللع قوالن 
  كناية أيضا ألن صرائح الطالق ثالثة وهي اليت تكررت يف القرآن الفراق والسراح والطالق أحدمها أنه 

والثاين وهو الذي نص عليه يف اإلمالء أنه صريح ألنه تكرر يف لسان محلة الشرع إلرادة الفراق فالتحق باملتكرر يف 
ناية بالصريح حىت لو خال عن ذكر املال القرآن ومنهم من قال مأخذه أن ذكر املال هل ينتهض قرينة يف إحلاق الك

كان كناية قطعا وهذا املأخذ ضعيف إذ قرينة الغضب والسؤال وغريه ال تغري الكنايات عند الشافعي رضي اهللا عنه 
  فكذلك قرينة املال 

  أما إذا جرى اخللع من غري ذكر املال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء املال فيه وجهان 
  العرف ذلك أحدمها نعم القتضاء 

  والثاين ال ألن مل يتلفظ به 
وجيري اخلالف فيما لو قارض رجال على أن يتجر ومل يشترط الربح أنه هليستحق أجر املثل واختار القاضي أنه 

  يقتضي املال تشبيها للخلع بالنكاح وتعليله بالعرف أوىل من التشبيه بالنكاح املخصوص بالتعبد 
ح فالثابت هو مهر املثل إن جعلناه فسخا أو صرحيا يف الطالق وإن جلناه كناية يف فإن قلنا يثبت املال وهو الصحي

  الطالق ونوى فهو كالصريح وإن مل ينو لغا ومل يؤثر 
أما إذا قلنا ال يثبت املال فإن جعلناه فسخا لغا إذ ال فسخ إال على عوض وإن جعلناه طالقا صرحيا أو جرت النية 

  كن يتصدى أمران فهو طالق رجعي إذ ال مال ول
  أحدمها أن الرجعي ال يفتقر إىل قبوهلا فهذا هل يفتقر فيه وجهان 

  أحدمها ال أنه ال مال 
والثاين نعم ألن اللفظ يستدعي القبول وال يبعد ذلك فإنه لو خالع السفيهة ال ينفذ إال بقبوهلا مث يكون الطالق 

  رجعيا إذ ال يصح التزامها املال 
وله خالعت فلو قال خلعت فيبعد انتظار القبول وكذا لو قال خالعت ومل يضمر التماس جوابه وهذا إمنا يظهر يف ق

  فيكون كقوله قاطعت وفارقت 
  األمر الثاين أنه إن أضمر الرجل املال فيبعد إيقاع طالق من غري مال ففيه وجهان 

  أحدمها أنه ال أثر لنية املال فهو كما إذا مل ينو
 يقع من غري ثبوت املال وإمنا يثبت املال إذا نويا مجيعا املال فإن مل تنو املرأة فال يقع الطالق والثاين أنه يؤثر حىت ال



  أصال 
وهذا بيان هذه االختالفات واألوىل يف الفتاوى أن جنعل اخللع طالقا وجنعله صرحيا فيه وجنعل اخلايل عن العوض 

االحتماالت وإن كان هلا بعض االجتاه أما جعل اخللع  مقتضيا للعوض حبكم العرف وجنعله صرحيا أيضا ونطرح بقية
فسخا فبعيد يف املذهب والقياس إذ ال خالف أن الزوح ال يستقل بالفسخ ولو قبل النكاح الفسخ لكان ال مينع 
بسببها كما ال مينع الطالق وفيه إبطال حقها وألنه ال خالف أن اخللع قبل املسيس مشطر وأنه جيوز إيراده على 

  ديد وكل ذلك يناقض معىن الفسخ عوض ج

  الفصل الثاين يف معىن نسبة اخللع إىل املعامالت

  
فنقول إن جعلناه فسخا فهو معاوضة حمضة شبيهة بالنكاح وإن جعلناه طالقا أو جرى الطالق على مال فهو من 

ة وال نعين بذلك أن جانب الزوج تعليق فيه مشابه املعاوضات ومن جانبها معاوضة حمضة فيها فيها مشابه اجلعال
احلكم الواحد يتركب من أصلني فإن ذلك متناقض بل جتري بعض األحكام على قاعدة التعليق وبعضه على قانون 

  املعاوضة وشرح ذلك من جانبه يستدعي تفصيل الصبغ وله صيغ 
غة قضية األوىل صيغة املعاوضة وهو أن يقول طلقتك على ألف أو أنت طالق على ألف فتتمحض يف هذه الصي

  املعاوضات ويظهر ذلك يف أربعة أمور 
  أحدها أنه لو رجع قبل قبوهلا مل يقع الطالق كما يف البيع 

  والثاين أنه ال بد من قبوهلا باللفظ 
  والثالث أنه ال بد من القبول يف اجمللس على االتصال 

مل يقع كما إذا قال بعتك هذا العبد والرابع أنه لو قال طلقتك ثالثا على ألف فقالت قبلت واحدة على ثلث األلف 
بألف فقال قبلت ثلثه بثلث األلف فإنه ال يصح ولو قبلت واحدة على كمال األلف فاألصحأنه يقع ألهنا وافقت يف 

العوض وليس إليها عدد الطالق خبالف ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدمها باأللف فإن األصح فيه أنه ال يصح 
ري والطالق ال يدخل يف ملكها مث قال ابن احلداد ال يقع إال واحدة ألهنا مل تقبل إال ألن امللك مقصود للمشت

  واحدة وقال القفال يقع الثالث ألن قبوهلا يعترب للعوض فقط 
  مث الصحيح أنه يستحق املسمى وعن ابن سريج أنه يستحق مهر املثل 

فأنت طالق فهذا تعليق حمض من جانبه فال حيتاج إىل  الصيغة الثانية أن يصرح بالتعليق فيقول مىت ما أعطيتين ألفا
  القبول لفظا وال إىل اإلعطاء يف اجمللس وال له الرجوع قبل اإلعطاء 

الثالثة أن يقول إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فال يصح رجوعه وال يفتقر إىل قبوهلا لفظا ولكن خيتص اإلعطاء باجمللس 
خري وهذا متردد وقرينه العوض تشعر باستعجاله يف اجمللس فيختص به وال تطلق ألن قوله مىت ما صريح يف جتويز التأ

  باإلعطاء بعد ذلك 
أما جانب املرأة فاختالعها معاوضة نازعة إىل اجلعالة ألن الطالق ليس إليها حىت يتطرق إىل جانبها مشابة التعليق 

  وإمنا إليها بذل املال يف مقابلة ما يستقل الزوج به إن شاء 
ائدة هذا أن هلا الرجوع يف مجيع الصور قبل اجلواب حىت لو أتت أيضا بصيغة التعليق وقالت إن طلقتين فلك وف

ألف مث رجعت قبل القبول جاز وخيتص اجلواب أيضا باجمللس فلو طلقها بعد ذلك مل يلزمها العوض حىت لو قالت 



ال على اجلواب ألنه قادر على االبتداء وإمنا مىت ما طلقتين فلك ألف فطلقها بعد مدة محل ذلك على االستقالل 
  ينصرف إىل اجلواب بقرينة التخاطب املعتاد يف اجمللسوإمنا نزوعها إىل اجلعالة يظهر من شيئني 

أحدمها أنه احتمل صيغة التعليق منها بأن تقول إن طلقتين فلك ألف كما تقول إن رددت عبدي اآلبق ألهنا 
  تمل التعليق باألغرار التمست ما يستقل الزوج به وحي

الثاين أهنا لو قالت طلقين ثالثا على ألف فقال طلقتك واحدة استحق الثلث كما إذا قال إن رددت عبيدي الثالث 
  فلك ألف فرد واحدا استحق الثلث 

وكذلك لو قالتا طلقنا على ألف فطلق واحدة استحق نصفها عليها وهذا خبالف ما لو قال الرجل طلقتك ثالثا 
فقالت قبلت واحدة على ثلث األلف مل يقع الطالق ألن ما أتى به صيغة املعاوضة فالتحقت باملعاوضة وما  بألف

  أتت به صيغة ضاهت اجلعالة فالتحق هبا 
ولو قال الزوج ابتداء خالعتكما على ألف وقبلت واحدة منهما مل يصح بال خالف ألن اجلواب مل يوافق اخلطاب 

ا فأجاب إحدامها نفذ ألن ذلك مأخوذ من اجلعالة وكذلك إذا باع عبدا من رجلني فأجاب خبالف ما إذا قالتا طلقتن
  أحدمها وقبل النصف مل يصح على املذهب وإن شغب أصحاب اخلالف مبنع فيه

ولو قال خالعتك وضرتك فقبلت صح ألهنا العاقدة وحدها وإمنا املتعدد املعقود عليه فقط ولو ختلل بني إجياب اخللع 
  ه كالم يسري مل يضر وقبول

وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه لو قالتا طلقنا وارتدتا فأجاهبا مث عادتا إىل اإلسالم صح اخللع وإن ختلل كلمة الردة 
  إال أن هذا كالم من املخاطب بعد متام خطابه وإمنا النظر يف كالم القابل بعد اإلجياب وقبل القبول واهللا أعلم

  اخللعالباب الثاين يف أركان 
  

وهي مخسة الصيغة والعاقدان والعوضان وإذا تطرق اخللل إىل واحدة منها فسد اخللع ومعىن فساده أن ميتنع وقوع 
الطالق ولفظ البطالن هبذا أحق أو ينقلب الطالق رجعيا أو تنفذ البونه ويفسد العوض ولفظ الفساد هبذا أحق 

  وتفصله بشرح األركان 
يكون مستقال بالطالق فخلع الصيب باطل وخلع العبد صحيح والعوض يدخل يف  الركن األول املوجب وشرطه أن

  ملك سيده قهرا فهذا كاالكتساب 
وخلع احملجور بالفلس والسفة صحيح ألن طالقه ينفذ من غري مال فهو مع املال أوىل وال حجر عليهم يف مقدار 

تلعة من السفيه ال تربأ عن العوض إال بالتسليم إىل العوض وإن نقص عن مهر املثل إذ ينفذ طالقهم جمانا إال أن املخ
  الويل فإن سلمت إىل السفيه مل تربأ 

  الركن الثاين العاقد

  
  وشرطه أن يكون أهال اللتزام املال غري حمجور عليه 

  وأسباب احلجر مخسة



  
لعت بدين هل يكون األول الرق فإذا اختلعت األمة بإذن سيدها بعني ماله صح واستحق الزوج عني املال وإن اخت

السيد ضامنا باإلذن فيه خالف كما يف نكاح العبد وإن استقلت باالختالع فسد اخللع ونفذت البينونة وتعلق مهر 
املثل بذمتها تطالب به إذا أعتقت وفيه وجه أنه تطالب باملسمى إذا عتقت ويصح املسمى وهو ملتفت إىل الوجه 

  قه بذمته املذكور يف صحة شراء العبد وضمانه وتعل
السبب الثاين حجر املكاتبة والتزامها املال يف اخللع تربع فإن استقلت فهي كاألمة وإن اختلعت بإذن السيد يبىن 

  على أن تربعها هل ينفذ بإذن السيد وإمنا جعل تربعا ألنه مل حيصل يف مقابلته مال 
يثبت املال للحجر وامتنع اخللع ونفذ طالقا  السبب الثالث احلجر بالسفة وإذا اختلعت السفيهة ولو بإذن الويل مل

  رجعيا إذا قبلت ألن لفظها صحيح يف القبول وال بد من القبول القتضاء الصيغة ذلك 
السبب الرابع احلجر بالصيب فال يصح اختالع الصبية لفساد لفظها فيالقبول خبالف السفيهة ومنهم من قال يقع 

قال للصبية أنت طالق إن شئت فقالت شئت ألن قبول قول السفيهة  الطالق ها هنا أيضا رجعيا ويكون كما لو
  أيضا ساقط يف االلتزام 

السبب اخلامس احلجر باملرض وجيوز اختالع املريضة مبهر املثل وال حيتسب من الثلث إذ غايتها أهنا صرفت املال 
ملريض أبكارا مبهور أمثاهلن وهو إىل أغراضها يف حياهتا وهلا ذلك خبالف السفيهة واملكاتبة وهو كما لو نكح ا

  مستغن عنهن جاز ذلك 
  وأما الزيادة على مهر املثل فيحسب من الثلث وقال أبو حنيفة رمحة اهللا عليه أصل املهر حيسب من الثلث 

  الركن الثالث املعوض

  
  وهو البضع وشرطه أن يكون مملوكا للزوج فال جيوز للزوج خمالعة 

  عدة إذ ال ملك ووافق على هذا أبو حنيفة رمحه اهللا وإن خالفنا يف حلوق الطالق إياها املختلعة وإن كانت بعد يف ال
وأما املرتدة بعد املسيس إذا خالعها صح إن عادت إىل اإلسالم قبل انقضاء العدة وإن أصرت تبني الفساد وله 

  التفات إىل وقف العقود 
  وأما الرجعية ففي خمالعتها قوالن 

  امللك قائمأحدمها أنه يصح ألن 
  والثاين ال ألنه ألجل والطلقة الثانية ال تفيد يف حقها أمرا جديدا فينفذ طالقا رجعيا كما يف السفيهة 

  وفيه وجه آخر أنه يصح خمالعتها بالثالثة دون الثانية إذ الثانية ال تفيدها شيئا جديدا وهو بعيد 

  الركن الرابع العوض

  
لة يشترط فيه شرائط املبيع والثمن فإن خالع على جمهول فسد العوض وشرطه أن يكون متموال معلوما وباجلم
  ونفذت البينونة والرجوع إىل مهر املثل 

وإن خالع على مخر أو خنزير أو مغصوب أو حر أو شيء مما يقصد وهو غري معلوم فسد العوض والرجوع إىل 



دم وقع طالق رجعيا ألن ذلك ال يقصد حبال  القيمة أو مهر املثل فيه قوالن كما ذكرناه يف الصداق ولو خالع على
  وامليتة كاخلمر ال كالدم فإهنا قد تقصد لطعمة اجلوارح والتفصيل يف هذا كالتفصيل يف الصداق 

فرع إذا قال خالعتك على ما يف كفك صح اخللع إن صححنا بيع الغائب ونزل على ما يف كفها وإن مل نصحح 
 يرجع إىل قيمته أصال ألن مأخذ الرجوع إىل القيمة الرضا باملالية والرضا فسد العوض والرجوع إىل مهر املثل وال

باجملهول ال يتصور وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن مل يكن يف كفها شيئ نزل على ثالثة دراهم ولعله يقول معناه ما يف 
ة يف احلساب مث يرى تنزيله من كفها املقبوض من عقود احلساب وليسفيه إال ثالثة إذ ال معىن لقبض اإلهبام والسباب

  األعداد على النقد أوىل ومن النقود على األدىن وهو الدراهم 
  والوجه تنفيذه رجعيا فإن ما ذكره وإن تكلفنا له خياال فهو تعسف ظاهر 

  ومما يتعلق بالعوض موافقة الوكيل وخمالفته والنظر يف وكيله ووكيلها 
ع هبا أو مبا فوقها صح وإن نقص مل ينفذ الطالق ملخالفته وإن قال خالع مطلقا أما وكيله فإن قال له خالع مبائة فخال

  نفذ خلعه مبهر املثل فما فوقه 
فإن نقص فالنص يف اإلمالء أنه ال يبطل ألنه أذن مطلقا فيتناول ذلك بعمومه وإمنا ينزل يف البيع على مثن املثل 

وى املالية وفيه قول خمرج أنه يبطل كما لو عني املقدار وله للعرف اجلاري يف مقصود األموال إذ ال مقصود فيها س
  اجتاه 

  ويف مسألة تعيني املقدار قول خمرج من هذه املسألة أنه ال يبطل وإن نقص وهو ضعيف 
  فإن فرعنا على النص وهو أنه ال يبطل فما الذي حيصل فيه طريقان 

  ه قوالن أحدمها ذكه الشيخ أبو علي أن للزوج اخليار ولكن يف ختري
أحدمها أن معناه أنه إن رضي بذلك نفذ وقد قنع باملسمى وإال امتنع الطالق وال ينبغي أن يؤخذ هذا من وقف 
العقود بل مأخذه أن لفظه عام وله أن يقول اردت به مهر املثل وعالمة ذلك أن ال يرضى باملسمى فإن رضي 

  باملسمىفكأنه أراد ذلك بالعموم 
شاء قنع باملسمى وإال صار الطالق رجعيا وامتنع العوض أصال إذ رد الطالق خلريته بعيد والقول الثاين أنه إن 

  وتكليفها مهر املثل وما رضيت إال باملسمى بعيد 
  الطريقة الثانية نقل القولني على وجه آخر 

  أحدمها أنه ال خيار له إال بني املسمى ومهر املثل فأما الطالق فال خيار فيه 
خيار له أصال بل فسد العوض والرجوع إىل مهر املثل وهذه الطريقة أقيس وحيصل من هذه  والثاين أنه ال

  االختالفات مخسة أقوال إذا مجعت 
أما وكيلها باالختالع مبائة إن وافق أو نقص صح وإن زاد فالنص وقوع البينونة واختيار املزين أنه ال ينفذ وهو 

  مع اجتاهه  القياس ألنه خالف ومل جيعل اختياره خترجيا
  مث فيما يلزمها على النص قوالن 

  أحدمها أنه يفسد املسمى والالزم مهر املثل 
  والثاين أنه يلزمها ما مست وزيادة الوكيل أيضا تلزمها إال ما جاوز من زيادة مهر املثل فإهنا ال تلزم 

ام ما مسى وليس عليها شيء ألن هذا إذا أضاف الوكيل االختالع إىل ماهلا فإن أضاف إىل نفسه نفذ ولزمالوكيل مت
  اختالع األجنيب بنفسه صحيح 



  وإن أطلق الوكيل ومل يضف إليها وال إىل نفسه فالبينونة حاصلة على النص وفيما يلزمه قوالن 
  أحدمها أن عليها ما مست والزيادة على الوكيل كأنه قد افتداها مبا مست وزيادة من عند نفسه 

أيضا ما مل جياوز مهر املثل فما جاوز مهر املثل فهو على الوكيل وقياس مذهب املزين صحة والثاين أن الزيادة عليها 
  اخللع من األجنيب وانصرافه عنها كالوكيل بالشراء مبائة إذا زاد فإنه يقع عنه إذا مل يصرح باألضافة إىل املوكل 

الوكيل وهذا ضعيف بل اإلضافة إذا  فأما إذا أضاف الوكيل املال إليها وضمن قال الصيدالين هو كما لو أطلق
  فسدت فالضمان املرتب عليه ال يصح وال يؤثر فيه 

  هذا كله إذا عينت مائة فإن أذنت مطلقا قطع األصحاب بأن ذلك كاملقدر مبهر املثل واملصرح به 
قال القاضي انصرف  هذا كله يف املخالفة باملقدار فلو خالف يف اجلنس بأن قالت اختلعين بالدراهم فاختلع بالدنانري

اخللع عنها ألنه خمالف خبالف ما إذا زاد فإنه أتى مبا أمرت وزيادة وهذا يؤكد اختيار املزين ألن الفساد هاهنا أيضا 
  يف العوض 

  الركن اخلامس الصيغة

  
  وفيه مسائل 

  إحدها أنه لو قال طلقتك بدينار على أن يل الرجعة ففي املسألة قوالن 
ه املزين أن العوض يسقط وينفذ الطالق رجعيا إذ ال مجع بني العوض والرجعة والعوض هو أحدمها وهو الذي نقل

  احملتاج إىل إثباته دون الرجعة فيندفع بذكر الرجعة 
والثاين وهو القياس وقد نقله الربيع واختاره املزين أن العوض يفسد القتران الشرط به وتنفذ بينونة على مهر املثل 

  ن من دفع البينونة ألن دفع الرجعة أهو
الثانية املرأة تتوكل يف االختالع وهل تتوكل يف اخللع فيه وجهان ووجه املنع أهنا ال تقدر على االستقالل باخللع 

وجيري اخلالف يف توكلها بالتطليق مع أنه ال خالف أنه لو قال هلا زوجها طلقي نفسك فقالت طلقت ينفذ ولكن 
  هو متليك أو توكيل فيه خالف 

الثة الوكيل باخللع هل يتوىل طريف اخللع فيه وجهان ومن جوز ذلكعلى خالف البيع والنكاح علل ذلك بأن اخللع الث
  يكفي فيه اللفظ من أحد اجلانبني فإنه لو قال إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فأعطت حصلت البينونة 

أضاف إليه احلضانة جاز ولو أضاف إليه الرابعة لو خالعها على أن ترضع ولده حولني صح االستئجار واخللع ولو 
نفقة عشر سنني مثال وقدرها ووصفها حبيث جيوز فيه السلم انبىن على جتويز اجلمع بني صفقتني خمتلفتني فإن أفسدنا 

  فالرجوع إىل مهر املثل أو إىل بدل هذه األشياء فعلى قولني 
لرجوع إىل أبدال خمتلفة لصححنا العقد على أبدال ومنهم من قطع هاهنا بأن الرجوع إىل مهر املثل إذ لو جوزنا ا

خمتلفة ومنهم من قال وإن مل نصحح اجلمع بني صفقتني خمتلفتني جوزنا هاهنا ألن النفقة هاهنا تابع للحضانة غري 
  مقصود 

  التفريع إن صححنا وعاش الولد واستوفاه فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج وإن كان رغيبا فالزيادة على الزوج 
  ولو مات يف وسط املدة فال خيفى حكم تفريق الصفقة بسبب االنفساخ يف البعض ووجه التفريع عليه

  الباب الثالث يف موجب لفظ الزوج يف إلزام العوض وتسليمه



  
  وفيه فصول 

  الفصل األول يف األلفاظ امللزمة وحكمها

  
  وفيه مسألتان 

طلقتك على ألف فلو قال أنت طالق ويل عليك ألف وقع  األوىل أن امللزم الصريح قوله أنت طالق على ألف أو
الطالق رجعيا ألنه صيغة إخبار ال صيغة إلزام وقوله أنت طالق مستقل فينفذ ويلغو قوله ويل عليك ألف كما لو 
قال وعليك حجة ولو قال أردت ما يريده أنه قصد ذلك فمن األصحاب من قال ينزل عليه وتلزم األلف ومنهم 

  ثر للتوافق إذ اللفظ غري صاحل له من قال ال أ
أما إذا قال أنت طالق على أن يل عليك ألفا فظاهر هذا أنه شرط والطالقال يقبل الشرط فيلغو ولكنه لو قال أردت 

  اإللزام فهذا أدل على اإللزام 
  من الصيغة األوىل ولكن قال صاحب التقريب ال يقبل ويف كالم غريه ما يدل على القبول 

نيت أنت طالق إن ضمنت يل ألفا قبل وذلك لو صرح به القتضى ضمانا يف اجمللس كالتعليق باإلعطاء إال وإن قال ع
  أن يقول أنت طالق مىت ضمنت يل ألفا فإن ذلك ال خيتص باجمللس 

ولو قال أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت يل ألفا فإن جعلنا التفويض متليكا اختص اجلواب باجمللس وإن جعلناه 
  يال مل خيتص مث سبيلها أن تقول ضمنت األلف وطلقت أو طلقت وضمنت األلف فيقع الطالق والضمان معا توك

املسألة الثانية ذكرنا أن اجلواب خيتص باجمللس فيما يستدعي اجلواب ولو قال إن أعطيتين أو أديت إيل ألفا أو 
ه وجه بعيد أنه ال خيتص كالتعليقات كلها أقبضتىن مل يستدع اجلواب باللفظ واختص باجمللس لقرينة العوض وفي

وكذلك إذا قال أنت طالق إن شئت اختص اجلواب باجمللس ألنالتعليق باملشيئة يشبه استدعاء جواب وقبول 
وكذلك لو قال أنت طالق على ألف إن شئت فقالت شئت وقبلت اختص باجمللس وصح ويكفي قوهلا شئت أو 

ا وفيه وجه أنه ال بد منهما مجيعا ويلزم عليه جتويز الرجوع قبل القبول ألنه قبلت إ ذ أحدمها يؤدي املعنيني مجيع
  يغلب فيه مشابه املعاوضة 

ولو قالت املرأة طلقين على ألف فقال أنت طالق على ألف شئت مل يكن جوابا بل كان كالما مستأنفا يستدعي منها 
  جوابا مستأنفا 

  الفصل الثاين يف حكم اإلعطاء

  
ل إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فاإلعطاء هو أن تضع بني يديه وليس يشترط قبضه باليد إال إذا قال إن فنقول إذا قا

  أقبضتين فال بد من قبضه عند ذلك 
مث إذا وضعت بني يديه وقع الطالق ودخل يف ملك الزوج ومل جيز هلا الرجوع ويف دخوله يف ملك الرجل من غري 

  اة ألهنا مل متلك وال سبق منها التزام لقبول إذ ال يشترط القبول لفظ منها إشكال يؤيد جتويز املعاط
لكن املذهب ما ذكرناه وسببه أن التعليق يقتضي وقوع الطالق عند اإلعطاء مث ال ميكن إيقاعه جمانا مع قصد 



العوض فيدخل يف ملكه لضرورة وقوع الطالق وعن هذا اإلشكال حكى الشيخ أبو علي وجها أن الطالق يقع 
رد املعطي عليها ويلزمها مهر املثل وهذا منقاس ولكنه غريب وهذا الوجه جيري يف قوله إن ضمنت يل الفا فأنت وي

طالق ألنه إذا قالت ضمنت وقع الطالق حبكم التعليق ولذلك يتصور تأخره عن اجمللس ولزومه مبجرد قوهلا ضمنت 
  مشكل لدخوله يف ملكه مبجرد اإلعطاء 

ين ألفا فأنت طالق طلقت باإلقباض طالقا رجعيا ومل ميلكه الزوج ألن باإلعطاء ينبينء عن امللك أما إذا قال إن أقبضت
  دون اإلقباض ومنهم من أحلق اإلقباض يف اقتضاء امللك 

ومن حكم التعليق أيضا أنه لو قال إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فأعطت ألفني طلقت وملك الزوج ألفا ألن األلفني 
لف فقد وجدت الصفة خبالف ما إذا قال خالعتك بألف فقالت قبلت بألفني مل يصح ألنه جواب مل مشتمل على األ

  يوافق اخلطاب واهللا أعلم 

  الفصل الثالث يف التعليق بالنقد

  
  وفيه مسائل 

لة األوىل إن قال إن أعطيتين ألف درهم فأنت طالق ويف البلد نقود خمتلفة كلها نقرة خالصة لكن الغالب يف املعام
  واحد فأتت بالغالب طلقت وملك الزوج 

ولو أتت بغري الغالب طلقت ومل ميلك الزوج بل جيب إبداله بالغالب وإمنا طلقت لعموم لفظ التعليق والعرف إمنا 
  يؤثر يف املعامالت 

ي ألف فله أن أما التعليق فال يقع غالبا حتما يؤثر العرف يف تعيني العموم وكذلك ال يؤثر يف اإلقرار حىت لو قال عل
يسلم كل ما ينطلق عليه االسم ألن املوجب السبب هو املخرب عنه وذلك جمهول فكيف حيكم العرف فيه نعم لو 
قال أنت طالق على ألف نزل على الغالب ألن هذه معاملة فتفارق التعليق واإلقرار وبقي اإلشكال يف أنه وجب 

ينزل على الغالب وعند هذا صار وجه الشيخ أيب علي يف إبداله يف الغالب وسببه أن ملك من حكم املعاملة ف
الرجوع إىل مهر املثل أوجه ألنه إن مل يكن املعطى هو املراد فلم طلقت وإن كان هو املراد فلم جيب اإلبدال فإن 
ءت به جاز اإلبدال فالرجوع إىل مهر املثل أوىل وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه لو كان األلف الغالب معيبا فإذا جا

  طلقتورجع الزوج عليها بالسليم وهذا يزيد يف اإلشكال الذي ذكرناه 
املسألة الثانية إذا كان يف البلد دراهم ناقصة يف الوزن عليها التعامل بالعدد وهي نقرة خالصة فلفط اإلقرار والتعليق 

  هل ينزل عليه فيه وجهان ال ينزل عليها بل على الوازنة الكاملة ألن العرف ال يؤثر فيها نعم مطلق البيع 
  أحدمها نعم لعرف املعاملة 

  والثاين ال ألن اللفظ صريح يف املوازنة التامة والفرق ال يغري الصريح إمنا خيصص العموم عند مشول اللفظ 
 نعم لو فسر اإلقرار بالناقصة هل يقبل فيها وجهان وكذا يف تفسري املعلق باملعتاد فيه وجهان وإمنا جيري اخلالف يف

  التعليق يف العددية الزائدة أما الناقصة فيقبل التفسري يف املعلق هبا ألنه توسيع لباب الطالق 
املسألة الثالثة إذا كان الغالب دراهم مغشوشة فال ينزل عليها إقرار وتعليق لكن تصح املعاملة عليها إن كان قدر 

وجهان والصحيح أنه يقبل تفسري املقر هبا إذا غلبت  النقرة معلوما وإن كان جمهوال ففي صحة املعاملة على أعياهنا
  يف املعاملة 



  الفصل الرابع يف التعليق بإعطاء ثوب أو عبد

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا قال إن أعطيتين عبدا من صفته كيت وكيت ووصفه إىل حد جيوز السلم فيه فإذا أتت مبثله طلقت ودخل 
  يف ملكه 

اقتصر فمهما أتت بعبد سليم أو معيب كيفما كان طلقت والرجوع إىل مهر املثل أما إذا قال إن أعطيتين عبدا و
  ألنه جمهول فال ميكن الرجوع إىل قيمته وإن أتت بعبد مغصوب ففي وقوع الطالق وجهان 

  أحدمها يقع حلصول االسم وألن الرجوع إىل مهر املثل فال معىن الشتراط امللك 
  بئ عما تقدر املرأة على إعطائه والثاين ال يقع ألن لفظ اإلعطاء ين

التفريع إن شرطنا امللك فلو قال إن أعطيتين مخرا فهل تكون اخلمر املغصوبة احملترمة كاليت مل تغصب فيه تردد من 
  حيث إن امللك غري متصور فيها لكن االختصاص املمكن فيه ال يبعد أن يعترب 

العبد وقع الطالق بإعطائه وملكه فإن كان معيبا طلقت حبكم املسألة الثانية إذا عني عبدا فقال إن أعطيتين هذا 
التعليق ولكن يرد عليهاورجع إىل قيمة السليم أو إىل مهر املثل على اختالف قولني وإن خرج مستحقا قال ابن أيب 

  هريرة نتبني أن الطالق غري واقع ألنه غري قابل لإلعطاء 
  طت ما عينه الزوج وقال القاضي طلقت والرجوع إىل البدل ألهنا أع

  فلو صرح وقال إن أعطتين هذا العبد املغصوب فوجهان مرتبان وأوىل بوقوع الطالق لتصرحيه 
مث إذا صححنا رجع إىل مهر املثل وفيه وجه أنه يقع الطالق رجعيا ألنه قنع بغري شيء وقيل يطرد هذا فيما لو قال 

  إن أعطيتين مخرا وهو بعيد يف املذهب 
أعطيتين هذا احلر فالظاهر أن الطالق يقع بأعطائه رجعيا ألن الصيغة فاسدة ال تصلح لطلب العوض  أما إذا قال إن

  وقيل إن ذلك كاملغصوب واخلمر 
  املسألة الثالثة لو قال إن أعطتين هذا الثوب وهو مروي فسلمت فإذا هو هروي مل تطلق لعدم الشرط 

هروي ففيه تردد ألهنمتردد بني صيغة الشرط واإلخبار على وجه  أما إذا قال إن أعطتين هذا الثوب املروي فإذا هو
  خطأ فإن مل جنعله شرطا وقع الطالق بتسليمه 

ولو قال خالعتك على هذا الثوب على أنه هروي فإذا هو مروي وقعت البينونة سواء وجد الوصف أو مل يوجد 
  مهر املثل أو بدله ولكن إن أخلف الوصف ثبت خيار اخللف يف العوض وفائدته الرجوع إىل

  الباب الرابع يف سؤال الطالق
  

  وفيه فصول 

  الفصل األول يف ألفاظها يف االلتماس

  
  وفيه مسائل 



  األوىل إذا قالت مىت طلقتين فلك ألف اختص اجلواب باجمللس 
ى جانبه خبالف قول الزوج مىت ما أعطيتين ألفا فأنت طالق فإهنا تطلق وإن أعطت يف غري اجمللس ألن الغالب عل

  التعلقق وعلى جانبها املعاوضة فلذلك افترقا 
الثانية لو قالت إن طلقتين فأنت بريء من الصداق فقال طلقت نفذ رجعيا ومل يربأ عن الصداق ألن تعليق اإلبراء ال 

  يصح وطالق الزوج طمعا يف الرباءة من غري لفظ صحيح منها يف االلتزام ال يوجب شيئا عليها 
لت طلقين ولك علي ألف فطلقها لزمها األلف وهذه الصيغة منها تصلح لاللتزام خبالف ما لو قال الثالثة إذا قا

طلقتك ويل عليك ألف فإن ذلك ال يصلح إللزامها فيحمل على اإلخبار وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يلزمها ياحلال 
  بذلك وسوى فيه بني الزوجني

  لوجه يف اجلعالة بل هذه الصيغة ملزمة يف اجلعالة ألصحابنا وجه موافق مذهبه وال يطرد ذلك ا
  ولو قال بعين ولك علي ألف فقد قيل إن ذلك كاخللع واجلعالة 

  وقيل إن ذلك ال حيتمل يف البيع 
الرابعة لو قالت طلقين على ألف فقال طلقتك ومل يذكر املال فإن قال مل أقصد اجلواب قبل وفائدته ثبوت الرجعة 

له أطلقت زوجتك فقال نعم مث قال مل أقصد اجلواب مل يقبل ألن قوله نعم ال يستقل بنفسه فيتعني خبالف ما إذا قيل 
  للجواب وكذلك جمرد قوله اشتريتدون ذكر املال يتعني للجواب مهما قيل له بعت منك 

ونه مل ينفذ ألن اخلامسة إذا صدر منها كناية كقوهلا أبين وقوله أبنتك فإن نويا نفذ وإن مل ينويا لغا وإن نوت د
  اعتماد البينونة على جانبه 

  وإن نوى دوهنا نظر 
  فإن جرى ذكر املال من اجلانبني مل ينفذ ألنه ال يصح التزامها من غري نية الفراق 

  وإن مل جير من اجلانبني نفذ الطالق رجعيا وإن جرى ذكر العوض يف جوابه اليف التماسها مل يقع الطالق 
ال يف جوابه بأن قالت أبين بألف فقال فلم يصح أبنتك مل يقع الطالق ألنه إمنا رضيا بالبينة وإن جرى يف التماسها 

نته بعوض ومل يوجد منها نية الفواق التزامها فصار كما إذا ذكر املال من اجلانبني وفيه وجه بعيد أن الطالق يقع 
  رجعيا وجيعل قوله أبنتك كاملستقبل دون االلتماس 

  أحدمها صريح ومن اآلخر كناية فالكناية مع النية كصريح ودون النية كاملعدوم فأما إذا جرى من 
وال خالففي أنه لو قالت أبين فقال أبنتك ونويا الطالق ومل يذكر العوض أن هذا ال يقتضي العوض خبالف لفظ 

  اخللع فإن لفظ اخللع ينبئ عن العوض خبالف لفظ البينونة 

  مقيدا بعدد الفصل الثاين يف التماسها طالقا

  
  وفيه أربع مسائل 

إحداها أن تقول طلقين ثالثا بألف فطلقها طلقة واحدة استحق ثلث األلف كما ذكرناه على قياس اجلعالة خبالف 
  جانبه 

فإن مل يبق له عليها إال طلقة فقالت طلقين ثالثا بألف فطلق طلقة واحدة قال الشافعي رضي اهللا عنه استحق مجيع 
  ا البينونة الكربى وقد حصلت بكماهلا األلف ألن مراده



وقال املزين رمحه اهللا يستحق ثلث األلف اتباعا للحساب وقال أبو إسحاق املروزي إن علمت أنه مل يبق إال واحدة 
  استحق اجلميع وإن مل تعلم استحق الثلث وال تفريع بعد هذا على مذهبه 

الشافعي رضياهللا عنه واملزين مجيعا ألن الشافعي رضي اهللا أما إذا بقيت له طلقتان فطلق واحدة استحق الثلث عند 
عنه أيضا يتبع احلساب إال إذا حصلت البينونة الكربى وإن طلقها اثنتني استحق اجلميع عند الشافعي رضي اهللا عنه 

  والثلثني عند املزين 
بالثالث استحق اجلميع عند  فلو قالت طلقين عشرا بألف استحق بالواحدة العشر وبالثنتني اخلمس باالتفاق وأما

الشافعي رضي اهللا عنه وقياس املزين إنه يستحق ثالثة أعشار املال وقيل خترجيا على قياسه إنه إمنا يوزع على العدد 
  الشرعي ويوافق الشافعي رضي اهللا عنه يف استحقاق اجليمع بالثالث يف هذه الصورة 

واحدة بألف وثنتني جمانا قال مجاعة من أئمة املذهب تقع الواحدة  الثانية إذ قالت طلقين ثالثا بألف فقال أنت طالق
بثلث األف والزيادة ال تلزمها والثنتان بعدها ال تقعان ألهنا صارت بائنة باألوىل وهذا ال وجه له بل ينبغي أن ال تقع 

  قتان جمانا ومها رجعيتان األوىل ألنه ما رضي بوقوعها إال بألف وهي ما التزمت على واحدة إال لثالث نعم تقع الطل
أما إذا عكس فقال أنت طالق واحدة جمانا واثنتني بثلثي االف وقعت واحدة رجعية وخترج الثنتان على خمالعه 

الرجعية إن جوزنا نفذنا أيضا بثلثي األف وإن منعنا وقعت طلقتان أيضا إذا قبلت ألن الرجعية يلحقها الطالق 
  ولنا ال تصح خمالعتها كان كمخالعة السفيهة حىت يقع طالق بال عوضوباجلملة إذا خالع الرجعية على ق

الثالثة إذ قالت طلقين واحدة بألف فقال أنت طالق ثالثا قال الشافعي رضي اهللا عنه طلقت ثالثا واستحق األلف 
تمس البينونة ألنه أجاهبا وزاد وإليه سار أبو يوسف وحممد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يستحق شيئا ألهنا مل تل
  الكربى وسلم أهنا لو قالت طلقين ثالثا بألف فطلق واحدة إنه استحق ثلث األف وإن خالف 

أما إذا عاد الزوج ذكر املال فقال أنت طالق ثالثا بألف فأكثر األصحاب على أنه ال فرق بني أن يعيد أو ال يعيد 
قة بثلث األلف فال يلزمها إال ثلث األلف ووقع وحكى الفوراين وجها عن القفال إنه إذا أعاد فقد قابل كل طل

  الثالث 
أما إذا مل يعد ذكر املال أمكن أن يقال التمست واحدة فأجاهبا إىل بينونة أغلظ منه فريجع إىل زيادة صفة أما هاهنا 

قبلت وقد  فيظهر التوزيع ولكن يلزم على قياس القفال أن ال يقع إال واحدة ألنه قابل طلقتني بثلثي األلف وهي ما
قيل هبذا أيضا ويلزم أال تقع األوىل أيضا ألهنا التمست بألف فأجاب بثلث األلففهو كقوله بعين بألف فقال بعت 

خبمسمائة فإنه ال يكون جوابا وقد قيل هبذا أيضا وقد قيل يف البيع أيضا إنه يصح ويقول أيضا إذا قالت طلقين 
  ستحق متام األلف ألن تقدير العوض إليها ال إليه واحدة بألف فقال طلقت واحدة خبمسمائة إنه ي

  وعلى اجلملة مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا يف صورة إعادة املال أوجه 
الرابعة إذ قالت طلقين نصف طلقة بألف أو طلق نصفي أو يدي بألف فأجاهبا نفذ الطالق وفسد العوض لفساد 

نه يثبت املسمى ألنه خصص العوض مبا ال خيتص به ولكن صيغة املقابلة فريجع إىل مهر املثل وفيه وجه منقاس أ
  كمله الشرع فال يبعد أن ينزل منزلة املقابلة بالكامل 

  الفصل الثالث يف استدعائها طالقا معلقا بزمان

  
  وفيه صور 



 األوىل أن تقول طلقين غدا ولك ألف فإن طلق بعد غد نفذ رجعيا وال مال له ألنه خالف وإن طلق يف الغد وقعت
  البينونة وفسد العوض ألنه ال حيتمل التعليق فريجع إىل مهر املثل 

  ولو طلق يف احلال أو قبل الغد فقد أجاب وزاد إذ عجل فيثبت مهر املثل 
  ويف كل حال ال يستحق املال قبل الطالق 

ن الشهر فمهما الثانية أن تقول خذ مين ألف وأنت خمري يف تطليقي من اليوم إىل شهر فلك األلف مىت مل تؤخر ع
طلقها يف الشهر على قصد اإلجابة استحق مهر املثل كالصورة األوىل وهذا خبالف قوهلا مىت ما طلقتين فلك ألف 

فإن مىت ما وإن كان ظاهرا يف التأخري فال يستحق العوض إال بطالق يف اجمللس ألن قرينة العوض قابل عموم اللفظ 
ل بالتصريح والتخيري يف الشهر ومن األصحاب من نقل اجلواب من كل فخصصه باجمللس أما هاهنا فرفعت االحتما

  مسألة إىل أختها وسوى بينهما 
  الثالثة إذ قال أنت طالق غدا على ألف فقالت قبلت فإذا جاء الغد وقع الطالق بائنا وفيما يلزمها وجهان 

  إحدمها مهر املثل ألن املعاوضة ال تقبل التعليق وهذا تعليق معاوضة 
ثاين أنه يصح وجيب املسمى ألن مقابلة املعلق باملال كمقابلة املنجز واملعاوضة إمنا صحت بوجود شقي اإلجياب وال

والقبول يف احلال من غري تعليق فإذاصح قوله إذا أعطيتين ألفا فأنت طالق من غري قبول منها فبأن يصح هذا التعليق 
ال يقع أصال ألنه علق بالعوض وال سبيل إىل إثبات العوض  مع قبوهلا يف احلال أوىل وفيه وجه ضعيف أن الطالق

  بالتعليق وال إىل إيقاع الطالق وقد علقه بالعوض 
مث إذا أوقعنا الطالق عند جميء الغد وجب العوض بعد نفوذ الطالق وال جيب مبجرد قبوهلا يف احلال وليس هلا 

  الرجوع بعد القبول ألنه قد مت شقا العقد بالقبول 

  لرابع يف سؤال األجنيب واختالعهالفصل ا

  
واعلم أن اختالع األجنيب كاختالع املرأة يف مجيع صيغ االلتزام وأحكامه ألن الطالق مما يستقل به الزوج وإمنا 

  حيتاج إىل قبوهلا اللتزام املال 
هلا ولنفسه وينظر  ولألجنيب أن يلتزم املال على سبيل االفتداء ولكن األجنيب إن كان وكيال من جهتها فله أن يعقد

إىل لفظه ونيته ومطلقه يقع من جهة الوكالة ولكن إن مل يصرح بالفسادة تعلقت به العهدة وطولب بالعوض 
  كالوكيل يف الشراء 

وإن قال األجنيب اختلعت بوكالتها مث بأن أنه مل يكن وكيال تبني أن الطالق مل يقع ألن اخلطاب كأنه معها ومل جير 
  ائبها قبوهلا وال قبول ن

فرع أبوها إذا كان هو املختلع فهو كاألجنيب وإن كانت طفلة فاختلعها مبال نفسه فهو كاألجنيب وإن اختلعها مباهلا 
  فله أحوال 

  األوىل أن يكون اختلعت على سبيل الوالية مباهلا أو هبذا العبد من ماهلا مل يقع الطالق بل هو كالوكيل الكاذب 
  سبيل االستقالل لكن هبذا العبد من ماهلا فهو كاالختالع باملال املغصوب وقد سبق  الثانية أن يكون اختلعت على

الثالثة أن يكون اختلعت هبذا العبد الذي هو من ماهلا ومل يتعرض ملا يزيد على هذا من نيابة أو استقالل وقع الطالق 
جور عليها يف مال نفسها وهذا يف رجعيا كاختالع السفيهة وكأنه أهل للقبولوحمجور عليه يف ماهلا كالسفيهة حم



  غموض املختلع باملغصوب لو أضاف املال إىل املالك وقع الطالق بائنا 
وقيل الفساد يف العوض فخرج القاضي وجها هاهنا إنه كاملغصوب وخرج يف املغصوب هاهنا وجها إن الطالق يقع 

  رجعيا 
فإن الزوج جاهال به فهو كما لو خرج العوض مستحقا  الرابع أن يكون اختلعت هبذا العبد ومل يذكر إنه من ماهلا

  وإن كان عاملا فوجهان 
  أحدمها أن يصري املعلوم كاملذكور لفظا فيقع الطالق على املشهور رجعيا 

  والثاين أن يكون كما لو كان جاهال نظرا إىل جمرد اللفظ 
ا يف االختالع صح اخللع كما لو اختلعت اخلامسة أن خيتلعها بالرباءة عن الصداق فإن جوزنا له العفو عن صدقه

  بنفسها وإن منعنا بذلك وهو الصحيح ففيه ثالثة أوجه 
  أحدمها وهو ظاهر النص أن الطالق يقع رجعيا كالسفيهة 

والثاين أنه كالوكيل الكاذب حىت ال يقع الطالق ألن إضافته إىل الصداق وهو أب يشعر بأنه كالنائب أما إضافته 
  ملغصوب أشبهإىل العبد فهو ا

  والثالث أن يقع الطالق بائنا وجيب مهر املثل كالعبد املغصوب 
السادسة أن يقول خلعها وإن ضامن براءتك فالقياس أنه يقع الطالق رجعيا وال يلزمه شيء ألن ضمان عني الرباءة 

ل البينونة وجيب حمال فيلفوا احلال ويصح القبول وإن قال طلقها وإن طولبت بالصداق فأنا ضامن براءتك فتحص
  مهر املثل لفساد صيغة االلتزام 

وضابط النظر يف هذه املسائل أن اخللع إمنا خيتل إما بسبب يف نفس القبول فيوجب نفي أقبل الطالق أو خللل يف 
نفس االلتزام فيوجب نفي البينونة ال نفي الطالق أو خللل يف امللتزم إال يف االلتزام كاخلمر املقصود فيوجب نفي 

ملسمى ال نفي البينونة ويكون التردد يف أصل الطالق للتردد يف صحة القبول والتردد يف البينونة للتردد يف صحة ا
  أصل االلتزام والتردد يف املسمى للتردد يف صحة امللتزم واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  الباب األول يف النزاع يف اخللع
  

  وهو أنواع 
  أو قدره  األول أن يقع يف أصل عوض أو جنسه

فإن وقع يف األصل فالقول قوهلا إن أنكرت العوض وإن خلفت وقعت البينونة مؤاخذة للرجل بقوله إين خالعت 
  على عوض 

وإن تنازعا يف اجلنس فقال خالعتك بدراهم وقالت بل بفلوس حتالفا والرجوع إىل مهر املثل كما يف الصداق 
بألف درهم ولكن قال الزوج أردنا به الدراهم وقالت بل أردنا  وكذلك يف املقدار وإن توافقا على جريان اخللع

الفلوس فهذا يستدعي مقدمة وهي أنه لو كانت النقود خمتلفة وال غالب فيها فقال بعت بألف درهم وقال اشتريت 
بألف درهم ومل يتعرضا للجنس ولكن توافقا على إرادة نوع واحد مل يصح البيع ومل حيتمل هذه اجلهالة فيه 

املشهور الظاهر يف اخللع أنه حيتمل ذلك ويكفل فيه النية أو العلم بالعوض وإن كان شرطا لثبوت املسمى ولكن و
  حيتمل فيه ما مل حيتمل يف البيع ولذلك حصل امللك مبجرد اإلعطاء من غري لفظ وهذا ليس خيلو عن أشكال 

ة نوع واحد مل حيتمل هذا ألن اللفظ صريح يف مث ال خالف إنه لو قال خالعتك على ألف وقبلت وتوافقا على إراد



االحتمال والترديد بني األنواع وإمنا املذكور جمرد العدد وهو عرضي ال ينبئ عن ماهية جنسية وال نوعية خبالف ما 
إذا ذكر الدراهم فإنه مل يبق إال التفصيل بالصفات فال يبعد ختصيص عمومهبالنية ويف كالم القاضي داللة على أن 

األلف كعموم الدراهم مع أنه قطع بأنه لو قال ألف شيء مل تؤثر النية ألن لفظ الشيء آكد يف حقيقة  عموم
االحتمال والنية ال تغريه وقال الشيخ أبو حممد النية يف الدراهم أيضا إمنا تؤثر إذا توافقا قبل العقد على ما يقصد أن 

يلتفت على معىن مسألة السر والعالنية وال خيفى أن يعترب هذا به فإن مل يسبق التواطؤ فال يؤثر توافق النية وكأنه 
  بالنية أقرب من إرادة األلف باأللفني فإن ذلك تغيري صريح فنعود إىل النزاع وله صور 

األوىل أن يقول الزوج أردنا الدراهم مجيعا وقالت بل أردنا الفلوس مجيعا فهذا نزاع يف اجلنس فيتحالفان وفيه وجه 
  تحالف ال جيري ألنه نزاع يف النية وإمنا اختالف يف اجلنس يتولد منع تبعا وهو ضعيف بعيد أن ال

الثاين أن يتوافقا على جانب جانب الزوج وإرادته الدراهم قالت املرأة أردت الفلوس فالقول قوهلا وإذا حلفت 
  انتفى عنها العوض ووقعت البينونة مؤاخذة له بقوله 

بها وإرادهتا الفلوس وإرادته ولكن قال الزوج أردت الدراهم فال فرق الختالف اجلواب الثالثة أن يتوافقا على جان
فحكم هذا إن البينونة واقعة ألننا ننتظر إىل امللفوظ وقد قال خالعتك على ألف فقالت قبلت فال مطلع على النية 

لفظ ولو تصور إطالع كل واحد ويلزم من هذا أهنما لو توافقا أيضا على اختالف القصد وقعت البينونة لظاهر ال
منهما على باطن صاحبه حىت تتحقق املخالفة فيالنية فينبغي أن ال يقع الطالق باطنا مث قال القاضي للزوج مهر املثل 
ألن البينونة وقعت ظاهرا ولغا أثر النية فبقي اللفظ جمهوال وكأن النية عنده إمنا تؤثر إذا توافقا يف واتفقا عليه فإذ مل 

لغت النية ونظر إىل جمرد اللفظ وهو بعيد ألن موجب قول الزوج ألن ال بينونة وال عوض فاحلكم عليه  يتفقا
  بالبنيونة له وجه أما احلكم له بالعوض وهو ال يدعيه فبعيد 

الرابعة توفقا على أنه أراد الدراهم فقالت أردت الدراهم أيضا وحصلت الفرقة وقال بل أردت الفلوس وقال وال 
فالقول قوهلا يف نيتها فإذا حلفت حصلت الفرقة وعند القاضي له مهر املثل وإن كان هو منكرا للفرقة وهو فرقة 
  بعيد 

اخلامسة أن يقول أردت الدراهم وما ادعى عليها شيء وقالت أردت الفلوس وما ادعت عليه شيء فالفرقة أيضا 
  عليها ماال معينا فكيف حيلف حاصلة وقال القاضي يتحالفان وهذا ال وجه له ألنه ليس يدعي 

  النوع الثاين االختالف يف العوض

  
فإذا قالت سألتك ثالث طلقات بألف فأجبتين فقال بل طلقة بألف فأجبتك فقد اتفقا على األلف وتنازعا يف مقدرا 

دة فإن قيل فإذا املعوض فيتحالفان والرجوع إىل مهر املثل فأما عدد الطالق فال يعترب فيه إال قوله فال نزيد على واح
كان القول قوله يف عدد الطالق واأللف متفق عليه فأي معىن للتحالف وال فائدة له إال إبدال األلف املتفق عليه 

  مبهر املثل 
قلنا مقتضى التحالف إبطال العوضني لكن الطالق ال يقبل اإلبطال فجرينا على قياس التحالف يف تطرق الفسخ إىل 

  ما يتطرق إليه خاصة 

  نوع الثالث النزاع يف املستحق عليهال



  
فإذا ادعى عليها االختالع فقالت إمنا اختلعين أجنيب فالقول قوهلا يف انكار االختالع وال رجوع له على األجنيب 

  العترافه بأنه مل خيتلع 
  أما إذا قالت أضفت االختالع إىل أجنيب وكنت سفرية له ففيه وجهان 

  ما على أصل االلتزام واختالفهما يف صفة اإلضافة أحدمها أهنما يتحالفان التفاقه
  والثاين أن القول قوهلا ألهنا أنكرت أصل االلتزام

  كتاب الطالق 
  والنظر يف شطرين 

  أحدمها يف عموم أحكامه 
  والثاين يف التعليقات خاصة أما الشطر األول ففيه ستة أبواب 

  الباب األول يف معىن السنة والبدعة
  وفيه فصالن 

  ل األول يف مواقع السنة والبدعةالفص

  
وقد اتفق العلماء على انقسام الطالق إىل سين وبدعي فالبدعي هو الطالق احملرم إيقاعه وإن كان نافذا والسين ما 

  ال حترمي فيه 
والبدعي هو الطالق الواقع بعد املسيس يف احليض دون سؤاهلا والواقع يف طهر جامعها فيه ومل يتبني محلها فهذان 

  صالن أ
أما األول وهو احليض فيحرم يف الطالق بعد املسيس وال بدعة يف طالق غري املمسوسة أصال وأما املمسوسة فيحرم 
طالقها يف احليض بغري سؤاهلا ملا روي أن ابن عمر رضي اهللا عنهما طلق امرأة يف احليض فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك عليه وسلم لعمر رضي اهللا عنه مره فلرياجعها ح
أي لقبل عدهتن حىت يشرعن } فطلقوهن لعدهتن { العدةاليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق هلا النساء وأراد به قوله تعاىل 

م زوجة ثابت عقيب الطالق يف العدة احملسوبة فإن بقيت احليض ال حتسب فتطول العدة مث أمر صلى اهللا عليه وسل
  باالفتداء ومل يستفصل أهي حائض أم ال فدل على أن اخللع مستثىن وال حترمي فيه 

فمنهم من فهم ذلك لكوهنا راضية فكأنه جوز تطويل العدة برضاها وقال ال حرمة يف الطالق بسؤاهلا وإن مل يكن 
داء ألنه ال يبذل إال لضرورة فجوز مبال وحيرم اختالع األجنيب لعدم رضاها ومنهم من جعل ذلك من خاصبة االبت

اختالع األجنيب وحرم الطالق وإن كان بسؤاهلا ويشهد بذلك جواز الطالق للمؤيل إذا طولب به ألن ذلكواجب 
  بنوع ضرورة فاتفقوا على جواز اخللع وطالق املؤيل وترددوا يف اختالع األجنيب والطالق برضاها 

بدعة فيه وإن جرى يف احليض لكن ينظر إن اتفق الدخول يف احليض نفذ  وأما قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فال
الطالق بدعيا وفائدته أنه يؤمر بالرجعة على سبيل االستحباب وإذا رجع فهل جيوز أن يطلقها يف الطهر األول بعده 

  فيه وجهان 
  ىت تطهر أحدمها نعم إذ ال معىن للمنع يف الطهر وقد ورد يف بعض الروايات مرة فلرياجعها ح



والثاين أنه يصرب على الطهر الثاين ألن ذلك يؤدي إىل أن تكون الرجعة ألجل الطالق وذلك ال يليق مبحاسن 
  الشرع ويشهد لذالك حديث ابن عمر 

  وعلى هذا ترددوا يف أنه هل يستحب أن جيامعها حىت يظهر مقصود الرجعة 
  ا يف احلال إذ ال بدعة حىت تستدرك أما إذا طلقها طالقا غري بدعي مث راجعها فله أن يطلقه

  وأما اجلمع بني الثالث فال بدعة فيه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا نعم األوىل أنيفرق كيال يلحقه ندم 
فرع إذ قال أنت طالق مع آخر جزء من احليض فهذا طالق يصادف احليض ولكن يستعقب العدة فمنهم من نظر 

ظر إىل املظنة وهو احليض فقال هو بدعي وكذا اخلالف فيما إذا قال أنت طالق إىل املعىن وقال هو سين ومنهم من ن
  مع آخر جزء من الطهر ولعل النظر إىل املظنة أوىل 

األصل الثاين يف بدعة الطالق يف طهر جامعها فيه وهو بدعة إال إن يكون عاملا بكوهنا حامال فيحل الطالق ألن 
  د احملذور حلوق الندم بسبب اجلهل بالول

واستدخاهلا ماء الزوج يف معىن الوطء ألنه يتوقع منه الولد واإلتيان يف غري املأتى فيه تردد فإنه وإن مل يتوقع منه 
الولد فالعدة جتب به وترددوا فيما لو وطئها يف احليض مث طهرت أنه هل حيرم طالقها ألن بقية احليض قد تدل على 

  عدم الولد داللة دون داللة ابتداء احليض 
والظاهر أنه ال بدعة يف خالعها أيضا كما يف حالة احليض ومنهم من قال السببهاهنا حذار الولد ورضاها ال يؤثر 

  واحملذور مث طول العدة فال يبعد أن يؤثر رضاها يف حقها 
  وقد خرج من هذا أن مخسا من النسوة ال بدعة يف طالقهن وال سنة 

  غري املمسوسة 
  واحلامل بيقني 

  الصغرية إذ الحيض هلما وال ولد واآليسة و
  واملختلعة 

  الفصل الثاين يف إضافة الطالق إىل السنة والبدعة تنجيزا وتعليقا

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا قال للحائض أنت طالق للبدعة وقع يف احلال وإذا قال للسنة من يقع حىت تطهر وكذا إن قال لليت 
  ق يف احلال وإن قال للبدعة مل تطلق حىت جتامع أو حتيض طهرت قبل اجلماع أنت طالق للسنة وقع الطال

واملقصود أن الالم للتأقيت فيما يشبه األوقات كالسنة والبدعة فهو كقوله أنت طالق لرمضان فإن تأقيت برمضان 
وأما ال يشبه األوقات فالالم فيه للتعليل كقوله أنت طالق لرضي فالن فإنه يقع يف احلال رضي فالن أو سخط 

وله أنت طالق لدخول الدار فهو تعليق يقع يف احلال خبالف قوله لقدوم زيد فإنه تأقيت بالقدوم ألن القدوم مما وق
  ينتظر كاحليض والطهر 

وإمنا صريح لفظ التعليق إن وإذا وأما الالم فهو للتعليل ظاهرا إال فيما يشبه األوقات وحيث محلنا على التعليل فلو 
يف الباطن وهل يقبل ظاهرا يف وجهان وهذا فيما إذا خاطب متعرضة للسنة والبدعة فإن قال أردت التأقيت فيدين 

خاطب صغرية أو آيسة أو غري مدخول هبا فهو للتعليل حىت يقع الطالق يف احلال سواء قال أنت طالق للسنة أو 



ال للبدعة مل يقع حىت حتيض للبدعة وفيه وجه إنه لو قال للسنة وقع يف احلال فإن معناه طالق ال حترمي فيه ولو ق
  الصغرية وحىت يدخل بغري املدخول هبا

أما إذا قال ملتعرضة للحالتني إذا قدم زيد فأنت طالق للسنة فإن قدم وهي حائض مل يقع حىت تطهر وإن قال للبدعة 
  وقدم وهي يف طهر مل جيامع فيه مل تطلق حىت حتيض أو جيامع 

نفذ طالقا بدعيا وإن مل تكن يف حالة التعليق من أهل السنة والبدعة نظر  وإن علق مبجرد القدوم فقدم وهي حائض
  إىل حالة الوقوع ال إىل التعليق 

فرع لو قال يف طهر مل جيامعها فيه أنت طالق للبدعة فإذا جامع وقع الطالق كما غابت احلشفة وهل يلزمه بدوام 
بتداء وطء الرجعية فيه قوالن مأخذمها أن دوام الوطء الوطء إن مل ينزع يف احلال مهر آخر من حيث جيب املهر با

هل هو كابتدائه واألظهر أنه ال جيب ألن مهر النكاح تناول أول هذا الوطء فال يبعض حكمه وإن تغري احلل يف 
  أثنائه 

الثانية إن قال أنت طالق ثالثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فإن قال أردت إيقاع طلقة ونصف يف احلال قبل 
وكملت طلقتان وإن قال أردت وقوع ثنتني يف احلال قبل ولو قال أردت إيقاع ثالثة أنصاف يف احلال وقع الثالث 

يف احلال وإن قال مل يكن يل نية محل على التشطري ووقع يف احلال طلقة ونصف ولكن تكمل طلقتان وهو كما لو 
طري ألن األكثر ال يسمى بعضا يف الظاهر فلو قال قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو محل مطلقه على التش

أردت واحدة يف احلال وثنتني يف املستقبل فالظاهر أنه يقبل وفيه وجه أنه ال يقبل ألن تسمية الثنتني من الثالث 
  بعضا بعيد 

جممل فينبغي أن وقال املزين قياس قول الشافعي رضي اهللا عنه أن ال يقع يف احلال ال طلقة إذا مل ينوشيئا ألن البعض 
  ينزل على األقل إذ حيتمل الواحد وحيتمل واحدا ونصفا وليجعل هذا خترجيا منه على مذهب الشافعي رضي اهللا عنه 

الثالثة إذا قال أنت طالق أحسن الطالق أو أفضله أو أمجله أو غري ذلك من صفات املدح فهو كما لو قال أنت 
  ع يف احلال وإن كانت يف حال سنة وقع يف احلال طالق للسنة فلو كانت يف حال البدعة مل يق

  ولو كانت يف حال بدعة فقال أردت بأحسن الطالق أعجله وقع يف احلال ألنه إظهار احتمال يف جانب الوقوع 
ولو قال أنت طالق أقبح الطالق وأمسجه فهو كقوله أنت طالق للبدعة ولو قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو 

يه احلال سواء كانت متعرضة للحالتني أو مل تكن ألنه وصف متناقض فيلغو ويبقى قوله أنت طالق بدعية سنية وقع ف
  وهو كقوله أنت طالق طالقا ال يقع إنه يقع يف احلال وال نبايل هبذيانه 

  الرابعة إذا قال أنت طالق ثالثا يف كل قرء طلقة فلها أحوال مخس 
 احليض مل يقع شيء ألن القرء عند الشافعي رضي اهللا عنه طهر حمتوش إحداها أن ال تكون مدخوال هبا فإن كانت يف

حبيضتني فإذا طهرت أو كانت يف الطهر وقعت واحدة وبانت وال تلحقها األخرى فإن طهرت طهرين مث جدد 
نكاحها فقد احنل اليمني فال يعود وقوع الطالق وإن رأينا عود احلنث ألنه معلق على اإلقراء وقد انقضت وإن 

  جدد نكاحها قبل االنقضاء ابتىن على عود العنث
الثانية أن تكون صغرية فهل تقع يف احلال واحدة فيه وجهان مأخذمها أن االنتقال من الطهر إىل احليض هل هو قرء 

  أو القرء طهر حمتوش حبيضتني 
  الثالثة أن تكون آيسة فهل تقع يف احلال واحدة فيه أيضا وجهان كما يف الصغرية 

عة أن تكون مدخوال هبا من ذوات اإلقراء وهي حائل فيقع يف طهرها طلقة وتشرع يف العدة وتلحقها الثانية الراب



  والثالثة يف الطهرين اآلخرين وهل يستأنف العدة أو تبين على عدهتا فيه خالف 
ة وتبني بالوالدة اخلامسة أن تكون حامال فإن كانت ال ترى الدم أو قلنا دم احلامل دم فاسد وقع يف احلال واحد

  وإن كانت ترى الدم وقضينا بأنه حيض وقعت واحدة وهل يتكرر الطهر يف مدة احلمل فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألنه طهر بني حيضتني 

  والثاين ال ألن القرء ما يدل على الرباءة وهذا ال داللة له أصال 
تفريق على اإلقراء مل يقبل ظاهرا ألنه ال سنة يف تفريق املسألة اخلامسة إذا قال أنت طالق ثالثا للسنة مث قال أردت ال

الطالق عندنا واللفظ ال ينبئ عنه وكذلك لو قال أنت طالق ثالثا ومل يقل للسنة مث فسرنا بالتفريق فهل يدين باطنا 
لق بالنية فيه وجهان كما لو قال أنت طالق مث قال أردت به إن دخلت الدار ومأخذه أن جمرد النية ال تؤثر فإن لو ط

مل يقع خالفا ملالك رمحه اهللا وإن ذكر لفظا ونوى معه أمرا ولو صرح به ال نتظممع املذكور فهل يؤثر يف الباطن فيه 
وجهان كقوله أنت طالق مث قال نويت إن شاء اهللا تعاىل أو نويت إن دخلت الدار واألقيس إنه ال يؤثر ألنه ليس 

جمرد نية وليس هذا كما إذ قال أنت طالق ونوى طالقا عن وفاق فإنه يدين  حيتمله اللفظ وال ذكر ما يدل عليه فهو
فإن اللفظ كاجململ من حيث اللغة لوال ختصيص الشرع وال كقوله نسائي طوالق وعزل بعضهن بالنية فإن يدين ألنه 

  ختصيص عموم وهل يقبل ظاهرا فيه خالف وما يقاضي إىل أنه يقبل 
فقال يف جواهبا كل امرأة يل فهي طالق فإن مل يعزهلا بنيته طلقت وإن عزهلا بنيته  ولو عاتبت زوجها بنكاح جديدة

فقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يقع ألن القرينة دلت على نيته وهذا ينبغي أن يقبل ظاهرا ومن األصحاب من قال 
وكذلك فيقوله نسائي طوالق ال يقبل ألنه قوله كل امرأة صريح يف االستغراق وميل القاضي إىل قبول ذلك ظاهرا 

وإن مل تكن قرينة ألنه ختصيص عموم وكذلك إذا قال وهو حيل عنها وثاقا أنت طالق فقال أردت عن الوثاق فيه 
خالف وميل القاضي إىل أنه يقبل ظاهرا وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق مث قال 

  ع الطالق باطنا ألن اللفظ كالعام يف األزمان كلها أردت به شهرا وكلمته بعده مل يق
وال خالف يف أنه لو قال أنت طالق مث قال أردت عن الوفاق مل يقبل ظاهرا ولكن يدين وكأن املوجب للقبول 

ظاهرا أما قصور يف داللة اللفظ مثل أن تكون داللته بالعموم أو قرينة ظاهرة كما لو كان حيل الوثاق كان حيل عنها 
  ثاق أو كانت تنازعه يف نكاح جديدة كما ذكرناه وأما املوجب للقبول باطنا فكل احتمال قرب أو بعدالو

  الباب الثاين يف بيان أركان الطالق
  

  وال بد للطالق من أهل وحمل ولفظ وقصد إىل اللفظ ووالية على احملل فهذه مخسة أركان 
  ال يقع طالق الصيب واجملنون الركن األول األهل وهو املطلق وشرطه أن يكون مكلفا ف

  الركن الثاين اللفظ وما يسد مسده وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف بيان الصريح والكناية

  
وصرائح األلفاظ ثالثة الطالق والفراق والسراح أما الطالق فلشيوعه وتكرره يف القرآن العظيم وأما الفراق 

حنيفة رمحه اهللا ال صريح إال الطالق وقيل هو قول قدمي للشافعي  والسراح فلتكررمها يف القرآن العظيم وقال أبو
  رضي اهللا عنه وال بأس به



  مل يرد مورد بيان اللفظ ويف هذه القاعدة مسائل } أو تسريح بإحسان { فإن قوله تعاىل 
 األوىل إن كل ما يشتق من لفظ الطالق كقوله أنت مطلقة وطلقتك فكل ذلك صريح ويف قوله أنت الطالق

  وجهان واألظهر أنه كناية ألنه ليس مبستعمل على هذا الوجه 
  وأما قوله أطلقتك فهو كناية ألنه ظاهر يف رفع احلبس وحل الوثاق 
  الثانية الفعل من السراح والفراق كقول سرحتك وفارقتك صريح 

  ه صيغة الفعل فقط أما االسم كقوله أنت مفارقة ومسرحة ففيه خالف ومأخذه أن الوارد يف القرآن العظيم من
  الثالثة معىن هذه األلفاظ سائر اللغات فيه ثالثة أوجه 

  أحدها أهنا ليست صرحيا وإليه ذهب اإلصطخري تغليبا ملعىن التعبد 
  والثاين هو األصح أنه صريح ألنه يف معناه 

  مث معىن قوله أنت طالق توهشته أي
  ومعىن قوله طلقتك دشت بازداشتم ترا 

  تك ازتو جدا كردم ومعىن قوله فارق
  ومعىن قوله سرحتك تراكسيل كردم 

والثالث قال القاضي كل ذلك غري صريح إال قوله توهشته أي ألنه ال يستعمل يف العادة إال يف الطالق وأما سائر 
  األلفاظ فشائع االستعمال يف غري الطالق 

  يصري صرحيا فيه وجهان الرابعة إذا شاع لفظ يف العرف للطالق كقوله حالل اهللا علي حرام فهل 
  أحدمها نعم ألن املقصود تعني جهة التفاهم وقد حصل 

  والثاين ال بل مأخذه القرآن العظيم فقط
وقال القفال إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ومل ينو مل يقع طالقه وإن صدر من عامي يقال له ما الذي يسبق 

  يفهم الطالق جعل منه طالقا إىل فهمه إذا مسعت هذه الكلمة من غريك فإن كان 
وهذا إن عىن به القفال االستدالل على نيته وأنه إذ كان يفهم ذلك فال خيلو ضمريه عن معناه وإن مل يشعر به فله 

وجه وإن عىن وقوع الطالق مع خلو قلبه عن النية بينه وبني اهللا تعاىل فال وجه له إذ مل جيعل صرحيا هذا حكم 
  الصرائح 

فهي كل لفظة حمتملة إما جلية كقوله أنت خلية وبرية وبتة وبتلة وإما خفية وهي اليت ال تنتظم إال أما الكنايات 
بتقدير استعارة وأضمار كقوله اعتدي واستربئي رمحه فإن معناه طلقتك فاعتدي وكذا قوله احلقي بأهلك وحبلك 

  على غاربك وال أنده سربكواعزيب واغريب واذهيب 
عي أي كأس الفراق وذوقي وتزودي وترددوا يف قوله اشريب أي كأس الفراق وأحلق به وأخفى منها كقوله جتر

  } وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته { بعضهم كلي وهو أبعد وترددوا يف قوله أغناك اهللا أخذا من قوله تعاىل 
  ه وفيه مسائل وحد الكناية ما حيتمل الطالق ولو على بعد ال الذي ال حيتمل كقوله اقعدي واغزيل وغري

األوىل إذا قال لزوجته أنت حرة ونوى الطالق وقع وكنايات الطالق والعتاق متداخلة متناسبة يف األكثر نعم لو 
قال لعبده اعتد واستربئ رمحك ونوى العتق مل ينفذ ألن ذلك غري متصور يف حقه ولو قال ذلك ألمته ففيه وجهان 

  ان أيضا ألهنا ليست بصدد العدة كاألمة ولو قال ذلك لزوجته قبل الدخول ففيه وجه
الثانية لفظ الظهار ليس كناية يف الطالق وال الطالق يف الظهار مع االحتمال ألن كل واحد منهما وجد نفاذا يف 



موضوعه الصريح فال يعدل إىل غري موضوعه بالنية وال ميكن تنفيذمها مجيعا ألن اللفظ مل يوضع هلما وضع العموم 
  هو صريح فيه فصرف إىل ما 

الثالثة إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى التحرميكان ميينا وتلزمه كفارة وإن 
  نوى الطالق نفذ وإن أطلق فيه ثالثة أوجه 

  أظهرها أنه صريح يف إجياب الكفارة 
  والثاين أنه يلغو ألنه حمتمل لوجوه 
  كفارة ألن اآلية إمنا وردت فيه ويف املنكوحة كناية والثالث أنه يف األمة صريح يف ال

  قاعدتان

  
إحدامها إن القرينة عندنا ال جتعل الكناية صرحيا وأبو حنيفة رمحه اهللا جعل الكناية يف الغضب وعند التخاصم 

وسؤال الفراق صرحيا وهو ضعيف ألن اللفظ حمتمل وعدول الرجل عن لفظ الطالق مشعر بإضمار غري الطالق 
  يف ينقلب صرحيا فك

الثانية إن النية ينبغي أن تقرن بلفظ الكناية فلو تقدمت أو تأخرت مل تؤثر وإن نوى مع ابتداء اللفظ ولكن انقطعت 
  قبل متام اللفظ فالظاهر أنه يقع وإن خال عن النية أول اللفظ ونوى يف أثنائه ففيه وجهان مشهوران 

  الفصل الثاين يف األفعال

  
  منا يراد للتفهيم وقد حيصل التفهيم باإلشارة والكتابة فلنذكرمها اعلم أن اللفظ إ

  أما اإلشارة فهي معتربة من األخرس وتنقسم إىل صريح وكناية 
فالصريح ما يتفق الكفة على فهمهه والكناية ما يفطن له بعض الناس وإذا أتى بالصريح مل يقبل بعد ذلك تأوليه كما 

  الطالق يف الصالة نفذ الطالق ومل تبطل صالته يف النطق والصحيح أنه إن أشار ب
وأما كتابة األخرس فهو طالق ألهنا أظهر من اإلشارة ومع ذلك فال نكلف األخرس القادر على الكتابة بأن يكتب 

  الطالق بل نقنع باإلشارة 
ل جتعل كناية قال القفال وأما القادر فإشارته وإن بالغ فيها ال جنعلها صرحيا ألن عدوله إليها مع القدرة موهم نعم ه

هو فعل مترتب على الكتابة واإلشارة أوىل باالحتياط ألن الكتابة معتادة واإلشارة من الناطق غري معتادة أما الكتابة 
  فليس بصريح وإن كتب اللفظ الصريح فهل هو كناية اضطربت فيه النصوص وحاصلة ثالثة أقوال 

  قصود التفهيمأحدها أنه كناية ألن الكتابة معتادة وامل
  والثاين أنه لغو ألن الصيغ اللفظية هي املوضوعة للعقود يف حق القادر 

  والثالث أهنا تعترب من الغائب دون احلاضر ألجل العادة 
  ويف شرح التلخيص وجه أن كتبه صريح الطالق صريح من غري نية وهو بعيد 

ة وقع وإن قرأ ومل ينو وقال قصدت القراءة فهل أما إذا كتب قوله كل زوجة يل فهي طالق وقرأ ونوى عند القراء
يقبل ظاهرا فيه تردد كما لو حل الوثاق عن زوجته وقال عند ذلك أنت طالق فإن فرعنا على اعتبار الكتابة 



  فيتصدى النظر يف أمور ثالثة 
إىل القبول ففيه قوالن األول يف التصرفات فتعترب يف كل ما يستقل به املتصرف كالعتق والعفو واإلبراء أما ما يفتقر 

ويف النكاح قوالن مرتبان وأوىل بأال ينعقد ملا فيه من التعبد وألنه كناية والشاهد ال يطلع على النية ولكن من جوز 
ذلك رمبا احتمله ألجل احلاجة مث إن كتب زوجت بنيت من فالن وأشهد عليه عدلني وشهدا مها بأعياهنما على قبول 

فوجهان مث إذا كتب بعت داري منك فبلغه الكتاب فينبغي أن يقول على الفور الزوج صح وإن شهد آخران 
اشتريت أو يكتب على الفور ألن االتصال بني اجلواب واخلطابشرط وهو االتصال الالئق بالكتابة وإن ختلل بينهما 

  شهور 
  الثاين يف ألفاظ الكاتب وهو ثالث 

  بوقوعه يف احلال إحدامها أن يكتب أما بعد فأنت طالق ونوى فيحكم 
  الثانية أن يكتب إذا بلغك كتايب هذا فأنت طالق فال يقع إال بالبلوغ 

  الثالثة أن يقول إذا قرأت كتايب هذا فأنت طالق فال يقع ما مل تقرأ 
فإن كانت أمية فإذا قرئ عليها طلقت وقيل ال تطلق ألهنا ما قرأت وكأنه علق على قراءهتا وهو حمال فال يقع وهذا 

د نعم لو كانت قارئة فقرأ عليها غريها فالظاهر أهنا ال تطلق وقيل إهنا تطلق كما إذا قال إذا رأيت اهلالل فأنت بعي
  طالق فإهنا تطلق برؤية غريها وهو بعيد ألن الرؤية قد يراد هبا العلم دون القراءة 

اض أما لو كتب على املاء أو الثالث يف املكتوب عليه وكل ما يثبت عليه اخلط من ثوب وحجر وعظم فهو كالبي
  على اهلواء مل يكن ذلك كتابة بل هي إشارة من قادر وقد ذكرناه 

ولو كتب على البياض ولكن علق الطالق على البلوغ فبلغ وقد احمت الكتابة مل يقع ألنه بلغ الكاغد دون الكتاب 
  جه وإن مل ينمح إال السطر الذي فيه الطالق أو سقطذلك القدر ففيه ثالثة أو

  أحدها أنه ال يقع ألن الكتاب عبارة عن مجيع األجزاء 
  والثاين أنه يقع ألن الكتاب قد بلغ 

  والثالث أنه إن قال إن بلغك كتايب هذا مل يقع ألنه يتناول مجيع األجزاء وإن قال إن بلغك الكتاب وقع 
ينجح إال التسمية والصدر وبقيت أما إذا احمى اجلميع إال سطر الطالق فاخلالف مرتب وأوىل بالوقوع وإن مل 

املقاصد كلها فمرتب وأوىل بالوقوع وإن مل يسقط إال احلواشي فأوىل بالوقوع ومنهم من قطع يف هذه الصورة 
بالوقوع ألن احلاشية غري مقصودة ومن منع علل بأن احلاشية من الكتاب ولذلك ال جيوز للمحدث مسه يف 

  املصحف 
  يب فبلغ اجلميع ففيه وجهان فرع إذا قال إن بلغك نصف كتا

  أحدمها يقع ألن يف الكل نصفا 
  والثاين ال ألن مفهومه التخصيص بالنصف 

  الفصل الثالث يف التفويض إىل الزوجة

  
  والنظر يف ثالثة أطراف 

األول ألفاظه فإذا قال طلقي نفسك فقالت طلقت نفذ ولو قال أبيين نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإن مل ينو 



  ا مل يقع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال تعترب نيتهما بل تكفي نية الرجل وقوهلا يبىن على قوله أحدمه
ولو قال طلقي نفسك فقالت أبنت ونوت فالظاهر الوقوع وفيه وجه أنه ال يقع ملخالفة اللفظ وقيل إن ذلك جيري 

  أيضا يف توكيل األجنيب 
جعية ولو قالت اخترت زوجي مل يقع شيء وهو مذهب عمر ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي وقعت طلقة ر

وعائشة وابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهم وقال علي وزيد رضي اهللا عنهما إن اختارت نفسها فطلقة بائنة 
وإن اختارت زوجها فرجعية واشتد إنكار عائشة رضي اهللا عنها فقالت خريين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ى أن ذلك طالق رجعي فاخترته أتر

  فرع

إذا كان التفويض بالكناية وأنكر الزوج النية فالقول قوله وكذلك إذا إذا أنكرت نيتها فالقول قوهلا ولو قالت 
  نويت أنا وأنكر الزوج فالقول قوهلا وفيه وجه بعيد أن القول قوله ألن األصل بقاء النكاح وهو ضعيف 

  قوالن الطرف الثاين يف حقيقة التفويض وفيه 
  أحدمها أنه متليك وكأنه ملكها نفسها 

  والثاين أنه توكيل كتوكيل األجنيب 
ويبتىن عليه أهنا لو طلقت نفسها يف جملس آخر ال على االتصال مل جيز إن جعلناه متليكا ألن اتصال القبول ال بد منه 

  وقبوهلا هو قوهلا طلقت 
كيال حيتمل أن يشترط ذلك يف اجمللس ألن هذه الصيغة تتاقضى وإن جعلناه توكيال جاز وقال القاضي وإن جعلناه تو

جوابا ناجزا كقوله أنت طالق إن شئت فإنه خيتص مبشيئتها يف اجمللس وأجرى ذلك يف قوله وكلتك وفوض إليك 
ل طالقك بالوكالة وعرب احملققون عن هذا بأنا إن جعلنا مطلق التفويض متليكا فهل للزوج سبيل إىل توكيلها أن ينز

  توكيلها أيضا على التمليك فيه تردد 
فرع لو رجع عن التفويض قبل قبوهلا جاز على القولني مجيعا وقال ابن خريان ال جيوز على قول التمليك وكأنه 

  يضمن التعليق وهو بعيد ألنه ليس بأبلغ من قوله أنت طالق على ألف وله الرجوع قبل قبوهلا 
طلقي نفسك ونوى الثالث فإن طلقت ونوت الثالث نفذ وإن مل تنو مل يقع  الطرف الثالث يف حكم العدد فإذا قال

الثالث بل وقعت واحدة وفيه وجه أنه يقع ألنالبناء يف العدد أقرب من البناء يف أصل النية وهذا يقوي مذهب أيب 
ناء هاهنا ألنه صرح به حنيفة رمحه اهللا نعم لو قال طلقي نفسك ثالثا فقالت طلقت ومل تذكر العدد ومل تنو فيظهر الب

  ال سيما إن جعلناه متليكا فإن جمرد قول القائل قبلت يكفي وإن يعد متام الكالم ألنه كالبناء على اإلجياب 
وأما كالم الوكيل فال يبىن على كالم املوكل نعم إن اشترطنا القبول يف اجمللس على قول التوكيل فال يبعد أيضا أن 

  حيتمل البناء 
لقي نفسك ثالثا فطلقت واحدة طلقت باالتفاق واحدة ولو قال طلقي واحدة فطلقت ثالثا وقعت فرع لو قال ط

  عندنا واحدة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يقع هاهنا شيء أصال والفرق مشكل عليه بني الصورتني 

  الركن الثالث القصد إىل لفظ الطالق ومعناه



  
  ن واهلزل واجلهل واإلكراه واختالل العقل ويتوهم اختالل القصد خبمسة أسباب سبق اللسا

  السبب األول سبق اللسان

  
فإذا بدرت منه كلمة الطالق يف حماورته أو يف النوم مل يقع طالقه ولكن يعسر قبول دعواه إذا مل يكن قرينة نعم 

ف بلسانه الكالم يدين باطنا وإن شهدت قرينه قبل ظاهرا مثل إن كان اسم امرأته طارق فقال يا طالق وزعم أنه الت
  من غري قصد قبل قطعا ال كشهادة حل الوثاق فإن فيه خالفا ألن كلمة الطالق مستنكر يف غري النكاح 

وإن كان اسم امرأته طالق واسم عبده حر فقال يا طالق ويا حر وقصد النداء مل يقع وإن قصد اإليقاع وقع وإن 
  أطلق من غري قصد فعلى أيهما حيمل فيه وجهان 

  هر أن قصد حروف الطالق اليكفي بل البد من قصد لفظ الطالق ملعىن الطالقوقد ظ
السبب الثاين اهلزل فإذا قالت املرأة يف مالعبتها طلقين ثالثا فقال نعم أنت طالق ثالثا كالالعب املستهزىء وقع 

ق بشرط اخليار لنفسه الطالق لوجود فصد لفظ الطالق ومل يعدم إال القصد إىل احلكم وال يشترط بدليل أنه لو طل
نفذ وإن كان ذلك يعدم الرضا باحلكم وقد قال صلى اهللا عليه وسلم ثالث جدهن جد وهزهلن جد الطالق 

  والنكاح والعتاق 
ومل حيكم الشافعي رضي اهللا عنه بانعقاد نكاح اهلازل وهو خالف ظاهر اخلرب أماالبيع وسائر التصرفات فتردد بعض 

  هلازل األصحاب يف انعقادها من ا
السبب الثالث اجلهل وهو أن خياطب امرأة بالطالق وهو يظن أهنا زوجة غريه فإذا هي زوجته وقد رآها يف ظلمة أو 
يف جلباب أو كان أبوه زوجها منه يف صغره وهو ال يدري فاملشهور أنه يقع طالقها وهذا فيه احتمال ظاهر ألنه إذا 

نا يف كتاب الغصب وجها يف نظريه من العتق أنه ال يقع وهو منقدح مل يعرف الزوجية مل يقصد إىل قطعها وقد ذكر
وبيانه أنه األعجمي إذا لقن كلمة الطالق وهو ال يفهم مل يقع طالقه باالتفاق وأما بيع اجلاهل فظاهر صحته وهو إذا 

ال ينعكس وألن  ما باع مال أبيه على ظن أنه حي وعلى هذا قالوا نفوذ الطالق أوىل واألقيس يف البيع أنه أيضا
  القصد إىل املعىن اجملهول حمال 

السبب الرابع اإلكراه وطالق املكره ال يقع عندنا ألن قصده خمتل إذ اإلكراه بعث فيه القصد وكأنه فعل املكره 
  وقال أبو حنيفة يقع 

ه للمكره بزيادة أو مث حنن أيضا نوقعه مهما زعم املكره أنه كان راضيا أو ظهرت منه خمايل االختيار وذلك كمخالفت
  نقصان أو تغيري لفظ 

  مثال الزيادة أن يكرهه على طالق واحد فطلق ثالث أو على طالق زوجة واحدة فطلق زوجتني
والنقصان أن يكلفه طالق زوجتني فطلق واحدة أو على الثالث فطلق طلقة أو اثنتني أو قال قل طلقتها فقال 

دة وطلقها فإن التعليل دليل تربمه باملطلقة أما إذا ترك التورية وهو فارقتها أو قال طلق إحدى زوجتيك فعني واح
  فقيه قادر ومعترف بأن اإلكراه مل يدهشه عن ذكر التورية ففيه خالف والظاهر أنه يقع وجيعل ذلك دليل االختيار 

  والنظر بعد هذا يف طرفني 
  عندنا قطعا إال يف مخسة مواضع أحدمها التصرفات املتأثرة باإلكراه واإلكراه يسقط أثر التصرفات 



األول اإلسالم فإنه جيوز إكراه احلريب عليه فيصح إسالمه وإال فتبطل فائدة اإلكراه ويف إسالم الذمي املكره خالف 
  واألصح أنه ال يصح 

  الثاين اإلرضاع وال خيرجه اإلكراه عن كونه حمرما ألنه منوط بوصول اللنب إىل اجلوف ال بالقصد 
  تل على أحد القولني فإنه يوجب القصاص على قول ألن اإلكراه مل يرفع اإلمث الثالث الق

الرابع املكره على الزنا على أحد القولني حيد ألن حصول االنتشار داللة االختيار فإنه ال حيصل باإلكراه ومأخذ 
  القولني تردد يف تصور اإلكراه 

ففيه قوالن مأخذمها أن الصفة ال يشترط فيها القصد بل اخلامس إذا علق الطالق على الدخول فأكره على الدخول 
  يكفي االسم 

  أما البيع فيبطل باإلكره وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ينعقد وال يلزم
واعلم أن االستثناء بالتحقيق يرجع إال اإلسالم فقط وإىل القتل على قول أما ما عداه فسببه عدم تصور اإلكراه أو 

  عدم اشتراط القصد 

  الثاين يف حد اإلكراه الطرف

  
  وفيه مسلكان لألصحاب متباعدان 

أحدمها أن يصري حبيث ال تبقى له طاقة يف املخالفة بل يكون مضطرا إىل اختيار املوافقة شاء أم أىب كالذي يفر من 
مثال أسد ضار فيتخطى النار والشوك وال يبايل ومثل هذا ال حيصل إال بسيف مسلول أو ختويف باإللقاء يف النار 

  والشرط أن يصري كاملدهوش الذي ال تبقى له روية واستصواب 
مث اجلبان قد يدهش ويسقط اختياره مبا ال يسقط به اختيار الشجاع فاملعترب سقوط خريته يف هذه الطريقة أما من 

على احلزم  خيوف باحلبس املخلد أو اجلوع وما ال يأخذه يف احلال منه أمر ال يطيقه فالطالق به واقع بناء لألمر
  واالستصواب وذلك عني االختيار وهذه الطريقة أضم للنشر 

املسلك الثاين أن ذلك ال يعترب بل إذا خري بني الطالق وبني أمر ال حيتمله العاقل ألجل الطالق فطلق مل يقع الطالق 
على مأل من  به كاحلبس املخلد والتهديد بالضرب واجلوع ممن يعلم أنه حيقق ذلك وكذلك صفع ذوي املروءة
  الناس وكذلك التخويف بإتالف املال وقتل الولد وعند هذا ينشأ النظر يف املكره به واملكره عليه

فإذا أكره على القتل بإتالف املال أو احلبس فليحتمله وإن أكره على الطالق بذلك فرمبا ال حيتمله ورمبا يقال حيتمل 
إتالف مال فيتصدى النظر يف القله والكثرة وضبط ذلك عسري  إتالف املال يف الطالق فإن أكره بإتالف مال على

وال ختلو طريقه عن غموض وحيصل منه أن املتفق عليه اإلكراه بالقتل أو اجلرح الذي خياف املوت منه كالقطع وما 
  عدا ذلك فيخرج على اخلالف 

ذ الطالق والتصرفات وإن السبب اخلامس زوال العقل وذلك إن كان بإغماء أو جنون أو شرب دواء فيمنع نفو
كان مبسكر تعدى بشربه ومل يصب قهرا يف حلقه فنصوص الشافعي رضي اهللا عنه قدميا وحديثا وقوع الطالق ونص 

يف الظهار قدميا على قولني فقال بعض األصحاب يف املسألتني قوالن ومعظم العلماء على وقوع طالق السكران 
واملزين وابن سريج رضوان اهللا عليهم أمجعني أنه ال يقع الطالق ويف ومذهب عثمان وابن عباس وأيب يوسف وزفر 

سائر تصرفاته طرق منهم من طرد القولني حىت يف أفعاله ومنهم من قال أفعاله كأفعال الصاحي وإمنا اخلالف يف 



  أقواله 
  ومنهم من قال ما عليه ينفذ والقول فيما له وأشهر الطرق طرد القولني يف الكل 

  لبنج متعديا فزال عقله منهم من أحلقه بالسكران لعدوانه ومنهم من أحلقه باجملنون ألن ذلك ال يشتهى ومن شرب ا
فإن قيل ما حد السكر قلنا قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا اختلط كالمه املنظوم وانكشف سره املكتوم واملقصود 

ء نشاطه فهو كالعاقل وإن سقط كاملغشي عليه فهو أن يصري مثل اجملنون الذي ال تنتظم أموره أما ما دام يف ابتدا
  كالنائم واملغمى عليه ويبعد طرد اخلالف به وقد قيل به وهو ضعيف ألن ذلك يعدم من أصل القصد 

وطالق اجملنون والصيب كطالق اهلازل واجلاهل وإمنا ال يقع نظرا هلما والسكران ال يستوجب النظر ولذلك ال 
  خبالف اجملنون واألقيس مذهب املزين وهو إحلاق السكران باجملنون يف التصرفات  يسقط عنه انقضاء العبادات

  الركن الرابع لنفوذ الطالق احملل وهي املرأة

  وفيه فصالن 

  أحدمها

  
أنه لو أضاف إىل بعضها نفذ وكمل ولو أضاف إىل عضو معني نفذ عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا مث له ثالث 

  درجات 
يضيف إىل جزء متصل كاليد والرأس والكبد والظهر وسائر األعضاء الباطنة وال خالف يف وقوعه نعم إحداها أن 

  األذن املنفصلة إذا عادت ملتحمة أو الشعرة الساقطة إذا انغرست يف موضع آخر ففي اإلضافة إليه فيه خالف 
الصحيح أنه ال يقع وفيه وجه بعيد أنه يقع الثانية أن يضيف إىل فضالت بدهنا كالبول واللنب والعرق والدمع واملين ف

ومل يطرد ذلك الوجه يف اجلنني ألنه كاملستقل نعم ترددوا يف الدم والشحم أنه يلحق بالفضالت أو باألجزاء من 
  حيث إن الدمكالقوام للروح والشحم يشبه السمن ولو قال مسنك طالق نفذ 

بياضك طالق وذلك الغ ألن الصفة تابع ال تقبل اإلضافة دون الثالثة اإلضافة إىل الصفة كقوله حسنك أو لونك أو 
املوصوف نعم لو قال روحك أو حياتك طالق قالوا إنه يقع ألن الروح جوهر وأصل واحلياة كذلك وال حيتمل نظر 

  الفقهاء اخلوض يف الفرق بني الروح واحلياة 
الطالق وجهان مبينات على أن تنفيذ الطالق  فرع لو قال إن دخلت الدار فيمينك طالق فقطع ميينها مث دخلت ففي

املضاف إىل اجلزء بطريق التسرية منه أو بطريق جعل ذكر البعض عبارة عن الكل وفيه خالف فإن قيل بالتسرية فلم 
  يصادف اليمني حىت تنفذ فيه فال يقع وإن جعل عبارة عن الكل نفذ 

   يقع على الوجهني ألنه وإن جعل عبارة اجلميع فحيث توجد أما إذا قال ملقطوعة اليمني ميينك طالق فالصحيح أنه ال
  وال خالف أنه لو قال هلا ذكرك أو حليتك طالق مل يقع ألن املذكور مفقود 

  الفصل الثاين يف إضافة الطالق إىل الزوج



  
الرجل حمل فإذا قال أنا منك طالق ونوى الطالق نفذ عندنا خالفا أليب حنيفة رضي رمحه اهللا عنه ال من حيث إن 

الطالق لكن من حيث إنه قيد عليها واحلل تارة يضاف إىل القيد وتارة إىل املقيد ألنه يف حجر بسببها عن نكاح 
أختها وأربع سواها ويف قيد من لوازم النكاح فيصلح ذلك للكناية ومن األصحاب من زعم أن الرجل حمل الطالق 

لك ملا افتقر إىل النية وحلرم عليه أن ينكح غريها نعم إذا نوى وأنه مقعود عليه كالزوجة وهو ضعيف إذ لو كان كذ
الطالق فهل يشترط مع ذلك أن ينوى اإلضافة إليها اختلفوا فيه قال القاضي ال يشترط ذلك ألن الطالق يرد على 

  العقد فإذا نواه مل يفتقر إىل اإلضافة إليها 
ية ألنه ليس ينتظمإضافته إىل الرجل خبالف سائر فرع إذا قال اعتد منك واستربأ رمحي منك فهذا ليس بكنا

الكنايات كقوله أبنت نفسي منك وأنا خلي وبري عنك وكذلك ال ينتظم أن يقول السيد أنا منك حر إذ ليس عليه 
  حجر قيد بسبب الرق وفيه وجه أن ذلك أيضا كناية 

  الركن اخلامس الوالية على احملل

  
عدد طالقه لو نكحها بعد ذلك ولو قال ذلك للرجعية نقص العدد ألن والية فإذا قال ألجنبية أنت طالق مل ينقص 

  النكاح باقيه عليها 
  ولو قال للمختلعة مل يقع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقع وينتقص العدد واكتفى ببقاء العدة عليه ووالية على احملل 

 يقع اتفاقا لعدم الوالية حالة التلفظ ولو قال ولو وقال ألجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار مل
إن نكحتك فأنت طالق فنكحها مل تطلق لعدم الوالية وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تطلق ألن الوالية تراد عند النفوذ 

  وقد وجدت نعم اختلف أصحابنا يف أصلني
لت الدار هل تقع الثالث ومل يكن أحدمها أنه لو قال العبد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثا فعتق ودخ

ميلك الثالث عند التعليق فمنهم من قال ال يقع لعدم امللك ومنهم من قال يقع لوجود النكاح املنتج للطالق الثالث 
عند العتق وكأن ملك األصل يقوم مقام ملك الفرع وكذلك اخلالف فيما لو قال جلاريته إذا ولدت فولدك حر ألنه 

  لك الولد فأشبه التصرف فيه التصرف يف منافع الدار عند ملك الدار ملك األصل املنتج مل
األصل الثاين أن دوام الوالية بني التعليق والصفة هل يشترط بيانه أنه لو قال هلا إن دخلت الدار فأنت طالق مث أباهنا 

  مث جدد نكاحها ودخلت ففيه قوالن يعرب عنهما بعود احلنث 
  ية عند التعليق والصفة أحدمها أنه يقع لوجود الوال

والثاين ال ألن الواقع يف هذا النكاح طالق يفيده هذا النكاح وذلك مل ميلكه عند التعليقولو علق الثالث على 
  الدخول مث جنز الثالث مث جدد النكاح فاملنصوص أنه ال يعود 

  ويف القدمي قول ضعيف أنه يعود وهو جمرد نظر إىل وجود الوالية يف الطرفني 
إذا علق طلقة واحدة مث قال جنزت تلك الطلقة املعلقة مث جدد نكاحها ودخلت فمنهم من أحلق هذا بتنجيز  أما

  الثالث ومنهم من قال الطالق ال يتعني بتعينه فيلتحق هذا مبحل القولني 
  هذا كله إذا مل توجد الصفة حالة البينونة فلو وجدت احنلت اليمني فال يعود قوال واحدا 

  النظر يف أركان الطالق واختتام الباب بذكر أصلني يف ملك الطالق هذا متام 



أحدمها أن من طلق ثالثا حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه فلو طلق واحدة أو اثنتني فنكحت زوجا آخر مث 
ود إليه عادت إليه مل تعد إال ببقية الطالق وقال أبو حنيفة رمحه اهللا وطء الزوج الثاين يهدم الطلقات املاضية فتع

  بثالث 
  مث التحليل إمنا حيصل بوطء تام يف نكاح صحيح غري خمتل

أما الوطء فيدخل فيه تغييب احلشفة من اخلصي وتغييب قدر احلشفة من اجملبوب بعضه ونزول املرأة على الزوج 
حيح أن وطء واستدخاهلا باألصبع من غري انتشار إال يف استدخال ذكر العنني ففيه خالف والظاهر أنه حملل والص

  الصيب حملل واإليتيان ىف غري املأتى غري حملل وكذا تغييب بعض احلشفة 
وأما النكاح فيخرج منه الوطء يف ملك اليمني فإنه ال حيلل وكذا الوطء يف النكاح الفاسد على القول الصحيح 

حته فإن ظن أهنا مملوكته وفيه قول ويف الوطء بالشبهة خالف مرتب وأوىل بأن ال حيصل مث ذلك إذا ظن أهنا منكو
  فال يزيد ظن امللك على حقيقته 

وأما غري املختل فاحترزنا به عن الوطء بعد طالق رجعي ثبتت الرجعة فيه باستدخال املاء ال بالوطء فالنص أنه ال 
ىل ولو وطئها حيلل ألنه حمرم وحيتمل التحليل إذا مل نوجب املهر به وإن فرعنا على أنه حيلل يف النكاح الفاسد فهو أو

بعد االرتداد فالنص أنه ال حيلل وليس كالنكاح الفاسد فإنه عامل بالتحرمي أما يف حال احليض والصوم فمحل ألنه مل 
  خيتل النكاح وكذا يف حال إحرامها خالفا ملالك رمحه اهللا 

لعاقد ولكن إن كان غلب مث مهما ادعت أن احمللل وطئها كان للزوج تصديقها بغري بينة ألن بناء العقود على قوال
  على ظنه كذهبا مل حيل له وطؤها 

  فرع لو طلق زوجته الرقيقة ثالثا مث اشتراها مل حيل له وطؤها إىل أن جيري التحليل 
  وفيه وجه أن التحرمي خيتص بالنكاح وال حيرم الوطء مبلك اليمني بالطلقات الثالث 

يملك احلر ثالثا وميلك العبد طلقتني وقال أبو حنيفه رمحه اهللا األصل الثاين أن الرق يؤثر يف نقصان عدد الطالق ف
ينظر إىل جانب النساء فيملك احلر والعبد ثالثا ولكن على احلرة وميلكان ثنتني ولكن على األمة وهذا خيالف قوله 

  فروع ثالثة  عليه السالم الطالق بالرجال والعدة بالنساء يعين العربة يف الطالق بالرجال مث يتولد من األصلني
األول لو طلق الذمي زوجته الذمية طلقتني مث التحق بدار احلرب فاسترق قال ابن احلداد له أن ينحكها ألهنا مل حترم 
  بالطلقتني فطرآن الرق بعده ال يؤثر وفيه وجه أنه ال ينكحها ألنه يف احلال رقيق فكيف يطلقها طلقة ثالثة لو نكحها

  طرأ الرق فنكحها فال ميلك إال طلقة واحدة وحيسب ما مضى عليه  وال خالف أنه لو طلق طلقة مث
الثاين لو طلق يف الرق طلقة مث عتق فيملك طلقتني يف احلرية ألنه مل يستوف عدد الرق ولو طلق يف الرق طلقتني مث 

  عتق مل يكن له نكاحها ألهنا حرمت عليه يف الرق وفيه وجه غريب أنه ينكحها 
د طلقتني وعتق ومل يذر السابق هو الطالق أو العتق قال ابن احلداد حيرم نكاحها ألن الرق الثالث إذا طلق العب

  مستيقن وكذا الطالق والشك يف تقدمي العتق على الطالق وخالفه بعض األصحاب وهو بعيد
  الباب الثالث حكم طالق املريض

  
ع املرياث به ملا فيه من الفرار عن التوريث اعلم أن طالق املريض كطالق الصحيح يف النفوذ وإمنا النظر يف انقطا

  قصدا وفيه قوالن 
  اجلديد وهو القياس واملشهور أنه ينقطع املرياث بالطالق البائن كما يف حالة الصحة وعلى هذا ينقطع التفريع 



ضي والثاين وهو القدمي أنه جيعل فارا فيعارض بقيض قصده ونورث زوجته ويدل عليه قصة عبد الرمحن بن عوف ر
اهللا عنه فنقول الفار على هذا القول من أنشأ تنجيز طالق زوجته الوارثة بغري رضاها فقد أوردنا يف الضابط مخسة 

  قيود 
األول اإلنشاء واحترزنا به عن اقرار املريض بطالق أسنده إىل حال الصحة فهو غري فار ألن اإلقرار حجة وكذلك 

ن الثلث وكذلك جيوز اإلقرار للوارث وإن مل جيز اإلنشاء وقال القاضي إذا أسند إقرار العتق إىل الصحة مل حيسب م
ال يبعد أن جيعل فارا ألنه حمجور على إنشاء القطع وليس حمجورا يف حق الوارث عن إنشاء استقراضوالتزام فكان 

  له اإلقرار 
يعرب عنهما بأن العربة حبالة  القيد الثاين التنجيز فلو علق طالق زوجته على قدوم زيد فقدم وهو مريض ففيه قوالن

التعليق أو حبالة وجود الصفة والصحيح أنه ليس فارا ألنه ليس يظهر منه قصد الفرار أما إذا علقه مبا ال بد من 
وجوده يف املرض كقوله أنت طالق إذا ترددت الروح يف شراء سيفي أو قبل موتى بلحظة فالصحيح أن هذا فار 

 حالة التعليق وكذلك لو علق بفعل من أفعال نفسه مث أتى به يف املرض فالظاهر أنه ومنهم من طرد اخلالف نظرا إىل
فار وقيل بطرد القولني أما إذا قال أنت طالق قبل مويت بيوم مث مات فجأة فقد نفذ الطالق يف الصحة ويظهر يف 

  املرياث ذلك قصد الفرار فقياس التهمة أن جيعل فارا ولكن حيتمل أن ينظر إىل الصحة ونقطع 
القيد الثالث الطالق فلو فسخ نكاحها بعيب يف املرض فال يكون فارا ولو قذفها يف الصحة والعن يف املرض فليس 
بفار ألن اللعان ضرورة لدفع احلد والنسب وإن أنشأ القذف واللعان يف املرض ففيه تردد لألصحاب والظاهر أنه 

  غري فار 
  يس بفار ألنه ليس يقصد بالردة ذلك ولو ارتد الزوج مث عاد فالصحيح أنه ل

  وذكر العراقيون وجهني وطردوا ذلك يف املرأة إذا ارتدت يف املرض وجعلوها فارة عن مرياثه وهذا بعيد 
القيد الرابع الزوجة الوارثة فلو طلق زوجته الذمية فأسلمت أو الرقيقة فعتقت فال يكون فارا ألهنا مل تكن وارثة عند 

  يل خالف من تربع الرجل على أخيه يف مرضه وهو حمجوب بولده مث مات ولده ألن فيه قولني الطالق وال يبعد خت
القيد اخلامس قولنا بغري رضاها فلو خالعها أو طلقها بسؤاهلا أو علق الطالق بفعلها الذي ال ضرورة هلا فيه وال 

  حاجة ففعلت فليس فارا ومنهم من طرد القولني ومل جيعل لرضاها أثرا
ذا علق الطالق بأكلها أو ما حتتاج إليه وتتضرر بتركه فهو فار قطعا فإن قيل فلو متادى املرض بعد الطالق فإىل أما إ

  مىت يتمادى توريثها قلنا فيه ثالثة أقوال 
  أحدها أنه يتمادى أبدا والثاين أنه إىل انقضاء العدة 

  والثالث إىل أن تنكح زوجا آخر
  الباب الرابع يف تعديد الطالق

  فيه ثالثة فصول و

  الفصل األول يف نية العدد

  
فإذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا وقع ما نوى عندنا ألن املصدر مضمر فيه وهو حمتمل للجنس الشامل 

  للعدد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يقع إال واحدة وسلم أنه لو قال أنت بائن ونوى ثالثا نفذ وإن نوى اثنني ال ينفذ 



  فروع

  
  األول إذا قال أنت طالق واحدة ونوى الثالث فيه ثالثة أوجه 

  أحدها ال ينفذ ألن الواحدة تناىف العدد
  والثاين أنه يقع وكأنه يصريها واحدة بالطالق الثالث 

  والثالث وهو اختيار القفال أنه إن بسط النية على مجيع اللفظ مل يقع 
عده وقع الثالث ومل يؤثر ذكر الواحدة وهذا بناء على املذهب وإن نوى الثالث بقوله أنت طالق وذكر الواحدة ب

الصحيح الذى ادعى الفارسي اإلمجاع فيه وهو أنه إذا قال أنت طالق ومل يكن يف عزمه أن يقول إن شاء اهللا مث قال 
ال يتجه متصال به أنه ال يؤثر ومن األصحاب من خالف وقال إذا اتصل االستثناء وقصده مل يقع الطالق فعلى هذا 

  قول القفال 
الثاين إذا قال أنت واحدة ونوى به توحدها بالطالق الثالث وقع الثالث وإن مل خيطر بباله معىن التوحد ولكن نوى 

  الثالث ففيه احتمال وتردد 
  الثالث إذا قال أنت طالق ثالثا ولكن وقع قوله ثالثا يف حال موهتا بأن ماتت مقترنا به ففيه ثالثة أوجه 

  أنه يقع الثالث ألن الثالث كالتفسري واملفسر وجد يف احلياة أحدها 
  والثاين أنه يقع واحدة بقوله أنت طالق ويلغو العدد 
  والثالث أنه ال يقع شيئ ألهنا ماتت قبل متام الكالم 

  الفصل الثاين يف تكرير الطالق

  
  وفيه مسائل 

د التكرار نفذ الثالث وإن قصد التأكيد مل يقع إال األوىل إذا قال ملدخول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن قص
واحدة وإن نوى بالثانية اإليقاع وبالثالثة التأكيد للثانية وقع ثنتان وإن نوى بالثالثة تأكيد األوىل مل يقبل ووقع 

  الثالث ألن ختلل الفصل مينع قصد التأكيد وإن أطلق فقوالن 
  لسان العرب فال تقع إال واحدة أحدمها أنه حيمل على التأكيد ألنه معتاد يف 

والثاين أنه يقع الثالث ألنه تلفظ ثالث مرات وإمنا يصرف الطالق بقصد صحيح عن جهته ومل يقصد صرفه إىل 
  التأكيد 

ولو قال أنت طالق طالق طالق فله أن يقصد التأكيد ولو قال أنت طالق وطالق مل ميكن قصد التأكيد لتخلل الواو 
  ينبغي أن يساوي املؤكد الفاصلة إذ املؤكد 

  ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وقصد بالثالثة تأكيد الثانية جاز ولو قصد تأكيد األوىل مل جيز لتخلل الفصل 
ولو قال أنت طالق وطالق بل طالق وقع الثالث وامتنع قصد التأكيد لتغاير األلفاظ وكذلك قوله أنت طالق وطالق 

  فطالق
نت طالق فيجوز أن جتعل الثالثة تأكيد للثانية وإن ختلل قوله أنت ألن إعادة أدوات ولو قال أنت طالق طالق أ



  الضمري حتتمل يف التأكيد 
الثانية إذا قال هلا أنت طالق طلقة وطلقة نص على وقوع ثنتني يف املدخول هبا ومجيع هذه املسائل يف املدخول هبا إذ 

ن علي درهم فدرهم نص على أنه يلزمه درهم واحد فقيل ال يتصور تعاقب الطالق قبل الدخول ولو قال لفال
قوالن بالنقل والتخريج وقيل الفرق أن التكرار يتطرق إىل األخبار ولذلك لو كرر يف اجمللس مل يتكرر خبالف 

  اإلنشاء وكذلك لو قال لفالن علي درهم بل درمهان ال يلزمه إال درمهان 
الث ألن االستدراك اليتطرك إىل ماسبق إنشاؤه ويتطرق إىل األخبار ولو قال أنت طالق طلقة بل طلقتني وقع الث

الثالة إذا قال أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو حتت طلقة أو حتتها طلقة أو فوق طلقة أو فوقها طلقة 
  فمقتضى اجلميع اجلمع بني طلقتني فيقع يف املدخول هبا طلقتان ويف غري املدخول هبا وجهان 

  أنه يقع ثنتان ألن اجلمع ممكن كما لو قال أنت طالق طلقتني أحدمها 
والثاين أنه تقع واحدة ألن قوله طلقة كالم تام والباقي ليس تفسريا له خبالف قوله أنت طالق ثالثا فإن الثالث 

  تفسري لطالق 
  ولو قال هلا أنت طالق فطالق بانت باألوىل ولغا قوله فطالق أعين قبل الدخول 

ن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فهل تقع ثنتان عند الدخول فيه وجهانووجه أن الدخول جيعل كاجلامع ولو قال إ
  للطلقتني املذكورتني 

الرابعة إذا قال هلا أنت طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة أو بعد طلقة أو بعدها طلقة ينفذ طلقتان يف الدخول هبا 
مضمون قوله قبلها طلقة فيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل اللفظ واللفظ  ولكن الواقع أوال مضمون قوله طلقة أو

األول قوله طلقة ويف الثاين ينظر إىل املعىن وقوله قبلها طلقة وإن ذكره آخرا فقد قدمه باملعىن واألصل اتباع املعىن 
  فيقع أوال مضون قوله قبلها طلقة وكالمها يقعان بعد فراغه من متام لفظه 

ا خاطب بذالك غري املدخول هبا فإن قلنا إن الواقع أوال مضمون قوله طلقة وقعت واحدة ومل تعقبها فعلى هذا إذ
الثانية وإن قلنا الواقع أوال مضمون قوله قبلها طلقة مل يتصور أن تقع تلك وحدها وال أن يقع بعدها طلقة فيؤدي 

 زيد أنه يلغو قوله قبلها طلقة للبعد ويبقى إىل الدور فقياس مذهب ابن احلداد أنه ال يقع شيئ وقياس مذهب أيب
  مضمون قوله أنت طالق طلقة فتنفذ واحدة 

  الفصل الثالث يف الطالق باحلساب

  
  وهو ثالثة أقسام 

األول حساب الضرب فإذا قال أنت طالق واحد يف اثنتني أو اثنتني يف اثنتني وأراد احلساب بطريق الضرب محل 
ه ألنه قد يراد هبا مع واالحتمال البعيد مقبول يف اإليقاع وإن مل يقبل يف نفي الطالق عليه وإن أراد اجلمع محل علي

  وإن أراد الظرف قبل ومل يقع ما جعله ظرفا وإن أطلق فقوالن 
  أحدمها أنه حيمل على احلساب لظهور ذلك يف اللسان 

  والثاين حيمل على الظرف ألنه حيتملها والتنزيل على األقل املستيقن أوىل 
  وحكي قول ثالث أنه يقع الثالث لتلفظه به وهو بعيد 

  ومهما كان جاهال ال يفهم معىن احلساب قطع احملققون بأنه ال حيمل سياقه على احلساب 



  فرع اجلاهل باحلساب إذا قال أردت بذلك ما يريد احلساب ففيه وجهان 
  أحدمها أنه حيتمل إلرادته

  والثاين ال ألن إرادة ما ال يفهم حمال 
وجيري هذا اخلالف فيما لو قال طلقت زوجيت مثلما طلق فالن زوجته وهو ال يدري ذلك ومهما احتمل يف 

  اإلحرام أن يقول أهللت بأهالل كإهالل فالن وهو ال يدري فال يبعد أن حيتمل يف الطالق 
  القسم الثاين جتزئة الطالق وفيه مسائل 

نقذ وكمل ال بطريق السراية بل بأن جيعل البعض عبارة عن  إحداها لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة
  الكل ولو قال أنت طالق ثالثة أنصاف طلقة وجهان 
  أحدمها أنه ال تقع إال واحدة ألن املضاف إليه واحدة 

  والثاين أنه تقع طلقتان فكأنه قال طلقة ونصف 
  على الواحده  وكذا اخلالف يف قوله مخسة أرباع أو أربعة أثالث وما يزيد أجزاؤه

الثانية إذا قال أنت طالق نصفي طلقة فالصحيح أنه تقع واحدة ولو قال نصف طلقتني فالصحيح أنه أيضا تقع 
واحدة ال كما لو كان يف يدها عبدان فقال لفالن نصف العبدين مث فسر بأحدمها مل يقبل إذ نصف االثنني املتناسبني 

  يه ذلك وقد قيل تقع طلقتان املطلقني واحد أما املعني فإنه ال يتجه ف
  وإن فسر بواحدة يدين وهل يقبل ظاهرا قالوا فيه وجهان 

الثالثة لو قال أنت طالق سدس وربع وثلث طلقة فهي طلقة واحدة ولو كرر الطلقةفقال سدس طلقة وربع طلقة 
  كيد وثلث طلقة فمنهم من أوقع ثالث ومنهم من رد مجيع ذلك إىل طلقة واحدة وجعل تكراره للتأ

  القسم الثالث يف اشتراك نسوة يف الطالق

  
  وفيه مسائل 

األول لو قال ألربع نسوة أوقعت عليكن طلقة واحدة طلقت كل واحدة طلقة إذ خيص كل واحدة ربع طلقة ولو 
  قال طلقتني أو ثالثا أو أربعا فال تزيد كل واحدة على طلقة ما مل يزاوج األربع 

  طلقت كل واحدة ثنتني وال تزيد إىل مثانية  فإن قال أوقعت عليكن مخس طلقات
فإذا قال تسع طلقات طلقت كل واحدة ثالثا أما إذا قال أوقعت بينكن طلقة فهو كقوله أوقعت عليكن إن أطلق 

  وإن أظهر تفسريا خيالف ذلك فهل يقبل فيه أربعة أوجه 
  أحدمها أنه يقبل كل ما يبديه من ختصيص وإضمار لالحتمال 

  ال يقبل أصال ما خيالف االشتراك ألنه يصري الكالم كاملستكره والثاين أنه
الثالث يقبل بشرط أن ال خترج واحدة منهن عن الطالق حىت لو قال أوقعت بينكن ثالث طلقات مث أراد ختصيص 

  زينب بطلقتني ويوزع واحدة على الباقيات صح ولو أراد إخراج واحدة مل جيز 
اج بشرط أن ال يعطل طالقا حىت لو قال أوقعت بينكن أربع طلقات مث خصص الرابع أنه يقبل التخصيص واإلخر

زينب حىت تتعطل الرابعة مل جيز نعم يقبل يف اختصاص ثالث هبا وتبقى الرابعة فتتوزع على البوايت وتطلق كل 
  واحدة طلقة 



واحدة حممول على ثالث الثانية إذا قال أوقعت عليكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة فإن قلنا أن هذا يف ال
طلقات قال العراقيون طلقت كل واحدة ثالثا إذ يوزع كل جزء على اجلميع وحيتمل أن يقال إن ذلك كثالث 

  طلقات 
  ولو أوقع بينهن ثالثا مل تطلق كل واحدة إال طلقة واحدة 

و مل يقع شيء ألنه كناية وإن الثالثة إذا قال لثالث نسوة أوقعت بينكن طلقة مث قال للرابعة أشركتك معهن فإن مل ين
نوى الطالق ولكن مل خيطر بباله كيفية االشتراك قال القفال تقع عليها طلقتان ألن الشركة أن يكون هلا نصف ما 
هلن وهلن ثالث فنصفه واحدة ونصف فتكمل طلقتني وقال الشيخ أبو علي تقع واحدة ألن مطلق االشتراك ال ينبأ 

  عن مساواة الشريكني
  خلامس يف االستثناءالباب ا

  
  وله شروط ثالثة 

  أحدها أنه ال يستغرق املستثىن عنه 
والثاين بأن يتصل باملستثىن عنه فلو انفصل ولو بزمان يسري فلم يصح وقال ابن عباس يصح االستثناء املنفصل وهو 

  بعيد 
متصال بالفراغ أن يقول إن شاء والثالث أن يكون قصد االستثناء مقرونا بأول الكالم فإن قال أنت طالق مث بدا له 

اهللا قال أبو بكر الفارسي هو باطل باإلمجاع وخالفه بعض األصحاب وعزا ذلك إىل األستاذ أيب إسحاق وقال شرطه 
  اتصال اللفظ أما اقتران النية فليس بشرط وكالم الفارسي أصح وشرح هذه املسائل يف فصلني 

  الفصل األول يف االستثناء املستغرق

  
  سائل وفيه م

األوىل إذا قال أنت طالق ثالثا إال ثالثا وقع الثالث وبطل االستثناء والستغراقه وتناقضه ولو قال أنت طالق ثالثا إال 
  ثنتني وواحدة ففيه وجهان 

  أحدمها أنه جيمع استثناؤه وجيعل مستغرقا فيبطل ووقع الثالث 
  عترب الباقي والثاين أن االستغراق وقع بقوله واحدة فيلغى هذا القدر وي

وكذا اخلالف يف قوله أنت طالق طلقتني وواحدة إال واحدة فإن مجع املستثىن عنه صح االستثناء وإن فرق بطل 
وكذلك لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إال واحدة وكذلك لو قال أنت طالق ثالثا إال واحدة وواحدة 

 واحدة وواحدة وواحدة وقع الثالث على الوجهني ألن ووواحدة ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إال
  من مجع مجع من اجلانبني ومن فرق فكذلك وهو مستغرق بكل حال 

الثانية االستثناء من االستثناء صحيح ومعناه نقيض املستثىن عنه فهو من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي فلو قال أنت 
اثنتني ال تقع إال واحدة من االثنتني تقع فتقع اثنتان ولو قال أنت طالقا طالق ثالثا إال اثنتني إال واحدة معناه إال 
  ثالثا إال ثالثا إال واحدة ففيه ثالثة أوجه 

  أحدها أنه تقع الثالث ألن األول مستغرق فلغا واألخري استثناء من الغ 



  ستدراك والثاين وهو الصحيح أنه يقع واحدة ألن الكالم بآخره وقد أخرجه عناالستغراق باال
  والثالث أن االستثناء األول يلغو ويصري األخري استثناء عن األول وهذا حتكم فاسد 

الثالثة قال ابن احلداد إذا قال أنت طالق مخسا إال ثالثا وقعت ثنتان وكأنه زاد له وسع االستثناء ومنهم من قال 
  اخلمس كالثالث واالستثناء مستغرق فيبطل وال نظر إىل الزيادة 

ال أنت طالق أربع إال اثنتني فعلى مذهب ابن احلداد تقع اثنتان وعلى الوجه اآلخر تقع واحدة وكأنه قال ولو ق
  ثالثا إال اثنتني 

الرابعة إذا قال أنت طالق ثالثا إال نصف طلقة وقعت ثالث ألنه أبقى النصف فيكمل وفيه وجه أن استثناء النصف 
  الكل  كاستثناء الكل كما أن إيقاع النصف كإيقاع

  الفصل الثاين يف التعليق على باملشيئة

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا قال أنت طالق إن شاء اهللا أو أنت حرة إن شاء اهللا مل يقع الطالق والعتق ألن مشيئة اهللا غيب ال يدرى 
  فصار الوصف املعلق به جمهوال وقال مالك رمحه اهللا ال يقع الطالق ويقع العتق 

 عنه أنه لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء اهللا أنه يكون مظاهرا فمن األصحاب من طرد ونص الشافعي رضي اهللا
هذا يف الطالق وسائر العقود ومنهم من فرق بأن الظهار إخبار وتعليق اإلخبار باملشيئة ال يصح وكذلك لو قال 

وى بني العقود واإلقرار وجوز لفالن علي عشرة إن شاء اهللا تلزمه العشرة واإلنشاء حيتمل التعليق ومنهم من س
  االستثناء باملشيئة يف اجلميع وعليه التفريع 

الثانية إن قال يا طالق إن شاء اهللا الظاهر أنه يقع ألن االستثناء عن االسم ال ينتظم إمنا ينتظم اإلنشاء وفيه نظر ألن 
  هذا االسم معناه اإلنشاء فلذلك قال بعضهم إنه ال يقع شيء

  طالق أنت طالق ثالثا إن شاء اهللا انصرف االستثناء إىل الثالث ووقعت واحدة بقوله يا طالق أما إذا قال يا 
الثالثة لو قال أنت طالق ثالثا يا طالق إن شاء اهللا قال األصحاب ال يقع شيء ألن قوله يا طالق ال يعمل االستثناء 

الق ال يدفع االستثناء ألنه من جنس الكالم وهو فيه تفريعا على ظهره ويرجع االستثناء إىل الثالث وختلل قوله يا ط
  كقوله أنت طالق ثالثا يا حفصة إن شاء اهللا 

الرابعة إذا قال أنت طالق إن مل يشأ اهللا أو إال أن يشاء اهللا فموجب اللفظني واحد ومعناه التعليق بعدم املشيئة وكما 
عليه الشافعي رضي اهللا عنه بل هاهنا أوىل ألنه  ال تعرف املشيئة ال يعرف عدمها فقياس ذلك أن يقع الطالق ونص

علق على حمال إذ يستحيل أن يقع الطالق خبالف مشيئة اهللا فهو كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء وقال 
صاحب التلخيص حيتمل أن يقال يقع خبالف التعليق بالصعود ألن الصعود ممكن يف نفسه والطالق خبالف املشيئة 

ل أنت طالق طالقا ال يقع وحكى عن القاضي أنه اختار وقوع الطالق هاهنا وهو بعيد ألنه إن قال حمال فكأنه قا
أنت طالق طالقا إن اجتمع السواد والبياض مل يقع ألنه تعليق مبحال فكذلك قوله إن خالف طالقك مشيئة اهللا فإنه 

دخل زيد الدار فدخل مل يقع فإن مات زيد أيضا حمال ونعم حيتمل له مأخذ آخر وهو أنه لو قال إنت طالق إن مل ي
  قبل الدخول تبني وقوعه وقت الطالق فإن مات وأشكل الدخول ففيه وجهان 

  أحدمها أنه ال يقع ألن األصل عدم الوقوع 



  والثاين أنه يقع ألنه جنز الطالق واستثناه ومل يثبت االستثناء وهذا الوجه أظهر يف
ار فإن هذه صيغة االستثناء والصحيح أنه ال فرق بني الصيغتني فعلى هذا ال قوله أنت طالق إال أن يدخل زيد الد

يبعد أن يقال مشيئة اهللا مستثنية فيقع الطالق لذلك فهذا وجهه املتكلف والصحيح أنه ال يقع إذ لو وقع لكان اهللا 
يشأ فقد حتقق الوصف الذي علق  قد شاء وقوعه وهو إمنا علق الطالق بعدم املشيئة إال أنه إذا مل يقع تبني أن اهللا مل

عليه فينبغي أن يقع مث بالوقوع ينتفي الوصف فالشرط واجلزاء هاهنا متضادان ال جيتمعان ومنشأ بدو النظر أن 
التعليق على هذا الوجه هل يصح وليس كما إذا علق باجتماع السواد والبياض الن التضاد بني السواد والبياض 

 تضاد بني اجلزاء والشرط ويستمد هذا من مسألة الدور فإن قوله لغري املدخول هبا البني االجتماع وة الطالق فال
إن طلقتك فأنت طالق قبله فيه تضاد بني الشرط واجلزاء فألغاه أبو زيد لذلك واعتربه ابن احلداد وهذه املسألة 

  تلتفت إليه 
يئته قدمية ال يتردد فيها فإن أريد تعلقها فال فإن قيل إذا قال أنت طالق إن شاء اهللا ما معىن التردد يف مشيئة ومش

خيلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطالق أو حبكمة فإن أريد باللفظ فقد شاء اللفظ ألنه قد جرى وإن أريد احلكم 
  فاحلكم قدمي واإلرادة ال تتعلق بالقدمي ألن احلكم كالم اهللا تعاىل 

ولكن املراد أن حيدث هلا عند احلدوث تعلق باإلرادة القدمية وإن فنقول معناه مشيئة حكم الطالق واملشيئة قدمية 
كان هلا قبل احلدوث نوع تعلق على وجه آخر وذلك التعلق املتجدد مشكوك فيه وأما قوله احلكم قدمي فال يراد 
قات فهو كذلك ولكن مصري املرأة حمرمة وصف حادث يستدعي تعلقا جديدا للكالم القدمي به فللخطاب القدمي تعل

  متجددة كما لإلرادة واألحكام تبىن على التعليقات املتجددة ال على األصل القدمي
  الباب السادس يف الشك ويف الطالق ويف حمله

  
أما الشك يف الطالق فصورته أن يتردد يف أنه هل طلق أم ال فاألصل أن ال طالق فنأخذ باالستصحاب كما إذا 

ال لالجتهاد يف الطالق واحلدث واالستصحاب يكفي وليس ذلك كطالق تيقن الطهارة وشك يف احلدث ألنه ال جم
خيتلف فيه الفقهاء فإنه ال جيعل مشكوكا بل جيب االعتماد على ما يقتضيه االجتهاد وكذلك إذا طار طائر فقال إن 

ابا فامرأيت كان هذا غرابا فامرأيت طالق وشك مل يقع الطالق إال إذا تبني أنه غراب فلو قال آخر وإن مل يكن غر
  طالق مل يقع طالقه أيضا ألنه لو تفرد به مل يقع فتقدم غريه ال يفسر حكمه 

أما إذا كان له زوجتان فقال إن كان هذا غرابا فعمرة طالق وإن مل يكن فزينب طالق حرمت واحدة وعليه أن 
  جيتنبها ألنه احتد الشخص فيحصل اليقني يف حقه 

 فلكل واحد أن يتصرف يف عبده فلو اشترى أحدهم العبد اآلخر حىت فرع لو جرى ذلك يف عبدين من رجلني
اجتمعا يف ملكه حجر عليه فيما إىل أن يتبني وفيه وجه أنه خيتص احلجر باملشتري ألن األول كان يتصرف فيه فال 

  ينقلب حكمه بشراء اآلخر والصحيح هو األول 
صرف يف الثاين ألن تيك واقعة قد انقضت فهو كما لو صلى ولو باع األول مث اشترى الثاين فيحتمل أن يقال له الت

صالة إىل جهة مث تغري اجتهاده إىل جهة أخرى صلى جلهة أخرى ومل يقض األوىل وحيتمل خالفه ألن االستصحاب 
  ضعيف باالضافة إلىاالجتهاد 

  ر وأما إذا شك يف حمل الطالق كما إذا طلق واحدة منهما مث نسي فعليه التوقف إىل التذك
  ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق مث قال أردت األجنبية فهل يقبل فيه وجهان 



  أحدمها ال ألهنا ليست حمال لطالقه 
  والثاين نعم وهو األضهر ألن اللفظ مبهم فعلى هذا يراجع حىت يعني 

شف والصحيح أن ولو قال لزوجتني إحداكما طالق طولب بالتعيني فإن كان قد نوى واحدة معينة طولب بالك
عدهتا من وقت اإلهبام وإن مل ينو طولب بتعيني واحدة للوقوع فإذا عني فيقع الطالق بالتعيني أو يتبني وقوعه باإلهبام 

  فيه وجهان 
  أحدمها أنه يقع باإلهبام والتعيني أو يتبني وقوعه باإلهبام فيه وجهان 

على حمله فتحسب العدة من ذلك الوقت على الصحيح كما  أحدمها أنه يقع باإلهبام والتعيني كالبيان له والتنصيص
  إذا نوى 

الثاين أنه يقع بالتعيني ألنه لو وقع قبله لوقع على غري حمل فإنه بني احملل اآلن ولكن ملا أوقع من غري بيان حمل ألزمناه 
  ببيان احملل 

  مث يف التعيني نظر يف حالة احلياة وبعد املوت 
  فيه مسائل النظر األول يف احلياة و

األوىل أنه يلزمه التعيني ويطالب به وجيب على الفور كما لو أسلم على عشر نسوة ويعصى بالتأخري ولو أهبم طلقة 
  رجعية ففي وجوب التعيني يف احلال وجهان ألن التحرمي قد حصل ولكن النجاح مل ينقطع

ى واحدة ولكن مل يبني وكذلك يف مسألة الغراب الثانية أنه يلزمه نقتهما قبل التعيني وإن طالت املدة وكذلك إن نو
  إىل أن يتبني ألن حجر النكاح مطرد فال بد من النفقة 

الثالثة إذا وطئ إحدامها فإن قلنا إن الطالق يقع بالتعيني مل يكن ذلك تعينا وإن قلنا إنه كالبيان فال يبعد أن جيعل 
وقد أهبم العتق بينهما وحيث جعلنا الوطء تعيينا فال ذلك بيانا للمنكوحة وكذلك اخلالف إذا وطئ إحدى أمتيه 

  مهر هلا وإن مل جنعله تعيينا فعني األخرى للنكاح ففي وجوب املهر وجهان يبتنيان على وقت وقوع الطالق 
لى الرابعة إذا ماتتا أو إحدامها مل تسقط املطالبة بالتعيني ألجل املرياث وهذا يؤيد قولنا إن الطالق يقع باإلهبام وع

الوجه اآلخر اختلفوا ومنهم من قال هاهنا للضرورة حيمل التعيني على البيان ال على اإليقاع ومنهم من قال نتبني 
  وقوع الطالق على املعينة قبيل موهتا وهذا كما نقول يف املبيع إذا تلف فإننا نتبني االنفساخ قبيل التلف للضرورة 

  اخلامسة يف صيغ التعيني وفيه صورتان 
مها أن يقول نويتهما مجيعا فال يقع عليهما ألن اللفظ ال حيتمله ولكنه إقرار هلما بالطالق فلكل واحدة مؤاخذته إحدا

بذلك ولو قال أردت هذه مث هذه قال القاضي تطلق األوىل دون الثانية ألن لفظه ال حيتمل اجلمع وقال اإلمام الوجه 
  إذا قال هذه الدار لزيد مث لعمرو فإن لعمرو مؤاخذته  أن يكون إقرارا للثانية أيضا ويلغى قوله مث كما

ولو قال أردت هذه بعد هذه فعند القاضي يقع على الثانية ألهنا مقدمة يف املعىن وإن تأخرت يف الذكر وعلى مذهب 
  اإلمام يؤاخذ هبما 

ب مث قال أردت هذه ووقف الصورة الثانية أن يبهم طالقا بني ثالث نسوة مث جيلس اثنتني يف جانب والثالثة يف جان
قليال مث قال أو هذه فنقول مل يرفع اإلهبام فلو عني الثالثة تعينت األخريتان للنكاح ولو عني إحدامها شاركتها 

صاحبتها ألنه مجعهاإليه يف اإلقرار بقوله هذه أو هذه وإمنا تعني للشركة صاحبتها لوقفته بالصيغة فلو قال على 
  تمل أن تكون الثالثة شريكة األوىل وشريكة الثانية ويرجع إليه ويقبل يف ذلك قوله السرد هذه أو هذه وهذه اح

هذا كله إذا كان قد نوى أما إذا أهبم الطالق من غري نية فطالبناه فقال عينت هذه أو هذه فبلغو قوله فلو قال 



ه هل هو إنشاء وال يستقل بنفسه عينت هذه وهذه تعينت األوىل ولغا قوله يف الثانية ألنه ليس إقرارا حىت يؤاخذ ب
  إنشاء إذا مل يسبق لفظ صاحل للجميع 

  املسألة السادسة يف النزاع وهلا ثالث صور 
إحداها لو كان قد نوى فادعت واحدة أنه أرادها وأنكر فالقول قوله فإن نكل حلفت وتعينت للطالق بيمينها 

  وتعينت األخرى بإقرار الزوج هلا حيث أنكر الثانية 
ورة الثانية أن يكون قد طلق واحدة معينة منهما لكنه نسي فقالت واحدة طلقتىن فال يقبل قول الزوج نسيت والص

بل عليه أن حيلف على البت أنه ما طلقها فإن نكل حلفت على البت وحكم هلا ولو قبلنا ميني الرجل علي نفي 
  العلم والنسيان للزم يف االستقراض وسائر الدعاوى 

ة يف مسألة الغراب إذا قالت واحدة أنه إذا كان غرابا فأنا طالق فأنكر الزوج فعليه أن حيلف على الصورة الثالث
  البت أنه مل يكن غرابا أو ينكل حىت حتلف على البت أنه كان غرابا

 ولو علق دخوهلا أو دخول غريها فتنازعا اكتفى منه بيمني على نفي العلم بالدخول هكذا قاله إمامي وليس يتبني يل
  فرق بينهما أصال بل ينبغي أن يقال علي ميني جازمة أم نكول يف املسألتني مجيعا 

  النظر الثاين فيما بعد املوت

  
  وفيه ثالث مسائل 

إحداها إذا ماتا مجيعا فعليه التعيني فإن كان قد نوى بقبله فبني للوارث حتليفه ألجل املرياث وإن مل يكن قد نوى 
نه إنشاء منوط باختياره وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ينحسم التعيني باملوت وللزوج نصف فعني مل يكن هلم التحليف أل
  حقه من مرياث كل واحدة 

الثانية أن ميوت الزوج أيضا فهل للوارث التعيني نظر فإن كانتا يف احلياة فيوقف مرياث كل واحدة بينهما حىت 
  يصطلحا وليس لوارث الزوج التعيني 

مث مات الزوج مث ماتت األخرى فإن عني الوارث األوىل للطالق فهو مقر على نفسه إذ حرم وإن ماتت إحدامها 
مورثه عن املرياث فيقبل وإن عني األخرية ليحرمها عن مرياث مورثه وليجوز مرياث األوىل فهذا حمل غرضه ففي 

  تعيينه ثالثة أقوال 
  ذلك يف هذه أحدث أنه يقبل ألنه خليفة املورث يف خيار الشفعة وغريه فك

  والثاين أنه ال أثر له ألن حقوق النكاح ال تورث 
والثالث أنه إن قال إن الزوج قد نوى هذه فله ذلك فلعله مسعه أو فهمه بقرينة وإن قال مل ينو ولكنه أراد إنشاء 

ن للوارث غرضا التعيني مل جيز ألن هذا إىل الزوج وكذا اخلالف يف تعيني الوارث إذا أهبم العتق بني عبدين ومات أل
فيه والعراقيون أرسلوا ذكر قولني يف أن الوارث هل يعني حيث يعني الزوج لو كان حيا ومل يفرقوا بني أن يكون له 

  غرض أو ال غرض له وهذا التفصيل ذكره القفال وهو أحسن
ما مجيعا ألن املالك الثالثة إذا قال إن كان هذا غرابا فزوجيت طالق وإن مل يكن غرابا فعبدي حر فيحجر عليه فيه

  متحد وإن كان اجلنس خمتلفا فإن مات قبل التعيني فهل للوارث التعيني فيه طريقان 
  أحدمها طرد القولني 



  والثاين القطع بأن ال يعني ألن لللقرعة مدخال للعتق فهو أوىل من التعيني وإن مل يكن هلا مدخل يف الطالق 
ف يف أن احملكم للقرعة فعلى هذا لو أقرعنا فخرج على الرقيق عتق وإذا وقع اإلهبام يف حمض اإلرقاق فال خال

وتعينت املرأة للنكاح وورثت وإن خرج على املرأة مل تطلق ألن القرعة ال تؤثر يف الطالق ولكن هل يتعني الرقيق 
  للرق فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن القرعة إن قصرت عن حكم الطالق فتستعمل يف الرق والعتق 
 ال ألن تعيينه للرق فرع تعيني املرأة للطالق بالقرعة فإذا مل تعمل القرعة يف حملها كيف تعمل فيما يثبت والثاين

  ضمنا له فعل هذا يبقى اإلهبام إذ كنا نتوقع بالقرعة بيانا فلم حيصل 

  الشطر االثاين من الكتاب يف التعليقات

  
  دم الفصول وهي ستة والنظر فيه يف فصول مطولة ويف فروع متعددة موجزة فلنق

  الفصل األول يف التعليق باألوقات

  
  وهي أربعة 

النوع األول يف التعليق مبجيء وقت منتظر وصيغة التعليق إن ويف معناه إذا فال فرق بني أن يقول إن طلعت 
علق الشمس أو إذا طلعت الشمس أو إن دخلت الدار أو إذا دخلت الدار فالكل تعليق وقال مالك رمحه اهللا إذا 

  مبا يستيقن وقوعه كطلوع الشمس وقع يف احلال وهو ضعيف 
فنقول لو قال أنت طالق يف أول شهر رمضان طلقت كما أهل اهلالل مقرونا بأول جزء منه وال نقول إن يف للظرف 
فيقضي وقتا حمتوشا بوقتني من شهر رمضان بل ال يشعر باالنطباق عليه ولو قال أنت طالق يف شهر رمضان فكمثل 

ولو قال أنت طالق يف يوم السبت طلقت مع طلوع الفجر ولو قال أبو حنيفة رمحه اهللا يقع يف آخر النهار وآخر 
  الشهر التفاتا إىل أن الوجوب املعلقبوقت موسع يستقر يف آخره 

ولو قال أنت طالق يف آخر شهر رمضان طلقت يف آخر جزء منه وفيه وجه آخر أهنا تطلق يف أول جزء من ليلة 
لسادس عشر ألن النصف األخري كله آخر الشهر ولو قال أنت طالق يف أول آخر الشهر طلقت يف أول يوم ا

  األخري على وجه ويف أول نصف األخري على وجه ولو قال يف آخر أول هذا الشهر ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه آخر النصف األول 

  والثاين أنه آخر الليلة األوىل 
  األول  والثالث أنه آخر يوم

  ولو قال يف سلخ الشهر فثالثة أوجه 
  أحدها أنه آخر جزء من الشهر إذ به االنسالخ 

  والثاين أنه أول اليوم األخري 
  والثالث أنه أول جزء من الشهر ألنه منه يأخذ يف االنسالخ وهذا ركيك

  ولو قال عند انسالخ الشهر مل يتجه إال يف آخر جزء من الشهر 



يق مبضي األوقات فلو قال إذا مضى يوم فأنت طالق وهو با الليل فيقع مع الغروب من الغد وإن النوع الثاين التعل
كان بالنهار فإىل أن يعود النهار إىل مثل وقته ولو قال إذا مضت السنة فتطلق مع استهالل احملرم وإن مل يكن قد 

يمني ويكفي األشهر العربية لكن الشهر بقي إال يوم ولو قال إذا مضت سنة فال بد من اثين عشر شهرا من وقت ال
الذي هو فيه إذا كان يف وسطه يكمل ثالثني من آخر السنة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا انكسر شهر انكسر مجيع 

  الشهور ألنه ال بد من التوايل 
مس قلنا هذا حمال النوع الثالث التعليق بالزمان املاضي فإذا قال أنت طالق باألمس قصدت اآلن إيقاع الطالق باأل

  ألن حكم اللفظ ال يتقدم على اللفظ وهل يقع يف احلال فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألن حكم لفظه لو حتقق مشل الوقت احلاضر فينفذ يف القدر املمكن 

  والثاين وهو األقيس أن هذا لغو من الكالم فال يقع به شيئ 
  ه حمال ولو قال أوقعت اآلن طلقة ينتشر حكمها إىل األمس ألن

  والثاين هو اختيار الربيع أنه ال يقع ألنه أوقع ما يتصف هبذه الصفة وما وصفه به فهو حمال فال يقع شيئ 
وترجع حقيقة اخلالف إىل أنه إذا وصف الطالق بوصف جعل حماال يلغى أصل الطالق أو الوصف واستدل الربيع 

  قع فاختلف األصحاب فيه على ثالثة أوجهبقوله أنت طالق إن أحييت ميتا أو صعدت السماء فإنه ال ي
  منهم من وافقه 

  ومنهم من قال يقع يف مسألة الصعود واإلحياء وهو كقوله أنت طالق طالقا ال يقع عليك 
ومنهم من فرق بني اإلحياء والصعود وقال اإلحياء حمال من املخلوق فهو كقوله طالقا ال يقع عليك وأما الصعود 

  فممكن يف نفسه 
وأما قوله } حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط { أن هذه التعليقات صحيحة واملقصود اإلبعاد كقوله تعاىل  والصحيح

مبتناقض لكنه خمالف حكم الشرع طالقا ال يقع فهو متناقض يف ذاته وقوله طالقا ينعكس حكمه على ما مضى ليس 
  فينقدح فيه التردد وال بأس مبا ذكره الربيع فيه 

ولو قال إذا مات فالن فأنت طالق قبله بشهر صح فإن مات قبل مضي الشهر مل يقع الطالق ألنه يؤدي إىل التقدمي 
د وقبل دخول الدار على اللفظ ولو مات بعد شهر تبينا وقوع الطالق قبله بشهر وكذلك لو قال قبل قدوم زي
  بشهر وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يستند الطالق يف املوت دون القدوم والدخول وهو حتكم 

ولو قال أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس وقع يف احلال ألن اليوم هو أمس غدا وغدا أمس ولو قال أنت طالق يف 
قرار بوقوع الطالق ولو قال أردت أو زوجا آخر السنة املاضية ومل يبني فالظاهر احلكم بالطالق ألن ظاهره اإل

طلقك أو طلقتك أنا يف نكاح آخر مث جددت فإن أقام بينة قبل وإال حكم بالطالق يف الوقت ولو قال أردت طلقة 
  رجعية فيقبل ألنه تقرير للطالق يف هذا النكاح

  النوع الرابع التعليق بتكرير األوقات وفيه مسألتان 
طالق ثالثا يف كل سنة طلقة طلقت طلقة واحدة يف احلال وواحدة يف أول حمرم السنة الثانية إن أحدمها إذا قال أنت 

أراد السنني العربية والثالثة يف أول حمرم السنة الثالثة إن بقيت العدة وإن مل يرد السنة العربية فال تقع الثانية ما مل 
  تنقض سنة كاملة من األوىل 

  حتمالني وإن أطلق فوجهان على حسب اال
فلو أباهنا مث جدد النكاح يف وسط الثانية وقلنا بعود احلنث طلقت كما نكحها وإن كان أول السنة قد ما فات ألن 



  مجيع السنة وقت وإمنا عجلنا يف أول السنة عند دوام النكاح ملصادفة الوقت 
ثانية صبيحة اليوم الثاين فلو قال لو الثانية لو قال أنت طالق ثالثا يف كل يوم طلقة طلقت طلقة يف احلال ووقعت ال

أردت أن يتخلل بني كل طالقني يوم كامل فيدين باطنا وهل يقبل ظاهرا فيه وجهان وهذا خيالف السنة ألن اليوم 
  مقدر حمصور ال يوجب احلساب تداخله كما يوجب تداخل السنني 

  الفصل الثاين يف التعليق بالتطليق ونفيه

  
  وفيه ثالثة صيغ 

أن يقول إن طلقتك فأنت طالق فإذا قال ذلك بعد الدخول فمهما طلقها واحدة طلقت طلقة أخرى بالتعليق األوىل 
وال خيتص ذلك باجمللس كقوله مىت ما و مهما وإذا فكل ذلك ال يقتضي فورا إال إذا علق على مشيئتها أو بإعطائها 

  ماال فيختص باجمللس القتضاء القرينة ال للفظ 
فال تقع الطلقة املعلقة ألهنا بانت باألوىل ولذلك نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو خالعها مل يقع  وأما قبل الدخول

  الطالق املعلق ألهنا بانت باخللع فال يلحقها طالق 
وقد ظن أكثر األصحاب أن هذا يدل على أن اجلزاء يترتب على الشرط ويقع بعده ألنه لوقع معه لوقع قبل 

قال أنت طالق طلقتني ويشهد هلذا أيضا أنه لو قال لغامن مهما أعتقتك فسامل حر مث أعتق الدخول ويكون كما لو
غامنا يف املرض والثلث ال يفي هبما مل يعتق من سامل شيء خبالف ما لو أعتقهما مجيعا فإنه يقرع بينهما والصحيح أن 

لول مع العلة وإن كان بينهما ترتيب اجلزاء مع الشرط ألن الشرط جعل علة بالوضع فهو كالعلة احلقيقية واملع
عقلي يف السببية بل هو كحركة اخلامت فإنه مع حركة اليد وإن كان معلوال له وإمنا مل يقع قبل الدخول ألن مقتضاه 
وقوع الطالق مع أول حال البينونة وأول حال البينونة يضاد الطالق كما يف حال البينونة وكذلك لو قال هلا أنت 

ا طلقة مل يقع إال واحدة على أدق الوجهني خبالف ما لو قال أنت طالق طلقتني ألن البينونة معلول طالق طلقة معه
جمموع الطلقتني وقوله طلقتني كالتفسري لقوله طالق وكذا ال يعتق سامل ألن عتقه معلول عتق غامن ورمبا خرجت 

ة وذلك حمال وهذا كالم دقيق عقلي رمبا القرعة على سامل فيعتق دون عتق غامن فيكون املعلول قد ثبت دون العل
  يقصر نظر الفقيه عنه

النظر الثاين يف هذه املسألة أن التعليق هل يكون تطليقا فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق مث قال إن دخلت الدار 
لتعليق فأنت طالق فدخلت وقعت طلقة بيمني الدخول وأخرى بيمني التعليق ألن التعليق مع الصفة تطليق نعم جمرد ا

ليس بتطليق وكذلك لو تقدم التعليق ومل يوجد بعد ميينه إال جمرد الصفة مل يكن تطليقا إال إذا قال إذا وقع عليك 
طالقي فأنت طالق وكأن التعليق بالدخول مقدم على هذا التعليق فإنه إذا وقع مبجرد الصفة وقعت طلقة أخرى ألنه 

تعليق مع الصفة ليس أيضا بتطليق وهو بعيد ألن سيما فيما إذا علق وقوع وليس بإيقاع وعن العراقيني وجه أن ال
  بفعل نفسه وأتى بالفعل 

  فرعان

  
األول إذا قال إن طلقتك عمره فحفصة طالق مث قال إن طلقتك حفصة فعمرة طالق مث بدأ حبفصة فطلقها طلقت 



الق عمرة ألنه تعليق طالق عمرة حفصة بالتنجيز طلقة وطلقة عمرة بالتعليق طلقة وعادت طلقة إىل حفصة من ط
  تراخى عن تعليق طالق حفصة فكان تطليقا هلا وقد علق طالق حفصة على تعليقها 

وال بدأ بعمرة فطلقها فريجع الطالق على حفصة ومل يرجع طالق إىل عمرة ألن تعليق طالق حفصة سبق تعليق 
يقاعا نعم لو أبدل لفظ اإليقاع بالوقوع وقع على طالق عمرة فكان بالنسبة إىل تعليق طالق عمرة وقوعا حمضا ال إ

املطلقة طلقة تنجيزا وطلقة أخرى تعليقا ومل يقع على األخرى إال طلقة واحدة ألنه إن حل اليمني ألن حرف إن 
  ومهما ال يقتضي التقرار خبالف كلما فينحل بوجود الصفة مرة واحدة 

احدة فعبد من عبيدي حر وإذا طلقت اثنتني فعبدان حران وإذا الفرع الثاين إذا قال وله نسوة وعبيد إذا طلقت و
طلقت ثالثا فثالثة وإذا طلقت أربعا فأربعة مثطلق أربعة نسوة عتق عشرة أعبد ألنه حنث يف اإلميان األربعة ألن يف 

  األربعة أربعة وثالثة واثنتني وواحدة وذلك عشرة 
واحد أربعة ألن فيها أربعة آحاد وبيمني االثنني أربعة ألن فيها ولو أبدل إذا بكلما عتق مخسة عشر فيعتق بيمني ال

اثنني مرتني وبيمني الثالثة ثالثة وبيمني األربع أربعة وذلك مخسة عشر وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يعتق ستة عشر ألنه 
ميني اآلحاد ومن حسب الثالثة مرة فبقي الواحد فحسبه يف ميني الواحد مرة أخرى وهو خطأ ألنه قد حسب مرة يف 

األصحاب من ذلك يعتق سبعة عشر وإمنا زاد اثنني بيمني االثنني ألنه زعم أنه يف األربعة اثنني ثالث مرات ألنه 
حسب الثاين والثالث مرة وهذا خطأ ألنه لو جاز هذا جلاز أن يصري ثالثة أيضا مرتني فإن الثاين والثالث والرابع 

  ثالث وال قائل هبذا ثالثة أخر سوى األول والثاين وال
الصيغة الثانية التعليق بنفي التطليق فإذا قال إن مل أطلقك فأنت طالق مل تطلق يف احلال وكذلك إذا قال إن مل 

أضربك فإنه يتوقع ذلك يف االستقبال وال يقتضي الفور ولو قال إذا مل أطلقك ومضى زمان يسري يسع التطليق ومل 
  ان ومعناه أي وقت أطلقك فيه فأنت طالق يطلق وقع الطالق ألن إذا ظرف زم

وقوله مىت ومىت ما كقوله إذا يف اقتضاء الفور ويف األصحاب من مل يتضح له الفرق فجعل املسألتني على قولني 
  وهذا ضعيف إذ الفرق ظاهر نعم لو قال أردت بإذا ما يريده املريد بقوله إن يدين وهل يقبل ظاهرا فيه وجهان 

ال يقع يف صيغة إن على الفور فإمنا يقع عند حصول اليأس خبلو العمر عن الضرب والتطليق ولليأس  التفريع إذا قلنا
  ثالث صور

إحداها موت أحد الزوجني فإذا مات قبل الطالق والضرب تبينا وقوع الطالق قبيل املوت وكان حيتمل أن نتبني 
إخالء العمر حمتمل واألصل نفي الطالق من غري وقوعه عند اللفظ ولكن اللفظ مطلق حيتمل األمرين وتنزيله على 
  يقني ما يوقعه وإمنا يتحقق عدم الضرب النقضاء العمر ففيه يقع 

الصورة الثانية طرآن اجلنون على الزوج وذلك ال يوجب اليأس ألنه رمبا يفيق فإن اتصل باملوت تبينا وقوع الطالق 
يتحقق اليأس ولكن قبل اجلنون يثبت اليأس إال بانتظار اإلفاقة  قبيل اجلنون وإن كان ميكن أن يوقع قبل املوت إذ به

فإذا مل تقع اإلفاقة فاجلنون كاملوت يف اليأس وهذا يف الطالق أما يف الضرب فال يأس ألن ضرب اجملنون يف حتقيق 
  الصفة ونفيها كضرب العاقل على الصحيح 

مبا ينكحها فيطلقها وال يشترط النكاح األول لتحقيق الصورة الثالثة انفساخ النكاح وذلك ال يوجب اليأس ألنه ر
الصفة فإن نكحها وطلقها فقد حتققت الصفة وإن مل يطلقها وكانت يف نكاحه عند املوت وقلنا بعود احلنث وقع 

الطالق قبيل املوت وإن مل نقل بعود احلنث أو مل تكن يف نكاحه تبينا وقوع الطالق قبيل الفسخ ولتفرض يف الطالق 
  جعي حىت ال نقع يف الدور ونتصور اجلمع بينه وبني الفسخ الر



الصيغة الثالثة أن يقول أن طلقتك فأنت طالق وأن مل أطلقك فأنت طالق وقع يف احلال ألن أن للتعليل معناه أنت 
ه اطلقك ألن مل أطلق وجيوز يف اللغة الفصيحة حذف الالم واستعمال أن فهو إذا كقوله أنت طالق لرضا فالن فإن

  يقع يف احلال ولو سخط وهذا يف حق من يعرف اللغة ومن ال يعرف اللغة فال فرق يف حقه بني إن وأن 

  الفصل الثالث يف التعليق باحلمل والوالدة

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا قال هلا إن كنت حامال فأنت طالق فال يقع يف احلال ألن احلمل ال يعلم بيقني فلو أتت بولد ألقل من ستة 
هر تبينا الوقوع عند اليمني وإن كان ألكثر من أربع سنني تبينا أنه مل يقع وإن كان بني املدتني فإن كان يطؤها فال أش

  يقع وإن امتنع عنها فقوالن 
  أحدمها يقع ألن النسب قد ثبت فيدل على وجود احلمل 

  والثاين ال ألن حلوق النسب يكفي فيه االحتمال وال يقع الطالق باالحتمال 
اختلفوا يف أنه هل حيرم الوطء قبل حتقق احلال فقيل أنه ال حيرم بالشك كمسألة الغراب وقيل إنه حيرم ألن و

  استكشافه ممكن على قرب وعلى هذا جيب االسترباء باحليض ويتفرع عنه ثالثة فروع 
  أحدها أنه هل يكتفي يف احلرة بقرء واحد فيه وجهان

  أحدمها ال كالعدة 
  الغرض جمرد استدالل وقد حصل والثاين نعم ألن 

الثاين إذا استربئها مث وقال مرة أخرى قبل الوطء إن كنت حامال فأنت طالق فالظاهر أنه ال جيب إعادة االسترباء 
  وقيل إنه جيب ألن العدة املاضية ال تؤثر فكذلك هذا 

ب آيسة فهل يكفي سن الثالث إذا خاطب بذلك صغرية وهي يف سن احليض فيستربئها بشهر أو أشهر وإن خاط
  اليأس داللة أو ال بد من االسترباء فيه وجهان 

املسألة الثانية إذا قال إن كنت حائال فأنت طالق فهذه كتلك املسألة ولكن حيث حيكم مث بالوقوع فهاهنا حيكم 
أثر االسترباء  خبالفه ألن الشرط هو عدم احلمل ويزيد هاهنا أن حترمي الوطء هاهنا أقرب ألن األصل احليال وأيضا

مث يف نفي الطالق وهاهنا يف الوقوع وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثالثة أقراء يقع الطالق وفيه نظر ألنه ال يفيد يقني 
الرباءة والشرط ال بد من استيفائة فإنه لو علق على االستيقان مل يقع باالسترباء واملطلق يقتضي احلمل على اليقني 

مد مث قال األصحاب إذا أوقعنا بعد اإلقراء فأتت بولد لدون ستة أشهر تبينا أنه مل يكن وقد مال إليه الشيخ أبو حم
  الطالق واقعا ونقضنا ذلك احلكم قطعا وإن كان وطئها وطئا ميكن اإلحالة عليه ففيه نقض ذلك احلكم وجهان 

طالق طلقة وإن كنا حامال بأنثى املسألة الثالثة يف صيغ التعليق باحلمل فإذا قال فقال إن كنت حامال بذكر فأنت 
فأنت طالق طلقتني فأتت بذكرين وقعت طلقة واحدة ومل نزدوإن أتت بذكر وأنثى وقعت ثالث ألنه حنث باليمني 
وإن قال إن كان محلك ذكرا فطلقه وإن كان أنثى فطلقتني مل يقع شيء أصال فإن لفظه يقتضي حصر اجلنس ولو 

ألن التنكري يف لفظه لتنكري اجلنس وقال الشيخ أبو حممد ال يقع شيء ألنه أتت بذكرين قال القاضي تقع طلقة 
  لتنكري الواحد فال يسمى ذلك ذكرا 

املسألة الرابعة إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فأتت بولدين طلقت باألول وانقضت عدهتا بالثاين فإن قال كلما 



وبه تنقضي العدة اجلديد أنه ال يقع ألنه يصادق أول وقت ولدت ولدا فأنت طالق فهل يقع الطالق بالولد الثاين 
البينونة وللشافعي رضي اهللا عنه نص يف اإلمالء أنه يلحق الثانية وليس له وجه وتكلف القفال توجيهه فقال لو قال 

البينونة  للرجعية أنت طالق مع انقضاء العدة فيتجه قوالن وزعم أنه حيتمل أن يقع مع االنقضاء ال يف العدة وال يف
وشبه ذلك مبا لو قال أنت طالق بني الليل والنهار فال يقع يف الليل وال يف النهار بل يقع يف اآلن الفاصل بينهما 
والطالق من مجلة ما يقع دفعه يف اآلن وال يقع يف زمان وهذا له وجه يف التحقيق إذ فرق بني اآلن وبني الزمان 

منقدح ألن مقتدى اللفظ أن يقع مع الوالدة والوالدة تقارهنا البينونة  الذي ينقسم ولكن يف مسألة الوالدة غري
  والبينونة تضاد الطالق فالصحيح هو القول اجلديد 

ولو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق واحدة وإن ولدت ذكرا فاثنتني فولدت غالما طلقت ثالثا لوجود الصفتني ولو 
  تني فولدت خنثى مل يقع يف احلال إال واحدة ألنه املستيقن قال إن ولدت أنثى فواحدة وإن ولدت ذكرا فاثن

فرع إذا قال وله أربعة نسوة حوامل كلما ولدت واحدة فصوحيباهتا طوالق فولدن على التعاقب والتقارب طلقن 
الدهتا قبل مجيعا أما الرابعة فثالث إذ ولدت قبلها ثالثنسوة وأما الثالثة فثنتان إذ ولد قبلها اثنتان وانقضت عدهتا بو

والدة الرابعة أما الثانية فواحدة إذ طلقت بوالدة األوىل وانقضت عدهتا بوالدهتا نفسها فلم يلحقها طالق بعده وأما 
  األوىل فثالث طلقات ألهنا بقيت يف العدة حىت ولدن مجيع صواحباهتا بعدها 

  الفصل الرابع يف التعليق باحليض

  
  وفيه صور 

  ضة فأنت طالق فال تطلق حىت ينقضي حيض تام إحداها فلو قال إن حضت حي
ولو قال إن حضت فأنت طالق فإذا انقضى يوم وليلة وقع الطالق تبينا يف أول احليض إذ به نتحقق أنه ليس بدم 
فاسد وفيه وجه مشهور ظاهر إنه يقع يف أول احليض ولذلك حيرم الوطء يف أول احليض بناء على الظاهر ولكن 

وقف يف التحرمي وهو بعيد والفرق أظهر إذ الطالق ال يقع إال بيقني والتحرمي يثبت بالظاهر ولو القائل األول قد يت
  قال للحائض إن حضت فأنت طالق مل تطلق إال حبيضة مستأنفة فإنه لإلبتداء إذ ال ابتداء يف دوام احليض 

دخلت فإهنا حتتاج إىل البينة ألن ومهما قالت حضت فالقول قوهلا مع ميينها خبالف ما إذا علق على الدخول فقال 
احليض يعصر االطالع عليه من غريها إذ غايت غريها أن تشاهد الدم وذلك ال يعرف إذا مل تعرف عادهتا وأدوارها 
فعله دم فساد وهو كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فقالت أضمرت فالقول قوهلا لعسر االطالع عليه والظاهر 

جه ويف الوالدة وجهان أمااملودع فإذا ادعى هالكا فيصدق كان السبب خفيا أو جليا وال أنه تصدق يف الزنا وفيه و
  يطالب بالبينة ألنه ائتمنه فلزمه تصديقه خبالف الزوج 

ولو قال إن حضت فضرتك طالق فال تصدق يف حق الضرة إذ ال تصدق إال بيمني وال يتوجه عليها ميني لضرهتا ولو 
تان فقالتا حضنا فصدق إحدامها وكذب األخرى طلقت املكذبة دون املصدقة ألن قال إن حضتما فأنتما طالق

املكذبة ثبت حيضها بقوهلا يف حقها وثبت حيض صاحبتها بتصديق الزوج واملصدقة مل يثبت حيض صاحبتها يف 
  حقها فإن صاحبتها مكذبة وطالق كل واحدة معلق على حيضهما مجيعا فال يكفي حيض واحدة 

بع نسوة إن حضنت فأننت طوالق مث صدقهن طلقن وإن كذهبن فال وإن صدق ثالثا طلقت املكذبة دون ولو قال ألر
  املصدقات وإن كذب اثنتني مل تطلق واحدة ألن حيض الواحدة من املكذبتني مل يثبت يف حق صاحبتها 



لكل واحدة ثالث ولو قال أيتكن حاضت فصواحباهتا طوالق مث قلن حضنا وصدقهن طلقت كل واحدة ثالثا ألن 
صواحب وإن صدق واحدة طلقت كل واحدة من صواحباهتا طلقة واحدة وإن صدق اثنتني طلقت كل واحدة من 

  املصدقتني طلقة طلقة ألنه ليس هلما إال صاحبة واحدة مصدقة 

  الفصل اخلامس يف التعليق باملشيئة

  
اجمللس مل يقع ألن اخلطاب يقتضي جوابا يف فإذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت يف احلال وقع وإن تأخر عن 

احلال وألنه كالتملك للمرأة وينبين على العلتني تردد يف انه لو قال ألجنيب زوجيت طالق إن شئت أنه هل يقتضي 
الفور أو قال إن شاءت زوجيت فهي طالق إذ ال خطاب ولو قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك اختص مشيئتها 

  يئة أبيها لالقتران مبشيئتها فيه خالف باجمللس وهل ختتص مش
ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت مل يقع ألهنا علقت باملشيئة واملشيئة ال تقبل التعليق 

  ولو قال أنت طالق ثالثا إال أن يشاء أبوك واحدة فشاء أبوها واحدة ففيه وجهان 
  ل الطالق أحدمها أنه ال يقع شيء وكأنه استثناء عن أص

  والثاين أنه يقع واحدة ومعناه إال أن يشاء أبوك واحدة فال تطلق ثالثا بل واحدة 
وهذا يف املطلق أما إذا أراد االحتمال الذي فيه اإليقاع يقع وإن قال أردت االحتمال اآلخر يدين وهل يقبل ظاهرا 

  على هذا الوجه فيه وجهان 
كارهة باطنا نفذ الطالق ظاهرا وهليقع باطنا قال القفال يقع ألن ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت وهي 

هذا تعليق بلفظ املشيئة ولو كان باطنا لكان إذا علق مبشيئة زيد مل يصدق زيد يف حقها وقال أبو يعقوب األبيوردي 
ا لو أرادت ال يقع كما لو علقت باحليض وكذبت يف اإلخبار وإليه مال القاضي وهذا اخلالف يشري إىل تردد فيم

  باطنا ومل تنطق ظاهرا 
ولو قال للصبية إن شئت فقال شئت ففيه وجهان من حيث إنه يوجد منها اللفظ ولكن ال اعتماد على إرادهتا 

  الباطنة 
ولو قال ذلك جملنونة مل يقع طالقها بقوهلا شئت قوال واحدا فإنه وإن علق باللفظ فال بد من إعراب عن ضمري 

  على أنه كالصاحي أو اجملنون  صحيح والسكران خيرج
  ولو رجع الزوج قبل مشيئتها مل جيز ألن ظاهره تعليق وإن تومهنا يف ضمنه متليكا 

  الفصل السادس يف التعليق يف مسائل الدور

  
فإذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا مث طلقها مل يقع عند ابن احلداد ألنه لو وقع لوقع الثالث قبله ولو 

قع الثالث قبله ملا وقع هذا ولو مل يقع هذا ملا وقع الثالث قبله ألنه معلق به فيؤدي إثباته إىل نفيه وقال أبو زيد و
يقع املنجز وال يقع املعلق أصال ألنه علق تعليقا حماال ومن أصحابنا من قال يقع يف املدخول هبا الثالث مهما جنز 

عليق إمنا صار حماال بقوله قبله فيلغى قوله قبله ويبقى الباقي فكأنه قال إذا واحدة بالتنجيز واثنتان بالتعليق ألن الت
  طلقتك فأنت طالق ثالثا واملسألة ذات غور وقد ذكرناه يف كتاب غاية الغور يف دراية الدور فليطلب منها 



  ومن صور الدور أن يقول إن طلقتك طلقة أملك هبا الرجعة فأنت طالق قبلها طلقتني 
قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثالثا فإذا وطئ مل يقع وأبو زيد ال يقدر على املخالفة يف هذا وكذلك إن 

  إذ اليمني الدائرة هي الباطل عنده وهاهنا مل توجد اليمني الدائرة 
وكذلك إن قال إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو ظاهرت منك أو راجعتك فأنت طالق قبله ثالثا فعلى تصحيح 

  ور تنحسم هذه التصرفات بالكلية الد

  القسم الثاين من التعليقات يف فروع متفرقة نذكرها أرساال

  
  وهي ثالثة وعشرون 

األول إذا قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال إن دخلت فأنت طالق طلقت يف احلال ألن التعليق بالدخول 
ن احللف ما يتصور فيه منع واستحثاث أما إذا قال حلف يف احلال ولو قال إذا طلعت الشمس مل يكن هذا حلفا أل

إن طلعت الشمس أو إذا دخلت الدار فهل يكون هذا حلفا فيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل صيغة التأقيت ويف 
  األخرى إىل املعىن واتباع املعىن أوىل 

مث كلمها وكلمته مل تطلق ومل  الثاين إذا قال إن بدأتك بالكالم فأنت طالق مث قالت إن بدأتك بالكالم فعبدي حر
  يعتق العبد ألن الزوج خرج عن كونه مبتدئا بقوهلا إن بدأتك فعبدي حر وهي خرجت عن البداية بكالمه 

الثالث إذا قال إن أكلت رمانة وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة تامة طلقت طلقتني ألن النصف 
  لت نصفا فأنت طالق طلقت ثالثا ألن فيها نصفني أيضا موجود يف الواحدة ولو قال كلما أك

الرابع إذا قال إن بشرتين بقدوم زيد فأنت طالق فأخربه أجنيب مث أخربته مل تطلق ألن البشارة هي األوىل وإن قال ان 
نقال بشرمتاين فأنتما طالقتان فبشرتاه على الترتيب طلقت األوىل وإن بشرتاه معا طلقتا وإن بشرت كاذبة مل تطلق وإ

إن أخربتين بأن زيدا قدم فأخربت كاذبة طلقت ألن الكذب خرب ولو قال إن أخربتين بقدومه فهل تطلق بالكذب 
  فيه وجهان واألظهر التسوية 

اخلامس إذا قال يا عمرة فقالت حفصة لبيك فقال أنت طالق مث قال حسبت بأن اجمليبة عمرة قال ابن احلداد ال 
  حقها إال النداء أما حفصة املخاطبة بالطالق فهل تطلق ذكروا وجهني تطلق عمرة ألنه مل يوجد يف 

  أحدمها نعم ألنه قال أنت طالق 
  والثاين ال ألنه مل يقصد خطاب حفصة 

  قال اإلمام لو قال حفصة تطلق ظاهرا وهل تطلق عمرة على وجهني لكان أقرب 
قال السيدللعبد إن مت فإنت حر فمات قال ابن السادس إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق طلقتني ف

احلداد تقع طلقتان وله الرجعة ألنه عتق قبل حصول التحرمي بالطلقتني بل مع الطلقتني ومنهم من خالف ألنه مل 
  يتقدم العتق على الطلقتني بل جرى معه 

لك ينتقل إليه باملوت وينفسخ السابع إذا قال من نكح جارية أبيه إذا مات أيب فأنت طالق فمات مل تطلق ألن امل
النكاح فيقارن الطالق أول وقت االنفساخ فيندفع ومن األصحاب من قال يقع ألن امللك يترتب على املوت 

واالنفساخ على امللك فيقارن الطالق وقت امللك ألنه أيضا مرتب على املوت واألول أغوص ألن وقت الطالق 
ترى قريبه اندفع ملكه بالعتق ال أنه حصل مث انقطع وهو اختيار أيب وامللك والفسخ واحد إذ املختار أن من اش



  إسحاق املروزي 
الثامن إذا قال أنت طالق يوم يقدم فالن فقدم ضحوة طلقت يف احلال على وجه وقيل إنه يتبني وقوع الطالق أول 

 تطلق وقيل تطلق واليوم اليوم وينبين عليه حكم املرياث لو قدم وقت الظهر ومات الزوج ضحوة ولو قدم ليال مل
  كناية عن الوقت 

التاسع لو قال أنت طالق أكثر الطالق وقع الثالث ولو قال أعظم الطالق مل يقع إال واحدة ألنه ال ينىبء عن العدد 
  ولو قال ملء العامل وملء األرض مل تقع إال واحدة ولو قال مثل البيوت الثالثة أو ملء السموات وقع الثالث 

قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثالث وقع الثالث وصلح إشارة لتعريف العدد فإنه كتفسري ولو  العاشر لو
  أشار باألصبع ومل يقل هكذا مل تقع إال واحدة 

احلادي عشر إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدا ومل يدخل فيهواو العطف فهذا هو تعليق ومعناه إن 
  معلقا بالدخولكلمت زيدا صار طالقك 

الثاين عشر إذا قال أربعكن طوالق إال فالنة قال القاضي ال يصح هذا االستثناء ألنه صرح باألربع وأوقع عليهن 
ولو قال أربعكن إال فالنة طوالق قال يصح االستثناء واملسالة حمتملة إذ ليس يلوح الفرق بني عدد املطلقات وبني 

ري ويلزمه أن يقول لو قال لفالن أربعة أعبد إال واحدا يلزمه الثالثة وال شك يف عدد الطلقات وال بني التقدمي والتأخ
أنه لو قال لفالن هؤالء األعبد األربع إال هذا مل يصح االستثناء ألن االستناء يف املعني ال يعتاد ويتأيد بذلك كالم 

  القاضي 
فقال نعم فإن نوى وقع الطالق وإن مل  الثالث عشر إذا قال من يلتمس من غريه أن يطلق زوجته أطلقت زوجتك

  ينو فقوالن
  أحدمها ال ألن قوله نعم ليس فيه لفظ الطالق فكيف يصري صرحيا 

  والثاين أن اخلطاب كاملعاد يف اجلواب 
إما إذا كان يف معرض االستخبار فقوله نعم يف صريح اإلقرار ولو قالت املرأة طالق ده مرا فقال دادم قال 

  شيء ألن هذه اللفظة ال تصلح لإليقاع األصحاب ال يقع 
  وقال القاضي يقع ألن املبتدأ يصري معادا يف اجلواب وهو مذهب أيب يوسف 

ولو قال الدالل ملالك املتاع أبعت فقال نعم مل يصلح هذا أن يكون إجيابا وقال بعت مل يصلح أيضا أن يكون خطابا 
فقال ال قال احملققون هذا كناية يف اإلقرار وقال القاضي  للمشتري فإنه خطاب مع الدالل ولو قيل له ألك زوجة

  هو صريح يف اإلقرار 
  مث إن كان كاذبا مل تطلق زوجته يف الباطن 

الرابع عشر لو قال إن مل تذكري عدد اجلوزات اليت يف البيت فأنت طالق فطريقها أن تذكر كل عدد حيتمل أن 
  آلخريكون فال يزال جيرى على لساهنا الواحد بعد ا

ولو قال إن مل تعرفيين عدد اجلوزات ال يكفيها ذلك فإن التعريف ال حيصل بذلك وقيل إنه يكفيها وهو بعيد ولو 
قال إن مل متيزي نوى ما أكلت عن نوى ما أكلت وقد اختلطت النوى فأنت طالق فسبيلها أن تبدد النوى حبيث ال 

اب وفيه نظر ألنه ال يظهر إطالق التمييز املفرق ولكن إذا يتماس اثنتان فيكون قد حصل التمييز هكذا قاله األصح
  مل يكن له نية اتبعوا جمرد وضع اللغة 

ولو كان يف فيها مترة فقال أنت طالق إن بلعتيها أو قذفتيها أو أمسكتيها فطريقها أن تأكل النصف وتقذف النصف 



  وهذا بني 
ت فطريقها أن تطفر طفرة أو حتمل أو يوضع جبنبها ولو قال وهي على سلم أنت طالق إن مكثت أو صعدت أو نزل

سلم فتنتقل إليه ولو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق فلتأكلها إال حبة ولو حلف على رغيف فلتأكل إال 
  الفتات 

والضابط يف هذا اجلنس أن ننظر إىل العرف واللغة مجيعا فإن تطابقا فذاك وإن اختلفا فميل األصحاب إىل اللفظ 
  ميل اإلمام رمحه اهللا إىل أن اتباع العرف أوىل و

اخلامس عشر إذا شافهته مبا يكره من شتيمة وسب فقال إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد املكافأة أي إن كنت 
كذلك فأنت طالق طلقت يف احلال كانت تلك الصفة موجودة أو مل تكن فإن قصد التعليق فطلب وجود تلك 

إىل العرف فإن أطلق وقد ظهر يف العرف ذكر ذلك للمكافأة احتمل وجهني ألن اللفظ الصفة وعدمها بالرجوع 
بالوضع للتعليق وبالعرف للمكافأة ولعل اتباع اللفظ أوىل فإنه األصل املوضوعوالعرف خيتلف ويضطرب وقد وقع 

ون حتقيق هذه يف الفتاوى أن امرأة قالت لزوجها يا جهود روى فقال إن كنت كذلك فأنت طالق فطلب املفت
  الصيغة 

فقيل إنه حيمل على صفار الوجه وقيل هو ذلة وخساسة وقال اإلمام هذه الصفة ال تتصور يف املسلم فال يقع الطالق 
وهذا فيه نظر ألن اخليال قد يتصور وصفا ال حمالة حىت يصف به املسلم فتارة يصدق وتارة يكذب ووقع أيضا أن 

م حترك حليتك فقد رأيت مثل هذه اللحية كثريا فقال إن رأيت مثل هذه اللحية قال رجل لزوج ابنته يف خماصمته ك
كثريا فابنتك طالق وقد قصد التعليق فقلت ال شك أن اللحية ليست من ذوات األمثال إن نظر إىل شكلها ولوهنا 

واجلاه وذلك مما وعدد شعورها وذلك هو املثل احملقق ولكن ذكر اللحية يف مثل هذا املوضع كناية عن الرجولية 
  يكثر أمثاله فالبحري أن منيل هاهنا إىل العرف ونوقع الطالق وليس يبعد أيضا امليل إىل موجب اللفظ ونفي الطالق 
السادس عشر إذا قال إن مل أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم ومل يطلقها حىت انقضى اليوم قال ابن سريج ال يقع ألنه 

وهذا يرد على قوله إن مل أطلقك فأنت طالق فإنا نتبني عند موته وقوع الطالق  عند حتقق الصفة فات وقت الطالق
  يف آخر العمر والعمر يف هذا املعىن كاليوم إذ فيه يتحقق الطالق والصفة مجيعا وال فرق بني املسألتني 

ى وجه وحكم السابع عشر إذا قال أنت طالق مبكة وأراد التعليق بدخوهلا جاز وإن أطلق محل على التعليق عل
  بالتنجيز على وجه إذ ليس فيه أداة التعليق 

الثامن عشر لو قال إن خالفت أمري فأنت طالق مث قال ال تكلمي زيدا فكلمتقالوا ال يقع ألهنا خالفت النهى دون 
األمر لو قال إن خالفت هنيي مث قال قومي فقعدت قالوا وقع ألن األمر بالشيء هني عن أضداده فكأنه قال ال 

قعدي فقعدت وهذا فاسد إذ ليس األمر بالشيء هنيا عن ضدده فيما خنتاره وإن كان فاليمني ال يبىن عليه بل على ت
  اللغة أو العرف نعم يف املسألة األوىل نظر من حيث العرف 

التاسع عشر إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق مث قال جنزت تلك الطلقة املعلقة مث دخلت الدار ففي الوقوع 
  وجهان حاصله يرجع إىل أن املعلقة هل ميكن تعجيلها بعينها 

العشرون إذا قال أنت طالق إىل حني أو زمان فإذا مضى حلظة طلقت فإن اللحظة حني وزمان ولو قال إذا مضى 
حقب فأنت طالق أو عصر قال األصحاب يقع مبضي حلظة وهذا بعيد وتوقف أبو حنيفة رمحه اهللا يف هذه املسألة 

  ل التوقف ولكن إيقاعه بلحظة ال وجه له وهو حم
ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد قال صاحب التقريب ال يقع غدا لتصرم اليوم وال اليوم لعدم جميء الغد قال 



  اإلمام حيتمل أن يقال إذا جاء الغد تبني وقوع الطالق كما إذا قال إذا مات فالن فأنت طالق قبله 
الشافعي رضي اهللا عنه إذا قال إن قدم فالن فأنت طالق فقدم به ميتا مل تطلق وهذا يلتفت احلادي والعشرون قال 

على أن الصفة إذا حصلت باإلكراه أو مع النسيان فهل حيصل احلنث فيه قوالن واختار القفال أن اليمني باهللا يؤثر 
وجود الصورة وال خالف يف أنه لو فيه النسيان واإلكراه دون الطالق ألن ذلك تعليق هبتك حرمة وهذا يتعلق ب

قصد منعها عن املخالفة وعلق على فعلها فنسيت ال تطلق وإن أكرهت فيحتمل اخلالف ألهنا خمتارة وأما مسألة 
  القدوم على كل حال فهو كما قال الشافعي رضي اللهعنه ألن املوت ينايف القدوم 

ق ولو رأته يف ماء حيكي لونه وقع وإن رأته يف املرآة ففيه ولو قال إن رأيت فالنا فأنت طالق فرأته ميتا وقع الطال
احتمال ولو قال ذلك المرأته العمياء فالظاهر أهنا ال تطلق مبجالسته ولو قال إن مسسته طلقت مبسه حيا وميتا وال 

بأمنلته  تطلق باملس على حائل وال مبس الشعر والظفر وإذا علق بالضرب مل حينث بضربه ميتا وال حينث بضرب احلي
حيث ال إيالم فيه أصال ولو قال إن قذفت فالنا حنث بقذفه ميتا ولو قال إن قذفت يف املسجد معناه كون القاذف 

  يف املسجد ولو قال إن قتلت يف املسجد فمعناه كون املقتول يف املسجد 
ذهول قال األصحاب الثاين والعشرون إذا قال إن كلمت فالنا فأنت طالق فكلمته ولكن مل يسمع لعارض لغط و

طلقت ولو كان املكلم أصم فلم يسمع ففيه وجهان وال خالف انه لو كلمته هبمس حبيث ال يسمع ال يكون كالما 
  نعم لو كان وجهها إىل املتكلم وعلم أهنا تكلمه وكان حبيث لو فرضت اإلصاحة لسمعها فينبغي أن يقع الطالق 

ع مبثله مل حينث فلو محل الريح الصوت فالظاهر أنه ال حينث ولو ولو كلمته على مسافة بعيدة ال حيصل االستما
  كلمته يف جنوهنا فذلك كالنسيان واإلكراه 

الثالث والعشرون إذا قال إذا رأيت اهلالل فأنت طالق طلقت برؤية غريها ولو فسر بالعيان فهل يقبل ظاهرا فيه 
ه العلم أما يف الفارسية فال وفيه نظر إذ يقال بالفارسية رأينا وجهان قال القفال هذا يف اللغة العربية إذ الرؤية يراد ب

  اهلالل ببلدة كذا وال يراد به العيان 
ولنقتصر على هذه الفروع فإن هذا اجلنس ال يتناهى إمنا ذكرنا هذا القدر ليحصل التنبيه حبسن التصرف يف حتقيق 

  الصفات واهللا أعلمكتاب الرجعة وفيه بابان
  كتاب الرجعة 

  
  لباب األول يف أركان الرجعة وأحكامها وفيه فصالنا

  الفصل األول يف األركان

  
  وهي ثالثة 

  املرجتع واملرأة والصيغة 
  األول املرجتع وال يشترط فيه إال أهلية االستحالل والعقد كما يف أهلية النكاح وقد سبق 

يكن بعوض ومل يستوف عدد الطالق ثبتت الركن الثاين الصيغة فنقول كل منطلق زوجته طالقا مستعقبا للعدة ومل 
وبنص قول النيب صلى اهللا عليه وسلم مره فلرياجعها يف } وبعولتهن أحق بردهن { له الرجعة بنص قوله تعاىل 

  حديث ابن عمر وبإمجاع األمة



  وصريح صيغة الرجعة باالتفاق ثالثة قوله رجعت وراجعت وارجتعت وترددوا يف ثالثة ألفاظ 
فمنهم من قال هو صريح لورود القرآن } وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك { دت أخذا من قوله تعاىل أحدها قوله رد

  به ومنهم من قال ال ألنه ال يتكرر 
مث إذا جعلناه صرحيا فالظاهر أنه ال بد من صلة وهو أن يقول رددهتا إيل أو إىل النكاح ألنه من غري صلة يشعر بالرد 

  عت وارجتعت فال حيتاج إىل الصلة وكذلك قوله رجعت ألنه يستعمل الزما ومتعديا املضاد للقبول وأما قوله راج
  الثاين لفظ اإلمساك وفيه ثالثة أوجه 

  } فأمسكوهن { أحدها أنه صريح لقوله تعاىل 
  والثاين أنه كناية ألنه ال يتكرر 

  والثالث أنه ليس بكناية أيضا ألنه يشعر باالستصحاب ال باالستدراك
  ظ التزويج واإلنكاح وفيه ثالثة أوجه الثالث لف

  
  والثاين ال ألنه مل يرد القرآن به يف الرجعة وهو مأخذ الصريح فهو كناية 

  والثالث أنه ليس بكناية أيضا ألنه ال يشعر به 
فإن قيل وهل تنحصر صرائح الرجعة بالتعبد كالطالق والنكاح أم ال تنحصر حىت حتصل مبا يدل على املقصود 

عت التحرمي العارض بالطالق وأعدت احلل الكامل وما جيري جمراه قلنا حكم العراقيون باالحنصار وزعموا كقوله رف
أن اخلالف يف لفظ اإلمساك والرد كاخلالف يف لفظ املفاداة يف الطالق واخلالف يف لفظالتزويج من حيث األوىل 

ته من غري نية الطالق فال حتصل الرجعة أيضا وإال فإذا كان الطالق ال يقع بقوله قطعت النكاح ورفعته واستأصل
بقوله رفعت التحرمي بل أوىل ألن الرجعة اجتالب حل فهو بالتعبد أحرى وميل الشيخ أيب علي إىل أنه ال تنحصر 
صرائحه خبالف الطالق ووجه أن الرجعة حكم ينىبء عنه لفظ من حيث اللسان فيقوم مقامه ما يؤدي معناه وأما 

فأحكامهما غريبة ليس يف اللغة ما يدل عليهما ألن للشرع فيه موضوعات غريبة فال تؤخذ النكاح والطالق 
  صرائحهما إال من الشرع 

فإن قيل هل تتطرق الكناية إىل الرجعة قلنا الصحيح اجلديد أن اإلشهاد ال يشترط يف الرجعة وأن الزوج يستقل به 
إلشهاد فالشاهد ال يطلع على النية فيحتمل أن يقال ال بد من فتتطرق إليه الكناية خبالف النكاح وإن قلنا يشترط ا

  الصريح وحيتمل خالفه أيضا ألن القرينة قد تفهم 
  فرع فإن قال مهما طلقتك فقد راجعتك فطلقها مل حتصل الرجعة 

ان ولو قال مهما راجعتك فقد طلقتك فراجعها حصل الطالق ألن الرجعة يف حكم اخليار فال تقبل التعليق وإن ك
  يستقل به 

واعلم أن الفعل ال يقوم مقام اللفظ يف الرجعة عند الشافعي رضي اهللا عنه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حتصل الرجعة 
  بالوطء وباللمس وبالنظر إىل الفرج بالشهوة وقاملالك رمحه اهللا إن قصد بالوطء الرجعة حصل وإال فال 

  أن تكون معتدة وأن تكون حمال لالستحالل  الركن الثالث احملل وهي املرأة وشرطها أمران
الشرط األول أن ال حترم بردهتا فإذا ارتدت فراجعها مث عادت إىل اإلسالم فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال 
بد من استئناف الرجعة ألن املقصود احلل واحملل غري قابل وقال املزين رمحه اهللا نتبني بعودها صحة الرجعة إذ نتبني 

بقاء النكاح ويشهد ملذهبه أن الظاهر أن إحرامها وإحرامه ال مينع الرجعة خبالف ابتداء النكاح إال أن نقول به 



  اإلحرام عارض منتظر الزوال كالصوم واحليض خبالف الردة 
الشرط الثاين بقاء العدة ومهما انقضت العدة قبل الرجعة انقطعت وإذا رأينا اخللوةموجبة للعدة على املذهب 

ضعيف ثبتت الرجعة يف عدهتا وفيه وجه ضعيف أنه ال تثبت نعم إذا أثبتنا العدة باإلتيان يف غري املأتى ففي الرجعة ال
  وجهان ألن إجياب العدة به نوع تغليظ 

  مث انقضاء العدة خيتلف باختالف أنواع العدة وهي ثالثة

  
إن كانت الصورة والتخطيط قد ظهر عليه فإن األول احلمل وتنقضي العدة بوضع الولد حيا وميتا وناقصا وكامال 

كان قطعة حلم ففي انقضاء العدة به قوالن والقول قول املرأة إذا ادعت الوضع على أظهر الوجهني وقال أبو 
إسحاق املروزي يلزمها البينة ألن القوابل يشهدن الوالدة ورمبا صدقها يف إجهاض السقط الناقص إذ القوابل ال 

  يشهدن 
ا صدقناها فإمنا نصدق يف مظنة اإلمكان وإن كان الولد الكامل بعد ستة أشهر من وقت إمكان الوطء مث حنن إذ

وإمكان الصورة بعد مائتة وعشرين يوما وإمكان قطعة حلم بعد مثانني يوما وذلك ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه 
يوما علقة وأربعون يوما مضغة مث يبعث إليه  وسلم أنه قال بدأ خلق أحدكم يف بطن أمه أربعون يوما نطفة وأربعون
  ملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه ويكتب أشقي هو أم سعيد

النوع الثاين العدة باألشهر وذلك ال يتصور فيه نزاع فإن فرض النزاع فريجع إىل وقت الطالق ويكون القول فيه 
  قول الرجل 

مدة تصدق فيها اثنان وثالثون يوما وساعتان ألنا نقدر كأن مل يبق  النوع الثالث احليض فإن طلقها يف الطهر فأقل
من الطهر إال ساعة فيحصل قرء بتلك الساعة وإن قلنا جمرد اإلنتقال قرء فال تعترب هذه الساعة ونقدر اقتران 

ان وليلتان الطالق بآخر جزء من الطهر وأما ثالثون يوما فلطهرين آخرين ألن أقل مدة الطهر مخسة عشر يوما ويوم
  حبيضتني والساعة الثانية للشروع يف احليض حىت نتبني متام القرء ال من نفس العدة 

وإن طلقها يف احليض مل حتسب بقية احليض فلنقدر أنه وقع يف آخر جزء فأقل ما حتتاج إليه ثالثة أطهار وهي مخسة 
سبق ومجلته سبعة وأربعون يوما وحلظتان وأربعون يوما وحيضتان وهي يف يومني وليلتني وال بد من ساعتني كما 

وإن طلقها وهي صبية مل حتض بعد وادعت احليض فأقل مدهتا اثنان وثالثون يوما وحلظتان إال إذا قلنا إن القرء هو 
  طهر حمتوحش بدمني فتكون أقل مدهتا مثانية وأربعون يوما وحلظتني إذ ال بد من ثالث حيض وثالثة أطهار 

ة العادة أو املستقيمة على األقل فإن كانت هلا عادة مستقيمة علىغري األقل فهل تصدق فيما هذا كله يف املضطرب
  ينقص من عادهتا فيه وجهان والظاهر أنه يقبل ألن تغري العادة ممكن وهي مؤمتنة على ما يف رمحها 

  فرع

  
ي قرء واحد فله الرجعة إىل متام إذا وطئها قبل الرجعة لزمها استئناف عدة وتندرج بقية العدة حتته فإن كان قد بق

ذلك القرء وإن أحبلها بالوطء ففي اندراج بقية العدة حتت عدة احلمل خالف فإذا ادرجنا امتدت الرجعة إىل وضع 



احلمل وإن مل تندرج شرعت يف عدة احلمل إذ مل يقبل ذلك تأخريا فإذا وضعت احلمل شرعت يف عدة الرجعة ببقية 
  ة وهل تثبت يف مدة احلمل فيه وجهان األقراء وتثبت فيه الرجع

  الفصل الثاين يف أحكام الرجعية

  
وهي مترددة بني املنكوحة والبائنة ألن الطالق أوجب خلال يف امللك ومل يوجب زواله فالختالله قلنا إنه حيرم وطؤها 

ذا وطئها مث عادت إىل وقال الشافعي رضي اهللا عنه يلزما املهر بالوطء راجعها أو مل يراجعها ونص يف املرتدة إ
  اإلسالم أنه ال مهر 

فقيل قوالن بالنقل والتخريج والفرق مشكل وغايته أن الرجعة يف حكم ابتداء أو استدراك وعودها إىل اإلسالم 
  يعيد احلل السابق وليس يف حكم االبتداء 

حاب خبالف يف وعلى والصحيح أنه ال جيب احلد وإن وجب املهر ألن امللك بالكلية مل يزل وشبب بعض األص
اجلملة حيرم الوطء وقطع الشافعي رضي اهللا عنه بوجوب املهر يدل على اختالل أصل امللك إن مل يدل على زواله 

ويدل على بقاء أصل امللك صحة الطالق وصحة اخللع والظهار واإليالء واللعان وجريان املرياث ولزوم النفقة ويف 
  اخللع قول قدمي أنه ال يصح 

زوجايت طوالق اندرجت الرجعية حتته وطلقت على األصح ألهنا زوجه يف مخس آي من كتاب اهللا تعاىل هذا  ولو قال
  لفظ الشافعي رضي اهللا عنه وأراد به آياة اإليالء والظهار وغريمها

ال وال خالف يف لو أنه اشترى زوجته الرجعية لزمه االسترباء ألهنا كانت حمرمة وإن استربئها يف صلب النكاح ف
استرباء على األظهر وقيل إنه جيب لتبدل جهة احلل وقد قال بعض األصحاب تردد قول الشافعي رضي اهللا عنه يف 

اخللع يدل على اختالف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف أن امللك زائل أم ال وقول بعض األصحاب إنه إن راجع 
  لك موقوف فتحصل يف زوال امللك ثالثة أقوالبعد الوطء فال مهر وإن مل يراجع جيب املهر يدل على أن امل

  الباب الثاين يف النزاع
  

  وله صور مخس 
األوىل أن يتفقا على انقضاء العدة يوم اجلمعة لكن الزوج قال راجعت يوم اخلميس وقالت بل يوم السبت ففيه 

  ثالثة أوجه 
ألهنما إذا اتفقا على الطالق وانقضاء  أحدها وهو الذي ذكره املراوزة من عند آخرهم وهو القياس أن القول قوهلا

  العدة فاألصل انقطاع النكاح والزوج يريد دفعه بدعوى الرجعة فعليه اإلثبات 
والوجه الثاين ذكره العراقيون أن القول قوله ألن األصل بقاء النكاح والرجعة إىل الزوج وليس هلا قول إال يف 

عد يوم اخلميس إذ الرجعة تقطع العدة وحيققه أن الزوج لو ادعى انقضاء صورة األقراء والزوج ينكر بقاء العدة ب
  الوطء يف مدة العنة يصدق مع أن األصل عدمه لتقرير النكاح فهذا أوىل 

والثالث ذكره صاحب التقريب أن املصدق هو السابق إىل الدعوى فإذا سبقت بدعوى اإلنقضاء االنقضاء فقد 
بدعواه من غري بينة وكذلك إذا سبق الزوج فعلى هذا إن تساوقا رجع حكم الشرع بقوهلا بالتحرمي فال يرتفع 

  الوجهني ألنه زال املرجح له 



  الصورة الثانية أال يقع التعرض لوقت العدة والرجعة ولكن اتفقا على جريان األمرين واختلفا يف التقدم ففيه وجهان 
  أحدمها أنه املصدق ألن األصل بقاء النكاح

  قة ألهنا مؤمتنة على ما يف رمحها عاجزة عن اإلشهاد والزوج على قادر على اإلشهاد على الرجعة والثاين أهنا املصد
الصورة الثالثة أن يقع الوفاق على أن الرجعة جرت يوم اجلمعة ولكن قالت كانت العدة قد انقضت يوم اخلميس 

  وقال الزوج بل يوم السبت فهذا كصورة األوىل فترجع الوجوه الثالثة 
رة الرابعة أن يقع الوفاق من وقت انقضاء العدة ويدعى الزوج رجعة قبلها وأنكرت أصل الرجعة قال صاحب الصو

التقريب هي املصدقة بال خالف واألظهر جريان األوجه إذ مل تفارق هذه الصورة ما قبلها إال أهنا أنكرت لفظ 
  الرجعة وهناك إمنا أقرت بلفظ الرجعة ال حبقيقة الرجعة 

خلامسة النزاع مع قيام العدة فإذا قال راجعتك أمس فأنكرت فالقول قوله ألنه قادر على اإلنشاء فيقبل الصورة ا
قوله كقول الوكيل قبل العزل وقيل األصل عدم الرجعة فالقول قوهلا فإن أراد اإلنشاء فلينشأ والصحيح أن إخباره 

عي رضي اهللا عنه قال إن من أقر بالطالق كاذبا مل ال جيعل إنشاء وحكي عن القفال إنه إنشاء وهو بعيد ألن الشاف
  يكن إن شاء 

فرع إذا أنكرت الرجعة مث أقرت قال الشافعي رضي اهللا عنه مل متنع عنه فهو كمن أقر حبق بعد اجلحود وهذا فيه 
  إشكال ألهنا أقرت بالتحرمي على نفسها مث رجعت 

الفرق أن الرجعة تصح دوهنافلعلها أنكرت إذ مل  ولو أقرت بتحرمي رضاع أو نسب مل متكن من الرجوع ولكن
تعرف وال تقر بالرضاع والنسب وهو إثبات إال على بصرية نعم من قال ما أتلف فالن مايل مث رجع إىل الدعوى مل 
ميكن ألنه أقر على نفسه وهاهنا جحدت حق الزوج فإذا توافقا مل يبطل حق الزوج ولو قالت ما رضيت يف النكاح 

هذا حمتمل ألهنا حتقق رضا نفسها ولذلك حتلف على البت ولكنها جحدت حق الزوج فاألظهر أنه يغلب مث رجعت ف
  جانب الزوج ومتكن املرأة من الرجوع

  كتاب اإليالء 
  

  وفيه بابان 
  أحدمها يف أركانه 
  والثاين يف أحكامه

  الباب األول يف أركانه
  

هذا طالقا يف اجلاهلية مث غري الشرع حكمه وقضى بأن الزوج وصورته أن يقول لزوجته واهللا ال أجامعك ولقد كان 
  بعد مضي أربعة أشهر جيرب على الوطء أو الطالق 

واإليالء يف اللغة مشتق من األلية وهي احللف ولكن عرف الشرع خصصه باليمني املعقود على اإلمتناع من وطء 
  املنكوحة 

  واملدة احمللوف فيها وأركانه أربعة احلالف واحمللوف به واحمللوف عليه 

  الركن األول احلالف



  
وهو كل زوج يتصور منه اجلماع فقولنا زوج يشمل أصناف األزواج من املسلم والكافر واحلر والعبد وأبو حنيفة 

  رمحه اهللا وإن خالف يف ظهار الذمي فقد وافق يف صحة إيالء الذمي 
  إجياب الكفارة  مث إذا رفع الذمي إلينا حكمنا عليه حبكم اإلسالم حىت يف

وخيرج عن الضابط قول الرجل ألجنبية واهللا ال أجامعك أبدا فإنه إذا نكحها مل يكنمؤليا وإن كان الضرار حاصال 
ولكن اإليالء كان طالقا وتصرفا يف النكاح فغري حكمه دون أصله فال يصح من األجنيب وليس كل ضرر يدفع 

ية وقد ذكر صاحب التقريب وجها غريبا أن هذا إيالء وال يتجه إال وإمنا املدفوع إضرار من الزوج يف حالة الزوج
  على قول غريب حكاه أيضا يف تعليق الطالق بامللك على موافقة أيب حنيفة رمحه اهللا وهو غري صحيح 

  وأما اإليالء عن الرجعية فصحيح وإمنا يفيد إذا راجعها ألن العائد هو حل النكاح األول فهي يف حكم الزوجات 
ما قولنا يتصور منه اجلماع فيدخل فيه املريض املدنف واخلصي واجملبوب بعض ذكره فيصح إيالء مجيعهم إلمكان وأ

الوطء منهم على حال فأما الذي جب متام ذكره فقد اختلف فيه النصوص ولألصحاب فيه طرق ومنهم من قال 
ار بالعجز كما يف املريض ومنهم من قطع قوالن ووجه صحته أنه إضرار باللسان فيمكنه الفيئة باللسان واإلعتذ

  بالبطالن وقال القوالن فيه إذا حلف مث جب
ومنهم من قطع القول بأنه وإن جب بعد احللف أنه يبطل اإليالء ألنه أيضا حصل اليأس من احلنث فهو كما لو قال 

  إن وطئتك فعبدي حر فمات العبد فإنه يبطل اإليالء حلصول اليأس 
  والقرناء كإيالء اجملبوب فيخرج على اخلالف مث إيالء الرتقاء 

  الركن الثاين احمللوف به

  
  والنظر فيه يف ستة أقسام 

  القسم األول احللف باهللا أو بصفة من صفاته وهي األصل وفيه مسألتان 
ويف القدمي إحدامها أنه لو وطىء هل يلزمه كفارة اليمني اجلديد وهو القياس أنه يلزمه النه حنث يف ميني باهللا تعاىل 

قوالن ووجهه أن اإليالء كان طالق اجلاهلية فغريه الشرع وجعله موجبا للطالق بعد مدة فكان حكمه بضرب املدة 
فإن هذا ال يشعر } أشهر فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم { وإجياب الطالق بدل عن الكفارة ويشهد له قوله تعاىل 

الرمحة نعم لو حلف على أن ال يطأها ثالثة أشهر تلزمه كفارة اليمني بلزوم الكفارة بل يشعر بأنه يوجب املغفرة و
  إذا حنث ألن هذا ليس بإيالء وقيل بطرد القول القدمي فيه أيضا وهو بعيد 

املسألة الثانية أن صحة اإليالء هل ختتص باليمني باهللا تعاىل أم يصح بالتزام العبادات وتعليق الطالق وغريه اجلديد 
نه منوط باإلضرار واإلضرار النقطاع رجاء املرأة ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج وكما أن أنه ال خيتص أل

خوف الكفارة مينع فكذلك خوف هذه اللوازم وتوجيه القدمي أن اإليالء مأخوذ من عادةالعرب وهي اليمني باهللا 
  القول أصال  تعاىل عندهم فال ينبغي أن يتصرف فيه باملعىن وال تفريع بعد هذا على هذا

فرع لو كرر اإليالء بعد ختلل فصل وقال أردت التأكيد قبل على أحد الوجهني ألنه إخبار فأشبه اإلقرار دون 
  اإلنشاء وكذا يف تعليق الطالق خالف مرتب وأوىل بأن ال يقبل ألنه باإلنشاء أشبه 

صوم أو صالة أو عتق رقبة أو تصدق مبال  القسم الثاين يف احللف بالتزام العبادات فإذا قال إذا جامعتك فلله علي



فهو مؤل فإذا حنث ففيما يلزمه األقوال املعروفة يف ميني الغضب واللحجاج نعم لو قال إن وطئتك فلله علي صوم 
  هذا الشهر مل يصح اإليالء ألن املطالبة تتوجه بعد انقضاء الشهر واحنالل اليمني 

  القسم الثالث احللف بالعتق وفيه مسائل 
ألوىل إذا قال إن جامعتك فعبدي حر فمات العبد أو باعه أو أعتقه احنل اإليالء بعد انعقاده ألنه خرج عن التعرض ا

اللتزام شيء بالوطء ولو قال إن جامعتك فعبدي حر قبله بشهر صار مؤليا ولكن حتسب مدة اإليالء بعد مضي 
األول مل يلزمه شيء فإن العتق ال ميكن تقدميه على شهر فتكون املطالبة يف الشهر السادس إذ لو وطىء يف الشهر 

اللفظ فبعد متام الشهر يتعرض لاللتزام فلو باع العبد يف منتصف اخلامس طولب فيالسادس ألنه لو وطىء لتبني 
بطالن البيع وتقدم العتق عليه ولو تركت املطالبة حىت انقضى من وقت البيع شهر كامل سقطت املطالبة إذ سقط 

  لتزام التعرض ا
الثانية إذا قال إن وطئتك فعبد حر عن ظهاري وكان قد ظاهر صار مؤليا وعند الوطء يعتق العبد عن الظهار 
ويكون اإللتزام اجلديد يف اإليالء تعيني العبد وتعجيل العتق فإن ذلك مل يوجبه الظهار وفيه وجه أنه يعتق وال 

ى به حق الظهار وطردوا هذا فيما لو قال إن دخلت الدار ينصرف إىل الظهار ألنه يتأدى به حق احلنث فال يتأد
  فأنت حر عن ظهاري وهو بعيد فإن التعليق ليس فيه إال إضافة العتق إىل الزمان فهو كالتنجييز 

أما إذا مل يكن قد ظاهر فال يكون مؤليا بينه وبني اهللا تعاىل ولو وطىء مل يعتق عبده ألنه قال أنت حر عن ظهاري 
  لكن يف الظاهر جيعل مقرا بالظهار ويعتق عبده عند الوطء وجيعل مؤليا لذلك وال ظهار و

الثالثة إذا قال إن جامعتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظهرت فهذا تعليق لعتق العبد بصفتني بالوطء والظهار 
نه قدم تعليقه وحكمه أنه لو وطىء أوال مل يعتق ولكن يتعرض للزوم لو ظاهر فيعتق العبد ال على جهة الظهار أل

على الظهار فال ينصرف إليه مث قالوا ال يصري مؤليا يف احلال ولكن لو ظاهر أوال صار مؤليا ألنه صار العتق متعلقا 
بالوطء مث قالوا إنه يعتق ال من جهة الظهار وهذا فيه نظر ألنه إذا مل ينصرف إىل الظهار فينبغي أن ال يعتق كما إذا 

يكن قد ظاهر فإنه ال يعتق باطنا كما ذكرناه مث إذا مل يعتق ال يصري مؤليا ألنه ال التزام قال أنت حر عن ظهاري ومل 
إال أن يقال يلغى قوله عن ظهاري ألنه جعل العتق حماال وبقي قوله أنت حر فهذا له احتمال ولكن فياملسألتني مجيعا 

  أعين يف التعليق ويف قوله أنت حر عن ظهاري إذا مل يكن قد ظاهر 
رابعة إذا قال إن جامعتك فلله علي أن أعتق هذا العبد عن ظهاري فكونه مؤليا يبين على أن العبد هل يتعني بالنذر ال

  ويعتق بعتق سبق لزومه فيه خالف سيأيت يف النذور 
  القسم الرابع يف احللف بالطالق وفيه مسائل 

مث يطالب بالفيئة أو تنجيز الطالق ويقال له يف  إحداها أنه لو قال إن وطئتك فأنت طالق ثالثا فهو مؤل على اجلديد
الفيئة عليك تغييب احلشفة والنزع يف احلال متصال بالتغييب من غري مكث فإنه يقع به الثالث وحترم ويقع النزع يف 
حال التحرمي ولكنه كاخلروج من املعصية فال بأس به وقال ابن خريان حيرم الوطء إذ وصل النزع غري ممكن ويتجه 

هبه أيضا فإن النزع أيضا نوع مماسة واخلروج عن امللك املغصوب جائز للضرورة ولكن تعريض النفس ملثل ذلك مذ
  باالختيار غري جائز 

فرع لو قال لغري املدخول هبا إن وطئتك فأنت طالق فهو مؤل فإن وطئها وقع الطالق رجعيا وإن كان الطالق 
  والطالق مبني فقد اجتمعا فغلب جانب تقرير النكاح  مقارنا للوطء غري متأخر عنه ألن الوطء مقرر

الثاينة إذا قال إن وطئتك فضرتك طالق فهو مؤل فإن أبان الضرة انقطع اإليالء لزوال اإللتزام فإن جدد نكاحها 



وال وقلنا بعود احلنث عاد اإليالء فتبىن املدة على ما مضى من املدة قبل الطالق وما ختلل يف مدة اإلبانة ال حيسب 
  تستأنف املدة خبالف الردة والرجعة إذا طرءا كما سيأيت 

الثالثة إذا قال إن وطئت إحداكما فاألخرى طالق فهو مؤل قال ابن احلداد إذا مضت املدة وجاءتا إىل القاضي 
يان وإن طالبتني طلق القاضي إحدامها على اإلهبام مث إن كانالزوج قد نوى إحدامها نزل على املنوية وعلى الزوج الب

كان قد أهبم بقي مبهما ووجب على الزوج التعيني فلو قال قبل التعيني راجعت اليت صادفها الطالق ففي صحة 
الرجعة مع اإلهبام وجهان واألصح أهنا إذا مل تقبل التعليق فال تقبل اإلهبام قال القفال غلط ابن احلداد ألن الدعوى 

كرجلني قاال عند القاضي ألحدنا على فالن ألف فإنه ال يسمع لكن  ال تصح مبهما ومها معترفتان باإلشكال ومها
  يتجه البن احلداد أن الضرار قد حتقق هبما وال بد من الرفع عنهما 
  القسم اخلامس يف اليمني اليت تقرب الوطء من اإللتزام وفيه صيغ 

مع مجيعهن فال تتعلق كفارة بوطء واحدة األوىل إذا آىل عن نسوة فقال واهللا ال أجامعكن فإمنا تلزمه الكفارة إذا جا
ولكن يتعلق به القرب من احلنث بوطء الباقيات فاجلديد أنه ال يصري مؤليا حىت يطأ ثالثا منهن فيصري مؤليا يف حق 
الرابعة إذ تتوقف الكفارة على وطئها والقول القدمي أنه مؤل ألن القرب من اللزوم حمذور كأصل اللزوم فعلى هذا 

احدة سقط إيالؤها دون البواقي وكذلك لو طلق واحدة أما إذا ماتت واحدة سقط إيالء الكل إذ لو وطىء و
  حصل اليأس عن مجاع مجيعهن وبه يقع احلنث 

الصيغة الثاينة أن يقول واهللا ال أجامع كل واحدة منكن فهذا إيالء إذ يتعلق احلنث بكل واحدة ولو قال ال أجامع 
   واحدة منكن فله ثالثة أحوال

إحداها أن يريد به لزوم الكفارة بواحدة أي واحدة كانت على العموم فهو مؤل إذ ما من واحدة يطؤها إال وتلزمه 
  الكفارة ولكن إذا وطىء واحدة انقطع إيالء الباقيات إذاليمني ال يتناول إال واحدة 

ينها وعلي بياهنا انعقد اإليالء كذلك الثانية أن يقول أردت واحدة معينة مبهمة وعلي تعيينها او قال نويت واحدة بع
ويطالب بالبيان أو التعيني وقال الشيخ أبو علي ال إيالء ألن كل واحدة ترجو أن ال تكون هي املرادة أو املعينة 

باإليالء فكيف يساوي هذا اليأس احملقق يف معينة وهذا متجه إن اعترفت باإلشكال فإن ادعت أنه عناها وجب عليه 
  الة اجلواب ال حم

مث إذا مل يكن قد عني فعني فتحسب املدة من وقت التعيني أو من وقت اليمني فيه خالف ينبين على أن الطالق املبهم 
  مىت وقع كما ذكرناه يف الطالق 

  احلالة الثالثة أن يطلق هذه الصيغة فعلى أي املعنيني حيمل فيه وجهان لتعارض اإلحتمالني 
 أجامعك يف السنة إال مرة واحدة فالوطء يقربه من احلنث فيكون مؤليا على القدمي الصيغة الثالثة إذا قال واهللا ال

دون اجلديد وعلى اجلديد إذا وطئها صار مؤليا فينظر إىل بقية املدة من السنة فإن كانت دون أربعة أشهر فليس 
مرة أو ألف مرة فحكمه حكم  مبؤل وإن زاد صار مؤليا من وقت الوطء ولو قال واهللا ال أجامعك يف السنة إال مائة

  املرة الواحدة ال ختتلف بالكثرة والقلة 
الصيغة الرابعة إذا قال إن جامعتك مرة فواهللا ال أجامعك بعدها فهذا تعليق ميني بالوطء فمنهم من قطع بأنه ليس 

  ألن يصري حالفا يف احلال حىت يطأها مرة ومنهم من خرج على القولني ألن الوطء يعرضه ٧مؤليا ألنه ليس حبالف 
ولو قال إن وطئتك فأنت طالق إن دخلت الدار قال القاضي هو مؤل قطعا ألن الوطء يصري مانعا هلا عن الدخول 

  ومنهم من خرج على القولني إذ ال فرق بني املسألتني 



الف واالوجه أن فرع إذا قال إن وطئتك فواهللا ال أطؤك فغيب احلشفة مث عاد إىل اإليالج ثانيا ففي لزوم الكفارة خ
الوطء يتناول مجيع اإليالجات فال حينث بالوطأة األوىل ويلتفت إىل خالف يف وجوب املهر إذا كان املعلق به ثالث 

  طلقات 
  القسم السادس يف شروط لفظ اإليالء وفيه مسائل 

شركتك معها مل يصر مؤليا األوىل أن الكناية ال تتطرق إىل لفظ اليمني من اإليالء فلو آىل عن امرأة مث قال ألخرى أ
ألن عماد اإليالء ذكر اسم اهللا تعاىل ويف مثله من الظهار خالف مبين على أن املغلب فيه اليمني أو الطالق وال 

خالف يف جواز اإلشراك يف نفس الطالق وأما إذا قال إن دخلت الدار فانت طالق مث قال لغريها أشركتك معها 
  ا يف نفسها ال بدخول األوىل ففي ذلك خالف وأراد تعليق طالق الثانية بدخوهل

ولو قال أنت علي حرام ونوى اإليالء فالظاهر أنه ال ينعقد كلفظ اإلشراك والثانية أنه ينعقد ألن هذا اللفظ ورد يف 
  القرآن إلجياب الكفارة 

 أجامعك إن شئت فقالت الثانية يف تعليق اإليالء وهو صحيح كقوله إن دخلت الدار فواهللا ال أطؤك ولوقال واهللا ال
  شئت صار مؤليا وهل ختتص املشيئة باجمللس فيه وجهان 

  أحدمها نعم كما يف الطالق 
  والثاين ال كما يف التعليق بالدخول 

وقال مالك رمحه اهللا إذا علق مبشيئتها مل يكن مؤليا ألهنا اليت أضرت بنفسها إال أن الشافعي رضي اهللا عنه ليس 
تركت املطالبة بعد انقضاء املدة فلها العود إىل املطالبة ألهنا تترك علي توقع فلذلك تشاء على  يعترب ذلك فإهنا لو

  توقع أن الزوج خيالف مشيئتها ويطؤها 
الثالثة أنه ال يتشرط اقتران الغضب باإليالء عندنا وقال مالك رمحه اهللا ال يكون مؤليا إال يف حالة الغضب وهو بعيد 

  حال إذ الضرار حاصل بكل 

  الركن الثالث يف املدة احمللوف عليها

  
واملطلق منه قوله ال اجامعك واملقيد قوله ال أجامعك سنة فإن حلف على أربعة أشهر فما دونه ال يكون مؤليا ألنه 

قاصر عن املدة الشرعية ولو حلف على مخسة أشهر فهو مؤل ويطالب يف الشهر اخلامس ولو حلف على أربعة 
ؤل على معىن أنه يأمث ولكن ال تظهر فائدته يف املطالبة ولو حلف على أربعة أشهر فلما كان يف أشهر وحلظة فهو م

  الشهر الرابع حلف على أربعة أخرى ومل يزل كذلك يفعل أبدا فليس مؤليا وإن كان الضرار حاصال 
ىت استوىف مدة طويلة ولو قال دفعة ال أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فواهللا ال أجامعك أربعة أشهر وهكذا ح

فالصحيح أنه ليس مبؤل ألنه إذا انقضى أربعة أشهر فكيف يطالب حبكم اليمني األوىل وقد احنلت أو حبكم اليمني 
الثانية ومل ينقضي منها إال حلظة وفيه وجه أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة فهو مؤل ألنه يصري ذريعة إىل اإلضرار 

  أربعة أشهر وهو بعيد  ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل
ولو قال إذا مضت مخسة أشهر فواهللا ال أطؤك ال يصري مؤليا حىت تنقضي مخسة أشهر فبعده تستفتح املدة ولو قال 

واهللا ال اطؤك مخسة أشهر وإذا انقضت فواهللا ال أطؤك سنة فإذا انقضى أربعة أشهر طولب بالفيئة يف الشهر اخلامس 
شهر اخلامس فإذا انقضى الشهر اخلامس استفتحنا مدة أربعة أشهر لليمني الثانيةولو فإن فاء انقطعت الطلبة يف ال



قال ال أطؤك حىت تصعدي السماء أو ينزل عيسى عليه السالم أو خيرج الدجال أو يقدم فالن وهو على مسافة 
  يعلم أنه ال يقدم يف أربعة أشهر فهو مؤل قطعا 
  ؤليا يف احلال فإذا انقضى أربعة أشهر فهل نطالبه بالفيئة فيه وجهان ولو أقت بدخول دار أو قدوم زيد مل يكن م

  أحدمها نعم ألن الوطء يف هذه احلال موجب للكفارة 
  والثاين أنه ال يطالب ألن القدوم والدخول منتظر يف كل 

اإلعتقادات حال ولو أقت مبوت زيد فمنهم من قال هو كقدوم زيد ومنهم من قطع بأنه مطالب ألنه كاملستبعد يف 
ولو أقت مبوت الزوجني فهو إيالء ال حمالة ألنه حصل اليأس يف العمر وصيغته أن يقول ال أطؤك ما عشت أو 

  عشت 

  الركن الرابع يف ألفاظ احمللوف عليه

  
وهي ثالثة أقسام األول ما هو صريح ال يقبل التأويل وال يدين كلفظ النيك وإيالج الذكر يف الفرج وتغييب 

  الفرج وكذلك قوله للبكر ال افتضتك فلو فسر بالضم واألعناق مل يدين على األصح  احلشفة يف
القسم الثاين ما هو صريح يف الظاهر ويتطرق إليه التديني وهو الوطء وكذلك اجلماع لكثرة اإلستعمال وأما 

  جيري جمراه ففيه قوالن  اإلصابة فأحلقه الشيخ أبو علي باجلماع وهو بعيد أما املباشرة واملالمسة واملباضعة وما
  أحدمها أهنا صرحية كاجلماع ألن العادة يف اجلماع التحاشي عن الصريح 

  والثاين أهنا كنايات ألهنا بالوضع غري صريح وعادة اإلستعمال ليس يتضح فيه كما يف اجلماع 
وال شئونك ويف لفظ القسم الثالث الكنايات قوال واحدا وهو كقوله ألبعدن عنك وال جيمع رأسي ورأسك وسادة 

  القربان والغشيان وجهان 
  أحدمها أهنما كنايتان والثاين أهنما يف معىن املباشرة واملباضعة 

  فأما إذا قال وواهللا ال أجامعك يف دبرك أو يف احليض والنفاس فهو حمسن وليس مبؤل
  الباب الثاين يف حكم اإليالء الصحيح

  
  وجمموع ما يترتب عليه أحكام 

  املدة أوهلا ضرب 
  والثاين املطالبة بالفيئة 

  والثالث دفع املطالبة بفيأة أو طالق 
  والرابع ما تقع به الفيئة فنشرحها يف فصول 

  الفصل األول يف املدة

  
  وفيه مسائل 

األوىل أن املدة حتسب من وقت اإليالء من غري حاجة إىل القاضي خبالف مدة العنة فإهنا حتسب من وقت ضرب 



هنا متعلقة باإلجتهاد وهذا منصوص يف الكتاب وسببه أن النسوة يف غالب األمر ال يصربن عن القاضي املدة أل
الرجال مع اليأس عن الوقاع يف أكثر من أربعة أشهر وإمنا يشترط زيادة على األربعة لوقوع املطالبة بعد املدة وأن 

  دة فلم يشترط زيادة على أربعة أشهر املدة مهلة للخرية وأبو حنيفة رمحه اهللا رأى الطالق واقعا مبضي امل
الثانية ال ختتلف هذه املدة عندنا بالرق واحلرية فإنه أمر يتعلق بالشهوة والطبع فهو كمدة العنة وقال أبو حنيفة رمحه 

  اهللا احلرة تتربص أربعة أشهر واالمة شهرين وقاملالك رمحه اهللا ختتلف برق الزوج وحريته 
ن طلقها طالقا رجعيا قبل مضي املدة انقطعت فإن راجعها استأنفنا املدة ألهنا قد حرمت الثالثة يف قواطع املدة فإ

  بالطالق وال بد من إصرار على التوايل يف املدة 
والردة بعد الدخول كالطالق الرجعي والطالق الرجعي بعد املدة يقطع املدة فإن جرت رجعة فاستئناف املدة أوىل 

بة فقد اجاب مرة فال يطالب حىت ميتنع أربعة أشهر أخر وأحلقوا الردة أيضا بالطالق فإن الطالق إجابة إىل املطال
  وهو أبعد ألنه ليس إجابة ملطالبته 

أما الذي ال يقطع املدة كالصوم واإلحرام من جهته فال يؤثر ال طارئة وال مقارنة وكذلك األعذار الطبيعية كمرضه 
 متنع تيك األعذار انعقاد املدة وال دوامها أما املوانع فيما مينع احتساب وكونه حمبوسا وكما لو طرأ اجلنون عليه فال

  املدة فكإحرامها وصغرها ونشوزها أو كوهنا حمبوسة أو جمنونة أو مريضة ال حتتمل اجلماع
  مث هذه األحوال إذا طرأت قطعت املدة فإن زالت تستأنف املدة أو تبىن على ما مضى فيه وجهان 

ف كالطالق والردة من الزوج والثاين أنه تبىن ألن هذا مل يقطع النكاح حىت تنقطع املدة املبنية عليه أحدمها اإلستئنا
وإمنا هذه أعذار متنع املطالبة فإذا زالت عادت املطالبة واملذهب القطع بأهنا إذا طرأت بعد املدة مل توجب اإلستئناف 

  وقيل بطرد الوجهني وهو ضعيف 
  حتساب ألن التمكني حاصل بالليل ويف التطوع بالنهار فليس ذلك عذرا مانعا وأما صومها فال مينع اإل

  الرابعة إذا تنازعا يف انقضاء املدة فريجع حاصله إىل النزاع يف وقت اإليالء والقول فيه قوله مع ميينه 

  الفصل الثاين يف املطالبة

  
  وفيه مسائل 

البة أو رضيت فلها العود مهما تشاء خبالف ما إذا رضيت إحداها أن هلا رفع االمر إىل القاضي فإن تركت املط
بعيب الزوج أو رضيت بعد مدة العنة ألن ذلك عجز وعيب يف حكم خصلة واحدة فرضاؤها به يسقط حقها وأما 

  هذا فيحمل الرضا فيه على توقع احلنث كما حيمل رضاها عند اإلعسار بالنفقة على توقع اليسار 
الزوجة فإذا رضيت مل يكن للويل وال لسيد األمة املطالبة وال لويل اجملنونة والصغرية ألن هذا ال الثانية ال مطالبة لغري 

  يقبل النيابة 
الثالثة ال مطالبة هلا إذا كان فيها مانع طبعا كاملرض العظيم والرتق والقرن أو شرعا كاحليض والعجب أن احليض 

األشهر مرارا نعم إذا فرعنا على قول بعيد يف صحة اإليالء عن مينع املطالبة وال يقطع املدة ألن ذلك يتكرر يف 
  الرتقاء كان هلا املطالبة بالفيئة باللسان 

  الرابعة إذا كان املانع فيه 
  إن كان طبعا فلها مطالبته ليفيء باللسان ويعتذر ويعد الوطء وذلك يدفع الضرار 



ه ال يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة املطالبة وعليه أن يطلق فإن كان شرعا كالظهار والصوم واإلحرام قطع املراوزة بأن
فإن وطيء اندفعت املطالبة مع كونه حراما ونقول انت خمري بني أن تعصي بالوطء أو تطلق وأنت قد ورطت نفسك 

  فيه وقاملالك رمحه اهللا الوطء يف اإلحرام ال يسقط املطالبة 
  ا إذا كانت حمرمة أو حائضا فطالبها بالتمكني مل حيل هلا أما العراقيون فبنوا على جواز التمكني وقالو

وإن كان الزوج حمرما أو صائما عن فرض فطالبها فهل حيل التمكني فيه وجهان أحدمها ال ألن هذا الوطء معصية 
  فكيف ميكن منه 

  والثاين نعم ألن املعصية ختتص بالزوج والوطء حقه فعليها التوفية وإن كان املستويف عاصيا 
وال خالف يف أن للرجعية اإلمتناع ألن الطالق متعلق هبا واختلفوا يف أن الظهار كاإلحرام أو كالطالق مث قالوا إن 

قلنا عليها التمكني فلها املطالبة فإن قصد الزوج الوطء وامتنعت سقط طلبها وإن حرمنا التمكني فعليها اإلمتناع 
  وهل هلا اإلرهاق إىل الطالق فيه وجهان 

  هلا ذلك والزوج هو الذي ورط نفسه فيه والثاين ال بل يكتفي بوعد كاملانع الطبعي  أحدمها

  الفصل الثالث يف دفع املطالبة

  
وال يندفع إال بالطالق أو الوطء من القادر والفيئة باللسان من العاجز كما سبق فإن رفع إىل القاضي فامتنع من 

لقول الثاين يلجئه باحلبس والتعزير إىل الطالق وهو بعيد ألنه إكراه األمرين طلق القاضي عليه يف أصح القولني ويف ا
على الطالق وأنكر املزين هذا وقال مل يصر إليه أحد من العلماء نعم لو استمهل الزوج من القاضي ثالثة أيام يف 

  الفيئة باللسان مل ميهل ويف الوطء وجهان أحدمها ال ألن مدة املهلة أربعة أشهر وقد مت 
اين نعم ألنه رمبا ال جيد قوة ونشطة يف احلال فعلى هذا لو بادر القاضي قبل مضي املدة مل تطلق ال كقتل املرتد والث

  قبل متام املهلة فإنه مهدر ألن الطالق يقبل الرد وفيه وجه بعيد أنه يفنذ 
ة وخيار العتق والشفعة واملهلة ثالثة أيام جتري يف سبعة مواضع املرتد وتارك الصالة والفسخ باإلعسار وبالعن

  واإليالء أما الرد بالعيب فهو على الفور 
مث إذا استمهل فأمهلناه فادعى العنة فيستأنف مدة العنة وال يطلق ألن الطالق كان تغليظا عليه لظننا به القدرة 

  وذكر العراقيون وجها أنه يطلق 
أن يطالبه بالطالق أو اإلنصراف إىل وطئها فرع إذا غاب الزوج إىل مسافة أربعة أشهر فلوكيلها يف اخلصومة 

وخروجه إىل السفر يف الرجوع ابتداء الفيئة فلو صرب حىت انقضت مدة اإلمكان مث قال اآلن أبتدىء السفر فلحاكم 
  تلك البلدة أن يطلق 

  الفصل الرابع فيما به الفيئة وهو الوطء

  
ذ ال تنحل به اليمني وليس هذا فيئة منه أما إذا أكره ويكفي تغييب احلشفة ولو نزلت على زوجها مل حتصل الفيئة إ

وقلنا يتصور على الوطء إكراه يدرأ احلد ففي لزوم الكفارة به خالف فإن قلنا يلزم فقد احنل اإليالء وإن قلنا ال 
  فهل تنحل اليمني فيه خالف 



الء وفيه وجه أنه ال طلبة الندفاع فإن قلنا تنحل فال طلبة وإن قلنا ال ينحل فالصحيح أن الطلبة تبقى لبقاء اإلي
الضرار حبصول الوطء أما إذا آىل مث جن فوطىء فاملنصوص فيه أنه تنحل اليمني بفعله وال كفارة وخرج من الناسي 

  قول يف وجوب الكفارة فيلتحق تفصيله باملكره 
س اخلصومات وقد ذكرنا فرع لو تنازعا يف الوطء يف املدة فاألصل عدم الوطء ولكن القول قوله على خالف قيا

نظري ذلك يف العنة مث قال ابن احلداد لو طلقها وأراد أن يراجعها وقال صدقتموين يف الوطء فلي الرجعة قلنا ال بل 
  نرجع إىل القياس واألصل عدم الوطء والعدة والقول قوهلا يف ذلك وإمنا كان كذلك لنوع ضرورة واهللا أعلم

  كتاب الظهار 
  

  األول يف أركانه وموجب ألفاظه وفيه بابان الباب 
  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف أركانه

  
  وهو املظاهر واملظاهر عنها واللفظ واملشبه به 

الركن األول املظاهر وكل من يصح طالقه يصح ظهاره وقد ذكرناه وذلك ألن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية 
إليها فيصح ظهار اجملبوب واخلصي والذمي مث على الذمي فجعله الشرع حمرما للزوجة وموجبا للكفارة عند العود 

الكفارة ويصح منه اإلعتاق مهما أسلم يف ملكه عبد كافر وكذلك لو قال ملسلم أعتق عبدك املسلم عن كفاريت 
جاز على وجه فإن عجز فالصوم غري ممكن يف حقه فيعدل إىل اإلطعام وقال القاضي ال يعدل فإنه قادر فليسلم 

بعيد ألنه مقرر على دينه فال يكلف تركه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يصح ظهار الذمي ألنه ليس من  وليصم وهو
  أهل الكفارة

الركن الثاين املظاهر عنها وهي كل من يلحقها الطالق فإن ظاهر عن الرجعية وتركها مل يكن عائدا فإن راجعها 
فإن رجعت إىل اإلسالم انعقد الظهار فاإليالء والظهار  تعرض للزوم الكفارة كما سيأيت وإن ارتدت وظاهر عنها

  والطالق متساوية إال يف اجملبوب والرتقاء فإن الصحيح أن اإليالء فيهما ال يصح 
الركن الثالث اللفظ وصرحيه أن يقول أنت علي كظهر أمي أو مثل ظهر أمي وال مناقشة يف الصالت فلو قال أنت 

ي فكل ذلك صريح وكذا لو ترك الصلة وقال أنت كظهر أمي فلو قال أردت مين أو معي أو عندي مثل ظهر أم
  اإلضافة إىل غريي مل يقبل كما لو قال أنت طالق وقال أردت من غريي ألن الشيوع مينع هذا التأويل 

  مث يتصدى النظر يف أجزاء األم وأجزاء األم قسمان 
  رها ورجلها ويدها وفيه قوالن أحدمها ما ال يذكر يف معرض الكرامة كقوله كبطن أمي وشع

  القدمي أنه ليس بظهار اتباعا لعادة اجلاهلية 
والثاين أنه ظهار اتباعا للمعىن ألنه كلمة زور تشعر بالتحرمي كالظهر وكذا لو أضاف إىل بعض الزوجة فقال يدك أو 

أن التصرفات القابلة للتعليق رجلك علي كظهر أمي خيرجعلى القولني ومأخذه اإلتباع أو النظر إىل املعىن فقد ظهر 
كالطالق والظهار والعتاق تصح إضافتها إىل البعض أما النكاح والرجعة فال وأما اإليالء فإذا قال ال أجامع فرجك 
أو نصفك األسفل فهو صريح ولو اضاف إىل النصف الشائع فيه احتمال ألن ترك اجلماع يف النصف من ضرورته 



  تركه يف الكل 
ا يذكر يف معرض الكرامة كقوله أنت مثل أمي أو كأمي أو كروح أمي فإن أراد الكرامة فليس بظهار القسم الثاين م

وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق فوجهان لتعارض اإلحتمالني ولو قال كعني أمي التفت إىل اجلديد والقدمي 
  يذكر للكرامة  ألنه إضافة إىل البعض واختلفوا أن الرأس كالبطن والعني والروح ألنه قد

الركن الرابع يف املشبه به فلو شبهها مبحللة أو حمرمة حترميا مؤقتا كاألجنبيةأو حترميا ال حمرمية فيها كالكمالعن عنها 
  مل يكن ظهارا أما احملرمة على التأييد بقرابة أو مصاهرة أو رضاع ففيه أقوال 

  ذ القدمي أحدها اإلقتصار على األم اتباعا لعادة اجلاهلية وهو مأخ
  والثاين أن كل ذلك ظهار اتباعا للمعىن ألن التحرمي شامل 

  والثالث اإلقتصار على األم وإحلاق اجلدة هبا ألهنا يف معناها غري دوهنا 
والرابع إحلاق كل حمرمة بالنسب باألم وكذا كل حمرمة بالرضاع مل نعهد حتليلها من أول وجودها دون من طرأ 

  رمة باملصاهرة فإهنا كانت حمللة وألن الرضاع يشبه النسب دون املصاهرة التحرمي عليها ودون احمل
  أما إذا قال أنت علي كظهر أيب مل يكن ظهارا ألنه ليس يف حمل اإلستحالل 

  الفصل الثاين يف موجب األلفاظ

  وفيه مسائل 
يقبل التعليق ولو أشار  األوىل أنه لو قال مهما ظاهرت عن ضرتك فأنت علي كظهر أمي كان كما قال ألن الظهار

إىل أجنبية وقال مهما ظاهرت عنها فأنت علي كظهر أمي صح وتناول ظهارا عنها بعد نكاحها تنزيال ملوجب اللفظ 
على الصحيح شرعا فلو أجرى مع األجنبية لفظ ظهار مل حينث ولو صرح وقال إن ظاهرت عن فالنة وهي أجنبية 

عليق مبحال وقال املزين رمحه اهللا ينزل ذلك على اللفظ وكذا اخلالف فيما فهذا لغو عند الشافعي رضي اهللا عنه وت
لو قال إن بعت اخلمر فأنت علي كظهر أمي مث باع مل حينث عند الشافعي رضي اهللا عنه ألنه ليس ببيع وعند املزين 

وحيتمل اشتراط كوهنا حيمل على املسمى بيعا بالعادة أما إذا قال إن ظاهرت عن فالنة األجنبية فيحتمل التعريف 
  أجنبية فعلى أيهما حيمل فيه وجهان

الثانية أن يظاهر عن امرأة ويقل لألخرى أشركتك معها ونوى ففيه خالف مبين على أن الظهار يغلب فيه مشابه 
  األميان أو الطالق 

ة التأكيد قبل وإن أراد الثالثة إذا قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطالق بقوله أنت طالق مث نراجعه فإن أراد بالبقي
  الظهار لغا إن كان بائنا ونفذ إن كان رجعيا 

  الرابعة أن يقول أنت علي حرام كظهر أمي فله أحوال 
إحداها أن ينوي الطالق دون الظهار وقصد التأكيد فهو كما نوى وكقوله أنت طالق كظهر أمي وفيه وجه أن 

ق فهو أوىل من الكناية وال خيفى أنه لو عىن الظهار دون غريه الظهار هو احلاصل ألنه أتى بصرحيه دون صريح الطال
  فال حيصل إال الظهار 

  احلالة الثانية أن يقول نويت الطالق والظهار مجيعا مقرونا بقويل أنت علي حرام ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أن اجلمع غري ممكن يف لفظ واحد والطالق أقوى فهو الواقع 

إذ أتى بصرحيهوالثالث وهو اختيار ابن احلداد أن الرجل خيري حىت خيتار أحدمها إذ ليس والثاين أن الظهار أوىل 



  أحدمها أوىل من اآلخر 
احلالة الثالثة أن يقول أردت بقويل علي حرام طالقا وبقوىل ظهر أمي ظهارا وقع الطالق ونفذ الظهار إن كان رجعيا 

  مستقل وقد انصرف أول الكالم إىل الطالق  وفيه وجه أن الظهار ال يصح ألن قوله كظهر أمي غري
أما لو عكس وقال أردت الظهار باألول والطالق باآلخر نفذ الظهار دون الطالق ألنه نواه بلفظ الظهار وقال 

  الشيخ أبو حممد ينفذ الطالق ألن قوله كظهر أمي ليس مستقال ومل حيصل به ظهار فيحصل به طالق 
  د باجملموع إال حترمي عينها فتحرم عليه ولتزمه الكفارة احلالة الرابعة أن يقول مل أقص

املسألة اخلامسة لو قال أنت علي حرام وقال نويت الطالق والظهار مجيعا مع اللفظة قال ابن احلداد إن نوى الظهار 
  أوال يصح ويقع الطالق ومل يكن عائدا وإن نوى الطالق أوال وكان رجعيا صح الظهار 

ذا غلط ألن اللفظ واحد فينبغي أن جيعل كما لو نوامها معا فيخرج على اخلالف يف أن األوىل قال الشيخ أبو علي ه
  أيهما وهذا يلتفت على أن نية الكناية إذا اقترنت ببعض اللفظ ما حكمه وقد ذكرناه يف الطالق

  الباب الثاين يف حكم الظهار الصحيح
  

  وله حكمان 
 أن يكفر إما بالعتق أو الصيام أو اإلطعام وجوز أبو حنيفة رمحه اهللا الوطء أحدمها حترمي اجلماع على اإلقتران به إىل
  للمكفر باإلطعام ألن اآلية مطلقة يف حقه

  لكن الشافعي رضي اهللا عنه ينزل املطلق على املقيد يف مثل ذلك 
أحببت أن مينع القبلة مث اختلف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف أن التحرمي هل يقتصر على اجلماع فقال يف املختصر 

  وقال يف موضع آخر رأيت أن متنع القبلة فقيل قوالن 
  نعم} من قبل أن متسوهن { والقائل الثاين حيمله على الوقاع لقوله } من قبل أن يتماسا { أحدمها الترمي لقوله تعاىل 

إلسترباء عن الغري كعدة مسالك األشباه متعارضة فنقول كل ما حيرم الوطء خللل يف امللك كالطالق والردة وا
الوطء بالشبهة أو إلباحة الغري كتزويج السيد أمته فكل ذلك حيرم اللمس وأما الصوم واحليض فال وقياس اإلحرام 
أن يكون كالصوم ولكنه حيرم اللمس تعبدا وأما اإلسترباء يف املسبية فيحرم الوطء وفيما دونه خالف وإن كان من 

تمتاع مطلقا ألنه لو ظهر احلمل حلرم على اإلطالق خبالف جهة السيب والظهار جهة شراء أو متلك فيحرم اإلس
مردد بني هذه األصول فإن مل حنرم إال الوطء ففي اإلستمتاع مبا دون السرة والركبة خالف مبين على أنا إن حرمنا 

حليض ألنه حيرم مع دوام ذلك يف احلائض عللنا بانتشار األذى أو ختوف الوقوع يف الوقاع ويظهر تشبيه الظهار با
  النكاح لكن من حيث إنه كان طالقا فأقت حترميه بالكفارة فيحتمل أن يشبه بتحرمي الرجعية 

فاختلف العلماء فيه على مخسة } مث يعودون ملا قالوا { احلكم الثاين وجوب الكفارة وهو منوط بالعود قال اهللا تعاىل 
  مذاهب 

وقال داود أراد تكرار لفظ الظهار والعود } مث يعودون { و فاسد لقوله تعاىل قال الثوري هو بنفس الظهار عائد وه
  إليه وقال الزهري

ومالك يف إحدى الروايتني إنه الوقاع إذ به يعود لنقض كالمه وقال أبو حنيفة ومالك رمحهما اهللا يف رواية إنه العزم 
  على اإلمساك وقال الشافعي رضي اهللا عنه هو نفس اإلمساك 

ا مل يطلق عقيب الظهار على اإلتصال فهو ممسك وال يكفيه العزم على الطالق دون حتقيقه ألن إمساكه عود ومهم



لنقض كالمه فسبيله أن يقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق متصال حىت ال يلزمه كفارة ويتفرع على هذا األصل 
  مسائل 

ك فإنه يفتقر إىل زمان القدرة على الطالق ولو طلقها األوىل إذا مات عقيب الظهار فال كفارة إذ مل يتحقق اإلمسا
طالقا رجعيا فال عود فإن راجع فنص الشافعي رضي اهللا عنه أن نفس الرجعة عود ونص أنه لو ارتد وعاد مل يكن 

نفس اإلسالم عودا وكذا لو أباهنا وجدد النكاح وقلنا بعود الظهار واحلنث مل يكن مبجرده عائدا ألن اإلسالم يقصد 
به تبديل الدين والنكاح يقصد به جتديد امللك والرجعة ال معىن هلا إال إمساك الزوجة ومن أصحابنا من خرج وجها 
إلىالرجعة من النكاح وإىل النكاح والردة من الرجعة وطرد القولني لكن الفرق وتقرير النص أظهر فإن قيل إذا آىل 

نقل بعود احلنث فلم ال تعود كفترة الظهار قلنا ألن اليمني  مث أبان وجدد النكاح لزمته الكفارة بالوطء وإن مل
يستقل بنفسه دون النكاح والظهار ال يتصور إال يف النكاح والكفارة هاهنا كاملطالبة بالفيئة عن اإليالء فإهنا من 

  اخلواص فال تعود يف نكاح ثان 
ر التحرمي إىل الكفارة وأما لو كانت نعم لو ظاهر وعاد حىت حرمت عليه استقرت الكفارة فلو طلق وجدد استم

  رقيقة فاشتراها ففيه خالف مبين على أن حترمي الطالق واللعان هل يتعدى إىل ملك اليمني كما ذكرناه 
  املسألة الثانية إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة مث اشتراها على الفور ففيه وجهان 

  أحدمها أن الشراء ينفي العود كالطالق ألنه قاطع 
  ين ال ألنه نقله من حل إىل حل فهو عائد وهذا يتجه إذا قلنا إنه يتعدى حترمي الظهار إىل ملك اليمني والثا

مث قال ابن احلداد ال بد وأن يتصل قوله اشتريت بالظهار فلو تشاغل بأسبابه حصل العود وقال األصحاب إن 
عائدا أما إذا علق طالقها بعد الظهار  كانت أسبابه متعذرة فهو كما قال وإن كانت متيسرة على القرب مل يكن

على الدخول فهو عائد وإن كان الدخول متيسرا إذ ال فائدة يف التعليق وهو قادر على التنجيز ولو كان قد علق 
  من قبل فدخل على اإلتصال فال عود إن كان الدخول متيسرا

فمنهم من قال لو قذف بعد الظهار ومل  ولو العن عقيب الظهار فظاهر النص أنه مينع العود مث اختلف يف تصويره
يقصر يف البدار إىل الرفع إىل القاضي على العادة فال عود ومنهم من قال ينبغي أن تتصل كلمات اللعان بالظهار 

ويكون القذف والرفع سابقا وقال ابن احلداد ينبغي أن تتصل الكلمة األخرية بالظهار فإنه القاطع وألزم عليه كما 
الظهار يا زينب أنت طالق وقيل قوله يا زينب ال يوجب العود ألنه من مجلة الكالم فكذا كلمات لو قال عقيب 

  اللعان 
املسألة الثالثة لو علق الظهار بفعل غريه فوجد ومل يعرف فليس بعائد فكما يعرف فينبغي أن يبادر الطالق ولو علق 

  فسه غري معذور بفعل نفسه ففعل ونسي الظهار فهو عائد ألنه يف نسيان فعل ن
املسألة الرابعة إذا قال أنت علي كظهر أمي مخسة أشهر مل يصح على القدمي خلروجه عن املعتاد وعلى اجلديد يصح 

إن غلبنا مشابه األميان وإن غلبنا مشابه الطالق فال ألن الطالق املؤقت أبد لغلبة الطالق ومل يظهر ذلك للظهار وقد 
  قيل يصح مؤبدا تشبيها بالطالق 

التفريع إن شبهناه باألميان صح مؤقتا ويكون العود باجلماع نص الشافعي رضي اهللا عنه عليه ألنه ينتظر حتليال بعد 
األشهر وإمنا ميسك لذلك فال يكون جمرد إمساكه مناقضا واعترض املزين رمحه اهللا على هذا وقال ال فرق بينه وبني 

عنه قول قدمي أن العود هو اجلماع فيطرد يف املطلق واملقيد وهو املطلق فمن األصحاب من قال للشافعي رضي اهللا 
  فساد ألنه نص عليه يف اجلديد والفرق ما ذكرناه



فعلى النص إذا جامع حرم اجلماع فعليه النزع متصال بتغييب احلشفة وعلى مذهب ابن خريان حيرم اجلماع األول 
ا عقيب اللفظ وعليه حيمل إمساكه وفيه فقه يوافق النص أيضا كذلك قال الصيدالين إذا جامع نتبني أنه كان عائد

ويدفع اعتراض املزين رمحه اهللا فعلى هذا ال نبيح الوطء األول إذ هو مبني للتحرمي قبله فهو كما لو قال أنت طالق 
  قبل الوطء فإنه حيرم الوطء 

هن ولكن يف تعدد الكفارة واحتادها املسألة اخلامسة إذا قال ألربع نسوة أننت علي كظهر أمي صار مظاهرا عن مجيع
خالف الحتاد اللفظ وهو كاخلالف فيما لو قذف مجاعة بكلمة واحدة أن احلد هل هو متعدد ومشابه األميان تقتضي 
اإلحتاد ألن الكلمة واحدة ومشابه الطالق التعدد لتعدد احملل فإن قلنا يتعدد فال خيفى وإن قلنا يتحد فلو أمسكهن 

طلق ثالثا وأمسك واحدة لزمه كفارة ألن مناقضة الظهار بالعود تتحقق بإمساك واحدة وليس كما  فعليه كفارة ولو
لو قال واهللا ال أجامعكن فإنه ال كفارة جبماع واحدة ألن خمالفته تتحقق جبماع اجلميع وحتقيقه أن الظهار هاهنا 

  يتعلق بطالق اجلميع 
تجب أربع كفارات ويكون بالظهار الثاين عائدا إىل األول وبالثالث فأما إذا ظاهر عنهن بأربع كلمات على التوايل ف

عائدا إىل الثاين وبالرابع عائدا إىل الثالث فإن قال عقيب الرابع أنت طالق فعليه ثالث كفارات فإن مل يقل فأربع 
  كفارات 

ل ولكن هل يكون عائدا املسألة السادسة إذا كرر لفظ الظهار على اإلتصال وقال قصدت بالثاين تأكيد األول قب
  فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن اشتغاله بالتأكيد ترك للطالق
  والثاين ال ألنه ال يكون به ممسكا ألن التأكيد يف حكم متام الكالم 

  وإن قصد ظهارا آخر ففي تعدد الظهار مع احتاد املرأة طريقان 
  أحدمها طرد القولني يف تعدد الكفارة 

  وتغليبا جلانب اللفظ والثاين القطع بالتعدد 
وال خالف أنه لو قذف شخصا واحدا مرتني فاحلد واحد مث إن طلق عقيب الثاين مل يكن عائدا يف الثاين وهل يكون 
عائدا يف األول الشتغاله بالثاين فيه وجهان مرتبان على صورة إرادة التأكيد وها هنا أوىل بأن يكون عائدا ألنه كالم 

  ل زمان فهو عائد يف األول والظهار الثاين منعقد إن قلنا بتعدد الكفارة وإال فال فائدة فيه مستقل بنفسه أما إذا ختل
أما إذا قلنا تتعدد فقال أردت التأكيد مع ختلل الفصل هل يقبل ها هنا تردد فيه جواب القفال كما ذكرناه يف 

  اإليالء ألن فيه مشابه اإلخبار 
ليس بعائد فلو أفاق مل تكن جمرد اإلفاقة عودا ولكن إن مل يطلق عقيب املسألة السابعة إذا جن عقيب الظهار ف

اإلفاقة صار عائدا ولو قال إن مل أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فال ظهار يف احلال فإن مات قبل التزويج 
عود  حصل اليأس وصار مظاهرا عائدا قبيل املوت هكذا قاله ابن احلداد وقال بعض األصحاب الظهار حاصل وال

النه مات عقيب انعقاد الظهار وإمنا كان يستقيم ما قاله لو استند انعقاد الظهار إىل األول وما ذكره ابن احلداد 
  أغوص فليتأمل

فإن قيل الوطء حيرم بنفس الظهار أو بالعود قلنا بالعود إذا لو كان مبجرد الظهار لكان تستقر الكفارة وإن طلق 
ح جديد أو ملك ميني مل جيز إال بكفارة وليس كذلك لكنه إذا عاد حرم ووجبت عقيبه حىت لو أراد وطأها بنكا

الكفارة واستقرت ال الجل استحالل الوطء فإنه لو أباهنا بعد العود مل تسقط الكفارة ألهنا استقرت بالعود املناقض 



سببيها كاليمني ولذلك قال  للظهار كما يستقر باحلنث يف اليمني فالكفارة جتب بالظهار والعود مجيعا والظهار أحد
ابن احلداد لو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي مث أعتق عن الظهار مث دخلت وقع العتق لتأخره عن أحد 
السببني وخالفه بعض األصحاب وقالوا وزانه ما لو قال إن دخلت الدار فواهللا ال أكلمك مث أعتق قبل الدخول ال 

ند الدخول ولكن حيتمل أن يقال السبب صريورته حالفا ومظاهرا وقد وجد فيكفي جيزىء ألنه إمنا يصري حالفا ع
  ذلك واهللا أعلم
  كتاب الكفارات

  
وخصاهلا ثالثة العتق والصوم واإلطعام والعتق ال يدخل يف فدية احلج واإلطعام ال يدخل يف كفارة القتل على أحد 

العتق مث الصيام مث اإلطعام وكذا كفارة القتل إن قلنا يدخلها القولني وكفارة اجلماع والظهار متساويتان يف الترتيب 
اإلطعام وكفارة األميان على اخلرية بني العتق والكسوة واإلطعام فإن عجز فالصيام ثالثة أيام وسيأيت يف موضعه 

  واملقصود كفارة الظهار مث يندرج فيه مجل من أحكام الكفارات 

  اخلصلة األوىل العتق

كفارات إال رقبة مسلمة سليمة كاملة الرق تعتق بنية جازمة عتقا خاليا عن شوب العوض فهذه وال جيزىء يف ال
  مخسة شروط فلنفصلها 

الشرط األول اإلسالم واملسلم كل من ولده مسلم أو مسلمة أو أسلم أحد أبويه يف صغره أو التقط يف دار اإلسالم 
الشهادة بعد البلوغ فلو نطق وهو صيب مميز ففيه قوالن  أو سباه مسلم يف صغره وليس معه أبواه أو نطق بكلميت

  ولو نطق مرها فهو مسلم إال أن يكون ذميا فال حيكم بإسالمه على أحد القولني وفيه مسألتان
إحدامها أنه لو نطق بكلميت الشهادة فالصحيح أنه إسالم وإن مل يصرح بالرباءة عن سائر امللل ومنهم من شرط 

ى قوله ال إله إال اهللا وكان ذلك على وفق ملته ال حيكم بإسالمه وإن كان على خالفه ذلك نعم لو اقتصر عل
كالثنوي والنصراين القائل بالتثليث فمنهم من حكم بإسالمه مث قال يطالب بالشهادة الثانية فإن أىب جعل مرتدا 

  ومنهم من مل حيكم بإسالمه ما مل يأت بكلميت الشهادة 
بصالة أو ركن من أركان اإلسالم خيالف ملته هل جيعل به مسلما فيه وجهان وضابطه عند من املسألة الثانية لو أقر 

جيعله مسلما أن كل ما يكفر املسلم بإنكاره فيصري الكافر باإلقرار به مسلما ألن التصديق والتكذيب ال يتجزأ 
  ولعلنا قد استقصينا هذه األحكام يف كتاب اللقيط فال نعيده 

رمحه اهللا ال يشترط اإلميان يف رقبة كفارة الظهار فإن الوارد يف القرآن رقبة مطلقة ولكن عندنا وقال أبو حنيفة 
  حيمل املطلق على املقيد

الشرط الثاين السالمة من العيوب وعليه تنزل الرقبة املطلقة يف القرآن مث قال أبو حنيفة رمحه اهللا األقطع جيزىء 
فيه زوال جنس من املنفعة ألن العيب املعترب يف البياعات ال يعترب فاعترب  واألصم واألبكم ال جيزىء وجعل الضابط

كمال أجناس األعضاء واملنافع والشافعي رضي اهللا عنه اعترب ما يؤثر يف العمل أثرا بينا إذ غرض اإلعتاق أن يستقل 
  ويسعى لنفسه 

الكسب وكذلك األقرع واألعرج والعنني والزمن ال جيزىء يف العتق وجيزىء األصم واألعور إذ يقدر على العمل و
واخلصي واألقطع ال جيزىء وقطع اإلهبام أو املسبحة أو الوسطى مانع وقطع اخلنصر أو البنصر ال مينع وقطعهما 



  مجيعا مانع إن كان من يد واحدة ومن يدين ال يؤثر وقطع أمنلة ال يؤثر إال من اإلهبام وفقد أصابع الرجل ال يؤثر 
زىء إذا كان جنونه مطبقا واملريض الذي ال يرجى زواله الجيزىء فإن زال على الندور فهل يتبني واجملنون ال جي

إجزاؤه فيه خالف والذي يرجى زواله جيزىء فإن مات فهل نتيقن أنه مل يقع موقعه فيه خالف وإن كان جين ويفيق 
زىء والصغري وهو ابن يوم جيزىء ألن مصريه فيجزىء إن كان أيام اإلفاقة أكثر وإال ففيه تردد واهلرم العاجز ال جي

  إىل الكرب والظاهر أن اجلنني ال جيزىء وفيه وجه 
وأما األخرس فالقياس أنه جيزىء وقد اختلف فيه نص الشافعي رضي اهللا عنه ومنهم من قال قوالن وأجرامها يف 

  األصم األصلخ ومنهم من قطع باجلواز ومحل النص على الذي ال يفهم اإلشارة 
الشرط الثالث كمال الرق فال جيزىء عتق املستولدة ألنه ميتنع بيعها وال عتق املكاتب كتابة صحيحة لنقصان الرق 
ولوقوع العتق عن جهة الكتابة بدليل استتباع اإلكساب واألوالد واملكاتب كتابة فاسدة يبتىن على العلتني إن عللنا 

  ه يستتبع مل ينفذ بنقصان الرق نفذ وإن عللنا باالستتباع وقلنا إن
ولو اشترى عبدا بشرط العتق وأعتقه عن الكفارة ففيه تفصيل ذكرناه يف البيع أما عتق العبد املرهون واجلاين إن 

  نفذناه فهو جيزىء عن الكفارة ألنه يفك الرهن خبالف الكتابة 
  فروع 

ى أنه ال جيزىء ونص أنه خيرج عنه األول العبد الغائب الذي تتواصل أخباره جيزىء إعتاقه واملنقطع اخلرب نصعل
  زكاة الفطر فقيل هو ميل إىل اإلحتياط يف املسألتني وقيل فيهما قوالن ألن األصل بقاؤه واألصل اشتغال الذمة 

الثاين العبد املغصوب يف يد متغلب جيزىء إعتاقه وفيه وجه أنه ال جيزىء ألنه ال يستفيد استقالال كامال كاألطقع 
  وهو أميل 

ث إذا اشترى قريبه بنية الكفارة مل جيزئه ألن عتقه يستحق من جهة القرابة وقال األودين إذا اشتراه اخليار الثال
  وأعتقه عن كفارته جاز 

  الرابع إذا أعتق نصفني من عبد يف دفعتني أجزأه ولو أعتق نصفي عبدين ففيه وجهان 
  أحدمها جيزىء ألن األشقاص جتمع أشخاصا يف الزكاة كذلك هذا 

والثاين ال ألن املقصود إفادة اإلستقالل فال حتصل بالتجزئة نعم لو ملك عبدين وعليه كفارتان فقال أعتقهما عن 
كفاريت نصف كل واحدمنهما عن كفارة فقد حكي عن نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه جيزىء فمنهم من قال عتق 

  العبدان عن الكفارتني وال معىن لتجزئته وإضافته 
ا ملك املعسر نصف عبد فأعتق نصفه عن كفارته مث اشترى النصف الثاين وأعتق جاز ألنه كمل اخلالص اخلامس إذ

  وإن كان موسرا ففي كيفية نفوذ العتق ثالثة أقوال 
فإن فرعنا على تنجز العتق نظر فإن وجه العتق على مجلة العبد وقال أعتقك عن الكفارة نفذ وأجزأ وقال القفال ال 

لثاين إليها ألنه عتق بتسرية الشرع ال بإعتاقه إال أنا نقول حصل بتسببه فصار كما لو قال إن ينصرف النصف ا
دخلت الدار فأنت حر عن كفاريت فدخل العبد عتق وأجزأه إن وجه على النصف مل ينصرف النصف الباقي إىل 

  الكفارة وهل جيزىء ذلك النصف يبتىن على عتق األشقاص 
يتوقف على أداء القيمة فنوى عند اللفظ صرف النصف وعند األداء صرف النصف الثاين وإن فرعنا على أن العتق 

  جاز وإن نوى الكل عند اللفظ ففيه وجهان 
  أحدمها اجلواز ألنه السبب املعتق عند األداء 



  والثاين أنه ال بد عند العتق من النية 
  نية عنداألداء وقال الشيخ أبو حامد جيب أن ينوي الكل عند اللفظ وال يعتد بال

الشرط الرابع أن يكون خاليا عن العوض فلو أعتق على أن يرد العبد إليه دينارا مل يقع عن الكفارة ولو قال لغريه 
أعتق عبدك عن كفارتك ولك ألف علي فأعتق نفذ ال عن الكفارة وهل يستحق األلف فيه وجهان جاريان يف 

  اإللتماس من غري ذكر الكفارة 
  العتق وقع منه فكيف يستحق العوض أحدمها ال ألن 

والثاين يستحق كما لو قال أعتق مستولدتك ولك علي ألف وكأن اخلالف يرجع إىل أن الفداء هل جيوز مع إمكان 
  هذا الشراء 

  وعند هذا جرت العادة بذكر النظر يف التماس العتق وفيه مسائل 
ف وهو افتداء ومقابلة للمال بإسقاط امللك كما يف األوىل إذا قال أعتق مستولدتك ولك علي ألف نفذ ولزم األل

  اختالع األجنيب 
ولو قال أعتق مستولدتك عين على ألف فقال أعتقت عنك عتقت ولغا قوله عنك والظاهر أنه ال يستحق العوض 
ه ألنه رضي به بشرط الوقوع عنه ومل يقع وفيه وجه أنه يستحق ويلغي قوله عين كما لو قال طلق زوجتك عين فإن

  حيمل على أنه أراد طلقها ألجلي فيستحق الزوج العوض 
واعلم أن حكم الشافعي رضي اهللا عنه بنفوذ العتق يف املستولدة مع قوله أعتقت عنك يدل على أنه إذا وصف 

  العتق أو الطالق بوصف حمال يلغي الوصف دون األصل 
إن ذكرعوضا استحقه وإن مل يذكر فهل يستحق  الثانية إذا قال أعتق عبدك عين فقال أعتقت وقع عن املستدعي مث

  فيه وجهان 
  أحدمها ال يستحق بل حيمل على اهلبة 

والثاين أنه يستحق كما لو قال اقض ديين فإنه يرجع على رأي ولكن هذا التوجيه إمنا يستقيم إذا قال أعتق عن 
  كفاريت فإنه أداء حق مستحق 

فذ وال عوض وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ينفذ ألن امللك ال حيصل يف ولو صرح وقال أعتقه عين جمانا فقال أعتقت ن
اهلبة دون القبض ولكن قال بعض األصحاب إعتاقه تسليط تام أقوى من اإلقباض وبنوا عليه أنه لو وهب مث قال 

  للمتهب أعتقه عن نفسك فأعتق نفذ عتقه من غري قبض 
  نك فأعتق فعلى ماذا ينزل فيه وجهان أما إذا أطلق وقال أعتق عبدك ومل يقل عين أو ع

  أحدمها أنه عن املستدعي بقرينة اإلستدعاء 
  والثاين أنه كقوله أعتق عن نفسك حىت خيرج النظر يف العوض على ما ذكرناه 

الثالثة إذا قال إذا جاء الغد فعبدي حر عنك بألف فقال قبلت فهذا كتعليق اخللع وقد ذكرناه ولو قال أعتق عبدك 
ا بألف فصرب حىت جاء الغد وقال أعتقت قال صاحب التقريب ها هنا يستحق املسمى ألنه ليس تعليقا وفيه عين غد

نظر أيضا ذكرناه يف اخللع ولو قال أعتقه عين على مخر أو مغصوب فهو كاخللع على املغصوب وحيتمل ها هنا 
 شروطه وينظر إىل صورة اإلعتاق الفساد يف العوض وإن كان امللكيحصل للمستدعي ألنه ملك ضمين فال تعترب

  ولذلك مل يشترط القبض يف اإلعتاق جمانا 
فإن قيل العتق حيصل متصال بآخر قوله أعتقت فامللك كيف حيصل قبله فيكون قد حصل قبل اللفظ أو كيف حيصل 



  بعده فيكون متأخرا عن العتق أو معه فيكون مع العتق والكل حمال قلنا ذكر فيه مخسة أوجه 
  أنا نتبني حصوله بعد اإللتماس وقبل اإلجابة  أحدها

  والثاين أنه يتبني حصوله عند الشروع يف اللفظ ومها بعيدان ألنه تقدمي املسبب على السبب 
  والثالث أنه حيصل امللك مع آخر أجزاء اللفظ والعتق مرتبا عليه 

  والرابع أنه حيصل مرتبا على اللفظ والعتق يتأخر حلظة 
  تيار أيب إسحاق رمحه اهللا أن امللك والعتق يترتب واخلامس وهو اخ

على اللفظ معا واستبعد ذلك منه ونسب إىل اجلمع بني املتضادين ولعله يعين أنه جرى سبب امللك والعتق يف حالة 
  واحدة فيندفع امللك يف وقت جريان سببه ويكون ذلك يف معىن اإلنقطاع وهلذا غور ذكرناه من قبل 

لفوا يف أن كل حكم يترتب على لفظ فيكون مع آخر جزء من اللفظ أو متأخرا مترتبا عليه ترتب وباجلملة فقد اخت
  الضد على زوال الضد واألصح أنه مع آخر جزء من اللفظ ألن املعلول ينبغي أن يكون مع العلة كما ذكرناه 

لذمي واملرتد إذا قلنا ال يزول الشرط اخلامس النية وال بد منها ألن الكفارة فيها مشابه العبادات نعمتصح من ا
ملكه أو يستثىن قدر الكفارة عن ملكه الزائل كما نستثين قدر الدين وال تصح النية منهما ولكن يستقل مبشابه 

الغرامات فإن فيها شبه الغرامات أما صوم الكفارة فال يصح منهما ألنه عبادة حمضة كالزكاة فلذلك ال يتصور من 
  كافر 

  ني النية يف الكفارات عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فرع ال يشترط تعي
فلو كان عليه الكفارات فيكفيه أن ينوي اإلعتاق عن الكفارة ألن تعيني النية عندنا جيب قصدا إىل التقرب 

بالصفات املقصودة يف العبادات املختلفة املراتب ومرتبة الظهر تغاير مرتبة الصبح وكذلك صوم رمضان يغاير صوم 
النذر وال تفاوت يف الكفارات كما ال تفاوت يف زكاة أعيان األموال فاألموال أسباب الزكاة واجلنايات أسباب 

الكفارات وهي متفاوتة وقد طردوا هذا يف العتق امللتزم بالنذر معالكفارة وإن كان النذر قربة والكفارة سببها جرمية 
وأخطأ مل جيزئه فإذا كان عليه كفارة قتل فنوى الظهار مل يقع عن ولكن مل يلتفت إىل هذا نعم إذا أعتق يف الكفارة 

  القتل وقد صرفه عنه وعليه اإلعادة وهو كتعيني اإلمامة يف القدوة وال تشترط ولكن لو أخطأ فسدت القدوة 

  اخلصلة الثانية الصيام

  
  وفيه نظران 

ق بل يكفي أن يعسر ذلك عليه لغرض معترب األول فيما جيوز العدول إليه وال يعترب عندنا عجز حمقق عن اإلعتا
معتد به والذي ال ميلك شيئا ال خيفى أمره أما إن ملك عبدا أو مسكنا أو ماال ففيه نظر فنقول إن كان زمنا وهو 

حمتاج إىل العبد خلدمته أو كان منصبه يقتضي أن خيدم وال يباشر األعمال بنفسه فيجوز له الصوم عندنا خالفا أليب 
  ه اهللا حنيفة رمح

وإن كان عبده نفيسا ميكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك إال إذا كان قد ألف العبد وارتضاه من زمان فإنه يعسر عليه 
  اإلبدال فال يلزمه وفيه وجه أنه يلزمه ذلك وال يعترب اإللف 

ن بيتا نفيسا وأمكن أما املسكن فال يباع إال إذا كان فضال عن مقدار حاجته التساع خطته وأمكنهبيع بعضه فإن كا
  إبداله مبثليه فهو كالعبد النفيس املألوف ألن اجلالء عن املسكن أيضا شديد ففيه وجهان 



أما املال إذا ملكه زائدا عن املسكن واللباس واألثاث احملتاج إليه فيصرف إىل العتق إال إذا كان رأس ماله أو ضيعة 
نتقال إىل حال املسكنة أشد من اإلنتقال من دار أو عبد فقياس لو باعها لصار مسكينا حيل له سهم املساكني فاإل

ولكن توسع األصحاب يف } فمن مل جيد فصيام { قول األصحاب أنه ال يكلف ذلك ويكاد خيالف هذا قوله تعاىل 
هذا ألن صوم شهرين يكاد يكون أشق من إعتاق عبد وليس بينهما كبري تفاوت وليس كذلك زكاة الفطر فإنه 

  يه كل ما فضل عن قوت اليوم ألنه أصل وتركه إبطال ال إبدال يصرف إل
أما إذا كان له مال غائب فال جيوز له الصوم ألن الكفارة على التراخي وميكن أداؤها عنه بعد موته خبالف قضاء 

ساره عند الصالة فإنه جتوز بالتيمم مع توقع املاء يف ثاين احلال ألن املوت متوقع يف كل حال فإن قيل فيعترب إع
  الوجوب أو األداء قلنا فيه ثالثة أقوال 

أحدها أنه يعترب حالة الوجوب تغليبا ملشابه العقوبات فعلى هذا لو كان معسرا مث أيسر وأعتق جاز بطريق األوىل 
وذكر صاحب التقريب وجها أنه ال جيوز ألن هذا الترتيب بعيد وإال فالصوم أشق وهو بعيد إذ املعسر لو تكلف 

اق فال ينبغي أن مينع نعم ذكر وجهان يف العبد إذا أعتق قبل الصوم وأيسر أنه هل يعتق ألنه مل يكن أهال اإلعت
  لوجوب العتق يف اإلبتداء وهذا منقدح

القول الثاين أنه يعترب حالة األداء تشبيها بالعبادات إذ يعترب يف القعود يف الصالة ويف التيمم حالة األداء وهذا 
  رمحه اهللا  مذهب أيب حنيفة

وعلى هذا لو شرع يف الصوم مث أيسر ال يقطع عليه ألنه إذا شرع يف البدل فقد استقر األمر كاملتيمم إذا وجد املاء 
بعد الشروع يف الصالة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا واملزين ال مباالة بالشروع بل يستقر األمر بالفراغ ألن وزان 

  دون الصالة وعندمها تنتقض الصالة برؤية املاء الشروع يف الصوم الشروع يف التيمم 
  ومن اصحابنا من وافق املزين ها هنا فعلى هذا القول نقول الواجب الصوم بشرط أن يستمر اإلعسار إىل الفراغ

القول الثالث أنه يعترب أغلظ احلالتني فإذا أيسر عند األداء أو عند الوجوب لزم العتق احتياطا وعلى هذا لو كان 
  يف الطرفني وختلل اليسار مل يؤثر فكأن ما اقتضاه حالة الوجوب ال يغريه إال حالة األداء  معسرا

وأما العبد فمعسر وكفارته بالصوم وأما اإلطعام والعتق فيبىن على أنه هل ميلك بالتمليك والعتق أوىل بأن ميتنع عليه 
  والصحيح أنه ال ميلك بالتمليك 
لسيد إال إذا حلف وحنث بإذنه فإن حلف بإذنه وحنث بغري إذنه مل يصم وإن حلف مث إن العبد ال يصوم إال بإذن ا

بغري إذنه وحنث بإذنه فوجهان وإمنا يعترب إذنه ألن حق السيد على الفور والصوم على التراخي خبالف شهر رمضان 
والية وصدقة فطره وأما من نصفه حر ونصفه عبد فهو كاألحرار يف الكفارة وكالعبيد يف اجلمعة والشهادة وال

  تتوزع على الرق واحلرية 
  النظر الثاين يف حكم الصوم 

  وفيه مسائل 
إحداها أنه جيب عليه تبييت النية وال جيب تعيني جهة الكفارة نعم ينوي صوم الكفارة وهل ينوي التتابع فيه وجهان 

  إذا مات مل يصمعنه وليه على الصحيح فإن قلنا ينوي يكفيه ذلك يف الليلة األوىل أو جيددها كل ليلة فيه وجهان و
الثانية يصوم شهرين باألهلة فإن ابتدأ يف أثناء شهر صام الشهر الثاين باهلالل وكمل الشهر األول ثالثني من الشهر 

  الثالث خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
أو نسي النية فيه وجب استئناف الثالثة ال بد من التتابع يف كفارة الظهار والوقاع والقتل فلو أفسد اليوم األخري 



  الكل وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نفال فيه ويف نظائره قوالن 
أما إذا وطىء املظاهر ليال مل يفسد تتابعه ولكنه يعصي إذ التتابع قائم والتقدمي على الوطء قد فات وقال أبو حنيفة 

  رمحه اهللا يستأنف
  يح مثله اإلفطار فيه قوالن مشهوران الرابعة احليض ال يقطع التتابع واملرض الذي يب

  أحدمها أنه ال يقطع التتابع ألنه ال يزيد وصف التتابع على وصف شهر رمضان 
  والثاين أنه يقطع ألن تدارك التتابع ها هنا ممكن خبالف وصف رمضان 

فال يبعد أن جيزىء فيما ويف السفر قوالن مرتبان وأوىل بأن يقطع ألنه منوط باإلختيار ولو قيل إنه ال يقطع على بعد 
  إذا نسي النية وال قائل به ألنه مقصر بالنسيان ولذلك يلزمه اإلمساك دون احلائض واملسافر إذا زال عذرمها 

  فرع

لو أرادت احلائض أن تفطر مث بعد الطهر تستأنف شهرين ففيه إحباط لوصف الفرضية من الصوم السابق فهذا فيه 
  التراخي وما مضى ال يفسد وكانت الفرضية موقوفة على الفراغ  احتمال واألظهر جوازه ألنه على

  اخلصلة الثالثة اإلطعام

  
ويعدل إليه العاجز عن الصوم باهلرم واملرض الذي يدوم شهرين وليس توقع الصحة بعده كتوقع رجوع املال 

قال املسافر إىل اإلطعام الغائب بعد شهرين ألن من له مال غائب يسمى واجدا وهذا يسمى عاجزا يف احلال ويف انت
  تردد 

وأما الشبق املفرط فالظاهر أنه ال يرخص يف العدول إىل اإلطعام وهو القياس وفيه وجه يستند إىل حديث األعرايب 
  وقد ذكرنا إشكاله يف الصوم 

  والنظر بعد هذا يف قدر املخرج وجنسه واملخرج إليه واإلخراج 
  دره فستون مدا أما جنس املخرج فهو كزكاة الفطر وأما ق

وأما املخرج إليه فاملسكني الذي جيوز صرف الزكاة إليه وال جيوز عندنا أن يصرف إىل مسكني واحد ستني مدا يف 
ستني يوما خالفا أليب حنيفةرمحه اهللا فال بد من رعاية عدد املساكني لظاهر اآلية وأما اإلخراج فهو التمليك 

  شية بتقدمي التمر إىل املساكنيوالتسليط التام فال يكفي التغدية والتع
  كتاب اللعان

  
واللعان عبارة عن أميان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إىل الزنا فيدرأ احلد والنسب عن نفسه مبجرد ميينه وذلك 

  رخصة ملسيس احلاجة إىل صيانة األنساب وعسر إقامة البينة على زنا املرأة 
  ف زوجته بشريك بن السحماءفقال صلى اهللا عليه وسلم وردت أوال يف عومير بن مالك العجالين قذ

والذين { لتأتني بأربعة شهداء أو ألجلدن ظهرك فاغتم وقال أرجو أن ينزل اهللا قرآنا يربىء ظهري فنزل قوله تعاىل 
  اآلية } يرمون أزواجهم 

  ونظر الكتاب يف قسمني القذف واللعان



  القسم األول يف القذف

  
  وفيه بابان
  ل فيما يكون قذفا من كافة اخللق ويف موجبهالباب األو

  
  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف ألفاظ القذف

  
  وفيه ثالثة أقسام صريح وكناية وتعريض 

أما الصريح فهو كقوله يا زاين أو زنيت أو زىن فرجك وكذلك ذكر النيك وإيالج الفرج مع الوصف بالتحرمي 
  فهذا ال يقبل فيها تأويل 

له للنبطي يا عريب أو للعريب با نبطي فإن أراد الزنا فهو قذف وإال فال مث إذا أنكر إراد الزنا أما الكناية فكقو
  توجهت اليمني عليه وإمنا يتم القذف باعترافه بالنية إذ به حيصل اإليذاء التام وجيب احلد بينه وبني اهللا تعاىل إذا نوى

من حيث إن فيه إيذاء فيبعد إجيابه وستر ذلك لكف األذى أوىل وإن أنكر النية كاذبا فهل يلزمه إظهار النية فيه نظر 
إال أن يرهق إليه باليمني فال يباح له اليمني الغموس فيلزمه اإلعتراف وقد قال األصحاب جيب عليه اإلظهار بكل 

   يتم به حال كما لو قال يف خفية فيلزمه اإلظهار وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه ال قذف بالكناية ألن اإليذاء ال
وأما التعريض فكقوله يا ابن احلالل وكقوله أما أنا فلست بزان فهذا ليس بقذف وإن نوى ألن اللفظ ليس يشعر به 
ولقد جاء رجل من فزارة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال إن امرأيت ولدت غالما أسود معرضا بزناها فلم 

  ولكن قال  جيعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاذفا
  هل لك إبل فقال نعم قال 

  ما ألواهنا قال محر قال 
  فهل فيها أسود قال نعم قال 

  فلم ذلك قال لعل عرقا نزع فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  لعل عرقا نزع وقال مالك رمحه اهللا التعريض قذف واحلديث حجة عليه

  ويتم النظر يف األلفاظ برسم مسائل 
رأة زنيت بك فهذا إقرار بالزنا وقذف للمرأة فعليه حدان وكان حيتمل أن ال جيعل قاذفا إحداها إذا قال الم

  الحتمال أن يفسر بأهنا كانت مستكرهة ومل تكن خمتارة ولكن جعل قاذفا اعتمادا على ما يقتضيه الظاهر 
حد القذف عن الزوج  ولو قال المرأته أنت زانية فقالت زنيت بك فراجعناها فإن أرادت الزنا قبل النكاح سقط

ووجب عليها حدان حد الزنا وحد القذف للزوج فإن رجعت سقط عنها حد الزنا وال يسقط حد القذف إذ 
الرجوع ال يسقط حق اآلدمي إمنا يسقط حدود اهللا تعاىل ولو قالت أردت نفي الزنا كما يقول القائل سرقت فيقول 

كون هلا طلب حد القذف من الزوج ألن ذلك معتاد يف املخاطب سرقت سرقت معك فيقبل قوهلا مع اليمني وي



  اجلواب وقد اختلف أصحابنا فيما لو قال يل عليك دينار فقال زنه أنه هل يكون إقرارا 
الثانية لو قال يا زانية فقالت أنت أزىن مين فهو قاذف وليست هي مقرة وال قاذفة للزوج ألهنا مل تنسب لنفسها زنا 

ه أزىن منها وال نقول إن الترجيح يوجب املشاركة يف األصل فإن عادة املشامتة ال تنزل حىت يكون هو زانيا بكون
على وضع اللسان نعم لو قال فالن زان وأنت أزىن منه فهو قذف للشخصني مجيعا ولو قال أنت أزىن من فالن 

  فليس بقذف
ت أزىن منهم كان قذفا وال نقول إنه يعلم وكذا لو قال أنت أزىن من الناس أو أزىن الناس ولو قال يف الناس زناة وأن

أن يف الناس زناة وإن مل يذكر بل ينظر إىل لفظه ولو قال أنت أزىن من فالن وكان قد ثبت زنا فالن بالبينة وكان 
  القائل جاهال مل يكن قذفا وإن كان عاملا كان قذفا 

حبه حد وال يتقاصان ألن املقاصة يف ولو قالت أردت أنك زان ولست أنا زانية فهي قاذفة فلكل واحد على صا
  العقوبات مع تفاوت موقعها يف النفوس ال وجه له وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يتقاصان 

الثالثة إذا قال للرجل يا زانية أو للمرأة يا زاين فهو قاذف عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا يف الصورة األوىل 
و والتذكري والتأنيث وال خالف أنه لو قال للرجل زنيت وللمرأة زنيت أنه والسبب فيه أن اإلشارة تقدم على النح

قاذف ولو قال زنأت فياجلبل وقال أردت الترقي فيه فليس بقاذف ولو قال زنيت يف اجلبل وقال أردت الترقي فهل 
شافعي رضي يقبل وجهان ووجه القبول أن حذف اهلمزة قد يغلب على اللسان وقرينة ذكر اجلبل تشهد له ونص ال

اهللا عنه أنه لو قال يا زانية يف اجلبل أنه قذف وقيل يفرق بني البصري يف العربية واجلاهل فال يقبل حذف اهلمزة من 
  البصري 

الرابعة إذا قال زىن فرجك فهو قذف ولو قال زىن عينك أو يدك أو رجلك ففيه وجهان وظاهر ما نقله املزين رمحه 
  ل صلى اهللا عليه وسلم اهللا أنه قذف وهو فاسد إذ قا
  العينان تزنيان واليد تزنيان

ومن جعله قاذقا قال ذكر صريح الزنا وأضافه إىل البعض ومن ضرورة اإلضافة إىل البعض اإلضافة إىل الكل ولو 
  خرج ذلك عن كونه صرحيا لكان قوله يا زاين غري صريح إذ له أن يفسر فيقول أردت بالزاين العني 

ولده لست مين أو لست ولدي مث قال أردت أنك لست تشبهين خلقا وخلقا مل يكن قاذفا نص اخلامسة إذا قال ل
عليه ونص أن األجنيب إذا قال لست ولد فالن أن ذلك ال يقبل منه ويكون قاذفا فمنهم من قال قوالن بالنقل 

  والتخريج وإليه ميل املزين رمحه اهللا 
  ا واحتمال ما قاله أحدمها أنه يقبل منه لعرو اللفظ عن ذكر الزن

  والثاين أن ذلك ال يفهم منه يف العادة 
ومنهم من فرق بأن األب حيتمل منه ذلك يف معرض التأديب دون األجنيب واألقيس أنه كناية يف املوضعني مجيعا إذ 

اخلصومة رمبا ينسبه إىل الوطء بالشبهة أو ينكر والدته على فراشه مث إذا فسر بشيء من ذلك فال خيفى كيفية فصل 
  يف نفي الولد وحلوقه 

السادسة إذا قال للولد املنفي باللعان لست من املالعن فإن أراد به النفي الشرعيفليس بقاذف وإن كان أراد 
  تصديق املالعن يف نسبة الولد إىل الزنا فهو قاذف 

بقاذف ألهنا غري معينة ولو قال لقرشي لست من قريش فإن قال أردت أن واحدة من أمهاته يف اجلاهلية زنت فليس 
  ومن قال واحد من أهل البلد زىن أو الناس زناة فال يكون قاذفا ما مل يعني 



  الفصل الثاين يف موجب القذف

  
  والقذف يوجب التعزير إال إذا صادف حمصنا فيوجب احلد مثانني جلدة 

ن ثبت منه الزنا فكيف يصان وخصال اإلحصان التكليف واإلسالم واحلرية والعفة عن الزنا املوجب للحد فإن م
عرضه مع أن القاذف صادق نعم يعزر وأما الوطء احلرام الذي ال يوجب احلد لقيام ملك أو شبهة ملك فهل يبطل 
اإلحصان فيه خالف وله درجات فإذا وطىء مملكوته احملرمة برضاع أو نسب ففيه وجهان ويف اجلارية املشتركة أو 

بأن ال يبطل اإلحصان ويف مذهب الشافعي رضي اهللا عنه إذا وطىء يف النكاح بال  جارية اإلبن وجهان مرتبان وأوىل
ويل وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يبطل ويف الوطء بالشبهة وظن الزوجية وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يبطل ووجه 

ان على الوطء إبطاله أن ذلك يدل على قلة التحفظ ولو كان قد جرى صورة الفاحشة يف الصيب فوجهان مرتب
  بالشبهة وأوىل بأن ال يبطل 

أما الوطء يف احليض والصوم واإلحرام فال يبطل وفيه وجه بعيد أنه يبطل أما مقدمات الوقاع من اللمس والقبلة 
  فال تسقط اإلحصان 

  فروع

  
بأن الزنا األول لو زىن املقذوف بعد القذف وقبل احلد نص أن احلد يسقط ونص فيالردة أنه ال يسقط وعلل ذلك 

ال يقع هجوما بل يتقدمه يف الغالب مراودات تقدح يف املروءة وهذا ضعيف ألن املراودات السابقة ال تبطل 
اإلحصان وال ميكن أن يقال الزنا ال يقع هجوما فإنه ال بد وأن يكون له أول والردة أيضا ال ختلو عن تقدم ترددات 

لد ظهر غريه لصيانة عرضه وهو قد هتك عرضه خبالف املرتد إذا بل السبب أن من ثبت زناه يف احلال يبعد أن جي
عاد فإن العرض قائم وقد كان اإلسالم موجودا عند القذف وقال املزين رمحه اهللا ال يسقط بطرآن الزنا كما ال 

  يسقط بطرآن الردة وقيل هو قول قدمي للشافعي رضي اهللا عنه 
ه قال القاضي ال حد على قاذفه لبطالن إحصانه فإن اسم الزاين ال الثاين من زىن مرة يف عمره مث عاد وحسنت حال

يسقط عنه وهذا بعيد فيما إذا صرح بقذفه بزنا جديد ولكن كأن العرض إذا اخنرم بالزنا فال يزايله اخللل بالعفة 
  بعده 

لب ميني املقذوف الثالث لو أقام القاذف بينة على زنا املقذوف سقط عنه احلد ويكفيه لذلك شاهدان ولو عجز فط
  على أنه ما زىن ففيه قوالن 

  أحدمها ال جيب ألن ظاهره اإلحصان وال عهد باليمني على نفي الكبائر 
  والثاين نعم ألنه لو أقر به لسقط عنه احلد فليحلف أو لينكل حىت حيلف القاذف 
غالب عندنا يف حد القذف حق الرابع لو مات املقذوف قبل استيفاء حد القذف ثبت احلد والتعزير لوارثه ألن ال

  اآلدميني وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يورث
  واعترف بأنه لو قذف ميتا فلوارثه طلب احلد ابتداء 

  ولو قذف مورثه فمات املورث سقط احلد ألنه صار شريكا يف استحقاق احلد على نفسه مث فيمن يرث ثالثة أوجه 



  أحدها أنه يوزع على فرائض اهللا تعاىل 
  ثاين أنه خيتص بالنسب إذ ال مدخل للزوج يف محاية العرض ودفع العار وال

والثالث أنه خيتص بالعصبات من النسب الذين هلم والية التزويج لدفع العار وعلى هذا ال يستحق اإلبن ومنهم من 
  قال يستحق ألنه أقوى العصبات يف املرياث 

أ ومل يسقط على وجه ألنه يستحيل أن يبطل حق الباقني من ولو عفا أحد الورثة سقط الكل على وجه ألنه ال يتجز
  غري بدل خبالف القصاص الذي له بدل والثالث أنه يوزعفيسقط نصيبه 

اخلامس إذا قذف اجملنون بزنا قبل اجلنون فاحلد جيب ونصرب إىل إفاقته وليس للويل اإلستيفاء ألنه متعلق بتشفي 
  الغيظ فلو مات ثبت لوارثه 

وك فحق طلب التعزير له ال لسيده ألنه من خواص حقوقه بل لو قذفه سيده استحق العبد تعزيره على ولو قذف ممل
  املذهب الظاهر ومنهم من قال يقال له ال تعد فإن عاد يعزر كما يعزر لو زاد يف استخدامه على احلد الواجب 

جهان ووجهه أنه أوىل الناس به إال أنه ال ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أجنيب فهو يستوفيه السيد فيه و
  قرابة

  الباب الثاين يف قذف األزواج خاصة
  

  وفيه فصول 

  الفصل األول فيما يبيح القذف واللعان أو يوجبه

  
  واعلم أن قذف الزوج يف إجياب احلد والتعزير كقذف األجانب ولكن يفارق األجانب يف ثالثة أمور 

  وجيب عليه لضرورة نفي النسب أحدها يف أنه قد يباح له القذف 
  والثاين أن العقوبة اليت تتوجه عليه من حد وتعزير تندفع باللعان 

ويدرأ عنها العذاب أن { والثالث أن املرأة تتعرض حلد الزنا بلعانه إال إذا دفعت عن نفسها باللعان لقوله تعاىل 
  اآلية } تشهد 

بت على ظنه ذلك ولكن إذا مل يكن ولد فاألوىل أن يطلقها وال وإمنا يباح له القذف إذا استيقن أهنا زنت أو غل
يقذف وال يالعن ولكن لو فعل مل يأمث وهذا فيه غموض ولكن كأن القذف واللعان كاإلنتقام منها حيث لطخت 

  فراشه 
إذا رأى مث حتصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته الزنا وحتصل مهمااستفاض بني الناس أن فالنا يزين هبا 

مع ذلك خميلة بأن رآها معه يف خلوة فإن جترد أحد املعنيني مل حيل له ذلك ألن اخللوة مرة ال تدل على الزنا نعم لو 
رآها معه حتت شعار على نعت مكروه حل له القذف وإن كان ال حتل الشهادة هبذا القدر وإن رآها يف اخللوة مرارا 

  ا انضمت إليه الشيوع فإن مستند أهل اإلستفاضة هو مشاهدة ذلك مرارا متكررة فهذا قريب من املرة الواحدة إذ
أما نفي الولد باللعان فإمنا جيوز بينه وبني اهللا تعاىل إذا تيقن أن الولد ليس منه بأن مل يكن وطئها أو كان يعزل قطعا 

يس له اللعان إذا اعترف أو أتت بولد قبل ستة أشهر من وقت الوطء وقال مالك رمحه اهللا ال مباالة بالعزل ول
  بالوطء وأمكن إحالة الولد عليه 



  أما إذا استربأها حبيضة بعد الوطء مث أتت بولد فهذا هل يبيح النفي فيه ثالثة أوجه 
  أحدها نعم ألن ذلك أمارة شرعية على النفي ولذلك يندفع النسب عن التابع 

  وز ألن احليض ليس بقاطع واحلامل قد حتيض والثاين أنه إن ظهر مع ذلك أمارة الزنا جاز وإال فال جي
والثالث أنه جيوز ولكن حيث جيوز النفي جيب ألن السكوت عن إحلاق الباطل حرام إذ النسب يتعلق بأحكام كثرية 

ولكن هاهنا وإن جاز فال جيبوقال اإلمام ال يبعد أن ال يوجب اللعان ألنه إفضاح وقدح يف املروءة فنقول إمنا حيرم 
ق كاذبا أما إذا أحلق الفراش به وهو ساكت فال يبعد أن ال حيرم السكوت وهذا غري منقدح يف صورة اإلستلحا

  اليقني ألن أمر النسب عظيم فال يقضي عليه بالرسوم واملروءات 
و وال خالف يف أنه ال حيل النفي مبجرد مشاهبة الولد لغريه يف اخللق واخللق وملخالفته للولد يف احلسن والقبح نعم ل

كان األب يف غاية البياض والولد يف غاية السواد أو العكس ذكر العراقيون وجهني وهذا ينقدح إن كان مع ذلك 
تظهر خميلة الزنا فأما جمرد ذلك فال فلعل عرقا قد نزع وأبو حنيفة رمحه اهللا حيث يلحق ولد املشرقي باملغريب فال 

لوطء وحنن ال نلحق النسب إال بعد ستة أشهر من وقت شك يف أنه يبيح القذف وحيرمه عند إمكان العلوق با
  إمكان الوطء 

فرع إذا أتت بولد ملدة اإلمكان ولكن الزوج رآها تزين واحتمل أن يكون من الزنا فلو قذف والعن انتفى يف 
ان الظاهر بدليل قصة العجالين ولكن ال يباح له ذلك مع تعارض اإلحتمال مث قال األصحاب ليس له القذف واللع

إن ترك نفي النسب وقد صرحوا جبوازالقذف إذا مل يكن ولد جملرد اإلنتقام من الزنا فهذا حمتمل وغاية تعليله أنه إذا 
كان مث ولد مل جيز نفيه فنسبتها إىل الزنا بغري الولد وتطلق األلسنة يف نسبه فال يقاوم هذا الغرض غرض التشفي 

  الذي حلقه فليقتصر على طالقها إن أراد نظرا لولده و

  الفصل الثاين يف أركان اللعان وجماريه

  
  وللعان سبب وهو القذف ومثرة وأهل أعين املالعن فهذه ثالثة أركان سوى ألفاظه 

  الركن األول الثمرة ومثرته أربعة نفي النسب أو قطع النكاح أو دفع عقوبة القذف أو دفع عار الكذب يف القذف 
جاز اللعان ألجله وإن مل تكن عقوبة بعفوها مثال وكذلك إن مل يكن قطع نكاح  أما نفي النسب يف النكاح إن جترد

بأن كان قد أباهنا ولو جترد غرض الدفع للعقوبة ومل يكن ولد وال قطع نكاح جاز اللعان كما لو قذفها وأباهنا ومل 
أو غري حمصنة على اجلملة يكن ولد وال فرق بني أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا بأن تكون الزوجة أمة أو ذمية 

وفيه وجه بعيد أن اللعان لدفع التعزير غري جائز وهو ضعيف فإن عقوبة حمذورة وقد تنتهي إىل قريب من احلد وهذا 
  إذا كان التعزير لتكذيبه فيكون له غرض يف تصديق نفسه ويف دفع العقوبة فيجتمع الغرضان 

بها إىل زنا قد قامت البينة عليه من قبل أو اعترفت به فيؤدب فإن كان تعزير تأديب ال تعزير تكذيب مثل أن ينس
  إليذائه بتجديد ذكر الفاحشة عليها وقد نقل املزين رمحه اهللا ها هنا أهنا إن طلبت ذلك غزر ومل يلتعن

ال يالعن ونقل الربيع رمحه اهللا عزر إن مل يلتعن فمنهم من قطع بأنه يالعن وغلط املزين رمحه اهللا ومنهم من قطع بأنه 
وغلط الربيع ومنهم من قال قوالن واألصح أنه ال يلتعن ألن اللعان حجة تصديق فكيف يقام على ما ثبت صدقه 

  وإمنا اندفاع العقوبة تابع لظهور صدقه باللعان وهذا معترف به فال يزيده اللعان وضوحا 
  فرعان 



ن إذا مل يكن غرض آخر من نسب يدفع فيه أحدمها أن طلب العقوبة إليها ال إىل السلطان فإن عفت فهل يالع
  وجهان 

أحدمها نعم ألن دفع عار الكذب مقصود أيضا وإفضاحها أيضا لإلنتقام منها مقصود باللعان املؤبد للحرمة فله إقامة 
  احلجة وإمنا يندفع هذا باعترافها ال بعفوها 

من غرض مهم كدفع النسب أو العقوبة والثاين أنه ال يالعن ألن هذا غرض ضعيف واللعان حجة ضرورة فال بد 
  أما قطع النكاح فممكن بالطالق 

أما إذا سكتت عن الطلب فوجهان مرتبان وأوىل جبواز اللعان ألن غرضه الطلب وهذا اخلالف يرجع إىل أن طلب 
على العقوبة هل هو شرط اللعان إذا مل يكن مثة غرض من دفع نسب وقطع نكاح وإن كانت جمنونة فوجهان مرتبان 

  العفو وأوىل باجلواز
الثاين لو قال زىن بك ممسوح أو قال للرتقاء زينب فهو كالم حمال وليس فيه إال التعزير لإليداء وال سبيل إىل اللعان 
  إذ كيف ميكن من أن حيلف على ما يعلم أنه كاذب فيه وذكر العراقيون فيه وجهني كما يف تعزير التأديب وهو بعيد 

  عن وشرطه أهلية اليمني مع الزوجية الركن الثاين املال
أما أهلية اليمني فنعين به أنه ال يشترط أهلية الشهادة فيصح لعان العبد والذمي واحملدود يف القذف خالفا أليب 

  حنيفة رمحه اهللا 
ن جيريان مث الذمي ال جيرب على اللعان إال إذا رضي حبكمنا فإن طلبت املرأة اللعان وامتنع الزوج فهل جيرب فيه قوال

يف كل خصومة جتري بني أهل الذمة إن رضي حبكمنا أحد اخلصمني أما إذا العن وامتنعت ومل ترض حبكمنا مل جنربها 
على اللعان وال على احلد فإن احلد حق اهللا تعاىل ال حق الزوج فال غرض للزوج يف لعاهنا وهكذالو قذف املسلم 

ا حد الزنا وهو حق اهللا تعاىل ال حق الزروج نعم املسلمة إذا امتنعت من زوجته الذمية فامتنعت فال جنربها وإمنا عليه
اللعان ومل يطلب الزوج لعاهنا عرضناها حلد الزنا حىت تالعن إن شاءت الدفع ومن أصحابنا من أجرى القولني يف 

  إجبار املرأة الذمية وهو بعيد 
  نكاح ضعيف بالطالق أو الردة ويف النكاح الفاسد  الشرط الثاين الزوجية فلو قذف األجنيب فال يالعن والنظر يف

أما الرجعية فيالعن عنها وال يتوقف على الرجعة خبالف اإليالء والظهار ألن مقصود اللعان نفي النسب والتحرمي 
  املؤبد ودفع احلد وكل ذلك ال ينافيه حال الرجعة 

العن يف الردة مث عاد إىل اإلسالم صح لعانه كما  أما إذا ارتد بعد املسيس فقذف أو كان قذفه بزنا قبل الردة فإن
صح لعان الذمي فإن أصر تبني فساد لعانه وعند ذلك هل يقضي بوجوب احلد مع جريان لعان فاسد فيه وجهان 

  سنذكر مأخذمها 
أما إذا نكح نكاحا فاسدا أو وطىء بالشبهة مث قذف فإن كان مث نسب تعرض للحوق وأراد نفيه فيالعن ويندفع 

  حلد ألن اللعان عندنا يستقل مبقصود نفي النسب خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا
  وإن مل يكن مث نسب فهو كاألجنيب ال يالعن وعليه احلد 

  فإن ظن صحة النكاح فالعن عند القاضي مث بان فساده فهل تندفع العقوبة فيه وجهان كما يف املرتد املصر 
  أحدمها ال ألن اللعان فاسد 

  عم ألن احلد يندفع بالشبهة وهذه حجة قامت على ظن الصحة يف جملس القاضي والثاين ن
مث مهما جرى اللعان يف النكاح الفاسد ففي تعلق احلرمة املؤبدة به خالف مأخذه أنه مل يفد حترميا فكأن التأبيد تابع 



د بسبب لعانه فمنهم للحرمة وقد كانت هي حمرمة وكذلك يف لعاهناخالف يرجع حاصله إىل أهنا هل تتعرض للح
من قال نعم لقيام حجة صحيحة على زناها ومنهم من قال ال ألن إجياب احلد عليها بعيد عن القياس فيختص 

  مبقصود اإلنتقام من تلطيخ الفراش فال جيري إال يف نكاح صحيح 
نه جرى القذف حيث أما إذا قذف يف نكاح صحيح مث أباهنا فله أن يالعن لدرء النسب إن كان أو لدفع العقوبة أل

  كان معذورا فكان جيوز له اللعان فال يتغري مبا يطرأ بعد ذلك 
أما إذا قذفها يف النكاح بزنا قبل النكاح فإن مل يكن نسب ينفيه باللعان مل يالعن وإن كان فوجهان ووجه املنع أنه 

  قصر إذ ذكر التاريخ فكان ينبغي أن يقتصر على القذف واللعان 
عد البينونة فإن كان مث ولد فله اللعان وإال فال ألنه قذف أجنبية وفيه وجه أنه إن أضاف الزنا إىل أما إذا قذف ب

  حالة النكاح العن وهذا ال وجه له 

  فروع

  
األول إذا قذفها فالعن مث أباهنا مث قذفها فال لعان ألنه قذف بعد البينونة وأما احلد فينظر فإن قذفها بذلك الزنا 

فال حد ولكن يلزمه التعزير لإليذاء ولو قذفها بزنية أخرى فقوالنأحدمها وجوب احلد كما إذا مل الذي العن عنه 
  يتقدم لعان 

  والثاين ال ألنه سقطت حصانتها يف حقه حبجة اللعان
ومن أصحابنا من قطع بالوجوب وقال اللعان حجة ضرورة وهو حجة قاصرة كيف وقد عارضه لعاهنا فتساقطا فال 

  احلصانة نعم إذا حدت ومل تالعن ففيه وجهان مشهوران وجه إلسقاط 
أما إذا قذفها بزنا منسوب إىل ما قبل اللعان سوى الزنا الذي العن عنه فقد صادف حالة احلصانة فالظاهر أنه حيد 

  وفيه وجه أن اخنرام احلصانة ينعطف حكمه على ما سبق فال حيد يف احلال وهي غري حمصنة يف حقه 
  لقذف من أجنيب فهو أوىل بالتزام احلد ألن تسرية حكم اللعان إىل غري الزوجني أبعد أما إذا كان ا

الثاين إذا قذف أجنبية مث نكحها مث قذفها ففي تعدد احلد مع احتاد املقذوف قوالن فإن قلنا يتعدد فإن مل يالعن 
وإن العن فإن احلد األول ال يؤثر استوىف احلدان وإن العن استوىف أحدمها وإن قلنا احلد متحد فيستوىف حد واحد 

  فيه اللعان وإمنا يندرج حتت احلد الثاين إذا استوىف 
الثالث املذهب الصحيح أن النسب يف ملك اليمني ال ينفى باللعان ألن اللعان ورد يف النكاح فلو اشترى زوجته 

كما بعد البينونة بالطالق وإن احتمل  الرقيقة فأتت بولد لزمان ال حيتمل أن يكون من ملك اليمني فله النفي باللعان
أن يكون من النكاح وملك اليمني مجيعا مل يالعن ألن الفراش األخري يقطع الفراش األول وينسخه ولذلك إذا 

نكحت زوجا آخر وأتت بولد لزمان حيتمل العلوق من األول والثاين أحلق بالثاين قطعا حىت فرع ابناحلداد على هذا 
ري اإلسترباء بعد الوطء مل يلحقه الولد مبلك اليمني لإلسترباء وال مبلك النكاح النقطاع ذلك وقال لو ادعى املشت

الفراش بفراش ملك ميني وطابقه عليه مجاهري األصحاب وفيه وجه أنه يلحقه وأن ملك اليمني ال يقطع حكم فراش 
  النكاح من كل وجه 

وطء احلرام كالزنا ولو نسبها إىل زنا هي مستكرهة فيه الركن الثالث القذف املسلط على اللعان نسبتها إىل ال
  والواطىء زان فوجهان 



  أحدمها أنه جيري اللعان لنفي النسب 
والثاين ال ألن القذف خمصوص يف كتاب اهللا تعاىل بالرمي الذي حيتاج فيه إىل الشهادة وهو الزنا ألن اللعان انتقام 

  منها وإفضاح واملستكرهة ال تستحق ذلك 
نسبها إىل وطء شبهة تشتمل الشهبة اجلانبني فوجهان مرتبان وأوىل بان ال جيري وقطع العراقيون بأنه ال جيري ولو 

ألن الولد ميكن أن يلتحق بالواطىء بالشبهة فيدور بينهما ويعرض على القائف فلعله يلحقه به وإمنا اللعان لنفي ولد 
بالشبهة بالوطء فإن مل يعترف فال بد من جتويز اللعان ألجل  ال يكون له نسب وهذا إمنا يتجه إذا اعترف الواطىء

  النسب
  أما إذا قال ليس الولد مين ومل يضف إىل جهة ففيه تردد ألنه دائر بني املستكرهة وبني الشبهة وبني الزنا 

  وال يشترط يف القذف أن يقول رأيتها تزين وال أن يدعي االسترباء خالفا ملالك رمحة اهللا عليه 

  ل الثالث يف فروع متفرقةالفص

  
  وهي مخسة 

األول إذا قذفها بأجنيب تعرض حلد األجنيب فإن العن سقط عنه احلد عند الشافعي رضي اهللا عنه ألنه أقام حجة 
على عني تلك الزنية فصدق من وجه واحلد يسقط بالشبهة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا أثر اللعان مقصور على 

  جنيب الزوجني فال يتعدى إىل األ
  وهذا إذا ذكره يف اللعان فإن مل يذكره يف اللعان فقوالن 

  أحدمها السقوط للشبهة ولقصة العجالين فإنه مل يذكر شريك بن السحماء يف اللعان وذكره يف القذف 
  والثاين جيب وهو القياس ألنه مل يقم عليه حجة 

ه السالم مل ينبه ابن السحماء على ثبوت حد وأما ابن السحماء فلعله مل يطلب ونشأ من هذا نظر وهو أنه علي
  القذف له فذكر صاحب التقريب وجهني يف أن من قذف عند القاضي فهل على القاضي أن ينبه املقذوف 

  أحدمها ال لقصة شريك بن السحماء
  والثاين نعم لقصة العسيف إذ قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ا إذ مل يكن الغرض إقرارها للرجم بل إنكارها ليثبت حد القذف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجه
الثاين إذا قذف نسوة بكلمة واحدة ففي تعدد احلد قوالن فإن قذف امرأته وأجنبية بكلمة واحدة فقوالن مرتبان 

ني فعليه وأوىل بالتعدد النقسام حكمهما يف اللعان ولو قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وأمها بكلمت
  حدان وهل يقدم حد املقذوف أوال فيه وجهان 

  أحدمها نعم كما لو قتل شخصني 
  والثاين ال كما لو أتلف مال شخصني 

فإن قلنا يقدم ففي مسألتنا املقدم البنت فيقدم احلد أو اللعان وقيل إن األم ها هنا تقدم ألن حق البنت يعرض 
واحدأمهلناه حىت يربأ جلده وال نوايل بني احلدود ولو قذف أربع نسوة للسقوط باللعان دون األم مث مهما حددناه ب

بكلمة واحدة وقلنا يتحد احلد ففي تعدد اللعان وجهان ينظر يف أحدمها إىل احتاد الصيغة واملالعن ويف الثاين إىل 
  تعدد النسوة مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل 



يف الطلب أو قلنا ال يشترط طلبهن اللعان فإن طلبت واحدة وقلنا فإن قلنا يتحد اللعان فذلك ينفع إذا توافقن 
يشترط طلبها فال بد من اللعان عنه مث يستأنف لعانا للباقيات وحيث قلنا يتعدد فلو رضني بلعان واحد فال أثر 

  لرضاهن وكذلك لو رضي مجاعة من املدعني بيمني واحدة مل يؤثر ذلك يف تغيري وصف احلجج 
  مرأة واحدة مرتني بزنيتني ففي تعدد احلد واللعان أيضا خالف الحتاد املقذوف وتعدد الصيغة أما إذا قذف ا

الثالث إذا ادعت عليه القذف فأنكر فأقامت البينة فأراد اللعان فإن كان قد أنكر بالسكوت أو قال أردت باإلنكار 
  أنه مل يكن قذفا بل كان حقا فله اللعان وإن مل يؤول إنكاره فوجهان 

أحدمها ال ألنه أنكر القذف وال لعان إال بقذف لينشيء قذفا إن أراد ويستفيد به درء حد القذف الذي ثبت بالبينة 
  أيضا 

والثاين أنه يالعن وإنكاره حيمل على املعتاد يف اخلصومات كما لو ادعى عليه ملك فقال اشتريته من زيد وكان 
  ثمن وال يؤخذ بإقراره له بامللك ميلكه فانتزع من يده بالبينة فرجع على زيد بال

أما إذا قال ما قذفتك وما زنيت فال يالعن إال إذا أنشأ قذفا بالزنا حيتمل أن يكون قدطرأ بعد شهادته هلا بالرباءة 
  فإن مل حيتمل فال يالعن وأطلق القاضي القول جبواز اللعان 

رجعا إىل اللعان مكنامها من ذلك وليس هذا كاليمني الرابع إذا امتنع الزوج عن اللعان او الزوجة فعرضنامها للحد ف
ال جيوز الرجوع إليها بعد النكول بل يلحق اللعان بالبينة يف هذا املعىن ولو قال بعد أن حد أالعن قال األصحاب مل 

  ميكن ألنه ال فائدة قال القفال إن كان مث ولد ميكن منه وإال فال 
ة أو مشركة وعهد هلا تلك احلال فال جيب إال التعزير وكان كما لو أضاف اخلامس إذا قال زنيت وأنت جمنونة او أم

إىل الصغر وإن مل يعهد ومل يقم الزوج عليه بينة سقطت اإلضافة وعليه احلد وفيه وجه أنه ال حد ألنه إذا انتفى تلك 
  احلال انتفى املضاف إليه 

ا وإن مل يسنبها إىل معصية مث الصحيح أنه ولو قال زنيت مستكرهة ففي وجوب التعزير خالف ألن ذلك يعريه
  يالعن لدفع التعزير كما يالعن لدفع احلد 

  الركن الرابع يف صيغة اللعان

  
  والنظر يف أصله وتغليظاته وسننه 

النظر األول يف أصل كلماته وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما رميتها به من الزنا 
من الزنا وليس مين إن كان مث ولد ويقول يف اخلامسة لعنة اهللا علي إن كنت من الكاذبني فيما رميتها به  وإن الولد

وتقابله املرأة فتشهد أربع مرات باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماها به من الزنا وتقول يف اخلامسة غضب اهللا علي إن 
  دة نفي الولد يف كل شهادة فإن تركها مرة مل حتسب كان من الصادقني فيما رماين به وجيب على الزوج إعا

وال جيب على املرأة إعادة أمر الولد إذ ال يتعلق إثباته بلعاهنا وال تقوم عندنا معظم الكلمات مقام الكل خالفا أليب 
  حنيفة رمحه اهللا 

ب من اجلانبني وجيب رعاية والصحيح أنه يتعني لفظ الشهادة فال جيوز إبداهلا باحللف وأنه يتعني لفظ اللعن والغض
الترتيب بتأخري اللعن والغضب وجتب املواالة بينالكلمات وكل ذلك ميل إىل التعبد خلروج األمر عن القياس وفيه 



وجه أنه جيوز إبدال الشهادة بالقسم وإبدال اللعن بالغضب وكذا عكسه وأن الترتيب واملواالة ال تشترط وكل 
  ذلك تشوف إىل اتباع املعىن 

  وع ثالثةفر

  
األول يصح عند الشافعي رضي اهللا عنه لعان األخرس وقذفه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا مع أن األصح أنه ال تقبل 

شهادته ولكن يغلب مشابه اليمني يف اللعان ولكن ال ميكن فهم اللعن والغضب منه وهو تعبد لفظي فالطريق أن 
  طق لعنة اهللا عليك إن كان كذا فيقول نعم يكلف الكتبة مع اإلشارة إن قدر أو يقول له نا

أما إذا اعتقل لسانه بعد القذف وقال أهل الصناعة إنه سينطلق لسانه على قرب أمهلناه كذلك قال الشافعي رضي 
  اهللا عنه ومن األصحاب من قال ال مزيد يف مهلته على ثالثة أيام إذ تأخري حد القذف إضرار باملقذوف

  انطلق لسانه فقال مل أرد قذفا وال لعانا مل يقبل  ومهما العن باإلشارة مث
  الثاين األعجمي العاجز عن العربية يلقن معىن اللعن والغضب بلسانه كما يف كلمة التكبري والنكاح 

مث القاضي ينصب ترمجانا وال بد من العدد ألنه يف حكم شهادة وهل يكتفي باثنني أم ال بد من أربع ملا فيه من إثبات 
  يه خالف زناها ف

  الثالث لو مات الزوج يف أثناء كلمات اللعان مل ينقطع النكاح وحلق النسب ومل تقم الورثة مقامه يف اللعان أصال 
وإن ماتت املرأة يف خالل لعانه استكمل الزوج إن كان مث ولد فإن مل يكن فال حاجة إىل لعانه إن قلنا إن الزوج 

  كل يرث حد القذف ويتضمن سقوط بعضه سقوط ال

  النظر الثاين يف التغليطات

  وهي بالزمان واملكان واجلمع 
  أما الزمان فبأن يؤخر إىل بعد العصر فإنه وقت شريف وإن مل يكن طلب حثيث فإىل العصر من يوم اجلمعة 
وبالقدس  أما املكان فبأن يالعن يف أشرف املواضع فإن العن وهو مبكة فبني الركن واملقام وباملدينة فبني املنرب والقرب

عند الصخرة ويف سائر البالد يف مقصورة اجلامع ويالعن الذمي يف أفضل موضع عندهم من بيعة وكنيسة سوى 
بيوت األصنام فال يأتيها أصال ويف بيوت النريان للمجوس خالف والظاهر أن الزنديق يغلظ عليه هبذه اجلهات ليناله 

د واعترض املزين رمحه اهللا وقال جوز للمشركة اللعان يف شؤمه وإن مل يعتقده واحلائض تالعن على باب املسج
  املسجد ورمبا تكون حائضا 

واختلفوا يف املشرك اجلنب فمنهم من قال ال يؤاخذون بتفصيل شرعنا يف األحكام وإن كانوا يؤاخذون عند اهللا 
  تعاىل 

وال ينبغي أن ينقصوا عن } ؤمنني وليشهد عذاهبما طائفة من امل{ أما اجلمع فال بد من حضور مجاعة لقوله تعاىل 
عدد شهادة الزناوالتغليظ باملكان مستحب أو مستحق فيه قوالن ويف التغليظ بالزمان واجلمع طريقان منهم من قطع 

  باإلستحباب ومنهم من قال قوالن 
از التحكيم أما جريان ذلك يف جملس احلكم فشرط قطعا فلو تالعنا يف البيت مل يصح إال عند احملكم على قول جو

  يف العقوبات 



  النظر الثالث يف السنن

  
  وهي ثالثة 

األول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العن بني العجالين وزوجته على املنرب فقيل كان العجالين على املنرب ولعله 
  األليق للشهرة 

  نرب وقيل كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم على املنرب فعلى هذا يسن للقاضي صعود امل
الثاين أن يهدد كل واحد من الزوجني وخيوفهما باهللا فلعلهما يتصادقان فيقول للرجل ما قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم 
أميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا عنه وفضحه على رءوس األولني واآلخرين ويروي للمرأة قوله 

  عليه السالم 
ن ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا جنته وحديثاملعراج أنه صلى اهللا أميا امرأة أدخلت على قوم م

عليه وسلم مر بنسوة معلقات بثديهن فقال جلربيل عليه السالم من هؤالء فقال جربيل عليه السالم هن الاليت أحلقن 
  بأزواجهن من ليس منهم يأكل حرائبهم وينظر إىل عوراهتم 

ل عند اخلامسة رجل من ورائه فيضع يده على فيه ويقول صاحب اجمللس للمالعن اتق اهللا فإهنا الثالث أن يأيت الرج
  موجبة واملرأة تأتيها امرأة من ورائها ويقال هلا كذلك واهللا أعلم

  الباب الثالث يف جوامع أحكام اللعان وحكم الولد خاصة
  

د القذف وانتفاء النسب ووجوب حد الزنا عليها أما أحكام اللعان فخمسة وقوع التفرقة وتأبد احلرمة وسقوط ح
ومجلة ذلك تتعلق بلعان الزوج وال يتعلق بلعاهنا إال سقوط احلد عنها وقال أبو حنيفة رمحه اهللا الفرقة تتعلق بلعاهنما 

  وقضاء القاضي وقال مالك رمحه اهللا تتعلق بلعاهنما 
 تتأبد احلرمة عنده بل حيل له نكاحها مهما كذب نفسه أو وال جيب احلد عليها بلعانه عند أيب حنيفة رمحه اهللا وال

خرج عن أهلية الشهادة بأن خيرس أو حيد فيالقذف نعم اختلف أصحابنا يف أن هذه احلرمة هل تشتمل ملك اليمني 
  وهل تتعلق باللعان يف النكاح الفاسد وبعد البينونة 

  أما حكم الولد وانتفائه وحلوقه ففيه ثالثة فصول 

  األول فيمن يلحقه النسب الفصل

  
  وهو كل من ميكن أن يولد له والنظر يف الصيب واجملبوب واخلصي 

أما الصيب فإمكان العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة فيلحقه ولد أتت به زوجته لستة أشهر بعد السنة العاشرة 
  وقيل ميكن العلوق يف أثناء العاشرة ويلحقه الولد بعد العاشرة 

به قبل اإلمكان مل يفتقر إىل اللعان إذ ال يلحقه ومهما حلقه فقال أالعن وأنا بالغ ميكن منه فلو قال أنا  ومهما أتت
  صيب وأالعن مل ميكن ولو قال كذبت وأنا بالغ فأالعن قبل منه ألن الصيب ال يعرف بلوغه إال بقوله 



   فيحمل انزالق املين وحيتمل استدخال مائه أما اجملبوب الذكر الباقي األنثيني فالولد يلحقه لبقاء أوعية املين
  أما املنزوع األنثيني الباقي ذكره فقطع احملققون بلحوق الولد لبقاء الآللة وقال الفوراين يرجع فيه إىل األطباء 

  وأما املمسوح ذكره وأنثياه ففيه وجهان أظهرمها أنه ال يلحقه الولد إذ التجربة تدل على استحالة اإلعالق منه 
  يث قضينا بأنه ال إمكان فال حاجة إىل اللعان وح

  الفصل الثاين يف أحوال الولد

  
  وله ثالثة أحوال 

  احلالة األوىل أن يكون محال وهل جيوز نفيه باللعان قبل اإلنفصال فيه قوالن 
  أحدمها ال ألن احلمل ال يتيقن فلعله ريح ينفش 
وت الزوج وحلوق النسب وهذا بعد البينونة أما يف صلب النكاح والثاين نعم ألنه يظن ظنا غالبا ويف التأخري خطر م

فالصحيح أنه يالعن ألن العجالين العن عن احلمل وألن اللعان دون الولد جملرد قطع النكاح جائز وقيل بطرد 
القولني وال وجه له وقد بىن األصحاب القولني على أن احلمل هل يعرف بقينا وهو ضعيف بل الصحيح أنه ال 

يقينا ولكن األحكام منها ما يثبت بالنظر ومنها ما ال يثبت ومنها ما يتردد فيه فألجل ذلك اختلف قول  يعرف
  الشافعي رضي اهللا عنه يف بعض املسائل ال لتردده يف أن احلمل ال يتيقن 

مع حلوق الثاين  احلالة الثانية أن يكونا توأمني من بطن واحد فال يتبعض نفيهما فإن اقتصر على نفي أحدمها مل ينتف
ولو نفامها واستلحق أحدمها حلقه الثاين ولو نفى احلمل فأتت بتوأمني انتفيا ولو أتت بواحد يف النكاح فالعن فأتت 

بثان ألكثر من ستة أشهر حلقه الثاين دون األول ألنه من بطن أخرى وحيتمل العلوق بعد انفصال األول وقبل اللعان 
تت بآخر ألكثر من ستة أشهر انتفى من غري لعان ألنه ال حيتمل العلوق به يف صلب ولو نفى احلمل فأتت بولد مث أ

  النكاح
  فرعان 

  أحدمها أنه مهما أراد أن ينفي أوالدا عدة يكفيه لعان واحد وال حيتاج كل واحد إىل لعان 
   الثاين أن التوأمني املنفيني باللعان أخوان من األم وهل يتوارثان بأخوة األب فيه وجهان

  أحدمها ال ألن اللعان أبطل األبوة 
  والثاين نعم ألن اللعان أثره قاصر عن املالعن 

احلالة الثالثة أن ميوت الولد فله أن يالعن ألن املوت ال يقطع النسب وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ليس له ذلك إال إذا 
  كان للولد ولد حي 

فلما مات استلحقه ليحوز مرياثه حلقه وورث مع التهمة ألن مث عندنا مهما استلحقه بعد اللعان حلقه فلو نفاه 
األصل هو النسب ويلحق مبجرد قوله واملرياث تابع وكذلك لو نفاه بعد املوت فلما قسم مرياثه عاد واستلحقه 
  فالظاهر أنه يلحقه ويسترد نصيبه من املرياث نظرا إىل ثبوت النسب وفيه وجه أنه إذا سقط املرياث مل يرجع إليه
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ملذهب: كتاب  وسيط يف ا   ال
و حامد: املؤلف  أب لغزايل  بن حممد ا بن حممد   حممد 

  الفصل الثالث فيما يسقط حق النفي

  
والصحيح أنه على الفور ألنه يف حكم ضرار يدفع بعد معرفته فال وجه للتأخري وفيه قول آخر ال بأس به أنه ميهل 

  أيام وحكي قول ثالث أنه ال يسقط إال باالستلحاق وهذا بعيد ريثما يتروى فإن األمر فيه خطر ولعله يتقدر بثالثة 
والتفريع على أنه على الفور فعلى هذا ال يعذر إال إذا مل حتصل له حقيقة املعرفة فلو صرب حىت ينفصل احلمل جاز 

  ان ألنه ال يتيقن فرمبا يكون رحيا فينفش فلو قال عرفت احلمل ولكن قلت رمبا جتهض فهل يبطل حقه فيه وجه
ولو أخربه فاجر بالوالدة فقال مل أصدقه جاز وإن أخربه عدالن فال وإن أخربه عدل واحد فوجهان لقبول روايته 

  ورد شهادته ولو قال كنت ال أدري أن يل حق النفي فيعذر إن مل يكن من مجلة الفقهاء 
لعان بعده ولو قال جزاك اهللا خريا أو فرع لو هناه مهن بالولد وقال متعك اهللا به فقال آمني فهو إقرار بالنسب فال 

  أمسعك اهللا ما يسرك مل يكن إقرارا
  كتاب العدد 

  
  وفيه ثالثة أقسام 

  عدة الطالق وعدة الوفاة وعدة اإلسترباء يف ملك اليمني 
  أما عدة الطالق ففيها بابان

  الباب األول يف عدة احلرائر واإلماء وأصناف املعتدات وأنواع عدهتن
  

  نواع األقراء واألشهر واحلمل وهي ثالثة أ
فاحلرة تعتد بثالثة أقراء إذا طلقت بعد املسيس ومقصود هذه العدة براءة الرحم ولكن يكتفي بسبب الشغل وال 

يشترط عينه ألن ذلك خفي ال يطلع عليه ولذلك جتب العدة بوطء الصيب ومبجرد تغييبه احلشفة وحيث علق 
  طالقها بيقني براءة الرحم 

الشرع يف مظان التباس املعاين املقصودة ربط األحكام باألسباب الظاهرة كما علق البلوغ باالحتالم ومن دأب 
  والسن خلفاء العقل وعلق اإلسالم بكلميت الشهادة مع اإلكراه خلفاء العقيدة 

قبيل الطالق واعلم أن احلرة تعتد بثالثة أقراء واألمة تعتد بقرأين ألن القرء الواحد الينتصف فيكمل ولو عتقت 
  فهي كاحلرة وإن عتقت يف القرأين ففيه ثالثة أقوال 

  أحدها أهنا تستكمل إذ عتقت قبل الفراغ 
والثاين ال بل ينظر إىل حالة الوجوب فيكفيها قرءان والثالث أهنا إن كانت رجعية عدلت إىل عدة احلرائر وإن كانت 

  بائنة قنعت بقرأين 
لته احلرة اعتدت بثالثة أقراء على وجه ألن للظن أثرا يف العدة وعلى وجه فرع إذا وطىء أمة على ظن أهنا حلي



  يكفيها قرءان نظرا إىل حقيقة احلال 
  ولو وطىء حرة على ظن أهنا امة فال خالف أهنا تعتد بثالثة أقراء ألن الظن يؤثر يف اإلحتياط 

  أوان احليض والصغرية واآليسة واعلم أن النسوة أصناف املعتادة واملستحاضة واليت تباعدت حيضتها يف
الصنف األول املعتادة وعدهتا ثالثة أقراء على العادة واألقراء هي األطهار عند الشافعي رضي اهللا عنه وقال أبو 

  حنيفة رمحه اهللا هي احليض 
اللغة واختلف العلماء فيه واستشهد كل فريق بداللة والذي صح عند احملققني أن الشواهد متعارضة وأن القرء يف 

ملا ضاع فيها من قروء ** ** مشترك بني الطهر واحليض كاجلون مشترك بني الضوء والظلمة وقد قال الشاعر 
  ** نسائكا 

  وإمنا يضيع الطهر وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 
}  فطلقوهن لعدهتن{ دعي الصالة أيام أقرائك وهي أيام احليض لو كن تعلق الشافعي رضي اهللا عنه بقوله تعاىل 

فقال األمر يتناول الطالق السين وهو الذي يف الطهر فينبغي أن يستعقب اإلحتساب بالعدة وعند أيب حنيفة رمحه 
اهللا إذا طلقت يف الطهر مل حتتسب بقية الطهر كما أهنا لو طلقت يف احليض مل حتتسب عندنا مدة احليض ويشهد له 

احليض معتزلة يف صلب النكاح فجدير أن يكون الطهر هو أن مقصود العدة العزلة عن الزوج ولقد كانت يف مدة 
  ركن العدة 

فنقول لو قال أنت طالق قبيل آخر جزء من الطهر فاجلزء األخري حيسب قرءا وللشافعي رضي اهللا عنه قول آخر أن 
ال قرأالنجم القرء هو اإلنتقال من الطهر إىل احليض فكأنه أراد أن جيمع لكون اإلسم مطلقا عليهما مجيعا والنه يق

إذا طلع وقرأ إذا عزب وهو مشعر باإلنتقال واجلديد هو األول وتظهر فائدة القولني فيما لو قال أنت طالق يف آخر 
جزء من الطهر حصل باإلنتقال قرء على هذا القول ومل حيصل على اجلديد بل ال بد من ثالثة أطهار بعد الطالق 

هل هو قرء فيه خالف من حيث إنه طهر ولكن مل يتقدمه حيض فعلى  وهذا يف طهر حمتوش بدمني أما طهر الصغرية
هذا لو طلق الصغرية فحاضت قبل األشهر فعليها ثالثة أطهار بعد احليض ولو قال للصغرية أنت طالق ثالثا يف كل 

الف يف قرء طلقة وقعت يف احلال واحدة إن قلنا إنه قرء وإال فال يقع حىت تطهر بعد احليض وكذلك يظهر أثر اخل
  دعواها انقضاء العدة ومدة اإلمكان فيه 

ومما ال بد من التنبه له أن الطهر األخري إمنا يتبني كماله بالشروع يف احليض الذي بعده والظاهر أنه يكتفي بلحظة 
ومن واحدة ونقل البويطي رمحه اهللا عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال بد من يوم وليلة حىت يتبني أنه ليس بدم فساد 

األصحاب من محل ذلك على اإلحتياط وقطع النظر باللحظة ومنهم من قال يف املسألة قوالن ومنهم من قال إن 
  رأت على العادة فاللحظة تكفي وإن رأت قبل ذلك فال بد من يوم وليلة 

  مث ال خالف أنه ليس من العدة وإمنا هو للتبيني 
  الصنف الثاين املستحاضاتوهلا ثالثة أحوال 

الة األوىل أن كون مميزة أو حافظة للعادة والوقت فترد إىل التمييز أو العادة وال خيفى أمرها فإن كانت مبتدأة أو احل
ناسية للعادة والوقت فيكتفي منها بثالثة أشهر إذ الشهر الواحد يدور فيه احليض والطهر غالبا مث إن طلقت يف آخر 

وسط الشهر فكان الباقي أكثر من مخسة عشر يوما يكفيها بقية  الشهر يكفيها ثالثة أشهر باألهلة وإن كان يف
الشهر وشهران باألهلة وإن كان أقل ففيه خالف ألجل اضطراب النص ومن ال حيتسب به يقول حيتمل أن يكون 

مجيع بقية الشهر حيضا ومن حيتسب يقول أن الطهر يقع آخر الشهر واحليض مع أول الشهر حىت قالوا حيسب بقية 



قرءا وإن مل يبق إال يوم وليلة وهذا حتكم خيالف الوجود فإن قيل على قول اإلحتياط يف املستحاضة مل يكتف  الشهر
بثالثة أشهر وحيتمل أن يزيد الطهر على ثالثة أشهر فلم ال حيتاط يف العدة قلنا ذكر صاحب التقريب وجها أهنا تؤمر 

عة أشهر كما ذكرناه يف احليض وهو متجه إذ االحتياط باإلحتياط والتربص إىل سن اليأس أو أربع سنني أو تس
للنكاح أهم ولكن رمبا يفرق بأن حكم العبادات مقصور عليها والعدة تقتضي السكىن والرجعة فيبعد أن تتمادى 

وميكن أن يقال ال رجعة وال سكىن إال يف ثالثة أشهر ويبقى حترمي النكاح تعبدا عليها ولكن الضرار يعظم فيه 
  بعد قول اإلحتياط ها هنا من وجه فلذلك ي

الصنف الثالث الصغرية وعدهتا باألشهر إىل أن حتيض وال مباالة برؤيتهاالدم قبل متام تسع سنني فإن ذلك ليس 
حبيض ولو طلقت فرأت الدم بعد مضي ثالثة أشهر فليس عليها اإلستئناف وإن كان قبل متام الشهر استأنفت العدة 

  ما مضى من الطهر هل حيسب قرءا فعلى اخلالف املذكور باألقراء فإهنا األصل و
فأما اآليسة إذا حاضت فيحسب هلا بقية الطهر قرءا ألن طهرها حمتوش بدمني وإن طال هبا العهد ومهما انكسر 

الشهر األول يتمم بثالثني من الشهر األخري ويكفي شهران آخران باألهلة وفيه وجه مثل مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
  ه إذا انكسر شهر فقد انكسر اجلميع فال بد من تسعني يوما أن

  والعدة باألشهر ال تكون إال يف الصغرية واأليسة وهو أحد نوعي العدة وهذا كله يف احلرة 
فأما األمة املنكوحة فإهنا تعتد بقرأين عند الشافعي رضي اهللا عنه ألن القرء ال ينتصف كما ميلك العبد طلقتني 

  ء فإن كانت من ذوات األشهر فقوالن والعدة بالنسا
  أحدمها أنه تعتد بشهر ونصف ألنه يقبل التجزئة 

  والثاين أهنا تعتد بشهرين بدال عن القرأين فإهنما قد تأصال فال ينظر إىل السبب
  وقد نص يف أم والولد إذا أعتقت على قولني 

  أحدمها أنه يكفيها شهر واحد بدال عن قرء واحد يف اإلسترباء 
لثاين أهنا تعتد بثالثة أشهر ألن ما يتعلق بالطبع من عالمة الرباءة ال خيتلف بالرق فيخرج من هذا قول ثالث يف وا

  املنكوحة أهنا تعتد بثالثة أشهر 
  الصنف الرابع اليت تباعدت حيضتها نظر 

وإن حاضت }  حيضن والالئي مل{ فإن تأخرت حيضتها من الصغر فلم حتض أصال فعدهتا باألشهر لعموم قوله تعاىل 
  مث تأخر إن كان مبرض ظاهر أو رضاع فليس هلا إال تربص احليض أو سن اليأس فعند سن اليأس تعتد باألشهر 

  أما إذا مل يكن اإلنقطاع لعلة ففيه ثالثة أقوال 
ئن يئسن من اجلديد أهنا تصرب إىل سن اليأس كما إذا كان لعلة ألن األشهر ورد يف القرآن يف الالئي مل حيضن والال

احمليض وليست من القسمني وألن احليض ال ينقطع إال لعلة وإن خفيت ويف العلة تربص قطعا فإن فيه مذهب عثمان 
  وزيد وعلي رضي اهللا عنهم يف زوجة حبان بن منقذ يف مثل هذه احلالة وفيهأيضا مذهب ابن مسعود رضي اهللا عنه 

أس فتتربص تسعة أشهر لتتبني عدم احلمل مث تعتد بعده بثالثة أشهر والقول الثاين أهنا تستضر بالصرب إىل سن الي
  للتعبد وهو قول قدمي قلد الشافعي رضي اهللا عنه فيه مذهب عمر رضوان اهللا عليه 

والقول الثالث أهنا تتربص لنفي احلمل أربع سنني مث تعتد بثالثة أشهر والقوالن األخريان قدميان ويلتقيان على 
  املصلحة 
ع إن قلنا تتربص تسعة أشهر مث ثالثة فلو فعلت ونكحت مث حاضت فالنكاح مستمر التصاله باملقصود ولو التفري



حاضت قبل متام التسعة بطل التربص وانتقلت إىل األقراء وإن مل يعاودها وجب عليها اسئتناف التسعة ألن ما سبق 
لى العدة أما إذا حاضت بعد الشروع يف األشهر كان لإلنتظار وقد بطل فال يقنع حصول الرباءة فإن التعبد أغلب ع

الثالثة وراء التسعة مث مل يعاودها الدم فعليها استئناف التربص بالتسعة ولكن ما سبق من مدة العدة يف األشهر 
الثالثة هل حتسب حتىتبين عليه الباقي أو تستأنف كما تستأنف التسعة فيه وجهان ووجه البناء أن اإلنتظار هو 

  ل بطرآن احليض أما ما وقع االعتداد به من صلب العدة فال الذي يبط
  التفريع إن أمرنا باستئناف الكل فال كالم وإن قضينا بالبناء ففي كيفيته وجهان 

  أحدمها أنه يتم بثالثة أشهر باحلساب 
يض إال يوم والثاين أن ما مضى حيسب قرءا ألنه طرأ احليض عليه ويكفيه شهران وإن مل ميض من األشهر قبل احل

  واحد وهذا بعيد ألنه مجع بني البدل واملبدل يف عدة واحدة وهذا ال نظري له يف األبدال 
أما إذا رأت الدم بعد مضي املرتني وقبل النكاح فاملنصوص أهنا مردودة إىل األقراء ألن البدل مل يتصل باملقصود 

  ض بعد الفراغ كاحليض بعد النكاح فال أثر له وكذا تتربص يف انتظار الدم وقد وجد ومن أصحابنا من قال احلي
  وكل هذه التفريعات جارية أيضا على قولنا إنه تتربص أربع سنني وإمنا خيتلف املقدار 

  أما إذا فرعنا على اجلديد وهو التربص إىل سن اليأس ففي سن اليأس قوالن
الذي يبلغ حده فإن سائر العامل ال ميكن  أحدمها أنه أقصى مدة يأس امرأة يف دهرها مما يعرف يف الصرود واجلروم

  طوفه 
  والثاين تعترب نساء عشرهتا من جانب األم واألب ومن أصحابنا من ذكر وجهني ضعيفني 

  أحدمها النظر إىل نساء العصبات دون جانب األم كما يف مهر املثل 
  والثاين النظر إىل نساء البلدة ألن للهواء تأثريا فيه 

  فرع

  لو رأت الدم بعد الوصول إىل سن اليأس ال خيلو على هذا القول 
إما أن ترى قبل مضي األشهر أو بعدها فإن كان قبله انتقلت إىل األقراء ألن ذلك حيض باإلتفاق فإن مل يعاودها 

فترجع إىل األشهر وفيه وجهان أحدمها أهنا تعتد بتسعة أشهر مث بثالثة أشهر ألن اليأس قد بطل بطرآن احليض 
وهو األصح أنه يكفيها ثالثة أشهر فإهنا اآلن آيسة إذ مل يعاودها الدم لكن نقطع على هذا القول بوجوب والثاين 

استئناف متام األشهر الثالث دون البناءألنا يف هذا القول نتشوف إىل اليقني وال يبقى ذلك مع طرآن احليض خبالف 
  التفريع على القول القدمي 

  الثة أقوال أما إذا رأت بعد األشهر ففيه ث
  أحدها أن العدة بطلت سواء رأت بعد النكاح أو قبله ألن مطلق بناء اليقني على هذا القول وقد فات باحليض 

  والثاين أنه إن كان قبل النكاح استأنفت األشهر وإن كان بعد النكاح فال ينقص احلكم 
حلل فال ينظر إىل ما بعده ويلتفت هذا على والثالث أنه ال جيب اإلستئناف يف احلالتني ألن األشهر قد متت وحصل ا

  اخلالف يف املعضوب إذا حج عنه مث زال العضب نادرا أنه هل جيب اإلستئناف 

  النوع الثاين املعتدة باألشهر



  
  وذلك يف الصبية واآليسة وقد ذكرناه 

  النوع الثالث عدة احلامل

  
  وفيه فصالن 

  األول يف شروطه

  
  تام من الزوج فهما شرطان  وال تنقضي العدة إال بوضع محل

األول أن يكون من الزوج أو ممن منه العدة فلو مات الصيب أو فسخ نكاحه فولدت زوجته من الزنا مل تنقض به 
  العدة عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وكذلك زوجة املمسوح وكل ولد منفي عن الزوج قطعا

  ن القول يف العدة قوهلا وهي تقول إنه من الزوج أما احلمل املنفي باللعان فتنقضي العدة بوضعه أل
  فرعان 

أحدمها لو قال إذا ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت يف العدة فأتت بولد آخر بعد ستة أشهر من الوالدة األوىل 
  ففي انقضاء العدة به ثالثة أوجه 

  أحدها ال تنقضي ألنه منفي عن الزوج 
  طء شبهة من الزوج بعد الوالدة األوىل فهو كاملنتفي باللعان والثاين تنقضي ألنه حيتمل أن يكون من و

والثالث أهنا إن ادعت وطئا حمترما على الزوج بعد الوالدة انقضت العدة وإن كان القول قوله يف نفي الولد ولكن 
  اإلحتمال ال ينقطع به وإن مل تدع مل تنقض 

ر وقلنا إن دم احلامل دم فساد فال أثر له وإن قلنا إنه الثاين إذا نكح حامال من الزنا مث طلقها وهي ترى األدوا
  حيض فهل تنقضي العدة به فيه وجهان

أحدمها نعم ألن محل الزنا ال يؤثر يف العدة فينظر إىل األقراء والثاين ال ألن األقراء تؤثر حيث تدل على الرباءة وهذا 
  ال يدل عليه فعليها استئناف األقراء بعد وضع احلمل 

  لثاين وضع احلمل التام وخيرج عليه ثالث مسائل الشرط ا
إحداها أهنا لو كانت حامال بتوأمني ال تنقضي العدة بوضع األول حىت تضع الثاين وأقصى مدة بني التوأمني ستة 

  أشهر فما جاوز ذلك فهو محل آخر 
م اجلنني يف الغرة ونفي الثانية لو انفصل بعض الولد مل تنقض العدة حىت ينفصل بكماله وحكم املنفصل بعضه حك

اإلرث وتسرية العتق إليه من األم وبقاء الرجعة والعدة والتبعية يف اهلبة والبيع وغريمها وعزي إىل القفال أنه إذا 
  صرخ واستهل فقد تيقنا وجوده فله حكم املنفصل إال يف العدة فإن براءة الرحم حتصل بانفصاله 

يط والصورة فهو تام وتنقضي به العدة وإن كانت الصورة حبيث ال الثالثة لو أجهضت جنينا ظهر عليه التخط
  يدركها إال القوابل فإن كانت علقة فال حكم هلا إذ ال نتيقن أنه أصل الولد

وإن كان حلما ومل يظهر عليه ختطيط للقوابل فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على انقضاء العدة ونص على أن 



فيه فمنهم من قال قوالن بالنقل والتخريج ومنهم من فرق بينهما بأن العدة يف اإلستيالد ال حيصل به وال غرة 
الكتاب تتعلق بوضع احلمل وهذا محل واإلستيالد يتعلق بالولد وهذا ليس بولد والغرة بدل مولود وهذا ليس 

  مبولود 

  الفصل الثاين يف ظهور أثر احلمل وحقيقته بعد اإلعتداد باألقراء

  
  وفيه مسائل 

 املعتدة باألقراء إذا ارتابت وتومهت محال بعد متام األقراء فإن كانت حبيث حيكم يف الظاهر بأهنا حامل فيحرم األوىل
عليها النكاح ولو استشعرت ثقال وتومهت فهي املرتابة فلو نكحت قبل زوال الريبة نص الشافعي رضي اهللا عنه يف 

فمن أصحابنا من قطع بالصحة إذ بان احليال ألنه بين املختصر أن النكاح موقوف ونص يف موضع آخر أنه باطل 
على سبب ظاهر وهوالعدة فال أثر للتحرمي بريبة وال أصل هلا ومنهم من قال قوالن واختلفوا يف أصله فقيل إن 
أصله قوال وقف العقود كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت وقيل هذا فاسد ألنه غري مبين على 

أخذه القوالن يف أن من شك يف عدد الركعات بعد الفراغ هل يلزمه التدارك وهذا القائل يفرق بني إن أصل بل م
  شك قبل متام األقراء أو بعده والقائل األول ال يفرق

الثانية إذا اعتدت باألقراء ومل تنكح فأتت بولد لزمان حيتمل أن يكون من الزوج أحلق به وأقصى مدة احلمل عند 
  اهللا عنه أربع سنني وعند أيب حنيفة رمحه اهللا سنتان  الشافعي رضي

  واألربع حتسب من وقت الطالق إن كان بائنا وإن كان رجعيا فقوالن 
  أحدمها من وقت الطالق 

والثاين من وقت انقضاء العدة ألن الرجعية يف حكم زوجة فعلى هذا لو أتت بولد لعشر سنني مثال من وقت 
تصور أن تطول بتباعد املدة وحنن نكتفي باإلحتمال ومنهم من استعظم هذا فقال ال نزيد الطالق حلق به ألن العدة ي

  يف العدة على ثالثة أشهر نضيفها إىل أربع سنني فإنه الغالب إال أن ما قاله ال ينفياإلحتمال فال وجه له 
حلق بالثاين ألن فراش الثاين ناسخ الثالثة إذا نكحت مث أتت بولد لزمان حيتمل أن يكون من األول ومن الثاين مجيعا أ

لألول فال سبيل إىل إبطال نكاح جرى على الصحة أما إذا كان النكاح فاسدا بأن جرى يف أثناء العدة بأن ظن 
  انقضاءها فيعرض الولد على القائف فإن ذلك كوطء شبهة وال يؤدي إىل إبطال نكاح صحيح 

كاح الفاسد هو الوطء أو جمرد العقد فيه خالف والظاهر أنه بالوطء مث الفراش الذي يبىن عليه احتمال الولد يف الن
وال يلحقه مبجرد العقد وكذلك اخلالف يف انقطاع هذا الفراش بالتفريق أو بآخر وطأة ويلتفت هذا على أن العدة 

بالوطء هل تنقضي مع جمالسة الزوج زوجته وعليه خيرج أن حلوق الولد يف النكاح الفاسد هل يقف على اإلقرار 
  فإن أحوجناه إىل اإلقرار بالوطء فالظاهر أنه ال ينتفي بدعوى اإلسترباء بل باللعان وفيه وجه أنه كملك اليمن 

الرابعة يف النزاع فلو قال طلقت بعد الوالدة فلي الرجعة فإنك معتدة فقالت بل طلقت قبل الوالدة فالقول قوله يف 
  اإلتفاق أو مبهماوقت الطالق سواء كان وقت الوالدة معينا ب

  ولو اتفقا على وقت الطالق واختلفا يف وقت الوالدة فالقول قوهلا ألهنا مؤمتنة على ما يف رمحها 
  لو اتفقا على اإلشكال فاألصل بقاء سلطان الرجعة واستمرار النكاح 

الدعوى وقالت وإن جزمت الدعوى فقال ال أدري فعليه أن حيلف جزما أو تنكل حىت ترد اليمني عليها ولو جزم 



  ال أدري فالزوج على اإلرجتاع وهي مدعية فال تسمع الدعوى مع الشك
  الباب الثاين يف تداخل العدتني عند تعدد سببه

  
  والسبب إما الوطء وإما الطالق 

أما الوطء فتعدده إما من شخصني وإما من شخص واحد أما من شخص واحد فهو أن يطلقها مث يطؤها بالشبهة 
تان إذا اتفقتا بأن مل يكن إحبال وكانت من ذوات األشهر أو األقراء فتعتد بثالثة أشهر أو ثالثة أقراء فتتداخل العد

فتنقضي العدتان ولو كان قد انقضى قرءان فوطئها استأنفت ثالثة أقراء واندرج القرء الثالث يف القرء األول حىت 
ن الباقيني الهنما من الوطء بالشبهة ومعىن التداخل أن تتمادى الرجعة إىل انقضاء هذا القرء مث ال رجعة يف القرأي

  القرء األول املشترك تأدت به عدتان 
  أما إذا اختلفت العدتان بأن كان إحدامها باحلمل ففي تداخلهما وجهان مشهوران 

  أحدمها أن التداخل كاملتفقتني 
  والثاين ال ألن اإلندراج والتداخل يليق باملتجانسات 

اخل فسواء طرأ احلمل على الوطء أو طرأ الوطء على احلمل فتتمادىالرجعة والعدة إىل وضع احلمل فإن قلنا بالتد
  وتنقضي العدة به 

وإن قلنا ال تتداخل نظر فإن طرأ الوطء على احلمل انقضت عدة الطالق بالوضع وانقطعت الرجعة واستأنفت 
قال القاضي والشيخ أبو حامد تنقضي هبا عدة الوطء األقراء بعده للوطء وعلى هذا لو كانت ترى الدم أيام احلمل 

إذا قلنا إنه حيض ويؤدي إىل انقضاء عدتني خمتلفتني يف زمان واحد جلريان الصورتني وعللوا بأن سبب لزوم األقراء 
ل التعبد جمرد التعبد وال تشترط الرباءة وقال الشيخ أبو حممد كوهنا يف مظنة الداللة على الرباءة ال بد منه إذ به حيص

  فال بد من استئناف األقراء بعد الوضع 
أما إذا كانت حائال يف عدة الطالق فأحبلها بالوطء انقطع عدة الطالق ألن احلبل أقوى فإذا وضعت رجعت إىل 

  بقية عدة الطالق وثبتت الرجعة وسائر أحكامها من املرياث وغريه يف تلك البقية وهل تثبت قبل الوضع فيه وجهان 
  ال ألهنا ليست يف عدة الطالق أحدمها 

  والثاين نعم ألهنا تعرض للرجعة وملتزمة هلا يف املستقبل فيبعد اإلبانة يف احلال مث العود إىل الرجعة 
  فعلى هذا مل يتغري مبا طرأ إال طول املدة وإال فهي رجعية على الدوام إىل انقضاء العدتني

  عدتان مجيعا مث مهما راجعها أو جدد النكاح عليها انقطعت ال
أما إذا كان من شخصني بأن طلقها فوطئها بالشبهة غريه مل تتداخل العدتان عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن 

  التعبد يف حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددمها 
أقراء مث بانت مث ينظر فإن كانتا متفقتني ينظر فإن سبق الطالق الوطء استمرت عدة الزوج والرجعة إىل متام ثالثة 

واستفتحت عدة الوطء ومل يكن له جتديد النكاح بعد شروعها يف عدة الشبهة وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة فيه 
  وجهان 

  أحدمها نعم ألهنا ليست إال يف عدته 
له والثاين ال ألن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها ألنه لو نكحها مل حيل هلوطؤها والرجعة حتتمل ذلك وال حيتم

  النكاح كما يف احملرمة 



  وأما إذا وطئت فشرعت يف العدة وطلقها ففي اإلنتقال إىل عدة الطالق وجهان 
  أحدمها أهنا تنتقل ألن عدة الطالق أقوى 

  والثاين تستمر ألن السابق أوىل 
ة النكاح بعد عدة فإن قلنا باإلنتقال رجعت إىل بقية عدة الشبهة عند متام عدة النكاح وإن قلنا تستمر استأنفت عد

  الشبهة وثبتت الرجعة فيها ويف ثبوهتا قبل ذلك اخلالف السابق 
  أما إذا كانتا خمتلفتني بأن كان إحدامها باحلمل فعند هذا يبطل النظر إىل السبق وتقدم عدة احلمل 

شخص واحد حيث قلنا مث النظر يف كيفية الرجعة وانقطاع العدة واإلنتقال منهما ذكرناه يف العدتني املختلفتني من 
  إهنما ال يتداخالن نعم هذا يفارقه يف ثالثة أمور 

األول أنه لو راجعها وكانت حامال من األجنيب مل حيل الوطء فإن كانتحامال منه وقد بقيت عليها عدة الوطء 
  بالشبهة ففي جواز الوطء وجهان جاريان يف وطء احلامل من النكاح بعد أن وطئت بالشبهة 

  واز إذ ليست يف عدة الشبهة ما مل تضع محل الزوج أحدمها اجل
  والثاين ال لوجوب العدة 

األمر الثاين أهنا لو كانت ترى صورة األقراء مع احلمل فاملصري إىل انقضاء العدة هبا مع تعدد الشخص بعيد وقيل 
  يطرد ذلك ها هنا كما يف شخص واحد 

سة عدة غريه مل جيز وإن كانت حامال من الزوج فنكحها وهي األمر الثالث أنه لو أراد أحدمها نكاحها وهي مالب
متعرضة لعدة الشبهة لكن بعد الوضع فصحة النكاح تبىن على حل الوطء يف مثل هذه احلالة ومنهم من قال وإن 

  قلنا باحلل فذلك يف دوام النكاح أما ابتداء النكاح فال حيل مع لزوم عدة الشبهة 
احلربيون فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن احلريب إذا طلق زوجته فوطئها حريب يف  هذا كله يف عدة املسلمني أما

نكاح وطلقها فال جيمع عليها بني العدتني فمن أصحابنا من قال قوالن ووجه الفرق أن التعبد يف حق احلريب ال 
ريب يتعرض يتأكد فكأن أهل احلرب كلهم شخص واحد فتتداخل ومنهم من قطع بالفرق وفرق بأن حق احل

  لإلنقطاع بااللستيالد فاستيالد الثاين يقطع حق احلريب األول 
فإن قيل ما ذكرمتوه يف عدة احلمل إمنا يستقيم إذا علم أن احلمل من أحدمها فإن احتمل أن يكون منهما فكيف 

يكن قائف أو السبيل قلنا إذا وضع عرضعلى القائف فإذا أحلق بأحدمها حكم بانقطاع عدته دون الثاين وإن مل 
  شكل عليه يقضي بأن إحدى العدتني انقضت على اإلهبام 

  ويتصدى النظر يف ثالثة أمور 
األول أن الرجعة إن جوزناها يف حال مالبسة عدة الغري فله الرجعة وإن مل جنوزها فعليه أن يراجع مرتني مرة قبل 

عارض اإلحتمالني إال أن يقتصر على رجعة وضع احلمل ومرة بعده فلو اقتصر على إحدامها مل يستفد به شيئا لت
  فيوافقها إحلاق القائف فنتبني صحته وذكر العراقيون وجها أن الرجعة ال حتتمل هذا الوقف كالنكاح 

الثاين جتديد النكاح وال فائدة يف نكاح واحد فإنه ال يفيد حال مع اإلحتمال ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده ففيه 
  لنكاح ال حيتمل مثل هذا الوقف وإن احتملته الرجعة وجهان ووجه املنع أن ا

الثالث النفقة إذا كانت بائنة فإهنا تستحق على الزوج إما للحمل وإما للحامل فإن كان من الواطىء بالشبهة 
فتستحق عليه إن قلنا إهنا للحمل وإن قلنا للحامل فال ولكن ال يطلب واحد منهما يف احلال لإلشكال فإن وضعت 

القائف بالزوج فلها طلب النفقة املاضية وإن أحلق بالواطىء مليطالب ألن نفقة القريب تسقط مبضي الزمان وأحلق 



  فليس عليه إال نفقة احلمل 
  فروع ستة 

األول قال األصحاب ال تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة االزواج وقال احملققون هذا خارج عن القياس 
 انقضاء املدة مع عدم الوطء ولذلك تنقضي عدهتا وإن مل تعرف الطالق واملوت ومل تأت فإن العدة ال تستدعي إال

باحلداد ومالزمة املسكن وقال القاضي ال نص للشافعي رضي اهللا عنه على هذا وأنا أقول خمالطة البائن ال متنع فإنه 
من أن تعتضد باإلعتزال وترك املخالطة  يف حكم الزاين وخمالطة الرجعية متنع ألن اعتدادها يف صلب النكاح فال أقل

فعال وهذا وإن كان فيه فقه فال خيلو عن إشكال مث على هذا ال يشترط الوطء وال دوام اجملالسة ولكن املعتاد بني 
  األزواج 

فإن طالت املفارقة مث جرت جمالسات يف أوقات خمتلفة فيحتمل أن حتسب أوقات املفارقة دون أوقات املخالطة 
  أن يقال ينقطع ما مضى وهو خبط وحرية وال تفريع على مشكل وحيتمل 

الثاين عدة نكاح الشبهة حتسب من وقت التفريق أو الوطء فيه قوالن فإن قلنا من الوطء فلو اتفق أنه مل يطأها بعد 
ألنه يف حكم  ذلك مدة العدة تبني انقضاء العدة وإذا وطئها انقطعت وإن قلنا بالتفريق فال مباالة مبخالطته بعد ذلك

الزاين وال أثر ملخالطة الزناة يف العدة وهذا يدل على أن خمالطة الزوج البائنة معالعلم ال يؤثر ومع اجلهل يؤثر عند 
األصحاب مث حيتمل أن يقال املراد بالتفريق اجنالء الشبهة وحيتمل أن يقال إنه املفارقة باجلسد والظاهر أنه اجنالء 

   حكم الزنا الشبهة فاملخالطة بعده يف
  الثالث إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها انقطع عدة النكاح مبا طرأ ويف وقت انقطاعه قوالن 

  أحدمها أنه من وقت العقد 
  واآلخر من وقت الوطء ألن العقد فاسد 

وإمنا ينقدح ذلك  فإن قلنا تنقطع بالعقد فلو مل تزف إىل الثاين فالصحيح أنا نتبني أن العدة مل تنقطع ألنه جمرد لفظ
  على قول إذا أفضى إىل الزفاف أما إذا أفضى إىل خمالطة وزفاف ولكن اجنلت الشبهة قبل الوطء فهذا حمتمل 

الرابع من نكح معتدة بالشبهة مل حترم عليه على التأبيد وفيه قول قدمي تقليدا ملذهب عمر رضي اهللا عنه أهنا حترم 
   ال جيري هذا القول يف الزاين ألنه ال يبغي احلل للزجر عن استعجال احلل وخلط النسب مث

  اخلامس إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد املراجعة فتستأنف العدة أو تبىن فيه قوالن مشهوران
أحدمها البناء كما إذا طلقها طلقة بائنة مث جدد نكاحها بعد قرء مث طلقها قبل املسيس فإنه يكفيها قرءان وال 

  ر خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا تستحق إال نصف امله
  والثاين اإلستئناف فإهنا مردودة إىل نكاح جرى فيه وطء خبالف جتديد النكاح 

أما إذا طلقها قبل الرجعة فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه من قال تستأنف يف تلك الصورة يلزمه أن تستأنف ها هنا 
نهم من قطع بأنه ال تستأنف ألن الطالق الثاين تأكيد فمنهم من قال هو تفريع فيخرج هذا أيضا على قولني وم

  لألول فال يقطع العدة 
  فإن قلنا باإلستئناف فإن كانت حامال فيكفيها وضع احلمل ألن هذه بقية تصلح ألن تكون عدة مستقبلة 

  ولو راجعها فوضعت مث طلقها استأنفت ثالثة أقراء على قول اإلستئناف وعلى قول البناء وجهان 
  ا أنه ال عدة عليها إذ ال وجه بعد الطالق لإلستئناف وال للبناءأحدمه

  والثاين أنا نرجع إىل قول اإلستئناف إذ ال سبيل إىل إسقاط حقهم عند تعذر البناء 



أما إذا راجع احلائل يف الطهر الثالث مث طلقها قال القفال هذا كاملراجعة بعد متام العدة ألن بعض الطهر الثالث قرء 
قال الشيخ أبو حممد القرء هو البعض األخري املتصل باحليض وهذا جرى يف النكاح والنصف األول ال يعتد كامل و

  به 
السادس لو خالع زوجته بعد املسيس مث جدد نكاحها وطلق بعد املسيس مل يكن عليها إال عدة واحدة وتندرج بقية 

  األوىل حتت هذه 
  فاة مع اختالف نوع العدة فيه وجهان ولو مات فهل تندرج تلك البقية حتت عدة الو

  القسم الثاين من الكتاب يف عدة الوفاة وحكم السكىن

  
  وفيه بابان

  الباب األول يف موجب العدة وقدرها وكيفيتها وفيه فصول

  الفصل األول يف املوجب والقدر

  
فمهما وضعت حلت ولو  فنقول املتوىف عنها زوجها عليها عدة الوفاة ممسوسة كانت أو مل تكن وإن كانت حامال

يف الساعة وحيل هلا غسل الزوج عندنا بعد العدة وبعد نكاح زوج آخر وإن كانت حائال فتعتد أربعة أشهر وعشرا 
واألمة تعتد بشهرين ومخسة أيام وتنقضي العدة وإن مل حتض يف هذه املدة خالفا ملالك رمحه اهللا ألن اهللا تعاىل مل 

ه ومالك رمحه اهللا يقول ال أقل من حيضة واحدة أو وقوع احليض املعتاد مرة أو يتعرض للحيض مع تعرض النساء ل
  مرات

  فرع

لو طلق إحدى امرأتيه على اإلهبام ومات قبل البيان فعلى كل واحدة أربعة أشهر وعشر لإلحتياط إن كانتا حائلتني 
ا حائلتني من ذوات األشهر فعليهما غري مدخول هبما وإن كانتا حاملتني فعليهما التربص إىل حني الوضع وإن كانت

أربعة أشهر وعشر إذ تنقضي األشهر الثالث أيضا وإن كانتا من ذوات األقراء فعلى كل واحدة التربص بأقصى 
  األجلني ويكفي غري املدخول هبا تربص أربعة أشهر وعشر 

  الفصل الثاين يف املفقود زوجها

  
عندنا وقال علي رضي اهللا عنه من وقت بلوغ اخلرب وإن اندرس فإن وصل خرب موته ببينة فعدهتا من وقت املوت 

  خربه وأثره وغلب على الظنون موته فقوالن 
  أحدمها أهنا زوجته إىل أن تقوم البينة مبوته وهو القياس ألن النكاح ثابت بيقني فكيف يقطع بالشك 

افعي فيه عمر رضي اهللا عنهما يف القدمي والثاين أهنا تتربص أربع سنني مث تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وقد قلد الش



  ورجع عنه يف اجلديد وقال لو قضى به قاض نقضت قضاءه إذ بان له أن تقليد الصحابة ال جيوز للمجتهد 
  وقد طول األصحاب يف التفريع عليه وقد ذكرناه يف املذهب البسيط فال معىن له مع صحة الرجوع عنه 

  ال الزوج أبدا فإن تعذر كان هلا طلب الفسخ بعذر النفقة على أصح القولني مث على اجلديد فلها طلب النفقة من م

  الفصل الثالث يف اإلحداد

  
وذلك واجب يف عدة الوفاة وغري واجب يف عدة الرجعية ويف عدة البائنة قوالن ويف املفسوخ نكاحها طريقان منهم 

ا سيدها ووجه حداد املطلقة البائنة القياس على من قطع بأهنا ال جتب كاملعتدة من شبهة وكأم الولد إذا مات عنه
  عدة الوفاة ووجه الفرق أهنا جمفوة بالطالق وإمنا يليق اإلحداد باملتفجعة باملوت 

  واألصل يف وجه اإلحداد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عة أشهر وعشرا فأفاد هذا ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أرب

  جواز احلداد ثالثة أيام على اجلملة وحترميه بعد الثالث وبعد العدة
ومعناه ترك الزينة والطيب على قصد احلداد وإال فال منع عن ترك الزينة فإن قيل وما كيفية احلداد قلنا معناه ترك 

  لتنظيف والثياب واحللي التزين والتطيب واحلداد من احلد وهو املنع والتزين إمنا يكون با
أما التنظف بالقلم واإلستحداد والغسل وإزالة الوسخ فال حيرم وأما الثياب فالنظر يف جنسها ولوهنا أما اجلنس 

فتحل كلها سوى اإلبريسم فيحل اخلز الدبيقي والكتان وغريه مما حيل للرجال وإمنا اإلبريسم فإمنا أحل هلا ألجل 
ون اإلبريسم يف حقها كالقطن يف حق الرجال وإمنا عليها ترك املصبوغات من الثياب التزين للرجال وقال العراقي

  واألول أصح 
وأما احللي فيحرم ما هو من الذهب ألهنا خاصية النساء والظاهر أنه أيضا حيرم التحلي بالآلىلء اجملردة ألهنا للزينة 

  وأما التختم خبامت حيل مثله للرجال فال حيرم 
  لتزين كاألمحر واألصفر واالخضر فهو حرام من القطن والكتان وغريهوأما املصبوغ ل

وإمنا األسود واألكهب الكدر وما ال يتزين به فهو جائز وال فرق بني أن يصبغ بعد النسج أو قبله وخصص أبو 
الزينة إسحاق املروزي رمحه اهللا التحرمي باملصبوغ بعد النسج أما الثوب اخلشن إذا صبغ على خالف العادة صبغ 

  حكى صاحب التقريب فيه قولني ووجه املنع أنه من البعد تظهر به الزينة 
وأما الزينة يف أثاث البيت والفرش فال حترم وإمنا احلداد يف بدهنا وأما الطيب فيحرم عليها ما حيرم على احملرم وحيرم 

تدهن بدهنا إن مل يكن فيه طيب وإمنا مينع  عليها أن تدهن رأسها وحليتها إن كانت هلا حلية كاحملرم وال حيرم عليها أن
  يف الشعر 

وأما تصفيف الشعر وجتعيده بغري دهن ففيه تردد وأما اإلكتحال فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه ال بأس باإلمثد 
ال لعلة فاتفقوا على أنه أراد به العربيات فإهنن إىل السواد أميل فال يزينهن اإلمثد أما البيضاء فال جيوز ذلك هلا إ

الرمد وعليها أن تكتحل ليال ومتسح هنارا هكذا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة رضي اهللا عنها إال أن 
  حتتاج إىل ذلك هنارا أيضا فيجوز وعليها مالزمة املسكن إال حلاجة

  ولو تركت مجيع ذلك عصت رهبا وانقضت عدهتا
  الباب الثاين يف السكىن



  
  وفيه أربعة فصول 

  الفصل األول فيمن تستحق السكىن

  
وال تستحق املعتدة عن وطء } ال خترجوهن من بيوهتن { وتستحق املطلقة املعتدة بائنة كانت أو رجعية لقوله تعاىل 

الشبهة ونكاح فاسد وال املستولدة إذا عتقت ألن اآلية وردت يف النكاح نعم هل جتب يف عدة الوفاة قوالن ويف 
كاح طريقان منهم من قال قوالن ومنهم من قطع بأهنا ال تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه او عدة بعد انفساخ الن

عتقها او كان منه ولكن بعيبها أو ما يكون بسبب منها أما ما ينفرد به الزوج كردته وإسالمه ففيه قوالن ومأخذ 
هل هو يف معناه ألن إجياب السكىن  التردد أن اآلية وردت يف فراق الطالق وهذا تردد يف أن فراق املوت والفسخ

  بعد البينونة كاخلارج عن القياس 
وأما الصغرية اليت ال حتتمل اجلماع ففي سكناها من اخلالف ما يف نفقتها يف صلب النكاح وكذلك األمة إذا طلقت 

  إن السيد يبوئها فإن قلنا الزوج يستحق تعيني املسكن يف صلب النكاح فعليها مالزمة املسكن بعد النكاح وإن قلنا
  بيتا وطلقت يف ذلك البيت فالظاهر أهنا ال يلزمها مالزمة املسكن ألن العدة تلتفت على النكاح وقيل إنه جيب ذلك 

مث إذا أوجبنا مالزمة املسكن ففي وجوب لزوم السكىن على الزوج خالف يلتفت على النفقة يف صلب النكاح 
  الق فحيث كان جيب النفقة جتب السكىن بعد الط

أما الناشزة إذا طلقت يف دوام النشوز قال القاضي ال سكىن هلا إذ مل يكن هلا نفقة وهذا فيه نظر ألهنا إن طلقها يف 
  مسكن النكاح فيجب عليها شرعا لزوم املسكن فإن أطاعت يف ذلك فباحلري أن تستحق السكىن 

  الفصل الثاين يف أحوال املعتدة وهل يباح هلا مفارقة املسكن

  
قول جيب عليها لزوم املسكن حقا هللا تعاىل فال يسقط برضا الزوج وإمنا يباح اخلروج بعذر ظاهر واألعذار على فن

  ثالث مراتب 
  األوىل ما يرجع إىل طلب الزيادة كزيارة وعمارة واستنماء مال وتعجيل حج اإلسالم وال جيوز اخلروج ملثل ذلك 

جرة والتمكني من إقامة احلد أو خافت على زوجها أو ماهلا ألن الثانية ما ينتهي إىل حد الضرورة كوجوب اهل
املوضع غري حصني أو كانت تتأذى بأمحائها أو تؤذيهن وكل ذلك تسليط على اإلنتقال ألن هذه املهمات أقوى يف 

  الشرع من لزوم املسكن يف العدة 
أخربت بأنه أشرف على الضياع فذلك الثالثة ما ينتهي إىل حد احلاجة كاخلروج للطعام والشراب أو تدارك مال 

أيضا رخصة يف اخلروج يف حق من ال كافل هلا وحنو ذلك وإن كان هذا العذر نادرا وكذلك حكم مالزمة املنزل يف 
السفر إذا كانوا ينتجعون ويسافرون اعتيادا فلها املسافرة معهم ومهما خرجت حلاجة فينبغي أن خترج بالنهار ألن 

  الليل مظنة اآلفات 

  الفصل الثالث فيما جيب على الزوج



  
  وفيه مسائل 

  األوىل إذا كانت الدار مملوكة للزوج مل جيز له إزعاجها وال جيوز له مداخلتها لتحرمي اخللوة إال يف موضعني 
أحدمها أن تكون هي يف حجرة مفردة باملرافق وعليها باب فإن مل يكن عليها باب أو كان مرافقها واحدا كاملطبخ 

راح يف الدار مل جتز املداخلة ألن التوارد على املرافق يفضي إىل اخللوة وكذلك حترم املداخلة وإن كانت الدار واملست
  فيحاء مهما مل تنفصل املرافق ومل حيجب الباب 

الثاين أن يكون معها يف الدار حمرم هلا فال خلوة وكذلك إن كان مع الرجل زوجة أخرى أو جارية أو حمرم له ولو 
عها أجنبية أو معتدة أخرى فهل مينع ذلك اخللوة فيه تردد مأخذه أن النسوة املنفردات هل هلن السفر عند كان م

االمن بغري حمرم ولو استخلى رجالن بامرأة فهو حمرم وليس ذلك كاستخالء رجل بامرأتني والوجه أن يقال إن كان 
  هو مانع للخلوة وإال فالممن حيتشم أو خياف من جانبه حكاية ما جيري من فجور إن كان ف

فرع لو أراد الزوج بيع الدار وعدهتا باحلمل أو األقراء مل ينعقد ألن املنفعة مستحقة هلا وآخر املدة غري معلوم ولو 
كانت من ذوات األشهر فهو كبيع الدار املستأجرة إال إذا كان يتوقع طرآن احليض يف األشهر ففيه طريقان منهم 

  ناء على احلال ومنهم من منع البيع لتوقع ذلك من مل يلتفت إىل ذلك ب
  فإن صححنا وطرأ احليض كان كما لو اختلطت الثمار باملبيع وقد ذكرناه يف البيع 

املسألة الثانية إذ كانت الدار مستعارة فعليها املالزمة إىل أن يرجع املعري فإن رجع فعلى الزوج أن يسلم إليها دارا 
 جيد بعارية وكذلك إذا انتهت مدة اإلجارة فإن مست احلاجة إىل األجرة وأفلس الزوج يليق هبا ويبذل األجرة إن مل

ضاربت الغرماء بأجرة ثالثة أشهر إن كانت من ذوات األشهر وإن كانت من ذوات األقراء وعادهتا خمتلفة ضاربت 
ألن حصتها ال تسلم إليها  باألقل وإن كانت مستقيمة فمقدار العادة على األصح وفيه وجه أهنا باألقل وهو ضعيف

وما خيص الغرماء يسلم إليهم فاإلحتياط جلانبها أوىل وكذلك احلامل تضارب لتمام تسعة أشهر فإن الزيادة على 
ذلك نادر ال يعترب هذا إذا كان الزوج حاضرا فإن كان غائبا استقرض القاضي عليه فإن استأجرت من ماهلا بغري 

وج خالف وال خالف يف أهنا لو كانت يف دار مملوكة فال تباع حلق الغرماء ألهنا إذن القاضي ففي رجوعها على الز
  كاملرهونة فال خترج منها حبال 

املسألة الثالثة إذا أسكنها يف النكاح ضيقا ال يليق هبا ورضيت وطلقها فلها أن ال ترضى يف العدة وتطلب مسكنا 
هابعد الطالق إىل موضع الئق هبا لكن قال القاضي ينبغي أن الئقا هبا وكذلك لو أسكنها دارا فيحاء فله أن ينقل

يطلب هلا أقرب مسكن ميكن إىل مسكن النكاح حىت ال يطول ترددها يف اخلروج وما ذكره ال يبعد أن يستحب 
  وال شك يف أنه ال خيرجها عن البلدة 

وتربع به الوارث وأراد إسكاهنا كان هلا املسألة الرابع إن ألزمنا السكىن يف عدة الوفاة فهي من التركة فإن مل يكن 
ذلك وإن قلنا ال تستحق فلو رضي الوارث مبالزمة مسكن النكاح فالظاهر أنه جيب عليها ذلك مطلقا وقيل إن 

كانت مشغولة الرحم أو متومهة الشغل فله ذلك مطلقا ألجل صيانة املاء وإن مل تكن ممسوسة فال يلزمها ذلك بل 
  مسكن شاءت مث هذا التعيني للوارث وليس للسلطان ذلك جيب عليها مالزمة أي 

  الفصل الرابع يف بيان مسكن النكاح



  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا أذن هلا يف اإلنتقال إىل دار أخرى مث طلقها قبل اإلنتقال الزمت املسكن األول وإن طلق بعد اإلنتقال 
  حنيفة رمحه اهللا العربة بنقل األمتعة  الزمت املسكن الثاين والعربة يف اإلنتقال بدهنا وقال أبو

  وإن صادفها الطالق يف الطريق فثالثة أوجه 
  أحدها ترجيح األول استصحابا 

  والثاين ترجيح الثاين ألهنا انتقلت عن األول 
ف والثالث أهنا تتخري بينهما للتعارض وكذا الكالم فيما إذا أذن هلا يف اإلنتقال إىل بلدة أخرى ففي جواز اإلنصرا

  خالف 
الثانية لو خرجت إىل سفر بإذنه فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد فليس عليها اإلنصراف ألن إبطال أهبة سفرها 

  إضرار فإن فارقت املنزل دون البلد فوجهان 
  أحدمها جيب اإلنصراف ألهنا بعد مل تنقطع عن الوطن 

  والثاين ال ألن ذلك إضرار بإبطال األهبة
  اإلنصراف  وال خالف يف أن هلا

مث إذا مضت لوجهها فلها التوقف إىل إجناز حاجتها وعليها الرجوع ملالزمة املسكن بقية مدة تنقضي يف الطريق ففي 
وجوب اإلنصراف خالف والظاهر أنه ال جيب وال فائدة فيه وال يكلفها التقدم على الرفقة ألجل ذلك وإن انقضت 

  ثالث ألهنا مدة مكث املسافر شرعا حاجتها قبل ثالثة أيام جاز هلا استكمال ال
الثالثة ما ذكرناه يف سفر جتارة أو مهم فإن كان سفر نزهة أو ما ال مهم فيه وقد أذن هلا عشرة أيام مثال فطلقها يف 
أثناء املدة ففي جواز استيفاء املدة قوالن وجيري القوالن يف وجوب اإلنصراف إن طلقها يف الطريق وهكذا يف املدة 

على حاجة التجارة يف سفر التجارة ألنه ليس فيه مهم ولكن انضم اإلذن يف أهبة السفر فاحتمل أن يقال يف الزائدة 
  املنع إضرار 

ولو أذن هلا يف اإلعتكاف عشرة أيام فطلقها قبل املدة فإن قلنا لو خرجت مبثل هنا العذر جاز البناء على اإلعتكاف 
منذورا ألنه ال ضرر وإمنا هو جمرد إذن فهو كما لو أذن هلا يف املقام يف املنذور فعليها اخلروج وإن كان اإلعتكاف 

  دار أخرى عشرة أيام فطالقها يبطل ذلك اإلذن وإن قلنا إن اإلعتكاف يبطل فيكون فيهضرار كما يف أهبة السفر 
وج فال تبطل وال خالف يف أهنا لو خرجت مع الزوج فطلقها يف الطريق لزمها اإلنصراف ألهنا خرجت بأهبة الز

  عليها أهبتها واخلروج لغرض التجارة غري جائز ألنه طلب زيادة وإمنا جاز ذلك يف الدوام للضرار يف فوات األهبة 
الرابعة إذا أذن هلا يف اإلحرام وطلقها قبل اإلحرام مل حترم وإن كان بعد اإلحرام وكان بعمرة ميكن تأخريها ففي 

  ز اخلروج ألن يف مصابرة اإلحرام ضرارا وجوب التأخري وجهان ولعل األصح جوا
اخلامسة منزل البدوية كمسكن البلدية لكن إن رحلوا جبملتهم فلها الرحيل وإن رحل غري أهلها فعليها املقام فإن 

  رحل أهلها وهي آمنة يف املقام ففيه وجهان وهو راجع إىل أن ضرر مفارقة األهل هل يعترب 
املقام إذ ال ضرر ولو ارحتلت معهم فأرادت املقام بقرية يف الطريق جاز فإن  ولو كانوا يرجعون على قرب فعليها

  ذلك أحسن من السفر خبالف املأذونة يف السفر فإن رجوعها إىل الوطن أوىل من اإلقامة يف قرية 
كر السادسة إذا صادفها الطالق يف دار أخرى أو بلدة أخرى فقال ارجعي فقالت طلقت بعد اإلذن يف النقلة فأن



الزوج اإلذن نقل عن الشافعي رضي اهللا عنه أن القول قوله وهو القياس ولكن نقل أنه إن كان النزاع مع 
الورثةفالقول قوهلا وإىل الفرق ذهب أبو حنيفة رمحه اهللا وابن سريج وكأن كوهنا يف غري مسكن النكاح يشهد هلا 

ى قول ومنهم من جعلها على حالني فنقول إمنا جعل على الورثة ال على الزوج ومن أصحابنا من جعل املسألتني عل
القول قوله إذا كان النزاع يف اصل اللفظ وإن كان يف معىن اللفظ بأن قالت أردت باإلذن النقلة وقال بل النزهة 

  فالظاهر تصديقها فيقبل قوهلا 

  القسم الثالث من الكتاب يف اإلسترباء بسبب ملك اليمني

  
  وفيه ثالثة فصول 

  ألول يف قدر اإلسترباء وشرطه وحكمهالفصل ا

  
  أما قدره فهو قرء واحد ألنه نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد سيب أوطاس 

  أال ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض 
  وللمستربأة ثالثة أحوال 

  السالم  أحدها أن تكون من ذوات األقراء واسترباؤها بقرء واحد وهو احليض لقوله عليه
  حىت حتيض وألنه إذا مل يعترب إال قرء واحد فليعترب احليض فإنه دليل على الرباءة هذا هو اجلديد

وفيه وجه آخر أنه الطهر قياسا على العدة ألن التعبد غالب عليه ولذلك جيب مع يقني الرباءة إذا استربأها من امرأة 
  أو صيب 

  التفريع

كامل فال يكفي بقبة حيض وإن قلنا إنه طهر فهل يكفي بقية الطهر فيه  إذا قضينا بأنه حيض فال بد من حيض
خالف ألن العدة تشتمل على عدد فجاز أن يعرب عن شيئني وبعض الثالث بثالثة وألنه جيري فيه احليض مرات ولو 

 صادف امللك آخر احليض فانقضى طهر كامل بعده كفى على هذا القول وقيل إنه ال بد من حيض كامل بعده
  لتحصل داللة على الرباءة يف ملكه وهذا رجوع إىل القول األول وشهادة تضعيف هذا القول 

  احلالة الثانية أن تكون من ذوات األشهر وفيه قوالن 
  أحدمها أنه يكفي شهر واحد 

  تلف بالرق والثاين أنه ال أقل من ثالثة أشهر ألنه أقل مدة ضربت شرعا للداللة على الرباءة واألمور الطبيعية ال خت
وأبو حنيفة رمحه اهللا يوجب على املستولدة إذا عتقت ثالثة أقراء أو ثالثة أشهر نظرا إىل حريتها يف احلال وحنن 

  نكتفي بقرء واحد نظرا إىل جهة امللك
   احلالة الثالثة أن تكون حامال فعدهتا بوضع احلمل وإن كان من الزنا إلطالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله

حىت تضع ومنهم من قال ال تنقضي بالزنا كما يف العدة وقيل هذا يلتفت على أن املعترب حيض أم طهر فإن اعتربنا 



  احليض من حيث إنه دليل الرباءة فكذلك محل الزنا دليل الرباءة وإال فال 
الوطء ألن املانع يف الشراء  أما حكمه فهو حترمي لوجوه اإلستمتاع قبل متامه إال يف املسبية وألنه ال حيرم فيها إال

توقع ولد من البائع مينع صحة الشراء وولد احلريب ال مينع جريان الرق وإمنا استرباؤها لصيانة ماء املالك عن 
  اإلمتزاج باحلمل فيقتصر التحرمي على الوطء ومنهم من سوى وحرم استمتاع املسبية أيضا تبعا 

يف مظنة اإلستحالل فلو جرت حيضة قبل قبض اجلارية املشتراة ففيه  أما شرطه فإنه يقع بعد القبض ولزوم امللك
خالف لضعف امللك والظاهر أنه جيزىء للزوم امللك نعم مل يعتد هبا يف املوهوبة قبل القبض ويف املوصى هبا قبل 

ري فهو كما قبل القبول فال أثر للقبض يف الوصية ويف مدة اخليار ال جيزىء إذا قلنا امللك للبائع وإن قلنا للمشت
  القبض لضعفه 

ولو كانت جموسية أو مرتدة فأسلمت بعد انقضاء احليض فقد انقضى يف امللك ولكن ال يف مظنة اإلستحالل ففيه 
  وجهان

ومن خاصية اإلسترباء أنه ليس من شرطه اإلمتناع عن الوطء بل لو وطئها انقضى اإلسترباء وعصى بالوطء فإن 
ال إذ ما مضى كان حيضا كامال وانقطع باحليض فإن كانت طاهرا مل ينقض أحبلها وهي حائض حلت يف احل

  اإلسترباء إىل وضع احلمل 

  الفصل الثاين يف سبب اإلسترباء

  
  وهو جلب ملك أو زواله 

األول اجللب فمن جتدد له ملك على اجلارية هي حمل استحالله توقف حلها على اإلسترباء بعد لزوم ملكه بقرء 
ك عن هبة أو بيع وصية أو إرث أو فسخ أو إقالة وسواء كانت صغرية أو كبرية أو حامال أو حائال سواء كان املل

وسواء كان املالك ممن يتصور منه شغل أو ال يتصور كامرأة أو جمبوب أو صيب وسواء كانت قد استربأت قبل البيع 
ة اليت ال توطأ ال تستربأ وقال أبو حنيفة أو مل تكن وقال داود ال جيب استرباء البكر وقال مالك رمحه اهللا الصغري

رمحه اهللا ال جيب إذا عادت خبيار رؤية أو رد بعيب أو رجوع يف هبة أو إقالة قبل القبض وأوجب يف اإلقالة بعد 
  القبض 

وأحلق أصحابنا بزوال امللك املكاتبة إذا عجزت وعادت إىل احلل ألهنا صائرة إىل حالة تستحق املهر على السيد 
  لك حتل أخت املكاتبة ولذ

وال خالف يف أن التحرمي بالصوم والرهن ال يؤثر أما زوال إحرامهاوإسالمها بعد الردة وطالق زوجها إياها ففيه 
خالف لتأكيد هذه األسباب وإجياب ذلك يف املزدوجة اوىل ألن الزوج قد استحق منافعها مث يرجع اإلستحقاق إليه 

  ففيه وجهان أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة 
  أحدمها أنه ال جيب ألن احلل دائم من شخص واحد 

  والثاين جيب لتبدل جهة احلل 
ولو باع جاريته بشرط اخليار مث رجعت إليه يف مدة اخليار فإن قلنا مل يزل ملكه فال استرباء وإن قلنا زال امللك 

فسخ فها هنا حيتمل أن يقال احلل مطرد وحرم الوطء لزم اإلسترباء وإن قلنا زال امللك ولكن الوطء جائز ألنه 
  واجلهة متحدة خبالف شراء الزوجة فال استرباء وحيتمل أن ينظر إىل جتدد امللك وبه يعلل استرباء املنكوحة املشتراة 



فرع لو اشترى حمرمة أو معتدة أو مزوجة ففي وجوب استربائها بعد انقضاء العدة أو بعد طالق الزوج من غري 
  ربة للشافعي رضي اهللا عنه فقيل فيه قوالن دخول نصوص مضط

  أحدمها أنه جيب وهو القياس وال يبعد أن يتأخر اإلسترباء عن امللك إىل وقت الطالق ونزوال العدة
والثاين أنه ال جيب ألن املوجب جلب امللك ومل تكن إذ ذاك يف مظنة اإلستحالل فهو كشراء األخت من الرضاع ال 

  ل احلل مل يتجدد ملك حىت جيب به يوجب اإلسترباء وملا حص
السبب الثاين زوال امللك فنقول اجلارية املوطوءة مستولدة كانت أو مل تكن فهي يف حكم مستفرشة فإذا اعتقت 

بعد موت السيد أو باإلعتاق فعليها التربص بقرء واحد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا أما املستولدة فتتربص عند العتق 
نظرا إىل كماهلا يف احلال وأما األمة فال تربص عليها وزاد فقال لو وطئها السيد وأراد يف احلال ولكن بثالثة أقراء 

تزوجيها جاز من غري استرباء وهذا هجوم عظيم على خلط املياه وعندنا أن كل جارية موطوءة ال حيل تزوجيها إال 
ك السيد مل يزل إال أنه جيب تقدميه على بعد االسترباء وكأن هذا اإلسترباء من نتيجة حصول ملك الزوج فإن مل

امللك ألن النكاح يقصد حلل الوطء فال ميكن عقده إال حبيث يستعقب احلل وأما املشتري فيستربىء بعد امللك ألن 
  الشراء بقصد األغراض املالية فال يقبل احلجر بسبب الوطء نعم إن عزم على الشراء قدم اإلسترباء عليه

  فروع

  
املستفرشة املستربأة تسلط على التزويج وأعتق قبل التزويج أو باع وأراد املشتري التزويج أو  األول لو اشترى

  أعتق املشتري قبل الوطء فأراد التزويج ففي جواز ذلك ثالثة أوجه 
  أحدها وهو الظاهر أنه جيوز إذ كان جيوز قبل زوال امللك فطرآن العتق أو الشراء مل حيرم تزوجيا كان ذلك جائزا 

  الثاين أنه ال جيوز ألن زوال ملك الفراش سبب يوجب عدة اإلسترباء وقد طرأ فامتنع هبذا الطارىء حىت يزول و
  والثالث أن ذلك مينع يف املستولدة دون الرقيقة ألهنا باملستفرشة أشبه 

هل له ذلك فيه والثاين املستولدة املزوجة إذا طلقها زوجها واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزوجيها قبل الوطء ف
  قوالن 

  أحدمها نعم إذ كان جيوز قبل العتق 
والثاين ال ألن عتقها هو زوال ملك الفراش وقد صارت مستفرشة له بانقضاء عدهتا وإن مل يطأها إذ عادت إىل 

  فراشه 
طرد أما إذا قال أنت حرة مع آخر العدة فها هنا مل ترجع إىل فراشه فمنهم من قطع جبواز التزويج ومنهم من 

  القولني وجعل جمرد زوال امللك عن املستولدة سببا للعدة 
الثالث إذا أعتق املستولدة املزوجة وهي يف صلب النكاح أو عدته فالظاهرأن اإلسترباء ال جيب ألنه ليس الزائل 
نا فراشا له بل هي فراش للزوج وفيه قول آخر أنه جيب لزوال ملك السيد وقد كانت مستفرشة من قبل فإن أوجب

  يف العدة فال خيفى أهنما ال يتداخالن ويبقى النظر يف التقدمي والتأخري كما سبق 
الرابع إذا أعتق مستولدته وأراد أن ينكحها يف مدة اإلسترباء ففي جوازه خالف واألظهر جوازه كما لو وطئها 

لذلك منع من التزويج من الغري بالشبهة وأراد أن ينكحها والثاين املنع ألن زوال امللك أوجب تعبدا باإلسترباء و
  على وجه مع أنه كان جائزا قبل العتق 



اخلامس املستولدة املزوجة إذا مات زوجها وسيدها مجيعا فإن مات السيد أوال فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر 
على الصحيح فإن مات الزوج أوال فعليها نصف ذلك وإن استبهم فعليها األخذ باألحوط وذلك ظاهر إذا فرعنا 

يف أنه ليس عليها استرباء للسيد وإن أوجبنا فبعد مضي عدة الوفاة ال بد من شهر آخر إال إذا كانت من ذوات 
األقراء فتكفيها حيضة وإن جرت يف مدة العدة ألن املقصود وجود صورة احليض بعد موت السيد وقد حصل وإن 

  مل جتر فال بد منها بعد العدة 
ترباء ألهنا ما عادت إىل فراشه والظاهر أن عدهتا شهران وشيء خبالف ما لو تقدم موت السيد وإن ماتا معا فال اس

بلحظة على موت الزوج وفيه وجه أهنا لو عتقت يف أثناء العدة استكملت عدة احلرائر فإذا أعتقت مع موته فهو 
  أوىل بذلك 

  قاعدة

  
يرتبط بنكوهلا حكم فإن السيد ال يقرر على احللف وال جيوز اعتماد قوهلا إين حضت فال سبيل إىل حتليفها إذ ال 

  اطالع له على حيضها 
ولو امتنعت عن غشيانه ورفعت إىل القاضي فقال قد أخربتين باحليض فاألوجه تصديق السيد وتسليطه إذ لوال ذلك 

القاضي أنه ال يبعد  لوجبت احليلولة بينهما كما يف وطء الشبهة فاإلسترباء باب من التقوى فيفوض إىل السيد وذكر
أن يكون هلا املخاصمة والدعوى حىت إن اجلارية املوروثة لو ادعت أن املورث وطئها وطئا حمرما على الوارث 

فللوارث أن ال يصدقها وهل هلا حتليفه فيه خالف فكذلك هذا ويتأيد بوجه ذكر أن هلا اإلمتناع عن وقاع السيد 
  لة األبرص فيشعر بأهنا صاحبة حق على اجلم

  الفصل الثالث فيما تصري به األمة فراشا

  
فنقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الولد للفراش فإذا استربأ جارية فأتت بولد قبل أن يطأها فال يلحق به إذ 

ال فراش وتصري فراشا بالوطء وإمنا يلحقه الولد إذا استلحقه أو أتت به لزمان حيتمل أن يكون منه بعد الوطء 
  ت الفراش بأن يقر بوطء عري عن دعوى اإلسترباء والعزل ويثب

والصحيح أن دعوى العزل ال تنفي الولد ألن املاء سباق ال يدخل حتت اإلختيار والصحيح أن اعترافه بالوطء يف 
ألن  غري املأتى ال يلحق الولد به أما إذا قال وطئت واستربأهتا بعده حبيض فاملذهب أنه ينتفي عنه الولد بغري لعان

  فراش األمةضعيف ومنهم من قال ال ينتفي إال باللعان 
  فإن فرعنا على املذهب فأنكرت فالقول قوله فكأنا نقول مل يقر إقرارا ملحقا وإن كانت هي املؤمتنة يف رمحها 

  ولو ادعت أمية الولد فلها حتليفه مث فيه وجهان 
  أحدمها حيلف أهنا حاضت بعد الوطء وما وطئها بعد احليض 

  والثاين أنه يضيف إىل ذلك أن الولد ليس مين حىت ينتفي 
ولو أتت بعد الوطء ألكثر من أربع سنني فمقتضى قولنا إهنا صارت فراشا أنه يلحقه فإن قلنا إنه ينتفي بدعوى 

هذا اإلسترباء فهذا أظهر وإن قلنا ال ينتفي فهذا فيه تردد وعلى اجلملة هذا بالنفي أوىل من اإلسترباء ويقرب من 



أهنا لو أتت بولد مث أتت بولد آخر ألكثر من ستة أشهر من الولد األول فإنه ولد بعد اإلسترباء بالولد األول فمنهم 
من قال يلحق إذ صارت فراشا ومنهم من قال ال إذ ليس يثبت هلا عند الشافعي رضي اهللا عنه حكم املستفرشة 

تعود فراشا مبجرد الطالق حىت جيب اإلسترباء بعتقها قبل وعلى هذا يلتفت أن املستفرشة إذا طلقها زوجها هل 
  الوطء فإن قلنا تعود فراشا حلقه الولد من غري إقرار جديد بالوطء لكن األصح أهنا ال تعود فراشا 

  فرع

إذا اشترى زوجته وأتت بولد لزمان حيتمل أن يكون يف النكاح ويف ملكاليمني فيلحقه الولد إذ األمة ال تنحط عن 
ئنة ولكن ال تصري أم ولد له إذا مل يعترف بوطء يف امللك وفيه وجه أهنا تصري أم ولد له ألهنا ولدت منه يف ملكه البا

وهو بعيد نعم لو أقر بالوطء واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمني فيحتمل ترددا يف أمية الولد ووجه إثباته 
ناسخا لفراش النكاح فيحال الولد على الناسخ وميكن أن يقال  أن يقال ملك اليمني مع اإلقرار بالوطء يثبت فراشا

ملك اليمني ال يقوى على نسخ فراش النكاح ويبتين عليه تردد يف أن زوج األمة إذا طلقها قبل املسيس وأقر السيد 
على بوطئها وأتت بولد لزمان حيتمل أن يكون منهما فيحتمل أن يلحق بالسيد ألن فراشه ناسخ وحيتمل أن يعرض 

  القائف
  كتاب الرضاع 

  
  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { واألصل فيه قوله تعاىل 

  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
  ويف الكتاب أربعة أبواب

  الباب األول يف أركان الرضاع وشرائطه
  

  رتضع أما األركان فثالثة املرضع واللنب وامل
أما املرضع فهو كل امرأة حية حتتمل الوالدة فاحترزنا باملرأة عن البهيمة والرجل فلو ارتضع صغريان من هبيمة فال 
أخوة بينهما ألن األخوة تتبع األمومة وقال عطاء تثبت األخوة ولو در لنب من ثدي الرجل فال أثر له وفيه وجه أنه 

  نها فال حكم له بل هو كلنب الرجل ويف لنب البكر وجهان كلنب املرأة والصبية بنت مثان إن در لب
  أحدمها حيرم ألهنا يف حمل الوالدة وإن مل تلد قطعا 
  والثاين أهنا كالرجل إذ اللنب فرع للولد وال ولد 

مث أما لو أجهضت جنينا فلبنها مؤثر وإذا در لنب لصبية بنت سنني وقلنا يعترب لنب البكر اعترب ذلك الحتمال البلوغ 
  ال حيكم ببلوغها مبجرد اللنب ولكن كما يلحق الولد بابن تسع سنني وال حيكم ببلوغه

وأما املرأة امليتة إذا بقي يف ضرعها لنب فال يؤثر لبنها ألهنا جثة منفكة عن احلل واحلرمة كالبهيمة نعم لو حلب يف 
  م ألن امليت ال حيتمل ابتداء األمومة حياهتا وارتضع بعد املوت كان حمرما على املذاهب وفيه وجه أنه ال حير

الركن الثاين اللنب واملعترب عندنا وصول عينه إىل اجلوف وإن مل يبق امسه حىت لو اختذ منه جنب أو أقط أو خمض منه 
  زبد فأكله الصيب حرم فلم يتبع الشافعي رضي اهللا عنه اسم اللنب وإن اتبع اسم اإلرضاع وعول على اخلرب فيه 

مبائع وهو غالب حرم وإن كان مغلوبا حبيث ال يظهر له لون وطعم فإناختلط مبا دون القلتني وشرب ولو اختلط 



  الصيب مجيعه ففيه قوالن 
  أحدمها أنه ال حيرم ألنه قد امنحق 

  والثاين نعم ألن العني باق فيه وقد وصل إىل اجلوف فعلى هذا لو شرب بعضه فوجهان 
  أحدمها حيرم النه مثبت يف اجلميع 

  والثاين ال فلعله يف الباقي والوجه القطع بأنه يعترب يقني اإلثبات فإن شك فاألصل عدم التحرمي 
أما إذا اختلط بقلتني فالترتيب على العكس وهو أنه إن شرب بعضه مل حيرم وإن شرب كله فقوالن مرتبان على ما 

  دون القلتني وأوىل بأن ال يؤثر 
  ئعات بل يف املاء خاصة واعتباره بعيد مث مل نعترب القلتني يف سائر املا

  وقال الشيخ أبو حامد املغلوب يعين به الذي ال يؤثر يف التغذية ال الذي ال يؤثر يف اللون 
الركن الثالث احملل وهو جوف الصيب احلي فال يؤثر اإليصال إىل جوف امليت وال إىل جوف الكبري ونعين باجلوف 

ا انبت اللحم وأنشر العظم فلو وصل إىل جوف ال يغذي كاملثانة واإلحليل املعدة وحمل التغذية ألن الرضاع م
فحيث ال يفطر ال يؤثر وحيثيحصل اإلفطار ففي حترمي الرضاع قوالن ويف السعوط طريقان منهم من طرد القولني 

  ومنهم من قطع باحلصول ألن الدماغ له جمرى إىل املعدة فينتهي إليها خبالف احلقنة 
  و اثنان أما الشرط فه

األول الوقت فال أثر للرضاع بعد احلولني عند الشافعي رضي اهللا عنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم ال رضاع إال يف 
وال حكم ملا بعد التمام وقال أبو حنيفة رمحه اهللا } حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة { احلولني ولقوله تعاىل 

سنني وقاال داود أبدا وبه قالت عائشة رضي اهللا عنها واستدلت بأن سهلة  ثالثون شهرا وقال ابن أيب ليلىثالث
  بنت سهيل قالت كنا نرى ساملا ولدا وكان يدخل علينا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أرضعيه مخس رضعات ففعلت وكان كبريا وأىب سائر الصحابة ذلك وقالوا كان ذلك رخصة لسامل 

  فرع

اع يف احلولني فيقرب من تقابل األصلني إذ األصل بقاء احلولني واألصل عدم التحرمي لو شككنا يف وقوع الرض
  واألظهر أنه ال حيرم فإنه األصل كاملاسح إذا شك يف انقضاء مدة املسح قلنا األصل وجوب الغسل ال بقاء املدة 

ر رضعات حمرمات فنسخن الشرط الثاين العدد فال حيرم إال مخس رضعات لقول عائشة رضي اهللا عنها أنزلت عش
  خبمس رضعات وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حيرم برضعة وقال أبو ثور وابن أيب ليلى حيصل بثالث رضعات

  مث النظر يف أمرين 
أحدمها يف التعدد وإمنا يتعدد بتخلل فصل بني الرضعتني ويتبع فيه العرف كموجب اليمني وال ينقطع التواصل بأن 

حلظة وال بأن يتحول من ثدي إىل ثدي ألن ذلك إمتام رضعة واحدة وإمنا ينقطع  يلفظ الصيب الثدي ويلهو
  باإلضراب ساعة والعرف هو احملكم وعند الشك األصل نفي التحرمي 

أما إذا حلبت اللنب دفعة واحدة وشربه الصيب يف مخس رضعات فقوالن األصح حصول العدد نظرا إىل تقطع 
  اد احلصول واإلنفصال الوصول والثاين أنه ينظر إىل احت

  وإن حلب مخس دفعات وتناوله الصيب من إناء واحد دفعة واحدة فهو رضعة فإن تناوله بدفعات فطريقان 
  منهم من قطع بالعدد لتعدد الطرفني 



  ومنهم من قال اللنب يف حكم املتحد ملا اختلط 
أو أربع نسوة ومستولدة أرضعن بلبانه األمر الثاين أن يتعدد املرضع ويتحد الفحل كالرجل له مخسة مستولدات 

  صغرية كل واحدة مرة ال حتصل األمومة وهل حتصل األبوة للفحل فيه وجهان مشهوران
  أحدمها أنه ال حتصل ألن األمومة أصل واألبوة تبع 

  والثاين حتصل ألن األبوة أيضا أصل وقد حصل العدد يف حقه 
بأن ال حتصل ألن اللنب ليس منه حىت نقول كأنه املرضع وهن ولو كان بدهلن مخس بنات فوجهان مرتبان وأوىل 

  كالظروف للبنه ألن البنات كبنت واحدة من وجه واألخوات كالبنات وإذا ثبتت احلرمة مع ابنتيه اجنرت إليه 
ولو كن خمتلفات كأم وأخت وبنت وجدة وزوجة فالظاهر أنه ال حيرم ألن هذا اجملموع ال حيصل منه قرابة واحدة 

  رب عنها بعبارة وقيل حيرم إذ لو استتمت كل واحدة مخسا حلرمت يع
  فرع يعترب ختلل فصل بني رضعات الزوجات فلو أرضعن دفعة واحدة على التواصل فوجهان 

  أحدمها أنه يتعدد لتعدد املرضع 
وأرضعت والثاين أنه يتحد كتعدد الثدي من واحدة ألن الصيب ارتضع دفعة واحدة فعلى هذا لو عادت واحدة 

أربعا حرم عليها ألهنا كملت اخلمس وفيه وجه أنه ال حيرم ألن الرضعة األوىل مل حتسب رضعة تامة ولو حسبت 
  حلصل التحرمي باجملموع وهذا ضعيف

  الباب الثاين فيمن حيرم بالرضاع
  

  وحيرم بالرضاع أصول وفروع واألصول ثالثة 
  املرضعة وهي األم وزوجها وهو األب 

  الولد ومنهم تنتشر احلرمة إىل األطراف حىت حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  واملرتضع وهو
بيانه أنه إذا حرم على املرتضع املرضعة حرم عليها أمهاهتا نسبا ورضاعا فإهنن جدات وحرم عليه أخواهتا نسبا 

ال وحرمت بناهتا عليه نسبا ورضاعا فإهنن خاالت ومل حترم عليه بنات أخواهتا وإخوهتا فإهنن بنات اخلاالت واألخو
ورضاعا فإهنن أخوات املرتضع وحرمت أوالد بنات املرضعة قربن أو بعدن من النسب والرضاع فإنه خاهلن وكما 
حرمت املرضعة على املرتضع حرمت على أوالده من النسب والرضاع فإهنم حوافدها ومل حترم على أب املرتضع 

بن وال منع منه ولو تزوج أخوه هبا فال منع وكأنه تزوج بأم األخ وهو جائز فلو تزوج هبا أبوه فكأنه تزوج بأم اال
  وإمنا ال جيوز يف النسب ألهنا زوجة األب وذلك حرام حبكم املصاهرة 

وهذا القياس بعينه جار بني املرتضع والفحل فإذا كان هو للمرتضع أبا فأبوه جد وأخوه عم وابنه أخ وعلى هذا 
  القياس

  ل أن عائشة رضي اهللا عنها احتجبت من أفلح فقال صلى اهللا عليه وسلم واألصل يف الفح
ليلج عليك فإنه عمك وكانت قد ارتضعت من زوجة أخيه وال خيالف الرضاع النسب إال يف أم األخ من الرضاع 

  وأم اإلبن من الرضاع فإهنما ال حيرمان من الرضاع وإمنا حيرمان من النسب للمصاهرة والزوجية 

  مسائل تتعلق بالفحل خاصةفصل يف 



  
فنقول إمنا تثبت احلرمة من الفحل إذا أرضعت بلبانه ونسب اللنب ينسب الولد إليه وكل ولد منفي عنه فاللنب 

  احلاصل بسببه منفي عنه كولد الزنا والولد املنفي باللعان 
ل ووجهه أن النسب يثبت وأما لنب املولود من وطء الشبهة فالصحيح أنه منسوب إليه كالولد وقد نقل فيه قو

  للضرورة وال ضرورة يف الرضاع وكذا طردوا هذا القول يف الصهر 

  فرعان

  
أحدمها أنه لو وطئت املنكوحة بالشبهة وأتت بولد حبيث يعرض على القائف وفرعنا على الصحيح يف ثبوت 

ف به املولود فإن مل يكن الرضاع بوطء الشبهة فالرضاع تبع للنسب فإذا أرضعت صغريا فهو ولد من أحلق القائ
قائف وبلغ املولود وانتسب إىل أحدمها تبعه املرتضع يف الرضاع فإن مات قبل اإلنتساب ففي الرضيع ثالثة أقوال 

  أحدها أنه ينتسب بنفسه كالولد ألنه تابع واآلن مات املتبوع فقام مقامه ولكن هو ينتسب عند عدم الولد
ين على ميل يف الطبع تقتضيه اخللقة وذلك ال يتحقق يف الرضاع فعلى هذا نسبه والثاين أنه ال ينتسب ألن الولد يب

  يف الرضاع مبهم بينهما فيحرم عليه مواصلتهما مجيعا وهذا هو األصح 
والثالث أن األمر موقوف واحلرمة قائمة وعليه أن ال يواصلهما مجيعا ولكن له مواصلة أحدمها وإذا فعل تعني ومل 

واصلة الثاين وإن طلثق األول وفيه وجه أن له مواصلة الثاين مهما طلق األول وإمنا حيرم عليه جيز له بعد ذلك م
اجلمع ألن يتيقن التحرمي عند اجلمع ال عند اإلفراد ويف املسألة قول آخر أنه يثبت نسبه يف الرضاع منهما ألنه حيمل 

  مشول التحرمي وذلك صحيح أبوان من الرضاع وال حيمل من النسب وهذا ضعيف إال أن يراد به 
الفرع الثاين إذا طلق زوجته ولبنها دار فهو منسوب إليه أبدا وكذلك لو انقطع وعاد ما مل تضع محال من واطىء 

آخر وقيل إنه يتقدر بأربع سنني وهو أقصى مدة احلمل وهو فاسد ألن اللنب ال تتقدر مدته ومهما وضعت محال من 
نسبة اللنب عنه اما يف مدة احلمل يف النكاح الثاين فهو منسوب إىل األول إن قال واطىء خلر شبهة أو نكاح انقطع 

  أهل البصر مل يدخل وقت درور اللنب من الثاين فإن قالوا دخل ففيه نظر 
  فإن كان اللنب ال ينقطع ففيه ثالثة أقوال 

  أحدمها أنه لألول استصجابا 
  والثاين أنه هلما 

  هما وإال فهو لألولوالثالث أنه إن زاد اللنب فل
  وأما إذا كان قد انقطع وعاد باحلمل فثالثة أقوال 

  أحدمها أنه لألول إذ مل يطرأ قاطع معلوم فال نبايل بقول أهل البصر إن ذلك جائز وال بانقطاع اللنب 
  والثاين أنه للثاين ألن احلمل ناسخ 
  والثالث أنه هلما مجيعا واهللا أعلم

  اع القاطع للنكاح وحكم الغرم فيهالباب الثالث يف بيان الرض
  

  ويشتمل هذا الباب على غوامض الكتاب وال بد من تقدمي أصلني 



  أحدمها يف الغرم 
  والثاين يف التفاف املصاهرة بالرضاع 

األول يف الغرم فإذا كان حتته صغرية فأرضعتها أمه أو امرأته بلبانه حرمت زوجته الصغرية وانقطع النكاح وعلى 
املسمى قبل املسيس ومجيعه حيث ينقطع النكاح مبثله بعد املسيس وأما املرضعة فقد فوتت ملك الزوج نصف 

النكاح عليه فال بد وأن تغرم وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن عليها قبل املسيس نصف مهر املثل ونص يف 
النقل والتخريج ينظر يف أحدمها إىل شهود الطالق إذا رجعوا أهنم يغرمون مجيع مهر املثل فقيل قوالن يف املسألتني ب

أن املستقر هو النصف تويف الثاين وهو األصح أن امللك بكماله مستقر وإمنا يسقط الشطر بالطالق فيجب مجيع 
املهر ومنهم من فرق بأن الشهود مل يقطعوا باطنا ملكه وإمنا أوقعوا حيلولة واإلرضاع قطع النكاح والقطع قبل 

نصف ومنهم من أقر النص يف الشهود وخرج منه قوال إىل الرضاع أنه جيب التمام وهو املسيس ال يوجب إال ال
  متجه يف القياس وذكر بعض أصحابنا قولني آخرين 

أحدمها أنه يغرم نصف املسمى ألنه الذي فات على الزوج متقوما أما البضع فاليتقوم وهو مذهب أبيب حنيفة رمحه 
  اهللا 

  ذي بذل الزوج إذ التشطري خاصية الزوج والثاين كمال املسمى ألنه ال
ويف الشهود قول خامس أن الزوج إن كان بذل كمال املسمى وجب كمال املسمى ألن الزوج منكر للطالق فال 

  ميكنه استرداد شطر املسمى 
عهما أما إذا جرى بعد املسيس بأن كان حتته كبرية وصغرية فأرضعت أم الكبرية الصغرية حىت صارتا أختني فحرم مجي

  اندفعا على الصحيح وفيما تغرم ألجل الكبرية املمسوسة قوالن 
  الصحيح املقطوع به أهنا تغرم كمال مهر املثل 

  والثاين أهنا ال تغرم شيئا ألن الزوج بالوطء استوىف ما يقابل املهر وكذلك إذا ارتدت بعد املسيس مل تغرم شيئا 
املرضعة نائمة فدبت الصغرية إليها وامتصت فالفسخ حمال على وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدا فلو كانت 

  الصغرية حىت يسقط كمال املسمى وال تغرم املرضعة لعدم القصد 
وال خالف يف أن فعلها يف اإلرتضاع ال يعترب مهما كانت املرضعة قاصدة بل حيال على جانب املرضعة وذكر الشيخ 

  أبو علي يف النائمة وجهني آخرين 
  نه حيال على املرضعة ألهنا صاحبة اللنب فتنسب إليه وهذا ضعيفأحدمها أ

  والثاين أهنا ال تغرم ألهنا مل تقصد وتستحق الصغرية نصف املسمى إذ ال عربة بفعلها 
أما إذا قطرت قطرة من اللنب فطريها الريح إىل فم الصغرية فال غرم على صاحبة اللنب والصغرية تستحق شطر املهر 

  ويرجع وجه يف النظر إىل صاحبة اللنب  إذ ال فعل هلا
  األصل الثاين يف التفاف املصاهرة بالرضاع 

فنقول إذا أرضعت امرأة صبية فنكح الصبية رجل حرم عليه املرضعة ألهنا أم زوجته واألمومة سابقة على الزوجية 
رية كانت زوجته إذ ال ينظر فلو نكح صبية وأباهنا فأرضعتها كبرية حرمت الكبرية على املطلق ألهنا صارت أم صغ

إىل التاريخ والتقدمي والتأخري وهذا متفق عليه واملطلقة أو املستولدة إذا نكحت صغريا مث أرضعته بلبان الزوج أو 
  السيد حرما على املطلق والسيد ألن الرضيع صار ابنا وهي كانت زوجته قبل أن صار ابنا فصارتا أم الزوجة 

مرو صغرية مث طلقامها ونكح كل واحد زوجة صاحبه فأرضعت الكبرية الصغرية وكذلك لو نكح زيد كبرية وع



حرمت الكبرية عليهما ألهنا صارت أم صغرية هي زوجتهما وأما الصغرية فإن مل يكن زيد قد دخل بالكبرية ملا 
مت الصغرية كانت حتته فنكاح الصغرية باق ألهنا صارت ربيبة امرأة مل يدخل هبا فإن كان قد دخل بالكبرية حر

  وانفسخ النكاح ألهنا ربيبة مدخول هبا 
  فإن متهد هذان األصالن انشعب منهما صور

الصورة األوىل إذا كان حتته صغرية وكبرية فأرضعت الكبرية الصغرية بلبان الزوج حرمتا عليه على التأييد ألن 
ه وكان بعد الدخول بالكبرية حرمتا الكبرية صارت أم الزوجة والصغرية صارت ولد الزوج فإن أرضعتها بلبان غري

على التأييد ألن الكبرية صارت أم الزوجة والصغرية ربيبة مدخول هبا وإن كان قبل الدخول حرمت الكبرية مؤبدة 
ملا سبق وانفسخ نكاح الصغرية ألهنا اجتمعت مع األم يف النكاح وال حيرم جتديد نكاحها ألهنا ربيبة غري مدخول هبا 

  ظهر فعلها يسقط مهرها قبل الدخول وغرم مهر الصغرية كما سبق أما الغرم فإن 
الصورة الثانية لو كان حتته كبرية وثالث صغار فأرضعتهن دفعة بأن حلبت اللنب فأوجرهتن دفعة حرمت هي على 

  التأييد ألهنا أم زوجاته وانفسخ نكاح الصغار ملعنيني 
  أحدمها ثبوت االخوة بينهن 

  ألم يف النكاح والثاين اجتماعهن مع ا
ومل حيرمن مؤبدا ألن حترميهن بسبب اإلجتماع ولكن بشرط أن ال يكون اإلرتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل 

  دخوله بالكبرية حىت ال يصرن ربائب مدخول هبا 
أة حىت وإن أرضعت األوليني مث الثالثة انفسخ نكاحها مع األوليني ومل ينفسخ نكاح الثالثة إذ مل يبق يف نكاحه امر

ميتنع اإلجتماع فلو أرضعت واحدة فواحدة على الترتيب انفسخ نكاح الكربى مع األوىل ومل ينفسخ نكاح الثانية 
  يف احلال وهل ينفسخ مع نكاح الثالثة وقد أرضعتها وحتته الصغرية الثانية فيه قوالن

  خرى أحدمها نعم وهو القياس ألهنما أختان فليست إحدامها باإلندفاع أوىل من األ
  والثاين أنه ختتص الثالثة باندفاع نكاحها ألن سبب اجلمع وجد بإرضاعها 

  وكذلك لو أرضعت أجنبية صغريتني حتت زوج واحد على التوايل اندفع نكاح الثانية ويف األوىل قوالن 
لكل وكذلك لو أرضعت أم إحدى الصغريتني األخرى انفسخ نكاح املرتضعة ويف األخرى القوالن واألصح يف ا

  التدافع وهو اختيار املزين رمحه اهللا 
ولو كان حتته أربع صغار فجاء ثالث خاالت للزوج من جهة األب واألم وأرضعت كل واحدة واحدة مل ينفسخ 
نكاحهن ألهنن صرن بنات اخلاالت فلو جاءت بعد ذلك أم أم الزوج أو امرأة أب ألم الزوج وارتضعت الرابعة 

خالة للزوج وصارت خالة للصغائر الثالث إذ صارت اختا للخالة اليت أرضعتهن  حرمت هي مؤبدا ألهنا صارت
وأخت اخلالة خالة فينفسخ نكاحها ويف انفساخ نكاح الثالث وهي بنات أختها وقد اجتمعن يف النكاح معها قوالن 

  ألن سبب اجلمع حمقق منها 
لألم واألخرى لأليب واألم وجاءت أم أم الزوج املسألة حباهلا لو كانت اخلاالت متفرقات إحداهن لألب واألخرى 

وارتضعت الرابعة انفسخ نكاحها وأما الصغائر الثالث فاليت أرضعتها اخلالة لألب ال ينفسخ نكاحها ألن اخلؤولة 
  للرابعة حصلت من جهة أم أم الزوج واخلالة لألب ال تتصل هبا 

بعة بلبان أب أم الزوج ينفسخنكاحها ألهنا صارت خالة املسألة حباهلا لو جاءت امرأة أب أم الزوج وأرضعت الرا
الزوج لألب وهل ينفسخ نكاح الثالث أما اليت أرضعتها اخلالة لألب أو لألب واألم ففي انفساخ نكاحها قوالن 



 وال ينفسخ نكاح اليت أرضعتها اخلالة لألم ألهنا أجنبية منها ألن اخلؤولة ثبتت هلا من جهة أب أم الزوج وهي خالة
من جهة أم أم الزوج وخيرج على هذه القاعدة ثالث عمات جمتمعات أو متفرقات وفرض إرضاع الرابعة من أم أب 

  الزوج أو امرأة أب أب الزوج 
الصورة الثالثة حتته كبرية وثالث صغائر وللكبرية ثالث بنات كبار فأرضعت كل بنت كبرية للكبرية صغرية فإن 

ؤبدا ألهنا صارت جدة للصغائر وحرمت الصغائر مؤبدا ألهنن ربائب مدخول هبا كان بعد الدخول حرمت الكبرية م
وإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهن ومل حيرم على التأبيد إال الكبرية فإهنا أم الزوجات وإمنا ينفسخ إذا جرى 

  ح الثانية والثالثة اإلرضاع دفعة من غري توال وإن جرى على التوايل انفسخ نكاح األوىل مع األم وال ينفسخ نكا
فإن حلنب اللنب يف ظرف واحد وأرضعن دفعة اندفع نكاح الكل واملرضعات يشتركن يف غرامة مهور الصغائر يف 

هذه الصورة المتزاج اللنب وإن انفردت كل واحدة باإلرضاع معا انفردت كل واحدة بغرامة مهرها واشتركن يف 
  ملة يف دفع نكاحها غرامة مهر الكبرية إذ كل واحدة أتت بعلة كا

الصورة الرابعة نكح كبريتني وصغريتني فأرضعت كبرية بلبانه الصغريتني على الترتيب وكذلك فعلت الكبرية الثانية 
حرمت الكبرياتان والصغريتان على األبد غري أن الكبرية ملا أرضعت الصغرية األوىل أفسدت نكاح نفسها ونكاح 

وصارت الصغرية بنتا وملا أرضعت الثانية فسد نكاح الثانية ألهنا أيضا صارت  تلك الصغرية ألهنا صارت أم الزوجة
بنتا فسقط مهر الكبرية إن كان قبل الدخول وتغرم مهر الصغريتني كما سبق وأما الكبريةالثانية فلم تفسد إال نكاح 

  نفسها فال مهر هلا وال شيء عليها 
نتا بل ربيبة فال خيفى حكمها قبل الدخول وبعده وحكم اآلية قائم أما إذا مل يكن بلبان الزوج فال تصري الصغرية ب

  باإلمجاع قبل الدخول
  الباب الرابع يف النزاع

  
  والنظر يف الدعوى واحللف والشهادة 

أما الدعوى فإن توافقا على الرضاع حكم باندفاع النكاح وال جيب إال مهر املثل إن جرى مسيس وإن ادعى 
فيما عليه وطولب بالبينة فيما له فإن ادعى الزوج اندفع النكاح ومل يسقط مهرها بقوله أحدمها قضي مبوجب قوله 

وإن ادعت املرأة سقط مهرها إن مل تكن قبضت وإن جرى القبض فال يقدر الزوج على اإلسترداد ألنه منكر 
  للرضاع 

وال نظر إىل فعلها يف اإلرضاع  أما التحليف فاملنكر حيلف على نفي العلم جبريان الرضاع ألن الرضاع فعل الغري
ألهنا كانت صغرية فإن نكلت حلف الزوج على البت جبريان الرضاع وقال القفال حيلف على العلم جبريان الرضاع 

لتطابق اليمني املردودة ميينها على الضد والصحيح أن ذلك ذكره على سبيل اإلستحباب وإال فإذا حلف على 
  الرضاع جزما كفى 

  لها طرفان أما الشهادة ف
األول عدد الشهود وصفتهم فال بد من أربع نسوة وقال مالك رمحه اهللا يكفي اثنتان وتقبل شهادة النسوة وحدهن 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال بد من رجلني أو رجل وامرأتني
  ولو شهدت أم املرأة وابنتها مل تقبل إن كانت هي املدعية وإن كانت منكرة قبل عليها 

أ الشهادة من غري دعوى على سبيل احلسبة قبل إذ رمبا تكون عليها ورمبا تكون هلا وشهادة احلسبة تقبل يف ولو ابتد



الرضاع كما يف الطالق وتقبل شهادة املرضعة وإن شهدت على فعلها إذ ليس تقصد إثبات الفعل بل وصول اللنب 
أهنا ارتضعت مين قبل ولو قالت أشهد أين إال إذا كان غرضها األجرة فال تقبل وقال الفوراين لو شهدت على 

  أرضعتها فال تقبل لفساد الصيغة 
الطرف الثاين يف التحمل وحيصل ذلك بأن يشاهد الصغري قد التقم الثدي وهو يتجرع وتتحرك حنجرته مستجرا 

على امللك  حركة حيصل له هبا علم بوصول اللنب إىل جوفه من قرينة احلال والظن الغالب كالعلم كما يف الشهادة
ولكن عند أداء الشهادة ينبغي أن جيزم القول بأن بينهما رضاعا حمرما فإن شهد على اإلرضاع فليذكر شرائطه من 

  الوقت والعدد وهل جيب ذكر وصول اللنب إىل اجلوف فيه خالف 
ف فيه وال شك يف أن القاضي لو استفضل فعليه ذلك ولكن لو مات الشاهد قبل التفصيل فهل للقاضي التوق

وجهان ومن اكتفى بدون ذلك علل بأن الوصول إىل اجلوف ال يرى خبالف ولوج اآللة يف الزنا فإنه يرى وال 
  خالف يف أنه لو حكى القرائن اليت شاهدها يف الرضاع مل يقبل إن كان ذلك مستند علمه

  كتاب النفقات 
  

  واألسباب املوجبة للنفقات ثالثة 
  الزوجية 
  والقرابة 

  ني وملك اليم

  السبب األول الزوجية

  
وجيب على الزوج النفقة باالتفاق وهي مخسة أشياء الطعام واإلدام والكسوة والسكىن وآلة التنظيف كاملشط 

  والدهن واخلادم إن كانت ممن ختدم 
مث اخلادم تستحق الطعام واألدم والسكىن والكسوة وتستحق اخلف لترددها يف اخلروج واملرأة ال تستحق اخلف بل 

  املكعب للتردد يف املسكن 
  وال تستحق اخلادمة آلة التنظيف وال تستحق الزوجة املعاجلة بالداء والفضد واحلجامة 

  وشرح هذه األمور مع مسقطات النفقة يف ثالثة أبواب
  الباب األول يف قدر النفقة وكيفية اإلنفاق

  
  وشرحه يف فصلني 

  الفصل األول يف املقدار

  
  ء املذكورة وهي ستة أشياء والكالم يف هذه االشيا

الواجب األول هو الطعام وهو مد على املعسر ومدان على املوسر ومد ونصف على املتوسط وقال أبو حنيفة رمحه 



اهللا إنه ال يقدر بل الواجب قدر الكفاية كنفقة القريب ونقل الشيخ أبو حممد قوال غريبا على موافقته ونقل صاحب 
ى املد ال مرد له فهو إىل فرض القاضي واملذهب هو األول ومستنده أن اعتبار الكفاية ال التقريب قوال أن الزيادة عل

يصح مع أهنا تستحق يف يوم مرضها وشبعها فإذا بطلتالكفاية فأقل طعام أوجبه الشرع املد يف الكفارات وهو القدر 
الفدية والوسط ما بينهما وقد ثبت  الذي جيتزىء به الزهيد ويتبلغ به الرغيب وأقصاه مدان إذ أوجبهما الشرع يف

فتقدير اهللا تعاىل أوىل من تقدير القاضي وأحسن } على املوسع قدره وعلى املقتر قدره { أن ذلك خيتلف لقوله تعاىل 
  مستند لتقدير القاضي تقدير الشرع وإمنا ينظر إىل حال الزوج عندنا يف العجز والقدرة ال إىل حاهلا 

ك شيئا أصال فعليه مد وال يزيد فإن كان قادرا على كسب الزيادة فإن خرج عن حد واملعسر هو الذي ال ميل
استحقاق سهم املساكني مبلك مال نظر فإن كثر فهو موسر وإن كان حبيث لو ألزمناه املدين أوشك أن يرجع إىل 

  حد املساكني فهو متوسط فعليه مد ونصف 
ك من نصفه عبد ونصفه حر وقال املزين رمحه اهللا عليه نصف وليس على املكاتب والعبد إال نفقة املعسرين وكذل

  نفقة املعسرين ونصف نفقة املوسرين هذا حكم املقدار 
أما جنس الطعام فغالب قوت البلد فإن اختلف فما يليق بالزوج وإن كان حااللزوج خيالف الغالب فهو يف حمل 

  التردد 
نه مكيلة زيت أو مسن وهذا تقريب إذ ال تقدير يف الشرع فيه الواجب الثاين األدم وقد قال الشافعي رضي اهللا ع

  وإمنا الواجب ما يكفي مع املد أو املدين والرجوع يف اجلنس إىل الغالب يف البلد أو إىل الالئق حبال الزوج 
ل وأما اللحم فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه رطل من اللحم يف األسبوع إن كان الواجب مدا ورطالن للمدين قا

العراقيون بىن الشافعي رضي اهللا عنه هذا على عادة بلدة ألفها فإن اقتضت عادة بلدة أخرى زيادة على ذلك 
  فينبغي أن يزاد وقال القفال رمحه اهللا ال زيادة عليه ألنا نقتصر على األقل كما يف الطعام 

  فرعان 
كما إذا مل تأكل أصل الطعام فإهنا تستحق  أحدمها لو كانت تزجى الوقت باخلبز القفار فال يسقط حقها من األدم

  الطعام 
الثاين لو تربمت جبنس واحد من األدم فيجب على الزوج إبداله على وجه وال جيب يف وجه بل عليها اإلبدال إن 

  شاءت 
م الواجب الثالث اخلادمة وجتب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أن ختدم وإن كان ال يليق مبنصبها وإمنا ختد

ملرض فال جيب إذ ال جتب أسباب املعاجلة وإن كان هبازمانة ومرض دائم فهي كذلك حتتاج إىل اخلادمة فهذا حيتمل 
  ألن هذا العذر الدائم ال ينقص عن مراعاة احلشمة 

مث على املعسر للخادمة مد وعلى املوسر مد وثلث كذلك قاله الشافعي رضي اهللا عنه وهو تقريب ال تقدير إذ ال 
  ير للشرع فيه نعم هو رطالن وهو الئق بالعادة يف حق اخلادمة تقد

  والصحيح أنه ينظر إىل كفايتها إال أن هذا القدر قدر الكفاية يف الغالب ويف استحقاق األدم وجهان 
  أحدمها نعم كاملخدومة ولكن جيوز أن يكون أدمها يف اجلنس أخسر ويف املقدار ما يليق بقدر طعامها 

   تستحق بل تكتفي مبا تفضله املخدومة يف بعض األحوالوالثاين أنه ال

  فروع



  
األول إذا مل متلك اخلادمة فعلى الزوج أن خيدمها جارية أو حرة بأجرة تقدر عليه وعند ذلك مل يكن هلا دخل يف 

ا اخدم مقدار نفقة اخلادمة وإمنا يكون ذلك إذا كانت اخلادمة هلا وليس عليه أن يشتري هلا جارية بل لو قال أن
بنفسي يف الطبخ والكنس فله ذلك لكنها تستحيي يف احلمام ويف بيت املاء ويف بعض املواضع فلها اإلمتناع صيانة 

  للمروءة فيفيد ذلك جواز نقصان نفقة اخلادم لنقصان اخلدمة وعند ذلك حيتمل التشطري أو النظر إىل مقادير األفعال 
اخلادمة فالظاهر أنه ال يلزم ألهنا أسقطت مرتبتها وإمنا جتب النفقة  أما إذا قالت أنا أخدم بنفسي فأعطين نفقة

  لضرورة بقاء املرتبة 
الثاين لو كانت هلا خادمة وأراد الزوج إبداهلا بسبب ريبة فله ذلك وال جيوز بغري عذر ألن قطع اإللف إضرار ولو 

ن الدار ملكه وليس عليه سكناهن بل له أن كان معها خدام فله إخراج اجلميع إال واحدة وال نبايل بقطع اإللف أل
  مينع أباها وأمها عن الدخول عليها ومينعها عن اخلروج لزيارهتما ولكن األوىل أن ال يفعل ذلك 

  الثالث لو نكح رقيقة وهي ختدم جلماهلا ذكر العراقيون وجهني 
  أحدمها أنه ال جتب نفقة اخلادمة ألن الرق ينايف هذا املنصب 

  جتب ألن العادة قد تقتضيهوالثاين أنه 
الواجب الرابع الكسوة واألثاث وال تقدير للشرع فيه فإن العادة ختتلف فيه اختالفا بينا فال بد من الكفاية وهو 

  مخار وقميص وسراويل ومكعب يف الصيف ومثل ذلك يف الشتاء مع زيادة جبة 
وعلى املعسر غليظ البصرة وعلى املتوسط ما  أما جنسه فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه على املوسر لني البصرة

بينهما وأراد الكرباس قال العراقيون إن كان من عادهتا الكتان واحلرير لزم ذلك عليه وتتبع العادة قال الشيخ أبو 
  حممد هي لبسة أهل الدين والزيادة عليه رعونة فال مزيد عليه 
بد حتت املضربة أو حصري وهل هلا طلب زلية تفرشها وال بد مع ذلك من ملحفة وشعار ومضربة وثرية وخمدة ول

بالنهار فيه وجهان واقتصروا يف الفراش على هذا القدر ومل يردوه إىل العادة وهذا يدل على أن الكسوة ال تزاد 
  على ما ذكره الشافعي رضي اهللا عنه 

خلشب واحلجر وأما النحاسية وال بد من ماعون الدار كجرة وكوز وقدر ومغرفة ويكتفي يف مجيع ذلك باخلزف وا
  فطلبتها ترفه وقد يليق بالشريفة فهو كالزيادة على لني الكرباس 

  أما اخلادمة فتستحق الكسوة أيضا ولكن ختالف جنسية املخدومة وطعامها ال خيالف يف اجلنس ويف إدامها تردد 
ب مل جيب وجيب املرتك لقطع الواجب اخلامس آلة التنظيف وهو املشط والدهن وإن طلبت مزيدا كالكحلوالطي

الصنان إن كان حبيث ال ينقطع باملاء والتراب وإن قال الزوج الدهن للتجمل وإزالة الوسخ وال أريد التجمل وإزالة 
  الوسخ بغريه ممكن فهذا فيه احتمال 

لسموم املهلكة وال شك يف أن للزوج منعها من تعاطي أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة وله منعها من تناول ا
  وهل له منعها من األطعمة املمرضة فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن املرض يفضي إىل املوت كالسم 
  والثاين ال ألن ذلك غيب ال يعلم وتتبع ذلك يطول 

  وأما اخلادمة فال تستحق آلة التنظيف ولكن إن تلبد شعرها حبيث تتأذى به فال بد من السعي يف اإلزالة 
   املعاجلات فال تستحقه اخلادمة واملخدومة مجيعا وأما الدواء يف



الواجب السادس السكىن وجيب عليه أن يسكنها دارا تليق هبا عارية أو إجارة أو شراء ومل يعترب يف القوت 
والكسوة ما يليق هبا بل ما يليق به خبالف املسكن وكأن ما ال بد فيه من التمليك فيعترب جانبه وما يراد به اإلنتفاع 

  يعترب ما يليق هبا واهللا أعلم ف

  الفصل الثاين يف كيفية اإلنفاق

  
أما الطعام فال بد فيه من متليك احلب مع مئونة الطحن واخلبز وإصالح اللحم من احلطب وامللح وأجرة الطباخ وهلا 

  املهر اإلمتناع من قبول اخلرب وليس له أن يكلفها األكل معه فإهنا ال تتسلط على التصرف ونفقتها عوض ك
  فروع 

األول لو أخذت احلب واستعملته بذرا فالظاهر وجوب مئونة اإلصالح وحيتمل أن يقال اإلصالح تابع وليس بركن 
  مقصود فال يستقل 

الثاين لو كانت تأكل مع الزوج على العادة ففي سقوط نفقتها وجهان القياس أنه ال تسقط ألنه مل جير إسقاط 
سقاط إذ لو جرى من امرأة يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم طلب النفقة والاعتياض صحيح لكن األحسن اإل

  للزمان املاضي الستنكر 
  الثالث لو اعتاضت عن النفقة دراهم ففيه وجهان 
  أحدمها املنع كاإلعتياض عن املسلم فيه فإنه عوض 
  والثاين أنه جيوز كقيم املتلفات ألنه ال يتحقق عوضا 

ب فوجهان مرتبان وأوىل باملنع ألنه ربا ووجه التجويز أهنا كالقابضة حلقها ألهنا تركت ولو أخذت اخلبز بدال عن احل
  مئونة اإلصالح 

الرابع هلا طلب النفقة صبيحة كل يوم وليس عليها الصرب إىل آخر اليوم مث لو ماتت فيأثناء النهار ال تسترد بل هي 
  إليها نفقة أيام فهل متلكها فيه وجهان  تركة لورثتها ولو نشزت يف أثناء اليوم استردت فلو قدم

  أحدمها نعم كتعجيل الدين املؤجل 
  والثاين ال ألن السبب غري مستيقن فرمبا متوت 

  مث إذا ماتت وقلنا إهنا ملكت ففي اإلسترداد وجهان أظهرمها أنه يسترد وال خالف أنه يسترد بالنشوز 
  ها بني النفقة واملسكن أما الكسوة فهل جيب التمليك فيها فيه وجهان لتردد

  فروع 
األول لو سلم إليها كسوة الصيف فتلفت يف يدها جيب اإلبدال إن قلنا إنه إمتاع وإن قلنا إنه متليك فوجهان 

  الظاهر أنه ال جيب 
ا الثاين لو أتلفت بنفسها وقلنا إنه متليك فال جتب اإلعادة عليه وإن قلنا إنه إمتاع فالظاهر أنه جيب ولكن جيب عليه

  قيمة املتلف 
الثالث لو ماتت يف أثناء املدة فيسترد ثياهبا إن قلنا إنه إمتاع وإن قلنا إنه متليك فالصنف بالنسبة إىل الثوب كاليوم 

  بالنسبة إىل الطعام فهو تركة وال شك يف أنه يسترد بالنشوز
تمليك يف نفقة املخدومة وال يتصور هذا أما اخلادمة فال جيب شراؤها والتمليك يف رقبتها أما التمليك يف نفقتها فكال



يف الرقيقة فإهنا ال متلك وال يف املتسأجرة بأجرة فإهنا ال تستحق سوى األجرة بل يف اليت وعدت اخلدمة بالنفقة 
  فتستحق التمليك وإن مل يكن عقد الزم وحيتمل هذا ألجل احلاجة يف هذا املوضع

  الباب الثاين يف مسقطات النفقة
  

  ة ما مينع عليه اإلستحقاق وفيما جتب به النفقة قوالن مستنبطان من معاين كالم الشافعي رضي اهللا عنه ومسقط النفق
أحدمها أنه جتب مبجرد العقد بشرط عدم النشوز وال جتب بالتمكني بدليل وجوهبا للرتقاء واملريضة فكأن العقد 

  موجب والنشوز مسقط 
ن ألن العقد قد أوجب املهر فتكون النفقة عوضا عن التمكني والثاين أهنا جتب بالتمكني على حسب اإلمكا

  واإلحتباس يف حبالته 
وفائدة القولني تظهر يف النزاع فإذا تنازعا يف النشوز فإن قلنا جتب بالعقد فالقول قوهلا ألن األصل عدم النشوز وإن 

بالزفاف واملرأة ساكتة إن قلنا جتب قلنا جتب بالتمكني فالقول قوله وعليها إثبات التمكني وكذلك إذا مل يطالب 
  بالتمكني فال نفقة هلا وإن قلنا جتب بالعقد فتجب إذ ال نشوز منها 

  وال خالف أنه تسقط النفقة بامتناع اإلستمتاع بسبب من جهتها ال تكون معذورة فيه خبالف املرض والرتق 
  واملوانع أربعة 

  اليوم والنشوز يف بعض اليوم هل يسقط مجلة النفقة فيه وجهاناألول النشوز فإذا نشزت يوما مل تستحق نفقة ذلك 
  أحدمها نعم ألن حكم اليوم الواحد ال يتبعض 

والثاين أنه يوزع على مقدار الزمان إال إذا كانت تنشز بالنهار دون الليل أو على العكس فإنه يتشطر وال ينظر إىل 
  مقدار األزمنة 

  فروع

  
اشزة ولو خرجت يف حاجته بإذنه فال ولو خرجت يف حاجة نفسها بإذنه ففي األول لو خرجت بغري إذنه فهي ن

  نفقتها قوالن إن قلنا تستحق بالعقد وتسقط بالنشوز فلها النفقة وإن قلنا بالتمكني فال 
الثاين مهما طلب الزفاف فامتنعت بغري عذر فهي ناشزة وإن كانت مريضة يضر هبا الوطء فهي معذورة وهلا النفقة 

سقط باملرض ألنه دائم وال تقصري من جهتها فإن قال الزوج سلموها إيل وال أطؤها فال يؤمن يف ذلك وإن وال ت
أنكر الزوج كون الوطء مضرا فشهد أربع من النسوة ثبت وإن شهدت واحدة فوجهان مأخذه أنه جيعل إخبارا أم 

  شهادة فإن مل تكن بينة فلها أن حتلف الزوج على نفي العلم بذلك 
  الث إذا نشزت فغاب الزوج فعادت إىل املسكن فهل تعود النفقة فيه وجهان الث

  أحدمها أنه تعود مبجرد رجوعها لزوال املسقط 
والثاين أهنا ال تعود إىل أن ترفع إىل القاضي فيحكم بطاعتها وخيرب الزوج حىت يرجع أو تنقضي مدة الرجوع فإن مل 

  يرجع بعد ذلك وجبت نفقتها
فال نفقة هلا فإن عادت قال العراقيون تعود النفقة ألن السبب خفي ال جيب فيه الرفع وقال املراوزة أما إذا ارتدت 

  هو كالنشوز اجللي 



  واجملنونة إذا نشزت شقطت نفقتها وإن مل تأمث لتعذر اإلستمتاع بسببها 
  املانع الثاين الصفر وفيه ثالث صور 

  قوالن  أحدها أن تزوج صغرية من بالغ ففي وجوب النفقة
  أحدمها أنه جتب كاملريضة والرتقاء واملستحاضة وهذا ينطبق على قولنا النفقة بالعقد 

والثاين أهنا ال تستحق ألن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضي وليس هذا كالرتق الذي ال آخر له وال كاملرض 
  الذي هو تارات تضطرب 

وىل بالوجوب ألن املنع من جانبه وفيه قول أهنا إن كانت جاهلة الثانية أن تزوج بالغة من صغري فقوالن مرتبان وأ
  بصغره استحقت وإال فال 

الثالثة إذا زوج صيغرة من صغري فقوالن مرتبان وأوىل بأن ال جتب ونعين بالصغري أن ال يتأتى منه اجلماع دون 
  املراهق الذي ليس ببالغ 

اف أو السكوت إذ ال فائدة يف الوعد نعم إذا انتهت إىل التهيؤ مث إذا أوجبنا للصغرية مل ختتلف باإلجابة إىل الزف
  لالستمتاع خيرج من النفقة عند السكوت على القولني 

  املانع الثالث التلبس بالعبادات كاإلحرام والصوم 
ففي أما اإلحرام فإذا أحرمت بإذنه فقد سافرت يف غرض نفسها بإذنه وقد ذكرنا فيه خالفافإن قلنا إهنا ال تستحق 

  استحقاقها قبل اخلروج وجهان 
  أحدمها ال ألن اإلستمتاع قد امتنع 

  والثاين نعم ألهنا حتت يده وقد أحرمت بإذنه 
والصحيح أنه ال فرق بني أن ينهاها الزوج عن اخلروج أو يرضى به وحكي عن القفال رمحه اهللا أنه إذا هناها عن 

  اخلروج فخرجت سقطت النفقة قطعا 
بغري إذنه ففي جواز حتليلها خالف فإن قلنا ال حيللها فهي ناشزة من وقت اإلحرام وفيه وجه أنه ال أما إذا احرمت 

تسقط نفقتها قبل اخلروج وهو بعيد وإن قلنا حيللها فما دامت مقيمة فلها النفقة ألنه قادر عليها وفيه وجه أهنا ال 
  ترتاع نفسه من قطع اإلحرام تستحق ألن الزوج وإن قدر على قهر الناشزة فال يلزمه ورمبا 

أما الصيام فال تسقط نفقتها بصوم رمضان ألن الليايل عتيدة وهذه العبادات تشتمل الزوجني ال كاإلحرام حبجة 
  اإلسالم فإنه على التراخي 

ن أما صوم النوافل فللزوج املنع والتحليل فإن مل حيلل ففي النفقة وجهان مرتبان على اإلحرام وأوىل بالوجوب أل
  اإلستمتاع مباح سوى الوطء 

  وله حتليل صوم نذرته بعد النكاح وليس له منعها من الصلوات املفروضة 
أما منعها من رواتب السنن والبدار إىل الفرض يف أول الوقت ففيه خالف والصحيح أنه ال متنع مث صوم عاشوراء 

  ا واحداوعرفة جيري جمرى الرواتب أما صوم اإلثنني واخلميس فله منعها وجه
  املانع الرابع العدة واملعتدات مخس 

األوىل املنكوحة إذا وطئت بالشبهة فلو حبلت وقلنا تستحق نفقة على الواطىء فال تستحق على الزوج وحيث ال 
تستحق على الواطىء ففي سقوط نفقة الزوجية خالف من حيث إن تعذر اإلستمتاع بسببها ولكنها معذورة 

نائمة أو مكرهة فلها النفقة وإن مكنت على ظن أنه زوجها فال نفقة ألن الظن ال يؤثر والوجه أن يقال إن كانت 



  يف الغرامات 
الثانية املعتدة عن طالق رجعي فتستحق النفقة حاملة كانت أو حائال ألن سلطنة الزوج يف الرجعية دائمة فلو 

ال فعليه النفقة وإن قلنا ال رجعة فوجهان أحبلها الواطىء بالشبهة وتأخرت عدة الزوج فإن قلنا له الرجعة يف احل
  ومنهم من قال إن قلنا ال رجعة فال نفقة وإن قلنا ترجتع فوجهان وهذا أفقه ألهنا صارت حمبوسة لغريه 

فرع لو قال طلقتك قبل وضع احلمل فأنت اآلن بائنة فال نفقة لك فقالت بل بعد الوضع ويل النفقة فالقول قوهلا 
  فقة وهو يدعي السقوط فعليه اإلثبات وال رجعة ألهنا بائنة بزعمه ألن األصل بقاء الن

  الثالثة املطلقة البائنة هلا السكىن يف العدة وال نفقة هلا إال إذا كانت حامال خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا
  والنفقة للحمل أو للحامل فيه قوالن 

  أحدمها للحمل ألنه املتجدد فهي كاحلاضنة 
  دليل أنه جتب مقدرا وال تسقط على الصحيح مبضي الزمان وال ختتلف بزهادهتا ورغبتها والثاين للحامل ب

  فرع

احلر إذا طلق زوجته احلامل اململوكة فيه قوالن ينبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل ألن احلمل اململوك لو 
  ته احلامل انفصل فنفقته على السيد ال على األب وكذا اخلالف فيما لو طلق الرقيق زوج

الرابعة املعتدة عن فراق الفسخ الذي ال يستند إليها كردته مثال فهي كاملطلقة أما إذا كان الفسخ باختيارها أو 
  بسبب عيبها فهذا الفسخ ال يشطر املهر بل يسقطه مجيعه ففي نفقتها قوالن بناء على أهنا للحمل أو للحامل 

يه تردد ألهنا منكرة بسبب اللعان ولكن هلا مدخل يف البني وإمنا أما الفراق عن جهة اللعان فهل يضاف إليها ف
  تستحق النفقة إذا مل ينف احلمل وكذلك اخلالف جار يف أن املهر هل يتشطر به 

  فرع

لو أنفقت على الولد املنفي باللعان مث أكذب نفسه رجعت عليه ألهنا بذلت علىظن الوجوب وهلا والية اإلستدانة 
د وفيه وجه أهنا ال ترجع وليس هلا والية اإلستدانة على الزوج وقصة هند حممولة على قضائه على الزوج لقصة هن

  صلى اهللا عليه وسلم وإذنه هلا 
اخلامسة املعتدة احلامل عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن النكاح فهل تستحق نفقة على الواطىء إن قلنا للحمل 

ذا قلنا إنه للحامل جعلنا بقاء علقة احلمل كبقاء علقة الرجعة يف إجياب فتستحق وإن قلنا للحامل فال تستحق ألنا إ
  نفقة النكاح واستمرارها وكذلك ال توجب حبمل اللعان قطعا ألن الزوج ينكر احتباسها حبمله 

  التفريع

  
  يتفرع على القولني مسائل 

د منهم من قال إن قلنا للحمل فتزاد ألنه إحداها أهنا لو كانت ال تكتفي بالقدر يف مدة احلمل أعين املطلقة فهل تزا
على الكفاية كاحلاضنة وإن قلنا للحامل فوجهان ووجه الزيادة احلذر من اإلضرار وأن احلمل ال بد وأن يلتفت إليه 



ومنهم من عكس وقال إن قلنا للحامل فال تزاد وإن قلنا للحمل فوجهان ألنا ال بد وأن نلتفت يف كل قول على 
  إذ احلق أنه كاملرتبط هبما مجيعااملعىن اآلخر 

الثانية أنه إن أنفق عليهما مث بان أنه ال محل فهذا ينبين على أن التعجيل هل كان واجبا عليه وفيه قوالن مبنيان على 
وإن كن أوالت محل { أن احلمل هل يعرف واملصري إىل أنه ال جيب التعجيل ال أعرف له وجها مع قوله تعاىل 

بل الصحيح أن احلمل يعرف بالظن الغالب وينبين عليه تسليم احللفات لورود }  يضعن محلهن فأنفقوا عليهن حىت
اخلرب وكذلك تسليم النفقة لآلية فعلى هذا له اإلسترداد فإنه ظن أنه واجب ومن قال ال جيب التعجيل فيقول إن 

  عجل بشرط الرجوع رجع وإال فوجهان كنظريه يف تعجيل الزكاة 
 بان فساد النكاح فال يسترد النفقة وإن كانت حائال ألهنا كانت حمبوسة على ظن النكاح والنفقة يف أما إذا أنفق مث

  مقابلة حبس عن نكاح والظن يف هذا كاحلقيقة 
الثالثة إذا طلقها وهي حامل مث مات مل تنتقل إىل عدة الوفاة وإن كان بائنا بل عدهتا باحلمل وال خيرج نفقة بعد ذلك 

إن قلنا النفقة للحمل فالجتب النفقة للقريب بعد املوت وإن قلنا للحامل فهي كاحلاضنة فال نفقة هلا قال من التركة ف
الشيخ أبو علي إذا قلنا للحامل جتب فكأن الطالق أوجب ذلك دفعة ولذلك تستحق هذه املرأة السكىن مع أن 

احلمل جعلناها كعلقة النكاح وهي باقية بعد عدة الوفاة ال توجب السكىن على أحد القولني ويعتضد هذا بأن علقة 
  املوت

  الباب الثالث يف اإلعسار بالنفقة
  

  ويف ثبوت حق الفسخ به قوالن 
أحدمها نعم كما يثبت بفوات اإلستمتاع باجلب والعنة بل أوىل ألن هلا طلب النفقة دون الوقاع وألن احلياة ال تبقى 

  بغري القوت وتبقى دون الوقاع 
ن النفقة تابعة ومقصود النكاح اإلستمتاع وال يتعني الزوج للنفقة إذ حيل هلا ماهلا وال وجه لإلستمتاع والثاين ال أل

  إال من جهته 
  فإن قضينا بثبوت الفسخ وجب النظر يف أطراف 

الطرف األول يف العجز وهو أن ال ميلك ماال وال يقدر على الكسب فإن ملك ولكن منع وعجزت املرأة والقاضي 
ذ ماله فطريقان منهم من طرد القولني ألن الضرار حاصل ومنهم من قال ال ألن هذا ظلم وليس بعيب فكأن عن أخ

  منشأ اخلالف أن هذا الفسخ لنقص الزوج وعيبه أو لتضررها بالنفقة 
  وإن مل ميلك شيئا ولكن قدر على الكسب وقلنا جيب عليه الكسب ألجل الزوجةعلى رأي فهو كالغين املمتنع 

ف الثاين يف املعجوز عنه وهو القوت جبملته فأما األدم فالعجز عنه ال يسلط على الفسخ يف الظاهر ويف الطر
الكسوة واملسكن وجهان ألن النفس تبقى دوهنما ولكنهما مقصودان ال كاألدم فإنه تابع وكذلك يف اإلعسار بنفقة 

سها إن مل متكن مرة فإن مكنت سقط حق حبسها اخلادم الوجهان واإلعسار باملهر ال يوجب الفسخ لكن هلا منع نف
وقيل بطرد القولني يف املهر وهو بعيد أما اإلعسار بنفقة ما مضى فال يوجب الفسخ بل هو دين مستقر يف ذمته 

فرضه القاضي أو مل يفرض أعين به ما جيب فيه التمليك فإن اإلمتاع ال ميكن تدارك فائته وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
   تستقر يف الذمة إال بفرض القاضي كنفقة األقارب النفقة ال

فرع لو قدر كل يوم على مد فال فسخ ألنه قوام ولو قدر على ثلث مد ثبت الفسخ ولو قدر على نصف مد 



  فوجهان ووجه املنع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  طعام الواحد يكفياإلثنني وكأن اإلجتزاء بنصف املد ممكن وبثلثه ال 

لطرف الثالث يف حقيقة هذا الدفع وال شك يف أن الدفع باجلب والعنة فسخ والدفع يف اإليالء طالق وهذا دائر ا
بينهما فاختلفوا فيه فإن قلنا إنه طالق فال بد من الرفع إىل القاضي حىت حيبسه ليطلق أو ينفق فإن مل يطلق طلق 

حقا هللا تعاىل فإن راجعها طلق القاضي ثانيا إىل أن تتم  القاضي طلقة رجعية وال بد من العدة وإن مل تكن النفقة
  الثالث 

  فإن قلنا إنه فسخ فال بد من الرفع إلثبات اإلعسار فإنه متعلق باإلجتهاد مث إذا ثبت فلها تعاطي الفسخ 
تبني  فإن فسخت دون الرفع لعلمها بإعساره مل ينفذ ظاهرا وهل ينفذ باطنا حىت لو اعترف الزوج او قامت البينة

نفوذه واحتساب العدة من ذلك الوقت هذا فيه تردد وال خالف أنه ينفذ ظاهرا إذا مل يكن يف الناحية حاكم أو 
  عجزت عن الدفع

  الطرف الرابع يف وقت الفسخ والطلبة بالنفقة تتوجه صبيحة اليوم ولكن لو استمهل املعسر ففيه قوالن 
  أحدمها أنه ميهل ثالثة أيام حىت يتحقق عجزه 

  والثاين أنه ال ميهل 
وعلى هذا فال خالف أهنا ال تبادر الفسخ صبيحة اليوم فإن أكثر الناس يكسبون قوت اليوم يف اليوم ولكن إىل مىت 

التأخري حيتمل أن يقال إىل وسط النهار فإن تأخري الطعام عنه غري معتاد وحيتمل أن يقال إىل الليل وبياض النهار 
ال حىت ينقضي يوم وليلة إذ به يستقر احلق فإن النفقة لليوم والليلة فريجع هذا إىل أنه فيتسع للكسب وحيتمل أن يق

ميهل يوما واحدا نعم لو أقر صبيحة اليوم بأين عاجز ولست أتوقع اليوم شيئا فيحتمل أن يقال هلا املبادرة بالفسخ 
  وحيتمل أن يقال ميهل إىل حتقق العجز بانقضاء اليوم 

اإلتيان بالطعام ليال فلها الفسخ ألن هذا صيام الدهر نعم ال يثبت بوقوع ذلك مرة أو مرتني فرع لو كان يعتاد 
  وليس ما حيتمل نادرا حيتمل دائما 
  ويتفرع على قول اإلمهال مسائل 

إحداها أنه لو جاء النفقة صبيحة اليوم الرابع لليوم الرابع فال فسخ وما مضى دين يف الذمة وليس هلا أن تقول 
هذا عن املاضي وأفسخ يف احلال ألن التعويل على قصد املؤدي فلو عجز يف اليوم اخلامس فلها الفسخ وال  أقبض

تستأنف املدة على الظاهر إال أن يكون قد استغىن مبال يدوم يف الغالب ولكن تلف بعارض فيجعل كأن اإلعسار 
الث باليوم الرابع وال تستأنف وقيل إنه تستأنف املاضي مل يكن ولوقدر يف اليوم الثالث وعجز يف الرابع فيكمل الث

  ألن القدرة الطارئة قطعت املهلة وهو ضعيف ألن الزوج يتخذ ذلك عادة فينفق يوما ويترك يومني 
الثانية املبادرة صبيحة الرابع جائز وال ميهل إىل بياض النهار نعم اليوم اخلامس جيعل كاليوم األول على قول من ترك 

  هل إىل بياض النهار مث يفسخ حيث يقول ال تستأنف املدة اإلمهال حىت مي
الثالثة إذا رضيت بعد انقضاء املدة فلها العود إىل الطلب قال الصيدالين تستأنف املدة خبالف امرأة املؤيل ألن مدة 

ذا اإليالء مضروب شرعا وهذه تضرب بطلبها فتسقط برضاها وإمنا جاز هلا الرجوع خبالف زوجة العنني فإن ه
صرب على ضرار يتوقع زواله والعنة عيب وهي يف حكم خصلة واحدة واإلعسار يف كل يوم متجدد ولو قالت 

رضيت به أبدا فلها الرجوع إىل الطلب كما لو نكحته وهي عاملة بإعساره فلها ذلك ألن هذا وعد بالصرب على 
  ضرار والضرار متجدد فاحلق متجدد 



هي الزوجة خاصة فال يثبت لويل اجملنونة والصغرية الفسخ باإلعسار وإن الطرف اخلامس فيمن له حق الفسخ و
  كانت صانعة ألن الفسخ رفع للنكاح وهو متعلق بالطبع كالطالق فال جتري فيه النيابة 

أما األمة فإن كانت صغرية أو جمنونة فهل لسيد فسخ نكاحها باإلعسار فيه وجهان ووجه اجلواز أن السيد ذو حق 
فإنه الذي دخل يف ملكه وله وإبداله بغريه وإن كانت مستقلة فهي صاحبة احلق وهلا الفسخ دون رضا يف النفقة 

  السيد فإن ضمن السيد النفقة مل يسقط حقها كما لو تربع أجنيب بالنفقة ويف ضمان السيد احتمال 
وع وليس عليه النفقة أما إذا رضيت بإعساره فليس للسيد الفسخ لكن يقول للجارية افسخي أو اصربي على اجل

  وذكر الشيخ أبو علي وجهني مرتبني على الصغرية وأوىل بأن اليفسخ ها هنا الستقالهلا 
مث اعلم أن امللك يف النفقة للسيد ولكن هلا حق التوثيق هبا حىت ال جيوز للسيد النفقة إال بعد تسليم البدل وال جيوز 

بد التجارة فإنه كاملرهون بنفقته القتضاء العرف ذلك ولألمة له اإلبراء عن النفقة وكأنه مرهون حبقها ككسب ع
  طلبها من الزوج فإذا أخذت دخل يف ملك السيد ألهنا كاملأذونة عرفا وشرعا بالتزويج 

هذا كله تفريع على قولنا إن اإلعسار يثبت الفسخ فإن قلنا ال يثبت فهل يرتفع عنها حبس املسكن فيه خالف 
يرتفع إال إذا عجزت عن نفقة نفسها إال باخلروج ولكن اخلرب يدل على اجلواز إذ نقل يف لألصحاب والقياس أن ال 

  اخلرب أنه فرق بني املرأة وزوجها املعسر فإن مل حيمل على التفريق يف العقد فال بد من محله على التفريق يف املنزل 
يبطل حق الفسخ يف مدة اإلمهال وفيه  وهلا املنع من الوطء إن مل تكن قد مكنته من قبل وعلى قول ثبوت الفسخ

  وجه 

  السبب الثاين النفقة للقرابة

  
  وفيه ثالثة أبواب

  الباب األول يف شرائط اإلستحقاق وكيفية اإلنفاق
  

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف شرائط اإلستحقاق

  
معروفة وال تستحق عندنا  اآلية وقصة هند} وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف { واألصل فيه قوله تعاىل 

إال بقرابة البعضية فتجب للفروع واألصول مع اختالف الدين واتفاقه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جتب باحملرمية 
  وأثبت لإلخوةمث يشترط يف اإلستحقاق إعسار املنفق عليه ويسار املنفق 

 يشترط وإن كان بالغا وكان فرعا ففيه أما املنفق عليه فهل يشترط مع اإلعسار عجزه عن الكسب إن كان طفال مل
وجهان وإن كان أبا أو جدا ففيه طريقان منهم من قطع بأنه ال يشترط ألن تكليف اإلبن أباه الكسب مع الثروة 

  غض من منصب األبوة ومنهم من طرد القولني 
  أحدمها أنه يشترط إذ خيرج بالقدرة عن املسكنة واستحقاق سهم املساكني فكذلك النفقة

والثاين أنه ال يشترط كما يف الطفل واملراهق وألن هذا مبين على اجملاملة خبالف الزكاة ويقبح تكليف الكسب مع 



  اتساع مال األب أو اإلبن 
  فإن قلنا يشترط فهل يشترط أن يكون زمنا فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن القادر ال يعجز عن أن يصري أجريا وإن مل يعرف حرفة فيكتسب بوجه 
الثاين ال يشترط ذلك بل يكفي أن ال يقدر على حرفة تليق مبنصبه أما ما ال يليق به فال يعترب وهذا أعدل وعلى و

  هذا إذا قدر على اكتساب بعض النفقة فال يستحق إال القدر املعجوز عنه 
ات وأما حل السؤال للكسوب ففيه خالف لألصحاب وظاهر األخبار تدل على حترميه فقد ورد فيه تشديد

وباجلملة أخذ املال من القريب أهون من السؤال فعلى اجلملة إذا سأل فال يذل نفسه وال يؤذي املسئول وال يلح يف 
  السؤال 

وأما يسار املنفق فنعين به أن يفضل عن قوت يومه شيء حىت يباع يف نفقة القريب كلما يباع يف الدين من عقار 
طى أعماال ال تليق مبنصبه ولكن جيب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق وعبد وإن كان بيع العبد يرده إىل أن يتعا

  على نفسه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يباع عقاره فيه 
  أما املفلس الكسوب فهل جيب عليه الكسب واإلنفاق على قريبه العاجز الزمن فيه وجهان 

  أحدمها أنه ال جيب كما ال جيب ألجل الدين 
ألن الدين من العوارض وحاجات األبناء منوطة باآلباء فكيف جيوز تضييعهم مع القدرة وقد قال  والثاين أنه جيب

  صلى اهللا عليه وسلم 
  كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول 

  وهذا خالف جار يف الكسب ألجل الزوجة وأنه هل جيب ذلك 

  الفصل الثاين يف كيفية اإلنفاق

  
ى الكفاية وإمنا جيب ما يدرأ أمل اجلوع وثقل البدن ال ما يزيل متام الشهوة وال تقدير يف نفقة القريب بل هو عل

والنهمة وكذلك جيب يف الكسوة الوسط مما يليق به وهو إمتاع إذ تسقط مبرور الزمان إذا مل يفرضه القاضي خبالف 
  يتها بولدها كعنايتها بنفسها نفقة الزوجة ويف نفقة الصغري وجه بعيد أنه ال تسقط مبرور الزمان تبعا للزوجة فإن عنا

  فروع 
األول يستحق األب مع النفقة اإلعفاف وكذلك لو كان كسوبا وكسبه ال يفي إال بنفسه فيستحق ذلك على أظهر 
  الوجهني ولكن ال جيب إال نفقة زوجة واحدة فإن كان له زوجتان سلم إليه نفقة زوجة واحدة مث يقسم هو عليهما 

نفقة فهل لألم أخذ النفقة من ماله دون إذنه فيه وجهان مأخذمها التردد يف أن إذن الرسول الثاين إذا منع األب ال
صلى اهللا عليه وسلم هلند كان شرعا أو قضاء ولو استقرضت عليه فوجهان مرتبان وأوىل باملنع ولو أنفقت من مال 

مال فأرادت اإلنفاق عليه من ماله نفسها فوجهان مرتبان وأوىل باملنع إذ تكون مقرضة ومستقرضة ولو كان للطفل 
  من غري مراجعة القاضي فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز 

  الثالث القريب يرفع أمره إىل القاضي وال يستبد باالستقراض فإن عجز عن القاضي فاستقرض فيه وجهان
ع إال أن يتربع وإن فإن كان األب املوسر غائبا واجلد حاضرا فعلى القاضي أن يأمر اجلد باإلنفاق بشرط الرجو

  استقل فالظاهر أنه ال يرجع إال إذا عجز عن القاضي ففي رجوعه وجهان 



الرابع جيب على االم أن ترضع ولده اللبأ إذ يقال إنه ال يعيش دونه مث األجرة على األب إن كان له أجرة وكذلك 
 توجد إال واحدة ولو أجنبية وجب يف اإلرضاع ألن النفقة على األب وليس عليها اإلرضاع إن وجد غريها وإن مل

عليها ألنه من فروض الكفايات ومهما رغبت فهي أوىل فال يقدم عليها األجنبية رعاية جلانبها وجانب الطفل لزيادة 
  شفقتها 

فإن تربعت األجنبية وطلبت األم األجرة فقوالن حاصلهما تردد يف أنه هل جيب على األب حتصيل زيادة هذه 
  فع الضرر عنها مبال الشفقة للطفل ود

هذا إذا مل تكن يف نكاحه فإن كانت يف نكاحه فللزوج منعها من اإلرضاع ألجل اإلستمتاع وفيه وجه أن منعها من 
اإلرضاع إضرار هبا وبالطفل فيقدم حقها وال يتجه هذا إال إذا كان الولد من الزوج فإن كان لغريه فيقدم استمتاع 

  الزوج
  ألقارب عند اإلجتماعالباب الثاين يف ترتيب ا

  
  والنظر يف أطراف أربعة 

  األول يف اجتماع األوالد وفيه طريقان 
أحدمها أن التقدمي للقرب حىت يقدم القريب احملروم من املرياث كبنت البنت على البعيد الوارث كبنت ابن اإلبن 

ان فإن اعتربنا اإلرث وتفاوتا يف فإن تساويا يف القرب وأحدمها وارث كبنت بنت وابنة ابن ففي تقدمي الوارث وجه
  القدر فهل توزع على املقادير أو يسوي فيه وجهان ومثاله اإلبن والبنت 

الطريقة الثانية أن اإلرث مقدم فلو تساويا يف املرياث وقضي بالتساوي لتساويهما يف أصل املرياث ال يف قدره يف 
م األقرب فاألقرب وإن تساويا فيهما يوزع عليهما كل موضع ذكرنا التساوي فيه كبنت وابن ابن فعند ذلك يقد

وفيه وجه أنه يقدم بالذكورة فيقدم اإلبن على البنت ألنه مكتسب والنظر إىل اإلرث ضعيف مع وجوهبا على من ال 
  يرث وعند اختالف الدين 

  الطرف الثاين يف اجتماع األصول واألب مقدم على األم يف الصغر وبعد البلوغ وجهان 
  األب استصحاباأحدمها 

والثاين أهنما أصالن وكأن ذلك كان من أثر الوالية يف الصغر وعلى هذا هل يتفاوتان كتفاوت اإلرث أم ال فيه 
  وجهان 

  أما األجداد واجلدات فالقريب مقدم على البعيد املديل به فإن اختلفت اجلهة فخمسة طرق 
  طريقتان ذكرنامها يف األوالد 

املال ويدل عليه تقدمي األب على األم فإن استويا فمن يديل بويل فهو أوىل فإن استويا فاألقرب الثالثة أن يقدم بوالية 
  أوىل وهو اختيار املسعودي 

الرابعة تعترب الذكورة فالذكر أوىل فإن استويا فاملديل بالذكر أوىل فإن استويا فاألقرب أوىل وعلى هذا األب 
  عى اجلهة املفيدة للوالية ال نفس الوالية اليهودي وإن مل يكن وليا فهو أوىل إذ تر

اخلامسة النظر إىل اإلرث واإلكتساب أعين الذكورة فإن وجد فيهما أو عدم أو وجد يف أحدمها الذكورة ويف اآلخر 
الوراثة استويا وبعد ذلك يقدم بالقرب وخاصية هذه الطريقة جرب الذكورة واإلرث كل واحد لصاحبه ومجيع هذه 

 األوالد إال اعتبار الوالية ألن املرجحات أربعة الوالية والقرب واإلرث والذكورة ولنذكر ثالث الطرق جتري بني



  صور لشرح هذه الطرق 
صورة األول أب أب وأم من اعترب القرب قدم األم ومن اعترب اإلرث نصر عليهما إما متساويا أو متفاوتا ومن 

رضي اهللا عنه نص على أن أب األب أوىل من األم ومل يصححه  اعترب الوالية أو الذكورة قدم اجلد وقيل للشافعي
  األئمة 

صورة الثانية أب أب وأب أم من راعى القرب سوى ومن راعى اإلرث أو الوالية أوالذكورة واإلدالء هبا قدم أب 
  أب 

  ب األب صورة الثالثة أم أب أب وأب أم من راعى القرب أو الذكورة قدم أب األم ومن راعى اإلرث قدم أم أ
  الطرف الثالث يف اجتماع األصول والفروع وفيه مسائل 

  إحداها للفقري أب وابن موسران ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها األب أوىل ألنه ويل فهو أوىل بالتربية إذ يستصحب حال الصغر 

  والثاين اإلبن أوىل ألنه أوىل باخلدمة 
  والثالث أهنما يشتركان 

  يه الوجهان مث هل يتفاوتان ألجل اإلرث ف
  الثانية ابن وجد قيل اجلد أوىل ألنه كاألب وقيل االبن أوىل للخدمة والقرب 

  الثالثة ابن وأم قيل هي كاألب ألهنا أصل وقيل االبن أوىل قطعا 
  وعلى اجلملة تعود الطرق وإمنا يزيد ها هنا أن الفرع باخلدمة أوىل واألصل بالتربية أوىل 

خذين للنفقة فإذا مل يفضل إال قوت واحد اتفقوا على أن الزوجة مقدمة ألهنا عيال الطرف الرابع يف ازدحام اآل
كاألوالد وحقها آكد إذ ال يسقط مبرور الزمان وال بغناها وفيه احتمال إذ فيه مشابه الديون ونفقة القريب يف مال 

لون ببعضية فتعود الطرق كلها يف املفلس مقدم عليه يف يوم األداء ال يف املستقبل إال أن الزوجة عيال فأما املد
  الترجيح بالقرب أو الوراثة ويزيد ها هنا شيئان

  أحدمها أن هناك الذكورة جهة يف التقدمي وها هنا األنوثة هي املرعية إذ تشعر بضعف 
زع واآلخر أنا يف اإللتزام ننظر إىل مقادير اإلرث على رأي وقال األكثرون يف األخذ ال ينظر إليه فإن استووا و

  عليهم وإن كان ال يسد التوزيع من كل واحد مسدا أقرع بينهم
  الباب الثالث يف أحكام احلضانة

  
  وفيه فصول 

  األول يف الصفات املشروطة

  
واحلضانة عبارة عن حفظ الولد وتربيته وجتب مئونة احلضانة على من عليه النفقة وعند اإلزدحام يسلك هبا مسلك 

فظ والتربية لكن تفارق الوالية يف أن اإلناث أوىل باحلضانة ألن األنوثة تناسب هذه الوالية ألهنا سلطنة على احل
  الوالية لزيادة الرقة والشفقة 

ولو عضل األقرب أو غاب انتقل إىل األبعد ال إىل السلطان ألن هذا يعتمد الشفقة اجملردة خبالف والية النكاح ولو 



قتها كشفقة األم وقيل ينتقل احلق بعضلها إىل األب وكأنه يف درجة امتنعت األم فأمها أوىل من أب الطفل ألن شف
  السلطنة يف الوالية وهو بعيد 

  ومهما اجتمع األب واألم فاألم أحق باحلضانة بشرط اتصاف األم خبمس صفات 
  اإلسالم والعقل واحلرية واألمانة بالفراغ 

  كافر يعرض دينه للفتنة أما اإلسالم فإمنا يشترط يف ولد املسلم ألن تسليمه إىل ال
  وأما العقل فهو األصل فال ثقة حبفظ املعتوهة

وأما احلرية فال بد منها ألن هذه والية وال والية مع الرق وال يؤثر رضا السيد وكذلك من نصفها حر ونصفها 
  رقيق إذ ال والية ملثلها ولكن عليها نفقة القريب ألن ذلك من قبيل الغرامات 

  بد منها إذ الفاسقة اليؤمن من جانبها وأما األمانة فال 
وأما الفراغ فنعين به أن ال تكون يف نكاح غريه فإذا نكحت سقط حقها من احلضانة ألنه نوع رق وال يؤثر رضا 
الناكح إال إذا نكحت من له حق احلضانة كعم الولد فاملشهور أنه ال يسقط حقها من احلضانة وفيه وجه أن األب 

  كحت العم أوىل من األم وإن ن
ومهما طلقت قبل املسيس عاد حقها كما إذا أفاقت من جنون أو عتقت من رق أو تابت من فسق أو أسلمت بعد 
كفر فإن كانت رجعية فاملنصوص رجوع حقها ألهنا اآلن فارغة معتزلة وفيه قول خمرج وهو اختيار املزين أنه ال حق 

  هلا الستمرار سلطنة الزوج 
يعود حقها لكن إن كانت يف مسكن الزوج فللزوج أن ال يرضى بإدخال الولد ملكه فإن رضي أما املعتدة البائنة ف

  رجع حقها ال كرضاه يف صلب النكاح فإنه ال يؤثر ألن هذا كرضا املعري للدار 

  الفصل الثاين فيمن يستحق احلضانة

  
ذا ميز خري بينها وبني األب وسلم وهو كل من ال يستقل إما لصغر أو جنون لكن األم أوىل بالصيب قبل التمييز فإ

إىل من خيتاره غالما كان أو جارية وقال أبو حنيفة رمحه اهللا األب بالغالم أوىل واألم باجلارية أوىل وقد روى أبو 
  هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم خري غالما

بعد البلوغ فاألم أوىل وكذلك إن اتصل به وال ننظر إىل سبع سنني بل نتبع التمييز فإن استمرت الغباوة إىل ما 
  جنون وكأن حقها ال ينقطع إال باختيار الصيب عن متييز 

ولو اختار أحدمها مث رجع رد إىل اآلخر ألن احلال قد يتغري يف الرفق به إال إذا كثر تردده حىت دل على قلة التمييز 
  فريد إىل األم وكذلك إذا سكت عن اإلختيار هذا يف حق الصيب 

أما البالغ إذا كان غري رشيد فهو كالصيب وإن كان رشيدا وهو ذكر استقل وإن كانت جارية وهي بكر فالظاهر أن 
لألب أن يسكنها موضعا وليس هلا اإلستقالل وإن كانت رشيدة كما جيربها على حبس النكاح وهو أعظم من 

  وجه أهنا تستقل وإمنا التزويج باجلرب حبس املسكن مث هذا خيتص باألب واجلد ومن له والية اإلجبار وفيه 
أما البنت فإهنا تستقل إذا مت رشدها باملمارسة لكنها إن كانت تتهم بريبة فلعصباهتا والية إسكاهنا ومالحظتها دفعا 
 للعار عن النسب وال يثبت هذا إال ملن له والية التزويج ولو ادعى الريبة فأنكرت فتبعد مطالبته باإلثبات بالبينة فإن

  ذلك افتضاح جير العار واإلحتكام على عاقلة أيضا مبجرد الدعوى بعيد ولكن إقامة البينة أبعد منه



  فرعان 
  أحدمها هل جيري التخيري بني األم ومن يقع على حاشية النسب كالعم واألخ فيه وجهان 

  أحدمها نعم كاألب واجلد 
  م درجة الوالية واإلجبار والثاين أن األم أوىل وإمنا التخيري مع األب واجلد ألن هل

  وجيري هذا اخلالف يف التخيري بني األب واألخت واخلالة إذا قلنا إن األب مقدم عليهما يف احلضانة 
الثاين أنه إذا اختار األب مل مينعها من الزيارة وإذا اختار االم مل يسقط عن األب مئونة احلضانة والقيام بتأديبه 

وكذلك اجملنون الذي ال تستقل األم بضبطه جيب على األب رعايته ومهما سافر  وتسليمه إىل احلرفة أو املكتب
األب سفر نقلة بطل تقدمي األم وكان له استصحاب الولد كيال ينقطع النسب سواء كان قبل التمييز أو بعده إذ فيه 

ة وإن طالت املدة وفيه ضرار نعم لو رافقته األم فهي أوىل وليس له استصحابه يف سفر النزهة وال يف سفر التجار
  وجه لطول املدة 

  ولو انتقل إىل ما دون مرحلتني ففي جواز انتزاع الولد وجهان ألن تتابع الرفاق مينع اندراس النسب 

  الفصل الثالث يف التزاحم والتدافع

  
  والنظر يف أطراف 

وطلبت كل واحدة احلضانة  األول يف اجتماع النسوة فإن تدافعن فاحلاضنة على من عليها النفقة وإن تزامحوا
فالنص يف اجلديد أن األم أوىل مث أمهاهتا املدليات باإلناث ال بالذكور مث أم األب وجداته املدليات باإلناث وإن 
علون مث أم اجلد وجداته على الترتيب املقدم يف األب مث أم أب اجلد وجداته كذلك مث األخوات مث اخلاالت مث 

م وشفقتها أكثر من شفقة العمات وهن بعد اخلاالت ألن قرابة األم أقوى يف احلضانة بنات اإلخوة ألن اخلالة أ
والقدمي يوافق اجلديد يف مجيع هذا الترتيب إال أنه يف القدمي قدم األخوات واخلاالت على أمهات األب إلدالئهن 

  باألم وهو ضعيف ألن شفقة األصول أعظمويبقى النظر يف ثالث مسائل 
خت من األب مقدمة على األخت من األم يف اجلديد وذكر وجه يف التخريج على القدمي أن األخت إحداها أن األ

لألم مقدمة لقرابة األم وعلة اجلديد أهنما يستويان يف الشفقة وال تؤثر جهة األم يف زيادة الشفقة لكن هذه هلا قوة 
خرى ألم وكذلك لعمات إذ ال مرياث يف املرياث ويصلح ذلك يف الترجيح لكن هذا ال يطرد يف خالة ألب وأ

فمنهم من قدم اخلالة لألب ألن املرياث بني لنا قوة هذه اجلهة فال يرعى غري املرياث ومنهم من قدم اخلالة لألم إذ ال 
  مرياث وقرابة األم آكد 

تديل بذكر  الثانية نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال مدخل يف احلضانة لكل جدة ساقطة يف املرياث وهي كل جدة
بني األنثيني وهو مشكل ألهنا وإن كانت ساطقه يف املرياث فاخلالة والعمة أيضا كذلك ولعل سببه أن الذكر الذي 

  ليس بوارث ليس له والية احلضانة وهي تديل به وهلذا اإلشكال ذكر أصحابنا وجهني آخرين 
  ومجيع املذكورات أحدمها أهنن لو انفردن فلهن احلضانة ولكنهن مؤخرات عن اخلاالت 

  والثاين أهنن مؤخرات عن اجلدات الوارثات مقدمات على االخوات واخلاالت 
  الثالثة القريبة األنثى اليت ال حمرمية هلا كبنات اخلاالت وبنات العمات فيه وجهان

  أحدمها أنه ال حضانة هلن إذ احلضانة تستدعي خربة ببواطن األمور فتستدعي احملرمية 



ثبت وذكر الفوراين ذلك وقال اخلاالت مقدمات على بنات اإلخوة وبنات اإلخوة مقدمات على والثاين أنه ت
  العمات كما يقدم ابن األخ يف اإلرث على العم وقال بنات اخلاالت مقدمات على بنات العمات 

  الطرف الثاين يف اجتماع الذكور وهم أربعة أقسام 
تب العصبات يف الوالية إال األخ من األم فإنه ليس بويل وهو متأخر األول حمرم وارث فله حق احلضانة ويترتبون تر

عن األصول وعو اإلخوة لألب مع أنه حمرم وارث وهل يؤخر عن العم فيه وجهان منهم من أخر للوالية ومنه من 
  قدم للقرب والشفقة وهو األظهر 

يف الصغرية اليت ال تشتهي دون اليت الثاين الوارث الذي ليس مبحرم كبين األعمام هلم حق حضانة يف الصيب و
  تشتهى 

الثالث احملرم الذي ليس بوارث كاخلال وأب األم والعم من األم وبين األخوات فهم مؤخرون عن الورثة وهل هلم 
  حق عند فقدهم فيه وجهان 

  أحدمها تثبت للمحرمية كما تثبت للخالة وإن مل تكن وارثة 
  األنوثة إىل القرابة مؤثر مث ال خالف أن املستحب للسلطان أن يسلم إليهم والثاين ال ألن اخلالة أنثى وانضمام 

الرابع قريب ليس مبحرم وال وارث كابن اخلالة واخلال فالصحيح أنه ال حق هلم وإن ظهر اخلالف يف بنات اخلاالت 
  ألجل األنوثة وفيه وجه 

ا مقدمات إذا كن من جهة اإلناث مث بعدهن يف الطرف الثالث يف اجتماع الذكور واإلناث وال شك أن األم وأمهاهت
  األب واجلدات من قبل األب قوالن

  ظاهر النص تقدمي األب فال يقدم على األب إال األم وأمهاهتا كذلك قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  والثاين أهنن مقدمات وإن أدلني به لشفقة األنوثة فعلى هذا يف تقدمي األخوات على األب ثالثة أوجه 

  حدها التقدمي لألنوثة أ
  والثاين ال ألن األب أصل 

  والثالث أنه يقدم على األخت لألب فإهنا فرعه دون األخت لألم واألخت لألب واألم 
وهذا الوجه ال جيري يف اخلالة ألهنا ليست فرعا ولكن جيري الوجهان يف تقدمي اخلالة على األب بل تقدمي اخلالة عليه 

  جدة ليست فاسدة فهي مقدمة على كل عصبة تقع على حواشي النسب  أوىل من تقدمي األخت وكل
  وأما الذكور واإلناث على احلواشي إذا استووا يف القرب واإلرث فاألنثى أوىل واألخت أوىل من األخ 

  ولو كانت األنثى بعيدة والذكر قريبا فوجهان لتعارض األنوثة والقرابة 

  السبب الثالث للنفقة ملك اليمني

  
  مسائل وفيه 

األوىل أن نفقة اململوك إمتاع وهو على الكفاية وال تسقط إال بزوال امللك أو الكتابة وليس عليه أن يطعمه 
ويكسوه من جنس ما يطعم ويكتسي ولكن ما يليق به ولو اقتصر من الكسوة على ما يستر به العورة مل جيز ذلك 

  جيب تفضيل النفيس على اخلسيس يف الكسوة فيه ثالثة أوجه يف بالدنا ألنه إضرار وإن مل يكن يتأذى حبر وبرد وهل 
  أحدها أنه جيب إذ العادة تقتضي ذلك 



  والثاين ال ألن الرقيق يليق به اخلشن وإن كان نفيسا 
  والثالث أنه ال يفرق يف العبيد أما اجلواري فيفضل السرية على اخلادمة 

  الثانية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ى أحدكم طعامه خادمه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أىب فلريوغ له لقمة وليناوهلا إياه فترددوا ويف ثالثة إذا كف
  أوجه

  أحدها أن ذلك واجب على الترتيب 
  والثاين أنه جيب إما اإلجالس او ترويغ اللقمة وال جيب الترتيب والثالث 

  وهو األظهر أن ذلك مستحب وهو من مكارم األخالق 
ة الرقيقة أو أم الولد إذا أتت بولد فعليها اإلرضاع خبالف الزوجة فإهنا رقيقة وال يفرق بينه وبينها وال تكلف الثالث

أن ترضع غري ولدها مع ولده فإنه إضرار هبا وبولدها نعم له أن يستمتع هبا ويضم الولد إىل غريها يف وقت 
  اإلستمتاع 

الزيادة على احلولني إال برضاه واملتبع رضا السيد فيه إال إذا كان  الرابعة ليس هلا فطام ولدها قبل احلولني وال
إضرارا بالولد وأما احلرة فحقها مؤكد يف إرضاع ولدها فيتوقف الفطام على توافقهما فإن أرادت الفطام فله املنع 

  وإن أرادت اإلرضاع باألجرة وأراد األب الفطام فعليه األجرة وليس له املنع 
للمخارجة وهو ضرب خراج مقدر على العبد كل يوم بل على العبد بذل اجملهود وعلى السيد أن  اخلامسة ال أصل

  حيمله على ما يطيقه فلو امتنع السيد عن اإلنفاق يباع عليه فإن مل يرغب أحد يف شرائه فهو من حماويج املسلمني 
ا وال ذحبها إال ملأكله وكذلك ال ينزف السادسة جيب عليه علف الدواب ألن أرواحها حمترمة ولذلك ال جيوز تعذيبه

  ألباهنا حبيث يستضر بنتاجها
  وجيوز غصب العلف واخلبط حلاجتها إذا أشرفت على اهلالك على املذهب الظاهر 

  واملسافر يقدم حاجة الدابة إىل املاء على الوضوء فيتيمم وإذا أجدبت األرض فعليه علف السائمة 
وعقاره وإن أشرفت على اإلهندام ألن احلرمة لذي الروح فإن امتنع من العلف وال جيب عليه عمارة داره وقناته 

  فللقاضي أن جيربه على البيع أو يبيع عليه واهللا تعاىل أعلم وأحكم واحلمد هللا رب العاملني
  كتاب اجلنايات

ة للعقوبة يف الدنيا اعلم أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة واإلمجاع متظاهرة على أن القتل كبرية متفاحشة موجب
  واآلخرة 

  وموجباته يف الدنيا ثالثة القصاص والدية والكفارة 
أما القصاص فالنظر يف حكمه عند العفو واإلستيفاء ويف موجبه أما املوجب فالنظر فيه يتعلق بالطرف والنفس أما 

  النفس فالنظر فيها يتعلق بأركان وهو القاتل والقتيل ونفس القتل 

  لقتل نفسهالركن األول ا

  
  واملوجب للقصاص منه كل فعل عمد حمص عدوان مزهق للروح 



وقولنا مزهق يتناول املباشرة والسبب فلزم متييز العمد احملض عن غريه ومتييز السبب عن غريه وينكشف بالنظر يف 
  أطراف مخسة 

  الطرف األول يف متييز العمد عن شبه العمد

  
  والقصد له ثالث متعلقات 

  فمن تزلق رجاله فسقط على غريه فمات فهو خطأ حمض  أحدها بالفعل
  الثاين التعلق بالشخص فمن رمى إىل صيد فأصاب إنسانا فهو خطأ حمض وإن كان الفعل باختياره 

  الثالث القصد املتعلق بزهوق الروح وهبذا يتميز العمد عن شبه العمد 
  ويف ضبطه طريقان 

قصد الفعل والشخص فهو عمد حمض سواء كان قصد الفاعل أحدمها أن ما علم حصول املوت به بعد وجود 
  إزهاق الروح أو مل يكن قصد وسواء كان حصول املوت به غالبا أو نادرا كقطع األمنلة 

الطريقة الثانية أن الضابط ما يقصد به القتل غالبا يف املثقل فأما فياجلراحات فكل جرح سار ذي غور ألن قطع 
البا مث هو موجب للقصاص وهذا ضعيف ألن معىن العمد ال خيتلف باجلرح واملثقل األمنلة ال يقصد به القتل غ

  وللمثقل أيضا تأثري يف الباطن وغور يف الترضيص 
والطريقة األوىل أيضا مدخولة ألنه لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام األمل حىت مات علم حصول املوت به وال 

  قصاص فيه لقوله عليه السالم 
لعصا فيه مائة من اإلبل وأي فرق بينه وبني ما لو غرز إبرة فأعقبت أملا وورما حىت مات إذ جيب قتيل السوط وا

القصاص به ولو أعقبت أملا دون الورم فوجهان فإن أمكن أن يقال املضروب بالعصا لعله مات فجأة بسبب يف باطنه 
ن بعض األصابع فتأكل الباقي فال قصاص أمكن ذلك يف غرز اإلبرة كيف وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو أبا

يف الباقي وقد علم حصول السراية به ونص على أنه لو ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص يف الضوء 
ألن اللطائف تقصد بالسراية دون األجسام وقد علم حصول السراية يف املوضعني وعن هذا تصرف بعض 

وا فيهما قوالن فتخرج الطريقتان على القولينوملا عسر الضبط على أيب األصحاب يف النصني بالنقل والتخريج وقال
  حنيفة رمحه اهللا إذ رأى القصد خفيا عول على اجلارح فلزمه إسقاط القصاص يف التفريق والتخنيق والتحريق 
نادرا فاألوىل يف تعليل مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن نترك الضبط ونقول حصول املوت بالسبب إما أن يكون 

أو كثريا أو غالبا وليس كل كثري غالبا فإن املرض كثري وليس بنادر وال غالب بل الغالب الصحة واجلذام نادر ال 
كثري وال غالب فكل ما كان حصول املوت به نادرا فال قصاص فيه كالعصا والسوط وغرز إبرة ال تعقب ورما وملا 

  صاص فيه خبالف زوال اللطائف كالعقل والبصر كانسقوط األطراف بالسراية نادرا نص على سقوط الق
ويقابل هذه الرتبة ما كان حصول املوت به غالبا كاجلراحات الكبرية واملثقالت فتلحق مبا يكون حصول املوت به 

  ضروريا كالتخنيق وحز الرقبة 
طع األمنلة واملتوسط الذي يكون حصول املوت به كثريا ال غالبا كاجلراحات الواسعة فوق غرز اإلبرة وكق

وكالعصا والسوط ففي هذا ينظر إىل السبب الظاهر وهو اجلرح مزهقا فيجب القصاص به ألن اجلرح طريق سالك 
إىل اإلزهاق غالبا وإن مل يكن قدر هذا اجلرح مزهقا غالبا وما ال جيرح فليس طريقا غالبا فاعترب فيه أن يتحقق كونه 



  ذلك خيتلف باألشخاص واألحوال فليحكم فيه باالجتهاد  باإلضافة إىل الشخص واحلال مهلكا غالبا مث
فإن قيل لو ضرب شخصا ضربا يقتل املريض غالبا لكن ظنه صحيحا قلنا جيب القصاص ألن هذا الظن إذا مل ينف 
العدوان يف الفعل وهو يف نفسه قاتل فال يكومنعذورا جبهله خبالف ما لو صدر هذا من مؤدب أو أب أو من طبيب 

  ا يقتل ذلك املريض إال أنه مل يعرف مرضه فال جيب القصاص ألنه جهل أباح الفعل سقاه شيئ
فإن قيل إذا سقي غريه دواء يقتل كثريا ال غالبا فهو كاجلراحات أو املثقالت قلنا ظاهر كالم األصحاب أنه كغرز 

  اء فكان إحلاقه باجلرح أوىل اإلبرة فإن أعقب تغريا أو تأملا وجب القصاص ألن أغشية الباطن رقيقة فينقطع بالدو

  الطرف الثاين يف متييز السبب عن املباشرة

  
  وما حيصل املوت عقبه ينقسم إىل شروط وعلة وسبب 

أما الشرط فهو الذي حيصل عنده ألنه كحفر البئر مع التردية فإن املوت بالتردية لكن احلفر شرط وكذا اإلمساك 
  مع القتل والشرط ال يتعلق القصاص به 

ا العلة فما تولد املوت إما بغري واسطة كحز الرقبة وإما بواسطة كالرمي فإنه يولد اجلرح واجلرح يولد السراية وأم
  والسراية تولد املوت وهذا يتعلق القصاص به 

  أما السبب فما له أثر يف التولد ولكنه يشبه الشرط من وجه فهذا على ثالث مراتب 
  للقصاص فإنه شديد الشبه بالعلة ألنه يولد يف املكره داعية القتل غالبا األوىل اإلكراه على القتل وهو موجب 

الثانية شهادة الزور فإهنا تولد يف القاضي داعية القتل لكنه دون اإلكراه فإن هذا إجلاء شرعا واالول حسا لكن ملا 
   مل يلحق الشهادة باإلكراه كان كل واحد يفضي إىل القتل غالبا يف شخص معني مل نفرق بينهما وأبو حنيفة رمحه اهللا

  الثالثة ما يولد املباشرة توليدا عرفيا ال حسيا وال شرعيا كتقدمي الطعام املسموم إلىالضيف ففيه قوالن 
  أحدمها ال قصاص على املقدم ألن األكل ليس ملجئا ال حسا وال شرعا 
  أن الدية جتب وقيل بطرد القولني  والثاين جيب ألن هذا التغرير يفضي إىل القتل غالبا يف معني مث الصحيح

ولو وضع الطعام املسموم يف داره اعتمادا على أن الداخل املقصود سيأكله انبساطا فال قصاص عليه وقيل بطرد 
القولني فلو دعا الضيف وحفر يف الدهليز بئرا فتردى فيه ففي القصاص قوالن فإن قيل لو جرى سبب وقدر 

  ا هذا على مراتب املقصود على دفعه ومل يدفع قلن
األوىل أن ال يكون السبب مهلكا كما لو فتح عرقه بغري إذنه ومل يعصب حىت نزف الدم أو ألقاه يف ماء قليل فبقي 
مستلقيا حىت غرق أو حبسه يف بيت فلم يطلب طعاما مع القدرة حىت مات فهو الذي أهلك نفسه فال دية له وال 

  قصاص 
  دفع عسريا كترك مداواة اجلرح فالقصاص واجب الثانية أن يكون السبب مهلكا وال

الثالثة أن يكون السبب مهلكا وكان الدفع سهال كما لو ألقاه يف ماء مغرق فترك السباحة وهو حيسنها ففيه وجهان 
  ووجه اإلجياب أنه قد يدهش عن السباحة والسبب يف نفسه مهلك ويف الدية وجهان مرتبان وأوىل بالوجوب

فوقف فوجهان مرتبان والظاهر وجوب القصاص ألن النار بأول اللقاء تشنج األعضاء فتعسر ولو ألقاه يف نار 
  احلركة به 

فإن قيل لو كان به بعض اجلوع فحبسه ومنعه الطعام حىت مات قلنا إن علم وجب القصاص كما لو قصد مريضا 



  بضرب خفيف وإن كان جاهال جبوعه ففي القود قوالن 
  ريضا على ظن أنه صحيح فاجلوع السابق وإن كان معينا فهو كاملرض أحدمها جيب كما لو ضرب م

والثاين ال حيب ألن هذا القدر من اجلوع ليس مهلكا وزيادة اجلوع األول هو الذي أهلك خبالف الضرب فإنه ليس 
  زيادة يف املرض ألنه ليس من جنسه فلم ميكن إحالة اهلالك عليه 

  ة ويف قدرها قوالن وحيث ال نوجب القصاص فال بد من الدي
  أحدمها الكل إذ سقوط القصاص كان بالشبهة 

والثاين النصف ألن اهلالك حصل باجلوعني فهو كما لو وضع يف السفينة املثقلة زيادة مغرقة ففي قدر الضمان ثالثة 
  أقوال 

  أثري اجلوع واجلرح أحدها الكل والثاين النصف والثالث التوزيع ألن تأثري املثقالت يف اإلغراق متناسب خبالف ت

  الطرف الثالث يف اجتماع السبب واملباشرة

  
أما الشرط فال خيفى سقوطه معهما كاملمسك مع القاتل واحلافر مع املردي إذ ال قصاص عليهما وال ضمان خالفا 

  ملالك رضي اهللا عنه فإنه جعل املمسك شريكا وأما املباشرة مع السبب فعلى مراتب 
املباشرة وذلك إذا مل تكن املباشرة عدوانا كقتل القاضي واجلالد مع شهادة الزور األوىل أن يغلب السبب 

فالقصاص على الشهود فإن كان عدوانا بأن اعترف ويل القصاص بكونه عاملا بالتزوير فال قصاص على الشهود وال 
  دية ألنه مل يلجأ حسا وال شرعا فصار قوهلم شرطا حمضا كاإلمساك 

بب مغلوبا باملباشرة كما إذا ألقاه من شاهق اجلبل فتلقاه إنسان بسيفه فقده بنصفني فال قصاص الثانية أن يصري الس
  على امللقي عرف أو مل يعرف ألن إلقاءه صار شرطا حمضا ملا ورد عليه مباشرة مستقلة

فر وأيب يوسف وهل الثالثة أن يعتدل السبب واملباشرة كاإلكراه على القتل فاألقوى ال حيبط مباشرة املكره خالفا لز
تصري املباشرة مغلوبة به حىت ال جيب القصاص على املكره فيه قوالن فإن مل نوجب القصاص ففي الدية قوالن 

مرتبان وأوىل بالوجوب ألهنا تثبت مع الشبهة ووجه اإلسقاط نقل الفعل عن املكره وجعله كاآللة وإن أوجبنا الدية 
  ففي طريقها وجهان 
  مجيعا مث يرجع على املكره أحدمها جتب عليهما 

والثاين جيب النصف ألن إجياب القصاص عليهما كالتشريك فإن قلنا ال دية ففي الكفارة وجهان وجه إثباهتا أنه آمث 
  بالقتل وفاقا وقد جتب الكفارة حيث ال دية كما يف الرمي إىل صف الكفار 

نه آمث بالقتل والكفارة والدية غرم ميكن نقله إىل وإن قلنا ال جتب ففي حرمان املرياث وجهان والظاهر احلرمان أل
  املكره خبالف احلرمان 

  فإن قيل فما قولكم يف أمر السلطان قلنا يف نزوله منزلة اإلكراه وجهان وجه إحلاقه به أمران 
لب أحدمها أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند املخالفة وإن مل يصرح به وعلى هذه العلة يلتحق به كل متغ

  هذه عادته وإن مل يكن سلطانا مث وجه التردد أن املعلوم من عادهتهل يكون كامللفوظ به على اإلقتران 
العلة الثانية أن طاعة السلطان واجبة على اجلملة كيال تؤدي خمالفته إىل إثارة الفتنة ولذلك نقول ال ينعزل بالفسق 

م على الفعل موجب وحمرم فإن مل نبح انتهض شبهة كاإلكراه ولو كان اإلستبدال به يثري الفتنة فال يستبدل فتزاح



خبالف أمر السيد عبده فإنه جيب عليه خمالفة السيد إذ لو عاقبه دفع السلطان ظلمه وليس وراء السلطان يد دافعة 
غرى فمخالته حترك الفتنة نعم لو كان العبد من طباعه الضراوة فإذا أغراه بإنسان فالقصاص على السيد كما لو أ

سبعا وكذا لو أغرى جمنونا هذه حاله هل يتعلق الضمان برقبة هذا العبد ومبال هذا اجملنون أم ينزل منزلة البهيمة فيه 
  وجهان من حيث إنه إنسان صورة لكنه هبيمة يف املعىن 

  فإن قيل وما حد اإلكراه قلنا قد ذكرنا صورته يف الطالق لكنا نتعرض لصور 
  انا على أن يكره ثالثا على قتل الرابع فعلى األول قصاص وفيمن بعده قوالن إحداها أنه لو أكره إنس

الثانية لو قال اقتل زيدا أو عمرا وإال قتلتك فقتل زيدا فهو خمتار ألن ميله إىل زيد ليس إال عن شهوة ويظهر ذلك 
  إذا قال اقتل من أهل الدار واحدا وإال قتلتك 

تك فهذا ليس بإكراه ولو قال اقتلين وإال قتلتك فهذا إكراه وإذن فهل يؤثر الثالثة أن يقول اقتل نفسك وإال قتل
  اإلذن يف سقوط القصاص والدية فيه ثالثة أوجه 

  أصحها أنه يسقط ألنه صاحب احلق كما إذا قال اقتل عبدي 
  والثاين ال ألن القصاص والدية تثبت للورثة ابتداء ال إرثا

  الدية  والثالث ال جيب القصاص للشبهة وجتب
فإن قيل إذا رأيتم إجياب القصاص عليهما فإن مل يكن أحدمها كفؤا للمقتول قلنا جيب القصاص على الكفء ألن 

  شريك غري الكفء جيب القصاص عليه كشريك األب وشريك العبد يف قتل السيد 
تمل أن جيب وإن كان أحدمها صبيا وقلنا إن فعل الصيب خطأ فاآلخر شريك خاطىء لكن إن كان احملمول صبيا فيح

القصاص على احلامل ألن خطأه نتيجة اإلكراه فهو كما لو أكره إنسانا على أن يرمي إىل طلل عرفه املكره إنسانا 
وظنه الرامي جرثومة ففي وجوب القصاص وجهان وجه اإلجياب جعل املكره مباشرا وجعل املكره آلة له ألنه تولد 

على إتالف املال هل يطالب بالضمان فعلى وجه ال يطالب أصال من إكراهه وعن هذا اختبط األصحاب يف املكره 
  ألنه كاآللة 

ولو أكرهه على صعود شجرة فزلقت رجله فمات وجب القصاص على املكره ومل جيعل كشريك اخلاطىء ألن هذا 
باح به القتل اخلطأ ولده إكراهه خبالف جهل املكره وصباه فإن فيه وجهينفإن قيل فما الذي يباح باإلكراه قلنا ال ي

والزنا ويباح به إتالف املال بل جيب وتباح به الردة ويف وجوب التلفظ به وجهان منهم من مل يوجب للتصلب يف 
الدين ويباح شرب اخلمر باإلكراه ويف وجوبه خالف مرتب على الردة وأوىل بالوجوب واإلفطار يف الصوم ينبغي 

  أن يقضى بوجوبه 

  من اآلدمي واملباشرة من هبيمةالطرف الرابع أن يكون السبب 

  
  كما إذا ألقاه يف تيار حبر فالتقمه احلوت قبل الغرق فيلزمه القصاص وينزل فعل احلوت منزلة جرح السكني 

ولو ألقاه يف بئر عميق وكان يف عمقه نصل منصوب فمات به وجب القصاص وخرج الربيع قوال أن الدية جتب 
وكونه شبهة يف الدفع وإن ألقاه يف ماء ال يغرق فالتقمه احلوت من حيث مل  دون القصاص اعتبارا باختيار احليوان

  يشعر امللقي فال جيب عليه إال الدية وإن عرف حضور احلوت لزمه القصاص 
ولو أمسك إنسانا وعرضه للسبع حىت افترسه وجب القصاص واجملنون الضاري بطبعه كالسبع واحلوت وإن مل يكن 



  قطع السبب  ضاريا اعترب اختياره يف
  فروع أربعة 

األول لو أهنشه حية أو عقربا يقتل مثله غالبا لزمه القصاص ونزلت احلية منزلة السكني ولو كان ال يقتل غالبا كان 
  كغرز اإلبرة 

  الثاين لو ألقى عليه عقربا أو حية فنهشته فال قود ألن الغالب أنه يفر وإن كان ضاريا فهو كاإلهناش 
ه وبني سبع يف بيت فافترسه وجب القصاص وإن كان بدله حية فال قصاص ألن احلية تفر والسبع الثالث لو مجع بين

  يف املضيق يثب بطبعه فإن مل يكن الطبع كذلك مل يكن احلكم كذلك
الرابع لو أغرى به كلبا أو سبعا يف صحراء فال قصاص خبالف البيت فإن السبع يف املضيق يقصد ويف الصحراء 

  يتوحش 
  ضاريا يف الصحراء ومل يكن اهلرب ممكنا لزم القصاص فإن كان اهلرب ممكنا فتخاذل فهو كترك السباحة  فإن كان

  الطرف اخلامس يف طرآن املباشرة على املباشرة أو السبب على السبب

  
نقطاع أثر واحلكم فيه تقدمي األقوى فإن اعتدال مجعنا بينهما فلو جرح األول وحز الثاين الرقبة فالقاتل هو الثاين ال

األول خبالف ما إذا قطع هذا من الكوع والثاين من املرفق فمات فإن القصاص عليهما ألن أمل األول ينتشر إىل 
  األعضاء الرئيسية ويبقى 

ولو قطع األول حلقومه ومل يبق إال حركة املذبوحني فقده الثاين بنصفني فالقصاص على األول وال نظر إىل حركة 
لو حز رقبة املريض املشرف على املوت ألن موته غري مقطوع به وخبالف ما لو نزع أحشاءه  املذبوحني خبالف ما

وإن كان حبيث يعلم أنه ميوت بعد يوم أو يومني ولكنه يف احلال يعقل حبياة مستقرة فإن القصاص جيب على من حز 
حياته وقال مالك رمحه اهللا هو كحركة الرقبة ألن عمر رضي اهللا عنه شاور يف اخلالفة يف هذه احلالة فكيف ال تعترب 

  املذبوحني 
  فأما إذا جرح كل واحد جراحة فمات بالسراية أو حز أحدمها الرقبة واآلخر قد بنصفني معا فهما شريكان 

فقد تنخل من هذا أن العمد احملض العدوان املزهق للروح سبب القصاص وال يرد علىاحلد ما لو استحق حز رقبة 
 ألنه ال عدوان به من حيث كونه إزهاقا بل من حيث اإلساءة يف الطريق فلذلك مل جيب إنسان فقده بنصفني

القصاص فإن قيل ظن اإلباحة هل يكون شبهة قلنا إذا قتل من ظنه مرتدا ومل تعهد له الردة فيجب القصاص وإن 
  كان قد عهد مرتدا ولكنه أسلم ومل يشعر به فقوالن 

  اإلستصحاب  أحدمها السقوط للظن املبتىن على
والثاين جيب ألنه غري معذور يف هذا الظن إذ ال حيل لآلحاد قتل املرتد وكذلك لو ظنه عبدا أو ذميا لزمه القصاص 

على املذهب ألن هذا ظن ال يبيح فهو كما لو زىن مع العلم بالتحرمي واجلهل بوجوب احلد خبالف ما إذا رأى 
هده مسلما فقتله فإذا هو مسلم فال قود وجتب الكفارة ويف الدية مسلما يف دار احلرب على زي املشركني ومل يع
  قوالن ألن القتل مباح هبذا الظن وهو معذور 

  أحدمها جتب ألهنا ضمان احملل وذلك ال خيتلف باختالف حال املتلف 
لكفارة قوال والثاين أهنا ال جتب ألهنا وإن كانت عوضا فليست على مذاق األعواض احملضة فإهنا بدل للنفس وجتب ا



  واحدا ألهنا جتب من غري تقصري 
  ولو قتل إنسانا على ظن أنه قاتل أبيه ففي وجوب القصاص قوالن 

  أحدمها جيب ألنه غري معذور فيه
الثاين ال جيب ألن هذا الظن مما ميهد عذره ألن القتل مباح هبذا الظن لكنه غري معذور وهلذا نقطع بالوجوب إذا قال 

  تبينت أن أيب حي 
  ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ويل الدم فال قصاص وإمنا القوالن إذا تنازعا 

  ومنهم من طرد القولني ألنه ظن من غري مستند شرعي 

  الركن الثاين القتيل

  
وشرط كونه مضمونا بالقصاص على اجلملة كونه معصوما والعصمة تستفاد باإلسالم واجلزية واألمان يتنزالن 

  مهدر واملرتد كذلك يف حق املسلم ولكن يف حق الكافر الذمي واملرتد إذا قتله فيه خالف منزلته واحلريب 
ومن عليه القصاص معصوم يف حق غري املستحق والزاين احملصن معصوم بالقصاص عن الذمي وعن املسلم فيه 

اىل كإضافة القصاص إىل إنسان وجهان مثارمها التردد يف أن احلد للمسلمني واإلمام نائبهم أو إضافة احلد إىل اهللا تع
  معني حىت ال يظهر أثره يف حق غريه 

  الركن الثالث القاتل

  
وشرط وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزما لألحكام فال قصاص على الصيب واجملنون وال على احلريب وجيب 

  على الذمي ويف السكران خالف مبين على أنه يسلك به مسلك الصاحي أو اجملنون 
لنظر يف صفات القتل والقتيل والقاتل ووراء هذه صفات هي نسبة بني القاتل والقتيل ال ميكن ختصيصه هذا هو ا

بأحدها وهو أال يفضل القاتل القتيل بالدين واحلرية واألبوة وقد تعترب فضيلة العدد والذكورة وتأبد العصمة عند 
  بعض العلماء فمجموع هذه اخلصال ستة 

  كفاءة التساوي يف الدين احلق اخلصلة األوىل من خصال ال
فهذه الفضيلة يف القاتل متنع وجوب القصاص ابتداء فال يقتل مسلم بكافر ويقتل اليهودي بالنصراين ومعتمد هذه 

  اخلصلة قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ال يقتل مؤمن بكافر 

  فروع أربعة 
نه ألن املساواة شرط لينعقد القتل سببا للوجوب األول لو قتل ذمي ذميا مث أسلم القاتل قبل استيفاء القود اقتص م

فما طرأ بعد ذلك ال مينع اإلستيفاء ولو أسلم اجلارح بني املوتواجلرح فالنظر إىل حالة اجلرح أو إىل حالة املوت فيه 
  وجهان 

  الثاين إذا قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي وجوب القصاص وجهان 
تيل والقاتل موجودة والسيد كالوارث ولو مات ويل القتيل الذمي بعد أن أسلم أحدمها جيب ألن الكفاءة بني الق



  القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القود فاملذهب ثبوت القصاص هلذا الذمي ألنه يف حكم اإلرث والدوام 
وال ميكن  الوجه الثاين أنه ال جيب ألن هذا القصاص جيب ابتداء للسيد وهو كافر وال جيب للعبد حىت يورث منه

  تسليط كافر ابتداء على مسلم 
الثالث لو قتل مسلم مرتدا فال قصاص فلو قتله مرتد فالظاهر وجوب القصاص للتساوي وقيل املرتد مهدر كاحلريب 

  وال جيب قصاص احلريب على احلريب أما إذا قتله ذمي فثالثة أقوال 
  ين واملرتد ليس مبهدر يف حقه أحدها أنه جيب القصاص لعمده ودية خلطئه ألنه ساواه يف الد

  والثاين ال جيب ألنه مهدر والذمي معصوم 
  والثالث قاله اإلصطخري جيب القصاص سياسة وال جتب الدية ألنه غري معصوم 

  الرابع املرتد إذا قتل ذميا ففيه قوالنأحدمها اختيار املزين أنه يقتل كالذميني 
  جيوز للذمي نكاح املرتدة وال حيل استرقاقها  والثاين ال ألن حرمة اإلسالم باقية وهلذا ال

  اخلصلة الثانية الكفاءة يف احلرية 
فال يقتل احلر وال من فيه شقص من احلرية برقيق كما ال تقطع يده بيده وفاقا مث طرآن احلرية أو الرق على القاتل 

  بعد القتل ال مينع من استيفاء القود كما يف طرآن اإلسالم 
  فروع ثالثة 

ل الناقص مقتول بالكامل واملستولدة واملكاتبة حكمهما حكم القن يف القصاص واملكاتب إذا قتل عبد نفسه مل األو
يقتل به ألنه سيده وإن كان هو أيضا رقيقا ولو كان عبده أباه وقد تكاتب عليه ففي قتله وجهان ووجه اإلجياب أن 

  يكون شبهة ملكه على األب ليس مستقرا ألنه يستحق العتق بعتاقه فال 
الثاين من نصف حر ونصفه عبد إذا قتل من هو يف مثل حاله قال العراقيون جيب القصاص للتساوي إال إذا كان 

جزء احلرية من القاتل أكثر وقالت املراوزة ال جيب ما دام يف القاتل جزء من احلرية ولو العشر ويف القتيل جزء من 
له جزء شائع من القاتل من احلرية والرق فيؤدي إىل استيفاء جزء من الرق ولو العشر ألن كل جزء من القتيل يقاب

  احلر جبزء من الرقيق وهو مقتضي التوزيع املذكور يف مسألة مد عجوة 
الثالث العبد املسلم واحلر الذمي ال قصاص بينهما من اجلانبني ألن كل واحد منهما فضل صاحبه بفضيلة والنقيصة 

ر العبد إىل املال فالواجب قيمتهبالغة ما بلغت وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يزاد على دية ال جترب بفضيلة ومهما آل أم
  احلر بل حيط عنه قدر نصاب السرقة 

  اخلصلة الثالثة فضيلة األبوة 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يتعدى هذا إىل األم واألجداد ال يقتل والد بولده ففهم منه أن الولد ال يكون سببا إلعدام من هو سبب وجوده ف
واجلدات وذكر صاحب التلخيص يف األجداد واجلدات قوال واقتصر على النسب القريب يف الوجود وهذا ضعيف 

وهلذه العلة منعنا أن يقتل اإلبن أباه احلريب أو الزاين احملصن إذا كان اإلبن جالدا وكأن اخللل يف اإلستيفاء 
وهلذا لو قتل زوجة ابنه فال قصاص إذ صار ابنه شريكا يف اإلستحقاق فال والقصاص يف حكم الواجب الساقط 

  ميكنه اإلستيفاء وكذلك لو قتل معتق ابنه وله وارث سوى اإلبن فمات وصار اإلبن وارثا سقط 
  فرعان 

ألن  أحدمها أخوان قتل األول أباه وقتل الثاين أمه فإن كانت األم زوجة األب فال قصاص على االخ القاتل لألب



  قصاصه ثبت لألخ واألم فلما قتل الثاين األم ورث منها قصاص نفسه فسقط إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه 
وإن مل تكن زوجة األب استحق كل واحد منهما قصاص صاحبه ومل يستحق أحد قصاص نفسه إرثا عن قتيله ألن 

  القاتل حمروم عن املرياث 
ن املبادر ألنه ورث قصاص نفسه عن أخيه القتيل إن قلنا إن القتل ولو بادر أحدمها وقتل آخر سقط القصاص ع

باحلق ال حيرم املرياث وعلى هذا إذا كان يستفيد باملبادرةختليص نفسه فلو تنازعا يف السبق فالوجه أن يقدم من سبق 
  استحقاقه ويقرع بينهما إذا تساويا 

زوجة أو ال تكون إذ ال سبيل إىل توريث أحد القتيلني من ومهما تساويا يف قتل األبوين فال فرق بني أن تكون األم 
  اآلخر 

الثاين لو تداعى رجالن لقيطا أو وطئا منكوحة بالشبهة فأتت بولد فقتله أحدمها قبل إحلاق القائف فال قصاص يف 
غري اجتهاد  احلال ألن أحدمها أب وقد اشتبه األمر فهو كما لو اشتبه إناء جنس بإناء طاهر فال جيوز استعماله من

  فإن أحلق القائف بغري القاتل اقتص من القاتل وإن أحلقه به فال 
اخلصلة الرابع التفاوت يف تأبد العصمة واملذهب أنه ال يعترب بل يقتل الذمي باملعاهد كما يقتل املعاهد به وفيه 

  احتمال 
وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  اخلصلة اخلامسة فضيلة الذكورة وال تعترب باالتفاق بل يقتل الرجل باملرأة

جيب يف تركة املرأة املقتولة شطر دية الرجل لتكون مع ديتها كفؤا للرجل فإذا قتلت املرأة رجال قال ال يقنع بدمها 
  بل يطلب معه شطر دية من تركتها مع قتلها أيضا 

  فرعان 
يف احلال الحتمال أن املقطوع امرأة أحدمها يف اخلنثى إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وشفريه فال قصاص 

  وكذلك إن كان القاطع امرأة مل جيب الحتمال أن املقطوع رجل والشفران زائد فإذا تبني احلال مل خيف احلكم
فلو طلب اخلنثى يف احلال الدية وعفا عن القصاص سلمنا إليه دية الشفرين وحكومة الذكر وقدرناه امرأة أخذا 

  ا على املستيقن إذ تقدير الذكورة يزيد على هذا ال حمالة بأحسن التقديرين واقتصار
وإن مل يعف عن القصاص وقال ال بد من تسليم شيء ألين أستحق مع القصاص شيئا ال حمالة فإن كان القاطع رجال 

فالقصاص حمتمل يف الذكر فال تقدر ديته بل يصرف إليه أقل األمرين من حكومة الشفرين باإلضافة إىل حالة 
ورة أو دية الشفرين وحكومة الذكر واالنثيني على تقدير األنوثة ويكون املصروف إليه بكل حال أقل من مائة الذك

  من اإلبل ويصرف إليه فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة 
الذكر واالنثيني على تقدير  وإن كان القاطع امرأة فال تقدر دية الشفرين إلمكان القصاص فيه بل تقدر حكومة

األنوثة ويصرف إليه فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة وإن كان القاطع خنثى 
مشكال مل يصرف إليه شيئ إذ حيتمل أن يكونا رجلني أوامرأتني فيجري القصاص يف اإلليتني الزائد بالزائد واألصليه 

رأة آلة الرجال والرجل آلة النساء فال يتصور القصاص فعلى كل واحد حكومة على تقدير باألصلية ولو قطعت امل
كوهنا زائدا بشرط أن ال تزيد على تقدير الدية فيها فإنه لو كان رجال فرمبا تكون حكومة يف شفريه أكثر من دية 

اطع رجال أو امرأة فال يصرف امرأة فال جيب إال ما دونه ومن األصحاب من قال إذ مل يعف عن القصاص وكان الق
  إليه شيء يف احلال ألن ما يطالب به ليس يدري أهو حكومة أم دية وهو ضعيف 

الفرع الثاين إذا كان اجلاين رجال وكان اجملين عليه يدعي عليه بأنك أقررتبأين رجل فلي القصاص يف الذكر وقال 



  اجلاين بل أقررت بأنك امرأة ففيه قوالن 
  اجلاين إذ األصل عدم القصاص  أحدمها القول قول

  والثاين القول قول اجملين عليه ألنا حنكم له بالذكورة بقوله إن تقدم على اجلناية فكذا إذا تأخر 
  اخلصلة السادسة التفاوت يف العدد 

يات وال يؤثر ذلك بل تقتل اجلماعة بالواحد إذا اشتركوا يف قتله والواحد إذا قتل مجاعة قتل بواحد وللباقني الد
وإمنا يوجب القصاص على كل شريك ألنه قاتل بفعله وفعل شريكه منسوب إليه برابطة اإلستعانة وكمل به فعله 
حسما للذريعة لكن يشترط أن يكون فعل شريكه عمدا مضمنا وإن كان خطأ فال قصاص على الشريك خلروج 

األب وعلى الذمي إذا شارك املسلم يف الفعل عن كونه موجبا خالفا للمزين رمحه اهللا فيجب القصاص على شريك 
  قتل ذمي وعلى العبد إذا شارك احلر يف قتل عبد وكذا كل عامد ضامن خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

ولو شارك عامد غري ضامن كشريك احلريب ومستحق القصاص واإلمام يف قطع يد السارق وكما إذا جرح جارح 
  ففيه قوالن حربيا أو مرتدا فجرحه اآلخر بعد اإلسالم

  أحدمها أنه جيب كما يف شريك األب لوجود العمدية 
والثاين ال ألن الفعل اتصف بكونه مباحا فاكتسب صفة من هذه األسباب كما اتصف بكونه خطأ فرجع اخللل إىل 

  وصف الفعل 
ا لو أخطأ والسبع مردد بني احلريب واخلاطيء ففي وجه يلتحق باخلاطىء وهو األصح ويف وجه باحلريب وعلى هذ

  السبع فشريكه شريك اخلاطىء 
ويف شريك السيد طريقان منهم من قال هو كاحلريب لسقوط القصاص والدية ومنهم من قال هو ضامن للكفارة 

  فأشبه األب 
  وشريك القاتل نفسه إن قلنا جتب الكفارة على قاتل النفس فهو كشريك السيد يف عبده وإال فهو كشريك احلريب 

  فروع أربعة

  
ألول إذا احتد اجلارح واقترن بأحد اجلرحني ما يدرأ القصاص سقط القصاص سواء رجع اخللل إىل وصف الفعل ا

كما لو كان أحدمها خطأ أو مل يرجع كما لو جرح حربيا أو مرتدا مث أسلم فجرحه ثانيا أو قطع بالقصاص أو احلد 
  ستوى ما يرجع إىل الصفة وإىل اإلضافة قطعا حقا مث جرح ألن الفاعل قد احتد وإذا احتد املضاف إليه ا

الثاين لو داوى اجملروح نفسه بسم مذفف فال قصاص على اجلارح وإن كان يؤثر على اجلملة وال يذففه فاجلارح 
شريك النفس وقيل ال جيب القصاص قطعا ألنه شريكاخلاطىء إذ املداوي خمطىء وكذلك إذ خاط اجملروح جرحه 

  أن جيعل خمطئا  يف حلم حي صار شريكا وميكن
وال شك يف أنه لو كان عليه قروح أو به مرض فال يصري به شريكا وهل جيعل مببادىء اجلوع شريكا إذا متم غريه 

  جوعه إىل املوت فيه تردد سبق ألنه وإن كان معتادا فهو داخل حتت اإلختيار 
  القصاص ثالثة أوجه  الثالث إذا تواىل مجع على واحد فضربه كل واحد سوطا واحدا فمات ففي وجوب

  أحدها أنه ال جيب ألن كل واحد خاطىء وشريك اخلاطىء خاطىء إذا أيت مبا ال بقصد به القتل 
  والثاين جيب ألن اجملموع قاتل ولو فتح هذا الباب لصار ذلك ذريعة 



  والثالث جيب إن صدر ذلك عن التواطؤ وإال فال 
رى عليه سبعا وجرحه فالدية عليهما نصفان ألن كثرة اجلراحات ال الرابع إذا جرح أحدمها فأهنشه اآلخر حية أو أغ

  تعترب فإن أغوارها ال تنضبط واحلية والسبع كاآللة له 
ولو جرح وهنشه حية فعليه نصف الدية ولو هنشته حية وجرحه سبع فعليه ثلث الدية ألنه شريك حيوانيني خمتارين 

  ركة وإعراضا عن عدد احليوانات وفيه وجه أن عليه نصف الدية نظرا إىل أصل الش
  واختتام القول بفصل يف تغري احلال بني اجلرح واملوت على اجلارح أو اجملروح وله أربعة أحوال

احلالة األوىل أن تطرأ العصمة بأن جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه مث طرأ اإلسالم والعتق قبل املوت مل جيب 
  القصاص ويف وجوب الضمان وجهان 

  ا ال جيب نظرا إىل ابتداء الفعل أحدمه
والثاىن جيب نظرا إىل حالة الزهوق وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه يف إعتاق السيد العبد بعد اجلرح أن ال ضمان 
ونص يف جارية مشتركة حامل بولد رقيق ضرب أحدمها بطنها مث أعتق نصيبه فسرى فأجهضت جنينا ميتا أن على 

قض نصه األول فقيل يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج وقيل إنه إمنا أوجب الغرة ألن اجلاين غرة كاملة وهذا ينا
  اتصال اجلناية بالولد إمنا يعرف عند الوالدة وما قبل ذلك ال يعترب وقد كان الولد حرا عند الوالدة 

  لة اإلسالم وإذا أوجبنا الدية يف احلريب فقيل إنه مضروب على العاقلة ألنه خطأ باإلضافة إىل حا
احلالة الثانية أن يطرأ املهدر كما لو جرح مسلما فارتد ومات فليس عليه إال أرش اجلناية اليت ثبتت يف حالة اإلسالم 

  وأما السراية فمهدرة 
ولو قطع يده فارتد ومات قال الشافعي رضي اهللا عنه لوليه املسلم القصاص وهذا تفريع على أن من ال وارث له 

ى قاتله ألن املرتد ال وارث له ولكن إثباته للمسلم مشكل فإن املسلم ال يرث حقوق املرتد عندنا جيب القصاص عل
بل حقوقه لبيت املال ولكن ملا ظهر مقصود التشفي كان الويل املسلم أوىل باإلستيفاء من اإلمام وقيل أراد 

  الشافعريضي اهللا عنه بالويل املسلم اإلمام 
جليه فارتد ومات فال تلزمه إال دية واحدة ألن موته كافرا ال يزيد على موته مسلما فروع لو قطع يدي املسلم ور

وقال اإلصطخري جتب ديتان ألنا لو أدرجنا ألهدرنا فعسر اإلدراج بطرآن املهدر كعسره مبا لو حز غريه رقبته 
 يبقى للقتل واجلرح وهلذا اإلشكال ذكر وجه يف سقوط أصل األرش ألن اجلرح صار قتال والقتل صار مهدرا فال

  عربة 
احلالة الثالثة لو ارتد بعد اجلرح مث أسلم ومات فالنص سقوط القصاص ونص يف الذمي إذا جرح ذميا والتحق 

اجملروح بدار احلرب مث عقد له أمان ثانيا مث مات أنه جيب القصاص فقيل قوالن بالنقل والتخريج ينظر يف أحدمها إىل 
اين إىل الكل ألن اجلراحة تسري يف حالة الردة أيضا فهو كما لو جرح يف حالة الردة مث حالة اجلرح واملوت ويف الث

  يف حالة اإلسالم وقيل املسألة على حالني فإن طال زمان الردة فظهر أثر الردة فال قصاص وإن قرب فال أثر له 
لثا الدية ويهدر الثلث هبدر وإن آل األمر إىل الدية فالنص وجوب كمال الدية وخرج ابن سريج قوال أنه جيب ث

  السراية يف إحدى األحوال الثالثة وقيل جيب النصف مجعا حلاليت العصمة يف مقابل حالة اإلهدار 
احلالة الرابعة أن يطرأ ما يغري مقدار الدية كما لو جرح ذميا فأسلم أو عبدا فأعتق مث مات فالنظر يف املقدار إىل حالة 

ه مائتان من اإلبل فعتق ومات فعليه مائة من اإلبل ألنه بدل حر وقال املزين رمحه اهللا املوت فلو فقأ عيين عبد قيمت
  جيب مائتان من اإلبل ألنه يصرف إىل السيد



  ولو قطع إحدى يدي عبد فعتق ومات فعليه مائة من اإلبل ويف املصروف إىل السيد قوالن 
رة عنه أن املصروف إليه أقل األمرين مما التزمه اجلاين أحدمها أنه أقل األمرين من كل الدية أو كل القيمة والعبا

  آخرا باجلناية على امللك أوال أو مثل نسبته من القيمة 
والقول الثاين أنه أقل األمرين من كل الدية أو نصف القيمة فإن اجلراحة يف ملكه مل تنقص إال النصف فلم ميت يف 

جب أقل األمرين مما التزمه اجلاين آخرا باجلناية على امللك أوال أو الرق حىت تعترب كل القيمة والعبارة عنه أن الوا
  أرش جناية امللك دون السراية 

فعلى هذا لو قطع إحدى يديه فعتق فجاء اآلخر وقطع يده األخرى وجاء الثالث وقطع إحدى رجليه ومات 
 فيما يؤخذ من اجلاين يف فالواجب على مجيعهم دية واحدة وهي دية حر على كل واحد ثلث وال حق للسيد إال

حالة الرق فله أقل األمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة وهي مثل نسبته وعلى القول الثاين أقل األمرين من ثلث 
  الدية أو نصف القيمة فإنه أرش اجلناية 

يزيد الواجب بكثرة املسألة حباهلا عاد اجلاين األول فجرح يف احلرية جراحة ثانية فليس عليه إال ثلث الدية إذ ال 
اجلراحات لكن الثلث وجب عليه جبراحتني حصة الواقع منهما يف امللك نصف وهو السدس فترعى النسبة بني هذا 

  السدس وسدس القيمة على قول وبني السدس ونصف القيمة على القول اآلخر 
وعلى اجلارح النصف اآلخر فلو أوضح رأسه يف الرق فعتق فجرحه غريه فمات فعلى اجلاين يف امللك نصف الدية 

وللسيد أقل األمرين من نصف الدية أو نصف القيمة وهو مثل نسبته على قول وله أقل األمرين من نصف الدية أو 
نصف عشر القيمة فإنه يشبه أرشاملوضحة من قيمة العبد فإن قيل بدل امللك الدراهم وبدل احلر اإلبل فبم يطالب 

  السيد قلنا فيه وجهان 
  يس له إال اإلبل ألن حقه فيما وجب على اجلاين وهو الواجب أحدمها ل

والثاين أن اخلرية إىل اجلاين فإن سلم الدراهم مل يكن للسيد االمتناع ألنه حقه وإن سلم اإلبل فكمثل ألنه أدى 
زين رمحه اهللا واجبه وعلى اجلملة إجياب دية احلر مث صرفها إىل السيد بعيد ولكن إجياب مائتني من اإلبل كما ذكره امل

أبعد ألن القتيل حر فكيف تزاد على دية احلر واإلقتصار على أرش اجلناية ولو كان درمها أبعد وهو مذهب أيب 
حنيفة رمحه اهللا ألنه إهدار للدم ففي كل طريق بعد لكن طريق الشافعي رضي اهللا عنه أقرب إذ نظر إىل قدر 

  جلرح الواجب إىل املوت ويف مصرفه التفت إىل حالة ا
  فرعان 

األول لو رمى إىل حريب أو مرتد فأسلم قبل اإلصابة ففي الضمان وجهان مرتبان على ما إذا جرح حربيا فأسلم مث 
مات أو مرتدا فها هنا أوىل بوجوب الضمان ألن اجلرح سبب قدمي يف حالة اإلهدار ومتام الرمي باإلصابة واإلصابة 

  لوجوب ألن الرمي إليه عدوان جرت يف حالة العصمة ويف املرتد أوىل با
  ولو رمى إىل عبد له فأعتقه قبل اإلصابة فوجهان مرتبان يف املرتد وأوىل بالضمان ألنه معصوم على اجلملة 

ولو رمى إىل من عليه القصاص مث عفا قبل اإلصابة فوجهان مرتبان على العبد وأوىل بأن ال جيب ألن العبد مضمون 
  عليه بالكفارة 
ا فتردى فيه مسلم كان مرتدا عند احلفر وجب الضمان قطعا ألن احلفر ليس يتجه حنو املتردي يف عينه ولو حفر بئر

  خبالف الرمي فإنه متجه حنو املقصود
  الثاين لو ختللت ردة املرمي إليه بني الرمي واإلصابة قيل ال قصاص التصال اإلهدار ببعض أجزاء السبب 



الدية على الرامي ال على عاقلته املسلمني ألن األصل سقوط التحمل كما ولو ختللت ردة الرامي املخطىء ضربت 
أن األصل سقوط القصاص وقد ختللت حالة مانعة وذكر الشيخ أبو علي رمحه اهللا يف التحمل قولني وينقدح ذلك يف 

  القصاص كما ذكرنا يف ختلل الردة بني اجلرح واملوت وهذا متام القول يف القصاص يف النفس 

  الثاين يف قصاص الطرف النوع

  
  وهو واجب بقطع األطراف والنظر يف القطع والقاطع واملقطوع 

أما القطع واجلرح كل عمد حمض عدوان مبني بطريق املباشرة ال بالسراية وقد ذكرنا اختالف النص يف السراية إىل 
  األجسام واللطائف 

يف الطرف التساوي يف البدل بل تقطع عندنا يد  أما القاطع فشرطه كونه مكلفا ملتزما كما يف النفس وال يراد
الرجل بيد املرأة وبالعكس ويد العبد بالعبد واحلر نعم ال تقطع السليمة بالشالء ليست نصفا من صاحبها فالبدل 

  يلتفت إليه عندنا معيارا تنعرف به نسبة الطرف من النفس مث من قوبل كله بشخص قوبل نصفه بنصفه 
  اهللا التفاوت يف البدل مينع القصاص  وقال أبو حنيفة رمحه

  مث التفاوت يف العدد عندنا ال مينع كما يف النفس 
  ولو قطع مجاعة ميني رجل على اإلشتراك حبيث مل ينفصل فعل بعضهم من بعض قطعت أمياهنم به
صار على مثله يف فأما املقطوع فيعترب فيه العصمة كما يف النفس وأن تكون اجلناية معلومة القدر حبيث ميكن اإلقت

  القصاص فإن الروح مستبقاة فال بد من اإلحتياط 
  مث اجلناية على ما دون النفس ثالثة جرح وإبانة طرف وإزالة منفعة 

  أما الضرب واللطم فال قصاص فيه بل يعزر صاحبه 
ا بعدها من اهلامشة أما اجلرح فإن وقع على الرأس مل جيب القصاص فيه إال يف املوضحة وهي اليت توضح العظم فأما م

  للعظم أو املنقلة له أو اآلمة البالغة إىل أمر الرأس أو الدامغة اخلارقة خلريطة الدماغ فال قصاص فيها ألهنا ال تنضبط 
  وما قبل املوضحة كاحلارصة اليت تشق اجللد والدامية اليت تسيل الدم منها فال قصاص فيهما 

واملتالمحة اليت تغوص يف اللحم غوصا بالغا وال ينتهي إىل العظم ففيها وأما الباضعة اليت تبضع اللحم أي تقطعه 
  قوالن 

  أحدمها النفي فإن العظم مرد فإذا مل ينته إليه مل ميكن الضبط 
والثاين جيب وميكن ضبط مقداره بالنسبة فإن قطع نصف اللحم إلىالعظم فيقطع من رأسه النصف وإذا كان 

  مسك شعريتني فال نبايل به وإمنا ترعى النسبة  أحدمها يف مسك شعرية واآلخر يف
واملوضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى إىل عظم اجلبهة أو اخلد أو قصبة األنف فهو كموضحة الرأس ولو وقع 

على سائر البدن كما لو انتهى إىل عظم الصدر مثال فال يلحق مبوضحة الرأس والوجه يف تقدير األرش بنصف عشر 
  القصاص وجهان الدية ولكن يف 

  قالت املراوزة ال يلحق به كما يف الدية 
  وقال العراقيون يلحق به ألنه مضبوط يف نفسه وأما التقدير فال يكفي الضبط فيه مع اختالف املوضع 

فرع لو قطع بعض املارن أو األذن ومل ينب ففي القصاص فيه قوالن مرتبان على املتالمحة وأوىل بالوجوب ألن الضبط 



سر إذ اهلواء به حميط من اجلانبني ولو قطع نصف كوعه فقوالن مرتبان وأوىل بأن ال جيب ألن الكوع جممع فيه أي
  األعصاب والعروق وهي ختتلف يف ارتفاعها واخنفاضها 

وأما األطراف فيجب القصاص يف قطع مفاصلها وكذا يف مفصل املنكب والفخذ إن أمكن قطعه بغري إجافة وإن 
فخذ وأجافه وأمكن حتصيل مثله فالظاهر أنه مينع اإلجافة وقيل جيوز ألن هذه اجلائفة تابعة ال استأصل اجلاين ال

مقصودة وكل جرم يبقى داللة القطع فهو كاملفصل كما لو قطع فلقة من املارن أو األذن واألنثيني والذكر 
  واألجفان والشفتني والشفرين ألنه مقدر حمدود 

فخذ ألن مسكه ال ينضبط ويف العجز وجهانلتردده بني الفخذ والذكر ألنه بني النتو وال جيب القصاص يف فلقة من ال
واإلنبساط وأما كسر العظام فال قصاص فيه ولو كسر عضده قطع من املرفق وأخذ حكومة العضد وكذلك لو 

جتويزه هشم رأسه بعد إيضاح أوضح وضمن أرش الباقي ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرا عليه ففي 
  وجهان 

أحدمها ال ألن املرفق مقدور عليه وهو أقرب إىل حمل القطع فهو كما لو طلب رأش الساعد مع قطع الكوع فإنه ال 
  جياب وكما لو قطع من املرفق فنزل إىل الكوع مع القدرة على املرفق فإنه ال حياب 

  مساحمة  والثاين أنه جياب ألن حمل اجلناية معجوز عنه ويف النزول إىل الكوع
وال خالف أنه لو نزل إىل لقط األصابع مل جيز ألن فيه تعذيب حمل اجلراحة مث إذا أسقطنا حكومة الساعد ففي 

  حكومة بقية العضد تردد ألن ذلك معجوز عنه خبالف الساعد 
ه لو أوضح رأسه فأما املعاين واملنافع فال ميكن تناوهلا باملباشرة ولكن بالسراية وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن

فأذهب ضوء عينيه أوضحنا رأسه فإن مل يذهب ضوءه أزلنا الضوء مع إبقاء احلدقة بطريق ممكن وهذا إجياب قصاص 
بالسراية ونص يف أجسام األطراف أهنا ال تضمن بالسراية فقيل قوالن بالنقل والتخرج كما سبق فإن قلنا يضمن 

  معىن البصر ٢عدمها عن التناول بالسراية أما السمع فهو يف اللطائف بالسراية ففي العقل والبطش تردد لب
فروع إذا قلنا ال تضمن األجسام بالسراية فلو جاء املقطوع يده وقطع أصبعا من اجلاين فتآكل الباقي ففي تأدي 

  القصاص به قوالن 
فقطع يد اجلاين فسرتا  أحدمها ال ألن السراية فيه ال توجب القصاص فال يتأدى به القصاص خبالف ما إذا قطع يده

إىل الروحني فإنه يقع قصاصا ألن السراية يف الروح كاملباشرة وكذا اخلالف فيما لو ضرب من عليه القصاص 
  بسوط أو جرحه خطأ فمات ألن الروح تضمن بالقصاص ولكن ال هبذا الطريق 
  قتل من يستحق عليه القصاص  واألقيس أن يتأدى به القصاص ألن احلق متعني وقد استوفاه وكذلك اجملنون إذا

ولو أوضح رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عينيه فأوضحنا رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عينيه ففي وقوع الشعر 
قصاصا خالف مرتب وأوىل بأن ال يقع ألن نفس الشعر ال يضمن بالقصاص خبالف نفس األطراف ووجه وقوعه 

من مجلة زوال اللطائف إذ معناه زوال القوة املنبتة وجرم الشعر فيه قصاصا التبعية واإللتفات إىل أن فساد املنبت 
  تابع 

وال خالف يف أنه لو باشر متعيط شعره فقابله مبثله مل يقع قصاصا بل كل واحد منهما جناية توجب احلكومة 
  والتعزير 

  الفصل الثاين يف املماثلة



  
  والتفاوت يف ثالثة أمور 

مثال احملل أن اليمىن ال تقطع باليسرى وال السبابة بالوسطى وال أصبع زائدة مبثلها األول تفاوت يف احملل والقدر و
عند اختالف املنبت وأما القدر فتفاوته ال يؤثر يف األعضاء األصلية إذ تقطع يد الصغري بالكبري وبيد الصغري يد 

إذا وجب تفاوت احلكومة لتفاوت  الكبري عند املساواة يف اإلسم إهبام وإهبام ويف األصبع الزائدة مينع القصاص
  النسبة وعند تساوي احلكومة وجهان ألنه ليس له اسم أصلي حىت يكتفي باالسم 

ضيقة يف مقابلة الواسعة وتفاوت الغوص يف  ٢وأما املوضحة فالتفاوت فيه يف العرض معترب إذ ال يقنع فيها مبوضحة 
  مسك اللحم ال يؤثر ألن مرد اإلسم هو العظم 

  ثة فروع ثال
األول لو أوضح ناصيته مل نوضح قذاله بل راعينا احملل ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا عند استيفائه الرأس 
الكبري ومل نكمل بالقفا واجلبهة لتفاوت اإلسم واحملل بل نضم إليه أرشا خبالف اليد الصغرية فإهنا تكفي يف مقابلة 

يثبت له اسم اليد والتفاوت ها هنا مقدار يثبت له اسم املوضحة وديتها  الكبرية ألن ما وقع من النقصان بيناليدين مل
  لو أفرد فلم ميكن أن جيعل تابعا 

ولو استوعب ناصيته ورأس الشاج أصغر استوعبنا ناصيته وكملنا من باقي الرأس ألن اسم الرأس شامل وقال 
  يتعدى الناصية ويضم إليه األرش  القاضي اختالف أسامي جوانب الرأس كاختالف ما بني الرأس وغريه فال

فإن فرعنا على الظاهر فاخلرية يف تعيني اجلانب الذي به التكميل إىل اجلاين على وجه وإىل اجملين عليه على وجه ويف 
  الثالث يبتدىء من حيث ابتدأ اجلاين ويذهب يف صوبه إىل اإلستكمال 

  غرم أرشا ويف مقداره وجهان الثاين لو استحق قدر أمنلة من املوضحة فزاد يف القصاص 
  أحدمها أنه قسط حبصة أرش واحد إذا وزع على اجلميع ألن املوضحة واحدة 

والثاين أنه جيب أرش كامل ألن هذا القدر حناية والباقي حق منفرد حبكمه كما لو كان األول خطأ واستمر على 
اخلالف فيما إذا أراد اإلقتصار على  البقية عمدا فيجب قصاص العمد ويفرد حكمه الختالف احلال ويقرب منه

  بعض حقه منهم من جوز كما يف األصبعني ومنهم من منع الحتاد االسم 
الثالث لواشتركوا يف اإليضاح احتمل أن يوضح من رأس كل شريك بقدره وحيتمل أن يوزع لقبوله التوزيع مث 

  يتصدى النظر يف تعيني احملل 

  التفاوت الثاين يف الصفات

  
  ئل وفيه مسا

األوىل أن التفاوت يف الضعف واملرض ال مينع بل يقطع ذكر القوي بذكر العنني والصيب وأنف الصحيح بأنف 
  األجذم إال إذا بطلت حياته وأخذ يف التفتت 

وتقطع أذن السميع بأذن األصم واألنف الصحيح بأنف األخشم ألن املرض يف حمل السمع والشم ال يف حمل األذن 
يد الصحيح بالشالء وال الذكر الصحيح باألشل وشلل الذكر أن ال يتغري يف احلر والربد بالتقلص  واألنف وال تقطع

واإلسترسال وذكر العنني ال شلل فيه وإمنا اخللل يف موضع آخر وهو يف الدماغ أو القلب وشلل اليد يف بطالن 



  البطش 
اليد الشالء أجيب إليه ومل يكن له أرش وال يشترط سقوط احلس على املذهب الظاهر فإن قنع صاحب الصحيحة ب

  كما لو رضي املشتري باملعيب يف الشراء ألن البطش وصف ال يقبل اإلنفصال 
وتقطع الشالء بالشالء إذا تساويا يف احلكومة وضعيف البطش كقويه إال إذا كان جبناية فإن اجلناية تعترب يف الشركة 

  وال تعترب يف املرض 
  سان األبكم فهي كاليد الشالء وأما احلدقة العمياء ول

الثانية تقطع األذن الصحيحة باألذن املثقوبة إذا مل يورث الثقب شيئا كآذان النساءواملخرومة اليت قطع بعضها ال 
يستوىف هبا كاملة ولكن تستوىف مبثلها إن أجرينا القصاص يف بعض االطراف وال نكتفي باملخرومة يف مقابلة الكاملة 

  ليه إال بضم األرش إ
وإن كان اخلرم من غري إبانة قال العراقيون امتنع القصاص ألن اجلمال هواملقصود األظهر يف األذن خبالف ما إذا 

كانت أظفار اجملين عليه متفرعة او خمضرة إذ تقطع به اليد السليمة لظهور منفعة البطش يف اليد ولو كانت األظفار 
  فيه نظر إذ يلزم أن ينقص قدر من دية اإلصبع لفقد الظفر وال قائل به مقلوعة قالوا ال يستوىف هبا الكاملة والكل 

ولو قطع أذنه فرده إىل املقطع يف حرارة الدم فالتصق فال أثر هلذا اإللتصاق والقصاص واجب وجيب قلعه إن قلنا إن 
ن الساتر مجاد فال يوجب ما يبان من اآلدمي جنس وإال فيعفى عنه وحيتمل النظر إىل الدم الذي انكتم يف اإللتصاق أل

  اإلستبطان 
  فإذا قلنا جيب إزالته فال قصاص على مقتلعه وهكذا إن قلنا ال جيب إال إذا سرى إىل الروح فيجب قصاص النفس 
الثالثة ال تقلع سن البالغ بسن صيب مل يثغر ألن القصاص يف إفساد املنبت فال يفسد من الصيب فلو فسد املنبت ومل 

  ي القصاص قوالن وجه قولنا ال جيب أن سنه فضلة زائدة فال ميكن أن يقلع به سن أصلي تعد سن الصيب فف
فإن كان فساد املنبت مشتركا والبالغ لو عاد سنه على ندور ففي سقوط القصاص عن قالعه قوالن ووجه قولنا ال 

  يسقط التشبيه مبا لو التحمت املوضحة فإهنا نعمةجديدة ال تسقط القصاص 
ءا من طول لسانه فعاد فهو كعود السن أو التحام املوضحة وجهان فإن حكمنا بسقوط القصاص ولو قطع جز

ففائدته استرداد الدية إن كان قد أخذها أو إجياب دية سن اجلاين وإن كان قد قلع وليس من فائدته تأخري استيفاء 
  القصاص ألن الظاهر عدم العود كما أن الظاهر يف الصيب العود 

ين عليه واستوىف مث عاد سنه مل يقلع قصاصا باستيفائه إذ جاز له اإلستيفاء لكن يغرم له الدية ويبقى له فإن بادر اجمل
  حكومة سنه 

  ولو عاد سن اجلاين وقلنا عوده مؤثر ففي قلعه ثانيا وثالثا إىل إفساد املنبت وجهان 

  التفاوت الثالث يف العدد

  
  باألرش وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقنع به كما يف النفس  فإن كانت يد اجلاين ناقصة بأصبع قطع وطولب

فإن كان النقصان يف يد اجملين عليه مل يكن له قطع الكف لكن لقط األصابع األربع وطلب حكومة الباقي كما يف 
  كسر العضد 



  فروع أربعة

  
صابع الثالث فله دية األول لو كان على يد اجلاين أصبعان شالوان فلو قطع يده فال أرش للشلل وإن لقط األ

أصبعني وأما حكومة الكف فالقدر الذي يقابل األصابع املقطوعة فيه وجهان يعرب عنهما بأن احلكومة هل تندرج 
حتت قصاص األصابع كما تندرج حتت ديتها وهل يقابل األصبعني فيه وجهان يعرب عنهما بأن بعض األصبع هل 

  األصبع الشالء فال تندرج حكومة الكف حتت حكومتها يف الظاهر تنزل منزلة الكل يف استتباع احلكومة وأما 
الثاين إذا كان على يد اجلاين ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة فللمجين عليه أن يلقط مخسة من أي جانب شاء 

يف  وله مع ذلك سدس دية اليد ألن اليد انقسمت ستة أقسام وقد استوىف يف مخسة أسداسها إال أنه مخسة أسداس
  صورة مخس كوامل فنحط من أجل الصورة من السدس شيئا باإلجتهاد 

أما إذا كانت فيها زيادة وزعم أهل الصنعة أن القوة مل تنقسم باألجزاء املتساوية ألنالزائد ملتبس فليس له القصاص 
  ألنه رمبا يستويف الزائدة بأصلية فال سبيل إليه 

  تفت إىل قوله لعل الزائد يف املستوىف فقد نقص حقي ألنه تعدى باملخالفة فلو بادر فقطع مخسا فهو متام حقه وال يل
الثالث أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة هلا على التساوي من غري تعيني زيادة فإذا قطع هذا من املعتدل 

  أمنلة قطعنا أمنلته وألزمناه من األرش ما بني الربع والثلث 
لتيه وألزمناه ما بني النصف والثلثني فإن قطع األصبع قطعنا أصبعه فإن أربعة أرباع تساوي وإن قطع أمنلتني قطعنا أمن

ثالثة أثالث هذا إذا مل يزد يف الطول فإن زاد يف طوله فاحلكم ما مضى ولكن يرعى تفاوت الصورة ها هنا كما يف 
  األصابع الستة 

هنا ثلث فال تقابل بالربع وإن قطع أمنلتني قطعنا واحدة ولو قطع من هذه األنامل واحدة فال نقطع أمنلة معتدلة أل
  وطلبناه بالتفاوت بني النصف والثلث 

  وأمنلتان متساويتان على رأس أصبع ويدان على ساعد وقدمان على كعب كاألصابع الستة 
  الرابع مقطوع األمنلة العليا إذا قطع صحيح

و سقطت العليا بآفة أو جناية جان فقدرنا على الوسطى األمنلة الوسطى منه فال ميكن استيفاء الوسطى ولكن ل
فنقطعها وإىل أن يتفق ذلك فهل يطالب باألرش للحيلولة نص الشافعي رضي اهللا عنه أن ويل اجملنون يطالب باألرش 
إذا ثبت للمجنون قصاص ويكون ذلك للحيلولة ونص يف الصيب أنه ال يطالب ألن له أمدا منتظرا فخرج إىل اجملنون 

  جه من الصيب وإىل الصيب وجه من اجملنون و
وأما احلامل فهي أوىل بأن ال يطالب ألن أمد وضع احلمل قريب فتوقع سقوط العليا يف مسألتنا بآفة أو جناية جان 

  كتوقع اإلفاقة من اجملنون 
  ولو كانت علياه مستحقة بالقصاص فتوقع استيفائه كتوقع وضع احلمل 

  احليلولة فلو أخذ كان إقدامه على أخذ األرشعفوا عن القصاص  ومهما قلنا إنه ليس له أرش

  فروع تتعلق بالنزاع



  
  األول إذا جىن على ملفوف يف ثوب وادعى كونه ميتا وأنكره ويل امللفوف فقوالن 

  أحدمها القول قول اجلاين إذ األصل براءة الذمة 
  والثاين القول قول الويل إذ األصل استمرار احلياة 

  ده مث قال مل يكن له أصبع ففيه طرق وحاصل املذهب أربعة أقوال ولو قطع ي
  أحدها أن القول قوله ألن األصل عدم القصاص 

  والثاين قول اجملين عليه إذ األصل السالمة 
والثالث إن كان العضو باطنا فقول اجملين عليه إذ يعسر عليه إقامة البينة والباطن ما جيب ستره شرعا على رأي أو 

  ر مروءة على رأي ما يست
  والرابع أنه إن ادعى عدم األصبع يف األصل فالقول قوله وإن ادعى سقوطه فالقول قول اجملين عليه 

الثاين إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات وبعد موته ادعى الويل أنه مات بعد اندماله وعليك ديتان فأنكر فيصدق 
  من يصدقه الظاهر ويعرف ذلك بقرب الزمان وبعده 

تساويا يف إمكان الصدق فهو قريب من تقابل األصلني إذ ميكن أن يقال األصل براءة الذمة واألصل التعدد  وإن
  عند تعدد اجلناية والسراية مشكوك فيها

ولو ادعى الوارث أنه مات بسبب هاجم فمطالبته بالبينة ها هنا أوىل ألن إثبات ذلك أيسر واألصل عدم طرآن 
  السبب 

فطلب القصاص يف النفس فالقول قول اجلاين ألن قصاص النفس يتوقف على السراية وهو ولو انعكس اخلالف 
  مشكوك فيه ويسقط بالشبهة إال إذا كان الظاهر خالف ما يقوله فإنا ال نصدقه 

فلو أقام من مل نصدقه يف السراية بينة على أنه مل يزل ضمنا حنيفا إىل املوت فهذا ال يفيد نفي سبب آخر لكن جيعل 
  لظاهر جلانب السراية ا

الثالث إذا شج رأس إنسان موضحتني فرأينا احلاجز مرتفعا وقال اجلاين أنا رفعته وعلي أرش واحد الحتاد 
املوضحات وقال اجملين عليه أنت رفعته ولكن بعد اإلندمال فعليك ثالثة أروش فينظر يف دعوى اإلندمال إىل ما سبق 

  يث يصدق ثبت على اجلاين أرشان ويف الثالث وجهان فإن حلف اجملين عليه على اإلندمال ح
  أحدمها نعم ألنه مقر بالثالث واإلندمال ثبت بيمينة 

والثاين ال ألن ميني اإلندمال تصلح لنفي التداخل وال تصلح إلثبات الثالث عليه وهو مل يقر بثالث موجب بل برفع 
  حاجز ال يوجب وقد مت النظر يف موجب القصاص 

  يف حكم القصاص الواجب يف اإلستيفاء والعفوالفن الثاين 

  
  وفيه بابان

  الباب األول يف اإلستيفاء
  

  وفيه ثالثة فصول 



  الفصل األول فيمن له والية اإلستيفاء

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا كان القتيل واحدا والورثة مجاعة فالقصاص موزع على فرائض اهللا تعاىل حىت يثبت للزوجني والصغري 
  واجملنون 

  مث إن كان فيهم صغري أو جمنون مل يستوف القصاص إىل البلوغ واإلفاقة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على أن ويل اجملنون يطالب باملال ألنه ال أمد له وويل الصيب ال يطالب باملال وقد 

  ذكرنا تصرف األصحاب قبل هذا يف كتاب اللقيط
كلفني فال جيوز اإلستيفاء إال بالتوافق فإن تزامحوا أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له فمنعه غريه من أما إذا كانوا م

  أصل اإلستيفاء امتنع ويدخل يف القرعة املرأة والعاجز على أحد الوجهني ويستنيب إن خرجت قرعته 

  فرع

  لو بادر واحد دون رضا اآلخرين ففي وجوب القصاص قوالن 
  س له ذلك وحقه ليس بكامل يف اجلميع فهو كما لو شارك غريه أحدمها جيب إذ لي

والثاين ال ألن البعض مهدر يف حقه فصار كما جرح جراحتني إحدامها يف حالة اإلهدار وألن علماء املدينة ذهبوا إىل 
لقصاص إباحة اإلستبداد لكل وارث واخلالف يف إباحة السبب شبهة وهلذه العلة لو جرى بعد عفو اآلخرين سقط ا

  أيضا وإن مل يكن عاملا بالعفو فسقوط القصاص أوىل 
فإن قلنا ال جيب القصاص فالذي مل يرض يرجع حبصته على املبادر يف قول وكأنه استوىف الكل واحتبسه عنده 

  ويرجع على تركة القتيل يف قول كما لو قتله أجنيب 
در بقي دية القتيل املظلوم متعلقة بتركة القتيل القاتل وإن قلنا جيب القصاص فلو بادر ويل القتيل القاتل فقتل املبا

  نصفها لورثة املبادر ونصفها للذي مل يأذن
فإن عفا ويل القتيل القاتل على مال فذلك املال تركة القتيل القاتل فيؤدي منه حق الذي مل يأذن وجيعل حق املبادر 

  قصاصا مبثله إن متاثال 
اعة قتل بأوهلم وللباقني الديات وإن قتلهم معا قتل مبن خرجت له القرعة واكتفى املسألة الثانية إذا قتل الواحد مج

  أبو حنيفة رمحه اهللا به عن مجيعهم 
واختلف أصحابنا يف العبد إذا قتل مجاعة فقيل يقتل جبميعهم ألن حق اآلخرين ضائع ويف القاتل يف قطع الطريق 

د على قول اكتفى به عن اجلماعة وكذلك اختلفوا يف أولياء جلماعة فإنه مل يرع فيه الكفاءة وسلك به مسلك احل
  القتلى إذا متالئوا عليه على ثالثة أوجه 

  الصحيح أنه يقسط عليهم ويرجع كل واحد إىل حصته من الدية 
  والثاين أنه يقرع بينهم ويصرف إىل من خرجت القرعة له

  والثالث أنه يكفي عن مجيعهم كمذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 



ذا إذا حضر الكل فإن كان بعضهم غائبا أو جمنونا ففي رواية الربيع يؤخر إىل إمكان القرعة ويف رواية حرملة ه
  يستويف احلاضر والعاقل ويكون احلضور مرجحا كالقرعة 

  فرع

لو اجتمع مستحق النفس والطرف قدم مستحق الطرف إن اجتمع مستحق اليمني ومستحق األصبع من اليمني 
  ألن قطع األصبع ينقص اليمني خبالف قطع الطرف فإنه ال ينقص النفس  أقرع بينهما

املسألة الثالثة يف املستويف وليس للويل اإلستقالل دون الرفع إىل السلطان فإن استوىف وقع املوقع وعزره اإلمام ألن 
  أمر الدماء خطري 

يفاء حد القذف ألن تفاوت الضربات عظيم فإذا رفع إىل السلطان وجب عليه أن يأذن له يف القتل وال يأذن يف است
وهو حريص على املبالغة وهل يفوض إليه القطع فعلى وجهني وجه املنع مع كونه مقدرا ما يفرض من ترديد 

  احلديدة اليت يعظم غورها 
مث ينبغي أن يستوىف القصاص بأحد سيف وأسرع ضربة فإن ضرب الويل ضربة فأصاب غري املوضع املقصود فإن 

زر ومل يعزل وإن اخطأ ودل على ختوفه وعجزه أمرناه باإلستنابة إذ ال يؤمن خطؤه ثانيا ومن أصحابنا من تعمد ع
  عكس هذاالترتيب وهو ضعيف 

  فروع ثالثة

  
  األول لو قتله الويل بسيف مسموم يفتته قبل الدفن مل ميكن وإن كان يفتت بعد الدفن فوجهان 

  ستحق ففي وقوعه عنه وجهان الحتاد القاص واملقتص الثاين لو قطع اجلاين طرف نفسه بإذن امل
الثالث نص على أن أجرة اجلالد يف القصاص على املقتص منه ويف احلد على بيت املال فقيل قوالن منشؤمها أنه 

خيرج عن العهدة بالتمكني أو التمييز والتسليم وهو قريب من التردد يف أن مؤنة جذاذ الثمار على البائع أو 
  وقيل بتقرير النصني ألن احلد جيوز ستر موجبه واهلرب منه فيكفي فيه التمكني املشتري 

  واألوىل أن يكون للجالد رزق من بيت املال إن اتسع 
وينبغي أن حيضر اإلمام حمل اإلقتصاص عدلني خبريين مبجاري األحوال يبحثان عن احلديدة أمسمومة أم ال يراقبان 

  حقيقة احلال 

  حق القصاص على الفور الفصل الثاين يف أن

  
  فال يؤخر باللياذ إىل احلرم إىل وقت اخلروج بل يقتل يف احلرم عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

ولو الذ باملسجد احلرام خيرج ويقتل وقيل يقتل يف املسجد وتبسط االنطاع حذرا عن التأخري ولو قطع طرفه فمات 
حق الروح حلى الفور وكذا لو قطع يف الشتاء فللمستويف القصاص يف فللوي قطع طرفه وحز رقبته عقيبه النه است

  حرارة القيظ كما له القصاص يف حالة املرض وإن كان خمطرا 



ولو قطع يديه فاندمل فقطع رجليه فللمقطوع أن جيمع بني قطع يديه ورجليه والء وإن كان فيه مزيد خطر ألن 
  احلق على الفور وفيه وجه أنه مينع 

لة ال يؤخر حق القصاص إال بعذر احلمل إىل وضع الولد وارتضاعه اللبأإن كان ال يعيش دونه فإن مل جند ويف اجلم
  مرضعة فإىل الفطام وإن وجدناها ومل ترغب قتلنا هذه وألزمنا املرضعة اإلرضاع باألجرة وقدرناه صبيا ضائعا 

الغامدية فإن احلد على املساهلة ولذلك حتبس وأما احلد فيؤخر عن الفطام أيضا إىل أن يكفل الولد غريها لقصة 
احلامل يف القصاص ومل حيبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغامدية وال يتبع اهلارب الجل احلد وللوايل حبس 

  القاتل إن كان ويل املقتول غائبا وال حيبس يف ديون الغائبني ألن يف القتل عدوانا على حق اهللا تعاىل 

  فروع ثالثة

  
  ول لو ادعت احلمل ففي وجوب التأخري مبجرد دعواها وجهان األ

  أحد الوجهني جيب ألهنا أعرف به وعلى هذا ال ميكن استيفاء القصاص من املنكوحة خيالطها زوجها 
  والثاين أنا ال ننكف إال مبخايل احلمل وال مباالة بنطفة تعرض عقب الوطء إذا مل تنسلك احلياة فيها 

يل وقتل احلامل بغري إذن اإلمام فأجهضت جنينا ميتا عزرهوغرة احلنني على عاقلته ألن موت اجلنني الثاين لو بادر الو
  هبذا السبب ال يتيقن بل حيتمل عدم احلياة عند اجلناية وإن قتل بإذن السلطان ومها عاملان ففي الغرة ثالثة أوجه 

  األصح أنه على عاقلة الويل ألنه مباشر 
  مام لتقصريه بالتسليط والثاين حيال على اإل

  والثالث أنه عليهما مجيعا بالتشطري 
وإن كانا جاهلني فخالف مرتب واحلوالة على الويل أوىل إذا مل يبق جلانب اإلمام وجه إال تقصريه يف البحث فإن 

  كان اإلمام جاهال والويل عاملا فليقطع باحلوالة على الويل الجتماع العلم واملباشرة وفيه وجه 
  ن اإلمام عاملا والويل جاهال فجانب اإلمام قد يقوى بالعلم فيتأكد النظر إليه وإن كا

وحيث أحلنا على اإلمام فهو على عاقلته أو يف بيت املال فيه قوالن جيريان يف كل خطأ وقع لإلمام وإن كان عاملا 
  فال جيب على بيت املال 

ألنه كاآللة فكيف يتقلد العهدة وإن كان عاملا وقدر على  هذا يف الويل أما اجلالد فال عهدة عليه عند جهله اتفاقا
  اإلمتناع فهو كالويل وإن خاف سطوة السلطان فقد ذكرنا أن أمر السلطان إكراه أم ال 
  الثالث لو قطع يديه ورجليه فعفا عن القصاص وطلب شيئا من الدية ففيه ثالثة أقوال

  تردت واحدة وكأن التداخل عارض مغري للسبب بعد متامه أحدمها أنه تعجل له ديتان فإن تداخل بالسراية اس
  والثاين أنه تسلم إليه دية واحدة ألن املستيقن وسبب الباقي يتم باإلندمال 

والثالث أنه ال يسلم شيء إذ يتصور أنه جيرحه مائة وألف فترجع حصته إىل جزء من األلف فال يستيقن مقدار وقد 
 السيد إذا جىن على مكاتبه أنه يعجل فقيل بطرد اخلالف خترجيا وقيل الفرق نص الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه يف

  التشوف إىل العتق 
  مث هؤالء اختلفوا يف اختصاص التعجيل بالنجم األخري فقيل ال خيتص ألن األول أيضا يقرب من العتق 



  الفصل الثالث يف كيفية املماثلة

  
  يفة رمحه اهللا وهي مرعية عندنا يف قصاص النفس خالفا أليب حن

ومعناه أن من قطع وقتل قطع وقتل ومن غرق أو حرق أو رجم باحلجارة فعل به مثله إال إذا قتل باللواط أو إجيار 
  اخلمر فإن مثله فاحشة فيعدل إىل السيف وقيل يعدل إىل إجيار اخلل وإىل استعمال خشبة 

  هل ومهما عدل املستحق من غري سيف إىل السيف ميكن ألنه أوحى وأس

  فروع

  
  األول لو أحرقه بالنار فألقيناه يف مثلها فلم ميت يف تلك املدة فيترك فيها أو يعدل إىل السيف فيه وجهان

  أحدمها إىل السيف ألنه أوحى وأسهل 
  والثاين النار كيال نوايل بني نوعي العذاب عليه ولتأخذ النار مقتله كما أخذ من اجملين عليه 

  ظة ال تنحز إال بضربات فال نبايل هبذا التفاوت للضرورة ولو كان رقبة القاتل غلي
فإن قلنا ال يعدل إىل السيف الحتاد جنس العذاب فيجري هذا يف التجويع يف مثل تلك املدة وهل جيري يف توايل 
وت الضربات باحلجارة والسياط فيه تردد ألن كل ضربة كاملنقطعة عما قبلها وال يبعد التسوية فيقال ضربه إىل امل

  فنضربه إىل املوت 
ولو قطع طرفه فقطعنا طرفه فلم ميت فال جيوز أن نقطع بقية األطراف فإن هذا اختالف حمل معترب ولو قتله جبائفة 

فلم ميت جبائفة فهل نوايل باجلوائف عليه فيه خالف فإن اجلوائف تنحو حنو جوف واحد واألظهر أنه كقطع 
  رية يف حز رقبته إىل املستحق إن شاء أخر وإن شاء عجل األطراف ومهما قطعنا طرفه فلم ميت فاخل

الثاين لو قطع يده من الكوع فجاء آخر وقطع يده من املرفق فمات منهما قطعنا الكوع من قاطع الكوع ويف قطع 
  املرفق من قاطع املرفق وجهان 

  وجه املنع أنه قطع ساعدا بال كف فكيف نقطع الساعد مع الكف 
  لنفس مستوفاة فال نظر إىل تفاوت األطرف ووجه التجويز أن ا

الثالث إذا مات بسراية القطع فقطعنا يد اجلاين فمات وقع قصاصا ولو مات اجلاين أوال ففي وقوعه قصاصا 
  وجهانأحدمها ال ألن شرط القصاص أن تكون روح اجملين عليه زاهقة قبل موت اجلاين 

  والثاين نعم ألن املقصود املقابلة وقد حصل 
  ابع إذا استحق القصاص يف اليمني فأخرج اجلاين يساره فقطعه املستحق فللجاين ثالثة أحوال الر

احلالة األوىل أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها فيسقط قصاص اليسار ألن اإلخراج مع نية اإلباحة كافية يف اإلهدار 
ه كونه إهدارا أنه سكوت يف حمل ولو قصد قطع يده فسكت ومل خيرجها فهل يكون ذلك إهدارا فيه وجهان ووج
  حيرم السكوت فيه خبالف ما إذا سكت على إتالف املال فإنه ال يكون إهدارا 

  فأما قصاص اليمني فهل يسقط يرجع فيه إىل نية القاطع وله ثالثة تأويالت يف قطع اليسار 
  األول أن يقول استبحته بإباحته فيبقى حقه يف اليمني 



اليسار جتزىء عن اليمني ففي سقوط حقه عن اليمني وجهان ألنه قصد اإلسقاط بناء على  الثاين أن يقول ظننت أن
ظن خطأ وهذا اخلالف جار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤخذ منه الفداء فأخذه املستحق من غري تلفظه 

  بالعفو فإقدامه على األخذ هليكون إسقاطا فيه خالف 
  له دية اليمني  فإن قلنا بسقوط حقه عن اليمني بقي

الثالث أن يقول عرفت أن اليسار ال تقطع عن اليمني ولكين قصدت أن أجعله عوضا من تلقاء نفسي ففيه خالف 
  مرتب وسقوط حقه عن اليمني ها هنا أوىل 

احلالة الثانية للمخرج أن يقول دهشت فلم أدر ماذا فعلت فهذا ليس بإهدار لليسار ولكنا نراجع القاطع وله أربعة 
  تأويالت 

األول أن يقول دهشت أنا أيضا فال يقبل منه ويلزمه قصاص اليسار ألن الدهشة ال تليق به مع إقدامه على قطع 
  منظور 

الثاين أن يقول ظننت أن اليسار تقع عن اليمني فاخلالف يف سقوط حقه عن اليمني كما سبق واملنقول أن ال قصاص 
قتل املمسك ألبيه وقال ظننت أن القصاص جيب على املمسك فإن الظاهر يف اليسار لظنه وحيتمل اإلجياب كما إذا 

  وجوب القصاص لبعد ظنه 
الثالث أن يقول ظننت أن املخرج هو اليمني فال يسقط حقه عن القصاص ويف وجوب القصاص عليه يف اليسار 

  قوالن كما لو قتل شخصا ظنه قاتل أبيه 
  يه قصاص اليسار وبقي حقه يف اليمنيالرابع أن يقول قصدت قطع يساره عدوانا فعل

  احلالة الثالثة للمخرج أن يقول قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمني فللقاطع ثالثة تأويالت 
  األول أن يقول ظننت اإلباحة فال قصاص ألن قرينة اإلخراج أكدت الظن وحقه يف اليمني باق 

سقوط حقه عن اليمني اخلالف السابق وال قصاص يف اليسار  الثاين أن يقول ظننت أن اليسار جتزىء عن اليمني ففي
  لتطابق الفعلني والظنني ونزوهلما منزلة معاملة فاسدة وقال ابن الوكيل جيب القصاص يف اليسار وهو بعيد 

الثالث أن يقول ظننت أن املخرج ميني قطع العراقيون بنفي القصاص النضمام التسليط إليه وذكروا يف الضمان 
  واألظهر الوجوب النه مل يسلط مطلقا بل ببدل مل يسلم له وجهني 

هذا كله يف القصاص فإن جرى يف السرقة وفرض دهشة أو ظن وقع احلد موقعه نص عليه ألن احلد على املساهلة 
  واملقصود النكال وقد حصل فيبعد أن تقطع ميينه بعد ذلك وقيل بتخرج وجوب القصاص 

اليمني فأراد أن يقطعه عقيبه متواليا بني اجلراحتني فالنص منعه خبالف ما إذا قطع  فرع إذا قضينا ببقاء القصاص يف
يديه ورجليه متفرقة فأراد القصاص متواليا ألن أمل الوالء متولد من احلق وها هنا متولد من جنايتني إحدامها حق 

  واألخرى عدوان
  الباب الثاين يف حكم العفو

  
  والنظر يف طرفني 
لعفو وهو مبين على أن موجب العمد احملض القود احملض والدية أحدمها ال بعينه على سبيل التوازي األول يف حكم ا

  أو هو القود احملض وإمنا الدية جتب عند سقوط القود فيه قوالن توجيههما مذكور يف اخلالف 
زيان من كل وجه فيه تردد فإذا قلنا الدية موازية للقصاص ال معاقبة له فهل القصاص أصل والدية تابع أو مها متوا



  ويظهر أثره يف صيغ العفو وهي أربعة تفريعا على أن الواجب أحدمها ال بعينه
األوىل أن يقول عفوت عن القصاص والدية مجيعا فيسقطان فلو قال عفوت عن القصاص مل يبق إال الدية فإن قال 

  عفوت عن الدية فله القصاص وهل له مرجع إىل الدية فيه ثالثة أوجه 
  أحدها ال إلسقاطه 

  والثاين نعم ألن القصاص ال يعري عن إمكان رجوعه إىل الدية فعلى هذا ال أثر للعفو عن الدية 
  فإن قلنا ال يرجع إىل املال استقالال فهل هلما املصاحلة على املال فيه وجهان 

  أحدمها ال كحد القذف 
  والثاين نعم ألن الدم مقوم شرعا كالبضع 

يب فوجهان مرتبان وأوىل باملنع ووجه التجويز تشبيهه باختالع األجنيب زوجة الغري وهذا اخلالف ولو جرى مع أجن
جار حيث يتعرى القصاص عن الدية وميكن ذلك بأن يقطع يديه فيسري إىل الروح فإذا قطع يديه قصاصا فليس له 

  إال حز الرقبة فلو عفا فال مال ألنه استوىف يدين يوازيان الدية 
  إذا قال عفوت على أن ال مال فوجهان  الثانية

  أحدمها أنه يسقط كالمها كما لو عفا عنهما 
  والثاين ال ألنه شرط نفي املال يف العفو عن القود والعفو املطلق على هذا القوملوجب للمال فال ينتفي بشرط النفي 

حملض سقط القصاص ويكون كالعفو الثالثة أن يقول عفوت عنك ومل يتعرض لدية وال قود فإن قلنا الواجب القود ا
  املطلق وإن قلنا الواجب أحدمها ففيه وجهان 

  أحدمها أنه يسقط القود ألن لفظ العفو يليق به 
والثاين أنه جممل ويراجع فإن نوى شيئا اتبع وإن قال مل يكن يل نية قيل له أنشيء اآلن نية وفيه وجه ثالث أنه إن مل 

  ن نوى الدية انصرف إليها يكن له نية انصرف إىل القصاص وإ
الرابعة إذا قال اخترت الدية سقط القود وإن قال اخترت القود احملض فهل جيعل كإسقاط الدية فيه وجهان وجه 

  قولنا ال يسقط أنه حيمل على التهديد والوعيد فله أن حيسن بالعفو 

  التفريع

بدال عند عدم القود وكذلك لو تعذر القود  على قولنا إن الواجب القود احملض أنه لو عفا على مال ثبت ويكون
  مبوت من عليه القصاص رجعنا إىل الدية وإن عفا مطلقا فقوالن 

  أحدمها أن ال مال النه ال واجب إال القود وقد أسقطه 
  والثاين أنه يثبت ألن الدية خلف القود عند سقوطه 

  فرعان

  
لقود مع نفي املال فهل ينزل منزلة املطلق فيه وجهان األول املفلس املستحق للقود له اإلستيفاء فإن عفا عن ا

  منشؤمها أنه دفع لسبب الوجوب كما إذا رد هبة أو وصية أو دفع الوجوب بعد جريان سببه 
ويف املبذر طريقان منهم من أحلقه باملفلس ومنهم من قال هو يف استيفاء القصاص وإسقاطه كالبالغ ولكن يف دفع 



  الدية كالصيب
ين لو صاحل عن القصاص على مائتني من اإلبل بطل على قولنا إن الواجب أحدمها ألنه زيادة على الفرع الثا

  الواجب وعلى القول اآلخر فيه وجهان وجه املنع أن الدية هلا تعلق بالقود بكل حال فال مزيد عليها 

  الطرف الثاين يف العفو الصحيح والفاسد

  
  وأحوال العفو سبعة 
له يف القطع سقط القصاص وإن سرى إىل النفس سقط أرش الطرف ويف دية النفس إذا سرى أو األوىل أنه إذا اذن 

قال اقتلين قوالن ينبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أو تلقيا من امليت واألصح أنه تلق فسقط بعفوه كل 
الكفارة وجهان أصحهما اللزوم الدية وإن مل يكن له مال سواه فإنه دفع الوجوب فال حيسب من الثلث ويف سقوط 

  للجناية على حق اهللا تعاىل وخرج ابن سريج أن حق اهللا تعاىل يتبع حق اآلدمي كما يف القتل قصاصا 
الثانية العفو بعد القطع وقبل السرية بأن يقول عفوت عن القطع أرشا وقودا فإذا سرى إىل ما وراءه مع بقاء النفس 

املستقبل وقد تولد عن فعل كان مضمونا وفيه وجه أن العفو الطارىء كاإلذن  فالسراية مضمونة ألنه مل يعف عن
  املقارن 

  ولو قال عفوت عما سيجب فهو إبراء عما مل جيب وجرى سبب وجوبه وفيه قوالن 
الثالثة العفو بني القطع واملوت بأن قال عفوت عما سبق أرشا وقودا فال قصاص يف النفس لتولده عن معفو عنه 

  سريج وجه أنه جيب ألن الفعل كان عدوانا ومل يعف عن النفس  وعن ابن
وأما الدية فتخرج على الوصية للقاتل فإن منعناها مل تسقط وإن جوزناها سقط ما يقابل القطع السابق ويبقى اآلخر 

عن كمال إال إذ صرح بالعفو عما سيجب فيخرج على القولني إال إذا كان قد قطع كلتا اليدين فإن العفو عنه عفو 
  الدية فال يبقى واجب

ولو أوصى للجاين باألرش بدل العفو مل خيرج هذا على اإلبراء عما سيجب ألن هذه وصية ميكن الرجوع عنها 
وليس بإبراء منجز والوصية مبا سيجب جتوز ونصوص الشافعي رضي اهللا عنه ها هنا تدل على منع الوصية للقاتل 

عفو ألن أثره يرجع إىل السيد الذي ليس بقاتل وقال لو كان اجلاين خمطئا صح فإنه قال لو كان القاتل عبدا صح ال
العفو ألن الفائدة للعاقلة ال للقاتل ولو كان العاقلة منكرا أو خمالفا يف الدين فإن العفو باطل ألنه عفو عن القاتل 

هو لغو وإن قلنا يالقيه لغا فهو وصية له وقال األصحاب إذا قال للخاطىء عفوت عنك وقلنا الوجوب ال يالقيه ف
  أيضا على أحد الوجهني ألن مالقاته له تقدير خمتطف ال قرار له 

الرابعة إذا عفا بعد قطع الطرف على مال فقد ذكرناه يف القصاص إن سرى فلو حز رقبته هل يكون كسراية قطعه 
  فيه وجهان 

  أحدمها نعم فإن اجلاين واحد فيتحد احلكم كما تتحد الدية 
  اين ال ألن سقوط القصاص كاملتولد عن معفو عنه والث

اخلامسة عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح فإن استحق القصاص يف الطرف والنفس فعفا عن أحدمها مل يسقط 
اآلخر وقيل إن عفا عن النفس فقد التزم بقاء األطراف فيسقط قصاص الطرف والنفس وإن كانت النفس مستحقة 

  لطرف ففي جواز حز الرقبة وجهان بقطع الطرف فعفا عن ا



  أحدمها ال ألنه عفا عن الطرف
والثاين نعم إذ كان له أن يقطع الطرف مث حيز الرقبة وال يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية إذ لو قطع طرف عبد 

  فعتق ومات فللسيد قطع يده وللولد حز رقبته وعفو أحدمها ال يسقط حق اآلخر 
سبب اإلستيفاء كما إذا قطع يد من عليه القصاص مث عفا عن النفس فإن اندمل القطع  السادسة العفو بعد مباشرة

صح العفو وال ضمان عليه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وإذا سرى بان أن العفو باطل وكذلك إذا رمى إليه مث عفا 
  قبل اإلصابة فإن أصاب بان بطالن العفو وهو األصح 

عرصة املوقف ليستقيد فعفا املوكل فحز الوكيل رقبته غافال فال قصاص عليه ويف السابعة إذا تنحى الوكيل إىل 
الدية والكفارة ثالثة أقوال يف الثالث جتب الكفارة دون الدية ووجه إسقاط الدية أنه معذور كما يف السهم الغرب 

الكفارة إسقاط أثر العفو يف  ووجه إجيابه أنه فيه نوع تقصري إذ كان ينبغي أن جيدد اإلستئذان عند احلز ووجه دفع
حقه النه مل يبلغه ومع هذا فال خالف يف أن القتل مل يقع قصاصا فيثبت للعايف الدية يف تركة القتيل وفيه وجه أنا إن 

  أهدرنا دية القتيل فال نوجب للعايف شيئا يف تركته 
ه قوالن جيريان يف كل خطأ ال يتعلق وإن فرعنا على أن دم القتيل ال يهدر فالدية على الوكيل أو على عاقلته في

  بالفعل ونفس القتيل 
فإذا أوجبناه ففي الرجوع على العايف طريقان منهم من نزله منزلة املعذور ومنهم من قال هو حمسن بالعفو فال شيء 

  عليه 

  فرع

الدين وإن مل يكن على لو اشترى اجملين عليه العبد اجلاين باألرش املتعلق برقبته صح كشراء املرهتنبالدين فإن هذا 
  السيد فهو متعلق مباله 

وإن كان األرش إبال ففي الشراء وجهان ملا فيه من اجلهالة ووجه الصحة أن املقصود اإلسقاط دون اإلستيفاء 
  فيسامح يف اجلهالة 

اهللا سبحانه فلو وجد بالعبد عيبا فله الرد وإن كان ال يستفيد برده أمرا زائدا إذ ال يتجدد له على السيد طلبه و
  وتعاىل أعلم

  كتاب الديات 
  

  والنظر يف الواجب واملوجب ومن عليه ويف دية اجلنني القسم األول يف الواجب 
  والنظر يف النفس والطرف وفيه بابان

  الباب األول يف النفس
  

  واألصل يف احلر املسلم مائة من اإلبل واألصل فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ائة من اإلبل خممسة عشرون منها بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون يف النفس املؤمنة م

  حقه وعشرون جذعة 
  مث تتغري يف أربع مغلظات وأربع منقصات 



  أما املغلظات األربع فهو احلرم واألشهر احلرم والرحم والعمدية 
كذا لو رمى من احلرم إىل احلل أو من احلل إىل أما احلرم فالقتل يف مكة وسائر احلرم يوجب التغليظ على اخلاطىء و
  احلرم كما يف الصيد ويف حرم املدينة خالف واإلحرام ال يلتحق به

  وأما األشهر احلرم فأربعة ثالثة منهن سرد ذو القعدة وذو احلجة واحملرم وواحد فرد وهو رجب 
  وأما الرحم فما يوجب احملرمية دون ما عداها من القربات 

افعي رضي اهللا عنه يف التغليظ هبذه األسباب الثالثة آثار الصحابة رضي اهللا عنهم خالفا أليب حنيفة رمحه واعتمد الش
  اهللا 

  وأما العمدية وكونه شبه العمد فقد ذكرناه ونذكر اآلن ثالث صور 
ففي الضرب  إحداها أن من قتل شخصا يف دار الكفر علي زي الكفار فإذا هو مسلم ففي الدية قوالن فإن أوجبناها

  على العاقلة قوالن وهو تردد يف أنه جيعل عمدا او شبه عمد وفيه وجه أنه يلحق باخلطأ احملض فيخفف على العاقلة 
  الثانية إذا رمى إىل مرتد فأسلم قبل اإلصابة وهي معىن الصورة السابقة وأوىل بأن يلحق باخلطأ 

فالصحيح أنه خطأ حمض كما لو سقط من سطح أو مرق  الثالثة إذا رمى إىل جرثومة ظنها شجرة فإذا هي إنسان
السهم من صيد إىل إنسان أو قصد شخصا فأصاب غريه وحيتمل من مسألة احلريب أن يقال ظن كونه شجرا كظن 

  كونه حربيا هدرا وقد قصده يف عينه 
ة أوجه الضرب على العاقلة فإن قيل ما معىن التخفيف والتغليظ قلنا املائة من اإلبل تتخفف يف اخلطأ احملض من ثالث

والتأجيل بثالث سنني ووجوهبا خممسة ويف العمد احملض تتغلظ بتخصيصه باجلاين وبتعجيله عليه وتبديل التخميس 
جيب ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها وهذه النسبة مرعية حىت جتب ٨بالتثليث وهو أن 

  وجذعة ونصف وحقة ونصف وكذا يف سائر اجلراحات يف أرش جناية املوضحة خلفتان 
وأما شبه العمد فتتخفف من وجهني الضرب على العاقلة والتأجيل ثالث سنني وتغلظ من وجه وهو التثليث لقوله 

  عليه السالم 
  أال إن قتيل العمد اخلطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل أربعون منها خلفة يف بطوهنا أوالدها 

يتضاعف التغليظ بتضاعف األسباب فيجب على العامد يف احلرم يف األشهر احلرم بقتل ذي الرحم ما جيب على وال 
  العامد دون هذه املغلظات 

فإن قيل فما صفة اإلبل وصنفه وبدله عند فقده قلنا أما الصفة فما ذكرناه مع السالمة عن العيوب املثبتة للرد 
  نية فإن محلت ما دوهنا على الندور ففي إجزائها وجهان ألنه قد يظن اإلجهاض هبا بالعيب أما اخللفة فال تكون إال ث

ومهما تنازعا يف وجود احلمل حكم يف احلال بقول عدلني من أهل البصرية فلو اختلف قوهلما استدرك فلو رد ويل 
بقول عدلني ال بقول اجلاين  الدم وقال ليس حامال فالقول قوله إال إذا ادعى اجلاين اإلجهاض يف يده وكان قد أخذه

  ففيه وجهان 
  أحدمها أن املصيب هو اجلاين ملوافقته قول العدلني

  والثاين هو الويل ألن العدل مل حيكم إال بالتخمني فيصلح ختمينه لتأخري حقه ال إلسقاطه 
عليه خمالفا إلبل البلد  أما صنفه فهو غالب إبل البلد فإن مل يكن يف البلد إبل فأقرب البلدان إليه فإن كان إبل من

  فهل تتعني فيه وجهان 
  أحدمها نعم كقوت من عليه زكاة الفطر يف أحد القولني 



  والثاين ال ألنه شكر على النعمة فيكون من جنسها وهذا أرش اجلناية فال يناسب اعتبار ملكه 
  ساويني فاخلرية إىل املعطي فإن اعتربناها فكانت مريضة أو معيبة فهي كاملعدومة وإن كانا جنسني خمتلفني مت

وأما بدله عند العجز فقيمته يف حمل العربة مغلظة كانت أو خمففة ونص يف القدمي على أنه يرجع إىل ألف دينار أو إىل 
اثين عشر ألف درهم من النقرة اخلالصة وقيل إن معىن القدمي التخيري بني اخلصال الثالث وهو ضعيف ألن أثر 

يزاد الثلث بسبب التغليظ فيجعل ستة عشر ألفا تقليدا ألثر ابن عباس رضي اهللا عنه وهو التغليظ يسقط به وقيل 
  بعيد 

  هذا بيان املغلظات وأما املنقصات فهي أربع 
األوىل األنوثة فإهنا ترد كل واجب إىل الشطر مث ترعى النسبة يف التغليظ والتخفيف فيجب عشرون خلفة ومخس 

  هذا احلساب يف األطراف عشرة حقة ومخس عشرة جذعة وعلى
الثانية الرق وواجب الرقيق قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية احلر خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فإنه حط عن 

  ديته بقدر نصاب السرقة 
  الثالثة االجتنان يف البطن إذ واجب اجلنني الغرة وال يتغلظ فيه وسيأيت 

 ثلث دية املسلم ودية اجملوسي مثامنائة درهم وال يظهر فيه التغليظ إال أن الرابعة الكفر ودية اليهودي والنصراين
  جيعل هذا معيارا للنسبة فينسب إىل اثين عشر ألف درهم ويقال هو مخس دية املسلم 

  هذا يف أهل الذمة وأهل العقد واملستأمنني من هؤالء 
واحد منهم دارنا رسوال مستأمنا فإن كان وثنيا أثبت أما الزنادقة وعبدة األوثان فال دية هلم والذمة هلم ولو دخل 

له أخس الديات وهي دية اجملوسي ألنه األقل حتقيقا للعصمة الجل احلاجة إىل األمان وإن كان مرتدا فال دية يف قتله 
  ولكنا منتنع عن قتله يف احلال مصلحة كالنساء والذراري 

  د والزنديق الذي ولد كذلك متردد بني الوثين واملرت
هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة وأما من مل تبلغهم دعوتنا قال القفال جيب القصاص على املسلم بقتلهم ألهنم على 

احلق ومنهم من قال ال كفاءة بني الدينني وإن كانا حقني ألنه بقي خطأ باعتبار جهله وهو اآلن باطل يف نفسه فال 
ية أهل دينه إن كان يهوديا أو جموسيا ألن منصب دينهم ال قصاص ولكن جتب دية املسلم ومنهم من قال بل جتب د

  يقتضي إال هذا القدر 
وإن مل تبلغهم أصال دعوة نيب قال القفال وجب القصاص ألهنم أهل اجلنة وقال غريه ال لعدم أصل الدين ولكن يف 

  الدية وجهان
  أحدمها دية املسلم 

  والثاين أخس الديات 
كدين موسى عليه السالم بعد التحريف فال قصاص وحيتمل إسقاط الضمان لعدم وإن كانوا متعلقني بدين حمرف 

  الذمة وعدم الدين الصحيح ويكون انكفافنا عنهم كانكفافنا عن النساء 
وأما الصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كانوا معطلة دينهم فال حرمة هلم وإن كانوا من أهل الفرق 

  فلهم حكم دينهم 
ن أسلم ومل يهاجر فهو كالذي هاجر يف القود والدية وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال عصمة إال باهلجرة إىل دار وأما م
  اإلسالم



  الباب الثاين فيما دون النفس
  

  وهذه اجلناية إما جرح يشق أو قطع مبني أو ضرب يبطل منفعة 
  دن النوع األول يف اجلرح وذلك إما على الوجه والرأس أو على سائر الب

أما الرأس ففي املوضحة مخس من اإلبل وهي كل ما توضح العظم فإن صارت هامشة فعشر من اإلبل فإن صارت 
  منقلة فخمس عشرة فإن صارت مأمومة فثلث الدية 

أما الدامغة املذففة ففيها كمال الدية ويف اهلامشة من غري إيضاح مخس من اإلبل وقيل حكومة ألن العشر يف مقابلة 
اهلامشة ولو أوضح واحد وهشم آخرونقل ثالث وأم رابع فعلى كل واحد مخس من اإلبل إال على اآلم املوضحة 

  فعليه التفاوت بني املنقلة وأرش املأمومة وهي مثانية عشر بعريا وثلث بعري 
مخس  والتعويل يف هذه التقديرات على النقل وقد نصر الشارع على بعضها وقيس هبا البعض فإذا قلنا يف املوضحة

  من اإلبل عنينا به نصف عشر الدية حىت ترعى هذه النسبة يف املرأة والذمي والعبد 
وكل عظم على كرة الرأس فهو يف حمل اإليضاح وإن كان من الوجه كاجلبهة واجلبني والوجنة وقصبة األنف 

  س ففيه تردد واللحيني ومن جانب القفا إىل الرقبة فأما العظمة الواصلة بني عمود الرقبة وكرة الرأ
فإن تعددت املوضحة على الرأس تعدد األرش فإن استوعب مجيع الرأس بواحدة فاألرش واحد فاحتاد املوحضة بأن 

  ال خيتلف احملل والصورة واحلكم والفعل 
أما الصورة فأن تقع على املوضعني فإن رفع احلاجز احتد األرش وإن كان الرفع من غري اجلاين مل يتحد ولو كان 

  جز بني املوضحتني اجللد دون اللحم أو اللحم دون اجللد فأربعة أوجه احلا
  أحدها أنه يتعدد إذ بقي حاجز ما 

  والثاين ال ألنه حصل نوع من اإلحتاد 
  والثالث اللحم حاجز دون اجللد ألنه املنطبق على العظم

  الرابع اجللد حاجز دون اللحم النه الساتر عن العني 
خترج املوضحة الواحدة من الرأس إىل اجلبهة أو من اجلبهة إىل الوجه ففي تعدده وجهان أحدمها وأما تعدد احملل فبأن 

  ال الختالف اسم احملل وال تتعد بشموهلا القذال واهلامة إذ الكل يف حكم الرأس 
أما تعدد الفاعل بأن يوسع إنسان موضحة غريه فعلى كل واحد أرش وإن كانت املوضحة واحدة فإن جاء هو 

  وسع موضحة نفسه مل يزد األرش على الصحيح و
أما تعدد احلكم فبأن يكون بعض املوضحة عمدا وبعضها خطأ أو بعضها حقا قصاصا والباقي عدوانا فيتعدد احلكم 

اعتبارا الختالف احلكم باختالف احملل فإن قلنا باالحتاد فيكفي أرش واحد يف العمد واخلطأ ويف الزيادة على 
من شيء هلذه الزيادة وهو أن يوزع األرش على مجلة اجلراحة ويسقط ما يقابل احلق وجيب الباقي اإلقتصاص ال بد 

  فإن اندراج الدية حتت القصاص غري ممكن 
  أما املتالمحة فواجبها حكومة وفيه وجه أنه يقدر بالنسبة إىل املوضحة وذلك بتقدير مسك اللحم 

يعها احلكومة إال اجلائفة ففيها ثلث الدية وهي كل واصلة إىل جوف املوضع الثاين اجلراحات يف سائر البدن ويف مج
فيها قوة حمله كالبطن وداخل الصدر وإن مل خترق األمعاء والدماغ وإن مل خترق اخلريطة وكذا املثانة وداخل الشرج 

  من جهة العجان



  وجهان فأما ما ينتهي إىل داخل اإلحليل والفم واألنف واألجفان إىل بيضة العني ففيه 
  أحدمها يتقدر حلصول اسم اجلوف 

  والثاين ال ألن تقدير اجلائفة خلطرها وهي جوف أودع فيه القوى احمليلة 
  وداخل عظم الفخذ ليس جبوف وفاقا 

وإن قلنا ال يتقدر فلو كان على الوجه ونفذ يف اللحم فأرش متالمحة وزيادة شيء لصورة النفوذ وإن نفذ يف عظم 
  وزيادة الوجه فأرش منقلة 

  فروع

  
  األول لو ضرب بطنه مبشقص فجائفتان ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه إىل ظهره فوجهان 

  الصحيح أهنما جائفتان كاملشقص 
  والثاين ال الحتاد اخلارج والفعل 

ل الثاين لو التحمت اجلائفة مل يسقط األرش كاملوضحة خبالف عود السن فإن التحام املوضحة ال بد منه وكذا يف ك
جارحة ال تسري وفيه وجه قياسا على السن وال قائل به يف املوضحة وحيتمل فيما إذا غرز إبرة فانضم اللحم 

  والتحم أن نقضي بالسقوط 
الثالث لو خاط اجلائفة فجاء جان وقطع اخليط فعليه تعزير فإن كان بعد اإللتحام فأجاف يف ذلك املوضع فعليه 

ر فليس عليه إال حكومة فلو أدى فتقه إىل انفتاق حلم تام حىت جييفه فعليه أرش أرش كامل ولو مل يلتحم إال الظاه
  كامل

فإن أقيل فما معىن احلكومة قلنا أن يقدر اجملين عليه عبدا فتعرف قيمته دون اجلناية فإذا قيل عشرة فيقوم مع اجلناية 
شرط أن ال تزيد حكومة جراح على فإذا قيل تسعة فيقال التفاوت العشر فيوجب مبثل نسبته من الدية وهذا ب

مقدار الطرف اجملروح فال تزاد حكومة جراحة األصبع على دية األصبع وال تزاد حكومة الكف والساعد وعظم 
  العضد على دية األصابع اخلمس 

  وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة فيه وجهان 
  زاد على يد صحيحة فأما اليد الشالء فيجوز أن نزيد حكومتها على اصبع وال ت

  فروع ثالثة يف احلكومة

  
  األول إمنا تقدر احلكومة بعد اندمال اجلراحة فلو مل يوجد تفاوت بان التحم اجلرح ومل يبق شني ففيه وجهان 

  القياس أن ال جيب شيء إال تعزير كما يف الضرب والصفع 
  احلالة حىت يظهر التفاوت  والثاين أن اجلرح خطري فتقدر اجلراحة دامية وتقدر احلكومة يف تلك

  فإن مل يكن خموفا ومل يظهر التفاوت اضطررنا إىل إحلاقه بالضرب 
الثاين إن قطع أصبعا زائدة أو سنا شاغية أو أفسد املنبت من حلية املرأة وزادت القيمة فالقياس أن ال جيب شيء 

ا ونوجبه بعد نقصان شيء منه ألن إحلاق املرأة ومنهم من قال تقدر اللحية يف عبد يف أوان التزينباللحية ونأخذ تفاوت



  بالعبد ظلم واإلنصاف أن هذا التقدير يف أصله ظلم فال ينبغي أن جيب به إال تعزير 
ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمته فالقياس أال جيب شيء وفيه وجه أنه جيب كمال القيمة ألن جراح العبد 

  اح احلر من ديته على القول املنصوص من قيمته كجر
الثالث إذا جرح فبقي حوال اجلرح شني فإن كانت اجلراحة مقدرة كاملوضحة استتبع حكومة الشني كما تستتبع 
املتالمحة حواليها وإن مل يكن مقدرا فالقياس أن ال تستتبع بل جتب حكومة اجلرح والشني مجيعا وظاهر النصر أنه 

إن كان حكومة الشني أكثر مل ميكن اإلتباع فنعتربه يف نفسه فإن كان مثال يستتبع ألن الشني تبع للجراحة قائم به ف
  احتمل وجهني على النص 

  النوع الثاين من اجلنايات القطع املبني لألعضاء

  
  والنظر يف ستة عشر عضوا 

ني احلكومة األول األذنان وفيهما كمال الدية ويف إحدامها النصف ويف البعض البعض بالنسبة وفيه وجه أن يف األذن
  إذ ال توقيف 

  وليست يف معىن اليدين إذ ليس يظهر فيهما منفعة ومن قدر قال فيهما منفعتان 
  إحدامها مجع األصوات 

  والثانية دفع اهلوام من الدبيب إىل الصماخ ولذلك كثرت التعرجيات حىت ينتبه عند الدبيب 
  فعلى هذا لو استحشفت األذن جبناية جان وقطعها آخر فوجهان 

  أحدمها أن على القاطع الدية لبقاء منفعة مجع األصوات وعلى من أبطل احلس احلكومة 
  والثاين أن على مبطل احلس الدية ألنه أظهر املنافع وعلى القاطع بعده حكومة كقطع اليد الشالء 

  وأما أذن األصم فتكمل فيه الدية ألن اخللل يف حمل السمع ال يف صدفة األذن 
عينان وفيهما كمال الدية إذا فقئتا ويف إحدامها النصف ويف عني األعور النصف وقال مالك رمحه اهللا العضو الثاين ال

  الكل
  وجيب كمال الدية يف األخفش واألعمش ألن ضعف البصر كضعف قوة اليد 

وتقلص العضو الثالث األجفان وفيهما كمال الدية ويف الواحد ربع الدية يستوي األعلى واألسفل فإن قطع البعض 
  الباقي مل جتب إال بقدر املقطوع وتقديره بالنسبة ما أمكن وال عدول إىل احلكومة إال بالضرورة 

  وأما األهداب فلو فسد منابتها ففيها ويف مجيع الشعور حكومة وكمل أبو حنيفة رمحه اهللا الدية يف مخس من الشعور 
ر الوجهني وفيه وجه أهنا ال تندرج ألن يف األهداب فرع لو استأصل االجفان اندرج حكومة األهداب حتته على أظه

  منفعة فإهنا تشتبك فتمنع الغبار وال متنع نفوذ البصر فال تندرج حتت غريه 
الرابع األنف فإن أوعب مارنه جدعا ففيه كمال الدية واملارن ما الن من األنف فإن قطع شيئا من رأس املارن وجب 

  كل طبقة إذا أفرد ثلث الدية وقيل جيب النصف من كل واحد من املنخرين  جزء بالنسبة واألنف ثالث طبقات ففي
وأما احلاجز بني املنخرين فهو تابع ال يفرد بثلث من الدية وفيه وجه أنه تنسب الطبقاتإىل اجلملة وجتب حبساب 

  النسبة وذلك أيضا يقرب من الثلث 
  ويف انف األخشم كمال الدية كما يف أذن األصم 



  فتان يف كل واحدة منهما نصف الدية وقال مالك رمحه اهللا يف العليا الثلثان اخلامس الش
مث حد الشفة يف عرض الوجه إىل الشدقني ويف طوله إىل حمل اإلرتتاق على وجه وإىل املوضع الذي يستر عمود 

الشفران وقيل  األسنان على وجه وهو أقل من األول وما ينبو عند اإلنطباق على وجه وهو أقل الدرجات وبه حيد
  إنه إذا قطع من األعلى ما ال ينطبق على األسفل فقد استوقى الكل فهو احلد 

فلو قطع جزءا من الشفة وجب بقدر نسبته إىل الكل وتقدير الكل بأن يقدر قوس طرفيه عند الشدقني وجمذبه عند 
  فلينسب إليه  االرتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه فما حيويه مقعر هذا القوس هو كل الشفة

السادس اللسان ويف لسان الناطق كمال الدية ويف األخرس حكومة ويف الصيب الذي مل ينطق كمال الدية إن 
  ظهرت امارة القدرة بالتحريك والبكاء 

وجيب بقطعه القصاص وإن قطع كما ولد ومل تظهر أمارة فحكومة إذ مل تتيقن القدرة اتفق عليه األصحاب ولو قيل 
  مة مل يبعد األصل السال

  السابع األسنان ويف كل سن مما هنالك مخس من اإلبل إذا كانت تامة أصلية مثغورة غري متقلقلة باهلرم 
احترزنا باألصلية عن السن الشاغية وفيها حكومة ولو قلع سنه ورد إليه سنا من ذهبفتشبث به اللحم وهتيأ للمضغ 

  صالحه للمضغ فليس يف قلعه أرش وفيه حكومة على أحد القولني ل
  واحترزنا بالتامة عن قلع البعض إذ جيب به بعض األرش حبسب النسبة 

وهل يدخل السنخ يف حساب النسبة فيه وجهان يطردان يف أن الدية تكمل يف احلشفة وحلميت الثدي واملارن وال 
كن إذا قطع بعض احلشفة يزيد باستئصال الذكر والثديني وقصبة األنف بل نسبتها إليه كنسبة الكف إىل األصابع ول

  وبعض املارن فهل يدخل الباقي يف حساب النسبة فيه وجهان 
ويف هذه املسائل وجه آخر أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة فإذا قلع سنا ففي قدر الباقي البادي دية ويف السنخ 

  حكومة وهذا يف قصبة املارن أظهر منه يف السن 
حيح فهل يندرج السنخ حتت نصف السن فيما إذا قطع إنسان بعض السن وجاء فإن فرعنا على اإلندراج وهو الص

  آخر وقطع الباقي من السنخ ففيما جيب على الثاين وجهان 
  احدمها النصف إدراجا للسنخ 

  والثاين النصف واحلكومة ألن السنخ يندرج حتت كل 
  وهو يلتفت على أن الكف هل يندرج حتت بعض األصابع

رة عن سن الصيب فإهنا فضلة فليس يف قلعها إال حكومة عند إبقاء شني كما يف حلق شعره فإن فسد واحترزنا باملثغو
املنبت وجب القصاص أو األرش ولو مات قبل ظهور فساد املنبت ففي وجوب األرش وجهان لتقابل األصلني إذ 

  األصل براءة الذمة من جانبه واألصل عدم عود السن من اجلانب اآلخر 
  غور إذا عاد سنه نادرا ففي استرداد األرش قوالن وأما املث

  أحدمها ال ألن هذا نعمة جديدة عادت فهي كاملوضحة إذا التحمت بنبات حلم جديد 
  والثاين نعم ألن متعلق األرش ها هنا فساد املنبت مع القلع وقد بان أنه مل يفسد 

 واجب يف األرش كما لو قلع بعض أسنانه فنبت ومن واختار املزين رمحه اهللا أنه ال يسترد واستشهد بأن التوقف غري
أصحابنا من طرد اخلالف يف اللسان ومنهم من فرق ألن ذلك حلم جديد نبت من الغذاء وها هنا السن نبت من 
  مادة اصلية مل يصر مستوفيا بالقلع فإهنا إن استوفيت فالغذاء ال يستحيل إىل العظم ابتداء وإن كان يغذي العظم 



  وقف فمنهم من اوجب ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب وأما الت
واحترزنا بالتقلقل عن الشيخ اهلم إذا أشرف سنه على السقوط فإن كان الظاهر أنه ال يسقط فال يؤثر كضعف 

  األعضاء وإن غلب على الظن أنه إىل السقوط مائلة
  فقوالن 

  اهلالك  أحدها أنه جيب كمال األرش كما إذا قتل مريضا مشرفا على
  والثاين ال ألن الشرع اسقط أرش السن الضعيف بدليل الصيب 

  فرع

  األسنان من اخللقة املعتدلة اثنان وثالثون فلو اقتلعها جبناية واحدة ففي الواجب قوالن 
  أحدمها مائة وستون من اإلبل لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
من اإلبل إذا مجع الكل ألنه جنس واحد فيضاهي سائر يف كل سن مخس من اإلبل والثاين أنه ال يزيد على مائة 

  أجناس األعضاء 
مث شرط هذا القول احتاد اجلاين واجلناية فلو اقتلع عشرين واقتلع غريه الباقي وجب يف كل سن مخس من اإلبل 

  وكذلك إذا اقتلع هو واحد بعد أخرى إذا ختلل االندمال وإن كان على التعاقب فطريقان 
  و احتاد كالضرب الواحد املسقط للكل منهم من قال ه

  ومنهم من قال هو تعدد 
الثامن اللحيان وفيهما كمال الدية ويف احدمها النصف ولو كان عليهما األسنان مل تندرج دية األسنان حتت دية 

  اللحيني على األظهر والثاين أنه تندرج ألهنمركب األسنان وكالمها لغرض واحد كالكف مع األصابع 
اليدان وفيهما كمال الدية إذا قطعتا من الكوعني وكذا إن لقط األصابع فحكومة الكف مندرجة قوال التاسع 

  واحدا والساعد والعضد ال يندرج بل هلما حكومة 
ويف كل أصبع عشر من اإلبل من غري تفاضل ويف كل أمنلة ثلث العشر إال يف اإلهبام فإهنا أمنلتان ففي إحدامها نصف 

  حنيفة رمحه اهللا ثلث األرش وجعل األمنلة الغائصة حمسوبة من األصبع األرش وقال أبو 
ولو كان على معصم كفان باطشان ففي األصلية نصف الدية ويف الزائدة حكومة فإن كانت إحدامها منحرفة عن 

إىل  الساعد أو ناقصة بأصبع أو ضعيفة البطش فهي الزائدة وإن كانت املنحرفة أقوى بطشا فهي األصلية والنظر
  البطش أوىل 

  واليت عليها أصبع زائدة فهل حيكم عليها بأهنا زائدة فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألن الزائدة على الكمال نقصان 

  والثاين ال إذ ال يبعد وقوع ذلك على األصلية كما خرجت اليد الزائدة من الساعد األصلي 
ية يد وحكومة وإن قطع إحداها فال قصاص وإن تساويا من كل وجه فمن قطعهما فعليه قصاص وحكومة أو د

  الحتمال أهنا زائدة وجتب نصف دية اليد وزيادة حكومة ألنه نصف يف صورة الكل 
  هذا ما قيل وجعله نصفا مع اإلحتمال لكوهنا زائدة مشكل 

  فرع



استرداد لو قطع اليد الباطشة وأوجبنا دية اليد فاشتدت اليد األخرى هبذا القطعوبطشت بطش األصليات ففي 
  األرش املبذول ورده إىل قدر احلكومة وجهان 

  أحدمها أنه يسترد فإن هذه صارت أصلية وال يتصور أصليتان على معصم 
  والثاين ال ألن هذه نعمة جديدة وله التفات على عود السن 

لعمر رضوان اهللا العاشر الترقوة والضلع ويف كسر كل ضلع مجل وكذا الترقوة قاله الشافعي رضي اهللا عنه تقليدا 
عليه وقال يف موضع آخر فيهما حكومة وقال املزين رمحه اهللا قوالن ومنهم من قطع باحلكومة قياسا ومحل مذهب 

عمر رضي اهللا عنه على حكومة بلغت عشر العشر وهو مجل ومنهم من قال تقدير احلكومة ختمني من القاضي 
  يد فتخمني عمر رضي اهللا عنه أوىل على اإلطالق بالتقل

احلادي عشر احللمتان من املرأة مضمونة بكمال ديتها وهو ما يلتقمه الصيب وهو ال يزيد باستئصال الثدي وقيل 
  تزيد حكومة 

ويف حلميت الرجل قوالن املنصوص أن فيهما حكومة إذ ليس هلما منفعة درور اللنب وفيه قول خمرج أن فيهما الدية 
  كحلميت العجوز 

نثيان وفيهما ديتان وتكمل الدية يف ذكر اخلصي والعنني وال تكمل يف ذكر األشل وقال أبو الثاين عشر الذكر واأل
  حنيفة رمحه اهللا يف ذكر اخلصي حكومة 

وإذا قطعهما فإن ابتدأ بالذكر فعليه عنده ديتان فإن ابتدأ باألنثيني فعليه عنده حكومة ودية ألن إخصاءه أوال بقطع 
  احلشفة األنثيني مث تكمل الدية بقطع 

الثالث عشر األليتان ويف قطع ما أشرف منهما على البدن كمال الدية وإن مل يقرع العظم ويف إحدامها النصف وال 
  خيفى منفعتهما يف الركوب والقعود

الرابع عشر الشفران من املرأة فيهما كمال الدية ومها حرفا الفرج املنطبقان على املنفذ على نتوء فالقدر الباقي هو 
  الشفر  كمال

  اخلامس عشر الرجالن ومها كاليدين ورجل األعرج كرجل الصحيح إذ اخللل يف احلقو ال يف الرجل 
  ورجل من امتنع مشيه بكسر الفقار قال القفال كالصحيح وفيه وجه أن تعطل املشي كزواله 

  ويف التقاط أصابع الرجل كمال الدية مع أن أعظم املنافع وهو أصل املشي باق 
شر اجللد ولو سلخ مجيع جلده ففيه دية ألن اجللد أعد لغرض واحد فهو جنس وسلخ مجيعه قاتل ولكن السادس ع

  قد يبقى بعده حياة مستقرة فتظهر فائدته إذا حزت بعده رقبته 

  النوع الثالث من اجلنايات ما يفوت اللطائف واملنافع

  
  والنظر يف اثنيت عشرة منفعة 

ال عقله فعليه كمال الدية ولو قطع يديه فأزال عقله فنص الشافعي رضي اهللا عنه األوىل العقل فإذا ضرب رأسه فأز
يشري إىل دية واحدة وهو بعيد إذ ليس العقل يف اليد ولو قطع أذنيه فأزال مسعه فديتان ألن حمل السمع غري حمل 

ذا قطع يديه ورجليه فزال القطع فهي أوىل وال ميكن أن يقال نزل العقل منزلة الروح فأدرج حتت دية اليد ألنه إ



عقله فعليه ديتان قوال واحدا ولعل وجهه أن العقل ال يضاف إىل حمل من البدن فنسبته إىل الكل على وترية فيندرج 
  حتت كل عضو تكمل فيه الدية 

  فرع

 حنلفه ألنا إذا لو أنكر اجلاين زوال عقله ونسبه إىل التجانن راقبناه يف خلواته فإن مل تنضبط أحواله أوجبنا الدية وال
  طلبنا منه اليمني أجابنا عن موضع آخر متجاننا كان أو جمنونا 

الثانية السمع وفيه كمال الدية ويف إبطاله يف أحدمها نصف الدية وفيه وجه أن الواجب حكومة ألن حمل السمع 
  بغريه واحد وإمنا املشتبه منفذه وهو ضعيف إذ كيفما كان فضبط النسبة باملنفذ أوىل من ضبطه 

فلو كذبه اجلاين غافصناه بصوت منكر فإن اضطرب بان كذبه وإن ثبت حلفناه إذ رمبا يتماسك تكلفا فلو قال 
اجلاين حلفوين فإن األصل بقاء السمع قلنا لو فتح هذا البابلم يعجز من يستجيز اجلناية عن احللف وجريان اجلناية 

  سبب مظهر جلانب اجملين عليه فتصديقه أوىل 

  فرعان

  
األول لو قال اجملين عليه نقص مسعي ومل يزل وجب أرش النقصان وقدر باملسافة وطريقه أن جيلس جبنبه من هو يف 
مثل سنه وصحته ويبعد عنهما واحد ويرفع الصوت فال يزال يقرب إىل أن يقول السليم مسعت مث يدمي ذلك احلد 

ى النصف من تلك املسافة فقد نقص نصف السمع يف الصوت ويقرب إىل أن يقول اجملين عليه مسعت فإن مسع عل
  فإن قال اجلاين مسع من قبل حلفنا اجملين عليه 

  ولو قال لست أمسع من إحدى أذين فامتحانه أن تصم األذن الثانية ويصاح به صيحة منكرة 
  ن الثاين لو قال أهل الصنعة لطيفة السمع باقية لكن وقع يف املنفذ االرتتاق ففي كمال الدية وجها

أحدمها أن تعطل املنفعة هل هو كزواهلا وجيري فيما إذا ذهب مسع الصيب فتعطل نطقه أو ضرب صلبه فتعطل رجله 
  ففي تعدد الدية يف نظائر ذلك خالف 

الثالثة البصر ويف إبطاهلا مع بقاء احلدقة كمال الدية يستوي فيه األخفش واألعمش ومن على حدقته بياض ال مينع 
تحن عند دعوى العمى بتقريب حديدة من حدقته مغافصة وإن ادعى النقصان امتحن كما يف أصل البصر مث مي

  السمع 
الرابعة الشم ويف إبطاله كمال الدية وجيرب بالروائح املنتنة احلادة فإن ادعىالنقصان فامتحان ذلك عسري فيكتفي 

ان أكثر من التلذذ به مع قلة الطيب وهذا باليمني وقيل إن الشم ال تكمل فيه الدية ألن التأذي به مع كثرة األنت
  هوس إذ هو طليعة كسائر احلواس 

اخلامسة النطق ويف إبطاله عن اللسان كمال الدية وإن بقي حاسة الذوق واإلعانة على املضع واحلروف الشفهية 
نية وعشرون واحللقية ألن الذي بطل جزء مقصود برأسه فإن ذهب بعض الكالم فأقرب معيار فيه احلروف وهي مثا

  متساوية يف االعتبار وقال االصطخري ال تدخل الشفوية واحللقية يف التوزيع 
  فرعان 

  األول لو كان ال حيسن بعض احلروف فهل يؤثر يف نقصان الدية فيه وجهان 



  أحدمها ال النه يرجع إىل ضعف النطق فهو كضعف البطش 
للنطق بنوع من التقريب فإن قلنا حيط فلو كان يقدر على والثاين نعم ألن البطش ال يتقدر واحلروف صارت مقدرة 

اإلعراب عن مجيع مقاصده بتلك احلروف لغزارة فضله ففي احلط خالف والظاهر أنه حيط أما إذا كان نقصان 
  احلروف جبناية جان فاحلط أوىل 

مقدر فنقصان بعضه مؤثر  والقول الضابط يف الفرق بني النقصان جبناية أو آفة أن املفوت جرم أو منفعة فكل جرم
سواء كان جبناية أو آفة كسقوط بعض السن وبعض األمنلة وانشقاق حلم الرأس إىل حد املتالمحة وما ال يتقدر 

كفلقة من األمنلة فسقوطها ال ينقص كانت بآفة مساوية أو جناية أبقى شيئا أو مل تبق مهما مل ينقص البطش ألن الزينة 
  ليست من خاصية هذا العضو

  أما نقصان املنفعة اليت ال تتقدر إن كانت بآفة مساوية مل ينقص وإن كانت جبناية ومجيع جرم العضو باق فثالثة أوجه و
  أحدها ال يعترب كاآلفة 

  والثاين نعم ألن اآلفات ال تنضبط واجلناية تنضبط كما يف القروح واجلراحات 
ه وإن أبطل بقية البطش حط عنه ما وجب على األول والثالث أن اآلخر إن قطع العضو مل يعترب النقصان يف حق

  ألهنما جنايتان متناسبتان من وجه واحد وإمنا يظهر اخلالف يف نقصان احلروف ألهنا كاملقدرة للنطق 
الفرع الثاين لو قطع بعض لسانه فأبطل كل كالمه فعليه الدية ولو أبطل بعض كالمه وتساوت نسبة اجلرم 

رم وزال نصف الكالم فعليه نصف الدية وإن تفاوتت النسبة فنأخذ بأكثر الشهادتني واحلروف بأن قطع نصف اجل
ألن كل واحد من احلروف واجلرم مبني مقدار الزائل من القوة النطقية اليت ال يتقدر حتقيقها بنوع من التقريب 

  فنأخذ أكثر الشهادتني 
  فإن قطع ربع اللسان فزال نصف احلروف فعليه النصف 

صف اللسان فزال ربع احلروف فعليه النصف وقال أبو إسحاق النظر إىل اجلرم ولكن إذا قطع ربع وإن قطع ن
اللسان فزال نصف الكالم فكأنه أشل ربعا من الباقي فتظهر فائدة العبارتني فيمن اقتلع الباقي فإنه لو قطع ربع 

دية نظرا إىل األكثر عند األصحاب لسانه وذهب نصف كالمه فاستأصل غريه باقي اللسان فعليه ثالثة أرباع ال
  وعند أيب إسحاق عليه نصف الدية وحكومة ربع أشل 

ولو قطع ربع اللسان فأذهب ربع الكالم فأوجبنا النصف فجاء الثاين واستأصلوجب عليه ثالثة أرباع الدية نظرا إىل 
  األكثر وعند الشيخ أيب إسحاق رمحه اهللا نصف الدية نظرا إىل اجلرم 

قطع فلقة من لسانه ومل يذهب شيئا من الكالم فال شيء ألن القوة إذا نقصت رجعنا إىل الشهادتني وأما إذا 
  ورجحنا وإذا مل ينقص فليس إال حكومة كلسان األخرس 

املنفعة السادسة الصوت ويف إبطاله كل الدية وإن بطل معه حركة اللسان فديتان وفيه وجه أن الواجب دية واحدة 
  النطق ألن مقصود الصوت 

  وإن قلنا ديتان فلو كان حركة اللسان ناقصة فقد تعطل النطق ومل يزل ففيه اخلالف السابق 
  السابعة الذوق وفيه كمال الدية ألنه أحد احلواس اخلمسة وجيرب عند النزاع باألشياء املرة املقرة 

يتحرك باخنفاض وارتفاع وال حييا الثامنة منفعة املضغ وفيها كمال الدية وفواهتا بأن يتصلب مغرس اللحيني فال 
  صاحبه إال باحلسوة واإلجيار 

فرع لو جىن على سنه فاسود ومل ميكن املضغ به وجب كمال األرش فإن مل يكن إال جمرد السواد ففيه حكومة ألنه 



  إزالة مجال حمض 
على ثدي امرأة وأبطل  التاسعة قوة اإلمناء واإلحبال به فإذا أبطل جبناية على صلبه وجب كمال الدية ولو جىن

منفعة اإلرضاع قال القاضي رمحه اهللا فيه حكومة ألن منفعة اإلرضاع تطرأ وتزول خبالف قوة منفعة املين فإهنا ثابتة 
  قال اإلماموحيتمل خالفه النه مقصود يف نفسه وإن كان يطرأ 

كمال الدية ولو قطع رجله  العاشرة منفعة املشي والبطش وفيهما كمال الدية ولو ضرب صلبه فبطل مشيه وجب
ففي كمال الدية فيه خالف ألهنا صحيحة يف نفسها وأهنا تعطل جبناية على غريها ولو ضرب صلبه فبطل مشيه 
  ومنيه ففي اإلندراج خالف من حيث إن الصلب حمل املين ومبدأ احلركة للمشي فاقتضي احتادا بينهما من وجه 

ري شلل يف الذكر وال انقطاع يف املين مل يبعد تكميل الدية النقطاع احلادية عشرة إذا بطل شهوة اجلماع من غ
إحساسه باللذة وكذا إذا بطل شهوة الطعام إن أمكن وكذا لو ضرب عنقه فارتتق منفذ الطعام وجب كمال الدية 

  إذ تبقى حياة مستقرة فإذا حز غريه رقبته كملت الدية على األول 
بكرا عليه ديتها ومعىن هذا أن يتحد مسلك اجلماع والغائط أو مسلك اجلماع  الثانية عشرة إذا أفضى ثيبا كان أو

  والبول وال يندرج املهر حتتها الختالف مأخذمها 
وجيب على الزاين والزوج ألن الزوج ال يستحق إال وطأ ال يوجب اإلفضاء فإن كان ال حيتمل إال باإلفضاء لضيق 

الضيق من جانبها منزلة الرتق إن خالف العادة والكرب من جانبه ينزل  املنفذ أو كرب اآللة مل يستحق الوطء ونزل
  منزلة اجلب يف إثبات الفسخ 

  ولو انتزع بكرا على كره لزمه مهر املثل وأرش البكارة وقيل إذا أوجبنا مهر مثل بكر فقد قضينا حق البكارة 
باألصبع مل جيب أرش البكارة ألنه مستحق واإلفضاء باخلشبة واألصبع موجب للدية ولو أزال الزوج بكارة زوجته 

  وقيل جيب لعدوله عن طريق اإلستحقاق
هذا حكم األطراف إذا أفردت أو مجعت من غري سراية فيتصور أن جيب يف شخص واحد قريب من عشرين دية 

يتداخل كما ولو مات بالسراية عاد إىل دية واحدة ولو حز اجلاين رقبته فالنص أنه يتداخل وخرج ابن سريج أنه ال 
  لو تعدد اجلاين 

فإن اختلف حكم اجلناية بأن قطع خطأ وحز عمدا أو على العكس فقوالن منصوصان ألن تغاير الوصف يضاهي 
  تغاير اجلاين 

فإن قلنا بالتداخل فإن قطع يدا خطأ وقتل عمدا قال الشافعي رضي اهللا عنه إنه جتب دية واحدة نصفها على اجلاين 
لعاقلة خمففة وكأنه جعل احلز كجناية أخرى متمت سراية األوىل ومن األصحاب من خالف مغلظة ونصفها على ا

  النص وقال جتب دية مغلظة إذ حز الرقبة يبطل أثر ما سبق 
هذا حكم أطراف احلر الذكر أما الرقيق فنص الشافعي رضي اهللا عنه أن جراح العبد من قيمته كجراح احلر من 

املسيب رضي اهللا عنه وخرج ابن سريج قوال أن الواجب قدر النقصان كما أن  ديته استحسانا لقول سعيد بن
الواجب يف اجلملة قدر القيمة وكما نص على قول يف أنه ال تضرب على العاقلة بدله وال جتري القسامة فيه إحلاقا 

  له بالبهائم 
مته فيجب على النص قيمتان وعلى فإن قطع بإحلاقه باحلر يف القصاص والكفارة فلو قطع ذكره وأنثييه فزادت قي

  التخريج ال جيب شيء كما يف البهيمة 
وأما املرأة فترعى نسبة أطرافها إىل ديتها وفيها قول قدمي أهنا تعاقل الرجل إىل ثلث ديته أي تساويها فإن جاوزت 



اوزنا ثلث الدية فنرجع الثلث رد إىل قياس ديتها ففي ثلث أصابعها ثالثون من اإلبل ويف أربع لو أوجبنا أربعني جل
  إىل نسبة ديتها فنوجب عشرين وهو بعيد مرجوع عنه 

  القسم الثاين من الكتاب يف بيان املوجب من األسباب واملباشرات

  
  والنظر يف أربعة أطراف 

 األول يف متييز السبب عما ليس بسبب وكل ما حيصل اهلالك معه فإما أن حيصل به فيكون علة كالتردية يف البئر أو
حيصل عنده بعلة أخرى ولكن لواله مل تؤثر العلة كحفر البئر مع التردية فهو سبب وإما أن حيصل معه وفاقا وال 

تقف العلة على وجوده فال عربة به كما إذا كلم غريه او صفعه صفعة خفيفة فمات فهذا ال جيعل سببا بل هو 
  موافقة قدر 

  واإلحتمال يظهر يف ثالث صور 
لى صغري وهو على طرف سطح فارتعد وسقط ومات وجب الضمان ألنه سبب ظاهر ويف األوىل إذا صاح ع

القصاص قوالن مرتبان على ما لو حفر بئرا يف داره ودعا إليه غريه وهذا أوىل باإلجياب ألن اإلفضاء إىل اهلالك ها 
  هنا أغلب 

  ولو تغفل بالغا بصوت منكر فسقط من السطح ففيه ثالثة أوجه 
  ل على موافقة القدر ألن الرعدة هلا أسباب والكبري ال يسقط بالصياح غالبا أحدها أنه حيم

  والثاين جيب الضمان ألن هذا ممكن والسبب ظاهر فيحال عليه 
  والثالث إن جاءه من ورائه وجب وإن واجهه فال 

يقال األصل  والصحيح أنه إن ظهر أنه سقط به وجب وإن شك فيه احتمل أن يقال األصل برءاةالذمة واحتمل أن
  محله على السبب املقارن به 

الثانية لو صاح على صيب موضوع على األرض فمات أو على بالغ فزال عقله ففيه وجهان منشؤمها التردد يف 
  اإلحالة عليه 

الثالثة التهديد والتخويف إذا أفضى إىل سقوط اجلنني وجب الضمان إذ وقوع ذلك غالب وقع لعمر رضي اهللا عنه 
صحابة رضي اهللا عنهم فقال عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه إنك مؤدب فال شيء عليك وقال علي فشاور ال

  رضي اهللا عنه إن مل جيتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الدية 
الطرف الثاين يف اجتماع العلة والشرط كاحلفر والتردي ومهما كانت العلة عدوانا انقطعت احلوالة عن الشرط 

ضمان على املردي ال على احلافر وإن مل يكن عدوانا بأن ختطى اإلنسان فتردى جاهال نظر إىل احلفر فإن مل يكن فال
  عدوانا أهدر الضمان وإن كان عدوانا أحيل اهلالك عليه 

  وإن تزلق رجله بقشر بطيخ أو مباء مرشوش فهذه األسباب كحفر البئر 

  فروع

  
سه سبع فإن قدر على اإلنتقال فال ضمان كما لو فصد بغري إذنه فتركه حىت األول إذا وضع صبيا يف مسبعة فافتر



  نزف الدم وإن كان عاجزا فوجهان 
  أحدمها احلوالة على السبع ألنه خمتار ومل يسبق منه إال وضع يد والصيب احلر ال يضمن باليد

  واألصح أنه حيال عليه ألن هذا يعد يف العرف إهالكا 
ا بسيفه فوىل هاربا فألقى نفسه يف نار أو ماء أو بئر أو مسبعة وافترسه سبع فال ضمان على الثاين إذا اتبع إنسان

  املتبع ألنه خمتار يف هذه األفعال وغايته أن يكون مكرها 
  ولو قال اقتل نفسك وإال قتلتك فقتل نفسه مل يضمن املكره إذ ال معىن للخالص عن اإلهالك أصال 

كونه أعمى أو لظالم الليل أو لكون البئر مغطاة فالضمان على املتبع ألن هذا اإلجلاء أما إذا تردى يف بئر جاهال ل
  أقوى من جمرد احلفر 

ولو ألقى نفسه على سطح فاخنسف به فيحال الضمان عليه الختياره إال إذا كان اخنسافه لضعفه وهو ال يدري فهو 
  كالبئر املغطاة 

  لضمان على أستاذه ألنه ال يغرق إال بتقصري بأن يهمله يف غري حمله الثالث إذا سلم صبيا إىل سابح فغرق وجب ا
فلو قال له ادخل املاء فدخل خمتارا فيحتمل أن يقال ال ضمان ألنه ال يضمن احلر باليد والصيب خمتار ولكن قال 

  العراقيون جيب ألنه ملتزم للحفظ وأما البالغ فال يضمن يف هذه الصورة 
  ى يده فأمهله احتمل إجياب الضمان وقال العراقيون ال جيب ألنه مقصر يف اإلغترار بقولهوإن خاض معه اعتمادا عل

فإن قيل إذا كان حفر البئر سببا عند العدوان فبماذا يكون العدوان عدوانا قلنا نذكر حمل العدوان من البئر وإيقاد 
  عرف به ما عداه النار وإشراع اجلناح وإلقاء قشر البطيخ وقمامة السوق ورش املاء حىت ي

أما البئر فال عهدة فيه على من حفره يف ملكه أو يف موات فإن كان يف ملك الغري فهو عدوان وإن كان يف 
الشوارع نظر فإن أضر بالطارقني فهو عدوان وإن مل يضر فإن فعله ملصلحة الطريق وبإذن الوايل وأحكم رأسه فال 

والن ووجه اإلجياب أن اإلستقالل لآلحاد إمنا يباح بشرط سالمة ضمان على احلافر وإن كان بغري إذن الوايل فق
  العاقبة فإن فعل ملصلحة نفسه فله ذلك ولكن بشرط سالمة العاقبة 

وكذلك إشراع القوابيل واألجنحة جائز إذا مل يضر باجملتازين ولكنه بشرط سالمة العاقبة فهو يف عهدته دواما 
داره فنسقط جدار دار جاره فال ضمان ألن تصرفه يف نفس امللك لو قيد  وابتداء وليس هذا كما لو حفر بئرا يف

  بشرط السالمة ألورث حرجا على الناس فقيد بالعادة وأسقط عهدته 
وأما اإلرتفاق باالجنحة فمستغىن عنها ومهما حفر بئرا يف أرض جوارة ومل حيكم أطرافها باخلشب أو وسع رأسها 

عهدته وكذلك لو أوقد نارا على السطح يف يوم ريح كان يف عهدة الشرار وإن حبيث خرج عن العادة فهو مطالب ب
  كان على العادة فعصفت ريح بغتة فال ضمان

  فرعان

  
أحدمها لو حفر بئرا يف ملكه ودعا إليه إنسانا يف ظلمة فسقط فيه فإن مل يكن عنه معدل ففي الضمان قوالن فإن 

الغرور واملباشرة وكذا اخلالف يف تقدمي طعام مسموم أو أطعمة فيها اتسع الطرق فقوالن مرتبان منشؤمها تعارض 
  طعام مسموم 

الثاين إذا سقط ميزاب إلنسان على رأس إنسان فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو كاجلناح وإن سقط الكل 



الضمان على  ففي وجوب الضمان وجهان وجه اإلسقاط كونه من مرافق امللك ال كاجلناح فإن قلنا جيب فيقسط
القدر البارز والقدر الداخل يف امللك تنصيفا على أحد الوجهني وتقسيطا يف الوجه الثاين على الوزن خبالف ما لو 

  ضربا بعمودين متفاوتني يف الثقل فإهنما يتساويان يف الدية ألن ذلك خيتلف بقوة الضارب وال ينضبط 
ملكه وسقط فال ضمان وإن مال إىل الشارع وسقط من غري  واجلدار املائل إىل الشارع كالقابول فإن مال إىل

إمكان تدارك فال ضمان فإن مال أوال وأمكنه التدارك ومل يفعل فوجهان لتعارض النظر إىل أصل البناء وما طرأ من 
  بعد 

مليزاب فأما قشور البطيخ وقمامات البيوت ففي املنع من إلقائها على الشوارع عسر ألهنامن مرافق امللك وتشبه ا
  ففي ضمان املتعثر هبا ثالثة أوجه يفرق يف الثالث بني إلقاء إىل وسط الطريق وبني الرد إىل الطرف 

وأما رش املاء فإن كان لتسكني الغبار فهو ملصلحة عامة فيضاهي حفر البئر ملصلحتهم فإن مل تكن مصلحة فهو 
  فال ضمان سبب ضمان يف حق املاشي إذا مل ير موضع الرش فإن ختطاه قصدا 

الطرف الثالث يف ترجيح سبب على سبب فإذا اجتمع سببان خمتلفان قدم األول على الثاين فلو حفر بئرا ونصب 
آخر حجرا على طرف البئر أو وضع قشرة بطيخ على طرفه فتعثر به إنسان وسقط يف البئر فالضمان على صاحب 

السيل حجرا وتركه على طرف البئر سقط الضمان عن احلجر ألن التردي نتيجته فهي العلة األوىل وكذا لو جرف 
  احلافر كما لو وضعه آخر 

وكذلك لو نصب سكينا ونصب آخر أمامه حجرا فتعثر باحلجر ووقع على السكني وكذا لو حفر بئرا ونصب آخر 
  يف قعر البئر سكينا ونصب آخر أمامه حجرا فالضمان على احلافر 

  ه وهلك املتردي فيها فوجهان ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غري
  أحدمها اإلحالة على األول 

  والثاين أهنما يشتركان لتناسب اجلنايتني 

  فروع

  
األول لو وضع حجرا يف الطريق فتعثر به من ال يراه ضمن ولو قعد على الطريق فتعثر هبغريه وهلكا فالنص أن 

اش بواقف وماتا فاهلالك مضاف إىل املاشي بالنص ضمان القاعد مهدر وضمان املاشي على عاقلة القاعد ولو تعثر م
  وقيل يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج 

  أحدمها أن اإلحالة على املاشي يف املسألتني النه املتحرك 
  والثاين على الساكن ألن الطريق للمشي ال للسكون 

  يس من مرافق الطريق ومن قرر النص فرق بأن املاشي قد يفتقر إىل الوقوف حلظة فأما القعود فل
الثاين إذا تردى يف بئر يف حمل عدوان فتردى وراءه آخر فسقط عليه وماتا فاألول مات بسببني احلفرة وثقل الثاين 
ولكن يستقر أيضا ضمانه على احلافر ألن وقوع الثاين كان من احلفر أيضا إال أن لورثة األول مطالبة عاقلة الثاين 

قلة احلافر وحيتمل أن يقال الثاين كاملكره فال يتعلق بعاقلته شيء وهذا يضاهي املتردد بنصف الدية مث يرجع على عا
  يف أن املكره على إتالف املال هل يطالب مث يرجع أم ال يطالب أصال 

الثالث لو انزلق على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق ذلك اآلخر بثالث وجذبه ووقع بعضهم على بعض 



ة أسباب بصدمة البئر وثقل الثاين وثقل الثالث وهو منتسب من مجلتها إىل واحد وهو ثقل الثاين فاألول مات بثالث
  جبذبه إياه فهدر ثلث الدية وثلثها على احلافر وثلثها على الثاين جلذبه الثالث 

سقط جبذبه وأما الثاين فهلك جبذبه األول وثقل الثالث فنصف ديته على األول ألنه جذهبونصفه مهدر ألن الثالث 
وأما الثالث فكل ديته على الثاين فلو زاد رابع فيجتمع هلالك األول أربعة أسباب فاملهدر ربع الدية وال خيفى طريقه 

  هذا مذهب علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه واختيار اجلمهور وفيه وجوه أخر مزيفة ذكرناها يف البسيط 
  هبا شركة من غري ترجيح وهلا صور  الطرف الرابع يف األسباب املتشاهبة اليت تثبت

األوىل إذا اصطدم حران يف املشي وماتا فكل واحد شريك يف قتل نفسه وقتل صاحبه ففي تركه كل واحد منهما 
كفارتان ألن الشريك يف قتل نفسني يلتزم كفارتني ألهنا ال تتجزأ ويف تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان 

لة فإن كانا راكبني ففي تركه كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه فأما حكم نفسيهما التصادم عمدا وإال فعلىالعاق
  فكما سبق 

  وإن غلبت الدابة راكبها فاصطدما قهرا فقوالن 
  أحدمها أن هالك النفس والدابة مهدر حلصوله بفعل الدابة 
  والثاين أنه منسوب إىل اختيارمها يف الركوب ومها خمطئان 

بأنفسهما فكالبالغني إال إذا قلنا ال عمد للصيب فيخالف البالغ فيه فإن أركبهما أجنيب واحد فإن كانا صبيني ركبا 
متعديا فعليه كفارتان وقيمة الدابتني وعلى عاقلته دية النفسني وإن أركبهما أجنبيان فنصف اهلالك يف الكل مضاف 

  إىل كل واحد منهما 
فهو كما لو ركب الصيب بنفسه وال عهدة على الويل وإن مل فإن أركبه الويل عند مسيس احلاجة من غري تفريط 

تكن حاجة ولكن أركبه لغرض التفرج والزينة حيث يغلب األمن ففي إحالة الضمان على الويل ووجهان احلوالة أن 
  مثل ذلك جيوز بشرط سالمة العاقبة 

على الصيب فإذا قلنا له عمد إذ ولو تعدى املركب وتعدى الصيب فقد قيل اإلحالة على املركب وحيتمل اإلحالة 
  املباشرة أوىل من السبب لكن ملا مل تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن جيعل كاملتردي مع احلفر 

فإن كانا عبدين فهما مهدران وإن كان أحدمها عبدا فنصف قيمة العبد يف تركة احلر أو على عاقلته على قول 
  كان يتعلق برقبته لو بقي فيتعلق بقيمته ونصف دية احلر تتعلق بتلك القيمة ألنه 

وإن كانتا حاملني ففي تركة كل واحدة أربع كفارات بناء على أن قاتل نفسه تلزمهالكفارة وأن الشريك تلزمه 
كفارة كاملة وأن اجلنني فيه كفارة ويف تركة كل واحدة نصف غرة جنينها ونصف دية صاحبتها ونصف غرة جنني 

  ملتان يف التركتني ودية واحدة ويهدر النصف منهما ال من اجلنني صاحبتها فتجب غرتان كا
وإن كانتا مستولدتني حاملتني وتساوت قيمتهما فقد تقاصا وإن كانت إحدامها تساوي مائتني واألخرى مائة 

فصاحب املائتني يستحق مائة وصاحب املائة يستحق مخسني فبقي لصاحب النفيسة مخسون على صاحب اخلسيسة 
اية املستولدة جتب على السيد النه باإلستيالد السابق صار مانعا خبالف القن وكان حيتمل ها هنا أن ال تلزمه ألن جن

  النه إمنا يكون مانعا إذا بقي احملل حيا قابال للتفويت وقد كان موته مع اجلناية ال بعدها 
يستحق مائة وعشرين من مجلة مائتني وإن كانتا حاملتني والقيمة حباهلا وقيمة كل غرة أربعون فصاحب النفيسة 

وأربعني ولكن قيمة اخلسيسة مائة وهي أقل من األرش فال جيب على السيد إال أقل األمرين فالواجب على صاحب 
  اخلسيسة مائة ويستحق صاحب اخلسيسة سبعني مخسون ملستولدته وعشر للغرة فيبقى عليه ثالثون 



ء مالحني فالسفينة كالدابة واملالح كالراكب وغلبة الرياح كغلبة الدابة الصورة الثانية إذا اصطدمت سفينتان بأجرا
حىت خيرج على القولني ونزيد ها هنا إن كان يف كل سفينة عشرة أنفس مثال فهما شريكان يف قتل العشرين 

املالك بل وكذلك يف إتالف املال الذي يف السفينة فإن هلك املال وتنازعوا فقال املالح حصل بغلبة الريح وقال 
  بفعلكما فالقول قول املالح إذ األصل براءة الذمة

  ولو ثقب املالح السفينة وغرق أهلها فقد يكون عمدا حمضا وقد يكون شبه العمد وقد يكون خطأ وال خيفى حكمه 

  فرع

ا ضامن إذا أشرفت السفينة على الغرق وكان النجاة يف إلقاء األمتعة فقال من احتاج إىل النجاة ألق متاعك وأن
فيلزمه الضمان ملسيس احلاجة إىل الفداء كما إذا قال طلق زوجتك وأنا ضامن للمهر وكذلك إن كان احلاجة لغريه 

  فله اإللتزام بسببه بل عليه إلقاء متاعه لنفسه وإن كانت احلاجة عامة للملتمس وصاحب املتاع فيه وجهان 
  ال متنعه من البذل  النص أنه جيب ضمانه ألن امللتمس حمتاج فحاجة املالك

  والثاين أنه يسقط حبصة املالك فإن كانوا عشرة سقط العشر او مخسة فاخلمس 
  ولو قال ألق متاعك ومل يتعرض للضمان ففيه وجهان كما إذا قال اقض ديين ومل يشترط الرجوع 
   يلزمهم إذا أنكروه ولو قال أنا وركبان السفينة ضامنون كل واحد واحد على الكمال فيلزمه وركبان السفينة ال

ولو قال أنا وهم ضامنون كل حبصته فحصته تلزمه والباقي يرجع إليهم فإن قالوا رضينا مبا قال لزمهم وإن كنا ال 
  نقول بوقف العقود ألن هذا مبين على املصاحلة والتساهل 

  نه حىت ال يلزمه إال نصيبه ولو أطلق قوله أنا وركبان السفينة ضامنون مث قال أردت التقسيط فالقول قوله مع ميي
وإن قال أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون مث فسر بالتقسيط فاختيار املزين رمحه اهللا أنه يقبل مع ميينه وظاهر النص 

  أنه ال يقبل إلضافته الضمان إىل نفسه أوال مث ذكره الركبان بعده
فهلكوا فيهدر من دم كل واحد عشره ويتعلق  الصورة الثالثة إذا رجع حجر املنجنيق على الرماة وكانوا عشرة

  تسعة 
أعشار بعاقلة الباقني إذ ما من واحد إال وهو قتل نفسه مبشاركة تسعة وإن أصاب غري الرامني فالدية على عاقلتهم 
إال إذا قصد شخصا بعينه وقدروا على اإلصابة غالبا فإن قصدوا مجعا وعلموا أهنم يصيبون واحدا ولكن ال بعينه 

خطأ يف حق ذلك الواحد وهلذا قلنا املكره إذا قال اقتل زيدا او عمرا فقتل زيدا فال قصاص على املكره ألنه ما  فهو
قصد زيدا بعينه وجيب على املكره ألنه ذو خرية يف تعيينه خبالف ما إذا قال اقتلهما وإال قتلتك فإن خريته يف التقدمي 

  والتأخري ال تؤثر 
الدافع ثالث جراحات أوهلا عند قصده والثانية بعد إعراضه والثالثة بعد عوده إىل القصد الصورة الرابعة إذا جرح 

  فاملتوسطة مضمونة واألخريان مهدران فعليه ثلث الدية 
ولو ضربه يف الدفع ضربتني وبعد اإلعراض واحدة فعليه نصف الدية مجعا ملا جرى يف حالة اإلهدار خبالف ما إذا 

   توسطت حالة بني حالتني
ولو جرح مرتدا وأسلم فعاد اجلارح مع ثالثة من اجلناة فجرحوه قال ابن احلداد اجلناة أربعة فعلى كل واحد ربع 
الدية إال أن اجلاين يف احلالتني لزمه الربع جبراحتني إحدامها مهدرة فيعود نصيبه إىل الثمن وقال بعض األصحاب ال 

اجلراحات مخسة والواحد منها مهدر فسقط اخلمس ويبقىعلى بل توزع على اجلراحات ال على اجلارحني ويقال 



  كل واحد من األربعة مخس الدية ويدخل نقصان اإلهدار على الكل 
ولو جىن أربعة يف الردة مث عاد منهم واحد مع ثالثة آخرين وجنوا يف اإلسالم فعلى مذهب ابن احلداد رمحه اهللا 

بع كامل ومن جىن يف احلالتني رجع سبعه إىل النصف وعلى الوجه اجلناة سبعة فعلى كل من مل جين يف اإلسالم س
اآلخر يقال اجلنايات مثانية أربعة يف الردة مهدرة فيبقى أربعة أمثان الدية على األربعة الذين جنوا يف اإلسالم ولنقس 

العاقلة يف البعض  على هذا ما إذا جىن خطأ مث عاد مع غريه وجنيا معا عمدا ولكن يكون التوزيع هاهنا النقل إىل
  كما كان 

  مث لإلهدار فرعان 
األول جىن عبد على حر فجاء إنسان وقطع يد العبد مث قطع العبد بعده يد حر وماتوا فتؤخذ قيمة العبد من اجلاين 
ه عليه وخيتص اجملين عليه باألرش بقدر أرش اليد والباقي يكون مشتركا بينه وبني اجملين عليه ثانيا ألنه حيث قطع يد

  مل يكن للثاين حق 
ونعين باألرش قيمة النقصان على األصح إذ لو أردنا نصف الدية فلو فرضنا بدله قطع اليدين مل يبق للمجين عليه 

  ثانيا شيء 
الثاين إذا تقاتل رجالن بسيفهما فأصبحا قتيلني فادعى ويل كل واحد أن صاحبه كان دافعا ال قاصدا حتالفا فإن نكل 

  إن حلفا تساقطا واحد حصل الغرض و
وحكم كل شخصني التقيا يف بادية واستشعر كل واحد من صاحبه القصد أنه إن غلب على ظنه قصده حل له 

  البداية بالدفع وإال فال فإن قتله ومات الدافع وأقر وليه بأنه كان خمطئا يف ظنه أخذت الدية من التركة
 بإقرار الساحر فإن قال سحري يقتل غالبا فهو عمد جيب فإن قيل القاتل بالسحر مل يذكروه قلنا ال يعرف ذلك إال

  به القصاص وإن قال قصدت اإلصالح فهو شبه عمد وإن قال قصدت غريه فأصبت امسه فهو خطأ حمض 
  وال ينبغي أن يتعجب من هذا فإن السحر حق 

  القسم الثالث يف بيان من جتب عليه الدية

  
خطأ أو شبه عمد ملا روي أن جاريتني اختصمتا فضربت إحدامها األخرى وهو اجلاين إن كان عمدا والعاقلة إن كان 

  بعمود فسطاط فقتلتها وما يف بطنها 
  فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالدية على العاقلة ويف اجلنني بغرة عبد أو أمة 

  والنظر يف العاقلة يتعلق بأركان 
  األول يف تعيينهم 

عصوبة والوالء وبيت املال أما احملالفة واملواالة فال توجب حتمل العقل خالفا أليب والدية تضرب على ثالث جهات ال
  حنيفة رمحه اهللا 

اجلهة األوىل القرابة وهو كل عصبة واقع على طرف النسب فال تضرب على أب اجلاين وابنه كما ال تضرب على 
  نفسه وقد ورد يف احلديث وكان العصبة أحق به 

  ور واختلفوا يف ثالثة أم
  أحدها أن ابنها لو كان ابن ابن عمها أو معتقه فهل تضرب عليه فيه وجهان



  أحدمها ال ألن البنوة مانعة 
  والثاين تضرب ألهنا ليست مانعة وال موجبة كما يف والية النكاح فتجعل كالعدم 

  الثاين أن األخ لألب واألم هل يقدم على األخ لألب فيه قوالن كما يف والية النكاح 
الث أن الترتيب يرعى وال يرقى إىل األعمام ما مل يفصل عن اإلخوة ويرعى من مل يثبت له املرياث وقال أبو حنيفة الث

  رمحه اهللا يسوى بينهم 
اجلهة الثانية الوالء فإذا مل نصادف عصبة ضربنا على معتق اجلاين فإن مل يكن فعصباته مث معتق املعتق مث عصباته مث 

  عصباته مث معتق جد املعتق مث عصباته على هذا الترتيب كما يف املرياث  معتق أب أب املعتق مث
  وهل يدخل ابن املعتق وأبوه ومن على عمود نسبه فيه وجهان 

أحدمها ال كما يف النسب وملا روي أن موىل صفية بنت عبداملطلب رضي اهللا عنها جىن فقضى عمر رضي اهللا عنه 
  ابن عمها وقضى باملرياث البنها الزبري رضي اهللا عنه بأرش اجلناية على علي رضي اهللا عنه 

  والثاين أنه يضرب ألن املعتق عاقلة فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن األخ خبالف اجلاين نفسه 

  فروع

  
األول املرأة إذا أعتقت فال تضرب عليها بل حيمل عنها جناية عتقها من حيمل جنايتها من عصباهتا كما يزوج عتيقها 

  يزوجها من 
الثاين لو أعتق مجاعة عبدا فهم كشخص واحد ال يلزم مجيعهم أكثر من حصة واحدة وهو نصف دينار فإن كانوا 
ثالثة فحصة كل واحد السدس فلو مات واحد وهلإخوة فال جيب على كل واحد من إخوته أكثر من السدس إذ 

  غايته أن يكون وحده نازال منزله مورثه لو كان حيا 
فضل من املعتق نصيب فال يترقى إىل عصباته يف حياته ألن حتملهم بالوالء وليس هلم والء يف حياة املعتق  الثالث إذا

خبالف ما إذا مات وله إخوة وأعمام ففضل من إخوته شيء فيطالب األعمام كما يف النسب ألن الوالء يورث به 
  الفرق بني املسألتني عن احتمال فهو حلمة كلحمة النسب ولكن يكون كذلك بعد موت املعتق وال خيلو 

  الرابع العتيق هل يتحمل العقل عن معتقه وفيه قوالن 
  أحدمها نعم ألن املنة عليه أعظم فهو بالنصرة أجدر 

  والثاين ال ألنه ال يرث خبالف املعتق 
  فإن قلنا يتحمل فلو اجتمع املوىل األعلى واألسفل فلعل تقدمي األعلى أوىل 

عتيق وعتيقة يثبت الوالء عليه ملوايل األب ترجيحا جلانب األبوة فلو تولد من عتيقة ورقيق  اخلامس املستولد من
  فالوالء ملوايل األم النسداد جهة األب إذ ال والء عليه بعد 

فلو أعتق األب اجنر الوالء إىل موايل األب وسقط والء موايل األم فلو جىن هذا الولد قبل جر الوالء فالعقل على 
ألم أعين إذا مات اجملين عليه قبل اجلر فإن مات بعده فقدر أرش اجلناية على موايل األم مع السراية إىل وقت موايل ا

اجلر وما حصل بعد اجلر فعلى اجلاين فإنه كيف تضرب على موايل األب وهو نتيجة جناية قبل اجلر وكيف تضرب 
  لى بيت املال ويف احلالتني قد وجد من هوأوىل منه على موايل األم مع السراية وإمنا حصل بعد اجلر وكيف تضرب ع

وباجلملة الضرب على العاقلة خبالف القياس فتسقط بالشبهة كالقصاص ولو قيل تضرب على بيت املال مل يكن 



بعيدا فلو قطع اليدين قبل اجلر أو قطع اليدين والرجلني مث مات بعد اجلر فعلى موايل األم دية كاملة وال يبايل 
إن هذه دية نفس ذهبت بعد اجلر ألن املقصود أن ال نزيد عليهم ملا بعد اجلر شيئا ومقدار الدية كان الزما بقوهلم 

  قبل اجلر ومل يرد بعده شيء 
اجلهة الثالثة بيت مال املسلمني فإنه مصب املواريث فإذا مل جند من عصبات النسب والوالء حمال أو فضل منهم 

ان اجلاين ذميا فإن مل يكن يف بيت املال شيء رجعنا إىل اجلاين وضربنا عليه هذا حكم ضربنا على بيت املال إال إذا ك
  اجلهات 

أما الصفات يشترط فيمن تضرب عليه التكليف والذكورة واملوافقة يف الدين واليسار وال تضرب على جمنون 
  وصيب وامرأة وإن كانت معتقة ألهنم ليسوا أهل النصرة بالسيف 

  ر وجهان ألنه حبكم عجز احلال يضاهي النساء ويف الزمن املوس
ونعين مبوافقة الدين أنه ال يتحمل مسلم عن كافر وال كافر عن مسلم وهل يتحمل اليهودي عن النصراين فعلى 

  قولني منشؤمها أن التوارث موجود والتناسل معدوم 
تضرب على املعاهدين فإن زادت وتضرب جناية الذمي على عاقلته الذميني دون أهل احلرب فإهنم كاملعدومني و

عهودهم على أجل الدية فإن بقي سنة أخذنا حصة تلكالسنة فإن مل جند أوجبنا على اجلاين دون بيت املال ألن بيت 
  املال ال يرثه ويرث املسلم نعم الذمي إذا مات فماله من اخلمس 

  رمحه اهللا يكلف املعتمل الكسب وأما اليسار فشرط وال تضرب على فقري وإن كان معتمال وقال أبو حنيفة 
مث على الغين نصف دينار وال يزاد عليه وهو أول درجة املواساة يف الزكاة وعلى املتوسط نصف ذلك وهو ربع 

  دينار 
ونعين بالغين من ملك عشرين دينارا عند آخر السنة اليت هي أصل الدية وليكن ذلك فاضال عن مسكنه وثيابه 

  يف الكفارات املرتبة وكل ما ال حيسب يف الغىن 
واملتوسط من جاوز حد الفقري وهو الذي ملك شيئا فاضال عن حاجته ناقصا عن عشرين دينار وليكن ذلك أكثر 

  من ربع دينار حىت ال يرده أخذه منه إىل حد الفقر 
  وإمنا يعترب اليسار آخر السنة فلو طرأ اليسار بعدها أو كان قبلها فال التفات إليه 

   يف كيفية الضرب على العاقلةالركن الثاين

  
  والنظر يف القدر والترتيب واألجل 

أما القدر فال يزاد على النصف والربع يف حق الغين واملتوسط ولكنه حصة سنة واحدة أو حصة للسنني الثالث فيه 
  وجهان 

ويف القدمي قول أنه  وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ما دون أرش املوضحة ال يعقل
  ال حيمل ما دون ثلث الدية وقول أنه ال حيمل إال بدل النفس ومها مهجوران 

  فإن كان أرش اجلناية نصف دينار والعاقلة مائة مثال ففيه وجهان 
  أحدمها أن القاضي يعني واحدا برأيه إذ توزيعه يؤدي إىل مطالبة كل واحد مبا ال يتمول 

  وعليهم حتصيل نصف دينار مشتركا بينهم والثاين أنه يوزع عليهم 



وإن كثر الواجب وقلت العاقلة بدأنا باإلخوة فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحد منهم النصف أو الربع ترقينا 
إىل بين اإلخوة مث إىل األعمام على الترتيب فإن فضل عن العصبات طالبنا املعتق فإن فضل عنه شيء مل يضرب على 

ية إذ ال والء هلم ويف موته يسلك بعصباته مسلك عصبات اجلاين فإن مل جند من جهة الوالء والقرابة عصباته يف جنا
أخذنا البقية آخر السنة من بيت املال ونفعل كذلك حبصة السنة الثانية وال يبعد أن يتحمل يف السنة الثانية من مل 

  يتحمل يف السنة األوىل لعذر صغر أو فقر
املال شيء ففي الرجوع إىل اجلاين وجهان ينبنيان على أن الوجوب يالقيه أم ال وقيل إنه ينبين  مث إن مل يكن يف بيت

على أنه إن ظهر يسار لبيت املال بعد املدة فهل يؤخذ منه وهذا البناء أوىل فإنا لو قلنا ال يتعلق ببيت املال وال يرجع 
اجلاين وذكر يف فطرة الزوجة املوسرة عند إعسار  إىل اجلاين كان ذلك تعطيال وقطع القاضي بأنه ال يضرب على

الزوج وجهني والفرق عسري والوجه التسوية يف الوجوب عند العجز عن التحمل كيف وقد قطع األصحاب 
  بالرجوع إىل اجلاين يف مسألتني 

  إحدامها الذمي إذا مل يكن له عاقلة 
ب اجلاين والفرق عسري وغاية املمكن توقع يسار بيت املال يف والثانية إذا أقر اجلاين باخلطأ وأنكر العاقلة واليته طول

حق املسلم الذي تثبت عليه اجلناية بالبينة خبالف ما إذا أنكر العاقلة فإن إقرارهم بعيد والذمي ال يتوقع له متحمل 
  إذ ال تتعلق جنايته ببيت املال 

  فرع

رجع على العاقلة وإن قلنا ال يالقيه استرد ما أداه وطالب  لو اعترف العاقلة بعد أداء اجلاين فإن قلنا الوجوب يالقيه
  اجملين عليه العاقلة 

أما األجل فمائة من اإلبل إذا وجبت يف النفس مضروبة يف ثالث سنني وفاقا يؤخذ يف آخر كل سنة ثلثها فمنهم من 
او نقص يف عبد خسيس أو غرة قال علته أنه بدل النفس حىت زاد عليه يف عبد قيمته مائتان من اإلبل وقلنا حتمل 

جنني فتضرب أيضا يف ثالث سنني ومنهم من قال علته القدر فقيمة العبد إذا كان مائتني من اإلبلتضرب يف ثالث 
  سنني 

ودية اليهودي والنصراين يف سنة واحدة ودية املرأة يف سنتني ودية اجملوسي وغرة اجلنني يف سنة واحدة ألن السنة ال 
  تتجزأ 

  فروع

  
ول لو قتل واحد ثالثة واجتمع على عاقلته ثالمثائة من اإلبل فمنهم من قال إن نظرنا إىل القدر فتضرب هنا يف األ

تسع سنني وإن نظرنا إىل النفس فوجهان إذ ال يبعد أن تزيد النفوس املتعددة على نفس واحدة ومنهم من عكس 
در فوجهان ووجه اإلقتصار أن كل دية متميزة عن وقال إن نظرنا إىل النفس ففي ثالث سنني وإن نظرنا إىل الق

  غريها وآجال الديون املختلفة تتساوى وال تتعاقب 
  فإن ضربنا يف تسع سنني فإذا متت السنة األوىل أخذ ثلث دية واحدة ووزع على أولياء القتلى وكذا آخر كل سنة 

إىل ويل القتيل األول فإذا مث حول الثاين مث فإن اختلف ابتداء التواريخ فإذا مت حول األول أخذ ثلث الدية وسلم 



  حول الثالث فكذلك يفعل فيتم ثلث دية واحدة يف ثالثة أوقات وهكذا نفعل يف تسع سنني 
الثاين ثالثة قتلوا واحدا فالصحيح أن الدية تضرب على العواقل على كل عاقلة ثلثها ويؤدى ذلك الثلث يف ثالث 

  ستحق واحد وقيل تضرب يف سنة نظرا إىل املستحق عليه سنني وكأهنم عاقلة واحدة ألن امل
الثالث دية إحدى يدي املسلم تضرب يف سنتني إذ مل يكمل القدر وال هو بدل النفس ودية اليدين كدية النفس من 

  كل إنسان ودية يدي املرأة كنفسها ولو قطع يدي رجل ورجليه فوجهان
ر ومن نظر إىل النفس شبه هذا بنفسني وقد ذكرنا فيه وجهني أحدمها أنه تضرب يف ست سنني وهو نظر إىل القد

  ويف األطراف وجه أن بدهلا كيفما كان تضرب يف سنة واحدة وهو بعيد 
الرابع من مات يف أثناء السنة أو أعسر يف آخر السنة فكأنه مل يكن وال يلزمه شيء من حصة تلك السنة تشبيها له 

  بتلف نصاب الزكاة يف أثناء احلول 
  الذمي إذا مات يف أثناء احلول ففي حصته من اجلزية وجهان ألن فيه مشابه األجرة و

  اخلامس غيبة بعض العصبات يف آخر احلول هل يكون كعدمهم فيه قوالن 
أحدمها نعم إذ يعسر حتصيلها منهم فتضرب على الباقني وعلى هذا تعترب غيبة ال ميكن حتصيل املال باملكاتبة إىل 

  سنة  القاضي يف مدة
  والثاين أنه تضرب عليه وحتصل على حسب اإلمكان وهو القياس 

السادس أول احلول حيسب من وقت الرفع إىل القاضي سواء شعر به العاقلة أو مل تشعر ومل حيسب من وقت اجلناية 
  ألن هذه مدة تناط باإلجتهاد 

 حيسب من وقت اجلناية بل من وقت ولو رفعت جناية إىل القاضي مث تولد سراية بعد الرفع فأرش السراية وال
  السراية

السابع إذا جىن العبد فأرشه يتعلق برقبته وال يتعلق بسيده وال بعاقلته وهل يتعلق بذمته حىت يطالب بعد العتق فيه 
  قوالن واألقيس أن يتعلق به 

  مث هل يصح ضمانه فيه وجهان منشؤمها ضعف هذا التعلق 
التعلق برقبته أن يباع ويصرف مثنه إىل اجلناية فلو منع السيد واختار الفداء  واألصح صحته كما يف املعسر ومعىن

  فله ذلك ويف الواجب عليه قوالن 
  أحدمها أقل األمرين من األرش أو قيمة العبد ألنه مل مينع إال من العبد 

  والثاين يلزمه كمال األرش ألن اجملين عليه رمبا يقول رمبا أجد زبونا يشتري بالزيادة 
فعلى هذا لو قتله السيد أو أعتقه اقتصر منه على القيمة يف أحد الوجهني كما لو قتله األجنيب إذ فات الطمع يف 

  الزبون وقيل يلزمه كمال األرش كما إذا أمسكه 
وإن جنت املستولدة فالسيد ميانع باالستيالد السابق فعليه أقل األمرين إذ ال طمع يف زبون يشتري وقيل بطرد 

   القولني
فلو جنت املستولدة مرارا ومل يتخلل الفداء فهي كجناية واحدة فتجمع ويلزم السيد أقل األمرين وإن ختلل الفداء 

فهذا يف القن يقتضي فداء جديدا ألنه مانع مبنع جديد ويف املستولدة قوالن ألن املنع متحد فإن قلنا ال يتكرر الفداء 
يستبعد هذا كما لو حفر بئرا فتردى فيه إنسان فصرفت تركته إىل فيسترد ما سلم إىل األول ويوزععليهما وال 

  ضمانه فتردى فيه إنسان آخر فإنه يسترد ويوزع 



  فرع لو قال السيد اخترت فداء العبد فهل يلزمه أم يبقى على حريته فيه وجهان 
األصح أنه يبقى على خريته ولو وطىء اجلارية اجلانية هل يكون اختيار للفداء كالوطء يف زمان اخليار فيه وجهان و

  ما مل يرد الفداء وأن الوطأ ال يكون اختيارا 

  القسم الرابع من الكتاب يف دية اجلنني

  
وقد قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالوا كيف نفدي من ال شرب وال أكل 

  وال صاح وال استهل ومثل ذلك يطل فقال عليه السالم 
  سجعا كسجع اجلاهلية وقضى بالغرة أ

  والنظر فيه يف ثالثة أطراف املوجب واملوجب فيه والواجب 
الطرف األول يف موجب الغرة وهي جناية توجب انفصال اجلنني ميتا فإن انفصل حيا مث مات من أثر اجلناية وجب 

أشهر وال تدوم تلك احلياة أو بعده  دية كاملة سواء كانت احلياة مستقرة أو كان حركة املذبوح سواء كان قبل ستة
ألن احلياة صارت مستيقنة بل نزيد فنقول من حز رقبة مثل هذا اجلنني وهو يف حركة املذبوحني أو أجهض لدون 
ستة أشهر فعليه القصاص إال إذا كان ذلك من أثر جناية سابقة وهو كفرقنا بني املريض املشرف على اهلالك وبني 

  ك جبناية قتل من أشرف على اهلال
ومهما صار إىل حركة املذبوحني جبناية فحز غري اجلاين رقبته فالدية على اجلاين وقاالملزين رمحه اهللا ال تتم الدية يف 

  جنني انفصل قبل ستة أشهر وال جيب فيه القصاص ألنه منع للحياة ال قطع هلا فإن هذه احلياة ال يتوهم استقرارها 
 فال غرة إذ ال تتيقن حياة اجلنني وال وجوده ولو انفصل ميتا وهي حية أو ميتة ولو ماتت األم ومل ينفصل اجلنني

  وجب الغرة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حيال موته على موت األم وعندنا حيال كالمها على اجلناية 
الغرة مث اختلفوا يف أن املعترب انكشاف اجلنني أو انفصاله حىت لو خرج رأسه وماتت األم كذلك ففي وجوب 

  وجهان 
  أحدمها جتب إذ حتقق وجوده باإلنكشاف 

  والثاين ال إذ مل ينفصل 
  وكذا لو قدت املرأة بنصفني وشاهدنا اجلنني يف بطنها فهو على هذين الوجهني 

وعلى هذا لو خرج رأسه وصاح فحزت رقبته ففي وجوب القصاص وجهان بناء على أن هذا اإلنفصال هل يعتد 
دة وماتت ومل تلق شيئا آخر وجبت الغرة إذ تيقنا وجود اجلنني بانفصال العضو ولو ألقت به ولو ألقت يدا واح

رأسني أو أربعة أيد مل نزد على غرة واحدة الحتمال أن يكون اجلنني واحدا ولو ألقت بدنني فغرتان وقد أخرب 
ولو ألقت يدا مث ألقتجنينا ميتا سليم الشافعي رضي اهللا عنه بامرأة هلا رأسان فنكحها مبائة دينار ونظر إليها وطلقها 

  اليدين مل نزد على غرة الحتمال اهنا كانت زائدة فسقطت وامنحى أثرها 
ولو انفصل جنني حيا ساقط اليدين وجبت دية تامة وإن كان صحيح اليدين وألقت معه يدا وجبت حكومة لتلك 

اجلناية أو اإلجهاض فالقول قوله وال يثبت اإلجهاض  اليد فإن قيل فلو تنازع املرأة واجلاين قلنا إن تنازعا يف أصل
إال بشهادة القوابل وإن اعترف هبا ولكن قال مل يكن اإلجهاض باجلناية فإن كانت متأملة ذات فرش إىل اإلجهاض 

  فالقول قوهلا وإال فهو نزاع يف سراية اجلراحة 



ل الدية وقال اجلاين بل انفصل ميتا فعلي غرة ولو سلم مجيع ذلك ولكن قالت املرأة انفصل حيا مث مات فعليك كما
  فالقول قوله وعليها إثبات احلياة وتثبت بشهادة النسوة وإن مل تدم احلياة ألن شهادة الرجال ال متكن 

ولو سلم اإلنفصال حيا باجلناية ولكن قال مات بسبب آخر أو مات بالطلق فإن مل يكن على اجلنني أثر احلياة القو 
  سبب ظاهر وإن كان عليه أثر احلياة فالقول قوهلا  قوله إذ الطلق

الطرف الثاين يف املوجب فيه وهو اجلنني ونعين به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو يف طرف من األطراف على 
  وجه تدركه القوابل وإن مل يدركه غريهن 

  فإن أسقط قبل التخطيط مضغة أو علقة مل يلزمه به شيء على األصح 
  صل اجلننيهذا يف أ

  أما صفته فإن كان حرا مسلما ففيه غرة إذ فيه ورد اخلرب وإن كان كافرا فثالثة أوجه 
  أحدها أنه ال جيب شيء إذ يف إجيابه تسوية بينه وبني املسلم والتجزئة غري ممكن ألن قيمة الغرة غري مقدرة 

يقولون ولتكن قيمة الغرة ما تساوي مخسا  والثاين أنه جيب ثلث الغرة ويف اجلنني اجملوسي ثلث مخس الغرة وهؤالء
  من اإلبل أو مخسني دينار 

  والثالث أنه جتب الغرة وال نبايل بالتسوية

  فرعان على قولنا بالتفاوت

  
  أحدمها املتولد من نصراين أو جموسي فيه ثالثة أوجه 

  أحدها أنا نأخذ بأخف الديتني 
  واآلخر أنا نأخذ باألغلظ 

  ب األب والثالث أنا نعترب جان
الفرع الثاين أن املرعي حالة اإلنفصال يف املقدار فلو جىن على ذمية فأسلمت وأجهضت فالواجب غرة كاملة 

وكذلك يف طرآن العتق ولو جىن على بطن حربية فأسلمت وأجهضت ففي أصل ضمان اجلنني وجهان يضاهي 
  ية إىل اجلنني باالنفصال الوجهني فيما إذا رمى إىل حريب فأسلم قبل اإلصابة وكأن وصول اجلنا

أما اجلنني الرقيق فال يكون إال يف بطن الرقيقة وفيه إذا سقط ميتا باجلناية عشر قيمة األم فإن بدل الغرة مخس من 
  اإلبل وهي عشر اخلمسني اليت هي دية األم وجراح الرقيق من قيمته كجراح احلر من ديته 

و أسقط حيا مث مات رمبا مل يلزم إال دينار وهو قيمته وإذا سقط ميتا وهذا قد يفضي إىل تفضيل امليت على احلي إذ ل
فعشر قيمة األم ورمبا كان مائة لكن سلك يف هذا االعتبار به مسلك األعضاء فال يقاس حبال اإلستقالل ومع هذا 

  قاقها فالواجب مثل عشر قيمة األم ال عشر قيمة األم ولذلك يصرف إىل ورثة اجلنني وال ختتص األم باستح
مث إمنا يرعى قيمة األم عند اجلناية ألنه أغلظ األحوال كما إذا جىن على عبد فمات بالسراية إذ يلزم أقصى القيم 

  من وقت اجلناية إىل املوت وقال املزين رمحه اهللا يعترب وقت اإلنفصال كما يف حريته وإسالمه

  فرعان



  
  طراف فوجهان األول إذا انفصل جنني الرقيق سليما واألم مقطوعة األ

أحدمها انا نوجب عشر قيمة األم سليمة األطراف ونكسوها صفة السالمة تقديرا كما نكسوها احلرية واإلسالم إذا 
  كان اجلنني حرا مسلما 

والثاين أن السالمة ال تقدر ألنه أمر خلقي وألن سالمة أطراف اجلنني ال يوثق هبا خبالف احلرية واإلسالم فلو كان 
  األطراف فتقدير نقصان األم أبعد إذ رمبا نقص اجلنني باجلناية  اجلنني ناقص

الثاين خلف رجل زوجه حامال وأخا ألب وعبدا قيمته عشرون دينارا فجىن العبد على بطنها فأجهضت وتعلق 
كها برقبته غرة قيمتها ستون دينار فاملرأة تستحق من الغرة ثلثا وهو عشرون فقد ضاع منه الربع إذ ربع اجلاين مل

وال يستحق املالك على ملك نفسه شيئا وثالثة أرباع حقها وهو مخسة عشر تتعلق بنصيب األخ ونصيبه يساوى 
مخسة عشر فإن له ثالثة أرباع العبد وأما األخ استحق ثلثي الغرة وهي أربعون وضاع ثالثة أرباعه ألن ثالثة أرباع 

صيبها ربع العبد وهو مخسة فإذا سلم العبد ضاع اخلمسة اجلاين ملكه فيبقى سدس الغرة متعلقة بنصيب املرأة ون
الفاضلة وعلى هذا تقاس جناية العبد املشترك على املال املشترك بني سيديه إذا كان بني احلصتني تفاوت إما يف 

  العبد واملال أو يف أحدمها 
  الطرف الثالث يف صفة الغرة ويرعى فيه ثالثة أمور

  الرد يف البيع وال تراعي خصال الضحايا والكفارة ألن هذا جرب مال  األول السالمة من كل عيب يثبت
الثاين السن وال يقبل ما دون سبع أو مثان النه كل على آخذه ويف جهة الكرب ال يؤخذ ما جاوز العشرين يف اجلارية 

نع يف جهة الكرب هو وجاوز اخلمسة عشر يف الغالم ألنه ال يعد من اخليار الغر والواجب غرة عبد أو أمة وقيل املا
  اهلرم املضعف للمنة 

  الثالث نفاسة القيمة وفيه وجهان 
  أحدمها ال يعترب بل السليم من هذا السن يقبل وإن كان قيمته دينارا 

والثاين ال يقبل إال ما تعدل قيمته مخسا من اإلبل أو مخسني دينار فإن اخلمس من اإلبل يرجع إليه عند عدم الغرة 
  ل عن البدل وألنه لو مل يتقدر لعسر الفرق بني املسلم والكافر كما سبق وال ينقص املبد

  فإن قيل فلو فقدت الغرة قلنا يف بدهلا قوالن 
اجلديد أنه مخس من اإلبل وال ميكن أن يعرف هذا إال بالتوقيف ولعله ورد إذ هو مأخذ ومعتمد الفريقني يف النسبة 

  و كإبل الدية يف اجلنني الرقيق فإن فقدت اإلبل أيضا فه
والقول القدمي أن بدل الغرة قيمتها فإن قيل فالغرة ملن وعلى من قلنا لوارث اجلنني وهو األم والعصبة وعلى عاقلة 

اجلاين وال ميكن أن تكون على اجلاين ألن العمد غري متصور فيه إذ ال يتيقن جناية حبال فإن كان عدد العاقلة ال يفي 
الغرة ال قيمة نصف الغرة وبينهما فرق إذ الغرة رمبا تسوى ألفا والنصف يؤخذ  إال بالنصف فعليهم نصف قيمة

  بأربعمائة فالواجب مخسمائة كاملة وهو نصف الكل

  فرع

  إذا بقي على األم شني وجراحة ضم إىل الغرة حكومة هلا فإن مل يكن إال األمل اندرج حتت الغرة 
  تل فلنذكر املوجب الثالث وهي الكفارةهذا متام النظر يف الدية والقصاص من موجبات الق



  كتاب كفارة القتل
  

وهي حترير رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصوم شهرين وال مدخل للطعام فيه وال يقاس على كفارة الظهار ألن اآلية 
فصلت األمرين جيمعا وفرق بينهما ال كالرقبة يف الظهار فإهنا اطلقت فجاز أن يقاس على النص يف القتل وحكى 

  ب التقريب وجها يف القتل أن اإلطعام يثبت فيه قياسا على الظهار صاح
مث على املذهب لو مات قبل الصوم فيخرج عن كل يوم مد ال بطريق كون اإلطعام بدال لكن كما خيرج عن صوم 

  رمضان 
  هذا صفة الواجب فأما املوجب فأركانه ثالثة القتل والقاتل والقتيل 

اح فتجب بالسبب واملباشرة وحفر البئر واخلطأ والعمد وال جتب يف قتل الصائل أما القتل فهو كل قتل غري مب
  والباغي ومن عليه القصاص والرجم ألنه مباح واخلطأ ليس مبباح وإن مل يكن حمرما أيضا 

  وأما القاتل فشرطه أن يكون ملتزما حيا فال جتب على احلريب وجتب على الذمي والصيب واجملنون 
  يف هنار رمضان فال كفارة إذ ال عدوان والعدوان ليس بشرط يف القتل ولو جامع الصيب 

  ويف كفارات اإلحرام وجهان ألهنا نتيجة عبادة بدنية وقد صحت منه العبادة
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  البدنية ويف صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان ألهنا عبادة بدنية ولكن لزم يف الصيب 
وأما احلي فاحترزنا به عمن حفر بئرا فتردى فيها بعد موته إنسان ففي وجوب الكفارة يف تركته وجهان ووجه 

إلسقاط أن الكفارة عبادة بدنية فال ينشأ وجوهبا بعد املوت وعليه ينبين اخلالف يف أن من قتل نفسه هل خترج ا
كفارته من تركته ولغلبة شائبة العبادة قضينا بأن مجاعة إذا اشتركوا يف قتل واحد فعلى كل واحد كفارة كاملة وفيه 

  وجه أهنا تتجزأ كما يف جزاء الصيد 
طه أن يكون آدميا معصوما واجلنني آدمي وخرج منه األطراف والبهائم ودخل حتت املعصوم الذمي أما القتيل فشر

  واملعاهد والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة 
  وخرج منه احلريب والنساء والذراري من الكفار إذ ال عاصم واالمتناع من قتلهم ملصلحة املال 

تل نعم الدية قد تسقط قطعا مهما رمى إىل الكفار ومل يعلم أن فيهم مسلما ودخل حتته املسلم يف دار احلرب كيفما ق
فأصاب مسلما ولو علم أن فيهم مسلما وقصد الكافر فأصاب املسلم وجبت الدية قطعا ولو قصد شخصا معينا 

ما إذا علم ظنه كافرا وكان قد أسلم قبله وبقي على زي الكفار ففي الدية قوالن وطرد الشيخ أبو حممد القولني في
  أن فيهم مسلما ولكن مال السهم إىل غري من قصد 

  هذا متام النظر يف موجبات القتل فلنخص يف احلجج املثبتة له كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه
  كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه

  
  فهذه ثالثة أمور 

  األول الدعوى وهلا مخسة شروط 
شخص معني فلو قال قتل أيب مل تسمع ولو قال قتل هؤالء مجيعا وتصور اجتماعهم على األول أن تكون متعلقة ب

  القتل قبل ولو قال أحد هؤالء العشرة وال أعرف عينه فوجهان 
  أحدمها ال تسمع لإلهبام 

كل والثاين تسمع للحاجة وال ضرر على املدعى عليه بل كل واحد يقدر على ميينصادقة لكنهم لو نكلوا بامجعهم أش
  اليمني املردودة على الدعوى املبهمة 

والوجهان جيريان يف دعوى الغصب واإلتالف والسرقة وال جيري يف اإلقرار والبيع إذا قال نسيت ألنه مقصر وقيل 
  جيري يف املعامالت وقيل ال جيري إال يف الدم 

إن أمجل دعواه استفصل القاضي الثاين أن تكون الدعوال مفصلة يف كون القتل عمدا أو خطأ انفرادا أو شركة ف
  وقيل يعرض عنه ألن االستفصال تلقني وهو ضعيف 

  فرع

لو قال قتل هذا أيب مع مجاعة ومل يذكر عددهم فإن كان مطلوبه املال مل تصح الدعوى ألن حصة املدعى عليه إمنا 
  ته تبني حبصة الشركاء وإن كان مطلوبه الدم وقلنا يوجب العمد القود احملض فالظاهر صح



  وإن قلنا أحدمها ال بعينه فوجهان 
الثالث أن يكون املدعي مكلفا ملتزما حاله الدعوى وكونه صبيا أو جمنونا أو جنينا حالة القتل ال يضره إذ يعرف 

  ذلك بالتسامع 
ه الرابع أن يكون املدعى عليه مكلفا فال دعوى على صيب وال جمنون وتصح الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقرار
كالقصاص وبإقراره بإتالف املال قوالنفإن رددناه مسعنا الدعوى لينكر فيقيم البينة وهل تعرض اليمني إذا أنكر إن 
قلنا إن اليمني املردودة كالبينة تعرض عليه رجاء النكول وإن قلنا كاإلقرار فال فائدة يف نكوله ولكن هل تعرض 

  ه وجهان األصح أنه تعرض اليمني فعساه حيلف فتنقطع اخلصومة يف احلال في
اخلامس أن تنفك الدعوى عما يكذهبا فلو ادعى على شخص أنه منفرد بقتل أيب مث ادعى على غريه بأنه شريك مل 
تسمع الثانية ألن األوىل تكذبه فإن أقر الثاين وقال املدعي كذبت يف األوىل أو أخطأت فالصحيح أن له مؤاخذته 

  ا ألن الغلط ممكن واحلق ال يعدومه
ولو ادعى العمد واستفسر فذكر ما ليس بعمد ففي بطالن دعواه ألصل القتل وجهان األظهر أنه ال تبطل ألن 

  الكذب يف التفصيل ليس من ضروره الكذب يف األصل 
ولو قال ظلمته فيما أخذت فنستفصله فإن قال كنت كاذبا يف دعواي استرد املال وإن قال اخذت بالقسامة وأنا 

  د إذ ال يعترب يف األحكام رأي اخلصمني بل رأي احلاكم حنفي ال يستر

  النظر الثاين يف القسامة

  
  والنظر يف أربعة أركان 

األول بيان مظنته وهو قتل احلر يف حمل اللوث فال قسامة يف األموال واألطراف ألن البداية باملدعي وتعديد اليمني 
الطرف واملال ويف قتل العبد قوالن لتردده بني الدم واملال  مخسني خارج عن القياس ثبت حلرمة الدم فال يقاس عليه

  وإذا جرح مسلما فارتد ومات وقلنا الواجب بعض الدية جرت القسامة فيه ألنه بعض بدل الدم 
  وأما اللوث فنعين به عالمة تغلب على الظن صدق املدعي وهو نوعان قرينة حال وإخبار 

بينه وبينهم عداوة أو دخل عليهم ضيفا فوجد قتيال أو تفرق مجاعة  أما احلال فهو أن يصادف قتيال يف حملة
حمصورون عن قتيل أو تفرق صفان متقاتالن عن قتيل يف صف اخلصم أو وجد قتيل يف الصحراء وعلى رأسه رجل 
محه ومعه سكني متضمخ بالدم فهذا وأمثاله هو اللوث وقول اجملروح قتلين فالن ليس بلوث ألنه مدع خالفا ملالك ر

  اهللا 
وأما اإلخبار فشهادة عدل واحد تقبل شهادته لوث وكذا من تقبل روايته على األقيس وقيل ال بد يف النسوان 

  والعبيد من عدد
وأما العدد من الصبية والفسقة ففيهم خالف ألنه حيصل بقوهلم ظن لكن الشرع ال يلتفت إليه فيضاهي من أوجه 

  قرينة عدالة املدعي يف صدق هلجته 
  أما مسقطات اللوث فخمسة و

األول أن يتعذر إظهاره عند القاضي فال فائدة فيما ينفرد املدعي بدعواه نعم لو ظهر عند القاضي لوث على مجع 
فللمدعي أن يعني شخصا منهم إذ يعسر إثبات اللوث يف املعني ولو كان اللوث يف قتيل خيرب متعلقا جبميع اليهود 



  ولست أعرفه مل متكنه القسامة  نعم لو قال القاتل واحد منهم
فإن حلفوا إال واحدا كان نكوله لوثا فيجوز له أن حيلف على تعيينه فلو نكل مجيعهم وأراد أن يعني واحدا وزعم 

  أنه ظهر له اآلن لوث معني ففي متكينه منه وجهان وجه املنع أنه سبق االعتراف منه يف اجلهل 
ن كونه خطأ أو عمدا ففي القسامة على أصل القتل وجهان وجه املنع أن الثاين إذا ثبت اللوث يف أصل القتل دو

  القتل املطلق ال موجب له فإن العاقلة ال يلزمها شيء ما مل يكن خطأ واجلاين ال يلزمه ما مل يكن عمدا 
  للوث الثالث أن يدعي املدعى عليه كونه غائبا عن البلد عند القتل فالقول قوله مع ميينه وتسقط ميينه أثر ا

فإن تعارضت بينتان يف حضوره وغيبته تساقطتا إال إذا تعرض بينة الغيبة لعدم احلضور فقط فيكون ذلك شهادة 
  النفي خبالف ما إذا ذكر مكانه الذي غاب إليه 

  ولو كان وقت القتل حمبوسا أو مريضا مدنفا ومل ميكن كونه قاتال إال على بعد ففيسقوط اللوث به وجهان 
  القسامة فأقام بينة على الغيبة نقض احلكم ألن القسامة ضعيفة ومهما حكم ب

الرابع لو شهد شاهد بأن فالنا قتل أحد هذين القتيلني مل يكن لوثا ولو قال قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلني فهو 
  لوث هكذا قاله القاضي مفرقا بني إهبام القاتل وإهبام القتيل 

  والفرق أوضح ألن تعيني القاتل غري عسري دون تعيني القتيل وقيل بإسقاط اللوث يف املسألتني 
  اخلامس تكاذب الورثة فلو ادعى أحد اإلثنني يف حمل اللوث فكذبه اآلخر فيه قوالن 
  اختيار املزين رمحه اهللا أن اللوث ال يبطل ألن للورثة أغراضا يف التكذيب والتصديق 

  لظن والثاين أنه يبطل ألن اللوث ضعيف وهذا يضعف ا
فإن قلنا يبطل فلو قال أحدمها قتل أبانا زيد ورجل آخر ال نعرفه وقال اآلخر قتله عمرو ورجل آخر ال نعرفه فال 

  تكاذب فلعل من ال يعرفه هو الذي ادعاه أخوه إال أن يصرح بنفي ما ادعاه 
بالربع وكذا مدعي مث مدعي زيد اعترف بان الواجب على زيد نصف الدية وحصته منها الربع فال يطالب إال 

  عمرو
وليس من مبطالت اللوث عندنا أن ال يكون على القتيل أثر خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن القتل بالتخنيق ممكن 

  حبيث ال يظهر أثره 
  الركن الثاين يف كيفية القسامة 

مني كما يف سائر األميان وهو أن حيلف املدعي مخسني ميينا متوالية بعد التحذير والتغليظ وتفصيل الدعوى يف الي
  وهل يشترط أن تكون يف جملس واحد فيه وجهان منشؤمها أن للمواالة وقعا يف النفس فيحتمل أن تكون واجبا 

  فإن قلنا واجب فإذا جن مث أفاق بىن ألنه معذور 
يبين  ولو عزل القاضي استأنف عند قاض آخر ولو مات يف أثنائه فالوارث ال يبين بل يستأنف وقال اخلضري

  الوارث 
ويف جواز القسامة يف غيبة املدعى عليه وجهان وجه املنع أن اللوث إمنا يظهر إذا سلم عن قدح اخلصم فيضعف يف 

  غيبته 
  هذا إذا كان الوارث واحدا فإن كانوا مجعا فنوزع عليهم اخلمسني أو حيلف كل واحد مخسني فعلى قولني 

  احد أحدمها أنه يوزع ألن مجلتهم يف حكم شخص و
والثاين ال ألن قدر حق كل واحد ال يثبت بيمني املدعي إال خبمسني إذ ال خالف أنه لو نكل واحد وجب على 



  اآلخر أن حيلف متام اخلمسني فكيف يستحق بيمني غريهوإن قلنا بالتوزيع فلننبه على ثالثة أمور 
فغيبتهم كنكوهلم فيحلف احلاضر مخسني األول أهنم لو كانوا ثالثة والواحد حاضر واآلخران صغريان أو غائبان 

ويأخذ ثلث الدية فإذا حضر اآلخر حلف نصف األميان وأخذ ثلث نفسه والثالث حيلف ثلث األميان ويأخذ حصة 
  نفسه 

الثاين أن التوزيع باملرياث فمن يستحق الثمن أو السدس حلف بقدره فإن انكسر كمل املنكسر فإن كانوا ستني 
  ينا وال ميني على إخوة األب يف مسائل املعادة حلفوا ستني كل واحد مي

الثالث لو كان يف الورثة خنثى حلف كل واحد أكثر ما يتوهم أن يكون نصيبه ويعطى أقل ما يتوهم أخذا باألحوط 
  يف اجلانبني 

  فلو خلف ولدا خنثى وأخا ألب حلف اخلنثى مخسني الحتمال أنه مستغرق وأخذ نصف الدية الحتمال أنه أنثى 
فإذا أراد األخ أن حيلف فيحلف مخسا وعشرين وفائدته أن ينتزع النصف من يدي اجلاين ويوقف بينه وبني اخلنثى 

  فإن بانت أنوثته سلم إىل األخ بيمينه السابق وإن بانت الذكورة سلم إىل اخلنثى باليمني السابقة 
وأخذ ثلث الدية الحتمال أنه أنثى وحلفت  ولو خلف ولدا خنثى وبنتا حلف اخلنثى ثلثي األميان الحتمال أنه ذكر

البنت نصف األميان الحتمال أن اخلنثى أنثى ومل يعتد من أمياهنا إال بالنصف مث تأخذ ثلث الدية والثلث الباقي 
متروك يف يد املدعى عليه موقوف بينهما وبني بيت املال وليس لبيت املال نائب حىت حيلف عنه فنعود إىل القياس 

  دعى عليه فيتصديق امل
هذا كله يف ميني املدعي فأما سائر األميان يف الدم فكيمني املدعى عليه واليمني مع الشاهد ففي تعدده مخسني قوالن 
منشؤمها أن علة العدد امليل عن القياس بتصديق املدعي أو حرمة الدم والقوالن جاريان يف األطراف مع القطع بأن 

 تتعدد فلو بلغ األرش مبلغ الدية فقوالن وإن قلنا تتعد فلو نقص ففي التوزيع القسامة غري جارية فيها فإن قلنا ال
  قوالن 

  فرعان

  
أحدمها لو شهد واحد على اللوث وقلنا يتحد اليمني مع الشاهد فإن استعملنا الشهادة يف القتل وجاء بصيغة 

  معه مخسني ميينا  الشهادة حلف معه ميينا واحدة وإن جاء بصيغة اإلخبار أو شهد على اللوث حلف
  الثاين إذا ادعى على اثنني أهنما قتال ففي توزيع اخلمسني على قول التعدد من القولني ما يف التوزيع على الوارثني 

  الركن الثالث يف حكم القسامة وفيه قوالن 
  القدمي أنه يناط به القصاص كما يناط به حد املرأة بلعان الزوج 

لدية ألن سفك الدم بقول املدعي بعيد وأما املرأة فإهنا تقدر على دفع لعانه بلعاهنامث إن واجلديد أنه ال يناط به إال ا
حلف على القتل خطأ طالب العاقلة وإن حلف على العمد طالب اجلاين وإن نكل عن القسامة ومات مل يكن لوارثه 

  أن حيلف 
دعى عليه فأراد املدعي أن حيلف اليمني وال يسقط حقه عن حتليف املدعى عليه لنكوله عن القسامة فإن نكل امل

  املردودة ففيه قوالن 
أحدمها املنع ألنه نكل مرة والثاين ال ألنه نكول عن القسامة وهذه ميني أخرى وكذا إذا أراد أن حيلف مع الشاهد 



  بعد النكول عن اليمني املردودة أو القسامة 
جوع إىل اليمني النه تعلق به حق املدعي أما نكول املدعي ومنشؤه أن املدعي عليه بعد أن صرح بالنكول ليس له الر

عن اليمني املردودة يف احلال ال متنعه من الرجوع إليه فإنه حقه فال يسقط بالتأخري وميني القسامة من حيث إنه يتعلق 
  هبا حق املدعى عليه يف انقالب التصديق إليه يشبه ميني املدعى عليه 

  ن القسامة وهو كل من يستحق بدل الدم وفيه أربعة فروع الركن الرابع فيمن حيلف أميا
األول إذا قتل عبد املكاتب وأجرينا القسامة يف العبد حلف املكاتب ألنه املستحق فإن عجز عن النجوم قبل النكول 

  حلف السيد إذ صار مستحقا فإن عجز بعد النكول مل حيلف السيد كما ال حيلف الوارث بعد نكول املوروث 
 لو قتل عبده فأوصى بقيمته ملستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانتالقيمة للمستولدة ألن هلم حظا يف الثاين

  تنفيذ وصية مورثهم 
ولو أوصى بعني لغريه فادعاه مستحق ففي حلف الوارث لتنفيذ الوصية تردد ووجه الفرق أن املستولدة مدعية 

  ن صاحبة حق عند القتل فكان الوارث أوىل به وتصديقها بالقسامة على خالف القياس ومل تك
ومهما حلف الورثة سلمت القيمة ألم الولد فإن نكلوا ففي قسامة املستولدة قوالن وكذا يف الغرماء إذا أرادوا أن 

حيلفوا أميان القسامة عند نكول الوارث لتقضي من الدية ديوهنم ووجه املنع أن القسامة إلثبات القتل ممن يديل 
  حلق عند القتل وهؤالء جتدد حقهم بعد القتل بسبب ا

وإن قلنا ال حيلفون أو نكلوا فللوارث وهلم طلب ميني املدعي أما الوارث فلغرض التنفيذ وأما هم فلغرض 
  اإلستحقاق 

الثالث إذا قطع يد العبد فعتق ومات فعلى اجلاين كل الدية فإن كانت الدية مثل نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة 
نه مستحق اجلميع وإن فرعنا على أنه ال قسامة يف بدل الرقيق فها هنا وجهان ألنه دية حر باإلعتبار اآلخر ولكن أل

  صرف إليه ألنه جناية على الرقيق 
  مث إن كان الواجب فاضال عن أرش اليد فيصرف الفاضل إىل الورثة ويتصدى النظر يف توزيع اليمني أو تكميلها 

يل مث أقسم فإن قلنا ال ملك للمرتد بطل ميينه وإن قلنا له امللك صح وثبت الدية وإن قلنا موقوف الرابع إذا ارتد الو
فالنص أنه يصح ويصرف إىل بيت املال فيئا إن قتل املرتدوفيه إشكال إذ بان أنه مل يكن مستحقا فكيف يثبت حبلفه 

م من علل بأنه على اجلملة سبب استحقاق فمنهم من قال فرع الشافعي رضي اهللا عنه على قول بقاء امللك ومنه
  الدية النه كان مسلما حال القتل فال يكون ميينه كيمني األجنيب 

  النظر الثالث من الكتاب يف إثبات الدم بالشهادة

  
  وهلا شروط 

األول الذكورة فال يثبت القصاص برجل وامرأتني ويثبت القتل املوجب للمال برجل وامرأتني فإن كان موجبا 
ود عند الشهادة مث رجع إىل املال مل يستوف املال بتلك الشهادة ألهنا كانت باطلة يف احلال ولو أنشئت الشهادة للق

  بعد العفو على مال فوجهان وجه املنع أن أصل القتل كان موجبا للقصاص 
بت اإليضاح فرع نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه لو شهد رجل وامرأتان على هامشة مسبوقة بإيضاح فكما ال يث

املوجب للقصاص ال يثبت اهلشم يف حق األرش ونص على أنه لو شهدوا على أنه رمى عمدا إىل زيد فمرق السهم 



وأصاب غريه خطأ أن اخلطأ يثبت فقيل قوالن بالنقل والتخريج ومنشؤمها أن الشهادة واحدة وقد سقط بعضها 
  تل زيد واهلشم ال ينفصل عن اإليضاح فهل يسقط الباقي ومنهم من فرق ألن قتل عمرو منفصل عن ق

وال خالف على أنه لو ادعى قتل عمرو خطأ فشهدوا وذكروا هذه الكيفية وهو مروق السهم من زيد مل يقدح يف 
  الشهادة ألن زيدا ليس مقصودا بالشهادة وكذلك إذا قالوا نشهد أنه أوضح مث عاد بعد ذلك وهشم 

  التفريع

  كر يف إثبات قصاص املوضحة وأرشها على سبيل التبعية خالف وهو بعيدإذا أثبتنا أرش اهلامشة فقد ذ
الشرط الثاين أن تكون صيغة الشهادة صرحية فلو قال أشهد أنه جرح وأهنر الدم ومات اجملروح مل يقبل ما مل يقل 

ذكر القتل وذكر قتله إذ رمبا ميوت بسبب آخر واملوت عقيب اجلراحة يعرف أنه باجلراحة بقرائن خفية فال يغين إال 
  العراقيون وجها أنه يكفي كما تقوم الشهادة على اليد والتصرف مقام امللك ألنه مستند العلم 

  ولو قال أشهد أنه أوضح رأسه مل يكف ما مل يصرح باجلراحة وإيضاح العظم 
ن أحدمها فإن صرح وعجز عن تعيني حمل املوضحة اللتباسها مبوضحات على رأسه سقط القصاص ويف األرش وجها

  ال كما إذا شهد رجل وامرأتان على موضحة عمدا فإنه إذا مل يثبت املقصود مل يثبت غريه 
  والصحيح أنه يثبت ألنه ال قصور يف نفس الشهادة وإمنا التعذر يف استيفاء القصاص 

ت إال باإلقرار مث قال ولو شهد على أنه قتله بالسحر مل يقتل ألن ذلك مما ال يشاهد وجه تأثريه فالقتل بالسحر ال يثب
الشافعي رضي اهللا عنه لو قال الساحر أمرضه سحري ولكن مات بسبب آخر فلويل الدم القسامة واعترافه باملرض 

لوث وهذا يدل على أن املقر باجلرح إذا ادعى أن املوت بسبب آخر جيعل إقراره لوثا وقد قيل إن القول قول 
  اجلاين وهو جار يف السحر 

السحر حرام أم ال قلنا إن كان فيه مباشرة حمظور من ذكر سخف أو ترك صالة فذلك هو احلرام فأما  فإن قيل تعلم
  تعرف حقائق األشياء على ما هي عليها فليس حبرام وإمنا احلرام اإلضرار بفعل السحر ال بتعلمه
هادته ألنه سبب الشرط الثالث أن ال تتضمن جرا وال دفعا فلو شهد على اجلراحة من يرث اجملروح ردت ش

  استحقاقه 
ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عني فوجهان والفرق أن جرح املشهود عليه سبب اإلستحقاق دون الدين ولو 
شهدوا على اجلرح ومها حمجوبان حال الشهادة مث مات احلاجب أو بالعكس فالصحيح أن النظر إىل حالة الشهادة 

  وارث للتهمة وقيل قوالن كخما يف اإلقرار لل
  فإن رددنا فلو أعاد بعد احلجب ال تقبل كالفاسق إذا أعاد 

  فأما الشهادة الدافعة فصورهتا أن تشهد العاقلة على فسق بينة القتل اخلطأ 
ولو شهد اثنان من فقراء العاقلة نص أنه ال تقبل ولو شهد اثنان من األباعد مع أن الواجب مستوىف باألقارب نص 

النقل والتخريج وقيل إن الفقري أمله يف الغين قريب وتقدير موت األقارب بعيد فال يورث أنه تقبل فقيل قوالن ب
  هتمة 

  الشرط الرابع أن تسلم الشهادة عن التكاذب وفيه صور 
األوىل إذا شهدا على رجلني بالقتل وشهد املشهود عليهما بأهنما قتال هذا القتيل نقدم على هذا مقدمة وهو أن 

  ل يف حقوق اهللا تعاىل ويف القصاصثالثة أوجه شهادة احلسبة تقب



  أحدها نعم صيانة للحقوق عن الضياع 
  والثاين ال ألن للدم طالبا كما للمال 

  والثالث أنه إن مل يعرف املستحق قبلت الشهادة 
بذلك  فإن قلنا تقبل فتساوق أربعة إىل جملس القاضي فشهد اثنان على اآلخرين بالقتل فشهد اآلخران على األولني

  القتل ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها الرد وإن قبلنا شهادة احلسبة إذ هي متكاذبة فال ترجح 

  والثاين أنا نراجع صاحب احلق وحنكم بشهادة من صدقهما 
والثالث أن األوىل صحيحة وشهادة اآلخرين غري مقبولة ألهنما دافعان وألهنما صارا عدوين لألولني ولكن إثبات 

  لشهادة ضعيف العدواة مبجرد ا
  وإن فرعنا على رد شهادة احلسبة فلو جاء املدعي بعد ذلك مل تنفع تلك الشهادة وهل تقبل إعادهتا فيه ثالثة أوجه 

  أحدها ال كما لو رد بعلة الفسق 
  والثاين نعم النه مل ترد بتهمة 

  والثالث أهنما إن تابا عن املبادرة قبلت اإلعادة 
املشهود عليهما على الشاهدين واستمر املدعي على تكذيبهما فال أثر لشهادهتما الهنما رجعنا إىل مسألتنا فإذا شهد 

دافعان وعدوان ومبادران وإن صدقهما بطل حقه بتناقض الدعويينفإن كان ذلك من وكيل فال يؤخذ بإقرار مل يؤثر 
  فعان يف إبطال الدعوى األوىل فإن صدق املوكل اآلخرين انبىن على أهنما مبادران أو دا

املسألة حباهلا لو شهد املشهود عليهما على أجنيب سوى الشاهدين فهما مبادران ودافعان وليسا عدوين وإن شهد 
  أجنبيان على الشاهدين فهما مبادران وليسا دافعني وال عدوين 

رار ال من الصورة الثانية لو شهدوا على القتل فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم سقط القصاص بقوله من حيث إنه إق
  حيث إنه شهادة حىت تسقط ولو كان فاسقا 

الصورة الثالثة إذا شهد أحدمها أنه قتله غدوة وقال اآلخر عشية فهو تكاذب وكذا إذا نسبا إىل مكانني أو آلتني 
  وكذا لو شهد أحدمها على اإلقرار واآلخر على القتل مل يثبت ألهنما مل يتفقا على شيء 

رار بالقتل املطلق واآلخر على اإلقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل فالقول قول املدعى ولو شهد أحدمها على اإلق
عليه يف نفي العمدية إال أن يكون مث لوث يشهد للعمدية فتثبت القسامةوإن قال أحدمها قتله عمدا وقال اآلخر 

  خطأ فوجهان 
  أحدمها أنه تكاذب 

  يشهد بعدم العمد فيبقى النزاع يف العمدية  واآلخر أنه يثبت القتل ومن يشهد باخلطأ فكأنه
وحيث يثبت التكاذب يف اآللة واملكان والزمان قال املزين رمحه اهللا يفيد قوهلما لوثا فاتفقت املراوزة على تغليطه 

  ألهنما تساقطا بالتكاذب ونقل العراقيون فيه قولني للشافعي رضي اهللا عنه
  كتاب اجلنايات املوجبة للعقوبات 

  
  سبعة وهي 

  البغي والردة والزنا والقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق 



  اجلناية األوىل البغي والنظر يف صفة البغاة وأحكامهم وقتاهلم

  
  الطرف األول يف صفاهتم ويعترب فيهم ثالثة شروط الشوكة والتأويل ونصب إمام فيما بينهم 

فة اإلمام وال يعترب مساواة عددهم جلند اإلمام كم من الشرط األول الشوكة وهو أن جيتمع قوم ذو جندة على خمال
فئة قليلة غالبة لكن يكفي أن يكون الظفر مرجوا مث إن كانوا يف موضع حمفوف بوالية اإلمام فال بد من زيادة جندة 

  كما إذا كانوا على طرف من أطراف الوالية مث ال خيفى أن الشوكة ال تتم ما مليكن فيهم واحد مطاع 
لثاين أن يكون بغيهم عن تأويل فلو اجتمع مجاعة ممن توجه عليهم حدود أو حقوق من زكاة أو غريها الشرط ا

  وخالفوا اإلمام قاتلهم اإلمام كما قاتل أبو بكر رضي اهللا عنه مانعي الزكاة وليس هلم حكم البغاة 
  واملرتدون إذا اجتمعوا لشبهة يف دينهم فال يعد ذلك تأويال معتربا 

  م تأويل باطل قطعا لكنهم غلطوا فيه ففي اعتباره وجهان ولو كان هل
  أحدمها أنه ال يعترب كتأويل أهل الردة ومعاوية رمحه اهللا عند هذا القائل مل يكن مبطال قطعا بل بالظن 

  والثاين يعترب ألن الغلط يف القطعيات كثري ومعاوية كان مبطال على القطع عند هذا القائل لكنه مل يعرف ذلك 
ما اخلوارج ففيهم على رأي اإلمتناع من تكفريهم وجهان منهم من أحلقهمبأهل الردة ومل يكترث بتأويلهم لظهور وأ

  فساده 
الشرط الثالث نصب اإلمام فيما بينهم ويف اشتراطه خالف ومن شرطه علل بأن هذه الشروط تعترب لتنفيذ قضاء 

إمام يويل القضاة ومن ال يشترط ذلك يقول رمبا ال يصادفون  قاضيهم وال ينتصب القاضي إال بالتبعية فال بد هلم من
  موصوفا بصفات األئمة وال ميكن تعطيل أحكامهم 

  الطرف الثاين يف أحكام البغاة يف الشهادة والقضاء والغرم

  
  أما شهاداهتم فمقبولة جلهلهم بالتأويل وأما قضاء قاضيهم فنافذ على وفق الشرع 

وحد ويصرفه إىل مصرفه فواقع موقعه ولو صرفوا السهم املرصد ملرتزقة اإلسالم إىل  وما يستوفيه من زكاة وجزية
  جندهم ففيه اختالف مشهور ألنه وإن كانوا جند اإلسالم لكنهم يف احلال على الباطل وتصحيح ذلك إعانة هلم 

والنأقيسهما احلكم كي ال وإذا كتبوا الكتاب إىل قاضينا بعد إبرام احلكم أمضي وإن مسع البينة والتمس احلكم فق
  يؤدي إىل إبطال حقوق الرعايا 

والثاين ال ألنه مساعدة هلم على بغيهم وقيل بطرد القولني فيما أبرموه واستعانوا بقاضينا يف اإلستيفاء والقياس 
  اإلمضاء 

وات وإن هذا فيمن له الشوكة والتأويل فإن عدمت الشوكة فال ينفذ حكمهم إذ يرجع ذلك إىل حماورات يف خل
عدم التأويل دون الشوكة مل ينفذ قضاؤهم على الظاهر وحيتمل أن خيرج ذلك على ما إذا شعز الزمان عن اإلمام 

  فإن أحكام الرعايا ال ميكن تعطيلها فلذلك ينفذ القضاء حبكم احلاجة 
على العادل وما يتلفه الباغي أما الغرم فهو واجب باإلتالف يف غري القتال على الفريقني مجيعا أما يف القتال فال غرم 

  يف القتال فيه قوالن 



  أحدمها أنه جيب ألنه أتلف ماال معصوما بغري حق 
والثاين وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أنه ال جيب كما يف أهل احلرب ألن املؤاخذة بتبعات القتال متنع من 

لي رضي اهللا عنهما وكان علي رضي اهللا عنه الفيئةوالطاعة ولذلك أتلفت أموال وأريقت دماء يف قتال معاوية وع
  يعرف القاتل وما اقتص من أحد وال غرم 

وإن قلنا ال ضمان ففي الكفارة وجهان ووجه اإلسقاط اإلهدار كما يف أهل احلرب فإن قلنا جيب الضمان ففي 
الف كما لو قتل القصاص وجهان ألجل الشبهة فإن مل نوجب القصاص فالدية على العاقلة أو على اجلاين فيه خ

  إنسانا على ظن أنه كافر 
هذا إذا وجد الشوكة والتأويل فإن وجد تأويل بال شوكة وجب الضمان قتل ابن ملجم أخزاه اهللا عليا كرم اهللا 

  وجهه فأقيد به وكان من تأويله أن امرأة زعمت أن عليا رضي اهللا عنه قتل أقارهبا فوكلته باستيفاء القصاص 
لتأويل فطريقان منهم من قطع بوجوب الضمان كمثل واقعة مانعي الزكاة ومنهم من أجرى وأما الشوكة دون ا

القولني ألن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية للترغيب يف الطاعة وأجرى الشافعي رضي اهللا عنه ترديد القولني يف 
  املرتدين إذا أتلفوا يف القتال وقيل هو أوىل بالسقوط ملشاهبة أهل احلرب 

  جود اإلمام فليس بشرط لسقوط الضمان فأما و

  الطرف الثالث يف كيفية القتال

  
  ويرعى فيه أمور 

األول أنا ال نغتاهلم بل نقدم النذير أوال فإن مل يرجعوا إىل الطاعة قاتلناهم ويف أواخر القتال ال نتبع مدبرهم وال 
طت شوكته وأمن غائلته ال من يتحرف من نذفف على جرحيهم ألن قتاهلم مثل الدفع عن منع الطاعة واملدبر من سق

جانب إىل جانب فلو تبددوا سقطت شوكتهم ولكن يتوهم اجتماعهم فهل جيوز اتباعهم بالقتل فيه وجهان ينظر يف 
  أحدمها إىل احلال ويف الثاين إىل غائلة املآل وكذا من اهنزم على أن يتصل بفئة أخرى 

وا على شوكتهم فإذا بطلت الشوكة وكان اجتماعهم يف املآل متوقعا ففي الثاين أن أسريهم ال يقتل وال يطلق ما دام
  إطالقه وجهان 

  فأما نساؤهم وذراريهم فيخلى سبيلهم وقال أبو إسحاق املروزي رمحه اهللا حنبسهم ففي ذلك كسر قلوهبم 
ترد إليهم إذا جاز إطالق  وأما أسلحتهم وخيوهلم فال حيل استعماهلا يف القتال خالفاأليب حنيفة رمحه اهللا لكن إمنا

  أسريهم والصيب املراهق والعبد كاخليل والصغري كالنسوان 
الثالث ال ننصب عليهم اجملانيق وال نوقد عليهم النريان وال نرسل السيول اجلارفة وكذا كل سبب يعم إال إذا كان 

  ئها حبيث نصطلم لو مل نفعل ألن هذه األسباب ال ميكن حسمها ورمبا يرجعون يف أثنا
وإن حتصنوا بقلعة ومل يتوصل إال هبذه األسباب فإن كان فيهم رعايا مل جيز وإن مل يكن إال املقاتلة ففيه نظر واألوىل 

  منعه واإلقتصار على احملاصرة والتضييق
قتل الرابع ال ينبغي أن يقتل العادل واحدا من أرحامه وال ينبغي أن يستعني اإلمام بأهل الشرك عليهم وال مبن يرى 

  مدبرهم 
اخلامس إن استعان البغاة علينا بأهل احلرب مل ينفذ أماهنم علينا واتبعنا مدبر أهل احلرب وهل ينفذ األمان يف حق 



أهل البغي فيه وجهان الصحيح أنه ال ينفذ ألنه بين على الفساد لكن ال جيوز هلم االغتيال بكل أمان فاسد وجيوز لنا 
انعقد هلم أمان فاسد وهو ضعيف نعم لو قال أهل احلرب ظننا أهنم احملقون ففي  اغتياهلم وقيل إنه ال جيوز إذا

  إحلاقهم مبأمنهم خالف ومنهم من قال ال نبايل بظنوهنم 
ولو استعانوا بطائفة من أهل الذمة انتقض عهدهم فنقتل مدبرهم ونغنم ماهلم وفيه وجه أهنم إذا اهنزموا أحلقاهم 

ينتقض عهدهم فال نتبع مدبرهم فإن قالوا ظننا اهنم الفئة احملقة ففي انتقاض العهد  مبأمنهم فإن كانوا مكرهني مل
  قوالن 

التفريع حيث أحلقناهم بأهل احلرب غنمنا ماهلم وال ضمان عليهم فيما يتلفون فإن قلنا ال بد من تبليغهم مأمنهم فما 
الضمان فإن فرعنا على أن العهد ال ينتقض  أتلفوه مضمون عليهم إذ بقي يف حقنا عهدة األمان فيبقى عليهم عهدة

يف بعض الصور قطع األصحاب بوجوب الضمان عليهم ألن اإلسقاط عن البغاة لترغيبهم يف الطاعة وال جيري ذلك 
  يف الذمي 

السادس من يوجد منهم قتيال يغسل ويصلي عليه وليس بشهيد وقاألبو حنيفة رمحه اهللا ال يغسل وال يصلي عليه 
   إهانة هلم

  والعادل إذا قتل يف املعترك فقوالن يف كونه شهيدا 
  وال ينقطع التوارث بينهم بني أهل العدل 

  اجلناية الثانية الردة

  
  والنظر يف أركان الردة وأحكامها 

  الطرف األول يف الردة وهو عبارة عن قطع اإلسالم من مكلف 
 ويف السكران قوالن لتردده بني الصاحي واجملنون احترزنا بالقطع عن الكفر األصلي وباملكلف عن اجملنون والصيب

وعلى طريق يصح تنفيذا ملا عيه دون ما له وعلى هذا لو أسلم يف السكر ال يصح فليعد اإلسالم إذا أفاق فلو قتل 
قبل اإلفاقة فمهدر وإن قلنا تصح ردته ألنه كالصاحي فيصح إسالمه لكن إذا أفاق جددنا عليه التوبة فلو قتل قبل 

تجديد فالصحيح وجوب الضمان وقيل ال جيب أخذا من اللقيط إذا قتل بعد البلوغ وقبل أن ينطق باإلسالم ال
ووجه الشبهة أنه إسالم حكمي ال عن قصد صحيح وهو ضعيف ألن الردة أيضا كان كذلك فيكفي لتلك الردة 

  هذا اإلسالم إال أن خيصص ذلك الوجه بأن يرتد صاحيا مث أسلم يف السكر 
ا نفس الردة فهو نطق بكلمة الكفر استهزاء أو اعتقادا أو عنادا ومن األفعال عبادة الصنم والسجود للشمس وأم

وكذلك إلقاء املصحف يف القاذورات وكل فعل هو صريح يف اإلستهزاء بالدين وكذلك الساحر يقتل إن كان ما 
  سحر به كفرا بأن كان فيه عبادة مشس أو ما يضاهيه

  فروع

  
شهد اثنان على أنه ارتد فقال كذبا مل ينفعه التكذيب لكنه ينفعه جتديد اإلسالم يف رد القتل وال ينفع يف  األول إذا

  بينونة زوجته 



ولو قال صدقا ولكنين كنت مكرها فإن ظهر خمايل اإلكراه بأن كان أسريا بني الكفار فالقول قوله وإن مل تكن 
خيصص مبا إذا حكى الشاهد كلمة الردة وال ينبغي أن تقبل الشهادة خمايل اإلكراه حكم بالبينونة وهذا ينبغي أن 

مطلقا ألن للناس يف التكفري مذاهب خمتلفة فإذا نقل الشاهد كلمة هي ردة ومل يقل ارتد ولكنه قال قال كذا فقال 
شهود املشهود عليه صدق ولكن كنت مكرها قال الشيح أبو حممد رمحه اهللا يصدق إذ ليس يف تصديقه تكذيب ال

خبالف ما إذا شهدوا على الردة فإن كونه مكرها يدفع الردة ولكن اجلزم أن جيدد اإلسالم فلو قتله مبادر قبل 
  التجديد ففي الضمان وجهان مأخوذان من تقابل األصلني وهو عدم اإلكراه وبراءة الذمة 

  حصة املقر قوالن الثاين إذا خلف املسلم ابنني فقال أحدمها مات أيب كافرا وأنكر اآلخر ففي 
  أحدمها أنه للفيء مؤاخذاة له بإقراره 

والصحيح أن يستفصل فإن فسر مبا  ٣الثاين أنه يصرف إليه ألن للناس أغراضا يف التكفري ومذاهبوهو مل يصرح به 
  هو كفر صرف إىل الفيء وإال صرف إليه فإن مل يفسر توقف 

التجديد وإن أىب تبني أنه كان مرتدا باالختيار هكذا قاله العراقيون الثالث األسري إذا ارتد مكرها فإذا أفلت أمرناه ب
وفيه نظر ألن املسلم ال يكفر مبجرد االمتناع عن جتديد اإلسالم وحكم اإلسالم كان دائما له مث قال العراقيون إذا 

  الفرق إشكال ارتد األسري خمتارا مث رأيناه يصلي صالة املسلمني حكم بإسالمه خبالف الكافر األصلي ويف 

  الطرف الثاين يف حكم الردة

  وذلك يظهر يف نفس املرتد وولده وماله ويف أمور أخر ذكرناها يف مواضعها 
  أما نفسه فتهدر يف احلال وجيب قتله إن مل يتب فإن تاب تقبل إال إذا كان زنديقا ففي قبول توبته أربعة أوجه 

ه اهتدى وقد قال صلى اهللا عليه وسلم هال شققت عن قلبه تنبيها الظاهر أنه تقبل إذ باب اهلداية غري حمسوم فلعل
  على أن النظر إىل الظاهر دون السرائر 

  والثاين ال تقبل ألن التقية عند اخلوف عني الزندقة 
  والثالث أنه إن أسلم ابتداء من غري مطالبة قبل وإن كان حتت السيف فال 

  ل وإال فتقبل والرابع أنه إن كان داعيا إىل الضالل مل تقب
وقال أبو إسحاق املروزي رمحه اهللا إمنا تقبل توبة املرتد مرة واحدة وإن أعاد ثانيا مل تقبل وهو بعيد إذ من يتصور أن 

  خيطىء مرة يتصور أن خيطىء مرتينويف املبادرة إىل قتل املرتد قوالن 
  أحدمها يبادر إىل ذلك ألن جنايته قد متت 

ا روي أن عمر رضي اهللا عنه قال يف مرتد بادر أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه إىل قتله والثاين ميهل ثالثة أيام مل
  اللهم إين أبرأ إليك مما فعله أبو موسى هال حبستموه ثالثا تلقون إليه كل يوم رغيفا لعله يتوب 

وين ريثما جتلو شبهيت التفريع إن قلنا اإلمهال ال جيب فيستحب أو مينع فيه وجهان فإن قلنا مينع فإن قال أمهل
  باملناظرة فهل يناظر فيه وجهان 

  أحدمها نعم ألن احلجة مقدمة على السيف 
  والثاين ال ألن اخلياالت الفاسدة ال حصر هلا فليقبل اإلسالم ظاهرا مث يبحث 

  أقوال وأما ولد املرتد فإن تراخت الردة عن الوالدة فالولد مسلم فإن علقت مرتدة من مرتد ففي الولد ثالثة
  أحدها أنه كافر أصلي 



  والثاين أنه مرتد يردد بعد البلوغ بني اإلسالم والسيف ويكون أسوة أبويه 
  والثالث أنه مسلم ألن علقة اإلسالم باقية يف املرتد واإلسالم يعلو 

فإن التحقوا بدار  ولو خلف املعاهدون أوالدا فيما بيننا فإما أن نقبل منهم اجلزية أو نلحقهم مبأمنهم وأما أهل الردة
  احلرب فال يثبت هلم حكم أهل احلرب يف اإلسترقاق خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

  وأما مال املرتد ففيه ثالثة أقوال 
  أحدها أنه يزول ملكه يف احلال كملك النكاح 

  والثاين ال إذ ال إهانة فيه على املسلم خبالف النكاح 
  الردة تبني زوال ملكه إىل أهل الفيء وإن عاد تبني استمرار ملكه والثالث أنه موقوف فإن مات أو قتل على

التفريع إن قلنا بزوال ملكه فكل دين كان لزمه قبل الردة يقضي من ماله كما يقضي من تركة امليت وال خالف أنه 
فيه وجهان فلو  ينفق عليه من ماله وهل ينفق على أقاربه املسلمني وهل تقضى ديونه اليت التزمها يف الردة بإتالفه

احتطب حصل امللك للفيء كما حيصل باحتطاب العبد للسيد وكذا يف اهتابه وشرائه من اخلالف ما يف العبد وال 
  خالف أنه إذا عاد إىل اإلسالم عاد ملكه ورهنه كما يعود إن صار اخلمر خال 

  وإن فرعنا على بقائه فللسلطان ضرب احلجر عليه يف التصرف نظرا للفيء 
يتحجر بالردة أم حيتاج إىل حجر السلطان فيه خالف مث ذلك احلجر كحجر السفيه أو املفلس فيه خالف  مث هل

  وحكمهما مذكور يف موضعه 
فإن قلنا حيتاج إىل ضرب احلجر نفذ تصرفه قبله وقيل هو كتصرف املريض وتكون حقوق أهل الفيء كحقوق 

  الغرماء حىت ال ينفذ معه التربعات وال يف الثلث
  ن فرعنا على الوقف مل ينفذ منه إال كل تصرف قابل للوقفوإ

  كتاب حد الزنا

  اجلناية الثالثة هي الزنا

  
  وهي جرمية موجبة للعقوبة إما الرجم وإما اجللد 

  والنظر يف طرفني 
عنه  األول يف املوجب واملوجب والضبط فيه أن إيالج الفرج يف الفرج احملرم قطعا املشتهي طبعا إذا انتفت الشبهة

  سبب لوجوب الرجم على احملصن ولوجوب اجللد والتغريب على غري احملصن ويف الرابطة قيود ال بد من كشفها 
أما اإلحصان فهو عبارة عن ثالثة خصال التكليف واحلرية واإلصابة يف نكاح صحيح فإذا انتفى التكليف سقط 

سقط الرجم ووجب جلد مائة وتغريب عام وال  أصل احلد فال حد على اجملنون والصيب وإذا انتفت اإلصابة فقد
تقوم اإلصابة يف ملك اليمني مقامه وأما يف النكاح الفاسد ووطء الشبهة فقوالن أصحهما أنه ال حيصن كما يف 

التحليل واألصح أنه ال يشترط وقوع اإلصابة بعد احلرية والتكليف وفيه وجه أنه ال أثر لإلصابة يف الصبا واجلنون 
يس حيصل التحصن باملباح هبوال خالف أنه ال يعترب وجود هذه اخلصال يف الواطئني فالرقيق إذا زنا حبرة والرق إذ ل

  رمجت وكذا بالعكس فإذا وطىء البالغة صغري ففيه وجهان وكذا بالعكس
املراهق وإمنا ينقدح هذا يف الذي ال يتشهي أما املراهق فال ينقدح فيه خالف إذ العاقلة إذا مكنت جمنونا رمجت و



  املشتهي كاجملنون والثيب إذا زىن ببكر رجم وجلدت وكذا بالعكس 
  أما احلرية إذا انعدمت اقتضى تشطري احلد فيجلد الرقيق مخسني جلدة ويف تغريبه قوالن 

  أحدها أنه ال يغرب نظرا للسيد 
  والثاين أنه يغرب ويف قدره وجهان 

  أحدمها أنه يغرب نصف سنة تشطريا 
  يكمل ألن ما يتعلق بالطباع ال يؤثر فيه الرق كمدة العنة والثاين أنه 

  مث يف أصل التغريب مسائل 
األوىل أن املرأة ال نغرهبا إال مع مرحم فإن كانت الطرق آمنة ففي تغريبها من غري حمرم وجهان ووجهه أن هذا سفر 

  واجب كاهلجرة 
  وجه وعلى بيت املال على وجه كأجرة اجلالد فإن أوجبنا احملرم ومل يوافق إال باألجرة فأجرته عليها على

  وهل للسلطان إجبار احملرم باألجرة فيه وجهان 
  أحدمها ال ألنه تغريب من ال ذنب له 

  والثاين نعم وإمنا هو استعانة يف إقامة حد فتجب اإلجابة 
  صل اخلرب الثانية مسافة الغربة يقدرها السلطان ولكن ال تنقص عن مرحلتني ألن الوحشة تلتقي بتوا

  مث إذا غربناه إىل بلدة مل مننعه من اإلنتقال إىل أخرى وقيل مينع وهو زيادة حبس ضم إىل تغريب بغري دليل 
نعم لو عني اإلمام جهة املشرق والتمس جهة املغرب ففيه خالف والظاهر اتباع رأي الزاين ألن الغرض اإلزعاج 

حشة فلو كان إىل وطنه مرحلتان فال نغربه إىل وطنه وإن غربناه إىل نعم الغريب إذا زىن أزعجناه لينقطع عن حمل الفا
  بلدة فانتقل إىل وطنه ففي منعه نظر والظاهر أنه ال مينع 

الثالثة لو عاد املغرب إىل مكانه غربناه ثانيا ومل حتسب املدة املاضية على األظهر ألن لتوايل الغربة تأثريا ال ينكر 
  كتوايل اجللدات 

إلحصان أما اإلسالم فليس من اإلحصان عندنا بل يرجم الذمي إذارضي حبكمنا خالفا أليب حنيفة رمحه هذا بيان ا
اهللا وقد رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم يهوديني بإقرارمها كانا قد أحصنا وذلك إذا رضوا حبكمنا ولو رضوا يف 

واألظهر أن احلنفي حيد على شرب النبيذ ألنه  شرب اخلمر ملنحدهم ألهنم ال يعتقدون حترميه وقد التزمنا متاركتهم
  يف قبضة اإلمام واحلاجة مآسة إىل زجره 

  فأما قولنا إيالج فرج يف فرج فيتناول اللواط وفيه أربعة أقوال 
  أحدها أنه يقتل الفاعل واملفعول به بالسيف لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  فعول به من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وامل
  والثاين أنه يرجم بكل حال تغليظا

  والثالث وهو خمرج أن الواجب التعزير 
  والرابع أنه كالزنا فيوجب الرجم على احملصن واجللد على غريه 

مث اإلصابة يف نكاح صحيح هل ينقدح اعتبارها يف املفعول به فيه نظر وتردد وفيما إذا أتى امرأة أجنبية قيل هو 
  كالزنا قطعا والغالم اململوك كغري اململوك وقيل إنه كوطء األخت اململوكة كاللواط وقيل هو 

  ولو أتى زوجته أو جاريته يف دبرها فاملذهب سقوط احلد ألهنا حمل اإلستمتاع خبالف الغالم وفيه وجه بعيد 



  فأما قولنا مشتهى طبعا احترازا به عن اإليالج يف امليت فال حد فيه بل التعزير 
  ة قوالن املنصوص أنه التعزير ال غري ألنه غري مشتهى يف حالة اإلختيار وفيه قول خمرج أنه كاللواط ويف البهيم

  وعلى هذا يف قتل البهيمة وجهان ووجه القتل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  اقتلوا الفاعل واملفعول به فقيل للراوي ما ذنب البهيمة فقال إمنا تقتل حىت ال تذكر

كانت مأكولة ذحبت وإال فال ألن حرمة الروح مرعية وال تكليف فإن قلنا تقتل وكانت حمرمة  وفيه وجه أهنا إن
  اللحم ففي وجوب قيمتها وجهان 

  أحدمها ال جتب ألنه مستحقة القتل شرعا 
  والثاين نعم ألنه السبب 

جهان إذا ذحبت مث جتب على الفاعل أو على بيت املال فيه وجهان وإن كانت مأكولة اللحم ففي حل أكلها و
  واألصح احلل 

  والثاين ال ألنه حيوان وجب قتله 
  فإن أوجبنا احلد فال بد من أربعة عدول وإن أوجبنا التعزير ففيه وجهان والنص يدل على اشتراط العدد

  ه وقولنا حمرم احترزنا به عن وطء املنكوحة الصائمة واحملرمة واحلائض والرجعية فال حد فيه إذ ليس التحرمي لعين
  وقولنا قطعا احترزنا به عن الوطء بالشبهة ويف النكاح الفاسد ويف املتعة فإن فيه كالما 

  وقولنا ال شبهة فيه مأخوذ من قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ادرءوا احلدود بالشبهات 

  والشبهة ثالثة وهي إما يف احملل أو الفاعل أو طريق اإلباحة
على من يطأ مملوكته وإن كانت حمرمة عليه برضاع أو نسب أو شركة يف ملك أما الشبهة يف احملل فكامللك فال حد 

  أو تزويج أو عدة من الغري ألن املبيح قائم كما يف وطء الصائم واحلائض 
  وإذا وطىء جارية ابنه وأحبلها فال حد إذ انتقل امللك إليه وإن مل حتبل 

وللشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي أن احلد جيب حيث  فالظاهر أن ال حد ألن له يف ماله شبهة استحقاق اإلعفاف
حيرم الوطء بالنسب والرضاع وجيري يف كل حترمي مؤبد وال جيري يف احليض والصوم وهل جيري يف اململوكة 

  املعتدة واملزوجة فيه تردد 
ف امرأة على وأما الشبهة يف الفاعل فهو أن يظن التحليل كما لو زفت إليه غريت زوجته فظنها زوجته أو صاد

  فراشه ظنها زوجته القدمية أو عقد عقدا ظنه صحيحا وليس بصحيح فال حد إذ ال إمث مع الظن 
وأما الشبهة يف الطرق فهو كل ما اختلف العلماء يف إباحته فال حد على الواطىء يف نكاح املتعة ملذهب ابن عباس 

وبال شهود ملذهب مالك رمحه اهللا ويف القدمي قول أنه رضي اهللا عنه ويف نكاح بال ويل ملذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
جيب يف نكاح املتعة ألنه ثبت نسخه قطعا وذهب الصرييف إىل إجيابه يف نكاح بال ويل حىت على احلنفي لظهور 

  األخبار فيه وجعله كاحلنفي إذا شرب النبيذ وهو بعيد
  نكح أمه أو حمارمه أو زىن هبا وما جاوز هذه الشبهات فال عربة هبا عندنا فيجب احلد على من 

وكذا إذا استؤجرت للزنا أو أباحت املرأة نفسها أو جاريتها أو زنا ناطق خبرساء أو أخرس بناطقة أو عاقلة مكنت 
جمنونا أو اعترف أحد الواطئيندون الثاين أو زنا بامرأة يستحق عليها القصاص أو زنا يف دار احلرب وخالف أبو 

  يع ذلك حنيفة رمحه اهللا يف مج



نعم اختلف أصحابنا يف إقامة احلد يف دار احلرب ملا فيه من إثارة الفتنة واختلفوا يف املكره على الزنا والظاهر أنه ال 
  جيب أما املرأة إذا أكرهت على التمكني من الزنا فال خالف أنه ال حد عليها 
 جيوز له إقامة احلدود وذلك بالشهادة هذا بيان موجب احلد وينبغي أن يظهر للقاضي جبميع قيوده وحدوده حىت

واإلقرار ويكفي اإلقرار مرة واحدة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال بد من التكرار حىت قال لو ثبت احلد بالشهادة 
فصدق الشهود فال حد وإن كذب أقيماحلد وال خالف عندنا أنه إذا رجع وكذب نفسه مل نقم احلد ألن حق اهللا 

  والقصاص ال يسقط بالرجوع ويف حد السرقة خالف واألظهر أنه يسقط  تعاىل على املساهلة
وهل ينزل منزلة الرجوع التماسه ترك احلد أو هربه أو امتناعه من التمكني فيه وجهان أقيسهما أنه ال يؤثر ووجه 

  رض له اإلعراض عنه أن شارب مخر هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبده فهرب والذ بدار العباس فلم يتع
  مث هذا إمنا ينفع فيما يثبت باإلقرار فإن ثبت بالشهادة مل ينفعه شيء إال التوبة وفيه قوالن 

  أصحهما أنه ال يسقط إذ يصري ذلك ذريعة
والثاين أنه يسقط كما يسقط عن قطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر هبم كما ورد به القرآن ويف توبته بعد الظفر به 

  ال يبعد أن يؤثر على رأي وإن ثبت بالشهادة  أيضا قوالن واهلرب
  ويف املسقطات يف الشهادة عليه مسائل 

إحداها لو شهد أربعة على زنا امرأة لكن شهد اثنان على أهنا مطاوعة واثنان أهنا مكرهة فال حد عليها ويف وجوب 
ر بالزنا فقد كمل العدد يف حد القذف على شاهدي املطاوعة قوالن إذ مل يكمل عدد شهادهتم أما الرجل املذكو

حقه فإن حددنا الشاهدين حد القذف فقد صارا فاسقني فال جيب احلد على الرجل بشهادهتما وإن قلنا ال حد 
  عليهما فاألظهر وجوب حد الزنا عليه وفيه وجه من حيث إن اختالف الشهادة يف الصفة أورث إشكاال يف األصل 

ن أربعة على أهنا عذراء فال حد عليها وال جيب حد القذف على الشهود الثانية لو شهد أربعة على زناها فشهد
  الحتمال عود العذرة فيسقط كل حد باحتمال 

  الثالثة لو شهد أربعة على الزنا وعني كل واحد زاوية أخرى من البيت فال حد عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

  الطرف الثاين يف االستيفاء

  
  عاطيه والنظر يف كيفيته ومت

  أما الكيفية فريعى منها أربعة أمور 
أحدها حضور الوايل والشهود وبداية الشهود بالرمي وذلك مستحب عندنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا جيب حضور 

  الوايل إن ثبتت باإلقرار وحضور الشهود إن ثبتت بالشهادة وجيب بدايتهم بالرمي
السيف وقع املوقع ولكن فيه ترك التنكيل املقصود مث ال ينبغي أن الثاين حجارة الرجم ال بد منها فلو عدل إىل 

  يثخن بصخرة كبرية دفعة وال أن يطول عليه حبصيات خفيفة 
الثالث إن كان الزاين مريضا وهو مرجوم فريجم ألنه مستهلك وإن كان جيلد فيؤخر إىل الربء إن كان منتظرا وال 

  على الرجوع وإن ثبتت بالبينة حبس كما حتبس احلامل حيبس إن ثبتت بإقراره ألنه مهما أراد قدر 
  وإن كام جمروحا وال ينظر زوال ما به وال حيتمل مائة جلدة فقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف مثله 

خذوا عثكاال عليه مائة مشراخ فاجلدوه به واألظهر أنه يضرب به ضربا فيه إيالم وال يكتفي مبا يكتفى به يف اليمني 



أن متسه مجيع الشماريخ بل يكفي أن تتثاقل عليه وتنكبس فلو كان عليه مخسون ضربناه مرتني فلو كان  وال يشترط
  حيتمل كل يوم سوطا فال نفرق بل جيلد يف احلال ولو كان حيتمل سياطا خفافا

بناه فظاهر كالم األصحاب أنه يعدل إىل العثكال إلطالق اخلرب وحيتمل أن يقال ذلك أقرب إىل احلد فإذا ضر
  بالعثكال فزال مرضه على الندور مل نعد احلد خبالف حج املعضوب 

الرابع الزمان فال يقام اجللد يف فرط احلر والربد بل يؤخر إىل اعتدال اهلواء والرجم إن ثبت بالبينة يقام بكل حال 
  يل منه يف احلر وإن ثبت باإلقرار يؤخر إىل اعتدال اهلواء ألنه رمبا يرجع إذا مسته احلجارة فيسري القل

وإذا بادر اإلمام يف احلر املفرط فجلد ومات فالنص أنه ال يضمن ونص أنه لو خنت اإلمام ممتنعا عن اخلتان يف احلر 
  فسرى ضمن فقيل قوالن بالنقل والتخريج 

  أحدمها أنه يضمن إلفراطه يف البدار يف غري وقته 
   والثاين ال جيب ألن احلد مستحق ومل يزد على املستحق

وقيل بالفرق ألن اخليار ليس إىل الوالة يف األصل فجاز بشرط سالمة العاقبة خبالف احلد فإن قلنا يضمن أوجبنا 
  التأخري وإن قلنا ال جعلنا التأخري مستحبا ال واجبا وجيوز أن يقال يباح التعجيل ولكن بشرط سالمة العاقبة

ملراد من احلد القتل حىت لو تعدى به متعد فال قصاص مث حيتمل أن يقال شرطه أن تغلب السالمة منه إذ ليس ا
وحيتمل أن يقال ال يعترب ذلك إال يف التعزير أما احلد فال يبعد أن يكون قاتال فال جيب القصاص به ومن مات به 

  فاحلق قتله ويدل عليه نص الشافعي رضي اهللا عنه على جواز املبادرة يف احلر 
 حق األحرار والسيد يف حق املماليك عندنا ال يف املكاتب ومن نصفه حر ونصفه فأما املستويف للحد فهو اإلمام يف

  رقيق فأما املدبر وأم الولد فقن ولإلمام االستيفاء أيضا 
مث إذا اجتمع السيد والسلطان فأيهما أوىل فيه احتمال وهل للسيد تعزير عبده الظاهر أن له ذلك وقيل ال إذ قال 

  وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  إذا زنت أمة أحدكم فليحدها فلم يرد اخلرب إال يف احلد 

مث اختلفوا يف أن مأخذه الوالية أو استصالح امللك فإن قلنا مأخذه الوالية مل يكن ذلك للمرأة والفاسق وللمكاتب 
استهالك  يف عبيدهم وكذلك اختلفوا يف القطع والقتل فمن جعله والية سلط السيد عليه ومن جعله استصالحا فهو

فال يقدر عليه ومنهم من قال يف القطع استصالحا فهو استهالك فال يقدر عليه ومنهم من قال يف القطع استصالح 
  خبالف القتل

مث هذا فيه إذا شهد السيد الفاحشة أو أقر فأما إذا شهد الشهود فإن قلنا استصالح فليس له منصب احلكم وإن 
منصبا فإن منعناه فيستوفيه إذا قضى به القاضي فإن جوزنا له مساع البينة مل  قلنا والية فوجهان ألن احلكم يستدعي

  نشترط كونه جمتهدا بل يكفيه العلم مبا يوجب احلد 
  فرع من قتل حدا غسل وصلي عليه ودفن يف مقابر املسلمني كاملقتول قصاصا 

  اجلناية الرابعة هي القذف كتاب حد القذف

  
  والنظر يف املوجب والواجب 

  ما املوجب فالنظر يف القذف والقاذف واملقذوف أ



أما القذف فقد ذكرناه يف اللعان والذي نزيده اآلن أنه ال بد أن يكون يف معرض التعيري فلو كان يف معرض 
الشهادة فال حد إال إذا ردت الشهادة لعدم األهلية كما لو كان الشاهد عبدا أو ذميا فعليهم حد القذف وإن ردت 

  صان العدد بأن شهد ثالثة ففيه قوالن الشهادة بنق
  أقيسهما أنه ال جيب ألن الشهادة أمانة جيب أداؤها وكل واحد ال يكون على ثقة من مساعدة غريه 

  والثاين أنه جيب لقصة عمر رضي اهللا عنه مع أيب بكرة
وال وقيل بطرد القولني وأما إذا شهد له أربعة مث رجع واحد فالراجع حمدود واملصر غري حمدود إذ متت الشهادة أ

  وهو بعيد 
  مث ذلك ال ينقدح يف الرجوع بعد القضاء أصال 

أما إذا ردت الشهادة بالفسق فإن كان بفسق جياهر به ففيه قوالن وإن كان بفسق خفي انكشف فقوالن مرتبان 
  وأوىل بأن ال حيد ووجه إسقاط احلد أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء

  دهتم بأداء اجتهاده إىل فسقهم فال حد عليهم إذ احلد يسقط باإلحتمال أما رد شها
أما القاذف فيعترب فيه التكليف واحلرية وإن انتفى التكليف فال حد وإن انتفت احلرية تشطر احلد وهذا يدل على 

سقط بإباحة مشاهبته حقوق اهللا تعاىل لكن الغالب يف حد القذف حق اآلدمي إذ يسقط بعفو املقذوف ولكن ال ي
  القذف على الصحيح 

وال يقع املوقع إذا استوىف املقذوف ألن لإلجتهاد دخال يف تقدير وقع اجللدات فهو من شأن الوالة ال كالقتل الذي 
  يقع موقعه يف حق الزاين احملصن إذا بادر إليه واحد من املسلمني وإن تعدى به 

ضي فإن استقل به وقع موقعه وينقدح وجه يف حد القذف ومستحق القطع والقتل قصاصا عليه أن يرفع إىل القا
  أيضا أنه يقع موقعه 

  أما املقذوف فيعترب إحصانه إلجياب احلد وقد ذكرناه يف اللعان 
الطرف الثاين يف قدر الواجب وهو مثانون جلدة على احلر وأربعون على الرقيق فإن تعدد القذف بأن نسبه إىل 

  احلد تداخل وإن ختلل فقوالن زنيتني فإن مل يتخلل استيفاء 
  أصحهما أنه حيد حدا آخر لتجدد املوجب 

  والثاين ال ألنه قد ظهر كذبه يف حقه مرة واحدة 
  ولو عني الزنا بشخص أوال مث أطلق الزنا ثانيا محل على األول ما أمكن ومل نستأنف احلد 

وقد ذكرناه يف اللعان يف مجلة من أحكام ولو قذف شخصني بكلمتني فحدان ولو قال زنيتما ففي تعدد احلد خالف 
  القذف واحلد فال نعيده 

  اجلناية اخلامسة املوجبة للحد السرقة

  
  كتاب حد السرقة 

  
  والكالم فيه يف املوجب ويف طريق إجيابه باحلجة ويف الواجب 

  الطرف األول يف املوجب وهو السرقة وهلا ثالثة أركان املسروق والسرقة والسارق 



  ول املسروقالركن األ

  
  وله ستة شروط أن يكون نصابا مملوكا لغري السارق ملكا حمترما تاما حمرزا ال شبهة للسارق فيه فلنشرح هذه القيود 

  الشرط األول النصاب وهو عندنا ربع دينار فصاعدا لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
دراهم وقال مالك رمحه اهللا هو ربع دينار أو ال قطع إال فريبع دينار وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هو دينار أو عشرة 

  ثالثة رداهم وقال داود رمحه اهللا ال يشترط النصاب 
  مث نريد الربع املضروب دون اإلبريز

  فروع

  
  األول لو سرق ربع مثقال من اإلبريز ال يسوى ربعا مضروبا ففيه وجهان 

  أحدمها أنه ال قطع ألنا نقوم السلع باملضروب وهو كسلعة 
ين جيب ألن االسم ينطلق عليه فيجب به وإن مل يقوم به وعلى هذا لو سرق خامتا قيمته ربع ووزنه سدس والثا

  وجب القطع إن اعتربنا التقومي وإن اعتربنا بالوزن فال قطع 
الثاين لو سرق دنانري ظنها فلوسا ال تساوي ربعا وجب القطع وال يشترط علمه بكونه نصابا ولو سرق جبة قيمتها 

النصاب لكن يف جيبها دينار وهو مل يشعر به وجب احلد وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيب وألصحابنا وجه دون 
  يوافقه من حيث إنه مل يقصد إخراج دينار 

الثالث لو نقص قيمة النصاب بأكله أو متزيقه قبل اإلخراج من احلرز فال قطع وإن نقص بعد وجب القطع وقال أبو 
  جيبحنيفة رمحه اهللا ال 

الرابع لو أخرج نصابا ولكن بكرات وكل كرة ناقص عن نصاب فال قطع وإمنا تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام 
  احلرز ويطلع املالك على األول فلو مل يتخلل ذلك ولكن كان خيرجه شيئا شيئا فثالثة أوجه 

  أحدها أنه ال جيب لتعدد الصورة 
  ه مفرقا والثاين جيب إذ السارق قد حيتاج إىل أن خيرج

والثالث أنه إن ختلل طول زمان أو رد املسروق إىل بيت السارق ولو يف زمان قصريفال قطع وإن مل يتخلل شيء من 
  ذلك فمتحد 

اخلامس لو فتح أسفل كندوج وكان خيرج شيئا شيئا على التواصل فإن قلنا جيب مث وإن مل يتواصل فها هنا أوىل 
لفعل متحد وال خالف أنه لو أخذ طرف منديل فكان جيره وخيرج من احلرز وإن مل نوجب مث فها هنا وجهان ألن ا

شيئا شيئا وجب القطع ألن ذلك يف حكم املتحد ولو أخرج نصفه وترك النصف اآلخر يف احلرز فال قطع وإن كان 
  القدر املخرج لو فصل لكان يساوي نصابا ألنه شيء واحد ومل يتم إخراجه 

بثوث يف األرض ما يبلغ نصابا وهو حمرز فالصحيح وجوب القطع وقيل ال جيب ألن السادس لو مجع من البذر امل
  كل حفرة حرز حبة فلم خيرج من كل حرز إال بعض النصاب 

السابع إذا اشترك رجالن يف محل ما دون نصف دينار فال قطع عليهما ولو محال مقدار نصف لزمهما إذ خيص كل 



تقومي وهو جمتهد فيه قلنا ينبغي أن يقطع املقوم بأنه يساوي الربع فلو قال واحد نصاب فإن قيل كيف جيب القطع بال
  أظن أنه يساوي مل جيب 

  الشرط الثاين أن يكون مملوكا لغري السارق 
فال قطع على من سرق ملك نفسه وإن كان مرهونا أو مستأجرا وكذا لو طرأ ملكه قبل إخراجه مبوت املوروث 

  مل يؤثر عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا فال قطع ولو طرأ بعد اإلخراج
مث لو ادعى السارق امللك سقط احلد مبجرد دعواه إذ صار خصما جيب اليمني بدعواه على صاحب اليد فيبعد أن 

  تقطع يده بيمني غريه وفيه قول خمرج أنه جيب احلد ألن هذا يصري ذريعة 
سرقة أو لسيده وهو عبد سقط أيضا نعم لو كذب السيد أو مث إذا فرعنا على النص فلو ادعى امللك لشريكه يف ال

الشريك سقط عن املدعي أيضا ولكن هل يسقط عن الشريك املكذب فيه وجهان أظهرمها أنه ال يسقط ألنه مل يدع 
لنفسه شبهة وقال القفال يسقط ألنه جرت الدعوى لو صدق لسقط فصار كما لو أقر املسروق منه للسارق 

   فكذب فإنه ال قطع
  الشرط الثالث أن يكون حمترما 

فال قطع على سارق اخلمر واخلنزير ألنه ال مالية وال حرمة وال على سارق الطنبور والرببط واملالهي وإن كان 
  الرضاض بعد الكسر يساوي نصابا مهما أخرجه على قصد الكسر وإن قصد السرقة فوجهان

  أحدمها جيب ألنه مل خيرجه على الوجه اجلائز 
ين ال جيب ألن احلرز ال يتحقق معه وهو مسلط على الدخول واإلخراج ويطرد هذا يف أواين الذهب والفضة والثا

  حيث جيب كسرها 
  الشرط الرابع أن يكون امللك تاما قويا 

احترزنا بالتمام عما يكون للسارق فيه شركة أو حق فلو سرق أحد الشريكني ماال مشتركا من صاحبه فالظاهر أنه 
ليه حىت لو مل يكن له من ألف دينار سرقة إال دينار فال قطع إذ ال جزء منه إال وله فيه حق شائع فيصري ال قطع ع

شبهة ومنهم من قال ال أثر للشركة بل لو سرق نصف دينار من مال مشترك بينهما قطع إذ قدر النصاب ليس 
  مة ملكا له مما أخرجه ومنهم من قال هو كذلك إن مل يكن املال قابال للقس

أما إذا كان بينهما ديناران فسرق أحدمها دينارا فال قطع وحيمل ذلك على قسمة فاسدة ولو سرق دينارا وربعا 
  لزمه ال حمالة 

  أما ما للسارق فيه حق كمال بيت املال ففيه وجهان 
بن ال تقطع يده أحدمها أنه ال قطع ألنه مرصد ملصلحته إذا مست حاجته إليه وال ينظر إىل استغنائه يف احلال كاال

  بسرقة مال أبيه وإن كان غنيا 
والثاين أنه إن سرق من مال الصدقات من هو فقري فال قطعوإال فيجب وأما اإلبن فال قطع ألجل البعضية ويدل 

  عليه أن الذمي لو سرق قطع ويتصور أن يقدر إسالمه وفيه وجه أنه يقدر كما يقدر الفقر يف الغين 
للمرتزقة أو ميز من اخلمس لذي القرىب واليتامى وقلنا إنه ملكهم فإذا سرقه من ليس  وال خالف يف أن ما أفرز

  منهم يقطع 
فأما القوة فاحترزنا به عن امللك الضعيف كاملستولدة والوقف وفيهما وجهان أصحهما الوجوب لتحقق أصل امللك 

  ولزومه 



بني القناديل والزينة وبني الفرش اليت ينتفع به كل  وأما املساجد ففي حصرها وقناديلها ثالثة أوجه يفرق يف الثالث
أحد وأما باب املسجد وأجذاعه وسائر أجزائه فيجب فيه القطع ويتجه فيه أيضا ختريج وجه من القنديل والظاهر أن 

  من وطىء جارية منبيت املال حد كاالبن يطأ جارية أبيه ويف جارية بيت املال وجه أنه ال جيب 
  املال نقيا عن شبهة استحقاق السارق  الشرط اخلامس كون

فمستحق الدين إذا سرق مال من عليه دين ومن عليه الدين غري مماطل قطع وإن كان مماطال وسرق جنس حقه فال 
  قطع إذ له أن ميتلك ذلك وإن كان غري جنس حقه فاملذهب أنه ال قطع أيضا وقيل إنه جيب إن قلنا إنه ال يتملكه 

فهو سبب إلسقاط القطع فال يقطع االبن بسرقة مال أبيه وجده وسائر أبعاضه ألن ماله مرصد أما استحقاق النفقة 
  حلاجته وهو حمتاج إىل أن ال تقطع يده وال ينظر إىل غنائه يف احلال أما نفقة الزوجية ففيه ثالثة أقوال 

  لعريف وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أحدها أنه ال تقطع يد كل واحد من الزوجني مبال اآلخر ملا بينهما من اإلحتاد ا
  والثاين أنه يقطع إذ هو احتاد ال يوجبه الشرع 

  والثالث أن الزوجة ال تقطع ألجل حق النفقة والزوج يقطع 

  التفريع

إن قلنا ال يقطع فلو سرق عبد أحدمها من مال اآلخر ففيهوجهان ووجه إجيابه أنه يلزم عليه أن ال يقطع ولد أحدمها 
  ال اآلخر وكيف ميكن ذلك وولد األب يقطع وهو األخ بسرقة م

  هذه وجوه للشبهة املعتربة ويؤثر أيضا ظن السارق أنه ملكه أو ملك أبيه وأن احلرز ملكه 
فأما كون الشيء مباح األصل كالكأل والصيد واحلطب أو رطبا كالفواكه واملرق أو مضموما إىل ما ال قطع فيه أو 

د قطع فيه أو متعرضا لتسارع الفساد كاملرق واجلمد والشمع املشتعل فكل ذلك يقطع كونه مسروقا مرة أخرى وق
  فيه عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا

  وأما املاء فإن قلنا إنه مملوك وبلغ نصابا وجب القطع فيه أيضا 
رهتن وغريهم وجب وال خالف أنه ال يشترط كون املسروق يف يد املالك بل لو سرق يف يد الوكيل واملودع وامل

  القطع 
  الشرط السادس كونه حمرزا 

ونعىن احملرز ما يكون سارقه على خطر وغرر خوفا من اإلطالع عليه فال قطع على من يأخذ ماال من مضيعة وعمدة 
احلرز اللحاظ فال قطع على من سرق ماال من قلعة حصينة يف برية ألنه ال خطر يف أخذه بالنقب واحليل نعم إن مل 

للموضع حصانة فال بد من حلاظ دائم كالشارع والصحراء وإن كان له حصانة كالدور واحلانوت فال بد من يكن 
  أصل اللحاظ وال يشترط دوامه إذ حيلة التسلق والفتح والنقب ينبه املالحظني واحملكم فيه العرف 

  هذه هي القاعدة وشرحه بصور 
ان متصال بالدور ألن عسر نقل الدواب مع أصل احلصانة األوىل أن اإلصطبل حرز للدواب دون الثياب مهما ك

واللحاظ يوجب خطرا يف سرقتها وأما الثياب فيتيسر نقلها واخفاؤها وكذلك عرصة الدار حرز للفرش وثياب 
  البذلة دون الدنانري لقضاء العرف فإن واضع الدنانري فيه مضيع واحملكم فيه العرف 

تاع املوضوع يف الصحراء أو الشارع أو املسجد فال بد من دوام اللحاظ حبيث ال الثانية ما أحرز مبجرد اللحاظ كامل
يتفق إال فترات لطيفة قد ينحذق السارق يف معافصتها وقد خيطىء فيه ويسقط ذلك بالنوم وبأن يوليه ظهره 



  ويضعف أيضا بأن يكون يف حمل ال يلحقه الغوث فال يبايل السارق به ألنه ضائع مع ماله 
  قط احلرز بزمحة الناس كما يف املسجد املزحوم أو الشارع فيه وجهانوهل يس

  أحدمها أنه ال يسقط ألن اللحاظ حييط باملتاع 
والثاين نعم ألن احلس يشتغل بتزاحم الناس فيذهب عن املتاع وهذا جار يف اخلباز والتاجر إذا ازدحم الناس على 

  ملحوظ إال أن يكون وراء ظهره فيكون مضيعا حانوهتم للمعاملة أما املسجد اخلايل فالفعل فيه 
الثالثة ما يعتمد حصانة املوضع مع أدىن حلاظ كاملوضوع يف الدار فهو حمرز وإن نام صاحب الدار ألن حركة 

السارق تنبه املالك غالبا إن كان الباب مغلقا وإن كان مفتوحا بالليل فهو ضائع وإن كان بالنهار واعتمد فيه حلاظ 
  ن بابه مطروق ففيه وجهان اجلريان أل

  أحدمها أنه حمرز كاملتاع على أطراف حوانيت البقالني والصباغني وغريهم فإنه ملحوظ من جهة اجلريان وحمرز به 
والثاين ال ألن األعني تقع على األمتعة وال تقع على قعر الدار ويتساهل اجلريان إذا علموا بأن املالك فيه ولذلك 

ان املالك مستيقظا يف الدار ولكن تغفله السارق فهذا إمنا يكون إذا مل يكن حلاظ دائم ذكروا وجهني فيما لو ك
يكون مثله يف الصحراء حمرزا لكن قد يتردد املالك يف جوانب الدار فال يدمي اللحاظ فلو ادعى السارق أنه كان ال 

  يدمي اللحظ بل نام أو أعرض فيسقط احلد مبجرد دعواه كما يف امللك
أن اخليام ليست حرزا ألنه ميكن سرقتها يف نفسها ولكن إحكام الربط وتنضيد األمتعة قد يغين عن دوام الرابعة 

اللحاظ وكذلك الدواب يف الصحراء ملحوظة بأعني الرعاة إذا كانوا على نشز فأما من يسوق قطارا من اإلبل قال 
ن يسوق يف األسواق فإن األعني تالحظه األصحاب هو حمرز بالقائد وأقصى عدد القطار تسعة وهو صحيح إذا كا

ويف سكة خالية وهو يلحظه وراءه فإن احنرفت السكة فما غاب عن بصره فغري حمرز أما إذا كان املكان خاليا وهو 
ال يلتفت فالصحيح ما قاله أبو حنيفة رمحه اهللا وهو أنه حمرز بالسائق واحملرز بالقائد هو األول وبالراكب مركوبه 

  واحد من ورائه وما أمامه و
اخلامسة ال قطع على النباش إن سرق الكفن من قرب يف مضيعة وقيل إنه جيب ألنه حمرز هبيبة النفوس عن املوتى وهو 

  ضعيف وجيب القطع إذا سرق من قرب يف بيت حمروس وكونه كفنا ال يدرأ القطع عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 
  أطراف البلد ففيه وجهان أما املدفون يف مقابر املسلمني على

أحدمها أنه جيب ألنه حمرز بلحاظ الطارقني مع حصانة القرب وهيبة النفوس عن امليت فمجموع هذا خيرجه عن كونه 
  ضائعا 

والثاين أنه ال قطع ألنه بعيد عن األعني وال مباالة هبيبة النفوس فإن قلنا جيب ففي الثوب املوضوع مع الكفن أو 
زائدا على العدد الشرعي وجهان ووجه الفرق أن العرف ال جيعل هذا حرزا لغري الكفن كما ال  امللفوف على امليت

  جيعل اإلصطبل حرزا لغري الدواب 
مث الصحيح أن حق اخلصومة للوارث ألن امللك يف الكفن للوارث على األصح ولو كفنه أجنيب فاخلصومة للمكفن 

  ه إىل امليت وكأنه إعارة ال رجوع فيها وإال فال يزال ملك
  السادسة إذا كان احلرز ملكا للسارق فله ثالثة أحوال 

  إحداها أن يكون مستأجرا منه فعليه القطع إذ ليس له الدخول واإلحراز من منافع الدار وقد زال ملكه باإلجارة 
  الثانية أن يكون مستعارا منه وفيه ثالثة أوجه 

  أحدها أنه ال قطع إذ له الدخول إىل ملك نفسه 



  والثاين جيب القطع إذ الدخول على هذا الوجه غري جائز وإمنا جيوز بعد الرجوع ومل يرجع 
والثالث أنه إن قصد الرجوع بدخوله فال قطع وإال قطع وهو كاملسلم إذا وطىء حربية يف دار احلرب فإن قصد 

  القهر واإلستيالد فولده نسب وإن مل يقصد فهو زان وال نسب لولده منه
  يكون مغصوبا منه فال قطع عليه وإن أخذ مال الغاصب ألنه ال حرز يف حقه  الثالثة أن

  أما إذا مل يكن احلرز ملكه ولكن فيه مال مغصوب منه فدخل وأخذ غري مال نفسه ففي القطع وجهان 
أحدمها أنه جيب إذ أخذ مال غريه من ملك غريه والثاين ال ألن له التهجم على املوضع ألجل مال نفسه فسقط 

  احلرز يف حقه 
أما إذا دخل غري املغصوب منه فإن أخذ مال الغاصب قطع وإن أخذ املال املغصوب ففيه وجهان مبنيان على أن غري 

  املغصوب منه هل له انتزاع املال من يد الغاصب بطريق احلسبة 
ة الدار غري مملوكة فرع الدار املغصوبة هل هي حرز عن املغصوب منه قال القفال رمحه اهللا ليس حبرز ألن منفع

  واإلحراز من املنافع ويف كالم غريه إشارة إىل أنه حرز 

  الركن الثاين نفس السرقة

  
  وهي عبارة عن إبطال احلرز ونقل املال والنظر فيه يتعلق بثالثة أطراف 

  الطرف األول يف إبطال احلرز وذلك إما بالنقب أو بفتح الباب وفيه صور 
لة أخرى لإلخراج فالظاهر وجوب القطع كاملتصل إال أن يكون املالك قد اطلع وأمهل األوىل أنه لو نقب وعاد لي

  فإنه ال قطع إذ أخذه من مضيعة 
وإن أخرج املال غري الناقب إما على اإلتصال أو بعده فال قطع إذ األول مل خيرج والثاين أخذ من مضيعة وذكر 

  كيال يصري ذلك ذريعة إىل اإلسقاط  العراقيون وجها يف قطع املخرج إذا جرى ذلك عن تعاون
الثانية إذا تعاون رجالن يف النقب واإلخراج مجيعا وأخرجا ما خيص كل واحد نصابا قطعا وال يشترط امتزاج 

الفعلني يف النقب كما يف قطع اليد إلجياب القصاص أما اإلخراج فال بد وأن يأخذ كل واحد منهما قدر نصاب أو 
  فلو أخذ أحدمها سدسا واآلخر ثلثا قطع صاحب الثلث دون صاحب السدس  حيمال قدر نصف دينار معا

الثالثة لو اشتركا يف النقب وانفرد أحدمها بإخراج نصاب فعلى املخرج القطع ألن مشاركته يف النقب كاإلنفراد 
ه أنه ال بد من وال يشترط امتزاج الفعلني بالنقب بل لو أخرج أحدمها لبنة واآلخر لبنة هكذا متت الشركة وفيه وج

  اإلمتزاج والتحاملعلى آلة واحدة حىت يصري كاملنفرد كالشركة يف قطع اليد ويف إخراج املال
الرابعة لو اشتركا يف النقب ودخل أحدمها وأخرج املال إىل باب احلرز وهو بعد يف احلرز فأدخل اآلخر يده وأخرج 

إىل خارج احلرز وأخذه الواقف فالقطع على الداخل ولو  فالقطع عليه ألنه املخرج من احلرز ولو أخرج الداخل يده
  وضعه على وسط النقب فأخذه اخلارج فقوالن مشهوران 

  أحدمها ال قطع على واحد منهما إذ مل يتم اإلخراج من أحدمها 
  والثاين أنه جيب عليهما إذ مت اإلخراج بتعاوهنما 

  الطرف الثاين يف وجوه نقل املال وفيه صور 
لو أرسل حمجنا فتعلق به يف احلرز ثوب أو آنية وأخرجه قطع ولو رماه إىل خارج احلرز قطع أخذه أو  إحداها أنه



تركه وقيل إذا مل يأخذ فال قطع ألنه تفويت وليس بسرقة ولو أكل الطعام يف احلرز وخرج فال قطع ولو ابتلع درة 
  وخرج فثالثة أوجه 

  أحدها أنه ال يقطع كالطعام فإن استهالك
  ين أنه يقطع ألنه ال هتلك باالبتالع والثا

  والثالث أنه إن أخذها بعد اإلنفصال يقطع وإال فال 
الثانية لو نقب أسفل كندوج فانصب إىل خارج احلرز قطع كما لو وضع املتاع على املاء حىت جرى به إىل خارج 

به وأما اإللقاء على املاء فهو سبب يف  احلرز وقيل بينهما فرق ألنه مل يوجد يف الكندوج إال النقب واإلنتقال مل يقع
  النقل 

الثالثة لو كان يف احلرز متاع ودابة فوضع املتاع على ظهر الدابة فخرجت فاألظهر أنه ال قطع ألن الدابة ذات 
اختيار خبالف املاء والقطع ال جيب بالسبب مع مباشرة حيوان ومنهم من قال إن تراخى سري الدابة عن الوضع فال 

  اتصل فيه وجهان وقيل إن اتصل قطع وإن تراخى ففيه وجهان  قطع وإن
وكأن هذا خالف يف أن السبب هل يكتفي به إلجياب القطع وإن كان يكفي إلجياب الغرم وكذا لو أخذ شاة 
ليست بنصاب فاتبعها الشاء أو الفصيل فيخرج على اخلالف ألجل اختيار الدابة وقطع الشيخ أبو علي هاهنا 

  بالوجوب
بعة العبد الصغري إذا اخذه ومحله من دار السيد أو حرمي داره قطع فإن بعد عن سكة السيد وحرمي داره فهو الرا

ضائع فإن دعاه وخدعه وهو مميز فال قطع ألنه املستقل وإن كان ال يعقل فهو كالبهيمة وسوقها واستتباع الشاة هبا 
  وقد سبق وإن أكرهه وهو مميز فوجهان 

  خرج باختياره  أحدمها ال جيب ألنه
والثاين جيب كما لو ضرب الدابة حىت خرج فإنه يقطع وجها واحدا لكن اآلدمي وإن كان مكرها فاعتبار فعله أوىل 
فلذلك ينقدح الفرق على وجه أما إذا محل عبدا قويا يقدر على اإلمتناع ومل ميتنع فال قطع ألن حرزه قوته وهي معه 

  من لو مات يف يده ولكن يف كونه سارقا نظر ألنه حمرز بقوته ال بالدار ولو محله وهو نائم أو سكران فهو ضا
اخلامسة لو محل حرا وأخرجه من داره وعليه ثيابه فإن كان قويا مل يدخل الثوب حتت يد احلامل وإن كان صغريا 

وعليه امتعته فجاء  ففي ثبوت اليد عليه وجهان فإن أثبتنا اليد للضمان ففي جعلهسارقا وجهان اما إذا نام على بعري
  السارق وأخذ زمامه وأخرجه من القافلة ففيه أربعة أوجه 

  أحدها أنه سارق للبعري واألمتعة إذ أخرجه من احلرز 
  والثاين ال ألن الكل حتت يد النائم وهو حمرز بقوته 

  والثالث أنه إن كان الراكب قويا فليس بسارق وإن كان ضعيفا فهو سارق 
حرا فليس بسارق وإن كان عبدا فهو أيضا مسروق مع األمتعة وهذا يستمد من األصول  والرابع أنه إن كان

  السابقة 
  الطرف الثالث يف احملل املنقول إليه 

فنقول لو نقل املتاع من زاوية البيت إىل زاوية أخرى وهرب فال قطع ولو أخرج وألقاه يف مضيعة قطع وإن أخرجه 
البيت مقفال فال قطع إذ مجيع الدار حرز واحد وإن كان مقفال وباب الدار  إىل صحن الدار يف البيت فإن مل يكن

مفتوح قطع وإن كان مغلقا أو مفتوحا بفتح السارق قطع أيضا فإن إبطاله احلرز ال يؤثر يف حقه فالدار والبيت مجيعا 



  العرصة ثالثة أوجهحرزان أما إذا كان الدار أيضا مغلقا واملال حمرز بالبيت والدار مجيعا ففي نقله إىل 
  أحدها أنه جيب ألنه أخرج من بيت مستقل باإلحراز 

  والثاين ال ألن إغالق باب الدار إلكمال احلرز ومل خيرجه من كمال احلرز 
  الثالث أنه جيب فيما ال جتعل العرصة حرزا له كالدنانري واجلواهر دون الفرش واألواين 

  خلان كاإلخراج إىل عرصة الدار أما اخلانات فاإلخراج من حرزها إىل عرصة ا
أما السكة املنسدة األسفل فإن كانت مملوكة كعرصة اخلان فالنقل إليها من الدور سرقة إذ صحن اخلان تلحظه 

  األعني وتوضع فيه األمتعة خبالف السكة 
سكان ألهنا أما سكان السكة فاحلجرة املقفلة حرز يف حقهم والعرصة ليست حبرز يف حقهم وهي حرز يف حق غري ال

ملحوظة باألعني هنارا وباهبا مغلق ليال وكذلك الضيف إذا سرق شيئا أو بعض اجلريان إذا سرق من حانوت جاره 
  حيث حيرز باللحاظ فال قطع ألنه غري حمرز فيه 

  الركن الثالث السارق

  
وال قطع على الصيب وال يشترط فيه التكليف واإللتزام ويستوي يف وجوب القطع احلر والعبد والذكر واألنثى 

واجملنون وجيب على الذمي إللزامه أحكامنا نعم هذا إذا سرق مال مسلم فإن سرق مال ذمي فهو موقوف على 
ترافعهم إلينا فإن زىن بذمية فال حيد ما مل يرضوا حبكمنا وإن زىن مبسلمة أقمنا احلد قهرا كما سرق مال مسلم وقيل 

وال خصم فيه خبالف السرقة وهذا ركيك إذ جير ذلك فضيحة عظيمة فإنه  ال بد من رضاهم ألن حد الزنا حق اهللا
  ال يرضى حبكمنا وغايتنا نقض عهده وجيب جتديده إذا التزم وتاب 

  أما املعاهد إذا سرق ففي قطعه نصوص مضطربة وحاصلها ثالثة أقوال 
  أحدها أنه كالذي ألجل العهد 

  ة والثاين أنه ال حد أصال ألنه حريب دخل لسفار
  والثالث أنه يقطع إذا شرط ذلك عليه يف ابتداء األمان وإال فال 

وسرقة املسلم ماله خيرج على سرقته مال املسلم إذ يبعد أن يقطع املسلم بسرقة ماله وال يقطع بسرقة مال املسلم 
اىل ال يتعلق بطلب ولو زىن مبسلمة فطريقان منهم من قال كالسرقة ومنهممن قطع بانه ال يقام احلد ألنه حق اهللا تع

  العبد وال خالف يف أنه يطالب بضمان األموال وإمنا النظر يف احلدود 
  النظر الثاين من الكتاب يف إثبات السرقة ومعرفتها بيمني مردودة أو إقرار أو بينة 

كما أما اليمني فإذا أنكر السرقة وحلف انقطعت اخلصومة وإن نكل وحلف املدعي ثبت الغرم وثبت القطع أيضا 
  يثبت القصاص باليمني املردودة 

ولو ادعى استكراه جاريته على الزنا ثبت املهر باليمني املردودة ويبعد إثبات الرجم به ألن اليمني املردودة وإن 
  جعلت بينة فال تتعدى حق احلالف والرجم حق اهللا تعاىل ومن هذا ينقدح احتمال أيضا يف قطع السرقة 

  الدعوى ثبت به القطع بشرط اإلصرار فإن رجع مل يسقط الغرم ويف سقوط احلد قوالن  وأما اإلقرار فإن كان بعد
  أحدمها أنه يسقط كحد الزنا 

والثاين ال الرتباطه حبق اآلدمي وبقاء الغرم الذي هو مالزم له ومنهم من عكس وقال القطع ساقط ويف الغرم قوالن 



  ووجه إسقاطه تبعية القطع وهو فاسد
ستكراه جارية على الزنا مث رجع فاألصح أنه يسقط احلد وجيب املهر وقيل حيتمل أن جيعل كالسرقة أما إذا أقر با

  ولكن مفارقة احلد للمهر أقرب من مفارقة القطع للغرم فلذلك يتردد فيه 
  وإن رجع السارق بعد القطع فال تدارك فإن رجع يف أثنائه كف اجلالد عن البقية إن قلنا يؤثر رجوعه 

أقر قبل الدعوى فهل يقطع دون حضور املالك وطلبه فيه وجهان ووجه اعتبار طلبه أنه رمبا يقر له بامللك أو  أما إذا
  باإلباحة فإنه يسقط احلد وإن كذبه السارق 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا جبارية الغري فإنه حيد يف احلال إذ ال مدخل للطلب فيه ومساق هذا يشعر بأن مالك 
ل كنت ملكته اجلارية قبل ذلك فأنكر أن احلد جيب وال يؤثر قول مالك اجلارية فإنه ال يتعلق خبصومته اجلارية لو قا

  فهو كما لو قالت احلرة كنت زوجته وكذهبا فإنه حيد 
  فإن قلنا إنه ال يقطع يف احلال ففي حبسه إىل حضور املالك خالف يلتفت علىأنه هل يسقط برجوعه 

لعبد إذا أقر بسرقة ال توجب القطع فال يقبل يف املال وال نعلقه برقبته دون تصديق السيد هذا كله يف احلر أما يف ا
فإن أقر مبا يوجب القطع قطعت ميينه وإن كذبه السيد خالفا للمزين وأيب يوسف رمحهما اهللا وإمنا قبل ألنه غري متهم 

  فيه 
  ربة وحاصلها أربعة أقوال مث هل يتعلق غرم املال برقبته تابعا لثبوت القطع فيه نصوص مضط

  أحدها أنه ال يقبل ألنه إقرار على السيد ال على 
  العبد والثاين أنه يقبل ألن رقبته أيضا مملوكة للسيد فإن قبل يف قطع يده لنفي التهمة فليقبل يف الغرم أيضا ورد املال 

تالف فال يقبل ألن رقبته يف يد السيد وهذا والثالث أنه إن أقر بعني هي يف يده قبل ألن ظاهر اليد للعبد فإن أقر باإل
  يوجب التعلق فيكون كما لو قال مجيع ما يف يد السيد أنا سرقته وسلمته إليه فإنا ال نقبل قطعا

والرابع عكسه وهو أنه يقبل إقراره باإلتالف فإن السيد على األصح يفدي بأقل األمرين من قيمته أو قيمة العبد 
  بالسيد أما األعيان إن فتح باب اإلقرار هبا تضرر به السيد إذ ال مرد له  فقيمة العبد مرد اإلضرار

فإن قيل هل للقاضي أن حيث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن اإلقرار قلنا أما الستر فيجوز مع رد املال 
  لقوله صلى اهللا عليه وسلم للسارق 

  ما إخالك سرقت وهذا كالتلقني لإلنكار وقوله 
  ال مل تصححه األئمة وأما الرجوع عن اإلقرار أسرقت قل

  فال حيث عليه القاضي لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر اهللا فإن من أبدى لنا صفحته نقيم عليه حد اهللا فدل ذلك على 

  الفرق ما بني قبل الظهور وما بعده 
يثبت القطع إال بشهادة رجلني فإن شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع  احلجة الثالثة للسرقة الشهادة وال

خبالف ما لو شهدوا على القتل العمد فإنه ال يثبت القصاص وال الدية ألن الدية كالبدل عن القصاص والغرم ليس 
  بدال عن القطع بل جيب معه وفيه وجه أن الغرم أيضا ال يثبت كالدية وهو ضعيف 

لكاملة ال توجب القطع بالشهادة على السرقة مطلقا بل ال بد من التفصيل فيه فكم من سرقة ال توجب مث البينة ا
قطعا ولذلك يشترط التفصيل يف اإلقرار أيضا ويشترط يف بينة الزنا وهل يشترط يف اإلقرار بالزنا فيه خالف وسببه 



ل فيه على املخايل وحد السرقة غري ظاهر للسارق أن حد الزنا ظاهر ووجودهعند الزاين حمقق وأما الشاهد فإمنا يعو
  وال شك أن النسبة إىل الزنا املطلق قذف ألن التعيري حاصل به 

  فرعان

  
أحدمها لو قامت شهادة حسبة على أنه سرق مال فالن الغائب فالنص أنه ال يقطع ما مل حيضر ولو شهدوا على أنه 

قل والتخريج وطردوا ذلك يف اإلقرار يف املسألتني ومنهم من فرق وهو زىن جباريته قال حيد يف احلال فقيل قوالن بالن
  األصح ألنه أباحه امللك فإقراره بامللك يدرأ حد السرقة دون حد الزنا وله على اجلملة تعلق بطلبه 

ق فإن قلنا ال يقطع فهل حيبس يبين على أن شهادة احلسبة مقبولة يف حق اهللا تعاىل والظاهر أنه مردود يف حقو
اآلدميني والسرقة كاملترددة بينهما فينقدح فيه خالف فإن مل تقبل مل حيبس وإن قلنا تقبل فيحبس مث يكفي املالك إذا 

  رجع أن يدعي ويستويف املال فإن قلنا ال تسمع فيجب إعادة البينة ألجل املالوالظاهر أنه ال تعاد ألجل القطع 
ا مل تكن بينه فإن قامت البينة نظر فإن مل يكن يف دعواه تكذيب الثاين دعوى السارق امللك تدفع عنه القطع إذ

الشهادة اندفع أيضا كما إذا شهدوا على أنه سرق من حرزه متاعا أو شهدوا على أنه سرق ملكه ولكن قال 
  السارق كان قد وهب مين يف السر والشاهد اعتمد على الظاهر 

بينة ففي سقوط القطع ها هنا تردد وحيتمل أن يبىن على أن فأما إن قال كان ملكي أصال وغصبته فهذا تكذيب لل
املدعى عليه بعد قيام البينة عليه لو قال املدعي يعلم سرا أنه ملكي وإمنا الشاهد اعتمد ظاهر اليد فهل له حتليف 

  ه املدعي فيه خالف فإن قلنا له ذلك فها هنا يرجع وجوب القطع إىل ميني املالك وهو بعيد فال يبعد إسقاط

  النظر الثالث من الكتاب يف بيان الواجب

  
  وهو الغرم والقطع واحلسم والتعليق 

أما رد العني فواجب باالتفاق مع القطع فإن تلف وجب الغرم عندنا مع القطع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا القطع 
  والغرم ال جيتمعان

  مث الواجب القطع من الكوع وقال بعض أهل الظاهر من املنكب 
واجب أوال قطع اليمني ويف الكرة الثانية قطع الرجل اليسرى حذرا من استيعاب جنس البطش أو املشي أو مث ال

استيعاب أحد اجلانبني فيتعذر املشي ويف الثالثة تقطع اليد اليسرى ويف الرابعة رجله اليمىن واقتصر أبو حنيفة رمحه 
وورد يف بعض الروايات فإن عاد خامسة فاقتلوه وقيل هو قول اهللا يف الثالثة على التعزير وقد ورد اخلرب مبا ذكرناه 
  قدمي للشافعي رضي اهللا عنه لكن هذه الزيادة شاذة

وأما احلسم فهو غمس حمل القطع يف الزيت املغلي لتنسد أفواه العروق والصحيح أن ذلك واجب نظرا للسارق 
عقوبة حفا هللا تعاىل إذ مل تزل األئمة يفعلون ذلك مع كيال يسري وهو إىل اختياره وعليه مئونته وفيه وجه أنه زيادة 

  كراهية السارق 
وأما التعليق فهو أن تعلق يده يف رقبته وتترك ثالثة أيام للتنكيل وقد ورد به خرب ومل يصحح مث هو استحباب إن 

  صح التنكيل إن رآه اإلمام



  فروع أربعة

  
نا رجله اليسرى ولو سرق أوال مث سقطت يده سقط القطع األول من سقطت يده اليمىن بآفة مساوية فإذا سرق قطع

  ألنه تعني اإلستحقاق وقيل إنه يعدل إىل الرجل اليسرى وهو غلط 
الثاين لو بادر اجلالد وقطع اليسرى فإن قصد فعليه القصاص وقطع اليمني باق وإن دهش وغلط فقد نص الشافعي 

  ن الدية جتب باليسرى مث يطقع ميينه فتحصلنا على قولني رضي اهللا عنه يف األم على سقوط القطع ونقل أيضا أ
  وقال أبو إسحق املروزي لو سقطت يسراه بآفة مساوية قبل قطع اليمني فال يبعد أن جيعل كغلط اجلالد وهو بعيد 
 الثالث لو كانت على يده أصبع زائدة قطعنا اليد وال نبايل ولو كان ناقصا اكتفينا باملوجود ولو وجدنا أصبعا

واحدة فإن مل جند إال الكف فالظاهر االكتفاء به تنكيال بقطع املعصم وفيه وجه أنه يعدل إىل الرجل اليسرى إذا مل 
يبق من آلة البطش شيء واليد عبارة عنها وأما اليد الشالء فيكتفى هبا إال إذا خيف اهلالك لنزف الدم فيعدل إىل 

  الرجل 
لية وتركنا الزائدة إن أمكن وإال قطعنامها وإن كانتا متساويتني وال تبني الرابع لو كان للمعصم كفان قطعنا األص

  األصلية قال األصحاب نقطعهما مجيعا لنتيقن استيفاء األصلية وال نبايل بالزيادة 

  اجلناية السادسة قطع الطريق

  
  والنظر يف صفة قطاع الطريق ويف عقوبتهم ويف حكم العفو 

  النظر األول يف صفتهم

  
اآلية فذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { فيهم قوله تعاىل  واألصل

  تفسريه فقال 
أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا األموال أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا املال أو يلحق الطلب 

  هبم إذا هربوا لينفوا من األرض 
ود جيمع بني هذه العقوبات لظاهر اآلية وقال مالك رمحه اهللا الشاب يقطع والشيخ ذو اهلرم يقتل ومن ليس وقال دا

  له جندة الشباب وال رأي الشيوخ ينفىثم يعترب عندنا فهيم صفتان النجدة والبعد عن حمل الغوث 
فال جيب به إال التعزير مث ال  أما النجدة فألنه إن مل يكن هلم شوكة بل كان اعتمادهم على اإلختالس واهلرب

يشترط للنجدة الذكورة وال السالح وال العدد بل لو اجتمع نسوة وكانت هلن شوكة فهن قطاع الطريق وقال أبو 
  حنيفة رمحه اهللا لو كان يف مجيع القطاع امرأة سقط احلد

  والضرب واللطم كإشهار السالح باإلتفاق 
قوة فهو قاطع طريق وال نقول إن املسافر الواحد مضيع ملاله بل ماله حمفوظ والواحد إذا قاوم واحدا أو مجعا بفضل 



  به إال أن يقصد فمن قصده فهو قاطع 
  وقال اإلمام ينبغي أن يرد ذلك إىل العادة فحيث يعد الواحد مفرطا فال جيب على سالب ماله إال التعزير 

  فرع

ر بني فاستسلموا فهم املضيعون وليسوا قطاعا الهنم مل لو هجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غري ضر
يأخذوا بشوكتهم بل بتسليم املالك إليهم وإن علموا أهنم ال يقاومون فهربوا منهم فهم قطاع وكذلك إذا كان 

األمر يف قوة اجلانبني كاملتقاوم إذا تقاتلوا وانكف الفريقان من غري ظفر فالظاهر أهنم قطاع إن جرى قتل وسلب 
  ن الشوكة قد حتققتأل

وأما الصفة الثانية فهو بعدهم عن حمل الغوث أما ما جيري من األخذ على أطراف العمران فيعتمد فيه اهلرب 
واالختالس دون الشوكة إال إذا فترت قوة السلطان وثار ذوو العرامة يف البالد فهم قطاع عند الشافعي رضي اهللا 

يف وقت قوة السلطان دار بالليل مع املشاعل مكابرين ومنعوا أهل الدار من  عنه وإن كانوا يف البالد أما إذا دخلوا
  االستغاثة وانصرفوا وهم متلثمون ففيهم وجهان 

  أحدمها أهنم قطاع ونزل منعهم من اإلستغاثة كبعدهم عن حمل الغوث 
  ء والثاين أهنم سراق فإن الطلب يلحقهم على القرب وإمنا اعتمادهم على التواري واالختفا

  ومل يذهب أحد إىل أهنم خمتلسون مع اهنم مل يأخذوه يف خفية واختزال 
فإذن قد حصل أن قطاع الطريق من يعتمد على الشوكة يف احلال مع بعد الغوث ال على االختالس واهلرب يف 

  الوقت 

  النظر الثاين يف العقوبة الواجبة

  
  وميتزج به النظر يف جرائمهم وهلم يف اجلرائم أحوال 

وىل أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدا فتقطع يده اليمىن ورجله اليسرى سواء كان الربع ملكا لواحد أو األ
جلماعة الرفقة وكذلك يف السرقة ال يفرق بني اخلالص واملشترك يف النصاب مهما كان احلرز واحدا وقال ابن 

  خريان ال يشترط النصاب 
  ل وليس فيه زيادة تغليظ إال كون القتل حمتوما كما سيأيت الثانية أن يقتصر على القتل اجملرد فيقت

  الثالثة أن يقتصر على اإلرعاب وتكثري الشوكة وكان ردءا للقوم فعليه تعزير وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هو شريك 
وتغليظ  الرابعة أن جيمع بني األخذ والقتل فاملذهب املشهور أنه يصلب ويقتل وال يقطع ويكون الصلب زيادة تنكيل

ألجل اجلمع وقال أبو الطيب بن سلمة تقطع يده ورجله ألخذه ويقتل لقتله ويصلب جلمعه بينهما وذكر 
صاحبالتقريب وجها أنه إن أخذ نصابا وقتل قطع وقتل ومل يصلب وإن أخذ أقل منه قتل وصلب ومل يقطع ويكون 

يار إن أحب قتل وصلب ومل يقطع وإن أحب الصلب ألجل األخذ واملذهب هو األول وقال أبو حنيفة اإلمام باخل
  قطع وقتل ومل يصلب 

مث إذا مجعنا بني القتل والصلب فاملذهب أنه يقتل على األرض مث يصلب مقتوال وفيه وجه أنه يقتل مصلوبا إما بأن 
  يترك حىت ميوت جوعا على وجه أو يقصد مقتله حبديدة مذففه على وجه وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 



  كم يترك على الصليب فيه قوالن مث 
  أحدمها أنه يترك ثالثة أيام 

  وعلى هذا إن كان يتعرض للتهري قبله فهل يترك فعلى وجهني 
  أحدمها ال يترك ثالثة أيام ألن التنكيل قد حصل فيصان عن التفتت والنت 

اسم الصليبوالصحيح أنه يقتل والقول الثاين أنه يترك حىت يتهرى ويسيل ودكه ألن الصليب اسم الودك ومنه اشتق 
أوال ويغسل ويصلى عليه مث يصلب وال سبيل إىل ترك الصالة بكل حال خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ويتعذر على 

قول من يقتله بعد الصليب مث يترك حىت يتهرى نعم وإن قلنا يقتل بعد الصليب ولكن ينزل بعد ثالث فيمكن أن 
د االسترسال فأما عقوبة النفي فالصحيح أهنا غري مقصودة بل إن وجدوا أقيم يسلم إىل أهله للغسل والصالة بع

احلد والتعزير وإال حلق هبم طلب أعوان السلطان حىت يتشردوا يف البالد وينتفوا من تلك األرض ومنهم من قال 
ويعزرهم هبا إما هي عقوبة مقصودة يف حق من اقتصر على اإلرعاب مث منهم من قال ينفيهم اإلمام إىل بلد معني 

  ضربا أو حبسا ومنهم من قال له أن يقتصر على النفي 

  النظر الثالث يف حكم العقوبة

  وله حكمان 
األول أن التوبة قبل الظفر مؤثر فيها لنص القرآن العظيم فيسقط هبا حتتم القتل دون أصله على الظاهر ويسقط به 

أخوذ نصابا فيه وجهان أحدمها ال كأصل القتل وإمنا الذي الصلب وقطع الرجل أما قطع اليد هل يسقط إذا كان امل
  يسقط خاصية قطع الطريق 

والثاين وهو األصح أنه يسقط ألن هذا خيالف صورة السرقة واليد والرجل كعضو واحد هاهنا وكذلك إن وجدنا 
  يد اليسرى والرجل اليمىن رجله اليسرى دون يده اليمىن اكتفينا به ومل نقطع يده اليسرى ومهما عاد ثانيا قطعنا ال

  أما التوبة بعد الظفر ففيه قوالن جيريان يف مجيع حدود اهللا تعاىل 
  أحدمها أنه ال يؤثر ألن القرآن خصص ما قبل التوبة 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح { والثاين أنه يسقط ألنه إن خصص هاهنا فقد أطلق يف آية السرقة فقال تعاىل 
وبة هاهنا باإلصالح فيدل على أن التوبة بعد الظفر ال تؤثر إال بعد اإلسترباء وصالح احلال وقال القاضي قرنت الت}

  إذ ميكن أن يكون للهيبة 
وعلى اجلملة فمن ظهر تقواه وحسنت حاله امتنع مؤاخذته مبا جرى له يف اجلاهلية أما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ 

  كل إن حبس وإن خلي فكيف نتبع أحواله إلقامة احلد فهو متهم والتوقف إىل استربائه مش
احلكم الثاين أن هذا القتل قد ازدحم عليه حق اهللا تعاىل وألجله حتتم وإن عفا ويل القتيل عن حق القتيل فإنه 

معصوم وال شك يف أنه إذا جرح خطأ أو شبه العمد فال يقتلوإن متحض العمد فقد تعلق به حق اهللا تعاىل قطعا فإنه 
ويل القتيل ولكن هل يثبت للقتيل حق مع حق اهللا تعاىل للشافعي رضي اهللا عنه فيه قوالن وتظهر يقتل وإن عفا 

  فائدته يف مخس مسائل 
إحداها لو قتل ذميا أو عبدا أو أمة ومن ال يكافئه باجلملة فإن حمضنا حق اهللا تعاىل قتل وإن قلنا فيه قصاص مل يقتل 

على القولني وقطع الصيدالين بأنه ال يقتل وإن جعلناه حدا ألنه مملوكه  وهكذا لو قتل عبد نفسه قال القاضي خيرج
  فال يصلح ملقاتلته وخماصمته يف القتال 



  الثانية إن مات القاتل وقلنا إنه حمض حد فال دية للقتيل وإن قلنا فيه حق اآلدمي فله الدية 
  آلخرين الدية الثالثة إذا قتل مجاعة اكتفي به إن جعلناه حدا وإال قتل بواحد ول

الرابعة لو عفا الويل على مال فال أثر له إن جعلناه حدا وإال فله الدية ويقتل حدا وهو كمرتد استوجب القصاص 
  وعفي عنه 

  اخلامسة لو تاب قبل الظفر سقط احلد وبقي القصاص حىت يسقط بعفوه إن جعلنا له حقا وإال فيسقط بالكلية 
مكن فإن سقط احلد بالتوبة أو القصاص بالعفو فيبقى اآلخر خاليا عن الزمحة ولعل األصح اجلمع بني احلقني ما أ

  فيستوىف فأما إسقاط القصاص واحلد أو الدية فبعيد جدا

  فروع

  
األول إذا جرح احملارب جرحا ساريا فهو كالقتل يف التحتم وإن كان اجلرح واقفا فال قصاص فيه كاجلائفة فال 

  توىف وهي يتحتم فيه ثالثة أقوال جيرح فإن قطع عضوا فيه قصاص اس
  أحدها نعم كالنفس 

  والثاين ال ألن القتل عهد حدا فلذلك يتحتم خبالف القطع 
  والثالث أن قطع اليدين والرجلني يتحتم إن عهد حدا يف السرقة خبالف األذن والعني وسائر األعضاء 

ال لنفسه وال يصرح ولو قال تعرضوا لنا  الثاين يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة يشهد كل واحد لرفيقه
  ولرفقائنا فسدت صيغة الشهادة وكذا لو قال الشاهد قذفين مع أم فالن فالتقبل شهادته 

الثالث يوايل بني قطع اليد والرجل خبالف ما لو استحق يسراه يف القصاص وميناه يف السرقة فإنه يقدم القصاص 
لضرر لكنالقطعني يف احملاربة عقوبة واحدة ولو استحق ميينه قصاصا قطعت وميهل ريثما يندمل ألن املواالة عظيم ا

  اليمني يف القصاص ويكتفي بالرجل اليسرى وهل ميهل ريثما يندمل فيه وجهان 
  أحدمها ميهل الختالف العقوبة 

  والثاين ال ألن املواالة كانت مستحقة فإن فاتت اليد فيبقى استحقاق املواالة 
ص على حد السرقة واحلراب وال يبين على اخلالف يف تقدمي حق اآلدمي وحق اهللا تعاىل إذا اجتمعا وإمنا يقدم القصا

ألن اخلالف يف األموال اليت ال يسقط عنها حق اهللا تعاىل بالشبهة وأما حدود اهللا تعاىل فتسقط بالشبهة والرجوع 
  عن اإلقرار فيقدم عليها حق اآلدمي 

دميني كحد القذف وقطع الطريق والقتل فإن ازدمحوا على الطلب جيلد مث يقطع مث الرابع إذا اجتمعت عقوبات لآل
يقتل وال يبادر بالقطع عقيب اجللد إن كان مستحق القتل غائبا إبقاء على روحه حىت ال يفوت القصاص ولو كان 

  حاضرا وقال ال تتركوا املواالة ألجلي فإين أبادر بعد القطع وأقتل ففيه وجهان 
  نه يبادر وال ميهل ألن النفس مستوفاة فال معىن للتأخري ألجل املقتول وال ألجل املستحق وقد رضي أحدمها أ

  والثاين أنه ميهل فإنه رمبا يعفو مستحق القتل فتصري النفس هدرا باملواالة 
ق الطرف أما إذا أخر بعضهم حقه فإن كان املؤخر مستحق النفس قدم اجللد وميهل مث يقطع وإن كان املؤخر مستح

فال ميكن البدار إىل القتل ففيه تفويت الطرف فيجب على مستحق النفس الصرب وهذا يؤدي إىل أن يصري مستحق 
الطرف إىل غري هناية ويندفعالقتل وال صائر إىل أن مستحق النفس يسلط على القتل ويقال لصاحب الطرف بادر إن 



ادر وقتل بغري إذن وقع املوقع ورجع صاحب الطرف إىل شئت وإال ضاع حقك ولو قيل به لكان منقدحا لكنه لو ب
  الدية 

أما إذا كان اجملتمع حدود اهللا تعاىل كحد الشرب وجلد الزنا وقطع السرقة والقتل فالبداية باألخف وهو ترتيب 
  مستحق مث ميهل إىل اإلندمال حىت ال يفوت القتل باملوت بالسراية فإن مل يبق إال القتل فال إمهال 

  ان بدل جلد الزنا جلد القذف فجلد الشرب أخف منه ولكن هل حق اآلدمي مقدم ففيه وجهان ولو ك
  أحدمها أن البداية يف الشرب ألنه اخف 

  والثاين أنه يبدأ حبد القذف ألنه حق اآلدمي 
  وكذا اخلالف لو كان بدل حد القذف قطع قصاص لآلدمي 

والرجم فالظاهر االكتفاء بالرجم واندرج اجللد حتته وفيه وجه  ولو زىن وهو بكر مث زىن وهو ثيب فقد اجتمع اجللد
  أنه جيلد مث يرجم ألنه ال تداخل مع االختالف 

  اجلناية السابعة شرب اخلمر

  
  والنظر يف املوجب والواجب 

  أما املوجب فنقول جيب اجللد على كل ملتزم شرب ما أسكر جنسه خمتارا من غري ضرورة وعذر 
  حترزنا به عن احلريب واجملنون والصيب فال حد عليهم أما قولنا ملتزم ا

وقولنا أسكر جنسه إشارة إىل أن ما أسكر كثريه فقليله وإن مل يسكر يوجب احلد ككثريه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  جيب احلد بقليل اخلمر وإن مل يسكر وسائر األشربة ال حيد فيها إال يف القدر املسكر 

به عن املكره فإنه يباح له الشرب لدفع ضرر اإلكراه فال حيد خبالف الزنا فإن فيه خالفا وال  وقولنا خمتارا احترزنا
خالف أن الزنا ال يباح باإلكراهوقولنا من غري ضرورة أردنا به أن من غص بلقمة ومل جيد غري اخلمر فله أن يسيغها 

األمراض فال جيوز لنهي رسول اهللا صلى اهللا هبا وكذلك إذا خاف اهلالك من العطش وأما التداوي باخلمر يف عالج 
  عليه وسلم عن ذلك وقوله 

إن اهللا تعاىل مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم وألن الشفاء به مظنون خبالف دفع العطش وإساغة اللقمةولكن جيوز 
سكر مغلظ وتركه التداوي باألعيان النجسة كلحم السرطان واحلية واملعجون الذي فيه اخلمر ألن حترمي اخلمر امل

  مقصود ال يقاومه ظن الشفاء 
وأما الزجر عن تناول النجاسات مع أن مصري األطعمة إىل النجاسة فهو من قبيل املروءات املستحسنة فيجوز أن 
تزول بعذر املرض وقد قال القاضي ال حيد الشارب إن قصد التداوي هبا فكأنه جعل ذلك شبهة يف اإلسقاط ومل 

لتداوي هباوقولنا من غري عذر احترزنا به عن التداوي إذ الظاهر أنه ال حد وإن عصى وعن يصرح أحد جبواز ا
حدث العهد باإلسالم إذا مل يعلم التحرمي وكذا الغالط إذا ظنه شرابا آخر قال الشافعي رضي اهللا عنه لو سكر مثل 

النبيذ حددته ونص أن الذمي ال حيد هذا الرجل مل يلزمه قضاء الصلوات ألنه كاملغمى عليه وقال لو شرب احلنفي 
وإن رضي حبكمنا وسببه أن احلنفي يف قبضة اإلمام واحلاجة قد متس إىل زجره خبالف الذمي الذي مل يلتزم حكمنا 

  ومن أصحابنا منقال ال حيد يف املسألتني ومنهم من قال حيد يف املسألتني 
إقرار صحيح وال يعول على النكهة والرائحة فلعله مث املوجب بقيوده جيب أن يظهر للقاضي بشهادة رجلني أو 



  غلط أو أكره 
ولو قال مطلقا شربت املسكر أو قال الشاهد شرب مسكرا أو شرب شرابا شربه غريه فسكر كفى ذلك ولو تقدر 

  احتمال اإلكراه مع ظاهر اإلضافة 

  الطرف الثاين يف الواجب

  
  والنظر يف قدره وكيفيته 
  وأصله ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بشارب فقال  أما القدر فأربعون جلدة

اضربوه بالنعال فضربوه بالنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب مث قال بكتوه أو عريوه وحنوه مث قال أرسلوه 
ني فلما كان يف زمان أيب بكر رضي اهللا عنه أحضر الذين شاهدوا ذلك فعدلوه بأربعني جلدة فكان جيلد أربع

وكذلك عمر رضي اهللا عنه يف صدر خالفته حىت تتايع الناس بشرب اخلمر واستحقروا ذلك فشاور الصحابة فقال 
علي رضي اهللا عنه من شرب سكر ومن سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد املفترين فكان عمر رضي اهللا 

اهللا عنه إىل أربعني وروي عنه أنه عليه السالم أمر عنه جيلد مثانني وعثمان رضي اهللا عنه جيلد مثانني مث عادعلي رضي 
حىت جلد الشارب أربعني وروي أنه قال إن شرب فاجلده فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه وال خالف أن القتل 

  منسوخ يف الشرب 
  مث اختلف األصحاب يف شيئني 

ازه ومن منع قال ذلك ال ينضبط فقد أحدمها أنه هل يكفي الضرب بالنعال وأطراف الثياب واحلديث يدل على جو
  كفينا مئونة التعديل فيتبع 

  الثاين أن اإلمام لو رأى أن جيلد مثانني هل له ذلك فمنهم من منع لرجوع علي رضي اهللا عنه ومنهم من جوز
  أما الكيفية فالنظر يف السوط ورفع اليد والضرب والزمان 

ئدة على القضيب الناقصة من العصا وال ينبغي أن يكون يف غاية أما السوط فليكن وسطا ويقوم مقامه اخلشبة الزا
  الرطوبة وال يف غاية اليبس 

  وأما رفع اليد فال يرفعه فوق الرأس فيعظم األمل وال يكتفي بالرفع اليسري فال يؤمل بل يراعي التوسط 
لفرج ويتقي الوجه ففيه هني يف وأما الضرب فيفرقه على مجيع بدنه ويتقي املقاتل كالقرط واألخدع وثغرة النحر وا

البهائم فكيف يف اآلدمي وال يتقي الرأس عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا لقول أيب بكر رضي اللهعنه للجالد 
  اضرب الرأس فإن الشيطان يف الرأس 

  وال تشد اليدان من اجمللود بل يترك حىت يتقي إن شاء بيديه 
  وال يتل للجبني بل يضرب وهو قائم 

  تضرب املرأة وهي جالسة ويلف عليها ثياهبا لكيال تنكشف و
وأما الزمان فال بد من مواالة الضرب فلو فرق مائة سوط على مائة يوم مل جيز ولو ضرب مخسني يف يوم ومخسني يف 

  از يوم آخر قال إنه جائز والضبط فيه عسري فالوجه أن يقال إذا امنحى أثر األمل األول مل جيز وإن كان باقيا ج
  هذا هو القول يف اجلناية املوجبة للحدود وال بد من االختتام بباب يف التعزير

  باب يف التعزير



  
  والنظر يف املوجب واملستويف والقدر وأصل الوجوب 

أما املوجب فكل جناية سوى هذه السبعة مما يعصي العبد هبا ربه فيستوجب هبا التعزير سواء كان على حق اهللا تعاىل 
  اآلدمي إذ حق اآلدمي أيضا ال خيلو عن حق اهللا تعاىل  أو على حق

وأما املستويف فهو اإلمام وليس ذلك لآلحاد إال األب والسيد والزوج أما األب فال يعزر البالغ والصغري ال يعصى 
لكن لألب الضرب تأديبا ومحال على التعلم وردا عن سوء األدب وللمعلم أيضا ذلك بإذن األب وكل ذلك جائز 

رط سالمة العاقبة فإن أفضى إىل اهلالك وجب الضمان على العاقلة ويكن شبه عمد ويتبني أهنم جاوزوا حد بش
  الشرع إال ما يظهر كونه عمدا حمضا ففيه القصاص 

وأما السيد فالصحيح أن له تعزير عبده يف حق اهللا تعاىل وأما يف حق نفسه فجائز بالخالفوأما الزوج فال يعزر 
النشوز على الترتيب الوارد يف القرآن العظيم فإن كانت ال تنزجر بالضرب اليسري بل بضرب  زوجته إال على

  خموف فال يعزر أصال ألن املربح مهلك واخلفيف غري مفيد 
أما أصل املوجب فقد قال العلماء ما يتمحض حلق اهللا تعاىل فاالجتهاد فيه إىل اإلمام فإن رأى الصالح يف سحب 

ل عنه يف بعض املواضع فعل وإن رأى االقتصار على الزجر مبجرد الكالم فعل إذ املصلحة ختتلف ذيل العفو والتغاف
  باختالف األشخاص واألحوال وكم جتاوز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أقوام أساءوا آداهبم 

لضرب واالقتصار على أما املتعلق حبق اآلدمي فال جيوز إمهال أصله مع طلب املستحق لكن هل جيوز لإلمام ترك ا
  الزجر بالكالم إن رأى ذلك فيه وجهان 

  ولو عفا املستحق فهل لإلمام التعزير فيه ثالثة أوجهأحدها ال ألنه ليس املستحق 
  والثاين نعم ألن ذلك ال خيلو أيضا عن اجلناية على حق اهللا تعاىل ورمبا أراد اإلمام زجره عن العود إىل مثله 

  احلد سقط وإن عفا عن التعزير فلإلمام التعزير ألن أصل التعزير موكول إىل األئمة  والثالث أنه إن عفا عن
أما قدر املوجب فال مرد ألقله وأكثره حمطوط عن احلد ومنهم من قال حيط كل تعزير وإن عظم عن أقل احلدود 

زنا إال عن حد وهو حد الشرب ومنهم من قال تعزير مقدمات الشرب حيط عن حده وال حيط تعزير مقدمات ال
الزنا وكذلك تعزير مقدمات القذف فإن إمساك العبد سيده حىت يقتله غريه كبرية أعظم من شرب قطرة من مخر 

  وروى صاحب التقريب حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
اتباع احلديث وإن مل ال جيلد فوق العشرة إال يف حد وقال احلديث صحيح فإن صح فمذهب الشافعي رضي اهللا عنه 

يصحاحلديث فيحط عن عشرين يف حق العبد ألنه حد الشرب يف حقه ويف حق احلر هل حيط عن العشرين الذي 
  هو أقل ما جيب حدا كامال أو عن األربعني الذي هو حده فيه وجهان 

ستصالح التام حيصل وأما مالك رمحه اهللا فإنه جاوز احلد وجوز القتل يف التعزير لالستصالح وهو ضعيف إذ اال
  باحلدود والتعزيرات واحلبس فال حاجة إىل القتل واهللا أعلم 

  وإذا فرغنا من موجبات احلدود فجدير بنا أن نشري إىل موجبات الضمانات سوى ما ذكرناه يف كتاب الغصب
  كتاب موجبات الضمانات 

  
  يف كل واحد باباوالنظر يف ضمان الوالة وضمان الصائل وضمان ما أتلفه البهائم فنعقد 

  الباب األول يف ضمان الوالة 



  
  والنظر يف موجب الضمان وحمله 

  أما املوجب فالصادر عن اإلمام إما تعزير وإما حد أو استصالح 
أما التعزير فمهما سرى وجب الضمان وتبني خروجه عن املشروع إذ املشروع ما ال يهلك وهو منوط باالجتهاد 

  الضمان على كل معزر إذا مل تسلم العاقبة  ومشروط بسالمة العاقبة فيجب
وأما احلدود فهي مقدرة فيما عدا الشرب فإذا اقتصر فمات قلنا احلق قتله أما إذا مال عن املشروع فال خيلو إما أن 

  يكون يف وقت أو قدر أو جنس 
وذكرنا فيه النقل فإن كان يف الوقت بأن أقامه يف شدة احلر فالنص أنه ال يضمن ويف مثله يف اخلتان يضمن 

  والتخريج فكأنه يرجع حاصل اخلالف إىل أن التأخري مستحب أو مستحق 
أما اجلنس فشارب اخلمر إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قريبا من أربعني فمات فال ضمان إال على الوجه البعيد 

  يف أن ذلك غري جائزوإن ضرب أربعني فقوالن 
  أحدمها ال ضمان كسائر احلدود 

ثاين نعم لقول علي رضي اهللا عنه إن ذلك شيء رأيناه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا بشرط أن ال وال
  يصح اخلرب يف جلد األربعني 

فإن أوجبنا فالصحيح إجياب كل الضمان وفيه وجه أنه يوزع على التفاوت بني ذلك وبني الضرب بالنعال يف األمل 
   وهذا شي ال ينضبط وال يدرك أصال

  أما القدر فهو أن يضرب يف حد القذف أحدا ومثانني فقوالن 
  أحدمها أنه جيب عليه من الضمان جزء من أحد ومثانني 

  والثاين أنه جيب النصف نظرا إىل احلق والباطل إذ رمبا أثر آالم السياط ال تتساوى 
اجلالد بثمانني فزاد واحدا اجتمع أما إذا ضرب يف الشرب مثانني ضمن الشطر ألنه زاد عن املشروع مثله فلو أمر

  من األصول ثالثة أوجه 
  أحدمها أنه يسقط من الضمان أربعون من واحد ومثانني وجيب أربعون على اإلمام وواحد على اجلالد 

  والثاين أنه جيب يف مقابلة الباطل نصف موزع على اإلمام واجلالد بالسوية 
  وجيب على اإلمام ثلثه وعلى اجلالد ثلثه والثالث أنه جيعل الضمان أثالثا فيسقط ثلثه 

  أما اإلستصالح فهو إما بقطع سلعة أو باخلتان 
أما السلعة فللعاقل أن يقطها من نفسه إن مل يكن فيه خوف فإن كان خموفا مل جيز إلزالة الشني وهل جيوز للخوف 

  على البقية فيه ثالثة أوجه 
   فائدة يف القطع أحدها ال ألن اخلوف موجود يف الترك والقطع فال

  والثاين اجلواز إذ اخلوف متساو فإليه اخلرية
  والثالث أن القطع إن كان أسلم يف الظن الغالب جاز وإن اعتدل اخلوف فال وكذلك اخلالف يف اليد املتآكلة 

قطعا وهو أما من به أمل ال يطيقه فليس له أن يهلك نفسه فإن كان املوت معلوما مثل الواقع يف نار ال ينجو منها 
  قادر على إغراق نفسه وهو أهون عليه اختلف فيه أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا واألصح أنه له أن يغرق نفسه 

  رجعنا إىل الوايل والويل وليس هلما ذلك يف حق العاقل البالغ إجبارا بل اخلرية إىل العاقل فإن فعلوا وجب القصاص 



  يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل يف نفسه إلزالة الشني واخلوف أما املويل عليه بالصغر واجلنون فلألب أن 
أما السلطان فله ذلك حيث ال خوف ويكون قطعه كالفصد واحلجامة وهو جائز له وإن كان يف القطع خطر فليس 

للسلطان ذلك كما ليس له اإلجبار على النكاح ألن مثل هذا اخلطر يستدعي نظرا دقيقا وشفقة طبيعية وليس 
ن ذلك فإن فعل حيث مل جنوز فتجب الدية ويف القود قوالن ووجه اإلسقاط الشبهة إذ هذا مما تقتضيه والية للسلطا

األب وإن مل تكن تقتضيه واليته مث الصحيح أن الدية يف خاص ماله وإن سقط القود ألنه عمد حمض وحيث جوزنا 
ري مضبوط وإمنا جوزنا باالجتهاد لألب والسلطان ذلك فسرى قال القاضي وجب الضمان كالتعزير ألنه غ

والصحيح ما قاله األصحاب وهو سقوطالضمان ألن اجلرح فيه خطر وقد جوز مع اخلطر وإمنا جوز من التعزير ماال 
خطر فيه وكيف يتعرض الويل لضمان سراية الفصد واحلجامة وذلك يزجره عن فعله ويضر بالصيب نعم يتجه ذلك 

  س على الفور وال فيه خوف والصحيح أيضا أنه ال ضمان يف اخلتان بعض اإلجتاه فإنه لي
أما اخلتان فمستحق عند الشافعي رضي اهللا عنه يف الرجال والنساء ألنه جائز مع أنه جرح خمطر فيدل على وجوبه 

  والواجب يف الرجال قطع ما يغشى احلشفة ويف النساء ما ينطلق عليه االسم 
لصيب خبالف الغدة إذ تنقضي من غري فعل واالوىل أن يبادر الويل يف الصيب مث أول وجوبه بالبلوغ وليس جيب على ا

لسهولة ذلك عند سخافة اجللد فإن بلغ وامتنع استوىف السلطان قهرا فال ضمان إذ وجب استيفاؤه إال أن يفعل يف 
  شدة احلر فإن النص أنه يضمن وفيه ختريج سبق 

  النظر الثاين يف حمله

  
فيما يتعاطاه ال يف معرض احلكم أو يف معرض احلكم على خالف الشرع عمدا أما إذا بذل واإلمام كسائر الناس 

  املمكن يف االجتهاد فأخطأ ففي الضمان قوالن 
  أحدمها أنه كسائر الناس جيب عليه أو على عاقلته 

الكفارة وجهان والثاين أنه يف بيت املال ألن الوقائع تكثر وهو معرض للخطأ فكيف يستهلك ماله وعلى هذا ففي 
ألهنا من جنس العبادات فتبعد عن التحمل وجيري القوالن فيما لو ضرب يف الشرب مثانني وقلنا له ذلك وال جيري 
إذا أقام احلد على حامل مع العلم فإنه مقصر والغرة على عاقلته قطعا وكذلك إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو 

فيه القوالن إال أنه ميكن الرجوع على الشهود ألهنم تصدوا ملا ليسوا  صبيني وقصر يف البحث فإن حبث فأخطأ جرى
أهال له ومنهم من قال ال رجوع ألهنم صدقوا أو أصروا وليس القاضي كاملغرور إذ املغرور غري مأمور بالبحث وهو 

  مأمور به
ملراهق نظر ألن قوله بعيد أن فإن قلنا يرجع ففي تعلقه برقبة العبدين أو لزومه يف ذمتهما خالف ويف الرجوع على ا

  يعترب اإللزام ولكن ميكن أن جيعل كجناية حسية ولذلك تعلق برقبة العبد على رأي 
  فإن كانا فاسقني ورأينا نقض احلكم بظهور الفسق بعد القضاء ففي الرجوع عليهم ثالثة أوجه 

  أحدها أنه جيب كالعبدين 
   والثاين ال ألهنما من أهل الشهادة على اجلملة

  والثالث أنه يرجع على اجملاهر دون املكامت فإن عليه ستر الفسق خبالف الرق فإنه ال يستر 
أما اجلالد فال ضمان عليه ألنه كيد اإلمام وسيفه ولو ضمن مل يرغب أحد فيه وكذا احلجام إذا قطع سلعة باإلذن 



ي الضمان خالف ألن املستحق فال ضمان عليه مهما كان القطع مباحا أما إذا قطع يدا صحيحة باإلذن فف
  أسقطحقه ولكنه مرحم 

ولو قتل حر عبدا وأمر اإلمام بقتله واجلالد شفعوي ففيه وجهان ينظر يف أحدمها إىل اعتقاد اجلالد ويف الثاين إىل 
  اجتهاد اإلمام 

ب القصاص على وكذا اخلالف فيما لو كان اإلمام شفعويا فأخطأ بذلك واجلالد حنفي فالنظر إىل جانب اإلمام يوج
  اجلالد

  وكل هذا إذا كان للجالد حميص عن الفعل فإن مل يكن فهو كاملكره على رأي وقد ذكرناه
  الباب الثاين يف دفع الصائل

  
  والنظر يف 

  املدفوع واملدفوع عنه وكيفية الدفع 
ه مستحق الدفع يستوي أما املدفوع فال تفصيل فيه عندنا بل كل ما خياف اهلالك منه يباح دفعه وال ضمان فيه ألن

فيه املسلم والكافر والصيب واجملنون والبهيمة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيب ضمان البالغ وجيب ضمان البهيمة 
  الصائلة وله يف الصيب واجملنون تردد 

  واختلف األصحاب يف مسألتني 
من ناظر إىل أنه مستحق الدفع إحدامها جرة تدهورت من سطح أو جدار مطل على رأس إنسان فدفعها فكسرها ف

  ومن ناظر إىل أنه ال اختيار هلا حىت حيال عليها فصار كاملضطر يف املخمصة إىل طعام الغري فإنه يأكل ويضمن
الثانية إذا اضطر إىل طعام يف بيته وعلى بابه هبيمة صائلة ال تندفع إال بالقتل فهو مردد بني ضرورة املخمصة 

  والصيال ففيه وجهان 
  حكم جواز الدفع  وهذا

أما جواز اإلستسالم فينظر إن كان الصائل هبيمة أو ذميا مل جيز ووجب الدفع إذ عهد الذمي ينتقض بصياله وإن 
  كان مسلما حمقونا فقوالن 

  أحدمها اجلواز لقوله صلى اهللا عليه وسلم حلذيفة رضي اهللا عنه يف وصف الفنت 
  ل كن عبداهللا املقتول وال تكن عبداهللا القات

  والثاين املنع ألن الصائل ال حرمة له لظلمه واملصول عليه حمترم وإمنا يؤمر بترك القتل يف الفتنة خوفا من إثارة الفتنة
  نعم جيوز للمضطرين يف املخمصة اإليثار ألن احلرمة شاملة للجميع 

باملنع أن قتل الصيب جيب منعه  وأما الصيب واجملنون فمنهم من أحلقهما بالبهيمة ومنهم من طرد القولني ووجه القطع
  على املكلف إذا قدر كيال يبوء باإلمث ألنه صورة ظلم 

  أما املدفوع عنه فله ثالث مراتب 
األوىل ما خيصه وهو كل حق معصوم من نفس وبضع ومال وإن قل حىت يهدر الدم يف الدفع عن درهم وحكي عن 

  ل بالقتل وهو غريب الشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي أنه ال يدفع عن املا
الثانية ما خيص الغري وهو يقدر على دفعه منهم من طرد القولني يف وجوب الدفع ومنهم من قطع بالوجوب إذ ال 

مدخل لإليثار هاهنا وهو حق الغري ومن األصوليني من قطع باملنع وقال ليس شهر السالح يف مثل ذلك إىل اآلحاد 



  بل إىل السلطان ألنه حيرك الفنت 
الثة ما يتعلق مبحض حق اهللا تعاىل كشرب اخلمر فظاهر رأي الفقهاءوجوب الدفع بسبب األمر باملعروف ولو الث

بالسالح ومنهم من منع ذلك إال للسلطان خوفا من الفتنة وذكرنا يف ذلك تفصيال طويال يف كتاب األمر باملعروف 
  من كتب إحياء علوم الدين 

فإن اندفع بالكالم مل يضرب أو بالضرب مل جيرح أو باجلرح مل يقتل وإذا اندفع أما كيفية الدفع فيجب فيه التدريج 
  مل يتبع 

ولو رأى من يزين بامرأة فله دفعه إن أىب ولو بالقتل فإن هرب فاتبعه وقتله وجب القصاص عليه إن مل يكن حمصنا 
استبد بقطع يد السارق فال فإن كان حمصنا فال قصاص ألنه مستحق القتل وإن مل يكن لآلحاد قتله وكذا من 
  قصاص ولكن ال بد من إقامة بينة عليه فإنه ال يسمع جمرد دعواه للزنا والسرقة 

  وتبىن على هذه القاعدة مسائل 
األوىل لو قدر املصول عليه على اهلرب فالظاهر أنه ليس له الدفع ومنهم من جوز وكأن املوضع حقه فال يلزمه 

  اهلرب 
بسوط لكن ليس يف يد املصول عليه إال ما لو ضرب به جلرح فالظاهر جواز الضرب ألن ولو كان الصائل يندفع 

املعترب حاجته وهو ال يقدر على غريه ولذلك نقول احلاذق الذي يقدر على الدفع بأطراف السيف من غري جرح 
  يضمن إن جرح واألخرق الذي يعجز عنه ال يضمن 

ن ندرت أسنانه فال ضمانوإن مل يقدر على السل فله أن يضع السكني الثانية لو عض يد إنسان فله أن يسل يده فإ
  يف بطنه ويعصر أنثييه وقيل ال جيوز إال أن يقصد العضو اجلاين ليندفع وهو بعيد 

الثالثة إذا نظر إىل حرم إنسان من صري الباب وكوة الدار عمدا فله أن يقصد عينيه حبصاة أو مدرة من غري تقدمي 
الرمي فال ضمان وهذا على خالف تدريج الدفع ولكن نظر رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  إنذار فلو أعماه

  وسلم يف حجرته من صري بابه وكان بيده عليه السالم مدرى حيك به رأسه فقال 
  لو علمت أنك تنظرين لطعنت هبا عينيك 

ه لو أصر على النظر فلم يندفع باإلنذار وقال القاضي ال بد من تقدمي اإلنذار على القياس واحلديث حممول على أن
  وهذا مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 

وعكس صاحب التقريب وقال يستدل هبذا على أن الدفع جائز ابتداء من غري إنذار ويتأيد ذلك بقولنا إنه جيوز قتل 
تامة فإن ما رآه  املرتد بغتة من غري إمهال وإنذار واملذهب الفرق ألجل احلديث وألن النظر إىل احلرم جناية

وانكشف له ال يستتر باندفاعه بعده فللنظر هذه اخلاصية لكن ال خالف أنه بعداإلندفاع ال تقصد عينه باجلناية 
  السابقة فكأن املسلط هذه اخلاصية مع وجود اجلناية 

أمر الكالم والصحيح أنه لو استرق السمع من كوة مل تقصد أذنه من غري إنذار وإن كان ما مسعه قد فات ولكن 
  أهون من أمر العورات وفيه وجه أنه يلحق به 

  وإن كان الباب مفتوحا فنظر مل يقصد ألن التقصري من رب الدار 
  وال فرق بني أن ينظر يف الصري من ملك نفسه أو من الشارع أو من السطح فإنه يقصد 

  هذا إذا كان يف الدار حرم غري متسترات فإن مل يكن فثالثة أوجه 
  اجلواز للعموم وألن اإلنسان قد يكون مكشوف العورة أحدها 



  والثاين املنع إذ أمن االطالع على املستترة وعلى الرجال أسهل 
  والثالث أنه جيوز القصد إن كان يف الدار حرم وإن كن مستترات وإن مل يكن إال الرجال مل جيز 

  فال يقصد وال خالف أنه إن كان للناظر حرم يف هذه الدار فيصري ذلك شبهة 
مث إن مل حتصل الشرائط وجب القصاص وإن حصل فرشقه بنشابة وجب القصاص بل ال يترخص إال يف قصد العني 

  خبشبة أو مدرة أو بندقة فقد خيطىء وقد يصيب وال يعمي وأما الرشق فقتل صريح فال جيوز
  الباب الثالث فيما تتلفه البهائم

  
  وفيه فصالن 

  ا مالكهاالفصل األول أن ال يكون معه

  
فإن انسرحت يف املزارع هنارا فال ضمان على مالك البهيمة وإن انسرحت ليال ضمن بذلك قضى رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم إذ العادة حفظ الدواب ليال من مالكها وحفظ املزارع هنارا من أصحاهبا فاملتبع فيه التقصري 
  عىن من فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمولو انعكست العادة يف موضع انعكس احلكم فيهما للم

  وفيه وجه أنه ال ينعكس ألن ضبط العادة يعسر فيتبع الشرع كيفما تقلبت العادات

  فرعان

  
أحدمها أن البهائم أيضا ال ختلو عن الراعي هنارا ولكن يعذرون يف الغفلة عنها إذا سرحت بعيدة من املزارع فلو 

  املراعي فهو مقصر فيضمن سرحها يف جوار املزارع مع اتساع 
الثاين لو سرحها ليال فدخلت البساتني وأبواهبا مفتوحة مل يضمن ألن التقصري يف البستان من صاحبه إذ مل يغلق 

  الباب والتقصري من رب البهيمة يف حق املزارع الضاحية 

  الفصل الثاين أن يكون معها مالكها

  
وبرجليها إذا رحمت وبفيها إذا عضت وكذلك كل ما كان ميكن  فيضمن مالك الدابة ما أتلفته بيديها إذا خبطت

  حفظ الدابة عنه من غري انسداد رفق الطرق 
أما الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إىل الفواكه فال ضمان إذ هو ضرورة الطرق وال ميكن املنع 

األسواق غري مقطرة أو ركب الدابة النزقة اليت ال  منه نعم لو خالف العادة بالركض يف شدة الوحل أو ترك اإلبل يف
  يركب مثلها إال يف الصحاري ضمن لكونه مقصرا يف العادة

  فروع



  
  األول لو أفلتت الدابة ليال عن الرباط فهو كما لو غلبت صاحبها وقد ذكرناه يف باب االصطدام 

نحرفا فال ضمان وإن كان مستدبرا أو الثاين لو خترق ثوب إنسان حبطب على دابة وهو مقابل ومبصر ووجده م
  ناداه املالك منبها فكمثله وإن مل ينبهه ضمن صاحب الدابة 

الثالث إذا أدخل الدابة مزرعة فأخرجها صاحب املزرعة فانسرحت يف مزرعة غريه فال ضمان على املخرج فإن 
ريجع على رب البهيمة ومهما كان كانت مزرعة حمفوفة بالزراع فال ميكن إخراجه إال به فيضمن إذ عليه الصرب ل

رب الدابة مقصرا ولكن مالك الزرع حاضر وقادر على التنفري فلم يفعل فال ضمان إذ هو املقصر بترك التنفري يف 
  العادة 

الرابع اهلرة اململوكة إذا قتلت طري إنسان أو قلبت قدره ففي وجوب الضمان على مالكها أربعة أوجه أحدها أنه ال 
  جرت العادة بربط السنانري ليال وهنار ضمان إذ ما 

  والثاين جيب إذ ميكن شد الروازن وغلق األبواب حىت ال خترج
  والثالث أهنا كالدآبة جيب حفظها ليال ال هنارا 

  والرابع بالعكس فإن األطعمة تصان بالليل دون النهار 
وز قتلها يف حال سكوهنا ألهنا التحقت اخلامس اهلرة الضاربة بالطيور واإلفساد أو تنجيس الثياب قال القاضي جي

بالفواسق فأشبه الذئب الذي ال حيل اقتناؤه وقال القفال ال حيل ألن هذه ضراوة عارضة على خالف اجلنس فتدفع 
  يف حال الضراوة فقط 

  والكلب الضاري كاهلرة واالوىل تشبيهه بالذئب
  كتاب السري 

  
وكيفيته وتركه باألمان فنعقد يف كل واحد بابااهللا تبارك وتعاىل ومقصود الكتاب بيان اجلهاد والنظر يف وجوبه 

  رضي اهللا عنهن الرب عز وجل
  الباب األول يف وجوبه

وقد جيب على التعيني وقد جيب على الكفاية وهو الغالب والنظر يف طرفني يف الواجبات على الكفاية ويف املعاذير 
  املسقطة 

  األول يف الواجبات

  
الكفاية وقيل كان على الصحابة رضوان اهللا عليهم فرض عني وكان من يتخلف حيرس يف  فاجلهاد واجب على

  املدينة وكانوا يتناوبون ويغزون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل سنة بعد أن نزل القتال 
الحلث على وقد كان صلى اهللا عليه وسلم قبل ظهور شوكة اإلسالم مأمورا بالدعوة والصرب على األذى حىت نز

  اجلهاد 
واآلن فيجب على اإلمام يف كل سنة أو ما يقرب منها غزوة ينهض إليها جنده إدامة للدعوة القهرية وإظهارا 

لإلسالم مث يرعى النصفة يف املناوبة بني اجلند وال خيصص بعض أقاليم الكفار ولكن يقدم األهم فاألهم ويتشوف إىل 



يصري الفرض على الكفاية ال على التعيني إذا كان الشيء مقصود احلصول يف بث النكاية والرعب يف اجلميع وإمنا 
  نفسه للشرع ومل يكن الشخص مقصودا باالمتحان وذلك ينقسم ثالثة أقسام 

قسم يتعلق مبحض الدين كإقامة املدعوة احلجاجية بالعلم والقهرية بالسيف فال ينبغي أن ختلو خطة اإلسالم عنه 
ن ومنها ما يتعلق بفروع الدين وشعاره كإحياء الكعبة باحلج كل سنة وإشاعة األمر باملعروف وهذا يتعلق بأصل الدي

ورد السالم وهو من الشعائر وإن مل تتعلق به مصلحة كلية بل مصلحة حسن املعاملة وأما إقامة اجلماعات واألذان 
  سوى أيام اجلمع ففيه تردد 

ن حماويج املسلمني وإزالة فاقتهم فإن بقيت ضرورة بعد تفرقة القسم الثاين ما يتعلق باملعاش كدفع الضرر ع
  الزكوات كان إزالتها من فرض الكفاية وإن بقيت حاجة ففي وجوب إزالتها تردد 

وأما البياعات واملناكحات واحلراثة والزراعة وكل حرفة ال يستغين الناس عنها لوتصور إمهاهلا لكانت من فروض 
مة ولكن يف بواعث الطباع مندوحة عن اإلجياب ألن قوام الدنيا هبذه األسباب وقوام الكفايات حىت الفصد واحلجا

  الدين موقوف على قوام أمر الدنيا ونظامها ال حمالة 
القسم الثالث ما هو كاملركب من القسمني كتحمل الشهادات وإعانة القضاة على توفية احلقوق وجتهيز املوتى 

  تعلق هبا أيضا إظهار شعائر الدين ودفنهم وغسلهم وهذه مصاحل ولكن ي
وهذه الفروض مذكورة يف مواضعها وإمنا نذكر اآلن اجلهاد والتعلم والسالم ولتعلم أنه إذا تعطل فرض كفاية يف 

موضع أمث من علم ذلك وقدر على إقامته ويأمث من مل يعلم إذا كان قريبا من املوضع وكان يليق به البحث فلم 
  لبعده أو لتعذر البحث عليه فال يأمث يبحث أما من هو معذور 

  الطرف الثاين يف مسقطات الوجوب

  وهو العجز إما حسيا أو شرعيا 
أما احلسي فهو الصبا واجلنون واألنوثة واملرض والفقر والعرج والعمى فال جهاد على هؤالء لعجزهم وضعفهم 

وألنه ال تندر } وال على األعرج حرج {  وقيل األعرج كالصحيح إن كان يقاتل راكبا وهو بعيد لعموم قوله تعاىل
  احلاجة إىل الترجل يف مضايق القتال 

وكل من ال ميلك نفقة الذهاب واإلياب واملركوب فهو فقري وتفصيله ما ذكرت يف احلج إال يف شيئني أحدمها أنه 
على الطريق وإن يشترط وجود السالح هاهنا خبالف احلج واآلخر أنه ال يسقط اجلهاد باخلوف من املتلصصني 

  كانوا من املسلمني ألن أهم اجلهاد مع املتلصصني ومصري هؤالء إىل اخلوف األعظم 
  أما املوانع الشرعية فهو الرق والدين ومنع الوالدين 

أما الرقيق فال جهاد عليه كما ال مجعة وال حج عليه وال يلزمه اجلهاد وإن أمره السيد إذ ال حق له يف روحه حىت 
يعرضه للهالك وكذلك ال جيب على العبد أن يدفع عن السيد إذا قصد باهلالك مهما خاف على روحه بل يغرر به و

  سيده كاألجانب يف هذا املعىن نعمإن خرج سيده للجهاد فله استصحابه للخدمة على العادة ال ليقاتل قهرا 
نع عن سائر األسفار وإن قربت املدة أما الدين فاحلال منه مينع من اخلروج إال أن يرضى املستحق واملؤجل ال مي

  وطال السفر لكن على املستحق اخلروج معه إن شاء ليطالب 
وأما سفر اجلهاد ففيه أربعة أوجه أحدها أنه مينع منه ألن املصري فيه إىل املوت وبه حيل األجل خبالف سائر األسفار 

إال إذا خلف وفاء بالدين والرابع أنه إن كان من  وهو ضعيف والثاين أنه كسائر األسفار فال مينع والثالث أنه مينع



  املرتزقة مل مينع إذ رمبا كان وجهه يف قضاء الدين من القتال وإال فيمنع 
وأما رضاء الوالدين فشرط روي أن رجال جاء فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريد أن أجاهد معك فقال 

  ارجع وأضحكهما كما أبكيتهماكيف تركت والديك فقال تركتهما يبكيان فقال 
أما حج اإلسالم بعد اإلستطاعة فيجوز بغري رضامها ألنه فرض عني ويف التأخري خطر والغالب السالمة مع أمن 

  الطريق 
أما سفر طلب العلم فإن كان العلم املطلوب معينا أو كان يطلب رتبة اإلجتهاد حيث شغر البلد عن اجملتهد فال 

أوىل ألنه على الفور وإن كان يطلب رتبة الفتوى ويف البلد مفتون ففيه وجهان الظاهر أنه يشترط اإلذن كاحلج بل 
جيوز بغري إذن ألنه حر مستقل وإمنا عليه دفع ضرر التحزن يف سفر مهلك كاجلهاد ومنهم من قال ال بد من اإلذن 

  ألن دفع الضرر عنهما واجب وهذا ليس بواجب 
غريها مما فيه خطر كركوب البحر والبوادي املخطرة فال جيوز إال بإذن وما عدا ذلك أما األسفار املباحة كالتجارة و

  فالظاهر جوازه الن يف منعه إضرارا به أيضا وحقه أوىل وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر 
حق فيه باألب وأما األب الكافر فال جيب استئذانه يف اجلهاد ألنه يكرهه ال حمالة وأما سائر األسفار فيحتمل أن يل

  املسلم ويف إحلاق األجداد واجلدات بالوالدين احتمال ظاهر 

  فرع

لو رجع الوالد وصاحب الدين عن اإلذن أو جتدد دين وبلغه الكتاب وهو يف الطريق لزمه االنصراف إن قدر فإن 
لغه الكتاب وهو يف كان الطريق خموفا فالظاهر أنه جيب عليه الوقوف بقرية إن أمكن إذ غرضهم ترك القتال وإن ب

أثناء القتال مل جيز اإلنصراف إن كان حيصل به ختذيل ووهن للمسلمني وإن مل يكن فثالثة أوجه أحدها الوجوب 
  كما قبل االشتغالوالثاين أنه ال جيب ألن فتح هذا الباب يشوش القتال والثالث أنه يتخري لتعارض األمرين 

 بالشروع كاجلهاد وبنوا عليه أن من أنس يف التعلم رشدا يف وقد ذكر بعض األصحاب أن فرض الكفاية يتعني
  نفسه لزمه اإلمتام فإن صالة اجلنازة تتعني بالشروع 

وقال القفال ال تتعني صالة اجلنازة وذلك يف العلم أوىل ألن كل مسألة عبادة منفصلة عن األخرى والصالة خصلة 
  احلكم بالشروع هذا كله يف قتال هو فرض كفاية واحدة وال يليق بأصل الشافعي رضي اهللا عنه تغيري 

أما إذا تعني بأن وطىء الكفار بلدة من بالد املسلمني فيتعني على كل من فيه منة من أهل تلك البلدة أن يبذل 
  اجملهود وحيل القيد عن العبيد فلهم القتال بل جيب عليهم ذلك وكذلك على النسوة إن كان فيهن منة على حال 

  األحرار استقالل دون العبيد ولكن تزداد هبم قوة قلب ففي احنالل احلبس عن العبيد وجهان وإن كان يف
وكذلك لو حصل الكفاية بطائفة هنضوا وخرجوا فهل يتعني على الباقني املساعدة فيه وجهان ووجه إجيابه تعظيم 

كل واحد من املرأة والعبد واملريض  هذا األمر وتفخيم الرعب والزجر ولو هتجموا ومل يبق هلم مهلة اإلستعداد فعلى
  أن يدفع بغاية اإلمكان فإن علم أنه لو كاوح يقتل قطعا ولو استسلم أسر ورمبا جيد خالصا فليس عليه املكاوحة 
واملرأة إن علمت ذلك ولكن تعلم أهنا تقصد بالفاحشة ففي وجوب املكاوحة وجهان أحدمها نعم حىت تقتل فإن 

  لقتل والثاين ال ألن القتل معلوم والفاحشة موهومة الفاحشة ال تباح خبوف ا
هذا يف أهل الناحية ومن هو فيها دون مسافة القصر أما من وراء ذلك فيتعني عليهم املساعدة إن مل يكن دوهنم 

  كفاية وإن كان ففيه وجهان مرتبان على أهل الناحية وأوىل أن ال جيب 



وفيمن وراءه هل يعذر لعدم املركوب فيه وجهانأحدمها يعذر كما  وال يشترط املركوب فيمن هو دون مسافة القصر
  يف احلج والثاين ال ألن هذا أهم وأعظم 

فرع استيالؤهم على موات دار اإلسالم هل ينزل منزلة دخوهلم البالد فيه وجهان وال شك أن األمر أهون فيه إال 
  إذا خيف السراية 

ال كما لو استولوا على الديار فيه خالف والظاهر أنه يتعني إذا أمكن ولو أسروا مسلما أو مسلمني فهل يتعني القت
إال حيث يعسر التوغل يف ديارهم وحيتاج إىل زيادة أهبة فقد رخص فيه يف نوع من التأخري ولكن ال جيوز إمهاله هذا 

  كله يف اجلهاد 
ن كان تاجرا فيلزمه تعلم شروط أما العلم فمنه فرض عني وهو الذي ال بد منه يف الصالة والزكاة وغريمها وإ

املعاملة على اجلملة دون الفروع النادرة كما ذكرناه يف كتاب آداب الكسب من كتاب إحياء علوم الدين وقد 
  فرقنا بني ما جيب على األعيان وما جيب على الكفاية من العلم يف كتاب العلم من كتاب األحياء 

قاد صحيح يف التوحيد وصفات اهللا تعاىل فإن اعتراه شك تكلف وأما األصول فال يتعني على كل شخص إال اعت
إزالته وليس عليه تعلم الكالم وال بد يف كل قطر منمتكلم مشتغل بإماطة الشبه وإبطال البدع وقد ذكرنا تفصيل 

  ذلك يف كتاب اإلقتصاد يف اإلعتقاد وفن الفقه ال حيتمل شرحه 
اآلحاد وسنة على الكفاية من اجلمع وصيغته أن يقول السالم عليكم وأما السالم فاإلبتداء به سنه مستحبة على 

وإن كان املخاطب واحدا تعميما للمالئكة واجلواب فرض معني على املخاطب وحده وإن كان املخاطب مجعا 
ففرض على الكفاية عليهم وال يسقط احلرج جبواب غريهم وصيغته أن يقول وعليكم السالم ويستحب أن يزيد 

 وبركاته ولو قال عليكم مل يكن جوابا ولو قال وعليكم ففيه وجهان مث ال ينبغي أن يسلم على املصلي ورمحة اهللا
والذي يقضي حاجته ويف احلمام وعلى املرأة األجنبية وجيوز يف املساومة واملعاملة وجيوز على األكل إذا مل تكن 

  اللقمة يف فيه فيعسر عليه اجلوابأو الصرب إىل اإلزدراد 
ا تشميت العاطس فمستحب وجوابه غري واجب مث هو على الكفاية وذكرنا مجلة من آداب السالم والتشميت وأم

  يف كتاب آداب الصحبة فليطلب منه
  الباب الثاين يف كيفية اجلهاد

هلم والنظر يف تفصيل ما جيوز أن يعامل اإلمام به الكفار إما يف أنفسهم بالقتل والقتال أو اإلسترقاق وإما يف أموا
  باإلتالف واإلغتنام 

  النظر األول يف معامالهتم بالقتل

  وفيه مسائل 
األوىل فيمن جتوز اإلستعانة به يف القتال واألصل فيه األحرار املسلمون البالغون ولكن جيوز لإلمام اإلستعانة بالعبيد 

م أهنم لو حتيزوا إىل الكفار مل يعجز إذا أذن السادة وباملراهقني إذا كان فيهم منة وباملشركني إذا أمن غائلتهم أو عل
  اإلمام عن مجعهم وقد استعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باليهود يف بعض الغزوات

وأما املخذل الذي يضعف القلوب ويكثر األراجيف فيخرج عن الصف إذا حضر فإن شره عظيم وال يستحق 
  السهم والرضخ وإن حضر وهو أقل ما يعاقب به 

إذا حضر من غري إذن اإلمام ففي استحقاقه الرضخ خالف ألنه من أهل نصرة الدار إذ هو يستوطن هبا  وأما الذمي



  وإن حضر بعد النهي مل يستحق 
املسألة الثانية فيمن يستأجر واملذهب أن استئجار املسلم باطل ألن اجلهاد يقع عن فرضه فكيف يأخذ األجرة وهو 

  كالضرورة وال يستأجر على احلج 
يف حق اآلحاد أما السلطان إن رأى أن يستأجر قال الصيدالين جيوز وقدخولف فيه والصحيح أن ذلك جائز يف هذا 

معرض اإلعانة يف األهبة والزاد للطريق وقد قال لو أخرجهم إىل اجلهاد قهرا مل يستحقوا أجرة املثل على اإلمام 
جرة وما ذكره يف اجلهاد صحيح وإمنا يصح يف وزاد فقال لو عني اإلمام شخصا لغسل ميت ودفنه مل يستحق األ

  الدفن إذا مل تكن تركة وال يف بيت املال متسع فعند ذلك يصري من فروض الكفايات 
أما استئجار العبد فجائز إن قلنا ال جيب عليهم القتال إذا وطىء الكفار بالد اإلسالم وإن قلنا جيب فقد ثبتت هلم 

  أهلية القتال فيقع عنهم 
ئجار الذمي فجائز ولكنه جعالة أو إجارة فيه خالف ملا يف أعمال القتال من اجلهالة لكن الصحيح أنا حنتمل وأما است

يف معامالت الكفار ملصاحل القتال ما ال حنتمل يف غريه كما سيأيت يف مسألة القلعة ولو جعلناه جعالة للزم جتويز 
  ئجارهم آلحاد املسلمني خالف كما يف األذاناإلنصراف من الطريق مهما شاء وهو بعيد مث يف جواز است

فرع إذا خرج أهل الذمة إىل اجلهاد قهرا استحقوا أجرة املثل من رأس الغنيمة على رأي ومن بيت املال على رأي 
فإن خرجوا ومل يقفوا يف الصف فلهم أجرة الذهاب ولو خلى سبيلهم قبل الوقوف مل يستحقوا أجرة مدة الرجوع 

هنم على خريهتم فيترددون كما شاؤوا ولو وقفوا ومل يقاتلوا فوجهان أحدمها أهنم يستحقون أجرة لتعطل املنافع أل
القتال كما يستحق املسلم السهم والثاين أهنم ال يستحقون إال منفعة مدة الوقوف واإلحتباس إن قلنا إن حبس احلر 

  يوجب ضمان منافعه 
  يب واملرأة والراهب والعسيف املسألة الثالثة فيمن ميتنع قتله كالقريب والص

أما القريب فقتله منهي عنه لقطيعة الرحم وإذا انضمت احملرمية إىل الرحم كان آكد هني النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  حذيفة وأبا بكر رضي اهللا عنهما عن قتل أبويهما 

الوكذلك ال جيوز أن ترشق املرأة وأما الصبيان والنسوان فال يقتلون ملصلحة اإلسترقاق وألهنم أيضا ليسوا أهل القت
بالنشاب إذا عجز عن استرقاقها ومهما شك يف البلوغ كشف عن املؤتزر وعول على نبات شعر العانة فلو قال 
استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه عني البلوغ فال يقتل وإن قلنا إنه عالمة صدق مع اليمني وال يعول على اخضرار 

  شعر اإلبط والوجه  الشارب ويعول على ما خشن من
وأما الراهب والعسيف واحلارف املشغول حبرفته والزمن والشيخ الضعيف الذي ال رأي له ففيهم قوالن أحدمها 

أهنم يقتلون ألهنم من جنس أهل القتال والثاين ال ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل خالد رضي اهللا عنه 
  وقال ال تقتل عسيفا والامرأة

الشيخ ذور الرأي فيقتل إذا حضر وإن مل حيضر ففيه نظر والظاهر قتله والشيخ األخرق إذا حضر فالظاهر أنه وأما 
يقتل وحيتمل طرد القولني فإن قلنا ال يقتلون ففي إرقاقهم ثالثة أوجه أحدها أهنم كالنسوة يرقون بنفس األسر 

الثالث أنه ميتنع استرقاقهم وهذا يف غاية الضعف وعلى والثاين أن لإلمام أن يرقهم إن شاء وال يرقون بنفس األسر و
هذا يف استرقاق نسائهم وذراريهم ثالثة أوجه تسترق يف الثالث نساؤهم دون ذراريهم ألهنم كأجرائهم وأجري يف 

  سيب أمواهلم اخلالف وهو تفريع على بعيد ومنهم من أحلق السوقة بالعسفاء يف منع القتل أيضا 
وز نصب املنجنني وإضرام النار وإرسال املاء على قالع الكفار وإن علمنا أنه يتناول النساء املسألة الرابعة جي



  والذراري ألن ذلك ليس قصدا إىل عينهم وألهنم منهم وإمنا الكف لنوع مصلحة 
ا أما إذا تترس كافر بصيب أو امرأة فإن كان يقاتل مل نبال بقصده وإن أصاب ترسه وإن كان دافعا فقوالنأحدمه
  جواز قصد الترس كما يف القلعة والثاين ال ألن هذا قصد عينه ومنهم من قال القوالن يف الكراهية وال حترمي 

ولو تترسوا هبم يف القلعة منهم من قال يقصد الترس وإن أمكننا فتح القلعة بغري ذلك زجرا هلم عن هذه احليلة 
  زه أيضا قوالن إذ حنن يف غنية من أصل القلعة ومنهم من قال إن عجزنا عن القلعة إال بقتلهم ففي جوا

أما إذا كان يف القلعة مسلم فال تضرم النار وال ينصب املنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه وإن كان موهوما فقوالن 
أحدمها املنع إذ زوال الدنيا أهون عند اهللا من سفك دم مسلم ورمبا أصبناه والثاين اجلواز ألنه موهوم والقالع قلما 

  لو عن األسارى فال ميكن حتصينهم عنالقتال بأن ميسكوا يف كل قلعة مسلما خت
فأما إذا تترس كافر مبسلم فال جيوز قصد الترس وإن خاف القاصد على نفسه ألن غايته أن جيعل كاإلكراه وذلك 

جعله كاملضطر ال يبيح القتل فإن قتل الترس ففي وجوب القصاص قوالن كما يف املكره ومنهم من قطع بالوجوب و
  يف املخمصة 

أما إذا تترس الكفار يف صف القتال بطائفة من األسارى ولو تركناهم الهنزم املسلمون وعلت رايتهم فمنهم من 
جوز قصدهم ألهنم سيقتلون من املسلمني أكثر منهم واجلزئيات حمتقرة باإلضافة إىل الكليات ومنهم من منع وقال 

  سفك دم املسلم ذلك موهوم فال يقدم بسببه على 
املسألة اخلامسة يف اهلزمية وهي حمرمة بعد التقاء الصفني إال بشرطني أحدمها زيادة عدد الكفار على الضعف والثاين 

  التحيز إىل فئة أخرى 
لعدد عند تقارب  والصحيح أنه ال جيوز ملائة من األبطال أن يفروا من مائتني من الضعفاء وواحد وإمنا يرعىا

من قال اتباع الصفات يعسر فريعى صورة العدد وكذلك اخلالف يف فرار عشرين من ضعفاء الصفات ومنهم 
املسلمني عن تسعة وثالثني من أبطال الكفار وال شك يف أهنم لو قطعوا بأهنم يقتلون لو وقفوا من غري نكاية منهم يف 

ك إذا مل يكن مع املسلمني سالح الكفار وجب اهلرب إذ الذل يف الوقوف أكثر إذا كان ال يرجى فالح حبال وكذل
جاز اهلرب وإن كان ميكن الرمي باحلجارة ففي وجوب اهلرب خالف وإن علموا أهنم مغلوبون قطعا ولكن بعد 

  نكاية ما ففي جواز املصابرة وجهان 
فئة أخرى وأما التحيز إىل فئة أخرى فهو مباح وإن كان تركه للقتال واهنزامه يف احلال ينجرب بعزمه على اإلتصال ب

فأكثر احملققني على أن تلك الفئة وإن كانت على مسافة شاسعة جاز لعموم اآلية وألن هذا أمر بينه وبني اهللا تعاىل 
وال ميكن خمادعة اهللا تعاىل يف العزائم فإذا ظهرت له تلك العزمية جاز التوجه إليهم ومنهم من قال ال بد من فئة 

  وإمتامه وال ميكن ذلك إال مبسافة قريبة يتصور اإلستنجاد هبم يف هذا القتال 
وعلى الوجه األول هل جيب عليه حتقيق عزمه بالقتال مع الفئة األخرى الظاهر أنه ال جيب ألن العزم قد رخص فإن 
زال العزم بعده فال حجر إذ اجلهاد ال جيب قضاؤه باللصحيح أنه ال يلزم بالنذر فكيف يلزمه القضاء واملنهزم عاص 

  إال اإلمث ليس عليه 
وإن اعتربنا الفئة القريبة فإذا مل تكن وجبت املصابرة إذ تعذر التحيز وحيث جيوز التحيز إمنا جيوز إذا مل يدخل بسببه 

كسر على املسلمني وقوة على الكفار فإن أدى إىل ذلك فهو ممتنع واملتحيز إىل الفئة البعيدة قبل حيازة املغنم ال 
  إىل فئة قريبة وجهان  يشترك يف املغنم ويف املتحيز

املسألة السادسة جتوز املبارزة بإذن اإلمام وفائدته صحة أمانه لقرنه فإن استقل دون اإلذن ففي جواز أمانه للقرن 



ونفوذه وجهان ويف جواز أصل اإلستقالل باملبارزة أيضا وجهان إذ قد يكون لإلمام رأي يف تعيني األبطال ويف جواز 
إىل بالد اإلسالم خالف منهم من قال هو مكروه إذ ال فائدة فيه إال أن يكون نكاية يف  محل الغزاة رءوس الكفار

  قلب الكفار فال يكره 
املسألة السابعة ينتهي جواز قتل الكافر بإسالمه وحتصل به عصمته وعصمة ماهلوأوالده الصغار دون الكبار فإهنم 

به استرقاق زوجته وبنته البالغة ألن اإلناث ال يستقللن يستقلون باإلسالم وينتهي أيضا ببذل اجلزية وميتنع بسب
باجلزية ويستقللن باإلسالم ويف استرقاق زوجة املسلم إذا كانت حربية وجهان وال مينع منه كوهنا حامال بولد مسلم 

  لكن الرق ال يسري وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال تسترق 

  التصرف الثاين يف رقاهبم باالسترقاق

  اإلغتنام ولكن النظر يف العالئق املانعة وهي النكاح والوالء والدين وهو جائز ك
أما النكاح فمنكوحة احلريب تسترق وينقطع نكاحه سواء سبيت معه أو مفردة بل لو سيب الزوج انقطع عندنا 
از نكاحه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وكذلك احلربية إذا كانت منكوحة ذمي فإن كانت منكوحة مسلم ففي جو

اإلسترقاق وجهان أحدمها ال ألن نكاح املسلم كاألمان هلا فترعى حرمة إسالمهوالثاين نعم ألن النكاح مؤبد وال 
  عهد لنا بأمان مؤبد 

وعلى هذا ينقطع نكاح املسلم حىت ال تبقى أمة كتابية يف نكاح مسلم فإن ذلك ميتنع ابتداء ال كدار حريب 
وال تنفسخ اإلجارة إذ ال عسر فيه وذكر فيه وجه غريب أن النكاح ال ينقطع  استأجرها مسلم فإنه متلك باإلغتنام

وأن ذلك حيتمل يف الدوام وهذا إن أريد به أن يتوقف إىل إسالمها قبل انقضاء العدة فله وجه ما وإال فال وجه له 
أحدمها ال ألن هذا أما إذا سبينا زوجني رقيقني مسلمني أو كافرين األهل احلرب ففي انقطاع نكاحهما وجهان 

  كالشراء فإنه تبدل ملك ال ابتداء رق والثاين أنه ينقطع الن ملك السيب مبتدأ غري مبين على ملك الكافر 
أما علقة الوالء فإن ثبتت ملسلم بأن أعتق عبدا كافرا فالتحق بدار احلرب فاملذهب أنه ال يسترق لعلقة والء املسلم 

سلم إذ فيه وجهان أما زوجة الذمي فتسىب ويف معتقه وجهان ويف معتق املسلم فإنه ال يقبل الفسخ خبالف نكاح امل
  أيضا وجه غريب أنه يسىب 

أما علقة الدين فاملسيب إذا كان عليه دين ملسلم أو لذمي فيسترق ويبقى الدين يف ذمته يتبع به إذا عتق إن مل يبق له 
ل له وإن اغتنم بعد إرقاقه فإنه يؤدي الدين منه وينزل الرق مال فإن كان له مال لكن اغتنم قبل إرقاقه فكأنه ال ما

بالفلس ويتعلق به حق الغرماء ولذلك ينقدح املصري إىل حلول الدين برقه على أحد الوجهني كما يف  منزلة احلجر
الفلس بل الرق باملوت أشبه من الفلسوإن سيب معه ماله فال يقضي الدين من املال ألنه يتملك ماله مبجرد السيب 

  وال يرق إال بصرف الرق بعده 
مع ماهلا قدم حق الغامنني ألن سبب امللك أقوى من سبب تعلق الدين باملال  أما املرأة إذا كان عليها دين فسبيت

وحيتمل أن يقدم الدين ويشبه مبلك الوارث إذ يقدم حق الدين عليه وإن كان حلول الدين والوراثة حيصل معا 
بل هو كودائع احلريب باملوت هذا إذا استرق من عليه الدين أما إذا استرق من له الدين فال تربأ ذمة من عليه الدين 

  املسيب وسيأيت 
أما إذا ما استقرض حريب من حريب شيئا أو التزم دينا مبعاملة مث أسلما أو قبال اجلزية أو األمان فاإلستحقاق مستمر 

وكذلك يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن مل يكن املهر مخرا أو خنزيرا ولو سبق املستقرض إىل اإلسالم أو الذمة 



لزوم قائم ونص على أن احلريب إذا ماتت زوجته فدخل دارنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها فليس هلم فالنص أن ال
ذلك فقيل قوالن بالنقل والتخريج ووجه السقوط بعد طلب احلريب املال من مسلم أو ذمي يف دارنا وهذا ضعيف 

لما على التعاقب استمر الطلب ولو إذ قطعوا بأن رق من عليه الدين ال يسقط دين احلريب وهو أمان وأهنما إن أس
  برئت الذمة بإسالم من عليه الدين ملا عاد الطلب فلعل الشافعي رضي اهللا عنه أراد ما إذا كان الدين مخرا أو خنزيرا 
أما إذا كان قد أتلف احلريب على حريب ماال أو قهره وأخذ ماله فال ضمان عليه إذا أسلم أو قبل اجلزية وإمنا اللزوم 

التراضي وإتالف مال احلريب ال يزيد على إتالف مال املسلم وال ضمان له بعد اإلسالم وفيه وجه أنه يبقى حبكم 
  الضمان ألن ذلك ملتزم فيما بينهمبشرعهم كما يف معاملتهم خبالف مال املسلم 

وسلم ال تولة والدة فرع إذا سىب الوالدة وولدها الصغري فال يفرق بينهما يف القسمة والبيع لقوله صلى اهللا عليه 
بولدها واجلدة عند عدم األم يف معناها ولو بيع مع اجلدة عند وجود األم فهل يسقط التحرمي به فيه قوالن وال 

خالف أنه يباع مع األم دون اجلدة واألب هل يلحق باألم يف حترمي التفريق فيه قوالن فإن أحلقناه فهل يعدى إىل 
  البيع وتفاريعه فذكرناه يف كتاب البيع  سائر احملارم قوالن وأما حكم صحة

  التصرف الثالث يف أمواهلم باإلهالك

  
وكل ما ميكن اغتنامه ال جيوز إهالكه وجيوز إحراق أشجارهم إذا رأى اإلمام ذلك نكاية فيهم فإن توقعنا على 

  القرب أن تصري للمسلمني مل جيز واملتبع فيه املصلحة 
  ف البهائم فإنه ال جيوز قتلها غيظا هلم إال قتل فرس املقاتل وهو عليه واملقصود أن ال حرمة لألشجار خبال

وتتلف كتبهم املشتملة على الكفر وما ال جيوز اإلنتفاع به ويف جواز استصحابه ليستعان به على معرفة تفصايل 
  مذاهبهم تردد 

  ام به من أراد وأما كلب الصيد يف الغنيمة فال يدخل يف القسمة إذ ال ملك فيه لكن خيصص اإلم

  التصرف الرابع يف أمواهلم باإلغتنام

  
  والغنيمة كل ما أخذه الفئة اجملاهدة من أعداء اهللا تعاىل على سبيل القهر والغلبة وأموال دار احلرب مخسة أقسام 

  أحدها ما ذكرناه 
  ملسلمني منهم بغري قتال والثاين ما ينجلي عنه الكفار بالرعب من غري قتال وهو يفء ويف معناه كل مال وصل إىل ا

  والثالث ما يستبد به آحاد املسلمني بسرقة واختالس فهو هلم وال خيمس شيء منه 
  والرابع صيد دار احلرب وحشيشه فهو كمباح يف دار اإلسالم 

  واخلامس اللقطة وهي آلخذها إن مل يتوهم كوهنا ملسلم فإن توهم فال بد من التعريف مث الغنيمة هلا أحكام 
ل جواز التبسط يف األطعمة ما داموا يف دار احلرب وذلك رخصة ثبتت شرعا يف األطعمة خاصة قال ابن أيب األو

  أوىف كنا نأخذ من طعام املغنم ما نشاءوالنظر يف جنس املأخوذ وقدره وحمله ووجه التصرف 
السكر والفانيذ والعقاقري أما اجلنس فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت كاللحم ومنه التنب والشعري للدواب أما 

فال ألن احلاجة إليها نادرة كالثياب وأما الفواكه الرطبة ففيها وجهان وكذلك الشحم إذا اخذ لتوقيح الدواب فإنه 



  أخذ ال لتطعم لكن احلاجة إىل التوقيح تكثر 
قه الشرع يف اللقطة وأما احليوانات فال يتبسط فيها إال الغنم فتذبح إن تعذر سوقه وإذا ذبح فهو طعام وقد أحل

بالطعام وقال العراقيون يذبح الغنم وإن تيسر السوق ولكن هل يغرم من ذحبها وأكل منها فيه وجهان أما جلود 
  األغنام فمردودة إىل املغنم إال ما يؤكل على الرءوس 

ري تفصيل لكن له سد أما القدر املأخذ فهو بقدر احلاجة وال يشترط أن يأخذه من ال طعام معه إذ وردتالرخصة من غ
  حاجته بطعام املغنم 

ولو قدمه إىل من ال يشترك يف املغنم كان كتقدمي الطعام املغصوب إىل أجنيب ولو أخذ ما ظن أنه قدر حاجته فدخل 
دار اإلسالم وبقي منه ماله قيمة رد على املغنم وإن كان نزرا فقوالن وقد أطلق األصحاب القولني من غري تفصيل 

  والكثري ولو حلق مدد قبل دخول دار اإلسالم وبعد اإلغتنام ففي جواز التبسط هلم وجهان  بني القليل
أما حمل التبسط فما داموا يف دار احلرب إذ ال يظفر فيها باألسواق غالبا فإن وجد سوق يف دار احلرب أو دخلوا 

الثاين إىل ضبط مظنة احلاجة بالدار فإن أطراف دار اإلسالم ومل جيدوا سوقا فوجهان ينظر يف أحدمها إىل احلاجة ويف 
  ذلك ال ينضبط ودار احلرب عندنا يف األحكام كدار اإلسالم وإمنا هذا ألجل احلاجة 

أما جنس التصرف فهو كاألكل وعلف الدواب فقط يف حق الغامنني وإن أضاف أجنبيا كان كتقدمي املغصوب إىل 
  منإذ ال حاجة إليه فليتلفه على وجه الرخصة الضيف يف وجوب الضمان وقراره فإن أتلف الطعام ض

  فرع

لو أخذ طعاما مث أقرضه واحدا من الغامنني فالصحيح أنه كمناولة الضيفان بعضهم بعضا وكأن املستقرض هو اآلخذ 
فال يطالب برده وفيه وجه أنه قد اختص به أوال فيصح هذا القرض حىت يطالبه مبثله من طعام املغنم ما داموا يف دار 

حلرب فإن مل جيد من طعام املغنم شيئا فال طلبة إذ جمرد اليد ال تقابل بامللك كنحو اليد يف الكلب ولو باع صاعا ا
بصاع من طعام املغنم فال حكم له بل هو كاإلقراض حىت لو باع بصاعني مل يطالب إال بصاع واحد إن صححنا 

  القرض
عن الغنيمة يعد إعراضه ألن مقصود اجلهاد إعالء كلمة  احلكم الثاين للغنيمة سقوط احلق باإلعراض ومن أعرض

اهللا تعاىل فيقدر املعرض كأنه مل يكن ونشأ من هذا اخلالف يف الغنيمة مىت متلك وفيه ثالثة أقوال أحدها أهنا متلك 
يار بالقسمة بدليل جواز اإلعراض واثاين أهنا باإلستيالء تصري ملكا للغامنني لكن على ضعف كامللك يف مدة اخل

بدليل أن من مات من الغامنني قام وارثه مقامه الثالث أنه موقوف فإنه أعرض بان أنه جرد قصده حنو إعالء كلمة 
اهللا تعاىل فلم ميلك وإن قسم بان أنه ملك أوال وعلى هذا ترددوا يف أن من قال اخترت القسمة مث أعرض بعده 

ك ما مل تقسم والصحيح أنه يصح اإلعراض بعد إفراز فهل ينفذ إعراضه فمنهم من قال اإلعراض جائز بعد ذل
  اخلمس إذا مل تقسم بني الغامنني وقال ابن سريج ال يصح والنظر اآلن يف املعرض واملعرض عنه 

أما املعرض فلو أعرض مجيع الغامنني ففيه وجهانأحدمها أنه ال ينفذ إذ ال يبقي مصرف والثاين أنه يصح ويرجع إىل 
رض مجيع ذوي القرىب عن حقهم ففي صحته وجهان ووجه املنع أهنم مل يستحقوا باجلهاد مصرف اخلمس ولو أع

حىت يقال مل يقصد الغنيمة بل بالقرابة والغامن املفلس إذا أحاطت به الديون نفذ إعراضه وال ينفذ إعارض السفيه 
وال يصح إعراض العبد عن وال إعراض الصيب عن الرضخ إال أن يبلغ قبل القسمة وال يصح إعراض وليه عن حقه 

  رضخه ولكن يصح إعراض سيده 



وأما املعرض عنه فهو الغنيمة والرضخ وحق ذوي القرىب والسلب وقد ذكرنا مجيع ذلك إال السلب وفيه وجهان 
  ألن السالب متعني فأشبه الوارث ومرتب على أقوال امللك مسائل

رك فحيث وجب القطع يف املشترك فهاهنا وجهان إذ كل األوىل أنه لو سرق واحد شيئا من مال املغنم فهو كاملشت
  واحد ميكن أن يستحق بإعراض اآلخر 

الثانية لو وقع يف املغنم من يعتق على بعض الغامنني فالنص أنه ال تعتق حصته ما مل يقع يف قسمته وال مينع ذلك عن 
ن اإلستيالد اختيار منه للتمليك فثبت اإلعراض إن أراد ونص على أنه لو استولد جارية ثبت اإلستيالد لشركته أل

به ملكه يف قدر حصته من اجلارية وأما القريب فلم يوجد منه اختيار نعم لو اختار العتق حينئذ نفذ ومن أصحابنا 
  من قال يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج ومأخذ القولني أصل التردد يف ثبوت امللك وانتفائه 

املغنم ومل حتبل فال حد على الصحيح واملهر يبتىن على أقوال امللك فإن قلنا مل ميلك لكن الثالثة لو وطىء جارية من 
ملك إن متلك فعليه كمال املهر ويوضع يف املغنم وإن قلنا ملك فيحط عنه قدر حصته وجيب الباقي وإن قلنا إنه 

كثر اجلند ومل ميكن ضبط حصته موقوف فإن وقع يف حصته فال شيء وإن وقع يف حصة غريه فعليه مجيع املهر فإن 
  أخذنا املستيقن وحططنا املستيقن ويتوقف يف قدر اإلشكال أما إذا أحبل فحكم املهر واحلد ما سبق 

  ويتجدد النظر يف اإلستيالد وحرية الولد وقيمته
 كل ملك أما اإلستيالد إن قلنا ال ميلك فال ينفذ يف احلال ولكن لو وقعت يف حصته فهل ينفذ قوالن جيريان يف

طارىء فإن قلنا ميلك ففي نفوذ اإلستيالد يف حصته وجهان كما يف زمان اخليار ومنهم من عكس وقال إن قلنا 
ملك نفذ يف حصته وإن قلنا ال فقوالن كاستيالد األب جارية االبن وأوىل بالنفوذ ألن له حقا يف اجلارية خبالف 

ه موسرا مبا خيصه من الغنيمة ولكن لو أعرض نفذ إعراضه األب فإن نفذنا يف نصيبه سرى إن كان موسرا وجنعل
  وجنعله معسرا وال مننعه من اإلعراض لتنفيذ عتقه 

أما الولد فينعقد حرا نسيبا للشبهة وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هو رقيق وال نسب له ويف وجوب قيمة الولد قوالن 
بيل العلوق أو بعده مث مقدار حصته من قيمة الولد تتعرف كالقولني يف اجلارية املشتركة مأخذمها أن امللك ينتقل ق

كما ذكرناه يف املهر ويسقط عنه وإن بعضنا العتقفي صورة املعسر فالولد هل يعتق مجيعه ألجل الشبهة فيه وجهان 
جاريان يف استيالد الشريك املعسر وكذلك من وطىء امرأة نصفها حر ونصفها رقيق واألظهر أن يتبعض الولد 

ا كاألم ال كالشبهة اليت ال ختتص ببعض املرأة وهل جيوز لإلمام أن يرق بعض شخص ابتداء فيه وجهان هاهن
  والقياس جوازه 

أما إذا فرعنا على اإلستيالد ال حيصل لضعف امللك وعدمه فالولد حر بسبب الشبهة ويعتق مجيع الولد السترسال 
ة وإمنا يتجه بعض رق الولد يف امرأة نصفها حر ونصفها الشبهة وهذا يشري إىل أن الشركة أوىل بأن تورث شهب

  رقيق 
مث إذا مل ينفذ اإلستيالد وعتق الولد فهذه حامل حبر فاألصح منع بيعها وال ميكن إدخاهلا يف القسمة إن جعلنا القسمة 

  قسمة  بيعا فباحلري أن يطالب الواطىء بالقيمة للحيلولة مث تقوم على الواطىء حىت تتعني حلصته من غري
أما إذا كان الواطىء من غري الغامنني فهو زان حيد إال أن يكون له ابن يف الغامنني أو وطىء قبل إفراز اخلمس وقلنا 

  إن الزاين جبارية بيت املال ال حد عليه
  احلكم الثالث للمغامن أن األراضي والعقارات تتملك عليهم إذا أمكن حفظها منهم وتقسم بني الغامنني 

شافعي رضي اهللا عنه أن أراضي العراق قسمها عمر رضي اهللا عنه بني الغامنني مث خاف أن يتعلقوا بأذناب ومذهب ال



البقر واحلراثة ويتركوا اجلهاد فاستمال قلوهبم عنها بعوض وغري عوض ووقفها على املسلمني مث آجرها من سكان 
العامة فال جيوز بيع تلك األراضي وجيوز العراق خبراج يؤدونه كل سنة وإجارته مؤبدة واحتمل ذلك ملصلحة 

ألرباهبا إجارهتا لكن إجارة مؤقتة ويف إجارهتا مؤبدة قوالن الصحيح املنع ألهنا احتملت يف واقعة كلية ومصلحة 
عامة وليس ألحد من املسلمني أن يأخذ قطعة منها ممن وقع يف يده من آبائه وأجداده ويقول أنا أعطي عليه ألن 

  رضي اهللا عنه آجرها منهم على التأييد وال تنفسخ اإلجارة مبوت العاقدين  عمر بن اخلطاب
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا مل يتملك عمر رضي اهللا عنه على سكاهنا بل ضرب عليهم خراجها مع تقدير ملكهم وزعم 

  أن ذلك خراج ال يسقط باإلسالم 
ضي اهللا عنه باعها من سكان العراق ليؤدوا الثمن وقال ابن سريج رمحه اهللا يصح بيع أراضي العراق ألن عمر ر

  على ممر األيام إال أن هذا مثن غري مقدر وال آخر له 
وعلى اجلملة ال خيلو املذهب عن اإلشكال وهو أن يتقدر الثمن أو تتأبدباإلجارة أو ال يسقط اخلراج باإلسالم 

  النقل والتواريخ ولكن اإلعتماد على النقل والشافعي رضي اهللا عنه أعلم القوم ب
وأما دور مكة وأراضيها فمملوكة عند الشافعي رضي اهللا عنه وجيوز بيعها ألصحاهبا وصح عنده أن مكة فتحت 

  عنوة على معىن أنه صلى اهللا عليه وسلم مستعدا للقتال لو قوتل 
 كتاب قسم الغنائم يف وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يصح بيع دور مكة هذه أحكام الغنيمة وما شذ عنها ذكرناه يف

  ربع البيع
  الباب الثالث يف ترك القتل والقتال باألمان

  
  واعلم أن األمان من مكايد القتال ومصاحله وإن كان تركا للقتل لكن قد متس احلاجة إليه 

وشرائطه وينقسم إىل عام ال يتواله إال السلطان وإىل خاص فيستقل به اآلحاد وهو املقصود بيانه والنظر يف أركانه 
  وأحكامه فأما األركان فثالثة 

األول العاقد وهو كل مكلف مؤمن له أهلية القتل والقتال حبال فيصح أمان العبد واملرأة والشيخ اهلرم والسفيه 
  واملفلس وال يصح أمان الصيب واجملنون وقيل أمان الصيب كوصيته إذ ال ضرر عليه وهو بعيد 

هب أنه ال يصح النه يكون كاملكره فيه وإن أمن غريه فوجهان أحدمها نعم ألنه وأما األسري إن أمن من أسره فاملذ
مؤمن مكلف الثاين ال ألنه ليس له استقالل يف التخويف واألمان ترك التخويف وعلى هذا هل يلزمه حكمه يف 

  نفسه فعلى وجهني 
أمان املرأة عن اإلسترقاق فهل يصلح فيه  الركن الثاين املعقود له وهو الواحد أو العدد احملصور من ذكور الكفار أما

وجهان ينبنيان على القولني يف أن الصلح مع أهل قلعة فيها نسوة الرجل بينهن هل يعصمهن عن اإلسترقاق 
ومأخذه أن املرأة تابعة يف األمان فال تستقل أما العدد الذي ال ينحصر كأهل ناحية فال يصح أمان اآلحاد فيه بل 

  ذلك إىل السلطان 
  الركن الثالث نفس العقد وهو كل لفظ مفهم كناية أو صرحيا واإلشارة تقوم مقامه ولكن ال بد من تفهيم 

وللكافر أن يرد األمان فإن رد مل ينفذ وإن قبل نفذ وإن سكت ففيه تردد والظاهر اشتراط القبول بقول أو فعل فلو 
مان فهو آمن وإن قال الكافر ما فهمت األمان فلنا أن أشار مسلم إىل كافر يف الصف فاحناز إىل املسلمني وفهما األ

  نغتاله وإن قال فهمت األمان وقال املسلم ما أردته فال يغتال ويبلغ املأمن 



وإمنا تشترط الصيغة فيمن يدخل بالدنا ال لسفارة وال لقصد مساع كالم اهللا وإن قصد ذلك فهو آمن من غري عقد 
كنت أظن أنه كقصد السفارة فال نبايل بظنه ونغتاله نعم لو قال الوايل كل من  وأما قصد التجارة فال يؤمن فلو قال

دخل تاجرا فهو آمن فله ذلك ولو قال ذلك واحد من الرعية مل يصح إذ ليس لآلحاد التعميم فلو قال الكافر 
  ظننت صحته ففي جواز اغتياله وجهان 

  أما الشرط فهو اثنان 
ضرر بأن يكون طليعة أو جاسوسا فإن كان قتل وال نبايل باألمان وال يشترط أحدمها أن ال يكون على املسلمني 
  وجود مصلحة مهما انتفى الضرر

الثاين أن ال يزيد األمان على سنة وجيوز إىل أربعة أشهر وفيما بني ذلك قوالن كالقولني يف مهادنة الكفار حيث ال 
  أما األمان فال يزاد على السنة ضعف للمسلمني وعند الضعف جتوز املهادنة إىل عشر سنني و

وأما حكم األمان فهو أنه جائز من جانب الكفار وله أن ينبذ العهد مهما شاء والزم من جهة املسلمني كالذمة إال 
  أن العهد ينبذ مبجرد توقع الشر والذمة ال تنبذ إال بتحقيق الشر 

إىل ماله وأهله إال أن يصرح ولو قال أمنتك مث يتبع يف االمان موجب الشرط فلو قال أمنت نفسك خاصة مل يسر 
  ففي السراية وجهان أحدمها ال الختصاص اللفظ والثاين نعم ألن أمانه بترك ما يتأذى به 

مث هذا فيما معه من املال واألهل أما تركه يف داره فال أمان فيه ومهما قتله بعد األمان هو أو غريه لزمت الدية 
  والكفارة دون القصاص 

  فرعان 
األول األسري فيما بينهم إذا أمنوه بشرط أن ال خيرج من دارهم فله اخلروج مهما متكن بل يلزمه اخلروج فإنه وإن 

كان متمكنا من إقامة وظائف شرعية لكنه ال خيلو عن ذل فيما بينهم فتلزمه اهلجرة ويلزمه أن حينث إن كان قد 
  ق إن كان قد حلف به حلف وال ترخص يف املقام خوفا من وقوع الطالق والعتا

ولو أطلقوه إىل دار اإلسالم بشرط الرجوع فال يلزمه ولو شرط إنفاذ مال مل يلزمه أيضاوقيل فيه قول قدمي أنه جيب 
الوفاء بوعد املال نعم إذا كان األمان من اجلانبني فإذا خرج ال يغتاهلم وال يأخذ أموامل إال إذا خرجوا وراءه فله دفع 

  ة اخلارجني إليه خاص
ولو باعوه شيئا وهو خمتار لزمه بعثه الثمن إليهم فإن كان مكرها فعليه رد العني وقال يف القدمي خيري بني رد العني أو 

  الثمن وكأنه تفريع على وقف العقود 
وإذا أسلم الكافر وقد لزمه كفارة ميني مل تسقط الكفارة باإلسالم وحيكي فيه وجه أنه يسقط فعلى هذا يبطل 

  إيالؤه  باإلسالم
الفرع الثاين املبارز باإلذن أو على اإلستقالل إن جوزنا ذلك يلزمه الوفاء بشرطه مع قرنه ويلزم أهل الصف ذلك 
فلو شرط أن ال يتعرض له أهل الصف إىل أن يعود إىل صفهم لزم وإن شرط إىل أن ينتهي القتال فإذا وىل منهزما 

ط األمان إىل اإلثخان جاز قتل الكافر إذا أثخنه املسلم وإن أثخن املسلم جاز قتله إذ قد انتهى قتاله باهلزمية وإن شر
  وقصد تذفيفه منعناه وقتلناه وإن كان األمان ممدودا إىل القتل بل مثل هذا األمان باطل إذ فيه مضرة على املسلمني 

مل نتعرض له واختتام الباب ولو خرج مجع إلعانة الكافر قتلناهم مع املبارز إن كان باستنجاده وإن مل يكن بإذنه 
  بذكر ثالث مسائل 

املسألة األوىل مسألة العلج فإذا قال علج من علوج الكفار أدلكم على قلعة بشرط أن جتعلوا يل منها اجلارية الفالنية 



اليت فيها فهذه اجلعالة صحيحة مع أن اجلعل غري مملوك وال معني معلوم وال مقدور على تسليمه ولكن للحاجةولو 
ان الدليل مسلما فالصحيح أنه ال يصح لفقد الشروط وفيه وجه أنه يصح للحاجة وهو بعيد وإمنا ينقدح إذا ك

  جوزنا لإلمام استئجار املسلم وإال فالداللة جهاد يقع عنه مث لنا مع اجلارية مخسة أحوال 
ما ال خري فيه وإن كان ممكنا فتركناه احلالة األوىل أن ال نقاتل القلعة فإن مل يكن ممكنا فال شيء للعلج إذا دل على 

فيحتمل أن يستحق ألنه أمت عمل الداللة وحيتمل أن ال يستحق وكأنه معلق بالقتال وإن قاتلنا فلم نقدر فهاهنا أوىل 
بأن ال يستحق وإن جاوزناهم ملهم مث وقعنا عليها ثانيا ال بعالمته فال شيء له وإن رجعنا بعالمته فله اجلارية وإن 

  طائفة أخرى فال شيء عليهم ألن الشرط مل جير معهم وإن بلغهم عالمته  فتحنا
احلالة الثانية أن نفتح وال جند اجلارية فإن أخطأ العلج فال شيء له وكذلك إن كانت قد ماتت قبل معاقدة العلج 

تت بعد الظفر وإن ولو ماتت بعد املعاقدة فثالثة طرق أحدها طرد القولني يف وجوب البدل والثاين أنه جيب إن ما
ماتت قبله فقوالن والثالث ال جيب إن ماتت قبل الظفر وإن ماتت بعده فقوالن وال شك يف أنه جيب البدل إن 

ماتت بعد التمكني من التسليم وجرى التقصري منا مث إذا وجب البدل فهو قيمتها أو أجر املثل فيه قوالن ينبنيان 
و ضمان اليد كما يف الصداق مث إذا وجب فهو من املغنم أو من مال على أن اجلعل املعينيضمن بضمان العقد أ

  املصاحل فيه وجهان 
احلالة الثالثة أن جندها مسلمة فال ميكن تسليمها إىل كافر فال بد من الضمان وفيه وجه أن اإلسالم كاملوت وهذا 

  الم فصار كاملوت بعيد إن أسلمت بعد الظفر أما قبله فيمكن أن يقال إذا تعذر ملكنا هلا باإلس
احلالة الرابعة أن ال جند يف القلعة إال تلك اجلارية وال غرض لنا يف استبقاء القلعة ففي تسليم اجلارية وجهان ووجه 

  املنع أنا ال حنصل على غرض فيكون عملنا للعلج خاصة 
ن أهله فإن مل يرض الزعيم احلالة اخلامسة إذا ظفر هبا بعد أن صاحلنا زعيم القلعة على األمان يف أهله وكانت م

بتسليم اجلارية ببدل قلنا له ارجع إىل القتال وأغلق الباب فإن الشرط مع العلج سابق والشرط معك مناقض له فلم 
  يصح 

وال خالف يف أنه ال يشترط يف أمان أهل الزعيم العلم بعددهم بل من ظهر أنه من أهله كان يف أمان وإليه التعيني 
دد معلوم صاحل أبو موسى رضي اهللا عنه عن بعض القالع على أمان مائة فعد صاحب القلعة مائة إذا طلب األمان لع

  فلما أمتها ضرب عنق صاحب القلعة ألنه كان زائدا على املائة 
املسألة الثانية املستأمن إذا ثبت له ديون يف ذمتنا أو أودع عندنا أمواال مث رجع إلىبالده ليعود فأمانه مطرد ولو 

العهد والتحق بدار احلرب ففيما خلفه ثالثة أوجه أحدها أنه يفء وانتقض أمانه ألنه األصل وقد بطل أمانه يف نقض 
نفسه والثاين ال ألنه مل يفارق إال بنفسه فأمانه باق يف ماله والثالث أن املال إن عصم تبعا له انتقض وإن جرى 

  بشرط مقصود فال 
وإن قلنا بقي أمانه فال يتعرض له ما دام حيا وله أن يعود لطلبه وعذر الطلب التفريع إن قلنا بطل أمانه فهو يفء 

  يغنيه عن األمان كعذر السفارة إال أن يتخذ ذلك ذريعة يف كثرة الرجوع وإن مات يف دار احلرب ففيه قوالن 
  أحدمها أنه لورثته إمتاما لألمان 

  العهد والثاين أنه يفء إذ ضعف األمان بانضمام املوت إىل نقض 
ولو كان قد خرج لشغل فمات فالظاهر أنه لورثته وفيه وجه بعيد أنه ينقطع األمان مبوته فإن قلنا لورثته فلهم 

  الدخول بعذر الطلب من غري أمان 



أما إذا استرق بعد اإللتحاق بدار احلرب ففي انقطاع األمان بالرق قوالن مرتبان على املوت وأوىل بأن ال ينقطع 
فعتق رد إليه وإن مات حرا رجع القوالن وإن مات رقيقا فهو يفء إذ الرقيق ال يورث والسيد أيضا ال  فإن مل يقطعه

يرثه هذا هو النص وفيه أيضا قول خمرج أنه يصرف إىل ورثته ألن إسقاط اإلرث بالرق ونقض األمان به حكم 
لو قطع يد ذمي فالتحقبدار احلرب شرعي وال يؤاخذ الكفار به وخرج هذا القول من مسألة يف اجلراح وهو أنه 

واسترق ومات رقيقا من تلك اجلناية ففي قدر الواجب على القاطع كالم طويل وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه 
  على صرف شيء إىل الورثة فقيل يف املسألة قوالن بالنقل والتخريج 

فلإلمام أن يستنزهلم على حكمه استنزل  املسألة الثالثة إذا حاصر اإلمام أهل قلعة ورضي أهلها حبكم رجل عينوه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين قريظة على حكم سعد رضي اهللا عنه وليكن احملكم عدال امينا عاملا مبصاحل 

  القتال وال يشترط كونه جمتهدا 
نه مساحما فإذا حكم مث حكم احملكم نافذ بالقتل واإلرقاق والعفو وليس لإلمام أن يقض مبا فوقه وله أن يقضي مبا دو

بالقتل فلإلمام االسترقاق أم ال فيه وجهان أحدمها نعم ألنه دونه والثاين ال ألن اإلنسان قد يؤثر املوت على الذل 
  املؤبد 

وإذا حكم بالقتل فأسلم امتنع قتله وإن حكم بالرق فأسلم قبل اإلرقاق فإن رأينا أن الرقفوق القتل مل ميلكه وإن 
  د كان ميلكه قبل اإلسالم فيملكه اآلن إال أن يسلم قبل الظفر قلنا إنه دونه فق

  ولو حكم بضرب اجلزية عليهم فهل عليهم القبول فيه وجهان ووجه املنع أنه معاقدة بالتراضي فال جيربون عليه 
اجلزية لكن وينبغي أن جيري اخلالف يف املفاداة أيضا فإن قلنا ال تلزمهم فال يتعرض هلم بقتل وغريه إن منعوا بذل 

  نلحقهم باملأمن ونستأنف القتال وإن قلنا يلزمهم فحكمهم حكم أهل الذمة إذا منعوا اجلزية وسيأيت 
ولو شرط األمان ملائة نفر من أهل القلعة فاإلختيار إليه فله أن يعني من شاء فإن عني مائة تامة فلنا أن نقلته النه زائد 

  عنهعلى املائة كما فعله أبو موسى رضي اهللا 
  كتاب اجلزية واملهادنة 

  والعقود اليت تفيد األمن للكفار 
  ثالثة األمان وقد ذكرناه والذمة واملهادنة ومها مقصود الكتاب 

  العقد األول عقد الذمة

  
{ وهو التزام تقريرهم يف ديارنا ومحايتهم والذب عنهم ببذل اجلزية واإلستسالم من جهتهم وذلك جائز لقوله تعاىل 

ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ حني بعثه إىل اليمن إنك سترد } اجلزية عن يد وهم صاغرون  حىت يعطوا
على قوم معظمهم أهل الكتاب فاعرض عليهم اإلسالم فإن امتنعوا فأعرض عليهم اجلزية وخذ من كل حامل دينارا 

  فإن امتنعوا فاقتلهموالنظر يف أركان هذا العقد وأحكامه 
  فخمسة  أما األركان

الركن األول صيغة العقد وهو أن يقول نائب اإلمام أقررتكم بشرط اجلزية واإلستسالم والصحيح أنه يشترط ذكر 
مقدار اجلزية وقيل ال يشترط ولكن ننزل املطلق على األقل وقال العراقيون ال يشترط ذكر اإلستسالم ألنه حكم 

  للعقد كامللك يف البيع 



لسان عن اهللا ورسوله فيه وجهان والصحيح أن اإلستسالم من جانبهم مع اجلزية لكن هل جيب التعرض لكف ال
كالعوض عن التقرير فيجب ذكره مث يندرج حتته كف اللسان والتأقيت هل يبطل هذا العقد فيه قوالن أحدمها أنه 

  ال يبطل كاألمانوالثاين أنه يبطل ألن هذا بدل عن اإلسالم فليتأبد 
بالذمة ما شئت أنا فقوالن مرتبان وأوىل باجلواز إذ نقل أنه عليه السالم قال هلم أقركم على ولو قال اإلمام أقركم 

  ذلك ما أقركم اهللا إال أن ذلك كان يف انتظار الوحي وال يتصور اآلنولو قال 
د مل أقركم ما شئتم جاز النه حكم املطلق إذ ال يلزم هذا العقد من جانبهم لكن يلزم من جانبنا إن صح وإذا فس

  يلزم ولكن ال نغتاهلم بل نلحقهم باملأمن 

  فرع

لو اتفقت اإلقامة على حكم الفساد سنة أو سنتني نأخذ لكل سنة دينار وال نسامح بالتقرير جمانا ولو وقع كافر يف 
بل ديارنا مدة ومل نشعر به حىت انقضت سنة فال نأخذ منه الدينار ألنه مل نقبله أصال نعم ونغتاله ونسترقه فإن ق

  اجلزية ففي منع استرقاقه وجهان 
  أحدمها أنه يسترق كاألسري إذا أراد منع الرق ببذل اجلزية مل ميتنع 

  والثاين أنه يلزم قبول اجلزية ألن هذا مل نقصد اإلستيالء عليه خبالف األسري 
ب وإن مل يكن ولو قال دخلت لسماع كالم اهللا تعاىل تركناه وإن قال دخلت لسفارة صدقناه إن كان معه كتا

فوجهان والظاهر نصدقه ولو قال دخلت بأمان مسلم ففي تصديقه بغري حجة وجهان من حيث إن إقامة احلجة عليه 
  ممكن 

  مث الذي يدخل للسماع ال منكنه من املقام وراء أربعة أشهر وفيما دون ذلك إىل مدة البيان وجهان
عاطاه واحد بغري إذنه مل يصح ولكن مينع اإلغتيال ولو أقام سنة ففي الركن الثاين يف العاقد وال يعقده إال اإلمام فلو ت

  أخذ اجلزية وجهان 
  أحدمها أنه يؤخذ كعقد اإلمام إذا فسد 

  والثاين ال ألن قبوله ال يؤثر إذ مل يكن القبول ممن هو من أهل اإلجياب 
عهم فليفرقهم يف البالد وال جيب قبوهلا وجيب على اإلمام قبول اجلزية إذا بذلوها إال أن خياف غائلتهم فإن كثر مج

  من اجلاسوس ملا فيه من املضرة 
الركن الثالث فيمن يعقد له وهو كل كتايب عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء اجلزية فهذه سبعة 

  قيود 
وس أيضا يسن هبم سنة األول الكتايب فال يؤخذ من عبدة األوثان والشمس وإمنا تؤخذ من اليهود والنصارى واجمل

  أهل الكتاب يف اجلزية دون أكل الذبيحة واملناكحة
وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقرر وثين العجم دون وثين العرب ولو ظهر قوم زعموا أهنم أهل الكتاب كالزبور وغريه 

وال ميكن أن نعلم  فهل يقرون باجلزية فيه وجهان أحدمها نعم ألن الزبور كتاب حمترم وكذا سائر كتب اهللا تعاىل
  دينهم إال بقوهلم 

  والثاين ال ألنه ال ثقة بقوهلم واألولون مل يعولوا إال على أهل التوراة واإلجنيل 
مث ال شك يف أنه ال حتل مناحكتهم لظهور هذه الشبهة كما أن من شك فيأن أول آبائه دان بدينهم قبل املبعث أو 



املبعث يقرر ويناكح وإن علم أنه دان بعد املبعث مل يقرر وإن دان بعد  بعده يقرر وال يناكح فإن علم أنه دان قبل
  التبديل قرر وال يناكح وفيه وجه أنه ال يقرر 

  فروع

  
األول اختلفت نصوص الشافعي رضي اهللا عنه يف الصابئني وهم فرقة من النصارى ويف السامرة وهم فرقة من 

مبتدعة عندهم أو كفرة فإن صح كفرهم بأن قالوا مدبر العامل النجوم اليهود فمنهم من قال إنه تردد لتردده يف أهنم 
السبعة أو قالوا بقدم النور والظلمة فال يقرر ألنه يناقض موجب الكتب املنزلة ومنهم من قال وإن كانوا مبتدعة 

  فالقوالن جائزان إذ تضعف بالبدعة حرمتهم 
م يناكحون ألخبار منعت من التكفري فال يعد يف التغليظ وهذا اخلالف إمنا ينقدح يف نكاحهم ألن مبتدعة اإلسال

  على مبتدعة أهل الكتاب 
الثاين قلو قبلنا جزيته فأسلم منهم رجالن عدالن شهدا أنه كافر بدينهم تبني انتقضا العهد ونغتاله لتلبيسه علينا وإمنا 

  تثبت علقة األمان عند جهلهم 
  يف مناكحته قوالن الصحيحأنه يقرر ومنهم من طرد القولني الثالث املتولد بني وثين وكتابية وبعكسه 

الرابع إذا توثن نصراين وله أوالد صغار فإن كانت األم نصرانية استمر حكم تنصرهم بعد البلوغ وإن كانت وثنية 
  فقوالن أحدمها أنه تبقى علقة التنصري هلم فيقررون بعد البلوغ 

  ال يغتالون ويف اغتيال أبيهم خالف والثاين أهنم يتبعون يف التوثن أيضا لكن 
اخلامس الولد احلاصل من املرتدين يف إسالمهم ألجل علقة اإلسالم يف املرتد خالف فإن قضينا به فإن مل يصرحوا 
بعد البلوغ فهم مرتدون وإن مل نقض به فال يقرون إذ مل يثبت دين آبائه قبل املبعث وفيه وجه بعيد ال اجتاه له إذ 

  يف مراعاة تقدمي الدين على املبعث ولعى هذا يتجه التردد يف نكاحهم والصحيح املنع  خترم القاعدة
والصحيح أنه ال حيل وطء سبايا غوراء إذ صح أهنم ارتدوا بعد اإلسالم نعم ينقدح التردد يف استرقاقهم بناء على 

وجه أنه ميتنع ألن فيه أمانا مؤبدا أهنم كفار أصليون فإن عبدة األوثان ال ميتنع إرقاقهم على ظاهر املذهب وفيه 
  لوثين 

القيد الثاين العقل فال يؤخذ من اجملنون جزية بل هو تابع كالصيب ولو وقع يف األسر رق بنفس األسر كالصيب وإن 
كان جين يوما ويفيق يوما ففي وجه يعترب آخر احلول ويف وجه تلفق أيام اإلفاقة سنة ويؤخذ هلا دينار وهو األقيس 

هب أيب حنيفة رمحه اهللا ويف وجه ينظر إىل األغلب وفيوجه ال نظر إىل جنون منقطع بل هو كالغشية بل جتب وهو مذ
جزية كاملة ويف وجه أنه ال ينظر إىل عقل منقطع فال جزية عليه أصال والوجهان األخريان ضعيفان وإن وقع مثل 

  هذا يف األسر فالصحيح أنه ينظر إىل وقت األسر 
  الصغري فال يؤخد منه جزية بل هو تابع أبيه مث إذا بلغ عاقال ففيه وجهان القيد الثالث 

أحدمها أنه ال حاجة إىل اإلستئناف بل يلزمه مثل ما التزم أبوه وكأنه عقد لنفسه ولولده بعد البلوغ والثاين أنه 
  يستأنف لنفسه 

اص فصاحل على أكثر من الدية فليس للويل فلو بلغ سفيها والتزم زيادة نفذ ألنه حيقن به دمه كما لو كان عليه قص
املنع ألن حقن الدم أهم من املال ولو عقد له الويل بزيادة مل يكن للسفيه املنع كما يشتري له الطعام فياملخمصة قهرا 



  لصيانة روحه 
  زيادة وإن قلنا ال يستأنف فإن كان األب قد التزم زيادة لزمه بعد البلوغ وكان امتناعه كامتناع أبيه من ال

  القيد الرابع احلرية فالعبد تابع فال جزية عليه وكذا من نصفه حر ونصفه رقيق 
القيد اخلامس الذكورة فال جزية على املرأة إذ ال تتعرض للقتل بل هي تابعة وللرجل أن يستتبع بدينار واحد مجعا 

هم من أحلقهن باألجانب ومنهم من من النساء األقارب والزوجات وال يشترط احملرمية أما األصهار واألمحاء فمن
  أحلقهن باألقارب والصبيان واجملانني األقارب أيضا جيوز استتباعهم 

هذا فيه إذا شرط يف العقد فإن أطلق مل يتبع األقارب واألصهار أما أوالده الصغار فوجهان ويف زوجاته طريقان 
  أحدمها أهنن كاألوالد والثاين أهنن كاألقارب

  والولد مما يقتضيه اإلطالق فال حاجة إىل الشرط  واألصح أن الزوجة
  مث إذا دخل صيب أو امرأة دارنا من غري أمان وتبعية أوقفنامها وكذلك اجملنون واحلريب يتخري فيه بني القتل واإلرقاق 

دفع فرع إذا حاصرنا قلعة وليس فيها إال النسوان فإن فتحناها جرى الرق عليهن مبجرد الظفر وإن بذلن اجلزية ل
الرق فالصحيح أنه ال جيب القبول إذ لو جاز هلا دفع الرق باجلزية كما جيوز للرجل دفع القتل ملا كانت تابعة يف 

  اجلزية بل صار أصال كالرجل ولكان إذا دخلت دارنا مل جيز إرقاقها إن بذلت اجلزية وهو بعيد 
و زوج وإمنا ال تستقل إذا وقعت يف األسر ألهنا رقت والثاين أنه جيب القبول وإمنا التبعية إذا كان معها رجل قريب أ

  مبجرد األسر 
أما إذا كان فيهن رجل واحد وبذل اجلزية كان عصمة جلميع النسوان إن كن من أهله وإن كن أجانب فال وقد 

  أطلق األصحاب عصمة اجلميع ولعل هذا مرادهم 
الصوامع ومن ذكرنا خالفا يف قتلهم فمنهم من قال  القيد السادس املتأهب للقتال واحترزنا به عن الزمين وأرباب

  إذا منعنا قتلهم فهم كالنسوان فال جزية عليهم ومنهم من قطع بأخذ اجلزية للجنسية وهو األصح 
القيد السابع القدرة واحترزنا به عن الكافر الفقري الذي ليس بكسوب ففيه ثالثة أقوال أحدمها أنه خيرج من الدار 

  والثاين أنه يقرر جمانا ألنه معذور والثالث أنه يقرر جبزية تستقر يف ذمته إىل أن يقدروال يقرر جمانا 
الركن الرابع يف البقاع اليت يقرر هبا الكافر وجيوز تقريرهم بكل بقعة إال احلجاز فقد قال صلى اهللا عليه وسلم لو 

وسلم ومل يتفرغ له أبو بكر رضي  عشت ألخرجت اليهود والنصارى من جزيرة العرب مث مل يعش صلى اهللا عليه
  اهللا عنه فأجالهم عمر رضي اهللا عنه وهم زهاء أربعني ألفا 

ونعين جبزيرة العرب مكة واملدينة واليمامة وخماليفها والطائف ووج وما ينسب إليها منسوب إىل مكة ويف بعض 
  الكتب التهامة ولعله تصحيف اليمامة وخيرب من خماليف املدينة

يون جزيرة العرب متتد إىل أطراف العراق من جانب وإىل أطراف الشام من جانب وعلى هذا تلتحق وقال العراق
  اليمن باجلزيرة فتحصلنا فيه على خالف 

هذا يف املخاليف والبالد أما الطرق املعترضة بينهما فهل مينعون من اإلقامة هبا وفيه وجهان أحدمها ال ألن املراد املنع 
  حرمة هلم والثاين أهنم مينعون ألن احلرمة للبقعة من اإلختالط بالعرب 

مث ال خالف أهنم ال مينعون من اإلجتياز لسفارة أو جتارة ولكن بشرط أن ال يقيمون يف موضع أكثر من ثالثة أيام 
 وال حيسب يوم الدخول واخلروج إال يف مكةفإنه مينع وال ميكن الكافر من دخوهلا جمتازا وال برسالة بل خيرج إليه

  وال جيري هذا التغليظ يف املدينة } فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { من يستمع الرسالة لقوله تعاىل 



  فرع

لو دخل مكة ومرض وخيف من نقله املوت فال يبايل وينقل ولو دفن نبش قربه وأخرج عظامه تطهريا للحرم وإن 
  فن ففي نبش قربه وجهان مات على طرف احلجاز وأمكن نقله نقل قبل الدفن وإن د

ولو مرض يف احلجاز مل ينقل إن خيف موته فإن كان يشق النقل وال خياف املوت ففي وجوب نقله وجهان فإن مات 
  يف غري مكة ودفن وعظمت املشقة يف نقله تركناه ومل نرفع نعش قربه 

  الركن اخلامس يف قدر اجلزية الواجبة والواجبات عليهم مخسة

  
ية وأقلها دينار يف السنة على كل حمتلم كما سبق أو اثين عشر درمها نقرة وخيري اإلمام بينهما األول نفس اجلز

والتخيري مستنده قضاء عمر رضي اهللا عنه وإال فلم يرد يف اخلرب إال الدينار وشبب بعض األصحاب بأن النقرة 
  نقومها بالذهب كما يف نصاب السرقة 

بول ولإلمام أن مياكس يف الزيادة فإن بذل زيادة مث علم أن الزيادة مل تكن واجبة مث إن مل يبذلوا إال دينار وجب الق
  مل ينفعه وكان كمن اشترى بالغنب نعم لو نبذ إلينا العهد مث رجع وطلب العقد بدينار وجبت اإلجابة 

  ال فرق وقال أبو حنيفة رمحه اهللا على الفقري دينار وعلى الغين أربعة وعلى املتوسط ديناران وعندنا
ولو أسلم أو مات بعد مضي السنة استويف عندنا ولو تكرر سنون مل تتداخل خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا يف املسألتني 
ولو كان عليه ديون ومات قدمت اجلزية على وصاياه وديونه ومنهم من قال بل اجلزية من حقوقاهللا فتقدم على حق 

   اآلدمي يف قول وتؤخر يف قول وتستوي يف قول

  فرع

  لو مات يف أثناء السنة ففي وجوب قسطه قوالن 
  أحدمها أنه ال جيب إال لتمام السنة كالزكاة والثاين أنه جيب كاألجرة 

ويشري هذا إىل تردد يف أهنا هل جتب بأول السنة لكن تستقر بتمامها أو جتب شيئا شيئا وبنوا على هذا أن اإلمام لو 
  استمرار احلياة والظاهر املنع ألنه على خالف سري األولني  طلب شيئا يف أثناء السنة هل جيوزمع

الواجب الثاين الضيافة وقد وظف عمر رضي اهللا عنه الضيافة ملن يطرقهم من أبناء السبيل فاتفقوا على جواز ذلك 
 بشرط أن نبني لكل واحد عدد الضيفان وقدر الطعام واألدم وجنسه وعلف الدابة ومنازل الضيفان وليفاوت بني

الغين والفقري يف عدد الضيفان ال يف جنس الطعام كي ال يؤدي إىل التزاحم على الغين ويبني مدة إقامة الضيف من 
يوم إىل ثالثة أيام فقد ورد أن الضيافة ثالثة أيام فما زاد صدقة ويقال إجازة يوم وليلة أعين ما يعطي الضيف ليتزود 

  يف الطريق إذا رحل 
فس الدينار إذ كان عمر رضي اهللا عنه ال يطالبهم باجلزية مع الضيافة ومنهم من أىب ذلك مث هذا حمسوب هلم من ن

  ألن اإلطعام ليس بتمليك وهو كالتغدية يف الكفارة
فإن قلنا إنه من اجلزية فما نقص من الدينار جيب أن يكمل ولو أراد نقلهم عن الضيافة إىل الدنانري بعد ضربه بغري 

  نه تردد يف أن ضربه هل ينقعد الزما رضاهم ففيه وجهان وكأ



  والصحيح أنه إن قلنا إنه من الدينار فيجوز اإلبدال وإن قلنا إنه أصل فال بد من رضاهم يف اإلبدال 
مث إذا أبدلت فقد كانت الضيافة جلميع الطارقني فهل يصرف البدل إىل مجيع املصاحل أم خيتص بأهل الفيء فيه 

  ء ألن ذلك احتمل يف الضيافة لعسر الضبط وجهان والظاهر أنه ألهل الفي
قيل معناه أن } حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون { الواجب الثالث اإلهانة والتصغري عند األخذ لقوله تعاىل 

يطأطىء الذمي رأسه ويصب ما معه يف كف املستويف فيأخذ املستويف بلحيته ويضرب يف هلازمهوهذا مستحب أو 
  مستحق فيه وجهان 

فإن قلنا إنه مستحق مل جيز له توكيل املسلم يف التوفية ومل يصح ضمان املسلم للجزية فإنه جيب قبوهلا إذا أسلم 
  وتسقط اإلهانة 

ولكن الصحيح أنه مستحب إذ جيوز إسقاطها بتضعيف الصدقة كما فعل عمر رضي اهللا عنه فإن مجاعة من نصارى 
حنن عرب فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعين الزكاة فقال عمر  العرب أنفوا من اسم اجلزية والصغار فقالوا

رضي اهللا عنه إهنا طهرة ولستم من أهلها فقالوا خذ بذلك اإلسم وزد ما شئت فضعف عليهم الصدقة وحط اسم 
  اجلزية واإلهانة وال شك يف أن املأخوذ جزية حىت ال تؤخذ من النساء والصبيان 

ذا وزع على رءوس البالغني وله أن يأخذ ثالثة أمثال الصدقة وله أن يأخذ نصف وال بد أن يفي بقدر اجلزية إ
  الصدقة إن وىف باجلزية ولكن ال يترك اإلهانة إال لغرض ظاهر

فإن كثروا ومل ميكن عدهم لتبيني الوفاء ففي جواز أخذه بغالب الظن وجهان والفقراء هل يدخلون يف احلساب 
  جيوز ذلك مع غري العرب فيه وجهان والظاهر جوازه للمصلحة  خيرج على القولني يف العقد وهل

مث صيغة العقد أن يقول اإلمام ضعفت عليكم الصدقة فيلزمه عليكم الصدقة فيلزمه الوفاء فيأخذ من مخس من اإلبل 
شاتني ومن عشر أربع شياه ومن مخس وعشرين بنيت خماض وال يضعف املال فيجعله كاخلمسني ويأخذ حقه بل 

ه الصدقة ونأخذ اخلمس مما سقته السماء والعشر مما سقي بدالية ومن عشرين دينارا دينارا واختلفوا يف نضعف
  مسألتني 

إحدامها أنه هل حيط هلم الوقص فيه ثالثة أوجه أحدها أنه حيط كالصدقة والثاين ال ألن ذلك ختفيف عن املسلمني 
  والثالث 

سبعة ونصف من اإلبل ثالث شياه وقد حكي عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه يأخذ إن مل يؤد إىل التجزئة فيأخذ من 
  أنه قال يأخذ من عشرين شاة شاة ومن مائة درهم مخسة دراهم

الثانية لو ملك ستا وثالثني من اإلبل وليس يف ماله بنت لبون فيأخذ بنيت خماض وجربانني لكل جربان واحد شاتني 
  ا ومن قال بذلك فقد غلط وكذلك إذا أخرج حقتني فعلى اإلمام اجلربان أو عشرين درمها وال يضعف اجلربان ثاني

  الواجب الرابع العشر من البضاعة اليت مع جتارهم إذا ترددوا يف بالدنا والنظر فيمن يعشر ماله ويف قدر املأخوذ 
فال شيء عليه إذا  أما من يؤخذ منه فهو كل حريب يتجر يف بالدنا ضرب عمر رضي اهللا عنه عليهم العشر أما الذمي

  اجتر وال على احلريب إذا دخل لسفارة أو مساع كالم اهللا تعاىل 
  أما لو تردد يف احلجاز ال للتجارة ففي أخذ شيء منه خالف فقيل إنه ال ميكن تعشري ماله 

ذلك فعل وال بد من تعظيم احلجاز فيؤخذ دينار وهو أقل اجلزية والذمي إذا اجتر يف احلجاز أخذ منه نصف العشر ك
  عمر رضي اهللا عنه 

مث هذا إذا جرى الشرط وقبلوا فإن دخلوا بأمان من غري شرط فأصح الوجهني أنه ال شيء عليهم والثاين أن قضاء 



  عمر رضي اهللا عنه بذلك قضاء على من سيكون منهم إىل يوم القيامة فيتبع 
النقصان فجائز إىل نصف العشر وذلك يف املرية  أما املقدار فال مزيد على العشر وقل لإلمام أن يزيد إن رأى وأما

وكل ما حيتاج املسلمون إىل كثرةاملكاسب فيه كذلك فعل عمر رضي اهللا عنه ولو رأى رفع هذه الضريبة أصال ففيه 
وجهان أحدمها أنه ال بد من قبول شيء والثاين أن هذا اجلنس يتبع فيه املصلحة إذ عمر رضي اهللا عنه فعل ذلك 

  تصوابه وقد يتغري الصواب برأيه واس
مث إذا أخذ العشر مرة فال يأخذه ثانيا يف تلك السنة بل يعطى جوازا حىت ال يطالبه عشار أصال إال إذا جوزنا الزيادة 

  فعند ذلك جيوز أخذه يف دفعات 
ا إذا خرج أما إذا جرى ترديد مال واحد إىل احلجاز يف سنة واحدة فهل يكرر العشر لتعظيم احلجاز فيه خالف وهذ

من احلجاز وعاد وما دام يتردد فيه فال ولو بذل اللسان عند املشارطة بزيادة فالظاهر أنه ال يلزم إذ ليس ذلك عقدا 
  أصليا خبالف عقد اجلزية 

الواجب اخلامس اخلراج وذلك قد يكون أجرة فال يسقط باإلسالم كما إذا ملكنا أراضيهم مث رددناها إليهم خبراج 
  رضي اهللا عنه وهذا واجب وراء اجلزية  كما فعله عمر

أما إذا صاحلناهم على عقارهم خبراج يؤدونه فملكهم مطرد واملأخوذ يف حكم جزيةومن أسلم سقط اخلراج عنه يف 
  املستقبل خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

  النظر الثاين يف أحكام عقد الذمة

  
  ىل أمرين الكف عنهم وذب الكفار دوهنم وهو يقتضي وجوبا علينا وعليهم أما ما علينا فريجع إ

أما الكف فمعناه أنا ال نتعرض ألنفهسم وماهلم ونعصمهم بالضمان وال نريق مخورهم وال نتلف خنازيرهم ما داموا 
خيفونه وال مننعهم من التردد إىل كنائسهم القدمية ولو أظهروا اخلمور أرقناها ومن دخل دارهم وأراقها فقد تعدى 

دنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ولو غصبها وجب مئونة الرد وفيه وجه أنه ال جيب إال التخلية ولو باع وال ضمان عن
  مخرا من مسلم أريق على املسلم وال مثن للذمي والظاهر أنه جيب رد اخلمر احملترمة على املسلم إذا غصب 

ن الدار ولو دخلوا دار احلرب فال مطمع أما الذب عنهم فمعناه دفع الكفار عنهم ما داموا يف دارنا وهو ذب ع
للذب ولو انفردوا ببلدة غري متصلة ببالد اإلسالم ففي وجوب ذب أهل احلرب عنهم وجهان أحدمها أنه ال جيب 

إذ مل نلتزم إال الكفوالثاين أنه جيب إذ بذلوا اجلزية لنسلك هبم مسلك أهل اإلسالم فعلى هذا لو شرطنا أن ال نذب 
ومنهم من ألغى هذا الشرط وعلى األول لو شرطنا الذب لزمنا ومنهم من ألغى ذلك الشرط  عنهم مل يلزمنا

  وكذلك لو ترافعوا إلينا هل جيب احلكم بينهم فيه خالف ويرجع حاصله إىل دفع أذى بعضهم عن بعض 
ومطاولة  أما الواجب عليهم فهو الوفاء باجلزية واإلنقياد لألحكام والكف عن الفواحش وعن بناء الكنائس

  املسلمني بالبنيان والتجمل بترك الغيار وركوب اخليول وسلوك جادة الطرق هذه جمامعها 
  األول حكم الكنائس وتفصيله أن للبالد ثالثة أحوال 

األوىل بلدة بناها املسلمون فال يكون فيها كنيسة وإذا دخلوا وقبلوا اجلزية منعوا من إحداث الكنائس قطعا ويف 
لك املسلمون عليهم رقبتها قهرا فإنه ينقض كنائسهم ال حمالة ولو أراد اإلمام أن ينزل منهم طائفة معناها بلدة م

  جبزية ويترك هلم كنيسة قدمية قطع املراوزة باملنع وذكر العراقيون وجها يف جوازه أما اإلحداث فال خالف يف املنع



ني وهم يسكنوهنا خبراج يبذلونه سوى اجلزية فإن الثانية بلدة فتحناها صلحا على أن تكون رقبة األبنية للمسلم
استثىن يف الصلح البيع والكنائس مل تنقض وإن أطلق فوجهان أحدمها اهنا تنفض ألهنا ملك املسلمني فلهم التصرف 

  يف ملكهم والثاين ال وفاء بشرط التقرير فإنه مينع عليهم القرار من غري متعبد جامع 
الرقاب هلم ويضرب عليهم خراج فهذه بلدهتم وليس عليهم نقض الكنائس ولو الثالثة أن تفتح على أن تكون 

  أحدثوا كنائس فاملذهب أهنم ال مينعون وقيل مينع ألهنا على اجلملة حتت حكم اإلسالم 
وال خالف أهنم ال مينعون من ضرب الناقوس وإظهار اخلمور وإن كان املسلمون يدخلون على اجلملة ألهنا كعقر 

  نتعرض ملا جيري يف دورهم دارهم وال 

  فرع

حيث قضينا بإبقاء كنيسة قدمية واملنع من اإلحداث فال مننعهم من العمارة إذا استرمت واألصح أنا ال نكلفهم 
  إخفاء العمارة وقيل جيب اإلخفاء حىت لو زال اجلدار اخلارج فال وجه إال بناء جدار داخل الكنيسة 

وجهان من حيث إن هذا كاإلحداث من وجه وإن قلنا هلم اإلعادة ففي جواز نعم لو اهندمت الكنيسة ففي إعادهتا 
  زيادة يف اخلطة وجهان أصحهما املنع ألن هذا إحداث

  وأما النواقيس فإنا مننعهم يف كنائسهم أن يظهر صوته فهو كإظهار اخلمر وقيل ال مينع فإنه تابع للكنيسة 
را أرفع من دار جاره منع ولو كان مثله فوجهان ولو مل يكن جبنبه إال الواجب الثاين ترك مطاولة البنيان فلو بىن دا

حجرة ضعيفة منخفضة فعليه أن ال يعلوها بنيانه ولو كان يف طرف بلد حيث ال جار أو كانت هلم حملة فال معىن 
  للمطاولة فال حجر وقيل إهنم على اجلملة مينعون من رفع فيه جتمل 

  دارا مرتفعة مل ينقض بناؤها وهذا املنع مستحب أو حتم فيه وجهان وهذا كله يف البناء فلو اشترى 
الواجب الثالث مينعون من التجمل بركوب اخليل وال مينعون من احلمار النفيس وليكن ركاهبم من اخلشب وقال 

  الشيخ أبو حممد ال مينع من الفرس اخلسيس كالقتبيات ومينع من البغال الغر
يار ولون الصفرة باليهود أليق والكهبة بالنصارى والسواد باجملوس واملقصود أن يتميزوا الواجب الرابع ال بد من الغ

حىت ال نسلم عليهم ويضطرون إىل أضيق الطرق ومينعون من سرارة اجلادة إذا كانت مشغولة باملسلمني وإن كانت 
  املاء من حيث ال نعرف خالية فال منع وخيرج الكافر من احلمام إذا مل يكن عليهم غيار ألنه رمبا ينجس 

واملرأة هل يلزمها الغيار يف احلمام وخارجه فيه وجهان مث أصل الغيار وترك ركوب اخليل حتم أو مستحب فيه 
  وجهان

الواجب اخلامس اإلنقياد لألحكام بأن يذعن للحد والضمان إذا تعلقت اخلصومة مبسلم أو زنا مبسلمة أو سرق مال 
ومل يعتقد حترميه فال حيد على الصحيح فيه كالشرب وما اعتقد حترميه وترافعوا إلينا مسلم أما ما ال يتعلق مبسلم 

وجب عليهم اإلنقياد فإن قيل فلو خالفوا يف شيء من هذه اجلملة فهل ينتقض عهدهم قلنا هذه األمور على ثالث 
  مراتب 

 املسيح عليه السالم ويف اهللا تعاىل األوىل وهي أخفها إظهار اخلمر وضرب الناقوس وترك الغيار وإظهار معتقدهم يف
بانه ثالث ثالثة وما يضاهيه مما ال ضرر على املسلمني فيه فال ينتقض به العهد بل نعزرهم ولو شرط اإلمام انتقاض 

  العهد بذلك قال األصحاب حيمل على التخويف شرطه وال ينتقض به 
  املشهور أن العهدينتقض هبذه الثالث وهو ظاهر يف القتال الرتبة الثالثة وهي أغلظها القتال ومنع اجلزية واألحكام و



أما منع اجلزية فال يبعد أن جيعل كمنع الديون فتستوىف قهرا وال يبعد من حيث إنه ركن األمان فكأن منعه إسقاط 
  أمانه خبالف سائر الديون وحيتمل أن يكون مراد األصحاب منه أن يكون املنع بالتغلب فيؤدي إىل القتال 

ما منع احلكم فال ينبغي أن ينقض إن كان باهلرب فإن كان بتمرد محلناه عليه وإن أدى إىل القتال انتقض عهده وأ
  وعلى اجلملة ال يظهر انتقاض العهد إال بالقتال 

الرتبة الثالثة ما هو حمظور وفيه على املسلمني ضرر كالزنا باملسلمة والتطلع على عورات املسلمني أو افتتان املسلم 
عن دينه ففي هذه الثالثة ثالثة أوجه أحدها أنه ينقض العهد كالقتال والثاين ال ينقض بل يعاقبون عليها كإظهار 

  اخلمروالثالث أنه إذا جرى شرط اإلنتقاض انتقض وإال فال 
وأما قطع الطريق والقتل املوجب للقصاص فمنهم من قال هو من هذا القسم ومنهم من قطع بإحلاقه بالقتال 

لك يف تعرضهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسوء طريقان ومنهم من قال كالقتال ومنهم من قال على وكذ
  األوجه الثالثة 

أما إذا كان الطعن على وفق اعتقادهم كقوهلم إنه يل رسول اهللا والقرآن ليس مبنزل فهذا كقوهلم إن اهللا ثالث ثالثة 
وما ال يوافق عقيدهتم فإن قيل وما حكم انتقاض العهد قلنا أما يف القتال وإمنا اخلالف يف السب والطعن يف النسب 

  فحكمه اإلغتيال وأما يف الرتبة الثالثة فقوالن أحدمها اإلغتيال وصار العهد كاملعدوم 
  والثاين أنا نلحقهم باملأمن وال اغتيال 

ل خيرج على القولني إذا كان يقدر على ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غري جناية فالصحيح أنه يلحق باملأمن وقي
  اخلروج من غريجماهرة بنبذ العهد 

فإن قيل فاملسلم إن طول لسانه يف الرسول فما حكمه قلنا إن كذب عليه عذر وإن كذبه فهو مرتد فيقتل إال أن 
ب ففيه ثالثة يتوب وكذلك كل تعرض فيه استهزاء فهو ردة ولو نسبه إىل الزنا فهذا القذف كفر باإلتفاق فلو تا

أوجه أحدمها وهو اختيار الفارسي أنه يقتل إذ حد قذف الرسول قتل فال يسقط احلد بالتوبة ويف اخلرب من سب نبيا 
فاقتلوه ومن سب أصحابه فاجلدوه والثاين وهو اختيار القفال واألستاذ أيب إسحاق أنه ال شيء عليه ألن القتل صار 

م والثالث وهو الذي ذكره الصيدالين رمحه اهللا أنه يسقط القتل وتبقى مثانون مغمورا يف الكفر فيسقط أثره باإلسال
جلدة للحد وهذا يلزمه أن جيلد قبل القتل إذا مل يتب كاملرتد إذا قذف واإللتفات إىل هذا القياس اجلروي يف مثل 

  هذا املقام بعيد
ط أو نقول هم ال ينحصرون فهو كقذف مث إن قلنا ثبت حد القذف فلو عفا واحد من بين أعمامه ينبغي أن يسق

ميت ال وارث له وكذلك يف قتل مثله قوالن أحدمها أنه ال قصاص إذ يف املسلمني صبيان وألنه إن وجب على 
اإلمام اإلستيفاء ضاهى احلد وبطل خاصية القصاص وإن جاز له العفو فهو بعيد والثاين أنه جيب إذ يؤدي إىل إبطال 

  قدح أيضا القوالن يف قذف من ال وارث له عصمة من ال وارث له فين

  العقد الثاين مع الكفار املهادنة

  والنظر يف شروطه وأحكامه أما الشروط فأربعة 
األول أن هذا العقد ال يتواله إال اإلمام ألنه يرجع حاصله إىل صلح مجع من الكفار على ترك قتاهلم والكف عنهم 

أهل القرى واألطراف املتعلقة هبم فأما مهادنة إقليم كاهلند والروم  من غري مال نعم آلحاد الوالة عقد ذلك مع
  فليس إال لإلمام 



الشرط الثاين أن يكون للمسلمني إىل ذلك حاجة فإن مل تكن حاجة وال مضرة وطلبوا ذلك مل جيب على اإلمام 
ه خمرج من املهادنة أنه ال اإلجابة على الصحيح بل يتبع األصلح وفيه وجه خمرج أنه جتب اإلجابة ويف اجلزية وج

  جتب اإلجابة والوجهان ضعيفان والصحيح الفرق فإن عقد الذمة كف مبال وهذه مساحمة 
الشرط الثالث أن خيلو العقد عن شرط يأباه املسلم كما لو شرط أن يترك يف أيديهم مال مسلم أو شرط أن يرد 

ال فكل ذلك فاسد مفسد نعم لو كان على املسلمني عليهم أسريا مسلما أفلت منهم أو شرط هلم على املسلمني ما
  خوف جاز التزام مال لدفع الشر كما جيوز فداء األسري املسلم إذا عجزنا عن انتزاعه جمانا 

فسيحوا { الشرط الرابع املدة وهو يتقدر بأربعة أشهر إن مل يكن باملسلمني ضعف وهو مدة السياحة قال اهللا تعاىل 
وال جيوزو أن تبلغ سنة وهذه املدة للجزية ألن الكف سنة إمنا جاز بعوض أما فيما دون }يف األرض أربعة أشهر 

السنة وفوق أربعة أشهر فقوالن أحدمها اجلواز للقصور عن مدة اجلزية وهذا يستمد من قولنا إن طلب قسط من 
باملسلمني ضعف وخوف جازت اجلزية يف بعض السنة ال جيوز والثاين املنع للزيادة على مدة التسييح أما إذا كان 

املهادنة عشر سنني هادن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة عشر سنني وال مزيد عليه وفيه وجه أنه جتوز 
  الزيادة باملصلحة

  فرع

لو أطلق اإلمام املهادنة ومل يذكر املدة فالصحيح أهنا فاسدة وقال الفوراين يف حال القوة وجهان أحدمها أنه ينزل 
  األقل والثاين على األكثر وهو ما يقارب السنة  على

وإن كان يف حالة الضعف فينزل على عشر سنني إذ ال يتقدر أقله وسببه أن مقتضى املطلق التأبيد فنحذف ما يزيد 
  على املدة الشرعية 

لصحة إذ ليس ولو صرح بالزيادة على املدة فالزيادة مردودة ويف صحتها يف املدة قوال تفريق الصفقة وأصحهما ا
  فيها عوض حتدد جهالته 

مث حكم الفاسد أن ننذرهم وال نغتاهلم وحكم الصحيح وجوب الكف عنهم إىل انقضاء املدة أو إىل جناية تصدر 
  منهم تناقض العهد فنغتاهلم إن علموا أهنا جناية وإن مل يعلموا ففي اغتياهلم من غري إنذار وجهان 

   ترتفع بزوال اخلوف بل ال بد من الوفاء ولو بنينا تطويل املدة على خوف مل
ولو استشعر اإلمام جناية فله أن ينبذ إليهم عهدهم بالتهمة وذلك ال جيوز يف اجلزية نعم ال يبتدىء عقد اجلزية مع 

  التهمة 

  النظر الثاين يف أحكام العقد

  
ن املسلمني رددمتوه ومن جاءنا وحكمه الوفاء بالشرط واملعتاد يف الشرط أن يقول صاحلناكم على أن من جاءكم م

منكم رددناه وال جيوز شرط رد املرأة إذا جاءت مسلمة وجيوز رد الرجل املسلم واملرأة الكافرة وملا هادن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهيل بن عمرو وعيينة بن حصن قال من جاءكم منا فسحقا سحقا ومن جاءنا منكم 

مسلما فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أبيه فوىل باكيا فقال إن اهللا  رددناه مث جاء أبو جندل بن سهيل
تعاىل جيعل لك خملصا فقال عمر رضي اهللا عنه إن دم الكافر عند اهللا كدم الكلب كالتعريض له بقتل أبيه مث جاء أبو 



لسالم مسعر حرب لو وجد بصري مسلما وجاء يف طلبهرجالن فرده عليهما فقتل أحدمها وأفلت اآلخر قال عليه ا
أعوانا كالتعريض له باإلمتناع وهذا يدل على أن الرجوع غري واجب عليه إذ مل جير الشرط معه وإمنا الرد جيب 

علينا فجاز تعريفه بالتعريض دون التصريح وألن أبا بصري رجع مع أحد الرجلني وقتل اآلخر فلم ينكر رسول اهللا 
ال للذي أسلم بينهم أن يقتلهم إن قدر إذ مل جير الشرط معه ويدل عليه تعريض صلى اهللا عليه وسلم وحيتمل أن يق

عمر رضي اهللا عنه وحيتمل أن يقال ال جيوز إذ شرط اإلسالم يتناوله وكذلك إذا استقر يف دارنا لزمه الكف عنهم 
اهللا عليه وسلم  وعلى هذا هل حيملتعريض عمر رضي اهللا عنه على تصلب ولكن ترك اإلنكار من رسول اهللا صلى

  ال يبقى له وجه إال أن يقال إن الرجوع غري واجب فيجوز القتل يف دفع من يكلفه الرجوع 
فاختلف يف أن النسوة هل كن مندرجات } فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار { مث نزل قوله تعاىل 

ية خمصصة للعموم الظاهر وعلى هذا ترددوا يف حتت قوله من جاءنا منكم رددناه فوردت اآلية ناسخة أو وردت اآل
  أنه عليه السالم عرف اخلصوص فأوهم العموم أو ظنه عاما حىت تبني له 

وقد أفادت اآلية منع ردها ووجوب صداقها واختلف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف علة وجوب الصداق عليه 
لى هذا يقتصر الغرم عليه وال يلزمنا فإنا ال نلتزم رد فقال يف قول ال جيب ألنه التزم ردهن مث نسخ فخالف فغرم وع

املسلمة ولو التزمنا فسد الشرط وهل تفسد املهادنة بالشرط الفاسد أم تلغى فيه تردد كترددنا يف الوقف أنه هل 
  يفسد بالشرط الفاسد 

غرمنا وإن اطلقنا العقد أو والقول الثاين أنه وجب ألنه أوهم بالعموم ردها فعلى هذا إن عممنا وأومهنا مل نردها و
صرحنا بأهنا ال ترد فال غرمومنهم من أوجب الغرم يف املهادنة املطلقة وقال إطالقها أيضا موهوم ويتشعب عن 

  التفريع على إجياب الغرم النظر يف سبب الغرم ومصرفه وقدره 
 تطلب إذ ال جيب الرد فال غرم أما السبب فهو املنع عن الزوج بعلة اإلسالم واحترزنا باملنع عما إذا جاءت ومل

وكذلك كل كافر وكافرة ال طالب له ومن له طالب فليس علينا الرد لكنا ال مننع من يسترجعه وقولنا من الزوج 
  احترزنا به عما لو طلبها أبوها أو أقارهبا فال نرد وال نغرم ألن الزوج هو املستحق 

تلت قبل الطلب فال غرم إذ ال منع أما إذا قتلت بعد الطلب وجب وقولنا بعلة اإلسالم أردنا به أهنا لو ماتت أو ق
القصاص على القاتل مع الصداق وحيتمل عندي أن يقال الغرم على بيت املال ألن املنع حال الطلب واجب شرعا 

العدة  والقتل واقع به استحقاق املنع فلم نفوت ردا ممكنا بل ردا ممتنعا شرعا ولو غرمنا فأسلم الزوج قبل انقضاء
استرددنا إذ النكاح يبقى وإن أسلم بعد انقضاء العدة مل نسترد ولو طلقها مث أسلمت وهي منكوحة رجعية قال 

الشافعي رضي اهللا عنه ال نغرم إن مل يراجع ألن الفراق بالطالق وفيه قول خمرج وهواألقيس أنه يستحق الغرم ألن 
  مع إسالمها الرجعية منكوحة وإن مل يراجعها فال معىن لرجعته 

فإن كان قد سلم بعض الصداق مل } وآتوهم ما أنفقوا { أما املال فهو القدر الذي بذله الزوج قال اهللا تعاىل 
يستحق إال ذاك وإن مل يسلم شيئا أو سلم مخرا أو خنزيرا مل يستحق شيئا وإن أخذت ووهبت منه فقوالن كما يف 

عد املسيس مث أسلم الزوج بعد العدة أو قبل اجلزية فلها مطالبته التشطري بالطالق ولو أسلمت قبل قبض الصداق وب
باملهر ألجل املسيس إذ الظاهر صحة أنكحتهم فإذا غرم هلا فهل نغرم له ما غرم فيه تردد من حيث إنه حيث كان 

  أهال للطلب مل يكن قد بذل شيئا 
  تعسر إقامة احلجة مث ال نقبل جمرد قوله سلمت الصداق فإن أقرت فال بد من التصديق إذ 

وأما املغروم فيه فهو البضع واملالية يف الرقيقة ولو دخلت كافرة مث أسلمت فاألصح وجوب الغرم كما لو أسلمت 



مث دخلت ولو دخلت مسلمة مث ارتدت فال نردها لعلقة اإلسالم ويف وجوب الغرم وجهان إذ ال قيمة لبضعها 
مال أهنا أسلمت قبل اجلنون وال نغرم الحتمال أهنا مل تسلم فنأخذ واألصح الوجوب فإن دخلت جمنونة مل نرد الحت

  باليقني يف الطرفني 
والصبية إذا أسلمة وقلنا يصح إسالمها فكالبالغة وإن مل نصحح فال نرد حلرمة اإلسالم ألنا حنول بني الصيب املسلم 

ترد وهو ضعيفوالرقيقة ميتنع ردها وجتب قيمتها وبني أبويه وإن منعناها فالصحيح الغرم وقيل إهنا كاجملنونة وقيل إهنا 
لسيدها ال ما بذل من الثمن ألن املال تقوميه سهل وإمنا العدول إىل ما أنفق يف الصداق بنص القرآن فيما يعسر 

  تقوميه 
ولو جاء غري سيدها طالبا مل يلتفت إليه إال إذا كانت مزوجة فإن جاء السيد والزوج معا غرمنا للسيد القيمة 

وللزوج ما بذل وإن جاء احدمها فثالثة أوجه أحدها أنه ال يلزم شيء إذ ليس ألحدمها حق اإلنفراد والثاين جيب 
  أداء حقه وحده والثالث أن السيد مستحق الرد فنغرم له والزوج وحده ال يتسحق الرد والغرم تبع الرد 

يلزمنا شيء إال إذا حضرا فإن حضر أحدمها مل  وإن جاءتنا زوجة عبد فحق البضع للعبد والسيد هو باذل املهر فال
  نغرم شيئا 

وأما العبد ففي وجوب رده وجهان ووجه املنع أنه يستضعف ويهان إذ ال ناصر له ويف احلر الذي ال عشرية له 
وجهان مرتبان وأوىل بأن يرد لظهور العموم يف حقه فإن قلنا يرد فليشترط يف أصل املهادنة أن من رد مسلما ال 

  تهان به إن احتملوا ذلك وإن قلنا ال نرد العبد فنغرم قيمته يس
فرع إن قلنا يف املهادنة من جاءكم منا فسحقا سحقا فالتحق هبم مرتد فسحقاوإن كانت مرتدة استرددناها فإن 

ذين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا ال{ تعذر غرمنا لزوجها املسلم ما أنفق لقوله تعاىل 
وكأنا باملهادنة أحلنا بينه وبني زوجته املرتدة إذ ألجل املهادنة واألمن رغبت يف } ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 

  اإللتحاق هبم 
مث مجيع الكفار كشخص واحد فلو جاءتنا مسلمة سلمنا مهرها إىل زوج املرتدة إن تساويا وإن زاد مهر املسلمة 

وقلنا واحدة بواحدة وكأن مجلتهم كشخص واحد فيؤاخذ الواحد حبكم اجلملة سلمنا الزيادة إىل زوجها الكافر 
  واهللا أعلم صلوات اهللا عليهم كرم اهللا وجهه اهللا تبارك وتعاىل الرب عز وجل

  كتاب الصيد والذبائح 
  والنظر يف أسباب احلل وأسباب امللك 

  النظر األول يف سبب حل الذبيح

  ح واآللة الذاحبة ونفس الذبح وأركان الذبح أربعة الذابح والذبي
األول الذابح فكل مسلم أو كتايب عاقل بالغ يصري أهال للذبح بيده وجبوارح الصيد فتحل ذبيحه اليهود والنصارى 

دون اجملوس وعبدة األوثان أما املتولد من كتايب وجموسي أو وثين فقوالنأحدمها تغليب التحرمي والثاين النظر إىل 
  يح يقارب حل النكاح إال يف األمة الكتابية إذ حتل ذبيحتها دون مناكحتها جانب األب وحل الذب

فرع لو اشترك جموسي ومسلم يف ذبيح فهو حرام وكذا لو أرسال إىل الصيد سهمني أو كلبني فحصل اهلالك هبما 
ب اجملوسي ولو سبق أحدمها وصريه إىل حركة املذبوح فاحلكم له ولو هرب الصيد من كلب املسلم فرده عليه كل

وقتله كلب املسلم فهو حالل وال تأثري إلعانته يف الرد وحيث حيل الصيد فامللك للمسلم ولو أثخنه كلب املسلم 



  فأدركه كلب اجملوسي وبه حياة مستقرة فقتله فهو ميتة وضمن اجملوسي للمسلم إذ أفسد ملكه 
ز ففي ذبيحتهما قوالن ووجه التحرمي أن القصد قد أما قولنا عاقل بالغ احترزنا به عن اجملنون والصيب الذي ال ميي

  انعدم وأما الصيب املميز فتحل ذبيحته وفيه وجه من حيث إنه إن اعترب القصد فقد نقول عمد الصيب ليس بعمد 
  وأما األعمى فيصح ذحبه ويف اصطياده وجهان من حيث إن قصده ال يتعلق بعني الصيد وهو ال يراه

يوان ينقسم إىل ما حيرم فال أثر لذحبه وإىل ما حيل كما سيأيت يف األطعمة وهذا ينقسم إىل ما الركن الثاين الذبيح واحل
  حتل ميتته كاجلراد والسمك وإىل ما ال حيل 

أما الذي حيل فال حاجة إىل ذحبه بل لو اقتطع قطعة من مسكة فهي حالل ألن ما أبني من حي فهو ميت ولو ابتلع 
  لكن الظاهر أنه حالل ومنهم من حرم وجعل املوت بدال عن الذبح مسكة حية فمكروه للتعذيب و

وأما حيوان البحر فتحل مجيعها إال املستخبثات وما يعيش يف الرب كالضفدع والسرطان وأما ما له نظري حمرم يف الرب 
  تناوله اسم السمك ككلب املاء وخنزيره قفيه قوالنأحدمها احلل لقوله عليه السالم احلل ميتته والثاين ال ألنه ال ي

وللشافعي قول غريب أنه ال حيل إال السمك وهو مرجوع عنه ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وجدوا حيوانا عظيما يسمى العنرب فأكلوه ومل ينكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم 

 يكن من الصيد وإنكان صيدا فجميع أجزائه مذبح أما ما ال حتل ميتته فيتعني ذحبه يف احللق واملريء كما سيأيت إن مل
  ما دام متوحشا فإن أنس أو ظفر به وفيه حياة مستقرة تعني الذبح 

ولو توحشت إنسية ومل ميكن ردها فهو كالصيد يذبح يف كل موضع وكذا لو تنكس بعري يف بئر وخيف هالكه فقد 
املراوزة خصص اخلاصرة ليكون اجلرح مذففا فال  قال صلى اهللا عليه وسلم لو طعنت يف خاصرته حللت لك فقال

  جيوز جرح آخر وإن كان يفضي إىل املوتومنهم من قال تكفي كل جراحة تفضي إىل املوت 
أما إذا شردت شاة أو بعري فمثل هذا مصريه إىل الزوال فإن أمكن رده باإلستعانة وجب وإن أفلت وعسر ذلك يف 

عليه ومنهم من قال رمبا يريد ذحبه يف احلال فله أن يرمي كما يرمي الصيد مث ال احلال فالظاهر أنه يصرب إىل القدرة 
خالف يف أنه لو كان اتباعه يفضي به إىل مسبعة أو مهلكة فهو كالصيد يرمي بسهم وإن كان يفضي إىل موضع 

  لصوص وغصاب فوجهان

  فروع

  
 املذبح فإن صرب حىت مات فهو حرام األول إذا جرح الصيد بسهم مث أدركه وفيه حياة مستقرة وجب ذحبه يف

وعليه أن يعدو يف طلبه كعادة الصياد وفيه وجه أنه يكتفي مبشي كمشي الساعي إىل اجلمعة أما الوقوف فال رخصة 
  فيه 

فلو أدرك وليس معه مدية أو تشبث بالغمد أو سقط منه أو ضاع أو سرق فليس معذورا يف شيء من ذلك ولو 
اهر أنه حرام فكأن الشرط أن ميوت جبراحته قبل أن يدركه وهو غري مقصر ولو ابتدر غصبه إنسان فوجهان والظ

  وقطع بعض احللقوم فمات فهو حالل لعدم التقصري وذبح الثعلب يف أذنه ألجل اجللد حرام وال يفيد احلل 
مل تكن مذففة وذبح الثاين لو قد صيدا نصفني فالنصفان حالل ولو أبان عضوا واجلراحة مذففة حل العضو أيضا فإن 

احليوان يف املذبح أو حرج جرحا مذففا فالعضو حرام الن ما أبني من حي فهو ميت وإن مات من تلك اجلراحة ففي 
  ذلك العضو وجهانوإن جرحه بعد األوىل جراحة أخرى غري مذففة فوجهان مرتبان وأوىل بالتحرمي 



  احليوان وجوارح األسلحة واملثقالت  الركن الثالث آلة الصيد والذبح وهي ثالثة أقسام جوارح
أما جوارح احليوان فتحل فريسة الكلب املعلم بنص الكتاب أعين ما مات بعضه وجراحته وإمنا يصري معلما بثالثة 

أمور أن يسترسل بإرساله وينزجر بزجره وميتنع من األكل خوفا من صاحبه وال بد أن تتكرر هذه األمور حىت يتبني 
بوفاق فالرجوع فيه إىل العادة وإمنا يشترط اإلنزجار بزجره يف ابتداء انطالقه أما إذا احتد يف  أنه تأدب به وليس

آخر األمر ففيه وجهان أحدمها أنه ال يشترط ألن ذلك ما ال يطاوع الكلب عليه والثاين أنه يشترط ألن ذلك أيضا 
ألكل مث أكل مرة نادرا ففي تلك الفريسة يعسر يف اإلبتداء مع جوع الكلب ولكن به يصري مؤدبا أما إذا ترك ا

قوالن أحدمها أنه حيرم وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعدي بن حامترضي اهللا عنه إذا 
أرسلت كلبك املعلم فكل وإن أكل فال تأكل وألنه أخذ لنفسه ملا أكل ال لصاحبه والثاين أنه حيل لقوله عليه السالم 

  علبة اخلشين رضي اهللا عنهكل وإن أكل وألن هذا حيمل على جرأة وفرط جوع وال خيرج عن كونه معلما أليب ث
التفريع إن قلنا حيرم فريسته فال ينعطف التحرمي على ما سبق من فرائسه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا نعم لو أكل 

ويف انعطاف التحرمي على ما سبق من الفريسة  مرارا وواظب عليه فيقطع بأنه حترم فرائسه إذ خرج عن كونه معلما
  اليت أكل منها أوال وجهان أما ما مل يأكل منها فال حترم 

وال خالف يف أنه لو انكف يف أول التعليم مل حتل فريسته فلو واظب عليه مل ينعطف احلل على ما سبق أما إذا اقتصر 
  على لعق الدم فال يؤثر ذلك وفيه وجه أنه كاألكل 

يسة الفهد والنمر فحرام ألنه مل يتعلم وال يطاوع يف ترك األكل واإلنزجاربالزجر فإن تصور ذلك على ندور أما فر
  فهو كالكلب 

وأما البازي فهل يشترط يف تعلمه اإلنكفاف عن األكل فيه قوالن أحدمها أنه يشترط وإن كان ال يتعلم إذ ال حيتمل 
ه ال يتعلم وجنس الطيور من الصيد ال بد هلا من جارحة وهي من الضرب فهو كالفهد والثاين أنه ال يشترط ألن

  اجلوارح ال تكف عن األكل خبالف الفهد فإن يف الكلب غنية عنه 
فرع إذا مات بعض الكلب ففي موضع عضه ثالثة أوجه أحدمها أنه ينجس فيغسل سبعا ويعفر والثاين أنه يقور 

عليه الكلب والثالث أنه يعفى عنه ألن األولني مل ينقل عنهم املوضع إذا تشرب اللحم لعابه وكذا كل حلم عض 
  ذلك 

وقال القفال لو أصاب سن الكلب عرقا نضاخا بالدم سرت النجاسة إىل مجيع أعضائه وهذا غلط ألن تكليف 
  الكلب احلذر من العروق حمال وألن ذلك كالعني الفوارةباملاء فال ينجس أسفلها بنجاسة أعالها 

من اآلالت جوارح األسلحة وجرح الصيد بالسيف والسهم وكل حديد مفيد للحل ويلتحق باحلديد النوع الثاين 
كل شيء جيرح من قصب وخشب سوى السن والظفر فإنه ال حيل الذبح به متصال كان أو منفصال لنهي ورد فيه 

  وجوز أبو حنيفة رمحه اهللا باملنفصل 
فيد احلل فلو اخننق الصيدباألحبولة أو بصدمة الوقوع فيها أو البئر النوع الثالث ما يصدم بثقله أو خبنق وذلك ال ي

  احملفورة للصيد أو ضرب الطري ببندقة فكل ذلك حرام إذ ال بد من جارح 
واختلف قول الشافعي يف الكلب إذا تغشى الصيد فمات حتته غما ففيه وجهان أحدمها أنه حمرم ألنه منخنق وهو 

  لثاين ال ألن ذلك يكثر من الكلب وتكليفه العض غري ممكن مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا وا

  فرعان



  
األول لو أصاب الطري الضعيف عرض السهم وجرحه طرف النصل فمات باجلراحة والصدمة فهو حرام وكذلك لو 

صل فال مات ببندقة وسهم أصابه من راميني فإن تردد يف أن املوت هبما أو بأحدمها فاملغلب التحرمي أما إذا أصابه الن
  خيلو النصل عن ثقل وحتامل فذلك ال مينع احلل 

الثاين لو جرح طائرا فانصدم باألرض ومات فهو حالل ألن اإلحتراز من ذلك للطيور غري ممكن ولو وقع يف املاء أو 
تدهور من جبل فمات باجلميع فهو حرامألن ذلك نادر وإن وقع الصيد يف اجلبال والبحار فذلك ال يندر فال يبعد 

حتليله ولكن قد قالوا لو وقع من غصن إىل غصن كذلك حىت مات من اجلراحة فهو حرام لندوره فيظهر أيضا حترميه 
  يف اجلبال 

  أما إذا انكسر جناحه ومل ينجرح مث انصدم باألرض ومات فهو حرام إذ مل تسبق اجلراحة 
نذكر اآلن اإلصطياد أعين اإلصابة بآلة الركن الرابع نفس الذبح واإلصطياد وكيفية الذبح مذكور يف الضحايا و

  الصيد وهو كل جرح مقصود حصل املوت به أما اجلرح فال خيفى حده وأما القصد فله ثالثة متعلقات 
األول أصل الفعل وال بد منه فلو سقط السيف من يده واجنرح به صيد أو نصب يف األحبولة منجال فانعقر به 

فاجنرح به أو كان يف يده سكني فاحتكت الشاة به فالكل حرام إذ مل حيصل الصيد أو نصب يف أسفل البئر سكينا 
  بفعله بل بفعل احليوان 

ولو كان حيرك اليد والبهيمة أيضا تتحرك حركة مؤثرة غلب التحرمي ولذلك تضبط الشاة حىت ال تتحرك إال حركة 
  يصري مضافا إليه كاآللة باسترساله بإشارته يسرية ال تؤثر وكذلك الكلب إذا استرسل بنفسه مل حتل فريسته ألنه إمنا

  فروع

  
األول لو استرسل بنفسه فأغراه فازداد عدوا ففي احلل وجهان فلو زجره فلم ينزجر فأغراه فازداد عدوا فوجهان 
مرتبان وأوىل بالتحرمي وينبين عليه ما لو كان اإلرسال من مسلم واإلغراء من جموسي أو العكس لكن يظهر أثره يف 

لك ومأخذ الكل أن اإلفتراس حيال على فعله أو على اغراء املغري وعليه خيرج ما لو أغرى أجنيب كلبا استرسل امل
بإشارة مالكه فإن أحلناه على اإلغراء فقد اصطاد بكلب مغصوب وفيه وجهانأظهرمها أن الصيد للغاصب والكلب 

  املغصوب كالسكني املغصوب 
ة اإلغراء يظهر كونه للمالك وحيتمل اإلحالة عليهما حىت يكون مشتركا هاهنا والثاين أنه يتبع الكلب لكن يف صور

  وعند إغراء اجملوسي حيرم 
الثاين إذا رمى سهما وكان يقصر عن الصيد فساعدت ريح من ورائه وأصاب حل ولو انصدم جبدار فارتد إىل 

الذبح فال تدخل حتت الضبط فال الصيد وجرح فوجهان ألن فعله انتهى ملصادمة اجلدار من وجه وأما حركات 
  يلتفت إليها 

الثالث لو نزع القوس لريمي فانقطع الوتر وارمتى السهم فأصاب فوجهان أحدمها أنه حيل ألنه حصل بفعله هو 
  وعلى وفق شهوته والثاين ال ألنه مل يكن على وفق قصده 

قصد صيدا فاعترض صيد وأصاب حرم املتعلق الثاين أن يقصد جنس احليوان فلو رمى سهما يف خلوة وهو ال ي
  وكذا لو كان جييل سيفه فأصاب حلق شاة



أما نية الذبح فال تشترط بعد تعلق القصد بالعني بيانه أنه لو رمى إىل شيء ظنه حجرا فإذا هو صيد فهو حالل ولو 
ام فإن ظن ذلك قطع يف الظلمة شيئا لينا قصدا فإذا هو حلق شاة فحالل ما مل يعتقد أنه حلق آدمي أو فعل حر

فالظاهر أنه حالل وال يعترب ظنه ومنهم من قال حيرم إذا اعتقد ذلك وينقدح ذلك يف ظنه آدميا أو ما حيرم ذحبه أما 
  لو ظنه خنزيرا فينبغي أن حيل قطعا ألنه مل يظن حترمي الذبح بل حترمي اللحم 

يقول رمبا يصيب صيدا فاتفق أن أصاب ففيه ثالثة املتعلق الثالث عني احليوان فلو رمى بالليل إىل حيث ال يراه لكن 
أوجه أحدها التحرمي ألن تعلق القصد بالذبيح مع عدم اإلدراك حمال والثاين حيل ألنه قصد الذبح والثالث أنه إن 
رمى حيث يغلب وجود الصيد حل وإن اتفق نادرا فهو عبث فال حيل وعلى هذا خيرج رمي األعمى واصطياده 

قصد سربا من الظباء ورمى فأصاب واحدا حل وإن مل يقصد عينه فإنه قصد اجلنس وإن مل يقصد بالكلب أما إذا 
العني أما القصاص يف مثل هذه الصورة فقد يسقط على رأي للشبهةولو عني ظبية من السرب فمال السهم إىل 

ذا السرب ولو قصد حجرا غريها ففيه ثالثة أوجه يفرق يف الثالث بني أن يصيب ظبية من غري هذا السرب أو من ه
فأصاب ظبية فوجهان مرتبان وأوىل بالتحرمي ولو ظن أن احلجر ظبية فمال السهم إىل ظبية فاجلواز أوىل ولو قصد 

  خنزيرا فمال إىل ظبية فوجهان وأوىل بالتحرمي هذا بيان القصد 
ع مل حيل وكذلك لو غاب عن أما قولنا حصل املوت به أردنا به أنه لو أصاب فمات الصيد بصدمة أو افتراس سب

بصره فأدركه ميتا وعليه أثر صدمة أو جراحة أخرى حرم وإن مل يظهر أثر آخر فقوالن أحدمها أنه ال حيل فإنه ال 
يدري إذ مل ميت بني يديه والثاين أنه حيل حوالة على السبب الظاهر ولذلك توجب غرة اجلنني والقصاص باجلرح 

   وإن أمكن املوت فجأة بسبب آخر
أما التسمية فليست شرطا عندنا للذبح واإلصطياد ولكن تستحب عند الذبح وعند الرمي وعند إرسال الكلب فلو 

  مسى عند عض الكلب ففي تأدي اإلستحباب به خالف 

  النظر الثاين من الكتاب يف أسباب امللك وفيه فصالن

  األول يف السبب

  
ىل مضيق ال يتخلص أو إزمانه أو قص جناحه أما إذا اضطره إىل وهو إبطال منعة الصيد بإثبات اليد عليه أو رده إ

  مضيق له خملص فأخذه غريه فهو لآلخذ 
مث األسباب اليت تقيد امللك تنقسم فيما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفي وقوع الصيد فيه حلصول امللك أما ما ال 

الطائر يف داره فاملذهب أن امللك ال حيصل  يعتاد كما لو حتل الصيد يف زرع سقاه ال للصيد أو دخل داره أو عشش
مبجرده وإن كانت حتت قدرته ألنه مل يقصده نعم هو أوىل به لكن لو أخذه غريه كان كما لو أحيا أرضا حيجرها 

  غريه وهاهنا أوىل حبصول امللك ألن التحجر مقدمة اإلحياء فهو قصد ما وبناء الدار ليس بقصد للصيد 
شيش الطائر فهل ميلكه فيه وجهان ألن هذا سبب غري معتاد ومن أصحابنا من ذكر وجها ولو قصد ببناء الدار تع

  أنه ميلك بدخول ملكه وإن مل يقصد وهو ضعيف 
مث إن قلنا مل ميلك فلو أغلق الباب قصدا ملك وإن كان عن وفاق فال ولو انسل عنيده شبكة فتعقل هبا صيد ففيه 

  سد املنافذ وهو ضيق ملك وإن كان واسعا مل ميلك ونزل منزلة التحجر وجهان ولو دخلت مسكة بركة إنسان فإن 



هذا هو سبب امللك أما زواله فال يزول امللك بانفالت الصيد عن يده أو عن شبكته وال بإطالقه إياه ولو قصد 
قالال ولو أعرض حتريره ففيه وجهان أحدمها أن ملكه قائم كما لو أعتق محاره والثاين أنه يزول ألن للصيد منعة واست

عن كسرة خبز فاخذها غريه فهل ميلك ففيه وجهان مرتبان وأوىل بأن ال ميلكولو أعرض عن إهاب ميتة فدبغها 
  إنسان ففيه وجهان مرتبان وأوىل بأن ميلك ألن امللك كاملستحدث بالدباغ 

  فرع

ء منه إال أن يبيع من صاحبه إذا اختلط محام برج مملوك حبمام برج آخر وعسر التمييز فليس لكل واحد بيع شي
  ففيه وجهان ووجه جوازه مع عسر التعيني احلاجة 

ولو توافقا على بيع الكل أو البعض من ثالث وكانا يعلمان العدد أو القيمة حىت يوزع عليه جاز وإن جهل ذلك مل 
واحتمل اجلهل بقدر  جيز إذ ال يدري حصة كل واحد والصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن تصاحلا على شيء صح البيع

املبيع أما إذا اختلط محامات مملوكة حبمام بلدة ما فال حيرم الصيد إذا كان املباح غري حمصور وإن اختلط مبباح 
حمصور حرم كأخت من الرضاع اختلطت بنسوة وإن اختلط محامات بلدة ال حتصى حبمام بلدة ال حتصى ففيه 

  ما ال حيصى كنسبة احملصى إىل احملصى وجهان ووجه املنع أن نسبة ما ال حيصى إال 

  الفصل الثاين يف اإلزدحام على الصيد

  وله أحوال 
إحداها يف التعاقب يف اإلصابة فإذا رميا صيدا فأصاب وأحدمها مزمن واآلخر جارح فالصيد للمزمن فإن سبقته 

مل يذفف وإن ذففه وكان  اجلراحة فال شيء على اجلارح وإن حلقت فقد جرحت صيد الغري فعليه أرش النقصان إن
يف الصيد حياة مستقرة ومل يصب التذفيف املذبح فهي ميتة وعليه قيمته النه ذبح يف حيوان مقدور عليه يف غري 

املذبح وإن أصاب املذبح حل وهاهنا أدىن نظر إذ من رمى شاة فأصاب حلقه ففي حصول احلل احتمال ال سيما إذا 
  ظهر حله مل يقصد املذبح لكن أصابه ولعل األ

أما إذا مل يكن اجلرح الثاين مذففا ووقع على غري املنحر وترك الصيد حىت مات باجلرحني ففي القدر الواجب من 
الضمان على الثاين نظر ينبين على مسألة وهو أنه لو جرح عبدا أو هبيمة قيمته عشرة جراحة أرشها دينار فجرح 

  ففيما جيب عليهما مخسة أوجه ال ينفك وجه عن إشكال  آخر بعده ما أرشه أيضا دينار ومات من اجلرحني
األول أنه جيب على األول مخسة ألنه شريك يف عبد كان قيمته عند جنايته عشرة وعلى الثاين أربعة ونصف ألنه 

شريك يف عبد كان قيمته عند جراحته تسعة وهذا باطل قطعا ألن فيه تضييع نصف دينار على املالك إذ كان قيمة 
  عشرة وقد فات جبنايتهما العبد 

والثاين أنه جيب على كل واحد مخسة وهذا أيضا باطل ألن التسوية بني الثاين واألول حمال وكان وقت جناية الثاين 
  قيمته تسعة فكيف يغرم أكثر من أربعة ونصف

أرش  والثالث وهو اختيار القفال أن على األول مخسة من حيث هو شريك وعليه أيضا نصف دينار وهو نصف
جنايته ألنه حصل منه نصف القتل فال يندرج حتته إال نصف األرش ويبقى النصف اآلخر وعلى الثاين مخسة ونصف 

دينار وهو نصف أرش جراحته وأربعة ونصف هو نصف قيمة العبد عند جنايته وقال ليس يف هذا إال زيادة على 
جيب عليهما أكثر من القيمة وهذا فاسد ملا فيه من العشرة وذلك ال يبعد إذ لو قطع يدي عبد وقتله غريه كان ما 



  الزيادة وألن األرش ال يعترب عند سراية اجلناية أصال سواء كان اجلرح مع شريك أو مل يكن 
الرابع قال أبو الطيب بن سلمة ما ذكره القفال صاحل ألن جنعله أصال للقسمة حىت ال يؤدي إىل الزيادة فتتبسط 

موع أحدا وعشرين جزءا فتبسط العشرة عليها فيجب على األول أحد عشر جزءا من األجزاء آحادا فيكون اجمل
أحد وعشرين جزءا من عشرة وعلى الثاين عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءا من عشرة وال يؤدي إىل الزيادة 

  وهو فاسد ألنه بناء على متييز األرش واعتباره مع سراية اجلناية 
صاحب التقريب أن الثاين ال يلزمه أكثر من أربعة ونصف أما األول فعليه مخسة اخلامس وهو اختيار اإلمام و

ونصف إلمتام القيمة ألنه كان تسبب إىل الفوات لوال الثاين فما ال ميكن تقريره على الثاين يبقى عليه وهذا أيضا ال 
   الشريكني فظاهر البطالن خيلو عن حمالولكنه أقرب أما الزيادة على العشرة أو النقصان منها أو التسوية بني

  املسألة حباهلا لو صدر إحدى اجلراحتني من السيد جرت الوجوه لكن ما يقابل جناية السيد فهو مهدر والباقي جيب 
رجعنا إىل مسألة الصيد منهم من قال هو كالسيد واألجنيب ومنهم من قطع بأنه جيب اجلميع على الثاين ألن فعل 

ا بل هو سبب حل وقد صار إفسادا جبناية الثاين وأما فعل السيد فإفساد والصحيح هو املالك يف الصيد ليس إفساد
وجه ثالث وهو أنه إن قدر املالك على مبادرة الذبح فلم يفعل حىت مات باجلرحني ففعله إفساد فهو كالسيد وإن مل 

  يقدر ففعله خمل فعلى الثاين متام قيمة الصيد املزمن 
رة ومزمنا تسعة قال األصحاب جيب تسعة واستدركصاحب التقريب وقال لو كان فلو كان غري مزمن يسوى عش

مذبوحا يسوى مثانية فيلزمه الثمانية ولكن الدرهم الذي نقص بالذبح ينبغي أن يعترب فيه شركة املالك فإن فعل 
  املالك إن مل يعترب يف اإلفساد فإنه شريك يف الذبح وهو استدارك حسن 

يبا معا فالصيد بينهما إن تساويا يف التذفيف واإلزمان أو عدمه وإن كان أحدمها لو انفرد ألزمن احلالة الثانية أن يص
  والثاين مل يزمن قال الصيدالين فالصيد ملن يزمن وال ضمان على الثاين ألنه مل تتأخر اجلراحة عن امللك 

و هلما إذ لكل واحد علة مستقلة ولو كان أحدمها مذففا واآلخر مزمنا فهو كما لو كان مذففني أو مزمنني فه
  بالتملك 

وإن احتمل أن يكون اإلزمان هبما أو بأحدمها فإن كان بأحدمها وال يدري بأيهما فالصيد بينهما ولكن ال بد أن 
  يستحل أحدمها اآلخر تباعدا عن الشبهة 

هذه الصورة جيب القصاص  ولو علمنا أن أحدمها مذفف وشككنا يف اآلخر قال القفال هو بينهما وزاد فقال يف مثل
على اجلارحني وهذا يف القصاص بعيد مع الشبهة واحلق هاهنا أن النصف للمذفف يقينا والنصف اآلخر موقوف 

  بينهما فإن أيسنا عن التبيني فالوجه قسمة النصف اآلخر حىت يفوز املذفف بثالثة أرباع الصيد
آلخر مذفف وال ندري سبق اإلزمان فحرم بالتذفيف بعده أو احلالة الثالثة علمنا تعاقب اجلرحني وأحدمها مزمن وا

  هو أو بالعكس ففيه طريقان أحدمها القطع بالتحرمي تغليبا للحظروالثاين طرد القولني كما يف مسألة اإلمناء 
  واألصح األول أما يف مسألة اإلمناء فلم نشاهد إىل السبب احمللل واآلخر موهوم وأما هاهنا فليس كذلك 

الرابعة ترتب اجلرحان وحصل اإلزمان هبما قال الصيدالين الصيد بينهما وهو القياس وقال غريه هو للثاين إذ  احلالة
حصل اإلزمان عقيبه واألول ساع لقاعد فعلى هذا لو عاد األول وجرح ثانيا فجرحه األول مهدر وجرحه الثاين 

ريقان أحدمها أنه جيب قيمة الصيد وبه مضمن وقد فسد الصيد باجلراحات الثالث كلها ففي قدر الواجب ط
اجلراحة األوىل فإنه هدر واجلراحة الثانية فإهنا من املالك ومنهم من قال هو كما لو جرح عبدا مرتدا فأسلم فجرحه 
سيده مث عاد األول وجرح ثانيا ففيما يلزمه وجهان أحدمها ثلث الدية توزيعا على حالة اإلهدار والعصمة مث قسمة 



  ة على اجلراحتني وقد ذكرنا ذلك يف القصاص فكذلك هاهنا واهللا تعاىل أعلمحصة العصم
  كتاب الضحايا

  
الضحايا من الشعائر والسنن املؤكدة فالضحية بذبح شيء من النعم يوم النحر وأيام التشريق قال رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإهنا على الصراط مطاياكم 
  محه اهللا جتب على كل مقيم ملك نصابا وقال أبو حنيفة ر

  وعندنا ال تلزم إال بالنذر أو بأن يقول جعلت هذه الشاة أضحية ولو اشتراها بنية الضحية مل تلزمه مبجرد النية 
مث من عزم على التضحية يستحب له أن ال حيلق وال يقلم يف عشر ذي احلجة الللتشبيه باحلج فإنه ال ميتنع من 

كمل أجزائه إذ قال عليه السالم أكرب ضحيتك يعتق اهللا بكل جزء منها جزءا منك من النار الطيب لكن على أ
  والنظر يف أركان التضحية وأحكامها واألركان أربعة الذبيح والذابح والذبح والوقت 

  الركن األول الذبيح النظر يف جنسه وصفته وقدره 
غنم وأما السن فهو اجلذعة من الضأن وهي اليت استكملت سنة أما اجلنس فال جيزىء إال النعم وهو اإلبل والبقر وال

وطعنت يف الثانية والثنية من املعز والبقر وهي اليت طعنت يف الثالثة والثين من اإلبل وهي اليت يف السادسة وهذه 
  نثى باالتفاق األسنان فيها بلوغ هذه احليوانات فإهنا ال حتملوال تنزو قبلها وقد ورد اخلرب هبا ويستوي الذكر واأل

وأما الصفات فال جيزىء الناقص والنقصان ينقسم إىل نقصان صفة وإىل نقصان جزء أما نقصان الصفة فقد قال 
عليه السالم أربع ال جتزىء العوراء البني عورها والعرجاء البني عرجها واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقي 

  والء وهي اجملنونة اليت تستدير يف املرعى وال ترعى فال بد من بيان هذه الصفات أي ال نقي هلا وهو املخ وهني عن الث
أما املرض إذا مل يفض بعد إىل اهلزال لكنه يف اإلبتداء فالظاهر املنع للحديث وفيهوجه أنه إمنا يؤثر إذا ظهر هبا اهلزال 

  واجلرباء إن كثر جرهبا وفسد اللحم فيمنع ومبادئه ال يؤثر 
ج فأدىن درجاته ما مينع من كثرة التردد يف املرعى وما دون ذلك ال مينع ولو انكسر رجلها وقد أضجعت وأما العر

  للتضحية باضطراهبا ففيه وجهان أحدمها ال جتزىء للحديث والثاين جتزىء ألن ما يكون من مقدمات الذبح ال يعترب 
د فإن زالت الرؤية بالفقء فال جتزىء وإن كان مع وأما العور فال يقدح ما دامت ترى بالعينني وإن كان عليها سوا

بقاء احلدقة فالظاهر املنع للحديث وقال أبو الطييب بن سلمة فإنه ال يؤثر يف اهلزال وال يف ظاهر الصورة ويلزمه 
  العمياء أيضا إال أن العمى يؤثر يف اهلزال عى قرب خبالف العوراء 

حالة رخاء األسعار ولركاكة حلمها وقيل ال يؤثر ذلكوأما الثوالء فإهنا ال  وأما العجفاء فهي اليت يأباها املترفهون يف
جتزىء ألنه يؤثر يف اهلزال على قرب وللتعبد أيضا وأما األنثى والفحل وإن كثرت والدهتا ونزواهنا فتجزىء إال أن 

  يتفاحش اهلزال به وال مينع منه كون حلمه مستكرها 
واملدابرة فقد هنى عنها علي رضي اهللا عنه وقال أمرنا باستشراف العني واألذن أي  وأما اخلرقاء والشرقاء واملقابلة

  يتأملها وطلب سالمتها 
واخلرقاء هي املخروقة األذن والشرقاء هي املشقوقة األذن واملقابلة هي اليت قطعت فلقة من أذهنا فتدلت من قبالة 

ريقان أحدمها أن فيه وجهني أحدمها اجلواز للقياس والثاين أذهنا واملدابرة ما تدلت من دبر أذهنا ويف مجلة ذلك ط
  املنع لنهي علي رضي اهللا عنه

ومنهم من قال مجيع ذلك جيزىء إال إذا قطع معظم األذن أو القدر الذي يظهر على بعد فذلك نقصان يف عضو 



  يقصد أكله وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املصلومة واملستأصلة 
ع قدر يسري من األذن فوجهان وقدر أبو حنيفة رضي اهللا عنه بثلث األذن وقدر أبو يوسف رمحه اهللا وإن قط

بالنصف وللشافعي رضوان اهللا عليه اختالف نص يف اليت ال أذن هلا فقيل إن كان صغريا يف اخللقة جاز وإن كانت 
  سكاء فال 

  فأما نقصان األجزاء فلها صور
فخذ الشاة فيمنع اإلجزاء ألنه عضو أصلي ولو اقتلع أليته فوجهان ولو مل تكن هلا ألية األوىل ما يقتطعه الذئب من 

يف اخللقة فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز ووجه اجلواز أن املعز ال ألية له وجيزىء ولكن قد جياب بأن كثرة شحمه 
  بدل عنه 

لية واآلخر أنه جتزىء ألنه ليس من األطايب الثانية الصغرية الضرع جتزىء ويف املقطوعة طريقان أحدمها أنه كاأل
  املقصودة فهو كاخلصاء فإنه ال مينع اإلجزاء قطعا 

الثالثة نقصان القرن وانكساره ال يؤثر وكذا تناثر األسنان إذ ال يؤثر يف اللحم ومل يرد فهي حديث خبالف األذن 
  عيد وقيل إن تناثر مجيع األسنان ال جيزىء وإن تناثر بعضه أجزأ وهو ب

وأما القدر فالشاة ال جتزىء إال عن واحد ولو اشترك اثنان يف شاة مل جيز نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا 
ضحى هذا عن حممد وأمة حممد وهذا اشتراك يف الثواب وهوجائز ولو اشتركا يف شاتني مشاعني منهما فوجهان 

ه سبع شياه بأساب خمتلفة أجزأه بدنة أو بقرة إال أن يكون من والبدنة جتزىء عن سبعة وكذا البقرة ولو وجب علي
  جزاء الصيد إذ يراعى فيه مشاهبة الصورة فال يتجزىء البدنة عن سبع ظباء 

وال يشترط يف اإلشتراك يف البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد خالفا ملالك رمحه اهللا وال أن يكونوا 
حنيفة رمحه اهللا لكن منيطلب اللحم يقاسم إذا قلنا القسمة إفراز وإن قلنا إهنا بيع بأمجعهم متقربني خالفا أليب 

فوجهان ووجه اجلواز احلاجة هذا بيان الواجب أما اإلستحباب فالضأن أحب من املعز وسبع من الغنم أحب من 
ند اهللا من دم سوداوين بقرة وبدنة والبدنة أحب من البقرة واألبيض أحب من األسود ويف اخلرب لدم عفراء أحب ع

وقال الشافعي رضي اهللا عنه األنثى أحب من الذكر فقيل أراد به يف جزاء الصيد إذ يطلب منه القيمة وقيمة األنثى 
أكثر وإال فلحم الذكر أطيب فهو أوىل وقيل أراد األنثى اليت مل تلد فلحمها أطيب من الذكر وعلى اجلملة يستحب 

لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن { تعظيما للشعائر فإهنا من تقوى القلوب و استحسان الضحية واستسماهنا 
  } يناله التقوى منكم 

الركن الثاين الوقت وال جتزىء الضحية إال يف يوم النحر وأيام التشريق ودماء اجلربانات يف احلج ال ختتص بوقت 
  ويف منذورات دماء احلج خالف 
وأوله إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مقدار ما تزول كراهية الصالة  مث النظر يف أول الوقت وآخره

وتسع ركعتني وخطبتني مث يف وجه تعترب ركعتان يقرأ فيهما ق واقتربت وخطبتني طويلتني كذلك فعل رسول اهللا 
ة بأقل ما جيزىء صلى اهللا عليه وسلم ويف وجه تكفي ركعتان خفيفتان وخطبتان خفيفتان لكن ال ينتهي إىل القناع

وقال املراوزة يعترب يف اخلطبة اخلفة وإمنا اخلالف يف خفة الركعتني لقوله عليه السالم قصر اخلطبة وطول الصالة 
  مئنة عن فقه الرجل وقيل اخلطبة ال تعترب أصال ألنه ليس بركن 

هنارا وقال مالك رمحه اهللا ال وآما آخره فغروب الشمس من آخر أيام التشريق وتصح التضحية يف هذه األيام ليال و
جتزىء بالليل وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جتزىء يف الثالث من أيام التشريقثم من فاته فالمعىن لقضائه فإنه ال بد من 



  الصرب إىل العيد الثاين وعند ذلك يقع عن حق الوقت 
ور الضحية من العبد واملستولدة الركن الثالث الذابح وكل من حل ذبيحته صح مباشرته للتضحية لكن ال يتص

واملدبر إذ ال ملك هلم على الصحيح وال تصح من املكاتب بغري إذن سيده وبإذنه وجهان ولو وكل كتابيا بذبح 
الضحية دون النية جاز وعليه أن ينوي كما لو وكله بأداء الزكاة جاز إذا نوى هو ويستحب أن يتوىل الذبح بنفسه 

  ي عند الذبح ولو وكل مسلما بالذبح والنية جاز فإن عجز فيشهد ضحيته وينو
  الركن الرابع يف كيفية الذبح والنظر يف الواجبات والسنن وما خيص الضحايا 

أما الواجبات فهو التذفيف بقطع متام احللقوم واملريء بآلة ليس بعظم من حيوان فيه حياة مستقرةأما القطع 
فإنه ال يبيح وأما احللقوم واملريء فظاهران وبقطعهما ينقطع فاحترزنا به عن اختطاف رأس العصفور ببندقة 

الودجان ولكن لو تكلف ومل يقطعهما جاز وقال مالك رمحه اهللا ال جيوز وقال أبو حنيفة رمحه اهللا هذه أربعة فيكفي 
  قطع ثالثة منها وال يكفي قطع اثنني 

تهى احليوان إىل حركة املذبوح مث قطع بعده فهو حرام وأما التمام فاحترزنا به عما لو بقي من احللق جلدة يسرية فان
  ولو قطع من القفا وأسرع حىت مل ينته إىل حركة املذبوحقبل قطع املذبح فهو جائز 

وأما التذفيف أردنا به أنه لو ابتدأ الذبح وابتدأ غريه نزع احلشوة منه فهو ميتة وكذلك كل جرح يقارن الذبح 
  ويؤثر يف التذفيف 

  فهو منهي عنه حىت حيرم الصيد اجملروح بسهم نصله من العظم أما العظم 
وأما احلياة املستقرة فال بد منها ولو أخرجنا شاة من ماء أو حتت هدم وهبا حركة املذبوح فال نبيح ذحبها فلو شككنا 

حل وقال  يف أن حياهتا كانت مستقرة أم ال فالوجه تغليب التحرمي فإن غلبت على الظن بعالمات استقرار حياته
املزين رمحه اهللا من عالمته أن يتحرك بعد الذبح وقيل أن ينفرج الدم وليست هذه عالمات قاطعة فقد خترج 

حشوةاملذبوح وهو يتحرك بعد لكن مجلة من هذه العالمات مع قرائن أحوال ال ميكن وصفها قد حتصل ظنا غالبا 
  فيؤخذ به مع أن األصل بقاء احلياة 

ديد الشفرة والتحامل عليها بالقوة وإسراع القطع وتوجيه الذبيح حنو القبلة كما جرت أما السنن فيستحب حت
العادة والتسمية وال بأس أن يقول بسم اهللا وحممد رسول اهللا بالرفع وال جيوز أن يقول بسم حممد وال أن يقول بسم 

ول عليه العذاب لطول عنقه مث النحر اهللا وحممد رسول اهللا فإنه تشريك ويستحب ذبح البعري يف اللبة فإن ذحبه يط
  يف اللبة بقطع احللق واملريء أيضا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ترك التسمية عامدا حمرم

أما ما خيص بالضحية فأن يقول اللهم منك وإليك فتقبل مين وال بد من نية الضحية عند الذبح إال أن يكون قد عني 
  نية تكفيه الشاة للضحية من قبل فاملذهب أن تلك ال

وصريح لفظ التعيني أن يقول جعلت هذه ضحية أما لو قال هللا علي ضحية مث قال عينت هذه الشاة لنذري ففي 
التعيني وجهان ولو قال هللا علي أن أضحي هبذه الشاة ففي التعيني وجهان مرتبان وأوىل بالتعيني وكذا اخلالف يف 

ق فيه ووجه قولنا ال يتعني أن احلق قد ثبت يف الذمة فال يتحول عنها نظريه من العتق والعبد بالتعيني أوىل ألنه ذو ح
إىل العني إال باألداء ولو قال جعلت هذه الدراهم صدقة ففي التعيني وجهان ولو كان عليه نذر فقال جعلت هذه 

ا أوىل عن نذري لغا تعيينه لضعف اللفظ والغرض يف التعيني ولو قال هللا علي أن أتصدق على هذا الشخص فهذ
  بالتعيني من تعيني الدراهم بل هو قريب من العتق 

مث إذا تعني الشاة اختص بوقت الضحية ولو قال هللا علي أن أضحي بشاة ففي تعيني الوقت وجهان من حيث إنه 



يشبه دماء اجلربانات لكونه يف الذمة والصحيح أن ذكر وصف الضحية يوجب تعيني الوقت فإن قلنا ال يتعني 
قال جعلت هذه الشاة عن جهة نذري ففي التأقيت وجهان والقياس أن ال يلزم ألنه عني عن جهة ما  الوقت فلو

  التزم 

  القسم الثاين من الكتاب النظر يف أحكام الضحايا

  وهي ثالثة 
األول التلف فإذا قال جعلت هذه الشاة ضحية فماتت فال شيء عليه إال أن يكون قد عينها عن نذر سابق وقلنا 

  تتعني ففي وجه أنه كان تعيينه بشرط الوفاء فإن ماتت فعليه اإلبدال إهنا 
  وأما إذا أتلفها أجنيب فعليه قيمتها يشتري هبا ضحية فإن مل يف فليس عليه التكميل 

أما املالك إذا أتلف ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كامللتزم للضحية والشقص ال جيزىء فال بد من 
القيمة فيشتري هبا كرمية وإن تعذر فوجهان أحدمها أنه يشتري به شقص للضرورة وكذلك إذا  اإلمتام وإن زادت

كان ما غرمه األجنيب أقل من ضحية والثاين أنه يصرف مصرف الضحايا حىت لو اشترى منه خامتا يقتنيه وال يبيعه 
اكتفاء بالتعيني السابق فقد وقع جازهذا يف اإلهالك أما إذا ذحبه أجنيب يف وقت الضحية فحيث ال تشترط النية 

املوقع وإن قلنا ال بد من النية فقد فاتت القربة ويف حلمه وجهان أحدمها أنه يعود إىل مالكها وتنقل عنه الضحية 
وعلى الذابح أرش نقصان الذبح والثاين أنه يصرف مصرف الضحية وإن مل تكن ضحية وإمنا تفوت القربة دون 

جنيب إال نقصان الذبح وحيث قلنا يقع املوقع ففي لزوم أرش الذبح قوالن أحدمها نعم اإلستحقاق وال جيب على األ
  لعدوانه والثاين ال لتأدي الواجب به 

هذا إذا مل يفرق األجنيب اللحم فإن فرق فاللحم مسترد ممن أخذه ألن التعيني إىل املضحي فإن تعذر فعلى الذابح 
  أرش الذبح على قول إذا تأدت القربة به واآلن فقد فات بتفريقه  قيمة اللحم وأرش الذبح مجيعا وإمنا سقط

مث يف كيفية تغرمي كل من ذبح شاة غريه وأكل حلمه وأتلف قوالنأحدمها أنه جتب قيمتها حية والثاين أنه جيب أرش 
  نقصان الذبح وقيمة اللحم ألنه ذبح ملكه وأكل ملكه وهذا قد يقتضي زيادة قيمة 

يب ومهما مل يلزمه شيء بالتلف فال يلزمه بالتعيب ولكن لو كان العيب حبيث مينع اإلجزاء يف احلكم الثاين التع
  الضحية فهل ينفك عن الضحية والشاة معينة فوجهان أحدمها نعم كالتلف والثاين ال بل جتري جمرى الضحايا 

لصحيح إذ ال حممل لكالمه ولو قال ابتداء لشاة معيبة جعلت هذه أضحية وجب صرفها إىل مصرف الضحايا على ا
  إال هذا ولو قال لظبية جعلت هذه أضحية لغا قوله ولو قال لفصيل فوجهان وكأن السن دائر بني العيب واجلنس 

ولو قال هللا علي أضحية مث عني معيبة للنذر ال تربأ هبا ذمته وهل يلزمه تفرقة حلمها فيه وجهان ولو زال العيب ففي 
ما إذا كان تعيب املعينة بفعله فعليه التضحية بشاة صحيحة بدال عنها ويف انفكاك املعينة براءة الذمة هبا وجهان وأ

  الوجهان املذكوران 

  فروع

  
األول طرآن العيب واإلنكسار حالة قطع احللقوم ال يؤثر وقبله وبعد اإلضجاع للشاة وجهان ذكرنامها يف انكسار 

ذبح أما إذاكان بسبب آخر فيظهر تأثريه وقد قال القفال ما يطرأ الرجل وإمنا يليق التردد مبا يكون من اضطراب ال



على اهلدي املسوق إىل احلرم بعد بلوغ احلرم ال يؤثر ألنه قد بلغ حمله وخالفه األصحاب ألن من اشترى يف احلرم 
  اهلدي فتعيب قبل الذبح أثر ذلك فيه فأي أثر للسوق 

يلزمه ثالثة أوجه أحدها أنه تلزمه صحيحة والثاين أنه ال شيء عليه الثاين لو قال هللا علي أن أضحي بعرجاء ففيما 
  كنذر الظبية والثالث أنه ال يلزمه إال العرجاء 

الثالث ضالل الشاة كتلفها وإمنا نريد أهنا لو وجدت بعد أن أوجبنا عليه البدل وقد ضحاه ففي انفكاك الضالة 
  ى البدل والثاين أنه يضحي أيضا ألنه األصل قوالن أحدمها أنه ينفك إذ ال وجه للتضعيف وقد ضح

وإن مل يكن قد ضحى البدل اقتصر على األصل إال أن يكون قد عني البدل بلفظه فأي الشاتني تذبح فيه أربعة أوجه 
  أحدها البدل والثاين األصل والثالث كالمها والرابع يتخري أيهما شاء 

جيوز أكل اجلميع أم ال تتأدىالسنة إال بتصدق شيء منه فيه  احلكم الثالث األكل وهو جائز من املتطوع به وهل
وجهان أحدمها أنه جيوز ألن املقصود إراقة الدم والضيافة وقد يستوي يف ضيافة اهللا تعاىل املالك وغريه والثاين أنه 

  } فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري { يتصدق مبا ينطلق عليه اإلسم لقوله تعاىل 
ا القدر اإلطعام بل ال بد من التمليك للفقري وال يكفي متليك الغين للفقري أن ميلك من شاء من غين وال يكفي يف هذ

وفقري وجيوز إطعام األغنياء من الضحية وعلى كل قول فالتصدق بالكل أحسن وكان من شعار الصاحلني تناول 
أما إن أمريكم رضي من دنياكم بطمريه لقمة من كبد الضحية أو غريها وقال علي رضي اهللا عنه يف خطبته بالبصرة 

  ال يأكل اللحم يف السنة إال الفلذة من كبد أضحيته 
إىل وقيل تتأدى بالثلث لقوله عليه } فكلوا منها وأطعموا { مث كمال الشعار يتأدى بالتصدق بالنصف لقوله تعاىل 

ه فال جيوز إتالفه وال أن ميلك األغنياء السالم كلوا منها وادخروا واجتروا أي اطلبوا األجر بالتصدقوما جيوز أكل
  ليتصرفوا فيها بالبيع ألن الضيافة مقصودة 

  فرع

لو أكل الكل على قولنا ميتنع ذلك ففيما يلزمه من الغرم وجهان أحدمها قدر ما ينطلق عليه اإلسم وهو الصحيح 
ل منها وجهان أحدمها أهنا كاملتطوعة والثاين النصف أو الثلث هذا كله يف املتطوع به أما املنذورة ففي جواز األك

  والثاين أنه ال جيوز األكل منها كدماء اجلربانات 
فإن قيل ما حكم جلد الضحية قلنا الصحيح أنه ال يباع لكن ينتفع به يف البيت أو يتصدق به وحكى صاحب 

جللد بدال عن اللحم التقريب قوال بعيدا أنه يباع ويصرف مثنه مصرف الضحايا وهو ضعيف نعم قال لو تصدق با
  إذا قلنا إن عليه التصدق مل جيزه ذلك وهو أحسن 

  فرع

ولد الضحية املعينة هلا حكم األم والصحيح أن التصدق جبزء من األم يسلط على أكل مجيع الولد كما يسلط على 
  تقل أكل مجيع اللنب فإنه يف حكم جزء وفيه وجه أنه ال بد من التصدق بشيء من الولد ألنه حيوان مس

  فرع



آخر لو اشترى شاة مث قال جعلتها ضحية مث وجد عيبا امتنع ردها وهلطلب األرش كما بعد العتق وقال العراقيون 
  يسلك باألرش مسلك الضحايا وهو بعيد ألنه مل يعني إال املعيبة وظنه السالمة ال ينبغي أن يلزمه أرش السالمة 

  اجبة عند داود بدعة عند أيب حنيفة رمحه اهللا واختتام الكتاب بباب العقيقة وهي سنة عندنا و
وحكمها حكم الضحية يف األكل والتصدق والسالمة من العيوب لكنها عبارة عن شاة تذبح يف سابع والدة 

  املولودة ال تتأقت بيوم النحر بل يدخل وقتها بالوالدة كما يدخل وقت دماء اجلربانات بأسباهبا 
وعن اجلارية بشاة مث تكفي الشاة عن الغالم وفاقا نعم ختتص العقيقة بأنه ال يكسر  ويف اخلرب يعق عن الغالم بشاتني

منها عظام الشاة فقد ورد فيها خرب ولعله تفاؤل بسالمةأعضاء املولد فتنضج وتفصل املفاصل وتفريق اللحم أوىل 
ي عن التصدق مبقدار من اللحم من دعاء الناس إليه وقال الصيدالين جيوز التصدق باملرقة وهذا إن أراد به أن يكف

  إذا قلنا ال بد منه ففيه نظر 
قال الشافعي رضي اهللا عنه وعادة العرب تلطيخ رأس الصيب بدم العقيقة وهو مكروه نعم يستحب أن يسمى الصيب 

  يف السابع وحيلق شعره ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة
  كتاب األطعمة 

  
  وفيه بابان

  الباب األول يف حالة االختيار
  

} قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما { واحليوان واجلمادات أكثر من أن حتصى لكن األصل فيه اإلباحة لقوله تعاىل 
  اآلية فجميع ما ميكن أكله مباح إال ما يستثنيه عشرة أصول 

سنة األول ما حرم بنص الكتاب كاخلمر واخلنزير والدم واملنخنقة واملوقوذة وكذلك ما حرم بالنص عليه يف ال
  كاحلمر األهلية 

  األصل الثاين ما يف معىن املنصوص عليه كالنبيذ الذي هو يف معىن اخلمر املنصوص عليه
األصل الثالث كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري إذ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه وحيرم 

والشاهني والصقر والعقاب والنسر ومجيع  الفيل ألنه ذو ناب مكاوح وكذا الدب ومن ذوات املخلب البازي
جوارح الطري والثعلب والضبع والضب حالل عند الشافعي رضي اهللا عنه خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا لورود 

  أحاديث فيها وترددوا يف ثالثة حيوانات
  أحدها ابن آوى قطع املراوزة بتحرميه وذكر العراقيون خالفا 

  ون فيه لتردد شبهه بني الثعلب والكلب والثاين ابن عرس تردد العراقي
والثالث اهلرة الوحشية فيها تردد لترددها بني اهلرة األهلية واألرنب ورمبا يظن أن أصلها إنسية فتوحشت يف سين 

القحط وال حيل السنور ملا روي أنه عليه السالم قال اهلرة سبع وألنه يصطادبالناب وتأكل اجليف فأشبه األسد وحيل 
ل ملا روى جابر قال ذحبنا يوم خبري اخليل والبغال واحلمري فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البغال أكل اخلي

  واحلمري ومل ينهنا عن اخليل 
وأما الدلدل قطع الشيخ أبو حممد بتحرميه وأما السمور والسنجاب وما يشبههما فاألظهر إحلاقهما بالثعلب وقيل 

  هو كابن عرس 



ع ما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله يف احلل واحلرم وهي الفواسق اخلمسالغراب واحلدأة األصل الراب
والفأر واحلية ويف معىن املنصوص كل سبع ضار كالذئب واألسد والفهد والنمر والكلب العقور وما ليس عقورا 

  فهو حمرم ألنه ذو ناب يعدو به كاهلر 
لى اهللا عليه وسلم عن قتله فإن ذلك يدل على التحرمي إذ لو حل حلل ذحبه األصل اخلامص ما هنى رسول اهللا ص

كما أن األمر بالقتل يدل على التحرمي إذ لو حل ألمر بالذبح ال بالقتل وقد هنى عن قتل اهلدهد واخلطاف والنحل 
حالل واختلف  والصرد ولنملة وقد نص رضي اللهعنه على أن احملرم يفدي اهلدهد باجلزاء وال يفدي عنده إال

  األصحاب يف حله لذلك وأما اللقلق فاألظهر أنه حيل ألنه كالكركي 
وأنواع احلمامات حالل وهن كل ذات طوق وأنواع العصافري وإن اختلفت ألواهنا حالل وهي كثرية والفاختة 

  كال ال إىل األلوان واليمام والقمري من احلمامات والزرزور والصعوة من العصافري وإمنا ينظر فيه إىل تقارب األش
وأما الغربان فإهنا من الفواسق مع احلدأ والبغاثة يف معىن احلدأة وهي ذات خملب ضعيف ولكنها تقرب من احلدأة 

والغراب األبقع هو املقطوع بتحرميه أما األسودالكبري فأحلقه املراوزة باألبقع وتردد فيه العراقيون وأما غراب الزرع 
  منه احملمرة املناقري واألرجل ففيها تردد وفيه غربة ليست كثرية و

  وأما طري املاء فمباح كله وكذا يف مجيع حيواناته إال ماله نظري يف الرب حمرم ففيه قوالن ذكرنامها 
} يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات { األصل السادس كل ما استخبثته العرب فهو حرام قال اهللا تعاىل 

و طيب عندهم فاحلشرات كلها مستخبثة وكانت العرب تستخبث الباز والشاهني والنسر وإمنا خرج على ما ه
والصقر كما تستخبث العظاية واللحكاء واخلنافس واللحكاء دويبة تغوص يف الرمل مثل األصبع والعظاية مثل 

  الوزغ والضفدع والسلحفاة من املستخبثات وكذا السرطان 
ويف أم حبني تردد ويف اآلثار أهنا تفديبحالن وكأنه ولد الضب وذوات  وال حيل من احلشرات شيء إال الضبة

األجنحة من احلشرات كالذباب فإهنا مستخبثة وإمنا حيل منها اجلراد ويف الصرارة تردد لتردده بني اخلنافس واجلراد 
قل ال أجد { بقوله تعاىل وهو باخلنفساء أشبه ويف القنفذ تردد ملا روي أن ابن عمر رضي اهللا عنه أفىت حبله واستدل 

اآلية فقام شيخ وقال أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إهنا } فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه 
من اخلبائث فقال ابن عمر رضي اهللا عنه إن قال فهو كما قال فسبب التردد يف قول الشيخ وعدالته مث ال وجه فيما 

  العرب فإهنا وإن كانت أمة كبرية فطباعها متقاربة أشكل خبثه إال الرجوع إىل 
األصل السابع ما أخرب اهللا تعاىل عنه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حراما على األممالسالفة فهو حرام على 

أحد القولني وإن مل يكن يف شرعنا ذكر حترميه علينا وال نرجع يف ذلك إىل قول أهل الكتاب إذ ال يوثق بقوهلم 
  والقول الثاين أن اإلعتماد على عموم آية اإلباحة أوىل من اعتماد استصحاب حال الشرائع السابقة 

األصل الثامن ما حكم حبله إذا خالطته جناسة فهو حرام كالزيت النجس وبيعه حرام وإن ماتت فأرة يف مسن ذائب 
  مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو غريه فكذلك وإن كان جامدا قور وطرح ما حوله والباقي طاهر كذلك أ

واجلاللة وهي احليوان الذي يتعاطى العذرة واألشياء القذرة حالل إن مل يظهر الننت يف حلمه فإن ظهر الننت فهو جنس 
وحرام وإن تكلف بالعلف إزالة رائحتها حلت وإن تكلف بالطبخ فال وجلدها يطهر بالدباغ والذكاة إن مل تبق 

وذكر العراقيون أن اجلاللة تكره وال حترم أما الزرع فحالل وإن كثر الزبل فيه فإنه ال يظهر الرائحة يف اجللد 
  الرائحة فيه 

األصل التاسع ما حكم حبله فميتته ومنخنقته حرام وباجلملة كل ما مل يذبح ذحبا شرعيا كما وصفناه وال يستثىن عن 



ل ميتته وعن املنخنفة إال اجلنني الذي يوجد ميتا يف بطن ميتته إال اجلراد وحيوانات البحر لقوله عليه السالماحل
  املذبوح فإنه حالل ورد فيه اخلرب 

األصل العاشر ما اكتسب مبخامرة جناسة ككسب احلجام فقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه فروجع 
من حرفة خسيسة جائزة  مرارا فقال أطعمه عبدك وناضحكوهذه كراهية وليس بتحرمي وقد علل بأن ذلك مكتسب

  وخمامرة جناسة 
وعندي أن التعليل بذلك يوجب إحلاق أجرة الكناس والدباغ به ومل يذهب إليه أحد ولعل السبب فيه أن احلجامة 
والفصد جرح مفسد للبنية وهو حرام يف األصل وإمنا يباح بتوهم املنفعة وذلك مشكوك فيه ويطرد هذا يف أجرة 

ستبقاء النفس وال يطرد يف أجرة اجلالد الذي يقطع يف السرقة وقد أوردت هذه العلة يف من يقطع يدا متآكلة ال
كتاب احلالل واحلرام من كتب إحياء علوم الدين وقد ذكر الشافعي رضي اهللا عنه يف آخر هذا الكتاب الودك 

  النجس واإلنتفاع به وبيعه وقد ذكرناه يف البيع
  الباب الثاين يف حالة اإلضطرار

  
  فيباح تناول احلرام للضرورة والنظر يف حد الضرورة وجنس املستباح وقدره } إال ما اضطررمت إليه { اهللا تعاىل  قال

أما الضرورة فنعين هبا أن يغلب على ظنه اهلالك إن مل يأكل وكذلك إن خاف مرضا خياف منه املوت جلنسه ال 
 شك يف أنه ال يشترط أن يصرب حىت يشرف على لطوله ون كان خياف طول املرض وعسر العالج ففيه قوالن وال

  املوت فإن األكل بعد ذلك ال ينعشه والظن كالعلم هاهنا كما يف املكره على اإلتالف 
مث إذا جاز األكل وجب أن ال جيوز السعي يف اهلالك وفيه وجه أنه جيوز اإلستسالم تورعا عن احلرام يف الصيال 

  هجة وهو ضعيف ألن ذلك إيثار مهجة على م
وأما حترمي امليتة فال ينتهي إىل هذه الرتبة نعم يتجه ذلك ما دام املضطر غري قاطع بأن ترك األكل يضره بل ظانا ظنا 

  قريبا من الشك فإن ذلك يدرك بنوع اجتهاد 
 النظر الثاين يف قدر املستباح ويف جواز الشبع بعد حتقق الضرورة نصوص مضطربة حاصلها ثالثة أقوال أحدها أنه

جيب اإلقتصار على سد الرمق إذ رجع إىل حالة ال جيوز ابتداء األكل على مثله وزال اخلوف واإلضطراروالثاين أنه 
يشبع إذ نبيح للمضطر األكل مطلقا وحتققت الضرورة أوال والثالث أنه إن كان يف بلد اقتصر على سد الرمق وإن 

ويهلك فيشبع وهذا يستدعي مزيد تفصيل فإن من علم يف  كان يف بادية وخاف إن مل يشبع أن ال يتقوى على املشي
البادية أنه لو مل يشبع ومل يتزود ال يقوى وال جيد غريه ويهلك فيجب القطع بأنه يشبع ويتزود وال يفارق اإلبتداء 
 الدوام يف هذا ون كان يف بلد ولو سد الرمق مث توقع طعاما مباحا قبل عود الضرورة وجب القطع باإلقتصار إذ
الضرورة تبيح إزالة اخلوف دون الشبع فإن كان ال يتوقع طعاما ولكن ميكنه الرجوع إىل امليتة إن مل جيد مباحا 

فهاهنا يتجه التردد إذ لو شبع مل يعاود على قرب وإن اقتصر عاد على القرب فيحتمل أن يقال هذا وإن مل جيز يف 
ب من املعاودة كل ساعة واألقيس ما اختاره املزين رمحه اهللا اإلبتداء ولكن بعد أن وقع يف األكل فاألكل دفعة أقر

  وهو سد الرمق إحلاقا للدوام باإلبتداء 
النظر الثالث يف جنس املستباح ويباح اخلمر لتسكني العطش ألنه مستيقن كإساغة اللقمة خبالف التداوي ويباح 

تل عبده وولده وجيوز له قتل املرتد والزاين كل حرام إال ما فيه سفك دم معصوم وليس هلقتل ذمي أو معاهد وال ق



احملصن وإن كان ذلك منوطا باإلمام تقاوم هذا القدر وكذلك قتل احلربية جائز على الظاهر وإباحة قتل ولد احلريب 
  وهو صغري فيه نظر واألظهر جوازه ألنه ال يقاوم حترميه روح مسلم 

  فروع

  
نه كاخلوف من اجلوع ففي جوازه وجهان وال جيوز أن يقطع من األول لو قطع فلذة من فخذه ومل يكن اخلوف م

  فخذ عبده وأجنيب آخر ألن له أن يفدي نفسه ببعض نفسه وال ميكن ذلك يف حق غريه 
الثاين إذا ظفر بطعام من ليس مضطرا مثله فله أخذه وليس ملالكه منعه ولكن األصح أن يستأذن أوال فإن منع أخذه 

الك هدر ودم املضطر مضمون بالقصاص عليه ولو قال املالك أبيع منك فعليه الشراء مث إن قهرا فإن قاتله فدم امل
كان بثمن املثل لزمه الشراء وإن زاد الثمن فهو مضطر يف شرائه كاملصادر فال يلزمه على أحد القولني إال إذا قدر 

  هرا ففياستحقاقه القيمة عليه وجهان على سلبه قهرا فاشترى فإنه يصري خمتارا ولو أوجر املالك املضطر الطعام ق
الثالث إذا وجد ميتة وطعام الغري ففيه ثالثة أوجه أحدها أن امليتة أوىل ترجيحا حلق اآلدمي والثاين املال أوىل إذ 

  تفويت العني ببدل أسهل من تناول امليتة والثالث أنه يتخري لتعارض األمرين 
عنده حلم صيد فهو أوىل من امليتة فإن احملذور حق الصيد يف القتل والصيد يف حق احملرم كطعام الغري ولو كان 

  وحترمي اللحم على احملرم أهون من حترمي امليتة العام حترميها واهللا أعلم
  كتاب السبق والرمي 

  
  وفيه بابان الباب األول يف السبق 

حتريض على تعلم أسباب القتال  وجيوز أن يشترط املتسابقون يف اخليل ماال للسابق يستحق بالسبق والرخصة فيه
وال غناء يف القوس والسهم إذا مل يسبقه تعلم } وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل { قال اهللا تعاىل 

الرمي وال يف األفراس اجلياد إذا مل ميارسها فارس حاذق وأبطل أبو حنيفة رمحه اهللا هذا العقد ويتهذب الباب 
  بفصول ثالثة 

  األول فيما جيوز العقد عليهالفصل 

  
وقد قال عليه السالم ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل وأراد باخلف اإلبل وهو أيضا عدة للقتال وإن مل يبلغ 

مبلغ الفرس حىت ال يستحق به سهم الفارس واملعىن معقول من ذكر هذه األشياء الثالثة فيلحق به ما يف معناه لكن 
  سم ومنه من يتبع ظهور املعىن ومنهم من يتبع أصل املعىن وإن ضعف من األصحاب من يتبع اال

أما اخلف فأحلق به الفيل ألنه أظهر غناء من اإلبل يف القتال وفيه وجه أنه ال يلحق به ألنه نادر ونعلم أنه عليه 
  السالم ما أراده وهو بعيد 

تال وفيه وجه أنه تلحق ألن ركوهبا مقدمة لتعلم وأما البغال واحلمري فال تلحق على الظاهر إذ ال غناء هلا يف الق
  ركوب الفرس ويكفي أصل املعىن وهو بعيد

وأما النصل فيستوي فيه أصحاب القسي من الناوك وغريه وكذلك أنواع النصل كاملسلة واإلبرة فهو يف معىن 



  السهم واإلسم أيضا يشمل 
الظاهر إحلاقها لغنائها ولشمول اسم النصل ولكن هذا وأما الزانات واملزاريق فهي على رتبة بني الفيل واحلمر و

  اخلالف جار يف الرمي باحلجارة واملقاليع لغنائها وإن مل يشملها اسم النصل 
واستعمال السيف أيضا قريب من رتبة الزانات فإن غناه أظهر من الكل ولكن اسم النصل بعيد عنه ولكن هو 

  ح نفار من السيف والرمي نفار من الرمح األصل يف القتال وهو نفار من السكني والرم
  فأما املسابقة بالطيور واحلمامات وفائدهتا نقل األخبار فالظاهر منعه لبعد املعىن وضعفه وفيه وجه أنه جيوز 

  الفصل الثاين يف شروط العقد

  وهي مخسة 
شرط تقدم أحدمها مبسافة وجيري األول اإلعالم يف املال ومقداره ويف املوقف والغاية بتعيينها والتساوي فيهما فلو 

  اآلخر وزعم أنه يسبقه مل جيز باإلتفاق ألن اختالف األفراس بالفراهة ال تنضبط مقاديرها فليضبط بالتساوي 
مث إن كان أحد الفرسني حبيث يسبق قطعا لو تساوقا فالعقد باطل وكذلك لو شرطا أن يتساوقا يف الركض إىل 

   جيز ألن اجلواد قد حيتد يف آخر امليدان فال معىن القتحام جهالة بغري فائدة حيث يسبق أحدمها فيستحق املال مل
ولو عينا الغاية ولكن شرطا استحقاق الشرط ملن يسبق يف وسط امليدان ففيه وجهان وكذلك لو عينا الغاية ولكن 

   شرطا غاية أخرى ميتدون إليها إن مل يسبق يف األوىل ففيه وجهان مرتبان وأوىل باجلواز
الشرط الثاين أنه إذا تسابق مجاعة فينبغي أن يشترط السبق للسابق فلو شرط للمصلي وهو التايل للسابق ففيه ثالثة 

أوجهأحدها املنع ألن املقصود إظهار اجلالدة بالسبق دون التخلف والثاين اجلواز ألن ضبط الفرس بعد احتداده 
  ترط الكل إال للسابق على حد املراد حيتاج إىل جالدة والثالث أنه ال يش

  أما لو شرط للمصلي قدرا دون ما للسابق وهكذا على الترتيب والتفاضل لكل من هو أقرب إىل السابق فهو جائز 
وأما الفسكل وهو األخري فال جيوز أن خيصص بفضل قطعا وهل جيوزا أن يشترط له شيئا دون اآلخرين فيه وجهان 

  والثاين نعم ألنه منهم وقد اجتهد فيجوز أن يشرك فيه  أحدمها ال ألن التخلف ال يعجز عنه أحد
الشرط الثالث أن يكون فيما بينهم حملل ليميل بالعقد عن صورة القمار والقمار أن جيتمع يف حق كل واحد خطر 

الغرم والغنم بأن خيرج كل واحد منهما ماال حيرزه إن يسبق ويأخذ مال صاحبه وهذا حرام قطعا وإمنا املباح أن 
رج اإلمام ماالللسابق أو خيرج رجل من عرض الناس إذ يأخذ كل واحد لو سبق وال يغرم لو ختلف وكذلك لو خي

أخرج أحد املتسابقني ماال ورضي بأن حيرزه إن سبق ويبذله إن ختلف جاز وكذلك إن تسابق ثالثة وأخرج رجالن 
ق ومل يشترط ألحد املستبقني شيء إذا سبق بل منهم املال والثالث مل خيرج فهو حملل فإن شرط املال للمحلل إن سب

اآلخران فقط فهذا جائز ألن الذي يأخذ ليس يغرم شيئا والذي يغرم ليس يأخذ شيئا وإن شرطا أن يستحق احمللل 
كال املالني وإن سبق أحد املستبقني أحرز ماله وأخذ مال صاحبه ففي صحة هذه املعاملة قوالن أحدمها املنع 

 حق كل واحد منهما والثاين اجلواز ألن هذه عادة املسابقة وال يرضى باذل املال مبجرد اإلحراز الجتماع اخلطر يف
  إن سبق 

ودخول احمللل الواحد الذي ال يأخذ ماال وال يعطي ماال خيرج بالعقد عن صورة القمار فيكفي على هذا حملل واحد 
  بني مائة 

ط أو لنفسه ولغريه فعلى هذا لو قال ال سبق إال للمحلل إذا سبق وعربوا عن حمل اخلالف بأن احمللل حيلل لنفسه فق



فسبق أحدمها واحمللل مصل واآلخر فسكل فهل يسحق احمللل مال الفسكل وفيه وجهانأحدمها نعم ألنه سبقه والثاين 
  ال ألنه مسبوق باألول فال يسمى سابقا مطلقا 

طلقا أو على السابق باإلضافة وكذا اخلالف لو كان واخلالف راجع إىل أن اسم السابق هل حيمل على السابق م
املصلي أحد املستبقني وقد شرط السبق للسابق وجوزنا ذلك على أحد القولني فإذا كان املستبق الثاين وراءه فهل 

  يستحق شيئا من ماله وهو مسبوق وسابق فيه وجهان 
قني بعده أخذ احمللل ماليهما وإن تساوقا وأتى فرع إذا شرط السبق للسابق وجوزنا ذلك فسبق احمللل وجاءوا متساو

احمللل بعدمها فال مال ألحد وإن سبق احمللل وتاله املستبقان متالحقني ففيه ثالثة أوجه أحدها أن احمللل يأخذ ماليهما 
ألنه سبقهما وهو الصحيح والثاين أنه يأخذ مال املصلي واملصلي يأخذ مال الفسكل ألنه سبقه أيضا وهذا ضعيف 

ألن احمللل أيضا سبقه والثالث أن احمللل يأخذ مال املصلي ومال الفسكل بني املصلي واحمللل ألهنما سبقاه وهو أيضا 
  ضعيف 

وأما إذا جاء احمللل مع أحدمها متساوقني واآلخر فسكل فمال الفسكل هلما إال إذاقلنا إن احمللل ال حيلل إال لنفسه 
  فيفوز إذ ذاك باملال 

حدمها واحمللل مصل واآلخر فسكل ففي مال الفسكل أوجه أربعة جتتمع من األصلني املذكورين أحدها أما إذا سبق أ
أنه للسابق وهو على قولنا إن السبق للسابق املطلق وإن احمللل حيلل لغريه والثاين أنه ال شيء ألحد منهما وهو على 

والثالث أنه بني احمللل والسابق وهو على قولنا حيلل قولنا احمللل ال حيلل لغريه واملسبوق ال شيء له وإن سبق غريه 
  لغريه وال يشترط السبق املطلق والرابع أنه للمحل وهو على قولنا إنه ال حيلل لغريه واملسبوق يستحق إذا سبق غريه 

الشرط الرابع أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا فإن كان فرس أحدمها ضعيفا نعلم قطعا أنه يتخلف أو فرس 
آلخر فارها نعم أنه يسبق بطل العقد ألن املتخلف إمنا يركض مع نفسه إذا مل يطمع يف السبق وإن كان السبق ممكنا ا

ولكن على الندور ففي صحته خالف وجتوز املسابقة بني الفرس العريب والتركي فال يضر اختالف النوع وأما 
  منهم من أحلق اختالف اجلنس باختالف النوع  املسابقة بني البغل والفرس أو بني اإلبل والفرس ففيه خالف

الشرط اخلامس تعيني الفرسني وال جيوز اإلبدال بعد التعيني وهل جيوز العقد علىفرسني موصوفني من غري إحضار 
  مث حيضر كما وصف فيه وجهان 

العنق فإن ذلك يطول مث اعلم أن اإلعتماد يف السبق على األقدام وهو الذي يعترب تساويهما يف ابتداء املوقف دون 
ويقصر ونقل العراقيون عن الشافعي رضي اهللا عنه أن اإلعتبار يف اإلبل بالكتد واخلف ويف الفرس بالعنق ألن اإلبل 

  متتد أعناقها إذا عدت واخليل ترفع رءوسها 

  الفصل الثالث يف حكم هذه املعاملة

ين يلزم تشبيها له باملساقاة واإلجارة مث منهم من قطع بأنه ويف لزومها قوالن أحدمها ال يلزم تشبيها هلا باجلعالة والثا
ال يلزم يف حق احمللل ومن أخذ وال يبذل ألنه مغبوط بكل حال كاملرهتن واملكاتب ومنهم من طرد القولني ألن علمه 

  يف الفروسية مقصود للباذل حىت يتعلم منه 
ل يصح ضمان السبق والرهن به فيه وجهان كما يف التفريع إن قلنا إنه جائز مل يشترط القبول على الصحيح وه

اجلعالة وإن قلنا يلزم فال جيب تسليم السبق يف احلال خبالف األجرة بل وال بأس جيب البداية بتسليم العمل وال 
جيوز اإلبطال والتأخري وجيوز ضمانه والرهن به وقال القفال رمحه اهللا يبىن على ضمان ما جرى سبب وجوبه ومل 



  قة العدو واليأس مبا ذكره جيب كنف
وأما فساد هذه املعاملة بكون العوض مخرا أو ماال مغصوبا هل يوجب الرجوع بشيء فيه وجهانأحدمها نعم كما لو 

فسد القراض والثاين ال ألن هذا مل يتحصل على شيء وأكثر فائدة العمل هاهنا للعامل وهو الرياضة وقد فات 
  اإلستحقاق مبا علق به 

يستحق شيئا فإن أمكن الرجوع إىل قيمة املشروط بأن يكون الفساد جلهالة املوقف والغاية وغريه ففيه وإن قلنا 
طريقان منهم من قطع بالرجوع إىل أجر املثل كالقراض ومنهم من قال فيه قوالن كما يف بدل اخللع إذ ليس هذا 

  كض ال يف قدر السبق قوال واحدامعاوضة حمضة فإن مل يكن له قيمة فالرجوع إىل أجر عمله يف مجلة الر
  الباب الثاين يف الرمي وفيه فصول

  الفصل األول يف الشروط

  والنظر يف ستة شروط 
  الشرط األول يف احمللل 

وتفصيله كما ذكرناه يف السبق فإن شرط اإلمام أو غريه ملن زادت إصابته جاز وكذا لو شرط واحد من املترامني 
  على ما ذكرناه 
  احتاد اجلنس الشرط الثاين 

ويف العقد على السهام واملزاريق وجهان كما يف مسابقة اخليل والبغال وهذا أوىل باجلواز ألن أكثر األثر يف الرمي 
للعمل وأكثر األثر للدابة يف السبق فإنه حيوان خمتار يف العدو وأما اختالف النوع فغري مانع كقسي العرب والعجم 

هم مث إذا جرى التعيني فال جيوز اإلبدال باألجود كإبدال العربية بالفارسية أما وكالناوك وهو قوس احلسبان معالس
إبدال الفارسية بالعربية ففيه وجهان أحدمها أنه جيوز ألنه جيوز إبداله بفارسية أخرى إذ عني القوس ال يتعني بل نوعه 

  اب أوىل فبأن جيوز بالعربية وهو أردأ أوىل والثاين ال ألن ذلك ال ينضبط فحسم الب

  فرعان

  
األول لو أطلق العقد ومل يعني النوع نزل على ما يغلب يف العادة الترامي به وإن اختلفت العادة فوجهان أحدمها 

الفساد لتوقع النزاع والثاين أنه يصح أن يطابقا على شيء وإن طلب كل واحد نوعا آخر وقلنا إن العقد جائز فهو 
  مضاء العقد فيفسخ رجوع وإن قلنا إنه الزم فقد تعذر إ

الثاين تبديل القوس مبثله جائز خبالف الفرس ألن اإلعتماد هاهنا على العمل وال عمل إال له وإن شرط أن ال يبدل 
فهذا تضييق بغري فائدة ويف صحة هذا الشرط وجهان فإن قلنا ال يصح ففي فساد العقد به وبكل شرط فاسد 

نه صحيح فيجب الوفاء به ما مل ينكسر فإن انكسر جاز اإلبدال وإن يستقل العقد دونه لو ترك وجهانوإن قلنا إ
  شرط أن ال يبدل وإن انكسر بل تنقطع املعاملة فهذا ال حيتمل ويفسد العقد 

الشرط الثالث أن تكون اإلصابة املشروطة ممكنة ال ممتنعة وال واجبة أما املمتنعة فكإصابة مائة رشق على التوايل من 
عيدة أو أصل اإلصابة من مسافة بعيدة يف غاية البعد ولو كانت ممكنة على ندور ففي صحة هدف صغري وغاية ب

  املعاملة وجهان 



أما الواجب فكإصابة واحد من مائة مع قرب املسافة يشرط ذلك على حاذق فال خطر فيه ويف صحته وجهان 
ئة ولك كذا والثاين أنه ال بد من خطر أصحهما اجلواز للتعلم مبشاهدة رميه كما لو قال من ال يرمي لرام ارم ما

  لصحة هذه املعاملة 
فعلى هذا لو كان بينهما حملل علم قطعا أنه ال يفلح فوجوده كعدمه ولو علم قطعا أن احمللل يفوز خرج على 

الوجهني وكذلك إذا مل يكن حملل وشرط كل واحد ماال ولكن علم قطعا أن أحدمها يفوز فهو على صورة احمللل 
  ر لذكر املال وال أث

  فرع

لو تراضيا على أن يرامي كل واحد واحدا فقط والسبق ملن اختص باإلصابة فاألصح الصحة وفيه وجه أنه ال جيوز 
  إذ رب رمية من غري رام فقد يصيب األخرق باإلتفاق مرة فال يظهر به حذق

اإلصابة منها أما طول املسافة بني  الشرط الرابع اإلعالم وكل ما خيتلف به الغرض جيب إعالمه كمقدار املال وعدد
املوقف واهلدف ففيه قوالن ويف عرض اهلدف قوالن مرتبان ويف قدر ارتفاع اهلدف من األرض قوالن مرتبان 

والصورة األخرية أوىل بأن ال يشترط ذكرها فأحد القولني أنه ال يشترط بل ينزل على العادة كاملعاليق يف استئجار 
  العادة على األصح والثاين ال بد من ذكره ألن النزاع يكثر فيه والعرض خيتلف فيه الدابة فإنه ينزل على 

وأما عدد األرشاق ففي ذكره ثالثة أقوال والرشق عبارة عن نوبة من الرمي جتري من الرامني كعشرة عشرة 
بق بعشر وعشرين عشرين وفيه ثالثة أقوال أحدها أنه ال يشترط بل يكفي ذكر عدد اإلصابات فيشترط الس

إصابات ورمبا يكون ذلك يف مخسني ورمبا يف عشرين والثاين أنه جيب وهو كالغاية يف املسابقة حىت تنتهي املعاملة هبا 
  والثالث أنه يشترط يف احملاطة فإن توقع احلط ال منتهى له وال يشترط يف املبادرة 

رة مثال واملبادرة هو أن يستحق من يسبق واحملاطة أن يشترط حط إصابة أحدمها من اآلخر حىت خيلص للواحد عش
إىل متام العشرة حىت لو أصاب كل واحد تسعة مث أصاب أحدمها ومل يصب اآلخر يف العاشرة استحق من أصاب 
وكذلك قد يتضايق الرماة فيالبداية إذ يكون اهلدف خاليا والرامي على مجام قوته فاإلصابة أغلب ففي لزوم ذكر 

القياس أنه جيب والثاين أنه يبدأ باملستبق وهو واضع املال فإنه عادة الرماة وهذا ترك للفقه ذلك قوالن أحدمها وهو 
والقياس بالعادة وال خيتلف القول يف كل عادة ختالف القياس إذ الشافعي ال يترك القياس ألجل عادة خمالفة له بل 

  ل ثالث أنه يصح ويقرع بينهم أمر البداية أمر هني فلذلك تردد فيه الشافعي رضي اهللا عنه وفيه قو
مث إن شرطوا أن تكون البداية ملن خرج القرعة له يف كل الرشقات فذاك وإال ففي إعادة القرعة يف كل رشقة أو 
عموم حكم األول وجهان وكذلك مطلق شرط البداية ويف العقد هل يتناول كل رشقة فيه خالف وأما إذا كان 

  اإلفساد أو قول القرعة املستبق أكثر من واحد فال وجه إال 

  فرع

يف صحة العقد على الربتاب وجهان ومقصوده اإلبعاد دون اإلصابةأحدمها املنع إذ ال غرض فيما ال إصابة فيه 
  والثاين أنه يصح وهو األصح إذ قد حيتاج إىل إلقاء السهم يف القلعة 

الرماة يتضايقون فيه إىل حد يشرطون  مث إذا صح فال بد من تساوي السهمني والقوسني يف اللني واخلفة حىت إن
  الرمي عن قوس واحد بسهم واحدة 



  الشرط اخلامس أن يرد العقد على رماة معينني 
وال جيوز إيراده على الذمة مث تعيني الرماة ويصح العقد بني احلزبني ولكن التحزب يكون بالتراضي ال بالتحكم وال 

يف جانب إال أن يقرعوا أوال مث ينشئون العقد على ما ميزت القرعة فإن جيوز أن يكن بالقرعة ألهنا قد جيتمع احلذاق 
  ذلك رضا مستأنف وهو جائز إال إذا علم قطعا فوز أحد احلزبني فذلك ال ينعقد على وجه النتفاء اخلطر 

وال خالف يف أنه لو ترامى غريبان صح وإن أمكن أن يكون أحدمها حبيث لو علم حاله لتحقق عجزه أو ظفره 
  لكن إن بان تفاوت يرفع اإلحتمال فيتبني بطالن العقد و

مث ال يشترط التساوي يف عدد الرماة يف التحزب بل يف اإلصابة فقد يرامي واحد اثنني ولكن يرمي الواحد سهمني 
وكل واحد من اإلثنني سهما واحدا مث يفض السبق على عدد الرءوس وإن اختلفوا يف عدد اإلصابة إال أن يشترط 

  زيع على عدد اإلصابةالتو
مث احمللل يف التحزب جيوز أن يكون من احلزبني وجيوز أن يكون خارجا عنهما يناضلهم أو ال يناضلهم فلو شرط 

أحد احلزبني لواحد منهم الغنم دون الغرم فقد حلل هذا لنفسه وهل حيلل لغريه فعلى اخلالف املذكور وها هنا اوىل 
  ق مجيع السهم وهذا ال يستحق إال بعض السهم بأن يصح ألن احمللل هو الذي يستح

  فرع

لو ترامى حزبان واجتاز هبما رجالن قبل العقد فاختار كل واحد واحدا مثعقدا جاز فإن خرج أحدمها أخرق مل يكن 
له خيار الرد فإنه املقصر إذ عقد قبل البحث وإن بان أنه غري رام أصال سقط وسقط مقابله وهذا ينقدح إذا مل يقدر 

ى نزع القوس أما إذا مل يكن تعلم أصال ولكن يقدر على الرمي فيحتمل خالفا يف جواز مناضلة مثله إذ ال خطر عل
  فيه فإن مل جنوز فيسقط وإال احتمل أن جيعل كاألخرق 

الشرط السادس تعيني املوقف مع التساوي فلو شرط لبعضهم التقدم فهو باطل كما يف املسابقة وأما الواقف يف 
ال شك أنه أقرب إىل احملاذاة ولكن هذا القدر حيتمل لضرورة الصف فإن تنازعوا فيه فهو كالبداية بالرمي الوسط ف

  والتنافس فيه وقد ذكرناه 

  فرع

لو تراضوا بتقدم واحد فال جيوز وكأهنم رضوا بأن يفوز من غري رمي حمسوب أو حطوا العشرة يف حقه إىل 
العشرة إىل التسعة أو بالتقدم بأمجعهم أو التأخر فهذا تغيري لصفة العقد التسعةأما إذا تطابقوا برد اجلملة من 

وسنذكره إن شاء اهللا تعاىل أما إذا تأخر واحد بالرمي فوجهان أحدمها اجلواز ألنه مضر بنفسه والثاين ال ألنه قد 
لفارس ببعد امليدان يستفيد به أمنا من مروق السهم ومروق السهم قد مينع اإلحتساب على رأي سنبينه وترداد ا

  زيادة حدة يف الدابة 

  الفصل الثاين فيما يستحق به السبق

  والسبق بنصب الباء عبارة عن املال املشروط للسابق وإمنا يستحق بوجود الشرط ويف الشرط صور 
األوىل أن يشترط اإلصابة فال حيسب ما يصيب بعرض السهم أو بفوقه وحيسب ما يصيب ويرتد وال خيرق وإن 



اب جدارا أو شجرا مث مرق إىل اهلدف فعادة الرماة أن ال حيسب وللفقهاء فيه تردد ولو أصاب األرض مث ارتفع أص
إىل اهلدف فأوىل بأن حيسب وإن خرق طرف اهلدف فإن حصل فيه مجيع جرم النصل حسب وإن حصل فيه بعض 

  جرمه ففيه حالف وأوىل بأن حيسب 
أي اليت خترق اهلدف فإن خرق طرف اهلدف فهو كما ذكرناه يف اإلصابة  الثانية إذا شرط اخلواسق وهي اخلوارق

وإن وقع يف ثقبة قدمية وثبت فوجهان ألنه خيرق ولكن كان حبيث لو مل تكن الثقبة خترق واألصح أنه حيسب وإن 
خرق ومل يثبت ولكن مرق حسب ألنه خرق وزاد وذكر صاحب التقريب قولني يف أن الثبوت هل يشترط يف 

  واسق وهو بعيد اخل
الثالثة إذا شرط عشر قرعات من مائة رشق مبادرة ومعىن القرعة اإلصابة فرمى أحدمها مخسني وقد متت له العشرة 

  استحق السبق ولكن هل عليه إمتام العمل فيه وجهانوالثاين نعم ألن العمل مقصود للتعلم 
تحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا ألن العمل ومع هذا فال شك أن خارجيا لو شرط له على إصابته اليت هبا يس

الواحد يفي يف التعلم بالغرضني ولو شرط يف احملاطة عشر قرعات خالصة فحصلت من مخسني وقلنا ال يشترط إمتام 
العمل يف املبادرة فهاهنا وجهان ألنه يتوقع احلط يف الثقبة والذي ال يوجب يقول إمنا احملاطة قبل متام العشرة خالصا 

وأما احلط من عشرة خالصة فال وجه له والقائل اآلخر جيوز احلط من اخلالص أما إذا متت عشرته يف آخر لواحد 
اخلمسني واآلخر بعد ما رمى إال تسعة وأربعني فال يستحق األول فإنه رمبا يصيب صاحبه فيحطه إىل تسعة وكذلك 

بعني فال يستحق السابق حىت يساويه اآلخر يف يف املبادرة لو مت له عشرة باخلمسني ومت لآلخر تسعة يف تسعة وأر
  الرشق فإن أصاب يف آخر اخلمسني فقد تساويا وإن أخطأ استحق األول 

الرابعة لو قال لرام ارم عشرة فإن كانت إصابتك أكثر فلك دينار فإن أصاب ستة على التوايل استحق ويف لوم إمتام 
 فإن أصبت فيما عنك فلك كذا فهذا فاسد ألنه يناضل نفسه العمل اخلالف أما إذا قال ارم مخسا عنك ومخسا عين

  فيقصر يف حق صاحبه
اخلامسة إذا تشارطوا أن القريب حمسوب وقدروه بالذراع جاز وكأنه وسع اهلدف وإن أطلق وهلم عادة مطردة 

وإن كان ينزل عليها وإال فسد للجهالة وقيل إنه ينزل على احتساب األقرب إذا كان سهم أحدمها أقرب فاز 
بعضها أقرب وبعضها أبعد ومجيعا أقرب من سهام صاحبه سقط سهام صاحبه وهل يسقط أقربه أبعده فيه تردد 

  والصحيح أنه ال يسقط 
أما إذا تشارطوا صرحيا إسقاط القريب األقرب أو إسقاط اإلصابة للقريب فهو متبع وإن تشارطوا إخراج وسط 

ني يف صحة ذلك من حيث إن وسط القرطاس يتعذر قصده وقد يصيبه القرطاس وما حواليه ذكر العراقيون قول
  األخرق وفاقا 

  فرع

يف النكبات الطارئة فإذا مرق السهم منه فوق اهلدف ووقع على بعد مفرط لسوء رميه فهو حمسوب عليه ولو كان 
يه السهم ليعيد النكسار قوس أو سهم أو انقطاع وتر ووقع على بعد مفرط فال حيسب عليه من رشقه بل يرد إل

رميه وإن وقع على قرب حسب عليه على أحد الوجهني ألن النكبة مل يظهر أثرها يف اإلبعاد وعلى وجه آخر ال 
حيسب عليه ولو أصاب مع ذلك حيسب له على الوجه األول وإن فرعنا على الثاين فوجهان ألنه يظهر محله على 

مرق إىل اهلدف فاألصح أنه حيسب ويدل على استقامة رميه وفاق فال يظهر به احلذق ولو عرض هبيمة فأصاهبا و



وقوته وفيه وجه أنه حيمل على وفاق فال حيسب له وال عليه وإن كان العارض هو الريح فإن اقترن باإلبتداء مل يعذر 
سوء إذ هواملقصر حيث ابتدأ مع الريح وللحذاق نيقة يف الرمي عند الريح بإمالة النظر وكذا إذا انكسر القوس ل

فعله فال أثر فليتعلم وإن عصفت ريح عظيمة يف وسط الرمي فهل يعذر فيه وجهان أحدمها ال يعذر ألن السهم أحد 
  من الريح فال يؤثر فيه والثاين أنه يعذر ألنه قد تؤثر 

ن وأما الريح اللينة فال تؤثر أما إذا انكسر السهم بنصفني وأصاب باملقطع من النصف الذي فيه الفوق حسب وإ
أصاب بالنصل مل حيسب ألن قوة الرمي تبقى يف ذلك النصف ال يف النصل ومنهم من عكس وقال النظر إىل النصل 

  فأما إذا أصاب بالفوق أو العرض فال حيسب 

  الفصل الثالث يف جواز هذه املعاملة

  
يه وجه جيري يف املسابقة أنه وفيها قوالن كما يف املسابقة فإن قلنا باللزوم مل جيب تسليم السبق إىل متام العمل وف

جيب كتسليم األجرة ألن اإلهندام يف الدار أيضا متوقع إال أن اهندام الدار بعيد وأما الفوز فتقديره ليس بأغلب من 
نقيضه ويفارق اإلجارة أيضا يف أنه لو مات العاقد انفسخ ألن العقد متعلق بعينه ولو مات الفرس انفسخت املسابقة 

والفرس قائم انقدح أن يقال على الوارث إمتامه ألن األصل الفرس وفيه بعد أيضا ألن للفارس فيه  ولو مات املسابق
  دخال ظاهرا وإن قلنا باجلواز تفرع أربعة أمور 

أحدها جواز إحلاق الزيادة باإلرشاق والقرعات بالتراضي فلو استبد أحدمها دون صاحبه فثالثة أوجه أحدها أنه 
 والثالث أنه يعترب من الغالب دون املنضول ألن املنضول إذا استشعر الضعف فال يزال يدافع الغ والثاين أنه معترب

بالزيادة مث نعين بالغالب الذي ظهر استيالؤه وقارب الظفر فال يكفي التقدم بقرعة وقرعتني فإن ذلك سريع التغري 
العقد كما لو زاد اجلاعل عمال على اجملعول وإذا قلنا إنه يعترب مل يلزم يف حق صاحبه بل إن تثاقلت عليه فليفسخ 

جيري فيه هذا اخلالف فإن اعترب فللمجعول فسخ العقد وطلب أجرة املثل خبالف ما لو فسخ تشهيا بعد الشروع يف 
  العمل بغري عذر فإنه ال يستحق شيئا 

ينبين على أن زيادته هل الثاين الفسخ وذلك جائز لكل واحد عند التساوي وجائز من الناضل وهل ينفذ مناملنضول 
تلتحق فإن قلنا ال تلتحق فكأنه صار الزما يف حق املنضول وجيري مثل هذا اخلالف إذا فسخ اجلاعل وقد فرغ 

  اجملعول عن بعض العمل وكان ما خيص عمله من املسمى يزيد على أجر املثل أنه هل ينفذ 
اء عن الثمن أما اإلبراء عن السبق فيخرج على الثالث النقصان من اإلرشاق والقرعات كالزيادة وليس كاإلبر

  اإلبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب 
  الرابع اإلبطاء وذلك جائز على قول اجلواز بل له اإلعراض وعلى قول اللزوم جيب اجلري على العادة 

  فرع

ط الفضل مبال وال أصل لو قال املنضول للنضال حط فضلك ولك علي كذا مل جيز على القولني مجيعا ألنه مقابلة حب
  ملثل هذه املعاوضة سواء كان العقد جائزا أو الزما واهللا تعاىل أعلم

  كتاب األميان 
  



  والنظر يف اليمني والكفارة واحلنث فنعقد يف كل واحد بابا
  الباب األول يف اليمني وفيه فصالن

  الفصل األول يف الصريح والكناية

  
خالفة بذكر اسم اهللا تعاىل أو بصفة من صفاته ماضيا كان أو مستقبال ال يف واليمني عبارة عن حتقيق ما حيتمل امل

  معرض اللغو واملناشدة 
  وأشرنا باملاضي إىل ميني الغموس فإهنا توجب الكفارة عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا
التحقيق فلذلك ال يوجب وأشرنا باللغو إىل قول العرب ال واهللا وبلى واهللا يف معرض احملاورة من غري قصد إىل 

الكفارة وهو لغو إال يف الطالق والعتاق فإن العادة ما جرت باللغو فيه وإمنا خيرج عن كونه لغوا بالقرينة الدالة على 
  قصد التحقيق 

وأما املناشدة فهو أن يقول أقسم باهللا عليك لتفعلن فإنه ال ينعقد ال عليه وال على املخاطب إال أن يقصد العقد على 
  فسه فيصري حالفا فيحنث مبخالفة املخاطب ن

وأما قولنا باهللا أو بصفاته احترزنا به عن قوله وحق الكعبة والنيب وقربه وشعره وجربيل واملالئكة فاليمني به وبكل 
  خملوق ال يوجب الكفارة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من حلف فليحلف باهللا وإال فليصمت

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ملذهب: كتاب  وسيط يف ا   ال
و حامد: املؤلف  أب لغزايل  بن حممد ا بن حممد   حممد 

  
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراين أو بريء من اهللا مل تلزمه الكفارة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

صريح وكناية باإلضافة إىل  وإمنا يستثىن عن هذا األصل ميني اللجاج والغضب على قول مث اليمني ينقسم إىل قسمني
  أمساء اهللا تعاىل وهي على أربع مراتب 

املرتبة األوىل أن يذكر امسا ال يطلق إال على اهللا تعاىل يف معرض التعظيم كقوله باهللا وبالرمحن والرحيم وباخلالق 
ال يقبل ظاهرا يف والرازق فهذا صريح وإن مل ينو فإن قال أردت باهللا أي وثقت باهللا مث ابتدأت ألفعلن فهذا 

  اإليالءوغريه وهل يدين باطنا فيه وجهان 
املرتبة الثانية أن يذكر امسا مشتركا يطلق على اهللا وعلى غريه كالعليم واحلكيم والرحيم واجلبار واحلق وأمثاله فهو 

قد يراد استحقاقه كناية وإمنا يصري ميينا بالقصد والنية وكذلك قوله وحق اهللا إذ قد يراد به حقوقه من العبادات و
  لإلهلية 

املرتبة الثالثة أن حيلف بالصفات كقوله بقدرة اهللا وعلمه وكالمه ففيه ثالثة أوجه أحدها أنه كقوله باهللا فال يقبل فيه 
التورية والثاين أنه كنايةوالثالث أنه يدين باطنا ويف قبوله ظاهرا وجهان إذ قد يراد بالقدرة املقدور وبالعلم املعلوم 

ل رأيت قدرة اهللا أي آثار صنعه ولو قال وجالل اهللا وعظمته وكربيائه ففيه طريقان أحدمها أنه كاحللف باهللا فيقو
والثاين أنه كاحللف بالقدرة إذ قد يقول رأيت جالل اهللا ويريد آثار صنعه وقوله وحرمة اهللا قيل إنه كقوله وحق اهللا 

  بقاء اهللا فهو كالصفات وقيل إنه كنايةوقيل إنه كالصفات وقوله لعمر اهللا قيل إنه حلف ب
املرتبة الرابعة ما ال يصري ميينا وإن نوى وهو ما ال تعظيم فيه كقوله والشيء املوجود واملرئي وأراد به اهللا تعاىل 

فليس بيمني وإن نوى إذ مل يذكر امسا معظما وذكر اسم معظم ال بد منه ولو قال بله وقصد التلبيس فليس حبالف 
مل يقصد فإن البلة من الرطوبة إال إذا نوى اليمني فيحمل حذف األلف على حلن قد جتري به العادة عند  وكذلك إن

الوقف هذا يف انقسام اليمني بذكر اسم اهللا تعاىل وينقسم أيضا بذكر الصالت وهي على درجات فإهنا تنقسم إىل 
  حروف وكلمات 

حلفت باهللا أو أحلف فهذا حيتمل اإلخبار والوعد فإن نوى اليمني أما الكلمات فقوله أقسمت باهللا أو أقسم باهللا أو 
  فهو ميني وإن قصد الوعد واإلخبار فال وإن أطلق فوجهان أحدمها أنه ليس بيمني لتردد اللفظ والثاين أنه ميني للعادة 

زخداي تعاىل بديرفتم قيل الدرجة الثانية ما هو كناية قطعا كقوله وعهد اهللا وعلي عهد اهللا أو نذرت باهللا أما قوله أ
  إنه كناية وقيل هو كقوله حلفت باهللا

الدرجة الثالثة وهو بني املرتبتني قوله أشهد باهللا منهم من قال إنه كناية قطعا وقال املراوزة هو كقوله أقسم باهللا 
جار وإن قصد وقال صاحب التقريب لو قال املالعن يف لعانه أشهد باهللا كاذبا ففي لزوم الكفارة وجهان وهذا 
  اليمني ألن اللعان صرف اليمني إىل اقتضاء الفراق فيحتمل خالفا يف الكفارة فيه كما يف اإليالء

الدرجة الرابعة أن يقول وامي اهللا الظاهر أنه كقوله أحلف باهللا وقيل إنه كقوله باهللا فإنه صريح فيما بني العرب 
  وأصله أمين اهللا واألمين مجع اليمني 

  فهي الباء والتاء والواو والفاء أما احلروف 



وقوله واهللا وتاهللا كقلوه باهللا ونقل نص عن الشافعي رضي اهللا عنه أن تاهللا ليس بيمني فقيل هو كقوله أقسم باهللا 
والصحيح أنه ميني قطعا والشافعي رضي اهللا عنه أراد ما إذا قال القاضي يف القسامة قل باهللا فقال تاهللا مل يكن ميينا 

  فة للمخال
أما قوله يا اهللا فليس بيمني ولو قال اهللا ألفعلن مل يكن ميينا إال أن ينوي ولو قال اهللا ألفعلن باخلفض كان ميينا ولو مل 

  ينو 

  الفصل الثاين يف ميني الغضب واللجاج

  
حدها أنه فإذا قال إن دخلت الدار فلله علي صوم أو حج أو صدقة أو ذكر عبادة تلتزم بالنذر ففيه ثالثة أقوال أ

يلزمه الوفاء كما لو قال إن شفى اهللا مريضي فلله علي صوم أو علقه بدفع بلية أو حصول نعمة والثاين أنه يلزمه 
كفارة ميني ألن هذا يقصد للمنع خبالف نذر التربر فإنه يذكر للتقرب والثالث أن يتخري بني الوفاء والكفارة لتردد 

  اللفظ بني املعنيني 

  التفريع

يلزمه الكفارة فإمنا يكون فيما ليس بنعمة كقوله إن دخلت نيسابور أو شربت أو زنيت ولو قال إن دخلت إن قلنا 
مكة أو مل أشربأو صليت فهذا حمتمل للوجهني فريجع إىل قصده أما إذا علقه مبباح ال على قصد املنع بل حلرصه 

دخلت نيسابور أي إن بقيت إىل ذلك على ذلك الشيء كقوله إن مل آكل أي انكسرت شهويت بتوفيق اهللا أو 
  الوقت فهذا فيه تردد فمنهم من منع التربر يف املباحات 

  فروع

  
األول إذا قال إن فعلت كذا فعلي نذر نص الشافعي رضي اهللا عنه أن عليه كفارة ميني وهو تفريع على قول 

ني وله تعيني كل ما يتصور التزامه بالنذر الكفارة وإن فرعنا على الوفاء فينبغي أن جتب هاهنا عبادة ما وإليه التعي
  وإن قال 

  إن فعلت فعلي ميني فهو لغو إذ مل يأت مبا يشعر بعبادة وال بصيغة احللف وقيل عليه ما على احلالف 
الثاين لو قال مايل صدقة أو يف سبيل اهللا قال القاضي هو لغو ألنه مل يأت بصيغة اإللتزام وفيه وجهان آخران أحدمها 

ك كقوله علي صدقة والثاين أنه يتعني ماله للصدقة كقوله جعلت هذه الشاة ضحية وهوبعيد وعلى الوجوه أن ذل
الثالثة خيرج ما لو قال إن دخلت الدار فمايل صدقة هذا بيان اليمني املوجبة وكل ذلك إذا مل يعقبه اإلستثناء فلو 

  الققال بعد اليمني إن شاء اهللا مل يلزمه شيء كما ذكرنا يف الط
  الباب الثاين يف الكفارة 

  والنظر يف السبب والكيفية وامللتزم 
النظر األول يف سبب الوجوب وهو اليمني عندنا دون احلنث لكن اليمني يوجب عند احلنث كما يوجب ملك 



جه إذا النصاب عند آخر احلول ألن احلنث ال حيرم باليمني بل يبقى حترميه وإباحته كما كان نعم يف األوىل ثالثة أو
يا أيها النيب مل حترم { عقد على مباح أحدها أن األوىل الرب لتعظيم اليمني وقال العراقيون األوىل احلنث لقوله تعاىل 

  اآلية والثالث أنه يبقى كما كان } ما أحل اهللا لك 
املاضي ال ميكن حترميه  وأما أبو حنيفة رمحه اهللا فإنه قضى بتحرمي احلنث عليه وبىن عليه أن ميني الغموس ال ينعقد إذ

وقضى بأنه لو قال حرمت هذا الطعام لزمته الكفارةوعندنا ال يلزم إال يف حترمي البضع وفيه وردت اآلية وقضى 
بلزوم اليمني يف قوله إن فعلت كذا فأنا يهودي ألنه يؤدي معىن التحرمي وقال ال ينعقد ميني الكافر إذ ليس مأخوذا 

الكفارة على احلنث وإن قدم الزكاة على احلول ومالك رمحه اهللا جيوز تعجيل الكفارة  بتحرمي شرعنا وقال ال تقدم
دون تعجيل الزكاة وعندنا جيوز تعجيلهما إال إذا حلف على حمظور ففي جواز تقدمي الكفارة وجهانأحدمها ال ألنه 

اليمينهذا يف الكفارة املالية تشبيها  متهيد للتوصل إىل احلرام والثاين وهو األقيس أنه جيوز ألن التحرمي يباين مأخذ
بالزكاة أما بالصوم فاملذهب أنه ال يقدم ال سيما يف اليمني وهو مرتب على العجز وال يتحقق العجز إال بعد 

الوجوب وفيه وجه أنه جيوز لعموم قوله عليه السالم من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه 
مث جيري التقدمي يف كل كفارة بعد جريان سبب الوجوب وكفارة القتلتجري بعد اجلرح وقبل وليأت الذي هو خري 

الزهوق وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن وكفارات احلج بعد اإلحرام وقبل ارتكاب األسباب وفيه 
  ر هو السبب وجه أنه ال جيوز قبل ارتكاب احملظور ألن اإلحرام ليس سببا بل اإلرتكاب للمحظو

النظر الثاين يف الكيفية وهذه الكفارة فيها ختيري وترتيب فيتخري بينعتق رقبة وكسوة عشرة مساكني وإطعام عشرة 
مساكني لكل واحد مد فإن عجز عن مجيع ذلك فصوم ثالثة أيام متفرقا أو متتابعا وفيه قول قدمي أنه جيب التتابع 

ية الكفارة ذكرناها يف الظهار وإمنا نذكر اآلن الكسوة والنظر يف قدرها محال للمطلق على املقيد يف الظهار وكيف
  وجنسها وصفتها 

أما القدر فال يشترط دست ثوب بل يكفي ثوب واحد كجبة أو قميص أو رداء أو سراويل أو عمامة قصرية مث ال 
ولو سلم إىل كبري ما يستر  يشترط املخيط بل يكفي الكرباس ولو سلم إىل طفل يواريه خرقة كفاه إذا قبضها وليه

طفال فالظاهر جوازه وال ينظر إىل اآلخذ هكذا قاله القاضي وقال غريه ال بد أن ينظر إىل اآلخذ وقال مالك رمحه 
  اهللا الواجب ما يستر العورة حبيث تصح الصالة معه وهو قول حكاه البويطي 

وجهانألنه أيضا ملبوس جتب الفدية على احملرم  أما اجلنس فيجزىء القطن واإلبريسم والكتان والصوف ويف الدرع
به وكذلك يف اخلف والشمشك والقلنسوة وجهان أما النعل فال جيزىء كاملنطقة على وجه وعلى وجه هو 

  كالشمشك ومل يعترب يف الثوب غالب جنس ملبوس أهل البلد قال القاضي ولو اعترب ذلك مل يبعد 
ب إال إذا صار بكثرة اإلستعمال منسحقا حبيث يتمزق على القرب أو متزق أما الصفة فيؤخذ اجلديد واخللق واملعي

  باإلستعمال ورقع 
النظر الثالث فيمن عليه الكفارة وجتب الكفارة على كل مكلف حنث حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا بقي 

  حيا أو مات قبل األداء والنظر يف امليت والعبد 
  أما امليت فله أحوال 

أن يكون له تركة وعليه كفارة مرتبة فعلى الوارث اإلعتاق عنه وال بأس حبصول الوالء له بغري إذنه وتثبت األوىل 
هذه اخلالفة للضرورة وإن كان عليه كفارة ميني فله أن يكسو ويطعم عنه وال ضرورة يف حتصيل الوالء له ففي 

  إعتاقه عنه والكفارة خمرية وجهان واألصح اجلواز 



 يكون له تركة فللوارث أن يكسو ويطعم عنه متربعا ويف التربع باإلعتاق عنه وجهان مرتبان على الثانية أن ال
الكفارة املتخرية وأوىل باملنع إذ التركةعلقة مسلطة وتربع األجنيب بالعتق عنه ال جيوز ويف إطعامه وكسوته وجهان 

رث وجه بعيد أنه ال جيوز كاإلعتاق ومها بعيدان ويف عتق األجنيب عنه وجه بعيد أنه ينفذ كالكسوة ويف إطعام الوا
  أما الصوم ففي صوم الويل عنه خالف

واألجنيب املأذون له يف الصوم كالويل الذي ليس مبأذون يف الصوم ويف صوم األجنيب من غري إذن خالف مرتب 
الصوم عنه وهو حي وجهان  على اإلطعام وأوىل باملنع وإن قلنا جتري فيه النيابة فلو مرض حبيث ال يرجى برؤه ففي

  كشبهه باحلج حيث تطرقت إليه النيابة ولكنه باجلملة أبعد عن النيابة 
الثالثة إذا مات وله تركه وعليه ديون ففي تقدمي حق اهللا أو اآلدمي ثالثة أقوال ذكرناها يف الزكاة فإن قلنا تقدم 

  طعا ألن الكفارة على التراخي الديون فكأنه ال تركة له ولو حجر عليه باإلفالس قدم الديون ق
فرع لو أوصى أن يعتق عن كفارة ميينه عبد وقيمته تزيد على الطعام والكسوة ففيه وجها أحدمها أنه حيسب من 

الثلث ألن تعيني العتق تربع والثاين ال بل هو أحد اخلصال الواجبة وقد تعني بتعيينه فإن قلنا إنه حيسب من الثلث 
قيمة الطعام حيسب من رأس املال والزائد إن مل يف الثلث به عدلنا إىل الطعام والثاين وهو فوجهان أحدمها أن قدر 

  ظاهر النص أن الثلث إن مل يف بأصل قيمة العبد عدلنا إىل الطعام 
أما العبد فإذا حلف فليس عليه إال الصوم ألن الصحيح أنه ال ميلك بالتمليك وللسيد منع اجلارية عنه لإلستمتاع 

على التراخي وله منه العبد الذي يضعف عن اخلدمة عن الصوم وإن كان قويا فال وإن كان احلنث أو اليمني أو ألنه 
كالمهابإذن السيد ففيه نظر ما ذكرناه يف الظهار ومنعه عن صوم كفارة الظهار غري ممكن ألن فيه إدامة التحرمي 

  وإضرارا بالعبد 
اإلطعام والكسوة وإن قلنا إن العبد ال ملك له ألنه إذا مات فال رق عليه أما إذا مات العبد فللسيد أن يكفر عنه ب

  واحلر امليت أيضا ال ملك له وإن أعتق عنه فوجهان لعسر الوالء يف حق الرقيق 
أما إعتاق العبد مما ملكه على قولنا إنه ميلك بالتمليك ففيه تفصيل ذكرناه يف البسيط فال نطول به ألنه تفريع على 

  يف قول ضع
فرع من نصف حر ونصفه عبد نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه يكفر باملال إن كان له مال وقال املزين رمحه اهللا ال 
جيوز إال الصوم ألن املال يقع عن مجلته إذ التجزئة ال متكن يف املؤدي كما ال ميكن إعتاق نصف رقبة وإطعام مخسة 

  مساكني ومن األصحاب من جعل هذا قوال خمرجا
  باب الثالث فيما يقع به احلنثال

  
وذلك مبخالفة موجب اليمني لفظا وعرفا وهو باب جامع األميان واأللفاظ ال تنحصر ولكن تعرض الشافعي رضي 

  اهللا عنه ملا يكثر وقوعه وهي سبعة أنواع 
  النوع األول يف ألفاظ الدخول وما يتعلق به وفيه ألفاظ 

يف السطح مل حينث إال أن يكون مسقفا وإن كان حموطا من اجلوانب غري األول إذا حلف أن ال يدخل الدار فرقي 
مسقف فالظاهر أنه ال حينث واحلائط من جانب واحد ال يؤثر وإن كان من جانبني وثالثة ففيه خالف مرتب على 
رج التحويط من اجلوانب وأوىل بأن ال حينث ولو حلف أن ال يدخل الدار فصعد السطح ونزل إىل صحن الدار وخ
من الباب فوجهان من حيث إنه حصل يف الدار لكنه مل يدخل من الباب ولو حلف أن ال خيرج من الدار فصعد 



السطحونزل فال حينث قال القاضي وجب أن حينث ألنه كالدخول سواء فإن من حلف ال يدخل الدار فدخل 
  ببعضه مل يدخل 

ا خارجا كما أن من دخل ببعض بدنه أو خرج ولو حلف على اخلروج فصعد السطح ال يرب به إذ ليس به أيض
ببعض بدنه ال حينث يف ميني الدخول واخلروج ألنه ليس بداخل وال خارج وقال القاضي إذا مل يكن داخال يف صعود 

  السطح فينبغي أن جنعله خارجا 
الطاق املضروب وأما الدهليز فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه أن داخل الدهليز ال حينث فقال األصحاب أراد به 

خارج الباب فإن جاوز الباب حنث قال إمام احلرمني ال يبعد أن يقال أراد به داخل الباب قبل الوصول إىل صحن 
الدار ألن ذلك ال يسمى دارا بل له اسم على اخلصوص ولو اهندمت الدار ومل يبق إال العرصة مل حينث بدخوهلا ولو 

  بقي ما يقال إنه دار فيحنث 
أدخل الدار فصعد السطح ونزل يف الدار وخرج ففي احلنث وجهان من حيث إنه حصل يف الدار لكن  ولو قال ال

مل يدخل من الباب ولو قال وهو يف الدار ال أدخل الدار مل حينث باملقام كما لو قال ال أتطهر ال حينث باستدامة 
يقول الراكب أركب فرسخا أي أستدمي وال الطهارة خبالف ما لو قال ال ألبس وال أركب فإنه حينث باإلستدامة إذ 

  يقول من يف الدار أدخل بل يقول أقيم فيه وفيه وجه بعيد أنه ال بد من مفارقة الدار كما ال بد من نزع الثوب
اللفظ الثاين إذا حلف أن ال يدخل بيتا فدخل بيتا له اسم آخر أخص وأشهر كاملسجد والكعبة والرحا واحلمام 

ث به وفيه وجه أنه حينث به ألن البيت وإن جعل مسجدا ال يفارقه وضع اإلسم ويقرب منه فالظاهر أنه ال حين
اخلالف فيما لو حلف أنه ال يأكل امليتة فأكل السمك أو ال يأكل اللحم فأكل امليتة فمن ناظر إىل وضع اإلسم ومن 

  ناظر إىل وضع اإلستعمال 
هم وإن كان قرويا فثالثة أوجه أحدمها أنه حينث ألن اهللا ولو دخل بيت الشعر حنث إن كان بدويا ألنه بيت عند

والثاين ال ألنه ليس يفهم منه البيت فرياعى فهمه ال } وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا { تعاىل مساه بيتا وقال 
  وضع اللسان والثالث أن قريته إن كانت قريبة من البادية يطرقوهنا فيحنث وإال فال 

ن املعترب عرف اللفظ يف الوضع عند من وضعه أو عرف الالفظ يف اإلستعمال ونص الشافعي ويرجع اخلالف إىل أ
رضي اهللا عنه مييل إىل عرف اللفظ فإنه قال حينث قرويا كان أو بدويا ومع هذا نص أنه لو حلف ال يأكل الرءوس 

بالتقريب قوال أنه حينث ال حينث برأس الطري والسمك ولو قال ال آكل اللحم مل حينث بلحم السمك وذكر صاح
برأس الطري والسمك اتباعا للفظ كما يف لفظ البيت لكن الفرق ممكن من حيث إن الرأس إذا ذكر مقرونا باألكل 

  مل ميكن أن ندعى فيه عموم اللفظ يف عرف الوضع 
انه نشوم ال ولو ذكر الرأس مقرونا باللمس ال باألكل حنث برأس الطري حىت قال القفال لو قال بالفارسية درخ

حينث ببيت الشعر إذ مل يثبت هذا العموم يف عرف الفارسية وإذا قصد اللفظ العريب جاز أن يؤاخذ مبوجب ذلك 
اللفظ ألنه اختار ذلك اللفظ كما لو قال ال آكل التفاح وهو ال يدري ما التفاح حنث مبا مساه العرب تفاحاوقال 

  طربستان حنث خببز األرز وال حينث يف غريها  الصيدالين لو حلف ال يأكل اخلبز وهو يف بالد
وكل ما ذكرناه يف مطلق اللفظ فإن نوى شيئا من ذلك فتتبع نيته إن احتمل فلو قال واهللا ما ذقت لفالن ماء وكان 

  قد أكل طعامه مل حينث ولو نوى الطعام أيضا مل حينث ألن لفظ املاء ال يصلح له 
دار فليخرج على الفور وال يكفيه إخراج أهله مع املقام ولو خرج وترك أهله اللفظ الثالث لو قال ال أسكن هذه ال

مل حينث ولو انتهض لنقل األقمشة على العادة قال املراوزة ال حينث وقال العراقيون حينث وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 



  ال حينث إال باملقام يوما وليلة
 وإن فارق هو يف احلال فكذلك وإن أقام ساعة حنث والنظر يف ولو قال ال أساكن فالنا ففارقه صاحبه بر يف اليمني

األماكن فإن كانا يف خان ففيه ثالثة أوجه أحدها أنه يرب يف اليمني إذ انفرد ببيت وإن كان معه يف اخلان والثاين أنه 
كفاه اخلروج من  ال بد من اخلروج من اخلان تشبيها للخان بالدار ال بالسكة والثالث أنه إن حلف وهو معه يف بيت

  البيت وإن مل يكن يف البيت فال بد من اخلروج من اخلان 
أما البيتان من الدار فمكان واحد عند اإلطالق وفيه وجه آخر أهنما كاخلان مث على الصحيح لو انفرد حبجرة تنفرد 

ة وال يؤثر كون الطريق على مبرافقها لكن باهبا الفظ يف الدار ففيه وجهان ألجل الطريق أما احلجرة يف اخلان فمنفرد
اخلان ولو قال ساكن حجرة يف اخلان ال أساكن فالنا وهو يف حجرة أخرى فال حينث باإلقامة ألنه ليس مساكنا 

وقال القاضي جيب اخلروج من اخلان وهذا بعيد ولزمه طرده يف دور يف سكة وقد ارتكبه ويلزمه يف سكتينمن بلد 
ال أساكنه يف البلدة فوجهان ووجه املنع أن اللفظ ال ينىبء عنه ويلزمه منه تقدير وال قائل به نعم لو قال نويت أن 

ذلك يف خراسان أما احمللة فوجهان مرتبان على البلد وأوىل باإلندراج عند النية وإن كانا يف سكة منسدة األسفل 
ر حائل فالصحيح أنه حينث باملكث وجرت النية فالوجه القطع بأنه تتبع النية أما إذا كان يف دار فانتهض ببناء جدا

  وفيه وجه 

  النوع الثاين يف ألفاظ األكل والشرب وما يتعلق به

  وهو ثالثة ألفاظ 
األول إذا قال ال أشرب ماء هذه اإلداوة مل حينث إال بشرب اجلميع وكذلك لو قال ألشربن ماء هذه اإلداوة فال 

فوجهان أحدمها أنه يقتضي اجلميع وهو حمال فيحنث يف احلال  يرب إال بشرب اجلميع ولو قال ألشرين ماء هذا النهر
كما لو قال ألصعدن السماء والثاين أنه حيمل على التبعيض حيث ال حيتمل إذ قد يقال فالن شرب ماء دجلة أي 

  شرب منها 
لو قال  ولو قال ألقتلن فالنا وهو يدري أنه ميت يلزمه الكفارة يف احلال كما لو قال ألصعدن السماء وكذلك

ألشربن ماء هذه اإلداوة وال ماء فيها وفيه وجه أنه ال كفارة فإنه ذكر حماال يف ذاته خبالف الصعود وقتالمليت إذ 
إحياء امليت مقدور هللا تعاىل وهذا فاسد ألنا نوجب الكفارة بوجود املخالفة يف اليمني بدليل وجوبه يف الغموس ولو 

فارة قبل الغد وجهان ولو قال ألقتلن فالنا وهو يظنه حيا فإذا هو ميت ففي قال ألصعدن السماء غدا ففي لزوم الك
  الكفارة خالف بناء على أن الناسي باحللف هل يعذر 

اللفظ الثاين إذا قال ال آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ال حينث إال بأكلهما وكذلك لو قال ال آكل وال أكلم زيدا 
يف الطالق وليس خيلو عن إشكال ولكن قالوا الواو العاطفة جتعل  فال حينث إال مبجموعهما وقد ذكرناه

  اإلمسينكاإلسم الواحد املثىن فهو كما لو قال ال أكلمهما فإنه ال حينث إالبتكليمهما مجيعا 
اللفظ الثالث إذا حلف أن ال يأكل الرأس مل حينث برأس الطري والسمك على الظاهر وحينث برأس البقر واإلبل فإن 

كل ببعض األقطار ورأس الظباء ال حينث هبا ألهنا ال تؤكل يف سائر األقطار وإن كان يعتاد يف قطر حنث من ذلك يؤ
حلف بذلك القطر وهل حينث يف قطر آخر فيه وجهان مأخذه أنه يرعى أصاللعادة أو عادة احلالفني وكذا بيض 

ث ببيض األوز والبط والنعامة وال حينث السمك ال حينث به احلالف على أكل البيض ألنه ال يفارق السمك وحين
ببيض العصافري فإن بالنسبة إىل البيض كرأس الطري بالنسبة إىل الرءوس وجيري فيه وجه صاحب التقريب مبجرد 



اإلسم ولو حلف ال يأكل اللحم ال حينث بالشحم وحينث بالسمني وهل حينث باأللية فيه وجهان وسنام البعري 
ن وال حينث بتناول األمعاء والكرش والكبد والطحال والرئة ويف القلب وجهان فقيل كاأللية ال كالشحم والسم

يطرد ذلك يف األمعاء وهوبعيد ولو حلف على الزبد مل حينث بالسمن وال بالعكس وفيه وجه أن الزبد مسن وليس 
ملخيض لبنا ولو حلف السمن بزبد واللنب ليس بزبد وال مسن واملخيض هل هو لنب فيه وجهان إذ العرب قد تسمى ا

على السمن مل حينث باألدهان ولو حلف على الدهن ففي احلنث بالسمن تردد أما روغن بالفارسية فيتناوهلما مجيعا 
ولو حلف على اجلوز حنث باهلندي ولو حلف على التمر مل حينث باهلندي ولو حلف ال يأكل حلم البقر حنث ببقر 

نث بركوب محار الوحش ولو حلف أن ال يأكل ال حينث بالشرب أو ال الوحشي ولو حلف ال يركب احلمار فهل حي
  يشرب مل حينث باألكل 

ولو حلف ال يشرب سويقا فصار خاثرا حبيث يؤكل باملالعق فتحساه ففيه تردد ولو قال ال آكل السكر فوضع يف 
 حينث فإن حلف ال يذوق الفم حىت امناع مل حينث وفيه وجه ولو حلف ال يأكل العنب والرمان فشرب عصريمها مل

فأدرك طعمه وجمه ومل يبتلع ففيه وجهان وإن ازدرد حنث وإن مل يدرك الطعم لو حلف ال يأكل السمن فشرب 
الذائب منه مل حينث وإن جعله يف عصيدة ومل يبق له أثر مل حينث وإن كان ممتازا منه حنث وقال اإلصطخري ال 

  اخلبز مل حينث وهو بعيد فإنه العادة  حينث إذا كان مع غريه حىت قال لو أكل مع
ولو حلف ال يأكل اخلل فغمس فيه اخلبز حنث ولو جعله يف سكباج نص الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال حينث وقال 

  معظم األصحاب أراد إذا مل يظهرطعمه فإن ظهر طعمه حنث 
عصيدة والسمن وإذا مل يتميز يف ومنهم من جرى على ظاهر النص ألن اإلسم قد تبدل خالف السمن املميز عن ال

العصيدة فهو كاخلل يف السكباج ولو حلف ال يأكل الفاكهة حنث بالطرب واليابس والعنب والرمان خالفا أليب 
  حنيفة إذ قال ال حينث ويف احلنث بالقثاء تردد وكذا يف اللبوب كلب الفستق

مما يف كمك فإذا هو بيض فقد سئل القفال رمحه  فرع لو حلف ال يأكل البيض مث انتهى إىل رجل فقال واهللا آلكلن
اهللا عنه هذه املسألة وهو على الكرسي فلم حيضره اجلواب فقال املسعودي وهو تلميذه يتخذ منه الناطف ويأكل 

  فيكون قد أكل مما يف كمه ومل يأكل البيض فاستحسن منه ذلك 

  النوع الثالث يف ألفاظ العقود

  
راه فالن ال حينث مبا ملكه من وصية وهبة وإجارة أو رجع إليه بإقالة ورد عيب أو فإذا حلف ال يأكل طعاما اشت

قسمة نظرا إىل اللفظ وحينث بالسلم وفيما ملك بالصلح عن الدين تردد ولو قال ال أدخل دارا اشترى فالن بعضها 
اه زيد فاشترك زيد وعمرو فأخذه بالشفعة مل حينث وما ملكه بلفظ اإلشتراك والتولية فهو شراء ولو قال ما اشتر

فاملشهور من املذهب أنه ال حينث ألن الشراء غري مضاف إىل أحدمها على اخلصوص وقال أبو حنيفة رمحه اهللا حينث 
  ولو اشترى زيد وخلط مبا اشتراه غريه حنث إذا أكل من املختلط 

إال أن حيلف على ما ال يقدر عليه  اللفظ الثاين إذا قال ال أشتري وال أتزوج فوكل مل حينث كما لو وكل بالضرب
كقوله ال أبين بيتا وهو ليس ببناء أو قال األمري الأضرب فأمر اجلالد فقد خرج الربيع فيه قوال أنه حينث وظاهر 

  املذهب أنه ال حينث ويتبع اللفظ إذا مل تكن نية 
ته فال حينث فيه الوكيل وال املوكل أما إذا توكل يف هذه العقود فإن أضاف إىل املوكل مل حينث والنكاح جيب إضاف



ولو حلفا مجيعا فإن اطلق الوكيل الشراء من غري إضافة فاملشهور أنه حينث ألنه يناقض قوله ال أشتري وخرج 
القاضي وجها أنه ال حينث النصراف العقد إىل غريه ولو قال ال أزوج فوكل بالتزويج حنث ألن الويل أيضا 

ة زيد حنث مبكاملة امرأة قبل نكاحها وكيل زيد ولو قال ال أكلم عبدا اشتراه زيد كالوكيل ولو قال ال أكلم زوج
فاشترى وكيله مل حينث مبكاملته ولو قال ال أكلم امرأة تزوجها زيد فقبل وكيله فالقياس أنه ال حينث كما يف الشراء 

  زوج بالتوكيل حنث يف ميني التزوج وقال الصيدالين إنه حينث وهو تشوف إىل مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا يف أن من ت
اللفظ الثالث لو قال ال أبيع اخلمر فباعه مل حينث ألن ذلك صورة البيع وبيع اخلمر حمال فهو كصعود السماء وقال 

املزين رمحه اهللا حينث وحيمل هذا على صورة البيع خبالف ما لو أطلق وقال ال أبيع فإنه ال حينث بالفاسد واملذهب أنه 
كذلك إذا قال الزوج ال أبيع مال زوجيت بغري إذهنا مث باع بغري إذهنا مل حينث ألنه ليس ببيع وإمنا حلف على ال حينثو

  حمال 
اللفظ الرابع إذا حلف ال يهب منه فتصدق عليه حنث وحينث بالرقىب والعمرى وال حينث بالوقف إن قلنا ال ميلك 

حينث بتقدمي الطعام إليه بالضيافة وال حينث باهلبة من غري قبوله املوقوف عليه وإن قلنا ميلك حنث وفيه احتمال وال 
وهل حينث قبل اإلقباض فيه وجهان وقال ابن سريج حينث من غري قبوله إذ يقول وهبت فلم يقبل ويلزمه طرد 

وجه أنه  ذلك يف مجيع العقود وإن قال ال أتصدق عليه مل حينث باهلبة منه إذ حلت اهلبة لرسول اهللا دو الصدقة وفيه
  حينث ولو حلف أنه ال مال له حنث مبال ال جتب فيه الزكاة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

وحينث بالدين اجملل واملعجل كان على موسر أو معسر واآلبق مال وكذااملدبر ويف أم الولد وجهان ويف املكاتب 
مبال يف اليمني حىت لو ملك منفعة دار  وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يكون ماال الستقالله بنفسه واملنافع ليس

  باإلجارة مل حينث ألنه يراد به األعيان 

  النوع الرابع يف اإلضافات وفيها ألفاظ

  
األول إذا قال ال أدخل دار فالن فدخل ما ميلكه وال يسكنه حنث ولو دخل ما يسكنه عارية مل حينث فمطلق 

ا يسكنه عارية وهل حينث مبسكنه املغصوب فيه وجهان اإلضافة للملك ولو قال ال أسكن مسكن فالن حنث مب
وهل حينث مبا ميلكه وال يسكنه ثالثة أوجه ويف الثالث أنه حينث إن سكنه مرة ولو ساعة ولو قال ال أدخل دار زيد 
ة هذه فباعها مث دخل حنث يف األظهر تغليبا لإلشارة وفيه وجه وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أنه ال حينث لإلضاف
املقرونة باإلشارة ومل توجد إال إحدامها ولو قال ال أدخل من هذا الباب فحول الباب إىل منفذ آخر فبأيهما حينث 

فيه ثالثة أوجه أحدمها أنه حينث بدخول هذا املنفذ وإن مل يكن عليه باب والثاين أنه حينث بدخول املنفذ الذي عليه 
  بد من اجتماعها  الباب والثالث أنه ال حينث بواحد منهما فال

جه حينث به وبأي باب كان  فلو قال ال أدخل باب هذه الدار ومل يشر إىل باب ومنفذ ففتح للدار باب جديد فعلىو
وعلى وجه ينزل على املوجود وقت اليمني ولو قال ال أركب دابة ذلك العبد ال حينث مبا هو منسوب إليه إذا مل 

قال ال أركب سرج هذه الدابة وال أبيع جلها حنث باملنسوب إليها إال أن ميلكه إذا قلنا إنه ميلك بالتمليك ولو 
امللك للدابة غري متوقع فيحمل على النسبة ولو قال ال ألبس ما من به فالن علي حنث مبا وهبه يف املاضي ال مبا 

مبا سيهبه مث سبيله أن  يهب يف املستقبل ألن اللفظ للماضي ولو قال مبا مين به فالن مل حينث مبا وهب من قبل وحينث
يبدل بثوب آخر يبيعه ولو باعه ثوبا مبحاباة مل حينث به ألنه ما من بالثوب بل من بالثمن ولو قال ال ألبس ثوبا 



فارتدى به أو اتزر حنث وكذلك لو ارتدى بسراويل واتزر بقميص لتحقق اسم اللبس والثوب ولو طواه ووضعه 
بس ولو فرش ورقد عليه مل حينث ولو تدثر به ففيه تردد ولو قال ال ألبس على رأسه مل حينث ألنه محل وليس بل

قيمصا فارتدى به ففيه وجهان ألن ذكر القميص يشعر بلبسه كما يلبس القميص ولو فتق واتزر به جيب القطع بأنه 
اخلالف وإن  ال حينث ألنه يف احلال غري قميص ولو قال ال ألبس هذا القميص فوجهان وأوىل بأن حينث حىت جيري

فتقه وارتدى به تغليبا لإلشارة على وجه ولو قال ال ألبس هذا الثوب وهو قميص عند ذكره ففتقه وارتدى به 
فوجهان وأوىل باحلنث ولو قال ال أكلم هذا وأشار إىل عبد وعتق وكلمه حنث وإن قال ال أكلم هذا العبد ففي 

و قال ال آكل حلم هذا وكانت سخلة فكربت وأكل حنث كالمه بعد العتق وجهان الختالف اإلشارة واإلسم ول
ولو قال ال آكل حلم هذه السخلة فكربت فوجهان وكذلك الرطبإذا جف واحلنطة إذا تغريت ومن األصحاب من 

قال ال حينث يف احلنطة أو ما تغريت بالصنعة خبالف السخلة والرطب فإن تغريه باخللقة ولو أشار إىل سخلة وقال ال 
ذه البقرة حنث بأكلها تغليبا لإلشارة ويف مثله يف البيع خالف ألن يف العقود تعبدات توجب مالحظة آكل حلم ه

النظم يف العبارة ولو قال ال ألبس مما غزلته فالنة حيمل على ما غزلته يف املاضي ولو قال من غزهلا عم املاضي 
كان السدي من غزهلا واللحمة من غزل غريها  واملستقبل ولو خيط ثوبه بغزهلا مل حينث إذ اخليط غري ملبوس ولو

فاملشهور أنه ال حينث ألن اسم الثوب ال يتناول بعض الغزل واسم اللبس يتناول الثوب قال اإلمام وهذا يقتضي أن 
يقال لو حلف ال يلبس من غزل نسوته فنسج ثوبا واحدا من غزهلن ال حينث وهو بعيد وإمنا يتجه هذا إذا قال ال 

من غزل فالنة فإن البعض ليس بثوب أما إذا قال ال ألبس من غزل فالنة فهذا فيه غزهلا فال يبعد أن ألبس ثوبا 
حينث ولو حلف ال خترج امرأته بغري إذنه مث أذن هلا حبيث مل تسمع ففي احلنث إذا خرجت وجهان مأخذمها التردد 

يقال أراد باإلذن الرضا وقد رضي ونطق به  يف حد اإلذن إذ حيتمل أن يقال شرطه استماع املأذون فيه وحيتمل أن
واملشكل أن الشافعي رضي اهللا عنه قد نص أهنا لو خرجت مرة بإذنه احنل اليمني ولو خرجت بعد ذلك بغري إذن مل 
حينث خبالف ما إذا قال إن خرجت بغري خف فأنت طالق فخرجت خبف مث خرجت بغري خف حينث ومن أصحابنا 

اليمني باخلروج باإلذن أيضا وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا وهو منقاس ولكنه خالف  من خرج وجها أنه ال تنحل
النص والفرق أن مقصود الزوج يف مثله إلزامها التحذر وإذا أذن يف اخلروج مرة فقد رفع ذلك التحذر بنفسه 

  فخروجها بعد ذلك ال يتناوله اليمني 

  النوع اخلامس يف احللف على الكالم

  
 ال أكلمك تنح عين حنث بقوله تنح عين وكذلك بكل ما يذكره بعد اليمني من زجر وإبعاد وشتم فلو قال واهللا

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال حينث 
ولو كاتبه مل حينث فلو رمز بإشارة مفهمة فاجلديد أنه ال حينث وكذلك إن خرس وأشار إليه ألن إشارته ليست 

لضرورة املعاملة ولو حلف على مهاجرته ففي مكاتبته تردد من حيث إهنا  بكالم يف اللغة وإمنا أعطي حكم الكالم
ضد املهاجرة ولكن املهاجرة احملرمة ال ترتفع هبا ولو قال ال أتكلم فقرأ القرآن وسبح وهلل مل حينث وقال أبو حنيفة 

حتمالولو قال ألنثني على رمحه اهللا حينث كما لو ردد شعرا مع نفسه فإنه حينث عندنا أيضا وما ذكره ال خيلو عن ا
  اهللا أحسن الثناء فالرب أن يقول ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

ولو قال ألمحدن اهللا مبجامع احلمد فليقل ما علمه جربيل عليه السالم آدم عليه السالم احلمد هللا محدا يوايف نعمه 



  ويكاىفء مزيده 
لصالة وإن أفسدها بعد ذلك ومنهم من قال ما مل يفرغ من صالة صحيحة ولو قال واهللا ال أصلي حنث كما حيرم با

ال حينث لكن هل يتبني استناد احلنث إىل أول الصالة فيه وجهان وكذا اخلالف يف الصوم وملن حلف ال حيج حنث 
  باحلج الفاسد ألنه منعقد خبالف البيع الفاسد 

  النوع السادس وهو تقدمي الرب وتأخريه وفيه ألفاظ

  
ألول إذا قال آلكلن هذا الطعام غدا فإن أكل الطعام قبل الغد حنث ألنه فوت الرب باختياره وكذلك إذا أكل ا

البعض ألن الرب حيصل بأكل مجيعه لكن الكفارة تلزمه يف الوقت أو غدا فيه خالف ولو تلف الطعام قبل جميء الغد 
يف احلنث وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ولو أتلفه يف أثناء  بغري اختياره ففي احلنث خالف يلتفت على اإلكراه والنسيان

الغد أو مات احلالف وقد بقي من الغد بقية ففيه وجهان يلتفتان على أن من مات يف أثناء وقت الصالة هل يعصي 
بترك املبادرة والصحيح أنه ال يعصي ألن الوقت فسحة التأخري والصحيح أنه حينث ألنه فوت الرب مع إمكانه 

  لك لو فات مهما قلناإن احلنث حيصل بغري اختياره وكذ
اللفظ الثاين لو قال ألقضني حقك غدا فمات املستحق فالوفاء ممكن بالتسليم إىل الورثة وإن مات احلالف سواء 

مات قبل الغد أو بعده فهو كفوات الطعام فإن قلنا حينث ففي موته قبل الغد نظر ألن وقت احلنث إمنا يدخل وهو 
كن ال يبعد أن حينث وهو ميت مهما سبق اليمني اليت هي السبب يف حال احلياة كما لو حفر بئرا فتردى ميت ول

  فيها بعد موته إنسان إذ يلزمه الكفارة والضمان يف ماله 
اللفظ الثالث لو قال ألقضني حلقك عند رأس اهلالل فلو قضى قبله فقد فوت الرب فيحنث ولو قضى بعده فكذلك 

ترصد وحيضر املال ليسلم عند اإلستهالل ال قبله وال بعده وهذا يكاد يكون حماال إذ ال يقدر عليه فإما فينبغي أن ي
أن يتساحمفيه ويقنع باملمكن أو يقال التزم حماال فيحنث بكل حال وال ذاهب إليه ولكن قال بعض األصحاب له 

  الل وهو بعيد فسحة يف تلك الليلة واليوم األول فإن هذا يف العادة يسمى أول اهل
اللفظ الرابع لو قال ألقضني حقك إىل حني فهذا ينبسط على العمر وال يتقدر وقته ولو قال إذا مضى حني فأنت 
طالق نص الشافعي رضي اهللا عنه أهنا تطلق بعد حلظة وهذا يف جانب الطالق ممكن وغاية تعليله أن اإلسم ينطلق 

  ينا أما إذا قال ألقضني حقك إىل حني فهذا وعد فال يتعلق بأول اسم على حلظة وهو تعليق فيتعلق بأول ما يسمى ح

  النوع السابع يف اخلصومات

  وفيه ثالثة ألفاظ 
األول إذا قال ال أرى منكرا إال رفعته إىل القاضي فليس عليه البدار إذا رآه بل مجيع عمره فسحة وإمنا حينث إذا 

يتمكن حىت مات أحدمها فهذا فوات الرب كرها فيخرج على  مات هو أو القاضي بعد التمكن من الرفع ولو مل
اخلالف ولو بادر إىل الرفع فمات القاضي قبل اإلنتهاء إىل جملسه منهم من قطع بأنه ال حينث ومنهم من خرج على 
اخلالف ولو عزل القاضي الذي عينه ومل يرفعه إليه بعد العزل قال الشافعي رضي اهللا عنه خشيت أن حينث فأطلق 

األصحاب قولني وإذا قال رفعته إىل القاضي فهل يتعني املنصوب يف احلال أم يرب بالرفع إىل كل من ينصب بعده ففيه 
وجهان لتردد األلف والالم بني التعريف واجلنس ولو رأى منكرا بني يدي القاضي مع القاضي فال معىن للرفع ولو 



الرب كما لو رأى معه والثاين أنه يرب بصورة الرفع وإن مل  اطلع عليه بعد اطالع القاضي فوجهان أحدمها أنه فات
يكن فيه إعالموعلى الوجه األول خيرج ما لو صب ماء اإلداوة بعد أن حلف على شربة أو أبرىء عن الدين بعد أن 

  حلف على قضائه فإن قلنا اإلبراء يفتقر إىل قبول فقبل حينث بالفوات قطعا الختياره 
ال يفارق غرميه حىت يستويف احلق فإن أبرأه أو أخذ منه عوضا حنث ألنه مل يستوف عني حقه  اللفظ الثاين إذا حلف

إال إذا نوى ولو فارقه الغرمي فلم يتعلق به ومل يتبعه ال حينث ألنه مل يفارق وإمنا املفارق غرميه وهو حالف على فعل 
ارقة قد حصلت حبركة الغرمي وال ينسب إىل نفسه ولو كانا يتماشيان فوقف ومشى الغرمي ال حينث أيضا ألن املف

سكونه وقال القاضي ينسب إىل سكونه فإنه احلادث اآلن خبالف الصورة األوىل فإن احلادث هو أصل املشي وهو 
  من الغرمي أما إذا قال ال يفترق فإن فارقه الغرمي حنث ألنه أضاف إىل اجلانبني وفيه وجه أنه ال حينث 

ضربنك مائة خشبة حصل الرب بالضرب بشمراخ عليه مائة من القضبان وهذا بعيد على اللفظ الثالث إذا قال أل
يف قصة أيوب } وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث { خالف موجب اللفظ ولكنه يثبت تعبدا قال اهللا تعاىل 

  عليه السالم
أثر وال بأس أن يكون وراء مث ال بد أن يتثاقل على املضروب حبيث تنكبس مجيع القضبان حىت يكون لكل واحد 

حائل إذا كان ال مينع التأثري أصال وفيه وجه أنه ال بد من مالقاة مجيع بدنه وال يكفي انكباس البعض على البعض مث 
لو شككنا يف حصول التثقيل أو املماسة إن شرطناها قال الشافعي رضي اهللا عنه حصل الرب ونص أنه لو قال ال 

يد مث دخل ومات زيد ومل يعرف أنه شاء أم ال حنث فقيل قوالن بالنقل والتخريج ألجل أدخل الدار إال أن يشاء ز
اإلشكال وقيل الفرق أن األصل عدم املشيئة وال سبب يظن به وجودها والضرب هاهنا سبب ظاهر يف اقتضاء 

ويضرب دفعة  اإلنكباس ولو قال مائة سوط بدل اخلشبة مل تكفه الشماريخ بل عليه أن يأخذ مائة سوط وجيمع
واحدة ومنهم من قال تكفيه الشماريخ أيضا كما يف لفظ اخلشبة أما إذا قال ألضربن مائة ضربة فال يكفي الضرب 
مرة واحدة بالشماريخ وقال العراقيون يكفي الضربات بالسياط معا ولنقتصر من صور األلفاظ ومعانيها على هذا 

  هاهنا ويف الطالق ما ميهد طريق املعرفة  القدر فإنه فن ال يتصور أن حيصر وفيما ذكرناه

  خامتة

  
كل فعل حيصل به احلنث فإذا حصل ذلك الفعل مع إكراه أو نسيان أو جهل ففيه نظر ال بد من بيانه فلو قال واهللا 
ال أدخل الدار فأذن حىت محل وأدخل حنث ألنه كالراكب والراكب داخل ولو محل قهرا وأدخل مل حينث وفيه وجه 

ذن وبني الدرجتني أن حيمل وهو قادر على اإلمتناع فال ميتنع فقد أحلقه األكثرون باإلذن ومنهم من أحلقه أنه كاإل
بالقهر أما إذا أكره على الدخول أو نسي اليمني فقوالن أحدمها أنه حينث لوجود الصورة وألنه حينث بطلوع 

حينث ألنه اآلن علق على الفعل وهذا ليس  الشمس إذا حلف عليه فليس يشترط الفعل يف احلنث والثاين أنه ال
  بفعل شرعا

واختار القفال رمحه اهللا أن الطالق يقع واحلنث ال حيصل فإنه أشبه بالعبادات اليت ينسب فيها إىل اإلحرام وتركه 
  فيؤثر فيه النسيان واإلكراه مث قيل الناسي أوىل بأن حينث وقيل أوىل بأن ال حينث وقد ذكرناه يف الطالق 

ما اجلهل فهو أن يقول ال أسلم على زيد فسلم يف ظلمة وال يدري أنه زيد فقوالن مرتبان وأوىل باحلنث ألن وأ
اجلاهل يفطر والناسي ال يفطر أعين من غلط فظن غروبالشمس وكل ما يفوت الرب به من انصباب ماء اإلداوة 



ا فعلت أو ال أملك شيئا وكان قد فعل وموت من يتعلق الرب به وهالكه فيخرج على القولني وكذلك إذا قال م
  وملك لكن نسي خرج على القولني 

فرع لو قال ال أسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم ولكنه مل يعلم فقوالن مرتبان على ما إذا رآه يف ظلمة فسلم 
  عليه وهاهنا أوىل بأن ال حينث ألنه مل يعينه بالسالم 

وم هو فيهم ومل يعلم فقوالن مرتبان وأوىل باحلنث بأن اللفظ أقبل ولو قال ال أدخل على فالن فدخل على ق
  للخصوص من الفعل 

وأما إذا سلم على القوم واستثناه باللفظ أو بالنية مل حينث ولو مل يستثن وهو عامل به قال العراقيون فيه قوالن وال 
بالتنصيص أما إذا قال ال أدخل عليه مث مأخذ له إال أنه مل يسلم عليه خاصة فيحمل مطلق لفظه على التسليم عليه 

دخل على قوم وهو فيهم واستثىن بالنية فوجهان أحدمها أنه ال حينث كالسالم والثاين أنه حينث ألن العموم يقبل 
اخلصوص وأما الفعل فال يقبل وإن كان هو وحده يف البيت ولكن دخل لشغل آخر فهو أيضا على الوجهني ولو 

فظاهر النص أنه ال حينث ألنه ال يكون داخال عليه إذا مل يعلمه ومل يقصده وخرج الربيع أن دخل ومل يعلم أنه فيه 
  هذا كالناسي وصحح معظم األصحاب خترجيه واهللا أعلم

  كتاب النذور
  فصار هذا أصال يف لزوم الوفاء والنظر يف أركان النذور وأحكامه } يوفون بالنذر { قال اهللا تعاىل 

  ركانالنظر األول يف األ

  وهي امللتزم وصيغة اإللتزام وامللتزم 
أما امللتزم فهو كل مكلف له أهلية العبادة فال يصح النذر من كافر ألنه ال يصح منه التقرب نعم قال عمر رضي 

اهللا عنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت نذرت اعتكاف ليلة يف اجلاهلية فقال عليه السالم أوف بنذرك فمن 
التصحيح وحيتمل أن حيمل على اإلستحباب حىت ال يكون إسالمه سببا يف ترك خري كان قد عزم عليه يف  هذا حيتمل

  الكفر وأما الصيغة فهي ثالثة
  األوىل أن يقول إن شفى اهللا مريضي فلله علي كذا فيلزمه وكذلك إذا علق بنعمة أو زوال بلية 

  جاج وقد ذكرناه الثانية أن يعلق مبا يريد عدمه وهو ميني الغضب والل
الثالثة أن يلتزم ابتداء من غري تعليق فيقول هللا علي صوم أو صالة ففيه قوالن مشهوران أحدمها أنه جيب تنفيذ النذر 

  والثاين ال ألن ذلك كالعوض عن النعمة وهذا ابتداء تربع فال يصري واجبا بإجيابه له 
ثناء عقيب العقود واألميان والنذور كلها تدفعها وأما إذا قال إذا قال هللا علي كذا إن شاء اهللا مل يلزمه شيء واإلست

هللا علي كذا إن شاء زيد مل يلزمه شيء وإن شاء زيد ألنه مل يلتزمه هللا تعاىل وليس هذا كما لو قال إن قدم زيد فلله 
  اضيعلي كذا ألن ذلك ميني الغضب أو هو تربر ومل يعلق فيه لزوم العبادة مبشيئة زيد هكذا قاله الق

  وأما امللتزم فكل عبادة مقصودة وهلا مراتب 
الرتبة األوىل أصول العبادات تلزم بالنذر كالصالة والصوم واحلج والصدقة ويلتحق هبا فنان أحدمها صفات هذه 

العبادات كما لو نذر احلج ماشيا أو طول القراءة والقيام يف الصالة فإن أفرد الصفة بأن التزم املشي يف حجة 
  وطول القراءة يف رواتب الفرائض ففي اللزوم وجهان ألن هذه صفات فيبعد أن تستقل باللزوم اإلسالم

والثاين فرض الكفايات فلو نذر اجلهاد يف جهة قال صاحب التلخيص يلزمه يف تلك اجلهة وكذلك لو نذر جتهيز 



ز واألمر باملعروف ففيه تردد والظاهر املوتى وكذا كل ما حيتاج فيه إىل مال أما ماال حيتاج إليه كالصالة على اجلنائ
  لزومه 

الرتبة الثانية القربات اليت حث الشرع عليها كعيادة املريض وزيارة القادم وإفشاء السالم ذهب املتقدمون من 
األصحاب إىل أنه ال تلتزم بالنذر فإهنا ليست عبادة ولو لزم لوجب قصد التقرب هبا إىل اهللا تعاىل ولصارت عبادة 

ملتأخرون إىل أهنا تلزم كتجهيز املوتى واجلهاد فإهنا مل تشرع عبادة مقصودة فال ميكن الضبط إال بالقربة اليت وذهب ا
يرجتي ثواهبا واستثىن القاضي عن هذا ما خيالف الرخصة كقوله ال أفطر يف السفر فإن هذا تغيري للشرع إذ اللزوم 

  بالنذر ال يزيد على إلزام الشرع وهو يسقط بالسفر 
واختلفوا فيما لو التزم بالنذر الوتر والنوافل الرواتب ألنه كالتغيري لرخصة الشرع فيتركه وقال الشيخ أبو حممد 

رمحه اهللا ينبغي أن ال جيب بالنذر إال ما له أصل واجب يف الشرع مقصود فقال ال جيب بالنذر جتديد الوضوء ألنه مل 
عرفة مكث واجب وقال اإلمام جيب عندي جتديد الوضوء جيب مقصودا واإلعتكاف جيب ألنه مكث والوقوف ب

  بالنذر 

  الرتبة الثالثة

  
املباحات كاألكل والدخول والنوم فإنه وإن كانت يثاب على أكله إذا قصد التقوى على العبادة وعلى نومة إذا 

ة ورد السالم قصد طرد النعاس عند التهجد فهذا مبجرد القصد وهذه األفعال غري مقصودة شرعا خبالف العياد
وغريه لكن قال القاضي إذا قال هللا علي أن أدخل أو آكل ومل يلتزم فيلزمه مبجرد اللفظ كفارة ميني ولو قال هللا 

علي أن أشرب اخلمر أو حمظورا آخر قال يف لزوم الكفارة وجهان وهذا ليس يظهر له وجه يعتد به إال ما روي عن 
  ن نذر ومسى فعليه ما مسى ومن نذر ومل يسم فعليه كفارة مينيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال م

وهذا ميكن أن يكون املراد به يف ميني الغلق فال يترك القياس مبثله نعم لو نوى اليمني بقوله هللا علي أال أدخل الدار 
  فيلزمه الكفارة باحلنث 

يد ال تتعني وميل الشيخ أيب علي إىل أن فرع إذا نذر اجلهاد يف جهة قال صاحب التلخيص تتعني اجلهة وقال أبو ز
  تتعني اجلهة أو جهة تساويها يف املؤنة واملسافة كما يف مواقيت احلج 

  النظر الثاين يف أحكام النذر

  
  وموجب النظر مقتضى اللفظ وامللتزم بالنذر أنواع من القرب 

  النوع األول الصوم وفيه ألفاظ 
وهو األقل وهل يلزمه تبيت النية فيه قوالن يعرب عنهما بأن مطلق النذر األول إذا قال هللا علي صوم فيلزمه يوم 

ينزل على أقل واجب الشرع أو على أقل اجلائز والصحيح أنه ينزل على أقل اجلائز فال يشترط التبيت فإن اتباع 
فيه ركعة األصل أوىل من التنزيل على واجب الشرع وكذلك إذا قال هللا علي صالة تلزمه ركعتان على قول ويك

على قول وال خالف أنه لو قال هللا علي صدقة مل يتصدق خبمسة دراهم ألن يف اخللطة قد جيوز إخراج ما دوهنا وال 
خالف أنه ال ختتص جبنس مال الزكاة ويف اإلعتكاف هل يكفي الدخول مع النية من غري مكث فيه تردد وإن كان 



  املكث ال يشترط يف كونه عبادة
رط التبيت فلو قال علي صوم يوم ونوى هنارا فإن قلنا إنه صائم من ذلك الوقت فال جيزىء وإن مث إن ثلنا ال يشت

  قلنا إنه صائم مجيع النهار أجزأه 
  اللفظ الثاين إذا عني يوما ففيه وجهان 

  أحدمها أنه ال يتعني اليوم وتعني الزمان كتعني املكان واملسجد للصالة 
  ه وإن أخر عنه كان قضاء والثاين أنه يتعني فال جيزئه قبل

وال خالف يف أنه ال تثبت خواص رمضان لذلك اليوم املعني بل جيوز فيه صومآخر مبعىن أنه ينعقد ولو نذر شهرا مل 
  يلزمه التتابع إال أن يلتزمه ولو عني الشهر فقال علي صوم رجب متتابعا ففي وجوب التتابع يف قضائه وجهان 

  أحدمها أنه جيب ألنه التزم 
  الثاين ال كقضاء رمضان فإن ذكر التتابع مع تعيني الشهر لغو فإن التتابع يقع ضرورة يف الشهر املعني و

ولو شرط التفرق يف الصوم مل يلزمه على األصح ألنه ليس وصفا مقصودا ومل يعني للصوم وقتا حىت خيرج على 
ن يصوم مجيعها وينحط عنه صوم رمضان اخلالف املشهور يف تعيني الوقت ولو قال علي صوم هذه السنة يكفيه أ

وأيام العيد والتشريق وهل يلزمها قضاء أيام احليض وأما ما أفطر باملرض ففيه خالف ومن مل يوجب فكأنه قال 
النذر جيري جمرى الشرع والشرع ال يوجب عليه صوم هذه األيام أما ما أفطر يف السفر فالظاهر أنه يقضي إذ يظهر 

كن السفر اقتضى التخيري بينهوبني عدة من أيام أخر أما إذا قال هللا علي صوم سنة فيلزمه فيه أن الشرع أوجب ل
اثنا عشر شهرا باألهلة ولو ابتدأ من احملرم إىل احملرم ال يكفيه بل يلزمه قضاء أيام رمضان والعيدين وفيه وجه أنه 

  يكفيه وهو بعيد 
ه فالن فقدم ليال مل يلزمه شيء ألنه قرن اليوم يف نذره بالقدوم اللفظ الثالث إذا قال هللا علي أن أصوم يوم يقدم في

ومل يوجد ولو قدم يف أثناء النهار فنقدم على هذا أصال وهو أن من أصبح صائما تطوعا فنذر إمتام ذلك اليوم لزمه 
إن النذر  ولو أصبح ممسكا فالتطوع ممكن بإنشاء النية فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على األصح وإن قلنا

املطلق ينزل على واجب الشرع ألن هذا مقيد وهلذا قطعوا بأنه لو قال هللا علي ركعة واحدة لزمته والعجب أهنم 
قالوا لو قال هللا علي أن أصلي قاعدا وهو قادر على القيام يلزمه القيام على أحد القولني وأخذوا يفرقون بني ركعة 

  وبني القيام غري ممكن
  عض اليوم فوجهان أما إذا نذر صوم ب

  أحدمها أنه يلغو ألنه التزم حماال 
والثاين أنه يصح ويلزمه أن يضم إليه بقية اليوم ليصح البعض مع البقية وعلى هذا خيرج ما لو نذر ركوعا أو 

  سجودا أنه يلغو أو تلزمه صالة 
  بب كالتالوة ومل يذهب أحد إىل أن السجدة وحدها تلزم بالنذر فإهنا ليست عبادة إال مقرونة بس

رجعنا إىل مسألتنا قطع األصحاب بأنه ال خيرج عن النذر بصوم ذلك اليوم وإن أصبح ممسكا وكان قبل الزوال 
  وهذا ميل إىل أنه لو نذر صوم يوم مل يكفه إنشاء النية هنارا وإن كفاه إذا مل يذكر اليوم وذكر جمرد الصوم 

 أصلهما منهم من قال أصله أمنن نذر صوم بعض يوم هل يلزمه مث هل يلزمه صوم يوم آخر فيه قوالن اختلفوا يف
يوم كامل ومنهم من قال ال بل أصله أن قوله يوم يقدم فالن حممول على يوم القدوم من أوله أو من وقت قدومه 
يوم فإن قلنا إنه من أوله لزمه صوم يوم وإن قلنا إنه من وقت القدوم فهو حمال ال يلزمه شيء إذ نذر صوم بعض ال



الغ على الصحيح إذ قطعوا بأنه لو نذر حج هذه السنة ومل يبق من والوقت إال يوم وهو على مائة فرسخ بطل 
النذر ويتبني أثر هذا البناء يف العتق فإذا قال عبدي حر يوم يقدم فالن فباعه ضحوة مث قدم ذلك اليوم فإن قلنا 

  على القدوم  باإلستناد تبني بطالن البيع وإال فالبيع نافذ لتقدمه

  التفريع

إن قلنا يلزمه مث يظهر بالعالمة أنه يقدم غدا فنوى ليال فقال القفال اليصح التردد وقال غريه يصح للعالمة 
وللتشوف إىل الوفاء بامللتزم وترددوا يف أنه هل يلزمه اإلمساك يف ذلك اليوم إذا أصبح ممسكا فإن قلنا جيب القضاء 

  فعليه اإلمساك وإال فال 
  و كان صائما ذلك اليوم عن نذر آخر فاألوىل أن يقضي ذلك النذر ألنه تطرق إليه نوع من اإلشتراك ول

اللفظ الرابع إذا قال هللا علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فالن أبدا فقدم يوم اإلثنني لزمه صوم األثانني أبدا 
ك من نذر صوم األثانني أبدا لزمه مث لو وافق يوم تفريفعا على األصح يف أن الوقت يتعني بالتعيني يف الصوم وكذل

حيض أو مرض ففي القضاء اخلالف الذي ذكرناه يف السنة هذا إذا كان ال يغلب وقوع األثانني يف احليض فإن 
كانت حتيض عشرا عشرا فال بد وأن يتناول اثنني فاملذهب أنه ال جيب القضاء ألن نذر أيام احليض الغ وقد تناول 

م احليض ومنهم من طرد اخلالف ألن احليض يطول ويقصر ولو صادف يوم عيد فإسقاط القضاء أظهر ألنه بنذره أيا
كاملتعني ومنهم من قال اهلالل خيتلف ويتصور فيه التقدم والتأخري فيجب القضاء فإن يوم حيضها يف علم اهللا تعاىل 

قطعا إذ ال بد من وقوع أربع أثانني فيه أما اخلامس أيضا متعني أما األثانني الواقعة يف دور رمضان فال جيب القضاء 
فيخرج على اخلالف ولو كان قد لزمه من قبل صوم شهرين متتابعني لكفارة مث نذر األثانني مل يلزمه قضاء ما فات 
يف الصوم املتتابع كرمضان وفيه وجه أنه يقضي كما لو لزمه صوم الشهرين بعد النذر فإنه يقضي ألنه أدخل سبب 

  فارة على نفسهالك
اللفظ اخلامس إذا نذر صوم الدهر لزمه وقوله صلى اهللا عليه وسلم من صام الدهر فال صام أراد به أن ال يفطر أيام 

العيدين مث له الترخيص بعذر السفر واملرض وال قضاء إذ ال ميكن القضاء ألن الده مستغرق ولو أفطر عمدا لزمه 
املد فإن نوى القضاء يف يوم انعقد قضاؤه ولكن فاته يف ذلك اليوم األداء القضاء وتعذر الستغراق الدهل فعليه 

فعليه املد لذلك اليوم أما إذ عني نذر يوم العيد لغا نذره عندنا خالفا أليب حنيفةرمحه اهللا وهو عندنا كنذر يوم 
ق إن قلنا إنه يقبل احليض ويف نذر يوم الشك ونذر الصالة يف األوقات املكروهة خالف وكذلك يف أيام التشري

  صوم املتمتع 

  النوع الثاين احلج

  
ومن نذر احلج لزمه فإن نذر ماشيا ففي لزوم املشي قوالن بناء على أن األفضل هو الركوب أو املشي فإن قلنا 

  املشي أفضل لزمه ألنه صار وصفا للعبادة مث النظر يف ثالثه أمور 
  هله قبل اإلحرام ففي لزومه وجهان األول يف وقت املشي فلو نذر املشي من دويرة أ

  أحدمها ال ألن املشي قبل اإلحرام ليس بعبادة 
  والثاين نعم ألن احلج ماشيا كذلك يكون 



  فإن قلنا يلزم فلو أطلق وقال أحج ماشيا أو أمشي حاجا ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه حيمل اللفظ على العادة فيلزم املشي من دويرة أهله 

  لى احلقيقة واحلج من وقت اإلحرام والثاين حيمل ع
  والثالث أنه إن قال أحج ماشيا فمن وقت اإلحرام وإن قال أمشي حاجا معناهقاصدا للحج فمن دويرة أهله 

  وأما يف آخر احلج فله الركوب بعد التحللني وهل له ذلك بينهما فيه وجهان 
زمه لقاء البيت ويف لزوم املشي وجهان من حيث إن النظر الثاين لو فاته احلج بعد الشروع أو فسد عليه باجلماع ل

  هذا غري واقع عن املنذور ولكنه من لوازمه 
النظر الثالث لو ترك املشي بعذر وقع احلج عن نذره وإن ترك بغري عذر فقوالن أحدمها ال ألنه ما أتى باملوصوف 

ك املشي فيه ثالثة أوجه أحدها ال ألنه ليس والثاين وهو األظهر أنه يقع ألنه أتى باألصل لكن هل يلزمه الفدية بتر
املشي من األبعاض يف احلج والثاين نعم إذ ال معىن للبعض إال واجب ال جيوز تركه والثالث أنه جتب إن تركه عمدا 

  وإن تركه بعذر مل جتب 

  فروع

  
حيث ركب  أحدها لو ركب يف بعض الطريق ومشى يف بعض قال الشافعي رضي اهللا عنه إذا عاد للقضاء مشى

وركب حيث مشى وهذا تفريع على لزوم القضاء فكأنه وقع احلج األول عنه وبقي املشي الواجب فلم ميكن 
  قضاؤه مفردا فقضى باحلج له وكفاه بعض املشي لذلك ومنهم من قال وجب املشي يف مجيعه ألن األول مل يقع عنه

يف الصوم فلو امتنع بعذر ففي القضاء خالف كما يف  الثاين لو قال هللا علي أن أحج عامي هذا تعني الوقت له كما
الصوم ويف اإلحصار خالف مرتب وأوىل أن ال جيب القضاء ونص الشافعي رضي اهللا عنه يف اإلحصار أنه ال جيب 

  القضاء واآلخر ختريج ابن سريج 
  شي الثالث لو قال هللا علي أن أحج راكبا وقلنا إن الركوب أفضل فالقول فيه كالقول يف امل

  النوع الثالث إتيان املساجد

  
إذا نذر إتيان مسجد سوى املسجد احلرام واملدينة وبيت املقدس مل يلزمه شيء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال تشد الرحال إال إىل ثالث مسجد احلرام ومسجدي هذا ومسجد إيلياء أي املسجد األقصى وهذا ال يوجب 
إىل غريه على الصحيح بل بني أن القربة هذا فقط أما إذا نذر إتيان مسجد بيت  حترميا وكراهية يف شد الرحال

  املقدس أو مسجد املدينة ففي اللزوم قوالن 
  أحدمها ال إذ ال يتعلق هبما نسك 

والثاين نعم ألن هلما اختصاصا بالقربة على اجلملة فإن قلنا يلزم فهل جيب أن يضم إليه قربة أخرى من اعتكاف أو 
  فيه وجهانأحدمها أنه يلزم إذ يبعد أن يكفي اإلجتياز به صالة 

  والثاين أنه ال يلزم إال ما التزم فهو جمرد زيارة كزيارة العلماء والقبور فإن قلنا جتب ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه جيب فيه اإلعتكاف ألنه أخص باملسجد 



ساجد هبا فقال صلى اهللا عليه وسلم صالة يف والثاين جتب الصالة ولو ركعة واحدة ألنه أظهر فضيلة هذه امل
مسجدي هذا تعدل ألف صالة يف غريه وصالة يف مسجد إيلياء تعدل ألف صالة يف غريه وصالة يف املسجد احلرام 
  تعدل مائة ألف صالة يف غريهوالثالث أنه يتخري بينهما وزاد الشيخ أبو علي أنه يكفيه زيارة القرب يف مسجد املدينة 

  فرع

نذر الصالة يف مسجد املدينة وإيلياء قطع املراوزة باللزوم وحكى العراقيون طرد القولني يف تعيني املسجد ولو لو 
نذر املشي إىل املسجدين ففي املشي وجهان كما يف املشي من دويرة أهله قبل اإلحرام وأما إذا نذر إتيان املسجد 

قل واجب وإن قلنا حيمل على جمرد اإلسم فال بد من إحرام إن احلرام فيلزمه حج أو عمرة إن قلنا حيمل النذر على أ
قلنا إن ذلك جيب بدخول مكة وإن قلنا ال جيب نزل منزلة املسجدين فيخرج اللزوم بالنذر على قولني مث ال فرق 

أن يقول إىل  بني لفظ املشي وبني قوله آيت أو أسري إليه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيب إال بلفظ املشي وال فرق بني
  مكة أو احلرم أو املسجد أو مسجد اخليف ومجيع مواضع احلرم 

مث إن قلنا جيب أن يضاف إىل اإلتيان اعتكاف أو صالة فها هنا تزيد العمرة واحلج فإهنما أخص به وال يبعد أن 
قربة إذا مل يكتفى مبجرد طواف وهو أيضا أخص من اإلعتكاف ولو قال آيت عرفة مل يلزمه شيء ألن ذلك ليس ب

يكن يف حج وقال القاضي إن خطر له شهود يوم عرفة مع احلجيج مل يبعد لزومه ملا فيه من الربكة ولو نوى به احلج 
  لزمه احلج وكذلك لو قال إىل بيت اهللا تعاىل فال يلزمه شيء ألن مجيع املساجد بيت اهللا إال إذا نوى به الكعبة 

  النوع الرابع تعيني املساجد

  
ل هللا علي أن أصلي الفرائض يف املسجد لزمه إذا قلنا إن صفة الفرائض تفرض بااللتزام أما إذا عني مسجدا فإذا قا

مل يتعني إال املساجد الثالث وهل يقوم بعضها مقام بعض يف املسجد سوى املسجد احلرام فيه خالف منهم من قال 
ف صالة وعلى هذا يقوم املسجد احلرام مقامهما يقوم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سوى بينهما بالتعديل بأل

  ومنهم من قال إذا عني فال بد من التعني ومنهم من طرد هذا يف املسجد احلرام وقال ال يقوم مقام املسجدين 
  وال خالف أنه لو نذر ألف صالة ال تكفيه صالة واحدة يف هذه املساجد 

  د ولو نذر صالة يف الكعبة جاز الصالة يف أرجاء املسج

  النوع اخلامس يف الضحايا واهلدايا

  
  وقد ذكرناه يف احلج ونتكلم اآلن يف ألفاظ مخسة 

األول لو نذر أن يتقرب بسوق شاة إىل مكة لزمه ومل يكفه الذبح يف غري مكة مث يلزمه التفرقة مبكة ألن التلطيخ 
 يلتزمه مقصودا وأما إذا مل يذكر لفظ وحده ليس بقربه وفيه وجه أنه ال تلزمه التفرقة هبا بل جيوز النقل ألنه مل

الضحية وال لفظا يدل على القربة بل قال هللا علي أن أذبح مبكة فاألظهر أنه يلزمه ألن اقترانه بذكر اهللا تعاىل ومكة 
يشعر بقصد التقرب ومنهم من قال ال يلزمه ألن الذبح املذكور مبجرده ليس بقربة ما مل يوصف مبا يدل عليه فإن 



  علي أن أذبح بنيسابور فوجهان مرتبان وأوىل بأن ال جيب ألن لفظ مكة قرينة مع ذكر اسم اهللا تعاىل  قال هللا
التفريع إن قلنا يلزم لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور فهل يتعني تفرقة اللحم هبا فيه وجهان يستمدام نن جواز نقل 

ه إذا عني ففي وجه ال يلزم إذ مل تثبت قربة يف هذه الصدقة وخيرج عليه اخلالف يف أن الفقري هل يتعني للتصدق علي
األعيان خبالف مكة فإن قلنا ال يلزم فالظاهر أنه يلزم النذر ويسقط التعيني وحيتمل أن يقال فسد أصل النذر فإن 
 مكة قلنا تتعني للتفرقة فهل يتعني للذبح فيه وجهان من حيث إن ختصيص البالد بالزكاة معهود أما بالذبح فال إال يف

  ولكن ال يبعد أن جيب تابعا للتفرقة 
  اللفظ الثاين إذا قال هللا علي أن أضحي ببدنه لزمه بعري وهل يقوم مقامه بقرة أو سبع من الغنم فيه طريقان 

  أحدمها إن عدمت البدنة جاز وإال فوجهان
أو وضع الشرع يف والثاين إن وجدت مل جيز وإن عدمت فوجهان ومأخذ اخلالف اإللتفات إىل موجب اللفظ 

  التعديل وال خالف يف أنه لو نذر دراهم فال يتصدق جبنس آخر 

  التفريع

إن جوزنا اإلبدال فال يشترط املعادلة يف القيمة وفيه وجه بعيد أنه يشترط وأما الصفة فالصحيح أنه يتعني من اإلبل 
وجها أنه ينزل على ما يسمى بدنة وإن البعري الثين الذي جيزىء يف الضحية بقوله علي أن أضحي وذكر العراقيون 

  كان معيبا نعم ال جيزىء الفصيل فإنه ال يسمى بدنة 
اللفظ الثالث إذا قال هللا علي هدي وإن نزلناه على أقل واجب الشرع فعليه حيوان من النعم سليم من العيوب 

ن جتزىء يف غري احلرم وإن قلنا ويلزمه السوق إىل احلرم وفيه وجه أن السوق ال جيب ألن دم اإلحصار ودم احليوا
ينزل على جائز الشرع فكل ما ينطلق عليه اسم اهلدى واملنحة ولو دانق يتصدق به حيث كان وفيه وجه أنه ال بد 

  من تبليغ احلرم السم اهلدي وهو بعيد 
إذ ال قربة يف ذحبها اللفظ الرابع إذا قال هللا علي أن أهدي هذه الظبية إىل مكة لزمه التبليغ ويتصدق هبا حية مبكة 

كما لو نذر عشرة أذرع من كرباس ال خييطه قميصا ولو نذر بعريا معيبا ال جيزىء يف الضحية ففي وجوب ذحبه 
مبكه وجهان ألنه من جنس الضحيةوإن مل يكن بصفته فلو عني ماال وقال علي أن أهديه إىل مكة لزمه النقل بعينه إال 

ميكن النقل فيبيع وينقل القيمة وخرج من هذا أن مكة تتعني يف الصدقة أن يكون عقارا أو حجر رحى مما ال 
  والصالة إذا عينت وهل تتعني للصوم الظاهر أنه ال تتعني إذ مل يثبت هلا اختصاص يف الصوم خبالف الصالة والصدقة 

مل ينكر وهذا يدل اللفظ اخلامس إذا قال علي أن أستر الكعبة أو أطيبها لزمه ألن الستر عهد يف العصر األول و
على أن ما ليس بقربة مقصودة أيضا يلزم بالنذر وجيوز ستر الكعبة باحلرير ألن ذلك حمرم على الرجال أن يلبسوه 

  بأنفسهم ال يف التزين ويف إلتزام تطييب املسجدين اآلخرين تردد واهللا تعاىل أعلم
  كتاب أدب القضاء 

  
  وفيه أربعة أبواب

  العزل وفيه فصالنالباب األول يف التولية و

  الفصل األول يف التولية



  
  وفيه ست مسائل 

  األوىل يف فضيلة القضاء والقيام مبصاحل املسلمني 
واإلنتصاف للمظلومني من أفضل القربات وهو من فروض الكفايات وهو أفضل من اجلهاد وأهم منه ألن اجلهاد 

اهللا عليه وسلم ليوم واحد من إمام عادل أفضل من لطلب الزيادة والقضاء حلفظ املوجود وقد قال رسول اهللا صلى 
عبادة ستني سنة وحد يقام يف أرض حبقه أزكى من مطر أربعني خريفا فألجل فضيلة الوالية وكوهنا مهما لنظام الدين 

  والدنيا جتب اإلجابة على من دعي إىل احلكم واملستحب أن يقول إذا دعي مسعا وطاعة 
  والواليات الثانية يف جواز طلب القضاء 

وقد ورد فيه التحذير مع ما ذكرناه من الفضل فقد قال صلى اهللا عليه وسلم من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني 
وقال لعبدالرمحن بن مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عنمسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت 

وال وال إال ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إىل عنقه أطلقه عدله أو أوبقه عليها وقال عمر رضي اهللا عنه ما من أمري 
  جوره 

وإمنا هذه التحذيرات ألن هذه الوالية تستخرج من النفس خفايا اخلبث حىت مييل على العدو وينتقم منه وينظر 
  ل للصديق ويتبع األغراض وقد يظن بنفسه التقوى فإذا ويل تغري فنقول للطالب أربعة أحوا

إحداها أن يكون متعينا بأن ال يوجد غريه ممن يصلح فالطب فرض عليه وإن كان خامال فعليه أن يشهر نفسه عند 
اإلمام حىت يوىل مث إن كان خياف على نفسه اخليانة وامليل مل يكن هذا عذارا بل عليه أن جياهد نفسه ويالزم مست 

  ا من امليل عصى وهو متردد بني إحدى معصيتني ال حمالة التقوى فإن توىل ومال عصى وإن امتنع من القبول خوف
الثانية أن يكون يف الناحية من هو أصلح منه ففي انعقاد إمامة املفضول خالففإن منعنا ففي انعقاد قضاء املفضول 

من  وتوليته خالف واألصح أنه ينعقد ألن ما يفوت من مزية اإلمامة ال جرب هلا ونقصان القاضي جيربه نظر اإلمام
ورائه فإن قلنا ال ينعقد حرم عليه القبول وحرم على اإلمام التولية فإن قلنا ينعقد جاز للمفضول القبول إن ويل بغري 
مسأله وأوىل أن ال يقبل وأما الطلب فمكروه وال ينتهي إىل التحرمي وقيل إنه حيرم وهذا كله يف الواثق بنفسه الذي 

  شعار خيانة فيحرم الطلب اخترب ورعها وتقواها فإن كان معه است
الثالثة أن يكون يف البلد من هو دونه فإن قلنا ال تنعقد والية املفضول التحق بالصورة األوىل وإن قلنا تنعقد جاز 
القبول بل هو األوىل لتحصيل تلك املزية للمسلمني وأما الطلب فهو جائز وإن قلد بغري سؤال فهل يلزمه القبول 

  كان واثقا بنفسه فإن كان خائفا فهذا ال يوازيه مزية الفضيلة فليمتنع  فيه وجهان ولكن هذا إذا
الرابعة أن يكون يف الناحية مثله فالقبول جائز وإن ويل بغري سؤال فال جيب القبول على األظهر ألنه غري متعني لكن 

وحيتمل أن يستحب للفضيلة األوىل القبول ألنه أتاه من غري مسألة فيعان عليه وأما الطلب فيحتمل أن يكره للخطر 
  وكل هذا إذا مل خيف على نفسه فإن خاف خوفا ظاهرا فعليه احلذر 

وإن كان ال يستشعر ميال ولكنه مل جيرب نفسه يف الواليات فإن كان له حاجة لطلب رزق وكفاية فال تطلق له 
هذا اإلستشعار وال ينتهي إىل الكراهية بالتوهم مع احلاجة فله الطلب وإن مل تكن حاجة فيكره له الطلب مبجرد 

  التحرمي 
املسألة الثالثة يف صفات القضاة وال بد أن يكون حرا ذكرا مفتيا بصريا إذ ال والية للعبد وال للمرأة وقال أبو حنيفة 

  رمحه اهللا جيوز تولية املرأة فيما هلا فيه شهادة



فاسق إذ ال تقبل فتوامها نعم الفاص مفت يف حق وقولنا مفيت أردنا اجملتهد الذي تقبل فتواه وخيرج عنه الصيب وال
نفسه حىت ال جيوز له تقليد غريه ولكن ال يوثق بفتواه ونعين اجملتهد املتمكن من درك أحكام الشرع استقالال من 

غري تقليد غريه ويستقصى تفصيل ذلك يف علم الوصول أما املقلد فال يصلح للقضاء وأما من بلغ مبلغ اإلجتهاد يف 
إمام ال يف أصل الشرع ففي جواز الفتوى له خالف مبين على أن من قلده كان قد قلد إمامه امليت أم قلده مذهب 

يف نفسه فمن جوز تقليد امليت وهو الصحيح جوز هلالفتوى ومع هذا فال جتوز توليته مع القدرة على جمتهد مستقل 
  اإلجتهاد يف املذهب  وإذا مل يوجد غريه وجب تقدميه على اجلاهل والذي مل يبلغ مبلغ

  وينبغي أن يعترب مع هذه اخلصال الكفاءة الالئقة بالقضاء فمجرد العلم ال يكفي هلذه األمور 
ويف تولية األمي الذي ال حيسن الكتابة وجهان أصحهما اجلواز إذ كان صلى اهللا عليه وسلم أميا وأما العمى فمينع 

  القضاء ألنه ال مييز بني اخلصوم والشهود 
هذه الشروط أطلقها أصحابنا وقد تعذر يف عصرنا ألن مصدر الواليات خال عن هذه الصفات وقد خال العصر مث 

أيضا عن اجملتهد املستقل والوجه القطع بتنفيذ قضاء من واله السلطان ذو الشوكة كيال تتعطل مصاحل اخللق فإنا 
يعصي السلطان بتفويضه إىل الفاسق واجلاهل ننفذ قضاء أهل البغي للحاجة فكيف جيوز تعطيل القضاء اآلن نعم 

  ولكن بعد أن واله فال بد من تنفيذ أحكامه للضرورة 
  املسألة الرابعة يف اإلستخالف واألوىل باإلمام أن يصرح باإلذن فيه فإن هنىامتنع وإن أطلق فثالثة أوجه 

عنه تتجزأ حىت لو فوض إليه قضاء الرجال  أحدها أنه ميتنع ألنه مل يفوض إليه ووالية القضاء عند الشافعي رضي اهللا
دون النساء أو قضاء األموال دون النفوس أو استثىن شخصا واحدا عن واليته نفذ عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا 

  فكذلك إذا مل يفوض إليه اإلستخالف 
  والثاين أن املطلق ينزل على املعتاد فيجوز له اإلستخالف 

  طة الوالية حبيث ال يقدر على القيام بنفسه جاز وإال فال والثالث أنه إن اتسعت خ
وتشترط صفات القضاة يف النائب إال إذا مل يفوض إليه إال تعيني الشهود أو التزكية فإنه ال يشترط من العلم إال ما 

ونقلها فال يليق به وقال الشيخ أبو حممد نائب القاضي يف القرى إذا مل يفوض إليه إمضاء احلكم بل مساع البينة 
  يشترط منصب اإلجتهاد بل العلم الالئق بأحكام البينات 

  فرع

ليس له أن يشترط على النائب احلكم خبالف اجتهاده أو خبالف اعتقاده حيث جيوز تولية املقلد للضرورة بل اعتقاد 
حنيفة رمحه اهللا جاز املقلد يف حقه كاإلجتهاد يف حق اجملتهد فإن شرط حنفي على نائبه الشافعي احلكم مبذهب أيب 

له احلكم يف كل مسألة توافق فيها املذهبان وما فيه خالف ال حيكم فيه أصال ال مبذهب أيب حنيفة رمحهاهللا فإنه 
  خالف اعتقاده وال مبذهب الشافعي رضي اهللا عنه فإنه مل يفوض إليه 

خر مل جيز ألن اإلختالف يكثر يف املسألة اخلامسة إذا نصب يف بلدة قاضيني على أن ال يستقل أحدمها دون اآل
اإلجتهاد فيؤدي إىل بقاء اخلصومات ناشئة ولو خصص كل قاض بطرف من أطراف البلد جاز كما يعتاد يف بغداد 

  وإن أثبت لكل واحد اإلستقالل يف مجيع البلد فوجهان 
اإلمام والقاضي أو خليفته  أحدمها ال إذ يتنازع اخلصمان يف اختيار أحدمها وكذلك يف إجابة داعيهما خبالف داعي

  فإن داعي األصل يقدم وكذلك من اختاره 



  والثاين أنه جيوز وحيكم عند النزاع بالقرعة يف التقدمي 
  املسألة السادسة يف التحكيم 

إذا حكم رجالن اختصما يف مال هل ينفذ حكمه عليهما فيه قوالن والنكاح مرتب على املال وأوىل بأن ال ينفذ 
تبة على النكاح وأوىل بأن ال تنفذ مث اختلف يف حمل القولني قيل إنه إذا مل يكن يف البلد قاض فإن كان والعقوبات مر

مل جيز وقيل إن مليكن فهو جائز وإن كان فقوالن وقيل بطرد القولني مطلقا واألصح املنع بكل حال وقد ذكرنا 
  توجيه ذلك يف مسألة مفردة التمس بعضه الفقهاء بالشام 

  التفريع

إن جوزنا ذلك فليكن احملكم على صفة جتوز للقاضي توليته مث ال ينفذ إال على من رضي فلو تعلق بثالث كما إذا 
كان يف قتل اخلطأ مل يضرب الدية على العاقلة إذا مل يرضوا حبكمه وفيه وجه أن رضا القاتل كاف فيه ألهنم تبع له 

رضاه واملذهب أنه ال حيكم يف اإلستيفاء بل ليس إليه إال  وهو بعيد ألن إقرار القاتل ال يلزمهم فكيف يلزمهم
  اإلثبات وفيه وجه 

وال شك أنه ممنوع من استيفاء العقوبات ألنه خيرم أهبة الوالية مث للمحكم أن يرجع عن التحكيم قبل متام احلكم 
  يون وجهني وبعده فال ينفع وإن مل جيدد رضا بعد احلكم فهل يلزم مبجرد الرضا السابق ذكر العراق

  الفصل الثاين يف العزل وحكمه

  
  وفيه مخس مسائل 

األوىل يف اإلنعزال وينعزل بكل صفة لو قارنت التولية المتنع كالعمى واجلنون والنسيان أما الفسق فاإلمام األعظم 
املعتربون  ال ينعزل بطرآنه إذ فيه خطر وجير ذلك فسادا أما القاضي إذا فسق وجب على اإلمام عزله وقطع الفقهاء

  بانعزاله وقال بعض األصوليني ال ينعزل إال أن يعزل 

  فرع

لو جنالقاضي مث أفاق فهل يعود قضاؤه فيه وجهان واألصح أنه ال يعود كالوكالة ألن القضاء أيضا جائز إذ للقاضي 
  أن يعزل نفسه 

فإن مل يظهر سبب فعزله مبن هو  الثانية يف جواز العزل فلإلمام عزل القاضي إذا رابه منه أمر ويكفي غلبة الظن
أفضل نفذ وإن عزله مبن هو دونه مل ينفذ على األظهر وإن عزله مبثله فوجهان واختار اإلمام نفوذ عزله بكل حال إذ 

رمبا يرى من هو دونه أصلح هلم منه نعم عليه فيما بينه وبني اهللا تعاىل أن ال يعزل إال ملصلحة املسلمني فإن خالف 
  ولكن ينبغي أن ينفذ عزله فإن ذلك جير فسادا يف األقضية املصلحة عصى 

  فرع



  حيث ينفذ العزل فهل يقف على بلوغ اخلرب إليه طريقان 
  أحدمها أنه على قولني كالوكيل 

  والثاين القطع بأنه ال ينعزل ملا فيه من الضرر
الف الطالق فإن ذلك ينبين على أما إذا كتب إذا قرأت كتايب هذا فينعزل عند القراءة وكذلك إذا قرىء عليه خب

  اللفظ وهذا ينبين على املقصود وال يقصد اإلمام اجلاد يف العزل قراءته بنفسه وفيه وجه أن هذا كالطالق 
الثالثة إذا انعزل اإلمام مل ينعزل القضاة وكذا إذا مات إذ يعظم الضرر يف خلو اخلطة عن القضاة ولو انعزل القاضي 

نعزل كل من فوض إليه شغال معينا كمن يصغي إىل شهادة معينة وأما خليفته ونوابه يف بعزل أو موت أو غريه ا
  القرى وقيم األطفال ففي انعزاهلم ثالثة أوجه 

  أحدها أهنم ال ينعزلون كما ال ينعزل القاضي مبوت اإلمام 
  الثاين ينعزلون كما ينعزل الوكيل 

  وإن استقل باإلستخالف انعزلوا  والثالث أنه إن استخلف باإلذن الصريح مل ينعزلوا
الرابعة إذا قال القاضي بعد العزل كنت قضيت لفالن مل يقبل قوله كالوكيل بعد العزل ويقبل مبجرد قوله قبل 

العزل وإن مل تكن بينة وإن قضينا بأنه ال حيكم مبجرد علمه وهذا متفق عليه ألنه أهل اإلنشاء يف احلال ولو شهد 
قضائه ثبت وإن كان هو أحد العدلني وقال أشهد أين قضيت مل يقبل ولو قال أشهد أن عدالن بعد العزل على 

  قاضيا قضى ففيه وجهان 
  أحدمها تقبل كما تقبل شهادة املرضعة كذلك

  والثاين ال ألن نسبة القضاء إليه ظاهر فكأنه صرح به 
  صوب ليفصل بينهما اخلصومة بطريقها اخلامسة من ادعى على قاض معزول أنه أخذ منه رشوة محله إىل القاضي املن

وإن ادعى أنه أخذ مين املال بشهادة عبدين أو معلنني بالفسق فكذلك وإن ادعى جمرد احلكم دون أخذ املال ففي 
  قبول الدعوى وجهان ينبنيان على أن القاضي إذا أقر على نفسه بذلك هل يغرم أم خيتص الغرم بالشهود 

واحد منهم أنه أخذ منه أجرة قدرها له املعزول فال أثر لتصديق املعزول ولكن  لو حاسب الصارف األمناء فادعى
  الزائد على أجرة املثل يسترد وهل تصدق ميينه يف قدر أجرة املثل فيه وجهان 

  أحدمها ال ألنه مدع 
  والثاين نعم ألن الظاهر أنه ال يعمل جمانا وقد فاتت منافعه فال بد من عوض

  آداب القضاء وفيه فصول الباب الثاين يف جامع

  الفصل األول يف آداب متفرقة

  
  وهي عشرة 

األول أن من قبل الوالية يف احلضرة فليقدم إىل البلد من يشيع واليته فإن انصرف على الفور وقدم فجأة ومل 
يستفض فادعى أنه قاض فلهم اإلمتناع من الطاعة إن مل يكن معه كتاب وإن كان كتاب من غري استفاضة وال 

  شهادة عدلني ففيه وجهان 
  أحدمها أنه جيب اعتماد الكتاب مع خمايل الصدق وبعد اجلرأة على التلبيس يف مثل هذا على السلطان 



والثاين أن ابتداء األمور العظيمة ال بد من اإلحتياط فيها فال بد من عدلني خيربان عن التولية وإن مل تكن على صيغة 
حىت تقام عليه وال مث قاض آخر تثبت عنده وإن ظهرت خمايل اخليانة فال حرج  الشهادة فإنه ليس لذلك خصم معني

  على الناس يف التوقف أصال 
  األدب الثاين أنه كما قدم فينبغي أن ال يشتغل بشيء حىت يفتش عن احملبوسني

سأله عن خصمه فمن كان حمبوسا ظلما أو يف تعزير أطلقه ومن أقر بأنه حمبوس حبق رده إىل احلبس فإن مل يعترف 
فإن ذكر خصما حاضرا أحضره فطالبه بابتداء اخلصومة فإن أقام احلجة على أن القاضي األول حكم عليه رده إىل 

احلبس وإال خاله حىت يستأنف اخلصومة فإن قال احملبوس حبست ظلما قال بعضهم خيلى فإن إمسكانه من غري 
حمالة وقال األكثرون ال بد أن حيضر خصمه أوال ويسأل فإن حجة ال وجه له وخصمه حيتاج إىل ابتداء اخلصومة ال 

مل يظهر له خصم أطلق فإن قال ال أدري مل حبست ينادى عليه إىل حد اإلشاعة فإن مل يظهر له خصم أطلق ويف مدة 
 اإلشاعة ال حيبس وال خيلى بل يراقب وهل يطالب بكفيل ببدنه فيه وجهان واألكثرون على أنه ال يلزمه ذلك فإن

  ذكر خصما غائبا وقال أنا مظلوم فمنهم من قطع بأنه خيلى ومنهم من ذكر وجهني 
  أحدمها أنه يكتب إىل خصمه حىت جيتهد يف التعجيل وحيضر فإن ختلف أطلق 

  والثاين أنه يطلق ألن انتظار الغائب يطول خبالف احلاضر 
األيتام واألوصياء وحماسبتهم فإهنا وقائع ال رافع هلا مث ينبغي أن يبادر بعد الفراغ من احملبوسني إىل النظر يف أموال 

إليه فإن وقعت حادثة يف أثناء ذلك ومل يتفرع لفصلها مع شغل األوصياء استخلف من يقوم بأحد املهمني والغرض 
  مبادرة هذه األمور 

ال عاقال نزها عن األدب الثالث أن يتروى بعد ذلك يف ترتيب الكتاب واملزكني واملترمجني أما الكاتبفليكن عد
  الطمع ويكفي كاتب واحد وال أقل من مزكيني وستأيت صفاهتم 

  وأما املترجم فال بد أيضا من عددهم وأما املسمع وهو الذي يسمع القاضي األصم ففي اشتراط العدد ثالثة أوجه 
  أحدها أنه يشترط كاملترجم فإنه ينقل عني اللفظ كما أن ذلك ينقل معىن اللفظ 

   ألن املسمع لو غري عرفه اخلصمان واحلاضرون خبالف الترمجة والثاين ال
والثالث أن العدد ال يشترط إال أن يكون اخلصمان أصمني فإن القوم قد يغفلون عن تغيريه واخلصم هو الذي يعتين 

  به 

  التفريع

  إن مل نشترط العدد فال نرعى لفظ الشهادة 
اهلالل لرمضان والصحيح أنه يسلك به مسلك الرواية وإن  وهل تشترط احلرية فيه خالف كما يف شهادة رؤية

شرط العدد ففي لفظ الشهادة وجهان وعلى اجلملة ليست هذه شهادة حمققة ولكن ال يبعد اإلستظهار فيها بالعدد 
  واللفظ 

ارص وقد حصل أن العدد شرط يف الشاهد واملزكى واملترجم واملقوم وال يشترط يف القائفللخرب وهل يشترط يف اخل
  والقاسم واملسمع فيه وجهان 

مث إن شرطنا العدد يف املسمع فال بد من رجلني وإن كانت اخلصومة يف مال وكذا يف الشهادة على الوكالة باملال 
  ألن املشهود عليه ليس مبال يف نفسه وإن كان إليه يئول 



  فرع

  ني إذا طلب املسمع أجرة فهي على صاحب احلق أم هي من بيت املال على وجه
األدب الرابع أن يتخذ القاضي جملسا رفيقعا يكون مهب الرياح يف الصيف ويف الشتاء كما كسا واملقصود أن ال 

يتسارع إليه امللل فيستضر اخلصوم وال ينبغي أن يتخذ املسجد جملسا للقضاء فإن فعل ذلك فهو مكروه وليس 
احليض والصبيان وقال الشافعي رضي اهللا عنه إذا مبحرم وسبب الكراهة إفضاؤه إىل رفع األصوات ودخول النساء 

كنتأكره ذلك فإقامة احلدود أكره وال بأس بفصل قضية أو قضايا يف أوقات متفرقة وقد فعل ذلك رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ولكن مل يتخذه جملسا وكالم املزين يشري إىل أن اختاذه جملسا ال يكره لكن األوىل تركه والصحيح 

  ية الكراه

  فرع

ذكر الصيدالين وجهني يف أن القاضي هل يتخذ حاجبا وبوابا والوجه أن يقال له ذلك إن كان يف خلوة وإن جلس 
للحكم وخشي الرمحة فله ذلك وإال فلينظر إىل املصلحة نعم ينقدح التردد إن مل خيمش الزمحة من حيث إن فيه 

جيوز أن حيتمل ذلك ليستعد القاضي ويترك انبساطه يف توقفا لصاحب احلق إىل اإلستئذان فيجوز أن مينع منه و
  البيت ويتصدى له 

األدب اخلامس أن ال يقضي يف حال غضب وحزن بني وأمل مربح وجوع غالب إذ يسوء خلقه فيمتد غضبه قال 
   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يقضي القاضي وهو غضبان وفيمعناه كل ما مينع من التؤدة واستيفاء الفكر

وشاورهم يف { األدب السادس أن ال خيرج حىت جيتمع علماء الفريقني ليشاورهم فيكون أبعد من التهمة قال تعاىل 
قال احلسن البصري رمحه اهللا كان عليه الصالة والسالم مستغنيا عن مشاورهتم ولكن أراد أن تصري سنة } األمر 

  للحكام 
بوكيل معروف ألنه يستحيا منه أو خياف فيحاىب فيكون مرتشيا  األدب السابع أن ال يبيع وال يشتري بنفسه وال

  بقدر املساحمة 
األدب الثامن إذا أساء واحد أدبه يف جملسه مبجاوزة حد الشرع يف اخلصام أو مشافهة الشهود بالتكذيب زجره 

اس ونادى عليه حىت باللسان فإن عاد عزره وراعى التدريج فيه فإن ظهر له شهادة زور عزر املزور على مأل من الن
  ال حيمل الشهادة بعده 

  األدب التاسع أن ال يقضي لولده وال على عدوه بعلمه وإن قلنا يقضي بالعلم وهل يقضي بالبينة فيه وجهان 
  أحدمها نعم ألنه أسري شاهدين فليس إليه شيء خبالف الشاهد فإنه يقدر على الكذب 

تقصاء يف دقائق أداء الشهادة والرد بالتهمة وإليه التسامح فيه فولده والثاين وهو األصح أنه ال يقضي إذ إليه اإلس
كنفسه فريفع إىل اإلمام فإن رفع إىل نائبه وحكم به ففيه وجهان يلتفتان على أنه هل ينعزل مبوته فإنه إن مل ينعزل 

  يشابه قاضيا مستقال 
حق نفسهوولده وقال القفال يقضي ألن كل ووصى اليتيم إذا ويل القضاء فال يقضي له ألنه خصم يف حقه كما يف 

  قاض فهو ويل األيتام وهو الصحيح 
األدب العاشر أن ال ينقض قضاء نفسه وال قضاء غريه بظن واجتهاد يقارب ظنه األول قضى عمر رضي اهللا تعاىل 



ذاك على ما عنه بإسقاط األخ من األب واألم يف مسألة املشركة بعد أن شرك يف العام األول فروجع فيه فقال 
  قضينا وهذا على ما نقضي وينقض يف أربعة مواضع 

  األول أن خيالف نص الكتاب أو سنة متواترة أو إمجاعا وهذا ظاهر 
الثاين أن خيالف قياسه واجتهاده خرب الواحد الصحيح الصريح الذي ال حيتمل إال تأويالبعيدا ينبو الفهم عن قبوله 

جمللس والعرايا وذكاة اجلنني وأحلق األصحاب به النكاح بال ويل واحلكم فينقض قضاء احلنفي يف مسألة خيار ا
بشهادة الفاسق وبيع أمهات األوالد وأمثاله وقالوا ال نبايل بتنزيل املتبايعني يف خيار اجمللس على املتقاولني وتنزيل 

  املرأة يف النكاح بال ويل على األمة والصغرية فإنه جلي البطالن 
  القياس اجللي فينقض قضاء أصحاب الظاهر املعتقدين بطالنالقياس ألنه باطل بدليل أصويل قاطع  الثالث أن خيالف

وينقض قضاء احلنفي إن قضى باإلستحسان املخالف للقياس اجللي إال أن يعىن به اتباع اخلرب أو القياس اخلفي فمن 
باملصحف ولكنه مصلحة من غري  استحسن بغري ذلك فقد شرع نعم قد استحسن الشافعي رضي اهللا عنه احللف

  خمالفة خرب وقياس فهو جائز 
وينقض مذهب احلنفي يف مسألة القتل باملثقل ومعظم مسائل احلدود والغصب ألنه على خالف القانون الكلي وقال 
الشافعي رضي اهللا عنه أنقض قضاء من حكم لزوجة املفقود بأن تنكح بعد تربص أربع سنني وإن كان ذلك مذهب 

  رضي اهللا تعاىل عنه عمر 
الرابع أن يقاوم القياس اجللي قياس خفي يستند إىل واقعة شاذة ال ميكن تلفيقه إال بتكلف كقول أيب حنيفة رمحه اهللا 

إن املأذون يف التجارة ال يقتصر على اإلذن بل يتعدى لقياس يتكلف استنباطه من مسألة العهدة باحليلة وقولنا إنه 
  جلي يعلم األصويل سقوط خياهلم باإلضافة إليه يتبع إذن املالك قياس 

وعلى اجلملة فإذا مل ينقدح عنده إمكان اإلصابة عند اهللا عز وجل بعد إحالة وقع فينقضهوهذا مما خيتلف باجملتهدين 
   والوقائع وإمنا ال ينقض القضاء حني يتقارب النظران تقاربا ال يبعد وهم اإلصابة أو املصري إىل أن كل واحد مصيب

مث القضاء وإن مل ينقض فال يتغري به احلكم باطنا وإمنا ينفذ القضاء عندنا ظاهرا وإن وقع يف حمل اإلجتهاد وقال 
القفال حيل باطنا وقطع األصوليون بأنه ال يتغري أمر الباطن وهو الصحيح فال حيل للشفعوي شفعة اجلار وإن قضى 

  له احلنفي هبا 
  الف اعتقاده فيه تردد والظاهر أنه ال مينع إذ القاضي ال يلتفت إىل مذهب غريه وهل مينعه احلنفي عن طلبه على خ

فرع لو ظهر له خطأ يف واقعة فليتتبع وإن مل ترفع إليه وإن ظهر له خطأ القاضي املعزول ال يلزمه التتبع ما مل ترفع 
  إليه 

  الفصل الثاين يف مستند قضائه

  
  ضاء بالعلم واخلط أما القضاء مبا ينفرد بعلمه ففيه قوالن وال خيفى استناده إىل احلجج والغرض الق

  أحدمها أنه يقضي به وهو أقوى من شاهدين 
والثاين ال ألنه يتعرض للتهمة ويوغر الصدور وال يليق باإليالة فتح هذا الباب فيصري أيضا وسيلة لقضاة السوء ويف 

معىن للترتيب مع حصول حقيقة العلم والعقوبات فيه  العقوبات قوالن مرتبان وأوىل بأن ال يقضي والصحيح أنه ال
  كاملال 



فإن قلنا يقضي فال خالف أنه ال يقضي بظنه الذي ال يستند إىل بينة ويقضي بعلمه كيف كان وقال أبو حنيفة رمحه 
  اهللا ال يقضي إال بعلم حصل يف زمان واليته ومكان واليته وإن قلنا ال يقضي فيستثىن عنه أربعة أمور

  
ول أنه يتوقف عن القضاء إذا علم كذب الشهود يقينا بل جيب عليه التوقف عند الريبة فكيف يقضي على األ

  خالف معلومه 
الثاين أنه يقضي به يف عدالة الشهود ومنهم من قال حيتاج إىل مزكني على هذا القول ألنه يتهم وكيف ال والعدالة 

  ال تعلم يقينا 
القضاء وإن رجع املقر فإنه أقوى احلجج وأما إن أقر عنده سرا فيخرج على  الثالث يقضي على من أقر يف جملس

  القولني ومنهم من جوز أيضا على اإلقرار سرا قوال واحدا 
الرابع أنه لو شهد شاهد واحد فهل يغين علمه عن الشاهد الثاين حىت يكون هو كشاهد آخر فيه وجهان واألصح 

  أنه 
ضي خطه بأين قضيت بكذا مل جيز له إمضاؤه وكذا الشاهدبل ال بد وأن يتذكر ال يكفي أما اخلط فإذا رأى القا

الواقعة جبميع حدودها وقال أبو يوسف جيوز اإلعتماد على اخلط كما يف اليمني فإنه رأى خط أبيه جاز له أن حيلف 
حبيث ال خيتلف  على البت يف طلب احلقوق وإسقاطها إذا وثق به وقطع أصحابنا بالفرق ألن التزوير على اخلط

  ممكن ويف فتح هذا الباب خطر عام خبالف اليمني فإنه يباح بغالب الظن وال تؤدي إىل ضرر عام 
فإذن اإلعتماد على ثالث درجات أوسعها احللف وأضيقها القضاء والشهادة فإنه ال يعتمد فيه جمرد اخلط دون 

ط إن أمكن التحريف لكن إن صحت النسخة وحفظها التذكر وبينهما رواية األحاديث فإنه ال يعتمد فيه جمرد اخل
بنفسه وأمن من التغري جازت الرواية على األظهر وعليه عمل علماء األمصار وسوى الصيدالين بينهما وقال ال حيل 

للمحدث إال رواية ما حفظ وتذكر فلريو كذلك أو ليترك الرواية وسوى الشيخ أبو حممد على العكس من هذا 
نسخ الواقعة وحفظ النسخة يف خزانة ووثق بأنه مل حترف جاز له الشهادة وإن مل يذكر واملشهور  وقال الشاهد إذا

بني األصحاب الفرق بني درجة الشهادة والرواية يف صورة حفظ النسخة وما ذكره الشيخ أبو حممد أقرب مما 
  ذكره الصيدالين

  فروع

  
حلكم إذا مل يتذكر ويشهدان عند غريه فيثبت قضاؤه وإن األول لو شهد شاهدان عند القاضي بأنه قضى مل جيز له ا

مل يذكره ومل يكذهبما ولكن القاضي ينبغي أن يطلب من نفسه اليقني وال ميكنه طلب اليقني من قاض آخر وجيوز 
  هذا يف الرواية فمن املشايخ من كان يقول حدثين فالن عين وقال أبو يوسف يقبل ذلك يف القضاء أيضا 

و ادعى خصم على قاض أنك قضيت يل فأنكر القضاء فليس له أن يرفعه إىل قاض آخر وحيلفه بل هو الثاين أنه ل
كالشاهد ال حيلف إذا أنكر الشهادة وقال القاضي حسني إن قلنا إن اليمني املردودة كاإلقرار فله ذلك حىت إن 

  نكل حلف اخلصم وكان كإقرار القاضي وهذا ضعيف 
ق من القاضي أن يعطيه خطه بأنه قضى له ويسلم إليه حمضرا ديوانيا هل جتب اإلجابة الثالث إذا التمس صاحب احل

  فيه وجهان 



  أحدمها أنه جيب إذ به إحكام األمر وإمتامه 
  والثاين ال إذ ال اعتماد على اخلط وإمنا اخلط مذكر فقط 

ستحب إطالقه مث اعلم أنا وإن مل فإن قلنا يكتب فالكاغد على امللتمس إن مل يطلق اإلمام للقراطيس شيئا وذلك م
نوجب كتبة احملضر فيستحب للقاضي استحبابا مؤكدا مهما جرت قضية أن يكتب حمضرا يذكر فيه الواقعة وأمساء 
اخلصمني فإن كانا غريبني كتب احللية مث جيمع حماضر كل أسبوع يف إضبارة وحماضر الشهر يف قمطرةوحماضر السنة 

ريخ وخيتم القاضي على اخلريطة بنفسه وحيفظه بنفسه أو بعدل ال يتمارى فيه ويدفع يف خريطة ويكتب عليه التوا
نسخة أخرى إىل صاحب احلق حىت إن ضاعت واحدة سهل الرجوع إىل األخرى وهذا هو العادة فإن التذكر من 

  غري خط بعيد ومن جوز لألمي أن يكون قاضيا فال ميكنه إجياب الكتبة وإن التمس صاحب احلق 

  صل الثالث يف التسوية بني اخلصمنيالف

  
  وفيه مسائل 

األوىل أن ال خيصص أحد اخلصمني باإلذن يف الدخول وال جبواب السالم وال مبزيد البشر وال بالقيام وال بالبداية 
  بالكالم وال برفع اجمللس وال بالنظر بل إن نظر نظر إليهما أو أطرق وقال عليكما السالم 

م صرب حىت يسلم الثاين فيجيب معا إال أن يظهر التقدم فيعذر يف اجلواب وقيل ينبغي أن ولو بادر أحدمها بالسال
يصرب قال صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه سو بني اخلصمني يف جملسك وحلظك فيسوى بني الشريف 

هني ملا روي أن عليا والوضيع يف اجمللس إال أن يكون أحدمها ذميا فيجوز أن يرتفع عليه املسلم على أحد الوج
رضي اهللا تعاىل عنه دخل مع خصم ذمي له إىل شريح فقام له شريح فقال علي رضي اهللا تعاىل عنه هذا أول جورك 
مث أسند علي رضي اهللا عنه ظهره إىل اجلدار وقال أما إن خصمي لو كان مسلما جللست جبنبه فال بأس هبذا القدر 

قد هنى عنه مث ال بأس أن يقول القاضي من املدعي منكما فإذاابتدر أحدمها ألمر اإلسالم أما التخصيص بالقيام ف
بدعوى صحيحة فالظاهر أنه يقول لآلخر ماذا تقول وقيل إنه يسكت حىت جييب اآلخر إن شاء مث إن أقر ثبت احلق 

  أيضا يف اإلقرار  ومل يفتقر إىل أن يقول قضيت خبالف ما لو قامت بينة ألن ذلك يتعلق باجتهاد وقيل جيب أن يقضي
وإن أنكر قال للمدعي ألك بينة وقيل إنه ال يقول ذلك فإنه كالتلقني إلظهار احلجة وليس للقاضي أن يلقن إقرارا 

وإنكارا وحجة وهو بعيد ألنه سؤال ال تلقني فإن قال ال بينة يل حاضرة مث بعد ذلك أقام قبل وإن قال ال بينة يل 
  لك ففيه وجهان حاضرة وال غائبة مث أقام بعد ذ

  أحدمها ال تقبل ملناقضة قوله 
  والثاين يقبل قوله فلعله تذكر وإصرار املدعى عليه على السكوت كإنكاره يف جواز إقامة البينة 

الثانية إذا تساوق املدعون إىل جملسه فالسبق ملن سبق فإن مل يسبق فالقرعة وال يقدم لفضله إال أن املسافر جيوز 
  صلحة تقدميه إن رأى امل

مث من خرجت قرعته اقتصر على خصومة فإن أنشأ دعوى أخرى على ذلك اخلصم بعينه فالظاهر املنع كشخص 
آخر ومنهم من جوز إىل ثالث دعاوي وجيوز تقدمي املرأة إذا اقتضت املصلحة ذلك ومنهم من منع ذلك فيها ويف 

يعول على القرعة أو السبق إال إذا كان ما يطلب املسافر أصال وهو بعيد وكذلك إذاازدمحوا على املفيت واملدرس فل
  منه من العلم غري واجب تعليمه فإليه اإلختيار واإليثار 



  فرع

لو سبق أحدمها إىل الدعوى فقال اآلخر كنت املدعي فيقال له اآلن اخرج عن موجب الدعوى فإنه سبق إىل 
  الدعوى فإن ابتدءا معا أقرع بينهما 

اهلدية ال من اخلصمني وال من أحدمها بل يترك قبول اهلدايا أصال وال بأس بقبوهلا ممن اعتاد  الثالثة ينبغي أن ال يقبل
  ذلك قبل القضاء وال خصومة له 

وإن كان ال يعتاد ذلك وال خصومة له يف احلال جاز القبول واألوىل أن يثيب أو يضع يف بيت املال وأما من تكون 
  إن قبله فيه وجهان له خصومة فيحرم قبول هديته وهل ميلكه 

  أحدمها أنه ال ميلك ألنه حرام 
والثاين أنه ميلك كالصالة يف الدار املغصوبة تصح وحيرم فعلها وكذا اخلالف فيمن وهب املاء وهو حمتاج إليه 

  لوضوئه من غري عطشان
كثرية وهذا يف املأدبة الرابعة ال يكره له حضور الوالئم إذا مل خيصص باإلجابة بعضهم ألن يف حضور الوالئم أخبارا 

  العامة أما ما هىيء ألجله فال حيضره فإنه كاهلدية 
  وال حيضر مأدبة اخلصمني أصال فإنه رمبا يتودد أحدمها بزيادة تكلف 

  الفصل الرابع يف التزكية

  
  وفيه مسائل 

لتهما فإن الظاهر أنه األوىل أن اإلستزكاء عندنا حق اهللا تعاىل فإن سكت اخلصم وجب على القاضي إال إذا علم عدا
  يعول على العلم ههنا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن سكت اخلصم قضى 

ولو أقر اخلصم بعدالتهما ولكن قال قد زال يف هذه الواقعة ففي وجوب اإلستزكاء وجهان والظاهر أنه يقضي 
  مؤاخذة له بقوله وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 

  الثانية يف كيفية اإلستزكاء 
هو أن يكتب القاضي إىل املزكي اسم الشاهدين واخلصمني وقدر املال فلعله يعرفبينهما عداوة ورمبا يعدله يف و

مقدار يسري من املال دون كثري ومن األصحاب من قال العدل يف اليسري عدل يف الكثري فذكر قدر املال ال جيب 
  وهو األشهر 

 اإلستمالة والتعرف إىل املزكي حبسن احلال مث يستحب أن يشافه وليكتب إىل املزكي سرا حىت ال يتوسل الشاهد إىل
  القاضي املزكي ظاهرا يف آخر األمر ويستحب أن يكون له مجاعة من املزكني أخفياء ال يعرفون 

  الثالثة صفات املزكني كصفات الشهود ويزيد أمران 
  أحدمها العلم باجلرح والتعديل 

وز التعديل بناء على الظاهر وال بد من الذكورة وال بد من العدد إال إذا كان واآلخر خربته ببواطن الشهود فال جي
منصوبا للحكم باجلرح والتعديل ومساع البينة فللقاضي أن يعتمد قوله وحده إذا قامت البينة عنده وجيب على 



اشتراط كتبه لفظ املزكي أن يقول أشهد بأنه عدل إن قلنا جتب املشافهة وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي 
  الشهادة خالف كما يف املترجم 

  فرع

  تركيته لولده أو والده فيه خالف كما يف القضاء واألظهر أنه كالشهادة 
الرابعة يف مستند املزكي وينبغي أن ال جيرح إال مبعاينة سبب الفسق أو يقني وعلم ألن ذلك ميكن معرفته أما العدالة 

ع إىل أنه ليس بفسق وهو نفي واإلنسان خيفي عيوبه جهده وإمنا يعدل إذا خرب باطنه فال ميكن معرفتها يقينا ألنه يرج
بالصحبة معه أو شهد عندهعدالن بعدالته إن كان منصوبا للحكم بالتعديل واألصل فيه ما روي أن عمر رضي اهللا 

فقال هل عاملته على  تعاىل عنه قال ملن عرف شاهدا بالصالح هل كنت جارا له فتعرف إصباحه وإمساءه فقال ال
الدينار والدرهم فبهما تعرف األمانات فقال ال فقال هل صحبته يف السفر فبه تعرف أخالق الرجال فقال ال فقال 
ما أراك إال رأيته يف املسجد يهمهم يف صالته يرفع رأسه وخيفضه هات من يعرفك فإنه ال يعرفك وهلذا جيب على 

اطن الشاهد أم ال يف كل مرة إال إذا علم من عادته أنه ال يزكي إال بعد القاضي أن يعرف أن املزكي هل خرب ب
  اخلربة 

اخلامسة كيفية التعديل أن يقول هو عدل علي ويل أو عدل مقبول الشهادة فإن العدل قد ال تقبل شهادته لكون 
  مغفال 

حرام وغريه وهذا وإن وال جيب ذكر سبب العدالة فإنه ال ينحصر وجيب ذكر سبب اجلرح من شرب وزنا وأكل 
كان غيبة فهو جائز هلذه احلاجة وإمنا جيب الذكر ألن للناس مذاهب يف أسباب اجلرح فمنهم من يفسق بأدىن خيال 

  وال ينبغي أن يكون املزكي من املتعصبني يف املذهب واألهواء 
املشافهة وقال اإلصطخري  السادسة ال تكفي الرقعة إىل القاضي بالتعديل فإن اخلط ال يعتمد واألظهر أنه جيب

  يكفي رسوال عدالن إذ تكليفه احلضور شهرةواملستحب إخفاء املزكي 
  ومن شرط املشافهة أوجب لفظ الشهادة ومن اكتفى بالرسول ترددوا فيه 

السابعة إذا زكى املزكون لكن ارتاب القاضي أو توهم غلطا يف خصوص الواقعة فليفرق الشهود ولرياجع أنه كيف 
  وقت رأى فرمبا عثر على تفاوت بني كالميهما فيكشف به وجه الغلط والتهمة  رأى وأي

فإذا كان الشاهد فقيها فله اإلصرار على كلمة واحدة وال يلزمه التفصيل فال يفصل وال يزيد على اإلعادة وليس 
  للقاضي إجباره ولكن ليبحث عن جهات أخر 

فإنه غاية اإلمكان ولو قضى قبل البحث مع بقاء الريبة مل جيز فإن أصر الشاهد وحبث ومل تزل الريبة وجب القضاء 
  له ذلك ألن البحث حق اهللا تعاىل

  فروع

  
األول لو عدل رجالن وجرح رجن فاجلرح أوىل ألنه مستند إىل عيان ولو جرح رجل واحد وعدل رجالن مل يقبل 

  اجلرح 
بالتسامع يف الفسق بل التوقف إال إذا عاين أو  الثاين يتوقف القاضي إذا توقف املزكون وال جيوز للمزكي اجلرح



مسع أو شهد عدالن عنده على مشاهدة الفسق وكان حاكما يف التعديل فإن عدل املزكون فللقاضي إذا انفرد 
  بتسامع الفسق أن يتوقف ألنه حمل الريبة 

قرب الزمان فال ولو رجع  الثالث إذا شهد املعدل مرة أخرى روجع املزكي إن طال الزمان إذ األحوال تتغري وإن
  املزكي ففي غرامته للمال وجهان واهللا أعلم

  الباب الثالث يف القضاء على الغائب وكتاب القاضي إىل القاضي
  

  والقضاء على الغائب جيوز خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا والنظر فيه يتعلق بستة أركان 
  الركن األول الدعوى فيشترط فيها ثالثة أمور 

عالم فإذا ادعى دينا فليذكر قدره وجنسه وهذا ال خيتص بالغائب فال يكفيه أن يدعي عشرة دنانري أو األول اإل
دراهم ما مل يذكر أي نوع هي وال ينزل مطلق الدراهم والدنانري على الغالب كما ال ينزل يف اإلقرار على الغالب 

  أو يستفصله فيه وجهان خبالف العقود إذ العادة تؤثر يف املعامالت مث يعرض القاضي عنه 
أحدمها يعرض حىت ال يكون كالتلقني وكذلك إذا أدى الشاهد شهادة جمهولة فال يرشده القاضي بل يسكت 

  وكذلك لو شبب املدعي مبا لو ذكره كان إقرارا مل يزجره القاضي 
  والثاين أنه يستفصل وهو األصح ألن هذا سؤال ال تلقني 

ن يقول يل على فالن كذا ما مل يقل إين اآلن مطالب به فلو قال يل عليه كذا الثاين صريح الدعوى فال يكفيه أ
  ويلزمه التسليم إيل فهذا فيه تردد ألنه مل يذكرالطلب والدين الزم قبل الطلب فلعله ليس بطلب 

نة من الثالث أن يكون معه بينة ويدعي جحود الغائب إذ ال معىن للدعوى على الغائب من غري بينة وال تسمع البي
غري جحود ومنهم من قال ال يشترط ذكر اجلحود ألنه من أين يعلم جحوده يف الغيبة وكيف يعول على جمرد قوله 
بل جتعل الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على الساكت فلو قال هو يعترف وإمنا أقيم البينة استظهارا مل تسمع وال 

مسعت بينته وإن مل يذكر اجلحود ألن تقدم البيع منه خالف أنه لو اشترى شيئا فخرج مستحقا والبائع غائب 
  كاجلحود 

الركن الثاين الشهود وال بد أن يستقصي القاضي البحث وال خيتلف ذلك عندنا باحلضور والغيبة فإن البحث حق 
  اهللا تعاىل 

قاضي حيلفه أنه ما الركن الثالث املدعي وحكمه ال خيتلف إال يف دعوى اجلحود وإحضار البينة وأمر ثالث وهو أن ال
أبرأ عنه وال عن شيء منه وال اعتضاض عنه وال عن شيء منه وال استوفاه وال شيئا منه وأنه يلزمه التسليم إليه وأن 

  الشهود صدقوا 
  مث هذه اليمني واجبة إن كانت الدعوى على صيب أو جمنون أو ميت فإن كان على حي عاقل بالغ فوجهان 

  مث ال ينحسم باب دعوى اإلبراء والتوفية كما على احلاضر  أحدمها أنه ال جيب بل حيكم
  والثاين أنه جيب إذ احلاضر يبادر الدعوى والتسليط من غري استقصاء منه حمال 

مث على هذا ال جيب التعرض لصدق الشهود وإمنا جيب فيمن حيلف مع شاهد واحد وأما إذا كملت البينة فال هذا 
وهو غائب فال بدمن تسليم احلق بل لو حضر املدعي عليه بإزاء وكيل املدعي  إذا ادعى بنفسه فإن ادعى وكيله

فأقيمت البينة عليه فقال إن موكلك قد أبرأين فأريد ميينه توقف يف هذه املسألة فقهاء الفريقني مبرو يف واقعة 
   فاستدرك القفال وقال يسلم احلق إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب احلقوق الغائبة بالوكالء



  الركن الرابع يف إهناء احلكم إىل قاض آخر وذلك بالكتابة أو اإلشهاد أو املشافهة 
أما جمرد الكتابة فال يعتمد إذ ال تعويل على اخلط وجمرد اإلشهاد بعدلني دون الكتاب كاف وإن كتب فهو تذكرة 

إلعتماد عل العلم وحيصل للشاهدين وال يعتمد حىت لو ضاع مل يضر ولو شهدا خبالف ما يف الكتاب مسع ألن ا
علمهما بأن جيري القاضي القضاء بني يديهما ويشهدمها عليه وال يكتفي أن يسلم إليهما الكتاب ويقول أشهد كما 
أن هذا خطي فإن قال أشهد كما أن مضمون الكتاب قضائي قال اإلصطخري يكفي ذلك ألن هذا إقرار مبجهول 

ذكر تفصيل قضائه للشاهدين ويقرب من هذا ما لو سلم املقر القبالة ميكن معرفته وقال األصحاب ال يكفي حىت ي
إىل الشاهد وقال أشهدك على ما فيه وأنا عامل به ولعل األصح أن هذا يكفي ألنه مقر على نفسه مبا ال يتعلق حبق 

  فيه أهم غريه واإلقرار باجملهول صحيح وأما القاضي فمقر على نفسه لكن مبا يرجع ضرره على غريه فاإلحتياط
مث األوىل أن يكتب الكتاب مع الشهود للتذكرة وخيتمه ويسلم إليهما نسخة غري خمتومة للمطالعة ويكتب يف 

الكتاب اسم اخلصمني واسم أبيهما وجدمها وحليتهما ومسكنهما إىل حيث حيصل التمييز فهو املقصود ويذكر قدر 
وحلفته مع البينة والتمس مين القضاء والكتبة إليك  املال وتاريخ الدعوى ويقول قامت عندي بذلك بينة عادلة

  لتستويف فأجبته إىل ذلك وأشهدت عليه فالنا وفالنا 
وال فائدة يف ذكر عدالة شاهدي الكتاب فإنه ال تثبت عدالتهما بشهادهتما وال مبجرد الكتاب ومها يشهدان على 

ق آخر فإن قيل إذا مل يبق إال استيفاء احلق فلم ال الكتاب بل ينبغي أن تظهر عدالتهما للقاضي املكتوب إليه بطري
يكاتب واليا غري القاضي حىت يستويف قلنا ألن الكتاب ال يثبت عند الوايل إال بشهادة الشهود ومنصب مساع 
الشهادة خيتص بالقضاة فإن شافه الوايل جاز له اإلستيفاء يف بلدة هي من والية القاضي فإن كانت خارجة عن 

وجوب استيفائه نظر ألنه ال والية له على تلك البقعة ولكن الصحيح وجوبه ألن مساع الوايل باملشافهة  واليته ففي
  كسماع قاض آخر شهادة الشهود 

أما املشافهة فهي أقوى لكن بشرط أن يكون كل واحد منهما يف حمل واليته بأن يكونا قاضيي بلدة واحدة على 
  ني وإمنا يكفي ذلك إذاقال قضيت فاستوف العموم أو شقي بلدة فيناديا يف الطرف

أما إذا قال مسعت البينة فاحكم فال فائدة له يف خربة البينة ألن قوله فرع عن الشهود وإمنا يفيد عند العجز عنهم 
  باملوت أو الغيبة هذا هو األظهر وفيه وجه سيأيت 

قك فاستوف فإين قد قضيت فإذا رجع جاز أما إذا اجتمعا يف أحد الشقني فقال له صاحب الوالية إذا رجعت إىل ش
له اإلستيفاء إن جوزنا القضاء بالعلم ألنه علم حصل يف غري حمل واليته وإن مل جنوز فقد أطلق بعض األصحاب 

جوازه وقال اإلمام ال جيوز بل هو كسماعه الشهادة يف غري حمل واليته ألنه مسع حيث مل يكن أهال للسماع فهو 
البينة ومل يبق إال القضاء فإنه ال خالف أنه ال يقضي إذا رجع إىل شقه إذ قول القاضي فرع كما لو قال له مسعت 

لشهادة الشهود فسماعه ال يزيد على مساع الشهادة وهذا يلزمه أن يقول الوايل الذي ليس بقاض ال يستويف ألن 
ال بعلمه ومستند علمه قوله قضيت كونه قاضيا ال خيرجه عن كونه واليا لكن ميكن أن جياب بأن الوايل ال يقضي إ

  فكذلك جيوز أيضا للقاضي إذا قلنا إنه يقضي بعلمه 
أما إذا قال يف غري حمل واليته لقاض آخر قضيت يف والييت فاحكم أو استوف فال خالف أنه ال يسمع إذ ال حجة 

  يف قوله إال يف حمل واليته

  فروع



  
إليه جاز لكل من شهد عنده الشهود من القضاة احلكم به ألن األول إذا كتب إىل قاض فمات الكاتب أو املكتوب 

احلجة يف حكمه ال يف كتابه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيوز ذلك إال إذا كتب إىل فالن وإىل كل من يصل إليه من 
  القضاة وكأنه جيعل ذلك تفويضا 

رف رجل يف تلك البلدة بأنه أمحد بن الثاين إذا قضى القاضي واقتصر على قوله حكمت على أمحد بن حممد فاعت
حممد وأنه املعين بالكتاب وأنكر احلق فال يلزمه شيء ألن احلكم يف نفسه باطل ألنه على متهم غري معني ال باإلشارة 

  وال بوصف مستقص كامل فال يتم احلكم باعترافه بأنه املعين إال أن يقر باحلق فيؤخذ احلق بإقراره 
م أبيه وجده وحليته ومسكنه وحملته وأتى باملمكن فإمكان اشتراكه يف مجلة هذه الصفات أما إذا استقصى فذكر اس

على الندور ال ينقدح فإن قال املأخوذ لست مسمى هبذا اإلسم فعلى اخلصم إن نقم بينة على اإلسم والنسب فإن 
  عجز حلفه فإن حلف انصرف عنه القضاء وإن نكل توجه احلق باليمني املردودة 

ذ حيلف على أن احلق ال يلزمه وليس حيلف على نفي اإلسم فال يسمع خبالف من ادعي عليه قرض فلم ينكر فلو أخ
ولكن قال ال يلزمين تسليم شيء يقبل ألنه رمبا أخد ورد ولو اعترف لطولب بالبينة ألن جمرد الدعوى ليس حبجة 

قال الصيدالين يقبل ذلك منه كتلك املسألة عليه وهاهنا قد قامت البينة على اإلسم وتوجه احلق إن ثبت اإلسم و
  وهو ضعيف والفرق أظهر

وأما إذا قال أنا موصوف هبذه الصفات ولكن يف البلد من يساويين فإذا أظهر ذلك ولو ميتا انصرف القضاء عنه 
ماع البينة وهذا كله إذا قضى القاضي بالبينة ومل يبق له إال اإلستيفاء أما إذا مسع البينة وكتب إىل قاض آخر بس

فهذا جائز باإلتفاق وساعد عليه أبو حنيفة رمحه اهللا وفيه إشكال ألنه إن كان حتمال كالشهادة على الشهادة فال 
يكتفي بواحد وإن كان قضاء بقيام البينة ومساعها حىت ينزل مساعه منزلة مساع القاضي الثاين فلم جيب ذكر الشهود 

واقعة إذا متم القاضي وكأن هذا قضاء مشوب بالنقل واألغلب عليه أنه يف الكتاب وصفتهم وال جيب ذكر شهود ال
قضاء بأداء الشهادة حىت يقوم مساعه مقام مساع اآلخر ولكن وجب ذكر الشهود ألن اآلخر إمنا يقضي بقوهلم 

  واملذاهب يف احلجج خمتلفة فرمبا ال يرى القاضي القضاء بقوهلم 
التعديل إىل اآلخر جاز وإن كان األوىل أن يعدل ألن أهل بلدهم أعرف  مث ال خالف أنه لو مسع ومل يعدل وفوض

هبم ولو عدل القاضي وأشهد على التعديل شهود الكتاب جاز ذلك مث إن ادعى اخلصم جرحا فلظهر شاهدين 
ال يف بلد عدلني فيقدم بينة اجلرح على التعديل الذي يف الكتاب فإن استمهل أمهل ثالثة أيام فإن قال ال أمتكن منه إ

الشهود مل ميهل ألن ذلك يطول ويصري ذلك ذريعة لكن يسلم املال مث إن أثبت اجلرح استرد قوال واحدا ومل خيرج 
على ما لو كان اخلصم حاضرا وأظهر اجلرح بعد احلكم فإن يف نقض القضاء به قولني ألن احلاضر مقصر وهو 

  معذور 
دمها لآلخر مسعت البينة فاقض فله ذلك إن قلنا الغالب عليه القضاء الثالث لو كان للبلد قاضيان وجوزناه فقال أح

  وكأهنما تعاونا على حكم واحد وإن قلنا الغالب النقل مل جيز ذلك مع حضور الشهود فإن القاضي كالفرع للشهود
  الركن اخلامس يف احملكوم به 

لو إما أن ميكن تعريفه بالصفة كالفرس وذلك إن كان دينا أو عقارا ميكن حتديده فهو سهل وإن كان عينا فال خي
  واجلارية والعبد أو يكثر أمثاهلا كاألمتعة والكرباس مثال أما العبد وأمثاله ففيه ثالثة أقوال 

أحدها أنه ال ترتبط الدعوى والقضاء بعينه بل بقيمته كالكرباس ألن احملكوم عليه عرف بالنسب وتعريف العبد 



  والفرس غري ممكن 
  جيوز أن يقضي على عينه كاحملكوم عليه إذا كان خامال  والثاين أنه

  والثالث أنه يسمع البينة على عينه وال يقضي ألن إبراهم احلكم مع هذه اجلهالة صعب 
التفريع إن قلنا إنه يتعلق بعينه فاملدعى عليه إذا عني عليه يف تلك البلدة عبد فيصرف القضاء عنه بأن يظهر يف البلد 

لصفة إما من ملكه أو ملك غريه فإن أظهر من ملكه مل يلزمه تسليم أحدمها بل صار القضاء باطال عبد آخر بتلك ا
  لكونه مبهما وإن مل يبني لزمه تسليم العبد املوصوف 

وإن قلنا إنه يسمع البينة فقط ففائدة املدعي أن يطالب بتسليم العبد إليه حىت يعينهالشهود يف بلده مث يف اإلحتياط 
  ن مللكه قوال

  أحدمها أنه يلزم املدعي كفيال بالبدن 
والثاين أن الكفالة بالبدن ضعيف فال يلزمه بل يلزمه أن يشتري ويتكفل باملال ضامن حىت إن تلف تلف من ضمانه 

وإن ثبت ملكه فيه بان بطالن الشراء وحيتمل هذا الوقف للحاجة وذكر الفوراين أنه يلزمه تسليم القيمة إليه 
حلال من غري بينة فإن ثبت ملكه استرد القيمة وهذا ال بأس به إذ كفالة البدن ضعيفة الفائدة والبيع للحيلولة يف ا

  رمبا ال يرضى به صاحب اليد 
هذا يف العبد أما اجلارية فتسلم إىل أمني ألن حفظ الفروج واجب ومن يدعي امللك ال ميتنع من املباشرة وإن قلنا إنه 

بعينه بل ترتبط بالقيمة فيذكر كرباسا أو عبدا قيمته عشرة مثال وال بأس بذكر كالكرباس فال ترتبط الدعوى 
صفات العني وال جيب كما أنه ال بأس بذكر قيمة العقار وقيمة العبد على قولنا تتعلق بعينه ولكن ال جيب على 

  الظاهر 
حلكم فهاهنا يفترق الكرباس أما إذا كان احملكوم عليه حاضرا والعبد والكرباس حاضرين ولكن مل حيضره جملس ا

والعبد إذ املنكر ال يلزمه إحضار الكرباس ألنه يتماثل وإن أحضر وأما العبد فيحكم القاضي به وإن كان غائبا إذا 
عرفه القاضي بعينه وإن مل يعرفه فال بد من إحضاره للتعيني وجيب ذلك على املدعى عليه إن اعترف بأن يف يده 

ترف حلف على أنه ليس يف يده مثل هذا العبد فإن نكل فحلف املدعي أو أقام بينة على عبدا هذا صفته وإن مل يع
أن يف يده مثله حبس املدعى عليه حىت حيضر ويتأبد عليه احلبس وال يتخلص إال باإلحضار أو بدعوى التلف فعند 

  هادة على العني ذلك يقبل قوله للضرورة ويقنع بالقيمة مث إن حضر فعلى الشهود على الوصف إعادة الش
فإن علم املدعي حيث ال بينه له أن املدعى عليه ال يبايل باحللف عل أنه ليس يف يده فطريق اجلزم له أن يصرف 

الدعوى إىل القيمة ويثبت املالية بالشهادة على الوصف مهما مل يطلب العني فلو قال أدعي عبدا صفته كذا وقيمته 
ذه دعوى غري جمزومة ففي مساعها وجهان ولكن اتفق القضاة على مساعها كذا فإما أن يرد العني أو القيمة فه

  للحاجة اصطالحا 
فرع إذا حضر العبد الغائب ومل يثبت ملك املدعي فعلى املدعي مئونة اإلحضارومئونة الرد إىل مكانه هذا ما ذكره 

تعطل باحلضور وكأن ذلك احتملوه األصحاب ومل يتعرضوا ألجرة منفعته اليت تعطلت وال ملنفعة احملكوم عليه إذا 
  ملصلحة اإليالة وجعل ذلك واجبا إلجابة القاضي فلم يلزمه بدال أما مؤنة إحضار العبد فلم حتتمل 

  الركن السادس احملكوم عليه 
وشرطه أن يكون غائبا فإن كان يف البلد ففي جواز مساع البينة قبل استحضاره وجهان أحدمها تسمع إذ إنكاره غري 

  وإمنا الشرط عدم إقراره وهو معدوم يف احلال  مشروط



  والثاين أنه ال جيوز ألن إقراره متوقع على قرب وسلوك أقرب الطرق واجب يف القضاء 
فإن قلنا تسمع فاملذهب أنه ال يقضي إال يف حضوره فلعله جيد مطعنا ودفعا خبالف الغائب فإن انتظاره يطول وفيه 

  وجه بعيد أنه يقضي كالغائب 
إذا حضر ففي جواز مساع البينة من دون مراجعة اخلصم وجهان مرتبان وأوىل باملنع ووجه اجلواز أنه قادر على  أما

  الدفع والكالم فليتكلم إن أراد 
أما إذا توارى وتعذر فاملذهب أنه يقضي عليه كالغائب وذكر القاضي وجها أن املنع ال جيعل كالعجز كما أن منع 

  اإلفالس على وجه واختتام الباب بتنبيهات املهر والثمن ال يلحق ب
األول أن يف قبول كتاب القاضي إىل القاضي والشهادة على الشهادة يف احلدود قولني ويف القصاص قوالن مرتبان 

  وأوىل بالقبول
ضر الثاين أن حد الغيبة ما فوق مسافة العدوى وهو أن يعدو من بيته فال يرجع إليه مساء فإن أمكن ذلك فهو كاحلا

فيجب عليه إجابة القاضي إذا دعاه وإن دعاه صاحب احلق مل جيب احلضور بل الواجب هو احلق إن كان صادقا 
  وإال فال شيء عليه وإمنا جيب احلضور طاعة للقاضي ألجل املصلحة 

لك من الثالث أنه إن مل يكن على مسافة العدوى حاكم فيجوز للقاضي إحضاره ولكن بعد إقامة البينة إذ تكليفه ذ
  غري حجة إضرار وهلذا جيب على القاضي أن ال خيلي مثل هذه املسافة من حاكم 

الرابع إذا كان للغائب مال يف البلد وجب على القاضي التوفية وهل يطالب املدعي بكفيل فرمبا توقع استدارك فيه 
  وجهان 

  أحدمها ال إذ كل حكم ميكن فيه اإلستدراك وقد مت احلكم يف احلال 
   نعم ألن اخلصم غائب واإلستدراك غالب والثاين

اخلامس إذا عزل القاضي بعد مساع البينة مث ويل يلزمه استعادة البينة إذ بطل بالعزل مساعه السابق وإن خرج عن 
  حمل واليته مث رجع ففي اإلستعادة وجهان 

حيضر القاضي أو مأذون  السادس املخدرة ال حتضر جملس القاضي ألن ضرر إبطال اخلدر أعظم من ضرر املرض بل
من جهته فكل من ال خترج أصال إال لضرورة مرهقة فهي خمدرة أما من ال خترج إىل العزايا والزيارات إال نادرا قال 
القاضي هي أيضا خمدرة وقيل بل هي اليت ال خترج إال لضرورة وقيل بل هي اليت ال تصري مبتذلة بكثرة اخلروج وإن 

ل القفال جيب إحضار املخدرة ألن احلضور هبذا العذر اليبطل التخدر وخالفه مجيع كانت خترج على اجلملة وقا
  األصحاب فيه 

السابع للقاضي أن يتصرف يف مال حاضر ليتيم خارج عن حمل واليته إذا أشرف على اهلالك كما يتصرف يف مال 
ه نصب على اليتيم ويف املال كل غائب ولكن هل له نصب قيم للتصرف فيه تردد القاضي فيه ومل يبت جوابا فإن

  أيضا 
فإذا كان اليتيم يف واليته وماله يف والية أخرى رمبا أدى إىل أن ينصب كل واحد من القاضيني قيما ولعل األوىل أن 

  يالحظ مكان اليتيم ال مكان املال 
أن ال يصح وال  وأما إذا زوج امرأة خارجة عن حمل واليته من غائب خارج عن حمل واليته برضاها فهذا ينبغي

يكفي حضور الزوج إذ ال تعلق للوالية به بل حضور املرأة معترب ألنه ويل عليها خبالف املال وليس ذلك كما لو 
  حكم يف حمل واليته على غائب خارج عن حمل واليته إذ املدعي حاضر والوالية متعلقة به 



  الباب الرابع يف القسمة

  
  وفيه ثالثة فصول 

  قسام وأجرتهالفصل األول يف ال

  
وال ينبغي أن خيلي احلاكم النواحي عن القسام ملسيس احلاجة إليه وليكن هلم رزق من بيت املال وكذا القاضي 

  واملزكي أما الشاهد فال يعطى كيال يتهم مع أن الشهود ال ينحصرون 
يف اشتراط العدد يف وإن مل يكن هلم رزق فال ينبغي أن يعني احلاكم واحدا فيحسم على الناس استئجار غريه و

  القسام قوالن مأخذمها أن منصبه منصب احلاكم أو الشاهد 
وإن نصب حاكما للتقومي أو للتزكية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين مث القاضي يعول على قوهلم على اإلنفراد 

القاضي يقضي بعلمه وال جيوز أن ينصب حاكما ليحكم بالتقومي باجتهاده أو ليزكي بنظر نفسه وإن فرعنا على أن 
نعم للقاضي أن يعتمد على ما يعرفه منعدالة الشاهد على رأي وهل له أن يكتفي ببصرية نفسه يف التقومي منهم من 

  قطع باملنع ألنه ختمني ومنهم من خرج على القولني 
شفعة مث أجرة القسام عند تفاوت احلصص تقسم على الرءوس أو على عدد قدر احلصص فيه قوالن كما يف ال

  ومنهم من قطع بأنه على قدر احلصص ألن العمل يف الكثري باملساحة أكثر ال حمالة 
هذا إذا أطلق الشركاء العقد فأما إذا انفرد كل واحد بذكر نصيبه أتبع ذلك ولكن ليس لواحد أن ينفرد 

ممنوعا واإلجارة فاسدة باإلستئجار دون إذن الشريك ألن تردده يف امللك املشترك ممنوع دون اإلذن فيكون العمل 
  بل يعقد كل واحد بإذن اآلخرين أو الوكيل بإذن مجيعهم 

فرع إذا كان أحد الشريكني طفال وطلب القيم القسمة حيث ال غبطة رد القاضي عليه وإن كان فيه غبطة فعليه 
  حصة من األجرة 

ه جيب إذا لزمت اإلجابة كما وإن طلب الشريك حيث ال غبطة ففي لزوم أجرة لنصيب الطفل وجهان والظاهر أن
  يف البالغ واألجرة تتبع لزوم القسمة 

  الفصل الثاين يف كيفية القسمة

  
فإن جرت يف ذوات األمثال جازت التسوية بالوزن والكيل وكذا يف الربويات إن قلنا إهنا إفراز حق وإن قلنا إهنا 

ألجزاء فالتسوية باملساحة وتقسم احلصص وتكون بيع فال جيوز يف املكيل إال الكيل فإن كانت يف عرصة متساوية ا
  األجزاء على حسب أقل احلصص 

بيانه عرصة لواحد نصفها ولواحد ثلثها ولواحد سدسها فتجعل األرض ستة أجزاء متساوية باملساحة وإن افتقر إىل 
بنادق من مشع أو طني التعديل بالقيمة عدل كذلك مث يكتب أمساء املالك على ثالثة رقاع ألهنم ثالثة ويدرجها يف 

متساوية وتسلم إىل من مل يشهد ذلك حىت خيرج واحدا ويقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النصف 



أعطاه اجلزء األول والثاين والثالث على اإلتصال حىت ال يتفرق نصيبه مث خيرج اآلخر فإن خرج اسم صاحب الثلث 
  السدس أعطاه الرابع واخلامس ويتعني السادس لصاحب 

وإن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع وتعني الباقي لصاحب الثلث وتعني ما منه ابتداء التسليم إىل حتكم 
  القسام فيقف على أي طرف شاء 

وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه فيمن أعتق عبيدا ال ميلك غريهم أنه يكتب على الرقعة احلرية والرق ال اسم العبيد 
يكتب الثلث والسدس والنصف فمنهم من قال قوالن بالنقل والتخريج ومنهم من فرق بأن  والورثة وها هنا مل

  مستحق احلرية هو اهللا تعاىل دون العبيد فيكتب احلرية ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد 
يكتب أمساء وعلى اجلملة هذا يف اإلستحباب إذ جيوز كتبة األجزاء ها هنا وكتبة األمساء مثوالغرض حيصل فإن قلنا 

املالك فقال العراقيون يكتب باسم صاحب النصف ثالث رقاع وباسم صاحب الثلث اثنتني ألن صاحب الكثري 
أوىل باستحقاق الطرف ويف تكثري امسه ما يوجب التقدمي إذ الغالب أنه يسبق واحد من ثالثة والصحيح أنه ال حق 

  له إال يف الكثرة فيكفي ثالث رقاع 

  فرعان

  
استحق املتاع الواقع يف حصة أحدمها أو بعضه انتقضت القسمة فإن استحق عينا من يد واحد واستحق  األول إذا

مثلها يف القسمة من يد اآلخر مل تبطل القسمة وفيه وجه أنه تستأنف القسمة ويلتفت على تفريق الصفقة وإن كان 
در والباقي خيرج على تفريق الصفقة املال أرضا قسم بينهما واستحق ثلث الكل فقد بطلت القسمة يف ذلك الق

  واألصح أنه ال ينتقض 
أما إذا ظهر دين أو وصية بعد القسمة فإن قلنا إهنا إفراز فالقسمة تبقى على الصحة إن وفوا الدين وإن قلنا إهنا بيع 

  ففيه قوالن 
  أحدمها البطالن ألن الدين إما أن مينع امللك أو جيعل التركة مرهونة 

  ح بل التركة كالعبد اجلاين فينفذ بيعه إال أن ال يويف الدين والثاين أنه يص
الفرع الثاين إذا ادعى بعض الشركاء غلطا يف القسمة على قسام القاضي مل يكن له حتليفه ألنه حاكم لكن مل تنقض 

ض القسمة القسمة إن أقام بينة وإال فله أن حيلف شركاءه فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم فتفيد اليمني املردودة نق
يف حق الناكلني دون احلالفينهذا يف قسمة القاضي باإلجبار أما إذا كان القسام منصوب الشركاء بالتراضي أو تولوا 
القسمة بأنفسهم فظهور الغلط بعد متام القسمة هل يوجب نقضها قال العراقيون ال تنقض ألنه رضي به فصار كما 

يع فإن جعلناها إفراز حق فال ميكن ذلك مع التفاوت وكذا إن جعلناه إذا اشترى بغنب وهذا يتجه على قولنا إهنا ب
  بيعا ومل جير لفظ البيع أو ما يقوم مقامه 

  الفصل الثالث يف اإلجبار

  
  والقسمة ثالثة قسمة إفراز أو تعديل أو رد 

ملكيالت أما قسمة اإلفراز فهو أن يكون الشيء متساوي األجزاء كالثوب الواحد والعرصة املتساوية أو ا



واملوزونات فيجرب على هذه القسمة من امتنع قهرا بشرط أن تبقى احلصص بعد القسمة منفعا هبا املنفعة اليت كانت 
فال جيرب على قسمة الطاحونة واحلمام الصغري إذا مل ميكن اإلنتفاع به بعده وفيه وجه بعيد أنه جيرب إذا كان يبقى 

إذا كان احلمام كبريا تبقى به املنفعة عند إحداث مستوقد آخر وبئر آخر  أصل اإلنتفاع وإن مل يبق ذلك النوع أما
  وما جيري جمراه ففي اإلجبار تفريعا على املشهور وجهان 

  أحدمها أنه ال جيرب ألنه تعطيل إال بإحداث أمر جديد 
  والثاين أنه جيرب ألن إبقاء أصل املنفعة بأمر قريب ممكن 

  فرع

شر املفرد ال يصلح للمسكن فالصحيح أن صاحبه ال جياب إىل القسمة ألنه متعنت إذا ملك من دار عشرها والع
  وهل يلزمه اإلجابة إذا طلب شريكه لصحة غرضه فيه وجهان

  أحدمها نعم لتمييز ملكه 
  والثاين ال ألن فيه تعطيل املنفعة على الشريك فكأنه يف حقه ال يقبل القسمة 

  عة لواحد منهما إذا باع صاحبه ألن الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وإن قلنا ال قسمة لواحد منهما فال شف
أما إذا كان النصف لواحد والنصف اآلخر خلمسة فإذا باع اخلمسة النصف فلصاحب النصف اآلخر الشفعة ألن 

شر اخلمسة لو اجتمعوا وطالبوه بالقسمة أجرب وإمنا ال جيرب إذا كان الطالب واحدا وفيه وجه أيضا أن صاحب الع
  جياب إذ يقول يل أن أعطل امللك على نفسي فلم ال أجاب وهذا وإن كان غري مشهور فهو منقاس 

  القسمة الثانية قسمة التعديل 
وهو أن خيلف الرجل على ثالثة بنني ثالثة عبيد متساوي القيمة ففي اإلجبار عليه خالف مشهور ذهب األكثرون 

ه والثاين أنه ال جيرب إذ كل عبد خيتص بغرض وصفة ال توجد يف الباقي فال إىل أنه جيرب كما يف اإلفراز إذ ال ضرر في
  يكفي تساوي املالية مع تفاوت األغراض وذلك غري موجود يف األرض وذوات األمثال 

وإن خلف بني ثالثة بنني أربعة أعبد قيمة واحد مائة وقيمة آخر مائة وقيمة اإلثنيناآلخرين مائة فاخلالف ها هنا 
وىل بأن ال جيرب ألن تفاوت العدد انضم إىل تفاوت الصفة ويف احلمامات والطواحني اليت ال تقبل القسمة مرتب وأ

  وتتساوى قيمتها خالف مرتب وأوىل باملنع إذ الغرض خيتلف باختالف أماكنها اختالفا ظاهرا 
  فإن خلف طاحونة وعبدا ومحاما متساوي القيم فاخلالف مرتب وأوىل باملنع 

خلف قطعا من األرض متباينة وآحادها يقبل قسمة اإلفراز فال جيرب على قسمة التعديل بالقيمة ألن ذلك أما إذا 
  جوز ضرورة للعجز عن اإلفراز وميل نصوص الشافعي رضي اهللا عنه إىل منع اإلجبار يف هذه القسمة 

  فروع

  
جانب بناء مياثل اجلانب اآلخر وميكن األول دار خمتلفة اجلوانب فقسمتها من قسمة التعديل إال إذا كان يف كل 

  قسمة العرصة فذلك كاألراضي فإن احتيج إىل التعديل بالقيمة مع التفاوت فال فرق بينهما وبني األمتعة 
الثاين عرصة بني شريكني وقيمة أحد اجلانبني تزيد لقربه من املاء حىت يكون الثلث باملساحة نصفا بالقيمة قال 

  لقسمة ومل خيرجوه على اخلالف ومل يكترثوا مبثل هذا التفاوت النادر األصحاب جيرب على هذه ا



  الثالث قسمة اللبنات املتساوية القوالب من قبيل قسمة اإلفراز فإن تفاوتت القوالب فهي من قسمة التعديل 
  القسمة الثالثة قسمة الرد 

االنفيس ورد مائتني استويا ولكن هذا ال وهو أن يترك عبدين قيمة أحدمها ستمائة وقيمة اآلخر ألف فلو أخذ أحدمه
  جيرب عليه قطعا ألن فيه متليكا جديدا 

لو قال أحدمها خيتص أحدنا باخلسيس ومخس من النفيس فهذا هل جيرب عليه ليتخلص يف أحد العبدين عن الشركة 
  فيه خالف والظاهر أنه ال جيرب ألن أصل الشركة ليس ينقطع 

  ا أما قسمة اإلفراز ففيه قوالن فإن قيل فما حقيقة القسمة قلن
  أحدمها أنه إفراز إذ لو كان بيعا ملا أجرب عليه فكأنه قد تبني بالقسمة أن ما خصه هو الذي ملكه 

  والثاين أنه بيع إذ يستحيل أن يقال إنه مل يرث من أبيه إال هذه احلصة على اخلصوص 
قسمة الباقي ويف قسمة التعديل بيع أيضا إن قلنا ال جيرب وأما قسمة الرد فهو بيع يف القدر الذي يقابله العوض ويف 

  عليه وإن قلنا إنه جيرب فطريقان منهم من خرج على القولني ومنهم من قطع بأنه بيع ولكن جيرب للحاجة 
 وخيرج على القولني مسائل يف الربويات والزكاة والوقف فإذا قلنا إنه بيع مل جيز فصل الوقف عن امللك ألنه بيع أما
فصل الوقف من الوقف فال جيوز وإن قلنا إنه إفراز ألنه كالتغيري لشرط الواقف وفيه وجه أنه جيوز ألنه قد يشرف 

على اإلهندام فيحتاج إىل القسمة فإن قيل فهل يشترط الرضا قلنا ال يشترط يف قسمة اإلجبار ويشترط يف قسمة 
خروج القرعة فيقول رضيت هبذا وقال العراقيون  التراضي وال بد من لفظ وهو قوله رضيت وجيب جتديده بعد

  يكفي السكوت بعد الرضا إىل خروج القرعة فال جيب التجديد 
وأمجعوا على أنه ال يشترط لفظ البيع وإن قلنا إنه بيع ومنهم من شرط أن يقولقامستك على هذا الوجه أو رضيت 

  ة تؤدي معىن التمليك والتملك بالقسمة ليتلفظ بالقسمة وال يكفي قوله رضيت هبذا ألن القسم

  فرعان

  
أحدمها أن القبة والقناة واحلمام وما ال يقبل القسمة فالصواب املهايأة فيها بالتراضي ومن رجع قبل استيفاء نوبته 

  فله ذلك وإن استوىف مث رجع فوجهان أقيسهما أنه يرجع ويغرم ما انفرد به 
فال تشوش وقال ابن سريج جيرب على املهايأة ألن بعض من يستغين  والثاين ال ألن هذه معاملة جرى عليها األولون

  عنه لثروته قد يعطل على الشركاء بكذا والصحيح أهنم لو تنازعوا وتناكدوا تركوا إىل أن يصطلحوا 
الثاين أنه لو تقدم مجاعة فالتمسوا من القاضي قسمة مال بينهم من غري إقامة حجة على أنه ملكهم فالصحيح أن 

ضي يقسم ويكتب يف احلجة إين قسمت بقوهلم وكذلك إذا جاء واحد منهم وطلب وفيه قول آخر أنه ال جييب القا
  ألنه رمبا يكون متصرفا يف مال الغري من غري بينة وهو بعيد ألن اليد هلم يف احلال

  كتاب الشهادات 
  

  وفيه ستة أبواب
  الباب األول فيما يفيد أهلية الشهادة وقبوهلا من األوصاف

  



وهي ستة ثالثة منها ال يطول النظر فيها وهي التكليف واحلرية واإلسالم فال تقبل شهادة صيب وال جمنون وال تقبل 
  شهادة كافر ال على كافر وال على مسلم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تقبل على الكافر 

دالة وحفظ املروءة واإلنفكاك عن وال تقبل شهادة العبد أصال وقال داود تقبل وثالثة يطول النظر فيها وهي الع
  التهمة

  الوصف األول العدالة 
قال الشافعي رضي اهللا عنه وليس أحد من الناس نعلمه إال قليال ميحض الطاعة حىت ال خيلطها مبعصية أشار هبذا إىل 

 تقبل أن العصمة من املعاصي ليس بشرط إذ ذلك حيسم باب الشهادة ولكن من قارف كبرية أو أصر على صغرية مل
شهادته ألن ذلك يشعر بالتهاون بأمر الديانة ومثله جدير بأن ال خياف وبال الكذب أما من يلم بالصغرية أحيانا 

لفترة تقع من مراقبة التقوى وفلتة تقع للنفس يف اخلروج عن جلام الورع وهو مع ذلك ما ينفك عن تندم 
ى اهللا عليه وسلم ال خيلو املؤمن من الذنب يصيبه الفينة واستشعار خوف فهذا ال ترد به الشهادة قال رسول اهللا صل

  بعد الفينة أي الوقت بعد الوقت وإمنا الفسق املرون على املعصية وإن كانت صغرية 
والفرق بني الصغرية والكبرية يطول وقد استقصيناه يف كتاب التوبة من كتب إحياء علوم الدين ونشري اآلن إىل 

  وهي ستة بعض ما يعتاد من الصغائر 
األوىل اللعب بالشطرنج ليس حبرام ولكنه مكروه وإن قلنا إنه مباح أردنا أنه ال إمث فيه ال كراهية فيه فال ترد به 

الشهادة إال أن خيتلط به قمار وهو أخذ مال املقمور واشتراطه أو اليمني الفاجرة وقد روي أن سعيد بن جبري رضي 
يراه وقول علي رضي اهللا عنه ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون لعله  اهللا عنه كان يلعب هبوهو مستدبره وال

كان يف معرض السؤال إذ أشكل عليه صورة تلك األشكال وأهنا ما هي أما املداومة عليه فقد تقدح يف املروءة 
  وتعطل املهمات وقد ينشأ رد الشهادة من هذا وسيأيت 

لى اهللا عليه وسلم قال ملعون من لعب بالنردشري وقال الالعب بالنرد الثانية اللعب النرد حرام ملا روي أنه ص
كعابد الوثن ونقل عن ابن خريان وأيب إسحق املروزي أنه كالشطرنج وهو القياس ولكن اخلرب مانع منه مث وإن قلنا 

  ادة إنه حرام فاملداومة عليه ترد الشهادة دون املرة الواحدة وقيل إن املرة الواحدة فسق ترد الشه
وأما اللعب باحلمام فليس حبرام وتردد العراقيون يف كراهيته ورد الشهادة به إمنا يكون من جهة املروءة يف حق من 

  يقدح يف مروءته 
الثالثة قال الشافعي رضي اهللا عنه احلنفي إذا شرب النبيذ حددته وقبلت شهادته أما احلد فللزجر حىت ال يعود إليه 

قبولنا الشهادة فألن إقدامه علىشرهبا مل يشعر بتهاونه إذ اعتقد إباحته واستبعد املزين هذا  إذ جير إىل الفساد وأما
الفرق فمن األصحاب من قال حيد وال تقبل الشهادة ومنهم من قال ال حيد وتقبل شهادته فتحصلنا على ثالثة أوجه 

  ة فإن قلنا إن احلنفي ال حيد ففي الشفعوي وجهان لشبهة اخلالف يف اإلباح
الرابعة املعازف واألوتار حرام ألهنا تشوق إىل الشرب وهو شعار الشرب فحرم التشبه هبم وأما الدف إن مل يكن 

  فيه جالجل فهو حالل ضرب يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة أهل الشرب وإن كان فيه جالجل فوجهان ويف الرياع وجهان واألصح أنه ال حيرم واملزمار العراقي حرام ألنه عاد

والطبول كلها مباح إال الكوبة قال فإن طبل املخنثني وهو طبل طويل متسع الطرفني ضيق الوسط وسبب حترميه 
  التشبه هبم وكذا الضرب بالصفاقتني حرام ألنه من عادهتم

مساع وقد ذكرنا مآخذ هذه التحرميات يف كتاب الوجد والسماع وفصلنا ما حيل وحيرم مث قال الشيخ أبو حممد 



األوتار مرة ال يرد الشهادة وإمنا ترد باإلصرار وقال العراقيون هو كبرية توجب املرة الواحدة رد الشهادة وال شك 
  أن ذلك خيتلف بالبالد فحيث يعظم أمره فاملرة الواحدة تشعر باخنرام مروءة الشاهد 

ن يكون يف الشعر هجو أو وصف امرأة اخلامسة نظم الشعر وإنشاده ومساعه بأحلان وغري أحلان ليس حبرام إال أ
معينة أو فحش وما حيرم نثره فيحرم نظمه فإن الشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح وقد أنشد عند رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم أشعار ومل ينكرها 
يقصد وإن أطنب يف املدح حىت انتهى إىل حد الكذب قيل إنه حرام والصحيح أن ذلك ليس بكذب إذ ذلك ليس 

  منه اإلعتقاد والتصديق بل هي إظهار صنعة يف الكالم 
  ومساع الغناء مباح ألن ما جاز من غري حلن جاز مع أحلان إال أن يتخذ ذلك عادةفقد يقدح يف املروءة 

  والرقص أيضا مباح ولكن إذا صار معتادا أو صار الغناء مكسبة فيقدح يف املروءة 
 أن ينتهي إىل التمطيط املشوش للنظم كان أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه والتغين بالقرآن جائز بل مستحب إال

  حسن الترمن بالقرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هذا قد أويت مزمارا من مزامري آل داود عليه السالم 
التختم خبامت الذهب  السادس لبس احلرير واجللوس عليه حرام وترد الشهادة باستدامة دون املرة الواحدة وكذا

  وغلط بعض األصحاب فقال لو كان شهودالنكاح على حرير مل ينعقد النكاح بشهادهتم 
الوصف الثاين املروءة فمن يرتكب من املباحات ما ال يليق بأمثاله كاألكل يف الطريق والبول يف الشارع ولبس 

يدل ذلك إما على خبل يف عقله أو احنالل يف نفسه الفقيه القباء والقلنسوة يف بالدنا وغري ذلك مما خيسر به فيه ف
يبطل الثقة بصدقه فتخل شهادته وال خيفى أن ذلك خيتلف باألشخاص واألحوال فذو املنصب إذا محل املتاع إىل بيته 

  لنجله فال مروءة له وإن أمكن محله على التقوى واإلقتداء باألولني فال يقدح فيه 
املباحات املانعة من املهمات كمداومة الشطرنج واللعب باحلمام والرقص والغناء ويلتحق هبذا الفن اإلكباب على 

  فإن ذلك أيضا يشعر باحنالل 
واختلفوا أيضا يف احلرف الدنية فمنهم من مل يقبل شهادة الدباغ والكناس واحلجام واملدلك ومن يتعاطى القذر ألن 

ا كان ذلك صنعة آبائه والئقا بأمثاله ويف احلائك طريقان اختياره هذه احلرفة يشعر خبسته ومنهم من قال تقبل إذ
قال القفال ال فرق بينه وبني اخلياط وقال بعضهم جرت العادة باإلزراء هبم فاختياره مع ذلك كاختيار الكنس 

  واحلجامة 
  الوصف الثالث اإلنفكاك عن التهمة 

  ابوال خالف أن شهادة العدل ال تقبل يف كل موضع فنقول للتهمة أسب
  األول أن تتضمن الشهادة جرا أو دفعا 

أما اجلر فبأن يشهد على من جرح مورثه فالشهادة مردودة ألن بدل اجلراحة حيصل له باإلرث واجلرح سبب املوت 
املفضي إىل اإلرث وال خالف أنه لو شهد يف مرض املوت للمورث مبال جاز وال جنعل للتهمة موضعا وإمنا ردت 

  يته ترجع إليه شهادة اجلرح ألن تزك
  وأما الدفع فبأن يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القتل اخلطأ فكأهنم يشهدون ألنفسهم 

  فرعان



  
األول لو شهد أحد االبنني على أخيه بألف درهم دين على املورث وقلنا ال جيب عند اإلنفراد باإلقرار إال حصة 

إنه يلزمه تسليم مجيع األلف من حصته لو أنكر اآلخر فال تقبل  املقر قبلت هذه الشهادة إذ ال دفع فيها وإن قلنا
شهادته ألنه دافع وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن أقر مث شهد مل تقبل كما لو قذف مث شهد ولو أنشأ الشهادة ابتداء 

  قبل كما لو شهد على الزنا 
يضا بوصية قال صاحب التقريب ال تقبل الثاين لو شهد شاهدان لرجلني بالوصية هلما يف تركة فشهدا للشاهدين أ

للتهمة وهذا فاسد ألن كل شهادة منفصلة عن األخرى ليس فيها جر وقد قطع األصحاب بأن رفقاء القافلة إذا 
  شهد بعضهم لبعض يف قطع الطريق قبل إذا مل يتعرض يف شهادته لنصيب نفسه 

  السبب الثاين البعضية املوجبة للنفقة متنع قبول الشهادة 
ال تقبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع واألصول ألنه ليس له من ماله إال قدر حاجته ومال أصوله وفروعه ف

  معرض حلاجته فكأنه شهد لنفسه ويف شهادة الزوجني ثالثةأقوال كما ذكرناه يف القطع بالسرقة 
شهد على زوجته بالزنا مع ثالثة من وال خالف أن شهادة الزوج على إنسان بأنه زىن بزوجته ال تقبل وكذلك إن 

  العدول ألهنا أوغرت صدره فنشأ منه عداوة وألنه يشهد باخليانة على حمل حقه وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تقبل 
وقال مالك رمحه اهللا تقبل شهادة الولد لوالده وال تقبل شهادة الوالد لولده وللشافعي رضي اهللا عنه قول قدمي أنه 

  لولد وللوالد تقبل الشهادة ل
أما الشهادة عليهم فمقبولة ألهنا أبعد عن التهمة وفيه وجه أن شهادة اإلبن ال تقبل على األب بالعقوبات إذ ال 

  يكون اإلبن سبب عقوبة األب وهذا بعيد ألنه مظهر ال موجبا 
  ويف حبس األب بدين ولده ثالثة أوجه 

  أحدها أنه ال حيبس ألنه عقوبة
نه ليس مقصودا وعليه أن يؤدي احلق ليتخلص وقال صاحب التلخيص حيبس يف نفقته وال حيبس والثاين أنه حيبس أل

  يف سائر ديونه 

  فرع

إذا شهد حبق مشترك بني ولده وأجنيب ورد يف حق ولده ففي الرد يف حق األجنيب وجهان ألجل تبعيض الشهادة يف 
  نفسها 

عدو خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وسلم أن شهادة املخاصم يف السبب الثالث العداوة فال تقبل شهادة العدو على ال
  احلال ال تقبل 

أما شهادة املخاصم بعد انقطاع اخلصومة فمقبولة باإلتفاق إذ يؤدي ذلك إىل أن منيستشعر من غريه إقامة شهادة 
  عليه ينشيء معه خصومة 

ق وإن مل خترجه إىل معصية فال يبقى إال جمرد ورد شهادة العدو مشكل ألنه إن أخرجته العداوة إىل فسق فترد للفس
  هتمة 

وال خالف أن الشهادة للصديق مقبولة وكذا األخ واألقرب ولكن املعتمد فيه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ال تقبل شهادة خصم على خصم 



ح مبساءة صاحبه ويغتم وإمنا ترد الشهادة بعداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبة حبيث يعلم أن كل واحد منهما يفر
مبسرته ويبغي الشر له وهذا القدر ال يفسق به فترد الشهادة به وإن عرف ذلك من أحدمها خصت شهادته بالرد 

  دون شهادة صاحبه 
وقد يكون سبب العداوة التعصب لألهواء واملذاهب إذ املعتزلة وسائر املبتدعة ال يكفرون وأنه تقبل شهادهتم وإن 

خ أبو حممد ترد شهادة من يطعن يف الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ومن يقذف عائشة رضي اهللا ضللناهم قال الشي
تعاىل عنها فإهنا حمصنة بنص الكتاب مربأة عن الفواحش وما ذكره صحيح وإمنا تقبل شهادة املخالفني فياإلعتقادات 

  فإن من يرى أن الكبرية الواحدة توجب اخللود يف النار فقوله أوثق 
  ب الرابع التغافل السب

فرب عدل مغفل كثري السهو والغلط وإن مل يكذب عمدا ورمبا ال يفطن حلقائق األشياء ويكثر سبقه إىل اإلعتقاد 
بالتوهم فمثل هذا ال تقبل شهادته املرسلة إال يف أمر جلي يستقصي احلاكم فيه ويكثر فيه مراجعته حىت يتبني تثبته 

  وأنه ال يسهو يف مثله 
  امس التغري يرد الشهادة السبب اخل

فالفاسق املستسر بالفسق إذا ردت شهادته مث حسنت حالته فأعاد تلك الشهادة بعينها مل تقبل وتقبل سائر شهاداته 
  إذ املكذب تنبعث فيه داعية طبيعية إلثبات صدق نفسه فيصري ذلك من أهم حظوظه 

ألهلية قبل إذ ال عار عليهم يف الرد أما الفاسق املعلن والكافر والصيب والعبد إذا ردت شهادهتم مث أعادوها بعد ا
  والعدو والسيد إذا شهد ملكاتبه فردت شهادهتم فأعادوها بعدهذه األعذار ففيه وجهان 

  أحدمها ال ترد ألن أسباب الرد ظاهرة فال يتعريون هبا كالصيب والعبد 
  عادة والثاين أنه ترد الهنم اهتموا واملتهم يتعري فيدفع العار باإل

  السبب السادس احلرص على الشهادة بأدائها قبل االستشهاد 
وذلك مردود إن كان قبل الدعوى وإن كان بعد الدعوى وقب اإلستشهاد ففي القبول وجهان وإن مل تقبل فهل 

  يصري به جمروحا فيه وجهان 
وحترمي الرضاع والعفو عن القصاص وهذا فيما ال جتوز فيه شهادة احلسبة أما ماهللا تعاىل فيه حق كالطالق والعتاق 

  فيثبت بشهادة احلسبة من غري تقدم دعوى وترددوا يف الوقف والنسب وشراء األب 
أما الوقف فالصحيح أنه ال يثبت إال بالدعوى إذا كان له مستحق معني فأما على املساجد واجلهات العامة فيثبت 

والطالق البائن يثبت بالشهادة على اخللع ويف شراء  وأما شراء القريب الذي يعتق عليه فيشبه اخللع من وجه
  القريب وجهان 

أحدمها يثبت كاخللع وقال القاضي ال يثبت دون الدعوى ألن العوض مقصود فيالشراء وإثباته دون العوض حمال 
ولد وبيع العوض حمال إذ ال مدعي له وأما النسب فقال القاضي ال يثبت دون الدعوى وقال الصيدالين من أتت ب

وادعى الزوج أنه لدون ستة أشهر قبلت البينة على أنه لستة أشهر وإن سكتت املرأة وهذا يدل على القبول من 
  غري دعوى فقد حتصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب متعلق بكثري من حقوق اهللا تعاىل كالطالق 

صه على الشهادة وال ترد ألن احلاجة وال خالف يف أن من اختفى يف زاوية لتحمل شهادة فال حيمل ذلك على حر
  قد متس إىل ذلك لألقارير وقال مالك رمحه اهللا هذه الشهادة مردودة وقيل إنه قول للشافعي ضعيف

  هذه جمامع ما ترد به الشهادة أما شهادة القروي على البدوي والبدوي على القروي فمقبولة خالفا ملالك رمحه اهللا 



تاب مقبولة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وشهادةالفاسق الذي ال يكذب ويوثق بقوله ال  وشهادة احملدود يف القذف إذا
  تقبل عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن من ال خياف اهللا تعاىل إمنا يصدق لغرض وإذا تغري غرضه مل يبال بالكذب 

  خامتة بذكر قاعدتني

  
ال يطول النظر يف زوال الصيب والرق وأمثاله وإمنا يطول يف إحدامها أن هذه األسباب إذا زالت قبلت الشهادة و

زوال الفسق والعداوة فإن التوبة مما خيفى وال يكفي قول الفاسق تبت بل ال بد من اإلسترباء مدة حىت يظهر بقرائن 
كم بل األحوال صالح سريرته وقدر بعضهم بسنة لتنقضي الفصول فإن العزائم تتغري فيه وقيل ستة أشهر والكل حت

  خيتلف ذلك باألحوال واألشخاص واملطلوب غلبة الظن 
أما القاذف فتوبته يف إكذابه نفسه كذلك قال الشافعي رضي اهللا عنه وهو مشكل ألنه رمبا كان صادقا فاملعين به 
لك تكذيبه نفسه يف قوله أنا حمق باإلظهار واجملاهرة دون احلجة فيكفي أن يقول تبت وال أعود وهل يكفي جمرد ذ

دون اإلسترباء إذا مل يظهر منه فسق آخر فيه نصوص مضطربة واحلاصل أنه إن أقر على نفسه بالكذب فيستربأ ألن 
هذا الكذب كبرية وإن مل يقر وجاء شاهدا وما متت الشهادة فقوالن وإن جاء قاذفا فقوالن مرتبان وأوىل بأن يستربأ 

ق فيستربأ وإن ظن أن هذا القذف مباح فال حاجة إىل والصواب أن نقول إن علم أن ذكر ذلك حرام فهو فاس
  اإلسترباء ويكفي قوله تبت فإن أقام احلجة على صدق نفسه ففي بقاء عدالته وجهان 

  أحدمها أنه تقبل شهادته إذ ظهر صدقه
  والثاين إذ ال منكن له أن يقذف مث يثبت إال أن جييء جميء الشهود 

فقضى بشهادة هؤالء مث عرف بعد القضاء فينقض القضاء إن ظهر كون الشاهد القاعدة الثانية أن القاضي إذا غلط 
  عبدا أو صبيا أو كافرا وإن ظهر كونه فاسقا فقوالن 

أقيسهما أنه ينقض إذ قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه شهادة العبد أقرب من شهادة الفاسق إذ نص القرآن يدل 
  } ممن ترضون من الشهداء { وقوله } نبأ إن جاءكم فاسق ب{ على رد الفاسق حيث قال 

والثاين أنه ال ينقض ألنه أهل على اجلملة ورمبا صدق وهذا ضعيف على مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وهلذا قطع 
بعض األصحاب بالنقض ورد تردد القول إىل ما إذا فسق بعد القضاء واحتمل اإلستناد وأول عليه نص الشافعي 

  رضي اهللا عنه
   العدد والذكورةالباب الثاين يف

  
والعدد مشروط يف كل شهادة فال يثبت بشهادة واحد إال رؤية اهلالل لرمضان على رأي إذ يسلك به مسلك 

  األخبار لتعلقه بالعبادات أما هالل شوال فال يثبت إال باثنني 
  مث الشهادات يف العدد على مراتب 

ويقول كل } لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء { قوله تعاىل املرتبة األوىل الزنا وال يثبت إال بشهادة أربعة رجال ل
واحد رأيته يدخل فرجه يف فرجها كاملرود يف املكحلة فإن الشاهد الرابع على زنا املغرية ملا قال بني يدي عمر 
 أكر ورأيت نفسا يعلو واستا ينبو ورأيتهما يضطربان حتت حلاف ورجالها على عاتقه كأهنما أذنا محار فقال عمر اهللا

  وجلد سائر الشهود ومل يكتف هبذا 



وهل يشترط على اإلقرار بالزنا أربعة فيه قوالن واللواط إن قلنا إنه كالزنا أو يوجب القتل فهو كالزنا وإن مل 
يوجب إال التعزير فهل يشترط فيه أربعة فيه قوالن وهل جيوز للشاهد النظر إىل الفرج أو إىل العورات لتحمل 

  ثة أوجه الشهادة فيه ثال
  أحدها نعم ألن الشهادة أمانة 

  والثاين ال لكن إن وقع البصر حتمل الشهادة وإال فال
  والثالث ال جيوز ألجل الزنا فإن احلدود مبنية على الدفع أما لعيوب النساء وغري ذلك من األحكام جيوز 

  فرع

جمالس خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا يف املسألتني فإنه ال متنع الشهادة بتقادم العهد يف الزنا وال بأن يشهد أربعة يف أربعة 
  قال إذا انفرد واحد يف جملس حد وال ينفعه من يشهد يف جملس آخر 

ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ال نكاح إال } وأشهدوا ذوي عدل منكم { املرتبة الثانية النكاح والرجعة لقوله تعاىل 
ه كل ما ليس مبالكالقصاص والعتق واإلستيالد والكتابة والوصايا بويل وشهود احلق الشافعي رضي اهللا عنه ب

والوكالة والعفو عن القصاص واجلرح والتعديل والترمجة يف جملس القضاء وإثبات الردة واإلسالم والنسب والبلوغ 
وليس مبال وقال والوالء والعدة واملوت وال ينظر إىل رجوع الوكالة والوصايا إىل مال ألهنا يف نفسها سلطنة ووالية 

  أبو حنيفة رمحه اهللا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتني وخصص اعتبار الذكورة بالعقوبات 
املرتبة الثالثة األموال وحقوقها وأسباهبا تثبت بشهادة رجل وامرأتني بدليل آية املداينة ويدخل فيه الشركة واإلجارة 

حة ال توجب إال املال وحق اخليار والشفعة وفسخ العقود وإتالف األموال وعقود الضمان والقتل خطأ وكل جرا
وقبض جنوم الكتابة إال النجم األخري فيتعلق به العتق ففيه وجهان ويثبت املال يف السرقة بشاهد وامرأتني دون 

  القطع والصحيح أن األجل من حقوق املال وقيل إنه نوع سلطنة فيضاهي الوكالة 
برجل وامرأتني يثبت يف حق املهر وكذا الوكالة تثبت يف حق البيع وتثبت الوصية  مث ليعلم أن النكاح إن مل يثبت

  وإن مل تثبت الوصاية 

  فرع

لو قال لزوجته إن غصبت فأنت طالق أو إن ولدت فثبت الغصب أو الوالدة بشهادة النسوة وجب املال وحلق 
واحد ولو شهد أوال على غصبها رجل  النسب ومل يقع الطالق املعلق هبما وكذا لو علق برؤية اهلالل وشهد

وامرأتان فقضى القاضي بالضمان فقال إن كنت غصبت فأنت طالق قال ابن سريج إنه يقع خبالف ما إذا تقدم 
  التعليق وفيه وجه آخر أنه ال يقع 

عيوب النساء املرتبة الرابعة ما ال يطلع عليه الرجال غالبا ويثبت برجل وامرأتني وبأربع نسوةكالوالدة والبكارة و
والرضاع وما خيفى عن الرجال غالبا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تثبت الوالدة بشهادة القابلة وحدها عند قيام الفراش 

  أو ظهور خمايل احلمل بعد الطالق 
فإن قيل فهل يتعلق بشاهد واحد حكم قلنا من أقام شاهدين على مال فخاف فواته فله التماس احليلولة قبل التزكية 

وجيب ذلك على القاضي يف األمة إذا أقامت شاهدين على احلرية وجيب يف العبد إن طلب العبد والعبد ينفق من 
كسبه يف مدة احليلولة وإن مل يكن فمن بيت املال مث يرجع إىل السيد إن مل يثبت العتق وكذا لو أقام شاهدين 



  العقار هل جياب إىل احليلولة مع أنه ال خوف فيه خالف علىزوجية امرأة منعنا املرأة عن اإلنتشار قبل التزكيه ويف 
  يف هذه املسائل الشاهد الواحد هل ينزل يف اقتضاء احليلولة منزلة الشاهدين فيه قوالن 

  أحدمها نعم ألن متامه متوقع كالتعديل 
يف احليلولة فقد ظهر له  والثاين ال ألن الواحد ليس حبجة والتعديل يبني أن ما أقامه من قبل كان حجة فإن قلنا يؤثر

  فائدة على اجلملة 
ولو جرى يف دين فهل للمدعي أن يلتمس احلجر خوفا من أن يبيع ماله فيه طريقان منهم من طرد القولني ومنهم 
  من قطع باملنع ألن ضرر احلجر عظيم وقال القاضي إن كان اخلصم معروفا باحليلة وخاف القاضي حيلته حجر عليه

  مستند علم الشاهد وحتمله وأدائه الباب الثالث يف
  

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف مستنده

  
وقال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مب } وال تقف ما ليس لك به علم { واألصل فيه اليقني قال اهللا تعاىل 

لكنا قد نلحق أشهد فقال أرأيت الشمس طالعة فقال نعم فقال على مثل هذا فاشهد وإال فاسكت هذا هو األصل 
  الظن به للحاجة فنقول 

  املشهود عليه ينقسم إىل ما حيتاج إىل البصر دون السمع وإىل ما حيتاج إىل السمع دون البصر وإيل ما حيتاج إليهما 
  األول ما حيتاج إىل البصر دون السمع وهو األفعال إذ البصر يدرك الفعل والفاعل مجيعا 

و األقوال إذ األقوال تدرك بالسمع والقائل اليتعني إال بالبصر وليس لألعمى أن القسم الثاين ما حيتاج إليهما وه
يعتمد األصوات فإهنا تتشابه بالتلبيس وقال مالك رمحه اهللا له ذلك إذ حيل له وطء زوجته فإذا مسع إقرارها يف حالة 

  الت فتبىن على احلاجات الوطء كيف ال يشهد عليها فنقول يف غريه من الشهود غنية أما حل الوطء واملعام
  وقد اختلف األصحاب يف سبع 

  األول إذا تعلق األعمى بشخص فصاح يف أذنه باإلقرار فجره إىل القاضي متعلقا به وشهد ففيه وجهان 
  أصحهما القبول للثقة 

  والثاين ال ألن فتح هذا الباب عسري ودرجات التعلق واملالزمة ختتلف وال تنضبط 
عمى خالف ألنه يعجز عن متييز املروي عنه ولكن قال بعضهميجوز وكان الصحابة يسمعون من الثانية يف رواية األ

عائشة رضي اهللا تعاىل عنها من وراء الستر فهم يف حقها كالعميان أما ما مسعه قبل العمى فريوي بل ما حتمل من 
  الشهادة قبل العمى على معروف النسب تقبل فيه شهادته 

  ومل يبق إال احلكم فانعزل بالعمى ففي ذلك احلكم وجهان من حيث إن العزل يبعد أن يتجزأ  والقاضي إذا مسع بينة
  الثالثة يف املترجم األعمى وجهان 

  أحدمها أنه جيوز ألن القاضي يشاهد املترجم كالمه 
  والثاين ال حسما للباب 

  املقصود اإلثبات  الرابعة يف انعقاد النكاح حبضور األعميني وجهان ألنه ليس فيه إثبات لكن



اخلامسة إذا حتمل البصري شهادة على شخص فمات ومل يكن معروفا بالنسب فال بد وأن حيضر ميتا حىت يشهد على 
عينه مبشاهدة صورته فإن كان قد دفن مل ينبش قربه إال إذا عظمت الواقعة واشتدت احلاجة ومل يطل العهد حبيث 

  تتغري الصورة 
أبيه دون جده فليقتصر عليه يف الشهادة وإن عرف القاضي بذلك جاز وإن افتقر إىل  فإن كان يعرفه بامسه واسم

اسم اجلد فليس له أن يسأل عن اسم جده ويذكره وحكي أن القفال ورد عليه كتاب من قاض ليزوج فالنة من 
لم يزوج ويف مثل هذه خاطبها أمحد بن عبداهللا وكان جار القفال فقال أنا إمنا أعرفك بأمحد ال بأمحد بن عبداهللا ف

الصورة لو أقامعنده بينة على أنه أمحد بن عبداهللا مل تنفع ألنه مل يفوض إليه مساع البينة كيف والصحيح أن البينة إمنا 
  تسمع بعد تقدم دعوى وإنكار 

لني السادسة حتمل الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلني غري جائز إال على مذهب من يرى أن التسامع من عد
كاف يف معرفة النسب بل الطريق ما فعله القفال رمحه اهللا إذ كتب يف مثل هذه الشهادة أشهدين فالن وفالن أهنا 
فالنة بنت فالن وأهنا أقرت وامتنع عن األداء فقال وكيف أشهد والشاهدان يف السوق يعين أن شهاديت شهادة 

ظر إليها وحيفظ حليتها مث إهنا عند أداء الشهادة الفرع لكن طريق حتمل الشهادة أن تكشف عن وجهها حىت ين
  تكشف ثانيا فإن عرفها شهد وإال فيسكت 

وجيوز النظر حلاجة التحمل وإن كانت يف غاية اجلمال وللقاضي عند الشهادة إن رابه أمر أن حيضر معها نسوة يف 
  لك بعض القضاة قدها وكسوهتا وميتحن الشاهد فإن مل مييزها عنهن مل تقبل شهادته وقد فعل ذ

السابعة إذا وقعت الشهادة على عينها كما ذكرناه مبال فطلب اخلصم التسجيل ومل يعرفها القاضي بنسبها مل يكن 
له ذلك إال أن يسجل على حليتها وصورهتا وال يكفي قوهلا إين فالنة بنت فالن إذ ال يسمع جمرد قوهلا وال أن يقيم 

دم دعوى يف النسب ولكن لو نصب قيما حىت يدعي عليها دينا وأهنا بنت فالن اخلصم بينة ألهنا إمنا تقام بعد تق
فتنكر املرأة وتقام البينة جاز ذلك فعله القاضي حسني يف مثل هذه الواقعة وفيه إشكال من حيث إهنا رمبا كانت 

ذه الدعوى أقرت عند القاضي بالنسب فكيف تنكره وال دعوى إال على منكر ومن حيث إن القاضي عامل بأن ه
كذب لكن قال القاضي حسني هذه حيلة جائزة للحاجة كما جاز بيع مثار خيرب بالدراهم مث شراء نوع آخر به 

  واملسألة حمتملة 
القسم الثالث ما ال حيتاج إىل البصر وهو الذي يثبت بالتسامع إذ ال يدركه البصركاإلعسار فإنه إمنا يدرك باخلربة 

الصرب سرا على الضر واجلوع وال يعلم بيقني لكن إذا حصل ظن قريب من اليقني الباطنة وقرائن األحوال يف 
  جازت الشهادة 

أما الذي يثبت بالتسامع فالنسب وامللك املطلق واختلفوا يف الوالء والوقف والنكاح والعتق ألن هذه أمور يدرك 
على ذكره خبالف البيع واهلبة وأمثاله  بالبصر أسباهبا لكن قد يستفيض بني الناس ويدوم التفوه به وتتوفر الطباع

ففي اعتماد التسامع به وجهان منهم من منع إلمكان املشاهدة ومنهم من أحلق بالنسب حلصول الظن باإلستفاضة 
وكذا اخلالف يف النسب من جانب األم فإنه ميكن مشاهدة الوالدة ولكن يؤثر فيه التسامع أيضا ومنهم من قطع 

ألب ويف املوت أيضا طريقان واملشهور أنه كالنسب يثبت بالتسامع ومنهم من أحلقه بأن جانب األم كجانب ا
بالنكاح ألنه ميكن مشاهدته مث إذا قضى به فالنظر يف النسب وامللك أما النسب وما يلحق به ففي حد التسامع فيه 

ثاين ذكر العراقيون أنه يكفي أن وجهان أحدمها أنه يسمع من قوم ال جتمعهم رابطة التواطؤ كما يف أخبار التواتر وال
يسمع من عدلني مث ال يكون شاهدا على شهادهتما وهو بعيد مث زادوا عليه وقالوا لو رآه حيمل صغريا وهو 



يستلحقه أو قال الكبري هذا ابين وهو ساكت شهد على النسب وهذا غلط إال أن يشهد على الدعوة فلقد يثبت 
  النسب مبجرد الدعوة 

حيصل فيه تعيني ألنه وإن شاهد الشراء فمن أين يعلم ملك البائع أو شاهد اإلصطياد فمن أين يعلم أنه  أما امللك فال
مل يفلت من غريه لكن يعتمد الظن الغالب الذي لوكلف مزيد حبث لتعذر إثبات األماللك وحيصل ذلك باجتماع 

ليه فإن هذا إذا دام مدة بال منازع غلب على ثالثة أمور اليد والتصرف والستامع أعين تفاوض الناس بإضافة امللك إ
  الظن امللك 

وهل يكفي جمرد اليد والتصرف دون تفاوض الناس باإلضافة املشهور أن ذلك كاف وقال القاضي ال يكفي ألن 
املنازع إمنا يظهر إذا مسع اإلضافة من الناس لكن يقابله أنه لو كان تصرفه بالعدوان لظهر التفاوض بعدوانه يف 

  ريان وأهل احمللة فعدم ذلك دليل على عدم اخلصم اجل
وأما جمرد اليد دون التصرف أو التصرف دون اليد فال يكفي وهل يكتفي مبجرد التسامع دون اليد والتصرف 

وتصور ذلك يف ملك معطل قال العراقيون يكفي ذلك وهو بعيد فكأهنم يظنون أن امللك أيضا يشتهر كما يشتهر 
  الوقف 

 بالتصرف اهلدم والبناء والبيع والفسخ واإلجارة والرهن ولو مل نر إال جمرد اإلجارة ولكن مرة بعد أخرى مث إمنا نعين
  ففيه خالف والصحيح أنه ال يدل إذ املستأجر مدة طويلة قد يؤاجر مرارا 

لحلف ومما جيب هذا بيان ما يعتمده الشاهد فتحل له الشهادة أما اخلط فقد ذكرنا أنه ال يعتمد للشهادة ويعتمد ل
ذكره هاهنا أن من شهد على أن فالنا مات وال وارث له سوى فالن فهذا يسمع وإن كان على النفي كبينة 

اإلعسار ولكن يسمع ممن خرب باطن أحواله وعلم شعب نسبه ويكفي فيه عدالن يقوالن ال نعلم له وارثا سواه مع 
  اخلربة الباطنة 

ر اليقني فقط وال يقني إال يف فرض من ال حيجب عائال كربع الثمن عائال للزوجة فإن مل تكن بينة سلم إىل احلاضر قد
وأما األب فال يستيقن له مقدار معني فإن مل تكن بينة حبث القاضي ونادى بأين قاسم مرياثه فمن عرف له وارثا 

  ن فليذكر فإن مل يظهر سلم املال إىل احلاضر وهل يطلب له كفيال للقدر املشكوك فيه قوال

  الفصل الثاين يف وجوب التحمل واألداء

  
  أما األداء فهو واجب على كل متحمل متعني دعي إىل األداء من مسافة دون مسافة العدوي فهذه ثالثة قيود 

  فلو مل يتحمل ولكن وقع بصره على فعل وتعني ففيه وجهان 
  أحدمها ال جيب ألن املتحمل ملتزم وهذا مل يلتزم 

  نة للحقوق والثاين أنه جيب صيا
ولو مل يتعني فإن امتنعوا جبملتهم عم احلرج مجيعهم وإن امتنع واحد ففي جوازه وجهان من حيث إن فتح ذلك 

  الباب رمبا يدعو إىل التخاذل 
ولو دعي من مسافة دون مسافة القصر وفوق مسافة العدوى فوجهان كالوجهني يف لزوم قبول شهادة الفرع يف 

   غيبة األصل إىل هذا احلد
مث الشاهد ال يستحق األجرة ألنه التزم هذه األمانة خبالف الكاتب نعم يستحق الشاهد أجرة املركوب عند طول 



  الطريق مث إذا أخذها فله أن ال يركب وميشي فكأنه أجرة نصبه يف املشي 
  ولو تعني شاهدان فامتنع أحدمها وقال احلف مع الثاين مل جيز باإلتفاق

ح دون الشهادة كالنكاح فاإلجابة إىل التحمل فيه من فروض الكفايات ومن امتنع ال يأمث أما التحمل فيما ال يص
  ألنه غري متعني 

  أما التحمل يف األموال واألقارير هل هو من فروض الكفايات فيه وجهان 
  أحدمها ال الستغنائه عنه 

   يستغىن عنه يف عصمة احلقوقوالثاين نعم حلاجة اإلثبات عند النزاع وكذا اخلالف يف كتبه الصك ألنه ال
  الباب الرابع يف الشاهد واليمني

  
وكل واقعة يقضى فيها برجل وامرأتني فيقضى بشاهد وميني إال عيوب النساء وباهبا وقد صح عن رسول اهللا صلى 

 يقبل اهللا عليه وسلم القضاء بشاهد وميني قال عمر رضي اهللا عنه وذلك يف األموال وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال
  شاهد وميني 

مث عندنا ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتعديله على اليمني إذ اليمني قبل تأيد جانب احلالف باليد أو اللوث ساقط 
األثر وجيب على احلالف أن يصدق الشاهد يف ميينه فيقول أنا حمق وهو صادق وال خالف يف أنه لو حلف مع 

  امرأتني مل جيز 
  هد أو باليمني أو هبما ويظهر األثر يف الغرم عند الرجوع فيهثالثة أوجه مث هذا القضاء بالشا

  أحدها أنه باليمني والشاهد يعضد جانب احلالف كاللوث 
  والثاين أنه بالشاهد ملا روي أنه عليه الصالة والسالم قضى بالشاهد واليمني 

  والثالث أنه هبما مجيعا 
يضا على الشاهد إذ اليمني نفذ بشهادته كما جيب على رأي على املزكي مث إن قلنا إنه باليمني أمكن إجياب غرم أ

  ألن الشهادة نفذت بتعديله ومتام الباب مبسائل أربع 
األوىل لو أقام الورثة شاهدا واحدا على دين ملورثهم وحلفوا مجيعا استحقوا ولو حلف واحد استحق احلالف نصيبه 

أن حيلف إذ بطل حق احللف بالنكول وإن مات قبل النكول فلوارثه أن  دون الناكل ولو مات الناكل مل يكن لوارثه
حيلف ولكن هل جيب إعادة الشهادة فيه وجهان وكذا لو جاء الوارث بشاهد آخر هل جيب على األول اإلعادة فيه 

 قوالن مأخذمها أن هذه دعوى جديدة أو يف حكم البناء ولو نكل الوارث وللميت غرمي فهل حيلف فيه قوالن
ذكرنامها يف القسامة أما إذا كان فيهم غائب أو جمنون فإذا عاد أو أفاق حلف من غري حاجة إىل إعادة الشهادة بل 
نفذت تلك الشهادة يف احلق املشترك بدعوى واحد من الورثة وإمنا ختتص الدعوى واحللف دون املشاهدة أما إذا 

عاد فال بد من إعادة الشهادة إذ ملكه منفصل خبالف أوصى لشخصني فحلف أحدمها مع شاهد والثاين غائب فإذا 
  حقوق الورثة فإنه إمنا يثبت أوال لشخص واحد وهو امليت 

  فرع

لو حلف بعضهم مع الشاهد فهل خيرج نصيب الغائب من يد املدعى عليه فيهقوالن كما ذكرناه يف احليلولة بشاهد 
امليت كأنه جيعل دعوى الواحد كدعوى اجلميع ولذلك  واحد لكن هذا أبعد ألن صاحب احلق مل يدع إال أن احتاد



ال تستعاد الشهادة أما النصيب الذي أخذه احلالف الوارث فال يشاركه الغائب فيه نص عليه وقال يف كتاب 
الصلح لو ادعى الوارثان عينا فأقر ألحدمها بنصيبه شاركه اآلخر فمنهم من قال قوالن بالنقل والتخريج والصحيح 

هنا يف الدين وذلك إمنا يتعني بالتعيني فال يشاركه فيه ويف الصلح يف جزء من العني وهو مشترك بإقراره أنه فرض ه
فكيف ينفرد به أما إذا أقام أحدمها شاهدين فينتزع نصيب الصيب واجملنون وأما نصيب الغائب فينتزع أيضا إن كان 

أن الوايل هل يستوفيه أو يتركه عليه وهذا يف الوراثة عينا وإن كان دينا فوجهان جيريان يف كل دين يقر به لغائب 
  أما الوصية فيترك نصيب الغائب وإن كملت بينة احلاضر 

املسألة الثانية إذا ادعى ثالثة أن أباهم وقف عليهم ضيعة وعلى أوالدهم على الترتيب وحلفوا مع شاهد واحد 
إن قلنا إن امللك فيه هللا تعاىل وهو بعيد غري معتد به مث استحقوا وفيه وجه أن الوقف كالعتق وال يثبت بشاهد وميني 

البطن الثاين هل حيتاجون إىل احللف عند موهتم إن قلنا إهنم يأخذون احلق من البطن األول فيكفيهم ميني البطن 
  األول وإن قلنا من الواقف فال بد من التجديد ألهنم ال يستحقون بيمني غريهم 

  ملساكني بعد موهتم فعلى هذا ال ميكن حتليف املساكني إذ ال ينحصرون ففيه وجهانفلو كان الشرط الصرف إىل ا
  أحدمها أهنم يستحقون بغري ميني للضرورة 

  والثاين أن الوقف قد تعذر مصرفه وفيه خالف أنه يبطل أو يصرف إىل أقرب شخص إىل الواقف 
درجته ألنه وقف ترتيب ويف جتديد ميينهم قوالن ولو مات واحد من احلالفني فنصيبه للباقني الذين حلفوا معه يف 

  مرتبان والصحيح أنه ال حيتاج إليه ألهنم قد حلفوا مرة على اجلملة 
أما إذا نكلوا مجيعا فالبطن الثاين ال يستحقون إن مل حيلفوا وإن حلفوا استحقوا هذا إن قلنا إهنم يأخذون من الواقف 

  حللفهم إذ قد بطل حق احللف بنكول البطن األول  وإن قلنا يأخذون من البطن األول فال أثر
أما إذا حلف واحد ونكل اثنان مث ماتوا فولد احلالف يستحق إن حلف وإن مل حيلف فقوالن وولد الناكل ال يستحق 

إن مل حيلف وإن حلف فقوالن وإن مات احلالف أوال فشرط الوقف أن يكون لآلخرين لكن أبطلوا حقوقهم 
  ة أوجه بالنكول وفيه ثالث

  أحدها أنه يصرف إىل ولد احلالف وقد التحقا باملوتى لنكوهلم وهو بعيد 
  والثاين أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمني امليت 

  والثالث أنه قد تعذر مصرفه إذن فينتزع من يد املدعى عليه أما نصيب الناكلني فيبقى يف يد املدعى عليه 
  حللف عليهم قوالن مرتبان على ما إذا كانا قدحلفا وههنا أوىل باحللف فإن قلنا يصرف إىل الناكلني ففي إجياب ا

املسألة الثالثة لو كان الوقف وقف التشريك وحلف الثالثة مث ولد لواحد ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثالثا 
ن الناكل معدوم ويوقف الربع للطفل وكذا غلته فإن بلغ وحلف استحق وإن نكل فالنص أنه يرد على الثالثة وكأ

وقال املزين رمحه اهللا كيف يرد عليهم وهم مقرون بأهنم ال يستحقونه فهو وقف تعذر مصرفه والقياس ما ذكره 
فنجعله قوال خمرجا فلو قال املدعى عليه ردوه إيل فال طالب له غريي فال خالف أنه ال يرده إليه إذ قد انتزع من 

  يده حبجة فال ميكن الرد إليه 
الرابعة جارية هلا ولد ادعي إنسان على صاحب اليد أهنا مستولدته والولد منه وأقام شاهدا واحدا وحلف املسألة 

سلمت له اجلارية وثبت ملكه مث تعتق عليه إذا مات بإقراره وباإلستيالد ال بالشاهد واليمني أما الولد ففي حريته 
  ونسبه قوالن 

  أحدمها أنه يثبت بطريق التبعية لألم 



 وهو القياس واختيار املزين أنه ال يثبت ألنه إنسان مستقل تدعى فيه احلرية والنسب كما يدعى يف األم والثاين
اإلستيالد واستشهد املزين مبا لو أقام هذه احلجة على عبد بأنه كان ملكه وقد أعتقه فإنه ال يسمع ألنه معترف يف 

ومل جير عليه رق أصال فمن أصحابنا من طرد القولني احلال حبريته مع أنه قد سبق له ملك فكيف يسمع يف الولد 
ومنهم من فرق بأن احلكم هاهنا وجد منتسبا من ملك حاضر وهو األم خبالف مسألة العبد والقياس ما ذكره املزين 

  رمحه اهللا
  الباب اخلامس يف الشهادة على الشهادة

  
  والنظر يف مخسة أطراف 

  س بعقوبة ويف العقوبات ثالثة أقوال الطرف األول يف جماريه وهو جار فيما لي
  أحدها أنه ال جيري ألنه بدل فال خيلو عن شبهة 

  والثاين أنه جيري ألن كونه بدال ال يوجب الشبهة 
والثالث أنه جيري يف حقوق اآلدميني كالقصاص وحد القذف دون حدود اهللا تعاىل فإنه يتسارع إليه السقوط 

ضي إىل القاضي وكذا يف التوكيل باستيفاء القصاص ألن الوكيل بدل عن بالشبهات وكذا اخلالف يف كتاب القا
  املوكل فإذا منعنا ذلك فال معىن لدعوى القصاص على غائب 

الطرف الثاين يف التحمل وال جيوز أن يشهد على شهادة غريه ما مل يعلم أن عنده شهادة جمزومة ثابتة وذلك بأن 
لى شهاديت وإما بأن يراه بني يدي حاكم وهو يقول أشهد أن لفالن على يقول له عندي شهادة بكذا وأنا أشهدك ع

فالن كذا فله أن يتحمل وإن مل يقل له أشهدك ألن ذلك ليس تفويضا حىت حيتاج إىل إشهاد نعم إذا رآه خيرب 
ال  عنالشيء ال يف معرض الشهادة وال بلفظ الشهادة فاإلنسان قد يتساهل فيه ولو كلف الشهادة امتنع فلذلك

  يتحمل أما إذا قال يف غري جملس القاضي عندي شهادة مثبوتة ال أمتارى فيها ففي جواز التحمل وجهان 
  أحدمها نعم النقطاع اإلحتمال 

  والثاين ال إذ قد يكون له فيه غرض وإذا طولب باإلقامة توقف 
ألنه قد يريه به الوعد وال يفي به فلو أما إذا اقتصر على قوله أنا أشهد بكذا مل يعتمد ذلك لظهور اعتماد التساهل و

قال لفالن علي ألف فيشهد على إقراره وال يقدر احتمال إرادة وعد ألن اإلنسان ال يتساهل يف اإلقرار على نفسه 
ويتساهل يف اإلخبار عن الغري وقال أبو إسحاق املروزي رمحه اهللا ال يشهد على إقراره ما مل يضفه إىل إتالف أو 

  ذلك مما يقطع هذا اإلحتمال وهو بعيد غري معتد به ضمان أو غري 
مث الشاهد ينبغي أن حيكي مستند حتمله بأن شاهد األصل أشهده أو رآه يشهد عند القاضي فإنه رمبا ال يعرف كيفية 

التحمل حىت يبحث عنه القاضي فلو كان فقيها فيكفيه أن يقول أشهد على شهادته وله اإلصرار عليه فلو سأله 
  مل يلزمه التفصيل  القاضي

الطرف الثالث يف الطوارىء على شهود األصل وال يضر موهتم وغيبتهم ومرضهم بل هو املراد من شهود الفرع 
وقد ذكرنا حد الغيبة أما طرآن فسقهم وعداوهتم وردهتم فال يؤثر طرآنه بعد القضاء بشهادة الفرع ولوطرأ قبل 

  ل يتقدمها مقدمات وألنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتد وفاسق القضاء منع القبول ألن هذه أمور ال هتجم ب
ولو حضر شهود األصل فكذبوا الفرع بعد القضاء مل يؤثر وقبل القضاء لو ثبت تكذيبهم يف الغيبة ببينة أو رجوعهم 

   امتنع شهادة الفرع ولو بان بعد القضاء أهنم كانوا كذبوا أو رجعوا قبل القضاء نقض احلكم قوال واحدا



  أما طرآن العمى واجلنون ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه ال يؤثر كاملوت وهو األصح 

  والثاين أنه يؤثر إذ بطلت أهليتها واملقبول شهادهتما وإمنا استثىن املوت للضرورة 
  والثالث أن اجلنون خبالف العمى فإن األعمى أهل وإمنا ميتنع عليه التعيني 

  بة ويف احلضور ينتظر زواله فال يسلط شاهد الفرع على الشهادة أما اإلغماء فال يؤثر يف الغي
مث إذا قلنا ميتنع باجلنون فلو زال ففي وجوب جتديد التحمل وجهان أقيسهما أهنال جيب وأشهرمها أنه جيب كما لو 

  أفاق املوكل 
  الطرف الرابع يف العدد 

ة واحد ومها بأعياهنما شهدا على اآلخر والكمال أن يشهد على كل شاهد شاهدان فإن شهد اثنان على شهاد
  فقوالن أقيسهما أنه جيوز كما لو شهد اثنان على ألف رجل باإلقرار وهو اختيار أيب حنيفة رمحه اهللا واملزين 

والثاين ال ألن هذه حجة واحدة فال يقوم شخص بطرفيها كما لو شهد أحد شاهدي األصل بالفرعية على شهادة 
  آخر 

  و شهد أربعة على شهادهتما فوجهان فإن منعنا ذلك فل
  أصحها اجلواز إذ شهد على كل واحد اثنان فتعرضهما للثاين ينبغي أن جيعل كالعدم 

  والثاين ال ألن من استقل بشق ال تعترب شهادته يف الثاين وليس أحد الشقني باإلسقاط بأوىل من اآلخر 
  م جتري جمرى الشهادة على ثالثة أشخاص وال خالف أن ما يثبت برجل وامرأتني فالشهادة على شهادهت

  فرع

  الزنا إن قلنا يثبت بالشهادة على الشهادة فيجتمع يف عدد الفرع أربعةأقوال 
ففي قول يكفي اثنان يشهدان على شهادة األربعة األصول وهو بناء على أن اإلقرار بالزنا يثبت بشاهدين على قول 

  فكذلك الشهادة 
   ويف قول ال بد من األربعة

  ويف قول مثانية 
  ويف قول ستة عشر ومنشؤه التردد يف أصلني 

  أحدمها عدد شهود الفرع 
  واآلخر عدد شهود اإلقرار 

  الطرف اخلامس يف العذر املرخص لشهادة الفرع وهو املوت والغيبة واملرض 
در الذي جيوز ترك والغيبة إىل مسافة القصر ترخص ودون مسافة العدوى ال وفيما بينهما وجهان واملرض هو الق

اجلمعة به وهو ما فيه مشقة ال ما مينع معه احلضور وليس على القاضي أن حيضر دار املريض أو يبعث نائبه إليه فإن 
ذلك يغض من منصب القضاء وشهادة الفرع قريب ولذلك جازت الرواية من الفرع مع حضور الشيخ واخلوف 

  من الغرمي كاملرض

  فرع



ناء على شهود األصل وتعديلهم عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا بل لو عدلوا ثبتت ليس على شهود الفرع الث
  العدالة والشهادة مجيعا بشهادهتم وإال حبث القاضي عنهم 

وليس عليهم أيضا أن يشهدوا على صدق شهود األصل فإهنم ال يعرفون خبالف احلالف مع الشاهد فإنه يعرف 
  صدقه واهللا أعلم
   الرجوع عن الشهادةالباب السادس يف

  
  والنظر يف العقوبات والبضع واملال 

  األول العقوبات وللرجوع ثالثة أحوال 
األول أن يكون قبل القضاء فيمنع القضاء فإن كان يف زنا وجب حد القذف فإن قالوا غلطنا ففي وجوب احلد 

  واجب عليهم وهو إىل اختيارهم قوالن مرتبان على ما إذا نقص عدد الشهود وهذا أوىل باإلجياب ألن التحفظ 
  فإن حددنا مل تقبل شهادهتم بعد ذلك إال بعد التوبة واإلسترباء وإن مل جندهم مل تسقط عدالتهم فتقبل شهادهتم 

ولو رجعوا يف الشهادة وفسقناهم فعادوا بعد التوبة وقالوا كذبنا يف الرجوع مل تقبل تلك الشهادة أصال مؤاخذة هلم 
  األول  بقوهلم يف الرجوع

ولو مل يصرح الشاهد بالرجوع ولكن قال للقاضي توقف فيتوقف القاضي فإن عادوا إىل الشهادة ففي القبول 
وجهان لتطرق التهمة بسبب التوقف واإلستمهال للتروي فإن قلنا ال مينع اإلستمهال فهل جيب إعادة تلك الشهادة 

  فيه وجهان
  يفاء وفيه ثالثة أوجه احلالة الثانية الرجوع بد القضاء وقب اإلست

  أحدها أنه ال تستوىف ألن احلدود تسقط بالشبهات 
  والثاين أنه تستوىف كاألموال ألن احملكوم بوجوب قتله كاملقتول 

  والثالث وهو األعدل أن حقوق اآلدميني ال تسقط كأمواهلم وتسقط حقوق اهللا تعاىل 
  احلالة الثالث الرجوع بعد استيفاء العقوبة وله صور 

ألوىل أن يقولوا تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل فيلزمهم القصاص عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا وال ا
  خالف أن الدية املغلظة جتب يف ماهلم 

  ولو رجع معهم ويل القصاص وهو الذي باشر وجب عليه القصاص وهل جيب على الشهود معه يف وجهان
  ة صار كاملمسك مع املباشر أحدمها ال إذ الشاهد بالشهاد

  والثاين جيب ألهنم بالشهادة أهدروا الدم وأبطلوا العصمة 
  والقاضي إذا رجع شارك الشهود يف القصاص والدية املغلظة فإن رجع املزكي ففيه ثالثة أوجه 

  أحدها أنه كالشهود 
  والثاين أنه كاملمسك 

  والثالث أنه يصلح فعله إلجياب الدية دون القصاص 
ورة الثانية إذا قالوا أخطأنا فال قصاص وقد يعزرهم القاضي والدية يف ماهلم فإن صدقهم العاقلة ففيه تردد سيأيت الص

ولو قال بعضهم أخطأنا فال قصاص على املعترف بالعمد ألنه شريك خاطىء ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ 
  شريكي ففي القصاص وجهان 



  ك خاطىء فال جيب القصاص عليه بدعوىالشريك العمدية أحدمها ال جيب ألنه إقرار بأنه شري
  والثاين أنه جيب ألن دعواه خطأ الشريك وهو منكر ال يدرأ عنه قصاص العمد 

الصورة الثالثة إذا قالوا تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتنا فال جيب القصاص عند األكثرين إذ مل يظهر قصدهم 
يس تقتل خبالف ما لو ضرب شخصا ضربا يقتل املريض دون الصحيح وجهل كونه إىل القتل مع أن نفس الشهادة ل

  مريضا فإن األظهر أنه جيب القصاص وحيتمل فيه وجه من هذه املسألة 
  فإن قلنا ال قصاص جلهلهم قال صاحب التقريب لتكن الدية مؤجلة فإنه قريب من شبه العمد 

  الطرف الثاين فيما ال تدارك له كالعتق والطالق

  
  وموجبه الغرم ويف مقدار ما جيب على الراجع يف البضع قبل املسيس وبعده كالم سبق ونذكر اآلن فرعني 

األول لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثال فالغرم الواجب جيب على الرجل النصف وعلى املرأتني النصف ولو 
  كانوا عشر نسوة فليس عليهن إال النصف إذ نصف البينة قام بالرجل 

أما إذا شهد رجل وعشر نسوة على رضاع حمرم أوجب التفريق بني الزوجني مث رجعوابعد التفريق فيقسم الغرم 
باثين عشر سهما على الرجل سهمان وعلى كل امرأة سهم وننزل امرأتني منزلة رجل ألن هذه الشهادة تنفرد هبا 

  النساء فال يتعني الرجل بشطر هذه احلجة 
وة فقد أصر أربع نسوة يستقللن بإثبات الرضاع ففي وجوب شيء على الراجعني ولو رجع الرجل وست نس

  وجهان 
  الصحيح أنه ال جيب ألن احلجة بعد قائمة والثاين أنه جيب على الراجعني بقدر حصتهم 

أما لو رجع معه سبع نسوة بطلت احلجة فعلى الوجه الضعيف عليهم حصتهم وهي سبعة من اثين عشر وعلى 
  ا بطل ربع احلجة فعليهم ربع الغرم الصحيح إمن

  الفرع الثاين أن شهود اإلحصان هل يشاركون شهود الزنا يف الغرم عند الرجوع فيه قوالن 
  أحدمها نعم إذ مت الرجم هبم 

  والثاين ال ألهنم ما شهدوا إال على خصال كمال 
  وكذا اخلالف يف شهود التعليق والصفة فإن قلنا جيب ففي حصتهم وجهان 

  دمها التسوية أح
والثاين أنه جيب عليهم الثلث إذ يكفي يف اإلحصان شاهدان ويف الزنا أربعة ويتفرع من هذا أنه لو شهد على 

اإلحصان شاهدان وعلى الزنا أربعة ورجع أحد شاهدياإلحصان ففي قول ال شيء عليه ويف قول جيب السدس وهو 
ني اإلحصان والزنا وكذلك يتفرع صور يف زيادة الشهود قول التثليث ويف قول جيب الربع وهو قول التسوية ب

  على العدد الواجب ويف رجوع بعض شهود الزنا وال خيفى خترجيها على األقوال السابقة على متأمل 

  الطرف الثالث فيما يقبل التدارك

  
  م للحيلولة قوالن كما لو شهدا على عني مال ورجعا بعد التسليم فال يقبل رجوعهما يف اإلسترداد ويف وجوب الغر



  أحدمها ال جيب ألنه يتوقع إقرار اخلصم فكيف يغرم والعني قائم ال كالعتاق والطالق اللذين ال تدارك هلما 
والثاين وهو األقيس أنه جيب ألن احليلولة تنجزت وإقرار اخلصم بعيد وكذا القوالن فيمن أقر بدار لزيد مث لعمرو 

  مة لعمرو للحيلولة فيه قوالن وتسلم الدار إىل زيد وهل يغرم القي

  فرع

لو ظهر كون الشاهدين عبدين أو كافرين أو صبيني انتقض القضاء وبان أنه ال طالق وال عتاق وكذا إن كانا 
فاسقني وقلنا ينقض القضاء وإن كان ذلك أمرا ال يتدارك كقتل فيجب الغرم على القاضي خبطئه وحمله ماله أو بيت 

ع على الصبيني ألن التقصري من جهته إذ مل يبحث وال على الفاسقني فإهنما معذوران يف املال فيه قوالن وال يرج
  كتمان الفسق وهل يرجع على العبدين والكافرين فيه قوالن ذكرناتفصيلهما يف كتاب ضمان الوالة

  كتاب الدعوى والبينات
  لبينة وجمامع اخلصومات حيويها مخسة أركان الدعوى واإلنكار واليمني والنكول وا

  الركن األول الدعوى

  
ونقدم عليها مقدمة يف بيان من حيتاج إىل الدعوى فنقول من له حق عند إنسان فال خيلو إما أن يكون عينا أو عقوبة 

  أو دينا 
  أما العني فله أن ينتزعه من يده إن قدر عليه قهرا إذا كان ال يؤدي ذلك إىل حتريك فتنة 

  ئها أصال دون القاضي ملا فيه من اخلطر وأما العقوبة فال يستقل باستيفا
وأما الدين فإن كان على معترف مماطل أو منكر ميكن رفعه إىل القاضي فال جيوز اإلنفراد باستيفائه إذ ال يتعني حقه 

من الدين إال بتعيني من عليه أو بتعيني القاضي فإنتعذر رفعه إىل القاضي لتعززه أو تواريه أو هربه فإذا ظفر جبنس 
  ه فله أن يأخذه ويتملكه مستبدا فإن ظفر بغري جنس حقه ففي جواز األخذ قوالن حق

  أحدمها نعم لقوله عليه الصالة والسالم هلند خذي ما يكفيك وولدك باملعروف ومل يفرق بني اجلنس وغريه 
  والثاين ال ألنه كيف يتملك وليس من جنس حقه وكيف يبيع ملك غريه بغري 

  فيه ثالثة أوجه إذنه فإن قلنا يأخذ ف
  أحدها وهو القول املشهور أنه يرفع إىل القاضي حىت يبيع جبنس حقه ومل يذكر القفال غري هذا 

والثاين أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد بالتعيني يف جنس حقه فإن هذه رخصة ولو كلف ذلك كلفه القاضي البينة ورمبا 
  عسر عليه 

  للبيع وهذا بعيد يف املذهب وإن كان متجها  والثالث أنه يتملك منه بقدر حقه وال معىن
فإن قلنا يبيع فإن كان حقه نقدا باع بالنقد وإن كان حنطة أو شعريا قال القاضي يبيع بالنقد مث يشتري به احلنطة 

  فإنه كالوكيل املطلق ال يبيع بالعرض وقال غريه وهو األصح يبيع جبنس حقه وال معىن للتطويل 
فإن مل يكن وعلم أنه لو رفعه إىل القاضي جلحد وحلف فكالمالقفال يف تكليفه بالرجوع إىل هذا كله فيمن له بينة 

القاضي يف البيع وإقامة البينة يشعر بأنه ال يأخذ شيئا وإمنا له حق التحليف فقط وال يبعد عندي أن جيوز له األخذ 
  إذا ظفر به ألن املقصود إيصال احلق إليه إذا تعذر 



  فروع

  
لفت العني املأخوذة قيل بيعه فهي من ضمانه وليس له اإلنتفاع به قبل البيع وعليه مبادرة البيع فلو قصر األول لو ت

فنقصت القيمة كان حمسوبا عليه وما ينقص قبل التقصري فليس عليه والزيادة على مقدار حقه يف ضمانه ألنه متعد 
  ئة ففي دخول الزيادة يف ضمانه وجهان يف أخذها إال إذا كاحنقه مخسني ومل يظفر إال بسيف يساوي ما

  أحدمها نعم كاألصل 
والثاين ال يضمن ألنه مل يأخذ حبقه فكان معذورا فيه بل قال القاضي لو احتاج إىل نقب جداره فليس عليه ضمان 

  النقب إذ به يتوصل إىل حقه 
و كان بالعكس فال يتملكه وال الفرع الثاين لو كان حقه صحاحا فظفر باملكسور جاز له أن يتملكه ويرضى به ول

يبيعه باملكسر مع التفاضل ألنه ربا بل يبيع بالدنانري ويشتري به قدر حقه وخيرج جواز أخذه على القولني ألنه إذا 
  احتاج إىل البيع فهو كغري جنس حقه ومنهم من قال هو كجنس حقه ولكن ال بد من البيع للضرورة 

حد منهما على صاحبه ما ال حيصل فيه التقاص إال بالتراضي فجحد الفرع الثالث إذا استحق شخصان كل وا
  أحدمها فهل لآلخر أن جيحد حقه فعلى وجهني يلتفتان إىل الظفر بغري جنس حقه 

هذه هي املقدمة رجعنا إىل الركن األول وهي الدعوى واألصل فيها قوله صلى اهللا عليه وسلم البينة على املدعي 
  حده قوالنواليمن على من أنكر ويف 

  أحدمها أن املدعي هو الذي خيلى وسكوته 
  والثاين أنه الذي يدعي أمرا خفيا على خالف األصل 

ويظهر أثر هذا يف الزوجني إذا أسلما قبل املسيس فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاحدائم وقالت بل على التعاقب 
ألغلب التعاقب يف اإلسالم والتساوق خفي وإن قلنا فالقول قوهلا إن قلنا إن املدعي هو الذي يدعي أمرا خفيا فإن ا

إنه الذي خيلى وسكوته فهي مدعية فالقول قول الزوج ألنه الذي ال خيلى وسكوته وقد قال مالك رمحه اهللا ال 
تسمع الدعوى على من ال معاملة بينه وبني املدعى عليه وهو ضعيف وقال اإلصطخري ال تسمع دعوى اخلسيس 

ويج ابنته وال تسمع أيضا دعوى فقري على سلطان أو على أمري أنه أقرضه ماال وهو ضعيف على الشريف يف تز
أيضا وال خالف عندنا أن املودع إذا ادعى رد الوديعة صدق بيمينه وسببه احلاجة فإن املودع اعترف بأنه أمينه 

من دعوى صحيحة وهي  فلزمه تصديقه وإذا ثبت أن حكم الدعوى توجه اليمني هبا على املدعى عليه فال بد
  الدعوى املعلومة امللزمة وخيرج على الوصفني مسائل 

األوىل أنه من يدعي على غريه هبة أو بيعا مل تسمع إذ رمبا تكون قبل القبض ويكون البيع مع اخليار بل ينبغي أن 
لبينة مبلك فليس له أن يقول ويلزمك التسليم إيل فيحلف املدعى عليه أنه ال يلزمه التسليم وكذلك من قامت عليه ا

حيلف املدعي مع البينة إال أن ينشىء دعوى صحيحة كدعوى بيع أو إبراء ولو ادعى جرح الشهود فعليه البينة 
  وهل هلتحليف املدعى على نفي العلم بفسقهم فيه وجهان 

  أحدمها ال إذ ليس يدعي حقا الزما 
ميتا وطلب الوارث احلد فإن له أن يطلب ميني الوارث  والثاين أنه يسمع ألنه ينتفع به يف حق الزم كما لو قذف

على نفي العلم بزنا املقذوف وكذا جيري الوجهان فيما لو ادعى على إنسان إقرارا حبق ألن احلق ال يستحق باإلقرار 
ذا ولكن ثبوته يوجب احلق ظاهرا ففي التلحيف به وجهان وكذلك إذا قال بعد قيام البينة قد أقر يل هبذا وكذلك إ



توجه اليمني على املدعى عليه فقال قد حلفين به مرة وأراد أن حيلفه عليه ففي مساع هذه الدعاوي وجهان مأخذمها 
  أن ما ليس عني احلق ولكن ينفع يف احلق فهل تسمع الدعوى به 

ؤدي وال خالف أنه ال تسمع الدعوى على الشاهد والقاضي بالكذب وال يتوجه احللف وإن كان ينفع ذلك لكن ي
  فتح بابه إىل فاسد عظيم عام 

املسألة الثانية لو قال املدعى عليه وقد قامت عليه البينة أمهلوين فإن يل بينة دافعة حىت أحضرها قال األصحاب ميهل 
  ثالثة أيام وقال القاضي بل يوم واحد ألنه يشبه أن يكون متعنتا
يستوىف وقال القاضي بل يستوىف أوال مث حيلف ألن هذه  ولو قال أبرأين عن احلق فحلفوه مسع فيحلف املدعي أوال مث

خصومة جديدة وهو بعيد نعم لو قال يل بينة على بيعه مين أو على اإلبراء فيجوز أن يقال هذا حيتاج إىل مهلة فال 
ن ميهل أما التحليف يف احلال فيمكن فكيف يؤخر ولو قال أبرأين عن الدعوى فهذا ال يسمع إذ ال معىن لإلبراء ع

  الدعوى إال الصلح على اإلنكار وهو فاسد وقال اإلصطخري يسمع 
  الثالثة يف الدعوى املطلقة ويف البيع والنكاح نصوص خمتلفة وحاصلها يف البيع قوالن ويف النكاح ثالثة أقوال 

فسدات من أحدها أنه ال بد من التفصيل بذكر الويل والشاهد ورضاها وال خالف أنه ال يشترط انتفاء املوانع امل
  الردة والعدة والرضاع 

  والثاين أنه يكفي دعوى النكاح وال خالف أن من ادعى دينا أو عينا ال يلزمه ذكراجلهة والتفصيل 
والثالث أنه إن ادعى النكاح فال بد من التفصيل وإن قال هي زوجيت فال حيتاج إليه وال خالف أن القصاص ال بد 

  بة خمطر من تفصيل الدعوى فيه ألن أمر العقو

  التفريع

إن قلنا جيب التفسري فيذكر يف البيع أهلية العاقد ورضاه والثمن وإن قلنا ال يشترط فهل جيب التقييد بالصحة فيه 
وجهان واألصح أنه يشترط ألنه لفظ جامع وجيب القطع باشتراطه يف النكاح وحيث يشترط تفصيل الدعوى 

  ها واألظهر أنه ال يتشرط التفصيل يف إقرار املرأة بالنكاح فكذلك الشهادة ألهنا تصديق الدعوى فتبىن علي
  الرابعة دعوى الزوجية من املرأة إمنا تسمع إذا ذكرت النفقة أو املهر فإن ذكرت جمرد الزوجية ففي مساعها وجهان 

  أحدمها ال إذ الزوجية حق عليها فكأهنا تدعي أهنا رقيقة فليست دعوى ملزمة 
  زوجية تتعلق هبا حقوقها إذا ثبتت والثاين أنه تسمع إذ ال

فإن قلنا تسمع فهل تبطل مبجرد إنكار الزوج فيه وجهان مأخذمها أن اإلنكار هل هو طالق ويتبني أثره يف أنه لو 
قال غلطت يف اإلنكار هل تسلم الزوجة إليه فيه خالف وقال القفال تسلم إليه كما لو ادعت انقضاء العدة قبل 

إذ ال خالف أنه تسمع وإنكان هلا حظ يف النكاح وهو جار يف كل من أنكر لنفسه حقا مث الرجعة مث قالت غلطت 
  عاد وادعاه 

اخلامسة إن رأينا عبدا يف يد إنسان وادعى أنه حر األصل فالقول قوله مع ميينه ألن األصل عدم الرق وكونه يف يده 
أن يعتمد اليد يف الشراء مع سكوت العبد أما  وتصرفه ال يوجب تصديقه ألن احلرية تدفع اليد نعم جيوز للمشتري

  مع تصرحيه باإلنكار فال وقال الشيخ أبو حممد ال جيوز مع السكوت بل ينبغي أن نسأله حىت يقر مث يشتري 
وإن ادعى اإلعتاق فالقول قول السيد أما الصغري املميز إذا ادعى احلرية هل تسمع دعواه فيه وجهان يلتفت على 

يته وقد قال الشافعي إن الصغري الذي ال يتكلم كالثوب معناه أنه ال يزال يف يده إذا قال هو صحة إسالمه ووص



  عبدي ويشترى منه بقوله فإن أسقطنا دعوى املميز فبلغ وعاد ففي القبول وجهان 
  أقيسهما أنه تقبل 

  والثاين ال إذ حكمنا عند دعواه بامللك بناء على اليد والتصرف وسقوط الدعوى 
  سة الدعوى بالدين املؤجل فيه ثالثة أوجهالساد

  أحدها أنه ال تسمع إذ ليست ملزمة يف احلال 
  والثاين تسمع إذ تثبت أصل احلق للزوم يف اإلستقبال 

  والثالث أنه إن كانت له بينة فتسمع للتسجيل وإال فال 
  رج ذلك على الدين املؤجل أما دعوى اإلستيالد والتدبري وتعليق العتق بصفة فتقبل على الصحيح ومنهم من خ

السابعة لو ادعى شيئا ومل يذكر ما هو فالدعوى فاسدة إذ طلب اجملهول غري ممكن ولو دفع ثوبا يساوي مخسة إىل 
دالل ليبيع بعشرة فجحد ومل يدر املالك أنه باع أو أتلف فقال أدعي عليه ثوبا إن باعه فلي عليه عشرة وإن كان 

إن كان تالفا فلي عليه مخسة قال القاضي اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى باقيا فلي عليه عني الثوب و
املرددة للحاجة ومن األصحاب من قال ينبغي أن يدعي هذا يف دعاوي مفردة مث إذا عينواحدا رآه أقرب فنكل فهل 

إذا نكل عن ميني له أن يستدل بنكوله وحيلف كما يستدل خبط أبيه ويستفيد به ظنا فيه وجهان وكذا يف املودع 
  التلف فهل حيل احللف استدالال بنكوله فيه خالف 

  الركن الثاين جواب املدعى عليه

  
وهو إنكار أو سكوت أو إقرار أما السكوت فهو قريب من اإلنكار وأما اإلقرار فال خيفى حكمه وقد ذكرنا إقرار 

  املرأة بالنكاح يف كتاب النكاح ونذكر اآلن مسائل 
يل من هذا الكالم خمرج فليس بإقرار خالفا البن أيب ليلى فلعل خمرجه اإلنكار ولو قال لفالن علي األوىل لو قال 

  أكثر مما لك فيحتمل اإلستهزاء وليس بإقرار ولو قال الشهود عدول فليس بإقرار إذ العدل قد يغلط 
نها ويكلفه القاضي ذلك يف الثانية لو قال يل عليك عشرة فقال ال تلزمين العشرة فيلزمه أن يقول وال شيء م

اإلنكار واليمني ألن مدعي العشرة مدع جلميع أجزائها وقال القاضي ال يكلفه ذلك يف اإلنكار وإمنا يكلفه يف 
اليمني مث إن اقتصر يف اليمني على نفي العشرة وأصر عليه فهو ناكل عما دون العشرة بأقل القليل فللمدعي أن 

يسند العشرة إىل قبول عقد فإن املرأة إذا ادعت أنه نكحها خبمسني وأقر بالنكاح حيلف على ما دون العشرة إذ مل 
  وأنكر اخلمسني ونكل فليس هلا احللف على ما دون اخلمسني ألنه يناقض دعوى اخلمسني 

ه الثالثة لو قال مزقت ثويب فلي عليك األرش فيكفيه أن يقول ال يلزمين األرش وليس عليه اجلواب عن التمزيق فلعل
جرى حبيث ال يوجب األرش ولو أقر به لطولببالبينة وكذلك من ادعي عليه دين وكان قد أداه فيكفيه أن يقول ال 

  يلزمين التسليم وكذا إذا ادعى عينا ألنه رمبا كان عنده رهنا أو إجارة فكيفه أن يقول ال يلزمين التسليم 
وهذا مشكل من حيث إن له أن يقول صدق الشهود يف  فلو أقام املدعي بينة على امللك قال القاضي جيب التسليم

امللك وال يلزمين التسليم وهذا يلتفت على أنه لو صرح بأنه يف يدي بإجارة فالقول قول صاحب اليد أو قول 
املالك وفيه خالف فإن قلنا القول قول املالك فيلزمه أن يقيم بينة على رهن أو إجارة إن كان يدعيه وقال الفوراين 

أن يقول يف اجلواب إن كنت تدعي مطلقا فال يلزمين التسليم وإن كنت تدعي جهة رهن فاذكره حىت أجيب  طريقه



وكذا يقول إن ادعيت الدين الذي يل به مال مرهون فحىت أجيب وقال القاضي ال يسمع هذا اجلواب املردد ولكن 
  جنس احلق  له أن ينكر الدين إن أنكر هو الرهن وهذا بناء على مسألة الظفر بغري

  الرابعة إن ادعى ملكا يف يد رجل فقال املدعى عليه ليس يل وال لك فله ثالثة أحوال 
األوىل أن يضيف إىل ثالث حاضر فنحضره فإن صدقه انصرفت الدعوى إليه وللمدعي أن حيلف األول إن قلنا إنه 

   معىن لتحليفه لو أقر له غرم له حبيلولته باإلقرار للثالث وإن قلنا اليغرم وإن أقر فال
  أما إذا أحضرناه فقال ليس هو يل ففيما يفعل باملال ثالثة أوجه 

  أضعفها أنه يسلم إىل املدعي إذ ال طالب له سواه 
  والثاين أنه يأخذه القاضي ويتوقف إىل ظهور حجة وحيفظه 

   يقر والثالث هو أن يترك يف يد صاحب اليد فإنه أقر للثالث وبطل إقراره برده فصار كأنه مل
مث املقر له لو رجع بعد ذلك وقال غلطت هل يقبل فيه وجهان وإن رجع املقر وقال بل كانت يل وغلطت ففي 

  رجوعه وجهان مرتبان وأوىل بأن ال يقبل ألنه نفى امللك عن نفسه وهذا إذا مل تزل يده فإن أزلناه فال أثر لرجوعه 
اقيون انصرفت اخلصومة إىل الغائب فليس له أن حيلفه إال ألجل احلالة الثانية إذا أضاف الدار إىل غائب قال العر

الغرم على قولنا يغرم باحليلولة إن أقر للثاين وقال الشيخ أبو حممد والفوراين بل حيلف لننزع امللك من يده باليمني 
عن نفسه واملردودة إذ لو فتح هذا الباب صار ذريعة بعد انقطاع سلطنته وجيري هذا اخلالف يف كل من نفى 

  شيئاورجع مهما مل يقر به لغريه أو أقر ولكن رد إقراره بالتكذيب 
  فإن قلنا إنه يقبل رجوعه فللمدعي أن حيلفه فعساه يرجع ويقر له 

وإن قلنا ال يصح رجوعه فال معىن لتحليفه إىل إسقاط الدعوى باإلضافة إىل غائب ال يرجى رجوعه نعم الغائب إذا 
  وعلى املدعي استئناف اخلصومة معه  رجع فالدار مردودة إليه

فإن كان للمدعي بينة سلمت الدار إليه مع اليمني ألنه قضاء على الغائب عند العراقيني وعند الشيخ أيب حممد هو 
  قضاء على احلاضر فال حيتاج إىل اليمني 

  أما إذا كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب ففيه ثالثة أوجه 
   أن يثبت وكالة نفسه أحدها أنه ال تسمع إال

  والثاين أن البينة تسمع ال إلثبات امللك للغائب ولكن ليقطع التحليف واخلصومة عنه 
  والثالث اختاره القاضي أنه إذا ادعى لنفسه علقة من وديعة أو عارية مسعت وإال فال 
إن مسعنا دون الوكالة فبينة مث إن مسعت البينة لثبوت الوكالة وكان للمدعي بينة قدم بينة الوكيل ألجل اليد و

املدعي أوىل فإنه مل تسمع إال لصرف اليمني عنه ولذلك جيب على الغائب إعادة البينة وال يغنيه ما أقامه صاحب 
  اليد 

لكن إذا رجع الغائب جعلناه صاحب اليد حىت إن كانت له بينة قدمت على بينة املدعي ويكتب يف سجل املدعي 
  يده مهما عاد أن الغائب على حجته وعلى

  فرعان

  
أحدمها من قال ال تسمع البينة دون الوكالة فلو ادعى لنفسه رهنا أو إجارة ففي مساع البينة وجهان فإن قلنا تسمع 



ففي التقدمي على بينة املدعي وجهان واألظهر أنه ال تقدم ألنه إمنا أثبت إجارته ورهنه بعد ثبوت ملك الغائب فإذن 
  رف احللف عنه ال تؤثر بينته إال يف ص

الثاين إذا ثبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه لكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي فليس للمدعي حتليف املقر 
ليغرمه فإن احليلولة وقعت بالبينة وكذلك لو أقر للغائب أيضا بعد اإلقرار للمدعي ال يغرم للمدعي إذ رجوعه إىل 

  الغائب بالبينة ال بإقراره 
ثة أن يقول ليس يل وليس يضيفه إىل معني أو قال هو لرجل ال أمسيه فاملذهب أن اخلصومة ال تنصرف عنه احلالة الثال

هبذا اإلقرار فيحلف وإن نكل حلف املدعي وأخذ ومنهم من قال يأخذ القاضي عنه ويكون موقوفا إىل أن تظهر 
  حجة ويبقى حتليف املدعي صاحب اليد ألجل التغرمي 

يب أو جمنون انصرفت اخلصومة إىل وليهما ولكن ال حاجة لتحليف املوىل وال لتحليف الصيب أما إذا أضاف إىل ص
لكن يؤخر إىل بلوغه إال أن يكون للمدعي بينة فيحكم هبا وكذلك لو قال هذا وقف على ولدي أو على الفقراء 

  انصرفت عنه اخلصومة وال يبقى إال التحليف للتغرمي 
بيع مستحقا ببينة رجع املشتري على البائع بالثمن إن مل يصرح يف إقراره بامللك للبائع املسألة اخلامسة إذا خرج امل

  فإن صرح وقال هذا ملكي اشتريته من فالن وكامنلكه ففي الرجوع وجهان 
  أحدمها أنه ال يرجع مؤاخذة له بقوله فإنه زعم أن املدعي هو الظامل 

  ذلك على رسم اخلصومة  والثاين وهو األصح أنه يرجع مهما قال إمنا قلت
أما إذا ادعى جارية وأقام بينة وأخذها واستولدها مث كذب نفسه فعليه املهر للمقر له وتلزمه قيمة الولد ألنه انعقد 

  حرا فال تزول احلرية برجوعه وكذلك يلزمه قيمة اجلارية إذ ثبت هلا علقة اإلستيالد فال تبطل برجوعه 
 يسقط علقة اإلستيالد وفيه وجه أنه يرد اجلارية ألن احلق ال يعدوهم وقد فلو صدقته فالظاهر أن تصديقها ال

  تصادقوا 
السادسة جواب دعوى القصاص على العبد بطلب من العبد ال من السيد وجواب دعوى أرش اجلناية بطلب من 

وحلف املدعي مل يتعلق  السيد ال من العبد ألن إقرار العبد ال يقبل نعم إن قلنا يتعلق األرش بذمته فيحلف فإن نكل
بالرقبة ألن اليمني املردودة إن كانت كالبينة فال تتعدى إىل غري املتداعيني وفيه وجه أنه يتعلق بالرقبة إذا جعلناه 

  كالبينة 

  الركن الثالث اليمني

  
  والنظر يف احللف واحمللوف عليه واحلالف وحكم احللف وفيه أطراف 

رة والتغليظ جيري فيه يف كل ماله خطر مما ال يثبت برجل وامرأتني وجيري الطرف األول يف احللف وصورته مشهو
يف عيوب النساء ألن ثبوهتا بقول النسوة للحاجة ال لنقصان اخلطر وأما املال فال جيري التغليظ يف قليله وجيري يف 

وكالة وإن كانت على كثريه وهو ما يساوي نصاب الزكاة إما مائيت درهم أو عشرين دينار وأجروا التغليظ يف ال
  درهم ألهنا سلطنة يف نفسها 

ولو ادعى عبد على مواله العتق وقيمته دون النصاب فال تغليظ على سيده إذ يثبت لنفسه ملكا حقريا فإن نكل 
غلظت اليمني املردودة على العبد ألنه يثبت العتق وفيه وجه أنه تغلظ على السيد أيضا الستواء اجلانبني وألن نفي 



  كإثباته وهو بعيد  العتق
وكيفية التغليظ قد ذكرناه يف اللعان وهو باملكان والزمان وزيادة اللفظ كقوله واهللا الذي ال إله إال هو الطالب 

  الغالب 
فإن امتنع احلالف عن املغلظة فهل جيعل ناكال عن أصل اليمني فيه اضطراب نصوص ويرجع حاصلها إىل أربعة 

  أوجه ذكرناها يف اللعان 
  هنا أن مجيعها مستحقأحد

  والثاين أن اجلميع مستحب 
  والثالث أنه ال استحقاق إال يف املكان 

  والرابع إحلاق الزمان باملكان 
  مث قال الشافعي رضي اهللا عنه رأيت بعض احلكام يستحلف باملصحف فاستحسنت ذلك 

ال حيضر بيت النريان كما ال حيضر  وتغليظ الذمي حبضور كنائسهم وعلى اجملوسي حبضور بيت النريان وفيه وجه أنه
  بيت األصنام إذ مل يثبت حرمتها يف الكتاب 

  التفريع

  
إن قلنا إن التغليظ مستحق فلو امتنع فهو ناكل وال يغنيه قوله حلفت بالطالق أن ال أحلف ميينا مغلظة إذ يقال 

يظا وإن مل يلزمها احلضور انكل أو احلف وليقع طالقك وكذلك جيب على املخدرة حضور املسجد للتحليف تغل
  جبواب الدعوى وإن قلنا إنه مستحب فال يلزمها ذلك 

  وأما وقت اليمني فهو بعد عرض القاضي فما يبادر إليه قبل عرض القاضي ال حيسب ويعاد عليه 
  وشرطه أن يطابق اإلنكار ويكون اإلنكار على مطابقة الدعوى فما ال يكون كذلك مل حيسب

  لوف عليه الطرف الثاين يف احمل
  وفيه مسائل 

إحداها أنه حيلف على البت يف كل ما ينسبه إىل نفسه من نفي وإثبات وما ينسبه إىل غريه من إثبات كبيع وإتالف 
  فيلزمه البت 

وأما النفي كنفي الدين واإلتالف عن املورث امليت فيكفيه احللف على نفي العلم ولو نفى عن عبده ما يوجب أرش 
  جهان اجلناية ففيه و

أحدمها أنه ال يلزمه البت كاملورث والثاين أنه يلزمه ألن عبده كأعضائه وهو مطلع عليه ويلتفت هذا على أنه هل 
يتعلق بذمة العبد فإن تعلق بذمته فقد صار شخصا مستقال ال كالبهيمة فإهنا إذا أتلفت ما ينسب صاحبها إىل تقصري 

  فالظاهر أنه يلزمه البت 
  بظن يستفيده من خط أبيه وخط نفسه ونكول خصمه كما سبق  مث جيوز له أن يبت

الثانية أن اليمني على نية املستحلف وعقيدته أما النية فهو أن التورية على خالف رأي القاضي ال تنفع وكذلك لو 
ان ولو قال عقيب اليمني إن شاء اهللا ومل يسمع القاضي انعقدت اليمني فاجرة مؤمثة ألن هذا باب لو فتح بطلت األمي

  مسع القاضي اإلستثناء مل ينعقد اليمني وعليه اإلستعادة فإنه مل حيلف بعد 



وأما العقيدة فهو أن احلنفي حيلف الشفعوي على نفس شفعة اجلوار فال حيل للشفعوي أن حيلف على أنه ال يلزمه 
القاضي وهل يلزمه يف الباطن  بتأويل مذهب نفسه بل يأمث وتنعقد اليمني كاذبة ألنه قد لزمهفي الظاهر كما ألزمه

فيه خالف وذكر صاحب التقريب وجها ثالثا وهو أن القضاء ينفذ يف حمل اإلجتهاد باطنا على العوام فإن كان 
احمللوف عليه جمتهدا مل ينفذ عليه فكأنه ال يؤمثه إذا حلف مبوجب اعتقاد نفسه وهذا بعيد بل اإلعتقاد كاإلجتهاد 

  القاضي  وينبغي أن ينظر إىل عقيدة
الثالثة إذا مل يطب املدعي احللف ولكن قال يل بينة لكن أريد كفيال يف احلال فال يلزمه باإلتفاق ولكن قد جرى به 

  رسم القضاه 
ولو شهد شخصان ومل يعدال لزمه الكفيل بالبدن فإن امتنع حبس ألجل الكفالة ال ألجل احلق ألنه رمبا يهرب 

  فاحلاجة متس إليه 

  يف احلالف الطرف الثالث

  
وهو كل مكلف توجه عليه دعوى صحيحة يف حق فيحلف يف اإليالء والطالق والرجعة والظهار والوالء والنسب 

  وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يقضى بالنكول يف هذه املسائل فال تعرض اليمني فيها 
شاهد والقاضي إذ نسبتهم إىل الكذب وال جيري التحليف يف عقوبات اهللا تعاىل إذ ال مدعي فيها وال جيوز حتليف ال

  دعوى فاسدة جتر فسادا عظيما نعم جتوز الدعوى على القاضي املعزول فيحلف عليه 
ومن ادعى أنه صيب وهو حمتمل مل حيلف بل ينتظر بلوغه وإن قال أنا بالغ صدق ومل حيلف أيضا وكذلك الوصي ال 

قوله وكذا ال حيلف الوكيل اخلصم املنكر لوكالته على نفي حيلف على نفي الدين عن املوصي ألنه لو أقر مل يقبل 
العلم بالوكالة ألنه وإن علم فال جيب التسليم إليه ألن املوكل رمبا جحد وكالته وله أن حيلف الوكيل على نفي 

  العلم بأنه ما عزله وال مات
كله موكله يف جملس احلكم وسبل الوكيل يف جملس احلكم أن حيضر اخلصم ويقول أستحق خماصمتك فإن كان قد و

مل يفتقر إىل حجة وإن وكله يف الغيبة وأراد الوكيل إثباته على اخلصم باحلجة جاز وإن أراد إثباته يف غري وجه 
  اخلصم ففيه وجهان 

  أحدمها أنه جيوز ألنه يثبت حق نفسه 
  والثاين ال فإنه حق على اخلصم 

  الطرف الرابع يف حكم اليمني

  
اخلصومة يف احلال فال حيصل هبا براءة الذمة بل جيوز للمدعي إقامة البينة بعده وسواء كانت  وفائدته عندنا قطع

البينة حاضرة أو غائبة وقال ابن أيب ليلى ال جيوز للمدعي وقال مالك إن كانت البينة حاضرة مل جيز وحنن نقول لعله 
  تذكر وعرف اآلن 

كرنا فيه وجهني أما إذا قال كذب شهودي بطلت البينة ويف بطالن فلو قال أوال ال بينة يل حاضرة وال غائبة فقد ذ
دعواه وجهان واألصح أنه ال تبطل فلعله أراد أهنم قالوا من غري علم فإن قلنا ال تبطل فلو أنه ادعى عليه اخلصم 



الشهود إقراره بكذب الشهود وأقام شاهدا وأراد أن حيلف معه مل جيز إذ ليس مضمونه إثبات مال بل الطعن يف 
  وإن قلنا تسقط الدعوى قبل ألن املقصود إبطال الدعوى مبال 

فرع إذا امتنع عن احللف وقال حلفين مرة على هذه الواقعة فليحلف على أنه ما حلفين ففي لزوم ذلك وجهان ألنه 
  ليس يدعي حقا وقال الفوراين له ذلك 

ا حلفين قال ال جياب إليه ألن ذلك يتسلسل إىل غري فلو ادعى أنه حلفين مرة على أين ما حلفته فليحلف على أنه م
  هناية ومبثل هذا حسم الباب من حسم ومل يسمع هذه الدعوى من غري بينة 

  الركن الرابع يف النكول

  
وال يثبت احلق على املنكل بنكوله خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا بل حكم النكول رد اليمني على املدعي وبطالن حق 

ني حىت ال يعود ولكن إمنا يبطل حقه إذا مت النكول وإمنا يتم بصريح قوله ال أحلف وأنا ناكل فبعد الناكل عن اليم
  ذلك ال يعود وال حاجة هاهنا إىل قول القاضي قضيت بالنكول أما إذا سكت بعد عرض اليمني فيحتاج إىل القضاء 

اء احلق بيمني املدعي فرمبا ال يعرف ذلك وحق القاضي أن يعرض اليمني عليه ثالثا وينبهه أن حكم النكول استيف
فإذا فعل ذلك وقال قضيت بنكوله مل ميكنه احللف بعد ذلك وكذلك لو قال املدعي أحلف فهو كالقضاء ولو أقبل 

  على املدعي بوجهه وقبل أن يقول احلف رجع الناكل فهو له اليمني فيه وجهان
ت ال أعرف حكم النكول فالظاهر أن احلكم نفذ وفيه ولو مل ينبهه على حكمه وقضى بنكوله فقال الناكل كن

  احتمال 
  وحيث منعناه من اليمني فلو رضي املدعي بأن حيلف ففيه وجهان 

  أحدمها أنه جيوز إذ احلق ال يعدومها 
  الثاين املنع إذ بطل حق احللف بالقضاء فال يؤثر الرضا 
  مث إذا ثبت النكول ورد اليمني على املدعي فله حالتان 

دامها النكول فإن نكل صرحيا وقال ال أحلف كان نكوله كحلف املدعى عليه فال ميكن من العود إىل اليمني بعد إح
ذلك بل ال تسمع دعواه إال ببينة فإن استمهل أمهلناه ثالثا لرياجع احلساب وال ميهل املدعى عليه ألن املدعي على 

إذا أقام شاهدا واحدا واستمهل للحلف معه أمهلناه ولو اختياره يف طلب احلق واملدعى عليه ال خرية له وكذلك 
نكل حكمنا بنكوله وال يقبل بعد ذلك إال ببينة كاملة ومن أصحابنا من قال ال حيكم بنكول املدعي بل هو إىل 

  خريته أبدا مهما عاد وحلف مكن كما أنه على خريته يف إقامة البينة 
   احلالة الثانية أن حيلف املدعي فيستحق احلق

مث اليمني املردودة منزلتها منزلة إقرار اخلصم أو منزلة البينة فيه خالف مشهور وقد بىن األصحاب عليه مسائل على 
غري وجهه ألنه وإن جعل كالبينة فال ينبغي أن جيعلكذلك يف حق غري احلالف بل الصحيح أهنا كاإلقرار وقد ذكرنا 

  تلك املسائل يف مواضعها 
ضاء بالنكول عند الشافعي رضي اهللا عنه قلنا مهما كان املدعي ممن ال ميكن الرد عليه بأن فإن قيل هل يتصور الق

  يكون غري معني كاملساكني أو يكون هو اإلمام فيتعني احلكم وذلك يف مسائل 
األوىل النزاع بني الساعي ورب املال يف الزكاة يوجب اليمني على رب املال فإن نكل تعذر الرد على الساعي 



  ى املساكني ففيه ثالثة أوجه وعل
  أحدها أنه يقضي بالنكول للضرورة 

والثاين أنه حيبس حىت يقر أو يؤديوالثالث أنه إن ادعى األداء فهو يف صورة مدع فيستوىف وإن أنكر املال فال يقضى 
  عليه 

مني ففي وجه يقضى الثانية ذمي غاب فرجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة وال جزية عليه ونكل عن الي
  عليه ويف وجه حيبس حىت يقر أو يقيم بينة ويف وجه ال شيء عليه إذ هو منكر وال حجة عليه 

الثالثة الصيب املشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل باملعاجلة حلف فإن نكل قتل وليس ذلك حكما بالنكول بل توجه 
وفيه وجه أن القتل بالنكول حمال وحتليف من زعم أنه صيب  القتل بالكفر مع اإلنبات وإمنا اليمني دافع والدافع له

حمال بل حيبس حىت يبلغ فإن حلف ترك وإن نكل قتل إذ ذاك وهذا أجدر من حتليف من يزعم أنه صيب وهو ركيك 
  ألنا نتوهم بلوغه وعالمته النكول 

ميني ألنه إن كذب فأي فائدة يف ميني الرابعة ادعى واحد من صبيان املرتزقة أنه بالغ قال األصحاب يثبت امسه بغري 
  الصيب وإن صدق فليثبت وقال صاحب التلخيص إن اهتمه السلطان حيلفه فإن نكل فال حلق له 
  اخلامسة مات من ال وارث له وادعى القاضي له دينا على إنسان فنكل عن اليمني ففيه وجهان 

  أحدمها أنه يقضي عليه للضرورة فإنه منتهى اخلصومة 
   أنه حيبس حىت حيلف أو يقر وفيه وجه ثالث أنه يعرض عنه ومل يذكره أحد إال الشيخ أو حممد والثاين

  الركن اخلامس البينة

  
وقد ذكرنا شرطها ووصفها يف الشهادات والغرض تعارض البينتني ومهما أمكن اجلمع بينهما مجع فإن تناقضا 

  إذا كان املدعي يف يد ثالث وأمكن الترجيح رجح وإن تساويا من كل وجه فأربعة أقوال 
  أحدها التساقط 

  والثاين اإلستعمال بالقرعة 
  والثالث القسمة بينهما 

  والرابع الوقف إىل أن يصطلحا 
  وأما مدارك مثارات الترجيح فثالثة قوة يف الشهادة أو زيادة فيها أو يد تقترن بإحدامها 

  املدرك األول قوة الشهادة وله صور 
دمها شاهدين واآلخر ثالثة فصاعدا أو كان شهود أحدمها أكمل عدالة فالقول اجلديد أنه ال إحداها أن يقيم أح

ترجيح خبالف الرواية ألن نصاب الشهادة قدره الشرع فالزيادة عليه ال تؤثر عليه خبالف الرواية والقول القدمي 
  دة أحل اخللفاء األربعة الترجيح به كما يف الرواية وعلى هذا خيرج ما إذا كان يف أحد اجلانبني شها

  الثانية شاهدان يقدم على شاهد وامرأتني ومنهم من قطع بطرد القولني وهواألظهر 
  الثالثة تقدمي الشاهدين على شاهد وميني فيه قوالن يف اجلديد واألصح الترجيح 

  مث حيث رجحنا لو اقترن اليد باحلجة الضعيفة فوجهان 
  أحدمها أهنما يتساويان 



  اليد توجب ترجيح الضعيف ألهنا أقوى  والثاين أن
  املدرك الثاين اليد وال خيلو املتنازع فيه إما أن يكون يف يدمها أو يف أحدمها أو يف يد ثالث 

  احلالة األوىل أن يكون يف يد ثالث ففي استعمال البينتني قوالن 
  أحدمها أهنما يتساقطان لتكاذهبما وهو اختيار املزين رمحه اهللا 

اإلستعمال ويف كيفية ثالثة أقواألحدها أنه يقسم بينهما وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا ألن كل بينة سبب والثاين 
  لكمال امللك وقد ازدمحا فيقسط عليهما 

  والثاين أنه يتوقف إىل اإلصطالح ألن من قسم فقد خالف موجب البينتني مجيعا 
  ى هذا هل جيب احللف على من خرجت القرعة له فيه قوالن والثالث أنه يقرع بينهما ألنه يقرع عند اإلشكال فعل

مث اعلم أن قول اإلستعمال ال جيري إذا تكاذبا صرحيا حبيث ال ميكن اجلمع بينهما كما لو شهدت إحدامها على قتل 
  يف وقت وشهدت األخرى على احلياة يف ذلك الوقت

ل واحد مسع وصيته له أو شراء أو غريه ومنهم من بل حيث يتوهم تأويل كما لو شهدا على امللك فإنا نقول لعل ك
  طرد القولني مع استحالة اجلمع وهو بعيد 

وكذلك قول القسمة ال جيري حيث متتنع القسمة كاملرأة اليت يدعيها زوجان وكذا قول الوقف ألن الصلح غري 
  ممكن ويف جريان قول القرعة وجهان 

  فروع

  
  وأقام بينة وادعى آخر نصفها وأقام بينة أحدها دار يف يد ثالث ادعى واحد كلها 

أما النصف فقد تعارضا فيه ففيه األقوال األربعة والنصف اآلخر ال معارض له لكن إن قلنا بالتهاتر بطلت بينته يف 
  بعض موجبها فهل تبطل يف الباقي فيه وجهان 

صاحب اليد واملدعي اآلخر ومها الثاين دار يف يد ثالث ادعى واحد نصفها فصدق وادعى آخر النصف اآلخرفكذبه 
  ال يدعيان ألنفسهما ففيه ثالثة أوجه 

  أحدها أهنا تسلم إليه إذ ال مدعي هلا سواه 
  والثاين أنه مال ال مالك له والثاين يترك يف يده فإنه ال حجة ملدعيه 

  والثالث أنه تنتزع من يده وحتفظ إىل أن نتبني مالكه 
  وجب إقرار صاحب اليد الترجيح مبنزلة اليد فيه وجهان الثالث أقر الثالث ألحدمها فهل ي

  أحدمها نعم كاليد 
  والثاين ال ألن هذه يد مستحقة اإلزالة باليقني 

  احلالة الثانية أن تكون يف يد أحدمها 
كنا فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة اخلارج وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال أثر لبينة صاحب اليد ول

  نقول للداخل يف إقامة البينة ستة مقامات
املقام األول أن ال يكون عليه مدع وأراد إقامة بينة للتسجيل فاملذهب أنه ال تسمع إذ ال حجة إال على خصم 

  فطريقه أن ينصب لنفسه خصما وفيه وجه أنه تسمع لغرض التسجيل وإثبات امللك فإن اليد ال تثبت امللك 



ون له خصم مدع ال بينة له فأراد الرجل إقامة البينة ليصرف اليمني عن نفسه فاملذهب أنه ال املقام الثاين أن يك
تسمع إذ األصل يف جانبه اليمني بنص اخلرب وإمنا يعدل إىل البينة حيث ال تكفيه اليمني وخرج ابن سريج قوال أنه 

  تسمع كما يف املودع تسمع بينته وإن قدر على اليمني 
  ن يقيم املدعي بينة ولكن مل تعدل فهل تسمع بينة الداخل قبل التعديل فيه وجهان املقام الثالث أ

  أحدمها نعم كما بعد التعديل إذا قامت أصل احلجة 
  والثاين ال ألنه ال حاجة إىل أن خيالف منصبه وينهض مدعيا والبينة تقبل من املدعي 

فهذا أوان بينته فتسمع عندنا قطعا ألن كونه صاحب اليد ال املقام الرابع إذا عدلت بينة املدعي ومل يبق إال القضاء 
مينعه من دعوى امللك حيث ال تغنيه اليد وال التفات إىل قول من يقول إن بينته إمنا تعتمد ظاهر يده ألن بينة اخلارج 

ارتاع من هذا  إمنا تعتمد أيضا يدا كانت له ألن اليد والتصرف دليل امللك وكونه مقارنا ال يؤثر ومن أصحابنا من
  وشرط يف بينه الداخل أن تشتمل على إسناد امللك إىل سبب ومل يسمع على امللك املطلق وهو ضعيف 

مث اختلف األصحاب يف أهنما يتهاتران ويسلم امللك للداخل بيمينه أو ترجح باليد فيحكم له مبوجب البينة فإن قلنا 
  ناه عند التفريع على قول القرعةيرجح فهل يلزمه احللف مع بينته فيه وجهان كما ذكر

املقام اخلامس إذا مل تكن بينته حاضرة حىت أزلنا يده فجاءت بينته فإن ادعى ملكا مطلقا فهو بينة من خارج وإن 
  ادعى ملكا مستندا إىل ما قبل إزالة اليد وزعم أن البينة كانت غائبة فوجهان 

  السابقة  أحدمها أهنا ترد إليه وترجح باليد وال حكم لإلزالة
  والثاين أنه كاخلارج ألن تيك اليد قد اتصل القضاء بزواهلا فال ينقص 

  املقام السادس إذا أقام بعد القضاء باستحقاق اإلزالة ولكن قبل التسليم فوجهان مرتبان وأوىل بأن ترجح 

  فرعان

  
شتراه من اخلارج تقدم بينة الداخل األول لو أقام اخلارج بينة على امللك املطلق وأقام الداخل بينة على أنه ملكه ا

كما لو أطلق وال تزال يده قبل إقامة البينة وقال القاضي تزال يده إذا ادعى ذلك إذ يقال اعترفت له بامللك فسلم 
إليه مث أثبت ما تدعيه من الشراء وكذلك لو قال أدعي أنه أبرأ عن الدين املدعى به يقال له سلم الدين مث أثبت 

نتهضت اخلصومة األوىل كما إذا ادعى على الوكيل باخلصومة إبراء موكله الغائب ومجاهري القضاة اإلبراء فقد ا
على أنه ال يطالب بالتسليم إذا كانت البينة حاضرة خبالف املوكل الغائب فإن تأخري ذلك يطول وكذا لو قال يل 

  بينة غائبة فيكفيه تسليم العني والدين يف احلال 
لغريه مبلك مث عاد إىل الدعوى مل تقبل دعواه حىت يدعى تلقي امللك منه أما إذا أخرج من يده  الفرع الثاين من أقر

  بينة فجاء يدعى مطلقا ففيه وجهان 
  أحدمها أنه ال يقبل إذ البينة يف حقه كاإلقرار 

  والثاين أنه يقبل ألن الرجل يؤاخد بإقرار نفسه يف اإلستقبال ولواله مل يكن يف األقارير فائدة
أما حكم البينة فال يلزم بكل حال وال خالف أن دعوى ثالث بامللك مطلقا تسمع إذ مل يلزمه حكم البينة املقامة 

  على غريه فهذا ثالث مراتب فلتفهم 
  احلالة الثالثة أن تكون الدار يف يدمها وادعى كل واحد مجيعها 



يف النصف فيبدأ القاضي مبن يراه أو بالقرعة  فإن مل تكن بينة فيتحالفان إذ كل واحد مدع يف النصف مدعى عليه
فإن حلفا أو نكال بقي الدار يف يدمها كما كان وإمنا حيلف كل واحد على النفي خبالف املتحالفني يف البيع إذ كل 

واحد حيلف على إثبات ما يدعيه ونفي ما يدعى عليه ألنه ليس مييز يف البيع املدعي عن املدعى عليه أما ها هنا 
  ييز ظاهر إذ نصف الدار مميز عن النصف اآلخر ومنهم من قال يف املسألتني قوالن بالنقل والتخريج فالتم

أما إذا حلف األول ونكل الثاين ردت اليمني على األول فيحلف على اإلثبات يف النصف اآلخر ألن هذه ميني 
  املدعي املردودة 

ينبنيان على أن اليمني املردودة كاإلقرار أو البينة فإن قلنا إهنا  فلو أقام الناكل بينة بعد اليمني املردودة ففيه وجهان
  كاإلقرار مل تقبل أما إذا نكل األول فتعرض على الثاين ميني النفي واليمني املردودة ويف تعدد اليمني وجهان 

  أحدمها أنه يتعدد لتعدد اجلهة 
از فيحلف أن مجيع الدار له ليس لصاحبه فيها حق فلو والثاين أنه تكفي ميني واحدة جامعة بني النفي واإلثبات لإلجي

  قال واهللا إن النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق والنصف اآلخر هو يل اكتفي بذلك 
أما إذا كان ألحدمها بينة فتسمع ابتداء وإن كان داخال يف النصف ولكن تسمع تابعا للنصف اآلخر وإمنا ينقدح 

ا أنشأ مع اإلستغناء عنه وههنا احتاج ألجل النصف ولكن لو أقام الثاين بينة فقد الرد على رد بينة الداخل وحده إذ
  قيل اآلن جيب على األول إعادة بينته ليقع بعد بينةاخلارج وال يبعد التساهل فيه أيضا 

  املدرك الثالث اشتمال إحدى البينتني على زيادة تاريخ أو سبب ملك والنظر يف أطراف 
ن تساويا يف التاريخ فيتعارضان وإن شهدت إحدامها على امللك منذ سنة واألخرى منذ سنتني األول يف التاريخ فإ

  ففيه قوالن 
  أحدمها أهنا يتعارضان إذ املطلوب هو امللك يف احلال فال تأثري للسبق 

فيصلح  والثاين ترجح السابقة وهو اختيار املزين ومذهب أيب حنيفة رمحه اهللا ألن ما سبق ثبوته فاألصل بقاؤه
للترجيح واستدل املزين مبا لو شهدت إحدامها النتاج يف يده أو سبب آخر من أسباب امللك فإنه يقضي بتقدميها 

  وقضى األصحاب بطرد القولني وإن شهدت إحدامها على سبب امللك أيضا 
واألخرى مؤرخة  وجيري القوالن يف بينة الزوجني على الزوجية إذا سبق التاريخ فإن كانت إحدى البنتني مطلقة

  فقوالن مرتبان وأوىل بأن ال ترجح ألن املطلقة كالعامة 
أما إذا كالن السبق يف جانب واليد يف جانب فإن قلنا السبق ال ترجيح به فاليد مقدمة وإن رجحنا به فهاهنا ثالثة 

  أوجه
  أحدها أن السبق أوىل 

  والثاين اليد أوىل 
  والثالث أهنما يتعارضان 

  تنبيهات

  
ل إذا شهدت البينة على ملك إنسان باألمس ومل تتعرض له يف احلال مل تقبل على اجلديد خبالف ما لو شهد األو

على إقراره باألمس فإنه يثبت اإلقرار واإلقرار الثابت مستدام حكمه وعليه عمل األولني وإال لبطلت فائدة األقارير 



على ختمني يف امللك فإذا مل ينضم إليه اجلزم يف احلال مل ألن املقر خيرب عن حتقيق فيظهر استصحابه والشاهد يشهد 
يؤثر وكذلك لو شهدت البينة على أنه كان ملكه باألمس اشتراه من صاحب اليد فتقبل ألنه يدرك يقينا خبالف ما 
ان لو قال اشتراه من غريه ألنه ال يكون حجة على صاحب اليد أما إذا أقر املدعى عليه مبلك سابق وقال للمدعي ك

  ملكك أمس فهل يلزمه التسليم استصحابا فيه وجهان 
  أحدمها أنه يلزمه كما لو ثبت إقراره باألمس 

والثاين ال كما لو شهدت البينة على ملكه باألمس فإنه مردد بينهما ثالث مراتب وهاهنا قول قدمي أن البينة وإن 
ليه القاضي أن اإلقرار السابق إذا شهدت شهدت على امللك باألمس فتقبل كاإلقرار باألمس ووجه غريب مال إ

  عليه البينة ال يسمع ما مل يتعرض الشاهد للملك يف احلال واملشهور الفرق كما سبق 

  التفريع

إذا فرعنا على اجلديد فسبيل الشاهد أن يقول كان ملكه باألمس ومل يزل أو هو اآلن ملكه ويكون مستنده فيه 
زيال فلوصرح بأين مستصحب ملكه فإين ال أعلم مزيال قال األصحاب ال اإلستصحاب وجيوز ذلك إذا مل يعلم م

تقبل كشهادة الرضاع على صورة اإلمتصاص وحركة احللقوم وقال القاضي تقبل إذ نعلم أنه ال مستند له سواه 
 خبالف الرضاع إذ يدرك ذلك بقرائن ال تعرب العبارة عنه نعم لو قال الشاهد يف معرض مرتاب ال أدري أزال

  ملكه أو مل يزل مل تسمع لفساد الصيغة 
  أما إذا قال ال أعلم مزيال كفاه وأكثر األصحاب على أنه ال بد من اجلزم يف احلال 

  وال خالف أن البينة لو شهدت بأنه كان يف يد املدعي باألمس قبل وجعل املدعي صاحب اليد 
بلحظة على اإلقامة فلو كان املدعى دابة فنتاجها التنبيه الثاين ال توجب امللك لكن تظهره ومن ضرورته التقدم 

  الذي نتج قبل اإلقامة للمدعى عليه وما نتج بعد اإلقامة وقبل التعديل فللمدعي فلو كانت 
  شجرة مثرهتا بادية فهي للمدعى عليه 

  سابق  ويف احلمل احتمال إذ انفصال امللك فيه ممكن بالوصية وهذا يف البينة املطلقة اليت ال تتعرض مللك
التنبيه الثالث أن مقتضى ما ذكرناه أن ال يرجع املشتري بالثمن إذا أخذ منه املبيع ببينة مطلقة ألنه ليس يقتضي 

الزوال إال من الوقت قال القاضي حيتمل أن يقال ال يرجع إذا كانت الدعوى والبينة مستندة إىل ملك سابق 
 نادر لكنه قال يف كالم األصحاب ما يدل على خالف ما وإطالق األصحاب حيمل علىأهنم أرادوا ذلك فإنه غري

قلته إذ قالوا لو أخذ من املشتري أو املتهب من املشتري فللمشتري األول الرجوع على البائع منه ولعل سببه أن 
  د البينة إذا كانت مطلقة ال تشهد على إزالة امللك فيحمل على الصدق املطلق فاحلاجة متس إىل ذلك يف عهدة العقو
أما إذا ادعى عليه أنك أزلت امللك فأنكر وقامت البينة على إزالته فال رجوع له وأما جمرد دعوى املدعي لإلحالة 

  عليه فال متنع الرجوع إذا مل تشهد البينة عليه 
حب التنبيه الرابع لو ادعى أرضا وزرعا فيها وأقام بينة عليها وأنه زرعها وأقام صاحب اليد بينة أما األرض فلصا

  اليد وأما الزرع فيبىن على أن السبق واليد إذا اجتمعا أيهما يقدم 
اخلامس إذا ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد امللك وسببه مل يضر لكن إن طلب اخلصم تقدمي حجته الشتماهلا على 

لبينة خبالف ما لو ذكر السبب فال جياب إليه إال بأن تعاد البينة بعد دعواه فإن الذكر قبل الدعوى الغ وال جترح ا
ادعى ألفا فشهدت البينت على ألفني رد يف الزيادة ألهنا زيادة مستقلة وهل ترد يف الباقي كيال تتبعض البينة فيه 



  وجهان 
  فإن قلنا ترد فهل يصري الشاهد جمروحا به فيه وجهان جيري يف كل شهادة تؤدي قبل الدعوى 

  الصحيح أنه ال يقبل للتناقض وقيل تقبل على امللك ويلغى السبب ولو ذكر املدعي سببا وذكر الشاهد سببا آخر ف

  الطرف الثاين التنازع يف العقود

  
  وفيه مسائل 

األوىل إذا قال صاحب الدار أكريت بيتا من الدار بعشرة وقال املكتري بل اكتريت الكل بعشرة وأقام كل واحد 
زيادة حىت لو قال املكري اكتريت مجيع الدار بعشرين  بينة قال ابن سريج بينة املكتري أوىل الشتماله على ذكر

وقال املكتري بل بعشرة فبينة املكري أوىل ألن فيه زيادة وهو ضعيف بل الصحيح التعارض ألن هذه زيادة يف 
مقدار املشهود به وليس فيه زيادة إيضاح خبالف استناد امللك إىل سبب أو تاريخ سابق فإن فرعنا على التعارض 

التهاتر فيتحالفان وكأنه ال بينة وال جتعل الزيادة مرعية وبه يتبني ضعف رأي ابن سريج وإن قلنا بالوقف فال ورأينا 
وجه له إذ املنافع تفوت وإن قلنا بالقسمة فكذلك فإن الزيادة يدعيها واحد وينفيها اآلخر وإمنا ميكن القسمة إذا 

هلا ضعيف ألهنا ال تستعمل إال يف إفراز احلقوق املشتركة ادعى كل واحد لنفسه وأما القرعة فممكن ولكن استعما
  لينقطع النزاع أو يف العتق للخرب 

ومن رأى القسمة أو الوقف وتعذر عليه اختلفوا منهم من رجع إىل قول التهاتر لعسراإلستعمال ومنهم من رجع إىل 
   من التهاتر الطريق املمكن يف اإلستعمال وهو القرعة فريى اإلستعمال بأحد الطرق أوىل

الثانية إذا ادعى رجالن دارا يف يد ثالث يزعم كل واحد أن الثالث قد باعه وقبض منه مائة يف مثنها فتجري األقوال 
  األربعة يف بينتيهما لكن ال بد من البينة ألمور 

مؤثرة يف حمل أحدها أنا على قول القرعة نسلم الدار إىل من خرجت قرعته ونسلم الثمن إىل الثاين ألن القرعة 
  التناقض وهو رقبة الدار أما اجتماع الثمنني عليه فممكن ال تضاد فيه 

  وعلى قول الوقف خترج الدار والثمن من يده ويتوقف فيهما 
وعلى قول القسمة يأخذ كل واحد نصف الدار ونصف الثمن مث لكل واحد أن ميتنععن النصف لتبعض املبيع عليه 

  سخ فريجع إىل مجيع الثمن فإن ف
أحدمها فلآلخر أن يطلب مجيع الدار إذ يقول كانت القسمة ألجل املزاحم وقد اندفع وفيه وجه أنه يقتصر على 

  النصف 
الثاين أن الشيخ أبا حممد قال ال أجري قول القرعة إذا كانتا مطلقتني غري مؤرختني حىت يؤرخا بتاريخ واحد يظهر 

تعاقب عقدين بعد ختلل ملك وهذا ضعيف بل هي لتقدمي أحد تناقضه إذ هي لتمييز الكاذب وصدقهما ممكن ب
  املتساويني 

الثالث أن الربعي خرج قوال خامسا وهو أن تستعمل البينتان لفسخ العقدين إذ تعذر عقد كل واحد بسبب بينة 
  اآلخر 

ا فهي مقدمة ألن الرابع أن األقوال جتري إذا كانتا مطلقتني أو مؤرختني بتاريخ واحد أما إذا سبق تاريخ إحدامه
  البيع إذا ثبت سبقه منع صحة ما بعده 



املسألة الثالثة عكس الثانية وهو أن يدعي كل واحد منهما بيع الدار من الثالث بألف ومقصودمها طلب األلف 
 وترك الدار يف يده فالصحيح أن األقوال ال جتري ألن الذمة متسعة إلثبات الثمنني فيلزمه توفيتهما خبالف ما إذا

كان املطلوب منه رقبة الدار ألهنا واحدة تضيق ومن األصحاب من أجرى األقوال ألهنما ربطا الثمنني بعني واحدة 
وال يصح ذلك إال إذا عينا وقتا واحدا يستحيل تقدير اجلمع وإال فلزوم الثمنني يف عقدين بينهما ببدل ملك ممكن 

ركه احلس إال إذا اكتفينا جبواز شهادة النفي مهما استند إىل إال أن تعيني وقت واحد ال يتسع لكلمتني أيضا ال يد
  وقت معني فإن السكوت عن البيع يشاهد فنعلم أنه نفى البيع ويف مثل تلك الشهادة خالف

املسألة الرابعة ادعى عبد أن مواله أعتقه وادعى آخر أن مواله باعه منه وأقام كل واحد بينة فإن كان فيهما تاريخ 
  ألنه مينع صحة ما بعده وإن مل يكن جرى األقوال كلها قدم السابق 

وعلى قول القسمة يعتق نصف العبد وحيكم بامللك يف النصف والصحيح أنه ال يسري إليه العتق ألنه حمكوم به قهرا 
 وذكر العراقيون قولني وزعموا أنه يسري إليه العتق يف قول ألنه حكم عليه باختياره العتق واعترض املزين وقال

ينبغي أن تقدم بينة العتق ألن العبد كصاحب اليد يف حق رقبته وهو ضعيف ألنه يف يد سيده ما مل يثبت عتقه فهو 
  يدعي اليد ومل تثبت بعد 

  الطرف الثالث يف النزاع يف املوت والقتل

  
  وفيه مسائل ثالثة 

نصراين يدعي أنه مل يسلم فالقول األوىل رجل معروف بالتنصر مات وله ابن مسلم يدعي أنه مات مسلما واإلبن ال
  قول النصراين ألن األصل عدم اإلسالم 

ولو أقام كل واحد بينة قدمت بينة املسلم الشتماهلا على زيادة ناقلة عن اإلستصحاب وكذلك إذا ادعى اإلبن 
  اإلرث يف دار فأقامت زوجة أبيه بينة أنه أصدقها الدار أو اشترهتا من أبيه قدمت بينتها 

ا شهدت بينة النصراين أنه نطق بتنصر ومات عقيبه فقد تعارضا فتجري األقوال األربعة وقال أبو إسحق أما إذ
املروزي ال جيري قول القسمة إذ ال يشترك يف املرياث مسلم وكافر وهذا ضعيف إذ كل بينة تقتضي كمال امللك 

  الشركة يف جنس امللك لصاحبها فاندفع يف النصف باألخرى إذ ليس أحدمها بأوىل فيكفي إمكان 
أما إذا كان امليت جمهول الدين فقال كل واحد منهما مل يزل على ديين حىت مات فليس أحدمها أوىل بأن جيعل 

القول قوله فتجعل التركة كمال يف يد اثنني تنازعاه وقال القاضي إن كان يف يد أحدمها كان القول قوله وهذه زلة 
  اث فال أثر ليده مع ذلك ألنه معترف بأن يده من جهة املري

فإن أقام كل واحد بينة جرت األقوال األربعة وقيل بينة اإلسالم تقدم ألنه الظاهر فيدار اإلسالم وهذا بعيد إذ لو 
كان كذلك جلعل القول قوله نعم نص الشافعي رضي اهللا عنه أن هذا الشخص يغسل ويصلى عليه إذا أشكل أمره 

  ك الصالة على مسلم والصالة على نصراين أهون من تر
املسألة الثانية مات نصراين وله ابن مسلم يدعي أنه أسلم بعد موته فريث وابنه النصراين يدعي أنه أسلم قبل موته 

  فال يرث فللمسألة حالتان 
إحدامها أن يتفقا على أنه أسلم يف رمضان ولكن ادعى أن األب مات يف شعبان وقال األخ النصراين بل مات يف 

لقول قول النصراين ألن األصل بقاء احلياة فإن أقام كل واحد بينة قال األصحاب تقدم بينة املسلم شوال فا



الشتماهلا على زيادة علم باملوت يف شعبان أما كونه ميتا يف شوال فمشترك قال اإلمام هذا ضعيف ألن من يشهد 
  ارض فتجري األقوال على املوت يف شوال يشهد على موته عن حياة وإذا ثبت احلياة حصل التع

احلالة الثانية اتفقا على أنه مات يف رمضان ولكن قال املسلم أسلمت يف شوال وقال النصراين بل أسلمت يف شعبان 
  فالقول قول املسلم إذ األصل بقاء الكفر وإن كان هلما بينة فتقدم بينة النصراين ألن الناقلة أوىل من املستصحبه

  فرع

نان كافران تنازعوا يف إسالم امليت وتعارضت بينتان فإن رأينا القسمة فالنصف لإلثنني زوجة مسلمة وأخ مسلم واب
فإهنما فريق والنصف للزوجة واألخ مث الزوجة تأخذ الربع من هذا النصف ألن اإلبن حمجوب بقوهلما فال نردها إىل 

  اليمني 
   ولو خلف أبوين كافرين وابنني مسلمني وتنازعوا يف دين امليت فوجهان

  أحدمها أن القول قول األبوين ألن الظاهر أن الولد يكون على دين األبوين 
  والثاين أن القول قول اإلبنني ألن اإلسالم ينبغي أن يغلب بالدار 

  املسألة الثالثة قال لعبده إن قتلت فأنت حر فشهد اثنان أنه قتل وشهد آخران أنه مات حتف أنفه فقوالن 
  أحدمها التعارض 

تقدمي بينة القتل الشتماهلا على زيادة إذ كل قتيل ميت وليس كل ميت قتيال ولو قال لسامل إن مت يف والثاين 
  رمضان فأنت حر وقال لغامن إن مت يف شوال فأنت حر وأقام كل واحد بينة فقوالن 

  أحدمها التعارض 
ل أوىل ألنه رمبا يغمى عليه يف رمضان والثاين تقدمي بينة رمضان لزيادة علمها بتقدمي املوت وقال ابن سريج بينة شوا

  فيظن موته 
فرع إذا تنازع الزوجان يف متاع البيت فهو يف يدمها وال خيتص السالح بالرجل وال آلة الغزل باملرأة خالفا أليب 

  حنيفة رمحه اهللا 

  الطرف الرابع يف النزاع يف الوصية والعتق

  
  وفيه مسائل 

يف مرضه عبدا وهو ثلث ماله وقامت بينة أخرى لعبد آخر فالقياس أن جيعل األوىل إذا قامت بينة على أنه أعتق 
كأنه أعتقهما معا فيقرع بينهما لكن نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه يعتق من كل واحد نصفه فيجب تنزيله 

ن أشكل على موضع ال جتري فيه القرعة وذلك بأن يتقدم عتق أحدمها فإنه ال قرعة ولو تقدم عتق أحدمها ولك
السابق فهو كاإلعتاق معا أو كالتعاقب فيه قوالن فإن قلنا ال يقرع فيحمل تعارض البينتني على هذه الصورة ونقول 

  الغالب أنه أعتقهما ترتيبا وأشكل األمر فال قرعة فيقسم عليهما 
كماله ويعتق من الثانية املسألة حباهلا لكن أحد البعدين سدس املال فحيث يقرع لو خرج على اخلسيس يعتق ب

النفيس نصفه لتكملة الثلث ولو خرج على النفيس اقتصر عليه فإنه كمال الثلث وحيث نرى القسمة على قول 
  ففي كفيته وجهان 



أحدمها أنه يعتق من كل واحد ثلثاه ألن النفيس يضارب بضعف ما يضارب به اخلسيس كما لو أوصى لزيد بكل 
الوصايا إذ يقسم املال بينهما أرباعا فإن زيدا يضارب بثالثة أمثال ما يضارب  ماله ولعمرو بثلث ماله وأجاز الورثة

  به عمرو
والوجه الثاين وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا أنه يعتق من النفيس ثالثة أرباع ومن اخلسيس نصفه ألن النفيس يقول 

ا النزاع يف النصف اآلخر وهو إن أعتقت أوال فجميعي حر وإن تأخرت فنصفي حر فنصف مسلم ال خالف فيه إمن
قدر سدس بيين وبينك فيقسم عليهما وهذا أيضا ينبغي أن يطرد يف مسألة الوصية فيقول زيد أما الثلثان فهو مسلم 
يل وإمنا التزاحم يف الثلث فيقسم علينا فيحصل زيد على مخسة أسداس وعمرو على سدس وهو مذهب أيب حنيفة 

  رمحه اهللا 
ن أنه أوصى بعتق عبده غامن وهو ثلث املال وشهد وارثان بأنه رجع عنه وأوصى بسامل وهو أيضا الثالثة شهد أجنبيا

ثلث ثبت بقول الوارثني عتق سامل والرجوع عن غامن إذ ال هتمة عليهما يف تبديل حمل العتق وال نظر إىل تبدل الوالء 
ص السدس فترد يف قدر السدس والشهادة إذا فال يتهم العدل مبثله أما إذا كان سامل سدس املال فهو متهم بتنقي

ردت يف بعض فهل ترد يف الباقي قوالن فإن قلنا إهنا ترد فيعتق العبدان مجيعا األول بالشهادة إذ ردت شهادة 
  الرجوع والثاين يعتق بإقرار الوارث وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على عتقهما 

وع عن مجيع غامن وهو متهم يف النصف إذ مل يثبت له بدال وال يتهم يف وإن قلنا ال ترد يف الباقي فقد شهد على الرج
النصف يف نصف غامن ويعتق نصفه مع مجيع سامل ألن نصف غامن سدس ومجلة سامل سدس والثلث يفي هبما فكأنه 
من أوصى بعتق نصف غامن ومجيع سامل وحيتمل أن يقال الرجوع ال يتجزأ فتبطل الشهادة على الرجوع عن عتق غا

وتبقى الشهادة بالعتق لغامن وشهادة الورثة كشهادة األجانب فكأنه ثبت عتقهما مجيعا فيقرع بينهما فإن خرج على 
  غامن عتق فقط وإن خرج على سامل عتق وعتق معه من غامن نصفه ليكمل الثلث

عن إحدى  الرابعة شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالثلث وشهدت أخرى لعمرو بالثلث وشهدت أخرى بالرجوع
الوصيتني ال بعينها قال الشافعي رضي اهللا عنه يقسم الثلث بينهما قال األصحاب سببه رد شهادة الرجوع ألهنا 

  جمملة وقال القفال تقبل شهادة الرجوع ألن املشهود عليه واملشهود له معني 
ملة أعطينا كل واحد سدسا وتظهر فائدة اخلالف فيما لو كان شهد كل بينة بالسدس فإن رددنا شهادة الرجوع اجمل

  كامال وإن قبلنا الشهادة وزعنا سدسا واحدا عليهما 
  وقد مت الكالم يف الدعاوى فلنذكر دعوى النسب

  كتاب دعوى النسب وإحلاق القائف
  والنظر يف أركان اإلحلاق وهي ثالثة املستلحق وامللحق واإلحلاق 

  الركن األول املستلحق

  
  كن ثبوت النسب منه بنكاح أو وطء حمترم فهذه ثالثة قيود ويصح استلحاق كل حر ذكر مي

  األول احلرية ويف استلحاق العبد واملعتق ثالثة أوجه 
أحدها أنه يصح فال فرق بني احلر والعبد حىت لو تداعيا مجيعا عرض على القائف وقال أبو حنيفة رمحه اهللا يقدم احلر 

  على العبد واملسلم على الكافر وعندنا ال فرق 



  والثاين ال يلحقهما نسب إال يف نكاح أو وطء بشبهة ألهنما بصدد الوالء فليس هلما قطع الوالء مبجرد الدعوى 
والثالث أن العبد ال والء عليه فيلحقه من يستلحقه أما املعتق فالوالء عليه حاصل فال تصح دعواه وهذا اخلالف 

  جار لو كان املستلحق عبدا أو معتقا ألجل الوالء 
  يد الثاين الذكورة ويف استلحاق املرأة ثالثة أوجه الق

  أحدها الصحة كالرجل
  والثاين ال ألن الوالدة ميكن إثباهتا بالشهادة خبالف جانب األب 

والثالث أهنا إن كانت خلية من الزوج حلقها وإن كانت ذات زوج فال إذ ال ميكن اإلحلاق هبا دون الزوج وال ميكن 
  ره اإلحلاق بالزوج مع إنكا

القيد الثالث اإلمكان وذلك حبقيقة الوطء أو بعقد النكاح مع مع إمكان الوطء وقد ذكرناه وإمنا ميكن النسب من 
شخصني بأن جيتمعا على وطئها يف طهر واحد إما بالشبهة أو مبلك اليمني فإن وطىء الثاين بعد ختلل حيضة فالولد 

ن فيه باحليض ألنه ال يعترب يف حقه وجود الوطء بل يكفي فراش للثاين إال أن يكون األول زوجا فال ينقطع اإلمكا
النكاح مع إمكان الوطء وهذا موجود يف الطهر الثاين وأما ملك اليمني فال يثبت فراشا والنكاح الفاسد يلحق 
بالنكاح الصحيح أو مبلك اليمني فيه وجهان وال خالف أن فراش النكاح الصحيح ينقطع بفراش آخر ناسخ له 

  يلحق الولد بالثاين وإن أمكن من حيث الزمان أن يكون منهما  حىت

  الركن الثاين امللحق

  
  وهو كل مدجلي جمرب أهل للشهادة فهذه ثالثة قيود 

األول املدجلي والصحيح اإلختصاص هبم إذ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة األكياس فيهم ومنهم من قال هذه 
  صنعة تتعلم فمن تعلم جاز اعتماد قوله

وأما اجملرب فنعىن به أن من كان مدجليا أو ادعى علم القافة مل يقبل قوله حىت جيرب ثالثا بأن يرى صبيا بني نسوة 
ليس فيهن أمه فإن مل يلحق أحضرت نسوة أخرى ليس فيهن أمه فإن أحلق علمنا أنه بصري فنعرض عليه وإمنا يرى 

  التجربة بل املقصود ظهور بصريته  النسوة ألن والدهتن نعلمها حتقيقا فال يتعني عدد يف
وأما كونه أهال للشهادة فال بد منه وفيه وجه بعيد أنه ال تشترط الذكورة واحلرية وكأنه إخبار والصحيح أنه ال 

  يشترط العدد وكأن القائف حاكم 

  الركن الثالث يف اإلحلاق وحمل العرض على القائف

  
واحد لو انفرد بالدعوة للحقه وال ترجيح ألحدمها على اآلخر إمنا يعرض على القائف صغري تداعاه شخصان كل 

  وخرج على هذه القيود مسائل أربع 
األوىل أن إثبات النسب من أبوين غري ممكن عند الشافعي رضي اهللا عنه فلذلك لزم العرض على القائف ومستند 

يقول يلحق هبما مجيعا وال نظر إىل  الشافعي رضي اهللا عنه حديث جمزز املدجلي وهو معروف وأبو حنيفة رمحه اهللا
  قول القائف 



مث عندنا يعتمد قول القائف يف مولود صغري أو بالغ ساكت أما البالغ اجملهول إذا استلحقه واحد فوافقه فال يقبل 
  قول القائف على خالفه ألن احلق ال يعدوها ولو أنكره البالغ وأحلقه القائف مل يصر قوله حجة عليه

 يد إنسان وهو مستلحقه فاستلحقه غريه مل يعرض على القائف بعد تقدم صاحب اليد ويده كفراش الثانية صيب يف
النكاح واملولود على فراش النكاح إذا ادعاه من يدعي وطء شبهة مل يلحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء 

  قائف بالشبهة ألن حق الولد يرعى فيه بل إن أقام بينة على الوطء بالشبهة عرض على ال
الثالثة صيب استحلقه رجل ذو زوجة وهي تنكر والدته أو استلحقته امرأة ذات زوج والزوج ينكر والدهتا فليلحق 

  بالرجل املستلحق ويف املرأتني ثالثة أوجه 
  أحدمها أنه يلحق زوجة املستلحق وإن أنكرت 

  والثاين أنه يلحق باملدعية ويقدر أهنا ولدت من املدعي بوطء شبهة 
  الث أنه يعرض يف حقهما على القائف والث

الرابعة إن مل جند القائف أو وجدناه وحتي رفإذا بلغ أمرناه باإلنتساب فإن مل ينتسب حبسانه حىت ينتسب فإذا 
  انتسب إىل أحدمها حلقه وكان اختياره كإحلاق القائف ومل يقبل رجوعه كما ال يقبل رجوع القائف ودعواه الغلط 

  ال خيري خبالف احلضانة فإن أمر النسب خمطر والصحيح أن املميز 

  فروع أربعة

  
  األول وطىء رجالن يف طهر واحد وحبلت وادعى أحدمها وسكت اآلخر

  فقوالن 
  أحدمها يعرف على القائف 

  والثاين أنه يلحق باملدعي 
  الثاين لو ألقت سقطا يعرض على القائف ولو انفصل حيا ومات يعرض ما مل يتغري 

الولد قبل إحلاق القائف عليهما مث إذا أحلق بأحدمها رجع على اآلخر مبا أنفق ولو أوصي له قبله كل الثالث نفقة 
  واحد منهما حىت حيصل امللك له 

الرابع من استلحق صبيا جمهوال فبلغ وانتفى عنه ففيه قوالن كالقولني فيمن حكم بإسالمه تبعا فبلغ وأعرب عن 
  نفسه بالكفر
  كتاب العتق 

  
  ى أن العتق قربة ويشهد لنفوذه الكتاب والسنة واإلمجاع والنظر يف أركانه وخواصه وفروعه وال خيف

  أما أركانه فثالثة

  
  األول املعتق وهو كل مكلف ال حجر عليه بفلس وسفه 

الثاين املعتق وهو كل إنسان مملوك مل يتعلق بعينه وثيقة وحق الزم فإن ف إعتاق املرهون خالفا وإعتاق الطري 



  بهيمة الغ على األصح وال
الثالث الصيغة وصرحيه التحرير واإلعتاق وفك الرقبة ورد يف القرآن مرة ففي كونه صرحيا وجهان كاملفاداة يف 

  اخللع 
  وأما الكناية فكل ما حيتمل كقوله أنت طالق وال سلطان يل عليك وحبلك على غاربك ونظائره 

  فروع أربعة

  
ى عتق ولو قال يا سيدي ويا كذبانو لألمةونوى مل ينفذ ألنه ينىبء عن التردد األول لو قال لعبده يا موالي ونو

  وتدبري املنزل دون العتق وحيتمل أن يقال ينفذ 
الثاين أن يقول يا حرة فتعتق إال أن يكون امسها حرة وكذلك إذا كان اسم الغالم آزاذروي وإن كان امسها قبل 

مث قال قصدت نداءها بامسها القدمي مل يقبل يف الظاهر ألن هذا اإلسم اآلن الرق حرة فبدل امسها فقال السيد يا حرة 
ال يليق هبا فظاهر اللفظ صريح ولو كان امسها القدمي فاطمة فغري باسم من أمساء اإلمام فناداها وقال يا فاطمة ونوى 

  العتق مل ينفذ ألن اللفظ ال يشعر به 
باجلود مل يقبل يف الظاهر ألن اللفظ صريح إال أن يكون معه قرينه  الثالث لو قال يا آزاذمرد مث قال أردت وصفه

  كما لو قال لزوجته أنت طالق وهو حيل الوثاق عنها ويف قبول نيته يف حل الوثاق خالف 
الرابع إذا قال لعبد الغري أعتقتك فإن كان يف معرض اإلنشاء لغا وإن كان يف معرض اإلقرار كان مؤاخذا به إن 

  ن الدهر ملكه يوما م
واعلم أن العتاق والطالق يتقاربان وقد فصلنا حكم األلفاظ والتعليقات يف الطالق فال نعيده بل نقتصر على ذكر 

  خواص العتق 

  النظر الثاين يف خواص العتق

  
  وهي مخسة 

  السراية واحلصول بالقرابة واإلمتناع من املريض فيما جاوز الثلث والقرعة والوالء 
لسراية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أعتق شركا له يف عبد وله مال قوم عليه الباقي اخلاصية األوىل ا

ففهم من هذا أن الشرع متشوف إىل تكميل العتق فلذلك نقول لو أعتق نصف عبد عتق اجلميع بل لو أعتق يده أو 
فيه خالف ذكرناه يف الطالق  عضوا آخر عتق اجلميع وذلك بطريق السراية أو بطريق التعبري بالبعض عن الكل

وتظهر فائدته يف اإلضافة إىل العضو املقطوع وال تثبت السراية من شخص إىل شخص فإن أعتق اجلنني مل تعتق 
األخمالفا لألستاذ أيب إسحاق رمحه اهللا ولو أعتق األم عتق اجلنني تبعا كما يتبع يف البيع ولو كان احلمل مملوكا للغري 

  حنيفة رمحه اهللا يسري فال يسري وقال أبو 
  أما العتق فإمنا يسري إىل ملك الشريك بشروط أربعة 

أحدها أن يكون املعتق موسرا ونعين به أن يكون له من املال قدر قيمة نصيب الشريك ويعترب فيه كل ما يباع يف 
كان ال يباع يف الكفارة  الدين فال يترك له إال دست ثوب يليق به ويباع فيه داره وعبده الذي حيتاج إىل خدمته وإن



ألن هذا دين واملريض ليس موسرا إال مبقدار الثلث ولو أوصى بعتق بعض عبد عند موته مل يسر ألن امليت معسر 
وقد انتقل ماله إىل الوارث إال أن يستثين بالوصية فلو قال أعتقوا نصفه عتقا ساريا أعتقنا النصف ومل يسر ألنه 

  ء النصيب الثاين وإعتاقه أوصى مبحال إال أن يوصي بشرا

  فرعان

  
األول لو كان له مال وعليه مثله دين فهل حيلق باملعسر فيه خالف كما يف الزكاة ألن السراية حق اهللا تعاىل 

  كالزكاة 
  الثاين لو كان معسرا ببعض قيمة النصيب فيه وجهان

  أحدمها أنه يسري بذلك القدر 
لرق والشريك يتضرر بتبعيض ملكه كما يتضرر املشتري بتبعيض املبيع والثاين أنه ال يسري إذ ال بد من تبعيض ا

  عليه يف الشفعة 
الشرط الثاين أن يتوجه العتق على نصيب نفسه أو على اجلميع حىت يتناول نصيبه فلو قال أعتقت نصيب شريكي 

 خيصص جبانب شريكه لغا قوله ولو قال أعتقت النصف من هذا العبد فهو حمتمل لكل واحد من اجلانبني ولكنه ال
وهل خيصص جبانبه أم يقال هو نصف شائع يف اجلانبني فيه وجهان وال تظهر ها هنا فائدته ألنه إذا تناول شيئا من 

ملكه سرى إىل مجيع ملكه ويسري أيضا إىل شريكه إال أن يكون معسرا لكن تظهر فائدته يف قوله بعت هذا النصف 
لثالث ففي وجه خيرج مجيع النصف من يده ويف وجه خيرج شطر النصف من  أو يف إقراره بنصف الضيعة املشتركة

يده وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ينزل البيع عن نصف اخلاص واإلقرار يشيع ألن اإلنسان قد خيرب عما يف يد الغري وال 
  يبيع مال الغري وهذا متجه فليجعل وجها يف مذهبنا 

  نصف قريبه فعتق عليه مل يسر ألن التقومي تغرمي يليق بالتلف  الشرط الثالث أن يعتق باختياره فلو ورث
الشرط الرابع أن ال يتعلق مبحل السراية حق الزم فإن تعلق كما لو كان مرهونا أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة 

  ففي السراية إىل مجيع ذلك خالف وبعضها أوىل بأنال يسري من بعض وذلك حبسب تأكد احلقوق 
  سر مىت يسري فيه ثالثة أقوال مث عتق املو

  أحدها أنه يف احلال حىت ال يتبعض الرق ما أمكن 
  والثاين أنه إذا أدى القيمة حىت ال يزول ملك الشريك إال ببدل ميلكه فإن ذلك أهم من السراية 
  يعا والثالث أنه موقوف فإذا أدى تبني السراية من وقت العتق وإن تعذر استمر الر نظرا إىل املعنيني مج

  مث ينبين على األقوال مسائل 
األوىل يف سراية استيالد أحد الشريكني األقوال الثالثة بالترتيب وأوىل بأن ال يتعجل ألنه علقة عتاقه ال حقيقة عتاقه 

وقيل أوىل بأن يتعجل ألنه فعل وهو أقوى من القول مث إذا سريناه لكونه موسرا فعليه نصف املهر ونصف قيمة 
قيمة الولد إال إذا فرعنا على أن امللك ينتقل قبيل العلوق فتسقط قيمة الولد وإن كان معسرا فال  اجلارية ونصف

يسري ولو استولدها الثاين أيضا وهو معسر فهي مستولدهتما فإن أعتق أحدمها نصيبه وهو موسر ففي السراية 
 تقبل النقل ولكن ال يبعد أن يقبل مثل وجهان أظهرمها أنه ال يسري ألن السراية بتقدير نقل امللك واملستولدة ال

هذا النقل القهري املفضي إىل العتق وكذلك لو أعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم ففي السراية وجهان إذ يف ضمنها 



  نقل امللك ولكن قهرا 
قيمة حمل املسألة الثانية عبد بني ثالثة ألحدهم ثلثه وآلخر سدسهولآلخر نصفه فأعتق اثنان نصيبهما معا وسرى ف

السراية توزع على عدد رءوسهما أو على قدر ملكيهما فيه قوالن كما يف الشفعة وقيل يقطع هاهنا بالتوزيع على 
عدد الرءوس ألنه إهالك فيشبه اجلراحات وهو ضعيف ألن اجلراحة ال يتقدر أثرها بقدر غورها حىت يقال بأن أربع 

  ب مقدر حتقيقا جراحات أثر كل واحدة ربع السراية وها هنا السب
  املسألة الثالثة إذا حكمنا بتأخري السراية فالقيمة بأي يوم تعترب فيه ثالثة أوجه 

  أحدها يوم اإلعتاق إذ هو سبب الزوال 
  والثاين بيوم األداء إذ عنده فوات امللك 

  واملوت والثالث جيب أقصى القيمة بني اإلعتاق واألداء وهو األصح كما جيب أقصى القيمة بني اجلراحة 
فرع إذا اختلفا يف قدر قيمة العبد وقد مات وتعذر معرفته فالقول قول الغارم ألن األصل براءة ذمته وفيه قول آخر 

ضعيف أن القول قول الطالب إذ يبعد أن ينقل ملكه بقول غريه أما إذا ادعى الغارم نقصان القيمة بسبب نقيصة 
فيخرج على قويل تقابل األصلني وليس معىن تقابل األصلني طارئة فاألصل عدم النقص واألصل براءة الذمة 

استحالة الترجيح بل يطلب الترجيح من مدرك آخر سوى استصحاب األصول فإن تعذر فليس إال التوقف أما ختري 
  املفيت بني متناقضني فال وجه له

لعبد أو بيع الشريك أو عتقه أو املسألة الرابعة يف الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقف كموت املعتق أو ا
وطئه أو إعسار املعتق أما موت املعتق فيوجب القيمة يف التركة ألنه مستحق عليه اإلعتاق وأما موت العبد هل 

  يسقط القيمة فيه وجهان 
  أحدمها نعم خلروجه من قبول العتق 

  والثاين ال ألنه سبق استحقاق العتق على املوت والقيمة وجبت به 
  الشريك فالصحيح أنه ال ينفذ فإنه يبطل استحقاق العتق وأما إعتاقه ففيه وجهان أما بيع 

  أحدمها ال ينفذ ألن األول استحق إعتاقه من نفسه 
  والثاين أنه يصح ألن امللك قائم واملقصود أصل العتق 

وفيه وجه أنه جيب وأما وطؤه فيوجب نصف املهر لنصفها احلر والظاهر أنه ال جيب للنصف الثاين ألن ملكه باق 
للشريك األول فإن امللك مستحق اإلنقالب إليه وأما إعسار املعتق فالصحيح أنه يرفع احلجر عن الشريك يف 

التصرف ألنا أخرنا العتق ألجل حقه فال ميكن تعطيل ملكه بغري بدل نعم لو كان معسرا أوال فطرآن اليسار ال يؤثر 
  يف السراية 

حد الشريكني لصاحبه إذا أعتقت أنت نصيبك فنصييب أيضا حر فإذا أعتق املقول له ذلك املسألة اخلامسة إذا قال أ
وكان موسرا ورأينا تعجيل السراية عتق العبد كله عليه ألنه اجتمع على النصف تعليق وسراية والسراية أوىل 

لدفع وإن فرعنا على التأخري لكوهنا قهرية تابعة لعتق النصف اآلخر الذي ال يقبل الدفع وأما التعليق فلفظ يقبل ا
فيعتق النصف اآلخر بالتعليق كما لو أنشأالعتق معه أو بعده إال إذا فرعنا على أن عتقه ال ينفذ الستحقاقالسراية 

  فحينئذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع بنفس السراية أما إذا كان معسرا فتلغو السراية وينفذ التعليق 
حر قبله وكانا معسرين عتق كل نصيب على صاحبه وإن كانا موسرين فهذا من الدور إذ لو عتق ولو قال فنصييب 

قبل مباشرته حبكم التعليق لسرى وامتنعت املباشرة بعده وانعدمت الصفة اليت عليها التعليق فتنعدم السراية فهذا 



  عند ابن احلداد يقتضي احلجر على املالك يف إعتاق نصيب نفسه 
سادسة إذا قال أحدمها لصاحبه قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فأنكر عتق نصيب املدعي جمانا مؤاخذة له املسألة ال

بقوله وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل السراية مث له أن حيلفه فلو نكل فحلف املدعي أخذ قيمة نصيبه ومل حيكم 
قيمة نصيبه وإال فدعوى اإلنسان على غريه أنه بعتق نصيب املدعى عليه بيمينه املردودة ألن دعواه إمنا قبلت ألجل 

  أعتق ملك نفسه غري مسموع بل إمنا تسمع الشهادة على سبيل احلسبة 
ولو ادعى كل واحد من الشريكني على اآلخر أنه أعتق نصيب نفسه فإن كانا معسرين بقي العبد رقيقا وإن كانا 

  سه موسرين عتق العبد ووالؤه موقوف إذ ال يدعيه أحدمها لنف

  اخلاصية الثانية العتق بالقرابة

  
  وكل من دخل يف ملكه أحد أبعاضه عتق عليه إن كان من أهل التربع فهذه ثالثة قيود 

األول قولنا دخل يف ملكه وقد تناولنا هبذا اإلرث واهلبة والشراء وكل ملك قهرا كان أو اختيارا ألن هذا العتق 
  فال حتصل إال بعد اإلختيار صلة فال يستدعي اإلختبار والسراية غرامة 

الثاين األبعاض وقد تناولنا به مجيع الفروع واألصول وهو كل من يستحق النفقة وأخرجنا اإلخوة وقال أبو حنيفة 
  رمحه اهللا يعتق كل ذي رحم حمرم 

  الثالثة أهلية التربع وخيرج عليه الطفل واملريض واحملجور 
لذي يعتق عليه ولو وهب له مل جيز قبوله حيث جتب نفقته بأن يكون أما الطفل ليس لوليه أن يشتري له قريبه ا

املوهوب غري كسوب والصيب موسر وحيث ال جتب النفقة فياحلال جيوز القبول وإن كان يتوقع يف املآل فال ينظر 
وفيه وجه أنه إليه مث إذا قبل عتق عليه ولو وهب منه نصف قريبه وتوقع من قبوله السراية والغرامة فال يقبله الويل 

  يقبل وال يسري 
أما املريض فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه فإن مل يف به فال يعتق وإن ملكه بإرث أو هبة فيعتق من الثلث أو رأس 

  املال فيه وجهان 
  أحدمها من الثلث كما لو اهتب عبدا وأنشأ عتقه 

  شيئا  والثاين من رأس املال ألنه عتق بغري اختياره ومل يبذل يف مقابلته
  ولو اشتراه بألف وهو يساوي ألفني فقدر احملاباة خيرج على أحد الوجهني والباقي حيسب من الثلث 

أما احملجور بسبب الدين مريضا كان أو مفسال فيعتق عليه قريبه الذي ورثه أو اهتبه وإن قلنا إنه حيسب من رأس 
  يعتق  املال أما إذا اشترى ففي وجه يبطل الشراء ويف وجه ميلك وال

  فرع

إذا قهر احلريب حربيا آخر ملكه فلو قهر أباه فهل ميلكه حىت يصح بيعه قال أبو زيد ميلكه ألنه وإن كان يعتق قهرا 
  فقهر العتق ملك والقهر دائم وقال ابن احلداد ال ميلك ألن القرابة دافعة وهي دائمة مع القهر 

إذا اشترى نصف قريبه عتق وسرى وكذا لو اهتب ولو  قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية وهي أن املوسر
  ورث عتق ومل يسر ألنه ال اختيار



واعلم أن اختيار وكيله ونائبه شرعا كاختياره حىت لو أوصى له ببعض أبيه فمات قبل القبول وورثه أخوه فقبل 
  ت ملكه يف احلياة بنيابته عتق كله على امليت إن كان يف الثلث وفاء ألن قبوله كقبول امليت فكأن املي

ولو أوصى له بنصف ابن أخيه فمات قبل القبول وورثه أخوه وقبل فهل يسر على القابل فإنه ابنه فيه وجهان ووجه 
  منع السراية أن قبوله حيصل امللك للميت أوال مث ينتقل إليه قهرا 

وارثه بثوب مث رد  وجيري الوجهان يف كل ملك حيصل غري مقصود يف نفسه كما لو باع بعض من يعتق على
الوارث الثوب بعيب رجع إليه بعض قريبه ضمنا لرد العوض وكذلك إذا عجز مكاتبه وكان يف يده بعض قريبه ولو 

  عجز املكاتب نفسه فرجع بعض قريب السيد إليه مل يسر قطعا 

  اخلاصية الثالثة امتناع العتق باملرض إذا مل يف الثلث به

  
عتق ثلثه ورق ثلثاه للورقة فإن ظهر عليه دين مستغرق بيع كله يف الدين ولو مات  فلو أعتق عبدا ال مال له غريه

العبد قبل موت السيد قال القفال مات وثلثه حر وثلثاه رقيق وقيل إنه مات حرا ألن اإلرقاق إمنا يكون حيث 
ه وتظهر فائدة هذا فيما لو يكون للورثة فيه فائدة وقيل ميوت كله رقيقا ألن الثلث إمنا يعتق إذا حصل للوارث ثلثا

وهب عبدا وأقبضه ومات مث مات السيد فيظهر أثر اخلالف يف مؤنة التجهيز وأهنا على من أما لو قبله املتهب فهو 
  كالباقي حىت يغرم قيمة الزائد على الثلث 

  فرع

 القرعة فإن لو أعتق ثالثة أعبد ال مال له غريهم ومات واحد قبل موت السيد قال األصحاب يدخل امليت يف
خرجت له رق اآلخران وإن خرج على أحد احليني عتق ثلثاه فقط وهذا إمنا يصح على اختيار القفال فأما من جعل 
امليت قبل السيد كاملعدومفال ينقدح عنده إدخاله يف القرعة أما إذا مات أحدهم بعد موت السيد ولكن قبل امتداد 

إن خرج عليه رق اآلخران وإن خرج على أحد الباقيني عتق ثلثاه ومل يد الوارث وقبل القرعة فيدخل يف القرعة ف
  حيتسب ما مل يدخل يف يد الوارث عليه وإن كان دخل يف يده ولكن مات قبل القرعة ففيه وجهان 

  أحدمها أنه حيسب عليه حىت لو خرجت على واحد من احليني عتق بكماله 
  رعة فأي فائدة لليد والثاين ال ألنه كان حمجورا عن التصرف قبل الق

  اخلاصية الرابعة القرعة

  
  والنظر يف حملها وكيفيتها 

أما حملها فإن أعتق عبيدا معا ال يفي ثلثه هبم فقد أعتق رجل ستة أعبد ال مال له غريهم فجزأهم رسول اهللا صلى 
فيعتق من كل واحد ثلثه  اهللا عليه وسلم ثالثة أجزاء وأقرع بينهم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال قرعة ويزع عليهم

وهو القياس ولكن تشوف الشرع إىل تكميل العتق فوجب اتباع اخلرب واملذهب أن القرعة جارية فيما لو أوصى 
بعتقهم وفيما لو قال الثلث من كل واحد منكم حر وفيه وجه أن اخلرب إمنا ورد يف تنجيز العتق على اجلميع فال 



  جيري على القياس  تلحق به الوصية وال صريح التجزئة بل
أما إذا أعتق على ترتيب فال خالف أن السابق يقدم وال قرعة وأما الوصية فال ينظر فيها إىل التقدم والتأخر ألن 

املوت جامع لوقت العتق وهو واحد نعم لو دبر عبدا وأوصى بعتق آخر فاملدبر يتصل عتقه باملوت والوصية تقف 
  على اإلنشاء بعده ففيه وجهان 

  ا تقدمي املدبر أحدمه
  والثاين التسوية ألن استحقاق املوصى به يقارب عتق املدبر

فرع يف الدور وكيفية اإلخراج من الثلث فإذا أعتق ثالثه أعبد قيمة كل واحد مائة وال مال له غريهم ولكن 
ورق  اكتسب واحد مائة قبل املوت فيقرع بينهم فإن خرج على املكتسب فال إشكال وقد عتق وفاز بالكسب

اآلخران ولو خرج على غريه عتق ومل يقنع به ألنه يبقى للورثة عبدان ومائة أخرى هي الكسب فيقرع مرة أخرى 
بني العبدين اآلخرين فإن خرج على غري املكتسب فيعتق منه ثلثه وبه يتم ثلث أربعمائة إذ مهما رق املكتسب صار 

كل جزء يعتق منه فيستتبع جزءا من الكسب يف مقابلته املال أربعمائة وإن خرج على املكتسب وقع الدور ألن 
وينقص مبلغ املرياث به إذ ما يتبع اجلزء خيرج من حساب املرياث فسبيله اجلرب واملقابلة فطريق عمله أن نقول عتق 

من املكتسب شيء وتبعه مثله ألن الكسب مثل قيمته ولو كان اكتسب مائتني لقلنا تبعه مثاله ولو كان اكتسب 
ني لقلنا تبعه مثل نصفه فإن كان الكسب مائة وتبعه مثله بقي يف يد الورثة ثالمثائة إال شيئني إذ أعتقنا شيئا مخس

وتبعه مثله وهي تعدل مثلي ما أعتقنا فيكن مائتني وشيئني أعتقنا مائة وشيئا ففي أيديهم ثلثان إال شيئني تعدل مائتني 
أيديهم ثالمثائة تعدل مائتني وأربعة أشياء فاملائتان باملائتني قصاص تبقى وشيئني فتجرب الثالث مائة بشيئني فيصري يف 

مائة يف مقابلة أربعة أشياء فيكون كل شيء ربع املائة فقد ظهر لنا أن الذي أعتقنا كان ربع العبد وهو قدر مخس 
قدر مائتني ومخسني وعشرين وتبعه من الكسب مثله فتصري مخسني ويبقى يف يد الورثة من بقية الكسب والعبدين 

وهو ضعف ما أعتقناه فإنا أعتقنا مائة ومخسا وعشرين وذلك ما أردنا أن نبني ومهما زادت قيمة عبد فهو ككسبه 
  ولو كانت جارية فحملت فاحلمل كالكسب 

يكتب  الطرف الثاين يف كيفية القرعة وكيفية التجزئة أما كيفية القرعة فقد ذكرناها يف كتاب القسمة ويتخري بني أن
اسم العبيد أو يكتب الرق واحلرية ولعل األسهل أن يكتب اسم احلرية يف رقعة والرق يف رقعتني وتدرج يف بنادق 

  متساوية وتسلم إىل صيب حىت يعطي كل بعد بندقة وهذا يقطع النزاع يف البداية باسم من خترج عليه
ده على واحد فهو حر فذلك ال أثر له بل ال بد ولو اتفقوا على أنه إن طار غراب فغامن حر مثال وإن وضع صيب ي

من القرعة كما ورد الشرع نعم ال يتعني الكاغد يف الرقعة لكن جيوز باخلشب وغريه وقد أقرع رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم يف املغامن مرة بالنوى ومرة بالبعر 

يسهل جتزئتهم بثالثة أجزاء أما إذا خالفت أما كيفية التجزئة فإن أعتق ثالثة أعبد أو ستة وهم متساوو القيمة ف
القيمة العدد فإن أمكن التجزئة إىل ثالثة أجزاء بالقيمة فيفعل وال يبايل بتفاوت العدد حىت لو كانوا أربعة وقيمة 

اثنني مائة وقيمة كل واحد من اآلخرين مائة جعل اإلثنني جزءا واحدا فإا خرجت هلما القرعة عتقا أما إذا مل ميكن 
  ك بأن كانوا مثانية أعبد مثال وال تنقسم إىل ثالثة أجزاء إذا تساوت قيمتهم ففيه قوالن ذل

أحدمها أنه جيزأ حبيث يقرب من التثليث فيجعل ثالثة وثالثة واثنني فإن خرج على الثالثة قرعة احلرية مل يعتق 
  ثلثه وعتق ثلثاه مجيعهم بل تعاد القرعة بينهم بسهم رق وسهمي عتق فمن خرج له سهم الرق رق 

والثاين أنه جيب التثليث بل جيوز جتزئتهم مثال أربعة أجزاء سهم عتق وثالثة أسهم رق فأي عبدين خرج هلما القرعة 



باحلرية عتقا مث تعاد بني الستة فيجزءون بثالثة أجزاء ويضرب بينهم سهم عتق وسهما رق فأي عبدين خرج هلما 
هما فمن خرج له عتق ثلثاه مع اآلخرين والصحيح أن هذا يف اإلستحباب وقال سهم العتق احنصر فيهما مث تعاد بين
  الصيدالين اخلالف يف اإلستحقاق 

  فرع

إذا كان على امليت دين مستغرق بطل العتق وإن مل يستغرق فالباقي بعد الدين كأنه كل املال فينفذ العتق بقدر ثلث 
 سهم دين وسهم تركة حىت يتعني بعضهم للدين فيصرف أوال إىل الباقي وإذا مل ميلك إال عبيدا أعتقهم فيقرع أوال

  الدين مث يقرع للعتق والورثة فيالباقني ألنه رمبا ميوت من تعني للدين قبل أن يصرف إليه 
وال جيوز أن يكتب رقعة للعتق وأخرى للدين وأخرى للورثة دفعة واحدة ألنه رمبا سبق رقعة العتق وال ميكن تنفيذه 

  الدين وفيه وجه أنه جيوز قبل قضاء 
مث إذا خرج أوال سهم العتق وقفنا يف التنفيذ إىل أن يقضى الدين مث كيفية القرعة على الصحيح أن ينظر فإن كان 

الدين ربع التركة مثال قسمنا العبيد أربعة أجزاء وإن كان ثالثة قسمناهم ثالثة أجزاء فإذا خرج قرعة الدين لقسم 
  صرفناه إىل الدين 

  إذا دفعنا بعض العتق فظهر للميت دين أعدنا القرعة بقدر ما اتسعت التركة وال خيفى وجهه مث 

  النظر الثالث يف فروع متفرقة

  
  

األوىل إذا أهبم العتق بني جاريتني مث وطىء إحدامها هل يكون ذلك تعيينا للملك فيها فيه وجهان ذكرنامها يف 
ن مرتبان وأوىل بأن ال يكون تعيينا ويف اإلستخدام وجهان مرتبان الطالق ويف اإلستمتاع باللمس والقبلة وجها

  ويبعد جيعله تعيينا وبقية أحكام اإلهبام ذكرناها يف الطالق 
الثاين إذا قال جلاريته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا مث حيا مل يعتق احلي واحنلت اليمني بامليت خالفا أليب 

  حنيفة رمحه اهللا 
ل لعبده أنت ابين ثبت نسبه وعتق إال أن يكون أكرب سنا منه فيلغو ألنه ذكر حماال وقال أبو حنيفة رمحه الثالث لو قا

اهللا يعتق وإن مل يثبت النسب ولو كان مشهور النسب من غريه مل يثبت النسب ويف العتق وجهان ألن ما صرح به 
  ممتنع شرعا ال حسا خبالف من هو أكرب منه 

ارث عبدا من التركة قبل قضاء دين امليت أو باعه فذلك ينبين على أن تعلق حق الغرم بالتركة الرابع إذا أعتق الو
كتعلق أرش اجلناية أو كتعلق املرهتن أو مينع أصل ملك الوارث وفيه ثالثة أوجه ولعل األصح أنه إن كان معسرا مل 

  ينفذ تصرفه وإن كان موسرا فيكون تصرفه كتصرف الراهن
ذا أعتقت غامنا فسامل حر مث أعتق غامنا وهو مريض وكل واحد ثلث ماله مل يقرع بينهما بل يعتق اخلامس لو قال إ

غامن ألنه رمبا خترج القرعة على سامل فيعتق من غري وجود الصفة وهو وجود عتق غامن وفيه وجه أنه يقرع وهو 
  غلط 

قال اآلخر إن مل يكن غرابا فنصييب حر السادس إذا قال أحد الشريكني إن كان هذا الطائر غرابا فنصييب حر و



واستبهم فإن كانا موسرين نفذ عتق العبد إذ أحدمها حانث وليس ألحدمها أن يطالب اآلخر بقيمة السراية وإن كانا 
  معسرين رق العبد إذ كل واحد يشك يف عتق نصيب نفسه واألصل بقاء امللك

تيقن أن يف يده نصف حر وكذا لو اشترى ثالث العبد فإن اشترى أحدمها نصيب اآلخر حكم بعتق نصف العبد إذ 
حكم عليه حبرية نصفه وليس له الرد عليهما وال على أحدمها ألن كل واحد يزعم أن نصيبه رقيق وفيه وجه أنه 

  يرد إذا كان جاهال وهو فاسد ألن العتق قد نفذ عليه فكيف ينقض 
اب سامل ووقف ميسر جبنب غامن فقال أحدكما حر مث مات السابع وقف بني يديه غامن وسامل فقال أحدكما حر مث غ

قبل البيان وقلنا الوارث ال يقوم مقامه يف التعيني فيقرع بني غامن وسامل فإن خرج على سامل عتق وأقرع بني غامن 
نه وميسر ويعتق من خرج أما إذا خرج أوال على غامن فهل تعاد بينه وبني ميسر فيه وجهان قال املاسرجسي تعاد ال

  أهبم مرتني فيقرع مرتني وقال األستاذ أبو إسحاق ال تعاد ألن القرعة كتعيني املالك أو بيانه ملا نواه 
ولو قال املالك أردت باإلهبامني غامنا فقط أو عني غامنا عن اإلهبامني النقطعت املطالبة عنه فينزل األمر بعد موته 

  على األول ويقنع بعتق غامن 
بدان فقال أعتقت أحدكما على ألف وقبل كل واحد ومات قبل البيان أقرع بينهما فمن خرج الثامن إذا كان له ع

  له عتق ولزمه قيمة رقبته لفساد العوض باإلهبام وفيه وجه أن املسمى أيضا حيتمل اإلهبام تبعا للعتق فيلزم األلف
الشريكني ألنه جد املولود وال  التاسع جارية مشتركة زوجاها من ابن أحد الشريكني فولدت عتق نصفها على أحد

يسري عليه ألنه عتق بغري اختياره وال جيعل باإلذن يف التزويج خمتارا وقد ختلل بعد الوطء والعلوق باختيار غريه 
وقيل سببه أن الولد ينعقد حرا وإمنا يسري العتق الطارىء دون احلرية األصلية وقد قيل إنه ينعقد رقيقا مث يعتق كما 

يبه ملكه مث عتق عليه وعندي أنه ال ميلك بل يندفع امللك مبوجب العتق ويكون اإلندفاع يف معىن لو اشترى قر
  اإلنقطاع وكذلك الولد يندفع رقه وهلذا غور ذكرناه يف حتصني املآخذ يف مسألة شريك األب 

  لولد وجهان العاشر املغرور بنكاح األمة يغرم قيمة الولد للسيد فلو غر جبارية أبيه ففي لزوم قيمة ا
  أحدمها أنه ال جيب ألنه يعتق بسبب اجلدودة وإن مل يكن ظن املغرور فإنه لو زوجها من ابنه كان ولده حرا 

  والثاين أنه يغرم ألن األب مل يرض بتعرض ولد جاريته للعتق بنكاح ابنه فال يفوت عليه 

  اخلاصية اخلامسة الوالء

  والنظر يف سببه وحكمه وفروعه 
سبب وسببه زوال امللك باحلرية فكل من زال ملكه عن رقيق باحلرية فهو مواله سواء جنز أو علق أو األول يف ال

دبر أو كاتب فتمت الكتابة أو استولد فمات أو أعتق العبد بعوض أو اشترى قريبه فعتق عليه أو ورثه فعتق عليه 
  لف قرها أو سرى عتقه إىل نصيب شركه وسواء اتفق الدين عند العتق أو اخت

  ولو باع عبده من نفسه فالظاهر أيضا أن الوالء له وفيه وجه أن ال والء له يف هذه الصورة أصال 
وأما حقيقة الوالء فهو حلمة كلحمة النسب كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلذلك نقول لو شرط يف 

ن املعتق كاألب فإنه سبب يف وجود العبد العتق نفي الوالء أو شرطه لغريه أو شرطه لبيت املال لغا شرطه وهذا أل
إذ كان العبد مفقودا لنفسه موجودا لسيده فقد أوجدهلنفسه بالعتق ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لن 
جيزي ولد والده حىت جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه ألنه إذا أعتقه فقد كافأه على األبوة إذ صار سببا لوجوده احلكمي 

ن األب سببا لوجوده احلسي وهلذا قال بعض األصحاب حترم الصدقة على موايل بين هاشم وإذا أوصى لبين كما كا



فالن دخل فيهم مواليهم وهلذا نقلو ال يثبت الوالء باملخالفة واملواالة خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ألن الوالء مثرة 
ل يسترسل والء املعتق على أوالد العتيق وأحفاده وعلى اإلنعام باإلجياد احلكمي فال حيصل باملعاقدة ولذلك نقو

معتق العتيق ومعتق معتقه وإن سفلوا وقد حصل لك من هذا أن الشخص قد يثبت الوالء عليه ملعتقه أو ملعتق 
  أصوله من أب وأم وجد وجدة أو ملعتق معتقه ويسترسل الوالء على سائر أحفاد العتيق إال يف ثالثة مواضع 

  ون فيهم من مسه الرق فالوالء عليه ملباشر العتق ولعصابته وال ينجر إىل معتق األصول أصال األول أن يك
الثاين أن يكون فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق أباه فال والء على ولده كما ال والء عليه وهو مذهب مالك 

والء وهو ضعيف ألن جانب األب مقدم يف رمحه اهللا ومنهم من قال يثبت الوالء نظرا إىل جانب األم فإهنا يف حمل ال
باب الوالء كما سيأيت يف اجلد وفيه وجه أن أباه إن كان عربيا يعلم نسبه وأن ال رق يف نسبه فال والء عليه وإن 

  حكم حبريته بظاهر احلال كالتركي واخلوزي والنبطي فيثبت الوالء عليه وهذا مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 
حرة أصلية وإمنا املعتق أبوه فالظاهر ها هنا ثبوت الوالء نظرا إىل جانب األب وفيه وجه أنه ال الثالث أن تكون أمه 

  يثبت فعلى هذا ال يثبت الوالء بالسراية من األصل إال على ولد ليس يف أصوله حر أصلي 
ه ملباشر العتق ال ملعتق هذه قاعدة الوالء والنظر بعده يف التقدمي والتأخري واألصل فيه أن من مسه الرقفالوالء علي

أبيه ومعتق أمه فإن مل ميسه الرق بأن يولد حرا من رقيقني يف صورة الغرور أو من معتقني فالوالء عليه ملوايل األب 
وهو مقدم على موايل األم فإن كان األب رقيقا بعد ال والء عليه فالوالء ملوايل األم إىل أن يعتق األب فينجر من 

يل األب إىل أن يتعذر جره إىل موايل األب بأن يشتري هو أب نفسه فيعتق عليه إذ هو موىل أب موايل األم إىل موا
نفسه فال ميكن إثبات الوالء على نفسه ويبقى الوالء ملوايل األم وقال ابن سريج ينجر الوالء إليه ويسقط ويصري 

  كشخص ال والء عليه أصال 

  فرعان

  
  ألب ففي اجنرار الوالء إليه وجهان أحدمها لو كان األب رقيقا فأعتق أب ا

أحدمها ال ألن األب رقيق فيلزم أن ينجر من موايل اجلد إىل موايل األب إذا أعتق واملنجر ينبغي أن يستقر وال ينجر 
  ثانيا 

  والثاين وهو األصح أنه ينجر إليه مث ينجر إىل األب وليس يشترط استقرار املنجر 
ن أبوين ما مسهما الرق لكن لكل واحد من أبويه أبوان رقيقان إال أم أمه فإهنا ولو أن مولودا ما مسه الرق وهو م

معتقة فالوالء فيه تبع لوالء أمه ووالء أمه تبع لوالء أمها فإن أعتق أب أمه اجنر الوالء إىل موايل أب األم فإن أعتقت 
  أب أبيه واستقر فيه أم األب اجنر الوالء إىل موايل أم أمه فإن أعتق أبو أبيه اجنر إىل موايل

فإن فرضنا األب رقيقا تصور أن ينجر إىل معتق األب من معتق اجلد أيضا واملقصود أن أب األم أوىل باالستتباع من 
أم األم وأم األب أوىل من أب األم وأب األب أوىل من أم األب واألب أوىل من أب األب فيقع اإلجنرار حبسبه إىل 

   منه أن يستقر على ما ال يوجد أوىل
الفرع الثاين لو أعتق أمة حامال عتق اجلنني ووالء اجلنني ملوايل األم ال ملوايل أبيه ألنه عتق باملباشرة فاملباشرة أوىل 
ملباشرته ال ألنه موىل أمه وهذا إذا علم أن اجلنني كان موجودا يوم اإلعتاق بأن يؤتى به ألقل من ستة اشهر فإن 



فترشها الزوج ففيه قوالن ذكرنا نظريمها يف مواضع من حيث إن إثبات النسب كان ألقل من أربع سنني حبيث ي
  يدل على تقدير وجوده وقت العتق ولكن جيوز أن يكتفي يف النسب باإلحتمال وال يكتفي يف الوالية 

  النظر الثاين يف أحكام الوالء

  
ة وهذه نتائج العصوبة وقد ذكرناها يف وهي ثالثة والية التزويج وحتمل العقل والوراثة ألن الوالء يفيد العصوب

  مواضع ولكن ننبه اآلن يف املرياث على أمور 
األول أن املعتق إذا مات ومل خيلف إال أب املعتق وأمه فال شيء لألم ولو خلف ابن املعتق وبنته فال شيء للبنت ولو 

عصبة املعتق وال يعصب األخ أخته خلف أب املعتق وابنه فال شيء لألب ألن األب ليس عصبة مع اإلبن واملرياث ل
يف باب الوالء وعلى اجلملة فالوالء يورث به وال يورث يف نفسه وإمنا يرث به العصبات فيقد رموت املعتق بدل 

موت العتيق يوم موت العتيق وكل من يأخذ مرياثه بعصوبته فيأخذ مرياث عتيقه وال يستثىن عن هذا إال اجلد 
  واإلخوة فإن فيهم قولني 

  دمها أن أخ املعتق يقدم على جده لقوة البنوة يف العصوبة أح
والثاين أهنم يتقامسون كما يف مرياث النسب لكن ال معادة باألخ لألب مع اجلد بل يقدم عليه األخ لألب وال يعاد 

  الوالءعليه األخ لألب وهذا مذهب زيد وفيه وجه أن األخ لألب يساوي األخ لألب واألم ألنه ال أثر لألمومة يف 
الثاين أن املرأة ال يتصور أن ترث بالوالء إال إذا باشرت العتق فهي كالرجل يف املباشرة حيث ثبت هلا الوالء على 

  عتيقها وعلى أوالد عتيقها وعلى عتيق عتيقها 
عتق الثالث لو خلف رجل ابنني ووالء موىل فالوالء هلما فإن مات أحدمها عن ابن مث مات العتيق فمرياثه البن امل

وليس البن اإلبن شيء ألنه لو قدر موت املعتق يف ذلك الوقت ما ورثه ابن اإلبن فال يرث عتيقه وهو معىن قوهلم 
  الوالء ألقعد ولد املعتق أي األقرب 

الرابع أن النسبة قد تتركب من النسب والعتق فيلتبس أمره التقدمي والتأخري فقد يثبت الوالء ألب معتق األب 
  عتق وينبغي أن يقدم معتق امليت مث عصبات معتقه مث معتق معتقه وملعتق أب امل

ولو قيل لك معتق أب وأب معتق فأيهما أوىل فهذه أغلوطة فإن امليت له معتق فوالؤه وملعتقه وعصبات معتقه فال 
ن من له أب معتق يكون ملعتق أبيه وأمه حق فيه فإن والء املباشرة ال ينجر وإمنا ينجر والء السراية إىل األوالء فإذ

فالوالء عليه كان باملباشرة ملعتقه أو لعصبات معتقه أو ملعتق معتقه إذا كان له معتق وليس ملعتق أبيه والء أصال 
فكيف يقابل بأب املعتق وكذلك قد يظن أنه معتق أب املعتق أوىل من معتق معتق املعتق ألنه يديل بالوالية حيث 

  أن للميت معتقا فوالؤه باملباشرة فال حق فيه ملن يديل بإعتاق أبيه  توسط األب وهو غلط ملا ذكرناه من

  فروع مشكلة

  
األول اشترى أخ وأخت أبامها فعتق عليهما فأعتق األب عبدا ومات مث مات العتيق فقد غلط يف هذه املسألة 

قه وإمنا احلق أن املرياث أربعمائة قاض فضال عن غريهم إذ قالوا مرياث العتيق بني األخ واألخت ألهنما معتقا معت
لألخ وال شيء لألخت ألهنا إن أخذت ألهنا معتقة املعتق فهو حمال إذ عصبة املعتق أوىل وأخوها عصبة املعتق بل لو 



  خلف األب ابن عم بعيد لكان أوىل من البنت 
ه ألهنا ملا اشترت أباها املسألة حباهلا لو مات األخ وخلف هذه األخت فلها نصف مرياثه باألخوة وهلا من الباقي نصف

ثبت هلا نصف الوالء على األب واسترسل على أوالدهوأخوها من أوالد أبيها فلها نصف الوالء عليه فتحصل على 
  ثالثة أرباع مرياثه 

ولو مات األب مث مات اإلبن مث مات العتيق فلها ثالثة أرباع ماله أما النصف فألن هلا نصف الوالء على معتقه وأما 
فألن هلا الوالء أيضا على أخيها الذي هو معتق نصف املعتق فهي يف احد النصفني معتقة املعتق ويف نصف الربع 

  النصف معتقة أيب معتق املعتق 
الثاين أختان خلفتا حرتني يف نكاح غرور اشترت إحادمها أباها واألخرى أمها فوالء اليت اشترت أمها اجنر إىل اليت 

شترية األب على مشترية األم وأما مشترية األم فاملنصوص أن والء صاحبتها أيضا ثبت اشترت أباها فثبت الوالء مل
هلا فتكون كل واحدة موىل صاحبتها ألن اليت اشترت األب ال تقدر أن جتر والء نفسها إىل نفسها فيبقى ملشترية 

ت األب فلهما ثلثا مرياثه بالبنوة األم فإهنا معتقة األم وقال ابن سريج جتر إىل نفسها ويسقط فإذا ثبت هذا فلو ما
والباقي ملشترية األب بالوالء فإن ماتت بعد ذلك مشترية األم وال وارث هلا سوى األخت فنصف مرياثها هلا 

باألخوة والباقي بالوالء ألهنا جرت والءها بإعتاب األب وكذلك كان مرياثها ملشترية األم على النص باألخوة 
  نصف هلا والباقي لبيت املال إذ ال والء عليها والوالء وعند ابن سريج ال

الثالث يف الدور اشترت أختان أمهما وعتقت عليهما مث إن األم شاركت أجنبيا يف شراء أبيهما أعين أيب األختني 
وأعتقاه فيثبت الوالء هلما نصفان على األب وعلى األختني أيضا ألهنما ولدا معتقهما ووالء األب جير الوالء من 

األم واألختان مها موليا أم نفسيهما فإذا ماتت األم فلهما الثلثان بالنسب والباقي بينهما بالوالء ألهنما اشتريا  موىل
  األم 

  مث إذا مات األب فلهما ثلثا مرياثه بالبنوة والباقي بني األجنيب واألم ألهنما معتقاه
نسب والنصف اآلخر بني األجنيب واألم لو كانت ولو مات األبوان مث اتت إحدى األختني فنصف مرياثها ألختها بال

حية ألهنما معتقا األب واآلن فاألم ميتة فنصيبها وهو الربع جيب أن يكون ملعتقيها ومها األختان احلية وامليتة فيصرف 
  النصف إىل احلية ويبقى نصفه وهو الثمن للميتة 

   قدر والء األم يرجع إىل احلية وامليتة والقياس أن يصرف إىل من له والء امليتة وهو األجنيب واألم مث
مث قدر والء امليتة من األم يرجع إىل األجنيب واألم فيدور بنيهما الثمن ال ينفصل بل ال يزال يرجع منه شيء إىل امليتة 

ن فالصواب أن يقسم املال من ستة ثالثة لألخت بالنسب والباقي بني األجنيب وبينهما بالوالء أثالثا لألجنيب سهما
وهلا سهم فتحصل األخت على أربعة أسهم واألجنيب على سهمني وغلط ابن احلداد فقال يصرف الثمن إىل بيت 

املال لتعذر مصرفه وهو فاسد ألنه كلما دار رجع إىل األجنيب ضعف ما يرجع إىل األخت فيقسم كذلك واهللا أعلم 
  وأحكم

  كتاب التدبري
  والنظر يف أركانه وأحكامه 

  كان وهو اثنان الصيغة واألهل أما احملل فال خيفى األول يف األر
الركن األول الصيغة وهي أن يقول إذا مت فأنت حر أو دبرتك أو أنت مدبر وحكمه أنه يعتق إن ويف الثلث به 

  بعد قضاء الديون وفيه مسائل 



يره ولفظ الكتابة يفتقر إىل األوىل أن لفظ التدبري صريح نص عليه ألنه مشهور يف اللغة هلذا املعىن وورد الشرع بتقر
  النية ألن اللغة ال جتعلها صرحيا يف حكمها الشرعي وقيل فيها قوالن بالنقل والتخريج وهو ضعيف 

الثانية التدبري املقيد كاملطلق وهو أن يقول إن مت من مرضي هذا أو قتلت فأنت حر ولو قال إن دخلت الدار 
وقد علق العتق بصفتني ولو قال إن مت فأنت حر بعد مويت بيوم عتق  فأنت مدبر ال يصري مدبرا ما مل يدخل الدار

  بعد موته بيوم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا صار وصية فتحتاج إىل اإلنشاء بعد املوت 
فلو قال شريكان إذا متنا فأنت حر فإذا مات أحدمها مل يعتق نصيبه ألنه معلق مبوهتما مجيعا لكن صار نصيب اآلخر 

وت صاحبه وقيل ذلك ألن تدبري الثاين معلق مبوت صاحبه واآلن مل يبق إال موت املالك ولكن ليس مدبرا عند م
للوارث التصرف يف نصيب من مات أوال ألنه ينتظر العتق مبوت الثاين فهو كما لو قال إن دخلت الدار بعد مويت 

ل املوصى له وليس للوارث رفع تعليق فأنت حر مل جيز للوارث بيعه بعد املوت كما ال يبيع مال الوصية قبل قبو
  امليت كما ليس له رفع عاريته اليت أضافها إىل ما بعد املوت

الثالثة إذا قال أنت مدبر إن شئت فاملشهور أنه ال بد من مشيئته على الفور وفيه وجه آخر أنه ال جيب على الفور 
  ال ها هنا وال يف تعليق الطالق إال أن يكون الطالق على عوض 

ا إذا قال أنت مدبر مىت شئت فال جيب على الفور أصال لكن يقتضي مشيئته يف حياة السيد وكذلك لو قال إن أم
دخلت الدار فأنت حر مل يعتق بالدخول بعد موت السيد بل مطلق تعليقه ينزل على حياته إال أن يصرح ويقول إن 

نت حر فشاء بعد موته عتق ومل جيب الفور دخلت الدار بعد مويت فأنت حر وكذلك لو قال إن شئت بعد مويت فأ
بعد املوت إال أن يرتب بفاء التعقي بفيقول إن مت فشئت فأنت حر ففي الفور وجهان جيريان يف كل تعليق هبذه 

  الصيغة 

  فرع

  لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت ففيه ثالثة أوجه 
  أحدها أنه تكفي املشيئة يف احلياة 

  ئة بعد املوت والثاين أنه حيمل على املشي
والثالث أنه ال بد من مشيئته يف احلال وأخرى بعد املوت حىت حيصل اليقني وال يعتق بأحدمهاولو قال إن رأيت العني 

  فأنت حر والعني اسم مشترك ألشياء فالظاهر أنه إذا رأى واحدا يسما عينا عتق 
  ثالثة قيود  الركن الثاين األهل ويصح التدبري من كل مكلف مالك غري حمجور فهذه

أما املكلف فنعين به أنه ال ينفذ من اجملنون والصيب الذي ال متييز له ويف املميز قوالن وكذا يف وصيته ألنه قربة وال 
  ضرر عليه فيه 

وأما املالك فيخرج عليه أنه لو دبر نصيب نفسه من عبد مشترك ال يسري إىل اآلخر وذكر صاحب التقريب يف 
ألنه تعليق أو وصية ال تليق به السراية بل لو دبر نصف عبده مل يسر إل الباقي ال يف احلال  سرايته وجهني وهو بعيد

  وال إذا عتق بعد املوت ألنه بعد املوت معسر 
  وأما احملجور فيخرج عليه السفيه وفيه طريقان 

  أحدمها القطع بنفوذه منه 
  والثاين أنه كاملميز 



د حجر عليه فيخرج تدبريه على تدبري املفلس احملجور وإن قلنا يزول ملكه مل وأما املرتد فإن قلنا ال يزول ملكه وق
  ينفذ وإن قلنا إنه موقوف فهو موقوف

  ولو دبر مث ارتد فطريقان 
  أحدمها أنه خيرج بطالنه على أقوال امللك 

  اء ونفقة األقارب عن ماله والثاين القطع بأنه ال يبطل ألنه حق العبد متعلق به فال ميكن إبطاله كما ال يبطل حق الغرم
  وإن قلنا يبطل فلو عاد إىل اإلسالم ففي عود التدبري طريقان 

  أحدمها أنه يعود كما لو استحال العصري املرهون مخرا مث صار خال 
  والثاين أنه خيرج على قويل عود احلنث 

نه ال ينفذ ألن الوارث ال شي له من ماله أما إذا مات مرتدا وقلنا ال يبطل التدبري فينفذ إن وىف به الثلثه وفيه وجه أ
  وإمنا تنفذ الوصية يف مال يورث وماله يفء وهذا ضعيف ألن الفيء مصرفه بيت املال فيعترب الثلث ألجله 

أما الكافر األصلي فيصح تدبريه فإن نقض العهد مكن من استصحاب مدبره ألنه قن وال ميكن من مكاتبه ولو أسلم 
  فيه قوالنمدبره فهل يباع عليه 

  أحدمها نعم كالقن 
  والثاين ال نظرا للعبد ولكن حيال بينهما ويستكسب له كاملستولدة 

  ويف املكاتب إذا أسلم طريقان 
  أحدمها أنه كاملستولدة ال تتباع عليه 

  والثاين أنه كاملدبر فيخرج على القولني 
  النظر الثاين يف أحكامه 

  ه إىل الولد ويرفع التدبري بأمور مخسة والنظر يف حكمني ارتفاع التدبري وسرايت
  

األول إزالة امللك ببيع وهبة جائر ويرتفع التدبري يف احلال فإن عاد إىل امللك وقلنا إن التدبري وصية مل يعد وإن قلنا 
  تعليق فيخرج على قويل عود احلنق وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيوز إزالة امللك عنه كاملكاتب 

رجوع وهو جائز إن قال أعتقوه عين بعد مويت ألنه وصية وإن قال إذا مت فدخلت الدار فأنت حر الثاين صريح ال
مل جيز صريح الرجوع لكن جيوز ازالة امللك ألنه تعليق حمض أما إذا قال دبرتك أو أنت حر بعد مويت ففيه معىن 

  زين ترجيح معىن الوصية وجتويز الرجوع التعليق والوصية فإنه إثبات حق للعبد فأيهما يغلب فيه قوالن واختيار امل
فإن قلنا إنه وصية حصل الرجوع عنه مبا حيصل به الرجوع عن الوصية حىت العرضعلى البيع إال اإلستيالد فإنه 
يوافق موجب التدبري فال يرفعه ويرفع الوصية ولو قال بعد التدبري املطلق إذا مت فدخلت الدار فأنت حر كان 

ملطلق ولو قال إن دخلت فأنت حر فقد زاده سببا آخر للحرية فال رجوع فلو كاتبه أو رهنه رجوعا عن التدبري ا
هل يكون رجوعا فيه وجهان ولو رجع عن التدبري يف نصفه فالباقي مدبر ولو رجع عن تدبري احلمل مل يسر الرجوع 

  إىل األم وال بالعكس بل يقتصر 
  رضي اهللا عنه القول قول السيد وهذا مشكل لوجهني الثالث إنكار السيد التدبري وقد قال الشافعي 

أحدمها أن اإلنكار رجوع فأي معىن للتحليف فمنهم من قال فرع الشافعي على معىن الرجوع الصحيح ومنهم من 
قال اإلنكار ليس برجوع بل هو رفع األصل فعليه أن حيلف أو يرجع فقد حتصلنا على وجهني يف اإلنكار هل يكون 



يف إنكار الوصية أيضا وأما إنكار املوكل فهو عزل قطعا ومنهم من طرد الوجهني وإنكار البائع رجوعا وجيري 
بشرط اخليار ليس فسخا وفيه احتمال وإنكارالزوج الطالق الرجعي ال يكون رجعة قطعا ألنه يف حكم عقد 

  فيحتاط باللفظ 
ن املؤجل ال تقبل إذ ال لزوم يف احلال فكيف اإلشكال الثاين أن الشافعي رضي اهللا عنه نص على أن الدعوى بالدي

تقبل دعوى العبد يف التدبري واتفق األصحاب على آخر اخلالف يف املسألتني بالنقل والتخريج فإن قلنا تقبل دعوى 
  التدبري فال يكفي فيه شاهد وامرأتان ألن مقصوده العتق

مل ينفذ تدبريه ولو مل يف الثلث إال ببعضه اقتصر على الرابع جماوزة الثلث فلو كان استوىف ثلثه بتربع قبل التدبري 
ذلك القدر والتدبري وإن كان يف الصحة فيحسب من الثلث كالوصية ألنه مضاف إىل املوت أما إذا علق على صفة 

  يف الصحة فوجدت الصفة يف املرض فهل ينحصر يف الثلث فيه قوالن 

  فرع

  وت فلو كان له مال غائب فهل ينجز العتق يف الثلث فيه قوالن لو مل ميلك إال عبدا فدبره عتق ثلثه عند امل
  أحدمها نعم ألن الغائب ال يزيد على املعدوم فقدر الثلث مستيقن بكل حال 

والثاين ال ألن العبد لو تسلط على ثلث نفسه للزم تسليط الورثة على ثلثيه فكيف يسلط ويتوقع عتق الثلثني 
ألول خمرج والقوالن جاريان يف الوصية مبال إذا كان له مال غائب أن املوصى برجوع املال وهذا هو املنصوص وا

له هل يسلم إليه الثلث احلاضر يف احلال وكذلك لو كان له دين على أحد ابنيه ال مال له غريه فهل يربأ عن نصيب 
  نفسه قبل تسليم نصيب أخيه فيه قوالن 

بقي التدبري وإن باع بعضه فالباقي مدبر وإن مات قبل الفداء والثلث اخلامس إذا جىن املدبر بيع فيه فإن فداه السيد 
واف باألرش والعتق وجب على الوارث فداؤه ليعتق وفيه قول أنه ال جيب بناء على أن أرش اجلناية مينع نفوذ العتق 

  وفيه خالف 
  النظر الثاين يف الولد وفيه مسائل 

  إليه التدبري فيه قوالن األوىل ولد املدبرة من زنا أو نكاح هل يسري 
  أحدمها أنه يسري كاإلستيالدوالثاين ال كالوصية 

لو علق عتقها بالدخول ففي سراية التعليق إىل ولدها قوالن نص عليهما يف الكبري فإن قلنا يسري فمعناه أنه إن 
  ه أن يعتق بدخول األم دخل أيضا عتق وال يعتق بدخول األم ألن هذا سراية عتق ال سراية تعليق ومنهم من قال معنا

مث إذا سرينا التدبري كان كما لو دبرمها معا حىت ال يكون الرجوع عن أحدمها رجوعا عن اآلخر ولو مل يف الثلث 
هبما أقرع بينهما وفيه وجه أنه يقسم العتق عليهما إذ يبعد أن خترج القرعة على الولد فيعتق دون األصل وهذا 

اية وكذلك لو ماتت األم بقي مدبرا أما ولد املدبر فال يتبعه بل يتبع األم الرقيقة ضعيف فإنه صار مستقال بعد السر
  أو احلرة 

الثانية إذا مات السيد وهي حامل عتق معها اجلنني بالسراية ولو كانت حامال حال التدبري فهل يسري التدبري 
ء وعتق فالوالء للميت إن قلنا إن إجازة املضاف إىل األم إىل اجلنني فيه وجهان فعلى هذا لو تربع الوارث بالفدا

  الورثة ليس بابتداء عطية 



  فرع

  املدبر املشترك إذا أعتق أحدمها نصيبه هل يسري إىل اآلخر فيه قوالن أقيسهما أنه يسري 
  والثاين ال ألن الثاين استحق العتاقة من نفسه 

  يبطل غرضها من التدبري  وهذا يضاهي قولنا إذا أصدقها عبدا فدبرته مل ينشطر بالطالق كيال
فإن قلنا ال يسري فرجع عن التدبري فهل يسري اآلن وجهان وجه قولنا ال يسري أنه مل يسر يف احلال فال يسري 

  بعده كما لو ظن اليسار فإن قلنا يسري فيسري يف الوقت أو تتبني السراية من األصل فيه وجهان 
  أحدمها نعم كما يسري إليه البيع

  نه أدرج يف البيع ألن استثناءه يبطل البيع والثاين ال أل
فرع لو دبر احلمل دون األم صح واقتصر عليه فلو باع األم ونوى الرجوع صح البيع ودخل فيه اجلنني وإن مل ينو 

  الرجوع فكأنه استثىن احلمل 
لقول قول السيد ألن الثالثة لو تنازعا فقالت ولدت بعد التدبري فتبعين على قول السراية وقال السيد بل قبله فا

  األصل بقاء ملكه 
وعلى قولنا ال يسري لو نازعت الوارث وقالت ولدت بعد املوت فهو حر وقال الوارث بل قبله فالقول قول 

  الوارث 
ولو كان يف يد املدبر مال فقال الوارث هو من كسبك قبل املوت وقال بل بعده فالقول قول املدبر ألن امللك يف 

  فإنه ال يد هلا عليه وهي تدعي حريتهيده خبالف الولد 
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  كتاب الكتابة

  
اعلم أن الكتابة عبارة عن اجلمع ولذلك مسي اجتماع احلروف كتابة واجتماع العسكر كتيبة واجتماع النجوم يف 

مللك بامللك أعين الكسب والرقبة هذا العقد كتابة وهذا عقد مندوب إليه وهو مشتمل على أمور غريبة كمقابلة ا
وكالمها ملك للسيد وإثبات امللك للملوك ألن املكاتب عبد وميلك فكأنه إثبات رتبة بني الرق واحلرية إذ املكاتب 

يستقل من وجه دون وجه لكن املصلحة تدعو إليه إذ السيد قد ال يسمح بالعتق جمانا والعبد يتشمر للكسب إذا 
حصيل مقصوده ما يليق به عتقه وإن خالف قياس سائر العقود كما احتملت اجلهالة يف عمل علق به عتقه فاحتمل لت

  اجلعالة وربح القراض وغريه 
وإمنا يستحب إذا مجع العبد القوة واألمانة فإن مل يكن أمينا فمعاملته ال تفضي إىل العتق غالبا فال يستحب تنجيز 

ل ألنه تنجيز خالص وإن كان أمينا غري كسوب ففي اإلستحباب احليلولة ألجله ال كالعتق فإنه يستحب بكل حا
وحكى صاحب } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا { وجهان وظاهر الكتاب مل يشترط إال األمانة إذ قال تعاىل 

التقريبقوال بعيدا أن الكتابة واجبة وال وجه له وإن ذهب إليه داود ألنه إبطال سلطنة امللك فحمل األمر على 
  تحباب أوىل مث النظر يتعلق بأركان الكتابة وأحكامها أما األركان فهي أربعة الصيغة والعوض والعاقدان اإلس

الركن األول الصيغة وهو أن يقول مثال كاتبتك على ألف تؤديه يف جنمني فإذا أديته فأنت حر فيقول العبد قبلت 
قول خمرج أن لفظ الكتابة صريح كالتدبري وهو  فإن مل يصرح بتعليق احلرية ولكن نواه بلفظ الكتابة كفى وفيه

  ضعيف بل الصحيح الفرق 
مث وإن صرح بالتعليق فالعتق حيصل باإلبراء واإلعتياض تغليبا حلكم املعاوضة لكن يف صحيح الكتابة أما يف فاسدها 

مته وهو نظري فيغلب حكم التعليق ولو اقتصر على قوله أنت حر على ألف فقبل عتق يف احلال وكان األلف يف ذ
  اخللع وقد ذكرنا أحكامه 

ولو باع العبد من نفسه صح والوالء للسيد وكأنه إعتاق على مال ليس فيه حقيقة البيع وخرج الربيع قوال أنه ال 
يصح إذ هو متليك وكيف ميلك العبد نفسه وفيه وجه أنه ال يصح وال والء للسيد بل عتق على نفسه كما لو 

  اشترى قريبه 
قال إن أعطيتين ألفا فأنت حر فال ميكنه أن يعطيه من ملكه إذ ال ملك له فيكون كما لو قال لزوجته إن أما إذا 

  أعطيتين ألفا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة ففي وقوع الطالق خالف وكذلك يف العتق
  ة شروط الركن الثاين العوض وشرطه أن يكون دينا مؤجال منجما معلوم القدر واألجل والنجم فهذه أربع

األول كونه دينا إذ لو كان عينا لكان ملك الغري فيفسد العتق مث ال خيفى أن الدين ينبغي أن يكون معلوما كما يف 
  السلم واإلجارة 

  الثاين األجل فال تصح الكتابة احلالة عندنا خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا لعلتني 
  إحدامها اتباع السلف 



عاجز فكيف جيوز له لزوم ما ال يقدر عليه إذ لو كان على مالحة وكاتبه على ملح واألخرى أن العبد عقيب العقد 
فال بد من حلظة ألخذ امللح حىت ميلك وال بد من حلظة لقبول اهلبة إن قدر ذلك نعم يرد عليه أربع مسائل ال ختلو 

  واحدة عن خالف 
  ه فيه وجهان لتعارض معىن اإلتباع والعجز إحداها من نصفه حر ونصفه عبد قد ميلك ماال ففي الكتابة احلالة من

  الثانية إذا كاتبه على مال عظيم وجنمه بلحظتني فيه أيضا وجهان 
الثالثة البيع من املفلس صحيح ألنه يقدر باملبيع وإن زاد الثمن على قيمة املبيع فال يبعد وجود زبون يشتري املبيع 

  منه ومع ذلك فقد ذكر وجه أنه ال يصح العقد 
  بعة إذا أسلم إىل مكاتب عقيب العقد فيه وجهان وجه التجويز أنه ميلك رأس املال الرا

الشرط الثالث التنجيم بنجمني فصاعدا إذ سبب اشتراطه اإلتباع احملض فما كاتب أحد من السلف على جنم واحد 
تنجيم لكن النجم مث نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه لو كاتبه علىخدمة شهر ودينار بعده جاز إذ حصل ال

األول حال إذ يتنجز استحقاق املنافع عقيب العقد وإمنا التأخري للتوفية ولذلك قال األصحاب ليس يشترط أن 
يكون الدينار بعده بل لو كان بعد العقد بيوم جاز وقال أبو إسحاق املروزي رمحه اهللا ال جيوز كأنه ختيل اخلدمة 

مل جيز إذ يكون مجيع العوض حاال ولو كاتب على خدمة شهرين وجعل كل مؤجال وال شك أنه لو مل يؤجل الدينار 
جنم شهرا مل جيز ألن الكل يتنجز استحقاقه بالعقد فإن صرح بإضافة اإلستحقاق إىل الشهر القابل خرج على مثل 

  هذه اإلجارة يف الشهر القابل وفيه وجهان 
ب الوفاء فإن تعذر فريجع السيد إىل قيمة األجرة أو قيمة أما إذا أعتق عبده على أن خيدمه شهرا عتق يف احلال وجي

  الرقبة قوالن كما يف بدل الصداق واخللع 
الشرط الرابع اإلعالم وذلك قد ذكرناه يف البيع ومعىن إعالم النجم أن مييز احملل لكل جنم ومقداره فلو كان على 

 يشترط تساوي النجوم وال تساوي املدة وقد تنشأ مائة يؤديه يف عشر سنني مل جيز حىت يبني قدر كل جنم وحمله وال
  اجلهالة من تفريق الصفقة فلنذكر مسألتني 

إحدامها لو كاتبه بشرط أن يبيعه شيئا فهو فاسد ألنه شرط عقدا يف عقد أما إذا باعه شيئا وكاتبه على عوض واحد 
ء قبله إذ صيغته أن يقول بعتك هذا منجم فسد البيع ألن إجيابه يسبق على قبول الكتابة وهو ليس أهال للشرا

الثوب وكاتبتك بألف إىل جنمني فيتقدم اإلجياب على القبول وفيه قول خمرج أنه يصح أخذا من نص الشافعي رضي 
اهللا عنه على أنه لو قال اشتريت عبدك بألف ورهنت باأللف دارا فأجاب إليهما صح الرهن مع تقدم إجيابه على 

  من مصاحل البيع فال يبعد مزجه به وذلك يف الكتابة يبعد  لزوم الدين إال أن الرهن
فإن أفسدنا البيع ففي صحة الكتابة قوال تفريق الصفقة وإن صححنا البيع فيخرج على قويل اجلمع بني صفقتني 

  خمتلفتني وال جيري ذلك يف الرهن والبيع ألن الرهن تابع للبيع ومؤكد له
يف صفقة واحدة ومل مييز جنوم كل واحد فالنص صحة الكتابة والنص يف شراء  الثانية لو كاتب ثالثة أعبد على ألف

ثالثة أعبد من ثالثة مالك بعوض واحد الفساد والنص يف خلع نسوة أو نكاحهن بعوض واحد أنه على قولني فمن 
ن قال األصحاب من طرد القولني يف الكل وهو األصح ألن العوض معلوم اجلملة لكن جمهول التفصيل ومنهم م

العبيد يف الكتابة جيمعهم مالك واحد والعوض فيه غري مقصود فكأنه كعقد واحد وغرض الشراء مقصود فيخالفه 
واخللع والنكاح على رتبة بني الرتبتني ففيه قوالن وهذا ضعيف وألن مجلة هذه األعواض تفسد باجلهالة وإن كانت 

  العقود ال تبطل 



  
زع األلف على قدر قيم العبيد ال على عدد الرءوس وفيه قول أنه يوزع على مث إن صححنا فالقول الصحيح أنه يو

  عدد الرؤس مث إن اعتقدنا التوزيع على العدد فتنتفي اجلهالة فيصح ال حمالة 
مث كيف كان فإذا أدى كل عبد نصيبه عتق ومل يقف على أداء رفيقه وال ينظر إىل التعليق على أداء اجلميع وقال أبو 

  اهللا ال يعتق واحد ما مل يؤد اجلميع نظرا إىل التعليق  حنيفة رمحه
  الركن الثالث السيد املكاتب وشرطه أن يكون مالكا مكلفا أهال للتربع غري دافع بالكتابة حقا الزما 

  أما شرط امللك والتكليف فال خيفى فال يصح كتابة الصيب واجملنون وغري املالك 
 الطفل من كتابة عبده ولو بأضعاف مثنه فإنه ممنوع ألن ما يكسبه يكون ملكا أما أهلية التربع فيخرج عليه منع ويل

  للطفل وكذا املريض حتسب كتابته من الثلث
ولو كاتب يف الصحة ووضع النجوم عنه يف املرض أو أعتقه اعتربنا خروج األقل من الثلث فإن كانت الرقبة أقل 

الرقبة وإن كان النجوم أقل فكذلك وكذا لو أوصى بإعتاقه أو اعتربنا خروجها ألنه لو عجز مل يكن للورثة إال 
  بوضع النجوم عنه 

  ولو كاتب يف الصحة وأقر يف املرض بأنه كان قبض النجوم صح إقراره ألنه حجة 
وأما قولنا ال يرفع هبا حقا الزما فيخرج عليه كتابة املرهون فإنه ال يصح وكتابة الكافر لعبده املسلم بعد أن توجه 

  يه األمر بالبيع يف صحته وجهان عل
  أحدمها املنع إذ البيع الزم عليه 

  والثاين اجلواز نظرا إىل العبد فذلك أصلح له مث إن عجز بعناه 
ولو كاتب مث أسلم وقلنا ال يصح استرباؤه ففي دوامه وجهان لقوة الدوام ولو دبر مث أسلم فيباع عليه أم تضرب 

  احليلولة فيه خالف أيضا 
  رتد فكتابته بعد احلجر وقبله خترج على أقوال امللك يف تصرف احملجور أما امل

وأما احلريب فتصح كتابته للعبد الكافر لكن ال يظهر أثره فإنه لو قهره بعد أداء النجوم ملكه فكيف قبله لكن لو 
بض الباقي بعد أدى النجوم مث أسلما قبل القهر فال رق عليه وإن كان بعض النجوم مخرا وقد بقي منه شيء وق

اإلسالم عتق لكن يرجع السيد على العبد بقيمته كلها وال توزع على ما بقي وعلى ما قبض وقد ذكرنا نظري ذلك 
  يف اخللع فال نعيده 

  الركن الرابع العبد القابل وله شرطان 
رجع السيد بقيمته األول كونه مكلفا فال يصح كتابة الصغري املميز نعم إن علق صرحيا على األداء عتق لكن ال ي

  خبالف الكتابة الفاسدة ألن هذه الكتابة باطلة
الشرط الثاين أن يورد الكتابة على كله ليستفيد عقيبها استقالال فلو كاتب بنصف عبده فاملذهب أن الكتابة فاسدة 

ولو كاتب النصف الرقيق ممن نصفه حر صحت حلصور اإلستالل ولو كاتب أحد الشريكني دون إذن صاحبه 
املذهب أهنا فاسدة وإن كان بإذنه ففيه قوالن واألظهر فساده ألنه ال يستفيد اإلستقالل باملسافرة وأخذ الزكاة ف

والصدقة ال تصرف إىل من نصفه رقيق ونصفه حر فأي فائدة إلذن ومن أصحابنا من قال فيه قوالن أما املسافرة 
رفها إليه على رأي فمن هاهنا خرجوا طرد القولني فيما فقد نقول ال يستقل هبا املكاتب كله وأما الصدقة فيجوز ص

  لو كاتب بغري إذنه أيضا وخرجوا قوال قيما لو كاتب نصف عبد نفسه 



وال خالف أهنما لو كاتبا على مال واحد صح وانقسمت النجوم على قدر احلصتني فلو شرطا تفاوتا على قدر 
   يف كتابة أحدمها بإذن شريكه احلصص فقد انفرد كل عقد عن صاحبه فيخرج على القولني

  فرع

  لو كاتباه مث عجزه أحدمها وأراد الثاين إنظاره وإبقاء الكتابة يف نصفه ففيهثالثة طرق 
  أحدها القطع باملنع إذ يريد إبقاء الكتابة بغري رضاء صاحبه 

  وهذا منها  والثاين خترجيه على قولني إذ الشريك ملا وافق يف ابتداء العقد فقد رضي بلوازم وتوابع
  والثالث القطع باجلواز ألن الدوام حيتمل ما ال حيتمله اإلبتداء

ولو كاتب واحد عبدا مث مات وخلف ابنني وعجزه أحدمها ففي إنظار اآلخر هذه الطرق وأوىل بامتناع التبعيض 
  ألن العقد ابتداء وجد من واحد 

والباطل ال حكم له إال موجب التعليق إن كان قد  هذا ما يصح من الكتابة مث ما ال يصح ينقسم إىل باطن وفاسد
صرح به والفاسد له حكم ومهما تطرق اخللل إىل أصل األركان األربعة فباطل كما لو كان السيد صغريا أو جمنونا 

أو مكرها والقابل كذلك أو صدر من ويل الطفل ومن ليس مبالك أو عدم أصل العوض أو شرطا شيئا ال تقصد 
ت أو اختلت الصيغ بأن مل تنتظم أو فقد اإلجياب أو القبول أو صدر من غري أهله نعم اختلفوا يف ماليته كاحلشرا

  مسألتني 
إحدامها أن البعد لو كان جمنونا نقل الربيع أنه عتق باألداء ورجع السيد بالقيمة والرجوع من حكم الفاسد فكأنه 

هو الصحيح فإن قبول اجملنون والصيب فكال قبول فهو جعل قبول اجملنون فاسدا وقد نقل املزين رمحه اهللا ضده و
  كاملعدوم 

الثانية لو ترك لفظ الكتابة واقتصر على قوله إن أعطيتين ألفا فأنت حر فقد ذكرنا خالفا يف أنه لو أعطى هل يعتق 
  أنه ال يرجع  ألن ما يعطيه يف حكم املغصوب فإن قلنا يعتق فهل يرجع السيد عليه بقيمة الرقبة فيه وجهان والظاهر

فإن قلنا يرجع فهل يستتبع الكسب والولد فيه خالف والظاهر أنه ال يستتبع ومن رأى الرجوع واإلستتباع فقد 
أحلقه بالفاسد فقد حصل من هذا أن الفاسد ما امتنع صحته بشرط فاسد أو لفوات شرط يف العوض كاإلعالم أو 

  يف العبد ككتابة نصفه أو كترك األجل والنجوم 
ن قيل فما حكم الفاسد قلنا الفاسد يساوي الصحيح يف ثالثة أحكام ويفارقه فيحكمني يساويه يف العتق عند أداء فإ

ما علق عليه وذلك حبكم التعليق حىت ال حيصل باإلبراء واإلعتياض فيغلب التعليق على الفاسد ويساويه يف استتباع 
   الكسب والولد أعين ولده من جاريته ألنه يف حكم كسبه

أما ولد املكاتبة ففي سراية الكتابة الفاسدة إليه قوالن كالقولني يف سراية التدبري وتعليق العتق ومنهم من قطع بأنه 
يتبعه ويسري إليه ويساويه أيضا يف استقالل العبد عقيبه باإلكتساب وينبين عليه سقوط نفقته عن مواله وجواز 

  يف شيئني  معاملته إياه واختلفوا فيما يتعلق باستقالله
أحدمها يف مسافرته وفيه وجهان إن رأينا أن املكاتب كتابته صحيحة يسافر وكذلك يف صرف الزكاة إليه وجهان 

  وجه املنع أن الكتابة غري الزمة من جهة السيد فال يوثق بانصرافه إىل العتق أما ما يفترق فيه فأمران 
  إىل قيمة الرقبة كما يف اخللع الفاسد  أحدمها أن ما يقبضه وحيصل العتق به جيب رده والرجوع

والثاين أهنا ال تلزم من جهة السيد بل له أن يفسخ ومهما فسخ أو قضى القاضي بردها انفسخ حىت ال يعتق بأداء 



  النجوم ويرتفع التعليق أيضا ألن معىن قوله إن أديت إيل يف ضمن معاوضة فأنت حر والفسخ يرفع املعاوضة 
ين على عدم لزومه لو مات السيد فأدى إىل الوارث مل يعتق ألنه ليس هو القاتل إن أديت إيل مث يبتين على هذا اع

فأنت حر والتعليق غالب على الفاسد ويتفرع منه أنه لوأعتقه عن كفارته صح ويكون كأنه فسخ الكتابة وال 
ة وال يربأ عن الكفارة ويتبعه يستتبع الكسب والولد خبالف ما لو أعتق املكاتب كتابة صحيحة فإنه يقع عن الكتاب

  الكسب والولد 
ومل ختالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي رضي اهللا عنه إال يف شي واحد وهو إثبات اإلستقالل يف اإلكتساب 

وحصول العتق باألداء تشوفا إليه فوجب السعي يف حتصيل العتق فال ميكن إال بإثبات اإلستقالل بالكسب فأصل 
  هما استقل وينبين عليه سقوط نفقته وصحته معاملته الكسب يسلم له م

  أما إلزامه من جهد السيد وتصحيح املسمى حىت ال يرجع إىل القيمة فال ضرورة فيه فأجري على القياس 

  النظر الثاين يف أحكام الكتابة

  
العقد ويتفرع عنه وحكمها العتق عند براءة الذمة بأداء أو إبراء أو اعتياض واستقالل العبد باإلكتساب عقيب 

تبعية الكسب والولد ووجوب األرش واملهر على السيد عند الوطء واجلناية والكتابة تقتضي نفوذ تصرفات 
  املكاتب مبا ال ينزع فيه وامتناع تصرف السيد يف رقبته وجمموع هذه التفاصيل ترجع إىل مخسة أحكام 

  احلكم األول فيما ال حيصل به العتق وفيه مسائل 
إذا أبرأ عن بعض النجوم أو قبض بعضه مل يعتق منه شيء بل هو عبد ما بقي عليه درهم وقال علي رضي اهللا  األوىل

  عنه يعتق بكل جزء من النجوم جزء من رقبته وأما اإلبراء يف الكتابة الفاسدة فال توجب العتق 
لمكاتب استرداده وإن تلف فال الثانية إذا جن السيد فقبض النجوم مل يعتق ألن قبضه فاسد حىت يقبض وليه ول

ضمان ألنه املضيع بتسليمه إليه ولو جن املكاتب فقبض السيد منه عتق ألن فعل العبد ليس بشرط بل إذا تعذر فعله 
  فللسيد أخذه هكذا أطلقه األصحاب وفيه نظر إذ ال يبعد لزوم رفعه إىل القاضي حىت يويف النجوم إن رأى املصلحة 

  شكل عند إمكان مراجعة القاضي أما استقالل السيد فم
  

أما الكتابة الفاسدة فظاهر النص أهنا تنفسخ جبنون السيد كما تنفسخ مبوته وال تنفسخ جبنون العبد فاختلفوا يف 
  النصني وحاصل ما ذكر نقال وخترجيا ثالثة أوجه

  مان اخليار أحدها وهو األقيس أنه ال تنفسخ ألنه وإن كان جائزا فمصريه إىل اللزوم كالبيع يف ز
والثاين أنه ينفسخ لضعف الفساد الثالث أنه ينفسخ جبنون املوىل دون العبد فإن الكتابة أبدا جائزة من جانب العبد 

  فلم يؤثر الفساد يف جانبه 
وال خالف أن موت العبد يوجب فسخ الكتابة الصحيحة أيضا وقال أبو حنيفة رمحه اهللا إن خلف وفاء فللوارث 

  ذ الفاضل بالوراثة أداء جنومه وأخ
فإن قلنا ال تنفسخ جبنون العبد فأفاق وأدى عتق وإن قلنا تنفسخ جبنون العبد فأفاق وأدى فهل حيصل العتق مبجرد 

  التعليق فيه وجهان واألظهر أنه ال حيصل كما لو فسخ السيد ألن هذا تعليق يف ضمن معاوضة 
وسرى إىل نصيب شريكه إن كان موسرا لكن يسري يف احلال أو والثالثة إذا كاتبا عبدا مث أعتق أحدمها نصيبه نفذ 



  يتأخر إىل أن يعجز املكاتب فيه قوالن 
  أحدمها التأخري إىل أن يعجز إذ السيد قد نصب سبب العتق لنفسه بالكتابة فكيف جيوز إبطاله 

يعتق عن جهة الكتابة عن املعتق والثاين أنه يسري يف احلال ويقدر انتقاله إىل املعتق من غري انفساخ يف الكتابة بل 
حىت يكون الوالء للشريك وال يؤدي إىل بطالن الكتابة ومنهم من قال ينتقل وتنفسخ الكتابة إذ العتق أقوى من 

الكتابة فيعتق كله على الشريك املعتق ومن هذا اإلشكال حكى صاحب التقري بوجها أن الكتابة متنع العتق أصال 
  فال يسري 

الصحيح وهو أنه يسري فإبراؤه عن نصيبه وقبض نصيبه حيثيجوز القبض على ما سيأيت كإعتاقه يف  فإذا فرعنا على
اقتضاء السراية وال نقول إنه جمرب على القبض فال يسري ألنه خمتار يف إنشاء الكتابة اليت اقتضت إجباره على 

سر ألنه جمرب على القبول ومل يصدر القبض نعم إذا مات وخلف مكاتبا فبض أحد االبنني نصيبه عتق نصيبه ومل ي
  العقد منه 

أما إذا ادعى العبد على الشريكني أنه وىف جنومهما فصدق أحدمها وكذبه اآلخر عتق نصيب املصدق وهل يسري 
إىل الباقي فيه قوالن وجه قولنا إنه ال يسري مع أنه خمتار يف التصديق أن مقتضى إقراره عتق الكل فكيف يعمل 

  يقدر عتق البعض حىت يسري خبالف موجبه و
الرابعة أحد اإلبنني الوارثني إذا أعتق نصيبه من املكاتب نفذ وهل يقوم عليه الباقي إن قومنا على أحد الشريكني فيه 
قوالن وجه الفرق أن عتقه يقع عن امليت ولذلك يكون الوالء للميت وميكن بناء القولني على أن الوارث هل ميلك 

 ميلك بناء على أن الدين املستغرق مينع امللك وكذا اخلالف يف السراية عند إبرائه أما عند املكاتب وحيتمل أن ال
  قبضه نصيبه فال سراية ألنه جمرب 

  التفريع

  إن قلنا إنه ال يسري ورق النصيب اآلخر بالعجز ففي والء النصف األول وجهان 
  وهلما عصوبته أحدمها أنه بني اإلثنني ألن العتق وقع عن امليت فله الوالء 

والثاين أنه للمعتق وكأنا باآلخرة تبينا أن العتق وقع عن املعتق وتضمن انفساخ الكتابة ألن الكتابة ال تقبل التبعيض 
وقد انفسخ يف الباقي وهكذا اخلالف إن فرعنا على أن العتق يسري ولكن يتضمن انفساخ الكتابة يف حمل السراية 

  ألنه قد انفسخ يف البعض 
والء يف حمل السراية فينبين على انفساخ الكتابة فإن رأينا أهنا تنفسخ بالسرايةفالوالء فيه ملن سرى عليه وإن أما ال

  قلنا ال تنفسخ فقد عتق العبد كله عن جهة كتابة امليت فالوالء هلما بعصوبته 
لف صار نصيب املصدق فرع إذا خلف ابنني وعبدا فادعى العبد أن املورث كاتبه فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر وح

مكاتبا فيستقل العبد بنصف كسبه ليصرفه إىل النجوم مث إن عتق نصيب املصدق بقبضه النجوم مل يسر ألنه جمرب 
عليه وإن عتق بإعتاق سرى ومل ميكن خترجيه على اخلالف يف السراية إىل املكاتب ألن الشريك يزعم أن نصيبه رقيق 

براء مل يسر فإن الشريك املكذب يقول اإلبراء الغ إذ ال كتابة فال يسري حىت فال بد وأن يسري إليه وإن عتق باإل
يصرح املصدق بلفظ يوجب اإلعتاق مث الصحيح أن املصدق يشهد مع غريه على املكذب فيجوز ألن نصيبه من 

  النجوم قد سلم بإقرار العبد فال هتمة فيه 
رضي استمر العتق ويكون حصول العتق عند القبض أو  اخلامسة إذا قبض النجوم مث وجدها ناقصة يف الوصف فإن



عند الرضا فيه خالف ينبين على أن الدين الناقص ميلك عند القبض أو عند الرضا وإن أراد الرد فله ذلك ويرتد 
العتق على معىن أنه يتبني أنه مل حيصل لعدم القبض يف املستحق وهو ظاهر إذا قلنا ال حيصل امللك بالقبض وإن قلنا 

  صل فيحصل العتق أيضا حبسبه حصوال غري مستقر بل يندفع عند الرد حي
فلو اطلع على النقصان بعد تلف النجوم فله طلب األرش ويتبني أن ال عتق حىت يؤدي األرش فإن عجزه السيد 

له يف وأرقه جاز كما يف نفس النجوم مث األرش قدر قيمةنقصان النجوم أو ما يقابله من الرقبة فيه خالف جيري مث
  املعاوضات املتعلقة بالديون 

السادسة إذا خرج النجم مستحقا تبني أن ال عتق وليس هو كما لو قال إن أعطيتين ألفا فأنت حر فجاء مبغصوب 
فيحصل العتق أو الطالق يف مثله على وجه لتجرد حكم التعليق ووجوب صورة اإلعطاء أما ها هنا إذا صحت 

  الذمة نعم جيري اخلالف يف الكتابة الفاسدة إذا صرح بالتعليق على أداء األلف املعاملة فال يعتق إال برباءة 

  فرع

لو قال له عند أداء النجوم اذهب فإنك حر أو عتقت فله رد العتق وال يؤاخد به فإنه قال بناء على ظاهر احلال 
بائعي وقد ذكرنا فيه وجها كاملشتري فإنه يرجع بالثمن إذا خرج املبيع مستحقا وإن كان قد قال هو ملكي وملك 

أنه ال يرجع وجيري ها هنا أيضا إذ ال فرق أما إذا أقر بعتق أو طالق مث قال كنت أطلقت لفظة ظننتها نافذة 
فراجعت املفيت فأفىت بأنه ال ينفذ قال الصيدالين يقبل قياسا على هذه املسألة وهذا بعيد ألن اإلقرار حجة صرحية 

رير إال أن قوله بعد قبض النجوم أنت حر أو عتقت هو إقرار وال فرق بني أن يقوله جوابا وفتح هذا الباب مينع األقا
إذا سئل عن حريته أو ابتداء وبني أن يقوله متصال بقبض النجوم أو بعده فإنه معذور يف األحوال كلها لظنه فإذا 

  عذر ها هنا فال يبعد أن يفتح هذا الباب يف كالم جيري جمراه 
  ما يتعلق بأداء النجوم وفيه سبع مسائل  احلكم الثاين

وألنه ما كاتب أحد من السلف إال وضع شيئا ولن } وآتوهم من مال اهللا { األوىل أنه جيب اإليتاء لقوله تعاىل 
املطلقة تنتظر مهرا فإذا مل تسلم تأذت فوجبت املتعة دفعا لألذى فكذا العبد ينتظر العتق جمانا فإذا كان بعوض 

  بد من إمتاعهفيتأذى فال 
  مث النظر يف حمله ووقته وجنسه وقدره 

أما احملل فهو الكتابة الصحيحة ويف الفاسدة وجهان بناء على أن األصل يف اإليتاء حط شيء من واجب النجوم أو 
بذل شيء مع أنه ال خالف أن الوجوب يتأدى بكل واحد منهما فإذا قلنا األصل هو حط الواجب فال جيب يف 

وم بل جيب قيمة الرقبة بعد العتق أما لو باع العبد من نفسه أو أعتقه على مال فاملشهور أنه ال جيب الفاسد النج
  اإليتاء وفيه وجه أنه جيب ألجل العوض وال خالف أن العتق جمانا ال يوجب شيئا فإنه عني اإليتاء واإلمتاع 

  فيه وجهان أما الوقت فال جيب البدار عقيب العقد وهل جيوز التأخري عن العتق 
  أحدمها نعم ألن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق 
  والثاين ال ألن مقصوده أن يكون معونة على العتق 

  وأما مقداره فوجهان 
  أحدمها أنه أقل ما يتمول إذ ينطلق عليه اسم اإليتاء خبالف املتعة فإنه قدر باملعروف 

غة وال معونة بل ال بد من قدر يليق حبال السيد والعبد وقدر والثاين أنه ال يكفي ذلك إذ احلبة ال حيصل هبا ال بل



  النجوم 
ويظهر له أثر يف التيسري والتخفيف وقد كاتب ابن عمر رضي اهللا عنه عبدا له خبمسةوثالثني ألف درهم مث حط عنه 

ند النزاع فإن مخسة آالف وهو تسع املال وإن كان السبع إىل العشر الئقا ولكن ال يتقدر به بل جيتهد القاضي ع
  شك يف مقداره فيتقابل فيه أصالن براءة ذمة السيد وبقاء األمر باإليتاء فلريجح 

  فرع

  لو بقي من النجوم قدر ال يقبل يف اإليتاء أقل منه فليس للسيد تعجيزه أصال بل يرفعه إىل القاضي لريى فيه رأيه 
أو من جنسه فإن عدل إىل غري جنسه فوجهان وجه  أما اجلنس فليربىء من بعض النجوم أو لريد عليه مما أخذ منه

وآتوا { وعىن به النجوم فضاهى قوله تعاىل } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { املنع أنه تعبد فهم من قوله تعاىل 
  واألصح أن هذه معاملة فيتطرق العوض إليها } حقه يوم حصاده 

  فرع

نص أنه يضارب به الوصايا وهو مشكل ألن حق الدين أن يقدم لو مات السيد قبل اإليتاء فهو يف تركته لكن ال
ادة على الواجب فمات ومنهم من قال وجوب اإليتاء ضعيف فينقلب استحبابا باملوت فلعله أراد به ما إذا قدر زي

ومنهم من قال أقل ما يتمول دين والزيادة إذا أوجبناها إمنا أوجبنا ألهنا الئقة باحلال وال تليق مبابعد املوت فهو 
  الذي أراد به الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه 

لنجوم قبل احملل أجرب السيد على القبول ألجل فك الرقبة كما جيرب يف الدين الذي به رهن املسألة الثانية إذا عجل ا
  أما يف سائر الديون املؤجلة فوجهان 

مث إمنا جيرب على قبول النجم إذا مل يكن على السيد ضرر ومؤنة ومل يكن وقت هنب وغارة فإذا كان عليه ضرر مل 
  د ففي اإلجبار وجهان يلزمه فإن كان النهب مقرونا بوقت العق

وحيث جيرب فلو كان غائبا أو امتنع قبض القاضي عنه وعتق ويقبض النجم األول وإن مل يكن فيه عتق أيضا ألنه 
  متهيد سبب للعتق 

  ولو قال ال آخذه فإنه حرام فالقول قول املكاتب وجيب أخذه ويعتق به 
ف فهل ينتزع من يده فيه وجهان فإن قلنا ال ينتزع فلو مث جيب عليه رده إىل مالكه إن أضافه إىل مالك فإن مل يض

  كذب نفسه فالظاهر قبوله ويعود تصرفه فيه

  فرع

إذا قال السيد عدل يل بعض النجوم ألبرئك عن البعض فقد نقل املزين رمحه اهللا يف ذلك ترددا وجعل املسألة على 
ك فهو تعليق إبراء فاسد وإن قال العبد خذ هذا قولني وحمل القولني مشكل ألن السيد إن قال إذا عجلت فقد أبرأت

بشرط أن تربئين فأداؤه بالشرط فاسد فلعل حمل التردد أن يبتدىء العبد األداء بالشرط فأداؤه فاسد لكن لو أبرأ 
السيد واستأنف العبد رضا يف دوام القبض صار القبض صحيحا فلو مل يستأنف فهل نقول رضاه األول كان رضاء 

   حالة اإلبراء وقد حتقق فهل يكتفي به حيتمل فيه تردد باإلضافة إىل



  املسألة الثالثة يف تعذر النجوم وله مخسة أسباب 
األول اإلفالس عند احملل وللسيد مبادرة الفسخ فإن مل يبادر فله الفسخ مىت شاء وليس هذا على الفور ولو استمهل 

إن كان ماله غائبا فله الفسخ ولو كان له عروض ال تشترى إال املكاتب مل يلزمه إال بقدر ما خيرج املال من املخزن ف
بعد زمان فله الفسخ وقال الصيدالين ال يفسخ وهو بعيد وإذا عجز عن البعض فله الفسخ والباقي سلم للسيد إال 

  ما كان من الزكوات فإهنا ترد إىل أصحاهبا 
 القاضي على الصحيح ولو كان أذن له يف السفر فله الثاين إذا غاب وقت احملل فله الفسخ وال حيتاج إىل الرفع إىل

  أن يرجع ولكن ال يبادر الفسخ حىت يعرفه الرجوع عن اإلذن فإن قصر بعد ذلك يف اإلياب واألداء فسخ 
الثالث أن مينع مع القدرة فله ذلك إذ ليس النجوم الزما على العبد بل الكتابة جائزة يف جانبه لكن للسيد الفسخ 

قيون ليس للعبد الفسخ لكن له أن ال يؤدي مع القدرة حىت يفسخ السيد وهو متناقض ألن العقد إن وقال العرا
  كان الزما فليجب الوفاء به

الرابع إذا جن العبد وقلنا ال ينفسخ على األصح فالقاضي إن علم له ماال ورأى مصلحته يف العتق أدى عنه وإن 
الم األصحاب يشري إىل أن السيد يستقل باألخذ إذ ذكروا أن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن ال يؤدي عنه وك

القبض من العبد اجملنون يوجب العتق وفيه نظر إذ رمبا مل يرضى بالعتق واألداء إذا أفاق إال أن هذا ال فائدة فيه فإن 
  السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فأي فرق بني أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن جهة رالرق 

  مس املوت وذلك يوجب انفساخ الكتابة وإن خلف وفاء لتعذر العتق بعد املوت اخلا

  فرع

لو استسخر املكاتب شهرا وغرم له أجرة املثل فإذا حل النجم وعجز فله الفسخ وفيه وجه أنه يلزمه أن ينظره مثل 
  ه يتحقق توقعه مدة اإلستسخار ألنه كان يتوقع اتفاق فتوح يف ذلك الشهر فيعوضه مبثل تلك املدة فلعل

  املسألة الرابعة يف ازدحام الديون وهلا صور 
األوىل أن يكون الدين للسيد فإذا كان له عليه دين معاملة وجنوم ويف يده ما يفي بأحدمها فلو تطوع السيد وأخذ 

ل أن يأخذ عن النجوم عتق ودين املعاملة يبقى يف ذمته وله أن يأخذ عن جهة املعاملة ويعجزه ولو أراد تعجيزه قب
  ماله عن جهة الدين ففيه وجهان 

  أحدمها له ذلك الن له طلبهما مجيعا ويتضمن ذلك عجزه عن بعض النجوم ال حمالة 
  والثاين ال ألنه قادر على النجوم وإمنا تزول القدرة بإخالء يده عن املال 

  فرع

قصد فيه وجهان وتظهر فائدته يف  لو قبض املال مطلقا وقصد السيد الدين وقصد العبد النجوم فاإلعتبار بأي
  التحليف عند النزاع فإن القول قول من تعتمد نيته 

الثانية أن يكون عليه دين معاملة وأرش ألجنيب وليس عليه للسيد إال النجوم فإن مل حيجر القاضي بعد عليه فله أن 
احد لو انفرد الستغرق متام حقه يقدم أي دين شاء وإن حجر بالتماس الغري فالنص أنه يوزععلى الديون ألن كل و

والذي ذهب إليه احملققون أن املقدم دين معاملة األجنيب ألنه ال جيد متعلقا من الرقبة خبالف األرش والنجم مث أرش 
  األجنيب يقدم على النجم ألنه يقدم على حق املالك حىت يباع فيه العبد 



  لألجانب األرش ودين املعاملة وفيه ثالثة أوجه  الثالثة أن يعجز املكاتب نفسه فتسقط عنه النجوم ويبقى
  أحدها وهو الصحيح أنه يقسم ما يف يده عليهما بالسوية 
  والثاين أنه يقدم دين املعاملة لتعلق صاحب األرش بالرقبة 

والثالث وهو غريب أن يقدم األرش ويقال لصاحب املعاملة قد قنعت بذمية فاتبعه إذا عتق وهذا يلزم طرده يف 
  ورة الثانية وهو بعيد جدا الص

  التفريع

إن قلنا يقدم املعاملة فلو مات املكاتب وخلف شيئا فالصحيح أنه يسوى بينه وبني األرش إذ مل يبق طمع يف الرقبة 
  ليتعلق هبا األرش ومنهم من استصحب دين املعاملة 

  فرعان 
قبة فلو أراد السيد فداءه لتستمر الكتابة مل أحدمها أن ملستحق األرش تعجيز املكاتب حىت يفسخ الكتابة ويبيع الر

جيب على اجملين عليه قبوله ألنه إمنا يتعلق بالرقبة بعد انفساخ الكتابة وإمنا له الفداء عند التعليق وفيه وجه أنه جيب 
قبوله لغرض السيد يف دوام الكتابةوأما صاحب دين املعاملة فليس له التعجيز على املذهب إذ ليس له طمع يف 

  الرقبة فال فائدة له يف التعجيز 
الفرع الثاين لو كان للسيد دين معاملة وجنم فال يضارب الغرماء بالنجم ويضارب بدين املعاملة ألنه ال يقضي من 

  الرقبة وفيه وجه أنه ال يضارب ألن حقه على عبده ضعيف وعرضة للسقوط 
أحدمها وحده ألن كل ما يف يده كاملشترك بني املسألة اخلامسة إذا كاتبا عبدا فليس للعبد أن يقضي نصيب 

السيدين لكن لو وكل أحدمها صاحبه بقبض نصيبه فإذا قبض اجلميع عتق العبد ولو استبد بتسليم اجلميع إىل 
أحدمها مل يعتق منه شيء ألن القابض ال ميلك منه شيئا ما مل ميلك شريكه مثله وفيه وجه أنه يعتق نصيبه إذ ليس 

  إال عن النصف  عليه رفع اليد
ولو رضي أحدمها بتقدمي اآلخر بنصيبه فهل يصح األداء فيه وجهان ينبنيان على نفوذ التربع بإذن السيد وقيل ينبين 

على أن كتابة أحدمها بإذن صاحبه هل تصح يف نصيبه وحده ألن هذا يؤدي إىل أن يعتق البعض وتبقى الكتابة يف 
  الباقي 

  التفريع

اء فهو رقيق ويسترد منه وإن قلنا صحيح فال نقول بعتق نصيبه ويسري بل إن كان يف يده إن قضينا بفساد األد
وفاء أدى نصيب الثاين وعتق كله عليهما وإن عجز عن نصيب الثاين قال ابن سريج ال يشارك األول فيما قبض 

عتق الشريك يف املكاتب  بإذنه ولكن عتق على األول نصيبه وهل يقوم عليه الباقي فيه اخلالف املذكور يف سراية
وقال غريه بل يشاركه فيما قبض ألنه أذن يف التقدمي ال يف التكميل مث إذا شارك فلهما التعجيز بسبب الباقي ويرق 

  العبد 

  فرع



لو ادعى أنه وفاه النجوم فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر فله أن يشارك املصدق فيما أقر بقبضه وله أن يطالب 
إن شاء مث ال تراجع بني املكاتب واملصدق فيما يأخذه املكذب منهما إذ موجب قوهلما أن  املكاتب بتمام نصيبه

  املكذب ظامل وال يرجع املظلوم إال على ظامل
املسألة السادسة إذا كاتب عبدين فجاء أحدمها مبال ليتربع بأداء جنوم الثاين وقلنا ال ينفذ تربعه باإلذن فاملال 

رضي اهللا تعاىل عنه أن املؤدي لو عتق مبال آخر مل يرجع إىل ذلك املال ونص على أن للمؤدي لكن قد نص الشافعي 
املكاتب لو عفا عن أرش جناية ثبت له على سيده فإذا عتق رجع فيه فقيل قوالن بالنقل والتخريج بناء على أن 

  تصرف املفلس إذا رد للحجر فإذا انقضت ديونه فهل ينفذ بعده 
  

  د قبل العتق مث عتق مل يكن للسيد استرداده فإمنا إمنا ينفذ بعد العتق إذا مل يقبضه قبل العتق وال خالف أنه لو استر
أما إذا تكفل أحد العبدين بنجوم اآلخر مل يصح ألن النجوم ليس بالزم على العبد فال يصح ضمانه ولو شرط 

  ضمان أحدمها لآلخر فسد العقد 

  فرع

 ادعى اخلسيس أهنما أديا على عدد الرؤس وقال اآلخر بل على قدر النجوم لو كانا متفاويت القيمة وجاء املال مث
  ففيه نصان خمتلفان فقيل قوالن 

  أحدمها أن القول قول من يدعي اإلستواء ألنه كان يف يدمها وهو الصحيح 
ل قول من يدعي والثاين القول قول اآلخر ألن قرينة التفاوت يف النجوم تشهد له وقيل بل املسألة على حالني فالقو

  اإلستواء إىل أن يقتضي ذلك يف النجم األخري استرداد شيء من السيد فالقول قول من ينكره 
  املسألة السابعة يف النزاع وله صور 

األوىل إذا اختلف السيد واملكاتب يف قدر النجوم أو يف جنسه أو يف مقدار األجل حتالفا وتفاسخا وإن كان بعد 
فائدة الفسخ الرجوع إىل قيمة الرقبةأما رد العتق فغري ممكن وصورته أن يقبض منه ألفني حصول العتق باإلتفاق و

  ويدعي العبد أن بعضه وديعة وقال السيد بل النجوم ألفان 
الثانية أن خيتلفا يف أصل األداء أو يف أصل الكتابة فالقول قول السيد فلو قال العبد يل بينة على األداء أمهل ثالثة 

  أتى برجل وامرأتني قبل إال يف النجم األخري ففيه وجهان لتعليق العتق به أيام فإن 
الثالثة لو مات املكاتب وله ولد من معتقه كان والؤه ملوايل املعتقة فلو قال السيد عتق قبل املوت وجر إيل والء 

  ء أوالده فالقول قول موىل األم إنه مات قبل العتق ألن األصل عدم القبض واستمرار الوال
الرابعة كاتب عبدين وأقر بأنه قبض جنوم أحدمها فلكل واحد أن يدعي فإن أقر ألحدمها ونكل عن ميني اآلخر حىت 

حلف املدعي عتق هذا باليمني املردودة وعتق األول باإلقرار وإن مات قبل البيان فللوارث أن حيلف على نفي العلم 
  ا فيه قوالن مبا عناه املورث وإذا حلف استبهم فهل يقرع بينهم

  أحدمها نعم ألنه عتق استبهم 
والثاين ال ألنه دين استبهم من عليه وألنه عتق عبد معني من عبدين وإمنا جتري القرعة عند إعتاق العبدين مجيعا 

  وقصور الثلث عن الوفاء وإهبام العتق بينهما 



ذلك يستبهم عتق بني عبدين فال تبعد  لكن إذا قلنا ال يقرع فللوارث أن يعجزمها ليحصل تعجيز الرق منهما وبعد
  القرعة 

  احلكم الثالث حكم التصرفات

  
  أما تصرفات السيد ففيها مخس مسائل 

األوىل بيع املكاتب كتابة فاسدة صحيح وهو رجوع وإن كانت الكتابة صحيحة فهو باطل على القول اجلديد ألن 
ه والقول القدمي أنه يصح ويكون مكاتبا على املشتري إن العبد استحق عتقا عليه ويف بيع العبد نقل الوالء إىل غري

  أدى إليه النجوم عتق وله الوالء وإن عجز رق له 
الثانية بيع جنوم الكتابة باطل ألن ضمانه أيضا باطل لعدم لزومه ويف اإلستبدال عنه وجهان وخرج ابن سريج قوال 

  أنه يصح بيعه 
يعتق ويرد على املكاتب وفيه وجه أنه يعتق ألنه مأذون يف القبض من  مث إذا منعنا بيعه فقبض املشتري النجوم مل

  البائع فكأنه وكيله فعلى هذا ترد النجوم على السيد إذا عتق عليه 
الثالثة للسيد معاملته بالبيع والشراء ويأخذ الشفعة منه ويأخذ هو من السيد ويلتزم كل واحد األرش عند اجلناية 

السيد دين مثل النجوم يف قدره وجنسه عتق حيث نوى وقوع التقاص ويف أصل  على صاحبه فلو ثبت له على
  التقاص عند تساوي الدينني أربعة أقوال 

  أحدها أنه ال يقع مع الرضا إلنه إبدال دين بدين 
  والثاين يقع إن رضينا مجيعا وكأنه يشبه احلوالة 

  القسمة عند طلب أحدمها والثالث أنه يقع إن رضي أحدمها كما جيرب أحد الشريكني على 
والرابع أنه يقع التقاص ألن طلبه منه إذا كان هو مطالبا مبثله عنت ولعله األصح وقال صاحب التقريب إن أجرينا 

التقاص يف النقدين ففي ذوات األمثالوجهان فإن أجرينا ففي العروض املتساوية وجهان وال شك يف أنه ال جيوز 
  ال واملؤجل التقاص بني املكسر والصحيح واحل

الرابعة لو أوصى برقبة املكاتب مل يصح وإن عجز إال أن يضيف إىل العجز فيقول إن عجز فقد أوصيت به لفالن 
  ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال إن ملكت ذلك العبد فقد أوصيت به لفالن وهذا أوىل بالصحة لقيام أصل امللك 

الثلث فإن عجز فللوارث التعجيز وإن أنظر املوصى له وحيث تصح ولو أوصى بالنجوم إلنسان جاز فيما خيرج من 
  الوصية برقبته إذا عجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظر الوارث وإمنا يتعاطى القاضي تعجيزه إذا حتقق ذلك عنده 

ع وشيء اخلامسة إذا قال ضعوا عن املكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه والنجوم مثانية مثال فيوضع ألجل األكثر أرب
  ولقوله مثل نصفه نصف األربعة والشيء فيجوز أن يبقى عليه درمهان إال شيئني 

ولو قال ضعوا عنه ما شاء فشاء الكل مل يوضع بل ال بد من إبقاء شيء وإن قل وفيه وجه أنه يوضع الكل خبالف 
  ما لو قال ضعوا من جنومه ما شاء فإن من تقتضي التبعيض 

  يه كاحلر إال ما فيه تربع أو خطر فوات أما تصرفات املكاتب فهو ف
  أما التربع كاهلبة والعتق والشراء بالعني والبيع باحملاباة والضيافة والتوسع يف املطاعم واملالبس 

وأما اخلطر فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن فإنه ال يدري عاقبته وقد جيوز مثل ذلك يف مال الطفل 



تطلب مصلحة املكاتب بل مصلحة العتق واليد ولذلك ال ترفع يد السيد عن املبيع قبل باملصلحة ولكن ها هنا ال 
قبض الثمن وال يهب بثواب جمهول وال يكاتب وال يتزوج ألنه يتعرض للنفقة واملهر وال يتسرى إذ تتعرض اجلارية 

  وبا ال جتب نفقته للهالك بالطلقوال يشتري من يعتق عليه وال يتهب أيضا من يعتق عليه إال إذا كان كس
  وأما إقراره فيقبل كاملريض وكل ما منع إذا استقل فلو أذن فيه السيد فقوالن 

  أحدمها اجلواز ألن احلق ال يعدومها 
  والثاين املنع ألن حق العتق ملحوظ أيضا وإذن السيد ال أثر له وقد استقل املكاتب بنفسه 

  فروع

  
صح قوال واحدا ألنه من حاجته وهو ضعيف إذ لو كان كذلك الستقل األول نكاحه بإذنه فيه القوالن وقيل إنه ي

  به وجلاز التسري وألن للكتابة آخرا فإن الصرب إليه ممكن 
  الثاين يف تزويج املكاتبة طريقان 
  أحدمها التخريج على القولني 

كاألمة ال كاحلرة وقيل إنه ال والثاين اجلواز قطعا إذ تستحق امله روالنفقة وال يلزمها تسليم نفسها هنارا بل تكتسب 
  جيوز قوال واحدا وهو ضعيف 

الثالث ذكر العراقيون يف مسافرة املكاتب دون اإلذن وجهني مث منهم من طرد يف كل سفر ومنهم من خصص 
  بالسفر الطويل وقال هو انسالل عن حلاظ السيد بالكلية 

ا كما يعجل النجم األول إليه وال يعجل الدين الرابع لو وهب من السيد شيئا خرج على القولني وقيل يصح قطع
  إىل غريه 

اخلامس لو اهتب املكاتب نصف من يعتق عليه فكاتب عليه حىت يعتق بعتقه ويرق برقه فإن عتق فعتق النصف قال 
ول ابن احلداد يقوم عليه الباقي إن كان موسرا عند العتق ألنه خمتار فيه وقال القفال ال يسري ألنه مل يسر عند حص

  امللك فال يسري بعده وهو األصح 
السادس لو اشترى من يعتق على سيده صح مث إن عجز وانقلب إىل السيد عتق عليه ولو اهتب العبد القن دون إذن 

  السيد ففيه وجهان فإن جوزنا فاهتب من يعتق عليه وهو غري كسوب مل جيز إال باإلذن ألجل النفقة
ال يسر ويف وجه ال يصح حذرا من السراية ويف وجه يصح ويسري ألن وإذا اهتب نصف قريبه ففي وجه يصح و

  اختيار العبد كاختياره 
مث إذا صححنا قبول العبد فهل للسيد رده فيه وجهان فإن قلنا له رده فهو دفع ألصل امللك أو قطع من حني الرد 

  فيه وجهان 
  السابع إعتاق املكاتب عبده بإذن سيده فيه طريقان 

  يج على القولني أحدمها التخر
  والثاين القطع باملنع ملا نذكره من إشكال الوالء 

  فإن قلنا ينفذ ففي الوالء قوالن 
  أحدمها أنه للسيد ألن املكاتب رقيق وفائدة الوالء املرياث والتزويج وحتمل العقل وكل ذلك ينافيه الرق 



  فهو للسيد  والثاين أنه موقوف فإن عتق املكاتب يوما ما فهو له وإن مات رقيقا
  فعلى هذا لو مات املعتق بل موت املكاتب وعتقه وهو يف مدة التوقف ففي مرياثه وجهان 
  أحدمها يوقف حىت يتبني أمر الوالء فيصرف إىل من يستقر عليه من السيد أو من املكاتب 

  والثاين أنه لبيت املال ألن ما يتبني من بعد ال يسند الوالء إىل ما مضى 
  الوالء للسيد يف احلال فإذا عتق املكاتب فهل ينجر إليه فيه وجهان  فإن قلنا يثبت

  فرع

  كتابة املكاتب عبده كإعتاقه فإن قلنا ينفذ فلو عتق والعبد األول رقيق بعد ففي والئه القوالن املذكوران يف اإلعتاق
قيل جيوز إذا قلنا إن القن ال الثامن ليس للمكاتب أن يكفر إال بالصوم فإن أذن السيد يف اإلطعام فعلى القولني و

ميلك واملكاتب أيضا ال ميلك وإمنا تصرفه حبكم الضرورة فال يصح التكفري باملال وهو ضعيف بل الصحيح أن 
  املكاتب ميلك 

التاسع إذا استولد املكاتب جارية فولده مكاتب عليه وهل يثبت لألم علقة أمية الولد حىت تصري مستولدة إذا عتق 
  ألصح أنه ال يثبت ألهنا علقت بولد رقيق فيه قوالن وا

  احلكم الرابع حكم ولد املكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا

  
وفيه قوالن كما يف سراية التدبري إال أن ولد املدبرة ال يعتق بإعتاق األم وهذا يعتق ألن أمة تعتق عن جهة الكتابة 

  إذا عتقت ولذلك يستتبع الولد 
  يف الولد للسيد أو املكاتبة فيه قوالن فإن قلنا يسري فلحق امللك 

  أحدمها أنه للسيد كاألم 
  والثاين أنه لألم ألنه من كسبها 

ويتفرع على هذا النفقة والكسب وال شك أنه ينفق عليه من كسبه والفاضل منه يصرف إىل األم إن قلنا هلا احلق 
لد تعتق األم فالكسب له وإن رق سلم للسيد وإن قلنا للسيد مل يصرف إليه ألنه كسب مكاتبة فيوقف فإن عتق الو

  وفيه وجه أنه يصرف يف احلال إىل السيد 
فإن قلنا الكسب لألم فعليها نفقته إذا مل يكن كسب وإن قلنا موقوف للسيد فهي على السيد وقيل إنه على بيت 

ن قلنا له حق امللك وإن قلنا املال ألنه يتضرر إن توقفنا يف الكسب إذ يطالبه بالنفقة وكذلك إعتاق السيد ينفذ إ
  لألم فال كما ال ينفذ يف عبد مكاتبه 

  وأما أرش اجلناية عليه فهو كالكسب إال أن يكون على روحه فإنه ال ميكن التوقف النتظار العتق ففيه قوالن 
  أحدمها أنه للسيد 

  واآلخر أنه لألم 
د فيه لكن لو جنىالولد مل يكن للمكاتب أن أما ولد املكاتب من جاريته فهو ككسب املكاتب فال يتصرف السي

  يفديه ألنه ال يتصرف فيه بالبيع ويتصرف يف مال الفداء وفيه ضرر وفداؤه كشرائه 
إذا وطىء السيد املكاتبة فال حد ولكن عصى ووجب املهر للشبهة فإن أحبلها وولدت وهي مكاتبة بعد فعليه قيمة 



  صرف إليها الولد هلا إن قلنا إن بدل ولدها القتيل ي
مث هي مستولدة ومكاتبة فإن عتقت بأداء النجوم فذاك وإال بقيت مستولدة فتعتق مبوت السيد ومهما أتت بالولد 

  بعد العجز أو بعد العتق فليس هلا قيمة الولد قوال واحدا 

  احلكم اخلامس حكم اجلناية

  
  وفيه صور 

د على رقبته فهل يطالب بتمام األرش فيه قوالن وجه األول إذا جىن على سيده أو على أجنيب لزمه األرش فإن زا
  قولنا ال يطالب أنه يقدر على أن يعجز نفسه فريد حق األرش إىل قدر الرقبه 
  الثانية جىن عبد من عبيد املكاتب فليس له فداؤه بأكثر من قيمته ألنه تربع 

لرقبة كما لو قتله ولو عتق بأداء النجوم فال الثالثة جىن املكاتب على أجنيب فأعتقه السيد فعليه فداؤه ألنه فوت ا
  فداء عليه ألنه جيرب على القبول 

الرابعة لو جىن على السيد فأعتقه سقط األرش إن مل يكن يف يده شيء ألنه ال يطالب عبد نفسه باجلناية بعد العتق 
  لقن وقال اإلمام ينبغي أن يطالبه بعد العتق ألن املطالبة توجهت عند اجلناية خبالف ا

أما إذا كان يف يده شيء فهل يتعلق مبا يف يده إن قلنا ال يتبع ذمته ذكر األصحاب وجهني إذ شبه فوات رقبته 
  بالعتق ملا عسرت مطالبته بالفوات باملوت 

  اخلامسة لو جىن ابن املكاتب فال يفديه ألنه يف معىن شرائه ولو جىن ابنه على عبده فهل يتبع االبن وجهان 
قتل عبد املكاتب عبدا آخر فله أن يقتله قصاصا بغري اإلذن للزجل وكذا لوكان القاتل عبدا أجنيب مل  السادسة لو

  يلزمه طلب الدية وخرج الربع قوال أنه ال قصاص إال بإذن السيد ويتعني طلب األرش حلق السيد 
تب مات رقيقا وللسيد طلب السابعة لو جىن على سيده مبا يوجب القصاص فللسيد استيفاء القصاص ولو قتل املكا

  القيمة من القاتل
  كتاب أمهات األوالد

  
مذهب العلماء قاطبة يف هذه األعصار أن من استولد جاريته عتقت عليه مبوته ومل جيز بيعها قبل املوت وللشافعي 

ت وقيل معىن رضي اهللا تعاىل عنه قول قدمي وهو مذهب علي كرم اهللا وجهه أنه جيوز البيع فإن مل يتفق عتقت باملو
قوله القدمي أهنا ال تعتق بل اإلستيالد كاإلستخدام بإرضاع الولد لكن اختلف األصحاب يف أنه لو قضى قاض ببيع 

أمهات األوالد هل ينقض قضاؤه وكأهنم يرون اإلتفاق بعد اإلختالف قاطعا أثر االختالف مث النظر يف أركانه 
  وأحكامه أما أركانه فأربعة 

  لى الولد خلقة اآلدمي فإن كان قطعة حلم ففيه كالم مضى يف العدة األول أن يظهر ع
  الثاين أن ينعقد حرا فلو انعقد رقيقا مل يوجب اإلستيالد بعده 

الثالث أن يقارن امللك الوطء فلو وطىء بالشبهة أو غر جبارية فولدت منه حرا فإذا ملكها بعد ذلك ففي اإلستيالد 
  قوالن 

  ابتا منه وقد ذكرنا مظنة حلوق النسب الرابع أن يكون النسب ث



  وأما أحكامه فهي كثرية ذكرناها يف مواضع متفرقة وننبه اآلن على أمور أربعة 
األول أن ولد املستولدة من زنا أو نكاح يسري إليه حكمها فيعتق مبوت السيد وإن ماتت األم قبل موت السيد وال 

  يعتق بإعتاق السيد أمه بل مبوته
ى أنه لو اشتراها بعد اإلستيالد صارت مستولدة فإمنا يسري إىل ولد حيدث بعد الشراء وولدها قبل وإذا فرعنا عل

  ذلك قن نعم لو اشتراها وهي حامل فالظاهر أن اإلستيالد يسري إىل احلمل وجيوز أن خيرج على سراية التدبري 
لرهن فله اإلجارة واإلستخدام والتزويج بغري الثاين تصرفات السيد كلها نافذة إال إزالة امللك أو ما يؤدي إليها كا

رضاها وفيه وجه أنه ال يزوج إال برضاها ووجه أهنا ال تزوج أصال ووجه أن القاضي يزوجها برضاها ورضاء السيد 
  والكل ضعيف 

الثالث أرش اجلناية على طرفها وزوجها للسيد ولو ماتت يف يد غاصبها فعليه الضمان للسيد ولو شهد شاهدان 
ى إقراره باإلستيالد ورجعا بعد احلكم غرما للورثة عند عتقها مبوت السيد ومل يغرما يف احلال إذ مل يزيال إال عل

  سلطنة البيع وذلك ال يتقوم 
الرابع مستولدة استولدها شريكان معسران فهي مستولدهتما فلو قال كل واحد ولدت مين أوال ومها موسران فهي 

مستولدة من فلو ماتا عتقت ظاهرا وباطنا والوالء موقوف فإن مات أحدمها عتق نصيبه مستولدة لكنا ال ندري أهنا 
  مؤاخذة له بإقراره 

ولو كانا معسرين فماتا فلكل واحد منهما نصف الوالء إذ ليس يثبت لكل واحد إال نصف اإلستيالد وحكى الربيع 
املرجع واملآبتم الكتاب حبمد اهللا تعاىل ومنه  أن الوالء موقوف ها هنا أيضا وهو غلط واهللا أعلم بالصواب وإليه

  وحسن توفيقه 
وقد وقع الفراغ منه على يد الفقري إىل اهللا تعاىل الراجي رمحة ربه املعترف بذنبه إسحاق بن حممود بن ملكويه البشيا 

  ابن خوامين الربدجردي يف اخلامس من ربيع األول سنة مخس وأربعني وستمائة بالقاهرة احملروسة 
  رحم اهللا من طالعه أو نظر فيه أو ترحم على كاتبه 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وعترته وصحبه أمجعني وسلم تسليما كثريا مت تدقيقه حبمد اهللا
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