
ملفتني:كتاب  وعمدة ا لبني  لطا   منهاج ا
أبو زكريا : املؤلف  ووي  لن بن شرف ا  حيىي 

كتاب منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه تأليف أيب زكريا حيىي بن شرف 
  النووي 

هللا الرب اجلواد الذي جلت نعمه عن  من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين حديث شريف بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد
اإلحصاء باألعداد املان باللطف واإلرشاد اهلادي إىل سبيل الرشاد املوفق للتفقه يف الدين من لطف به واختاره من 
العباد أمحده أبلغ محد وأكمله وأزكاه وأمشله وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد الغفار وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

املختار صلى اهللا عليه وسلم وزاده فضال وشرفا لديه أما بعد فإن االشتغال بالعلم من أفضل الطاعات  املصطفى
وأوىل ما أنفقت فيه نفائس األوقات وقد أكثر أصحابنا رمحهم اهللا من التصنيف من املبسوطات واملختصرات وأتقن 

تحقيقات وهو كثري الفوائد عمدة يف حتقيق املذهب خمتصر احملرر لإلمام أيب القاسم الرافعي رمحه اهللا تعاىل ذي ال
معتمد للمفيت وغريه من أوىل الرغبات وقد التزم مصنفه رمحه اهللا أن ينص على ما صححه معظم األصحاب ووىف 

مبا التزمه وهو من أهم أو أهم املطلوبات لكن يف حجمه كرب يعجز عن حقه أكثر أهل العصر إال بعض أهل 
صاره يف حنو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما ضمه إليه إن شاء اهللا تعاىل من النفائس العنايات فرأيت اخت

املستجادات منها التنبيه على قيود يف بعض املسائل هي من األصل حمذوفات ومنها مواضع يسرية ذكرها يف احملرر 
كان من ألفاظه غريبا أو على خالف املختار يف املذهب كما ستراها إن شاء اهللا تعاىل واضحات ومنها إبدال ما 

مومها خالف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات ومنها بيان القولني والوجهني والطريقني والنص 
ومراتب اخلالف يف مجيع احلاالت فحيث أقول يف األظهر أو املشهور فمن القولني أو األقوال فإن قوى اخلالف 

و الصحيح فمن الوجهني أو األوجه فإن قوى اخلالف قلت قلت األظهر وإال فاملشهور وحيث أقول األصح أ
األصح وإال فالصحيح وحيث أقول املذهب فمن الطريقني أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رمحه اهللا 
ويكون هناك وجه ضعيف أو قول خمرج وحيث أقول اجلديد فالقدمي خالفه أو القدمي أو يف قول قدمي فاجلديد خالفه 

قول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو األصح خالفه وحيث أقول ويف قول كذا فالراجح خالفه وحيث أ
ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن ال خيلي الكتاب منها وأقول يف أوهلا قلت ويف آخرها واهللا أعلم وما 

  وجدته 

ا ما وجدته من األذكار خمالفا ملا يف احملرر وغرية من زيادة لفظة وحنوها على ما يف احملرر فاعتمدها فال بد منها وكذ
من كتب الفقه فاعتمده فإين حققته من كتب احلديث املعتمدة وقد أقدم بعض مسائل الفصل ملناسبة أو اختصار 

ورمبا قدمت فصال للمناسبة وأرجو إن مت هذا املختصر أن يكون يف معىن الشرح للمحرر فإين ال أحذف منه شيئا 
م أصال وال من اخلالف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت يف مجع جزء لطيف من األحكا

على صورة الشرح لدقائق هذا املختصر ومقصودي به التنبيه على احلكمة يف العدول عن عبارة احملرر ويف إحلاق 
منها وعلى اهللا الكرمي اعتمادي قيد أو حرف أو شرط للمسئلة وحنو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات اليت ال بد 

كتاب = وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به يل ولسائر املسلمني ورضوان عين وعن أحبائي ومجيع املؤمنني 
يشترط لرفع احلدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع } وأنزلنا من السماء ماء طهورا { قال اهللا تعاىل = الطهارة 



تغري مبستغىن عنه كزعفران تغريا مينع إطالق اسم املاء غري طهور وال يضر بغري ال مينع عليه اسم ماء بال قيد فامل
االسم وال متغري مبكث وطني وطحلب وما يف مقره وممره وكذا متغري مبجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه يف 

فإن مجع فبلغ قلتني فطهور يف األظهر ويكره املشمس واملستعمل يف فرض الطهارة قيل ونفلها غري طهور يف اجلديد 
األصح وال تنجس قلتا املاء مبالقاة جنس فإن غريه فنجس فإن زال تغريه بنفسه أو مباء طهر أو مبسك وزعفران فال 

وكذا تراب وخف يف األظهر ودوهنما ينجس باملالقاة فإن بلغهما مباء وال تغري به فطهور فلو كوثر بإيراد طهور فلم 
يل طاهر ال طهور ويستثىن ميتة ال دم هلا سائل فال تنجس مائعا على املشهور وكذا يف قول جنس يبلغهما مل يطهر وق

ال يدركه طرف قلت ذا القول أظهر واهللا أعلم واجلاري كراكد ويف القدمي ال ينجس بال تغري والقلتان مخسمائة 
ريح ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد  رطل بغدادي تقريبا يف األصح والتغري املؤثر بطاهر أو جنس طعم أو لون أو

وتطهر مبا ظن طهارته وقيل إن قدر على طاهر بيقني فال واألعمى كبصري يف األظهر أو ماء وبول مل جيتهد على 
الصحيح بل خيلطان مث يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له االجتهاد وإذا استعمل ما ظنه أراق اآلخر فإن 

مل بالثاين على النص بل يتيمم بال إعادة يف األصح ولو أخربه بتنجسه مقبول الرواية وبني تركه وتغري ظنه مل يع
السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده وحيل استعمال كل إناء طاهر إال ذهبا وفضة فيحرم وكذا اختاذه يف األصح 

رية لزينة حرم أو صغرية بقدر وحيل املموه يف األصح والنفيس كياقوت يف األظهر وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كب
احلاجة فال أو صغرية لزينة أو كبرية حلاجة جاز يف األصح وضبة موضع االستعمال كغريه يف األصح قلت املذهب 

  حترمي ضبة الذهب مطلقا واهللا أعلم 
  باب أسباب احلدث 

  عدته فخرج املعتاد هي أربعة أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إال املىن ولو انسد خمرجه وانفتح حتت م

نقض وكذا نادر كدود يف األظهر أو فوقها وهو منسد أو حتتها وهو منفتح فال يف األظهر الثاين زوال العقل إال نوم 
ممكن مقعده الثالث التقاء بشريت الرجل واملرأة إال حمرما يف األظهر وامللموس كالمس يف األظهر وال تنقض صغرية 

ابع مس قبل اآلدمي ببطن الكف وكذا يف اجلديد حلقة دبره إال فرج هبيمة وينقض وشعر وسن وظفر يف األصح الر
فرج امليت والصغري وحمل اجلب والذكر األشل وباليد الشالء يف األصح وال ينقض رأس األصابع وما بينها وحيرم 

ا مصحف باحلدث الصالة والطواف ومحل املصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهم
وما كتب لدرس قرآن كلوح يف األصح واألصح حل محله يف أمتعة وتفسري ودنانري ال قلب ورقه بعود وأن الصيب 
احملدث ال مينع قلت األصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون واهللا أعلم ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك يف 

  ا يف األصح ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهم

  فصل

يقدم داخل اخلالء يساره واخلارج ميينه وال حيمل ذكر اهللا تعاىل ويعتمد جالسا يساره وال يستقبل القبلة وال 
يستدبرها وحيرمان بالصحراء ويبعد ويستتر وال يبول يف ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وحتت 

ىء من البول ويقول عند دخوله بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك مثمرة وال يتكلم وال يستنجي مباء يف جملسه ويسترب
من اخلبث واخلبائث وعند خروجه غفرانك احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين وجيب االستنجاء مباء أو 
حجر ومجعهما أفضل ويف معىن احلجر كل جامد طاهر قالع غري حمترم وجلد دبغ دون غريه يف األظهر وشرط 



 جيف النجس وال ينتقل وال يطرأ أجنيب ولو ندر أو انتشر فوق العادة ومل جياوز صفحته وحشفته جاز احلجر أن ال
احلجر يف األظهر وجيب ثالث مسحات ولو بأطراف حجر فإن مل ينق وجب اإلنقاء وسن اإليتار وكل حجر لكل 

  وبعر بال لوث يف األظهر حمله وقيل يوزعن جلانبيه والوسط ويسن االستنجاء بيساره وال استنجاء لدود 
  باب الوضوء 

فروضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إىل طهر أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة 
كفاه نية االستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما ومن نوى تربدا مع نية معتربة جاز على الصحيح أو ما يندب له 

ح وجيب قرهنا بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه يف األصح وضوء كقراءة فال يف األص
الثاين غسل وجهه وهو ما بني منابت رأسه غالبا ومنتهى حلييه وما بني أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف يف 

من الرأس واهللا أعلم  األصح ال النزعتان ومها بياضان يكتنفان الناصية قلت صحح اجلمهور أن موضع التحذيف
وجيب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل ال جيب باطن عنفقة كثيفة واللحية 

إن خفت كهدب وإال فليغسل ظاهرها ويف قول ال جيب غسل خارج عن الوجه الثالث غسل يديه مع مرفقيه فإن 
  عضد على املشهور أو فوقه ندب باقي عضد قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم ال

الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر يف حده واألصل جواز غسله ووضع اليد بال مد اخلامس غسل رجليه مع 
كعبيه السادس ترتيبه هكذا فلو اغتسل حمدث فاألصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإال فال 

 أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن ال أصبعه يف األصح ويسن للصالة وتغري قلت األصح الصحة بال مكث واهللا
الفم وال يكره إال للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن مل يتيقن طهرمها كره 

ضمض بغرفة ثالثا غمسهما يف اإلناء قبل غسلهما واملضمضة واالستنشاق واألظهر أن فصلهما أفضل مث األصح يتم
مث يستنشق بأخرى ثالثا ويبالغ فيهما غري الصائم قلت األظهر تفضيل اجلمع بثالث غرف يتمضمض من كل مث 

يستنشق واهللا أعلم وتثليث الغسل واملسح ويأخذ الشاك باليقني ومسح كل رأسه مث أذنيه فإن عسر رفع العمامة 
وتقدمي اليمىن وإطالة غرته وحتجيله واملواالة وأوجبها القدمي وترك كمل باملسح عليها وختليل اللحية الكثة وأصابعه 

االستعانة والنفض وكذا التنشيف يف األصح ويقول بعده أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد 
إله إال أنت  عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال

  أستغفرك وأتوب إليك وحذفت دعاء األعضاء إذ ال أصل له 
  باب مسح اخلف 

جيوز يف الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة بلياليها من احلدث بعد لبس فإن مسح حضرا مث سافر أو عكس 
املشي فيه لتردد مسافر مل يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا حمل فرضه طاهرا ميكن تباع 

حلاجاته قيل وحالال وال جيزىء منسوج ال مينع ماء يف األصح وال جرموقان يف األظهر وجيوز مشقوق قدم شد يف 
األصح ويسن مسح أعاله وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح حياذي الفرض إال أسفل الرجل وعقبها فال على 

شاك يف بقاء املدة فإن أجنب وجب جتديد لبس ومن نزع وهو املذهب قلت حرفه كأسفله واهللا أعلم وال مسح ل
  بطهر املسح غسل قدميه ويف قول يتوضأ 

  باب الغسل 
موجبه موت وحيض ونفاس وكذا والدة بال بلل يف األصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وخبروج مىن من 

با أو بياض بيض جافا فإن فقدت الصفات فال طريقه املعتاد وغريه ويعرف بتدفقه أو لذة خبروجه أو ريح عجني رط



غسل واملرأة كرجل وحيرم هبا ما حرم باحلدث واملكث باملسجد ال عبوره والقرآن وحتل أذكاره ال بقصد قرآن 
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره وال جتب 

  أكمله إزالة القذر مث الوضوء ويف قول يؤخر غسل قدميه مث تعهد معاطفه مث يفيض مضمضة واستنشاق و

املاء على رأسه وخيلله مث شقه األمين مث األيسر ويدلك ويثلث وتتبع حليض أثره مسكا وإال فنحوه وال يسن جتديده 
جنس يغسله مث يغتسل  خبالف الوضوء ويسن أن ال ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع وال حد له ومن به

وال تكفي هلما غسلة وكذا يف الوضوء قلت األصح تكفيه واهللا أعلم ومن اغتسل جلنابة ومجعة حصال أو ألحدمها 
  حصل فقط قلت ولو أحدث مث أجنب أو عكسه كفى الغسل على املذهب واهللا أعلم 

  باب النجاسة 
والسمك واجلراد ودم وقيح قيء وروث وبول هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غري اآلدمي 

ومذى وودى وكذا مىن غري اآلدمي يف األصح قلت األصح طهارة مىن غري الكلب واخلنزير وفرع أحدمها واهللا 
أعلم ولنب ما ال يؤكل غري اآلدمي واجلزء املنفصل من احلي كميتته إال شعر املأكول فطاهر وليست العقلة واملضغة 

يف األصح وال يطهر جنس العني إال مخر ختللت وكذا إن نقلت من مشس إىل ظل وعكسه يف  ورطوبة الفرج بنجس
األصح فإن خللت بطرح شيء فال وجلد جنس باملوت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على املشهور والدبغ نزع 

س مبالقاة شيء من فضوله حبريف ال مشس وتراب وال جيب املاء يف أثنائه يف األصح واملدبوغ كثوب جنس وما جن
كلب غسل سبعا إحداها بتراب واألظهر تعني التراب وأن اخلنزير ككلب وال يكفي تراب جنس وال ممزوج مبائع يف 

األصح وما جنس ببول صيب مل يطعم غري لنب نضح وما جنس بغريمها إن مل تكن عني كفى جرى املاء وإن كانت 
ر زواله ويف الريح قول قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح واهللا وجب إزالة الطعم وال يضر بقاء لون أو ريح عس

أعلم ويشترط ورود املاء ال العصر يف األصح واألظهر طهارة غسالة تنفصل بال تغري وقد طهر احملل ولو جنس مائع 
  تعذر تطهريه وقيل يطهر الدهن بغسله 

  باب التيمم 
تيقن املسافر فقده تيمم بال طلب وإن تومهه طلبه من رحله  يتيمم احملدث واجلنب ألسباب أحدها فقد املاء فإن

ورفقته ونظر حواليه إن كان مبستو فإن احتاج إىل تردد تردد قدر نظره فإن مل جيد تيمم فلو مكث موضعه فاألصح 
وجوب الطلب ملا يطرأ فلو علم ماء يصله املسافر حلاجته وجب قصده إن مل خيف ضرر نفس أو مال فإن كان فوق 

لك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل يف األظهر ولو وجد ماء ال يكفيه ذ
فاألظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم وجيب شراؤه بثمن مثله إال أن حيتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره 

قبول يف األصح ولو وهب مثنه فال ولو نسيه يف رحله أو نفقة حيوان حمترم ولو وهب له ماء أو أعري دلوا وجب ال
أو أضله فيه فلم جيده بعد الطلب فتيمم قضى يف األظهر ولو أضل رحله يف رحال فال يقضي الثاين أن حيتاج إليه 

  لعطش حمترم ولو مآال الثالث مرض خياف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء 

اهر يف األظهر وشدة الربد كمرض وإذا امتنع استعماله يف عضو إن مل يكن عليه الربء أو الشني الفاحش يف عضو ظ
ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على املذهب وال ترتيب بينهما للجنب فإن كان حمدثا فاألصح اشتراط 

كما التيمم وقت غسل العليل فإن جرح عضواه فتيممان وإن كان كجبرية ال ميكن نزعها غسل الصحيح وتيمم 



سبق وجيب مع ذلك مسح كل جبريته مباء وقيل بعضها فإذا تيمم لفرض ثان ومل حيدث مل يعد اجلنب غسال ويعيد 
  احملدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل احملدث كجنب قلت هذاالثالث أصح واهللا أعلم 

  فصل

خزف وخمتلط بدقيق وحنوه وقيل إن يتيمم بكل تراب طاهر حىت ما يداوى به وبرمل فيه غبار الما مبعدن وسحاقة 
قل اخلليط جاز وال مبستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر يف األصح ويشترط فصده فلو سفته 
ريح عليه فردده ونوى مل جيزىء ولو ميم بإذنه جاز وقيل يشترط عذر وأركانه نقل التراب فلو نقل من وجه إىل يد 

استباحة الصالة ال رفع احلدث ولو نوى فرض التيمم مل يكف يف األصح وجيب قرهنا  أو عكس كفى يف األصح ونية
بالنقل وكذا استدامتها إىل مسح شيء من الوجه على الصحيح فإن نوى فرضا ونفال أبيحا أو فرضا فله النفل على 

 جيب إيصاله منبت املذهب أو نفال أو الصالة تنفل ال الفرض على املذهب ومسح وجهه مث يديه مع مرفقيه وال
الشعر اخلفيف وال ترتيب يف نقله يف األصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره ميينه جاز وتندب 

التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتني قلت األصح املنصوص وجوب ضربتني وإن أمكن بضربة خبرقة وحنوها واهللا 
ة التيمم كالوضوء قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أوال أعلم ويقدم ميينه وأعلى وجهه وخيفف الغبار ومواال

وجيب نزع خامته يف الثانية واهللا أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن مل يكن يف صالة بطل إن مل يقترن مبانع كعطش 
فضل أو يف صالة ال تسقط به بطلت على املشهور وإن أسقطها فال وقيل يبطل النفل واألصح أن قطعها ليتوضأ أ

وأن املتنفل ال جياوز ركعتني إال من نوى عددا فيتمه وال يصلي بتيمم غري فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض يف 
األظهر واألصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى اخلمس كفاه تيمم هلن وإن نسي خمتلفتني صلى كل 

ين أربعا ليس منها اليت بدأ هبا أو متفقتني صلى صالة بتيمم وإن شاء تيمم مرتني وصلى باألول أربعا والء وبالثا
اخلمس مرتني بتيممني وال يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل املؤقت يف األصح ومن مل جيد ماء وال ترابا لزمه 
مم يف اجلديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي املقيم املتيمم لفقد املاء ال املسافر إال العاصي بسفره يف األصح ومن تي

لربد قضى يف األظهر أو ملرض مينع املاء مطلقا أو يف عضو وال ساتر فال إال أن يكون جبرحه دم كثري وإن كان ساتر 
  مل يقض يف األظهر إن وضع على طهر فإن وضع على حدث وجب نزعه فإن تعذر قضى على املشهور 

  
  باب احليض  

ياليها وأقل طهر بني احليضتني مخسة عشر وال حد ألكثره أقل سنه تسع سنني وأقله يوم وليلة وأكثره مخسة عشر بل
وحيرم به ما حرم باجلنابة وعبور املسجد إن خافت تلويثه والصوم وجيب قضاؤه خبالف الصالة وما بني سرهتا 
وركبتها وقيل ال حيرم غري الوطء فإذا انقطع مل حيل قبل الغسل غري الصوم والطالق واالستحاضة حدث دائم 

 متنع الصوم والصالة فتغسل املستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصالة وتبادر هبا فلو أخرت كالسلس فال
ملصلحة الصالة كستر وانتظار مجاعة مل يضر وإال فيضر على الصحيح وجيب الوضوء لكل فرض وكذا جتديد 

ووسع زمن اإلنقطاع وضوء العصابة يف األصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ومل تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت 
  الصالة وجب الوضوء 

  فصل



رأت لسن احليض أقله ومل يعرب أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض يف األصح فإن عربه فإن كانت مبتدأة 
مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن مل ينقص عن أقله وال عرب أكثره وال نقص 

أو مبتدأة ال مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط متييز فاألظهر أن حيضها يوم وليلة  الضعيف عن أقل الطهر
وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق هلا حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا وتثبت مبرة يف األصح وحيكم 

تا ففي قول كمبتدأة واملشهور للمعتادة املميزة بالتمييز ال العادة يف األصح أو متحرية بأن نسيت عادهتا قدرا ووق
وجوب اإلحتياط فيحرم الوطء ومس املصحف والقراءة يف غري الصالة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل يف 

األصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان مث شهرا كاملني فيحصل من كل أربعة عشر مث تصوم من مثانية عشر 
قيان وميكن قضاء يوم بصوم يوم مث الثالث والسابع عشر وإن حفظت ثالثة أوهلا وثالثة آخرها فيحصل اليومان البا

شيئا فلليقني حكمه وهي يف احملتمل كحائض يف الوطء وطاهر يف العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل 
به  فرض واألظهر أن دم احلامل والنقاء بني أقل احليض حيض وأقل النفاس حلظة وأكثره ستون وغالبه أربعون وحيرم

املكتوبات مخس الظهر وأول وقته زوال الشمس = كتاب الصالة = ما حرم باحليض وعبوره ستني كعبوره أكثره 
وآخره مصري ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حىت تغرب واالختيار أن ال 

ألمحر يف القدمي ويف اجلديد ينقضي مبضي تؤخر عن مصري الظل مثلني واملغرب بالغروب ويبقى حىت يغيب الشفق ا
قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة ومخس ركعات ولو شرع يف الوقت ومد حىت غاب الشفق األمحر جاز على 

  الصحيح قلت القدمي أظهر واهللا أعلم والعشاء مبغيب الشفق ويبقى إىل الفجر واإلختيار أن ال تؤخر عن ثلث الليل 

بالفجر الصادق وهو املنتشر ضوؤه معترضا باألفق ويبقى حىت تطلع الشمس واإلختيار أن ويف قول نصفه والصبح 
ال تؤخر عن اإلسفار قلت يكره تسمية املغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها واحلديث بعدها إال يف خري واهللا 

الظهر يف شدة احلر واألصح أعلم ويسن تعجيل الصالة ألول الوقت ويف قول تأخري العشاء أفضل ويسن اإلبراد ب
اختصاصه ببلد حار ومجاعة مسجد يقصدونه من بعد ومن وقع بعض صالته يف الوقت فاألصح أنه إن وقع ركعة 

فاجلميع أداء وإال فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد وحنوه فإن تيقن صالته قبل الوقت قضى يف األظهر وإال فال 
على احلاضرة اليت ال خياف فوهتا وتكره الصالة عند اإلستواء إال يوم اجلمعة  ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقدميه

وبعد الصبح حىت ترتفع الشمس كرمح والعصر حىت تغرب إال لسبب كفائته وكسوف وحتية وسجدة شكر وإال يف 
  حرم مكة على الصحيح 

  فصل

املرتد وال الصيب ويؤمر هبا لسبع ويضرب إمنا جتب الصالة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر وال قضاء على كافر إال 
عليها لعشر وال ذي حيض أو جنون أو إغماء خبالف السكر ولو زالت هذه األسباب وبقي من الوقت تكبرية 

وجبت الصالة ويف قول يشترط ركعة واألظهر وجوب الظهر بإدراك تكبرية آخر العصر واملغرب آخر العشاء ولو 
لصحيح أو بعدها فال إعادة على الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك بلغ فيها أمتها وأجزأته على ا

  إن أدرك قدر الفرض وإال فال 

  فصل



األذان واإلقامة سنة وقيل فرض كفاية وإمنا يشرعان ملكتوبة ويقال يف العيد وحنوه الصالة جامعة واجلديد ندبه 
فائتة وال يؤذن يف اجلديد قلت القدمي أظهر واهللا أعلم فإن للمنفرد ويرفع صوته ال مبسجد وقعت فيه مجاعة ويقيم لل

كان فوائت مل يؤذن لغري األوىل ويندب جلماعة النساء اإلقامة ال األذان على املشهور واألذان مثىن واإلقامة فرادى 
شترط ترتيبه إال لفظ اإلقامة ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب يف الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة وي

ومواالته ويف قول ال يضر كالم وسكوت طويالن وشرط املؤذن اإلسالم والتمييز والذكورة ويكره للمحدث 
وللجنب أشد واإلقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل واإلمامة أفضل منه يف األصح قلت األصح انه 

مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر أفضل منها واهللا أعلم وشرطه الوقت إال الصبح فمن نصف الليل ويسن 
وآخر بعده ويسن لسامعه مثل قوله ال يف حيعالته فيقول ال حول وال قوة إال باهللا قلت وإال يف التثويب فيقول 

صدقت وبررت واهللا أعلم ولكل أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد فراغه مث اللهم رب هذه الدعوة 
  آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته التامة والصالة القائمة 

  فصل

  استقبال القبلة شرط لصالة القادر إال يف شدة اخلوف ونفل السفر فللمسافر التنفل 

راكبا وماشيا وال يشترط طول سفره على املشهور فإن أمكن استقبال الراكب يف مرقد وإمتام ركوعه وسجوده 
إن سهل اإلستقبال وجب وإال فال وخيتص بالتحرم وقيل يشترط يف السالم أيضا وحيرم لزمه وإال فاألصح أنه 

احنرافه عن طريقه إال إىل القبلة ويوميء بركوعه وسجوده أخفض واألظهر أن املاشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل 
 ركوعه وسجوده وهي فيهما ويف إحرامه وال ميشي إال يف قيامه وتشهده ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأمت

واقفة جاز أو سائرة فال ومن صلى يف الكعبة واستقبل جدارها أو باهبا مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي 
ذراع أو على سطحها مستقبال من بنائها ما سبق جاز ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد واإلجتهاد وإال أخذ 

أمكن اإلجتهاد حرم التقليد فإن حتري مل يقلد يف األظهر وصلى كيف كان ويقضي بقول ثقة خيرب عن علم فإن فقد و
وجيب جتديد اإلجتهاد لكل صالة حتضر على الصحيح ومن عجز عن اإلجتهاد وتعلم كأدلة ألعمى قلد ثقة عارفا 

و تيقنه فيها وإن قدر فاألصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن صلى باإلجتهاد فتيقن اخلطأ قصى يف األظهر فل
وجب استثنافها وإن تغري اجتهاده عمل بالثاين وال قضاء حىت لو صلى أربع ركعات ألربع جهات باإلجتهاد فال 

  قضاء 
  باب صفات الصالة 

أركاهنا ثالثة عشر النية فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه واألصح وجوب نية الفرضية دون اإلضافة إىل اهللا 
داء بنية القضاء وعكسه والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق ويف نية النفلية وجهان تعاىل وأنه يصح األ

قلت الصحيح ال تشترط نية النفلية واهللا أعلم ويكفي يف النفل املطلق نية فعل الصالة والنية بالقلب ويندب النطق 
تضر زيادة ال متنع اإلسم كاهللا األكرب وكذا اهللا  قبل التكبري الثاين تكبرية اإلحرام ويتعني على القادر اهللا أكرب وال

اجلليل أكرب يف األصح ال أكرب اهللا على الصحيح ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر ويسن رفع يديه يف تكبريه 
حذو منكبيه واألصح رفعه مع ابتدائه وجيب قرن النية بالتكبرية وقيل يكفي بأوله الثالث القيام يف فرض القادر 

ه نصب فقاره فإن وقف منحنيا أو مائال حبيث ال يسمى قائما مل يصح فإن مل يطق انتصابا وصار كراكع وشرط



فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد احنناءه لركوعه إن قدر ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر 
األظهر ويكره اإلقعاء بأن جيلس على وركيه  إمكانه ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه يف

ناصبا ركبتيه مث ينحين لركوعه حبيث حتاذي جبهته ما قدام ركبته واألكمل أن حياذي موضع سجوده فإن عجز عن 
القعود صلى جلنبه األمين فإن عجز فمستلقيا وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا يف األصح الرابع القراءة ويسن 

اء اإلفتتاح مث التعوذ ويسرمها ويتعوذ يف كل ركعة على املذهب واألوىل آكد وتتعني الفاحتة كل بعد التحرم دع
  ركعة ال ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديداهتا ولو أبدل ضادا بظاء مل تصح يف األصح 

وفتحه عليه فال يف األصح وجيب ترتيبها ومواالهتا فإن ختلل ذكر قطع املواالة فإن تعلق بالصالة كتأمينه لقراءة إمامه 
ويقطع السكوت الطويل وكذا يسري قصد به قطع القراءة يف األصح فإن جهل الفاحتة فسبع آيات متوالية فإن عجز 

فمتفرقة قلت األصح املنصوص جواز املتفرقة مع حفظه متوالية واهللا أعلم فإن عجز أتى بذكر وال جيوز نقص 
مل حيسن شيئا وقف قدر الفاحتة ويسن عقب الفاحتة آمني خفيفة امليم باملد حروف البدل عن الفاحتة يف األصح فإن 

وجيوز القصر ويؤمن مع تأمني إمامه وجيهر به يف األظهر وتسن سورة بعد الفاحتة إال يف الثالثة والرابعة يف األظهر 
بعد أو كانت سرية قرأ يف قلت فإن سبق هبما قرأها فيهما على النص واهللا أعلم وال سورة للمأموم بل يستمع فإن 

األصح ويسن للصبح والظهر طوال املفصل وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح اجلمعة يف األوىل أمل 
تنزيل ويف الثانية هل أتى اخلامس الركوع وأقله أن ينحين قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة حبيث ينفصل رفعه عن 

ى لتالوة فجعله ركوعا مل يكف وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ هويه وال يقصد به غريه فلو هو
ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة ويكرب يف ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ريب العظيم ثالثا وال 

وعظمي  يزيد اإلمام ويزيد املنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصري وخمي
وعصيب وما استقلت به قدمي السادس اإلعتدال قائما مطمئنا وال يقصد غريه فلو رفع فزعا من شيء مل يكف 

ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائال مسع اهللا ملن محده فإذا انتصب قال ربنا لك احلمد ملء السموات وملء 
اء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا األرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد املنفرد أهل الثن

أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ويسن القنوت يف اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدين 
فيمن هديت إىل آخره واإلمام بلفظ اجلمع والصحيح سن الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخره 

يه وال ميسح وجهه وأن اإلمام جيهر به وأنه يؤمن املأموم للدعاء ويقول الثناء فإن مل يسمعه قنت ويشرع ورفع يد
القنوت يف سائر املكتوبات للنازلة ال مطلقا على املشهور السابع السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصاله فإن 

كبتيه وقدميه يف األظهر قلت األظهر وجوبه سجد على متصل به جاز إن مل يتحرك حبركته وال جيب وضع يديه ور
واهللا أعلم وجيب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن ال يهوى لغريه فلو سقط لوجهه وجب العود إىل اإلعتدال 

وأن ترتفع أسافله على أعاليه يف األصح وأكمله يكرب هلويه بال رفع ويضع ركبتيه مث يديه مث جبهته وأنفه ويقول 
ألعلى ثالثا ويزيد املنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه سبحان ريب ا

وصوره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق 
  ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه يف ركوعه وسجوده وتضم املرأة 

ثى الثامن اجللوس بني سجدتيه مطمئنا وجيب أن ال يقصد برفعه غريه وأن ال يطوله وال العتدال وأكمله يكرب واخلن
وجيلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائال رب اغفر يل وارمحين واجربين وارفعين وارزقين 



خفيفة بعد السجدة الثانية يف كل ركعة يقوم عنها واهدين وعافين مث يسجد الثانية كاألوىل واملشهور من جلسة 
التاسع والعاشر واحلادي عشر التشهد وقعوده والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فالتشهد وقعوده إن عقبهما 

سالم ركنان وإال فسنتان وكيف قعد جاز ويسن يف األول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب ميناه ويضع 
للقبلة ويف اآلخر التورك وهو كاإلفتراش لكن خيرج يسراه من جهة ميينه ويلصق وركه باألرض أطراف أصابعه 

واألصح يفترش املسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة األصابع بال ضم قلت األصح 
حة ويرفعها عند قوله إال الضم واهللا أعلم ويقبض من ميناه اخلنصر والبنصر وكذا الوسطى يف األظهر ويرسل املسب

اهللا وال حيركها واألظهر ضم اإلهبام إليها كعاقد ثالثة ومخسني والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض يف 
التشهد االخري واألظهر سنها يف األول وال تسن على اآلل يف األول على الصحيح وتسن يف اآلخرة وقيل جتب 

ت هللا سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهللا وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيا
الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا وقيل حيذف وبركاته والصاحلني ويقول وأن حممدا 

لنيب صلى اهللا عليه رسوله قلت األصح وأن حممدا رسول اهللا وثبت يف صحيح مسلم واهللا أعلم وأقل الصالة على ا
وسلم وآله اللهم صل على حممد وآله والزيادة إىل محيد جميد سنة يف اآلخر وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه 

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت اخل ويسن أن ال يزيد على قدر التشهد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اء والذكر املندوب العاجز ال القادر يف األصح الثاين عشر السالم وأقله ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدع

السالم عليكم واألصح جواز سالم عليكم قلت األصح املنصوص ال جيزئه واهللا اعلم وأنه ال جتب نية اخلروج 
لثانية األيسر ناويا وأكمله السالم عليكم ورمحة اهللا مرتني ميينا ومشاال ملتفتا يف األوىل حىت يرى خده االمين ويف ا

السالم على من عن ميينه ويساره من مالئكة وإنس وجن وينوي اإلمام السالم على املقتدين وهم الرد عليه الثالث 
عشر ترتيب األركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صالته وإن سها فما بعد املتروك لغو 

ت به ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن يف آخر صالته ترك سجدة من األخرية فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإال مت
سجدها وأعاد تشهده أو من غريها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما وإن علم يف قيام ثانية ترك سجدة فإن كان 
 جلس بعد سجدته سجد وقيل إن جلس بنية اإلستراحة مل يكفه وإال فليجلس مطمئنا مث يسجد قيل يسجد فقط

وإن علم يف آخر رباعية ترك سجدتني أو ثالث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة مث ركعتان أو مخس 
  أو ست فثالث أو سبع فسجدة مث 

ثالث قلت يسن إدامة نظره إىل موضع سجوده وقيل يكره تغميض عينيه وعندي ال يكره إن مل خيف ضررا 
نشاط وفرغ قلب وجعل يديه حتت صدره آخذا بيمينه يساره واخلشوع وتدبر القرآن والذكر ودخول الصالة ب

والدعاء يف سجوده وإن يعتمد يف قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة األوىل على الثاينة يف األصح 
والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إىل بيته وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حىت ينصرفن وأن 

نصرف يف جهة حاجته وإال فيمينه وتنقضي القدوة بسالم اإلمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء وحنوه مث يسلم ولو ي
  اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتني واهللا أعلم 

  باب شروط الصالة 
 شروط الصالة مخسة معرفة الوقت واإلستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بني سرته وركبته وكذا األمة يف

األصح واحلرة ما سوى الوجه والكفني وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطني وماء كدر واألصح وجوب 
التطني على فاقد الثوب وجيب ستر أعاله وجوانبه ال أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه يف ركوع أو غريه مل يكف 



 سوأتيه تعني هلما أو إحدامها فقبله وقيل فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده يف األصح فإن وجد كان يف
دبره وقيل يتخري وطهارة احلدث فإن سبقه بطلت ويف القدمي يبين وجيربان يف كل مناقض عرض بال تقصري وتعذر 

دفعه يف احلال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر يف احلال مل تبطل وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت وطهارة 
البدن واملكان ولو اشتبه طاهر وجنس اجتهد ولو جنس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل النجس يف الثوب و

كله فلو ظن طرفا مل يكف غسله على الصحيح ولو غسل نصف جنس مث باقيه فاألصح أنه إن غسل مع باقيه جماوره 
 قابض طرف شيء طهر كله وإال فغري املتنصف وال تصح صالة مالق بعض لباسه جناسة وإن مل يتحرك حبركته وال

على جنس إن حترك وكذا إن مل يتحرك يف األصح فلو جعله حتت رجله صحت مطلقا وال يضر جنس حياذي صدره 
يف الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإال وجب نزعه إن مل خيف 

حمل استجماره ولو محل مستجمر أبطلت  ضررا ظاهرا قيل وإن خاف فإن مات مل ينزع على الصحيح ويعفى عن
يف األصح وطني الشارع املتيقن جناسته يعفى عنه عما يتعذر اإلحتراز منه غالبا وخيتلف بالوقت وموضعه من الثوب 

والبدن وعن قليل دم الرباغيث وونيم الذباب واألصح ال يعفي عن كثريه وال قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة 
ند احملققني العفو مطلقا واهللا أعلم ودم البثرات كالرباغيث وقيل إن عصره فالو الدماميل بالعادة قلت األصح ع

والقروح وموضع الفصد واحلجامة قيل كالبثرات واألصح إن كان مثله يدوم غالبا فكاإلستحاضة وإال فكدم 
ليل دم األجنيب واهللا أعلم األجنيب فال يعفى وقيل يعفى عن قليله قلت األصح أهنا كالبثرات واألظهر العفو عن ق

  والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح واملتنفط الذي له ريح كذا بال ريح يف 

األظهر قلت املذهب طهارته واهللا أعلم ولو صلى بنجس مل يعلمه وجب القضاء يف اجلديد وإن على مث نسي وجب 
  القضاء على املذهب 

  فصل

مدة بعد حرف يف األصح واألصح أن التنحنح والضحك والبكاء واألنني  تبطل بالنطق حبرفني أو حرف مفهم وكذا
والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإال فال ويعذر يف يسري الكالم إن سبق لسانه أو نسي الصالة أو جهل حترميه إن 

ح ولو أكره على قرب عهده باإلسالم ال كثريه يف األصح ويف التنحنح وحنوه للغلبة وتعذر القراءة ال اجلهر يف األص
الكالم بطلت يف األظهر ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا حيىي خذ الكتاب إن قصد معه قراءة مل تبطل وإال 

بطلت وال تبطل بالذكر والدعاء إال أن خياطب كقوله لعطاس يرمحك اهللا ولو سكت طويال بال غرض مل تبطل يف 
ذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق املرأة بضرب اليمني على األصح ويسن ملن نابه شيء كتنبيه إمامه وإ

ظهر اليسار ولو فعل يف صالته غريها إن كان من جنسها بطلت إال أن ينسى وإال فتبطل بكثريه ال قليله والكثرة 
فة املتوالية بالعرف فاخلطوتان أو الضربتان قليل والثالث كثري إن توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة ال احلركات اخلفي

كتحريك أصابعه يف سبحة أو حك يف األصح وسهو الفعل الكثري كعمده يف األصح وتبطل بقليل األكل قلت إال 
أن يكون ناسيا أو جاهال حترميه واهللا أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوهبا بطلت يف األصح ويسن للمصلي إىل 

بالته دفع املار والصحيح حترمي املرور حينئذ قلت يكره جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط ق
اإللتفات إال حلاجة ورفع بصره إىل السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بال حاجة والقيام على رجل 

والصالة حاقنا أو حاقبا أو حبضرة طعام يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن ميينه ووضع يده على خاصرته 



ة يف خفض الرأس يف ركوعه والصالة يف احلمام والطريق واملزبلة والكنيسة وعطن اإلبل واملقربة الطاهرة واملبالغ
  واهللا أعلم 

  باب سجود السهو 
سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه فاألول إن كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود 

تيب أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد األول أو قعوده وكذا لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق يف التر
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه يف األظهر سجد وقيل إن ترك عمدا فال قلت وكذا الصالة على اآلل 

لسهوه وإال حيث سنناها واهللا أعلم وال جترب سائر السنن والثاين إن مل يبطل عمده كاإللتفات واخلطوتني مل يسجد 
سجد إن مل تبطل بسهوه ككالم كثري يف األصح وتطويل الركن القصري يبطل عمده يف األصح فيسجد لسهوه 

فاإلعتدال قصري وكذا اجللوس بني السجدتني يف األصح ولو نقل ركنا قوليا كفاحتة يف ركوع أو تشهد مل تبطل 
ه الصورة من قولنا ما ال يبطل عمده ال سجود بعمده يف األصح ويسجد لسهوه يف األصح وعلى هذا تستثىن هذ

  لسهوه 

ولو نسي التشهد األول فذكره بعد انتصابه مل يعد له فإن عاد عاملا بتحرميه بطلت أو ناسيا فال ويسجد للسهو أو 
به جاهال فكذا يف األصح وللمأموم العود ملتابعة إمامه يف األصح قلت األصح وجوبه واهللا أعلم ولو تذكر قبل انتصا
عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إىل القيام أقرب ولو هنض عمدا فعاد بطلت إن كان إىل القيام أقرب ولو نسي 
قنوتا فذكره يف سجوده مل يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ولو شك يف ترك بعض سجد أو 

أم أربعا أتى بركعة وسجد واألصح أنه ارتكاب هني فال ولو سها وشك هل سجد فيسجد ولو شك أصلى ثالثا 
يسجد وإن زال شكه قبل سالمه وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا وال يسجد ملا جيب بكل حال 

إذا زال شكه مثاله شك يف الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها مل يسجد أو يف الرابعة سجد ولو شك بعد السالم 
لى املشهور وسهوه حال قدوته حيمله إمامه فلو ظن سالمه فسلم فبان خالفه سلم معه وال يف ترك فرض مل يؤثر ع

سجود ولو ذكر يف تشهده ترك ركن غري النية والتكبري قام بعد سالم إمامه إىل ركعته وال يسجد وسهوه بعد 
مه متابعته وإال فيسجد سالمه ال حيمله فلو سلم املسبوق بسالم إمامه بىن وسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد لز

على النص ولو اقتدى مسبوق مبن سها بعد اقتدائه وكذا قبله يف األصح فالصحيح أنه يسجد معه مث يف آخر صالته 
فإن مل يسجد اإلمام سجد آخر صالة نفسه على النص وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصالة واجلديد 

ات يف األصح أو سهوا وطال الفصل فات يف اجلديد وإال فال على أن حمله بني تشهده وسالمه فإن سلم عمدا ف
النص وإذا سجد صار عائدا إىل الصالة يف األصح ولو سها إمام اجلمعة وسجدوا فبان فوهتا أمتوا ظهرا وسجدوا 

  ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد يف األصح 
  باب تسن سجدات التالوة 

بع عشرة منها سجدتا احلج ال ص بل هي سجدة شكر تستحب يف غري تسن سجدات التالوة وهن يف اجلديد أر
الصالة وحترم فيها على األصح وتسن للقارىء واملستمع وتتأكد بسجود القارىء قلت وتسن للسامع واهللا أعلم 

وإن قرأ يف الصالة سجد اإلمام واملنفرد لقراءته فقط واملأموم لسجدة إمامه فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس 
طلت صالته ومن سجد خارج الصالة نوى وكرب لإلحرام رافعا يديه مث للهوى بال رفع وسجد كسجدة الصالة ب

ورفع مكربا وسلم وتكبرية اإلحرام شرط على الصحيح وكذا السالم يف األظهر وتشترط شروط الصالة ومن 
لم ويقول سجد وجهى للذي خلقه سجد فيها كرب للهوى وللرفع وال يرفع يديه قلت وال جيلس لإلستراحة واهللا أع



وصوره وشق مسعه وبصره حبوله وقوته ولو كرر آية يف جملسني سجد لكل وكذا اجمللس يف األصح وركعة كمجلس 
وركعتان كمجلسني فإن مل يسجد وطال الفصل مل يسجد وسجدة الشكر ال تدخل الصالة وتسن هلجوم نعمة أو 

  ا اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص ويظهره

للعاصي ال للمبتلي وهي كسجدة التالوة واألصح جوازمها على الراحلة للمسافر فإن سجد تالوة صاة جاز عليها 
  قطعا 

  باب صالة النفل 
صالة النفل قسمان قسم ال يسن مجاعة فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر 

ال راتب للعشاء وقيل أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل  وكذا بعدها وبعد املغرب والعشاء وقيل
العصر واجلميع سنة وإمنا اخلالف يف الراتب املؤكد وركعتان خفيفتان قبل املغرب قلت مها سنة على الصحيح ففي 

له ركعة وأكثره إحدى صحيح البخاري األمر هبما وبعد اجلمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر واهللا أعلم ومنه الوتر وأق
عشرة وقيل ثالث عشرة وملن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين يف اآلخرتني ووقته بني 
صالة العشاء وطلوع الفجر وقيل شرط اإليتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صالة الليل فإن أوتر 

يده ويندب القنوت آخر وتره يف النصف الثاين من رمضان وقال كل سنة مث هتجد مل يعده وقيل يشفعه بركعة مث يع
وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إىل آخره قلت األصح بعده ان اجلماعة تندب يف 

ان الوتر عقب التراويح مجاعة واهللا أعلم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وحتية املسجد ركعت
وحتصل بفرض أو نفل آخر ال بركعة على الصحيح قلت وكذا اجلنازة وسجدة التالوة والشكر وتتكر بتكرر 
الدخول على قرب يف األصح واهللا أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله 

وقسم يسن مجاعة كالعيد  وخيرج النوعان خبروج وقت الفرض ولو فات النفل املؤقت ندب قضاؤه يف األظهر
والكسوف واإلستسقاء وهو أفضل مما ال يسن مجاعة لكن األصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن اجلماعة تسن يف 
التراويح وال حصر للنفل املطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد يف كل ركعتني ويف كل ركعة قلت الصحيح 

نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيري النية قبلهما وإال فتبطل فلو نوى منعه يف كل ركعة واهللا أعلم وإذا 
ركعتني فقام إىل ثالثة سهوا فاألصح أنه يقعد مث يقوم للزيادة إن شاء قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل مث آخره 

يام وترك هتجد اعتاده وأن يسلم من كل ركعتني ويسن التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وختصيص ليلة اجلمعة بق
هي يف الفرائض غري اجلمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب = كتاب صالة اجلماعة = واهللا أعلم 

حبيث يظهر الشعار يف القرية فإن امتنعوا كلهم قوتلوا وال يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال يف األصح قلت 
هللا أعلم ويف املسجد لغري املرأة أفضل وما كثر مجعه أفضل إال لبدعة األصح املنصوص أهنا فرض كفاية وقيل عني وا

  إمامه 

أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبرية اإلحرام فضيلة وإمنا حتصل باإلستغال بالتحرمي عقب حترم إمامه وقيل 
ع فعل االبعاض بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع والصحيح إدراك اجلماعة ما مل يسلم وليخفف اإلمام م

واهليآت إال أن يرضى بتطويله حمصورون ويكره التطويل ليلحق آخرون ولو أحسن يف الركوع أو التشهد األخري 
بداخل مل يكره انتظاره يف األظهر إن مل يبالغ فيه ومل يفرق بني الداخلني قلت املذهب استحباب انتظاره واهللا أعلم 

وكذا مجاعة يف األصح عادهتا مع مجاعة يدركها وفرضه األوىل يف اجلديد  وال ينتظر يف غربمها ويسن للمصلي وحده



واألصح أنه ينوي بالثانية الفرض وال رخصة يف تركها وإن قلنا سنة إال بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل 
وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث 

 على نفس أو مال ومالزمة غرمي معسر أو عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع وخوف ظامل
  رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب حمتضر أو مريض بال متعهد أو يأنس به 

  فصل

تعدد الطاهر فإن  ٠٠٠ال يصح اقتداؤه مبن يعلم بطالن صالته او يعتقده كمجتهدين اختلفا يف القبلة أو إناءين 
واألصح الصحة ما مل يتعني إناء اإلمام للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غريه اقتدى به قطعا فلو اشتبه مخسة فيها جنس 

على مخسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل يف صالة ففي األصح يعيدون العشاء إال إمامها فيعيد املغرب ولو 
فاألصح الصحة يف الفصد دون املس اعتبار أبنية املقتدي والتصح قدوة اقتدى شافعي حبنفي مس فرجه أو افتصد 

مبقتد وال مبن تلزمه إعادة كمقيم تيمم وال قارىء بأمي يف اجلديد وهو من خيل حبرف أو تشديدة من الفاحتة ومنه 
ن غري معىن أرت يدغم يف غري موضعه وألثغ يبدل حرفا حبرف وتصح مبثله وتكره بالتمتام والفأفاء والالحن فإ

كأنعمت بضم أو كسر أبطل صالة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو مل ميض زمن إمكان تعلمه فإن كان يف 
الفاحتة فكأمي وإال فتصح صالته والقدوة به وال تصح قدوة رجل وال خنثى بامرأة وال خنثى وال تصح للمتوضيء 

امل بالصيب والعبد واألعمى والبصري سواء على النص باملتيمم ومباسح اخلف وللقائم بالقاعد واملضطجع وللك
واألصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر باملستحاضة غري املتحرية ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو 
خمفيا وجبت اإلعادة ال جنبا وإذا جناسة خفية قلت األصح النصوص هو قول اجلمهور أن خمفي الكفر هنا كمعلنه 

 أعلم واألمي كاملرأة يف األصح ولو اقتدى خبنثى فبان رجال مل يسقط القضاء يف األظهر والعدل أوىل من واهللا
الفاسق واألصح أن األفقه أوىل من األقرإ واألورع ويقدم األفقه واألقرأ على األسن النسيب واجلديد تقدمي األسن 

طيب الصنعة وحنوها ومستحق املنفعة مبلك وحنوه على النسب فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت و
أوىل فإن مل يكن أهال فله التقدمي ويقدم على عبده الساكن ال مكاتبه يف ملكه واألصح تقدمي املكتري على املكري 

  واملعري على املستعري والوايل يف حمل واليته أوىل من األفقه واملالك 

  فصل

  م بطلت يف اجلديد وال تضر مساواته ويندب ختلفه قليال ال يتقدم على إمامه يف املوقف فإن تقد

واإلعتبار بالعقب ويستديرون يف املسجد احلرام حول الكعبة وال يضر كوهنم أقرب إىل الكعبة يف غري جهة اإلمام يف 
 األصح وكذا لو وقفا يف الكعبة واختلف جهتامها ويقف الذكر عن ميينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره مث يتقدم

اإلمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجالن أو رجل وصب صفا خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه 
الرجال مث الصبيان مث النساء وتقف إمامتهن وسطهن ويكره وقوف املأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد سعة وإال 

مام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو فليجر شخصا بعد اإلحرام وليساعده اجملرور ويشترط علمه بانتقاالت اإل
مبلغا وإذا مجعهما مسجد صح اإلقتداء وإن بعدت املسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن ال يزيد ما بينهما 

على ثالمثائة ذراع تقريبا وقيل حتديدا فإن تالحق شخصان أو صفان اعتربت املسافة بني األخري واألول وسواء 



لوقف واملبعض وال يضر الشارع املطروق والنهر احملوج إىل سباحة على الصحيح فإن كانا يف الفضاء اململوك وا
بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء املأموم ميينا أو مشاال وجب اتصال صف من أحد 

يح صحة القدوة بشرط أن البناءين باآلخر وال تضر فرجه التسع واقفا يف األصح وإن كان خلف بناء اإلمام فالصح
ال يكون بني الصفني أكثر من ثالثة أذرع والطريق الثاين ال يشترط إال القرب كالفضاء إن مل يكن حائل أو حال 

باب نافذ فإن حال ما مينع املرور ال الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقني قلت الطريق الثاين أصح واهللا 
اء آخر صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبني اإلمام ولو وقف يف علو وإمامه أعلم وإذا صح اقتداؤه يف بن

يف أسفل أو عكسه شرط حماذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف يف موات وإمامه يف مسجد فإن مل حيل شيء 
اب فالشرط التقارب معتربا من آخر املسجد وقيل من آخر صف وإن حال جدار أو باب مغلق منع وكذا الب

املردود والشباك يف األصح قلت يكره ارتفاع املأموم على إمامه وعكسه إال حلاجة فيستحب وال يقوم حىت يفرغ 
  املؤذن من اإلقامة وال يبتدىء نفال بعد شروعه فيها فإن كان فيها أئمة إن مل خيش فوت اجلماعة واهللا أعلم 

  فصل

و اجلماعة واجلمعة كغريها على الصحيح فلو ترك هذه النية شرط القدوة أن ينوي املأموم مع التكبري اإلقتداء أ
وتابع يف األفعال بطلت صالته على الصحيح وال جيب تعيني اإلمام فإن عينه وأخطأ بطلت صالته وال يشترط لإلمام 

ظهر نية اإلمامة وتستحب فلو أخطأ يف تعيني تابعه مل يضر وتصح قدوة املؤدي بالقاضي واملفترض باملتنفل ويف ال
بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح واملغرب وهو كاملسبوق وال تضر متابعة اإلمام يف القنوت واجللوس اآلخر 
يف املغرب وله فراقه إذا اشتغل هبما وجيوز الصبح خلف الظهر يف األظهر فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم وإن 

أعلم وإن أمكنه القنوت يف الثانية قنت وإال تركه وله فراقه ليقنت شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل واهللا 
  فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة مل يصح على الصحيح 

  فصل

جتب متابعة اإلمام يف أفعال الصالة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه مل يضر إال 
بركن بأن فرغ اإلمام منه وهو فيما قبله مل تبطل يف األصح أو بركنني بأن فرغ منهما وهو  تكبرية إحرام وإن ختلف

فيما قبلهما فإن مل يكن عذر بطلت وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إمتام املأموم الفاحتة فقيل يتبعه وتسقط 
دة وهي الطويلة فإن سبق بأكثر فقيل البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما مل يسبق بأكثر من ثالثة أركان مقصو

يفارقه واألصح يتبعه فيما هو فيه مث يتدارك بعد سالم اإلمام ولو مل يتم الفاحتة لشغله بدعاء اإلفتتاح فمعذور هذا 
كله يف املوافق فأما مسبوق ركع اإلمام يف فاحتته فاألصح أنه إن مل يشتغل باإلفتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو 

للركعة وإال لزمه قراءة بقدره وال يشتغل املسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاحتة إال أن يعلم إدراكها ولو علم مدرك 
املأموم يف ركوعه أنه ترك الفاحتة أو شك مل يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سالم اإلمام فلو علم أو شك وقد ركع 

ويتدارك بعد سالم اإلمام ولو سبق إمامه بالتحرم مل تنعقد اإلمام ومل يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل يركع 
أو بالفاحتة أو التشهد مل يضره وجيزئه وقيل جيب إعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنني بطلت وإال 

  فال وقيل تبطل بركن 



  فصل

 جيوز إال بعذر يرخص يف ترك خرج اإلمام من صالته انقطعت القدوة فإن مل خيرج وقطعها املأموم جاز ويف قول ال
اجلماعة ومن العذر تطويل اإلمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا مث نوى القدوة يف خالل صالته 
جاز يف األظهر وإن كان يف ركعة أخرى مث يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ واإلمام أوال فهو كمسبوق أو هو 

ليسلم معه وما أدركه املسبوق فأول صالته فيعيد يف الباقي القنوت ولو أدرك ركعة  فإن شاء فارقه وإن شاء انتظر
من املغرب تشهد يف ثانيته وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع اإلمام عن أقل 

مث للركوع فإن نوامها الركوع واهللا أعلم ولو شك يف إدراك حد اإلجزاء مل حتسب ركعته يف األظهر ويكرب لإلحرام 
بتكبرية مل تنعقد وقيل تنعقد وقيل تنعقد نفال وإن مل ينو هبا شيئا مل تنعقد على الصحيح ولو أدركه يف اعتداله فما 
بعده انتقل معه مكربا واألصح انه يوافقه يف التشهد والتسبيحات وأن من أدركه يف سجدة مل يكرب لإلنتقال إليها 

  سبوق مكربا إن كان موضع جلوسه وإال فال يف األصح وإذا سلم اإلمام قام امل
  باب صالة املسافر 

إمنا تقصر رباعية مؤداة يف السفر الطويل املباح ال فائتة احلضر ولو قضى فائتة السفر فاألظهر قصره يف السفر دون 
 األصح قلت األصح احلضر ومن سافر من بلدة فأول سفره جماوزه سورها فإن كان وراءه عمارة اشترط جماوزهتا يف

  ال يشترط واهللا أعلم فإن مل يكن سور فأوله جماوزة العمران 

إىل اخلراب والبساتني والقرية كبلدة وأول سفر ساكن اخليام جماوزة احللة وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط 
يوما دخوله وخروجه على جماوزته ابتداء ولو نوى إقامة أربعة أيام مبوضع انقطع سفره بوصوله وال حيسب منها 

الصحيح لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر مثاينة عشر يوما وقيل أربعة ويف قول 
  أبدا وقيل اخلالف يف خائف القتال ال التاجر وحنوه ولو علم بقاءها مدة طويلة فال قصر على املذهب 

  فصل

ة قلت وهي مرحلتان بسري األثقال والبحر كالرب فلو قطع األميال فيه يف طويل السفر مثانية وأربعون ميالها مشي
ساعة قصر واهللا أعلم ويشترط قصد موضع معني أوال فال قصر للهائم وإن طال تردده وال طالب غرمي وآبق يرجع 

ر مىت وجده وال يعلم موضعه ولو كان ملقصده طريقان طويل وقصري فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قص
وإال فال يف األظهر ولو اتبع العبد أو الزوجة أو اجلندي مالك أمره يف السفر وال يعرف مقصده فال قصر فلو نووا 

مسافة القصر قصر اجلندي دوهنما ومن قصد سفرا طويال فسار مث نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفر جديد وال 
معصية فال ترخص يف األصح ولو أنشأه عاصيا مث يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ مباحا مث جعله 

تاب فمشا السفر من حني التوبة ولو اقتدى مبتم حلظة لزمه اإلمتام ولو رعف اإلمام املسافر واستخلف متما أمت 
املقتدون وكذا الوعاد اإلمام واقتدى به ولو لزم اإلمتام مقتديا ففسدت صالته أو صالة إمامه أو بان أمامه حمدثا أمت 

لو اقتدى مبن ظنه مسافرا فبان مقيما أو مبن جهل سفره أمت ولو علمه مسافرا وشك يف نيته قصر ولو شك فيها و
فقال إن قصر قصرت وإال أمتمت قصر يف األصح ويشترط للقصر نيته يف اإلحرام والتحرز عن منافيها دواما ولو 

أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أمت ولو أحرم قاصرا مث تردد يف أنه يقصر أو يتم أو يف أنه نوى القصر 
قام القاصر لثالثة عمدا بال موجب لإلمتام بطلت صالته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد أن يتم عاد مث 



هنض متما ويشترط كونه مسافرا يف مجع صالته فلو نوى اإلقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أمت وأقصر أفضل 
  من اإلمتام على املشهور إذا بلغ ثالث مراحل والصوم أفضل من الفطر إن مل يتضرر به 

  فصل

جيوز اجلمع بني الظهر والعصر تقدميا وتأخريا واملغرب والعشاء كذلك يف السفر الطويل وكذا القصري يف قول فإن 
اءة الوىل فلو صالمها فبان فسادها كان سائرا وقت األوىل فتأخريها أفضل وإال فعكسه وشروط التقدمي ثالثة البد

فسدت الثانية ونية اجلمع وحملها أول األوىل وجتوز يف أثنائها يف األظهر واملواالة بأن ال يطول بينهما فصل فإن طال 
ولو بعذر وجب تأخري الثانية إىل وقتها وال يضر فصل يسري ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم اجلمع على الصحيح 

ب خفيف ولو مع مث علم ترك ركن من األوىل بطلتا ويعيدمها جامعا أو من الثانية فإن مل يطل وال يضر ختلل طل
تدارك وإال فباطلة وال مجع ولو جهل أعادمها لوقتيهما وإذا أخر األوىل مل جيب الترتيب واملواالة ونية اجلمع على 

  الصحيح 

ع تقدميا فصار بني الصالتني مقيما بطل اجلمع ويف وجيب كون التأخري بنية اجلمع وإال فيعصى وتكون قضاء ولو مج
الثانية وبعدها ال يبطل يف األصح أو تأخريا فأقام بعد فراغها مل يؤثر وقبله جيعل األوىل قضاء وجيوز اجلمع باملطر 
ران تقدميا واجلديد منعه تأخريا وشرط التقدمي وجوده أوهلا واألصح اشتراطه عند سالم األوىل والثلج والربد كمط

  ذابا واألظهر ختصيص الرخصة باملصلي مجاعة مبسجد بعيد يتأذى باملطر يف طريقه 
  باب صالة اجلمعة 

مما تتعني على كل مكلف حر ذكر مقيم بالمرض وحنوه وال مجعة على معذورة مبرخص يف ترك اجلماعة واملكاتب 
من اجلامع إال املريض وحنوه  وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت طهره صحت مجعته وله أن ينصرف

فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إال أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ اهلرم والزمن إن وجدا مركبا ومل يشق 
الركوب واألعمى جيد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم مجع تصح به اجلمعة أو بلغهم صوت عال يف هدو من طرف 

فال وحيرم على من لزمه السفر بعد الزوال إال أن متكنه اجلمعة يف طريقه أو يتضرر يليهم لبلد اجلمعة لزمتهم وإال 
بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده يف اجلديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز قلت األصح إن الطاعة 

خفي عذرهم ويندب ملن كاملباح واهللا أعلم ومن ال مجعة عليهم تسن اجلماعة يف ظهرهم يف األصح وخيفوهنا إن 
أمكن زوال عذره تأخري ظهره إىل اليأس من اجلمعة ولغريه كاملرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط غريها 

شروط أحدها وقت الظهر فال تقضي مجعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء ويف 
الثاين أن تقام يف خطة أبنية أوطان اجملمعني ولوالزم أهل اخليام  قول استئنافا واملسبوق كغريه وقيل بتمامها مجعة

الصحراء أبدا فال مجعة يف األظهر الثالث أن ال يسبقها وال يقارهنا مجعة يف بلدهتا إال إذا كربت وعسر اجتماعهم يف 
نت قرى فاتصلت مكان وقيل ال تستثىن هذه الصورة وقيل إن حال هنر عظيم بني شقيها كانا كبلدين وقيل إن كا

تعددت اجلمعة بعددها فلو سبقت مجعة فالصحيحة السابقة ويف قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة 
واملعترب سبق التحرمي وقيل التحلل وقيل بأول اخلطبة فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت اجلمعة وإن سبقت إحدامها 

مجعة الرابع اجلماعة وشرطها كغريها وأن تقام بأربعني مكلفا حرا ومل تتعني أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا ويف قول 
ذكرا مستوطنا ال يظعن شتاء وال صيفا إال حلاجة والصحيح انعقادها بأربعني وأن اإلمام ال يشترط كونه فوق 



عادوا  أربعني ولو انفض األربعون أو بعضهم يف اخلطبة مل حيسب املفعول يف غيبتهم وجيوز البناء على ما مضى إن
قبل طول الفصل وكذا بناء الصالة على اخلطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب اإلستئناف يف األظهر 

  وإن انفضوا يف الصالة بطلت ويف قول ال إن بقي اثنان وتصح خلف العبد والصيب واملسافر 

عتهم يف األظهر إن مت العدد بغريه وإال فال ومن يف األظهر إذا أمت العدد بغريه ولو بان اإلمام جنبا أو حمدثا صحت مج
حلق اإلمام احملدث راكعا مل حتسب ركعة على الصحيح اخلامس خطبتان قبل الصالة وأركاهنما مخسة محد اهللا تعاىل 

والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولفظهما متعني والوصية بالتقوى وال يتعني لفظها على الصحيح 
ثة أركان يف اخلطبتني والرابع قراءة آية يف إحدامها وقيل يف األوىل وقيل فيهما وقيل ال جتب واخلامس ما وهذه الثال

يقع عليه اسم دعاء للمؤمنني يف الثاينة وقيل ال جيب ويشترط كوهنا عربية مرتبة األركان الثالثة األوىل وبعد الزوال 
ني كاملني واجلديد أنه ال حيرم عليهم الكالم ويسن النصات قلت والقيام فيها إن قدر واجللوس بينهما وامساع أربع

األصح أن ترتيب األركان ليس بشرط واهللا أعلم واألظهر اشتراط املواالة وطهارة احلدث واخلبث والستر وتسن 
ن على منرب أو مرتفع ويسلم على من عند املنرب وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم وجيلس مث يؤذن وأن تكو

بليغة مفهومة قصرية وال يلتفت ميينا ومشاال يف شيء منها ويعتمد على سيف وعصا وحنوه ويكون جلوسه بينهما حنو 
سورة اإلخالص وإذا فرغ شرع املؤذن يف اإلقامة وبادر اإلمام ليبلغ احملراب مع فراغه ويقرأ يف االوىل اجلمعة ويف 

  الثانية املنافقني جهرا 

  فصل

ا وقيل لكل أحد ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل فإن عجز تيمم يف األصح ومن يسن الغسل حلاضره
املسنون غسل العيد والكسوف واالستسقاء ولغاسل امليت واجملنون واملغمى عليه إذا أفاقا والكافر إذا أسلم 

جحه ألكثرون وأغسال احلج وآكدها غسل غاسل امليت مث اجلمعة وعكسه القدمي قلت القدمي هنا اظهر ور
وأحاديث صحيحة كثرية وليس للجديد حديث صحيح واهللا أعلم ويسن التبكري إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل يف 

طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر وال يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر والريح قلت وأن يقرأ 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيرم على ذي اجلمعة التشاغل  الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصالة على رسول

  بالبيع وغريه بعد الشروع يف األذان بني يدي اخلطيب فإن باع صح ويكره قبل األذان بعد الزوال واهللا أعلم 

  فصل

ا من أدرك ركوع الثانية أدرك اجلمعة فيصلي بعد سالم اإلمام ركعة وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سالمه ظهر
أربعا واألصح أنه ينوي يف اقتدائه اجلمعة وإذا خرج اإلمام من اجلمعة أو غريها حبدث أو غريه جاز اإلستخالف يف 
األظهر وال يستخلف للجمعة إال مقتديا به قبل حدثه وال يشترط كونه حضر اخلطبة وال الركعة األوىل يف األصح 

هلم دونه يف األصح ويراعى املسبوق نظم املستخلف فإذا صلى  فيهما مث إن كان أدرك األوىل متت مجعتهم وإال فتتم
ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا وال يلزمهم استئناف نية القدوة يف األصح ومن زوحم عن السجود 

  فأمكنه على إنسان فعل وإال فالصحيح أنه ينتظر وال يؤمىء به مث إن متكن قبل ركوع إمامه سجد فإن رفع 



مام قائم قرأ أو راكع فاألصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع ومل يسلم وافقه فيما هو واإل
فيه مث صلى ركعة بعده وإن كان سلم فاتت اجلمعة وإن مل ميكنه السجود حىت ركع اإلمام ففي قول يراعي نظم 

قة من ركوع األوىل وسجود الثانية نفسه واألظهر أنه يرفع معه وحيسب ركوعه األول يف األصح فركعته ملف
وتدرك هبا اجلمعة يف األصح فلو سجد على ترتيب نفسه عاملا بأن واجبه املتابعة بطلت صالته وإن نسي أو جهل مل 
حيسب سجوده األول فإذا سجد ثانيا حسب واألصح إدراك اجلمعة هبذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سالم 

  سيا حىت ركع اإلمام للثانية ركع معه على املذهب اإلمام ولو ختلف بالسجود نا
  باب صالة اخلوف 

هي أنواع األول يكون العدو يف القبلة فريتب اإلمام القوم صفني ويصلي هبم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه 
وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس وحلقوه وسجد معه يف الثانية من حرس أوال وحرس اآلخرون فإذا جلس 

ن حرس وتشهد بالصفني وسلم وهذه صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا سجد م
صف جاز وكذا فرقة يف األصح الثاين يكون يف غريها فيصلي مرتني كل مرة بفرقة وهذه صالة رسول اهللا صلى اهللا 

للثانية فارقته وأمتت وذهبت إىل وجهه  عليه وسلم ببطن خنل أو تقف فرقة يف وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام
وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى هبم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأمتوا ثانيتهم وحلقوه وسلم هبم وهذه صالة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذات الرقاع واألصح أهنا أفضل من بطن خنل ويقرأ اإلمام يف انتظاره الثانية 
ل يؤخر لتلحقه فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتني وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه يف األظهر ويتشهد ويف قو

وينتظر يف تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل يف األصح أو رباعية فبكل ركعتني فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت 
ألصح ال ثانية األوىل وسهوه يف صالة اجلميع يف األضهر وسهو كل فرقة حممول يف أوالهم وكذا ثانية الثانية يف ا

األوىل يلحق اجلميع ويف الثانية ال يلحق األولني ويسن محل السالح يف هذه األنواع ويف قول جيب الرابع أن يلتحم 
القتال أو يشتد اخلوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر يف ترك القبلة وكذا األعمال الكثرية حلاجة يف 

لسالح إذا دمى فإن عجز أمسكه وال قضاء يف األظهر وإن عجز عن ركوع وسجود أومأ األصح ال صياح ويلقى ا
والسجود أخفض وله ذا النوع يف كل قتال وهزمية مباحني وهرب من حريق وسيل وسبع وغرمي عند اإلعسار 
   وخوف حبسه واألصح منعه حملرم خاف فوت احلج ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غريه قضوا يف األظهر

  فصل

حيرم على الرجل استعمال احلرير بفرش وغريه وحيل للمرأة لبسه واألصح حترمي افتراشها وأن للويل إلباسه الصيب 
قلت األصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغريهم واهللا أعلم وجيوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكني 

  أو فجأة حرب ومل جيد غريه للحاجة كجرب وحكة 

قمل وللقتال كديباج ال يقوم غريه مقامه وحيرم املركب من ابر يسم وغريه إن زاد وزن اإلبر يسم وحيل ودفع 
عكسه وكذا إن استويا يف األصح وحيل ما طرز أو طرف حبرير قدر العادة ولبس الثوب النجس يف غري الصالة 

األصح وحيل اإلستصباح بالدهن النجس وحنوها ال جلد كلب وخنزير إال لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد امليتة يف 
  على املشهور 

  باب صالة العيدين 



هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع مجاعة للمنفرد والعبد واملرأة واملسافر ووقتها بني طلوع الشمس وزواهلا ويسن 
ثنتني كآية تأخريها لترتفع كرمح وهي ركعتان حيرم هبما مث يأيت بدعاء اإلفتتاح مث سبع تكبريات يقف بني كل 

معتدلة يهلل ويكرب وميجد وحيسن سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مث يتعوذ ويقرأ ويكرب يف الثانية 
مخسا قبل القراءة ويرفع يديه يف اجلميع ولسن فرضا وال بعضا ولو نسيها وشرع يف القراءة فاتت ويف القدمي يكرب 

يف األوىل ق ويف الثانية اقتربت بكماهلا جهرا ويسن بعدها خطبتان أركاهنما كهى يف ما مل يرفع ويقرأ بعد الفاحتة 
اجلمعة ويعلمهم يف الفطر الفطرة ويف األضحى األضحية يفتتح األوىل بتسع تكبريات والثانية بسبع والء ويندب 

سجد أفضل وقيل الغسل ويدخل وقته بنصف الليل ويف قول بالفجر والتطيب والتزين كاجلمعة وفعلهم بامل
بالصحراء إال لعذر ويستخلف من يصلي بالضعفة ويذهب يف طريق ويرجع يف أخرى ويبكر الناس وحيضر اإلمام 
وقت صالته ويعجل يف األضحى قلت ويأكل يف عيد الفطر قبل الصالة وميسك األضحى ويذهب ماشيا بسكينة 

  وال يكره النفل قبلها لغري اإلمام واهللا أعلم 

  فصل

التكبري بغروب الشمس ليليت العيد يف املنازل والطرق واملساجد واألسواق برفع الصوت واألظهر إدامته يندب 
حىت حيرم اإلمام بصالة العيد وال يكرب احلاج ليلة األضحى بل يليب وال يسن ليلة الفطر عقب الصلوات يف األصح 

 األظهر ويف قول من مغرب ليلة النحر ويف ويكرب احلاج من ظهر النحر وخيتم بصبح آخر التشريق وغريه كهو يف
قول من صبح عرفة وخيتم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا واألظهر أنه يكرب يف هذه األيام للفائتة والراتبة 
زيد والنافلة وصيغته احملبوبة اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد ويستحب أن ي

كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال ولو شهدوا يوم الثالثني قبل الزوال برؤية اهلالل الليلة املاضية 
أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب مل تقبل الشهادة أو بني الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصالة 

  صلي من الغد أداء ويشرع قضاؤها مىت شاء يف األظهر وقيل يف قول ت

  
  باب صالة الكسوفني  

هي سنة فيحرم بنية صالة الكسوف ويقرأ الفاحتة ويركع مث يرفع مث يقرأ الفاحتة مث يركع مث يرفع مث يعتدل مث يسجد 
فهذه ركعة مث يصلي ثانية كذلك وال جيوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف والنقصه لإلجنالء يف األصح 

يف القيام األول بعد الفاحتة البقرة ويف الثاين كمائيت آية منها ويف الثالث مائة ومخسني والرابع مائة واألكمل أن يقرأ 
تقريبا ويسبح يف الركوع األول قدر مائة من البقرة ويف الثاين مثانني والثالث سبعني والرابع مخسني تقريبا وال يطول 

حني ونص يف البويطي أنه يطوهلا حنو الركوع الذي السجدات يف األصح قلت الصحيح تطويلها ثبت يف الصحي
قبلها واهللا أعلم وتسن مجاعة وجيهر بقراءة كسوف القمر ال الشمس مث خيطب اإلمام خطبتني بأركاهنما يف اجلمعة 

وحيث على التوبة واخلري ومن أدرك اإلمام يف ركوع أول أدرك الركعة أو يف ثان او قيام ثان فال يف األظهر وتفوت 
ة الشمس باإلجنالء وبغروهبا كاسفة والقمر باإلجنالء وطلوع الشمس ال الفجر يف اجلديد وال بغروبه خاسفا صال

ولو اجتمع كسوف ومجعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته وإال فاألظهر تقدمي الكسوف مث خيطب للجمعة 
  اجلنازة  متعرضا للكسوف مث يصلي اجلمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت



  باب صالة اإلستسقاء 
هي سنة عند احلاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن مل يسقوا فإن تأهبوا للصالة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون 

على الصحيح ويأمرهم اإلمام بصيام ثالثة أيام أوال والتوبة والتقرب إىل اهللا تعاىل بوجوه الرب واخلروج من املظامل 
ىل الصحراء يف الرابع صياما يف ثياب بذلة وختشع وخيرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم يف األصح وخيرجون إ

وال مينع أهل الذمة احلضور وال خيتلطون بنا وهي ركتان كالعيد لكن قيل يقرأ يف الثانية إنا أرسلنا نوحا وال ختتص 
دل التكبري ويدعو يف اخلطبة األوىل اللهم اسقنا غيثا بوقت العيد يف األصح وخيطب كالعيد لكن يستغفر اهللا تعاىل ب

مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا جملال سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني اللهم إنا نستغفرك إنك 
را وجهرا وحيول كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر اخلطبة الثانية ويبالغ يف الدعاء س

رداءه عند استقباله فيجعل ميينه يساره وعكسه وينكسه على اجلديد فيجعل أعاله أسفله وعكسه وحيول الناس مثله 
قلت ويترك حموال حىت ينزع الثياب ولو ترك اإلمام اإلستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصالة جاز ويسن أن 

به وأن يغتسل أو يتوضأ يف السيل ويسبح عند الرعد والربق وال يربز ألول مطر السنة ويكشف غري عورته ليصي
يتبع بصره الربق ويقول عند املطر اللهم صيبا نافعا ويدعو مبا شاء وبعده مطرنا بفضل اهللا ورمحته ويكره مطرنا بنوء 

لينا وال يصلى لذلك كذا وسب الريح ولو تضرروا بكثرة املطر فالسنة أن يسألوا اهللا تعاىل رفعه اللهم حوالينا وال ع
  واهللا أعلم 

  
  باب  

إن ترك الصالة جاحدا وجوهبا كفر أو كسال قتل حدا والصحيح قتله بصالة فقط بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة ويستتاب مث يضرب عنقه وقيل ينخس حبديدة حىت يصلي أو ميوت ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع 

ليكثر ذكر املوت ويستعد بالتوبة ورد املظامل واملريض آكد ويضجع  =كتاب اجلنائز = املسلمني وال يطمس قربه 
احملتضر جلنبه األمين إىل القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان وحنوه ألقي على قفاه ووجه وأمخصاه للقبلة 

عصابة ويلقن الشهادة بال احلاح ويقرأ عنده يس وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعاىل فإذا مات غمض وشد حلياه ب
ولينت مفاصله وستر مجيع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل ووضع على سرير وحنوه ونزعت ثيابه 
ووجه للقبلة كمحتضر ويتوىل ذلك أرفق حمارمه ويبادر بغسله إذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه 

ب نية الغاسل يف األصح فيكفي غرقه أو غسل كافر فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس وال جت
قلت الصحيح املنصوص وجوب غسل الغريق واهللا أعلم واالكمل وضعه مبوضع خال مستور على وحل ويغسل يف 
قميس مباء بارد وجيلسه الغاسل على املغتسل مائال إىل ورائه ميينه على كتفه وإهبامه يف نقرة قفاه ويسند ظهره إىل 

 ومير يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه مث يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية ركبته اليمىن
مث يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه وميرها على أسنانه ويزيل ما يف منخريه من أذى ويوضئه كاحلي مث يغسل رأسه مث 

إليه ويغسل شقه األمين مث األيسر مث حيرفه إىل حليته بسدر وحنوه وسرحهما مبشط واسع األسنان برفق ويرد املنتف 
شقه األيسر فيغسل شقه األمين مما يلي القفا والظهر إىل القدم مث حيرفه إىل شقه األمين فيغسل األيسر كذلك فهذه 

غسلة ويستحب ثانية وثالثة وأن يستعان يف األوىل بسدر أو خطمى مث يصب ماء قراح من فرفه إىل قدمه بعد زوال 
ر وأن جيعل يف كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده جنس وجب إزالته فقط وقيل مع الغسل إن خرج من السد

الفرج وقيل الوضوء ويغسل الرجل الرجل واملرأة املرأة ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ويلفان خرقة وال مس 



بالصالة وهبا قراباهتا ويقدمن على زوج يف  فإن مل حيضر إال أجنيب أو أجنبية ميم يف األصح وأوىل الرجال به أوال هلم
األصح وأوالهن ذات حمرمية مث األجنبية مث رجال القرابة كترتيب صالهتم قلت إال ابن العم وحنوه فكاألجنيب واهللا 

أعلم ويقدم عليهم الزوج يف األصح وال يقرب احملرم طيبا ال ويؤخذ شعره وظفره وتطيب احملدة يف األصح واجلديد 
  يكره يف غري احملرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت األظهر كراهته واهللا أعلم  أنه ال

  فصل

يكفن مبا له لبسه حيا وأقله ثوب وال تنفذ وصيته بإسقاطه واألفضل للرجل ثالثة وجيوز رابع وخامس وهلا مخسة 
وإن كفنت يف مخسة فإزار ومخار  ومن كفن منهما بثالثة فهي لفائف وإن كفن يف مخسة زيد قميص وعمامة حتتهن

وقميص ولفافتان ويف قول ثالث لفائف وإزار ومخار ويسن األبيض وحمله أصل التركة فإن مل يكن فعلى من عليه 
نفقته من قريب وسيد وكذا لزوج يف األصح ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذر 

فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد ألياه وجيعل على منافذ بدنه قطن  على كل واحدة حنوط ويوضع امليت
ويلف عليه اللفائف وتشد فإذا وضع يف قربه نزع الشداد وال يلبس احملرم الذكر حميطا وال يستر رأسه وال وجه 

ني على عاتقيه ورأسه احملرمة ومحل اجلنازة بني العمودين أفضل من التربيع يف األصح وهو أن يضع اخلشبتني املقدمت
بينهما وحيمل املؤخرتني رجالن والتربيع أن يتقدم رجالن ويتأخر آخران واملشي أمامها بقرهبا أفضل ويسرع هبا إن 

  مل خيف تغريه 

  فصل

لصالته أركان أحدها النية ووقتها كغريها وتكفي نية الفرض وقيل تشترط نية فرض الكفاية وال جيب تعيني امليت 
طأ بطلت وإن حضر موتى نواهم الثاين أربع تكبريات فإن مخس مل تبطل يف األصح ولو مخس إمامه مل فإن عني وأخ

يتابعه يف األصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه الثالث السالم كغريها الرابع قراءة الفاحتة بعد األوىل قلت جتزىء 
 صلى اهللا عليه وسلم بعد الثانية والصحيح أن الفاحتة بعد غري األوىل واهللا أعلم اخلامس الصالة على رسول اهللا

الصالة على اآلل ال جتب السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع القيام على املذهب إن قدر ويسن رفع يديه يف 
التكبريات وإسرار القراءة وقيل جيهر ليال واألصح ندب التعوذ دون اإلفتتاح ويقول يف الثالثة اللهم هذا عبدك 

عبديك إىل آخره ويقدم عليه اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا اللهم وابن 
من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان ويقول يف الطفل مع هذا الثاين اللهم اجعله 

ل به موازينهما وأفرغ الصرب على قلوهبما ويف الرابعة اللهم ال فرطا ألبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثق
حترمنا أجره وال تفتنا بعده ولو ختلف املقتدي بال عذر فلم يكرب حىت كرب إمامه أخرى بطلت صالته ويكرب املسبوق 

ت القراءة وإن ويقرأ الفاحتة وإن كان اإلمام يف غريها فلو كرب اإلمام أخرى قبل شروعه يف الفاحتة كرب معه وسقط
كربها وهو يف الفاحتة تركها وتابعه يف األصح وإذا سلم اإلمام تدارك املسبوق باقي التكبريات بأذكارها ويف قول ال 

يشترط األذكار ويشترط شروط الصالة الاجلماعة ويسقط فرضها بواحد وقيل جيب اثنان وقيل ثالثة وقيل أربعة 
ويصلى على الغائب عن البلد وجيب تقدميها على الدفن وتصح بعده  وال يسقط بالنساء وهناك رجال يف األصح

واألصح ختصيص الصحة مبن كان من أهل فرضها وقت املوت وال يصلي على قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  حبال فرع اجلديد أن الوايل أوىل بإمامتها من الوايل 



خ واألظهر تقدمي األخ ألبوين على األخ ألب مث ابن األخ ألبوين فيقدم األب مث اجلد وإن عال مث اإلبن مث ابنه مث األ
مث ألب مث العصبة على ترتيب اإلرث مث ذووا األرحام ولو اجتمعا يف درجة فاألسن العدل أوىل على النص ويقدم 

وال  احلر البعيد على العبد القريب ويقف عند رأس الرجل وعجزها وجتوز على اجلنائز صالة وحترم على الكافر
جيب غسله واألصح وجوب تكفني الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم علم مبوته صلى اهللا والسقط إن استهل أو 
بكى ككبري وإال فإن ظهرت أمارة احلياة كاختالج صلى عليه يف األظهر وإن مل تظهر ومل يبلغ أربعة أشهر مل يصل 

عليه وهو من مات يف قتال الكفار بسببه فإن مات بعد عليه وكذا إن بلغها يف األظهر وال يغسل الشهيد وال يصلى 
انقضائه أو يف قتال البغاة فغري شهيد يف األظهر وكذا يف القتال ال بسببه على املذهب ولو استشهد جنب فاألصح 

  أنه ال يغسل وأنه تزال جناسته غري الدم ويكفن يف ثيابه امللطخة بالدم فإن مل يكن ثوبه سابغا متم 

  فصل

قرب حفرة متنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة واللحد أفضل من الشق إن صلبت أقل ال
األرض ويوضع رأسه عند رجل القرب ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله القرب الرجال وأوالهم األحق بالصالة قلت 

 اللحد على ميينه للقبلة ويسند وجهه إال أن تكون امرأة مزوجة فأوالهم الزوج واهللا أعلم ويكونون وترا ويوضع يف
إىل جداره وظهره بلبنة وحنوها ويسد فتح اللحد بلنب وحيثو من دنا ثالث حثيات تراب مث يهال باملساحي ويرفع 

القرب شربا فقط والصحيح أن تسطيحه أوىل من تسنيمه وال يدفن اثنان يف قرب إال لضرورة فيقدم أفضلهما وال 
وطأ ويقرب زائره كقربه منه حيا والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثالثة أيام ويعزى املسلم جيلس على القرب وال ي

باملسلم أعظم اهللا أجرك وأحسن عزاءك وغفر مليتك وبالكافر أعظم اهللا أجرك وصربك والكافر باملسلم غفر اهللا 
ائله والنوح واجلزع بضرب مليتك وأحسن عزاءك وجيوز البكاء عليه قبل املوت وبعده وحيرم الندب بتعديد مش

صدره وحنوه قلت هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء دين امليت ووصيته ويكره متين املوت لضر نزل به إال لفتنة دين 
ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه وجيوز ألهل امليت وحنوهم تقبيل وجهه وال بأس باإلعالم مبوته للصالة وغريها 

ر الغاسل من بدنه إال قدر احلاجة من غري العورة ومن تعذر غسله ميم ويغسل اجلنب خبالف نعي اجلاهلية وال ينظ
واحلائض امليت بال كراهة وإذا ما غسال غسال واحد فقط وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خريا ذكره أو غريه حرم 

فن املعصفر واملغاة فيه ذكره ال ملصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع الكافر أحق بقريبه الكافر ويكره الك
واملغسول أوىل من اجلديد والصيب كبالغ يف تكفينه بأثواب واحلنوط مستحب وقيل واجب وال حيمل اجلنازة إال 

  الرجال وإن كانت 

أنثى وحيرم محلها على هيئة مزرية وهيئة خياف منها سقوطها ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت وال يكره الركوب 
ال بأس باتباع املسلم جنازة قريبه الكافر ويكره اللغط يف اجلنازة وإتباعها بنار ولو اختلط يف اجلروع منها و

مسلمون بكفار وجب غسل اجلميع والصالة فإن شاء صلى على اجلميع بقصد املسلمني وهو األفضل واملنصوص 
مسلما ويشترط لصحة أو على واحد فواحد ناويا الصالة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان 

الصالة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات هبدم وحنوه وتعذر إخراجه وغسله مل يصل عليه ويشترط أن ال 
يتقدم على اجلنازة احلاضرة وال القرب على املذهب فيهما وجتوز الصالة عليه يف املسجد ويسن جعل صفوفهم ثالثة 

ومن صلى ال يعيد على الصحيح وال تؤخر لزيادة مصلني وقاتل  فأكثر وإذا صلى عليه فحضر من مل يصل صلى



نفسه كغريه يف الغسل والصالة ولو نوى اإلمام صالة غائب واملأموم صالة حاضر أو عكس جاز والدفن باملقربة 
 أفضل ويكره املبيت هبا ويندب ستر القرب بثوب وإن كان رجال وأن يقول بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا

عليه وسلم وال يفرش حتته شيء وال خمدة ويكره دفنه يف تابوت إال يف أرض ندية أو رخوة وجيوز الدفن ليال ووقت 
كراهة الصالة إذا مل يتحره وغريمها أفضل ويكره جتصيص القرب والبناء والكتابة عليه ولو بىن يف مقربة مسبلة هدم 

سه حجر أو خشبة ومجع األقارب يف موضع وزيادة القبور ويندب أن يرش القرب مباء ويوضع عليه حصى وعند رأ
للرجال وتكره للنساء وقيل حترم وقيل تباح ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو وحيرم نقل امليت إىل بلد آخر وقيل يكره 
إال ان يكون بقرب مكة أو املدينة أو بيت املقدس نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغريه حرام إال لضرورة بأن 

ن بال غسل أو يف أرض أو ثوب مغصوبني أو وقع فيه مال أو دفن لغري القبلة ال للتكفني يف األصح ويسن أن دف
يقف مجاعة بعد دفنه عند قربه ساعة يسئلون له التثبت وجلريان أهله هتيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم 

  = اة كتاب الزك= يف األكل وحيرم هتيئته للنائحات واهللا أعلم 
  باب زكاة احليوان 

إمنا جتب منه يف النعم وهي اإلبل والبقر والغنم ال اخليل والرقيق واملتولد من غنم وظباء وال شيء يف اإلبل حىت تبلغ 
مخسا ففيها شاة ويف عشر شاتان ومخس عشرة ثالث وعشرين أربع ومخس وعشرين بنت خماض وست وثالثني بنت 

ستني جذعة وست سبعني بنتا لبون وإحدى وتسعني حقتان ومائة وإحدى لبون وست وأربعني حقة وإحدى و
وعشرين ثالث بنات لبون مث يف كل أربعني بنت لبون وكل مخسني حقة وبنت املخاض هلا سنة واللبون سنتان 

أنه واحلقة ثالث واجلذعة أربع والشاة جذعة ضان هلا سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معزهلا سنتان وقيل سنة واألصح 
خمري بينهما وال يتعني غالب غنم البلد وأنه جيزىء الذكر وكذا بعري الزكاة عن دون مخس وعشرين فإن عدم بنت 

  املخاض فابن لبون واملعيبة كمعدومة وال يكلف كرمية لكن متنع ابن لبون يف األصح ويؤخذ 

ال يتعني أربع حقوق بل هن أو مخس  احلق عن بنت خماض ال لبون يف األصح ولو اتفق فرضان كمائيت بعري فاملذهب
بنات لبون فإن وجد مباله أحدمها وإال أخذ وإال فله حتصيل ما شاء وقيل جيب األغبط للفقراء وإن وجدمها 

فالصحيح تعني األغبط وال جيزىء غريه إن دلس أو قصر الساعي وإال فيجزىء واألصح وجوب قدر التفاوت 
ل شقص به ومن لزمه بنت خماض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ وجيوز إخراجه دراهم وقيل يتعني حتصي

شاتني وعشرين درمها أو بنت لبون فعدمها دفع بنت خماض مع شاتني أو عشرين درمها أو حقة وأخذ شاتني أو 
معيبة عشرين درمها واخليار يف الشاتني والدراهم لدافعها ويف الصعود والنزول للمالك يف األصح إال أن تكون إبله 

وله صعود درجتني وأخذ جربانني ونزوله درجتني مع جربانني بشرط تعذر درجة يف األصح وال جيوز أخذ جربان مع 
ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهني قلت األصح عند اجلمهور اجلواز واهللا أعلم وال جتزىء شاة وعشرة دراهم 

ففيها تبيع ابن سنة مث يف كل ثالثني تبيع وكل أربعني  وجتزي شاتان وعشرون جلربانني وال البقر حىت تبلغ ثالثني
مسنة هلا سنتان وإال الغنم حىت تبلغ أربعني فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزويف مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتني 

  وواحدة ثالث وأربعمائة أربع مث يف كل مائة شاة 

  فصل



زا وعكسه جاز يف األصح بشرط رعاية القيمة وإن إن احتد نوع املاشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن مع
اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من األكثر فإن استويا فاألغبط واألظهر أنه خيرج ما شاء مقسطا عليهما 
بالقيمة فإن كان ثالثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثالث أرباع عنز وربع نعجة وال تؤخذ 

ن ثلها وال ذكرا إال إذا وجب وكذا لو متحضت ذكورا يف األصح ويف الصغار وصغري يف مريضة وال معيبة إال م
اجلديد وال ريب وأكولة وحامل وخيار إال برضا املالك ولو اشترك أهل الزكاة يف ماشية زكيا كرجل وكذا لو خلطا 

فحل يف األصح ال نية اخللطة جماورة بشر أن ال تتميز يف املشرب واملسرح واملراح وموضع احللب وكذا الراعي وال
يف األصح واألظهر تأثري خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن ال يتميز الناطور واجلرين والد كان 

واحلارس ومكان احلفظ وحنوها ولو وجب زكاة املاشية شرط إن مضى احلول يف ملكه لكن ما نتج من نصاب 
غريه يف احلول فلو ادعى النتاج بعد احلول صدق فإن اهتم حلف ولو زال يزكي حبوله وال يضم اململوك بشراء و

ملكه يف احلول فعاد أو بادل مبثله استأنف وكوهنا سائمة فإن علفت معظم احلول فال زكاة وإال فاألصح إن علفت 
يف حرث  قدرا تعيش بدونه بال ضرر بني وجبت وإال فال ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل

ونضح وحنوه فال زكاة يف األصح وإذا وردت ماء أخذت زكاهتا عنده وإال فعند بيوت أهلها ويصدق املالك يف 
  عددها إن كان ثقة وإال فتعد عند مضيق واهللا أعلم 

  باب زكاة النباة 
  قتات ختتص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن احلب احلنطة والشعري واألرز والعدس وسائر امل

اختيارا ويف القدمي جتب يف الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ونصابه مخسة أوسق وهي ألف وستمائة 
رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطال وثنتان قلت األصح ثلثمائة وإثنان وأربعون وستة أسباع رطل 

وأربعة أسباع درهم وقيل بال أسباع وقيل ثالثون واهللا أعلم  ألن األصح أن رطل بغداد مائة ومثانية وعشرين درمها
ويعترب مترا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإال فرطبا وعنبا واحلب مصفى من تبنه وما ادخر يف قشره كاألرز والعلس 

فعشرة أوسق وال يكمل جنس جبنس ويضم النوع إىل النوع وخيرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ويضم 
إىل احلنطة ألنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعري وقيل حنطة وال يضم مثر عام وزرعه إىل آخر  العلس

ويضم مثر العام بعضه إىل بعض وإن اختلف إدراكه وقيل إن طلع الثاين بعد جذاذ األول مل يضم وزرعا العام 
عروقه لقربه من املاء من مثر وزرع يضمان واألظهر اعتبار وقوع حصاديهما يف سنة وواجب ما شرب باملطر أو 

العشر وما سقى بنضح أو دوالب أو مباء اشتراه نصفه والقنوات كاملطر على الصحيح وما سقى هبما سواء ثالثة 
أرباعه فإن غلب أحدمها ففي قول يعترب هو واألظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ومنائه وقيل بعدد السقيات وجتب 

احلب ويسن خرص أثرا إذا بدا صالحه على مالكه واملشهور إدخال مجيعه يف اخلرص ببدو صالح الثمر واشتداد 
وأنه يكفي خارص وشرطه العدلة وكذا احلرية والذكورة يف األصح فإذا خرص فإن األظهر أن حق الفقراء ينقطع 

ينه وقبول املالك من عني الثمر ويصري يف ذمة املالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضم
على املذهب وقيل ينقطع بنفس اخلرص فإذا ضمن جاز تصرفه يف مجيع املخروص بيعا وغريه ولو ادعى هالك 
املخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فإن مل يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح مث 

  يبعد مل يقبل أو مبحتمل قبل يف األصح  يصدق بيمينه يف اهلالك به ولو ادعى حيف اخلارص أو غلطه مبا
  باب زكاة النقد 

نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقاال بوزن مكة وزكاهتما ربع عشر وال شيء يف املغشوش حىت يبلغ 



خالصه نصابا ولو اختلط إناء منهما وجهل اكثرمها زكى االكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكى احملرم من حلي وغريه ال 
باح يف األظهر فمن احملرم اإلناء والسواء واخللخال للبس الرجل فلو اختذ سوارا بال قصد أو بقصد إجارته ملن له امل

استعمال فال زكاة يف األصح وكذا لو انكسر احللي وقصد إصالحه وحيرم على الرجل احللي الذهب إال األنف 
ل له من الفضة اخلامت وحلية آالت احلرب كالسيف واألمنلة والسن ال اإلصبع وحيرم سن اخلامت على الصحيح وحي

والرمح واملنطقة ال ما ال يلبسه كالسرج واللجام يف األصح وليس للمرأة حلية آلة احلرب وهلا لبس أنواع حلي 
الذهب والفضة وكذا ما نسج هبما يف األصح واألصح حترمي املبالغة يف السرف كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا 

لة احلرب وجواز حتلية املصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد احلول وال زكاة يف سائر إسرافه يف آ
  اجلواهر كاللؤلؤ 

  
  باب زكاة املعدن والركاز والتجارة  

من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة ويف قول اخلمس ويف قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإال 
 احلول على املذهب فيهما ويضم بعضه إىل بعض إن تتابع العمل وال يشترط اتصال فخمسه ويشترط النصاب ال

النيل على اجلديد وإذا قطع العمل بعذر ضم وإال فال يضم األول إىل الثاين وبضم الثاين إىل األول كما يضمه إىل ما 
شهور شرطه النصاب والنقد ملكه بغري املعدن يف إكمال النصاب ويف الركاز اخلمس يصرف مصرف الزكاة على امل

على املذهب ال احلول وهو املوجود اجلاهلي فإن وجد إسالمي علم مالكه فله وإال فلقطة وكذا إن مل يعلم من أي 
الضربني هو وإمنا ميلكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده يف موات أو ملك أحياه فإن وجد يف مسجد أو شارع 

للشخص إن ادعاه وإال فلمن ملك منه وهكذا حىت ينتهي إىل احملي ولو فلقطة على املذهب أو يف ملك شخص ف
  تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معري ومستعري صدق ذو اليد بيمينه 

  فصل

شرط زكاة التجارة احلول والنصاب معتربا بآخر احلول ويف قول بطرفيه ويف قول جبميعه فعلى األظهر لورد إىل 
و دون النصاب واشترى به سلعة فاألصح أنه ينقطع احلول ويبتدأ حوهلا من شرائها ولو مت النقد يف خالل احلول وه

احلول وقيمة العرض دون النصاب فاألصح أنه يبتدأ حول ويبطل األول ويصري عرض التجارة للقنية بنيتها وإمنا 
لع يف األصح ال باهلبة يصري العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه مبعاوضة كشراء وكذا املهر وعوض اخل

واإلحتطاب واإلسترداد بعيب وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حني ملك النقد أو دونه أو بعرض قنية فمن 
الشراء وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بىن على حوهلا ويضم الربح إىل األصل يف احلول إن مل ينض ال إن نض يف 

إن حوله حول األصل وواجبها ربع عشرة القيمة فإن ملك بنقد األظهر واألصح إن ولد لعرض ومثر مال جتارة و
قوم به إن ملك بنصاب وكذا دونه يف األصح أو بعرض فبغالت نقد البلد فإن غلب نقدان وبلغ بأحدمها نصابا قوم 

بالغالب  به فإن بلغ هبما قوم باألنفع للفقراء وقيل يتخري املالك وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي
وجتب فطرة عبد التجارة مع زكاهتا ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتني فقط وجبت أو 
نصاهبما فزكاة العني يف اجلديد فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن اشترى مباهلا بعد ستة أشهر نصاب سائمة 

العني أبدا وإذا قلنا عامل القراض ال ميلك الربح فاألصح وجوب زكاة التجارة لتمام حوهلا مث يفتتح حوال لزكاة 



بالظهور فعلى املالك زكاة اجلميع فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح يف األصح وإن قلنا ميلك بالظهور 
  لزم املالك زكاة رأس املال وحصته من الريح واملذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته 

  باب زكاة الفطر 
  لعيد يف األظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن أن ال تؤخر عن جتب بأول ليلة ا

صالته وحيرم تأخريها عن يومه وال فطرة على كافر إال يف عبده وقريبه املسلم يف األصح وال رقيق ويف املكاتب وجه 
د ويومه شيء فمعسر ومن بعضه حر يلزمه بقسطه وال معسر فمن مل يفضل عن قوته وقوت من يف نفقته ليلة العي

ويشترط كونه فاضال عن مسكن وخادم حيتاج إليه يف األصح ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته لكن ال 
يلزم املسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار وال العبد فطرة زوجته وال االبن فطرة زوجة أبيه ويف اإلبن وجه 

ر أنه يلزم زوجته احلرة فطرهتا وكذا سيد األمة قلت األصح املنصوص ال يلزم ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فاألظه
احلرة واهللا أعلم ولو انقطع خربه فاملذهب وجوب إخراج فطرته يف احلال وقيل إذا عاد ويف قول ال شيء واألصح 

 األب مث األم مث أن من أيسر ببعض صاع يلزمه وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه مث زوجته مث ولده الصغري مث
الكبري وهو صاع وهو ستمائة درهم وثالثة وتسعون درمها وثلث قلت واألصح ستمائة ومخسة ومثانون درمها 

ومخسة أسباع درهم ملا سبق يف زكاة النبات واهللا أعلم وجنسه القوت املعشر وكذا األقط يف األظهر جتب من قوت 
ىء األعلى على األدىن وال عكس واالعتبار بزيادة القيمة يف وجه بلده وقيل قوته وقيل يتخري بني األقوات وجيز

وبزيادة األقتيات يف األصح فالرب خري من التمر واألرز واألصح أن الشعري خري من التمر وأن التمر خري من الزبيب 
فيها ختري  وله أن خيرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه وال يبعض الصاع ولو كان يف بلد أقوات ال غالب

واألفضل أشرفها ولو كان عبده ببلد آخر فاألصح أن االعتبار بقوت بلد العبد قلت الواجب احلب السليم ولو 
أخرج من ماله فطرة ولده الصغري الغين جاز كأجنيب أذن خبالف الكبري ولو اشترك موسر أو معسر يف عبد لزم 

  واحد نصف صاع من واجبه يف األصح واهللا أعلم املوسر نصف صاع ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل 
  باب من تلزمه الزكاة وما جتب فيه 

شرط وجوب زكاة املال اإلسالم واحلرية وتلزم املرتد إن أبقينا ملكه دون املكاتب وجتب يف مال الصيب واجملنون 
ال جيب دفعها حىت يعود وكذا من ملك ببعضه احلر نصابا يف األصح ويف املغصوب والضال واجملحود يف األظهر و

واملشتري قبل قبضه وقيل فيه القوالن وجتب يف احلال عن الغائب إن قدر عليه وإال فكمغصوب والدين وإن كان 
ماشية أو غري الزم كمال كتابة فال زكاة أو عرضا أو نقدا فكذا يف القدمي ويف اجلديد أنه إن كان حاال وتعذر أخذه 

ر وجب تزكيته يف احلال أو مؤجال فاملذهب انه كمغصوب وقيل جيب دفعها إلعسار وغريه فكمغصوب وإن تيس
قبل قبضه وال مينع الدين وجوهبا يف أظهر األقوال والثالث مينع يف املال الباطن وهو النقد والعرض فعلى األول لو 

قول الدين حجر عليه لدين فحال احلول يف احلجر فكمغصوب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي يف تركة قدمت ويف 
ويف قول يستويان والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغامنون متلكها ومضى بعده حول واجلميع صنف زكوى وبلغ 

  نصيب كل شخص نصابا أو بلغه اجملموع يف موضع ثبوت اخللطة وجبت زكاهتا وإال فال 

را أربع سنني بثمانني دينارا ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا مت حول من اإلصداق ولو أكرى دا
وقبضها فاألظهر انه ال يلزمه أن خيرج إال زكاة ما استقر فيخرج عند متام السنة األوىل زكاة عشرين ولتمام الثانية 



زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتني ولتمام الثالثة زكاة أربعني لسنة وعشرين لثالث سنني ولتمام الرابعة زكاة ستني 
  بع والثاين خيرج لتمام األوىل زكاة مثانني لسنة وعشرين ألر

  فصل

جتب الزكاة على الفور إذا متكن وذلك حبضور املال واألصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة املال الباطن وكذا الظاهر 
على اجلديد وله التوكيل والصرف إىل اإلمام واألظهر أن الصرف إىل اإلمام أفضل إال أن يكون جائرا وجتب النية 

وي هذا فرض زكاة مايل أو فرض صدقة مايل وحنومها وال يكفي هذا فرض مايل وكذا الصدقة يف األصح وال فين
جيب تعيني املال ولو عني مل يقع عن غريه ويلزم الويل النية إذا أخرج زكاة الصيب أو اجملنون وتكفي نية املوكل عند 

لتفريق أيضا ولو دفع إىل السلطان كفت النية عنده الصرف إىل الوكيل يف األصح واألفضل أن ينوي الوكيل عند ا
فإن مل ينو جيزىء على الصحيح وإن نوى السلطان واألصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة املمتنع وأن نيته 

  تكفي 

  فصل

من ال يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب وجيوز قبل احلول وال تعجيل لعامني يف األصح وله تعجيل الفطرة 
أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه ال جيوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صالحه وال احلب قبل اشتداده وجيوز 

بعدمها وشرط إجزاء املعجل إبقاء املالك أهال للوجوب إىل آخر احلول وكون القابض يف آخر احلول مستحقا وقيل 
اه بالزكاة وإذا مل يقع املعجل زكاة استرد إن كان شرط إن خرج عن اإلستحقاق يف أثناء احلول مل جيزه وال يضر غن

اإلسترداد إن عرض مانع واألصح أنه لو قال هذه زكايت املعجلة فقط استرد وأنه إن مل يتعرض للتعجيل ومل يعلمه 
القابض مل يسترد وأهنما لو اختلفا يف مثبت اإلسترداد صدق القابض بيمينه ومىت ثبت واملعجل تالف وجب ضمانه 

واألصح اعتبار قيمته يوم القبض وأنه لو وجده ناقصا فال أرش وأنه ال يسترد زيادة منفصلة وتأخري الزكاة بعد 
التمكن يوجب الضمان إن تلف املال ولو تلف قبل التمكن فال ولو تلف بعضه فاألظهر أنه يغرم قسط ما بقي وإن 

املال تعلق شكرة ويف قول تعلق الرهن ويف قول بالذمة أتلفه بعد احلول وقبل التمكن مل تسقط الزكاة وهي تتعلق ب
جيب صوم رمضان بإكمال = كتاب الصيام = فلو باعه قبل إخراجها فاألظهر بطالنه يف قدرها وصحته يف الباقي 

شعبان ثالثني أو رؤية اهلالل وثبوت رؤيته بعدل ويف قول عدالن وشرط الواحد صفة العدول يف األصح ال عبد 
  ا صمنا بعدل ومل نر اهلالل بعد ثالثني أفطرنا يف وامرأة وإذ

األصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد يف األصح ومسافة البعيد 
مسافة القصر وقيل باختالف املطالع قلت هذا أصح واهللا أعلم وإذا مل يوجب على البلد اآلخر فسافر إليه من بلد 

فاألصح أنه يوافقهم يف الصوم آخرا ومن سافر من البلد اآلخر إىل بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما ومن الرؤية 
  أصبح معيدا فسارت سفينته إىل بلدة بعيدة أهلها صيام فاألصح أنه ميسك بقية اليوم 

  فصل



وأنه ال يضر االكل النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح أنه ال يشترط النصف اآلخر من الليل 
واجلماع بعدها وأنه ال جيب لتجديد إذا نام مث تنبه ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده يف قول والصحيح 

اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار وجيب التعيني يف الفرض وكماله يف رمضان أن ينوي صوم غد عن 
والفرضية واإلضافة إىل اهللا تعاىل اخلالف املذكور يف الصالة  أداء فرض رمضان هذه السنة هللا تعاىل ويف األداء

والصحيح أنه ال يشترط تعيني السنة ولو نوى ليلة الثالثني من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه مل 
ثني من يقع عنه إال إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ولو نوى ليلة الثال

رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ولو اشتبه صام شهرا باإلجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان 
أجزأه وهو قضاء على األصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو غلط بالتقدمي وأدرك رمضان لزمه 

انقطاع دمها مث انقطع ليال صح إن مت هلا يف  صومه وإال فاجلديد وجوب القضاء ولو نوت احلائض صوم غد قبل
  الليل أكثر احليض وكذا قدر العادة يف األصح 

  فصل

شرط الصوم اإلمساك عن اجلماع واالستقاءة والصحيح انه لو تيقن أنه مل يرجع شيء إىل جوفه بطل وإن غلبه 
حصلت يف حد الظاهر من الفم القيء فال بأس وكذا لو اقتلع خنامة ولفظها يف األصح فلو نزلت من دماغه و

فليقطعها من جمراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت اجلوف أفطر يف األصح وعن وصول العني إىل ما يسمى 
جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة حتيل الغذاء أو الدواء فعلى الوجهني باطن الدماغ والبطن واألمعاء 

ألكل أو احلقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة وحنومها والتقطري يف باطن األذن وإال واملثانة مفطر باالستعاط أو ا
حليل مفطر يف األصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فال يضر وصول الدهن بتشرب املسام وال اإلكتحال 

الدقيق مل يفطر وال وإن وجد طعمه حبلقه وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة 
يفطر ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم مث رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إىل فمه وعليه رطوبة تنفصل أو 

ابتلع ريقه خملوطا بغريه أو متنجسا أفطر ولو مجع ريقه فابتلعه مل يفطر يف األصح ولو سبق ماء املضمضة أو 
  اإلستنشاق 

إن بالغ أفطر وإال فال ولو بقي طعام بني أسنانه فجرى به ريقه مل يفطر إن عجر عن متييزه  إىل جوفه فاملذهب أنه
وجمه ولو أوجر مكرها مل يفطر وإن أكره حىت أكل أفطر يف األظهر قلت األظهر ال يفطر واهللا أعلم وإن أكل ناسيا 

األكل على املذهب وعن اإلستمناء فيفطر مل يفطر إال أن يكثر يف األصح قلت األصح ال يفطر واهللا أعلم واجلماع ك
به وكذا خروج املىن بلمس وقبلة ومضاجعة ال فكر ونظر بشهوة وتكره القبلة ملن حركت شهوته واألوىل لغريه 

تركها قلت هي كراهة حترمي يف األصح واهللا أعلم وال يفطر بالقصد واحلجامة واإلحتياط أن ال يأكل آخر النهار إال 
جتهاد يف األصح وجيوز إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك واهللا أعلم ولو أكل باجتهاد أوال أو بيقني وحيل باإل

آخر أو بان الغلط بطل صومه أو بال ظن ومل ينب احلال صح إن وقع يف أوله وبطل يف آخره ولو طلع الفجر ويف 
  فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان جمامعا فنزع يف احلال فإن مكث بل 

  فصل



شرط الصوم اإلسالم والعقل والنقاء عن احليض والنفاس مجيع النهار وال يضر النوم املستغرق على الصحيح 
واألظهر أن اإلغماء ال يضر إذا أفاق حلظة من هنار وال يصح صوم العيد وكذا التشريق يف اجلديد وال حيل التطوع 

ن القضاء والنذر وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الشك بال سبب فلو صامه مل يصح يف األصح وله صومه ع
يوم الثالثني من شعبان إذا حتدث الناس برؤيته أو شهد هبا صبيان أو عبيد أو فسقة وليس إطباق العيم بشك ويسن 

تعجيل الفطر على متر وإال فماء وتأخري السحور ما مل يقع يف شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن 
تحب أن يغتسل عن اجلنابة قبل الفجر وأن حيترز عن احلجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك وأن الشهوات ويس

يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتالوة القرآن يف رمضان وأن يعتكف ال 
  سيما يف العشر األواخر منه 

  فصل

مر به الصيب لسبع إذا أطاق ويباح تركه للمريض إذا وجد شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته ويؤ
به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويال مباحا ولو أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فال ولو أصبح املسافر 

واملريض صائمني مث أراد الفطر جاز فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح وإذا أفطر املسافر واملريض قضيا 
ض واملفطر بال عذر وتارك النية وجيب قضاء ما فات باإلغماء والردة دون الكفر األصلي والصبا وكذا احلائ

واجلنون وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إمتامه بال قضاء ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فال قضاء يف األصح وال 
النية ال مسافرا ومريضا زال عذرمها بعد يلزمهم إمساك بقية النهار يف األصح ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي 

الفطر ولو زال قبل أن يأكال ومل ينويا ليال فكذا يف املذهب واألظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك مث ثبت كونه من 
  رمضان وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان خبالف النذر والقضاء 

  فصل

  رك له وال إمث وإن مات بعد من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فال تدا

التمكن مل يصم عنه وليه يف اجلديد بل خيرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة قلت القدمي هنا 
أظهر والويل كل قريب على املختار ولو صام أجنيب بإذن الويل صح ال مستقال يف األصح ولو مات وعليه صالة أو 

ويف اإلعتكاف قول واهللا أعلم واألظهر وجوب املد على من أفطر للكرب وأما احلامل  اعتكاف مل يفعل عنه وال فدية
واملرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بال فدية أو على الولد لزمتهما الفدية يف األظهر واألصح أنه 

من أخر قضاء رمضان مع يلحق باملرضع من أفطر إلنقاذ مشرف على هالك ال املتعدي بفطر رمضان بغري مجاع و
إمكانه حىت دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد واألصح تكرره بتكرر السنني وإنه لو أخر القضاء مع 

إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخري ومصرف الفدية الفقراء واملساكني وله 
   صرف امداد إىل شخص واحد وجنسها جنس الفطرة

  فصل



جتب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان جبماع أمث به بسبب الصوم فال كفارة على ناس وال مفسد غري رمضان 
أو بغري اجلماع وال مسافر جامع بنية الترخص وكذا بغريها يف األصح وال على من ظن الليل فبان هنارا وال على من 

ح بطالن صومه وال من زىن ناسيا وال مسافر أفطر بالزنا جامع بعداألكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان األص
مترخصا والكفارة على الزوج عنه ويف قول عنه وعنها ويف قول عليها كفارة أخرى وتلزم من انفرد برؤية اهلالل 

وجامع يف يومه ومن جامع يف يومني لزمه كفارتان وحدوث السفر بعد اجلماع ال يسقط الكفارة وكذا املرض على 
هب وجيب معها قضاء يوم اإلفساد على الصحيح وهي عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل املذ

يستطع فإطعام ستني مسكينا فلو عجز عن اجلميع استقرت يف ذمته يف األظهر فإذا قدر على خصلة فعلها واألصح 
  للفقري صرف كفارته إىل عياله  أن له العدول عن الصوم إىل اإلطعام لشدة الغلمة وأنه ال جيوز

  باب صوم التطوع 
يسن صوم اإلثنني واخلميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال وتتابعها أفضل ويكره إفراد 
اجلمعة وإفراد السبت وصوم الدهر غري العيد والتشريق مكروه ملن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغريه 

وع أو صالته فله قطعهما وال قضاء ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو ومن تلبس بصوم تط
هو = كتاب اإلعتكاف = صوم من تعدى بالفطر وكذا إن مل يكن على الفور يف األصح بأن مل يكن تعدى بالفطر 

ه اهللا إىل أهنا ليلة مستحب كل وقت ويف العشر األواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل الشافعي رمح
  احلادي أو الثالث والعشرين وإمنا يصح اإلعتكاف يف املسجد واجلامع أوىل 

واجلديد أنه ال يصح اعتكاف امرأة يف مسجد بيتها وهو املعتزل املهيأ للصالة ولو عني املسجد احلرام يف نذره 
حلرام مقامهما وال عكس ويقوم مسجد اإلعتكاف تعني وكذا مسجد املدينة واألقصى يف األظهر ويقوم املسجد ا

املدينة مقام األقصى وال عكس واألصح أنه يشترط يف اإلعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا وقيل يكفي مرور بال لبث 
وقيل يشترط مكث حنو يوم ويبطل باجلماع وأظهر األقوال أن املباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإال فال 

الصائم وال يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ولو نذر اعتكاف  ولو جامع ناسيا فكجماع
يوم هو فيه صائم لزمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه واألصح وجوب مجعهما ويشترط نية 

تاج إىل اإلستئناف اإلعتكاف وينوي يف النذر الفرضية وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد اح
ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغري قضاء احلاجة لزمه اإلستئناف أوهلا فال وقيل إن طالت مدة خروجه 

استأنف وقيل ال يستأنف مطلقا ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر ال يقطع التتابع مل جيب استئناف النية وقيل إن 
املعتكف اإلسالم والعقل والنقاء عن احليض واجلنابة ولو ارتد  خرج لغري حاجة وغسل اجلنابة وجب وشرط

املعتكف أو سكر بطل واملذهب بطالن ما مضى من اعتكافهما املتتابع ولو طرأ جنون أو إغماء مل يبطل ما مضى إن 
 مل خيرج وحيسب زمن اإلغماء من اإلعتكاف دون اجلنون أو احليض وجب اخلروج وكذا جنابة إن تعذر الغسل يف

  املسجد فلو أمكن جاز اخلروج وال يلزم وال حيسب زمن احليض وال اجلنابة 

  فصل

إذا نذر متتابعة لزمه والصحيح أنه ال جيب التتابع بال شرط وأنه لو نذر يوما مل جيز تفريق ساعاته وأنه لو عني مدة 
ه يف القضاء وإذا ذكر التتابع وشرط كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع يف القضاء وإن مل يتعرض له مل يلزم



اخلروج لعارض صح الشرط يف األظهر والزمان املصروف إليه ال جيب تداركه إن عني املدة كهذا الشهر وإال 
فيجب وينقطع التتابع باخلروج بال عذر وال يضر إخراج بعض األعضاء وال اخلروج لقضاء احلاجة وال جيب فعلها 

إال أن يفحش فيضر يف األصح ولو عاد مريضا يف طريقه مل يضر ما مل يطل وقوفه أو يف غري داره وال يضر بعدها 
يعدل عن طريقه وال ينقطع التتابع مبرض حيوج إىل اخلروج وال حبيض إن طالت مدة اإلعتكاف فإن كانت حبيث 

فصلة عن املسجد ختلو عنه انقطع يف األظهر وال خبروج ناسيا على املذهب وال خبروج مؤذن راتب إىل منارة من
هو فرض وكذا = كتاب احلج = لألذان يف األصح وجيب قضاء أوقات اخلروج باألعذار إال وقت قضاء احلاجة 

  العمرة يف األظهر وشرط صحته اإلسالم فللوي أن حيرم عن الصيب الذي ال مييز 

شرة إذا باشره املكلف احلر فيجزىء واجملنون وإمنا تصح مباشرته من املسلم املميز وإمنا يقع عن حجة اإلسالم باملبا
حج الفقري دون الصيب والعبد وشرط وجوبه اإلسالم والتكليف واحلرية واإلستطاعة وهي نوعان أحدمها استطاعة 

مباشرة وهلا شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه وقيل إن مل يكن له ببلده أهل وعشرية مل تشترط 
يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل مل يكلف احلج وإن قصر وهو يكتسب يف يوم  نفقة اإلياب فلو كان

كفاية أيام كلف الثاين وجود الراحلة ملن بينه وبني مكة مرحلتان فإن حلقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود 
شي يلزمه احلج فإن حممل واشترط شريك جيلس يف الشق اآلخر ومن بينه وبينها دون مرحلتني وهو قوي على امل

ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلني عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه واألصح 
اشتراط كونه فاضال عن مسكنه وعبد حيتاج إليه خلدمته وأنه يلزمه صرف مال جتارته إليهما الثالث أمن الطريق فلو 

أو رصديا وال طريق سواه مل جيب احلج واألظهر وجوب ركوب البحر إن  خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا
غلبت السالمة وأنه يلزمه أجرة البذرقة ويشترط وجود املاء والزاد يف املواضع املعتاد محله منها بثمن املثل وهو 

وج أو حمرم أو نسوة القدر الالئق به يف ذلك الزمان واملكان وعلف الدابة يف كل مرحلة ويف املرأة أن خيرج معها ز
ثقات واألصح أنه ال يشترط وجود حمرم إلحداهن وأنه يلزمها أجرة احملرم إذا مل خيرج إال هبا الرابع أن يثبت على 
الراحلة بال مشقة شديدة وعلى األعمى احلج إن وجد قائدا وهو كاحملرم يف حق املرأة واحملجور عليه لسفه كغريه 

رج معه الويل أو ينصب شخصا له النوع الثاين استطاعة حتصيله بغريه فمن مات ويف لكن ال يدفع املال إليه بل خي
ذمته حج وجب اإلحجاج عنه من تركته واملعضوب العاجز عن احلج بنفسه إن وجد أجرة من حيج عنه بأجرة املثل 

ذهابا وإيابا ولو لزمه ويشترط كوهنا فاضلة عن احلاجات املذكورة فيمن حج بنفسه لكن ال يشترط نفقة العيال 
  بذل ولده أو أجنيب ماال لألجرة مل جيب قبوله يف األصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا األجنيب يف األصح 

  باب املواقيت 
وقت إحرام احلج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة ويف ليلة النحر وجه فلو أحرم به يف غري وقته انعقد 

مجيع السنة وقت إلحرام العمرة وامليقات املكاين للحج يف حق من مبكة نفس مكة وقيل كل عمرة على الصحيح و
احلرم وأما غريه فميقات املتوجه من املدينة ذو احلليفة ومن الشام ومصر واملغرب اجلحفة ومن هتامة اليمن يلملم 

جيوز من آخره ومن سلك طريقا ومن جند احلجاز قرن ومن املشرق ذات عرق واألفضل أن حيرم من أول امليقات و
ال ينتهي إىل ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من حماذاته أو ميقاتني فاألصح أنه حيرم من حماذاة أبعدمها وإن مل حياذ 
  أحرم على مرحلتني من مكة ومن مسكنه بني مكة وامليقات فميقاته مسكنه ومن بلغ ميقاتا غريت مريد نسكا مث 



ن بلغه مريدا مل جتز جماوزته بغري إحرام فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إال إذا ضاق الوقت أراده فميقاته موضعه وإ
أو كان الطريق خموفا فإن مل يعد لزمه دام وإن أحرم مث عاد فاألصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإال 

هر وهو املوافق لألحاديث الصحيحة واهللا فال واألفضل أن حيرم من دويرة أهله ويف قول من امليقات قلت امليقات أظ
أعلم وميقات العمرة ملن هو خارج احلرم ميقات احلج ومن باحلرم يلزمه اخلروج إىل أدىن احلل ولو خبطوة فإن مل 

خيرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته يف األظهر وعليه دم فلو خرج إىل احلل بعد إحرامه سقط الدم على املذهب 
  جلعرانة مث التنعيم مث احلديبية وأفضل بقاع احلل ا

  باب اإلحرام 
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن ال يزيد على نفس اإلحرام والتعيني أفضل ويف قول 

اإلطالق فإن أحرم مطلقا يف أشهر احلج صرفه بالنية إىل ما شاء من النسكني أو إليهما مث اشتغل باألعمال وإن أطلق 
ري أشهره فاألصح انعقاده عمرة فال يصرفه إىل احلج يف أشهره وله أن حيرم كإحرام زيد فإن مل يكن زيد حمرما يف غ

انعقد إحرامه مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد مل ينعقد وإن كان زيد حمرما انعقد إحرامه كإحرامه فإن تعذر 
  معرفة إحرامه مبوته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكني 

فصل احملرم ينوي ويليب فإن لىب بال نية مل ينعقد إحرامه وإن نوى ومل يلب انعقد على الصحيح ويسن الغسل 
لإلحرام فإن عجز تيمم ولدخول مكة وللوقوف بعرفة ومبزدلفة غداة النحر ويف أيام التشريق للرمي وأن يطيب 

  بدنه لإلحرام وكذا ثوبه يف األصح وال بأس باستدامته بعد

ام وال بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه املطيب مث لبسه لزمه الفدية يف األصح وأن ختضب املرأة لإلحرام يديها اإلحر
ويتجرد الرجل إلحرامه عن خميط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضني ونعلني ويصلي ركعتني مث األفضل أن حيرم إذا 

قب الصالة ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته هبا يف دوام انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا ويف قول حيرم ع
إحرامه وخاصة عند تغاير األحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختالط رفقة وال تستحب يف طواف القدوم 
ويف القدمي تستحب فيه بال جهر ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك 

وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش اآلخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النيب صلى اهللا ال شريك لك 
  عليه وسلم وسأل اهللا تعاىل اجلنة ورضوانه واستعاذ به من النار 

  باب دخول مكة 
قول إذا األفضل دخوهلا قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق املدينة بذي طوى ويدخلها من مر ثنية كداء وي

أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا مهامة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا 
  وتكرميا وتعظيما وبرا اللهم أنت السالم ومنك 

السالم فحينا ربنا بالسالم مث يدخل املسجد من باب بين شيبة ويبتدىء بطواف القدوم وخيتص طواف القدوم حباج 
خل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة ال لنسك استحب له أن حيرم حبج أو عمرة ويف قول جيب إال أن يتكرر د

  دخوله كحطاب وصياد 

  فصل



للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة احلدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ 
بتدئا باحلجر األسود حماذيا له يف مروره جبميع بدنه فلو بدأ بغري وبىن ويف قول يستأنف وأن جيعل البيت عن يساره م

احلجر مل حيسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان أو مس اجلدرا يف موازاته أو دخل من إحدى 
سنن فتحيت احلجر وخرج من األخرى مل تصح طوفته ويف مسئلة املس وجه وأن يطوف سبعا داخل املسجد وأما ال

فأن يطوف ماشيا ويستلم احلجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده ويراعي 
ذلك يف كل طوفة وال يقبل الركنني الشاميني وال يستلمهما ويستلم اليماين وال يقبله وأن يقول أول طوافه بسم اهللا 

اء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم وليقل قبالة واهللا أكرب اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ووف
الباب اللهم إن البيت بيتك واحلرم حرمك واألمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وبني اليمانيني اللهم آتنا يف 

ءة وهي أفضل من الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وليدع مبا شاء ومأثور الدعاء أفضل من القرا
غري مأثوره وأن يرمل يف األشواط الثالثة األوىل بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه وميشي يف الباقي وخيتص الرمل 

بطواف يعقبه سعي ويف قول بطواف القدوم وليقل فيه اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن 
سعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه حتت منكبه األمين يضطبع يف مجيع كل طواف يرمل فيه وكذا يف ال

وطرفيه على األيسر وال ترمل املرأة وال تضطبع وأن يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزمحة فالرمل مع بعد 
أوىل إال أن خياف صدم النساء فالقرب بال رمل أوىل وأن يوايل طوافه ويصلي بعده ركعتني خلف املقام يقرأ يف 

وىل قل يا أيها الكافرون ويف الثانية اإلخالص وجيهر ليال ويف قول جتب املواالة والصالة ولو محل احلالل حمرما األ
وطاف به حسب للمحمول وكذا لو محله حمرم قد طاف عن نفسه وإال فاألصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن 

  قصده لنفسه أوهلما فللحامل فقط 

  فصل

وصالته مث خيرج من باب الصف للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه  يستلم احلجر بعد الطواف
من الصفا إىل املروة مرة وعوده منها إليه أخرى وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم حبيث ال يتخلل بينهما 

رقى قال اهللا أكرب الوقوف بعرفة ومن سعى بعد قدوم مل يعده ويستحب أن يرقى على الصفا واملروة قدر قامة فاذا 
اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب على ما هدانا واحلمد هللا على ما أوالنا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 

  امللك وله احلمد حيي ومييت بيده اخلري وهو 

هللا أعلم وأن ميشي أول على كل شيء قدير مث يدعو مبا شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا وا
  املسعى وآخره ويدعو يف الوسط وموضع النوعني معروف 

  فصل

يستحب لإلمام أو منصوبه أن خيطب مبكة يف سابع ذي احلجة بعد صالة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إىل مىن 
لشمس قصدوا عرفات قلت ويعلمهم ما أمامهم من املناسك وخيرج هبم من الغد إىل مىن ويبيتون هبا فإذا طلعت ا

وال يدخلوهنا بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حىت نزول الشمس واهللا أعلم مث خيطب اإلمام بعد الزوال خطبتني مث 
يصلي بالناس الظهر والعصر مجعا ويقفوا بعرفة إىل الغروب ويذكروا اهللا تعاىل ويدعوه ويكثروا التهليل فإذا غربت 



ملغرب ليصلوها مع العشاء مبزدلفة مجعا وواجب الوقوف حضوره جبزء من أرض الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا ا
عرفات وإن كان مارا يف طلب آبق وحنوه بشرط كونه أهال للعبادة ال مغمى عليه وال بأس بالنوم ووقت الوقوف 

ب ومل يعد أراق من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إىل الفجر يوم النحر ولو وقف هنارا مث فارق عرفة قبل الغرو
دما استحبابا ويف قول جيب وإن عاد فكان هبا عند الغروب فال دم وكذا إن عاد ليال يف األصح ولو وقفوا اليوم 
العاشر غلطا أجزأهم إال أن يقلوا على خالف العادة فيقضون يف األصح وإن وقفوا يف الثامن وعلموا قبل فوات 

  ه وجب القضاء يف األصح الوقت وجب الوقوف يف الوقت وإن علموا بعد

  فصل

ويبيتون مبزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فال شيء عليه ومن مل يكن هبا يف النصف 
الثاين أراق دما ويف وجوبه القوالن ويسن تقدمي النساء والضعفة بعد نصف الليل إىل مىن ويبقى غريهم حىت يصلوا 

إىل مىن ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا املشعر احلرام وقفوا ودعوا إىل  الصبح مغلسني مث يدفعون
األسفار مث يسريون فيصلون مىن بعد طلوع الشمس فريمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إىل مجرة العقبة ويقطع 

أفضل وتقصر املرأة  التلبية عند ابتداء الرمي ويكرب مع كل حصاة مث يذبح من معه هدى مث حيلق أو يقصر واحللق
واحللق نسك على املشهور وأقله ثالث شعرات حلقا أو تقصريا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن ال شعر برأسه 

يستحب إمرار املوصى عليه فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن مل يكن سعى مث يعود إىل 
بها كما ذكرنا ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت مىن وهذا الرمي والذبح واحللق والطواف يسن ترتي

الرمي آخر يوم النحر وال خيتص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت األضحية وسيأيت يف آخر باب حمرمات 
اإلحرام على الصواب واهللا أعلم واحللق والطواف والسعي ال آخر لوقتها وإذا قلنا احللق نسك ففعل اثنني من 

احللق والطواف حصل التحلل األول وحل به اللبس واحللق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح يف األظهر الرمي و
  قلت األظهر ال حيل عقد النكاح واهللا أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاين وحل به باقي احملرمات 

  فصل

الث كل مجرة سبع حصيات فإذا رمى اليوم إذا عاد إىل مىن بات هبا ليليت التشريق ورمى كل يوم إىل اجلمرات الث
الثاين فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها فإن مل ينفر حىت غربت وجب 

مبيتها ورمى الغد ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس وخيرج بغروهبا وقيل يبقى إىل الفجر ويشترط رمي السبع 
مرات وكون املرمى حجرا وأن يسمى رميا فال يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر واحدة واحدة وترتيب اجل

حصى اخلزف وال يشترط بقاء احلجر يف املرمى وال كون الرامي خارجا عن اجلمرة ومن عجز عن الرمي استناب 
يف ثالث حصيات  وإذا ترك رمى يوم تداركه يف باقي األيام على األظهر وال دم وإال فعليه دم واملذهب تكميل الدم

رمي وإذا أراد اخلروج من مكة طاف للوداع وال ميكث بعده وهو واجب جيرب تركه بدم ويف قول سنة ال جيرب فإن 
أوجبناه فخرج بال وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فال على الصحيح وللحائض النفر بال وداع 

  اهللا عليه وسلم بعد فراغ احلج  ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قرب رسول اهللا صلى

  فصل



أركان احلج مخسة اإلحرام والوقوف والطواف والسعي واحللق إذا جعلناه نسكا وال جترب وما سوى الوقوف أركان 
يف العمرة أيضا ويؤدي النسكان على أوجه احدها اإلفراد بأن حيج مث حيرم بالعمرة كإحرام املكي ويأيت بعملها الثاين 

رم هبما من امليقات ويعمل عمل احلج فيحصالن ولو أحرم بعمرة يف أشهر احلج مث حبج قبل الطواف القرآن بأن حي
كان قارنا وال جيوز عكسه يف اجلديد الثالث التمتع بأن حيرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها مث ينشيء حجا 

ن اإلفراد وعلى املتمتع دم بشرط أن ال يكون من مكة وأفضلها اإلفراد مث التمتع مث القرآن ويف قول التمتع أفضل م
من حاضري املسجد احلرام وحاضروه من دون مرحلتني من مكة قلت األصح من احلرم واهللا أعلم وأن تقع عمرته 
يف أشهر احلج من سنته وأن ال يعود إلحرام احلج إىل امليقات ووقت وجوب الدم إحرامه باحلج واألفضل ذحبه يوم 

نه يف موضعه صام عشرة أيام ثالثة يف احلج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إىل أهله يف النحر فإن عجز ع
األظهر ويندب تتابع الثالثة وكذا السبعة ولو فاتته الثالثة يف احلج فاألظهر أنه يلزمه أن يفرق يف قضائها بينها وبني 

  ري املسجد احلرام واهللا أعلم السبعة وعلى القارن دم كدم التمتع قلت بشرط أن ال يكون من حاض
  باب حمرمات اإلحرام 

أحدها ستر بعض رأس الرجل مبا يعد ساترا إال حلاجة ولبس املخيط أو املنسوج أو املعقود يف سائر بدنه إال إذا مل 
ودهن جيد غريه ووجه املرأة كرأسه وهلا لبس املخيط إال القفاز يف األظهر الثاين استعمال الطيب يف ثوبه أو بدنه 

شعر الرأس أو للتحية وال يكره غسل بدنه ورأسه خبطمي الثالث إزالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية يف ثالث 
شعرات أو ثالث أظفار واألظهر أن يف الشعرة مد طعام ويف الشعرتني مدين وللمعذور أن حيلق ويفدى الرابع 

  به بدنة اجلماع وتفسد به العمرة وكذا احلج قبل التحلل األول وجيب 

واملضي يف فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا واألصح أنه على الفور اخلامس اصطياد كل مأكول يرى قلت 
وكذا املتولد منه ومن غريه واهللا أعلم وحيرم ذلك يف احلرم على احلالل فإن أتلف صيدا ضمنه ففي النعامة بدنة ويف 

ق والريبوع جفرة وما ال نقل فيه حيكم مبثله عدالن وفيما ال مثل بقر الوحش ومحاره بقرة والغزال عنز واألرنب عنا
له القيمة وحيرم قطع نبات احلرم الذي ال يستنبت واألظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ففي الشجرة الكبرية 
هور بقرة والصغرية شاة قلت واملستنبت كغريه على املذهب وحيل اإلذخر وكذا الشوك كالعوسج وغريه عند اجلم

واألصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء واهللا أعلم وصيد املدينة حرام وال يضمن يف اجلديد ويتخري يف الصيد 
املثلى بني ذبح مثله والصدقة به على مساكني احلرم وبني أن يقوم املثلى دراهم ويشتري به طعاما هلم أو عن كل مد 

وم ويتخري يف فدية احللق بني ذبح شاة والتصدق بثالثة آصع لستة يوما وغري املثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يص
مساكني وصوم ثالثة أيام واألصح أن الدم يف ترك املأمور كاإلحرام من امليقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة 

األصح الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذحبه يف حجة القضاء يف 
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب ال خيتص بزمان وخيتص ذحبه باحلرم يف األظهر وجيب صرف حلمه إىل 

مساكينه وأفضل بقعة لذبح املعتمر املروة وللحاج مىن وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا ووقته وقت األضحية 
  على الصحيح واهللا أعلم 
  باب اإلحصار والفوات 



وقيل ال تتحلل الشرذمة وال حتلل باملرض فإن شرطه حتلل به على املشهور ومن حتلل ذبح شاة من أحصر حتلل 
حيث أحصر قلت إمنا حيصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا احللق إن جعلناه نسكا فإن فقد الدم فاألظهر أن له 

  بدال وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد

ال يف األظهر واهللا أعلم وإذا أحرم العبد بال إذن فلسيده حتليله وللزوج حتليلها من حج يوما وله التحلل يف احل
تطوع مل يأذن فيه وكذا من الفرض يف األظهر وال قضاء على احملصر املتطوع فإن كان فرضا مستقرا بقي يف ذمته أو 

= فيهما قول وعليه دم والقضاء غري مستقر اعتربت اإلستطاعة بعد ومن فاته الوقوف حتلل بطواف وسعي وحلق و
شرطه اإلجياب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت ومتلكت وقبلت وجيوز تقدمي لفظ املشتري ولو = كتاب البيع 

قال بعىن فقال بعتك انعقد يف األظهر وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا يف األصح ويشترط أن ال يطول الفصل بني 
جياب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة مل يصح وإشارة لفظيهما وأن يقبل على وفق اإل

  األخرس بالعقد كالنطلق وشرط العاقد الرشد قلت وعدم 

اإلكراه بغري حق وال يصح شراء الكافر املصحف واملسلم يف األظهر إال ان يعتق عليه فيصح يف األصح وال احلريب 
ه فال يصح بيع الكلب واخلمر واملتنجس الذي ال ميكن تطهريه كاخلل سالحا واهللا أعلم وللمبيع شروط طهارة عين

واللنب وكذا الدهن يف األصح الثاين النفع فال يصح بيع احلشرات وكل سبع ال ينفع وال حبىت احلنطة وحنوها وآلة 
لثالث اللهو وقيل تصح اآللة إن عد رضاضها ماال ويصح بيع املاء على الشط والتراب بالصحراء يف األصح ا

إمكان تسليمه فال يصح بيع الضال واآلبق واملغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح وال يصح 
بيع نصف معني من اإلناء والسيف وحنومها ويصح يف الثوب الذي ال ينقص بقطعه يف األصح وال املرهون بغري إذن 

ر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص يف األظهر الرابع امللك ملن مرهتنه وال اجلاين املتعلق برقبته مال يف األظهر وال يض
له العقد فبيع الفضويل باطل ويف القدمي موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإال فال ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان 

وكذا إن ميتا صح يف األظهر اخلامس العلم به فبيع أحد الثوبني باطل ويصح بيع صاع من صربة تعلم من صيعاهنا 
جهلت يف األصح ولو باع مبلء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه احلصاة ذهبا أو مبا باع به فالن فرسه أو بألف دراهم 
ودنانري مل يصح ولو باع بنقد ويف البلد نقد غالب تعني او نقدان مل يغلب أحدمها اشترط التعيني ويصح بيع الصربة 

مبائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإال فال على  اجملهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها
الصحيح ومىت كان العوض معينا كفت معاينته واألظهر أنه ال يصح بيع الغائب والثاين يصح ويثبت اخليار عند 

ع إن دل الربية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما ال يتغري غالبا إىل وقت العقد دون ما يتغري غالبا وتكفي رؤية بعض املبي
على باقيه كظاهر الصربة وأمنوذج املتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى 

للجوز واللوز وتعترب رؤية كل شيء على ما يليق به واألصح أن وصفه بصفة السلم ال يكفي ويصح سلم األعمى 
  وقيل إن عمى قبل متييزه فال 

  باب الربا 
م بالطعام إن كانا جنسا اشترط احللول واملماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسني كحنطة وشعري جاز إذا بيع الطعا

التفاضل واشترط احللول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة األصول املختلفة اجلنس 
ماثلة تعترب يف املكيل كيال واملوزون وزنا واملعترب وخلوها وأدهاهنا أجناس واللحوم واأللبان كذلك يف األظهر وامل

غالب عادة أهل احلجاز يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل 



وقيل الوزن وقيل يتخري وقيل إن كان له أصل اعترب والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا ختمينا مل يصح وإن 
خرجا سواء وتعترب املماثلة وقت اجلفاف وقد يعترب الكمال أوال فال يباع رطب برطب وال بتمر وال عنب بعنب وال 

  بزبيب وماال 

جفاف له كالقثاء والعنب الذي ال يتزبب ال يباع أصال ويف قول تكفي مماثلته رطبا وال تكفي مماثلة الدقيق والسويق 
ب حبا ويف حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا ويف العنب زبيبا أو خل عنب واخلبز بل تعترب املماثلة يف احلبو

وكذا العصري يف األصح ويف اللنب لبنا أو مسنا أو خميضا صافيا وال تكفي املماثلة يف سائر أحواله كاجلنب واألقط وال 
سل والسمن وإذا مجعت الصفقة تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء وال يضر تأثري متييز كالع

ربويا من اجلانبني واختلف اجلنس منهما كمد عجوة ودرهم مبد ودرهم وكمد ودرهم مبدين أو درمهني أو النوع 
كصحاح ومكسرة هبما أو بأحدمها فباطلة وحيرم بيع اللحم باحليوان من جنسه وكذا بغري جنسه من مأكول وغريه 

  يف األظهر 
  باب 

ى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم مثن مائه هنى رسول اهللا صل
وكذا أجرته يف األصح وعن حبل احلبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إىل نتاج النتاج وعن املالقيح 

يلمس ثوبا مطويا مث يشتريه على أن ال وهي ما يف البطون واملضامني وهي ما يف أصالب الفحول واملالمسة بأن 
خيار له إذا رآه أو يقول إذا ملسته فقد بعتكه واملنابذة بأن جيعال النبذ بيعا وبيع احلصاة بأن يقول له بعتك من هذه 
األثواب ما تقع هذه احلصاة عليه او جيعال الرمي بيعا أو بعتك ولك اخليار إىل رميها وعن بيعتني يف بيعة بأن يقول 

عتك بألف نقدا أو ألفني إىل سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعين دارك بكذا وعن بيع وشرط كبيع بشرط ب
بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن حيصده البائع أو ثوبا وخييطه فاألصح بطالنه ويستثين صور كالبيع بشرط 

هن والكفيل املعينات الثمن يف الذمة واإلشهاد وال اخليار أو الرباءة من العيب أو بشرط قطع الثمر واألجل والر
يشترط تعيني الشهود يف األصح فإن مل يرهن أو مل يتكفل املعني فللبائع اخليار ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فاملشهور 
ه صحة البيع والشرط واألصح أن للبائع مطالبة املشتري باإلعتاق وأنه لو شرط مع العتق الوالء له أو شرط تدبري

أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر مل يصح البيع ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما ال غرض فيه كشرط 
أن ال يأكل إال كذا صح ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حامال أو لبونا صح وله اخليار إن 

ها بطل يف األصح وال يصح بيع احلمل وحده وال احلامل أخلف ويف قول يبطل العقد يف الدابة ولو قال بعتكها ومحل
  دونه وال احلامل حبر ولو باع حامال مطلقا دخل احلمل يف البيع 

  فصل

ومن املنهي عنه ما ال يبطل لرجوعه إىل معىن يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب مبتاع تعم احلاجة إليه ليبيعه 
بيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة حيملون متاعا إىل بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي أل

  البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم 

بالسعر وهلم اخليار إذا عرفوا الغنب والسوم على سوم غريه وإمنا حيرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غريه 
ثله والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن قبل لزومه بأن يأمر املشتري بالفسخ ليبيعه م



يزيد يف الثمن ال لرغبة بل ليخدع غريه واألصح أنه ال خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر اخلمر وحيرم التفريق بني 
عربون بأن يشتري األم والولد حىت مييز ويف قول حىت يبلغ وإذا فرق ببيع أو هبة بطل يف األظهر وال يصح بيع ال

  ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإال فهبة 

  فصل

باع خال ومخرا أو عبده وحرا وعبد غريه أو مشتركا بغري إذن اآلخر صح يف ملكه يف األظهر فيتخري املشتري إن 
اع عبديه فتلف أحدمها جهل فإن أجاز فبحصته من املسمى باعتبار قيمتهما ويف قول جبميعه وال خيار للبائع ولو ب

قبل قبضه مل ينفسخ يف اآلخر على املذهب بل يتخري فإن أجاز فباحلصة قطعا ولو مجع يف صفقة خمتلفي احلكم 
كإجارة وبيع أو وسلم صحا يف األظهر ويوزع املسمى على قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح ويف البيع والصداق 

عتك ذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد املشتري يف األظهر ولو القوالن وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كب
  وكاله أو وكلهما فاألصح اعتبار الوكيل 

  باب اخليار 
يثبت خيار اجمللس يف أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح املعاوضة ولو اشترى 

خليار للبائع أو موقوف فلهما اخليار وإن قلنا للمشتري ختري البائع دونه وال من يعتق عليه فإن قلنا امللك يف زمن ا
خيار يف اإلبراء والنكاح واهلبة بال ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة واإلجارة واملساقاة والصداق يف األصح 

بدهنما فلو طال مكثهما وينقطع بالتخاير بأن خيتارا لزومه فلو اختار أحدمها سقط حقه وبقي حق اآلخر وبالتفريق ب
أو قاما ومتاشيا منازل دام خيارمها ويعترب يف التفرق العرف ولو مات يف اجمللس أو جن فاألصح انتقاله إىل الوارث 

  والويل ولو تنازعا يف التفرق أو الفسخ قبله صدق النايف 

  فصل

كربوي وسلم وإمنا جيوز يف مدة معلومة  هلما وألحدمها شرط اخليار يف أنواع البيع إال أن يشترطا القبض يف اجمللس
ال تزيد عن ثالثة أيام وحتسب من العقد وقيل من التفرق واألظهر انه إن كان اخليار للبائع فملك املبيع له وإن كان 

للمشتري فله وإن كان هلما فموقوف فإن مت البيع بان أنه للمشتري من حني العقد وإال فللبائع وحيصل الفسخ 
ظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت املبيع ويف اإلجازة أجزته وأمضيته ووطء البائع واإلجازة بلف

وإعتاقه فسخ وكذا بيعه وإجارته وتزوجيه يف األصح واألصح أن هذه التصرفات من املشتري إجازة وأن العرض 
  على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع وال إجازة من املشتري 

  فصل

ري اخليار بظهور عيب قدمي كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وخبره وصنانه ومجاح الدابة للمشت
وعضها وكل ما ينقص العني أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب يف جنس املبيع عدمه سواء قارن 

تقدم كقطعه جبناية سابقة فيثبت الرد العقد أم حدث قبل القبض ولو حدث بعده فال خيار إال أن يستند إىل سبب م
يف األصح خبالف موته مبرض سابق يف األصح ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع يف األصح ولو باع بشرط براءة من 



العيوب فاألظهر أنه يربأ عن كل عيب باطن باحليوان مل يعلمه دون غريه وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل 
ا حيدث مل يصح يف األصح ولو هلك املبيع عند املشتري أو أعتقه مث علم العيب رجع القبض ولو شرط الرباءة عم

باألرش وهو جزء من مثنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما واألصح اعتبار أقل قيمة من يوم 
م العيب بعد زوال ملكه إىل غريه البيع إىل القبض ولو تلف الثمن دون املبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ولو عل

فال أرش يف األصح فإن عاد امللك فله الرد وقيل إن عاد بغري الرد بعيب فال رد والرد على الفور فليبادر على 
العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخريه حىت يفرغ أو ليال فحىت يصبح فإن كان البائع بالبلد رده عليه 

وكيله ولو تركه ورفع األمر إىل احلاكم فهو آكد وإن كان غائبا رفع إىل احلاكم واألصح  بنفسه أو وكيله أو على
أنه يلزمه اإلشهاد على الفسخ إن أمكنه حىت ينهيه إىل البائع أو احلاكم فإن عجز عن اإلشهاد مل يلزمه التلفظ 

سرجها وإكافها بطل حقه ويعذر  بالفسخ يف األصح ويشترط ترك اإلستعمال فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة
يف ركوب مجوح يعسر سوقها وقودها وإذا سقط رده بتقصري فال أرش لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا مث إن 
رضى به البائع رده املشتري أو قنع به وإال فليضم املشتري أرش احلادث إىل املبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القدمي 

حدمها فذاك وإال فاألصح إجابة من طلب اإلمساك وجيب أن يعلم املشتري البائع على وال يرد فإن اتفقا على أ
الفور باحلادث ليختار فإن أخر إعالمه بال عذر فال رد وال أرش ولو حدث عيب ال يعرف القدمي إال به ككسر 

ا أحدثه فكسائر العيوب بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد وال أرش عليه يف األظهر فإن أمكن معرفة القدمي بأقل مم
احلادثة فرع اشترى عبدين معيبني صفقة ردمها ولو ظهر عيب أحدمها ردمها إىل املعيب وحده يف األظهر ولو 

اشترى عبد رجلني معيبا فله رد نصيب أحدمها ولو اشترياه فألحدمها الرد يف األظهر اختلفا يف قدم العيب صدق 
املتصلة كالسمن تتبع األصل واملنفصلة كالولد واألجرة ال متنع الرد وهي  البائع بيمينه على حسب جوابه والزيادة

للمشتري إن رد بعض القبض وكذا قبله يف األصح ولو باعها حامال فانفصل رده معها يف األظهر وال مينع الرد 
  اإلستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على املبيع قبل القبض 

  صلف

  التصرية حرام تثبت اخليار على الفور وقيل ميتد ثالثة أيام فإن رد بعد تلف اللنب رد معها صاع 

متر وقيل يكفي صاع قوت واألصح أن الصاع ال خيتلف بكثرة اللنب وأن خيارها ال خيتص بالنعم بل يعم كل 
لقناة والرحا املرسل عند البيع وحتمري مأكول واجلارية واألتان وال يرد معهما شيئا ويف اجلارية وجه وحبس ماء ا

  الوجه وتسويد الشعر وجتعيده يثبت اخليار ال لطخ ثوبه ختييال لكتابته يف األصح 
  باب 

املبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه املشتري عن الضمان مل يربأ يف 
قبض إن علم وإال فقوالن كأكل املالك طعامه املغصوب ضيفا واملذهب أن  األظهر ومل يتغري احلكم وإتالف املشتري

إتالف البائع كتلفه واألظهر أن إتالف األجنيب ال يفسخ بل يتخري املشتري بني أن جييز ويغرم األجنيب أو يفسخ 
أو األجنيب فاخليار فيغرم البائع األجنيب ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه املشتري بال خيار 

فإن أجاز غرم األجنيب األرش ولو عيبه البائع فاملذهب ثبوت اخليار ال التغرمي وال يصح بيع املبيع قبل قبضه 
واألصح أن بيعه للبائع كغريه وأن اإلجارة والرهن واهلبة كالبيع وأن اإلعتاق خبالفه والثمن املعني كاملبيع فال يبيعه 



ماله يف يد غريه أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق يف يد  البائع قبل قبضه وله بيع
وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذة بسوم وال يصح بيع املسلم فيه وال اإلعتياض عنه واجلديد جواز اإلستبدال 

اجمللس واألصح أنه ال يشترط  عن الثمن فإن استبدل موافقا يف علة الربا كدراهم عن دنانري اشترط قبض البدل يف
التعيني يف العقد وكذا القبض يف اجمللس إن استبد ما ال يوافق يف العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض 
وقيمة املتلف جاز ويف اشتراط قبضه يف اجمللس ما سبق وبيع الدين لغري من عليه باطل يف األظهر بأن اشترى عبد 

لو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار زيد مبائة له على عمرو و
ختليته للمشتري ومتكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن مل حيضر العاقدان املبيع اعترب مضي زمن ميكن 

بالبائع كفى نقله إىل حيز وإن جرى فيه املضي إليه يف األصح وقبض املنقول حتويله فإن جرى البيع مبوضع ال خيتص 
يف دار البائع مل يكف ذلك إال بإذن البائع فيكون معريا للبقعة فرع للمشتري قبض املبيع إن كان الثمن مؤجال أو 

سلما وإال فال يستقل به ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيال أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو 
ه بعتكها كل صاع بدرهم أو على أهنا عشرة آصع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه كيله أو وزنه مثال

مثله فليكتل لنفسه مث يكل لعمرو فلو قال اقبض من زيد مايل عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد فرع قال البائع ال 
ول املشتري ويف قول ال إجبار فمن سلم أسلم املبيع حىت أقبض مثنه وقال املشتري يف الثمن مثله أجرب البائع ويف ق

أجرب صاحبه ويف قول جيربان قلت فإن كان الثمن معينا سقط القوالن األوالن وأجربا يف األظهر واهللا أعلم وإذا 
سلم البائع أجرب املشتري إن حضر الثمن وإال فإن كان معسرا فللبائع الفسخ ملفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو 

  عليه يف أمواله حىت يسلم  مسافة قريبة حجر

فإن كان مبسافة القصر مل يكلف البائع الصرب إىل إحضاره واألصح أن له الفسخ فإن صرب فاحلجر كما ذكرنا 
  وللبائع حبس مبيعه حىت يقبض مثنه إن خاف فوته بال خالف وإمنا األقوال إذا مل خيف فوته وتنازعا يف جمرد اإلبتداء 

  راحبة باب التولية واإلشراك وامل
اشترى شيأ مث قال العامل بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو بع يف شرطه وترتيب أحكامه لكن ال 

حيتاج إىل ذكر الثمن ولو حط عن املوىل بعض الثمن احنط عن املوىل واإلشراك يف بعضه كالتولية يف كله إن بني 
يع املراحبة بأن يشتريه مبائة مث يقول بعتك مبا اشتريت وربح البعض ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل ال يصح ب

درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده واحملاطة كبعت مبا اشتريت وحط ده يازده وحيط من كل أحد عشر واحدة 
وقيل من كل عشرة وإذا قال بعت مبا اشتريت مل يدخل فيه سوى الثمن ولو قال مبا قال على دخل مع مثنه أجرة 

ل والدالل واحلارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر املؤن املرادة لإلسترباح ولو قصر بنفسه أو الكيا
كال أو محل أو تطوع به شخص ومل تدخل أجرته وليعلما مثنه أو ما قام به فلو جهله أحدمها بطل على الصحيح 

يب احلادث عنده فلو قال مبائة فبان بتسعني وليصدق البائع يف قدر الثمن واألجل والشراء بالعرض وبيان الع
فاألظهر أنه حيط الزيادة ورحبها وأنه ال خيار للمشتري ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه املشتري مل يصح البيع يف 

األصح قلت األصح صحته واهللا أعلم وإن كذبه ومل يبني للغلط وجها حمتمال مل يقبل قوله وال بينته وله حتليف 
  نه ال يعرف ذلك يف األصح وإن بني فله التحليف واألصح مساع بينته املشتري أ

  باب األصول والثمار 
قال بعتك هذه األرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فاملذهب أنه يدخل يف البيع دون الرهن وأصول البقل 

 وسائر الزروع ويصح بيع اليت تبقى سنتني كالقت واهلندبا كالشجر وال يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعري



األرض املزروعة على املذهب وللمشتري اخليار إن جهله وال مينع الزرع دخول األرض يف يد املشتري وضمانه إذا 
حصلت التخلية يف األصح والبذر كالزرع واألصح أنه ال أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو 

يع وقيل يف األرض قوالن ويدخل يف بيع األرض احلجارة املخلوقة فيها دون زرع ال يفرد بالبيع بطل يف اجلم
املدفونة وال خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل وكذا إن جهل ومل يضر قلعها وإن ضر فله اخليار فإن أجاز 

د القبض ال قبله علزم البائع النقل وتسوية األرض ويف وجوب أجرة املثل مدة النقل أوجه أصحها جتب أن نقل ب
ويدخل يف بيع البستان األرض والشجر واحليطان وكذا البناء على املذهب ويف بيع القرية األبينة وساحات حييط هبا 

السور ال املزارع على الصحيح ويف بيع الدار األرض وكل بناء حىت محامها إال املنقول كالدلو والبكرة والسرير 
  إلجانات والرف والسلم املسمران وكذا وتدخل األبواب املنصوبة وحلقها وا

األسفل من حجري الرحى على الصحيح واألعلى ومفتاح غلق مثبت يف األصح ويف بيع الدابة نعلها وكذا ثياب 
العبد يف بيعه يف األصح قلت األصح ال تدخل ثياب العبد واهللا أعلم فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها ويف 

اليابس ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط اإلبقاء واإلطالق يقتضي اإلبقاء ورق التوت وجه أغصاهنا إال 
واألصح أنه ال يدخل املغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ولو كانت يابسة لزم املشتري القلع ومثرة 

وإال فللبائع وما خيرج  النخل املبيع إن شرطت للبائع أو املشتري عمل به وإال فإن مل يتأبر منها شيء فهي للمشتري
مثره بال نور كتني وعنب إن برز مثره فللبائع وإال فللمشتري وما خرج يف نوره مث سقط كمشمش وتفاح 

فللمشتري إن مل تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ومل يتناثر النور يف األصح وبعد التناثر للبائع ولو باع خنالت بستان 
رد ما مل يؤبر فللمشتري يف األصح ولو كانت يف بساتني فاألصح إفراد كل مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع فإن أف

بستان حبكمه وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإال فله تركها إىل اجلذاذ ولكل منهما السقي إن انتفع 
سخ العقد إال أن يسامح به الشجر والثمر وال منع لآلخر وإن ضرمها مل جيز إال برضامها وإن ضر أحدمها وتنازعا ف

  املتضرر وقيل لطالب السقي أن يسقي ولو كان الثمر ميتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي 

  فصل

جيوز بيع الثمر بعد بدو صالحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل إصالح إن بيع منفردا عن الشجرة ال جيوز 
عا به ال ككمثرى وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بال شرط قلت فإن إال بشرط القطع وأن يكون املقطوع منتف

كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ال جيب الوفاء به واهللا أعلم وإن بيع مع الشجر جاز بال شرط وال جيوز 
رط بشرط قطعه وحيرم بيع الزرع األخضر يف األرض إال بشرط قطعه فإن بيع معها أو بعد اشتداد احلب جاز بال ش

ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصالح ظهور املقصود كتني وعنب وشعري وما ال يرى حبه كاحلنطة والعدس يف 
السنبل ال يصح بيعه دون سنبله وال معه يف اجلديد وال بأس بكمام ال يزال إال عند األكل وماله كمامان كاجلوز 

على ويف قول يصح إن كان رطبا وبد صالح التمر ظهور واللوز والباقال يباع يف قشره األسفل وال يصح يف األ
مبادي النضج واحلالوة فيما ال يتلون ويف غريه بأن يأخذ يف احلمرة أو السواد ويكفي بدو صالح بعضه وإن قل 
ولو باع مثرة بستان أو بساتني بدا صالح بعضه فعلى ما سبق يف التأبري ومن باع ما بدال صالحه لزمه سقيه قبل 

ية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها ولو عرض مهلك بعدمها كربد فاجلديد أنه من ضمان املشتري فلو تعيب التخل
بترك البائع السقي فله اخليار ولو بيع قبل صالحه بشرط قطعه ومل يقطع حىت هلك فأوىل بكونه من ضمان املشتري 



صح إال أن يشترط على املشتري قطع مثره ولو ولو بيع مثر يغلب تالحقه واختالط حادثه باملوجود كتني وقثاء مل ي
حصل اإلختالط فيما يندر فيه فاألظهر أنه ال يفسخ البيع بل يتخري املشتري فإن مسح له البائع مبا حدث سقط 

  خياره يف األصح وال يصح بيع احلنطة يف سنبلها بصافية 

رايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر يف وهو احملاقلة وال الرطب على النخل بثمر وهو املزابنة ويرخص يف الع
األرض أو العنب يف الشجر بزبيب فيما دون مخسة أوسق ولو زاد يف صفقتني جاز ويشترط التقابض بتسليم الثمر 

  كيال والتخلية يف النخل واألظهر أنه ال جيوز يف سائر الثمار وأنه ال خيتص بالفقراء 
  باب اختالف املتبايعني 

ة البيع مث اختلفا يف كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو األجل أو قدره أو قدر املبيع وال بينة حتالفا إذا اتفقا على صح
فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع ويف قول املشتري ويف قول يتساويان فيتخري احلاكم 

م النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا وقيل يقرع والصحيح أنه يكفي كل واحد ميني جتمع نفيا وإثباتا ويقد
وإذا حتالفا فالصحيح أنه العقد ال ينفسخ بل إن تراضيا وإال فليفسخانه أو أحدمها أو احلاكم وقيل إمنا يفسخه 

احلاكم مث على املشتري رد املبيع فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف يف أظهر 
ال وإن تعيب رده مع أرشه واختالف ورثتهما كهما ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فال حتالف بل حيلف األقو

كل على نفي دعوى اآلخر فإذا حلفا رده مدعي اهلبة بزوائده ولو ادعى صحة البيع واآلخر فساده فاألصح تصديق 
البائع ليس هذا املبيع صدق البائع بيمينه ويف  مدعي الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب لريده فقال

  السلم يصدق يف األصح 

  فصل

العبد إن مل يؤذن له يف التجارة ال يصح شراؤه بغري إذن سيده يف األصح ويسترده البائع سواء كان يف يد العبد أو 
لعبد بعد العقد واقتراضه سيده فإن تلف يف يده تعلق الضمان بذمته او يف يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة ا

كشرائه وأن أذن له يف التجارة تصرف حبسب اإلذن فإن أذن يف نوع مل يتجاوزه وليس له نكاح وال يؤجر نفسه 
وال يأذن لعبده يف جتارة وال يتصدق وال يعامل سيده وال ينعزل بإباقه وال يصري مأذونا له بسكوت سيده على 

ومن عرف رق عبد مل يعامله حىت يعلم اإلذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بني تصرفه ويقبل إقراره بديون املعاملة 
الناس ويف الشيوع وجه وال يكفي قول العبد فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف يف يده فخرجت السلعة 

اء فال ولو مستحقة رجع املشتري ببدهلا على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل ال وقيل إن كان يف يد العبد وف
اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا اخلالف وال يتعلق دين التجارة برقبته وال ذمة سيده بل يؤدي من مال 

هو = كتاب السلم = التجارة وكذا من كسبه باصطياد وحنوه يف األصح وال ميلك العبد بتمليك سيده يف األظهر 
مور أحدها تسليم رأس املال يف اجمللس فلو أطلق مث عني وسلم بيع موصوف يف الذمة يشترط له مع شروط البيع أ

  يف اجمللس جاز ولو أحال به وقبضه حملال يف اجمللس فال ولو قبضه وأودعه املسلم جاز وجيوز كونه 

منفعة وتقبض بقبض العني وإذا فسخ السلم ورأس املال باق استرده بعينه وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عني يف 
دون العقد ورؤية رأس املال تكفي عن معرفة قدره يف األظهر الثاين كون املسلم فيه دينا فلو قال أسلمت اجمللس 

إليك هذا الثوب يف هذا العبد فليس بسلم وال ينعقد بيعا يف األظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا هبذه 



ا أسلم مبوضع ال يصلح للتسليم أو يصلح وحلمله الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما الثالث املذهب أنه إذ
مؤنة اشترط بيان حمل التسليم وإال فال ويصح حاال ومؤجال فإن أطلق انعقد حاال وقيل ال ينعقد ويشترط العلم 

باألجل فإن عني شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز وإن أطلق محل على اهلاليل فإن انكسر شهر حسب الباقي 
  األول ثالثني واألصح صحة تأجيله بالعيد ومجادى وحيمل على األول باألهلة ومتم 

  فصل

يشترط كون املسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله 
 حىت يوجد للبيع وإال فال ولو أسلم فيما يعم فانقطع يف حمله مل ينفسخ يف األظهر فيتخري املسلم بني فسخه والصرب

ولو علم قبل احملل انقطاعه عنده فال خيار قبله يف األصح وكونه معلوم القدر كيال أو وزنا أو عدا أو ذرعا ويصح 
املكيل وزنا وعكسه ولو أسلم يف مائة صاع حنطة على أن وزهنا كذا مل يصح ويشترط الوزن يف البطيخ والباذجنان 

واللوز بالوزن يف نوع يقل اختالفه وكذا كيال يف األصح وجيمع يف  والقثاء والسفرجل والرمان ويصح يف اجلوز
اللنب بني العد والوزن ولو عني مكياال فسد إن مل يكن معتادا وإال فال يف األصح ولو أسلم يف مثر قرية صغرية مل 

لعقد على يصح أو عظيمة صح يف األصح ومعرفة األوصاف اليت خيتلف هبا الغرض اختالفا ظاهرا أو ذكرها يف ا
وجه ال يؤدي إىل عزة الوجود فال يصح فيما ال ينضبط مقصوده له كاملختلط املقصود األركان كهريسة ومعجون 

وغالية وخف وترياق خملوط واألصح صحته يف املختلط املنضبط كعتايب وخز وجنب وأقط وشهد وخل متر أو زبيب 
ه كلحم الصيد مبوضع العزة وال فيما لو استقصى وصفه ال اخلبز يف األصح عند األكثرين وال يصح فيما ندر وجود

عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها او ولدها فرع يصح يف احليوان فيشترط يف الرقيق ذكر نوعه 
كتركي ولنه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طوال وقصرا وكله على التقريب 

ذكر الكحل والسمن وحنومها يف األصح ويف اإلبل واخليل والبغال واحلمري الذكورة واألنوثة والسن  وال يشترط
واللون والنوع ويف الطري النوع والصغر وكرب اجلثة ويف اللحم حلم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف 

س والطول والعرض والغلظ والدقة أو ضدها من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة ويف الثياب اجلن
والصفاقة والرقة والنعومة واخلشونة ومطلقه حيمل على اخلام وجيوز يف املقصور وما سبع غزله قبل النسج كالربود 

واألقيس صحته يف املصبوغ بعده قلت األصح منعه وبه قطع اجلمهور واهللا أعلم ويف التمر لونه ونوعه وبلده وصغر 
وحداثته واحلنطة وسائر احلبوب كالتمر ويف العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض  احلبات وكربها وعتقه

أو أصفر وال يشترط العتق واحلداثة وال يصح يف املطبوخ واملشوي وال يضر تأثري الشمس واألظهر منعه يف رؤوس 
  احليوان وال يصح يف 

وها ويصح يف االسطال املربعة وفيما صب منها خمتلف كربمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجري وحن
يف قالب وال يشترط ذكر اجلودة والرداءة يف األصح وحيمل مطلقة على اجليد ويشترط معرفة العاقدين والصفات 

  وكذا غريمها يف األصح 

  فصل



شروط وال ال يصح أن يستبدل عن املسلم فيه غريت جنسه ونوعه وقيل جيوز يف نوعه وال جيب وجيوز أردأ من امل
جيب وجيوز أجود وجيب قبوله يف األصح ولو أحضره قبل حملة فامتنع املسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان 
حيوانا أو وقت غارة مل جيرب وإال فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجرب وكذا جملرد غرض الرباءة يف 

لتسليم مل يلزم األداء إن كان لنقله مؤنة وال يطالبه بقيمته األظهر ولو وجد املسلم املسلم إليه بعد احملل يف غري حمل ا
للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك مل جيرب إن كان لنقله مؤنة أو كان املوضع خموفا وإال فاألصح 

  إجباره 

  فصل

قبوله يف األصح اإلقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه مبثله أو ملكتكه على أن ترد بدله ويشترط 
ويف املقرض أهلية التربع وجيوز إقراض ما يسلم فيه إال اجلارية اليت حتل للمقترض يف األظهر وما ال يسلم فيه ال 

جيوز إقراضه يف األصح ويرد املثل يف املثلى ويف املتقوم املثل صورة وقيل القيمة ولو ظفر طالبه به يف غري حمل 
بلد اإلقراض وال جيوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بال  اإلقراض وللنقل مؤنة طلبه بقيمة

شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غريه لغا الشرط واألصح أنه ال يفسد العقد ولو شرط 
أجال فهو كشرط مكسر عن صحيح إن مل يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن هنب فكشرط صحيح عن مكسر 

شرط رهن وكفيل وميلك لقرض بالقبض ويف قول بالتصرف وله الرجوع يف عينه ما دام باقيا حباله يف األصح وله 
ال يصح إال بإجياب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم املرهتن به أو = كتاب الرهن = يف األصح واهللا أعلم 

الرهن وإن نفع املرهتن وضر  مصلحة للعقد كاإلشهاد أو ماال غرض فيه صح العقد وإن شرط ما يضر املرهتن بطل
الراهن كشرط منفعة للمرهتن بطل الشرط وكذا الرهن يف األظهر ولو شرط أن حتدث زوائده مرهونة فاألظهر 

فساد الشرط وأنه مىت فسد فسد العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فال يرهن الويل مال الصيب واجملنون وال 
رة وشرط الرهن كونه عينا يف األصح ويصح رهن املشاع واألم دون ولدها يرهتن هلما إال لضرورة أو غبطة ظاه

وعكسه وعند احلاجة يباعان ويوزع الثمن واألصح أن تقوم األم وحدها مث مع الولد فالزائد قيمته ورهن اجلاين 
ن ما يسرع واملرتد كبيعهما ورهن املدبر واملعلق عتقه بصفة ميكن سبقها حلول الدين باطل على املذهب ولو ره

فساده فإن أمكن جتفيفه كرطب فعل وإال فإن رهنه بدين حال أو مؤجل حيل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن 
رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون مثنه رهنا وإن شرط منع بيعه مل يصح وإن أطلق فسد يف األظهر وإن مل 

  يعلم هل يفسد قبل األجل صح 

 يسرع فساده فطرأما عرضه للفساد كحنطة ابتلت مل ينفسخ الرهن حبال وجيوز أن يستعري يف األظهر وإن رهن ما ال
شيئا لريهنه وهو يف قول عارية واألظهر أنه ضمان دين يف رقبة ذلك الشيء فيشترط ذكر جنس الدين وقدره 

عد قبض املرهتن فإذا وصفته وكذا املرهون عنده يف األصح فلو تلف يف يد املرهتن فال ضمان وال رجوع للمالك ب
  حل الدين أو كان حاال روجع املالك للبيع ويباع إن مل يقض الدين مث يرجع املالك مبا بيع به 

  فصل



شرط املرهون به كونه دينا ثابتا الزما فال يصح بالعني املغصوبة واملستعارة يف األصح وال مبا سيقرضه ولو قال 
اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارهتنت الثوب به فقال  أقرضتك هذه الدراهم وارهتنت هبا عبدك فقال

اشتريت ورهنت صح يف األصح وال يصح بنجوم الكتابة وال جتعل اجلعالة قبل الفراغ وقيل جيوز بعد الشروع 
وجيوز بالثمن يف مدة اخليار وبالدين رهن بعد رهن وال جيوز أن يرهنه املرهون عنده بدين آخر يف اجلديد وال يلزم 

إال بقبضه ممن يصح عقده وجتري فيه النيابة لكن ال يستنيب الراهن وال عبده ويف املأذون له وجه ويستنيب مكاتبه 
ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب مل يلزم ما مل ميض زمن إمكان قبضه واألظهر اشتراط إذنه يف 

وحيصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل  قبضه وال يربئه ارهتانه عن الغصب ويربئه إيداع يف األصح
امللك كهبة مقبوضة وكتابة وكذا تدبريه يف األظهر وبرهن مقبوض وبإحباهلا ال الوطء والتزويج ولو مات العاقد 

قبل القبض أو جن أو ختمر العصري أو أبق العبد مل يبطل الرهن يف األصح وليس للراهن املقبض تصرف يزيل امللك 
عتاقه أقوال أظهرها ينفذ من املوسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا وإن مل ينفذ فانفك مل ينفذه يف األصح ولو لكن يف إ

علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكاإلعتاق أو بعده نفذ على الصحيح وال رهنه لغريه وال التزويج وال اإلجارة إن 
ويف نفوذ اإلستيالد أقوال اإلعتاق فإن مل ننفذه كان الدين حاال او حيل قبلها وال الوطء فإن وطىء فالولد حر 

فانفك نفذ يف األصح فلو ماتت بالوالدة غرم قيمتها رهنا يف األصح وله كل انتفاع ال ينقصه كالركوب والسكىن 
ال البناء والغراس فإن فعل مل يقلع قبل االجل وبعده إن مل تف األرض بالدين وزادت به مث إن أمكن اإلنتفاع بغري 

رداد مل يسترد وإال فيسترد ويشهدان ملتهمه وله بإذن املرهتن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف الراهن فإن است
تصرف جاهال برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ولو أذن يف بيعه ليعجل املؤجل من مثنه مل يصح البيع وكذا لو 

  شرط رهن الثمن يف األظهر 

  فصل

وال تزال إال لإلنتفاع كما سبق ولو شرطا وضعه عند عدل جاز أو عند اثنني ونصا  إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرهتن
على اجتماعهما على حفظه أو اإلنفراد به فذاك وإن اطلقا فليس ألحدمها اإلنفراد يف األصح ولو مات العدل أو 

  فسق جعاله حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه 

م ويقدم املرهتن بثمنه ويبيعه الراهن او وكيله بإذن املرهتن فإن مل احلاكم عند عدل ويستحق بيع املرهون عند احلاك
يأذن قال له احلاكم تأذن أو تربىء ولو طلب املرهتن بيعه فأىب الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فإن أصر 

ا أن يبيعه العدل جاز باعه احلاكم ولو باعه املرهتن بإذن الراهن فاألصح أنه إن باع حبصرته صح وإال فال ولو شرط
وال يشترط مراجعة الراهن يف األصح فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حىت يقبضه املرهتن ولو تلف مثنه يف 
يد العدل مث استحق املرهون فإن شاء املشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه وال يبيع العدل 

ه فإن زاد راغب قبل انقضاء اخليار فليفسخ وليبعه ومؤنة املرهون على الراهن وجيرب إال بثمن مثله حاال من نقد بلد
عليها حلق املرهتن على الصحيح وال مينع راهن من مصلحة املرهون كفصد وحجامة وهو أمانة يف يد املرهتن وال 

ون مبيعا له عند يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها يف الضمان ولو شرط كون املره
احللول فسد وهو قبل احملل أمانة ويصدق املرهتن يف دعوى التلف بيمينه وال يصدق يف الرد عند األكثرين ولو 

وطىء املرهتن املرهونة بال شبهة فزان وال يقبل قوله جهلت حترميه إى أن يقرب إسالمه أو ينشأ ببادية بعيدة عن 



اه جهل التحرمي يف األصح فال حد وجيب املهر إن أكرهها والولد حر العلماء وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعو
نسيب وعليه قيمته للراهن ولو أتلف املرهون وقبض بدله صار هنا واخلصم يف البدل الراهن فإن مل خياصم خياصم 

عفوه  املرهتن يف األصح فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن فإن وجب املال بعفوه أو جبناية خطأ مل يصح
عنه وال إبراء املرهتن اجلاين وال يسري الرهن إىل زيادته املنفصلة كثمر وولد فلو رهن حامال وحل األجل وهي 

  حامل بيعت وإن ولدته بيع معها يف األظهر فإن كانت حامال عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن يف األظهر 

  فصل

له بطل الرهن وإن جىن على سيده فاقتص بطل وإن عفا على مال مل  جىن املرهون قدم اجملين عليه فإن اقتص أو بيع
يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق 
 مرهتن القتيل فيباع ومثنه رهن وقيل يصري رهنا فإن كان مرهونني عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينني

ويف نقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف مرهون بآفة بطل وينفك بفسخ املرهتن وبالرباءة من الدين فإن بقي شيء منه 
مل ينفك شيء من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فربىء من أحدمها أنفك قسطه ولو رهناه فربىء 

  أحدمها انفك نصيبه 

  فصل

بيمينه إن كان رهن تربع وإن شرط يف بيع حتالفا ولو ادعى أهنما رهناه  اختلفا يف الرهن أو قدره صدق الراهن
عبدمها مبائة وصدقه احدمها فنصيب املصدق رهن خبمسني والقول يف نصيب الثاين قوله بيمينه وتقبل شهادة 

راهن بيمينه املصدق عليه ولو اختلفا يف قبضه فإن كان يف يد الراهن أو يف يد املرهتن وقال الراهن غصبته صدق ال
  وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى يف األصح 

ولو أقر بقبضه مث قال مل يكن إقراري عن حقيقة فله حتليفه وقيل ال حيلفه إال أن يذكر إلقراره تأويال كقوله شهدت 
القبض على رسم القبالة ولو قال أحدمها جىن املرهون وأنكر اآلخر صدق املنكر بيمينه ولو قال الراهن جىن قبل 

فاألظهر تصديق املرهتن بيمينه يف إنكاره واألصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجين عليه وأنه يغرم األقل من قيمة 
العبد وأرش اجلناية وأنه لو نكل املرهتن ردت اليمني على اجملين عليه ال على الراهن فإذا حلف بيع يف اجلناية ولو 

وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فاألصح تصديق املرهتن ومن  أذن يف بيع املرهون فبيع ورجع عن اإلذن
عليه ألفان بأحدمها رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه وإن مل ينو شيئا جعله عما شاء وقيل 

  يقسط 

  فصل

هر يستوي الدين املستغرق من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه باملرهون ويف قول كتعلق األرش باجلاين فعلى األظ
وغريه يف األصح ولو تصرف الوارث وال دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فاألصح أنه ال يتبني فساد تصرفه 
لكن إن مل يقض الدين فسخ وال خالف أن للوارث إمساك عني التركة وقضاء الدين من ماله والصحيح أن تعلق 



من عليه ديون = كتاب التفليس = بزوائد التركة ككسب ونتاج واهللا أعلم الدين بالتركة ال مينع اإلرث فال يتعلق 
حالة زائدة على ماله حيجر عليه بسؤال الغرماء وال حجر باملؤجل وإذا حجر حبال مل حيل املؤجل يف األظهر ولو 

ن ماله فكذا كانت الديون بقدر املال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فال حجر وإن مل يكن كسوبا وكانت نفقته م
يف األصح وال حيجر بغري طلب فلو طلب بعضهم ودينه قدر حيجر به حجر وإال فال وحيجر بطلب املفلس يف األصح 
فإذا حجر تعلق حق الغرماء مباله وأشهد على حجره ليحذر ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن 

و باع ماله لغرمائه بدينهم بطل يف األصح ولو باع سلما أو فضل ذلك عن الدين نفذ وإال لغا واألظهر بطالنه فل
اشترى يف الذمة فالصحيح صحته ويثبت يف ذمته ويصح نكاحه وطالقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه ولو أقر بعني أو 

يف  دين وجب قبل احلجر فاألظهر قبوله يف حق الغرماء وإن أسند وجوبه إىل ما بعد احلجر مبعاملة أو مطلقا مل يقبل
حقهم وإن قال عن جناية قبل يف األصح وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة يف الرد واألصح تعدي 
احلجر إىل ما حدث بعده باإلصطياد والوصية والشراء إن صححناه وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعني متاعه إن 

  لق هبا ال يزاحم الغرماء بالثمن علم احلال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا مل ميكن التع

  فصل

يبادر القاضي بعد احلجر ببيع ماله وقسمه بني الغرماء ويقدم ما خياف فساده مث احليوان مث املنقول مث العقار وليبع 
  حبضرة املفلس وغرمائه كل شيء يف سوقه بثمن مثله حاال من نقد البلد 

ال جبنس حقه اشترى وإن رضى جاز صرف النقد إليه إال يف مث إن كان الدين غري جنس النقد ومل يرض الغرمي إ
السلم وال يسلم مبيعا قبل قبض مثنه وما قبض قسمه بني الغرماء إال أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع وال يكلفون 
بينة بأن ال غرمي غريهم فلو قسم فظهر غرمي شارك باحلصة وقيل تنقض القسمة ولو خرج شيء باعه قبل احلجر 

ا والثمن تالف فكدين ظهر وإن استحق شيء باعه احلاكم قدم املشتري بالثمن ويف قول حباص الغرماء مستحق
وينفق على من عليه نفقته حىت يقسم ماله إال أن يستغين بكسب ويباع مسكنه وخادمه يف األصح وإن احتاج إىل 

ة ومكعب ويزاد يف الشتاء جبة خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمام
ويترك له قوت يوم القسمة ملن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين واألصح 
وجوب إجارة أم ولده واألرض املوقوفة عليه وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بني غرمائه وزعم أنه ال ميلك غريه 

يف معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإال فيصدق بيمينه يف األصح وتقبل بينة وأنكروا فإن لزمه الدين 
اإلعسار يف احلال وشرط شاهده خربة باطنه وليقل هو معسر وال ميحض النفي كقوله ال ميلك شيئا وإذا ثبت 

ل القاضي به من يبحث إعساره مل جيز حبسه وال مالزمته بل ميهل حىت يوسر والغريب العاجز عن بينة اإلعسار يوك
  عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به 

  فصل

من باع ومل يقبض الثمن حىت حجر على املشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد املبلغ واألصح أن خياره على 
نها كون الفور وأنه الحيصل الفسخ بالوطء واإلعتاق والبيع وله الرجوع يف سائر املعاوضات كالبيع وله شروط م

الثمن حاال وأن يتعذر حصوله باإلفالس فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فال فسخ يف األصح ولو قال 



الغرماء ال تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ وكون املبيع باقيا يف ملك املشتري فلو فات أو كاتب العبد فال رجوع 
و ضارب بالثمن أو جبناية أجنيب أو البائع فله أخذه ويضارب من مثنه وال مينع التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أ

بنسبة نقص القيمة وجناية املشتري كآفة يف األصح فلو تلف أحد العبدين مث أفلس أخذ الباقي وضارب حبصة 
ن التالف فلو كان قبض بعض الثمن رجع يف اجلديد فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثم

ويف قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ولو زاد املبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع هبا 
واملنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع يف األصل فإن كان الولد صغريا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه 

كانت حامال عند الرجوع دون البيع أو عكسه فاألصح  وإال فيباعان وتصرف إليه حصة األم وقيل ال رجوع فإن
تعدي الرجوع إىل الولد واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبري قريب من استتار اجلنني وانفصاله وأوىل بتعدي 

  الرجوع ولو غرس األرض أو بىن فإن اتفق الغرماء واملفلس على تفريغها فعلوا وأخذها وإن 

أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه واألظهر أنه ليس له  امتنعوا مل جيربوا بل له
أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس ولو كان املبيع حنطة فخلطها مبثلها أو دوهنا فله أخذ قدر املبيع من 

لثوب فإن مل تزد القيمة رجع وال شيء املخلوط أو بأجود فال رجوع يف املخلوط يف األظهر ولو طحنها أو قصر ا
للمفلس وإن زادت فاألظهر أنه يباع وللمفلس من مثنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة 
الصبغ رجع واملفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فاألصح أن الزيادة للمفلس ولو اشترى 

يهما إال أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ ولو اشترامها من اثنني فإن منه الصبغ والثوب رجع ف
مل تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وإن زادت على 

  قيمتهما فاألصح أن املفلس شريك هلما بالزيادة 
  باب احلجر 

الغرماء والراهن للمرهتن واملريض للورثة والعبد لسيده واملرتد للمسلمني وهلا أبواب منه حجر املفلس حلق 
ومقصود الباب حجر اجملنون والصيب واملبذر فباجلنون تنسلب الواليات واعتبار األقوال ويرتفع باإلفاقة وحجر 

  الصيب يرتفع ببلوغه رشيدا والبلوغ باستكمال مخس عشرة

مكانه استكمال تسع سنني ونبات العانة يقتضي احلكم ببلوغ ولد الكافر ال املسلم يف سنة أو خروج املىن ووقت إ
األصح وتزيد املرأة حيضا وحبال والرشد صالح الدين واملال فال يفعل حمرما يبطل العدالة وال يبذر بأن يضيع املال 

صرفه يف الصدقة ووجوه اخلري  باحتمال غنب فاحش يف املعاملة أو رميه يف حبر أو إنفاقه يف حمرم واألصح أن
واملطاعم واملالبس اليت ال تليق حباله ليس بتبذير وخيترب رشد الصيب وخيتلف باملراتب فيخترب ولد التاجر بالبيع 

والشراء واملماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام هبا واحملترف مبا يتعلق حبرفته واملرأة مبا يتعلق 
قطن وصون األطعمة عن اهلرة وحنوها ويشترط تكرر اإلختبار مرتني أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل بالغزل وال

بعده فعلى األول األصح أنه ال يصح عقده بل ميتحن يف املماكسة فإذا أراد العقد عقد الويل فلو بلغ غري رشيد دام 
ك القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه احلجر وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط ف

وقيل يعود احلجر بال إعادة ولو فسق مل حيجر عليه يف األصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل وليه يف 
الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه يف الصغر وقيل القاضي وال يصح من احملجور عليه لسفه بيع وال شراء وال إعتاق 



إذن وليه فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف املأخوذ يف يده أو أتلفه فال ضمان يف احلال ولو بعد  وهبة ونكاح بغري
فك احلجر سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح بإذن الويل نكاحه ال التصرف املايل يف األصح وال يصح 

  إقراره بدين قبل احلجر أو بعده وكذا بإتالف املال يف األظهر ويصح 

لقصاص وطالقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان وحكمه يف العبادة كالرشيد لكن ال يفرق الزكاة بنفسه باحلد وا
وإذا أحرم حبج فرض أعطى الويل كفايته لثقة ينفق عليه يف طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته 

وم إن قلنا لدم اإلحصار بدل ألنه ممنوع من املعهودة فللويل منعه واملذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالص
  املال ولو كان له يف طريقه كسب قدر زيادة املؤنة مل جيز منعه واهللا أعلم 

  فصل

ويل الصيب أبوه مث جده مث وصيهما مث القاضي وال تلي األم يف األصح ويتصرف الويل باملصلحة يبين دوره بالطني 
إال حلاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع واآلجر ال اللنب واجلص وال يبيع عقاره 

نسيئة أشهد وارهتن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك حبسب املصلحة ويزكي ماله وينفق عليه باملعروف فإذا ادعى بعد 
  مينه بلوغه على األب واجلد بيعا بال مصلحة صدقا باليمني وإن ادعاه على الوصي واألمني صدق هو بي

  باب الصلح 
هو قسمان أحدمها جيري بني املتداعيني وهو نوعان أحدمها صلح على إقرار فإن جرى على عني غري املدعاة فهو بيع 

بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا يف علة 
ها أو على بعض العني املدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها وال الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكام

يصح بلفظ البيع واألصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غري سبق خصومة صاحلين عن دارك بكذا فاألصح 
بطالنه ولو صاحل من دين على عني صح فإن توافقا يف علة الربا اشترط قبض العوض يف اجمللس وإال فإن كان 

العوض عينا مل يشترط قبضه يف اجمللس يف األصح أو دينا اشترط تعيينه يف اجمللس ويف قبضه الوجهان وإن صاحل من 
دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ اإلبراء واحلط وحنومها وبلفظ الصلح يف األصح ولو صاحل من حال 

لو صاحل من عشرة حالة على مخسة مؤجلة بريء من على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل املؤجل صح األداء و
  مخسة وبقيت مخسة حالة ولو عكس لغا 

  النوع الثاين الصلح على اإلنكار

فيبطل إن جرى على نفس املدعى وكذا إن جرى على بعضه يف األصح وقوله صاحلين على الدار اليت تدعيها ليس 
  إقرارا يف األصح 

  القسم الثاين



جنيب فإن قال وكلين املدعى عليه يف الصلح وهو مقر لك صح ولو صاحل لنفسه واحلالة هذه جيري بني املدعي واأل
صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال األجنيب هو مبطل يف إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بني قدرته على 

  انتزاعه وعدمها وإن مل يقل هو مبطل لغا الصلح 

  فصل

يضر املارة وال يشرع فيه جناح وال ساباط يضرهم بل يشترط ارتفاعه حبيث مير  الطريق النافذ ال يتصرف فيه مبا
حتته منتصبا وإن كان ممر الفرسان والقوافل فلريفعه حبيث مير حتته احململ على البعري مع أخشاب املظلة وحيرم الصلح 

  على اشراع اجلناح وأن يبين يف الطريق 

ري النافذ حيرم اإلشراع إليه لغري أهله وكذا لبعض أهله يف األصح إال دكة أو يغرس شجرة وقيل إن مل يضر جاز وغ
برضا الباقني وأهله من نفذ باب داره إليه ال من الصقه جداره وهل اإلستحقاق يف كلها لكلهم أم ختتص شركة كل 

وله فتحه إذا واحد مبا بني رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاين وليس لغريهم فتح باب إليه لإلستطراق 
مسره يف األصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فإن كان أقرب إىل رأسه ومل يسد 
الباب القدمي فكذلك وإن سده فال منع ومن له داران تفتحان إىل دربني أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا 

فصاحله أهل الدرب مبال صح وجيوز فتح الكوات واجلدار بني  بينهما مل مينع يف األصح وحيث منع فتح الباب
املالكني قد خيتص به أحدمها وقد يشتركان فيه فاملختص ليس لآلخر وضع اجلذوع عليه بغري إذن يف اجلديد وال جيرب 

ه بأن املالك فلو رضي بال عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده يف األصح وفائدة الرجوع ختيري
يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب األجرة فقط ولو رضي بوضع اجلذوع والبناء عليها بعوض 

فإن أجر رأس اجلدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فاألصح أن هذا العقد فيه 
نقضه حبال ولو اهندم اجلدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء  شوب بيع وإجارة فإذا بىن فليس ملالك اجلدار

وسواء كان اإلذن بعوض أو بغريه يشترط بيان قدر املوضع املبين عليه طوال وعرضا ومسك اجلدران وكيفيتها 
ك فليس وكيفية السقف احملمول عليها ولو أذن يف البناء على أرضه كفى بيان قدر حمل البناء وأما اجلدار املشتر

ألحدمها وضع جذوعه عليه بغري إذن يف اجلديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بال إذن وله أن يستند إليه 
ويسند متاعا ال يضر وله ذلك يف جدار األجنيب وليس له إجبار شريكه على العمارة يف اجلديد فإن أراد إعادة 

ع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال آلخر ال تنقضه وأغرم لك منهدم بآلة لنفسه مل مينع ويكون املعاد ملكه يض
حصيت مل يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه املشترك فلآلخر منعه ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما 

صاحل على كان ولو انفرد أحدمها وشرط له اآلخر زيادة جاز وكانت يف مقابلة عمله يف نصيب اآلخر وجيوز أن ي
إجراء املاء وإلقاء الثلج يف ملكه على مال ولو تنازعها جدارا بني ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدمها حبيث يعلم أهنما 

بنيا معا فله اليد وإال فلهما فإن أقام أحدمها بينة قضى له وإال حلفا فإن حلفا أو نكال جعل بينهما وإن حلف 
جذوع مل يرجح والسقف بني علو وسفل كجدار بني ملكني فينظر أميكن احدمها قضى له ولو كان ألحدمها عليه 

  إحداثه بعد العلو فيكون يف يدمها وإال فلصاحب السفل 
  باب احلوالة 

  يشترط هلا رضا احمليل واحملتال ال احملال عليه يف األصح وال تصح على من ال دين عليه وقيل 



ذا املتقوم يف األصح وبالثمن يف مدة اخليار وعليه يف األصح تصح برضاه وتصح بالدين الالزم وعليه املثلى وك
واألصح صحة حوالة املكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويشترط العلم مبا حيال به وعليه قدرا وصفة 
ويف قول تصح بابل الدية وعليها ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلوال وأجال وصحة وكسرا يف األصح 

باحلوالة احمليل عن دين احملتال واحملال عليه عن دين احمليل ويتحول حق احملتال إىل ذمة احملال عليه فإن تعذر  ويربأ
بفلس أو جحد وحلف وحنومها مل يرجع على احمليل فلو كان مفلسا عند احلوالة وجهله احملتال فال رجوع له وقيل له 

د املبيع بعيب بطلت يف األظهر أو البائع بالثمن فوجد الرد مل الرجوع إن شرط يساره ولو أحال املشتري بالثمن فر
تبطل على املذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه مث اتفق املتبايعان واحملتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت احلوالة وإن 

يه وكلتك لتقبض يل كذهبما احملتال وال بينة حلفاه على نفي العلم مث يأخذ املال من املشتري ولو قال املستحق عل
وقال املستحق أحلتين أو قال أردت بقويل أحلتك الوكالة وقال املستحق بل أردت احلوالة صدق املستحق عليه 

  بيمينه ويف الصورة الثانية وجه وإن قال أحلتك فقال وكلتين صدق الثاين بيمينه 
  باب الضمان 

بد بغري إذن سيده باطل يف األصح ويصح بإذنه شرط الضامن الرشد وضمان حمجور عليه بفلس كشرائه وضمان ع
فإن عني لألداء كسبه أو غريه قضى منه وإال فاألصح أنه إن كان مأذونا له يف التجارة تعلق مبا يف يده وما يكسبه 

بعد اإلذن وإال فبما يكسبه واألصح اشتراط معرفة املضمون له وأنه ال يشترط قبوله ورضاه وال يشترط رضا 
قطعا وال معرتفه يف األصح ويشترط يف املضمون كونه ثابتا وصحح القدمي ضمان ما سيجب واملذهب  املضمون عنه

صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج املبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا 
ح وضمان اجلعل كالرهن به لنقص الصنجة وكونه الزما ال كنجوم كتابه ويصح ضمان الثمن يف مدة خيار يف األص

وكونه معلوما يف اجلديد واإلبراء من اجملهول باطل يف اجلديد ال من إبل الدية ويصح ضماهنا يف األصح ولو قال 
  ضمنت مالك على زيد من درهم إىل عشرة فاألصح صحته وأنه يكون ضامنا لعشرة قلت األصح لتسعة واهللا أعلم 

  فصل

فل بدن من عليه مال مل يشترط العلم بقدره ويشترط كونه مما يصح ضمانه املذهب صحة كفالة البدن فإن ك
واملذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة آلدمي كقصاص وحد قذف ومنعها يف حدود اهللا تعاىل وتصح ببدن صيب 

وجمنون وحمبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته مث إن عني مكان التسليم تعني وإال فمكاهنا ويربأ 
كفيل بتسليمه يف مكان التسليم بال حائل كمتغلب وبأن حيضر املكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ال

  وال يكفي جمرد حضوره 

فإن غاب مل يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإال فيلزمه وميهل مدة ذهاب وإياب فإن مضت ومل حيضره حبس 
ره واألصح أنه إذا مات ودفن ال يطالب الكفيل باملال وأنه لو شرط وقيل إن غاب إىل مسافة القصر مل يلزمه إحضا

  يف الكفاية أنه يغرم املال إن فات التسليم بطلت وأهنا ال تصح بغري رضا املكفول 

  فصل



يشترط يف الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو حتملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا 
ضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو محيل ولو قال أؤدي املال أو أحضر الشخص فهو وعد ملال أو بإح

واألصح أنه ال جيوز تعليقهما بشرط وال توقيت الكفالة ولو جتزها وشرط تأخري اإلحضار شهرا جاز وأنه يصح 
للمستحق مطالبة الضامن ضمان احلال مؤجال أجال معلوما وأنه يصح ضمان املؤجل حاال وأنه ال يلزمه التعجيل و

واألصيل واألصح أنه ال يصح بشرط براءة األصيل ولو أبرأ األصيل برىء الضامن وال عكس ولو مات أحدمها 
حل عليه دون اآلخر إذا طالب املستحق الضامن فله مطالبة األصيل بتخليصه باألداء إن ضمن بإذنه واألصح أنه ال 

لى األصيل إن وجد إذنه يف الضمان واألداء وإن انتفى فيهما فال وإن يطالبه قبل أن يطالب وللضامن الرجوع ع
أذن يف الضمان فقط رجع يف األصح وال عكس يف األصح ولو أدى مكسرا عن صحاح او صاحل عن مائة بثوب 
قيمته مخسون فاألصح أنه اليرجع إال مبا غرم ومن أدى دين غريه بال ضمان وال إذن فال رجوع وإن أذن بشرط 

جوع رجع وكذا إن أذن مطلقا يف األصح واألصح أن مصاحلته على غري جنس الدين ال متنع الرجوع مث إمنا الر
يرجع الضامن واملؤدي إذا أشهد باألداء رجال أو رجال وامرأتني وكذا رجل ليحلف معه يف األصح فإن مل يشهد فال 

صدقه املضمون له أو أدى حبضرة األصيل رجوع إن أدى يف غيبة األصيل وكذبه وكذا إن صدقه يف األصح فإن 
هي أنواع شركة األبدان كشركة احلمالني وسائر احملترفة ليكون بينهما = كتاب الشركة = رجع على املذهب 

كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختالفها وشركة املفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما 
بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما مبؤجل هلما فإذا باعا كان الفاضل عن  يعرض من غرم وشركة الوجوه

األمثان بينهما وهذه األنواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيها لفظ يدل على اإلذن يف التصرف فلو 
املتقوم وقيل ختتص  اقتصرا على اشتركنا مل يكف يف األصح وفيهما أهلية التوكيل والتوكل وتصح يف كل مثلى دون

بالنقد املضروب ويشترط خلط املالني حبيث ال يتميزان وال يكفي اخللط مع اختالف جنس أو صفة كصحاح 
ومكسرة هذا إذا اخرجا مالني وعقدا فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغريمها وأذن كل لآلخر يف التجارة فيه متت 

  الشركة واحليلة يف الشركة يف العروض 

كل واحد بعض عرضه ببغض عرض اآلخر ويأذن له يف التصرف وال يشترط تساوي قدر املالني واألصح أن يبيع 
أنه يشترط العلم بقدرمها عند العقد ويتسلط كل منهما على التصرف بال ضرر فال يبيع نسيئة وال بغري نقد البلد 

عزالن عن التصرف بفسخهما فإن قال وال بغنب فاحش وال يسافر به وال ببعضه بغري إذن ولكل فسخه مىت شاء وين
أحدمها عزلتك أوال تتصرف يف نصييب مل ينعزل العازل وتنفسخ مبوت أحدمها وجبنونه وبإغمائه والربح واخلسران 
على قدر املالني تساويا يف العمل أو تفاوتا فإن شرطا خالفه فسد العقد فريجع كل على اآلخر بأجرة عمله يف ماله 

ربح على قدر املالني ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله يف الرد واخلسران والتلف فإن ادعا وتنفذ التصرفات وال
بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب مث يصدق يف التلف به ولو قال من يف يده املال هو يل وقال اآلخر مشترك أو 

ريته للشركة أو لنفسي بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار يل صدق املنكر واشترى وقال اشت
شرط املوكل صحة مباشرته ما وكل فيه مبلك أو والية فال يصح = كتاب الوكالة = وكذبه اآلخر صدق املشتري 

توكيل صيب وال جمنون وال املرأة واحملرم يف النكاح ويصح توكيل الويل يف حق الطفل ويستثىن توكيل أعمى يف البيع 
شرته التصرف لنفسه ال صيب وجمنون وكذا املرأة واحملرم يف النكاح لكن والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مبا

الصحيح اعتماد قول صيب يف اإلذن يف دخول دار وإيصال هدية واألصح صحة توكيل عبد يف قبول نكاح ومنعه 
وأن  يف اإلجياب وشرط املوكل فيه أن ميلكه املوكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطالق من سينكحه بطل يف األصح



يكون قابال للنيابة فال يصح يف عبادة إى احلج وتفرقة زكاة وذبح أضحية وال يف شهادة وإيالء ولعان وسائر األميان 
وال يف الظهار يف األصح ويصح يف طريف بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطالق وسائر العقود والفسوخ وقبض 

ات كاألحياء واإلصطياد واإلحتطاب يف األظهر ال يف الديون وإقباضها والدعوى واجلواب وكذا يف متلك املباح
اإلقرار يف األصح ويصح يف استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وقيل ال جيوز إال حبضرة املوكل وليكن 

املوكل فيه معلوما من بعض الوجوه وال يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك يف كل قليل وكثري أو يف كل 
ك كل شيء مل يصح وإن قال يف بيع موايل وعتق أرقائي صح وإن وكله يف شراء عبد وجب أموري أو فوضت إلي

بيان نوعه أو دار وجب بيان احمللة والسكة ال قدر الثمن يف األصح ويشترط من املوكل لفظ يقتضي رضاه 
لقبول لفظا كوكلتك يف كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال بع أو اعتق حصل اإلذن وال يشترط ا

وقيل يشترط وقيل يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ ومىت عزلتك فأنت وكيل صحت يف احلال يف األصح 
  ويف عوده وكيال بعد العزل الوجهان يف تعليقها 

  وجيريان يف تعليق العزل 

  فصل

 حيتمل غالبا فلو باع على الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغري نقد البلد وال بنسيئة وال بغنب فاحش وهو ما ال
أحد هذه األنواع وسلم املبيع ضمن فان وكله ليبيع مؤجال وقدر األجل فذاك وإن أطلق صح يف األصح ومحل على 
املتعارف يف مثله وال يبيع لنفسه وولده الصغري واألصح أنه يبيع ألبيه وابنه البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن 

لمه حىت يقبض الثمن فإن خالف ضمن وإذا وكله يف شراء ال يشتري معيبا فإن اشتراه يف وتسليم املبيع وال يس
الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن املوكل إن جهل العيب وإن علمه فال يف األصح وإن مل يساوه مل 

كل الرد وليس لوكيل أن يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع يف األصح وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل واملو
يوكل بال إذن أن تأيت منه ما وكل فيه وإن مل يتأت لكونه ال حيسنه أو ال يليق به فله التوكيل ولو كثر وعجز عن 

اإلتيان بكله فاملذهب أنه يوكل فيما زاد على املمكن ولو أذن يف التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاين وكيل 
عزله وانعزاله وإن قال عىن فالثاين وكيل املوكل وكذا لو أطلق يف األصح قلت ويف الوكيل واألصح أنه ينعزل ب

هاتني الصورتني ال يعزل أحدمها اآلخر وال ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إال 
  علم أن يعني املوكل غريه ولو وكل أمينا ففسق مل ميلك الوكيل عزله يف األصح واهللا أ

  فصل

قال بع لشخص معني أو يف زمن او مكان معني تعني ويف املكان وجه إذا مل يتعلق به غرض وإن قال بع مبائة مل يبع 
بأقل وله أن يزيد إال ان يصرح بالنهي ولو قال اشتر هبذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتني بالصفة فإن مل تساو 

إن ساوته كل واحدة فاألظهر الصحة وحصول امللك فيهما للموكل ولو واحدة دينارا مل يصح الشراء للموكل و
أمره بالشراء مبعني فاشترى يف الذمة مل يقع للموكل وكذا عكسه يف األصح ومىت خالف املوكل يف بيع ماله أو 

فقال  الشراء بعينه فتصرفه باطل ولو اشترى يف الذمة ومل يسم املوكل وقع للوكيل وإن مساه فقال البائع بعتك
اشتريت لفالن فكذا يف األصح وإن قالت بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فاملذهب بطالنه ويد الوكيل يد أمانة 



وإن كان جبعل فإن تعدى ضمن وال ينعزل يف األصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون املوكل فيعترب يف الرؤية 
يشترط الوكيل دون املوكل وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع  ولزوم العقد مبفارقة اجمللس والتقابض يف اجمللس حيث

بالثمن إن كان دفعه إليه املوكل وإال فال إن كان الثمن معينا وإن كان يف الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال ال 
ذا أعلمها وإن اعترف هبا طالبه أيضا يف األصح كما يطالب املوكل ويكون الوكيل كضامن واملوكل كأصيل وإ

قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف يف يده وخرج املبيع مستحقا رجع عليه املشتري وإن اعترف بوكالته يف األصح مث 
  يرجع الوكيل على املوكل قلت وللمشتري الرجوع على املوكل ابتداء يف األصح واهللا أعلم 

  فصل

لوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل الوكالة جائزة من اجلانبني فإذا عزله املوكل يف حضوره أو قال رفعت ا
فإن عزله وهو غائب انعزل يف احلال ويف قول ال حىت يبلغه اخلرب ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل 
وينعزل خبروج أحدمها عن أهلية التصرف مبوت أو جنون وكذا إغماء يف األصح وخبروج حمل التصرف عن ملك 

لوكالة لنسيان أو لغرض يف اإلخفاء ليس بعزل فإن تعمد وال عوض انعزل وإذا اختلف يف املوكل وإنكار الوكيل ا
أصلها أو صفتها بأن قال وكلتين يف البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق املوكل بيمينه ولو 

ني مال املوكل ومساه يف العقد اشترى جارية بعشرين وزعم أن املوكل أمره فقال بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بع
أو قال بعده اشتريته لفالن واملال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع 

الشراء للوكيل وكذا إن اشترى يف الذمة ومل يسم املوكل وكذا إن مساه وكذبه البائع يف األصح وإن صدقه بطل 
لوكيل يستحب للقاضي أن يرفق باملوكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين الشراء وحيث حكم بالشراء ل

فقد بعتكها هبا ويقول هو اشتريت لتحل له ولو قال أتيت بالتصرف املأذون فيه وأنكر املوكل صدق املوكل ويف 
دعى الرد على قول الوكيل وقول الوكيل يف تلف املال مقبول بيمنيه وكذا يف الرد وقيل إن كان جبعل فال ولو ا

رسول املوكل وأنكر الرسول صدق الرسول وال يلزم املوكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قالت قبضت 
الثمن وتلف وأنكر املوكل صدق املوكل إن كان قبل تسليم املبيع وإال فالوكيل على املذهب ولو وكله بقضاء دين 

أنه ال يصدق الوكيل على املوكل إال ببينة وقيم اليتيم  فقال قضيته وأنكر املستحق صدق املستحق بيمينه واألظهر
وإذا ادعى دفع املال إليه بعد البلوغ حيتاج إىل بينة على الصحيح وليس لوكيل وال مودع أن يقول بعد طلب املالك 

بض ال أرد املال إال بإشهاد يف األصح وللغاصب ومن ال يقبل قوله يف الرد ذلك ولو قال رجل وكلين املستحق بق
ماله عندك من دين أو عني وصدقه فله دفعه إليه واملذهب أنه ال يلزمه إال ببينة على وكالته ولو قال أحالين عليك 

كتاب = وصدقه وجب الدفع يف األصح قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على املذهب واهللا أعلم 
فإن ادعى البلوغ باإلحتالم مع اإلمكان صدق وال يصح من مطلق التصرف وإقرار الصيب واجملنون الغ = اإلقرار 

حيلف وإن ادعاه بالسن طولب ببينة والسفيه واملغلس سبق حكم إقرارمها ويقل إقرار الرقيق مبوجب عقوبة ولو أقر 
بيدن جناية ال توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته وإن أقر بدين معاملة مل يقبل على السيد إن مل يكن 

ذونا يف التجارة ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما يف يده ويصح إقرار املريض مرض املوت ألجنيب وكذا مأ
  الوارث على املذهب ولو 



أقر يف صحته بدين ويف مرضه آلخر مل يقدم األول ولو أقر يف صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته آلخر مل يقدم 
ترط يف املقر له أهلية استحقاق املقر به فلو قال هلذه الدابة علي كذا األول يف األصح وال يصح إقرار مكره ويش

فلغو فإن قال بسببها ملالكها وجب ولو قال حلمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه وإن أسنده إىل جهة ال متكن يف 
املقر يف حال حقه فلغو وإن أطلق صح يف األظهر وإذا كذب املقر له املقر ترك املال يف يده يف األصح فإن رجع 

  تكذيبه وقال غلطت قبل قوله يف األصح 

  فصل

قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله علي ويف ذميت للدين ومعي وعندي للعني ولو قال يل عليك ألف فقال زن أو خذ 
أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله يف كيسك فليس بإقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتين منه أو 

ضيته أو أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار ولو قال أليس يل عليك كذا فقال بلى أو ق
نعم فإقرار ويف نعم وجه ولو قال اقض األلف الذي يل عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلين يوما أو حىت أقعد 

  أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار يف األصح 

  فصل

يف املقر به أن ال يكون ملكا للمقر فلو قال داري أو ثويب أو ديين الذي على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال  يشترط
هذا لفالن وكان ملكي إىل أن أقررت به فأول كالمه إقرار وآخره لغو وليكن املقر به يف يد املقر ليسلم باإلقرار 

قرار فلو أقر حبرية عبد يف يد غريه مث اشتراه حكم حبريته للمقر له فلو أقر ومل يكن يف يده مث صار عمل ميقتضى اإل
مث إن كان قال هو حر األصل فشراؤه افتداء وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على املذهب 

قل فيثبت فيه اخلياران للبائع فقط ويصح اإلقرار باجملهول فإذا قال له على شيء قبل تفسريه بكل ما يتمول وإن 
ولو فسره مبا ال يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو مبا حيل اقتناؤه ككلب معلم وسرجني قبل يف األصح وال 

يقبل مبا ال يقتين كخنزير وكلب ال نفع فيه وال بعيادة ورد سالم ولو أقر مبال أو مال عظيم أو كبري أو كثري قبل 
ب وجلد ميتة وقوله له كذا كقوله شيء وقوله شيء شيء أو تفسريه مبا قل منه وكذا باملستولدة يف األصح ال بكل

كذا كذا كما لو مل يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درمها أو رفع الدرهم أو 
جره لزمه درهم واملذهب أنه لو قال كذا وكذا درمها بالنصب وجب درمهان وأنه لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف 

هم يف األحوال ولو قال ألف ودرهم قبل تفسري األلف بغري الدراهم ولو قال مخسة وعشرون درمها الواو فدر
فاجلميع دراهم على الصحيح ولو قال الدراهم اليت أقررت هبا ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن 

بل إن وصله وكذا إن فصله يف فالصحيح قبوله إن ذكره متصال ومنعه إن فصله عن اإلقرار وإن كانت ناقصة ق
النص والتفسري باملغشوشة كهو بالناقصة ولو قال له علي من درهم إىل عشرة لزمه تسعة يف األصح وإن قال درهم 

  يف عشرة فإن أراد املعية لزمه أحد عشر أو احلساب فعشرة وإال فدرهم 

  فصل



د فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه قال له عندي سيف يف غمد أو ثوب يف صندوق ال يلزمه الظرف أو غم
الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة مل تلزمه العمامة على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه اجلميع 

ولو قال يف مرياث أيب ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال يف مرياثي من أيب فهو وعد هبة ولو قال له علي درهم 
قال ودرهم لزمه درمهان ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه باألولني درمهان وأما الثالث  درهم لزمه درهم فإن

فإن أراد به تأكيد الثاين مل جيب به شيء وإن نوى اإلستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى تأكيد األول أو أطلق يف 
وكذبه املقر له فليبني وليدع األصح ومىت أقر مببهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فالصحيح أنه حيبس ولو بني 

والقول قول املقريف نفيه ولو أقر له بألف مث أقر له بألف يف يوم آخر لزمه ألف فقط وإن اختلف القدر دخل األقل 
يف األكثر فلو وصفهما بصفتني خمتلفتني أو أسندمها إىل جهتني أو قال قبضت يوم السبت عشرة مث قال قبضت يوم 

ل له علي ألف من مثن مخر أو كلب أو ألف قضيته لزمه األلف يف األظهر ولو قال من مثن األحد عشرة لزما ولو قا
عبد مل أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على املذهب وجعل مثنا ولو قال له علي ألف إن شاء اهللا مل يلزمه شيء على 

ه هذا وهو وديعة فقال املقر له املذهب ولو قال ألف ال يلزم لزمه ولو قال له علي ألف مث جاء باأللف وقال أردت ب
يل عليه ألف آخر صدق املقر يف األظهر بيمينه فإن كان قال يف ذميت أو دينا صدق املقر له على املذهب قلت فإذا 

قبلنا التفسري بالوديعة فاألصح أهنا أمانة فيقبل دعواه التلف بعد اإلقرار ودعوى الرد وإن قال له عندي أو معي 
لوديعة والرد والتلف قطعا واهللا أعلم ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض مث قال كان فاسدا ألف صدق يف دعوى ا

وأقررت لظين الصحة مل يقبل وله حتليف املقر له فإن نكل حلف املقر وبرىء ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو 
إلقرار ويصح اإلستثناء إن اتصل غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد واألظهر أن املقر يغرم قيمتها لعمر وبا

ومل يستغرق فلو قال له علي عشرة إال تسعة إال مثانية وجب تسعة ويصح من غري اجلنس كألف اال نوبا ويبني بثوب 
قيمته دون ألف ومن املعني كهذه الدار له إال هذا البيت أو هذه الدراهم له إال ذا الدرهم ويف املعني وجه شاذ قلت 

لعبيد له إال واحدا قبل ورجع يف البيان إليه فإن ماتوا إال واحدا وزعم أنه املستثىن صدق بيمينه ولو قال هؤالء ا
  على الصحيح واهللا أعلم 

  فصل

أقر بنسب إن أحلقه بنفسه اشترط لصحته أن ال يكذبه احلس وال الشرع بأن يكون معروف النسب من غريه وأن 
ن بالغا فكذبه مل يثبت إال ببينة وإن استحلق صغريا ثبت فلو بلغ يصدقه املستلحق إن كان أهال للتصديق فإن كا

وكذبه مل يبطل يف األصح ويصح أن يستلحق ميتا صغريا وكذا كبريا يف األصح ويرثه ولو استلحق اثنان بالغا ثبت 
يثبت  ملن صدقه وحكم الصغري يأيت يف اللقيط إن شاء اهللا تعاىل ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه وال

  االستيالد يف 

األظهر وكذا لو قال ولدي ولدته يف ملكي فإن قال علقت به يف ملكي ثبت اإلستيالد فإن كانت فراشا له حلقه 
بالفراش من غري استلحاق وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل وأما إذا أحلق النسب بغريه 

لشروط السابقة ويشترط كون امللحق به ميتا وال يشترط أن ال يكون كهذا أخي أو عمي ثبت نسبه من امللحق به با
نفاه يف األصح ويشترط كون املقر وارثا حائزا واألصح أن املستلحق ال يرث وال يشارك املقر يف حصته وأن البالغ 

ت النسب وأنه لو أقر من الورثة ال ينفرد باإلقرار وأنه لو أقر أحد الوارثني وأنكر اآلخر ومات ومل يرثه إال املقر ثب



ابن حائز بأخوة جمهولة فأنكر اجملهول نسب املقر مل يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب اجملهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر 
شرط املعري صحة تربعه وملكه = كتاب العارية = حيجبه املستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب وال إرث 

لى الصحيح وله أن يستنيب من يستويف املنفعة له واملستعار كونه منتفعا به مع املنفعة فيعري مستأجر ال مستعري ع
بقاء عينه وجتوز إعارة جارية خلدمة امرأة أو حمرم ويكره إعارة عبد مسلم لكافر واألصح اشتراط لفظ كأعرتك أو 

ارة فاسدة توجب أجرة أعرين ويكفي لفظ أحدمها مع فعل اآلخر ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعريين فرسك فهو إج
املثل ومؤنة الرد على املستعري فإن تلفت ال باستعمال ضمنها وإن مل يفرط واألصح أنه ال يضمن ما ينمحق أو 

ينسحق باستعمال والثالث يضمن املنمحق واملستعري من مستأجر ال يضمن يف األصح ولو تلفت دابته يف يد وكيل 
ريوضها فال ضمان وله اإلنتفاع حبسب اإلذن فإن أعار لزراعة حنطة زرعها بعثه يف شغله أو يف يد من سلمها إليه ل

ومثلها إن مل ينهه أو لشعري مل يزرع فوقه كحنطة ولو أطلق الزراعة صح يف األصح ويزرع إن شاء وإذا استعار لبناء 
عارة األرض أو غراس فله الزرع وال عكس والصحيح أنه ال يغرس مستعري لبناء وكذا العكس وأنه ال تصح إ

  مطلقة بل يشترط تعيني نوع املنفعة 

  فصل

لكل منهما رد العارية مىت شاء إال إذا أعار لدفن فال يرجع حىت يندرس أثر املدفون وإذا أعار للبناء أو الغراس ومل 
ض يف يذكر مدة مث رجع إن كان شرط القلع جمانا لزمه وإال فإن اختار املستعري القلع قلع وال يلزمه تسوية األر

األصح قلت األصح يلزمه واهللا أعلم وإن مل خيتر مل يقلع جمانا بل للمعري اخليار بني أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن 
أرش النقص قيل أو يتملكه بقيمته فإن مل خيتر مل يقلع جمانا إن بذل املستعري األجرة وكذا إن مل يبذهلا يف األصح مث 

تقسم بينهما واألصح أنه يعرض عنهما حىت خيتارا شيئا وللمعري دخوهلا واإلنتفاع قيل يبيع احلاكم األرض وما فيها و
هبا وال يدخلها املستعري بغري إذن للتفرج وجيوز للسقي واإلصالح يف األصح ولكل بيع ملكه وقيل ليس للمستعري 

  بيعه لثالث والعارية املؤقتة كاملطلقة ويف قول له القلع فيها جمانا إذا 

أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه اإلبقاء إىل احلصاد وأن له األجرة فلو عني مدة رجع وإذا 
ومل يدرك فيها لتقصريه بتأخري الزراعة قلع جمانا ولو محل السيل بذرا إىل أرضه فنبت فهو لصاحب البذر واألصح 

ل أجرتكها أو اختلف مالك األرض وزارعها كذلك أنه جيرب على قلعه ولو ركب دابة وقال ملالكها أعرتنيها فقال ب
فاملصدق املالك على املذهب وكذا لو قال أعرتين وقال بل غصبت مين فإن تلفت العني فقد اتفقا على الضمان 
لكن األصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ال بأقصى القيم وال بيوم القبض فإن كان ما يدعيه املالك أكثر 

هو اإلستيالء على حق الغري عدوانا فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب = كتاب الغصب = حلف للزيادة 
وإن مل ينقل ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ومل يدخل فغاصب ويف الثانية وجه واه ولو 

يالء وليس املالك فيها سكن بيتا ومنع املالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد اإلست
فغاصب وإن كان ومل يزعجه فغاصب لنصف الدار إال أن يكون ضعيفا ال يعد مستوليا على صاحب الدار وعلى 

الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه ولو أتلف ماال يف يد مالكه ضمنه ولو فتح رأس زق مطروح على األرض 
فيه ضمن وإن سقط بعارض ريح مل يضمن ولو فتح قفصا فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما 

عن طائر وهيجه فطار ضمن وإن اقتصر على الفتح فاألظهر أنه إذا طار يف احلال ضمن وإن وقف مث طار فال 



واأليدي املترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب مث إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر 
ه وكذا إن جهل وكانت يده يف أصلها يد ضمان كالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة عليه ضمان ما تلف عند

فالقرار على الغاصب ومىت أتلف اآلخذ من الغاصب مستقال به فالقرار عليه مطلقا وإن محله الغاصب عليه بأن قدم 
  الغاصب له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا يف األظهر وعلى هذا لو قدمه ملالكه فأكله برىء 

  فصل

تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف حتت يد عادية وأبعاضه اليت ال يتقدر أرشها من احلر مبا نقص من قيمته 
وكذا املقدرة إن تلفت وإن أتلفت فكذا يف القدمي وعلى اجلديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية يف احلر ففي 

ه مثلى ومتقوم واألصح أن املثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم يده نصف قيمته وسائر احليوان بالقيمة وغري
فيه كماء وتراب وحناس وترب ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق ال غالية ومعجون فيضمن املثلى مبثله تلف أو 

لى إىل أتلف فإن تعذر فالقيمة واألصح أن املعترب أقصى قيمة من وقت الغصب إىل تعذر املثل ولو نقل املغصوب املث
بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة يف احلال فإذا رده ردها فإن تلف يف البلد املنقول إليه طالبه 

  باملثل يف أي البلدين شاء فإن فقد املثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو ظفر بالغاصب 

له مطالبته باملثل وإال فال مطالبة باملثل بل يغرمه قيمة يف غري بلد التلف فالصحيح أنه إن كان ال مؤنة لنقله كالنقد ف
بلد التلف وأما املتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إىل التلف ويف اإلتالف بال غصب بقيمة يوم التلف فإن جىن 

يه وتلف بسراية فالواجب األقصى أيضا وال تضمن اخلمر وال تراق على ذمي إال أن يظهر شرهبا أو بيعها وترد عل
إن بقيت العني وكذا احملترمة إذا غصبت من مسلم واألصنام وآالت املالهي ال جيب يف إبطاهلا شيء واألصح أهنا ال 

تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فإن عجز املنكر عن رعاية هذا احلد ملنع صاحب املنكر 
لتفويت والفوات يف يد عادية وال تضمن منفعة البضع إال أبطله كيف تيسر وتضمن منفعة الدار والعبد وحنومها با

بتفويت وكذا منفعة بدن احلر يف األصح وإذا نقص املغصوب بغري استعمال وجب األرش مع األجرة وكذا لو نقص 
  به بأن بلى الثوب يف األصح 

  فصل

األصح ولو اختلف يف  ادعى تلفه وأنكر املالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فإذا حلف غرمه املالك يف
قيمته أو الثياب اليت على العبد املغصوب أو يف عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه ويف عيب حادث يصدق املالك 

بيمينه يف األصح ولو رده ناقص القيمة مل يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درمها فلبسه 
سط التالف من أقصى القيم قلت ولو غصب خفني قيمتهما فأباله فصارت نصف درهم فرده لزمه مخسة وهي ق

عشرة فتلف أحدمها ورد اآلخر وقيمته درمهان أو أتلف أحدمها غصبا أو يف يد مالكه لزمه مثانية يف األصح واهللا 
أعلم ولو حدث نقص يسرى إىل التلف بأن جعل احلنطة هريسة فكالتالف ويف قول يرده مع أرش النقص ولو جىن 

فتعلق برقبته مال لزم الغاصب ختليصه باألقل من قيمته واملال فإن تلف يف يده غرمه املالك وللمجين عليه املغصوب 
تغرميه وأن يتعلق مبا أخذه املالك مث يرجع املالك على الغاصب ولو رد العبد إىل املالك فبيع يف اجلناية رجع املالك مبا 

ل تراهبا أجربها املالك على رده أو رد مثله وإعادة األرض كما أخذه اجملين عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنق



كانت وللناقل الرد وإن مل يطالبه املالك إن كان له فيه غرض وإال فال يرده بال إذن يف األصح ويقاس مبا ذكرنا 
وإن بقي حفر البئر وطمها إذا أعاد األرض كما كانت ومل يبق نقص فال أرش لكن عليه أجرة املثل ملدة اإلعادة 

نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا وحنوه وأغاله فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب يف األصح وإن 
نقصت القيمة فقط لزمه األرش وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر واألصح 

النسيان وتعلم صنعة ال جيربه نسيان أخرى قطعا ولو أن السمن ال جيرب نقص هزال قبله وإن تذكر صنعة نسيها جيرب 
غصب عصريا فتخمر مث ختلل فاألصح أن اخلل للمالك وعلى الغاصب األرش إن كان اخلل أنقص قيمة ولو غصب 

  مخرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فاألصح أن اخلل واجللد للمغصوب منه 

  فصل

  ء للغاصب بسببها وللمالك تكليفه زيادة املغصوب إن كانت أثرا حمضا كقصارة فال شي

رده كما كان إن أمكن وأرش النقص وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن 
فصله اجرب عليه يف األصح وإن مل ميكن فإن مل تزد قيمته فال شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه األرش وإن زادت 

ه وأمكن التمييز لزمه وإن شق فإن تعذر فاملذهب أنه كالتالف فله تغرميه اشتركا فيه ولو خلط املغصوب بغري
وللغاصب أن يعطيه من غري املخلوط ولو غصب خشبة وبىن عليها أخرجت ولو أدرجها يف سفينة فكذلك إال أن 

ب املهر خياف تلف نفس أو مال معصومني ولو وطىء املغصوبة عاملا بالتحرمي حد وإن جهل فال حد ويف احلالني جي
إال أن تطاوعه فال جيب على الصحيح وعليها احلد إن علمت ووطء املشتري من الغاصب كوطئه يف احلد واملهر 

فإن غرمه مل يرجع به على الغاصب يف األظهر وإن أحبل عاملا بالتحرمي فالود رقيق غري نسيب وإن جهل فحر نسيب 
لغاصب ولو تلف املغصوب عند املشتري وغرمه مل يرجع به وعليه قيمته يوم اإلنفصال ويرجع هبا املشتري على ا

وكذا لو تعيب عنده يف األظهر وال يرجع بغرم منفعة استوفاها يف األظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض 
بنائه وغراسه إذا نقض يف األصح وكل ما لو غرمه املشتري رجع به لو غرمه الغاصب مل جيرع به على املشتري وما 

ال تثبت يف منقول = كتاب الشفعة = فريجع قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكاملشتري واهللا أعلم ال 
بل يف أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا وكذا مثر مل يؤبر يف األصح وال شفعة يف حجرة بنيت على سقف غري 

ام ورحى ال شفعة فيه يف األصح وال مشترك وكذا مشترك يف األصح وكل ما لو قسم بطلت منفعته املقصودة كحم
شفعة إال لشريك ولو باع دارا وله شريك يف ممرها فال شفعة له فيها والصحيح ثبوهتا يف املمر إن كان للمشتري 
طريق آخر إىل الدار أو أمكن فتح باب إىل شارع وإال فال وإمنا تثبت فيما ملك مبعاوضة ملكا الزما متأخرا عن 

هر وعوض خلع وصلح دم وجنوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط يف البيع اخليار هلما أو ملك الشفيع كمبيع وم
للبائع مل يؤخذ بالشفعة حىت ينقطع اخليار وإن شرط للمشتري وحده فاألظهر أنه يؤخذ إن قلنا امللك للمشتري وإال 

العيب فاألظهر إجابة الشفيع فال ولو وجد املشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى ب
ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فال شفعة ألحدمها على اآلخر ولو كان للمشتري شرك يف األرض فاألصح أن 
الشريك ال يأخذ كل املبيع بل حصته وال يشترط يف التملك بالشفعة حكم حاكم وال إحضار الثمن وال حضور 

أخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إىل املشتري  املشتري ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو



فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص وإما رضا املشتري بكون العوض يف ذمته وإما قضاء 
  القاضي له بالشفعة إذا حضر جملسه وأثبت حقه فيملك به يف األصح وال يتملك شقضا مل يره الشفيع على املذهب 

  لفص

إن اشترى مبثلي أخذه الشفيع مبثله أو مبتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع اخليار أو مبؤجل فاألظهر 
أنه خمري بني أن يعجل ويأخذ يف احلال أو يصرب إىل احملل ويأخذ ولو بيع شقص وغريه أخذه حبصته من القيمة ويؤخذ 

اشترى جبزاف وتلف امتنع األخذ فإن عني الشفيع قدرا وقال املشتري مل املمهور مبهر مثلها وكذا عوض اخللع ولو 
يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم وإن ادعى علمه ومل يعني قدرا مل تسمع دعواه يف األصح وإذا ظهر الثمن 

إن جهل وكذا مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإال أبدل وبقيا وإن دفع الشفيع مستحقا مل تبطل شفعته 
إن علم يف األصح وتصرف املشتري يف الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح وللشفيع نقض ما ال شفعة فيه 

كالوقف وأخذه ويتخري فيما فيه شفعة كبيع بني أن يأخذ بالبيع الثاين أو ينقضه ويأخذ باألول ولو اختلف املشتري 
ء أو كون الطالب شريكا فإن اعترف الشريك بالبيع والشفيع يف قدر الثمن صدق املشتري وكذا لو أنكر الشرا

فاألصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إىل البائع إن مل يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك يف يد الشفيع أم يأخذه 
القاضي وحيفظه فيه خالف سبق يف اإلقرار نظريه ولو استحق الشفعة مجع أخذوا على قدر احلصص ويف قول على 

ع أحد الشريكني نصف حصته لرجل مث باقيها آلخر فالشفعة يف النصف األول للشريك القدمي الرؤس ولو با
واألصح أنه إن عفا عن النصف األول شاركه املشتري األول يف النصف الثاين وإال فال واألصح أنه لو عفا أحد 

أن الواحد إذا أسقط بعض شفيعني سقط حقه وخيرب اآلخر بني أخذ اجلميع وتركه وليس له اإلقتصار على حصته و
حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعني فله اخذ اجلميع يف احلال فإذا حضر الغائب شاركه واألصح أن له تأخري 

األخذ إىل قدوم الغائب ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدمها ولو اشترى واحد من اثنني فله 
أن الشفعة على الفور فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فإن أخذ حصة أحد البائعني يف األصح واألظهر 

كان مريضا أو غائبا عن بلد املشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإال فليشهد على الطلب فإن ترك املقدور 
أصدق املخرب مل يعذر  عليه منهما بطل حقه يف األظهر فلو كان يف صالة أو محام أو طعام فله اإلمتام ولو أخر وقال مل

ان أخربه عدالن وكذا ثقة يف األصح ويعذر أن أخربه من ال يقبل خربه ولو أخرب بالبيع بألف فترك فبان خبمسمائة 
بقي حقه وإن بان بأكثر بطل ولو لقي املشتري فسلم عليه أو قال بارك اهللا يف صفقتك مل يبطل ويف الدعاء وجه ولو 

القراض واملضاربة أن يدفع إليه ماال ليتجر = كتاب القراض = فعة األصح بطالهنا باع الشفيع حصته جاهال بالش
فيه والربح مشترك ويشترط لصحته كون املال دراهم أو دنانري خالصا فال جيوز على ترب وحلي ومغشوش وعروض 

يد املالك وال عمله  ومعلوما معينا وقيل جيوز على إحدى الصرتني ومسلما إىل العامل فال جيوز شرط كون املال يف
  معه وجيوز شرط عمل غالم 

املالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن 
وخيبز أو غزال ينسجه ويبيعه فسد القراض وال جيوز أن يشترط عليه شراء متاع معني أو نوع يندر وجوده أو 

شترط بيان مدة القرض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد وإن منعه الشراء بعدها فال معاملة شخص وال ي
يف األصح ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد 



على أن لك فيه وقيل قراض صحيح وإن اقل كله يل فقراض فاسد وقيل إبضاع وكونه معلوما باجلزئية فلو قال 
شركة أو نصيبا فسد أو بيننا فاألصح الصحة ويكون نصفني ولو قال يل النصف فسد يف األصح وإن قال لك 

  النصف صح على الصحيح ولو شرط ألحدمها عشرة أو ربح صنف فسد 

  فصل

الك يشترط إجياب وقبول وقيل يكفي القبول بالفعل وشرطهما كوكيل وموكل ولو قارض لعامل آخر بإذن امل
ليشاركه يف العمل والربح مل جيز يف األصح وبغري أذنه فاسد فإن تصرف الثاين فتصرف غاصب فإن اشترى يف الذمة 

وقلنا باجلديد فالربح للعامل األول يف األصح وعليه للثاين أجرته وقيل هو للثاين وإن اشترى بعني مال القراض 
ويا واإلثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما حبسب فباطل وجيوز أن يقارض الواحد اثنني متفاضال متسا

املال وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله إال إذا قال قارضتك 
د ومجيع الربح يل فال شيء له يف األصح ويتصرف العامل حمتاطا ال بغنب وال نسيئة بال إذن وله البيع بعرض وله الر

بعيب تقتضيه مصلحة فإن اقتضت اإلمساك فال يف األصح وللمالك الرد فإن اختلفا عمل باملصلحة وال يعامل 
املالك وال يشتري للقراض بأكثر من رأس املال وال من يعتق على املالك بغري إذنه وكذا زوجه يف األصح ولو فعل 

املال بال إذن وال ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا مل يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى يف الذمة وال يسافر ب
يف األظهر وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن اخلفيف كذهب ومسك ال األمتعة الثقيلة وحنوه وما ال يلزمه له 

اإلستئجار عليه واألظهر أن العامل ميلك حصته من الربح بالقسمة ال بالظهور ومثار الشجر والنتاج وكسب الرقيق 
واملهر احلاصلة من مال القراض يفوز هبا املالك وقيل مال قراض والنقص احلاصل بالرخص حمسوب من الربح ما 
أمكن وجمبور به وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب او سرقة بعد تصرف العامل يف األصح وإن تلف قبل تصرفه 

  فمن رأس املال يف األصح 

  فصل

مى عليه انفسخ ويلزم العامل االستيفاء إذا فسخ أحدمها وتنضيض رأس لكل فسخه ولو مات أحدمها أو جن أو أغ
املال إن كان عرضا وقيل ال يلزمه التنضيض إن مل يكن ربح ولو استرد املالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع 

ربح عشرون رأس املال إىل الباقي وإن استرد بعد الربح فاملسترد شائع رحبا ورأس مال مثاله رأس املال مائة وال
واسترد عشرين فالربح سدس املال فيكون املسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل املشروط منه وباقيه من رأس 

  املال 

وإن استرد بعد اخلسران فاخلسران موزع على املسترد والباقي فال يلزم جرب حصة املسترد لو ربح بعد ذلك مثاله 
ن فربع العشرين حصة املسترد ويعود رأس املال إىل مخسة وسبعني املال مائة واخلسران عشرون مث استرد عشري

ويصدق العامل بيمينه يف قوله أربح أو مل أربح إال كذا او اشتريت هذا للقراض أوىل أومل تنهين عن شراء كذا ويف 
= ملثل قدر رأس املال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد يف األصح ولو اختلفا يف املشروط له حتالفا وله أجرة ا

تصح من جائز التصرف ولصيب وجمنون بالوالية وموردها النخل والعنب وجوزها القدمي يف سائر = كتاب املساقاة 
األشجار املثمرة وال تصح املخابرة وهي عمل األرض ببعض ما خيرج منها والبذر من العامل وال املزارعة وهي هذه 



اض صحت املزارعة عليه مع املساقاة على البخل بشرط احتاد العامل املعاملة والبذر من املالك فلو كان بني النخل بي
وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة واألصح انه يشترط أن ال يفصل بينهما وأن ال يقدم املزارعة وإن 

ا للمساقاة كثري البياض كقليله وأنه ال يشترط تساوي اجلزء املشروط من الثمر والزرع وأنه ال جيوز أن خيابر تبع
فإن أفردت أرض باملزارعة فاملغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآالته وطريق جعل الغلة هلما وال أجرة 

أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف آلخر ويعريه نصف األرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة 
  األرض ليزرع النصف اآلخر يف النصف اآلخر من األرض 

  فصل

يشترط ختصيص الثمر هبما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبني باجلزئية كالقراض واألظهر صحة املساقاة بعد ظهور 
الثمر لكن قبل بدو الصالح ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر هلما مل جيز ولو كان مغروسا وشرط له 

با صح وإال فال وقيل أن تعارض اإلحتماالن صح وله جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غال
مساقاة شريكه يف الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ويشترط أن ال يشرط على العامل ما ليس من جنس 

أعماهلا وأن ينفرد بالعمل وباليد يف احلديقة ومعرفة العمل بتقدير املدة كسنة أو أكثر وال جيوز التوقيت بإدراك 
صح وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ويشترط القبول دون تفصيل الثمر يف األ

األعمال وحيمل املطلق يف كل ناحية على العرف الغالب وعلى العامل ما حيتاج إليه لصالح املثمر واستزادته مما 
يح وتنحية حشيش وقضبان مضرة يتكرر كل سنة كسقي وتنقية هنر وإصالح اإلجاجني اليت يثبت فيها املاء وتلق

وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وجتفيفه يف األصح وما قصد به حفظ األصل وال يتكرر كل سنة 
كبناء احليطان وحفر هنر جديد فعلى املالك واملساقاة الزمة فلو هرب العامل قبل الفراغ وأمته املالك متربعا بقي 

احلاكم عليه من يتمه وإن مل يقدر على احلاكم فليشهد على اإلنفاق إن أراد الرجوع استحقاق العامل وإال استأجر 
  ولو 

مات وخلف تركه أمت الوارث العمل منها له أن يتم العمل بنفسه أو مباله ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف 
  = كتاب اإلجارة = ره املثل فإن مل يتحفظ به استؤجر من ماله ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على املساقي أج

شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو 
اكتريت واألصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عني كإجارة 

على الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال العقار ودابة أو شخص معينني وعلى و
استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عني وقيل ذمة ويشترط يف إجارة الذمة تسليم األجرة يف اجمللس وإجارة العني ال 

ينة ملكت يف يشترط ذلك فيها وجيوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت يف الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت مع
احلال ويشترط كون األجرة معلولة فال تصح بالعمارة والعلف وال ليسلخ باجللد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة 
ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه يف احلال جاز على الصحيح وكون املنفعة متقومة فال يصح استئجار بياع على 

نانري للتزيني وكلب للصيد يف األصح وكون املؤجر قادرا على كلمة ال تتعب وإن روجت السلعة وكذا دراهم ود
تسليمها فال يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للفحظ وأرض للزراعة ال ماء هلا دائم وال يكفيها املطر املعتاد 

ح واإلمتناع وجيوز أن كان هلا ماء دائم وكذا إن كفاها املطر املعتاد أو ماء الثلوج اجملتمعة والغالب حصوهلا يف األص



الشرعي كاحلسي فال يصح استئجار لقلع سن صحيحة وال حائض خلدمة مسجد وكذا منكوحة لرضاع أو غريه 
بغري إذن الزوج يف األصح وجيوز تأجيل املنفعة يف إجارة الذمة كألزمت ذمتك احلمل إىل مكة أول شهر كذا وال 

ستأجر األوىل قبل انقضائها جاز يف األصح وجيوز كراء جيوز إجارة عني ملنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية مل
العقب يف األصح وهو أن يؤجر دابة رجال لريكبها بعض الطريق أو رجلني لريكب هذا أياما وذا أياما ويبني البعضني 

  مث يقتسمان 

  فصل

ة ذا الثوب فلو يشترط كون املنفعة معلومة مث تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إىل مكة وكخياط
مجعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار مل يصح يف األصح وبقدر تعليم القرآن مبدة أو تعيني سور ويف البناء يبني 

املوضع والطول والعرض والسمك وما يبين به إن قدر بالعمل وإذا صلحت األرض لبناء وزراعة وغراس اشترط 
ا يزرع يف األصح ولو قال لتنتفع هبا مبا شئت صح وكذا لو قال إن تعيني املنفعة ويكفي تعيني الزراعة عن ذكر م

شئت فازرع وإن شئت فاغرس يف األرض ويشترط يف إجارة دابة لركوب معرفة الراكب مبشاهدة أو وصف تام 
  وقيل ال يكفي الوصف وكذا احلكم فيما يركب عليه من حممل وغريه إن كان له ولو شرط محل املعاليق مطلقا فسد 

عقد يف األصح وإن مل يشرطه مل يستحق ويشترط يف إجارة العني تعيني الدابة ويف اشتراط رؤيتها اخلالف يف بيع ال
الغائب ويف إجاره الذمة ذكر اجلنس والنوع والذكورة أو األنوثة ويشترط فيهما بيان قدر السري كل يوم إال أن 

ر للحمل أن يعرف احملمول فإن حضر رآه وامتحنه بيده يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها وجيب يف اإلجيا
إن كان يف ظرف وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه ال جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة إال أن يكون 

  احملمول زجاجا وحنوه 

  فصل

ه وتعليم القرآن ال تصح إجارة مسلم جلهاد وال عبادة جتب هلا نية إال احلج وتفرقة زكاة وتصح لتجهيز ميت ودفن
وحلضانة وإرضاع معا وألحدمها فقط واألصح أنه ال يستتبع أحدمها اآلخر واحلضانة حفظ صيب وتعهده بغسل 
رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه يف املهد وحتريكه لينام وحنوها ولو استأجر هلما فانقطع اللنب فاملذهب 

أنه ال جيب حرب وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال قلت انفساخ العقد يف اإلرضاع دون احلضاة واألصح 
  صحح الرافعي يف الشرح الرجوع فيه إىل العادة فإن اضطربت وجب البيان وإال فتبطل اإلجارة واهللا أعلم 

  فصل

جيب تسليم مفتاح الدار إىل املكتري وعمارهتا على املؤجر فإن بادر وأصلحها وإال فللمكتري اخليار وكسح الثلج 
السطح على املؤجر وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على املكتري وإن أجر دابة لركوب فعلى املؤجر عن 

الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام وعلى املكتري حممل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها واألصح يف السرج 
جارة العني وعلى املؤجر يف إجارة الذمة اتباع العرف وظرف احملمول على املؤجر يف إجارة الذمة وعلى املكتري يف إ



اخلروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب يف ركوبه ونزوله حبسب احلاجة ورفع احلمل وحطه وشد احململ وحله 
وليس عليه يف إجارة العني إال التخلية بني املكتري والدابة وتنفسخ إجارة العني بتلف الدابة ويثبت اخليار بعيبها وال 

  إجارة الذمة بل يلزمه اإلبدال والطعام احملمول ليؤكل يبدل إذا أكل يف األظهر  خيار يف

  فصل

يصح عقد اإلجارة مدة تبقى فيها العني غالبا ويف قول ال يزاد على سنة ويف قوله ثالثني وللمكتري استيفاء املنفعة 
كدار ودابة معينة ال يبدل وما  بنفسه وبغريه فريكب ويسكن مثله وال يسكن حدادا وال قصارا وما يستويف منه

يستويف به كثوب وصيب عني للخياطة واإلرتضاع جيوز إبداله يف األصح ويد املكتري على الدابة والثوب يد أمانة 
مدة اإلجارة وكذا بعدها يف األصح ولو ربط دابة اكتراها حلمل أو ركوب ومل ينتفع هبا مل يضمن إال إذا اهندم عليها 

انتفع هبا مل يصبها اهلدم ولو تلف املال يف يد أجري بال تعد كثوب استؤجر خلياطته او صبغه مل اصطبل يف وقت لو 
يضمن إن مل ينفرد باليد بأن قعد املستؤجر معه أو أحضره منزله وكذا إذا انفرد يف أظهر األقوال والثالث يضمن 

معينة لعمل ودفع ثوبا إىل قصار ليقصره أو  املشترك وهو من التزم عمال يف ذمته ال املنفرد وهو من أجر نفسه مدة
  خياط ليخيطه ففعل ومل يذكر أجرة فال أجرة له وقيل له وقيل إن 

كان معروفا بذلك العمل فله وإال فال وقد يستحسن ولو تعدى املستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو 
و اكترى حلمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العني وكذا ل

شعريا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعري فحمل حنطة دون عكسه ولو اكترى ملائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة 
املثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن مل يكن صاحبها معها فإن كان ضمن قسطا للزيادة ويف قول نصف القيمة 

إىل املؤجر فحملها جاهال ضمن املكتري على املذهب ولو وزن املؤجر ومحل فال أجرة  ولو سلم املائة والعشرة
للزيادة وال ضمان إن تلفت ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتين بقطعه قباء فقال بل قميصا فاألظهر 

  تصديق املالك بيمينه وال أجرة عليه وعلى اخلياط أرش النقص 

  فصل

بعذر كتعذر وقود محام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك  ال تنفسخ اإلجرة
الزرع جبائحة فليس له الفسخ وال حط شيء من األجرة وتنفسخ مبوت الدابة واألجيرب املعينني يف املستقبل ال 

ف ولو أجر البطن األول مدة املاضي يف األظهر فيستقر قسطه من املسمى وال تنفسخ مبوت العاقدين ومتويل الوق
ومات قبل متامها أو الويل صبيا مدة ال يبلغ فيها بالسن فبلغ باإلحتالم فاألصح انفساخها يف الوقف ال الصيب وإهنا 
تنفسخ باهندام الدار ال انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت اخليار وغصب الدابة وإباق العبد تثبت اخليار 

ب وتركها عند املكتري راجع القاضي ليموهنا من مال اجلمال فإن مل جيد له ماال اقترض عليه ولو أكرى مجاال وهر
فإن وثق باملكتري دفعه إليه وإال جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمكتري يف اإلنفاق من ماله 

 مضت مدة إجارة استقرت األجرة وإن مل لريجع جاز يف األظهر ومىت قبض املكتري الدابة أو الدار وأمسكها حىت
ينتفع وكذا لو اكترى لركوب إىل موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السري إليه وسواء فيه إجارة العني والذمة إذا 

سلم الدابة املوصوفة وتستقر يف اإلجارة الفاسدة أجرة املثل مبا يستقر به املسمى يف الصحيفة ولو أكرى عينا مدة 



ىت مضت انفسخت ولو مل يقدر مدة وأجر لركوب إىل موضع ومل يسلما حىت مضت مدة السري ومل يسلمها ح
فاألصح أهنا ال تنفسخ ولو أجر عبده مث أعتقه فاألصح أهنا ال تنفسخ اإلجارة وأنه ال خيار للعبد واألظهر أنه ال 

جارة يف األصح ولو باعها لغريه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع املستأجرة للمكتري وال تنفسخ اإل
األرض اليت ال تعمر قط إن كانت ببالد اإلسالم فللمسلم = كتاب إحياء املوات = جاز يف األظهر وال تنفسخ 

متلكها باألحياء وليس هو لذمي وإن كانت ببالد كفار فلهم إحياؤها وكذا ملسلم إن كانت مما ال يذبون املسلمني 
لكه إن مل يعرف والعمارة إسالمية فمال ضائع وإن كانت جاهلية فاألظهر أنه ميلك عنها وما كان معمورا فلما

  باألحياء وال 

ميلك باألحياء حرمي معمور وهو ما متس احلاجة إليه لتمام اإلنتفاع فحرمي القرية النادي ومرتكض اخليل ومناخ 
ض والدوالب وجمتمع املاء ومتردد الدابة اإلبل ومطرح الرماد وحنوها وحرمي البئر يف املوات موقف النازح واحلو

وحرمي الدار يف املوات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر يف صوب الباب وحرمي آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها 
أو خيف اإلهنيار والدار احملفوفة بدور ال حرمي هلا ويتصرف كل واحد يف ملكه على العادة فإن تعدى ضمن 

يتخذ داره احملفوفة مبساكن محاما واصطبال وحانوته يف البزازين حانوت حداد إذا احتاط  واألصح أنه جيوز أن
واحكم اجلدران وجيوز إحياء موات احلرم دون عرفات يف األصح قلت ومزدلفة ومىن كعرفة واهللا أعلم وخيتلف 

 الباب وجه أو زريبة األحياء حبسب الغرض فإن أراد مسكنا اشترط حتويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب ويف
دواب فتحويط ال سقف ويف الباب اخلالف أو مزرعة فجمع التراب حوهلا وتسوية األرض وترتيب ماء هلا إن مل 

يكفها املطر املعتاد لزراعة يف األصح أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وهتيئة ماء ويشترط 
اء ومل يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر الغرس على املذهب ومن شرع يف عمل إحي

وهو أحق به لكن األصح أنه ال يصح بيعه وأنه لو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو 
را على أترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولو أقطعه اإلمام مواتا صار أحق بإحيائه كاملتحجر وال يقطع إال قاد

اإلحياء وقدرا يقدر عليه وكذا التحجر واألظهر أن لإلمام أن حيمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة 
  وضعيف عن النجعة وإن له نقض محاه للحاجة وال حيمي لنفسه 

  فصل

إذن اإلمام وله  منفعة الشارع املرور وجيوز اجللوس به الستراحة ومعاملة حنومها إذا مل يضيق على املارة وال يشترط
تظليل مقعده ببارية وغريها ولو سبق إليه اثنان أقرع وقيل يقدم إلمام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة مث فارقه تاركا 

للحرفة أو منتقال إىل غريه بطل حقه وإن فارقه ليعود مل يبطل إال أن تطول مفارقته حبيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون 
موضعا يفيت فيه ويقرىء كاجلالس يف شارع املعاملة ولو جلس فيه الصالة مل يصر أحق غريه ومن ألف من املسجد 

به يف غريها فلو فارقه حلاجة ليعود مل يبطل اختصاصه يف تلك الصالة يف األصح وإن مل يترك إزاره ولو سبق رجل 
حقه خبروجه لشراء حاجة إىل موضع من رباط مسبل أو فقيه إىل مدرسة أو صويف إىل خانقاه مل يزعج ومل يبطل 

  وحنوه 

  فصل



املعدن الظاهر وهو ما خرج بال عالج كنفط وكربيت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى ال ميلك بإحياء وال يثبت 
فيه اختصاص بتحجر وال اقطاع فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته فإن طلب زيادة فاألصح ازعاجه ولو جاءآ 

  الباطن وهو ما ال خيرج إال  معا أقرع يف األصح واملعدن

بعالج كذهب وفضة وحديد وحناس ال ميلك باحلفر والعمل يف األظهر ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه 
واملياه املباحة من األودية والعيون يف اجلبال يستوي الناس فيها فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي 

املاء حىت يبلغ الكعبني فإن كان يف األرض ارتفاع واخنفاض أفرد كل طرف األعلى فاألعلى وحبس كل واحد 
بسقي وما أخذ من هذا املاء يف إناء ملك على الصحيح وحافر بئر مبوات لالرتفاق أوىل مبائها حىت يرحتل واحملفورة 

لزرع وجيب ملاشية للتملك أو يف ملك ميلك ماؤها يف األصح وسواء ملكه أم ال ال يلزمه بذل ما فضل عن حاجته 
على الصحيح والقناة املشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة يف عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر 

شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتربع واملوقوف دوام اإلنتفاع = كتاب الوقف = احلصص وهلم القسمة مهايأة 
اع ال عبد وثوب يف الذمة وال وقف حر نفسه وكذا مستولدة به ال مطعوم ورحيان ويصح وقف عقار ومنقول ومش

وكلب معلم وأحد عبديه يف األصح ولو وقف بناء أو غراسا يف أرض مستأجرة هلما فاألصح جوازه فإن وقف على 
معني واحد أو مجع اشترط إمكان متليكه فال يصح على جنني وال على العبد لنفسه فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف 

ده ولو أطلق الوقف على هبيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي ال مرتد وحريب ونفسه يف على سي
األصح وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل أو جهة قربة كالفقراء والعلماء واملساجد واملدارس 

وصرحيه وقفت كذا أو أرضى هو  صح أو جهة ال تظهر فيها القرية كاألغنياء صح يف األصح وال يصح إال بلفظ
موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صرحيان على الصحيح ولو قال تصدقت بكذا صدقة حمرمة أو موقوفة أو ال تباع 

أوال توهب فصريح يف األصح وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إال أن يضيف إىل جهة عامة وينوي 
وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصري به مسجدا وأن الوقف على  واألصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

معني يشترط فيه قبوله ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم ال ولو قال وقفت هذا سنة فباطل ولو قال وقفت على 
ه أوالدي أو على زيد مث نسله ومل يزد فاألظهر صحة الوقف فإذا انقرض املذكور فاألظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرف
أقرب الناس إىل الواقف يوم انقراض الذكور ولو كان الوقف منقطع األول كوقفته على من سيولد يل فاملذهب 

بطالنه او منقطع الوسط كوقفت على أوالدي مث رجل مث الفقراء فاملذهب صحته ولو اقتصر على وقفت فاألظهر 
رط اخليار بطل على الصحيح واألصح أنه إذا بطالنه وال جيوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ولو وقف بش

وقف بشرط أن ال يؤجر اتبع شرطه وأنه إذا شرط يف وقف املسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كاملدرسة 
  والرباط ولو وقف على شخصني مث الفقراء فمات أحدمها فاألصح املنصوص 

  أن نصيبه يصرف إىل اآلخر 

  فصل

د أوالدي يقتضي التسوية بني الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قوله وقفت على أوالدي وأوال
قال على أوالدي مث أوالد أوالدي مث أوالدهم ما تناسلوا أو على أوالدي وأوالد أوالدي األعلى فاألعلى أو األول 

ل أوالد البنات يف الوقف فاألول فهو للترتيب وال يدخل أوالد األوالد يف الوقف على األوالد يف األصح ويدخ



على الذرية والنسل والعقب وأوالد األوالد إال أن يقول على من ينتسب إيل منهم ولو وقف على مواليه وله معتق 
ومعتق قسم بينهما وقيل يبطل والصفة املتقدمة على مجل معطوفة تعترب يف الكل كوقفت على حمتاجي أوالدي 

واإلستثناء إذا عطف بواو كقوله على أوالدي وأحفادي وإخويت احملتاجني أو  وأحفادي وإخويت وكذا املتأخرة عليها
  إال أن يفسق بعضهم 

  فصل

األظهر أن امللك يف رقبة املوقوف ينتقل إىل اهللا تعاىل أي ينفك عن اختصاص آلدمي فال يكون للواقف وال 
وإجارة وميلك األجرة وفوائده كثمرة  للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغريه بإعارة

وصوف ولبني وكذا الولد يف األصح والثاين يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص جبلدها وله مهر اجلارية إذا وطئت 
بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو األصح واملذهب أنه ال ميلك قيمة العبد املوقوف إذا أتلف بل يشتري هبا عبدا 

إن تعذر فبعض عبد ولو جفت الشجرة مل ينقطع الوقف على املذهب بل ينتفع هبا جذعا وقيل ليكون وقفا مكانه ف
تباع والثمن كقيمة العبد واألصح جواز بيع حصر املسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ومل تصلح إال لإلحراق 

  ولو اهندم مسجد وتعذرت إعادته مل يبع حبال 

  فصل

ريه اتبع وإال فالنظر للقاضي على املذهب وشرط الناظر العدالة والكفاية إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غ
واإلهتداء إىل التصرف ووظيفته العمارة واإلجارة وحتصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه األمور مل يتعده 

رة يف املدة أو وللواقف عزل من واله ونصب غريه إال أن يشترط نظره حال الوقف وإذا أجر الناظر فزادت األج
التمليك بال عوض هبة فإن ملك حمتاجا لثواب = كتاب اهلبة = ظهر طالب بالزيادة مل ينفسخ العقد يف األصح 

اآلخرة فصدقة فإن نقله إىل مكان املوهوب له إكراما له فهدية وشرط اهلبة إجياب وقبول لفظا وال يشترطان يف 
قبض من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك اهلدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا وال

فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا يف اجلديد ولو قال فإذا مت عادت إيل فكذا يف األصح ولو قال أرقبتك أو 
  جعلتها لك رقيب أي إن مت قبلي عادت إيل وإن مت قبلك استقرت لك فاملذهب طرد القولني اجلديد 

جاز بيعه جاز هبته وما ال كمجهول ومغصوب وضال فال إال حبيت حنطة وحنوها وهبة الدين للمدين والقدمي وما 
إبراء ولغريه باطلة يف األصح وال ميلك موهوب إال بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدمها بني اهلبة والقبض قام وارثه 

ي بني الذكر واألنثى وقيل كقسمة اإلرث مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل يف عطية أوالده بأن يسو
ولألب الرجوع يف هبة ولده وكذا لسائر األصول على املشهور وشرط رجوعه بقاء املوهوب يف سلطنة املتهب 

فيمتنع ببيعه ووقفه ال برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزوجيها وزراعتها وكذا اإلجارة على املذهب ولو زال 
يف األصح ولو زاد رجع فيه بزيادته املتصلة ال املنفصلة وحيصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو ملكه دعا ومل يرجع 

استرجعته أو رددته إىل ملكي أو نقضت اهلبة ال يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها يف األصح وال رجوع لغري 
ذا ألعلى منه يف األظهر ولنظريه األصول يف هبة مقيدة بنفي الثواب ومىت وهب مطلقا فال ثواب إن وهب لدونه وك

على املذهب فإن وجب فهو قيمة املوهوب يف األصح فإن مل يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم 



فاألظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو جمهول فاملذهب بطالنه ولو بعث هدية يف ظرف فإن مل جتر العادة 
كتاب اللقظة = إال فال وحيرم استعماله إال يف أكل اهلدية منه إن اقتضته العادة برده كقوصرة متر فهو هدية أيضا و

يستحب اإللتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل جيب وال يستحب لغري واثق وجيوز يف األصح ويكره لفاسق واملذهب = 
م مث األظهر أنه ينزع من أنه ال جيب اإلشهاد على اإللتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصيب والذمي يف دار اإلسال

الفاسق ويوضع عند عدل وأنه ال يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الويل لقطة الصيب ويعرف ويتملكها 
للصيب إن رأى ذلك حيث جيوز االقتراض له ويضمن الويل إن قصر يف انتزاعه حىت تلف يف يد الصيب واألظهر 

و أخذه سيده منه كان التقاطا قلت املذهب صحة التقاط املكاتب كتابة بطالن التقاط العبد وال يعتد بتعريفه فل
صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة يف األظهر وكذا حكم سائر النادر من 

  اإلكساب واملؤن إال أرش اجلناية واهللا أعلم 

  فصل

وفرس أو بعدو كأرنب وظيب أو طريان كحمام إن وجد مبفازة  احليوان اململوك املمتنع من صغار السباع بقوة كبعري
للقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغريه يف األصح وحيرم التقاطه مللك وإن وجد بقرية فاألصح جواز التقاطه للتملك 

أو باعه  وما ال ميتنع منها كشاة جيوز التقاطه لتملك يف القرية واملفازة ويتخري آخذه من مفازة فإن شاء عرفه ومتلكه
وحفظ مثنه وعرفها مث متلكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه فإن أخذ من العمران فله اخلصلتان األوليان ال 

الثالثة يف األصح وجيوز أن يلتقط عبدا ال مييز ويلتقط غري احليوان فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه 
  وعرفه 

وأكله وقيل إن وجده يف عمران وجب البيع وإن أمكن بقاؤه بعالج كرطب ليتملك مثنه وإن شاء متلكه يف احلال 
يتجفف فإن كانت الغبطة يف بيعه بيع أو يف جتفيفه وتربع به الواجد وإال بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة 

هذه فلو قصد بعد للحفظ أبدا فهي أمانة فإن دفعها إىل القاضي لزمه القبول ومل يوجب األكثرون التعريف واحلالة 
ذلك اخليانة مل يصر ضامنا يف األصح وإن أخذ بقصد اخليانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على املذهب 

وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف وكذا بعدها ما مل خيتر التملك يف األصح ويعرف جنسها وصفتها 
وأبواب املساجد وحنوها سنة على العادة يعرف أوال كل يوم  وقدرها وعفاصها ووكاءها مث يعرفها يف األسواق

طريف النهار مث كل يوم مرة مث كل أسبوع مث كل شهر وال تكفي سنة متفرقة يف األصح قلت األصح تكفي واهللا 
  أعلم 

  فصل

لى املالك ويذكر بعض أوصافها وال يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ حلفظ بل يرتبها القاضي من بيت املال أو يقترض ع
وإن أخذ لتملك لزمته وقيل إن مل يتملك فعلى املالك واألصح أن احلقري ال يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده 

  يعرض عنه غالبا 

  فصل



إذا عرف سنة مل ميلكها حىت خيتاره بلفظ كتملكت وقيل تكفي النية وقيل ميلك مبضي السنة فإن متلك فظهر املالك 
وإن أرادها املالك وأراد امللتقط العدول إىل بدهلا أجيب املالك يف األصح وإن تلفت غرم  واتفقا على رد عينها فذاك

مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن نقصت بعيب فله أخذها مع األرش يف األصح وإذا ادعاها رجل ومل يصفها وال بينة 
ن دفع فأقام آخر بينة هبا حولت إليه مل تدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه وال جيب على املذهب فإ

فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمني امللتقط واملدفوع إليه والقرار عليه قلت ال حتل لقطة احلرم للتملك على 
التقاط املنبوذ فرض كفاية وجيب اإلسهاد عليه يف = كتاب اللقيط = الصحيح وجيب تعريفها قطعا واهللا أعلم 

ة اإللتقاط ملكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغري إذن سيده انتزع منه فإن علمه األصح وإمنا تثبت والي
فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد امللتقط ولو التقط صيب أو فاسق أو حمجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو 

حد فالتقطه منع اآلخر من ازدحم اثنان على أخذه جعله احلاكم عند من يراه منهما أو من غريمها وإن سبق وا
مزامحته وإن التقطاه معا ومها أهل فاألصح انه يقدم غين على فقري وعدل على مستور فإن استويا أقرع وإذا وجد 
بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إىل بادية واألصح أن له نقله إىل بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إىل 

ه نقله إىل بلد وإن وجده بدوي ببلد فكاحلضري أو ببادية أقر بيده وقيل إن كانوا ينتقلون بلده وإن وجد ببادية فل
للنجعة مل يقر ونفقته يف ماله العام كوقف على اللقطاء أو اخلاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة 

  حتته وما يف جيبه من دراهم وغريها ومهده ودنانري منثورة فوقه وحتته 

وجد يف دار فهي له وليس له مال مدفون حتته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة يف األصح فإن مل يعرف له وإن 
مال فاألظهر أنه ينفق عليه من بيت املال فإن مل يكن قام املسلمون بكفايته قرضا ويف قول نفقة وللملتقط اإلستقالل 

  قطعا حبفظ ماله يف األصح وال ينفق عليه منه إال بإذن القاضي 

  فصل

إذا وجد لقيط بدار اإلسالم وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها جبزية وفيها 
مسلم حكم بإسالم اللقيط وإن وجد بدار كفار فكافر إن مل يسكنها مسلم كأسري وتاجر وإال فمسلم يف األصح 

ه وتبعه يف الكفر وإن اقتصر على الدعوى فاملذهب أنه ال يتبعه ومن حكم بإسالمه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه حلق
يف الكفر وحيكم بإسالم الصيب جبهتني أخريني ال تفرضان يف لقيط إحدامها الوالدة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت 

غ العلوق فهو مسلم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بني كافرين مث أسلم أحدمها حكم بإسالمه فإن بل
ووصف كفرا فمرتد ويف قول كافر أصلي الثانية إذا سىب مسلم طفال تبع السايب يف اإلسالم إن مل يكن معه احد 

  أبويه ولو سباه ذمي مل حيكم بإسالمه يف األصح وال يصح إسالم صيب مميز استقالال على الصحيح 

  فصل

به لشخص فصدقه قبل إن مل يسبق إقراره حبرية  إذا مل يقر اللقيط برق فهو حر إال أن يقيم أحد بينة برقه وإن أقر
واملذهب أنه ال يشترط أن ال يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره يف أصل الرق 

وأحكامه املستقبلة ال املاضية املضرة بغريه يف األظهر فلو لزمه دين فأقر برق ويف يده مال قضى منه ولو ادعى رقه 
بال بينة مل يقبل وكذا إن ادعاه امللتقط يف األظهر ولو رأينا صغريا مميزا او غريه يف يد من يسترقه ومل من ليس يف يده 



نعرف استنادها إىل اإللتقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا حر مل يقبل قوله يف األصح إال ببينة ومن أقام بينة برقه 
قول يكفي مطلق امللك ولو استلحق اللقيط حر مسلم حلقه عمل هبا ويشترط أن تتعرض البينة لسبب امللك ويف 

وصار أوىل بتربيته وإن استلحقه عبد حلقه ويف قول يشترط تصديق سيده وإن استلحقته امرأة مل يلحقها يف األصح 
أو اثنان مل يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فإن مل تكن بينة عرض على القائف فيلحق من أحلقه به فإن مل يكن 

أو حتري أو نفاه عنهما أوأحلقه هبما أمر باإلنتساب بعد بلوغه إىل من مييل طبعه إليه منهما ولو أقام بينتني  قائف
هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغه تدل على العمل = كتاب اجلعالة = متعارضتني سقطتا يف األظهر 

ء له ولو قال أجنيب من رد عبد زيد فله كذا بعوض ملتزم فلو عمل بال إذن أو أذن لشخص فعمل غريه فال شي
استحقه الراد على األجنيب وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا مل يستحق عليه وال على زيد وال 
يشترط قبول العامل وإن عينيه وتصح على عمل جمهول وكذا معلوم يف األصح ويشترط كون اجلعل معلوما فلو 

  أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا قال من رده فله ثوب 

فرده من أقرب منه فله قسطه من اجلعل ولو اشترط اثنان يف رده اشتركا يف اجلعل ولو التزم جعال ملعني فشاركه 
ل غريه يف العمل إن قصد إعانته فله كل اجلعل وإن قصد العمل للمالك فلألول قسطه وال شيء للمشارك حبال ولك

منهما الفسخ قبل متام العمل فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فال شيء له وإن فسخ املالك بعد 
الشروع فعليه أجرة املثل يف األصح وللمالك أن يزيد وينقص يف اجلعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب 

للعامل وإذا رده فليس له حبسه لقبض اجلعل أجرة املثل ولو مات اآلبق يف بعض الطريق أو هرب فال شيء 
يبدأ من = كتاب الفرائض = ويصدق املالك إذا أنكر شرط اجلعل أو سعيه يف رده فإن اختلفا يف قدر اجلعل حتالفا 

تركة امليت مبؤنة جتهيزه مث تقضى ديونه مث وصاياه من ثلث الباقي مث يقسم الباقي بني الورقة قلت فإن تعلق بعني 
حق كالزكاة واجلاين واملرهون واملبيع إذا مات املشتري مفلسا قدم على مؤنة جتهيزه واهللا أعلم وأسباب التركة 

اإلرث أربعة قرابة ونكاح ووالء فريث املعتق العتيق وال عكس والرابع اإلسالم فتصرف التركة لبيت املال إرثا إذا 
ال عشرة اإلبن وابنه وإن سفل واألب وأبوه وإن عال مل يكن وارث باألسباب الثالثة واجملمع على إرثهم من الرج

واألخ وابنه إال من األم والعم إال ألم وكذا ابنه والزوج واملعتق ومن النساء سبع البنت وبنت االبن وإن سفل 
واالم واجلدة واألخت والزوجة واملعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث األب واإلبن والزوج فقط أو كل النساء 

بنت اإلبن واألم واألخت لألبوين والزوجة أو الذين ميكن اجتماعهم من الصنفني فاألبوان واإلبن والبنت فالبنت و
وأحد الزوجني ولو فقدوا كلهم فأصل املذهب أنه ال يورث ذوو األرحام وال يرد على أهل الفرض بل املال لبيت 

هل الفرض غري الزوجني ما فضل عن فروضهم بالنسبة املال وأفىت املتأخرون إذا مل ينتظم أمر بيت املال بالرد على ا
فإن مل يكونوا صرف إىل ذوي األرحام وهم من سوى املذكورين من األقارب وهم عشرة أصناف أبو األم وكل جد 

وجدة ساقطني وأوالد البنات وبنات اإلخوة وأوالد االخوات وبنات اإلخوة لألم والعم لألم وبنات األعمام 
  واخلاالت واملدلون هبم  والعمات واألخوال

  فصل

الفروض املقدرة يف كتاب اهللا تعاىل ستة النصف فرض مخسة زوج مل ختلف زوجته ولدا وال ولد ابن وبنت أو بنت 
ابن أو أخت ألبوين أو ألب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما 



ن فرض بنتني فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختني فأكثر ألبوين أو ألب والثلث والثمن فرضها مع أحدمها والثلثا
فرض أم ليس مليتها ولد وال ولد ابن واإلثنان من اإلخوة واألخوات وفرض اثنني فأكثر من ولد األم وقد يفرض 

بن أو اثنان من إخوة للجد مع اإلخوة والسدس فرض سبعة أب وجد مليتهما ولد أو ولد ابن وأم مليتها ولد أو ولد ا
  وأخوات وجدة 

  ولبنت ابن مع بنت صلب وألخت أو أخوات ألب مع أخت ألبوين وللواحد من ولد األم 

  فصل

األب واإلبن والزوج ال حيجبهم أحد وابن اإلبن ال حيجبه إال اإلبن أوابن ابن أقرب منه واجلد ال حيجبه إال متوسط 
ب واإلبن وابن اإلبن وألب حيجبه هؤالء وأخ ألبوين وألم حيجبه أب وجد بينه وبني امليت واألخ ألبوين حيجبه األ

وولد وولد ابن وابن األخ ألبوين حيجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ ألبوين وألب وألب حيجبه هؤالء وابن األخ 
حيجبه هؤالء وعم ألبوين والعم ألبوين حيجبه هؤالء وابن أخ ألب وألب حيجبه هؤالء وعم ألبوين وابن عم ألبوين 

ألب وألب حيجبه هؤالء وابن عم ألبوين واملعتق حيجبه عصبة النسب والبنت واألم والزوجة ال حيجنب وبنت اإلبن 
حيجبها ابن أو بنتان إذا مل يكن معها من يعصبها واجلدة لألم ال حيجبها إال األم ولألب حيجبها األب أو األم والقرىب 

والقرىب من جهة األم فأم أم حتجب البعدى من جهة األب كأم أم أب والقرىب من من كل جهة حتجب البعدى منها 
جهة األب ال حتجب البعدى من جهة األم يف األظهر واألخت من اجلهات كاالخ واألخوات اخللص ألب حيجبهن 

  أيضا أختان ألبوين واملعتقة كاملعتق وكل عصبة حيجبه أصحاب فروض مستغرقة 

  فصل

ال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتني فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فاملال هلم للذكر اإلبن يستغرق امل
مثل حظ األنثيني وأوالد اإلبن إذا انفردوا كأوالد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر 

الذكور أو الذكور واإلناث فإن مل حجب أوالد اإلبن وإال فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد اإلبن 
يكن إال أنثى أو إناث فلها أو هلن السدسد وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثني والباقي لولد اإلبن الذكور 

أو الذكور واإلناث وال شيء لإلناث اخللص إال أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأوالد ابن اإلبن مع أوالد 
مع أوالد الصلب وكذا سائر املنازل وإمنا يعصب الذكر النازل من يف درجته ويعصب من فوقه  اإلبن كأوالد اإلبن

  إن مل يكن هلا شيء من الثلثني 

  فصل

األب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا مل يكن ولد وال ولد ابن وهبما إذا كان بنت أو بنت 
بالعصوبة ولألم الثلث أو السدس يف احلالني السابقني يف الفروض وهلا يف ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما 

مسئليت زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة واجلد كاألب إال أن األب يسقط اإلخوة 
و واألخوات واجلد يقامسهم إن كانوا ألبوين أو ألب واألب يسقط أم نفسه وال يسقطها اجلد واألب يف زوج أ



زوجة وأبوين يرد األم من الثلث إىل الثلث الباقي وال يردها اجلد وللجدة السدس وكذا اجلدات ويرث منهن أم 
األم وأمهاهتا املدليات بإناث خلص وأم األب وأمهاهتا كذلك وكذا أم أب األب وأم األجداد فوقه وأمهاهتن على 

  إىل ذكر ترث ومن أدلت بذكر بني أنثيني فال  املشهور وضابطه كل جدة ادلت مبحض إناث أو ذكور أو إناث

  فصل

اإلخوة واألخوات ألبوين إن انفردوا ورثوا كأوالد الصلب وكذا إن كانوا ألب إال يف املشركة وهي زوج وأم 
وولد أم وأخ ألبوين فيشارك األخ ولدى األم يف الثلث ولو كان بدل األخ أخ ألب سقط ولو اجتمع الصنفان 

صلب وأوالد ابنه إال أن بنات اإلبن يعصبهن من يف درجتهن أو أسفل واألخت ال يعصبها إال فكاجتماع أوالد 
أخوها وللواحد من اإلخوة أو األخوات ألم السدس والثنني فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم واالخوات 

خوات ألب وبنو ألبوين أو ألب مع البنات وبنات اإلبن عصبة كاإلخوة فتسقط أخت ألبوين مع البنت واأل
اإلخوة ألبوين أو ألب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن خيالفوهنم يف أهنم ال يردون األم إىل السدس وال يرثون 

مع اجلد وال يعصبون أخواهتم ويسقطون يف املشركة والعم ألبوين وألب كأخ من اجلهتني اجتماعا وانفرادا وكذا 
العصبة من ليس له سهم مقدر من اجملمع على توريثهم فريث املال أو ما فضل قياس بين العم وسائر عصبة النسب و

  بعد الفروض 

  فصل

من ال عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجال كان أو امرأة فإن مل يكن فلعصبته بنسب 
ن أخا املعتق وابن أخيه يقدمان على املتعصبني بأنفسهم ال لبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم يف النسب لكن األظهر أ

جده فإن مل يكن له عصبة فلمعتق املعتق مث عصبته كذلك وال ترث امرأة بوالء إال معتقها أو منتميا إليه بنسب أو 
  والء 

  فصل

اجتمع جد وإخوة وأخوات ألبوين أو ألب فإن مل يكن معهم ذو فرض فله األكثر من ثلث املال ومقامستهم كأخ 
ثلث فالباقي هلم وإن كان فله األكثر من سدس التركة وثلث الباقي واملقامسة وقد ال يبقى شيء كبنتني فإن أخذ ال

وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد يف العول وقد يبقى دون سدس كبنتني وزوج فيفرض له وتعال وقد يبقى سدسد 
د إخوة وأخوات ألبوين وألب فحكم كبنتني وأم فيفوز به اجلد وتسقط اإلخوة يف هذه األحوال ولو كان مع اجل

اجلد ما سبق ويعد أوالد األبوين عليه أوالد األب يف القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان يف أوالد األبوين ذكر 
فالباقي هلم وسقط أوالد األب وإال فتأخذ الواحدة إىل النصف والثلثان فصاعدا إىل الثلثني وال يفضل عن الثلثني 

ف فيكون ألوالد األب واجلد مع اخوات كأخ فال يفرض هلن معه إال يف األكدرية وهي شيء وقد يفضل عن النص
زوج وأم وجد وأخت ألبوين أو ألب فللزوج نصف ولألم ثلث وللجد سدس ولألخت نصف فتعول مث يقتسم 

  اجلد واألخت نصيبهما أثالثا له الثلثان 



  فصل

لكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما لكن املشهور أنه ال ال يتوارث مسلم وكافر وال يرث مرتد وال يورث ويرث ا
توارث بني حريب وذمي وال يرث من فيه رق واجلديد أن من بعضه حر يورث وال قاتل وقيل إن مل يضمن ورث ولو 

مات متوارثان بغرق أو هدم او يف غربة معا أو جهل أسبقهما مل يتوارثا ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد 
  خربه ترك ماله حىت تقوم بينة مبوته وانقطع 

أو متضي مدة يغلب على الظن أنه ال يعيش فوقها فيجتهد القاضي وحيكم مبوته مث يعطي ماله من يرث وقت احلكم 
ولو مات من يرثه املفقود وقفنا حصته وعملنا يف احلاضرين باألسوأ ولو خلف محال يرث أو قد يرث عمل باألحوط 

انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند املوت ورث وإال فلبيانه إن مل يكن وارث سوى احلمل يف حقه وحق غريه فإن 
أو كان من قد حيجبه وقف املال وإن كان من ال حيجبه وله مقدر أعطيه عائال إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين 

أربعة فيعطون اليقني واخلنثى هلا مثن وهلما سدسان عائالن وإن مل يكن له مقدر كأوالد مل يعطوا وقيل أكثر احلمل 
املشكل إن مل خيتلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك وإال فيعمل باليقني يف حقه وحق غريه ويوقف املشكوك فيه حىت يبني 

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث هبما قلت فلو وجد يف نكاح اجملوس أو 
وقيل هبما واهللا أعلم ولو اشترك اثنان يف جهة عصوبة وزاد أحدمها بقرابة الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة 

أخرى كابين عم أحدمها أخ ألم فله السدس والباقي بينهما فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء 
ى أو ال وقيل خيتص به األخ ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث باقوامها فقط والقوة بأن حتجب إحدامها األخر

حتجب أو تكون أقل حجبا فاألول كبنت هي أخت ألم بأن يطأ جموسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا والثاين كأم يف 
  أخت ألب بأن يطأ بنته فتلد بنتا والثالث كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فاألوىل أم أمه وأخته 

  فصل

بالسوية إن متحضوا ذكروا او إناثا وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيني إن كانت الورثة عصبات قسم املال 
وعدد رؤس املقسوم عليهم أصل املسئلة وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضني متماثلني فاملسئلة من خمرج ذلك 

تلفا املخرج الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث ثالثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن مثانية وإن كان فرضان خم
فإن تداخل خمرجامها فأصل املسئلة أكثرمها كسدس وثلث وإن توافقا ضرب وفق أحدمها يف اآلخر واحلاصل أصل 
املسئلة كسدس ومثن فاألصول أربعة وعشرون وإن تباينا ضر كل يف كل واحلاصل االصل كثلث وربع األصل اثنا 

ثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها الستة إىل سبعة عشر فاألصل سبعة اثنا وثالثة وأربعة ستة ومثانية وا
كزوج وأختني وإىل مثانية كهم وأم وإىل تسعة كهم وأخ ألم وإىل عشرة كهم وآخر ألم واالثنا عشر إىل ثالثة عشر 

كزوجة وأم وأختني وإىل مخسة عشر كهم وأخ ألم وسبعة عشر كهم وآخر الم واألربعة والعشرون إىل سبعة 
كبنتني وأبوين وزوجة وإذا متاثل العددان فذاك وإن اختلفا وفىن األكثر باألقل مرتني فأكثر فمتداخالن وعشرين 

كثالثة مع ستة أو تسعة وإن مل يفنهما إال عدد ثالث فمتوافقان جبزئه كأربعة وستة بالنصف وإن مل يفنهما إال واحد 
إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وإن  تباينا كثالثة وأربعة واملتداخالن متوافقان وال عكس فرع

  انكسرت على صنف قوبلت بعدده فإن تباينا ضرب عدده يف املسئلة بعوهلا 



إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن انكسرت على صنفني قوبلت سهام كل صنف 
اثل عدد الرؤوس ضرب أحدمها يف أصل املسئلة بعوهلا وإن بعدده فإن توافقا رد الصنف إىل وفقه وإال ترك مث إن مت

تداخال ضرب أكثرمها وإن توافقا ضرب وفق أحدمها يف اآلخر مث احلاصل يف املسئلة وإن تباينا ضرب أحدمها يف 
اآلخر مث احلاصل يف املسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا اإلنكسار على ثالثة أصناف وأربعة وال يزيد 

على ذلك فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ املسئلة فاضرب نصيبه من أصل املسئلة فيما ضربته الكسر 
  فيها فما بلغ فهو نصيبه مث تقسمه على عدد الصنف 

  فرع

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن مل يرث الثاين غري الباقني وكان إرثهم منه كإرثهم من األول جعل 
ن وقسم بني الباقني كإخوة وأخوات أو بنني وبنات مات بعضهم عن الباقني وإن مل ينحصر إرثه يف كأن الثاين مل يك

الباقني أو احنصر واختلف قدر اإلستحقاق فصحح مسئلة األول مث مسئلة الثاين مث إن انقسم نصيب الثاين من 
يف مسئلة األول وإال كلها فيها فما مسئلة األول على مسئلته فذاك وإال فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسئلته 

بلغ صحتا منه مث من له شيء من األوىل أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا يف 
تصح وصية كل مكلف = كتاب الوصايا = نصيب الثاين من األوىل أوىف وفقه إن كان بني مسئلته أو نصيبه وفق 

ر عليه بسفه على املذهب ال جمنون وال مغمى عليه وصيب ويف قول تصح من صيب حر وإن كان كافرا وكذا حمجو
مميز وال رقيق وقيل إن عتق مث مات صحت وإذا وصى جلهة عامة فالشرط أن ال تكون معصية كعمارة كنيسة أو 
ستة  لشخص فالشرط أن يتصور له امللك فتصح حلمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون

أشهر فإن انفصل لستة أشهر فأكثر واملرأة فراش زوج أو سيد مل يستحق فإن مل تكن فراشا وانفصل ألكثر من أربع 
سنني فكذلك أو لدونه استحق يف األظهر وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فغن عتق قبل موت املوصي 

لك وإن وصى لدابة وقصد متليكها أو أطلق فباطلة وإن قال فله وإن عتق بعد موته مث قبل بىن على أن الوصية مب مت
ليصرف يف علفها فاملنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا إن أطلق يف األصح وحتمل على عمارته ومصاحله 
ولذمي وكذا حريب ومرتد يف األصح وقاتل يف األظهر ولوارث يف األظهر إن أجاز باقي الورثة وال عربة بردهم 

 حياة املوصي والعربة يف كونه وارثا بيوم املوت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعني هي قدر وإجازهتم يف
حصته صحيحة وتفتقر إىل اإلجازة يف األصح وتصح باحلمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها 

تفاع هبا ككلب معلم وزبل ومخر وباملنافع وكذا بثمرة أو محل سيحدثان يف األصح وبأحد عبديه وبنجاسة حيل اإلن
  حمترمة ولو أوصى بكلب من كالبه أعطى أحدها فإن مل يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكالب ووصى هبا أو 

ببعضها فاألصح نفوذها وإن كثرت وقل املال ولو أوصى بطبل وله طبل هلو وطبل حيل اإلنتفاع به كطبل حرب 
  ل اللهو لغت إال إن صلح حلرب أو حجيج وحجيج محلت على الثاين ولو أوصى بطب

  فصل

ينبغي أن ال يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت يف الزائدة وإن أجاز فإجازته تنفيذ ويف قول 
عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعترب املال يوم املوت وقيل يوم الوصية ويعترب من الثلث أيضا عتق علق باملوت 



جنز يف مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء وإذا اجتمع تربعات متعلقة باملوت وعجز الثلث فإن متحض العتق وتربع 
أقرع أو غريه قسط الثلث أو هو وغريه قسط بالقيمة ويف قول يقدم العتق أو منجزة قدم األول فاألول حىت يتم 

لعتق وقسط يف غريه وإن اختلف وتصرف الثلث فإن وجدت دفعة واحتد اجلنس كعتق عبيد أو إبراء مجع أقرع يف ا
وكالء فإن مل يكن فيها عتق قسط وإن كان قسد ويف قول يقدم ولو كان له عبدان فقط سامل وغامن فقال إن أعتقت 

غامنا فسامل حر مث أعتق غامنا يف مرض موته عتق وإال أقرع ولو أوصى بعني حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب مل 
  حلال واألصح أنه ال يتسلط على التصرف يف الثلث أيضا تدفع كلها إليه يف ا

  فصل

إذا ظننا املرض خموفا مل ينفذ تربع زاد على الثلث فإن برأ نفذ وإن ظنناه غري خموف ملات فإن محل على الفجأة نفذ 
عاف وإال فمخوف ولو شككنا يف كونه خموفا مل يثبت إال بطبيبني حرين عدلني ومن املخوف قولنج وذات جنب ور

جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فاجل وخروج طعام غري مستحيل أو كان خيرج بشدة ووجع أو ومعه دم ومحى 
مطبقة أو غريها إال الربع واملذهب أنه يلحق باملخوف أسر كفار اعتادوا قتل األسرى والتحام قتال بني متكافئني 

فينة وطلق حامل وبعد الوضع ما مل تنفصل وتقدمي لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج يف راكب س
املشيمة وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد مويت أو جعلته أو هوله بعد مويت فلو اقتصر على 
هوله فإقرار إال أن يقول هوله من مايل فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وإن وصى لغري معني كالفقراء 

ت بال قبول أو ملعني اشترط القبول وال يصح قبول وال رد يف حياة املوصي وال يشترط بعد موته لفور لزمت باملو
فإن مات املوصي له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل ميلك املوصى له مبوت املوصي أم بقبوله أم موقوف فإن 

يها تبىن الثمرة وكسب عبد حصال بني املوت قبل بان أنه ملك باملوت وإال بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعل
  والقبول ونفقته وفطرته ويطالب املوصى له بالنفقة إن توقف يف قبوله ورده 

  فصل

أوصى بشاة تناول صغرية اجلثة وكبريهتا سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر يف األصح ال سخلة وعناق يف األصح 
وإن قال من مايل اشتريت له واجلمل والناقة يتناوالن البخايت  ولو قال أعطوه شاة من غنمي وال غنم له لغت

والعراب ال أحدمها آلخر واألصح تناول بعري ناقة ال بقرة ثورا والثور للذكر واملذهب محل الدابة على فرس وبغل 
رة ولو ومحار ويتناول الرقيق صغريا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب اجملزىء كفا

وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعني أو بإعتاق رقاب فثالث فإن عجز ثلثه عنهن 
فاملذهب أنه ال يشتري شقص بل نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتني شيء فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى 

  ت فكله للحي يف شقص ولو وصى حلملها فأتت بولدين فلهما أو حبي ومي

األصح ولو قال إن كان محلك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدهتما لغت ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدهتما 
استحق الذكر أو ولدت ذكرين فاألصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى جلريانه فال ربعني دارا 

 وحديث وفقه ال مقرى وأديب ومعرب وطبيب وكذا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسري
متكلم عند األكثرين ويدخل يف وصية الفقراء املساكني وعكسه ولو مجعهما شكر نصفني وأقل كل صنف ثالث 



وله التفضيل أو لزيد والفقراء فاملذهب أنه كأحدهم يف جواز إعطائه أقل متمول لكن ال حيرم أو جلمع معني غري 
حت يف األظهر وله اإلقتصار على ثالثة أوال قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد إال أصال منحصر كالعلوية ص

وفرعا يف األصح وال تدخل قرابة أم يف وصية العرب يف األصح والعربة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أوالده 
 يرجح بذكورة ووراثة قبيلة ويدخل يف أقرب أقاربه األصل والفرع واألصح تقدمي ابن على أب وأخ على جد وال

بل يستوي األب واألم واإلبن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن اإلبن ولو أوصى ألقارب نفسه مل تدخل ورثته 
  يف األصح 

  فصل

تصح مبنافع عبد ودار وغلة حانوت وميلك املوصى له منفعة العبد وأكسابه املعتادة وكذا مهرها يف األصح ال ولدها 
و كاألم منفعته له ورقبته للوارث وله إعتاقه وعليه نفقته إن أوصى مبنفعة مدة وكذا أبدا يف األصح يف األصح بل ه

وبيعه إن مل يؤبد كاملستأجر وإن أبد فاألصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غريه وأنه تعترب قيمة العبد كلها من 
مساو هبا تلك املدة وحيسب الناقص من الثلث وتصح الثلث إن أوصى مبنفعته أبدا وإن أوصى هبا مدة قوم مبنفعته مث 

حبج تطوع يف األظهر وحيج من بلده او امليقات كما قيد وإن اطلق فمن امليقات يف األصح وحجة اإلسالم من رأس 
املال فإن أوصى هبا من رأس املال أو الثلث عمل به وإن اطلق الوصية هبا فمن رأس املال وقيل من الثلث وحيج من 

ات ولألجنيب أن حيج عن امليت بغري إذنه يف األصح ويؤدي الوارث عنه الواجب املال يف كفارة مرتبة ويطعم امليق
ويكسو يف املخرية واألصح أنه يعتق أيضا وأن له األداء من ماله إذا مل تكن تركة وأنه يقع عنه ولو تربع أجنيب 

  من وارث وأجنيب  بطعام أو كسوة ال اعتاق يف األصح وتنفع امليت صدقة ودعاء

  فصل

له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها او رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي 
وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه يف األصح وبوصية هبذه التصرفات وكذا توكيل يف 

جوع ولو وصى بصاع من صربة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بيعه وعرضه عليه يف األصح وخلط حنطة معينة ر
مبثلها فال وكذا باردأ يف األصح وطحن حنطة وصى هبا وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب 

  قميصا وبناء وغراس يف عرصة الرجوع 

  فصل

كليف وحرية وعدالة وهداية إىل يسن اإليصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر يف أمر األطفال وشرط الوصي ت
التصرف يف املوصى به وإسالم لكن األصح جواز وصية ذمي إىل ذمي وال يضر العمي يف األصح وال تشترط 

الذكورة وأم األطفال أول من غريها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي يف األصح ال اإلمام األعظم ويصح 
  كل حر اإليصاء يف فضاء الديون وتنفذ الوصية من 



مكلف ويشترط يف أمر األطفال مع هذا ان يكون له والية عليهم وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه جاز يف 
األظهر ولو قال أوصيت إليك إىل بلوغ ابين أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهوالوصي جاز وال جيوز نصب وصي 

وصيت إليك أو فوضت وحنومها وجيوز فيه التوقيت واجلدحي يصفة الوالية وال اإليصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أ
والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا والقبول وال يصح يف حياته يف األصح ولو 
وصى اثنني مل ينفرد أحدمها إال أن صرح به وللموصى والوصي العزل مىت شاء وإذا بلغ الطفل ونازعه يف اإلنفاق 

من عجز عن حفظها حرم عليه = كتاب الوديعة = لوصي أو يف دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد عليه صدق ا
قبوهلا ومن قدر ومل يثق بأمانته كره فإن وثق استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة املودع 

لقبض ولو أودعه كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك يف حفظه واألصح أنه ال يشترط القبول لفظا ويكفي ا
صيب أو جمنون ماال مل يقبله فإن قبل ضمن ولو أودع صبيا ماال فتلف عنده مل يضمن وإن أتلفه ضمن يف األصح 

واحملجور عليه بسفه كصيب وترتفع مبوت املودع أو املودع وجنونه وإغمائه وهلما اإلسترداد والرد كل وقت 
يودع غريه بال إذن وال عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي مل  وأصلها األمانة وقد تصري مضمونة بعوارض منها ان

يضمن وإذا مل يزل يده عنها جازت اإلستعانة مبن حيملها إىل احلرز أو يضعها يف خزانة مشتركة وإذا أراد سفرا 
أمينا  فلريد إىل املالك أو وكيله فإن فقدمها فالقاضي فإن فقده فأمني فإن دفنها مبوضع وسافر ضمن فإن أعلم هبا

يسكن املوضع مل يضمن يف األصح ولو سافر هبا ضمن إال إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق 
واحلريق والغارة يف البقعة وإشراف احلرز على اخلراب اعذار كالسفر وإذا مرض مرضا خموفا فلريدها إىل املالك أو 

 يفعل ضمن إال إذا مل يتمكن بأن مات فجأة ومنها إذا نقلها من حملة وكيله وإال فاحلاكم أو أمني أو يوصي هبا فإن مل
أو دلو إىل أخرى دوهنا يف احلرز ضمن وإال فال ومنها أن ال يدفع متلفاهتا فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان هناه 

فاحلاكم ولو بعثها مع من عنه فال على الصحيح وإن أعطاه املالك علفا علفها منه وإال فرياجعه أو وكيله فإن فقدا 
يسقيها مل يضمن يف األصح وعلى املودع تعريض ثياب الصوف للريح كيال يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها 
ومنها ان يعدل عن احلفظ املأمور وتلف بسبب العدول فيضمن فلو قال ال ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله 

على الصحيح وكذا لو قال ال تقفل عليه قفلني فأقفلهما ولو قال اربط  وتلف ما فيه ضمن وإن تلف بغريه فال
الدراهم يف كمك فأمسكها يف يده فتلفت فاملذهب أهنا إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فال ولو 

احلفظ جعلها يف جيبه بدال عن الربط يف الكم مل يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ومل يبني كيفية 
فربطها يف كمه وأمسكها بيده او جعلها يف جيبه مل يضمن وإن أمسكها بيده مل يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن 

تلفت بغفلة أو نوم وإن قال احفظها يف البيت فليضمن إليه وحيرزها فيه فإن أخر بال عذر ضمن ومنها أن يضيعها 
من يصادر املالك فلو أكرهه ظامل حىت سلمها إليه فللمالك بأن يضعها يف غري حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو 

  تضمينه يف األصح مث يرجع على الظامل ومنها أن 

ينتفع هبا بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ولو نوى األخذ ومل يأخذ مل 
ط دراهم كيسري للمودع ضمن يف األصح ومىت يضمن على الصحيح ولو خلطها مباله ومل يتميز ضمن ولو خل

صارت مضمونة بانتفاع وغريه مث ترك اخليانة مل يربأ فإن أحدث له املالك استئمانا برىء يف األصح ومىت طلبها 
املالك لزمه الرد بأن خيلي بينه وبينها فإن أخر بال عذر ضمن وإن ادعى تلفها ومل يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة 

وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف احلريق وعمومه صدق بال ميني وإن عرف دون عمومه صدق  صدق بيمينه
بيمينه وإن جهل طولب ببينة مث حيلف على التلف به وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غريه 



لرد على املالك طولب ببينة كوارثه أو ادعى وارث املودع الرد على املالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى األمني ا
الفيء مال حصل من كفار بال قتال وإجياف = كتاب قسم الفيء والغنيمة = وجحودها بعد طلب املالك مضمن 

خيل وركاب كجزية وعشر جتارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بال وارث فيخمس 
اءة والعلماء يقدم األهم والثاين بنو هاشم واملطلب يشترك ومخسة خلمسة أحدها مصاحل املسلمني كالثغور والقض

الغين والفقري والنساء ويفضل الذكر كاإلرث والثالث اليتامى وهو صغري ال أب له ويشترط فقره على املشهور 
ا والرابع واخلامس املساكني وابن السبيل ويعم األصناف األربعة املتأخرة وقيل خيص باحلاصل يف كل ناحية من فهي

منهم وأما االمخاس األربعة فاألظهر للمرتزقة وهم األجناد املرصدون للجهاد فيضع اإلمام ديوانا وينصب لكل قبيلة 
أو مجاعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم يف ثبات اإلسم واألعطاء 

املطلب مث عبد مشس مث نوفل مث عبد العزى مث سائر البطون قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بين هاشم و
األقرب فاألقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث األنصار مث سائر العرب مث العجم وال يثبت يف الديوان 

أعمى والزمنا وال من ال يصلح للغزو ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى فإن مل يرج فاألظهر أنه يعطي 
ذا زوجته وأوالده إذا مات فتعطى الزوجة حىت تنكح واألوالد حىت يستقلوا فإن فضلت األمخاس األربعة عن وك

حاجات املرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم واألصح أنه جيوز أن يصرف بعضه يف إصالح الثغور والسالح 
  غلته كذلك والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فاملذهب أنه جيعل وقفا وتقسم 

  فصل

الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإجياف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب القتيل واخلف والران وآالت احلرب 
كدرع وسالح ومركوب وسرج وجلام وكذا سوار ومنطقة وخامت ونفقة معه وجنيبة تقاد معه يف األظهر ال حقيبة 

وب غرر يكفي به شر كافر يف حال احلرب فلو رمى من حصن مشدودة على الفرس على املذهب وإمنا يستحق برك
أو من الصف أو قتل نائما أو أسريا أو قتله وقد اهنزم الكفار فال سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه 

أو يقطع يديده ورجليه وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه يف األظهر وال خيمس السلب على املشهور وبعد 
السلب خترج مؤنة احلفظ والنقل وغريمها مث خيمس الباقي فخمسه ألهل مخس الفيء يقسم كما سبق واألصح أن 

  النقل يكون من مخس اخلمس املرصد للمصاحل إن نفل مما سيغنم يف هذا القتال وجيوز أن ينفل 

ا فيه نكاية الكفار وجيتهد يف قدره من مال املصاحل احلاصل عنده والنفل زيادة يشترطها اإلمام أو األمري ملن يفعل م
واألمخاس األربعة عقارها ومنقوهلا للغامنني وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن مل يقاتل وال شيء ملن حضر بعد 

انقضاء القتال وفيما قبل حيازة املال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه واحليازة فحقه لوارثه وكذا بعد اإلنقضاء 
يف األصح ولو مات يف القتال فاملذهب أنه ال شيء له واألظهر أن األجري لسياسة الدواب وحفظ  وقبل احليازة

األمتعة والتاجر واحملترف يسهم هلم إذ قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثالثة وال يعطى إال لفرس واحد عربيا كان أو 
يعطي إن مل يعلم هني األمري عن إحضاره غريه ال لبعري وغريه وال يعطي لفرس أعجف وما ال غناء فيه ويف قول 

والعبد والصيب واملرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم جيتهد اإلمام يف قدره وحمله األمخاس األربعة 
= كتاب قسم الصدقات = يف األظهر قلت إمنا يرضخ لذمي حضر بال أجرة وبإذن اإلمام على الصحيح واهللا أعلم 

له وال كسب يقع موقعا من حاجته وال مينع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب يف مرحلتني واملؤجل  الفقري من ال مال



وكسب ال يليق به ولو اشتغل بعلم والكسب مينعه ففقري ولو اشتغل بالنوافل فال وال يشترط فيه الزمانة وال 
 األصح واملسكني من قدر على مال أو التعفف عن املسئلة على اجلديد واملكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقريا يف

كسب يقع موقعا من كفايته وال يكفيه والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر جيمع ذوي األموال والقاضي والوايل 
واملؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه اسالم غريه واملذهب أهنم يعطون من الزكاة والرقاب 

دان لنفسه يف غري معصية أعطى قلت األصح يعطي إذا تاب واهللا أعلم واألظهر اشتراط املكاتبون والغارم إن است
حاجته دون حلول الدين قلت األصح اشتراط حلوله واهللا أعلم أو الصالح ذات البني أعطى مع الغىن وقيل إن 

ء سفر أو جمتاز وشرطه كان غنيا بنقد فال وسبيل اهللا تعاىل غزاة الىفء هلم فيعطون مع الغىن وابن السبيل منشى
احلاجة وعدم املعصية وشرط آخذ الزكاة من هذه األصناف الثمانية اإلسالم وأن ال يكون هامشيا وال مطلبيا وكذا 

  موالهم يف األصح 

  فصل

من طلب زكاة وعلم اإلمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه وإال فإن ادعى فقرا أو مسكنة مل يكلف بينة فإن عرف 
ى تلفه كلف وكذا إن ادعى عياال يف األصح ويعطي غاز وابن سبيل بقوهلما فإن مل خيرجا استرد له مال وادع

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلني ويغين عنها اإلستفاضة وكذا تصديق رب الدين والسيد يف 
ية العمر الغالب فيشتري به األصح ويعطي الفقري واملسكني كفاية سنة قلت األصح املنصوص وقول اجلمهور كفا

عقارا يستغله واهللا أعلم واملكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده او موضع ماله والغازي قدر 
حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسالحا ويصري ذلك ملكا له ويهيأ له والبن السبيل مركوب 

يفا ال يطيق املشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إال ان يكون قدرا يعتاد مثله محله إن كان السفر طويال أو كان ضع
  بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحدامها فقط يف األظهر 

  فصل

جيب استيعاب األصناف إن قسم اإلمام وهناك عامل وإال فالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم فعلى املوجودين وإذا 
  من الزكوات احلاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا  قسم اإلمام استوعب

يستوعب املالك إن احنصر املستحقون يف البلد ووىف هبم املال وإال فيجب إعطاء ثالثة وجتب التسوية بني األصناف 
ال بني آحاد الصنف إال أن يقسم اإلمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي احلاجات واألظهر منع نقل الزكاة ولو 

اف يف البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب وإال فريد على الباقني وقيل ينقل وشرط عدم األصن
الساعي كونه حرا عدال فقيها بأبواب الزكاة فإن عني له أخذ ودفع مل يشترط الفقه وليعلم شهرا ألخذها ويسن 

م وبه جزم البغوي ويف صحيح وسم نعم الصدقة والفيء يف موضع ال يكثر شعره ويكره يف الوجه قلت األصح حير
  مسلم لعن فاعله واهللا أعلم 

  فصل



صدقة التطوع سنة وحتل لغين وكافر ودفعها سرا ويف رمضان ولقريب وجار أفضل ومن عليه دين أوله من تلزمه 
 نفقته يستحب أن ال يتصدق حىت يؤدي ما عليه قلت األصح حترمي صدقته مبا حيتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته او
لدين ال يرجو له وفاء واهللا أعلم ويف استحباب الصدقة مبا فضل عن حاجة أوجه أصحها إن مل يشق عليه الصرب 

هو مستحب حملتاج إليه جيد أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته = كتاب النكاح = استحب وإال فال 
ل قلت فإن مل يتعبد فالنكاح أفضل يف األصح فإن بالصوم فإن مل حيتج كره إن فقد األهبة وإال فال لكن العبادة أفض

وجد األهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيني كره واهللا أعلم ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة وإذا 
قصد نكاحها سن نظره إليها قبل اخلطبة وإن مل تأذن وله تكرير نظره وال ينظر غري الوجه والكفني وحيرم نظر فحل 

غ إىل عورة حرة كبرية أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند األمن على الصحيح وإىل االمة إال بال
ما بني سرة وركبة وإىل صغرية إال الفرج وإن نظر العبد إىل سيدته ونظر ممسوح كالنظر إىل حمرم وإن املراهق 

نظر أمرد بشهوة قلت وكذا بغريها يف األصح  كالبالغ وحيل نظر رجل إىل رجل إال ما بني سرة وركبة وحيرم
املنصوص واألصح عند احملققني أن األمة كاحلرة واهللا أعلم واملرأة مع امرأة كرجل ورجل واألصح حترمي نظر ذمية 

إىل مسلمة وجواز نظر املرأة إىل بدن أجنيب سوى ما بني سرته وركبته إن مل ختف فتنة قلت األصح التحرمي كهو 
 أعلم ونظرها إىل حمرمها كعكسه ومىت حرم النظر حرم املس ويباحان لفصد وحجامة وعالج قلت ويباح إليها واهللا

  النظر ملعاملة وشهادة وتعليم وحنوها بقدر احلاجة واهللا أعلم وللزوج النظر إىل كل بدهنا 

  فصل

ة وفاة وكذا البائن يف حتل خطبة خلية عن نكاح وعدة ال تصريح ملعتدة وال تعريض لرجعية وحيل تعريض يف عد
األظهر وحترم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إال بإذنه فإن مل جيب ومل يرد مل حترم يف األظهر ومن استشري يف 

خاطب ذكر مساويه بصدق ويستحب تقدمي خطبة قبل اخلطبة وقبل العقد ولو خطب الويل فقال الزوج احلمد هللا 
وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك قلت الصحيح ال  والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه

  يستحب واهللا أعلم فإن طال لذكر الفاصل مل يصح 

  فصل

إمنا يصح النكاح بإجياب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو 
  لفظ التزويج تزوجيها ويصح تقدمي لفظ الزوج على الويل وال يصح إال ب

أو اإلنكاح ويصح بالعجمية يف األصح ال بكناية قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت مل ينعقد على املذهب ولو قال 
زوجين فقال زوجتك أو قال الويل تزوجها فقال تزوجت صح وال يصح تعليقه وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى 

قد زوجتكها فاملذهب بطالنه وال توقيته وال نكاح الشغار فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنيت طلقت واعتدت ف
وهو زوجتكها على أن تزوجين بنتك وبضع كل واحدة صداق األخرى فيقبل فإن مل جيعل البضع صداقا فاألصح 

الصحة ولو مسيا ماال مع جعل البضع صداقا بطل يف األصح وال يصح إال حبضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة 
وبصر ويف األعمى وجه واألصح انعقاده بابين الزوجني وعدويهما وينعقد مبستوري العدالة على وعدالة ومسع 

الصحيح ال مستور اإلسالم واحلرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على املذهب وإمنا يبني ببينة أو اتفاق 



فرق بينهما وعليه نصف املهران مل الزوجني وال أثر لقول الشاهدين كنا فاسقني ولو اعترف به الزوج وأنكرت 
  يدخل هبا وإال فكله ويستحب اإلشهاد على رضا املرأة حيث يعترب رضاها وال يشترط 

  فصل

ال تزوج امرأة نفسها بإذن وال غريها بوكالة وال تقبل نكاحا ألحد والوطء يف نكاح بال ويل يوجب مهر املثل 
إلنشاء وإال فال ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على اجلديد ولألب الاحلد ويقبل إقرار الويل بالنكاح إن استقل با

تزويج البكر صغرية وكبرية بغري إذهنا ويستحب استئذاهنا وليس له تزويج ثيب إال بإذهنا فإن كانت صغرية مل تزوج 
ا بال وطء كسقطة يف حىت تبلغ واجلد كاألب وعند عدمه وسواء زالت البكارة بوطء حالل أو حرام وال اثر لزواهل

األصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم ال يزوج صغرية حبال وتزوج الثيب البالغة بصريح اإلذن ويكفي يف 
البكر سكوهتا يف األصح واملعتق والسلطان كاألخ وأحق األولياء أب مث جد مث أبوه مث أخ ألبوين أو ألب مث ابنه 

دم أخ ألبوين على أخ ألب يف األظهر وال يزوج ابن ببنوة فإن كان وإن سفل مث عم مث سائر العصبة كاإلرث ويق
ابن ابن عم او معتقا أو قاضيا زوج به فإن مل يوجد نسيب زوج املعتق مث عصبته كاإلرث ويزوج عتيقة املرأة من 

عتق وعصبته يزوج املعتقة ما دامت حية وال يعترب إذن املعتقة يف األصح فإذا ماتت زوج من له الوالء فإن فقد امل
زوج السلطان وكذا يزوج إذا عضل القريب واملعتق وإمنا حيصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إىل كفء وامتنع ولو 

  عينت كفؤا وأراد األب غريه فله ذلك يف األصح 

  فصل

قرب ال والية الرقيق وصيب وجمنون وخمتل النظر هبرم أو خبل وكذا حمجور عليه بسفه على املذهب ومىت كان األ
ببعض هذه الصفات فالوالية لألبعد واإلغماء إن كان ال يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل 
لألبعد وال يقدح العمى يف األصح وال والية لفاسق على املذهب ويلي الكافر الكافرة وإحرام أحد العاقدين أو 

صح فيتزوج السلطان عند إحرام الويل ال األبعد قلت ولو أحرم الزوجة مينع صحة النكاح وال ينقل الوالية يف األ
الويل أو الزوج فعقد وكيله احلالل مل يصح واهللا أعلم ولو غاب األقرب إىل مرحلتني زوج السلطان ودوهنما ال 

تاط الوكيل يزوج إال بإذنه يف األصح وللمجرب التوكيل يف التزويج بغري إذهنا وال يشترط تعيني الزوج يف األظهر وحي
فال يزوج غري كفء وغري اجملرب ان قالت له وكل وكل وإن هنته فال وإن قالت زوجين فله التوكيل يف األصح ولو 

وكل قبل استئذاهنا يف النكاح مل يصح على الصحيح وليقل وكيل الويل زوجتك بنت فالن وليقل الويل لوكيل 
  ويلزم اجملرب تزويج جمنونة بالغة وجمنون ظهرت  الزوج زوجت بنيت فالنا فيقول وكيله قبلت نكاحها له

حاجته ال صغرية وصغري ويلزم اجملرب غريه إن تعني إجابة ملتمسة التزويج فإن مل يتعني كإخوة فسألت بعضهم لزمه 
اإلجابة يف األصح وإذا اجتمع أولياء يف درجة استحب أن يزوجها افقههم وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع فلو 

 من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح يف األصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف زوج غري
السابق فهو الصحيح وإن وقعا معا أو جهل السبق واملعية فباطالن وكذا لو عرف سبق أحدمها ومل يتعني على 

بقه مسعت دعوامها بناء على املذهب ولو سبق معني مث اشتبه وجب التوقف حىت يبني فإن ادعى كل زوج علمها بس
اجلديد وهو قبول إقرارها بالنكاح فإن أنكرت حلفت وإن أقرت ألحدمها ثبت نكاحه ومساع دعوى اآلخر وحتليفها 



له يبىن على القولني فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم ولو توىل طريف عقد يف تزويج 
صح يف األصح وال يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم يف درجته فإن فقد فالقاضي بنت ابنه بابن ابنه اآلخر 

فلو أراد القاضي نكاح من ال ويل هلا زوجه من فوقه من الوالة أو خليفته وكما ال جيوز لواحد تويل الطرفني ال جيوز 
  أن يوكل وكيال يف أحدمها أو وكيلني فيهما يف األصح 

  فصل

ء برضاها أو بعض األولياء املستوين برضاها ورضا الباقني صح ولو زوجها األقرب برضاها زوجها الويل غري كف
فليس لألبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم مل يصح ويف قول يصح وهلم الفسخ وجيري 

خر يصح وللبالغة القوالن يف تزويج األب بكرا صغرية أو بالغة غري كفء بغري رضاها ففي األظهر باطل ويف اآل
اخليار وللصغرية إذا بلغت ولو طلبت من ال ويل هلا أن يزوجها السلطان بغري كفء ففعل مل يصح يف األصح 

وخصال الكفاءة سالمة من العيوب املثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤ احلرة والعتيق ليس كفؤ احلرة أصلية 
 غري هامشي ومطليب هلما واألصح اعتبار النسب يف العجم ونسب فالعجمي ليس كفء عربية وال غري قرشية وال

كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس 
وراع وقيم احلمام ليس كفء بنت خياط وال خياط بنت تاجر أو بزاز وال مها بنت عامل وقاض واألصح إن اليسار 

عض اخلصال ال يقابل وليس له تزويج ابنه الصغري أمه وكذا معيبة على املذهب وجيوز من ال تكافئه ال يعترب وإن ب
  بباقي اخلصال يف األصح 

  فصل

ال يزوج جمنون صغري وكذا كبري إال حلاجة فواحدة وله تزويج صغري عاقل أكثر من واحدة ويزوج اجملنون أب أو 
صغرية وكبرية ثيب وبكر فإن مل يكن أب وجد مل تزوج يف  جد إن ظهرت مصلحة وال يشترط احلاجة وسواء

صغرها فإن بلغت زوجها السلطان يف األصح للحاجة ال ملصلحة يف األصح ومن حجر عليه بسفه ال يستقل بنكاح 
بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الويل فإن أذن له وعني امرأة مل ينكح غريها وينكحها مبثر املثل أو أقل فإن زاد 

ملشهور صحة النكاح مبهر املثل من املسمى ولو قال أنكح بألف ومل يعني امرأة نكح باألقل من ألف ومهر مثلها فا
ولو اطلق اإلذن فاألصح صحته وينكح مبهر املثل من تليق به فإن قبل له وليه اشترط إذنه يف األصح ويقبل مبهر 

ولو نكح السفيه بال إذن فباطل فإن وطىء مل يلزمه شيء املثل فأقل فإن زاد صح النكاح مبهر املثل ويف قول يبطل 
وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح يف كسبه ال فيما معه ونكاح عبد 

  بال إذن سيده باطل وبإذنه صحيح 
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ملفتني:كتاب  وعمدة ا لبني  لطا   منهاج ا
أبو زكريا : املؤلف  ووي  لن بن شرف ا  حيىي 

وله إطالق اإلذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد وال يعدل عما أذن فيه واألظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على 
إن حرمت عليه لزمه وإذا النكاح وال عكسه وله إجبارأمته بأي صفة كانت فإن طلبت مل يلزمه تزوجيها وقيل 

زوجها فاألصح أنه بامللك ال بوالية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ال يزوج ويل عبد صيب ويزوج أمته 
  يف األصح 

باب ما حيرم من النكاح حترم األمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدهتا أو 
واملخلوقة من زناه حتل له وحيمر على املرأة ولدها من زنا واهللا أعلم واألخوات وبنات ولدت من ولدها فبنتك قلت 

اإلخوة واألخوات والعمات واخلاالت وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك وحيرم 
ك أو ذا هؤالء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعت

لبنها فأم رضاع وقس الباقي وال حيرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك وال أم مرضعة ولدك وبنتها وال أخت 
أخيك بنسب وال رضاع وهي أخت أخيك ألبيك ألمه وعكسه وحترم زوجة من ولدت او ولدك من نسب أو 

م عليه أمهاهتا وبناهتا وحرمت على رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناهتا إن دخلت هبا ومن وطىء امرأة مبلك حر
آبائه وأبنائه وكذا املوطوءة بشبهة يف حقه قيل أو حقها ال املزىن هبا وليست مباشرة بشهوة كوطء يف األظهر ولو 
اختلط حمرم بنسوة قرية كبرية نكح منهم ال مبحصورات ولو طرأ مؤبد حترمي على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه 

ة وأختها او عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن مجع بعقد بطال أو مرتبا فالثاين ومن حرم بشبهة وحيرم مجع املرأ
مجعهما بنكاح حرم يف الوطء مبلك ال ملكهما فإن وطىء واحدة حرمت االخرى حىت حيرم األوىل كبيع أو نكاح او 

لت املنكوحة دوهنا وللعبد كتابية ال حيض وإحرام وكذا رهن يف األصح ولو ملكها مث نكح اختها أو عكس ح
امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح مخسا معا بطلن أو مرتبا فاخلامسة وحتل األخت واخلامسة يف عدة بائن ال رجعية 

وإذا طلق احلر ثالثا أو العبد طلقتني مل حتل له حىت تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط اإلنتشار وصحة 
ه ال طفال على املذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فال نكاح النكاح وكونه ممن ميكن مجاع

  بطل ويف التطليق قول 

  فصل

ال ينكح من ميلكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه وال تنكح من متلكه أو بعضه وال احلر امة 
 صاحلة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل أو ال غريه إال بشروط أن ال يكون حتته حرة تصلح لإلستمتاع قيل وال غري

تصلح فلو قدر على غائبة حلت أمة إن حلقه مشقة ظاهرة يف قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد حرة مبؤجل أو 
بدون مهر مثل فاألصح حل أمة يف األوىل دون الثانية وأن خياف زنا فلو أمكنه تسر فال خوف يف األصح وإسالمها 

 أمة كتابيه على الصحيح ال لعبد مسلم يف املشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حر وحتل حلر وعبد كتابني
أمة بشرطه مث أيسر أو نكح حرة مل تنفسخ األمة ولو مجع من ال حتل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت األمة ال احلرة يف 

  األظهر 



  فصل

  كره حربية حيرم نكاح من ال كتاب هلا كوثنية وجموسية وحتل كتابية لكن ت

وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية ال متمسكة بالزبور وغريه فإن مل تكن الكتابية إسرائيلية 
فاألظهر حلها إن علم دخول قومها يف ذلك الدين قبل نسخه وحتريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية واملنكوحة 

ض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير يف األظهر وجترب هي كمسلمة يف نفقة وقسم وطالق وجترب على غسل حي
ومسلمة على غسل ما جنس من أعضائها وحترم متولدة من وثىن وكتابية وكذا عكسه يف األظهر وإن خالفت 

السامرة اليهود والصابئون النصارى يف أصل دينهم حرمن وإال فال ولو هتود نصراين أو عكسه مل يقر يف األظهر فإن 
مرأة مل حتل ملسلم فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة وال يقبل منه إال اإلسالم ويف قول أو دينه األول ولو كانت ا

توثن مل يقر وفيما يقبل القوالن ولو هتود وثىن أو تنصر مل يقر ويتعني اإلسالم كمسلم ارتد وال حتل مرتدة الحد ولو 
ه وقفت فإن مجعهما اإلسالم يف العدة دام النكاح وإال ارتد زوجان أو أحدمها قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعد

  فالفرقة من الردة وحيرم الوطء يف التوقف وال حد 
  باب نكاح املشرك 

أسلم كتايب أو غريه وحتته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو جموسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده 
سالمه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح وأسلمت يف العدة دام نكاحه وإال فالفرقة من إ

واملعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا ال يضر مقارنة العقد ملفسد هو زائل عند اإلسالم وكانت حبيث حتل له اآلن وإن 
بقي املفسد فال نكاح فيقر على نكاح بال ويل وشهود ويف عدة هي منقضية عند اإلسالم ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا 

وكذا لو قارن اإلسالم عدة شبهة على املذهب ال نكاح حمرم ولو أسلم مث أحرم مث أسلمت وهو حمرم أقر على 
املذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت احلرة واندفعت األمة على املذهب ونكاح الكفار صحيح على 

و طلق ثالثا مث اسلما مل حتل إال الصحيح وقيل فاسد وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإال فال فعلى الصحيح ل
مبحلل ومن قررت فلها املسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل اإلسالم فال شيء هلا وإال فمهر مثل 
وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسالم بعد دخول هلا املسمى الصحيح إن صحح 

ح فإن كان اإلندفاع بإسالمها فال شيء هلا أو بإسالمه فنصف مسمى إن كان نكاحهم وإال فمهر مثل أو قبله وصح
صحيحا وإال فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب احلكم أو ذميان وجب يف األظهر ونقرهم على ما 

  نقر لو أسلموا ونبطل ما ال نقر 

  فصل

بيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه أسلم وحتته أكثر من أربع وأسلمن معه أو يف العدة أو كن كتا
قبل دخول أو يف العدة أربع فقط تعني ولو أسلم وحتته أم وبنتها كتابيتان او أسلمتا فإن دخل هبما حرمتا أبدا ولو 

أسلمت  بواحدة تعينت البنت ويف قول يتخري أبو بالبنت تعينت أو باالم حرمتا أبدا ويف قول تبقى األم أو وحتته امة
معه أو يف العدة أقر إن حلت له األمة وإن ختلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو يف العدة اختار 

أمة إن حلت له له عند اجتماع إسالمه وإسالمهن وإال اندفعن أو حرة وإماء وأسلمن معه أو يف العدة تعينت 



مت وعتقن مث أسلمن يف العدة فكحرائر فيختار أربعا واندفعن وإن أصرت فانقضت عدهتا اختار أمة لو أسل
  واإلختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك 

والطالق اختيار ال الظهار واإليالء يف األصح وال يصح تعليق اختيار وال فسخ ولو حصر اإلختيار يف مخس اندفع 
وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر من زاد وعليه التعيني ونفقتهن حىت خيتار فإن ترك اإلختيار 

وغري مدخول هبا بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء باألكثر من اإلقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات 
  حىت يصطلحن 

  فصل

أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حىت انقضت العدة فال وإن أسلمت فيها مل تستحق ملدة التخلف يف 
يد ولو أسلمت أوال فأسلم يف العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فال نفقة وإن أسلمت اجلد

  يف العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة 
  باب اخليار واالعفاف ونكاح العبد 

ثبت اخليار  وجد أحد زوجني باآلخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو جمبوبا
يف فسخ النكاح وقيل إن وجد به مثل عيبه فال ولو وجده خنثى واضحا فال يف األظهر ولو حدث به عيب ختريت 
االعنة بعد دخول أو هبا ختري يف اجلديد وال خيار لويل حبادث وكذا مبقارن جب وعنة ويتخري مبقارن جنون وكذا 

بل دخول يسقط املهر وبعده األصح أنه جيب املثل إن فسخ جذام وبرص يف األصح واخليار على الفور والفسخ ق
مبقارن أو حبادث بني العقد والوطء جهله الواطىء واملسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء فاملسمى 
وال يرجع الزوج بعد الفسخ باملهر على من غره يف اجلديد ويشترط يف العنة رفع إىل حاكم وكذا سائر العيوب يف 

صح وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله يف األصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له األ
سنة بطلبها فإذا متت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل 

املدة مل حتسب ولو رضيت بعد هابه بطل حتتاج إىل إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست يف 
حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو نكح وشرط فيها اسالم أو يف أحدمها نسب أو حرية أو غريمها فأخلف 
فاألظهر صحة النكاح مث إن بان خريا مما شرط فال خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له يف األصح ولو ظنها 

أو أمة وهي حتل له فال خيار يف األظهر ولو أذنت يف تزوجيها مبن ظنته كفؤا فبان فسقه  مسلمة أو حرة فبانت كتابية
أو دناءة نسبه وحرفته فال خيار هلا قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها اخليار واهللا أعلم ومىت فسخ خبلف فحكم املهر 

غر حبرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر والرجوع به على الغار ما سبق يف العيب واملؤثر تغرير قارن العقد ولو 
وعلى املغرور قيمته لسيدها ويرجع هبا على الغار والتغرير باحلرية ال يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فإن 

كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بال جناية فال شيء فيه ومن عتقت حتت رقيق أو من فيه رق 
فسخ النكاح واألظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان املعتق ختريت يف 

غائبا وكذا إن قالت جهلت اخليار به يف األظهر فإن فسخت قبل وطء فال مهر وبعده بعتق بعده وجب املسمى أو 
  فال خيار  قبله فمهر مثل وقيل املسمى ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد حتته أمة

  فصل



يلزم الولد اعفاف األب واألجداد على املشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك املهر أو ينكح له بإذنه 
  وميهر أو ميلكه أمة أو مثنها مث عليه مؤنتها وليس لألب تعيني 

اتت أو انفسخ بردة أو فسخه النكاح دون التسري وال رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها لألب وجيب التجديد إذا م
بعيب وكذا إن طلق بعذر يف األصح وإمنا جيب إعفاف فاقد مهر حمتاج إىل نكاح ويصدق إذا ظهرت احلاجة بال ميني 

وحيرم عليه وطء أمة ولده واملذهب وجوب مهر الحد فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة لإلبن مل 
ا تصري وإن عليه قيمتها مع مهر ال قيمة ولد يف األصح ونكاحها فلو ملك تصر مستولدة لألب وإال فاألظهر أهن

زوجة والده الذي ال حتل له األمة مل ينفسخ النكاح يف األصح وليس له نكاح أمة مكاتبة فإن ملك مكاتب زوجة 
  سيده انفسخ النكاح يف األصح 

  فصل

ا يف كسبه بعد النكاح املعتاد والنادر فإن كان مأذونا السيد بإذنه يف نكاح عبده ال يضمن مهرا ونفقة يف اجلديد ومه
له يف جتارة ففيما يف يده من ربح وكذا رأس مال يف األصح وإن مل يكن مكتسبا وال مأذونا له ففي ذمته ويف قول 

تكفل  على السيد وله املسافرة به ويفوت اإلستمتاع وإذا مل يسافر لزمه ختليته ليال لإلستمتاع ويستخدمه هنارا إن
املهر والنفقة وإال فيخليه لكسبهما وإن استخدمه بال تكفل لزمه األقل من أجرة مثل وكل املهر والنفقة وقيل يلزمه 
املهر والنفقة ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل يف ذمته ويف قول يف رقبته وإذا زوج أمته استخدمها هنارا وسلمها 

األصح ولو أخلى يف داره بيتا وقال للزوج خيلو هبا فيه مل يلزمه يف األصح للزوج ليال وال نفقة على الزوج حينئذ يف 
وللسيد السفر هبا وللزوج صحبتها واملذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخور سقط مهرها وإن احلرة 

ر للبائع فإن طلقت لو قتلت نفسها أو قتل األمة أجنيب أو ماتت فال كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فامله
يسن تسميته يف العقد وجيوز اخالؤه منه    كتاب الصداق  قبل دخول فنصفه له ولو زوج أمته بعبده مل جيب مهر

وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق عينا فتلفت يف يده ضمنها ضمان عقد ويف قوله ضمان يد فعلى األول ليس 
ثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة وإن أتلفه أجنيب ختريت على هلا بيعة قبل قبضه ولو تلف يف يده وجب مهر م

املذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإال غرمت املتلف وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنيب 
مثل  ولو أصدق عبدين فتلف أحدمها قبل قبضه انفسخ فيه ال يف الباقي على املذهب وهلا اخليار فإن فسخت فمهر

وإال فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه ختريت على املذهب فإن فسخت فمهر مثل وإال فال شيء واملنافع 
الفائتة يف يد الزوج ال يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا اليت استوفاها بركوب وحنوه 

املؤجل فلو حل قبل التسليم فال حبس يف األصح ولو على املذهب وهلا حبس نفسها لتقبض املهر املعني واحلال ال 
قال كل ال أسلم حىت تسلم ففي قول جيرب هو ويف قول ال إجبار ومن سلم اجرب صاحبه واألظهر جيربان فيؤمر 

بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكني فإذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن مل يطأ امتنعت حىت 
ال ولو بادر فسلم املتمكن فإن منعت بال عذر استرد إن قلنا أنه جيرب ولو استملهت لتنظف وحنوه يسلم وإن وطىء ف

  أمهلت ما يراه قاض وال جياوز ثالثة أيام ال لينقطع حيض وال تسلم صغرية وال مريضة حىت يزول مانع وطء 

  ويستقر املهر بوطء وإن حرم كحائض ومبوت أحدمها ال خبلوة يف اجلديد 



  فصل

كحها خبمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل ويف قول قيمته أو مبملوك ومغصوب بطل فيه وصح يف اململوك يف ن
األظهر وتتخري فإن فسخت فمهر مثل ويف قول قيمتها وإن أجازت فلها مع اململوك حصة املغصوب من مهر مثل 

عبد صح النكاح وكذا املهر والبيع يف حبسب قيمتها ويف قول تقنع به ولو قال زوجتك بنيت وبعتك ثوهبا هبذا ال
األظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن ألبيها أو على أن يعطيه ألفا فاملذهب فساد 

الصداق ووجوب مهر املثل ولو شرط خيار يف النكاح بطل النكاح أو يف املهر فاألظهر صحة النكاح ال املهر وسائر 
ى النكاح أو مل يتعلق به غرض لغا وصح النكاح واملهر وإن خالف ومل خيل مبقصوده الشروط إن وافق مقتض

األصلي كشرط أن ال يتزوج عليها أو ال نفقة هلا صح النكاح وفسد الشرط واملهر وإن أخل كأن ال يطأ أو يطلق 
ر مثل أو أنكح بنتا ال بطل النكاح ولو نكح نسوة مبهر فاألظهر فساد املهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مه

رشيدة أو رشيدة بكرا بال إذن بدونه فسد املسمى واألظهر صحة النكاح مبهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا 
وأعلنوا زيادة فاملذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجين بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص 

  ل قلت األظهر صحة النكاح يف الصورتني مبهر املثل واهللا أعلم عن مهر مثل بطل ويف قول يصح مبهر مث

  فصل

قالت رشيدة زوجين بال مهر فزوج ونفى املهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد ألمة زوجتكها بال 
مهر وال يصح تفويض غري رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح فاألظهر أنه ال جيب شيء بنفس العقد فإن وطىء 

ثل ويعترب حبال العقد يف األصح وهلا قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا فمهر م
التسليم املفروض يف األصح ويشترط رضاها مبا يفرضه الزوج ال علمها بقدر مهر املثل يف األظهر وجيوز فرض 

لفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد مؤجل يف األصح وفوق مهر مثل وقيل ال أن كان من جنسه ولو امتنع من ا
البلد حاال قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به واهللا أعلم وال يصح فرض أجنيب من ماله يف األصح والفرض 
الصحيح كمسمى فتشطر بطالق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فال شطر وإن مات أحدمها قبلهما مل جيب 

  واهللا أعلم  مهر مثل يف األظهر قلت األظهر وجوبه

  فصل

مهر املثل ما يرغب به يف مثلها وركنه األعظم نسب فرياعى أقرب من تنسب إىل من تنسب إليه وأقر هبن أخت 
ألبوين مث ألب مث بنات أخ مث عمات كذلك فإن فقد نساء العصبة أو مل ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات 

اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص  وخاالت ويعترب سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما
الئق باحلال ولو ساحمت واحدة مل جتب موافقتها ولو خفضن للعشرية فقط اعترب ويف وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم 
الوطء فإن تكرر فمهر يف أعلى األحوال قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد املهر ولو 

  مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر املهر ولو تكرر وطء األب والشريك وسيد  كرر وطء

  مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل إن احتد اجمللس فمهر وإال فمهور واهللا أعلم 



  فصل

الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط املهر وماال كطالق وإسالمه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو 
 قيل معىن التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطالق فلو زاد بعده فله وإن طلق أمها يشطره مث

واملهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب يف يدها فإن قنع به وإال فنصف قيمته سليما وإن تعيب قبل 
نصف األرش وهلا زيادة منفصلة قبضها فله نصفه ناقصا بال خيار فإن عاب جبناية وأخذت أرشها فاألصح أن له 

وخيار يف متصلة فإن شحت فنصف قيمة بال زيادة وإن مسحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككرب عبد وطول خنلة 
وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العني وإال فنصف قيمة وزراعة األرض نقص وحرثها زيادة ومحل أمة وهبيمة 

الع خنل زيادة متصلة وإن طبق وعليه مثر مؤبر مل يلزمه قطفه فإن قطف تعني زيادة نقص وقيل البهيمة زيادة واط
نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إىل جذاذه أجربت يف األصح ويصري النخل يف يدمها ولو رضيت 

ع بقيمة اعترب األقل به فله اإلمتناع والقيمة ومىت ثبت خيار له أوهلا مل ميلك نصفه حىت خيتار ذو اإلختيار ومىت رج
من يومي اإلصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فاألصح تعذر تعليمه وجيب مهر مثل بعد وطء 

ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعني يف األصح ولو وهبته له مث 
ته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله ويف قول النصف طلق فاألظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهب

الباقي ويف قول يتخري بني بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على 
  املذهب وليس لويل عفو عن صداق على اجلديد 

  فصل

هر وفرقة ال بسببها كطالق ويستحب أن ال ملطلقة قبل وطء متعة إن مل جيب شطر مهر وكذا املوطوءة يف األظ
  تنقص عن ثالثني درمها فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتربا حاهلما وقيل حاله وقيل حاهلا وقيل أقل مال 

  فصل

اختلفا يف قدر مهر أو صفته حتالفا ويتحالف وارثامها ووارث واحد واآلخر مث يفسخ ملهر وجيب مهر مثل ولو 
رها حتالفا يف األصح ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر املهر أو سكت فاألصح ادعت تسميته فأنك

تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت حتالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى هلا ولو اختلفت يف قدره زوج وويل 
بت العقدان بإقراره أو بينة صغرية أو جمنونة حتالفا يف األصح ولو قالت نكحتين يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وث

لزم ألفان فإن قال مل أطأ فيهما أو يف أحدمها صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاين جتديدا لفظا ال عقدا مل 
  يقبل 

  فصل

وليمة العرس سنة ويف قول أو وجه واجبة واإلجابة إليها فرض عني وقيل كفاية وقيل سنة وإمنا جتب أو سن بشرط 
األغنياء وأن يدعوه يف اليوم األول فإن أومل ثالثة مل جتب يف الثاين وتكره يف الثالث وأن ال حيضره خلوف أن ال خيص 



أو طمع يف جاهه وأن ال يكون مث من يتأذى به أو ال يليق به جمالسته وال منكر وإن كان يزول حبضوره فليحضر 
دة أو ستر أو ثوب ملبوس وجيوز ما على ومن املنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار او وسا

  أرض 

وبساط وخمدة ومقطوع الرأس وصورة شجر وحيرم تصوير حيوان وال تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي 
صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بال لفظ وال يتصرف فيه إال باألكل وله أخذ ما يعلم رضاه به وحيل نثر 

خيتص القسم   كتاب القسم والنشوز  أو ال يكره يف األصح وحيل التقاطه وتركه أوىل سكر وغريه يف األمالك
بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة مل يأمث ويستحب أن ال 

 بيوهتن وإن يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء ال ناشزة فإن مل ينفرد مبسكن دار عليهن يف
انفرد فاألفضل املضي إليهن وله دعاؤهن واألصح حترمي ذهابه إىل بعض ودعاء بعض إال لغرض كقرب مسكن من 
مضى إليه أو خوف عليها وحيرم أن يقيم مبسكن واحدة ويدعوهن إليه وأن جيمع بني ضرتني يف مسكن إال برامها 

األصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليال وسكن هنارا كحارس وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها و
فعكسه وليس لألول دخول يف نوبة على األخرى ليال إال لضرورة كمرضها املخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى 

وإال فال وله الدخول هنارا لوضع متاع وحنوه وينبغي أن ال يطول مكثه والصحيح أنه ال يقضي إذا دخل حلاجة وأن 
سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بال سبب وال جتب تسوية يف اإلقامة هنارا وأقل نوب القسم ليلة  له ما

وهو أفضل وجيوز ثالثا وال زيادة على املذهب والصحيح وجوب قرعة لإلبتداء وقيل يتخري وال يفضل يف قدر نوبة 
ب بثالث ويسن ختيريها بني ثالث بال قضاء لكن حلرة مثال أمة وختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بال قضاء وثي

وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغري إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي هلا ولغرضها ال يف اجلديد ومن سافر لنقله 
حرم أن يستصحب بعضهن ويف سائر األسفار الطويلة وكذا القصرية يف األصح يستصحب بعضهن بقرعة وال 

قصد وصار مقيما قضى مدة اإلقامة ال الرجوع يف األصح ومن وهبت حقها مل يلزم يقضي مدة سفره فإن وصل امل
الزوج الرضا فإن رضي ووهبت ملعينة بات عندها ليلتيهما وقيل يواليهما أوهلن سوى أوله فله التخصيص وقيل 

  يسوي 

  فصل

ال يضرب يف األظهر ظهر أمارات نشوزها وعظها بال هجر فإن حتقق نشوز ومل يتكرر وعظ وهجر يف املضجع و
قلت األظهر يضرب واهللا أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه 

وآذاها بال سبب هناه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي احلال بثقة خيربمها ومنع الظامل فإن 
من أهلها ومها وكيالن هلما ويف قول موليان من احلاكم فعلى األول  اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما

كتاب    يشترط رضامها فيوكل حكمه بطالق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طالق به
هو فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع وشرطه زوج يصح طالقه فلو خالع عبد أو حمجور عليه بسفه صح   اخللع

  ىل مواله ووليه وشرط قابله إطالق تصرفه يف املال فإن اختلعت أمة بال إذن ووجب دفع العوض إ

سيد بدين او عني ماله بانت وللزوج يف ذمتها مهر مثل يف صورة العني ويف قول قيمتها ويف صورة الدين املسمى 
ن وإن أطلق اإلذن اقتضى ويف قول مهر مثل وإن أذن وعني عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعني وتلبسها يف الدي



مهر املثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن مل تقبل مل تطلق ويصح 
اختالع املريضة مرض املوت وال حيسب من الثلث إال زائد على مهر مثل ورجعية يف األظهر ال بائن ويصح عوضه 

لع مبجهول أو مخر بانت مبهر مثل ويف قول يبدل اخلمر وهلما التوكيل فلو قليال وكثريا دينا وعينا ومنفعة ولو خا
قال لو كيله خالعها مبائة مل ينقص منها وإن أطلق مل ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما مل تطلق ويف قول يقع مبهر 

كالتها بانت ويلزمها مهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفني من ماهلا بو
مثل ويف قول األكثر منه ومما مسته وإن أضاف الوكيل اخللع إىل نفسه فخلع أجنيب واملال عليه وإن اطلق فاألظهر 

أن عليها ما مست وعليه الزيادة وجيوز توكيله ذميا وعبدا وحمجورا عليه بسفه وال جيوز توكيل حمجور عليه يف قبض 
  امرأة خبلع زوجته أو طالقها ولو وكال رجال توىل طرفا وقيل الطرفني  العوض واألصح صحة توكيله

  فصل

الفرقة بلفظ اخللع طالق ويف قول فسخ ال ينقص عددا فعلى األول لفظ الفسخ كناية واملفاداة كخلع يف األصل 
بكنايات ولفظ اخللع صريح ويف قول كناية فعلى األول لو جرى بغري ذكر مال وجب مهر مثل يف األصح ويصح 

الطالق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة معاوضة 
كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا اخللع طالق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبوهلا ويشترط قبوهلا 

بألفني وعكسه أو طلقتك ثالثا بألف فقبلت  بلفظ غري منفصل فلو اختلف إجياب وقبول كطلقتك بألف فقبلت
واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثالثا بألف فقبلت واحدة بألف فاألصح وقوع الثالث ووجوب ألف وإن 
بدأ بصيغة تعليق كمىت أو مىت ما اعطيتين فتعليق فال رجوع له وال يشترط القبول لفظا وال اإلعطاء يف اجمللس وإن 

عطيتين فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طالق فأجاب فمعارضة مع شوب قال إن أو إذا أ
جعالة فلها اجلروع قبل جوابه ويشترط فور جلوابه ولو طلبت ثالثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع 

قالت طلقين بكذا وارتدت أو طلق بعوض فال رجعة فإن شرطها فرجعي وال ملال ويف قول بائن مبهر مثل ولو 
فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حىت انقضت العدة بانت بالردة وال مال وإن أسلمت فيها طلقت 

  باملال وال يضر ختلل كالم يسري بني إجياب وقبول 

  فصل

ل أردت ما قال أنت طالق وعليك أو ويل عليك كذا ومل يسبق طلبها مبال وقع رجعيا قبلت أم ال وال مال فإن قا
يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو يف األصح وإن سبق بانت باملذكور وإن قال انت طالق على أن يل عليك كذا 

فاملذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب املال وإن قال إن ضمنت يل ألفا فأنت طالق فضمنت يف الفور 
وإن ضمنت دون األلف مل تطلق ولو ضمنت ألفني  بانت ولزمها األلف وإن قال مىت ضمنت فمىت ضمنت طلقت

طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت يل ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على 
أحدمها فال وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بني يديه طلقت واألصح دخوله يف ملكه وإن قال إن أقبضتين فقيل 

  كاإلعطاء واألصح 



يق فال ميلكه وال يشترط لإلقباض جملس قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو كسائر التعل
مكرهة واهللا أعلم ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته ال بالصفة مل تطلق أو هبا معيبا فله رده ومهر مثل 

وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت  ويف قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت بعبد إال مغصوبا يف األصح
طلقين ثالثا بألف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل إن علمت احلال فاأللف وإال فثلثه ولو طلبت طلقة بألف 

فطلق مبائة وقع مبائة وقيل بألف وقيل ال يقع ولو قالت طلقين غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت مبهر مثل وقيل يف 
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح باملسى ويف وجه او  قول باملسمى

قول مبهر مثل ويصح اختالع أجنيب وإن كرهت الزوجة وهو كاختالعها لفظا وحكما ولوكيلها أن خيتلع له 
نيب فيختلع مباله فإن اختلع وألجنيب توكيلها فتتخري هي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا مل تطلق وأبوها كأج

  مباهلا وصرح بوكالة أو والية مل تطلق أو باستقالل فخلع مبغصوب 

  فصل

ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت جمانا بانت وال عوض وإن اختلفا يف جنس عوضه أو 
مهر مثل ولو قال أردنا دنانري فقالت بل  قدره وال بينة حتالفا ووجب مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم وقيل

يشترط لنفوذه    كتاب الطالق  دراهم أو فلوسا حتالفا على األول ووجب مهر مثل بال حتالف يف الثاين واهللا أعلم
التكليف إال السكران ويقع بصرحيه بال نية وبكناية بنية فصرحيه الطالق وكذا الفراق والسراح على املشهور 

ومطلقة ويا طالق ال أنت طالق والطالق يف األصح وترمجة الطالق بالعجمية صريح على  كطلقت وأنت طالق
املذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطالق كاحلالل أو حالل اهللا علي حرام فصريح يف األصح 

ي رمحك إحلقي بأهلك حبلك قلت األصح أنه كناية واهللا أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استربئ
على غار بك ال أنده سر بك اعزيب اغريب دعيين ودعيين أو حنوها واإلعتاق كناية طالق وعكسه وليس الطالق 

كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طالقا أو ظهارا حصل أو نوامها ختري وثبت ما 
مل حترم وعليه كفارة ميني وكذا إن مل تكن نية يف األظهر والثاين لغو  اختاره وقيل طالق وقيل ظهار أو حترمي عينها

وإن قاله ألمته ونوى عتقا ثبت أو حترمي عينها أو ال نية فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي 
قيل كناية ويعتد بإشارة فلغو وشرط نية الكناية اقتراهنا بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله وإشارة ناطق بطالق لغو و

أخرس يف العقود واحللول فإن فهم طالقها هبا كل أحد فصرحية وإن اختص بفهمه فظنون فكناية ولو كتب ناطق 
طالقا ومل ينوه فلغو وإن نواه فاألظهر وقوعه فإن كتب إذا بلغك كتايب فأنت طالق فإمنا تطلق ببلوغه وإن كتب إذا 

  قت وإن قرىء عليها فال يف األصح وإن مل تكن قارئة فقرىء عليها طلقت قرأت كتايب وهي قارئة فقرأته طل

  فصل

له تفويض طالقها إليها وهو متليك يف اجلديد فيشترط لوقوعه تطليقها على فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت 
قولني له الرجوع ولزمها ألف ويف قول توكيل فال يشترط فور يف األصح ويف اشتراط قبوهلا خالف الوكيل وعلى ال

  قبل تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك 



ولو قال أبيين نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإال فال ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو أبيين ونوى فقالت 
ثالثا فوجدت  طلقت وقع ولو قال طلقي ونوى ثالثا فقالت طلقت ونوهتن فثالث وإال فواحدة يف األصح ولو قال

  أو عكسه فواحدة 

  فصل

مر بلسان نائم طالق لغا ولو سبق لسان بطالق بال قصد لغا وال يصدق ظاهرا إال بقرينة ولو كان امسها طالقا فقال 
يا طالق وقصد النداء مل تطلق وكذا إن أطلق يف األصح وإن كان امسها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت 

رف صدق ولو خاطبها بطالق هازال أو العبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت يف ظلمة أو أنكحها النداء فالتف احل
له وليه أو وكيله ومل يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به بالعربية ومل يعرف معناه مل يقع وقيل إن نوى معناها وقع وال يقع 

ح أو تعليق فكىن أو جنز أو على طلقت طالق مكره فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثالث فوحد أو صري
فصرح أو بالعكوس وقع وشرط اإلكراه قدرة املكره على حتقيق ما هدد به بوالية أو تغلب وعجز املكره عن دفعه 
هبرب وغريه وظنه إن امتنع حققه وحيصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتالف مال وحنوها وقيل يشترط قتل 

ف وال تشترط التورية بأن ينوي غريها وقيل إن تركها بال عذر وقع ومن أمث مبزيل وقيل قتل أو قطع أو ضرب خمو
عقله من شراب أو دواء نفذ طالقه وتصرفه له وعليه قوال ونعال على املذهب ويف قول ال وقيل عليه ولو قال 

ريق وعرق ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على املذهب ال فضلة ك
وكذا مين ولنب يف األصح ولو قال ملقطوعة ميني ميينك طالق مل يقع على املذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى 

تطليقها طلقت وإن مل ينو طالقا فال وكذا إن مل ينو إضافته إليها يف األصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطالق 
  منك فلغو وقيل إن نوى طالقها وقع ويف اإلضافة وجهان ولو قال استربئي رمحي 

  فصل

خطاب األجنبية بطالق وتعليقه بنكاح وغريه لغو واألصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت 
فأنت طالق ثالثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية ال خمتلعة ولو علقه بدخول فبانت مث نكحها مث 

ت يف البينونة وكذا إن مل تدخل يف األظهر ويف ثالث يقع إن بانت بدون ثالث ولو طلق دون دخلت مل يقع إن دخل
ثالث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثالث وإن ثلث عادت بثالث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثالث 

  ويقع يف مرض موته ويتوارثان يف عدة رجعي ال بائن ويف القدم ترثه 

  فصل

أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد وقيل املنوي قال طلقتك 
قلت ولو قال انت واحدة ونوى عدد فاملنوي وقيل واحدة واهللا أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثالثا فماتت قبل 

وإن قال انت طالق انت طال أنت طالق وختلل  متام طالق مل يقع أو بعده قبل ثالثا فثالث وقيل واحدة وقيل ال شيء
فصل فثالث وإال فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثالث وكذا إن اطلق يف األظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو 

بالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالة تأكيد األوىل فثالث يف األصح وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح 



د الثاين بالثالث ال األول بالثاين وهذه الصور يف موطوأة فلو قاهلن لغريها فطلقة بكل حال ولو قال هلذه قصد تأكي
  إن دخلت الدار فانت طلق وطالق فدخلت فثنتان يف األصح ولو قال ملوطوأة أنت طالق طلقة 

دها طلقة فثنتان يف موطوأة مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غري موطوأة يف األصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بع
وطلقة يف غريها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا يف األصح ولو قال طلقة يف طلقة وأراد مع فطلقتان أو 

الظرف أو احلساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة يف طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة يف طلقتني وقصد 
و حسابا وعرفه فثنتان وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وإن مل ينو شيأ فطلقه معية فثالث أو ظرفا فواحدة أ

ويف قول ثنتان إن عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إال أن يريد كل نصف من طلقة 
قال نصف وثلث  واألصح أن قوله نصف طلقتني طلقة وثالثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو

طلقة فطلقة ولو قال ألربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتني أو ثالثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد 
توزيع كل طلقة عليهم وقع يف ثنتني ثنتان ويف ثالث وأربع ثالث فإن قال أردت بينكن بعضهم مل يقبل ظاهرا يف 

عها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإال فال وكذا لو قال آخر ذلك األصح ولو طلقها مث قال لألخرى أشركتك م
  المرأته 

  فصل

يصح اإلستثناء بشرط اتصاله وال يضر سكتة تنفس وعي قلت ويشترط أن ينوي اإلستثناء قبل فراغ اليمني يف 
ث أو اثنتني األصح واهللا أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال انت طالق ثالثا اإلثنتني وواحدة فواحدة وقيل ثال

وواحدة إال واحدة فثالث وقيل ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال ثالثا إال ثنتني إال طلقة فثنتان او ثالثا إال 
ثالثا إال اثنتني فثنتان وقيل ثالث وقيل طلقة أو مخسا إال ثالثا فثنتان وقيل ثالث أو ثالثا إال نصف طلقة فثالث 

ق إن شاء اهللا وإن مل يشأ اهللا وقصد التعليق مل يقع وكذا مينع انعقاد تعليق وعتق على الصحيح ولو قال انت طال
وميني ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء اهللا وقع يف األصح أو قال أنت طالق إال أن يشاء اهللا فال يف 

  األصح 

  فصل

طائر غرابا فأنت طالق وقال آخران مل شك يف طالق فال أوىف عدد فاألقل وال خيفى الورع ولو قال إن كان ذا ال
يكنه فامرأيت طالق وجهل مل حيكم بطالق أحد فإن قاهلما رجل لزوجتيه طلقت إحدامها ولزمه البحث والبيان ولو 
طلق إحدامها بيعنها مث جهلها وقف حىت يذكر وال يطالب ببيان إن صدقناه يف اجلهل ولو قال هلا وألجنبية أحدا 

األجنبية قبل يف األصح ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فال على الصحيح ولو  كما طالق وقال قصدت
قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت وإال فإحدامها ويلزمه البيان يف احلالة األوىل والتعيني يف الثانية 

قع الطالق باللفظ وقيل إن مل يعني فعند وتعزالن عنه إىل البيان أو التعيني وعليه البدار هبما ونفقتهما يف احلال وي
التعيني والوطء ليس بيانا وال تعيينا وقيل تعيني ولو قال مشريا إىل واحدة هذه املطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو 

هذه بل هذه حكم بطالقهما ولو ماتتا أو أحدامها قبل بيان وتعيني بقيت مطالبته لبيان اإلرث ولو مات فاألظهر 



ان وارثه ال تعيينه ولو قال إن كان غرابا فامرأيت طالق وإال فعبدي حر وجهل منع منهما إىل البيان فإن مات قبول بي
  مل يقبل بيان الوارث على املذهب بل يقرع بني العبد واملرأة فإن قرع عتق أو قرعت مل تطلق واألصح أنه ال يرق 

  فصل

 حيض ممسوسة وقيل إن سألته حيرم وجيوز خلعها فيه ال الطالق سين وبدعي وحيرم البدعي وهو ضر بان طالق يف
  أجنيب يف األصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسين يف 

األصح أو مع آخر طهر مل يطأها فيه فبدعي على املذهب وطالق يف طهر وطيء فيه من قد حتبل ومل يظهر محل فلو 
طالق من ظهر محلها ومن طلق بديعا سن له الرجعة وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي يف األصح وحيل خلعها و

مث إن شاء طلق بعد طهر ولو قال حلائض أنت طالق للبدعة وقع يف احلال أو للسنة فحني تطهر أو ملن يف طهر مل 
متس فيه أنت طالق للسنة وقع يف احلال وإن مست فيه فحني تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي احلال إن مست فيه 

ض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطالق أو أمجله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح وإال فحني حتي
الطالق أو ثالثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع يف احلال وال حيرم مجع الطلقات ولو قال 

مي اجلمع واألصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق ثالثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء مل يقبل إال ممن يعتقد حتر
أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة يل طالق وقال أردت بعضهم 

فالصحيح أنه ال يقبل ظاهرا إال لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة يل طالق وقال أردت غري 
  املخاصمة 

  فصل

ق يف شهر كذا أو يف غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو يف هناره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو قال أنت طال
آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف اآلخر ولو قال ليال إذا مضى يوم فبغروب مشس غده او هنارا ففي 

يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن  مثل وقته من غده أو اليوم فإن قاله هنارا فبغروب مشسه وإال لغا وبه
يقع يف احلال مستندا إليه وقع يف احلال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي اآلن معتدة صدق بيمينه أو قال 

طلقت يف نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإال فال وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومىت ومىت ما 
ال يقتضني فورا إن علق بإثبات يف غري خلع إال أنت طالق إن شئت وال تكرارا إال وكلما وأي كأي وقت دخلت و

كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق مث طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طالقي فطلق فثالث يف 
وإن ثالثا فثالثة وإن ممسوسة أو يف غريها طلقة ولو قال وحتته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتني فبعدان 

أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل 
فاملذهب أنه إن علق بان كان مل تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغريها فعند مضي زمن ميكن فيه ذلك الفعل 

خلي بفتح إن وقع يف احلال قلت إال يف غري حنوي فتعليق يف األصح واهللا ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن مل تد
  أعلم 

  فصل



علق حبمل فإن كان محل ظاهر وقع وإال فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو الكثر من أربع سنني 
فطلقة أو أنثى فطلقتني  أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فال وإال فاألصح وقوعه وإن قال إن كنت حامال بذكر

لولدهتما وقع ثالث أو ن كان محلك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتني فولدهتما مل يقع شيء أو إن ولدت فأنت طالق 
فولدت اثنني مرتبا طلقت باألول وانقضت عدهتا بالثاين وإن قال كلما ولدت فولدت ثالثة من محل وقع باألولني 

ثالثة على الصحيح ولو قال ألربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق  طلقتان وانفضت بالثالث وال يقع به
  فولدن معا طلقن ثالثا ثالثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثالثا وكذا األوىل إن بقيت 

عدهتا والثانية طلقة والثالثة طلقتني وانقضت عدهتما بوالدهتما وقيل ال تطلق األوىل وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن 
ان معا مث ثنتان معا طلقت األوليان ثالثا ثالثا و طلقة واالخريان طلقتني طلقتني وتصدق بيمينها يف ولدت ثنت

حيضتها إال إذا علقها به ال يف والدهتا يف األصح وال تصدق فيه يف تعليق غريها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان 
قط ولو قال إن أو إذا أو مىت طلقتك فأنت طالق فزعمتاه وكذهبما صدق بيمينه ومل يقع وإن كذب واحدة طلقت ف

قبله ثالثا فطلقها وقع املنجز فقط وقيل ال شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو العنت أو فسخت بعيبك 
فأنت طالق قبله ثالثا مث وجد املعلق به ففي صحته اخلالف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله مث وطىء مل 

علقه مبشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو مبشيئة أجنيب فال يف األصح ولو قال املعلق مبشيئته  يقع قطعا ولو
شئت كارها بقلبه وقع وقيل ال يقع باطنا وال يقع مبشيئته صبية وصيب وقيل يقع مبميز وال رجوع له قبل املشيئة ولو 

تطلق وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو قال أنت طالق ثالثا إال أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة مل 
  مكرها مل تطلق يف األظهر أو بفعل غريه ممن يبايل بتعليقه وعلم به فكذلك وإال فيقع قطعا 

  فصل

قال أنت طالق وأشار بإصبعني أو ثالث مل يقع عدد األبنية فإن قال مع ذلك هكذا طلقت يف اصبعني طلقتني ويف 
إن قال أردت باإلشارة املقبوضتني صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتني وقال ثالث ثالثا ف

سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فاألصح أهنا ال حترم بل له الرجعة وجتديد قبل زوج ولو نادى إحدى زوجتيه 
ق اجمليبة يف األصح ولو علق بأكل رمانة فأجابته األخرى فقال أنت طالق وهو يظنها املناداة مل تطلق املناداة وتطل

وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان واحللف بالطالق ما تعلق به حث أو منع أو حتقيق خرب فإذا قال إن حلفت 
بطالق فأنت طالق مث قال إن مل خترجي أو إن خرجت أو إن مل يكن األمر كما قلت فأنت طالق وقع املعلق باحللف 

ته ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء احلجاج فأنت طالق مل يقع املعلق باحللف ولو قيل ويقع اآلخر إن وجدت صف
له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وإن قيل ذلك التماسا ال نشاء 

  فقال نعم فصريح وقيل كناية 

  فصل

 يقع ولو أكال مترا وخلطا نوامها فقال إن مل متيزي نواك فأنت طالق علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة مل
فجعلت كل نواة وحدها مل يقع إال أن يقصد تعيينا ولو كان بفمها مترة فعلق ببلعها مث برميها مث بإمساكها فبادرت 

سرقت ما سرقت  مع فراغه بأكل بعض ورمى بعض مل يقع ولو اهتمها بسرقة فقال إن مل تصدقيين فأنت طالق فقالت



مل تطلق ولو قال إن مل ختربيين بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فاخلالص ان تذكر عددا يعلم أهنا ال تنقص عنه مث 
تزيد واحدا واحدا حىت يبلغ ما يعلم أهنا ال تزيد عليه والصورتان فيمن مل يقصد تعريفا ولو قال لثالث من مل ختربين 

لة فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى مخس عشرة أي يوم مجعة وثالثة إحدى عشرة بعدد ركعات فراض اليوم واللي
أي ملسافر مل يقع ولو قال أنت طالق إىل حني أو زمان أو بعد حني طلقت مبضي حلظة ولو علق برؤية زيد أو ملسه 

فأنت طالق إن وقذفه تناوله حيا وميتا خبالف ضربه ولو خاطبته مبكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك 
  أراد مكافأهتا بامساع ما تكره طلقت وإن مل يكن سفه 

أو التطبيق اعتربت الصفة وكذا إن مل يقصد يف األصح والسفه منايف اطالق التصرف واخلسيس قيل من باع دينه 
ه ولو طلق شرط املرجتع أهلية النكاح بنفس  كتاب الرجعة   بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غري الئق به خبال

فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح وحتصل براجعتك ورجعتك وارجتعتك واألصح أن الرد 
واإلمساك صرحيان وأن التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددهتا إيل أو إىل نكاحي واجلديد أنه ال يشترط اإلشهاد 

ص الرجعة مبوطوءة طلقت بال عوض مل يستوف عدد فتصح بكناية وال تقبل تعليقا وال حتصل بفعل كوطء وختت
طالقها باقية يف العدة حمل حلل ال مرتدة وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع محل ملدة إمكان 
وهي ممن حتيض ال آيسة فاألصح تصديقها بيمني وإن ادعت والدة تام فإمكانه ستة أشهر وحلظتان من وقت النكاح 

ور فمائة وعشرون يوما وحلظتان أو مضغة بال صورة فثمانون يوما وحلظتان أو انقضاء أقراء فإن كانت أو سقط مص
حرة وطلقت يف طهر فأقل اإلمكان اثنان وثالثون يوما وحلظتان أو يف حيض فسبعة وأربعون وحلظة أو أمة وطلقت 

مل ختالف عادة دائرة وكذا إن خالفت يف طهر فستة عشر يوما وحلظتان او حيض فأحد وثالثون وحلظة وتصدق إن 
يف األصح ولو وطىء رجعية واستأنفت اإلقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي وحيرم اإلستمتاع هبا فإن وطىء 

فال حد وال يعزر إال معتقد حترميه وجيب مهر مثل إن مل يراجع وكذا إن راجع على املذهب ويصح إيالء وظهار 
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت اإلنقضاء كيوم اجلمعة وطالق ولعان ويتوارثان 

وقال راجعت يوم اخلميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم اجلمعة وقالت انقضت 
إن ادعت اخلميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا يف السبق بال اتفاق فاألصل ترجيح سبق الدعوى ف

اإلنقضاء مث ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها او ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق قلت فإن ادعيا معا صدقت 
واهللا أعلم ومىت ادعاها والعدة باقية صدق ومىت أنكرهتا وصدقت مث اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثالث 

باملهر فإن قبضته فال رجوع له وإال فال تطالبه إال وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمني وهو مقر هلا 
هو حلف زوج يصح طالقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر واجلديد أنه ال   كتاب اإليالء  بنصف

خيتص باحللف باهللا تعاىل وصفاته بل لو عق به طالقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صالة أو صوم أو حج أو 
موليا ولو حلف أجنيب عليه فيمني حمضة فإن نكحها فال إيالء ولو آىل من رتقاء وأقرناء أو إىل جمبوب مل عتق كان 

يصح على املذهب ولو قال واهللا ال وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فواهللا ال وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس 
واهللا ال وطئتك سنة فايال آن لكل حكمه ولو قيد مبول يف األصح ولو قال واهللا ال وطئتك مخسة أشهر فإذا مضت ف

مبستبعد احلصول يف األربعة كنزول عيسى صلى اهللا عليه وسلم فمول وإن ظن حصوله قبلها فال وكذا لو شك يف 
األصح ولفظه صريح وكناية فمن صرحيه تغيب ذكر بفرج ووطء ومجاع وافتضاض بكر واجلديد ان مالمسة 

وغشيانا وقربانا وحنوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال ومباضعة ومباشرة واتيانا 
  اإليالء 



ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإال فال ظهار وال إيالء باطنا وحيكم هبما ظاهرا ولو قال عن 
قت الضرة وزال ظهاري إن ظاهرت فليس مبول حىت يظاهر أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول فإن وطىء طل

اإليالء واألظهر انه لو قال ألربع واهللا ال أجامعكن فليس ملول يف احلال فإن جامع ثالثا فمول من الرابعة فلو مات 
بعضهن قبل وطء زال اإليالء ولو قال ال أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال ال أجامعك إىل 

  ر فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول سنة األمرة فليس مبول يف احلال يف األظه

  فصل

ميهل أربعة أشهر من اإليالء بال قضاء ويف رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدمها بعد دخول يف املدة انقطعت فإذا 
أسلم استؤنفت وما منع الوطء ومل خيل بنكاح إن وجد فيه مل مينع املدة كصوم وإحرام ومرض وجنون أو فيها وهو 

كصغر ومرض منع وإن حدث يف املدة قطعها فإذا زال استؤنفت وقيل تبىن أو شرعي كحيض وصوم نفل  حسي
فال ومينع فرض يف األصح فإن وطىء يف املدة وإال فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها املطالبة 

كحيض ومرض وإن كان فيه مانع طبيعي بعده وحتصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل وال مطالبة إن كان هبا مانع وطء 
كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام فاملذهب أنه يطالب بطالق فإن عصى بوطء سقطت 
املطالبة وإن أىب الفيئة والطالق فاألظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة وإنه ال ميهل ثالثة وأنه إذا وطىء بعد مطالبة 

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا وظهار سكران كطالقه وصرحيه ان    هاركتاب الظ   لزمه كفارة ميني
يقول لزوجته أنت علي أو مين أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح وقوله 

جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو مجلتها صريح واألظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها 
ر وكذا كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فال وكذا إن أطلق يف األصح وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك ظها

علي ظهر أمي ظهار يف األظهر والتشبيه باجلدة ظهار واملذهب طرده يف كل حمرم مل يطرأ حترميها ال مرضعة وزوجة 
تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجيت األخرى ابن ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب ومالعنة فلغو ويصح 

فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال إن ظاهرت من فالنة وفالنة أجنبية فخاطبها بظهار مل يصر 
مظاهرا من زوجته إال ان يريد اللفظ فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا ولو قال من فالنة األجنبية فكذلك وقيل 

ا وإن نكحها وظاهر ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ومل ال يصري مظاهر
ينو أو نوى الطالق أو الظهار أو مها أو الظهار بانت طالق والطالق بكظهر أمي طلقت وال ظهار أو الطالق بأنت 

  طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طالق رجعة 

  فصل

اهرة كفارة إذا عاد وهو أن ميسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به فرقة مبوت أو فسخ أو على املظ
طالق بائن أو رجعي ومل يراجع أو جن فال عود وكذا لو ملكها أوال عنها يف األصح بشرط سبق القذف ظهاره يف 

  األصح ولو راجع أو ارتد متصال مث أسلم فاملذهب أنه عائد 

باإلسالم بل بعده وال تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة وحيرم قبل التكفري وطء وكذا ملس وحنوه بشهوة بالرجعة ال 
يف األظهر قلت األظهر اجلواز واهللا أعلم ويصح الظهار املؤقت مؤقتا ويف قول مؤبدا ويف قول لغو فعلى األول 



احلشفة ولو قال ألربع أننت علي كظهر أمي  األصح أن عوده ال حيصل بإمساك بل وطء يف املدة وجيب النزع مبغيب
فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات ويف القدمي كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من 

الثالث األول ولو كرر يف امرأة متصال وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فاألظهر التعدد وأنه باملرة الثانية عائد 
يشترط نيتها ال تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بال عيب خيل بالعمل    كتاب الكفارة  يف األول

والكسب فيجزىء صغري وأقرع وأعرج ميكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخثم وفاقد أنفه وأذنيه واصابع رجليه ال 
لة إهبام واهللا أعلم وال هرم عاجز ومن زمن وال فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أمنلتني من غريمها قلت أو أمن

أكثر وقته جمنون ومريض ال يرجى فإن برأ بان اإلجزاء يف األصح وال جيزىء شراء قريب بنية كفارة وال أم ولد 
وذي كتابة صحيحة وجيزىء مدبر ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق املعلق كفارة مل جيز وله تعليق عتق الكفارة 

عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر نصفني عن كفارة فاألصح اإلجزاء  بصفة وإعتاق عبديه
إن كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض مل جيز عن كفارة واإلعتاق مبال كطالق به فلو قال أعتق أم ولدك على ألف 

قه عين على كذا ففعل فأعتق نفذ ولزمه العوض وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق يف األصح وإن قال أعت
عتق عن الطالب وعليه العوض واألصح أنه ميلكه عقب لفظ اإلعتاق مث يعتق عليه ومن ملك عبدا أو مثنه فاضال 
عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكىن وأثاثا ال بد منه لزمه العتق وال جيب بيع ضيعة ورأس مال ال يفضل 

ألفهما يف األصح وال شراء بغنب وأظهر األقوال اعتبار اليسار بوقت  دخلهما عن كفايته وال مسكن وعبد نفيسني
األداء فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعني باهلالل بنية كفارة وال يشترط نية تتابع يف األصح فإن بدأ يف أثناء 

وكذا مبرض يف  شهر حسب الشهر بعده باهلالل وأمت األول من الثالث ثالثني ويزول التتابع بفوات يوم بال عذر
اجلديد ال حبيض وكذا جنون على املذهب فإن عجز عن صوم هبرم أو مرض قال األكثرون ال يرجى زواله أو حلقه 

بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستني مسكينا أو فقريا ال كافرا وال هامشيا ومطلبيا ستني مدا 
ريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاين أو يا زانية يسبقه قذف وص  كتاب اللعان  مما يكون فطرة

والرمي بإيالج حشفة يف فرج مع وصفه بتحرمي أو دبر صرحيان وزنأت يف اجلبل كناية وكذا زنأت فقط يف األصح 
ا نبطي ولزوجته وزنيت يف اجلبل صريح يف األصح وقوله يا فاجر يا فاسق وهلا يا خبيثة وأنت حتبني اخللوة ولقرشي ي

مل أجدك عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن احلالل وأما انت فلست بزان وحنوه تعريض 
  ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا 

مين وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزىن مين فقاذف وكافية فلو قالت زنيت وأنت أزىن 
فمقرة وقاذفة وقوله زىن فرجك أو ذكرك قذف واملذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مين أو لست ابين 

كناية ولولد غريه لست ابن فالن صريح إال ملنفي بلعان وحيد قاذف حمصن ويعزر غريه واحملصن مكلف حر مسلم 
زوجته يف عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته عفيف عن وطء حيدبه وتبطل العفة لوطء حمرم مملوكة على املذهب ال 

بال ويل يف األصح ولو زىن مقذوف سقط احلد أو ارتد فال ومن زىن مرة مث صلح مل يعد حمصنا وحد القذف يورث 
  ويسقط بعفو واألصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله 

  فصل



ها بزيد مع قرينة بأن رآمها يف خلوة ولو أتت بولد وعلم له قذف زوجة علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا كشياع زنا
أنه ليس منه لزمه نفيه وإمنا يعلم غذا مل يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنني فلو ولدته ملا 

ىء بينهما ومل يستربىء حبيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من اإلسترباء حق النفي يف األصح ولو وط
وعزل حرم على األصح ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على 

  الصحيح 

  فصل

اللعان قوله أربع مرار أشهد باهللا أين ملن الصادقني فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت مساها ورفع نسبها مبا 
ان من الكاذبني فيما رماها به من الزنا وإن كان ولدا ينفيه ذكره يف الكلمات مييزها واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن ك

فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مين تقول هي أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماين به من 
لف وحنوه او غضب بلعن الزنا واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيه ولو بدل لفظ شهادة حب

وعكسه أو ذكرا قبل متام الشهادات مل يصح يف األصح ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته وأن يتأخر لعاهنا 
عن لعانه ويالعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ويصح بالعجمية وفيمن عرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد 

ني الركن واملقام واملدينة عند املنرب وبيت املقدس عند الصخرة وغريها عصر مجعة ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة ب
عند منرب اجلامع وحائض بباب املسجد وذمي يف بيعة وكنيسة وكذا بيت نار جموسي يف األصح ال بيت أصنام وثين 

ن يتالعنا ومجع أقله أربعة والتغليظات سنة ال فرض على املذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند اخلامسة وأ
قائمني وشرطه زوج يصح طالقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم يف العدة العن ولو العن مث أسلم فيها صح أو 

أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط احلد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء 
عذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق يف جملسه أو نكح نسب نفاه بلعانه وإمنا حيتاج إىل نفي ممكن منه فإن ت

وهو باملشرق وهي باملغرب مل يلحقه وله نفيه ميتا والنفي على الفور يف اجلديد ويعذر لعذر وله نفي محل وانتظار 
ل له وضعه ومن أخر وقال جهلت الوالدة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا احلاضر يف مدة ميكن جهله فيها ولو قي

متعت بولدك أو جعله اهللا لك ولدا صاحلا فقال آمني أو نعم تعذر نفيه وإن قال جزاك اهللا خريا أو بارك عليك فال 
  وله اللعان مع إمكان بينة بزناها وهلا دفع حد الزنا 

  فصل

ره ال تعزير له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن احلد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال النكاح وال ولد ولتعزي
  تأديب لكذب كقذف طفلة ال توطأ ولو عفت عن احلد أو أقام بينة بزناها 

أو صدقته وال ولد أو سكتت عن طلب احلد أو جنت بعد قذفه فال لعان يف األصح ولو أباهنا أو ماتت مث قذفها بزنا 
كاحه فال لعان إن مل يكن ولد مطلق او مضاف إىل ما بعد النكاح العن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إىل ما قبل ن

عدة النكاح ضربان    كتاب العدد  وكذا إن كان يف األصح لكن له إنشاء قذف ويالعن وال يصح نفي أحد توأمني
األول متعلق بفرقة حي بطالق وفسخ وإمنا جتب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم ال خبلوة يف 

والقرء الطهر فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن يف حيضة ثالثة أو حائضا ففي  اجلديد وعدة حرة ذات أقراء ثالثة



رابعة ويف قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل حيسب طهر من مل حتض قرأ قوالن بناء على أن القرء انتقال من 
ة بثالثة أشهر يف طهر إىل حيض أم طهر حمتوش بدمني والثاين أظهر وعدة مستحاضة بإقرائها املردودة إليها ومتحري

احلال وقيل بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأن وإن عتقت يف عدة رجعية كملت عدة حرة يف األظهر 
أو بينونة فأمة يف األظهر وحرة مل حتض أو يئست بثالثة أشهر فإن طلقت يف أثناء شهر فبعده هالالن وتكمل 

ء وأمة بشهر ونصف ويف قول شهران ويف قول ثالثة ومن انقطع دمها املنكسر ثالثني فإن حاضت فيها وجبت اإلقرا
لعلة كرضاع ومرض تصرب حىت حتيض أو تيأس فباألشهر أوال لعلة فكذا يف اجلديد ويف القدمي تتربص تسعة أشهر 

أقوال ويف قول أربع سنني مث تعتد باألشهر فعلى اجلديد لو حاضت بعد اليأس يف األشهر وجبت اإلقراء أو بعدها ف
  أظهرها إن نكحت فال شيء وإال فاإلقراء واملعترب يأس عشريهتا ويف قول كل النساء قلت ذا القول أظهر واهللا أعلم 

  فصل

عدة احلامل بوضعه بشرط نسبته إىل ذي العدة ولو احتماال كمنفي بلعان وانفصال كله حىت ثاين توأمني ومىت ختلل 
لقة ومبضغة فيها صورة آدمي خفية أخرب هبا القوابل فإن مل يكن صورة دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي مبيت ال ع

وقلن هي أصل آدمي انتقضت على املذهب ولو ظهر يف عدة أقراء أو أشهر محل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت 
قبل نكاح  فيها مل تنكح حىت تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر إىل أن تلد لدون ستة أشهر من عقله او بعدها

فلتصرب لتزول الريبة فإن نكحت فاملذهب عدم إبطاله يف احلال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو أباهنا فولدت ألربع 
سنني حلقه أو ألكثر فال ولو طلق رجعيا حسبت املدة من الطالق ويف قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة 

لستة فالولد للثاين ولو نكحت يف العدة فاسد فولت لإلمكان من  فولدت لدون ستة أشهر فكأهنا مل تنكح وإن كان
األول حلقه وانقضت بوضعه مث تعتد للثاين أو لإلمكان من الثاين حلقه أو منهما عرض على قائف فإن أحلقه بأحدمها 

ملا يف فكاإلمكان منه فقط فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق مث وطىء يف عدة أقراء أو أشهر جاهال أو عا
رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطالق فإن كانت إحدامها محال واألخري أقراء 

تداخلتا يف األصح فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله وقيل إن كان احلمل من الوطء فال أو لشخصني بان كانت يف 
معتدة عن شبهة فطلقت فال تداخل فإن كان محل عدة زوج او شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة 

  قدمت عدته وإال فإن سبق الطالق أمتت عدته مث استأنفت 

األخرى وله الرجعة يف عدته فإذا رجع انقطعت وشرعت يف عدة الشبهة وال يستمتع هبا حىت تقضيها وإن سبقت 
  الشبهة قدمت عدة الطالق وقيل الشبهة 

  فصل

ة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإال فال وال رجعة بعد عاشرها كزوج بال وطء يف عد
األقراء واألشهر قلت ويلحقها الطالق إىل انقضاء العدة ولو عاشرها أجنيب انقضت واهللا أعلم ولو نكح معتدة بظن 

ت ويف القدمي تبىن الصحة ووطىء انقطعت من حني وطء ويف قول أو وجه من العقد ولو راجع حائال مث طلق استأنف
إن مل يطأ أو حامال فبالوضع فلو وضعت مث طلق استأنفت وقيل إن مل يطأ بعد الوضع فال عدة ولو خالع موطوءة مث 

  نكحها مث وطىء مث طلق استأنفت ودخل فيها البقية 



  فصل

رجعية انتقلت إىل وفاة عدة حرة حائل لوفاة وإن مل توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وإن مات عن 
أو بائن فال وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صيب عن حامل فباألشهر وكذا ممسوح إذ ال يلحق على 

املذهب ويلحق جمبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على املذهب ولو طلق إحدى امرأتيه ومات 
فاة وكذا إن وطىء ومها ذواتا أشهر أو أقراء والطالق رجعي فإن كان قبل بيان أو تعيني فإن كان مل يطأ اعتدتا لو

بائنا اعتدت كل واحدة باألكثر من عدة وفاة وثالثة من أقرائها وعدة الوفاة من املوت واألقراء من الطالق ومن 
لوفاة وتنكح  غاب وانقطع خربه ليس لزوجته نكاح حىت يتيقن موته أو طالقه ويف القدمي تتربص أربع سنني مث تعتد

فلو حكم بالقدمي قاض نقض على اجلديد يف األصح ولو نكحت بعد التربص والعدة يف األصح وجيب اإلحداد على 
معتد وفاة ال رجعية ويستحب لبائن ويف قول جيب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وقيل حيل ما صبغ غزله 

يسم يف األصح ومصبوغ ال يقصد لزينة وحيرم حلي  مث نسج ويباح غري مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبر
ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ يف األصح وطيب يف بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بإمثد إال حلاجة كرمد وإسفيذاج 
ودمام خضاب حناء وحنوه وحيل جتميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل حنو رأس وقلم وإزالة وسخ قلت وحيل امتشاط 

ج حمرم ولو تركت اإلحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت املسكن ولو بلغتها الوفاة ومحام إن مل يكن خرو
  بعد املدة كانت منقضية وهلا إحداد على غري زوج ثالثة أيام وحترم الزيادة واهللا أعلم 

  فصل

كن كانت جتب سكىن ملعتدة طالق ولو بائنا إال ناشزة وملعتدة وفاة يف األظهر وفسخ على املذهب وتسكن يف مس
فيه عند الفرقة وليس لزوج وغريه إخراجها وال هلا خروج قلت وهلا اخلروج يف عدة وفاة وكذا بائن يف النهار 

لشراء طعام وغزل وحنوه وكذا ليال إىل دار جارة لغزل وحديث وحنومها بشرط أن ترجع وتبيت يف بيتها وتنتقل من 
باجلريان أو هم هبا أذى شديدا واهللا أعلم ولو انتقلت إىل  املسكن خلوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت

مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصوهلا إليه اعتدت فيه عن النص أو بغري إذن ففي األول وكذا لو أذن مث 
وجبت قبل اخلروج ولو أذن يف اإلنتقال إىل بلد فكمسكن أو سفر حج أو جتارة مث وجبت يف الطريق فلها الرجوع 

املضي فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها مث جيب الرجوع لتعتد البقية يف املسكن ولو خرجت إىل غري الدار املألوفة و
  فطلق وقال ما أذنت يف اخلروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتين فقال 

ا بل أذنت حلاجة صدق على املذهب ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية وإذا كان املسكن له ويليق هب
تعني وال يصح بيعه إال يف عدة ذات أشهر وكمستأجر وقيل باطل أو مستعار لزمتها فيه فإن رجع املعري ومل يرض 
بأجرة نقلت وكذا مستأجر انقضت مدته اوهلا استمرت وطلبت األجرة فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل 

مداخلتها فإن كان يف الدار حمرم هلا مميز ذكر أو له  إىل الئق هبا أو خسيسا فلها اإلمتناع وليس له مساكنتها وال
أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ولو كان يف الدار حجرة فسكنها أحدمها واآلخر األخرى فإن 

احتدت املرافق كمطبخ ومستراح اشترط حمرم وإال فال وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن ال يكون ممر أحدمها 
  اآلخر وسفل وعلو كدار وحجرة  على

  باب اإلسترباء 



جيب بسببني أحدمها ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سيب أو رد بعيب أو حتالف أو إقالة وسواء بكر ومن 
استربأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صيب وامرأة وغريها وجيب يف مكاتبة عجزت وكذا مرتدة يف األصح ال من 

عتكاف وإحرام ويف اإلحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل جيب ولو ملك مزوجة أو حلت من صوم أو ا
معتدة مل جيب فإن زال وجب يف األظهر الثاين زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو 

وءة فأعتقها مل جيب مضت مدة إسترباء على مستولدة مث أعتقها أو مات وجب يف األصح قلت ولو استربأ أمة موط
وتتزوج يف احلال إذ ال تشبه منكوحة واهللا أعلم وحيرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل اإلسترباء لئال خيتلط املاآن 
ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بال استرباء يف األصح ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فال استرباء وهو بقرء وهو 

أشهر بشهر ويف قول بثالثة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه وإن حيضة كاملة يف اجلديد وذات 
ملكت بشراء فقد سبق أن ال استرباء يف احلال قلت حيصل اإلسترباء بوضع محل زنا يف األصح واهللا أعلم ولو مضى 

وسية زمن استرباء بعد امللك قبل القبض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء يف األصح ال هبة ولو اشترى جم
فحاضت مث أسلمت مل يكف وحيرم اإلستمتاع باملستربأة إال مسبية فيحل غري وطء وقيل ال وإذا قالت حضت 

صدقت ولو منعت السيد فقال أخربتين بتمام اإلسترباء صدق وال تصري أمة فراشا إال بوطء فإذا ولدت لإلمكان 
ه على املذهب فإن أنكرت اإلسترباء حلف أن الولد من وطئه حلقه ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استرباء مل يلحق

ليس منه وقيل جيب تعرضه لإلسترباء ولو ادعت استيالء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد مل حيلف على الصحيح ولو 
إمنا يثبت بلنب امرأة حية بلغت تسع سنني ولو حلبت فأوجر   كتاب الرضاع  قال وطئت وعزلت حلقه يف األصح

يف األصح ولو جنب أو نزع منه زبد حرم ولو خلط مبائع حرم إن غلب فإن غلب وشرب الكل قيل بعد موهتا حرم 
أو البعض حرم يف األظهر وحيرم إجيار وكذا إسعاط على املذهب ال حقنة يف األظهر وشرطه رضيع حي مل يبلغ 

حتول من ثدي إىل ثدي سنتني ومخس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد يف احلال أو 
  فال ولو حلب منها دفعة وأوجره مخسا أو عكسه فرضعة ويف قول مخس ولو شك 

هل مخسا أم أقل أو هل رضع يف حولني أم بعد فال حترمي ويف الثانية قول أو وجه وتصري املرضعة أمه والذي منه 
بع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل اللنب أباه وتسري احلرمة إىل أوالده ولو كان لرجل مخس مستولدات أو أر

رضعة صار ابنه يف األصح فيحرمن عليه ألهنن موطوآت أبيه ولو كان بدل املستولدات بنات أو أخوات فال حرمة 
يف األصح وآباء املرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاهتا جداته وأوالدها من نسب أو رضاع إخوته 

ه وأبو ذي اللنب جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللنب ملن نسب إليه ولد نزل به وإخوهتا وأخواهتا اخواله وخاالت
بنكاح أو وطء شبهة ال زنا ولو نفاه بلعان انتفى اللنب عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة 

طالت املدة أو انقطع فولدت فاللنب ملن حلقه الولد بقائف أو غريه وال تنقطع نسبة اللنب عن زوج مات او طلق وإن 
وعاد فإن نكحت آخر وولدت منه فاللنب بعد الوالدة له وقبلها لألول وإن مل يدخل وقت ظهور لنب محل الثاين 

  وكذا إن دخل ويف قول للثاين ويف قول هلما 

  فصل

نصف حتته صغرية فأرضعتها أمه أو أخته او زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغرية نصف مهرها وله على املرضعة 
مهر مثل ويف قول كله ولو رضعت من نائمة فال غرم وال مهر للمرضعة ولو كان حتته كبرية وصغرية فأرضعت أم 



الكبرية الصغرية انفسخت الصغرية وكذا الكبرية يف األظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر الصغرية وتغرميه 
موطوأة فله على املرضعة مهر مثل يف األظهر ولو  املرضعة ما سبق وكذا الكبرية إن مل تكن موطوأة فإن كانت

أرضعت بنت الكبرية الصغرية حرمت الكبرية أبدا وكذا الصغرية إن كانت الكبرية موطوأة ولو كانت حتته صغرية 
فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغريا وأرضعته بلبنه حرمت على املطلق والصغري أبدا 

أم ولده عبده الصغري فأرضعته لنب السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته األمة صغرية ولو زوج 
حتته بلبنه أو لنب غريه حرمتا عليه ولو كان حتته صغرية وكبرية فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبرية أبدا وكذا 

صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر الصغرية إن كان اإلرضاع بلبنه وإال فربيبة ولو كان حتته كبرية وثالث 
إن أرضعتهن بلبنه أو لنب غريه وهي موطوأة وإال فإن أرضعنهن معا بإجيارهن اخلامسة انفسخن وال حيرمن مؤبدا أو 
مرتبا مل حيرمن وتنفسخ األوىل والثالثة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ويف قول ال ينفسخ وجيري القوالن فيمن حتته 

  ان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية صغريت

  فصل

قال هند بنيت أو أخيت برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما ولو قال زوجان بيننا رضاع حمرم فرق بينهما 
وسقط املسمى ووجب مهر مثل إن وطىء وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ وهلا املسمى إن وطىء وإال فنصفه 

ق بيمينه إن زوجت برضاها وإال فاألصح تصديقها ومهر مثل ان وطىء وإال فال شيء هلا وإن ادعته فأنكر صد
وحيلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني وبأربع نسوة 

قالت واإلقرار به شرطه رجالن وتقبل شهادة املرضعة إن مل تطلب أجرة وال ذكرت فعلها وكذا إن ذكرت ف
أرضعته يف األصح واألصح أنه ال يكفي بينهما رضاع حمرم بل جيب ذكر وقت وعدد ووصول اللنب جوفه ويعرف 

  ذلك مبشاهة حلب وإجيار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد 

ومتوسط مد ونصف واملد  على موسر لزوجته كل يوم مد طعام ومعسر مد  كتاب النفقات  بعد علمها إهنا لبون
مائة وثالثة وسبعون درمها وثلث درهم قلت األصح مائة وأحد وسبعون وثالثة أسباع واهللا أعلم ومسكني الزكاة 
معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط وإال فموسر والواجب غالب قوت البلد قلت فإن 

وع الفجر واهللا أعلم وعليه متليكها حبا وكذا طحنه وخبزه يف اختلف وجب الئق به ويعترب اليسار وغريه بطل
األصح ولو طلب أحدمها بدل احلب مل جيرب املمتنع فإن اعتاضت جاز يف األصح إال خبزا ودقيقا على املذهب ولو 
 أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها يف األصح قلت إال أن تكون غري رشيدة ومل يأذن وليها واهللا أعلم وجيب أدم

غالب البلد كزيت ومسن وجنب ومتر وخيتلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بني موسر وغريه وحلم يليق 
بيساره وإعساره كعادة البلد ولو كانت تأكل اخلبز وحده وجب األدم وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل 

ثله بكتان أو حرير وجب يف األصح ومخار ومكعب ويزيد يف الشتاء جبة وجسنها قطن فإن جرت عادة البلد مل
وجيب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصري وكذا فراش للنوم يف األصح وخمدة وحلاف يف الشتاء وآلة تنظيف 

كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك وحنوه لدفع صنان ال كحل وخضاب وما يزين ودواء مرض وأجرة 
األصح وجوب أجرة محام حبسب العادة ومثن ماء غسل مجاع ونفاس طبيب وحاجم وهلا طعام أيام املرض وأدمها و

ال حيض واحتالم وهلا آالت أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة وحنوها ومسكن يليق هبا وال يشترط 



كونه ملكه وعليه ملن ال يليق هبا خدمة نفسها إخدامها حبرة أو أمة له أو مستأجرة أو باإلنفاق على من صحبتها من 
رة أو أمة خلدمة وسواء يف هذا موسر ومعسر وعبد فإن أخدمها حبرة أو أمة بأجرة فليس عليه غريها أو بأمته أنفق ح

عليها بامللك أو مبن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط يف 
الصحيح ال آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت  الصحيح وموسر مد وثلث وهلا كسوة تليق حباهلا وكذا أدم على

بقمل وجب أن ترفه ومن ختدم نفسها يف العادة إن احتاجب إىل خدمة ملرض أو زمانة وجب إخدامها وال إخدام 
لرقيقه ويف اجلملة وجب وجيب يف املسكن إمتاع وما يستهلك كطعام متليك وتتصرف فيه فلو قترت مبا يضرها 

وظروف طعام ومشط متليك وقيل إمتاع وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف فإن تلف  منعها وما دام نفعه ككسوة
  فيه بال تقصري مل تبدل إن قلنا متليك فإن ماتت فله مل ترد ولو مل يكس مدة فدين 

  فصل

اجلديد أهنا جتب بالتمكني ال العقد فإن اختلفا فيه صدق فإن مل تعرض عليه مدة فال نفقة فيها وإن عرضت وجبت 
لوغ اخلرب فإن غاب كتب احلاكم حلاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فإن مل يفعل ومضى زمن وصوله فرضها من ب

القاضي واملعترب يف جمنونة ومراهقة عرض ويل وتسقط بنشوز ولو مبنع ملس بال عذر وعبالة زوج أو مرض يضر معه 
وسفرها بإذنه معه أو حلاجته ال يسقط  الوطء عذر واخلروج من بيته بال إذن نشوز إال أن يشرف على اهندام

  وحلاجتها يسقط 

يف األظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت مل جتب يف األصح وطريقها أن يكتب احلاكم كما سبق ولو خرجت يف غيبته 
لزيارة وحنوها مل تسقط واألظهر أن ال نفقة لصغرية وأهنا جتب لكبرية على صغري وإحرامها حبج أو عمرة بال إذن 

ن مل ميلك حتليلها فإن ملك فال حىت خترج فمسافرة حلاجتها أو بإذن ففي األصح هلا نفقة ما مل خترج ومينعها نشوز إ
صوم نفل فإن أبت فناشزة يف األظهر واألصح أن قضاءه ال يتضيق كنفل فيمنعها وأنه ال منع من تعجيل مكتوبة 

نت حامال فأنفق فبانت حائال استرجع ما دفع بعد أول وقت وسنن راتبة وجيب لرجعية املؤن إال مؤنة تنظف فلو ظ
عدهتا واحلائل البائن خبلع أو ثالث ال نفقة هلا وال كسوة وجتبان حلامل هلا ويف قول للحمل فعلى األول ال جتب 

حلامل عن شبهة أو نكاح فاسد قلت وال نفقة ملعتدة وفاة وإنن كانت حامال واهللا أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن 
ح وقيل جتب الكفاية وال جيب دفعها قبل ظهور محل فإذا ظهر وجب يوما بيوم وقيل حني تضع وال تسقط النكا

  مبضي الزمان على املذهب 

  فصل

أعسر هبا فإن صربت صارت دينا عليه وإال فلها الفسخ على األظهر واألصح أن ال فسخ مبنع موسر حضر أو غاب 
فلها الفسخ وإال فال ويؤمر باإلحضار ولو تربع رجل هبا مل يلزمها ولو حضر وغاب ماله فإن كان مبسافة القصر 

القبول وقدرته على الكسب كاملال وإمنا تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر واإلعسار بالكسوة كهو بالنفقة وكذا باألدم 
ل وطء ال بعده واملسكن يف األصح قلت األصح املنع يف األدم واهللا أعلم ويف إعساره باملهر أقوال أظهرها تفسخ قب

وال فسخ حىت يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن هلا فيه مث يف قول ينجز الفسخ واالظهر إمهاله ثالثة أيام 
وهلا الفسخ صبيحة الرابع إال أن يسلم نفقته ولو مضى يومان بال نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت وقيل 



قة وعليها الرجوع ليال ولو رضيت بإعساره أو نكحته عاملة بإعساره تستأنف وهلا اخلروج زمن املهلة لتحصيل النف
فلها الفسخ بعده ولو رضيت بإعساره باملهر فال وال فسخ لويل صغرية وجمنونة بإعسار مبهر ونفقة ولو أعسر زوج 

ويقول افسخي أمة بالنفقة فلها الفسخ فإن رضيت فال فسخ للسيد يف األصح وله أن يلجئها إليه بأن ال ينفق عليها 
  أو جوعي 

  فصل

يلزمه نفقة الوالد وإن عال والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما بشرط يسار املنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله يف 
يومه ويباع فيها ما يباع يف الدين ويلزم كسوبا كسبها يف األصح وال جتب ملالك كفايته وال ملكتسبها وجتب لفقري 

و صغريا أو جمنونا وإال فأقوال أحسنها جتب والثالث ألصل ال فرع قلت الثالث أظهر غري مكتسب إن كان زمنا أ
واهللا أعلم وهي الكفاية وتسقط بفواهتا وال تصري دينا عليه إال بفرض قاض أو إذنه يف اقتراض لغيبة أو منع وعليها 

تا مل جترب األم فإن رعبت وهي إرضاع ولدها اللبأ مث بعده إن مل يوجد إال هي أو أجنبية وجب إرضاعه وإن وجد
منكوحة أبيه فله منعها يف األصح قلت األصح ليس له منعها صححه األكثرون واهللا أعلم فإن اتفقا وطلبت أجرة 
مثل أجيبت أو فوقها فال وكذا إن تربعت أجنبية أو رضيت بأقل يف األظهر ومن استوى فرعاه أنفقا وإال فاألصح 

يف األصح والثاين باإلرث مث القرب والوارثان يستويان أم يوزع حبسبه وجهان ومن له  أقرهبما فإن استويا فباإلرث
  أبوان فعلى األب وقيل عليهما لبالغ أو 

أجداد وجدات إن أدىل بعضهم ببعض فاألقرب وإال فبالقرب وقيل اإلرث وقيل بوالية املال ومن له أصل وفرع 
  م زوجته مث األقرب وقيل الوارث وقيل الويل ففي األصح على الفرع وإن بعد أو حمتاجون يقد

  فصل

احلضانة حفظ من ال يستقل وتر بيته واإلناث أليق هبا وأوالهن أم مث أمهات يدلني بإناث يقدم أقرهبن واجلديد تقدم 
ن بعدهن أم أب مث أمهاهتا املدليات بإناث مث أم أيب أب كذلك مث أم أيب جد كذلك والقدمي األخوات واخلاالت عليه

وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من 
أحدمها واألصح تقدمي أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة ألب عليهما ألم وسقوط كل جدة ال ترث 

حمرم كابن عم على دون أنثى غري حمرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر حمرم وارث على ترتيب اإلرث وكذا غري 
الصحيح وال تسلم إليه مشتهاة بل إىل ثقة يعينها فإن فقد اإلرث واحملرمية أو اإلرث فال يف األصح وإن اجتمع 

ذكور وإناث فاألم مث امهاهتا مث األب وقيل تقدم عليه اخلالة واألخت من األم ويقدم األصل على احلاشية فإن فقد 
فيقرع وال حضانة لرقيق وجمنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة غري أيب فاألصح األقرب وإال فاألنثى وإال 

الطفل إال عمه وابن عمه وابن أخيه يف األصح وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح فإن كملت ناقصة 
ق وطلقت منكوحة حضنت وإن غابت األم أو امتنعت فللجدة على الصحيح هذا كله يف غري مميز واملميزان افتر

أبواه كان عند من اختار منهما فإن كان يف أحدمها جنون او كفر أو رق أو فسق أو نكحت فاحلق لآلخر وخيري بني 
أم وجد وكذا اخ أو عم او أب مع أخت أو خالة يف األصح وإن اختاره أحدمها مث اآلخر حول إليه فإن اختار 

عليهما زائرة والزيارة مرة يف أيام فإن مرضا فاألم أوىل  األب ذكر مل مينعه زيارة أمه ومينع أنثى وال مينعها دخوال



بتمريضهما فإن رضي به يف بيته وإال ففي بيتها وإن اختارها ذكر فعندها ليال وعند األب هنارا يؤدبه ويسلمه لكتب 
وىل وقيل يقرع او حرفة أو أنثى فعندها ليال وهنارا يزورها األب على العادة وإن اختارمها أقرع وإن مل خيتر فاألم ا

ولو أراد أحدمها سفر حاجة كان الولد املميز وغريه مع املقيم حىت يعود أو سفر نقلة فاألب أوىل بشرط أمن طريقه 
والبلد املقصود قبل ومسافة قصر وحمارم العصبة يف هذا كاألب وكذا ابن عم لذكر وال يعطى أنثى فإن رافقته بنته 

  سلم إليها 

  فصل

فقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوهتم عليه كفاية رقيقه ن
وال يكفي ستر العورة ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط مبضي الزمان ويبيع القاضي فيها 

غريه إن فضل عنه وفطمه قبل حولني إن  ماله فإن فقد املال أمره ببيعه أو إعتاقه وجيرب أمته على إرضاع ولدها وكذا
مل يضره وإرضاعه بعدمها إن مل يضرها وللحرة حق التربية فليس ألحدمها فطمه قبل حولني وهلما إن مل يضره 

والحدمها بعد حولني وهلما الزيادة وال يكلف رقيقه إال عمال يطيقه وجيوز خمارجته بشرط رضامها وهي خراج يؤديه 
ليه علف دوابه وسقيها فإن امتنع أجرب يف املأكول على بيع أو علف أو ذبح ويف غريه على كل يوم أو أسبوع وع

  بيع أو علف وال حيلب ما ضر ولدها وما ال روح له كقناة ودار ال جتب عمارهتا 

الفعل املزهق ثالثة عمد وخطأ وشبه عمد وال قصاص إال يف العمد وهو قصد الفعل والشخص مبا   كتاب اجلراح 
ل غالبا جارح أو مثقل فإن فقد قصد أحدمها بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وإن قصدمها مبا يقت

ال يقتل غالبا فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا فلو غرز ابرة مبقتل فعمد وكذا بغريه إن تورم وتأمل حىت مات 
شيء ولو غرز فيما ال يؤمل كجلدة عقب فال شيء فإن مل يظهر أثر ومات يف احلال فشبه عمد وقيل عمد وقيل ال 

حبال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حىت مات فإن مضت مدة ميوت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا 
فعمد فإن مل يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان بعض جوع وعطش وعلم احلابس احلال فعمد وإال 

بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل مث رجعا وقاال تعمدنا لزمهما القصاص إال أن فال يف األظهر وجيب القصاص 
يعترف الويل بعلمه بكذهبما ولو ضيف مبسموم صبيا أو جمنونا فمات وجب القصاص أو بالغا عاقال ومل يعلم حال 

هال فعلى الطعام فدية ويف قول قصاص ويف قول ال شيء ولو دس مسا يف طعام شخص الغالب أكله منه فاكله جا
األقوال ولو ترك اجملروح عالج جرح مهلك فمات وجب القصاص أو بالغا ومل يعلم حال الطعام فدية ويف قول 

قصاص ويف قول ال شيء ولودس مما يف طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهال فعلى األقوال ولو ترك اجملروح 
د مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حىت هلك عالج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه يف ماء ال يع

فهدر أو مغرق ال خيلص منه إال بسباحة فإن مل حيسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وإن منع منها عارض كريح 
وموج فشبه عمد وإن أمكنته فتركها فال دية يف األظهر أو يف نار ميكن اخلالص منها فمكث فيها ففي الدية القوالن 

الصورتني ويف النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق وال قصاص يف 
فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل واملردى والقاد فقط ولو ألقاه يف ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص 

ره يف األظهر فإن وجبت الدية يف األظهر أو غري مغرق فال ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على املك
وزعت فإن كافأه أحدمها فقط فالقصاص عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصيب عمد 



وهو األظهر ولو أكره على رمي شاخص علم املكره أنه رجل وظنه املكره صيدا فاألصح وجوب القصاص على 
 قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقبل املكره أو على رمى صيد فأصاب رجال فال

عمدا وعلى قتل نفسه فال قصاص يف األظهر ولو قال اقتلين وإال قتلتك فقتله فاملذهب ال قصاص واألظهر ال دية 
  ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه 

  فصل

ضوين فقاتالن وإن أهناه رجل إىل حركة وجد من شخصني معا فعالن مزهقان مذففان كحز وقد أوال كقطع ع
مذبوح بان مل يبق ابصار ونطق وحركة اختيار مث جىن آخر فاألول قاتل ويعزر الثاين وإن جىن الثاين قبل اإلهناء إليها 
فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاين قاتل وعلى األول قصاص العضو أو مال حبسب احلال وإال يقاتالن ولو قتل مريضا 

  عيشه عيش مذبوح وجب القصاص يف النزع و

  فصل

قتل مسلما ظن كفره بدار احلرب ال قصاص وكذا ال دية يف األظهر أو بدار اإلسالم وجبا ويف القصاص قول أو 
من عهده مرتدا او ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خالفه فاملذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل 

ص وقيل ال ويشترط لوجوب القصاص يف القتيل إسالم أو أمان فيهدر احلريب مرضه ضربا يقتل املريض وجب القصا
  واملرتد ومن عليه قصاص كغريه والزاين 

احملصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فال يف األصح ويف القاتل بلوغ وعقل واملذهب وجوبه على السكران ولو قال 
وعهد اجلنون ولو قال أنا صيب فال قصاص وال حيلف  كنت يوم القتل صبيا أو جمنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا

وال قصاص على حريب وجيب على املعصوم واملرتد ومكافأة فال يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وإن 
اختلفت ملتهما فلو أسلم القاتل مل يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم اجلارح مث مات اجملروح فكذا يف 

إمنا يقتص اإلمام بطلب الوارث واألظهر قتل مرتد بذمي ومبرتد ال ذمي وال يقتل حر مبن فيه  األصح ويف الصورتني
رق ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا مث عتق القاتل أو عتق بني اجلرح واملوت 

تل وجب وال قصاص بني عبد فكحدوث اإلسالم ومن بعضه حر لو قتل مثله ال قصاص وقيل إن مل تزد حرية القا
مسلم وحر ذمي وال بقتل ولد وإن سفل والله ويقتل بوالديه ولو تداعيا جمهوال فقتله احدمها فإن أحلقه القائف 
باآلخر اقتص وإال فال ولو قتل أحد أخوين األب واآلخر األم معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فإن اقتص هبا او 

مل تورث قاتال حبق وكذا إن قتال مرتبا وال زوجية وإال فعلى الثاين فقط ويقتل  مبادرا فلو ارث املقتص منه قتل إن
اجلمع بواحد وللويل العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس وال يقتل وشريك خمطىء وشبه عمد 

ا أوحدا ويقتل شريك األب وعبد شارك حرا يف عبد وذمي شارك مسلما يف ذمي وكذا شريك حريب وقاطع قصاص
وشريك النفس ودافع الصائل يف األظهر ولو جرحه جرحني عمدا وخطأ ومات هبما أو جرح حربيا أو مرتدا مث 

أسلم وجرحه ثانيا فمات مل يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فال قصاص على جارحه وإن مل يقتل غالبا فشبه عمد 
ء ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل شريك خمطى



غري قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها جيب أن تواطؤا ومن قتل مجعا مرتبا قتل بأوهلم أو معا فبالقرعة وللباقني 
  الديات قلت فلو قتله غري األول عصى ووقع قصاص ولألول دية واهللا أعلم 

  فصل

مث مات باجلرح فال ضمان وقيل جتب دية ولو رمامها فأسلم وعتق  جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق
فال قصاص واملذهب وجوب دية مسلم خمففة على العاقلة ولو ارتد اجملروح ومات بالسراية فالنفس هدر وجيب 
قصاص اجلرح يف األظهر يستوفيه قريبه املسلم وقيل االمام فان اقتضى اجلرح ما ال وجب أقل األمرين من أرشه 

دية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد مث أسلم فمات بالسراية فال قصاص وقيل إن قصرت الردة وجب وجتب الدية و
ويف قول نصفها ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فال قصاص وجتب دية مسلم وهي لسيد 

مات بسراية فللسيد األقل من الدية الواجبة العبد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق مث 
ونصف قيمته ويف قول األقل من الدية وقيمته ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فال قصاص على 

  األول إن كان حرا وجتب على اآلخرين 

  فصل

فأبانوها قطعوا  يشترط لقصاص الطرف واجلرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده وحتاملوا عليه دفعة
وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق اجللد قليال ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتالمحة تغوص 
فيه ومسحاق تبلغ اجللدة والعظم وموضحة توضح العظم وهامشة هتشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ 

  ودامغة خترقها 

يل وفيما قبلها سوى اخلارصة ولو أوضح يف باقي البدن أو قطع بعض مارن أو وجيب القصاص يف املوضحة فقط وق
أذن ومل يبنه وجب القصاص يف األصح وجيب يف القطع من مفصل حىت يف أصل فخذ ومنكب إن أمكن بال إجافة 
فران وإال فال على الصحيح وجيب يف فقء عني وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيني وكذا أليان وش

يف األصح وال قصاص يف كسر العظام وله قطع أقرب مفصل إىل موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم 
أوضخ وأخذ مخسة أبعرة ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه 

أبانه قطع من املرفق وله حكومة الباقي فإن فعله عزر وال غرم واألصح أن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده و
فلو طلب الكوع مكن يف األصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء وإال أذهبه بأخف ممكن 

كتقريب حديدة حمماة من حدقته ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فإن مل يذهب أذهب 
ذا البطش والذوق والشم يف األصح ولو قطع أصبعا فتأكل غريها والسمع كالبصر جيب القصاص فيه بالسراية وك

  بال قصاص يف املتأكل 
  باب كيفية القصاص ومستو فيه 

واإلختالف فيه ال تقطع يسار بيمني وال شفة سفلى بعليا وعكسه وال أمنلة بأخرى وال زائد بزائد يف حمل آخر وال 
يف األصح ويعترب قدر املوضحة طوال وعرضا وال يضر يضر تفاوت كرب وطول وقوة بطش يف أصلي وكذا زائد 

تفاوت غلظ حلم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه وال نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ 



قسط الباقي من أرش املوضحة لو وزع على مجيعها وإن كان رأس الشاج أكرب أخذ قدر رأس املشجوج فقط 
موضعه إىل اجلاين ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر متم من باقي الرأس ولو زاد املقتص يف  والصحيح أن اإلختيار يف

موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل وقيل قسط ولو أوضحه 
يقع قصاصا بل مجع أوضح من كل واحد مثلها وقيل قسطه وال تقطع صحيحة بشالء وإن رضي اجلاين فلو فعل مل 

عليه ديتها فلو سرى فعليه قصاص النفس وتقطع الشالء بالصحيحة إال أن يقول أهل اخلربة ال ينقطع الدم ويقنع هبا 
مستوفيها ويقطع سليم بأعسم وأعرج وال أثر خلضرة أظفار وسوادها والصحيح قطع ذاهبة األظفار بسليمتها دون 

ض ال ينبسط أو عكسه وال أثر لإلنتشار وعدمه فيقطع فحل خبصي عكسه والذكر صحة وشلال كاليد واألشل منقب
وعنني وأنف صحيح بأخسم وأذن مسيع باصم ال عني صحيحة حبدقة عمياء وال لسان ناطق بأخرس ويف قلع السن 
قصاص ال يف كسرها ولو قلع سن صغري مل يثغر فال ضمان يف احلال فإن جاء وقت نباهتا بأن سقطت البواقي وعدن 

ا وقال أهل البصر فسد املنبت وجب القصاص وال يستويف له يف صغره ولو قلع سن مغثور فنبتت مل يسقط دوهن
القصاص يف األظهر ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء 

أن لقط ال أن أخذ ديتهم وأنه  املقطوع أخذ دية أصابعه األربع وإن شاء لقطها واألصح أن حكومة منابتهن جتب
جيب يف احلالني حكومة مخس الكف ولو قطع كفا بال أصابع فال قصاص إال أن تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد 
األصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية األصابع ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثالث السليمة 

  وأخذ دية أصبعني وإن شاء قطع 

  قنع هبا يده و

  فصل

قد ملفوفا وزعم موته صدق الويل بيمينه يف األظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فاملذهب تصديقه إن أنكر أصل 
السالمة يف عضو ظاهر وإال فال أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والويل اندماال ممكنا أو سببا فاألصح تصديق 

ولو أوضح موضحتني ورفع احلاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن  الويل وكذا لو قطع يده وزعم سببا والويل سراية
  أمكن وإال حلف اجلريح وثبت أرشان قيل وثالث 

  فصل

الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم وجمنوهنم وحيبس القاتل وال خيلي بكفيل وليتفقوا على 
بدر أحدهم فقتله فاألظهر ال قصاص وللباقني مستوف وإال فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل ال يدخل ولو 

قسط لدية من تركته ويف قول من املبادر وإن بادر بعد عفوه غريه لزمه القصاص وقيل ال أن مل يعلم وحيكم قاض به 
وال يستويف قصاص إال بإذن اإلمام فإن استقل عزر ويأذن ألهل يف نفس ال طرف يف األصح فإن أذن يف ضرب 

عمدا عزر ومل يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ومل يعزر وأجرة اجلالد على اجلاين على  رقبة فأصاب غريها
الصحيح ويقتص على الفور ويف احلرم واحلر والربد واملرض وحيبس احلامل يف قصاص النفس أو الطرف حىت 

ن قتل مبحدد أو خنق أو ترضعه اللبا ويستغين بغريها أو فطام احلولني والصحيح تصديقها يف محلها بغري خميلة وم
جتويع وحنوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا مخر ولواط يف األصح وجلوع كتجويعه فلم ميت زيد ويف قول 



السيف ومن عدل إىل سيف فله ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته وله القطع مث احلز وإن شاء انتظر السراية ولو 
ن مل ميت مل تزد اجلوائف يف األظهر ولو اقتص مقطوع مث مات مات جبائفة أو كسر عضد فاحلز ويف قول كفعله فإ

بسراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص مث مات فلوليه احلز فإن عفا فال شيء له ولو مات 
جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق اجملين عليه فقد اقتص وإن تأخر فله نصف الدية يف األصح 

ولو قال مستحق ميني أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها عن اليمني وظننت اجزاءها 
فكذبه فاألصح ال قصاص يف اليسار وجتب دية ويبقى قصاص اليمني وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمني وقال 

  القاطع ظننتها اليمني 

  فصل

يف قول أحدمها مبهما وعلى القولني للويل عفو على الدية بغري رضا موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه و
اجلاين وعلى األول لو أطلق العفو فاملذهب ال دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غري 

ن أوجبنا جنس الدية ثبت إن قبل اجلاين وإال فال وال يسقط القود يف األصح وليس حملجور فلس عفو عن مال إ
أحدمها وإال فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق فكما سبق وإن عفا على أن ال مال فاملذهب أنه ال جيب شيء 
واملبذر يف الدية كمفلس وقيل كصيب ولو تصاحلا عن القود على مائة بعري لغا ان أوجبنا أحدمها وإال فاألصح 

ل اقتلين فهدر ويف قول جتب دية ولو قطع فعفا عن قوده الصحة ولو قال رشيد اقطعين ففعل فهدر فإن سرى أو قا
وأرشه فإن مل يسر فال شيء وإن سرى فال قصاص وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه 
اجلناية فوصيته لقاتل أو لفظ ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل يف وصية جتب الزيادة عليه إىل متام الدية ويف قول 

  رض يف عفوه ملا حيدث منها سقطت فلو سرى إىل إن تع

سرى إىل عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية يف األصح ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فال 
قطع له أو عن الطرف فله خر الرقبة يف األصح ولو قطعه مث عفا عن النفس جمانا فإن سرى القطع بان بطالن العفو 

كل مث عفا فاقتص الوكيل جاهال فال قصاص عليه واألظهر وجوب دية وأهنا عليه ال على عاقلته وإال فيصح ولو و
واألصح أنه ال يرجع هبا على العايف ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط فإن فارق قيل الوطء رجع 

مثلثة يف العمد ثالثون حقة  يف قتل احلر املسلم مائة بعري  كتاب الديات   بنصف األرش ويف قول بنصف مهر مثل
وثالثون جذعة وأربعون خلفه أي حامال خممسة يف اخلطأ عشرون بنت خماض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق 
وجذاع فإن قتل خطأ يف حرم مكة واألشهر احلرم ذي القعدة وذي احلجة واحملرم ورجب أو حمرما ذا رحم فمثلة 

والعمد على اجلاين معجلة وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة وال يقبل واخلطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة 
معيب ومريض إال برضاه ويثبت محل اخللفة بأهل خربة واألصح اجزاؤها قبل مخس سنني ومن لزمته وله إبل فمنها 

مة إال بتراض ولو وقيل من غالب ابل بلده وإال فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإال فأقرب بالد وال يعدل إىل نوع وقي
عدمت فالقدمي ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم واجلديد قيمتها بنقد بلده وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي 

واملرأة واخلنثى كنصف رجل نفسا وجرحا ويهودي ونصراين ثلث مسلم وجموسي ثلثا عشر مسلم وكذا وثين له 
  ن مل يبدل فدية دينه وإال فكمجوسي أمان واملذهب أن من ال يبلغه اإلسالم إن متسك بدي

  فصل



يف موضحة الرأس والوجه حلر مسلم مخسة أبعرة وهامشة مع إيضاح عشرة ودونه مخسة وقيل حكومة ومنقلة مخسة 
عشر ومأمومة ثلث الدية ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثالثة مخسة والرابع متام الثلث 

إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها وإال فحكومة كجرح سائر البدن ويف جائفة  والشجاع قبل املوضحة
ثلث دية وهي جرح ينفذ إىل جوف كبطن وصدر وثغر حنر وجبني وخاصرة وال خيتلف أرش موضحة بكربها ولو 

أسا أوضح موضعني بينهما حلم وجلد قيل أو أحدمها فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو مشلت ر
ووجها فموضحتان وقيل موضحة ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غريه فثنتان واجلائفة كموضحة يف 

التعدد ولو نفذت يف بطن وخرجت من ظهر فجائفتان يف األصح ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان وال يسقط 
وبعض بقسطه ولو أيبسهما فدية ويف قول أرش بالتحام موضحة وجائفة واملذهب أن يف األذنني دية ال حكومة 

حكومة ولو قطع يابستني فحكومة ويف قول دية ويف كل عني نصف دية ولو عني أحول وأعمش وأعور وكذا من 
بعينه بياض ال ينقص الضوء فإن نقص فقسط فإن مل ينضبط فحكومة ويف كل جفن ربع دية ولو ألعمى ومارن دية 

يل يف احلاجز حكومة وفيهما دية ويف كل شفة نصف دية ولسان ولوأل لكن ويف كل من طرفيه واحلاجز ثلث وق
وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص وألخرس حكومة وكل سن لذكر 

  حر مسلم مخسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به ويف سن زائدة حكومة 

فكصحيحة وإن بطلت املنفعة فحكومة أو نقصت فاألصح كصحيحة ولو قلع سن صغري مل وحركة السن إن قلت 
يثغر فلم تعدو بان فساد املنبت وجب األرش واألظهر أنه لو مات قبل البيان فال شيء وأنه لو قلع سن مثغور 

اية وكل حلى فعادت ال يسقط األرش ولو قلعت األسنان فبحسابه ويف قول ال يزيد على دية إن احتد جان وجن
نصف دية وال يدخل أرش األسنان يف دية اللحيني يف األصح وكل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من 

فوقه فحكومة أيضا ويف كل أصبع عشرة بعرة وأمنلة ثلث العشرة وأمنلة إهبام نصفها والرجالن كاليدين ويف 
وكذا ذكر ولو لصغري وشيخ وعنني وحشفة كذكر  حلمتيهما ديتها وحلمتيه حكومة ويف قول دية ويف أنثيني دية

وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة ويف االليني الدية وكذا شفراها وكذا حكم 
سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غري الساخل رقبته فرع يف العقل دية فإن زال جبرح له أرش أو حكومة وجبا 

األكثر ولو ادعى زواله فإن مل ينتظم قوله وفعله يف خلوته فله دية بال ميني ويف السمع دية  ويف قول يدخل األقل يف
ومن أذن نصف وقيل قسط النقص ولو أزال أذنيه ومسعه فديتان لو ادعى زواله وانزعج للصياح يف نوم وغفلة 

قيل يعترب مسع قرنه يف فكاذب وإال فيحلف ويأخذ دية وإن نقص فقسطه إن عرف وإال فحكومة باجتهاد قاض و
صحته ويضبط التفاوت وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى مساع األخرى مث عكس ووجب قسط التفاوت 

ويف ضوء كل عني نصف دية فلو فقأها مل يزد وإن ادعى زواله سئل أهل اخلربة أو ميتحن بتقريب عقرب أو حديدة 
شم دية على الصحيح ويف الكالم دية ويف بعض احلروف من عينه بغتة ونظر هل ينزعج وإن نقص فكالسمع ويف ال

قسطه واملوزع عليها مثانية وعشرون حرفا يف لغة العرب وقيل ال يوزع على الشفهية واحللقية ولو عجز عن بعضها 
خلقة أو بآفة مساوية فدية وقيل قسط أو جبناية فاملذهب ال تكمل دية ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كالمه او 

صف دية ويف الصوت دية فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل دية ويف عكس فن
الذوق دية ويدرك به حالوة ومحوضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن فإن نقص فحكومة وجتب الدية ويف 

ية وهو رفع ما بني مدخل املضغ وقوة امناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب مجاع ويف افضائها من الزوج وغريه د
ذكر ودبر وقيل ذكر وبول فإن مل ميكن الوطء اال بافضاء فليس للزوج ومن ال يستحق افتضاضها فأزال البكارة 



بغري ذكر فأرشها أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة وقيل مهر بكر ومستحقه ال شيء عليه 
ش دية وكذا املشي ونقصهما حكومة ولو كسر صلبه فذهب مشيه ومجاعة وقيل إن أزال بغري ذكر فأرش ويف البط

أو ومنيه فديتان وقيل دية فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية وكذا لو حزه اجلاين قبل 
  اندماله يف األصح فإن حز عمدا واجلنايات خطأ أو عكسه فال تداخل يف األصح ولو حز غريه تعددت 

  فصل

احلكومة فيما ال مقدر فيه وهي جزء نسبته إىل دية النفس وقيل إىل عضو اجلناية نسبة نقصها من قيمته لو كان جتب 
رقيقا بصفاته فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن ال تبلغ مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده أوال تقدير 

 يبق نقص اعترب أقرب نقص إىل اإلندمال وقيل يقدره قاض فيه كفخذ فإن ال تبلغ دية نفس ويقوم بعد اندماله فإن مل
  باجتهاده وقيل ال غرم واجلرح املقدر 

كموضحة يتبعه الشني حواليه وما ال يتقدر يفرد حبكومة يف األصح ونفس الرقيق قيمته ويف غريها ما نقص من 
ه وأنثياه ففي األظهر قيمتان والثاين ما قيمته إن مل يتقدر يف احلر وإال فنسبته من قيمته ويف قول ما نقص ولو ذكر

  نقص فإن مل ينقص فال شيء 
  باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 

صاح على صيب ال مييز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة ويف قول قصاص ولو كان 
راهق متيقظ كبالغ ولو صاح بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فال دية يف األصح وشهر سالح كصياح وم

على صيد فاضطرب صيب وسقط فدية خمففة على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن 
اجلنني ولو وضع صبيا يف مسبعة فأكله سبع فال ضمان وقيل إن مل ميكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هاربا منه 

ع جاهال لعمى أو ظلمة ضمن وكذا لو اخنسف به سقف يف فرمى نفسه مباء أو نار أو من سطح فال ضمان فلو وق
هربه يف األصح ولو سلم صيب إىل سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته ويضمن حبفر بئر عدوان ال يف ملكه وموات 

بدهليزه بئرا ودعا رجال فسقط فاألظهر ضمانه أو مبلك غريه أو مشترك بال إذن فمضمون أو بطريق ضيق يضر 
 يضر وأذن اإلمام فال ضمان وإال فإن حفر ملصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فال يف األظهر املارة فكذا أو ال

ومسجد كطريق وما تولد من جناح إىل شارع فمضمون وحيل إخراج امليازيب إىل شارع والتالف هبا مضمون يف 
صح وإن بىن جداره مائال اجلديد فإن كان بعضه يف اجلدار فسقط اخلارج فكل الضمان وإن سقط كله فنصفه يف األ

إىل شارع فكجناح او مستويا فمال وسقط فال ضمان وقيل إن أمكنه هدمه أو إصالحه ضمن ولو سقط بالطريق 
فعثر به شخص أو تلف مال فال ضمان يف األصح ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح 

را عدوانا فعثر به ووقع هبا فعلى الواضع فإن مل يتعد ولو تعاقب سببا هالك فعلى األول بان حفر ووضع آخر حج
الواضع فاملنقول تضمني احلافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر هبما فالضمان أثالث وقيل نصفان ولو وضع 

حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه املدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو 
  ان إن اتسع الطريق وإال فاملذهب اهدار قاعدة ونائم ال عاثر هبما وضمان واقف ال عاثر به أحدمها فال ضم

  فصل



اصطدما بال قصد فعلى عاقلة كل نصف دية خمففة وإن قصدا فنصفها مغلظة أو أحدمها فلكل حكمه والصحيح إن 
خر وصبيان أو جمنونان على كل كفارتني وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك ويف تركة كل نصف قيمة دابة اآل

ككاملني وقيل إن أركبهما الويل تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنيب ضمنهما ودابتيهما أو حامالن وأسقطتا فالدية 
كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة كل نصف غريت جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان 

تا هلما فإن كان فيهما مال أجنيب لزم كال نصف ضمانه وإن كانتا ألجنيب لزم فكدابتني واملالحان كراكبني إن كان
كال نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها وجيب لرجاء جناة الراكب فإن طرح مال غريه 

 على بال إذن ضمن وإال فال ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أين ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فال
املذهب وإمنا يضمن ملتمس خلوف غرق ومل خيتص نفع القاء بامللقى ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر 

  قسطه وعلى عاقله الباقني الباقي أو غريهم ومل يقصدوه فخطأ أو 

  قصدوه فعمد يف األصح إن غلبت اإلصابة 

  فصل

ألصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ويقدم األقرب دية اخلطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته إال ا
فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين والقدمي التسوية مث معتق مث عصبته مث معتقه مث عصبته وإال فمعتق أيب اجلاين مث 

كل  عصبته مث معتق معتق األب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة
معتق حيمل ما كان حيمله ذلك املعتق وال يعقل عتيق يف األظهر فإن فقد العاقل أو مل يف عقل بيت املال عن املسلم 
فإن فقد فكله على اجلاين يف األظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثالث سنني يف كل سنة ثلث وذمي سنة 

ا وحتمل العاقلة العبد يف األظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل وقيل ثالثا وامرأة سنتني يف االوىل ثلث وقيل ثالث
ثالثا ولو قتل رجلني ففي ثالث وقيل ست واألطراف يف كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها يف سنة وأجل النفس من 

الزهوق وغريها من اجلناية ومن مات يف بعض سنة سقط وال يعقل فقري ورقيق وصيب وجمنون ومسلم عن كافر 
سه ويعقل يهودي عن نصراين وعكسه يف األظهر وعلى الغين نصف دينار واملتوسط ربع كل سنة من الثالث وعك

  وقيل هو واجب الثالث ويعترب ان آخر احلول ومن أعسر فيه سقط 

  فصل

بذمته مع مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه هلا وفداؤه باألقل من قيمة وأرشها ويف القدمي بأرشها وال يتعلق 
رقبته يف األظهر ولو فداه مث جىن سلمه للبيع أو فداه ولو جىن ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته 

واألرشني ويف القدمي باألرشني ولو أعتقه أو باعه وصححنامها أو قتله فداه باألقل وقيل القوالن ولو هرب أو مات 
ختار الفداء فاألصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدى أم ولده باألقل وقيل بريء سيده إال إذا طلب فمنعه ولو ا
  القوالن وجناياهتا كواحدة يف األظهر 

  فصل



يف اجلنني غرة إن انفصل ميتا جبناية يف حياهتا أو موهتا وكذا إن ظهر بال انفصال يف األصح وإال فال أوحيا وبقي 
ج أو دام أمله ومات فدية نفس ولو ألقت جنينني فغرتان أو يدا زمانا بال أمل مث مات فال ضمان وإن مات حني خر

فغرة وكذا حلم قال القوا بل فيه صورة خفية قيل أو قلن لو بقي لتصور وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع 
د واألصح قبول كبري مل يعجز هبرم ويشترط بلوغها نصف عشر دية فإن فقدت فخمسة أبعرة وقيل ال تشترط فللفق
قيمتها وهي لورثة اجلنني وعلى عاقلة اجلاين وقيل إن تعمد فعليه واجلنني اليهودي أو النصراين قيل كمسلم وقيل 

هدر واألصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم اجلناية وقبل اإلجهاض لسيدها فإن كانت مقطوعة 
  ألظهر واجلنني سليم قومت سليمة يف األصح وحتمله العاقلة يف ا

  فصل

جيب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا وجمنونا وعبدا وذميا وعامدا وخمطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب 
وذمي وجنني وعبد نفسه ونفسه ويف نفسه وجه ال امرأة وصيب حربيني وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من 

  ألظهر الشركاء كفارة يف األصح وهي كظهار لكن ال إطعام يف ا

يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة فإن أطلق استفصله   كتاب دعوى الدم والقسامة 
القاضي وقيل يعرض عنه وأن يعني املدعي عليه فلو قال قتله أحدهم ال حيلفهم القاضي يف األصح وجيريان يف دعوى 

ادعى انفراده بالتقل مث ادعى على آخر مل تسمع  غصب وسرقة وإتالف وإمنا تسمع من مكلف ملتزم على مثله ولو
الثانية أو عمدا ووصفه بغريه مل يبطل أصل الدعوى يف األظهر وتثبت القسامة يف القتل مبحل لوث وهو قرينة 

لصدق املدعي بأن وجده قتيل يف حملة أو قرية صغرية ألعدائه أو تفرق عنه مجع ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا 
ن التحم قتال فلوث يف حق النصف اآلخر وإال ففي حق صفه وشهادة العدل لوث وكذا عبيد أو نساء عن قتيل فإ

وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث يف األصح ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فالن وكذبه 
زيد وجمهول وقال اآلخر عمرو اآلخر بطل اللوث ويف قول ال وقيل ال يبطل بتكذيب فاسق ولو قال أحدمها قتله 

وجمهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية ولو أنكر املدعي عليه اللوث يف حقه فقال مل أكن مع املتفرقني عنه 
صدق بيمينه ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فال قسامة يف األصح وال يقسم يف طرف وإتالف مال إال 

دعي على قتل ادعاه مخسني ميينا وال يشترط مواالهتا على املذهب ولو ختللها يف عبد يف األظهر وهي أن حيلف امل
جنون أو إغماء بين ولو مات مل ينب وارثه على الصحيح ولو كان للقتيل ورثة وزعت حبسب اإلرث وجرب الكسر 

وإال ويف قول حيلف كل مخسني ولو نكل أحدمها حلف اآلخر مخسني ولو غاب حلف اآلخر مخسني وأخذ حصته 
صرب للغائب واملذهب أن ميني املدعى عليه بال لوث واملردودة على املدعي أو على املدعى عليه مع لوث واليمني مع 

شاهد مخسون وجيب بالقسامة يف قتل اخلطأ أو شبه العمد دية على العاقلة ويف العمد على املقسم عليه ويف القدمي 
م أقسم عليه مخسني وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم قصاص ولو ادعى عمدا بلوث على ثالثة حضر أحده

عليه مخسني ويف قول مخسا وعشرين إن مل يكن ذكره يف األميان وإال فينبغي اإلكتفاء هبا بناء على صحة القسامة يف 
 غيبة املدعى عليه وهو األصح ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب يقتل عبده ومن ارتد فاألفضل تأخري أقسامه

  ليسلم فإن أقسم يف الردة صح على املذهب ومن ال وارث له ال قسامة فيه 

  فصل



إمنا يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلني واملال بذلك برجل وامرأتني أو وميني ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال 
املذهب وليصرح الشاهد  رجل وامرأتان مل يقبل يف األصح ولو شهد هو ومها هبامشة قبلها إيضاح مل جيب أرشها على

قال ضربه بسيف فجرحه فمات مل يثبت حىت يقول فمات منه أو فقتله ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو  باملدعى فلو
فأسال دمه ثبتت دامية ويشترط ملوضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه وجيب بيان حملها 

اإلندمال مل يقبل وبعده يقبل  وقدرها ليمكن قصاص ويثبت القتل بالسحر بإقرار ال ببينة ولو شهد ملورثه جبرح قبل
وكذا مبال يف مرض موته يف األصح وال تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل حيملونه ولو شهد اثنان على اثنني 

بقتله فشهدا على األولني بقتله فإن صدق الويل األولني حكم هبما أو اآلخرين أو اجلميع أو كذب اجلمع بطلتا ولو 
  ض سقط القصاص أقر بعض الورثة بعفو بع

هم خمالفو اإلمام خبروج عليه    كتاب البغاة  ولو اختلف شاهدن يف زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث
وترك اإلنقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة هلم وتأويل ومطاع فيهم قيل وإمام منصوب ولو أظهر قوم 

 يقاتلوا تركوا وإال فقطاع طريق وتقبل شهادة البغاة وقضاء رأى اخلوارج كترك اجلماعات وتكفري ذي كبرية ومل
قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إال أن يستحل دماءنا وينفذ كتابه باحلكم وحيكم بكتابه بسماع البينة يف األصح 
ه باغ ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم املرتزقة على جندهم صح ويف األخري وجه وما أتلف

على عادل وعكسه إن مل يكن يف قتال ضمن وإال فال ويف قول يضمن الباغي واملتأول بال شوكة يضمن وعكسه 
كباغ وال يقاتل البغاة حىت يبعث إليهم امينا فطينا ناصحا يسأهلم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزاهلا فإن 

وفعل ما رآه صوابا وال يقتل مدبرهم وال مثخنهم وأسريهم أصروا نصحهم مث آذهنم بالقتال فإن استمهلوا اجتهد 
وال يطلق وإن كان صبيا وامرأة حىت تنقضي احلرب ويتفرق مجعهم إال أن يطيع باختياره ويرد سالحهم وخيلهم 
إليهم إذا انقضت احلرب وأمنت غائلتهم وال يستعمل يف قتال إال لضرورة وال يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إال 

رة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا وال يستعان عليهم بكافر وال مبن يرى قتلهم مدبرين ولو استعانوا علينا بأهل لضرو
حرب وأمنوهم مل ينفذ أماهنم علينا ونفذ عليهم يف األصح ولو أعاهنم أهل الذمة عاملني بتحرمي قتالنا انتقض عهدهم 

  حمقون على املذهب ويقاتلون كبغاة  أو مكريهن فال وكذا إن قالوا ظننا جوازه او أهنم

  فصل

شرط اإلمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا جمتهدا شجاعا ذا رأي ومسع وبصر ونطق وتنعقد اإلمامة بالبيعة 
واألصح بيعة أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود 

لو جعل األمر شورى بني مجع فكاستخالف فريتضون أحدهم وباستيالء جامع الشروط وكذا وباستخالف اإلمام ف
فاسق وجاهل يف األصح قلت لو ادعى دفع زكاة إىل البغاة صدق بيمينه أو جزية فال على الصحيح وكذا خراج يف 

هي قطع اإلسالم بنية أو قول   كتاب الردة  األصح ويصدق يف حد إال أن يثبت ببينة وال أثر له يف البدن واهللا أعلم
كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسوال أو حلل حمرما 

باإلمجاع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب جممع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر والفعل 
لدين او جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو مشس وال تصح ردة املكفر ما تعمده استهزاء صرحيا با

صيب وجمنون ومكره ولو ارتد فجن مل يقتل يف جنونه واملذهب صحة ردة السكران وإسالمه وتقبل الشهادة بالردة 



ضته قرينة مطلقا وقيل جيب التفصيل فعلى األول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقت
كأسر كفار صدق بيمينه وإال فال ولو قاال لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا ولو مات معروف باإلسالم 

عن ابنني مسلمني فقال احدمها ارتد فمات كافرا فإن بني سبب كفره مل يرثه ونصيبه يفء وكذا إن أطلق يف األظهر 
   وجتب استتابة املرتد واملرتدة ويف قول تستحب وهي

يف احلال ويف قول ثالثة أيام فإن أصرا قتال وإن أسلم صح وترك وقيل ال يقبل إسالمه إن ارتد إىل كفر خفي 
كزنادقة وباطنية وولد املرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم ويف قول مرتد 

تفاق على كفره واهللا أعلم ويف زوال ملكه عن ماله هبا ويف قول كافر أصلى قلت األظهر مرتد ونقل العراقيون اال
أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله هبا وإن أسلم بان أنه مل يزل وعلى األقوال يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق 
 عليه منه واألصح يلزمه غرم إتالفه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل

الوقف كعتق وتدبري ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإال فال وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة يف القدمي موقوفة وعلى 
إيالج   كتاب الزنا  األقوال جيعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إىل القاضي

جب احلد ودبر ذكر أو أنثى كقبل على املذهب وال حد مبفاخذة الذكر بفرج حمرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يو
ووطء زوجته وأمته يف حيض وصوم وإحرام وكذا أمته املزوجة واملعتدة وكذا مملوكته احملرم ومكره يف األظهر 

 وكذا كل جهة أباح هبا عامل كنكاح بال شهود على الصحيح وال بوطء ميتة يف األصح وال هبيمة يف األظهر وحيد يف
مستأجرة ومبيحة وحمرم وإن كان تزوجها وشرطه التكليف إال السكران وعلم حترميه وحد احملصن الرجم وهو 

مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل يف نكاح صحيح ال فاسد يف األظهر واألصح اشتراط التغيب حال حريته 
عام إىل مسافة قصر فما فوقها وإذا عني وتكليفه وأن الكامل الزاين بناقص حمصن والبكر احلر مائة جلدة وتغريب 

اإلمام جهة فليس له طلب غريها يف األصح ويغرب غريب يف بلد الزنا إىل غري بلده فإن عاد إىل بلده منع يف 
األصح وال تغرب املرأة وحدها يف األصح بل مع زوج أو حمرم ولو بأجرة فإن امتنع باجرة مل جيرب يف األصح والعبد 

سنة ويف قول سنة وقول ال يغرب ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر مث رجع سقط ولو قال  مخسون ويغرب نصف
ال حتدوين أو هرب فال يف األصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع اهنا عذراء مل حتد هي وال قاذفها ولو عني شاهد زانية 

ستحب حضور اإلمام وشهوده وحيد الرقيق لزناه والباقون غريها مل يثبت ويستوفيه اإلمام ونائبه من حر ومبعض وي
سيده أو اإلمام فإن تنازعا فاألصح اإلمام وأن السيد يغربه وأن املكاتب كحر وأن الفاسق والكافر واملكاتب حيدون 

عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم مبدر وحجارة معتدلة وال حيفر للرجل واألصح استحبابه 
ببينة وال يؤخر ملرض وحر وبرد مفرطني وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر اجللد للمرض فإن مل يرج  للمرأة إن ثبت

برؤه جلد ال بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان مخسون ضرب به مرتني ومتسه األغصان أو ينكبس بعضها 
جلد اإلمام يف مرض أو حر أو برد فال  على بعض ليناله بعض األمل فإن برأ أجزأه وال جلد يف حر وبرد مفرطني وإذا

شرط حد القاذف التكليف إال السكران   كتاب حد القذف  ضمان على النص فيقتضي أن التأخري مستحب
واإلختيار ويعزر املميز وال حيد بقذف الولد وإن سفل فاحلر مثانون والرقيق أربعون واملقذوف اإلحصان وسبق يف 

حدوا يف األظهر وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على املذهب ولو شهد واحد على  اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا
  إقراره فال 



يشترط لوجوبه يف املسروق   كتاب قطع السرقة   ولو تقاذفا مل يتقاصا ولو استقل املقذوف باإلستيفاء مل يقع املوقع
ضروبا فال قطع يف األصح ولو سرق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا م

دنانري ظنها فلوسا ال تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث يف جيبه متام ربع جهله يف األصح ولو أخرج نصابا من حرز 
مرتني فإن ختلل علم املالك وإعادة احلرز فاإلخراج الثاين سرقة أخرى وإال قطع يف األصح ولو نقب وعاء حنطة 

 األصح ولو اشتركا يف إخراج نصابني قطعا وإال فال ولو سرق مخرا وخنزيرا وكلبا وحنوها فانصب نصاب قطع يف
وجلد ميتة بال دبغ فال قطع فإن بلغ إناء اخلمر نصابا قطع على الصحيح وال قطع يف طنبور وحنوه وقيل إن بلغ 

غريه قبل إخراجه من احلرز مكسره نصابا قطع قلت الثاين أصح واهللا أعلم الثاين كونه ملكا لغريه لو ملكه بإرث و
أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغريه مل يقطع وكذا إن ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدمها له اوهلما 

فكذبه اآلخر مل يقطع املدعي وقطع اآلخر يف األصح وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فال قطع يف األظهر وإن قل 
ع بسرقة مال أصل وفرع وسيد واألظهر قطع أحد زوجني باآلخر ومن سرق نصيبه الثالث عدم شبهته فيه فال قط

مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع وإال فاألصح أنه إن كان له حق يف املسروق كمال مصاحل 
وكصدقة وهو فقري فال وإال قطع واملذهب قطعه بباب مسجد وجزعه ال حصره وقناديل تسرج واألصح قطعه 

م ولد سرقها نائمة أو جمنونة الرابع كونه حمرزا مبالحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء أو مسجد مبوقوف وأ
اشترط دوام حلاظ وإن كان حبصن كفى حلاظ معتاد وإصطبل حرز دواب ال آنية وثياب وعرصة دار وصفتها حرز 

اعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه آنية وثياب بذلة ال حلى ونقد ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد مت
فال وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن الحظه حمرز وإال فال وشرط املالحظة قدرته على منع سارق بقوة أو 
استغاثه ودار منفصلة عن العمارة إن كان هبا قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغالقه وإال فال ومتصلة حرز مع 

ه ونومه غري حرز ليال وكذا هنارا يف األصح وكذا يقظان تغفله سارق يف األصح إغالقه وحافظ ولو نائما ومع فتح
فإن خلت فاملذهب أهنا حرز هنارا زمن أمن وإغالقه فإن فقد شرط فال وخيمة بصحراء إن مل تشد أطناهبا وترخى 

ية مغلفة متصلة أذياهلا فهي وما فيها كمتاع بصحراء وإال فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما وماشية بأبن
بالعمارة حمرزة بال حافظ وبربية يشترط حافظ ولو نائما وإبل بصحراء حمرزة حبافظ يراها ومقطورة يشترط التفات 
قائدها إليها كل ساعة حبيث يراها وأن ال يزيد قطار على تسعة وغري مقطورة ليست حمرزة يف األصح وكفن يف قرب 

   األصح ال مبضيعه يف األصح ببيت حمرز وكذا مبقربة بطرف العمارة يف

  فصل

يقطع مؤجر احلرز وكذا معريه يف األصح ولو غصب حرزا مل يقطع مالكه وكذا أجنيب يف األصح ولو غصب ماال 
وأحرزه حبرزه فسرق املالك منه مال الغصب أو أجنيب املغصوب فال قطع يف األصح وال يقطع خمتلس ومنتهب 

أخرى فسرق قطع يف األصح قلت هذا إذا مل يعلم املالك النقب ومل يظهر وجاحد وديعة ولو نقب وعاد يف ليلة 
للطارقني وإال فال يقطع قطعا واهللا أعلم ولو نقب وأخرج غريه فال قطع ولو تعاونا يف النقب وانفرد أحدمها 

  باإلخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب 

ساوي نصابني مل يقطعا يف األظهر ولو رماه إىل فأخرجه آخر قطع املخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو ي
خارج حرز أو وضعه مباء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو واقفة فمشت بوضعه فال 



يف األصح وال يضمن حر بيد وال يقطع سارقه ولو سرق صغريا بقالدة فكذا يف األصح ولو نام عبد على بعري فقاده 
قافلة قطع أو حر فال يف األصح ولو نقل من بيت مغلق إىل صحن دار باهبا مفتوح قطع وإال فال وأخرجه عن ال

  وقيل إن كانا مغلقني قطع وبيت خان وصحنه كبيت ودار يف األصح 

  فصل

ال يقطع صيب وجمنون ومكره ويقطع مسلم وذمي مبال مسلم وذمي ويف معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة 
ال قلت األظهر عند اجلمهور ال قطع واهللا أعلم وتثبت السرقة بيمني املدعي املردودة يف األصح وبإقرار قطع وإال ف

السارق واملذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة هللا تعاىل فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع وال يقول 
ل ينتظر حضوره يف األصح أو أنه أكره أمة ارجع ولو أقر بال دعوى أنه سرق مال زيد الغائب مل يقطع يف احلال ب

غائب على زنا حد يف احلال يف األصح وتثبت بشهادة رجلني فلو شهد رجل وامرأتان ثبت املال وال قطع ويشترط 
ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة واآلخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما 

نه فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمىن سرق فإن تلف ضمنه وتقطع ميي
وبعد ذلك يعزر ويغمس حمل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل هو تتمة للحد واألصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه 

ينه وإن نقصت ولإلمام إمهاله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بال قطع كفت مي
أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت اخلمس يف األصح واهللا أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا يف األصح ولو سرق 

  فسقطت ميينه بآفة سقط القطع أو يساره فال على املذهب 
  باب قاطع الطريق 

مة بقوهتم قطاع هو مسلم مكلف له شوكة ال خمتلسون يتعرضون آلخر قافلة يعتمدون اهلرب والذين يغلبون شرذ
يف حقهم ال لقافلة عظيمة وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون واحلالة 
هذه يف بلد فهم قطاع ولو علم اإلمام قوما خييفون الطريق ومل يأخذوا ماال وال نفسا عزرهم حببس وغريه وإذا أخذ 

له اليسرى فإن عاد فيسراه وميناه وإن قتل قتل حتما وإن قتل وأخذ ماال القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمىن ورج
قتل مث صلب ثالثا مث ينزل وقيل يبقى حىت يسيل صديده ويف قول يصلب قليال مث ينزل فيقتل ومن أعاهنم وكثر 

قصاص ويف مجعهم عزر حببس وتغريب وغريمها وقيل يتعني التغريب إىل حيث يراه وقتل القاطع يغلب فيه معىن ال
قول احلد فعلى األول ال يقتل بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل مجعا قتل بواحد وللباقني ديات ولو عفا وليه مبال 

وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ولو قتل مبثقل أو بقطع عوض فعل به مثله ولو جرح فاندمل مل يتحتم قصاص يف 
درة عليه ال بعدها على املذهب وال تسقط سائر احلدود هبا يف األظهر وتسقط عقوبات ختص القاطع بتوبته قبل الق

  األظهر 

  فصل

  من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد مث قطع مث قتل ويبادر بقتله بعد 

قطعه ال قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع يف األصح وإذا أخر مستحق 
قطع ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصرب حىت يستويف الطرف فإن النفس حقه جلد فإذا برأ 



بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ولو أخر مستحق اجللد حقه فالقياس صرب اآلخرين ولو اجتمع حدود هللا تعاىل قدم 
القصاص قتال األخف فاألخف أو عقوبات هللا تعاىل واآلدميني قدم حد قاذف على زنا تقدميه على حد شرب وأن 

كل شراب أسكر كثرية حرم قليله وحد شاربه إال صبيا وجمنونا وحربيا   كتاب األشربة  وقطعا يقدم على الزنا
وذميا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على املذهب ومن جهل كوهنا مخرا مل حيد ولو قرب إسالمه فقال جهلت 

بز عجن دقيقه هبا ومعجون هي فيه وكذا حقنة وسعوط يف حترميها ملن حيد أو جهلت احلد حد وحيد بدردي مخر ال خب
األصح ومن غص بلقمة أساغها خبمر إن مل جيد غريها واألصح حترميها لدواء وعطش وحد احلر أربعون ورقيق 
عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعني سوط ولو رأى اإلمام بلوغه مثانني جاز يف األصح 

ات وقيل حد وحيد بإقراره أو شهادة رجلني ال بريح مخر وسكر وقيء ويكفي يف إقرار وشهادة شرب والزيادة تعزير
مخرا وقيل يشترط وهو عامل به خمتار وال حيد حال سكره وسوط احلدود بني قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه 

  الضرب حبيث حيصل زجر وتنكيل  على األعضاء إال املقاتل والوجه قيل والرأس وال تشديده وال جترد ثيابه ويوايل

  فصل

يعزر يف كل معصية ال حد هلا وال كفارة حببس أو ضرب أو صفع أو توبيخ وجيتهد اإلمام يف جنسه وقدره وقيل إن 
تعلق بآدمي مل يكف توبيخ فإن جلد وجب أن ينقص يف عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعني وقيل عشرين 

  صح ولو عفا مستحق حد فال تعزير لإلمام يف األصح أو تعزير فله يف األصحويستوي يف هذا مجيع املعاصي يف األ
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن قتله فال ضمان وال جيب   كتاب الصيال وضمان الوالة

عن  الدفع عن مال وجيب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو هبيمة ال مسلم يف األظهر والدفع عن غريه كهو
نفسه وقيل جيب قطعا ولو سقطت جرة ومل تندفع عنه إال بكسرها ضمنها يف األصح ويدفع الصائل باألخف فإن 
أمكن بكالم واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن 

حلييه وضرب شدقيه فإن عجز  أمكن هرب فاملذهب وجوبه وحترمي قتال ولو عضت يده خلصها باألسهل من فك
فسلها فندرت أسنانه فهدر ومن نظر إىل حرمه يف داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه خبفيف كحصاة فأعماه أو 

أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم حمرم وزوجة للناظر قيل واستتار احلرم قيل وإنذار قبل رميه ولو 
حد مقدرا فال ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فال ضمان على عزر ويل ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو 

الصحيح وكذا أربعون سوطا على املشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدد ويف قول نصف دية وجيريان يف قاذف جلد 
  أحدا ومثانني وملستقبل قطع سلعة إال خموفة ال خطر يف تركها أو اخلطر 

جمنون مع اخلطر إن زاد خطر الترك ال لسلطان وله ولسلطان قطعها يف قطعها أكثر وألب وجد قطعها من صيب و
بال خطر وفصد وحجامة فلو مات جبائز من هذا فال ضمان يف األصح ولو فعل سلطان بصيب ما منع فدية مغلظة يف 

ذميني  ماله وما وجب خبطأ إمام يف حد وحكم فعلى عاقلته ويف قول يف بيت املال ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو
أو مراهقني فإن قصر يف اختبارمها فالضمان عليه وإال فالقوالن فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فال رجوع على 

الذميني والعبدين يف األصح ومن حجم او فصد بإذن مل يضمن وقتل جالد وضربه بأمر اإلمام كمباشرة إمام إن 
يكن إكراه وجيب ختان املرأة جبزء من اللحمة بأعلى جهل ظلمه وخطأه وإال فالقصاص والضمان على اجلالد إن مل 



الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله يف سابعه فإن ضعف عن احتماله أخر ومن ختنه 
  يف سن ال حيتمله لزمه قصاص إال والدا فإن احتمله ختنه ويل فال ضمان يف األصح وأجرته يف مال املختون 

  فصل

دابة أو دواب ضمن إتالفها نفسا وماال ليال وهنارا ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال من كان مع 
فال ضمان وحيترز عما ال يعتاد كركض شديد يف وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن محل حطبا على ظهره أو 

حام فإن مل يكن ومتزق ثوب هبيمة فحك بناء فسقط ضمنه فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان ز
فال إال ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وإمنا يضمنه إذا مل يقصر صاحب املال فإن قصر بأن وضعه بطريق 
أو عرضه للدابة فال وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غريه هنارا مل يضمن صاحبها أو ليال ضمن إال أن ال 

الزرع وهتاون يف دفعها وكذا إن كان الزرع يف حموط له باب تركه مفتوحا يف  يفرط يف ربطها أو حضر صاحب
كتاب   األصح وهرة تتلف طريا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها يف األصح ليال وهنارا وإال فال يف األصح

فللكفار حاالن أحدمها كان اجلهاد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض كفياة وقيل عني وأما بعده    السري
يكونون ببالدهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط احلرج عن الباقني ومن فرض الكفاية القيام بإقامة 

احلجج وحل املشكالت يف الدين وبعلوم الشرع كتفسري وحديث والفروع حبيث يصلح للقضاء واألمر باملعروف 
لزيارة ودفع ضرر املسلمني ككسوة عار وإطعام جائع إذا مل يندفع بزكاة والنهي عن املنكر وإحياء الكعبة كل سنة با

وبيت مال وحتمل الشهادة وأداؤها واحلرف والصنائع وما تتم به املعايش وجواب سالم على مجاعة ويسن ابتداؤها 
ج بني ال على قاضي حاجة وآكل ويف محام وال جواب عليهم وال جهاد على صيب وجمنون وامرأة ومريض وذي عر

وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب احلج منع اجلهاد إال خوف طريق من كفار وكذا من 
لصوص املسلمني على الصحيح والدين احلال حيرم سفر جهاده وغريه إال بإذن غرميه واملؤجل ال وقيل مينع سفرا 

لم فرض عني وكذا كفاية يف األصح فإن أذن أبواه خموفا وحيرم جهاد إال بإذن أبويه إن كانا مسلمني ال سفر تع
والغرمي مث رجعوا وجب الرجوع إن مل حيضر الصف فإن شرع يف قتال حرم اإلنصراف يف األظهر الثاين يدخلون 

  بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع باملمكن فإن أمكن 

لت مقاومة بأحرار اشترط إذن تأهب لقتال وجب املمكن حىت على فقري وولد ومدين وعبد بال إذن وقيل إن حص
سيده وإال فمن قصد دفع عن نفسه باملمكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز األسر فله أن يستسلم ومن هو دون 
مسافة قصر من البلدة كأهلها ومن على املسافة يلزمهم املوافقة بقدر الكفاية إن مل يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن 

  صح وجوب النهوض إليهم خلالصه إن توقعناه كفوا ولو أسروا مسلما فاأل

  فصل

يكره غزو بغري إذن اإلمام أو نائبه ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات وله اإلستعانة بكفار 
 تؤمن خيانتهم ويكونون حبيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعيد بإذن السادة ومراهقني أقوياء وله بذل األهبة

والسالح من بيت املال ومن ماله وال يصح استئجار مسلم جلهاد ويصح استئجار ذمي لألمام قيل ولغريه ويكره 
لغاز قتل قريب وحمرم أشد قلت إال أن يسمعه يسب اهللا أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم وحيرم قتل صيب 



ى وزمن ال قتال فيهم وال رأي يف األظهر وجمنون وامراة وخنثى مشكل وحيل قتل راهب وأجري وشيخ وأعم
فيسترقون وتسىب نساؤهم وأمواهلم وجيوز حصار الكفار يف البالد والقالع وإرسال املاء عليهم ورميهم بنار 

ومنجنيق وتبييتهم يف غفلة فإن كان فيهم مسلم أسري أو تاجر جاز ذلك على املذهب ولو التحم حرب فتترسوا 
وإن دفعوا هبم عن أنفسهم ومل تدع ضرورة إىل رميهم فاألظهر تركهم وإن تترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم 

مبسلمني فإن مل تدع ضرورة إىل رميهم تركناهم وإال جاز رميهم يف األصح وحيرم اإلنصارف عن الصف إذا مل يزد 
بعيدة يف األصح وال يشارك عدد الكفار على مثلينا إال متحرفا لقتال او متحيزا إىل فئة يستنجد هبا وجيوز إىل فئة 

متحيز إىل بعيدة اجليش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إىل قريبة يف األصح فإن زاد على مثلني جاز 
اإلنصراف إال أنه حيرم انصراف مائة بطل على مائتني وواحد ضعفاء يف األصح وجتوز املبارزة فإن طلبها كافر 

رب نفسه وبإذن اإلمام وجيوز إتالف بنائهم وشجرهم حلاجة القتال والظفر استحب اخلروج إليه وإمنا حتسن ممن ج
هبم وكذا إن مل يرج حصوهلا لنا فإن رجى ندب الترك وحيرم إتالف احليوان إال ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر هبم 

  أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره 

  فصل

بيد وجيتهد اإلمام يف األحرار الكاملني ويفعل األحظ للمسلمني من نساء الكفار وصبياهنم إذا اسروا رقوا وكذا الع
قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق فإن خفي األحظ حبسهم حىت يظهر وقيل ال يسترق وثىن وكذا عريب يف 
 قول ولو أسلم أسري عصم دمه وبقي اخليار يف الباقي ويف قول يتعني الرق وإسالم كافر قبل ظفر به يعصم دمه

وماله وصغار ولده ال زوجته على املذهب فإن استرقت انقطع نكاحه يف احلال وقيل إن كان بعد دخول انتظرت 
العدة فلعلها تعتق فيها وجيوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه يف األصح ال عتيق مسلم وزوجته على املذهب وإذا 

 وإذا أرق وعليه دين مل يسقط فيقضي من ماله سىب زوجان او أحدمها انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو رقيقني
إن غنم بعد إرقاقه ولو اقترض حريب من حريب أو اشترى منه مث أسلما أو قبال جزية دام احلق ولو أتلف عليه فأسلما 

فال ضمان يف األصح واملال املأخوذ من أهل احلرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو مجع من دار احلرب سرقة 
  كهيئة اللقطة على األصح فإن أمكن كونه ملسلم وجب تعريفه وللغامنني أو وجد 

التبسط يف الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به وحلم وشحم وكل طعام يعتاد اكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعريا 
مبحتاج إىل وحنومها وذبح مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة وأنه ال جتب قيمة املذبوح وأنه ال خيص اجلواز 

طعام وعلف وأنه ال جيوز ذلك ملن حلق اجليش بعد احلرب واحليازة وأن من رجع إىل دار اإلسالم ومعه بقية لزمه 
ردها إىل املغنم وموضع التبسط دارهم وكذا ما مل يصل عمران اإلسالم يف األصح ولغامن رشيد ولو حمجورا عليه 

ازه بعد فرز اخلمس وجوازه جلميعهم وبطالنه من ذي القرىب بفلس اإلعراض عن الغنيمة قبل قسمة واألصح جو
وسالب واملعرض كمن مل حيضر ومن مات فحقه لوارثه وال متلك إال بقسمة وهلم التملك وقيل ميلكون وقيل إن 

سلمت إىل القسمة بان ملكهم وإال فال وميلك العقار باإلستيالء كالنقول ولو كان فيها كلب أو كالب تنفع وأراده 
عضهم ومل ينازع أعطيه وإال قسمت إن أمكن وإال أقرع والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم مث بذلوه ب

ووقف على املسلمني وخراجه أجرة تؤدى كل سنة ملصاحل املسلمني وهو من عبادان إىل حديثة املوصل طوال ومن 
حد السواد فليس هلا حكمه إال يف موضع القادسية إىل حلوان عرضا قلت الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة يف 



غريب دجلتها وموضع شرقيها وأن ما يف السواد من الدور واملساكن جيوز بيعه واهللا أعلم وفتحت مكة صلحا 
  فدورها وأرضها احملياة ملك يباع 

  فصل

ح ويصح يصح من كل مسلم مكلف خمتار أمان حريب وعدد حمصور فقط وال يصح أمان أسري ملن هو معهم يف األص
بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة ويشترط علم الكافر باألمان فإن رده بطل وكذا إن مل يقبل يف األصح 

وتكفي إشارة مفهمة للقبول وجيب أن ال تزيد مدته على أربعة أشهر ويف قول جيوز ما مل تبلغ سنة وال جيوز أمان 
خيف خيانة وال يدخل يف األمان ماله وأهله بدار احلرب  يضر املسلمني كجاسوس وليس لإلمام نبذ األمان إن مل

وكذا ما معه منهما يف األصح إال بشرط واملسلم بدار كفر إن امكنه إظهار دينه استحب له اهلجرة وإال وجبت إن 
 أطاقها ولو قدر أسري على هرب لزمه ولو أطلقوه بال شرط فله اغتياهلم أو على أهنم يف أمانه حرم فإن تبعه قوم

فليدفعهم ولو بقتلهم ولو شرطوا أن ال خيرج من دارهم مل جيز الوفاء ولو عاقد اإلمام علجا يدل على قلعة وله منها 
جارية جاز فإن فتحت بداللته أعطيها أو بغريها فال يف األصح فإن مل يفتح فال شيء له وقيل إن مل يعلق اجلعل بالفتح 

اتت قبل العقد فال شيء أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل أو قبل فله أجرة مثل فإن مل يكن فيها جارية أو م
صورة عقدها   كتاب اجلزية   ظفر فال يف األظهر وإن أسلمت فاملذهب وجوب بدل وهو أجرة مثل وقيل قيمتها

ر أقركم بدار اإلسالم أو أذنت يف إقامتكم هبا على أن تبذلوا جزية وتنقادوا حلكم اإلسالم واألصح اشتراط ذك
قدرها ال كف اللسان عن اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ودينه وال يصح العقد مؤقتا على املذهب ويشترط 
لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كالم اهللا أو رسوال أو بأمان مسلم صدق ويف دعوى األمان 

لبوا إال جاسوسا خنافه وال تعقد إال لليهود والنصارى وجه ويشترط لعقدها اإلمام أو نائبه وعليه اإلجابة إذا ط
  واجملوس وأوالد من هتود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا يف وقته وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور 

داود صلى اهللا عليهما وسلم ومن احد أبويه كتايب واآلخر وثين على املذهب وال جزية على امرأة وخثىن ومن فيه 
وجمنون فإن تقطع جنونه قليال كساعة من شهر لزمته أو كثريا كيوم ويوم فاألصح تلفق اإلفاقة فإذا رق وصيب 

بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ومل يبذل جزية أحلق مبأمنه وإن بذهلا عقد له وقيل عليه كجزية أبيه واملذهب 
متت سنة وهو معسر ففي ذمته حىت وجوهبا على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجري وفقري عجز عن كسب فإن 

يوسر ومينع كل كافر من استيطان احلجاز وهو مكة واملدينة واليمامة وقراها وقيل له اإلقامة يف طرقه املمتدة ولو 
دخله بغري إذن اإلمام اخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمني كرسالة ومحل 

كان لتجارة ليس فيها كبري حاجة مل يأذن إال بشرط أخذ شيء منها وال يقيم إال ثالثة أيام ومينع ما حيتاج إليه فإن 
دخول حرم مكة فإن كان رسوال خرج إليه اإلمام أو نائب يسمعه وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته فإن مات مل 

نقله ترك وإال نقل فإن مات يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج وإن مرض يف غريه من احلجاز وعظمت املشقة يف 
  وتعذر نقله دفن هناك 

  فصل



أقل اجلزية دينار لكل سنة ويتسحب لإلمام مماكسة حىت يأخذ من متوسط دينارين وغىن أربعة ولو عقدت بأكثر مث 
علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا فإن أبوا فاألصح أهنم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنني أخذت 

ن تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبني دين آدمي على املذهب أو يف خالل سنة فقط ويف قول جزيتهن م
ال شيء وتؤخذ بإهانة فيجلس اآلخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه وحيين ظهره ويضعها يف امليزان ويقبض اآلخذ 

ألداء وحوالة عليه وأن يضمنها حليته ويضرب هلزمتيه وكله مستحب وقيل واجب فعلى األول له توكيل مسلم با
قلت هذه اهليئة باطلة ودعوى استحباهبا أشد خطأ واهللا أعلم ويستحب لإلمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا 

صوحلوا يف بلدهم ضيافة من مير هبم من املسلمني زائدا على أقل جزية وقيل جيوز منها وجتعل على غىن ومتوسط ال 
ضيفان رجاال وفرسانا وجنس الطعام واألدم وقدرمها ولكل واحد كذا وعلف فقري يف األصح ويذكر عدد ال

الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم وال جياوز ثالثة أيام ولو قال قوم نؤدي اجلزية باسم 
نتا خماض صدقة ال جزية فلإلمام إجابتهم إذا رأى ويضعف عليهم الزكاة فمن مخسة أبعرة شاتان ومخسة وعشرين ب

وعشرين دينارا دينار ومائيت درهم عشرة ومخس املعشرات ولو وجب بنتا خماض مع جربان مل يضعف اجلربان يف 
  األصح ولو كان بعض نصاب مل جيب قسطه يف األظهر مث املأخوذ جزية فال يؤخذ من مال من ال جزية عليه 

  فصل

ع أهل احلرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد مل يلزمنا الدفع يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا وماال ودف
ومننعهم إحداث كنيسة يف بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة ال حيدثوهنا فيه وال يقرون على كنيسة 

كانت فيه يف األصح أو صلحا بشرط األرض لنا وشرط إسكاهنم وإبقاء الكنائس جاز وإن أطلق فاألصح املنع او 
م قررت وهلم األحداث يف األصح ومينعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم واألصح املنع من هل

  املساواة وأهنم لو كانوا مبحلة منفصلة مل مينعوا ومينع الذمي ركوب خيل ال محري وبغال نفيسة ويركب بإكاف ورك 

 يصدر يف جملس ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب خشب ال حديد وال سرج ويلجأ إىل أضيق الطرق وال يوقر وال
وإذا دخل محاما فيه مسلمون أو جترد عن ثيابه جعل يف عنقه خامت حديد أو رصاص وحنوه ومينع من إمساعه املسلمني 

شركا وقوهلم يف عزير واملسيح ومن إظهار مخر وخنزير وناقوس وعيد ولو شرطت هذه األمور فخالفوا مل ينتقض 
ولو قاتلونا أو امتنعوا من اجلزية أو من إجراء حكم اإلسالم انتقض ولو زىن ذمي مبسلمة أو أصاهبا بنكاح او العهد 

دل أهل احلرب على عورة للمسلمني أو فنت مسلما عن دينه أو طعن يف اإلسالم أو القرآن أو ذكر رسول اهللا 
انتقض وإال فال ومن انتقض عهده بقتال جاز  صلى اهللا عليه وسلم بسوء فاألصح أنه إن شرط انتقاض العهد هبا

دفعه وقتاله أو بغريه مل جيب إبالغه مأمنه يف األظهر بل خيتار اإلمام فيه قتال ورقا ومنا وفداء فإن أسلم قبل اإلختيار 
بدار امتنع الرق وإذا بطل أمان رجال مل يبطل أمان نسائهم والصبيان يف األصح وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق 

  احلرب بلغ املأمن 
  باب اهلدنة 

عقدها لكفار إقليم خيتص باإلمام ونائبه فيها ولبلدة جيوز لوايل اإلقليم أيضا وإمنا تعقد ملصلحة كضعفنا لقلة عدد 
وأهبة أو رجاء إسالمهم أو بذل جزية فإن مل يكن جازت أربعة أشهر ال ستة وكذا دوهنا يف األظهر ولضعف جتويز 

ومىت زاد على اجلائز فقوال تفريق الصفقة وإطالق العقد يفسده وكذا شرط فاسد على الصحيح  عشر سنني فقط



بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا هلم أو لتعقد هلم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم وتصح اهلدنة على أن 
تصريح أو قتال لنا أو مكاتبة ينقضها اإلمام مىت شاء ومىت صحت وجب الكف عنهم حىت تنقضي أو ينقضوها ب

أهل احلرب بعورة لنا أو قتل مسلم وإذا انقضت جازت اإلغارة عليهم وبياهتم ولو نقض بعضهم ومل ينكر الباقون 
بقول وال فعل انتقض فيهم أيضا وإن أنكروا باعتزاهلم أو إعالم اإلمام ببقائهم على العهد فال ولو خاف خيانتهم فله 

لغهم املأمن وال ينبذ عقد الذمة بتهمة وال جيوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط فسد نبذ عهدهم إليهم ويب
الشرط وكذا العقد يف األصح وإن شرط رد من جاء او مل يذكر ردا فجاءت امرأة مل جيب دفع مهر إىل زوجها يف 

شرية طلبته إليها ال إىل غريها األظهر وال يرد صيب وجمنون وكذا عبد وحر ال عشرية له على املذهب ويرد من له ع
إال أن يقدر املطلوب على قهر الطالب واهلرب منه ومعىن الرد أن خيلي بينه وبني طالبه وال جيرب على الرجوع وال 

يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض له به ال التصريح ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم 
ذكاة احليوان املأكول بذحبه يف    كتاب الصيد والذبائح  قضوا واألظهر جواز شرط أن ال يردواالوفاء فإن أبوا فقد ن

حلق أو لبة إن قدر عليه وإال فبعقر مزهق حيث كان وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وحتل ذكاة أمة كتابية ولو 
آلة املسلم فقتل أو أهناه إىل شارك جموسي مسلما يف ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسال كلبني او سهمني فإن سبق 

حركة مذبوح حل ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ومل يذفف أحدمها حرم وحيل ذبح صيب مميز وكذا 
  غري مميز وجمنون وسكران يف األظهر وتكره ذكاة أعمى وحيرم صيده برمي وكلب يف األصح وحتل ميتة السمك 

املتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه يف األصح وال يقطع بعض  واجلراد ولو صادمها جموسي وكذا الدود
مسكة فإن فعل أو بلع مسكة حية حل يف األصح وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعريا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل 

كناد عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات يف احلال حل ولو تردى بعري وحنوه يف بئر ومل ميكن قطع حلقومه ف
قلت األصح ال حيل بإرسال الكلب وصححه الروياين والشاشي واهللا أعلم ومىت تيسر حلوقه بعدو أو استعانة مبن 

يستقبله فمقدرو عليه ويكفي يف الناد واملتردي جرح يفضي إىل الزهوق وقيل يشترط مذفف وإذا أرسل سهما أو 
ة مستقرة أو أدركها وتعذر ذحبه بال تقصري بأن سل كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن مل يدرك فيه حيا

السكني فمات قبل إمكان او امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل وإن مات لتقصريه بأن ال يكون معه سكني أو 
غصبت أو نشبت يف الغمد حرم ولو رماه فقده نصفني حال ولو أبان منه عضوا جبرح مذفف حل العضو والبدن أو 

ه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي فإن مل يتمكن من ذحبه ومات باجلرح حل بغري مذفف مث ذحب
اجلميع وقيل حيرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل احللقوم وهو خمرج النفس واملرىء وهو جمرى 

رع فقطع احللقوم الطعام ويستحب قطع الودجني ومها عرقان يف صفحيت العنق ولو ذحبه من قفاه عصى فإن أس
واملريء وبه حياة مستقرة حل وإال فال وكذا إدخال سكني بإذن ثعلب ويسن حنر إبل وذبح بقر وغنم وجيوز 

عكسه وأن يكون البعري قائما معقول ركبة والبقر والشاة مضجعة جلنبها األيسر وتترك رجلها اليمىن ويشد باقي 
ن يقول بسم اهللا ويصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يقل القوائم وإن حيد شفرته ويوجه للقبلة ذبيحته وأ

  باسم اهللا واسم حممد 

  فصل



حيل ذبح مقدور عليه وجرح غريه بكل حمدد جيرح كحديد وحناس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إال 
وبندقة أو  ظفرا وسنا وسائر العظام فلو قتل مبثقل أو ثقل حمدد كبندقة وسوط وسهم بال نصل وال حد او سهم

جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم يف مروره ومات هبما أو اخننق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل مث 
سقط منه حرم ولو أصابه سهم باهلواء فسقط بأرض ومات حل وحيل اإلصطياد جبوارح السباع والطري ككلب 

بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله وميسك الصيد  وفهد وباز وشاهني بشرط كوهنا معلمة بان تنزجر جارحة السباع
وال يأكل منه ويشترط ترك األكل يف جارحة الطري يف األظهر ويشترط تكرر هذه األمور حبيث يظن تأدب اجلارحة 

ولو ظهر كونه معلما مث أكل من حلم صيد مل حيل ذلك الصيد يف األظهر فيشترط تعليم جديد وال أثر للعق الدم 
صيد جنس واألصح أنه ال يعفى عنه وأنه يكفي غسله مباء وتراب وال جيب أن يقور ويطرح ومعض الكلب من ال

ولو حتاملت اجلارحة على صيد فقتلته بثقلها حل يف األظهر ولو كان بيده سكني فسقط واجنرح به صيد أو احتكت 
ذا لو استرسل كلب فأغراه به شاة وهو يف يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل مل حيل وك

صاحبه فزاد عدوه يف األصح ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما الختبار قوته أو إىل غرض فاعترض 
صيد فقتله حرم يف األصح ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت وإن قصد واحدة 

  يد مث وجده ميتا حرم وإن فأصاب غريها حلت يف األصح ولو غاب عنه الكلب والص

  جرحه وغاب مث وجده ميتا حرم يف األظهر 

  فصل

ميلك الصيد بضبطه بيده وجبرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه يف شبكة نصبها وبإجلائه إىل مضيق ال يفلت 
كه بانفالته منه ولو وقع صيد يف ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغريه مل ميلكه يف األصح ومىت ملكه مل يزل مل

وكذا بإرسال املالك له يف األصح ولو حتول محامه إىل برج غريه لزمه رده فإن اختلط وعسر التمييز مل يصح بيع 
أحدمها وهبته شيأ منه لثالث وجيوز لصاحبه يف األصح فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإال فال ولو 

أو أزمن دون األول فهو للثاين وإن ذفف األول فله وإن أزمن فله مث إن جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاين 
ذفف الثاين بقطع حلقوم ومريء فهو حالل وعليه لألول ما نقص بالذبح وإن ذفف ال بقطعهما أو مل يذفف ومات 

دون اآلخر باجلرحني فحرام ويضمنه الثاين لألول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدمها أو أزمن 
هي سنة ال جتب إال بالتزام   كتاب األضحية  فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على املذهب

ويسن ملريدها أن ال يزيل شعره وال ظفره يف عشر ذي احلجة حىت يضحي وأن يذحبها بنفسه وإال فيشهدها وال 
ادسة وبقر ومعز يف الثالثة وضأن يف الثانية وجيوز تصح إال من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن يف السنة الس

ذكر وأنثى وخصى والبعري والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها بعري مث بقرة مث ضأن مث معز وسبع شياه 
أفضل من مشاركة يف بعري وشرطها سالمة من عيب ينقص حلما فال جتزىء عجفاء وجمنونة ومقطوعة بعض اذن 

رض وجرب بني وال يضر يسريها وال فقد قرون وكذا شق اإلذن وخرقها يف األصح قلت وذات عرج وعور وم
الصحيح املنصوص يضر يسري احلرب واهللا أعلم ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر مث مضى قدر 

مث مضى  ركعتني وخطبتني خفيفتني ويبقى حىت تغرب آخر التشريق قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها
قدر الركعتني واخلطبتني واهللا أعلم ومن نذر معينة فقال هللا على ان أضحي هبذه لزمه ذحبها يف هذا الوقت فإن تلفت 



قبله فال شيء عليه فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذحبها فيه وإن نذر يف ذمته مث عني لزمه ذحبه فيه فإن 
صح وتشترط النية عند الذبح إن مل يسبق تعيني وكذا إن قال جعلتها أضحية يف تلفت قبله بقي األصل عليه يف األ

األصح وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذحبه وله األكل من أضحية تطوع وإطعام األغنياء ال متليكهم ويأكل ثلثا 
لدها أو ينتفع به ويف قول نصفا واألصح وجوب تصدق ببعضها واألفضل بكلها اال لقما يتربك بأكلها ويتصدق جب

وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وشربه فاضل لبنها وال تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له وال يضحي مكاتب 
  بال إذن وال تضحية عن الغري بغري إذنه وال عن ميت إن مل يوص هبا 

  فصل

ضحية ويسن طبخها وال يسن أن يعق عن غالم بشاتني وجارية بشاة وسنها وسالمتها واال كل والتصدق كاأل
يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع والدته ويسمى فيه وحيلق رأسها بعد ذحبها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن يف 

  أذنه حني يولد وحينك بتمر 

حيوان البحر السمك منه حالل كيف مات وكذا غريه يف األصح وقيل ال وقيل إن أكل مثله يف   كتاب األطعمة 
فال ككلب ومحار وما يعيش يف بر وحبر كضفدع وسرطان وحية حرام وحيوان الرب حيل منه األنعام  الرب حل وإال

واخليل وبقر وحش ومحاره وظيب وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك ومسور وحيرم بغل ومحار أهلي وكل 
ونسر وعقاب وكذا  ذي ناب من السباع وخملب من الطري كأسد ومنر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهني وصقر

ابن آوى وهرة وحش يف األصح وحيرم ما ندب قتله كيحة وعقرب وغراب أبتع وحدأة وفأر وكل سبع ضار وكذا 
رمخة وبغاثة األصح حل غراب زرع وحترمي ببغاء وطاوس وحيل نعامة وكركى وبط وأوز ودجاج ومحام وهو كل ما 

عندليب وصعوة وزرزور وال خطاف وحنل وذباب عب وهدر وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه ك
وحشرات كخنفساء ودود وكذا ما تولد من مأكول وغريه وما ال نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من 

العرب يف حال رفاهية حل وإن استخبثوه فال وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم وإن مل يكن له اسم 
وإذا ظهر تغري حلم جاللة حرم وقيل يكره قلت األصح يكره واهللا أعلم فإن علفت طاهر عندهم اعترب باألشبه به 

فطاب حل ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم وما كسب مبخامرة جنس كحجامة وكنس مكروه ويسن أن 
وفا ال يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه وحيل جنني وجد ميتا يف بطن مذكاة ومن خاف على نفسه موتا او مرضا خم

ووجد حمرما لزمه أكله وقيل جيوز فإن توقع حالال قريبا مل جيز غري سد الرمق وإال ففي قول يشبع واألظهر سد 
الرمق إآلأن خياف تلفا إن اقتصر وله أكل آدمي ميت وقتل مرتد حريب ال ذمي ومستأمن وصيب حريب قلت األصح 

جد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر مل يلزمه بذله إن حل قتل الصيب واملرأة احلربيني لألكل واهللا أعلم ولو و
مل يفضل عنه فإن آثر مسلما جاز أو غري مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع فله قهره وإن قتله وإمنا 

يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإال فبنسيئة فلو أطعمه ومل يذكر عوضا فاألصح ال عوض ولو وجد مضطر ميتة وطعام 
أو حمرم ميتة وصيدا فاملذهب أكلها واألصح حترمي قطع بعضه ال أكله قلت األصح جوازه وشرطه فقد امليتة  غريه

مها سنة   كتاب املسابقة واملناضلة   وحنوها وأن يكون اخلوف يف قطعه أقل وحيرم قطعه لغريه ومن معصوم واهللا أعلم
ق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع يف وحيل أخذ عوض عليهما وتضح املناضلة على سهام وكذا مزاري

احلرب على املذهب ال على كرة صوجلان وبندق وسباحة وشطرنج وخامت ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده 



وتصح املسابقة على خيل وكذا فيل وبغل ومحار يف األظهر ال طري وصراع يف األصح واألظهر أن عقدمها الزم ال 
ترك العمل قبل شروع وبعده وال زيادة ونقص فيه وال يف مال وشرط املسابقة علم  جائز فليس ألحدمها فسخه وال

املوقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيني الفرسني ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم باملال املشروط وجيوز 
أو على كذا ومن أحدمها شرط املال من غريمها بأن يقول اإلمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله يف بيت املال 

  فيقول إن سبقتين فلك علي كذا أو سبقتك فال شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على اآلخر 

كذا مل يصح إال مبحلل فرسه كف لفرسيهما فإن سبقهما أخذ املالني وإن سبقاه وجاآ معا فال شيء ألحد وإن جاء 
وللذي معه وقيل للمحلل فقط وإن جاء أحدمها مث احمللل مث  مع أحدمها فمال هذا لنفسه ومال املتأخر للمحلل

اآلخر فمال اآلخر لألول يف األصح وإن تسابق ثالثة فصاعدا وشرط للثاين مثل األول فسد ودونه جيوز يف األصح 
وسبق إبل بكتف وخيل بعتق وقيل بالقوائم فيهما ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدمها 
بإصابة العدد املشروط أو حماطة وهي أن تقابل إصاباهتما ويطرح املشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل وبيان عدد 

نوب الرمي واإلصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طوال وعرضا إال أن يعقد مبوضع فيه غرض معلوم فيحمل املطلق 
رق وهو أن يثقبه وال يثبت فيه أو خسق وهو أن عليه وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بال خدش أو خ

يثبت أو مرق وهو أن ينفذ فإن أطلقا اتقضى القرع وجيوز عوض املناضلة من حيث جيوز عوض املسابقة وبشرطه 
وال يشترط تعيني قوس وسهم فإن عني لغا وجاز إبداله مبثله فإن شرط منع إبداله فسد العقد واألظهر اشتراط بيان 

مي ولو حضر مجع للمناضلة فانتصب زعيمان خيتاران أصحابا جاز وال جيوز شرط تعيينهما بقرعة فإن البادىء بالر
اختار غريبا ظنه راميا فبان خالفه بطل العقد فيه وسقط من احلزب اآلخر واحد ويف بطالن الباقي قوال الصفقة فإن 

العقد وإذا نضل خرب قسم املال حبسب  صححنا فلهم مجيعا اخليار فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ
اإلصابة وقيل بالسوية ويشترط يف اإلصابة املشروطة أن حتصل بالنضل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم 

به السهم وأصاب حسب له واألمل حيسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإال فال حيسب 
ال تنعقد إال بذات اهللا   كتاب األميان   ط أو لقي صالبة فسقط حسب لهعليه ولو شرط خسق فثقب وثبت مث سق

تعاىل أو صفة له كقوله واهللا رب العاملني واحلي الذي ال ميوت ومن نفسي بيده وكل اسم خمتص به سبحانه وتعاىل 
لرب تنعقد به وال يقبل قوله مل أرد به اليمني وما انصرف إليه سبحانه عند اطالق كالرحيم واخللق والرزاق وا

اليمني إال أن يريد غريه وما استعمل فيه ويف غريه سواء كالشيء واملوجود والعامل واحلي ليس بيمني إال بنية والصفة 
كوعظمة اهللا وعزته وكربيائه وكالمه وعلمه وقدرته ومشيئته ميني إال أن ينوي بالعلم املعلوم وبالقدرة املقدور ولو 

يريد العبادات وحروف القسم باء وواو وتاء كباهللا واهللا وتاهللا وختتص التاء باهللا ولو قال قال وحق اهللا فيمني إال أن 
اهللا ورفع أو نصب أو جر فليس بيمني إال بنية ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف باهللا ألفعلن فيمني إن 

هرا على املذهب ولو قال لغريه أقسم نواها أو أطلق وإن قال قصدت خربا ماضيا أو مستقبال صدق باطنا وكذا ظا
عليك باهللا أو أسألك باهللا لتفعلن وأراد ميني نفسه فيمني وإال فال ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من 

اإلسالم فليس بيمني ومن سبق لسانه إىل لفظها بال قصد مل تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي مكروهة إال يف 
ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه احلنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن طاعة فإن حلف على 

حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح او فعله فاألفضل ترك احلنث وقيل احلنث وله تقدمي كفارة بغري صوم على حنث 
  جائز وحرام قلت هذا أصح واهللا أعلم وكفارة ظهار على العود وقتل على 



  املوت ومنذور مايل 

  فصل

يتخري يف كفارة اليمني بني عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكني كل مسكني مدحب من غالب قوت بلده وكسوهتم 
مبا يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار ال خف وقفازين ومنطقة وال يتشرط صالحيته للمدفوع إليه فيجوز 

بيس مل تذهب قوته فإن عجز عن الثالثة سراويل صغري لكبري ال يصلح له وقطن وكتان وحرير المرأة ورجل ول
لزمه صوم ثالثة أيام وال جيب تتابعها يف األظهر وإن غاب ماله انتظره ومل يصم وال يكفر عبد مبال إال إذا ملكه 

سيده طعاما أو كسوة وقلنا ميلك بل يكفر بصوم فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بال إذن أو وجدا 
  حدمها فاألصح اعتبار احللف ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ال عتق بال إذن وإن أذن يف أ

  فصل

حلف ال يسكنها أو ال يقيم فيها فليخرج يف احلار فإن مكث بال عذر حنث وإن بعث متاعه وإن اشتغل بأسباب 
حدمها يف احلال اخلروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب مل حينث ولو حلف ال يساكنه يف هذه الدار فخرج أ

مل حينث وكذا لو بىن بينهما جدار ولك جانب مدخل يف األصح ولو حلف ال يدخلها وهو فيها أو ال خيرج وهو 
خارج فال حنث هبذا أو ال يتزوج أو ال يتطهر أو ال يلبس أو ال يركب أو ال يقوم أو ال يقعد فاستدام هذه األحوال 

غلط لذهول واستدامة طيب ليست تطيبا يف األصح وكذا وطء صوم حنث قلت حبيثه باستدامة التزوج والتطهر 
وصالة واهللا أعلم ومن حلف ال يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب او بني بابني ال بدخول طاق قدام 
الباب وال بصعود سطح غري حموط وكذا حموط يف األصح ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله مل حينث فإن وضع 

معتمدا عليهما حنث ولو اهندمت فدخل وقد بقي أساس احليطان حنث وإن صارت فضاء أو جعلت  رجليه فيهما
مسجدا أو محاما أو بستانا فال ولو حلف ال يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها مبلك ال بإعارة وإجارة 

دخل دار زيد أو ال يكلم وغصب إال أن يريد مسكنه وحينث مبا ميلكه وال يسكنه إال ان يريد مسكنه ولو حلف ال ي
عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم مل حينث إال أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث 
إال أن يريد ما دام ملكه ولو حلف ال يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب يف موضع آخر منها مل حينث بالثاين وحينث 

تا حنث بكل بيت من طني أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة وال حينث مبسجد باالول يف األصح أو ال يدخل بي
ومحام وكنيسة وغار جبل أو ال يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغريه حنث ويف قول إن نوى الدخول على 

غريه دونه ال حينث فلو جهل حضوره فخالف حنث النامي قلت ولو حلف ال يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم 
  واستثناه مل حينث وإن اطلق حنث يف األظهر واهللا أعلم 

  فصل

حلف ال يأكل الرؤس وال نية له حنث برؤس تباع وحدها ال طري وحوت وصيد إال ببلد تباع فيه مفردة والبيض 
حيمل على مزائل بائضه يف احلياة كدجاج ونعامة ومحام ال مسك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطري ال 

م بطن وكذا كرش وكبد وطحال وقلب يف األصح واألصح تناوله حلم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب مسك وشح



وإن شحم الظهر ال يتناوله الشحم وإن االلية والسنام ليسا شحما وال حلما وااللية ال تتناول سناما وال يتناوهلما 
قال مشريا إىل حنطة ال آكل هذه  والدم يتناوهلما وشحم وظهر وبطن وكل دهن وحلم البقر يتناول جاموسا ولو

  حنث 

بأكلها ىل هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال ال آكل هذه احلنطة حنث هبا مطبوخة ونيئة ومقلية ال بطحينها وسويقها 
وعجينها وخبزها وال يتناول رطب مترا وال بسرا وال عنب زبيبا وكذا العكوس ولو قال ال آكل هذا الرطب فتتمر 

كلم ذا الصيب فكلمه شيخا فال حنث يف األصح واخلبز يتناول كل خبز كحنطة وشعري وأرز وباقال فأكله أو ال أ
وذرة ومحص فلو ثرده فأكله حنث ولو حلف ال يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث وإن جعله يف ماء فشربه 

ربه فال أو ال يشربه فبالعكس أو ال فال أو ال يشربه فبالعكس أو ال يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله خببز حنث أو ش
يأكل مسنا فأكله خببز جامدا أو ذائبا حنث وإن شرب ذائبا فال وإن أكله يف عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة 
ويدخل يف فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس قلت وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق 

باذجنان وجزر وال يدخل يف الثمار يابس واهللا أعلم ولو أطلق بطيخ ومتر وغريمها يف األصح ال قثاء وال خيار و
وجوز مل يدخل هندي والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى ولو قال ال آكل من هذه البقرة تناول حلمها دون 

  ولد ولنب أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن 

  فصل

فأكله إال مترة مل حينث أو ليأكلنها فاختلطت مل يرب إال باجلميع أو ليأكلن  حلف ال يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر
هذه الرمانة فإمنا يرب جبميع حبها أو ال يلبس هذين مل حينث بأحدمها فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث أو ال ألبس هذا 

او تلف الطعام يف الغد بعد وال هذا حنث بأحدمها أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فال شيء عليه وإن مات 
متكنه من أكله حنث وقبله قوالن كمكره وإن أتلفه بأكل وغريه قبل الغد حنث وإن تلف او أتلفه اجنيب فكمكره 

أو ألقضني حقك عند رأس اهلالل فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر 
رغ لكثرته إال بعد مدة مل حينث أو ال يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فال إمكانه حنث وإن شرع يف الكيل حينئذ ومل يف

حنث أو ال يكمله فسلم عليه حنث وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غريها فال يف اجلديد وإن قرأ آية أو 
ومدبر  أفهمه هبا مقصوده وقصد قراءة مل حينث واألحنث أو ال مال له حنث بكل نوع وإن قل حىت ثوب بدنه

ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل وكذا مؤجل يف األصح ال مكاتب يف األصح أو ليضربنه فالرب مبا يسمى 
ضربا وال يشترط ايالم إال أن يقول ضربا شديدا وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا قيل وال 

ربة أو بعثكال عليه مائة مشراخ بر إن علم لطم ووكزه أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه هبا ض
إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله أمل الكل قلت ولو شك يف إصابة اجلميع بر على النص واهللا أعلم أو 

ليضربنه مائة مرة مل يرب هبذا او ال أفارقك حىت أستويف فهرب ومل ميكنه اتباعه حينث قلت الصحيح ال حينث إذا 
واهللا أعلم وإن فارقه أو وقف حىت ذهب وكانا ماشيني أو أبرأه أو احتال على غرمي مث فارقه أو أفلس أمكنه اتباعه 

ففارقه ليوسر حنث وإن استوىف وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ مل حينث واألحنث عامل ويف 
يرفع حىت مات حنث وحيمل على قاضي البلد  غريه القوالن أوال أرى منكرا إال رفعته إىل القاضي فرأى ومتكن فلم

  فإن عزل فالرب بالرفع إىل الثاين أو ألرفعه إىل قاض بربكل قاض أو إىل القاضي فالن فرآه 



  مث عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإال فكمكره وإن مل ينو بر برفع إليه بعد عزله 

  فصل

نفسه أو غريه حنث وال حينث بعقد وكيله له أو ال يزوج أو ال يطلق أو ال يعتق حلف ال يبيع أو ال يشتري فعقد ل
أو ال يضرب فوكل من فعله ال حينث إال أن يريد أن ال يفعل هو وال غريه أو ال ينكح حنث بعقد وكيله له ال 

م يقبل مل حينث وكذا إن بقبوله هو لغريه أو ال يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإال فال أو ال يهب له فأوجب له فل
قبل ومل يقبض يف األصح وحينث بعمرى ورقىب وصدقة ال إعارة ووصية ووقف أو ال يتصدق مل حينث هببة يف األصح 

أو ال يأكل طعاما اشتراه زيد مل حينث مبا اشتراه مع غريه وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد يف األصح وحينث مبا 
راه مبشترى غريه مل حينث حىت يتيقن أكله من ماله أو ال يدخل دارا اشتراها زيد مل اشتراه سلما ولو اختلط ما اشت

هو ضربان نذر جلاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة ميني ويف   كتاب النذر   حينث بدارأخذها بشفعة
و قال إن دخلت فعلي كفارة قول ما ألتزم ويف قول أيهما شاء قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون واهللا أعلم ول

ميني أو نذر لزمته كفارة بالدخول ونذر تربر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله 
علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل املعلق عليه وإن مل يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه يف األظهر وال يصح 

عل مباح أو تركه مل يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة ميني على املرجح ولو نذر نذر معصية وال واجب ولو نذر ف
صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو مواالة وجب وإال جاز او سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام 

به قطع اجلمهور رمضان عنه وال قضاء وإن أفطرت حبيض ونفاس وجب القضاء يف األظهر قلت األظهر ال جيب و
واهللا أعلم وإن أفطر يوما بال عذر وجب قضاؤه وال جيب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب يف األصح أو غري 
معينة وشرط التتابع وجب وال يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر 

شرطه مل جيب أو يوم اإلثنني أبدا مل يقض ثاين رمضان وكذا العيد السنة وال يقطعه حيض ويف قضائه القوالن وإن مل ي
والتشريق يف األظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما ويف قول ال يقضي إن سبقت 
أو الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر واهللا أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس يف األظهر أو يوما بعينه مل يصم قبله 

يوما من أسبوع مث نسيه صام آخره وهو اجلمعة فإن مل يكن هو وقع قضاء ومن شرع يف صوم نفل فنذر إمتامه لزمه 
على الصحيح وإن نذر بعض يوم مل ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فاألظهر انعقاده فإن قدم ليال أو يوم 

صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم  عيد أو يف رمضان فال شيء عليه أو هنارا وهو مفطر او
نفال فكذلك وقيل جيب تتميمه ويكفيه ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التايل ليوم قدومه وإن قدم عمرو 

  فلله علي صوم أول مخيس بعده فقدما يف األربعاء وجب صوم اخلميس عن أول النذرين ويقضي اآلخر 

  فصل

  ىل بيت اهللا أو إتيانه فاملذهب وجوب إتيانه حبج أو عمرة فإن نذر اإلتيان مل نذر املشي إ

يلزمه شيء وإن نذر املشي أو أن حيج أو يعتمر ماشيا فاألظهر وجوب املشي فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث 
لعذر أجزأه وعليه دم حيرم وإن قال أمشي إىل بيت اهللا تعاىل فمن دويرة أهله يف األصح وإذا أوجبنا املشي فركب 

يف األظهر أو بال عذر اجزأه على املشهور وعليه دم ومن نذر حجا او عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا 



استناب ويستحب تعجيله يف اول اإلمكان فإن متكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر احلج عامه وأمكنه لزمه فإن 
ظهر أو صالة أو صوما يف وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء أو منعه مرض وجب القضاء أو عدو فال يف األ

هديا لزمه محله إىل مكة والتصدق به على من هبا أو التصدق على أهل بلد معني لزمه أو صوما يف بلد مل يتعني وكذا 
أعلم أو  صالة إال املسجد احلرام ويف قول ومسجد املدينة واألقصى قلت األظهر تعينهما كاملسجد احلرام واهللا

صوما مطلقا فيوم او أياما فثالثة أو صدقة فيما كان أو صالة فركعتان ويف قول ركعة فعلى األول جيب القيام فيهما 
مع القدرة وعلى الثاين ال أو عتقا فعلى األول رقبة كفارة وعلى الثاين رقبة قلت الثاين هنا أظهر واهللا أعلم أو عتق 

ناقصة تعينت أو صالة قائما مل جيز قاعدا خبالف عكسه أو طول قراءة الصالة أو  كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عني
كتاب   سورة معينة أو اجلماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة ال جتب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسالم

لمفضول القبول وقيل ال هو فرض كفاية فإن تعني لزمه طلبه وإال فإن كان غريه أصلح وكان يتواله فل  القضاء
ويكره طلبه وقيل حيرم وإن كان مثله فله القبول ويندب الطلب إن كان خامال يرجو به نشر العلم أو حمتاجا إىل 

الرزق وإال فاألوىل تركه قلت ويكره على الصحيح واهللا أعلم واإلعتبار يف التعيني وعدمه بالناحية وشرط القاضي 
ري ناطق كاف جمتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق باألحكام مسلم مكلف حر ذكر عدل مسيع بص

وخاصه وعامه وجممله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغريه واملتصل واملرسل وحال الرواة قوة وضعفا 
ن تعذر مجع ولسان العرب لغة وحنوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إمجاعا واختالفا والقياس بأنواعه فإ

هذه الشروط فوىل سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويندب لإلمام إذا وىل قاضيا أن يأذن له 
يف اإلستخالف فإن هناه مل يستخلف فإن اطلق استخلف فيما ال يقدر عليه ال غريه يف األصح وشرط املستخلف 

في علمه مبا يتعلق به وحيكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده كالقاضي إال أن يستخلف يف امر خاص كسماع بينة فيك
إن كان مقلدا وال جيوز أن يشرط عليه خالفه ولو حكم خصمان رجال يف غري حد اهللا تعاىل جاز مطلقا بشرط 

أهلية القضاء ويف قول ال جيوز وقيل بشرط عدم قاض يف البلد وقيل خيتص مبال دون قصاص ونكاح وحنومها وال 
اال على راض به فال يكفي رضا قاتل يف ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدمها قبل احلكم امتنع  ينفذ حكمه

احلكم وال يشترط الرضا بعد احلكم يف األظهر ولو نصب قاضيني يف بلد وخص كال مبكان أو زمان أو نوع جاز 
  وكذا إن مل خيص يف األصح إال أن يشترط اجتماعهما على احلكم 

  فصل

  أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان مل جن قاض أو 

ينفذ حكمه وكذا لو فسق يف األصح فإن زالت هذه األحوال مل تعد واليته يف األصح ولإلمام عزل قاض ظهر منه 
 األصح خلل أو مل يظهر وهناك أفضل منه أو مثله ويف عزله به مصلحة كتسكني فتنة وإال فال لكن ينفذ العزل يف

واملذهب أنه ال ينعزل قبل بلوغه خرب عزله وإذا كتب اإلمام إليه إذا قرأت كتايب فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا 
إن قرىء عليه يف األصح وينعزل مبوته وانعزاله من أذن له يف شغل معني كبيع مال ميت واألصح انعزال نائبه 

عن نفسك أو أطلق فإن قال استخلف عين فال وال ينعزل قاض  املطلق إن مل يؤذن له يف استخالف أو قيل استخلف
مبوت اإلمام وال ناظر اليتيم ووقف مبوت قاض وال يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا فإن شهد مع آخر حبكمه مل 

يقبل على الصحيح أو حبكم حاكم جائر احلكم قبلت يف األصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان يف 



ل واليته فكمعزول ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثال أحضر وفصلت غري حم
خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ومل يذكر ماال أحضر وقيل ال حىت تقوم بينة بدعواه فإن حضر وأنكر صدق بال 

م مل يسمع وتشترط بينه وإن مل تتعلق ميني يف األصح قلت األصح بيمني واهللا أعلم ولو ادعى على قاض جور يف حك
  حبكمه حكم بينهما خليفته أو غريه 

  فصل

ليكتب اإلمام ملن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين خيرجان معه إىل البلد خيربان باحلال وتكفي اإلستفاضة يف األصح 
وينزل وسط البلد  ال جمرد كتاب على املذهب ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم اإلثنني

وينظر أوال يف أهل احلبس فمن قال حبست حبق أدامه أو ظلما فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر 
مث االوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه فمن وجده فاسقا أخذ املال منه أو ضعيفا عضده مبعني 

 عارفا بكتابة حماضر وسجالت ويستحب فقه ووفور عقل وجودة ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونه مسلما عدال
خط ومترمجا وشرطه عدالة وحرية وعدد واألصح جواز أعمى واشتراط عدد يف إمساع قاض به صمم ويتخذ درة 

للتأديب وسجنا ألداء حق ولتعزير ويستحب كون جملسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد الئقا بالوقت 
دا ويكره أن يقضي يف حال غضب وجوع وشبع مفرطني وكل حال يسوء خلقه ويندب أن والقضاء ال مسج

يشاور الفقهاء وأن ال يشتري ويبيع بنفسه وال يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة أو مل يهد قبل 
ينفذ حكمه لنفسه  واليته حرم قبوهلا وإن كان يهدي وال خصومة جاز بقدر العادة واألوىل أن يثيب عليها وال

ورقيقه وشريكه يف املشترك وكذا أصله وفرعه على الصحيح وحيكم له وهلؤالء اإلمام او قاض آخر وكذا نائبه على 
الصحيح وإذا أقر املدعى عليه أو نكل فحلف املدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو ميينه أو احلكم 

له حمضرا مبا جرى من غري حكم أو سجال مبا حكم استحب إجابته وقيل مبا ثبت واإلشهاد به لزمه أو أن يكتب 
جتب ويستحب نسختان إحدامها له واألخرى حتفظ يف ديوان احلكم وإذا حكم باجتهاد مث بان خالف نصل الكتاب 

لمه أو السنة أو اإلمجاع أو قياس جلي نقضه هو وغريه ال خفي والقضاء ينفذ ظاهرا ال باطنا وال يقضى خبالف ع
باإلمجاع واألظهر أنه يقضي بعلمه إال يف حدود اهللا تعاىل ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان 

  أنك حكمت أو شهدت هبذا مل يعمل به ومل يشهد حىت يتذكر وفيهما وجه ورقة مصونة عندمها وله 

وأمانته والصحيح جواز رواية احلديث احللف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق خبطه 
  خبط حمفوظ عنده 

  فصل

ليسو بني اخلصمني يف دخول عليه وقيام هلما واستماع وطالقه وجه وجواب سالم وجملس واألصح رفع مسلم على 
ذمي فيه وإذا جلسا فله ان يسكت وأن يقول ليتكلم املدعي فإذا ادعى طالب خصمه باجلواب فإن أقر فذاك وإن 

ه أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال يل بينة وأريد حتليفه فله ذلك أو ال بينة يل مث أحضرها أنكر فل
قبلت يف األصح وإذا ازدحم خصوم قدم األسبق فإن جهل أو جاءوا معا أقرع ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة 

ذ شهود معينني ال يقبل غريهم وإذا شهد وإن تأخروا ما مل يكثروا وال يقدم سابق وقارع إال بدعوى وحيرم اختا



شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه وإال وجب االستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد واملشهود له وعليه 
وكذا قدر الدين على الصحيح ويبعث به مزكيا مث يشافهه املزكي مبا عنده وقيل تكفي كتابته وشرطه كشاهد مع 

ل وخربة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة واألصح اشتراط لفظ شهادته وأنه يكفي معرفته اجلرح والتعدي
هو عدل وقيل يزيد على ويل وجيب ذكر سبب اجلرح ويعتمد فيه املعاينة أو اإلستفاضة ويقدم على التعديل فإن قال 

قول املدعى عليه هو عدل وقد املعدل عرفت سبب اجلرح وتاب منه وأصلح قدم واألصح أنه ال يكفي يف التعديل 
  غلط 

  باب القضاء على الغائب 
هو جائز إن كان عليه بينة وادعى املدعي جحوده فإن قال هو مقر مل تسمع بينته وإن أطلق فاألصح أهنا تسمع وأنه 

ال يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب وجيب أن حيلفه بعد البينة أن احلق ثابت يف ذمته وقيل يستحب 
وجيريان يف دعوى على صيب أو جمنون ولو ادعى وكيل على الغائب فال حتليف ولو حضر املدعى عليه وقال لوكيل 
املدعي أبرأين موكلك أمر بالتسليم وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه احلاكم منه وإال فإن سأل املدعي إهناء 

م هبا مث يستويف أو حكما ليستويف واإلهناء أن يشهد عدلني احلال إىل قاضي بلد الغائب أجابه فينهى مساع بينة ليحك
بذلك ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به احملكوم عليه وخيتمه ويشهدان عليه إن انكر فإن قال لست املسمى 

مه يف الكتاب صدق بيمينه وعلى املدعي بينة بأن هذا املكتوب امسه ونسبه فإن أقامها فقال لست احملكوم عليه لز
احلكم إن مل يكن هناك مشارك له يف اإلسم والصفات وإن كان أحضر فإن اعترف باحلق طولب وترك األول وإال 

بعث إىل الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة متيزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد احلاكم 
ه ولو ناداه يف طريف واليتيهما أمضاه وإن اقتصر فشافهه حبكمه ففي إمضائه إذا عاد إىل واليته خالف القضاء بعلم

على مساع بينة كتب مسعت بينة على فالن ويسميها إن مل يعدهلا وإال فاألصح جواز ترك التسمية والكتاب باحلكم 
  ميضي مع قرب املسافة وبسماع البينة ال يقبل على الصحيح إال يف مسافة قبول شهادة على شهادة 

  فصل

عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات مسع بينة وحكم هبا وكتب إىل قاضي بلد ادعى عينا غائبة 
  املال ليسلمه للمدعي ويعتمد يف العقار حدوده أو ال يؤمن فاألظهر 

مساع البينة ويبالغ املدعي يف الوصف ويذكر القيمة وأنه ال حيكم هبا بل يكتب إىل قاضي بلد املال مبا شهدت به 
ويبعثه إىل الكاتب ليشهدوا على عينه واالظهر أنه يسلمه إىل املدعي بكفيل ببدنه فإن شهدوا بعينه كتب  فيأخذه

برباءة الكفيل وإال فعلى املدعي مؤنة الرد أو غائبة عن اجمللس ال لبلد أمر بإحضار ما ميكن إحضاره ليشهدوا بعينه 
 هبذه الصفة صدق بيمينه مث للمدعي دعوى القيمة وال تسمع شهادة بصفة وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عني

فإن نكل فحلف املدعي أو أقام بينة كلف اإلحضار وحبس عليه وال يطلق إال بإحضار أو دعوى تلف ولو شك 
املدعي هل تلفت العني فيدعي قيمة أم ال فيدعيها فقال غصب مين كذا فإن بقي لزمه رده وإال فقيمته مسعت دعواه 

عيها وحيلفه مث يدعي القيمة وجيريان فيمن دفع ثوبه لدالل ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب وقيل ال بل يد
الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه وحيث اوجبنا اإلحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على املدعى عليه وإال 

  فهو ومؤنة الرد على املدعي 



  فصل

عليه من مبسافة بعيدة وهي اليت ال يرجع منها مبكرا إىل موضعه ليال وقيل  الغائب الذي تسمع البينة عليه وحيكم
مسافة قصر ومن بقريبة كحاضر فال تسمع بينته وحيكم بغري حضوره إال لتواريه أو تعززه واألظهر جواز القضاء 

 يستعدها بل على غائب يف قصاص وحد قذف ومنعه يف حد اهللا تعاىل ولو مسع بينة على غائب فقدم قبل احلكم مل
خيرب وميكنه من جرح ولو عزل بعد مساع بينة مث وىل وجبت اإلستعادة وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع 
ختم طني رطب أو غريه أو مبرتب لذلك فإن امتنع بال عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره أو غائب يف غري واليته 

ضره بل يسمع بينة ويكتب إليه أو ال نائب فاألصح حيضره من مسافة فليس له إحضاره أو فيها وله هناك نائب مل حي
  العدوى فقط وهي اليت مل يرجع منها مبكرا ليال وأن املخدرة ال حتضر وهي من ال يكثر خروجها حلاجات 

  باب القسمة 
كان  قد يقسم شركاء أو منصوهبم أو منصوب اإلمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم املساحة واحلساب فإن

فيها تقومي وجب قامسان وإال فقاسم ويف قول اثنان ولإلمام جعل القاسم حاكما يف التقومي فيعمل فيه بعدلني ويقسم 
وجيعل اإلمام رزق منصوبه من بيت املال فإن مل يكن فأجرته على الشركاء فإن استأجروه ومسى كل قدرا لزمه وإال 

مث ما عظم الضرر يف قسمته كجوهرة وثوب نفيسني وزوجي  فاألجرة موزعة على احلصص ويف قول على الرؤوس
خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته مل جيبهم القاضي وال مينعهم إن قسموا بانفهسم إن مل تبطل منفعته كسيف 

يكسر وما يبطل نفعه املقصود كحمام وطاحونة صغريين إلجياب طالب قسمته يف األصح فإن أمكن جعله محامني 
له عشر دار ال يصلح لسكىن والباقي آلخر فاألصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون اجيب ولو كان 

عكسه وما ال يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها باألجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة األجزاء فيجرب 
اسم شريك أو جزء مميز  املمتنع فتعدل السهام كيال أو وزنا او ذرعا بعدد االنصباء إن استوت ويكتب يف كل رقعة

حبد أو جهة وتدرج يف بنادق مستوية مث خيرج من مل حيضرها رقعة على اجلزء األول إن كتب األمساء فيعطى من 
  خرج امسه أو على 

اسم زيد إن كتب االجزاء فإن اختلفت األنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت األرض على أقل السهام وقسمت 
واحد الثاين بالتعديل كأرض ختتلف قيمة أجزائها حبسب قوة إنبات وقرب ماء كما سبق وحيترز عن تفريق حصة 

وجيرب عليها يف األظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتني طلب جعل كل لواحد فال إجبار أو عبيد أو ثياب من 
د من يأخذه قسط نوع أجرب أو نوعني فال الثالث بالرد بأن يكون يف أحد اجلانبني بئر أو شجر ال ميكن قسمته فري

قيمته وال إجبار فيه وهو بيع وكذا التعديل على املذهب وقسمة األجزاء إفراز يف األظهر ويشترط يف الرد الرضا 
بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة ماال إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة يف األصح كقوهلما رضينا هبذه 

ينة غلط أو حيف يف قسمة إجبار نقضت فإن مل تكن بينة وادعاه واحد فله القسمة أو مبا أخرجته القرعة ولو ثبت بب
حتليف شريكه ولو ادعاه يف قسمة تراض وقلنا هي بيع فاألصح أنه ال أثر للغلط فال فائدة هلذه الدعوى قلت وإن 

ويف الباقي قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإال فيحلف شريكه واهللا أعلم ولو استحق بعض املقسوم شائعا بطلت فهي 
شرط الشاهد   كتاب الشهادات  خالف تفريق الصفة أو من النصيبني معني سواء بقيت وإال بطلت واهللا أعلم

مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غري متهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر واإلصرار على صغرية وحيرم اللعب 
بني فقمار ويباح احلداء ومساعه ويكره الغناء بال بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج فإن شرط فيه مال من اجلان



آلة ومساعه وحيرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإمساعها ال يراع يف األصح 
قلت األصح حترميه واهللا أعلم وجيوز دف لعرس وختان وكذا غريمها يف األصح وإن كان فيه جالجل وحيرم ضرب 

بل طويل ضيق الوسط ال الرقص إال أن يكون فيه تكسر كفعل املخنث ويباح قول شعر وإنشاده إال الكوبة وهي ط
أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة واملروءة ختلق خبلق أمثاله يف زمانه ومكانه فاألكل يف سوق واملشي 

قباء وقلنسوة حيث ال يعتاد مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة حبضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه 
وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو مساعه وإدامة رقص يسقطها واألمر فيه خيتلف باألشخاص واألحوال 

واألماكن وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن ال تليق به تسقطها فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فال يف األصح 
ضرا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغرمي له ميت أو عليه حجر فليس ومبا هو  والتهمة أن جير إليه نفعا أو يدفع عنه

وكيل فيه وبرباءة من ضمنه وجبراحة مورثه ولو شهد ملورث له مريض او جريح مبال قبل اإلندمال قبلت يف األصح 
شهدا وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر ولو شهدا الثنني بوصية ف

للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان يف األصح وال تقبل ألصل وال فرع وتقبل عليهما وكذا على 
أبيهما بطالق ضرة أمهما أو قذفها يف األظهر وإذا شهد لفرع وأجنيب قبلت لألجنيب يف األظهر قلت وتقبل لكل 

ن يبغضه حبيث يتمىن زوال نعمته وحيزن بسروره من الزوجني وألخ وصديق واهللا أعلم وال تقبل من عدو وهو م
  ويفرح مبصيبته وتقبل له وكذا عليه يف عدواة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة مبتدع ال نكفره ال مغفل 

ال يضبط وال مبادر وتقبل شهادة احلسبة يف حقوق اهللا تعاىل وفيما له فيه حق مؤكد كطالق وعتق وعفو عن 
ها وحد له وكذا النسب على الصحيح ومىت حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو قصاص وبقاء عدة وانقضائ

صبيني نقضه هو وغريه وكذا فاسقان يف األظهر ولو شهد كافر أو عبد وصيب مث أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق 
ألكثرون بسنة ويشترط يف تاب فال وتقبل شهادة غريها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن هبا صدق توبته وقدرها ا

توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذيف باطل وأنا نادم عليه ال أعود إليه وكذا شهادة الزور قلت وغري القولية 
  يشترط إقالع وندم وعزم أن ال يعود ورد ظالمه آدمي إن تعلقت به واهللا أعلم 

  فصل

للزنا أربعة رجال ولإلقرار به اثنان ويف قول أربعة وملال ال حيكم بشاهد إال يف هالل رمضان يف األظهر ويشترط 
وعقد مايل كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مايل كخيار وأجل رجالن أو رجل وامرأتان ولغري ذلك من عقوبة اهللا 

تعاىل أو آلدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطالق ورجعة وإسالم وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار 
ووصاية وشهادة على شهادة رجالن وما خيتص مبعرفته النساء أو ال يراه رجال غالبا كبكارة ووالدة  ووكالة

وحيض ورضاع وعيوب حتت الثياب يثبت مبا سبق وبأربع سنوة وما ال يثبت برجل وامرأتني ال يثبت برجل وميني 
أتني وميني وإمنا حيلف املدعي بعد شهادة وما ثبت هبم ثبت برجل وميني إال عيوب النساء وحنوها وال يثبت شيء بامر

شاهده وتعديله ويذكر يف حلفه صدق الشاهد فإن ترك احللف وطلب ميني خصمه فله ذلك فإن نكل فله أن حيلف 
ميني الرد يف األظهر ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولديت علقت هبذا يف ملكي وحلف مع شاهد 

لد وحريته يف األظهر ولو كان بيده غالم فقال رجل كان يل وأعتقته وحلف مع شاهد ثبت اإلستيالد ال نسب الو
فاملذهب انتزاعه ومصريه حرا ولو ادعت ورثة ماال ملورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه وال 



فاملذهب أنه ال  يشارك فيه ويبطل حق من مل حيلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائبا أو صبيا أو جمنونا
يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغري إعادة شهادة وال جتوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتالف ووالدة 

إال باألبصار وتقبل من أصم واألقوال كعقد يشترط مسعها وإبصار قائلها وال يقبل أعمى إال أن يقر يف أذنه فيتعلق 
و محلها بصري مث عمى شهد إن كان املشهود له وعليه معرويف اإلسم به حىت يشهد عند قاض به على الصحيح ول

والنسب ومن مسع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه وامسه ونسبه شهد عليه يف حضوره إشارة وعند غيبته 
رفها وموته بامسه فإن جهلهما مل يشهد عند موته وغيبته وال يصح حتمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوهتا فإن ع

بعينها أو باسم ونسب جاز ويشهد عند األداء مبا يعلم وال جيوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلني على األشهر 
والعمل على خالفه ولو قامت بينة على عينه حبق فطلب املدعي التسجيل سجل القاضي باحللية ال االسم والنسب 

وقبيله وكذا أم يف األصح وموت على املذهب ال عتق ووالء ما مل يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه 
ووقف ونكاح وملك يف األصح قلت األصح عند احملققني واألكثرين يف اجلميع اجلواز واهللا أعلم وشرط التسامع 

  مساعه من مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلني وال جتوز الشهادة على ملك 

يف مدة قصرية وجتوز يف طويلة يف األصح وشرطه تصرف مالك من سكىن وهدم وبناء مبجرد يد وال بيد وتصرف 
  وبيع ورهن وتبين شهادة اإلعسار على قرائن وخمائل الضر واإلضاقة 

  فصل

حتمل الشهادة فرض كفاية يف النكاح وكذا اإلقرار والتصرف املايل وكتابة الصك يف األصح وإذا مل يكن يف القضية 
ما األداء فلو أدى واحد وامتنع اآلخر وقال احلف معه عصى وإن كان شهود فاألداء فرض كفاية إال اثنان لزمه

فلو طولب من اثنني لزمهما يف األصح وإن مل يكن إال واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد وميني وإال فال وقيل ال 
من مسافة العدوى وقيل دون مسافة قصر يلزم األداء إال من حتمل قصدا ال اتفاقا ولوجوب األداء شروط أن يدعي 

وأن يكون عدال فإن ادعى ذو فسق جممع عليه قيل أو خمتلف فيه مل جيب وأن ال يكون معذورا مبرض وحنوه فإن 
  كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها 

  فصل

بان يسترعيه فيقول أنا شاهد تقبل الشهادة على الشهادة يف غري عقوبة ويف عقوبة اآلدمي على املذهب وحتملها 
بكذا وأشهدك أو أشهد على شهاديت أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفالن على فالن ألفا عن مثن 

مبيع أو غريه ويف هذا وجه وال يكفي مساع قوله لفالن على فالن كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبني 
مل ينب ووثق القاضي بعلمه فال بأس وال يصح التحمل على شهادة مردود  الفرع عند األداء جهة التحمل فإن

الشهادة وال حتمل النسوة فإن مات األصل أو غاب أو مرض مل مينع شهادة الفرع وإن حدث ردة أو فسق أو 
عداوة منعت وجنونه كموته على الصحيح ولو حتمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت ويكفي شهادة 

على الشاهدين ويف قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبوهلا تعذر أو تعسر األصيل مبوت أو عمى اثنني 
أو مرض يشق حضوره أو غيبة ملسافة عدوى وقيل قصر وأن يسمى األصول وال يشترط أن يزكيهم الفروع فإن 

  زكوهم ولو شهدوا على شهادة عدلني أو عدول ومل يسموهم مل جيز 



  فصل

عن الشهادة قبل احلكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوىف أو عقوبة فال أو بعده مل ينقض فإن كان رجعوا 
املستوىف قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا او جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة وعلى القاضي 

عمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية قصاص إن قال تعمدت وإن رجع هو وهم فعلى اجلميع قصاص إن قالوا ت
وعليهم نصف ولو رجع مزك فاألصح أنه يضمن أو ويل وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك وقيل 

هو وهم شكراء ولو شهدا بطالق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طالق مثل ويف 
شهدا بطالق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فال غرم ولو رجع قول نصفه إن كان قبل وطء ولو 

شهود مال غرموا يف األظهر ومىت رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فال غرم وقيل يغرم 
 قسطه وإن نقص النصاب ومل تزد الشهود عليه فقسط وإن زاد فقسط من النصاب وقيل من العدد وإن شهد رجل
وامرأتان فعليه نصف ومها نصف أو أربع يف رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو ثنتان فال غرم يف األصح 
وإن شهد هو وأربع مبال فقيل كرضاع واألصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان 

  فاألصح 

تشترط   كتاب الدعوى والبينات   يغرمونال غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طالق وعتق ال
الدعوى عند قاض يف عقوبة كقصاص وقذف وإن استحق عينا فله أخذها إن مل خيف فتنة وإال وجب الرفع إىل 

قاض أو دينا على غري ممتنع من األداء طالبه وال حيل أخذ شيء له أو على منكر وال بينة أخذ جنس حقه من ماله 
على املذهب أو على مقر ممتنع او منكر وله بينة فكذلك وقيل جيب الرفع إىل قاض وإذا وكذا غري جنسه إن فقده 

جاز األخذ فله كسر باب ونقب جدار ال يصل املال إال به مث املأخوذ من جنسه يتملكه ومن غريه يبيعه وقيل جيب 
عه وال يأخذ فوق حقه إن رفعه إىل قاض يبيعه واملأخوذ مضمون عليه يف األصح فيضمنه إن تلف قبل متلكه وبي

أمكن االقتصار وله أخذ مال غرمي غرميه واألظهر أن املدعي من خيالف قوله الظاهر واملدعى عليه من يوافقه فإذا 
أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومىت ادعى نقدا اشترط بيان جنس 

ما قيمته أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل جيب معها ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت هب
ذكر القيمة فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا مل يكف اإلطالق على األصح بل يقول نكحتها 

بويل مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط فإن كانت أمة فاألصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف 
ماليا كبيع وهبة كفى اإلطالق يف األصح ومن قامت عليه بينة ليس له حتليف املدعي فإن ادعى أداء عنت أو عقدا 

أو إبراء أو شراء عني أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده او كذبه يف األصح وإذا 
ر فالقول قوله أو رق صغري ليس يف يده مل يقبل استمهل ليأيت بدافع أمهل ثالثة أيام ولو ادعى رق بالغ فقال أنا ح

إال ببينة أو يف يده حكم له به إن مل يعرف استنادها إىل التقاط فلو أنكر الصغري وهو مميز فإنكاره لغو وقيل كبالغ 
  وال تسمع دعوى دين مؤجل يف األصح 

  فصل

عشرة فقال ال تلزمين العشرة مل أصر املدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل فإن ادعى 
يكف حىت يقول وال بعضها وكذا حيلف فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف املدعي على 



استحقاق دون عشرة جبزء ويأخذه وإذا ادعى ماال مضافا إىل سبب كأقرضتك كذا كفاه يف اجلواب ال تستحق 
و ال تستحق تسلم الشقص وحيلف على حسب جوابه هذا فإن علي شيئا أو شفعة كفاه ال تستحق علي شيئا أ

أجاب بنفي السبب املذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي املطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه 
كفاه ال يلزمين تسليمه فلو اعترف بامللك وادعى الرهن واإلجارة فالصحيح أنه ال يقبل إال ببينة فإن عجز عنها 

أوال إن اعترف بامللك جمده الرهن وإال جاز فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فال يلزمين تسليم وإن  وخاف
ادعيت مرهونا فاذكره ألجيب وإذا ادعى عليه فقال ليس هي يل أو هي لرجل ال أعرفه أو البين الطفل أو وقف 

زع منه بل حيلفه املدعي أنه ال يلزمه التسليم على الفقراء أو مسجد كذا يف األصح أنه ال تنصرف اخلصومة وال تن
إن مل تكن بينة وإن أقر به ملعني حاضر ميكن خماصمته وحتليفه سئل فإن صدقه صارت اخلصومة معه وإن كذبه ترك 

  يف يد 

املقر وقيل يسلم إىل املدعي وقيل حيفظه احلاكم لظهور مالك وإن أقر به لغائب فاألصح انصراف اخلصومة عنه 
األمر حىت يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى هبا وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل على  ويوقف

  حاضر وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه اجلواب وماال كأرش فعلى السيد 

  فصل

بيان التغليظ يف  تغلظ ميني مدع ومدعى عليه فيما ليس مبال وال يقصد به مال ويف مال يبلغ نصاب زكاة وسبق
اللعان وحيلف على البت يف فعله وكذا فعل غريه إن كان إثباتا وإن كان نفيا فعلى نفي العلم ولو ادعى دينا ملورثه 
فقال أبرأين حلف على نفي العلم بالرباءة ولو قال جىن عبدك علي مبا يوجب كذا فاألصح حلفه على البت قلت 

عا واهللا أعلم وجيوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعترب نية ولو قال جنت هبيمتك حلف على البت قط
القاضي املستحلف فلو ورى أو تأول خالفها أواستثىن حبيث ال يسمع القاضي مل يدفع إمث اليمني الفاجرة ومن 

أنه مل  توجهت عليه ميني لو أقر مبطلوهبا لزمه فأنكر حلف وال حيلف قاض على تركه الظلم يف حكمه وال شاهد
يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صيب مل حيلف ووقف حىت يبلغ واليمني تفيد قطع اخلصومة يف احلال ال براءة فلو 

حلفه مث أقام بينة حكم هبا ولو قال املدعى عليه قد حلفين مرة فليحلف أنه مل حيلفين مكن يف األصح وإذا نكل 
يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول ال أحلف حلف املدعي وقضى له وال يقضي بنكوله والنكول أن 

فإن سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمني املردودة يف قوله كبينة ويف األظهر 
كإقرار املدعى عليه فلو أقام املدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء مل تسمع فإن مل حيلف املدعي ومل يتعلل بشيء 

سقط حقه من اليمني وليس له مطالبة اخلصم وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثالثة أيام وقيل أبدا وإن 
استمهل املدعى عليه حني استحلف لينظر حسابه مل ميهل وقيل ثالثة ولو استمهل يف ابتداء اجلواب أمهل إىل آخر 

غلط خارص وألزمناه اليمني فنكل وتعذر رد اليمني اجمللس ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إىل ساع آخر أو 
فاألصح أهنا تؤخذ منه ولو ادعى وىل صيب دينا له فأنكر ونكل مل حيلف املويل وقيل حيلف وقيل إن ادعى مباشرة 

  سببه حلف 

  فصل



وقف ادعيا عينا يف يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا ويف قول تستعمالن ففي قول تقسم وقول يقرع وقول ت
حىت تبني أو يصطلحا ولو كانت يف يدمها وأقاما بينتني بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غريه هبا بينة وهو بينة 

قدم صاحب اليد وال تسمع بينته إال بعد بينة املدعي ولو أزيلت يده ببينة مث أقام بينة مبلكه مسندا إىل ما قبل إزالة 
وقيل ال ولو قال اخلارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما  يده واعتذر بغيبة شهوده مسعت وقدمت

بينتني قدم اخلارج ومن أقر لغريه بشيء مث ادعاه مل تسمع إال أن يذكر انتقاال ومن اخذ منه مال ببينة مث ادعاه مل 
حدمها رجالن يشترط ذكر اإلنتقال يف األصح واملذهب أن زيادة عدد شهود أحدمها ال ترجع وكذا لو كان أل

ولآلخر رجل وامرأتان فإن كان لآلخر شاهد وميني رجح الشاهدان يف األظهر ولو شهدت ألحدمها مبلك من سنة 
ولآلخر من أكثر فاألظهر ترجح االكثر ولصاحبها األجرة والزيادة احلادثة من يومئذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة 

التاريخ يد قدم وأهنا لو شهدت مبلكه أمس ومل تتعرض للحال مل فاملذهب أهنما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة 
  تسمع حىت يقولوا لو يزل ملكه أو ال نعلم مزيال له وجتوز 

الشهادة مبلكه اآلن استصحابا ملا سبق من إرث وشراء وغريمها ولو شهدت بإقراره أمس بامللك له استدمي ولو 
دة وال ولدا منفصال ويستحق محال يف األصح ولو اشترى شيئا أقامها مبلك دابة أو وشجرة مل يستحق مثرة موجو

فأخذ منه حبجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل ال إال إذا ادعى يف ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا 
  مطلقا فشهدوا له مع سببه مل يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر 

  فصل

ار بالعشرة وأقاما بينتني تعارضتا ويف قول يقدم املستأجر ولو ادعيا شيئا قال آجرتك البيت بعشرة قال بل مجيع الد
يف يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له مثنه فإن اختلف تاريخ حكم لألسبق وإال تعارضتا ولو قال كل 

ا إن أطلقتا أو إحدامها يف منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن احتد تارخيهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان وكذ
األصح ولو مات عن ابنني مسلم ونصراين فقال كل منهما مات على ديين فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق 

النصراين فإن أقاما بينتني مطلقتني قدم املسلم وإن قيدت أن آخر كالمه إسالم وعكسته األخرى تعارضتا وإن مل 
ينه تعارضتا ولو مات نصراين عن ابنني مسلم ونصراين فقال املسلم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على د

أسلمت بعد موته فاملرياث بيننا فقال النصراين بل قبله صدق املسلم بيمينه وإن أقامامها قدم النصراين فلو اتفقا على 
وتقدم بينة  إسالم اإلبن يف رمضان وقال املسلم مات األب يف شعبان وقال النصراين يف شوال صدق النصراين

املسلم على بينته ولو مات عن أبوين كافرين وابنني مسلمني فقال كل مات على ديننا صدق األبوان باليمني ويف 
قول يوقف حىت يبني أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق يف مرض موته ساملا وأخرى غامنا وكل واحد ثلث ماله فإن 

قتا قيل يقرع وقيل يف قول يعتق من كل نصفه قلت املذهب يعتق اختلف تاريخ قدم األسبق وإن احتد أقرع وإن أطل
من كل نصفه واهللا أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سامل وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك 

عد ووصى بعتق غامن وهو ثلثه ثبتت لغامن فإن كان الوارثان فاسقني مل يثبت الرجوع فيعتق سامل ومن غامن ثلث ماله ب
  سامل 

  فصل



شرط لقائف مسلم عدل جمرب واألصح اشتراط حر ذكر ال عدد وال كونه مدجليا فإذا تداعيا جمهوال عرض عليه 
وكذا لو اشتركا يف وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا هلما ولو وطىء زوجته وطلق 

ئها املشتري وملم يستربىء واحد منهما وكذا لو وطىء فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوط
منكوحة يف األصح فإذا ولدت ملا بني ستة أشهر وأربع سنني من وطأيهما وادعياه عرض عليه فإن ختلل بني وطأيهما 

إمنا   كتاب العتق   حيضة فللثاين إال أن يكون األول جاوز يف نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا إسالما وحرية أم ال
يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه وإضافته إىل جزء فيعتق كله وصرحيه حترير وإعتاق وكذا فك رقبة يف 

األصح وال حيتاج إىل نية وحيتاج إليها كنايته وهي ال ملك يل عليك ال سلطان ال سبيل ال خدمة أنت سائبة أنت 
نت حر صريح ولو قال عتقك إليك أو موالي وكذا كل صريح أو كناية للطالق وقوله لعبد أنت حرة وألمة أ

خريتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه يف اجمللس عتق أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو 
قال له العبد أعتقين على ألف فأجابه عتق يف احلال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فاملذهب 

  صحة 

وعليه األلف والوالء لسيده ولو قال حلامل أعتقتك أو أعتقك دون محلك عتقا ولو اعتقه عتق البيع ويعتق يف احلال 
دوهنا ولو كانت لرجل واحلمل آلخر مل يعتق اآلخر وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه 

قيمة ذلك يوم اإلعتقاق وتقع السراية فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه واألسرى إليه أو إىل ما أيسر به وعليه 
بنفس اإلعتقا ويف قول بأداء القيمة وقول إن دفعها بان أهنا باإلعتاق واستيالد أحد الشريكني املوسر يسري وعليه 

قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وجتري األقوال يف وقت حصول السراية فعلى األول والثالث ال جتب 
يسري تدبري وال مينع السراية دين مستغرق يف األظهر ولو قال لشريكه املوسر أعتقت  قيمة حصته من الولد وال

نصيبك فعليك قيمة نصييب فأنكر صدق بيمينه فال عتق نصيبه ويعتق نصيب املدعي بإقراره إن قلنا يسري باإلعتاق 
اعتق الشريك وهو وال يسري إىل نصيب املنكر ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصييب حر بعد نصيبك ف

موسر سرى إىل نصيب األول إن قلنا السراية باإلعتاق وعليه قيمته ولو قال فنصييب حرا جله فاعتق الشريك فإن 
كان املعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والوالء هلما وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور وإال فال يعتق شيء ولو 

فاعتق اآلخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على املذهب  كان عبد لرجل نصفه وآلخر ثلثه وآلخر سدسه
وشرط السراية اعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده مل يسروا ملريض معسر إال يف ثلث ماله وامليت معسر فلو 

  أوصى بعتق نصيبه مل يصر 

  فصل

ى له فإن كان كاسبا فعلى الويل إذا ملك أهل تربع أصله أو فرعه عتق وال يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو وص
قبوله ويعتق وينفق من كسبه وإال فإن كان الصيب معسرا وجب القبول ونفقته يف بيت املال أو موسرا حرم ولو 
ملك يف مرض موته قريبه بال عوض عتق من ثلثه وقيل من رأس املال أو بعوض بال حماباة فمن ثلثه وال يرث فإن 

شراء واألصح صحته وال يعتق بل يباع للدين أو مبحاباة فقدرها كهبة والباقي من كان عليه دين فقيل ال يصح ال
  الثلث ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه 

  فصل



ثالثة ال أعتق يف مرض موته عبدا ال ميلك غريه عتق ثلثه فإن كان عليه دين مستغرق مل يعتق شيء منه ولو أعتق 
ميلك غريهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل 

عبد أقرع وقيل يعتق من كل ثلثه والقرعة أن يؤخذ ثالث رقاع متساوية يكتب يف ثنتني رق ويف واحدة عتق 
عتق عتق ورق اآلخران أو الرق رق وأخرجت وتدرج يف بنادق كما سبق وخترج واحدة باسم أحدهم فإن خرج ال

أخرى باسم آخر وجيوز أن يكتب أمساؤهم مث خترج رقعة على احلرية فمن خرج امسه عتق ورقا وإن كانوا ثالثة قيمة 
واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي املائتني عتق ورقا أو 

و لألول عتق مث يقرع بني اآلخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج متم منه الثلث وإن كانوا للثالث عتق ثلثاه أ
فوق ثالثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنني اثنني أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة 

ثالثة جزأ وإن تعذر بالقيمة كأربعة أحدهم مائة وقيمة اثنني مائة وثالثة مائة جعل األول جزأ واإلثنان جزأ وال
  قيمتهم سواء ففي قول جيزؤن ثالثة أجزاء واحد وواحد وإثنان فإن خرج العتق لواحد عتق مث أقرع لتتميم 

الثلث أو لالثنني رق اآلخران مث أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث اآلخر ويف قول يكتب اسم كل عبد يف 
ثلث الثاين قلت أظهرمها األول واهللا أعلم والقوالن يف استحباب وقيل إجياب وإذا رقعة فيعتق من خرج أوال و

أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا وهلم كسبهم من يوم اإلعتاق وال يرجع الوارث مبا 
عترب قيمته حينئذ وله أنفق عليهم وإن خرج مبا ظهر عبد آخر أقرع ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم اإلعتاق وت

كسبه من يومئذ غري حمسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم املوت وحسب من الثلثني هو وكسبه الباقي قبل 
املوت ال احلادث بعده فلو أعتق ثالثة ال ميلك غريهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق 

مث أقرع فإن خرجت لغريه عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه للكاسب عتق وله املائة وإن خرج لغريه عتق 
  ربع كسبه 

  فصل

من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبري واستيالد وقرابه وسراية فوالؤه له مث لعصبته وال ترث امرأة بوالء إال 
تبال وارث فماله للبنت  من عتيقها وأوالده وعتقائه فإن عتق عليها أبوها مث أعتق عبدا فمات بعد موت األب

والوالء ألعلى العصبات ومن مسه رق فال والء عليه إال ملعتقه وعصبته ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فوالؤه ملوىل 
األم فإن أعتق األب اجنر إىل مواليه ولو مات األب رقيقا وعتق اجلد اجنر إىل مواليه فإن أعتق اجلد واألب رقيقا اجنر 

ده اجنر إىل مواليه وقيل يبقى ملوىل األم حىت ميوت األب فينجر إىل موايل اجلد ولو ملك هذا الولد فإن أعتق األب بع
   كتاب التدبري  أباه جر والء إخوته إليه وكذا والء نفسه يف األصح قلت األصح املنصوص ال جيره واهللا أعلم

مويت وكذا دبرتك أو أنت مدبر على  صرحيه انت حر بعد مويت أو إذا مت أو مىت مت فأنت حر أو أعتقتك بعد
املذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد مويت وجيوز مقيدا كان مت يف ذا الشهر أو املرض فأنت حر 
ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد مويت فإن وجدت الصفة ومات عتق وإال فال ويشترط الدخول قبل موت السيد 

اشترط دخول بعد املوت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول فإن قال إن مت مث دخلت فأنت حر 
ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه يف الشهر ال بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت 

نت حر مل حر بعد مويت إن شئت اشترطت املشيئة متصلة فإن قال مىت شئت فللتراخي ولو قاال لعبدمها إذا متنا فأ



يعتق حىت ميوتا فإن مات أحدمها فليس لوارثه بيع نصيبه وال يصح تدبري جمنون وصيب ال مييز وكذا مميز يف األظهر 
ويصح من سفيه وكافر أصلى وتدبري املرتد يبين على أقوال ملكه ولو دبرمث ارتد مل يبطل على املذهب ولو ارتد 

م ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافر املدبر مل يبطل واحلريب محل مدبره إىل داره
فأسلم ومل يرجع السيد يف التدبري نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه ويف قول يباع وله بيع املدبر والتدبري تعليق 

ه فسخته نقضته عتق بصفة ويف قول وصية فلو باعه مث ملكه مل يعد التدبري على املذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلت
رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإال فال ولو علق مدبر بصفة صح وعتق باألسبق من املوت والصفة وله وطء مدبرة 

  وال يكون رجوعا 

  فإن أولدها بطل تدبريه وال يصح تدبري أم ولد ويصح تدبري مكاتب وكتابة مدبر 

  فصل

يف األظهر ولو كانت حامال ثبت له حكم التدبري على  ولدت مدبرة من نكاح أو زنا ال يثبت للولد حكم التدبري
املذهب فإن ماتت أو رجع يف تدبريها دام تدبريه وقيل إن رجع وهو متصل فال ولو دبر محال صح فإن مات عتق 
دون األم وإن باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت املعلق عتقها مل يعتق الولد ويف قول إن عتقت بالصفة عتق 

مدبرا ولده وجنايته كجناية قن ويعتق باملوت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة وال يتبع 
ختتص باملرض كإن دخلت يف مرض مويت فأنت حر عتق من الثلث وإن احتملت الصحة فوجدت يف املرض فمن 

جد مع مدبر مال فقال كسبته بعد رأس املال يف األظهر ولو ادعى عبده التدبري فأنكر فليس برجوع بل حيلف ولو و
هي مستحبة إن طلبها   كتاب الكتابة  موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه وإن أقاما بينتني قدمت بينته

رقيق أمني قوي على كسب قيل أو غري قوي وال تكره حبال وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر 
ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز وال يكفي لفظ كتابة بال تعليق وال نية على  ويبني عدد النجوم وقسط كل جنم

املذهب ويقول املكاتب قبلت وشرطهما تكليف وإطالق وكتابة املريض من الثلث فإن كان له مثاله صحت كتابة 
تب مرتد بىن على كله فإن مل ميلك غريه وأدى يف حياته مائتني وقيمته مائة عتق وإن أدى مائة عتق ثلثاه ولو كا

أقوال ملكه فإن وقفناه بطلت على اجلديد وال تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط العوض كونه دينا مؤجال ولو 
منفعة ومنجما بنجمني فأكثر وقيل إن ملك بعضه وباقيه حر مل يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على خدمة شهر 

و قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف وجنم األلف ودينار عند انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ول
وعلق احلرية بأدائه فاملذهب صحة الكتاب دون البيع ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص 

صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو 
رق يف األظهر ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغريه ومل يأذن وكذا إن أذن أو كاتب كله صح يف ال

كان له على املذهب ولو كاتباه معا أو وكال صح إن اتفقت للنجوم وجعل املال على نسبة ملكيهما فلو عجز 
عتق نصيبه وقوم الباقي إن  فعجزه أحدمها وأراد اآلخر إبقاءه فكابتداء عقد وقيل جيوز ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه

  كان موسرا 

  فصل



يلزم السيد أن حيط عنه جزءا من املال أو يدفعه إليه واحلط أوىل ويف النجم األخري أليق واألصح أنه يكفي ما يقع 
عليه االسم وال خيتلف حبسب املال وإن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإال فالسبع وحيرم وطء مكاتبته 

وجيب مهر والولد حر وال جتب قيمته على املذهب وصارت مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت مبوته  وال حد فيه
وولدها من نكاح وزنا مكاتب يف األظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شيء واحلق فيه للسيد ويف قول هلا فلو قتل 

ليه وما فضل وقف فإن عتق فله وإال فقيمته لذي احلق واملذهب أن أرش اجلناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها ع
فللسيد وال يعتق شيء من املكاتب حىت يؤدي اجلميع ولو أتى مبال فقال السيد هذا حرام وال بينة حلف املكاتب 

  أنه حالل 

ويقال للسيد يأخذه أو يربئه عنه فإن أىب قبضه القاضي فإن نكل املكاتب حلف السيد ولو خرج املؤدي مستحقا 
له فإن كان يف النجم األخري بان أن العتق مل يقع وإن كان قال عند أخذه أنت حر وإن خرج معيبا رجع السيد ببد

فله رده وأخذ بدله وال يتزوج إال بإذن سيده وال يتسرى باذنه على املذهب وله شراء اجلواري لتجارة فإن وطئها 
ر تبعه رقا وعتقا وال تصري مستولدة يف فال حد والولد نسيب فإن ولدته يف الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشه

األظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد ولو عجل النجوم مل جيرب السيد 
على القبول إن كان له يف اإلمتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه وإال فيجرب فإن أىب قبضه القاضي ولو عجل 

ي فأبرأ مل يصح الدفع وال االبراء وال يصح بيع النجوم وال االعتياض عنها فلو باع وأدى إىل بعضها ليربئه من الباق
املشتري مل يعتق يف األظهر ويطالب السيد املكاتب واملكاتب املشتري مبا أخذ منه وال يصح بيع رقبته يف اجلديد فلو 

ما يف يد املكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته ولو  باع فأدى إىل املشتري ففي عتقه القوالن وهبته كبيعه وليس له بيع
  قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم 

  فصل

الكتابة الزمة من جهة السيد ليس له فسخها إال أن يعجز عن األداء وجائزة للمكاتب فله ترك األداء وإن كان معه 
وإن شاء باحلاكم وللمكاتب الفسخ يف األصح ولو استمهل وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد الصرب والفسخ بنفسه 

املكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله فإن أمهل مث أراد الفسخ فله وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها فإن 
عرض كساد فله أن ال يزيد يف املهلة على ثالثة أيام وإن كان ماله غائبا أمهله إىل اإلحضار إن كان دون مرحلتني 

ال فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي األداء منه وال تنفسخ جبنون وإ
املكاتب ويؤدي القاضي إن وجد له ماال وال جبنون السيد ويدفع إىل وليه وال يعتق بالدفع إليه ولو قتل سيده 

مل يكن فله تعجيزه يف األصح أو قطع طرفه فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن 
فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه األقل من 

قيمته واألرض فإن مل يكن معه شيء وسأل املستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر األرش فإن بقي منه شيء 
وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد اجلناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء ولو قتل املكاتب بقيت فيه الكتابة 

بطلت ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله املكاىفء وإال فالقيمة ويستقل بكل تصرف ال تربع فيه وال خطر وإال 
عجز وصار لسيده عتق أو عليه مل يصح فال ويصح بإذن سيده يف األظهر ولو اشترى من يعتق على سيده صح فإن 

  بال إذن وبإذن فيه القوالن فإن صح تكاتب عليه وال يصح إعتاقه وكتابته بإذن على املذهب 



  فصل

  الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة يف استقالله بالكسب 

وكالتعليق يف أنه ال يعتق بإبراء وتبطل مبوت وأخذ أرش اجلناية عليه ومهر شبهة ويف أنه يعتق باألداء ويتبعه كسبه 
سيده وتصح الوصية برقبته وال يصرف إليه من سهم املكاتبني وختالفها يف أن للسيد فسخها وأنه ال ميلك ما يأخذه 
بل يرجع املكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق فإن جتانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل 

صح أقوال التقاض سقوط أحد الدينني باآلخر بال رضا والثاين برضامها والثالث برضا أحدمها والرابع ال به قلت أ
يسقط واهللا أعلم فإن فسخها السيد فليشهد فلو أدى املال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه 

عبد ولو ادعى كتابة فانكره سيده أو وارثه واألصح بطالن الفاسدة جبنون السيد وإغمائه واحلجر عليه ال جبنون ال
صدقا وحيلف الوارث على نفي العلم ولواختلفا يف قدر النجوم أو صفتها حتالفا مث إن مل يكن قبض ما يدعيه مل 
تنفسخ الكتابة يف األصح بل إن مل يتفقا فسخ القاضي وإن كان قبضه وقال املكاتب بعض املقبوض وديعة عتق 

لسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا جمنون أو حمجور علي فأنكر العبد صدق السيد ورجع هو مبا أدى وا
إن عرف سبق ما ادعاه وإال فالعبد ولو قال السيد وضعت عنك النجم األول أو قال البعض فقال بل اآلخر أو 

صدقاه فمكاتب فإن أعتق  الكل صدق السيد ولو مات عن ابنني وعبد فقال كاتبين أبوكما فإن انكرا صدقا وإن
أحدمها نصيبه فاألصح ال يعتق بل يوقف فإن أدى نصيب اآلخر عتق كله ووالؤه لألب وإن عجز قوم على املعتق 

إن كان موسرا وإال فنصيبه حر والباقي قن لآلخر قلت بل األظهر العتق واهللا أعلم وإن صدقه أحدمها فنصيبه 
إذا    كتاب أمهات األوالد   دق فاملذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرامكاتب ونصيب املكذب قن فان أعتقه املص

أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما جتب فيه غرة عتقت مبوت السيد أو أمة غريه بنكاح فالولد رقيق وال تصري أم 
تخدامها وإجارهتا ولد إذا ملكها أو بشبهة فالولد حر وال تصري أم ولد إذا ملكها يف األظهر وله وطء أم الولد واس

وأرش جناية عليها وكذا تزوجيها بغري إذهنا يف األصح وحيرم بيعها ورهنها وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالود 
للسيد يعتق مبوته كهي وأوالدها قبل اإلستيالد من زنا أو زوج ال يعتقون مبوت السيد وله بيعهم وعتق املستولدة 

  من رأس املال واهللا أعلم 

الفقري إىل اهللا تعاىل إبراهيم بن حسن األنباين خادم العلم ورئيس جلنة التصحيح مبطبعة الشيخ الوقور مصطفى يقول 
البايب احلليب وأوالده مبصر احملروسة بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على مهبط 

م إىل يوم الدين أما بعد فلعله ال خيفى أن علماء الصدر الوحي سيدنا وموالنا حممد وعلى آله ومن تبع منهجمه
األول رضي اهللا عنهم كانت عادهتم فيما يعانونه من املؤلفات الوصول يف البيان إىل درجة ال تشرئب النفس بعدها 

وحكم لزيادة فكانوا يوردون الدعوى ويردفوهنا بكل مار مبا يكون له هبا أدىن تعلق من أدلة شرعية ودعائم عقلية 
ادبية وجدانية وأسوار من احليطة والتحفظ حتول بني الناظر وبني كل شبهة بل ومعاول جدلية يستطيع أن يهدم هبا 

القارىء ما يبنيه املخالفون وإن زخرفوه وشيدوه تلك هي عادة علماء ذلك العهد وهي العادة اليت هبا العلم ال 
وساعدهم على ذلك أن الشواغل الدنيوية كانت ال تنفذ إىل  خيشى عليه من غارات الشكوك وال من غوائر األوهام

قلوهبم والسأم من مالمة ذلك املعىن كان ال يعرف مراكز نفوسهم وكذلك كان املتعلمون وملا تأخر الزمن وبعد 
م إىل هذا عهد النبوة من الناس خف ما بقلوهبم من هوان الدنيا وحقارهتا فالتفتوا إليها التفاتا أخذ يزداد يوما بعد يو



الزمن فلما استشعر العلماء ذلك وهم محلة الشريعة واملخاطبون بتبليغها رأوا أن ينهجوا يف التبليغ هنجا غري هنج 
سلفهم ليقربوا للناس املسافات اليت يقطعوهنا حىت يصلوا إىل مقاصد العلم فاختصروا كتب املتقدمني اختصارا به 

ط ضاربني صفحا عن أدلته ولوازمها ذلك ألن اهلمم أصبحت ال تستطيع أصبحت ال يؤخذ منها إال ما به العمل فق
إال سلوك هذا الطريق وإال هتيبت خوض هاتيك البحار الذاخرة وكانت النتيجة حرمان املؤمنني من انوار دينهم 
ف وعيشتهم يف ظلمات اجلهاالت يتخبطون وهذا هو املوت احلاضر والشقاء الذي ال يرضاه أي مسلم ألخيه فكي

يرضاه العلماء وهم الواجب أن يكونوا أوىل باملؤمنني من أنفسهم وراثة ملورثهم عليه الصالة والسالم وإن ممن نظر 
هذا النظر وصار يف هذا املهيع أحد شيخي مذهب اإلمام الشافعي وأسبقهم وهو اإلمام الرافعي رضي اهللا عنه 

ة يف حتقيق املذهب معتمد للمفيت وغريه التزم أن ينص على وأرضاه فكتب كتابا هو كامسه احملرر كثري الفوائد عمد
ما صححه معظم األصحاب وويف مبا التزم بذلك وصفه شيخ املذهب الثاين وهو اإلمام النووي رضي اهللا عنه وملا 
أن كانت اهلمم يف زمن هذا اإلمام ضعفت عن زمن اإلمام الرافعي رأى وهو الويل الكبري واإلمام احملقق دون مدافع 
خيتصر احملرر خمتصر اإلمام الرافعي فكان ذلك يف نصف حجم األول مث إنه مع هذا ميتاز عنه بنفائس مستجادات 

  وتنبيه على قيود حمذوفة ومسائل ذكرت يف احملرر 

على خالف املختار يف املذهب وبإبدال األلفاظ الغريبة بأوضح منها واملوهم خالف احلق مبا هو نص وبيان القولني 
وجهني والنص ومراتب اخلالف هكذا قال املختصر رضي اهللا عنه يف ديباجة كتابه الذي أصبح جديرا باإلسم وال

الذي وضعه له وهو منهاج الطالبني وعمدة املفتني وكيف ال يكون كذلك وهو نتيجة كد هذين اإلمامني وصفوة 
ئدة من هذا الكتاب حلى هامشه مبختصره أحباثهما يف هذا املذهب الكرمي وناهيك بكتاب ذلك قدره وإمتاما للفا

  احملكم املسمى مبنهج الطالب الذي عىن به شيخ اإلسالم قطب عصره الشيخ زكريا األنصاري رمحه اهللا تعاىل 
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