
الوقاية شرح

ِرهِ ولو ْك َد على أأ ٍر اقتحام على أو عاٍل،ٍ جبٍل من تر ٍة نا النجاة يرجو ل مضطرم
ٍء في نفسه طرح على َأو منها،ٍ ْبر له يقتل،ٍ مهلٍك ما أبي عند والقتحام الّص

ّبرهِ السيف،ٍ ألم على النار ألم يختار َمْن الناس من لنأ حنيفة،ٍ ومنعه محمد وص
وكذا والقتحام،ٍ الّصبر بين يوسف أبي قول واضطرب به،ٍ أأِمَر ما فعل عن

ٍة:ٍ إنأ في ناٌر وقعت لو بينهم الخلفا غرق. نفسه ألقى وإنأ احترق،ٍ صبر سفين
ّديّ على الكراهِ وحكم ِرق،ٍ الماء في واللقاء المهلك،ٍ التر ْغ أم أم ال ّدية لزو على ال

ِرهِ ّديّ على الحامل محمد:ٍ قتل حنيفة. وعند أبي عند المك في واللقاء التر
ًا يوسف أبو ويوافق بالقتل،ٍ النار اقتحام على الحامل يقتل كما الماء،ٍ في محمد
َود وجوب َق ّثلثا الصور في ال ِبيَح لّما لنه عنه،ٍ الصحيح في ال أ

صار القدام له أ
ِرهِ. والدليل آلة ْهبْ بن زيد عليه:ٍ حديث للمك الخطاب بن عمر قال:ٍ استعمل َو

ً ِم في جسر عليه ليس نهر إلى فانتهى الجبل،ٍ نحو فخرج جيش على رجل يو
ٍد،ٍ الرجل:ٍ فقال فيها،ٍ نجوز مخاضة لنا فابغ لرجل:ٍ انزل الجيش أمير فقال بار
يلبث لم ثم عمراهِ،ٍ وقال:ٍ يا الماء فدخل فأكرهه،ٍ أموت،ٍ الماء دخلت ِإنأ إني
فبعث لبيكاهِ،ٍ يا لبيكاهِ فقال:ٍ يا المدينة،ٍ سوق في وهو عمر ذلك فبلغ هلك،ٍ أنأ

أته سنًة يكونأ أنأ وقال:ٍ لول فنزعه المير إلى ْد َق ّدية،ٍ غّرمه ثم منك،ٍ ل وقال:ٍ ال
ً لي تعمل ل ًا. عمل أبد

لهم فينظر الماء ليدخل بل قتله،ٍ إرادة غير على بهذا المير أمرهِ فقال:ٍ إنما
دليٌل بذلك. وفيه قتله يريد وهو أمرهِ بمن فكيف ديته،ٍ عمر فضّمنه مخاضة

َود يجبْ أنه على َق ِرهِ،ٍ على ال سلٍح.  بغير يجبْ وأنه المك

ّق في سنًة:ٍ يعني يكونأ قوله:ٍ (لول)ا أنأ ومعنى ويكونأ القتل،ٍ يقصد ل من ح
ًا ًا كانأ إذا أنه على تنصيٌص ذلك. فهو في مخطئ َ بما قتله قاصد أسه،ٍ ل ِب ْل فإنه َي

َود. وأبو يستوجبْ َق وقد التهديد،ٍ سبيل على ذلك عمر قال يقول:ٍ إنما حنيفة ال
ّدد ّقق،ٍ ل بما المام يه والله الكلم،ٍ معاريض ببعض الكذب عِن ويتحّرز يتح

المرام. بحقائق أعلم تعالى
َوَصّح أه)ا أيّ ( أح َكا ِرهِ من نكاح ِن ْك ٍة نكاح على أأ أه)ا أيّ امرأ أق َ َطل َو ِرهِ من طلق ( ْك أأ

ٍة طلق على أه)ا أيّ امرأ أق ْت َوِع ِرهِ من عتق ( ْك هذهِ فإنأ أمته،ٍ أو عبدهِ إعتاق على أأ
ًا الكراهِ وجود مع عندنا تصّح العقود الهزل. وعند وجود مع صحتها على قياس
ّيد وأحمد:ٍ ل والّشافعّي مالك َع)ا الس َوَرَج ِة له الحامل على تصّح. ( ِبِقيَم ِد)ا ( ْب َع ال
ًا له الحامل كانأ سواء ًا أو أموِسر ْعِسر ِنْصِف أم َو أمَسّمى)ا أيّ ( المطلق ورجع ال
ّيد َلْم (إنْأ المسّمى بنصف الحامل على ْأ)ا ق َط الموطوءة في يرجع ل لنه به،ٍ َي

جاءت بأنأ السقوط،ٍ شرفا على كانأ الموطوءة غير في عليه ما لنأ بشيء،ٍ
أفْرقة ّطلق،ٍ تقّرر وإنما المرأة،ٍ جانبْ من ال ًا عليه الكراهِ فكانأ بال للمال إتلف

بها،ٍ دخل إذا ما بخلفا إتلفٌا،ٍ ِإنه حيث من الحامل إلى فانضافا الوجه،ٍ هذا من
ّدخول تقّرر المهر لنأ ّطلق. ل بال بال

َو)ا صّح أهِ)ا أيّ ( أر ْذ َن ِرهِ من نذر ( ْك ٍر على أأ أه)ا أيّ نذ أن َيِمي َو َلف ( ِرهِ من َح ْك على أأ
ِلٍف ٍء،ٍ على َح الفسخ يلحقه ل ما وكّل الفسخ،ٍ يلحقهما ل واليمين النذر لنأ شي

أهِ)ا أيّ الكراهِ. (و)ا صّح فيه يؤثر ل أر َها ِظ ْكرهِ من ظهار ( َظاهر أنأ على أأ من أي



ّتى امرأته،ٍ ّفر،ٍ حتى قربانها له يجوز ل ح َهار لنّأ يك ّظ التحريم أسباب من ال
ّطلق ّد فيه فيستويّ كال ّطوع.  الكْرهِ فكذا والهزل،ٍ الِج وال

أه)ا أيّ (و)ا صّحت أت َع ًا،ٍ امرأة راجع من رجعة (َرْج ّنكاح استدامة الّرجعة لنأ أكْره ال
أهِ)ا أيّ (و)ا صّح به ملحقة فكانت أؤ َ اليلء لنأ اليلء،ٍ على أأكرهِ من إيلء (إيل

ٌق الحال في يمين ًا يمنع ل والكراهِ المآل،ٍ في وطل َو)ا صّح واحد منهما. (
أهِ)ا أيّ أؤ ْي َف َهِ من فيء ( ِر ْك ِه)ا أيّ الفيء على أأ ِفي مع يصّح الفيء لنأ اليلء،ٍ في (

َكْرهِ،ٍ مع فكذا الهزل،ٍ الستدامة. في كالّرجعة ولنه ال
أه)ا أيّ (و)ا صّح أم َ ًا أسلم من إسلم (إْسل َ أكْره ِبل ْتٍل)ا أيّ ( عن رجع لو يقتل ول َق
ّكنت لّما الشبهة لنأ يحبس،ٍ بل السلم السلم لنأ رّجحناهِ،ٍ إسلمه في تم

َلى ول يعلو ْع ّدته،ٍ عدم لحتمال رجوعه في القتل عنه ودرأنا عليه،ٍ أي أهِ)ا (ل ر أؤ ْبَرا إ
ِرهِ من إبراء يصّح ل أيّ ْك ٍة. (و)ا ل أو ديٍن من شخص إبراء على أأ تصّح كفال

أه)ا أيّ أت ّد ِر ّدة ( ِرهِ من ر ْك ّتى الّردة على أأ ِبين ل ح أته،ٍ َت ّدة لنأ زوج ّلق الر تتع
ًا يصير يكفر أنأ نوى من أنأ بدليل بالعتقاد،ٍ والكراهِ بالكفر،ٍ يتكلم لم وإنأ كافر

ّير عدم على دليٌل َوإنْأ تغ َنى)ا من العتقاد. ( ِرهِ َز ْك ّد الّزنا على أأ أح ) ّ َذا إل أه إ َه ْكَر َأ

َطانٌأ)ا وهذا ْل ّد،ٍ ل وعندهما حنيفة،ٍ أبي عند أس تعالى والله التحقيق،ٍ سبق وقد أيح
التوفيق. ولّي

ِر كتاب الَحْج
َو)ا ـ أه ًا،ٍ لغًة:ٍ المنع ـ بالفتح ( ًا العقل أسّمَي ومنه مطلق لقوله ـ،ٍ بالكسر ـ ِحْجر

َهْل ِلَك في تعالى:ٍ { ِذيّ َقَسٌم َذ ٍر}ٍ،ٍ ِل أسمَي ِحْج عن صاحبه يمنع لنه به،ٍ و
أسّمي ِطيم القبائح. و ًا،ٍ الَح الكعبة. بناء من منع لنه ِحْجر

أع ْن ًا:ٍ (َم ِذ وشرع َفا ْوِل)ا ل َن َق دونأ الحكمية المور في الَحْجر لنأ الفعل،ٍ ال
ّد لنه حكمّي،ٍ القول ونفاذ الحسية،ٍ ل حسٌي فإنه الفعل نفاذ بخلفا ويقبل،ٍ أيَر

ّد أر فل وقع،ٍ إذا أيَر ّو َتَص يِجبْ الغير مال مجنونٌأ أو صبّي أتلف فيه. فلو الَحْجر أي
وسيجيء.  الضمانأ،ٍ

أه)ا أيّ أب َب َوَس أر)ا لنأ الَحْجر ( َغ ًا كانأ إنأ العقل عدم معه (الِص التمييز،ٍ عن خالي
ًا كانأ إنأ ونقصانه ّيز ّ مم َغر ويصير الولّي بإذنأ ينجبر التمييز هذا أنأ إل به الِص
أنأ)ا لنه كالبلوغ،ٍ أنو أج ً العقل عدم مع إّما (وال أق ل فيمن وذلك أصل صاحبه أيِفي

منه.
َتلى تصّرفا يصّح ل وحكمه:ٍ أنأ ْب أم ّيه أجار وإنأ به ال منه،ٍ التصّرفا أهلية لفقد ول

ًة أيَجّن فيمن وذلك العقل نقصانأ مع وإما أق مّر أيِفي ًة و في أخرى. وحكمه:ٍ أنه مّر
أفّسَر المعتوهِ،ٍ كالعاقل. وأّما الفاقة حال الكلم المختلط الفهم بالقليل و

ّ التدبير،ٍ الفاسد في العاقل كالصبّي يشتم. فحكمه:ٍ أنه ول يضرب ل أنه إل
عنه. التكليف ورفع تصّرفاته

ّق)ا لنأ َوالّر حقه لجل القولي تصّرفه ينفذ فل لمولهِ،ٍ يدهِ في وما العبد (
بفوات رضي لكونه جاز بتصّرفه رضي إذا ولكن بفسخه،ٍ يرفعه أنأ فللمولى

ّقه. والِحكمة ّيز الورى خلق الله أنأ ذلك في ح بينهم فجعل الَحْجر في بينهم وم
َهى،ٍ ذويّ ّن ّدَجى،ٍ ومصابيح الهدى أعلم ومنهم ال َتلى بعضهم وجعل ال ْب ببعض أم



الّردى. أسباب
أنوا)ا أيّ َوَضِم ْعِل)ا أيّ والعبد والمجنونأ الصغير ( ِف ْل ِبا في لنأ الغير،ٍ مال بإتلفا (

ّق إحياء ضمانهم قتل بالتفاق. فإذا وهذا المعصوم،ٍ المحل في عليه المتلف لح
ًا،ٍ ًا أراق أو يدهِ،ٍ قطع أو إنسان ّديّ لنه كالعدم،ٍ ذكر ما جعل يمكن ل شيئ إلى يؤ
اعتبارها فإنأ القوال بخلفا الئمة،ٍ جمهور عند باطٌل قوٌل وهو العصمة،ٍ إبطال

ًا تعتبر ل أنأ فأمكن الحوال،ٍ جميع في بالشرع دونأ بعض إلى بالنسبة شرع
لعارٍض.  بعض

أأّخَر)ا العبد َو ْتِق (إلى ( ِع ِر في ال ْقَرا ٌذ العبد إقرار ِبَماٍل)ا لنأ ال ّق في ناف نفسه،ٍ ح
ًا لكونه ـ أهليته لقيام ٍذ غير ـ مكلف ّق في ناف ّقه في نفاذهِ لنأ سيدهِ،ٍ ح يخلو ل ح

ّلق عن ّق فل لسيدهِ،ٍ وكلهما كسبه،ٍ أو برقبته،ٍ الدين تع منهما شيء يستح
َبل ل النسانأ إقرار لنأ بإقرارهِ،ٍ ْق في يلزمه لم بماٍل العبد أقّر غيرهِ. فإنأ على أي

لنتفائه. الحرية بعد ولزمه المانع،ٍ لقيام الحال

أعّجَل)ا في َد القرار (و َبَح ٍد)ا لنأ ( َقو ّقى فيهما العبد َو الحرية،ٍ أصل على مب
حيث من بل آدمّي ِإنه حيث من بمملوٍك ليس وهو الدمية،ٍ خواص من لنهما

ّقى فيهما كانأ وإذا ماٌل،ٍ ِإنه َب ّية أصل على أم الحال،ٍ في بهما إقرارهِ نفذ الحر
ّقه هو بما أقّر لنه ّق وبطل ح ًا،ٍ المولى ح َفر. خلفا وفيه ضمن أز
َ َول أر)ا عند ( ٍه)ا وهو البالغ العاقل الحّر على حنيفة أبي أيْحَج َف ِبَس في السرافا (

مثل:ٍ دفع الديانة،ٍ أهل من العقلء يعتبرهِ ل لغرٍض أو لغرٍض ل والتبذير النفقة
ّلعابين،ٍ المغنين إلى المال ّيارة الحمام وشراء وال ّثمن الط ِفْسٍق)ا الغالي بال َو )

ًا الفاسق كانأ إذا ِلح ْيٍن)ا بفتح الشافعي،ٍ عليه وَحَجر لماله،ٍ مص َد َو ّداِل،ٍ ( لنه ال
َطبٌْ،ٍ حّر ّوجه كالرشيد،ٍ ماله في التصّرفا مطلق فكانأ مخا ًا. وطلقه كتز اتفاق

أحِجَر)ا عندهِ َو ْفٍت ( أم أفّسَر ( ّلم بالذيّ َماِجٌن)ا و َع َيل الناس أي ِبيبٌْ الِح َط َو ِهٌل،ٍ ( َجا
ٍر َكا أم ِلٌس)ا وهو َو ْف َكاريّ الذيّ أم له. دابة ول الكراء ويأخذ للسفر دابة على أي
ًا هؤلء على الَحْجر حنيفة أبو رأى وإنما الناس.  عن لضررهم دفع

أجر ول عند القرار بطريق ماله إتلفا منه ِخيَف الذيّ المديونأ على القاضي يح
وإلحاقه أقواله إهدار فيه لنأ عليه،ٍ الَحْجر غرماؤهِ طلبْ وإنأ حنيفة أبي

ٍر لدفع يجوز فل بالبهائهم،ٍ أبي عند سيأتي. ويْحجر كما يحبسه بل خاٍص،ٍ ضر
القاضي من الغرماء طلبْ إذا بالدين وأحمد والشافعي ومالك ومحمد يوسف
ًا والقرار والتصّرفا البيع من فيمنعه عليه،ٍ الَحْجر بهم،ٍ يضّر كيل للغرماء نظر

ِلَما ِنّي روى و ْط أق ّداَر الله صلى الله رسول أبيه:ٍ أنأ عن مالك،ٍ ابن كعبْ عن ال
َعاذ على َحَجر وسلم عليه كعبْ بن الرحمن عبد عليه. وعن كانأ دين في ماله أم

َعاذ قال:ٍ كانأ ًا أم ًا،ٍ شاب ّي ًا. فلم يمسك ل وكانأ سخ ّتى يداين يزل شيئ أغرق ح
ّلموهِ،ٍ وسلم عليه الله صلى النبّي غرماؤهِ فأتى الدين،ٍ في ماله صلى فباع فك
ّتى ماله وسلم عليه الله َعاذ قام ح ٍء. بغير أم شي

ْول َق ِل ّطاب:ٍ «أيها بن عمر و ْين،ٍ إياكم الناس الخ ّد حزنٌأ. وآخرهِ هّم أوله فإنأ وال
ْيفع وإنأ ْينة أأَس َه َق أنأ وأمانته ِدينه من رضي قد أج َب َقال:ٍ َس ّدانَأ الحاّج أي ًا فا ِرض ْع أم

ّ به،ٍ ِريَن قد فأصبح ٌع أني إل بالحصص،ٍ غرمائه بين ثمنه وقاسٌم ماله عليه بائ



أد»ُ. فلم دين عليه له كانأ فمن ْغ َي ْل ِكر َف ْن هذا فكانأ الصحابة،ٍ من أحد عليه أي
ًا َباع أنه على منهم اتفاق ّدانَأ ماله. وقوله المديونأ على أي ًا:ٍ أيّ فا ِرض ْع استدانأ أم

ًا:ٍ وهو ِرض ْع ول أمكنه،ٍ مهما َوَجد،ٍ مّمن وجد،ٍ ما فيستدين الناس يعترض الذيّ أم
ْيَن:ٍ أيّ مّمن يبالي ِر ِرين غلبْ،ٍ تبعه. وقوله:ٍ  َقال:ٍ  ًا:ٍ إذا بالرجل أي ل فيما وقع َرين

ّ قوله ومنه منه،ٍ الخروج يستطيع َكل َلى َرانَأ َبْل تعالى:ٍ { ِهْم َع ِب ألو أنوا َما أق َكا
أبونَأ}ٍ. ْكِس َي

َ بقوله استدّل حنيفة وأبو ألوا تعالى:ٍ {ل أك ْأ أكْم َت َل َوا أكْم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ّ ِبا أكونَأ أنْأ إل َت
ًة أكْم}ٍ،ٍ َتَراٍض َعْن ِتَجاَر ْن ٍة ليس رضاهِ بغير المديونأ على المال وبيع ِم عن بتجار

ٍء مال يحّل وسلم:ٍ «ل عليه الله صلى تراٍض. وقال ِم امرى بطيبْ إل مسل
يفعله أنأ له ينبغي فل عليه،ٍ ماله القاضي ببيع تطيبْ ل منه»ُ. و)ا نفسه (نفٍس

يشتغل لم ماله بيع له جاز بالتفاق. ولو يحبسه أنه عليه الظاهر. والدليل لهذا
ّقهم وصول تأخير من وبالغرماء به الضرار من فيه ِلَما بحبسه،ٍ ّول ح َأ إليهم. وت
َعاذ:ٍ أنأ حديث في يكن لم لنه بسؤاله،ٍ ماله باع وسلم عليه الله صلى النبي أم

َدين)ا،ٍ وفاء ماله ِب ً القاضي يأمرهِ عندهم لنه غرمائه. وهذا في جابر كقصة ( أول
الله صلى الله رسول أمر يأبى كانأ أنه يظن يبيعه. ول منه امتنع فإذا ماله،ٍ ببيع

ّتى ماله ببيع إياهِ وسلم عليه ضاهِ. بغير عليه يبيعه أنأ يحتاج ح
ْيفع حديث في والمشهور أيْحَمل بين ماله قاسٌم قال:ٍ إني عمر أنأ َأَس غرمائه. ف

أنأ ترى برضاهِ. أل ذلك كانأ فإنما البيع ثبت وإنأ الدين،ٍ جنس من كانأ أنه على
ّ عندهم يبيعه ل القاضي َقل ولم الغرماء،ٍ طلبْ عند إل ْن بذلك،ٍ طالبوهِ أنهم أي

كانأ ذلك أنأ فدّل إليه،ٍ يغدوا أنأ وأمرهم بذلك ابتدأهم أنه المنقول وإنما
برضاهِ.
أيْحَجر ًا عندهم و َفه،ٍ أيض ًا واجبٌْ للسفيه النظر لنأ بالّس ّق لسلمه. ح

َع القاضي عليه حجر ولو ِف أر لنأ جاز،ٍ عنه الَحْجر فرفع آخر قاٍض إلى ذلك ف
ٍء ليس الول من الَحْجر بين الخصومة لقطع القضاء لنأ فتوى،ٍ بل بقضا

على محمد ذلك. وَحَجر يوجد ولم الخر،ٍ على لحدهما بالقضاء المتخاصمين
َفهه،ٍ حدوثا بمجرد الّسِفيه ًا َس ّقٍف بل بالّصبا اعتبار القاضي،ٍ حجر على تو
ًا باع فلو بالمديونأ،ٍ واعتبرهِ عليه يوسف أبو ووافقه نفذ القاضي حجر قبل شيئ
عندهِ. 

َفإنْأ قوله لهما،ٍ والصل ِذيّ َكانأ تعالى:ٍ { ّل ِه ا ْي َل ّق َع ًا الَح ْو َسِفيه ًا أ ِعيف ْو َض َ َأ ل
أع ِطي َت َو أيِمّل أنْأ َيْس ِلْل أه أيْم ْل أه َف ّي ِل ْدِل}ٍ فهذا َو َع ْل على الولية إثبات على تنصيٌص ِبا
ّ ذلك يكونأ ول السفيه،ٍ َ الله عليه. وقال الحجر بعد إل َول أتوا تعالى:ٍ { ْؤ أت
َء َهآ َف أم}ٍ إلى الّس أك َل َوا أهم}ٍ،ٍ قال أنأ َأْم أسو ْك الحجر إثبات على تنصيٌص وهذا {وا

له. النظر بطريق عليه
ّبانأ وقصة ْنِقذ بن ِح ِة النصاريّ أم ِن ْب أغ ّياعات،ٍ في و صلى النبّي أهله وسؤال الب

المال في التبذير بسببْ الحجر يكن لم فلو عليه،ٍ يحجر أنأ وسلم عليه الله
ًا،ٍ أله سأل َلَما مشروع (علّي)ا من طلبْ فيه. وقد وسلم عليه الله صلى النبّي أه

وخوفا ألٍف،ٍ بمئة الضيافة دار اشترى لّما جعفر بن الله عبد على الحجر عثمانأ
ْير،ٍ إلى والتجاؤهِ ذلك من الله عبد َب ْير وشراء الّز َب ًا بخمسين نصفها منه الّز ألف



ً رجٍل على أحجر بقوله:ٍ كيف عثمانأ واعتذار (عنه)ا،ٍ الحجر لدفع منه احتيال
ْير؟. وإنما شريكه َب ْير لنأ ذلك قال الّز َب ًا كانأ الّز َياسة معروف التجارة،ٍ في بالك

تصّرفه. في غبن ل أنه الشركة)ا على (في برغبته فاستدل

ٌق فهذا ّذٌر أنه فيه التبذير. والمعنى بسببْ الَحْجر جواز على منهم اتفا في مب
ًا فيكونأ ماله،ٍ عليه حجر إنما لنه أولى،ٍ بل كالصبّي أفعاله في عليه محجور
ّقق وقد منه التبذير لتوهم ًا يكونأ فلنأ هنا،ٍ تح جاز أولى. وإنما عليه محجور
ّوجه ّثر ل كلم كّل لنأ القاضي،ٍ إجازة بدونأ وإعتاقه وطلقه تز ل فيه الهزل يؤ

َفه يؤثر المثل. هذا.  مهر على زاد ما يبطل لكن فيه،ٍ الّس

ّ أمينه بحضرة هو ويصرفها ماله،ٍ زكاة إليه القاضي ويدفع غير في يصرفها لئل
من على كذا نية،ٍ إلى فيها حاجة ل لنه أمينه،ٍ أو القاضي عليه مصارفها. وينفق

َفه لنأ ماله،ٍ من نفقته يلزمه حجة من يمنعه ول الناس،ٍ حقوق يبطل ل الّس
ًا،ٍ كانأ إذا عليه فرٌض الحّج لنأ السلم،ٍ في كالمصلح والسفيه مستطيع

ٍة ِمن ول الفرائض،ٍ ٍة عمر ًا،ٍ واحد عنها يمنع فل بفرضيتها،ٍ قيل لنه استحسان
ًا،ٍ أقَرب في وصاياهِ وتنفذ احتياط الثلث. من ال

َذا ِإ َو َغ)ا الصبّي ( َل ْيَر َب َغ ٍد ( ّلْم َلْم َرِشي ِه أيَس ْي َل أه)ا عند ِإ أل ألغ (حتى حنيفة أبي َما ْب َي
ًا وصّح)ا سنًة،ٍ وعشرين خمس
أه)ا أيّ عندهِ أف َتَصّر ًا بلغ الذيّ ( أه)ا أيّ رشيد َل ْب َق سنًة وعشرين خمٍس قبل (

أهِ)ا أيّ َد ْع َب َو أم)ا إليه سنًة والعشرين الخمس بعد ( ّل أيَس َ ماله ( ِبل ٍد)ا،ٍ ( وعندهما أرْش
ّلم وأحمد:ٍ ل والشافعي مالك قول وهو حتى فيه تصّرفه يجوز ول ماله،ٍ إليه أيَس

َ لقوله رشدهِ،ٍ أيؤنس َول أتوا تعالى:ٍ { ْؤ َهاء أت َف أم}ٍ،ٍ الّس أك َل َوا ِإنْأ وقوله أْم َف تعالى:ٍ {
أم أت َنْس أهْم آ ْن ًا ّم أعوا أرْشد َف ْد ِهْم َفا ْي َل أهْم}ٍ فإنه ِإ َل َوا ما إليه الدفع عن نهى تعالى َأْم

ًا،ٍ دام َد إنأ إليه بالدفع وأمر سفيه ًا،ٍ أوِج الرشد. قبل إليه الدفع يجوز فل رشيد
أتوا قوله حنيفة لبي َوآ َتاَمى تعالى:ٍ { َي أهْم}ٍ والمراد ال َل أسّموا البلوغ،ٍ بعد َأْموا و

ْتم.  من لقربهم يتامى أي ال

ّ البلوغ،ٍ بعد المال (وجوب)ا دفع على تنصيٌص فهو هذهِ قبل ماله عنه يمنع أنه إل
ّدة ّنص. ولنأ المال دفع فيجبْ هنا ِإجماع ول بالجماع،ٍ الم البلوغ أحواِل أول بال

َفه يفارقه ل قد ّدرناهِ الصبا،ٍ أثر باعتبار الَس وقٌت لنه سنًة،ٍ وعشرين بخمٍس فق
أر ّو َتَص ًا:ٍ بأنأ فيه يصير أنأ أي ّد ويبلغ أشهر،ٍ لستة له ويولد سنًة،ٍ عشر اثني يبلغ َج
ل أموالنا الولى الية من أشهر. والمراد لستة له ويولد سنًة عشر لثني ولدهِ

عند العدم يوجبْ ل وهو بالشرط،ٍ التعليق على مشتملة الثانية والية أموالهم،ٍ
في الشرط نكرة. (فإذا)ا صار ـ رشد ـ الشرط أنأ على عندنا،ٍ الشرط عدم
ٍه الوجود حكم جزاءهِ. يوجبْ بوج

َفه مفارقة مبدأ البلوغ أحوال وأول وإذا عينه،ٍ كبقاء أثرهِ وبقاء الصبا باعتبار الَس
ّد أهِ يبق لم والتجربة الخبرة فظهرت الزمانأ امت أر ل الرشد من َضْرب وحدثا أث

ّبه،ٍ حاَل لنه محالة،ٍ أل َيّ فقد (كماِل)ا  ِو إذا الرجل لبّْ قال:ٍ ينتهي أنه عمر عن أر
ًا بلغ سنًة. وعشرين خمس



َبَس َوَح َقاِضي ( أيونَأ)ا عند ال ْد ِه)ا أيّ كغيرهِ حنيفة أبي الَم ِن ْي َد ِل ما المديونأ ليقضي (
ّنما بغيرهِ،ٍ أو ماله ببيع الدين من عليه ِإ ًا يحبسه و ّظلمه دفع يكونأ بمطله. ول ل
ًا الحبس هذا دينه قضاء على المديونأ حمل منه المقصود لنأ بيعه،ٍ على إكراه
َقَضى)ا أيّ في شاء طريٍق بأيّ َو ّقه. ( ّفى ح ِهَم المديونأ أمر بل القاضي َو َدَرا )
ِه ِن ْي ِه)ا أيّ ِمْن َد ِهِم َو)ا قضى المديونأ دراهم َدَرا أهِ)ا أيّ ( ِنيَر َنا َد دين دنانير (

ِهِ)ا أيّ (ِمْن المديونأ ِر ِني َنا دينه يأخذ أنأ له كانأ لّما الدائن لنأ المديونأ،ٍ دنانير َد
ّقه بجنس ظِفر إذا ذلك،ٍ على يعينه أنأ للقاضي كانأ المديونأ،ٍ رضاء غير من ح

ّقه.  أخذ على للدائن إعانًة منه الفعل هذا وصار ح

َع)ا القاضي َبا َو ) ّ ّدراهم من أكل ِء والدنانير ال َقَضا ِل ِر)ا فيبيع ( ّدراهم الَخ لقضاء ال
أعروض. ووجه يبيع ل أنأ والقياس استحسانٌأ،ٍ وهذا وبالعكس،ٍ الدنانير كال

ّدراهم الستحسانأ:ٍ أنّأ ّتحدانأ والدنانير ال يضّم ولذا ـ والمالية الثمنية في م
ـ ظاهر وهو ـ حقيقًة الصورة في مختلفانأ ـ الزكاة في الخر إلى أحدهما
ًا،ٍ ولية للقاضي ثبت التحاد إلى بينهما. فبالنظر يجريّ ل الفضل ربا لنأ وحكم

ً بأحدهما الظفر عند الخذ للدائن يثبت لم الختلفا إلى وبالنظر التصّرفا،ٍ عمل
بالشبهين.

ْقسم أي َفق بالحصص،ٍ الغرماء بين ثمنه و أين من نفقته يلزمه من وعلى عليه و
ّدمة الصلية حاجته لنأ يدهِ،ٍ في مّما الرحام وذويّ الصغار وأولدهِ زوجته مق

ّق على ْتَرك الغرماء،ٍ ح أي الكفاية لوقوع الباقي ويباع َدْست،ٍ بدنه ثياب من له و
ْتَرك مختار وهو بالواحد،ٍ أي َواني. وقيل:ٍ  ْل ًا بيته في يقعد لئل َدْستانأ له الَح ألوم َم
ًا أسور حسنة ثياب له كانأ الصغرى»ُ:ٍ إذا «الفتاوى ثيابه. وفي غسل إذا َمْح

َ ويكتفي تباع دونها بما الكتفاء يمكنه َ الراء َعْرَضه)ا بسكونأ بالدونأ. (ل َول )
أهِ)ا أيّ َقاَر ّد ل البيع َلنأ دينه،ٍ لقضاء عقارهِ ول المديونأ َعْرض القاضي يبيع ل َع ب

المالك. جانبْ من هنا رضا ول الجانبين،ٍ من الّرضاء من فيه
َوَمْن َلَس ( ْف أه َأ َع أهِ َعْرٌض َوَم أه َشَرا أع ِئ َبا ٌة َف َو ِء)ا أراد أْس أغَرَما ْل َعْرض كونأ من ِل ال
فإنأ شراهِ،ٍ عْرٍض قبض قبل أفلس عّمن به واحترز بائعه،ٍ بإذنأ قبضه أنه معه

ًة يكونأ ل بائعه ّتى العْرض يحبس أنأ له بل للغرماء،ٍ أسو وعّمن الثمن،ٍ يقبض ح
ّدهِ أنأ لبائعه فإنأ بائعه،ٍ إذنأ بغير العْرض قبض بعد أفلس بالثمن. ويحبسه يستر
ّق العرض وأحمد:ٍ بائع والشافعّي مالك وقال وبعد المشتريّ،ٍ حياة في به أح
ّق هو مماته ْيَرة أبي عن الصحيحين في ِلَما فقط،ٍ الشافعّي عند به أح أنّأ أهَر
َله أدرك قال:ٍ «َمْن وسلم عليه الله صلى النبّي أفلس،ٍ قد رجٍل عند بعينه ما
ّق فهو غيرهِ»ُ.  من به أح

َفه مفارقة مبدأ البلوغ أحوال وأول وإذا عينه،ٍ كبقاء أثرهِ وبقاء الصبا باعتبار الَس
ّد أهِ يبق لم والتجربة الخبرة فظهرت الزمانأ امت أر ل الرشد من َضْرب وحدثا أث

ّبه،ٍ حاَل لنه محالة،ٍ أل َيّ فقد (كماِل)ا  ِو إذا الرجل لبّْ قال:ٍ ينتهي أنه عمر عن أر
ًا بلغ سنًة. وعشرين خمس

َبَس َوَح َقاِضي ( أيونَأ)ا عند ال ْد ِه)ا أيّ كغيرهِ حنيفة أبي الَم ِن ْي َد ِل ما المديونأ ليقضي (
ّنما بغيرهِ،ٍ أو ماله ببيع الدين من عليه ِإ ًا يحبسه و ّظلمه دفع يكونأ بمطله. ول ل



ًا الحبس هذا دينه قضاء على المديونأ حمل منه المقصود لنأ بيعه،ٍ على إكراه
َقَضى)ا أيّ في شاء طريٍق بأيّ َو ّقه. ( ّفى ح ِهَم المديونأ أمر بل القاضي َو َدَرا )
ِه ِن ْي ِه)ا أيّ ِمْن َد ِهِم َو)ا قضى المديونأ دراهم َدَرا أهِ)ا أيّ ( ِنيَر َنا َد دين دنانير (

ِهِ)ا أيّ (ِمْن المديونأ ِر ِني َنا دينه يأخذ أنأ له كانأ لّما الدائن لنأ المديونأ،ٍ دنانير َد
ّقه بجنس ظِفر إذا ذلك،ٍ على يعينه أنأ للقاضي كانأ المديونأ،ٍ رضاء غير من ح

ّقه. أخذ على للدائن إعانًة منه الفعل هذا وصار ح
َع)ا القاضي َبا َو ) ّ ّدراهم من أكل ِء والدنانير ال َقَضا ِل ِر)ا فيبيع ( ّدراهم الَخ لقضاء ال

أعروض. ووجه يبيع ل أنأ والقياس استحسانٌأ،ٍ وهذا وبالعكس،ٍ الدنانير كال
ّدراهم الستحسانأ:ٍ أنّأ ّتحدانأ والدنانير ال يضّم ولذا ـ والمالية الثمنية في م

ـ ظاهر وهو ـ حقيقًة الصورة في مختلفانأ ـ الزكاة في الخر إلى أحدهما
ًا،ٍ ولية للقاضي ثبت التحاد إلى بينهما. فبالنظر يجريّ ل الفضل ربا لنأ وحكم

ً بأحدهما الظفر عند الخذ للدائن يثبت لم الختلفا إلى وبالنظر التصّرفا،ٍ عمل
بالشبهين. 

ْقسم أي َفق بالحصص،ٍ الغرماء بين ثمنه و أين من نفقته يلزمه من وعلى عليه و
ّدمة الصلية حاجته لنأ يدهِ،ٍ في مّما الرحام وذويّ الصغار وأولدهِ زوجته مق

ّق على ْتَرك الغرماء،ٍ ح أي الكفاية لوقوع الباقي ويباع َدْست،ٍ بدنه ثياب من له و
ْتَرك مختار وهو بالواحد،ٍ أي َواني. وقيل:ٍ  ْل ًا بيته في يقعد لئل َدْستانأ له الَح ألوم َم
ًا أسور حسنة ثياب له كانأ الصغرى»ُ:ٍ إذا «الفتاوى ثيابه. وفي غسل إذا َمْح

َ ويكتفي تباع دونها بما الكتفاء يمكنه َ الراء َعْرَضه)ا بسكونأ بالدونأ. (ل َول )
أهِ)ا أيّ َقاَر ّد ل البيع َلنأ دينه،ٍ لقضاء عقارهِ ول المديونأ َعْرض القاضي يبيع ل َع ب

المالك. جانبْ من هنا رضا ول الجانبين،ٍ من الّرضاء من فيه
َوَمْن َلَس ( ْف أه َأ َع أهِ َعْرٌض َوَم أه َشَرا أع ِئ َبا ٌة َف َو ِء)ا أراد أْس أغَرَما ْل َعْرض كونأ من ِل ال
فإنأ شراهِ،ٍ عْرٍض قبض قبل أفلس عّمن به واحترز بائعه،ٍ بإذنأ قبضه أنه معه

ًة يكونأ ل بائعه ّتى العْرض يحبس أنأ له بل للغرماء،ٍ أسو وعّمن الثمن،ٍ يقبض ح
ّدهِ أنأ لبائعه فإنأ بائعه،ٍ إذنأ بغير العْرض قبض بعد أفلس بالثمن. ويحبسه يستر
ّق العرض وأحمد:ٍ بائع والشافعّي مالك وقال وبعد المشتريّ،ٍ حياة في به أح
ّق هو مماته ْيَرة أبي عن الصحيحين في ِلَما فقط،ٍ الشافعّي عند به أح أنّأ أهَر
َله أدرك قال:ٍ «َمْن وسلم عليه الله صلى النبّي أفلس،ٍ قد رجٍل عند بعينه ما
ّق فهو غيرهِ»ُ. من به أح

ِإنْأ قوله ولنا َو ٍة أذو َكانَأ تعالى:ٍ { ٌة أعْسَر ِظَر َن ٍة}ٍ،ٍ إلى َف ْيَسر المشتريّ إنأ وذلك َم
ّق أفلس إذا ِظرة النّص بهذا استح ّن يطالبه أنأ للبائع فليس الميسرة،ٍ إلى ال

المغصوبات،ٍ على محموٌل بالثمن. والحديث المطالبة بدونأ فسخ ول قبلها،ٍ
ِريّ،ٍ والّرهن،ٍ والودائع،ٍ والجارات.  والعوا

أغ ألو أب َو ِم،ٍ ( ِتل أغلَم:ٍ بالْح َباِل،ٍ ال ِلْح ْنَزاِل،ٍ وا ِتلم،ٍ َو)ا وبلوغ وال ِة:ٍ بالْح َي ِر (الَجا
ْيض،ٍ ْنَزاِل،ٍ والَح َبِل)ا)ا والصل وال َذا لقوله النزال هو (والَح ِإ َو َغ تعالى:ٍ { َل َب
أل َفا ْط َل أكْم ا ْن ألَم}ٍ ولكونأ ِم أح َبل ال َبال الَح ّ يكونانأ ل والْح وكذا النزال،ٍ مع إل
ًة يكونأ ل الحيض ّ عاد َبل،ٍ وقت في إل َبل الَح ّ يكونأ ل والَح وهذا النزال،ٍ من إل



ِإنْأ كمال النسانأ بلوغ عن عبارة البلوغ لنأ َف ْد َلْم الحوال. ( ٌء)ا ِمْن أيوَج َشْي
ّتى ذلك سبع لها سنة. ويتّم عشرة وقيل:ٍ تسع سنًة،ٍ عشرة ثماني له يتّم فح

ّد بلوغ لنه حنيفة،ٍ أبي عند وهذا عشرة،ٍ وقد والقبتي،ٍ عباس ابن عند الصبا أش
َ الله قال َول أبوا تعالى:ٍ { ْقَر ِم َماَل َت ِتي َي ّ ال ِتي إل ّل أن ِهَي با ّتى َأْحَس َغ َح أل ْب أهِ}ٍ. َي ّد أش َأ

ثماني قالوا ما وأقّل سنًة،ٍ وعشرونأ وقيل:ٍ خمٌس سنًة،ٍ وعشرونأ وقيل:ٍ اثنتانأ
ٌق ولنه للحتياط،ٍ عليه الحكم تعليق فوجبْ سنًة،ٍ عشرة ّتف أنأ عليه. غير م
ًا أسرع الجارية ّقها في فنقصنا الغلم من إدراك الفصول على لشتمالها سنة ح
ّبما الربعة،ٍ مزاجها. فصٌل يوافق فر

َفِحيَن والشافعي ومالك ومحمد يوسف أبي عند وأّما ِتّم وأحمد:ٍ ( أهما َي َخْمَس َل
َة َنًة)ا وهو َعْشَر ِه حنيفة أبي عن رواية َس ِب َو َتى)ا لنأ ( ْف ِرض عمر ابن أي على أع
َع ابن وهو أحد يوم وسلم عليه الله صلى النبّي أهِ،ٍ ولم سنًة َعْشَرة أرب أيِجْز

ِرَض أع َة خمَس ابن وهو الخندق يوم عليه و ل بلوغهما ولنأ فأجازهِ،ٍ سنة عشر
َة الخمَس عن يتأّخر ًة،ٍ َعشَر أحجج إحدى والعادة عاد فيه. نّص ل فيما الشرعية ال

َنى ْد ِته)ا أيّ وأ ّد أم أه)ا أيّ وغيرهِ بالحتلم البلوغ مدة ( َل ّدة كونأ حال ( للغلم الم
َتْي َن ْث َة (ا َنًة،ٍ َعْشَر َها)ا أيّ َس َل ّدة كونأ حال َو ٌع)ا ول للجارية الم ِتْس ذلك أنّأ يخفى (

ْعرفا ل ّ أي ّبٍع. وفي أو بسماٍع إل الله عبد أحوال ظرفا مسلم»ُ:ٍ ومن «شرح تت
ّنه العاص بن عمرو بن ّ الولدة في أبيه وبين بينه ليس َأ َة إحدى إل سنًة،ٍ عشر

َة وقيل:ٍ اثنتْي َقا سنة عشر ّد أص َف ٍذ ( ِه)ا أيّ أقّر ِإنْأ ِحينئ ّدق ِب أقّر إنأ الغلم ص
ّدقت عشرة اثنتي في نحوهِ أو باحتلم بالبلوغ بذلك أقّرت إنأ الجارية سنة. وص

ْعرفا ل به أقّرا ما لنأ تسع،ٍ في ّ أي أل جهتهما،ٍ من إل َب ْق أي أل كما قولهما،ٍ فيه َف َب ْق أي
أع ل فيما المرأة قول ِل ّط كالحيض. غيرها عليه َي

أذونِأ كتاب ْأ الَم
أنأ)ا لغًة:ٍ العلم. ْذ (ال

ًا َفّك عندنا ـ وشرع ِر،ٍ ـ:ٍ ( أط الَحْج َقا ِإْس ّق)ا الثابت َو ّق الَح ْفع بالّر من المانع وَر
ًا،ٍ التصّرفا أثّم َكْسبه في للعبد اليد وإثبات حكم أفا ( َتَصّر أد َي ْب َع ِه ال ْفِس َن ِه)ا. ِل ِت ّي ِل ْه َأ َب

َفر:ٍ توكيٌل وأحمد الّشافعّي وعند أز ـ يتصّرفا ثم َكْسبه)ا،ٍ في (للعبد وإنابٌة و
ّق وهو ـ التصّرفا من المانع لنأ ـ بإذنه للمولى الذنأ. فعندهم بعد باٍق ـ الّر

ّتى التقييد يصّح كالوكيل. ذلك،ٍ يجاوز أنأ للعبد يجوز ل ح
ّق بعد أنه ولنا ّيز،ٍ وعقله الناطق،ٍ بلسانه للتصّرفا أهٌل الّر يفوتانأ ل وهما المم

ّق،ٍ تصّرفه لنأ الرق،ٍ حالة في عليه أحِجر وإنما آدم،ٍ بني كرامات من لنهما بالّر
ٍذ ّ يعهد لم حينئ ًا إل ّلق موِجب ْين لتع ّد ّد فل المولى،ٍ ملك وذلك كسبه،ٍ أو برقبته ال ب

أطَل كيل إذنه من ّقه يب َلْم رضاهِ،ٍ بغير ح َف ْع ( ِة َيْرِج َد ْه أع َلى ِبال ِهِ)ا أيّ َع ِد ّي ولكونه َس
َقه بما يرجع ل لنفسه الصلية بأهليته يتصّرفا َدة من َلِح ْه أع مولهِ.  على ال

ْو َل َو ِذنَأ)ا له ( ّيدهِ َأ ًا س ْوم َي َو ( أه أذونٌأ َف ْأ َلى َم أجَر)ا سيدهِ أنْأ إ ْو عليه َيْح َل َو ِذنَأ)ا له ( َأ

ِفي ْوٍع)ا أو ( َعّم وقٍت َن أه)ا لنأ ( أن ْذ ّق المانع ِإ ل والسقاط أسقطه،ٍ وقد المولى ح
ْقبل ّيد كالطلق التقييد،ٍ أي َتاق. ق َع ٍء شراء في له أذنأ لو لنه بالنوع،ٍ وال بعينه شي

ًا،ٍ يكونأ ل بيعه أو ّ مأذون ّد وإل ْنس استخدامه. باب المولى على ل



أت)ا الذنأ ْثب َوي ًا)ا وهو ( ِريح َلًة ظاهٌر (َص َ ِدل أهِ إذا َكَما (و أهِ رآ أد ّي أع َس ِريّ َيبي َت َيْش و
َكت)ا سواء ًا باع َوَس ْين ًا َع ًا إذنه،ٍ بغير أو بإذنه،ٍ لغيرهِ أو لمولهِ مملوك ًا بيع صحيح

ًا،ٍ أو َفر:ٍ ل وأحمد الشافعّي مالك «الهداية»ُ وغيرها. وقال في كذا فاسد أز و
أت أب ْث ْولى بسكوت الذنأ َي يحتمل السكوت لنأ ويشتريّ،ٍ يبيع عبدهِ رأى إذا الَم

أبت فل وغيَرهِ،ٍ الرضا ْث بالّشك. رضاهِ َي
ّدبه بل عنه،ٍ ينهاهِ عبدهِ بتصّرفا يرضى ل َمْن بأنأ جرت العادة ولنا:ٍ أنّأ عليه،ٍ يؤ

ًا ذلك كانأ وسكت ينهه لم فإذا ًا ِدللًة،ٍ له إذن في الناس عن للّضرر ودفع
ًا ذلك يعتقدونأ فإنهم المعاملة،ٍ ً فيبايعونه،ٍ منه إطلق ما على لفعله وحمل

أعْرفا. كما الشرع يقتضيه أمر عند وسلم عليه الله صلى النبي سكوت في وال
ْكر وسكوت والنكير،ٍ التغيير عن يعاينه ِب والشفيع.  ال

أع)ا أيّ ِبي َي َف ِريّ المأذونأ يبيع أنأ فيجوز ( َت َيْش َو ْو ( َل ْبٍن َو َغ يجوز َفاِحٍش)ا وقال:ٍ ل ِب
ّتبرع. ولبي َمْجرى يجريّ لنه الفاحش،ٍ بالغبن تبّرع ل تجارة حنيفة:ٍ أنه ال

أل ّك َو أي َو ِهَما)ا أيّ ( ّبما التجارة توابع من لنه والّشراء،ٍ بالبيع ِب مباشرة عن عجز ور
أن العانة إلى فيحتاج بنفسه الكّل َه َويْر أن)ا لنأ ( ِه َت َيْر ًء فيهما َو واستيفاء إيفا

أل ّب َق َت َي َلْرَض)ا أيّ (و َها والمساقاة بالستئجار ِقبالًة يأخذها ا أذ أخ ْأ َي َو َعًة ( أمَزاَر
ِريّ َت َيْش ًا َو ْذر أه)ا في َب أع ْو الربح يحصل به لنه أرضه،ٍ َيْزَر َأ أك ( ِر ّيد أيَشا ًا)ا ق َنان به،ٍ ِع

ًا لكونها يملكها ل وهو الكفالة،ٍ تتضّمن لنها مفاوضًة،ٍ يشارك ل لنه أع تبّرع َف ْد َي َو )
أهِ الَماَل أذ أخ ْأ َي َبًة)ا أيّ َو ًا أمَضاَر باب من للفعلين مطلق مفعول وهو مضاربًة،ٍ أخذ

أر)ا البيوت التنازع ْأِج َت َيْس َو ّله ذلك لنأ والجراء،ٍ والحوانيت ( التجار صنيع من ك
أر)ا نفسه،ٍ أيؤِج َو بالتجارة له الذنأ لنأ أيؤِجرها،ٍ وأحمد:ٍ ل والشافعّي مالك وعند (

يبيع أنأ له يكن لم ولهذا لها،ٍ تابعة لنها منافعها،ٍ يتناول فل نفسه،ٍ يتناول ل
َهنها. أنأ ول نفسه َيْر

بيع امتناع من يلزم ول المنافع،ٍ بيع هي إذ التجارة،ٍ باب من الجارة ولنا:ٍ أنأ
أع النفس إجارتها. ويملك نفسه،ٍ بيع يملك ل الحّر أنأ ترى إجارتها. أل امتنا
ِقّر أي َو ٍة)ا لنّأ ( َع ِدي َو ًا يجد ل قد التاجر ِب ّد التجارة توابع من فكانأ ذلك،ٍ من أب

َغْصبٍْ)ا لنأ َغْصبْ ضمانأ (و التجارة باب من فكانأ معاوضة،ٍ ضمانأ عندنا ال
ْيٍن)ا سواء َد َو وعند التجارة،ٍ توابع من به القرار لنأ غيرها،ٍ أو معاملة دين كانأ (

ِقّر والشافعي مالك أي ْو)ا كانأ المعاملة بدين وأحمد:ٍ  َل َو َد إقرارهِ فقط. ( ْع َب )
ِر)ا وهذا مالك قول وهو ومحمد،ٍ يوسف أبو وقال حنيفة،ٍ أبي عند الَحْج

الَحْجر.  بعد يصّح وأحمد:ٍ ل والّشافعي

ْأذونأ ِديّ)ا الَم ْه أي ًا (و َعام َط ًا)ا وعند ( ّ أيهديه ل والشافعّي مالك َيسير بإذنه إل
أف أيِضي َو أه)ا لنه َمْن ( أم ِع ْط َوَمْن طعامه عن عوٌض أي أه)ا ولو ( أل َعاِم لنّأ يطعمه،ٍ لم أي

ّتجار أحّط)ا المأذونأ ذلك إلى يحتاجونأ قد ال َي َو ّثَمِن (ِمَن ( ْيبٍْ ال َع ًا ِب ْدر َد)ا من َق ِه أع
ّطه. وأّما التجار محض. تبّرع لنه يجوز،ٍ فل العقد تمام بعد العيبْ بدونأ الحّط ح

َ َول أج)ا المأذونأ ( ّو ّبما بل التجارة،ٍ باب من ليس التزويج لنأ أمته،ٍ أو عبدهِ أيَز ر
ّتبْ ّوج أبو الخسارة. وقال من نوع عليه يتر تزويجها في لنأ المة،ٍ يوسف:ٍ يز

َكاتبْ كإجارتها. وأّما فكانأ النفقة،ٍ وسقوَط المهر تحصيَل أم والوصّي والب ال



بالتجارة. يختّص ل وذلك تزويجها،ٍ فلهم الصغير مال في الكسبْ فيملكونأ
ٌو،ٍ وهو الخلفا،ٍ هذا على والوصّي «الهداية»ُ الب صاحبْ وجعل ذكر فإنه سه

َكاتبْ كتاب في المسألة أم ًا،ٍ فيهما يذكر ولم ال َتبْ،ٍ جعلهما بل خلف وكذا كالمكا
ّتتمة»ُ،ٍ «كالمبسوط»ُ و«مختصر أصحابنا،ٍ كتبْ عامة في في كذا الكافي»ُ «وال

الكنز»ُ. «شرح
َ َول أبْ)ا (المأذونأ)ا عبدهِ،ٍ ( ِت َكا مبادلة والكتابة بالمال،ٍ المال مبادلة التجارة لنأ أي

َ في الَحْجر بفك المال َول أق)ا عبدهِ،ٍ الحال. ( ِت ْع الكتابة. فوق العتق لنأ َي
أكّل َو ْين)ا مبتدأ ( َوَجبَْ صفته مضافا،ٍ َد ٍة)ا كبيع ( ِتَجاَر واستئجار وإجارة وشراء،ٍ ِب

ْو َو ِبَما (أ َها)ا أيّ في أه َنا ْع ِم التجارة َم أغْر َك ٍة،ٍ ( َع ِدي َغْصبٍْ،ٍ َو ٍة َو َن َأَما َها،ٍ َو َد ٍر َجَح ْق أع َو
ِء َوَجبَْ ْطى َو ٍة)ا أيّ ِب ّي ِر َد مشتراة جارية َمْش ْع َب َقاِق)ا لنه ( ِتْح إلى لستنادهِ الْس

أق به التحق الشراء ّل َع َت َي ِه)ا خبر ( ِت َب َق ّدم،ٍ المبتدأ ِبَر ّلق ومعنى المق برقبته الدين تع
أع أنه َبا أي ِه)ا إل ( ِديه أنأ ِفي ْف أم المولى ي ْقَس أي َو أه)ا بين ( أن ِبالِحَصِص)ا الغرماء َثَم )

ّلق ّق لتع ّلقه فصار برقبته،ٍ الغرماء ح تركه. بماٍل كتع

أط َتَر أيْش ًا،ٍ مولهِ يكونأ أنأ نفسه العبد لبيع و في الخصم هو المولى لنأ حاضر
ّدعى إذا كما العبد،ٍ رقبة َتَرط ول إنسانأ،ٍ رقبته ا بل كسبه العبد لبيع ذلك أيْش

والشافعّي مالك كسبه. وقال في الخصم هو العبد لنأ العبد،ٍ حضور يشترط
ّلق َفر:ٍ يتع أز كسائر فيه يباع فل َكْسبه،ٍ من ليست رقبته لنأ برقبته،ٍ ل بكسبه و

ْلك رقبته أنأ وذلك المولى،ٍ أموال ّلق فل المولى،ٍ ِم ّ الدين بها يتع بتعليقه. إل
ّق في وجوبه ظهر ديٌن هذا ولنا:ٍ أنّأ ّلق العبد،ٍ بسببْ المولى ح برقبته،ٍ فيتع

الزوجة. ونفقة والمهر،ٍ الستهلك،ٍ كدين
ّلق (وبكسبٍْ)ا أيّ ْبَل العبد (َحَصَل)ا من بكسبٍْ المذكور الدين ويتع َق ْيِن ( ّد ْو ال أ

أهِ َد ْع ِبَما َب َهبَْ)ا له َو ّت ّلق ل (ل)َا أيّ قبله ا ّدين يتع ِبَما المذكور ال أهِ ( َذ أهِ َأَخ أد ّي أه َس ْن ِم
ْبَل ْيِن)ا لنه َق ّد ًا كانأ حين أخذهِ ال القبض،ٍ بمجرد له فخلص الحاجة،ٍ عن فارغ

ِلبَْ)ا العبد أطو َو ِبَما ( ِقَي)ا من ( َد بل الحال في ل عليه التي ديونه َب ْع َب ِه)ا لنه ( ِق ْت ِع
ِدر إذا أهله عنه يستوفيه ذمته في ثابٌت ّ ذلك على يقدر ول أيفائه،ٍ على َق بعد إل

ًا بيعه يمكن ل إذ عتقه،ٍ بذلك. يتضّرر المشتريّ لنأ استسعاؤهِ،ٍ ول ثاني
ِد ّي ِللّس َو أذ ( ِة أْخ ّل ِه)ا أيّ َغ ِل ْث َع العبد مثل ِم ِد (َم أجو ْيٍن)ا على أو له يكن لم إذ العبد،ٍ َد

ِقي)ا بعد الكسبْ يحصل فل عليه،ٍ لحجر ذلك َبا َوال ّيد أخذ ما ( ِء)ا الس أغَرَما ْل ِل )
ّدم فيه الضرورة لعدم ّقهم. وتق ح

أر)ا العبد أيْحَج ِإنْأ المأذونأ (و َق)ا وعند ( َب َفر:ٍ ل وأحمد والّشافعّي مالك َأ أز ينحجر و
ّتى الذنأ،ٍ ابتداء ينافي ل لنه بالباق،ٍ صّح.  البق عليه المحجور لعبدهِ أذنأ لو ح

ّتجر أنأ للعبد وجاز بأنأ جرت العادة دوامه. ولنا:ٍ أنأ ينافي فل الذنأ،ٍ بلغه إذا ي
ًا فكانأ طاعته عن الخارج عبدهِ بتصّرفا يرضى ل المولى مع دللًة،ٍ عليه َحْجر

ًء الذنأ يمنع الباق أنأ ِهْر السلم شيخ ذكرهِ ما على عندنا ابتدا َوا َدهِ َخ في َزا
ّلم «مبسوطه»ُ. ولو بخلفها. التصريح مع تعتبر ل الدللة فإنأ أس

ْو)ا إنأ َأ أهِ،ٍ (َماَت ( أد ّي أجّن أو)ا إنأ َس ًا ( ِبق ْط ْو أم َق أ ِر َلِح َدا ًا)ا وإنأ الَحْرِب ِب ّد َت لم أمْر
ٍم،ٍ غير الذنأ لنأ به،ٍ يعلم ٍم غير التصّرفا من يكونأ وما لز َطى لز ْع لدوامه أي
ّد فل ابتدائه،ٍ حكم بالموت تنعدم وهي البقاء،ٍ حالة في الذنأ أهلية قيام من ب



ّتى حكمّي موت لنه باللحوق،ٍ وكذا ،ٍ والجنونأ ورثته. بين ماله أقّسم ح

ْو ّيدهِ (أ ِه َحَجَر)ا س ْي َل َع َلَم َأنْأ ِبَشْرِط ( ْع َو)ا أيّ َي أر المأذونأ أه َث ْك َأ َو ْهِل ( ِه)ا أيّ َأ ِق أسو
أسر،ٍ قد الكل إعلم لنأ العبد،ٍ سوق ْع تبليغ في كما الكل،ٍ مقام الكثر فيقام َي

ًا،ٍ علمهم وأحمد:ٍ وبل والّشافعّي مالك الرسل. وقال من الرسالة لنأ أيض
ّقه،ٍ خالص في تصّرفا المولى غيرهِ. علم على يتوقف ول فينفذ ح
َلِحق علمهم بدونأ صّح لو الحجر ولنا:ٍ أنّأ ّقهم بتأخير بهم الّضرر َل بعد ما إلى ح

َنه لنأ عتقه،ٍ ْي ّلق ل حجرهِ حين َد رجاء على منه باعوا وقد وكسبه،ٍ برقبته يتع
ّلق ّيد التع أهل من القّل بحضرة عليه حجر لو المولى لنأ بالكثر بهما. وق
ًا َيِصر لم سوقه عليه.  محجور

أة)ا أيّ َلَم ِإنِأ المة وتنحجر (وا َفر:ٍ ل ( أز َها)ا سيدها. وقال:ٍ  َد َل َو َت المأذونأ تصير اْس
ًا بالستيلد لها ِلذنأ يمنع ل الستيلد لنأ القياس،ٍ وهو عليها،ٍ محجور ًء،ٍ ا ابتدا

ًء. ووجه فكذا جاز،ٍ ولدهِ لّم أذنأ إذا المولى فإنأ َأنأ بقا في الستحسانأ:ٍ 
أمهات بتحّصن جارية العادة لنأ عليها،ٍ حجرهِ على دللًة لها المولى استيلد
ودللة والتجارة،ٍ المعاملة في بالرجال باختلطهّن َمواليهّن رضاء وعدم الولد،ٍ
التصريح مع لها اعتبار ل الدللة لنأ الولد،ٍ ألّم الذنأ صّح كصريحه. وإنما الَحْجر

ّيد ًا تصير ل لها المأذونأ لنأ بالستيلد،ٍ بخلفها. ق ل إذ بالتدبير،ٍ عليها محجور
ّبرة بتحصين عادة َوَضِمَن)ا ما على فتبقى الحجر،ٍ دللة توجد فلم المد كانت. (

َها سيدها َت ِقيَم ِم)ا لنه ( ِري َغ ْل ً أتلف ِل ّلق محل ّق به تع باستيلدها لنها الغريم،ٍ ح
ّفي وبيعها بيعها،ٍ امتنع ّق يو غريمها. ح
ْو َل َو أه)ا أيّ َشِمَل ( أن ْي أه العبد َد َل أه (َما َت َب َق ِلْك َلْم َوَر أهِ َيْم أد ّي أه)ا عند َما َس َع حنيفة أبي َم
َلْم َف ْق)ا أيّ ( َت ْع ِه)ا أيّ العبيد من المؤذونأ مع ما عتق ينفذ لم أي ِق َتا ْع ِإ بإعتاق (ب
ْتق ل إذ المأذونأ،ٍ سيد أكه ل فيما ِع ِل ِتق. وعندهما،ٍ َيْم ْع أم مالك قول وهو ال

َأعتقه ما قيمة ويغرم لعبيدهِ ِإعتاقه فينفذ معه ما وأحمد:ٍ يملك والشافعّي

كسبها،ٍ لملك سببْ الرقبة ملك لنأ كسبه،ٍ فيملك المأذونأ يملك َلنه للغريم،ٍ
َلبي عن المأذونأ خروج يوجبْ ل بالدين واستغراقها ملك أنأ حنيفة ملكه. و

كملك حاجته،ٍ عن فراغه عند خلفًة المأذونأ العبد كسبْ في يثبت ِإنما المولى
أفه فل بحاجته،ٍ كسبه مشغوٌل بالدين المشغول الوارثا. والمأذونأ أل المولى يخ

ًا كانأ لنه ملكها،ٍ في يخلفه ل المولى لنأ رقبته،ٍ بخلفا فيه ِلذنأ قبل لها مالك ا
قبله. كانأ ما على الدين بعد ملكه فبقي فاستمّر،ٍ

أع)ا المأذونأ ِبي َي َو ِهِ (ِمْن المديونأ ( ِد ّي ِة)ا ل َس ّتهمة،ٍ من فيه ِلَما منها بأقّل ِبالِقيَم ال
فيه. تهمة ل إذ حنيفة،ٍ أبي عند يجوز حيث بأقّل الجنبّي من باع إذا ما بخلفا
ًا البيع،ٍ جاز المولى من باع ومحمد:ٍ إنأ يوسف أبو وقال ل،ٍ أو الغبن كانأ فاحش
ّير ولكن تنفيذهِ في لنأ البيع،ٍ ينقض أنأ وبين الغبن يزيل أنأ بين المولى يخ
ّق إبطال ذلك بدونأ بالغبن الجنبي من البيع بخلفا المالية،ٍ في الغرماء ح

بإزالته. المشتريّ يؤمر ول عندهما،ٍ يجوز حيث اليسير
َو)ا يبيع أهِ ( أد ّي أه)ا أيّ (َس ْن َها)ا بالقيمة المديونأ المأذونأ من ِم ِب َأو ( َأقّل)ا لنأ ( َب
جواز وعندهما الجنبي،ٍ في كما فيصّح حنيفة،ٍ أبي عند كسبه من أجنبي المولى



ِإنْأ وقد الفائدة يعتمد البيع َف َع)ا سيدهِ وجدت. ( َثَر)ا من منه َبا ْك َأ ِب َقَص)ا القيمة ( َن )
ْو البيع َأ َفْضَل)ا لنأ َحّط ( ّلق الزيادة ال ّق بها تع الغرماء. ح

َطَل َب َو َأيّ ( أه)ا  أن ِإنْأ المبيع ثمن َثَم ّلَم)ا المولى ( أه َس َع ْي ِب ْبَل (َم َأيّ َق ِه)ا  ْبِض قبض َق
ّيد الدراهم وهو الثمن،ٍ السيد ًا كانأ لو الَمبيع لنأ به،ٍ والدنانير. وق لكانأ َعْرَض
َأيّ الغرماء من به َأحق الولي أه)ا  َل َو ًا. ( أس للمولى اتفاق ْب ِه (َح ِع ْي ِب َأيّ َم ِه)ا  ِن َثَم ِب
ّتى مبيعه ثمن لجل َوَصّح من يستوفيه ح َأيّ المأذونأ. ( أه)ا  أق َتا ْع السيد ِإعتاق ِإ
َأذونأ عبدهِ ًا)ا لقيام كونه حال الم َن ْو أي ْد َوَضِمَن فيه ملكه (َم أهِ)ا للغرماء ( أد ّي َس

َقّل َل ِه ِمْن (ا ِت ْيَم ِه)ا وما َوِمْن ِق ِن ْي َأذونأ يطالبْ الدين من بقي َد عتقه.  بعد به الم

َلو َو َتَرى)ا العبد ( َع اْش َبا َو ًا ( َت ِك أه َمْن َسا َن ِذ أهِ َأ َو َوَحَجَر أه ْونٌأ)ا وهذا َف أذ ْأ استحسانأ،ٍ َم
ًا،ٍ يكونأ ل َأنأ والقياس َأذون وغيرهِ. ووجه الذنَأ يحتمل سكوته لنأ م

َأنأ الصلح على المسلمين حال حمل لوجوب مأذونٌأ َأنه الظاهر الستحسانأ:ٍ 
ًا المعاملت في الصل هو والظاهر َأمكن،ٍ ما مالك العباد. وعند عن للّضرر دفع

َأحمد:ٍ ل والشافعي ّدق و ًا بكونه ِإخبارهِ يص ّ مأذون الظهر. في الشافعي عند ِإل
َ َول أع)ا هذا ( َبا ًا وباع اشترى الذيّ أي َأيّ ساكت ِه)ا  ِن ْي َد ِل ّ الدين من عليه ما لجل ( ِإل )
َذا َقّر ِإ أهِ َأ أد ّي ِه)ا لظهور َس ِن ْذ ِإ ٍذ الدين ب ّق في حينئ ّيدهِ ح ِإقرارهِ،ٍ س سيدهِ:ٍ قال ولو ب
َباع قوله،ٍ القول كانأ عليه محجوٌر هو أي ْينه (فل)ا  َد ّ ل ّينة الغرماء َأثبت ِإذا ِإل َأنه بالب

ٍر غير عليه. محجو

أفا َتَصّر َو ِبّي)ا. والمعتوهِ ( ِإنْأ الَص َع،ٍ ( َف ِم َن َ ِلْسل َأيّ كا َهاِب)ا  ّت (َصّح الهبة قبول َوال
َ ْذنٍأ)ا من ِبل ًء وليه ِإ َأهليته اكتفا ِإنْأ القاصرة ب َو ّطلِق َضّر)ا تصّرفه ( َتاِق (كال َع وال

ِإنْأ ل)ا يصّح ّيه (و ِذنَأ)ا ول َأّما الهلية لشتراط َأ «الهداية»ُ من في ما الكاملة. و
َتبْ العبد يملك والسلم:ٍ «ل الصلة عليه قوله َكا أم ًا وال ّ شيئ فغير الطلق»ُ،ٍ ِإل

َوَما معروفٍا َع ( َف َق والشراء َوَضّر)ا كالبيع َن ّل أع ْذنِأ ( ِإ ًا ب ِه)ا دفع ّي ِل بانضمام للضرر َو
ِإنأ رأيه،ٍ ِإنأ يصّح،ٍ لم ِإذنه بغير وقع ف ِإذنه وقع و ِبَشْرِط َصّح ب ِقَل َأنْأ ( ْع َع َي ْي َب ال

ًا)ا للملك َب ِل ًا)ا له.  (والّشَراء َسا َب ِل َجا

َأحمد:ٍ ل والشافعي مالك وقال ِإذنأ تصّرفه ينفذ و ّيه،ٍ ب َ لقوله ول َول تعالى:ٍ {
أتوا َء أتؤ َها َف أم}ٍ... الية،ٍ الّس أك َل َوا ّتى وقوله َأْم َذا تعالى:ٍ {َح أغوا ِإ َل َكاَح َب ّن ِإنْأ ال ف

أتْم َنْس أهْم آ ْن ًا ِم َد أعوا أرْش َف ْد ِهْم فا ْي َل أهْم}ٍ حيث ِإ َل َوا أرْشد البلوغ شرط َأْم للدفع وال
َلى. والصبّي في السفهاء ِإلى الدفع عن ونهى الية،ٍ هذهِ في ِإليهم ْو سفيه ال

ٍد. ليس المعتوهِ والبالغ ببالغ،ٍ وليس برشي
ألوا ولنا:ٍ قوله َت ْب َتاَمى تعالى:ٍ {وا َي ّتى ال َذا َح أغوا ِإ َل َأمٌر َب َكاَح}ٍ  ّن وهو بالبتلء ال
َأيّ في بالذنأ وذلك والختبار المتحانأ أه)ا  ّي ِل َو َو وكذا الصبّي،ٍ ولّي التجارة. (
أهِ المعتوهِ ْو أب َأ أه)ا بعد أثّم ( ّي أثّم موته َوِص ِإنأ ( أهِ)ا  ّد ّيه الب يكن لم َج أثّم ووص أه)ا ( ّي َوِص

أثّم موته بعد الجد َوِصّي َأيّ َقاِضي ( ْو ال أه)ا وهو َأ ّي في بالتصّرفا َأمرهِ الذيّ َوِص
َأيهما حياته،ٍ في ولو اليتيم مال َأوصيائهما والجد الب عدم عند صّح تصّرفا ف و

ْو َل َو َقّر (( أه ِبَما َأ َع ِه ِمْن َم ِب ْو َكْس ِه َأ ِث والله بذلك)ا،ٍ العبد ِإقرار يصّح َصّح)ا كما ِإْر
َأعلم. تعالى



َيا كتاب َوَصا ال
ِهي)ا:ٍ )

َأيّ الوصية َأيّ ْيَجاٌب)ا  ِإ ٍء تمليك ( َد شي ْع َب ْوِت)ا لكن ( ًا التبّرع،ٍ بطريق الَم كانأ عين
أموصي على كانأ ِإذا منفعة. وهي َأو الشيء ذلك ّق ال والصيام كالزكاة الله ح

ّ واجبٌة،ٍ والصلة والحج ِإل مضافٌا تمليٌك لنها تجوز،ٍ ل َأنأ فمستحبٌة. والقياس و
ٌد َأضافا ولو الملك،ٍ زوال حال ِإلى َأنأ الملك،ٍ قيام حال ِإلى التمليك َأح قال:ٍ ب

ّلكتك ًا،ٍ م ّ َأولى،ٍ فهذا باطل،ًٍ كانأ غد ِإليها. الناس لحاجة َأجازها الشارع َأنأ ِإل
ِإنأ َأمله مغروٌر النسانأ ف ِله،ٍ طول في ب ِإذا عمله،ٍ في مقصٌر َأَج له َعرَض ف

ٍه على له،ٍ بما فاته ما تلفي ِإلى احتاج الهلك فخافا عارٌض ّقق لو وج ما تح
مآله.  حسن لحصل يخافه

التجهيز قدر في كما الحاجة،ٍ باعتبار المالك موت بعد الملك يبقى َأنأ ويجوز
واجبٌة هي المة. ثم ِإجماع عليها وانعقد والسنة،ٍ الكتاب بها نطق والدين. وقد

ًا كانأ سواء عليه،ٍ بما المديونأ على ًا َأو والحج،ٍ كالزكاة لله حق للعباد حق
المغصوبة. والعيانأ كالديونأ

َبْت)ا الوصية ِد أن َو ِإقّل ( ألِث ِمَن (ب ّث َد ال ْن َنى ِع ِه،ٍ ِغ ِت َث ِهْم َأو َوَر ِئ َنا ْغ ِت بِحصتهم)ا لنأ اْس
ٍذ فعلها لنها َأولى،ٍ والصدقة القريبْ،ٍ من هبٌة وتركها الجنبي،ٍ على صدقٌة حينئ
كَل لشتمال بالتخيير المخلوق. وقيل رضى وبالهبة الخالق،ٍ رضى بها يبتغى
ٍة على منهما َها َأو هي:ٍ الصدقة،ٍ فضيل ِك َتر َك َ الصلة. ( َأيّ ِبل ِهَما)ا  ِد ِدَب كما َأَح أن
من فيه ِلَما يرثونأ،ٍ بما واستغنائهم الورثة غنى من كل عدم عند الوصية ترك

ّق رعاية فيه ولنأ القريبْ،ٍ على الصدقة ًا. والقرابة الفقراء لح جميع
َوَصّحْت)ا الوصية ْلَحْمِل)ا لنه ( ِل في فكذا الوراثة،ٍ في الميت عن خليفة يصلح (

ّد َأنها غير َأختها لنها الوصية،ٍ ّد ترت َأيّ معنى من فيها لما بالر ِه)ا  ِب َو التمليك. (
ًا،ٍ بالحمل الوصية وصّحت لنها الوصية،ٍ فيه فيجريّ الرثا فيه يجريّ لنه َأيض

أأخته.

ِإنْأ لكن َدْت)ا الحامل ( َل َقّل به َأو له بالموصى َو َل َأيّ ِمْن ( ِه)ا  ِت ّد ّدة أم ـ الحمل م
َأيّ (ِمْن ـ َأشهر ستة وهو َها)ا  ِت ْق ّدة َأقّل بين الفرق يخفى الوصية. ول َو الحمل م
ّدته. من القّل وبين م

ِهي)ا الضمير َو الوصية وصّحت َأيّ صّحت،ٍ في المستتر على والعطف للوصية،ٍ (
أء َنا ْث ِت ِه ِفي (والْس ِت ّي ٍة َوِص َأَم ّ ِب َها)ا يعني ِإل َل ٍة َأوصى من َأنّأ َحْم َأم َلها واستثنى ب َحْم

استثناؤهِ فيجوز بالوصية،ٍ ِإفرادهِ يجوز الحمل لنأ واستثناؤهِ،ٍ وصيته صّحت
أد جاز ما كل لنأ فيها،ٍ ٍد ِإيرا منه. ِإخراجه جاز عليه عق

َوِمَن ِلم)ا عطٌف ( أمْس ّذّمّي المسلم من الوصية وصّحت َأيّ للحمل،ٍ على ال ِلل )
ِه)ا وهو ْكِس َع ِب بالمسلمين التحق الذمة بعقد لنه للمسلم،ٍ الذمّي من الوصية َو

فكذا الحياة،ٍ حال في الجانبين من المنّجز التبّرع جاز المعاملت. ولهذا في
ْأمن الممات. وكذا بعد ما ِإلى المضافا الحربّي بخلفا الذمي،ٍ حكم في المست

ًا فيه َأنأ على ًا،ٍ خلف له. الوصية صحة عدم والمعتمد َأيض
َأنأ «الجامع ففي َ لقوله الحرب،ٍ لهل باطلة الوصية الصغير»ُ:ٍ  تعالى:ٍ {ل

أم أك َها ْن أه َي ّل ْيَن َعِن ال ِذ ّل أكْم َلْم ا ألو ِت َقا ّدين في أي أجوكم ولم ال ِركم من أيْخر َيا أنْأ ِد



ْقِسطوا تبّروهم أت أبْ ا إنأ ِإليهم و أكم ِإنما المقسطين يح َها ْن قاتلوكم الذين عن ا َي
ّدين في َأخرجوكم ال أكْم ِمْن و ِر َيا أروا ِد َه َظا َلى َو أكْم َع أهْم َأنْأ ِإْخَراِج ّلو َو َوَمْن َت

أهْم ّل َو َت ِئَك َي َل أؤ َأ أم َف ْونَأ}ٍ،ٍ أه أم ِل ّظا للذمّي،ٍ الوصية جواز على تدّل الولى فالية ال
للحربّي. الوصية بطلنأ على الخيرة والية

َأيّ ألِث)ا  ّث ْل ِبا َو ألث الوصية وصّحت ( ّث ِبّي)ا ولو بال َن َلْج ِل َأخرجه ِلَما الورثة،ٍ يجز لم (

ْلَحة «سننه»ُ عن في ماجه ابن ّكي،ٍ عمرو بن َط عن رباح،ٍ َأبي بن عطاء عن الَم
ْيرة َأبي ِإنّأ عليه الله صلى الله رسول قال:ٍ قال أهَر ّدق الله وسلم:ٍ « عليكم تص
في البّزار رواهِ َأعمالكم»ُ. وكذا في لكم زيادة َأموالكم بثلث وفاتكم عند

ِني «مسندهِ»ُ. ورواهِ ْط أق ّداَر َعاذ عن ال عليه الله صلى النبي عن جبل،ٍ بن أم
ِإنأ وسلم ّدق الله قال:ٍ « ألث عليكم تص أث ًة وفاتكم عند َأموالكم ب في زياد

ألمة.  ِإجماع َأعمالكم»ُ. وعليه في زيادة لكم ليجعلها حسناتكم،ٍ ا

َ َثَر في (ل ْك َأيّ َأ أه)ا  ْن َأكثر للجنبي الوصية تصّح ول ِم عليه لقوله الثلث،ٍ من ب
ّقاص َأبي بن سعد حديث في والسلم الصلة الفتح عام قال:ٍ مرضت َأنه و
ًا أت مرض ْي َف َأتاني الموت،ٍ على َأْش أدني وسلم عليه الله صلى الله رسول ف يعو

ً لي ِإنّأ الله رسول فقلت:ٍ يا ًا،ٍ مال ِإنما كثير أأوصي ابنتي يرثني و َف ّله؟ بمالي َأ ك
قلت:ٍ قال:ٍ «ل»ُ،ٍ قلت:ٍ فبالنصف؟ قال:ٍ «ل»ُ،ٍ قلت:ٍ فبالثلثين؟ قال:ٍ «ل»ُ،ٍ

الستة. الكتبْ َأصحاب كثير»ُ. رواهِ والثلث قال:ٍ «الثلث،ٍ فبالثلث؟
َ َول ِلَما ( ِه)ا  ِث ِر َوا ّياش،ٍ بن ِإسماعيل عن ماجه وابن والترمذيّ داود َأبو َأخرجه ِل ع
ِبيل عن َأنأ َأبي عن مسلم،ٍ بن أشَرْح خطبْ وسلم عليه الله صلى النبي أأَماَمة:ٍ 

ِإنأ َق ذيّ كّل َأعطى قد الله فقال:ٍ « الترمذيّ:ٍ لوارثٍا»ُ. قال وصيَة فل حقه،ٍ ح
َأخرجه حسٌن حديٌث ًا صحيٌح. و ّنسائي الترمذيّ َأيض َتادة،ٍ عن ماجه وابن وال َق

ْهر عن ْوَشبْ،ٍ بن َش ْنم،ٍ بن الرحمن عبد عن َح ِرجة بن َعْمرو عن أغ النبي عن َخا
َوى حسٌن الترمذيّ:ٍ حديٌث وسلم. وقال عليه الله صلى أيْر ابن عن صحيٌح. و

ّباس،ٍ ّ لوارثا وصية قال:ٍ «ل وسلم عليه الله صلى النبي عن ع يشاء َأنأ ِإل
أة»ُ. ويعتبر ًا كونه الورث الوصية. وقت ل الموت وقت وارث

َأيّ ِه)ا  ِل ِت َقا َو ًا لقاتله الشخص وصية يصّح ول ( ًة)ا عمد َباَشَر أم َأ،ٍ َأو القتل كانأ ( خط
أم كما أل أيْحَر ّيد الوارثا القات ل القتل في التسببْ لنأ بالمباشرة،ٍ الميراثا. ق

ّ حقيقًة بقتٍل ليس لنه الرثا،ٍ ول الوصية يمنع ِإل ِة ( ِإَجاَز ِه)ا استثناء ب ِت َث من َوَر
ّق هو ِإنما فيها الوصية امتناع لنأ الثلثا،ٍ المنفيات الورثة.  لح

َول)َا تصّح ِبَي)ا وعند (ِمْن الوصية ( َأحمد:ٍ تصّح والشافعّي مالك َص في منه و
ًا،ٍ كانأ ِإذا الخير وجوهِ ّيز َأنه في ِلَما مم ِإنأ بن لعمر قيل «الموطأ»ُ:ٍ  ّطاب:ٍ  الخ
ًا ههنا ابنة ِإل هنا وليس مال ذو وهو بالّشام،ٍ ووارثه غّسانأ،ٍ من يحتلم لم غلم
ْوِص عَم أي ْل َأوصى لها له. فقال:ٍ ف أجَشم. قال:ٍ بئر له بماٍل)ا يقال لها (قال:ٍ ف

ٍم. َألَف بثلثين فبيعت دره
َأنها ينفعه فيما عقله اعتبار لنأ وهذا والصدقة،ٍ كالهبة منه،ٍ تصّح فل تبّرع،ٍ ولنا:ٍ 

والحال الوضع َأصل باعتبار ضرٌر فيه التبّرع بطريق والتمليك يضّرهِ،ٍ ما دونأ
ِإنأ ًا اتفق و َول)َا من المآل باعتبار نافع ِإنأ والستقبال. ( َتبٍْ)ا و َكا أم ًء،ٍ ترك ( وفا



ّدَم َأهل من ليس لنه أق َو أن التبّرع. ( ْي ّد َأيّ ال َها)ا  ْي َل منها َأهم لنه الوصية،ٍ على َع
ًا لكونه ًا واجب ّق صوم َأو زكاة َأو صلة من بواجبٍْ يكن لم ِإنأ تبّرع وهي للعبد،ٍ وح

ّق حّج،ٍ َأو ِإنأ تعالى،ٍ الله وح ًا كانأ (و ّق واجب ّق لفقرهِ العبد لكن)ا ح بالوفاء َأح
ّق من ِغناهِ. تعالى الله ح ِل

أل َب ْق أت َو أة ( ّي َوِص َد ال ْع َأيّ َب ِه)ا  ِت ْو َطَل الموِصي موت َم َب َو ألها ( أبو َها َق ّد ِه)ا في َوَر ِت َيا َح
ّدها ول قبولها يعتبر فل الموِصي،ٍ موت بعد الوصية حكم ثبوت لنأ ل كما قبله،ٍ ر

َأيّ يعتبرانأ ِه)ا  ِب َو أبول قبلها. ( َق أك)ا الوصية بال ِل َيْم ِإنأ ( َفر:ٍ يقبضه. وقال لم و أز
أبول بدونأ يملك َق ّ كالميراثا ال ِإل َذا ( ِه َماَت ِإ ْي ْوِص َأيّ أثّم)ا مات أم َو)ا  أه ْوَصى ( أم ال

َ له ِبل ِإنأ ( ْوٍل)ا ف أب ْوَصى َق أم ْوَصى ملك في يدخل به ال أم ْوٍل وجود غير من له ال أب َق
َأيّ َو)ا  أه َف ْوَصى منه. ( أم َأيّ به ال ِه)ا  ِت َث َوَر ِل ْوَصى ورثة ( أم مالك وعند له،ٍ ال

ِعّي َأحمد:ٍ ورثة والّشاف ْوَصى و أم أبول في كهو له ال َق ّد.  ال والر

َأيّ أه)ا  َل َو َأنْأ للموِصي ( َع ( َها)ا،ٍ َيْرِج ْن ٌع،ٍ لنها َع القبض. قبل الهبة في كما فجاز تبّر
ْوٍل َق ِب َأنأ ( ْيٍح)ا ك ِر ْو الوصية عن يقول:ٍ رجعت َص َأ ْعٍل)ا عطٌف ( َأيّ قوٍل،ٍ على ِف

أع بفعٍل الوصية عن يرجع َأنأ للموِصي َط ْق َي ّق ( ِلِك َح َعّما الَما أه ( ْن َع َكَما َغَصبَْ)ا 
ًا الحديد الغاصبْ اتخاذ من الغصبْ َمّر)ا في ْفر َأو سيف ّق يقطع آنيًة الّص ح
ْفر،ٍ الحديد عن المالك ّثر ِإذا الفعل لنّأ والّص ْثر فلنأ المالك،ٍ ملك قطع في َأ أيؤ

ِلط ِإذا وكذا َأولى،ٍ المنع في أهِ. يمكن ل بحيث بغيرهِ به الموَصى أخ أز تميي

ْو َأ أد)ا عطٌف ( ْي ِز ْوَصى في يزيد بفعٍل َأو َأيّ يقطع،ٍ على َي أم أع (َما به ال َن أه)ا َيْم ْيَم ِل َتْس
ْوَصى َأيّ أم ّ به ال ِإل َأيّ ( ِه)ا  َلّت يمنع بما ِب َك ْوَصى ( أم ْيِق)ا ال ِو ِبَسْمٍن،ٍ به الّس ِء ( َنا ِب وال
ْوَصي في أم ِر)ا ال ّدا ْو بها ال َأ أصّرفٍا)ا عطٌف ( أل فعٍل على َت ْي ِز أي َأيّ ( أه)ا  أك ْل ِملك ِم

َأنأ به الموصى عن الموِصي َأنأ بها الموَصى العين باع (كالبيع)ا ب (والهبة)ا ب
ّ تنفذ ل الوصية لنأ وهبها،ٍ ْوِصي،ٍ ملك في ِإل أم ِإذا ال ًا كانأ َأزاله ف (ل رجوع
َغْسِل َأيّ ِب ْوٍب)ا  ْوِصي يرجع ل َث أم العادة لنأ وصيته،ٍ عن الوصية ثوَب بغسله ال
َأنّأ جرت ِطي َأنأ َأراد من ب له. يعطيه َأنأ قبل يغسله لغيرهِ ثوبه أيع
َ َول َأيّ ( َها)ا  ِد ْو أح أج في محمد ذكرهِ كذا الوصية،ٍ بجحود الموِصي يرجع ول ِب

َأنه في الكبير»ُ. وذكر «الجامع في قال:ٍ ما من يرجع. فمنهم «المبسوط»ُ:ٍ 
ْوَصى حضرة في كانأ الّرجوع َأنأ على «المبسوط»ُ محموٌل أم في وما له،ٍ ال

في قال:ٍ ما من ومنهم غيبته،ٍ في كانأ الّرجوع َأنأ على «الجامع»ُ محموٌل
الصحيح. وهو يوسف،ٍ َأبي «المبسوط»ُ قول في وما محمد،ٍ «الجامع»ُ قول

َتى،ٍ المذاهبْ»ُ:ٍ وبه «عيونأ وفي ْف َأحمد.  والّشافعّي مالك قول وهو أي و

أل أط ْب َت َو أة ( َب َأة ِه ْيِض)ا للمر ِر َأيّ الهبة بعد نكحها الَم أه)ا  أت ّي َوِص َو َأيّ المريض ( ِلَمْن)ا  )
ٍة َأ َها)ا المريض لمر َكَح َن َأيّ ( َها)ا  َد ْع َب ّ لنأ الوصية،ٍ بعد ( المريض وصية منهما كل

وصية لنها الوصية،ٍ حكم المريض من الصادرة المنّجزة الهبة لوارثه. وحكم
ِإل ًا.  ّدين وتبطل الثلث،ٍ من تنفذ َأنها ترى حكم ِإنما الوصية وحكم المستغرق بال

َأيّ بعد ما ِإلى مضافٌا تمليٌك لنها الموت،ٍ بعد تثبت ِهِ)ا  ِر ْقَرا ِإ َك كبطلنأ الموت. (
المريض. إقرار

َو)ا بطلنأ ِه ( ِت ّي َوِص ِه ( َبت ِه ِه)ا حال َو ِن ْب ًا البن كونأ ل ِفَر َكا ْو)ا حال ( ًا كونه َأ َد ْب َع ِإنْأ (



َلَم)ا البن ْو الكافر َأْس َأ َق)ا البن ( ِت ْع َد العبد أأ ْع َب ِلَك)ا القرار ( والهبة. والوصية َذ
أة َب ِه َو ٍد ( َع ْق ألوٍج أم ْف َأَشّل َوَم ألوٍل)ا بالسين َو مرض به الذيّ المهملة:ٍ وهو َوَمْس

ِرئة في تحدثا قرحٌة ـ والضم بالكسر ـ الِسّل:ٍ وهو َأو)ا الّرئة (ذات تعقبْ ِإّما ال

ْنبِْ،ٍ ذات ٍم َأو الَج َعاٍل َأو ونوازل،ٍ زكا أكّل هاوية. (ِمْن حّمى ويلزمها طويٍل أس
ِه ِل أه َطاَل ِإنْأ َما أت ّد َلْم أم أه)ا من أيَخْف َو أت ْو ٍذ لنها الشياء،ٍ هذهِ َم ًا تصير حينئ له،ٍ طبع

بتداويها. يشتغل ل ولهذا

َأيّ ِإل)ّا  َو ِإنأ ( َفِمْن ومات منها موته وخيف مدته تطّل لم و ِه)ا لنها ( ِث أل في أث
َتلى صار ولو الموت،ٍ مرض فيكونأ منها يتداوى ولهذا الموت،ٍ يخافا ابتدائها ْب أم ال

ّتى حادثٍا كمرٍض فهو التطاول،ٍ بعد ِفراش صاحبْ بها من تبرعاته تعتبر ح
ألث. ّث ال
ِإنْأ َو َع ( َتَم َيا)ا وضاق اْج َوَصا ألث عنها ال ّث ّدَم ال أق ِإنأ ( أض)ا و َفْر عن الموِصي َأّخرهِ ال

ِإنْأ لنه غيرهِ،ٍ َف َوْت َأهّم. ( ًة َتَسا ّو ّدَم أق ْوِصي،ٍ َما أق أم ّدَم)ا ال حال من الظاهر لنأ َق
َأ َأنْأ النسانأ نّص بالنّص. ولو كالثابت بالظاهر والثابت عندهِ،ٍ َأهم هو بما يبد

َأ ما تقديم على هنا.  فكذا تقديمه،ٍ لزم به بد

َأّما ًة وتفاوتت رتبًة تساوت لو و ّدم قو ّلق الحج على الزكاة القوى:ٍ فتقدم يق لتع
ّق ًا فكانأ بها،ٍ القبض في العبد ح قول وهو يوسف،ٍ َأبي بالحقين. وعن ممتزج

ّدم ّدم بالمال وهي والبدنأ،ٍ بالمال يقام لنه عليها،ٍ الحج محمد:ٍ يق فقط. وتق
ّفارة،ٍ على والحج الزكاة الله فيها. قال يأِت لم ما الوعيد من فيهما جاء لنه الك

َوَمْن َفَر تعالى:ٍ { ِإنّأ َك ِنّي ا َف ْيَن}ٍ،ٍ َعِن َغ َلِم َعا ْيَن ال ِذ ّل ْونَأ وقال:ٍ {وا أز ِن ْك َهبَْ َي ّذ ال
ِفّضَة َ َوال َها َول َن ْو أق ْنِف ْيِل في أي ِب ِه َس ّل أهْم ال َبّشْر َذاٍب َف َع ٍم}ٍ. ِب ْي ِل َأ

أم ّد ّظهار القتل كفارة وتق ِرفا وجوبها لنأ الفطر،ٍ صدقة على واليمين وال أع
ّدم صدقة دونأ بالكتاب ألْضِحية على الفطر صدقة الفطر. وتق على للتفاق ا
ّدم دونأ وجوبها ألْضِحية. وتق ّفارة ا ّظهار كفارة على القتل ك لنها واليمين،ٍ ال

ًا َأكثر ّدم دونهما عنها التحرير في شرط السلم َأنأ ترى َأل منهما،ٍ تغليظ وتق
ّفارة ّفارة على اليمين ك َهار،ٍ َك ّظ وكفارة تعالى،ٍ الله اسم حرمة لهتك لنها ال

ّظهار ّدم نفسه. والنذر على حرمة العبد ليجاب ال ألْضِحية،ٍ على يق ّنذر لنأ ا ال
دونها. بالكتاب ثابٌت
ِإنْأ ْوَصى)ا المريض (و َأيّ َأ ِبَحَج)ا  َوِصّي فرض ( َأَحّج)ا ال أه ( ْن َع ًا ( َب ِك ِهِ َمْن َرا ِد َل ِإنْأ َب

َغ َل أه َب أت َق َف َأيّ َن ِلَك)ا  ًا،ٍ بلدهِ من الحجاج َذ يحج َأنأ الموِصي على الواجبْ لنأ راكب
ًا،ٍ بلدهِ من ِإنأ المشي يلزمه ل ِإذ راكب عنه الحجاج فيجبْ عليه،ٍ قدر عندنا. و

َأيّ الذيّ الوجه على ِإل)ّا  ِإنأ لزمه. (و ًا بلدهِ من الحجاج نفقته يبلغ لم و راكب
َفِمْن َأيّ ( أث)ا  ْي أغ مكانٍأ من عنه فيحّج َح ْبل َت أه)ا ذلك،ٍ ( أت َق َف الموِصي مقصود لنأ َن
الوجه. هذا على َأمكن وقد الوصية،ٍ تنفيذ

ِإنْأ َف َأيّ َماَت ( ِفي الحج مريد َحاّج)ا  ِه،ٍ ( ِق ْي ِر ْو َط ْوَصى َأ أه أيَحّج بالَحِج َأ ْن ِهِ)ا ِمْن َع ِد َل َب
ِإنأ ِإنأ آخر،ٍ موضٍع من عنه َأَحّجوا ف ّكة ِإلى بلدهِ من َأقرب كانأ ف ضمنوا م

ّنفقة،ٍ ِإنأ ال الموِصي مقصود يحّصلوا لم الول في لنهم يضمنوا،ٍ لم َأبعد كانأ و
ِإطلقه الكمال،ٍ بصفة وهذا وزيادة،ٍ مقصودهِ حّصلوا الثاني ذلك. وفي يقتضي و



مات ِإذا الخلفا هذا وعلى مات،ٍ حيث من عنه حنيفة. وقال:ٍ يحّج َأبي عند
َأنأ في غيرهِ عن الحاّج فسقط أقْربة،ٍ وقع الحّج بنية السفر الطريق. لهما:ٍ 
مكانأ من فيبتدىء الله،ٍ على َأجرهِ وقع وقد بقدرهِ،ٍ المسافة قطع َفرض

َأنه الموت،ٍ من عنه فيحّج أقْربه،ٍ يقع لم لنه التجارة،ٍ سفر بخلفا َأهله من ك
ًا. ولبي بلدهِ َأنأ اتفاق ًء بلدهِ من الحّج ِإلى تنصرفا الوصية حنيفة:ٍ  للواجبْ َأدا
وجبْ. الذيّ الوجه على

ِفي َو َأيّ ( ِه)ا  ِت ّي ألِث الموِصي َوِص أث ِب ِه ( ِل ٍد َما أي ِه ِلَز أدِس أس َلْم لَخَر و َأيّ َو أزوا)ا  ْي أيِج
َأيّ الورثة أث)ا  ّل َث أي َعل ( َطى َأسهم،ٍ ثلثة الثلث أيْج ْع أي أدس صاحبْ منها ف ًا،ٍ الّس واحد

ٍد كّل لنأ اثنين،ٍ الثلث وصاحبْ ّق منهما واح ضاق وقد صحيح،ٍ بسببٍْ يستح
أيقَسم عنهما،ٍ الثلث ْدر على بينهما ف ّقهما َق ّديونأ َأصحاب في كما ح فيجعل ال
َلقل ًا ا ٍم ثلثة الثلث فصار سهم الكثر. لصاحبْ وسهمانأ لصاحبه،ٍ سهٌم َأسه

ِه)ا عطف ِث أثل ِب َو ْوِصي وصية وفي َأيّ ماله بثلث على ( أم ِه بثلث ال ِل ٍد ما ِه)ا لزي ّل أك (و
َأيّ لخر أف)ا  َنّص أي َعل ( أع نصفين الثلث أيْج ّب أيَر َقال:ٍَ  َو ألث أيجعل َأيّ ( ّث َأربعة ال

أيعطى ًا الثلث صاحبْ و أبع َلرباع)ا.  الثلثة الكّل وصاحبْ منه،ٍ أر ا

أب (ول ِر ْوَصى َيْض أم أه ال َثَر َل ْك َأ ألِث ِمْن ِب ّث َد ال ْن َفَة)ا وفّضلهِ َأبي ِع ْي ِن ًا َح كمالك مطلق
بين المصطلح بالضرب:ٍ الضرب الوقاية»ُ:ٍ المراد والشافعّي. وفي:ٍ «شرح

أحّساب،ٍ ِإذا ال ّكل،ٍ بالثلث َأوصى ف لكّل الوصية:ٍ اثنانأ سهام حنيفة َأبي فعند وال
ٍد نصَف يكونأ الثلث في والنصف المال،ٍ ثلث في النصف يضرب ِنْصٌف واح
أدس فلكّل السدس،ٍ وهو الثلث َأربعة،ٍ الوصية المال. وعندهما:ٍ سهام أس

أبع،ٍ الربعة من والواحد أيْضَرب أر يكونأ الثلث في والربع المال،ٍ ثلث في الربع ف
فيضرب الثلث،ٍ َأرباع ثلثة وهي الربعة،ٍ من ثلثة الكّل لصاحبْ ثم الثلث،ٍ ربع

َأربعة،ٍ من واحد الثلث ولصاحبْ الثلث،ٍ َأرباع ثلثة بمعنى الثلث في الرباع ثلثة

الضرب،ٍ معنى الثلث. هذا ربع بمعنى ـ الربع وهو ـ الثلث في الواحد فيضرب
ّير وقد العلماء. من كثيٌر فيه تح

ّ ِإل ِإنّأ ِفي ( ِة)ا ف َبا أمَحا ْوَصى ال أم َأكثر فيها يضرب له ال في (و)ا كذا الثلث،ٍ من ب
ِة َي َعا ِهم (الّس ّدَرا َأيّ وال ِة)ا  َل أمْرَس ّيدة غير ال َأنها المق نحوهما. َأو نصف،ٍ َأو ثلث،ٍ ب
َأنأ وصورة أمَحاباة:ٍ  ستونأ،ٍ والخر ثلثونأ،ٍ َأحدهما عبدانأ:ٍ قيمة لرجٍل يكونأ ال
َأوصى َأنأ ف ٍد من الول أيباع ب ٍة زي ٍو من والخر بعشر له مال ول بعشرين،ٍ عمر

ّق في سواهما. فالوصية ٍد ح ٍو حق وفي بعشرين،ٍ زي َأربعين،ٍ عمر الثلث يقسم ب
ًا،ٍ بينهما أيباع َأثلث ّول ف ٍد من ال َباع له،ٍ وصية والعشرة بعشرين زي أي من الثاني و
ٍو َأربعين عمر َأخذ له،ٍ وصية والعشرونأ ب ِإنأ له وصية بقدر الثلث من عمرو ف و
الثلث.  على زائدة كانت

َعاية:ٍ عتق وصورة ِكَر،ٍ ما قيمتهما عبدين الّس فالوصية سواهما،ٍ له مال ول أذ
ّول ٌد بينهما الوصية فسهام المال،ٍ بثلثْي وللثاني المال،ٍ بثلث لل َأثلثٌا:ٍ واح

وهو ثلثه الول من فيعتق كذلك،ٍ بينهما الثلث فيقسم للثاني،ٍ واثنانأ للول،ٍ
في ويسعى عشرونأ،ٍ وهو ثلثه الثاني من ويعتق عشرين،ٍ في ويسعى عشرة،ٍ
ِإنأ وصيته بقدر كّل فيضرب َأربعين،ٍ ًا كانأ و الثلث. على زائد



ّدراهم وصورة َأوصى ال أمْرَسلة:ٍ  ٍد ال ًا،ٍ بثلثين لزي ًا،ٍ بستين ولخر درهم درهم
أله ْدر كّل يضرب تسعونأ وما َق ّول فيضرب وصيته ِب َل المال،ٍ ثلث في الثلث ل

المال. ثلث في الثلثين وللثاني
ٍء لرجٍل َأوصى ولو ّينه ماله من بجز ْوِصي،ٍ مقام قائمونأ لنهم الورثة،ٍ ب أم ال

ِإليهم ْوَصى وجهالة البيانأ،ٍ ف أم ٍم َأوصى الوصية. ولو صحة تمنع ل به ال بسه
ّق أدس،ٍ على أيَزاد ل القّل وذلك الورثة،ٍ سهام َأقّل استح رواية في الّس

تجز ولم الّسدس من َأكثر الّسهام َأخّس كانأ ِإذا حنيفة َأبي «الصل»ُ عن
يجز ولم الثلث على الّزيادة «الجامع»ُ:ٍ تجوز رواية عليه. وعلى الزيادة

السهم لنأ السهام،ٍ َأخّس زاد ِإنأ الثلث على يزيداهِ لم وهما عنه،ٍ النقصانأ
ٍر اسم ّد ِإنما لتقديرهِ معنى فل كالجزء،ٍ مجهوٍل لمق عبارة جعلناهِ بالّسدس. و
ًا،ٍ يسّمى القسمة عند الشركاء َأحد يصيبْ ما لنأ الورثة،ٍ َأحد نصيبْ عن سهم

ِإنما ِرفا و ّيقن لنه الخس،ٍ أص ّ مت ّد الثلث،ٍ على زاد ِإذا ِإل الوصية لنأ ِإليه،ٍ فير
َأكثر الجازة.  عدم عند تصّح ل الثلث من ب

ِنّي «مسندهِ»ُ،ٍ في البّزار روى ما وله َبَرا ّط الوسط»ُ عن «معجمه في وال
ْيد بن محمد َب َعْرَزِمي،ٍ الله أع ْيل عن قيس،ٍ َأبي عن ال ِبيل،ٍ بن أهَز ابن عن أشَرْح

َأنأ ً مسعود:ٍ  ٍم لرجٍل َأوصى رجل عليه الله صلى النبّي له فجعل ماله،ٍ من بسه
ِويّ نعلمه ل حديٌث البّزار:ٍ هذا الّسدس. قال وسلم عليه الله صلى النبّي عن أر
ّ وسلم َأبو الوجه،ٍ هذا من ِإل ْيس و ّيّ. وذكرهِ ليس َق ّق عبد بالقو في الح

َأحكامه»ُ من َعْرَزمي البّزار،ٍ جهة « َأبو متروٌك،ٍ وقال:ٍ ال َأحاديث له قيس و

ِإذا العرب كلم في معاوية:ٍ السهم بن ِإياس فيها. وقال يخالف الّسدس. قلت:ٍ 
ًا كانأ ولو ـ به الحديث ورد وقد الّسدس،ٍ اللغة في السهم كانأ فهو ـ ضعيف

ّدم َأيّ،ٍ على مق َأعلم. تعالى والله الر

َو)ا وصيته ْثِل ( ِبِم ْيبِْ ( ِه َنِص ِن ْب َأيّ َصّحْت)ا (و)ا وصيته ا ِه)ا  ِب ْي َنِص ِب َأيّ ابنه نصيبْ ( (ل)ا 
َفر:ٍ تصّح تصّح. وقال ل أة أز ْبَر ِع َوال ِد ِبَحاِل ( ْق َع ّتَصّرفِا في ال ِز)ا وهو ال َنّج أم ما ال

ِإنْأ الحال في حكمه َأوجبْ َف ًا ( ِة (في َكانَأ)ا واقع ِه أكّل َفِمْن الّصّح ِل َأيّ َما ِإل)ّا  و
ِإنأ ًا يكن لم و ًا كانأ بل الصحة،ٍ في واقع َفِمْن الموت مرض في واقع َأيّ ( ِه)ا  ِث أل أث
مال. ثلث
ٌء،ٍ هو الذيّ التصّرفا الوقاية»ُ:ٍ والمراد «شرح وفي معنى فيه ويكونأ ِإنشا

ّتى التبّرع،ٍ في والنكاح المال،ٍ كل من (ينفذ المرض في بالدين القرار ِإنأ ح
َو)ا التصّرفا المال،ٍ كل من ينفذ المثل المرض)ا بمهر أفا ( أمَضا َأيّ ِإلى (ال ِه)ا  ِت ْو َم

ِإنأ (ِمَن المتصّرفا موت ألث)ا و ّث ًا التصّرفا كانأ ال َوَمَرٌض)ا (في واقع ِة.  الّصّح
أه)ا صفته،ٍ (َصّح)ا الموِصي مبتدأ هذا ْن ّتى وخبرهِ (ِم ِة)ا ح َكالّصّح َفاته ِإنأ ( تصّر

ّين ببرئه لنه ماله،ٍ كل من تكونأ فيه المنّجزة ّق ل َأنه يتب ٍد ح ماله.  في لح

أه)ا مبتدأ،ٍ أق َتا ْع ِإ ًا الموت مرض المريض ِإعتاق َأيّ (و َأيّ له عبد أه)ا  أت َبا أمَحا َو بيعه (
ٍر،ٍ بنقصانٍأ ٍة شراؤهِ َأو كثي ٍة بزياد أه كثير أت َب ِه َو أه ( أن ّيٌة)ا خبر،ٍ َوَضَما كالوصية َأيّ َوّص

ْعتبر َأنها في حقيقة يريد الوصايا. ول َأصحاب مع بها ويضرب الثلث،ٍ من أت
ّنما قبله،ٍ منّجزة الشياء وهذهِ الموت،ٍ بعد ِإيجاٌب لنها الوصية،ٍ ِإ ِبَرْت و أت ْع من ا



ّثلث ّلق ال ّق لتع ًا فصار بماله،ٍ الورثة ح الثلث. وهذا على الزائد في عليه محجور
َأّما ظاهٌر،ٍ الضمانأ غير في ًء تبّرع المريض فلنأ الضمانأ،ٍ في و ِإيجابه ابتدا ب

الهبة. في كما فيه فيتهم نفسه،ٍ على

فصٌل
أهِ:ٍ َمْن أر َق (َجا أهِ َلِص أر ِه)ا أيّ َدا ِرفَا لجارهِ أوصى إذا ِب فإنه لدارهِ،ٍ الملصق إلى أص

ْعَمل هو َت أمْس ًا ال ًا،ٍ عرف َفر،ٍ حنيفة أبي عند وهذا وشرع أز القياس. وهو و
ّلته،ٍ يسكن َمْن وعندهما:ٍ إلى ًا. جاٌر لنه مسجدها،ٍ في معه ويجتمع مح شرع

َة وسلم:ٍ «ل عليه الله صلى النبّي قال ِر صل ِد لجا ّ المسج المسجد»ُ. في إل
ِني رواهِ ْط أق ّدار ْيَرة،ٍ وأبي جابر عن ال عنه. وسكت «مستدركه»ُ،ٍ في والحاكم أهَر
أحمد:ٍ ل كاملًة. وقال صلة علّي. والمعنى:ٍ ل عن الصحيح َحْزم:ٍ هو ابن وقال
الساكن الجار فيه يدخل النداء. ثم سمع من بكّل الجار وفّسر صحيحٌة،ٍ صلة

ّذكر والمالك،ٍ سكناها لنأ الرملة،ٍ فيها ويدخل والذمّي،ٍ والمسلم والنثى،ٍ وال
وهي زوجها،ٍ إلى مضافٌة سكناها لنأ زوٌج،ٍ لها التي فيها يدخل ول إليها،ٍ مضافٌة

ٌع ًا تكن فلم له،ٍ تب حقيقًة. جار
َكّل أهِ:ٍ  أر ْه َوِص ٍم ِذيّ ( ٍم َرِح ِه)ا أيّ ِمْن َمْحَر للصهر التفسير وهذا امرأته،ٍ ِعْرِس

ْيد،ٍ وأبي محمد اختيار َب ٍم ذيّ كل وكذا أع أبيه،ٍ وزوجة ابنه زوجة عن َمْحَرم َرِح
ٍم ذيّ كل وزوجة ْلواني:ٍ أبو صهر. وقال منه أمْحَرم َرِح ول وأمها،ٍ المرأة الَح
ْهرا.  غيرهما يسّمى ِص

َيه»ُ عن وابن والبّزار أحمد «مسند في لما الصحيح،ٍ هو والول أهو عائشة َرا
ِلق،ٍ بني نساء وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت:ٍ أصاب َط أمْص فأخرج ال

ًا،ٍ والّراجل سهمين الفارس فأعطى الناس،ٍ بين قسمه ثم منه الخمس سهم
ِرية فوقعت ْي َو ّيّ،ٍ الّشماس بن قيس بن ثابت قسم في الحارثا بنت أج النصار
َواٍق تسع على نفسها على فكاتبها تسأل قالت:ٍ فدخلت أنأ إلى ذهبٍْ من أأ
ٌة أنا الله رسول فقالت:ٍ يا كتابتها،ٍ في وسلم عليه الله صلى الله رسول امرأ
ّ إله ل أنأ أشهد مسلمٌة ِرية وأنا الله،ٍ رسول وأنك الله إل ْي َو ّيد ـ الحارثا بنت َج س

أت علمت،ٍ قد ما المر من أصابني ـ قومه قيس،ٍ بن ثابت سهم في فوقع
ّ ذلك على أكرهني وما به،ٍ لي طاقة ل ما على فكاتبني أتك أني ِإل (صلى رجو

َأو في فأعني الله)ا عليك قال:ٍ هو؟ ذلك؟»ُ فقالت:ٍ ما من خير فكاكي. فقال:ٍ 
ّديّ أجك»ُ. قالت:ٍ نعم كتابتِك عنِك أأؤ ّدى فعلت،ٍ قد الله رسول يا وأتزو رسول فأ
إلى الخبر وتزوجها. فخرج كتابتها من عليها كانأ ما وسلم عليه الله صلى الله

ّقونأ،ٍ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقالوا:ٍ أصهار الناس َتر َأعتقوا أيْس ما ف
ْبي من بأيديهم كانأ ِلق،ٍ بني َس َط أمْص بيٍت. أهل فإنه ال

ًة أعلم عائشة:ٍ فل قالت كونها منها. وأما بركة أعظم قومها على كانت امرأ
ّية َهٌم،ٍ فهو صف ّدمناهِ.  ما والصواب َو ق

أكّل أه:ٍ  أن َت َوَخ ْوٍج ( ٍم َذاِت َز ٍم َرِح أه)ا أيّ َمْحَر ْن والعّمات،ٍ والخوات،ٍ البنات،ٍ أزواج ِم
ٍم ذيّ كل وكذا والخالت،ٍ ٍم َرِح وفي عرفهم،ٍ في أزواجهن. وقيل:ٍ هذا من َمْحَر



أحر فيه ويستويّ المحارم،ٍ الزواج يتناول ل عرفنا أه)ا عند ال أل ْه َأ َو أبي والعبد. (
أه)ا،ٍ حنيفة أس ًا مماليكه غير عليه وينفق يعوله َمْن وعندهما:ٍ كل (ِعْر اعتبار

أعْرفا،ٍ ّيدهِ لل ِني قوله ويؤ أتو ْأ أكْم تعالى:ٍ {و ِل ْه َأ ِعيَن}ٍ،ٍ ِب أهِ َأْجَم َنا ْي َنّج َف أه وقوله:ٍ { َل ْه َأ َو
ّ أه}ٍ فإنّأ ِإل َت َأ في حقيقٌة السم حنيفة:ٍ أنأ ولبي عياله،ٍ في من المراد اْمَر

َوَساَر الله الزوجة. قال َقاَل تعالى:ٍ { ِه}ٍ وقال:ٍ { ِل ْه َأ ِه ِب ِل ْه أثوا}ٍ. َل أك اْم
أل ْه َأ أه:ٍ  أل َوآ ِه)ا فإذا ( ِت ْي ّية في دخل لله الّرجل أوصى َب أبْ َمْن كّل الوص ْنَس إليه أي

َبل من ّذكر والبعد،ٍ والقرب السلم،ٍ في له أب أقصى إلى آبائه ِق والنثى،ٍ وال
ٌء. ول فيه والكبير والصغير والكافر،ٍ والمسلم ول البنات،ٍ أولد فيه يدخل سوا

ْنسبونأ ل لنهم أأمه،ٍ قرابة من أحد ول الخوات،ٍ أولد أبونأ وإنما أبيه،ٍ إلى أي ْنَس أي
ّنسبْ لنأ آبائهم،ٍ إلى الباء. من يعتبر ال

أه)ا وذو أب ِر َقا َوأ أذو وأنسابه وأرحامه وأقربائه قرابته ( َو ِه)ا هم ( ِب ْنَسا أبي عند أ
أهِ ًا حنيفة:ٍ َمْحَرَما أب (َرِحمه،ٍ ذويّ من فصاعد ْقَر أب ال ْقَر َل ْيَر َفا ْيَن َغ َد ِل َوا ال

ِد)ا وعندهما َل َو ْنسبْ من كل َوال أيْسلم لم وإنأ السلم،ٍ في له أب أقصى إلى أي
المشايخ. وفائدة اختلفا على أسلم،ٍ إنأ أو السلم،ٍ أدرك أنأ بعد القصى ذلك
الوصية وقعت إذا عنه الله رضي وعلّي طالبْ أبي مثل في تظهر الختلفا هذا

ٍد طالبْ،ٍ أبي أولد إلى َصَرفها السلم بإدراك اكتفى فَمْن علّي،ٍ أقرباء من لح
الَمطلبْ عبد أولد يدخل ول غير،ٍ ل علّي أولد إلى صرفها السلم شرط وَمْن

السلم.  يدرك لم لنه بالتفاق،ٍ

وفي الميراثا،ٍ أخت الوصية حنيفة:ٍ أنأ الكّل. ولبي يتناول السم لهما:ٍ أنأ
َتبر الميراثا ْع تلفي الوصية هذهِ من والقصد أخته،ٍ في وكذا فالقرب،ٍ القرب أي

قرابة وأما المْحَرم،ٍ الّرحم بذيّ مختّص وهو الصلة،ٍ واجبْ إقامة في َفّرط ما
ِولد ًة. أل أقرباء أيَسّمونأ فل ال في الوالدين على القريبْ عطف إلى ترى عاد
أة قوله ّي َوِص ْيِن تعالى:ٍ {ال َد ِل َوا ْل ِبيِن}ٍ والعطف ِل ْقَر َل ويدخل المغايرة،ٍ يقتضي َوا
ّد ّدة الج يوسف:ٍ ل وأبي حنيفة أبي الرواية. وعن ظاهر في الولد وولد والج

يدخلونأ.

َد ّي ّيد بطلت انعدم لو لنه بالَمْحَرم،ٍ َق ًا،ٍ بالنثنين الوصية. وق ل الواحد لنأ فصاعد
بالجمع:ٍ المثنى أيَراد الميراثا وفي الجمع،ٍ لفظ المذكور لنأ عندهِ،ٍ يأخذهِ

ًا،ٍ والصغير والكافر،ٍ والمسلم والعبد،ٍ الحّر الوصية. ويستويّ في فكذا فصاعد
ّذكر والكبير،ٍ المذهبين. على والنثى وال

َوفي ِد ( َل ٍد)ا أيّ َو ْي أر زيد لولد الوصية في َز َك ّذ َثى (ال ْن أل َواء)ا لنأ َوا الولد اسم َس
َوفي يقتضي شيء اللفظ في وليس الكّل،ٍ يشمل ِه)ا أيّ التفضيل. ( ِت َث وفي َوَر
َكٌر يأخذ زيد لورثة الوصية َذ ْيِن)ا لنأ ( َثي ْن أ

أ ّقة الورثة ك وبناء الوراثة،ٍ من مشت
ِعر المشتق على الحكم ّلة الشتقاق مأخذ بأنأ أيْش بين والوراثة الحكم،ٍ ذلك ع
ّذكر والخوة الولد ْين،ٍ حّظ مثل لل َي َث ْن الوصية. فكذا ال
َثى أفلنٍَأ)ا تأخذ بني (وفي ْن أل أهم)ا في (ا ْن ّول،ٍ حنيفة أبي قول ِم قولهما،ٍ وهو ال

َوإنْأ الله الناثا. قال يتناول الذكور جمع لنأ َنوا تعالى:ٍ { ًة َكا ً إْخو ِرَجال
ًء}ٍ،ٍ ِنَسا وانتظامه للذكور،ٍ السم حقيقة لنأ خاّصًة،ٍ الذكور وقال:ٍ يأخذ رجع ثم َو

ّوز،ٍ للناثا ٍة فلنٍأ:ٍ اسم بنو كانأ إذا ما بخلفا بحقيقته. وهذا والكلم تج أو قبيل
ٍذ،ٍ ّذكور يتناول حيث َفِخ كبني انتسابهم مجرد بل أعيانهم أيَراد ل لنه والناثا،ٍ ال
َتاقة،ٍ مولى فيه يدخل ولذا آدم،ٍ َع وخلفاؤهم.  الموالة،ٍ ومولى ال



َلِت َط َب أة (و ّي َوِص ًا ال ِه)ا مطلق ِلي َوا ِفيَمْن ِلَم أه ( أقونَأ َل ِت ْع أقونأ)ا لنأ أم َت ْع لفظ َوَم
على تدّل قرينة ول الثبات،ٍ موضع في ينتظمهما فل بينهما،ٍ مشترٌك المولى

ّلم ل حلف لو ما بخلفا أحدهما،ٍ والسفل،ٍ العلى يتناول حيث فلنأ،ٍ موالي يك
حنيفة أبي عن رواية وهو لهما،ٍ فيه. وقيل:ٍ يكونأ تنافي ول النفّي مقام في لنه

أزَفر. وقيل:ٍ يجعلها الّشافعّي قول وهو يوسف،ٍ وأبي لنأ للعلى،ٍ يوسف أبو و
آداء إلى الوصية صرفا فصار مندوٌب،ٍ النعام وفضل واجبٌْ،ٍ النعام شكر

ًا،ٍ الحاجة محل لنه للدنى،ٍ أولى. وقيل:ٍ يجعلها الواجبْ أولى. فهو غالب
َوَصّحْت)ا الوصية ِة ( ْدَم ِبِخ ِهِ،ٍ ( ِد ْب َنى َع ْك أس ِهِ َو ِر ًة َدا ّد ٍة أم َكسن َنًة)ا  ّي َع ًا)ا لنأ أم َد َب َوأ )

كما الممات حالة في فكذا وغيرهِ،ٍ ببدٍل الحياة حالة في تمليكها يصّح المنافع
ّدار العبد من كّل ويكونأ العيانأ،ٍ في ًا وال ّق في الميت ملك على محبوس ح

ّتى المنفعة أموَصى يتملكها ح عليه الموقوفا يستوفي كما ملكه،ٍ على له ال
ِهَما)ا أيّ الوصية الواقف. (و)ا صّحِت ملك حكم على الوقف منافع ِت ّل َغ ِب العبد (

ّدار. وال

ِإنْأ أة)ا أيّ َخَرَجِت (ف َب َق ّدار العبد رقبة الّر ألِث)ا أيّ (ِمَن وال ّث ّلَمْت التركة ثلث ال أس )
ِه)ا أيّ ْي َل أموَصى أعطيت ِإ ّقه لنأ له،ٍ لل (وإل)ّا فيه الورثة يزاحمه ل الثلث في ح

ألِث من الّرقبة تخرج لم وإنأ أيّ ّث أقِسَمِت ال أر)ا قسمة ( ّدا ًا الجزاء ال (وتهايؤا أثلث
ٍة،ٍ قسمة اقتسموهِ العبد)ا أيّ َأ َي َها أموَصى يومين الورثة فيخدم أم ًا،ٍ له وال لنأ يوم

ّقه ألث في ح ّث ّقهم ال ألثين في وح ّث ّين وإنما بالعين،ٍ الوصية في كما ال التهايؤ تع
المهايأة إلى فيصير يتجّزأ ل لنه بالجزاء،ٍ فيه القسمة يمكن ل لنه العبد،ٍ في

ًء ّقين،ٍ إيفا ّدار بخلفا للح من أعدل وهو ممكنٌة،ٍ بالجزاء فيها القسمة فإنأ ال
ًا المتقاسمين بين التسوية من فيها لما التهايؤ،ٍ قسمة ًا،ٍ زمان التهايؤ وفي وذات

ًا. الخر على أحدهما تقديم من زمان
ّدار اقتسموا ولو ًة ال ّق لنأ جاز،ٍ مهايأ ّ لهم الح ّول أنأ إل ْولى ال أعدل. لكونه َأ

ألثْي من أيديهم في ما يبيعوا أنأ للورثة وليس ّدار،ٍ أث ّق لنأ ال أموَصى ح ثابت له ال
َنى في ْك ّدار،ٍ جميع أس ّدار وتخرج آخر،ٍ ماٌل للميت يظهر بأنأ ال ألث. وكذا من ال ّث ال
ّق له ِرب (إذا أيديهم في فيما المزاحمة ح أع يدهِ،ٍ في ما َخ ْي َب في ما الورثة و

ّثلثين أيديهم)ا من أعونأ ذلك،ٍ إبطال يتضّمن ال َن أيْم منه.  ف

ِه)ا أيّ ِت ْو ِبَم َو أموَصى ( ِه حياة (في له ال أل)ا الوصية،ٍ أموِصي أط ْب تمليك لنها َت
أموَصى موته بعد الموِصي أموَصى به ال َتّصور ول له،ٍ لل أموَصى تملك أي وهو له ال

أموَصى (و)ا بموت ميٌت،ٍ َد له ال ْع َب ِه)ا أيّ ( ِت ْو أموِصي َم أد)ا كّل ال أعو َي العبد من (
أموَصى ّدار بخدمته،ٍ ال أموَصى وال ِإلى بسكناها ال ِة)ا لنأ ( َث َوَر أوجبْ الموِصي ال
أموَصى ْكم على المنافع يستوفي أنأ له لل ْلكه،ٍ أح إلى الستيفاء انتقل فلو ِم

أموَصى وارثِا ًء ذلك لستحقاق له ال ل وذلك رضاهِ،ٍ بغير الموِصي ملك من ابتدا
ِة الوصية يجوز. (و)ا في َثَمَر ِب ِه ( ِن َتا ِه َماَت)ا الموِصي إنْأ أبْس ِفي َو ٌة)ا جملة ( َثَمَر

أه)ا أيّ حالية َل أموَصى ( ِهِ)ا الثمرة له لل ِذ َه َقْط)ا أيّ فيه التي ( َف حدثا ما له وليس (
بعدها.



ًا كلمة الوصية َضّم)ا في (وإنْأ أه (أبد َل ِهِ)ا أيّ َف ِذ َوَما البستانأ في التي الثمرة َه )
أثا أد ِه)ا من َيْح ّدة يستقبل فيما الثمرة ِفي أموَصى حياة م َكَما له ال ِة في ( ّل َغ

ِه)ا فإنأ ِن َتا ّلة أوصى َمْن أبْس َغ أموَصى تكونأ بستانه ِب ّلة له لل والتي الموجودة،ٍ الغ
ّدة توجد أموَصى حياة م ًا. والفرق يقل لم وإنأ له ال أعْرفا في الثمرة أنّأ أبد ال
ّ معدومٌة لنها ستوجد،ٍ التي يتناول فل للموجودة،ٍ اسٌم ٍة إل ٍة بدلل مثل زائد

ّلة على التنصيص أعْرفا في التأبيد. والغ ًة يوجد وما الموجودة ينتظم ال بعد مر
ّلة من يأكل أخرى. يقال:ٍ فلنٌأ ّلة بستانه غ َد والمراد:ٍ ِمّما أرضه،ٍ وغ ومّما أوِج

ِلقت فإذا أيوَجد،ٍ ْط أهما أأ أل ً يتناو ٍة على موقوفٍا غير تناول أخرى. دلل

تناولت بحالها،ٍ والمسألة كذلك،ٍ يكن لم لو البستانأ لنأ ثمرة،ٍ قال:ٍ فيه وإنما
ًا كانأ ما الثمرة أموَصى عاش ما يوجد وما موجود ّلة،ٍ كمسألة له،ٍ ال لنأ وذلك الغ
ّثمرة ّ المعدوم تتناول ول حقيقًة الموجود تنتظم ال ًا،ٍ إل في كانأ فإذا مجاز

َتانأ أبْس أموِصي موت عند ثمرة ال ً الثمرة لفظ كانأ ال فل حقيقته،ٍ في مستعمل
ّ الجمع يجوز ول الَمَجاز،ٍ يتناول ثمرة فيه يكن لم وإنأ الَمَجاز،ٍ يتناول بينهما. إل

ً تناولهما البد لفظ ذكر إذا أنه ِم عمل ًا ل الَمَجاز،ٍ بعمو الحقيقة بين جمع
والمجاز.
أصوفِا الوصية (و)ا في ِب ِه ( َنِم َها َغ ِد َل َو َها َو ِن َب َل أه)ا هذا َو ّدم،ٍ خبر والمجرور الجار َل مق

أموَصى أيّ ْقِت في (َما له لل ِه)ا أيّ َو ِت ْو بعدهِ يحدثا ما له وليس الموِصي،ٍ موت َم
ًا كلمة (َضّم)ا الموِصي سواء َبد َأ ْو ( فيعتبر الموت،ٍ عند إيجاٌب الوصية ل)ا لنأ أ
أثا عندهِ الشياء هذهِ وجود ْوَر أت َو َعٌة ( ْي ِنيَسٌة ِب َك َتا َو َل ِع صنع إذا الّصّحة)ا أيّ في أج
حنيفة،ٍ أبي عند عنه. أّما تورثا فإنها ومات،ٍ كنيسًة أو بيعًة دارهِ صّحته في ذمّي
فلنأ عندهما،ٍ هذا. وأّما فكذا فيورثا،ٍ يلزم ل عندهِ وهو الوقف،ٍ بمنزلة فلنه
أتشكل معتقدهم في أقْربًة كانأ وإنأ يصّح فل معصيٌة،ٍ هذا أبي قول فيورثا. واس

يبيع أنأ له ليس والمسلم المسلمين،ٍ عند كالمسجد عندهم هذا بأنأ حنيفة
َعة في الذمّي فيكونأ المسجد،ٍ ِبي كذلك. والكنيسة ال

أأِجيبَْ:ٍ بأنأ َعة كذلك ول تعالى،ٍ لله خالٌص الناس حقوق عن محرز المسجد و ِبي ال
عن محرزة تكن فلم موتاهم،ٍ فيها ويدفنونأ يسكنونها لنهم معتقدهم،ٍ في

ًا. والمسجد فيها للذمّي الملك فكانأ حقوقهم،ٍ حقوق عن محرز غير كانأ إذا ثابت
ّلتين،ٍ في أقْربٌة هو بما الذمّي وصية يورثا. ويصّح المسلمين كالوصية الم

ونحوهِ.  المقدس البيت ولسراج والمساكين،ٍ للفقراء

أة ّي َوِص َوال ْعِل ( َعًة دارهِ ببناء الذمّي وصية َيِصّح)ا أيّ إحداهما ِبَج كنيسًة أو ِبي
ٍم بذلك أوصى إنأ بالتفاق وهذا صحيحٌة،ٍ َأّما أمَسّمين لقو ٍم به َأوصى ِإنأ و لقو

ّين غير تصّح. ل وعندهما تصّح،ٍ حنيفة أبي فعند مسم
أكَراع أوصى ولو ّينه ولم الله سبيل في بال ٍد،ٍ يع أبي عند باطلٌة فالوصية لح

ٍز غير وهو الوقف،ٍ معنى في الوصية هذهِ لنأ حنيفة،ٍ وإنأ عندهِ المنقول في جائ
ًا الموت. وجعلهِ بعد ما إلى أأِضيَف الوقف كتاب في مّر ِلَما المام،ٍ يد في وقف

ٍد حبس من أتدهِ أكَراعه خال ْع َأ الله. سبيل في و

لسبقه الغزاة،ٍ بمنقطع يوسف أبو يخّصه الله سبيل في ماله بثلث أوصى ولو



ًا،ٍ الفهم ِإلى َنا:ٍ أنأ ِلَما الحاج محمد:ٍ منقطع وزاد أعْرف ّوي عليه الله صلى النبي أر
َأجاز سبيل من الحّج جعل وسلم يذكر لم وإنأ للمسجد الوصية محمد الله. و

ْكر لصحتها مصالحه. وشرطا على النفاق منها المراد لنأ عليه،ٍ النفاق ِذ
بمنزلة النفقة وذكر تمليك،ٍ والوصية للملك،ٍ بأهل ليس لنه عليه،ٍ النفاق
ًا مصالحه على الوقف للكلم. تصحيح

ّقها للعلماء أوصى ولو وقيل:ٍ وأهل والحديث،ٍ التفسير وأهل الفقهاء استح
ِرئونأ ل الكلم،ٍ ْق أم ّبرونأ والدباء ال الله صلى الله رسول لقول والطباء،ٍ والمع

وما عادلٌة،ٍ فريضٌة أو قائمٌة،ٍ سنٌة أو محكمٌة،ٍ ثلثة:ٍ آية وسلم:ٍ «العلم عليه
ّقها للعقلء أوصى ماجه. ولو وابن داود أبو فضل»ُ. رواهِ فهو ذلك سوى استح
ّهاد الباقي،ٍ إلى وميلهم الفاني لتركهم العقلء،ٍ الحقيقة في لنهم العلماء،ٍ ز
أعلم. تعالى والله

 فصٌل

َوَمْن ْوَصى ( ٌد إلى َأ ٌد زي َقبَل)ا زي أهِ)ا أيّ َف َد ْن ٌد (فإنْأ حضورهِ في (ِع ّد)ا زي اليصاء َر
أهِ)ا في َد ْن ّد)ا أيّ قبوله بعد الموِصي حضور (ِع أر ّدهِ،ٍ صّح ( للموِصي ليس لنه ر

ّدهِ في أغرور ول التصّرفا،ٍ إلزامه ولية ّكن الموِصي لنأ بحضورهِ،ٍ ر أنأ من متم
ِنيبَْ ّد لم وإنأ غيرهِ. (وإل)ّا أيّ أي ٌد ير ّد بل الموِصي حضرة في اليصاء زي في ر
ّد،ٍ يصّح ل (ل)َا أيّ غيبته ًا بسبيله مضى الميت لنأ الر ّد صّح فلو عليه،ٍ معتمد ر

أموَصى ًا كانأ مماته بعد أو حياته في غيبته في إليه ال ْغرور ّد جهته،ٍ من َم أر ّدهِ. ف ر
ِإنْأ َف أموَصى ( َكَت)ا ال ّد ولم يقبل فلم إليه َس َفَماَت ير ِه ( أه)ا أيّ أموِصي َل أموَصى َف لل
أهِ)ا أيّ إليه ّد ّد (َر أهِ)ا أيّ ر ّد َوِض ّد (اليصاء)ا ( ّد ض لنأ اليصاء،ٍ قبول وهو اليصاء ر

أموِصي أموَصى إلزام ولية له ليس ال ًا. فبقي إليه،ٍ ال ّير مخ
ِزَم)ا اليصاء َل َو ْيِع الساكت هذا ( َب ِب ٍء)ا بأنأ ( ًا يبيع َشْي ِة)ا لنّأ (ِمَن شيئ َك ِر ّت في ال

لصدورهِ البيع الموت. وينفذ بعد معتبٌر وهو والقبول،ٍ اللتزام على دللة ذلك
َوإنْأ الوصّي من ِهَل ( ِه)ا أيّ َج ِعلم لنأ باليصاء ِب ّقه في بشرٍط ليس ال بخلفا ح

َفإنْأ الوكيل ّد)ا هذا ( َد الساكت َر ْع َب ِه)ا أيّ ( ِت ْو أقبل قال:ٍ ل بأنأ الموِصي موت َم
أثّم ِبَل)ا بعد ( ّدهِ َق َقبوله،ٍ قال:ٍ قبلت بأنأ ر أقبل»ُ ل قوله:ٍ «ل مجرد لنأ (َصّح)ا 

ًا إبطاله في لنأ اليصاء،ٍ يبطل بالميت. ضرر
ّ ِإل َذا ( َذ إ ّف أهِ)ا بأنأ َقاٍض َن ّد ّدهِ لنأ الوصاية،ٍ عن بإخراجه حكم َر ّكد ر بحكم تأ

ّوى القاضي ِإلى به وتق ٍد)ا أيّ (و ْب ٍد إلى أوصى وَمْن َع ْو عب َأ ٍر ( ِف ْو َكا أه َفاِسٍق أ َل ّد َب
َقاِضي ِهِ)ا فإنأ ال ِر ْي َغ ِريّ:ٍ محمد. وعبارة ذكرهِ ما على باطلٌة الوصية هذهِ ِب أدو أق ال
الخراج لنأ صحيحة،ٍ الوصية أنأ على يدّل وهذا الوصية،ٍ عن القاضي أخرجهم

ّدخول.  بعد يكونأ إنما ال

َوَمْن ْوَصى ( ِهِ)ا أيّ إلى َأ ِد ْب ًا عبدهِ جعل َع أه َكانَأ إنْأ (َصّح وصي أت َث ّلهم،ٍ َوَر ًا)ا ك َغار ِص
ًا. وقال:ٍ ل حنيفة أبي عند وهذا ّق لنأ القياس،ٍ وهو يصّح،ٍ استحسان ينافي الّر

ِإل)ّا أيّ يكونأ ل ما الشفقة من لعبدهِ حنيفة:ٍ أنأ الولية. ولبي لم وإنأ لغيرهِ. (و
ّلهم يكن ًا ك ّلهم كانأ سواء صغار ًا ك لنأ اليصاء،ٍ يصّح ل (ل)َا أيّ بعضهم أو كبار

ّتى نصيبه،ٍ يبيع أنأ من يمنعه أنأ للكبير عن فيعجز العبد،ٍ من نصيبه يبيع أنأ له ح



فائدة. إليه اليصاء يفيد فل الوصاية،ٍ من التزم بما الوفاء

ْوصى (و)ا َمْن َلى َأ ِإ ٍز ( ِم َعِن َعاِج َيا ِق َها ال أهِ)ا (إليه القاضي ضّم َضّم)ا أيّ ِب ْيَر َغ
ّق رعاية يجيبه (ذلك)ا ل القاضي إلى الوصّي شكى والورثة. ولو الموِصي لح
ّتى ًا يكونأ قد الشاكي لنأ حقيقًة،ٍ ذلك يعرفا ح ًا كاذب نفسه. على تخفيف

َقى)ا وصّي ْب َي َو أر)ا على (أِميٌن ( ِد ْق عن يخرجه أنأ للقاضي وليس التصّرفا َي
ّدم ولنه وارتضاهِ،ٍ اختارهِ الميت لنأ الوصاية،ٍ شفقته،ٍ وفور مع الب على يق

ّدم أنأ فأولى ل القاضي،ٍ إلى الوصّي بعضهم أو الورثة شكى غيرهِ. ولو على يق
ّ الميت،ٍ من الولية استفاد لنه يعزله،ٍ أنأ له ينبغي الخيانة منه ظهر إذا إل
ًا. الميت جعله لجله ما لزوال ّي وص

ْيِن (إلى أوصى (و)ا من َن ْث أد ل ا ِر َف ْن أهَما)ا بالتصّرفا َي أد حنيفة أبي عند تركته في أَح
ّ ومحمد ِء (إل ِه ِبِشَرا ِن َف ِهِ)ا لنأ َك ِز ِهي َتْج يملكه ولهذا الميت،ٍ فساد ذلك تأخير في َو

َقة الَحَضر،ٍ في ذلك عند الجيرانأ ِة في والّرف أصوَم أخ ِه)ا في السفر. (وال ِق أقو أح
ّذر،ٍ فيها الجتماع لنأ ِء أحد بها ينفرد ولذا متع َقَضا َو ِه الوكيلين. ( ِن ْي ِه)ا لنه َد ِب َل َط َو

لنأ ـ قبضه وهو ـ دينه اقتضاء بخلفا العانة،ٍ باب من بل الولية باب من ليس
ًا.  بأمانتهما رضي إنما الميت جميع

ِء َوَشرا ِة ( أموَصى َحاَج ْفِل)ا ال ّط ٍم من عليه ال إلى تأخيرهِ (في لنأ وكسوة،ٍ طعا
أيخافا ًا موته الجتماع)ا  ًا جوع أعْري َهاِب و أه)ا أيّ (والت ّطفل،ٍ الهبة قبول َل لنأ لل

َتاِق خوفَا تأخيرهِ في ْع ِإ َو ْوت. ( َف ٍد ال ْب ّيَن)ا أيّ َع ّين،ٍ أع الرأيّ إلى يحتاج ل لنه مع
ّين غير إعتاق بخلفا ّد المع َوَر ٍة ( َع ِدي ِذ َو ْنِفي َت ٍة َو ّي ْيِن)ا لنه َوِص َت َن ّي َع فيهما يحتاج ل أم

يملكه ذلك صاحبْ أنأ ترى الولية. أل دونأ العانة باب من ولنهما الرأيّ،ٍ إلى
َوجْمِع به ظفر إذا َواٍل)ا للميت ( ٍة)ا أيّ َأْم َع ِئ في لنأ الضياع،ٍ شرفا على (َضا

ْيِع آفات التأخير َب َو أفا َما ( أه)ا لنأ أيَخا أف تخفى. ل ضرورة فيه َتل
ْين من كل يوسف:ٍ ينفرد أبو وقال ّي الشياء. قيل:ٍ جميع في بالتصّرفا الوص

ٍد كّل إلى أوصى إذا فيما الخلفا ٍد منهما واح أوصى إذا وأما حدة،ٍ على بعق
ٍد إليهما ٍد بعق فيما الكاساني. وقيل:ٍ الخلفا ذكرهِ باتفاق،ٍ أحدهما ينفرد فل واح

ٍد إليهما أوصى إذا ٍد،ٍ بعق ٍد كّل إلى أوصى إذا وأما واح ٍد واح ٍة على بعق فينفرد حد
ًا،ٍ بالتصّرفا أحدهما ْلواني ذكرهِ اتفاق ّفار. قال عن الَح ْيث:ٍ وهو أبو الص ّل ال
ًا،ٍ الفصلين في نأخذ. وقيل:ٍ الخلفا وبه الصّح،ٍ السكافا. بكر أبو ذكرهِ جميع

ّلهما إذا الوكيلين الصّح. بخلفا «المبسوط»ُ:ٍ وهو في قال ًا وك ٍد متفرق بعق
ٍد كل ينفرد حيث ًا. ثم بالتصّرفا منهما واح ّوض أحدهما مات إذا اتفاق القاضي ع
ً ًا. عنه بدل اتفاق

َوِصّي َو َوِصّي ( ِه في َوِصّي ال ِل ِه)ا أيّ َوَماِل َما الّشافعّي التركتين. وعند في أموِصي
ًا يكونأ رواية:ٍ ل في وأحمد ّي ّول تركة في وص ًا ال الحياة حال في بالتوكيل اعتبار

َ َول أع ( ِبي َ أجنبي من الصغير َوِصّي)ا مال َي َول ِريّ)ا له ( َت ّ منه َيْش ِإل أن ِبَما ( َب َغا َت َي
أس)ا في ّنا َ لقوله يسير،ٍ غبٌن فيه ما وهو مثله،ٍ ال َول أبوا تعالى:ٍ { ْقَر ِم َمال َت ِتي الي

ّ ِتي ِإل ّل أن}ٍ. وأّما ِهَي ِبا ًا اشترى لو َأْحَس ًا باع أو لنفسه،ٍ اليتيم مال من شيئ شيئ
حنيفة. أبي عند جاز لليتيم ماله من



ٌة،ٍ منفعٌة فيه لليتيم كانأ يوسف:ٍ إذا أبي عن الّروايتين إحدى وفي بأنأ ظاهر
الصغير من لنفسه يشتريّ أو بعشرة،ٍ عشر خمسة يساويّ ما الصغير من يبيع
أبي عن الروايتين أظهر وهو محمد قول عشَر. وعلى بخمسَة عشرة يساويّ ما

يتولى ل الواحد إذ والّشافعّي،ٍ مالك قال وبه حاٍل،ٍ كّل على يجوز يوسف:ٍ ل
ًا كونه لمتناع البيع طرفي ِلب َطا ًا،ٍ أم َلب َطا أم وصي لنأ الب،ٍ وصّي في وهذا و

ًا. ويجوز حال بكّل نفسه من الصغير لمال بيعه يجوز ل القاضي بمثل للب اتفاق
َفر وأبطله كالقتراض،ٍ القيمة ّدم. لما أز تق

ِعَل الصغير،ٍ وحاجة شفقته ووفور وليته لكمال الب ولنا:ٍ أنأ كشخصين،ٍ أج
ّلى أع للوصّي يجوز المتأّخرونأ:ٍ ل الطرفين. وقال فيتو ْي ّ الصغير عقار َب أنأ إل

ّثمن،ٍ بضعف فيه المشتريّ يرغبْ أو دين،ٍ الميت على يكونأ للصغير يكونأ أو ال
ّثمن. قال إلى حاجٌة َتى.  الشهيد:ٍ وبه الصدر ال ْف أي

أع)ا الوصّي َف ْد َي أه)ا أيّ (و َل َبًة)ا ويأخذهِ الصغير (َما أمَضاَر ًا ( بشرط لكن مضاربًة أيض
ًا ذلك على الشهادة َكًة ماله تملك فيها ليس إذ للتهمة نفي ِر َوَش َعًة)ا لقيامه ( ِبَضا َو

أل)ا أيّ أبيه مقام َتا َيْح َو َلى الَحوالة ويقبل ( َع ِل)ا أيّ ( َ الغريم من الغنى الْم (ل
َلى ِر)ا لنأ َع ْعَس َل ًا ذلك في ا عند منه نظرية. ويأكل الوصّي وولية له،ٍ نظر

َوَمْن لقوله بحاجته،ٍ اشتغاله ًا َكانَأ تعالى:ٍ { أكْل َفِقير ْأ َي ْل أروفِا}ٍ. َف ْع ْلَم ِبا
َ َول أض)ا الوصّي ( ِر ْق الستخراج على يقدر ل لنه ضمن،ٍ أقرض وإنأ اليتيم مال أي

الروايتين. أصّح في الوصّي بمنزلة والب القاضي،ٍ بخلفا
أع)ا الوصّي ِبي َي َو َلى ( َع ِر ( ِبي َك ِئبِْ)ا كّل ال َغا ٍء ال ّ شي َأل َقار)ا إنأ ( َع عليه يكن لم ال

ًا كانأ فإنأ ديٌن عليه كانأ إذا وأّما ديٌن،ٍ ِغرق َقار،ٍ مست َع َقار الوصّي باع لل َع ّله ال ك
ًا يكن لم وإنأ بالتفاق،ٍ ّدين بقدر باع مستغرق رحمه حنيفة أبي وعند عندهما،ٍ ال

ّله. ولو بيعه تعالى:ٍ له الله َقار،ٍ هلك ِخيَف ك َع ّنه بيعه،ٍ الوصّي قيل:ٍ يملك ال ل
ّين ًا تع نادٌر. لنه يملك ل أنه والصّح كالمنقول،ٍ حفظ

َ َول أر)ا الوصّي ( ّتِج ِفي َي ِه)ا أيّ ( ِل ّوض لنأ الصغير،ٍ َما دونأ الحفظ إليه المف
ّدم ّد،ٍ على الب وصّي التجارة. ويق ول مقامه،ٍ الجد قام الب يوِص لم فإنأ الج

ٌد الطفل مال على يلي أعلم. والله غيرهما،ٍ أح

َثى كتاب ْن أخ  ال

ٌد َو)ا مولو أه أذو ( َكر،ٍ َفْرٍج ( َذ ِهِ َمْن َباَل فإنأ َو ِر َك َكٌر،ٍ َذ َذ ِه َمْن َبال وإنْأ َف َثى)ا َفْرِج ْن أأ َف
بمنزلة والخر الصحيح،ٍ الصلي العضو أنه على دليٌل أحدهما من البول لنأ

ِإنْأ َو أهَما َباَل العيبْ. ( ْن ِكَم ِم َبِق)ا لنأ أح َلْس هو محله أنأ على دليٌل السبق با
ِكَم البول خرج كما ولنه الصلي،ٍ العضو َتبر فل تاّمة،ٍ علمة لنه بموجبه،ٍ أح ْع أي
ِإنْأ بعد أخرى آلة من البول بخروج َو َويا)ا بإنأ ذلك. ( َت الخر،ٍ أحدهما يسبق لم اْس
ِكٌل)ا أيّ يكن لم أو الخر،ٍ من أكثر أحدهما من الخروج كانأ سواء أمْش َف فهو (

َثى ْن أخ أل ال ِك أمْش َ حنيفة أبي عند ال َول أر)ا عندهِ ( َب َت ْع َبر،ٍ أت َت ْع أت أة)ا وقال:ٍ  ْثَر أك لنأ (ال
ًا،ٍ وكونه العضو ذلك قوة علمة أحدهما من البول كثرة حكَم للكثر ولنأ أصلي
منه. البول بكثرة العضو ذلك الشرع. فيترّجح أصول في الكّل



ّتساع يكونأ قد ذلك لنأ القوة،ٍ على يدّل ل يخرج ما كثرة حنيفة:ٍ أنأ ولبي في ل
ِكٌل فهو السواء على منهما الخروج كانأ آخر. ولو في وضيٍق أحدهما أمْش

بالتفاق.
ِإنْأ َف َثى،ٍ ( ْن أخ َغ)ا ال َل إلى وصل أو لحيته،ٍ خرجت الّرجال:ٍ بإنأ علمة له ظهر فإنأ َب

ّنساء:ٍ بأنأ علمة له ظهر وإنأ رجٌل،ٍ فهو الّرجال،ٍ يحتلم كما احتلم أو النساء،ٍ ال
ٌيّ له خرج ِبَل،ٍ أو حاض،ٍ أو ثديه،ٍ في لبن له نزل أو المرأة،ٍ كثديّ ثد أمكن أو َح

ٌة،ٍ فهو الفرج،ٍ من إليه الوصول َو)ا إنأ امرأ َلْم ( َهْر)ا له ( ْظ أة َي َعلََم ِهَما)ا أو ( ِد أَح
ِكٌل)ا فيؤخذ العلمات تعارضت أمْش َف وهو:ٍ الدين،ٍ أمر في والوثق بالحوط فيه (

ثبوته.  في الشك وقع بحكم فيه أيحكم ل أنأ

ِإنْأ َف ِهّن)ا أيّ ِفي َقاَم ( ّف َد)ا صلته النساء صّف َص َعا َأ ًا ( ًا،ٍ كانأ إنأ استحباب (مراهق
ًا ًا،ٍ إنأ وحتم َو)ا إنأ صلته فتفسد رجٌل أنه لحتمال كانأ)ا بالغ ِهْم)ا (في قام ( ّف َص

أد الرجال صّف في أيّ ِعي أي ِه َمْن ( ْي َب ْن َفه َوَمْن ِبَج ْل ِه)ا لحتمال َخ ِئ َذا امرأة أنه ِبِح
ّلى َوَص َناٍع)ا لحتمال ( ِق ِإنأ أمرأة،ٍ أنه ِب ًا كانأ ف ًا)ا حر ّ ذلك،ٍ عليه وجبْ (بالغ وإل
له. استحبّْ

َ َول أس ( َب ْل ًا َي ِرير ًا َو)ا ل ح ّي ِل أح ) َ أف َول ْكِش َد َي ْن أجٍل ِع ٍة عند َو)ا ل َر َأ َ (اْمَر ألو َول ِه َيْخ ِب
أر ْي ٍم َغ أجٍل َمْحَر ْو َر ٍة أ َأ َ اْمَر أر َول ِف َ أيَسا ٍم)ا من ِبل ًا ذلك كل الّرجال،ٍ َمْحَر احتراز
المحّرم. ارتكاب عن

َهِ ِر أك َو أجِل ( ِة ِللّر َأ أه)ا أّما َوالَمْر أن ْت َثى أنّأ فلحتمال الّرجل َخ ْن أخ المرأة وأّما أنثى،ٍ ال
َتَرى)ا من ذكٌر أنه فلحتمال أيْش َو َأَمٌة ماله ( أه ( أن ِت َتْخ َلَك إنْأ َف يباح َمال)ًا لنه َم
ِإل)ّا أيّ إليه النظر لمملوكه ً يملك لم وإنأ (و َفِمْن مال ْيِت ( له الَماِل)ا يشتريّ َب

ّد المال بيت لنأ تختنه،ٍ أمة المام تدخل له اشتراها فإذا المسلمين،ٍ لنوائبْ أِع
أثّم حاجة بقدر ملكه في َتانأ. ( أع)ا إذا الِخ َبا ّد ختنته،ٍ أت أنها وير المال بيت إلى ثم

عنها. الستغناء لحصول

ِإنْأ َف َثى ( ْن أخ ْبَل َماَت)ا ال َق ِر ( أهو ِه أظ ِل َغّسْل)ا لنأ َلْم َحا وإّما رجٌل إّما الغاسل أي
ٌة،ٍ ٌة)ا،ٍ أو رجٌل إما (والخنثى امرأ الّرجال بين ثابٍت غير الغسل وِحّل امرأ

ّنساء،ٍ ْتَرك وال أي ّذر لحتمال َف أم)ا لتع َيّم أي َو أغْسل حرمته. ( َ ال َول َثى ( ْن أخ أر)ا ال أض َيْح
ًا كونه حال ِهق أمَرا ّيٍت)ا لحتمال أغْسَل ( ِدَب أنثى أو ذكر أنه َم أن َو أة ( َي ِهِ)ا َتْسِج ِر ْب َق
ًا كانأ وإنأ واجبٌْ،ٍ أقيم أنثى كانأ إنأ لنه تغطيته،ٍ أيّ التسجية.  تضّر ل ذكر

أع أيوَض َو أل ( أج أقْرِب الّر ِلمام،ٍ ِب َو)ا،ٍ أثّم)ا يوضع ا أه َثى أيّ ( ْن أخ أثّم)ا الّرجل خلف ال )
أة)ا خلف توضع َأ َثى (الَمْر ْن أخ َذا ال ِإ ّلى ( ًا َص ِهْم)ا جميع ْي َل ِإنْأ َع َف أه ( َك أهِ َتَر أبو ًا أ ْبن أه)ا َوا َل َف

َثى)ا عند (أيّ ْن أخ ْهٌم حنيفة أبي ال ْبِن (َس ِلل ْهَمانِأ)ا لنأ َو النصيبين،ٍ أقّل عندهِ له َس
َظر أيّ ْن ًا كانأ إنأ نصيبه إلى أي يكونأ منهما فأيّ أنثى،ٍ كانأ ِإنأ نصيبه وإلى ذكر

ذلك. فله أقّل
َد فله أقل النوثة تقدير على ميراثه الصورة هذهِ وفي ْن َوِع ِبّي)ا وهو ذلك. ( ْع الّش

أه في كما قولهما َل أف «الهداية»ُ ( ْيِن)ا أيّ ِنْص َب ّنِصي َثى نصيبْ بين يجمع ال ْن أخ إنأ ال
ًا كانأ المجموع. ذلك نصف وله أنثى،ٍ كانأ إنأ ونصيبه ذكر

َو)ا أيّ أه َو َثٌة النصيبين نصف ( َ َثل ٍة ِمْن ( َع ْب َد َس ْن أسَف)ا لنه أبي ِع نصيبْ اعتبر أيو



ٍد كل ّذكر فإنّأ انفرادهِ،ٍ حالة منهما واح المال،ٍ كّل له كانأ وحدهِ كانأ لو ال
َثى ْن أخ ًا كانأ وحدهِ:ٍ إنأ كانأ لو وال له كانأ أثنى كانأ وإنأ المال،ٍ كل له كانأ ذكر

وللبن المال،ٍ أرباع ثلثة وذلك النصف،ٍ ونصف الكّل نصف فيأخذ المال،ٍ نصف
َعل المال كل أيْج ًا،ٍ ربع كل ف ْول:ٍ للبن بطريق سبعة فيبلغ سهم َع أربعة،ٍ ال

َثى ْن أخ َثى كانأ إنأ النصف تقول:ٍ له شئت ثلثة. وإنأ ولل ْن ًا،ٍ كانأ إنأ والكل أأ ذكر
ّقن،ٍ فالنصف ًا،ٍ صار فنصٌف الخر،ٍ النصف في الّشك ووقع متي أبع فالنصف أر

أرباع.  ثلثة والربع

َوَخْمَسٌة)ا أيّ َنْي (ِمْن خمسة النصيبين ونصف ( ْث َد َعَشَر ا ْن ٍد)ا لنأ ِع َثى أمَحّم ْن أخ ال
ّق ًا،ٍ كانأ إنأ البن مع النصف يستح ألث والنصف أنثى،ٍ كانأ إنأ والثلث ذكر ّث وال
الكسر ستة. وقع من ونصف اثنانأ وهو ذلك،ٍ نصف فله ستة،ٍ من خمسة

ْنثى،ٍ نصيبْ هو عشر،ٍ اثنّي من خمسة صار اثنين في الستة فضرب بالنصف أخ ال
أنثى كانأ إنأ الثلث تقول:ٍ له شئت وإنأ البن،ٍ نصيبْ الّسبعة وهو والباقي
ًا،ٍ كانأ إنأ والنصف فاثنانأ ثلثة،ٍ والنصف اثنانأ ستة. فالثلث ومخرجهما ذكر

ّقن ًا. وقع اثنين صار فنصف،ٍ الخر،ٍ الواحد في الشّك ووقع متي الكسر ونصف
عشر. اثني من خمسة صار بالنصف،ٍ

أل ِئ ّتى َمَسا َش
أة َب َتا ِك َلْخَرِس ( أهِ)ا أيّ ا أؤ ِإيَما ِبَما إشارته َو أفا ( ْعَر ِه أي أه،ٍ ِب أح َكا أه،ٍ ِن أق َ َطل أه،ٍ َو أع ْي َب َو

أهِ،ٍ أؤ أه،ٍ َوِشَرا أت ّي َوِص أهِ،ٍ َو أد َو َق َيانِأ)ا أيّ َو َب ْعَرفا كما َكال لنأ باللسانأ،ٍ بالنطق ذلك أي
عليه الله صلى النبّي أنأ ترى دنا. أل مّمن الخطاب بمنزلة نأى مّمن الكتابة
ّدى كما وسلم ّدى بالعبارة تبليغه عليه وجبْ ما أ كقوله:ٍ «الشهر بالشارة،ٍ أ
ّدى وهكذا،ٍ هكذا،ٍ ِهَرقل ككتابه بالكتابة،ٍ وهكذا»ُ. وأ وغيرهِ.  ل

ِبيٌن أقسام:ٍ منها ثلثة إلى منقسمة الكتابة ثم َت يكتبْ:ٍ من أنأ وهو مرسوم،ٍ أمس
كالنطق. فهذا ونحوهما،ٍ والعتاق الطلق من وكذا كذا المر أنأ فلنٍأ إلى فلنٍأ
َغد،ٍ وعلى الشجار وأوراق الجدار على كالكتابة مرسوم،ٍ غير مستبين ومنها ِا الك

ّ اعتباٌر له ليس فهذا الديار،ٍ رسم وجه على ل ّينة إليه آخر شيء بانضمام إل كالب
ّتى الغير على والملء عليه والشهاد تكونأ قد الكتابة لنأ لديه،ٍ يكتبْ ح
ِربة،ٍ ّين الشياء وبهذهِ للتج على كالكتابة مستبين غير كذلك. ومنها ليست أنها يتب

ولو الحكام من شيء به يثبت فل مسموع،ٍ غير كلم بمنزلة وهو والماء،ٍ الهواء
ّنما نيٌة،ٍ إليه انضم َلت وإ ِع ّق في للحاجة للخرس حّجة الشارة أج الحكام،ٍ هذهِ ح
الشبهة. مع تثبت وهي العباد حقوق من لنها
َ َول َلخرس)ا إذا ( ّد)ا (ا ّد،ٍ يوجبْ بما أقّر أيَح أو الشارة بطريق قاذفه ول الح

ًا كانأ إنأ الكتابة. أّما ّله بالشبهات،ٍ تندرىء الحدود فلنأ مقذوف ّدق ولع مص
ّد فل لقاذفه،ٍ ّقن ولعدم للشبهة قاذفه أيَح ّلة تي ّد. وأّما ع ًا،ٍ كانأ إذا الح فل قاذف

ّد ًا القذفا لنعدام يح ّد بين فيه. والفرق شرط وهو بالزنا،ٍ صريح َود الح َق وال
ّد. بخلفا والشارة،ٍ بالكتابة القود يثبت حيث الح

َود إنأ َق ّق ال ّق العبد،ٍ ح بدونأ يثبت وقد لفٍظ،ٍ دونأ بلفٍظ يختّص العبد)ا ل (وح
ّد،ٍ بخلفا كالتعاطي اللفظ،ٍ ألوا فيه ببيانأ يثبت ل فإنه الح َقا َو َهة. ( ْب َقِل في أش َت ْع أم



ّلَسانأ)ا وهو ّلسانأ احتباس له اعترض الذيّ ال ّتى ال والبيانأ الكلم على يقدر ل ح
ِإنْأ ّد ( َت ِلَك)ا العتقال اْم وقيل:ٍ وعليه الموت،ٍ زمانأ سنًة. وقيل:ٍ إلى بقي بأنأ َذ

ِلَم أع َو أه)ا أيّ الفتوى. ( أت ْعتقل ِإَشاَر أم َذا)ا أيّ ال َك َف بخلفا الخرس حكم فحكمه (
ًا،ٍ صمت الذيّ لعارٍض.  يومين أو يوم

ِفي َو ٍم ( َن ٍة َغ أبوَح ْذ َها َم َتٌة)ا ول ِفي ْي ّيز علمة َم كانأ إنأ المذبوحة،ٍ من الميتة به تتم
كانت وإنأ الختيار،ٍ حالة في الغنم يؤكل مستويتين. لم كانتا أو أكثر،ٍ الميتة

ِهَي)ا أيّ َقّل الميتة ( َكَل)ا ذلك َتَحّرى (أ َأ ِفي)ا حالة الغنم َو ّيد ( ِر)ا ق َيا ِت َلنّأ به،ٍ (الْخ

َلى. وعند فيها فالمشكوك الضطرار،ٍ حالة في أكلها يحّل المتيقنة الميتة أو
كانت وإنأ الختيار،ٍ حالة في بالتحّريّ يؤكل وأحمد:ٍ ل والشافعّي مالك

(ول ضرورة،ٍ غير من إليه أيَصار فل ضروريّ،ٍ دليٌل التحّريّ لنأ أكثر،ٍ المذبوحة
الختيار. حالة ضرورة)ا في

أل الغلبة ولنا:ٍ أنأ َنّز أسواق أنأ ترى أل ،ٍ الباحة إفادة في الضرورة منزلة أت
التناول يباح ذلك ومع ومغصوٍب،ٍ مسروٍق من المحّرم عن تخلو ل المسلمين

ًا اعتبارهِ فيسقط عنه،ٍ التحّرز يمكن ل منه القليل لنأ وهذا الظاهر،ٍ على اعتماد
ًا َوَما قال وقد للحرج،ٍ دفع َعَل تعالى:ٍ { أكْم َج ْي َل ّديِن ِفي َع وقال َحَرٍج}ٍ،ٍ ِمْن ال
أت الصلة عليه ْث ِع أب فليس سنتي خالف ومن الّسْمَحة،ٍ بالحنيفية والسلم:ٍ «

عنه. الله رضي جابر عن الخطيبْ مني»ُ. رواهِ
على التحيات وأكمل الصلوات وأفصل الصالحات،ٍ تتّم بنعمته الذيّ الله الحمد

الطاهرات،ٍ وأزواجه وصحبه آله وعلى المشهودات،ٍ وسند الموجودات سيد
منهم (الحياء والمؤمنات المؤمنين وسائر الكاملين والصلحاء العلماء وعلى

والموات)ا.
ّهاب الملك بعونأ الكتاب هذا تحرير وقع وقد سلفه،ٍ مع أرِحَم مؤلفه يد على الو
َقاريّ،ٍ محمد سلطانأ بن علّي الباريّ الغنّي الله عباد أفقر وهو ّبهما عاملهما ال ر

ّكة وذلك الوفّي،ٍ وكرمه الخفي بلطفه َبالة المكّرمة بم ّظمة،ٍ الكعبة أق عام المع
المفّخمة)ا. الهجرة من اللف بعد ثلثا


