
الوقاية شرح

للجِإارة تفسخ الشافعي: ل وقال للعيانَأ، بمنزلة عنده المنافع للنَأ بالعذر، ا ا
للجِإارة فكانت ْفُفسخ وهو كالبيع، ا للجِإارة، فكذا بالعذر، ل بالعيب ُي قال وبه ا
لأحَمد مالك، لأبو و ْفُور. و لث

للجِإارة، في العذر لأنَّأ ولنا عليه ـ المعقود للنَأ القبض، قبل المبيع في كالعيب ا
قبل الحاصل بالعيب يفسخ والبيع بالساتيفاء، لإل مقبوضة تصير ل ـ المنافع وهي

للجِإارة فتنفسخ القبض، ْفُجز بينهما بالعذر. والجامع ا في الُمضُي عن العاقد لع
ّ العقد، موجِإب ٍر لإل ٍد بضُر بالعقد. ُيستحق لم زائ

ْفُذٌر لأنه ذكرنا ما الصغير»: وكّل «الجامع وفي لإنَأ ُع للجِإارة ف وهذا تنتقض، فيه ا
قبل المبيع في العيب بمنزلة للنه القاضي، قضُاء لإلى فيه يحتاج ل لأنه لإلى يشير

لأنَأ بالفسخ. وفي العاقد فينفرد القبض، للمر «الزيادات»:  الحاكم لإلى يرفع ا
للجِإارة، ليفسخ كالرجِإوع القاضي، قضُاء على فيتوقف فيه مجتهد فصل للنه ا

لهبة. قال في للئمة: وهو شمس ال للصح. ومنهم ا ْفُن ا لإذا لم العذر كانَأ قال: 
ًا لإل انفسخت، ظاهر «المحبوبي»: وهو «قاضيخانَأ» و القاضي. قال يفسخها و
للصح، لطبخ لأو الوجِإع، فيسكن الضُرس لقلع الساتئجار مثل الظاهر والعذر ا
لأة. فتخالع الوليمة المر

للجِإارة لسُخ)ُ ا لف ْفُن لت لت (و ْفُو لم لب لد ( لحَ لن لأ ْفُي لد لق لعا ْفُنَأ ال لها لإ لد لق له)ُ وبه لع لس ْفُف لن الثوري قال لل
لأحَمد والشافعي مالك والليث. وقال لأبو و ْفُور و لإساحاق: ل لث ويقوم تنفسخ، و

ُثُه للعيانَأ، عندهم المنافع للنَأ كلهما، لأو لأحَدهما مات ساواء مقامه، وار والعقد كا
لد بموت يبطل ل العين على ْفُين، لأحَ لد لق عقد المنافع. وعندنا على العقد فكذا العا

للجِإارة لإذا المنفعة، حَدوث بحسب فساعة سااعًة ينعقد ا لجِإر مات ف بطلت، الُمؤُ
ّق للنَأ لنَأ بموته، ذلك فات وقد ملكه على تحدث التي المنافع بالعقد المستح

لإذا ملكه، على تحدث ومنفعتها وارثه لإلى تنتقل الدار بقي لو المستأجِإر مات و
لفه لأنَأ على لبقي موته بعد العقد ُل ْفُخ المجردة المنفعة فتكونَأ فيه، الوارث لي

تورث. ل وهي موروثًة،
لإنَأ لأحَد (ف لها)ُ  لد لق للجِإارة ـ العاقدين لع له ـ ا لر ْفُي لغ لل للجِإارة لفل)ُ تنفسخ ( لبقاء بموته ا

ّق لح لحق)ُ حَتى المست لل)ُ ذكرنا لما بطلت له المعقود مات لو (والمست ْفُي لك لو (كال
ّكله يعقدها لقدها لُمو لصّي)ُ يع لو له (وال لر ْفُحُجو لم ّلي ل لو لت لوُم لقدها ( لف)ُ يع ْفُق لو للوقف. ال

لرين لأحَد مات ولو لرين لأو المستأجِإ لجِإ للجِإارة بطلت المؤُ في وبقيت نصيبه، في ا
لفُر الرواية. وقال ظاهر في الخآر نصيب ُطل حَنيفة لأبي عن روايٌة وهو ـ ُز ـ: تب

ًا، الحي نصيب في الُمشاع. لإجِإارة للنها لأيضُ
مات النتهاء. فلو في ل البتداء في العقد صحة شرُط الشيوع عدم لأنَأ ولنا

لري لكا لجِإر الطريق بعض في الُم غاية جِإعله الذي المكانَأ لإلى يركب لأنَأ فللمستأ
للجِإارة، بحكم الركوب لوقوع يضُمنها لم الدابة ماتت لو حَتى السير، ولو ا

لري اساتقبل لكا ُعهم، يمكنه لم لصوٌص الطريق في الُم ْفُف ْفُنَأ لأنه وعلم لد يطرح لم لإ
لفّر الحمل، فطرح والحمل الدابة لأخآذوا الحمل ّبته لو ُيعد ل للنه يضُمن، لم بدا
ًا لته، خآاف ما ذبح لو الراعي يضُمن ل كما الحالة، هذه مثل في ُمقّصر في مو
للفتوى.  المختار



لل)ُ المالك (فلو لب لقا لص لغا لل لها ( ْفُغ لفّر له:  لر لأي لدا لإل)ُّ  لها تفرغها لم وإنَأ و ُت لر ْفُجِإ ُأ لف ُكّل (
ٍر ْفُه لرغِ ولم فسكت كذا، لش ْفُف لجُب ُي للنَأ لي لسّمى)ُ  ّ قوله الُم لإل لها و: « ُت لر ْفُجِإ ُأ شهر ُكّل ف

لإيجاٌب للجِإارة التفريغ، عدم على معلق كذا»  وساكوت بالشرط، تعليقها يصح وا
ٌء تفريغه عدم مع الغاصب لليجاب بذلك رضا له. وقبوٌل ا

لصّح ُة، (و لر للجِإا لها، ا ْفُسُخ لف لعُة، و لر لزا ُة، والُم لقا لسا للُة، والُم لكا لو للُة، وال لفا لك وال
لبُة، لر لضُا ُء، والُم لضُا لق ُة، وال لر لما لل ُء، وا ْفُيصا لل ّيُة، وا لص لو ُق، وال ّطل ُق، وال لتا لع ْفُقُف، وال لو وال

لفًة لضُا لبٍل)ُ. لإلى)ُ زمانَأ ُم ْفُق لت لس (ُم

للجِإارة لأما للنها ا مضُافًة. فتكونَأ فساعة، سااعًة تحدث وهي المنافع، تمليُك ف
لأما لأما فمعتبٌر فسخها و لأما منهما فكٌل والمساقاة المزارعة بها. و لإجِإارة. و

للنهما والُمضُاربة الوكالة للطِإلق، باب من ف لأما والوقف، كالعتق ا والطلق. و
لإنها)ُ التزام الكفالة ًء المال (ف كالنذر. بالشرط، وتعليقها لإضافتها فيجوز ابتدا

لأما للمارة، باب من فلنه القضُاء و لر لما وسالم عليه الله صلى النبّي قال وقد ا لأّم

لد لن زي لإنَأ غزوة في حَارثة ب لتل ُمؤُتة: « ٌد ُق ْفُنَأ فجعفر، زي لإ لتل و الله فعبد جِإعفُر ُق
لحَة». وأما بُن لوا لليصاء لر للنَأ والوصية ا لليصاء ف الموت، بعد بالتصرف توكيل ا

بعده. تمليك والوصية
لأي (ل ُع)ُ  ْفُي لب ُتُه)ُ عند زمانَأ لإلى البيع لإضافة تصح ل ال لز لجِإا لإ الفضُولي مستقبل. (و

ْفُسُخُه لف لمُة، (و ْفُس لق لكُة، وال لر لبُة، والّش له لكاح، وال ّن لعة، وال ْفُجِإ ْفُلح والّر ماٍل، عن والّص
لإبراء لن)ُ لنَأ و ْفُي ّد الساتقبال.  لإلى تضُاف فل للحال، تمليكات العشرة هذه ال

ْفُير يضُمن ول هذا، لجِإ لل لرق ما والسوق الخانَأ لحفظ ا للنه الصحيح، في منهما سُا

لأما يحرس للبواب.  للموال ا قوُل وهو ملكها، ليد في وهي بالبيوت، فمحفوظٌة ا
لأبي جِإعفر، لأبي الفقيه لخي. وقال بكر و ْفُل لب حَارس في المشايخ من غيرهما ال

ْفُير بمنزلة للنه السوق: يضُمن، لجِإ لل لتن المشترك. ويضُمن ا لخا ْفُطع ال لق لفة لب لش لح ال
ْفُرٍح ساريانَأ من مات للنه مات، لإنَأ الدية نصف الجلد مع ُذونٍَأ جُِإ لأ قطع وهو فيه، م

لر الجلدة، ْفُي لغ لأذونٍَأ، و ْفُطع وهو م ْفُنَأ لق لإ لمن يمت لم الحشفة. و له الدية، كل لض لع ْفُط لق لل
ْفُنَأ يؤُذنَأ لم ما لإ ْفُدل. ولو حَكومُة فعليه يمت ولم بعضُها قطع له. و عليه، شرط لع

لفّصاد، وعلى لم ال لحّجا الشرط. ويلزم يصح ل الساري دونَأ السالم العمل وال
لل لحّما (به)ُ الصعود يلزمه ول العمل تمام من للنه البيت، لإلى الحمل لإدخآاُل ال

ّ ونحوه السطح لإلى ًا لكونه العقد، في بالشرط لإل ًا. لأمر زائد
لر ويلزم لجِإ ْفُعُل الدار ُمؤُ لخّل ما لف ُكه ُي ْفُر لنى، لت ْفُك لعمارة، بالّس لإصلح كال الميزاب، و
ْفُلق لغ ّلم، السطح وساتر الباب، و موضع وهو ـ المخرج في ما لإخآراج ويلزمه والّس
ْفُأجِإر، من امتلؤاه كانَأ ولو ـ الحاجِإة قضُاء ْفُكنى، منافع جِإملة من للنها المست الّس
لإنَأ ْفُنسانَأ للنَأ لإخآراجِإه، على ُيجبر ل لأبى ف لل ل فيما ملكه يجعل لأنَأ على يجبر ل ا

ٍذ منها الخروج لساكنها ويجوز به، ينتفع هو لأخآرجِإه ولو بها، بالنتفاع لخآلله حَينئ
ًا، يكونَأ للجِإر من له يحسب ول متبرع ْفُنَأ ا ير لم لإذا وهذا المالك، لإذنَأ بغير فعله لإ
للجِإارة، وقت العيوب هذه لإنَأ ا ٍذ رآها ف بالعيب. لرضاه له لخآيار فل حَينئ

لفع لدلٌل يضُمن ول ْفُن لإلى المتاع لد ولم يديه بين من به فذهب لينظره، يشتريه لم
لفر ْفُظ للذنَأ به، لي ًة له ل ْفُفع عاد ْفُن بالد لم ُد لل لرى، يري ْفُفظ في يقّصر ولم الّش لح ل حَيث ال



لرق لإذا يضُمن ل وكذا بغيره، عنه يلتهي ْفُنَأ المتاع ثمن سُا ّين منه. وإ لجِإر لع ْفُأ المست
ًا، عليه يستحق لم غيره في فحفر فيه ليحفر القبر مكانَأ له بما لإتيانه لعدم شيئ

ْفُنَأ به، ُأمر لإ محلته، مقبرة لإلى لإطِإلقه انصرف وصفه ول مكانه، (يكن)ُ يذكر لم و
للجِإر واساتحق والوساع، العمق لإلى صفته من والمعتاد للنَأ كذلك، فعل لإنَأ ا

للعم. والله المتعارف لإلى ينصرف المطلق لأعلم. تعالى ا

لة كتاب ّي لر لعا ال
لغًة: ـ ُل ّفف بالتشديد، (هي)ُ  لر، لإلى منسوبة ـ وتخ لعا على وعيٌب، عاٌر طِإلبها للنَأ ال

العرر. العار لأصل لأنَّأ
ْفُيُك لل ْفُم لت ًا: ( لع ْفُر لش ْفُفٍع و ل لن لوٍض)ُ فخرج لبل لبة، كالبيع العين، تمليك لع له النفع وتمليُك وال

لوض، لع لة. وقال لب للجِإار لخآي: هي كا ْفُر لك وهو المنفعة، تمليك ل النتفاع، لإباحَة ال
لأحَمد، الشافعّي قول للجِإارة يملك ل المستعير للنَأ و ْفُن غيره، من ا لم ًا ملك و شيئ
لكُه ملك للي ْفُم ْفُن لت له لم لر لوض. غي لع لب
للجِإارة يملك ل لإنما المستعير لأنَّأ ولنا لعير، الضُرر من فيها لما ا لك للنه بالُم ّل لم

لع المستعير لف ٍه على المنا ْفُجِإ لك فلو شاء، متى الساترداد من يتمكن لو لل المستعيُر لم
للجِإارة ْفُيُر يتمكن لم ا لع ذلك. من الُم

العارية)ُ مشروعية في (فصٌل
لنَأ قوله بالكتاب: وهو مشروعٌة وهي ُعو لن ْفُم لي لنَأ}َ، تعالى: {و ُعو لما لإنه ال سابحانه ف

محمودة. لإعارته فتكونَأ لإعارته، عدم هو الذي الماعونَأ منع على لذّم وتعالى
لوى ما وبالسنة: وهي ٌع قال: كانَأ لأنس عن البخاري لر لز لر بالمدينة لف النبّي فاساتعا

ًا لحة لأبي من لفرسا ْفُل لبُه ـ المندوُب له يقال ـ لطِإ لك لر لأينا قال: «ما رجِإع فلّما لف لمن ر
ٍء، ْفُنَأ شي لإ ُه و لنا ْفُد لجِإ ًا» ـ لو لر ْفُح لب ًا الفرس لأي لل لإنَّأ البحر كجريانَأ ساريع للجِإماع: ف ـ. وبا
ُلمة لإنما جِإوازها، على لأجِإمعت ا لأو الكثر، قول وهو مستحبًة كونها في اخآتلفوا و

البعض. قول وهو واجِإبة

لللفاظ في (فصل العارية)ُ  بها تجوز التي ا

لصّح لت لك)ُ لنه (و ُت ْفُر لع لأ لها بـ:  لك)ُ ثوبي صريُح ُت لمنح لو ْفُنَأ لأصل للنَأ هذا، ( لأ المنح: 
لطي ْفُع لخآر الّرجُِإل ُي ًة لأو ناقًة آ لب شا لر ْفُش لي لبنها، لل لرغِ، لإذا يردها ُثم لل لي لف لع فيه لفُرو
ْفُصل ْفُضع، لأ لو لل ال لم ّية على وحَُ لر لرد لم لإذا العا لك به ُي ُت ْفُم لع ْفُطِإ لأ للنَأ الهبة. (و لضي)ُ  ْفُر أ

ل

للطِإعام لف لإذا ا لضي لعم ما لإلى ُأ ْفُط ْفُرض ُي ل
ل ْفُكل به ُيراد كا ّلتها، لأ ًا لغ المحل لسام لإطِإلق

لك على ُت ْفُل لم لحَ للى الحال. (و لتي لع ّب للنه لدا له)ُ  لذ لمل في يقال له لحَ ُعرف:  ًا فلنٌَأ ال فلن
ّياها، لأعاره لإذا دابته على لإذا لإ لها، وهبه و ّيا لإذا لإ لدهما نوى ف ُته، لصّحت لأحَ لإذا ني لم و

ْفُنو لمل لي لنى، على حَُ ْفُد لل للعلى يلزم لئل ا بالّشك. ا
لك ُت ْفُم لد ْفُخآ لأ للنَّأ (و لدي)ُ  ْفُب ْفُذنٌَأ هذا لع لري وهي اساتخدامه، في لإ لدا ّية. (و لر لنى)ُ لك لعا ْفُك سُا

لأ، جِإهة من لأي لري: مبتد لدا لف لنى.  ْفُك ْفُكنى ولك: خآبره، الّس النسبة (تمييز)ُ عن وسُا
ْفُنَأ قوله: «لك» يحتمل للنَأ المخاطِإب، لإلى لأنَأ رقبتها، له يكونَأ لأ له يكونَأ و

ْفُكنى ّيٌن فهو المنفعة، في محكٌم منفعتها. وقوله: سُا لع ْفُكم للثاني ُم التفسير لبُح
لري فيكونَأ ْفُم ُع ّيًة. (و لر لأي لعا لنى)ُ  ْفُك لري سُا لري لك لدا لنى، ُعُم ْفُك ُه سُا لر لم ْفُع لأ يقال: 



لأي ّدار:  ّدة لك له: هي قال ال لرك ُم لرى: اسام ، ُعُم ْفُم ُع معناه: فيصير منه، وال
ْفُلُت لع لها لجِإ لنا ْفُك ُعُمرك. مدة لك سُا

ُع لجِإ ْفُر لي ْفُيُر (و لع لتى الُم لء)ُ ساواء لم ّية كانت لشا لؤُقتًة، لأو مطلقًة العار المنافع للنَأ م
ُدث ْفُح ًا لت ًا، شيئ ْفُلك وثبوت فشيئ لم لإلى بالنسبة فالرجِإوع حَدوثها، بحسب فيها ال

ًا فيكونَأ تحدث، لم التي المنافع ذلك. ولية وله تمليكها، عن امتناع

العارية)ُ  ضمانَأ (حَكم

لمُن (ول ْفُضُ لد بل ُت لع ْفُنَأ لت لكت)ُ وبه لإ لل ْفُوري مالك قال له ّث لزاعي، وال ْفُو لوي وال عن وُر
لعي، والحسن، مسعود، وابن علي، لخ ّن لبي، وال ْفُع العزيز، عبد بن وعمر والّش

ْفُيح. وقال لر ْفُنَأ رحَمه الشافعّي وُش لإ ْفُضُمن، ل المعتاد الساتعمال من هلكت الله:  لي
ْفُنَأ لإ يضُمن. غيره من هلكت و

ّية لأنَّأ الخلف وحَاصل لر ًا لأمانٌة العا قاله كما فقط اساتعمالها وقت ل عندنا مطلق
لأبي عباس، ابن قول وهو الله؛ رحَمه الشافعّي لإساحاق، وعطاء، هريرة، و و

ّد الصلة عليه لقوله لأ للمانة والسلم: « لن لإلى ا ْفُن ول ائتمنك لم ْفُن لتُخ لنك». لم لخآا
والسلم: «على الصلة عليه غريب. وقوله حَسن وقال: حَديث الترمذي، رواه
ْفُت ما اليد لذ لخآ ّنسائي داود لأبو روى شيبة. ولما لأبي ابن تؤُديه». رواه حَتى لأ وال
ْفُفوانَأ عن ًا منه اساتعار وسالم عليه الله صلى النبّي لأنَّأ لأمية بن لص يوم درع

لنين، ًا حَُ لب ْفُص لغ لأ ُد؟ُ يا فقال:  ّيٌة قال: «بل محم مضُمونٌة». عار
قال: ُأمامة لأبي عن ـ حَسن وقال: حَديث ـ والترمذي داود لأبو لروى ما ولنا

ْفُعُت لم لل سا لإنَّأ وسالم عليه الله صلى الله رساو لطى قد الله يقول: « ْفُع لذي كّل لأ
لق ّقه، لحَ لة فل لحَ ّي لص لإلى لو لرٍث»  لوا ْفُنَأ لل ّيُة لأ لر ّداة، قال: «العا لؤُ ٌة». والمنحة ُم لد ْفُو ُد ْفُر لم
ّيُة الخطاب بن عمر الّرّزاق» عن عبد «مصنف في وما لر بمنزلة قال: العا

لة، لديع لو ّ فيها ضمانَأ ل ال ْفُنَأ لإل ّدى. وعن لأ لع لت لة صاحَب على علي: ليس لي ّي لر لعا ال
لمانٌَأ.  لض

ّلذانَأ الحديثانَأ لما ال ُه ْفُو لو ً لر ّد وجِإوب يقتضُيانَأ لإنما لأول ْفُين لر لع لإنما فيه، كلم ول ال و
لنَأ وجِإوب في الكلم لكها، بعد القيمة ضما ْفُوه وما هل لو ُفوانَأ حَديث من لر لص

لرٌض لعا لكه» ـ في والحاكم «مسنده»، في لأحَمد روى بما ُم لر عليه وساكت «مستد
ّبانَأ، وابن ـ لأنَّأ ابن عن حَ من اساتعار وسالم عليه الله صلى الله رساول عباس: 

ْفُفوانَأ ًا ُأمية بن لص ًا دروع ْفُين، غزوة في وسالحَ لن ّيٌة الله رساول فقال: يا حَُ لأعار

ّية قال: «نعم مؤُداة؟ُ مؤُداة». عار
ُيجاُب ّنه عنه و لأ لذ والسلم الصلة عليه ب لخآ ُفوانَأ دروع لأ قال: ولذا رضاه، بغير لص
ًا لب ْفُص لغ لأ ًا كانَأ وسالم عليه الله صلى للنه محمد»، يا « لتاجِإ ْفُح فكانَأ السلح، لإلى ُم

للخآذ ً له ا ْفُرط ولكن حَلل لش ْفُخآذ الضُّمانَأ، لب لأ لمصة. حَال في الغير طِإعام ك ْفُخ لم ال
لإذا الصلة عليه قوله بدليل الرد ضمانَأ وقيل: المراد ْفُتك والسلم: « لت ُرسُالي لأ

لهم لط ْفُع لأ ًا ثلثين ف ًا، وثلثين بعير ّيٌة رساول قال: فقلت: يا درع لأعار الله. 
ّيٌة لأو مضُمونٌة، ّنسائي، داود، لأبو مؤُداة». رواه قال: «بل مؤُداة؟ُ عار وابن وال

ّبانَأ ًا والسلم الصلة عليه منه هذا «صحيحه». وقيل: كانَأ في لحَ اشتراطِإ
نفسه. على للضُمانَأ



ْفُستعير وعندنا ٍذ كانَأ لصفوانَأ ولكّن ، بالشرط يضُمن ل الُم ًا، يومئ بين ويجوز حَربي
ْفُربي المسلم لح ْفُنَأ المسلمين. وقيل: المستعير بين يجوز ل ما الشرائط من وال لإ و

لدع، بالّشرط، يضُمن لكن يضُمن ل كانَأ لقى». في ذكره ما على كالمو لت ْفُن «الُم
لإنما ًا (قال)ُ ذلك وقيل:  لييب ْفُط ْفُلب لت لق ْفُفوانَأ لل لأنه ما على لص لك ُروي:  لل تلك بعُض له

ّدروع، ْفُنَأ عليه الله صلى فقال ال لإ لرمناها لشئت وسالم: « لإنما فقال: ل لك، لغ ف
للسالم في لأرغب (أنا)ُ اليوم ٍذ». ولو كنت مما ا لمانَأ كانَأ يومئ ًا الضُّ لمره واجِإب لل

للبراء. لأو بالساتيفاء ا

لإعارة لإجِإارة حَكم في (فصل ّية)ُ  و العار

ّية (ول لر لجِإر)ُ العا للصل، في لزمة غير للنها ُتؤُ للجِإارة ا لأجِإازها لزمٌة، وا مالك. و
لهُن ل وكذا ْفُر ّية ُت ًا، العار لزٌم الرهن للنَأ اتفاق ْفُنَأ لزمة غير وهي ل لإ لها)ُ (ف لر لجِإ آ

ْفُت المستعيُر لب لط لع لف لأي ( لنُه)ُ  لر لضّم للنه المستعي ْفُيُر)ُ  لع ًا صار (الُم ّديه، غاصب لع لت (ول لب
ُع لجِإ ْفُر ْفُيُر)ُ على لي لع لت ْفُس ٍد، الُم لحَ لر لأنه ظهر للنه لأ لجِإ ْفُلك آ لن نفسه، لم لضّم لأو)ُ  ْفُيُر ( لع الُم

للنه لجِإر)ُ  ْفُأ ْفُمست لجِإر فكانَأ لإذنه بغير ملكه قبض (ال ْفُأ الغاصب. من كالمست
لجِإُر ْفُأ ُع)ُ المست لجِإ ْفُر لي لره (على (و لجِإ ْفُؤُ ْفُنَأ ُم ْفُم لإ للم لل ْفُع ّنُه لي ّيٌة)ُ لكونه لأ لر ًا عا جِإهة من مغرور

له لر لجِإ ْفُؤُ ًا ُم لع ْفُف لضُرر لد لأما عن الغرور لل ّية لأنه علم لإذا نفسه. و لر للنَأ يرجِإع، فلم لعا

ٍذ الُمؤُجِإر لجِإر فصار غرور، منه يكن لم لحَينئ ْفُأ ًا كانَأ لإذا الغاصب من كالمست لم لل لعا
ْفُصب. لغ بال

لعاُر)ُ من ُي ّية (و لما العار لف ( لل لت ْفُخآ ُلُه)ُ باخآتلف ا لما ْفُع لت ْفُسا لمل. كركوب ا ّدابة المستع ال
لس ْفُب ُل لأو الثوب و لأي ( لنى والساتخدام، الدابة، على كالحمل يختلف، لم ل)ُ  ْفُك والّس

ْفُنَأ لإ ْفُم ( لعير لل ّين)ُ الُم لع ًا)ُ وبه ُي لفع لت ْفُن ٍه، في الله رحَمهما والشافعي مالك قال (ُم ْفُجِإ لو
ّية للنَأ لر ْفُنَأ وللمالك مطلقًة، صدرت وقد المنافع تمليك العا ّلك لأ غيره. والصح يم
لعار ل لأنها لأحَمد، قول وهو الشافعي، مذهب في ًء ُت للعارة لأنَّأ على بنا لإباحَة ا

لبيح لأنَأ له ليس له والمباح المنافع، لغيره.  ُي

لعار ُي للُف)ُ اساتعماله ل (ما العارية من (و)ُ  لت ْفُخ ْفُنَأ لي لإ لعير ( لن)ُ الُم ّي ًا، لع لع لف لنَأ لمنت
يختلف ما بخلف التفاوت، لعدم يفيد ل اساتعماله يختلف ل فيما بالمنتفع التقييد

ّين بذلك رضي الُمعير للنَأ اساتعماله، لع لذا غيره دونَأ الُم لك لجِإر)ُ: بفتح (و الُمؤُ
لأي ْفُكمه الجيم:  ْفُكم حَُ لعار، حَُ ْفُنَأ الُم ّين لم لإ لع لجِإُر ُي ْفُأجِإر المنتفع، الُمؤُ ْفُست أنَأ فللُم

ْفُنَأ ل، لأو اساتعماله اخآتلف ساواء ُيعيره، لإ ّين و ّ ُيعير ل لع اساتعماله، يختلف ل ما لإل
للجِإارة لنَأ للعارة، المنافع تمليك ا ّ كا للجِإارة لأنَّأ لإل لوض، ا للعارة لبع لعوض. بل وا

ْفُن لم لف لر ( لعا لت ْفُسا ّبًة، ا لها لأو لدا لر لجِإ ْفُأ لأي اسات ًا)ُ  لق لل ْفُط ْفُعيين غير من ُم لفٍع لأو انتفاٍع لت لت ْفُن ((له ُم
لل لم ْفُح لي لعير)ُ للحمل لأنَأ)ُ  ُي لب)ُ ـ و لك ْفُر لي لب)ُ ـ ـ والكاف الياء بفتح (و لك ْفُر ُي الياء بضُم (و

ً ـ الكاف وكسر ًا بالطِإلق عمل ّي لأ لل)ُ من (و لع ْفُمل لف لح للركاب والركوب ال وا
لن)ُ في ّي لع لت لن يفعل لأنَأ له فليس الصحيح، ( لم لض ْفُنَأ غيره. (و لإ له)ُ  لر ْفُي لغ لبت، لب لط للنَأ لع

ً وقع ما ّول لن لأ ّي لع ًا لت لراد ّنُه فصار بالعقد، ُم لأ عليه. منصوٌص ك



ْفُنَأ لإ لعير (و لق)ُ الُم لل ْفُطِإ لع لأ لفا لت ْفُن لت)ُ متعلق في (ال ْفُق لو لأطِإلق»، ال لع)ُ (و)ُ في بـ: « ْفُو ّن (ال
لع)ُ الُمستعير والقدر لف لت ْفُن لما (ا لء)ُ من ( لأي النتفاع لأنواع لشا ً وقٍت ( لمل لع لء)ُ  لشا

ْفُنَأ لإ للطِإلق. (و لد)ُ المعير با ّي ٍم بوقٍت النتفاع لق ٍة لأو كيو كطريق مكانٍَأ، لأو جِإمع
لة ّك لن)ُ المستعير بهما لأو منفعة نوع لأو لم لم لض لف ( ل لخل ً لإلى (بال لر)ُ عمل بالتقييد لش

لأي ْفُط)ُ  لق لف لف يضُمن ول ( ٍو، لإلى ول خآير لإلى بالخل للذنَأ لنَأ مسا ْفُذنٌَأ بالشيء ا لإ
لمن منه، خآيٌر هو وبما يساويه بما ّبًة اساتعار لك ًا عليها ليحمل دا لفيز هذه من لق

لها الحنطة، لل لحّم ًا لف لفيز ٍة من لق ْفُنط ْفُخآرى، لحَ ًا، ذلك مثل لحَّمل لأو ُأ وهذا شعير
ًا، اساتحسانٌَأ. ويضُمن للٌف، للنه قياسا لإنَّأ مخا تعتبر ل الجنس اخآتلف عند ف

لأل المنفعة لف بالبيع الوكيل لأنَّأ ترى والمضُرة.  لأل ْفُرهم ب لألف باع لإذا لد ٍر ب لم دينا
ُفذ ْفُن ُعه. ووجِإه لي ْفُي ّنه الساتحسانَأ لب لحنطة، تعيين في للمالك فائدة ل لأ لإنَّأ ال ف

ْفُفع مقصوده ْفُثُل دابته، عن الضُرر زيادة لد لم ْفُيل و لحنطة لك لخآّف يكونَأ الشعير من ال لأ

ّدابة. على ال
ُد (وكذا ْفُقيي للجِإارة لت ْفُوٍع ا لن ْفُو لب ٍر)ُ، لأ ْفُد ْفُقٍت، لأو لق ْفُنَأ مكانَأ لأو لو لإ ْفُأجِإر، وافق ف لأو المست

ْفُثل، لإلى خآالف ٍر لإلى لأو لم ْفُنَأ يضُمن، ل خآي لإ لر لإلى لخآالف و في يضُمن. واخآتلفوا ش
ْفُير، لإيداع لع لت ْفُس ْفُرخآي: ليس منهم جِإماعة فقال الُم لك لألة مستدلين ذلك، له ال بمس

فهلكت لأجِإنبي يد على صاحَبها لإلى العارية بعث لإذا المستعير لأنَأ الجامع: وهي
ًا. قال لإل منه ذلك وليس (العارية)ُ، المستعير يضُمن يده في لقلّني: لإيداع البا

لصّح القول وهذا لليداع للنَّأ، لأ لصّرٌف ا لإذنه بغير ـ العين وهو ـ الغير ملك في لت
ًا، للعارة بخلف قصد ّنها ا لإ لصّرٌف ف ًا، المنفعة في لت لد ْفُص من العين وتسليم لق

فافترقا.  ضروراته

لأكثرهم لأبو العراق، منهم: مشايخ ذلك، له لأنَّأ على و لأبو الليث، و بن محمد بكر و
للئمة، وبرهانَأ الفضُل، لليداع للنَأ ا للعارة، دونَأ ا المستعير عند وديعة العين للنَأ ا

ّية، في لإذا العار للعلى ملك ف ْفُولى ا لأ ْفُنَأ ف للك لأ ْفُم للدنى. قال لي لهيُر ا ّدين لظ ال
لناني: وعليه لغي ْفُر لم لألة ال ّية كانت لإذا ما على محمولة الجامع الفتوى. ومس العار

للجِإنبي، مع بعثها ُثم مدتها فمضُت مؤُقتًة لإمساكها للنه ا لضُي بعد ب يصير المدة ُم
ًا ّدي لأجِإنبي. يد في تركها لإذا فكذا يضُمن، يده في لهلكت لإذا حَتى متع

لها)ُ ـ ّد لر لو لأ ( لعير رد لأي ـ مبتد لت ْفُس ّبة الُم لإلى الدا لل ( ْفُب لط ْفُص لها)ُ، لإ لك لل ْفُربط لأي لما ّدابة لم ال
لأو لع ( لأي لم له)ُ  لد ْفُب لأو المستعير عبد لع لره ( ْفُي لجِإ لهًة لأ لن لسا ًة لأو ُم لر له لشا لر مع لأو ُم ْفُي لجِإ لها)ُ، لأ ّب لر
لأو)ُ مع الدابة لرّب لأي له)ُ ساواء ( لد ْفُب لع ْفُوُم كانَأ ( ُق لي للى ( ٍة لع ّب عليها ل)ُ يقوم لأو لدا

ْفُيٌم)ُ خآبر لل ْفُس لت لأ. والقياس ( ْفُنَأ المبتد ْفُضُمن لأ ّد لإذا المستعير لي ْفُصطبل لإلى الدابة لر لإ
للكت، مالكها لو فه ّد لأ لد ر ْفُب لع لتعار ال ْفُس للكه دار لإلى الُم للف، ما لت الشافعي قول وهو ف

لأحَمد، ّد عليه الواجِإب للنَأ و في كما فيضُمن، يوجِإد ولم نائبه لأو المالك لإلى الّر
لإنه والمرهونَأ، والمغصوب، الوديعة، ُأ ل ف ّ فيها يبر دونَأ المالك لإلى بالتسليم لإل

ًا. . داره لإلى الرد اتفاق
ْفُجِإُه لو لرف، بالتسليم لأتى لأنه الساتحسانَأ لو ّد للنَأ المتعا لعواري ر لها ُدور لإلى ال لك ُمل

لرف، ّلمها لو وهو مرابطها، في دوابهم يحفظونَأ والناس البيت، كآلة متعا لإلى سا
لها مالكها ّد لر لأما زمانهم، في لإصطبلها. وقيل: هذا لإلى ل ُأ فل زماننا في و ّ يبر لإل

لأما يد لإلى بالتسليم لجِإيره لأو المستعير عبد صاحَبها. و ًة لأو مسانهًة لأ للنه مشاهر ف
لل من لها وله المستعير، عيا ّد ْفُن بيد لر لدع، كما عياله، في لم ْفُفظ للنَأ للمو الوديعة لحَ

بهم. 



لأما للجِإير و ّد فل بالمياومة ا لع لأما من ُي ّدابة رّب لأجِإير العيال. و فقياس عبده لأو ال
قول وهو ـ مذهبنا الوديعة. ووجِإه في كما يضُمن، لأنه الله رحَمه الشافعي قول
لك لأنَّأ ـ لأحَمد لل ًة، به راٍض الدابة لما ْفُصل عاد لل ُؤُنة لأنَّأ وا ْفُن على الرد لم وقع لم

لخراج للنَأ له، القبض والسلم: الصلة عليه واجِإب. ولقوله بالضُمانَأ» والّرد «ال
لد «على لي ْفُت ما ال لذ لخآ لإذا حَتى لأ ليُه». ف ّد المسائل. هذه تتضُح هذا ثبت ُتؤُ
ّد لر لك ٍر ( لعا لت ْفُس لر ُم ْفُي لأٍس لغ لف ْفُيٍس)ُ ك لف لبال لن ْفُر لغ لإلى ونحوهما و لر ( لإنه لدا له)ُ ف لك لل يكونَأ لما

ًا ًا، لمالكه تسليم ّد فكانَأ مالكها يد في الدار للنَأ اتفاق لر ًا لإليها ال لد لأما لر لإليه. و
لفيس ّن ّلم فل والجوهر، كالمصحف ال ّ العادة في يس لف مالكه، يد لإلى لإل ل لخل لب ّد ( لر
لة، لع ْفُي لد لو ْفُغُصوب ال لم لإنه دار لإلى وال لها)ُ ف لك لل ًا يكونَأ ل لما لأما تسليم للنَأ الوديعة له.  ف
ْفُفظ رضي المالك لح لدع لب لأما غيره، دونَأ المو للنَأ المغصوب و لد الغاصب ف لع لت ُم
لإثبات لإزالة المغصوب في يده ب لإثبات يده لإزالة من له بد فل مالكه، يد و يد و
مالكه. لإلى التسليم بحقيقة وذلك مالكه،

ّيُة لر لعا لن، (و ْفُي لد ْفُق ّن لكيل، ال لم لنَأ، وال ْفُوُزو لم لرب وال لد)ُ المتقا ُدو ْفُع لم للعارة ُأطِإلقت لإذا وال ا
ْفُرٌض)ُ وتسميتها لق ّيًة ( للعارة للنَأ مجاٌز، عار النتفاع يمكن ول المنافع، تمليك ا

ّ الشياء بهذه لإعارتها)ُ تمليكها، فاقتضُى عينها باساتهلك لإل لبة وذلك ( له لأو بال

ْفُرض، لق ْفُرض ال لق لناهما وال ْفُد لأما لأ لهم اساتعار لو فيثبت. و لرا ًا، بها ليعاير لد لأو ميزان

لن ًا بها ليزي لن ّكا لإنَّأ ُد ٌة ذلك ف المسّماة. المنفعة له وتكونَأ قرٌض، ل لإعار
لصّح ُة (و لض لإعار ْفُر ل

ل لء، ا لنا لب للنَّأ لل ْفُرس)ُ  لغ ً وال تملك معلومٌة (له)ُ منفعٌة منهما كل
للجِإارة للعارة، فتملك با ٌع.  للنها لأولى بل با لبّر لت

لأي للُه)ُ  لو لعير ( ْفُنَأ للُم لأ لع ( لجِإ ْفُر لها)ُ بعد لي ْفُن ْفُبني لأنَأ لع لرس، لأو المستعير لي عقد للنَأ يغ
للعارة ّلُف)ُ (المعيُر)ُ المستعير لزم غير ا لك ُي لأي (و لما)ُ  ُه لع ْفُل لق للنه والغرس، البناء (

لغل لن)ُ المعيُر لأرضه لش لم لض لما للمستعير بهما. (و لص)ُ البناء ( لع)ُ والغرس لنق ْفُل لق (بال
لأنَأ ّوم لب لق ًا ُي لره قبل مستحق غير القلع للنَأ مقلوع، غير قائم لك لذ في الوقت. 

ْفُشترى)ُ بشرط بكم الكنز». والمعنى «شرح ُت المضُروبة. المدة لإلى قيامهما (
لإذا وفي ُدوري»:  ُق لة المضُروبة المدة ُمضُي وقت قيمتهما كانت «ال دنانير عشر
ّ به، «المبسوط» يتملكهما بدينارين. وفي يرجِإع ثمانيًة، قلعهما وحَين مثلً، لإل

ُنُه ول المستعير يرفعهما لأنَأ لضُّم ملكه. للنه ذلك فله قيمتهما، ُي
لإنَأ لها)ُ المعير ( لت ّق لع لو لجِإ لر لو للُه)ُ. ( ْفُب لق

لفر: ل وقال للطِإلق التوقيت، للنَأ يضُمن، ُز لأجِإيل لبطلنَأ ساواء، فيها وا في الت
لري. ولنا لوا لع ْفُرك على لنّص للنه للمستعير، غاّر بالتوقيت المعير لأنَأ ال للرض لت في ا

ْفُنَأ وللمغرور لساّماها، التي المدة فيها وغرساه بنائه وقرار يده عن الضُرر يدفع لأ
لغاّر. على بالرجِإوع نفسه ال

له)ُ للُمعير لر ُك ْفُنَأ (و لنَأ لإ ّقتها لكا ُع)ُ عن لو ْفُو للعارة (الّرجُِإ لأي ا للُه)ُ  ْفُب لق الذي الوقت قبل (
لتها ّق للنَأ لو لف فيه به.  ْفُل ّيد خُآ لق لعير للنَأ بالمؤُقتة، الضُمانَأ الوعد.  يضُمن ل الُم

ًا للمستعير ْفُنَأ الغرس لأو البناء من شيئ ٍذ المستعير للنَأ يوقت، لم إ ل مغتّر حَينئ
للطِإلق اعتمد للنه مغرور، ْفُقد. وقال في ا لع شاء، متى الرجِإوع له مالك: ليس ال

لد غير للنه للرض لصاحَب يكونَأ فل فيه، متع لأخآذها لأنَأ ا لها لم ما ي ْفُغ ْفُفر المستعير. ُي
للرض ّية صاحَبها ملك على قلنا: ا لر ليلى: لأبي ابن لزوم. وقال بها يتعلق ل والعا



ًا قيمته ويضُمن للُمعير، البناء ْفُفع للنَأ لصاحَبه، مبني واجِإٌب، الجانبين من الضُرر لد
لإنما بهذا. يندفع و

للرض قلنا: صاحَب فل عليه، ضرر لإلزامه ففي البناء، (بالتزام)ُ قيمة يرض لم ا
ْفُلك وتمييز البناء دفع للنَأ ههنا، ضرورة ول الضُرورة تحقق بدونَأ لإليه يصار لم

ْفُمكن. الخآر عن لأحَدهما ُم
ْفُو لل ًا (و لض ْفُر أ

ل لر)ُ  لعا ْفُرع لأ لز ُذ)ُ المعير ل (لل لأخُآ للرض لي ّتى ا لحَ لد)ُ الزرع ( لص ْفُح لت ُي ّق لو ل)ُ لأو (
لر لإليها فيترك معلومًة نهايًة للزرع للنَأ ْفُجِإ لأ ْفُثل ب لم ًة ال ّقين، مراعا لح من لأولى فكانَأ لل

ُة لر ْفُجِإ ُأ ْفُلع. (و لق ّد ال لر، لر لعا لت ْفُس لر، الُم لجِإ ْفُأ لت ْفُس ْفُغُصوب والُم لم لجِإر، المستعير، على وال والُمؤُ
لصب)ُ لما لغا لإليه بالصواب لأعلم وتعالى سابحانه تقدم. والله وال المرجِإع و

والمآب.

لة كتاب لع ْفُي لد لو ال
لعيلة لف لنى (هي)ُ لغًة:  ْفُع لم ْفُن مشتقٌة المفعولة، لب ْفُدع لم لو ْفُرك، وهو ال ّت في جِإاء وقد ال

ليّن له لت ْفُن لي لل لهُم عن قوٌم الحديث: « لع ْفُد لأي لو لت»  لعا لما لج ْفُن ال لها، لع لك قوله وقرىء تر
لك تعالى: «ما لع لد لك لو ّب لما لر للى»، و ّدال، بتخفيف لق لأبغضُك. وما تركك ما لأي ال

لنٌة لما لأ ًا: ( لع ْفُر لش ْفُت و لك لر ً ُت لظ)ُ مال ْفُف لح ً يكونَأ لأنَأ بشرط غيره، لأو كانَأ لل للثبات قابل
ْفُفظه، ليمكن اليد لدع لو حَتى لحَ تصح. لم البحر في الساقط المال لأو البق ُو

لنَأ لدع وكو ًا، المو ّلف لك ْفُفظ لوجِإوب ُم لح عليه. ال

الوديعة)ُ (مشروعية
لليداع وشرعية لإنَّأ بقوله ا له تعالى: { ّل ْفُم ال ُك ْفُأُمُر ْفُنَأ لي ّدوا لأ لؤُ لت ُت لنا لما لل لها}َ، لإلى ا لل ْفُه لأ

لأداء للمانة و ّ يكونَأ ل ا للنَأ لإل لديعة قبول بعدها. و لو وهي العانة، باب من ال
ُنوا لقوله مندوبٌة، لو لعا لت للى تعالى: {و لبّر لع لوى}َ. وقوله ال ْفُق ّت الصلة عليه وال

ّلُه لنَأ في والسلم: «وال ْفُو لد لع ُد دام ما العب ْفُب لع ْفُونَأ في ال له».  لع ْفُي لخآ لأ

لها ُن لما لض لة)ُ فل (و ّي لر لعا ْفُنَأ يضُمن كال للكت لإ لد، غير من له لع في ماجِإه ابن روى لما لت
ْفُمرو «سُاننه» عن لعيب، بن لع لأنَأ عن لأبيه، عن ُش ّده:  عليه الله صلى النبّي لجِإ

ْفُن وسالم لم لع قال: « لد ْفُو ْفُيعًة لأ لد لإذا رحَمه مالك عليه». وقال ضمانَأ فل لو الله: «
لدع عند من الوديعة سُارقت ْفُضُمن ماٌل، معها له ُيسرق ولم الُمو للتهمة. قلنا: لي

ٌع هو لتبّر لجِإب ل والتبرع لصاحَبها، حَفظها في ُم ًا يو لقوله المتبرع، على ضمان
لدع على والسلم: «ليس الصلة عليه ْفُو لت ْفُس لغّل غير الُم لغّل: الُم ضمانَأ». والُم

ْفُغلل: الخيانة. الخائن، لل وا
لأي للُه)ُ  لدع (و لأي للمو لها)ُ  ُظ ْفُف لحَ له الوديعة ( لس ْفُف لن لب ْفُن ( لم لب له)ُ من في و لل ليا زوجِإته، لع

ْفُيه، وولده، لد لجِإيره ووال لأ لخاّص و لأجِإره الذي ال ًة، اسات مسانهًة. والعبرة لأو مشاهر
لإنَأ ل للمساكنة الباب هذا في ّنفقة. (و ْفُفظها ُنهي)ُ عن لل الشافعي بهم. وقال لحَ

لدع الله: ليس رحَمه ْفُن لإلى يدفعها لأنَأ للمو لضي مالكها للنَأ عياله، في لم ْفُفظه لر لح لب
ْفُفظ ل لح غيره. لب

ْفُحفظها لأنَأ عليه الواجِإب لأنَأ ولنا ْفُفظ لي للنَأ بعياله، يحفظه وهو نفسه، مال لحَ

لدع خآروجِإه، في معه اساتصحابها ول الوديعة، لحفظ بيته ملزمُة يمكنه ل المو



ّد له يكن فلم ْفُفظها من ُب ْفُن لحَ لم ْفُفع عياله. وفي في لب ّد ْفُن لإلى «الذخآيرة»: ال في لم
ّنما العيال ًا، كانَأ لإذا يجوز لإ لن لمي لدع دفعها ولو لأ لمنائه من لأميٍن لإلى المو في ليس ُأ
الفتوى.  وعليه يجوز، عياله

لدع لفُر (و)ُ للمو لأي (الّس لها)ُ  لإنَأ بالوديعة لب ْفُؤُنة حَمل لها كانَأ و لد (و)ُ ُم ْفُن لع لم ( لد لع
ْفُهي)ُ من ّن لديعة صاحَب ال لو لأنَأ (و)ُ عدم ال لف)ُ ب ْفُو لخ ًا الطريق كانَأ (ال يقصد ل لأمين

ٌد فيه ٍء لأحَ ًا، بسو ُعُه يمكنه قصده ولو غالب ْفُف يوساف لأبو برفقته. وقال لأو بنفسه لد
لفُر الله: له رحَمه ًة، المسافة كانت لإنَأ بها الّس ْفُنَأ قصير لإ له فليس طِإويلًة كانت و
لنة. وقال حَمل له فيما ذلك ْفُؤُ له فيما بها السفر له الله: ليس رحَمه محمد وُم

بالبيع كالوكيل وصار بها، يرضى ل لأنه صاحَبها حَال من الظاهر لإذ ومؤُنة، حَمل
لإنَأ بالمبيع، السفر له ليس لمن. به ساافر و لض

ًا، ذلك له الله: ليس رحَمه الشافعي وقال ْفُطلق لرف للنَّأ ُم في الحفظ هو المتعا
للمصار للسافار. وقال المفازات دونَأ ا قدر لإذا ذلك له الله: ليس رحَمه مالك وا

ْفُنَأ للبي لأو الحاكم، لأو وكيله، لأو صاحَبها، على يردها لأ الله رحَمه حَنيفة لأمينه. و
لره لأنه لم بزمانَأ يتقيد ل كما مكانَأ، دونَأ بمكانٍَأ يتقيد فل تقييد غير من بالحفظ لأ

ّيد دونَأ لق ْفُوف»، وعدم النهي «بعدم زمانَأ.  لخ لدع للنَأ ال السفر له ليس المو
ُه لإذا بالوديعة لها نها ّب العلماء. بين خآلٍف لبل عنه لر

ْفُو لدع (ول لظ)ُ المو لف لأي لحَ لهم)ُ  لر ْفُي لغ لب له بغير ( لس ْفُف لن)ُ لنَأ وعياله لن لم لض رضي المالك (
لليدي غيره، بيد ل بيده للمانة تختلف وا ّ با لإل لذا ( لدع لإ لف)ُ المو الوديعة على لخآا

لأنَأ ْفُرق)ُ ب لح لأو)ُ خآاف داره في حَريق وقع (ال لأنَأ عليها ( لرق)ُ ب لغ في كانَأ (ال
لها الريح وهبت السفينة لع لض لو لف لد ( ْفُن له)ُ في لع لر لأو الحرق خآوف لجِإا ْفُلٍك في ( لخآر)ُ ُف آ

لرق خآوف في لغ لإنه ال ْفُضُمن، ل ف ْفُنَأ لي ْفُعله لل لن هذا لف ّي لع ًا فصار للحفظ لت لأذون له لم
دللًة. 

لأنَأ «النهاية»: عن وفي لدع محمد:  في وليس وكيله لإلى الوديعة دفع لإذا المو
له في به يثق لمّمن ُأمنائه من لأمين لإلى دفع لأو عياله، ل عياله، في وليس مال

ّنه يضُمن، لها لل لظ لف ْفُثل لحَ قال: ذلك. ثم من لأكثر عليه يجب ول ماله، يحفظ ما لم
لشي، لإلى الفتوى. وعزاه وعليه لتا ْفُر ّتُم لني، لإلى وهو ال لوا ْفُل لح لم هذا قال: وعن ُثم ال

ْفُفظ في يشترط لح لدع قال: ويلزم بل بالعيال، «التحفة» ال لبل لإذا المو الوديعة لق
ْفُفظها ماله. يحفظ الذي الوجِإه على لحَ

ْفُنَأ لإ لأي (ف لها)ُ  لس لب لدع لحَ لد ـ الوديعة ـ المو ْفُع لب لب ( لل لها)ُ حَال لطِإ ّب لدع كونَأ لر ًا المو لر لد لقا )
للى لليم، لع ْفُس ّت ّبها، لجِإحدها)ُ مع لأو ال لقّر ساواء ر الُجُحود ل. قيدنا لأو الجحود بعد بها لأ

لأنَأ غيره مع كانَأ لو للنه الوديعة، رب مع بكونه لأعندك له قال ب وديعٌة لأجِإنبي: 
ًا يضُمن، ل وديعة، عندي لفلنَأ فقال: ليس لفلنَأ؟ُ يقول: وهو للُزفر، خآلف
لمانَأ، سابب الجحود للتلف غيره، لأو المالك عند كانَأ ساواء الضُّ لأنَّأ حَقيقًة. ولنا كا

للجِإنبي عند الجحود ْفُفظ، باب من ا لح قال وبه عنها، الطامعين طِإمع يقطع للنه ال
لأحَمد. والشافعي، مالك، و

ْفُو لأ لدع ( للط)ُ المو له الوديعة لخآ لل لما لب ّتى ( ْفُنطة ل لحَ لح ّيز)ُ كال لم لت ْفُنطة، لي لح لعّسر لأو بال لت
ْفُنطة تميزه، لح ْفُلط جِإنسه: مثل بغير المائع وكخلط بالشعير، كال الزيت لخآ



لند ْفُسا لأ لرج. و ْفُلط بالّشي لخ لدع، لإلى ال كانَأ فعله بغير بماله اخآتلطت لو للنها المو
ًا لنه التميز، بعدم الخلط هذا. وقيد المصنف وسايذكر بالتفاق، لصاحَبها شريك

للطها لو والدراهم بالسود، البيض الدراهم خآلط لو كما تميزها، يتيسر وكانَأ لخآ
ّق ينقطع لم باللوز، والجوز بالدنانير، الوصول من لتمكنه بالتفاق، المالك لحَ

للخآراج. ملكه عين لإلى با

لأو ّدى ( لع لس)ُ الثوب لت لب لل لدع لف ْفُو المو لأ لب)ُ الدابة ( لك لدعة لر ْفُو المو لأ لفظ ( لة لحَ لع ْفُي لد لو في ال
ٍر لر لدا لم لأي ُأ له)ُ  لها، (في بالحفظ لب لر ْفُي لها)ُ ـ لأو لغ لل ّه ُلولى الهاء بتشديد لجِإ لم لأي ـ ا

لد وديعٌة لأنها يبين ْفُن لع لت ( ْفُو لم لن)ُ مثلها ال لم ّيًة، لو لض ّيًة. هذا لو وقيمتها مثل جِإواب قيم
لإنَأ الذي الشرط لها» وما هو: «ف لس لب ُه عليه، عطف لحَ لرا ّي لخآ المشاركة بين و

والتضُمين.
ْفُنَأ لإ لدع (و لل)ُ المو لزا لأنَأ لأ ّدي)ُ ب لع ّت لب لبس ترك (ال ّبتها ركوب لأو الوديعة، ثو لل دا لزا )

ُنُه)ُ. وقال لما ٍة، في مالك قال وبه يزول، الشافعي: ل لض لأحَمد، رواي لإنَأ و (و
لمال اخآتلطت)ُ الوديعة لدع لب ل المو لبل له)ُ كما ( لل ْفُع صندوقه في الكيس انشق لو لف

لمه فاخآتلطت له لرا لد ْفُدر لب لق لب لكا)ُ  لر لت ْفُش لدع يضُمن ول ملكهما، (ا منه. الصنع لعدم المو
لسُم مالهما، من هلك بعضُها هلك لو حَتى لأملك شركة وهذه ْفُق ُي بينهما الباقي و
ْفُدر على لل كانَأ ما لق ُك منهما. لل
لدع (ول ُع)ُ المو لف ْفُد لإلى لي لد ( لحَ لن لأ لدعي لطُه)ُ من المو ْفُس لة الوديعة لق لب ْفُي لغ لب لر)ُ ولو ( لخآ ال

ّي وهو حَنيفة، لأبي عند وهذا يضُمن، بغيبته دفعه لو ْفُر لي عن لم عنه، الله رضي عل
لكاية وفيه لأنَأ حَ ْفُين (وهي)ُ:  لل لخآل لرجُِإ ًا لد لعا لحَّمام لد ْفُو لأ لد و ْفُن لمامي لع لح ًا، ال لف ْفُل فخرج لأ

لما ُه ُد لأعطاه منه وطِإلبها لأحَ لها و ّيا لخآر خآرج ُثم وذهب، لإ فتحير بها، فطالبه ال
الله رحَمه حَنيفة لأبو له فقال تعالى الله رحَمه حَنيفة لأبي لإلى فذهب الحمامي،
لدعتماني، له: كلكما تعالى: قل ْفُو لطيك فل لأ ْفُع لر حَتى ُأ ُبك، يحضُ فانقطع صاحَ

الحمامي. وترك الرجِإل
ْفُسطه لإليه تعالى: يدفع الله رحَمهم والشافعي ومالك ومحمد يوساف لأبو وقال لق

للمثال، ذوات من كانَأ ساواء يضُمن، ول ليم ذوات من لأو ا لق لد ال ْفُن المشايخ، بعض لع
للمثال، ذوات من هو فيما الخآتلف لأنَأ والصحيح والدواب كالثياب عداه، وفيما ا

ْفُنَأ للحاضر ليس والعبيد لأخآذ لأ بالتفاق.  نصيبه ي

لد لحَ لدعين (ول لها المو ُع ْفُف لسم)ُ كالعبد ل فيما آخآر لإلى لد ْفُق للنَأ والحيوانَأ، والثوب ُي

ْفُلمه مع لأودعهما للنه كلها، على منهما كل بيد رضي المالك لأنهما لع يجتمعانَأ ل ب
ُع حَفظها على والنهار الليل ْفُف لد لها (و لف ْفُص لما لن ْفُي للنَأ لف لسم)ُ  ْفُق مع لأودعهما لما المالك ُي
للحفظ، واحَد مكانَأ في يجتمعانَأ ول اشتغالهما ترك على يقدرانَأ ل لأنهما علمه
ًا كانَأ بالدللة دللًة. والثابت للنصف منهما واحَد كل وحَفظ لقسمتها، راضي

بالنص. كالثابت

لن لم لض ُع (و لف لإلى لدا ُكّل)ُ  لر ال لخآ يضُمن تعالى. وقال: ل الله رحَمه حَنيفة لأبي عند ال
لر لإلى الكل دافع لخآ للنَأ يحتملها، ل فيما يضُمن ل كما القسمة، يحتمل فيما ال

لأمانتهما. (ل رضي المالك لأي ب لبضُُُه)ُ  تعالى الله رحَمه حَنيفة لأبي عند يضُمن ل لقا
ُكّل قابُض لدع لنه بالقبض، لتعديه ال لودع، مو ُع الُم لد لدع ومو عنده. يضُمن ل المو



لر (ول لتبا لأي اع ْفُهي)ُ  ّن ْفُهي لل ّن لديعة لرّب لل لدع الو ْفُفع (عن المو ّد ْفُن لإلى ال ّد ل لم للُه)ُ ُب
لدع ْفُن للمو لم ْفُنَأ ( لأ لك له)ُ  لظ ْفُف لأتك، لإلى تدفعها قال: ل لحَ ٍد لأو امر لحَ لإنَأ عيالك، من لأ ف

ٌد، الشرط هذا ْفُذ مفي للنسانَأ يأمن قد لإ لأتمن ول ماله على الرجِإل ا عياله، عليه ي
ّ للمكانَأ، بحسب مراعاته يلزم لإنما لأنه لإل لإذا ا ْفُهي صار بدونه الحفظ يكن لم ف ّن ال

ْفُهي لإليه الدفع عن ّن له، عن كال لظ ْفُف ًا فكانَأ لحَ لإذا يضُمن فل فيبطل، للصله مناقضُ
ًا. ويضُمن هلكت، لقياس، في اساتحسان لظ للنه ال لف ْفُح لت ْفُسا ْفُن ا لم لظ)ُ منه، ( لف ْفُح ُت ْفُسا ا
ُتوا تعالى: {ول قوله القياس وجِإه ويؤُيد ْفُؤُ لء ُت لها لف ْفُم}َ والمراد الّس ُك لل لوا ْفُم ّنساء، لأ ال
لإذا ًا هو كانَأ ف ْفُفع عن منهي ْفُفسه مال لد لأته، لإلى لن غيره مال في ظنك فما امر

ْفُجِإه لو لأعلم.  والله تقدم، ما الساتحسانَأ لو

ْفُهي ّن ْفُن (ول)ُ لل لع لظ ( ْفُف لح ْفُيٍت في ال للنَأ لمن لب ٍر)ُ  قلما واحَدة دار في البيتين لدا
قال: احَفظها لو كما يعتبر، فل مفيد غير الشرط فصار الحرز، في يختلفانَأ
صندوق في فحفظها البيت هذا في الصندوق هذه لأو: في يسارك، دونَأ بيمينك

ّ آخآر لإل ْفُنَأ ( لنَأ لأ لأي يكو للٌل عنه نهى الذي البيت بذلك به)ُ  لخآ لإنَّأ ( لهٌر)ُ ف ْفُهي لظا ّن ال
ٍذ، معتبٌر ْفُفظ عن نهاه لإذا وكذا حَينئ لح ْفُخآرى دار في ال ْفُهّي، اعتبر ُأ ّن خآالف لو حَتى ال

لمن. لض
ْفُو لل لع (و لد ْفُو ُع)ُ الوديعة لأ لد ْفُو ْفُن عند الُم ْفُت عياله في ليس لم لك لل له لف لمن)ُ المالك ( لض

ّول)ُ عند لل ّيهما لضّمن وعندهما تعالى، الله رحَمه حَنيفة لأبي (ا قال كما شاء، لأ
ْفُو مالك لل لع والشافعّي. (و لد ْفُو لب لأ ْفُغُصو لم لصُب)ُ ال لغا لك ال لل له لن)ُ المالك لف لضّم لما ( ُه ّي أ

ل )
ُثم لء)ُ باتفاقهم.  لدع لشا لصب مو لغا ْفُنَأ ال لصٌب لأنه يعلم لم لإ لجِإع لغا ْفُر لصب لإلى لي لغا ال

ً ًا، قول لحَد لإنَأ وا ْفُسر لأبو الظاهر. وحَكى في فكذا علم و ُي لإليه يرجِإع، ل لأنه ال و
للئمة. شمس لأشار ا

لليداع لأنَّأ اعلم ُثم لليجاب يكونَأ ا لك والقبول با ُت ْفُع لد ْفُو لأ لك ًة:  وقول المال، هذا تار
ْفُضع لأخآرى، وبالدللة الخآر: قبلت، لو لكٌت، وهو الغير عند المتاع ك ّد للنه ساا لع ُي

ً ُبول ًا. ولو لق لف ْفُر لعه ُع لض ٍة عند لو ًا له يتعين جِإماع لفظ ْفُم حَا ُه ًا آخآر ًا. ول قيام وانصراف
لنَأ ْفُن على ضما لفع لم للمانة من عنده ما لد ٍر سالطانَأ لإلى ا لده جِإائ ّد له على له ْفُفع لإليه لد
ْفُطع لق لن ضربه لأو يده، لب ًا، خآمسي ْفُوطِإ لعه، على قدرته لعدم لسا ْفُف ًا يكن فلم لد لقّصر ُم

لأعلم. سابحانه والله حَفظه، في

ْفُصب كتاب لغ ال
ْفُخآذ لأ لو)ُ لغًة:  ُه ًا، الشيء ( لم ْفُل ًا، لأو ُظ لر ْفُه ً لق المغصوُب سُاّمي غيره. وقد لأو كانَأ مال

ًا لب ْفُص لل تسميًة لغ ْفُو ُع ْفُف لم ْفُصدر.  لل لم بال

ُذ ْفُخآ لأ ًا: ( ْفُرع لش ٍم لماٍل و ّو لق لت ٍم ُم لر لت ْفُح ًا ُم لن لل ل لع لنَأ لبل ْفُذ له، لإ لك لل لزيُل لما لأي ُي ُه)ُ  لد ٍه على لي ْفُجِإ لو
ُذ ذلك يزيل ْفُخآ لل لد ا لإذنَأ بغير العبد اساتخدام كانَأ حَتى المال، عن المال مالك ي

ْفُبس مالكه، ُل ًا الدابة، على والحمل الثوب، و عنها المالك يد لقصر بالتفاق، غصب
ْفُثبات لإ محله. عن نقل بل وفراشه غيره بساط على الجلوس دونَأ عليها، يده و
لذ فخرج ْفُخآ لل لصب لو كما الغاصب، صنع بغير المغصوب مع صار ما با دابًة لغ

ْفُخآرى، فتبعتها لإنه ُأ ّوم والحر، الميتة نحو يضُمنها. وبالمال ل ف الخمر. وبالمتق
ْفُذنَأ وبعدم السرقة، وبالعلن الحربي، مال وبالحَترام للك لإ والعارية، الوديعُة، الما



لجِإر، لذ عن يده» للحَتراز ونحوها. وقوله: «يزيل والموهوب والمستأ ْفُخآ لعقار لأ ال
للنَأ بالنقل تكونَأ لإنما للنها فيه، اليد لإزالة تحقق لعدم ْفُصب والتحويل. و لغ عندنا ال
لد لإزالة ّقة الي لح لإثبات العين عن الُم عنه. وعند ومنعها قصرها لأو المبطلة، اليد ب
ْفُثبات مالك لإ لطلة اليد والشافعي:  ّقة. لإزالة شرط غير من المب لح الُم

لمن، البستانَأ، وثمرة كالولد، المغصوب، زوائد في تظهر الخلف وفائدة والّس
لإنها والجمال، لأو متصلًة كانت ساواء مضُمونًة، تكونَأ فل عندنا مغصوبة غير ف

ّ منفصلة لأما طِإلب بعد المنع لأو بالتلف، عليها بالتعدي لإل فل بدونهما المالك. و
ومغصوبة عليها، ثبوتها لنعدام عنها، يده وقصر لإزالتها لعدم مضُمونًة تكونَأ
لطلة.  اليد لثبات مضُمونة فتكونَأ عنده ْفُب الُم

لب (فل ْفُص لقار)ُ لما في لغ لع ْفُن تقدم ال لب لأنَّأ لم ْفُص لغ ْفُنقل فيما ال ّتى ُي لحَ ْفُو ( لك)ُ لل لل له
لعقار ٍة ال ٍة، بآف لأي (في بسيل الدار بناء انهدم لأو ساماوي له)ُ  لد لذه يد لي لخآ ًا آ لر ْفُه من لق
لمُن)ُ وهذا (ل مالكه ْفُضُ لأبي حَنيفة، لأبي عند لي تعالى. وقال الله رحَمهما يوساف و

لعقار محمد: في ْفُصب، ال لغ لخآذه يد في بالهلك ويضُمن ال ًا آ ْفُهر وهو مالكه، عن لق
لأحَمد، والّشافعّي مالك قال وبه لأولً، يوساف لأبي قول ٍه على يده لأثبت للنه و ْفُجِإ لو

ًا ذلك فانعقد عنه، المالك يد تفويت تضُمن المنقول. في كما للضُمانَأ، سابب
لب لأنَّأ تعالى الله رحَمه حَنيفة ولبي ْفُص لغ للُة ال لزا ّقة اليد لإ لح لإثبات الُم المبطلة، اليد ب

لمانَُأ الواجِإب للنَأ ٍر لض ْفُب لإزالة التفويت، فيعتمد لجِإ ّنما المالك يد و بالنقل تكونَأ لإ
لقار، في يتصور ل وذا والتحويل، لع لإنما ال ومنع عنه، المالك منع فيه يتصور و

لصرٌف المالك لد لو كما المحل. وصار في ل فيه لت ُع حَتى مواشيه عن المالك لب
ْفُت لف لل بذلك. لت

لأّما ْفُن عليه الله صلى قوله و لم لب وسالم: « لص ًا لغ لر ْفُب ْفُن لش ْفُرٍض لم أ
لقُه ل ّو ّلُه لطِإ تعالى ال

لم لة يو ْفُن القيام ْفُبع لم لرضين»، لسا أ
ْفُصب فيه يتحقق لأنه على يدل فل ل لغ لجِإب ال المو

لمانَأ، لإطِإلق للضُّ ْفُن في الحر بيع على البيع لفظ ك لم ًا». قال باع حَديث: « ابن حَر
للثير: طِإوقه لأي سابع من ا للرض به الله يخسف لأرضين:  البقعُة فتصير ا

ُنقه في منها المغصوبة ْفُوق. ويؤُيده ُع ّط ٍة في لأنه كال به للبخاري: «خآسف رواي
ْفُبع لإلى ًا غصب شيبة»: «من لأبي ابن «مسند لأرضين». وفي لسا لر ْفُب ْفُرٍض من لش أ

ل

ًا جِإاءته لم لطا ْفُسا للق في لإ لح لطام: كال ْفُسا لل ْفُنَأ الحديد. وقيل: هو من عنقه». وا لق لأ ّو لط ُي
لها لل ْفُم لم لحَ ّلفه، لأي القيامة، يو لك ْفُوق من ل التكليف طِإوق من فيكونَأ ُي التقليد.  لطِإ

لإنه ذلك، في حَجتنا هو المذكور والحديث هذا، لن وسالم عليه الله صلى ف ّي جِإزاء لب
لعقار غاصب لبى في الوعيد ال ْفُق ُع على دليٌل فذلك الدنيا، في الضُمانَأ يذكر ولم ال

ًا الضُمانَأ كانَأ ولو جِإزائه، جِإميع المذكور لأنَّأ ْفُولى لكانَأ واجِإب لل لنُه، لأنَأ ا ّي لب للنَّأ ُي

ْفُمّس. لإليه الحاجِإة لأ

لعقار (وما لقص)ُ ال لأو لن له)ُ  لل ْفُع لف لب لناه ( ْفُك للرض في وزرعه الدار في لبُس لمُن)ُ ا ْفُضُ ُي )
ًا، عندهم ْفُضُمن والعقار لإتلٌف، هذا للنَّأ جِإميع للتلف ُي ًا، با ترابه، نقل لإذا كما اتفاق

ْفُعٌل لنه ْفُنَأ العين. وجِإاز في لف ْفُصب، يضُمن ل لأ لغ للتلف ويضُمن بال كالُحّر. با
لداُم ْفُخ لت ْفُسا ْفُمُل (وا لح لد)ُ وال ْفُب لع لة على ال ْفُصٌب، الداب لغ لأي ل ( ْفُوسُاُه)ُ  ُل جِإلوس ليس جُِإ

للى الجالس لع لط)ُ الذي ( لسا لب ًا لغيره ال لب ْفُص فيه يفعل لم عليه بجلوساه للنه له، لغ



ًا ً به يكونَأ شيئ لد مزيل لي لط وبسط مالكه، لل لسا لب ْفُعُل ال ما فيه يده مالكه. فتبقى لف
لثُر بقي لإنه الدابة، على والحمل العبد، اساتخدام بخلف فعله، لأ فيهما بالتصرف ف
لجِإٌب وذلك عليهما، يده لأثبت ْفُصر مو لق عنهما. مالكهما يد لل

ْفُكم ْفُصب)ُ (حَُ لغ ال
لأي ْفُكُمُه)ُ  ْفُصب (وحَُ لغ ْفُثُم ال لل ْفُن (ا لم لأنَأ لل لم)ُ  لل ْفُصب الفعل ذلك لع لأقدم لغ لإجِإماع عليه و ب

ُلمة ّد ا لر لو لن)ُ في ( ْفُي لع له مكانَأ ال لب ْفُص لمًة، كونها حَال لغ لئ لقا ْفُرُم)ُ حَال ( ُغ كونها وال
ْفُن لم لل لكًة)ُ  لل لها ْفُن ( لم لل لأنَأ ل علم. و ُله، المأخآوذ لأنَّأ لظّن يعلم: ب ًا اشترى لأو ما لن ْفُي لع
ّقت، لح ُت ْفُسا لأما والقصد العلم على يتوقف ل وهو العبد، حَق هذا للنَأ فا للجِإماع.  با

ّد لحُل وسالم: «ل عليه الله صلى فلقوله العين، لر ٍد لي لذ لأنَأ للحَ لع ليأخآ له متا ْفُي لخآ ًا، لأ لب لع ل
ًا، لأو ّد ْفُنَأ لجِإا لإ ُه ف لذ لخآ ُه لأ ّد ليُر ْفُل ما اليد وسالم: «على عليه الله صلى لإليه». ولقوله لف

ْفُت لذ لخآ ّتى لأ لأما لحَ ليه». و ّد لؤُ ْفُرمه، ُت للنه ُغ لإنَأ عنها، العجز عند عينه مقام يقوم ف ف
لمن نقص ًا لض بالكل.  للجزء اعتبار

ليجب)ُ على لجز لإذا الغاصب (و ّد عن لع لأو بفعله يده في لبهلكها المغصوبة العين لر

ْفُثُل غيره بفعل لم للّي، في (ال ْفُث لم لكيل، ال لم لنَأ، كال ْفُوُزو لم لددي وال لع لب)ُ لقوله وال لر لقا لت الُم
لن لم لف لدى تعالى: { لت ْفُع ْفُم ا ُك ْفُي لل ُدوا لع لت ْفُع له فا ْفُي لل لل لع ْفُث لم لدى ما لب لت ْفُع ْفُم}َ. وقال ا ُك ْفُي لل زفر: لع

قيمته. ضمانَأ عليه
لإنَأ لع (ف لط لق ْفُن ْفُثُل)ُ عن ا لم لطِإب بانتهائه، الناس لأيدي ال لجُب ونحوه، كالّر لت ُتُه)ُ  لم ْفُي لق لف )
لم ْفُو لي لمانَأ)ُ عند ( لص لت ْفُخ لأصحاب وبعض تعالى الله رحَمهما ومالك حَنيفة لأبي لي

ْفُصب. وقال تعالى: يوم الله رحَمه يوساف لأبو الشافعي. وقال لغ محمد: يوم ال
لر (وفي تعالى الله رحَمه الشافعي لأصحاب وبعض لأحَمد قال النقطاع. وبه ْفُي لغ
للي)ُ تجب ْفُث لم ُتُه ال لم ْفُي لق لم ( ْفُو لب، لي ْفُص لغ لدي ال لد لع لت)ُ والثياب كال لو لفا لت ّدواب. الُم وال

لإنَأ لعى)ُ الغاصب (ف ّد لك ا ل لهل لس)ُ لنَأ (ال لب لرٍض، الهلك حَُ لعا للصل لل لدُمُه وا (حَتى لع
لأي يعلم لضُي ُثم لظهر بقي (لو المغصوب لأنه)ُ  له ُق ْفُي لل للنَأ لع لل)ُ  لد لب متعلق الحق بال

للعيانَأ في لأغراض وللناس بالعين، حَتى هلكها في الغاصب قول يقبل فل ا
لإما غلبة به يحصل لإقامة ظن:  لإما بينة، ب لضُّي و ُة ُم ّد لإلى موكولٌة ذلك مدة. وم

لإذا القاضي، لرأي للم ف لك لع لهل لقط ال ّد لسا ْفُينه، لر ّد ولزم لع لله. وهذه لر لد لألة لب المس
لب لأنَأ على تدل لجِإ للصلي المو ّد ا العين. لر

ْفُوُل لق لأي (وال له)ُ  ْفُي لصب)ُ مع البدل في لف لغا ْفُنَأ يمينه (لل لإ ْفُم ( لقم)ُ المالُك لل (حَُّجًة ُي
للى للنَأ لع لة)ُ  لد ليا لعي المالك الّز ّد وهو حَجة، بل الغاصب على القيمة في الزيادة لي

لكر قول والقول ينكرها، ْفُن لة الغاصب لأقام يمينه. ولو مع الُم للنها تقبل ل البين

ْفُفي على والبينة الزيادة، تنفي ّن لبل. ل ال ْفُق ُت

ْفُنَأ لإ لر)ُ المغصوب (ف له ُتُه لظ لم ْفُي لق لمّما (و لثُر)ُ  ْفُك لمن لأ ْفُد الغاصب لض لق لو لن)ُ الغاصب ( لم لض
لأي له)ُ  لل ْفُو لق لب ُه يمينه مع نفسه بقول ( لذ لخآ لأ للُك ( لما ّد ال لر للنَأ لو للُه)ُ  لد ْفُدر بهذا رضاه لب لق ال

لعى كانَأ للنه يتم، لم ّد ّنما الزيادة، ا لإ ْفُو له البينة لعدم دونها لأخآذ و لأ لضُى عليها. ( ْفُم لأ

لنَأ)ُ وكذا لما ُتُه المغصوُب، ظهر لو الضُّ ْفُثُل وقيم لمنه ما لم على دونه لأو الغاصب، لض
للصح. وقال لخآي: ل ا ْفُر لك لل في للمالك لخآيار ال ْفُث لم ّدونَأ، ال بدل عليه توفر للنه وال

ْفُلكه بكماله. لم



ْفُنَأ)ُ ظهر لإ ُتُه المغصوُب، (و لثُر وقيم ْفُك لمن لمّما لأ لصُب وقد الغاصب، لض لن)ُ الغا لم لض )
له)ُ بل (ل لل ْفُو لق ْفُول لب لق ٍة لأو المالك، لب لن ّي لب لها، لب لم لقا ُكول لأو لأ ُن لو اليمين عن الغاصب لب ُه لف )

لب)ُ ول لص لغا لضي للنه للمالك، خآيار للل ولم ادعاه حَيث القدر بهذا فيه بالمبادلة لر
لأحَمد الشافعي مالك. وعند قال وبه عليه، زيادة يدع لخيار له و زوال لعدم ال

لها تعالى: {يا ولقوله عنه، عندهما ملكه ّي أ
لن ل ْفُي لذ ّل ُنوا ا لم ُلوا ل آ ُك ْفُم لتأ ُك لل لوا ْفُم ُكم لأ لن ْفُي لب

لل لطِإ لبا ّ لبال ْفُنَأ لإل لنَأ لأ ًة تكو ْفُن تجار لراٍض لع ّلُه لت ُكم}َ فال ْفُن لل جِإعل تعالى لم ْفُك الغير مال لأ
ٍة ليس تراٍض. وهذا عن بالتجارة وقسم بالباطِإل، قسمين: قسم عن بتجار

ً فيكونَأ تراض، ْفُكل لنى لأ ْفُع لم ْفُصب لأنَأ فيه بالباطِإل. وال لغ ْفُدوانٌَأ ال ْفُحٌض، ُع ليس للنه لم
للباحَة شبهُة فيه ٍه ا ًا يكونَأ فل ما، بوجِإ لب لجِإ ْفُلك.  مو لم لل

للك المالك لأنَأ ولنا لدل لم لبًة بكماله، المغصوب لب لق ًا، لر ْفُنَأ فوجِإب ويد ُكُه يزول لأ ْفُل لم
لدل عن ْفُب ْفُن لملك لإلى الُم لدل، عليه وجِإب لم لب ً الُمبدل كانَأ لإذا ال ْفُلك من للنقل محل لم
ْفُلك، لإلى ًا لم لع ْفُف ًا عنه للضُرر لد لأما ساائر في كما للعدل، وتحقيق الية المبادلت. و

للكل لأنَّأ بيانَأ ففيها ًا الجواز يكونَأ لأنَأ ل جِإائٌز، تراٍض عن بالتجارة ا عليه. مقصور
لرٌج التجارة معنى ُثم لد ْفُن لإنَأ وجِإه، من هنا ُم ّكٌن هنا المالك ف لم لت ْفُن ُم ْفُنَأ لم لبر لأ ْفُص حَتى لي

ْفُلمه مع بالقيمة طِإالبه فحين فيأخآذها، العين تظهر لم شرطِإه من لأنَّأ لع ْفُلكه انعدا لم
ًا صار فقد العين، في للنَأ راضي ْفُن بذلك.  لب لم لل ًا لطِإ ْفُرٍط، لإل لإليه يتوصل ل شيئ لش لب
ًا كانَأ ْفُرط راضي ًا يكونَأ كما بالش ُلوبه. راضي ْفُط لم لب

ْفُنَأ لإ لصُب (و لغا لر)ُ ال لجِإ لب، العبد آ ْفُغُصو لم لجِإر (ال للميُن لأو)ُ آ لة، العبد ا لن لما لل لح لأو (ا لب لر
لأو للمين الغاصب)ُ  لأي (بالتصّرف ا لأنَأ المغصوب في فيهما)ُ  للمانة: ب اشترى وا

لصب لدع لأو الغا لف المو ْفُل لأ لب ب ْفُص لغ لعة لأو ال ْفُي لد لو لمًة، ال لها لأ لع لألفين فبا لجِإر ب لق)ُ الُمؤُ ّد لص لت )
ُلجِإرة، ًا تعالى، الله رحَمهما ومحمد حَنيفة لأبي عند بالربح والرابح با لبي خآلف
تعالى. الله رحَمه يوساف

لإل ْفُنَأ ( لأي لأ لنا)ُ  ْفُو ُك للمانة المغصوب لي لذين وا ّل لبح ال للمين الغاصب لر لف وا لصّر ّت بال
لم فيهما له لرا لد ْفُو ( لر لأ ْفُي لن لنا ْفُم لد لصّرف لل لت لشر)ُ الُم لما)ُ عند ُي له ْفُي لل لإ ساواء فيهما، التصرف (
لشر لم لأو غيرهما، لإلى لأشار ٍء لإلى ُي لأو ، شي لإليهما ( لد لأشار)ُ  لق لن لو ّنه ( لإ لما)ُ ف ُه لر ْفُي لغ

ْفُيُب لط ل كانت لإذا بالشارة. والشارة تتعينانَأ ل والدنانير الدراهم للنَأ الّربح، له لي
لقد لإليهما لأشار لو ما بخلف وعدمها، وجِإودها يستوي التعيين تفيد لن لنَأ منهما، و

لأكد الشارة ْفُبث، فيتحقق لإليه المشار من بالنقد تت كانَأ لو ما (و)ُ بخلف الُخ
ًا ْفُرض ُطل القبض قبل هلك لو حَتى بعينه، يتعلق العقد لنَأ ونحوه، لع البيع يب

ْفُبث. فيتحقق الُخ
لطيب مشايخنا: ل السالم: قال فخر وقال ُكّل لي لرى من يتناول لأنَأ حَال لب لت ْفُش الُم
ْفُيُب ل الضُمانَأ وبعد يضُمن، لأنَأ قبل لط ُكّل الربح لي للطِإلق المختار وهو حَاٍل، لب

ْفُين»، في الجواب لع لم ْفُبح. بجميع «المبسوط» بقوله: يتصدق ومضُاربة «الجا الّر
ًا بالحرام اساتفاد متى لأنه وحَاصله لك ْفُل ّين فيما وهي ـ الحقيقة طِإريق من لم لع لت ـ، لي

لة لأو له ْفُب ُبُت ـ يتعين ل فيما وهي ـ الّش ْفُث ْفُبث، لي اساتفاد لإذا الدراهم في يثبت ول الُخ
ّ الربح بها ّين لم لإليها لأشار لإذا للنه الشبهة، لإل العقد جِإواز حَكم في لإل يتع

ْفُدر لمعرفة لق لإذا والنقد، ال لإذا سالمة به اساتفاد منها نقد و لرى. و لت ْفُش فيما لأشار الُم
للشارة اساتفاد ينقد ولم يتعين ل ْفُدر لمعرفة العقد جِإواز با لق لإذا ال نقد والنقد. و



لشر ولم لأما المشترى، سالمة اساتفاد ُي ْفُنَأ ف لر لأ ًا عينها تصي ل لأنه فثبت فل، عوض
ّ يثبت ْفُبث.  في فاساتوت الشبهة في الوجِإوه اساتوت وقد الشبهة، لإل الُخ

لإنَأ لب (و لص لر)ُ المغصوب لغ ّي لغ لل و لزا لف لأي ( ْفُساُمُه)ُ  لظُم المغصوب اسام ا ْفُع لأ (و
لعه لناف لنُه)ُ الغاصب لم لم لكُه لض لل لم ل (و لل)ُ للنتفاع لبل ْفُبل به لحَ لق له، لأداء ( لل لد ْفُبح لب لذ ٍة لك شا

لأي لها)ُ  لخ ْفُب لطِإ ْفُن و لم لصب لك ًة لغ لطًة لأو وطِإبخها، فذبحها شا ْفُن لها لحَ لن لح لط لها لأو لف لع لر لأو لز )
لل ْفُع لأي لجِإ ٍر)ُ  ْفُف لل ُص ْفُع لج لك ْفُحاٍس و ٍد ُن ًء)ُ وحَدي لنا لإ ًا. وقال ( ْفُيف والشافعّي: ل مالك لسا

ّق ينقطع لأبو لأحَمد قال وبه المالك، لحَ رواية. في تعالى الله رحَمهما يوساف و
لبُح «غاية وفي ْفُق لت ْفُسا لأ ْفُنَأ البيانَأ»:  لء لأ لإلى لرجُِإٌل يجي ْفُعدم)ُ  ْفُنسانَأ لحَنطة ُكّر (ُم لل

لهبُه ُثم فيطحنه، ٍر له لبن لي لرّب يكونَأ ول صغي سابيل. قال: الدقيق على الطعام لل
للُف لخآا ُأ لعله هذا، في تعالى الله رحَمه حَنيفة لأبا و ْفُجِإ لأ لخيار و لل لضّمنه شاء لإنَأ بال ْفُث لم
لإنَأ الدقيق، لإليه ودفع حَنطته ْفُنُه ولم الدقيق ذلك لأخآذ شاء و لضُّم ًا. وكذلك ُي شيئ

ّدق لأو باعه، لأو الغاصُب، وهبه لإنَأ لص لإنَّأ به، لت لطِإٌل، ذلك ف ْفُنَأ الطعام ولرب با أ
ُه لذ لصب لو وكذلك بعينه، يأخآ ًا لغ لم ْفُح طِإبخه. لأو فشواه لل

ّيد للنه الغاصب «بتغيير لق ّير لو للمغصوب»  لغ ْفُنَأ بنفسه لت لأ لنُب لصار ك لع ًا، ال لإنَّأ لزبيب ف
لخيار المالك ْفُنَأ بال لء لإ ْفُنَأ لأخآذه لشا لإ ّيد لضّمن شاء و لق السام» «بزوال الغاصب. و

ْفُنَأ ْفُن لل لصب لم ًة لغ ْفُذ ـ عنها الشاة اسام ليُزل لم وذبحها شا ٌة لإ ـ مذبوحٌَة ُيقال: شا
لها ُك لل لإنَأ فما لخيار:  لب لضّمن شاء بال لها قيمتها الغاص لم ّل لسا لإنَأ له، و لضّمنه شاء و

ٍه من اساتهلك ذبحها للنَأ نقصانها، ْفُجِإ ْفُجِإه، دونَأ لو ّيد فيتخير لو لق «بـ: المالك. و
لظم ْفُع للنه لأ لق لأعظمها، الزائل يكن لم لو المنافع»  ْفُر لخ ْفُوب لك ّث ًا ال لش لحَ ًا، لأو لفا لر ْفُي لس لي

لإنَّأ المصنف.  سايذكره كما يتعين، ل المغصوب ضمانَأ ف

لفر، قول وهو ـ القياس ثم تعالى الله رحَمهم حَنيفة لأبي عن الليث لأبي وروايُة ُز
لع للغاصب لأنَّأ ـ لدله، لأداء قبل المغصوب بهذا النتفا ْفُلكه للنَأ لب بكسبه، حَدث لم

ْفُلك لم لبيٌح وال لبُه لو ولهذا للتصرف، ُم له لصّح. باعه لأو لو
ْفُجِإه لو لأول «سُاننه» في في تعالى الله رحَمه داود لأبو روى لما الساتحسانَأ لو

ْفُيب، بن عاصم عن البيوع لل للنصار من لرجُِإٍل عن لأبيه عن ُك لع قال: خآرجِإنا ا م
لل ٍة، في وسالم عليه الله صلى الله رساو لناز لأيُت لجِإ لل فر عليه الله صلى الله رساو
للى وهو وسالم ْفُبر لع لق لصي ال لساع يو ْفُو لأ لر:  لف لحا ْفُن ال لل لم لب لليه، لق ْفُجِإ لساع لر ْفُو ْفُن لأ لبل لم لق
له، لسا ْفُأ لأة داعي اساتقبله رجِإع فلما لر ُثّم يده، فوضع بالطعام فجيء فجاء، امر
ُلوا لأيديهم القوم وضع لك لأ في لقمة يلوك وسالم عليه الله صلى الله ورساوُل لف

ُثّم لإني فيه.  لأة: يا لأهلها. فقالت لإذنَأ بغير لأخآذت شاة لحم لأجِإد قال: « المر
لترى البقيع، لإلى لأرسالُت لإني الله، رساول ْفُش ُي ٌة لي ل لجِإد، فلم شا لأرسالت لأ لإلى ف

ًة اشترى قد لي جِإار ْفُنَأ شا لأرسالت يوجِإد، فلم بثمنها لإلّي يرسالها لأ لأته لإلى ف امر
لأرسالت بها. لإلّي ف

لأطِإعميه عليه الله صلى فقال ُلساارى». وسالم: « ا
لأفاد ّدق المُر هذا ف لص ّت لل بال ْفُلك زوا لة المالك لم لم ْفُر قبل للغاصب النتفاع وحَُ

ْفُرضاء، لل للنَأ ا ًا المالك لإرضاء قبل النتفاع لإباحَة في و لب فتح لبا ْفُحُرم الغصب، لل لي ف
ًا بالعباد. رؤاوف والله الفساد، لمادة حَسم



الفاساد. ملك في كما محظورة، بجهة الملك لقيام الحرمة مع وهبته بيعه ونفاذ
ّدى ولو لدل المالك الغاصب لأ ّفًى صار المالك حَق للنَأ التناول، له ُأبيح الب ُمو

لأه، لو وكذا بالتراضي، مبادلة بينهما فتحقق بالبدل بالبراءة، يسقط حَقه للنَأ لأبر
لمنه لو وكذا بعد لإل يضُمنه ل الحاكم للنَأ منه، الرضاء لوجِإود الحاكم لأو المالك لض
ًا فكانَأ طِإلبه به. راضي

لف ل لخل لب لن)ُ الذهب ( ْفُي لر لج لح لإنَّأ والفضُة، ال ْفُعلهما ف ًء، لجِإ يزيل ل دراهم لأو دنانير، لأو لإنا
ْفُلك لما عنهما مالكهما لم ُه لف للك ( لما ٍء)ُ للغاصب بل لل ومالك، حَنيفة، لأبي عند شي

لأحَمد والشافعي للكهما يوساف لأبو تعالى. وقال الله رحَمهم و ْفُم لي ومحمد: 
لصب لغا ُلهما. وعليه ال ْفُث لم

ْفُو لل لق)ُ الغاصب (و لر ًا لخآ ْفُرق لخآ ًا)ُ  لب ْفُو لث لأنَأ ( ًا: ب لقص فاحَش عامة لأبطل لأو قيمته، ربع لن
لت منفعته ّو لف لض (و ْفُع له، لب لن ْفُي لض لأو لع له، بع لع ْفُف لحَُه لن لر للُك لطِإ لما لأي ال له)ُ  ْفُي لل على لع

لذ الغاصب لخآ لأ للنه (و لتُه)ُ  لم ْفُي ْفُن اساتهلكه لق ٍه، لم ْفُجِإ لأو لو ُه)ُ المالُك ( لذ لخآ لن)ُ لأ لم لض (و
للنه الغاصب لنُه)ُ  لصا ْفُق ُن ْفُنَأ عن يخرج لم ( لنَأ لأ ًا يكو لح لل لما لصا ًا كانَأ لل لح لل لإنما له، لصا و

لن ّك لم لمن قيمته في النقصانَأ لت ْفُضُ لي لق النقصانَأ. (وفي ذلك الغاصب لف ْفُر لخ لر)ُ ال ْفُي لس لي ال
ُفوت ل ما وهو ٌء به لي ّنما المنفعة، من شي لإ لصانٌَأ به يحصل و ْفُق بسبب المالية في ُن

لن)ُ الغاصب الجودة لم لض ْفُوب، (ما ( ّث لص)ُ ال لق لكه، الثوب وكانَأ لن لل لما قائم العين للنَأ لل
لإنما وجِإه، من عيب. دخآله و

ْفُن لم لنى (و لض في لب ْفُر أ
له، ل لر ْفُي لس)ُ فيها لأو لغ لر لر لغ لم ُأ لع ( ْفُل لق لأي بال ّد)ُ  ْفُلع والّر لق البناء لب

ّد والغرس، لر للرض، لو ْفُرٍق وسالم: «ليس عليه الله صلى لقوله ا لع ٍم لل لل ّق». لظا لحَ
ّنسائي والترمذي، داود، لأبو رواه لحُه تعالى، الله رحَمهم وال لصّح لرب» في و ْفُغ «الُم

لذي بتنوين لل ْفُرق:  ْفُرٍق لع لرس الذي وهو ظالم، لع ْفُغ ْفُرض في ٍي ل
ل ًا ا لسا ْفُر وجِإه على لغ

ْفُصف الغتصاب، لو ْفُرق لو لع لبه صفُة هو الذي بالظلم ال لحَ لجاٌز. قال صا ْفُكمل: وقد لم لل ا
لوي لأي ُر للضافة:  لق ليس با ْفُر لع ْفُلعه. وفي يؤُمر بل ثبوٌت، غاصبه ل لق «الصحاح»: لب

ْفُرق لع لأنَأ ال ُه لأحَياها قد لأرض لإلى الرجِإل يجيء الظالم:  يزرع لأو فيها، فيغرس غيُر
لب لجِإ ْفُو لت ْفُس لي للرض.  به لل ا

لك لل لما ْفُل لل ْفُنَأ (و لن لأ لم ْفُضُ لة)ُ البناء لي لم ْفُي ٍء قيمة فيضُمن الغرس لأو لق ٍر لأو (بنا لج لر لش لم لأ

لأي له)ُ  لع ْفُل لق لق قيمة لب لح للنَأ مست لأنَأ في حَقه للقلع.  لة يعتبر المقلوع: ب للرض قيم ا
لأو ومع مثلً، دنانير عشرة البناء لأو الشجر بدونَأ قلعه المستحق البناء الشجر. 

لإنَأ دنانير خآمسة له فيضُمن عشرة، خآمسة لصت)ُ الرض ( لق لأي لن له)ُ  لب لأو بالقلع (

للنَأ ًا ذلك في النقص.  ًا للجانبين نظر عليه صاحَبها فيملكه عنهما، للضُرر ودفع
لأمره لأو بقيمته، لإنَأ لرضاه لأرضه بنقص له شيء برفعه. ول ي به تنقص لم به. و

ّير لخ ْفُفعه قلعه بين الشجر صاحَب ُي لد على جِإلس قيمته. ولو من ذكرنا مما لإليه و
لمن منه، فانشق عليه بجلوساه عالم غير فقام غيره ثوب في نقصه نصف له لض

ّقه لو كما الرواية. وقيل: كله، ظاهر مالكه. يد من بجذبه ش

ْفُنَأ لإ لر)ُ غاصب (و ّفره، لأو الثوب، لحَّم لنُه)ُ بسمن السويق غاصب للّت لأو لص لضّم )
لض)ُ ومالك ثوب قيمة الثوب مالك لي ْفُب لأ ّلم السويق، مثل السويق ( الثوب وسا

لأو للغاصب الملتوت والسويق المصبوغِ ُه ( لذ لخآ لم لأ ُغّر لد ما و ْفُبغ)ُ والسمن. لزا الّص



لأحَمد: لمالك الشافعّي وقال لأمر يملكه لأنَأ الثوب و لإزالة الغاصب وي الصبغ ب
في متعد للنه بذلك، انتقص لإنَأ الثوب نقصانَأ ويضُّمنه الممكن، بالقدر بالغسل
التمييز.  لتعذر السويق في السمن بخلف ممكن، والتمييز الصبغ،

ّوم، ماٌل الصبغ لأنَأ ولنا ْفُصب متق لغ لقُط ل الغاصب كالثوب. و ماله، حَرمة يس
لإيصال وذا لأمكن، ما مالهما صيانة فيجب لإبقاء لإليه لأحَدهما مال معنى ب ّق و حَ
ّلّت في قلنا. والجواب كما ماله عين في الخآر ّ الصبغ، في كالجواب ال لأنَأ لإل

للمثال، ذوات لمن والسمن السويق ْفُبغ والثوب ا ليم. ولو ذوات من والّص لق كانَأ ال
ْفُنَأ ينقص الثوب لأ ْفُمرة: ك لن بدونها قيمته كانت بالُح ًا، ثلثي ْفُرهم بها فصارت لد

لإنَأ الحمرة، فيه تزيد ثوب لإلى ينظر محمد فعن عشرين، خآمسة الزيادة كانت ف
لم وخآمسة ثوبه الثوب لرّب يأخآذ له اساتوجِإب الثوب صاحَب للنَأ الغاصب، من درا
لم، عشرة ثوبه قيمة نقصانَأ عليه صبغه قيمة الغاصب عليه واساتوجِإب دراه

لصاص، فالخمسة خآمسة، خآمسة. وهي بقي، بما عليه ويرجِإع لق
ْفُنَأ لإ لد)ُ الغاصب (و ّو لنُه)ُ المالُك الثوب لسا لضّم لض، ثوب قيمة ( لي ْفُب لأ ُه، لأو ( لذ لخآ ول لأ
لء لصب)ُ في شي لغا ْفُل التسويد وعندهما حَنيفة، لأبي عند الصباغة مقابلة لل

ٌة. وعندهما نقصانٌَأ، عنده السواد لأنَأ على مبنّي الخلف كالتحمير. وهذا زياد
لأبو زمانَأ، اخآتلف وقيل: هذا عادة من عصره في شاهد ما على لأجِإاب حَنيفة ف

من عصرهما في شاهدا ما على لأجِإابا وهما السواد، ُلبس عدم وهي ُأمية، بني
ًا المغصوب كانَأ لإنَأ السواد. وقيل ُلبس وهي العباس، بني عادة ينقص ثوب

لإنَأ حَنيفة، لأبو قاله ما فالجواب قيمته، من السواد قيمته في السواد يزيد كانَأ و
عنه.  العدول ينبغي ل حَسٌن تفصيٌل قال. وهذا ما فالجواب

ْفُنَأ لإ لع)ُ الغاصب (و لأو لبا لق ( لت ْفُع لن)ُ القيمة ُثّم لأ لم لذ لض لف لن ُع ( ْفُي لب ُق)ُ وبه ل ال ْفُت لع قال ال
البيع. لنفاذ ويكفي العتق، لثبوت يكفي ل الناقص الملك للنَأ رواية، في لأحَمد
لأحَمد والشافعي مالك وقال ُعه، ينفذ ـ: ل رواية في ـ و للنَأ لبي كتصرفات عتقه و

لإعتاق الفضُولي، ًا غاصٍب من المشتري و ٌذ عبد لأبي حَنيفة لأبي عند ناف يوساف و
لإجِإازة حَنيفة لأبي عن يوساف لأبي عن محمد يرويه هكذا الغاصب، بيع المالك ب

شرحَه. في قاضيخانَأ ذكره كما

الله رحَمه حَنيفة لأبي عن رواية يوساف لأبي من سامعنا ساليمانَأ: وكذا لأبو وقال
لأنه ُقه. ووجِإه ينفذ ل تعالى:  ْفُت ُع هذا لأنَّأ الساتحسانَأ لع ًا، فيكونَأ فضُولي، بي موقوف

لإجِإازته بتضُمينه ملكه. وكذا لمصادفة لإعتاقه فينفذ العتق، حَين من ينفذ فب
لأبطل زفر رواية. وخآالفنا في قيمته والشافعي، كمالك المشتري لإعتاق محمد و

ٌق هذا للنَأ القياس، وهو لب عت ّت لر ْفُتٍق على لت لف لع ّق لو ُه لت ُذ ينفذ فل المالك، لحق نفو
وضمنه. الغاصب حَرره لو كما العقد، بنفوذ

ُد لئ لوا لز لأي (و لب)ُ  ْفُص لغ للًة)ُ كالسمن كونها حَال المغصوب ال لص ّت لأو والجمال (ُم )
للًة)ُ كالولد لص لف ْفُن لمر ُم لث لمُن (ل الغاصب يد في لأمانٌة البستانَأ و ْفُضُ ْفُنَأ ُت ْفُت، لإ لك لل ّ له لإل

لأي ّدي)ُ  لع ّت ّدي بال لإتلفه، بتع لحه، لأو الغاصب: ب ْفُب لذ ْفُكله، لأو لب لعه لأو لأ ْفُي لأو وتسليمه لب )
لأي لع)ُ  ْفُن لم لد الغاصب منع ال ْفُع لب لأي ( لب)ُ  لل ّط مالك. وقال قال وبه المالك، طِإلب ال
لأحَمد: زوائد الشافعّي مضُمونة.  المغصوب و



ْفُمُر لخآ لم)ُ مبتدأ (و لل ْفُس ُه)ُ عطف، الُم ْفُيُر لز ْفُن لخآ للف كانَأ ساواء (و ْفُت ًا الُم ًا لأو مسلم ل لذّمي
ْفُين ليسا للنهما يضُمنانَأ، لم ّو للنَأ المسلم. قيد حَق في بمتق خآمر «بالمسلم» 

لمي ّذ للف كانَأ ساواء مالك، قول وهو يضُمن، خآنزيره لأو ال ًا المت ًا لأو ذمي ّ مسلم لإل
بقيمتها. وقال بل تمليكها، يملك ل للنه بمثلها، الخمر يضُمن ل المسلم لأنَأ

لأحَمد الشافعي للف كانَأ ساواء خآنزيره ول الذمي خآمر يضُمن : ل و ًا المت مسلم
ًا. لأو ذمي

ُع لف لنا لم لو لأي ( لب)ُ  ْفُص لغ لمُن)ُ خآبر (ل آخآر عطف المغصوب، ال ْفُضُ ل والمعنى المبتدأ، ُت
ْفُكنى اساتوفاها كانَأ ساواء عندنا، مضُمونًة منافعه تكونَأ لأو مثلً، والركوب بالّس

ْفُنَأ لأ ّطلها: ب ًة لأمسكها لع لها. وحَكم ثم يستعملها ولم مد ّد بضُمانها، الشافعي لر
ًا، مالك وكذلك ّوبه لأيضُ لص الحاجِإب. ابن و

ْفُضُمن القاسام: ل ابن وقال لها، لإنَأ ُت لل ّط لإنَأ لع على تضُمن اساتعمل لأو اساتغل و
لوي عنه، المشهور ّ لوُر ًا. وحَجتنا تضُمن ل لوُروي والدواّب، العبيد في لإل مطلق

لإنهما عنهما، الله رضي وعلي ُعمر حَديث ذلك في لأنه المغرور ولد في لحَكما ف

لأوجِإبا بالقيمة، حَُّر ّد المغرور على و ْفُقرها، مع الجارية لر قيمة يوجِإبا ولم ُع
لعي طِإلب ومع يستخدمها، كانَأ المغرور لأنَأ علمهما مع الخدمة، ّد لجميع الُم

ًا ذلك كانَأ فلو حَقه، ْفُقر وبيانَأ بيانه، في السكوت حَّل لما واجِإب ُع يكونَأ ل منهما ال
ًا ولهذا العين من جِإزء حَكم في بالوطِإىء المستوفى للنَأ الخدمة، لقيمة بيان

المنفعة. بخلف الشبهة عند يتقوم

لأنَأ والمعنى كالخمر بالتلف، ُيضُمن فل متقوم بماٍل ليست المنفعة فيه: 
لإذا ًا، المغصوب كانَأ والميتة. و لف ْفُق لل لأو لو ٍم، ما ّدا لأو يتي لع في يضُمن للساتغلل، ُم

لأخآرين؛ اخآتيار ًا قالوه المت لأطِإماع عن والمساكين الضُعفاء لحقوق صون

للنام.  لأحَوال باخآتلف الحَكام اخآتلف في بدع ول الجائرين، ا

لف لخل لب لر)ُ ـ ( لك ّنيء: هو وهو ـ بفتحتين الّس لطِإب ماء ال (و)ُ بخلف اشتد، لإذا الّر
لف)ُ وهو لنّص لف)ُ (و)ُ بخلف العنب، ماء من بالطبخ نصفه ذهب لإذا ما (الُم لز ْفُع لم (ال

ُبور اللهو، آلة وهو ـ الزاي وفتح الميم بكسر ـ ْفُن ّط لمار، كال ْفُز لم لإنها وال تضُمن ف
قول وهو بيعها، يجوز ول تضُمن، بيعها. وقال: ل ويجوز حَنيفة، لأبي عند بالتلف

لأحَمد. وعند مالك ُثم فيه الشافعّي و ّدّف في قيل: الخلف تفصيل.  والطبل ال
ْفُين لذ ّل لأما يضُربانَأ ال ّدّف الغزاة طِإبل للهو. و ُبُه يباح الذي وال ْفُر ْفُرس لض ُع لإنهما لل ف

للتلف ُيضُمنانَأ خآلف. بل با
للشياء هذه لأنَّأ لهما ٌة ا ّد لع لأنَّأ كالخمر، تقومها فبطل للمعصية ُم لمر لإتلفها و لأ

ْفُن عليه الله صلى لقوله به، الشارع لم لأى وسالم: « ْفُم لر ُك ْفُن ًا لم لر لك ْفُن ُه ُم ْفُر ّي لغ ُي ْفُل له»، لف لد لي لب
لإنكارها لأمر لأتلفها لو وهو لإتلفها، باليد و لأمر يضُمن ل المر ُأولي ب الشارع فب

للبي ْفُولى. و ً لأتلف لأنه تعالى الله رحَمه حَنيفة لأ اللهو، ساوى وجِإه من به ينتفع مال
ُطل ول للمة اللهو، للجِإل قيمته تب ّنية. كا لغ الُم

لجُب لت لف لأي ( ُتُه)ُ  لم ْفُي ٍد ُكّل قيمة لق لكر، من واحَ لنّصف، الّس لزف والُم ْفُع لم لو)ُ (ل وال ْفُه ّل لل
ّيارة، والحمامة النطوح، والكبش المغنية، الجارية في كما ّط المقاتل، والديك ال
لإنه ُلمور. وفي لهذه صالحة غير قيمتها تجب ف ْفُدر «الجامع ا لص لل الصغير» 

للسالم: الفتوى الناس، بين الفساد لكثرة قولهما، على الضُمانَأ عدم في ا



ْفُسق اعتاد لمن على يهدم البيت لأنَّأ الشهيد الصدر ذكر حَتى لف لأنواع ال الفساد، و
لأنه لإراقة المفسدين، بيت على بالهجوم بأس ل و على يشتد لأنَأ قبل العصير وب
ْفُن ْفُسق.  اعتاد لم لف ال

ْفُن لم لد لحَّل (و ْفُي ٍد)ُ لغيره لق ْفُب لأو لع لح ( لت لص لف لف ٍر)ُ لغيره لق لئ لأو العبد، ذلك فذهب لطِإا

لقيب الطائر لمُن)ُ عند (ل الفعل ذلك لع ْفُضُ لأبي حَنيفة لأبي لي قال وبه يوساف، و
لخآر قوٍل في وقال قوٍل، في الشافعي ْفُضُمن، آ لأحَمد. وعن مالك قول وهو لي و

لث فوره من طِإار ساواء الطائر، في يضُمن محمد لك لم لأو)ُ  للنَأ طِإار، ُثم سااعًة (

لفار. ولهما على مجبوٌل الطائر ّن العبد وهو مختار، فاعل فعل توساط لأنه ال
لكث لو للنه ـ الفتح عقيب بالذهاب والطائر. قيدنا: ـ يضُمن ل ذهب، ُثم سااعًة لم

ًا الشافعّي، وعند عندنا ٍة، في لمحمد خآلف لأحَمد. ولمالك رواي و

ْفُن لم لعى)ُ برجِإل (و لر سالطانَأ لإلى لسا ْفُي لغ لب لق ( لل لأو لحَ لع لقا لكم)ُ صفته لم لغّرُم)ُ لأنه لحَا ُي )
ّنه الحَتمال سابيل على لإ لد ( لجِإ المنصوب والضُمير قال، مقول الجملة لمال)ًُ هذه لو
لإنه» عائد في لأي الكلم من المفهوم عنه المقول لإلى « لمُه)ُ  لغّر لف ذلك غرم (

لمُن)ُ ذلك عنه المقول الحاكُم ْفُضُ لي ًا والقائل الساعي ( محمد، عند وهذا له، زجِإر
لأبو حَنيفة لأبو الفتوى. وقال وعليه فاعل فعل توساط للنه يضُمن، يوساف: ل و

لأعلم. تعالى والحاكم. والله السلطانَأ وهو مختار،

ْفُهن كتاب الّر
ْفُبُس لحَ لو)ُ لغًة:  ُه لء، ( ّي الّشي ٍء لأ لنَأ، شي ّي لكا لأ لبٍب ب ُكّل الله كانَأ. قال لسا تعالى: {

ْفُفٍس لما لن ْفُت لب لب لس لنٌة}َ. لك ْفُي له لر
ْفُبُس لحَ ًا: ( ٍم لماٍل وشرع ّو لق لت لق ُم لح لكُن لب ْفُم ُه ُي ُذ ْفُخآ لأي لأ ْفُنُه)ُ  من الحق اساتيفاء لم

ُهونَأ ْفُر لم لإنه ال لن)ُ ف ْفُي ّد لكال ُه يمكن ( ُذ ْفُخآ لأنَأ من لأ للنَأ العين، بخلف يباع، المرهونَأ: ب

لها يمكن ول فيها مطلوبٌة الصورة ُل ْفُي لص ْفُح ْفُن لت ٍء لم آخآر. شي

الرهن)ُ  (مشروعية

ْفُنَأ قوله الّرهن مشروعية في والصل لإ ْفُم تعالى: {و ُت ْفُن للى ُك ٍر لع لف ُدوا ولم لسا لج لت
ًا لب لت لهانٌَأ لكا لر لضٌة}َ قراءة لف ْفُو ُب ْفُق ْفُمع بكسر الجمهور لم لجِإ ْفُهن الراء:  لباد ـ، بفتحها ـ لر لع لك
ْفُمع لأ لجِإ ْفُبد. وقر لأبو كثير ابن لع ُهٌن» ـ و لفُر لأنه على ـ والهاء الراء بضُم عمرو: «

ْفُمع ْفُهن، لجِإ ُقف لر ْفُقف، جِإمع في لكُس لهانَأ، جِإمع لأو لسا لأمٌر رهن. وهذا جِإمع وهو لر

ُبوه»، على معطوٌف الخبر بصيغة ُت ْفُك ُدوا على لأو قوله: «فا له ْفُش لأ لذا قوله: {و لإ
ُتم}َ، ْفُع لي لبا لأدنى لت ُبت ما و ْفُث لة لي للمر بصيغ لجواُز. ا ال

للساود، عن الشيخانَأ لأخآرجِإه وما لأنَّأ عن ا وسالم عليه الله صلى النبّي عائشة: 
ّي لمن اشترى ًا يهود لجِإٍل، لإلى طِإعام لنُه لأ له لر ًا و لع ْفُر ْفُن له لد ٍد. وما لم لدي لأخآرجِإه لحَ

ّي ّنسائي ـ صحيح حَسن وقال: حَديث ـ الترمذ لرمة، عن ماجِإه، وابن وال ْفُك عن لع
لبض عباس ابن ُق لإنَّأ وسالم عليه الله صلى الله رساوُل قال:  لعُه و ْفُر ْفُرهونٌَأ لد لد لم ْفُن لع

لي لرجُِإٍل ًا ثلثين على يهود لع ْفُن لصا ٍر، لم لعي ُه لش لذ لخآ لله. وما لأ ليا لع ـ داود لأبو رواه لل
لبُن وسالم عليه الله صلى لأنه ـ صحيح عندنا وقال: هو لل ّدّر قال: « بنفقته ُيحلب ال



ًا، كانَأ لإذا ْفُهُر مرهون ّظ لكب وال ًا، كانَأ لإذا بنفقته ُيُر ْفُرهون ُلب الذي (و)ُ على لم ْفُح لي
لكب ْفُر لي لإجِإماع و ّنفقُة». و ُلمة ال لإنهم ا ْفُن ف ُدنَأ لم لإلى وسالم عليه الله صلى زمنه لل

ُنونَأ النَأ له لكر، غير من ويرتهنونَأ ير ْفُن للف.  ول ُم لخا ُم

ْفُهن ُثم لضُر. وحَكى السفر في جِإائٌز الّر لح مجاهد «الكشاف» عن صاحَب وال
لزاه لم لأنهما والضُحاك ّو لج ّ ُي ًا السفر، في لإل ْفُخآذ لجِإُه ما الية. ولنا بظاهر لأ لر ْفُخآ لأ

لة عن البيوع في البخاري لد لتا لهن قال: ولقد لأنه لأنس عن لق صلى الله رساوُل لر
ًا وسالم عليه الله ّي، عند بالمدينة له لدرع لأخآذ يهود ًا منه و للنَأ شعير كل للهله. و
ٍد ْفُق لز لع لإنما البيع، لأصله الحضُر، في جِإاز السفر في جِإا لفر خُآّص و الية في الّس

ْفُكر، ّذ ْفُنسانَأ لأنَأ الغالب للنَأ بال لل للشهاد الكتابة من فيه يتمكن ل ا فيستوثق وا
الحضُر. بخلف بالرهن،

لأي ُد)ُ  لق لع ْفُن لي لو ْفُهن ( لجاٍب الّر ْفُي لإ للنه (ب ُبوٍل)ُ  لق ٌد و ْفُق من كغيره منهما فيه بد فل لع
ُد المشايخ. وقيل: الركن عامة وعليه العقود، لجّر لليجاب، ُم ُبول ا لق ْفُرٌط. وال لش

لأما ْفُرط ـ لأصحابنا بعض فقال ـ القبض و ْفُرط لأنه على الجواز. والجمهور لش لش
ّلزوم، لأي ولذا ال لزُم)ُ  ْفُل لي ْفُقد ويتم قال: (و ْفُنَأ معنى وهو بالقبض، الّرهن لع لإ قوله: (

لم)ُ المرهونَأ ّل لهن، لإلى سُا لت ْفُر ٌد في فالضُمير الُم لئ بمعنى الّرهن لإلى «يلزم» عا
ٌد وفي المخصوص، العقد ّلم» عائ ْفُنَأ هذا المرهونَأ، بمعنى لإليه «سُا بصيغة كانَأ لإ

لإنَأ المجهول، للراهن. فيه فالضُمير الفاعل بصيغة كانَأ و

لأنها الّرهن وصف تعالى لأنه كالبيع. ولنا العقد، بنفس الّرهن مالك: يلزم وقال ب
لصفت لإذا والنكرة مقبوضٌة، هو مشروع رهٍن كل لأنَّأ الية لعّمت. فتقتضُي ُو

للنَأ الصفة، بهذه لكر لإذا المصدر و للمر، به ُيراد الجزاء موضع في الفاء بحرف ُذ ا
لب كقوله ْفُر لضُ لف لب}َ فكانَأ تعالى: { لقا ْفُمر هذا الّر جِإواُزه فينتفي الصفة، بهذه ال

لأي ًا)ُ  لز لمُحو ًا، بدونها. ( ْفُهن عن به واحَترز مقسوم لشاٍع، لر لإنه ُم عندنا، يجوز ل ف
ًا وسايأتي.  والشافعي، لمالك خآلف

ًا)ُ عن لغ لر ْفُف لأحَدهما، المشغول عن به واحَترز ومتاعه، الراهن (ُم لهن فلو ب ًا لر دار
ّلمها لسا ُعُه لأو وهو و ّلمها حَتى الرهن، عقد يلزم ل فيها متا لس ًا ُي لأو خآروجِإه بعد ثاني

لأي عنها متاعه ًا)ُ  ّيز لصل غير (مم ّت لل بغيره ُم ْفُلقة، اتصا ْفُهن عن به واحَترز لخآ لر
لل المرهونَأ بغير اتصل لإذا المرهونَأ للنَأ الشجر، دونَأ الشجر على الثمر اتصا
ْفُلقة كالُمشاع. صار لخآ

ليُة)ُ مبتدأ، لل ْفُخ ّت ْفُرهونَأ بين الراهن تخلية لأي (وال لم لهن ال لت ْفُر ْفُفع الّرهن، في والُم لر لب
لنع لوا لم ْفُيٌم)ُ للمرهونَأ، القبض عن ال لل ْفُس لت ْفُكم الرهن في القبض للنَأ ( ٍد لبُح ْفُق لع
لفي مشروٍع ْفُك لي للية فيه لف ْفُخ ّت لما ال لك لع)ُ في في)ُ قبض ( ْفُي لب لأبي الرواية. وعن ظاهر (ال

لأحَمد يوساف ّ يكونَأ ل المنقول في التسليم لأنَّأ و بالنقل. لإل
لهُن لت ْفُر لن)ُ الُم لم لض لقّل الرهن (و لأ لب ْفُن ( له لم لت لم ْفُي لن لق لم ْفُن» فيهما و لم ْفُين)ُ « ّد لبيانَأ ال

لمن قيمته من قال: «بالقل ولو القل، ّدين» لكانَأ و لأمل لأفضُل، ال لإنه فت ُع ف لض ْفُو لم
للو لف لك الزلل. ( لل لما ـ له ُه ٌء و لط ـ، ساوا لق للنه لسا ُنُه)ُ  ْفُي ًا لصار لد لي لف ْفُو لت ْفُس ًا. له ُم ْفُكم حَُ

ْفُنَأ لإ ُتُه لكانت (و ْفُيم لر)ُ من لق لث ْفُك ّدين لأ ْفُضُُل)ُ على ال لف ْفُين (فال ّد لنٌة، ال لما لأ لو وفي)ُ ما (
لقّل)ُ من قيمته كانَأ لأ ّدين ( لط ال لق لسا ْفُن ( له لم لن ْفُي للنَأ لد له)ُ  لر ْفُد لق ْفُدر الساتيفاء لب لق المالية لب



لع لجِإ لر لو لهُن ( لت ْفُر لل)ُ وعند الُم ْفُضُ لف لأحَمد الشافعي بال ْفُهن و لنٌة كله الّر يد في لأما
لهن لت ٌء يسقط ل المر ّدين من شي في وسالم عليه الله صلى لقوله بهلكه، ال

ّدارقطني: «ل رواه حَديث للق ال ْفُغ ْفُهُن لي ْفُن الّر له لم لب لحَ لنُه، الذي لصا له ْفُنُمه له لر وعليه ُغ
ْفُرُمُه».  ُغ

ّبانَأ ابن ورواه لأخآرجِإه في والحاكم «صحيحه»، في لحَ لركه» وصححه. و ْفُد لت ْفُس «ُم
ّيب بن ساعيد «مراسايله» عن في داود لأبو عليه الله صلى النبّي عن المس

ْفُنُمه قال: وقوله: «وله وسالم، ْفُرُمُه» من وعليه ُغ عن)ُ (لعله ساعيد كلم ُغ
ّي. وقال: هذا «مصنفه» عن في الرزاق عبد رواه ما الصحيح. ويؤُيده هو الزهر

ّيب ابن للق قال: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول لأنَأ المس ْفُغ لمّمن الرهن لي
رهنه».

لعى ّد ّي وا لر ْفُه للق معنى: «ل لأنَّأ الّز ْفُغ الرهن يصير ل ـ بالمعجمة الرهن» ـ لي
ًا ّدين. ومعنى: «له مضُمون ْفُنُمه» للراهن بال لأي «عليه ومعنى الزائد، ُغ ْفُرمه»  ُغ

ْفُنَأ هلكه. وعند الراهن على لإ لف مالك:  لل ٍر لت ْفُم لأ ٍر لب لأمانة، ـ وحَريق كموت ـ ظاه

ّ لإل ْفُنَأ وكذا ل، و للموال من الّرهن كانَأ لإ لعقار، كالحيوانَأ الظاهرة، ا يكونَُأ وال
ْفُعوى عند التهمة لعدم لأمانًة، ًا. الهلك لد لب لل لغا

لإنَأ للموال من كانَأ و للّي كالنقدين الباطِإنة، ا ُعروض، والُح ًا يكونَأ وال بتمام مضُمون
للتهمة. قيمته
ْفُهن وقال ًا. فلو ـ بتمامها لأي ـ بقيمته مضُمونٌَأ زفر: الّر لهن مطلق ًا لر ُتُه ثوب قيم

ٌة ٍة عشر للك بعشر لهن، عند فه لت ُنه، ساقط المر ْفُي لإنَأ لد خآمسًة، الثوب قيمة كانت و
لهن رجِإع لت ٍة، الراهن على المر ْفُنَأ بخمس لإ ُتُه كانَأ و لة قيم لر، لخآمس لش لأمانٌة فالفضُُل لع

لفر وعند عندنا، لهن على الراهُن يرجِإع ُز لت ٍة. المر بخمس
لوى ما له لما في شيبة لأبي وابن الرزاق، عبد لر له ْفُي لف ّن لص لي عن ُم لهُن لأنه عل قال: الرا

لهُن لت لنَأ والمر ّدا لرا لت ْفُضُل لي لف ْفُهن. وما في بينهما ال لقّي روى الّر له ْفُي لب لإذا عن ال لي:  كانَأ عل
ْفُهُن لل الّر لضُ ْفُف ْفُن لأ ْفُرض، لم لق لنَأ لأو ال ْفُرُض كا لق لل ال لضُ ْفُف ْفُهن من لأ لنَأ هلك، ُثم الّر ّدا ليُر

ْفُضُل.  لف ال

لر عن البيهقي لأخآرج ما ولنا لتهُن الرجِإل في ـ قال لأنه عم لن ير ْفُه ْفُنَأ الّر لإ ويضُيع: 
لقّل كانَأ ّد فيه لمّما لأ لم عليه لر ّقه، تما لإنَأ لحَ لر كانَأ و أكث

لأبي ابن لروى لأميٌن. وما فهو ل

لي عن الحنفية بن محمد عن شيبة لإذا لأنه عل لر الّرهُن كانَأ قال:  أكث
لن مّما ل به ره

ّنه فيه، بما فهو فهلك، ْفُضُل في لأميٌن لل لف لإذا ال لقّل كانَأ و ّد فهلك، به رهن لمّما لأ لر
لل. الراهُن ْفُضُ لف ال

لوي وما ًا ُر لر عن لأيضُ لم لإذا لأنه ُع في لأمين فهو به رهن مّما لأكثر الّرهُن كانَأ قال: 
لإذا الفضُل، ّد لأقّل كانَأ و ًا ُروي عليه. وما ر لي عن الحنفية بن محمد عن لأيضُ عل
لإذا ّد لأقّل كانَأ قال:  ْفُضُل، ر لف ْفُنَأ ال لإ لر كانَأ و أكث

لما فهو ل في داود لأبو لروى فيه. وما لب
بن مصعب عن المبارك ابن «مصنفه» عن في شيبة لأبي وابن «مراسايله»،

ًء قال: سامعت ثابت ّدث عطا لح ً لأنَّأ ُي لن لرجُِإل له ً لر ًا رجِإل لسا لر لق لف لف لن فقال يده، في لف
لب وسالم عليه الله صلى الله رساول له لذ لهن: « لت لك». ول للمر ّق ُيقال: لأنَأ يجوز لحَ
لك ذهب ّق ْفُشكل. ل لمّما هذا للنَّأ الحبس، في لحَ ُي



ًا وفي لأيضُ : حَدثنا الوليد الّرملي: حَدثنا ساهل بن علّي عن «مراسايله» 
لزاعي، ْفُو ْفُهُن وسالم عليه الله صلى النبّي عن عطاء، عن ال فيه». بما قال: «الّر

لساٌل ابن قال ْفُر ّطانَأ: ُم لق لأبي عن ـ صحيح بسند ـ الطحاوي آثار في صحيح. وما ال

ْفُكُت الّزناد لر ْفُد لأ لهى الذين فقهائنا لمن قال:  لت ْفُن بن منهم: ساعيد لأقوالهم، لإلى ُي
ّيب، لبير، بن وعروة المس لأبو محمد، ابن والقاسام الّز الرحَمن، عبد بن بكر و
لجِإُة لر لخآا ْفُن ساواهم مشيخة في الله، وعبيد زيد، بن و لرائهم لم لظ ْفُقه لأهل ُن (وصلح لف
ْفُضُل لف لكر و ْفُذ ّنهم)ُ قالوا: الّرهن الصفة هذه على كتابه في لأقاويلهم من بالجمع ُي لأ

صلى الله رساول لإلى الثقة منهم ذلك قيمته. ويرفع وعميت هلك لإذا فيه لبما
ٌد يفهم ولم فيه)ُ، بما (قالوا: الّرهُن وسالم عليه الله لحَ عليه الله صلى قوله من لأ

ْفُغلق وسالم: «ل لي لي ْفُف لن لكر على الضُمانَأ الرهن»  لذ لهن. و لت ْفُرخآي المر لك عن ال
لإبراهيم كطاوس السلف، الّرهن يحبس به: ل المراد لأنَّأ اتفقوا لأنهم وغيرهما و

ًا المرتهن عند لأنَأ يمكن ل احَتباسا ًا يصير فكاكه: ب لهن. مملوك لت للمر
لجِإيب ُأ ُه لعّما و لوو ّد المراد لأنَأ لر لرا لت لفر به لأخآذ الذي بال ّد ُز لإذا لأي البيع، حَالة الترا

لهن باع لت ْفُهن المر ّد الّر لإنَأ الدين، على زاد ما لير ًا الدين كانَأ ف ّد زائد الراهن. ير
لأنَأ رواه الذي الحديث معنى لأنَأ يوساف لأبي وعن ّدارقطني:  ْفُضُل ال لف قيمة في ال

ًا يكونَأ ول لربه، الّرهن للق، ول مضُمون ْفُغ لإنَأ ُي لصانَأ فيه كانَأ و ْفُق لع ُن لجِإ لهن لر لت المر
بالفضُل. 

لأّما للق «ل معنى و ْفُغ ْفُير: يقال ابن الّرهن» فقال لي لث لل للق ا للق الّرهن لغ ْفُغ ًا، لي لإذا غلوق
لقي لهن يد في لب لت لدُر ل المر ْفُق ُنُه لي له عليه الله صلى قوله تخليصه. ومعنى على را

للق وسالم: «ل ْفُغ لأنه بما الرهن لي لهن يستحقه ل فيه»  لت صاحَبه، يستفكه لم لإذا المر
ْفُعل من هذا وكانَأ ّد لم لإذا الراهن لأنَّأ الجاهلية لف لؤُ ّين الوقت في عليه ما ُي لع لم ال
للك لهن لم لت ْفُهن، المر لأبطله الّر ْفُهري. الشرع. ذكره ف الّز

لهُن لت لفظ)ُ المر ْفُح لي ْفُيعة)ُ فيحفظه الرهن (و لد لو وخآادمه وولده، وزوجِإته، بنفسه، (كال
ْفُنَأ تقدم ما على لإ لو لهن ( لت ّدى)ُ المر لع لن)ُ جِإميع الرهن على لت لم لض لب)ُ قيمته ( ْفُص لغ (كال

ّد فعليه ّدين، على زاد ما لر ْفُدر على الزيادة للنَأ ال يده، في لأمانة الدين لق
لمانات لل لمن وا ْفُضُ بالتعدي. ُت

لصّح (ول لأي لي لما)ُ  ْفُهن لفيه ْفُهٌن، والوديعة الّر لر ٌة، ( لر لجِإا لإ ٌة، و لر لعا لإ لأما و ٌع)ُ  لدا ْفُي لإ للجِإارة و ا
للعارة للنَأ وا ّ ف لهن من ُكل لت لدع المر والوديعة، بالّرهن النتفاع له ليس والمو

ْفُيط له فليس لل ْفُس له لت لر لأما على لغي ْفُهن ذلك. و للنَأ والوديعة الّر ّ ف الراهن من ُكل
لدع لد رضي والمو لي لهن لب لت لدع الُمر غيره. دونَأ والمو

لر (في يصح (و)ُ ل لجِإ ّوُل)ُ وهو الُمؤُ لل ْفُهن، ا لجِإر للنَأ الّر ْفُأ لن يملك ل المست ْفُي لع
لجِإر، لر (في يصح منه. (و)ُ ل بالساتيفاء غيره تسليط يملك فل المؤُ لعا لنَأ)ُ الُم ل ّول لل ا

للجِإارة، الّرهن وهما لزمانَأ، للنهما وا للعارة ل لعير بل لزمة، غيُر وا ْفُنَأ للُم يرجِإع لأ
ُطُل شاء. (ول متى فيها ْفُب ْفُهُن لي لهن لو الّر لت ْفُر لم لل)ُ ال لع ًا لف للمور هذه من شيئ للربعة ا ا
لكر التي لهن من تصّرٌف للنها والوديعة، الرهن في تصح ل لأنها لذ لت ْفُهن المر ل والّر

ُطُل ْفُب ْفُكن بتصرفه لي لل لمُن)ُ الرهن ( ْفُضُ لما ُي لك لهن. من فيه التعدي لمّر)ُ لحصول ( لت المر



ْفُعُل لجِإ لو لتم ( لخا لنى في ال ْفُم ُي لر)ُ ال لص ْفُن لخ ْفُسرى لأو ال ُي للنه ال لد)ُ  لع لت ًة، كذلك يستعمل ( عاد
لهن لت لأذونَأ غير والمر ًا كانَأ ولو الساتعمال في له م لن لتضُّم لإذ م مأذونٌَأ هو للحفظ. 

لد ْفُفظ بمجر لح لبٍع (في الخاتم (و)ُ جِإعل ال ْفُص لرى)ُ غير ُأ ْفُخآ لصر ُأ ْفُن لخ ْفُفٌظ)ُ من ال لحَ )
ْفُلبس ل للنه الّرجِإل، ًة، كذلك ُي الساتعمال. دونَأ الحفظ من ذلك فكانَأ عاد
ّد فيما الضُمانَأ بعدم ـ والمراد لع ًا ُي ً ل حَفظ ْفُضُمن ل لأنَأ ـ اساتعمال لنَأ ُي ضما

ْفُضُمن ل لأنَأ ل الغصب، ّدين مضُمونٌَأ الرهن للنَأ لأصلً، ُي له فيسقط بال لك للقّل بهل ا
الدين. ومن قيمته من
لأمسك المشتري قال ولو ليك حَتى الثوب هذا للبائع:  لف ًا يكونَأ الثمن، ُأو لن ْفُه لر

ْفُكه عندنا، لس ْفُم لأ لنك، كـ:  ْفُي لد ْفُمسكه لأو لب ّدي كلم هذا للنَأ بمالك، لأ لؤُ الّرهن، معنى ُي
ْفُبس وهو لح ْفُقت لإلى الدائم ال لكاك، لو لف لإنَأ للمعاني العقود في والعبرة ال اخآتلفت و

لباني. وجِإعله لم لفر يوساف لأبو ال للنَأ كمالٍك لأمانًة، وُز لأمسك» والشافعي.  قوله: «
لن ليحتمل لع، الره لليدا ُع وا لليدا لرين لأقّل وا ْفُم لل ْفُحمل ا ُي لأمسك عليه، لف بخلف: 
لدينك ّين لب ّدين. قابله حَيث الرهن جِإهة لتع ال
لذا لإ لهن (و لت لب)ُ المر لل لنُه الراهن من لطِإ ْفُي لد لهن ( لت لر)ُ المر لم لر ُأ لضُا ْفُحَ لإ ّولً، (ب لأ له)ُ  لن ْفُه للنَأ لر

لمر اساتيفاء. فلو الرهن قبض ْفُين بقضُاء الراهُن ُأ ّد لهن لإحَضُار قبل ال لت لن المر ْفُه الّر
ًا كانَأ لأو ذلك، بعد الّرهن هلك ربما لهُن فيصير ذلك، قبل هالك لت ًا المر مستوفي
لنُه ْفُي مرتين.  لد

ّ لإل لع الّرهن لإذا)ُ كانَأ ( لض ُو لد ( ْفُن ْفُدٍل)ُ وغاب لع ْفُدُل ذلك لع لع كانَأ لأو هو، لأين يدر ولم ال
ْفُدل لع لدع ال ْفُو ْفُهن لأ ْفُن عند الّر ْفُدُل، وغاب عياله في لم لع لهُن وطِإلب ال لت لنُه، المر ْفُي والذي لد
ْفُهُن عنده لدعني الّر ْفُو لأ ْفُن لأدري ول فلنٌَأ يقول:  لم لإنَأ هو؟ُ لل ٍذ الراهن ف لبر حَينئ ْفُج ُي
ْفُين قضُاء على ّد لهن يكلف ول ال لت لإحَضُار المر لإلى الدين قضُاء يؤُخآر ول الرهن، ب

ّلُم)ُ الراهن بسببه، الدين قبض يتراخآى ول لإحَضُاره، لس ُي لف لهن، ( لت لإحَضُار بعد المر
لهن لت ُكّل الّرهن المر ّين ( لع لت لل له)ُ  لن ّقه، لدي ّق تعين كما لحَ لإحَضُار الراهن لحَ الرهن، ب

ًا ّلم للتسوية، تحقيق ُثّم)ُ يس لهن ( لت لنُه)ُ كما للراهن المر ْفُه لر لبيع في ( لم والثمن، ال
لإنَّأ لضُر البائع ف ْفُح ّثمن ُيسلم المشتري ُثم المبيع، ُي ّولً، ال لهن يؤُمر وكذا لأ لت المر

لإحَضُار ْفُهن ب ّولً. الّر لأ

ْفُنَأ لإ لب)ُ دينه ( لل لر (في لطِإ ْفُي لد لغ لل لد، لب ْفُق لع ْفُنَأ ال ْفُم لإ ْفُن لل ُك لن لي ْفُه ْفُؤُنة لللّر للنَأ ُم ْفُمٍل)ُ  للمكنة لحَ ا
لأما ساواء، فيه مؤُنة ل فيما لهن يكلف لم مؤُنة له كانَأ لإذا و لت الرهن، لإحَضُار المر
ّد، عليه يكونَأ فل عنده، لأمانة الرهن عين للنَّأ بمعنى التسليم عليه يكونَأ بل الّر

ٍد لإلى بلد من النقل وليس التخلية، ٍء، في التسليم من آخآر بل ًا فصار شي سااقط
ْفُكم عنه ْفُقد، لبُح لع ًا يصير فل ال ْفُذر ْفُين، تأخآير في ُع ّد ْفُحلف ولكن ال لهن لي لت ما بالله المر
لك لل ْفُهن له ْفُنَأ الّر لب لإ لل لهن لطِإ للف، الرا لح لئٌب للنه ال ُطل الهلك فيحتمل غا الدين، فيب
لإذا للف ف لنه، لأعطاه لحَ ْفُي لزم ول لد ْفُل لهن ُي لت لن المر ْفُن الّراهن تمكي ْفُهن بيع لم ليفاء الّر

له، من الدين لن لم ْفُكم للنَأ لث ْفُبس الرهن حَُ لح لنه.  يقضُيه لأنَأ لإلى الدائم ال ْفُي لد

لأي له)ُ  ْفُي لل لع لهن على (و لت لؤُنَُأ المر لأي (ُم له)ُ  لظ ْفُف ْفُفظ لحَ ُأجِإرة الرهن، لحَ الذي البيت ك
للمساك للنَأ حَافظ، ُأجِإرة وكذا الرواية، ظاهر في الرهن، فيه ّقه، ا ْفُفظ لحَ والح

ُؤُنته عليه فيكونَأ عليه، واجِإٌب للى لم لع لو لهن ( لته)ُ بضُم ُمؤُنَُأ الّرا لي لق ْفُب (وفتح الميم لت



الرهن للنَأ يكن، لم لأو فضُل الرهن في كانَأ ساواء وذلك ـ مؤُنة الهمزة)ُ جِإمع
لؤُنة للنه عليه، يبقيه ما فيكونَأ ملكه على باٍق ْفُلكه ُم وهذا الوديعة، في كما لم

لأجِإرة الرقيق، وكسوة ومشربه، مأكله، كنفقة ْفُقي راعيه، و لسا ْفُري البستانَأ، و لك و
ودفنه. الموت بعد تجهيزه حَتى (وأمثال)ُ ذلك وجُِإداذه، نخيله وتلقيح النهر،

لأما ْفُعُل (و)ُ  ّده، (جُِإ ُة (و)ُ ثمن البق)ُ لرا لوا لدا لح)ُ ومعالجة (ُم ْفُر وفداء المرض، الُج
ْفُرشْ أ

ْفُهن، جِإناية ل لسٌم فهو الّر لق ْفُن للى (ُم لنَأ لع ْفُو ْفُضُُم لم لة)ُ فما ال لن لما لل لحَّصُة هو وا
لهن، فعلى المضُمونَأ لت للمانة لحَّصة هو وما المر ومالك نحن ونمنع الراهن، فعلى ا

لف ٍر بل كانَأ ولو الرهن في الراهن لتّصر لر لنى فيه، يحصل لض ْفُك وركوب الدار، لكُس
ّ الدابة، لإذنَأ لإل لهن، ب لت لهن يجوز ل كما المر لت ْفُنَأ للمر ًا. لإذنه بدونَأ به ينتفع لأ اتفاق
لأجِإاز ْفُهن الراهن انتفاع الشافعّي و لهن. ولو يضُر لم لإنَأ بالّر لت لهن لأكل بالمر لت المر

لبن، نماءه، لإذنٍَأ والولد والثمر، كالل ْفُين من شيء يسقط لم الراهن من ب لد
لهن، لت للفه للنه الُمر ْفُت لإذنَأ لأ لحّصة ويرجِإع مالكه، ب ْفُنَأ النماء ب عنده، الصل هلك لإ

ّدين فيقسم للصل، قيمة وعلى لأكله، الذي النماء قيمة على ال النماء لأصاب فما ا
لهن لأخآذه منه لت للف لنه الراهن، من المر ْفُلك على لت ْفُعل الراهن لم لف لهن، لب لت المر

لصل والفعل لله من بتسليٍط لحَ لب لأنه فصار لق لذه ك لخآ لفه، لأ لل ْفُت لأ ًا فكانَأ و عليه، مضُمون
لهن فيكونَأ لت ّدين. والله من لحَّصٌة للمر لأعلم. تعالى ال

الُمشاع)ُ  رهن (في فصل

لصّح (ل ْفُهُن لي لشاٍع)ُ ساواء لر ْفُقسم فيما كانَأ ُم لسم، ل فيما لأو ُي ْفُق لنُه وساواء ُي له لر
ْفُن الّراهن له لأو لشريكه لم ّله وسالمه غير صحيح. (و)ُ والشافعي مالك وعند لإليه، ك

ْفُهن يصح ل ٍر لر ْفُم لت للى ( ْفُخٍل لع لأي لن لنه)ُ  ْفُو ْفُخل. (و)ُ ل دونَأ ُد ّن لع رهن ال ْفُر لز ْفُرٍض، ( أ
لأو)ُ ل

لأي رهن لها)ُ  لل ْفُخ لن للرض نخل ( لأي ا لها)ُ  لن ْفُو ُد للرض، دونَأ ( لصٌل المرهونَأ للنَأ ا ّت بما ُم
ٍة، اتصال بمرهونَأ ليس ْفُهُن يجوز ل الُمشاع. وكذا بمنزلة فكانَأ خآلق دونَأ لأرٍض لر

لها، لل ْفُخ لها، دونَأ لأو لن لع ْفُر ْفُخل رهُن ول لز ْفُبض يمكن ل لإذ ثمره، دونَأ لن لده المرهونَأ لق ْفُحَ لو
لشاع. فصار كالُم
ْفُهُن يصُح (و)ُ ل لأي و (الُحّر لر له)ُ  ّبر، ُفُروع لد ُأم الُم لتب، الولد، و لكا لجِإب للنَأ والُم مو
للعيانَأ هذه من يتصور ل وهو الساتيفاء، يد ثبوُت الرهن (المانع)ُ. (ول)ُ لقيام ا
لت)ُ كالودائع، الّرهن يصح لنا لما لل الشركة، ومال المضُاربة، ومال والعواري، (با
لهن الساتيفاء يد ثبوت الرهن موجِإب للنَأ لت للمانة صاحَب وحَق للمر العين في ا

ممكن. غير ُأخآرى عين في العين واساتيفاء عليه، مقصوٌر
ْفُهن لأنَّأ وحَاصله ًا ليقع الضُمانَأ، من فيه بد ل الّر ْفُضُُمون الدين اساتيفاء ويتحقق لم

لبيع المانات. (و)ُ ل في ضمانَأ ول منه، لم لد في (ال للنه لي لع)ُ  لئ لبا بمضُمونَأ ليس ال
ْفُثٍل لم ٍة، ول لب ُيسمى البائع، حَق هو الذي الثمن بهلكه يسقط لكن بقيم هذا و

ًا لص)ُ ساواء بغيره. (و)ُ ل مضُمون لصا لق ْفُفٍس في كانَأ (ال ّذر دونها، فيما لأو لن لع لت لل
الرهن.  من الساتيفاء

ْفُهن لصّح)ُ الّر ْفُيٍن (و لع لب ٍة)ُ عند ( لن ْفُو ْفُضُُم لل)ُ، الهلك لم ْفُث لم ّيًة كانت لإنَأ (بال لل ْفُث لأو لم )
ْفُنَأ لإ لمة)ُ  ْفُي لق ّيًة، كانت بال ْفُيم ُيسمى لق ًا هذا و كالمغصوب، وذلك بنفسه، مضُمون

لدل والمهر، لب ْفُلع، و ًا للنَأ العمد، لدم عن والصلح الُخ للشياء هذه من واحَد ْفُنَأ ا كانَأ لإ



ًا لقي ْفُيُمُه، وجِإب با لل ْفُس لإنَأ لت ًا كانَأ و لك لل ُلُه وجِإب لها ْفُث ُتُه، لأو لم لم ْفُي ًا بها الرهن فكانَأ لق رهن
لجزه مالك. ولم وعند عندنا فيصح مضُمونٌَأ، هو بما ّ الشافعّي ُي ْفُيٍن لإل لد ٍم لب لز ل ل

المرهونَأ. من العين اساتيفاء لإمكانَأ لعدم
لن الرهن (و)ُ صح ْفُي ّد لأنَأ ولو (بال ًا: ب ُعود ْفُو ًا لم لن)ُ رهن له لضُه لر لر ْفُق ُي لل ُكُه)ُ كذا ( ْفُل ُه لف
لد (في وصفته الرهن، فهلك لأي مبتدأ، بالرفع لهن)ُ قبل لي لت ْفُر له)ُ يقرضه لأنَأ الُم ْفُي لل لع )
لهن على لأي خآبره، لت ْفُر لما الُم لب لد)ُ به ( لع ْفُنَأ لو ًا كانَأ لإ لوي لسا لقيمة ُم ْفُهن ل لأما لأقل، لأو الّر و

ًا يكونَُأ فل لأكثر كانَأ لإذا ْفُين مضُمون ّد بالقيمة. بل بال

لك لأنَأ وصورته ُت ْفُن لره لني هذا يقول:  لض لر ْفُق ُت ْفُلف لل ْفُرهم، لأ للك الرهن الواعد فقبض د وه
لرضه لأنَأ قبل يده في ْفُق ًا، ُي لإنه لألف ًا يهلك ف لهن، على مضُمون لت ْفُر عليه يجُب حَتى الُم

لف تسليُم ْفُل لل لعل الموعود للنَأ هلكه، بعد الراهن لإلى ا باعتبار كالموجِإود هنا جُِإ
ً فكانَأ الحاجِإة، لصل ًا، القرض بعد لحَا لم ْفُك ْفُلف لأنَّأ الظاهر لإذ حَُ في يجري ل الُخ
ًا فكانَأ الوعد، ْفُفضُي ًا، الوجِإود لإلى ُم لرك: وهو الرهن بخلف غالب ّد يأخآذ لأنَأ بال

لتري ْفُش ًا البائع من الُم ًا بالثمن رهن لإنه المبيع، اساتحقاق من خآوف لذ باطِإٌل، ف لإ
نفسه.  مال يبيع البائع لأنَأ الظاهر

لس الّرهن (و)ُ صح ْفُأ لر لب لل ( لم، لما لل لن الّس لم لث لف، و ْفُر لم الّص لل ْفُس ًا والُم له)ُ خآلف ْفُي لفر لف للُز
ْفُنَأ لإ لك)ُ الرهن (ف لل لأي (في المذكور له لس)ُ  لل ْفُج لم لد مجلس ال لقد العق لف لأي ( لذ)ُ  لخآ لتّم ُأ

لذ العقد، لخآ لأ لهُن و لت لهُن فصار يعني المذكور، الرهن المر لت ًا المر ّقه مستوفي بهلك لحَ
لتم عنده، الرهن للم، الصرف، و ًا القبض لوجِإود والّس لم ْفُك لإنَأ حَُ لأي (و لقا)ُ  لر لت ْفُف ا

ْفُرف في المتعاقدانَأ للم الّص لل والّس ْفُب لق لأي ( ٍد)ُ  ْفُق الصرف. وثمن المال رأس نقد لن
ْفُبل لق لأي (و)ُ  للك)ُ  له لس (هلك)ُ الرهن ( لأي الصرف وثمن المال برأ ل)ُ  لطل لب للم ( الّس

ْفُرف، لأما حَقيقًة القبض لفوات والّص ًا.  لم ْفُك ْفُهن وحَُ للم الّر ْفُس لإنَأ يبطل فل فيه بالُم
والهلك. النقد قبل افترقا
لتّم لي ْفُهُن (و لض الّر ْفُب لق ْفُدٍل لب لط)ُ في لع لر لأي الرهن عقد ُش ُعُه)ُ  لوض ْفُضع ( الرهن لو

لأي ُه)ُ  لد ْفُن لع لفر العدل. وقال ( للى: ل لأبي وابن ُز ْفُي لتم لل لذ (ول لي ْفُخآ لأي لأ لما)ُ  له لد لحَ لل

ْفُن الراهن له لت ْفُدل من (منه)ُ أي والمر لع ّلق ال ّق لتع ْفُفظ في الراهن حَ لح بيده ال
ًء المرتهن. به حَق وتعلق ّلُك ول اساتيفا لم لما ُي ُه لد لحَ ّق للبطال لأ لأي الخآر لحَ ُكُه)ُ  ْفُل ُه (و
لأي الرهن هلك لعُه)ُ  لم ْفُدل ( لع ْفُلُك ال ُه ْفُهٍن)ُ فيهلك ( لهن، ضمانَأ في لر لت ْفُر لد للنَأ الُم لي

لدل لعا ُد المالية حَق في ال لهن، لي لت المضُمونة.  هي والمالية المر

ْفُنَأ لإ لل)ُ الراهن (ف ّك لأو لو لل)ُ  ْفُد لع لأو المرتهن (ال ُه ( لر لأي غي له)ُ  لع ْفُي لب حَلول عند المرهونَأ لب
لصّح)ُ التوكيل، الدين للُه للنه ( ّك ْفُيع لو لب لله، لب لع والرهن ما لر لنب وثيقًة ُش الساتيفاء، لجا

لق، الساتيفاء جِإانب يصيُر وبالتوكيل لتوكيل فكانَأ لأوث ّق بالجواز ال لحَ ْفُنَأ لأ لإ لط)ُ (ف لر ُش
ْفُهن)ُ فليس (في)ُ عقد الوكالة لل لأنَأ للراهن (الّر لز لإنَأ الوكيل، يع ْفُم عزله و لل )
لزل لع ْفُن لل)ُ ساواء لي ْفُز لع لل الوكيُل كانَأ لبال ْفُد لع لن لأو ال له لت ْفُر لرهما، لأو الُم لرط للّما للنه غي ُش

ْفُقد ضمانَأ في لع ًا صار ال لف ْفُص ْفُن لو له، فيلزم لأوصافه لم لل ْفُص لأ ْفُكم للنَأ ك يفارق ل التبع حَُ
ْفُصل. لل ا

لت ينعزل (و)ُ لم ْفُو لم لب ًا ( ٍد)ُ راهن لحَ ًا، لأو كانَأ لأ لن له لت ْفُر ًا صار متى التوكيل للنَأ ُم لم لز ل



ًا لبع ُطل ول ببقائه، يبقى للرهن لت ْفُب للصل لي ّ ضمنه في التبع فيبقى بموتها ا لإل )
لت ْفُو لم لل)ُ والرهن لب ْفُي لك لو لإنَأ حَاله، على ال ْفُيع الرهن عقد في الواقع التوكيل ف لب لب

ْفُبطل، المرهونَأ لرُث يقوم ول لي ّيه ول الوكيل وا لص ّكل للنَأ مقامه، لو لو رضي الُم
لأي لة بغيبة ولو ـ الوكيل غيره. ويبيع برأي ل الوكيل بر لليفاء ـ الراهن ورث كما ل
ٍر بغير الراهن حَياة حَال في لضُ ْفُح لإنَأ منه، لم لضي لأمر لوصّي للراهن يكن لم ف لقا ال

لإيفاء ببيعه ْفُن الدين و ًا ثمنه لم لظر للجانبين.  لن

لذا لإ لجِإُل لحَّل (و لل لهُن ا ُثه لأو والّرا لر لبى لوا لأ لئٌب)ُ و ْفُيُل لغا لك لو لله الذي ال ّك بالبيع الراهن لو
ْفُنَأ الرهن عقد في لر يبيعه لأ لب ْفُجِإ ُأ ْفُيُل ( لك لو للى ال لع)ُ للزوم لع ْفُي لب شرطِإاه ساواء التوكيل، ال
لسُه لأنَأ الجِإبار بعده. وكيفية لأو الرهن عقد في لب ْفُح ًا القاضي لي ول لبيعه، لأيام

ْفُفُسد للجِإبار، بهذا البيع لي لق لإجِإباٌر للنه ا لح ل فكانَأ ْفُل لإنَأ لإجِإبار، لكـ: ل لس بعد للّج ف الحب
ْفُيٍل عليه يبيع فالقاضي لك لو لك لة ( لم ْفُو لب بالُخُص ُلُه)ُ وطِإلب لغا ّك لو ّدعي ُم الخصومة الُم

لها)ُ الوكيل، لبا لأ لإنه (و لعي للنَأ الُخصومة، على ُيجبر ف ّد ّنما الُم ّلى لإ الخصم سابيل لخآ
ًا ّقه. والجامع لإبطاُل مخاصمته عدم وفي وكيله، على اعتماد امتناع في لأنَأ لحَ
لل في الوكيل لألتين من ُك لت المس صاحَبه. على الحق تفوي

لذا لإ لع (و لن لبا ْفُه ْفُدُل)ُ الّر لع لإنَأ ال لمُن)ُ و ّث لر كانَأ (فال للنَأ مقبوٍض غي ْفُهٌن)ُ  لر للّما الرهن (
لتري، بصيرورته الرهنية عن خآرج ْفُش لأي ثمنه لإلى الرهنية انتقلت للُم ُكه)ُ  ْفُل ُه لف )
لأي الرهن ثمن له)ُ  لك ْفُل ُه لك مقامه. لقيامه به، الدين ساقوط في الرهن (

لكيل وكذا والفضُة الذهب رهن ويصح لم الساتيفاء محل للنهما والموزونَأ، ال
ً فيكونَأ لإنَأ بالثمن، للرهن محل للها هلكت بجنسها رهنت ف ْفُث لم ّدين من لب ًا، ال وزن

ْفُذ فيها، تفاوتا لإذا حَنيفة لأبي عند سااقطٌة والجودة ٍة عبرة ل لإ للموال في بجود ا
ًا فيصير جِإنسها، في المقابلة عند الربوية ّقه مستوفي لح دونَأ الوزنَأ باعتبار ْفُل
الجودة.

ًا ويكونَأ جِإنسه خآلف من القيمة فيضُمن اعتبراها وهما صار لو للنه مكانه، رهن
ًا لفي ْفُستو لتضُرر.  ُم

لب رهن فلو ٍة قل ُنه فضُ بالعشرة فهو فهلك، بعشرة ثمانية وقيمته عشرة، وز
ًا حَنيفة، لأبي عند ًا قيمته المرتهن الدين. وضّمنا وفاء وبه للوزنَأ، اعتبار ذهب

ًا وجِإعلها لن ْفُه ًا صار لو للنه مكانه، لر ْفُين ُكّل ُمستوفي ّد لر ال حَق لبطل الوزنَأ باعتبا
لهن لت ًا صار ولو به، فيتضُرر الجودة في المر له من مستوفي لن ْفُي ًا ثمانية لد اعتبار

ًا للقيمة ٍة ثمانيًة (لصار)ُ مستوفي ًا. فلهذه فيكونَأ الوزنَُأ حَيث من بعشر لرب
وجِإعل الساتيفاء وقال: ينقض جِإنسه، خآلف من التضُمين لإلى صرفا الضُرورة

لأنه للنه يهلك، لم ك ّقه مراعاة يجب كما و ّقه مراعاة يجب الوزنَأ، في لحَ في لحَ
لأمكن. مهما الجودة

عليه)ُ والجناية بالرهن التصرف (في فصل
لف لق لو ُع ( ْفُي لأي لب لنُه)ُ بغير بيعه لزوم الّراهن)ُ  ْفُه لر لهن لإذنَأ ( لت لإذ لإجِإازته، على المر

لهن لت لته، على المر لز ُع ليُجوز ل لإذ لإجِإا لحَد بي لأما لإذنَأ بل العاقدين لأ لهُن صاحَبه:  لت المر
لعدم لكه، فل ْفُل لأما لم لق الراهن و ّل لع لت لل ّق لف لهن لحَ لت ْفُنَأ بماليته المر لإ لز (ف لجِإا ُنُه)ُ البيع لأ له لت ْفُر ُم

ْفُو لأ لضُى)ُ الراهن ( لنُه لق ْفُي لد لذ)ُ البيع، ( لف لضُي للنَأ لن لت ْفُق ٌد لنفاذه الُم التصرف وهو موجِإو



ْفُهل عن الصادر لل ّق هو لإنما نفاذه وعدم المحل، في ا لهن حَق لتعل لت بالرهن المر
لنه، لساتيفاء ْفُي لإجِإازته ذلك زال وقد لد لذه لأو ب ْفُخآ لنه. لأ ْفُي لد

لإذا لذ (و)ُ  لف لإجِإازة البيع لن لهن ب لت لر المر لصا ُنُه ( لم لإنَأ لث ًا)ُ و لن ْفُه على ذلك يشترط لم لر
ْفُنَأ الصحيح لإ ْفُم (و لجز)ُ المرتهن لل لخ، الرهن بيع ُي لس لف لسُخ)ُ البيع ل (و لف ْفُن (في لي

لصّح)ُ)ُ بل لل ًا يبقى (ا ّكُه لو حَتى موقوف لت ْفُف عليه، سابيل للمشتري كانَأ الراهُن ا
لإذا لسخ لم ف لف ْفُن ًا (و)ُ بقي لي لر موقوف لب لص لري ( لت ْفُش ّلم لفّك لإلى الُم لس ُي لل لن)ُ  ْفُه له الّر

ْفُو الزوال شرف على المنافع للنَأ المبيع، لأ للمر ( لع)ُ ا لف لإلى لر لضي ( لقا لخ)ُ ال لس ْفُف لي لل
لم البيع ْفُك القاضي.  لإلى الفسخ ولية للنَأ التسليم، عن العجز لبُح

لأي لصّح)ُ  لذ (و لف لأي لن ُقُه)ُ  لتا لع ًا الراهن لإعتاق ( لسار ًا، لأو كانَأ مو لسر ْفُع (وتدبيره)ُ ُم
ُه رهنه ُد لتيل ْفُسا لنُه)ُ وهو (وا ْفُه ْفُتق ينفذ ل الشافعي. وعنه قول لر لع ًا، ال للنه مطلق

لصّرٌف ّق في ل لت لهن لحَ لت ْفُر للبطال، الُم ًا فكانَأ با لأما مردود الراهن تدبير كالبيع. و
لد لإذا فيصح المرهونَأ العب ْفُدبير صح بالتفاق. و ّت ّبر خآرج والساتيلد ال لد ُأم الُم و
ّلية، لبطلنَأ الرهنية عن الولد لمح ْفُنَأ منهما يصح ل الدين اساتيفاء للنَأ ال لإ لها)ُ (ف لل لع لف

ًا، كونه حَال والساتيلد والتدبير، العتق، الراهن لأي ّي لن لغ لفي ( لأي لف له)ُ  لن ْفُي ْفُين لد لد
لهن لت لحَالّ، كونه حَال المر لهن ( لت ْفُر لذ)ُ الُم لخآ لن)ُ ل لأ ْفُي ّد ْفُذ الرهن، قيمة (ال في فائدة ل لإ

له لذ ْفُخآ لة لأ لن، حَلول مع القيم ْفُي ّد ًء الدين جِإنس من للنها ال له. اساتيفا
ْفُينه لد لذ (وفي)ُ  لخآ لأ لل)ُ  لؤُجِّإ لهن (الُم لت لأي المر لتُه)ُ  لم ْفُي لق ًا)ُ مكانه الرهن قيمة ( لن ْفُه لر لإلى ( )

لحل لأي لم له)ُ  لل لجِإ ْفُين، لأ ّد لف للنَأ ال لصّر ْفُنَأ الراهن لت لإ ْفُلكه صادف و ّ لم ّدى لأنه لإل لع لإلى لت
ّق لهن، حَ لت ُنُه فيجب المر ًا ويكونَأ ضما لن ْفُه لنه لر ًا مكا لهن، عن للضُرر دفع لت لإذا المر ف
ْفُين لحَّل ّد لهن اقتضُى ال لت له المر ّق لح ْفُنَأ لب لنه، جِإنس من كانَأ لإ ْفُي لأنَأ له الغريم للنَأ لد

لنه يستوفي ْفُي لفر لإنَأ غريمه مال من لد ّد حَقه، جِإنس من وهو به لظ لر الفضُل لو
ْفُكم لنتهاء ْفُهن حَُ بالساتيفاء. الّر

ْفُنَأ لإ لها)ُ حَال (و لل لع ًا، كونه لف لسر ْفُع ْفُتق، ففي (ُم لع ْفُبد ساعى ال لع لقّل في ال ْفُن لأ له لم لت لم ْفُي لق
لن لم لن)ُ وقضُى و ْفُي ّد ْفُين به ال ّد ًا ووضعه حَالّ، كانَأ لإنَأ ال ْفُنَأ عنده رهن مؤُجِإلً، كانَأ لإ
لإذا ْفُين لحَل ف ّد لع)ُ العبد به قضُى ال لجِإ لر ّدى لبما (و للى لأ لع له)ُ حَال ( لد ّي ّيا، كونه لسا لن للنه لغ

لعى لإلزام سايده على لديٍن في لسا ْفُرع ب لطّرا فكانَأ له الّش ْفُضُ ْفُن في ُم لم قضُائه. و
لضُى لره دين لق عنه.  قضُى بما عليه يرجِإع قضُائه في مضُطٌر وهو غي

لأي (وفي ْفُيه)ُ  لت ْفُخآ لعتق، ُأخآتي ُأ لألتا وهما ال لعى)ُ عليه والساتيلد التدبير مس لسا )
ّبر لد للى كانَأ لإذا والمستولدة الُم ْفُو لم ًا ال لسر ْفُع للنَأ ُكّل (في ُم لن)ُ  ْفُي ّد كسبهما ال
ْفُولى مملوٌك لم ًا فكانَأ لل ْفُين لأداء على قادر ّد ًا كانَأ لو وهو به، ال لأداء على قادر

لخآر بماٍل الدين لمر آ ًا كانَأ لإذا فكذا منه، بقضُائه ُأ بكسبهما. بخلف عليه قادر
لق لت ْفُع لعى حَيث الُم ْفُس للقل في لي ّدين من ا للُص كسبه للنَأ القيمة، ومن ال ّقه لخآا فل لحَ

ْفُنَأ على ُيجبر لضُي لأ ْفُق ْفُين به لي ّلمت لما ولكن سايده، لد وهي رقبته، مالية له سُا
ّق مشغولٌة لح لهن، ْفُب لت لزمه المر لعاية لل ْفُدرها في الّس لع)ُ من (ول لق ْفُو ّبر ُرجُِإ المد

ْفُتق قبل يؤُديانَأ بما والمستولدة لع ّنهما ليساره، بعد المولى على ال من يؤُديانَأ لل
ْفُعتق)ُ حَيث بخلف المولى، ملك وهو كسبهما ّدي للنه يرجِإع (الُم ْفُلك من يؤُ لم
ْفُفسه. لن



لأي ُفُه)ُ  ل ْفُتل لإ لأنَأ الراهن (و لنُه)ُ ب ْفُه لر لأي اساتهلكه ( له)ُ  لق لتا ْفُع لإ لد الراهن (ك المرهونَأ العب
لإنَأ كونه حَال ّيا)ُ ف لن لغ ّدين كانَأ ( ّ ال لإنَأ منه، لأخآذ حَال ً كانَأ و الرهن، قيمة لأخآذ مؤُجِإل

لعلت ًا وجُِإ لله، حَلول لإلى مكانه رهن لجِإ لل الراهن للنَأ لأ لط ْفُب ّق لأ لهن لحَ لت الوثيقة، من المر
ّقه اساتدراك يمكن ول ْفُعل لإل لحَ لج ًا الّرهن قيمة لب مكانه. رهن

لأجِإنبّي)ُ مبتدأ لأي صفته (و لفُه)ُ  لل ْفُت لأ لأي والخبر الرهن، ( لنُه)ُ  لضّم للجِإنبي ( ُنُه)ُ ا له لت ْفُر (ُم
لر ْفُد للتلف يوم قيمته لق لنَأ ا لكا لو ًا ( لن ْفُه لأي لر لعُه)ُ  لهن، عند لم لت ْفُر ْفُهن بعين لأحَق للنه الُم الّر
لكه.  حَال مقامه قام بما فكذا قيامه، حَال هل

لهٌن)ُ مبتدأ، لر لو ُه صفته ( لر لعا لأ ُنُه ( له لت ْفُر لنه)ُ وقبضُه ُم له ُه الراهن لرا لر لأعا لأو)ُ  لما)ُ ( ُه ُد لحَ لأ )
لهن لأو الراهن لأي لت لنَأ المر ْفُذ لإ ًا (ب لإنسان لبه)ُ  لحَ لر)ُ وقبضُه لصا لخآ لط الخآر ذلك (آ لق لسا )

ُنُه)ُ خآبر لما لل (و)ُ كذا المبتدأ، لض ُك لل لأي ( لما)ُ  ُه ْفُن لهن الراهن لم لت لعار لإذا والمر لما لأ ُه ُد لحَ لأ

ًا الرهن لر لإنسان لخآ ْفُنَأ آ لأ ُه ( ّد ًا)ُ كما ليُر لن ْفُه لل للنَأ كانَأ، لر ّقا فيه منهما لك ًا. لحَ محترم

ْفُنَأ لإ لت (و لهُن لما ْفُبل الّرا لأي لق له)ُ  ّد لهن لإلى الرهن لر لت لهُن المر لت ْفُر ّق)ُ بالرهن (فالُم لحَ لأ

ْفُن)ُ باقي لم للنَأ ( له)ُ  لئ لما لر ُغ العارة، حَال الضُمانَأ حَكم غير في باٍق الرهن عقد (
لهن على مضُمونَأ غير وكونه لت للعارة حَال المر في مرهونَأ غير لأنه على يدل ل ا

لإنَّأ الحالة، تلك للد ف مضُمونَأ. غيُر وهو مرهونٌَأ الرهن لو
لهٌن)ُ مبتدأ، لت ْفُر ُتُه (وُم لف للُة لص ْفُم لنَأ)ُ له لجِإ لذ ُأ لل ( لما ْفُع لت ْفُسا له)ُ، (با لن ْفُه ْفُنَأ وجِإملة لر لإ لأي ( لك)ُ  لل له

لل الرهن ْفُب لق له ( لل لم ْفُو لع ُه لأ لد ْفُع لن)ُ خآبر لب لم لأما لض لل المبتدأ.  ْفُب للبقاء العمل لق يد لف
لهن لت لأما قيبقى المر ُنه. و لد ضما ْفُع ّية يد فلرتفاع العمل لب ُنُه، فيعود العار وصار ضما

لتهن ْفُذنَأ عن الخالص كالمر لل ْفُنَأ ا لإ لل هلك بالساتعمال. (و)ُ  لحَا له ( لل لم ل)ُ يضُمن، لع
ّية يد لثبوت الضُمانَأ.  ليد مخالفٌة وهي بالساتعمال، العار

لصّح ُة (و لر ٍء اساتعا للنَأ شي لن)ُ  له ْفُر ُي لضي المالك لل بماله، المستعير دين لبتعلق لر
لقه يملك كما ذلك، يملك وهو ّل لفالة، بذمته تع لك للنَأ بال وللمالك للساتيفاء، الرهن و
ْفُأذنَأ لأنَأ ْفُنَأ لإيفاء في للمستعير ي لإ ْفُينه. (ف ْفُيُر لد لع لق)ُ الُم لل ْفُطِإ ْفُو لأ لأ ٍر، ( ْفُد لق لب لد)ُ  ّي ْفُنٍس، لأو لق لجِإ
ْفُو لهن، لأ لت ْفُر ْفُو ُم ٍد لأ لل ْفُهن لب لري)ُ الّر ْفُج لي لأي ( له)ُ  ْفُي لل لع للطِإلق على ( وعلى المطلق، في ا

للطِإلق ففي المقيد، في التقييد ْفُنَأ للمستعير ا ّي والكثير بالقليل يرهن لأ لأ ْفُنٍس ب لجِإ
للطِإلق للنَأ كانَأ، ًا العتبار واجِإُب ا للعارة، في خُآصوص ْفُنَأ ا ل فيها الجهالة لل

المنازعة. لإلى ُتفضُي
ْفُدر» ليس التقييد وفي لق لهن لأنَأ للمستعير «بال لأكثر ير ل ربما لإذ لساّمى، لمّما ب

ْفُرضى ْفُيُر لي لع ّ الُم ْفُنَأ لإل لأ لنَأ ب ُكُه يكو ْفُل ًا لم على لأو عليه، قضُاؤاه يتيسر بما محبوسا
لأقل ول عليهما، يتعسر ما دونَأ المستعير لرُض يكونَأ ربما لإذ لساّمى، لمّما ب لغ

لعير لهُن يصير لأنَأ الُم لت ًا الهلك عند المر للكثر، مستوفي المستعير على هو ليرجِإع ل
للقل بذلك. وفي ًا فيكونَأ الغرض ذلك يفوُت لساّمى لمّما ا ّ فيضُمن، مخالف لإذا لإل

ّين لنُه القيمة من لأكثر له لع له لر لأقل لف ْفُثل وهو ب لإنه القيمة لم خآالف للنه يضُمن، ل ف
للقل لأداء للنَأ خآير، لإلى ْفُن لأيسر ا لرُضُه الكثر، لأداء لم لغ بالكثير عليه الرجِإوع من و

ّ يرجِإع ل للنه حَاصٌل، ْفُدر لإل لق به. لإل يقع لم الساتيفاء للنَأ القيمة، لب
لهن لأنَأ للمستعير «بالجنس» ليس التقييد وفي له، بجنٍس ير يتيسر قد لإذ غير
ْفُنَأ له لساّمى لو وكذا جِإنس، دونَأ جِإنٍس لأداء الُمعير على بعينه رجِإل من يرهن لأ



ْفُنَأ له ليس ْفُفظ في متفاوتونَأ الناس للنَأ غيره، لمن يرهن لأ لح لأداء ال للمانة. وكذا و ا
لهنه لأنَأ له ليس بالكوفة؛ قال: ارهنه لو للنَأ ير ْفُنَأ يرضى قد النسانَأ بالبصرة.  لأ ب

ُلُه يكونَأ ٍد في ما لل ْفُفظ. في تتفاوت الماكن للنَأ بلد، دونَأ لب لح ال

ْفُنَأ لإ لف)ُ الُمستعيُر (ف لل لك)ُ الّرهن لخآا لل له لمن)ُ المستعير (و لض لأي ( لة)ُ  لم ْفُي لق قيمة (ال
لف للنه الّرهن، لصّر ْفُلك في لت ٍه على غيره لم ْفُجِإ ْفُأذنَأ لم لو لإذا فصار فيه، له ي ًا. و لب لص لغا
لمن لهن، وبين بينه الرهن عقد لتّم القيمة المستعيُر لض لت للكه المستعير للنَأ المر لم
لأداء لإنَأ نفسه، ملك رهن كانَأ لأنه فتبين الضُمانَأ، ب المرتهن ضمن الُمعير شاء و

لهن، الراهن بين الرهن عقد يتم فل لت لهن فيرجِإع والمر لت ْفُر بما الراهن على الُم
لمن لأما لض ْفُين وبالدين.  ّد لهٌر بال لظا لأما ، ف لمن بما و للنَأ لض لن ف لطِإه الّراه ذلك، في لوّر
لهن. المستحق وضمن اساتحق ُثم المرهونَأ العبد مات لو كما وصار لت المر
ْفُنَأ لإ ْفُير (و لع لت ْفُس لق)ُ الُم لف ْفُنَأ الُمعير، لوا لأ لن ب له لر لر ْفُستعا لك)ُ الُمعير لساّمى فيما الُم لل له (و

لهن عند الرهن لت ْفُدُر المر لق لف لأي ( ْفُيٍن)ُ  ُه لدين مقداُر المستعير فعلى لد لفا ْفُو لأ لأي ( ْفُنه)ُ  لم
ْفُنَأ المستعار، من لإ لل الرهن قيمُة كانت ف ْفُث ْفُين لم ّد لهُن اساتوفى فقد لأكثر لأو ال لت المر
لعير المستعيُر فيضُمن الدين، كل منه للنَأ الصورتين، في الدين مثل للُم

لنه قضُى المستعير ْفُي ْفُن مال من لد لم لعير. و لضُى الُم لنه لق ْفُي ْفُن لد لل لم له ما لر ْفُي لن لغ لم له لض
لر ْفُد ْفُينه، لق ْفُنَأ ليس للنه القيمة، الُمستعير يضُمن ول لد لإ لد. و لع لت الرهن قيمُة كانت لبُم
لقّل ْفُدر الدين من ذهب الدين من لأ لق لهن الراهن وعلى الرهن، قيمة لب لت بقية للمر

لمُة للمعير وعليه دينه، ْفُهن قي لضُى للنه الّر ْفُدرها لق ْفُين من لق ّد وكذا المعير، بمال ال
لقص عيٌب الرهن لأصاب لإنَأ ْفُين من ذهب قيمته، لن ّد على ووجِإب بحسابه، ال

ْفُثله الراهن للمعير.  لم

ُع (ول لن لت ْفُم لهُن لي لت ْفُر لذا الُم لضُى لإ ْفُيُر لق لع لنُه الُم ْفُي لفّك لد لأي و لنُه)ُ  ْفُه المعير للنَأ المعير، لر
ْفُلكه لتخليص ذلك لإلى محتاٌج لعير لم لع)ُ الُم لجِإ لر لو للى ( لع لهن)ُ بما ( ّدى، الّرا للنه لأ

ْفُين قضُى ًا الراهن لد ًا. قيد يكونَأ فل مضُطر لع للنَأ متبّر لإذا الجِإنبي «بالمعير» 
ْفُين قضُى ّد لهن ال لت ٌع للنه يمتنع، لأنَأ فللمر له. تخليص في يسعى ل للنه متبّر لك ْفُل لم
لك)ُ الُمستعار (ولو لل لع له لم لأي ( لن)ُ  له لرا لل عنده ال ْفُب لق له ( لن ْفُه ْفُو لر لد لأ ْفُع ّكه لب لمُن)ُ ل لف ْفُضُ لي

ًا به يصر لم للنه الراهن، لي لض ْفُينه قا لد ٍء ول ل ْفُين وقضُاء الهلك، بهذا منه لشي ّد لأو ال

لجِإب هو المستعار الرهن بهلك منه شيء لضُمانه. المو
ليُة لنا لجِإ لن (و له للى الّرا لن لع ْفُه للنَأ الّر لنٌة)ُ  ْفُضُُمو لهن، حَق به تعلق الرهن لم لت ُق المر ّل لع لت و

ّق لر لحَ لل المالك غي لعُل بالما ْفُج لك لي لل للجِإنبي، الما لرى لأل كا لق لأنَّأ لت ّل لع ّق لت لة لحَ لث لر لو ال
له نفوذ يمنع المريض بمال لف لصّر ُثم على زاد فيما لت ُثلث.  لهن ال لت ْفُر ْفُنَأ الُم ُنُه كانَأ لإ ْفُي لد
ً ْفُينه الضُمانَأ يأخآذ حَال لد ْفُنَأ لب ْفُن كانَأ لإ ْفُنس لم ّقه، لجِإ ْفُنَأ لحَ لإ ُنُه كانَأ و ْفُي ً لد يحبسه مؤُجِإل

ْفُين، ّد لإذا بال ُه لحَّل ف لذ لخآ ْفُينه لأ لد ْفُنَأ لب ْفُنس من كانَأ لإ ّقه، لجِإ ّ لحَ لإل لي حَتى حَبسه و لتوف ْفُس لي
لنه. ْفُي لد

ليُة لنا لجِإ لو لن)ُ على ( له لت ْفُر لقُط الرهن الُم ْفُس ُت ْفُن ( له لم لن ْفُي للنَأ لد لها)ُ  لر ْفُد لق لهن جِإناية لب لت المر
ْفُلك الّرهن للنَأ مضُمونٌة، الرهن على ّدى وقد مالكه، لم لع لهُن عليه لت لت فيضُمنه المر

ْفُينه من فيسقط مالكه، ْفُدُر لد عليه زاد وما الرهن، عقد بحكم الجناية قيمة لق
للتلف، يضُمن لدع با الوديعة.  لأتلف لإذا كالمو



ليُة لنا لجِإ لن (و ْفُه لأي الّر لما)ُ  له ْفُي لل لهن، الراهن على لع لت لجِإبة كانت لإذا والمر لأنَأ مو للمال: ب
ًأ كانت ْفُفس، في خآط ّن للى (و)ُ جِإنايته دونها، فيما لأو ال لع لما ( له لل ْفُدٌر)ُ. وقال: لما له
لهن على الرهن جِإنايُة لت لأحَمد. قيدنا والشافعي مالك مذهب وهو معتبرة، المر و

لجِإبة «الجناية» بكونها لصاص الموجِإبة الجناية للنَأ للمال، مو لق ّق لل لدُمُه، بها ُيستح
لأجِإنبي، مملوكه دم من والمولى الماليُة. حَيُث من لإل ملكه في يدخآل لم لإذ ك

لأما لهن مال على الراهن جِإناية و لت ْفُنَأ بالتفاق تعتبر فل المر والدين قيمته كانت لإ
ّدين، لساتيفائها العبد بها يتملك ل للنه اعتبارها، في فائدة ل لإذ ساواء، ّلكه بال لم لت و

لإنَأ الفائدة، هو بها ّدين من لأكثر قيمته كانت و بقدر ُتعتبُر لأنها حَنيفة لأبي فعن ال
لة، ْفُنَأ الفضُل للنَأ تعتبر، ل لأنها وعنه ضمانه، في ليس الفضُل ذلك للنَأ المان لإ لم و

ًا يكن لبٌت فيه الرهن فحكم مضُمون ْفُين الحبس وهو ثا ّد لة فصار بال بمنزل
لأما لهن ابن على الرهن لجِإناية المضُمونَأ. و لهن ابن لأو الرا لت على فمعتبرة المر

يفدي. لأو بها يدفع حَتى الصحيح،
ُء لما لن لن)ُ كولده، (و ْفُه له، الّر لن لب لل ٌد للنه للّراهن، وثمرته وصوفه، و ّل ْفُلكه، من متو لم

ْفُهٌن)ُ مع وهو لر ٌع للنه لأصله، ( لب ًا يكونَأ ل للنه والكسب الغلة بخلف له، لت معه، رهن
ًا يكونَأ لأحَمد وعند الكل في ل الشافعي وعند فقط، الولد مالك وعند معه رهن

ْفُنَأ لإ ْفُن)ُ  لك لل لك ( لل لد في النماء له لهن لي لت للُك المر ْفُه لي ٍء)ُ فل لبل ( ٌء به يسقط شي من شي
لن، ْفُي ّد ٌع للنه ال لب للتباع للصله، لت لها، يقابل لمّما لها قسط ل وا لل ْفُص تحت تدخآل ل للنها لأ
يتناولها.  ل اللفظ للنَأ القصد، سابيل على العقد

ْفُنَأ لإ لك (و لل ْفُصُل له لل لقي ا لب لأي و ّنماء هو)ُ  له)ُ من (فك ال لط ْفُس لق ْفُين، لب ّد لماء للنَّأ ال ّن يصير ال
ًا ُلُه)ُ قسٌط والتبع بالنفكاك، مقصود لب لقا ُي لله يقابل مما ( ْفُص ًا لأ لسُم مقصود ْفُق ُي )

ْفُين ّد للى ال لأي لع له)ُ  لت لم ْفُي لم النماء قيمة لق ْفُو لي للنه ( لفّك)ُ  لفّك ال لر بال ًا لصا للى مقصود لع )
لة لم ْفُي لل لق ْفُص لل لم ا ْفُو للنَأ لي لض)ُ  ْفُب لق ْفُهن ال ّنما الّر ًا يصير لإ قيمته فيعتبر بالقبض، مضُمون
ُقُط اعتباره وقت النماء قيمة يعتبر كما اعتباره، وقت ْفُس لت ْفُصل لحَّصُة (و لل من ا

للنها ْفُين)ُ  ّد للصل. ولو تقابل ال لذنَأ ا ْفُن)ُ في الراهن لأ له لت ْفُر لأنَأ الرهن زوائد لأكل (للُم ب
ْفُلُه، قال: (مهما)ُ زاد ُك لأكله لف ٌء يسقط ول عليه، ضمانَأ فل لف ْفُين، من شي ّد للنه ال

لإذنَأ لأتلفه لإباحَته، الراهن ب للباحَة و ْفُرط تعليقها يجوز وا التمليك. بخلف بالّش

ْفُيُل لد ْفُب لت ْفُنَأ (و لأ لن)ُ ب ْفُه لهن الّر ًا لر ًا يساوي عبد للٍف، لألف لأ لطى ُثم ب ْفُع ًا لأ لخآر عبد ُتُه ـ آ قيم
للول مكانَأ ـ لألٌف ُة ا لد ليا لأي (والّز لأنَأ في لفيه)ُ  لهن الرهن: ب ًا لر ٍة ثوب ُتُه بعشر قيم

ٌة، ًا الراهن زاد ثم لعشر لخآر ثوب لنَأ آ ًا ليكو لن ْفُه لصّح، العشرة بتلك الول مع لر لي و)ُ (
لأنَأ (في الزيادة ْفُين)ُ ب ّد لهن ال ًا لر لألٍف، عبد لدث ُثم ب لهن لحَ لت ْفُيٌن الراهن على للمر لد

لخآر ٍء، آ ْفُين الرهن فجعل اساتقراض لأو بشرا ّد ًا القديم بال لأي وبالحادث به، رهن (ل)ُ 
لأما السابق بالدين الرهن كل يكونَأ بل يصح، ل لئٌز التبديل فقط.  ًا. فجا اتفاق

لأّما ْفُيه، حَنيفة لأبي عند الرهن في فتجوز الزيادة و لب لحَ ْفُين في تجوز ول وصا ّد عند ال
ْفُين في يوساف لأبي عند ويجوز القياس، وهو ومحمد حَنيفة لأبي ّد ُثم ال ًا.  لإذا لأيضُ

لت على الدين بقسم ـ قصدية الزيادة هذه وتسمى ـ الرهن في الزيادة صّح
ّول قيمة لضُه، يوم ال ْفُب ٍد كّل للنَأ قبضُها، يوم الزيادة قيمة وعلى لق له منهما واحَ
لهن ضمانَأ في دخآل لت لضُه يوم المر ْفُب المعتبر.  هو فكانَأ لق



ْفُهن)ُ هلك (ولو االّر
لد المرتهن يد في ْفُع لب لأي ( لء)ُ  لرا ْفُب لل لهن لإبراء ا لت ْفُين، من الراهن المر ّد وهب بعدما لأو ال

لهن لت ْفُين للراهن المر ّد ْفُن ال ْفُنع غير لم لهن لم لت ْفُر للبراء بعد الرهن الُم لأو ا لك ( لل له لبة)ُ ( له ال
ٍء)ُ على لبل لهن لشي لت ًا. وقال المر لفر: يضُمن اساتحسان لهُن ُز لت لتُه المر للراهن، قيم

لأما وهو لهن منعه لو القياس. و لت لف ُثم والهبة البراء بعد المر لل فيضُمن يده، في لت
ًا، قيمته ْفُنع للنه اتفاق لم ًا. صار بال لب لص لغا

ل لد (ل ْفُع لأي لب لض)ُ  ْفُب لق للك ل ال ْفُه ٍء بل الرهن لي اساتيفاء بعد المرتهن يد في هلك لو شي
للك بل عنه، المتبرع من لأو الراهن، من الدين ْفُه ْفُين، لي ّد لهن على ويجب بال لت ّد المر لر

ْفُين من قبض ما ّد ْفُن لإلى ال لأو)ُ هلك المتبرع، لأو الراهن وهو منه قبض لم بعد (
لأي لح)ُ  ْفُل ْفُلح (الّص لن ُص ْفُه لت لن المر ْفُين الراه ّد ْفُيٍن، على بال منه اشترائه بعد هلك لأو لع

ًا، لن ْفُي لأو)ُ هلك اساتيفاء، هذا للنَأ لع لد ( ْفُع لب لة)ُ بعد ( لل لوا لح ْفُنَأ ال لحَال لأ لهُن لأ لن الرا له لت المر
للك بل غيره، على ْفُين، يه ّد للة للنَأ بال لوا لح لقط ل ال ْفُس ْفُين. ُت ّد ال

لهُن لت ّد)ُ المر ليُر لف لما ( لض)ُ في ( لب ّله ذلك لق ْفُين الرهن ويهلك ُك ّد لطُل بال ْفُب ُي لة، (و لل لوا لح ال
لقا لو وكذلك لد لصا للى لت ْفُنَأ لع لن ل لأ ْفُي لك ُثم للُه لد لل ْفُهُن له لك الّر لل لن)ُ وقيل: الصواب له ْفُي ّد بال

للك ل لأنه ْفُه ًا، لي لأعلم. سابحانه والله مضُمون

للة كتاب لفا لك ال
ُلغًة: مطلق لهي)ُ  لها الله قال الضُّّم، ( لل ّف لك ّيا}َ تعالى: {و لر لك لز

لها، نفسه لإلى ضمها لأي لي ّب لر ُي لأنا الصلة عليه وقال لل لفُل والسلم: « لكا لم و اليتي
ْفُين». وفي لت لها لأنا لك ٍة: « لفُل رواي لكا لة في اليتيم و ّن لج لأشار هكذا»، ال له. و ْفُي لع لب ْفُص ُأ ب

ّنسائي، مسلم، رواه ُهل عن والترمذي وال الّساعدي.  ساعد بن لسا

لضّم ًا: ( لع لشر لإلى لذّمة)ُ الكفيل و لة)ُ المكفول ( لة، (في لذّم لب لل لطا قال ل)ُ كما الُم
ّنها الشافعي مذهب وهو ـ المشايخ بعض لإ ٍة لضّم ـ:  لأنَأ (في ذمة لإلى لذّم لن)ُ ب ْفُي ّد ال
لة في الدين يثبت لة عن يسقط ول الكفيل لذّم ُفول، لذّم ْفُك لم الُمطالبة التزام للنَأ ال
ْفُصل التزام على ليبتني ْفُين، لأ ّد ْفُين فيثبت ال ّد لة في ال ْفُيل لذّم لف لك لة في بقائه مع ال لذّم

لفى ول المكفول، ّ ُيستو ْفُن لإل لإنَّأ الغاصب، وغاصب كالغاصب، لأحَدهما، لم ُكّل ف
ٍد ٍة في المالك وحَق القيمة، ضامن منهما واحَ ٍة، قيم لن واخآتياره واحَد تضُمي

لجِإُب لأحَدهما لخآر. وقال براءة يو للصيل ال ُأ مالك: ا ْفُين عن يبر ّد للة ال لفا لك في كما بال
لة. لل لوا لح ال

لأي لو)ُ  ُه لفالة كونَأ (و لك ٍة لضّم ليست ال ْفُين في لذّمة لإلى لذّم ّد للنَأ ال لصّح)ُ  لل لل (ا ْفُع لجِإ
ْفُين ّد لد ال لحَ ْفُكم في الوا لن حَُ ْفُي لن ْفُي ّ لإليه ُيصار فل للحقيقة، قلب لد ول الضُرورة، عند لإل

للب. بتعدد يحصل التوثيق للنَأ هنا، ضرورة لطا الُم
ْفُكُن ُثم لليجاب ُر لفالة: ا لك لقبول ال ـ يوساف لأبو ومحمد. وقال حَنيفة لأبي عند وال

ًا لخآر لأحَمد، ومالك ـ آ لتّم قوُل وهو و لي لد بالكفيل، الشافعي:  لجِإ لقبوُل ُو ل. لأم ال
لإجِإازة على موقوفًة الكفيل من فقيل: تصح يوساف، لأبي قول على واخآتلف
للب، للب وقيل: نافذة، الطا ّق وللمطا الرد. لحَ
لها ْفُكُم للصيل مع الكفيل على المطالبة ثبوت وحَُ مالك الفقهاء. وعن عامة عند ا

لأبي ْفُور و للب ل لث لطا ّ الضُامن ُي لر لإذا لإل ّذ لع لبُة لت لل للى، لأبي ابن المضُمونَأ. وقال مطا ْفُي لل
لمة، وابن ْفُبُر لأبو وداود، ُش ّق ثور: ينتقل و لح لة لإلى ال للُب فل الكفيل لذّم لطا للصيل ُي ا



لوالة. في كما لأصلً، لح ال
ّيُة لع ْفُر لش لفالة و لك لرض في ل قبلنا لعّمن حَكايًة ـ تعالى الله قال بالكتاب، ثابتٌة ال ْفُع لم

ْفُنكار لل ْفُن ا لم لل لو لء ـ: { له لجِإا ْفُمُل لب ٍر لجِإ ْفُي لع لأنا لب له و ْفُيٌم}َ  لب لع لز

لغُة وهي كفيل، لأي من والترمذي داود لأبو روى ما المدينة. وبالسنة: وهي لأهل ُل
لأنَّأ ابن حَديث ّيُة وسالم عليه الله صلى النبي عباس:  مؤُادة، قال: «العار

ٌة، والمنحة ْفُين مردود ّد للجِإماع والزعيم مقضُّي، وال لإنَّأ غارم». وبا للمة ف اتفقت ا
لإنما الضُمانَأ، جِإواز على فيه. ُفُروع في اخآتلفوا و

لكفالة لإّما)ُ  لهي:  لإنَأ (و لس)ُ و ْفُف ّن قوله لطِإلق جِإائزة وهي بها، الكفلء تعددت (بال
لإنه غارم»، وسالم: «الزعيم عليه الله صلى لكفالة مشروعية يفيد ف بنوعيها. ال

ُد)ُ الكفالة لق لع ْفُن لت لو لأو بالنفس ( ْفُلُت)ُ  لف لك ّفلت (بـ:  لأو تك جِإسده لأو بدنه (بنفسه،)ُ 
لما لب لعتاق لإضافُة لصّح (و لق)ُ وال ل ّطل لإليه)ُ وهو ال لغويًة، حَقيقًة البدنَأ عن به عبر ما (

لفيًة، لأو والجسد، كالنفس، ْفُر لأس كالروح ُع في لمر ما على والرقبة والوجِإه والر
ٍء الطلق. وتنعقد ُلثه، لأو كنصفه، شائٍع، بجز النفس للنَأ منه، وجِإزء وجِإزئه، ُث

ْفُأ، ل بها الكفالة حَق في الواحَدة لإحَضُار لإحَضُارها، بكفالتها المستحق لإذ تتجز و
لها دونَأ الشائع جِإزئها ّل ْفُكر ذكره فصار يمكن، ل ُك لذ ْفُجِإل، اليد بخلف كلها، لك والّر

لعتاق الطلق يقع ل ولهذا البدنَأ، عن بهما يعبر ل للنه بهما. وال
ُد وقال لق لع ْفُن لت ًا الكفالة الشافعي:  ٍء لأيضُ ُله، يمكن ل بجز ْفُص لد، كالقلب لف لكب وبه وال
ٍة. وقال في لأحَمد قال ُكّل رواي لب ٍو مالك:  ْفُضُ بعينه، قال: كفلت فلو البدنَأ، من ُع

ْفُفس لكفالًة كانت ّن ْفُجِإٌه وهو عنده، بال ْفُذهب في لو لأحَمد.  الشافعي لم و

لذا)ُ تنعقد لك لو للُة ( لفا ُته)ُ، النفس لك ْفُن لم لض لجِإب للنه (بـ:  لكفالة، عقد مو يصير بها لإذ ال
ًا الكفيل لن لم لظ ينعقد كالبيع بموجِإبه، ينعقد والعقد للتسليم، لضا ْفُو: التمليك بلف لأ )

لو للّي)ُ، ُه لأنه «علي» لللتزام، كلمة للنَأ لع لأنا فك لزٌم قال:  لت ْفُل لمه ُم للي ْفُس لأو:)ُ هو لت )
للنَأ لإلّي،)ُ  لإلّي» ههنا ( ْفُن عليه الله صلى قال علّي، بمعنى « لم لرك وسالم: « ً لت مال

له، لت لث لر لو لل ْفُن لف لم لك و لر لإلينا». رواه لكل لت لأبي حَديث من الفرائض في الشيخانَأ ف

ْفُنَأ يبعد هريرة. ول لإلينا تقدير يكونَأ لأ ُعه الحديث: ف لجِإ ْفُر لأنا لم ْفُو:  لأ له ( لعيم)ُ لما لب لز
ُنه تقدم لل لبيل)ُ  لق لأو:  لنى ( ْفُع لم لفيل، لب لك لصّك وسُاّمي ال للًة ال لبا ّق يحفظ للنه لق لح ال

لأنا الكفالة تنعقد كالكفيل. ول لجِإب للنَأ لمعرفته، ضامٌن بـ:  التزاُم الكفالة مو
عليه. دللته كالتزامه فصار التسليم، ل المعرفة ضمن وهو التسليم

لر (ول ْفُب لأي لجِإ لها)ُ  للي لزام ل لع ْفُل لكفالة على للحاكم لإ ْفُفس ال ّن لد، (في بال في و)ُ ل لحَ
لأنَأ لصاٍص)ُ ب لق ُفول يكونَأ ( ْفُك لم ْفُن نفس به ال ّد عليه لم لصاص، لأو لحَ لأبي عند وهذا لق

لأحَمد، حَنيفة، ْفُجبر يوساف لأبو قول. وقال في والشافعّي و ُي في عليها ومحمد: 
ّد ْفُذف، لحَ لق ّد وفي ال لصاص، لحَ لق للنَأ في والشافعي مالك قول وهو ال المشهور. 

لجِإٌب النفس وتسليم مشروعٌة، بالنفس الكفالة ْفُيل على وا لص لل ْفُعوى في ا ّد لد لح ال
لصاص، لق الحدود بخلف المال، دعوى في كما فيهما، بها الكفالة فصحت وال

لنا يفوت لنا،كيل وثيقًة ُشرعت الكفالة لنَأ تعالى، لله الخالصة ّق تعالى والله لحَ
لنّي ّد نفس وبخلف ذلك، عن لغ لح لصاص، لأو ال لق من اساتيفاؤاه يمكن ل للنه ال

الكفيل.



للبي لنى للساتيثاق، الكفالة لأنَأ حَنيفة و ْفُب لم ّد و لح لصاص ال لق ْفُرء، على وال ّد يجبر فل ال
لإنها الحقوق، ساائر بخلف فيهما الكفيل على المطلوب لهات تسقط ل ف ُب بالّش

ّيد الساتيثاق فيليق للنَأ بها. ق ْفُبر»  لج لد المطلوب «بال لح لصاص لأو لب سامح لو لق
ٍر غير من للطالب بالكفيل ّد لصّح. وقيد عليه جِإب لح للنَأ «بال التعزير والقصاص» 

ْفُحُض للنه بالنفس، الكفيل لإعطاء على الجبر فيه يصح ّق لم يثبت ولهذا العبد، لحَ
ْفُبهة، ُيحلف الشهادة، على وبالشهادة بالّش للموال. فيه و كا

لناني: ليس وعن لغي ْفُر لم ْفُبر ال لج ُه ولكن الحبس، هنا ال ْفُمُر وليست بالملزمة، لأ
لع الملزمة ْفُنَأ ولكن الذهاب، من المن معه فيدور المطلوب مع الطالب يذهب لأ

لنما ْفُي لإذا يتغيب، كيل دار لأ لأراد الدار باب لإلى انتهى ف ْفُأذنه الدخآول و الطالب يست
لإنَأ الدخآول، في لنَأ ف لذ ْفُنَأ حَيث معه ويسكن معه يدخآل له لأ لإ ْفُأذنَأ لم يسكن. و له ي

من بالخروج يتغيب كيل الدخآول من ويمنعه داره، باب في الطالب يحبسه
لضٍع ْفُو آخآر. لم

لأي لزُمُه)ُ  ْفُل لي لضُاُر بالنفس الكفيل (و ْفُحَ لإ لل ( ْفُو ُف ْفُك لم له ال ًا)ُ، لب للق ْفُط يتعين لم الذي وهو ُم
لأو)ُ إحَضُار التزمه لما رعاية لإحَضُاره، له المكفول طِإلب لإذا لإحَضُاره وقُت )

ْفُقٍت (في به المكفول لإحَضُاره لو ّين)ُ  ْفُنَأ ُع لإ لب ( لل ُفوُل لطِإ ْفُك لم لإحَضُاره ال فيه. هذا للُه)ُ 
لألتين. في قيد المس

لل لأنَأ والحاصل لل يلزم لإحَضُاره وقت يعين لم الذي به المكفو ُه الكفي في لإحَضُار
لإحَضُاره، المكفوُل طِإلب وقت لأي ّدين (له)ُ  لإنَأ لم الذي (كال لؤُجِّإل)ُ. و المكفول لي
لن الذي به ّي ْفُنَأ لإحَضُاره يلزم لإحَضُاره، وقت لب الوقت ذلك في له المكفول طِإلب لإ
ُبُه طِإلب لإذا المؤُجِإل كالدين بعده، لأو لجِإل، حَُلول عند صاحَ لل يلزم بعده. ول لأو ا

لل ْفُنَأ لإحَضُاُره الكفي ْفُبل له المكفول طِإلبه لإ لنُه الذي الوقت لق ّي ذلك، يلتزم لم للنه لع
لمه لو لكن ّل لنُه الذي الوقت قبل بدونه لأو بطلبه له لسا ّي لرىء، لع للجِإل للنَأ لب ّق ا لحَ

لإساقاطِإه.  فيملك الكفيل

ْفُنَأ لإ ْفُم (ف لأي لل ُه)ُ  ْفُر لضُ ْفُح لألتي في به المكفول الكفيل، ُي والتعيين الطِإلق مس
لسُه لب لحَ للنه ( لكُم)ُ  ًا. لكن فصار بالتزامه عليه وجِإب ما لإيفاء عن امتنع الحا لم لل ل ظا
ّول يحبسه ٍة، لأ ّله لإذ ظلمه، يظهر ولم ظلم عقوبة الحبس للنَأ مر لع درى ما لل

لماذا ّدعى لب لهل عليه، ُي ْفُم ُي لر حَتى لف ُله. ولو يظه ْفُط يعلم ولم به المكفول غاب ُم
ْفُنَأ به يطالب ل مكانه الكفيُل للب، صدقه لإ لإذا كالمديونَأ فصار عاجِإٌز للنه المطا

لساُره. وفي ثبت ْفُع يحضُر لم لإنَأ الكفيل الحاكم حَبس يعني «اليضُاح»: هذا لإ
ّ للحبس، معنى فل ظهر لإذا لأما عجزه، يظهر لم لإذا به، المكفول يحال ل لأنه لإل

للس لأشغاله، وبين بينه يحول ول ويطالبه، فيلزمه الكفيل وبين بينه ْفُف لإذا كالُم
الحبس. من القاضي لأخآرجِإه

لء)ُ الكفيل لرى لب ْفُفس الكفالة من (و ّن لت بال ْفُو لم لب ْفُن ( لفل لم للنَأ لك ٌع الكفيل به)ُ  لب لت
ساقط وقد (هنا)ُ حَضُوره، المكفول على والذي عليه، ما ساقوط في للمكفول

ْفُجِإٌه وهو لأحَمد، قال وبهذا كفيله، عن لإحَضُاره فيسقط بموته عنه مذهب في لو
لخآر والوجِإه الشافعي، للصح وهو ـ ال لأنَّأ مذهبه في ا للُب الكفيل ـ:  لإحَضُاره يطا ب

لة له المكفوُل لأراد لإذا يدفن لم ما لب صورته. وهل على الشهادة لإقام بما يطال
لأصحهما فيه عليه؟ُ لأحَمد لأصحابنا، قال وبه يطالب، ل وجِإهانَأ:  والشعبي، و



ْفُيح، لر لحَّماد. وقال وُش ْفُيح ابن قال وبه عليه، ما والليث: يلزمه مالك، و لر من ُش
الشافعي.  لأصحاب

لو)ُ برىء ًا الكفيل ( لكفالة من لأيضُ لأي ال ْفُيمه)ُ  لل ْفُس لت لب ْفُن الكفيل تسليم ( لفل لم به لك
ْفُفكول لإلى لم ْفُن وتسليم له، ال ْفُن ـ، وكيله وهو ـ الكفيل مقام ليقوم لم لم سافيٌر هو و
له فعلهما للنَأ الكفيل، كتسليم ـ رساوله وهو ـ عنه لل ْفُع لف ْفُيُث لك لحَ لأي ( ُنُه)ُ  لك ْفُم في ُي

لأي له المكفول يمكن مكانٍَأ ُتُه)ُ  لم لص لخا لم بما لأتى للنه به، المكفول مخاصمة (
لإلى حَاجِإة ول المقصود، فيه يحصل مكانٍَأ في به المكفول تسليم وهو التزمه،

ّ تسليمه يلزم ل للنه الكفالة، لإبقاء ًة لأل ًة. مر واحَد
ّلمه لو لأما ٍة في لسا لواد لأو لبّري لأ، لم لسا لعدم فيها المخاصمة على يقدر ل للنه يبر

ّلمه الحاكم. ولو ُأ ل الطالب غير حَبسه وقد الّسجن في لسا الكفيل. وقال يبر
لإنَأ لأحَمد:  ُأ. وقال)ُ  لإليه الحكم يرفع الذي القاضي ساجن في كانَأ مالك: (يبر

لإل يبرأ ّلمه فل. ولو و ٍر في لسا لء الكفالة في عينه الذي غير آخآر مص لرى لأبي عند لب

مالك قال وبه ومحمد، يوساف لأبي عند يبرأ ولم لأحَمد، لأصحاب وبعض حَنيفة
لأحَمد. والشافعي و

له: الموانع. وبقوله برفع وذلك الطالب وبين بينه بالتخلية يكونَأ التسليم ثم
ْفُمُت ّل ْفُكم لإليك لسا لكفالة، لبُح يكونَأ قد التسليم للنَأ يبرأ، لم ذلك يقل لم لو حَتى ال

ْفُن بد فل الكفالة، حَكم بغير ّ ذلك يقول لأنَأ لم ّلمه لإذا لإل لدللة الطلب، بعد لسا
ْفُكم التسليم لأنَأ على الطلب لفالة. ولو لبُح لك لإلى به المكفول الكفيُل سالم ال
لأبى الطالب ْفُنَأ ف ًا ويترك القبول، على يجبر يقبله، لأ لإذا كالغاصب بالتخلية، قابضُ

ّد ْفُين.  قضُى لإذا والمديونَأ قيمته، لأو المغصوب لر ّد ال

لء لبرى ًا (و)ُ  لأي الكفالة من لأيضُ لليمه)ُ  ْفُس لت لب لإلى به المكفول ( لسه)ُ  ْفُف لن له المكفول (
لأي لنا)ُ  ُه ّكن حَيث ( لم لل مخاصمة له المكفول ُي المقصود. ول لحصول به المكفو

ّلمت تسليم عند يقول لأنَأ بد لسا ْفُكم لإليك نفسه:  لإنَأ قدمنا لما الكفالة، لبُح (و
لط لر لمُه لش ْفُي لل ْفُس لد لت ْفُن ْفُصل لع لو لإنَأ» لل لضي)ُ « لقا لألتين ال لإنما بالمس لرىء السابقتين. و لب

التسليم هو المقصود للنَأ عنده، التسليم شرط مع القاضي غير عند بالتسليم
وجِإد. وقيل: وقد الحكم مجلس لإلى لإحَضُاره من له المكفول يتمكن وجِإه على

لرط لإذا زماننا في يبرأ ل لمه لش مما غيره في فسلم القاضي مجلس في تسلي
لفر، قول وهو كالسوق، فيه، مخاصمته يمكن لتى، وبه ُز ْفُف ّناس لأكثر للنَأ ُي في ال
ُنونَأ زماننا لعي للعناد القاضي مجلس لإلى الحضُور من المتناع على المطلوب ُي
ًا. القاضي بمجلس التقييد فكانَأ الفساد، وغلبة مفيد

ْفُنَأ لإ لت (و ُفول ما ْفُك لم ُطل للُه)ُ لم ال ْفُب لكفالة لت ّيه ال لص لو لل لف له لأو ( لث لر ُتُه لوا لب لل لطا لأي ُم له)ُ  ب
ُفول الكفيل مطالبة ْفُك لم ّيُه للنَأ به، بال لص لئٌم لو ُثه حَقوقه، اساتيفاء في مقامه قا لر ووا
ُته ُطل حَيُث بالنفس الكفيل بخلف فيها، خآليف ْفُب منه التسليم للنَأ بموته، الكفالة لت

ّ مقامه يقومانَأ ل ووصيه ووارثه يمكن، ل عليه. والكفالة له، فيما لإل
ْفُنَأ لإ لفل (و لسه لك ْفُف لن للى لب لأي لع ّنه)ُ  ْفُنَأ الكفيل لأ لإ لف لم ( لوا لأي ُي له)ُ  بنفسه بالمكفول لب
ًدا الطالب لإلى لغ له ( ْفُي لل لع لماُل)ُ الذي لف لصّح)ُ هذا المكفول على ال اشتمل بما العقد (

لإنَأ يصح والشافعي: ل مالك والمال. وقال النفس كفالتي لمن عليه ْفُم (ف لل



ّلم)ُ الكفيل لس ًا)ُ مع الطالب لإلى بنفسه المكفول ُي لغد لن)ُ الكفيل قدرته ( لم لض )
لل)ُ لوجِإود لما ْفُم الشرط، (ال لل ْفُأ (و لر ْفُب له من لي لت لل لفا لإذ لك لس)ُ  ْفُف ّن بين منافاة ل بال

ًا بهما كفل لو ولهذا الكفالتين، يبرأ فل بالنفس الكفالة صحت وقد صحت، جِإميع
ّ منها توجِإد.  ولم بها بالموافاة لإل

ْفُنَأ لإ لأو (و لت)ُ  ُفوُل جُِإّن لما ْفُك لم ْفُنُه)ُ اللم (ال بنفسه المكفول هو والمعهود للعهد، لع
ًا به يواف لم لإنَأ لأنه كفيله شرط الذي لن)ُ المال، من عليه ما فعليه غد لم لض )

لل)ُ لتحقق الكفيل لما ْفُرط، (ال لرىء الّش لفالة من وب لك المكفول لموت بالنفس ال
بنفسه.

لإّما ْفُطٌف (و لع لل،)ُ  لما لإّما على لبال لصّح)ُ الكفالة « لت لف ْفُنَأ بالنفس» ( لإ لل (و له ْفُوُل جُِإ ُف ْفُك لم ال
له لذا لب ُنُه)ُ قيد لصّح لإ ْفُي ًا به لد لكتابة، بدل عن احَتراز ْفُيٍن ليس للنه ال لد للنَأ صحيٍح، لب

ْفُين ّد ّ يسقط ل الصحيح ال لذ لإل ْفُخآ لل لراء، لأو با ْفُب لل بغيرهما: وهو يسقط الكتابة وبدل ا
ْفُجُز لتب، لع له لأو المكا لت ْفُو ُب ُث لة في لل لتب لذّم لنافي، مع المكا لقي عندما للنه الُم عليه لب

لهٌم ْفُر ًا عبده على يستوجِإب ل والمولى لد لن ْفُي ّ لد ْفُتق لإلى لحاجِإته لأنه لإل لع يثبت ال
ْفُين، ّد ًا فكانَأ ال لت لب ّقه في لثا في ـ الشافعي الكفالة. وقال لصّحة حَق في ل لحَ
للى،وابن لأبي وابن والليث، والثوري، ـ الجديد ْفُي لذر: ل لل ْفُن المجهول، ضمانَُأ يصح الُم

البيع. في كالثمن مجهولً، المال كانَأ لإذا يصح فل مال التزام الضُمانَأ للنَأ
ْفُن قوله ولنا لم لل لء تعالى: {و له لجِإا ْفُمُل لب ٍر لحَ ْفُي لع لنا لب لأ له و ْفُيٌم}َ، لب لع ْفُمُل لز لحَ يختلف البعير و

ْفُحو: كفلت البعير باخآتلف لن لما ( لك لب لو لل ُه له)ُ و ْفُي لل لأو عليه له كم يعلم ل لع لما ( لرُك لب ْفُد ُي
لع)ُ وهو هذا في ْفُي لب لرك كفالة وهذه فيه، يدركه ما يعلم ل ال ّد ٌة وهي ال جِإائز

لرك: التبعة، ّد للجِإماع. وال ّكُن با لس لحّرك. ُي ُي و

ْفُو لأ لق ( ّل لة)ُ عطف لع لل لفا لك ْفُنَأ بالمال الكفالة وتصح لأي به»، المكفول «جِإهل على ال لإ
ّلقها ْفُيل لع لف لك ْفُرٍط ال لش لب لئم ( للّي بايعت نحو: ما لمل لع لف ًا)ُ  لن ل لأو ثمنه ُفل لأي لما ( لب)ُ  لذا
لعاٌر وثبت، وجِإب لت ْفُس ْفُحم لذاب من ُم لك الّش لل لأي ( له)ُ  ْفُي لل للّي فلنَأ على لع لع لأو لف لما (

ُفلنٌَأ لك)ُ  لب لص لإشارة فعلّي. قيد لغ لل لأنَأ لإلى «بفلنَأ»  يكونَأ لأنَأ يجب عنه المكفو
ًا، لك نحو: ما الكفالة صحة تمنع جِإهالته للنَأ معلوم لب لص ٌد لغ للّي. وقيد لأحَ لع الشرط لف

للنَأ لره «بالملئم»  بما الملئم الشرط وفسروا به، الكفالة تعليق يصح ل غي
ًا يكونَأ لإنَأ لوجِإوب شرطِإ لحق الحق: ك ُت ًا لأو المبيع، اسا الساتيفاء: لمكانَأ شرطِإ
ْفُنَأ لإ لدم ك ٌد، ق ًا لأو عنه، مكفول وهو زي لطِإ ْفُر لر لش ّذ لع لت ْفُنَأ لل لإ لن غاب الساتيفاء: ك البلد. ع

ْفُنَأ لإ لق)ُ الكفيل (و ّل لد الكفالة لع لجّر لبُم لأي ( لط)ُ  ْفُر ْفُرٍط الّش لش لأي ملئم غير لب ل)ُ  لفل فل (
لإنَأ وغيره قاضيخانَأ ذكره المال، يجب ول الكفالة تصح لت (كـ: ّب ْفُنَأ له لإ أو: 

ل ْفُيُح)ُ  الّر
ْفُنَأ المطر، جِإاء لإ ٌد دخآل لأو:  الريح هبوب لإلى الكفالة في الجِإل جِإعل الدار. ولو زي

ْفُأجِإيل، يصح ول ونحوه، الشافعي حَالً. وعند المال ويجب الكفالة وتصح الت
لأحَمد ُثم تصح ل و لأنَأ مذهب الكفالة.  يصح ل بالشرط الكفالة تعليق الشافعي: 

ًا، ُق للنه مطلق بالخطر.  المال تعلي

للجِإماع ولنا لرك، الكفالة صحة على ا ّد الوجِإوب سابب لإلى مضُافة وهي بال
ْفُن وقوله بالساتحقاق، لم لل لء تعالى: {و له لجِإا ْفُمُل لب ٍر لحَ ْفُي لع لأنا لب له و ْفُيٌم}َ حَيث لب لع علق لز



ْفُرط الكفالة لش ْفُن وشريعة الّصواع، مجيء لب ـ لإنكار بل علينا الله لقّص لإذا ـ قبلنا لم
لريعٌة ُثم لش ْفُرٍط تعليقها جِإواز في بالمال كالكفالة بالنفس الكفالة لنا.  لش ٍم، لب ملئ
ْفُرٍط جِإوازه وعدم لش ٍم، غير لب لئ ْفُأجِإليها وجِإواز مل ٍم لأجِإٍل لإلى ت جِإهالًة وبمجهوٍل معلو

ًة، لأجِإيل يسير لإلى العطاء، لإلى كالت ونحوه، الريح هبوب لإلى ل الحاج، قدوم و
لإنَأ لزم الكفالة، دونَأ الجِإل بطل لإليه لأجِّإل ف (الحال)ُ. في النفس تسليم ول

ْفُنَأ لإ لفل (و لن عليه لك بما لك لم ْفُت ما لض لم له لقا للنَأ لب لنٌة)ُ  ّي لت بالبينة الثابت لب كالثاب
لعيانَأ ْفُنَأ بال لإ ْفُم (و ّينٌة لل ْفُم)ُ ب ُق ْفُوُل لت لق لل)ُ في (فال ْفُدر للكفي لقّر لما لق لكٌر للنه به، لأ ْفُن ُم

لكر قول والقول للزيادة، ْفُن ْفُو يمينه مع الُم لل لو للصيل ( لقّر)ُ ا لأكثر لأ لقّر لمّما ب الكفيل لأ
لق ّد ْفُيل (ُص لص لل للى الّزيادة في ا للنَأ لع له)ُ  لس ْفُف لأي عليها وليًة له لن لقط)ُ  لف ّدق ل ( لص ُي

عليه. له ولية ل لإذ الكفيل، على

لذا لإ لب (ف لل لئُن لطِإا ّدا لأي ال لما)ُ  ُه لد لحَ للصيل لأ لأي الكفيل لأو ا للُه)ُ  لف لبُة للدائن ( لطال (ُم
للنَأ لر)ُ  لخآ ٍة لضّم ـ لمّر كما ـ الكفالة ال ٍة لإلى لذم يقتضُي وذلك المطالبة، في لذم

ُلولى المطالبة قيام ّ عنها، البراءة ل ا لإنَأ عنها، البراءة شرط لإذا لإل الكفالة ف
ٍذ ًا حَوالًة تكونَأ حَينئ لوالة لأنَّأ كما للمعنى، اعتبار لح لط ال ْفُر لش ْفُنَأ لب لأ ل لأ لحيل بها يبر الُم
كفالًة.  تكونَأ

لصّح)ُ الكفالة لت لر (و ْفُم لأ لب لل ( ْفُي لص لل ل ا لبل ّنها و لل له)ُ  لر ْفُم لصّرٌف لأ نفسه في الكفيل من لت
لصيل على ضرر ول الدائن، يطالبه لأنَأ بالتزام لل لإنَأ ذلك، في ا لر ف لم ْفُيل لأ لص لل ا
لما لأدائه بعد عليه بالكفالة الكفيل رجِإع بالكفالة، الكفيل لنُه، لب لم ٌء لض بما لأدى ساوا
لمنه ّدى لأو لض لفُه، لأ ل لألٍف كفل لو حَتى لخآل ٍد ب ّدى جِإيا لأ ًا و ًا لألف لء ُزيوف الطالب برضا
ْفُلٍف كفل ولو بالجياد، رجِإع لأ ًا ب ّدى ُزيوف لأ ًا و لياد لأما يرجِإع لجِإ على ُرجُِإوعه بالزيوف. 
لمر للنه ال ّدى ف لنُه لأ ْفُي لره لد ْفُم لأ لأما عليه، به فيرجِإع لب لما و لمنه لب للنَأ لض لعه ف ْفُكم رجِإو لبُح

لما فكانَأ الكفالة، لخآل لب ْفُنَأ لد لإ لم)ُ الكفيل تحتها. (و لز الدائن جِإهة من بالمال ُلو
لم)ُ الكفيل لز ل للُه،)ُ حَتى (ل ْفُي لص لأ ّلصه ( لإنَأ يخ لس)ُ الكفيل (و لب لأي حَُ لسُه)ُ  لب لحَ حَبس (

لله، الكفيُل لقه ما للنَأ لأصي لح ّنما لل بمثله. فيعامله جِإهته من هو لإ
لأي ُه)ُ  لراؤا ْفُب لإ للصيل الدائن لإبراء (و لأي ا ُلُه)ُ  ْفُأجِإي لت لأخآير (و ّدين ت للصيل عن ال ا
لأي لري)ُ  ْفُس لي ّ عليه ليس الكفيل للنَأ الكفيل، إلى ( ٌع وهي المطالبة، لإل لب ْفُين لت ّد لل

لأخّآر بسقوطِإه فتسقط لره وتت لأخّآ لأي (ل لبت ْفُكُسُه)ُ  لأجِإيله لأو الكفيل لإبراء ليس لع ت
لري عنه ْفُس لصيل، لإلى لي ّ ٌع الكفيل على ما للنَأ ال ْفُر لما لف للصيل، على لل وساقوط ا

ْفُرع لف لجِإيله ال لأ لت لجِإب ل و لط يو ْفُصل ساقو لل لأجِإيله.  لأو ا ت

لإنَأ لح (ف لل ْفُيُل)ُ الدائن لصا لف لك ْفُن ال لع للٍف ( للى لأ ٍة لع ْفُيل، لمئ لص لل لء)ُ ا لرى ْفُيل للنَأ لب لف لك ال
لضاف ْفُلح لأ لللف لإلى الّص لصيل، على التي ا لل لء ا لرى لب لصيل لف لل لء ا لرى لب ًا، الكفيل و لأيضُ

لصيل براءة للنَأ لل لجِإب ا ْفُو لع)ُ الكفيل الكفيل براءة ُت لجِإ لر لو لصيل على ( لل لأي ا لها)ُ  لب )
ْفُنَأ بالمئة له، كفل لإ لر ْفُم لأ ْفُدر للنها لب لق ْفُنَأ الذي ال لإ ْفُلٍف عن الكفيل صالح لأوفاه. (و)ُ  لأ

للى لع ْفُنٍس ( لر)ُ رجِإع لجِإ لخآ لصيل على آ لل للنَأ ا لف)ُ  ْفُل لل ْفُنٍس الصلح (با لج لر لب لخآ مبادلٌة آ
ْفُين، ّد لفيُل فيملك بال لك ْفُين ال ّد ّله فيرجِإع ال ُك لصيل. وقال على ب لل والشافعي مالك ا

ْفُرجِإع لي لأحَمد:  للقل و ْفُين من با ّد لع، ما قيمة ومن ال لف ْفُنَأ لد لإ الدائن الكفيل صالح (و)ُ 
ْفُن لع لب ( لجِإ ْفُو لة ُم لل لفا لك ُأ ل ال لر ْفُب للنَأ لي لصيل)ُ  لل لده، الكفيل لإبراء هذا ا ْفُحَ لجِإب للنَأ و مو



الكفيل. مطالبة لإل ليس الكفالة

لصّح (ول ُق لي ْفُي لل ْفُع لة لت لء لرا لب لأي ال لها)ُ  ْفُن للنَأ الكفالة عن لع ْفُرٍط)ُ  لش لب عنها البراء في (
لنى لليك، مع ْفُم ّت لبُل فل ال ْفُق ُق ُي للي ْفُع ّت لر ال لئ لسا لك لت، ( لراآ لب للُة ول)ُ تصح ال لفا لك لد (ال ُدو بالُح

للنَأ لص)ُ  لصا لق ّنما الكفالة وال لري بما تصح لإ ْفُج لري ل والنيابة لإيفائه، في النيابة لت ْفُج لت
ْفُن الغرض للنَأ العقوبات، في ْفُرعها لم ْفُجِإُر لش ل وهو الفساد، عن المفسدين لز

لبيع)ُ عن الكفالة تصح الجاني. (و)ُ ل غير على ُأقيم لإذا يتحقق لم لبال للنه البائع، (

ْفُبض قبل لق لمن، وهو بغيره، مضُمونٌَأ ال ّث البائع على يجب ل هلك لو لأنه ترى لأل ال
ٌء لره والمضُمونَأ البيع، ُيفسخ بل شي ٍه مضُمونٌَأ بغي ْفُجِإ لو لصّح فل وجِإه، دونَأ لب لت

لشّك به الكفالة لف لل ل لخل لب لإنه ( لن)ُ ف لم ّث لري، عن به الكفالة تصح ال لت ْفُش ْفُيٌن للنه الُم لد
ّديونَأ.  كسائر ال

للنه الكفالة تصح (و)ُ ل لنَأ)ُ  ْفُو ُه ْفُر لم ْفُين، وهو بغيره، مضُمونٌَأ (بال ّد ُقط ال ْفُس لإذا به لي
لت)ُ لنها هلك لنا لما لل ٍة غيُر (وا ً مضُمون ْفُصل لة، لأ لع ْفُي لد لو لة، (كال ّي لر لعا لر، وال لجِإ ْفُأ لت ْفُس والُم

لل لما لبة، و لر لضُا لة)ُ وعند الُم لك لر ْفُيُن ومحمد يوساف لأبي والّش لع لد في ال ْفُير لي لجِإ لل ا
لرك لت ْفُش لل (و)ُ ل عندهما بها الكفالة فتصح مضُمونٌة، الُم ْفُم لح للى (بال ٍة لع ّب لدا
ٍة لر لجِإ ْفُأ ْفُست ٍة، ُم لل)ُ معين ْفُم لح ْفُل ٍد (ل)ُ بخدمة و لل ْفُب لع لأي ( ٍر كذا)ُ  لجِإ ْفُأ لت ْفُس ّيٍن، للخدمة ُم لع ُم

لجِإٌز الكفيل للنَأ ّدابة، العبد تسليم عن عا ْفُلك لكونهما وال غيره. قيدهما لم
ْفُذ لإ ّتعيين»  لر كانا لو «بال ْفُي ّينين لغ لع ٍذ المستحق للنَأ فيهما، الكفالة صحت ُم حَينئ

ْفُمُل لح ٍة، على ال ٍد، وخآدمُة داب ْفُب لأنَأ لإيفاء على الكفيل ويقدر لع على يحمل ذلك:ب
ُدم نفسه، دابة ْفُبد ويخ لع لسه. لب ْفُف لن

ْفُن الكفالة تصح (و)ُ ل لع ّيٍت ( لأي لم للٍس)ُ  ْفُف ً يترك لم ُم ً ول مال وعليه عنه كفيل
ْفُيٌن، ًا الكفيل كانَأ ساواء لد ْفُجِإنبي ًا، لأو لأ لرث يوساف، لأبو حَنيفة. وقال لأبي عند وهذا وا

لأحَمد: تصح، والشافعي ومالك، ومحمد، لة ُأتي والسلم الصلة عليه للنه و لز لنا لج لب
لري، لصا ْفُن ْفُل لأ له ْفُم على فقال: « ُك لب لحَ ْفُعم، لصا لن ْفُيٌن؟ُ» فقالوا:  لمانَأ، لد له ْفُر لرانَأ. لأو لد لنا ْفُي لد

ّلوا لص للى فقال: « ُكم». فقال لع لب لحَ لتادة: هو لأبو صا ٍة: «هما وفي ـ علّي لق رواي
ّلى ـ الله، رساول يا علّي لص ْفُيه». ولو لف لل لما الكفالة تصح لم لع ّلى لل بعدها. عليه لص

للنها ْفُيٍن كفالٌة و لد للنَأ حَياته، في كانت لو كما فتصح واجِإٍب لب ْفُين و ّد ّ يسقط ل ال لإل
للبراء، لأو باليفاء ٌء يتحقق لم وبالموت الوجِإوب، سابب انفساخ لأو ا من شي

لخآرة، في به يؤُاخآذ ولهذا ذلك، ُأ ول ال تبرع بموته. ولو حَياته في كفيله يبر
صح. بقضُائه لإنسانٌَأ

للس الميت عن الكفالة لأنَأ حَنيفة ولبي ْفُف للٌة الُم لفا ْفُيٍن لك لد لقط، لب ْفُيٍن والكفالة لساا لد لب
ْفُين قيام تقتضُي الكفالة صحة للنَأ باطِإلة، سااقط ّد الدنيا لأحَكام حَق في ال

ّذمة لضّم هي التي الكفالة، معنى ليتحقق ّذمة لإلى ال لإنما المطالبة، في ال لم و
ْفُأ له يبر لت ْفُو لم للفه كانَأ للنه حَياته، في كفيله لب لل منه، الساتيفاء في لخآ لع ْفُين لفُج ّد ًا ال باقي
ّقه، في المال تمليك صحة للنَأ بقضُائه، التبرع ماٌل. وصح للميت كانَأ لو كما لحَ

ْفُين، بوجِإود يتعلق ل ّد ًا يكونَأ لأنَأ يحتمل والحديُث ال ٍة لإقرار ٍة، بكفال لإنَّأ ساابق ف
ْفُقرار لفظ لل للنشاء ا ٌء، الكفالة في وا لأنَأ ويحتمل الفعل، لحكاية عموم ول ساوا

ًا يكونَأ ْفُعد لهر عليه الصلة من والسلم الصلة عليه امتناعه وكانَأ كفالًة، ل لو ْفُظ ُي ل



ّلى بالوعد، ظهر فلما عليه، ما قضُاء طِإريق عليه. لص
ٌء الكفالة (ول)ُ تصح ل بالمال لأو بالنفس كانت ساوا لبل لل ( ُبو لب لق لل ّطا في ال

لأي لس)ُ  لل ْفُج لم ْفُقد، مجلس ال لع يوساف: لأبو ومحمد. وقال حَنيفة لأبي عند وهذا ال
ْفُصف تصح فقيل: عنده قوله، على المشايخ تصح. واخآتلف لو لإنَأ حَتى التوقف، لب

لضي ْفُجلس من القيام بعد الطالب به لر لم ْفُنَأ نفذ، ال لإ بطل. وقيل: به يرض لم و
ْفُصف لو لضى النفاذ، لب لر الصح. وهو عنده، بشرٍط ليس الطالب و

ّ ّق للطالب لأنَأ لإل لإل)ُّ في الّرد لحَ لألة ( ٍة، مس لذا وهي واحَد لإ لرٌث ( لوا ْفُن كفل)ُ  لع )
له لث لوّر لأنَأ في ُم له)ُ ب لض لر ّفل مريض قال لم لك لت لثه:  لر لوا للّي بما عني لل ْفُن لع ْفُين لم ّد ال

لئي، لما لر ُغ ّفل لل لك لع عنه فت لم لة ( لب ْفُي له)ُ وكانَأ لغ لئ لما لر تصح ل لأنَأ قولهما على القياس ُغ
لألة هذه في الكفالة ًا، المس للنَأ حَاضر، غير الطالب للنَأ لأيضُ قال لو الصحيح و

له هذا لث لر لوا لنه، لل لم لضُ المريض.  فكذا يصح، لم لف

ّنما هذا لأنَّأ الساتحسانَأ ووجِإه لثه المريض من الوصية بطريق يصح لإ لر لوا لأنَأ لل

لضُي ْفُق لنه، لي ْفُي لإنَأ صح ولهذا عنه، الكفالة بطريق ل لد لمريض ُيسم لم و ْفُين ال ّد ول ال
ْفُين، لرّب ّد لإنما صحة تمنع ل الجهالة للنَأ ال لصّح الوصية. وقالوا:  لماٌل. له كانَأ لإذا لت
ّفل المريض قال ولو لك لت لما عني للجِإنبي:  للّي لب ْفُن لع ّفل لم لتك لف ْفُين،.  ّد اخآتلف عنه، ال

وقيل: تصح. تصح، المشايخ: فقيل: ل
لل الكفالة تصح (و)ُ ل لما لب لة)ُ وهو ( لب لتا لك ْفُهل لأكثر قول ال ْفُم، لأ لعل في لأحَمد وعن ال
ٍة لة)ُ ـ تصح رواي ْفُهد ُع ْفُنَأ الكفالة تصح ول لأي ـ بالجر (وال لأ لها:  ُت بالعهدة. وصور

ًا يشتري لر له فيضُمن عبد لخآ لإنما آ لته. و لد ْفُه ْفُهدة للنَأ ذلك يصح لم ُع ُع يقع اساٌم ال
ْفُلك وهو القديم، الّصّك على ْفُنَأ تسليُمه، يلزمه ول البائع لم لإ لمن ف الكفيل لض

لري لإلى بتسليمه لت ْفُش لمن فقد الُم لدُر ل ما لض ْفُق ْفُقد، على ويقع عليه، لي لع وعلى ال
لرك، وعلى حَقوقه، ّد ْفُرط، لخآيار وعلى ال بخلف للجهالة، لكفالته فبطلت الّش
لرك، ّد لإنَّأ ال للجِإماع، صحيحٌة كفالته ف ٌة للنه با اساتحقاق عند الثمن ضمانَأ عن عبار
ْفُمٌر، وهو المبيع، ُدور معلوٌم لأ ْفُق لأي التسليم لم لص)ُ  ل لخل الكفالة تصح ول (وال

تصح. حَنيفة. وعندهما لأبي عند وهذا بالخلص،

لليص تفسيره: فعندهما: هو على مبنٌي الخلف وهذا ْفُخ ْفُنَأ البائع لت لر لإ لد ّد عليه، لق لر و
ْفُنَأ ثمنه ْفُم لإ لدر، لل ْفُق لرك ضمانَأ وهذا لي ّد عن المبيع المعنى. وعنده: تخليُص في ال

لدُر ل والكفيل المشتري، لإلى وتسليُمه المستحق، ْفُق ّق للنَأ ذلك، على لي لح ل المست
ّكنه لم ّد لأو المبيع بتخليص كفل منه. ولو ُي يمكنه بما كفل للنه صح، الثمن لر

ْفُنَأ المبيع تسليم وهو الوفاء، لحق، لأجِإاز لإ ّد المست لر ْفُنَأ الثمن و لجز.  لم لإ ُي

ل)ُ يصح لمانَُأ (ول لض لب ( لر لضُا لأي الُم لن)ُ  لم ّث (و)ُ ل المال، لرّب المضُاربة سالعة ثمن ال
لل ضمانَأ ْفُي لك لو لع)ُ الثمن (ال ْفُي لب للنَأ لبال له)ُ  لل ّك لو للُم وهي المطالبة، التزاُم الضُمانَأ (
ل البيع وحَقوق له، عاقدانَأ وهما البيع، حَقوق من للنها والمضُارب، للوكيل

ّ ترجِإع ًا منهما ُكّل لكانَأ منهما، الثمن ضمانَأ لصّح فلو العاقد، على لإل ضامن
لأنه لنفسه، يجوز. ل و

لد ضمانَأ يصح (و)ُ ل لحَ لأ لن ( ْفُي لع لئ لبا لة ال له لحَّص لب لحَ ْفُن لصا لن لم لم ً لث ٍد)ُ مثل ْفُب ُه لع لعا لبا )
للنه ٍة)ُ  لق ْفُف لص ًا بضُمانها لب لع لئ ًا يصيُر لشا لن لم لسه، لضا ْفُف لن ْفُن ما لإذ لل ٍء لم ّديه جِإز المشتري يؤُ



ّ لرٌك وهو لإل لت ْفُش للنسانَأ وضمانَأ بينهما، ُم لطِإٌل، لنفسه ا ًا وبضُمانها لبا لن ّي لع يصيُر ُم
ًا لم لسا ْفُين لقا ّد لز حَيُث قبضُه، قبل لل ّي لب لم ْفُين نصيبه. وقسمُة عن صاحَبه نصي ّد ال

ْفُسمة للنَأ باطِإلٌة، قبضُه قبل لق لأنَأ لإقراٌر ال ٌة: ب ّق يصير وحَياز ٍد كل لحَ في منهما واحَ
ّيز لدة، على لحَ ّوُر ول لحَ لتص ّ هذا ُي ْفُين لحَّسي، في لإل ّد لحّسي. قيد ليس وال ْفُفقة، لب لص ب

ُه لو للنهما لعا لأنَأ لبا ْفُفقتين: ب لص ٍد ُكّل لساّمى لب لحَ ًا، لنفسه منهما وا لمن ُثم ثمن لض
ُدهما لحَ لخآر، لأ لل ُنُه، لصّح ل لركة ل لإذ ضما ٍد ُكّل نصيب للنَأ بينهما، لش ممتاٌز منهما واحَ

الخآر. نصيب عن
لصّح لو للُة ( لفا لأي لك لج)ُ  لرا لخ لخراج به نسخة. والمراد في كما ضمانه ال الموظف، ال

ْفُيٌن للنه «الهداية»، شروح بعض في كما لزٌم لد ْفُحبس ل ُيلزم به، ُي ْفُجِإله، و ُع لل لن ْفُم لي و
الزكاة بخلف الديونَأ، كسائر فكانَأ المطالبة، لأشد به ويطالب الزكاة، وجِإوب

لها يصح ل حَيث ُن ْفُنَأ ضما لإ ًا كانت و ًا لدين ْفُعٌل فيها الواجِإب للنَأ به، مطالب ٌة، هو لف عباد
لفى ل ولهذا لقامتها، محٌل والمال ْفُو لت ْفُس ْفُن تركة لمن ُت ٍة، بل عليه هي لم كما وصي

ْفُوفى لت ْفُس الديونَأ. ساائر ُت
ُع كفالة (و)ُ صح ْفُم لجِإ لب)ُ  لئ لوا لن للنسانَأ ينوب ما وهي نائبة، (ال ُيطالب ا لإما و به: 

لق: بح

لة لر ْفُجِإ ُأ لرك، الحارس ك لت ْفُري المش لك الحاجِإة عند المام وظفه وما المشترك، النهر و
لز لإلى لء لإلى لأو المشركين، لقتال جِإيٍش تجهي لدا وقت في المسلمين ُأساارى لف
ّو مضُمونٌَأ. ماٌل للنه بالتفاق، به الكفالة تصح النوع وهذا المال، بيت خآل
لإما ليات بغير و لبا لج بها الكفالة تصح ل وهذه ذكرنا، ما غير على تؤُخآذ التي حَق: كال
للسالم صدر عند لوي، ا لد ْفُز لب لأحَمد، والشافعي مالك مذهب وفي ال الكفالة للنَّأ و

للصيل على بما المطالبة التزاُم ًا، ا للصيل على هذه من شيء ول شرع كذلك. ا
ّي، علّي السالم فخر عند وتصح لدو ْفُز لب للئمة وشمس ال حَق في للنها وقاضيخانَأ، ا

شرعت للنها للمطالبة، الكفالة باب في والعبرة الديونَأ، ساائر فوق المطالبة
ْفُن ولهذا للتزامها، لم ْفُسط المسلمين على النوائب هذه بتوزيع قام قالوا:  لق بال

لإنَأ ُيؤُجِإر ُذ كانَأ و ْفُخآ لل لإنَأ ا ًا. وقالوا:  لم ْفُل ْفُن ُظ لأمره غيره نائبة قضُى لم عليه رجِإع ب
لإنَأ ْفُن الرجِإوع، يشترط لم و لم لأمره. وقال غيره دين قضُى لك المصنف: والفتوى ب
عدم الطرابلسي: المذهب الصحيحة. وقال الديونَأ في كما الصحة على

صحتها.
لصّح لة)ُ وهي كفالة (و)ُ  لم ْفُس لق ْفُنَأ النوائب من الواحَد حَصة (ال لإ ْفُت (و لن لر لكا ْفُي لغ لق)ُ لب لحَ

ٌد ْفُي لألتين، لق لإنما للمس ٍد كل للنَأ ضمانها صح و به. محبوس بنفسه مطالب واحَ
من ينوب ما وبالنوائب نحوه، لأو شهر، كّل في الموظفة النائبة بها وقيل: المراد

ًا، يلحق بل توظيف غير ْفُنَأ ويحتمل يقع لأنَأ ويحتمل لأحَيان يقع.  ل لأ

لماٌل)ُ مبتدأ ل (و لجُب (ل للى لي ٍد لع ْفُب ّتى لع لق)ُ صفته، لحَ لت ْفُع لحَاّل والخبر ُي للى ( ْفُن لع لل لم لف لك
له لأي لب ًا)ُ  لق لل ْفُط لة غير من ُم لأما ول حَلول تسمي لل لو تأجِإيل.  لف ً المال بذلك لك مؤُجِإل

لل لأجِّإ ّقه، في لت ً به المطالبة التزم للنه لحَ ّيد فيلزمه مؤُجِإل لق «بعدم كذلك. و
للنه حَتى العبد على الوجِإوب لتق»  يجب الذي المال بخلف الشتباه، محل يع

لإذنَأ بالتجارة لزم ودين عيانا، الساتهلك كدين الحال، في العبد على المولى، ب
لإنَأ لفالة ف ًا به الكفيل ك ًا به الكفيل على ويكونَأ تصح، مطلق بل الحال في مطلق



لل شبهة لط لب لوى (و ْفُع لن لد لم لأنَّأ لضا لك)ُ  لر ّد ُكُه، المبيعة الدار ال ْفُل لك كفالته للنَأ لم لر ّد ـ بال
ّد وهو ّثمن لر ْفُيٌم ـ المبيع اساتحقاق عند ال لل ْفُس لأنه وتصديق للمبيع لت البائع، ملك ب

ُكُه المبيع لأنَأ ذلك بعد فدعواه ْفُل ْفُعٌي لم ْفُقض في لسا تسمع، فل جِإهته من لتّم ما لن
ًا كانَأ لو ولهذا لع ْفُي لف لرك بضُمانَأ تبطل لش ّد ُتُه. البيع في ال لع ْفُف ُش

ٍد)ُ على دعوى (و)ُ بطل له لشا ْفُلكه، المبيع لأنَأ البيع ( الشاهد ذلك كانَأ وقد لم
لد له لش لب:  لت لك لك على بذلك ( لع كتب لص لبا لأو فيه:  لكُه)ُ  ْفُل لتب لم ُكه، وهو فيه: باعه ُك لل ْفُم لي

ًا باعه لأو لع ًا لبي ّت ًا، با لد لف ًا بذلك شهادته في للنَأ لنا لأنَّأ اعتراف ودعواه للبائع، الملك ب
لع ْفُقٌض ذلك بعد المبي لف)ُ دعوى له لن ل لخل لب لأنَأ ( ٍد)ُ  له لشا كانَأ وقد ملكه، المبيع (

لب)ُ على لت لك لب صك ( لت لد ملكه فلنٌَأ فيه: باع ُك له لش للى ( لر لع لرا ْفُق لإنَّأ لإ لن)ُ ف ْفُي لد لعاق ال
لأنَّأ ْفُلكه المبيع دعواه:  ُطل، ل لم ْفُب من اعتراٌف فيها ليس الشهادة هذه للنَأ لت

المالك.  غير من يوجِإد قد البيع لإذ للبائع، بالملك الشاهد

ّين لأنَأ كفيله عنه المكفول لأمر ولو ًا عليه يع للكفيل الثوب يكونَأ ففعل، ثوب
لأنَأ عليه. وتفسير والربح لألة:  لنة، ببيع الكفيل لأمر عنه المكفول المس لعي وهو ال
ٌه للعراض فيه لما مكرو للقراض، مبرة عن ا ّياك وقد ا لإ لة قيل:  لإنها والعين لعينٌة. ف

ُع وهو لر لإذا عليه الله صلى قال وقد الربا، لأكلة مخت لعينة، تبايعتم وسالم: « بال
ّتبعتم البقر: لأذناب باتباع عدوكم». والمراد عليكم وظهر ذللتم، البقر لأذناب وا

للقبال بالزراعة الشتغال لأنَأ وا لنة:  لعي لأتي عليها. وبال لرجُِإٍل لإلى المحتاج ي
للقراض في الرجِإل يرغب فل مثلً، دراهم عشرة منه يستقرض ًا ا في طِإمع

ُلُه ل الذي الفضُل لإصابة ْفُرض، ينا لق ُعك فيقول بال ْفُي لب أ
ل ٌة وقيمته الثوب هذا له:  عشر

لجِإٍل لإلى عشر باثني درهمين. لي ربٌح فيحصل بعشرة، السوق في لتبيعه لأ
لرض للنَأ عينًة سُاّمي ْفُق العين. بيع لإلى القرض عن لأعرض الُم

لإذا ً يصر لم للنه للكفيل، يقع الشراء فنقول هذا ثبت ف للنه بالشراء، عنه وكيل

ًا لي يقل: تعين لم ّنما ثوب لإ توكيل. كلمة ل ضمانَأ كلمة وهي علّي، قال: تعين و
ًا لي للضُامن: اشتر المديونَأ يقول لأنَأ هنا الضُمانَأ ومعنى السوق في لتبيعه ثوب

لإنَأ الدين، بثمنه فتقضُي لإنَأ ونعمت، ابتعته)ُ فبها (ما بمثل تبيعه لأنَأ لأمكنك ف لم و
ّ كذلك يكن لر علّي، فذاك بخسرانَأ لإل ْفُي ّنما للنه باطِإل، الضُمانَأ هذا لأنَّأ لغ يصح لإ
فبطل لأحَد على مضُمونَأ غير درهمين وخآسرانَُأ غيره، على مضُمونٌَأ هو بما

لر؛ يقول كمن ضمانه، لخآ لأنا يصيبك خآسرانَأ كل لأنَأ على السوق، هذا في بايع ل ف
لمٌن بالصواب. لأعلم تعالى والله له، ضا

لوالة كتاب لح ال
لهي)ُ لغًة: اسام للحَالة، من ( لأصل ا ومنه والنقل، الزوال على يدل تركيبها و

ْفُقل التحويل: وهو لء لن لنَأ تعالى: {ل الله محل. قال لإلى محل من الشي ْفُو ُغ ْفُب لها لي ْفُن لع
ل}َ لول لحَ

 .

لباُت ْفُث لإ ًا: ( ْفُيٍن وشرع للى لد لر لع لخآ لع آ لم)ُ ذلك لم لد لأي لع لن)ُ  ْفُي ّد للى بقائه نفي مع (ال لع )
لل ْفُي لح لأي الُم ُه)ُ  لد ْفُع للُة ذلك بعد لب لوا لح لت. وقيل: ال لبا ْفُث ْفُقُل ال ْفُين لن ّد ْفُن ال ٍة لم ٍة، لإلى لذم لم لذ



للظهر وهو ْفُصُل ا لل للخآصر. وا ْفُجِإماع، فيها ا لل وسالم: عليه الله صلى وقوله ا
ْفُطُل لم ْفُلم، الغني « ْفُن ُظ لم لل و ْفُي لحَ ْفُل ـ غني لثقة لأي ـ مليء على ُأ لح لي ْفُل فليقبل لأي ـ لف

لحوالة» ـ. رواه الشيخانَأ هريرة. ورواه لأبي حَديث من شيبة لأبي وابن لأحَمد، ال
لذا لإ لظ: و ْفُف لل لع لب لب ْفُت أ

ْفُكم ُ ُد لحَ ًا، عمر ابن عن لأحَمد فليتبع». ورواه مليء على لأ لأيضُ

ْفُطُل لم لإذا ظلم، الغني ولفظه: « لت و ْفُل لحَ ْفُعُه». وهذا مليء على ُأ لب ْفُت للمر فا لب ا ْفُد ّن لل
ْفُهل لأكثر عند للوجِإوب. لأحَمد وعند العلم، لأ

لأي لهي)ُ  لف لوالة ( لح لط ال ْفُر لش لب لم ( لد لأي لع له)ُ  لت لء لرا لحيل براءة لب للنَأ الُم للٌة،)ُ  لفا لك ذلك (
للب لأنَأ فله المباني، دونَأ للمعاني الكفالة. والعبرة معنى لحيل يطا له)ُ الُم لذ له (و

لط الكفالة لأي ْفُر لش لب لة ( لء لرا لل لب ْفُي لص لل للنَأ ا للٌة)ُ  لوا لوالة، معنى ذلك لحَ لح ْفُنَأ له فليس ال لأ

لصيل. يطالب لل ا
لوالة لح لصّح)ُ ال لت ل (و لبل لل لديٍن ( لتا ْفُح لإنَأ على للُم لل)ُ ف ْفُي لح هذا يصح قيل: كيف الُم

لوالة لح ّد ل وال ْفُن فيها ُب ْفُين، لم ّد ٌذ للنه ال ْفُين يكونَأ ول تعريفها، في مأخآو ْفُيل لد لح الُم
لحال على لحوالة للنَّأ عليه، الُم لحوالة بدونه، توجِإد ال عند للمحيل وديعة بدراهم كال

لحال دين فيكونَأ عليه المحال لحيل؟ُ على الُم لأنه ُأجِإيب الُم يكونَأ لأنَأ يصح ب
لتال ْفُح لل الُم ْفُين لرّب وكي ّد ْفُنَأ ويجوز رساوله، لأو ال مضُاٌف المصنف كلم في يكونَأ لأ

ّدر، لق لبل لأي ُم ْفُكر « ْفُين».  لذ لد

لأي (و)ُ تصح له)ُ  لب ْفُيٍن ( لد لتال لب ْفُح لحيل على للُم ْفُنَأ الُم لأ ّدين، رّب المحتال يكونَأ (ب لأو ال

ْفُكر لذ ْفُين لب ْفُيل)ُ. وفي على للمحتال لد لح لأنَأ به الُمحال في «الينابيع»: ويشترط الُم

ًا، يكونَأ لأنَأ دين ًا، (و لل تصح فل يكونَأ)ُ لزم لبد لتابة لب لك ديٌن للنه مجراه، يجري وما ال
لأما ل تسميًة ْفُين وجِإوب حَقيقًة. و ّد لحيل على ال لوالة قبل الُم لح ْفُرٍط فليس ال لش لب
لوالة. لصحة لح ال

لوالة (و)ُ تصح لح لأي ال لما)ُ  ُه لضا لر لب لتال ( ْفُح ْفُيل الُم لح لضى والُم لر لو لل ( لتا ْفُح له)ُ الُم ْفُي لل لع
ْفُين عليه كانَأ ساواء لحيل لد لأما لأم للُم لتال ل.  ْفُح للنَأ الُم ْفُين ف ّد ّقه، ال والذمم لحَ

ّد فل ُمتفاوتٌة، لأما من ُب ْفُحتال رضاه. و للنَّأ عليه الُم ْفُين لف ّد لمن بد فل يلزمه، ال
للصح لضاه لإلى حَاجِإة ل لأنَأ الشافعي مذهب في التزامه. وا لحال كانَأ لإذا لر به الُم

ْفُين لحيل، لد لأحَمد، مالك قول وهو الُم لحيل الحق للنَأ و لتوفيه لأنَأ فله للُم ْفُس بنفسه لي
وبغيره.

لأما لحيل و لة لرضاه فيشترط ـ المديونَأ وهو ـ الُم لحوالة لصّح ذكره ما على ال
ُدوري، ُق لإنما «الزيادات»، في ما على لصحتها يشترط ول ال للرجِإوع يشترط و

ْفُينه لسقوط لأو عليه، ُعه فيها الحوالة للنَأ عليه، المحتال على لد ْفُف ما ساقوط وهو لن
ّدين، من عليه لكفالة تصح حَيث عنه، كالمكفول فصار ال ّول رضاه. ووجِإه بل ال لل ا

لء للمحيل لأنَّأ ـ والشافعي مالك قول وهو ـ ّق لإيفا يتعين ول شاء، حَيث من الح
ٌء عليه لحوالة صحة وفي الجهات، من شي ًا.  عليه ذلك يتعين رضاه بدونَأ ال ْفُهر لق

ُأ لر ْفُب لي لف ْفُيُل ( لح لإذا لمن الُم لن)ُ  ْفُي ّد ُد لتّم ال ْفُق لوالة لع لح ُزفر: ل العلماء. وقال عامة عند ال
ُأ ًا يبر ٍد كل لإذ بالكفالة، اعتبار ّثٍق عقد منهما واحَ لو لأنَّأ المطالبة. ولنا بحق لت

للحَكام ْفُفق على ثبتت الشرعية ا اللغة: في الحوالة ومعنى اللغوية، المعاني لو
معناها فيكونَأ منه، المنقول المحل عن المنقول زوال يستدعي النقل. وهو



لل الشرعي ّدين زوا ُأ ذمة عن ال دونَأ المطالبة من الُمحيل المحيل. وقيل: يبر
الدين.

ّ لإل ْفُنَأ ( لوى)ُ ـ لأ ْفُت لعى زنة على لي ْفُس للك لأي ـ لي ْفُه ْفُين لي بتمام الُمحيل يبرأ فل المحتال، لد
لحوالة، عقد لت وذلك ال ْفُو لم لب لل ( لتا ْفُح لليه الُم ْفُنَأ لع لأ ًا)ُ ب لس لل ْفُف ًا ول مالً، يترك لم ُم لدين
ً ول لأحَد، على لأو كفيل لأي ( له)ُ  لف لل لر كونه حَال عليه المحتال بيمين لحَ لك ْفُن لة)ُ (ُم لل لوا لح ال
لة (ل كونه حَال لن ّي لها)ُ وفي لب ْفُي لل للنَأ للمحيل، ول للمحتال، عليها بينة نسخة: ول لع

لن هلك ٍد بكّل يتحقق المحتال دي للف الموت من واحَ لح ْفُين. وال لر المذكو
لأي لوى ومحمد: يتحقق يوساف لأبو (وقال:)ُ  ّت لت ال له، عليه، المحتال لبمو لف لل لح لب و
ْفُنَأ الله رحَمه حَنيفة لأبو قال كما المذكورين لبأ لسُه (و ّل لأي لف لضي)ُ  لقا حَكم ال

لإفلساه لته قبل ب لد مو ْفُع للخآذ عن عجز للنه ماحَبسه، لب الحاكم، بتفليس منه ا
موته لأو بالجحود، الساتيفاء عن كعجزه فصار عندهما، ملزمته عن وقطعه

للبي ًا. و للس ْفُف ّذر نفسه، في ثابٌت الدين لأنَأ حَنيفة ُم لع لت لجِإب ل الساتيفاء و يو
لر لو لأنه ترى لأل الرجِإوع، ّذ ْفُيبة تع لغ للنَأ المحيل على يرجِإع ل عليه المحتال لب و

ٍد المال ًا المرء يصبح فقد ورائٌح، غا لسي فقير ْفُم ُي ًا و وبالعكس. غني

لإنَأ المحيل على المحتال يرجِإع : ل الشافعي وقال لوي و لل دين لت لموٍت المحتا لأو لب

لأبي والليث، لأحَمد، قول وهو غيره، لن وابن ثور، و لذر. وع ْفُن كانَأ لإذا لأحَمد الُم
ًا عليه المحال للس ْفُف ّ الرجِإوع فله ذلك، الطالب يعلم ولم ُم بعد يرضى لأنَأ لإل
لعلم، لحال في الفلس للنَأ مالك، قال وبه ال ْفُيٌب عليه الُم كما الّرجِإوع، له فكانَأ لع

لعيبًة. فوجِإدها سالعًة اشترى لو لم
لحوالة لصّح)ُ ال لت ل (و لبل لحيل ( ٍء)ُ للُم للى شي لع لل ( لتا ْفُح له)ُ وهو الُم ْفُي لل صورتي لإحَدى لع

لحوالة ُلخآرى والصورة المطلقة، ال ْفُنَأ ا ْفُيٌن عليه المحتال على للُمحيل يكونَأ لأ لأو لد

لحوالة يقيد ول عين، يده في له ٍء ال لم منهما بشي له لدرا لب لة)ُ عطف (و لع ْفُي لد لو على ال
ٍء بل ُأ)ُ المحتال شي لبر ْفُي لو لأي عليه ( لها)ُ  لك ل لهل لب اساتحقاقها، لأو الوديعة، دراهم هلك (

لحوالة للنَأ ّ التسليم يلتزم لم وهو بها، مقيدة ال من التسليم يلزم فل منها، لإل
لأي غيرها لة)ُ  لب ْفُغُصو لم الُمحيل. من عليه الُمحال غصبها التي وبالدراهم (وال
ْفُم لل لو لرأ)ُ المحتال ( ْفُب لأي عليه لي لها)ُ  لك ل لهل لب لقى بل المغصوبة، ( ْفُب لحوالة لت متعلقًة ال

ْفُعنًى، لأو حَقيقًة بمثلها لحوالة للنَأ لم لثله تتعلق المغصوب (المحال)ُ به هلك لإذا ال ْفُم لب
ْفُثلي، في لم ْفُيمي، في وبقيمته ال لق للك هلك لإذا المغصوب للنَأ ال للف، لإلى يه وهو لخآ

ًا فكانَأ الضُمانَأ، ُطل فل معنًى قائم ْفُب لحوالة لت ُأ فل بهلكها، ال عليه، الُمحال يبر
لإنها الوديعة، بخلف للف، لإلى ل تهلك ف لحوالة لأمانٌة، للنها لخآ عن تخرج لم وبال

للمانة وهلُك ذلك، لجِإب ل ا «بهلكها» المغصوبة من البراءة عدم الضُّمانَأ. قيد يو
ُأ عليه المحال للنَأ ووصول مالكها، لإلى وصلت به للنها باساتحقاقها، يبر

لجِإب مالكه لإلى المغصوب غاصبه.  براءة يو

ْفُيٍن لد لب له)ُ عطف (و ْفُي لل ل بدراهم على لع لفل لأي ( ُبُه)ُ  لل لطا هذه في عليه المحتال ُي
ّ المقيدة الحوالت لإل لتاُل)ُ ل ( ْفُح ُلمور، بتلك تعلق المحتال حَق للنَأ المحيل، الُم ا
ّق لبطل المطالبة المحيل ملك فلو كالرهن، (وفي يجوز ل وهو المحتال، حَ
لقة لل ْفُط لل الُم لحي للُب للُم ّط لأي ال ًا)ُ  لضُ ْفُي تقديم العبارة في والظاهر للمحتال، لأنه كما لأ

ًا» ليكونَأ كلمة لأيضُ لإنما به يتعلق ما بجنب « الطلب له يكونَأ (عين)ُ الُمحيل. و



ّق للنَأ ُطُل)ُ عليه. (ول الُمحال بذّمة بل بعين، ول بدين يتعلق لم المحال حَ ْفُب لت
لذ)ُ الُمحيل الحوالة ْفُخآ لأ لما (ب لأي ( له)ُ  ْفُي لل عنده ما لأو الدين، من عليه المحتال على لع

لدعة، العين من ُطل ل كما المغصوبة، لأو المو ْفُب بهلكه. لت

لتجة)ُ (حَكم الّسف
لتجُة)ُ ـ (وتكره ْفُف تعريب ـ فجيم فوقانية، وفتح فاء، وساكونَأ مهملة، بضُم الّس

لأي ْفُفته:  ٍء سُا لكم. وفي شي ْفُح لهي ُم لراٌض الشرع: (و ْفُق لط لإ ُقو لر للُس لط الطريق)ُ لخآ
لأنَأ لحَكام القرض هذا بها وسُاّمي ْفُخٌص يدفع لأمره. وصورته:  لم لش لر لأو دراه دناني
ًا ْفُرض لخآر، بلد في لإليه ليدفعها لق لرض ليستفيد آ ْفُق للقراض بذلك الُم لط ا خآطر ساقو

الطريق.
لإنما لرهت و ْفُفص «مسنده»: عن في ُأساامة لأبي بن الحارث روى لما ُك بن لحَ

ّوار عن حَمزة، ْفُمداني ُعمارة عن مصعب، بن لسا له ًا قال: سامعت ال ّي لل يقول: لع
ُكّل عليه الله صلى الله رساول قال ْفُرٍض وسالم: « ربا». وروى فهو منفعًة لجِإّر لق
لة لأبي ابن للحَمر خآالد لأبي عن شيب ُكّل يكرهونَأ قال: كانوا عطاء عن حَجاج عن ا

ْفُرٍض منفعًة. لجِإّر لق
لإنَأ وفي ْفُرٌف يكن ولم مشروطِإًة المنفعُة تكن لم «المبسوط»: و فل ذلك على ُع
لد قضُاه لو حَتى به، بأس ًا ذلك يكن ولم قبضُه لمّما لأجِإو ًا ول مشروطِإ ْفُرف فل ُع
لأعلم. وتعالى سابحانه والله به، بأس

للة كتاب لكا لو  ال

الحسنى الله لأساماء في الوكيل ومنه ـ: الحفظ، وكسرها الواو بفتح ـ (هي)ُ لغًة
لنا الله قال كما الحافظ، بمعنى ُب ْفُس لحَ ّلُه تعالى: { لم ال ْفُع لن ْفُيل}َ، و لك لو لإذا ولذا ال قالوا: 

للمر لإليه الموكول فقط. وبمعنى الحفظ به يملك لأنه بمالي، قال: وكلتك ا
لنا تعالى: {عليه الله قال التوكل، ومنه والعتماد، التفويض فمعناها ْفُل ّك لو للى لت لع ا و
لل ّك لو لت لي ْفُل لنَأ}َ. لف ْفُو ُل ّك لو لت الُم

لويُض ْفُف لت ًا: ( لع لشر لف)ُ في و لصّر ّت لإلى لإنسانٍَأ لمن ونحوهما والشراء البيع ال له)ُ ( لر ْفُي لغ
لإقامته نفسه. ُمقام فيه و

لوكالة)ُ (مشروعية ال
ُثوا تعالى قوله وهو بالكتاب، ومشروعيتها لع ْفُب ْفُم حَكايًة: {فا ُك لد لحَ ْفُم لأ ُك لق لور له لب لذ له

لة}َ، لإلى لن لدي لم لإنَّأ ال ُلمم عن علينا تعالى الله لقّص ما ف للحَكام من الماضية ا بل ا
ًا يكونَأ لإنكار لم ْفُك ّنة، حَُ وسالم عليه الله صلى لأنه الترمذي لروى ما وهي لنا. وبالس
لزام بن لحَكيم مع بعث ٍر لحَ لي بدينا ٍر فاشتراها ُأضحية، به له ليشتر وباعها بدينا

ٍر ُأضحية واشترى فرجِإع بدينارين، ٍر وجِإاء بدينا تعالى الله صلى النبي لإلى بدينا
لق وسالم، عليه ّد لك لأنَأ له ودعا وسالم، عليه تعالى الله صلى النبّي به فتص له ُيبار
تجارته. في

لأحَمد ماجِإه وابن والترمذي داود لأبو وروى ًا وبعث هذا، مثل و لة مع لأيضُ لو ْفُر ُع
لقي لر لبا ٍر ال ًة لأو ُأضحيًة له ليشتري بدينا بدينار لإحَداهما فباع شاتين، فاشترى شا

لأتاه ٍة ف ٍر، بشا ًا اشترى لو فكانَأ بيعه، في له فدعا ودينا لل فيه. وقد لربح ُتراب ّك لو
للمة، لأبي ابن عمرو بالتزويج وسالم عليه الله صلى ّنسائي لأحَمد، رواه كما لسا وال

لأنَّأ ُأم عن للمة:  لعث لما وسالم عليه الله صلى النبّي لسا لطبها لإليها لب لخآ قالت: و



ٌد ليس ٌد، لأوليائي من لأحَ ٌد وسالم: «ليس عليه الله صلى فقال شاه من لأحَ
ٌد لأوليائك ُه غائٌب ول شاه لر ْفُك ّوج ُقم عمُر لبنها: يا ذلك. فقالت لي صلى النبّي فز

فزوجِإه.  وسالم، عليه الله

لر الحافظ: كانَأ قال الله صلى الله رساوُل تزوجِإها يوم سانين ثلث العمر من لعم
صح سانين. وقد سابع العمر في وله وسالم عليه الله صلى ومات وسالم، عليه

ًا لأنَّأ ّكل علي ً لو لساّن، طِإالب)ُ وبعدما لأبي (بن عقيل لد لأ لن الله عب روى جِإعفر. فقد ب
كانت لإذا فكانَأ الخصومة، يكره علٌي قال: كانَأ جِإعفر بن الله عبد عن البيهقي

ّكل خآصومٌة له للجِإماع. عقيٌل كبر فلما طِإالب، لأبي بن عقيل فيها لو للنيه. وبا ّك لو
لأي ُطِإُه)ُ  ْفُر لش ْفُنَأ المذكور التفويض لأو الوكالة عقد (و لأ لأي ( لكُه)ُ  لل ْفُم التصرف لي
لأنَأ ّكُل)ُ ب لو ًا يكونَأ (الُم ًا حَر ًا، لأو بالغ ْفُنَأ مأذون لأ لأي (و)ُ  للُه)ُ  لق ْفُع لي ْفُيُل)ُ التصرف ( لك لو (ال

لأنَأ للٌب الشراء لأنَأ يعرف ب للٌب للمبيع لجِإا لساا من اليسير الغبن ويعرف للثمن، و
لأنَأ الكثير، الفاحَش لأي (و)ُ  ُه)ُ  لد لص ْفُق لي لأنَأ ( لت السبب بمباشرة يقصد الوكيل: ب ثبو

لمُه، ْفُك ّكل فيما تصّرف لو حَتى الربح، لأو حَُ ْفُصد غير من به ُو ل الهزل بقصد لأو لق
ّكل. التصرف ذلك يقع لو للُم

لصّح ْفُيُل (و لك ْفُو لغ الُحّر لت لل لبا لنَأ لأو ال ْفُو ُذ ْفُأ لم للنَأ ال لما)ُ  ْفُثله ّكل لم ْفُهل والوكيل مالك المو له. لأ
ْفُأذونَأ: الصبي والمراد لذنَأ الذي العاقل بالم لذنَأ الذي العاقل والعبد الولي، له لأ لأ

ْفُولى، له لم ّيا)ُ عطف ال لب لص لو لما مثلهما على ( لل لقل)ًُ  لعا ُكُه ( لل ْفُم ًا لي ْفُبد لع لو لن)ُ ( ْفُي لر ْفُو ْفُحُج لم
ُذ العاقل الصبي للنَأ ُف ْفُذنَأ تصّرفه ين لإ ْفُلك في وليه ب ُذ نفسه، لم ُف في تصرفه فين

له ملك ُقُه لصّح حَتى نفسه على التصّرف يملك العاقل بتوكيله. والعبد غير لطِإل
ُه لإقراُر ُفه فيصح بالحدود، و يصح الشافعي: ل بتوكيله. وقال غيره حَق في تصّر

لد في وله الصبّي، توكيل ْفُحجور العب لم قولنَأ. ال

ُع لجِإ ْفُر لت ُق (و ُقو للنها لإلى الُح لما)ُ  له لل ّك لو ّذر للّما ُم لع الصبي لضرار لإليهما رجِإوعها لت
لإضرار المضُار من المبعد هذا لإلى الناس لأقرب لإلى رجِإعت العبد سايد و

ّكل، وهو التصرف لو ْفُتق، بعد المحجور العبد تلزم الحقوق لأنَأ لإل الُم لع المانع للنَأ ال
ّقه، المانع للنَأ البلوغِ، بعد الصبي يلزم ول بالعتق زال وقد المولى حَق وحَق لحَ

ُطل ل الصبي ْفُب ُكّل بالبلوغِ لي لب ُه لما ( ُد لق ْفُع له)ُ الباء لي لس ْفُف لن ُلولى لب «بتوكيل»، متعلقة ا
ُلولى على «بيعقد» عطف والثانية لة ا لم ْفُو لبالُخُص ًا كّل في (و ّد لحَ لق)ُ  لأو كانَأ لحَ

ًا، لصاص ّكل للنَأ غيرهما، لأو لق لة يملك الُمو لإلى تفويضُه فيملك بنفسه، ذلك مباشر
لأي غيره له)ُ  لئ لإيفا لإعطائه (وب لأي حَق كل ب له)ُ  لئ لفا ْفُي لت ْفُسا ْفُخآذ (وا ّ حَق كل لأ لإل لد)ُ في ( لحَ

ْفُذٍف لق لصاٍص سارقة لأو لل لق لو لة ( لب ْفُي لغ له)ُ عن لب لل ّك لو التوكيل للنَأ بها المجلس. قيد ُم
ّكل حَضُرة في باساتيفائهما ًا. جِإائٌز الُمو اتفاق

لأحَمد: يجوز والشافعي مالك وقال ّد القصاص باساتيفاء التوكيل و في القذف وحَ
ّكل، لغيبة غيبته. في وكذا حَضُوره، في اساتيفاؤاه ويجوز العبد، حَق للنه المو
ّكل لعفو وشبهة بالشبهة، يسقطانَأ لأنهما ولنا العفو لإذ ممكنٌة، الغائب المو

ْفُنَأ الله قال لإليه، مندوٌب لأ ُفوا تعالى: {و ْفُع لرُب لت ْفُق بعموم والعبرة للتقوى}َ، لأ
ْفُن عّز وقال اللفظ، لم لف لق وجِإّل: { ّد لص له لت ُهو لب ٌة لف لر ّفا غير الغائب للُه}َ وحَال لك
ٍم لإنَّأ الحاضر بخلف يشعر، ل والوكيل عفا فلعله معلو لعدم حَاله ف ُفو لب لع ال

يحتمل ل قلبه للنَأ لأو الساتيفاء، لإلى هدايته لعدم التوكيل لإلى يحتاج وقد معلوٌم،



للصل نادر، رجِإوعهم للنَأ الشهود، لغيبة في الساتيفاء بخلف ذلك، فيهم وا
لغيبة في رجِإوعهم احَتمال يكونَأ فل الصدق لإثبات التوكيُل شبهة. ويصح ال ّد ب لح ال

لإثبات التوكيل يصح يوساف: ل لأبو حَنيفة. وقال لأبي عند والقصاص ّد ب الّزنا، حَ
ّد لب وحَ ْفُر ًا.  الخمر ُش اتفاق

لترط ْفُش ُي لضى حَنيفة لأبي عند بالخصومة التوكيل في و ّ الخصم، لر ْفُنَأ لإل يكونَأ لأ
ّكل ًا، المو ًا لأو مريضُ لأة لأو السفر، ُمدة غائب لرة. وقال: ل امر ّد لخ لضى يشترط ُم لر

«شرح اللزوم. وفي في لأنه والصحيح الصحة، في الخصم. قيل: الخلف
لأنَأ لأخآرين الوافي»:  لأنَّأ اخآتاروا المت للم لإذا القاضي الفتوى:  التعنت الخصم من لع

ّكنه ل الوكيل لإباء في ْفُنَأ من التوكيل ويقبل ذلك، من ُيم لإ ّكل. و للم الُمو من لع
ّكل ْفُضرار لإلى القصد المو برضاء لإل التوكيل منه يقبل ل بالتوكيل الخصم لإ
للئمة شمس اخآتيار وهو الخصم، لسي. ا ْفُخآ لر الّس

ُع لجِإ ْفُر لت ُق (و ُقو لل)ُ في لإلى الُح ْفُي لك لو ْفُكر لإلى فيه الوكيل يحتاج ل عقد ال ّكل، لذ الُمو
ٍء، لبيٍع (في الوكيل لإلى فيرجِإع لرا لش ٍة، و لإجِإار ْفُلٍح و ْفُن وُص ْفُذ لع لإ ٍر)ُ  لرا ْفُق لفي لإ ْفُك يقول لأنَأ لي

ْفُرت، واشتريت، الوكيل: بعت، لجِإ لأحَمد: والشافعي مالك وصالحت. وقال وآ و
ْفُرجِإع ّكل لإلى الحقوق لت ّلُم)ُ الوكيل المو لس ُي لف لع)ُ في ( ْفُي لب لم بالبيع الوكالة (ال

لبضُُُه)ُ في ْفُق لي لو بالشراء. الوكالة (
لن الوكيل يقبض (و)ُ كذا لم لث له)ُ في ( لع ْفُي لب لأي بالبيع الوكالة لم له)ُ  ْفُي لل لع الوكيل على (و
لمُن بالشراء لث له)ُ بالوكالة ( ّي لر ْفُش لصُم بالشراء لم لخا ُي لق، في (و لقا ْفُح لت ْفُسا و)ُ في ال
لب، ْفُي لع لة و)ُ في (ال لع ْفُف لرى لما (ُش لت ْفُش لو ا ُه له)ُ قيد في و لد بعد بالشراء الوكيل للنَأ به لي
له لإلى التسليم لل ّك ًا يفعل ل ُمو ّ ذلك من شيئ ٍر لإل ْفُم لأ ٍد، لب ْفُكم لنتهاء جِإدي الوكالة حَُ

بالتسليم.
ُبُت ْفُث لي ْفُلُك (و لم لل ال ّك لو لم لفًة لل ل لخآل ًء)ُ  لدا لت ً اب السابق التوكيل باعتبار الوكيل، عن وبدل

ل لأصالًة ل لفل ُق ( لت ْفُيُب يع لر ْفُيٍل لق لك له)ُ بطريق لو لئ لرا لش يملكه، لم الوكيل للنَأ الوكالة، لب
يملكها.  لم للنه اشتراها، لإذا منكوحَته نكاح يفسد ل وكذا

لإلى لأي (و لل)ُ  ّك لو ّكل لإلى الحقوق وترجِإع الُم ٍد كل في المو ْفُق فيه الوكيل يحتاج لع
لر لإلى ْفُك ّكل، لذ لكاٍح، (في)ُ عقد وذلك المو لن ْفُلع، ( ْفُلٍح وخُآ ٍر عن وُص ٍد، لدم لأو لإنكا ْفُم لع

ْفُتٍق لع للى و ٍة، لماٍل، لع لب لتا لك ّدٍق، و لص لت ٍة، و لب له ٍة، و لر لإعا لإيداٍع، و ْفُهٍن، و لر للنَأ و لراٍض)ُ  ْفُق لإ و
ْفُحض، سافيٌر العقود هذه في الوكيل ْفُن غيره، قول لحَاٍك والسفير لم لم قول لحَكى و

ْفُكم يلزمه ل غيره ْفُن القول، ذلك حَُ لم لكى لك ْفُذف لحَ لإنه غيره لق ًا، يكونَأ ل ف لذف ْفُن قا لم و
ْفُفر لحَكى لإنه غيره، ُك ًا. يكونَأ ل ف كافر
ل لفل للُب)ُ بفتح ( لطا ْفُيُل اللم ُي لك لو لج ( ْفُو لر)ُ ـ الّز ْفُه لم بـ: متعلقة بعده وفيما فيه الباء بال

لطالب للب ُي ل)ُ يطا لأي (ول لها)ُ  ُل ْفُي لك لو لأة وكيل ( لمهما، بالنكاح المر ْفُسلي لت لب ول)ُ وكيلها (
لع ْفُل لل بالُخ لد لب لب للنَأ ( لع)ُ  ْفُل ْفُلع، النكاح حَقوق من ذلك الُخ ترجِإع ل فيهما والحقوق والُخ

لري لإلى لت ْفُش ُع الوكيل. (وللُم ْفُن لن لم لم ّث ْفُن ال لل لم ّك للنه ُمو له)ُ  لع لئ حَقوق من لأجِإنبي لبا
لأحَمد: ل والشافعي مالك البيع. وقال البيع في ترجِإع الحقوق للنَأ يمنعه، و

ّكل لإلى عندهم ْفُنَأ المو لإ لع)ُ المشتري (ف لف لن لد لم ّث لأي (ال له)ُ  ْفُي لل ّكل لإ له مو لع لئ لصّح لبا ولم (
لب)ُ ـ لل لطا لل ـ اللم بكسر ُي ْفُي لك لو ًا)ُ لنَأ (ال لي لن ّق المقبوض الثمن نفس لثا ّكل لحَ الُمو



له في فائدة ول لإليه، وصل وقد لذ ْفُخآ له ُثّم منه لأ لع ْفُف له. ليدفعه الوكيل لإلى لد ْفُي لل لإ

لة (في فصل لل لكا لو لع ال ْفُي لب لء)ُ  لبال لرا لوالّش

لصّح (ل ُع لي ْفُي لل لب ْفُي لك لو ُه ال لراؤا لش ْفُن و ّد لمّم لر ُتُه ُت لد لها قول وهو حَنيفة، لأبي له)ُ عند لش
ْفُجِإٌه الشافعي، لو ُعه ومحمد: يصح يوساف لأبو لأحَمد. وقال مذهب في لو ْفُي بمثل لب

لن القيمة، ْفُب ُغ ْفُكم في للنه اليسير، وبال ْفُثل حَُ لم ّ ال ْفُن لإل لتبه، عبده لم التوكيل للنَأ ومكا
ٌق ْفُملك لإذ تهمة، ول مطل لل كالبيع منهم البيع فصار منقطعة، والمنافع متباينة، ا

لرب، الوكيل وصار لأجِإنبي، من لضُا لموله، يده في ما للنَأ العبد، بخلف كالُم
لتب وبخلف ًا لموله للنَأ المكا ْفُسبه، في حَق ْفُبن وبخلف لك ُغ ليس للنه الفاحَش ال

ْفُكم في ْفُثل. حَُ لم ال
مع العقد في يتهم والوكيل الوكالة، من مستثناة التهم مواضع لأنَّأ حَنيفة ولبي
ُؤُلء، للنَأ ه ٍد كل و لر بمال ينتفع الوكيل ومن منهم واحَ لخآ ًة، ال كّل ماُل فكانَأ عاد
ٍد ًا الوكيل فصار الوكيل، كـ: مال منهم واحَ ًا لأو بائع بخلف نفسه، من شاري

لرب، لضُا لإنه الُم ُة الخلف هذا لنفسه. وعلى كالمتصرف ف ْفُرُف الجِإار والّص
للم ونحوها. والّس

ُد ثم لق في حَنيفة لأبي عند لهؤُلء البيع جِإواز عدم من المرا لو حَتى الوكالة، مطل
ّيد ًا، منهم الوكيل بيع جِإاز المشيئة بتعميم الوكالة لق نفسه، من البيع بخلف اتفاق
ْفُنَأ يجوز ل حَيث له صغير ابن من لأو لإ ّيد و ّد لإلى يؤُدي للنه المشيئة، بتعميم لق لضُا لت

ْفُنَأ لأ للحَكام: ب ًا يكونَأ ا لم لص لخا ًا العيب في ُم لم لص لخا «الذخآيرة»: ولو (عنه)ُ. وفي وُم
لأكثر هؤُلء من الوكيل باع خآلف. بل يجوز القيمة من ب

لصّح ُع (و ْفُي لل)ُ بالبيع لب لكي لو لما يقيد لم لإذا ال لب لر، لأو لقّل ( ُث لأي لك لض)ُ  ْفُر لع ْفُرض وال لع وبال
لأي لة)ُ  لئ ْفُي لس ّن للجِإل، (وال ً كانَأ ولو وبا لجِإل لرف، غير آ عند وهذا سانة، كخمسين متعا

ْفُبن حَنيفة. وقال: يصح لأبي ُغ دونَأ والدنانير وبالدراهم الفاحَش، دونَأ اليسير بال
ُعروض، للجِإل ال لرف. وقال وبا لأحَمد: يصح والشافعي مالك المتعا ْفُثل، بثمن و لم ال

ْفُنَأ حَالّ، البلد وبنقد لإ الغلب.  يعتبر مختلفة النقود كانت ف

لصّح ُع للوكيل (و)ُ  ْفُي لب لف ( ْفُص لل ما لن ّك ًا، ُو له)ُ ُمطلق لع ْفُي لب تفريقه في يكن لم لإذا لأما لب
لرٌر لأما فباتفاق، والشعير كالحنطة لض لأبي فعند كالعبد ضرٌر تفريقه في كانَأ لإذا و

ًا حَنيفة لأحَمد. الشافعي قول وهو لهما، خآلف و
لأي (و)ُ صح ُه)ُ  ُذ ْفُخآ لأ ْفُخآذ ( ًا)ُ، الوكيل لأ لن ْفُه لر لأو بالثمن ( ) ً ْفُيل لف لن)ُ فل لك لم ّث ْفُنَأ يضُمن بال لإ )

لع)ُ الرهن له (في لضا لد لأي لأو لي لي)ُ  لو لما هلك لت للى ( للنَأ لع لل)ُ  ْفُي لف لك يده في الهالك ال
ّكل، يد في كالهالك في وهلك حَقيقًة الثمن اساتوفى لو الوكيل لأنَّأ ترى لأل المو

للك يده ّكل. على يه المو

ُد ّي لق ُي ُء (و لرا ْفُيل)ُ بالشراء لش لك لو لل ال ْفُث لم لب لة ( ْفُيم لق ٍة ال لياد لز لب لبُن و لغا لت ّناُس لي فل فيها)ُ، ال
ّكل ُيلزم لو لراه بما الُم ٍة وكيله لش الزيادة وهي فيها، ُيتغابن ل القيمة على بزياد

لأي الفاحَشة ّوم (ما فيها يتغابن التي الزيادة (وهي)ُ  لأي به لق ّوم)ُ  لق يدخآل ما ُم
للسالم شيخ اخآتلفهم. قال عند المقومين تقويم تحت «جِإامعه»: وهذا في ا

ُكن لم فيما التحديد لأما والدواّب، كالعبيد البلد، في معلومة قيمة له لي له ما ف



لإنَأ واللحم كالخبز معلومٌة، قيمٌة ُفذ ل زاد لإذا الوكيل ف ّكل على ين لإنَأ المو كانت و
ْفُلس الزيادة لف ْفُحوه، كال لن ّومين تقويم تحت يدخآل ما للنَأ و فيه يحتاج فيما هو المق

يحتاج.  ل وهذا تقويمهم، لإلى

ّقُف لتو لي لو ُء ( لرا لف لش ْفُص لل ما لن ّك لأي ُو له)ُ  لئ لرا لش للى كله لب لع لء ( لرا لإنَأ لش لقي)ُ ف لبا شرى ال
لزم الباقي لإنَأ النصف، لل ّد (ولو يلزم لم يشتره لم و ٌع ُر لبي للى لم ْفُيٍل لع لك ْفُيٍب)ُ لو لع لب
ّد متعلق ُه)ُ الوكيل السابق بر ّد لر للى ( لع له ( لر لم ّ آ ْفُيٌل لإل لك لقّر لو ْفُيٍب لأ لع ُدُث لب ْفُح ُلُه)ُ لي ْفُث لم

ْفُن لأنَأ يعني المدة، تلك في ّكل لم ً لو ٍء لببيع رجِإل لمه فباعه شي ّل لسا لأو الثمن وقبض و

لري فوجِإد يقبض، لم لت ْفُش لإنَأ به الُم ًا:  ُله يحدُث ل كانَأ عيب ْفُث ّده المدة، تلك في لم ور
ٍء ٍة، بقضُا لإقرار لأو بنكوٍل، لأو ببين لإنَّأ الوكيل، من ب ّده لأنَأ للوكيل ف لمر، على ير ال

لإنَأ ُدث كانَأ و ْفُح ْفُثله لي ّده لم ٍء لأو ببينة ور لإبا لإنَأ فكذلك، يمين عن ب ّده و ٍر ر لإقرا لم ب
ّده لمر على ير لمُه ال لز لل لو لك)ُ المبيع، ( لل للقرار للنَأ لذ حَق في فتظهر قاصرة حَجة ا

لقّر ُكول. السكوت يمكنه لإذ لإليه، مضُطر غير وهو غيره، دونَأ الُم ّن وال
ْفُنَأ لإ لع)ُ الوكيل (و لأي لبا ًء)ُ  لسا لن ْفُد لأجِإل لإلى ( لق لقال:  لو لق ( لل ْفُطِإ لأو لأ لمُر)ُ  يبين لم قال ال

لمر لل لك (فقال:)ُ ا ُت ْفُر لم لأ ٍد، ( ْفُق لن لق لب ّد للنَأ ُص لمُر)ُ  ْفُمر ال لل ٌد ا وقد جِإهته، من ُمستفا
ًا، يكونَأ ًا، يكونَأ وقد مطلق مع قوله القول فكانَأ لأحَدهما على دللة ول مقيد

الوكالة. لأصل لأنكر لو كما اليمين،
ْفُنَأ وعن لإ ّدق قائمًة السلعُة كانت مالك:  لمُر. وقال ُص لمر. لأحَمد: القول ال لل

لإذا (وفي لة)ُ  لب لر لضُا لأمرتك رّب قال الُم ْفُقد، المال:  ّن لت، وقال بال ْفُق لل ْفُطِإ لأ لرب:  لأو المضُا

ّين لم ًا، تب ّدق شيئ للنَأ ُص لرُب)ُ  لضُا للصل (الُم لربة في ا لضُا للطِإلق الُم والعموم، ا
للصل. المتمسك قول والقول با

ل لول لصّح ( لصّرُف لي لد لت لحَ لن لأ ْفُي لل ْفُي لك لو للنَأ ال ُه)ُ  لد ْفُحَ ّكل لو ْفُأي ل برأيهما راٍض الُمو بر
لإذا لما انفرد لأحَدهما. ف ُه ُد لرُضه. وهذا بطل لأحَ للهما لإذا لغ ّك ٍم و لكل ٍد، لب لو حَتى واحَ

ّكلهما ْفُأي رضي للنه بالتصرف، ينفرد لأنَأ للحَدهما جِإاز التعاقب، على و ُكّل بر
ٍد لت النفراد على منهما واحَ ّيين بخلف توكيله، وق لصى لإذا الوص ْفُو ٍد ُكّل لأ واحَ
لدة، على بكلم منهما للصح، على بالتصرف ينفرد لأنَأ للحَدهما يجوز ل حَيث لحَ ا

ّيين، صارا فعنده بالموت، يثبت الوصية حَكم للنَأ لص يثبت الوكالة وحَكم لو
لإذا بالتوكيل، ٍد ُكّل كانَأ ف ٍد، منهما واحَ ْفُق لع بالتصرف. منهما ُكّل اساتوى لب

ُدهما باع «الذخآيرة»: لو وفي لحَ لخآُر لأ ًا الخآُر كانَأ ولو يجوز، حَاضٌر وال لب لئ لأجِإاز غا ف
ّ حَنيفة لأبي عند ليُجز لم لإل ٍة في ( ّد خآصوم لر ٍة، لو لء وديع ْفُيٍن، وقضُا لٍق، لد لطِإل ْفُتٍق و لع و
لضا)ُ وقال لم ّو لع لفر ُي لأحَمد: ل والشافعي ُز لصّرُف يصح و لده الوكيلين لأحَد لت ْفُحَ في لو

الخصومة.
للنَأ الوديعة قيد ّد»  ُدهما قبض لو الوديعة بقبض الوكيلين «بالر لإذنَأ بغير لأحَ

ّكل للنَأ يضُمن، صاحَبه لرط المو فصار يوجِإد، ولم القبض على اجِإتماعهما لش
ًا لإنَأ لإذنَأ بغير قابضُ لأموٌر للنه النصف، يضُمن لأنَأ قيل: ينبغي المالك. ف بقبض م

ُأجِإيب لأنه النصف.  ْفُبض مأموٌر ب لق الطلق بدونه. وقيد ل صاحَبه مع النصف لب
لأنهما والعتق للنهما «لم ب لضا»  ّو لوٍض كانا لإذا يع لع كالبيع.  لب



لصّح (ول ُع لي ْفُي ٍد لب ْفُب لتٍب، لأو لع لكا لل لذّمي، لأو ُم للم، صغيره لما ْفُس ُه)ُ و)ُ ل الُم ُؤا لرا لش )
لتب للنَأ بماله، ٌد المكا ْفُب لقي ما لع لهٌم، عليه لب ْفُر لة ل والعبد لد تعالى: الله قال له، ولي

لب لر لض ّلُه { ً ال ًا مثل ْفُبد ًا لع ُلوك ْفُم لدُر ل لم ْفُق للى لي ٍء}َ، لع لة ل والكافر شي على له ولي
ْفُن الله قال المسلم، لل لل تعالى: {و لع ْفُج ّلُه لي لن ال ْفُي لر لف لن على للكا ْفُي لن لم ْفُيل}ًَ. الُمؤُ لب لسا

لم هذا في للنه الحربي، عن للحَتراز ل الذمي قيد ْفُك ُلُه، الُح ْفُث المرتد، عن بل لم
لأمواله لأولده على وليته للنَأ ْفُنَأ موقوفٌة، و لإ لعل لأسالم ف لأنه جُِإ لزل لم لك ًا لي لم لل ْفُس ُم

ُفذ ُفُه، فين لإنَأ تصر لل لأو مات و لت له على ُق لت ّد ُطل لر ْفُب لتقّرر لت الولية. انقطاع جِإهة لل
ْفُمُر لل لء (وا لرا لش لم)ُ يقع لب لعا ّط ًء ودقيقها الحنطة على ال والعادة. العرف على بنا

للى وقيل: يقع لع ُبّر ( لم في ال له لرا ٍة)ُ، لد لر ْفُي لث للى فوقها فما عشرة وهي لك لع لز (و ْفُب الُخ
ٍة)ُ، في)ُ دراهم لل ْفُي لل لق للى الثلثة وهي ( لع لق (و ْفُي لق ّد ٍة)ُ، في)ُ دراهم ال لط لوسّا لت وهي (ُم

لذ (وفي والقليلة الكثيرة بين ما لخ ّت لة)ُ يقع ُم لم ْفُي لل لو للى ال لع ْفُنَأ ( لإ لز)ُ و ْفُب كثرت الُخ
ْفُرف ذلك في الدراهم. والفارق ُع للحَوال. وقال وقرائن ال وراء ما مشايخ بعض ا

ّطعام ْفُرفنا في النهر: ال ُلُه يمكن ما ُع ْفُك لدام، غير من لأ لأو المطبوخ كاللحم لإ

ْفُشوي لم ْفُنطة دونَأ ال لح الفتوى. الشهيد: وعليه الصدر ودقيقها. قال ال

لصّح ْفُمُر (و لل لء ا لرا لش ٍر)ُ وفرٍس، لب لما ٍة، وبغٍل، لحَ ْفُوٍب وشا لث لي و لو لر للنَأ ونحوها، له

ًا صار الجنس لإنما بالتسمية، معلوم ٌة، وهي الوصف، في الجهالة و وقد يسير
ّكل والسلم الصلة عليه لأنه ثبت لء لو لشرا ٍة ب للمر شا ُلضحية. (و)ُ ا لء ل ٍر بشرا لدا )
ْفُنَأ لر لإ لك لها لذ لن لم للنَأ لث لهما)ُ  لت ّل لح لم ًا تختلف الدار و ًا اخآتلف للغراض، لبحسب فاحَش ا

لإنَأ المتثال، فيتعذر والبلدانَأ والمحال، والجيرانَأ، والمرافق، الثمن سُاّمي ف
ّلة لح لم ًة معلومًة صارت وال ًة. الجهالة وبقيت عاد يسير

ٍء (و)ُ بشراء لشي لم ( لل ْفُن لجِإنُسُه ُع ٍه لم ْفُجِإ لر لو لك ُذ لمٌن، و ّين)ُ ذلك لأو لث لء ع ًا)ُ الشي (نوع
لله فلو النوع، جِإهة من لأي ّك ٍد بشراء لو ًا يشمل للنه يصح، ل عب ففحشت لأنواع

لإنَأ ّين لأو الثمن لساّمى الجهالة. ف لكي النوع، لع ْفُر ُت لشي، لك لب لحَ ْفُنَأ (ل التوكيل، صح و لإ
لأي لش)ُ  ٍء بشراء الوكالة تصح ل لفُح لش شي للُة لفُح لها لجِإ ْفُنَأ ( لإ له)ُ و لس ْفُن الثمن ُذكر لجِإ
لق ْفُي لق لب (كالّر ْفُو ّث للنَأ وال ّبة)ُ  ّدا ًا يتناول الثوب وال للطِإلس من شتى لأجِإناسا لإلى ا
الكساء.
ّدابة لدّب، لما اللغة: اساٌم في وال والبغل. والحمار، العرف: للفرس، وفي لي

ُق لمل والرقي ْفُش لكر لي ّذ ُلنثى، ال مختلفانَأ. وتسمية جِإنسانَأ آدم بني من وهما وا
ٌد لساّمى بما يوجِإد لإذ الجهالة، هذه ُتزيل ل الثمن ُيعرف ول جِإنس، كل من واحَ
لدر ل بما والمر المر، مراد ْفُق ّوض لأنَأ لإل باطِإل، به المتثال على المأموُر لي لف ُي

ّكُل لر المو ْفُم لل لأنَأ رأي لإلى ا لألٍف لي له: اشتر يقول الوكيل: ب ًا، ب لواّب، لأو ثياب لأو لد

لء، لأيت، ما لأو شئت، ما لأو لأشيا ٍء لأدنى لأو ر لفق، ما لأو يوجِإد، ما لأو حَضُرك، شي ّت لي
رأيه.  لإلى التفويض على دللًة التعميم في للنَأ

لق ّد لء (وُص ْفُيُل)ُ بشرا لك لو ٍد ال ْفُيُت عينه بغير عب لر لش ًا (في:  ْفُبد لمر لع وقال فمات، للل
لمر:)ُ شريته لك ال لس ْفُف لن لل ْفُنَأ)ُ كانَأ ( لع لإ لف لد لمُر ( لإلى ال لن)ُ  لم ّث ٍذ للنه الوكيل، ال لأميٌن حَينئ

ّدعى وقد الثمن، على للمانة عهدة عن الخروج ا به، لأمره الذي الوجِإه على ا
ّين العبد بين فرق قوله. ول القول فكانَأ لع لر الُم ّين، وغي المتن في فتنكيُره المع
ًا وقع لأي اتفاق لإل)ُّ  لإنَأ (و لمر يدفع لم و لمُر)ُ هو الوكيل لإلى الثمن ال ّدق، (فال لص الُم



لعي الوكيل للنَأ ّد ّثمن لي ّكل، على ال لو لكر وهو الُم ْفُن قوله. القول فيكونَأ ُم
ُد كانَأ لإذا لعّما احَتراٌز بالموت والتقييد ْفُب لع ًا، ال ّي لإنه لحَ ْفُنَأ ف لر كانَأ لإ ْفُي ّين لغ وكانَأ مع

ًا الثمن ًا، للوكيل فالقوُل منقود لإنَأ لأمين، للنه اتفاق ًا يكن لم و فكذلك منقود
حَنيفة لأبي عنه. وعند الخآبار في يتهم فل الشراء اساتيفاء يملك للنه ، عندهما
ّكل، القول لإنَأ للمو ًا العبد كانَأ و لن ّي لع ًا، للوكيل فالقول ُم الثمن كانَأ ساواء لإجِإماع
ًا لإنَّأ ل. وفي لأو منقود للمين قول «الذخآيرة»:  ْفُعتبٌر ا اليمين. مع ُم

لل ْفُي لك لو ْفُبُس (ولل لع)ُ الذي لحَ ْفُي لب لم ْفُن بشرائه ُأمر ال لم له ( لر لم لض آ ْفُب لق لإنَأ لل له)ُ  لن لم دفع لث
ْفُنَأ بائعه لإلى الثمن الوكيل لإ ْفُم (و لفر يدفع)ُ وعند لل ّق له ليس ُز للنَأ لأصلً، الحبس حَ

لد يده ّكل كي ًا المو لم ْفُك ْفُنَأ حَُ لإ لك)ُ في (ف لل لد الوكيل يد له ْفُع لب لس ( ْفُب لح لط ال لق لمُن)ُ عند لسا ّث ال
ْفُت ومحمد، حَنيفة لأبي ّل ُتُه لق لرت، لأو قيم ُث يد في هلك لإذا المبيع ضمانَأ وهو لك

لفر البائع. وعند ْفُصب، ضمانَأ يضُمن ُز لغ ًا صار للنه ال لصب ْفُبس غا لح له ليس ما لب
ْفُبُسه، ًا.  كانَأ لإنَأ قيمته جِإميع فيضُمن لحَ ّي ْفُيم لق

ٌء فيه كانَأ لإنَأ حَتى الرهن ضمانَأ يوساف لأبي وعند لإنَأ الثمن، يسقط بالثمن وفا و
ٌء فيه يكن لم ّكل، على بالفضُل الوكيل يرجِإع وفا بالحبس مضُمونٌَأ للنه المو

ّكل مع الوكيل لأنَّأ كالرهن. ولهما للساتيفاء، وهلك المشتري، مع كالبائع المو
ْفُعد الهلك هذا. قيد فكذا الثمن، يسقط البائع يد في المبيع لب للنه «ب الحبس» 

ّكل. على الثمن تقرر الحبس قبل المو
لل (وليس ْفُي لك لو لء لل لرا لش لأي لب ْفُيٍن)ُ  ّين لع لع ُه ُم ُؤا لرا لش له)ُ حَتى ( لس ْفُف لن لرى لو لل لنفسه، لش

ّكله، (فهو لأنه به صّرح لأو الشراء العقد عند نوى ساواء لمو لنفسه)ُ. يشتري ب
ْفُنَأ لإ لرى)ُ الوكيل (ف لف لش ل لخل لب لس ( ْفُن لمٍن لجِإ لأو لث لي)ُ  لثر سُاّم ْفُك لأ لع)ُ سُاّمي لمّما لب لق لو )

لأي الشراء للُه)ُ  لف للنه للوكيل، ( ْفُمر خآال لمر لأ ّ عليه، فنفذ ال ْفُنَأ لإل وقت ينوي لأ
لمر، الشراء لضُيفه لأو لل لل لإلى ُي لمر. ولو ما ّكل ال لء ُو لل عشرة بشرا ٍم لأرطِإا لح
ً عشرين به فاشترى بدرهم، ّكل بدرهم، عشرة منه يباع مما لرطِإل النصف فللمو
لألزما حَنيفة، لأبي عند بحصته لأنَّأ روينا لما والشافعي، كمالك بالدرهم الكل و

لطى وسالم عليه الله صلى النبّي ْفُروة لأع ًا البارقي ُع لأو ُأضحيًة به ليشتري دينار

ًة، لأتاه لإحَداهما، فباع شاتين، فاشترى شا ٍة ف ٍر، لبشا لة له فدعا ودينا في بالبرك
لعه. ْفُي لب

بالخصومة)ُ التوكيل لأحَكام (في فصل
لل ْفُي لك لو لة)ُ والتقاضي (لل لم ْفُو ْفُبُض)ُ، بالُخُص لق لأو عيٍن في الخصومة كانت ساواء (ال

لإتمامه، توكيٌل بالشيء التوكيل للنَأ الشافعي، مذهب في وجِإٌه وهو ديٍن، ب
لإتماُم لتى والتقاضي الخصومة و ْفُف ُي لنَأ بالقبض. (و له)ُ وهو ال لف ل لخل الوكيل لأنَأ لب

لأفتى له ليس بالخصومة ْفُلخ، مشايخ من وكثير الشهيد الصدر بذلك القبض.  لب
لأحَمد، والشافعي، ومالك، ُزفر، قول وهو ْفُن للنَأ و لؤُّمن لم ل قد الخصومة على ُي

الزمانَأ.  هذا في الخيانة لظهور المال، على يؤُمن

لل ْفُي لك لو لض (ولل ْفُب لق لن لب ْفُي ّد لمُة)ُ عند ال لأحَمد)ُ قوٍل، (في والشافعي حَنيفة لأبي الُخُصو و
ٍة. وقال في ًا، يكونَأ ومحمد: ل يوساف لأبو رواي لأبي عن الحسن روايُة وهو خآصم



للصح حَنيفة، لأحَمد. عن الرواية وظاهر الشافعي، مذهب من وا

ل لض (ل ْفُب لق لإنَأ لب لن)ُ ف ْفُي لع ًا الخصومة له ليس بقبضُها الوكيل ال لصُر اتفاق ْفُق ُت ُد (و لي
لأي لل)ُ  ْفُي لك لو ّكل الذي ال لض ُو ْفُب لق لب لمّمن ( لد)ُ  ْفُب لع بالوكيل متعلقة فالباء يده، في هو ال

لل ْفُق لن لو لأي ( لة)ُ  لأ ْفُر لم ْفُقصر ال ُت ُد و لكيل ي لو لأة بنقل ال ْفُنَأ المر لإ لم)ُ الذي ( لقا العبد يده في لأ
لة للى (الُحّج لع، لع ْفُي لب لأقامت ال لأة و)ُ  لأنَأ على الُحجة المر لق)ُ ب ل ّطل في الذي لأقام (ال

ُد يده لنًة العب للى بي ّكل لأنَّأ لع لأقامت منه، العبد باع المو لأة و لأنَأ على بينًة المر

ّكل لها، المو لق ّل ل لطِإ لبل لتهما)ُ، ( ْفُو ُب والطلق. البيع يثبت لأي: ول ُث
لوصّح لراُر ( ْفُق لأي لإ لل)ُ  ْفُي لك لو ّكل الذي ال لة)ُ على ُو لم ّكله، (بالُخُصو ً كانَأ ساواء مو وكيل

لعي ّد لعى لأو للُم ّد لد عليه للُم ْفُن لع لإقرار، متعلق القاضي)ُ، ( لد (ل ب ْفُن لأي لع له)ُ  لر ْفُي ل لغ
ومحمد. حَنيفة لأبي عند وهذا القاضي، غير عند بالخصومة الوكيل لإقرار يصح
ًا. وقال القاضي غير عند إقراره يوساف: يصح لأبو وقال لفر لأيضُ لفعّي ُز والشا

لأحَمد للى: ل لأبي وابن و ْفُي لتى للنه القياس، وهو الوجِإهين، في يصح لل ّد لأ لضُ ُه ما لب لر لم لأ

به. 

لل ّك لو ْفُزُل (وللُم له)ُ عن لع لل ْفُي لك ّقه الوكالة للنَأ شاء، متى الوكالة لو ُيسقطه. لأنَأ وله لحَ
ّكل قال ولو ُكلما المو ُتك لوكيله:  لأنت عزل لله، يملك ل وكيلي، ف كلما للنه عز

ّلما له. وقيل: ينعزل الوكالة تجددت عزله لأنت وكلتك بقوله: ك معزوٌل. وقيل: ف
ْفُزله يملك لأنَأ لع لوكالت، جِإميع عن يقول: عزلتك ب ّلق لإلى ذلك فينصرف ال المع

ْفُزله، لأراد لإذا يقول لأنَأ والمنّجز. والصحيح لأنَأ لع ُفذ ل و ْفُن لكالة لت لو العزل: بعد ال
ْفُعُت لجِإ ّلقة، عن لر لع ُتك الُم ْفُل لز لع ًا يكونَأ ل ما للنَأ المنّجزة، عن و الرجِإوع يصح لزم

ُكّل منه، والوكالة عنه، صحيٌح. المنجزة عن والعزل المعلقة عن الرجِإوع لمن لف

ْفُزل لع لف)ُ  لق لو لو ّكل ( لله المو للى وكي لع له)ُ فما ( لم ْفُل وكالته، على هو يبلغه، لم دام لع
ُيشترُط وتصّرفه له في جِإائٌز. و ّلغ لب لل يكن لم لإذا حَنيفة لأبي عند ُم ّكل رساو لأنَأ الُمو

ً يكونَأ لرين، لأو عدل ٍد، اكتفيا حَيث بخلفهما مستو لإنَأ بواحَ عدلً، يكن لم و
لإنه لإليه، كالرساول ًا. وقال العدالة فيه يشترط ل ف للصح في الشافعي: ـ اتفاق ـ ا

لأحَمد رواية، في ومالك ْفُزل يتوقف رواية)ُ: ل في (و للنَأ لعلمه، على الوكيل لع

ّكل لقٌط الوكيل بعزل المو ْفُس لعتاق، كالطلق فصار نفسه، لحق ُم لإنه وال يجوز ف
ْفُلم بدونَأ لأة لع والعبد. المر
ًا علمه بدونَأ عزله في لأنَأ ولنا ًء يتصرف ربما للنه به، لإضرار وكيٌل لأنه على بنا

ُد ُق ْفُن لي ّكل، مال من الثمن و لسُه الوكيُل عزل فيضُمنه. ولو المبيع يسلم لأو المو ْفُف لن
ّكل علم بغير لأحَمد الشافعي وعند ينعزل، ل المو ٍة: ينعزل. في ومالك و رواي
ّكله على ضرٌر عزله في كانَأ لإنَأ مالك وعن علمه.  بدونَأ ينعزل ل مو

ُطُل ْفُب لت للُة)ُ التي (و لكا لو لت بلزمة ليست ال ْفُو لم لب لما ( له لد لحَ له لأ لن ْفُو ُن ًا)ُ ـ وجُِإ لق لب ْفُط بكسر ُم
ًا، لأي ـ الباء لأي اساتوعبها، لإذا السماء الغيُم لأطِإبق من مستوعب له)ُ  لق لحا لل للحاق (و لب و

لر لأحَدهما لدا لب لب ( ْفُر لح ّيد ال ًا)ُ. ق ّد لت ْفُر للنَأ كالموت، «بالطِإباق» ليكونَأ الجنونَأ ُم

ّد قليله لحَ للغماء. و لبق الجنونَأ كا ْفُط ْفُهٌر الُم به ليسقط للنه يوساف، لأبي عند لش
ٍة، يوم من لأكثر وعنه الصوم، محمد الخمس. وعند الصلوات به تسقط للنه وليل

ْفُوٌل لمٌل لحَ ً اساتمراره للنَأ الصحيح، وهو لكا اساتحكامه، آيُة فصوله اخآتلف مع حَول



للنَأ ْفُول دونَأ ما و لح الموت. معنى في يكونَأ فل الزكاة وجِإوب يمنع ل ال
للحاقه والمراد لب لإذا « ًا»  لحاقه للنَأ به، الحاكم حَكم مرتد ّ يثبت ل لل ْفُكم لإل لبُح
ٍذ الحاكم، ُطل وحَينئ لوكالة تب لأما ال ْفُبل باتفاقهم. و ْفُكم لق لأبي عند فموقوفٌة الُح

لت للنَأ حَنيفة، لإنَأ فكذا موقوفٌة عنده المرتد تصرفا لإنَأ نفذت، لأسالم لوكالته. ف و
لتل لحق لأو ُق لدار لل لب لب للت، الحر لط ٌة لب ٌة تصرفاته للنَأ عندهما، ونافد ُطل فل نافذ تب

ّ الوكالة، لل لأو لأحَدهما، يموت لأنَأ لإل لت ْفُق له، على ُي لت ّد ّيدنا ُيحكم لأو ر ُلحوقه. وق ب
للنَأ «ليست بالتي الوكالة ُطل ل الرهن عقد في المشروطِإة اللزمة بلزمة»  ْفُب لت

ُلمور. بهذه ا
لذا)ُ تبطل لك لكالة (و لز الوكيل لو ْفُج لع لب له)ُ حَال ( لل ّك لو لأنَأ كونه ُم ًا)ُ ب لب لت لكا ّكل (ُم لتٌب و مكا

ً لأي ثم وكيل له)ُ  لر ْفُج لحَ لز. (و لج ُطل وكذا لع ْفُب ّكله على بالحجر الوكيل وكالة لت حَال مو
لأنَأ كونه ًا)ُ ب لن ْفُو ُذ ْفُأ لم ّكل ( ْفُأذونٌَأ لو لكيلً، م لر ُثم و لج ْفُأذونَأ ذلك على لحَ ّيُه. وهذا الم لل في لو

لأما لأو بالعقود، الوكيل ينعزل فل اقتضُائه لأو الدين بقضُاء الوكيل الخصومات. و
لز ْفُج لع لب لب لت ْفُجر ول المكا لح المأذونَأ. لب

لق لرا لت ْفُف لأي (وا لن)ُ  ْفُي لك ْفُي لر ُطل وكذا الّش ْفُب لتراق الوكيل وكالة لت ّكل لإذا المتشاركين، باف لو
ُدهما لأو لحَ ْفُنَأ من هو (وكيل)ًُ فيما لأ لإ ْفُم شركتهما. (و للم لل ْفُع لأي لي من ذكر بما به)ُ 

ْفُم)ُ، والفتراق والحجر، العجز، ُه ُل ْفُي لك لو لمر، قيام يعتمد الوكالة بقاء للنَأ ( وقد ال
ْفُجز بطل لع ّكل لب ً فكانَأ والفتراق، عليه والحجر المو ًا عزل ْفُكمي للشياء بهذه حَُ فل ا

بها. العلم على يتوقف
لف لصّر لت لل)ُ ـ (و ّك لو ُطل وكذا لأي ـ بالجر الُم ْفُب ّكل بتصرف الوكالة لت لل (فيما الُمو ّك ُو

ًا لصّرف لت له)ُ  ّكل لأنَأ به: مثل المتثال عن الوكيل يعجز لب ٍد ببيع ُيو لأو يبيعه، ثم لعب

ُه ّبر لد لأو ُي لأو ( لتبُه)ُ  لكا ّكل لو وكما بنفسه، يعتقه ُي ً لو لأته بطلق وكيل فطلقها امر
ّكل ًا المو ًة لأو ثلث لها، وانقضُت واحَد ُت ّد لز الوكالة، بطلت لع ْفُج لع عن الوكيل لل

ّكل تزوجِإها المتثال. ولو ّلقها، لأنَأ للوكيل ليس ذلك بعد المو لإنَأ يط كانَأ و
ّكل ٍذ تطليقها للنَأ ذلك، للمو ٍد بسبٍب حَينئ ّكل حَاصل وهو جِإدي الوكيل. دونَأ للمو

لأعلم. والله

لكة كتاب لر الّش
ْفُلط، لخ لغًة: ال ُل لهي)ُ  ُيطلق ( لإنَأ الشركة عقد على و اخآتلط فيه يوجِإد لم و

ّنصيبين)ُ، له. سابب العقد للنَأ (ال
لأي لنَأ)ُ  لبا ْفُر لض ًا: ( لكُة وشرع لر لش ْفُلٍك: وهي نوعانَأ: ( ْفُنَأ لم لك لأ لل ْفُم لأو لي لنَأ)ُ  لنا ْفُث ًا)ُ لأكثر ا لن ْفُي لع )

ْفُرٍث، لإ ٍء، لأو ب ٍء، لأو بشرا ٍة لأو باساتيل لب له ٍة، لأو لب ٍة، لأو بصدق بل مالهما باخآتلط لأو بوصي
ْفُنٍع ْفُنع لأو لأحَدهما، من ُص ًا منه، لبُص لط ْفُل ُبّر التمييز، معه يمتنع لخآ ُبّر، مع كال ٍر لأو ال ْفُس ُع لب
ُبّر الشعير. مع كال

لبّي الّشركة هذه في الشريكين (وكّل)ُ من لن ْفُجِإ لأ له)ُ فل لمال في (ك لب لحَ له يجوز لصا
ْفُنَأ ّ فيه يتصرف لأ لإذنه، لإل غيره ومن شريكه، من نفسه نصيب يبيع لأنَأ له ويجوز ب

لإنه لأو الخلط صورة في لإل شريكه، لإذنَأ بغير ّ يجوز ل الخآتلط: ف لإذنَأ لإل ب
شريكه. 



لكُة لر لش ٍد، (و ْفُق لها لع ُن ْفُك لجاُب وُر ْفُي لل لأنَأ ا لل)ُ ب ْفُو ُب لق كذا في لأحَدهما: شاركتك يقول وال
لأي ويقول وكذا، لها)ُ  ُطِإ ْفُر لش ْفُلت. (و لب لق ْفُنَأ العقد شركة الخآر:  لأ لن ل ( ّي لع لما ُي له لد لحَ لل

لهُم لرا ْفُن لد للنَأ لم لح)ُ  ْفُب لأنَأ يقطع قد التعيين هذا الّر تلك بعد يبقى ل الشركة: ب
ْفُبٌح الدراهم لذر: ول ابن فيه. قال يشتركانَأ لر ْفُن لحَد. فيه خآلف الُم

لركة)ُ (مشروعية الّش
ْفُم قوله وهو بالكتاب، الشركة ومشروعية ُه لف ُء تعالى: { لكا لر لث}َ، في ُش ُل ّث ال

لإنَّأ سابحانه وقوله ًا وتعالى: {و لر ْفُي لث لء من لك لطا لل لغي الُخ ْفُب لي ْفُم لل ُه ْفُعضُُ للى لب ْفُعٍض}َ، لع لب
ّنة، في والحاكم «سُاننه»، في داود لأبو لروى ما وهو والخلطاء: الشركاء. وبالّس

لكه» ـ لر عليه الله صلى الله رساول قال: قال هريرة لأبي عن ـ وصححه «مستد
لأنا الله وسالم: «قال للُث تعالى:  ْفُين لثا لك لري ْفُم لما الّش لما ليُخن لل ُه ُد لحَ لبه، لأ لحَ لإذا لصا ف

لنَأ ْفُجِإُت لخآا لر ْفُن لخآ لما»، لم له لن ْفُي لأت لأي لب لإجِإماع المعاونة وعن عنهما تبر ُلمة معهما. وب ا
لأنها جِإوازها. وبالمعقول على تعالى: بقوله المشروع الفضُل طِإريق وهو: 

ُغوا لت ْفُب ْفُن {وا لل لم ْفُضُ له}َ، لف ّل لقه. مع وبالمعاملة رزقه، من لأي ال ْفُل لخآ
لأي لهي)ُ  لعُة العقد شركة (و لب ْفُر أ

ل ٍه:)ُ ( ْفُوجُِإ لأ

لكُة لشر لضة)ُ ( لو لفا الُم
لضة)ُ مشتقة لو لفا ٍد كل لإذ التفويض، من الول: (ُم ّوض منهما واحَ لف لإلى التصرف ُي

لهي على صاحَبه للطِإلق. (و لكُة ا لر ْفُين لش لي لو لسا لت لأي ُم والمراد المال، جِإهة من لمال)ًُ 
ْفُأس يصلح مال ُعُروض بخلف والدنانير، كالدراهم الشركة، مال لر لعقار ال وال

ّديونَأ، فيه.  التفاضل ُيعتبر ول (فيه)ُ التساوي، ُيشترط ل حَيث وال

لأي ليًة)ُ  لر بين المفاوضة تنعقد فل الحرية، جِإهة من (وحَُّر ٍد، حَُ لدين، بين ول وعب ْفُب لع
ًا» ـ التصرف. ولو يملك ل العبد للنَأ لف لصّر لت لسخ بعض في كما قال: « ّن بدل ـ ال

ًا)ُ ـ زاد لأو حَرية، لم ْفُل لحَ ْفُقلً، لأي ( المفاوضة للنَأ لأحَسن، لكانَأ «الوقاية» ـ في كما لع
ٍر بين تنعقد ل لإنما بين ول وبالغ، صغي لرط صغيرين. و للنَأ والبلوغِ، الحرية لش

ًا لكونه التكفل يملكانَأ ل والعبد الصبّي ًء، تبرع ْفُرٌط وهو ابتدا هذه في لش
لركة. الش

لأي ًا)ُ  لن ْفُي لد ّدين، جِإهة من (و ّلة. فل وهو ال لم ٍر، مسلم بين المفاوضة تنعقد ال وكاف
ًا ومحمد، حَنيفة لأبي عند وهذا الكتابي بين يوساف. وتنعقد للبي خآلف

ْفُفر للنَأ والمجوساي، ُك ّلة كله ال لأحَمد: والشافعي، مالك، عندنا. وقال واحَدة لم و
للة تضُمنت للنها القياس، وهو المفاوضة، شركة تجوز ل لكا لو الجنس، بمجهول ال

لة فاساد. بانفراده وكّل بمجهوٍل، والكفال
بالتعامل ُيترك والقياُس نكير، غير من بها تعاملوا الناس لأنَأ الساتحسانَأ ووجِإه

للجِإماع. نكير بل التعامل للنَأ الحمام، ودخآول كالساتصناع، كا
لضُّمُن)ُ المفاوضُة لت لت لة (و لل لكا لو لق (ال ّق لح ُت لل لة)ُ  لل لفا لك شراه ما كل في الشركة وال

لرى المطالبة في بينهما المساواة وتثبت لأحَدهما، لت ْفُش لل)ُ من بثمنه. (وُم ُك
لكي للنَأ المفاوضة شري لما)ُ  ُه لل التصرف، في صاحَبه مقام قائٌم منهما واحَد كل (

ّ كشرائه شراؤاه فكانَأ لإل لم ( لعا لأي لطِإ له)ُ  لل ْفُه ْفُهل لأ لل، لأ لأي ُك ْفُم)ُ  ُه لت لو ْفُس لك ْفُهل كسوة (و لأ

لل، لإنها ُك لل اساتئجار وكذا خآاصة، له تكونَأ ف غيره، لأو لحج يركبه ما لأو يسكنه ما ك
ًا وشراؤاه لأكله، لإدام لمًة لأو لي لأها، لأ ٍد كل للنَأ ليط للٌم منهما واحَ بحاجِإة العقد حَين لعا

الثابت والساتثناء دللة، مستثنى فكانَأ شريكه، أنه يقصد ول ذلك، لإلى نفسه



ْفُكُم الثابت كالساتثناء بالدللة لم بالمقالة. وحَُ لل طِإعا لهم ُك لت لو ْفُس ْفُكُم وك لأهله طِإعام حَُ

وكسوتهم. 

ُكّل ْفُيٍن (و لم لد لز لما لل ُه لد لحَ لما لأ لصّح لب له لت لكُة، لفي لر لء الّش لرا له)ُ من كالّش لو ْفُح لن البيع و
لنُه والساتئجار لم لض للنه ( لخآُر)ُ  لأما ال لجناية، الشركة، فيه تصح ل ما كفيله. و كال

للقارب، الزوجِإات ونفقة والنكاح، ْفُمد، دم عن والصلح وا ْفُضُمنه فل ونحوها، لع لي
لخآُر، ٍد كل للنَأ ال ّ يلتزم لم منهما واحَ للشياء وهذه التجارة، لدين لإل من ليست ا

التجارة.

ْفُنَأ لإ لث (و لر لما لو ُه ُد لحَ لب لأو لأ له لأو ُو ّدق للُه)ُ  لما عليه ُتُص لصّح ( لكُة)ُ كالدراهم فيه لت لر الّش
ُلوس والدنانير ُف لض)ُ ذلك، النافقة، وال لب لق لو ُد ( ْفُق لع ًا)ُ، المفاوضة (صار)ُ  لن لنا لع للنَأ (

لأس يصلح فيما المساواة ًء الشركة مال لر ًء ابتدا ْفُرٌط وبقا وقد المفاوضة، في لش
ًء فاتت لخآر مشاركة لعدم بقا لهبة، الرث في له ال فيما يشاركه لإنما للنه وال

ًا المساواة وليست يشبهها، ما لأو التجارة بسبب يحصل لطِإ ْفُر لعنانَأ، في لش ال
لإليها. المفاوضة عقد فانقلب

لض (وفي ُعُرو لأي ال لر)ُ  لقا لع لث وفي وال ْفُر ُعُروض لأحَدهما لإ لقار لل لع له هبتهما لأو وال
لقي)ُ العقد لب لضًة)ُ ولم ( لو لفا ًا، ينقلب (ُم يمنع ل فيهما المساواة عدم للنَأ لعنان

ًء المفاوضة ًء. فكذا ابتدا بقا

لعنانَأ)ُ (شركة ال
لركة من الثاني (و)ُ الوجِإه لنانٌَأ)ُ بكسر العقد لش لع ّوله ( لكٌة (وهي لأ لر ُكّل لفي لش

ٍة، لر لجا ْفُوٍع)ُ من لأو)ُ في لت لن ْفُأخآوذ لأنواع ( لعّن التجارة. م لأي له لمن:  لرض، كذا:  للنه لع

لرض ٌء لهما لع لأو ابن ذكره كما فيه، فاشتركا شي ّكيت.  لعنانَأ الّس الفرس، من: 
لنانَأ جِإعل منهما كل لإذ لسائي قاله كما صاحَبه، لإلى ماله بعض في التصرف لع لك ال

لأو لعي.  لم ْفُص لل لعنانَأ يتفاوت كما والربح المال في يتفاوتا لأنَأ يجوز للنه وا يد في ال
للرخآاء، الميل حَالة الراكب لرب» و«المبسوط».  في كما وا ْفُغ «الُم

لصّح)ُ شركة لت لعنانَأ (و لض ال ْفُع لب لب لأي ( له)ُ  لل لع الشريكين لأحَد مال لما لم لل ( ْفُضُ لل لف لما
للنَأ لما)ُ  له لد لحَ لمّس قد الحاجِإة لأ في المساواة لفظها اقتضُاء عدم مع ذلك لإلى لت

لوي مع الشركة. (و)ُ تصح مال لسا لت لما ( له ْفُي لل لع لما لت لم ُو لفا لح)ُ بينهما، لت ْفُب وعكسه: الّر
لما، تفاوت مع بينهما الربح تساوي وهو له ْفُي لل ومالك ُزفر لأحَمد. وقال قال وبه لما

تصح. والشافعي: ل
لنَأ مع (و)ُ تصح ْفُو لك لأي ( لما)ُ  له لد لحَ ْفُين لأحَد لأ لل لما لم، ال له لرا لد لر ( لخآ لر)ُ وقال وال ْفُي لن لنا لفر لد ُز

ل لتصح. (و)ُ تصح والشافعّي: ل لبل ْفُلٍط)ُ وبه ( لأحَمد، مالك قال لخآ ّ و ًا لأنَّأ لإل لك لل ما
لرط ْفُنَأ لش لأنَأ لأيديهما تكونَأ لأ ْفُجعل عليه: ب لهما. وكيل يد في لأو لهما، حَانوت في ُي
لفر وقال لإنَأ تصح، والشافعي: ل ُز ل قوله مشروط. ومعنى عندهما الخلط ف لبل »

لأنَأ ْفُلط»:  ْفُلط لخآ لخ لهُم كما الخلط يجوز ل لأنه ل بشرٍط. عندنا، ليس ال ْفُو ظاهُر ُي
العبارة.

ْفُن لم ُكّل)ُ  لعنانَأ شريكي (و للٌب ال لطا لن (ُم لم لث له)ُ اسام لب ّي لر ْفُش الشراء، من مفعول لم
لمّي ْفُر لم ل الرمي من كال لأي (ل لر)ُ  ْفُي ّي ُيطالب فل مشريه، غير ل لغ لر ْفُش لم للنَأ الخآر، لب



ُثّم تتضُمن ل الشركة هذه ُع الكفالة. ( لجِإ ْفُر للى لي له لع لك ْفُي لر له)ُ من لش لت لحّص لنَأ الثمن لب لإ )
ُه ّدا ْفُن لأ لأي لم له)ُ  لل والوكيل شريكه، جِإهة من بالشراء وكيل للنه نفسه، مال من لما

لد لإذا بالشراء لق ّكل، على يرجِإع نفسه مال من الثمن لن لو للداء كانَأ لو لأما الُم ْفُن ا لم
لكه.  على يرجِإع فلم الشركة، مال ْفُي لر لش

لأي (ول لصّحانَأ)ُ  لنانَأ المفاوضة لت لع ّ وال لإل ْفُين)ُ من ( لد ْفُق ّن والفضُة الذهب بال
لبين لس المضُرو ْفُو ُل ُف لة)ُ، (وال لق لف ّنا ٍذ للنها الرائجة، لأي ال كالنقدين. لأثمانَأ، حَينئ
لأي لر)ُ  ْفُب ّت لهٌب وبالتبر: وهو (وال لرة)ُ وهي مضُروب، غير لذ ْفُق ّن مضُروبة غير فضُة (وال

لإنَأ لمل ( لعا ّناُس لت لهما)ُ في ال للصح، وهو المذهب ظاهر لب ًء في كما ا «الهداية». بنا
لة لأنهما على ُعروض، بمنزل ْفُأس يصلحانَأ فل ال المضُاربة. ومال الشركة مال لر

لركة بهما وقيل: تجوز ًا، الّش لق لل ْفُط لقا للنهما ُم لل لن، خُآ ْفُي لن لم لركة فتصح لث ً بهما الّش ْفُيل لز ْفُن لت
ْفُرب منزلة بهما للتعامل المخصوص. الضُّ

لنانَأ المفاوضة (و)ُ تصح لع ْفُرض وال لع ْفُنَأ بعد (بال لع لأ لف الشريكين ُكّل)ُ من لبا ْفُص لن )
له لض ْفُر لف لع ْفُص لن لض لب ْفُر ْفُنَأ لع لإ لر)ُ  لخآ لإنَأ قيمًة، لتساويا ال لأنَأ و قيمُة تكونَأ اخآتلفا: ب
ًا، لأحَدهما لر وقيمُة لألف لخآ لن، ال ْفُي لف ْفُل لقّل صاحَب يبيع لأ لل لثي ا ُل له ُث لض ْفُر ُلث لع ُث لض ب ْفُر لع
لخآر، ْفُين من ُكّل فيكونَأ ال لض ْفُر لع ًا ال لرك لت ْفُش ًا. والقصد بينهما ُم لث ل ْفُثل ْفُنَأ لأ ْفُرض يصير لأ لع ال

ًا ً بينهما مشترك لة لأول ٍد لكل يجوز ل حَتى ملك، شرك ٍذ منهما واحَ ْفُنَأ حَينئ يتصرف لأ
ْفُلك في لخآر، لم ْفُقد يعقدانَأ ُثم ال لوضًة الشركة لع لفا ًا، لأو ُم لن لنا ْفُرض فيصير لع لع ْفُأس ال ر
لة شركة مال لعنانَأ، المفاوض ٍد لكل ويجوز وال ٍذ منهما واحَ ْفُنَأ حَينئ في يتصرف لأ

لخآر. نصيب ال
ْفُن حَيلٌة وهذه لم لكة لأراد لل لر ًا، لأو مفاوضًة الش لن لنا ًا المختار هو وهذا لع ُدوري، تبع ُق لل
للسالم، وشيخ لزني وصاحَب ا ْفُيرة» والُم لخآ ّذ الشافعي.  لأصحاب من «ال

للئمة شمس وقال لإنه وصاحَب ا لد يجوز ل «الهداية»:  ْفُق لركة، لع لأنَّأ تقدم لما لش

ُعروض لأس تصلح ل ال لأس في الجهالة لبقاء الّشركة مال ر عند والربح المال، ر
ْفُسمة. ول لق ْفُخفى ال ّين لما ضعفه لي لب ّنصف التقييد جِإهالتها. ثم زوال من لت وقع بال

ًا لإنَّأ المفاوضة، قررنا. وقيل: لتصح ما على اتفاق لطِإها ف ْفُر لهر التساوي، لش ْفُظ لل وا
ْفُنَأ ٍد ُكّل يبيع لأ لحَ لف منهما لوا لف ماله نص ْفُص لن لخآر مال لب لإنَأ ال حَتى قيمتهما، تفاوتت و

نصفين. بينهما المال يصير
لُك لهل لأ، (و لها)ُ مبتد لل ْفُنَأ قبل الشركة مال لأي لما ًا، يشتريا لأ النسخ: بعض وفي شيئ

لأي ْفُين الشريكين مال «مالهما»  لذ ّل لأو ويؤُيده الشركة، به عقدا ال لل قوله: ( ما
لحَدهما لل لأ ْفُب لء لق لرا لها)ُ خآبر الّش ُد لس ْفُف لأ، ُي لأي المبتد لو)ُ  ُه لو للى لأحَدهما مال هلك ( لع )

ْفُنَأ لإ له)ُ  لب لحَ لل هلك لصا ْفُب لق لط ( ْفُل لخ لد في ال لما لي له ّي أ
لأما ل لك)ُ.  لل ْفُنَأ له للك لإ صاحَبه يد في له

لهٌر، لأما لفظا ْفُنَأ و لر، يد في هلك لإ لخآ للنه ال ّ للنَأ يده، في لأمانٌة ف ْفُيٌن منهما كل لم في لأ
لأس لبه، مال ر لحَ لد لأحَدهما مال (و)ُ هلُك لصا ْفُع لب لط ( ْفُل لخ للنه ال لهما)ُ  ْفُي لل يتميز، ل لع

لعل مالهما. من لفُج
لل)ُ من ُك لل لكي (و ٍة شري لعنانَأ مفاوض ْفُنَأ و لأ لأي ( لع)ُ  لضُ ْفُب لطي ُي ْفُع ْفُن الشركة مال ُي لم لل

لجُر ّت لل للنَأ شيء)ُ، (بغير فيه لي ُك ْفُنَأ لل ْفُن يستعمل لأ لجر لم ّت ْفُن لي ٍر، الشركة مال لم ْفُجِإ لأ لب
ٍء فبغير ْفُنَأ شي لأ ْفُولى. (و)ُ  لأي لأ لع)ُ  لد ْفُو ُي لديعًة، الشركة مال يدفع ( ْفُنَأ للشريك للنَأ لو لأ



ْفُن الشركة مال يدفع لم ٍر، يحفظه لل ْفُجِإ لأ ْفُنَأ لب لل ْفُن يدفعه لف لم ٍر بل يحفظه لل ْفُجِإ وهو ـ لأ
لدع للى. ـ المو ْفُو لأ

ْفُنَأ لأ لأي (و)ُ  لب)ُ  لر لضُا ُي ْفُن المال يدفع ( لم لجُر لل ّت ٍء فيه لي ْفُز ٍم لبُج للنَأ الربح، من معلو

لرب لضُا ْفُفع يصيُر الُم ّد ًا، لإليه بال لع لد ًا.  وبالربح وكيلً، المال في وبالتصرف مو لجِإير لأ

لء هذه الشركة مال في يفعل لأنَأ وللشريك هذا، للشيا على فكذا النفراد، على ا
للصل» وهو روايُة وهذه الجِإتماع، ْفُنَأ «ا لأ للصح. (و)ُ  ْفُن ا لم لل)ُ  ّك لو ُي في يتصرف (

ٌة، والشركة التّجار عادة من ذلك للنَأ والشراء، بالبيع الشركة مال لد لق لع ْفُن وهذا ُم
ٍد كل للنَّأ ذلك، له ليس القياس اساتحسانٌَأ. وفي وليس صاحَبه، وكيل منهما واحَ

ْفُنَأ للوكيل لل لأ ّك لو لره، ُي ّكل للنَأ غي لو لي لإنما الُم لض ليه لر ْفُأ لأي دونَأ لر لره. لر ْفُي لغ
لماُل)ُ في لل (وال لعنانَأ المفاوضة شركة من ك لأي (في وال له)ُ  لد لل يد لي من ك

لنٌة)ُ، الشريكين لما لأ لضُه للنه ( لب ْفُذنَأ لق لإ فكانَأ والوثيقة، المبادلة وجِإه على ل صاحَبه ب
ّ يضُمنه ل حَتى كالوديعة، لع بالتعدي، لإل ْفُنَأ وضيعًة المال وبي لإ ْفُضُل شرط و لف في ال

لي لقول الربح، لم لعل ّلُه لكّر ْفُبح ال لهُه: الّر ْفُجِإ لطِإا، ما على لو لر لر على والوضيعة لش ْفُد لق
المالين.

لركُة لش لل)ُ ( لما ْفُع لل ا
ْفُن الثالث (و)ُ الوجِإه له لم ْفُوجُِإ لكة لأ لر لكُة الّش لر لش ُتسمى الصنائع ( ّبل:)ُ شركة و)ُ  لق ّت (ال

للعمال وشركة ْفُنَأ ا لأ لهي:  لك (و لر لت ْفُش لقا لي لف ّت لنَأ)ُ ُم لعا لن لن الّصنعة لصا ْفُي لطِإ ّيا لخ لك لأو)ُ (

ّياٍط نحو مختلفاها لخآ ّباغٍِ، ( لص ل و ّبل لق لت لي لل و لم لع ٍر ال ْفُجِإ لأ لما لب ُه لن ْفُي ْفُت)ُ هذه لب ْفُنَأ الشركة لصّح لإ
ُلجِإرة. وهو منه، المستفاد المال وفي العمل، في المساواة شرطِإا ا
ْفُنَأ لإ لطِإا (و لر لل لش لم لع لن، ال ْفُي لف ْفُص لل)ُ المستفاد لن لما لز منه وال لوا لج لل ًا)ُ  لث ْفُثل لأ ْفُنَأ ( قيمة يكونَأ لأ
لحَدهما عمل ْفُنَأ والقياس اساتحسانٌَأ، وهذا لأكثر، لأ لفر، قول وهو يجوز، ل لأ للنَأ ُز

ْفُدر الضُّمانَأ لق ْفُبُح عليه فالزيادة العمل، لب ْفُضُمن. وقال لم ما لر تصح الشافعي: ل لي
لفر. وقال عن الروايتين لإحَدى وهو الصنائع، شركة لفر عن رواية وهو ـ مالك ُز ُز

لفي اشتراك يجوز ـ: ل لقيهما اشتراك ول الّصنعة، مختل مكانين.  في متف

لم لز لل لو لمٌل الشريكين ُكل)ُّ من ( لع للُه ( لب للنَأ لق لما)ُ  ُه ُد لحَ ٍد ُكّل لأ ّبٌل واحَ لق لت له ُم لس ْفُف لن لل
للًة، لصا لأي وكالًة ولشريكه لأ للُب)ُ  لطا ُي لر)ُ الذي كّل (و ْفُجِإ لل ّبل، لم (منهما)ُ (ا لق لت لي
لصّح لي لو لأي ( ُع)ُ  ْفُف ّد ُلجِإرة دفع ال لأي ا ْفُيه)ُ  لل لإ لر لإلى ( لخآ ْفُسُب ال لك لما)ُ على (وال ُه لن ما لبي
لطِإا لر ْفُنَأ لش لإ لل (و لم لأما لع لما)ُ  ُه ُد لحَ لأما فظاهٌر، عمل الذي لأ للنه يعمل لم الذي و لما ف
ًا وكانَأ بالتقبل العمل للزمه لن لم للجِإر اساتحق له، ضا لنَأ ا لم بالضُما لز لل العمل. و

لكُة لر لش له)ُ ( ُوجُِإو ال
ْفُقد شركة لأوجِإه من الرابع (و)ُ الوجِإه لع لكُة ال لر لش له: وهي ( ُوجُِإو ْفُنَأ ال لكا لأ لر لت ْفُش ل لي لبل

ليا لماٍل لر لت ْفُش لي لما لل له له ُوجُِإو لعا)ُ وما لب ْفُي لب لي ّنما)ُ للنها بها، وسُاّميت بينهما، يكونَأ ربحاه و لإ )
ْفُن بها يشتري ْفُجِإٌه له لم ٌة وهي الناس، عند لو الوكالة، من فيها ما باعتبار عندنا جِإائز

لإنَّأ لبه منهما واحَد ُكّل توكيل ف لحَ لرى يكونَأ لأنَأ على بالشراء، صا لت ْفُش بينهما الُم
ًا لأو لنصفين لث الوكالة. هذه يتضُمن الذي الشرط فكذا صحيٌح، لأثل



لكة لر لش لصّح)ُ  لت لف ُوجُِإوه ( لإذا ال لضًة)ُ  لو لفا فيها واجِإتمعت المفاوضة على لنّصا (ُم
لها ُق لل ْفُط للنَأ شرائطها. (وُم لنانٌَأ)ُ  لعنانَأ لع ٌد ال لإلى ينصرف والمطلق الناس، بين معتا

لرف. المعتاد والمتعا
ُكّل)ُ منهما ْفُيٌل (و لك لو لر)ُ فيما ( لخآ هذه للنَأ هذا، لإلى حَاجِإة يشتريه. قيل: ل لل

لإما مفاوضٌة، لإما الشركة ّين وقد لعنانٌَأ، و ّ لأنَّأ تب لخآر، وكيُل ذلك في منهما ُكل ال
لإذا ً منهما كّل كانَأ مفاوضًة كانت و لفيل ًا. للخآر لك لأيضُ

لإنَأ لرطِإا (ف لة لش لف لص لنا لرى)ُ بينهما ُم لت ْفُش ْفُو الُم لأ لتُه، ( لث لل لثا ْفُبُح ُم لأي فالّر لك)ُ  لل لذ يكونَأ لك
ْفُشترى، مناصفة صورة في مناصفًة بينهما مثالثة صورة في ومثالثًة الُم

لترى.  ْفُش الُم

ْفُرُط لش لو لل)ُ في ( ْفُضُ لف لأي الربح ال لطِإٌل)ُ  لبا لط لإذا ( لر ْفُبح حَصُة تكونَأ أنَأ ُش لما ر له لد لحَ لأ

ًة ْفُدر على زائد ْفُلكه، لق لإنَأ باطِإل، الشرط فهذا لم ْفُدر على يكونَأ الربح ف ْفُلك لق لم في ال
لترى، ْفُش لح عليه الزائد فكانَأ الُم ٍز، غيُر وهو يضُمن، لم ما رب لإنما جِإائ في جِإاز و

لعنانَأ لدهما، من العمل زيادة جِإواز باعتبار ذلك ال لحَ لإذا يجوز لإنما العتبار وهذا لأ
ًا، المال كانَأ لعنانَأ، المضُاربة في كما معلوم كذلك. ليس وهنا وال

لما له لتصّح ل ( لكُة)ُ في لر الّش
لصّح (ول لكُة لت لر لذ في الّش ْفُخآ لت)ُ كالحَتطاب، لأ لحَا لبا والصطياد، والحَتشاشْ، الُم

ّثمار واجِإتناء والساتقاء، ْفُخآذ والبوادي، الجبال من ال لأ ْفُخآذ المعادنَأ، جِإواهر و لأ و
لجّص الشركة للنَأ ونحوها، السنبلة والتقاط المباحَة، المواضع من والملح ال

ْفُخآذ يملكه والوكيل الوكالة، تتضُمن لل ًا يصح فل لأمره، بدونَأ با عنه. نائب
لأحَمد: تصح مالك وقال للبدانَأ، شركة للنها و مسعود ابن عن داود لأبو روى ولما ا

لعّمار وساعد لأنا قال: اشتركت لأنه لم و ْفُو ْفُدر، لي لعّمار لأنا لأجِإىء فلم لب ٍء، و وجِإاء بشي
ٌد ْفُين، ساع لر لساي لأ لرك لب ْفُش لأ لننا ف ْفُي الغنائم لأنَأ وسالم. والجواب عليه الله صلى النبّي لب

وتشريُك فيها، الشركة بسبب لأحَد اخآتصاص يصح فل الغانمين، بين مشتركٌة
للسايرين في وصاحَبيه مسعود ابن بين وسالم عليه الله صلى النبّي لأنَأ يحتمل ا

لإزاء يكونَأ بينهم. وقيل: غنائم وقعت التي الشركة لعقد ل الغنيمة، من نصيبهم ب
ْفُدر ْفُن لإلى يدفعها لأنَأ فله خآاصًة، وسالم عليه الله صلى للنبّي كانت لب شاء، لم

ُع يكونَأ لأنَأ فيحتمل ْفُف ْفُين لد لر ْفُي لسا لل لذلك.  لهم ا

ْفُت)ُ المباحَات لفُخّص ْفُن فيها الّشركة تصّح لم لإذا ( لم لب لها)ُ لوجِإود ( لذ لخآ سابب لأ
ْفُت منه، الساتحقاق لف ُنّص ْفُنَأ (و لتوائهما لإ لها)ُ لسا لذا لخآ الساتحقاق. سابب في لأ

لن)ُ خآبر ّي لع ّدم (وللُم ُدهما يقطع لأنَأ على منه الحَتطاب في اشتركا لإنَأ مق لحَ لأ

لب الخآر ويجمع لحَ لصا لإنَأ (و لة)ُ  ّد ُع ْفُن العمل لأنَأ على الساتقاء في اشتركا ال لم
لدهما، لحَ ْفُجِإُر من والراوية والدابة لأ لأ لخآر. ( ْفُثل)ُ ـ ال لم لأ ال لزاد (ول ـ المبتد للى ُي لف لع ْفُص لن

لة لم ْفُي لق لد ال ْفُن للنه لأبي لع لف)ُ  ْفُوسُا على يزاد ل كما المسمى، بنصف لرضاه به رضي ُي
للجِإارة في المسمى ًا الفاسادة ا لف ل لخآل لإنه ( ٍد)ُ ف لحّم ْفُثل، لأجِإر من بد قال: ل للُم لم ال

لسّمى للنَأ لضى مجهوٌل الُم ٌو، بالمجهول والّر ْفُغ منافعه اساتوفى وقد فيسقط، لل
ْفُجِإُر له فيكونَأ فاساد بعقد ْفُثله لأ ًا لم لغ لل بلغ. ما لبا

ْفُبُح لة في)ُ الشركة (والّر لد لسا لفا للى (ال لر لع ْفُد ْفُنَأ لق لإ لل)ُ و لما الربح للنَأ الفضُل، شرط ال



ٌع بقدره. فيقدر للمال لتب

الشركة)ُ به تبطل (فيما
ُطُل ْفُب لت لكُة (و لر لت، الّش ْفُو لم لنَأ، بال ْفُو ُن لق والُج ّلحا لر وال لدا لب لب ْفُر لح للنَأ ال ًا)ُ  ّد لت ْفُر الشركة ُم
لضُي لت ْفُق ُطل وهي الوكالة، لت ْفُب ُلمور، هذه من بكل لت لإذا ا بطلت الوكالة بطلت و
ل. لأو صاحَبه بموت الشريك علم وساواء منها، لها بد ل لإذ الشركة

ليُة لك ْفُز لت لد ( لحَ لء لأ لكا لر ْفُم)ُ  عن لّش له لضُ ْفُع لب

ْفُم لل لو لزّك ( لما ُي ُه ُد لحَ لل لأ لر لما لخآ للنَأ لبل ال له)ُ  لن ْفُذ ٍد كّل لإ لئٍب ليس منهما واحَ لنا عن لب
لأداء التجارة، في بل الزكاة في صاحَبه ْفُنَأ ليس الزكاة و لإ لنَأ منها. (ف لذ ُكّل)ُ لأ

ْفُنَأ لصاحَبه لأ لي ب ليا عنه الزكاة يؤُد ّد لأ لف لأي ( ًء)ُ  ل للي على لول ّتوا لن ال لم لض لني ( ّثا لل)ُ ال ّو لل ل
ْفُند لأداء علم حَنيفة، لأبي لع ْفُنَأ ل. وعندهما لأو الول ب لأداء علم لإ لن صاحَبه ب لم ّ لض لإل و
للم يضُمن، ل «الزيادات»: عندهما الزكاة. وفي كتاب في لأشار كذا ل، لأداء لع ب

ْفُنَأ عندهما، الصحيح وهو ل، لأم شريكه لإ ليا (و ّد ًا لأ لع لمن لم لط ُكّل لض ْفُس للم لق لع له)ُ  لر ْفُي لغ
وتعالى سابحانه يعلم. والله لم لإنَأ يضُمن ل حَنيفة. وعندهما لأبي عند يعلم لم لأو

لأعلم.

الُمضُاربة كتاب
لهي)ُ لغًة: مفاعلٌة ْفُرب من ( للرض في الضُّ الله قال (فيها)ُ، السير بمعنى ا
لنَأ ْفُو لخآُر لنَأ تعالى: {وآ ُبو لر ْفُضُ لض في لي ْفُر ل

ل لنَأ ا ْفُو ُغ لت ْفُب ْفُن لي لل لم ْفُضُ لأي لف له}َ  ّل يسافرونَأ ال
للرض في يسير فيها العامل للنَأ بها سُاّمي ونحوها، للتجارة ًا ا الربح، لطلب غالب

للنَأ لرب و له يستحق المضُا ْفُعي لس لل لأُس الربح، في شريٌك فهو وعمله، (الّربح)ُ  ور
ْفُرُب ماله للرض في الضُّ ْفُهُل ا لأ لة والتصرف. و لسّمونَأ المدين مقارضًة العقد هذا ُي
ْفُرض من لق ْفُطع، بمعنى ال لق لطع المال فصاحَب ال ًا لق ْفُدر لصّرفه، عن ماله من لق لت

به. لفُسّمي العقد، بهذا العامل لإلى فيه التصرف وجِإعل
ُد ْفُق لع ًا: ( ٍة وشرع لك لر لح في لش ْفُب لماٍل الّر ْفُن لب لمٍل لرجُِإٍل لم لع ْفُن و لر)ُ. لم لخآ آ

المضُاربة)ُ  (مشروعية

لإطِإلق مشروعٌة وهي للنسانَأ سافر للنَأ الية ب لل يكونَأ قد للتجارة ا وقد نفسه بما
للنَأ بمال يكونَأ التصرف، لإلى يهتدي ول مال صاحَب هو من الناس من غيره. و

ْفُن ومنهم لعث الناس. وقد مصالح لنتظام المضُاربة فُشرعت بالعكس، هو لم ُب
لقّرهم بها يتعاملونَأ والناس وسالم عليه الله صلى النبّي لأ ّنة، ف وهي عليها. وبالُس

ًا: «ثلٌث ماجِإه ابن روى ما ُع فيهّن مرفوع لكُة: البي لر ّب لجِإل، لإلى ال لضُة، لأ لر لقا والُم
ْفُلُط لخآ ُبّر و ْفُير، ال لع لت بالّش ْفُي لب ْفُل لع». ل لل ْفُي لب لل
لأنَّأ في مالك روى ما الصحابة. وهو ولعمل لني الله وعبيد الله عبد «الموطِإأ»:  اب

ُهما العراق، لإلى خآرجِإا الخطاب بن عمر لأعطا للشعري موساى لأبو ف مال من ا
ًا به يبتاعا لأنَأ على الله، لأس ويؤُديا بالمدينة ويبيعاه متاع المؤُمنين للمير المال ر

لدما فلما لهما، والربح لة لق لحا، المدين لب ُكّل فقال لر لأ لش عمر:  لفُه الجي لل ْفُسا كما لأ



لما؟ُ ُك لف لل ْفُسا لما، المؤُمنين لأمير فقال: ابنا فقال: ل، لأ ُك لف لل ْفُسا لأ ّديا لف لحه، المال لأ ْفُب لر و
لر يا هذا ينبغي وقال: ما الله عبيد فراجِإعه لقص لأو المال هلك لو المؤُمنين، لأمي لن
ّناه، لم لضُ ًا، جِإعلته جِإلسائه: لو بعُض لعمر فقال ل لأخآذ لقراض لف المال عمُر ف لنّص و

لأعطاهما ربحه النصف. و
لأنَّأ «المبسوط» و وفي مضُاربة، يتيم مال لأعطى عمر «المعرفة» للبيهقي: 
لأنَأ في به يعمل وكانَأ ً لأعطى عثمانَأ العراق. و لأنَأ مال لرضًة. و مسعود ابن مقا

لدة بن زيد لأعطى ْفُي لل ً خُآ لأنَأ مال ً دفع لإذا كانَأ العباس مقارضًة. و مضُاربًة مال
ًا، به يسلك ل لأنَأ صاحَبه على اشترط لل ول بحر ًا، به ينز ذات به يشتري ول وادي

ٍد لب ْفُطِإبة، لك لإنَأ لر لفع ضامٌن، فهو فعل ف تعالى الله صلى الله رساول لإلى الشرُط لفُر
لأجِإازه. وسالم عليه ف
لفه لكن ّع ّدارقطني وفي بسنده. وفيه البيهقي ض لأنَأ بسند ال لن لحَكيم صحيح:  ب

لزام لب لحَ لحَ ً دفع لإذا كانَأ وسالم عليه تعالى الله صلى الله رساول صا مضُاربًة مال
هذا.  مثل شرط

معاملة، لأو مقارضًة لأو مضُاربًة لإليك المال هذا بقوله: دفعُت المضُاربة وتنعقد
لأو: خُآذه للنه له واعمل صريُحها.  لف لك لأنَّأ على لب بمعناه. للنه الربح، نص

المضُاربة)ُ (حَكم
ٌع (وهي لدا ْفُي لأي لإ ّول)ًُ  لإذنَأ (قبض)ُ المال المضُارب للنَأ عمله، قبل لأ على ل مالكه ب
المال يصير لأنَأ في الطحاوي»: والحيلة «شرح والوثيقة. وفي المبادلة جِإهة

ًا لأنَأ على مضُمون ّ المضُارب من المال جِإميع يقرض المضُارب:  ًا لإل ًا، درهم واحَد
ّلمه لس ُي لرض مال رأس يكونَأ أنَأ على لعنانَأ، شركة يعقد ثم إليه، و ْفُق ًا، الُم درهم

لأُس لع المستقرض مال ور ًا يعمل لأنَأ على اساتقرضه، ما جِإمي بينهما، والربح جِإميع
لإنَأ خآاصًة، المستقرض ذلك بعد فيه يعمل ُثم ْفُرض يده في هلك ف لق لإنَأ عليه، فال و

بينهما. فالربح ربح
ْفُيٌل (و)ُ هي لك ْفُو لت لد ( ْفُن للنه لع له)ُ  لل لم لأمره، المال لرب يعمل لع لحقه بما يرجِإع ولهذا ب

لدة من ْفُه ُع ْفُنَأ الربح (شركٌة)ُ في كالوكيل. (و)ُ هي عليه ال لإ لحّصله ( لح)ُ لت لب بالمال لر
ْفُصٌب والعمل. (و)ُ هي لغ ْفُنَأ ( لف)ُ المضُارب لإ لل مال على منه التعدي لوجِإود لخآا

لأحَمد والشافعّي مالك قال وبه غيره، لأكثر و والحسن علي العلم. وعن لأهل و
ْفُهري ْفُن على ضمانَأ ل لأنه والّز لرك لم الربح. في لشا
لعٌة (و)ُ هي لضُا لب ْفُنَأ ( لط لإ لر لح ُكّل ُش ْفُب للنَأ الّر لك)ُ  لل لما لرب لل ُلب لم للّما المضُا ْفُط لعمله لي

ُلُه بدلً، ّوُم ل وعم ّ يتق ً كانَأ بالتسمية، لإل ًا، وكيل لع البضُاعة، معنى وهذا متبّر
ّنه لأ لنّص)ُ عليها. فك )

ْفُرٌض (و)ُ هي لق ْفُنَأ ( لط)ُ كله لإ لر للنَأ ُش لب)ُ  لر لضُا كله الربح يستحق ل المضُارب (للُم
لأُس صار لإذا ًا المال ر لك ْفُل ُع الربح للنَأ له، لم ْفُر مقتضًُى المال تمليُك فكانَأ المال، لف

ّده، يقتضُي المضُاربة لفظ لكّن هنا، ًا فكانَأ لر للنَأ معنيين، على لشتماله قرض و
ْفُرض لق لنى ال ْفُد ْفُولى بالعتبار فكانَأ الهبة، من لأ ًا.  لأقل لكونه لأ ضرر

لرطِإا)ُ لحَدهما لإذا للنه صحيحٌة، مضُاربٌة الصورتين في مالك: هي وقال لش كّل (
لأنَأ الربح لب الخآر فك له ُأجِإيب له لو لأنَأ نصيبه. و ل والهبة معدوم، العقد حَال الربح ب



لإذا الشافعي الموهوب. وقال عدم عند تصح لأحَمد:  والربح مضُاربًة قال: خآذه و
لإذا بينهما، الربح يكونَأ لأنَأ تقتضُي للنها المضُاربة، تفسد لك، لأو لي لرط ف ُش

لأحَدهما اخآتصاصه لرط لو كما فسدت، ب ّله الربُح ُش ُأجِإيب شركة في ك لعنانَأ. و ال
لأنه للبضُاع حَكم ثبت لما ب ْفُرض لأو ا لق لأنه وصار لإليه العقد انصرف ال قال: خآذه ك

ًا. لأو بضُاعًة لض ْفُر لق
ٌة (و)ُ هي لر لإجِإا ٌة ( لد لسا ْفُنَأ لفا للنَأ لإ ْفُت)ُ  لد لس لجِإب لف ٍذ له الوا لله مقابلة في حَينئ لم ْفُجِإُر لع لأ

ْفُثل، لم للجِإارة ال ل الفاسادة، كا لفل لح ( ْفُب لأي لر لرب للُه)ُ  لضُا ْفُل)ُ له للُم لب ْفُجِإُر ( لأ له)ُ مثل ( لل لم لع
لح ساواء لب لر لأحَمد الشافعي قال ل)ُ وبه لأو ( ْفُجِإر للنَأ رواية، في و لل بتسليم يجب ا

لد وقد العمل، لأو المنافع لجِإ ْفُثل. وعن لأجِإر له فيجب العمل ُو لم ْفُجِإر ل يوساف لأبي ال لأ

ْفُربح، لم لإذا له ٍة في ـ مالك قال وبه لي ًا لأحَمد لأصحاب وبعُض ـ رواي اعتبار
لإنه الصحيحة، بالمضُاربة ًا، يستحق ل فيها يربح لم لإذا ف العقود من والفاساد شيئ

لأخآذ ْفُكم ي . صحيحه حَُ

ل ُد)ُ في (ول لزا ْفُجِإر ُي لرب العمل لأ لضُا لعلى للُم لرط)ُ من لما ( لأبي عند الربح ُش

ًا به رضي للنه يوساف، لف لخآل لإنه ( لحّمد)ُ ف ْفُجِإر قال: له للُم ْفُثل لأ لم ما على زاد ولو ال
لرط. ُش

لمُن (ول ْفُضُ لماُل ُي لأي ال لها)ُ  ْفُي لما)ُ ل بالهلك الفاسادة المضُاربة في لف لك (في)ُ يضُمن (
لة)ُ. قال المضُاربة لح ْفُي لح ًا حَنيفة، لأبي قول الطحاوي: هذا (الّص لهما. وقال خآلف

لواني: ل جِإعفر لأبو ُد ْفُن له الكل. قال عند الفاسادة المضُاربة في المال يضُمن ال
لجابي: وهو لبي ْفُسا للصح، ال لصّحت ساواء لأمانٌة، المضُارب يد في المال للنَأ ا

مضُاربًة عنده المال يكونَأ لأنَأ قصد لما المال رب للنَأ فسدت، لأو المضُاربة
ًا، يكونَأ لأنَأ قصد ذلك.  ولية وله لأمين

لصّح)ُ المضُاربة (ول ّ لت لإل لماٍل ( لصّح لب له لت للنها لب لكُة)ُ  لر فل الربح، في شركة عقد الّش
كتابها. (ول)ُ تصح في الشركة به تصح ما لمّر الشركة. وقد به تصح بما لإل تصح

ّ المضُاربة لأي لإل له)ُ  لم ْفُي لل ْفُس لت لب لإلى المال ( للنَأ ( لب)ُ  لر لضُا ُد المال على يده الُم لأمانة، ي

لتّم فل ّ المضُاربة ت لليمه، لإل ْفُس لت كالوديعة. ب
لع لأي (وُشيو لح)ُ  ْفُب ّ المضُاربة تصح ول الّر لأي بشيوعه لإل لما)ُ  ُه لن ْفُي لب المال رّب بين (

لرب، لضُا ْفُنَأ شيوعه عدم للنَأ والُم لأ ليا بينهما: ب دنانير، لأو دراهم للحَدهما منه لساّم
لزاد ل لأنَأ تقدير على فيه، الشركة قطع لإلى يؤُدي لسّمى. على ُي الُم

لرب لضُا لها)ُ وهو في (وللُم لق لل ْفُط ٍد غير ُم ّي لق ْفُنَأ غيرهما لأو مكانٍَأ لأو بزمانٍَأ ُم لأ لع ( ْفُي لب لي
ٍد ْفُق لن للنها لب ٍة)ُ  لئ ْفُي لس لن ْفُنع من و لأحَمد والشافعّي مالك التجار. وقال ُص ـ: رواية في ـ و

ّ بالنسيئة يبيع ل ْفُذنَأ لإل لإ ّ المال، لرّب ب لإل لجِإٍل)ُ هذا ( لأ ْفُم النسيئة، من مستثنى ب لل )
لأي لهد)ُ  ْفُع الباب. هذا في العمدة للنهم التجار، عند ُي

ْفُنَأ لأ لي (و لتر ْفُش ْفُنَأ لي لأ لل و)ُ  ّك لو ُي لأي ( لما)ُ  له لأنَأ والشراء، بالبيع لب ْفُنَأ (و)ُ  لأ لر)ُ و لف لسا ُي لع ( لضُ ْفُب ُي )
لرّب ولو لل)ُ المراد لل لما للبضُاع ال ُد هنا با لرف: من هو ما ل الساتعانة مجر لأنَأ المتعا

لضُع الماُل يكونَأ ْفُب لخآر. ولّما من والعمل للُم للجِإنبي المضُارب اساتعانة صح ال با
للنَأ ُق وهو ـ المال برّب اساتعانته يصح ف لف ْفُش ْفُولى. (ول كانَأ ـ عليه لأ ُد لأ ْفُفُس هي)ُ لت

لأي المضُاربة لأي لإبضُاع (به)ُ  لب ب لر ْفُفُسد.  المال. وقال لرّب المضُا لت لفر:  ُز



لأنَأ لع (و)ُ  لد ُيو ْفُنَأ ( لأ لهن و)ُ  لت ْفُر لن و لي له ْفُر لي لأنَأ ( لجِإر و)ُ ( لأنَأ ُيؤُ ْفُأجِإر و)ُ  ْفُنَأ و يست لل)ُ لأ لتا ْفُح لي )
لحوالة يقبل لأي لمن ال ّث لسر على (بال ْفُي لل للنَأ ا لر)ُ  لس ْفُع لل ْفُن كله هذا وا ْفُنع لم في التجار ُص

بالتجارة، لإل ـ الربح وهو ـ منه المقصود يحصل ول مطلق، والعقد تجارتهم،
لإل به يسافر ل لأنه يوساف لأبي تجارتهم. وعن في التجار صنع لمن هو ما فيتناول

لإذنَأ، لأحَمد الشافعّي قال وبه ب ٍة في ـ و للنَأ رواي لض فيه ـ:  بل للهلك المال تعري
ضرورة.

لإل (ول لرُض)ُ  ْفُق ْفُذنٍَأ، ُي لإ ٌع القراض للنَأ ب لبّر يملكه فل التجارة ضروريات من وليس لت
لإنَأ لأيك. كما له: اعمل قيل المضُارب. و لهبة يملك ل بر والصدقة. (ول ال

ْفُيُن)ُ لما لد لت ْفُس ّ المالك لذّمة شغل من الساتدانة في لي لإل لنَأ ( ْفُذ لإ للنَأ ب لك)ُ  لل لما المنع ال
ّق ُكُه. (ول وله المالك حَ ْفُر ّ لت لإل لرُب)ُ  لضُا ْفُذنَأ ُي لإ برأيك. (ول بـ: اعمل لأو المالك، ب

لأي ُطُه)ُ  لل ْفُخ لربة مال لي له المضُا لل لما لب ) ّ لأي لإل له)ُ  لإذنَأ لب لإذنه، . وفي المالك ب نسخة: ب
ًا لأي لأو صريح ْفُل ( لم ْفُع للنَأ بـ: ا لك)ُ  لي أ

ْفُ لر ًا لب عليه تتوقف ل والخلط المضُاربة من شيئ
عند العقد في فيدخآل تتميُز جِإهٌة ولكنه المضُاربة، مطلق في يدخآل فل التجارة،

ْفُذنَأ وهو دخآوله، على الدللة وجِإود برأيك. قوله: اعمل لأو المال، رب لإ
ْفُو لل لف لل)ُ للمضُارب ( ْفُي لأي لق لذا)ُ  له لرب فاشترى برأيك، اعمل ( ًا المضُا لر ثياب لقّص لأو (و

لل لم له لحَ لل لما للنَأ لب ٌع)ُ  لبّر المقال بهذا يملكها ل وهو المال، رّب على اساتدانٌة هذا لت
لف ل لخل لب لغ)ُ بماله لإذا لما ( لب لإنه لص لر)ُ ف لم ْفُحَ لأ ًا يصير ( ْفُبغ، زاد بما شريك ماٌل للنه الّص

لإذا قائٌم، ْفُيع ف لرب كانَأ الثوُب لب ْفُبغ، لحَّصُة للمضُا البيض الثوب حَصُة وكانت الّص
المضُاربة.  على

لرب (ول لضُا لوُز)ُ الُم لجا ًا ُي لد لل لب لعًة ( ْفُل لسا ًا و لت ْفُق لو ًا لو لص ْفُخ لش ّينه لو لخآّص لع للُك)ُ و لما ال
لإذا مالك لأحَمد. وقال قال وبه به، التصرف ْفُنَأ المالك شرط والشافعّي:  ل لأ
ّ يشتري له، رجِإل من لإل لن ُعم ل ما لأو بعينها، سالعة لأو بعي تصح ل وجِإوده، لي

لإنما للنه قيد المضُاربة. و ًا»  ّين لو «بلد ًا ع ُد ل ساوق ّي ّ به، يتق بالنهي، صّرح لإذا لإل
لأنَأ ْفُنَأ صرح للنه السوق، هذا غير في تعمل قال: ل ب لإ ْفُجر. (ف لح لز)ُ بال لو لجِإا

ًا المضُارب للنه ذلك من شيئ لن)ُ  لم لض ًا صار ( لب لص لفة غا لل لخا للُه بالُم للنه (و ْفُبُحُه)ُ  لر
لكُه لل بالضُمانَأ. لم
ّوُج)ُ المضُارُب (ول لز ًا ُي لد ْفُب لع لمًة)ُ من لأو ( عمل من ليس للنه المضُاربة، مال لأ

للمة يزوج لأنه يوساف لأبي التجارة. وعن ُد لإذ ا لر. به يستفي ْفُه لم ال
لتري)ُ المضُارب (ول ْفُش ْفُن لي لم ُق ( لت ْفُع للى لي ٍة لرّب لع لل)ُ لقراب لما لرى)ُ يميٍن. (ولو لأو ال لش
ْفُن لأي المال رّب على يعتق لم لب)ُ  لر لضُا لرى (فللُم لت ْفُش لرب. (ول)ُ يشتري فالُم لضُا للُم

ْفُن لم ُق ( لت ْفُع لأي لي ْفُنَأ المضُارب على عليه)ُ  لإ لنَأ ( ْفُبٌح)ُ في كا لإنَأ المال، لر لح كانَأ و رب
لء المضُارب. (ولو لعل)ُ شرا ْفُن لف ْفُعتق لم للنه عليه لي لن)ُ  لم لض ًا يصير ( لنفسه مشتري

المضُاربة. مال من بالنقد فيضُمن

ْفُنَأ لإ ْفُم (و ْفُن)ُ في لل ُك لأنَأ المال لي ْفُبٌح)ُ ب لر لرى العبد قيمة في يكن لم ( لت ْفُش ٌة الُم على زياد
لأس ُء المال ر لصّح)ُ شرا ْفُن المضُارب ( له لملك ل للنه للمضُاربة، عليه يعتق لم
فيه. 



لقُة لف لن لرٍب)ُ مبتدأ (و لضُا لل مضُاف ُم لم لع لصفة في ( له)ُ  لر ْفُص له)ُ خآبر (في لم لل المبتدأ لما
له)ُ عطف (وفي لر لف لرٍب ونفقُة لأي مصره»، «في على لسا لمل مضُا سافر في لع

ُبه)ُ دونَأ (طِإعاُمُه حَنيفة: أبي عن الحسن وروى الرواية، ظاهر في دوائه وشرا
لأنَّأ)ُ ثمن لأة نفقُة كانت ولهذا المضُاربة، مال في الدواء ( ْفُوج، على المر الّز

ُتُه في ودوائها لو ْفُس لك لها. (و لل ُة ما لر ْفُجِإ ُأ له و لم لد ْفُسُل لخآا لغ له و لب ليا ُبُه)ُ ـ لث ْفُو ُك لر ـ الراء بفتح و
المضُارب لنفقة بيانٌَأ عليه عطف وما طِإعامه. وطِإعامه على ومعطوف مركوبه

ًء سافره في لرا لك ًء)ُ تمييزانَأ ( لإليه. الركوب لنسبة وشرا
لأي ُفُه)ُ  لل لع للف (و لأي (في لركوبه لع لها)ُ  لل «ونفقة خآبُر هذا المضُاربة، مال لما

لف)ُ الشائع في مضُارب ْفُو ْفُعُر لم لبال لن التجار بين فيما سافره» ( لم لض لأي (و لل)ُ  ْفُضُ لف ال
لأحَمد: نفقته الشافعّي المعروف. وقال على الزيادة مال في السفر في و
نفسه.

لما لنَأ)ُ مسافة (و ْفُو لإنَأ ُد ٍر)ُ  لف لسا ُدو بحيث كانَأ ( ْفُغ لي ْفُيُت ول لإليه ( لب له، لي لل ْفُه لأ لر)ُ لب لف كالّس
لمل لإنَأ نفقته فيكونَأ ًا فصار للجِإلها خآروجِإه للنَأ المضُاربة، مال في فيه لع محبوسا

ْفُنَأ لها، لإ لأهله، ويبيت لإليه يغدو بحيُث كانَأ و ْفُصر، لب لم مال في نفقته فيكونَأ كال
ْفُصر لأهل للنَأ نفسه، لم ّتجرونَأ ال لق في ي منازلهم. في ويبيتونَأ السو
ْفُنَأ لإ لح)ُ المضُارب (ف لب لذ لر لخآ لأ للُك)ُ من ( لما لق)ُ المضُارب (ما الربح ال لف ْفُن لأس من لأ ر
لتّمه حَتى المال ُثّم ُي لم ( لس للنَأ لق لقي)ُ  لبا لأس ال لح لأصل، المال ر ْفُب ول عليه، مبنّي والّر
للصل، يسلم حَتى الفرع يسلم للنَأ ا في والهلك هالك، للنفقة ذهب ما و

ْفُصرف المضُاربة الربح.  لإلى ُي

ْفُنَأ لإ لع (و لف لرُب)ُ المال لد لضُا لبًة غيره لإلى الُم لر لضُا ل (ُم ْفُذنٍَأ)ُ من لبل لم المال رّب لإ
لن بل الدفع عند يضُمن لم لض لد ( ْفُن لل لع لم لني)ُ، لع ّثا لأبي قول وهذا يربح، لم لأو ربح ال

لل:)ُ ل ظاهر وهو ومحمد يوساف ْفُي لق لل عند يضُمن الرواية. (و لم ضمن بل الثاني لع
لد ْفُن لع له)ُ وهو ( لح ْفُب الدفع عند ُزفر: يضُمن حَنيفة. وقال لأبي عن الحسن رواية لر
لمل ْفُعمل، لم لأو لع لأحَمد. والشافعّي، مالك، وقول يوساف، لأبي عن روايٌة وهو لي و

لصّح)ُ عقد ْفُنَأ المضُاربة (و لإ لط ( لر لد ُش ْفُب لع لك لل لل لما ٌء)ُ من ال لل الربح شي لم ْفُع لي لل لع ( لم
لأنَأ لب)ُ ب لر لضُا لط الُم لر ُثُه للمالك، الربح ثلُث يكونَأ لأنَأ لش ُثُه لعبده، وثل وثل
يكن لم لإنَأ للعبد شرط ما للمولى يكونَأ المضُاربة صحت لإذا للمضُارب. ثم

لإنَأ دين، عليه لإنما فهو دين عليه كانَأ و لأنَّأ المالك» مع قال: «عبد للغرماء. و

ًا ـ العمل شرط عند كذلك المضُارب عبد في الحكم ّهم لما دفع لو لت العبد يد لأنَأ ُي
لإنه المالك، على العمل شرط بخلف التخلية، يحصل فلم للمولى، يمنع ف
لإنما صحة فيمنع المال على المالك يد لبقاء التخلية قال: «ليعمل» المضُاربة. و

ًا، للمولى يكونَأ للعبد فالمشروط العبد عمل يشترط لم لإذا للنه العبد للنَأ مطلق
ْفُأس له وليس له العمل يشترط لم في للمولى. ذكره فيكونَأ المال، ر

«الذخآيرة».

ُطُل)ُ المضُاربة ْفُب لت لت (و ْفُو لم لب للنه ( لما)ُ  له لد لحَ لأو الوكيل بموت يبطل وهو توكيٌل، لأ

ّكل لق الُمو للحا لك)ُ بدار (و لل لما للنه الحرب ال ّدا)ُ  لت ْفُر ًا، موٌت (ُم ماله ُيقسم ولذا حَكم
ُيعتق ورثته، بين ّبره و لد ُأّم ُم ّيد و لق للنَأ ولده.  لحاق»  ّل لطل ل الرتداد مجرد «بال ْفُب ُي

لأو النفاذ على يوقفه بل حَنيفة، لأبي عند المضُارب تصرف للسالم، البطلنَأ با



ّيد لأو بالموت ّلحاق القتل. وق للنَأ ال لحاق «بالمالك»  ًا المضُارب لل ّد لطل ل مرت ْفُب ُي
ّتوقف حَنيفة لأبي عند تتوقف لإنما المرتد تصرفات للنَأ عندهم، المضُاربة في لل

حَالها. على المضُاربة فبقيت المضُاربة مال في للمضُارب ملك ول لأملكه،
لزُل)ُ المضُارب (ول لع ْفُن لذا لي لإ للُه)ُ رّب ( لز ّتى المال لع لحَ لم)ُ المضُارب ( لل ْفُع للنه لي له)ُ  لل ْفُز لع لب )

ًا الوكيل قبله. وعزل عزله من وكيُل ْفُهي، للنه علمه، على يتوقف قصد لن
للحَكام للمر المتعلقة وا للمر فيها يؤُثر ل والنهي با ودليلُه العلم، بعد لإل والنهي ا

ًا، العزل كانَأ لإذا وهذا ونواهيه، الشرع لأوامر ًا العزل كانَأ فلو قصدي ْفُكمي حَُ
الوكالة. في كما المضُارب، علم ُيشترط فل كالموت،

ْفُو لل لف لم)ُ بعزله ( لل ًا المضُاربة مال صار بعدما لع ْفُرض للُه لع لف ُع ( ْفُي للنَأ لب لها)ُ  لض ْفُر ّقه لع لحَ
لت لب لإنما الربح، في لث لنّض لأنَأ الّربح)ُ على وقسمة بالقسمة، يظهر (و لأس لي ر

ًا يتحول لأي المال، لن ْفُي ْفُعد لع ًا، كانَأ لأنَأ لب «القاموس». في كذا متاع
ُثّم لصّرُف ل ( لت لأنَأ في لي له)ُ ب لن لم ًا به يشتري لث ٍد في (ول آخآر شيئ ْفُق بفتح لنّض)ُ ـ لن

ْفُن حَصل لأي ـ المعجمة وتشديد النونَأ لم لس ( ْفُن لس لجِإ لأ للنَأ لر له)ُ  لل في التصرف لما
ْفُرض لع ههنا. ضرورة ول الربح، ظهور لضُرورة كانَأ لإنما العزل بعد ببيعه ال

ّدُل)ُ المضُارب لب ُي لفُه)ُ خآلف العزل بعد (و ل لخآل لأس جِإنس ( لأي المال ر له)ُ  لب بجنس (
لأس لأحَمد.  الشافعّي قال وبه المال، ر و

لو لل لقا)ُ من (و لر لت ْفُف لل (وفي المضُاربة ا لما ْفُيٌن ال لأي لد لمُه)ُ  لز لب لل لأي المضُار ُبُه)ُ  لل لطِإ )
لب لل ْفُين، لطِإ ّد ْفُنَأ ال لإ لنَأ ( للنَأ لكا لجِإير، كانَأ المضُارب ربح)ُ  لل ُته كا لحَّص الربح من و

ُلجِإرة ُيجبر له، سالمت وقد كا لأي لإتمام على ف لإل)ُّ  ْفُنَأ العمل. (و لإ ْفُبٌح يكن لم و ل لر
ْفُيٌل للنه الدين، طِإلب يلزمه لك ْفُحض، و ٌع، والوكيل لم على ُيجبر (والمتبرع)ُ ل متبر
لع ما لإتمام لبّر به. لت
ّكُل)ُ المضُارب لكن ُيو لك ( لل لما لأي (ال له)ُ  ْفُين، بطلب لب ّد تتعلق العقد حَقوق للنَأ ال

فيما التي بالديونَأ المطالبة المال لرّب يكن فلم المضُارب، ههنا وهو بالعاقد،
يضُيع كيل بتوكيله المضُارب فيؤُمر المضُارب، من بتوكيل لإل المضُارب عقده
حَقه.

ليلزم والشافعي مالك وقال لأحَمد:  المضُاربة بعقد للنه الدين، طِإلب المضُارب و
ّد التزم لأس ر لنضُُّه لأنَأ فيلزمه صفته، على المال ر ربح، المال في كانَأ لو كما ي
لعين وساائر (بالبيع، الوكلء ساائر وكذا لضُ على العزل بعد لأحَدهما ُيجبر ل المستب

بالثمن المال رّب يحيل لأنَأ على ُيجبر ولكن تقاضيه، في امتنع لإذا الثمن طِإلب
المشتري)ُ. على

لأي ُع)ُ  ّيا لب ّدلل (وال لساُر)ُ ـ ال ْفُم البائع بين المتوساط ـ الولى السين بكسر (والّس
لنَأ فارساي والمشتري، لرا لب ْفُج ُي لعّرب)ُ ( لأي (ُم له)ُ  ْفُي لل ّثمن، طِإلب على لع للنهما ال

ُأجِإرة يعملنَأ ًة، ب للجِإارة بمنزلة ذلك فكانَأ عاد لما ا لو للك)ُ من الصحيحة. ( مال له
لف المضُاربة لر ْفُبح لإلى (ُص للنَأ الّر ّول)ًُ  ٌع الربح لأ ْفُأس تاب لأس وجِإود لتصور المال لر ر

لرف كما لإليه الهالك فينصرف العكس بخلف الربح، بدونَأ المال ْفُص من الهالك لي
ْفُفو لإلى الزكاة مال لع ٌع العفو للنَأ النصاب، دونَأ ال للنصاب.  تب



ْفُنَأ لإ لل (و ْفُنُت لقا ّي لع للُك:  لما ًا، ال لع ْفُو لق لن ّد لرُب)ُ مع ُص لضُا ْفُنَأ يمينه الُم لإ ْفُعيين: ( لت لد)ُ ال لح لجِإ
لأنَأ لت قال: ما ب ًة لي سامي لت لأو بعينها، تجار ْفُم لعّم للنواع في التجارة قال:  كلها. ا

ّدق وقال ْفُذنَأ للنَأ المال، لرّب ُزفر: ُص لل ٌد ا لوكالة. في كما منه، مستفا ال
ْفُصل لأنَّأ ولنا لل الخصوص الوكالة وفي الخصوص، دونَأ العموم المضُاربة في ا
للصل. المتمسك قوُل والقول العموم، دونَأ با
لإنَأ لعى (و ّد ْفُن ا لم ًا والمضُارب المالك ُكّل)ُ  لع ْفُو لن لق ( ّد للُك)ُ مع ُص لما للنهما يمينه، ال

الخصوص. على اتفقا
ْفُذنَأ لل ٌد وا ْفُن قول واعتبار المالك، جِإهة من مستفا للذنَأ ُيستفاد لم ّق جِإهته من ا لحَ لأ

لنُة والبينة غيره، من ّي ْفُفي لإلى لحَتياجِإه المضُارب ب ّدق الضُمانَأ، لن لص ُي (وكذا)ُ 
ْفُنَأ يمينه مع المالك لإ لل:)ُ رب ( اليد وقال:)ُ ذو وديعٌة، لأو (بضُاعٌة المال لقا

للنه ْفُنكر (ُمضُاربٌة)ُ  للنه الربح دعوى ُي لأو)ُ قال: (قرٌض)ُ  لوى ينكر ( ْفُع التمليك، لد
لأعلم. . تعالى والله

لة كتاب لع لر لزا الُم
لهي)ُ لغًة: مفاعلٌة لباٌت، وهي الزراعة، من ( ْفُن ُتم لقوله لإ لأن لأ لنُه}َ تعالى: { ُعو لر ْفُز لت

ُتها الحراثة، وهو السبب، لإلى الفعل لإساناد من مجاز سابحانه غيره لإلى ونسب
لإثارة لبُت وما للزراعة، الرض وهي:  ْفُن لت ْفُس لر ُي ْفُذ لب لسّمى بال ًا ُي لع ْفُر ًا لز تسمية لأيضُ

لإنما بالمصدر، ّبر و للعانة للنَأ الجانبين من الفعل تقتضُي التي بالمفاعلة عنها لع ا
ْفُذر لإعطاء من الفعل على لب لربة. الفعل، بمنزلة واللة ال لضُا كالُم

ُتسمى ًة المزارعة و لخابر ًا، ُم ْفُبرة، من لأيضُ ْفُيبر من لأو النصيب، وهي الُخ للنها لخآ

ّول لعت ما لأ لف لإليهم.  ُد

ُد ْفُق لع ًا: ( لع وشرع ْفُر لض الّز ْفُع لب لج)ُ منه. (ول لب لر لخا لصّح ال لد لت ْفُن لبي لع أ
لة ل لمُه حَنيف لحَ ّلُه)ُ لر ال

لإنَأ ْفُذر صاحَب على يجب وقعت ف لب ْفُجِإُر ال ْفُثل لأ لم له والغلة الرض، ولرب للعامل ال
ُء للنها ّنما نما لإ ْفُلكه. و الضُّّحاك: بن ثابت عن مسلٌم، لأخآرجِإه لما عنده تصح ل لم
لهى وسالم عليه الله صلى الله رساول لأنَأ لر المزارعة عن لن لم لأ وقال: بالمؤُاجِإرة، و
لأس «ل لها». وما ب ثابت بن زيد عن الحّجاج، بن ثابت عن شيبة لأبي ابن رواه لب

لبرة، عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: نهى لخا ُة؟ُ قلت: وما الُم لبر لخا الُم
ْفُنَأ لأ لذ قال:  لأخُآ ْفُرض لت ل

ل ْفُصٍف ا لن ْفُلٍث لأو لب ُبٍع. ولقول لأو ُث لنا ابن ُر ُك لبُر عمر:  لخا نرى ول ُن
ًا، بذلك لأسا ُع زعم حَتى ب ْفُيج بُن راف لد عنها، نهى وسالم عليه الله صلى النبي لأنَأ لخآ

لها لنا ْفُك ذلك. لأجِإل من لفتر
عن وسالم عليه الله صلى الله رساول الله: نهى عبد بن جِإابر عن عطاء وعن

لة، لبر لخا لة، الُم لقل لحا لة. قال والم لن لب لزا لها والُم لر لفّس لأما جِإابر لنا عطاء:  فقال: 
للرض لها البيضُاء المخابرة: فا ُع ُينفق الرجِإل، لإلى الرجِإُل يدف ُذ فيها ف ْفُأخآ من في

ُع ْفُي لب ّثمر. والمحاقلُة:  لع ال ْفُر لبيع بالحّب القائم الّز لنُة:  لب لزا ْفُيلً. والُم لب لك لطِإ ْفُلّر في ا
لل ْفُخ ّن لر ال ْفُم ّت ْفُيلً. رواهما بال مسلم.  لك

لأنَّأ لأبي «سُانن وفي لع داود»  لف لن لرا لديج ب لبُر قال: كنا لخآ لخا لد على ُن لل عه الله رساو
لكر وسالم، عليه الله صلى لذ لض لأنَأ لف لنهى لأتاه عمومته بع صلى الله رساول فقال: 
ٍر عن وسالم عليه الله ْفُم ًا، لنا كانَأ لأ له وطِإواعيُة نافع ّل ُع ورساوله ال ْفُف للنا، لأن و)ُ قال: (



لك؟ُ وما قلنا ْفُن عليه الله صلى الله رساول قال: قال ذا لم ْفُرٌض له كانت وسالم: « أ
ل

لها، ْفُع لر ْفُز لي ْفُل لها لأو لف ْفُع لر ْفُز ُي لريها ول لأخآاه، لل لكا ُلٍث، ُي ُث ْفُبع، ول لب لطعام ول ُر للنَأ لب لسّمى». و ُم
ٍر اساتئجاٌر المزارعة ْفُجِإ لأ ٍم، لأو مجهوٍل ب ٌد، منهما وكّل معدو لس ْفُف للنها ُم اساتئجاٌر و

لض لز معنى في فيكونَأ العمل، من يخرج ما لببع ْفُنَأ الطّحانَأ: وهو قفي ْفُأجِإر لأ يست
ً لن رجِإل لح ْفُط لي ٍة ُكّر له لل ٍز حَنط دقيقها. من بقفي

لأما ْفُن وسالم عليه الله صلى النبّي لأخآذه ما و لر لأهل لم لإنما لخآيب لج كانَأ ف لخآرا
ٍة لمّن بطريق مقاسام لل جِإائٌز وذلك والصلح، ال لم والسلم الصلة عليه لأنه بدلي

ّين لب لها، مزارعًة كانت ولو المدة، لهم ُي لن ّي لب ْفُن عند تجوز ل المزارعة للنَأ لل لجيزها لم ُي
ّ لبيانَأ لإل المدة. لب

لمّما بكر لأبو وقال ُدّل الرازي: و لط ما لأنَّأ على لي لر الثمر نصف من عليهم ُش
ْفُجِإه على كانَأ والزرع ْفُد لم لأنه الجزية، لو لر ٍء في لي للخآبار من شي صلى النبّي لأنَّأ ا

لة منهم لأخآذ وسالم عليه الله ْفُنَأ لإلى الجزي ول مات، لأنَأ لإلى بكر لأبو ول مات، لأ
لهم، لأنَأ لإلى عمُر لة منهم للخآذ جِإزيًة ذلك يكن لم ولو لأجِإل لجزي آيُة نزلت حَين ال

الجزية.
لأنَأ والحيلة لجِإر عنده:  ْفُأ لر رّب يست ْفُذ لب لل ال لم لعا ٍر (و)ُ ال ْفُجِإ لأ ٍم ب ٍة لإلى لمعلو ٍة، مد معلوم

لإذا ُة مضُت ف لض يعطيه المد ْفُن له وجِإب عما الخارج بع للجِإر لم ساواء ذمته، في ا
لما، ذلك فيجوز ل، لأو الخارج حَصل ُه لضا لر ْفُين لب ّد جِإنسه.  خآلف عنه لأعطى لإذا كال

لمزارعة لت)ُ ال لصّح لو لما)ُ لما ( ُه لد ْفُن لع ّ الجماعة لأخآرجِإه ( ّنسائي لإل عن نافع، عن ال
لأنَأ ابن لمل وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر:  لل عا ْفُه لر لأ لط خآيب ْفُخرج ما بشر لي

ٍر، منها: من لم ْفُرٍع. وفي لأو لث ْفُت لفٍظ: لما لز لح لت لأل خآيبُر، ُف ُد سا الله رساول اليهو
لقّرهم لأنَأ وسالم عليه الله صلى ْفُصف على يعملوا لأنَأ على فيها ُي منها: يخرج ما لن

ْفُمر، من ّت لع. فقال ال ْفُر ْفُم الصلة عليه والّز ُك لقّر ُن ما ذلك على فيها والسلم: «
لرُم حَين كانَأ عباس: فلما ابن عن داود للبي لفٍظ شئنا». وفي ْفُص ْفُخُل ُي ّن بعث ال

لحَة بن الله عبد لإليهم لوا لر لر لز لح ْفُخل عليهم لف ّن المدينة لأهل يسميه الذي وهو ـ ال
ْفُرص لخ لت وكذا، كذا لذه فقال: في ـ ال ْفُر لث ْفُك لأ لن يا علينا قالوا:  لحَة، اب لوا لأنا لر قال: ف

ْفُزُر لإلّي لل، لحَ ْفُخ ّن لطيكم ال ُأع لف و ْفُص ّق، قالوا: هذا قلت، الذي لن لح ُء تقوُم وبه ال السما
ْفُرُض، ل

ل لأخآذ لأنَأ رضينا قد وا لها عن قلت. وفيه بالذي ن لص لر لخ لف لف لأربعين جِإابر:  ْفُل لأ

ْفُساٍق، ّيرهم ولّما لو لر لأخآذوا لخآ ْفُم ّت لنَأ وعليهم ال لف عشرو ْفُل ْفُساٍق. لأ لو
لن لعمرو وعن ٍر ب ُوس: لو قال: قلُت دينا لطا لت لل ْفُك لر لة لت لبر لخا لإنهم الُم ُعُمونَأ ف ْفُز لأنَّأ لي

ْفُمُرو لأي قال عنها، نهى وسالم عليه الله صلى النبّي لإني ـ عُمرو يا يعني ـ لع
لطيهم ُهم ُأع ُن ُأعي لأنَّأ و ْفُم و ُه لم لل ْفُع الله صلى النبّي لأنَّأ أخآبرني ـ عباس ابن يعني ـ لأ

له لم وسالم عليه ْفُن ّنما عنها، لي لإ للنَأ و لح قال:  لن ْفُم ْفُم لي ُك ُد لحَ ُه لأ لخآا ْفُيٌر لأ ْفُنَأ من للُه لخآ لذ لأ لأخُآ لي
ًا عليه لجِإ ْفُر ًا. متفق لخآ لم ُلو ْفُع لة عليه. وعن لم لو ْفُير بن ُعر لب ُد قال: قال الّز ْفُي ثابت: بُن لز
ّلُه يغفر لفع ال لرا لن لل لديج، ب له لأنا لخآ ّل للُم وال ْفُع لث لأ لنَأ لأتاه منه، بالحدي اقتتل، قد رجِإل
ْفُنَأ عليه الله صلى الله رساول فقال لإ ُكم هذا كانَأ وسالم: « لن ْفُأ ْفُكُروا فل ش ُت

لرع». رواه لمزا داود. لأبو ال



لأما ْفُن الصلة عليه قوله من فيه ما و لم لر لم والسلم: « لذ لة لي لر لب لخا لذنَأ الُم ُيؤُ ْفُل لف
ْفُرٍب لح ْفُن لب له لم ّل ّنا قول على فمحموٌل ورساوله»، ال ُك لر رافع:  أكث

لحَقلً، المدينة لأهل ل
لنا وكانَأ ُد لري لأحَ ْفُك لضُه ُي ْفُر أ

له لي، القطعُة فيقول: هذه ل لذ له لما لك، و ّب ْفُت فُر لجِإ لر ْفُخآ لذه، لأ
لرج ولم ْفُخ عليه. وسالم. متفق عليه الله صلى النبّي فنهاهم لذه، ُت
لة جِإعفر: ما لأبو قال وقد ْفُهُل بالمدين لت لأ ٍة بي ّ هجر لنَأ لإل ُعو لر ْفُز لث على لي ْفُل ّث لع. ال ُب والّر

لع لر العزيز، عبد بن وعمر مسعود، بن وعبدالله مالك، ابن وساعد علّي، لزا
لسام، لقا ُعروة، وال لمل وابن عمر، وآل بكر، لأبي وآل و لس عمُر سايرين. وعا النا

ْفُنَأ على لإ لء لأنه:  ْفُن بالبذر عمُر جِإا له لم لد ْفُن ْفُطُر، فله لع لإنَأ الّش لر جِإاؤاوا و ْفُذ لب كذا. فلهم بال
البخاري. رواه

للنها ُد و ٍة عق ُع المضُاربة، في كما فيجوز والعمل، المال بين شرك والجام
للرض صاحَب للنَأ الحاجِإُة، لدر ل قد ا ْفُق ل قد العمل على والقادر العمل، على لي

لجد للرض، لي لمّست ا ُتهما لتنتظم المزارعة لإلى الحاجِإُة لف ُتهما وتحصل مصلح منفع
ْفُيع، من ْفُن لأنَّأ كما الّر ْفُن التجارة، لإلى يهتدي ل قد ماٌل له لم لم التجارة لإلى يهتدي و
لمّست ماٌل، له يكونَأ ل قد المضُاربة. لإلى الحاجِإُة لف

لأي له)ُ  لب لة المزارعة في وبقولهما (و لتى)ُ لحاجِإ ْفُف ُي لل لإليها، الناس ( بها، الناس وتعاُم
لرك والقياس ْفُت الراشدونَأ، الخلفاء لأجِإازها الساتصناع. وقد في كما بالتعامل ُي

ٌة ْفُمد ُع للنصار من و والمهاجِإرين. ا
لأما ّنص من رواه ما و ّوٌل، النهي عن ال لؤُ لإنهم فُم ًا فيها يشترطِإونَأ كانوا ف شيئ

ًا للرض لرّب الخارج من معلوم لم دفع لو كما للعقد، مفسد وهو ا لها الغن لو لإلى ونح
ْفُن لها يرعاها لم ُدُم ْفُخ لي ُهوا فلذا منها، تحدث التي الزوائد بنصف و عنها.  ُن

علم لّما ُأصولهما على والمعاملة المزارعة مسائل لفّرع حَنيفة لأبا لأنَّأ اعلم ُثم
أنَّأ العمادية». والظهر «الفصول في كذا فيهما، بقوله يأخآذونَأ ل الناس لأنَّأ

ّ عليها متفّرعة والمسائُل عنه روايٌة المزارعة لصّحة لذ فسادها، اخآتار لأنه لإل لخآ لأ و
ُبُه لة لأصحا لط صحتها برواي ْفُر لش لب لة ( ّي لحَ ل لض لصل ْفُر ل

ل للنَأ ا لع)ُ  ْفُر الربح، هو المقصود للّز
لة بدونه يحصل ل وهو ّي لل ْفُه لأ لو لن)ُ وهما: رّب ( ْفُي لد لق لعا للرض، ال لأنَأ ا لرع: ب لزا يكونَأ والُم
ٍد كّل ًا منهما واحَ ً حَّر لقل ًا عا لغ ًا لأو بال ّيا لأو لعبد لنين. وهذا صب ْفُأذو ل الشرط م

ُع بل العقد، بهذا له اخآتصاص لد جِإمي كذلك. العقو

لر ْفُك لذ للنَأ (و لة)ُ  ّد ُد العقد الُم لر لة على لي للرض رّب منفع ْفُنَأ ا ْفُذُر كانَأ لإ لب جِإهة من ال
ل هنا والمنفعة الرض، رّب جِإهة من البذر كانَأ لإنَأ العامل منفعة وعلى العامل،

ْفُعرف لها ُي لبيانَأ لإل مقداُر ًا فكانَأ المدة، لب ُيشترط معيار ْفُنَأ في للمنفعة. و لأ ل المدة: 
لأنَأ الزراعة، فيه يمكن لمّما لأقّل تكونَأ ْفُثلها لإلى يعيُش ل تكونَأ ل و ُهما لم ُد لحَ ًا، لأ لب لل لغا
لخزانة». وعند في ما على للفتوى، المختار وهو للمة بن محمد «ال ُيشترط ل لسا
ّين لم ما ويقع المدة، بيانَُأ لب ٍة على المدة فيه ُي ٍة، سان لأبو الفقيُه لأخآذ وبه واحَد

للمة.  بن محمد قاله ما على المنصورية»: الفتوى «الفتاوى الليث. وفي لسا

لرّب لأي (و لر)ُ  ْفُذ لب ُه ال لر لك لذ له و لت لجِإر. (و)ُ ذكر للنه بتسمي ْفُأ لأي المست له)ُ  لس ْفُن لجِإ جِإنس (
لر البذر ْفُجِإُر ليصي لل ًا، ا لط منه. (و)ُ ذكر للنه معلوم ْفُس لق لر)ُ وهو ( لخآ البذر، رّب غيُر ال
ُة للنه له ُأجِإر لل لأي لأو لعم لة)ُ  لي لل ْفُخ ّت له. (وال لض ْفُر أ

لن التخلية ويشترط ل ْفُي لب لض ( ْفُر ل
ل لل)ُ ا لم لعا وال



لرط فلو العمل، من ليتمكن للرض رّب عمل ُش لت يصح، ل العامل مع ا لوا لف ل
لع ْفُو ُي لحّب)ُ الخارج التخلية. (وُش لن بين ال ْفُي لد من المقصود المعنى لتحقق العاق

لكة، وهو المزارعة لر ًة تنعقد للنها الّش النتهاء. في وشركًة البتداء في لإجِإار
ُد)ُ المزارعة ْفُفُس لت لف لإنَأ ( لط ( لر لأي لما ُش لفيه)ُ  لنا لنافي ُي لحّب شيوع ُي لع الخارج ال ْفُف لر لك )

لأي لر)ُ  ْفُذ لب ْفُذر رّب رفع ال لب لأو)ُ رفع قسمة ُثم الخارج من ال لج)ُ من الباقي. ( لرا لخ (ال
للرض ًا الخراجِإية ا ًا، لخآراجِإ لف ّظ لو ُثّم ُم لمُة ( ْفُس لقي)ُ لجواز لق لبا من يخرج ل لأنَأ ال
للرض ْفُدر لإل ا لق لخراج بكونَأ المرفوع. قيدنا ال ال

للنه ًا»  لف ّظ لو ْفُفُسد ل الخمس لأو كالربع ُمقاسامًة كانَأ لو «ُم لو كما المزارعُة، لت
لط لر ْفُفع ُش ْفُشر لر ُع الشركة. قطع لإلى يؤُدي ل الشرط هذا للنَأ الباقي، وقسمة ال

لذا)ُ تفسد لك لو ْفُنَأ المزارعة ( لإ لط ( لر ْفُبُن ُش ّت لر ال ْفُي لغ ُثم لرّب لل لر)ُ  ْفُذ لب لحّب، قسمة ال للنَأ ال

ْفُطع لإلى يؤُدي الشرط هذا لركة لق ّ يخرج لم لإذا الّش غير اساتحقاق للنَأ التبن، لإل
ْفُذر صاحَب لب ّنما ال لشرط. هو لإ بال

لصّح)ُ عقد ْفُنَأ المزارعة (و لرط لإ ّتبن ُش لأي ال لر)ُ  لخآ ْفُذر، لرّب (لل لب ْفُكُم ذلك للنَأ ال حَُ
ْفُقد لإنَأ المزارعة لع لأو)ُ  ْفُم ( لل ْفُبن ( ّت ْفُض)ُ لل لعّر لت لة لشتراطِإهما لي هو فيما الشرك

ْفُبن ـ، الحب وهو ـ المقصود ّت ْفُذر لصاحَب وال لب ْفُرٍط، لإلى لأخآذه في يحتاج ل ال للنه لش

ُء لره. وقال نما ْفُذ ْفُبن مشايخ لب ّت ًا بينهما، بلخ: ال ُنّص لم فيما للتصرف اعتبار عليه لي
للنه المتعاقدانَأ، ٌع و لب لحّب، لت ْفُل ُع لل لب ّت ْفُرط يكونَُأ وال لش للصل. لب ا

لصّح)ُ المزارعة (ول ّ لت لإل ْفُنَأ ( ْفُرُض تكونَأ لأ ل
ل ْفُذُر ا لب لأي وال ٍد)ُ  لحَ ٍد لل لحَ لدين من لوا لق العا

لقُر لب لمُل (وال لع للنَأ وال لر)ُ  لخآ ّ العمل، آلة البقر ل لإل لأو)ُ  ْفُنَأ ( لنَأ لأ ْفُو ُك لت ْفُرُض ( ل
ل ٍد ا لحَ لوا لل

لقي لبا للنَأ وال لر)ُ  لخآ ْفُذر صاحَب ل لب ٍذ ال ًا يكونَأ حَينئ لجِإر ْفُأ للرض ُمست ٍر ل ْفُجِإ ٍم لبأ من معلو
ْفُأجِإرها كما فيجوز، الخارج ّ في لبدراهم (لو)ُ اسات لإل لأو)ُ  لمُل يكونَأ لأنَأ الذمة. ( لع (ال
لأي ٍد للُه)ُ  لحَ لوا لقي لل لبا للنَأ (وال لر)ُ  لخآ ْفُذر صاحَب لل لب ٍذ ال ًا يكونَأ حَينئ لجِإر ْفُأ للعامل مست
ُه لد ٍة وحَ لر ْفُجِإ ُأ ٍة ب فيجوز. الخارج، من معلوم
لذا لإ لت)ُ المزارعة (و لرُج لصّح لخا للى (فال لط)ُ لصحة لع ْفُر لء (ول اللتزام الّش لشي

لل لم لعا ْفُنَأ لل ْفُم لإ ْفُخُرج)ُ شيء لل لكة للنَأ الزرع، من لي لر ّنما الّش فل الخارج في هي لإ
ّق ْفُيُره، ُيستح لف لغ لخل لإنَأ فسدت، لإذا ما لب ٍذ الواجِإب ف ْفُجِإُر حَينئ ْفُثل. لأ لم ال
لبُر ْفُج ُي ْفُن (و لأي لم لبى)ُ  لن امتنع لأ للنها (ع لضُّي)ُ  ُد الُم ُيجبر لإجِإارة، عق ْفُن عليه و لبى لم لأ

لضُي عن ّ فيه الُم لإل للنه لرّب ( لر)ُ  ْفُذ لب ّ العقد في المضُي يمكنه ل ال ٍر لإل يلزمه، بضُر
ُء وهو له لإلقا لر ْفُذ ْفُرض، على لب ل

ل وصار عليه، ُيجبر فل ل، لأم يخرج هل يدري ول ا
ْفُن لم ْفُأجِإر لك ًا اسات لم لأجِإير ْفُد له ْفُيُر امتنع ولو امتنع، ُثم داره لل لجِإ لل لبر ا ْفُجِإ للنَأ العمل، على ُأ

ًة، تنعقد المزارعة ُة لإجِإار للجِإار ٌد وا ْفُق لزٌم لع ْفُفسخ ل ْفُذر ُي ُع هنا يتحقق وهو عندنا، بال
ْفُن لم لة ( ْفُذر رّب جِإه العامل. جِإهة ل)ُ من الب
ْفُنَأ لإ لبى)ُ رّب (ف ْفُذر لأ لب لد، في المضُي عن ال ْفُذُر العق لب لد لقبله من وال ْفُع لب لب ما ( لر لك

للرض، لمُل)ُ ا لعا لها لأي ال لب لل ْفُرث لق لح لجُب)ُ عليه لل لي لنًة ( ْفُنَأ ديا لأ لأي ( لضي)ُ  ْفُر لت ْفُس لي
لأنَأ يسترضي لل: ب لم لر يعطيه العا ْفُجِإ لل لأ ْفُث له، لم لل لم لجب ذلك. ول في لغّره للنه لع عليه لي

ًء، ّوم لإنما عمله للنَأ قضُا ّومه وقد بالعقد يتق ٍء ق خآارج. ول الخارج، من بجز

الجِإارة)ُ فساد على المترتبة (الثار
ْفُنَأ لإ ْفُت)ُ المزارعة (و لد لس لرُج لف لخا لرّب (فال للنه ل لر)ُ  ْفُذ لب ْفُلكه نماء ال لر لم لخآ للل ْفُجِإُر (و له)ُ لأ لل ْفُث لم



ْفُن لمٍل لم ْفُرٍض لأو لع أ
ُد (ول ل لزا للى ُي للنه لما لع لط)ُ  لر لضي لش لط لر وهذا عليه، الّزائد لبُسقو

لأبي حَنيفة لأبي عند ْفُجِإُر محمد: عليه يوساف. وقال و ْفُثله لأ ًا لم لغ لل بلغ. ما لبا
ُطُل)ُ المزارعة ْفُب لت لت (و ْفُو لم لب لأي ( لما)ُ  له لد لحَ ْفُين لأحَد لأ لد لق لها لإذا العا لد ًا لنفسه، عق اعتبار

للجِإارة، ًء با (هو لإطِإلقه على وهذا بعده، لأو العمل في الشروع قبل كانَأ ساوا
لث المدة وكانت لأحَدهما مات لإذا الساتحسانَأ القياس. و)ُ في وقد مثلً، سانين ثل

ُلولى، السنة في الزرع نبت ُد يبقى ا للجِإارة عق ُثم الزرع، ذلك ُيستحصد حَتى ا
ُطل ْفُب ًة العقد لإبقاء في للنَأ السنتين، من الباقي في لي ْفُين مراعا ّق لح فيعمل لل

ُيقسم الزرع، ُيحصد لأنَأ لإلى ورثته لأو العامل شرطِإاه. ما على و
لسُخ ْفُف ُت ْفُيٍن)ُ لحٍَق (و لد للرض لرّب لب لوٍج ا ْفُح للنها لإلى (ُم لها)ُ  لع ْفُي ْفُفسخ لب لذار، ُت ْفُع لل وهذا با

للجِإارة. ول في كما عذٌر لب لإذا العامل يطالبه ا لر للرض لك لفر لأو ا ٍء، النهر لحَ بشي
ّنما المنافع للنَأ ّوم لإ ّوم لإنما وهو بالعقد، تق لإذا بالخارج، ُق يجب لم خآارٌج يكن لم و

ٌء، لأما الزرع، ينبت لم لإذا وهذا شي للرض تباع فل نبت لإذا و ْفُين في ا ّد حَتى ال
لد، لص ْفُح لت ْفُس ّق لإبطاُل ذلك قبل بيعها في للنَأ ُت لخآير وفي المزارع، لحَ ْفُأ لها ت لع ْفُي حَتى لب
ْفُأخآيُر الزرع ُيستحصد ْفُأخآير الغرماء، حَق ت لطال.  من لأهونَأ والت ْفُب لل ا

ْفُنَأ لإ لت (ف لضُ ُة)ُ المشروطِإة لم ّد ْفُم الُمزارعة في الُم لل لو لرُك ( ْفُد ُع ُي ْفُر للى الّز لع لل)ُ لف لم لعا ال
للرض لصاحَب ْفُجِإُر ا لأ لل ( ْفُث له لم لب ْفُي لص لن لن لض لم ْفُر ل

ل ّتى ا لك)ُ الزرع لحَ لر ْفُد ُيستحصد، ُي فل و
ْفُرض لرّب يجوز ل

ل ْفُأخآذ لأنَأ ا ْفُقلً، الزرع ي لأما المزارع، لإضرار من فيه لما لب لأراد لإذا ف

ْفُأخآذه لأنَأ المزارع ً ي ْفُقل للرض فلرّب لب لة يعطيه لأو بينهما ويكونَأ يفعله، لأنَأ ا قيم
له لب لع على ينفق لأو نصي في كذا المزارع، حَصة في ينفقه بما ويرجِإع الزر

«الهداية».
لقُة لف لن ْفُن (و لم لع)ُ  ْفُر لر الّز ْفُجِإ ْفُقي. ونحوه، لأ ْفُفظه ُمؤُنة وكذا الّس مدة انقضُاء بعد لحَ

ْفُيهما المزارعة لل لع لأي ( لص)ُ  لص لح ْفُدر بال لق لر الحصص لب ْفُجِإ لأ لك لد ( لحّصا له)ُ من ال لو ْفُح لن و
ّدياس الّرفاع لرية، وال ْفُذ ّت لجِإب المزارعة عقد للنَأ وال ً العامل على يو لمل يحتاج لع

للشياء وهذه الزرع، انتهاء لإلى لإليه ٍذ وهو انتهائه، بعد ا بينهما، مشترك ماٌل حَينئ
ْفُدر على عليهما فيجب لما. لق له لك ْفُل لم

ْفُنَأ لإ ْفُجِإر (ف لأ لط)ُ  لر للى ونحوه الحّصاد ُش لع لل ( لم لعا لد لصّح ال ْفُن لف لأبي لع ْفُوسُا لمُه ُي لحَ ّلُه، لر ال
له لب لتى)ُ وهذا و ْفُف ْفُلخ. قال مشايخ اخآتيار ُي للئمة: وهو شمس لب للصح ا ديارنا، في ا

«الهداية». في كذا بها، الناس لتعامل يعني
رّب على شرطِإا لإذا ما بخلف وهذا القياس، وهو الرواية، ظاهر في وفسد

للرض، لإنه ا ٌد ف لس ْفُف ُعرف، لعدم بالتفاق ُم لرطِإا لإذا وكذا ال لذ لش لذا العامل، على الُج
لد لأو لصا لح ْفُير التعامل. وعن لعدم بالتفاق يجوز ل العامل غير على ال لص بن ُن

للمة بن ومحمد يحيى، لأنَّأ)ُ هذا لسا لرط العامل، على يكونَأ كله ( ل، لأم عليه ُش
ْفُكم ْفُرف. قال لبُح ُع للئمة شمس ال ْفُخآسي: هذا ا لر كذا ديارنا، في الصحيح هو الّس

لأعلم. والله قاضيخانَأ»، «فتاوى في

ْفُنَأ لإ لت (و لما)ُ والثمر لما ُه ُد لحَ ٌء لأ لمُر مدتها مضُت لأو لني ّث ُء)ُ وهو (وال ْفُي النونَأ بكسر لن
ْفُوُم نضُيج غيُر لأي يدغم، وقد همزة بعدها سااكنة وتحتية ُق لي لمُل ( لعا له ال ْفُي لل لأو لع

لإلى ُثُه)ُ  لر لر الثمر كانَأ لإذا يعني المزارعة، في كما الثمر، ينتهي لأنَأ لوا لرٍك، غي ْفُد ُم



لإنَأ للرض رّب مات ف لل ا لم لعا ْفُل لل ْفُنَأ لف لم لأ الثمر، يدرك لأنَأ لإلى قبله كانَأ كما عليه، يقو
لثُة كره ولو لر للرض رّب لو ًا العقد فيبقى ا لإنَأ للضُرر دفع العامل مات عنه. و

له لت لث ْفُنَأ فلور له ولو عليه يقوموا لأ لر للرض لرّب لك الجانبين. من النظر فيه لإذ ، ا
ُة (ول لسُخ)ُ المساقا ْفُف ّ ُت لإل للنها ( ٍر)ُ  ْفُذ ُع للجِإارة لإجِإارة، لب لسُخ وا ْفُف ْفُونَُأ بالعذر ُت لك لو )

لل لم لعا ًا ال لضُ ْفُي لر لدُر ل لم ْفُق للى لي لل لع لم لع ًا العامل لأو)ُ كونَأ ال لق لر لساا لخاُف ( ْفُنُه ُي للى لم لع
لأي له)ُ  لف لع لف لسا لع ُلصول لرّب لسا لأو ا له، ( لر لم ْفُذٌر)ُ خآبر لث «كونَأ هو الذي المبتدأ ُع
العامل».

ُع ْفُف لد ٍء)ُ مبتدأ (و لضُا ُء لأرٌض ـ معجمة بفاء ـ والفضُاء مضُاف، لف مغروساة غيُر بيضُا
لأي له)ُ  لسا ْفُر لغ لل لخآُر ذلك والمعنى: ليغرس نسخة، في كما ليغرس ( ًا. فيها ال شجر

ْفُونَُأ ُك لي ْفُرُض (و ل
ل لجُر ا لأي والّش لما)ُ  ُه لن ْفُي للرض لرّب بين لب لفين، والغارس ا ْفُص لصّح)ُ (ل لن لي

ًا كانَأ فيما الشركة العامل لشتراط ْفُرض، وهو بعمله، ل قبلها موجِإود ل
ل فيفسد. ا

لل لم لعا ْفُل لل لمُة (ف ْفُي له لق لسا ْفُر ْفُجِإُر لغ لأ لأي و له)ُ  لل لم ْفُثل لأجِإر لع قيمة لأما عمل، فيما عمله لم
لس ْفُر لغ ّذر ال لع لت ّده لل للرض، لتصاله بعينه لر لأما برضاه، غرساه وقد با مثل لأجِإر و
ًا طِإلب للنه عمله، لمثل.  لأجِإر فيجب ذلك، له يسلم ولم عمله عن عوض ال

لأما ًا الشارح ذكره ما و لع لب ْفُيز معنى في لأنه التعليل: من في للماتن لت لف الطحانَأ لق
للشجار، نصف وهو عمله، عن يخرج ما ببعض اساتئجاٌر هو لإذ لأنَأ فيه فنوقش ا ب

ْفُت الطحانَأ، لقفيز معنى في المعاملة مطلق لز ّو بالحديث، القياس خآلف على وجُِإ
لإنَأ للعامل، الغرس كانَأ لإذا وهذا ْفُرس كانَأ ف لغ للرض لرّب ال لمثل لأجِإر فعليه ا ال

لإنما فقط، للرض و الشجر يكونَأ لأنَأ شرط لو للنه بينهما»، والشجر قال: «ا
لكره بينهما والثمر لذ لأعلم. تعالى قاضيخانَأ». والله «فتاوى في جِإاز. 

لء كتاب ليا ْفُحَ لت لإ لوا لم ال
لأي ْفُرٌض الموات (هي)ُ  أ

ل ْفُفٍع لبل ( لع لن لطا لق ْفُن لها)ُ في ل لئ ُع ل لأرٍض لما لر ْفُز ّ ُت لء لإل لما لهار لب ْفُن ل
ل ا

ْفُن البار لأو لم له)ُ  لو ْفُح لن لة (و لب لل لخًة، كونها لأو عليها، الماء لغ ْفُب ًة، لأو لسا لر لأو لناّز ّذ لع لها لت ُع ْفُر لز
ًا بذلك فيها. وسُاّميت الرمل لأو الحجر لأو الشجر لكثرة بالحيوانَأ لها تشبيه
به. النتفاع عدم في الميت

ل لرُف (ول ْفُع ْفُطٌف ُي لع لها)ُ  ُك لل يعرف» بل النسخ: «ل بعض وفي نفع»، «بل على لما
لفٌة فهو «واو»، ٍة غير لأي للرض، ثانيٌة لص معرفة لذّمي. وعدُم ول لمسلم مملوك

لإما لأنَأ مالكها:  للسالم، في مالك لها يكونَأ ل ب لإما الموات، حَقيقُة وهو ا لأنَأ و ب
لة هذا فليس ُيعرف، ول فيها مالك لها يكونَأ لإنما الموات، بحقيق ْفُكمه و حَكم حَُ

لصّرف حَيث الموات لت للمام فيه لي الموات. في يتصرف كما ا
لها ذلك بعد المالك ظهر فلو لذ لخآ ْفُن له وضمن لأ لها لم لع ْفُر ْفُت لإنَأ لز لص لق ّ بالزراعة، لن لإل و
ْفُتوى.  المختار وهو عليه، شيء فل لف لل

ٌة لد ْفُي لع لب ّد عن ( لر)ُ وحَ لم لعا لدها ال ْفُع ْفُنَأ ُب ُع)ُ فيها (ل بحيث تكونَأ لأ لم ْفُس ْفُوٌت ُي لص ْفُن ( لم
لأي لصاه)ُ  ْفُق الظاهر للنَأ الله، رحَمه يوساف لأبي عند وهذا ومنتهاه، العامر لأقصى لأ

ًا يكونَأ ما لأنَّأ له ارتفاق ينقطع ل العامر من قريب لل ْفُه للحَياء الحكم فيدور عنه، لأ با
لإنَأ حَقيقًة، الرتفاق انقطاع الموات في ُيشترط محمد البعد. وعند على كانَأ و

ًا الموات للئمة شمس العامر. واعتمد من قريب ْفُخآسي ا لر لأبي قول على الّس



الله. رحَمه يوساف
ْفُن لم لأي ( ُه)ُ  ليا ْفُحَ ًا عمره لأ لم لل ْفُس لكُه)ُ ُم لل لم ًا، لأو كانَأ ( لي سابب في يختلفانَأ ل للنهما لذّم

ْفُلك لم ْفُنَأ ال لإ لنَأ ( لذ لماُم)ُ في للُه لأ لل ْفُذنَأ بغير لأحَياه لو حَتى لإحَيائه ا للمام لإ يملكه، ل ا
ْفُن الله. وقال: يملكه رحَمه حَنيفة لأبي عند وهذا لذنَأ لأحَياه، لم للمام له لأ لم لأو ا
لأذنَأ، وقال: حَديث ـ الترمذي لأخآرجِإه لما الله رحَمهما والشافعي مالك قال وبه ي
ْفُن وسالم عليه الله صلى النبّي لأنَّأ الله عبد ابن جِإابر عن ـ صحيح حَسن لم قال: «

ًا لأحَيا ْفُن الصلة عليه له». ولقوله فهي ميتًة لأرض لم لر والسلم: « لم ْفُع ًا لأ لأرض

ْفُت ّق فهو للحَد ليس للى لأبي ولفظ عائشة، حَديث من البخاري بها». رواه لأحَ ْفُع لي
ْفُن لم ليا عنها: « ْفُحَ ًا لأ لض ْفُر أ

لق وليس له، فهي ميتًة ل ْفُر لع ٍم لل لل ّق». وهكذا لظا لأبو رواه لحَ

ّنسائي والترمذي داود زيد. بن ساعيد حَديث من وال

للة عن الطبراني رواية وفي لضُا لن لف ْفُيد ب لب عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُع
ْفُرُض ل

ل ْفُرُض وسالم: «ا أ
له، ل ّل ُد ال ُد والعبا له، عبا ّل ْفُن ال ليا لم ْفُحَ ًا لأ لض ْفُر أ

ًا ل له». فهي موات
للنه ُه سابقت مباٌح ماٌل و ُد والصيد.  الحطب في كما فيملكه، لإليه ي

للبي لأنَّأ حَديث من الطبراني روى ما الله رحَمه حَنيفة و الله صلى النبّي معاذ: 
لء قال: «ليس وسالم عليه ّ للمر ْفُت ما لإل لب ْفُفُس طِإا له لن لم لما للنَأ لإ به يتعلق ما به». و
ّق ٌد به يختص ل المسلمين جِإماعة حَ ٍد دونَأ واحَ ّ واحَ لإذنَأ لإل للمام، ب الرزق لأصله ا
للمام. ل للنَأ بتام، ليس والصيد الحطب على المال. والقياس بيت من يملك ا
ْفُأمر لأنَأ ًا ي وعلى ضعيف، فيه الحديث لكن والصيد، بالحطب واحَد دونَأ واحَد

لإنه صحته تقدير للعم دللة ل ف للخآص. على ل ا
للحَياء بعد تركها ولو للول للنَأ بها، لأحَق قيل: الثاني غيره، وزرعها ا ملك ا

للصح رقبتها، دونَأ اساتغللها للول لأنَأ وا ّق ا لك للنه بها، لأحَ لل للحَياء رقبتها لم فل با
ْفُركها. ملكه عن تخرج لت لب
ْفُن لم لر (و لج لأي لحَ ًا)ُ  لض ْفُر أ

ًا وضع ل ًا لأو حَجر للعلم شيئ لأنه ل ٌذ لإحَياءها، قصد ب لأخآو من م
لجر لح للحَجار، ذلك يكونَأ لأنَأ الغالب للنَأ الجيم، بفتح ال بمعنى الجيم بسكونَأ لأو با
ْفُم المنع، لل لو لها ( ْفُعمر لث ُي ل لجٍج)ُ ـ لثل لها سانين لأي ـ الحاء بكسر لحَ لع لف لد لماُم ( لل لإلى ا

للنَأ له)ُ  لر ْفُي للول الدفع لغ لها كانَأ لإنما ل لر لم ْفُع ُي ْفُشر من للمسلمين المنفعة فتحصل ل ُع ال
لراج، لخ لإذا وال لمرها لم ف ْفُع للمام يدفعها ُي لث والتقدير ذلك، ليحصل غيره لإلى ا بثل

لراج كتاب في مسلٌم روى لما لحَجج لخ ْفُهري، عن ُعمارة، بن الحسن عن ال عن الّز
ّيب بن ساعيد لس ْفُن الله رضي عمر قال: قال الُم لم ًا لأحَيا عنه:  له، فهي ميتًة لأرض
لر وليس لج لت ْفُح ّق للُم سانين.  ثلث بعد حَ

ْفُيد وروى لم ْفُه بن حَُ لي ْفُنُجو ّنسائي لز للموال» عن كتاب في ال ْفُمرو «ا ْفُيب بن لع لع لأنَأ ُش

لع وسالم عليه تعالى الله صلى النبّي لط ْفُق ًا لأ لنة من ُأناسا ْفُي له ًا جُِإ لض ْفُر أ
ّطلوها، ل فع

لأخآذها لها آخآرونَأ قوٌم ف ْفُو لي ْفُحَ لأ للولونَأ فيها فخاصم لف فقال: الخطاب، بن عمر لإلى ا
لها، لم بكر لأبي من لأو مني قطيعًة كانت لو ْفُد ُد ْفُر أ

الله صلى الله رساول من ولكنها ل
ْفُن وسالم عليه تعالى لم للها لأرٌض له كانَأ وقال:  ّط ْفُعُمُرها ل سانين ثلث فع فعمرها لي
ّق فهو غيُره، بها. لأحَ
ْفُن لم لر (و لف ًا لحَ لر ْفُئ لواٍت في لب لنَأ)ُ من لم ْفُذ لل للمام با تعالى، الله رحَمه حَنيفة لأبي عند ا



للذنَأ وبغير ًا ا للُه عندهما لأيضُ لف لأي ( لها)ُ  ْفُيُم لر لن)ُ وهي حَولها ما لحَ لط لع ْفُل لل ْفُنزع التي ( ُي
ُء منها لح)ُ وهي الما لض ّنا لنَأ بالبعير منها الماء ينزع التي باليد. (ال ْفُو ُع لب ْفُر أ

ل ًا ( لع لرا ْفُن لذ لم
لنٍب ُكّل لصّح)ُ. في لجِإا لل ا

لأربعونَأ بعضُهم قول عن به واحَترز ًا « للربعة الجوانب من ذراع جِإانب كل من ا
لإنَأ يوساف لأبو عشرة». وقال ْفُئُر كانَأ ومحمد:  لب لطن ال لع لها لل لحريُم ًا، لأربعونَأ لف ذراع

لإنَأ ًعا فستونَُأ للناضح كانَأ و لرا حَديث «سُاننه» من في ماجِإه ابن لأخآرجِإه لما لذ
لأنَأ بن الله عبد ّفل:  لغ ْفُن وسالم عليه تعالى الله صلى الله رساول ُم لم لر قال: « لف لحَ
ًا لر ْفُئ لنَأ فله لب ًا لأربعو لع لرا ًا لذ له». لعطن لت لشي لما

لن ْفُي لع ْفُل لل ْفُمُس (و ٍة لخآ لأي لمئ لك)ُ  لل لذ للصح، على جِإانب، كل من لك ْفُهري. قول وهو ا الّز
وعشرونَأ وخآمسٌة مئٌة جِإانب ُكّل الربعة: من الجوانب من لمئة وقيل: خآمس
ًا. وفي ْفُيُم نسخ بعض ذراع لر لحَ ُدوري:  ُق لُث العين ال اعتمد وعليها ذراع، مئة لثل

لطع، ْفُق لل ّيب.  بن ساعيد قول وهو ا لس الُم

للُه ُع (و ْفُن لأي لم له)ُ  لر ْفُي لر من العين لأو البئر حَافر غير لغ ْفُف لح لكر فيما لأي فيه، ال من ُذ
ْفُنَأ وحَريم البئر حَريم لإ ُه العين. (ف لر)ُ غيُر لف لأي (في لحَ الول حَريم منتهى منتهاه)ُ 
لإذنَأ ْفُنده، المام ب ْفُذنَأ بل لأو لع لأي عندهما لإ للُه)ُ  لف لر فللذي ( لف ْفُيُم)ُ المنتهى لحَ لر لح (ال
ْفُفر من لح لثلث حَفر الذي ال لب)ُ دونَأ ( لن لوا للول ملك يلي الذي الجانب لجِإ لق ا ْفُب لس لل

لكه ْفُل ّول ماء ذهب فيه. ولو لم لل لد غير للنه عليه، شيء فل الثاني لإلى ا لع لت في ُم
ْفُن فصار فعله، لم لنى لك ًا لب لت بجنب لحَانوت ّول فكسد غيره حَانو بسببه. ال

لة)ُ وهي لنا لق للرض تحت الماء مجرى (ولل ْفُيٌم ا لر لحَ لر ( ْفُد لق لها)ُ ولم ما لب للُح ْفُص ّدر ُي لق ُي
ٍء ُطُه يمكن بشي ْفُب ل لض لول لم ( ْفُي لر لر)ُ عند لحَ ْفُه ّن للموات في ل الله، رحَمه حَنيفة لأبي لل ا

ّ غيره في ول لإل لأي ( ٍة)ُ  لن ّي لب ْفُرفية، دللة لأو شرعية حَُجة لب على ُملقى كطيٍن ُع
ّناته، لس ٍر لأو ُم لفع وكونها له، فيها مغروٍس شج ْفُر أ

ْفُن ل للرض. وقال لم يوساف لأبو ا
ّناة ومحمد: له لنه، عليها ويلقي عليها يمشي ُمس ْفُي والشافعّي. مالك قال وبه لطِإ

ّناة جِإنبه لإلى لرجِإٍل الصغير»: نهر «الجامع وفي لس ّناة خآلف ولخآر ُم لس لأرض، الُم

لصاحَب فهي وتنازعا، النهر لصاحَب ملقى طِإين ول غرس عليها للحَدهما وليس
للرض يلقي له حَريم النهر تعالى. وقال: لصاحَب الله رحَمه حَنيفة لأبي عند ا
لألة.  هذه في الخلف يكشف ذلك. وهذا وغير طِإينه المس

ْفُيُم هذا، لر لحَ ْفُذُرع خآمسة الشجرة و ْفُن لأ ساعيد لأبي عن داود لأبو روى لما جِإانب كّل لم
ْفُدري لم الُخ لص لت حَريم في رجِإلنَأ وسالم عليه تعالى الله صلى النبي لإلى قال: اخآ

لأمر نخلة، ُذرعت بها ف ْفُت ف لد لجِإ ُو لة ف ْفُذُرع سابع ٍة: فوجِإدت وفي ـ لأ لة رواي ْفُذرع خآمس ـ لأ
لضُى لفٍظ بذلك. وفي فقضُى لق لم في وسالم عليه الله صلى الله رساوُل له:  ْفُي لر لحَ
لل النخلة لها. ورواه ُطِإو لب ْفُي لس لنَأ «آثاره» ولفظه: اخآتصم في الطحاوي لع لإلى رجِإل
النخلة، بها ذرع ُثم جِإريدة، منها فقطع نخلة، في وسالم عليه الله صلى النبّي
لإذا لة الحاكم» عن «مستدرك حَريمها. وفي فجعلها لأذرع، خآمسة فيها ف لن ُعباد ب

لأنَّأ لأنَأ في قضُى وسالم عليه تعالى الله صلى النبّي الصامت:  ْفُيمها النخلة:  لر لحَ
جِإريدها. مبلغ



لب)ُ (في فصل ْفُر الّش
ْفُرُب)ُ بكسر ُهو المعجمة الشين (الّش ْفُيُب ( لص لأي لن لء)ُ  لما الماء، من نصيٌب ال

للضافة اللغوي. معناه وهذا حَديد، «من» نحو: خآاتم بمعنى فا
لأما ًا بالماء النتفاع الشرعي: فهو و لي ْفُق لرع لسا لزا لم ّدواب، لأو لل تعالى: قوله ومنه ال
ْفُرٌب {لها ْفُم لش ُك لل ْفُرُب و ٍم لش ْفُو لخآّصه لي ٍم}َ. و ُلو ْفُع للول بالنوع المصنُف لم قال: ولذا ا

لفة ْفُرُب (والّش لني ُش لم)ُ بضُم لب لد لم)ُ يقال الشين آ لئ لها لب لفة، لأهل هم (وال لأي: الّش

ّق لهم الذين ْفُرب حَ لبشفاههم. الّش
لأي لل)ُ  ُك لل ٍد ولكل (و لأي آدم بني من واحَ لها)ُ  ّق لحَ لفة حَق ( ّق الّش لحَ لو ْفُقي ( لسا

لأي لواّب)ُ  ّد ّبٌة له كانت لإذا ال ْفُنَأ دا لإ ْفُم ( لخف لل لب لي ْفُي لر ْفُخ لأما لت لر)ُ  ْفُه ّن ْفُيف لو ال ُبُه لخآ تخري
ّق لهم يكن فلم لكثرتها بالدواّب لها، لحَ لي ْفُق ّق لأصل للنَأ لسا الخصوص، على له الح

لإنما ًة، لغيره لأثبتناه و به لإذ صاحَبه، يتضُرُر وجِإه على للثباته معنى فل ضرور
ُطل ْفُب ُتُه.  لت منفع

لفي ٍء ُكّل ( ْفُم لما لرز لل ْفُح ٍء)ُ ساواء ُي لنا لإ لهار ذلك في ب ْفُن ل
ل لأما والصغار، الكبار، ا والبار. 

لهار ْفُن ل
ل للة، العظام ا ْفُجِإ لد لرات لك ُف ّنيل وال ْفُيُحونَأ وال لسا ْفُيُحونَأ، و لجِإ للنها و فيها للحَد ليس ف
ٌد لأما على لي للنهار الخصوص. و للنها والحياض، والبار، المملوكة، ا توضع ل ف

للحَراز، لأرض في ساكن لإذا كالصيد فيها الماء فصار به، لإل ُيملك ل والمباح ل

للك ل حَيث لإنسانٍَأ ْفُم ّ ُي بأخآذه. إل
ٍد (و)ُ لكل لحَ للنهار في لأ لبار ا لك ّق ال لحَ لب)ُ ـ ( ْفُر لأنَأ ـ المعجمة بكسر الّش منها يحفر ب

ًا ْفُصُب لأرضه لإلى نهر لن للنَأ (و لحَى)ُ  للنهار النتفاع الّر والقمر، بالشمس كالنتفاع با
ٍه لأي على منه ُيمنع ل للنهار كانَأ، وجِإ للصل، مباحَُة العظام وا يمنع الماء قهر للنَأ ا

ّ قهر لإل لضّر لإذا غيره. ( للنَأ لأ لة)ُ  لعاّم لع بال ْفُف لأنَأ وذلك واجِإٌب، عنهم الضُرر لد يكونَأ ب
ْفُيُل ْفُرض لإلى الماء لم لقى، التي ال لحَى لإلى لأو ُتس لصب، التي الّر ْفُن لسر ُت ْفُك ُت ّفُة و حَا

للراضي فتغرق النهر، والقرى. ا
لأو ْفُهُر)ُ بصيغة خُآّص ( ّن لأي اخآتص لأي المجهول، ال له)ُ  لر ْفُي لغ لب ْفُن بغير ( ينصب لأنَأ يريد لم

ًا منه ويسقي لرحَى عليه لأي لأرض لل ( لخآ لسام)ُ حَين في لد لقا لم للمام، قسم ال للنَأ ا

لم لمّمن عنه ونحوه الشرب في الشركة انقطعت المقاسام في دخآل متى الماء
ًا. يكن لم بقيت لو لإذ قسمته، في يدخآل مختص

عباس، ابن «سُاننه» عن في ماجِإه ابن لأخآرجِإه ما الباب هذا في والصل
عليه تعالى الله صلى الله رساول لأنَّأ عمر ابن «ُمعجمه» عن في والطبراني

لنَأ وسالم ُء قال: «المسلمو لكا لر لء في ُش لر». ورواه والكل ثلٍث: الما ّنا داود، لأبو وال
ُنُه (وزاد)ُ ابن لم لث لراٌم»، ماجِإه: «و لرز، ليس بالماء: ما والمراد لحَ ْفُح وبالكل: لبُم
ٌد يزرعه لأنَأ غير من بنفسه لينبت الذي الحشيش ليُه، لأو لأحَ لإنَأ يسق في كانَأ و

لطلء، الساتضُاءة وبالنار غيره، لأرض ْفُص لليقاد الساتدفاء لأي وال لها من وا لب له في لل
لكُة بالشركة ملكه. والمراد للنه الجمر ل الصحراء لر ْفُلك. شركُة ل لإباحَة لش لم

لخراج»: حَدثنا «كتاب في يوساف لأبو روى وما ّلى ال لع ْفُول عن كثير، بُن الُم ْفُكُح لم
ُعوا قال: «ل وسالم عليه تعالى الله صلى الله رساول لأنَأ لن ْفُم ًل، لت ًء ول ك ًا، ول ما نار

ّنه لإ ٌع ف لوين، متا ْفُق ُقوٌت للُم لوين: المسافرين، و ْفُق ْفُين». والُم لف لع ْفُضُ لت ْفُس قاله كذا للُم
ًا قوله في والضُّّحاك ومجاهد عباس ابن لع لتا لم لو لوين}َ. تعالى: { ْفُق للُم



ُي ْفُر لك ٍر (و ْفُه ْفُم لن لأي لل للك)ُ  ْفُم ْفُفره ُي ْفُن لحَ لم لت ( ْفُي للنَأ لب لل)ُ  لما لة ذلك ال لة لمصلح عام
لراجِإي المال وبيت المسلمين، لخ ّد ال لع ْفُنَأ لمصالحهم لم لإ ْفُم (ف ْفُن لل ُك لأي لي له)ُ  ْفُي في لف

ٌء)ُ يكفيه، المال بيت لشي والوزراء، الملوك، لأيدي في ما المال بيت جِإملة ومن (
ُلمراء للق والفضُة. وفي الذهب آلت من وا ونحوها الجواهر من نسائهم لحَ

للى لع لف لبُرهم ( ْفُج ُي ُيه.  ْفُر لك لة)ُ  لعاّم للمام ال ًا، تركه في للنَأ ذلك، على ا لما ضرر ّل لق ْفُنفق و ُي
للمام لأنَّأ لإل باخآتيارهم، المصالح على العامة لرج ا ْفُخ ْفُن له ُي لطيقه، لم ُمؤُنته ويجعل ُي

لأنفسهم، يطيقونه ل الذين المياساير على الجيوشْ.  تجهيز في كما ب

ُي ْفُر لك لك نهر (و لل للنَأ على ُم له)ُ  لل ْفُه ُمؤُنته فتكونَأ الخصوص، على لهم منفعته لأ
ْفُرم للنَأ عليهم، ُغ ْفُنم، ال ُغ ْفُن بال لم ْفُجِإبر. وقيل: ل أبى و ّ يجبر ُأ ًا كانَأ لإذا لإل لك لتر ْفُش ُم

لأبى ُد و لحَ ّ شركائه، لأ لإل للجِإبار معنى فل و ْفُرك مع ل ّقهم لت ْفُن بالخآتيار، لحَ لم ُه)ُ ( ل ْفُعل لأ

ْفُري ثانٍَأ خآبٌر لك لك نهر ل لل ْفُريه، كيفية لبيانَأ ُم لسافله. لأوله من لأي لك
ْفُن لم لأي (و لز)ُ  لو ْفُري لجِإا لك ْفُن ال لم له)ُ هكذا ( لض ْفُر أ

لإنَأ وزيادتها «من»، بزيادة النسخ في ل و
لي لأبي قول على الشرط بعد صحت ّ الفارساي عل لأنَأ ُيشترط مجرورها لأنَأ لإل

ًة، يكونَأ ّقه فكانَأ معرفة هنا وهو نكر ْفُن لأنَأ لحَ لم لز يقول: «و لو يبعد ول لأرضه»، لجِإا
ْفُن فالتقدير بالتضُمين، يقال لأنَأ لم ّدى و ْفُن لتع لء)ُ من لأرضه لم لرى لب ْفُري، ( لك عند وهذا ال

ُه عليه، والفتوى حَنيفة أبي لر لك قاضيخانَأ. لذ

ًا، عليهم وقال: هو لره لإلى النهر أول من جِإميع لخآ لك لبحصص آ ْفُر للرضين. الّش وا
لأنَأ ًة، كانوا لإذا النهر في الشركاء وتوضيحه:  ْفُري ُمؤُنة حَنيفة لأبي فعند عشر لك ال

ًا عليهم ًا النهر لأول من جِإميع ٍذ لأحَدهم، لأرض يجاوز لأنَأ لإلى لأعشار يكونَأ فحينئ
ْفُري ُمؤُنة لك ًا الباقين على ال ًا يجاوز لأنَأ لإلى اتساع على يكونَأ ُثم ُأخآرى، لأرض

ًا الباقين لخآر لإلى النقصانَأ هذا وعلى لأثمان النهر. لأ
ًا عليهم الُمؤُنة وعندهما ْفُن لأعشار لخآره، لإلى النهر لأول لم ٍد كّل للنَأ آ ينتفع واحَ
للسافل للعلى ينتفع كما با لإنه الماء، من فضُل ما تسييل لإلى لحَتياجِإه با ّد لإذا ف لسا

ٍد كل لأنَأ فيتبين زرعه، فيفسد لأرضه على فاض ذلك من بالنهر ينتفع منهم واحَ
لخآره، لإلى لأوله لإذا آ ْفُنم في اساتووا ف ُغ لووا ال لت ْفُرم.  في اسا ُغ ال

لصّح لوى (و ْفُع لب لد ْفُر ل الّش ًا، لبل ْفُرٍض)ُ اساتحسان أ
ْفُو يصح ل لأنَأ والقياس ل لل لم (و لص لت ْفُخآ ا

ْفُوٌم ْفُرٍب في لق لم بينهم لش لس لر ُق ْفُد لق للنَأ لب ْفُم)ُ  له ْفُي لض لرا أ
النتفاع الّشرب من المقصود ل

ْفُقي لس للرض لب ْفُدرها فيتقدر ا لق لع لب لن للى (وُم ْفُع لل ْفُن ا لر لم ْفُك لأي لسا لر)ُ  ْفُه ّن ّده ال على لسا
للسافل ْفُنَأ حَصته يشرب حَتى ا لإ ْفُم (و للعلى لل لب)ُ ا لر ْفُش لأي لي له)ُ  لن ْفُو ُد لب ْفُكر، بدونَأ ( الّس

ْفُن فيه لما ّق لإبطال لم للسافل حَ ْفُكر مدة ا ّ الّس لإل لأي ( ْفُم)ُ  ُه لضا لر شركائهم برضاء لب
للعلى لأنَّأ على ُكر ا ْفُس ْفُو بحصته، يشرب حَتى النهر لي للى لأ ُكر لأنَأ لع ْفُس ٍد ُكّل لي واحَ
بتركه. رضوا وقد لهم الحق للنَأ نوبته، في منهم

ُكّل (و)ُ منع لأي ( ْفُم)ُ  ُه ْفُن ْفُن النهر في الشركاء من لم لم لب ( ْفُص لوه، لرحَى لن في ل ونح
له)ُ وهو لك ْفُل لخآر له وحَافتاه النهر بطن يكونَأ ما لم لصّرٌف ذلك للنَأ التسييل، ولل في لت

ْفُلك لسه لم ْفُف ْفُيُث لن لح لب لر)ُ من ليضُُّر ل ( ْفُه ّن ْفُسر بال له لك لت ّف ل لحَا لول ْفُن ( لم لء)ُ  لما لره لبال ّي لغ عن لت
له لن لن لأي عليه. (وعن يجري كانَأ الذي لسا عن الشركاء من كل ومنع التغيير)ُ 

لمّما التغيير لنَأ ( له لكا ْفُي لل للنَأ لع ًا)ُ  لم ْفُي لد ُلمور لشّر لق لها ا ُت لثا لد ْفُح ورد. كما ُم



ْفُرُب لرث، (والّش لصى ُيو ُيو ل يباع ول به، بالنتفاع و ْفُرٍض لبل أ
ّ ل لد لإل ْفُن لخ لع لي لشا ْفُلخ)ُ لم لب

لإنهم ْفُيع لأجِإازوا ف ْفُرب، لب ًا الّش ذلك على تعاملوا بلخ لأهل للنَأ يومين، لأو يوم
لإليه. لحاجِإتهم

لذا لك للجِإارة (و لهبة ا لأي، وال لقة)ُ  لد ْفُرب ُيباع ل وكما والّص ّ الّش ًا لإل لع لب لض لت ْفُر ل
ل لجِإر، ل ل ُيؤُ

ّدق ول ُيوهب، ول لص لت ًا لإل به ُي لبع ْفُرض لت ل
ل لأو لأو للجهالة، لإما ل ليس لنه للغرور. 

ّوم، بماٍل تسليمه. لإمكانَأ لعدم لأو للحال، فيه الملك لعدم لأو متق

ْفُن لم لأرضه (و لقى)ُ  ْفُن لسا لم لب ( ْفُر له لش لر ْفُي للنه لغ لمن)ُ  ْفُضُ ْفُرب لأتلف لي باساتعماله غيره لش
للسالم لفخر اخآتيار وهذا للرضه، تعالى.  الله رحَمه ا

للماُم وقال لواهر المعروف ا لخ لده: ل ب ّوم. بماٍل ليس للنه ليضُمن، لزا متق
لأي: ل ْفُن يضُمن (ل)ُ  لم لقى ( لأو لسا لضُه)ُ  ْفُر أ

ُه ل لر لج لنّزت لش لف لأو لأرُض ( له)ُ  لر لل لجِإا ْفُن ساا لم
لرقت، جِإاره لأرض في مائها لغ ْفُير بسبٍب للنه لف لد، لغ لع لت ْفُنَأ له للنَأ ُم لل لأ لأرضه يم

ّدى، لإذا يضُمن لإنما والسبب ويسقيها، لع ُلُه لت ْفُع لف لد، ليس لأرضه في و لع لت لو كما لب
لقد ْفُو ًا لأ لأحَرق داره في نار لإنه جِإاره، دار ف لإنَأ يضُمن، ل العادة مثل لأوقد لإنَأ ف و
ْفُن لأنَّأ لإل يضُمن، بخلفها لأوقد ًا حَفر لم لطب ما يضُمن، ل لأرضه في بئر منها، لع
ْفُن لم ًا حَفر و يضُمن. الطريق في بئر

ًا لأرضه ساقى لإذا قالوا: وهذا لأنَأ ساقي ًا: ب لأما يتحمله ما قدر ساقاها معتاد ًة. و عاد
ًا ساقاها لإذا لإنه تتحمله ل ساقي لإنما لإساماعيل المام الشيخ يضُمن. وكانَأ ف يقول: 
ًا كانَأ لإذا المعتاد بالسقي يضُمن ل لأنَأ فيه، محق مقدار نوبته في لأرضه ساقى ب

لأما حَصته، لإنه وحَصته، حَقه على زيادة نوبته فى لأو نوبته، غير في ساقاها لإذا و ف
لأعلم. تعالى والله السبب، في التعدي لوجِإود يضُمن

لف كتاب ْفُق لو ال
لو)ُ لغًة: الحبس، ُه لمع للمفعول تسميًة للموقوف ويقال ( ْفُج ُي على بالمصدر. و

ّ أوقفه يقال . ول وأوقات كوقٍت أوقاف ٍة في إل ٍة. لغ رديئ
ْفُبُس لحَ ًا: ( لن وشرع ْفُي لع للى ال لك لع ْفُل لف لم لق لوا ُق ال ّد لص ّت لة، وال لع لف ْفُن لم لة)ُ وهذا لبال ّي لر لعا لكال

لو حَنيفة أبي عند ُه لما:  ُه لد ْفُن لع لو ْفُبٌس)ُ للعين ( للى لحَ لع لك ( ْفُل له لم ّل للى)ُ وقيل: ال لعا لت
قولهما.  على الفتوى

ل لفل ْفُلُك ليُزوُل ( لك لم لل لما لد ال ْفُن لة لأبي لع لف لني ّله)ُ قيل: أصل رحَمه لحَ ل الوقف لأنَّأ هذا ال
بمنزلة يلزم ول الصل. وقيل: (يجوز)ُ عنده في المذكور وهو عنده، يجوز

ّية لر لعا لوّرُث ال ُي ُع لف لجِإ ْفُر ُي لباع عنه و ُي ّ و لإل ْفُنَأ ( لم لأ ُك ْفُح له لي لكٌم)ُ ولّه لب ّنه المام، لحَا ٍذ فإ حَينئ
ٍر في لقضُائه عنه الواقف ملك يزول ٍد أم ّلم أنَأ الحكم فيه. وصورة مجته لس ُي

ّلي، إلى وقفه الواقف لو لت ّلة يرجِإع أنَأ يريد ثم الُم ّلزوم، عدم بع إلى فيختصمانَأ ال
ّلزوم. فيقضُي القاضي بال

ّ ٍد لفي (وإل لج ْفُس لي لم لن لز ُب لر ْفُف ُأ له)ُ أي لو لق لري لط لز لب ّي ّينه غيره عن به ُم لنَأ بتع لذ لأ لو لس ( ّنا ْفُل لل
لة ل له)ُ أي بالّصل ًا لفي ًا إذن ّلى عام لص لو له ( ّنه لفي ٌد)ُ فإ لحَ ًا لوا ْفُلكه يزول أيضُ ّنه عنه، لم ل

ًا جِإعله لط لله خآالص لر لش ّنه الفراز، تعالى. و ُلص ل ل ْفُخ ّ لله لي بالصلة والذنَأ به، إل
ّتسليم لنَّأ ّد ل ال ّنه بذلك، المسجد في وهو ومحمد، حَنيفة أبي عند منه ب في ل



ٍء كل ّذٌر الجميع فعل لنَّأ الواحَد، بصلة بحسبه. واكتفى شي فاشترط متع
الواحَد. بفعل ويحصل السجود، موضع المسجد ولنَّأ القّل،
لد ْفُن لع لو ٍد ( لحّم للى الوقف تسليُمه)ُ أي ُم ّلي (إ لو لت ْفُبضُُُه)ُ أي الُم لق ّلي قبض لو المتو

ْفُرٌط)ُ في لش ّنه عنه، الواقف ملك زوال ( لب ل لقّر ّقف بماله تعالى الله إلى لت فيتو
ّتسليم، على جِإوازه بالعين. كالّصدقة ال
لد ْفُن لع لو لبي ( لف لأ لس الواقف ليُزوُل)ُ ملك ُيوسُا ْفُف لن لب ْفُول)ُ وهو ( لق وأكثر الّشافعّي قول ال

ّنه العلم، أهل ملك أنَّأ ومحمد يوساف أبي كالعتاق. وبقول للملك، إساقاٌط ل
قال وبه الفلك، وخآالق الملك مالك إلى يرجِإع بل مالك، إلى ل يزول الواقف

وهو قول، وأحَمد. وللّشافعّي الّشافعّي مذهب من الصّح وهو الفقهاء، عامة
ً كانَأ إنَأ عليه الموقوف ملك إلى ينتقل أحَمد: أنه عن رواية لمتناع للملك أهل

ول يوّرث ول يباع ل لكن الواقف، ملك عن الوقف يزول مالك: ل السائبة. وقال
للّشافعّي.  آخآر قول وهو يوهب،

(الكتب)ُ وأصحاب «الثار»، في الحسن بن محمد رواه ما جِإوازه في والصل
لر عمر قال: أصاب عمر ابن عن نافع، عن ساننهم، في الستة لب ْفُي لخ ًا لب ْفُرض فأتى أ
ّنبّي ّني رساول فقال: (يا فيها)ُ، (يستأمره وسالم عليه الله صلى ال أصبت الله)ُ إ
ًا لبر أرض ْفُي لخ ْفُب لم لب لص ً ُأ ْفُنَأ به؟ُ تأمرني فكيف منه، أنفس قّط مال شئت قال: «إ

لت ْفُس لب لت أصلها لحَ ْفُق ّد لتص ّدق و ّنه عمر، بها بها». (قال)ُ: فتص لباع ل أ ول أصلها، ُي
لهُب)ُ: في ْفُو ُي لبى، الفقراء، ( ْفُر ُق لبيل وفي والّرقاب، وال السبيل)ُ، (وابن الله، سا
ْفُيف. ل لناح والضُّ ليها من على جُِإ لل ْفُنَأ لو لعم أو بالمعروف، منها يأكل لأ ْفُط ًا منه ُي صديق

ّوٍل غير لم لت ّثٍل لفٍظ: «غير فيه. وفي ُم لتأ البخاري: فقال طِإرق بعض مالً». وفي ُم
ّدق وسالم عليه الله صلى النبي لرث، ول يوهب، ول يباع، ل بأصله، : «تص ُيو
ُق ولكن لف ْفُن ّدق من ُي عمر. به ثمره» فتص
لعاف»: ما وفي ْفُسا ّدث «ال ّي عمر بن محمد عن الخّصاف به حَ لد لق لوا لتل ال ُق قال: 

ْفُيريق لخ ًا وثلثين اثنين رأس على ُم لهاجِإر من شهر عليه الله صلى الله رساول ُم
لب إنَأ وأوصى وسالم، لصي فقبضُها وسالم، عليه الله صلى الله لرساول فأمواله ُأ

ّدق والسلم الّصلة عليه ـ (العراف بالمدينة حَوائط سابعة وهي بها، وتص
لل، والّصافية، ـ وقيل)ُ: العواف ّدل لثب، وال لمي ُبرقة، وال لحَسناء، و لبة و لر ْفُش لم أّم و

فيها. إبراهيم أّم لنزول بها سُاّميت إبراهيم،
ّدث وما ًا: أنَأ عنه حَ ًا وعثمانَأ بكر أبا أيضُ ًا وعلي ّنبّي أصحاب من وجِإمع صلى ال
لي عمر حَبس ما نحو على لحَبسوا وأزواجِإه وسالم عليه الله ّله رض فكانَأ عنه، ال
ًا هذا ًا لإجِإماع ْفُعلي ولزومه.  صحته على منهم لف

ْفُبُسوط»: وقد في قال لم «الكتاب»، في حَنيفة أبي قول محمد اساتبعد «ال
ًا وساّماه ّكم ّناس على تح لذ فقال: ما حَّجة، غير من ال ّناس أخآ حَنيفة أبي بقول ال

ّ وأصحابه ّكم بتركهم إل ّناس. فإذا على التح ّكمونَأ الذين هم كانوا ال على يتح
ّناس ٍر بغير ال ّلدوا ولم قياس ول أث لنَأ؟ُ، فكيف الشياء هذه يق ُدو ّل لق جِإاز ولو ُي
لضُى من لكانَأ التقليد ّي، الحسن مثل حَنيفة أبي قبل لم لر ْفُص لب لعّي وإبراهيم ال لخ ّن ال
ْفُنَأ أحَرى ُدوا. ولم أ ّل لق ْفُد ُي لم ْفُح فلم خآاطِإره انقطع ذلك قاله. وقيل: بسبب ما على ُي



ّتى الوقف مسائل تفريع من يتمكن أصحابه واساتكثر الّصكوك، في خآاض حَ
أعلم تعالى والله وهلل، كالخّصاف الوقف تفريع)ُ مسائل من بعده (من

بالحال.

لنّي أخآرجِإه ما حَنيفة ولبي ْفُط ُق لر ّدا لرمة، عن الفرائض «ساننه» في في ال ْفُك عن لع
ّباس ابن فرائض في حَبس وسالم: «ل عليه الله صلى الله رساول قال: قال ع

عن المالك موت بعد يحبس مال ل الله» أي فرائض نسخة: «عن الله». وفي
لة أبي ابن ورثته. ورواه بين القسمة لب ْفُي ًا. وقال علّي عن لش لبة أبي ابن موقوف ْفُي لش

ْفُيح «مصنفه»: عن في لر ّنه ُش الحبس. ببيع وسالم عليه الله صلى محمد جِإاء قد أ
لصّح ذلك عرفت إذا لف ُه)ُ أي ( لد ْفُن ْفُقُف يوساف أبي عند لع لو لع)ُ ( لشا الُم
عنده ليس والقبض القبض، تمام من القسمة لنَّأ والّشافعّي، مالك قال وبه

لشرٍط ما فكذا شرٌط، عنده القبض أصل لنَّأ محمد، عند يصّح تتمته. ولم فكذا ب
فإنَأ كالحّمام يحتملها، ل ما وأّما القسمة، يحتمل فيما الخلف به. وهذا يتّم

ّ والّصدقة، كالهبة الشيوع، مع يجوز وقفه ّنه والمقبرة، المسجد في إل يتّم ل فإ
ًا الشيوع مع تعالى. لله الخلوص يمنع فيهما الّشركة بقاء لنَّأ بالتفاق، مطلق

لرة» مشايخ وفي لخآي ّذ ْفُلخ «ال لشاع، وقف في يوساف أبي بقول أخآذوا لب الُم
لخارى ومشايخ محمد.  بقول أخآذوا ُب

لصّح لو)ُ  ْفُعُل يوساف أبي عند ( لجِإ لة)ُ أي ( ّل لغ ّلة ال ّلها الوقف غ لنَّأ لنفسه، بعضُها أو ك
ُقربة، الوقف من المقصود ّلة صرف وفي ال ورد: «أنَّأ ذلك. فقد نفسه إلى الغ

الله رحَمه محمد قول قياس على يصّح ول صدقٌة» ، نفسه على المرء نفقة
هلل. واخآتاره والّشافعّي، مالك قول وهو تعالى،

لخانَأ»: ذكر «فتاوى وفي لضي يوساف أبي قول على الفتوى أنَّأ الشهيد الّصدر لقا
ًا ْفُبُرمة، وابن ليلى، أبي وابن أحَمد، قول الوقف. انتهى. وهو في للناس ترغيب ُش

ّي، لر ْفُه ْفُيح وابن والّز لر ّيده مشايخ أخآذ وبه الّشافعّي، أصحاب من ُش ْفُلخ. ويؤُ ّنه لب أ
ًا، بنى إذا ليًة، أو خآان لقا لضه جِإعل أو لسا لزل أنَأ وشرط مقبرة أر ْفُن أو الخانَأ في لي

لرب ْفُش ْفُدفن أو الّسقاية من لي ّنه المقبرة، في ُي ًا. جِإائز فإ اتفاق
لو)ُ صّح لية)ُ على جِإعل الواقف عن ( ل لول له)ُ باتفاقهما، الوقف (ال لس ْفُف لن لل شرط لنَّأ (
ّنص، فيراعى معتبر الواقف ّ كال لنَّأ الولية، له يكونَأ ثم يسلمه محمد عند أنه إل
ّتسليم ٍد الولية الواقف يشترط لم ولو عنده، شرط ال أبي عند له فهي لحَ

ّنه للقاضي، بل له تكونَأ محمد: ل يوساف. وقال ابتداء في الشرط ترك لّما ل
ًا. ولبي وصار يده من المُر خآرج الوقف ّلي يوساف: أنَّأ أجِإنبي ّنما المتو يستفيد إ
الولية يستفيد وغيره وليٌة، له يكونَأ ل أنَأ ويستحيل بشرطِإه، جِإهته من الولية

ّنه منه، ّناس أقرب ول ّتخذ كمن بوليته، أولى فيكونَأ الوقف، إلى ال ًا ا مسجد
ّنه بعمارته. أولى فإ

لط ولو لر ينتزعه أنَأ فللقاضي الوقف، على مأمونٍَأ غير وكانَأ لنفسه الولية لش
ًا يده من لرج أنَأ له كما للفقراء، نظر ْفُخ ًا الوصي ُي للضُّعفاء.  نظر



لو)ُ صّح ُطِإُه)ُ أي يوساف أبي عند ( ْفُر لش ْفُنَأ الواقف شرط ( لأ لل ( لد ْفُب لت ْفُس له)ُ أي لي لب
ًا بالوقف ْفُرض لرى (أ ْفُخآ لذا أ لء)ُ ويكونَأ لإ ًا لشا لنه. والقياس وقف الوقف يصّح ل أنَأ مكا

ّنه وأحَمد، الّشافعّي قول وهو الشرط، ول فكانَأ الوقف لمقتضُى مناٍف شرٌط ل
ً لل فيه الساتحسانَأ: أنَّأ له. ووجِإه إبطال ًا يكونَأ ما إلى الوقف تحوي أو منه خآير
ًا فكانَأ مثله، ً ل للوقف تقرير وهلل. الخّصاف واخآتاره له، إبطال

وأهل محمد وهلل. وعند يوساف أبي قول في يصّح ل فاحٍَش بغبٍن باعه ولو
ْفُصرة، لب لط أحَمد: أنَّأ عن وجِإٌه وهو ال شرط هذا لنَّأ جِإائٌز، والوقف باطِإٌل، الشر

ًا، فكانَأ بدونه الوقف ويتّم تعالى، الله إلى قربًة الملك زوال من يمنع كما فاساد
ّلي أنَأ شرط لو ٍم، دونَأ قوٌم المسجد في يص ووقف باطِإٌل، الّشرط فإنَّأ قو

ّ يملكه ل الواقف، يشرطِإه لم إذا صحيٌح. وأّما المسجد العالم القاضي إل
ْفُور المسلمين أوقاف إلى يتطّرق لئل مصلحًة رآه إذا العامل (الّسوء، قضُاة لجِإ

قضُاة)ُ زماننا. على الغالب هو كما
أبي عند الساتبدال وبين الوقف صحة بين منافاة الوقاية»: ل «شرح وفي

ّنه يوساف، ُعف إذا شرط غير من الوقف في الساتبدال يجوز فإ الّريع. عن لض
لتي ل ونحن ْفُف ّد ل ما الفساد من الساتبدال في شاهدنا فقد به ُن لصى. ول ُيع ْفُح ُي

لصّح لو)ُ  ْفُرُك يوساف أبي عند ( لت لر ( ْفُك لرٍف لذ ْفُص ٍد)ُ بأنَأ لم ّب لو قال وبه تنقطع، جِإهًة ذكر ُم
ٍة، . في وأحَمد قوٍل في والّشافعّي مالك لذا رواي لإ لف لع ( لط لق ْفُن لف ا لر للى ُص لء)ُ لإ لرا لق ُف ال

ٍة، في وأحَمد مالك قال وبه لرُف قول قوٍل. وله في والّشافعّي رواي ْفُص ُي آخآر: 
في أحَمد: يوضع أحَمد. وعن عن رواية وهو المحتاجِإين، الواقف أقارب إلى
المال.  بيت

ّتى الوقف يصّح ومحمد: ل حَنيفة أبو وقال لر حَ ُك ًا ليذ ّتأبيد مصرف ًا. وقيل: ال ّبد مؤُ
ّ بالتفاق، شرٌط الوقف لفظة لنَّأ التأبيد ذكر يشترُط ل يوساف أبا أنَّأ إل

لئٌة والصدقة لب ْفُن ّلة، أو بالمنفعة صدقٌة الوقف لنَّأ يشترط ومحمد عنه، ُم وذلك بالغ
ًا يكونَأ قد ًا، يكونَأ وقد مؤُقت ّبد ّبد. وفي إلى ينصرف ل فمطلقه مؤُ المؤُ

ٌة، أو موقوفٌة، صدقٌة هذه قال: أرضي «الُمحيط»: لو ولم محبوساٌة أو محرر
ّتأبيد يذكر الكّل. عند الوقف لصّح ال

لصّح لو لد ( ْفُن ٍد لع لحّم ْفُقُف ُم ُقوٍل لو ْفُن له لم لعاُمٌل لفي لف لت لح ْفُص ْفُلُم له)ُ من لكا لو ْفُح لن العلم كتب لو
ُدوم، كالفأس، وغيرها، لق لشار، وال ْفُن لم لر، وال ْفُد لق لنازة وال لج إليه ُيحتاج وما وثيابها وال

لراع الموتى غسل في الواني من ُك له والّسلح وال ْفُي لل لع لو لوى)ُ وهو ( ْفُت لف عامة قول ال
لسّي. الئمة شمس ومنهم المشايخ، ْفُخآ لر الّس

لراع الّسلح وقف وأما ُك ًا فيجوز وال لما اتفاق أبي «الصحيحين» عن زكاة في لل
ّنبّي قال: بعث هريرة ّطاب بن عمر وسالم عليه الله صلى ال الّصدقة على الخ
ّباس، وخآالد جِإميل ابن فمنع وسالم: «ما عليه الله صلى الله رساول فقال والع
لقم ْفُن ّ جِإميٍل ابن لي ّنه إل ًا كانَأ أ تظلمونَأ فإنكم خآالد وأّما تعالى، الله فأغناه فقير
ًا لده أدراعه احَتبس فقد خآالد ُت ّباس وأّما تعالى، الله سابيل في وأع رساول عّم الع
ْفُنو الّرجِإل عّم أنَّأ شعرت قال: «أما ومثلها».. ثم عليه فهي الله أبيه»؟ُ. لص

لراع: الخيل، والمراد ُك عليها العرب)ُ تجاهد (لنَّأ البل، حَكمه في ويدخآل بال
الّسلح. عليها وتحمل
لي لو ّنه وُر ْفُبٌس أفخاذها على مكتوٍب فرٍس مئة ثلث عمر خآلفة في اجِإتمع أ في لحَ



ًا يوساف أبي وعند يصّح، ل حَنيفة أبي الله. وعند سابيل لقار، (يصح)ُ تبع لع لل
لد كالبقر لرة والعبي لك لل لراع وفي الحراثة، آلة وساائر فيه، ا ُك والّسلح.  ال

ْفُرط حَنيفة: أنَّأ لبي المنقول. ولبي في تأبيد ول التأبيد، الوقف صحة لش
ّنص يوساف: أنَّأ لراع في ورد ال ُك القياس عليه. ولمحّمد: أنَّأ فيقتصر والّسلح ال

ّنه القياس، من أقوى التعامل لنَّأ الساتصناع، في كما بالتعامل يترك قد فإ
الجِإماع. بمنزلة
لية» عن محّمد. وفي قول على المصار فقهاء وأكثر ْفُن لق لني»: «المحيط «ال لها ْفُر ُب ال
ٍر مئة وقف ُع يصّح، الّصوفية مرضى على دينا لف ّذهب ويد مضُاربًة إنسانٍَأ إلى ال

الربح. ويصرف ليستغلها
ل لول للُك ( ْفُم ْفُقُف)ُ إذا ُي لو لنَّأ الواقف، أولد على كانَأ وإنَأ لنحباساه، صّح ال

ّق ل عليه الموقوف ّلة في بل العين في له حَ ل الغ لول ّلُك)ُ لقوله ( لم لت الّصلة عليه ُي
ّدق والّسلم لتص لباع ل بأصلها، لعمر: « إمكانَأ لعدم ُيرهن ل ُيوهب» . وكذا ول ُي
ّدين اساتيفاء لعار ول منه، ال ًا منفعة تمليك جِإواز لعدم ُي ْفُن لمّجان لك لل لمُة ليُجوُز ( ْفُس لق

لع)ُ بين لشا لد الُملّك الُم ْفُن لع لبي ( أ
لف)ُ ومالك ل طِإلب إذا وأحَمد والّشافعّي ُيوسُا

ّيدنا القسمة تجوز حَنيفة: ل أبو القسمة. وقال الّشريك إذ بالملّك ويتهايئونَأ. ق
لف قسمة يجوز ل له بين الوق لف الصحاب. باتفاق مصار

ُأ لد ْفُب لي لو لع لمن ( لفا لت ْفُر لف ا ْفُق لو له ال لت لر لما لع ْفُنَأ لب لف لإ لق للى لو لط لع لر لش لء)ُ  لرا لق ُف لم أو الواقف ال
ّلة صرف الواقف قصد لنَّأ يشرط، ّتأبيد، على الغ لتأتى ول ال ّ ذلك ي بعمارة إل
ّتى شيء لهم ليس والفقراء الوقف، ّلًة أموالهم به. وأقرب يعّمروا حَ الوقُف، غ
منها. فيعّمر

ْفُنَأ لإ لو لف ( لق للى لو ّيٍن لع لع ُه ُم لر لجِإ لهي)ُ أي للفقراء لوآ له)ُ أي (في العمارة لف لل ذلك مال لما
ّين ّنه المع لمارة وتكونَأ مطالبته، يمكن ل لع الّصفة على الموقوف يبقى ما بقدر ال

لف التي لق عليها.  ُو

ْفُنَأ لإ لف ّين ( لع)ُ المع لن لت ْفُم ْفُو ا لأ لنَأ ( ًا لكا لقير ُه)ُ أي لف لر لجِإ لف آ لكُم)ُ لذلك الوق لحا ّين (ال أو المع
لزاد ول الواقف، وقفها التي الّصفة على الوقف عمارة بقدر لغيره ّ ذلك على ُي إل
ّين. وكذا ذلك برضا ًا كانَأ إنَأ المع ْفُقف الصّح. في ذلك على يزيد ل الفقراء على لو

له (وعّمره لت لر ْفُجِإ ُأ ُه ُثّم ب ّد للى الحاكم لر له)ُ لنَّأ إ لف لر ْفُص ّق رعايًة ذلك في لم الواقف لح
ّق لبُر عليه. ول الموقوف وحَ ْفُج لمارة على الممتنع ُي لع ماله. إتلف من فيها لما ال

ْفُقضُُُه)ُ بكسر لن لو لرُف منقوضه أي النونَأ، ( ْفُص ُي له)ُ إنَأ إلى ( لت لر لما ْفُو احَتاج لع لخآُر (أ ّد ُي
لت ْفُق لو لة لل لجِإ لحا لمارة)ُ، إلى إليها)ُ (أي ال لع ْفُقض إلى أي النسخ: إليه بعض وفي ال ّن ال
ْفُنَأ لإ لو لر ( ّذ لع ُفُه)ُ أي لت ْفُر ْفُقض لص ّن لها)ُ أي ال ْفُي لل لإ لمارة إلى ( لع ْفُقض ال ّن لع)ُ ال لبي لف ( لر لوُص ُنُه ( لم لث

لها)ُ إقامة ْفُي لل الُمبدل. ُمقام للبدل لإ
ل لول ْفُقض ( ّن لسُم)ُ ال ْفُق لن ثمنه ول ُي ْفُي لب له)ُ أي ( لف لر لصا وهم الوقف، مصارف لم

ّقونَأ ّنه له، المستح ٌء ل ّق ول العين من جِإز ّنما فيها، عليهم للموقوف حَ ّقهم وإ حَ
ّق والعين المنفعة، في لرف فل تعالى الله حَ ْفُص الوقف بعض يباع ل إليهم. ولذا ُي

الملك. قابلية عن أجِإزائه بكل لخروجِإه الصّح، في باقيه لعمارة
لعود وقيل: يجوز ّثمن لل المسجد يوساف أبو ُيعيد إليه. ول بيع ما ُمقام القائم ال



ًا ّنه عنه، والساتغناء حَوله ما بخراب وارثه أو لبانيه ملك يعود فل منه، إساقاٌط ل
لم محمد وخآالفه ملكه، إلى لك لحَ ّنه وارثه، إلى أو بانيه إلى بعوده و ّينه ل لنوع ع

لني إذا المسجد كحصير وصار انقطعت، وقد ُقربة ْفُغ ُت ّ عنه، اسا يوساف أبا أنَّأ إل
ّنه الحصير في يقول لقل أ ْفُن ٍد إلى ُي يبيعها أو مذهبه، من الصحيح على آخآر مسج
ّيم المسجد.  لجِإل الق

لنَّأ عكسه، وكذا الطريق، وساعة ضيقه عند الطريق من المسجد توساعة ويجوز
ّ لمن القاضي، بإذنَأ الحاجِإة عند وقفه من توساعته للمسلمين. وكذا منهما كل و

لك ْفُل ًا الغير لم ًا ولو بقيمته، أيضُ ْفُره ّناس على يضُيق بأنَأ إليها، الحاجِإة عند ُك ًا ال دفع
ّدة لجِإارته الواقف شرط وإذا بالقيمة. وهذا الخاص ويجبر العام، للضُّرر ل م

ّ عليها، يزاد ّدور في يزيد ل أنَأ فالمختار وإل لنة على ال على الراضي وفي لسا
سانين. ثلث

ّ يؤُجِإر ول ّدة في الجِإرة زادت إنَأ الجِإارة ينقض ول المثل، بأجِإر إل بكثرة الم
ْفُغبة، ّ عليه الموقوُف يؤُجِإره السعر. ول غلو بخلف الّر نيابة أو عليه، له بولية إل

ّلي من ًا المؤُجِإر، بموت الجِإارة تفسخ القاضي. ول أو المتو ًا. أو كانَأ متولي قاضي
لعه وضمن ّد الطِإفال (منافع)ُ مال وكذا المختار، في بالغصب مناف والمع

ًا المتأخآرين اخآتيار وهي للساتغلل، المستضُعفين. ضرر عن للمفسدين دفع
لسامع الّشهادة وتجوز ّت لدم الوقف أصل لثبات والشهرة، بال الصّح، في المتقا

ّتسامع وجِإهته شرطِإه ُيسمع ل كما الّصحيح. في بال

لة كتاب لي له لرا لك ال
لة تكونَأ أنَأ من أعّم وهي المكروهات، أي الياء، بتخفيف تنزيه، أو تحريم كراه

ُكُر وقد ْفُذ ّهم لدفع المباُح فيها لي ًا، كونه تو ُكر مكروه ْفُذ لي لض و لم الغر لل ْفُع لت تركه أنَأ لل
ّقبه ّي حَرام. ول لر ُدو ُق ّقبه بالحظر ال لرع. الّزهد بكتاب بعضُهم والباحَة. ول والو

لما له)ُ أي ( لر ٍه كل ُك ًا مكرو لراٌم تحريم لحَ لد ( ْفُن ٍد، لع لحّم ْفُم ُم لل ّفظ لو لل لت له)ُ أي لي بالحرام، لب
لم المكروه لفظ إلى عنه عدل بل لد لع لل ّدال ( لع)ُ ال لطِإ لقا ُيسّمي فهو حَرمته، على ال
ًا، قطعي بدليل حَرمته ثبت ما أو آحَاد خآبر من قطعّي غير بدليٍل ثبت وما حَرام

ًا. فنسبة ذلك، غير أو صحابّي، قول الواجِإب كنسبة الحرام إلى المكروه مكروه
ّتحريم، كراهة في وهذا الفرض، إلى ّتنزيه كراهة أّما ال الّسنة. مقابلة في فهي ال

لما)ُ أي ُه لد ْفُن لع لو ٍم، ليس كره ما يوساف وأبي حَنيفة أبي عند ( للى بل بحرا لإ لم ( لرا لح ال
لرُب)ُ وهذه ْفُق ّتحريمّي، المكروه في أ ّتنزيهّي وأّما ال لحّل فإلى ال ًا. أقرب ال اتفاق

ْفُكُل لل ْفُرٌض)ُ وكذا (ا ُلوا لقوله الّشرب لف ُك ُبوا}َ تعالى: { لر ْفُش وا
ً يكونَأ أنَأ بشرط ُلوا لقوله حَلل ُك لت من تعالى: { لبا ّي ْفُم}َ لما لطِإ ُك لنا ْفُق لز لر
ْفُنَأ لإ لع)ُ الكل . ( لف له لد لب ّتى ( لكُه)ُ حَ ل ّوع لو لهل ّتى رياضًة نفسه جِإ عن امتنع أو مات، حَ
لل ْفُك ْفُيتة لأ لم لة حَال ال لص لم ْفُخ لم ّتى ال ًا. مات مات، حَ عاصي

ْفُأجُِإوٌر لم لو له)ُ أي ( ْفُي لل لر لع ْفُجِإ دونَأ وما الّرمق قدر على بالّزيادة الّسنة أو الواجِإب لأ
لبع ْفُنَأ الّش لنُه (إ ّك ْفُن لم له لم لت ًا، لصل لئم لنه لو)ُ إنَأ لقا ّك ْفُن لم لم لباٌح ( لوُم ًا. ( له)ُ فرض لم ْفُو إلى لص
لع لب لد الّش لزي لي لتُه)ُ في لل ّو ّتصرفات ُق الدنيوية. ال



لنّي أغرب فمستحّب. وقد والعبادة الطاعة لقوة الّزيادة وأّما ْفُي لع «شرح في ال
على به يتقوى أنَأ بنية الّشبع أدنى وهو قال: ومباٌح، الملوك» حَيث تحفة

ًا فيه ُيحاساب ولكن وزر، ول فيه أجِإر ل القسم العبادة. قال: وهذا ًا، حَساب يسير
ُثّم لقوله لحَّل من كانَأ ولو ُلّن تعالى: { لئ ْفُس ُت ٍذ لل لئ لم ْفُو لن لي لم}َ . لع لعي ّن ال

لراٌم لحَ لو لقُه)ُ أي ( ْفُو ل الممنوع. لقوله وإسارافه لضُرره الّشبع فوق لف لول تعالى: {
لما لل ُفوا}َ و لر ْفُس لب في ُت لع لليمانَأ» عن «ُش عليه الله صلى الله رساول أنَّأ عائشة ا

ًا يشتري أنَأ أراد وسالم ًا يديه بين فألقى غلم عليه فأكثر. فقال الغلم فأكل تمر
ْفُؤٌُم»، الكل كثرة والّسلم: «إنَأ الصلة ّده. ولقوله فأمر ُش لر الصلة عليه لب

ّناس أكثر والسلم: «إنَّأ ًا ال ًا أطِإولهم الدنيا في شبع القيامة». رواه يوم جِإوع
ماجِإه. ابن

ّ لإل لد ( ْفُص لق لة لل ّو لم ُق ْفُو لد)ُ بأنَأ لص لغ ّول يأكل ال ْفُو الشبع على زيادة آخآره أو الليل أ لأ )
ّ لئل لحي لل لت ْفُس ُفُه)ُ فيمتنع لي ْفُي فوق الكل يجوز ل لجِإله. قيل: وكذا الكل عن لض

ًا الّشبع له. ثم لخاطِإر تطييب لف ّوع ُمضُي ُلوا لقوله مباٌح، الفاكهة بأنواع التن ُك تعالى: {
ْفُن لت لم لبا ّي ْفُم}َ أي لما لطِإ ُك لنا ْفُق لز ّذاته، لر لظاهر له، أفضُل عليه المداومة وترك مستل

ْفُم قوله ُت ْفُب له ْفُذ لأ ْفُم تعالى: { ُك لت لبا ّي ُكُم في لطِإ لت ليا ليا لحَ ْفُن ّد ْفُم ال ُت ْفُع لت ْفُم لت ْفُسا لها}َ. وا لب
لنّي الملوك» وشارحَه «تحفة صاحَب أغرب وقد ْفُي لع ل مسائل المحل هذا في ال

حَراٌم. لنَّأ الطِإعمة أنواع بين قوله: والجمع دلئل. منها من ذكروه ما تطابق
ل لقوله حَراٌم، وهو إساراف ذلك لول ُفوا تعالى: { لر ْفُس ّنُه ُت ل لإ لحّب ل لن}َ، ُي لفي لر ْفُس الُم

فإنه الكلونَأ، إليه يحتاج ما أضعاف المائدة على الخبز وضع قوله: وكذا ومنها
ًا، فيكونَأ إساراٌف لوانَأ على الخبز رفع قوله: وكذا ومنها حَرام لخ حَراٌم. لما ال

لي لو لتادة عن ُر ّنبّي علمت قال: ما أنس عن لق في أكل وسالم عليه الله صلى ال
ٍة لجِإ ُكّر لز ول قّط لسا لب ّقق، له خُآ لر لوانٍَأ. ومنها على أكل ول ُم وضع قوله: وكذا لخآ

لة تحت الخبز لع ْفُص لق ًا ذلك في لنَّأ حَراٌم، ليستقيم ال بتكريمه، أُمرنا وقد اساتخفاف
لحة ووضع بالخبز، والّسكين الصابع مسح وكذا لل ْفُم لم خآاصة. وجِإهه وأكل عليه، ال

ْفُنَأ وغايته الولى، خآلف ذلك أمثال لنَّأ غرابته، يخفى ول لة يكونَأ أ ٍه، كراه تنزي
ًا كونه وأّما موضع فإنه فتأّمل ذكره، فيما فيه دللة فل تحريم كراهة أو محّرم

زلٍل. 

لحَّل)ُ عند لو لماُل حَنيفة أبي ( ْفُع لت ْفُسا لض)ُ أي (ا لفضُّ وكذا بالفضُّة المرّصع الُم
ّبب، لضُ لمل كونَأ حَال بها المشدود وهو الُم ًا)ُ أي المستع لقي ّت ًا (ُم لنب لت ْفُج لع ُم لض ْفُو لم )

لة)ُ فيتقي لفضُّ ويتقي الخآذ، في اليد وقيل: وموضع الفم، موضع الشرب في ال
ْفُرج الّسرير في لساّي والّس ْفُر ُك ْفُصل في ذلك جِإعل إذا الجلوس. وكذا موضع وال لن

ّذهب موضع في يده يضُع ولم قبضُتهما أو الّسكين أو السيف والفضُّة. وكذا ال
لفضُّض ّلجام من الُم لكاب. وكذا ال عند يكره ل لفضُّة أو بذهب كتابٌة فيه الثوب والّر

ْفُضُبيب موضع لنَّأ حَنيفة أبي ّت ٌع ال ّبة يكره. وصار فل لغيره، تاب المكفوفة كالُج
للم والثوب بالحرير، ْفُع لفّص بالحرير، الُم لسّمر وال ّذهب، بمسمار الُم لمامة ال لع وال
لمة لل ْفُع ّذهب. الُم بال

ًء اساتعمل من لنَّأ ذلك، يوساف: يكره أبو وقال ً كانَأ إنا ٍء لكل مستعمل منه، جِإز



ّتقاء مع المضُبب فيكره موضعها. وقول اساتعمال مع يكره كما الفضُّة، موضع ا
جِإعل إذا الخلف هذا وعلى أبي)ُ يوساف، مع ويروى (حَنيفة أبي مع يروى محمد

ّذهب من المرآة حَلقة جِإعل أو المسجد، في أو الّسقف في ذلك أو الفضُّة، أو ال
ًا المصحف جِإعل ّهب ًا. وهذا أو مذ شيء. وأّما منه يخلص كانَأ إذا كله مفضُّضُ
ّوه شيء منه يخلص ل الذي لم ًا به بأس فل كالُم ّنه إجِإماع للك ل لته عبرة فل مس
لونه.  ببقاء

لر)ُ أي لجا ْفُحَ لل لوا ّثمينة الحَجار اساتعمال وحَّل ( تعالى: قوله في العامة للباحَة ال
لو ُه لذي { ّل لق ا لل ْفُم لخآ ُك لض لفي لما لل ْفُر ًا}َ. وقوله ال لميع ْفُل لجِإ ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن لزي
له ّل لتي ال لج ال لر ْفُخآ له}َ ل لأ لد لبا لع للّي اساتعمال يحّل ل أي الذهب، لل والفضُة الذهب الُح

ّ الجماعة أخآرجِإه لما للرجِإال، ْفُير بن الله عبد حَديث من البخاري إل لب رساول لأنَّأ جُِإ
ّتم عن نهى وسالم عليه الله صلى الله ّتخ ّذهب. وأخآرج ال الترمذي بال

ّنسائي)ُ عن وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ الشعري موساى أبي (وال
لم ّذهب الحرير لباس قال: «حَُّر لحَّل أمتي، ذكور على وال ُأ لناثهم». و

ّ لإل ٍم)ُ بالجر ( لت ٍة البدل على لخآا لق لط ْفُن لم لو )
لة لي ْفُل لحَ ْفُيٍف و لها)ُ أي لسا ْفُن رساول أنَّأ الجماعة أخآرجِإه فلما الخاتم الفضُة. أّما من لم

ّتخذ وسالم عليه الله صلى الله ًا ا فيه: ونقش حَبشّي لفّص له فضُة من خآاتم
أنَأ أراد وسالم عليه الله صلى الله رساول لفٍظ: إنَّأ الله. وفي رساول محمد
ًا يقرؤاونَأ ل له: إنهم فقيل العاجِإم بعض إلى يكتب ّ كتاب ًا بخاتم. فاتخذ إل خآاتم

ّتى يده في فكانَأ الله، رساول محمد فيه ونقش فضُة من لض، حَ لب أبي يد وفي ُق
لض، حَتى بكر لب ّتى عمر يد وفي ُق لض، حَ لب ّتى عثمانَأ يد وفي ُق بئر في منه ساقط حَ

لريس عليه. يقدر فلم فنزعت بها فأمر لأ
ليجعُل دونَأ بها الخاتم قوام لنَأ للحلقة، والعبرة لفّص. و لبسه في الّرجِإُل ال
لفّص ّنه المرأة بخلف الكف، باطِإن إلى ال ُيستحب في للتزيين ل للقاضي حَقها. و

تركه. وأّما لغيرهم والفضُل الختم، إلى يحتاج ممن ونحوهما والسلطانَأ
لقة لط ْفُن لم لري، الفتح الثر» لبي «عيونَأ في فلما ال ْفُعُم لي لقال ال ُي ّيد له: ابن و لسا

لطقة له كانَأ وسالم عليه الله صلى النبي الناس: أنَّأ ْفُن ٍم من لم ٍر لأدي ْفُبُشو أي ـ لم
ٍر لها حَلقها ثلث ـ مشقو ْفُبزيُم لزيُم: الذي وطِإرفها وإ ْفُب لقة رأس في فضُّة. وال لط ْفُن لم ال
ونحوها.

ّنسائي والترمذي داود أبو أخآرجِإه فلما السيف وأّما قال: كانت أنس عن وال
لعُة لبي ّنسائي: لفظ فضُة. (وفي من وسالم عليه الله صلى الله رساول سايف لق لل
وما سايفه، وقبيعة فضُة، من وسالم عليه الله صلى الله رساول سايف نعل كانَأ
ٌق ذلك بين لل عليه الله صلى الله رساول سايف حَلية لفظ: كانَأ فضُة. وفي من لحَ

فضُة)ُ. من وسالم
لراني وأخآرج لب ّط ّنه الصقيل، مرزوق «معجمه» عن في ال رساول سايف صقل أ

لقار، ذا وسالم عليه الله صلى الله لف لبيعة له وكانت ال ٍة من لق للٍق فضُ لحَ ٍة. من و فضُّ
طِإرف على سافينة: ما وزنَأ على مهملة ثم تحتية ثم فموحَدة بقاف والقبيعة
لض لب ْفُق حَديد. أو فضُة من السيف لم
رساول سايف قال: رأيت محمد بن جِإعفر «مصنفه» عن في الّرزاق عبد وأخآرج



للق ذلك وبين فضُة، من ونعله فضُة، من قائمته وسالم عليه الله صلى الله من لحَ
العباس. بني يعني هؤُلء عند وهو فضُة،

لقّي وأخآرج له ْفُي لب سايف تقلد أنه عمر ابن عن نافع، عن موساى، بن عثمانَأ عن ال
ّلى. قلت: كم فكانَأ عثمانَأ قتل يوم عمر مئة قال: أربع حَليته؟ُ كانت مح

(درهم)ُ.
ّيدنا للّي، والفضُة الذهب ق ّنه بالُح آنية اساتعمال للنساء ول للّرجِإال يحل ل ل

لعقة كاساتعمال وغيرها، والشرب بالكل والفضُة الذهب ْفُل لم أحَدهما، من ال
لميل والكتحال للة من أو لب ْفُكُح ّدهانَأ أحَدهما، من ُم أحَدهما من إناء في بدهن وال

للمة أّم رواية النهي. وفي لعموم ّنبّي أنَّأ لسا قال: «الذي وسالم عليه الله صلى ال
لجِإُر إنما الفضُة آنية في يشرب ْفُر لج الشيخانَأ. ومعنى جِإهنم». رواه نار بطنه في ُي

ُد، ّد لر ُي ٍء في شرب مسلم: «من رواية وفي يجرجِإر:  فضُة». وفي أو ذهب من إنا
والذهب».  الفضُة آنية في يشرب أو يأكل الذي له: «إنَأ أخآرى

لفُة، قال: اساتسقى ليلى أبي بن الرحَمن عبد رواية من الستة الكتب وفي ْفُي لذ حَُ
عليه الله صلى الله رساول سامعت فقال: إني فضُة إناء في مجوساّي فسقاه
لبسوا يقول: «ل وسالم لباج، ول الحرير تل ّدي والفضُة، الذهب آنية في تشربوا ول ال

لفها في تأكلوا ول لحا ّنها لص الخآرة». في ولكم الدنيا في لهم فإ
ْفُحُرم وكذا واتخاذ بميلها، والكتحال الفضُة، بملعقة كالكل اساتعمال كّل لي

للة ْفُكُح لي من ذلك أشبه وما الفضُة، من والدواة والمرآة، الُم لو عن الساتعمال. وُر
ًا قال)ُ: صنعت (أنه عنه الله رضي علّي والسلم، الصلة عليه فدعوته طِإعام
سانة، الدعوة إجِإابة ماجِإه. لنَّأ ابن فرجِإع. رواه تصاوير، البيت في فرأى فجاء

بدعة. المنكر ورؤاية

لو)ُ حَّل لماُر ( ْفُس لم لهٍب ( لتم)ُ أي في لذ لخا ْفُقٍب في ال فصار (له)ُ، تابع لنه لفّصه، لث
للم لع ّوز في كال ّد محمد الثوب. وجِإ بالذهب ساقوطِإها يخاف التي الّسّن ش

وعدمه. الذهب. وعنهما: الجواز من النف وكاتخاذ كالفضُة،
لرفة: أنَّأ بن الرحَمن عبد عن ماجِإه ابن «السنن» ساوى في فلما الجواز أّما لطِإ

لجة جِإده لف ْفُر لصيب ساعد بن لع ُفه ُأ ٍم لأن ُكلب، يو ّتخذ ال ًا فا لرق من أنف عليه، فأنتن لو
ًا فاتخذ وسالم عليه الله صلى النبّي فأمره «معجم ذهب. وفي من أنف

لنّي» بسنده لرا لب ّط لشام إلى ال لوة، بن له ْفُر لأنَّأ بن الله عبد عن ُع أباه عمرو: 
ّيته، ساقطت ّدها أنَأ وسالم عليه الله صلى النبي فأمره ثن بذهب. وفي يش
لنع الصحابة» لبن «معجم ْفُروة، بن هشام إلى بسنده لقا الله عبد عن أبيه، عن ُع

لبّي بن الله عبد بن أ
لبي)ُ سالول بن ُ ّقت (أ ّيتّي قال: اند النبّي فأمرني أحَد، يوم ثن

ّتخذ أنَأ وسالم عليه الله صلى ذهب.  من ثنية ا

اندفعت وقد للضُرورة، والباحَة التحريم، فيهما الصل فلنَّأ عنهما، عدمه وأّما
ُة التحريم، على الذهب فبقي الدنى وهي بالفضُة، النف في تندفع لم والضُرور

وسالم عليه الله صلى نصه أنَّأ وفيه الّشراح، بعض ذكره أنتن. كذا حَيث دونه
ًء ّية باتخاذ ابتدا تندفع مهما يقال أنَأ فالمعتمد ذلك، عن يأبى ذهب من الثن

ًا بالذهب يجوز فل بالفضُة، الضُرورة ّوزوا حَيث للخآّف، اعتبار الفضُة خآاتم جِإ



أعلم. والله الذهب، خآاتم دونَأ
ل لول ّتُم)ُ أي ( لخ لت ّتم أنَأ والمرأة للرجِإل يجوز ول لي ٍر)ُ أي (بحديد يتخ ْفُف نحاس وُص

ّنسائي والترمذي داود أبو أخآرجِإه لما أصفر، لدة، بن الله عبد عن وال ْفُي لر أبيه عن ُب
ٍد من خآاتم وعليه وسالم عليه الله صلى النبّي إلى رجِإل قال: جِإاء فقال: حَدي

لية عليك أرى لي «ما ْفُل ٍه من خآاتم وعليه جِإاء ثم النار»؟ُ أهل لحَ لب لي فقال: «ما لش
ّتخذه؟ُ شيء أي من الله رساول فقال: يا الصنام»؟ُ ريح منك أجِإد قال: أ

ّتخذه لرق من «ا ُتّمه ول لو وعليه جِإاءه ثم التعليم، الترمذي: قبل مثقالً». زاد ُت
ٍر» الجنة»؟ُ أهل حَلية عليك أرى لي فقال: «ما ذهب من خآاتم ْفُف وقال: «ُص

ٍه». انتهى. والّشبه عوض لب لش الصفر. وبكسر: النحاس بحركة «
لب ْفُش لي ٍر)ُ كال لج لحَ لم المشهور (و ْفُش لي له: البلور. ويقال بال

ّ يتختم الصغير»: ول «الجامع في وقع أنه واعلم الئمة شمس بالفضُة. قال إل
لسّي لخآ لر بعض كره الحصر، بطريق يعني اللفظ، هذا «شرحَه»: ولظاهر في الّس

لب، التختم مشايخنا ْفُش لي التختم كراهة مراده وأنَّأ بذلك، بأس ل أنه والصّح بال
ْفُشُب الثر. وأّما به ورد ما على والحديد بالذهب لي به بالتختم بأس فل ونحوه ال

بالعقيق. تختم وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ ورد فقد كالعقيق،

ًا فرض الحلل من اللبس ثم ُذوا لقوله أيضُ ْفُم سابحانه: {خُآ ُك لت لن لد لزي ْفُن ُكّل لع
ٍد}َ، لج ْفُس ّنه لم ّ الصلة أداء على يقدر ل ل ّنه العورة، بستر إل ساتر عليه يجب ول

بالكسوة، ذلك إلى فيحتاج والبرد، الحر تحتمل ل خآلقته ولنَّأ غيره، عن عورته
الصلة عليه لقوله العورة، غير ساتر والشراب. ويستحب الطعام نظير فصار

ْفُنَأ يحب الله والسلم: «إنَّأ الترمذي. عبده». رواه على نعمته أثر يرى أ
ل لول لبُس ( ْفُل ًا الّرجُِإُل لي لرير ّ لحَ لر إل ْفُد لة لق لع لب ْفُر أ

ًا، ل لبٍع)ُ عرض أخآرجِإه لما حَلل فإنه أصا
لتادة، عن مسلم ْفُعبي، عن لق لويد عن الّش لفلة بن سُا رضي الخطاب بن عمر أنَّأ لغ

لية خآطب عنه الله لب لجا لبس عن وسالم عليه الله صلى الله نبّي فقال: نهى بال
ّ الحرير ابن «الصحيحين» عن في أربع. (ولما أو ثلث، أو أصبعين، موضع إل

ّلة رأى الخطاب بن عمر ليراء حَُ فلو الله رساول فقال: يا المسجد باب عند لسا
الله رساول فقال عليك؟ُ قدموا إذا وللوفد الجمعة، يوم فلبستها هذه اشتريت

لبُس وسالم: «إنما عليه الله صلى في له لخآلق ل من الدنيا في الحرير يل
لث. الخآرة»... الحدي

ّتصلة بأساانيد طِإالب أبي بن علّي منهم الصحابة من عشر ثلثة عن روي وقد م
ًا أخآذ وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ ًا وأخآذ يمينه، في فجعله حَرير فجعله ذهب
أبي لناثهم». وعن حَّل أمتي ذكور على حَراٌم هذين قال: «إنَأ ثم شماله في

للناث والحرير والفضُة الذهب أحَّل والسلم الصلة عليه أنه الشعري موساى
ّنسائي أحَمد ذكورها. رواه على وحَّرم أمته من وصححه)ُ. ولما والترمذي وال
ّنها ـ بكر أبي بنت أساماء مولى الله عبد مسلم» عن «صحيح في إلّي أخآرجِإت أ
ّبة لسة جُِإ لل ليا ّيًة لطِإ لن لوا لر ْفُس لنة لها لك ْفُب لباج لل لجِإاها لدي ْفُر لف لفانَأ و ُفو ْفُك لباج. فقالت: كانت م ّدي بال
ْفُت لفلما عنها الله رضي عائشة عند هذه لضُ لب عليه الله صلى النبّي وكانَأ أخآذتها ُق

لبُسها. فنحن وسالم ُلها يل لس ْفُغ لضى لن ْفُر لم ْفُل لفى لل ْفُش لت ْفُس بها.  ُي



لرد كتاب في البخاري (ولفظ ْفُف ْفُت في «الُم لجِإ لر ْفُخآ لأ ّبة أساماء له الدب»: ف من جُِإ
للسة ليا لنة عليها لطِإ ْفُب ْفُيها وإنَّأ ديباج، من شبر لل ّبة فقالت: هذه به، مكفوفانَأ فرجِإ جُِإ
ّنه عمر والجمعة. وروى للوفد يلبسها كانَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول أ

ُبوس عن نهى والسلم الصلة عليه ّ الحرير، لل رساول لنا هكذا» ورفع قال: «إل
ّبابة وسالم عليه الله صلى الله لطى الّس ْفُسا ُو والشيخانَأ. أحَمد وضمهما. رواه وال

للم: الحرير معنى وفي لع ْفُحُرم المنسوج ال لي لنة بالذهب. و ْفُب وهي والديباج، الحرير لل
للُم منهما قطعة ْفُع والجبة)ُ. القميص جِإيب في ُت

بن عمر أنَّأ إبراهيم عن حَّماد، عن حَنيفة، أبي «الثار» عن في محمد وروى
ًا بعث الخطاب وبلغ أقبلوا فلما كثيرة، غنائم وأصابوا عليهم الله ففتح جِإيش

ْفُوا، قد أنهم عمر لن بالناس عمر خآروج بلغهم فلّما ليستقبلهم، بالناس خآرج لد
ّديباج، الحرير من معهم ما لبسوا (ثم عنهم، فأعرض غضُب عمر رآهم فلّما وال

ُقوا لأل ْفُوها عمر غضُب رأوا فلّما النار)ُ، أهل ثياب قال:  لق ْفُل يعتذرونَأ، أقبلوا ثم لأ
لسّرني الله أفاء ما لنريك لبسنا فقالوا: إنما لف ثم عمر، عن ذلك علينا. قال: 

للم في رخآص لع وهو نأخآذ، محمد: وبه والربع. قال والثلث والصبعين الصبع ال
حَنيفة. أبي قول
ولعّل (أصابع)ُ، أربع عرض قدر كانَأ إذا يكره ل بالذهب، المنسوج الثوب وكذا

لم والساتعمال، اللبس من القليل القدر هذا جِإواز في الحكمة لل ْفُع لي ُد لل ما به العب
ّد ًا يكونَأ فيما فيرغب لدنه، من الخآرة في له الله أع ّكة سابب ّت من لتحصيله. وال

لقّب الحرير تام.  اساتعمال لنه للرجِإل، يحل ل منه وال

ّين للتجّمل الجميلة الثياب لبس ويستحّب لقوله تعالى الله نعمة وإظهار والتز
ْفُل ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن له}َ الية. ولقوله لزي ّل ْفُد ال لق لنا تعالى: { ْفُل لز ْفُن ْفُم أ ُك ْفُي لل ًا لع لباسا لل

لري لوا ْفُم ُي ُك لت ْفُوآ ًا}َ وهو لسا لريش والسلم: «إنَّأ الصلة عليه الّزينة. ولقوله لباس لو
لي الترمذي. وقد عبده». رواه على نعمته أثر يرى أنَأ يحب الله لو حَنيفة أبا أنَأ ُر

لرداء ارتدى التكاثر، وإظهار للتفاخآر الّزينة لبس إذا دينار. وأّما مئة أربع قيمته لب
كلم. فيه ليس حَراٌم فهو

ُه)ُ أي ُد لوسّا لت لي لو لساادة الحرير يجعل أنَأ يجوز ( ّدة أي و لخ ْفُفُرُشُه)ُ ويستر لم لي لو بابه به (
ّنه للعمومات، وقال: يكره حَنيفة، أبي عند ّي من ول لهين، لز وهيئة المترف

ْفُم تعالى الله ذمهم وقد والفجار، الكفار من المتنعمين ُت ْفُب له ْفُذ لأ ْفُم بقوله: { ُك لت لبا ّي لطِإ
ُكُم لفي لت ليو ليا لحَ ْفُن ّد ْفُم ال ُت ْفُع لت ْفُم لت ْفُسا لها}َ، لوا وهو والّشافعّي، مالك قال وبقولهما لب

لما الصحيح لة عن ليلى أبي ابن البخاري» عن «صحيح في لل لف ْفُي لذ قال: نهانا حَُ
ْفُنَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول ّذهب آنية في نشرب أ نأكل وأنَأ والفضُة، ال

عليهما. نجلس وأنَأ والديباج، الحرير لبس وعن فيها،
عن عباس، ابن ترجِإمة «الطبقات» في في ساعد ابن أخآرجِإه حَنيفة: ما ولبي
لفقة عباس ابن فراشْ على قال: رأيت عامر لبني مولى راشد ْفُر حَرير. وما لم

ّتكيء وهو عباس ابن على قال: دخآلت وداعة بني مؤُذنَأ عن أخآرجِإه على م
لة لق لف ْفُر ْفُير بن وساعيد حَرير، لم لب ّدث كيف يقول: انظر وهو رجِإليه عند جُِإ عني تح

ًا. عني حَفظت فإنك كثير



لبُس)ُ الرجِإل ْفُل لي لو ُه)ُ بضُم ( لدا لسُم)ُ بكسر طِإوله وهو أوله (ماسُا ْفُي لر ْفُب والراء الهمزة (إ
ُتُه)ُ بضُم الحرير المهملة السين وفتح لم ْفُح ُل ُه)ُ أي عرضه أي لمه (و ْفُيُر لغ غير (

لسم، ْفُي لر ْفُب لكتانَأ قطن من إ عبد روى لما وغيره الحرب فيه وصوف. ويستوي و
ْفُهب «مصنفه» عن في الّرزاق لسانَأ بن لو ْفُي أصحاب من ساتة قال: رأيت أنه لك
لبسونَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول وابن وقاص، أبي بن الخز: ساعد يل
لخّز: هو بن وأنس هريرة، وأبو ساعيد، وأبو الله، عبد بن وجِإابر عمر، مالك. وال

ّدى لس ْفُيف، داود» عن أبي «سانن في بالحرير. ولما الُم لص لرمة، عن خُآ ْفُك ابن عن لع
لمت الثوب عن وسالم عليه الله صلى النبّي نهى قال: إنما عباس ْفُص من الُم

الحرير.
للم فأّما لع لدى الحرير من ال ّثوب وسُا ّنما الثوب ولنَّأ به، بأس فل ال ًا يصيُر إ ثوب

لمة، يتم وهو بالنسج ْفُح ّل لدى. وقال دونَأ المعتبرة هي فكانت بال يوساف: ل أبو الّس
ًا أرى ملبوس. غير والحشو ملبوس الثوب لنَّأ القز، بحشو بأسا

لو)ُ يلبس لسُه)ُ وهو ( ْفُك لع لسم لحمته ما ( ْفُي لر ْفُب لداه إ ْفُرٍب (في غيره وسُا ْفُط)ُ أي لحَ لق ول لف
ويلبس حَنيفة، أبي عند الحرب في ُيلبس فل الخالص غيرها. وأّما في ُيلبس

ّنه والّشافعّي، مالك قول وهو عندهما، للعدو. ولبي وأهيب للسلح أرفع ل
السلح ورفع وحَال، حَال بين تفّصل لم لبسه عن الناهية النصوص حَنيفة: أنَّأ

حَرير. لحمته الذي بالمخلوط يحصلنَأ والهيبة
ّي» عن ابن «كامل في ما وأّما لد النبي أصحاب من وكانَأ ُعمير، بن الحكم لع

لص وسالم عليه الله صلى لباس في وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رخّآ
ّله القتال. فقد عند الحرير ضعيف وقال: إنه رواته، من بعيسى الحق عبد أع

قال: كانَأ الحسن إلى ساعد» بسنده ابن «طِإبقات متروك. وفي بل عندهم،
قابل صحته تقدير على الحرب. انتهى. وهو في الحرير يلبسونَأ المسلمونَأ

يخفى.  ل كما للتأويل

له لر ُك لو لباُس ( ْفُل لبّي إ ًا الّص لهب ْفُو لذ ًا)ُ لنَّأ أ لرير ُع الصبي لحَ لن ْفُم الشرع في له يجوز ل مّما ُي
ّنه ترى ذلك. أل ليألف كبر إذا ّنما أ بالصوم ونأخآذه الخمر شرب من نمنعه إ

ًا والصلة؟ُ ًا. كونه لعدم والّشافعّي لمالك خآلف لطِإب مخا

ُد لدي لح لت لة ( لر ْفُو لة لع لأ ْفُمر لل لل)ُ ا والّرجُِإ
ُظُر ْفُن لي لو لن الّرجُِإُل ( لل لم ُة لو)ُ تنظر الّرجُِإ لأ ْفُر لم لن (ال لة لم لأ ْفُر لم لل)ُ الجِإنبّي لو)ُ من ال (الّرجُِإ

لوى الّشهوة أمنت إذا لسا لن ما ( ْفُي لة لب لة)ُ أّما إلى الّسّر لب ْفُك الّرجِإل من الّرجِإل نظر الّر
لما ليست السرة فلنَّأ عداهما، فيما لل وابن «مسنده»، في أحَمد روى بعورة. 
ّبانَأ ْفُونَأ، ابن «ساننه» عن في والبيهقّي «صحيحه»، في لحَ بن ُعمير عن لع

أبا فلقينا المدينة طِإرق بعض في علّي بن الحسن مع أمشي قال: كنت إساحاق
لعلُت ـ بطنك عن لي للحسن: اكشف فقال هريرة ّتى ـ فداك جُِإ ّبل حَ لق حَيث ُأ
ّبل وسالم وآله عليه تعالى الله صلى الله رساول رأيت لق بطنه عن قال: فكشف ُي
ّبل للها ول الحسن كشفها لما العورة من كانت ولو سارته، فق ّب هريرة. أبو لق

لما عورة، الركبة إلى الّسرة تحت وما الصلة. شروط في مّر لل
ًا الشهوة وانعدام المرأتين، بين المجانسة فلوجِإود المرأة نظر وأّما من غالب

لد يكن لم الّرجِإل)ُ إذا (من الرجِإل نظر في كما الطرفين ًا. ول أمر ينظر صبيح
ًا شغله في يعمل الرجِإل فلنَّأ الرجِإل من نظرها وأّما الشهوة بعين إليه متجرد

ًا، لثى كتاب الناس. وفي على المر (إليه)ُ لضُاق النظر لها يجز لم فلو غالب ْفُن الُخ



إلى الرجِإل نظر بمنزلة الجِإنبّي الرجِإل إلى المرأة نظر «الصل»: إنَّأ من
الجنس خآلف إلى النظر لنَّأ والظهر البطن إلى تنظر أنَأ لها يجوز فل محارمه،

ُلولى الرواية أغلظ. وعلى الصّح.  وهو يجوز ا

أكثر فى أو شهوة، قلبها وفي منه النظر لها يجوز ما إلى المرأة نظرت ولو
ّكت أو لتشتهي، أنها رأيها ُتحّب ذلك في ش ْفُنَأ لها اسا الرجِإل بخلف بصرها، تغّض أ

ّنه والكف، الوجِإه وهو منها النظر له يجوز ما إلى المرأة من نظر إذا يغّض فإ
ًا بصره لب الصلة عليه لقوله الشهوة، خآوف مع حَتم لت لك ابن على الله والسلم: «

لث. زناهما فالعينانَأ محالة، ل ذلك ُيدرك الزنا، من نصيبه آدم النظر»... الحدي
مسلم. رواه

ْفُن لم لو له)ُ أي ( لم لر ْفُح له، من الرجِإل وينظر لم لم لر ْفُح ْفُن وهي لم بينه المناكحة يجوز ل لم
لصاهرة أو رضاع من سابٍب، أو بنسٍب التأبيد على وبينها ْفُن أو بنكاٍح ُم لم لو لفاٍح. ( لسا

لة لم ًا لأ ّن لق له)ُ  لر ْفُي ْفُو كانت لغ لرة أ ّب لد ْفُو ُم لتبة أ لكا ْفُو ُم للد أّم أ للى لو لإ لء لما ( لرا لر لو ْفُه ّظ لن ال ْفُط لب وال
لذ)ُ أي لخ لف لرم الشياء. أّما هذه عدا ما وال ْفُح لم ل فلقوله ال لول لن تعالى: { لدي ْفُب ُهّن ُي لت لن لزي

ّ لهّن}َ...الية. والمراد لإل لت لل ُعو ُب عدا وما زينتهّن، مواضع أعلم تعالى والله ـ لل
الكحل هي عباس: الزينة وابن علّي قال الزينة. وقد مواضع والفخذ البطن

لتم. رواه لخا لبرانّي وال ّط والكف. الوجِإه وهو موضعهما بها والبيهقي. فالمراد ال
ّ رواية وفي عائشة. عن وهذا والكفانَأ، قال: الوجِإه منها ظهر ما عنه: إل

لمُة وأّما لمة فلنَّأ غيره لأ لل ُدم مولها، لحوائج تخرج ا ثياب في وهي أضيافه وتخ
حَق في داخآله المرأة كحال الجِإانب حَق في البيت خآارج حَالها فصار مهنتها،
ًا وفرجِإها، بطنها إلى النظر يحل فل القارب، محارم بن محمد يقوله لما خآلف

لتل: أنه لقا ُته الركبة، إلى السرة دونَأ ما يباح ُم أنَأ أراد عباس: من ابن قوُل وحَُّج
ّ إليها فلينظر جِإارية يشتري لمئزر، موضع إل الحرمين.  أهل ولتعامل ال

لوة وأّما ْفُل لخ شمس مال وإليه المحارم، في كما فقيل: يباح بها والسفر بها ال
لسّي، الئمة ْفُخآ لر ول أخآرى بلدة إلى حَاجِإته في يبعثها أنَأ يحتاج قد المولى لنَّأ الّس

ًا تجد لرم ْفُح الحاكم مال وإليه الضُرورة، لعدم يباح معها. وقيل: ل ليسافر لم
لتّن والسلم: «ل الصلة عليه لقوله الشهيد ّ امرأة عند رجِإل ليبي يكونَأ أنَأ إل

ًا لونَّأ والسلم: «ل الصلة عليه مسلم. وقوله رحَم». رواه ذا أو ناكح ُل ْفُخ رجِإٌل لي
ّبانَأ ابن ثالثهما». رواه الشيطانَأ فإنَأ بامرأة «صحيحه». في لحَ

ّي بكر أبو ذكر وقد لز والحسن ومجاهد مسعود ابن القرآنَأ» عن «أحَكام في الّرا
ّولوا: قوله أنهم المسيب بن وساعيد سايرين وابن ْفُو تأ لأ ْفُت لما تعالى: { لك لل لم

ُهّن}َ على ُن لما ْفُي ّ في عليه الجِإماع الماء. قلت: ويؤُيده لأ للى قوله: {إل ْفُم لع له لجِإ لوا ْفُز لأ

ْفُو ْفُت لما أ لك لل ْفُم}َ. لم ُه ُن لما ْفُي لأ

لو)ُ ينظر لن (الّرجِإل ( لة لم ّي لب لن ْفُجِإ لل لة و)ُ من ا لد ّي للى (الّس له لإ ْفُجِإ لو لن)ُ لنها ال ْفُي ّف لك محتاجِإة لوال
الضُرورة ومواضع والعطاء، الخآذ وإلى الشهاد إلى لحاجِإتهما ذلك إبداء إلى

لره كما الحسن رواية في كالوجِإه الشرع. والقدم قواعد من مستثناة لك لذ
ّي، لو لحا ّط تجد ل وقد منتعلة، أو حَافية مشت إذا قدمها إبداء إلى تحتاج لنها ال

ًا ّف لره ما (كل)ُ وقٍت. وأّما في خُآ ْفُن «الهداية» عن في ذك لم إلى نظر علّي: 



ٍة محاسان ٍة امرأ ُنك عينيه في الله صّب شهوة عن أجِإنبي القيامة». يوم ال
ُصّب كارهونَأ وهم قوم حَديث إلى اساتمع الحديث: «من هذا من فالمعروف

ُنك أذنيه في البخاري. رواه صحيح حَديث القيامة». وهو يوم ال
لط)ُ في لر لحَّل)ُ النظر (وُش ْفُمُن ( لل لن (ا لة)ُ فإنَّأ لع لو ْفُه ْفُن الّش النظر يحل لم يأمن لم لم

ًا ّ الحرام في الوقوع عن احَتراز لإل لد ( ْفُن لة لع لر لء الضُُّرو لضُا لق لة)ُ أي لكال لد لها أدائها لوالّش
ّيدنا حَقوق إحَياء لضُرورة لق ّناس. و مع يباح ل لتحّملها النظر لنَّأ بأدائها ال
ضرورة.  فل يشتهي ل من يوجِإد لنه الصّح، على الشهوة

ّ لو)ُ إل لة عند ( لد لرا لإ لح)ُ لطِإلق ( لكا ّن ّنسائي أخآرجِإه ما ال وقال: حَديث ـ والترمذي ال
لة عن ـ حَسٌن، لر لغي لبة بن الُم ْفُع ًة خآطب أنه ُش عليه الله صلى النبّي له فقال امرأ

لم أنَأ أحَرى فإنه إليها وسالم: «انظر لد ْفُؤُ بينكما. المودة تدوم أنَأ بينكما». أي ُي
لي وقد لزم، أبي عن مسلم ُطِإُرٍق. وأخآرج من ُرو قال: خآطب هريرة أبي عن لحَا

ًة رجِإٌل : «اذهب وسالم عليه الله صلى الله رساول له فقال النصار من امرأ
ًا». ولنَأ النصار عين في فإنَأ إليها، فانظر قضُاء ل السنة إقامة المقصود شيئ

الشهوة.
ّ لو)ُ إل لء)ُ أي عند ( لرا ّنه المة، شراء (الّش ّ إرادة معنى في لل لو)ُ إل ّنكاح. ( عند ال

لة)ُ بقدر لوا لدا الحاجِإات. (الُم
ُظُر)ُ الرجِإل ْفُن لي لو للى الطبيب ( لإ لع ( لض ْفُو لض لم لر لم لر ال ْفُقد لة)ُ وصار لب لر كنظر الضُُّرو

لضُة لف ّتانَأ الخا لض موضع إلى والخ ْفُف لخ لتانَأ، ال لخ موضع إلى النظر للرجِإل ويجوز وال
ّنه الضُرورة، عند الرجِإل من الحَتقانَأ لصّي ل لخ ُه)ُ من مداواة. (وال ُو ْفُح لن و
ّنث المجبوب لخ لل)ُ الخالص والُم ْفُح لف لكال حَقيقة، ذكور لنهم النظر حَكم في (

ُء ولقول لصا لخ للة عائشة: ال ْفُث ًا كانَأ ما ُيبيح فل ُم في قبله. ذكره حَرام
ْفُبُسوط». وقيل: هو لم ًا، الناس أشد «ال ُتر ل فإنه جِإماع ْفُف وكذا بالنزال، آلته لت

ّنه المجبوُب ُق قد ل لح ْفُس لزل)ُ. وإنَأ ُي ْفُن ُي لف ًا كانَأ ( ُؤاه، جِإّف قد مجبوب رخّآص فقد ما
قال الفتنة. وقد من المن لوقوع بالنساء الخآتلط حَقه في مشايخنا بعض

لو لأ لن تعالى: { لعي لب ّتا لر ال ْفُي للي لغ لة ُأو لب ْفُر لل لن ا لل}َ فقيل: هو لم لجِإا الذي المجبوب الّر
ُؤاه، جِإّف النصوص.  لعموم ذلك له يحل ل أنه والصّح ما

من هو بل الرجِإال، من كغيره لنه الفعال، من الرديء في المخنث وكذا
ُفّساق لنّحى ال ُي ول تكّسر لسانه وفي لين، أعضُائه في كانَأ إذا النساء. فأما عن ف
لء، يشتهي ًا يكونَأ ول النسا بعض رخّآص فقد الفعال، من الرديء في مخنث

لو قوله تأويلي أحَد وهو النساء، مع مثله ترك في مشايخنا لأ لن}َ تعالى: { لبعي ّتا ال
للبله . وقيل: المراد ّنما بالنساء يصنع ما يدري ل الذي ا بطنه. همته وإ

لبه، من نقول: إنه أنَأ والصّح ْفُل المتشا ُق لن وقوله: { لني لم ْفُؤُ ْفُلُم ُغضُّوا لل ْفُن لي لم
ْفُم}َ محكٌم له لر لصا ْفُب أنَأ لها يحّل ل الرجِإال من كانَأ من ونقول: كل بالمحكم فنأخآذ لأ

ّ إليها ينظر أنَأ له يحّل ول يديه، بين الباطِإنة الزينة موضع تبدي يكونَأ أنَأ إل
ًا، ٍد صغير لو لقوله به، بأس ل فحينئ لأ لل تعالى: { ْفُف ّط لن ال لذي ْفُم ال لهُروا لل ْفُظ للى لي لع
لت لرا ْفُو لساء}َ كذا لع ّن علمائنا. بعض ذكره ال



ُتلف ولو المتشابه من ليس أنه والظهر إلى الكل مآل فإنَّأ معناه، في اخآ
لر قوله في عليه منصوص هو كما الشهوة، عدم اشتراط ْفُي لغ للي سابحانه: { ُأو

لة لب ْفُر لن ال لل لم لجِإا لل أو الّر ْفُف ّط لن ال لذي ّل ْفُم ا لهُروا لل ْفُظ للى لي لت لع لرا ْفُو لء}َ، لع لسا ّن ْفُنَأ يبعد ول ال لأ

ًا الموصول يكونَأ للحَوال.  لأعلم تعالى والله والطِإفال، للرجِإال نعت با

للى)ُ أي ُكّل إلى بشهوة ولو الرجِإل ينظر (وإ لء ( لضُا ْفُع ْفُن لأ لحّل لم لما لي ُه لن ْفُي ُء)ُ لب ْفُط لو ال
لأمته، زوجِإته وهي فالنظر له، يباح والغشيانَأ المسيس من النظر فوق ما لنَّأ و

لن ولقوله أولى، لذي ّل لوا ْفُم تعالى: { ْفُم ُه له لجِإ ُفُرو لنَأ لل ُظو لف ّ لحَا للى إل ْفُم لع له لجِإ لوا ْفُز ْفُو لأ لما لأ
ْفُت لك لل ْفُم لم ُه ُن لما ْفُي ْفُم لأ ُه ّن لإ ْفُيُر لف لن}َ، لغ لمي ُلو لما لم لل ْفُهز الربعة» عن «السنن في و بن لب
لدة بن معاوية جِإده عن أبيه، عن حَكيم، ْفُي ما عوراتنا الله، رساول قال: قلت: يا لحَ

ّ عورتك قال: «احَفظ نذر؟ُ وما منها نأتي يمينك». ملكت ما أو زوجِإتك من إل
لت الله، رساول قال: قلت: يا قال: إنَأ بعض؟ُ في بعضُهم القوم كانَأ لو أرأي

ّنها ل أنَأ اساتطعت لري ّنها». قال: قلت: يا فل أحَد لي لي لر أحَدنا كانَأ إذا الله، رساول لت
ًا؟ُ لى أنَأ أحَق قال: «فالله خآالي لي ْفُح لت ْفُس الترمذي. ورواه الناُس». وحَّسنه منه لي
إساناده. وصحح الحاكم

لبرانّي» بسنده «معجم وفي ّط عثمانَأ قال: أتى الكندي، مسعود بن ساعد إلى ال
ُعونَأ بن ْفُظ لإني الله، رساول فقال: يا وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى لم

لم أهلي يرى أنَأ أساتحي لل الله وجِإعلهم لهم الله جِإعلكم وقد عورتي. قال: «و
لنُه ذلك. قال: «فإنهّن قال: أكره لكم»؟ُ ْفُي لر يا منهن». قال: أنت وأراه مني لي
ًا بعدك قال: «أنا». قال: فمن الله؟ُ رساول عثمانَأ أدبر فلما الله؟ُ رساول يا إذ

ليّي مظعونَأ ابن وسالم: «إنَأ عليه الله صلى قال لح ّتير». ل لسا
رواه كما ـ، الفرج يعني ـ منه رأيته ول مني رأى ما عائشة: أنه حَديث وأّما

يقول: الولى عمر ابن خآصائصها. وكانَأ من فلعله «الشمائل»، في الترمذي
ّي ابن اللذة. وروى معنى تحصيل في أبلغ ليكونَأ ينظر أنَأ لد عباس ابن عن لع

ًا: «أنه لف. وأّما يورث مرفوع ّع ـ ذلك «الهداية»: لنَأ صاحَب قول العمى». وُض
معروف.  فغير الثر، لورود النسيانَأ يورث ـ العورة إلى النظر يعني

لما لو ُه لحَّل ( لظُر لة مع المخالطة في ذلك إلى الحاجِإة لمّسُه)ُ لتحقق لحَّل لن لقل
من الرجِإل ونظر الجِإنبّي، من المرأة نظر غير في وهذا المحارم، في الشهوة
ْفُجِإه مّس للرجِإل يجوز ل حَتى الجِإنبية، ما مّس له ويجوز كفيها، ول الجِإنبية لو

ّ محارمه، من ينظر ٍذ فإنه الشهوة، نفسه على أو عليها خآاف إذا إل ل حَينئ
إلى احَتاجِإت فإنَأ بها، بالمسافرة بأس بها. ول يخلو ول إليها، ينظر ول يمّسها

وراء من يمّس بأنَأ بأس فل بنفسها، الركوب يمكنها ولم والنزال الركاب
لفها وإنَأ الشهوة، لأمن إنَأ تحتهما ما دونَأ وبطنها ظهرها ويأخآذ ثيابها، أو عليها، خآا
بجهده. ذلك أجِإتنب شّك أو ظّن أو نفسه، على

كنظر ، إليها نظره والشافعي مالك وجِإعل عندنا، فكالجِإنبّي المرأة عبد وأّما
ْفُو لقوله محارمه، ذات إلى الرجِإل لأ ْفُت لما تعالى: { لك لل ُهّن}َ، لم ُن لما ْفُي أنَأ يجوز ول لأ
لمل ْفُح ّنهن الماء، على ُي لن ل نسائهّن}َ. قوله: {أو في دخآل

لبة» أبي ابن «مصنف في لما (والمبالغة)ُ، للتأكيد الماء بالنص قلنا: المراد ْفُي لش



ّيب بن ساعيد عن لس ْفُم قال: ل أنه الُم ُك ّن ُغّر ّنما الية، لت لي إ لن لن ولم الماء به ُع ْفُع به ُي
إذنها. بغير مولته على المملوك يدخآل أنَأ كره أنه الحسن العبيد. وعن

لمة: وهي يكره ول لتي لنه الحاجِإة، به ليتذكر الخاتم، أو الصبع في يربط خآيط الّر
الشاعر: قال العرب، عادات من
لذا لإ ْفُم * ْفُن لل ُك لنا لت ُت لجِإا ْفُم لفي لحَا ُك لسا ُفو لس ُن ْفُي لل لف لك لبُمغٍن **  ْفُن ُد لع ْفُق لم لع لئ لتا الّر
للى أبو روى وقد ْفُع للّي، لي لص لمو عمر ابن عن نافع، عن العلى، عبد بن ساالم عن ال
ّنبّي أنَّأ في ربط ينساها أنَأ الحاجِإة من أشفق إذا كانَأ وسالم عليه الله صلى ال

ًا أصبعه ّ خآيط ًا.  سانده في أنَأ ليذكرها. إل ضعف

«سانن في فلما الول بدونه. أّما أمته وعن بإذنها، امرأته عن يعزل أنَأ ويجوز
ّنبّي أنَّأ الخطاب بن عمر ماجِإه» عن ابن أنَأ عن نهى وسالم عليه الله صلى ال

قال: جِإابر مسلم» عن «صحيح في فلما الثاني بإذنها. وأّما إل الحّرة عن يعزل
جِإارية لي فقال: إنَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى النصار من رجِإل جِإاء

لر ما سايأتيها فإنه شئت، إنَأ فقال: «اعزل تحمل أنَأ أكره وأنا عليها، أطِإوف ّد ُق
أنها أخآبرتك حَملت. قال: «قد قد الجارية فقال: إنَأ أتاه ثم الرجِإل لها». فلبث

لر ما سايأتيها ّد لها». ُق
يقول: الولى عمر ابن وكانَأ صاحَبه، عورة إلى منهما كل (ل)ُ ينظر أنَأ والولى

ّلذة. قلت: تحصيل في أبلغ ليكونَأ الوقوع، حَال امرأته فرج إلى ينظر أنَأ ال
مختلفة. والطبائع

لذا لإ لو لث ( لد ْفُلُك لحَ ٍء، لم ٍة)ُ بشرا ٍة، أو أم ٍة، أو إرٍث، أو هب ْفُو وصي ْفُو غيرها أ لل لو ًا)ُ أو ( ْفُكر لب
ًة لأو صغير ًة ( لرا لت ْفُش ْفُن ُم ل لمّم لها)ُ بأنَأ ل ُؤُ لط أو امرأة، من أو محرمها، من اشتراها لي

لم صبّي مال من لحَُر لها ( ُؤُ ْفُطِإ له)ُ من لو لعي لوا لد لس لو ْفُم ّل ّتى وغيره ال لحَ لرىء ( ْفُب لت ْفُس لت
ٍة لضُ ْفُي لح لد لب ْفُع لض لب ْفُب لق ْفُن ال لم لحيُض، لفي ٍر لت ْفُه لش لب لت في لو ٍر)ُ ليٍس لذا ْفُه صغيرة أو لش

لع ْفُض لو لب لو لل ( ْفُم لح لمل)ُ لما في ال لحا على وقال: صحيٌح ـ والحاكم داود أبو أخآرجِإه ال
ّي ساعيد أبي عن ـ مسلم شرط لر ْفُد ّنبّي أنَّأ الُخ في قال وسالم عليه الله صلى ال
لطِإاس: «ل سابايا ْفُو تحيض حَتى حَمل ذات غير ول تضُع، حَتى حَامل توطِإأ لأ

ٍء يحّل داود: «ول لبي لفظ حَيضُة». وفي (أنَأ)ُ الخآر واليوم بالله يؤُمن لمرى
لءه يسقي لع ما ٍء يحل ول غيره، زر على يقع أنَأ الخآر واليوم بالله يؤُمن لمرى
ّتى الّسبي من امرأة يستبرئها». حَ

عليه الله صلى الله رساول قال: نهى علّي شيبة» عن أبي ابن «مصنف وفي
ّتى أو تضُع، حَتى الحامل ُتوطِإأ أنَأ وسالم بحيضُة. وحَرم تستبرىء (الحائل)ُ حَ

الحرام إلى يفضُي وما إليه، تفضُي قد لنها الظهار (كما)ُ في الوطء دواعي
ّنما حَول الراعي بحديث حَرام، ّدواعي حَّل الحمى. وإ والصوم، الحيض في ال

ولنَّأ الدواعي، في يوجِإد ل وذلك الذى، لمعنى الحيض في لحَُرم الوطء لنَّأ
يقال: إنه أنَأ قالوه. والولى كذا الحرج، إلى فيؤُدي شهر إلى يمتد قد الصوم
فيهما. الواردة الحَاديث من اساتفيد

لص لوُرخّآ للُة ( له)ُ أي لحَي لطِإ لقا ْفُسا ْفُنَأ الساتبراء لإ لم (إ لل لم لع لد لء لع ْفُط لها لو لع لئ ْفُهر)ُ لهذا لفي لبا ّط ال
ْفُحَكام من الفرار لنَّأ وكرهه، محمد وخآالفه الحيلة رخّآص يوساف أبا أنَّأ اعلم لل ا

الفرار. ولبي سابب اكتساب له فيكره المؤُمنين، أخآلق من ليس الشرعية



ٌع هذا يوساف: أنَأ ْفُن ْفُفع الساتبراء وجِإوب عن لم لر في الحيلة تكره فل لثبوته، و
لم إنَأ يوساف أبي بقول المشايخ الّربا. وأخآذ إساقاط في يكره ل كما إساقاطِإه لل لع

لء عدم المشتري ْفُط لء علم إنَأ محمد وبقول الطهر، ذلك في لها البائع لو ْفُط البائع لو
فيه. لها

ّقن إذا يوساف: أنه أبي وعن اساتبراء. عليه فليس البائع ماء من رحَمها بفراغِ تي
ْفُكُم الساتبراء، حَكمة هذه قلنا: إنَأ لبطونها، بالحكمة، ل بالعلة يتعلق والُح
ًا للعامة. تيسير

لي)ُ أي له لو ْفُنَأ الحيلة ( لإ ْفُم ( ْفُن لل ُك لتُه لت ْفُح ًة لت ْفُنَأ حَُّر لها)ُ أي لأ لح لك ْفُن ّوجِإها لي الّشراء قبل يتز
ُثّم لها)ُ كذا ( لري لت ْفُش لط في لي لر لش لو وقيل: الّشراء، قبل يقبضُها أنَأ بعضُهم «الهداية». 

ّوجِإها يشتريها.  ثم ويطؤُها يتز

ْفُنَأ لإ لو ْفُت)ُ تحته ( لن ْفُنَأ حَّرة لكا لأ لها)ُ أي ( لح لك ْفُن ّوجِإها ُي المشتري أو الشراء قبل البائع يز
لر)ُ يثق القبض قبل لخآ ُثّم بيده أمُرها يكونَأ أنَأ يشترط أو به (ل لي)ُ ( لر لت ْفُش لي

ْفُو الّشراء قبل النكاح كانَأ إنَأ المشتري لأ لض)ُ المشتري ( لب ْفُق الشراء بعد كانَأ إنَأ لي
ُثّم القبض قبل لق)ُ ذلك ( ّل لط ْفُن أو الّزوج ُي ْفُمُرها لم يشتريها الحيلة: أنَأ بيده. ومن لأ

لسخ ثم فيكاتبها ويقبضُها ْفُف لمت الكتابة بعقد لنَّأ برضاها، العقد لي ثم عليه، لحَُر
الوصول. ساهل وهذا الدخآول، قبل كالمطلقة صارت بعجزها
ْفُن لم لو لل ( لع ٍة لف لو ْفُه لش لدى لب ْفُحَ لعي لإ لوا لء)ُ وهي لد ْفُط لو ْفُبلة، ال ُق إلى والنظر واللمس، ال
له)ُ حَال الفرج ْفُي لت لم لأ لب ل كونهما ( لنَأ (ل لعا لم لت ْفُج ًا، لي لكاحَ لم لن له لحَُر ْفُي لل لما لع ُه ُؤُ ْفُطِإ له لو لعي لوا لد لب
ّتى لم لحَ لحّر ًا بإنكاحَها أو بعضُها، أو كلها إحَداهما)ُ بتمليك ُي ًا نكاحَ إعتاقها أو صحيح
ًأ، يجوز ل المملوكتين الخآتين بين الجمع لنَّأ بعضُها، أو كلها ْفُطِإ قوله لطِإلق لو

ْفُنَأ لأ لو ُعوا تعالى: { لم ْفُج لن لت ْفُي لن}َ لنَّأ لب ْفُي لت ْفُخآ ُل ًأ بينهما الجمع به المراد ا ًا، وطِإ لنه وعقد
لحّرمات على معطوٌف ًأ الُم ًا، وطِإ لرض ول وعقد لله هذا يعا ّ قو لما تعالى: {إل

ْفُت لك لل ْفُم}َ، لم ُك ُن لما لحّرم، الترجِإيح لنَّأ أي من المحصنات من اساتثناء ولنه للُم
ّيات. والمراد النساء، لب ْفُس لم بها: ال

لنَّأ أو فيتناولها، مطلق النص لنَّأ الدواعي، في بينهما الجمع يجوز ل وكذا
الموطِإوءة أمته بيع أراد لمن ويستحب التحريم، في بمنزلته الوطء إلى الداعي

فيثبت المشتري يستبرئها ول منه، علقت يكونَأ أنَأ لحَتمال يستبرئها أنَأ
ًا مالك وأوجِإبه النسب، لمائه.  صون

له)ُ للرجِإل لر ُك لو لبيُل ( ْفُق لت لل)ُ في ( ُقُه منه شيء أو فمه الّرجُِإ لنا لع لو ٍد)ُ لإزار في ( لحَ لوا
عدم عند بذلك بأس يوساف: ل أبي ومحمد. وعند حَنيفة أبي عند شهوة بل ولو

غبار ل صحيٌح وقال: إساناده «المستدرك» ـ في الحاكم أخآرجِإه لما الشهوة،
جِإعفر وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: وجِّإه عمر ابن حَديث من ـ عليه،

لدم فلّما الحبشة، بلد إلى طِإالب أبي بن عليه الله صلى النبّي اعتنقه منها لق
ّبل وسالم (العامل)ُ، العالم يد كالمصافحة. وتقبيل فصار عينيه، بين وق

للتبرك. العادل والسلطانَأ
لي إذا المؤُمن والسلم: «إنَأ الصلة عليه فلقوله المصافحة أّما لق المؤُمن لل

ّلم الشجر». رواه ورق يتناثر كما خآطاياهما تناثرت بيده وأخآذ عليه، فس



لبراني ّط من والسلم: «ما الصلة عليه الوساط». وقوله «معجمه في ال
لمين ّ فيتصافحانَأ يلتقيانَأ مسل لر إل لف داود أبو يفترقا». رواه أنَأ قبل لهما ُغ

ْفُن الصلة عليه «الهداية» عنه صاحَب قول والترمذي. وأّما لم صافح والسلم: «
معروٍف. يده» غير ذنوبه». فقوله: «حَرك تناثرت يده وحَرك المسلم أخآاه
ّنا عمر ابن فلقول التقبيل وأّما ّية في ك لر الله صلى الله رساول سارايا من لسا
ّبلنا وسالم عليه الله صلى النبّي من فدنونا وسالم عليه داود أبو يده. رواه فق

لوانَأ والترمذي. ولقول ْفُف ًا عّسال: إنَأ بن لص ّبلوا اليهود من قوم صلى النبّي يد ق
قيل ما صحيٌح. وأما حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي، ورجِإله. رواه وسالم عليه الله
لل ما على محموٌل جِإعفر حَديث أنَأ من ْفُب أنَأ ينبغي بل ظاهر، فغير التحريم، لق

أعلم. تعالى والله السفر، من بالقادم المعانقة جِإواز ُيخّص
ّي وروى لو لحا ّط لمعة)ُ. (وعن المكاعمة، عن نهى والّسلم الصلة عليه أنه ال المكا

ّبل أنَأ الصغير»: ويكره «الجامع وفي لق لم ُي ًا أو يده أو الرجِإل ف أو منه شيئ
ّي: أنَّأ يعانقه. وذكر ّطحاو يوساف: ل أبو وقال ومحمد، حَنيفة أبي قول هذا ال

وأّما الزار، غير عليهما يكن لم إذا فيما الخلف والمعانقة. وقالوا بالتقبيل بأس
ّبة أو قميص عليهما كانَأ إذا أبو الشيخ اخآتاره الذي وهو بالجِإماع، بأس فل جُِإ

ْفُنُصور ّي. لم لد لري ُت لما ال

يد تقبيل وكذا التبّرك، سابيل على العادل والسلطانَأ العالم يد بتقبيل بأس ل ثم
ّهال يفعله (الصالح)ُ. وما والرجِإل والشيخ البوين لقي إذا نفسه يد تقبيل من الج

ٌه، غيره والمشايخ السلطانَأ يدي بين الرض تقبيل من يفعلونَأ وما فمكُرو
ّنه آثم، به الّراضي والفاعل فحراٌم، لبه ل ْفُش الوثانَأ. عبادة ُي

ّنه الصدر وذكر ّنه السجود، بهذا يكفر ل الشهيد: أ لم التحية، به يريد ل له ُف منه لف
ّنه لفر للتعظيم ساجد لو أ لسّي. ولهما به صّرح كما لك ْفُخآ لر لة أبي ابن روى ما الّس لب ْفُي لش

ْفُجري عامر حَديث «مصنفيهما» من في الّرّزاق وعبد لح لنة أبا قال: سامعت ال لكا ُر
لنة صحيحة: أبا نسخة وفي ـ لحا ْفُي واسامه وسالم عليه الله صلى النبّي صاحَب ـ لر

ُعونَأ ْفُم وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: كانَأ ـ المعجمة أو بالمهملة ـ لسا
(مكامعة وعن شيء، بينهما ليس المرأة المرأة مكاعمة أو مكامعة عن ينهى

ْفُيد أبو شيء. قال بينهما ليس الرجِإل الرجِإل أو)ُ مكاعمة لب سالّم: بن القاسام ُع
صاحَبه)ُ الرجِإل يضُاجِإع أنَأ صاحَبه. (والمكامعة فاه الرجِإل يلثم والمكاعمة: أنَأ

ٍد. ثوب في واحَ
منا الرجِإل الله، رساول قال: (قال)ُ رجِإل: يا أنس عن «سانن» الترمذي وفي
لني صديقه أو أخآاه يلقى لح ْفُن لي ّبله؟ُ قال: أفيلتزمه قال: «ل»، له؟ُ لأ قال: «ل»، ويق

التقبيل نهي بأنَأ الجمع قال: «نعم». ويمكن ويصافحه؟ُ بيده قال: فيأخآذه
لناق ونهى الفم، تقبيل على محموٌل لع ٍر كانَأ ما على أو القادم غير على ال بإزا
ٍد.  واحَ

ٌه، غيره أو للسلطانَأ النحناء أّما ْفُحُرم فمكرو لي العالم يدي بين الرض تقبيل و
ًا. كونه في واخآتلف فحراٌم، السجود وأما للتحية، السلطانَأ أو والشيخ كفر
له لر ُك لو ُع ( ْفُي لة لب لر لذ لع لصًة ال لل لصّح)ُ بيعها لخآا ُلوطِإًة)ُ بمنزلة لو ْفُخ لم نجاساة خآالطه زيت (



لز لجِإا لو)ُ  ُع ( لفا لت ْفُن له)ُ أي (ال لذ له بخالص بالنتفاع تجر لم العادة لنَّأ بالمخلوطِإة، لب
لة لر لذ لع أنَّأ حَنيفة أبي عن الكنز»: والصحيح «شرح بالمخلوطِإة. وفي وجِإرت ال
لة النتفاع لر لذ لع لو)ُ صح الخالصة بال ُع جِإائز. ( ْفُي لب لن)ُ لنه ( ْفُرقي ّدخآر به ُينتفع الّس ُي و
الّزرع. لساتكثار الرض في ُيلقى فإنه الحاجِإة، لوقت

لز لجِإا لو)ُ  ُء ( لصا لخآ ّنه ( لم)ُ ل لئ لها لب لكبشين ضحى وسالم عليه الله صلى ال لن، ب ْفُي لء ْفُوجُِإو لم
لن، أي ْفُي ّي لص ل يطيب لحمها ولنَأ لخآ لمّي)ُ أي به. (ل لد لنه الدمي خآصاء يجوز ول ال

حَرام. وهو به تمثيل
لو)ُ جِإاز ْفُنزاء ( لإ لر ( لمي لح للى ال لل)ُ لنَّأ لع ْفُي لخ ركب وسالم عليه الله صلى النبّي ال
ًا الفعل هذا كانَأ ولو الخيل، على الحمير إنزاء من وهي البغلة، لرام لما لحَ ركبها، ل

لما جِإواز ركوبها من يلزم ل إذ بحٌث، ذكروه. وفيه كذا بابه فتح من ركوبها في لل
ّنسائي داود أبو روى فقد النزاء، ُأهديت علّي عن وال صلى الله لرساول قال: 

مثل لنا فكانت الخيل على الحمير حَملنا فقلت: لو فركبها بغلة وسالم عليه الله
ل الذين ذلك يفعل وسالم: «إنما عليه الله صلى الله رساول فقال هذا،

ّوزوه. التنزيه كراهة على حَملوه علماءنا يعلمونَأ». ولعّل وجِإ

لو)ُ جِإاز لفُر ( لسا لة ( لم لل ُأّم ا لد لو لل لو ل ال ٍم)ُ لنَّأ لبل لر ْفُح إلى يرجِإع فيما الماء مع الجِإانب لم
لرم، مع تسافر أنَأ للحرة يجوز فكما المحارم، بمنزلة والمس النظر ْفُح لم فكذا ال
ُأّم الجِإنبي، مع تسافر أنَأ للمة يجوز لمٌة الولد و امتنع وإنَأ فيها، الملك لقيام لأ
لتبة وكذا بيعها، لكا ّدم وقد رقبًة، مملوكة لنها الُم في المشايخ اخآتلف تق

ًا اخآتيارهم. وفي أهل لغلبة زمانهم في السالم: هذا شيخ إلى «النهاية» معزي
الفساد. أهل لغلبة فل، زماننا في وأّما الصلح،

ُع ْفُي لب لصّح)ُ  لر ((و لصي لع ْفُن ال له لم لذ لخ ّت ًا)ُ لعموم ُم ْفُمر لحَّل قوله لخآ لأ لو ّلُه تعالى: { لع}َ، ال ْفُي لب ال
ًا بعينه ُتقام ل المعصية ولنَّأ ًا وصيرورته تغيره بعد بل حَاله، على باقي آخآر أمر

ًا فإنَّأ الفتنة، أيام في السلح بيع بخلف والخاصة، بالسام العصير عن ممتاز
ذكروه. بعينه. كذا تقام المعصية

ًا يكونَأ أنَأ وينبغي ًا لكونه مكروه تعالى: ولقوله المعصية، لتحصيل سابب
ُنوا لو لعا لت لو للى { لبّر لع لوى ال ْفُق ّت ل وال ُنوا لول لو لعا للى لت للثم لع لنَأ}َ ولذا ا لوا ْفُد ُع مالك منعه لوال

والّشافعّي.
ْفُحُرم لي ْفُينه أخآذ المسلم على و بيع لنَّأ ذمي، ل مسلم باعها خآمر ثمن من لد

لر المسلم ْفُذ باطِإل، الخم البيع، ينعقد فلم المسلمين، حَق في للخمر قيمة ل إ
ّدين لرّب يحل ول يملكه، فلم الثمن يجب لم ينعقد لم وإذا ُذه. وأّما ال ْفُخآ بيع لأ

لر الذمّي ّقه في مال لنها فصحيٌح، الخم أخآذه. فيصّح الثمن فيملك حَ
له لر ُك لو لداُم ( ْفُخ لت ْفُسا لصّي)ُ لنَأ ا لخ ًا اساتخدامه في ال لو)ُ الصنع هذا على حَث الحرام. (

ْفُقراض كره لإ ّقاٍل ( ًا لب ْفُيئ ُذ لش لأخُآ ْفُنُه لي لء)ُ لنه لما لم ّلكه إذا لشا أقرضه فقد الدرهم م
ّياه، ً يريد ما منه يأخآذ أنَأ شرط وقد إ ْفُفع، ذلك في وله (حَال)ًُ، حَال في فيصير لن

ًا، جِإّر الذي القرض معنى ّياه أودعه عنه. وإنَأ منهّي وهو نفع لخآذ ثم إ شاء ما منه لأ
ًا يكره.  ل مفّرق

لره ُك لو)ُ  لعُب ( ًا (الل لد)ُ إجِإماع ْفُر ّن لج)ُ وفيه لبال ْفُن لر ْفُط لو)ُ كره خآلف (والّش يأتي. (
ُء)ُ وهي لنا لغ ّني بمعنى الممدودة (ال لغ ّت ُكّل ونحوها، الموسايقية بالنغام ال لو ٍو)ُ ( ْفُه ل



ْفُشغل لعب أي الفرض. عن ُم
ْفُرد، أّما ّن لدة بن ساليمانَأ عن داود وأبو ومسلم أحَمد أخآرجِإه فلما ال ْفُي لر أبيه عن ُب

لدة ْفُي لر لدشير لعب وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُب ْفُر ّن فكأنما بال
ْفُنج ذكر فيه (ودمه)ُ». وليس خآنزير لحم في يده صبغ لر ْفُط في ذكره الذي الّش

عصى فقد بالنرد لعب بلفظ: «من ماجِإه وابن وأحَمد مالك «الهداية». وروى
ْفُنُج، ورساوله». وأّما الله لر ْفُط ْفُيلي أخآرجِإه فلما الّش لق ُع أبي «ضعفائه» عن في ال

ْفُنج يلعبونَأ بقوم وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: مّر هريرة لر ْفُط بالّش
لبة؟ُ هذه فقال: «ما ُكو للم ال له لأ ْفُن ّنرد. يلعب من الله لعن عنها؟ُ أ لبة: ال ُكو بها». وال

ّبانَأ ابن رواه ولما للة «ضعفائه» عن في لحَ لث لقع بن لوا ْفُسا الله صلى النبّي عن ال
ينظر ل نظرة وساتين مئة ثلث يوم كل في وجِإل عز لله قال: «إنَأ وسالم عليه
الشطرنج. الشاه». يعني صاحَب إلى فيها

لن فلقوله الغناء وأّما لم لو لس تعالى: { ّنا ْفُن ال لري لم لت ْفُش لو لي ْفُه ُفّسر لل لث}َ و لدي لح ال
ّنين، لغ مستقلة. رساالة المسألة هذه في كتبُت وقد بالُم

ّدّف الغزاة وطِإبل بالتفاق، محرمة الملهي واساتعمال مستثناة العرس في وال
ًا. وسائل فيهما للذنَأ ّدف يوساف: أيكره أبو شرع تضُربه العرس غير في ال

كالغناء الفاحَشة منه يجيء الذي فأّما قال: ل، فسٍق؟ُ غير في للصبي المرأة
أكره. فإني
لرُك» ـ في الحاكم أخآرجِإه فلما اللهو وأّما ْفُد لت ْفُس على صحيٌح وقال: حَديث «الُم

قال: «كل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ هريرة أبي عن ـ، مسلم شرط
ّ باطِإٌل الدنيا لهو من شيء فرساك، وتأديبك بقوساك، ثلثة: انتضُالك إل

ّنهن أهلك، وملعبتك ّق». وفيه من فإ ْفُنج أنَّأ على دللة الح لر ْفُط باطِإل لعب الّش
ّق.  لهو في الحصر صيغة عليه يدل كما الح

ْفُنج اللعب الّشافعّي وأباح لر ْفُط من بشيء إخآلل ول قمار، يكن لم إذا بالّش
محمد بن ساهل الفهام. قال وتزكية الخواطِإر تشحيذ فيه إذ الواجِإبات،
لكي ُلو ْفُع ْفُت الشافعي: إذا أصحاب رئيس الّص لم لل من والصلة الخسرانَأ، من اليد لسا

ليانَأ، من واللسانَأ النسيانَأ، لذ له ّدت منه أكثر ولو الخلنَّأ، بين أدٌب فهو ال ُر
لبى»: قول شهادته. وفي لت ْفُج يوساف. أبي عن رواية الشافعي «الُم

ّد لهو ولنا: أنه ًا، الصلة وعن الله ذكر عن يص ًا فيكونَأ غالب كالخمر حَرام
عدالته، تسقط به قامر إنَأ ُثم عشر، والربعة النرد معنى فيه ولنَأ والميسر،

ً وكانَأ به يقامر لم وإنَأ ّول ّده ولم متأ أبو ير تسقط. ولم ل الصلة عن ذلك يص
ًا عليهم بالسلم حَنيفة ًا وكرهاه فيه، هم عّما لشغلهم بأسا ّيدهما تحقير لهم. ويؤُ

لي ما ًا أنَأ ُرو ٍم مّر عنه الله رضي علي ْفُنج يلعبونَأ بقو لر ْفُط ّلم فلم بالّش عليهم يس
ّلم قال: كيف (في)ُ ذلك، له فقيل ٍم على أسا ٍم على يعكفونَأ قو لهم؟ُ أصنا
لنّي. ذكره ْفُي لع ال

لو)ُ كره ٍد من ( ْفُعُل ساي لجِإ ُغّل ( لق في ال ُن له)ُ لنه ُع ْفُبد فيكره النار أهل عقوبة لع
ّنه (بخلف بها كالحَراق ّتقييد)ُ ل في يكره فل السفهاء، في المسلمين سانة ال

ًا العبد لو)ُ كره عن تحرز لكاُر تحريم كراهة إباقه. ( لت ْفُحَ لت (ا لر ُقو لش لب لم)ُ ال لئ لها لب لوال
لة لط ْفُن لح ٍد (في والتبن والشعير كال لل له)ُ لما ليضُُّر لب لل ْفُه لأ لمر عن مسلم أخآرجِإه لب ْفُع بن لم

لوي الله عبد لد لع ّ يحتكر قال: «ل وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ ال ٌء» إل خآاطِإى
مذنٌب. أي



للى وأبو «ساننه»، في ماجِإه ابن وأخآرج ْفُع للي لي لص ْفُو لم بن عمر «مسنده» عن في ال
ٌق وسالم: «الجالب عليه الله صلى الله رساول قال: قال الخطاب مرزو

ْفُصُر كانَأ بأنَأ بهم يضُّر لم لو ملعونٌَأ». أّما والمحتكر لم ًا ال لنه ُيكره، ل كبير
فهو بالعامة أضّر ما يوساف: كل أبو غيره. وقال إضرار غير من لملكه حَابٌس
ًا كانَأ ولو احَتكار دراهم. دنانير)ُ أو (أو ثياب

لرت إذا ثم ّدة لقُص ًا القوت حَبس يكونَأ ل الم إذا ما بخلف الضُرر، لعدم احَتكار
ّد طِإالت ّدة لتحققه. وحَ ًا أربعونَأ الطويلة الم أبي وابن أحَمد أخآرجِإه لما يوم
لبة ْفُي الله صلى النبّي عن عمر، ابن «المستدرك» عن في والحاكم والبّزار لش
ًا احَتكر قال: «من أنه وسالم عليه وبرىء الله من برىء فقد ليلة أربعين طِإعام
ّيما الله ْفُرصة أهل منه. وأ ٌؤا فيهم بات لع ٌع، امر الله». ذمة منهم برئت فقد جِإائ

ّدة فضُل (ما ببيع القاضي أمره بأنَأ الدنيا، في للمعاقبة المضُروبة وقيل: الم
لنًة، أهله وقوت قوته عن عنهم،)ُ هو بنفسه القاضي ويبيع يعّزر، يفعل لم فإنَأ لسا

للثم الصحيح. وأّما ْفُنَأ فيحُصل ا لرت. وإ لقُص
لة (ل ّل له)ُ أي لغ لض ْفُر ْفُلة الشخص احَتكار يكره ل أ ّيد أنَأ أرضه. ينبغي لغ يزد لم بما يق

لو)ُ ل نفقة على ٍة سانة. ( لب ُلو ْفُج لم ْفُن ( ٍد لم لل لر)ُ وهذا لب لخآ أبو حَنيفة. وقال أبي عند آ
لبه ما يحبس أنَأ يوساف: يكره لل روينا. ما لطِإلق آخآر بلد من لجِإ

لو)ُ كره لعيُر ( ْفُس لت لكم)ُ لما ( وقال: ـ والترمذي ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه الحا
ّناس: يا قال: قال أنس حَديث من ـ صحيٌح حَسٌن حَديٌث غل الله، رساول ال
ّعر السعر ّعر هو الله وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول فقال لنا، فس المس

ٌد وليس الله ألقى أنَأ لرجِإو وإني الرازق، الباساط القابض يطالبني منكم أحَ
ٍة ٍم من بمظلم ّق الثمن ماٍل». ولنَّأ ول د للمام ينبغي فل الُملك، حَ يتعرض أنَأ ل
ّقهم.  (عليهم في)ُ حَ

ّ لذا (إل ّدى إ لع لباُب)ُ أي لت ْفُر ْفُن السلع أرباب ال لع ًا ( ّدي لة)ُ تع لم لقي ًا)ُ بأنَأ ال لحَش لفا باعوا (
ّ المسلمين حَقوق صيانة عن السلطانَأ وعجز القيمة بضُعف ّتسعير، إل فإنه بال
ّعر ّعر إذا الرأي. ثم أهل بمشورة (العام)ُ ولكن الضُرر رفع من فيه لما يس سا

ّعر مّما بأكثر رجِإٌل وباع الحاكم ًا، حَنيفة أبي عند جِإاز به سا يرى ل لنه مطلق
ْفُجر لح ٍر نوع بيعه إبطال وفي الحّر، على ال ْفُج يكن لم إذا يجوز عليه. وعندهما لحَ

ّتسعير ًا يكونَأ ل لنه بعينهم، قوم على ال ْفُجر ْفُجر يريانَأ ل فإنهما فتوى، بل لحَ لح ال
ٍم)ُ مجهولين. على (قو
ّعره بما باع ومن لره غير لنه صّح، المام سا ْفُك «الهداية». في كذا البيع، على ُم
(أنَأ نقض إذا يخاف كانَأ إذا البائع المختار»: أنَأ «المحيط» و«شرح وفي

ّنه ذلك، للمشتري يحل المام)ُ ل يضُربه لره. والحيلة معنى في ل يقول أنَأ المك
ّي تحب، بما له: بعني المشتري ٍء فبأ يحّل. باعه شي

فإذا وفّرقه، المحتكرين من الطعام أخآذ الهلك مصر أهل على المام خآاف ولو
ّدوا وجِإدوا ْفُجر من هذا وليس مثله، (ساعة)ُ ر لح حَال في كما الضُرر دفع من بل ال

لصة. وكذا لم ْفُخ لم ْفُحُرم ال ّقي لي للب تل لج الصلة عليه لقوله بأهله، يضُّر بلد في ال
ُوا والسلم: «ل ّق لل لت ٍد». رواه حَاضٌر يبع ول الّركبانَأ، لت لفظ وفي الشيخانَأ، لبا
ّقوا لمسلم: «ل للب، تل لج ّقاه فمن ال فهو السوق سايده فأتى فاشتراه، تل



بالخيار».

لل لب ُق لو ْفُوُل ( ٍد لق ْفُر لما لف لف ْفُي لنَأ)ُ أي لك ً لكا ًا، أو كانَأ عدل ًا فاساق ًا، أو كانَأ مسلم ًا كافر حَّر
ًا، أو كانَأ ًا عبد لت)ُ كالوكالت (في أنثى أو كانَأ ذكر ل لمل لعا والذنَأ والمضُاربات الُم
ّنه التجارات، في لط فلو الوجِإود، عزيز والعدل الناس، بين وجِإودها يكثر ل لر ُش
ٌد أمٌر فيها ّدى زائ لرج.  إلى ل لح ال

لإنَّأ لف لل ( ْفُبُت لقا لر لش لم لكافٌر:  ْفُح ّل ْفُن ال ٍم لم لل ْفُس ْفُو ُم لبّي أ لتا ُلُه لحَّل لك ْفُك ْفُن لو)ُ إنَأ لأ لم قال: (
لساّي لم)ُ بخلف لمُجو ّنه حَرام، أو حَلل قال: هذا إذا ما لحَُر قوله. يقبل ل فإ
لط لر لوُش ْفُدُل ( لع لت في ال لنا ليا ّد لر ال لب لخ ْفُن لكال لة لع لسا لجا لء)ُ وعن لن لما الطعام حَّل ال
لة وقوعها يكثر ل لنه وحَرمته، السالم فيها فيشترط المعاملت، وقوع كثر

لبر والعدالة. ففي وفي التهمة، لعدم به يتوضأ ل الماء بنجاساة العدل المخ
لفي به يتوضأ الكافر لو لق للتهمة. ( لسا لفا لر ال لو ُت لمس لحّرى)ُ فإنَأ لوال ّنه رأيه أكبُر كانَأ لت أ
ّتحّري، الّصدق جِإانب لترجِّإح به يتوضأ ولم تيّمم صادق يريق أنَأ والحَوط بال
جِإانب لترجِّإح و(ل)ُ يتيمم به يتوضأ كاذب أنه رأيه أكبر كانَأ يتيّمم. وإنَأ ثم الماء

بالتحّري. الكذب
ّلقها أو مات الغائب زوجِإها أنَّأ ثقٌة أخآبرها ولو ًا، طِإ ومعه ثقة غير أخآبرها أو ثلث

لر ولم بطلقها كتاب ّ منه، أنه تد العتداد جِإاز صدقه، عندها فترجِّإح تحّرت أنها إل
ّوج. ولو ًا، كانَأ نكاحَها أصل أنَأ أخآبرها والتز من أخآاها كانَأ زوجِإها أو فاساد

ّوج أنَأ يسعها لم الّرضاع أخآبرها الفصل هذا في لنَّأ ثقة، كانَأ وإنَأ بقوله، تتز
ٍر بخبر لك ْفُن لت ْفُس ّول وفي بخلفه، الحكم ألزمها وقد ُم وهو محتمٍل، بخبر أخآبرها ال
ّبها، وبين بينها أمر ّوج. الخبر ذلك تعتمد أنَأ فلها ر وتتز

لبُل ْفُق ُي لقّن الّصبّي قول و تبعث الهدايا لنَأ التجارة، في له والذنَأ الهدية في وال
ًة، هؤُلء يد على ّدى قولهم يقبل لم فلو عاد لتاج الحرج. والعبد إلى ل ْفُح في ُي

فلو المواضع، تلك إلى الشهود اساتحضُار يمكنه ول البعيدة والمصار الساواق
لبل لم ْفُق العبيد. مع المعاملة في الناس لتحّرج الذنَأ في قوله ُي

لئُل لسا لم ّتى)ُ  ( لش

ّتى مسائُل الكتاب بهذا ُيلحق أنَأ ينبغي وّمما قال الباب. فقد هذا يناساب مّما ش
له المصحف بتعشير بأس علماؤانا: ل لط ْفُق لن له و لل ْفُك لش أنه الرواية زماننا. وأصل في و

ْفُكره ْفُقط التعشير ُي ّن ُدوا ابن لقول المصحف في وال ول القرآنَأ، مسعود: جِإّر
ُقوا لح ْفُل لبة. وله أبي ابن منه. رواه (ما)ُ ليس به ُت ْفُي في معنيانَأ: أحَدهما: جِإّردوه لش
ْفُقط. التعشير من الخط في جِإّردوه وثانيهما غيره، به تخلطوا ول التلوة ّن وال

ّد ل زماننا وفي ْفُقط الي، تحفظ فبالتعشير الدللة، من الناس لغالب ب ّن وبال
ًا فيكونَأ العراب، يحفظ وبالشكل التصحيف، يحفظ لدع صّح وقد مستحسنة، لب

ًا المسلمونَأ رآه مسعود: ما ابن عن تحليته حَسن. ويجوز الله عند فهو حَسن
لما ُنه المسجد نقش وكذا تعظيمه، من فيها لل ل لكن ونحوه، الذهب بماء وتزيي
ّلة من لل لو حَتى وقفه لغ لع لن. ثم منها ُف لم من فيه لما الصّح في ُقربة هو ُض

لما قوله ولظاهر الله، بيت تعظيم ّن لإ ْفُعُمُر تعالى: { لد لي لجِإ لسا له لم ّل ْفُن ال لن لم لم له}َ. آ ّل لبال



ّنه وقيل: مكروه المبتدعة. المور من ل
المساجِإد (لما)ُ ورد: أنَّأ بأجِإرة وكتابة كخياطِإة الدنيا عمل المسجد في ويكره

ّ للصلة، بنيت إنما ٍة إل ًا يجد لم بأنَأ لضُرور صنعته. من قوته وكانَأ غيره، مكان
تعالى: لقوله الّشافعّي وكرهه الحرام، المسجد الذمّي دخآول عندنا يكره ول

لما ّن لنَأ {إ ُكو لر ْفُش لجٌس الُم ل لن ُبوا لفل لر ْفُق لد لي لج ْفُس لم لرام ال لح لد ال ْفُع ْفُم لب له لم ولنَّأ لهذا}َ، لعا
جِإنابة. عن يخلو ل الكافر
لب ُأجِإي ّنه و ًة، طِإائفين يدخآلوه لأنَأ منعهم على محموٌل بأ وعلى مستولين، أو عرا

وكرهه ، عقائدهم خآبث على محمولٌة النجاساة وبأنَّأ مستعلين، السالم أهل
ًا مسجد كل في مالك النجاساة.  وهي العلة لعموم الحرام بالمسجد اعتبار

لّما ثقيف وفد أنَّأ العاص أبي بن عثمانَأ داود» عن أبي «سانن في ولنا: ما
ّق ليكونَأ المسجد أنزلهم وسالم عليه الله صلى النبّي على قدموا لقلوبهم، أر

ْفُنَأ عليه فاشترطِإوا لشُروا ل أ ْفُح لشُروا ول ُي ْفُع ّبوا. فقال ول ُي لج صلى الله رساول ُي
ْفُنَأ وسالم: «لكم عليه الله لشروا ل أ ْفُح لشروا، ول ُت ْفُع فيه ليس دين في خآير ول ُت

الركبتين. وفي على اليدين وضع والموحَدة بالجيم ركوع». والتجبية
لد أنَّأ الحسن «مراسايله» عن ْفُف ْفُوا ثقيف لو وسالم عليه الله صلى الله، رساول أت

ْفُبة لهم فضُرب له: يا فقيل المسلمين، صلة لينظروا المسجد مؤُخآر في ُق
تتنجس ل الرض قال: «إنَأ مشركونَأ؟ُ وهم المسجد في أتنزلهم الله رساول

آدم». بابن

ْفُحُرم لي ًا حَنيفة أبي عند مكة أراضي بيع و ْفُحُرم ول لهما، خآلف ًا، أبنيتها بيع لي اتفاق
صار الوقف في أو المستأجِإر، في بنى لو أنه ترى أل بناه، لمن ملك البناء لنَأ

بيعه؟ُ. له وجِإاز له البناء
ّذمي عيادة يكره ول ُكُم تعالى: {ل لقوله ال لها ْفُن ّلُه لي لن ال لن لع لذي ّل ْفُم ا ْفُم لل ُك ُلو لت لقا في ُي

لن ّدي للم ال ْفُم لو ُك لرجُِإو ْفُخ ْفُن ُي ْفُم لم ُك لر ليا ْفُنَأ لد لما لأ لل ْفُم}َ و ُه لبّرو البخاري» عن «صحيح في لت
ُدم غلٌم قال: كانَأ أنس فأتاه فمرض، وسالم عليه الله صلى الله رساول يخ
له: «أسالم» فنظر فقال رأساه عند فقعد يعوده، وسالم عليه الله صلى النبّي
ْفُع عنده وهو أبيه إلى لطِإ عليه الله صلى النبّي فخرج القاسام. فأسالم أبا فقال: أ

عيادة في النار». واخآتلفوا من بي أنقذه الذي لله يقول: «الحمد وهو وسالم
مسلم.  لنه بهذا بأس ل أنه والصّح والمبتدع، الفاساق

لد الدعاء: أساألك في قوله قيل: ويحرم ْفُلعق لم لي وقد عرشك، من العز لب لو بتقديم ُر
ًا يجوز فل العين، على القاف وتعالى. سابحانه الله على معناه لساتحالة اتفاق
لي لو ّلق يوهم لنه يحرم، فكذا لبعكسه، وُر وما حَادٌث والعرشْ بالعرشْ، العّز تع
ّلق ًا، يكونَأ به يتع ّلق عن متعاٍل سابحانه والله حَادث عّزه فإنَّأ بالحوادث، عّزه تع
أبو الفقيه أخآذ وبه به، بأس ل يوساف: أنه أبي صفاته. وعن وساائر كذاته قديم

الليث.
ّق في يقول أنَأ قيل: ويحرم ًا فلنٍَأ، دعائه: بح ّي ًا، أو كانَأ نب ّي ّق أو ول أو البيت بح

ّق ل لنه الحرام، المشعر ّق ل يقال: إنه قد لكن الله، على للخلق حَ لهم حَ
ًا ًا لهم جِإعل سابحانه الله لكّن أصله، من وجِإوب ّق ّق يراد أو فضُله، من حَ بالح



ُغوا الله قال وقد الوسايلة، باب من فيكونَأ والعظمة، الحرمة لت ْفُب لوا له تعالى: { ْفُي لل لإ
لة}َ وقد لل لساي لو ّد ال في ما على والولياء بالنبياء الدعاء: التوسال آداب من ُع

ّق أساألك إني رواية: «اللهم في الحصين»: وجِإاء «الحصن عليك، السائلين بح
ّق لي وبح ًا أخآرج لم فإني إليك، ممشا لشر ًا». الحديث. ول لأ لطر لب

ّتاجِإر العبد طِإعام هدية قبول يكره ول لي لما ال لو إسالم قصة في طِإرق من ُر
ْفُلمانَأ ّنبّي أنَّأ لسا ّلى ال ّلم عليه تعالى الله ص لبل وسا بخلف منها، وأكل هديته لق

لدم يده على والثياب النقدين هدية لص ورود لع ْفُرٍف ن ُع أصل على فبقي بذلك، و
المنع. في القياس

بمسمار مسّمر حَديد من وهي: طِإوق العبد عنق في الّراية يجعل أنَأ وكره
ٌد وهو رأساه، يحّرك أنَأ من يمنعه عظيم ّظلمة بين معتا ّنار أهل عقوبة لنه ال ال

وأهل السفهاء في المسلمين سانة لنه قيده وحَّل بها، كالحَراق فيكره،
ًا العبد في يكره فل الدعارة، لماله. وصيانًة إباقه عن تحرز

ّلت لنة وحَ ْفُق لساامة عن الربعة السنن في لما للتداوي الُح لريك بن ُأ قال: أتيت لش
ّلى النبّي ّلم عليه تعالى الله ص الطير، رؤاوساهم على كأنما وأصحابه وسا

الله رساول فقالوا: يا ههنا ومن ههنا من العراب فجاء قعدت، ثم فسلمت
ْفُوا، أنتداوى؟ُ لو لدا لت ًء يضُع لم الله فإنَّأ فقال: « ّ دا ًء له وضع إل ّ دوا لرم». إل له ال

لزل لم الله «مسنده»: «فإنَأ في أحَمد ولفظ ْفُن ًء ُي ّ دا ًء له أنزل إل ّ دوا إل
ْفُعطي ما أفضُل فما الله رساول الموت». قالوا: يا ٌق العبد؟ُ ُأ حَسٌن». قال: «خآل

لحّرم اساتعمال يجوز ول لنة في الُم ْفُق ّتداوي لنَّأ ونحوها، كالخمر وغيرها الُح ال
لم فمات المعالجة ترك فمن واجِإٌب، ل جِإائٌز بالحلل التداوي حَراٌم. ثم بالمحّرم

ًا يمت ّبما إذ النفس، إهلك المعالجة ترك في ليس لنه عاصي غير من يصّح ر
ّبما معالجة المعالجة. تنفعه ل ور
ًا رأى من على (ويجب لر لو عنه، ينهى أنَأ منكر لد لل، يفعل لم ولو عليه، لق ُث ّنه)ُ لم ل

الخآر. عنه يسقط ل أحَدهما ترك فإذا عنه، والنهي المنكر ترك عليه يجب
ْفُن المام وينهى ًا ضربه أو حَبسه يكّف، لم فإنَأ داره، في الفسق أظهر لم ساياطِإ

ًا منها أزعجه أو ًا له ردع الفواحَش. ارتكاب عن وزجِإر
ْفُحُرم لي ّني على و ّنه والنوح، الغناء على المشروط المال أخآذ والنائحة المغ أجِإٌر ل

ٍة على ّنه المشروط غير بخلف معصي فعله. إلى وسايلٌة لنه يكره لكنه تبّرع، فإ
لر إذا والمرأة للرجِإل الحّمام بدخآول بأس ول لز ّت الصلة عليه لقوله البصر وغّض ا

ُتفتح والسلم: «إنها ًا فيها وساتجدونَأ العجم أرض لكم سا لها يقال بيوت
ّنها فل الحّمامات، لل لر، إل الّرجِإال يدخُآ ُلُز ّ النساء وامنعوها با أو مريضُة إل

لساء». رواه لف ْفُمز وغيره. وكره داود أبو ُن فعل لنه الحّمام، في العضُاء لغ
ّفهين لتر ّ الُم ًا.  منفعة فيه فإنَأ الوجِإاع، من ونحوه لتعٍب إل وتخفيف

القبور على تجلسوا والسلم: «ل الصلة عليه لقوله القبور على الجلوس وكره
ّلوا ول ٍة على أحَدكم يجلس إليها». وقوله: «لنَأ تص حَتى ثيابه فتحرق جِإمر

ٍر». على يجلس أنَأ من له خآيٌر جِإلده إلى تخلص قب
ّنه رؤايته عند الهلل إلى الشارة ويكره يفعلونه كانوا الجاهلية عادة من ل

ًا به)ُ. (بأس فل صاحَبه ليريه إليه أشار إذا أّما له، تعظيم



ْفُمل بإساقاط بأس ول ّنه خآلقه من شيء يستبن لم لحَ ُد، مضُغة ل لها، حَكم ول بع
ّ لطع بغير مكروه أنه إل ْفُق ُي لرض ميٌت حَمٌل ضرورة. و لت لف حَامل، بطن في اع لخآي

ْفُخُرج لم إذا منه، الموت عليها ّ لي إلى بالنسبة حَرمة للميت ليس لنه به، إل
على وخآيف الولدة وقت (بطن)ُ الحامل في الولد اعترض إذا الحّي. وأّما

ّ الولد إخآراج يمكن ولم الحامل، لخآل بأنَأ بقطعه، إل داخآل إلى يدها القابلة ُتد
لطع فل ونحوها، بآلة فتقطعه الفرج ْفُق ٍر موهوٌم، موتها لنَّأ ُي ٍم فبأم يجوز ل موهو
ّق حَّي آدمّي إتلف لش ُي فاضطرب ماتت من بطن اليسر الجانب من محقق. و
لمت فيه الولد لل ُع ذلك حَنيفة أبو فعل وقد قدمنا، لما الظن بغلبة ولو حَياته، و

الولد. وعاشْ

ّق وكذا لش لة ابتلع من بطن ُي له ُدّر لر ًا، ومات غي ّدّرة صاحَب حَق لنَّأ مفلس ّدٌم ال مق
ًا، مات من بطن احَترام على بعد إليه الوصول لمكانَأ يشق وقيل: ل جِإاني

لع تفّسخه، لف ُد ّنه و ّقه تأخآير يلزم بأ وقد الحامل دفنت إليه. ولو يعيش ل وقد حَ
أنها المنام في فرؤايت بطنها، في يتحّرك وكانَأ أشهر سابعة الولد على أتى

للدُت، لو ّق ل تقول:  لنّي. ذكره موته، الظاهر لنَّأ يش ْفُي لع ال
ُذنَأ بثقب بأس ول ّنه الصغيرة ُأ لتانَأ. ويجوز فصار للزينة ل لخ لحجامة كال ال

لفصادة ّبما الحاجِإة، عند وال لما يجب ور ّنبّي أنَّأ صّح لل وسالم عليه الله صلى ال
لصادة احَتجم، لف ّنهما مثلها، وال ّتداوي ول ًا.  فيه مأذونٌَأ وهو لل شرع

ّلف كل على ويجب ّلم مك ولمعرفة والواجِإبات، الفرائض لقامة إليه يحتاج ما تع
المأكولت من الحرام من والحلل المعاملت في غيره من الصحيح العقد

مسلم كل على فريضٌُة العلم والسلم: «طِإلب الصلة عليه لقوله والمشروبات
ّلد أهله غير عند العلم وواضع ومسلمة، لر الخنازير كمق لؤُ الجوه والذهب». واللؤُل

ّلموا ابن رواه ّلموا والقرآنَأ، الفرائض ماجِإه. وقوله: «تع فإني الناس وع
ّلمه الترمذي. ويكره مقبوٌض». رواه لباهاة تع لرة للُم لما والجاه المال وطِإلب والُم

لري أو العلماء، به ليجاري العلم طِإلب والسلم: «من الصلة عليه لقوله لما ُي لل
ّنار». رواه الله أدخآله إليه الناس وجِإوه به يصرف أو السفهاء، وابن الترمذي ال

ّلم وسالم: «من عليه الله صلى ماجِإه. ولقوله ًا تع ل الله وجِإه به يبتغى مّما لعلم
ّلمه ّ يتع ًا به ليصيب إل ْفُرف يجد لم الدنيا من عرض القيامة». يعني يوم الجنة لع

عام. مئة خآمس قدر من يشّم ريحها أنَأ ورد داود. وقد أبو ريحها. رواه
ّد إلى التعليم العالم على ويجب ْفُن الصلة عليه لقوله التفهيم حَ لم والسلم: «
لل لئ لمه علم عن سُا لل لم كتمه ثم لع لج ْفُل الترمذي. النار». رواه من بلجام القيامة يوم ُأ
ّلم التعليم. ويستحب بدونه يوجِإد ل لنه التفهيم يلزمه وإنما وسايلة يكونَأ علم تع
والشعار كالتواريخ ينفع ول يضُّر ل علم ويباح والسنة، الكتاب معرفة إلى

ْفُحُرم والنساب، لي ّ والنجوم والهيئة والكلم والمنطق السحر علم و ما قدر إل
ْفُبلة.  الوقت به يعرف لق وال

تعالى: لقوله دينه، وقضُاء وعياله نفسه كفاية بقدر الحلل من الكسب ويجب
ُقوا لف ْفُن لأ ْفُن { لت لم لبا ّي ْفُم}َ أي لما لطِإ ُت ْفُب لس لمّما بالتجارة، لك لو لنا { ْفُجِإ لر ْفُخآ ْفُم لأ ُك لن لل لض}َ لم ْفُر ل

ل ا
من أكلتم ما أطِإيب وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول بالزراعة. ولقول أي



عليه الله صلى ماجِإه. ولقوله ابن كسبكم». رواه من أولدكم وإنَأ كسبكم،
«شعب في البيهقي الفريضُة». رواه بعد فريضُة الحلل كسب وسالم: «طِإلب

لليمانَأ». ولقوله يلقاه أنَأ الله عند الذنوب أعظم والسلم: «إنَّأ الصلة عليه ا
له يدع ل دين وعليه رجِإٌل يموت عنها: أنَأ الله نهى التي الكبائر بعد عبد بها

ًء». رواه داود. أبو قضُا

ّلي من أفضُل فإنه القرباء ومجاراة الفقراء لمواسااة الزيارة ويستحب التخ
ّدية منفعته لكونَأ للعبادات على والسلم: «الّساعي الصلة عليه ولقوله متع

ويصوم الليل يقوم وكالذي الله، سابيل في كالمجاهد والمساكين الرملة
وعلى صدقة، المسكين على له: «الصدقة رواية ماجِإه. وفي ابن النهار». رواه

للٌة القرابة ذي لص وصدقٌة». اثنتانَأ: 
ّعم للتجّمل ويباح الّسراري ويشتري الحيطانَأ، وينقش البنيانَأ، يبني حَين والتن

ْفُلمانَأ ْفُل لقوله والغ ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن له لزي ّل لتي ال ّل لج ا لر ْفُخآ له لأ لد لبا لع لت لل لبا ّي ّط لن لوال لم
لق}َ ولقول ْفُز لم عليه الله صلى الله رساول الّر ْفُع لن للرجِإل الصالح المال وسالم: «

لل من كانَأ ولو والتكاثر التفاخآر الصالح». ويكره ُكُم لقوله حَ لها ْفُل ُثُر تعالى: {أ لكا ّت ال
ّتى ُتُم لحَ ْفُر لبر}َ ولقوله ُز لقا لم ْفُل ًا يحشرونَأ والسلم: «التجار الصلة عليه ا ّ فجار إل
صحيٌح.  حَسٌن وقال: حَديٌث وغيره، الترمذي وصدق». رواه وبّر اتقى من

إعلء فيه ولنَّأ والسنة، الكتاب من فضُله في ورد لما الكسب: الجهاد وأفضُل
ًا تعالى الله كلمة وسالم: عليه الله صلى لقوله التجارة ثم فضُلً، والكسب قصد

ّديقين النبيين مع المين الصدوق «التاجِإر والصالحين». رواه والشهداء والص
لني الترمذي ْفُط ُق لر ّدا والسلم: «ما الصلة عليه لقوله الّزراعة ماجِإه. ثم وابن وال

ًا يغرس مسلم من ًا، يزرع أو غرسا ّ بهيمٌة، أو إنسانٌَأ أو طِإير، منه فيأكل زرع إل
البخاري. صدقة». رواه به له كانَأ

ًا، أعّم لنها التجارة على الزراعة فضُّل من ومنهم أفضُل الكتابة وعندي: أنَّأ نفع
ّنفع العلم على لشتمالها منهما ّدي وال الصناعة ثم الجارية، والصدقة المتع
ٌد أكل والسلم: «ما الصلة عليه لقوله ًا أحَ ًا قٌط طِإعام من يأكل أنَأ من خآير
البخاري. يديه». رواه عمل من يأكل كانَأ داود الله نبّي وإنَأ يديه، عمل

عن عجز فإنَأ مثله، كسب فإنه الناس، من ساؤُاله الكسب عن العاجِإز ويلزم
ّد السؤُال لمه أنَأ به علم من على وجِإب جِإوعه واشت لع ْفُط يطعمه من عليه يدّل أو ُي

ّيما الصلة عليه قوله من روينا لما ٍة أهل والسلم: «وأ لص ْفُر ٌؤا فيهم بات لع امر
ٌع، ًا. عمر ابن عن وغيره أحَمد الله». أخآرجِإه ذمة منهم برئت فقد جِإائ مرفوع

ّ المسجد في السائل إعطاء ويكره بين يمش ولم الناس رقاب يتخّط لم إذا إل
المساجِإد في يسألونَأ كانوا أنهم ُروي فقد المختار، القول في المصلين، يدي
ّتى وسالم، عليه الله صلى الله رساول عهد على ًا أنَّأ ُروي حَ ّي ّدق عل بخاتمه تص
لما الله فمدحَه الصلة في ّن ُكُم تعالى: {إ ّي لل ّلُه لو ُلُه ال لرسُاو لن لو لذي ّل ْفُنوا وا لم لن آ لذي ّل ا

لنَأ لقيُمو لة ُي للو لنَأ الّص ُتو ْفُؤُ ُي لة و لكو ْفُم الّز ُه لنَأ}َ. وأما لو ُعو لك ّطى إذا لرا ّدى أو رقابهم تخ تع
ْفُلٌس قيل: هذا حَتى الناس أذى على أعانه لنه فمكروه إمامهم، ّفره لف (ل)ُ يك
ًا. سابعونَأ ْفُلس لف



ّنه اعلم ثم ْفُحُرم أ والسلم الصلة عليه النبي على والصلة والتكبير التسبيح لي
ٍم عمل عند ّبح إذا كما، محّر ّبر أو سا ّلل أو ك ّلى أو ه عليه الله صلى النبّي على ص

فتح إذا التاجِإر وكذلك فيه، يأثم حَراٌم فهو واللهو، الفسق مجلس في وسالم
لح لمشتريه متاعه ّب ّلى وسا بذلك وأراد وسالم عليه الله صلى النبّي على وص
لعي وكذلك متاعه، جِإودة المشتري إعلم ّقا ُف ّقاع: ل كوز فتح عند يقول ال ُف إله ال

ّلى أو الله، إل ّنه ذلك، نحو أو النبّي على الله يقول: ص ًا يأخآذ ل ويرغب (به)ُ ثمن
لنّي. ومن تحفة «شرح في هنالك. كذا المشتري ْفُي لع أنَأ ُيفهم هنا الملوك» لل

ْفُحُرُم بالولى ْفُكُر لي ّله لذ الّزّمارة مع أو العراب، شأنَأ هو كما الّرباب مع النبّي أو ال
لعار هو كما ّيارة لش التجارة. أرباب وأبواب السوق في اليمن أهل ُشّحاذ من الّس
ّلذين الصوفية منع قال: ويجب ثم ّدعونَأ ا ْفُجِإد لي لو الصوت رفع عن والمحبة ال

فكيف القرآنَأ، ساماع عند حَراٌم ذلك أنَّأ مع الغناء، ساماع عند الثياب وتمزيق
ًا حَرام؟ُ هو الذي الغناء ساماع عند فيه اشتهر الذي الزمانَأ هذا في خآصوص

ّلوا طِإائفة فيه واشتهرت البدع، أنواع فيه وظهرت الفسق، لح لة لت لحلي العلماء ب
ّيوا لز لت ّي و الكاسادة، الشهوات من ممتلئة قلوبهم أنَّأ والحال الّصلحاء، بز

ّدعونَأ أنهم منهم الفاسادة. فالعجب والهواء رساوله سانة ويخالفونَأ الله محبة ي
ُقونَأ بأرجِإلهم، ويضُربونَأ بأيديهم، فيصفقونَأ وسالم عليه الله صلى لع ْفُص لي لو

لنَأ بأفواههم، لهُرو ْفُظ ُي في مختلفة ويتحّركونَأ)ُ بحركات قلوبهم، في ليس (ما و
ّهال حَتى أشداقهم، من تنزل والزباد أبدانهم، لقى (إنَّأ)ُ الج ْفُم لح العامة من وال

ْفُنُسبونَأ ويعطونهم (ويقصدونهم)ُ، ويلزمونهم يعتقدونهم لي إليهم، أنفسهم و
لديهم.  ما وشّر شّرهم من الله أعاذنا (عليهم)ُ، وينفقونَأ

لجور أمراء هدية لقبول يحّل ول ّ الظلمة، وساائر ال لم إذا إل لل حَلل مالهم أكثر أنَّأ ُع
قليل عن تخلو ل الناس أموال لنَّأ به بأس فل زراعة، أو تجارة صاحَب كانَأ بأنَأ

الفقراء، وأّما الغنياء، إلى بالنسبة طِإعامهم. وهذا وكذا الغالب، فالمعتبر حَرام
المال، (من)ُ بيت أموالهم غالب لنَّأ المراء، أموال من يأخآذوا أنَأ فلهم

لرفه ْفُص لم ْفُحفة للتقوى. وفي امتناعه والحَوط الفتوى، طِإريق الفقراء. وهذا و ُت »
ًا كانَأ فإنَأ عنه، شرهم ليدفع الظلمة إلى يتردد الملوك»: رجِإٌل ًى أو مفتي لتد ْفُق ُم

للعلم إهانًة فيه ولنَأ التردد، بغير ممكن عنه شرهم دفع لنَأ ذلك، له يحّل ل به
لتدى غير كانَأ وإنَأ وأهله، ْفُق عنه. شرهم ليدفع إليهم بتردده بأس فل به ُم

والسلم: «إنَأ الصلة عليه لقوله يجوز فل منهم، ُيصيب أنَأ لجِإل تردد إذا وأّما
ًا ّقهونَأ أمتي من أناسا المراء ويقولونَأ: نأتي القرآنَأ، ويقرؤاونَأ الدين، في سايتف

ُهم دنياهم من فنصيب ُل لتز ْفُع لن لنى ل لكما ذلك، يكونَأ ول بديننا، و لت ْفُج لتاد من ُي لق ّ ال إل
لنى ل كذلك الشوك، لت ْفُج ّ قربهم من ُي لتاد ابن ». رواه الخطايا إل لق بفتح ماجِإه. وال

لعضُاه من الحروف: ضرٌب ثالث والتاء القاف لضُة: وهي جِإمع وهي ال شجرة لع
الشوك. غير فيه ليس الشوك شجر من

ّية يقبلنَأ عمر وابن عباس ابن وكانَأ ْفُرداء وأبو ذر أبو وكانَأ المختار، هد ّد ل ال
لزانَأ ّو لج ّتى ذلك ُي لي حَ لو ًا أنَّأ ُر أهدى فقال: هل دينار مئة ذر أبي إلى أهدى أمير

ّدها فقيل: ل، هذا؟ُ مثل مسلم لكل ّ فر لكل ّنها وقال: { لظى لإ لعًة لل لوى}َ لنّزا للّش
ْفُي أخآذ ُيحمل أنَأ يبعد ول ّنهم الفقراء، على تفريقه نية على وعمر عباس ابن وإ

لط لم أو الغنياء لعطى يأخآذوه لم أنهم)ُ لو (يعلمونَأ ٍد ُيع ًا لحَ الشياء. من شيئ
لذهم ْفُخآ لل ّد الّريبة من أبعد لنه أوجِإه، أخآذهم عن المتناع كانَأ وإنَأ وجِإٌه، ف وأش



الهانة. مقام في الظالم على

لرة)ُ  (أمور ْفُط لف ال

لسّن ُي ْفُتف الظافر، وتقليم الشارب، قّص و لن لنة، وحَلق البط، و لعا ّنها ال من فإ
لذا قوله فيها الوارد والسلم الصلة عليه الخليل وسانن الفطرة لإ لو للى تعالى: { لت ْفُب ا
لم لهي لرا ْفُب ّبُه لإ لماٍت لر لل لك ُهّن}َ، لب لتّم لأ بها. وأمر وسالم عليه الله صلى نبينا فعلها وقد لف

لقّص وفي يوم العانة وحَلق البط، ونتف وتقليم)ُ الظفر، (الشارب حَديٍث: «
لمّي الجمعة». رواه يوم واللباس والطيب والغسل الخميس، لل ْفُي ّد علّي. عن ال

ّي قال لو لحا ّط حَتى منه يأخآذ أنَأ وهو حَسٌن، الشارب الثار»: وقص «شرح في ال
لفة من العلى الطرف عن ينتقص عليه لقوله حَلقه بعضُهم العليا. وأجِإاز الّش
لأحَفوا الصلة لأعفوا الشارب والسلم: « لر و ُفّس ّلحى». و بالساتئصال، الحَفاء ال

لع لف ُد ُقّصوا بأنه و ّلحى» كما واعفوا الشارب ورد: « هريرة أبي عن أحَمد رواه ال
ّنه تفسيٌر وهو عنه الله رضي عنه ُيحفظ لم والسلم الصلة عليه للحَفاء. ول

ّنه لرانّي الشفاه». رواه مع الشوارب ورد: «قّصوا قد بل شاربه، حَلق أ ّطب عن ال
لسٌن بن الحكم لحَ ْفُرُك عمرو. و ْفُظفاره بقاء مع لقّصه لت في أهيب ليكونَأ الجهاد في لأ

لفاُر العدو، عين ْفُظ لل به. الحَتياج عند سالح وا
لتانَأ وسُاّن لخ ّد الفطرة، من وهو للرجِإال ال ُع لمًة و ْفُكُر الكرامة لحصول للنساء لم
لر أزواجِإهّن، عند به لهّن ّد ُق ّليث، أبي مختار وهو سانين، بسبع وقته و أو تسٍع أو ال

ٍر. وقيل: بما لرك المراد يطابق عش ْفُت ُي للد لو بالبلوع. و ًا ُو أسالم أو بالمختونَأ، شبيه
ًا ّنه عليه قوتلوا بلد أهل تركه منه. وإنَأ عليه وخآيف كبير السالم شعائر من ل
كالذانَأ.  فصار

لل. والرمي والقدام، والبل والحمير والبغال بالخيل المسابقة وتجوز ْفُب ّن بال
ّنبّي أنَّأ هريرة أبي حَديث فيه، والصل لبق قال: «ل وسالم عليه الله صلى ال لسا

ّ لف في إل ْفُصٍل أو خُآ ٍر». رواه أو لن بالُخّف: البل، والمراد والربعة، أحَمد حَاف
لل: الرمي، ْفُص ّن ّطابّي: الرواية والحمار. قال والبغل وبالحافر: الفرس وبال الخ

ًا المال من يجعل ما وهو الموحَدة بفتح الصحيحة المسابقة، على رهن
ُته مصدر وبالسكونَأ ْفُق لب لة أبي أسابقه. وعن لسا لر ْفُي لر ًا ُه المسابقة قال: كانت أيضُ

لكاب الخيل في وسالم عليه الله صلى الله رساول أصحاب بين والرجِإل. والّر
ْفُعل وحَّل كذا، فلك سابقتني لصاحَبه: إنَأ أحَدهما يقول بأنَأ الجانبين أحَد من الُج
لقهما ثالٍث شخٍص من لي. أو شيء فل سابقتك وإنَأ لب ْفُسا سابق يقول: من بأنَأ ل

لم إليه دفعت منكما لحَُر ًا. و ًا يصير لنه الجانبين من دينار ّ قمار ّلل يوجِإد أنَأ إل مح
ًا فرساه ويكونَأ بينهما، ّنه لفرسايهما. ويشترط كفؤُ ْفُنَأ أ منهما أخآذ سابقهما إ
ْفُعل، ٍذ لخروجِإه عليه لهما شيء ل سابقاه وإنَأ الُج ُيلحق عن حَينئ القمار. و

ْفُعل بالمسابقة لل الشيخ إلى ورجِإعا مسألة في اخآتلفا طِإالبانَأ لبُج لص ْفُف لي بينهما لل
ّنه فيها، على للحث هنا يجوز الجهاد إلى يرجِإع لمعنى الفراس في جِإاز لّما ل

ّدين لنَّأ العلم، طِإلب في الجِإتهاد والجِإتهاد. بالعلم يقوم بالجهاد يقوم كما ال

ّدوا لقوله كثيرة فضُائل له السهم رمي ثم لع لأ لو ْفُم تعالى: { ُه ْفُم لما لل ُت ْفُع لط لت ْفُسا ْفُن ا لم



لد لر لو ٍة}َ  ّو ل الصلة عليه عنه تفسيرها ُق ّوة إنَّأ والسلم: «أل ُق ثلث الرمي ال
لخآل الله ورد: «إنَّأ مرات». وقد ْفُد ُي لة: صانعه ثلثًة الواحَد بالسهم لل يحتسب الجن

له في لت لع ْفُن لي الخير، لص ّد به، والرام لم له: رواية ماجِإه. وفي ابن ». رواه به والُم
رواية رقبًة». وفي فيعدل أخآطأ، أو أصاب العدو، ساهمه فبلغ بسهم رمى «من

ًا: «من له ّلم أيضُ عصى».  فقد تركه ثم الرمي تع

لكُل، العيد يوم الصبيانَأ به يلعب الذي الجوز وأما ْفُؤُ ُي يشتري كانَأ عمر ابن لنَّأ ف
لنّي، ذكره معهم. كذا يأكله ثم به يلعبونَأ وهم للصبيانَأ الجوز ْفُي لع لم قال: إذا ثم ال

لمُروا. انتهى. وهذا لقا ًة ُي ّ يخفى، ل كما متعارف قمار فيه ليس صور يحّل فل وإل
حَكم وكذا مالكين؟ُ غير أكثرهم كونَأ مع الصبيانَأ من فكيف البالغين، من له

وغيره. العيد في به يلعبونَأ الذي البيض
لرب ْفُضُ ُت ّدابة و ّنفار على ال لثار، دونَأ ال لع إمساك ساوء من يكونَأ العثار لنَّأ ال
لجام، الّراكب ّل ّنفار ال «كامل في عليه. ولما فتؤُدب (خآلق)ُ الدابة ساوء من وال

ّي» عن ابن لد ّدواب قال: «اضربوا وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عمر ابن لع ال
ّنفار، على لركض على تضُربوها ول ال لثار». و لع ّدابة ال لها ال ْفُخُس لن يفعله كما و

ّدلّلونَأ ّنه اللهو، بطريق كانَأ إذا وكذا مكروه، ال غرٍض بل الحيوانَأ تعذيب ل
عليه. والكرار العدو من الفرار صحيٍح. بخلف

ُيستحب للة و ُلو ْفُي لق ّنه الحر شدة في ال ورد: «قيلوا وقد الشياطِإين، انتشار وقت ل
لقيل». ل الشيطانَأ فإنَأ لي

لفر الحَمر لبس ويحرم ْفُص لع عبد والترمذي» عن داود أبي «سانن في لما والُم
ّلم أحَمرانَأ ثوبانَأ وعليه رجِإل قال: مّر العاص بن عمرو بن الله النبّي على فس

ّد فلم وسالم عليه الله صلى عليه. ير
ًا داود» عنه أبي «سانن وفي وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رآني أيضُ

للّي لع ٌغِ ثوٌب و ُفر مصبو ْفُص ُع ًا ب لوّرد فانطلقت كره، ما فعرفت هذا»؟ُ فقال: «ما ُم
قلت: أحَرقته. صنعت»؟ُ وسالم: «ما عليه الله صلى النبّي فأحَرقته. فقال

لته قال: «أفل للنساء».  به بأس ل فإنه أهلك؟ُ بعض كسو

ًا مسلم» عنه «صحيح وفي وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رأى أيضُ
ْفُين ثوبين علّي لر لف ْفُص لع لها فل الكفار ثياب من هذه فقال: «إنَأ ُم ْفُس لب ْفُل ». وفي لت

لما؟ُ ُه ُل لس ْفُغ لأ ْفُل رواية: قلت:  لب ُهما» وهذا قال: « ْفُق لر ْفُحَ لما النهي في مبالغة أ ّدم. لل تق
لبس عن نهى والسلم الصلة عليه أنه علّي عن والترمذي داود أبو وروى

لفر. وأّما ْفُص لع ْفُمثة أبي لقول فمستحٌب الخآضُر لبس الُم صلى الله رساول رأيت لر
ّنسائي: والترمذي، داود أبو أخآضُرانَأ. أخآرجِإه ثوبانَأ وعليه وسالم عليه الله ولل

لدانَأ وعليه ْفُر لب ُب لد ُن الصلة عليه السواد)ُ لقوله (أو البياض لبس أخآضُرانَأ. و
البياض». رواه ومساجِإدكم قبوركم في به الله زرتم ما أحَسن والسلم: «إنَّأ

ماجِإه. ابن

لبُسوا للترمذي رواية وفي ّنسائي: «ال وأطِإيب، أطِإهر فإنها البياض، ثيابكم من وال
ّفنوا ّقاص: رأيت أبي بن ساعد لقول فجائز السواد لبس موتاكم». وأّما فيها وك و

ً ٍة على رجِإل الصلة عليه وقال: كسانيها ساوداء، لعمامة رأساه على بيضُاء بغل



ّني بن عمرو داود. وقال أبو والسلم. رواه ّية: كأ رساول إلى الساعة أنظر ُأم
لمامة وعليه المنبر على وسالم عليه الله صلى الله طِإرفها أرخآى وقد ساوداء، لع
ّنسائي كتفيه. أخآرجِإه بين ّنبي دخآل ماجِإه. وقد وابن ال والسلم الصلة عليه ال
«شمائله». في الترمذي ساوداء. رواه بعمامة متعّمم وهو الفتح يوم مكة
لهر أنَأ ينبغي ول لظا ْفُين بين ُي ّبت ّنه ذلك، بدونَأ اكتفى إذا الشتاء في أكثر أو جُِإ ل

ّبرين وطِإريق المحتاجِإين يغيظ لدب المتكبرين)ُ، (من المتج ُن لب إرساال و لن لذ
موضع وقيل: إلى الظهر، وساط وقيل: إلى شبر، قدر الكتفين بين العمامة

الجلوس. 

الملئكة، سايماء فإنها بالعمائم والسلم: «عليكم الصلة عليه قوله فيه والصل
عليه اليمانَأ». وقوله «شعب في البيهقي ظهوركم». رواه خآلف وأرخآوها
ُق الصلة القلنس». رواه على العمائم المشركين وبين بيننا ما والسلم: «فر

سادل اعتّم إذا وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر: كانَأ ابن الترمذي. وقول
بن الرحَمن عبد غريٌب. وعن وقال: حَسٌن الترمذي كتفيه. رواه بين لعمامته

ّي بين فسدلها وسالم عليه الله صلى الله رساول عوف: عّممني خآلفي. ومن يد
داود. أبو رواه

ُيكره ّبه لنه واساتماعه، القرآنَأ بقراءة الترجِإيع و الفسقة. وقيل: ل بفعل تش
لرج لم إذا به بأس ْفُخ ّده، عن الحرف ُي ّد لحَ لر عن والم ْفُد ّده لق ّينوا لما م ورد: «ز

وزاد البراء، عن الحاكم وصححه وجِإماعة، أحَمد بأصواتكم». رواه القرآنَأ
ًا». وفي القرآنَأ يزيد الحسن الصوت عنه: «فإنَأ رواية في الحاكم رواية: حَسن
ّينوا بالقرآنَأ». أصواتكم «ز
العدو على الّزحَف وحَين الجنازة وعند القرآنَأ قراءة عند الصوت رفع وكره
ّنه الوعظ، وحَين ْفُحُرم الهيبة ُيذهب ل لي وكذا للقرآنَأ، التالي قيام والخشوع. و

ّداخآل للحديث، الراوي على وإقباله عنه بإعراضه له إهانة نوع فيه لنَأ عليه، لل
ّق، عليه له ليس من ّ حَ ّلمه الذي لساتاذه إل ّق من عليه لهما لما لبيه، أو ع حَ

الحَترام. وزيادة الكرام
عليه لقوله محمد عند وتجوز حَنيفة، أبي عند مكروهٌة القبور عند والقراءة

داود. أبو موتاكم». رواه على يس والسلم: «اقرؤاا الصلة

لتحرم لغيبة و ّ والكذب والنميمة ال الصلة عليه لقوله الحرب في للخديعة إل
ْفُدعة»، والسلم: «الحرب ْفُهله ولرضاء اثنين، بين والصلح لخآ باب من لنه أ

ل الله البين. قال ذات إصلح لر تعالى: {ل ْفُي ٍر في لخآ لثي ْفُن لك ْفُم لم ُه لوا ْفُج ّ لن ْفُن إل لر لم لم أ
ٍة لق لد لص ْفُو لب ْفُعُروٍف أ ْفُو لم ْفُصلٍح أ لن لإ ْفُي لس}َ وورد: «ليس لب ّنا ّذاب ال للُح الذي الك ْفُص بين ُي
ّناس، ًا ويقول ال لمي خآير ْفُن لي ًا». قال و لرخّآُص أسامع شهاب: ولم ابن خآير في ُي
ٍء ّ كذٌب الناس يقول مّما شي الناس، بين والصلح ثلث: الحرب، في إل

عن الظالم مسلم. ولدفع زوجِإها. رواه المرأة امرأته)ُ وحَديث الرجِإل (وحَديث
ّنه ظلمه ٌذ المنكر، عن نهّي ل الظالم. يد على وأخآ
ّنه بالكذب التعريض ويكره ّ الظاهر في كذب ل يعني ـ كـ:أكلُت الضُرورة عند إل
ًا ـ أمس ّنه الكل إلى دعاه لمن جِإواب قصده. في صادق ل

لة ول لب ْفُي للٍن لفاساٍق لغ ْفُع ّين، لغير ول ُم ٍم ول مع ّناس ُيؤُذي لظال ول فعله، أو بقوله ال



عن النهّي باب من لنه عليه، يثاب بل ليزجِإره السلطانَأ إلى به الّساعي يأثم
الظلم. عن والمنع المنكر،

والنميمة، والغيبة كالكذب وإّماحَراٌم كالذكار، مستحب إّما الكلم والحاصل: أنَّأ
يعنيه ل ما ذلك. وأّما ونحو واقعد قوله: قم من النسانَأ كضُروريات مباٌح وإّما

(إسالم)ُ المرء حَسن من والسلم: «إنَأ الصلة عليه لقوله مستحٌب فتركه
يعينه».  ل ما تركه

لف لل ُت ْفُخآ لتُب هل وا ْفُك ً المباح: فقيل: ل ُي تكتب ل الملئكة عباس: إنَأ ابن لقول أصل
ّ لتُب أو أجِإٌر فيه كانَأ ما إل ْفُك ُي ْفُزٌر. وقيل:  لما قوله لظاهر ذلك لو لفُظ تعالى: { ْفُل ْفُن لي لم

ْفُوٍل ّ لق له إل ْفُي لد لقيٌب لل ٌد}َ فقيل: يكتب لر لتي عليه قوبل متى ينسخ ثم عليه ذلك لع
ُء فيه كانَأ فما وخآميس، اثنين كّل المحفوظ باللوح ٍر جِإزا لر أو خآي لم وما ثبت، ش

لي كذلك يكن لح ْفُمُحو لقوله ُم لي ّلُه تعالى: { ُء لما ال لشا لبُت لي ْفُث ُي ُه لو لد ْفُن لع لب}َ أّم لو لتا لك ال
ّنا ّنا ولقوله: {إ لسُخ ُك ْفُن لت ْفُس ْفُم لما لن ُت ْفُن لنَأ}َ. وقيل: يكتب ُك ُلو لم ْفُع ْفُنسخ لت ُي القيامة، يوم و

ّنه بالصواب. أعلم بالعقاب. والله أو بالثواب إّما والجزاء الحساب يوم ل
في أو شهر في أو أسابوع في أو أيام ثلثة في يختمه أنَأ القرآنَأ لحافظ وينبغي
ًا، أربعين الكبائر. من القرآنَأ نسيانَأ فإنَّأ يوم
ّدم ْفُل لقوله الجاهل العابد الشيخ على العالم الشاب ويتق ُق ْفُل تعالى: { لوي له لت ْفُس لي
لن لذي ّل لنَأ ا للُمو ْفُع لن لي لذي ّل ل لوا لع ل لف ْفُر لي لنَأ}َ وقوله: { للُمو ْفُع ّلُه لي لن ال لذي ّل ُنوا ا لم ْفُم آ ُك ْفُن لن لم لذي ّل لوا
ُتوا لم ُأو ْفُل لع لجِإاٍت}َ وقوله ال لر العابد على العالم والسلم: «فضُل الصلة عليه لد

لمامة. وقوله: «فضُل أبي عن الترمذي أدناكم». رواه على كفضُلي حَملة ُأ
لمّي المخلوق». رواه على الخالق كفضُل يحمله لم من على القرآنَأ لل ْفُي ّد عن ال

عباس. ابن

لسّن ُي لذا لقوله كفاية فرض وجِإوابه السلم، و لإ لو ْفُم تعالى: { ُت ّيي ٍة حَُ ّي لح لت ّيوا لب لح لف
لن لس ْفُحَ لأ لها لب ْفُن ْفُو لم لها}َ وثواب لأ ّدو ّنة هذه ُر جِإوابه، هو الذي الفرض من أفضُل الّس

والسلم: «البادىء الصلة عليه لقوله التواضع على ولدللته له، سابٌب لنها
ٌء بالسلم لعب في الكبر». كذا من بري اليمانَأ».  «ُش

ّلم ول لس لخّل لئل والتلوة الُخطبة وقت ُي في القاضي وكونَأ بالساتماع، ُي
ًا، هيبة يحكم كونه حَال المحكمة ّد الرسام. ويجب جِإرى وبهذا واحَتشام ّ الر إل

لسن من على وجِإوبه لنَّأ والخطيب القاضي على يجب ل وكذا عليه، السلم ُي
ّقه جِإلس من على ُئهم أو تلمذته يف لر ْفُق ّنه القرآنَأ، ُي ّد ل للتعليم جِإلس ل لر

ّلم ّلم الصلة عليه لقوله الّراجِإل على الّراكب التسليم. ويس والسلم: «يس
ٌق على والقليل القاعد، على والماشي الماشي، على الراكب الكثير». متف

ّلم ٍة على مّر والسلم الصلة عليه لنه المرأة على الرجِإل عليه. ويس لو ْفُس لن
ّلم أحَمد. المام عليهّن. رواه فس

ّذمّي ويجيب ّلم إذا ال قال: عمر ابن «الصحيحين» عن في لما بقوله: وعليك، سا
ّلم وسالم: «إذا عليه الله صلى الله رساول قال يقول فإنما اليهود عليكم سا

الصلة عليه لقوله بالّسلم يبدؤاه فقولوا: وعليك». ول عليك، أحَدهم: الّسام
طِإريق في أحَدهم لقيتم فإذا بالسلم، النصارى ول اليهود تبدؤاا والّسلم: «ل



مسلم. أضيقه». رواه إلى فاضطروه
بذلك، وردت لحَاديث الله، بـ: يرحَمك الحامد العاطِإس تشميت كفايًة ويجب

لنَّأ الله، يقول: عافاك زاد ولو الثلث، إلى يستحّب مجلس في منه تكرر وإنَأ
ّنبّي ُيجيب زاد: «الرجِإل لمن قال وسالم عليه الله صلى ال بقوله: هو مزكوم». و

في ورد ما ولكم» على لنا الله بالكم» أو: «يغفر ويصلح ويهديكم الله «يهدينا
الخبر.

لة كتاب لب لر ْفُش لل  ا

لرب. وهنا لغًة: ما وهو الّشراب جِإمع هي ْفُش لرُب ما ُي ْفُش لكُر ُي ْفُس ُي لم و لحَُر ْفُمُر)ُ ( لخ ال
لن أيها تعالى: {يا لقوله لذي ّل ُنوا ا لم لما آ ّن ْفُمُر لإ لخ لسُر ال ْفُي لم لصاُب لوال ْفُن لل لُم لوا ْفُزل لل ْفُجِإٌس وا لر

ْفُن لل لم لم لنَأ}َ الية. ولجِإماع لع لطا ْفُي ما منها كثيرة وهي الخآبار ولصحيح المة، الّش
حَُّرمت يوم القوم، سااقي قال: كنت مالك بن أنس «الصحيحين» عن في

ّ شرابهم وما طِإلحة أبي بيت في الخمر لضُيخ إل لف ْفُسر ال ُب ٍد فإذا والتمر، ال منا
ٍد فإذا فخرجِإت فانظر، اخآرج طِإلحة، أبو لي فقال ينادي، الخمر إنَّأ ينادي: أل منا

ْفُت قد لر لج لف لمت. قال:  لها طِإلحة: اخآرج أبو لي فقال المدينة، ساكك في حَُّر ْفُق لر ْفُه فأ
ُتها. فخرجِإت ْفُق لر له لأ لف

ْفُحَمن عبد مسلم» عن «صحيح وفي للة بن الّر ْفُع بيع عن عباس ابن قال: ساألت لو
ٌق وسالم عليه الله صلى الله لرساول فقال: كانَأ الخمر من أو ثقيٍف من صدي
ْفُوٍس ليُه لد لق لل عليه الله صلى الله رساول فقال إليه، يهديها خآمر براوية الفتح يوم لف

لت أما فلنَأ، وسالم: «يا فقال: غلمه على الرجِإل فأقبل حَّرمها»؟ُ الله أنَّأ علم
بماذا فلنَأ، )ُ: «يا وسالم عليه الله صلى الله رساول (له فبعها. فقال اذهب

لته»؟ُ ّلذي يبيعها. فقال: «إنَّأ أنَأ قال: أمرته أمر بيعها». فأمر حَّرم شربها حَّرم ا
ْفُت بها لق لر ْفُه ُأ البطحاء. في ف

لي)ُ: أي له لو ّنيء)ُ بكسر هو الخمُر ( وقد آخآره في وبهمزة أوله في النونَأ (ال
لغم ْفُد ْفُن ُي لم لنٍب لماء ( ل لع ّد لغل لت ْفُش لف لوا لذ لق لد، لو لب ْفُنَأ بالّز لإ ْفُت)ُ الخمر لو ّل كانت وإنَأ لق

لتها قطرة. فإنَّأ لم ْفُر ْفُكر معللة غير حَُ أنكر المعتزلة عليه. وبعض موقوفة ول بالّس
ْفُكر أنَأ وزعم عينها، حَرمة ّد والبغضُاء العداوة وقوع يحصل به إذ حَراٌم الّس والص

ّنة للكتاب مخالٌف باطِإٌل الله. وذلك ذكر عن ًا فكانَأ المة، وإجِإماع والس كفر
ًا، ساّماها تعالى الله لنَّأ منهم. وهذا ًا النجس للحرام اسام وهو رجِإس بل عين

شبهة. 

لف ومحمد يوساف أبو ليشترط ولم وهو والّشافعّي مالك قول وهو بالّزبد، القذ
ّذة لنَّأ الظهر، ّثر وهو بالشتداد، تحصل المسكرة والقوة المطربة الل في المؤُ

ّد العداوة إيقاع ٌء بالّزبد الله. والقذف ذكر عن والص ْفُكر. في له تأثير ل صفا الّس
ّدة بداية الغليانَأ حَنيفة: أنَّأ ولبي ّيز به إذ كمالها، الّزبد وقذف الّش الصافي يتم

لدر. وأحَكام عن ّيٌة الخمر الك ّد قطع لر كالح لة المستحّل وإكفا فيناط البيع، وحَرم
ًا، الشتداد بمجرد الشرب حَرمة في بالكمال. وقيل: يؤُخآذ أنَأ فينبغي احَتياطِإ

ًا. الّزبد بقذف والتكفير الحد في يؤُخآذ احَتياطِإ



لء)ُ أي ل ّطل لم كما (كال ّطلء لحَُر لو)ُ بكسر ال ُه لو ُء الول ( لما لنٍب ( لخ لع لب لب ُطِإ له لذ لقّل لف لأ

ْفُن له)ُ كذا لم ْفُي لث ُل ّلث «المحيط»: الطلء: اسام «الهداية». وفي في ُث لث ماء وهو للُم
ًا. وفي وصار ثلثه وبقي ثلثاه ذهب حَتى طِإبخ عنب (ما «الصحاح» مثل مسكر

ّنف تفسير في الساكار. ويدخآل ذكر غير من في)ُ «المحيط» لكن الُمص
لنّصُف)ُ وهو يقال: مراد أنَأ إل نصفه ذهب حَتى العنب ماء من طِإبخ ما (الُم

ّنف: ما ليدفع ل المراد يدخآل. لكن فل نصفه من وأكثر ثلثيه من أقّل ذهب المص
اليراد.

ّد غل إذا حَراٌم عندنا ذلك كل ثم على فهو يقذف لم وإنَأ بالّزبد، وقذف واشت
ّذ رقيق لنه الخلف لل لرب ُم ْفُط ًا شربه فيحرم كثيره، إلى قليله يدعو ُم دفع
ّلق للفساد لذق كالخمر. وأّما به المتع لبا لب فاسام ال فأظهر النصف، دونَأ ما لذاه

ّنه حَنيفة أبي عن الروايتين لنّصف بمنزلة أ في وعنه والحد، البيع حَكم في الُم
«المبسوط». في كذا بيعه يجوز ل أنه في بالخمر ذلك لألحق أنه أخآرى رواية

لظا)ُ أي لل لغ ّطلء الخمر (و لساًة)ُ أي وال لجا لن النجاساة. جِإهة من (
لم لحَُر لو ُع ( لقي لر لن ْفُم ّت لكُر)ُ بفتحتين أي ال ُع الّس لقي لن لو لب ( لبي لن)ُ تثنية الّز ْفُي لئ لإذا لني ّنيء. ( ال

ل)ُ كّل ٍد لغل ّد)ُ.  منهما واحَ لت ْفُش لوا )

لكر عبد بن لشريك بالّزبد. وقال قذف حَنيفة: وإذا أبي وعند حَلٌل الله: الّس
ْفُن لقوله لم لو لت تعالى: { لرا لم لل لث لخي ّن لب ال لنا ْفُع لل لنَأ لوا ُذو لخ ّت ْفُنُه لت ًا لم لكر ًا لسا ْفُزق لر ًا}َ لو لسن لحَ
ّنة موضع في ذكره لم ّقق ل وهي ال لحّرم، تتح إباحَته. فأوجِإب بالُم

وسالم: عليه الله صلى النبّي قال وقد ذلك، حَرمة على الصحابة ولنا: إجِإماع
فيكونَأ التحريم قبل ما على محموٌل الشجرتين». والنص هاتين من «الخمر

ًا، لعّي. وفي الّشعبّي مذهب وهو منسوخآ لخ ّن لبة» عن أبي ابن «مصنف وال ْفُي لش
لكُر عبد قال: قال إبراهيم ْفُمٌر. وفيه الله: الّس ْفُير، بن ساعيد عن لخآ لب عمر ابن عن جُِإ

لل أنه لئ لكر عن سُا فقال: الخمر. الّس
ٌذ، لكُر: نبي لخ إذا والتمر والزبيب العنب عصير وهو وقيل: الّس لب ّتى ُطِإ ثلثاه، ذهب حَ

لك ثم لر ّتى ُت ّد. وهو حَ ّد إلى حَنيفة أبي عند حَلٌل اشت ْفُكر، حَ الية، بهذه ويحتج الّس
لكر ويحمل ْفُنُصور أبي الشيخ هذا. وعن على الية في المذكور الّس لدي: لم لري ُت لما ال
ْفُل كقوله حَراٌم هو ما الخالص الحلل من : تتخذونَأ معناه ُق ْفُم تعالى: { ُت ْفُي لأ لر أ

لما ل
لل لز ْفُن ّلُه لأ ْفُم ال ُك ْفُن لل ْفُزٍق لم ْفُم لر ُت ْفُل لع لج ْفُنُه لف ًا لم لرام لل}ًَ. وأّما لحَ لحَل فحراٌم الزبيب نقيع لو
ًا عندنا لعي. خآلف ْفُوزا لل ل

لمُة ْفُر لوحَُ ْفُمر ( لخ ّنها ال لوى)ُ ل ْفُق ّية لأ ُفُر قطع ْفُك لي لف لها ( ّل لح لت ْفُس ْفُط)ُ أي ُم لق يكفر ول لف
ٍد مستحّل ُلخآر، الثلثة من واحَ ّد اجِإتهادية، حَرمتها لنَّأ ا لح ُي قطرة، ولو شاربها و

ّد ول ْفُسكر. حَتى الخآر الثلثة من واحَد شارب يح لي
لحَّل لو ّلُث ( لث لبّي)ُ وهو الُم لن لع لخ ما ال ّتى العنب ماء من ُطِإب ًا)ُ ذهب حَ ّد لت ْفُش ثلثاه. (ُم

بخلف كثيره إلى قليله يدعو ول الفساد، قليله بشرب يحصل ل لغلظه لنه
الخمر. 

لدة وأبو عمر البخاري: ورأى قال ْفُي لب لعاذ ُع ّطلء شرب وُم الثلث. وروى على ال
ّنسائي ّطلء شرب عن أحَمد داود: وساألت أبو موساى. وقال أبي عن شربه ال ال



لكر يقولونَأ: إنه به. قلت: إنهم بأس فقال: ل ثلثه وبقي ثلثاه ذهب إذا ْفُس قال: ُي
ّله لما يسكر كانَأ لو عمر. أحَ

ّيب: بن لسعيد هند)ُ قال: قلت (أبي بن داود «المبسوط» عن وفي لس الُم
ّطلء لس باتخاذه عمر يأمر كانَأ الذي ال ُيطبخ كانَأ؟ُ كيف منه ويسقيهم النا قال: 
ّتى العصير لنّصُف ثلثه. وقال ويبقى ثلثاه يذهب حَ لعّي: الُم لزا ْفُو لذق ال لبا مباٌح، وال

المعتزلة. وبعض الظواهر أصحاب بعض قول وهو
لو)ُ حَّل ُذ ( لبي لن لر ( ْفُم ّت لب ال ًا والّزبي ُبوخآ ْفُط لنى لم ْفُد ٍة)ُ بأنَأ لأ لخ ْفُب لخ لطِإ لب ّتى ُطِإ لج حَ لضُ ْفُنَأ لن لإ لو )

ّد، لت ْفُش لذا ا لب إ لر ْفُم لما لش ْفُر لل لك ْفُس ل ُي لة لبل ّي ٍو لن ْفُه لرٍب)ُ بل لل لطِإ ّوي، بنية لو أنَأ روينا لما تق
ً ًا شرب رجِإل لبة من نبيذ ْفُر من شربت فقال: إنما الحد، فضُربه فسكر، عمر لق

لبتك ْفُر ً لسكرك. وأنَّأ جِإلدناك عمر: إنما له فقال لق علّي إداوة من شرب رجِإل
ًا ّفين نبيذ لص الحسن»: بن محمد «آثار في ثمانين. ولما الحد فضُربه فسكر، ب

لبانّي، ساليمانَأ عن حَنيفة، أبو أخآبرنا ْفُي ّنه زياد ابن عن الّش بن الله عبد عند أفطر أ
ًا فسقاه عمر، ّنه شراب الشراب؟ُ هذا فقال: ما إليه غدا أصبح فلّما منه، أخآذ فكأ

وزبيب.  عجوة على زدناك عمر: ما ابن منزلي. فقال إلى أهتدي كدت ما

الصفا بين وسالم عليه الله صلى النبّي عنه: طِإاف الله رضي علّي ولقول
ًا، والمروة من فقال: «هل مكة، حَيطانَأ من حَائٍط إلى اساتند ثم أسابوع
لي شربة»؟ُ لت ُأ ْفُعٍب ف لق ٍذ، من ب لب فذاقُه نبي ّط ّده فق آل من رجِإل إليه. فقام ور

لصّب مكة، أهل شراب هذا الله، رساول فقال: يا حَاطِإب ثم الماء عليه قال: ف
لكر بعينها الخمر قال: «حَُّرمت ثم شرب لل». رواه من والّس ْفُيلي ك لق ُع عن ال
ُفرات، بن محمد ّله ال ًا به. ورواه وأع ْفُشر بن الرحَمن عبد عن أيضُ لفاني لب لط لغ ال

حَجة عام الشربة عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: ساألت علّي عن
لكر بعينها الخمر الله فقال: «حَّرم الوداع قال: وعبد شراب». ثم كّل من والّس

ّنما والنسب الرواية في مجهوٌل هذا الرحَمن قوله. من عباس ابن عن يروي وإ
ّنسائي ورواه ًا ال طِإرق. من عليه موقوف

لو)ُ حَّل لنَأ)ُ وهو ( لطا للي لخ لع أنَأ (ال لم ْفُج ْفُسر الرطِإب أو والزبيب، التمر ُي ُب لخ وال لب ْفُط ُي و
ّد. فإنَأ يغلي أنَأ إلى ويترك طِإبخة أدنى هريرة أبي عن مسلم قيل: أخآرج ويشت

ْفُسر والتمر، الزبيب عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: نهى ُب والتمر، وال
ّنه على منهما واحَد كل وقال: «نبيذ لب: بأ لجِإي ُأ لته».  لد ّدة على محموٌل لحَ العيش ش

ّناس. روى على توساعة عن حَّماد، عن حَنيفة، أبي «الثار» عن في محمد هذا ال
ّنما والزبيب، التمر خآليط بنبيذ بأس قال: ل إبراهيم ّدة كره وإ في العيش لش
له كما الول، الزمن لر للقرانَأ. وأّما كره وكما واللحم، الّسمن ُك الله وسّاع إذا ا

به.  بأس فل المسلمين على

النبي عن جِإابر عن الستة الكتب في ولما قدمنا، لما والشافعّي مالك وحَّرمه
ّنه وسالم عليه الله صلى لذ أنَأ نهى أ لب ْفُن ًا، والتمر الزبيب ُي لذ أنَأ ونهى جِإميع لب ْفُن ُي
ْفُسر ُب لطِإب ال ًا. وفيها والّر ًا جِإميع لدة، أبي بن الله عبد عن الترمذي ساوى أيضُ لتا لق

وعن والتمر، الّزبيب خآليط عن نهى وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ أبيه عن
ْفُسر خآليط ُب ٍد كّل وقال: «انتبذوا والتمر، الّزهو خآليط وعن والتمر، ال على واحَ



ٍة». وعن ّد ّي (أبي عن مسلم لحَ لر ْفُد الله صلى الله رساول قال: نهانا ساعيد)ُ الُخ
ًا نخلط أنَأ وسالم عليه ْفُسر ٍر، ُب ًا أو بتم ٍر، زبيب ًا أو بتم ٍر زبيب ْفُس ُب لمن ب لب وقال: « لشر
ًا فليشربه النبيذ، منكم ًا، زبيب ًا أو فرد ًا، تمر ًا أو فرد ًا». بسر فرد

ّي «كامل» ابن (وما)ُ في قدمنا، ما ولنا لد ْفُيم أّم عن لع لل لحة وأبي سُا ْفُل كانا أنهما لطِإ
الله رساول إنَّأ طِإلحة، أبا له: يا فقيل يخلطانه، والبسر الزبيب نبيذ يشربانَأ

ّنما هذا عن نهى وسالم عليه الله صلى لوز عن نهى قال: إ لع الّزمانَأ ذلك في ال
ّية داود» عن أبي «سانن القرانَأ. وفي عن نهى كما لف ّية بنت لص قالت: لعط

والزبيب. التمر عن فسألناها عائشة على القيس عبد من نسوة مع دخآلت
ٍر من قبضُة آخآذ فقالت: كنت ُألقيه من)ُ زبيب، وقبضُته (تم فأمُرسُاُه، إناء في ف

وسالم. عليه الله صلى النبّي أساقيه ثم
ُذ لبي لن لل (و)ُ (حَّل)ُ ( لس لع لن ال ّتي ُبّر وال لر لوال لعي لش لة)ُ وساائر وال لر ّذ ْفُنَأ الحبوب وال لإ لو ْفُم ( لل

ْفُخ لب ْفُط ل ُي لة لبل ّي ٍو لن ْفُه لرٍب)ُ بل لل لطِإ لما للتقوي لو الله صلى النبّي أنَّأ وغيره مسلم روى لل
لفٍظ والعنب» وفي الشجرتين: النخلة هاتين من قال: «الخمر وسالم عليه

ٍم)ُ: «الكرمة ماء في حَقيقٌة الخمر لنَّأ الحكم، بيانَأ والنخلة». والمراد (لمسل
العنب.

لطف وما العسل نبيذ في ُيشترط ولم إلى يدعو ل قليله لنَّأ الطبُخ، عليه ُع
ّد فل يوساف، وأبي حَنيفة أبي (في)ُ قول ذلك حَّل كثيره. ثم وإنَأ شاربه يح

لبنج العقل وذاهب كالنائم طِإلقه يقع ول منه ساكر لماك، وبلبن بال بكسر، وهو الّر
ما والشافعي: كل مالك قول وهو محمد، النثى. وقال الفرس وهي رمكة جِإمع

ّد نوٍع أي من قليله لحَُرم كثيره أساكر كما طِإلقه، ويقع منه السكرانَأ كانَأ. ويح
ّد حَتى محمد قول على زماننا في المحّرمة. والفتوى الشربة ساائر في ْفُن يح لم

لر لك ّتخذة النبذة من لسا ُفّساق لنَّأ واللبن، والتين والعسل الحبوب من الم ال
لما بها، والسكر بشربها اللهو ويقصدونَأ عليها يجتمعونَأ لل مسلم» «صحيح في و

ٍر والسلم: «كل الصلة عليه قوله من ٍر وكل خآمٌر، مسك حَراٌم». وفيه مسك
ّبانَأ»: «كّل ابن أحَمد» و«صحيح «مسند وفي ٍر لحَ ٍر وكل خآمٌر، مسك خآم

حَراٌم».
لما لل ً جِإابر: أنَّأ عن مسلم في و لم رجِإل لد ّنبّي فسأل اليمن من لق الصلة عليه ال

ّذرة من بأرضهم يشربونه شراب عن والسلم ْفُزر يقال ال لم النبّي فقال له: ال
لو عليه الله صلى لكٌر وسالم: «أ ْفُس الله صلى الله (رساول هو»؟ُقال: نعم. قال ُم
ًا الله على إنَّأ حَراٌم، مسكر )ُ: «كل وسالم عليه أنَأ المسكر يشرب لمن عهد

لل عائشة «الصحيحين» عن ». وفي الخبال طِإينه من يسقيه لئ رساول قالت: سُا
ْفُتع عن وسالم عليه الله صلى الله لب شراب فقال: «كل ـ العسل نبيد وهو ـ ال

ماجِإه» و«الترمذي» عن داود» و«ابن أبي «سانن حَراٌم». وفي فهو أساكر
لمانَأ ْفُع لشير بن الن لطة من وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول قال: قال لب ْفُن لح ال
ًا، ًا، الشعير من وإنَأ خآمر ًا، الزبيب ومن خآمر ًا». وفي العسل ومن خآمر خآمر
ّنسائي «سانن ْفُيب، بن عمرو حَديث ماجِإه» من وابن ال لع أنَأ جِإده عن أبيه، عن ُش
رواه حَرام». وهكذا فقليله كثيره أساكر قال: «ما وسالم عليه الله صلى النبّي

ْفُطني ُق لر ّدا ًا.  علّي عن ال مرفوع



عليه الله صلى النبّي سامعت أنها عائشة والترمذي» عن داود أبي «سانن وفي
ٍر يقول: كّل وسالم لرق أساكر وما حَراٌم، مسك لف ُء منه ال ْفُمل حَراٌم». منه الكف لف
لوة لفظ وفي ْفُس لح ّي: «ال للّما منه الترمذ لر حَراٌم». و لك ابن حَديث المبارك لبن ُذ

ٍر، كل في عنه الله رضي مسعود قال: حَديٌث أساكرتك التي الشربة وهي مسك
ّلث «المبسوط»: ولنَّأ باطِإٌل. وفي لث ّد بعدما الُم لي إنما الخمر لنَّأ خآمٌر، اشت سُاّم

ٌد وذلك العقل، لمخامرته السام بهذا وقد المسكرة، الشربة ساائر في موجِإو
ًا. وسالم عليه الله صلى الله رساول ساّماه خآمر

ًا اللغة أهل من أحَد ساّماه ولو السام، هذا إثبات على بقوله يستدّل لكانَأ خآمر
يوساف وأبو حَنيفة أولى. وأبو ـ العرب أفصح وهو ـ الشرع صاحَب ساّماه فإذا

عمر عن روينا لما عنهما، الصحيح في المذكورة الشربة من بالسكر الحد أوجِإبا
لفاساد مادة ولقطع وعلّي، ْفُكر لزمة لم منها. للّس

لو)ُ حَّل لخآّل ( ْفُمر ( لخ ْفُو ال لل لٍج)ُ من لو لعل لل إلقاء لب ما لطِإلق لخآلّ، ليصير فيها ملٍح أو لخآ
ّ الجماعة أخآرجِإه ّلى الله رساول قال: قال جِإابر حَديث من البخاري إل ّله ص ال
لم عليه تعالى ْفُع لن ّلم: « لدام وسا لل لخّل» وقال ا تخليل يحّل والشافعي: ل مالك ال
لما منه الحاصل أكل ول الخمر لل مسلم أخآرجِإه لل لئ عليه الله صلى النبّي قال: سُا
ًا قال: «ل». وأخآرج لخآل؟ُّ الخمر: أتتخذ عن وسالم طِإلحة أبا أنَّأ أنس عن أيضُ
لها». قال: ورثوا أيتام عن والسلم الصلة عليه النبّي ساأل ْفُق لر ْفُه لأ ًا. قال: « خآمر
ولو التحريم، آية نزلت حَين أهرقوها الصحابة قال: «ل». ولنَّأ لخآل؟ُّ نجعلها أفل
ّبه التخليل جِإاز ّبه كما عليه والسلم الصلة عليه لن لل ن دباغِ على الميتة الشاة أه

إهابها. 

آتيه أنَأ وسالم عليه الله صلى قال: أمرني عمر ابن أحَمد» عن «مسند وفي
ٍة، لي ْفُد لقاق وفيها المدينة أساواق إلى بأصحابه فخرج بها، (قال)ُ فأتيته لبُم الخمر، لز
ّق يمضُوا أنَأ أصحابه وأمر أعطانيها ثم بحضُرته، الّزقاق ذلك من كانَأ ما فش
ّلها الساواق آتي أنَأ وأمرني ويعاونوني، معي ّق فيها أجِإد فل ك ٍر ز ّ خآم شققته إل

ًا أساواقها في أترك فلم ففعلت، ّق ّطحاوي شققته. وأجِإاب إل لز ذلك بأنَأ ال
بكسر المر طِإرقه بعض في ورد أنه بدليل والتشديد التغليظ على محموٌل
لنانَأ ّد لنّي روى فيما ال ْفُط ُق لر ّدا لرانّي ال لب ّط أحَمد روى ما «معجمه»)ُ. وبدليل (في وال

ّق وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عمر ابن «مسنده» عن في الخمر لزقاق ش
المدينة. أساواق في بيده
ّدنانَأ إراقة يمكن كانَأ قد إذ الغير، مال إتلف فيه لنَّأ التغليظ، في صريٌح وهذا ال

الّردع. قلت: في أبلغ ليكونَأ التشديد بإتلفها قصد ولكن وتطهيرها، والّزقاق
ّيده ّدم كما البيهقي رواه ما ويؤُ هذه في الناس: إنَّأ وفيه: فقال أحَمد عن تق
ّنما ولكن الله. قال: «أجِإل، رساول يا منفعٌة الّزقاق ًا ذلك أفعل إ لما لله غضُب لل

ْفُعلى أبي «مسند ساخطه». وفي من فيه للي» عن لي لص الله عبد بن جِإابر المو
لبر من الخمر يحمل رجِإل قال: كانَأ ْفُي المسلمين. من فيبيعها المدينة إلى لخآ

لم بماٍل منها فحمل لد لق حَّرمت قد الخمر فقال: إنَّأ المسلمين من رجِإل فلقيه لف
ٍة، وساّجاها تٍل، على انتهى حَيث فوضعها عليه الله صلى النبّي أتى ثم بأكسي

حَّرمت. قال: «أجِإل». قال: قد الخمر أنَّأ بلغني الله رساول فقال: يا وسالم
ّدها أنَأ لي فهل من إلى قال: «ل» قال: أفأهديها منه؟ُ ابتعتها من على أر

ْفُجري. قال: «إذا في (مال)ًُ ليتامى فيها قال: «ل» قال: فإنَّأ منها؟ُ يكافئني لحَ



ّوض فأتنا البحرين مال أتانا رجِإٌل: فقال بالمدينة، نادى ثم مالهم»، من أيتامك نع
لتفع الوعية الله رساول يا ْفُن ّلوا ُي لتها»، بها. قال:«فُح لي لك ْفُو ّبت لأ اساتقرت حَتى فانص

الوادي. بطن في

لنّي» عن «سانن في أدلتنا: ما ومن ْفُط ُق لر ّدا لرج ال لضُالة بن لف ساعيد، بن يحيى عن ُف
لرة، عن ْفُم لمة أّم عن لع لل ّنها لسا صلى النبّي ففقدها نحتلبها شاة لنا قالت: كانَأ أ
انتفعتم قالوا: ماتت. قال: «أفل شاتكم»؟ُ فعلت فقال: «ما وسالم عليه الله

لحّل، دباغها وسالم: «إنَأ عليه الله صلى فقال ميتة فقلنا: إنها بإهابها»؟ُ كما لي
لحّل ّ لخآّل لي ّنه الخمر». إل لرج به قال: تفّرد أ لضُالة بن لف ضعيٌف يحيى)ُ وهو (عن ُف

لبع ل عدة أحَاديث ساعيد بن يحيى عن يروي «المعرفة» للبيهقي عليها. وفي ُيتا
لغيرة عن ْفُير أبي عن زياد، بن الُم لب وسالم عليه الله صلى النبّي عن جِإابر عن الّز
ّلكم قال: «خآيُر أنه لركم». ثم لخآّل لخآ ْفُم لرة به قال: تفّرد لخآ لغي ْفُير أبي عن الُم لب الّز

ّلل إذا ما على محموٌل فهو صّح بالقوي. قال: وإنَأ وليس ًا وكذا بنفسه تخ أيضُ
لضُالة. قلت: ول بن فرج حَديث ْفُعد يخفى ُف الحمل. هذا ُب
لى ما «المبسوط»: حَجتنا وفي لو ّنه ُر ّيما والسلم الصلة عليه أ إهاب قال: «أ
لغ لب لر، فقد ُد ُه ّلُل كالخمر لطِإ لخ لحّل». ول ُت لت ّلل» أي روي: «كالخمر يقال: قد ف تخ

ّلل ُيعمل كالخبرين الروايتين لنَّأ فتحّل»، تخ ّ صارت إذا بهما. ثم ف ما يطهر خآل
ًا. فقيل: يطهر الخمر منه انتقص الذي وهو أعله وأّما الناء، من يوازيها تبع

ّنه يطهر وقيل: ل فبقي طِإهارته يوجِإب ما يوجِإد ولم الخمر، بإصابة تنجس ل
ًا. ول لحّل نجس لى لنه اشتدادها، بعد بالطبخ الربعة الشربة هذه لت ًا لق ًا عين حَرام

الحّل إثبات في تأثيٌر للنار ليس لنه وهذا الخنزير، لحم كطبخ فيه الحّل يفيد فل
فيه. الحرمة صفة ثبوت في تأثير ولها
لنها بالتلف، ومضُمونة حَنيفة أبي عند جِإائٌز الشربة هذه من الخمر غير بيع ثم

لث، فيجوز العلماء، بين شربها إباحَة في مختلٌف شراٌب ّل لث ليس لنه وهذا كالُم
والشافعّي، كمالك بيعها يجوز وقال: ل البيع، حَرمة التناول حَرمة ضرورة من
كالخمر.  بيعها يجوز فل التناول محّرم عينها لنَّأ الظهر وهو

لحَّل لو)ُ  ُذ ( لبا لت ْفُن لء)ُ وهو في (ال ّبا ّد ْفُرع ال لق لم)ُ وهو ال لت ْفُن لح لجّرة (وال الخضُراء، ال
لت، ّف لز لم للّي الظرف وهو وال ْفُط لم لقير وكذا بالزفت، ال ّن (من المنقور وهو ال

لة حَديث من الجماعة روى الخشب)ُ لما لد ْفُي لر وسالم عليه الله صلى النبّي (أنَّأ ُب
ّني ًا فإنَّأ الظروف عن نهيتكم قال)ُ: «إ لحّل ل ظرف ًا ُي لحّرمه، ول شيئ وكّل ُي

ٍر ّ الشربة عن نهيتكم رواية: «كنت حَراٌم». وفي مسك لدم، ظروف في إل لل ا
ٍء كّل في فاشربوا ًا». وفي تشربوا ل أنَأ غير وعا لمسلم: «كنت لفظ مسكر

ّظروف، عن نهيتكم ّظروف ال لحّل ل وال ًا ُت حَرام». مسكر وكّل تحّرمه، ول شيئ

لدة داود» عن أبي «سانن وفي ْفُي لر وسالم: عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُب
فإنَأ فزوروها، القبور زيارة عن بهّن: نهيتكم آمركم وأنا ثلث عن «نهيتكم
لرة، زيارتها لك ْفُذ ّ تشربوا أنَأ الشربة عن ونهيتكم لت لدم، ظروف في إل لل فاشربوا ا

ًا، تشربوا ل أنَأ غير وعاء كّل في تأكلوها أنَأ الضاحَي لحوم عن ونهيتكم مسكر
أسافاركم». في بها واساتمتعوا فكلوا ثلث، بعد



لم لحَُر لو ْفُرُب ( ّي ُش لد ْفُر لر)ُ لنَّأ ُد لخم ًا فكانَأ الخمر أجِإزاء فيه ال ًا حَرام ونجس
لشاُط لت ْفُم ّنه (وال له)ُ ل ّد حَراٌم. ول بالنجس والنتفاع به، انتفاع لب لح بل شاربه ُي

ّد وجِإوب لنَّأ ساكر، ُع إنما والزاجِإر للزجِإر، الح لر ْفُش ول إليه، الطباع تميل فيما ُي
ْفُرب إلى الطباع تميل ّي، لش لد ْفُر ّد من الخمر غير فأشبه عنه، وتنفر تعافه بل ال

ّد ل التي الشربة ّ فيها حَ ْفُكر، إل في وإقطارها بالخمر الحَتقانَأ ويكره بالّس
لحّرم. والله بالنجس انتفاع لنه الحَليل أعلم. وتعالى سابحانه الُم

لح كتاب لئ لبا ّذ  ال

لم لحَُر لحٌة ( لبي لذّك)ُ لقوله للم لذ ْفُمُت ُت ُكُم تعالى: {حَُّر ْفُي لل لتُة لع ْفُي لم ّدُم ال ْفُحُم لوال لل لر لو لزي ْفُن لخ ال
لما لهّل لو لر ُأ ْفُي لغ له لل ّل له ال لقُة لب لن لخ ْفُن لم ُة وال لذ ُقو ْفُو لم لية لوال ّد لر لت لحُة والُم لطي ّن لما وال لل لو لك ُع لأ ُب الّس
ّ ْفُم}َ أي لما لإل ُت ْفُي ّك لبح، أنَأ شأنها من بالذبيحة: ما ذبحها. والمراد أدركتم لذ ْفُذ ُت

ّدية بمذبوح، ليس ما حَرمة ليتناول لر لت ّنطيحة كالُم ٍو وحَرمة ونحوهما، وال عضُ
لع لط والجراد. السمك وليخرج الحيوانَأ، من ُق

ُة لكا لذ ْفُرٌح و لجِإ لة: ( لر لن الضُُّرو ْفُي لنَأ لأ لن لكا لنَأ لم لد لب لر لو)ُ ذكاة ال ليا لت ْفُخآ ْفُبٌح (ال لن لذ ْفُي لق لب ْفُل لح ال
لة)ُ أي ّب ّل ّنه ُروي لما الصدر وال ًا بعث والّسلم الصلة عليه أ في ينادي منادي

لأل مجامع لنى:  ّذكاة إنَّأ لم لنّي. الحلق. رواه في ال ْفُط ُق لر ّدا ال
ُقُه)ُ أي ُعُرو لو ُقوُم)ُ وهو الذبح عروق ( ْفُل لفس، مجرى (الُح ّن في الذبح كانَأ ساواء ال

من أعلى ذبح لو حَتى فيه، يكونَأ أنَأ بعد أسافله في أو أعله في أو وساطه
ْفُحُرم، منه أسافل أو الحلقوم ّنه لي «الواقعات»، في ذكره المذبح، غير في ذبح ل

ّنه وهو ذلك يخالف ما الفتاوى بعض وفي لل أ لئ عقدة فبقيت شاة ذبح عن سُا
يلي مّما أو الرأس يلي مّما العقدة بقيت ساواء أكلها فقال: يجوز الحلقوم
الصدر. 

ُء)ُ بفتح لري لم ّطعام مجرى وهو الّراء وكسر الميم (وال رأس وهو والشراب، ال
لدة لع لم لرشْ ال لك لجِإانَأ)ُ وهما اللزم وال لد لو ّدم. وفي مجرى بالحلقوم: (وال ال

للف: والمريء: مجرى «الهداية» الحلقوم. مجرى لع لما موافق وهذا النفس، ال
ْفُر السالم «مبسوط» شيخ في له لوا لده لخآ مجرى هو أحَمر وهو: المريء: عرق لزا

لما لل ّنفس. و ّطعام «الكشاف»: الحلقوم: مدخآل في ال أصّح والول والشراب، ال
ّدوري ذكره وقد ُق لخآّي»، مختصر «شرح في ال ْفُر لك ل قوله ويؤُيده ال ْفُول لل لف تعالى: {
لذا لت إ لغ لل لما لب لل ُقوم}َ و ْفُل فيه يدخآل وهو: المريء: الذي الدب ديوانَأ في الُح

لرب»، في ونحوه والشراب، الطعام ْفُغ ّنما «الُم ّذبح عروق كانت وإ الربعة هذه ال
لن قطع لنَّأ ْفُي لجِإ لد لو ّدم لنهار ال عليه. للتعجيل والمريء والحلقوم ال

ّذبح لحَّل)ُ ال لو لع ( ْفُط لق لب ّي ( لٍث أ لد لثل ْفُن لع لها)ُ  ْفُن أولً، يوساف أبي قول وهو حَنيفة، أبي لم
ّد ل أنه إلى رجِإع ثم لدجِإين. وعن وأحَد والمريء الحلقوم قطع من ب لو محمد: ال
ّنه ّد ل أ كّل لنَّأ حَنيفة، أبي عن رواية وهو الربعة، من واحَد كّل أكثر قطع من ب

يوساف: ولبي بقطعه، المر ورد وقد غيره، عن لنفصاله بنفسه أصل منها فرد
لدجِإين قطع من المقصود أنَّأ لو ّدم إنهار ال الخآر. ولبي عن أحَدهما فينوب ال

ّي ويحصل الحَكام، من كثير في الكّل مقام يقام الكثر حَنيفة: أنَّأ منها ثلث بأ



ّدم إنهار الشياء، أكثر ل كله مقام يقوم الشيء أكثر أنَّأ وفيه ذكروه، كذا ال
ّين وبهذا محمد. قول الظهر أنَّأ يتب

ّذبح أنَأ المعتمد ثم ّين الخآتياري ال ّبة الحلقوم بين يتع ّل لحر وهي وال ْفُن لم تحت ال
ّذبح «الذخآيرة»: أنَّأ ذبائح في به صّرح ما على العقدة من أعلى وقع إذا ال

ْفُند أهل فتاوى في وكذا يحّل، ل الحلقوم لق لمر المذبح. والصل غير في ذبح لنه لسا
ّبة. رواه الحلق في عباس: الذكاة وابن عمر قول ذلك في ّل في الّرزاق عبد وال

لنّي» عن «سانن «مصنفه». وفي ْفُط ُق لر ّدا ّدثنا سالم بن ساعيد ال ّطار: حَ لع عبد ال
ْفُيل بن الله لد لزاعي ُب لري، عن الُخ ْفُه ّيب، بن ساعيد عن الُز لس لرة أبي عن الُم ْفُي لر ُه

ْفُيل وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: بعث لد لقاء بن ُب ْفُر لعّي)ُ على لو لزا (الُخ
ّبة. ثم الحلق في الذكاة إنَّأ منى: أل فجاج في يصيح أورق جِإمٍل ّل قال: وال

ّدث سالّم بن وساعيد إساناد «التنقيح»: هذا في متروك. وقال بالبواطِإل يح
ّذبه به، الحَتجاج ترك على الئمة أجِإمع سالم بن وساعيد بالمّرة، ضعيف ابن وك

ٍر، ْفُي لم الحديث. بوضع البخاري: يذكر وقال ُن
ْفُم هذا عرفت إذا لل لف ّذبح ( ْفُز)ُ ال لق ليُج ْفُو لف لدة)ُ أي ( ْفُق ُع يكونَأ بأنَأ الحلقوم عقدة ال

ّد ل (بل الرأس وبين بينهما الذبح ّذبح يكونَأ بأنَأ العقدة يكونَأ)ُ تحت أنَأ ب ال
ّبة، وبين بينهما ّل ّنه ال ٍذ يحصل لم ل ٍد قطع حَينئ والمريء. الحلقوم من واحَ

ّد فل الكثر قطع اشترطِإوا وإنَأ والصحاب أو الحلقوم قطع من عندهم ب
ّد مالك: ل المريء. وقال ليُجوُز)ُ ساواء قطع من ب لل:  لقي لو (العقدة)ُ بقيت الربع. (

ً يكونَأ أنَأ الذبح في الصدر. شرط يلي مما أو الرأس يلي مما الحرم خآارج حَلل
الصيد.  حَق في

ّذبح لحَّل)ُ ال لو ُكّل ( لب له لما ( ٌة)ُ ولو لفي ّد لطًة كانَأ لحَ القصب، قشر اللم: وهي بكسر للي
ًة أو لو ْفُر ّد الحجر وهي لم لما الحا ّنسائي» عن داود أبي «سانن في لل ّي وال لد بن لع

ًا يصيب أحَدنا أرأيت الله، رساول قلت: يا حَاتم، ّكين، معه وليس صيد أيذبح سا
لوة ْفُر لم ّقة بال لش لر قال العصا؟ُ و ْفُم ّدم «ا رواية الله». وفي اسام واذكر شئت، بما ال

لر ْفُف عليه». الله اسام واذكر شئت، بما الوداج لمسلم: «أ
لبة» عن (ابن)ُ أبي «مصنف وفي ْفُي ْفُيج بن رافع لش لد الله رساول قال: ساألت لخآ
ّذبح عن وسالم عليه الله صلى لطة ال ّلي لرى ما قال: «كل بال ْفُف ّ الوداج أ ًا إل ّن سا

ًا». وهذا ْفُفر ُظ ّ معنى و ًا قوله: (إل ّن ًا سا ْفُفر ُظ لن)ُ وقال لو ْفُي لت لم لئ يجوز الّشافعّي: ل لقا
ّذبح بهما لما لقائمتين غير أو قائمتين كانتا ساواء ال لية عن الستة رواه لل لبا بن لع

لة لع لفا لديج بن لرافع بن لر ّده، عن لخآ ّنه جِإ المغازي في نكونَأ إنا الله رساول قيل: يا أ
لدى معنا وليس ّدم أنهر قال: «ما بالقصب؟ُ أفنذبح ُم لكر ال ُذ عليه الله اسام و
ْفُل، ْفُفر ليس لفك ّظ ْفُفر أّما والّسن، ال ّظ لدى ال ْفُن: فعظم». وأّما الحبشة، فُم الّس

ًا أخآرجِإوه ً مختصر ًا يكن لم ما رواية: «فكلوا وفي ومطول ّن ًا أو سا ظفر
ْفُفر وأّما فعظٌم، الّسن أّما ذلك، عن وساأحَدثكم ّظ لدى ال الحبشة». فُم

ّطانَأ ابن قال ّثوري سافيانَأ حَديث من مسلم برواية حَديث كتابه: هذا في الق ال
لديج بن رافع عن الّسن: هل أّما قوله في قال: كنا... الحديث. وقال: والشك لخآ



أبي عن داود أبو رواه فقد ل؟ُ أو وسالم عليه الله صلى النبّي كلم من هو
ْفُسُروق، بن ساعيد عن الحَوص لباية عن سافيانَأ)ُ ـ (والد ـ لم لفاعة بن لع رافع بن لر

لديج بن رافع جِإده عن أبيه عن ّنبّي قال: أتيت لخآ فقلت وسالم عليه الله صلى ال
ّنا الله رساول له: يا ًا العدو نلقى إ ًى عندنا وليس غد لد لة أفنذبح ُم لو ْفُر لم وشقة بال

ّدم أنهر والسلم: «ما الصلة عليه فقال العصا؟ُ لكر ال ُذ ما فكلوا عليه الله اسام و
ًا يكن لم ّن ْفُو سا ًا». لأ ْفُفر ُظ

ٌع: ساأحَدثكم قال ْفُفر وأّما فعظٌم، الّسن ذلك: أّما عن راف ّظ لدى ال الحبشة. فُم
حَديث في وليس رافع كلم من السن (أّما قوله بيانَأ فيه ترى كما قال: فهذا

ّينه وسالم عليه الله صلى النبّي كلم الّسن» من قوله)ُ: «أّما أنَأ نّص مسلم فب
ٍد فيه. قال: وليس محتمل لنه رافع قول من الحَوص أبو يقول: أخآطأ أنَأ لحَ
ّ الحَوص أبو ّنه مخالفه يقول: أخآطأ أنَأ لخآر كانَأ إل التخريج في كذا ثقة، ل

فدل وغيره القائم بين يفصل لم والّسلم الصلة عليه أنه باخآتصار. والحاصل
ًا. بهما الذبح جِإواز عدم على مطلق
ًا البخاري أخآرج ما ولنا ْفُلٍع ترعى كانت لهم جِإاريًة أنَأ مالك بن كعب عن أيضُ لس لب

ٍة فأبصرت ًا، غنمها من بشا ًا فكسرت موت تأكلوا لهله: ل فذبحتها. فقال حَجر
لي حَتى ّتى أو فأساأله، وسالم عليه الله صلى النبّي آت يسأله)ُ، (من إليه ُأرسال حَ
عليه الله صلى النبُي فأمر إليه، بعث أو وسالم، عليه الله صلى النبّي فأتى

بأكلها.  وسالم

ّذبح آلة الحجر صلح وإذا ّظفر فكذا الجرح، لمعنى لل بخلف المنزوعانَأ والّسن ال
معنى في الذبيحة فتصير الحدة، مع بالثقل الموت يوجِإب فإنه المنزوع، غير

لقة. نعم، لن لخ ْفُن لما بالمنزوع الذبح يكره الُم لو كما بالحيوانَأ الضُّرر زيادة من فيه لل
لية كليلة. وحَديث بشفرة ذبح لبا لمل لع ْفُح ًا القائمتين على ُي الحَاديث، بين توفيق

ّددونَأ الحبشة ولنَّأ ّلمونَأ ول أسانانهم، يح بالخدشْ ويقاتلونَأ أظفارهم، يق
والعّض.

له لر ُك لو ُع)ُ وهو ( ْفُخ ّن ّنخاع بالسكين يبلغ أنَأ فمهملة ومعجمة بنونَأ ال بضُم وهو ال
ٌق والكسر النونَأ ْفُر لع ّد الرقبة عظم جِإوف في أبيض والفتح:  الصلب)ُ إلى (يمت

لنّي أخآرجِإه لما لرا لب ّط لقّي ال له ْفُي لب وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عباس ابن عن وال
لس أنَأ الذبيحة عن نهى لر ْفُف ْفُرس: أنَأ غريب وفي تموت، أنَأ قبل ُت لف الحديث: ال
ْفُخع: أنَأ فتنخع. وقيل: معنى الشاة تذبح ّن ّد ال مذبحه. وقيل: يظهر حَتى رأساه يم

ٌه ذلك وكل اضطرابه، يسكن أنَأ قبل عنقه يكسر أنَأ لما مكرو زيادة من فيه لل
لنا وقد الحيوانَأ تعذيب لهي عنه. ُن

لو)ُ كره ْفُلُخ ( لل (الّس ْفُب لد أنَأ لق ْفُبُر ُكّل لت لذيٍب لو ْفُع ٍة)ُ كقطع لبل لت لد لئ يريد ما وجِإّر الرأس لفا
فل بعده أو الذبح قبل اللم زيادة لمعنى هذه في الكراهة المذبح. ثم إلى ذبحه

ّتنزيه يوجِإب بل التحريم، يوجِإب ّداد عن الجماعة أخآرجِإه لما ال ْفُوس بن ش أنَّأ أ
فإذا شيء، كل على الحَسانَأ كتب الله قال: «إنَّأ وسالم عليه الله صلى النبّي
للة، فأحَسنوا قتلتم ْفُت لق لحة، فأحَسنوا ذبحتم وإذا ال لب ّذ ّد ال له أحَدكم وليح لت ْفُفر ْفُح لش لر ُي ول

ّدرة وعلى اللم بمعنى الحديث ذبيحته». و«على» في عليكم أي: كتب فيه مق
أوجِإب.  بمعنى



لرك» وقال: صحيٌح في الحاكم وأخآرج ْفُد لت ْفُس ابن عن الشيخين شرط على «الُم
ّباس ً أنَّأ ع لع رجِإل ْفُضج ًا أ ّد وهو يذبحها أنَأ يريد شات (له)ُ النبّي فقال شفرته يح
لت هل موتتين؟ُ تميتها أنَأ وسالم: «أتريد عليه الله صلى ْفُد لد أنَأ قبل شفرتك لحَ

لها». والشفرة لع لج ْفُضُ ابن ماجِإه» عن ابن «سانن العظيم. وفي هي: السكين ُت
ّد أنَأ أمر وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: إنَّأ عمر، لفار تح لش ْفُنَأ ال توارى وأ

ليسرع. فليجهز» أي أحَدكم ذبح البهائم. وقال: «إذا عن

لح)ُ (ُشُروُط لب ّذا ال
لط لر لوُش ْفُونَُأ ( لح لك لب ّذا ًا)ُ لقوله ال للم ْفُس ّ ُم ْفُو لما تعالى: {إل ْفُم}َ (أ ُت ْفُي ّك ًا)ُ ولو لذ ّي لب لتا كانَأ لك
ًا الكتابّي لعاُم لقوله حَربي لطِإ لو لن تعالى: { لذي ّل ُتوا ا لتاب أو لك ْفُم}َ والمراد لحَّل ال ُك لل
ّكاهم ّ قوله لطِإلق مذ ْفُم}َ لنَّأ لما تعالى: {إل ُت ْفُي ّك ّكى غير الطعام مطلق لذ المذ

لحّل ٍر أي من لي غير الذبح عند الكتابي يذكر ل أنَأ ويشترط بالجِإماع، كانَأ كاف
ًا أو المسيح ذكر لو حَتى الله، ْفُير لز ذبيحته. تحّل ل ُع

لو)ُ ولو لأ لما الذابح كانَأ ( لل ًة)ُ  لرأ ْفُم ّدم، (ا ًا)ُ إذ (أو تق ُنون ْفُج بغير التكليف يشترط ل لم
ّقه في السالم ْفُو حَ ًا (أ ّي لقُل)ُ كما لصب ْفُع والصوم الصلة من أفعاله ساائر في لي

ّذبيحة ويضُبط والمعاملت، العبادات من ونحوهما ْفُو ال لأ لف والتسمية. ( لل ْفُق ْفُو لأ لأ

ْفُو لل لو لس)ُ  لر ْفُخآ ًا لأ لتابي ّ قوله من تلونا ما لطِإلق لك ّيها ذكيتم ما إل ولنَأ المؤُمنونَأ، أ
ّلة فأقيمت الناساي، عذر من أبين والخآرس المجنونَأ عذر التسمية مقام الم
ّق في ّق ففي الناساي، حَ أولى.  والخآرس المجنونَأ حَ

ل ْفُن (ل ل لم لب ل لتا لط للُه)ُ أي لك لر ًا كتابي غير الذابح يكونَأ ل أنَأ وُش ّي ًا، أو مجوسا لوثني
لبة أبي وابن الرّزاق عبد أخآرجِإه فلما المجوساّي أّما ْفُي «مصنفيهما» عن في لش

ّنبّي أنَأ علّي لجر مجوس إلى كتب وسالم عليه الله صلى ال عليهم يعرض له
لل أسالم فمن السالم، لب للم لم ومن منه، ُق ْفُس لب ُي لر ناكحي غير الجزية، عليه لض
ذبائحهم. آكلي ول نسائهم
ّنه ّدعي ل (ول ّلة منه فانعدمت التوحَيد ي ًا، الم ودعوى، المسلم، في كما اعتقاد

الكتابي)ُ. في كما
التوحَيد. دعوى عدم في المجوساّي مثل فلنه الوثني وأّما
ل لول ًا)ُ لنه ( ّد لت ْفُر لقّر ل إذ له ملة ل ُم نكاحَه يجوز ل ولهذا إليه، انتقل ما على ُي

ّي بخلف ّنصرانّي تنّصر، إذا اليهود ّود، إذا وال ّود، أو تنّصر إذا والمجوساّي ته ته
لقّر فإنه لتمّجس ولو الذبح عند عليه هو ما فيعتبر عندنا، إليه انتقل ما على ُي

ّنصرانّي أو اليهودي ذلك. على يقّر ل لنه ذكاته تحّل ل ال
ّذبيحة. ولو أنها يقصد أنَأ الخآتيار ذكاة في بالتسمية ويشترط ولم ساّمى لل
ّلت، النية تحضُره ولو عنها، فتقع للذبيحة أنها حَاله وظاهر بالتسمية، أتى لنه حَ
حَالة يسّمي أنَأ الذبيحة. ويشترط تحّل ل الفعال كسائر الفعل لبتداء ساّمى
ُكُروا لقوله الذبح ْفُذ لفا لم تعالى: { ْفُسا له ا ّل لها ال ْفُي لل لوآّف}َ وهذه لع النحر حَالة الحالة لص
لها. الحكم هذا مثل فيكونَأ أخآتها، الذبح وحَالة

ّدل أنَأ قبل التسمية عقيب يذبح وأنَأ آخآر بعمٍل واشتغل ساّمى فلو المجلس، يتب
ٍم من ٍء، شرب أو قليٍل، كل ٍة أكل أو ما ٍة تحديد أو لقم الذبيحة، تحّل ذبح ثم شفر
ٍر بعمٍل كانَأ وإنَأ ّذبح إيقاع في لنَأ تحّل، ل كثي ً ال ّتصل ّلل ل بحيث بالتسمية م يتخ

ٌء بينهما ًا شي ّتصال.  مقام المجلس فأقيم حَرجِإ ال



لحّل ول لرم ذبيحة لت ْفُح لد، الُم الصيد غير وذبيحته مشروع غير فيه فعله لنَأ الصي
لرم في الصيد من ُذبح مشروع. وما فعله لنَأ تؤُكل، لح حَلٌل، ذبحه ولو حَراٌم ال

ّنه ًا، يكونَأ فل عنه منهي ل ْفُحُرم وكذا مشروع ْفُيد لو لي لرم خآارج لص لح لخآل ثم ال ْفُد فيه ُأ
ًا فذبح للّشافعّي. خآلف
لو)ُ ل لك ( لر لتا لة ( لي لم ْفُس ّت ًا ال ًا)ُ مسلم ْفُمد ًا؛ أو كانَأ لع مالك)ُ وقال قال (وبه كتابي

ًا التسمية متروك الله: يحّل رحَمه الشافعّي رواه ولما سانة، عنده لنها عمد
لنّي ْفُط ُق لر ّدا لعّي، عن ساالم، بن مروانَأ عن ال لزا ْفُو عن (أبي)ُ كثير، بن يحيى عن ال

لة أبي عن سالمة، أبي لر ْفُي لر لأل ُه وسالم: الرجِإل عليه الله صلى النبّي رجِإل قال: سا
الله وسالم: «اسام عليه الله صلى النبّي فقال الله؟ُ يسّمي أنَأ وينسى يذبح منا

ساالم بن مسلم». قلنا: مروانَأ كل فم لفظ: «على مسلم». وفي كل على
ّعفه ضعيٌف لنّي ض ْفُط ُق لر ّدا ّطانَأ وابن ال ّنسائي وأحَمد عدي وابن الق في ما على وال

عن داود، بن الله عبد «المراسايل» عن في داود أبو رواه ما وأّما «المحيط»،
المسلم قال: «ذبيحة وسالم عليه الله صلى النبّي عن الّصلت عن يزيد، بن ثور

ّطانَأ ابن قال يذكر». فقد أولم الله اسام ذكر حَلل الرساال: إنَّأ مع فيه الق
ْفُلت لساّي الّص ُدو لرف ل الّس ْفُع عنه روى ول الحديث، هذا بغير يعرف ول حَال له ُي

ْفُور غير يزيد. بن لث
ل قوله ولنا: إطِإلق لول ُلوا تعالى: { ُك ْفُأ ْفُم لمّما لت لكر لل ْفُذ ْفُساُم ُي ّله ا له ال ْفُي لل ّنُه لع لإ ٌق}َ لو ْفُس لف لل

الطاعة، عن الخروج هو الفسق لنَّأ حَرام، عليه الله اسام يذكر لم الذي وإنَأ أي
ّتحريم. وما يقتضُي النهي مطلق وإنَّأ ّي عن الستة الكتب أصحاب أخآرجِإه ال لد لع
لساُل إني الله رساول قال: قلت: يا حَاتم بن ْفُر أ

ًا معه وأجِإد كلبي ُ لر كلب أدري ل آخآ
ّيهما ّنما فإنك تأكل قال: «ل أخآذه أ الكلب على تسّم ولم كلبك على ساّميت إ

ّدللة الخآر». ووجِإه ّلل أنه على ال ًا.  التسمية بترك الحرمة ع عمد

ْفُنَأ لإ لو لي ( لس لة لن لي لم ْفُس ّت عليه بقوله المة عن الحكم مرفوع النسيانَأ لصّح)ُ لنَّأ ال
ًا اعتباره في والنسيانَأ». ولنَّأ الخطأ أمتي عن والسلم: «رفع الصلة لنَأ حَرجِإ

ٌع والحرج النسيانَأ، كثير النسانَأ مالك خآلف المسألة وفي الشرع، في مرفو
ّ ّي: «إذا والّسلم الصلة عليه قوله بظاهر مستدل فاذكر ساهمك رميت لعد

ًا: «إذا الصلة عليه عليه». وقوله الله اسام كلبك أرسالت والسلم: (له)ُ أيضُ
ُكل» إذ فقتل، فأخآذ وساّميت، ًة العمد بحالة الحرمة فيفيد فيه، فصل ل لف زياد

عنه. الجواب سابق وقد النسخ، مجرى فيجري النص، على

لحَّل لو ْفُنَأ ( لل لإ لص ًة لف لر لنًى ُصو ْفُع لم لء لو لعا ّد لل كال ْفُب لع لق لجا ْفُض لل لة)ُ قبل لو)ُ الدعاء ا لي لم ْفُس ّت (ال
ّذبح بعد أو لرانَأ لعدم ال لق ً ال ّلهم بأنَأ أصل ّبل يقول: ال لي كما فلنٍَأ من تق لو أنه ُر

ولك، منك هذا قال: «اللهم أضحيته يذبح أنَأ أراد إذا كانَأ والّسلم الصلة عليه
ُنُسكي» إلى صلتي إنَأ أكبر». والله الله بسم المسلمين، من «وأنا و

رساول أنَأ رافع أبي عن صحيٌح «المستدرك» وقال: حَديٌث في الحاكم وأخآرج
ْفُين كبشين اشترى ضّحى إذا كانَأ وسالم عليه الله صلى الله لح لل ْفُم لن، أ ْفُي لن لر ْفُق فإذا أ

ّلى خآطب ْفُدية بنفسه الكبشين أحَد ذبح وص يقول: بالمدينة)ُ ثم نسخة (وفي بالُم
ًا أمتي عن «هذا بالخآر أتى ثم بالبلغِ»، لي وشهد بالتوحَيد لك شهد مّمن جِإميع

ّلهم فذبحه ٍد عن هذا وقال: «ال لل محم ٍد»، وآ ويأكل المساكين يطعمهما ثم محم



ْفُرم الله كفانا وقد سانين فمكثنا منهما، وأهله هو ُغ بني من أحَد ليس والمؤُنة ال
وساواد.  بياض فيه الذي الغبر الملح: هو يضُّحي. والكبش هاشم

ْفُكر هو الشرط ثم لذ ّتى الخالص ال ّلهم عند قال لو حَ به واكتفى لي، اغفر الذبح: ال
ّنه الذبيحة، تحّل ل التسمية به يريد لله والحمد الله، قال: سابحانَأ دعاء. ولو ل

ّلت. وذكر ْفُلوانّي: أنه حَ لح الواو ذكر لنَأ أكبر، الله الله يقول: بسم أنَأ يستحب ال
ابن «الهداية» لقول في ما أولى. وأّما فورها و يعني التسمية فور يقطع

لب جِإّردوا عنه التسمية. فالمعروف مسعود: جِإّردوا لد ُن ْفُحُر القرآنَأ. (و لل)ُ لن لب ال
العروق لنَأ أيسر، فيها لنه الصدر، عند العنق أسافل في العروق قطع وهو

له في مجتمعة لر ُك لو لها)ُ لنه المنحر. ( ْفُبُح لحصول حَّل وإنما السنة، خآلف لذ
لفي والتعجيل الدم تسييل وهو المقصود لو لر ( لق لب لم ال لن لغ ْفُكُسُه)ُ فندب وال ذبحهما لع

عليه الله صلى لنه السنة، خآلف لنه نحرهما وكره أيسر، فيهما الذبح لنَأ
لصّل الله قال والغنم. وقد البقر وذبح البل نحر وسالم لف لك تعالى: { ّب لر ْفُر}َ لل لح ْفُن لوا

لجُزور أي ْفُم ا وقال: {إنَّأ ال ُك ْفُأُمُر ْفُنَأ لي لبُحوا لأ ْفُذ ًة}َ وقال لت لقر ُه الله لب لنا ْفُي لد لف لو تعالى: {
ْفُبٍح لذ ٍم}َ أي لب لظي ساميٌن. لكبٌش وهو مذبوٍح لع
ْفُبح كره وكذا ّذ لما العكس بحرمة مالك الّشافعّي. وحَكم قال وبه القفا من ال

ولنا: الذبح، محل غير في كالجرح وصار المشروع، لمخالفة القفا سابق. وذبح
ّدم أنهر والسلم: «ما الصلة عليه قوله من روينا ما عليه الله اسام وذكر ال

ّدم تسييل المقصود فكلوه» ولنَّأ حَاصل. وهو ال

لفى لك لو ْفُرُح ( لج ٍم في ال لع لش لن لوحَّ ْفُو لت لط لأ لق ٍر في لسا ْفُئ ْفُم لب لل ْفُن لو لك ْفُم ْفُبُحُه)ُ ول ُي نحره. لذ
للنادر عبرة ول نادٌر ذلك لنَّأ الوجِإهين، في الضطرار بذكاة يحّل مالك: ل وقال

ّد ل وقع قلنا: إذا الحَكام في عليه الله صلى قال وقد كيف اعتباره، من ب
هكذا» به فافعلوا شيء منها غلبكم فإذا الوحَش، كأوابد أوابد لها وسالم: «إنَّأ

ٍر في قاله ّد بعي ٍد في بسهم. (ل رجِإٌل فرماه ن ْفُي لس)ُ لنَّأ لص لن ْفُأ لت ْفُسا الضطرار ذكاة ا
ّنما لصار إ ٌق والعجز الخآتيار ذكاة عن العجز عند إليها ُي ّق دونَأ الول في متح

الثاني.
ل لول لحّل)ُ أي ( لنيٌن ويحرم لي لجِإ ّيٌت ( لد لم لجِإ لن لفي ُو ْفُط له)ُ ساواء لب ْفُشعر، لم أو أشعر ُأّم ُي
لفر، حَنيفة أبي عند وهذا بن والحكم إبراهيم قول وهو زياد، بن والحسن وُز
لنة ْفُي لي لقُة}َ ولقوله لقوله ُع لن لخ ْفُن ْفُلُم لوا ّي والسلم الصلة عليه تعالى: { لد لع حَاتم: بن لل
ساهمك» أو قتل الماء أنَأ تدري ل فإنك تأكل فل الماء في رميتك وقعت «إذا
في موجِإود وذلك الّروح، زهوق سابب في الشك وقوع عند الكل لحَُرم فقد

يوساف أبو نفسه. وقال باحَتباس أو الم بذبح مات أنه يدري ل فإنه الجنين،
لما الشافعّي، قال وبه حَّل خآلقه تّم ومحمد: إذا ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه لل

ّي ساعيد أبي عن حَسٌن وقال: حَديٌث والترمذي لر ْفُد ّنبّي أنَأ الُخ عليه الله صلى ال
ُة وسالم ُة الجنين قال: «ذكا داود: أبي ولفظ الترمذي، لفظ ُأّمه» وهذا ذكا
الجنين، بطنها وفي الشاة أو البقرة ونذبح الناقة، ننحر الله، رساول يا قلنا وقال
أّمه». ورواه ذكاة من ذكاته فإنَأ شئتم، إنَأ فقال: «كلوه نأكله؟ُ أم أنلقيه

لنّي ْفُط ُق لر ّدا لر عباس وابن مسعود ابن حَديث «ساننه» من في ال لع ْفُش لأ لم أو وزاد: «



لعر». وأسانده ْفُش لرك» باللفظ في الحاكم ُي ْفُد لت ْفُس عمر ابن حَديث من الول «الُم
لرة، وأبي أيوب وأبي ْفُي لر لمامة أبي حَديث من البزار وأسانده ُه ْفُرداء.  وأبي ُأ ّد ال

لجِإيب قوله ومنه كثيٌر، الطريق بهذا والتشبيه أّمه، الحديث: كذكاة معنى بأنَأ وأ
ٍة ّن لجِإ لو لها تعالى: { ْفُرُض لواُت لع ْفُرُض}َ ويدّل الّسم ل

ل ّنه هذا على وا لي أ لو لة ُر أمه» «ذكا
ّكى أي بالنصب، ًة يذ ّنما التأويل هذا أنَّأ أّمه. والتحقيق ذكاة مثل ذكا في يصّح إ

لمّر لتُمّر تعالى: {وهي كقوله الكاف حَرف المنزوع كانَأ إذا بالنصب الرواية
لحاب}َ، ًا، بالباء ويحتمل الّس وإنَأ الجنين، يحّل لم الكاف جِإعلناه إنَأ لكن أيضُ

لجِإب اجِإتمع ومتى يحّل، الباء جِإعلناه لجِإب للحّل المو ّلب للحرمة والمو لغ لجِإب ُي الُمو
ّلل لعّي إبراهيم للحرمة. وع لخ ّن ُة ال وبسط نفسين، ذكاة تكونَأ ل نفٍس فقال: ذكا

«المبسوط». في عليه الكلم

ّ الذكاة وشرط الميتة حَّرم الله حَنيفة: أنَّأ أبي كلم وزبدة لما بقوله: {إل
ْفُم}َ فيحرم ُت ْفُي ّك لي وما الكتاب، بنّص الميت الجنين لذ لو القطعي الدليل يعارض ل ُر

ّين السلم الصلة عليه أنه وفيه الخطاب، فصل في لم قيل: لو للكلم. فإنَأ مب
لما أّمه بذكاة أكله يحّل النبّي نهى وقد إضاعته، ذبحها في لنَّأ أمه، ذبح حَّل لل

لب إضاعة عن وسالم عليه الله صلى لجِإي ُأ ّقن، ليس موته بأنَّأ المال.  لي لت بل بُم
ًا إدراكه يرجِإى ْفُحُرم فل فيذبح، حَي لرب: وهي الحامل ذبح ُأّمه. ويكره ذبح لي ْفُق الُم
ْفُت التي لب التحّرم. ترك ذلك في لنَّأ ولدتها، لقُر
ل لول لحّل ( ْفُو لناٍب ُذو لي للٍب ُذو لأ ْفُخ ْفُن لم ُبٍع)ُ بيانَأ لم ٍر)ُ بيانَأ (أو ناٍب لذي لسا ْفُي لذي لطِإ

للٍب ْفُخ عباس ابن عن وغيرهم ماجِإه وابن داود وأبو ومسلم أحَمد أخآرجِإه لما لم
الّسباع، من ناب ذي كل أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: نهى

أبي عن الجماعة أخآرجِإها الولى الطير. والفقرة من مخلب ذي كل أكل وعن
للبة. وفي ْفُع حَراٌم.  السباع من ناٍب ذي لمسلم: «كّل رواية لث

ُع: كل ُب لطف والّس لت ْفُخ لهٍب ُم لت ْفُن ٍد قاتٍل جِإارٍح ُم ّناب فذو العادة، في عا الّسباع: من ال
لمر والذئب الساد، ّن ُبع والثعلب والفهد وال لر والكلب والضُّ ْفُو ّن والهلي، البري والّس

لقاب والنسر والبازي الطير: الصقر من المخلب وذو ُع ّثر وال والشاهين. والمؤُ
ًا اليذاء: وهو الحرمة في ًا بالناب، يكونَأ طِإور ْفُبث: أو بالمخلب، يكونَأ وطِإور الُخ
ْفُلقة يكونَأ قد وهو ًا يكونَأ وقد الخنزير، في كما لخآ لجلّلة. ومعنى في كما عارض ال

ّدى لئل آدم بني تكريم التحريم ّذميمة الوصاف هذه من شيء يتع إليهم ال
بالكل.

ل لول لحّل ( لراُت)ُ والهواّم لي لش لح ُبوع والزنابير ال ْفُر لي ُفذ وال ْفُن ُق ّنها وغيرها، وال من ل
ْفُحّرُم الله وقال الخبائث ُي لو لهُم تعالى: { ْفُي لل لث}َ ولنَّأ لع لئ لبا لخ السليمة الطباع ال

ل لول لميُر تستخبثها. ( لح ّيُة ال لل ْفُه لل ل ا ًا لول لغاُل)ُ اتفاق لب ل)ُ يحل ال لول ْفُيُل ( لخ لد (ال ْفُن لبي لع أ
ل

لة)ُ أي لف لني لما لحمه أكل يكره لحَ ّنسائي داود أبو أخآرجِإه لل خآالد عن ماجِإه وابن وال
والحمير. والبغال الخيل لحوم عن وسالم عليه الله صلى قال: نهى الوليد ابن

ْفُوت داود أبي لفظ وأّما ماجِإه، ابن لفظ وهذا الله صلى الله رساول مع قال: غز
لشكوا اليهود فأتت وسالم عليه فقال: «ل حَظائرهم إلى أسارعوا قد الناس أنَّأ لف
ّ المعاهدين أموال يحّل ّقها، إل ّية الحمير عليكم وحَراٌم بح ْفُهل لل وبغالها، وخآيلها ا



في الواقدي الطير». ورواه من مخلٍب ذي وكّل السباع، من ناٍب ذي وكّل
ًا أنَّأ عندنا قال: ثبت ثم داود أبي «المغازي» مثل وأسالم خآيبر يشهد لم خآالد

ٍم أول طِإلحة أبي بن وعثمانَأ العاص بن وعمرو هو الفتح قبل صفر يوم من يو
ثمانَأ. سانة

لما الخيل بأكل بأس ومحمد: ل يوساف أبو وقال لوة في البخاري أخآرجِإه لل ْفُز لغ
الله صلى الله رساول قال: نهى الله عبد بن جِإابر عن الذبائح في ومسلم خآيبر،
لبر يوم وسالم عليه ْفُي لذنَأ الهلية، الُحمر لحوم عن لخآ لأ لفٍظ وفي الخيل لحوم في و

لض لحوم في للبخاري: ورخآص لر ُعو ٍد، بحديث الخيل. و ُأجِإيب: بأنَّأ خآال حَديث و
ًا مكروه الخيل كلٌم. ولحم فيه خآالد وحَديث صحيح، جِإابر عن رواية في تحريم
أنه على يدّل الخيل، لحم الصغير»: أكره «الجامع في قوله فإنَأ حَنيفة، أبي

لما تحريم كراهة لي لل لو لت حَنيفة: إذا لبي قال يوساف أبا أنَّأ ُر أكرهه شيء في قل
قال: التحريم. فيه؟ُ رأيك فما

ًا، مكروه الرواية ظاهر وفي في ولما قدمناه، لما الصحيح وهو قال، وبه تنزيه
الله صلى الله رساول عهد على قالت: نحرنا بكر أبي بنت أساماء عن الصحيح

ًا وسالم عليه ٍة: أكلنا فأكلناه. وفي فرسا صلى الله رساول عند فرٍس لحم رواي
ّنهم عبد بن جِإابر ينكره. ولقول ولم وسالم عليه الله لبر يوم ذبحوا الله: إ ْفُي لخآ

والبغال، الحمير عن وسالم عليه الله صلى النبّي فنهاهم والخيل والبغال الحمير
شرط على «المستدرك» وقال: صحيٌح في الحاكم الخيل. رواه عن ينههم ولم

يخرجِإاه. مسلم. ولم
لل بقوله «المبسوط» وغيره في احَتّج ما وأّما ْفُي لخ لل تعالى: {وال لغا لب لر وال لمي لح وال

لها ُبو لك ْفُر لت لنًة}َ فقال: قد لل لزي الركوب منفعة من لهم جِإعل بما عباده على الله مّن لو
ً كانَأ ولو الخيل، في والزينة أعظم لنها الكل، منفعة بيانَأ الولى لكانَأ مأكول
وذكر المنفعة وجِإوه أعظم ترك الحكيم بذكر يليق ول النفوس، بقاء وبه المنافع

ّنة، مقام في ذلك دونَأ ما لم ّنه ترى أل ال بقوله: الكل ذكر النعام في تعالى أ
لها ْفُن لم لو لنَأ}َ. انتهى. فل { ُلو ُك ْفُأ منه يقصد بما الفعل تعليل من يلزم ل إذ فيه دليل لت

ًا ّية، الية أنَأ عليه ويدّل أصلً، غيره يقصد ل أنَأ غالب المفسرين وعامة مك
خآيبر.  يوم حَّرمت الهلية الحمر أنَأ على والمحدثين

ل لول ُع)ُ وهو ( ُب ّيب بن ساعيد قول الضُّ لس ّي الُم لر ْفُو ّث ّنه وال «سانن في ولما ناب ذو ل
ْفُزء ابن الترمذي» عن أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: ساألت لجِإ

ُبع لو الضُّ لأ لع يأكُل فقال: « ُب ٌد الضُّ ولفظه: «ومن ماجِإه ابن خآير». رواه فيه أحَ
لما وإساحاق وأحَمد الشافعّي عند وحَّل الضُبع»؟ُ يأكل لمذي «سانن في لل لتر ال
ّنسائي» عن ماجِإه وابن ْفُحَمن عبد وال ًا قال: ساألُت لعّمار أبي بن الّر عن جِإابر

ُبع ٌد الضُّ من سامعته قلت: أشيء قال: نعم، قلت: آكلها؟ُ قال: نعم، هي؟ُ أصي
«مستدركه» في الحاكم قال: نعم. ورواه ؟ُ وسالم عليه الله صلى الله رساول

ُبع عليه الله صلى الله رساول قال: قال جِإابر عن ٌد، وسالم: «الضُّ أصابه فإذا صي
لرم ْفُح يخّرجِإاه. وقال ولم صحيٌح ويؤُكل». وقال: حَديٌث مسٌن كبٌش ففيه الُم

بتحريمه. يقطع ول بأكله أثم عنده: ما أكلها. والمكروه مالك: يكره



ل لول ّنه ( ُع)ُ ل ُبو ْفُر لي روى ولنا: ما وأحَمد، الشافعّي خآلف وفيه الحشرات، من ال
لويه بن وإساحاق أحَمد ُه للى وأبو لرا ْفُع للّي لي لص ْفُو لم ّي يزيد بن الله عبد عن ال لد ْفُع الّس

ّيب: أنَأ بن ساعيد قال: ساألت لس ًا الُم ُبع؟ُ يأكلونَأ قومي من ُأناسا فقال: إنَّأ الضُّ
عبد الشيخ: يا ذلك فقال واللحية، الّرأس أبيُض شيٌخ عنده وكانَأ يحّل ل أكلها
لداء أبا سامعت بما أخآبرك أل الله ْفُر ّد أبا قلت: نعم. قال: سامعت فيه؟ُ يقول ال

ْفُرداء ّد ْفُطفة ذي كّل أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول يقول: نهى ال لخآ
لنهبة ّثمة، و لج لمة الّسباع. فقال من ناٍب ذي وكل وُم ّث لج بتشديد ساعيد: صدق. والُم

لصب حَيوانَأ المفتوحَة: كّل المثلثة ْفُن لمى ُي ْفُر ُي ّ ليقتل، و الطير في تكثر أنها إل
لثم وأشباه والرانب ْفُج لي ُثوم بها، ويلزق يلزمها الرض ذلك.  بمنزلة الطير وجُِإ

البل.  بُروك

ل لول لحّل ( لراب لي ُغ لذي ال ّل ُكُل ا ْفُأ ّنه لي لف)ُ ل لي لج غراب وأّما الطير، كسباع صار بأكلها ال
لحّل سايأتي كما فحلل الزرع لي ل)ُ  لول لوانٌَأ ( لي لحَ لئّي)ُ لقوله ( لحّرُم لما ُي لو لهُم تعالى: { ْفُي لل لع

لث}َ وما لئ لبا لخ ّنسائي داود أبو أخآرج فقد خآبيٌث، الّسمك ساوى ال عبد عن وال
لرشي: أنَّأ عثمانَأ ابن الرحَمن ُق ًا ال وسالم عليه الله صلى الله رساول ساأل طِإبيب

ْفُفدع عن لضُ داود وأبو وإساحاق أحَمد قتلها. ورواه عن فنهى الدواء في يجعلها ال
لسي لل ليا ّط الساناد. «مستدركه» وقال: صحيُح في «مسانيدهم» والحاكم في ال

ّي لر لذ ْفُن لدع، أكل تحريم على دليٌل فيه قال: الُم ْفُف لضُ الله صلى الله رساول لنَّأ ال
لدمّي، لحرمته إّما الحيوانَأ قتل عن قتله. والنهّي عن نهى وسالم عليه وأّما كال

لرد، أكله لتحريم ْفُفدع كالّص لضُ ٍم ليس وال ًا النهي فكانَأ بمحتر أكله. إلى منصرف
لوى لسا لمٍك ( ْفُم لسا ْفُطُف)ُ من لل لد الصغير»: إنَأ «الجامع عل. وفي إذا طِإفا لي لجِإ ُو

ًا الّسمك ْفُؤُكل لم فوق من وبطنه الماء وجِإه على ميت ّنه ُي كانَأ وإنَأ طِإاف، ل
لل، فوٍق، من ظهره لك ّنه ُأ ّيد على يعُل لم أي بطاٍف ليس ل لنَّأ به الماء. ق

حَديث من ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه لما عندنا، أكله يكره الطافي السمك
لزر أو البحر ألقاه قال: «ما وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ جِإابر عنه لجِإ

في والّشافعّي مالك على حَجة تأكلوه». وهو فل وطِإفا فيه مات وما فكلوه،
رواية: «فحسر»: وهو فراء: انكشف. وفي فزاي بجيم الطافي. وجِإزر إباحَتهما

لبة أبي ابن بمعناه. وروى ْفُي ّطافي أكل «مصنفيهما» كراهة في الّرزاق وعبد لش ال
ّيب وابن عباس (وعلي)ُ وابن الله عبد بن جِإابر عن لس لثاء وأبي الُم ْفُع لعي الّش لخ ّن وال

ّي. وطِإاوس لر ْفُه والّز

لحَّل لو ُد)ُ أي ( لرا لج ًا ال ُع إجِإماع لوا ْفُن لأ لو لك)ُ أي ( لم لجّريث من الّس والمارماهي ال
ّنه الطافي، عدا ما ونحوهما ٌه فإ لما (بل عندنا مكرو لل لة)ُ  لكا الّشافعّي أخآرجِإه لذ

الله رساول قال: قال عمر ابن حَديث من الطِإعمة كتاب في ماجِإه وابن وأحَمد
ّلت عليه الله صلى ُأحَ الميتتانَأ: فالسمك أما ودمانَأ، ميتتانَأ لنا وسالم: «

ّدمانَأ: فالكبد وأما والجراد، لحال». ال لط وال
ْفُنَأ وقيل: عند البحر، حَيوانَأ حَّل (في والّشافعّي مالك وأطِإلق لكل الّشافعي)ُ: إ ُأ

في قولنَأ البحري الخنزير وفي والحمار، كالكلب فل وإل حَّل البّر في مثله
لحَّل قوله الحّل إطِإلق على مالك. لهما مذهب ُأ ْفُم تعالى: { ُك ُد لل ْفُي لر لص ْفُح لب ال



لعاُمُه لطِإ ًا}َ من لو لتاع ُؤاه، الطهور والّسلم: «هو الصلة عليه وقوله فصٍل غير لم ما
لحّل ُته».  ال لت مي

وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: بعثنا جِإابر «الصحيحين» عن في وما
لر لده أبا علينا وأّم ْفُي لب ّقى ُع ًا نتل ًا وزودنا لقريش، عير لراب ٍر من لجِإ غيره، لنا يجد لم تم
ْفُيدة أبو فكانَأ لب ًة يعطينا ُع ًة تمر نشرب ثم الصغير، يمّص كما نمّصها فكنا تمر
لط بعصينا نضُرب وكنا الليل، إلى فتكفينا الماء من عليه لخب لل ّله ثم ا بالماء نب

لبر. لها يقال دابة البحر لنا فألقى البحر سااحَل على فنأكله. قال: فانطلقنا ْفُن لع ال
لدة: ميتة أبو قال ْفُي لب وسالم عليه الله صلى الله رساول رسال نحن بل قال: ل ثم ُع
ًا، عليه فكلوا. قال: فأقمنا اضطررتم وقد الله سابيل وفي مئة ثلث ونحن شهر
ّتى ّنا. ولقد حَ لم ّدهن نغترف كنا لسا لب من ال ْفُق لقلل، عينية لو ثلثة عبيدة أبو وأخآذ بال

ًا وأخآذ عينه وقب في فأقعدهم رجِإال أعظم رحَّل ثم فأقامه، أضلعه من ضلع
ّودنا من فمّر معنا بعير أتينا المدينة قدمنا فلّما وشائق، لحمه من تحتها. وتز

ٌق فقال: «هو له ذلك فذكرنا وسالم عليه الله صلى الله رساول الله أخآرجِإه رز
الله رساول إلى قال: فأرسالنا فتطعمونا»؟ُ شيء لحمه من معكم فهل لكم،
لشيقة: وهي جِإمع فأكله. والوشائق، وسالم عليه الله صلى لو ُيغلى اللحم ال

ًة لء ل ْفُغل ّدد ثم إ لق لمل ُي ْفُح ُي ٍد أبقى وهو السافار، في و لدي يكونَأ. لق
ّدمنا ولنا: ما ّدد المالح البحر طِإعام المراد وأنَأ المفّصل، الحديث من ق من المق
لظه ما (وبميتته السمك لف ًا موته ليكونَأ لل فيها. وحَل مات ما ل البحر إلى مضُاف

ّي، سافيانَأ الرّزاق»: أخآبرنا عبد «مصنف في لما كالجراد ذكاة السمك)ُ بل ّثور ال
كله. وأخآرج ُذكّي والجراد قال: الحيتانَأ علّي عن أبيه، عن محمد، بن جِإعفر عن
للي هاشم أبي كله. وعن ذكّي والجراد كله، ذكّي عمر: الحوت عن ْفُي لل زيد عن ا
دابة قال: «كّل وسالم عليه الله صلى الله رساول عن عمر، ابن عن أسالم، بن
في أحَمد ذكاة». وعن لها فليس ينعقد دم لها ليس والبحر البر دواب من

يؤُكل. لم البرد قتله الجراد: إذا

لع مالك: إنَأ مذهب وملخص لط ّ حَّل رأساه ُق فل. وإل
لو)ُ حَّل لراُب ( ُغ لع)ُ لنه ( ْفُر ليف، دونَأ الحب يأكل الّز لج الطير. ساباع من وليس ال

ُق)ُ بفتح لع ْفُق لع لعينين (وال لها)ُ أي ال لع لم ّذكاة، مع ( ّنه حَنيفة، أبي عند وهذا ال يأكل ل
ليف الحب لج ّدجِإاج. وقال فأشبه وال مأكوله غالب لنَّأ يوساف: يكره أبو ال

النجاساة.
ًا والثعلب الضُّّب ويحرم في فلما الضُّّب فيهما. أّما والّشافعّي لمالك خآلف

ّنه الوليد بن خآالد «الصحيحين» عن وسالم عليه الله صلى الله رساول مع دخآل أ
ًا عندها فوجِإد ـ خآالته وهي ـ ميمونة على ّب ًا لض ُنوذ ْفُح صلى الله رساول فأهوى لم
لنَأ النسوة من امرأة فقالت الضُّّب إلى بيده وسالم عليه الله ْفُر لب ْفُخآ الحضُور: أ

ُتّن بما وسالم عليه الله صلى الله رساول ْفُم ّد لن: هو لق ْفُل ُق الله. رساول يا الضُّّب له. 
لع لف لر ٌد: أحَراٌم فقال يده، لف يكن لم ولكن الله؟ُ)ُ: قال: ل؟ُ رساول يا الضُّّب خآال
لض ُدني قومي، بأر لجِإ ُفه فأ ُتُه (قال أعا ْفُر لر لت ْفُجِإ صلى الله ورساول فأكلته، خآالد)ُ: فأ

لني. وفيهما فلم ينظر، وسالم عليه الله له ْفُن ًا لي من ناس قال: كانَأ عمر ابن عن أيضُ
لحم من يأكلونَأ فذهبوا ساعد، وفيهم وسالم عليه الله صلى الله رساول أصحاب



لحم وسالم: إنه عليه الله صلى الله رساول أصحاب بعض من امرأة فنادتهم
ّنه وأطِإعموا والسلم: «كلوا الصلة عليه فأمسكوا. فقال ضّب حَلٌل» (أو فإ

ّنه به، بأس قال)ُ: «ل طِإعامي». من ليس ولك
ُبع ملحق فكأنه الثعلب وأّما الفصل أول في روينا ما إطِإلق ولنا عندهما، بالضُّ
ُبع. وما من ناب ذي كل أكل عن نهى وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ من الّس
ْفُبل بن الّرحَمن عبد داود» عن أبي «سانن في عليه الله صلى الله رساول أنَّأ لش

الضُّب.  لحم أكل عن نهى وسالم

لحَّل لو لنُب)ُ عندنا ( ْفُر ل
ل لما الئمة، وساائر ا قال: مالك بن أنس عن البخاري في لل

لنا ْفُج لف ْفُن ًا لأ لمّر أرنب لغبوا القوم فسعى الظهرانَأ، لب لل إلى بها فأتيت فأخآذتها فأدركتها، ف
لركها وبعث طِإلحة. فذبحها أبي لو الله صلى الله رساول إلى ـ بفخذها قال أو ـ ب

ّنسائي» عن «سانن منه. وفي قلت: وأكل فقبله، وسالم عليه قال: هريرة أبي ال
فوضعها شواها، قد بأرنٍب وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى أعرابي جِإاء
أنَأ القوم وأمر يأكل فلم وسالم عليه الله صلى الله رساول فأمسك يديه بين

ُتها لو (وقال)ُ: «إني لفظ في يأكلوا. وزاد ُتها». اشتهي أكل
أكله وفي آلة، للجهاد لنه كرامة وكراهته حَنيفة، أبي عند مكروه الفرس ولحم

ُتها. وقال: مباٌح ّل وفي كلحمه، يكره لبنه قاضيخانَأ: أنَّأ الئمة. وفي كسائر لق
لكة الكنز»: لبن «شرح لم ْفُحُرم حَلل الّر لي ُتن لبن شرب بالجِإماع. و ُل اللبن لنَّأ ا

ّلد ْفُحُرم فصار اللحم من يتو لي حَنيفة. أبي عند وهذا البل، أبوال شرب مثله. و
ّتداوي. وعند يوساف: يجوز أبي وعند ًا، محمد: يباح لل مالك: قال وبه مطلق

ْفُحُرم لي ّلد لنه لبنها شرب وكذا تتغير لنها الجلّلة، والبقر البل لحم أكل و من يتو
لقى»: الجلّلة: هي لحمها. وفي لت ْفُن ّيرت التي «الُم رائحة منها فوجِإد وأنتنت تغ
لخلّة الدجِإاجِإة خآبيثة. وأّما ْفُحُرم فل الُم ّنها أكلها، لي بعضُهم. ذكره كذا تتغير ل ل

ْفُت مكانٍَأ في الجلّلة حَبست فإنَأ لف لل ُع ّلت. وكانَأ و ّقت ل حَنيفة أبو حَ لحبسها يو
لبس ْفُح ُت لها، ويذهب تطيب حَتى ويقول:  ُن ْفُت «التتمة». وقيل: في قولهما. كذا وهو لن

ّدر ًا)ُ، أربعين البل في يق ٍم، بعشرة الشاة وفي عشرين، البقر وفي (يوم أيا
أيام. بثلثة الدجِإاجِإة وفي

ّكر من نثر ما وقع ولو ّدراهم الّس ْفُجر في وال لنه له، حَّل غيره فأخآذه رجِإٍل لحَ
ّ إليه، يده سابق لمن والمباح مباح، ّيأ قد الول يكونَأ أنَأ إل إلى ضّمه أو له ته

ّنه نفسه، كانَأ إذا جِإازت محمد فعن جِإائزة؟ُ هي هل التهيئة ثم يملكه، بذلك ل
لنَأ لذ ُبها، فيها لأ ٍر خآمسة النحر يوم نحر والسلم الصلة عليه أنه صّح فقد صاحَ ُق ْفُب أ

فليقطع». شاء وقال: «من
لثانة. ووجِإع الصفرار يورث ولنه النهي، لورود والطين التراب أكل ويحرم لم ال
ْفُجِإل، اليد خآضُاب للنساء ويسّن لر يخضُب أنَأ يحرم وكذا الرجِإال، على ويحرم وال
لة بالحناء واللحية الرأس بخضُاب بأس وأرجِإلهم. ول الصبيانَأ أيدي لم ْفُسا لو وال

ّيرتم ما أحَسن وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول لقول والنساء للرجِإال غ
لتم». رواه الحناء الشيب به ماجِإه. ابن والك

المسمى بكتابنا فعليك الحيوانات من والمباحَات المحرمات تفصيل أردت وإنَأ
وزمانَأ. مكانَأ كل في المستعانَأ الحيوانَأ». والله مهجة في النسانَأ بـ: «بهجة



بالصواب. أعلم تعالى والله

لة كتاب لي لح ْفُض ُل ا
لي)ُ لغًة له به.  يضُّحى ما (

ٌة)ُ تذبح لشا ًا: ( للضحى يوم وشرع ْفُن ا لم ٍد)ُ أي ( ْفُر ٍد شخٍص لف ٌة واحَ لر لق لب لو ْفُو ( لعيٌر لأ لب
ْفُنُه)ُ أي ٍد من لم للى فر لإ ٍة)ُ والقياس ( لع ْفُب ّ يجوز ل أنَأ لسا ٍد، عن إل الراقة لنَّأ فر

ٌة ُقربة وهي واحَد ّ ال لما تركناه لأنَّأ إل ّ الجماعة أخآرجِإه لل قال: جِإابر عن البخاري إل
لة وسالم عليه الله صلى الله رساول مع نحرنا لي لب ْفُي لد لنة بالُح لد لب ٍة، عن ال والبقرة سابع

ّنما عن ّ لنَّأ سابعة إلى قال سابعة. وإ جِإاز إذا لنه وأقل، ساتة عن يجوز منهما كل
ًا ثمانية عن يجوز أولى. ول دونها فما سابعة عن فيه، نّص ل فيما بالقياس أخآذ
ّنسائي غريب، حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي أخآرج لكن ّبانَأ وابن وأحَمد، وال حَ
ّنا عباس ابن عن صحيحه في في وسالم عليه الله صلى الله رساول مع قال: ك

لجُزور وفي سابعة، البقر في فاشتركنا الضحى فحضُر سافر ْفُنَأ ال لإ ْفُم عشرة. ( لل
ْفُن ُك ٍد)ُ منهم لي ْفُر لف لقّل لل لأ ْفُن ( ّيد لم ْفُبٍع)ُ ق ْفُبٍع من أقّل لحَدهم كانَأ لو لنه به سُا ل سُا

ُقربة لنعدام الكل عن يجوز البعض. في ال
لسُم ْفُق ُي لو ْفُحُم)ُ بينهم ( ّل ّنه ال ًا)ُ ل ْفُزن لو ًا موزونَأ ( ًا)ُ إذ (ل عرف لزاف ّتساوي يتحقق ل جُِإ ال
ّ شائبة فيه ويدخآل لذا الّربا. (إل لعُه لضّم إ ْفُن لم له لم لع لر ْفُو لأكا له)ُ ليكونَأ أ لد ْفُل كل في لجِإ
ٌء جِإانب وأكارع، لحم جِإانب كل في يكونَأ أو ، الكارع من وشيء اللحم من شي
ًا ذلك كانَأ إذا يجوز وجِإلد. وإنما لحم آخآر وفي خآلفه. إلى جِإنس لكل صرف

لصّح لو لراُك ( لت ْفُش ٍة ا ّت ٍة في لسا لر لق ٍة لب ّي لر ْفُش ٍة)ُ بأنَأ لم لي لح ْفُض ًة شخٌص اشترى ُل يريد بقر
وهو يصّح زفر: ل ساتة. وقال معه فيها اشترك ثم نفسه عن بها يضُّحي أنَأ

لدها لنَّأ القياس، ُقربة إعدا ّولً. (ووجِإه)ُ الساتحسانَأ بيعها عن يمنع لل قد أنه تم
لء يجد ول يشتريها، بقرة يجد ذلك إلى ماساة الحاجِإة فكانت الشراء، وقت شركا
ًا لذا)ُ أي دفع لو لرج. ( لح لل الشتراك لل ْفُب لق لء ( لرا لحَّب)ُ ليكونَأ الّش الخلف عن أبعد لأ
ُقربة. وعن في الرجِإوع صورة وعن بعد الشتراك يكره أنه حَنيفة أبي ال

الشراء. 

لر كّل على عندنا واجِإبٌة الضحية أنَّأ واعلم ٍم، حَ ٍم، مسل ٍر، مقي يوم فجر موسا
ّنحر لويه، ال ْفُل لت صلى الله رساول لقول والّشافعي، كمالك رواية، في سانة وقال و
لحجة ذي هلل رأى وسالم: «من عليه الله عن فليمسك يضُّحي أنَأ وأراد منكم ال

ّ الجماعة وأظفاره». رواه شعره الوجِإوب، ينافي بالرادة البخاري. والتعليق إل
لكم وهي فرائض، علّي هّن وسالم: «ثلٌث عليه الله صلى الله رساول ولقول

ٌع: الوتر، والحاكم «مسنده»، في أحَمد الضحى». رواه وصلة والنحر، تطو
عنه. «مستدركه» وساكت في

ْفُر}َ أي قوله إطِإلق ولنا لح ْفُن لوا رساول وقول للوجِإوب، والمر الضحية، تعالى: {
لعٌة له كانَأ وسالم: «من عليه الله صلى الله لبّن فل يضُّح ولم لسا لر ْفُق مصلّنا». لي

لبة، أبي وابن أحَمد، رواه ْفُي يخّرجِإاه. ولم الساناد وقال: صحيُح والحاكم لش
ْفُونَأ ابن الربعة» عن «السنن في وما ّدثنا أبي عن لع للة: حَ ْفُم لنف لر ْفُح ْفُيم بن لم لل سُا



ّنا ًا قال: ك أيها بعرفاٍت. قال: «يا وسالم عليه الله صلى الله رساول مع وقوف
ّناس ليٌة عام كل في بيٍت أهل كّل على ال لح ْفُض ٌة، ُأ لتير لع ُة؟ُ ما أتدرونَأ و وهي العتير

لتيرة أنها الناس يقول التي لع ّية». انتهى. وال على باقية فالضحية منسوخآة، الّرجِإب
ًة، نفسه عن فيذبح وجِإوبها، ْفُبع أو شا لدنة، سُا في الفقير طِإفله عن يذبح ول لب

لتى ما أصّح في ماله من الغني طِإفله عن يجب ول الرواية، ظاهر ْفُف في كما به ُي
ماله من يذبح أنَأ الوصي أو الب مشايخنا: على بعض الوافي». قال «شرح

حَنيفة. أبي عند
لضُّحي معنى وهذا ُي لو للُب قوله: ( ْفُو ا لصّي أ لو ْفُن ال لل لم ْفُفٍل لما لي)ُ وفي لطِإ لن لغ

ُكُل «الهداية»: أنه ْفُأ لي لف ْفُفل الصّح. ( لط ْفُنُه ال لما لم لقى لو ْفُب لدُل لي ْفُب لما ُي ُع لب لف لت ْفُن له)ُ ُي لن ْفُي لع لب
ونحوه.  كالُخبز، باساتهلكه ينتفع بما ل والثوب، كالخّف

ّوُل لأ لو لها ( لت ْفُق لد لو ْفُع لة لب ل لد لصل لعي ْفُنَأ ال لح لإ لب لما في لذ لل ٍر)ُ  ْفُص حَديث من البخاري رواه لم
ّنه أنس ْفُن والّسلم الصلة عليه أ لم بعد ذبح ومن فليعد، الصلة قبل ذبح قال: «

قال: قال عازب بن البراء عن الشيخانَأ أخآرجِإه ُنُسكه». وما تّم فقد الصلة
ّلي أنَأ هذا يومنا في نبدأ ما أول وسالم: «إنَأ عليه الله صلى الله رساول ثم نص
لحر، نرجِإع ْفُن لنا، أصاب فقد ذلك فعل فمن لفن لت ّن لحم هو فإنما قبُل، ذبح ومن سُا
ّدمه ّنُسك من ليس لهله ق لدة أبو داود»: فقام أبي «سانن شيء». وفي في ال ْفُر ُب

ليار بن ْفُكُت لقد الله، رساول فقال: يا لن لس أنَّأ وعرفت الصلة إلى أخآرج أنَأ قبل لن
ْفُلت وشرٍب، أكٍل يوُم اليوم لتعّج فقال وجِإيراني، أهلي (فأكلُت)ُ وأطِإعمت لف

ُة وسالم: «تلك عليه الله صلى الله رساول ٍم» فقال: إنَأ شا ًا عندي لح لناق لع
لعًة، لذ ْفُي من خآير وهي لجِإ لت تصلح ول فقال: «اذبحها عني؟ُ تجزىء فهل لحم شا

«المواهب». في لغيرك». كذا
ّني: أخآرج وفي لدة أبو خآالي قال: ضّحى عازب بن البراء عن الشيخانَأ الُشُم ْفُر ُب
لحم». فقال: شاة وسالم: «تلك عليه الله صلى الله رساول فقال الصلة، قبل

لذعة عندي إنَّأ الله رساول يا ْفُعز، من لجِإ لم من لغيرك، تصلح ول بها فقال: «ضّح ال
ُكه تّم فقد الصلة بعد ذبح ومن لنفسه، ذبح فإنما الصلة قبل ضّحى وأصاب ُنُس

ّنة المسلمين». سُا

لد ْفُع لب لو لع ( ُلو لر ُطِإ ْفُج لم لف ْفُو لر لي ْفُح ّن ْفُنَأ ال لح إ لب له)ُ أي لفي لذ لر ْفُي ْفُصره، غير في لغ لبر لم لت ْفُع في والُم
ّتى الضحية، مكانَأ ذلك ْفُصر في والمضُّحي الّسواد في كانت لو حَ لم وقت يجوز ال

ْفُصر في كانت ولو الفجر، لم ّ يجوز ل السواد في والمضُّحي ال لنها الصلة، بعد إل
لضُّي قبل بالهلك تسقط ْفُحر، أيام ُم ّن ّنصاب بهلك تسقط كالزكاة ال فيها فيعتبر ال
حَيث الفطر صدقة بخلف كالزكاة، الفاعل مكانَأ ل المال وهو المحل، مكانَُأ
ّنها الفاعل، مكانَُأ فيها يعتبر ّلق ل ّذمة.  في به تتع ال

ُه لخآُر لوآ لل ( ْفُي لب لب ُق لم ُغُرو ْفُو لي لث)ُ من ال لل ّثا لما النحر أيام ال ّطِإأ» في مالك روى لل «المو
الضحى. وقال يوم بعد يومانَأ يقول: الضحى كانَأ أنه عمر ابن عن نافع، عن

ْفُثل يقول كانَأ طِإالب أبي بن علّي أنَأ مالك: بلغني ذلك. لم
من مضُى الّشافعّي: إذا وعند الّزوال، بعد والناس هو ذبح المام يصّل لم فإنَأ

ّلي ما مقدار الوقت لو لنهم ذلك، بعد الضحية جِإازت عادة، العيد صلة فيه يص



ّلوا لية، جِإازت ص لح ُلض الشمس. زالت لو كما الصلة المام بتأخآير ذلك يتغير فل ا
لي وما المنصوص، الترتيب مراعاة قلنا: الواجِإب لق فمراعاة الصلة وقت لب

بزوال العيد صلة وقت خآرج فقد الزوال، بعد ما بخلف ممكٌن الترتيب
بعده. التضُحية يجوز فلهذا اليوم، هذا في الشمس
لبر ُت ْفُع لوا لخآُر)ُ أي ( ّنحر وقت آخآر ال لر ال ْفُق لف للل ّده)ُ الغنى ( لض لة لو لد ل لت)ُ (والول ْفُو لم لوال

ًا إنسانَأ كانَأ فإنَأ ّول (في غني ًا)ُ في الوقت أ كانَأ (وإنَأ عليه، يجب ل آخآره فقير
ًا ًا أوله في فقير لد وإنَأ عليه)ُ، يجب آخآره في غني لل لر، اليوم في ُو لخآ (يجب)ُ وإنَأ ال
ّق في الصلة وقت آخآر اعتبر كما يجب، ل فيه مات ْفُهر، الحيض حَ ّط وآخآر وال
ّق في الخفين على المسح وقت والقامة. السفر حَ

له لر ُك لو ْفُبُح ( ّذ لل)ُ لحَتمال لفي ال ْفُي ّل لضُي الغلط ال ْفُق لي لو ّناذُر)ُ أنَأ ( الشاة بهذه يضُّحي ال
ّتى يضُّح لم إذا ّنحر أيام مضُت حَ لو)ُ يقضُي ال لحية)ُ ولم لشرى (فقيٌر ( ُلض يضُّح ا

ّدقها اليام مضُت حَتى ّيًة)ُ الباء (بتص لنّي)ُ إذا (و)ُ يقضُي بيقضُي تتعلق حَ لغ (ال
لق اليام مضُت ّد لص لت لب لها)ُ ساواء ( لت لم لرى)ُ الضحية لقي لش ْفُو ( لأ ّيبت ل)ُ وإنَأ ( لع قبل ت

ّذبح إضجاعها لها ـ لغني وهي ـ لل لل لد فإنه الفقير، بخلف عنه إجِإزائها لعدم بغيرها لب
لم هلكت لو ولهذا بعينه، المحّل هذا في بالتزامه لزمته وإنما أضحية عليه ليس

شيء. يلزمه

لصّح ُع (و لذ لج لن ال لنَأ)ُ وهو لم لنّي أشهر ساتة له تم ما الفقهاء عند الضُّأ ّث ًا (وال لعد لصا لف
ْفُن لما لم لل له)ُ  لر ْفُي عليه الله صلى الله رساول قال: قال جِإابر عن مسلم لأخآرجِإه لغ

لبُحوا وسالم: «ل ْفُذ ّ لت ّنًة لإل لس ّ ُم ْفُعُسر أنَأ إل لعة فتذبحوا عليكم ُي لذ الضُأنَأ». من لجِإ
لو)ُ أي ُه لو لنّي ( ّث ْفُوٍل (ابن ال لن لحَ لنَأ لم لز الضُّأ ْفُع لم لن و)ُ ابن وال ْفُي لل ْفُو لحَ لن ( لقر لم لب لو)ُ ابن ال

ْفُمٍس لخآ لن ( لل)ُ ويدخآل لم لب لل جِإنسه. في لنه الجاموس، البقر في ا
ْفُذبُح)ُ في ُت ُلضحية (و ُء)ُ وهي ا ْفُول ّث ُء)ُ وهي و المجنونة (ال لجّما ْفُرنَأ ل التي (ال لها، لق

ّلق ل القرنَأ لنَأ لصّي مقصود، به يتع لخ داود أبو روى ولما أطِإيب، لحمه لنَّأ وال
لرة وأبي عائشة حَديث من ماجِإه وابن ْفُي لر لداء وأبي رافع وأبي ُه ْفُر ّد رساول أنَّأ ال
ّنحر يوم ذبح وسالم عليه الله صلى الله لشين ال ْفُب لن لك ْفُي لن لر ْفُق لن أ ْفُي لح لل ْفُم لن. أ لءي ْفُوجُِإو لم

لن. لأي لجِإ لي: ُمو لو وُر
لذر: أي ابن قال ْفُن لن، منزوعي الُم ْفُي لي لث ْفُن ُل الصبهاني. وقال موساى أبو قاله ا

لجِإاء لو ّي: ال لر له ْفُو لج ْفُيين. وقال عرق والمد: رّض بالكسر ال لث ْفُن ُل من الثير: منهم ابن ا
ُته من فيكونَأ همزة، بغير يرويه ْفُي لجِإ ًا. لو لي ْفُجِإ لو

لو)ُ تذبح ُء)ُ إنَأ ( لبا ْفُر لج للف ولم سامينة كانت (ال لخّل ل لنه جِإلدها، يت ل بالمقصود ُي (ل
ُء)ُ أي لفا ْفُج لفاء. الضحية في تذبح ل لع ْفُج لع

لو)ُ ل لجِإاء)ُ بحيث ( ْفُر لع لشي (ل ( ْفُم لك)ُ أي إلى لت لس ْفُن لم لبح ال ْفُذ أصحاب أخآرجِإه للما الم
ّطِإأ» من في ومالك الربع، السنن فينا قال: قام عازب بن البراء حَديث «المو
ٌع وسالم عليه الله صلى الله رساول ُء في يجوز ل فقال: «أرب ْفُورا لع الضُحايا: ال
ّيُن لورها، الب ّيُن والمريضُة لع ْفُرجِإاء مرُضها، الب لع ُعها، البين وال ْفُل لسيرة لظ لك ل التي وال

لقي». بمثناة ْفُن ُنونَأ مضُمومة، فوقية ُت بها بلغ أي مكسورة، فقاف سااكنة، لف
لجف لع لد إلى ال ْفُقٌي عظامها في يكونَأ ل حَ عوض والترمذي مالك مخ. وقال أي لن

الكسيرة: العجفاء. 



لو)ُ ل لما ( لب ( له لثُر لذ ْفُن أك لث لم ْفُل لها ُث لن ُذ لها أو ُأ لن ْفُي لها أو لع لت لي ْفُل أ
لها)ُ وهكذا أو ل لب لن أبي عند لذ

ْفُروى حَنيفة، ُي ْفُبع عنه و ّثلث. وقال الّر لي ومحمد: إذا يوساف أبو وال لق من أكثر لب
لأه النصف ًا لأجِإز ْفُيث. وفي أبي اخآتيار وهو للحقيقة، اعتبار ّل ًا النصف كونَأ ال مانع
عنهما. روايتانَأ

ْفُنَأ لت (وإ ُد لما لحَ ٍة)ُ اشتركوا لأ لع ْفُب ٍة في لسا ٍر أو بقر ُلضحية بعي لل ل لقا لو لبُحوها ( ْفُذ ُتُه: ا لث لر لو
ْفُنُه ْفُم لع ُك ْفُن لع ٍة)ُ أي يوساف أبي عن رواية وهو يصّح ل أنَأ لصّح)ُ والقياس لو لر لق لب لك )
ْفُن بقرة يصّح كما لع ٍة ( لي لح ْفُض ٍة ُأ لع ْفُت لرانٍَأ)ُ لتحاد لوُم لق وإنَأ القربة وهو المقصود لو

ْفُنَأ اخآتلفت لإ لو لنَأ جِإهاتها. ( ْفُم)ُ أي لكا ُه ُد لحَ ًا السبعة أحَد لأ لفر لكا ْفُو ( ًا أ لريد ْفُحم ُم ّل ل)ُ ال ل
ٍد، عن يصّح ل أي ُقربة، أهل من ليس الكافر لنَّأ أحَ ُد ال ْفُص لق ينافيها. وإذا اللحم و
ّق في تجزي ل الراقة إذ الكّل، يقع لم قربة البعض يقع لم القربة. حَ

ُكُل)ُ المضُّحي ْفُأ لي لو لها)ُ أي ( ْفُن لم لكُل)ُ أي أضحيته من ( ْفُؤُ ُي لو والفقراء الغنياء يطعم (
لهُب لي لو ْفُن ( ُء)ُ لما لم لشا ّي ساعيد أبي عن مسلم روى لي لر ْفُد الله رساول قال: قال الُخ
لم تأكلوا ل المدينة أهل وسالم: «يا عليه الله صلى ثلث». فوق الضاحَي لح

ْفُوا لك لش ً لهم أنَّأ وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى ف ًا عيال لشم لحَ ًا و لدم لخآ و
لبُسوا وأطِإعموا فقال: «كلوا ْفُحَ ّدخآروا». وروى وا للمة عن البخاري وا لوع بن لسا ْفُك ال

لحّن فل منكم ضّحى وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال لب ْفُص بعد ُي
ٍة نفعل الله رساول قالوا: يا المقبل العام كانَأ شيء». فلّما منه بيته وفي ثالث
ّدخآروا، وأطِإعموا قال: «كلوا الماضي؟ُ عام فعلنا كما كانَأ العام ذلك فإنَّأ وا

فيها». ُتعينوا أنَأ فأردت جِإهد بالناس
ّنه لل أنَأ جِإاز غني، وهو منها المضُّحي أكل جِإاز للّما ول لك ْفُؤُ الغنّي.  ُي

لب لد ُن لو ُق ( ّد لص ّت لها)ُ لنَّأ ال لث ُل ُث ذكرنا لما والطِإعام، والدخآار ثلثة: الكل الجهات لب
ًا، عليها الضحية فانقسمت الحَاديث، من ّدق أثلث رواية في للما والطِإعام: التص

ّدقوا» بدل: «أطِإعموا» ولقوله لعُموا «تص ْفُطِإ لأ لع تعالى: {و لن لقا ْفُعتّر}َ والقانع: ال والُم
لع السائل، لن لق ًا يقال:  لنع وخآضُع، ساأل كمنع: إذا ُقنوع لق رضي كفرح: إذا قناعة و

لطى وبما عنده بما ْفُع المراد أو السؤُال، بغير المعترض ساؤُال. والمعتّر غير من ُي
الظهر. وهو بالسؤُال، وبالمعتّر: المعترض بالقانع: الّراضي،

لب لد ُن لو)ُ  ّدق ( ُكُه)ُ التص ْفُر لت لذي)ُ أي ( لل لياٍل لصاحَب ( لع لعًة ( لسا ْفُو ْفُم)ُ هذا لت له ْفُي لل ّله لع في ك
يأكل أنَأ لصاحَبها فليس بالنذر الواجِإبة وأّما النذر، بغير والواجِإبة السنة الضحية

ًا لعم أنَأ ول منها، شيئ ْفُط ًا الناذر كانَأ ساواء الغنياء، ُي ًا، أو غني سابيلها لنَّأ فقير
ّدق، ّدق وليس التص ًا. منها ُيطعم أنَأ ول صدقته من يأكل أنَأ للمتص غني
لو)ُ ندب ْفُبُح للمضُّحي ( ّذ له (ال لد لي ْفُنَأ لب لن)ُ الذبح إ لس ْفُحَ للولى قربة، لنه أ لة في وا ُقرب ال

لبل التي ْفُق والّسلم الصلة عليه النبّي نحر بنفسه. وقد صاحَبها يتولّها أنَأ النيابة لت
ًا لدنة وساتين ثلث الكريم.  عمره سانّي عدد الوداع حَجة في الشريفة بيده لب

لإل)ُّ أي لو لر بيده يحسن لم وإنَأ ( لم لأ ُه)ُ بذبحها. وينبغي ( لر ْفُي لدها أنَأ لغ له لما بنفسه يش لل
لبرانّي «ساننه»، في والبيهقّي «مستدركه»، في الحاكم روى ّط في وال

لرانَأ عن «معجمه»، ْفُم ْفُين بن لع لص لفاطِإمة: قال وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ حَُ
ْفُغفر فإنه فاشهديها، أضحيتك إلى «قومي ذنب كل دمها من قطرة أول عند لك ُي



لتي وقولي: إنَّأ عملتيه، ل لكي لصل ُنُس لي لو ليا ْفُح لم لتي لو لما لم له لو ّل لن، لرّب لل لمي لل لعا ل ال ل
لك لري لك للُه لش لل لذ لب ْفُرُت لو لم لنا ُأ لأ ْفُن لو لن». قال لم لمي لل ْفُس لرانَأ: قلت: يا الُم ْفُم الله، رساول لع

عامة». للمسلمين فقال: بل عامة؟ُ للمسلمين أم خآاّصة بيتك ولهل لك هذا
لرك» عن وفي ْفُد لت ْفُس ّي ساعيد أبي «الُم لر ْفُد الله صلى الله رساول قال: قال الُخ
لتك إلى (لفاطِإمة)ُ: «قومي وسالم عليه لي لح ْفُض لك فإنَأ فأشهديها، ُأ قطرة بأول ل

ُطر ْفُق لفر أنَأ دمها من لت ْفُغ لك ُي رساول فاطِإمة: يا ذنوبك». فقالت من سالف ما كّل ل
لنا بل قال: «ل عامة؟ُ وللمسلمين لنا أو خآاصة البيت أهل لنا هذا الله

وللمسلمين».

له لر ُك لو ْفُبُح ( لي)ُ الضحية لذ لب لتا لو لكن أهلها، من ليس والكتابّي قربة ذبحها لنَّأ لك
ُق أهل من لنه جِإاز، فذبحها صاحَبها لأمره ّد لص لت لي لو ّنه الذكاة. ( لها)ُ ل لد ْفُل لج ٌء لب منها جِإز

ْفُو لأ ُلُه ( لم ْفُع للًة)ُ يستعمل لي ْفُطع البيت في آ ّن لراب كال لج ْفُربال، وال لغ بها النتفاع لنَأ وال
لحّرم، غير ّنه ُم لمّما أو بالجلد فكذا باللحم، النتفاع يجوز ول لدله. ( لب ُع لب لف لت ْفُن له ُي ًا)ُ لب لقي لبا
لم للبدل لنَّأ لل.  حَك لد ْفُب الُم

ّيد ًا ق ّنه بقوله: باقي ًا، به ينتفع بما يبدل ل ل للك ْفُه لت ْفُس والبازير والملح كالخّل ُم
ًا ّدراهم. والمعنى بالبيع اعتبار لرف أنه فيه بال ْفُص ّول قصد على ُي ْفُنَأ التم لإ لف لع)ُ ( لبي
لر الجلد ْفُي لغ لب لك)ُ أي ( لل ًا به ينتفع ما غير لذ ُق باقي ّد لص لت لي له)ُ لنَّأ ( لن لم لث انتقلت القربة لب

ّلحم بدلها، إلى وقال: ـ الحاكم رواه ما الصحيح. وأّما في الجلد بمنزلة وال
للعرج، عن الحج ساورة تفسير في ـ يخّرجِإاه ولم الساناد صحيُح لة أبي عن ا لر ْفُي لر ُه

له». وكذا أضحية فل أضحية جِإلد باع قال: «من وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ
والقدرة الملك لقيام جِإائز لنه البيع، كراهة «ساننه» فيفيد في البيهقّي رواه
ّتسليم. على ال
ْفُو لل لو لط ( لل لنَأ لغ لنا ْفُث لح ا لب لذ لة لكّل)ُ منهما لو لشا له ( لب لحَ ل لصّح)ُ عنهما لصا لبل ٍم)ُ عليهما ( ْفُر ُغ
ًا لفر، خآلف ّنه القياس، وهو لُز شاة منهما كّل ويضُمن أمره، بغير غيره شاة ذبح ل
ّينت الساتحسانَأ: أنها عنده. ووجِإه الخآر لجري دللة، حَاصٌل والذنَأ للضحية، تع ل

منهما كّل يأخآذ عنهما الذبح صّح وإذا الذبح، أمر في بالغير بالساتعانة العادة
ّنه الخآر يضُمن ول باقيًة، كانت إنَأ أضحيته، ّلل وكيله بمنزلة ل منهما كل ويح
وإنَأ جِإاز، الكّل أطِإعمه لو صاحَبها لنَّأ ذبحه، ما أكل منهما كّل كانَأ (إنَأ صاحَبه

ًا كانَأ ّلله إذا فكذا غني قيمة صاحَبه ُيضُّمن أنَأ منهما لكل كانَأ تشاحَّا منه)ُ وإنَأ حَ
ّدق ثم لحمه، باع لو كما فصار الضحية، لحم عن بدٌل لنها القيمة بتلك يتص

ّدق أنَأ عليه يجب فإنه (أضحيته عن وقعت لّما التضُحية لنَأ وهذا بالثمن، يتص
له.  كانَأ)ُ اللحم المالك

لصّح لو ليُة ( لح ْفُضُ ّت لة ال لشا لمن لب لض لب)ُ و ْفُص لغ قول وهو زفر، عند يصّح ولم قيمتها، ال
أداء عند ملكها مالكها. ولنا: أنه يكن لم بها ضّحى حَين لنه الثلثة الئمة

ًا الضُمانَأ ّتضُحية فكانت السابق الغصب إلى مستند ًة ال ل ملكه على وارد (ل
لة)ُ أي لع لدي لو ّ ملكه تصير ل لنها الوديعة بشاة التضُحية تصّح ل ال الذبح، بعد إل

ملكه. غير في التضُحية فكانت



لما)ُ أي ُه لن لم لض ّدي لحصول والوديعة الغصب شاة (و وضمانهما بالذبح، منه التع
ُكره ّنه الذبح، قبل صوفها وجِإّز الضحية بلبن النتفاع بالقيمة. و للقربة أعد ل

لرف أنَأ ينبغي فل أجِإزائها، بجميع ْفُص ًا لي ّنه نفسه، حَاجِإة إلى منها شيئ معنى في ل
ْفُعد ما بخلف الصدقة عن الّرجِإوع ْفُربة لنَّأ الذبح، لب ُق والنتفاع بالذبح، أقيمت ال

ًا القربة إقامة بعد بالصواب. أعلم وتعالى سابحانه كالكل. والله مطلق

لة كتاب لي له لرا لك ال
لة تكونَأ أنَأ من أعّم وهي المكروهات، أي الياء، بتخفيف تنزيه، أو تحريم كراه

ُكُر وقد ْفُذ ّهم لدفع المباُح فيها لي ًا، كونه تو ُكر مكروه ْفُذ لي لض و لم الغر لل ْفُع لت تركه أنَأ لل
ّقبه ّي حَرام. ول لر ُدو ُق ّقبه بالحظر ال لرع. الّزهد بكتاب بعضُهم والباحَة. ول والو

لما له)ُ أي ( لر ٍه كل ُك ًا مكرو لراٌم تحريم لحَ لد ( ْفُن ٍد، لع لحّم ْفُم ُم لل ّفظ لو لل لت له)ُ أي لي بالحرام، لب
لم المكروه لفظ إلى عنه عدل بل لد لع لل ّدال ( لع)ُ ال لطِإ لقا ُيسّمي فهو حَرمته، على ال
ًا، قطعي بدليل حَرمته ثبت ما أو آحَاد خآبر من قطعّي غير بدليٍل ثبت وما حَرام

ًا. فنسبة ذلك، غير أو صحابّي، قول الواجِإب كنسبة الحرام إلى المكروه مكروه
ّتحريم، كراهة في وهذا الفرض، إلى ّتنزيه كراهة أّما ال الّسنة. مقابلة في فهي ال

لما)ُ أي ُه لد ْفُن لع لو ٍم، ليس كره ما يوساف وأبي حَنيفة أبي عند ( للى بل بحرا لإ لم ( لرا لح ال
لرُب)ُ وهذه ْفُق ّتحريمّي، المكروه في أ ّتنزيهّي وأّما ال لحّل فإلى ال ًا.  أقرب ال اتفاق

ْفُكُل لل ْفُرٌض)ُ وكذا (ا ُلوا لقوله الّشرب لف ُك ُبوا}َ تعالى: { لر ْفُش وا
ً يكونَأ أنَأ بشرط ُلوا لقوله حَلل ُك لت من تعالى: { لبا ّي ْفُم}َ لما لطِإ ُك لنا ْفُق لز لر
ْفُنَأ لإ لع)ُ الكل . ( لف له لد لب ّتى ( لكُه)ُ حَ ل ّوع لو لهل ّتى رياضًة نفسه جِإ عن امتنع أو مات، حَ
لل ْفُك ْفُيتة لأ لم لة حَال ال لص لم ْفُخ لم ّتى ال ًا. مات مات، حَ عاصي

ْفُأجُِإوٌر لم لو له)ُ أي ( ْفُي لل لر لع ْفُجِإ دونَأ وما الّرمق قدر على بالّزيادة الّسنة أو الواجِإب لأ
لبع ْفُنَأ الّش لنُه (إ ّك ْفُن لم له لم لت ًا، لصل لئم لنه لو)ُ إنَأ لقا ّك ْفُن لم لم لباٌح ( لوُم ًا. ( له)ُ فرض لم ْفُو إلى لص
لع لب لد الّش لزي لي لتُه)ُ في لل ّو ّتصرفات ُق الدنيوية. ال

لنّي أغرب فمستحّب. وقد والعبادة الطاعة لقوة الّزيادة وأّما ْفُي لع «شرح في ال
على به يتقوى أنَأ بنية الّشبع أدنى وهو قال: ومباٌح، الملوك» حَيث تحفة

ًا فيه ُيحاساب ولكن وزر، ول فيه أجِإر ل القسم العبادة. قال: وهذا ًا، حَساب يسير
ُثّم لقوله لحَّل من كانَأ ولو ُلّن تعالى: { لئ ْفُس ُت ٍذ لل لئ لم ْفُو لن لي لم}َ . لع لعي ّن ال

لراٌم لحَ لو لقُه)ُ أي ( ْفُو ل الممنوع. لقوله وإسارافه لضُرره الّشبع فوق لف لول تعالى: {
لما لل ُفوا}َ و لر ْفُس لب في ُت لع لليمانَأ» عن «ُش عليه الله صلى الله رساول أنَّأ عائشة ا

ًا يشتري أنَأ أراد وسالم ًا يديه بين فألقى غلم عليه فأكثر. فقال الغلم فأكل تمر
ْفُؤٌُم»، الكل كثرة والّسلم: «إنَأ الصلة ّده. ولقوله فأمر ُش لر الصلة عليه لب

ّناس أكثر والسلم: «إنَّأ ًا ال ًا أطِإولهم الدنيا في شبع القيامة». رواه يوم جِإوع
ماجِإه. ابن

ّ لإل لد ( ْفُص لق لة لل ّو لم ُق ْفُو لد)ُ بأنَأ لص لغ ّول يأكل ال ْفُو الشبع على زيادة آخآره أو الليل أ لأ )
ّ لئل لحي لل لت ْفُس ُفُه)ُ فيمتنع لي ْفُي فوق الكل يجوز ل لجِإله. قيل: وكذا الكل عن لض

ًا الّشبع له. ثم لخاطِإر تطييب لف ّوع ُمضُي ُلوا لقوله مباٌح، الفاكهة بأنواع التن ُك تعالى: {
ْفُن لت لم لبا ّي ْفُم}َ أي لما لطِإ ُك لنا ْفُق لز ّذاته، لر لظاهر له، أفضُل عليه المداومة وترك مستل



ْفُم قوله ُت ْفُب له ْفُذ لأ ْفُم تعالى: { ُك لت لبا ّي ُكُم في لطِإ لت ليا ليا لحَ ْفُن ّد ْفُم ال ُت ْفُع لت ْفُم لت ْفُسا لها}َ. وا لب
لنّي الملوك» وشارحَه «تحفة صاحَب أغرب وقد ْفُي لع ل مسائل المحل هذا في ال

حَراٌم. لنَّأ الطِإعمة أنواع بين قوله: والجمع دلئل. منها من ذكروه ما تطابق
ل لقوله حَراٌم، وهو إساراف ذلك لول ُفوا تعالى: { لر ْفُس ّنُه ُت ل لإ لحّب ل لن}َ، ُي لفي لر ْفُس الُم

فإنه الكلونَأ، إليه يحتاج ما أضعاف المائدة على الخبز وضع قوله: وكذا ومنها
ًا، فيكونَأ إساراٌف لوانَأ على الخبز رفع قوله: وكذا ومنها حَرام لخ حَراٌم. لما ال

لي لو لتادة عن ُر ّنبّي علمت قال: ما أنس عن لق في أكل وسالم عليه الله صلى ال
ٍة لجِإ ُكّر لز ول قّط لسا لب ّقق، له خُآ لر لوانٍَأ. ومنها على أكل ول ُم وضع قوله: وكذا لخآ

لة تحت الخبز لع ْفُص لق ًا ذلك في لنَّأ حَراٌم، ليستقيم ال بتكريمه، أُمرنا وقد اساتخفاف
لحة ووضع بالخبز، والّسكين الصابع مسح وكذا لل ْفُم لم خآاصة. وجِإهه وأكل عليه، ال

ْفُنَأ وغايته الولى، خآلف ذلك أمثال لنَّأ غرابته، يخفى ول لة يكونَأ أ ٍه، كراه تنزي
ًا كونه وأّما موضع فإنه فتأّمل ذكره، فيما فيه دللة فل تحريم كراهة أو محّرم

زلٍل. 

لحَّل)ُ عند لو لماُل حَنيفة أبي ( ْفُع لت ْفُسا لض)ُ أي (ا لفضُّ وكذا بالفضُّة المرّصع الُم
ّبب، لضُ لمل كونَأ حَال بها المشدود وهو الُم ًا)ُ أي المستع لقي ّت ًا (ُم لنب لت ْفُج لع ُم لض ْفُو لم )

لة)ُ فيتقي لفضُّ ويتقي الخآذ، في اليد وقيل: وموضع الفم، موضع الشرب في ال
ْفُرج الّسرير في لساّي والّس ْفُر ُك ْفُصل في ذلك جِإعل إذا الجلوس. وكذا موضع وال لن

ّذهب موضع في يده يضُع ولم قبضُتهما أو الّسكين أو السيف والفضُّة. وكذا ال
لفضُّض ّلجام من الُم لكاب. وكذا ال عند يكره ل لفضُّة أو بذهب كتابٌة فيه الثوب والّر

ْفُضُبيب موضع لنَّأ حَنيفة أبي ّت ٌع ال ّبة يكره. وصار فل لغيره، تاب المكفوفة كالُج
للم والثوب بالحرير، ْفُع لفّص بالحرير، الُم لسّمر وال ّذهب، بمسمار الُم لمامة ال لع وال
لمة لل ْفُع ّذهب. الُم بال

ًء اساتعمل من لنَّأ ذلك، يوساف: يكره أبو وقال ً كانَأ إنا ٍء لكل مستعمل منه، جِإز
ّتقاء مع المضُبب فيكره موضعها. وقول اساتعمال مع يكره كما الفضُّة، موضع ا
جِإعل إذا الخلف هذا وعلى أبي)ُ يوساف، مع ويروى (حَنيفة أبي مع يروى محمد

ّذهب من المرآة حَلقة جِإعل أو المسجد، في أو الّسقف في ذلك أو الفضُّة، أو ال
ًا المصحف جِإعل ّهب ًا. وهذا أو مذ شيء. وأّما منه يخلص كانَأ إذا كله مفضُّضُ
ّوه شيء منه يخلص ل الذي لم ًا به بأس فل كالُم ّنه إجِإماع للك ل لته عبرة فل مس
لونه.  ببقاء

لر)ُ أي لجا ْفُحَ لل لوا ّثمينة الحَجار اساتعمال وحَّل ( تعالى: قوله في العامة للباحَة ال
لو ُه لذي { ّل لق ا لل ْفُم لخآ ُك لض لفي لما لل ْفُر ًا}َ. وقوله ال لميع ْفُل لجِإ ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن لزي
له ّل لتي ال لج ال لر ْفُخآ له}َ ل لأ لد لبا لع للّي اساتعمال يحّل ل أي الذهب، لل والفضُة الذهب الُح

ّ الجماعة أخآرجِإه لما للرجِإال، ْفُير بن الله عبد حَديث من البخاري إل لب رساول لأنَّأ جُِإ
ّتم عن نهى وسالم عليه الله صلى الله ّتخ ّذهب. وأخآرج ال الترمذي بال

ّنسائي)ُ عن وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ الشعري موساى أبي (وال
لم ّذهب الحرير لباس قال: «حَُّر لحَّل أمتي، ذكور على وال ُأ لناثهم». و

ّ لإل ٍم)ُ بالجر ( لت ٍة البدل على لخآا لق لط ْفُن لم لو )



لة لي ْفُل لحَ ْفُيٍف و لها)ُ أي لسا ْفُن رساول أنَّأ الجماعة أخآرجِإه فلما الخاتم الفضُة. أّما من لم
ّتخذ وسالم عليه الله صلى الله ًا ا فيه: ونقش حَبشّي لفّص له فضُة من خآاتم

أنَأ أراد وسالم عليه الله صلى الله رساول لفٍظ: إنَّأ الله. وفي رساول محمد
ًا يقرؤاونَأ ل له: إنهم فقيل العاجِإم بعض إلى يكتب ّ كتاب ًا بخاتم. فاتخذ إل خآاتم

ّتى يده في فكانَأ الله، رساول محمد فيه ونقش فضُة من لض، حَ لب أبي يد وفي ُق
لض، حَتى بكر لب ّتى عمر يد وفي ُق لض، حَ لب ّتى عثمانَأ يد وفي ُق بئر في منه ساقط حَ

لريس عليه. يقدر فلم فنزعت بها فأمر لأ
ليجعُل دونَأ بها الخاتم قوام لنَأ للحلقة، والعبرة لفّص. و لبسه في الّرجِإُل ال
لفّص ّنه المرأة بخلف الكف، باطِإن إلى ال ُيستحب في للتزيين ل للقاضي حَقها. و

تركه. وأّما لغيرهم والفضُل الختم، إلى يحتاج ممن ونحوهما والسلطانَأ
لقة لط ْفُن لم لري، الفتح الثر» لبي «عيونَأ في فلما ال ْفُعُم لي لقال ال ُي ّيد له: ابن و لسا

لطقة له كانَأ وسالم عليه الله صلى النبي الناس: أنَّأ ْفُن ٍم من لم ٍر لأدي ْفُبُشو أي ـ لم
ٍر لها حَلقها ثلث ـ مشقو ْفُبزيُم لزيُم: الذي وطِإرفها وإ ْفُب لقة رأس في فضُّة. وال لط ْفُن لم ال
ونحوها.

ّنسائي والترمذي داود أبو أخآرجِإه فلما السيف وأّما قال: كانت أنس عن وال
لعُة لبي ّنسائي: لفظ فضُة. (وفي من وسالم عليه الله صلى الله رساول سايف لق لل
وما سايفه، وقبيعة فضُة، من وسالم عليه الله صلى الله رساول سايف نعل كانَأ
ٌق ذلك بين لل عليه الله صلى الله رساول سايف حَلية لفظ: كانَأ فضُة. وفي من لحَ

فضُة)ُ. من وسالم
لراني وأخآرج لب ّط ّنه الصقيل، مرزوق «معجمه» عن في ال رساول سايف صقل أ

لقار، ذا وسالم عليه الله صلى الله لف لبيعة له وكانت ال ٍة من لق للٍق فضُ لحَ ٍة. من و فضُّ
طِإرف على سافينة: ما وزنَأ على مهملة ثم تحتية ثم فموحَدة بقاف والقبيعة
لض لب ْفُق حَديد. أو فضُة من السيف لم
رساول سايف قال: رأيت محمد بن جِإعفر «مصنفه» عن في الّرزاق عبد وأخآرج

للق ذلك وبين فضُة، من ونعله فضُة، من قائمته وسالم عليه الله صلى الله من لحَ
العباس. بني يعني هؤُلء عند وهو فضُة،

لقّي وأخآرج له ْفُي لب سايف تقلد أنه عمر ابن عن نافع، عن موساى، بن عثمانَأ عن ال
ّلى. قلت: كم فكانَأ عثمانَأ قتل يوم عمر مئة قال: أربع حَليته؟ُ كانت مح

(درهم)ُ.
ّيدنا للّي، والفضُة الذهب ق ّنه بالُح آنية اساتعمال للنساء ول للّرجِإال يحل ل ل

لعقة كاساتعمال وغيرها، والشرب بالكل والفضُة الذهب ْفُل لم أحَدهما، من ال
لميل والكتحال للة من أو لب ْفُكُح ّدهانَأ أحَدهما، من ُم أحَدهما من إناء في بدهن وال

للمة أّم رواية النهي. وفي لعموم ّنبّي أنَّأ لسا قال: «الذي وسالم عليه الله صلى ال
لجِإُر إنما الفضُة آنية في يشرب ْفُر لج الشيخانَأ. ومعنى جِإهنم». رواه نار بطنه في ُي

ُد، ّد لر ُي ٍء في شرب مسلم: «من رواية وفي يجرجِإر:  فضُة». وفي أو ذهب من إنا
والذهب».  الفضُة آنية في يشرب أو يأكل الذي له: «إنَأ أخآرى

لفُة، قال: اساتسقى ليلى أبي بن الرحَمن عبد رواية من الستة الكتب وفي ْفُي لذ حَُ
عليه الله صلى الله رساول سامعت فقال: إني فضُة إناء في مجوساّي فسقاه



لبسوا يقول: «ل وسالم لباج، ول الحرير تل ّدي والفضُة، الذهب آنية في تشربوا ول ال
لفها في تأكلوا ول لحا ّنها لص الخآرة». في ولكم الدنيا في لهم فإ

ْفُحُرم وكذا واتخاذ بميلها، والكتحال الفضُة، بملعقة كالكل اساتعمال كّل لي
للة ْفُكُح لي من ذلك أشبه وما الفضُة، من والدواة والمرآة، الُم لو عن الساتعمال. وُر

ًا قال)ُ: صنعت (أنه عنه الله رضي علّي والسلم، الصلة عليه فدعوته طِإعام
سانة، الدعوة إجِإابة ماجِإه. لنَّأ ابن فرجِإع. رواه تصاوير، البيت في فرأى فجاء

بدعة. المنكر ورؤاية

لو)ُ حَّل لماُر ( ْفُس لم لهٍب ( لتم)ُ أي في لذ لخا ْفُقٍب في ال فصار (له)ُ، تابع لنه لفّصه، لث
للم لع ّوز في كال ّد محمد الثوب. وجِإ بالذهب ساقوطِإها يخاف التي الّسّن ش

وعدمه. الذهب. وعنهما: الجواز من النف وكاتخاذ كالفضُة،
لرفة: أنَّأ بن الرحَمن عبد عن ماجِإه ابن «السنن» ساوى في فلما الجواز أّما لطِإ

لجة جِإده لف ْفُر لصيب ساعد بن لع ُفه ُأ ٍم لأن ُكلب، يو ّتخذ ال ًا فا لرق من أنف عليه، فأنتن لو
ًا فاتخذ وسالم عليه الله صلى النبّي فأمره «معجم ذهب. وفي من أنف

لنّي» بسنده لرا لب ّط لشام إلى ال لوة، بن له ْفُر لأنَّأ بن الله عبد عن ُع أباه عمرو: 
ّيته، ساقطت ّدها أنَأ وسالم عليه الله صلى النبي فأمره ثن بذهب. وفي يش
لنع الصحابة» لبن «معجم ْفُروة، بن هشام إلى بسنده لقا الله عبد عن أبيه، عن ُع

لبّي بن الله عبد بن أ
لبي)ُ سالول بن ُ ّقت (أ ّيتّي قال: اند النبّي فأمرني أحَد، يوم ثن

ّتخذ أنَأ وسالم عليه الله صلى ذهب.  من ثنية ا

اندفعت وقد للضُرورة، والباحَة التحريم، فيهما الصل فلنَّأ عنهما، عدمه وأّما
ُة التحريم، على الذهب فبقي الدنى وهي بالفضُة، النف في تندفع لم والضُرور

وسالم عليه الله صلى نصه أنَّأ وفيه الّشراح، بعض ذكره أنتن. كذا حَيث دونه
ًء ّية باتخاذ ابتدا تندفع مهما يقال أنَأ فالمعتمد ذلك، عن يأبى ذهب من الثن

ًا بالذهب يجوز فل بالفضُة، الضُرورة ّوزوا حَيث للخآّف، اعتبار الفضُة خآاتم جِإ
أعلم. والله الذهب، خآاتم دونَأ
ل لول ّتُم)ُ أي ( لخ لت ّتم أنَأ والمرأة للرجِإل يجوز ول لي ٍر)ُ أي (بحديد يتخ ْفُف نحاس وُص

ّنسائي والترمذي داود أبو أخآرجِإه لما أصفر، لدة، بن الله عبد عن وال ْفُي لر أبيه عن ُب
ٍد من خآاتم وعليه وسالم عليه الله صلى النبّي إلى رجِإل قال: جِإاء فقال: حَدي

لية عليك أرى لي «ما ْفُل ٍه من خآاتم وعليه جِإاء ثم النار»؟ُ أهل لحَ لب لي فقال: «ما لش
ّتخذه؟ُ شيء أي من الله رساول فقال: يا الصنام»؟ُ ريح منك أجِإد قال: أ

ّتخذه لرق من «ا ُتّمه ول لو وعليه جِإاءه ثم التعليم، الترمذي: قبل مثقالً». زاد ُت
ٍر» الجنة»؟ُ أهل حَلية عليك أرى لي فقال: «ما ذهب من خآاتم ْفُف وقال: «ُص

ٍه». انتهى. والّشبه عوض لب لش الصفر. وبكسر: النحاس بحركة «
لب ْفُش لي ٍر)ُ كال لج لحَ لم المشهور (و ْفُش لي له: البلور. ويقال بال

ّ يتختم الصغير»: ول «الجامع في وقع أنه واعلم الئمة شمس بالفضُة. قال إل
لسّي ْفُخآ لر بعض كره الحصر، بطريق يعني اللفظ، هذا «شرحَه»: ولظاهر في الّس

لب، التختم مشايخنا ْفُش لي التختم كراهة مراده وأنَّأ بذلك، بأس ل أنه والصّح بال
ْفُشُب الثر. وأّما به ورد ما على والحديد بالذهب لي به بالتختم بأس فل ونحوه ال

بالعقيق. تختم وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ ورد فقد كالعقيق،



ًا فرض الحلل من اللبس ثم ُذوا لقوله أيضُ ْفُم سابحانه: {خُآ ُك لت لن لد لزي ْفُن ُكّل لع
ٍد}َ، لج ْفُس ّنه لم ّ الصلة أداء على يقدر ل ل ّنه العورة، بستر إل ساتر عليه يجب ول

بالكسوة، ذلك إلى فيحتاج والبرد، الحر تحتمل ل خآلقته ولنَّأ غيره، عن عورته
الصلة عليه لقوله العورة، غير ساتر والشراب. ويستحب الطعام نظير فصار

ْفُنَأ يحب الله والسلم: «إنَّأ الترمذي. عبده». رواه على نعمته أثر يرى أ
ل لول لبُس ( ْفُل ًا الّرجُِإُل لي لرير ّ لحَ لر إل ْفُد لة لق لع لب ْفُر أ

ًا، ل لبٍع)ُ عرض أخآرجِإه لما حَلل فإنه أصا
لتادة، عن مسلم ْفُعبي، عن لق لويد عن الّش لفلة بن سُا رضي الخطاب بن عمر أنَّأ لغ

لية خآطب عنه الله لب لجا لبس عن وسالم عليه الله صلى الله نبّي فقال: نهى بال
ّ الحرير أربع. أو ثلث، أو أصبعين، موضع إل
ّلة رأى الخطاب بن عمر ابن «الصحيحين» عن في (ولما ليراء حَُ باب عند لسا

إذا وللوفد الجمعة، يوم فلبستها هذه اشتريت فلو الله رساول فقال: يا المسجد
لبُس وسالم: «إنما عليه الله صلى الله رساول فقال عليك؟ُ قدموا في الحرير يل
لث. في له لخآلق ل من الدنيا الخآرة»... الحدي
ّتصلة بأساانيد طِإالب أبي بن علّي منهم الصحابة من عشر ثلثة عن روي وقد م
ًا أخآذ وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ ًا وأخآذ يمينه، في فجعله حَرير فجعله ذهب
أبي لناثهم». وعن حَّل أمتي ذكور على حَراٌم هذين قال: «إنَأ ثم شماله في

للناث والحرير والفضُة الذهب أحَّل والسلم الصلة عليه أنه الشعري موساى
ّنسائي أحَمد ذكورها. رواه على وحَّرم أمته من وصححه)ُ. ولما والترمذي وال
ّنها ـ بكر أبي بنت أساماء مولى الله عبد مسلم» عن «صحيح في إلّي أخآرجِإت أ
ّبة لسة جُِإ لل ليا ّيًة لطِإ لن لوا لر ْفُس لنة لها لك ْفُب لباج لل لجِإاها لدي ْفُر لف لفانَأ و ُفو ْفُك لباج. فقالت: كانت م ّدي بال
ْفُت لفلما عنها الله رضي عائشة عند هذه لضُ لب عليه الله صلى النبّي وكانَأ أخآذتها ُق

لبُسها. فنحن وسالم ُلها يل لس ْفُغ لضى لن ْفُر لم ْفُل لفى لل ْفُش لت ْفُس بها.  ُي

لرد كتاب في البخاري (ولفظ ْفُف ْفُت في «الُم لجِإ لر ْفُخآ لأ ّبة أساماء له الدب»: ف من جُِإ
للسة ليا لنة عليها لطِإ ْفُب ْفُيها وإنَّأ ديباج، من شبر لل ّبة فقالت: هذه به، مكفوفانَأ فرجِإ جُِإ
ّنه عمر والجمعة. وروى للوفد يلبسها كانَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول أ

ُبوس عن نهى والسلم الصلة عليه ّ الحرير، لل رساول لنا هكذا» ورفع قال: «إل
ّبابة وسالم عليه الله صلى الله لطى الّس ْفُسا ُو والشيخانَأ. أحَمد وضمهما. رواه وال

للم: الحرير معنى وفي لع ْفُحُرم المنسوج ال لي لنة بالذهب. و ْفُب وهي والديباج، الحرير لل
للُم منهما قطعة ْفُع والجبة)ُ. القميص جِإيب في ُت

بن عمر أنَّأ إبراهيم عن حَّماد، عن حَنيفة، أبي «الثار» عن في محمد وروى
ًا بعث الخطاب وبلغ أقبلوا فلما كثيرة، غنائم وأصابوا عليهم الله ففتح جِإيش

ْفُوا، قد أنهم عمر لن بالناس عمر خآروج بلغهم فلّما ليستقبلهم، بالناس خآرج لد
ّديباج، الحرير من معهم ما لبسوا (ثم عنهم، فأعرض غضُب عمر رآهم فلّما وال

ُقوا لأل ْفُوها عمر غضُب رأوا فلّما النار)ُ، أهل ثياب قال:  لق ْفُل يعتذرونَأ، أقبلوا ثم لأ
لسّرني الله أفاء ما لنريك لبسنا فقالوا: إنما لف ثم عمر، عن ذلك علينا. قال: 

للم في رخآص لع وهو نأخآذ، محمد: وبه والربع. قال والثلث والصبعين الصبع ال
حَنيفة. أبي قول
ولعّل (أصابع)ُ، أربع عرض قدر كانَأ إذا يكره ل بالذهب، المنسوج الثوب وكذا

لم والساتعمال، اللبس من القليل القدر هذا جِإواز في الحكمة لل ْفُع لي ُد لل ما به العب



ّد ًا يكونَأ فيما فيرغب لدنه، من الخآرة في له الله أع ّكة سابب ّت من لتحصيله. وال
لقّب الحرير تام.  اساتعمال لنه للرجِإل، يحل ل منه وال

ّين للتجّمل الجميلة الثياب لبس ويستحّب لقوله تعالى الله نعمة وإظهار والتز
ْفُل ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن له}َ الية. ولقوله لزي ّل ْفُد ال لق لنا تعالى: { ْفُل لز ْفُن ْفُم أ ُك ْفُي لل ًا لع لباسا لل

لري لوا ْفُم ُي ُك لت ْفُوآ ًا}َ وهو لسا لريش والسلم: «إنَّأ الصلة عليه الّزينة. ولقوله لباس لو
لي الترمذي. وقد عبده». رواه على نعمته أثر يرى أنَأ يحب الله لو حَنيفة أبا أنَأ ُر

لرداء ارتدى التكاثر، وإظهار للتفاخآر الّزينة لبس إذا دينار. وأّما مئة أربع قيمته لب
كلم. فيه ليس حَراٌم فهو

ُه)ُ أي ُد لوسّا لت لي لو لساادة الحرير يجعل أنَأ يجوز ( ّدة أي و لخ ْفُفُرُشُه)ُ ويستر لم لي لو بابه به (
ّنه للعمومات، وقال: يكره حَنيفة، أبي عند ّي من ول لهين، لز وهيئة المترف

ْفُم تعالى الله ذمهم وقد والفجار، الكفار من المتنعمين ُت ْفُب له ْفُذ لأ ْفُم بقوله: { ُك لت لبا ّي لطِإ
ُكُم لفي لت ليو ليا لحَ ْفُن ّد ْفُم ال ُت ْفُع لت ْفُم لت ْفُسا لها}َ، لوا وهو والّشافعّي، مالك قال وبقولهما لب

لما الصحيح لة عن ليلى أبي ابن البخاري» عن «صحيح في لل لف ْفُي لذ قال: نهانا حَُ
ْفُنَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول ّذهب آنية في نشرب أ نأكل وأنَأ والفضُة، ال

عليهما. نجلس وأنَأ والديباج، الحرير لبس وعن فيها،
عن عباس، ابن ترجِإمة «الطبقات» في في ساعد ابن أخآرجِإه حَنيفة: ما ولبي
لفقة عباس ابن فراشْ على قال: رأيت عامر لبني مولى راشد ْفُر حَرير. وما لم

ّتكيء وهو عباس ابن على قال: دخآلت وداعة بني مؤُذنَأ عن أخآرجِإه على م
لة لق لف ْفُر ْفُير بن وساعيد حَرير، لم لب ّدث كيف يقول: انظر وهو رجِإليه عند جُِإ عني تح

ًا. عني حَفظت فإنك كثير

لبُس)ُ الرجِإل ْفُل لي لو ُه)ُ بضُم ( لدا لسُم)ُ بكسر طِإوله وهو أوله (ماسُا ْفُي لر ْفُب والراء الهمزة (إ
ُتُه)ُ بضُم الحرير المهملة السين وفتح لم ْفُح ُل ُه)ُ أي عرضه أي لمه (و ْفُيُر لغ غير (

لسم، ْفُي لر ْفُب لكتانَأ قطن من إ عبد روى لما وغيره الحرب فيه وصوف. ويستوي و
ْفُهب «مصنفه» عن في الّرزاق لسانَأ بن لو ْفُي أصحاب من ساتة قال: رأيت أنه لك
لبسونَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول وابن وقاص، أبي بن الخز: ساعد يل
لخّز: هو بن وأنس هريرة، وأبو ساعيد، وأبو الله، عبد بن وجِإابر عمر، مالك. وال

ّدى لس ْفُيف، داود» عن أبي «سانن في بالحرير. ولما الُم لص لرمة، عن خُآ ْفُك ابن عن لع
لمت الثوب عن وسالم عليه الله صلى النبّي نهى قال: إنما عباس ْفُص من الُم

الحرير.
للم فأّما لع لدى الحرير من ال ّثوب وسُا ّنما الثوب ولنَّأ به، بأس فل ال ًا يصيُر إ ثوب

لمة، يتم وهو بالنسج ْفُح ّل لدى. وقال دونَأ المعتبرة هي فكانت بال يوساف: ل أبو الّس
ًا أرى ملبوس. غير والحشو ملبوس الثوب لنَّأ القز، بحشو بأسا

لو)ُ يلبس لسُه)ُ وهو ( ْفُك لع لسم لحمته ما ( ْفُي لر ْفُب لداه إ ْفُرٍب (في غيره وسُا ْفُط)ُ أي لحَ لق ول لف
ويلبس حَنيفة، أبي عند الحرب في ُيلبس فل الخالص غيرها. وأّما في ُيلبس

ّنه والّشافعّي، مالك قول وهو عندهما، للعدو. ولبي وأهيب للسلح أرفع ل
السلح ورفع وحَال، حَال بين تفّصل لم لبسه عن الناهية النصوص حَنيفة: أنَّأ

حَرير. لحمته الذي بالمخلوط يحصلنَأ والهيبة
ّي» عن ابن «كامل في ما وأّما لد النبي أصحاب من وكانَأ ُعمير، بن الحكم لع



لص وسالم عليه الله صلى لباس في وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رخّآ
ّله القتال. فقد عند الحرير ضعيف وقال: إنه رواته، من بعيسى الحق عبد أع

قال: كانَأ الحسن إلى ساعد» بسنده ابن «طِإبقات متروك. وفي بل عندهم،
قابل صحته تقدير على الحرب. انتهى. وهو في الحرير يلبسونَأ المسلمونَأ

يخفى.  ل كما للتأويل

له لر ُك لو لباُس ( ْفُل لبّي إ ًا الّص لهب ْفُو لذ ًا)ُ لنَّأ أ لرير ُع الصبي لحَ لن ْفُم الشرع في له يجوز ل مّما ُي
ّنه ترى ذلك. أل ليألف كبر إذا ّنما أ بالصوم ونأخآذه الخمر شرب من نمنعه إ

ًا والصلة؟ُ ًا. كونه لعدم والّشافعّي لمالك خآلف لطِإب مخا

ُد لدي لتح لة ( لر ْفُو لة لع لأ ْفُمر لل لل)ُ ا والّرجُِإ
ُظُر ْفُن لي لو لن الّرجُِإُل ( لل لم ُة لو)ُ تنظر الّرجُِإ لأ ْفُر لم لن (ال لة لم لأ ْفُر لم لل)ُ الجِإنبّي لو)ُ من ال (الّرجُِإ

لوى الّشهوة أمنت إذا لسا لن ما ( ْفُي لة لب لة)ُ أّما إلى الّسّر لب ْفُك الّرجِإل من الّرجِإل نظر الّر
لما ليست السرة فلنَّأ عداهما، فيما لل وابن «مسنده»، في أحَمد روى بعورة. 
ّبانَأ ْفُونَأ، ابن «ساننه» عن في والبيهقّي «صحيحه»، في لحَ بن ُعمير عن لع

أبا فلقينا المدينة طِإرق بعض في علّي بن الحسن مع أمشي قال: كنت إساحاق
لعلُت ـ بطنك عن لي للحسن: اكشف فقال هريرة ّتى ـ فداك جُِإ ّبل حَ لق حَيث ُأ
ّبل وسالم وآله عليه تعالى الله صلى الله رساول رأيت لق بطنه عن قال: فكشف ُي
ّبل للها ول الحسن كشفها لما العورة من كانت ولو سارته، فق ّب هريرة. أبو لق

لما عورة، الركبة إلى الّسرة تحت وما الصلة. شروط في مّر لل
ًا الشهوة وانعدام المرأتين، بين المجانسة فلوجِإود المرأة نظر وأّما من غالب

لد يكن لم الّرجِإل)ُ إذا (من الرجِإل نظر في كما الطرفين ًا. ول أمر ينظر صبيح
ًا شغله في يعمل الرجِإل فلنَّأ الرجِإل من نظرها وأّما الشهوة بعين إليه متجرد

ًا، لثى كتاب الناس. وفي على المر (إليه)ُ لضُاق النظر لها يجز لم فلو غالب ْفُن الُخ
إلى الرجِإل نظر بمنزلة الجِإنبّي الرجِإل إلى المرأة نظر «الصل»: إنَّأ من

الجنس خآلف إلى النظر لنَّأ والظهر البطن إلى تنظر أنَأ لها يجوز فل محارمه،
ُلولى الرواية أغلظ. وعلى الصّح.  وهو يجوز ا

أكثر فى أو شهوة، قلبها وفي منه النظر لها يجوز ما إلى المرأة نظرت ولو
ّكت أو لتشتهي، أنها رأيها ُتحّب ذلك في ش ْفُنَأ لها اسا الرجِإل بخلف بصرها، تغّض أ

ّنه والكف، الوجِإه وهو منها النظر له يجوز ما إلى المرأة من نظر إذا يغّض فإ
ًا بصره لب الصلة عليه لقوله الشهوة، خآوف مع حَتم لت لك ابن على الله والسلم: «

لث. زناهما فالعينانَأ محالة، ل ذلك ُيدرك الزنا، من نصيبه آدم النظر»... الحدي
مسلم. رواه

ْفُن لم لو له)ُ أي ( لم لر ْفُح له، من الرجِإل وينظر لم لم لر ْفُح ْفُن وهي لم بينه المناكحة يجوز ل لم
لصاهرة أو رضاع من سابٍب، أو بنسٍب التأبيد على وبينها ْفُن أو بنكاٍح ُم لم لو لفاٍح. ( لسا

لة لم ًا لأ ّن لق له)ُ  لر ْفُي ْفُو كانت لغ لرة أ ّب لد ْفُو ُم لتبة أ لكا ْفُو ُم للد أّم أ للى لو لإ لء لما ( لرا لر لو ْفُه ّظ لن ال ْفُط لب وال
لذ)ُ أي لخ لف لرم الشياء. أّما هذه عدا ما وال ْفُح لم ل فلقوله ال لول لن تعالى: { لدي ْفُب ُهّن ُي لت لن لزي

ّ لهّن}َ...الية. والمراد لإل لت لل ُعو ُب عدا وما زينتهّن، مواضع أعلم تعالى والله ـ لل
الكحل هي عباس: الزينة وابن علّي قال الزينة. وقد مواضع والفخذ البطن



لتم. رواه لخا لبرانّي وال ّط والكف. الوجِإه وهو موضعهما بها والبيهقي. فالمراد ال
ّ رواية وفي عائشة. عن وهذا والكفانَأ، قال: الوجِإه منها ظهر ما عنه: إل

لمُة وأّما لمة فلنَّأ غيره لأ لل ُدم مولها، لحوائج تخرج ا ثياب في وهي أضيافه وتخ
حَق في داخآله المرأة كحال الجِإانب حَق في البيت خآارج حَالها فصار مهنتها،
ًا وفرجِإها، بطنها إلى النظر يحل فل القارب، محارم بن محمد يقوله لما خآلف

لتل: أنه لقا ُته الركبة، إلى السرة دونَأ ما يباح ُم أنَأ أراد عباس: من ابن قوُل وحَُّج
ّ إليها فلينظر جِإارية يشتري لمئزر، موضع إل الحرمين.  أهل ولتعامل ال

لوة وأّما ْفُل لخ شمس مال وإليه المحارم، في كما فقيل: يباح بها والسفر بها ال
لسّي، الئمة ْفُخآ لر ول أخآرى بلدة إلى حَاجِإته في يبعثها أنَأ يحتاج قد المولى لنَّأ الّس

ًا تجد لرم ْفُح الحاكم مال وإليه الضُرورة، لعدم يباح معها. وقيل: ل ليسافر لم
لتّن والسلم: «ل الصلة عليه لقوله الشهيد ّ امرأة عند رجِإل ليبي يكونَأ أنَأ إل

ًا لونَّأ والسلم: «ل الصلة عليه مسلم. وقوله رحَم». رواه ذا أو ناكح ُل ْفُخ رجِإٌل لي
ّبانَأ ابن ثالثهما». رواه الشيطانَأ فإنَأ بامرأة «صحيحه». في لحَ

ّي بكر أبو ذكر وقد لز والحسن ومجاهد مسعود ابن القرآنَأ» عن «أحَكام في الّرا
ّولوا: قوله أنهم المسيب بن وساعيد سايرين وابن ْفُو تأ لأ ْفُت لما تعالى: { لك لل لم

ُهّن}َ على ُن لما ْفُي ّ في عليه الجِإماع الماء. قلت: ويؤُيده لأ للى قوله: {إل ْفُم لع له لجِإ لوا ْفُز لأ

ْفُو ْفُت لما أ لك لل ْفُم}َ. لم ُه ُن لما ْفُي لأ

لو)ُ ينظر لن (الّرجِإل ( لة لم ّي لب لن ْفُجِإ لل لة و)ُ من ا لد ّي للى (الّس له لإ ْفُجِإ لو لن)ُ لنها ال ْفُي ّف لك محتاجِإة لوال
الضُرورة ومواضع والعطاء، الخآذ وإلى الشهاد إلى لحاجِإتهما ذلك إبداء إلى

لره كما الحسن رواية في كالوجِإه الشرع. والقدم قواعد من مستثناة لك لذ
ّي، لو لحا ّط تجد ل وقد منتعلة، أو حَافية مشت إذا قدمها إبداء إلى تحتاج لنها ال

ًا ّف لره ما (كل)ُ وقٍت. وأّما في خُآ ْفُن «الهداية» عن في ذك لم إلى نظر علّي: 
ٍة محاسان ٍة امرأ ُنك عينيه في الله صّب شهوة عن أجِإنبي القيامة». يوم ال

ُصّب كارهونَأ وهم قوم حَديث إلى اساتمع الحديث: «من هذا من فالمعروف
ُنك أذنيه في البخاري. رواه صحيح حَديث القيامة». وهو يوم ال

لط)ُ في لر لحَّل)ُ النظر (وُش ْفُمُن ( لل لن (ا لة)ُ فإنَّأ لع لو ْفُه ْفُن الّش النظر يحل لم يأمن لم لم
ًا ّ الحرام في الوقوع عن احَتراز لإل لد ( ْفُن لة لع لر لء الضُُّرو لضُا لق لة)ُ أي لكال لد لها أدائها لوالّش

ّيدنا حَقوق إحَياء لضُرورة لق ّناس. و مع يباح ل لتحّملها النظر لنَّأ بأدائها ال
ضرورة.  فل يشتهي ل من يوجِإد لنه الصّح، على الشهوة

ّ لو)ُ إل لة عند ( لد لرا لإ لح)ُ لطِإلق ( لكا ّن ّنسائي أخآرجِإه ما ال وقال: حَديث ـ والترمذي ال
لة عن ـ حَسٌن، لر لغي لبة بن الُم ْفُع ًة خآطب أنه ُش عليه الله صلى النبّي له فقال امرأ

لم أنَأ أحَرى فإنه إليها وسالم: «انظر لد ْفُؤُ بينكما. المودة تدوم أنَأ بينكما». أي ُي
لي وقد لزم، أبي عن مسلم ُطِإُرٍق. وأخآرج من ُرو قال: خآطب هريرة أبي عن لحَا

ًة رجِإٌل : «اذهب وسالم عليه الله صلى الله رساول له فقال النصار من امرأ
ًا». ولنَأ النصار عين في فإنَأ إليها، فانظر قضُاء ل السنة إقامة المقصود شيئ

الشهوة.



ّ لو)ُ إل لء)ُ أي عند ( لرا ّنه المة، شراء (الّش ّ إرادة معنى في لل لو)ُ إل ّنكاح. ( عند ال
لة)ُ بقدر لوا لدا الحاجِإات. (الُم
ُظُر)ُ الرجِإل ْفُن لي لو للى الطبيب ( لإ لع ( لض ْفُو لض لم لر لم لر ال ْفُقد لة)ُ وصار لب لر كنظر الضُُّرو

لضُة لف ّتانَأ الخا لض موضع إلى والخ ْفُف لخ لتانَأ، ال لخ موضع إلى النظر للرجِإل ويجوز وال
ّنه الضُرورة، عند الرجِإل من الحَتقانَأ لصّي ل لخ ُه)ُ من مداواة. (وال ُو ْفُح لن و
ّنث المجبوب لخ لل)ُ الخالص والُم ْفُح لف لكال حَقيقة، ذكور لنهم النظر حَكم في (

ُء ولقول لصا لخ للة عائشة: ال ْفُث ًا كانَأ ما ُيبيح فل ُم في قبله. ذكره حَرام
ْفُبُسوط». وقيل: هو لم ًا، الناس أشد «ال ُتر ل فإنه جِإماع ْفُف وكذا بالنزال، آلته لت

ّنه المجبوُب ُق قد ل لح ْفُس لزل)ُ. وإنَأ ُي ْفُن ُي لف ًا كانَأ ( ُؤاه، جِإّف قد مجبوب رخّآص فقد ما
قال الفتنة. وقد من المن لوقوع بالنساء الخآتلط حَقه في مشايخنا بعض

لو لأ لن تعالى: { لعي لب ّتا لر ال ْفُي للي لغ لة ُأو لب ْفُر لل لن ا لل}َ فقيل: هو لم لجِإا الذي المجبوب الّر
ُؤاه، جِإّف النصوص.  لعموم ذلك له يحل ل أنه والصّح ما

من هو بل الرجِإال، من كغيره لنه الفعال، من الرديء في المخنث وكذا
ُفّساق لنّحى ال ُي ول تكّسر لسانه وفي لين، أعضُائه في كانَأ إذا النساء. فأما عن ف
لء، يشتهي ًا يكونَأ ول النسا بعض رخّآص فقد الفعال، من الرديء في مخنث

لو قوله تأويلي أحَد وهو النساء، مع مثله ترك في مشايخنا لأ لن}َ تعالى: { لبعي ّتا ال
للبله . وقيل: المراد ّنما بالنساء يصنع ما يدري ل الذي ا بطنه. همته وإ

لبه، من نقول: إنه أنَأ والصّح ْفُل المتشا ُق لن وقوله: { لني لم ْفُؤُ ْفُلُم ُغضُّوا لل ْفُن لي لم
ْفُم}َ محكٌم له لر لصا ْفُب أنَأ لها يحّل ل الرجِإال من كانَأ من ونقول: كل بالمحكم فنأخآذ لأ

ّ إليها ينظر أنَأ له يحّل ول يديه، بين الباطِإنة الزينة موضع تبدي يكونَأ أنَأ إل
ًا، ٍد صغير لو لقوله به، بأس ل فحينئ لأ لل تعالى: { ْفُف ّط لن ال لذي ْفُم ال لهُروا لل ْفُظ للى لي لع
لت لرا ْفُو لساء}َ كذا لع ّن علمائنا. بعض ذكره ال

ُتلف ولو المتشابه من ليس أنه والظهر إلى الكل مآل فإنَّأ معناه، في اخآ
لر قوله في عليه منصوص هو كما الشهوة، عدم اشتراط ْفُي لغ للي سابحانه: { ُأو

لة لب ْفُر لن ال لل لم لجِإا لل أو الّر ْفُف ّط لن ال لذي ّل ْفُم ا لهُروا لل ْفُظ للى لي لت لع لرا ْفُو لء}َ، لع لسا ّن ْفُنَأ يبعد ول ال لأ

ًا الموصول يكونَأ للحَوال.  لأعلم تعالى والله والطِإفال، للرجِإال نعت با

للى)ُ أي ُكّل إلى بشهوة ولو الرجِإل ينظر (وإ لء ( لضُا ْفُع ْفُن لأ لحّل لم لما لي ُه لن ْفُي ُء)ُ لب ْفُط لو ال
لأمته، زوجِإته وهي فالنظر له، يباح والغشيانَأ المسيس من النظر فوق ما لنَّأ و

لن ولقوله أولى، لذي ّل لوا ْفُم تعالى: { ْفُم ُه له لجِإ ُفُرو لنَأ لل ُظو لف ّ لحَا للى إل ْفُم لع له لجِإ لوا ْفُز ْفُو لأ لما لأ
ْفُت لك لل ْفُم لم ُه ُن لما ْفُي ْفُم لأ ُه ّن لإ ْفُيُر لف لن}َ، لغ لمي ُلو لما لم لل ْفُهز الربعة» عن «السنن في و بن لب
لدة بن معاوية جِإده عن أبيه، عن حَكيم، ْفُي ما عوراتنا الله، رساول قال: قلت: يا لحَ

ّ عورتك قال: «احَفظ نذر؟ُ وما منها نأتي يمينك». ملكت ما أو زوجِإتك من إل
لت الله، رساول قال: قلت: يا قال: إنَأ بعض؟ُ في بعضُهم القوم كانَأ لو أرأي

ّنها ل أنَأ اساتطعت لري ّنها». قال: قلت: يا فل أحَد لي لي لر أحَدنا كانَأ إذا الله، رساول لت
ًا؟ُ لى أنَأ أحَق قال: «فالله خآالي لي ْفُح لت ْفُس الترمذي. ورواه الناُس». وحَّسنه منه لي
إساناده. وصحح الحاكم

لبرانّي» بسنده «معجم وفي ّط عثمانَأ قال: أتى الكندي، مسعود بن ساعد إلى ال



ُعونَأ بن ْفُظ لإني الله، رساول فقال: يا وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى لم
لم أهلي يرى أنَأ أساتحي لل الله وجِإعلهم لهم الله جِإعلكم وقد عورتي. قال: «و
لنُه ذلك. قال: «فإنهّن قال: أكره لكم»؟ُ ْفُي لر يا منهن». قال: أنت وأراه مني لي
ًا بعدك قال: «أنا». قال: فمن الله؟ُ رساول عثمانَأ أدبر فلما الله؟ُ رساول يا إذ

ليّي مظعونَأ ابن وسالم: «إنَأ عليه الله صلى قال لح ّتير». ل لسا
رواه كما ـ، الفرج يعني ـ منه رأيته ول مني رأى ما عائشة: أنه حَديث وأّما

يقول: الولى عمر ابن خآصائصها. وكانَأ من فلعله «الشمائل»، في الترمذي
ّي ابن اللذة. وروى معنى تحصيل في أبلغ ليكونَأ ينظر أنَأ لد عباس ابن عن لع

ًا: «أنه لف. وأّما يورث مرفوع ّع ـ ذلك «الهداية»: لنَأ صاحَب قول العمى». وُض
معروف.  فغير الثر، لورود النسيانَأ يورث ـ العورة إلى النظر يعني

لما لو ُه لحَّل ( لظُر لة مع المخالطة في ذلك إلى الحاجِإة لمّسُه)ُ لتحقق لحَّل لن لقل
من الرجِإل ونظر الجِإنبّي، من المرأة نظر غير في وهذا المحارم، في الشهوة
ْفُجِإه مّس للرجِإل يجوز ل حَتى الجِإنبية، ما مّس له ويجوز كفيها، ول الجِإنبية لو

ّ محارمه، من ينظر ٍذ فإنه الشهوة، نفسه على أو عليها خآاف إذا إل ل حَينئ
إلى احَتاجِإت فإنَأ بها، بالمسافرة بأس بها. ول يخلو ول إليها، ينظر ول يمّسها

وراء من يمّس بأنَأ بأس فل بنفسها، الركوب يمكنها ولم والنزال الركاب
لفها وإنَأ الشهوة، لأمن إنَأ تحتهما ما دونَأ وبطنها ظهرها ويأخآذ ثيابها، أو عليها، خآا
بجهده. ذلك أجِإتنب شّك أو ظّن أو نفسه، على

كنظر ، إليها نظره والشافعي مالك وجِإعل عندنا، فكالجِإنبّي المرأة عبد وأّما
ْفُو لقوله محارمه، ذات إلى الرجِإل لأ ْفُت لما تعالى: { لك لل ُهّن}َ، لم ُن لما ْفُي أنَأ يجوز ول لأ
لمل ْفُح ّنهن الماء، على ُي لن ل نسائهّن}َ. قوله: {أو في دخآل

لبة» أبي ابن «مصنف في لما (والمبالغة)ُ، للتأكيد الماء بالنص قلنا: المراد ْفُي لش
ّيب بن ساعيد عن لس ْفُم قال: ل أنه الُم ُك ّن ُغّر ّنما الية، لت لي إ لن لن ولم الماء به ُع ْفُع به ُي

إذنها. بغير مولته على المملوك يدخآل أنَأ كره أنه الحسن العبيد. وعن
لمة: وهي يكره ول لتي لنه الحاجِإة، به ليتذكر الخاتم، أو الصبع في يربط خآيط الّر
الشاعر: قال العرب، عادات من
لذا لإ ْفُم * ْفُن لل ُك لنا لت ُت لجِإا ْفُم لفي لحَا ُك لسا ُفو لس ُن ْفُي لل لف لك لبُمغٍن **  ْفُن ُد لع ْفُق لم لع لئ لتا الّر
للى أبو روى وقد ْفُع للّي، لي لص لمو عمر ابن عن نافع، عن العلى، عبد بن ساالم عن ال
ّنبّي أنَّأ في ربط ينساها أنَأ الحاجِإة من أشفق إذا كانَأ وسالم عليه الله صلى ال

ًا أصبعه ّ خآيط ًا.  سانده في أنَأ ليذكرها. إل ضعف

«سانن في فلما الول بدونه. أّما أمته وعن بإذنها، امرأته عن يعزل أنَأ ويجوز
ّنبّي أنَّأ الخطاب بن عمر ماجِإه» عن ابن أنَأ عن نهى وسالم عليه الله صلى ال

قال: جِإابر مسلم» عن «صحيح في فلما الثاني بإذنها. وأّما إل الحّرة عن يعزل
جِإارية لي فقال: إنَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى النصار من رجِإل جِإاء

لر ما سايأتيها فإنه شئت، إنَأ فقال: «اعزل تحمل أنَأ أكره وأنا عليها، أطِإوف ّد ُق
لها».
أنها أخآبرتك حَملت. قال: «قد قد الجارية فقال: إنَأ أتاه ثم الرجِإل فلبث



لر ما سايأتيها ّد لها». ُق
يقول: الولى عمر ابن وكانَأ صاحَبه، عورة إلى منهما كل (ل)ُ ينظر أنَأ والولى

ّلذة. قلت: تحصيل في أبلغ ليكونَأ الوقوع، حَال امرأته فرج إلى ينظر أنَأ ال
مختلفة. والطبائع

لذا لإ لو لث ( لد ْفُلُك لحَ ٍء، لم ٍة)ُ بشرا ٍة، أو أم ٍة، أو إرٍث، أو هب ْفُو وصي ْفُو غيرها أ لل لو ًا)ُ أو ( ْفُكر لب
ًة لأو صغير ًة ( لرا لت ْفُش ْفُن ُم ل لمّم لها)ُ بأنَأ ل ُؤُ لط أو امرأة، من أو محرمها، من اشتراها لي

لم صبّي مال من لحَُر لها ( ُؤُ ْفُطِإ له)ُ من لو لعي لوا لد لس لو ْفُم ّل ّتى وغيره ال لحَ لرىء ( ْفُب لت ْفُس لت
ٍة لضُ ْفُي لح لد لب ْفُع لض لب ْفُب لق ْفُن ال لم لحيُض، لفي ٍر لت ْفُه لش لب لت في لو ٍر)ُ ليٍس لذا ْفُه صغيرة أو لش

لع ْفُض لو لب لو لل ( ْفُم لح لمل)ُ لما في ال لحا على وقال: صحيٌح ـ والحاكم داود أبو أخآرجِإه ال
ّي ساعيد أبي عن ـ مسلم شرط لر ْفُد ّنبّي أنَّأ الُخ في قال وسالم عليه الله صلى ال
لطِإاس: «ل سابايا ْفُو تحيض حَتى حَمل ذات غير ول تضُع، حَتى حَامل توطِإأ لأ

ٍء يحّل داود: «ول لبي لفظ حَيضُة». وفي (أنَأ)ُ الخآر واليوم بالله يؤُمن لمرى
لءه يسقي لع ما ٍء يحل ول غيره، زر على يقع أنَأ الخآر واليوم بالله يؤُمن لمرى
ّتى الّسبي من امرأة يستبرئها». حَ

عليه الله صلى الله رساول قال: نهى علّي شيبة» عن أبي ابن «مصنف وفي
ّتى أو تضُع، حَتى الحامل ُتوطِإأ أنَأ وسالم بحيضُة. وحَرم تستبرىء (الحائل)ُ حَ

الحرام إلى يفضُي وما إليه، تفضُي قد لنها الظهار (كما)ُ في الوطء دواعي
ّنما حَول الراعي بحديث حَرام، ّدواعي حَّل الحمى. وإ والصوم، الحيض في ال

ولنَّأ الدواعي، في يوجِإد ل وذلك الذى، لمعنى الحيض في لحَُرم الوطء لنَّأ
يقال: إنه أنَأ قالوه. والولى كذا الحرج، إلى فيؤُدي شهر إلى يمتد قد الصوم
فيهما. الواردة الحَاديث من اساتفيد

لص لوُرخّآ للُة ( له)ُ أي لحَي لطِإ لقا ْفُسا ْفُنَأ الساتبراء لإ لم (إ لل لم لع لد لء لع ْفُط لها لو لع لئ ْفُهر)ُ لهذا لفي لبا ّط ال
ْفُحَكام من الفرار لنَّأ وكرهه، محمد وخآالفه الحيلة رخّآص يوساف أبا أنَّأ اعلم لل ا

الفرار. ولبي سابب اكتساب له فيكره المؤُمنين، أخآلق من ليس الشرعية
ٌع هذا يوساف: أنَأ ْفُن ْفُفع الساتبراء وجِإوب عن لم لر في الحيلة تكره فل لثبوته، و

لم إنَأ يوساف أبي بقول المشايخ الّربا. وأخآذ إساقاط في يكره ل كما إساقاطِإه لل لع
لء عدم المشتري ْفُط لء علم إنَأ محمد وبقول الطهر، ذلك في لها البائع لو ْفُط البائع لو

فيه. لها
ّقن إذا يوساف: أنه أبي وعن اساتبراء. عليه فليس البائع ماء من رحَمها بفراغِ تي

ْفُكُم الساتبراء، حَكمة هذه قلنا: إنَأ لبطونها، بالحكمة، ل بالعلة يتعلق والُح
ًا للعامة. تيسير

لي)ُ أي له لو ْفُنَأ الحيلة ( لإ ْفُم ( ْفُن لل ُك لتُه لت ْفُح ًة لت ْفُنَأ حَُّر لها)ُ أي لأ لح لك ْفُن ّوجِإها لي الّشراء قبل يتز
ُثّم لها)ُ كذا ( لري لت ْفُش لط في لي لر لش لو وقيل: الّشراء، قبل يقبضُها أنَأ بعضُهم «الهداية». 

ّوجِإها يشتريها.  ثم ويطؤُها يتز

ْفُنَأ لإ لو ْفُت)ُ تحته ( لن ْفُنَأ حَّرة لكا لأ لها)ُ أي ( لح لك ْفُن ّوجِإها ُي المشتري أو الشراء قبل البائع يز
لر)ُ يثق القبض قبل لخآ ُثّم بيده أمُرها يكونَأ أنَأ يشترط أو به (ل لي)ُ ( لر لت ْفُش لي

ْفُو الّشراء قبل النكاح كانَأ إنَأ المشتري لأ لض)ُ المشتري ( لب ْفُق الشراء بعد كانَأ إنَأ لي
ُثّم القبض قبل لق)ُ ذلك ( ّل لط ْفُن أو الّزوج ُي ْفُمُرها لم يشتريها الحيلة: أنَأ بيده. ومن لأ



لسخ ثم فيكاتبها ويقبضُها ْفُف لمت الكتابة بعقد لنَّأ برضاها، العقد لي ثم عليه، لحَُر
الوصول. ساهل وهذا الدخآول، قبل كالمطلقة صارت بعجزها
ْفُن لم لو لل ( لع ٍة لف لو ْفُه لش لدى لب ْفُحَ لعي لإ لوا لء)ُ وهي لد ْفُط لو ْفُبلة، ال ُق إلى والنظر واللمس، ال
له)ُ حَال الفرج ْفُي لت لم لأ لب ل كونهما ( لنَأ (ل لعا لم لت ْفُج ًا، لي لكاحَ لم لن له لحَُر ْفُي لل لما لع ُه ُؤُ ْفُطِإ له لو لعي لوا لد لب
ّتى لم لحَ لحّر ًا بإنكاحَها أو بعضُها، أو كلها إحَداهما)ُ بتمليك ُي ًا نكاحَ إعتاقها أو صحيح
ًأ، يجوز ل المملوكتين الخآتين بين الجمع لنَّأ بعضُها، أو كلها ْفُطِإ قوله لطِإلق لو

ْفُنَأ لأ لو ُعوا تعالى: { لم ْفُج لن لت ْفُي لن}َ لنَّأ لب ْفُي لت ْفُخآ ُل ًأ بينهما الجمع به المراد ا ًا، وطِإ لنه وعقد
لحّرمات على معطوٌف ًأ الُم ًا، وطِإ لرض ول وعقد لله هذا يعا ّ قو لما تعالى: {إل

ْفُت لك لل ْفُم}َ، لم ُك ُن لما لحّرم، الترجِإيح لنَّأ أي من المحصنات من اساتثناء ولنه للُم
ّيات. والمراد النساء، لب ْفُس لم بها: ال

لنَّأ أو فيتناولها، مطلق النص لنَّأ الدواعي، في بينهما الجمع يجوز ل وكذا
الموطِإوءة أمته بيع أراد لمن ويستحب التحريم، في بمنزلته الوطء إلى الداعي

فيثبت المشتري يستبرئها ول منه، علقت يكونَأ أنَأ لحَتمال يستبرئها أنَأ
ًا مالك وأوجِإبه النسب، لمائه.  صون

له)ُ للرجِإل لر ُك لو لبيُل ( ْفُق لت لل)ُ في ( ُقُه منه شيء أو فمه الّرجُِإ لنا لع لو ٍد)ُ لإزار في ( لحَ لوا
عدم عند بذلك بأس يوساف: ل أبي ومحمد. وعند حَنيفة أبي عند شهوة بل ولو

غبار ل صحيٌح وقال: إساناده «المستدرك» ـ في الحاكم أخآرجِإه لما الشهوة،
جِإعفر وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: وجِّإه عمر ابن حَديث من ـ عليه،

لدم فلّما الحبشة، بلد إلى طِإالب أبي بن عليه الله صلى النبّي اعتنقه منها لق
ّبل وسالم (العامل)ُ، العالم يد كالمصافحة. وتقبيل فصار عينيه، بين وق

للتبرك. العادل والسلطانَأ
لي إذا المؤُمن والسلم: «إنَأ الصلة عليه فلقوله المصافحة أّما لق المؤُمن لل

ّلم الشجر». رواه ورق يتناثر كما خآطاياهما تناثرت بيده وأخآذ عليه، فس
لبراني ّط من والسلم: «ما الصلة عليه الوساط». وقوله «معجمه في ال
لمين ّ فيتصافحانَأ يلتقيانَأ مسل لر إل لف داود أبو يفترقا». رواه أنَأ قبل لهما ُغ

ْفُن الصلة عليه «الهداية» عنه صاحَب قول والترمذي. وأّما لم صافح والسلم: «
معروٍف. يده» غير ذنوبه». فقوله: «حَرك تناثرت يده وحَرك المسلم أخآاه
ّنا عمر ابن فلقول التقبيل وأّما ّية في ك لر الله صلى الله رساول سارايا من لسا
ّبلنا وسالم عليه الله صلى النبّي من فدنونا وسالم عليه داود أبو يده. رواه فق

لوانَأ والترمذي. ولقول ْفُف ًا عّسال: إنَأ بن لص ّبلوا اليهود من قوم صلى النبّي يد ق
قيل ما صحيٌح. وأما حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي، ورجِإله. رواه وسالم عليه الله
لل ما على محموٌل جِإعفر حَديث أنَأ من ْفُب أنَأ ينبغي بل ظاهر، فغير التحريم، لق

أعلم. تعالى والله السفر، من بالقادم المعانقة جِإواز ُيخّص
ّي وروى لو لحا ّط لمعة)ُ. (وعن المكاعمة، عن نهى والّسلم الصلة عليه أنه ال المكا

ّبل أنَأ الصغير»: ويكره «الجامع وفي لق لم ُي ًا أو يده أو الرجِإل ف أو منه شيئ
ّي: أنَّأ يعانقه. وذكر ّطحاو يوساف: ل أبو وقال ومحمد، حَنيفة أبي قول هذا ال

وأّما الزار، غير عليهما يكن لم إذا فيما الخلف والمعانقة. وقالوا بالتقبيل بأس



ّبة أو قميص عليهما كانَأ إذا أبو الشيخ اخآتاره الذي وهو بالجِإماع، بأس فل جُِإ
ْفُنُصور ّي. لم لد لري ُت لما ال

يد تقبيل وكذا التبّرك، سابيل على العادل والسلطانَأ العالم يد بتقبيل بأس ل ثم
ّهال يفعله (الصالح)ُ. وما والرجِإل والشيخ البوين لقي إذا نفسه يد تقبيل من الج

ٌه، غيره والمشايخ السلطانَأ يدي بين الرض تقبيل من يفعلونَأ وما فمكُرو
ّنه آثم، به الّراضي والفاعل فحراٌم، لبه ل ْفُش الوثانَأ. عبادة ُي

ّنه الصدر وذكر ّنه السجود، بهذا يكفر ل الشهيد: أ لم التحية، به يريد ل له ُف منه لف
ّنه لفر للتعظيم ساجد لو أ لسّي. ولهما به صّرح كما لك ْفُخآ لر لة أبي ابن روى ما الّس لب ْفُي لش

ْفُجري عامر حَديث «مصنفيهما» من في الّرّزاق وعبد لح لنة أبا قال: سامعت ال لكا ُر
لنة صحيحة: أبا نسخة وفي ـ لحا ْفُي واسامه وسالم عليه الله صلى النبّي صاحَب ـ لر

ُعونَأ ْفُم وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: كانَأ ـ المعجمة أو بالمهملة ـ لسا
(مكامعة وعن شيء، بينهما ليس المرأة المرأة مكاعمة أو مكامعة عن ينهى

ْفُيد أبو شيء. قال بينهما ليس الرجِإل الرجِإل أو)ُ مكاعمة لب سالّم: بن القاسام ُع
صاحَبه)ُ الرجِإل يضُاجِإع أنَأ صاحَبه. (والمكامعة فاه الرجِإل يلثم والمكاعمة: أنَأ

ٍد. ثوب في واحَ
منا الرجِإل الله، رساول قال: (قال)ُ رجِإل: يا أنس الترمذي» عن «سانن وفي
لني صديقه أو أخآاه يلقى لح ْفُن لي ّبله؟ُ قال: أفيلتزمه قال: «ل»، له؟ُ لأ قال: «ل»، ويق

التقبيل نهي بأنَأ الجمع قال: «نعم». ويمكن ويصافحه؟ُ بيده قال: فيأخآذه
لناق ونهى الفم، تقبيل على محموٌل لع ٍر كانَأ ما على أو القادم غير على ال بإزا
ٍد.  واحَ

ٌه، غيره أو للسلطانَأ النحناء أّما ْفُحُرم فمكرو لي العالم يدي بين الرض تقبيل و
ًا. كونه في واخآتلف فحراٌم، السجود وأما للتحية، السلطانَأ أو والشيخ كفر
له لر ُك لو ُع ( ْفُي لة لب لر لذ لع لصًة ال لل لصّح)ُ بيعها لخآا ُلوطِإًة)ُ بمنزلة لو ْفُخ لم نجاساة خآالطه زيت (

لز لجِإا لو)ُ  ُع ( لفا لت ْفُن له)ُ أي (ال لذ له بخالص بالنتفاع تجر لم العادة لنَّأ بالمخلوطِإة، لب
لة لر لذ لع أنَّأ حَنيفة أبي عن الكنز»: والصحيح «شرح بالمخلوطِإة. وفي وجِإرت ال
لة النتفاع لر لذ لع لو)ُ صح الخالصة بال ُع جِإائز. ( ْفُي لب لن)ُ لنه ( ْفُرقي ّدخآر به ُينتفع الّس ُي و
الّزرع. لساتكثار الرض في ُيلقى فإنه الحاجِإة، لوقت

لز لجِإا لو)ُ  ُء ( لصا لخآ ّنه ( لم)ُ ل لئ لها لب لكبشين ضحى وسالم عليه الله صلى ال لن، ب ْفُي لء ْفُوجُِإو لم
لن، أي ْفُي ّي لص ل يطيب لحمها ولنَأ لخآ لمّي)ُ أي به. (ل لد لنه الدمي خآصاء يجوز ول ال

حَرام. وهو به تمثيل
لو)ُ جِإاز ْفُنزاء ( لإ لر ( لمي لح للى ال لل)ُ لنَّأ لع ْفُي لخ ركب وسالم عليه الله صلى النبّي ال
ًا الفعل هذا كانَأ ولو الخيل، على الحمير إنزاء من وهي البغلة، لرام لما لحَ ركبها، ل

لما جِإواز ركوبها من يلزم ل إذ بحٌث، ذكروه. وفيه كذا بابه فتح من ركوبها في لل
ّنسائي داود أبو روى فقد النزاء، ُأهديت علّي عن وال صلى الله لرساول قال: 

مثل لنا فكانت الخيل على الحمير حَملنا فقلت: لو فركبها بغلة وسالم عليه الله
ل الذين ذلك يفعل وسالم: «إنما عليه الله صلى الله رساول فقال هذا،

ّوزوه. التنزيه كراهة على حَملوه علماءنا يعلمونَأ». ولعّل وجِإ



لو)ُ جِإاز لفُر ( لسا لة ( لم لل ُأّم ا لد لو لل لو ل ال ٍم)ُ لنَّأ لبل لر ْفُح إلى يرجِإع فيما الماء مع الجِإانب لم
لرم، مع تسافر أنَأ للحرة يجوز فكما المحارم، بمنزلة والمس النظر ْفُح لم فكذا ال
ُأّم الجِإنبي، مع تسافر أنَأ للمة يجوز لمٌة الولد و امتنع وإنَأ فيها، الملك لقيام لأ
لتبة وكذا بيعها، لكا ّدم وقد رقبًة، مملوكة لنها الُم في المشايخ اخآتلف تق

ًا اخآتيارهم. وفي أهل لغلبة زمانهم في السالم: هذا شيخ إلى «النهاية» معزي
الفساد. أهل لغلبة فل، زماننا في وأّما الصلح،

ُع ْفُي لب لصّح)ُ  لر ((و لصي لع ْفُن ال له لم لذ لخ ّت ًا)ُ لعموم ُم ْفُمر لحَّل قوله لخآ لأ لو ّلُه تعالى: { لع}َ، ال ْفُي لب ال
ًا بعينه ُتقام ل المعصية ولنَّأ ًا وصيرورته تغيره بعد بل حَاله، على باقي آخآر أمر

ًا فإنَّأ الفتنة، أيام في السلح بيع بخلف والخاصة، بالسام العصير عن ممتاز
ذكروه. بعينه. كذا تقام المعصية

ًا يكونَأ أنَأ وينبغي ًا لكونه مكروه تعالى: ولقوله المعصية، لتحصيل سابب
ُنوا لو لعا لت لو للى { لبّر لع لوى ال ْفُق ّت ل وال ُنوا لول لو لعا للى لت للثم لع لنَأ}َ ولذا ا لوا ْفُد ُع مالك منعه لوال

والّشافعّي.
ْفُحُرم لي ْفُينه أخآذ المسلم على و بيع لنَّأ ذمي، ل مسلم باعها خآمر ثمن من لد

لر المسلم ْفُذ باطِإل، الخم البيع، ينعقد فلم المسلمين، حَق في للخمر قيمة ل إ
ّدين لرّب يحل ول يملكه، فلم الثمن يجب لم ينعقد لم وإذا ُذه. وأّما ال ْفُخآ بيع لأ

لر الذمّي ّقه في مال لنها فصحيٌح، الخم أخآذه. فيصّح الثمن فيملك حَ
له لر ُك لو لداُم ( ْفُخ لت ْفُسا لصّي)ُ لنَأ ا لخ ًا اساتخدامه في ال لو)ُ الصنع هذا على حَث الحرام. (

ْفُقراض كره لإ ّقاٍل ( ًا لب ْفُيئ ُذ لش لأخُآ ْفُنُه لي لء)ُ لنه لما لم ّلكه إذا لشا أقرضه فقد الدرهم م
ّياه، ً يريد ما منه يأخآذ أنَأ شرط وقد إ ْفُفع، ذلك في وله (حَال)ًُ، حَال في فيصير لن

ًا، جِإّر الذي القرض معنى ّياه أودعه عنه. وإنَأ منهّي وهو نفع لخآذ ثم إ شاء ما منه لأ
ًا يكره.  ل مفّرق

لره ُك لو)ُ  لعُب ( ًا (الل لد)ُ إجِإماع ْفُر ّن لج)ُ وفيه لبال ْفُن لر ْفُط لو)ُ كره خآلف (والّش يأتي. (
ُء)ُ وهي لنا لغ ّني بمعنى الممدودة (ال لغ ّت ُكّل ونحوها، الموسايقية بالنغام ال لو ٍو)ُ ( ْفُه ل

ْفُشغل لعب أي الفرض. عن ُم
ْفُرد، أّما ّن لدة بن ساليمانَأ عن داود وأبو ومسلم أحَمد أخآرجِإه فلما ال ْفُي لر أبيه عن ُب

لدة ْفُي لر لدشير لعب وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُب ْفُر ّن فكأنما بال
ْفُنج ذكر فيه (ودمه)ُ». وليس خآنزير لحم في يده صبغ لر ْفُط في ذكره الذي الّش

عصى فقد بالنرد لعب بلفظ: «من ماجِإه وابن وأحَمد مالك «الهداية». وروى
ورساوله». الله

ْفُنُج، وأّما لر ْفُط ْفُيلي أخآرجِإه فلما الّش لق ُع قال: مّر هريرة أبي «ضعفائه» عن في ال
ْفُنج يلعبونَأ بقوم وسالم عليه الله صلى الله رساول لر ْفُط هذه فقال: «ما بالّش

لبة؟ُ ُكو للم ال له لأ ْفُن ّنرد. ولما يلعب من الله لعن عنها؟ُ أ لبة: ال ُكو ابن رواه بها». وال
ّبانَأ للة «ضعفائه» عن في لحَ لث لقع بن لوا ْفُسا قال: وسالم عليه الله صلى النبّي عن ال
صاحَب إلى فيها ينظر ل نظرة وساتين مئة ثلث يوم كل في وجِإل عز لله «إنَأ

الشطرنج. الشاه». يعني
لن فلقوله الغناء وأّما لم لو لس تعالى: { ّنا ْفُن ال لري لم لت ْفُش لو لي ْفُه ُفّسر لل لث}َ و لدي لح ال

ّنين، لغ مستقلة. رساالة المسألة هذه في كتبُت وقد بالُم
ّدّف الغزاة وطِإبل بالتفاق، محرمة الملهي واساتعمال مستثناة العرس في وال

ًا. وسائل فيهما للذنَأ ّدف يوساف: أيكره أبو شرع تضُربه العرس غير في ال



كالغناء الفاحَشة منه يجيء الذي فأّما قال: ل، فسٍق؟ُ غير في للصبي المرأة
أكره. فإني
لرُك» ـ في الحاكم أخآرجِإه فلما اللهو وأّما ْفُد لت ْفُس على صحيٌح وقال: حَديث «الُم

قال: «كل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ هريرة أبي عن ـ، مسلم شرط
ّ باطِإٌل الدنيا لهو من شيء فرساك، وتأديبك بقوساك، ثلثة: انتضُالك إل

ّنهن أهلك، وملعبتك ّق». وفيه من فإ ْفُنج أنَّأ على دللة الح لر ْفُط باطِإل لعب الّش
ّق.  لهو في الحصر صيغة عليه يدل كما الح

ْفُنج اللعب الّشافعّي وأباح لر ْفُط من بشيء إخآلل ول قمار، يكن لم إذا بالّش
محمد بن ساهل الفهام. قال وتزكية الخواطِإر تشحيذ فيه إذ الواجِإبات،
لكي ُلو ْفُع ْفُت الشافعي: إذا أصحاب رئيس الّص لم لل من والصلة الخسرانَأ، من اليد لسا

ليانَأ، من واللسانَأ النسيانَأ، لذ له ّدت منه أكثر ولو الخلنَّأ، بين أدٌب فهو ال ُر
لبى»: قول شهادته. وفي لت ْفُج يوساف. أبي عن رواية الشافعي «الُم

ّد لهو ولنا: أنه ًا، الصلة وعن الله ذكر عن يص ًا فيكونَأ غالب كالخمر حَرام
عدالته، تسقط به قامر إنَأ ُثم عشر، والربعة النرد معنى فيه ولنَأ والميسر،

ً وكانَأ به يقامر لم وإنَأ ّول ّده ولم متأ أبو ير تسقط. ولم ل الصلة عن ذلك يص
ًا عليهم بالسلم حَنيفة ًا وكرهاه فيه، هم عّما لشغلهم بأسا ّيدهما تحقير لهم. ويؤُ

لي ما ًا أنَأ ُرو ٍم مّر عنه الله رضي علي ْفُنج يلعبونَأ بقو لر ْفُط ّلم فلم بالّش عليهم يس
ّلم قال: كيف (في)ُ ذلك، له فقيل ٍم على أسا ٍم على يعكفونَأ قو لهم؟ُ أصنا
لنّي. ذكره ْفُي لع ال

لو)ُ كره ٍد من ( ْفُعُل ساي لجِإ ُغّل ( لق في ال ُن له)ُ لنه ُع ْفُبد فيكره النار أهل عقوبة لع
ّنه (بخلف بها كالحَراق ّتقييد)ُ ل في يكره فل السفهاء، في المسلمين سانة ال

ًا العبد لو)ُ كره عن تحرز لكاُر تحريم كراهة إباقه. ( لت ْفُحَ لت (ا لر ُقو لش لب لم)ُ ال لئ لها لب لوال
لة لط ْفُن لح ٍد (في والتبن والشعير كال لل له)ُ لما ليضُُّر لب لل ْفُه لأ لمر عن مسلم أخآرجِإه لب ْفُع بن لم

لوي الله عبد لد لع ّ يحتكر قال: «ل وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ ال ٌء» إل خآاطِإى
مذنٌب. أي

للى وأبو «ساننه»، في ماجِإه ابن وأخآرج ْفُع للي لي لص ْفُو لم بن عمر «مسنده» عن في ال
ٌق وسالم: «الجالب عليه الله صلى الله رساول قال: قال الخطاب مرزو

ْفُصُر كانَأ بأنَأ بهم يضُّر لم لو ملعونٌَأ». أّما والمحتكر لم ًا ال لنه ُيكره، ل كبير
فهو بالعامة أضّر ما يوساف: كل أبو غيره. وقال إضرار غير من لملكه حَابٌس
ًا كانَأ ولو احَتكار دراهم.  دنانير)ُ أو (أو ثياب

لرت إذا ثم ّدة لقُص ًا القوت حَبس يكونَأ ل الم إذا ما بخلف الضُرر، لعدم احَتكار
ّد طِإالت ّدة لتحققه. وحَ ًا أربعونَأ الطويلة الم أبي وابن أحَمد أخآرجِإه لما يوم
لبة ْفُي الله صلى النبّي عن عمر، ابن «المستدرك» عن في والحاكم والبّزار لش
ًا احَتكر قال: «من أنه وسالم عليه وبرىء الله من برىء فقد ليلة أربعين طِإعام
ّيما الله ْفُرصة أهل منه. وأ ٌؤا فيهم بات لع ٌع، امر الله». ذمة منهم برئت فقد جِإائ

ّدة فضُل (ما ببيع القاضي أمره بأنَأ الدنيا، في للمعاقبة المضُروبة وقيل: الم
لنًة، أهله وقوت قوته عن عنهم،)ُ هو بنفسه القاضي ويبيع يعّزر، يفعل لم فإنَأ لسا



للثم الصحيح. وأّما ْفُنَأ فيحُصل ا لرت. وإ لقُص
لة (ل ّل له)ُ أي لغ لض ْفُر ْفُلة الشخص احَتكار يكره ل أ ّيد أنَأ أرضه. ينبغي لغ يزد لم بما يق

لو)ُ ل نفقة على ٍة سانة. ( لب ُلو ْفُج لم ْفُن ( ٍد لم لل لر)ُ وهذا لب لخآ أبو حَنيفة. وقال أبي عند آ
لبه ما يحبس أنَأ يوساف: يكره لل روينا. ما لطِإلق آخآر بلد من لجِإ

لو)ُ كره لعيُر ( ْفُس لت لكم)ُ لما ( وقال: ـ والترمذي ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه الحا
ّناس: يا قال: قال أنس حَديث من ـ صحيٌح حَسٌن حَديٌث غل الله، رساول ال
ّعر السعر ّعر هو الله وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول فقال لنا، فس المس

ٌد وليس الله ألقى أنَأ لرجِإو وإني الرازق، الباساط القابض يطالبني منكم أحَ
ٍة ٍم من بمظلم ّق الثمن ماٍل». ولنَّأ ول د للمام ينبغي فل الُملك، حَ يتعرض أنَأ ل
ّقهم.  (عليهم في)ُ حَ

ّ لذا (إل ّدى إ لع لباُب)ُ أي لت ْفُر ْفُن السلع أرباب ال لع ًا ( ّدي لة)ُ تع لم لقي ًا)ُ بأنَأ ال لحَش لفا باعوا (
ّ المسلمين حَقوق صيانة عن السلطانَأ وعجز القيمة بضُعف ّتسعير، إل فإنه بال
ّعر ّعر إذا الرأي. ثم أهل بمشورة (العام)ُ ولكن الضُرر رفع من فيه لما يس سا

ّعر مّما بأكثر رجِإٌل وباع الحاكم ًا، حَنيفة أبي عند جِإاز به سا يرى ل لنه مطلق
ْفُجر لح ٍر نوع بيعه إبطال وفي الحّر، على ال ْفُج يكن لم إذا يجوز عليه. وعندهما لحَ

ّتسعير ًا يكونَأ ل لنه بعينهم، قوم على ال ْفُجر ْفُجر يريانَأ ل فإنهما فتوى، بل لحَ لح ال
ٍم)ُ مجهولين. على (قو

ّعره بما باع ومن لره غير لنه صّح، المام سا ْفُك «الهداية». في كذا البيع، على ُم
(أنَأ نقض إذا يخاف كانَأ إذا البائع المختار»: أنَأ «المحيط» و«شرح وفي

ّنه ذلك، للمشتري يحل المام)ُ ل يضُربه لره. والحيلة معنى في ل يقول أنَأ المك
ّي تحب، بما له: بعني المشتري ٍء فبأ يحّل. باعه شي

فإذا وفّرقه، المحتكرين من الطعام أخآذ الهلك مصر أهل على المام خآاف ولو
ّدوا وجِإدوا ْفُجر من هذا وليس مثله، (ساعة)ُ ر لح حَال في كما الضُرر دفع من بل ال

لصة. وكذا لم ْفُخ لم ْفُحُرم ال ّقي لي للب تل لج الصلة عليه لقوله بأهله، يضُّر بلد في ال
ُوا والسلم: «ل ّق لل لت ٍد». رواه حَاضٌر يبع ول الّركبانَأ، لت لفظ وفي الشيخانَأ، لبا
ّقوا لمسلم: «ل للب، تل لج ّقاه فمن ال فهو السوق سايده فأتى فاشتراه، تل

بالخيار».
لل لب ُق لو ْفُوُل ( ٍد لق ْفُر لما لف لف ْفُي لنَأ)ُ أي لك ً لكا ًا، أو كانَأ عدل ًا فاساق ًا، أو كانَأ مسلم ًا كافر حَّر

ًا، أو كانَأ ًا عبد لت)ُ كالوكالت (في أنثى أو كانَأ ذكر ل لمل لعا والذنَأ والمضُاربات الُم
ّنه التجارات، في لط فلو الوجِإود، عزيز والعدل الناس، بين وجِإودها يكثر ل لر ُش
ٌد أمٌر فيها ّدى زائ لرج.  إلى ل لح ال

ْفُنَأ لإ لف لل ( ْفُبُت لقا لر لش لم لكافٌر:  ْفُح ّل ْفُن ال ٍم لم لل ْفُس ْفُو ُم لبّي أ لتا ُلُه لحَّل لك ْفُك ْفُن لو)ُ إنَأ لأ لم قال: (
لساّي لم)ُ بخلف لمُجو ّنه حَرام، أو حَلل قال: هذا إذا ما لحَُر قوله. يقبل ل فإ
لط لر لوُش ْفُدُل ( لع لت في ال لنا ليا ّد لر ال لب لخ ْفُن لكال لة لع لسا لجا لء)ُ وعن لن لما الطعام حَّل ال
لة وقوعها يكثر ل لنه وحَرمته، السالم فيها فيشترط المعاملت، وقوع كثر

لبر والعدالة. ففي وفي التهمة، لعدم به يتوضأ ل الماء بنجاساة العدل المخ
لفي به يتوضأ الكافر لو لق للتهمة. ( لسا لفا لر ال لو ُت لمس لحّرى)ُ فإنَأ لوال ّنه رأيه أكبُر كانَأ لت أ



ّتحّري، الّصدق جِإانب لترجِّإح به يتوضأ ولم تيّمم صادق يريق أنَأ والحَوط بال
جِإانب لترجِّإح و(ل)ُ يتيمم به يتوضأ كاذب أنه رأيه أكبر كانَأ يتيّمم. وإنَأ ثم الماء

بالتحّري. الكذب
ّلقها أو مات الغائب زوجِإها أنَّأ ثقٌة أخآبرها ولو ًا، طِإ ومعه ثقة غير أخآبرها أو ثلث

لر ولم بطلقها كتاب ّ منه، أنه تد العتداد جِإاز صدقه، عندها فترجِّإح تحّرت أنها إل
ّوج. ولو ًا، كانَأ نكاحَها أصل أنَأ أخآبرها والتز من أخآاها كانَأ زوجِإها أو فاساد

ّوج أنَأ يسعها لم الّرضاع أخآبرها الفصل هذا في لنَّأ ثقة، كانَأ وإنَأ بقوله، تتز
ٍر بخبر لك ْفُن لت ْفُس ّول وفي بخلفه، الحكم ألزمها وقد ُم وهو محتمٍل، بخبر أخآبرها ال
ّبها، وبين بينها أمر ّوج. الخبر ذلك تعتمد أنَأ فلها ر وتتز

لبُل ْفُق ُي لقّن الّصبّي قول و تبعث الهدايا لنَأ التجارة، في له والذنَأ الهدية في وال
ًة، هؤُلء يد على ّدى قولهم يقبل لم فلو عاد لتاج الحرج. والعبد إلى ل ْفُح في ُي

فلو المواضع، تلك إلى الشهود اساتحضُار يمكنه ول البعيدة والمصار الساواق
لبل لم ْفُق العبيد. مع المعاملة في الناس لتحّرج الذنَأ في قوله ُي

لئُل لسا لم ّتى)ُ  ( لش

ّتى مسائُل الكتاب بهذا ُيلحق أنَأ ينبغي وّمما قال الباب. فقد هذا يناساب مّما ش
له المصحف بتعشير بأس علماؤانا: ل لط ْفُق لن له و لل ْفُك لش أنه الرواية زماننا. وأصل في و

ْفُكره ْفُقط التعشير ُي ّن ُدوا ابن لقول المصحف في وال ول القرآنَأ، مسعود: جِإّر
ُقوا لح ْفُل لبة. وله أبي ابن منه. رواه (ما)ُ ليس به ُت ْفُي في معنيانَأ: أحَدهما: جِإّردوه لش
ْفُقط. التعشير من الخط في جِإّردوه وثانيهما غيره، به تخلطوا ول التلوة ّن وال

ّد ل زماننا وفي ْفُقط الي، تحفظ فبالتعشير الدللة، من الناس لغالب ب ّن وبال
ًا فيكونَأ العراب، يحفظ وبالشكل التصحيف، يحفظ لدع صّح وقد مستحسنة، لب

ًا المسلمونَأ رآه مسعود: ما ابن عن تحليته حَسن. ويجوز الله عند فهو حَسن
لما ُنه المسجد نقش وكذا تعظيمه، من فيها لل ل لكن ونحوه، الذهب بماء وتزيي
ّلة من لل لو حَتى وقفه لغ لع لن. ثم منها ُف لم من فيه لما الصّح في ُقربة هو ُض

لما قوله ولظاهر الله، بيت تعظيم ّن لإ ْفُعُمُر تعالى: { لد لي لجِإ لسا له لم ّل ْفُن ال لن لم لم له}َ. آ ّل لبال
ّنه وقيل: مكروه المبتدعة. المور من ل

المساجِإد (لما)ُ ورد: أنَّأ بأجِإرة وكتابة كخياطِإة الدنيا عمل المسجد في ويكره
ّ للصلة، بنيت إنما ٍة إل ًا يجد لم بأنَأ لضُرور صنعته. من قوته وكانَأ غيره، مكان
تعالى: لقوله الّشافعّي وكرهه الحرام، المسجد الذمّي دخآول عندنا يكره ول

لما ّن لنَأ {إ ُكو لر ْفُش لجٌس الُم ل لن ُبوا لفل لر ْفُق لد لي لج ْفُس لم لرام ال لح لد ال ْفُع ْفُم لب له لم ولنَّأ لهذا}َ، لعا
جِإنابة. عن يخلو ل الكافر
لب ُأجِإي ّنه و ًة، طِإائفين يدخآلوه لأنَأ منعهم على محموٌل بأ وعلى مستولين، أو عرا

وكرهه ، عقائدهم خآبث على محمولٌة النجاساة وبأنَّأ مستعلين، السالم أهل
ًا مسجد كل في مالك النجاساة.  وهي العلة لعموم الحرام بالمسجد اعتبار

لّما ثقيف وفد أنَّأ العاص أبي بن عثمانَأ داود» عن أبي «سانن في ولنا: ما
ّق ليكونَأ المسجد أنزلهم وسالم عليه الله صلى النبّي على قدموا لقلوبهم، أر



ْفُنَأ عليه فاشترطِإوا لشُروا ل أ ْفُح لشُروا ول ُي ْفُع ّبوا. فقال ول ُي لج صلى الله رساول ُي
ْفُنَأ وسالم: «لكم عليه الله لشروا ل أ ْفُح لشروا، ول ُت ْفُع فيه ليس دين في خآير ول ُت

الركبتين. وفي على اليدين وضع والموحَدة بالجيم ركوع». والتجبية
لد أنَّأ الحسن «مراسايله» عن ْفُف ْفُوا ثقيف لو وسالم عليه الله صلى الله، رساول أت

ْفُبة لهم فضُرب له: يا فقيل المسلمين، صلة لينظروا المسجد مؤُخآر في ُق
تتنجس ل الرض قال: «إنَأ مشركونَأ؟ُ وهم المسجد في أتنزلهم الله رساول

آدم». بابن

ْفُحُرم لي ًا حَنيفة أبي عند مكة أراضي بيع و ْفُحُرم ول لهما، خآلف ًا، أبنيتها بيع لي اتفاق
صار الوقف في أو المستأجِإر، في بنى لو أنه ترى أل بناه، لمن ملك البناء لنَأ

بيعه؟ُ. له وجِإاز له البناء
ّذمي عيادة يكره ول ُكُم تعالى: {ل لقوله ال لها ْفُن ّلُه لي لن ال لن لع لذي ّل ْفُم ا ْفُم لل ُك ُلو لت لقا في ُي

لن ّدي للم ال ْفُم لو ُك لرجُِإو ْفُخ ْفُن ُي ْفُم لم ُك لر ليا ْفُنَأ لد لما لأ لل ْفُم}َ و ُه لبّرو البخاري» عن «صحيح في لت
ُدم غلٌم قال: كانَأ أنس فأتاه فمرض، وسالم عليه الله صلى الله رساول يخ
له: «أسالم» فنظر فقال رأساه عند فقعد يعوده، وسالم عليه الله صلى النبّي
ْفُع عنده وهو أبيه إلى لطِإ عليه الله صلى النبّي فخرج القاسام. فأسالم أبا فقال: أ

عيادة في النار». واخآتلفوا من بي أنقذه الذي لله يقول: «الحمد وهو وسالم
مسلم.  لنه بهذا بأس ل أنه والصّح والمبتدع، الفاساق

لد الدعاء: أساألك في قوله قيل: ويحرم ْفُلعق لم لي وقد عرشك، من العز لب لو بتقديم ُر
ًا يجوز فل العين، على القاف وتعالى. سابحانه الله على معناه لساتحالة اتفاق
لي لو ّلق يوهم لنه يحرم، فكذا لبعكسه، وُر وما حَادٌث والعرشْ بالعرشْ، العّز تع
ّلق ًا، يكونَأ به يتع ّلق عن متعاٍل سابحانه والله حَادث عّزه فإنَّأ بالحوادث، عّزه تع
أبو الفقيه أخآذ وبه به، بأس ل يوساف: أنه أبي صفاته. وعن وساائر كذاته قديم

الليث.
ّق في يقول أنَأ قيل: ويحرم ًا فلنٍَأ، دعائه: بح ّي ًا، أو كانَأ نب ّي ّق أو ول أو البيت بح

ّق ل لنه الحرام، المشعر ّق ل يقال: إنه قد لكن الله، على للخلق حَ لهم حَ
ًا ًا لهم جِإعل سابحانه الله لكّن أصله، من وجِإوب ّق ّق يراد أو فضُله، من حَ بالح

ُغوا الله قال وقد الوسايلة، باب من فيكونَأ والعظمة، الحرمة لت ْفُب لوا له تعالى: { ْفُي لل لإ
لة}َ وقد لل لساي لو ّد ال في ما على والولياء بالنبياء الدعاء: التوسال آداب من ُع

ّق أساألك إني رواية: «اللهم في الحصين»: وجِإاء «الحصن عليك، السائلين بح
ّق لي وبح ًا أخآرج لم فإني إليك، ممشا لشر ًا». الحديث. ول لأ لطر لب

ّتاجِإر العبد طِإعام هدية قبول يكره ول لي لما ال لو إسالم قصة في طِإرق من ُر
ْفُلمانَأ ّنبّي أنَّأ لسا ّلى ال ّلم عليه تعالى الله ص لبل وسا بخلف منها، وأكل هديته لق

لدم يده على والثياب النقدين هدية لص ورود لع ْفُرٍف ن ُع أصل على فبقي بذلك، و
المنع. في القياس

بمسمار مسّمر حَديد من وهي: طِإوق العبد عنق في الّراية يجعل أنَأ وكره
ٌد وهو رأساه، يحّرك أنَأ من يمنعه عظيم ّظلمة بين معتا ّنار أهل عقوبة لنه ال ال

وأهل السفهاء في المسلمين سانة لنه قيده وحَّل بها، كالحَراق فيكره،
ًا العبد في يكره فل الدعارة، لماله. وصيانًة إباقه عن تحرز



ّلت لنة وحَ ْفُق لساامة عن الربعة السنن في لما للتداوي الُح لريك بن ُأ قال: أتيت لش
ّلى النبّي ّلم عليه تعالى الله ص الطير، رؤاوساهم على كأنما وأصحابه وسا

الله رساول فقالوا: يا ههنا ومن ههنا من العراب فجاء قعدت، ثم فسلمت
ْفُوا، أنتداوى؟ُ لو لدا لت ًء يضُع لم الله فإنَّأ فقال: « ّ دا ًء له وضع إل ّ دوا لرم». إل له ال

لزل لم الله «مسنده»: «فإنَأ في أحَمد ولفظ ْفُن ًء ُي ّ دا ًء له أنزل إل ّ دوا إل
ْفُعطي ما أفضُل فما الله رساول الموت». قالوا: يا ٌق العبد؟ُ ُأ حَسٌن». قال: «خآل

لحّرم اساتعمال يجوز ول لنة في الُم ْفُق ّتداوي لنَّأ ونحوها، كالخمر وغيرها الُح ال
لم فمات المعالجة ترك فمن واجِإٌب، ل جِإائٌز بالحلل التداوي حَراٌم. ثم بالمحّرم

ًا يمت ّبما إذ النفس، إهلك المعالجة ترك في ليس لنه عاصي غير من يصّح ر
ّبما معالجة المعالجة. تنفعه ل ور
ًا رأى من على (ويجب لر لو عنه، ينهى أنَأ منكر لد لل، يفعل لم ولو عليه، لق ُث ّنه)ُ لم ل

الخآر. عنه يسقط ل أحَدهما ترك فإذا عنه، والنهي المنكر ترك عليه يجب
ْفُن المام وينهى ًا ضربه أو حَبسه يكّف، لم فإنَأ داره، في الفسق أظهر لم ساياطِإ

ًا منها أزعجه أو ًا له ردع الفواحَش. ارتكاب عن وزجِإر
ْفُحُرم لي ّني على و ّنه والنوح، الغناء على المشروط المال أخآذ والنائحة المغ أجِإٌر ل

ٍة على ّنه المشروط غير بخلف معصي فعله. إلى وسايلٌة لنه يكره لكنه تبّرع، فإ
لر إذا والمرأة للرجِإل الحّمام بدخآول بأس ول لز ّت الصلة عليه لقوله البصر وغّض ا

ُتفتح والسلم: «إنها ًا فيها وساتجدونَأ العجم أرض لكم سا لها يقال بيوت
ّنها فل الحّمامات، لل لر، إل الّرجِإال يدخُآ ُلُز ّ النساء وامنعوها با أو مريضُة إل

لساء». رواه لف ْفُمز وغيره. وكره داود أبو ُن فعل لنه الحّمام، في العضُاء لغ
ّفهين لتر ّ الُم ًا.  منفعة فيه فإنَأ الوجِإاع، من ونحوه لتعٍب إل وتخفيف

القبور على تجلسوا والسلم: «ل الصلة عليه لقوله القبور على الجلوس وكره
ّلوا ول ٍة على أحَدكم يجلس إليها». وقوله: «لنَأ تص حَتى ثيابه فتحرق جِإمر

ٍر». على يجلس أنَأ من له خآيٌر جِإلده إلى تخلص قب
ّنه رؤايته عند الهلل إلى الشارة ويكره يفعلونه كانوا الجاهلية عادة من ل

ًا به)ُ. (بأس فل صاحَبه ليريه إليه أشار إذا أّما له، تعظيم
ْفُمل بإساقاط بأس ول ّنه خآلقه من شيء يستبن لم لحَ ُد، مضُغة ل لها، حَكم ول بع
ّ لطع بغير مكروه أنه إل ْفُق ُي لرض ميٌت حَمٌل ضرورة. و لت لف حَامل، بطن في اع لخآي

ْفُخُرج لم إذا منه، الموت عليها ّ لي إلى بالنسبة حَرمة للميت ليس لنه به، إل
على وخآيف الولدة وقت (بطن)ُ الحامل في الولد اعترض إذا الحّي. وأّما

ّ الولد إخآراج يمكن ولم الحامل، لخآل بأنَأ بقطعه، إل داخآل إلى يدها القابلة ُتد
لطع فل ونحوها، بآلة فتقطعه الفرج ْفُق ٍر موهوٌم، موتها لنَّأ ُي ٍم فبأم يجوز ل موهو
ّق حَّي آدمّي إتلف لش ُي فاضطرب ماتت من بطن اليسر الجانب من محقق. و
لمت فيه الولد لل ُع ذلك حَنيفة أبو فعل وقد قدمنا، لما الظن بغلبة ولو حَياته، و

الولد. وعاشْ

ّق وكذا لش لة ابتلع من بطن ُي له ُدّر لر ًا، ومات غي ّدّرة صاحَب حَق لنَّأ مفلس ّدٌم ال مق
ًا، مات من بطن احَترام على بعد إليه الوصول لمكانَأ يشق وقيل: ل جِإاني

لع تفّسخه، لف ُد ّنه و ّقه تأخآير يلزم بأ وقد الحامل دفنت إليه. ولو يعيش ل وقد حَ
أنها المنام في فرؤايت بطنها، في يتحّرك وكانَأ أشهر سابعة الولد على أتى

للدُت، لو ّق ل تقول:  لنّي. ذكره موته، الظاهر لنَّأ يش ْفُي لع ال



ُذنَأ بثقب بأس ول ّنه الصغيرة ُأ لتانَأ. ويجوز فصار للزينة ل لخ لحجامة كال ال
لفصادة ّبما الحاجِإة، عند وال لما يجب ور ّنبّي أنَّأ صّح لل وسالم عليه الله صلى ال

لصادة احَتجم، لف ّنهما مثلها، وال ّتداوي ول ًا.  فيه مأذونٌَأ وهو لل شرع

ّلف كل على ويجب ّلم مك ولمعرفة والواجِإبات، الفرائض لقامة إليه يحتاج ما تع
المأكولت من الحرام من والحلل المعاملت في غيره من الصحيح العقد

مسلم كل على فريضٌُة العلم والسلم: «طِإلب الصلة عليه لقوله والمشروبات
ّلد أهله غير عند العلم وواضع ومسلمة، لر الخنازير كمق لؤُ الجوه والذهب». واللؤُل

ّلموا ابن رواه ّلموا والقرآنَأ، الفرائض ماجِإه. وقوله: «تع فإني الناس وع
ّلمه الترمذي. ويكره مقبوٌض». رواه لباهاة تع لرة للُم لما والجاه المال وطِإلب والُم

لري أو العلماء، به ليجاري العلم طِإلب والسلم: «من الصلة عليه لقوله لما ُي لل
ّنار». رواه الله أدخآله إليه الناس وجِإوه به يصرف أو السفهاء، وابن الترمذي ال

ّلم وسالم: «من عليه الله صلى ماجِإه. ولقوله ًا تع ل الله وجِإه به يبتغى مّما لعلم
ّلمه ّ يتع ًا به ليصيب إل ْفُرف يجد لم الدنيا من عرض القيامة». يعني يوم الجنة لع

عام. مئة خآمس قدر من يشّم ريحها أنَأ ورد داود. وقد أبو ريحها. رواه
ّد إلى التعليم العالم على ويجب ْفُن الصلة عليه لقوله التفهيم حَ لم والسلم: «
لل لئ لمه علم عن سُا لل لم كتمه ثم لع لج ْفُل الترمذي. النار». رواه من بلجام القيامة يوم ُأ
ّلم التعليم. ويستحب بدونه يوجِإد ل لنه التفهيم يلزمه وإنما وسايلة يكونَأ علم تع
والشعار كالتواريخ ينفع ول يضُّر ل علم ويباح والسنة، الكتاب معرفة إلى

ْفُحُرم والنساب، لي ّ والنجوم والهيئة والكلم والمنطق السحر علم و ما قدر إل
ْفُبلة.  الوقت به يعرف لق وال

تعالى: لقوله دينه، وقضُاء وعياله نفسه كفاية بقدر الحلل من الكسب ويجب
ُقوا لف ْفُن لأ ْفُن { لت لم لبا ّي ْفُم}َ أي لما لطِإ ُت ْفُب لس لمّما بالتجارة، لك لو لنا { ْفُجِإ لر ْفُخآ ْفُم لأ ُك لن لل لض}َ لم ْفُر ل

ل ا
من أكلتم ما أطِإيب وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول بالزراعة. ولقول أي

عليه الله صلى ماجِإه. ولقوله ابن كسبكم». رواه من أولدكم وإنَأ كسبكم،
«شعب في البيهقي الفريضُة». رواه بعد فريضُة الحلل كسب وسالم: «طِإلب

لليمانَأ». ولقوله يلقاه أنَأ الله عند الذنوب أعظم والسلم: «إنَّأ الصلة عليه ا
له يدع ل دين وعليه رجِإٌل يموت عنها: أنَأ الله نهى التي الكبائر بعد عبد بها

ًء». رواه داود. أبو قضُا

ّلي من أفضُل فإنه القرباء ومجاراة الفقراء لمواسااة الزيارة ويستحب التخ
ّدية منفعته لكونَأ للعبادات على والسلم: «الّساعي الصلة عليه ولقوله متع

ويصوم الليل يقوم وكالذي الله، سابيل في كالمجاهد والمساكين الرملة
وعلى صدقة، المسكين على له: «الصدقة رواية ماجِإه. وفي ابن النهار». رواه

للٌة القرابة ذي لص وصدقٌة». اثنتانَأ: 
ّعم للتجّمل ويباح الّسراري ويشتري الحيطانَأ، وينقش البنيانَأ، يبني حَين والتن

ْفُلمانَأ ْفُل لقوله والغ ُق ْفُن تعالى: { لم لم لة لحَّر لن له لزي ّل لتي ال ّل لج ا لر ْفُخآ له لأ لد لبا لع لت لل لبا ّي ّط لن لوال لم
لق}َ ولقول ْفُز لم عليه الله صلى الله رساول الّر ْفُع لن للرجِإل الصالح المال وسالم: «

لل من كانَأ ولو والتكاثر التفاخآر الصالح». ويكره ُكُم لقوله حَ لها ْفُل ُثُر تعالى: {أ لكا ّت ال



ّتى ُتُم لحَ ْفُر لبر}َ ولقوله ُز لقا لم ْفُل ًا يحشرونَأ والسلم: «التجار الصلة عليه ا ّ فجار إل
صحيٌح.  حَسٌن وقال: حَديٌث وغيره، الترمذي وصدق». رواه وبّر اتقى من

إعلء فيه ولنَّأ والسنة، الكتاب من فضُله في ورد لما الكسب: الجهاد وأفضُل
ًا تعالى الله كلمة وسالم: عليه الله صلى لقوله التجارة ثم فضُلً، والكسب قصد

ّديقين النبيين مع المين الصدوق «التاجِإر والصالحين». رواه والشهداء والص
لني الترمذي ْفُط ُق لر ّدا والسلم: «ما الصلة عليه لقوله الّزراعة ماجِإه. ثم وابن وال

ًا يغرس مسلم من ًا، يزرع أو غرسا ّ بهيمٌة، أو إنسانٌَأ أو طِإير، منه فيأكل زرع إل
البخاري. صدقة». رواه به له كانَأ

ًا، أعّم لنها التجارة على الزراعة فضُّل من ومنهم أفضُل الكتابة وعندي: أنَّأ نفع
ّنفع العلم على لشتمالها منهما ّدي وال الصناعة ثم الجارية، والصدقة المتع
ٌد أكل والسلم: «ما الصلة عليه لقوله ًا أحَ ًا قٌط طِإعام من يأكل أنَأ من خآير
البخاري. يديه». رواه عمل من يأكل كانَأ داود الله نبّي وإنَأ يديه، عمل

عن عجز فإنَأ مثله، كسب فإنه الناس، من ساؤُاله الكسب عن العاجِإز ويلزم
ّد السؤُال لمه أنَأ به علم من على وجِإب جِإوعه واشت لع ْفُط يطعمه من عليه يدّل أو ُي

ّيما الصلة عليه قوله من روينا لما ٍة أهل والسلم: «وأ لص ْفُر ٌؤا فيهم بات لع امر
ٌع، ًا. عمر ابن عن وغيره أحَمد الله». أخآرجِإه ذمة منهم برئت فقد جِإائ مرفوع

ّ المسجد في السائل إعطاء ويكره بين يمش ولم الناس رقاب يتخّط لم إذا إل
المساجِإد في يسألونَأ كانوا أنهم ُروي فقد المختار، القول في المصلين، يدي
ّتى وسالم، عليه الله صلى الله رساول عهد على ًا أنَّأ ُروي حَ ّي ّدق عل بخاتمه تص
لما الله فمدحَه الصلة في ّن ُكُم تعالى: {إ ّي لل ّلُه لو ُلُه ال لرسُاو لن لو لذي ّل ْفُنوا وا لم لن آ لذي ّل ا

لنَأ لقيُمو لة ُي للو لنَأ الّص ُتو ْفُؤُ ُي لة و لكو ْفُم الّز ُه لنَأ}َ. وأما لو ُعو لك ّطى إذا لرا ّدى أو رقابهم تخ تع
ْفُلٌس قيل: هذا حَتى الناس أذى على أعانه لنه فمكروه إمامهم، ّفره لف (ل)ُ يك
ًا. سابعونَأ ْفُلس لف

ّنه اعلم ثم ْفُحُرم أ والسلم الصلة عليه النبي على والصلة والتكبير التسبيح لي
ٍم عمل عند ّبح إذا كما، محّر ّبر أو سا ّلل أو ك ّلى أو ه عليه الله صلى النبّي على ص

فتح إذا التاجِإر وكذلك فيه، يأثم حَراٌم فهو واللهو، الفسق مجلس في وسالم
لح لمشتريه متاعه ّب ّلى وسا بذلك وأراد وسالم عليه الله صلى النبّي على وص
لعي وكذلك متاعه، جِإودة المشتري إعلم ّقا ُف ّقاع: ل كوز فتح عند يقول ال ُف إله ال

ّلى أو الله، إل ّنه ذلك، نحو أو النبّي على الله يقول: ص ًا يأخآذ ل ويرغب (به)ُ ثمن
لنّي. ومن تحفة «شرح في هنالك. كذا المشتري ْفُي لع أنَأ ُيفهم هنا الملوك» لل

ْفُحُرُم بالولى ْفُكُر لي ّله لذ الّزّمارة مع أو العراب، شأنَأ هو كما الّرباب مع النبّي أو ال
لعار هو كما ّيارة لش التجارة. أرباب وأبواب السوق في اليمن أهل ُشّحاذ من الّس
ّلذين الصوفية منع قال: ويجب ثم ّدعونَأ ا ْفُجِإد لي لو الصوت رفع عن والمحبة ال

فكيف القرآنَأ، ساماع عند حَراٌم ذلك أنَّأ مع الغناء، ساماع عند الثياب وتمزيق
ًا حَرام؟ُ هو الذي الغناء ساماع عند فيه اشتهر الذي الزمانَأ هذا في خآصوص

ّلوا طِإائفة فيه واشتهرت البدع، أنواع فيه وظهرت الفسق، لح لة لت لحلي العلماء ب
ّيوا لز لت ّي و الكاسادة، الشهوات من ممتلئة قلوبهم أنَّأ والحال الّصلحاء، بز

ّدعونَأ أنهم منهم الفاسادة. فالعجب والهواء رساوله سانة ويخالفونَأ الله محبة ي



ُقونَأ بأرجِإلهم، ويضُربونَأ بأيديهم، فيصفقونَأ وسالم عليه الله صلى لع ْفُص لي لو
لنَأ بأفواههم، لهُرو ْفُظ ُي في مختلفة ويتحّركونَأ)ُ بحركات قلوبهم، في ليس (ما و

ّهال حَتى أشداقهم، من تنزل والزباد أبدانهم، لقى (إنَّأ)ُ الج ْفُم لح العامة من وال
ْفُنُسبونَأ ويعطونهم (ويقصدونهم)ُ، ويلزمونهم يعتقدونهم لي إليهم، أنفسهم و

لديهم.  ما وشّر شّرهم من الله أعاذنا (عليهم)ُ، وينفقونَأ

لجور أمراء هدية لقبول يحّل ول ّ الظلمة، وساائر ال لم إذا إل لل حَلل مالهم أكثر أنَّأ ُع
قليل عن تخلو ل الناس أموال لنَّأ به بأس فل زراعة، أو تجارة صاحَب كانَأ بأنَأ

الفقراء، وأّما الغنياء، إلى بالنسبة طِإعامهم. وهذا وكذا الغالب، فالمعتبر حَرام
المال، (من)ُ بيت أموالهم غالب لنَّأ المراء، أموال من يأخآذوا أنَأ فلهم

لرفه ْفُص لم ْفُحفة للتقوى. وفي امتناعه والحَوط الفتوى، طِإريق الفقراء. وهذا و ُت »
ًا كانَأ فإنَأ عنه، شرهم ليدفع الظلمة إلى يتردد الملوك»: رجِإٌل ًى أو مفتي لتد ْفُق ُم

للعلم إهانًة فيه ولنَأ التردد، بغير ممكن عنه شرهم دفع لنَأ ذلك، له يحّل ل به
لتدى غير كانَأ وإنَأ وأهله، ْفُق عنه. شرهم ليدفع إليهم بتردده بأس فل به ُم

والسلم: «إنَأ الصلة عليه لقوله يجوز فل منهم، ُيصيب أنَأ لجِإل تردد إذا وأّما
ًا ّقهونَأ أمتي من أناسا المراء ويقولونَأ: نأتي القرآنَأ، ويقرؤاونَأ الدين، في سايتف

ُهم دنياهم من فنصيب ُل لتز ْفُع لن لنى ل لكما ذلك، يكونَأ ول بديننا، و لت ْفُج لتاد من ُي لق ّ ال إل
لنى ل كذلك الشوك، لت ْفُج ّ قربهم من ُي لتاد ابن ». رواه الخطايا إل لق بفتح ماجِإه. وال

لعضُاه من الحروف: ضرٌب ثالث والتاء القاف لضُة: وهي جِإمع وهي ال شجرة لع
الشوك. غير فيه ليس الشوك شجر من

ّية يقبلنَأ عمر وابن عباس ابن وكانَأ ْفُرداء وأبو ذر أبو وكانَأ المختار، هد ّد ل ال
لزانَأ ّو لج ّتى ذلك ُي لي حَ لو ًا أنَّأ ُر أهدى فقال: هل دينار مئة ذر أبي إلى أهدى أمير

ّدها فقيل: ل، هذا؟ُ مثل مسلم لكل ّ فر لكل ّنها وقال: { لظى لإ لعًة لل لوى}َ لنّزا للّش
ْفُي أخآذ ُيحمل أنَأ يبعد ول ّنهم الفقراء، على تفريقه نية على وعمر عباس ابن وإ

لط لم أو الغنياء لعطى يأخآذوه لم أنهم)ُ لو (يعلمونَأ ٍد ُيع ًا لحَ الشياء. من شيئ
لذهم ْفُخآ لل ّد الّريبة من أبعد لنه أوجِإه، أخآذهم عن المتناع كانَأ وإنَأ وجِإٌه، ف وأش

الهانة. مقام في الظالم على

لرة)ُ  (أمور ْفُط لف ال

لسّن ُي ْفُتف الظافر، وتقليم الشارب، قّص و لن لنة، وحَلق البط، و لعا ّنها ال من فإ
لذا قوله فيها الوارد والسلم الصلة عليه الخليل وسانن الفطرة لإ لو للى تعالى: { لت ْفُب ا
لم لهي لرا ْفُب ّبُه لإ لماٍت لر لل لك ُهّن}َ، لب لتّم لأ بها. وأمر وسالم عليه الله صلى نبينا فعلها وقد لف

لقّص وفي يوم العانة وحَلق البط، ونتف وتقليم)ُ الظفر، (الشارب حَديٍث: «
لمّي الجمعة». رواه يوم واللباس والطيب والغسل الخميس، لل ْفُي ّد علّي. عن ال

ّي قال لو لحا ّط حَتى منه يأخآذ أنَأ وهو حَسٌن، الشارب الثار»: وقص «شرح في ال
لفة من العلى الطرف عن ينتقص عليه لقوله حَلقه بعضُهم العليا. وأجِإاز الّش
لأحَفوا الصلة لأعفوا الشارب والسلم: « لر و ُفّس ّلحى». و بالساتئصال، الحَفاء ال

لع لف ُد ُقّصوا بأنه و ّلحى» كما واعفوا الشارب ورد: « هريرة أبي عن أحَمد رواه ال



ّنه تفسيٌر وهو عنه الله رضي عنه ُيحفظ لم والسلم الصلة عليه للحَفاء. ول
ّنه لرانّي الشفاه». رواه مع الشوارب ورد: «قّصوا قد بل شاربه، حَلق أ ّطب عن ال

لسٌن بن الحكم لحَ ْفُرُك عمرو. و ْفُظفاره بقاء مع لقّصه لت في أهيب ليكونَأ الجهاد في لأ
لفاُر العدو، عين ْفُظ لل به. الحَتياج عند سالح وا

لتانَأ وسُاّن لخ ّد الفطرة، من وهو للرجِإال ال ُع لمًة و ْفُكُر الكرامة لحصول للنساء لم
لر أزواجِإهّن، عند به لهّن ّد ُق ّليث، أبي مختار وهو سانين، بسبع وقته و أو تسٍع أو ال

ٍر. وقيل: بما لرك المراد يطابق عش ْفُت ُي للد لو بالبلوع. و ًا ُو أسالم أو بالمختونَأ، شبيه
ًا ّنه عليه قوتلوا بلد أهل تركه منه. وإنَأ عليه وخآيف كبير السالم شعائر من ل
كالذانَأ.  فصار

لل. والرمي والقدام، والبل والحمير والبغال بالخيل المسابقة وتجوز ْفُب ّن بال
ّنبّي أنَّأ هريرة أبي حَديث فيه، والصل لبق قال: «ل وسالم عليه الله صلى ال لسا

ّ لف في إل ْفُصٍل أو خُآ ٍر». رواه أو لن بالُخّف: البل، والمراد والربعة، أحَمد حَاف
لل: الرمي، ْفُص ّن ّطابّي: الرواية والحمار. قال والبغل وبالحافر: الفرس وبال الخ

ًا المال من يجعل ما وهو الموحَدة بفتح الصحيحة المسابقة، على رهن
ُته مصدر وبالسكونَأ ْفُق لب لة أبي أسابقه. وعن لسا لر ْفُي لر ًا ُه المسابقة قال: كانت أيضُ

لكاب الخيل في وسالم عليه الله صلى الله رساول أصحاب بين والرجِإل. والّر
ْفُعل وحَّل كذا، فلك سابقتني لصاحَبه: إنَأ أحَدهما يقول بأنَأ الجانبين أحَد من الُج
لقهما ثالٍث شخٍص من لي. أو شيء فل سابقتك وإنَأ لب ْفُسا سابق يقول: من بأنَأ ل

لم إليه دفعت منكما لحَُر ًا. و ًا يصير لنه الجانبين من دينار ّ قمار ّلل يوجِإد أنَأ إل مح
ًا فرساه ويكونَأ بينهما، ّنه لفرسايهما. ويشترط كفؤُ ْفُنَأ أ منهما أخآذ سابقهما إ
ْفُعل، ٍذ لخروجِإه عليه لهما شيء ل سابقاه وإنَأ الُج ُيلحق عن حَينئ القمار. و

ْفُعل بالمسابقة لل الشيخ إلى ورجِإعا مسألة في اخآتلفا طِإالبانَأ لبُج لص ْفُف لي بينهما لل
ّنه فيها، على للحث هنا يجوز الجهاد إلى يرجِإع لمعنى الفراس في جِإاز لّما ل

ّدين لنَّأ العلم، طِإلب في الجِإتهاد والجِإتهاد. بالعلم يقوم بالجهاد يقوم كما ال

ّدوا لقوله كثيرة فضُائل له السهم رمي ثم لع لأ لو ْفُم تعالى: { ُه ْفُم لما لل ُت ْفُع لط لت ْفُسا ْفُن ا لم
لد لر لو ٍة}َ  ّو ل الصلة عليه عنه تفسيرها ُق ّوة إنَّأ والسلم: «أل ُق ثلث الرمي ال

لخآل الله ورد: «إنَّأ مرات». وقد ْفُد ُي لة: صانعه ثلثًة الواحَد بالسهم لل يحتسب الجن
له في لت لع ْفُن لي الخير، لص ّد به، والرام لم له: رواية ماجِإه. وفي ابن ». رواه به والُم

رواية رقبًة». وفي فيعدل أخآطأ، أو أصاب العدو، ساهمه فبلغ بسهم رمى «من
ًا: «من له ّلم أيضُ عصى».  فقد تركه ثم الرمي تع

لكُل، العيد يوم الصبيانَأ به يلعب الذي الجوز وأما ْفُؤُ ُي يشتري كانَأ عمر ابن لنَّأ ف
لنّي، ذكره معهم. كذا يأكله ثم به يلعبونَأ وهم للصبيانَأ الجوز ْفُي لع لم قال: إذا ثم ال

لمُروا. انتهى. وهذا لقا ًة ُي ّ يخفى، ل كما متعارف قمار فيه ليس صور يحّل فل وإل
حَكم وكذا مالكين؟ُ غير أكثرهم كونَأ مع الصبيانَأ من فكيف البالغين، من له

وغيره. العيد في به يلعبونَأ الذي البيض
لرب ْفُضُ ُت ّدابة و ّنفار على ال لثار، دونَأ ال لع إمساك ساوء من يكونَأ العثار لنَّأ ال
لجام، الّراكب ّل ّنفار ال «كامل في عليه. ولما فتؤُدب (خآلق)ُ الدابة ساوء من وال



ّي» عن ابن لد ّدواب قال: «اضربوا وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عمر ابن لع ال
ّنفار، على لركض على تضُربوها ول ال لثار». و لع ّدابة ال لها ال ْفُخُس لن يفعله كما و

ّدلّلونَأ ّنه اللهو، بطريق كانَأ إذا وكذا مكروه، ال غرٍض بل الحيوانَأ تعذيب ل
عليه. والكرار العدو من الفرار صحيٍح. بخلف

ُيستحب للة و ُلو ْفُي لق ّنه الحر شدة في ال ورد: «قيلوا وقد الشياطِإين، انتشار وقت ل
لقيل». ل الشيطانَأ فإنَأ لي

لفر الحَمر لبس ويحرم ْفُص لع عبد والترمذي» عن داود أبي «سانن في لما والُم
ّلم أحَمرانَأ ثوبانَأ وعليه رجِإل قال: مّر العاص بن عمرو بن الله النبّي على فس

ّد فلم وسالم عليه الله صلى عليه. ير
ًا داود» عنه أبي «سانن وفي وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رآني أيضُ

للّي لع ٌغِ ثوٌب و ُفر مصبو ْفُص ُع ًا ب لوّرد فانطلقت كره، ما فعرفت هذا»؟ُ فقال: «ما ُم
قلت: أحَرقته. صنعت»؟ُ وسالم: «ما عليه الله صلى النبّي فأحَرقته. فقال

لته قال: «أفل للنساء».  به بأس ل فإنه أهلك؟ُ بعض كسو

ًا مسلم» عنه «صحيح وفي وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: رأى أيضُ
ْفُين ثوبين علّي لر لف ْفُص لع لها فل الكفار ثياب من هذه فقال: «إنَأ ُم ْفُس لب ْفُل ». وفي لت

لما؟ُ ُه ُل لس ْفُغ لأ ْفُل رواية: قلت:  لب ُهما» وهذا قال: « ْفُق لر ْفُحَ لما النهي في مبالغة أ ّدم. لل تق
لبس عن نهى والسلم الصلة عليه أنه علّي عن والترمذي داود أبو وروى

لفر. وأّما ْفُص لع ْفُمثة أبي لقول فمستحٌب الخآضُر لبس الُم صلى الله رساول رأيت لر
ّنسائي: والترمذي، داود أبو أخآضُرانَأ. أخآرجِإه ثوبانَأ وعليه وسالم عليه الله ولل

لدانَأ وعليه ْفُر لب ُب لد ُن الصلة عليه السواد)ُ لقوله (أو البياض لبس أخآضُرانَأ. و
البياض». رواه ومساجِإدكم قبوركم في به الله زرتم ما أحَسن والسلم: «إنَّأ

ماجِإه. ابن

لبُسوا للترمذي رواية وفي ّنسائي: «ال وأطِإيب، أطِإهر فإنها البياض، ثيابكم من وال
ّفنوا ّقاص: رأيت أبي بن ساعد لقول فجائز السواد لبس موتاكم». وأّما فيها وك و

ً ٍة على رجِإل الصلة عليه وقال: كسانيها ساوداء، لعمامة رأساه على بيضُاء بغل
ّني بن عمرو داود. وقال أبو والسلم. رواه ّية: كأ رساول إلى الساعة أنظر ُأم

لمامة وعليه المنبر على وسالم عليه الله صلى الله طِإرفها أرخآى وقد ساوداء، لع
ّنسائي كتفيه. أخآرجِإه بين ّنبي دخآل ماجِإه. وقد وابن ال والسلم الصلة عليه ال
«شمائله». في الترمذي ساوداء. رواه بعمامة متعّمم وهو الفتح يوم مكة
لهر أنَأ ينبغي ول لظا ْفُين بين ُي ّبت ّنه ذلك، بدونَأ اكتفى إذا الشتاء في أكثر أو جُِإ ل

ّبرين وطِإريق المحتاجِإين يغيظ لدب المتكبرين)ُ، (من المتج ُن لب إرساال و لن لذ
موضع وقيل: إلى الظهر، وساط وقيل: إلى شبر، قدر الكتفين بين العمامة

الجلوس. 

الملئكة، سايماء فإنها بالعمائم والسلم: «عليكم الصلة عليه قوله فيه والصل
عليه اليمانَأ». وقوله «شعب في البيهقي ظهوركم». رواه خآلف وأرخآوها
ُق الصلة القلنس». رواه على العمائم المشركين وبين بيننا ما والسلم: «فر

سادل اعتّم إذا وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر: كانَأ ابن الترمذي. وقول



بن الرحَمن عبد غريٌب. وعن وقال: حَسٌن الترمذي كتفيه. رواه بين لعمامته
ّي بين فسدلها وسالم عليه الله صلى الله رساول عوف: عّممني خآلفي. ومن يد

داود. أبو رواه
ُيكره ّبه لنه واساتماعه، القرآنَأ بقراءة الترجِإيع و الفسقة. وقيل: ل بفعل تش
لرج لم إذا به بأس ْفُخ ّده، عن الحرف ُي ّد لحَ لر عن والم ْفُد ّده لق ّينوا لما م ورد: «ز

وزاد البراء، عن الحاكم وصححه وجِإماعة، أحَمد بأصواتكم». رواه القرآنَأ
ًا». وفي القرآنَأ يزيد الحسن الصوت عنه: «فإنَأ رواية في الحاكم رواية: حَسن
ّينوا بالقرآنَأ». أصواتكم «ز
العدو على الّزحَف وحَين الجنازة وعند القرآنَأ قراءة عند الصوت رفع وكره
ّنه الوعظ، وحَين ْفُحُرم الهيبة ُيذهب ل لي وكذا للقرآنَأ، التالي قيام والخشوع. و

ّداخآل للحديث، الراوي على وإقباله عنه بإعراضه له إهانة نوع فيه لنَأ عليه، لل
ّق، عليه له ليس من ّ حَ ّلمه الذي لساتاذه إل ّق من عليه لهما لما لبيه، أو ع حَ

الحَترام. وزيادة الكرام
عليه لقوله محمد عند وتجوز حَنيفة، أبي عند مكروهٌة القبور عند والقراءة

داود. أبو موتاكم». رواه على يس والسلم: «اقرؤاا الصلة

لتحرم لغيبة و ّ والكذب والنميمة ال الصلة عليه لقوله الحرب في للخديعة إل
ْفُدعة»، والسلم: «الحرب ْفُهله ولرضاء اثنين، بين والصلح لخآ باب من لنه أ

ل الله البين. قال ذات إصلح لر تعالى: {ل ْفُي ٍر في لخآ لثي ْفُن لك ْفُم لم ُه لوا ْفُج ّ لن ْفُن إل لر لم لم أ
ٍة لق لد لص ْفُو لب ْفُعُروٍف أ ْفُو لم ْفُصلٍح أ لن لإ ْفُي لس}َ وورد: «ليس لب ّنا ّذاب ال للُح الذي الك ْفُص بين ُي
ّناس، ًا ويقول ال لمي خآير ْفُن لي ًا». قال و لرخّآُص أسامع شهاب: ولم ابن خآير في ُي
ٍء ّ كذٌب الناس يقول مّما شي الناس، بين والصلح ثلث: الحرب، في إل

عن الظالم مسلم. ولدفع زوجِإها. رواه المرأة امرأته)ُ وحَديث الرجِإل (وحَديث
ّنه ظلمه ٌذ المنكر، عن نهّي ل الظالم. يد على وأخآ
ّنه بالكذب التعريض ويكره ّ الظاهر في كذب ل يعني ـ كـ:أكلُت الضُرورة عند إل
ًا ـ أمس ّنه الكل إلى دعاه لمن جِإواب قصده. في صادق ل

لة ول لب ْفُي للٍن لفاساٍق لغ ْفُع ّين، لغير ول ُم ٍم ول مع ّناس ُيؤُذي لظال ول فعله، أو بقوله ال
عن النهّي باب من لنه عليه، يثاب بل ليزجِإره السلطانَأ إلى به الّساعي يأثم

الظلم. عن والمنع المنكر،
والنميمة، والغيبة كالكذب وإّماحَراٌم كالذكار، مستحب إّما الكلم والحاصل: أنَّأ

يعنيه ل ما ذلك. وأّما ونحو واقعد قوله: قم من النسانَأ كضُروريات مباٌح وإّما
(إسالم)ُ المرء حَسن من والسلم: «إنَأ الصلة عليه لقوله مستحٌب فتركه
يعينه».  ل ما تركه

لف لل ُت ْفُخآ لتُب هل وا ْفُك ً المباح: فقيل: ل ُي تكتب ل الملئكة عباس: إنَأ ابن لقول أصل
ّ لتُب أو أجِإٌر فيه كانَأ ما إل ْفُك ُي ْفُزٌر. وقيل:  لما قوله لظاهر ذلك لو لفُظ تعالى: { ْفُل ْفُن لي لم

ْفُوٍل ّ لق له إل ْفُي لد لقيٌب لل ٌد}َ فقيل: يكتب لر لتي عليه قوبل متى ينسخ ثم عليه ذلك لع
ُء فيه كانَأ فما وخآميس، اثنين كّل المحفوظ باللوح ٍر جِإزا لر أو خآي لم وما ثبت، ش

لي كذلك يكن لح ْفُمُحو لقوله ُم لي ّلُه تعالى: { ُء لما ال لشا لبُت لي ْفُث ُي ُه لو لد ْفُن لع لب}َ أّم لو لتا لك ال
ّنا ّنا ولقوله: {إ لسُخ ُك ْفُن لت ْفُس ْفُم لما لن ُت ْفُن لنَأ}َ. وقيل: يكتب ُك ُلو لم ْفُع ْفُنسخ لت ُي القيامة، يوم و



ّنه بالصواب. أعلم بالعقاب. والله أو بالثواب إّما والجزاء الحساب يوم ل
في أو شهر في أو أسابوع في أو أيام ثلثة في يختمه أنَأ القرآنَأ لحافظ وينبغي
ًا، أربعين الكبائر. من القرآنَأ نسيانَأ فإنَّأ يوم
ّدم ْفُل لقوله الجاهل العابد الشيخ على العالم الشاب ويتق ُق ْفُل تعالى: { لوي له لت ْفُس لي
لن لذي ّل لنَأ ا للُمو ْفُع لن لي لذي ّل ل لوا لع ل لف ْفُر لي لنَأ}َ وقوله: { للُمو ْفُع ّلُه لي لن ال لذي ّل ُنوا ا لم ْفُم آ ُك ْفُن لن لم لذي ّل لوا
ُتوا لم ُأو ْفُل لع لجِإاٍت}َ وقوله ال لر العابد على العالم والسلم: «فضُل الصلة عليه لد

لمامة. وقوله: «فضُل أبي عن الترمذي أدناكم». رواه على كفضُلي حَملة ُأ
لمّي المخلوق». رواه على الخالق كفضُل يحمله لم من على القرآنَأ لل ْفُي ّد عن ال

عباس. ابن

لسّن ُي لذا لقوله كفاية فرض وجِإوابه السلم، و لإ لو ْفُم تعالى: { ُت ّيي ٍة حَُ ّي لح لت ّيوا لب لح لف
لن لس ْفُحَ لأ لها لب ْفُن ْفُو لم لها}َ وثواب لأ ّدو ّنة هذه ُر جِإوابه، هو الذي الفرض من أفضُل الّس

والسلم: «البادىء الصلة عليه لقوله التواضع على ولدللته له، سابٌب لنها
ٌء بالسلم لعب في الكبر». كذا من بري اليمانَأ».  «ُش

ّلم ول لس لخّل لئل والتلوة الُخطبة وقت ُي في القاضي وكونَأ بالساتماع، ُي
ًا، هيبة يحكم كونه حَال المحكمة ّد الرسام. ويجب جِإرى وبهذا واحَتشام ّ الر إل

لسن من على وجِإوبه لنَّأ والخطيب القاضي على يجب ل وكذا عليه، السلم ُي
ّقه جِإلس من على ُئهم أو تلمذته يف لر ْفُق ّنه القرآنَأ، ُي ّد ل للتعليم جِإلس ل لر

ّلم ّلم الصلة عليه لقوله الّراجِإل على الّراكب التسليم. ويس والسلم: «يس
ٌق على والقليل القاعد، على والماشي الماشي، على الراكب الكثير». متف

ّلم ٍة على مّر والسلم الصلة عليه لنه المرأة على الرجِإل عليه. ويس لو ْفُس لن
ّلم أحَمد. المام عليهّن. رواه فس

ّذمّي ويجيب ّلم إذا ال قال: عمر ابن «الصحيحين» عن في لما بقوله: وعليك، سا
ّلم وسالم: «إذا عليه الله صلى الله رساول قال يقول فإنما اليهود عليكم سا

الصلة عليه لقوله بالّسلم يبدؤاه فقولوا: وعليك». ول عليك، أحَدهم: الّسام
طِإريق في أحَدهم لقيتم فإذا بالسلم، النصارى ول اليهود تبدؤاا والّسلم: «ل

مسلم. أضيقه». رواه إلى فاضطروه
بذلك، وردت لحَاديث الله، بـ: يرحَمك الحامد العاطِإس تشميت كفايًة ويجب

لنَّأ الله، يقول: عافاك زاد ولو الثلث، إلى يستحّب مجلس في منه تكرر وإنَأ
ّنبّي ُيجيب زاد: «الرجِإل لمن قال وسالم عليه الله صلى ال بقوله: هو مزكوم». و

في ورد ما ولكم» على لنا الله بالكم» أو: «يغفر ويصلح ويهديكم الله «يهدينا
الخبر.

لة كتاب لب لر ْفُش لل  ا

لرب. وهنا لغًة: ما وهو الّشراب جِإمع هي ْفُش لرُب ما ُي ْفُش لكُر ُي ْفُس ُي لم و لحَُر ْفُمُر)ُ ( لخ ال
لن أيها تعالى: {يا لقوله لذي ّل ُنوا ا لم لما آ ّن ْفُمُر لإ لخ لسُر ال ْفُي لم لصاُب لوال ْفُن لل لُم لوا ْفُزل لل ْفُجِإٌس وا لر

ْفُن لل لم لم لنَأ}َ الية. ولجِإماع لع لطا ْفُي ما منها كثيرة وهي الخآبار ولصحيح المة، الّش
حَُّرمت يوم القوم، سااقي قال: كنت مالك بن أنس «الصحيحين» عن في



ّ شرابهم وما طِإلحة أبي بيت في الخمر لضُيخ إل لف ْفُسر ال ُب ٍد فإذا والتمر، ال منا
ٍد فإذا فخرجِإت فانظر، اخآرج طِإلحة، أبو لي فقال ينادي، الخمر إنَّأ ينادي: أل منا

ْفُت قد لر لج لف لمت. قال:  لها طِإلحة: اخآرج أبو لي فقال المدينة، ساكك في حَُّر ْفُق لر ْفُه فأ
ُتها. فخرجِإت ْفُق لر له لأ لف

ْفُحَمن عبد مسلم» عن «صحيح وفي للة بن الّر ْفُع بيع عن عباس ابن قال: ساألت لو
ٌق وسالم عليه الله صلى الله لرساول فقال: كانَأ الخمر من أو ثقيٍف من صدي
ْفُوٍس ليُه لد لق لل عليه الله صلى الله رساول فقال إليه، يهديها خآمر براوية الفتح يوم لف

لت أما فلنَأ، وسالم: «يا فقال: غلمه على الرجِإل فأقبل حَّرمها»؟ُ الله أنَّأ علم
بماذا فلنَأ، )ُ: «يا وسالم عليه الله صلى الله رساول (له فبعها. فقال اذهب

لته»؟ُ ّلذي يبيعها. فقال: «إنَّأ أنَأ قال: أمرته أمر بيعها». فأمر حَّرم شربها حَّرم ا
ْفُت بها لق لر ْفُه ُأ البطحاء. في ف

لي)ُ: أي له لو ّنيء)ُ بكسر هو الخمُر ( وقد آخآره في وبهمزة أوله في النونَأ (ال
لغم ْفُد ْفُن ُي لم لنٍب لماء ( ل لع ّد لغل لت ْفُش لف لوا لذ لق لد، لو لب ْفُنَأ بالّز لإ ْفُت)ُ الخمر لو ّل كانت وإنَأ لق

لتها قطرة. فإنَّأ لم ْفُر ْفُكر معللة غير حَُ أنكر المعتزلة عليه. وبعض موقوفة ول بالّس
ْفُكر أنَأ وزعم عينها، حَرمة ّد والبغضُاء العداوة وقوع يحصل به إذ حَراٌم الّس والص

ّنة للكتاب مخالٌف باطِإٌل الله. وذلك ذكر عن ًا فكانَأ المة، وإجِإماع والس كفر
ًا، ساّماها تعالى الله لنَّأ منهم. وهذا ًا النجس للحرام اسام وهو رجِإس بل عين

شبهة. 

لف ومحمد يوساف أبو ليشترط ولم وهو والّشافعّي مالك قول وهو بالّزبد، القذ
ّذة لنَّأ الظهر، ّثر وهو بالشتداد، تحصل المسكرة والقوة المطربة الل في المؤُ

ّد العداوة إيقاع ٌء بالّزبد الله. والقذف ذكر عن والص ْفُكر. في له تأثير ل صفا الّس
ّدة بداية الغليانَأ حَنيفة: أنَّأ ولبي ّيز به إذ كمالها، الّزبد وقذف الّش الصافي يتم

لدر. وأحَكام عن ّيٌة الخمر الك ّد قطع لر كالح لة المستحّل وإكفا فيناط البيع، وحَرم
ًا، الشتداد بمجرد الشرب حَرمة في بالكمال. وقيل: يؤُخآذ أنَأ فينبغي احَتياطِإ

ًا. الّزبد بقذف والتكفير الحد في يؤُخآذ احَتياطِإ

لء)ُ أي ل ّطل لم كما (كال ّطلء لحَُر لو)ُ بكسر ال ُه لو ُء الول ( لما لنٍب ( لخ لع لب لب ُطِإ له لذ لقّل لف لأ

ْفُن له)ُ كذا لم ْفُي لث ُل ّلث «المحيط»: الطلء: اسام «الهداية». وفي في ُث لث ماء وهو للُم
ًا. وفي وصار ثلثه وبقي ثلثاه ذهب حَتى طِإبخ عنب (ما «الصحاح» مثل مسكر

ّنف تفسير في الساكار. ويدخآل ذكر غير من في)ُ «المحيط» لكن الُمص
لنّصُف)ُ وهو يقال: مراد أنَأ إل نصفه ذهب حَتى العنب ماء من طِإبخ ما (الُم

ّنف: ما ليدفع ل المراد يدخآل. لكن فل نصفه من وأكثر ثلثيه من أقّل ذهب المص
اليراد.

ّد غل إذا حَراٌم عندنا ذلك كل ثم على فهو يقذف لم وإنَأ بالّزبد، وقذف واشت
ّذ رقيق لنه الخلف لل لرب ُم ْفُط ًا شربه فيحرم كثيره، إلى قليله يدعو ُم دفع
ّلق للفساد لذق كالخمر. وأّما به المتع لبا لب فاسام ال فأظهر النصف، دونَأ ما لذاه

ّنه حَنيفة أبي عن الروايتين لنّصف بمنزلة أ في وعنه والحد، البيع حَكم في الُم
«المبسوط». في كذا بيعه يجوز ل أنه في بالخمر ذلك لألحق أنه أخآرى رواية

لظا)ُ أي لل لغ ّطلء الخمر (و لساًة)ُ أي وال لجا لن النجاساة. جِإهة من (
لم لحَُر لو ُع ( لقي لر لن ْفُم ّت لكُر)ُ بفتحتين أي ال ُع الّس لقي لن لو لب ( لبي لن)ُ تثنية الّز ْفُي لئ لإذا لني ّنيء. ( ال

ل)ُ كّل ٍد لغل ّد)ُ.  منهما واحَ لت ْفُش لوا )



لكر عبد بن لشريك بالّزبد. وقال قذف حَنيفة: وإذا أبي وعند حَلٌل الله: الّس
ْفُن لقوله لم لو لت تعالى: { لرا لم لل لث لخي ّن لب ال لنا ْفُع لل لنَأ لوا ُذو لخ ّت ْفُنُه لت ًا لم لكر ًا لسا ْفُزق لر ًا}َ لو لسن لحَ
ّنة موضع في ذكره لم ّقق ل وهي ال لحّرم، تتح إباحَته. فأوجِإب بالُم

وسالم: عليه الله صلى النبّي قال وقد ذلك، حَرمة على الصحابة ولنا: إجِإماع
فيكونَأ التحريم قبل ما على محموٌل الشجرتين». والنص هاتين من «الخمر

ًا، لعّي. وفي الّشعبّي مذهب وهو منسوخآ لخ ّن لبة» عن أبي ابن «مصنف وال ْفُي لش
لكُر عبد قال: قال إبراهيم ْفُمٌر. وفيه الله: الّس ْفُير، بن ساعيد عن لخآ لب عمر ابن عن جُِإ

لل أنه لئ لكر عن سُا فقال: الخمر. الّس
ٌذ، لكُر: نبي لخ إذا والتمر والزبيب العنب عصير وهو وقيل: الّس لب ّتى ُطِإ ثلثاه، ذهب حَ

لك ثم لر ّتى ُت ّد. وهو حَ ّد إلى حَنيفة أبي عند حَلٌل اشت ْفُكر، حَ الية، بهذه ويحتج الّس
لكر ويحمل ْفُنُصور أبي الشيخ هذا. وعن على الية في المذكور الّس لدي: لم لري ُت لما ال
ْفُل كقوله حَراٌم هو ما الخالص الحلل من : تتخذونَأ معناه ُق ْفُم تعالى: { ُت ْفُي لأ لر أ

لما ل
لل لز ْفُن ّلُه لأ ْفُم ال ُك ْفُن لل ْفُزٍق لم ْفُم لر ُت ْفُل لع لج ْفُنُه لف ًا لم لرام لل}ًَ. وأّما لحَ لحَل فحراٌم الزبيب نقيع لو
ًا عندنا لعي. خآلف ْفُوزا لل ل

لمُة ْفُر لوحَُ ْفُمر ( لخ ّنها ال لوى)ُ ل ْفُق ّية لأ ُفُر قطع ْفُك لي لف لها ( ّل لح لت ْفُس ْفُط)ُ أي ُم لق يكفر ول لف
ٍد مستحّل ُلخآر، الثلثة من واحَ ّد اجِإتهادية، حَرمتها لنَّأ ا لح ُي قطرة، ولو شاربها و

ّد ول ْفُسكر. حَتى الخآر الثلثة من واحَد شارب يح لي
لحَّل لو ّلُث ( لث لبّي)ُ وهو الُم لن لع لخ ما ال ّتى العنب ماء من ُطِإب ًا)ُ ذهب حَ ّد لت ْفُش ثلثاه. (ُم

بخلف كثيره إلى قليله يدعو ول الفساد، قليله بشرب يحصل ل لغلظه لنه
الخمر. 

لدة وأبو عمر البخاري: ورأى قال ْفُي لب لعاذ ُع ّطلء شرب وُم الثلث. وروى على ال
ّنسائي ّطلء شرب عن أحَمد داود: وساألت أبو موساى. وقال أبي عن شربه ال ال

لكر يقولونَأ: إنه به. قلت: إنهم بأس فقال: ل ثلثه وبقي ثلثاه ذهب إذا ْفُس قال: ُي
ّله لما يسكر كانَأ لو عمر. أحَ

ّيب: بن لسعيد هند)ُ قال: قلت (أبي بن داود «المبسوط» عن وفي لس الُم
ّطلء لس باتخاذه عمر يأمر كانَأ الذي ال ُيطبخ كانَأ؟ُ كيف منه ويسقيهم النا قال: 
ّتى العصير لنّصُف ثلثه. وقال ويبقى ثلثاه يذهب حَ لعّي: الُم لزا ْفُو لذق ال لبا مباٌح، وال

المعتزلة. وبعض الظواهر أصحاب بعض قول وهو
لو)ُ حَّل ُذ ( لبي لن لر ( ْفُم ّت لب ال ًا والّزبي ُبوخآ ْفُط لنى لم ْفُد ٍة)ُ بأنَأ لأ لخ ْفُب لخ لطِإ لب ّتى ُطِإ لج حَ لضُ ْفُنَأ لن لإ لو )

ّد، لت ْفُش لذا ا لب إ لر ْفُم لما لش ْفُر لل لك ْفُس ل ُي لة لبل ّي ٍو لن ْفُه لرٍب)ُ بل لل لطِإ ّوي، بنية لو أنَأ روينا لما تق
ً ًا شرب رجِإل لبة من نبيذ ْفُر من شربت فقال: إنما الحد، فضُربه فسكر، عمر لق

لبتك ْفُر ً لسكرك. وأنَّأ جِإلدناك عمر: إنما له فقال لق علّي إداوة من شرب رجِإل
ًا ّفين نبيذ لص الحسن»: بن محمد «آثار في ثمانين. ولما الحد فضُربه فسكر، ب

لبانّي، ساليمانَأ عن حَنيفة، أبو أخآبرنا ْفُي ّنه زياد ابن عن الّش بن الله عبد عند أفطر أ
ًا فسقاه عمر، ّنه شراب الشراب؟ُ هذا فقال: ما إليه غدا أصبح فلّما منه، أخآذ فكأ

وزبيب.  عجوة على زدناك عمر: ما ابن منزلي. فقال إلى أهتدي كدت ما



الصفا بين وسالم عليه الله صلى النبّي عنه: طِإاف الله رضي علّي ولقول
ًا، والمروة من فقال: «هل مكة، حَيطانَأ من حَائٍط إلى اساتند ثم أسابوع
لي شربة»؟ُ لت ُأ ْفُعٍب ف لق ٍذ، من ب لب فذاقُه نبي ّط ّده فق آل من رجِإل إليه. فقام ور

لصّب مكة، أهل شراب هذا الله، رساول فقال: يا حَاطِإب ثم الماء عليه قال: ف
لكر بعينها الخمر قال: «حَُّرمت ثم شرب لل». رواه من والّس ْفُيلي ك لق ُع عن ال
ُفرات، بن محمد ّله ال ًا به. ورواه وأع ْفُشر بن الرحَمن عبد عن أيضُ لفاني لب لط لغ ال

حَجة عام الشربة عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: ساألت علّي عن
لكر بعينها الخمر الله فقال: «حَّرم الوداع قال: وعبد شراب». ثم كّل من والّس

ّنما والنسب الرواية في مجهوٌل هذا الرحَمن قوله. من عباس ابن عن يروي وإ
ّنسائي ورواه ًا ال طِإرق. من عليه موقوف

لو)ُ حَّل لنَأ)ُ وهو ( لطا للي لخ لع أنَأ (ال لم ْفُج ْفُسر الرطِإب أو والزبيب، التمر ُي ُب لخ وال لب ْفُط ُي و
ّد. فإنَأ يغلي أنَأ إلى ويترك طِإبخة أدنى هريرة أبي عن مسلم قيل: أخآرج ويشت

ْفُسر والتمر، الزبيب عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: نهى ُب والتمر، وال
ّنه على منهما واحَد كل وقال: «نبيذ لب: بأ لجِإي ُأ لته».  لد ّدة على محموٌل لحَ العيش ش

ّناس. روى على توساعة عن حَّماد، عن حَنيفة، أبي «الثار» عن في محمد هذا ال
ّنما والزبيب، التمر خآليط بنبيذ بأس قال: ل إبراهيم ّدة كره وإ في العيش لش
له كما الول، الزمن لر للقرانَأ. وأّما كره وكما واللحم، الّسمن ُك الله وسّاع إذا ا

به.  بأس فل المسلمين على

النبي عن جِإابر عن الستة الكتب في ولما قدمنا، لما والشافعّي مالك وحَّرمه
ّنه وسالم عليه الله صلى لذ أنَأ نهى أ لب ْفُن ًا، والتمر الزبيب ُي لذ أنَأ ونهى جِإميع لب ْفُن ُي
ْفُسر ُب لطِإب ال ًا. وفيها والّر ًا جِإميع لدة، أبي بن الله عبد عن الترمذي ساوى أيضُ لتا لق

وعن والتمر، الّزبيب خآليط عن نهى وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ أبيه عن
ْفُسر خآليط ُب ٍد كّل وقال: «انتبذوا والتمر، الّزهو خآليط وعن والتمر، ال على واحَ

ٍة». وعن ّد ّي (أبي عن مسلم لحَ لر ْفُد الله صلى الله رساول قال: نهانا ساعيد)ُ الُخ
ًا نخلط أنَأ وسالم عليه ْفُسر ٍر، ُب ًا أو بتم ٍر، زبيب ًا أو بتم ٍر زبيب ْفُس ُب لمن ب لب وقال: « لشر
ًا فليشربه النبيذ، منكم ًا، زبيب ًا أو فرد ًا، تمر ًا أو فرد ًا». بسر فرد

ّي «كامل» ابن (وما)ُ في قدمنا، ما ولنا لد ْفُيم أّم عن لع لل لحة وأبي سُا ْفُل كانا أنهما لطِإ
الله رساول إنَّأ طِإلحة، أبا له: يا فقيل يخلطانه، والبسر الزبيب نبيذ يشربانَأ

ّنما هذا عن نهى وسالم عليه الله صلى لوز عن نهى قال: إ لع الّزمانَأ ذلك في ال
ّية داود» عن أبي «سانن القرانَأ. وفي عن نهى كما لف ّية بنت لص قالت: لعط

والزبيب. التمر عن فسألناها عائشة على القيس عبد من نسوة مع دخآلت
ٍر من قبضُة آخآذ فقالت: كنت ُألقيه من)ُ زبيب، وقبضُته (تم فأمُرسُاُه، إناء في ف

وسالم. عليه الله صلى النبّي أساقيه ثم
ُذ لبي لن لل (و)ُ (حَّل)ُ ( لس لع لن ال ّتي ُبّر وال لر لوال لعي لش لة)ُ وساائر وال لر ّذ ْفُنَأ الحبوب وال لإ لو ْفُم ( لل

ْفُخ لب ْفُط ل ُي لة لبل ّي ٍو لن ْفُه لرٍب)ُ بل لل لطِإ لما للتقوي لو الله صلى النبّي أنَّأ وغيره مسلم روى لل
لفٍظ والعنب» وفي الشجرتين: النخلة هاتين من قال: «الخمر وسالم عليه

ٍم)ُ: «الكرمة ماء في حَقيقٌة الخمر لنَّأ الحكم، بيانَأ والنخلة». والمراد (لمسل
العنب.



لطف وما العسل نبيذ في ُيشترط ولم إلى يدعو ل قليله لنَّأ الطبُخ، عليه ُع
ّد فل يوساف، وأبي حَنيفة أبي (في)ُ قول ذلك حَّل كثيره. ثم وإنَأ شاربه يح

لبنج العقل وذاهب كالنائم طِإلقه يقع ول منه ساكر لماك، وبلبن بال بكسر، وهو الّر
ما والشافعي: كل مالك قول وهو محمد، النثى. وقال الفرس وهي رمكة جِإمع

ّد نوٍع أي من قليله لحَُرم كثيره أساكر كما طِإلقه، ويقع منه السكرانَأ كانَأ. ويح
ّد حَتى محمد قول على زماننا في المحّرمة. والفتوى الشربة ساائر في ْفُن يح لم

لر لك ّتخذة النبذة من لسا ُفّساق لنَّأ واللبن، والتين والعسل الحبوب من الم ال
لما بها، والسكر بشربها اللهو ويقصدونَأ عليها يجتمعونَأ لل مسلم» «صحيح في و

ٍر والسلم: «كل الصلة عليه قوله من ٍر وكل خآمٌر، مسك حَراٌم». وفيه مسك
ّبانَأ»: «كّل ابن أحَمد» و«صحيح «مسند وفي ٍر لحَ ٍر وكل خآمٌر، مسك خآم

حَراٌم».
لما لل ً جِإابر: أنَّأ عن مسلم في و لم رجِإل لد ّنبّي فسأل اليمن من لق الصلة عليه ال

ّذرة من بأرضهم يشربونه شراب عن والسلم ْفُزر يقال ال لم النبّي فقال له: ال
لو عليه الله صلى لكٌر وسالم: «أ ْفُس الله صلى الله (رساول هو»؟ُقال: نعم. قال ُم
ًا الله على إنَّأ حَراٌم، مسكر )ُ: «كل وسالم عليه أنَأ المسكر يشرب لمن عهد

لل عائشة «الصحيحين» عن ». وفي الخبال طِإينه من يسقيه لئ رساول قالت: سُا
ْفُتع عن وسالم عليه الله صلى الله لب شراب فقال: «كل ـ العسل نبيد وهو ـ ال

ماجِإه» و«الترمذي» عن داود» و«ابن أبي «سانن حَراٌم». وفي فهو أساكر
لمانَأ ْفُع لشير بن الن لطة من وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول قال: قال لب ْفُن لح ال
ًا، ًا، الشعير من وإنَأ خآمر ًا، الزبيب ومن خآمر ًا». وفي العسل ومن خآمر خآمر
ّنسائي «سانن ْفُيب، بن عمرو حَديث ماجِإه» من وابن ال لع أنَأ جِإده عن أبيه، عن ُش
رواه حَرام». وهكذا فقليله كثيره أساكر قال: «ما وسالم عليه الله صلى النبّي

ْفُطني ُق لر ّدا ًا.  علّي عن ال مرفوع

عليه الله صلى النبّي سامعت أنها عائشة والترمذي» عن داود أبي «سانن وفي
ٍر يقول: كّل وسالم لرق أساكر وما حَراٌم، مسك لف ُء منه ال ْفُمل حَراٌم». منه الكف لف
لوة لفظ وفي ْفُس لح ّي: «ال للّما منه الترمذ لر حَراٌم». و لك ابن حَديث المبارك لبن ُذ

ٍر، كل في عنه الله رضي مسعود قال: حَديٌث أساكرتك التي الشربة وهي مسك
ّلث «المبسوط»: ولنَّأ باطِإٌل. وفي لث ّد بعدما الُم لي إنما الخمر لنَّأ خآمٌر، اشت سُاّم

ٌد وذلك العقل، لمخامرته السام بهذا وقد المسكرة، الشربة ساائر في موجِإو
ًا. ولو وسالم عليه الله صلى الله رساول ساّماه اللغة أهل من أحَد ساّماه خآمر
ًا ـ الشرع صاحَب ساّماه فإذا السام، هذا إثبات على بقوله يستدّل لكانَأ خآمر
من بالسكر الحد أوجِإبا يوساف وأبو حَنيفة أولى. وأبو ـ العرب أفصح وهو

مادة ولقطع وعلّي، عمر عن روينا لما عنهما، الصحيح في المذكورة الشربة
لفاساد ْفُكر لزمة لم منها. للّس

لو)ُ حَّل لخآّل ( ْفُمر ( لخ ْفُو ال لل لٍج)ُ من لو لعل لل إلقاء لب ما لطِإلق لخآلّ، ليصير فيها ملٍح أو لخآ
ّ الجماعة أخآرجِإه ّلى الله رساول قال: قال جِإابر حَديث من البخاري إل ّله ص ال
لم عليه تعالى ْفُع لن ّلم: « لدام وسا لل لخّل» وقال ا تخليل يحّل والشافعي: ل مالك ال
لما منه الحاصل أكل ول الخمر لل مسلم أخآرجِإه لل لئ عليه الله صلى النبّي قال: سُا
ًا قال: «ل». وأخآرج لخآل؟ُّ الخمر: أتتخذ عن وسالم طِإلحة أبا أنَّأ أنس عن أيضُ
لها». قال: ورثوا أيتام عن والسلم الصلة عليه النبّي ساأل ْفُق لر ْفُه لأ ًا. قال: « خآمر



ولو التحريم، آية نزلت حَين أهرقوها الصحابة قال: «ل». ولنَّأ لخآل؟ُّ نجعلها أفل
ّبه التخليل جِإاز ّبه كما عليه والسلم الصلة عليه لن لل ن دباغِ على الميتة الشاة أه

إهابها. 

آتيه أنَأ وسالم عليه الله صلى قال: أمرني عمر ابن أحَمد» عن «مسند وفي
ٍة، لي ْفُد لقاق وفيها المدينة أساواق إلى بأصحابه فخرج بها، (قال)ُ فأتيته لبُم الخمر، لز
ّق يمضُوا أنَأ أصحابه وأمر أعطانيها ثم بحضُرته، الّزقاق ذلك من كانَأ ما فش
ّلها الساواق آتي أنَأ وأمرني ويعاونوني، معي ّق فيها أجِإد فل ك ٍر ز ّ خآم شققته إل

ًا أساواقها في أترك فلم ففعلت، ّق ّطحاوي شققته. وأجِإاب إل لز ذلك بأنَأ ال
بكسر المر طِإرقه بعض في ورد أنه بدليل والتشديد التغليظ على محموٌل
لنانَأ ّد لنّي روى فيما ال ْفُط ُق لر ّدا لرانّي ال لب ّط أحَمد روى ما «معجمه»)ُ. وبدليل (في وال

ّق وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عمر ابن «مسنده» عن في الخمر لزقاق ش
المدينة. أساواق في بيده
ّدنانَأ إراقة يمكن كانَأ قد إذ الغير، مال إتلف فيه لنَّأ التغليظ، في صريٌح وهذا ال

الّردع. قلت: في أبلغ ليكونَأ التشديد بإتلفها قصد ولكن وتطهيرها، والّزقاق
ّيده ّدم كما البيهقي رواه ما ويؤُ هذه في الناس: إنَّأ وفيه: فقال أحَمد عن تق
ّنما ولكن الله. قال: «أجِإل، رساول يا منفعٌة الّزقاق ًا ذلك أفعل إ لما لله غضُب لل

ْفُعلى أبي «مسند ساخطه». وفي من فيه للي» عن لي لص الله عبد بن جِإابر المو
لبر من الخمر يحمل رجِإل قال: كانَأ ْفُي المسلمين. من فيبيعها المدينة إلى لخآ

لم بماٍل منها فحمل لد لق حَّرمت قد الخمر فقال: إنَّأ المسلمين من رجِإل فلقيه لف
ٍة، وساّجاها تٍل، على انتهى حَيث فوضعها عليه الله صلى النبّي أتى ثم بأكسي

حَّرمت. قال: «أجِإل». قال: قد الخمر أنَّأ بلغني الله رساول فقال: يا وسالم
ّدها أنَأ لي فهل من إلى قال: «ل» قال: أفأهديها منه؟ُ ابتعتها من على أر

ْفُجري. قال: «إذا في (مال)ًُ ليتامى فيها قال: «ل» قال: فإنَّأ منها؟ُ يكافئني لحَ
ّوض فأتنا البحرين مال أتانا رجِإٌل: فقال بالمدينة، نادى ثم مالهم»، من أيتامك نع

لتفع الوعية الله رساول يا ْفُن ّلوا ُي لتها»، بها. قال:«فُح لي لك ْفُو ّبت لأ اساتقرت حَتى فانص
الوادي. بطن في

لنّي» عن «سانن في أدلتنا: ما ومن ْفُط ُق لر ّدا لرج ال لضُالة بن لف ساعيد، بن يحيى عن ُف
لرة، عن ْفُم لمة أّم عن لع لل ّنها لسا صلى النبّي ففقدها نحتلبها شاة لنا قالت: كانَأ أ
انتفعتم قالوا: ماتت. قال: «أفل شاتكم»؟ُ فعلت فقال: «ما وسالم عليه الله

لحّل، دباغها وسالم: «إنَأ عليه الله صلى فقال ميتة فقلنا: إنها بإهابها»؟ُ كما لي
لحّل ّ لخآّل لي ّنه الخمر». إل لرج به قال: تفّرد أ لضُالة بن لف ضعيٌف يحيى)ُ وهو (عن ُف

لبع ل عدة أحَاديث ساعيد بن يحيى عن يروي «المعرفة» للبيهقي عليها. وفي ُيتا
لغيرة عن ْفُير أبي عن زياد، بن الُم لب وسالم عليه الله صلى النبّي عن جِإابر عن الّز
ّلكم قال: «خآيُر أنه لركم». ثم لخآّل لخآ ْفُم لرة به قال: تفّرد لخآ لغي ْفُير أبي عن الُم لب الّز

ّلل إذا ما على محموٌل فهو صّح بالقوي. قال: وإنَأ وليس ًا وكذا بنفسه تخ أيضُ
لضُالة. قلت: ول بن فرج حَديث ْفُعد يخفى ُف الحمل. هذا ُب
لى ما «المبسوط»: حَجتنا وفي لو ّنه ُر ّيما والسلم الصلة عليه أ إهاب قال: «أ
لغ لب لر، فقد ُد ُه ّلُل كالخمر لطِإ لخ لحّل». ول ُت لت ّلل» أي روي: «كالخمر يقال: قد ف تخ



ّلل ُيعمل كالخبرين الروايتين لنَّأ فتحّل»، تخ ّ صارت إذا بهما. ثم ف ما يطهر خآل
ًا. فقيل: يطهر الخمر منه انتقص الذي وهو أعله وأّما الناء، من يوازيها تبع

ّنه يطهر وقيل: ل فبقي طِإهارته يوجِإب ما يوجِإد ولم الخمر، بإصابة تنجس ل
ًا. ول لحّل نجس لى لنه اشتدادها، بعد بالطبخ الربعة الشربة هذه لت ًا لق ًا عين حَرام

الحّل إثبات في تأثيٌر للنار ليس لنه وهذا الخنزير، لحم كطبخ فيه الحّل يفيد فل
فيه. الحرمة صفة ثبوت في تأثير ولها
لنها بالتلف، ومضُمونة حَنيفة أبي عند جِإائٌز الشربة هذه من الخمر غير بيع ثم

لث، فيجوز العلماء، بين شربها إباحَة في مختلٌف شراٌب ّل لث ليس لنه وهذا كالُم
والشافعّي، كمالك بيعها يجوز وقال: ل البيع، حَرمة التناول حَرمة ضرورة من
كالخمر.  بيعها يجوز فل التناول محّرم عينها لنَّأ الظهر وهو

لحَّل لو)ُ  ُذ ( لبا لت ْفُن لء)ُ وهو في (ال ّبا ّد ْفُرع ال لق لم)ُ وهو ال لت ْفُن لح لجّرة (وال الخضُراء، ال
لت، ّف لز لم للّي الظرف وهو وال ْفُط لم لقير وكذا بالزفت، ال ّن (من المنقور وهو ال

لة حَديث من الجماعة روى الخشب)ُ لما لد ْفُي لر وسالم عليه الله صلى النبّي (أنَّأ ُب
ّني ًا فإنَّأ الظروف عن نهيتكم قال)ُ: «إ لحّل ل ظرف ًا ُي لحّرمه، ول شيئ وكّل ُي

ٍر ّ الشربة عن نهيتكم رواية: «كنت حَراٌم». وفي مسك لدم، ظروف في إل لل ا
ٍء كّل في فاشربوا ًا». وفي تشربوا ل أنَأ غير وعا لمسلم: «كنت لفظ مسكر

ّظروف، عن نهيتكم ّظروف ال لحّل ل وال ًا ُت حَرام». مسكر وكّل تحّرمه، ول شيئ

لدة داود» عن أبي «سانن وفي ْفُي لر وسالم: عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُب
فإنَأ فزوروها، القبور زيارة عن بهّن: نهيتكم آمركم وأنا ثلث عن «نهيتكم
لرة، زيارتها لك ْفُذ ّ تشربوا أنَأ الشربة عن ونهيتكم لت لدم، ظروف في إل لل فاشربوا ا

ًا، تشربوا ل أنَأ غير وعاء كّل في تأكلوها أنَأ الضاحَي لحوم عن ونهيتكم مسكر
أسافاركم». في بها واساتمتعوا فكلوا ثلث، بعد

لم لحَُر لو ْفُرُب ( ّي ُش لد ْفُر لر)ُ لنَّأ ُد لخم ًا فكانَأ الخمر أجِإزاء فيه ال ًا حَرام ونجس
لشاُط لت ْفُم ّنه (وال له)ُ ل ّد حَراٌم. ول بالنجس والنتفاع به، انتفاع لب لح بل شاربه ُي

ّد وجِإوب لنَّأ ساكر، ُع إنما والزاجِإر للزجِإر، الح لر ْفُش ول إليه، الطباع تميل فيما ُي
ْفُرب إلى الطباع تميل ّي، لش لد ْفُر ّد من الخمر غير فأشبه عنه، وتنفر تعافه بل ال

ّد ل التي الشربة ّ فيها حَ ْفُكر، إل في وإقطارها بالخمر الحَتقانَأ ويكره بالّس
لحّرم. والله بالنجس انتفاع لنه الحَليل أعلم. وتعالى سابحانه الُم

لح كتاب لئ لبا ّذ  ال

لم لحَُر لحٌة ( لبي لذّك)ُ لقوله للم لذ ْفُمُت ُت ُكُم تعالى: {حَُّر ْفُي لل لتُة لع ْفُي لم ّدُم ال ْفُحُم لوال لل لر لو لزي ْفُن لخ ال
لما لهّل لو لر ُأ ْفُي لغ له لل ّل له ال لقُة لب لن لخ ْفُن لم ُة وال لذ ُقو ْفُو لم لية لوال ّد لر لت لحُة والُم لطي ّن لما وال لل لو لك ُع لأ ُب الّس
ّ ْفُم}َ أي لما لإل ُت ْفُي ّك لبح، أنَأ شأنها من بالذبيحة: ما ذبحها. والمراد أدركتم لذ ْفُذ ُت

ّدية بمذبوح، ليس ما حَرمة ليتناول لر لت ّنطيحة كالُم ٍو وحَرمة ونحوهما، وال عضُ
لع لط والجراد. السمك وليخرج الحيوانَأ، من ُق

ُة لكا لذ ْفُرٌح و لجِإ لة: ( لر لن الضُُّرو ْفُي لنَأ لأ لن لكا لنَأ لم لد لب لر لو)ُ ذكاة ال ليا لت ْفُخآ ْفُبٌح (ال لن لذ ْفُي لق لب ْفُل لح ال
لة)ُ أي ّب ّل ّنه ُروي لما الصدر وال ًا بعث والّسلم الصلة عليه أ في ينادي منادي



لأل مجامع لنى:  ّذكاة إنَّأ لم لنّي. الحلق. رواه في ال ْفُط ُق لر ّدا ال
ُقُه)ُ أي ُعُرو لو ُقوُم)ُ وهو الذبح عروق ( ْفُل لفس، مجرى (الُح ّن في الذبح كانَأ ساواء ال

من أعلى ذبح لو حَتى فيه، يكونَأ أنَأ بعد أسافله في أو أعله في أو وساطه
ْفُحُرم، منه أسافل أو الحلقوم ّنه لي «الواقعات»، في ذكره المذبح، غير في ذبح ل

ّنه وهو ذلك يخالف ما الفتاوى بعض وفي لل أ لئ عقدة فبقيت شاة ذبح عن سُا
يلي مّما أو الرأس يلي مّما العقدة بقيت ساواء أكلها فقال: يجوز الحلقوم
الصدر. 

ُء)ُ بفتح لري لم ّطعام مجرى وهو الّراء وكسر الميم (وال رأس وهو والشراب، ال
لدة لع لم لرشْ ال لك لجِإانَأ)ُ وهما اللزم وال لد لو ّدم. وفي مجرى بالحلقوم: (وال ال

للف: والمريء: مجرى «الهداية» الحلقوم. مجرى لع لما موافق وهذا النفس، ال
ْفُر السالم «مبسوط» شيخ في له لوا لده لخآ مجرى هو أحَمر وهو: المريء: عرق لزا

لما لل ّنفس. و ّطعام «الكشاف»: الحلقوم: مدخآل في ال أصّح والول والشراب، ال
ّدوري ذكره وقد ُق لخآّي»، مختصر «شرح في ال ْفُر لك ل قوله ويؤُيده ال ْفُول لل لف تعالى: {
لذا لت إ لغ لل لما لب لل ُقوم}َ و ْفُل فيه يدخآل وهو: المريء: الذي الدب ديوانَأ في الُح

لرب»، في ونحوه والشراب، الطعام ْفُغ ّنما «الُم ّذبح عروق كانت وإ الربعة هذه ال
لن قطع لنَّأ ْفُي لجِإ لد لو ّدم لنهار ال عليه. للتعجيل والمريء والحلقوم ال

ّذبح لحَّل)ُ ال لو لع ( ْفُط لق لب ّي ( لٍث أ لد لثل ْفُن لع لها)ُ  ْفُن أولً، يوساف أبي قول وهو حَنيفة، أبي لم
ّد ل أنه إلى رجِإع ثم لدجِإين. وعن وأحَد والمريء الحلقوم قطع من ب لو محمد: ال
ّنه ّد ل أ كّل لنَّأ حَنيفة، أبي عن رواية وهو الربعة، من واحَد كّل أكثر قطع من ب

يوساف: ولبي بقطعه، المر ورد وقد غيره، عن لنفصاله بنفسه أصل منها فرد
لدجِإين قطع من المقصود أنَّأ لو ّدم إنهار ال الخآر. ولبي عن أحَدهما فينوب ال

ّي ويحصل الحَكام، من كثير في الكّل مقام يقام الكثر حَنيفة: أنَّأ منها ثلث بأ
ّدم إنهار الشياء، أكثر ل كله مقام يقوم الشيء أكثر أنَّأ وفيه ذكروه، كذا ال
ّين وبهذا محمد. قول الظهر أنَّأ يتب

ّذبح أنَأ المعتمد ثم ّين الخآتياري ال ّبة الحلقوم بين يتع ّل لحر وهي وال ْفُن لم تحت ال
ّذبح «الذخآيرة»: أنَّأ ذبائح في به صّرح ما على العقدة من أعلى وقع إذا ال

ْفُند أهل فتاوى في وكذا يحّل، ل الحلقوم لق لمر المذبح. والصل غير في ذبح لنه لسا
ّبة. رواه الحلق في عباس: الذكاة وابن عمر قول ذلك في ّل في الّرزاق عبد وال

لنّي» عن «سانن «مصنفه». وفي ْفُط ُق لر ّدا ّدثنا سالم بن ساعيد ال ّطار: حَ لع عبد ال
ْفُيل بن الله لد لزاعي ُب لري، عن الُخ ْفُه ّيب، بن ساعيد عن الُز لس لرة أبي عن الُم ْفُي لر ُه

ْفُيل وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: بعث لد لقاء بن ُب ْفُر لعّي)ُ على لو لزا (الُخ
ّبة. ثم الحلق في الذكاة إنَّأ منى: أل فجاج في يصيح أورق جِإمٍل ّل قال: وال

ّدث سالّم بن وساعيد إساناد «التنقيح»: هذا في متروك. وقال بالبواطِإل يح
ّذبه به، الحَتجاج ترك على الئمة أجِإمع سالم بن وساعيد بالمّرة، ضعيف ابن وك

ٍر، ْفُي لم الحديث. بوضع البخاري: يذكر وقال ُن
ْفُم هذا عرفت إذا لل لف ّذبح ( ْفُز)ُ ال لق ليُج ْفُو لف لدة)ُ أي ( ْفُق ُع يكونَأ بأنَأ الحلقوم عقدة ال

ّد ل (بل الرأس وبين بينهما الذبح ّذبح يكونَأ بأنَأ العقدة يكونَأ)ُ تحت أنَأ ب ال
ّبة، وبين بينهما ّل ّنه ال ٍذ يحصل لم ل ٍد قطع حَينئ والمريء. الحلقوم من واحَ



ّد فل الكثر قطع اشترطِإوا وإنَأ والصحاب أو الحلقوم قطع من عندهم ب
ّد مالك: ل المريء. وقال ليُجوُز)ُ ساواء قطع من ب لل:  لقي لو (العقدة)ُ بقيت الربع. (

ً يكونَأ أنَأ الذبح في الصدر. شرط يلي مما أو الرأس يلي مما الحرم خآارج حَلل
الصيد. حَق في

ّذبح لحَّل)ُ ال لو ُكّل ( لب له لما ( ٌة)ُ ولو لفي ّد لطًة كانَأ لحَ القصب، قشر اللم: وهي بكسر للي
ًة أو لو ْفُر ّد الحجر وهي لم لما الحا ّنسائي» عن داود أبي «سانن في لل ّي وال لد بن لع

ًا يصيب أحَدنا أرأيت الله، رساول قلت: يا حَاتم، ّكين، معه وليس صيد أيذبح سا
لوة ْفُر لم ّقة بال لش لر قال العصا؟ُ و ْفُم ّدم «ا الله».  اسام واذكر شئت، بما ال

لر رواية وفي ْفُف عليه». الله اسام واذكر شئت، بما الوداج لمسلم: «أ
لبة» عن (ابن)ُ أبي «مصنف وفي ْفُي ْفُيج بن رافع لش لد الله رساول قال: ساألت لخآ
ّذبح عن وسالم عليه الله صلى لطة ال ّلي لرى ما قال: «كل بال ْفُف ّ الوداج أ ًا إل ّن سا

ًا». وهذا ْفُفر ُظ ّ معنى و ًا قوله: (إل ّن ًا سا ْفُفر ُظ لن)ُ وقال لو ْفُي لت لم لئ يجوز الّشافعّي: ل لقا
ّذبح بهما لما لقائمتين غير أو قائمتين كانتا ساواء ال لية عن الستة رواه لل لبا بن لع

لة لع لفا لديج بن لرافع بن لر ّده، عن لخآ ّنه جِإ المغازي في نكونَأ إنا الله رساول قيل: يا أ
لدى معنا وليس ّدم أنهر قال: «ما بالقصب؟ُ أفنذبح ُم لكر ال ُذ عليه الله اسام و
ْفُل، ْفُفر ليس لفك ّظ ْفُفر أّما والّسن، ال ّظ لدى ال ْفُن: فعظم». وأّما الحبشة، فُم الّس

ًا أخآرجِإوه ً مختصر ًا يكن لم ما رواية: «فكلوا وفي ومطول ّن ًا أو سا ظفر
ْفُفر وأّما فعظٌم، الّسن أّما ذلك، عن وساأحَدثكم ّظ لدى ال الحبشة». فُم

ّطانَأ ابن قال ّثوري سافيانَأ حَديث من مسلم برواية حَديث كتابه: هذا في الق ال
لديج بن رافع عن الّسن: هل أّما قوله في قال: كنا... الحديث. وقال: والشك لخآ
أبي عن داود أبو رواه فقد ل؟ُ أو وسالم عليه الله صلى النبّي كلم من هو

ْفُسُروق، بن ساعيد عن الحَوص لباية عن سافيانَأ)ُ ـ (والد ـ لم لفاعة بن لع رافع بن لر
لديج بن رافع جِإده عن أبيه عن ّنبّي قال: أتيت لخآ فقلت وسالم عليه الله صلى ال

ّنا الله رساول له: يا ًا العدو نلقى إ ًى عندنا وليس غد لد لة أفنذبح ُم لو ْفُر لم وشقة بال
ّدم أنهر والسلم: «ما الصلة عليه فقال العصا؟ُ لكر ال ُذ ما فكلوا عليه الله اسام و

ًا يكن لم ّن ْفُو سا ًا».  لأ ْفُفر ُظ

ٌع: ساأحَدثكم قال ْفُفر وأّما فعظٌم، الّسن ذلك: أّما عن راف ّظ لدى ال الحبشة. فُم
حَديث في وليس رافع كلم من السن (أّما قوله بيانَأ فيه ترى كما قال: فهذا

ّينه وسالم عليه الله صلى النبّي كلم الّسن» من قوله)ُ: «أّما أنَأ نّص مسلم فب
ٍد فيه. قال: وليس محتمل لنه رافع قول من الحَوص أبو يقول: أخآطأ أنَأ لحَ
ّ الحَوص أبو ّنه مخالفه يقول: أخآطأ أنَأ لخآر كانَأ إل التخريج في كذا ثقة، ل

فدل وغيره القائم بين يفصل لم والّسلم الصلة عليه أنه باخآتصار. والحاصل
ًا. بهما الذبح جِإواز عدم على مطلق
ًا البخاري أخآرج ما ولنا ْفُلٍع ترعى كانت لهم جِإاريًة أنَأ مالك بن كعب عن أيضُ لس لب

ٍة فأبصرت ًا، غنمها من بشا ًا فكسرت موت تأكلوا لهله: ل فذبحتها. فقال حَجر
لي حَتى ّتى أو فأساأله، وسالم عليه الله صلى النبّي آت يسأله)ُ، (من إليه ُأرسال حَ
عليه الله صلى النبُي فأمر إليه، بعث أو وسالم، عليه الله صلى النبّي فأتى



بأكلها. وسالم
ّذبح آلة الحجر صلح وإذا ّظفر فكذا الجرح، لمعنى لل بخلف المنزوعانَأ والّسن ال
معنى في الذبيحة فتصير الحدة، مع بالثقل الموت يوجِإب فإنه المنزوع، غير

لقة. نعم، لن لخ ْفُن لما بالمنزوع الذبح يكره الُم لو كما بالحيوانَأ الضُّرر زيادة من فيه لل
لية كليلة. وحَديث بشفرة ذبح لبا لمل لع ْفُح ًا القائمتين على ُي الحَاديث، بين توفيق

ّددونَأ الحبشة ولنَّأ ّلمونَأ ول أسانانهم، يح بالخدشْ ويقاتلونَأ أظفارهم، يق
والعّض. 

له لر ُك لو ُع)ُ وهو ( ْفُخ ّن ّنخاع بالسكين يبلغ أنَأ فمهملة ومعجمة بنونَأ ال بضُم وهو ال
ٌق والكسر النونَأ ْفُر لع ّد الرقبة عظم جِإوف في أبيض والفتح:  الصلب)ُ إلى (يمت

لنّي أخآرجِإه لما لرا لب ّط لقّي ال له ْفُي لب وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ عباس ابن عن وال
لس أنَأ الذبيحة عن نهى لر ْفُف ْفُرس: أنَأ غريب وفي تموت، أنَأ قبل ُت لف الحديث: ال
ْفُخع: أنَأ فتنخع. وقيل: معنى الشاة تذبح ّن ّد ال مذبحه. وقيل: يظهر حَتى رأساه يم

ٌه ذلك وكل اضطرابه، يسكن أنَأ قبل عنقه يكسر أنَأ لما مكرو زيادة من فيه لل
لنا وقد الحيوانَأ تعذيب لهي عنه. ُن

لو)ُ كره ْفُلُخ ( لل (الّس ْفُب لد أنَأ لق ْفُبُر ُكّل لت لذيٍب لو ْفُع ٍة)ُ كقطع لبل لت لد لئ يريد ما وجِإّر الرأس لفا
فل بعده أو الذبح قبل اللم زيادة لمعنى هذه في الكراهة المذبح. ثم إلى ذبحه

ّتنزيه يوجِإب بل التحريم، يوجِإب ّداد عن الجماعة أخآرجِإه لما ال ْفُوس بن ش أنَّأ أ
فإذا شيء، كل على الحَسانَأ كتب الله قال: «إنَّأ وسالم عليه الله صلى النبّي
للة، فأحَسنوا قتلتم ْفُت لق لحة، فأحَسنوا ذبحتم وإذا ال لب ّذ ّد ال له أحَدكم وليح لت ْفُفر ْفُح لش لر ُي ول

ّدرة وعلى اللم بمعنى الحديث ذبيحته». و«على» في عليكم أي: كتب فيه مق
أوجِإب. بمعنى
لرك» وقال: صحيٌح في الحاكم وأخآرج ْفُد لت ْفُس ابن عن الشيخين شرط على «الُم
ّباس ً أنَّأ ع لع رجِإل ْفُضج ًا أ ّد وهو يذبحها أنَأ يريد شات (له)ُ النبّي فقال شفرته يح
لت هل موتتين؟ُ تميتها أنَأ وسالم: «أتريد عليه الله صلى ْفُد لد أنَأ قبل شفرتك لحَ

لها». والشفرة لع لج ْفُضُ ابن ماجِإه» عن ابن «سانن العظيم. وفي هي: السكين ُت
ّد أنَأ أمر وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: إنَّأ عمر، لفار تح لش ْفُنَأ ال توارى وأ

ليسرع. فليجهز» أي أحَدكم ذبح البهائم. وقال: «إذا عن

لح)ُ  (ُشُروُط لب ّذا ال

لط لر لوُش ْفُونَُأ ( لح لك لب ّذا ًا)ُ لقوله ال للم ْفُس ّ ُم ْفُو لما تعالى: {إل ْفُم}َ (أ ُت ْفُي ّك ًا)ُ ولو لذ ّي لب لتا كانَأ لك
ًا الكتابّي لعاُم لقوله حَربي لطِإ لو لن تعالى: { لذي ّل ُتوا ا لتاب أو لك ْفُم}َ والمراد لحَّل ال ُك لل
ّكاهم ّ قوله لطِإلق مذ ْفُم}َ لنَّأ لما تعالى: {إل ُت ْفُي ّك ّكى غير الطعام مطلق لذ المذ

لحّل ٍر أي من لي غير الذبح عند الكتابي يذكر ل أنَأ ويشترط بالجِإماع، كانَأ كاف
ًا أو المسيح ذكر لو حَتى الله، ْفُير لز ذبيحته. تحّل ل ُع

لو)ُ ولو لأ لما الذابح كانَأ ( لل ًة)ُ  لرأ ْفُم ّدم، (ا ًا)ُ إذ (أو تق ُنون ْفُج بغير التكليف يشترط ل لم
ّقه في السالم ْفُو حَ ًا (أ ّي لقُل)ُ كما لصب ْفُع والصوم الصلة من أفعاله ساائر في لي

ّذبيحة ويضُبط والمعاملت، العبادات من ونحوهما ْفُو ال لأ لف والتسمية. ( لل ْفُق ْفُو لأ لأ



ْفُو لل لو لس)ُ  لر ْفُخآ ًا لأ لتابي ّ قوله من تلونا ما لطِإلق لك ّيها ذكيتم ما إل ولنَأ المؤُمنونَأ، أ
ّلة فأقيمت الناساي، عذر من أبين والخآرس المجنونَأ عذر التسمية مقام الم
ّق في ّق ففي الناساي، حَ أولى. والخآرس المجنونَأ حَ
ل ْفُن (ل ل لم لب ل لتا لط للُه)ُ أي لك لر ًا كتابي غير الذابح يكونَأ ل أنَأ وُش ّي ًا، أو مجوسا لوثني
لبة أبي وابن الرّزاق عبد أخآرجِإه فلما المجوساّي أّما ْفُي «مصنفيهما» عن في لش

ّنبّي أنَأ علّي لجر مجوس إلى كتب وسالم عليه الله صلى ال عليهم يعرض له
لل أسالم فمن السالم، لب للم لم ومن منه، ُق ْفُس لب ُي لر ناكحي غير الجزية، عليه لض
ذبائحهم. آكلي ول نسائهم
ّنه ّدعي ل (ول ّلة منه فانعدمت التوحَيد ي ًا، الم ودعوى، المسلم، في كما اعتقاد

الكتابي)ُ. في كما
التوحَيد.  دعوى عدم في المجوساّي مثل فلنه الوثني وأّما

ل لول ًا)ُ لنه ( ّد لت ْفُر لقّر ل إذ له ملة ل ُم نكاحَه يجوز ل ولهذا إليه، انتقل ما على ُي
ّي بخلف ّنصرانّي تنّصر، إذا اليهود ّود، إذا وال ّود، أو تنّصر إذا والمجوساّي ته ته

لقّر فإنه لتمّجس ولو الذبح عند عليه هو ما فيعتبر عندنا، إليه انتقل ما على ُي
ّنصرانّي أو اليهودي ذلك. على يقّر ل لنه ذكاته تحّل ل ال

ّذبيحة. ولو أنها يقصد أنَأ الخآتيار ذكاة في بالتسمية ويشترط ولم ساّمى لل
ّلت، النية تحضُره ولو عنها، فتقع للذبيحة أنها حَاله وظاهر بالتسمية، أتى لنه حَ
حَالة يسّمي أنَأ الذبيحة. ويشترط تحّل ل الفعال كسائر الفعل لبتداء ساّمى
ُكُروا لقوله الذبح ْفُذ لفا لم تعالى: { ْفُسا له ا ّل لها ال ْفُي لل لوآّف}َ وهذه لع النحر حَالة الحالة لص
أنَأ قبل التسمية عقيب يذبح لها. وأنَأ الحكم هذا مثل فيكونَأ أخآتها، الذبح وحَالة
ّدل ٍم من آخآر بعمٍل واشتغل ساّمى فلو المجلس، يتب ٍء، شرب أو قليٍل، كل أو ما
ٍة أكل ٍة تحديد أو لقم ٍر بعمٍل كانَأ وإنَأ الذبيحة، تحّل ذبح ثم شفر لنَأ تحّل، ل كثي
ّذبح إيقاع في ً ال ّتصل ّلل ل بحيث بالتسمية م ٌء بينهما يتخ ًا شي فأقيم حَرجِإ

ّتصال. مقام المجلس ال

لكل ول لرم ذبيحة ُتؤُ ْفُح لد، الُم الصيد غير وذبيحته مشروع غير فيه فعله لنَأ الصي
لرم في الصيد من ُذبح مشروع. وما فعله لنَأ تؤُكل، لح حَلٌل، ذبحه ولو حَراٌم ال

ّنه ًا، يكونَأ فل عنه منهي ل ْفُحُرم وكذا مشروع ْفُيد لو لي لرم خآارج لص لح لخآل ثم ال ْفُد فيه ُأ
ًا فذبح للّشافعّي.  خآلف

لو)ُ ل لك ( لر لتا لة ( لي لم ْفُس ّت ًا ال ًا)ُ مسلم ْفُمد ًا؛ أو كانَأ لع مالك)ُ وقال قال (وبه كتابي
ًا التسمية متروك الله: يحّل رحَمه الشافعّي رواه ولما سانة، عنده لنها عمد

لنّي ْفُط ُق لر ّدا لعّي، عن ساالم، بن مروانَأ عن ال لزا ْفُو عن (أبي)ُ كثير، بن يحيى عن ال
لة أبي عن سالمة، أبي لر ْفُي لر لأل ُه وسالم: الرجِإل عليه الله صلى النبّي رجِإل قال: سا
الله وسالم: «اسام عليه الله صلى النبّي فقال الله؟ُ يسّمي أنَأ وينسى يذبح منا

ساالم بن مسلم». قلنا: مروانَأ كل فم لفظ: «على مسلم». وفي كل على
ّعفه ضعيٌف لنّي ض ْفُط ُق لر ّدا ّطانَأ وابن ال ّنسائي وأحَمد عدي وابن الق في ما على وال

عن داود، بن الله عبد «المراسايل» عن في داود أبو رواه ما وأّما «المحيط»،
المسلم قال: «ذبيحة وسالم عليه الله صلى النبّي عن الّصلت عن يزيد، بن ثور



ّطانَأ: فيه ابن قال يذكر». فقد أولم الله اسام ذكر حَلل أنَأ الرساال مع الق
ْفُلت لساّي الّص ُدو لرف ل الّس ْفُع عنه روى ول الحديث، هذا بغير يعرف ول حَال له ُي

ْفُور غير يزيد. بن لث
ل قوله ولنا: إطِإلق لول ُلوا تعالى: { ُك ْفُأ ْفُم لمّما لت لكر لل ْفُذ ْفُساُم ُي ّله ا له ال ْفُي لل ّنُه لع لإ ٌق}َ لو ْفُس لف لل

الطاعة، عن الخروج هو الفسق لنَّأ حَرام، عليه الله اسام يذكر لم الذي وإنَأ أي
ّتحريم. وما يقتضُي النهي مطلق وإنَّأ ّي عن الستة الكتب أصحاب أخآرجِإه ال لد لع
لساُل إني الله رساول قال: قلت: يا حَاتم بن ْفُر أ

ًا معه وأجِإد كلبي ُ لر كلب أدري ل آخآ
ّيهما ّنما فإنك تأكل قال: «ل أخآذه أ الكلب على تسّم ولم كلبك على ساّميت إ

ّدللة الخآر». ووجِإه ّلل أنه على ال ًا.  التسمية بترك الحرمة ع عمد

ْفُنَأ لإ لو لي ( لس لة لن لي لم ْفُس ّت عليه بقوله المة عن الحكم مرفوع النسيانَأ لصّح)ُ لنَّأ ال
ًا اعتباره في والنسيانَأ». ولنَّأ الخطأ أمتي عن والسلم: «رفع الصلة لنَأ حَرجِإ

ٌع والحرج النسيانَأ، كثير النسانَأ مالك خآلف المسألة وفي الشرع، في مرفو
ّ ّي: «إذا والّسلم الصلة عليه قوله بظاهر مستدل فاذكر ساهمك رميت لعد

ًا: «إذا الصلة عليه عليه». وقوله الله اسام كلبك أرسالت والسلم: (له)ُ أيضُ
ُكل» إذ فقتل، فأخآذ وساّميت، ًة العمد بحالة الحرمة فيفيد فيه، فصل ل لف زياد

عنه. الجواب سابق وقد النسخ، مجرى فيجري النص، على

ُكُروا لقوله الذبح عند الصيد غير في التسمية ووقت ْفُذ لم تعالى: {فا ْفُسا له ا ّل لها ال ْفُي لل لع
لوآّف}َ وهي لنَّأ الجارح، إرساال أو الرمي عند الصيد وفي النحر، حَالة لص

لهر ولم ذبح «الخلصة»: ولو الوساع. وفي بحسب التكليف ْفُظ باسام في الهاء ُي
لحّل، الله اسام ذكر قصد الله: إنَأ لحّل)ُ. ل الهاء ترك قصد أو يقصد لم (وإنَأ لي لي

لنقة، ذبح ولو لخ ْفُن ُقوذة أو الُم ْفُو لم ٍر، أو خآشٍب بنحو المضُروبة وهي ال أو حَج
ّدية لر لت ّدت التي الُم ٍو من تر ْفُل ٍر، أو ُع لحة أو بئ ّنطي ّق التي أو أخآرى نطحتها التي ال ش

ّلت خآفيفة حَياة وفيها بطنها الذئب حَياتها علم ذبيحة الرواية. وتحّل ظاهر في حَ
أنَأ على قرينة الحياة سابق لنَّأ دم منها يخرج ولم تتحرك لم وإنَأ الذبح قبل

لت لل المو لص ّد فل حَياتها، بسبق يعلم لم وإنَأ بالذكاة، حَ وهو أحَدهما وجِإود من ب
ّدم خآروج أو الحركة ُيعلم ال الذكاة. عند الحياة بقاء ل
لم لحَُر ّدم و ُفوح ال ْفُس لم ْفُو لقوله ال لأ ًا تعالى: { ًا}َ وكره لدم ُفوحَ ْفُس من يأكل أنَأ لم
ليا الشاة لح ْفُصية، الرحَم وهو ال ّدة، والُخ ُغ لثانة وال لم لرة، البول موضع وهي وال لرا لم وال
لمّرة فيها التي وهي لقي» وغيره «سانن في لما ال له ْفُي لب والسلم الصلة عليه أنه ال
ّدم، ذبحت إذا الشاة من يكره كانَأ ًا: ال ْفُيين، والذكر، والمرارة، سابع لث ْفُن ُل ليا، وا لح وال

ّدة ُغ والمثانة.  وال

لحَُرم لو)ُ  ْفُنَأ المذبوح ( لف (إ لط للى لع لم لع ْفُسا له ا ّل ً ال ُه)ُ موصول لر ْفُي سابيل على به لغ
لم الشركة ْفُسا ُو: با ْفُح لن له ( ّل لم ال ْفُسا الله باسام أو وفلنَأ، الله باسام ُفلنَأ)ُ أو وا

ٍد، المعطوف بين للتشريك العطف لنَّأ الله، لغير به أهّل لنه وبمحم
وفي عليه، يجري ل اليوم الناس كلم لنَّأ بالعراب، يعتبر عليه. ول والمعطوف

لل لئ ًة ذبح رجِإٍل عن نصر أبو «النوازل» سُا فلنَأ: قال: واسام الله فقال: باسام شا
ميتة. يقول: يصير يوساف بن إبراهيم قال: سامعت سالمة بن محمد سامعت



ًا. انتهى. الرجِإل لصار ميتة صارت لو إذ ميتة تصير نصر: ل بن محمد وقال كافر
الشركة، اعتقاده لعدم هو إنما التكفير عدم لنَّأ ملزمة، ل أنه يخفى ول

في الحَوط إلى منهما كّل في الحكم فرجِإع التشريك، لصورة بالميتة والحكم
بابه.

له لر ُك لو ْفُنَأ ( لل لإ لص ْفُم لو لل ْفُف لو لط ْفُع لم ي ْفُسا ُو: با ْفُح له لن ّل ُهّم ال ّل ْفُل ال ّب لق ْفُن لت لنٍَأ)ُ لنَّأ لم الشركة ُفل
ْفُحُرم، فل الله لغير الذبح يكن فلم توجِإد، لم لقرانَأ لوجِإود يكره ولكن لي في ال

لنّزه الصورة ُي له قال: باسام «النوازل»: ولو الحَتياط. وفي لكمال لف ّل لد ال ومحم
والوجِإه النحو، يعرف كانَأ إذا بعضُهم: هذا يحّل. وقال ل بالخفض الله رساول

ًا يحرم بل العراب يعتبر ل أنَأ يجري ل اليوم الناس كلم لنَّأ بالعطف، مطلق
وإذا فيكره، الرفع أو بالنصب الله رساول ومحمد الله قال: باسام إذا عليه. وأّما
له قال: باسام ّل ٍد ال ْفُحُرم بالجر الله رساول محم لي الله. لغير به أهّل لنه المذبوح لف

لما الله قال وقد لو لهّل تعالى: { لر ُأ ْفُي لغ له لل ّل له}َ ولقول ال ُدوا ابن لب لجِإّر مسعود: 
لية. لم ْفُس ّت ال

لحَّل لو ْفُنَأ ( لل لإ لص ًة لف لر لنًى ُصو ْفُع لم لء لو لعا ّد لل كال ْفُب لع لق لجا ْفُض لل لة)ُ قبل لو)ُ الدعاء ا لي لم ْفُس ّت (ال
ّذبح بعد أو لرانَأ لعدم ال لق ً ال ّلهم بأنَأ أصل ّبل يقول: ال لي كما فلنٍَأ من تق لو أنه ُر

ولك، منك هذا قال: «اللهم أضحيته يذبح أنَأ أراد إذا كانَأ والّسلم الصلة عليه
ُنُسكي» إلى صلتي إنَأ أكبر». والله الله باسام المسلمين، من «وأنا و

رساول أنَأ رافع أبي عن صحيٌح «المستدرك» وقال: حَديٌث في الحاكم وأخآرج
ْفُين كبشين اشترى ضّحى إذا كانَأ وسالم عليه الله صلى الله لح لل ْفُم لن، أ ْفُي لن لر ْفُق فإذا أ

ّلى خآطب ْفُدية بنفسه الكبشين أحَد ذبح وص يقول: بالمدينة)ُ ثم نسخة (وفي بالُم
ًا أمتي عن «هذا بالخآر أتى ثم بالبلغِ»، لي وشهد بالتوحَيد لك شهد مّمن جِإميع

ّلهم فذبحه ٍد عن هذا وقال: «ال لل محم ٍد»، وآ ويأكل المساكين يطعمهما ثم محم
ْفُرم الله كفانا وقد سانين فمكثنا منهما، وأهله هو ُغ بني من أحَد ليس والمؤُنة ال

وساواد. بياض فيه الذي الغبر الملح: هو يضُّحي. والكبش هاشم
ْفُكر هو الشرط ثم لذ ّتى الخالص ال ّلهم عند قال لو حَ به واكتفى لي، اغفر الذبح: ال
ّنه الذبيحة، تحّل ل التسمية به يريد لله والحمد الله، قال: سابحانَأ دعاء. ولو ل

ّلت. وذكر ْفُلوانّي: أنه حَ لح الواو ذكر لنَأ أكبر، الله الله يقول: باسام أنَأ يستحب ال
ابن «الهداية» لقول في ما أولى. وأّما فورها و يعني التسمية فور يقطع

 القرآنَأ عنه: جِإّردوا التسمية. فالمعروف مسعود: جِإّردوا

لب لد ُن ْفُحُر (و لل)ُ وهو لن لب فيها لنه الصدر، عند العنق أسافل في العروق قطع ال
له في مجتمعة العروق لنَأ أيسر، لر ُك لو لها)ُ لنه المنحر. ( ْفُبُح وإنما السنة، خآلف لذ

لفي والتعجيل الدم تسييل وهو المقصود لحصول حَّل لو لر ( لق لب لم ال لن لغ ْفُكُسُه)ُ وال لع
صلى لنه السنة، خآلف لنه نحرهما وكره أيسر، فيهما الذبح لنَأ ذبحهما فندب

لصّل الله قال والغنم. وقد البقر وذبح البل نحر وسالم عليه الله لف لك تعالى: { ّب لر لل
ْفُر}َ أي لح ْفُن لجُزور لوا ْفُم ا وقال: {إنَّأ ال ُك ْفُأُمُر ْفُنَأ لي لبُحوا لأ ْفُذ ًة}َ وقال لت لقر تعالى: الله لب

ُه لنا ْفُي لد لف لو ْفُبٍح { لذ ٍم}َ أي لب لظي ساميٌن. لكبٌش وهو مذبوٍح لع
ْفُبح كره وكذا ّذ لما العكس بحرمة مالك الّشافعّي. وحَكم قال وبه القفا من ال

ولنا: الذبح، محل غير في كالجرح وصار المشروع، لمخالفة القفا سابق. وذبح



ّدم أنهر والسلم: «ما الصلة عليه قوله من روينا ما عليه الله اسام وذكر ال
ّدم تسييل المقصود فكلوه» ولنَّأ حَاصل. وهو ال

لفى لك لو ْفُرُح ( لج ٍم في ال لع لش لن لوحَّ ْفُو لت لط لأ لق ٍر في لسا ْفُئ ْفُم لب لل ْفُن لو لك ْفُم ْفُبُحُه)ُ ول ُي نحره. لذ
للنادر عبرة ول نادٌر ذلك لنَّأ الوجِإهين، في الضطرار بذكاة يحّل مالك: ل وقال

ّد ل وقع قلنا: إذا الحَكام في عليه الله صلى قال وقد كيف اعتباره، من ب
هكذا» به فافعلوا شيء منها غلبكم فإذا الوحَش، كأوابد أوابد لها وسالم: «إنَّأ

ٍر في قاله ّد بعي ٍد في بسهم. (ل رجِإٌل فرماه ن ْفُي لس لص لن ْفُأ لت ْفُسا ا
ّنما الضطرار ذكاة )ُ لنَّأ لصار إ والعجز الخآتيار ذكاة عن العجز عند إليها ُي

ٌق ّق الثاني.  دونَأ الول في متح

ل لول لحّل)ُ أي ( لنيٌن ويحرم لي لجِإ ّيٌت ( لد لم لجِإ لن لفي ُو ْفُط له)ُ ساواء لب ْفُشعر، لم أو أشعر ُأّم ُي
لفر، حَنيفة أبي عند وهذا بن والحكم إبراهيم قول وهو زياد، بن والحسن وُز
لنة ْفُي لي لقُة}َ ولقوله لقوله ُع لن لخ ْفُن ْفُلُم لوا ّي والسلم الصلة عليه تعالى: { لد لع حَاتم: بن لل
ساهمك» أو قتل الماء أنَأ تدري ل فإنك تأكل فل الماء في رميتك وقعت «إذا
في موجِإود وذلك الّروح، زهوق سابب في الشك وقوع عند الكل لحَُرم فقد

يوساف أبو نفسه. وقال باحَتباس أو الم بذبح مات أنه يدري ل فإنه الجنين،
لما الشافعّي، قال وبه حَّل خآلقه تّم ومحمد: إذا ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه لل

ّي ساعيد أبي عن حَسٌن وقال: حَديٌث والترمذي لر ْفُد ّنبّي أنَأ الُخ عليه الله صلى ال
ُة وسالم ُة الجنين قال: «ذكا داود: أبي ولفظ الترمذي، لفظ ُأّمه» وهذا ذكا
الجنين، بطنها وفي الشاة أو البقرة ونذبح الناقة، ننحر الله، رساول يا قلنا وقال
أّمه». ورواه ذكاة من ذكاته فإنَأ شئتم، إنَأ فقال: «كلوه نأكله؟ُ أم أنلقيه

لنّي ْفُط ُق لر ّدا لر عباس وابن مسعود ابن حَديث «ساننه» من في ال لع ْفُش لأ لم أو وزاد: «
لعر». وأسانده ْفُش لرك» باللفظ في الحاكم ُي ْفُد لت ْفُس عمر ابن حَديث من الول «الُم

لرة، وأبي أيوب وأبي ْفُي لر لمامة أبي حَديث من البزار وأسانده ُه ْفُرداء.  وأبي ُأ ّد ال

لجِإيب قوله ومنه كثيٌر، الطريق بهذا والتشبيه أّمه، الحديث: كذكاة معنى بأنَأ وأ
ٍة ّن لجِإ لو لها تعالى: { ْفُرُض لواُت لع ْفُرُض}َ ويدّل الّسم ل

ل ّنه هذا على وا لي أ لو لة ُر أمه» «ذكا
ّكى أي بالنصب، ًة يذ ّنما التأويل هذا أنَّأ أّمه. والتحقيق ذكاة مثل ذكا في يصّح إ

لمّر لتُمّر تعالى: {وهي كقوله الكاف حَرف المنزوع كانَأ إذا بالنصب الرواية
لحاب}َ، ًا، بالباء ويحتمل الّس وإنَأ الجنين، يحّل لم الكاف جِإعلناه إنَأ لكن أيضُ

لجِإب اجِإتمع ومتى يحّل، الباء جِإعلناه لجِإب للحّل المو ّلب للحرمة والمو لغ لجِإب ُي الُمو
ّلل لعّي إبراهيم للحرمة. وع لخ ّن ُة ال وبسط نفسين، ذكاة تكونَأ ل نفٍس فقال: ذكا

«المبسوط». في عليه الكلم

ّ الذكاة وشرط الميتة حَّرم الله حَنيفة: أنَّأ أبي كلم وزبدة لما بقوله: {إل
ْفُم}َ فيحرم ُت ْفُي ّك لي وما الكتاب، بنّص الميت الجنين لذ لو القطعي الدليل يعارض ل ُر

ّين السلم الصلة عليه أنه وفيه الخطاب، فصل في لم قيل: لو للكلم. فإنَأ مب
لما أّمه بذكاة أكله يحّل النبّي نهى وقد إضاعته، ذبحها في لنَّأ أمه، ذبح حَّل لل

لب إضاعة عن وسالم عليه الله صلى لجِإي ُأ ّقن، ليس موته بأنَّأ المال.  لي لت بل بُم



ًا إدراكه يرجِإى ْفُحُرم فل فيذبح، حَي لرب: وهي الحامل ذبح ُأّمه. ويكره ذبح لي ْفُق الُم
ْفُت التي لب التحّرم. ترك ذلك في لنَّأ ولدتها، لقُر
ل لول لحّل ( ْفُو لناٍب ُذو لي للٍب ُذو لأ ْفُخ ْفُن لم ُبٍع)ُ بيانَأ لم ٍر)ُ بيانَأ (أو ناٍب لذي لسا ْفُي لذي لطِإ

للٍب ْفُخ عباس ابن عن وغيرهم ماجِإه وابن داود وأبو ومسلم أحَمد أخآرجِإه لما لم
الّسباع، من ناب ذي كل أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: نهى

أبي عن الجماعة أخآرجِإها الولى الطير. والفقرة من مخلب ذي كل أكل وعن
للبة. وفي ْفُع حَراٌم.  السباع من ناٍب ذي لمسلم: «كّل رواية لث

ُع: كل ُب لطف والّس لت ْفُخ لهٍب ُم لت ْفُن ٍد قاتٍل جِإارٍح ُم ّناب فذو العادة، في عا الّسباع: من ال
لمر والذئب الساد، ّن ُبع والثعلب والفهد وال لر والكلب والضُّ ْفُو ّن والهلي، البري والّس

لقاب والنسر والبازي الطير: الصقر من المخلب وذو ُع ّثر وال والشاهين. والمؤُ
ًا اليذاء: وهو الحرمة في ًا بالناب، يكونَأ طِإور ْفُبث: أو بالمخلب، يكونَأ وطِإور الُخ
ْفُلقة يكونَأ قد وهو ًا يكونَأ وقد الخنزير، في كما لخآ لجلّلة. ومعنى في كما عارض ال

ّدى لئل آدم بني تكريم التحريم ّذميمة الوصاف هذه من شيء يتع إليهم ال
بالكل.

ل لول لحّل ( لراُت)ُ والهواّم لي لش لح ُبوع والزنابير ال ْفُر لي ُفذ وال ْفُن ُق ّنها وغيرها، وال من ل
ْفُحّرُم الله وقال الخبائث ُي لو لهُم تعالى: { ْفُي لل لث}َ ولنَّأ لع لئ لبا لخ السليمة الطباع ال

ل لول لميُر تستخبثها. ( لح ّيُة ال لل ْفُه لل ل ا ًا لول لغاُل)ُ اتفاق لب ل)ُ يحل ال لول ْفُيُل ( لخ لد (ال ْفُن لبي لع أ
ل

لة)ُ أي لف لني لما لحمه أكل يكره لحَ ّنسائي داود أبو أخآرجِإه لل خآالد عن ماجِإه وابن وال
والحمير. والبغال الخيل لحوم عن وسالم عليه الله صلى قال: نهى الوليد ابن

ْفُوت داود أبي لفظ وأّما ماجِإه، ابن لفظ وهذا الله صلى الله رساول مع قال: غز
لشكوا اليهود فأتت وسالم عليه فقال: «ل حَظائرهم إلى أسارعوا قد الناس أنَّأ لف
ّ المعاهدين أموال يحّل ّقها، إل ّية الحمير عليكم وحَراٌم بح ْفُهل لل وبغالها، وخآيلها ا
في الواقدي الطير». ورواه من مخلٍب ذي وكّل السباع، من ناٍب ذي وكّل

ًا أنَّأ عندنا قال: ثبت ثم داود أبي «المغازي» مثل وأسالم خآيبر يشهد لم خآالد
ٍم أول طِإلحة أبي بن وعثمانَأ العاص بن وعمرو هو الفتح قبل صفر يوم من يو
ثمانَأ. سانة

لما الخيل بأكل بأس ومحمد: ل يوساف أبو وقال لوة في البخاري أخآرجِإه لل ْفُز لغ
الله صلى الله رساول قال: نهى الله عبد بن جِإابر عن الذبائح في ومسلم خآيبر،
لبر يوم وسالم عليه ْفُي لذنَأ الهلية، الُحمر لحوم عن لخآ لأ لفٍظ وفي الخيل لحوم في و

لض لحوم في للبخاري: ورخآص لر ُعو ٍد، بحديث الخيل. و ُأجِإيب: بأنَّأ خآال حَديث و
ًا مكروه الخيل كلٌم. ولحم فيه خآالد وحَديث صحيح، جِإابر عن رواية في تحريم
أنه على يدّل الخيل، لحم الصغير»: أكره «الجامع في قوله فإنَأ حَنيفة، أبي

لما تحريم كراهة لي لل لو لت حَنيفة: إذا لبي قال يوساف أبا أنَّأ ُر أكرهه شيء في قل
قال: التحريم. فيه؟ُ رأيك فما

ًا، مكروه الرواية ظاهر وفي في ولما قدمناه، لما الصحيح وهو قال، وبه تنزيه
الله صلى الله رساول عهد على قالت: نحرنا بكر أبي بنت أساماء عن الصحيح

ًا وسالم عليه ٍة: أكلنا فأكلناه. وفي فرسا صلى الله رساول عند فرٍس لحم رواي
ّنهم عبد بن جِإابر ينكره. ولقول ولم وسالم عليه الله لبر يوم ذبحوا الله: إ ْفُي لخآ



والبغال، الحمير عن وسالم عليه الله صلى النبّي فنهاهم والخيل والبغال الحمير
شرط على «المستدرك» وقال: صحيٌح في الحاكم الخيل. رواه عن ينههم ولم

يخرجِإاه. مسلم. ولم
لل بقوله «المبسوط» وغيره في احَتّج ما وأّما ْفُي لخ لل تعالى: {وال لغا لب لر وال لمي لح وال

لها ُبو لك ْفُر لت لنًة}َ فقال: قد لل لزي الركوب منفعة من لهم جِإعل بما عباده على الله مّن لو
ً كانَأ ولو الخيل، في والزينة أعظم لنها الكل، منفعة بيانَأ الولى لكانَأ مأكول
وذكر المنفعة وجِإوه أعظم ترك الحكيم بذكر يليق ول النفوس، بقاء وبه المنافع

ّنة، مقام في ذلك دونَأ ما لم ّنه ترى أل ال بقوله: الكل ذكر النعام في تعالى أ
لها ْفُن لم لو لنَأ}َ. انتهى. فل { ُلو ُك ْفُأ منه يقصد بما الفعل تعليل من يلزم ل إذ فيه دليل لت

ًا ّية، الية أنَأ عليه ويدّل أصلً، غيره يقصد ل أنَأ غالب المفسرين وعامة مك
خآيبر.  يوم حَّرمت الهلية الحمر أنَأ على والمحدثين

ل لول ُع)ُ وهو ( ُب ّيب بن ساعيد قول الضُّ لس ّي الُم لر ْفُو ّث ّنه وال «سانن في ولما ناب ذو ل
ْفُزء ابن الترمذي» عن أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: ساألت لجِإ

ُبع لو الضُّ لأ لع يأكُل فقال: « ُب ٌد الضُّ ولفظه: «ومن ماجِإه ابن خآير». رواه فيه أحَ
لما وإساحاق وأحَمد الشافعّي عند وحَّل الضُبع»؟ُ يأكل لمذي «سانن في لل لتر ال
ّنسائي» عن ماجِإه وابن ْفُحَمن عبد وال ًا قال: ساألُت لعّمار أبي بن الّر عن جِإابر

ُبع ٌد الضُّ من سامعته قلت: أشيء قال: نعم، قلت: آكلها؟ُ قال: نعم، هي؟ُ أصي
«مستدركه» في الحاكم قال: نعم. ورواه ؟ُ وسالم عليه الله صلى الله رساول

ُبع عليه الله صلى الله رساول قال: قال جِإابر عن ٌد، وسالم: «الضُّ أصابه فإذا صي
لرم ْفُح يخّرجِإاه. وقال ولم صحيٌح ويؤُكل». وقال: حَديٌث مسٌن كبٌش ففيه الُم

بتحريمه. يقطع ول بأكله أثم عنده: ما أكلها. والمكروه مالك: يكره

ل لول ّنه ( ُع)ُ ل ُبو ْفُر لي روى ولنا: ما وأحَمد، الشافعّي خآلف وفيه الحشرات، من ال
لويه بن وإساحاق أحَمد ُه للى وأبو لرا ْفُع للّي لي لص ْفُو لم ّي يزيد بن الله عبد عن ال لد ْفُع الّس

ّيب: أنَأ بن ساعيد قال: ساألت لس ًا الُم ُبع؟ُ يأكلونَأ قومي من ُأناسا فقال: إنَّأ الضُّ
عبد الشيخ: يا ذلك فقال واللحية، الّرأس أبيُض شيٌخ عنده وكانَأ يحّل ل أكلها
لداء أبا سامعت بما أخآبرك أل الله ْفُر ّد أبا قلت: نعم. قال: سامعت فيه؟ُ يقول ال

ْفُرداء ّد ْفُطفة ذي كّل أكل عن وسالم عليه الله صلى الله رساول يقول: نهى ال لخآ
لنهبة ّثمة، و لج لمة الّسباع. فقال من ناٍب ذي وكل وُم ّث لج بتشديد ساعيد: صدق. والُم

لصب حَيوانَأ المفتوحَة: كّل المثلثة ْفُن لمى ُي ْفُر ُي ّ ليقتل، و الطير في تكثر أنها إل
لثم وأشباه والرانب ْفُج لي ُثوم بها، ويلزق يلزمها الرض ذلك.  بمنزلة الطير وجُِإ

البل.  بُروك

ل لول لحّل ( لراب لي ُغ لذي ال ّل ُكُل ا ْفُأ ّنه لي لف)ُ ل لي لج غراب وأّما الطير، كسباع صار بأكلها ال
لحّل سايأتي كما فحلل الزرع لي ل)ُ  لول لوانٌَأ ( لي لحَ لئّي)ُ لقوله ( لحّرُم لما ُي لو لهُم تعالى: { ْفُي لل لع

لث}َ وما لئ لبا لخ ّنسائي داود أبو أخآرج فقد خآبيٌث، الّسمك ساوى ال عن وال
لرشي: أنَّأ عثمانَأ ابن عبدالرحَمن ُق ًا ال عليه الله صلى الله رساول ساأل طِإبيب

ْفُفدع عن وسالم لضُ وأبو وإساحاق أحَمد قتلها. ورواه عن فنهى الدواء في يجعلها ال
لسي داود لل ليا ّط «مستدركه» وقال: صحيُح في «مسانيدهم» والحاكم في ال



ّي لر لذ ْفُن لدع، أكل تحريم على دليٌل فيه الساناد. قال: الُم ْفُف لضُ الله رساول لنَّأ ال
لحرمته إّما الحيوانَأ قتل عن قتله. والنهّي عن نهى وسالم عليه الله صلى

لدمّي، لرد، أكله لتحريم وأّما كال ْفُفدع كالّص لضُ ٍم ليس وال النهي فكانَأ بمحتر
ًا أكله. إلى منصرف
لوى لسا لمٍك ( ْفُم لسا ْفُطُف)ُ من لل لد الصغير»: إنَأ «الجامع عل. وفي إذا طِإفا لي لجِإ ُو

ًا الّسمك ْفُؤُكل لم فوق من وبطنه الماء وجِإه على ميت ّنه ُي كانَأ وإنَأ طِإاف، ل
لل، فوٍق، من ظهره لك ّنه ُأ ّيد على يعُل لم أي بطاٍف ليس ل لنَّأ به الماء. ق

حَديث من ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه لما عندنا، أكله يكره الطافي السمك
لزر أو البحر ألقاه قال: «ما وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ جِإابر عنه لجِإ

في والّشافعّي مالك على حَجة تأكلوه». وهو فل وطِإفا فيه مات وما فكلوه،
رواية: «فحسر»: وهو فراء: انكشف. وفي فزاي بجيم الطافي. وجِإزر إباحَتهما

لبة أبي ابن بمعناه. وروى ْفُي ّطافي أكل «مصنفيهما» كراهة في الّرزاق وعبد لش ال
ّيب وابن عباس (وعلي)ُ وابن الله عبد بن جِإابر عن لس لثاء وأبي الُم ْفُع لعي الّش لخ ّن وال

ّي. وطِإاوس لر ْفُه والّز

لحَّل لو ُد)ُ أي ( لرا لج ًا ال ُع إجِإماع لوا ْفُن لأ لو لك)ُ أي ( لم لجّريث من الّس والمارماهي ال
ّنه الطافي، عدا ما ونحوهما ٌه فإ لما (بل عندنا مكرو لل لة)ُ  لكا الّشافعّي أخآرجِإه لذ

الله رساول قال: قال عمر ابن حَديث من الطِإعمة كتاب في ماجِإه وابن وأحَمد
ّلت عليه الله صلى ُأحَ الميتتانَأ: فالسمك أما ودمانَأ، ميتتانَأ لنا وسالم: «

ّدمانَأ: فالكبد وأما والجراد، لحال». ال لط وال
ْفُنَأ وقيل: عند البحر، حَيوانَأ حَّل (في والّشافعّي مالك وأطِإلق لكل الّشافعي)ُ: إ ُأ

في قولنَأ البحري الخنزير وفي والحمار، كالكلب فل وإل حَّل البّر في مثله
لحَّل قوله الحّل إطِإلق على مالك. لهما مذهب ُأ ْفُم تعالى: { ُك ُد لل ْفُي لر لص ْفُح لب ال

لعاُمُه لطِإ ًا}َ من لو لتاع ُؤاه، الطهور والّسلم: «هو الصلة عليه وقوله فصٍل غير لم ما
لحّل ُته».  ال لت مي

وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: بعثنا جِإابر «الصحيحين» عن في وما
لر لده أبا علينا وأّم ْفُي لب ّقى ُع ًا نتل ًا وزودنا لقريش، عير لراب ٍر من لجِإ غيره، لنا يجد لم تم
ْفُيدة أبو فكانَأ لب ًة يعطينا ُع ًة تمر نشرب ثم الصغير، يمّص كما نمّصها فكنا تمر
لط بعصينا نضُرب وكنا الليل، إلى فتكفينا الماء من عليه لخب لل ّله ثم ا بالماء نب

لبر. لها يقال دابة البحر لنا فألقى البحر سااحَل على فنأكله. قال: فانطلقنا ْفُن لع ال
لدة: ميتة أبو قال ْفُي لب وسالم عليه الله صلى الله رساول رسال نحن بل قال: ل ثم ُع
ًا، عليه فكلوا. قال: فأقمنا اضطررتم وقد الله سابيل وفي مئة ثلث ونحن شهر
ّتى ّنا. ولقد حَ لم ّدهن نغترف كنا لسا لب من ال ْفُق لقلل، عينية لو ثلثة عبيدة أبو وأخآذ بال

ًا وأخآذ عينه وقب في فأقعدهم رجِإال أعظم رحَّل ثم فأقامه، أضلعه من ضلع
ّودنا من فمّر معنا بعير أتينا المدينة قدمنا فلّما وشائق، لحمه من تحتها. وتز

ٌق فقال: «هو له ذلك فذكرنا وسالم عليه الله صلى الله رساول الله أخآرجِإه رز
الله رساول إلى قال: فأرسالنا فتطعمونا»؟ُ شيء لحمه من معكم فهل لكم،
لشيقة: وهي جِإمع فأكله. والوشائق، وسالم عليه الله صلى لو ُيغلى اللحم ال

ًة لء ل ْفُغل ّدد ثم إ لق لمل ُي ْفُح ُي ٍد أبقى وهو السافار، في و لدي يكونَأ. لق



ّدمنا ولنا: ما ّدد المالح البحر طِإعام المراد وأنَأ المفّصل، الحديث من ق من المق
لظه ما (وبميتته السمك لف ًا موته ليكونَأ لل فيها. وحَل مات ما ل البحر إلى مضُاف

ّي، سافيانَأ الرّزاق»: أخآبرنا عبد «مصنف في لما كالجراد ذكاة السمك)ُ بل ّثور ال
كله. وأخآرج ُذكّي والجراد قال: الحيتانَأ علّي عن أبيه، عن محمد، بن جِإعفر عن
للي هاشم أبي كله. وعن ذكّي والجراد كله، ذكّي عمر: الحوت عن ْفُي لل زيد عن ا
دابة قال: «كّل وسالم عليه الله صلى الله رساول عن عمر، ابن عن أسالم، بن
في أحَمد ذكاة». وعن لها فليس ينعقد دم لها ليس والبحر البر دواب من

يؤُكل. لم البرد قتله الجراد: إذا

لع مالك: إنَأ مذهب وملخص لط ّ حَّل رأساه ُق فل. وإل
لو)ُ حَّل لراُب ( ُغ لع)ُ لنه ( ْفُر ليف، دونَأ الحب يأكل الّز لج الطير. ساباع من وليس ال

ُق)ُ بفتح لع ْفُق لع لعينين (وال لها)ُ أي ال لع لم ّذكاة، مع ( ّنه حَنيفة، أبي عند وهذا ال يأكل ل
ليف الحب لج ّدجِإاج. وقال فأشبه وال مأكوله غالب لنَّأ يوساف: يكره أبو ال

النجاساة.
ًا والثعلب الضُّّب ويحرم في فلما الضُّّب فيهما. أّما والّشافعّي لمالك خآلف

ّنه الوليد بن خآالد «الصحيحين» عن وسالم عليه الله صلى الله رساول مع دخآل أ
ًا عندها فوجِإد ـ خآالته وهي ـ ميمونة على ّب ًا لض ُنوذ ْفُح صلى الله رساول فأهوى لم
لنَأ النسوة من امرأة فقالت الضُّّب إلى بيده وسالم عليه الله ْفُر لب ْفُخآ الحضُور: أ

ُتّن بما وسالم عليه الله صلى الله رساول ْفُم ّد لن: هو لق ْفُل ُق الله. رساول يا الضُّّب له. 
لع لف لر ٌد: أحَراٌم فقال يده، لف يكن لم ولكن الله؟ُ)ُ: قال: ل؟ُ رساول يا الضُّّب خآال
لض ُدني قومي، بأر لجِإ ُفه فأ ُتُه (قال أعا ْفُر لر لت ْفُجِإ صلى الله ورساول فأكلته، خآالد)ُ: فأ

لني. وفيهما فلم ينظر، وسالم عليه الله له ْفُن ًا لي من ناس قال: كانَأ عمر ابن عن أيضُ
لحم من يأكلونَأ فذهبوا ساعد، وفيهم وسالم عليه الله صلى الله رساول أصحاب
لحم وسالم: إنه عليه الله صلى الله رساول أصحاب بعض من امرأة فنادتهم

ّنه وأطِإعموا والسلم: «كلوا الصلة عليه فأمسكوا. فقال ضّب حَلٌل» (أو فإ
ّنه به، بأس قال)ُ: «ل طِإعامي». من ليس ولك

ُبع ملحق فكأنه الثعلب وأّما الفصل أول في روينا ما إطِإلق ولنا عندهما، بالضُّ
ُبع. وما من ناب ذي كل أكل عن نهى وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ من الّس
ْفُبل بن الّرحَمن عبد داود» عن أبي «سانن في عليه الله صلى الله رساول أنَّأ لش

الضُّب.  لحم أكل عن نهى وسالم

لحَّل لو لنُب)ُ عندنا ( ْفُر ل
ل لما الئمة، وساائر ا قال: مالك بن أنس عن البخاري في لل

لنا ْفُج لف ْفُن ًا لأ لمّر أرنب لغبوا القوم فسعى الظهرانَأ، لب لل إلى بها فأتيت فأخآذتها فأدركتها، ف
لركها وبعث طِإلحة. فذبحها أبي لو الله صلى الله رساول إلى ـ بفخذها قال أو ـ ب

ّنسائي» عن «سانن منه. وفي قلت: وأكل فقبله، وسالم عليه قال: هريرة أبي ال
فوضعها شواها، قد بأرنٍب وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى أعرابي جِإاء
أنَأ القوم وأمر يأكل فلم وسالم عليه الله صلى الله رساول فأمسك يديه بين

ُتها لو (وقال)ُ: «إني لفظ في يأكلوا. وزاد ُتها». اشتهي أكل
أكله وفي آلة، للجهاد لنه كرامة وكراهته حَنيفة، أبي عند مكروه الفرس ولحم

ُتها. وقال: مباٌح ّل وفي كلحمه، يكره لبنه قاضيخانَأ: أنَّأ الئمة. وفي كسائر لق



لكة الكنز»: لبن «شرح لم ْفُحُرم حَلل الّر لي ُتن لبن شرب بالجِإماع. و ُل اللبن لنَّأ ا
ّلد ْفُحُرم فصار اللحم من يتو لي حَنيفة. أبي عند وهذا البل، أبوال شرب مثله. و
ّتداوي. وعند يوساف: يجوز أبي وعند ًا، محمد: يباح لل مالك: قال وبه مطلق

ْفُحُرم لي ّلد لنه لبنها شرب وكذا تتغير لنها الجلّلة، والبقر البل لحم أكل و من يتو
لقى»: الجلّلة: هي لحمها. وفي لت ْفُن ّيرت التي «الُم رائحة منها فوجِإد وأنتنت تغ
لخلّة الدجِإاجِإة خآبيثة. وأّما ْفُحُرم فل الُم ّنها أكلها، لي بعضُهم. ذكره كذا تتغير ل ل

ْفُت مكانٍَأ في الجلّلة حَبست فإنَأ لف لل ُع ّلت. وكانَأ و ّقت ل حَنيفة أبو حَ لحبسها يو
لبس ْفُح ُت لها، ويذهب تطيب حَتى ويقول:  ُن ْفُت «التتمة». وقيل: في قولهما. كذا وهو لن

ّدر ًا)ُ، أربعين البل في يق ٍم، بعشرة الشاة وفي عشرين، البقر وفي (يوم أيا
أيام. بثلثة الدجِإاجِإة وفي

ّكر من نثر ما وقع ولو ّدراهم الّس ْفُجر في وال لنه له، حَّل غيره فأخآذه رجِإٍل لحَ
ّ إليه، يده سابق لمن والمباح مباح، ّيأ قد الول يكونَأ أنَأ إل إلى ضّمه أو له ته

ّنه نفسه، كانَأ إذا جِإازت محمد فعن جِإائزة؟ُ هي هل التهيئة ثم يملكه، بذلك ل
لنَأ لذ ُبها، فيها لأ ٍر خآمسة النحر يوم نحر والسلم الصلة عليه أنه صّح فقد صاحَ ُق ْفُب أ

فليقطع». شاء وقال: «من
لثانة. ووجِإع الصفرار يورث ولنه النهي، لورود والطين التراب أكل ويحرم لم ال
ْفُجِإل، اليد خآضُاب للنساء ويسّن لر يخضُب أنَأ يحرم وكذا الرجِإال، على ويحرم وال
لة بالحناء واللحية الرأس بخضُاب بأس وأرجِإلهم. ول الصبيانَأ أيدي لم ْفُسا لو وال

ّيرتم ما أحَسن وسالم: «إنَّأ عليه الله صلى الله رساول لقول والنساء للرجِإال غ
لتم». رواه الحناء الشيب به ماجِإه. ابن والك

المسمى بكتابنا فعليك الحيوانات من والمباحَات المحرمات تفصيل أردت وإنَأ
وزمانَأ. مكانَأ كل في المستعانَأ الحيوانَأ». والله مهجة في النسانَأ بـ: «بهجة

بالصواب. أعلم تعالى والله

لة كتاب لي لح ْفُض ُل ا
لي)ُ لغًة له به.  يضُّحى ما (

ٌة)ُ تذبح لشا ًا: ( للضحى يوم وشرع ْفُن ا لم ٍد)ُ أي ( ْفُر ٍد شخٍص لف ٌة واحَ لر لق لب لو ْفُو ( لعيٌر لأ لب
ْفُنُه)ُ أي ٍد من لم للى فر لإ ٍة)ُ والقياس ( لع ْفُب ّ يجوز ل أنَأ لسا ٍد، عن إل الراقة لنَّأ فر

ٌة ُقربة وهي واحَد ّ ال لما تركناه لأنَّأ إل ّ الجماعة أخآرجِإه لل قال: جِإابر عن البخاري إل
لة وسالم عليه الله صلى الله رساول مع نحرنا لي لب ْفُي لد لنة بالُح لد لب ٍة، عن ال والبقرة سابع

ّنما عن ّ لنَّأ سابعة إلى قال سابعة. وإ جِإاز إذا لنه وأقل، ساتة عن يجوز منهما كل
ًا ثمانية عن يجوز أولى. ول دونها فما سابعة عن فيه، نّص ل فيما بالقياس أخآذ
ّنسائي غريب، حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي أخآرج لكن ّبانَأ وابن وأحَمد، وال حَ
ّنا عباس ابن عن صحيحه في في وسالم عليه الله صلى الله رساول مع قال: ك

لجُزور وفي سابعة، البقر في فاشتركنا الضحى فحضُر سافر ْفُنَأ ال لإ ْفُم عشرة. ( لل
ْفُن ُك ٍد)ُ منهم لي ْفُر لف لقّل لل لأ ْفُن ( ّيد لم ْفُبٍع)ُ ق ْفُبٍع من أقّل لحَدهم كانَأ لو لنه به سُا ل سُا

ُقربة لنعدام الكل عن يجوز البعض. في ال
لسُم ْفُق ُي لو ْفُحُم)ُ بينهم ( ّل ّنه ال ًا)ُ ل ْفُزن لو ًا موزونَأ ( ًا)ُ إذ (ل عرف لزاف ّتساوي يتحقق ل جُِإ ال



ّ شائبة فيه ويدخآل لذا الّربا. (إل لعُه لضّم إ ْفُن لم له لم لع لر ْفُو لأكا له)ُ ليكونَأ أ لد ْفُل كل في لجِإ
ٌء جِإانب وأكارع، لحم جِإانب كل في يكونَأ أو ، الكارع من وشيء اللحم من شي
ًا ذلك كانَأ إذا يجوز وجِإلد. وإنما لحم آخآر وفي خآلفه. إلى جِإنس لكل صرف

لصّح لو لراُك ( لت ْفُش ٍة ا ّت ٍة في لسا لر لق ٍة لب ّي لر ْفُش ٍة)ُ بأنَأ لم لي لح ْفُض ًة شخٌص اشترى ُل يريد بقر
وهو يصّح زفر: ل ساتة. وقال معه فيها اشترك ثم نفسه عن بها يضُّحي أنَأ

لدها لنَّأ القياس، ُقربة إعدا ّولً. (ووجِإه)ُ الساتحسانَأ بيعها عن يمنع لل قد أنه تم
لء يجد ول يشتريها، بقرة يجد ذلك إلى ماساة الحاجِإة فكانت الشراء، وقت شركا
ًا لذا)ُ أي دفع لو لرج. ( لح لل الشتراك لل ْفُب لق لء ( لرا لحَّب)ُ ليكونَأ الّش الخلف عن أبعد لأ
ُقربة. وعن في الرجِإوع صورة وعن بعد الشتراك يكره أنه حَنيفة أبي ال

الشراء. 

لر كّل على عندنا واجِإبٌة الضحية أنَّأ واعلم ٍم، حَ ٍم، مسل ٍر، مقي يوم فجر موسا
ّنحر لويه، ال ْفُل لت صلى الله رساول لقول والّشافعي، كمالك رواية، في سانة وقال و
لحجة ذي هلل رأى وسالم: «من عليه الله عن فليمسك يضُّحي أنَأ وأراد منكم ال

ّ الجماعة وأظفاره». رواه شعره الوجِإوب، ينافي بالرادة البخاري. والتعليق إل
لكم وهي فرائض، علّي هّن وسالم: «ثلٌث عليه الله صلى الله رساول ولقول

ٌع: الوتر، والحاكم «مسنده»، في أحَمد الضحى». رواه وصلة والنحر، تطو
عنه. «مستدركه» وساكت في

ْفُر}َ أي قوله إطِإلق ولنا لح ْفُن لوا رساول وقول للوجِإوب، والمر الضحية، تعالى: {
لعٌة له كانَأ وسالم: «من عليه الله صلى الله لبّن فل يضُّح ولم لسا لر ْفُق مصلّنا». لي

لبة، أبي وابن أحَمد، رواه ْفُي يخّرجِإاه. ولم الساناد وقال: صحيُح والحاكم لش
ْفُونَأ ابن الربعة» عن «السنن في وما ّدثنا أبي عن لع للة: حَ ْفُم لنُف لر ْفُخ ْفُيم بن لم لل سُا

ّنا ًا قال: ك أيها بعرفاٍت. قال: «يا وسالم عليه الله صلى الله رساول مع وقوف
ّناس ليٌة عام كل في بيٍت أهل كّل على ال لح ْفُض ٌة، ُأ لتير لع ُة؟ُ ما أتدرونَأ و وهي العتير

لتيرة أنها الناس يقول التي لع ّية». انتهى. وال على باقية فالضحية منسوخآة، الّرجِإب
ًة، نفسه عن فيذبح وجِإوبها، ْفُبع أو شا لدنة، سُا في الفقير طِإفله عن يذبح ول لب

لتى ما أصّح في ماله من الغني طِإفله عن يجب ول الرواية، ظاهر ْفُف في كما به ُي
ماله من يذبح أنَأ الوصي أو الب مشايخنا: على بعض الوافي». قال «شرح

حَنيفة. أبي عند
لضُّحي معنى وهذا ُي لو للُب قوله: ( ْفُو ا لصّي أ لو ْفُن ال لل لم ْفُفٍل لما لي)ُ وفي لطِإ لن لغ

ُكُل «الهداية»: أنه ْفُأ لي لف ْفُفل الصّح. ( لط ْفُنُه ال لما لم لقى لو ْفُب لدُل لي ْفُب لما ُي ُع لب لف لت ْفُن له)ُ ُي لن ْفُي لع لب
ونحوه.  كالُخبز، باساتهلكه ينتفع بما ل والثوب، كالخّف

ّوُل لأ لو لها ( لت ْفُق لد لو ْفُع لة لب ل لد لصل لعي ْفُنَأ ال لح لإ لب لما في لذ لل ٍر)ُ  ْفُص حَديث من البخاري رواه لم
ّنه أنس ْفُن والّسلم الصلة عليه أ لم بعد ذبح ومن فليعد، الصلة قبل ذبح قال: «

قال: قال عازب بن البراء عن الشيخانَأ أخآرجِإه ُنُسكه». وما تّم فقد الصلة
ّلي أنَأ هذا يومنا في نبدأ ما أول وسالم: «إنَأ عليه الله صلى الله رساول ثم نص
لحر، نرجِإع ْفُن لنا، أصاب فقد ذلك فعل فمن لفن لت ّن لحم هو فإنما قبُل، ذبح ومن سُا
ّدمه ّنُسك من ليس لهله ق شيء». في ال



لدة أبو داود»: فقام أبي «سانن وفي ْفُر ليار بن ُب ْفُكُت لقد الله، رساول فقال: يا لن لس لن
ْفُلت وشرٍب، أكٍل يوُم اليوم أنَّأ وعرفت الصلة إلى أخآرج أنَأ قبل لتعّج (فأكلُت)ُ لف

ُة وسالم: «تلك عليه الله صلى الله رساول فقال وجِإيراني، أهلي وأطِإعمت شا
ٍم» فقال: إنَأ ًا عندي لح لناق لعًة، لع لذ ْفُي من خآير وهي لجِإ لت تجزىء فهل لحم شا

«المواهب». في لغيرك». كذا تصلح ول فقال: «اذبحها عني؟ُ
ّني: أخآرج وفي لدة أبو خآالي قال: ضّحى عازب بن البراء عن الشيخانَأ الُشُم ْفُر ُب
لحم». فقال: شاة وسالم: «تلك عليه الله صلى الله رساول فقال الصلة، قبل

لذعة عندي إنَّأ الله رساول يا ْفُعز، من لجِإ لم من لغيرك، تصلح ول بها فقال: «ضّح ال
ُكه تّم فقد الصلة بعد ذبح ومن لنفسه، ذبح فإنما الصلة قبل ضّحى وأصاب ُنُس

ّنة المسلمين». سُا

لد ْفُع لب لو لع ( ُلو لر ُطِإ ْفُج لم لف ْفُو لر لي ْفُح ّن ْفُنَأ ال لح إ لب له)ُ أي لفي لذ لر ْفُي ْفُصره، غير في لغ لبر لم لت ْفُع في والُم
ّتى الضحية، مكانَأ ذلك ْفُصر في والمضُّحي الّسواد في كانت لو حَ لم وقت يجوز ال

ْفُصر في كانت ولو الفجر، لم ّ يجوز ل السواد في والمضُّحي ال لنها الصلة، بعد إل
لضُّي قبل بالهلك تسقط ْفُحر، أيام ُم ّن ّنصاب بهلك تسقط كالزكاة ال فيها فيعتبر ال
حَيث الفطر صدقة بخلف كالزكاة، الفاعل مكانَأ ل المال وهو المحل، مكانَُأ
ّنها الفاعل، مكانَُأ فيها يعتبر ّلق ل ّذمة.  في به تتع ال

ُه لخآُر لوآ لل ( ْفُي لب لب ُق لم ُغُرو ْفُو لي لث)ُ من ال لل ّثا لما النحر أيام ال ّطِإأ» في مالك روى لل «المو
الضحى. وقال يوم بعد يومانَأ يقول: الضحى كانَأ أنه عمر ابن عن نافع، عن

ْفُثل يقول كانَأ طِإالب أبي بن علّي أنَأ مالك: بلغني ذلك. لم
من مضُى الّشافعّي: إذا وعند الّزوال، بعد والناس هو ذبح المام يصّل لم فإنَأ

ّلي ما مقدار الوقت لو لنهم ذلك، بعد الضحية جِإازت عادة، العيد صلة فيه يص
ّلوا لية، جِإازت ص لح ُلض الشمس. زالت لو كما الصلة المام بتأخآير ذلك يتغير فل ا

لي وما المنصوص، الترتيب مراعاة قلنا: الواجِإب لق فمراعاة الصلة وقت لب
بزوال العيد صلة وقت خآرج فقد الزوال، بعد ما بخلف ممكٌن الترتيب

بعده. التضُحية يجوز فلهذا اليوم، هذا في الشمس
لبر ُت ْفُع لوا لخآُر)ُ أي ( ّنحر وقت آخآر ال لر ال ْفُق لف للل ّده)ُ الغنى ( لض لة لو لد ل لت)ُ (والول ْفُو لم لوال

ًا إنسانَأ كانَأ فإنَأ ّول (في غني ًا)ُ في الوقت أ كانَأ (وإنَأ عليه، يجب ل آخآره فقير
ًا ًا أوله في فقير لد وإنَأ عليه)ُ، يجب آخآره في غني لل لر، اليوم في ُو لخآ (يجب)ُ وإنَأ ال
ّق في الصلة وقت آخآر اعتبر كما يجب، ل فيه مات ْفُهر، الحيض حَ ّط وآخآر وال
ّق في الخفين على المسح وقت والقامة. السفر حَ

له لر ُك لو ْفُبُح ( ّذ لل)ُ لحَتمال لفي ال ْفُي ّل لضُي الغلط ال ْفُق لي لو ّناذُر)ُ أنَأ ( الشاة بهذه يضُّحي ال
ّتى يضُّح لم إذا ّنحر أيام مضُت حَ لو)ُ يقضُي ال لحية)ُ ولم لشرى (فقيٌر ( ُلض يضُّح ا

ّدقها اليام مضُت حَتى ّيًة)ُ الباء (بتص لنّي)ُ إذا (و)ُ يقضُي بيقضُي تتعلق حَ لغ (ال
لق اليام مضُت ّد لص لت لب لها)ُ ساواء ( لت لم لرى)ُ الضحية لقي لش ْفُو ( لأ ّيبت ل)ُ وإنَأ ( لع قبل ت

ّذبح إضجاعها لها ـ لغني وهي ـ لل لل لد فإنه الفقير، بخلف عنه إجِإزائها لعدم بغيرها لب
لم هلكت لو ولهذا بعينه، المحّل هذا في بالتزامه لزمته وإنما أضحية عليه ليس

شيء. يلزمه



لصّح ُع (و لذ لج لن ال لنَأ)ُ وهو لم لنّي أشهر ساتة له تم ما الفقهاء عند الضُّأ ّث ًا (وال لعد لصا لف
ْفُن لما لم لل له)ُ  لر ْفُي عليه الله صلى الله رساول قال: قال جِإابر عن مسلم لأخآرجِإه لغ

لبُحوا وسالم: «ل ْفُذ ّ لت ّنًة لإل لس ّ ُم ْفُعُسر أنَأ إل لعة فتذبحوا عليكم ُي لذ الضُأنَأ». من لجِإ
لو)ُ أي ُه لو لنّي ( ّث ْفُوٍل (ابن ال لن لحَ لنَأ لم لز الضُّأ ْفُع لم لن و)ُ ابن وال ْفُي لل ْفُو لحَ لن ( لقر لم لب لو)ُ ابن ال

ْفُمٍس لخآ لن ( لل)ُ ويدخآل لم لب لل جِإنسه. في لنه الجاموس، البقر في ا
ْفُذبُح)ُ في ُت ُلضحية (و ُء)ُ وهي ا ْفُول ّث ُء)ُ وهي المجنونة، (ال لجّما ْفُرنَأ ل التي (وال لها، لق

ّلق ل القرنَأ لنَأ لصّي مقصود، به يتع لخ داود أبو روى ولما أطِإيب، لحمه لنَّأ وال
لرة وأبي عائشة حَديث من ماجِإه وابن ْفُي لر لداء وأبي رافع وأبي ُه ْفُر ّد رساول أنَّأ ال
ّنحر يوم ذبح وسالم عليه الله صلى الله لشين ال ْفُب لن لك ْفُي لن لر ْفُق لن أ ْفُي لح لل ْفُم لن. أ لءي ْفُوجُِإو لم

لن. لأي لجِإ لي: ُمو لو وُر
لذر: أي ابن قال ْفُن لن، منزوعي الُم ْفُي لي لث ْفُن ُل الصبهاني. وقال موساى أبو قاله ا

لجِإاء لو ّي: ال لر له ْفُو لج ْفُيين. وقال عرق والمد: رّض بالكسر ال لث ْفُن ُل من الثير: منهم ابن ا
ُته من فيكونَأ همزة، بغير يرويه ْفُي لجِإ ًا. لو لي ْفُجِإ لو

لو)ُ تذبح ُء)ُ إنَأ ( لبا ْفُر لج للف ولم سامينة كانت (ال لخّل ل لنه جِإلدها، يت ل بالمقصود ُي (ل
ُء)ُ أي لفا ْفُج لفاء. الضحية في تذبح ل لع ْفُج لع

لو)ُ ل لجِإاء)ُ بحيث ( ْفُر لع لشي (ل ( ْفُم لك)ُ أي إلى لت لس ْفُن لم لبح ال ْفُذ أصحاب أخآرجِإه للما الم
ّطِإأ» من في ومالك الربع، السنن فينا قال: قام عازب بن البراء حَديث «المو
ٌع وسالم عليه الله صلى الله رساول ُء في يجوز ل فقال: «أرب ْفُورا لع الضُحايا: ال
ّيُن لب لورها، ال ّيُن والمريضُة لع ْفُرجِإاء مرُضها، الب لع ُعها، البين وال ْفُل لسيرة لظ لك ل التي وال

لقي». بمثناة ْفُن ُنونَأ مضُمومة، فوقية ُت بها بلغ أي مكسورة، فقاف سااكنة، لف
لجف لع لد إلى ال ْفُقٌي عظامها في يكونَأ ل حَ عوض والترمذي مالك مخ. وقال أي لن

الكسيرة: العجفاء. 

لو)ُ ل لما ( لب ( له لثُر لذ ْفُن أك لث لم ْفُل لها ُث لن ُذ لها أو ُأ لن ْفُي لها أو لع لت لي ْفُل أ
لها)ُ وهكذا أو ل لب لن أبي عند لذ

ْفُروى حَنيفة، ُي ْفُبع عنه و ّثلث. وقال الّر لي ومحمد: إذا يوساف أبو وال لق من أكثر لب
لأه النصف ًا لأجِإز ْفُيث. وفي أبي اخآتيار وهو للحقيقة، اعتبار ّل ًا النصف كونَأ ال مانع
عنهما. روايتانَأ

ْفُنَأ لت (وإ ُد لما لحَ ٍة)ُ اشتركوا لأ لع ْفُب ٍة في لسا ٍر أو بقر ُلضحية بعي لل ل لقا لو لبُحوها ( ْفُذ ُتُه: ا لث لر لو
ْفُنُه ْفُم لع ُك ْفُن لع ٍة)ُ أي يوساف أبي عن رواية وهو يصّح ل أنَأ لصّح)ُ والقياس لو لر لق لب لك )
ْفُن بقرة يصّح كما لع ٍة ( لي لح ْفُض ٍة ُأ لع ْفُت لرانٍَأ)ُ لتحاد لوُم لق وإنَأ القربة وهو المقصود لو

ْفُنَأ اخآتلفت لإ لو لنَأ جِإهاتها. ( ْفُم)ُ أي لكا ُه ُد لحَ ًا السبعة أحَد لأ لفر لكا ْفُو ( ًا أ لريد ْفُحم ُم ّل ل)ُ ال ل
ٍد، عن يصّح ل أي ُقربة، أهل من ليس الكافر لنَّأ أحَ ُد ال ْفُص لق ينافيها. وإذا اللحم و
ّق في تجزي ل الراقة إذ الكّل، يقع لم قربة البعض يقع لم القربة. حَ

ُكُل)ُ المضُّحي ْفُأ لي لو لها)ُ أي ( ْفُن لم لكُل)ُ أي أضحيته من ( ْفُؤُ ُي لو والفقراء الغنياء يطعم (
لهُب لي لو ْفُن ( ُء)ُ لما لم لشا ّي ساعيد أبي عن مسلم روى لي لر ْفُد الله رساول قال: قال الُخ
لم تأكلوا ل المدينة أهل وسالم: «يا عليه الله صلى ثلث». فوق الضاحَي لح

ْفُوا لك لش ً لهم أنَّأ وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى ف ًا عيال لشم لحَ ًا و لدم لخآ و
لبُسوا وأطِإعموا فقال: «كلوا ْفُحَ ّدخآروا». وروى وا للمة عن البخاري وا لوع بن لسا ْفُك ال

لحّن فل منكم ضّحى وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال لب ْفُص بعد ُي
ٍة نفعل الله رساول قالوا: يا المقبل العام كانَأ شيء». فلّما منه بيته وفي ثالث
ّدخآروا، وأطِإعموا قال: «كلوا الماضي؟ُ عام فعلنا كما كانَأ العام ذلك فإنَّأ وا



ّنه ُتعينوا أنَأ فأردت جِإهد بالناس غني، وهو منها المضُّحي أكل جِإاز للّما فيها». ول
لل أنَأ جِإاز لك ْفُؤُ الغنّي.  ُي

لب لد ُن لو ُق ( ّد لص ّت لها)ُ لنَّأ ال لث ُل ُث ذكرنا لما والطِإعام، والدخآار ثلثة: الكل الجهات لب
ًا، عليها الضحية فانقسمت الحَاديث، من ّدق أثلث رواية في للما والطِإعام: التص

ّدقوا» بدل: «أطِإعموا» ولقوله لعُموا «تص ْفُطِإ لأ لع تعالى: {و لن لقا ْفُعتّر}َ والقانع: ال والُم
لع السائل، لن لق ًا يقال:  لنع وخآضُع، ساأل كمنع: إذا ُقنوع لق رضي كفرح: إذا قناعة و

لطى وبما عنده بما ْفُع المراد أو السؤُال، بغير المعترض ساؤُال. والمعتّر غير من ُي
الظهر. وهو بالسؤُال، وبالمعتّر: المعترض بالقانع: الّراضي،

لب لد ُن لو)ُ  ّدق ( ُكُه)ُ التص ْفُر لت لذي)ُ أي ( لل لياٍل لصاحَب ( لع لعًة ( لسا ْفُو ْفُم)ُ هذا لت له ْفُي لل ّله لع في ك
يأكل أنَأ لصاحَبها فليس بالنذر الواجِإبة وأّما النذر، بغير والواجِإبة السنة الضحية

ًا لعم أنَأ ول منها، شيئ ْفُط ًا الناذر كانَأ ساواء الغنياء، ُي ًا، أو غني سابيلها لنَّأ فقير
ّدق، ّدق وليس التص ًا. منها ُيطعم أنَأ ول صدقته من يأكل أنَأ للمتص غني
لو)ُ ندب ْفُبُح للمضُّحي ( ّذ له (ال لد لي ْفُنَأ لب لن)ُ الذبح إ لس ْفُحَ للولى قربة، لنه أ لة في وا ُقرب ال

لبل التي ْفُق والّسلم الصلة عليه النبّي نحر بنفسه. وقد صاحَبها يتولّها أنَأ النيابة لت
ًا لدنة وساتين ثلث الكريم.  عمره سانّي عدد الوداع حَجة في الشريفة بيده لب

لإل)ُّ أي لو لر بيده يحسن لم وإنَأ ( لم لأ ُه)ُ بذبحها. وينبغي ( لر ْفُي لدها أنَأ لغ له لما بنفسه يش لل
لبرانّي «ساننه»، في والبيهقّي «مستدركه»، في الحاكم روى ّط في وال

لرانَأ عن «معجمه»، ْفُم ْفُين بن لع لص لفاطِإمة: قال وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ حَُ
ْفُغفر فإنه فاشهديها، أضحيتك إلى «قومي ذنب كل دمها من قطرة أول عند لك ُي
لتي وقولي: إنَّأ عملتيه، ل لكي لصل ُنُس لي لو ليا ْفُح لم لتي لو لما لم له لو ّل لن، لرّب لل لمي لل لعا ل ال ل
لك لري لك للُه لش لل لذ لب ْفُرُت لو لم لنا ُأ لأ ْفُن لو لن». قال لم لمي لل ْفُس لرانَأ: قلت: يا الُم ْفُم الله، رساول لع

عامة». للمسلمين فقال: بل عامة؟ُ للمسلمين أم خآاّصة بيتك ولهل لك هذا
لرك» عن وفي ْفُد لت ْفُس ّي ساعيد أبي «الُم لر ْفُد الله صلى الله رساول قال: قال الُخ
لتك إلى (لفاطِإمة)ُ: «قومي وسالم عليه لي لح ْفُض لك فإنَأ فأشهديها، ُأ قطرة بأول ل

ُطر ْفُق لفر أنَأ دمها من لت ْفُغ لك ُي رساول فاطِإمة: يا ذنوبك». فقالت من سالف ما كّل ل
لنا بل قال: «ل عامة؟ُ وللمسلمين لنا أو خآاصة البيت أهل لنا هذا الله

وللمسلمين».

له لر ُك لو ْفُبُح ( لي)ُ الضحية لذ لب لتا لو لكن أهلها، من ليس والكتابّي قربة ذبحها لنَّأ لك
ُق أهل من لنه جِإاز، فذبحها صاحَبها لأمره ّد لص لت لي لو ّنه الذكاة. ( لها)ُ ل لد ْفُل لج ٌء لب منها جِإز

ْفُو لأ ُلُه ( لم ْفُع للًة)ُ يستعمل لي ْفُطع البيت في آ ّن لراب كال لج ْفُربال، وال لغ بها النتفاع لنَأ وال
لحّرم، غير ّنه ُم لمّما أو بالجلد فكذا باللحم، النتفاع يجوز ول لدله. ( لب ُع لب لف لت ْفُن له ُي ًا)ُ لب لقي لبا
لم للبدل لنَّأ لل.  حَك لد ْفُب الُم

ّيد ًا ق ّنه بقوله: باقي ًا، به ينتفع بما يبدل ل ل للك ْفُه لت ْفُس والبازير والملح كالخّل ُم
ًا ّدراهم. والمعنى بالبيع اعتبار لرف أنه فيه بال ْفُص ّول قصد على ُي ْفُنَأ التم لإ لف لع)ُ ( لبي
لر الجلد ْفُي لغ لب لك)ُ أي ( لل ًا به ينتفع ما غير لذ ُق باقي ّد لص لت لي له)ُ لنَّأ ( لن لم لث انتقلت القربة لب



ّلحم بدلها، إلى وقال: ـ الحاكم رواه ما الصحيح. وأّما في الجلد بمنزلة وال
للعرج، عن الحج ساورة تفسير في ـ يخّرجِإاه ولم الساناد صحيُح لة أبي عن ا لر ْفُي لر ُه

له». وكذا أضحية فل أضحية جِإلد باع قال: «من وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ
والقدرة الملك لقيام جِإائز لنه البيع، كراهة «ساننه» فيفيد في البيهقّي رواه
ّتسليم. على ال
ْفُو لل لو لط ( لل لنَأ لغ لنا ْفُث لح ا لب لذ لة لكّل)ُ منهما لو لشا له ( لب لحَ ل لصّح)ُ عنهما لصا لبل ٍم)ُ عليهما ( ْفُر ُغ
ًا لفر، خآلف ّنه القياس، وهو لُز شاة منهما كّل ويضُمن أمره، بغير غيره شاة ذبح ل
ّينت الساتحسانَأ: أنها عنده. ووجِإه الخآر لجري دللة، حَاصٌل والذنَأ للضحية، تع ل

منهما كّل يأخآذ عنهما الذبح صّح وإذا الذبح، أمر في بالغير بالساتعانة العادة
ّنه الخآر يضُمن ول باقيًة، كانت إنَأ أضحيته، ّلل وكيله بمنزلة ل منهما كل ويح
وإنَأ جِإاز، الكّل أطِإعمه لو صاحَبها لنَّأ ذبحه، ما أكل منهما كّل كانَأ (إنَأ صاحَبه

ًا كانَأ ّلله إذا فكذا غني قيمة صاحَبه ُيضُّمن أنَأ منهما لكل كانَأ تشاحَّا منه)ُ وإنَأ حَ
ّدق ثم لحمه، باع لو كما فصار الضحية، لحم عن بدٌل لنها القيمة بتلك يتص

ّدق أنَأ عليه يجب فإنه (أضحيته عن وقعت لّما التضُحية لنَأ وهذا بالثمن، يتص
له.  كانَأ)ُ اللحم المالك

لصّح لو ليُة ( لح ْفُضُ ّت لة ال لشا لمن لب لض لب)ُ و ْفُص لغ قول وهو زفر، عند يصّح ولم قيمتها، ال
أداء عند ملكها مالكها. ولنا: أنه يكن لم بها ضّحى حَين لنه الثلثة الئمة

ًا الضُمانَأ ّتضُحية فكانت السابق الغصب إلى مستند ًة ال ل ملكه على وارد (ل
لة)ُ أي لع لدي لو ّ ملكه تصير ل لنها الوديعة بشاة التضُحية تصّح ل ال الذبح، بعد إل

ملكه. غير في التضُحية فكانت

لما)ُ أي ُه لن لم لض ّدي لحصول والوديعة الغصب شاة (و وضمانهما بالذبح، منه التع
ُكره ّنه الذبح، قبل صوفها وجِإّز الضحية بلبن النتفاع بالقيمة. و للقربة أعد ل

لرف أنَأ ينبغي فل أجِإزائها، بجميع ْفُص ًا لي ّنه نفسه، حَاجِإة إلى منها شيئ معنى في ل
ْفُعد ما بخلف الصدقة عن الّرجِإوع ْفُربة لنَّأ الذبح، لب ُق والنتفاع بالذبح، أقيمت ال

ًا القربة إقامة بعد بالصواب. أعلم وتعالى سابحانه كالكل. والله مطلق

لد كتاب ْفُي الّص
للق الصطياد، بمعنى مصدٌر الصيد ْفُط ُي لصيد على و لم بالمصدر. للمفعول تسميًة ال

لرم غير في حَلٌل والصطياد لح لرم. والصيد ولغير ال ْفُح مأكولً، كانَأ إنَأ يحّل الُم
لذا لقوله لإ لو ْفُم تعالى: { ُت ْفُل لل ُدوا}َ والمر لحَ لطا ْفُص لحَّل وقوله للباحَة، لفا ُأ ْفُم تعالى: { ُك لل
ُد ْفُي لر لص ْفُح لب لعاُمُه ال لطِإ ًا لو لتاع ْفُم لم ُك لة لل لر ّيا لللّس لم لو ْفُم لوحَُّر ُك ْفُي لل ُد لع ْفُي لبّر لص ْفُم لما ال ُت ْفُم ُد

ًا}َ.  حَُُرم

لحّل لي ُد ( ْفُي للٍب)ُ أي لو)ُ ذي لناٍب لذي ُكّل لص ْفُخ لم لقوله منهما، بكل الصطياد يحّل (
لك لن ُلو لأ ْفُس لي لذا تعالى: { لحَّل لما ْفُم ُأ ُه ْفُل لل لحَّل ُق ُكُم ُأ لباُت لل ّي ّط لما ال ْفُم لو ُت ْفُم ّل لن لع لح لم لر لوا لج ال

لن لبي ّل لك ُهّن لم لن ّلُمو لع ُكُم لمّما ُت لم ّل ّلُه لع ُلوا ال ُك لن لمّما لف ْفُك لس ْفُم ْفُم أ ُك ْفُي لل ُكُروا لع ْفُذ لم وا ْفُسا له ا ّل ال
له}َ فقوله: وما ْفُي لل ّلمتم لع لبات، على عطٌف لع ّي ّط أي «ما» موصولة أنَّأ على ال

لحَّل ّلمتم، ما صيد لكم و فكلوا. والجوارح: الكواساب وجِإوابها «ما» شرطِإية أو ع



لمر والفهد كالكلب والطير، البهائم ساباع من ّن لقاب، وال ُع ْفُقر، وال والبازي. والّص
ّدب ّلُب: مؤُ لها الجوارح والمك لري ْفُضُ ّلم بما لذلك ورائضُها لصاحَبها، وُم ليل من ُع لح ال

لنَّأ أو الكلب، في يكونَأ ما أكثر ذلك لنَّأ الكلب، من واشتقاقه التأديب وطِإرق
لع ُب ًا. واساتثنى يسمى الّس لنجاساة بالجِإماع يجوز ل به الصطياد فإنَّأ الخنزير، كلب
عينه.

لط ْفُر لش لب لما)ُ أي ( له لم ْفُل للٍب وذي ناب ذي علم لع ْفُخ لما لقوله الصيد بأخآذ لم لو تعالى: {
ْفُم}َ، ُت ْفُم ّل ّلم بكلبك لصدت (لبي)ُ ثعلبة: «ما والسلم الصلة عليه ولقوله لع المع
لت ُكل، عليه الله اسام فذكر لر بكلبك صدت وما لف لي ٍم، غ ّل لكاته فأدركت مع فكل». لذ

والبخاري. أحَمد رواه
لو)ُ بشرط لما)ُ في ( له لحَ ْفُر لجِإ ّقق كانَأ موضٍع أي ( ولتوافق الضطرارية الذكاة لتح

لقل كانَأ وإنَأ الجوارح، في الجراحَة من اللغوي المعنى أصل ْفُرح ُن لج معنى إلى ال
ْفُسب، لك للُم قوله ومنه ال ْفُع لي لو ْفُم لما تعالى: { ُت ْفُحَ لر لر}َ. وعن لجِإ لها ّن وأبي حَنيفة أبي لبال

ْفُعبي قول وهو يشترط، ل يوساف: أنه ُلوا قوله لطِإلق الّش ُك لف لمّما تعالى: {
لن ْفُك لس ْفُم ْفُم}َ من لأ ُك ْفُي لل ٍد غير لع تأويل إلى منهما رجِإوع بالجرح. وقيل: هذا قي
للُم الله قال كما بالكواساب، الجوارح ْفُع لي لو ْفُم لما تعالى: { ُت ْفُحَ لر لر}َ أي لجِإ لها ّن لبال
كسبتم. 

ً لها ولنا: أنَّأ ًا يكونَأ أنَأ وهو آخآر تأويل له أو بنابه جِإارحَ لب لل ْفُخ لم عليها، حَمله ويمكن ب
عند بيقين. والصل بالجرح لتعمل تجرح التي الكواساب من يكونَأ أنَأ فيشترط

يقال بينها الجمع وأمكن مختلفة تأويلت له كانَأ إذا اللفظ أنَّأ التأويل أهل
لإنَّأ قوله في كما بجميعها لم تعالى: { لهي لرا ْفُب لنَأ لإ ًا ُأّمًة لكا لنت له لقا ّل ًا}َ قيل لل لنيف في لحَ

ًا، ًا، تفسيره: مسلم ًا، وقيل: مخلص بخلف بجميعها فنقول وقيل: حَاجِّإ
المشترك.

ًا الظاهر ووجِإه ّدم إخآراج المقصود أنَأ أيضُ عادة، بالجرح وهو المسفوح، ال
ّنه بالسهم، والرمي الخآتيارية الذكاة في كما ُمقامه الجرح وأقيم لم لو ول

لذة صار يجرحَه ُقو ْفُو ّنص. محّرمة وهي لم بال
لو)ُ بشرط لل ( لساا ْفُر لإ ٍم ( لل ْفُس ْفُو ُم لبّي)ُ لنَّأ أ لتا للب الناب ذا لك ْفُخ لم الذبح، آلة بمنزلة وال

أهٌل بالرساال. والكتابي فيهما وذلك باساتعمالها، بل اللة بمجرد يحصل ول
ً فيكونَأ الخآتيارية، للذكاة ّد. والوثنّي المجوساّي بخلف للضطرارية أهل والمرت

ًا)ُ أي لسّمي ًا الكتابّي أو المسلم كونَأ حَال (ُم فمتروك الرساال، عند مسّمي
ّتسمية ًا ال ًا يحّل، ل عامد ُكُروا لقوله الذبائح في بيناه لما يحّل وناساي ْفُذ لوا تعالى: {

لم ْفُسا له ا ّل له}َ، ال ْفُي لل ّي والسلم الصلة عليه ولقوله لع لد لع أرسالت حَاتم: «إذا بن لل
ًا فأدركته أمسك فإنَأ عليه، الله اسام فاذكر كلبك لته وإنَأ فاذبحه، حَي قد أدرك
لل لت لذ فإنَّأ فكله، منه يأكل ولم ُق والشيخانَأ. أحَمد ذكاة». رواه الكلب أخآ

للى لع ّلق ( لنٍع)ُ متع لت ْفُم للرساال عن به بإرساال. واحَترز ُم بقوائمه الممتنع غير على ا
ًا ونحوه الكلب أخآذ فلو بجناحَيه، أو ّيد قد صيد ٍر، في ساقط أو شبك، في ق أو بئ

لخآُر أثخنه لحّل لم آ ّياه، جِإرحَه بمجرد ي ّنه إ المتناع. عن العوارض بهذه خآرج ل
لوحٍَّش)ُ احَترز لت ْفُأنس عن به (ُم لت ْفُس لكُل)ُ لنَّأ الُم ْفُؤُ ُي بالصيد، أكله يحّل فيما الكلم (

ّد فل يؤُكل.  مّما يكونَأ أنَأ ب



لو)ُ بشرط ل (أنَأ ( لك ل لر لشا لم ُي ّل لع ل لما الُم لحّل ل ُه)ُ وهو لي ُد ْفُي ّلم، غير كلب لص أو مع
ْفُرسال لم كلٌب أو مجوساّي، كلُب لك أرسال كلٌب أو للصيد، ُي لر لت عليه التسمية و
ًا ّي عن الستة الكتب أصحاب أخآرجِإه لما عمد رساول قال: قلت: يا حَاتم، بن عد

لني ُد كلبي ُأرسال الله: إ ًا معه فأجِإ تأكل فقال: «ل أخآذه؟ُ أيهما أدري ل آخآر كلب
ّنما أرسالت لفظ: «إذا آخآر». وفي كلٍب على تسّم ولم كلبك، على ساّميت فإ
لل فأخآذ فسّميت كلبك ْفُل، فقت ُك على أمسك فإنما تأكل، فل منه أكل وإنَأ ف

له». وفي لس ْفُف ّلمة الكلب أرسال إني الله رساول لفٍظ: قلت: يا لن لن المع ْفُك لس ْفُم ُي ف
ْفُذكر علّي لأ ّلم كلبك أرسالت فقال: «إذا الله، اسام و ْفُل الله اسام وذكرت المع ُك ف

لن؟ُ عليك». قلت: وإنَأ أمسك ما ْفُل ليس كلٌب يشركه لم قتلن)ُ ما قال: (إنَأ قت
عليه، الله اسام فاذكر كلبك، أرسالت والشيخين: «إذا لحَمد رواية معه». وفي

ًا كلبك مع وجِإدت فإنَأ ّنك تأكل، فل قتل، وقد غيره كلب قتله». أيهما تدري ل فإ
ّنه الحرمة. فغلبت والحرمة الباحَة اجِإتمع ول

لو)ُ بشرط ل أنَأ ( لل (ل ُطو ُتُه)ُ أي لت لف ْفُق لد أرسال ما توقف لو ْفُع لب لل)ُ لنه ( لساا ْفُر لل إذا ا
للرساال بعد وقوفه طِإال ًا اصطياده يكن لم ا الرساال. إلى مضُاف

للُم)ُ أي ْفُع ُي ُو لرُف ( ْفُع ّلُم)ُ بالصيد ُي لع لك والبازي الكلب نحو في (الُم ْفُر لت لب لل ( ْفُك لب لأ ْفُل لك ال
لث ل لع لمّراٍت لثل لزي لوُرجُِإو لبا له)ُ عند ال لئ لعا ُد لنَأ الله، رحَمهما ومحمد يوساف أبي لب

ّلم علمة ًة، مألوف هو ما ترك التع ّفٌر، متوحٌَّش والبازي عاد الجِإابة فكانت متن
ّلمه، علمة ًة، الكل يترك ل ألوٌف والكلب بمّرة، ولو تع ّلمه علمُة فكانَأ عاد تع
لك ْفُر أكله.  لت

ّنما ّدر وإ ّبما لنه مراٍت، بثلث ُق لبعه، الكل يترك ر لش ّدر ل ّدة له فق ضربت م
ّدة في كما للخآتبار ّلم يثبت الله: ل رحَمه حَنيفة أبي الخيار. وعند م ّ التع بأنَأ إل

ُلب ْفُغ ّنه الظن على لي ّلم، أ ّدر ول تع لرُف المقادير لنَّأ بشيء، يق ْفُع ل بالنص ُت
ّوض نّص ول بالجِإتهاد، لتلى رأى إلى فيف ْفُب كقولهما. عنه الحسن ورواية به، الُم

ْفُنَأ لإ لف لل)ُ الكلب ( لك لد أ ْفُع لب له ( لك ْفُر ًا لت لث لن لثل ّي لب ُلُه)ُ عندهما لت ْفُه ل لجِإ لول لكُل ( ْفُؤُ ْفُد لما ُي لد)ُ لق لصا
لي أكله قبل لق لب لو له)ُ أي في ( لك ْفُل يكن لم ساواء وغيره، الصائد من مالكه ملك لم

ًا ُد، المفازة في كانَأ بأنَأ ُمحرز ًا، كانَأ أو بالتفاق، وهذا بع أبي عند وهذا محرز
للكل لنَّأ عندهما: فيؤُكل، حَنيفة. وأّما ّدم، فيما الجهل على يدّل ل ا لنَّأ تق

لسى الحرفة ْفُن ٌد لنه المحرز، غير بخلف ُت ٍه من صي لحُرم الحَراز، لعدم وجِإ لف
ًا. احَتياطِإ

ْفُنسى ل الحرفة لنَأ البتداء، من الجهل علمة الكلب أكل حَنيفة: أنَّأ ولبي ُت
ُلها، ْفُص ّنما أنه تبين أكل فإذا لأ ّلم. ولو ل للّشبع الكل ترك كانَأ إ الكلب شرب للتع

ّنه حَّل، منه يأكل ولم الصيد دم من شرب حَيث علمه غاية وهذا عليه، ممسك ل
له. يصلح ما عليه وأمسك لصاحَبه، يصلح ل ما

ل)ُ يؤُكل لول لما ( ُه)ُ الكلب ( ُد ْفُي لص ّتى لي لحَ لم)ُ فإذا ( ّل لع لت ًا ترك لي ول الول يؤُكل ل ثلث
ًا، الثاني ًا عندهما الثالث ول اتفاق ونحوه البازي أكل إنَأ حَنيفة. وأّما لبي خآلف

ْفُحُرم فل منه ًا لي لي لما اتفاق لو ّباس ابن عن ُر ْفُقتل في ع لي منه ويأكل الصيد، البازي: 
ْفُل. ُك قال: 
ْفُرُط لش لو لحّل)ُ مبتدأ ( لي)ُ أي ال ْفُم لبالّر ّد، ( ّلق وهو بالحا لحّل متع ليُة)ُ والخبر بال لم ْفُس ّت (ال

ولقوله آلًة، السهم لكونَأ كالذبح الرمي، لنَّأ مالك. وذلك قال وبه عندنا، وهذا
لدي: «إذا والسلم الصلة عليه لع فإنَأ عليه، الله اسام فاذكر ساهمك رميت لل



ْفُل، قتل قد وجِإدته ُك ّ ف ٍء». رواه في وقع قد تجده أنَأ إل مسلم: وزاد الشيخانَأ ما
 ساهمك»؟ُ أو قتله الماء تدري ل «فإنك

ْفُرُح)ُ أي لج ّله وشرط (وال ْفُنَأ الذكاة معنى ليتحقق بالجراحَة حَ لأ لو ل ( لد ل ُع ْفُب ْفُن لي له لع لب لل لطِإ
ْفُنَأ لب)ُ الصيد لإ ً كونه حَال لغا لمل لحا لت لما (ُم لل لمُه)ُ  ْفُه لبة أبي ابن روى لسا ْفُي في لش

لبرانّي «مصنفه»، ّط لزين أبي عن «معجمه»، في وال عليه الله صلى النبّي عن لر
ْفُته». الرض هواّم قال: «لعّل صاحَبه عن يتوارى الصيد في وسالم لل قت
ًا عائشة عن نحوه الّرّزاق عبد وروى ً بلفظ: أنَأ مرفوع صلى النبي أتى رجِإل

ْفُبٍي وسالم عليه الله عرفت الله رساول فقال: يا ميت وهو بالمس أصابه قد بظ
ولكن أكلته، قتله ساهمك إنَّأ أعلم بالمس. فقال: «لو رميته وقد ساهمي، فيه

لبّي داود» عن أبي «مراسايل كثيرة». وفي الرض وهواّم (ل)ُ أدري ْفُع أنَأ الّش
ًا ًا وسالم عليه الله صلى النبّي إلى أهدى أعرابي ْفُبي أصبت أين فقال: «من لظ
فلّما فرجِإعت، المساء أدركني حَتى فأعجزني فطلبته قال: رميته هذا»؟ُ

ّتبعت أصبحت ٍر، في فوجِإدته أثره ا لصي وهذا غا لق ْفُش قال: «بات أعرفه»، فيه لم
لمُن فل الليلة عنك ولكنه فيه». هذا لي حَاجِإة فل عليه أعانتك هاّمٌة يكونَأ أنَأ آ

ّنسائي داود وأبي وأحَمد مسلم في ما صريح يخالف لبة أبي عن وال لل ْفُع لنّي لث لش الُخ
ْفُل ثلث بعد صيده يدرك الذي في وسالم عليه الله صلى النبي عن ُك ما قال: «
ْفُن».  لم لت ْفُن ُي

ّنسائي البخاري» ومسلم «صحيح في ما وكذا حَاتم: «وإنَأ بن عدي عن وال
لت لمك رمي لم فاذكر بسه ًا عنك غاب فإنَأ الله، اسا ّ فيه تجد فلم يوم لر إل لمك أث ْفُه لسا
ْفُل ُك ًا وجِإدته وإنَأ شئت، إنَأ لف أو قتله الماء تدري ل فإنك تأكل، فل الماء في غريق

ًا عنه مسلم ساهمك»؟ُ. وفي الصيد أحَدنا يرمي الله رساول قال: يا أنه أيضُ
ًا يجده ثم الثلثة أو اليومين أثره فيقتفي (أيأكل)ُ قال: «يأكل ساهمه وفيه ميت

ّنسائي الترمذي سانن شاء». وفي إنَأ ًا عنه وال ّنا الله رساول قال: قلت: يا أيضُ إ
الثر فيبتغي والليلتين، الليلة عنه فيغيب الصيد يرمي أحَدنا وإنَّأ صيد، أهل

ًا. قال: «إذا فيجده ساهمك أنَّأ وعلمت غيره، أثر تجد ولم فيه السهم وجِإدت ميت
ّدم الصريح أنَّأ شك فكله». ول قتله ّلهم الساتدلل، في الظاهر على مق ّ ال أنَأ إل

ّدٌم وهو حَاظٌر، الظاهر يقال: إنَّأ المبيح. على مق
ْفُنَأ لإ لف لكُه ( لر ْفُد لساُل أ ْفُر ْفُو الُم ًا الّرامي لأ ّي ُه)ُ لنه لحَ ّكا لدر لذ حَصول قبل الصل على لق

ْفُنَأ قبل تثبت ل وهي الباحَة، هو المقصود لنَّأ بالبدل، المقصود لإ لف لها)ُ موته. ( لك لر لت
ًا الذكاة أي ْفُمد لع ّنه ( لم)ُ ل لتٌة، لحَُر ْفُي يفعل، ولم الخآتيارية الذكاة فيه الواجِإب لنَّأ م

ّكن إذا وهذا في ما فوق الحياة من وفيه يتمكن، لم أو يذبحه، ولم ذبحه من تم
ّنه وأبي حَنيفة أبي الرواية. وعن ظاهر في المذبوح لحّل، يوساف: أ قول وهو ي

لدر لم وما الخآتيار، ذكاة عن بدٌل الضطرار ذكاة الشافعّي. لنَأ الصل على يق
ْفُكُم يسقط ل الماء وجِإد إذا كالمتيمم فصار الصل على يقدر لم البدل. وهنا حَُ

ٌع وبينه ُب لسا ٌو. وأّما أو (وبينه)ُ  ّكن لم إذا عد الحياة من فيه وكانَأ ذبحه من يتم
ّ يبق لم بأنَأ المذبوح، في ما بقدر ًا إل لحّل فإنه المذبوح، اضطراب مضُطرب ي



ًا، ًا فكانَأ يعتبر، ل الحياة من القدر هذا لنَّأ اتفاق ًا، ميت ًا كانَأ وإذا حَكم ًا ميت ل حَكم
ً يكونَأ للذبح. محل

ُلهما. وعند وقيل: هو لوفاق، هذا الشهيد: إنَأ الصدر قال لحّل ل حَنيفة أبي قو ّ ت إل
ّكاه إذا ًء ذ ٌة الحقيقية الحياة أنَّأ على بنا ٍة غير عنده معتبر عندهما. وقال معتبر

لكل لم اللة لفقد يتمكن لم المشايخ: إنَأ بعض ْفُؤُ ًا، ُي له من التقصير لنَّأ اتفاق لل لب لق
عندنا. يؤُكل لم الوقت لضُيق يتمكن لم وإنَأ معه، الذكاة آلة يحمل لم حَيث
لحّل بن ومحمد زياد، بن حَسن وقال لقاتل: ي ًا، ُم ّنه اساتحسان على يقدر لم ل

لضُيق الصل لجِإبة الضطرار ذكاة فبقيت الوقت، لل أخآذ للحّل. وبالساتحسانَأ ُمو
قاضيخانَأ. الدين فخر المام

لق لم يده في بالوقوع ولنا: أنه ْفُب ًا لي ْفُعتبر فلم صيد ْفُكُم ُي فيه، الضطرار ذكاة حَُ
ْفُحَه. ولم الكلب خآنقه لو كما وصار لر ْفُج لي

لما)ُ حَرم لك لذا الصيد ( لإ للُه ( لت لراٌض)ُ وهو لق ْفُع له)ُ له ريش ل الذي السهم لم لض ْفُر لع لب )
ّلق ّنما بقتل، متع لدي عن الستة الكتب أصحاب روى لما حَرم وإ قال: حَاتم بن لع

ْفُعراض أرمي إني الله رساول قلت: يا لم لد بال لأصيد، الصي ّده أصاب قال: «إذا ف بح
ْفُل، ُك له أصاب وإذا لف لض ْفُر لع ٌذ». فإنه تأكل، فل فقتل لب لقي و

لو)ُ قتله لأ لقٌة ( ُد ْفُن ُب للٌة ( لقي ٍة)ُ لنَّأ لذاُت لث ّد ُدقة لحَ ْفُن ُب لسر ال ْفُك لرح، ول لت ْفُج فكانت لت
ْفُعراض، لم ّنه كال لف عن نهى والسلم الصلة عليه ول ْفُذ لخ تصيد ل وقال: «إنها ال

ُأ الّسّن، تكسر ولكنها ّيد أحَمد العين». رواه وتفق لو لنها بالثقيلة والشيخانَأ. ق
ّدة ذات خآفيفة كانت ْفُرح. والصل الموت لتيقن يحرم لم حَ لج الموت أنَأ هنا بال

ْفُرح حَصل إنَأ لج لقل حَصل وإنَأ يؤُكل، بيقين بال ّث ًا فيه يؤُكل ل فيه شّك أو بال حَتم
ًا.  أو احَتياطِإ

ْفُو لي (أ لم لع)ُ الصيد ُر لق لو ٍء (في لف ْفُو لما للى لأ ْفُطٍح لع للى ُثّم لسا لض)ُ لحَتمال لع ْفُر ل
ل أنه ا

لو من والسقوط الماء من كّل لإذ الرمي بغير مات ُل روينا فلما الماء أّما مهلٌك، ُع
ّ الصلة عليه قوله من ّدي ماء». وأّما في وقع قد يجده أنَأ والسلم: «إل لر لت الُم

لية}َ، فلقوله ّد لر لت لوالُم ًء الرض على الواقع وأّما تعالى: { لل ابتدا لك ًا، ُأ ّنه اساتحسان ل
ّد اعتباره في إذ عنه، الحَتراز يمكن ل الصطياد. باب سا

لبُر لت ْفُع ُي لو ْفُجِإُر)ُ وهو ( الطلب زيادة والنزجِإار: إظهار عليه، بالصياح الغراء الّز
لما)ُ انفلت لفي ْفُم و الجارح ( لل ْفُل)ُ فإنَّأ ( لسا ْفُر للرساال عدم عند الّزجِإر ُي مقام أقيم ا

للرساال، لقيب انزجِإاره لنَأ ا ٌد الكلب يرسال لم فإنَأ طِإاعته، على دليٌل زجِإره لع أحَ
الصيد فأخآذ فانزجِإر مجوساّي زجِإره ولو حَّل، الصيد فأخآذ فانزجِإر مسلم وزجِإره
لحَُرم.

ْفُو لل لو لعا)ُ أي ( لم لت ْفُجِإ للرساال ا ْفُن والّزجِإر ا ٍم لم لل ْفُس لساّي. أو ُم لمُجو ٍم لو لر ْفُح لد أو ُم أو مرت
ًا التسمية تارٍك لبُر عمد لت ْفُع ُي لسااُل)ُ لنَّأ ( ْفُر لل ُله، أو فوقه بما ُيرفع الفعل ا ْفُث بما ل لم

للرساال دونَأ دونه. والزجِإر هو ْفُنَأ بناء لكونه ا لإ لو لسال عليه. ( ْفُر لذ)ُ الُم لخآ لر أ ْفُي لغ لما (
لل لسا ْفُر أ

له ُ ْفُي لل ٍه على تعليمه يمكن ل لحَّل)ُ لنه لإ ّينه ما يأخآذ وجِإ فسقط لخآذه، ع
اعتباره. 



ٍد)ُ أي ْفُي لص لك لحّل ( ٍد لك لي صي لم لع (ُر لط ُق ٌو لف ْفُضُ ْفُنُه)ُ لوجِإود ُع ْفُرح لم لج ُو)ُ أي: ل (ل ال ْفُضُ ُع ال
لحّل لما ميتة لنه العضُو، لي عن حَسٌن وقال: حَديٌث والترمذي داود أبو أخآرجِإه لل
ٍد أبي لثّي واق ْفُي ّل لع قال: «ما أنه وسالم عليه الله صلى النبّي عن ال لط البهيمة عن ُق

وهم وسالم عليه الله صلى النبّي الترمذي: قال: قدم ميتٌة». زاد فهو حَيٌة وهي
لنَأ ّبو لة ليُج لم لن ْفُسا ليات ويقطعونَأ البل أ ْفُل وسالم: «ما عليه الله صلى فقال الغنم، لأ

ٍد أبي «المستدرك» عن ميتٌة». وفي فهو حَيٌة وهي البهيمة من ُقطع ساعي
ّي لر ْفُد لل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ الُخ لئ وجِإّب الغنم أليات قطع عن سُا
لمة لن ْفُسا على صحيٌح ميٌت». وقال: حَديٌث فهو حَي من قطع فقال: «ما البل، لأ
يخرجِإاه. ولم الشيخين، شرط
ْفُنَأ لفإ لع)ُ الصيد ( لط ًا، ُق لث ْفُثل لأ ُه ( لثُر ْفُك لأ ْفُع لو له، لم لز ْفُو لعُج لع أ لط ْفُصُف ُق له، لن لسا ْفُأ ْفُو لر ُه، أ لثُر ْفُو أك أ

ّد)ُ أي ّق ُق لن ُش ْفُي لف ْفُص لن لب لل ( لك ّلُه)ُ، ُأ لبانَأ لنَأ ُك لور في منه الُم ًة حَّي الثلث الّص ل صور
ًا، ْفُكم الذكاة في رأساه ُأبين لو كما وصار فيه، الحياة بقاء يتوهم ل إذ حَُ

الماء في وقع لو المذبوح. ولهذا في ما بقدر الحياة من فيه أنَّأ وذلك الخآتيارية،
ّدى أو الحياة، من القدر هذا وبه ْفُحُرم. ل ساطٍح، أو جِإبٍل من تر لي

ْفُنَأ لإ لو لمى ( ًا لر ْفُيد ُه لص لما لر لخآُر لف لله آ لت لق لو لف ُه لل لف ّو لل لم)ُ لحَتمال ل لحَُر بالرمي موته لو
لن الذكاة على القدرة لوجِإود له، بذكاة ليس وهو الثاني، لم لض لو ّثاني الخآتيارية. ( ال
ّول له)ُ أي لل لتُه ل لم لقي ًا ( ْفُجُروحَ ْفُنَأ لم لنَأ إ ّوُل كا لل لنُه)ُ بأنَأ ا لخ ْفُث ّيز عن أخآرجِإه أ المتناع، حَ

ًا أتلف لنه ْفُيد ًا ص ّول، مملوك ّنه لل لكه ل لل للف وقيمة المثخن، بالرمي لم ْفُت يعتبر الُم
ًا قيمته فيلزمه التلف، يوم ّول، بجراحَة ناقص ًا أتلف لو كما ال ًا عبد أو مريضُ
ًة ًا قيمته يضُمن فإنه مجروحَة، شا ْفُرح.  أو بالمرض ناقص الُج

لإل)ُّ أي لو ْفُنَأ ( ْفُنُه لم وإ لخ ْفُث لني)ُ أي الول ُي ّثا ْفُل لل لف له الصائد هو لنه للثاني، فالصيد (
ُد، صيد وهو لمن ل أخآذه، لمن وسالم: «الصيد عليه الله صلى النبّي قال وقد بع

لحَّل)ُ لنه أبي حَديث «التذكرة» من في حَمدونَأ ابن » رواه أثاره لو هريرة. (
لي ّك ًة ُذ ٍذ وهو اضطرارية، ذكا ّذكى مّما حَينئ به. ي

ُد لصا ُي لو لكُل لما ( ْفُؤُ ْفُحُمُه ُي لما لل ل لو لكُل)ُ لطِإلق ل ْفُؤُ سابٌب يؤُكل ل ما صيد ولنَّأ الية، ُي
والله مشروع، ذلك وكل شّره، لساتدفاع أو ريشه أو شعره أو بجلده للنتفاع

أعلم. تعالى

لط كتاب لقي ّل لة ال لط لق ّل لق وال لب وال
لقيط ّل لطه من مفعول، بمعنى لغًة: فعيٌل ال لق للب من رفعه إذا ل لغ ْفُرفا:  ُع الرض. و

لط. أنَأ بصدد لنه المنبوذ، الصبّي على لق ْفُل ُي
ٌد ًا: مولو ًا أهله طِإرحَه حَّي وشرع ْفُيلة من خآوف لع ًا أو ال الّزنا. سُاّمي تهمة من فرار

لتل والّسلم: «من الصلة عليه كقوله عليه مشرٌف هو بما أو يؤُول بما ً لق قتيل
ُبُه فله لل ُعه لسا ّي لما غانٌم، ومحرزه آثٌم، ». ومضُ النفس، إحَياء من إحَرازه في لل

لجِإل تعالى: {من الله قال لهلكها. وقد التسبب من إهماله وفي لا ذلك لأ ْفُن لتب على لك
لل بني ّنه إسارائي ْفُن أ لتل لم ًا ق لر نفس ٍد أو نفٍس بغي ّنما الرض في فسا لل فكأ لت لق

لس ّنا ًا ال ْفُن جِإميع لم لها لو ليا ْفُحَ لما لأ ّن لأ لك ليا لف ْفُحَ لس لأ ّنا ًا}َ. ال لميع لجِإ
ُعُه)ُ أي ولذا ْفُف لر ّلقيط ( لحَّب)ُ من ال لأ لخف لم إنَأ تركه ( ُكه ُي ٍر، في كانَأ بأنَأ هل ْفُص لم



لعه في لما ْفُف ّترحَّم، من لر ْفُنَأ من تركه وفي ال لإ لو لف عدمه. ( ُكُه)ُ بأنَأ لخآي ل في كانَأ لهل
ٍة لز لفا ٍر أو لم لغة أو بئ لب ْفُس لجُب)ُ صيانًة لم لي لب الهلك عن له ( ْفُرض وجِإو لقوله الكفاية لف

ُنوا لو لعا لت لو للى تعالى: { لبّر لع لوى}َ لحصول ال ْفُق ّت بالبعض.  المقصود وال

ُعه والّشافعّي مالك وقال ْفُف لر لخف لم إنَأ وأحَمد:  ُكه ُي لقوله كفاية فرُض هل
ُنوا لو لعا لت لو للى تعالى: { لبّر لع لوى}َ، ال ْفُق ّت ْفُنَأ وال أعمى رأى كمن عيٍن، فرُض خآيف وإ

لفترض فإنه البئر في يقع ْفُفظه عليه ُي إذا هذا أنَّأ وفيه ذكروه، الوقوع. كذا من لحَ
ٌد، شخٌص هناك كانَأ ًا. وأّما عليه عيٍن فرض يصير أنه فظاهٌر واحَ كانَأ إذا إجِإماع

ّنه شّك فل جِإماعٌة لض أ ٍة فر ّ هلكه، خآيف إنَأ كفاي لة)ُ فإنَّأ وإل لط لق ّل فيستحّب. (كال
لخف لم إنَأ تركها من أحَّب رفعها خآاف إنَأ عليها. وواجِإٌب نفسه من أو ضياعها، ي

ٌه ضياعها، عليها. نفسه من خآاف إنَأ ومكرو
لحّل بعض وقال أحَمد. وعن قال وبه تركها، والفضُل رفعها، التابعين: ي

لنَأ لقوله رفعها وجِإب عليها يأمن لم إذا الّشافعّي ُنو لم ْفُؤُ لمناُت تعالى: {والُم والمؤُ
ْفُم ُه ْفُعضُُ ُء لب لليا ْفُو ْفُعٍض}َ وإذا لأ ْفُفُظ عليه وجِإب المؤُمن ولي المؤُمن كانَأ لب ماله. لحَ

ًا كانت مالك: إنَأ وقال ُعه باٌل له شيئ ْفُف لظ فيه لنَأ أحَّب، فر المسلم، مال حَف
تضُييعه. من أولى فكانَأ

لو)ُ أي ُه لو ّلقيط ( ّ (حَُّر ال لة إل له)ُ لنَّأ بُحّج ّق ولقضُاء الحرية، آدم بني في الصل لر
ُه الية هذه وقرأ حٌَر، أنه اللقيط في عنه الله رضي علّي ْفُو لر لش لو لمٍن { لث ْفُخٍس لب لب

لم له لرا ٍة لد لد ُدو ْفُع ُنوا لم لكا له لو لن لفي لن}َ. رواه لم لدي له البيهقي. الّزا

ُتُه لق لف لن لو ُتُه ( لي لنا لجِإ لت لفي لو ْفُي لل لب ُثُه الما ْفُر لإ ْفُرشْ الرث فيه. أّما يوضع للُه)ُ أي لو ل
ل فلنَّأ وا

لخراج للما النفقة بالضُمانَأ. وأّما ال ّطِإأ» في في مالك روى لف القضُية كتاب «المو
لهاب ابن عن ّي، لش لر ْفُه ْفُين عن الّز لن ْفُيم بني من رجِإٌل ـ جِإميلة أبي سُا لل ّنه ـ سُا لجِإد أ ُو

ًا عمر، إلى به قال: فجئت عنه، الله رضي الخطاب بن عمر زمن في منبوذ
لمة هذه أخآذ على حَملك فقال: ما لس ّن له فأخآذتها. فقال ضائعًة قال: وجِإدتها ؟ُ ال
ُفُه: يا لري عمر: قال: نعم. فقال قال: أكذلك؟ُ صالٌح رجِإٌل إنه المؤُمنين أمير لع

لرب»: عريفه: الذي نفقته. وفي وعلينا ولؤاه)ُ، (ولك حَُّر فهو به اذهب ْفُغ «الُم
لرفة. وبينه بينه مع

ْفُيُر له: عسى فقال الّرّزاق عبد رواية وفي لو لغ ًا. وهو ال ُؤُسا ْفُب لثل لأ لمن مضُروب لم
ُنه يكونَأ ُء به تكلم من ظاهره. وأول بخلف باطِإ لبا الصناديق رأت حَين الملكة الّز
ًا أنشأت بذلك أحَست فلّما الموال، فيها أنَأ ُأخآبرت وقد الّرجِإال، فيها هذه شعر

لخآُره، ّنه يزعم بولده إليه جِإاء الّرجِإل هذا أنَّأ ظّن عمر مثلً. وكأنَأ كلمها فصار آ أ
لكر فلذا نفقته، منه ليستوفي لقيٌط لثل. هذا لذ لم ال
ل لول ُذ ( لخآ ْفُؤُ ْفُن ُي ّ لم له)ُ إل لذ لخآ له آ لن ْفُذ لقه. ولو بإ ْفُب لس ّده أنَأ له ليس غيره إلى دفعه ل يستر
لو)ُ يثبت بإساقاط رضي لنه منه، ّقه. ( ًا حَ ُبُه)ُ اساتحسان لس لن ْفُن ( لم له ( لعي ّد ْفُو)ُ ُم لل لو
لن)ُ ليس مدعيه كانَأ ْفُي لل لرجُِإ لقط أحَدهما ( لت ْفُل ْفُو سابقت ول الُم لأ ْفُن دعوته. ( ليصُف لمّم

لما ُه ْفُن لتُه)ُ لنَّأ لم لم ل ٌد الظاهر لعل ّنما شاه ُبه ثبت له. وإ لس في لساتوائهما اثنين من لن
ٌع فيه ما دعوى إذا الساتيلد باب في اثنين من النسب له. وعندنا: يثبت نف
لقط أحَدهما كانَأ لو الُحّجة. وأّما في اساتويا لت ْفُل أولى، لكانَأ دعوته سابقت أو الُم



لقط لترجِّإح لت ْفُل ّدعوى وساابق باليد، الُم ّقه بثبوت ال ّ فيه له منازع ل زمانٍَأ في حَ إل
ّينة، الخآر أقام إذا أقوى.  لنها الب

لفة قول وأحَمد: يعتبر الّشافعّي وقال لقا ّدعاه إذا ال ّينا، ولم اثنانَأ ا وصف ساواء يب
ّينا أو يصف، لم أو علمًة أحَدهما لة على اشتبه وإذا وتعارضا، ب لف لقا ولو (يقرع ال
ّدعاه أحَمد. ولو عند القافة)ُ بهما ألحقته حَنيفة أبي عند منهما يثبت امرأتانَأ ا

ّنسب ثبوت لنَأ يثبت، وعندهما: ل كالرجِإلين، ّلق المرأة من ال بحقيقة متع
ْفُو)ُ كانَأ عنهما وولدته الولدة، لأ ًا)ُ لنَّأ مدعيه محال. ( ْفُبد لع له نسبه ثبوت في (

ًا لنَأ نفع لكا لو ًا)ُ لنَّأ ( ُة له تلد قد المملوك حَُّر ًا، الحّر ًا فيكونَأ ولد ْفُو)ُ كانَأ ُلمه تبع (أ
ًا مدعيه لذّمي لنَأ ( لكا ًا لو للم ْفُس ْفُنَأ ُم ْفُم إ ْفُن لل ُك ْفُم)ُ أي في لي له لقّر ّقر لم ّذمة أهل م لد بإنَأ ال لجِإ ُو

ٍد. أّما في أو المسلمين، قرى من قرية في لد إذا مسج لجِإ وجِإد بأنَأ مقّرهم، في ُو
ٍة في أو قراهم، من قرية في ٍة أو لبيع ًا. كانَأ كنيس ذمي

ّدعه ولم المسلمين مكانَأ في مسلم وجِإده «المبسوط»: ولو وفي ُيحكم أحَد، ي
(أهل مكانَأ في كافٌر وجِإده والّشافعّي. ولو وأحَمد مالك قال وبه بإسالمه،

ّلى ل حَتى بكفره يحكم الكفر مكانَأ)ُ في كافر وجِإده مات. ولو إذا عليه يص
ّفار مكانَأ في مسلم أو المسلمين في للمكانَأ اللقيط: العبرة كتاب ففي الك

له، الفصلين ْفُبق لس لده يضُع ل المسلم ولنَّأ ل لبيعة، في ول في ولده يضُع ل والكافر ال
لعة ابن رواية المسجد. وفي لما اليد. وفي لقوة للواجِإد محمد: العبرة عن لسا
ًا للسالم رواية: العتبار ّي أو للصغير نظر بموتاهم موتانا اخآتلط في كما للّز

لم «المبسوط»: إنَّأ الحرب. وفي في لل ْفُسا ّنه السالم، اعتباُر الروايات أ ُلو ل ْفُع ول لي
للى.  ْفُع ُي

لما لو ّد)ُ أي ( له)ُ أي المال من ُربط ُش ْفُي لل لع ّلقيط على ( للُه)ُ عليها هو دابة على أو ال )
ّلقيط أي ًا ل القميص وأصله الملك، في ولليد الغير دعوى دفع في للظاهر اعتبار

لف الذي لر له)ُ أي عليه. (ُص ْفُي لل ٌع، ماٌل لنه القاضي، بأمر اللقيط مصالح إلى لإ ضائ
ّنه القاضي، إذنَأ إليه. وقيل: بغير مثله صرف ولية وللقاضي ّلقيط ل ًا، ل ظاهر
ًا، المال فبقي عنه الغير يد فاندفعت لرُف ضائع ْفُص ُي ّنه على مصالحه في ف أو له أ

ّنه أو المال، لبيت ًا. وله للقيط ل ّد ل ما وشراء النفاق ولية ظاهر كالطعام له ب
لكسوة، ّنما واضعه أنَأ الظاهر ولنَأ وال لفق معه المال ذلك وضع إ ْفُن ُي منه. عليه ل

ّدق وهو خآلفه، يظهر لم ما جِإائٌز الظاهر على والبناء عليه، مثله نفقة في مص
ّنه ْفُخبُر أميٌن ل فيه، قوله فيقبل عليه الضُمانَأ وجِإوب محتمل. ويكونَأ هو عّما ُي

ً دفع كمن لق أنَأ وأمره إنسانَأ إلى مال لف ْفُن نفقة في قوله يقبل فإنه عياله، على ُي
ْفُثلهم. لم

لط لق لت ْفُل ْفُلُم لل لو ْفُبُض ( له)ُ وصدقته لق لت لب ٌع لنه له لليُمُه له محٌض نف ْفُس لت لو ٍة)ُ أي في ( لف ْفُر لحَ
ّنه صناعة، ّلما بعمل اشتغل من لنَّأ تأديبه، باب من ل ل بالفساد يشتغل لق (ل

لكاحَُُه)ُ أي ْفُن ًا اللقيط إنكاح للملتقط ليس لإ الولية سابب لنعدام أنثى، أو كانَأ ذكر
لصّرُف والسلطنة. (ول والملك القرابة من له)ُ لما لت لل ل قدمناه لما لول ُتُه)ُ في ( لر لجِإا لإ

لية، دمه عن المام صلح الصّح. ويصّح ّد ّنه بال ٌع ل لنه عفوه، ل للمسلمين نف
ّق إبطال ٍم. حَ مسل



وأجِإازا مجهوٌل، وهو لوليه اساتيفاء لنه القصاص اساتيفاء من يوساف أبو ويمنعه
لءه له له». ولي ل من ولي والسلم: «السلطانَأ الصلة عليه لقوله اساتيفا

ً كانَأ إذا والمولى ًا، يكونَأ ل مجهول ّنه ولي وجِإوده فالتحق جِإهالته مع به ينتفع ل ل
بعدمه.

ْفُصٌل لف لة)ُ  في ( لط لق ّل ال

لطُة)ُ بضُم لق ّل لوال ّكن: المال القاف، وفتح اللّم ( ُيس لنٌة)ُ ساواء الملقوط و لما (في (أ
لحّل لرم، ال لح ًا وساواء وال لب أو كانت)ُ متاع لد ُن نفسه من يثق لمن رفعها بهيمًة. و

ٌد إليها تصل أنَأ يأمن ل تركها لو لنه الفقهاء، وعامة علمائنا قول وهو المانة، ي
ّنه مالكها، عن فيكتمها خآائنٌة المانة أداء والتزام رفعها، في المانة أداء يلتزم ول

لعّرٌض له تعالى: {إنَّأ الله قال المثوبة بمنزلة لت ّل ْفُم ال ُك ْفُنَأ ليأُمُر ّدوا أ لؤُ لت ت لنا لما لل للى ا إ
لها}َ وامتثال لل ْفُه الجِإر. لمنال سابٌب المر لأ

لفُة لقّش لت صاحَبه، إذنَأ بغير الغير مال أخآذ لنه يرفعها أنَأ له يحّل يقولونَأ: ل والُم
ًا. وبعض حَراٌم وذلك أنَأ له يقول: يحّل كانَأ التابعين الئمة من المتقدمين شرع

ّنما صاحَبها لنَّأ أفضُل، والترك يرفعها، منه ساقطت الذي الموضع في يطلبها إ
ّنه فيها، صاحَبها وجِإدها تركها فإذا فقدها، إذا يطمع أنَأ نفسه على يأمن ل ول

ًا فكانَأ رفعها، بعد فيها الظّن، لغلبة الحكم لكن للفتنة. قلنا: نعم، نفسه معّرض
الطرفين. مراعاة والفضُل

ْفُنَأ لخآذ (إ لد)ُ ال له ْفُش للى لأ لع له)ُ أنه ( لذ ْفُخآ ّدها أخآذها لأ للى (ليُر لكر لع لذ لها)ُ  ّب باعتبار الضُمير لر
لثُه ثم المأخآوذ ّن لطة باعتبار أ لق ّل ًة لمعناها رعاية ال نوع وهذا أخآرى، ولمبناها تار

ّنٍن ًا، فيه مأذونٌَأ الوجِإه هذا على أخآذها لنَّأ أمانة كانت العبارة. وإنما في تف شرع
لط تكونَأ فل لر لوُش ُهويه بن إساحاق روى لما الشهاد مضُمونة.  «مسنده» في لرا
لياض عن أصاب قال: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ لحَّماد بن لع

لطًة لق ْفُد ُل له ْفُش ُي لها يكتم ل ثم عدل ذا فل ّن لف لعّر ُي ْفُل ّ صاحَبها، جِإاء فإنَأ سانًة، و فهو وإل
ُه يقول: من أنَأ الشهاد في يشاء». قالوا: ويكفي لمن يؤُتيه الله مال ُتُمو ْفُع لم لسا

ُد ْفُنُش لطًة لي لق ّلوه ُل لإل)ُّ أي علّي فد لو ّدعى يشهد لم وإنَأ ( ّنه وا ّد أخآذها أ لن)ُ للر لم لض )
لد (إنَأ ومحمد حَنيفة أبي عند لح للُك لجِإ لما ُه ال لذ ْفُخآ ّد)ُ.  لأ لللّر

ّدعي صاحَبها لنَأ يضُمن، يوساف: ل أبو وقال فكانَأ ُينكر، وهو الضُمانَأ سابب ي
الشهاد لنَّأ (وأحَمد)ُ، والّشافعّي مالك قول وهو الغصب، في كما قوله القول

مستحب. بل عندهم، واجِإب غير
لفي ومحمد، حَنيفة أبي عند المانة شرُط الشهاد لأنَّأ وحَاصله لت ليك يوساف أبو و

ّدها بقصد أمانة، ليكونَأ محمد. عن رواية وهو والشافعي، كمالك مالكها، إلى ر
ّنه ذلك في قوله والقول الغير مال أخآذ وهو الضُّمانَأ، بسبب أقر بيمينه. ولهما: أ

ّدعى إذنه بغير ْفُخآذ وهو يبرئه، ما وا لل ّدق، فل لمالكه، ا الغير مال أخآذ كمن يص
ّدعى ثم يده في وهلك ّياه أودعه صاحَبه أنَأ ا ّدق ل حَيث إ ّ يص بحّجة. إل

لنية»: وهذا وفي لخا عند يمكنه لم إذا وأّما الشهاد، أمكنه إذا فيها الخآتلف «ال
ّنه خآاف أو الرفع، لك ظالٌم منه يأخآذها أشهد لو أ بالتفاق، يضُمن فل الشهاد فتر



ّ لنفسه أخآذها أنه على (ل)ُ يدل الشهاد ترك لنَأ الشهاد. على القدرة عند إل
ّيد ّدقه لو لنه المالك، بجحود وق عليه حَّجة تصديقه لنَأ بالتفاق، يضُمن ل ص

كالبينة.
ّدها ثم وعّرفها الخآذ عند أشهد ولو قاله كذا بالتفاق يضُمن موضعها)ُ ل (إلى ر

لة أعاد إذا أنه الرواية. وتوضيحه ظاهر في أنه الشارح. والصواب لط لق ّل إلى ال
أو هلكت ضمانها. ولو من برىء ليعّرفها أخآذها بعدما فيه وجِإدها الذي موضعها

ًا يكن لم أخآذها لنَّأ صاحَبها، إليها يصل أنَأ قبل رجِإٌل اساتهلكها لوجِإوب سابب
ّدها وكذلك عليه، الضُمانَأ لعّرف يأخآذها قد إذ مكانها إلى ر ُي ّتى صفتها لل سامع إذا حَ

ًا ّله يطلبها إنسان ّدها يأخآذها وقد عليها، د نفسه في ُيحّس ثم مالكها إلى لير
ًا ًا أو عجز ّدها طِإمع ًا، يضُمن ل فلهذا مكانها، إلى فير على الضُمانَأ وإنما شيئ

مستهلكها. 

ّدها الحاكم»: إنَأ «مختصر وفي ّولها بعدما ر ّنه يضُمن، حَ التزم بالتحويل ل
ّد حَفظها، ًا صار وبالر ّيع لهد لم إذا ما التحويل. بخلف قبل كذلك ول لها مضُ ْفُش ُي

ًا، الضُمانَأ من يبرأ ل حَيث ّد بغير يبرأ فل لنفسه أخآذها أنه الظاهر لنَأ اتفاق الر
صاحَبها. على

ْفُت)ُ ما لف ُعّر لو لكانٍَأ (في ـ الوجِإوب سابيل على ـ يبقى ( ْفُت)ُ بأنَأ لم لد لجِإ إني نادى ُو
لطة وجِإدت لق لها أو مالكها فليأت مالكها، أدري ل ُل لف لص لي لها لل ّد لليه للُر لف لع ُعّر لو)ُ  )

ًا لع)ُ لنَأ (في أيضُ لم لجا لم ًة صاحَبها إلى الوصول إلى أقرب ذلك ال ّد للُب ل (ُم ْفُط ُت
لها)ُ وهو لد ْفُع لطة باخآتلف يختلف لب لق ّل لف في ال ُعّر لو)ُ  لما قيمتها. ( ل ( لقى ل ْفُب للى لي ْفُنَأ إ لأ

لف لخا ُه ُي ُد لسا ّدق)ُ لنَّأ ُثّم لف ّدق في ُتُص لص ّت ًا بها ال ً لعوض لجِإل في الثواب وهو آ
ً أو العقبى، كانت حَنيفة: إنَأ أبي عن محمد الدنيا. وروى في الضُمانَأ وهو عاجِإل

ٍم عشرة من أقّل ًا عّرفها دراه عشرة كانت وإنَأ يرى، ما حَسب على أيام
ًا لف أنَأ حَنيفة أبي عن الحسن حَولً. وروى عّرفها فصاعد لعّر فوقها فما مئتين ُي

ً ًا حَول ًا، فوقها فما العشرة ويعّرف بالزكاة، اعتبار ثلثة إلى دونها وما شهر
ًا دراهم ًا، أو عشرة أيام لف شهر لعّر ُي والدرهم ثلثة، أو جِإمعة الدرهم إلى الثلثة و
ًا، ْفُلس يوم لف لنًة بالنظر وال ْفُم ًة. لي لر ْفُس لي و
ّدر ّدة في محمد وق الكثير بين تفصيل غير من بالحول التعريف «الصل» م

لما وأحَمد، والّشافعّي مالك قول وهو والقليل، خآالد بن زيد عن الشيخانَأ روى لل
لنّي له لة عن وسالم عليه الله صلى الله رساول رجِإٌل قال: ساأل الُج لط لق ّل فقال: ال
لها ْفُف لعّر لفاصها اعرف ثم سانًة، « لءها، لع لكا ٌد جِإاء (فإنَأ وو ّ بها، يخبرك أحَ وإل

لها)ُ (فإنَأ ْفُق لف ْفُن لت ْفُسا ّدها صاحَبها جِإاء لفا إليه»)ُ. فأ

لفاص: الوعاء لع ٍد من النفقة فيه يكونَأ الذي وال لكاء: لخآرقة أو جِإل لو ونحوها. وال
ّد الذي لش ًا أنَأ وغيره. والصحيح الكيس به ُي ٍم، ليس التقادير هذه من شيئ بلز
لذ، رأي إلى التقدير تفويض وإنَأ لخآ لبّي عن مسلم حَديث لطِإلق ال أنَأ كعٍب بن ُأ

أحَد جِإاء فإنَأ اللقطة: «عّرفها، في قال وسالم عليه الله صلى الله رساول
لئها ووعائها بعددها يخبرك لكا لو ّياه، فأعطها لو ّ إ رواية: بها». وفي فاساتمتع وإل
ّ ًا. وفيه: «فإنَأ خآالد بن زيد عن مالك». وأخآرجِإه كسبيل فهي «وإل جِإاء أيضُ

ُبها لرف صاحَ لع لصها لف لفا لدها لع ّ إياه، فأعطها ووكاءها وعد لك». فهي وإل



لة على زاد قد وسالم عليه الله صلى النبّي ولنَّأ لن الزيادة منها. أّما ونقص الّس
لما لل ًة وجِإد كعب: أنه بن أبّي حَديث «الصحيحين» من في ف ٍر، مئة فيها ُصّر دينا
يجد فلم فعّرفها حَولً»، له: «عّرفها فقال وسالم عليه الله صلى النبّي بها فأتى
لرفها من يعرفها. فقال من يجد فلم حَولً». فعّرفها له: «عّرفها أتاه. فقال ثم يع

وعددها». الحديث.  وعاءها له: «احَفظ

ْفُقصانَأ وأّما ّن ّي: أنَّأ ساعيد أبي عن الّرزاق» وغيره عبد «مصنف في فلما ال لر ْفُد الُخ
لجِإد عنه الله رضي طِإالب أبي بن علّي ًا لو صلى النبّي السوق. فأتى في دينار
ْفُفُه وسالم عليه الله لعّر من يجد فلم أيام، ثلثة أيام». قال: فعّرفه ثلثة (فقال: «

لرفه، لبره، وسالم عليه الله صلى النبّي إلى فرجِإع يع ْفُخآ لأ به» فقال: «شأنك )ُ ف
ًا، دراهم بثلثة منه فابتاع علّي، قال: فباعه ًا، دراهم وبثلثة شعير وقضُى تمر

ًا، بدرهم وابتاع دراهم، ثلثة ًا، وبدرهم لحم ًا، عشر بأحَد الدينار وكانَأ زيت درهم
صلى الله رساول أمرني علّي: قد فقال فعّرفه، صاحَبه جِإاء ذلك بعد كانَأ فلّما
ّدينار صاحَب (فأكلته)ُ فانطلق وسالم عليه الله الله صلى الله رساول إلى ال

ّده فقال له ذلك فذكر وسالم عليه النبّي أكلته. فقال فقال: قد إليه»، لعلّي: «ر
ٌء جِإاءنا للرجِإل: «إذا وسالم عليه الله صلى ّديناه شي داود أبو إليك». ورواه أ
أيام. ثلثة فيه يذكر ولم

لم لل ُع لة التقدير أنَّأ ف لن ٍة ليس بالّس ّل ٍة بع ًة ُيعّرف وإنما شيء، كل في لزم ّد يتوهم م
التقييد من ورد ما وكثرته. وأّما المال باخآتلف يختلف وذلك يطلبها، صاحَبها أنَأ

ّله بالسنة لطة لكونَأ فلع لق ّل الغالب لنَّأ أو ذلك، تقتضُي كانت عنها المسؤُول ال
لطة في لق ّل لطة كانت كذلك. ولو يكونَأ أنَأ ال لق ّل ًا ال للُم شيئ ْفُع يطلبه، ل صاحَبه أنَّأ ُي

لة ّنوا ْفُشر كال لق تعريف، غير من به النتفاع جِإاز حَتى إباحًَة إلقاؤاه يكونَأ الّرمانَأ، و
ل المبيح وملك يصّح ل المجهول من التمليك لنَّأ مالكه، ملك على يبقى ولكنه
بالباحَة. يزول

لخآذ فجمعها متفّرقة كانت السالم: ولو شيخ قال ُذها للمالك ليس ال ْفُخآ بعد لأ
ًا تصير لنها جِإمعها، وبه الحصاد بعد السنابل التقاط في الجواب به. وكذا له ملك

لتي كانَأ ْفُف الشهيد.  الصدر ُي

ْفُنَأ لإ لء (ف لها)ُ بعد لجِإا ّب ّدق لر ْفُنَأ بها التص لإ لء ( ّدق لشا لز)ُ التص لنَّأ هلكها، بعد ولو بها لأجِإا
ّدق قبل فيها للفقير يثبت إجِإازته. والملك على فيتوقف بإذنه يحصل لم التص
ّقف فل الجِإازة ّدق أنَأ بين فرق المحل. ول قيام على فيها الجِإازة تتو بأمر يتص
الصحيح. على أمره بغير أو القاضي

لأو لن ( لم ُذ)ُ أي لض لخآ ّلقطة آخآذ ال ّنه ال ّلم ل ً سا ّ إذنه بغير صاحَبه غير إلى مال أنه إل
ٍة ًا الضُمانَأ ينافي ل الشرع. وهذا جِإهة من بإباحَ مال تناول في كما للعبد حَق
لصة. وإنَأ حَال الغير لم ْفُخ لم لن شاء ال لقطة كانت إنَأ الفقير لضّم ّل يده، في هلكت ال
لط على الفقير يرجِإع ول إذنه، بغير ماله قبض لنه لق لت ْفُل لحقه بما الُم الضُمانَأ من لل
وبه ماله، عين لنها أخآذها، قائمًة كانت وإنَأ الفقير، على الملتقط يرجِإع ل كما
ّي مالك قال صالح. بن والحسن والثور

لكها التعريف، بعد ربها يجىء لم وأحَمد: إذا الّشافعّي وقال لل بحكم الملتقط لم



ًا أمواله، كسائر فصارت القرض، ًا، أو الملتقط كانَأ غني حَديث في لما فقير
ّ في كعب بن أبّي عن السابق مسلم مالك».  كسبيل فهي رواية: «وإل

لنّي في البّزار أخآرجِإه ولنا: ما ْفُط ُق لر ّدا هريرة: أبي «ساننه» عن في «مسنده» وال
لل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ لئ ّلقطة عن سُا لطة، تحّل فقال: «ل ال لق ّل ال

ًا التقط فمن ّده صاحَبها جِإاء فإنَأ سانًة، فليعّرفه شيئ لت لم وإنَأ إليه، فلير يأ
ّدق ّيره جِإاء به. فإنَأ فليتص ُيخ لما الذي وبين الجِإر بين فل لو لق)ُ الملتقط لُه». ( لف ْفُن لأ

لها)ُ على ْفُي لل لع لطة ( لق ّل ل اللقيط حَكم وكذا ال لبل لنَأ ( ْفُذ ٍم لإ لك ٌع)ُ لقصور لحَا لبّر عن وليته لت
له)ُ أي أمره بغير غيره دين قضُى لو كما وصار المالك، ذمة لن ْفُذ لإ لب لو ْفُيٌن الحاكم ( لد )
للى لها)ُ لنَّأ لع ّب ًا الغائب مال في ولية للحاكم لر في النظر يكونَأ وقد له، نظر

لر النفاق لجِإ لوآ لضي ( لقا ّي ال ًا لما)ُ أ للُه شيئ لعٌة)ُ من ( لف ْفُن لق البهائم لم لف ْفُن لأ لو لها)ُ من ( ْفُي لل لع
ًء ذلك في لنَّأ أجِإرتها، ّدين إلزام غير من المالك ملك على للعين إبقا عليه. ال

لق)ُ كما لب لكال لبق أنَّأ ( لعل ال ْفُف ذلك. به ُي
لما لو ل ( لة ل لع لف ْفُن لنَأ)ُ القاضي للُه لم لذ لق)ُ عليه لأ لفا ْفُن لل لبا ْفُنَأ ( لإ لنَأ ( ُق لكا ْفُنفا لل لح)ُ وجِإعل ا لل ْفُص لأ

ًا النفقة ًا ُنصب القاضي لنَّأ مالكه، على لدين نظر هذا وفي الناس، لمصالح ناظر
لإل)ُّ أي بالّرجِإوع الملتقط ولجانب ماله عين بإبقاء المالك لجانب لو يكن لم وإنَأ (
ّلقطة قيمة تستغرق النفقة كانت بأنَأ أصلح النفاق لع)ُ القاضي ال لبا لقطة ( ّل ال

ًء ثمنها بحفظ وأمر ّذر عند معنًى لها إبقا ًة. قالوا: وإنما إبقائها تع يأذنَأ صور
ْفُدر على ثلثة أو يومين بالنفاق لء يرى ما لق لهر أنَأ رجِإا ْفُظ يظهر لم فإنَأ مالكها، لي

ّدة النفاق في نظر ل لنه ببيعها أمر ًة. م مديد

لق لف ْفُن ْفُلُم لل لو لها ( ْفُبُس لذ لحَ ْفُخآ لة)ُ لنها لل لق لف ّن ْفُت ال لي ّنه المالك فصار بنفقته لحَي اساتفاد كأ
ْفُنَأ المبيع فأشبه جِإهته من الملك لإ لف ّلقطة ( ْفُت)ُ ال لك لد لهل ْفُع لب لس ( ْفُب لح ْفُت)ُ ال لط لق لسا
لقة لف ّن ْفُت التي ال لس لب كالّرهن.  بالحبس تصير لنها لجِإلها حَُ

ْفُنَأ لإ لف لن ( ّي لها)ُ أي لب لعي ّد لطة ُم لق ّل لها)ُ كأنَأ ال لت لم ل لعل وعددها الدنانير أو الدارهم ساّمى (
لحَّل ووكاءها ُع)ُ أي ( ْفُف ّد ل إليه دفعها جِإاز ال لول ّدفع ( لجُب)ُ ال ل لي لبل ٍة)ُ وهو ( قول حَُّج

لذر وابن داود وأبو وأحَمد مالك الّشافعّي. وقال ْفُن بالعلمة، الدفع : يجب الُم
بعددها يخبرك أحَد جِإاء السابق: «فإنَأ الحديث في والسلم الصلة عليه لقوله

ّياها». فأعطه ووعائها، إ
ّدٍع أنه ولنا ّدعي وعلى م ّينة، الم ّنها على تدّل ل والعلمة الب يقف قد إذ له، أ

ٍة على النسانَأ ٍة على يقف ول صديقه، مال في علم نفسه. مال في علم
ّياها» للباحَة، والّسلم: «فأعطه الصلة عليه قوله في والمر دفعها ولو إ

ً صاحَبها من يأخآذ بالعلمة ّينة ويقيم غيره يجيء أنَأ لحَتمال خآلٍف بل كفيل الب
ّنها بالعلمة دفعها ولو لخفائه، أخآذها الذي على الّرجِإوع يمكنه ول فيضُمن له، أ

ّينة وأقام آخآر فجاء ّنها ب لضمن هالكًة كانت وإنَأ أخآذها، قائمًة كانت فإنَأ له، أ
ُهما ّي أ

ّديهما شاء ل لخآذ على الملتقط ورجِإع والخآذ، بالدفع لتع لخآذ يرجِإع ول ال ال
أحَد. على

ُع)ُ الملتقط لف لت ْفُن لي لو لها)ُ حَال ( لب ًا، كونه ( لقير لف لإل)ُّ أي ( ًا الملتقط يكن لم وإنَأ لو فقير
لق ّد لص لت لها ( ْفُو لب لل للى لو له لع لل ْفُص له أ لع ْفُر لف له)ُ لحصول لو لسا ْفُر لع وهو بالكّل المقصود و



ّدق ًا العبد التقط المحتاج. ولو على التص وعند عندنا يجوز موله إذنَأ بغير شيئ
ّبُه ُطِإولب أتلفه فإنَأ قوٍل، في والّشافعّي وأحَمد مالك بالبيع، أو الدين بقضُاء ر
ٍه)ُ. وعند (في والشافعي أحَمد قال وبه بعده، أو التعريف قبل أتلفه ساواء وجِإ
بعد أتلفه وإنَأ الفداء، أو بالدفع المولى يؤُمر التعريف قبل أتلفه إنَأ مالك

ًا فكانَأ النتفاع في له أذنَأ الشرع لنَّأ العتق، بعد العبد ُيطالب التعريف ضمان
المولى.  حَق في يظهر فل يخّصه،

لقُط لت ْفُل ُي ًا ونحوها وغنٌم وبقٌر إبٌل و أو خآيانة، من مالكها على ضياعها لخآيف إنَأ وجِإوب
ٍة في لكونها لع لي ْفُضُ ّ لم ًا وإل ْفُدب لة أبي عن الصحيحين في لما لن لر ْفُي لر فتح قال: لما ُه

قال: «إنَّأ ثم عليه وأثنى الله فحمد الناس في قام مكة رساوله على تعالى الله
ّلط الفيل مكة عن حَبس الله ّنها والمؤُمنين، رساوله عليها وسا ٍد تحّل لم وإ لحَ

ّنها قبلي، ّلت وأ لحَ ٍر، من سااعًة لي ُأ ّنها نها لحّل ل وأ ٍد ت ّفُر فل بعدي لحَ لن ُدها، ُي صي
للى ول لت ْفُخ ُكها، ُي لحّل ول شو ُتها لت ّ سااقط ٍد»... الحديث. إل لمنش

لنّي خآالد بن زيد عن الستة الكتب وفي له صلى النبّي فسأل رجِإٌل قال: جِإاء الُج
لقطة عن وسالم عليه الله ّل لفاصها فقال: «اعرف ال لءها لع لكا لو سانًة، عّرفها ثم و
ّ صاحَبها جِإاء فإنَأ ّلُة فشأنك وإل لضُا لف أو لك الغنم؟ُ. قال: «هي بها». قال: 

ّلُة أو لخآيك لضُا لف لساقاؤاها معها ولها؟ُ لك قال: «ما البل؟ُ للذئب». قال: 
لذاؤاها لحَ لرد و لها الشجر، وترعى الماء لت ْفُر لذ ّبها». ولهذا يلقاها حَتى لف من مالك منع ر
لله في البل التقاط لم ٍد من ضياعها يخف لم ما على مشايخنا الصحراء. وحَ ي
ّبها». يلقاها قوله: «حَتى بدليل خآائنة، ر
ّتفاح أخآذ ويحّل لرى ال ْفُث ُكّم يفسد مّما هذا لنَأ البساتين، بين الجارية النهار من وال

لك، لو لر ّثمار من يبقى ل ما أخآذ وكذا ُت المصار غير في الشجار تحت الواقعة ال
ًة.  يطلبه ل مالكه أنَّأ يعلم لنه المختار، القول على عاد

لب ولو ّي لده لسا لزالها، دابته أو صي ُه وعلفها داواها بأنَأ وأصلحها، غيره فأخآذها ل
ُع مّما صارت حَتى وساقاها لف لت ْفُن أخآذ، لمن التسييب: جِإعلتها عند قال فإنَأ بها، ُي

من تمنع والزيادة صحيح المعلوم من التمليك لنَأ منه، يأخآذها أنَأ له ليس
لما أخآذها له جِإاز ذلك يقل لم الّرجِإوع. وإنَأ ّدمنا لل لم من لق لد من التمليك جِإواز لع

لذ المجهول. ولو لخآ مالكه، من تمليكه لعدم يملكه ل مكانه غيره ووجِإد نعله ُأ
ّلقطة ويصير ْفُن لغير يكونَأ أنَأ لحَتمال الحكم في كال أخآذه. لم
لب لد ُن لو ُذ ( ْفُخآ لق)ُ وهو لأ لب ًا، مالكه من فّر الذي المملوك ال لبق، من فاعل اسام قصد لأ

لإذ قوله ومنه لق تعالى: { لب للى لأ لك إ ْفُل ُف ْفُن ال لم لل لنَأ}َ ( ْفُشُحو لم لي ال لو له)ُ أي لق ْفُي لل قدر لع
لما سايده، إلى يوصله أنَأ إلى وحَفظه أخآذه على ول ونفعه، ماله إحَياء من فيه لل

العلماء. بين ذلك في خآلف
ْفُرُك لت لو لحَّب)ُ موله منزل إلى الطريق ضّل الذي المملوك الضُّاّل)ُ وهو ( لأ لل:  لقي )

لدُب ْفُن ُي مكانه يبرح ل الضُّال أنَّأ الفرق، وهو الول كالبق. ووجِإه أخآذه وقيل: 
لخآذ البق. ثم كذلك مالكه)ُ ول (فيجده لدر ل لنه السلطانَأ، إلى به يأتي البق آ ْفُق لي

ًة، بنفسه حَفظه على لقيط بخلف عاد ّل لقطة، ال ّل لسّي. اخآتيار وهذا وال ْفُخآ لر الّس
لنّي: الخآذ وقال لوا ْفُل لح وكذا المام، إلى دفعه شاء وإنَأ حَفظه، شاء إنَأ بالخيار، ال



لع الضُّال. وإذا واجِإد لف ًا يحبسه السلطانَأ إلى البق ُد لع وإذا إباقه، في له تعزير لف ُد
ْفُؤُمن ل البق يوجِإبه. ولنَّأ ما لعدم يحبسه ل إليه الضُّال ًا الباق عليه ُي بخلف ثاني

ًا المال، بيت من عليه وينفق منفعة له كانَأ إنَأ يؤُجِإره ل ولهذا الضُّال، ْفُين على لد
ثمنه. وحَفظ باعه صاحَبه يجىء ولم المدة طِإالت مالكه. وإذا

لط»: لو وفي ْفُبُسو لم ٌد، فجاء البق السلطانَأ حَبس «ال ّينًة وأقام واحَ له، أنه ب
ُعه ثم وهبته، ول بعته ما بالله يحلف لف ول وهبه، أو باعه أنه يحتمل لنه إليه، يد
لفه أنَأ ذلك. قلت: وينبغي الشهود يعرف ّل لوجِإود أعتقته، بأنه: ما ثانية يح

ّينة بل العبد بإقرار دفعه عتقه. ولو احَتمال بإقراره الدفع ويجوز كفيلً، يأخآذ ب
ّدعى لو كما إقراره فيعتبر نفسه يد في العبد لنَأ الحرية. ا

له)ُ أي ّد لرا لل لو ْفُن البق ( لم ّدة ( ٍر)ُ وهي ُم لف ٍم ثلثة لسا ًا أيا لنَأ فصاعد ُعو لب ْفُر أ
ل ًا)ُ ولو ( لهم ْفُر لد

ٍد أّم كانَأ ًا أو ول ّبر لد لتب، بخلف له مملوكانَأ لنهما المولى حَياة في ُم لكا ّنه الُم ل
ّق لتق الولد أّم لنَّأ المولى، حَياة بعد وبخلفهما بمكاسابه، أحَ فتكونَأ بموته تع
لل ول حَّرة ْفُع ّد في جُِإ ّبر وكذا الحّر، ر لد يخرج لم إنَأ وكذا الثلث، من خآرج إنَأ الُم

ّنه عندهما، أبي عند ومكاتٌب عندهما، يتجّزىء ل العتق لنَّأ دين، عليه حَّر ل
لل ول حَنيفة، ْفُنَأ في جُِإع لإ لو لتب. ( لكا ْفُم الُم لدلها)ُ أي لل ْفُع بأنَأ الربعين البق يعدل لم لي
لضُى يوساف. وقال وأبي حَنيفة أبي عند وهذا منها، أقّل قيمته كانت ْفُق ُي محمد: 

ّ بقيمته له ًا إل لم درهم ّل لس ُي ٌء للمالك ل ًا شي أبي عن رواية وهو للفائدة، تحقيق
عنها.  ينقص فل بها، التقدير ورد أنه يوساف حَنيفة. ولبي

ْفُنَأ لإ لد ( له ْفُش ُه لأنه أ لذ لخآ ّيد لأ ّد)ُ ق ْفُلّر الخآذ على البق أخآد في شرٌط الشهاد لنَأ به، لل
ّلقطة، في كما ومحمد حَنيفة أبي عند والّشافعّي ومالك يوساف أبي وعند ال

ّده شيء ل أنَأ القياس بشرٍط. ثم ليس وأحَمد ّ (عليه)ُ لرا يقول: أنَأ بشرط إل
ّد من كّل لعّي الّشافعّي قول وهو كذا، فله آبقي علّي ر لخ ّن أصحاب وبعض وال

ّد لنَأ أحَمد، ّده في بمنافعه تبّرع الرا ّد في بمنافعه تبّرع لو وهو سايده، على ر ر
ّد في أو ماله، أعيانَأ من غيره ّ الجِإر يستوجِإب ل الضُّال، ر هذا. فكذا بشرٍط، إل
ْفُجِإر مالك: له وقال ْفُثله لأ يكن لم وإنَأ البق طِإلب شأنه مّمن كانَأ إنَأ تعبه بقدر لم

عليه. نفقته فله
ْفُنَأ وعن ّده أحَمد: إ ْفُصر من ر لم ّده وإنَأ دراهم، عشرة فله ال ساواء خآارجِإه، من ر
ّده ّدة من ر ًا. أربعونَأ فله ل أو سافر م درهم
لل على اتفقوا قد الصحابة أنَّأ ولنا ْفُع ًا مقداره. فإنَّأ في اخآتلفوا وإنَأ الُج محمد

لبانَأ، بن ساعيد عن حَنيفة، أبي عن يوساف، أبي عن روى ْفُرُز عمرو أبي عن لم
لنّي لبا ْفُي ًا قال: كنت الّش ًا فقال: إنَّأ رجِإٌل فجاءه مسعود ابن عند قاعد لدم فلن لق

ّيوم من بإباٍق ًا، (القوم)ُ أصاب فقال الف ً عبد فقال أجِإر ْفُعل من شاء إنَأ الله: وجُِإ
ًا. وروى أربعين رأٍس كل ّي، سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد درهم ّثور ال
لباح، أبي عن لنّي عمرو أبي عن لر لبا ْفُي ًا قال: أصبت الّش لمان ْفُل ًا لغ ّباق لغين، ُأ لل فذكرت لبا
قال: الغنيمة؟ُ فما الجِإر، والغنيمة. فقلت: هذا فقال: الجِإر مسعود، لبن ذلك

ًا أربعونَأ رأس. كل من درهم



لبة أبي ابن وأخآرج ْفُي لتادة «مصنفه» عن في لش في قضُى عمر أنَّأ هاشم وأبي لق
ْفُعل ًا. وروى بأربعين البق جُِإ ًا درهم لكيع، (عن أيضُ ْفُفيانَأ، عن لو ْفُساحاق أبي عن سُا لإ

ْفُت لي لط ْفُع ُأ ْفُعُل قال:  ًا، أربعين معاوية زمن الُج ًا)ُ عن وروى درهم بن ساعيد أيضُ
ّيب لس لعل عمر أنَّأ الُم ًا، البق جُِإعل في لجِإ ًا. وروى عشر اثني أو دينار ًا درهم أيضُ

لعل أنه علّي عن ْفُعل في لجِإ ًا، البق جُِإ ًا. وروى عشر اثني أو دينار وعبد هو درهم
لنار بن عمرو عن الّرّزاق العبد في قضُى وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ لدي

ٍم. عشرة أو بدينار الحرم خآارج يؤُخآذ الذي البق دراه
ْفُرب، المتبادر في الحرم خآارج عن والمفهوم ُق ٍر مسيرة قدر ل ال لف ولهذا عنه، لسا

لي لو خآارج أخآذه وإنَأ عشرة، فله المصر في أخآذه ياسار: إنَأ بن عّمار عن ُر
ّله فله الحرم عن المروي أنَّأ على الواحَد، كالمكانَأ الحرم اعتبر أربعونَأ. ولع

ّنما فرجِّإحناه، الكل من أقوى مسعود ابن في الكثر سااوى إذا بالقّل يؤُخآد وإ
القوة.

ّد «المبسوط» ولنَّأ وفي ٍة إلى يحتاج الرا ْفُؤُنة معالج ّده، في وُم يرغب وقلما ر
لبًة، ذلك التزام في الناس ْفُس ْفُعل إيجاب ففي لحَ ّده في له ترغيٌب له الُج وإظهاٌر ر
ّد. لحَسانَأ إليه المردود من للشكر الر

المولى أنَّأ فقال: لو وجِإه من المسألة هذه في برأيه اساتحسن الشافعي إنَّأ ثم
ًا خآاطِإب ّد فقال: من قوم ّده كذا فله عبدي منكم ر ذلك اساتوجِإب أحَدهم، فر

لسّمى، ٌء وهذا الُم وبدونَأ ينعقد، ل المجهول مع العقد لنَّأ القياس، يأباه شي
من خآيٌر الصحابة باتفاق الثابت الساتحسانَأ أنَّأ شّك كذلك. ول القبول

ّدهر، آخآر إلى بفتواهم قامت الشريعة إذ برأيه الثابت الساتحسانَأ ٍد وليس ال لحَ
ّ بهم يظّن أنَأ ٌق بحٌر ولكنه الوجِإوه، أحَسن إل يصيبه ول ساابٍح كل يقطعه ل عمي
طِإالٍب.  كل

ْفُن لم لو لقّل ( ّد لأ لها)ُ ولرا ْفُن ّدة أقل من البق لم ٍر م ًا ساف له)ُ اعتبار لط ْفُس لق لب بالكثر، للقل (
ْفُنَأ لإ لف لق)ُ من ( لب ّده لأ ْفُم عنده مات أو را لل ّنه ( ْفُن)ُ ل لم ْفُضُ أشهد إذا وهذا يده، في أمانة لي
ْفُنَأ لإ لف ْفُم ( ْفُد لل له ْفُش ل ُي لل، للُه)ُ من لشيء لفل ْفُع ّنه لأمارة الشهاد ترك لنَّأ الُج أخآذه أ

لن ومحمد حَنيفة أبي عند لنفسه لم لض لو ْفُنَأ ( لق إ لب ْفُنُه)ُ لنه لأ يده. في بأمانة ليس لم
بالصواب. أعلم وتعالى سابحانه والله

لد كتاب ُقو ْفُف لم ال
لو)ُ لغًة: مفعوٌل ُه ّني، الشيء: غاب فقدت من ( لئٌب لع لغا ًا: ( ْفُم وشرع لر لل ْفُد ُه)ُ ُي لثُر لأ

ّد مع موته ول حَياته ول موضعه أي ّنه طِإلبه. وحَكمه في أهله لجِإ لحَّي أ ّق في ( لحَ
ًا له)ُ اساتصحاب لس ْفُف ل لن لفل لكُح للحال. ( ْفُن ْفُرسُاُه)ُ ول ُت ّنكاح لنَّأ وبينها، بينه يفّرق لع ال

ّقه، ّق في حَّي وهو حَ من ظلم ول الظلم، لدفع باليلء والتفريق نفسه، حَ
ل لول لسُم المفقود. ( ْفُق ُلُه)ُ لنه ُي ّق في حَّي لما ّنه ماله في فكذا نفسه، حَ ٌع ل له. تب

ل لول لسُخ ( ْفُف ُتُه)ُ لنَأ ُت لر لجِإا منه. وهذا كانَأ، ما لبقاء يصلح الساتصحاب لإ
لقيُم ُي لو لضي ( لقا ْفُن ال لبُض لم ْفُق ّقُه لي لفُظ لحَ ْفُح لي للُه)ُ لنَّأ لو لب القاضي لما لص ًا ُن لكل ناظر
ٍز الحافظ نصب أقوى. وفي بل الصفة بهذه والمفقود لنفسه، النظر عن عاجِإ
ُع كالصبّي فصار له نظٌر، لماله لبي لي لو لخاُف لما والمجنونَأ. ( ّنه لي ُه)ُ ل لد لسا ّذر لّما لف تع

ليخاف ل ما ثمنه. أّما وهو بمعناه حَفظه في له النظر كانَأ بصورته، له حَفظه
ّ الغائب على له ولية ل القاضي لنَّأ يبيعه، فل فساده ماله.  حَفظ في إل



ُق لف ْفُن ُي لو للى ( لده لع لل له لو ْفُي لو لب لأ له)ُ لنَّأ لو لسا ْفُر لع ّق من كّل أنَّأ الصل لو ّنفقة يستح في ال
ُق القاضي، قضُاء بغير حَضُرته حَال ماله لف ْفُن لنَّأ غيبته، عند ماله من عليه ُي

ّ حَضُرته في يستحقها ل من وكّل لعانته، يكونَأ حَينئذ القضُاء ُق ل بالقضُاء إل لف ْفُن ُي
ٍذ النفقة لنَّأ غيبته، في عليه الول: ممتنع. فمن الغائب على وهو بالقضُاء، حَينئ

للدانَأ لوا لنى والذكور الكبار والناث الّصغار والولد ال ْفُم الثاني: الكبار. ومن الّز
وطِإلبت ماٌل للمفقود يكن لم والخالة. وإذا والخال والعّمة والعّم والخآت الخ

ُيجيبها حَنيفة أبو كانَأ عليه، بالنفقة لها يقضُي أنَأ القاضي من الزوجِإة يقول: 
ْفُيح. وقال: ل قول إلى رجِإع ثم إبراهيم قول وهو ذلك، إلى لر ووجِإه إليه، يجيبها ُش

ْفُند. ووجِإه الول: حَديث قوله ًا تصير ل الّزوجِإة نفقة الخآر: إنَأ قوله له ّ دين إل
ّنكاح كانَأ إذا وهذا الغائب، على القضُاء يوجِّإه أنَأ له وليس القاضي، بقضُاء ال
ًا ّينة إثباته أرادت له. وإنَأ معلوم ًا عندنا القاضي يسمعها لم بالب لفر. خآلف لُز
ْفُيٌت لم ّق في ( له، لحَ لر ْفُي ل لغ لرُث لفل ْفُن لي له)ُ لنَّأ لم لر ْفُي ًا بقاءه لغ ّي وفي الحال، باساتصحاب حَ
قوله: كانَأ لذلك. ولّما يصلح ل والساتصحاب يكن، لم ما إثباُت غيره من توريثه

لرث فل ًا ي ً التوريث نفي في ظاهر لره أصل لقُف بقوله: (أي فّس ُطُه ُيو ْفُس ْفُن لق لم
لل له لما لث لوّر للى ُم لن لإ لعي ْفُس لنًة)ُ من لت لد يوم لسا لل في الغالب لنَّأ به، المفتى على ُو

ّ تسعين إلى الحياة عدم زماننا ًا، إل به. عبرة ل والنادر نادر

سانة. مئة يوساف أبي سانًة. وعن وعشرين مئة حَنيفة أبي عن الحسن وروى
ّوٌض ذلك أنَّأ بلده. والمختار في القرانَأ بموت الّرواية: التقدير وظاهر إلى مف

لك فإنَّأ الشخاص، باخآتلف يختلف إذ المام رأى لل لم خآبره انقطع إذا العظيم ال
ّدة أدنى في الظّن على يغلب ٍة. واقتصر في دخآل إذا سايما ل مات، أنه م لك لل ْفُه لم
ّطِإأ» عن في رواه بما واحَتج أعوام أربعة على مالك ٍد، بن يحيى «المو عن ساعي
ّيب بن ساعيد لس ّيما عنه رضيالله الخطاب عمربن أنَّأ الُم فقدت امرأة قال: أ
ْفُدر فلم زوجِإها ّد ثم سانين أربع تنتظر فإنها هو؟ُ أين لت ٍر أربعة تعت ًا أشه ثم وعشر

لحّل. ورواه ْفُنَأ في الّرّزاق لعبد ت لإ لدا «مصنفه» وزاد:  لها. لب لل
ّبُصها ُع قلنا: تر علّي: إنها قول إلى رجِإع ثم البتداء، في عمر قول كانَأ سانين أرب

ْفُت، امرأة لي لل ُت ْفُب لصر ا ْفُب ْفُلت ٌق. رواه أو موٌت يأتيها حَتى لف ًا: وقال الّرّزاق، عبد طِإل أيضُ
ْفُيج ابن أخآبرنا لر ًا وافق أنه مسعود ابن عن قال: بلغني جُِإ ّي تنتظر أنها على عل

ًا. وروى لبة أبي عن شيبة أبي ابن أبد ل لبّي زيد بن وجِإابر لقل ْفُع لعّي والّش لخ ّن ّلهم وال ك
ّين حَتى تتزوج أنَأ لها قالوا: ليس موته. يتب

ْفُنَأ لإ لف لهر)ُ المفقود ( ًا لظ ّي لحَ للُه ( لك)ُ القسط لف لل لها)ُ أي له الموقوف لذ لد ْفُع لب لو بعد (
لكُم سانًة التسعين ْفُح ُي له ( لت ْفُو لم ّق لب لماله في)ُ حَ لم ( ْفُو ْفُت لي ُة)ُ لنَأ لتّم ّد موت هذا الُم

ّد بالحقيقي معتبر والحكم حَكمي لت ْفُع لت لف ْفُرسُاُه ( لت)ُ من لع ْفُو لم ْفُل الوقت. ذلك لل
لسُم ْفُق ُي لو ُلُه ( لن لما ْفُي ْفُن لب لثُه لم لر لنَأ)ُ أي لي لنة فيه مات كأنه الوقت ذلك في ال لي لعا لو)ُ ُم )

ّق بموته يحكم لفي)ُ حَ لل ( لما له ( لر ْفُي ْفُن لغ لن لم ّنه لحَي له)ُ ل لد ْفُق ّق في ميت لف في غيره حَ
ًا، الوقت ذلك ْفُكم ًا فيه مات فكأنه حَُ ليان ّد لع لفُر لف لما ( لق ْفُن (إلى للمفقود للُه)ُ أي ُو لم
لرُث لر لي ْفُي لغ لد ال ْفُن له)ُ أي لع لت ْفُو أعلم. وتعالى سابحانه والله الغير، ذلك موت لم



لء كتاب لضُا لق ال
لراغِ هو لف لي قوله ومنه المر، عن لغًة: ال لضُ ُق ْفُمُر}َ. تعالى: { لل ا

ًا: إلزام فرض المنازعات. وهو وقطع الخصومات، وفصل الحكومات، وشرع
ّ للقضُاء يصلح لم فإنَأ بالجِإماع، كفاية ٌد إل ّين واحَ عليه. تع
ُلُه ْفُه لأ ْفُهُل ( لة)ُ أي لأ لد لها ّوض فيمن ُيشترط الّش أهل من يكونَأ أنَأ القضُاء إليه يف

ًا الشهادة، ًا يعني: حَّر ًا، مكلف لولية كالفرع القضُاء ولية لنَّأ وذلك مسلم
الشهادة. حَكم على ُيبتنى القضُاء حَكم إذ الشهادة،

لنَأ)ُ أي لصّحا لي لو لن والقضُاء الّشهادة ( لم لق)ُ لنَّأ ( لسا لفا شرط فيهما العدالة ال
لم أجِإازوا السلف لنَأ الولوية، ْفُك ّلب لمن حَُ لما صحته ولول وجِإار، المراء من تغ

الجِإتهاد من الشرائط هذه الغزالي»: اجِإتماع «وسايط ذلك. وفي فعلوا
ّذر وغيرهما والعدالة ّو عصرنا في متع ْفُدل، المجتهد عن العصر للُخل لع فالوجِإه وال

ً كانَأ وإنَأ شوكة، ذو سالطانٌَأ ولّه لمن كّل قضُاء تنفيذ ْفُن)ُ جِإاهل لك لل ًا. ( فاساق
ّنه ينبغي ل أ ُد)ُ الفاساق (ل ّل لق ل القضُاء ُي لول لبُل)ُ إذا ( ْفُق ْفُؤُمن، ل الفاساق لنَّأ شهد، ُي ُي
ْفُسقه. بواساطة مبالته لقلة لف
ْفُو لل لو لق)ُ القاضي ( لس ْفُدُل)ُ بأخآذ لف لع لوة (ال ْفُش لر الخمر وشرب كالزنا بغيره أو ال

لزُل)ُ أي ْفُع ُي ّق ( ْفُند. بخارى مشايخ وعليه المذهب، ظاهر في العزل يستح لق ْفُر لم لسا و
ّنه يستحق ومعنى لزُل)ُ بمجرد السلطانَأ على يجب العزل: أ لع ْفُن لي لل:  لقي لو عزله. (
مالك قول وهو شهادته، تقبل ل كما ذلك، بعد قضُاؤاه يصّح ول الفسق

لخآّي (وأحَمد)ُ. واخآتاره والّشافعّي ْفُر لك ّي ال لو لحا ّط أبي صاحَب الّرازي وعلّي وال
ّناس. حَقوق على الفاساق ائتمانَأ لعدم حَسٌن اخآتياٌر وهو يوساف، ال

ْفُن لم لو ُه)ُ أي ( لذ لخآ لة القضُاء لأ لو ْفُش لبالّر لصيُر ل ( ًا)ُ وكذا لي لضي المر في قضُاؤاه ينفذ ل لقا
لوة أخآذ الذي ْفُش ينفذ ل ارتشى إذا أنه الدين: أجِإمعوا فخر القاضي لجِإله. قال الّر

لذ وقال: إذا ارتشى، فيما قضُاؤاه لخآ لوة القضُاء لأ ْفُش ًا، يصير ل بالّر قضُى ولو قاضي
«الكافي».  في كذا قضُاؤاه، ينفذ ل

لوة الشهيد: أنَّأ القاضي» للصدر «أدب وفي ْفُش هو ما أوجِإه: منها أربعة على الّر
ْفُشوة وهو والمعطي، للخآذ حَراٌم ّلد في الّر ًا. ومنها يصير ل فإنه القضُاء، تق قاضي

ًا، الجانبين من حَراٌم وهو القضُاء على القاضي يأخآذه ما ولو قضُاؤاه ينفذ ول أيضُ
ّق. ومنها كانَأ لعها ما بح لف ل الخآذ على حَراٌم وهذه ماله، أو نفسه على لخوف لد

ّدافع. ومنها لحّل وهذه السلطانَأ، عند حَاله ليستوي دفعها ما ال . لخآذ ل لدافع ت

ُد لها لت ْفُجِإ لوال ْفُرٌط ( لة)ُ عندنا لش ّي لو لل ْفُو لل الصحة، شرط ل الرواية ظاهر وهو الصح، في ل
لي لما لو ّلد والّسلم الصلة عليه النبّي أنَّأ ُر ًا ق ّي ّد يبلغ لم حَيث اليمن قضُاء عل حَ

عليه الله صلى الله رساول قال: بعثني علّي عن داود أبو روى الجِإتهاد. فقد
ًا اليمن إلى وسالم علم ول السن حَديث وأنا ترسالني الله رساول فقلت: يا قاضي

ّبُت قلبك، سايهدي الله فقال: «إنَّأ بالقضُاء، لي لث ُي يديك بين جِإلس فإذا لسانك، و
ليّن فل الخصمانَأ أحَرى فإنه الول، من سامعت كما الخآر من تسمع حَتى تقضُ

ّين أنَأ ًا زلت قال: فما القضُاء»، لك يتب ًا قضُاء في شككت وما قاضي ُد. خآلف بع
ّلد «الصل»: أنَّأ في محمد نّص وهو وأحَمد، والّشافعّي (لُزفر)ُ ومالك ل المق

ًا، يكونَأ أنَأ يجوز ّق، بالقضُاء مأموٌر لنه قاضي بل قدرة ول قدرة، بل أمر ول بالح
علم. 



ّق إيصال وهو القضُاء، من المقصود ولنا: أنَّأ ّقه، إلى الح لح لت بفتوى يحصل مس
قطع ل فإنه المجتهد، يظنه ما بل بصوابه، يقطع ما ليس بالعلم والمراد غيره،

ًا، الفقه مسائل في ٍد بقوٍل قضُى فإذا غالب له لت وهو العلم بذلك قضُى فقد مج
لد إذا ولكن المطلوب، لجِإ ّية في ُو كذلك، ليس من تولية يحّل ل عالٌم عدٌل الّرع

كسائر الثلثة، أئمتنا «النوادر» عن رواية في الفاساق الجاهل تولية يصّح ل بل
ّطحاوي المذاهب. واخآتارها أصحاب أقوال لمن الصلة عليه لقوله ال والسلم: «

لتعمل ً اسا ٍة، على رجِإل لب لصا ْفُن العصابة تلك وفي لع خآانَأ فقد منه، لله أرضى هو لم
لله الله ّباس. وأخآرجِإه ابن حَديث من الحاكم المسلمين». رواه وجِإماعة ورساو ع

لنّي لرا لب ّط ّباس ابن عن ال ْفُن عليه الله صلى الله رساول قال: قال ع لم وسالم: «
ّلى لو ًا، المسملين أمر من لت ً عليهم فاساتعمل شيئ من فيهم أنَّأ يعلم وهو رجِإل
ورساوله الله خآانَأ فقد رساوله، وسانة الله بكتاب منه وأعلم بذلك، أولى

المسلمين». وجِإماعة
ّد في قيل ما وأصّح لم حَوى قد يكونَأ أنَأ المجتهد حَ ْفُل معانيه، ووجِإوه الكتاب لع
لم ْفُل لع لة و ّن عن المنقولة الثار علم وكذا معانيها، ووجِإوه ومتونها بطرقها الّس

ًا يكونَأ وأنَأ فيه، اخآتلفوا وما عليه أجِإمعوا وما الصحابة، ُعرف بالقياس عالم و
ّناس. ال

ل لول ُلُب)ُ القضُاء ( ْفُط ّ بلسانه ول بقلبه ل لي فإنه للقضُاء، يصلح غيره يكن لم إذا إل
ّين إذا الجنازة كصلة المسلمين، لحقوق صيانًة عليه ُيفترض لقامتها واحَد تع
ْفُكر خآامل كانَأ الّشافعّي: إنَأ أصحاب بعض عليه. وقال يفترض ّذ لي ولو ال لل ُو
لي ولو كفاية له يكن لم أو بعلمه، الناس وانتفع لشتهر القضُاء لل ًا صار ُو من مكفي

الطلب. له يستحب المال، بيت

ّنه والسلم الصلة عليه النبي عن البخاري أخآرج ما ذلك في والصل قال: «يا أ
لرة بن الرحَمن عبد لتها إنَأ فإنك المارة، تسأل ل لساُم ْفُي لط ْفُع لت مسألة عن ُأ ْفُل لك ُو

لتها وإنَأ إليها، لت مسألة غير عن أعطي ْفُن لع والترمذي داود أبو عليها». وأخآرج ُأ
ساأل وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال أنس عن ماجِإه وابن

لل القضُاء لك لر ومن نفسه، إلى ُو لب ْفُجِإ للك إليه نزل عليه ُأ ُه». وإنما لم ُد ّد لس لل ُي لك إلى ُو
له، من بخلف وورعه، نفسه على اعتمد لنه نفسه لر ْفُك بالله اعتصم فإنه ُأ

له. لظ ْفُف لحَ و
ْفُحُرُم لي ّدخآول وقيل:  ّ فيه ال والسلم: «من الصلة عليه لقوله عليه، ُيكره أنَأ إل

لل لع لح فقد القضُاء على جُِإ لب أبي حَديث من السنن أصحاب ساكين». رواه بغير ُذ
لرة، ْفُي لر عن عباس ابن «الكامل» عن في عدي ابن الترمذي. ورواه وحَّسنه ُه

لي وسالم: «من عليه الله صلى النبّي لضُ ْفُق ُت ْفُسا لح فقد ا لب ساكين». وفي بغير ُذ
لر أبي مسلم» عن «صحيح ذر أبا له: «يا قال وسالم عليه الله صلى النبّي أنَّأ ذ

لرنَّأ ل لنفسي، أحَّب ما لك أحَّب إني لأّم ليّن ول اثنين، على لت ّل لو يتيم».  مال لت

ّنما لإ لو ْفُدخُآُل ( له)ُ أي لي ْفُن القضُاء لفي لم ُق ( لث للُه)ُ أي لي ْفُد صيانًة نفسه، عدل يعتمد لع
ًء العباد، لحقوق للم وإخآل عنه، العجز نفسه على يخاف من الفساد. وأّما عن للعا



ّدخآول له فيكره الظلم، نفسه على يأمن ل أو ًا لنَّأ القضُاء. وذلك في ال ّي لما عل
لن لح لت ًا ام قال: الطمع. فساده؟ُ قال: ما قال: الورع، المر؟ُ صلح قال: ما قاضي

ّق ّنه عمر تقضُي. وعن أنَّأ لك فقال: حَُ خآمس القاضي في كانَأ قال: إذا أ
لمة، ففيه واحَدة تكن ولم أربع فيه كانَأ وإنَأ لكُمل، فقد خآصاٍل ْفُص فيه كانَأ وإنَأ لو
لتانَأ، ففيه اثنتانَأ فيه تكن ولم ثلثة، لم ْفُص قال: المؤُمنين؟ُ أمير يا هي قيل: وما لو

ّين ما إلى إشارة وهو قبله. ـ كانَأ (علٌم)ُ بما لهٌة ـ المجتهد حَق في ُب ْفُز ُن وقال: 
لحَلٌم الطمع، عن ينبغي ل يعني ـ الناس من الملمة واساتخفاف الخصم، على و

ّنه الناس، من يخاف)ُ الملمة (أنَأ القضُاء من يفصل فيما للقاضي خآافها إذا فإ
ّذر ـ. بالحق القضُاء عليه يتع
ُد ينصرف أنَأ بد ل لنه وهذا ًا مجلسه من الخصمين أحَ مع القاضي يلوم شاكي

ّكر فإذا منه، كانَأ ما على أصدقائه لة علن بالتعّرض واشتغل القاضي تف الئم
ّذر لبٌس ولعله القضُاء، فصل عليه يتع لت لنَأ قوله من مق ُدو له لجا ُي لل في تعالى: { لبي لسا
له ّل ل ال لنَأ لول ُفو لخا لة لي لم ْفُو ٍم}َ. وقيل: ومع لل لئ ل عليه للمقضُي يعتذر أنَأ يستحّب هذا ل

ّين لأنَّأ لديه، قضُائه وجِإه له ويب صيانًة عليه القضُاء يقتضُي الشرع في الحكم و
لجور نسبة من لعرضه إليه. ال

ًا كانَأ وإنَأ القاضي أنَّأ على دليل العلم. وفيه أولي قال: ومشاورة ينبغي عالم
ْفُم الله العلماء. قال مشاورة يدع ل أنَأ له ُه ْفُر لو لشا لو لر}َ وقال لفي تعالى: { ْفُم لل عز ا

ْفُم ُه ْفُمُر لأ لو لرى وجِإل: { ْفُم}َ وكانَأ ُشو ُه لن ْفُي أكثر وسالم عليه الله صلى الله رساول لب
ًة الناس كانَأ حَتى فقهه، كمال مع الصحابة يستشير عمر وكانَأ لصحابه، مشور

لعت إذا لف ًا، لي قال: ادعوا حَادثٌة إليه ُر ّي لد لي ادعو عل ُأبّي لي ادعوا ثابت، بن زي

عليه. اتفقوا بما يفصل ثم يستشيرهم وكانَأ كعب، بن
لة داود» عن أبي «سانن وفي لد ْفُي لر وسالم: عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُب

به فقضُى الحق عرف رجِإٌل الجنة، في وواحَد النار، في ثلثة: اثنانَأ «القضُاة
لم النار،ورجِإل في فهو الحكم، في فجار الحق عرف ورجِإٌل الجنة، في فهو

ّبانَأ» ابن «صحيح النار». وفي في فهو جِإهل على للناس فقضُى الحق يعرف لحَ
لتى وسالم عليه الله صلى الله رساول قالت: سامعت عائشة عن ْفُؤُ ُي يقول: «

لقى القيامة يوم العدل بالقاضي ْفُل ّدة من لفي ّنه يتمنى ما الحساب ش بين يقض لم أ
ٍة». في اثنين تمر

لأخآرج ّباس ابن عن الحاكم و قال: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ ع
لي لل لكم عشرة لو لح ّبوا بما بينهم لف يده مغلولٌة القيامة يوم به جِإيء كرهوا، أو أحَ
لقه، إلى ُن لش ولم الله أنزل بما حَكم فإنَأ ُع عنه الله فّك ليُخن، ولم حَكم، في يرت
ّله، ّدت فيه، وخآانَأ حَكمه في وارتشى الله أنزل ما بغير حَكم وإنَأ ُغ يساره ُش
لي ثم يمينه إلى لم جِإهنم». في ُر

فيه. وقال: البحر مات حَتى والسجن الضُرب على وصبر حَنيفة أبو اجِإتنبه ولهذا
ُبُره فكيف عميق ْفُع وثيق، والسفينة عميق، يوساف: البحر أبو فقال بالسباحَة؟ُ لأ

ًا. وقد بك حَنيفة: كأني أبو عالم. فقال والملّح السلف. من كثير اجِإتنبه قاضي
لد ّي ُق ًا الحسن بن محمد و ًا وثلثين نيف ّلده. وقال يوم ّيرُت مكحول: لو ليتق بين خُآ

ّنسائي عنقي. رواه ضرب لخآترت القضُاء وبين عنقي ضرب عنه.  ال



ّلده ويصّح هذا، الصحابة بعض لنَّأ البغي، وأهل الجائر السلطانَأ من ولو تق
ّلدوه نوبته. في علّي مع الحق وكانَأ علّي مع الخلف أظهر ما بعد معاوية من تق
ّلدوه التابعين وبعض ًا، وكانَأ الحّجاج من تق ّقه: لو في الحسن قال فقد جِإائر حَ

لثائها أمة كّل جِإاء لب ّلد يجوز إنما لغلبناهم. ولكن به وجِإئنا بُخ السلطانَأ من التق
ّكنه إذا الجائر ّق، القضُاء من م ّكنه لم إذا وأما بح يحصل ل المقصود لنَأ فل، يم
ّلد المرأة لنَأ والّشافعّي، مالك وأبطلها عندنا، المرأة تولية منه. ويصّح بالتق
ً ليست العقل ناقصة قال الحكومة. وقد محافل في الرجِإال مع للخصومة أهل

ّلوا قوٌم يفلح والسلم: «لن الصلة عليه البخاري. امرأة». رواه أمرهم لو

ّله. والكلم وعدم ُتستقضُى أنَأ منع يفيد ما غاية ذكر ما والجواب: أنَأ لو فيما حَ
ّليت ّلد وأثم ـ لو لها ـ بذلك المق لم ّك لحَ ًا قضُاء فقضُت خآصمانَأ، و الله، لدين موافق
ّ الله أنزل ما موافقته بعد نفيه على الدليل ينهض لم ل؟ُ أم ينفذ أكانَأ أنَأ إل
ًا يثبت أنه عقلها. ومعلوم نقصانَأ ساوى الشرع في وليس أهليتها، لسالُب شرع

ّد إلى يصل لم ًة تصلح أنها ترى لأل بالكلية، وليتها سالب حَ في وناظرة شاهد
ٍر عقول من أقوى النساء بعض عقل أنَّأ مع اليتامى، على ووصيًة الوقاف كثي

الرجِإال. من
لزل أنَأ الشهيد: للسلطانَأ القاضي» للّصدر «أدب وفي ْفُع ٍة لي لريب لب (القاضي)ُ 
لريبة. وبغير

لي فلما ريبة بغير وأّما فظاهر، بريبة أّما لو لرُك ل القاضي حَنيفة: أنَّأ أبي عن ُر ْفُت ُي
ّ القضُاء على العلم. وقال نسي سانة من أكثر بالقضُاء اشتغل متى لنه حَولً، إل

لله. وقال عزله وأحَمد: يجوز الشافعي لل بغير عزله ولو أحَد، مالك: بشكوى بخ
ٌد كانَأ فإنَأ ينعزل، ل منه خآلٍل لل صالٌح أحَ أو دونه كانَأ وإنَأ عزله، جِإاز منه أفضُ

ٍة لتسكين كانَأ فإنَأ مثله، ٍة أو فتن ل والولة عزله. والقضُاة جِإاز أخآرى لمصلح
لزل ولو خآلف، بل السلطانَأ بموت ينعزلونَأ ينعزل.  نفسه القاضي لع

ْفُن لم لو لد ( ّل لء ُق لضُا لق لل)ُ أي ال لأ لنَأ طِإلب لسا لوا لدي للُه)ُ وهو لقاٍض ( ْفُب فيها التي الخرائط لق
ّيم الوصياء ونصب والمحاضر الصكوك من وغيرها السجلت ُنسخ لق في وال

يد في إحَداهما نسختين يكتب القاضي لنَّأ النفقات. وهذا وتقدير الوقف أموال
ّبما القاضي، يد في تكونَأ والخآرى الخصم وما المعاني، من لمعنًى إليها يحتاج ر

أو عدلين القاضي والنقص. فيبعث الزيادة من عليه يؤُمن ل الخصم يد في
ً ًا عدل أمينه. بحضُرة أو بحضُرته المعزول القاضي ديوانَأ ليقبض واحَد
ل لول لمُل)ُ القاضي ( ْفُع لكر (في المتولي لي ْفُن لم لس)ُ ال ُبو ْفُح لم لل ال ْفُو لق لب لل)ُ بل ( ْفُعُزو لم ال

ّينة ّينه يكن لم فإنَأ بالب ّق له نادى: من ب القضُاء، مجلس فليحضُر فلنٍَأ على حَ
ّلى أحَد يحضُر لم فإنَأ ّنما كفيلً، منه وأخآذ سابيله خآ المعزول، بقول يعمل ل وإ
ٍذ قوله لنَّأ ٌة، حَينئ لد وشهادة شهاد لل على كانت إذا سايما ل بحّجة ليست الفر فع

نفسه.
لذا لك لو لة لفي ( ّل لف لغ ْفُق لو لة)ُ ل ال لع لدي لو ُتها فلنَأ وديعة المعزول: إنَّأ بقول يعمل لوال دفع

ّينة يعمل بل منكٌر، وهو الرجِإل، هذا إلى ّ بالب لذا (إل لقّر إ لد ُذو لأ لي لم ال للي ْفُس ّت ْفُنُه)ُ لبال لم
المال كانَأ للمعزول. ولو كانت اليد بأنَأ أقّر اليد ذا لنَّأ المعزول، من بالخآذ أي
لعه، يد في كانَأ إذا فكذا فيه، إقراره ُيقبل المعزول يد في لد لدع يد لنَأ ُمو المو
لدع. كيد المو



لرُض)ُ القاضي ْفُق ُي لو لل ( لما لم)ُ وكذا ( لتي لي مصلحًة إقراضه في لنَّأ الغائب، مال ال
ًا، ماله بقاء وهي ونحوه، لليتيم ًة الّصّك ويكتب محفوظ ّيد تذكر ّق. ق للح

ّبما الساتخلص، عن لعجزه اليتيم مال يقرض ل الوصّي لنَأ بالقاضي، يجحد فر
ًا يجد ول المستقرض لد ولو الشهادة، أداء على يوافقونه شهود لجِإ ّينة كّل فل لو ب

ّدل لع لدل. وفي قاٍض كّل ول ، ُت ْفُع ّو لي ُث ًا فكانَأ ُذّل القاضي يدي بين الُج إضرار
البن مال الب أخآذ الروايتين. ولو أظهر في الب وكذا العتبار، بهذا بالصغار

ًا يجوز. ل حَنيفة: أنه أبي عن الحسن وروى قالوا: يجوز، لنفسه قرض
ّينة، ثبوت بعد بعلمه يحكم كما عندنا بعلمه يحكم أنَأ للقاضي ويجوز وهو الب

وأحَمد ومالك قول في الشافعي وأحَمد. وقال مالك عن ورواية للّشافعّي قول
ْفُحكم مذهبه: ل ظاهر في ّنه لي لتهم ل لولده. كالحكم بعلمه، الحكم في ُي
ًا رأى ولو ّلد أنَأ قبل شيئ يحكم ل قاضيه، هو الذي مصره غير في أو القضُاء يق
قول، في والّشافعّي ومحمد يوساف أبي عند ويحكم ومالك، حَنيفة أبي عند

مصره. في أو قضُائه حَال في كعلمه له حَاصٌل العلم لنَأ رواية، في وأحَمد
ٍة لعلم حَنيفة: أنه ولبي ًا يصير فل قضُاء، لعلم ل شهاد لجِإب ّ مو الشهادة بلفظ إل

والعدد.
ُع)ُ الذي لم لجا لوال للى)ُ من البلد وساط في ( ْفُو لأ له داره ( لسا ُلو للُج لر)ُ وهو ( له ّظا ال

الغرباء على مكانه يشتبه كيل الخصومات، لقطع فيه الناس يأتي الذي الجلوس
البلد. في المقيمين وبعض

ول حَاجِإٍب بل الناس ومجامع الماكن لأشهر في للحكم جِإلوساه والحاصل: أنَّأ
ّواٍب الجلوس الّشافعّي: يكره جِإاز. وقال شاء مكانَأ أي في جِإلس ولو أفضُل، ب

ممنوعة وهي والحائض نجس، وهو المشرك يحضُره لنه للقضُاء، المسجد في
دخآوله.  عن

وكذلك الجامع، المسجد في قضُى وسالم عليه الله صلى النبّي ولنا: أنَّأ
ْفُهل عن الصحيحين في لما والتابعونَأ الصحابة ْفُعد بن لسا لعانَأ: أنَّأ قصة في لسا ّل ال

ً ً أرأيت الله رساول قال: يا رجِإل ً امرأته مع وجِإد رجِإل قال: فتلعنا أنَأ إلى رجِإل
ٌد. ولما وأنا المسجد في ّ الجماعة أخآرجِإه شاه مالك بن كعب عن الترمذي إل
ٍد أبي ابن تقاضى أنه لر ْفُد ًا لحَ حَتى أصواتهما فارتفعت المسجد، في عليه كانَأ دين

حَتى إليهما فخرج بيته في وهو وسالم عليه الله صلى الله رساول سامعهما
ْفُجف كشف له للسا لت لر ْفُج ّبيك)ُ يا كعب»، فنادى: «يا حَُ فأشار الله، رساول قال: (ل

قال: «قم الله، رساول يا فعلت كعب: قد لدينك. قال من الشطر ضع أنَأ بيده
فاقضُه».

ْفُجف لّس ْفُتر. وفي السين بفتح وال لن وكسرها: الّس لع ل منبر عند عمر البخاري: ول
ْفُيح وسالم. وقضُى عليه الله صلى النبّي لر لبّي ُش ْفُع ْفُعُمر بن ويحيى والّش في لي

المنبر. عند باليمين ثابت بن زيد على مروانَأ المسجد. وقضُى
لعة «الطبقات» عن في ساعد ابن وأخآرج لبي بكر أبا رأى أنه الرحَمن عبد أبي بن لر

القضُاء على وكانَأ القبر، عند المسجد في يقضُي حَزم بن عمرو بن محمد ابن
ًا العزيز. وأخآرج عبد بن عمر ولية في بالمدينة بن مسلم بن ساعيد عن أيضُ

ْفُوف بن الّرحَمن عبد بن إبراهيم بن ساعد قال: رأيت فاتك في يقضُي لع



لي قد وكانَأ المسجد، ّل «الهداية» بقوله صاحَب اساتدلل المدينة. وأّما قضُاء ُو
ّنما الصلة عليه ْفُكم» (فقوله: الله لذكر المساجِإد ُبنيت والسلم: «إ والُح

بول في أنس حَديث مسلم في المحفوظ وإنما معروٍف، والحكم)ُ غير
دعاه وسالم عليه الله صلى الله رساول إنَّأ أنس: ثم قال المسجد في العرابي

لذر، ول البول هذا من لشيء تصلح ل المساجِإد هذه فقال: «إنَّأ لق ّنما ال لذكر هي إ
القرآنَأ».  وقراءة والصلة وجِإل عز الله

ٌة القضُاء ولنَّأ في المشرك ونجاساة كالصلة، المسجد في إقامتها فيجوز عباد
لبر والحائض دخآوله، من ُيمنع فل اعتقاده ْفُخ أو إليها، القاضي فيخرج بحالها، ُت

دابة. ويستحب في الخصومة كانت إذا كما خآصمها، وبين بينها يفصل من تبعث
ْفُم العلم أهل مع يقعد أنَأ له ُه للس ْفُج ُي ًا و العدل أهل وكذا للمشورة، منه قريب

لدهم فإنَّأ العوانَأ، بخلف للشهادة الهيبة. لحصول أولى ُبع
لل حَال في يقضُي ول ْفُغ لبانَأ، يقضُي فل بشيء، قلبه ُش ْفُضُ لغ لحَانَأ، أو وهو:  ْفُر أو لف

لشانَأ، أو جِإائع، ْفُط لسانَأ، أو مهموم، أو لع ْفُع ّلم أو حَاقن، أو لن لر، من متأ ٍد. أو لحَ بر
ّتخذ أنَأ وينبغي ًا ي ّين ثقًة مترجِإم لب ُي عليه لنه الخصم، لسانَأ من يعرفه ل ما له ل
ّلم أنَأ ثابت بن زيد أمر والسلم الصلة الله لرساول يترجِإم العبرانية. وكانَأ يتع
ّتخذ وكذا اللغة، بتلك يديه بين يتكلم كانَأ عّمن وسالم عليه الله صلى ًا ي ًا كاتب أمين
ً ًا عدل ًا. صالح لرع لو
ل لول لبُل)ُ القاضي ( ْفُق ٍد من لي ّيًة)ُ وهي أحَ لد له لطى ما ( ْفُع ّ المحبة لجِإل ُت لإل ْفُن ( لذي لم
ٍم لحَ ٍم)ُ لنه لر لر ْفُح (أو)ُ الرحَم صلة من لم

ّ ْفُن إل لمّم لد ( لتا ْفُع لتُه ا لدا لها لل ُم ْفُب لء)ُ لقوله لق لضُا لق لدوا الصلة عليه ال لها لت والسلم: «
ًا ْفُدر لق ّبوا» ( لحا لد)ُ من لت له لبل ل عليه زاده لو حَتى المهدي ذلك ُع ْفُق لإذا الّزيادة لي ْفُم ( لل

ْفُن ُك لما)ُ أي لي ُه لرم الّرحَم لذي لل ْفُح لم القضُاء قبل للقاضي الهداء اعتاد ولمن ال
لمٌة)ُ حَتى دامت ما هديته القاضي يقبل ل خآصومة لحَدهما كانَأ لو (خُآُصو

ٍذ لنها الخصومة، لوة. من فيكونَأ القضُاء لجِإل حَينئ ْفُش الّر

ل لول ْفُحضُُُر)ُ القاضي ( ٍد لي ًة)ُ لحَ لو ْفُع لد ٍم ذا صاحَبها كانَأ ولو ( لحَ ٍم لر لر ْفُح القاضي من لم
لإل)ُّ دعوة لعاّمًة)ُ لتحقق ( العامة.  في وانتفائه الخاصة في التهمة (

ّدعوة صاحَب كانَأ «الكفاية»: لو وفي ًا ال ولو دعوته القاضي يحضُر ل خآصم
ل يحضُرها ل القاضي أنَّأ صاحَبها علم لو التي هي والخاصة عامة، كانت

لتانٍَأ، أو ُعرٍس لغير كانت يصنعها. وقيل: ما محمد له خآلفها. وأجِإاز والعامة لخآ
لم إذا الجنائز وشهادة المريض وعيادة كالعامة، الخاصة قريبه دعوة حَضُور

التهمة. لمكانَأ منها منعاه يوساف وأبو حَنيفة دعوى. وأبو عليهم ول لهم يكن
ّوي)ُ القاضي لس ُي لو لن ( ْفُي لب لن ( ْفُي لم ْفُص لخ ًا)ُ بين ال ُلوسا لعين غير يديه جُِإ ّب لن ول متر ْفُي لي لع ْفُق ول ُم

لن ْفُي لي لب لت ْفُح ُد ول ذراعين، قدر القاضي وبين بينهما ويكونَأ ُم لع ْفُق الجانب من أحَدهما ُي
أميل. إليه والقلب أفضُل اليمين جِإانب لنَّأ اليسار، الجانب من والخآر اليمين
والّرعية. والخليفة والبن والب والضُعيف الشريف مع ذلك يفعل
ّوى وإذا ّق وحَكم بينهما سا بأس فل أحَدهما إلى الميل قلبه في يجد ولكنه بالح
ْفُسم في كما عليه له قدرة ل ذلك لنَأ به، لق ّنساء بين ال لبال)ًُ أي ال ْفُق لإ لو ًا ( توجِّإه



ًا ّو المسلمين بين بالقضُاء ابتلي والسلم: «من الصلة عليه لقوله والتفات ُيس ْفُل لف
أكثر الخصمين أحَد على صوته يرفع ول والنظر، الشارة في المجلس في بينهم

ُهويه بن إساحاق الخآر». رواه من سالمة. أم حَديث «مسنده» من في لرا
لنّي وأخآرجِإه ْفُط ُق لر ّدا لي وسالم: «من عليه الله صلى النبّي عن ال لل ُت بين بالقضُاء اب

لظه في بينهم فليعدل المسلمين ْفُح لى وإشارته لل لو كتب أنه عمر عن ومقعده». وُر
عدلك في الناس بين آس الشعري: أنَأ قيس بن الله عبد موساى أبي إلى

لك، في شريٌف يطمع ل حَتى ومجلسك، ووجِإهك لف ْفُي ل لحَ لس ول لأ ْفُي من ضعيف لي
عدلك.

ل لول لساّر ( لما)ُ أي ُي ُه لد لحَ ّلمه ل لأ ًا يك لضُيفُه)ُ أي (ول ساّر لحَدهما القاضي يصنع ل ُي
ّيد ًا سااّرهما لو لنه بالحَد ضيافًة. ق ًا أضافهما أو مع قاله كذا به، بأس ل مع

ًا مساّراتهما جِإواز الشارح. وفي لبة تهمة عن يخلو ل إذ ظاهٌر، نظٌر مع لري لكّل و
منهما. 

ل لول لحُك)ُ مع ( ْفُضُ ل أحَدهما لي لول لزُح ( ْفُم لعُه)ُ بل لي ّ لنَّأ معهما، ول لم لهُب منهما كل ْفُذ ُي
ل القضُاء مهابة لول لشيُر ( له)ُ لنه ُي ْفُي لل ل لديه الخصم يجتريء بذلك لإ لول ُنُه ( ّق لل حَُّجًة)ُ لي

ًا تهمًة فيه لنَأ ّبما الخآر، لقلب وكسر ّدى ور ّقه ترك إلى أ ل حَ لول ّقُن)ُ القاضي ( لل ُي
ُد الشهادة له ْفُش لت لأ لذا بقوله: ( لك لذا)ُ لنَّأ لب لك لنُه أحَد إعانة فيه لو لس ْفُح لت ْفُسا لوا الخصمين. (

ُبو لف لأ لما ُيوسُا ل لفي لة ل لم ْفُه له)ُ لنَّأ ُت لصُر، القاضي مجلس يهاب قد الشاهد لفي ْفُح ُي ف
ٌء الشاهد تلقين في فكانَأ ّق. إحَيا للح

لبُس)ُ القاضي ْفُح لي لو لم ( ْفُص لخ ًة (ال ّد لها ُم لحًة)ُ ليظهر لرآ لل ْفُص يخفيه. كانَأ إنَأ ماله لم
ًا، ّي، اخآتيار وهو وقيل: شهر لو لحا ّط في دونه وما الجِإل، حَكم في زاد ما لنَأ ال

أشهر، ساتة إلى العاجِإل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلثة. وقيل: أربعة حَكم
يرى من الشخاص من لنَأ المتن، في ما حَنيفة. والصحيح أبي عن روايات
قليل. مال من عليه ما إعطاء من أيسر طِإويل زمانَأ في حَبسه
لصفة ٌء، ول فراشٌْ فيه ليس موضع في يكونَأ أنَأ الحبس و لطِإا عليه يدخآل ول لو

ٌد كفيلً، أعطى لجنازة. ولو لجمعة)ُ ول (ول لجماعة يخرج ول به، يستأنس أحَ
ّ قريٍب لموت ول ّهزه. ولو من يوجِإد لم إذا إل ًا مرض يج إنَأ يخرج ل أضناه مرض

ُدمه، من له كانَأ ْفُخ لنع ل الجماع إلى احَتاج ولو لي ْفُم جِإاريته أو امرأته دخآول من ُي
كاقتضُاء الفرج شهوة اقتضُاء لنَّأ يستره، موضع السجن في كانَأ إنَأ عليه،
الحوائج.  فضُول من الوطِإيء لنَّأ البطن. وقيل: يمنع، شهوة

ْفُو قوله وهو بالكتاب ثابٌت والحبس لأ ْفُوا تعالى: { لف ْفُن لن ُي لض}َ والمراد لم ْفُر ل
ل بالنفي: ا

ً والسلم الصلة عليه حَبس فإنه الحبس. وبالسنة ٍة. رواه في رجِإل أبو تهم
ّنسائي، الترمذي وزاد داود، ّلى ثم وال الصلة عليه عهده في يكن عنه. ولم خآ

ّنما ساجن، بكر أبي وعهد والسلم لليز أو المسجد في يحبس كانَأ وإ ْفُه ّد بالّربط، ال
ًا عمر اشترى حَتى ٍم آلف بأربعة بمكة دار ًا. وقيل: بل فاتخذه دره لبس ْفُح لم لم
ًا فبنى علّي، زمن إلى عثمانَأ ول عمر زمن في يكن ًا، وساّماه ساجن فانفلت نافع

ًا وساّماه آخآر فبنى منه الناس لبس ْفُح لب لم لل لط لب للّي ( ّق)ُ حَبسه، لو لح يحبس لنه ال
ّقه لجِإل ّد فل حَ لع)ُ المديونَأ (إنَأ طِإلبه من ب لن لت ْفُم لقّر ا لن (الُم لء)ُ بعدما لع لفا أمر الي



ْفُو بالداء له القاضي لأ لت ( لب ّق لث لح لة ال لن ّي لب لما لبال ّلق لفي لمُه)ُ متع لز ٍد)ُ بـ: يحبس لل ْفُق لع لب )
ّلق لة)ُ لنَّأ بلزم متع لل لفا لك ْفُل لكا لساره على دليٌل باخآتياره المال التزامه ( ًا، لي إذ ظاهر
لدُر ل ما يلتزم ل العاقل ْفُق أدائه. على لي

ْفُو لل (أ لد لل مال بدل لزمه وفيما أي بعقد، على لماٍل)ُ عطٌف لب لص لحَ للُه)ُ كثمن (
لبت يده في المال دخآول لنَأ القرض، وبدل المبيع ْفُث لفي لغناه ُم لو لة ( لق لف له)ُ لن لسا ْفُر لع

ّدرة، ّنه المق ًا صار عليها النفاق عن بالمتناع ل لفي ظالم لو لة ( لق لف له)ُ لنها لن لد لل لو
ل لحَيائه له)ُ أي في (ل لن ْفُي عقوبٌة الحبس لنَّأ لولده، عليه ديٍن في الوالد يحبس ل لد

ًا والده على الولد من يقع فل ّد الوالدة وكذا له، إكرام ّدة، والج ْفُوا وإنَأ والج لل لع
ّ والقصاص، كالحدود عليه وجِإبت من كّل طِإفلً. وكذا عليه النفاق من أبى إذا إل

ّد من نفقته ّدة، أو جِإ لضُّي تسقط لنها جِإ تفوت عليها يحبس لم فلو الوقت، بُم
الديونَأ. ساائر بخلف

لفي لو لها)ُ أي ( لر ْفُي للفات كضُمانَأ الشياء هذه غير لغ ْفُت ْفُرشْ الُم أ
ل ونفقة الجنايات، و

ل)ُ أي القارب لبس ل (ل ْفُح لذا الخصم القاضي لي لإ لعى ( ّد ُه)ُ لعدم ا لر ْفُق لأمارة وجِإود لف

ّ غناه على تدّل لإل لذا ( ْفُت إ لم لنٌة)ُ من لقا ّي ّدعي لب له)ُ أي الم ّد لضُ لب ْفُقر بضُد ( الخصم لف
ّدعاه. في أظهر لكانَأ بغناه، قال غناه. فلو وهو م

ٍذ لبسه والمعنى: فحينئ ْفُح ّدعي لنه يرى، ما بقدر لي بالصل متمسك وهو الفقر، م
فيما كما الظاهر، يكذبه لم ما له القول فكانَأ له، مال ل يولد حَين الدمي إذ

ٍد لزم لخّصاف ماٍل. واخآتيار بدل أو بعق القول الصحاب: أنَأ عن مروي وهو ال
عارٌض والغنى أصٌل الفقر لنَّأ ل، أو ماٍل بدل كانَأ ساواء الدين، عليه لمن

ماله عن به الخبرة وأهل جِإيرانه القاضي يسأل ذلك بعد إثباته. ثم إلى فاحَتيج
ًا ًا، ل احَتياطِإ لد الدين قضُاء على قادٌر أنه عنده شاهدانَأ شهد فإنَأ حَتم ّب حَبسه، أ

ْفُنَأ لقوله أطِإلقه الحال، ضيق قالوا: إنه بأنَأ مال له يظهر لم وإنَأ لوإ لنَأ تعالى: { لكا
ٍة ُذو لر ْفُس ٌة ُع لر لظ لن ٍة}َ ولو إلى لف لر لس ْفُي ْفُنَأ رأى لم لضُّي قبل عنه يسأل أ ّدة ُم الحبس م

ذلك. له كانَأ
لقبول الحبس قبل السؤُال وأّما ّينة و أفتى وبه يقبل، محمد فعن العسار، ب

الّشافعّي. قول وهو حَنيفة، أبي بن حَّماد بن وإساماعيل الفضُل بن محمد
لة الصح. فإنَّأ وهو مالك، قول وهو الحبس، قبل تقبل ل أنها والكثر ّين العسار ب

ّينٌة ّيد حَتى تقبل فل النفي، على ب ّيد، تتأ ّدة مضُي وبعد بمؤُ ّيدت، الم الظاهر إذ تأ
لئُه.  السجن ضيق يتحمل لم ماٌل له كانَأ لو أنه لز لرا لوم

ّدعي يمين المديونَأ طِإلب ولو لعسٌر أنه يعلم ل أنه الم ّلفه، ُم أطِإلقه نكل فإنَأ حَ
الحبس، من خآروجِإه بعد ملزمته حَبسه. ولغريمه حَلف وإنَأ الحبس، قبل ولو

ّقق لعدم حَنيفة أبي عند كسبه فضُل وأخآذ المال لإذ عنده بالفلس القضُاء تح
ٍد لدفع فيصلح الظاهر، حَيث من عسرته على الشهود وقوف ورائٌح. ولنَأ غا

ّق لبطال ل المديونَأ عن الحبس لعاه في الغريم حَ لن لم ملزمته من الملزمة. و
ْفُخآذ لأ فتجب العسرة فتثبت عندهما، يصّح بالفلس القضُاء لنَأ كسبه، فضُل و

لرة لظ ّن ّينة يقيم أنَأ إلى ال ً اكتسب أنه على ب ّله بدينه يفي مال ٍذ بعضُه، أو ك فحينئ
ّدم يؤُمر لق ُت ّينة بحبسه. و ليسار ب ّينة على ال لعسار، ب لبُت لنها ال ْفُث ًا ُت ًا. أمر عارض
لذا لإ لو ُدوا ( له ٍم لش للى)ُ خآص ٍر لع لض لحَا لم)ُ القاضي ( لك لب الُحّجة لوجِإود لحَ لت لك لو له)ُ أي ( لب



لو)ُ أي بحكمه ُه لو لجل المكتوب هذا ( للى شهدوا لو)ُ إنَأ (الّس لع لئٍب ( ل ل)ُ أي لغا
ّ عندنا للغائب وكذا يجوز، ل الغائب على القضُاء لنَّأ القاضي، يحكم يكونَأ أنَأ إل

ّوز جِإهة من ولو وصّي أو عنه وكيٌل له القضُاء والشافعي مالٌك القاضي. وجِإ
ّينُة عليه الله صلى الله رساول لقول عليه ّدعي، على وسالم: «الب واليمين الم
دليل. بل عليه زيادة الخصم حَضُور أنكر». فاشتراط من على

اليمن: علي اساتقضُاه حَين لعلّي وسالم عليه الله صلى الله رساول قول ولنا
لض «ل كلم سامعت إذا (فإنك الخآر، كلم تسمع حَتى بشيء الخصمين لحَد تق

وغيرهما. داود وأبو أحَمد تقضُي». رواه كيف الخآر)ُ علمت
أنه السالم وشيخ الئمة شمس روايتانَأ: ذكر الغائب على القضُاء نفوذ وفي

ينفذ. 

ْفُل لب ُتُب ( ْفُك ًا لي لتاب ًا لك لكيم لم)ُ القاضي لحَ ُك ْفُح لي ُتوُب لل ْفُك لم له)ُ وهذا (ال ْفُي لل نقل هو الكتاب لإ
ّنما بالشهادة، يحكم لم الكاتب القاضي لنَأ الحقيقة، في الشهادة إلى نقلها وإ
رأى خآالف وإنَأ برأيه، إليه المكتوب يحكم ولهذا بها، ليحكم إليه المكتوب
لجل بخلف الكاتب، كانَأ إذا حَكمه ينقض أنَأ ول يخالفه أنَأ لحَد ليس فإنه الّس

ٍد فصٍل في له لت ّ عليه متفٍق أو فيه مج لد في (إل ٍد)ُ فل لحَ لو لق ُتب لو ْفُك ًا فيهما ي كتاب
ًا. حَكمي

كتاب في الشهود. ولنا: أنَأ على العتماد لنَّأ فيهما، وأحَمد: يكتب مالك وقال
ل القاضي كتاب الّرواية: أنَأ ظاهر معهما. وفي يثبتانَأ ل وهما شبهة القاضي

لبل ْفُق ّدعوى عند إليها الشارة إلى تحتاج لنها المنقولت في ُي بخلف والشهادة ال
لعقار لبل محمد: أنه بالوصف. وعن تعرف لنها الحقوق، من وغيره ال ْفُق في ُي
وأحَمد مالك قال وبه المتأخآرين، وعمل الفتوى وعليه ينقل، ما جِإميع

قوٍل. في والشافعي
ُأ لر ْفُق لي لف لضي)ُ الكتاب ( لقا للى ال لع لد)ُ الذين ( ُهو القاضي إلى الكتاب ينقلونَأ الّش

بما يعلمهم أو القاضي فلنَأ إلى كتاٌب هذا أنَّأ لديه ويشهدونَأ إليه، المكتوب
هذين بأحَد وهي العلم، بدونَأ شهادة ول الثاني عند يشهدونَأ لنهم فيه،

لتُم ْفُخ لي لو ْفُم)ُ أي الطريقين. ( ُه لد ْفُن عند شرٌط وهذا تغييره، يتوهم كيل بحضُرتهم لع
ّلُم رواية في وأحَمد ومالك والّشافعّي ومحمد حَنيفة أبي لس ُي لو ْفُم)ُ على ( له ْفُي لل قول لإ
لعي وإلى ومحمد حَنيفة أبي ّد للفتوى. المختار وهو الئمة، شمس قول على الم

لد ْفُن لع لو لف لأبي ( لفي)ُ أنَأ ُيوسُا ْفُك لدهم لي له ْفُش ْفُتمه، كتابه هذا أنَّأ ُي لخآ في مالك قال وبه و
ٍة، ْفُنُه رواي لع لو لم لأنَّأ ( ْفُت لخ لس ال ْفُي ّهل لل ْفُرٍط)ُ فس لش بالقضُاء، ابتلي لما ذلك في لب

لسّي، الئمة شمس واخآتاره ْفُخآ لر أحَوط.  ومحمد حَنيفة أبو قاله وما الّس

ُثّم)ُ القاضي ُتوُب ( ْفُك لم له (ال ْفُي لل ل إ ّ يقبله ل لر إل لم ُبحضُُو ْفُص لخ لة)ُ أي ال لن ّي لب ّ لوال ّينة وإل بالب
للى ومحمد حَنيفة أبي عند لع ّنه ( لتاُب أ لنٍَأ لك ُه ُفل لأ لر ْفُينا لق لل لمُه لع لت لخآ لمُه)ُ لئل لو ّل لسا لو

ًا. وقال الكتاب يكونَأ ليقبل أبو ُزور ّينة، بل إليه المكتوب القاضي يوساف:  ولكن ب
ّ به يعمل ل ّينة. إل بالب

لتُحُه)ُ القاضي ْفُف لي لف ُه)ُ على ( ُؤا لر ْفُق لي لو لزُمُه الخصم ( ْفُل ُي لو له)ُ إذا لما ( عدالة ثبتت لفي



إليه المكتوب كانَأ أو عدالتهم، كتب الول القاضي كانَأ بأنَأ عنده، الشهود
ّكاهم. الثقات من يعرفهم من ساأل أو بالعدالة، يعرفهم فز

ْفُنَأ لإ لي ( لق لتُب لب لكا ّيد ال ًا)ُ ق لضي وبكونه وعزله، الكاتب بموت يبطل الكتاب لنَأ به لقا
ً يبق لم ّد أو جُِإّن للقضُاء: بأنَأ أهل ّد، قذف أو ارت لمي أو لفُح الكتاب وصول قبل لع

ّثاني إلى (والشافعّي)ُ وأحَمد: يوساف أبو يقرأه. وقال أنَأ قبل وصوله بعد أو ال
ُطل. ل ْفُب لي

ل لول لمُل ( ْفُع له)ُ أي لي ُه)ُ أي بالكتاب لب ْفُيُر لغ إليه المكتوب مات وإنَأ إليه المكتوب غير (
لل، أو لز ّ يبطل بل ُع لب إذا (إل لت لد لك ْفُع له)ُ: أي لب لم للى إليه المكتوب اسام اسا لإ لو ُكّل (

ْفُن لصُل لم له لي ْفُي لل ْفُن إ لة لم لضُا لن)ُ وقال ُق لمي لل ْفُس لم وإنَأ به وأحَمد: يعمل الّشافعّي الُم
لد ذلك يكتب ْفُن لع لو لف لأبي ( ْفُنَأ ُيوسُا لب إ لت لذا)ُ أي لك قضُاة من إليه يصل من كل إلى له

ًء)ُ بأنَأ المسلمين لدا لت ْفُب يصل من كّل فلنٍَأ)ُ إلى (ابن فلنٍَأ ابن فلنٍَأ من كتب (ا
ّكامهم المسلمين قضُاة من إليه لبُل)ُ وبه وحَ ْفُق ُي وأحَمد، الشافعي قال (

ً المشايخ من كثيٌر واساتحسنه ّناس. وقال على للمر تسهيل حَنيفة: ل أبو ال
ْفُقبل ًا ُي ْفُنَأ بالحَتياط أخآذ لإ لو لت ( ْفُصُم لما لخ ُذ)ُ الكتاب ال ُف ْفُن للى لي لع له)ُ لقيامه ( لث لر لوا

مقامه. 

ُة لأ ْفُر لم لوال لضُي)ُ لنها ( ْفُق منهما كل إذ القضُاء، أهل من فتكونَأ الشهادة، أهل من لت
ْفُوا قوم يفلح وسالم: «ل عليه الله صلى الله رساول الولية. وقول باب من ّل لو

وقد توليتها، جِإواز عدم على ل القوم ذلك حَال نقصانَأ على امرأة» يدّل أمرهم
ّ سابق لد في تحقيقه. (إل ٍد)ُ لعدم لحَ لو لق فيهما. شهادتها جِإواز لو
ل لول للُف ( ْفُخ لت ْفُس ّنه لقاٍض لي ًا)ُ ل لضي لد لقا ّل لده أنَأ دونَأ القضُاء ُق ّل لق المام ولنَّأ لغيره، ُي

لي لض ل غيره دونَأ بقضُائه لر لول ّكُل ( لو لكيٌل ُي لكيل)ًُ لنَأ لو ّكل لو بتصّرفه رضي إنما المو
ّ غيره دونَأ لإل ْفُن ( لض لم ّو له ُف ْفُي لل لك)ُ أي لإ لل ّ لذ ّوض القاضي إل الساتخلف، إليه المف

ّوض والوكيل له يجوز فإنه الجمعة، بإقامة المأمور بخلف التوكيل، إليه المف
ّوض لم وإنَأ فيها، الساتخلف لف ّنه ذلك، إليه ُي لض لما ل ّو علمه مع الجمعة إليه لف

العظم المام إذنَأ انتظار يمكن ول تعتريه قد إقامتها من المانعة العوارض أنَأ
ًا بإقامتها الذنَأ كانَأ الوقت، لضُيق دللة. فيها بالساتخلف إذن

لفي لف لض)ُ إليه ( ّو لف ُبُه والتوكيل الساتخلف الُم لئ لنا ل ( لزُل ل لع ْفُن له لي لل ْفُز لع له لب لت ْفُو لم ّكل)ًُ لو لو ُم
ّكلً، قال الوقاية»: إنما «شرح في لو بموت الوكيل ينعزل الوكالة في لنَأ ُم

له، لل ّك لو له، بموت ينعزل ل ههنا الوكيل بأنَأ يصّرح أنَأ فأراد ُم لل ّك لو الحقيقة في لنه ُم
بموت ينعزل ل النائب فلنَّأ القضُاء في الصل. أّما نائب هو بل نائبه ليس

ُنوب، لم لخّص ال ّكل ف يذكره. فلم القضُاء باب في اشتباه ول للشتباه، بالذكر المو
ْفُل لب لو ( لئُب ُه ّ لنا لل)ُ إل ْفُص لل ل القضُاء وفي الصل، بموت ينعزل التوكيل في أنه ا

لل وأحَمد: إذا الّشافعّي ينعزل. وقال لز ّوض القاضي لع لف لبه إليه الُم لنه ينعزل، نائ
ّكل كوكيله، لو جِإهة من الساتخلف صّح لّما وكيله. ولنا: أنه عزل يملك والُم

ًا كانَأ المام ّوض يملك ولم المام، عن نائب ّ عزله إليه المف المام: يقول أنَأ إل
شئت. من واساتبدل شئت من لوّل

لفي لو له)ُ أي ( لر ْفُي ّوض غير لغ ْفُنَأ المف لإ لل ( لع ُبُه لف لئ ُه)ُ أي لنا لد ْفُن ْفُو بحضُرته لع لأ لز ( لجِإا لو)ُ ما لأ ُه
ْفُو غيبته في نائبه فعل لأ ّكل ( لو لنَأ)ُ الُم ّول لكا لر ال ّد لق لمن)ُ في ( ّث صّح. أّما الوكالة ال



لله أجِإاز إذا وأّما إليه، ينتقل ففعله بحضُوره فعل إذا فعله. كأنه صار فلنه فع
ّدر الذي بالثمن فعل إذا وأّما في رأيه باساتعمال المقصود فلحصول الول ق

ْفُل الثمن تقدير لم ْفُع لوبـ: ا لك ( لي أ
ْفُ لر ّكُل)ُ الوكيل لب لو رأيه.  إلى التفويض لطِإلق ُي

ُء)ُ أي لقضُا لفي القاضي قضُاء (وال ٍد ( له لت ْفُج له ُم للى لفي لف لع ل له)ُ أي لخآل لب له ْفُذ (رأيه)ُ لم
ًا لساي لنا ْفُو ( ًا لأ لمد ُذ)ُ عند ل لعا ُف ْفُن والّشافعّي مالك قال وبه ومحمد، حَنيفة أبي لي

لعٌم لنه الفتوى، وعليه وأحَمد، حَنيفة: أبو بزعمه. وقال فيؤُاخآذ قضُائه فساد زا
ًا كانَأ إنَأ ُفذ، ناساي ْفُن ًا كانَأ وإنَأ لي ّنفاذ روايتانَأ. ووجِإه ففيه عامد خآطأ ليس أنه ال

لهد كل لنَأ بيقين، لت لتي كانَأ وبه اجِإتهاده، بصواب ُيقطع ل مج ْفُف الشهيد الصدر ُي
لنّي. وفي لنا لغي ْفُر لم ّذخآيرة»: الخلف وال لحَّل وقيل: في القضُاء، نفاذ في «ال

عليه. القدام
ْفُفتى أنَأ الزمانَأ هذا في المحققين: والوجِإه بعض وقال التارك لنَأ بقولهما، ُي

ًا لمذهبه ّ يفعله ل عمد ٍد ل باطِإٍل لهوى إل ّناساي وأّما جِإميٍل، لقص للنَّأ ال ّلد ف المق
ّلده ما ّ ق وأّما المجتهد، القاضي في كله وهذا غيره، بمذهب ل بمذهبه ليحكم إل

ّلد فيكونَأ المخالفة يمكن فل مثلً، حَنيفة أبي بمذهب ليحكم ولّه فإنما المق
ً الحكم. ذلك إلى بالنسبة معزول

للى لع لو له)ُ أي ( لق لفا لفاق على القضُاء لو لعُل القاضي رأي لو ْفُج ُي للُف ( لت ْفُخ له الُم ًا لفي لمع ْفُج ُم
له)ُ لنَّأ ْفُي لل العلماء يرتفع)ُ بإجِإماع كما (به يرتفع القضُاء قبل الموجِإود الخلف لع

قبله. الذي العصر في قولين على اخآتلفهم بعد قوٍل على
ْفُنَأ لإ لف لض ( لر للى)ُ قاٍض ُع لر لع لخآ له)ُ ساواء (آ لضُ ْفُم لنَأ خآلفه، على أو رأيه على كانَأ ُي

ًا لقى متى القضُاء لتهد ْفُج ُذ فيه ُم ُف ْفُن ْفُنقض ول لي ٍد ُي الثاني اجِإتهاد لنَّأ آخآر، باجِإتها
دونه. وشرطِإه بما ُينقض فل به القضُاء باتصال الول ترجِّإح وقد الول، كاجِإتهاد

ًا القاضي يكونَأ أنَأ ّتى العلماء باخآتلف عالم ٍد فصٍل في قضُى لو حَ لته ْفُج فيه ُم
في كذا الثاني، يمضُيه ول عامتهم، عند قضُاؤاه يجوز ل بذلك يعلم ل وهو

الرواية.  ظاهر الئمة: إنه شمس «المحيط». وقال «النهاية» عن

ّ لما (إل لف لفي لل لب)ُ أي خآا لتا لك ْفُو ظاهره ال لة (أ ّن لة)ُ أي الّس لر ُهو ْفُش لم قاربت ما ال
ْفُو المتواترة لأ لع)ُ أي ( لما ْفُجِإ لل ُذ ل فإنه الئمة، اتفاق ا ُف ُذ ول قضُاؤاه لين لف ْفُن آخآر قاٍض ُي

ًا يكونَأ لنه له، ً فيكونَأ دليل بل حَكم لفُمخالُف بالتنفيد يعود ول باطِإل ًا.  صحيح
لب. كالحكم ًا، التسمية متروك بحّل الكتا المشهورة: السنة ومخالف عمد

ّلقة بحّل كالحكم ًا المط الجِإماع: كالحكم ومخالف الثاني، الزوج عقد بمجرد ثلث
خآلف فيه ليس بالجِإماع: ما المجتهدات. والمراد في القاضي قضُاء ببطلنَأ
ّد شرعّي دليٍل إلى ليستند ُع ٍد ذلك: القضُاء من (و نكاح ويميٍن)ُ وبصحة بشاه

ْفُبلى على الطلق وقوع وبعدم جِإملًة، الثلث الطلق وقوع وبعدم المتعة، أو حَُ
ّدخآول، قبل أو حَائض ًا محمد عند القبيل هذا من الولد أّم وبيع ال لهما. خآلف
ْفُنَأ لإ لو لنَأ ( ْفُفُس لكا لء لن لضُا لق ًا ال لتلف ْفُخ له)ُ مثل ُم المحدود وقضُاء الغائب، على القضُاء لفي
لصيُر قبل الفاساق وقضُاء التوبة، بعد القذف في لي ًا التوبة. ( لمع ْفُج له ُم ْفُي لل لء)ُ لع لضُا ْفُم لإ لب

لر)ُ لنَأ قاٍض لخآ لد بل القضُاء، قبل يوجِإد لم الخلف محّل (آ لجِإ ّد فل بعده ُو من ب
ٍء للترجِإيح. آخآر قضُا



ُء لضُا لق ْفُل لوا ٍة ( لم ْفُر ْفُو لبُح لل لأ ُذ لحَ ُف ْفُن ًا لي لهر ًا)ُ أي لظا لطِإن لبا ْفُو الله عند لو لل لو لة ( لد لها لش ٍر)ُ لب ُزو
ًا يوساف وأبو محمد أولً. وقال يوساف وأبي حَنيفة أبي عند وهذا لخآر كمالك آ

ّ بالزور ينفذ وأحَمد: ل والّشافعي ًا إل الشهود كانَأ لو كما الفتوى، وعليه ظاهر
ًا ًا، أو قذٍف في محدودين أو عبيد القاضي، دونَأ بحالهم يعلم له والمشهود كفار

ٍة على الّرجِإل بنكاح القاضي قضُى لو كما أو ٍة امرأ ّدة أو منكوحَ وكما لغيره، معت
. المرسالة الملك في

لذا لإ ُه ( لعا ّد لبٍب ا لس ّيد لب ّيٍن)ُ ق لع لل القضُاء لنَأ به ُم ٍة بح ّدعى في وحَرم ل سابٍب بل الم
ُذ ُف ْفُن ّ لي ًا لإل ًا: أنَأ النفاذ معنى بالتفاق. ثم ظاهر ّلم ظاهر له نفسها المرأة تس

ّلمي بقول ًا: أنَأ والنفاذ زوجِإك، فإنه نفسك القاضي: سا وطِإؤُها له يحّل باطِإن
تعالى. الله وبين بينهما فيما التمكين لها ويحّل

لد وقد المنازعة، لقطع القضُاء ولنا: أنَأ له الشرع، في ذلك بمثل القضُاء نفوذ ُع
ًا ينفذ باللعانَأ التفريق أنَّأ ترى أل اخآتلف إذا وكذا بيقيٍن؟ُ كاذٌب وأحَدهما باطِإن

ْفُسخ فينفذ البيع، بينهما القاضي ليفسخ وتحالفا المتبايعانَأ لف ًا ال يحّل حَتى باطِإن
ُء للبائع العبيد وأّما والعقود، الفسوخ باقي في فكذا المبيعة، الجارية وطِإى

الزور. الشهود بخلف عليهم الوقوف فيمكن القذف، في والمحدودونَأ والكفار
ّنفاذ وعدم ّدته أو الغير منكوحَة بنكاح الحكم في ال ل الحكم شرط لفوات معت
الغير ومنكوحَة له، قابٍل محّل في يكونَأ أنَأ الحكم شرط إذ الشهود، للُزور

ّدته ًا ينفذ لم وإنما للنكاح، بمحٍل ليست ومعت ّدعي في باطِإن لنَأ سابٍب، بل الم
ًا الملك أساباب في ًة الملك إذ تزاحَم ًة بالّشراء يثبت تار وغيره، بالرث وتار

ًا الملك بعض. وإثبات من أولى بعض تعيين وليس ليس سابٍب غير من مطلق
ّدعي بخلف البشر وساع في ّنكاح والجِإارة والشراء كالبيع معيٍن، بسبٍب الم وال

ْفُرقة والقالة ُف روايتانَأ.  والصدقة الهبة غيره. وفي أو بطلٍق وال

لي بما حَنيفة أبو احَتّج لو ً أنَّأ ُر ّدعى رجِإل ٍة على ا ًا امرأ ّي بين نكاحَ كّرم علّي يد
لم المرأة: إنَأ بينهما. فقالت بالنكاح علّي فقضُى شاهدين وأقام وجِإهه الله
ّد يكن ّوجِإني المؤُمنين أمير يا ب لك بيننا. فقال نكاح ل فإنه منه، فز لهدا علّي: شا

لك. فقد ّوجِإا ّفها أنَأ منه طِإلبت ز لنا عن يع ْفُبها فلم بينهما النكاح يعقد بأنَأ الّز لج إلى ُي
ورغبة طِإلبها عند تجديده من امتنع لما بقضُائه بينهما العقد ينعقد لم ولو ذلك،

واتهامها قولها على الشهود قول لترجِإيح لذلك يجبها لم وإنما فيها، الزوج
ّ يقضُي ل مثله إذ بالكذب، ٍد إل عدوٍل. بشهو

ل قوله ولهم لول ُلوا تعالى: { ُك ْفُأ ْفُم لت ُك لل لوا ْفُم ْفُم لأ ُك لن ْفُي لل لب لطِإ لبا ُلوا لبال ْفُد ُت لها لو للى لب ّكام لإ الُح
ُلوا ُك ْفُأ لت ًا لل لريق ْفُن لف لل لم لوا ْفُم لس لأ ّنا لم ال ْفُث لل ْفُم با ُت ْفُن لأ لنَأ}َ فقد لو للُمو ْفُع أكل عن الله نهى لت

ًا بالباطِإل الغير مال قضُى وإنَأ أنه على تنصيٌص فهو الحاكم، بحكم محتّج
ً منه ذلك ويكونَأ تناوله، له يحّل ل الّزور بشهادة بالشراء له القاضي أكل

وإنكم بشٌر أنا وسالم: «إنما عليه الله صلى الله رساول بالباطِإل. وقول
على له فاقضُي بعٍض، من بحّجته ألحن يكونَأ أنَأ بعضُكم ولعّل إلّي تختصمونَأ

ٍء له قضُيُت فمن منه، أسامع ما نحو ّق من بشي ّنه، فل أخآيه حَ ُع فإنما يأخآذ لط ْفُق لأ

ٌق من قطعًة له ٍر». متف . عليه نا



ل لول لضُي)ُ القاضي ( ْفُق للى لي لع لئٍب)ُ لما ( ّ سابق لغا لإل لة ( لر ْفُضُ لح له لب لب لئ لقًة)ُ وهو لنا لقي لحَ
ْفُو)ُ نائبه وكيله لأ ًا ( ْفُرع لش لصي ( لو لضي لك لقا ْفُو)ُ نائبه ال ًا لأ ْفُكم ْفُنَأ (حَُ لنَأ بأ لعي لما لكا ّد للى لي لع

لب لئ لغا ل ال لة)ُ أي ل لل لحا ًا بيقين لم لبب لسا لما ( لعي لل ّد للى لي لر)ُ كما لع لض لحا ّدعى لو ال ًا ا عين
ّينة وأقام الغائب، فلنٍَأ من اشتراها أنه غيره يد في إنكاره، بعد اليد ذي على الب

ْفُنكر، الغائب حَضُر به. ثم وقضُى لفُت ل وأ لت ْفُل السببية، احَتمال إنكاره. وأّما إلى ُي
ٍة: إنَّأ قال إذا كما لني الغائب زوجِإك لمرأ لل ّك ّينة فأقامت إليه أحَملك بأنَأ و ّنه الب أ

ّلقها ًا، طِإ ً يكونَأ أنَأ يحتمل لنه الغائب، على بالطلق يقضُي ل فإنه ثلث وكيل
ّدة)ُ وأنَأ (في بعده بالحمل ً يكونَأ الع ًا كانَأ فلما قبله، بالحمل وكيل وجِإه من سابب

ٍه)ُ يقضُي (دونَأ «الفصول في كذا بالطلق، يقضُي ول الوكيل يد بقصر وجِإ
لمادية». لع ال

ل)ُ أي ًا الحاضر يكونَأ ل (ل ْفُنَأ الغائب عن نائب لنَأ)ُ ما (إ لعي لكا ّد الغائب على لي
لما لل ًا)ُ  ْفُرطِإ لش ّدعي ( ّلق لمرأته: إنَأ رجِإٌل قال لو كما الحاضر، على ي فلنٌَأ طِإ

ٌق، فأنت امرأته ًا أنَّأ على المرأة برهنت ثم طِإال ّلق فلن ل غائٌب وفلنٌَأ امرأته طِإ
ْفُحكم ول منها، ُيقبل ّطلق بوقوع ُي قال: إذا لو ما المشايخ. بخلف عامة عند ال
ّدار فلنَأ دخآل ٌق، فأنت ال لبل حَيث غائٌب، وهو فلنٍَأ دخآول على وبرهنت طِإال ْفُق ُي

ْفُحكم ُي ّطلق، بوقوع و إبطال فيه ليس إذ الغائب، على بقضُاء ليس هذا لنَّأ ال
ّق ّينة بقبول المتأخآرين بعض له. وأفتى حَ المسألة في الطلق ووقوع الب

ّدعي دعوى لنَأ السالم، فخر منهم الولى، تتوقف السبب على تتوقف كما الم
لتي كانَأ وبه خآلفه، والصّح الشرط، على ْفُف لنّي.  ُي لنا لغي ْفُر لم ال

كانَأ إذا الحكم مجلس وعن البلد عن الغائب على الحكم الّشافعّي: يجوز وقال
ًا ً البلد في مستتر ًا، قول عن الغائب في وأحَمد. وللّشافعي مالك قال وبه واحَد
حَضُوره، بدونَأ يحكم ل قولنَأ: أصّحهما: أنه البلد في مستتر غير الحكم مجلس

لع المستتر في وأحَمد: لنَّأ مالك قال (وبه ل)ُ. والثاني: غيره وفي الحقوق تضُيي
ّق. وظهور الحّجة لوجِإود عليه يحكم أنه الح

قول يوجِإد. وأّما ولم النكار بدونَأ منازعة ول المنازعة، لقطع القضُاء ولنا: أنَأ
ما ماله من سافيانَأ: «خآذي أبي امرأة لهند وسالم عليه الله صلى الله رساول
لك لك يكفي لد لل لو ًء والسلم الصلة عليه قوله يكن بالمعروف». فلم و أبي على قضُا

لها. فتوى كانَأ بل سافيانَأ،

لصّح لو لكيُم ( ْفُح لن)ُ لقوله لت ْفُي لم ْفُص لخ ُثوا ال لع ْفُب لفا ًا تعالى: { لكم ْفُن لحَ له لم لل ْفُه ًا لأ لكم لحَ ْفُن لو لم
لها}َ. ولعمل لل ْفُه لعاذ بن ساعد بتحكيم وسالم عليه الله صلى الله رساول لأ بني في ُم

لة لظ ْفُي لر ْفُبي ُق لس ّيهم ب لما في كما مقاتليهم وقتل لذرار لل ْفُيٍح: يا أبو قال الصحيح. و لر ُش
لتوني شيء في اخآتلفوا إذا قومي إنَّأ الله رساول لي بينهم فحكمت لأ لض لر عني لف

لي هذا». رواه أحَسن وسالم: «ما عليه الله صلى فقال الفريقانَأ، لو ّنسائي. وُر ال
لبّي عمر بين كانَأ أنه ُأ ّكما نخٍل، في منازعٌة كعب بن و ثابت. بن زيد بينهما فح

ّ وقال زيد فخرج فأتياه فقال المؤُمنين؟ُ أمير يا فأتيتك إلّي بعثت لعمر: هل
لتى بيته عمر: في لكم ُيؤُ لح لساادة، لعمر فألقى بيته فدخآل ال أول عمر: هذا فقال لو

المؤُمنين، أمير أعفيت ُلبّي: لو زيد فقال عمر، على اليمين وكانت جِإورك،



ُنعفي فقال لزمتني، يمين عمر: عن فقال لبّي:  ُقه. ولنَّأ المؤُمنين أمير ُأ ُد ْفُص لن و
تحكيمهما.  فصّح أنفسهما، على ولية لهما

ْفُن لم لح ( لل ًا)ُ لنَأ لص لضي ّكم لقا لرُط القاضي، بمنزلة بينهما المح لت ْفُش ُي لرط ما فيه ف لت ْفُش ُي
لرُط في لت ْفُش ُي لر (في يكونَأ أنَأ حَكمه نفوذ في القاضي. و ْفُي ّد لغ ٍد)ُ لنه لحَ لو لق ولية ل لو

فيه. والحدود تحكيمهما يصّح فل إباحَته، يملكانَأ ل ولهذا دمهما، على لهما
لما بمنزلة ُه لم لز لل لو ْفُكُمُه)ُ إذا (الدم)ُ ( ّينة حَكم حَُ ّنكول، أو القرار أو بالب صدر لنه ال

ُه)ُ أي كالقاضي حَكُمه يبطل ل بالعزل عليهما. ثم شرعية ولية عن لباُر ْفُخآ لإ لو )
لر الحكم إخآبار وصّح لرا ْفُق لإ لب لما)ُ بأنَأ ( له لد لحَ ذكره بكذا، عندي أقررت يقول: إنك أ

لة في لل لدا لع لب لو لزانة» ( لخ ٍد)ُ بأنَأ «ال له ّينٌة عليك يقول: قام لشا ُلوا بكذا، لهذا ب ّد ُع و
لل بذلك إخآباره يلزمهما لهذا. وإنما به عليك حَكمت وقد عندي لحَا له)ُ فإنَأ ( لت لي ل لول
لقام قائٌم وليته حَال إخآباره لتى ل رجِإلين. قيل: ولكن شهادة لم ْفُف لئل به ُي لتذهب ل
ّدق فل عزله حَال بذلك أخآبر لو القضُاء. أّما منصب مهابُة الولية. لنقضُاء يص

لل ُك لل لو لما)ُ أي ( ُه ْفُن ْفُنَأ لم لأ ّكمين. ( لح لع)ُ عن الُم لجِإ ْفُر لل تحكيمه لي ْفُب لق له)ُ أي ( لم ْفُك حَكم حَُ
ّلد لنه الحاكم، ُله لهما فكانَأ جِإهتهما، من مق أنَأ كما بينهما، يحكم أنَأ قبل عز
ّلد ْفُنَأ بين يحكم أنَأ قبل يعزله أنَأ له المام جِإهة من المق لإ لف لع الناس. ( لف لمُه لر ْفُك حَُ

ُه لقاٍض إلى لضُا ْفُم لق إنَأ لأ لف لبُه)ُ إذ لوا له ْفُذ لو إبرامه. أّما ثم نقضُه في فائدة ل لم
له فلم خآالفه، لضُ ْفُم لع قاٍض مذهب خآالف إذا القاضي حَكم بخلف شاء، إنَأ ُي لف وُر

ًا، يمضُيه حَيث إليه، ّلى القاضي لنَّأ وجِإوب لو على ولية له المام جِإهة من الُم
ّلى بخلف الكّل على حَّجة قضُاؤاه فكانَأ الناس، لو ولية ل فإنه الخصمين، من الُم

يكونَأ ل أنَأ لمذهبه الموافق حَكم القاضي إمضُاء غيرهما. وفائدة على له
لخآر لقاٍض ْفُقضُُه خآلفه يرى آ لع إذا لن لف ًء. قضُائه بمنزلة إمضُاءه لنَأ إليه، ُر ابتدا

ل لول لصّح ( ُء)ُ توليًة لي لضُا لق ًا ال لو)ُ ل وتحكيم ُة ( لد لها ْفُن (الّش لم لما لل ُه لن ْفُي ٌء لب ل ْفُو لول ّيٌة)ُ أ لجِإ ْفُو لز
لة. وأما لم ْفُه ّت لمة. لعدم صّحا عليهم والشهادة القضُاء كانَأ لو لل ْفُه ّت ال

لصّح لو ُء ( لصا للي ل ا لم لبل ْفُل لصّي لع لو ل ال لكيُل)ُ بل ل ْفُو لت ًا الوصّي باع الوكيل. فلو علم ال شيئ
لل فيما الوكيل تصّرف ولو بيعه، صّح علمه قبل التركة من ّك لم علمه قبل به ُو

تصّرفه. يصّح
لط)ُ عند لر لوُش لبُر حَنيفة أبي ( لخآ ْفُدٍل ( ْفُو لع لن لأ ْفُي لر ُتو ْفُس لل لم ْفُز لع لل لب لكي لو ْفُلُم ال لع لد لو ّي الّس

لة لناي لج له لب لد ْفُب لع لو)ُ علم لع لفي لع (الّش ْفُي لب لر لو)ُ علم لبال ْفُك لب لح (ال لكا ّن ٍم)ُ في لو)ُ علم بال لل ْفُس (ُم
ْفُم الحرب دار لل ْفُر ( لجِإ لها لع)ُ. ُي لئ لرا بالّش

ّ يشترط ومحمد: ل يوساف أبو وقال ّق في والصّح التمييز، إل الذي المسلم حَ
لبل أنَأ يهاجِإر لم ْفُق لر لنَّأ بخبره، الحَكام عليه تجب حَتى الفاساق، خآبر لي لب ْفُخ له الُم

ٌغ ّل البكر إلى الولّي رساول في كما العدالة، تشترط ل الرساول وفي ورساوٌل، مب
ل لة بالتزويج. (ل لصّح لل)ُ أي لل لكي ْفُو ّت لصحة مستورين أو عدٍل خآبر يشترط ل ال

ّتى التوكيل، لل أعلم لو حَ ٌد الوكي المعاملت من لنه توكيله، صّح عدل غيُر واحَ
لرُط فل إلزام، فيه وليس لت ْفُش ّ فيه ُي التمييز. إل
لل لب ُق لو ْفُوُل ( ٍم لقاٍض لق ْفُيُت عال لضُ لق ْفُدٍل:  لذا)ُ من لع له لنَأ القضُاء، سابب بيانَأ غير لب
ْفُيل من تمنعه عدالته لم ْفُشوة، إلى ال الحكم، في الغلط من يمنعه وعلمه الّر

لهٍل)ُ عطٌف لجِإا لو ٍم، على ( لبل عال ُق ْفُدٍل جِإاهٍل قاٍض قول أي: و لع ْفُنَأ ( لن إ ّي لبُه)ُ لب لب لسا



لبّرع وجِإه على ّت المعروف هو كما المقّر بإقرار: اساتفسرت الّزنا في قال بأنَأ ال
ًا أخآذ أنه عندي بالحّجة السرقة: ثبت في برجِإمه. وقال وحَكمت فيه، من نصاب
لز ْفُر الغلط، من يمنع السبب وتبينه الخيانة، من تمنعه عدالته لنَّأ فيه، شبهة ل لحَ
لل فإذا لب لمُل قولهما لق ْفُع لق ُي ْفُف وغيرهما.  وقطع قتٍل من أمرهما لو

ل)ُ يقبل لما)ُ وهو قول (ل له لر ْفُي لغ الخطأ لتهمة الفاساق، والجاهل الفاساق، العالم (
ّنف ذكره الذي وهذا العدالة، لعدم الخيانة وتهمة للجهالة، أبي مختار المص
ّي. منصور لد لري ُت لما ال

ّيد الصغير» لم «الجامع وفي طِإاعة لنَأ الرواية، ظاهر وهو بعدالة، ول بعلم يق
وقال: ل هذا عن محمد رجِإع طِإاعته. ثم القاضي تصديق وفي واجِإبٌة، المر أولي
ّ بقوله يؤُخآذ لن أنَأ إل لي لعا يحتمل قوله لنَأ العدل، القاضي بذلك يشهد أو الُحّجة، ُت

تندرىء والحدود عظيمٌة، النفس وحَرمة ممكن، غير والتدارك والخطأ، الغلط
القضُاة. ول أكثر في الحال لفساد الرواية هذه المشايخ بالشبهة. واساتحسن

(لّما مكة فتح عام وسالم عليه الله صلى الله رساول لنَّأ القاضي برزق بأس
ّتاب أسالم ْفُيد بن لع لسا ْفُين. فقام إلى خآروجِإه مكة)ُ حَين على اساتعمله ُأ لن للناس حَُ
ّتاب يزل ولم ثمانَأ، سانة وهي السنة، تلك بالحج ًا لع ّكة على أمير ّتى م لض حَ لب ُق

وسالم. عليه الله صلى الله رساول

ذكره فيما وفاته وكانت مات أنَأ إلى عليها يزل فلم عليها، بكر أبو فأقّره
ّي لد لق لوا ٍد. يوم في عنه. قال: ماتا الله رضي الصديق بكر أبو مات يوم ال واحَ

لي لو ْفُوٍف بن عمرو عن وُر ّتاب قال: سامعت لع ْفُيد بن لع لسا يخطب يقول: وهو ُأ
ًا لند الله رساول بعثني الذي عملي في أصبت يحلف: ما الكعبة إلى ظهره مس
ّ وسالم عليه الله صلى ْفُيسانَأ. وقد مولي كسوتهما ثوبين إل الصحاب: ذكر لك

ّتاب فرض والسلم الصلة عليه أنه لع ْفُيد بن ل لسا ّيًة أربعين ُأ لق لة. في أو لن الّس
ّيُة: أربعونَأ لق ُلو ًا.  وا درهم

ّلموا ّي في وتك ٍذ يكن ولم رزقه، ماٍل أ المال. فإنَّأ بيت ول الدواوين، يومئ
ْفُت الدواوين لع لض ّنما زمن في ُو الله، أفاء مّما الفيء من رزقه عمر. فقيل: إ

لذ الذي المال فقيل: من لخآ لرى من ُأ لصا لرانَأ لن ْفُج أخآذها التي الجزية . وقيل: من لن
لجر. وقيل: إنَأ مجوس من يوم كل له فرض وسالم عليه الله صلى الله رساول له

ًا. وكانَأ ْفُيح درهم لر ًا. والله القضُاء على أخآذ ُش أعلم. سابحانه أجِإر

لة كتاب لد لها الّش
لإخآباٌر ُلغًة:  لهي)ُ  ليانٍَأ، مشاهدة عن بشيء ( لع وحَُسبانَأ. تخمين عن ل لو
لباٌر ْفُخآ لإ ًا: ( لق وشرع لح لأي لب لر)ُ  ْفُي لغ ْفُل لإثبات صدٍق لإخآبار لل لق ب لبر لغير حَ للى المخ لع لر)ُ ( لخآ آ

للقرار، عن به احَترز لإنه ا لق لإخآبار ف لبر لغير بح لبر. وساببها على الُمخ ّق في الُمخ حَ
للداء: طِإلب حَق وفي الّسماع، لأو التحمل: المشاهدة ّدعي. ا الُم

بهذه وردت النصوص للنَأ الشهادة)ُ، (بلفظ الشهادة لفظ اساتعمال وركنها
بها. القضُاء منها المقصود للنَأ القاضي، عند بها. وتكونَأ فتقيد اللفظة

لأنَأ وشروطِإها ًا، يكونَأ كثيرة: منها:  ًا، عاقلً، حَر ًا، بالغ ً مسلم ْفُدل باجِإتناب لع



ْفُن لقوله الصغائر، على الصرار وعدم الكبائر لمّم لنَأ تعالى: { ْفُو لض ْفُر لن لت لم
لضّي ْفُر لم لء}َ وال لدا ُدوا عّز وقوله العدل، هو الّشه له لأش ْفُي وجِإل: {و لو ْفُدٍل لذ ْفُم}َ. لع ُك ْفُن لم

«المبسوط»: والقياس بها. وفي ثبت بما القاضي على الحكم وحَكمها: وجِإوُب
لأبى لمُل لخآبٌر للنها ُملزمة، حَجًة الشهادة كونَأ ي لتمل والكذب، الصدق يحت ْفُح ل والُم

للجِإماع.  بالنصوص ُترك القياس هذا لأنَّأ لإل حَجة، يكونَأ وا

لجُب لت لو لب ( ّدعي)ُ لقوله لبطل لب تعالى: {ول الُم ْفُأ ُء ي لدا ُعوا}َ. وقوله ما لإذا الّشه ُد
ُتموا تعالى: {ول ْفُك ْفُن الشهادة لت لم لها و ْفُم ُت ْفُك ّنُه لي لإ لثٌم ف ُبُه}َ وهاتانَأ آ ْفُل لإنَأ اليتانَأ لق كانتا و

ّده لأمٌر الشيء عن النهي لأنَّأ لإل والكتمانَأ، الباء عن نهتا لضُ ضد له كانَأ لإذا ب
لإنما لب لخآص واحَد. و للثم القل للعضُاء، رئيُس للنه با لغة ا ْفُضُ ْفُت لإذا التي والُم لح لل لص

للح لإذا كله، الجسد لص ْفُت و لد لس لد لف لس ُد لف الصحيح. في ورد كما كله، الجس
ُد كانَأ لإذا يجُب لإنما الشهادة لأداء ثم ًا الشاه ًا لأو القضُاء، مجلس من قريب بعيد

لس حَضُر لو بحال لل ْفُج ْفُكم لم لد، الُح له لش ل للنه يومه، في لأهله لإلى الرجِإوع يمكنه و
ٍذ عليه ضرر لضُاّر تعالى: {ول الله قال وقد حَُضُوره في حَينئ لتٌب ُي ٌد}َ. ول لكا ْفُي له لش
لحّمُل وفي لت لة «الُمجتبى»:  لأدائها الكفاية على فرٌض الشهاد لإل ك لضُاعت و

لب تعالى: {ول لقوله الكاتب، كتابة هذا وعلى الناس، حَقوق ْفُأ ْفُنَأ كاتٌب لي لب لأ ُت ْفُك لي
لما لمُه لك ّل ّلُه لع لإل ال ْفُب}َ  ُت ْفُك لي ْفُل ُلجِإرة لأخآذ يجوز لأنه لف على يجوز ول الكتابة، على ا

ّين فيمن الشهادة لإجِإماع لأداؤاها عليه تع ًا عليه يتعين لم وفيمن الفقهاء، ب لأيضُ

ّينه لعدم آخآر: يجوز في قول. وقال في الشافعي قال وبه عندنا، عليه. تع

لأي لها)ُ  لساتُر «الصحيحين» في لما لإظهارها لأفضُل)ُ من الحدود (في الشهادة (و
ْفُن لأنه وسالم عليه الله صلى النبي عن هريرة لأبي حَديث من لم لر قال: « لت لسا

ًا ُه مسلم لر لت ّلُه لسا للنه والخآرة»... الحديث، الدنيا في ال والسلم الصلة عليه و
لن ّق لإنَأ عنه، الحد لدرء بالسرقة والمقّر بالزنا المقّر لل لرض قيل: هذا ف بقوله معا

ُتُموا تعالى: {ول ْفُك ُد لت لة}َ. وتقيي لد لها لق الّش الواحَد. بخبر يجوز ل الكتاب من المطل
ُأجِإيب لأنَأ و لة ب لق في الشهادة على محمولة الي لد حَقو لها بدليل العبا لق ليا آية وهي لسا

للجِإماع، المداينة، لإنَّأ وبقوله وبا لن تعالى: { ْفُي لذ ّل لنَأ ا ْفُو ّب لح ْفُنَأ ُي ْفُيع لأ لش لشُة}َ... لت لحَ لفا ال
ّنما الية، لإ لتصت و ْفُخآ ُق للنها الحدود، بذلك ا ّلُه حَ شيء كل عن غني وهو تعالى، ال
لإنها غيرها بخلف بعباده، لطيف كريٌم شحيح. محتاج وهو العبد حَق ف

ُد لإحَياء (في (ويقول)ُ الشاه لذ)ُ  لخآ لأ لرق)ُ (ل منه المسروق لحق السرقة:  لسا
لة للنَأ الستر، على محافظة لد ْفُنَأ واجِإبة بالمال الشها ّدعي، طِإلب لإ في والستر الم

لأخآذ لأفضُل. وفي الحدود لأي مراعاة قوله:  لها)ُ  ُب لصا لن (للزنا الشهادة المرين. (و
ل لقوله النساء، شهادة فيه يقبل رجِإاٍل)ُ فل لأربعُة ْفُول لل ُؤاوا تعالى: { له لجِإا ْفُي لل لة لع لع لب ْفُر أ

ل لب
ُثّم لء}َ وقوله: { لدا له ْفُم ُش ُتوا لل ْفُأ لة لي لع لب ْفُر أ

ل لتي شهداء}َ، لب ّ لن وقوله: {والل ْفُي لت أ
ْفُ لة لي لش لحَ لفا ال

ْفُن ْفُم لم ُك لئ لسآ ُهدوا لن ْفُش لت ْفُسا ْفُيهّن فا لل لعًة لع لب ْفُر أ
ُء ل ْفُم}َ والتا ُك ْفُن لإذا لإل العدد على تدخآُل ل لم

ُده كانَأ ُدو ًا. وعن مع ّكر لأتانَأ رجِإال ثلثُة شهد وحَّماد: لو عطاء مذ الزنا في وامر
لبلوا لأربعًة قوله لطِإلق ُق منكم}َ. تعالى: {
لأنه الّزهري عن حَجاج عن حَفص «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى ما ولنا

بعده من والخليفتين وسالم عليه الله صلى الله رساول من السنة قال: مضُت



الحدود. في النساء شهادة تجوز ل لأنه
والحاصل: 

لإشاعة يرضى ول عباده على الّستر يحُب سابحانه الله لأنَأ جِإعل ولهذا الفاحَشة، ب
للجِإانب في الفاحَشة هذه لإلى النسبة لجِإبًة ا ّد، مو لجِإبة الزواج وفي للح ّلعانَأ، مو ل
بعض. على بعضُهم ليستر الفواحَش ساائر بخلف

لد (و)ُ نصابها لو لق ُدوا رجِإلنَأ)ُ لقوله الحدود وباقي (لل له ْفُش لت ْفُسا لن تعالى: {وا ْفُي لد ْفُي له لش
ْفُن ْفُم}َ مع لم ُك لل لجِإا في ُيقبل البصري: ل الحسن الّزهري. وقال عن روينا ما لر

كالزنا. لأربعٌة لإل القتل

لكارة، (و)ُ نصابها لب لب والولدة، (لل ـ: الرجِإال عليه ليطلع ل فيما ـ النساء وعيو
للصل ٌة)ُ وا لأ لحُل تعالى: {ول قوله ذلك في امر لن لأنَأ للهّن لي ْفُم ُت ْفُك لق لما لي لل ّلُه لخآ في ال

لهّن}َ. وقال لم لحَا ْفُر أ
لأتين كّل للنَأ عطاء، قول وهو الربع، الشافعي: يشترط ل امر

مالك: يشترط واحَد. وقال رجِإل ل (شهادة)ُ رجِإلين والحجة واحَد، رجِإل مقام
ًا. العدد بقي الذكورة اعتباُر ساقط لما للنه الثوري، قول وهو اثنتانَأ، معتبر

لجاهد، رواه ما ولنا ّيب، بن وساعيد ُم ْفُير، وابن المس لب عنه وطِإاوس، وعطاء، جُِإ
ُة لأنه والسلم الصلة عليه ّنساء قال: «شهاد ٌة ال ُع ل فيما جِإائز الرجِإال يستطي

الزهري وعن جُِإريج ابن «مصنفه» عن في الرزاق عبد روى لإليه». وما النظر
من غيرهن عليه يطلع ل فيما النساء شهادة تجوز لأنه السنة قال: مضُت لأنه

لهّن. ووجِإه النساء ولدات لب ّنساء لأنَأ الدللة وعيو ٌع ال غير من باللم ُمحلى جِإم
ُدق للجنس، فيكونَأ عهد، ْفُص لي لحّل تعالى: {ل قوله في كما بالٌقّل ف لك لي ُء لل لسا ّن ال
ْفُن ُد}َ فيتناوُل لم ْفُع للقّل.  لب ا

ًا روى وما عن لإساحاق، عن يحيى، لأبي بن لإبراهيم «مصنفه» عن في لأيضُ
لأنَأ لأة شهادة لأجِإاز الخطاب بن عمر الزهري:  صياح لأي ـ الساتهلل في امر

لأبي عند الصبي اساتهلل على النساء شهادة ُتقبل ول ـ الولدة عند الصبي

للرث، حَق في حَنيفة ومحمد: تقبل يوساف لأبو الصلة. وقال حَق في وتقبل ا
ًا، الرث حَق في لأحَمد والشافعي مالك قال وبه لأيضُ الله رضي علي لحديث و
لة لأجِإاز لأنه عنه الساتهلل. في القابلة شهاد

لأي (و)ُ نصابها ُلمور على الشهادة لغير (لغيرها)ُ  لصابها، تقدم التي ا وهو لن
لأتانَأ)ُ ساواء رجِإٌل لأو (رجِإلنَأ، الحقوق ً الحق كانَأ وامر كالنكاح، ماٍل، غير لأو مال

لعتاق، والوصية، والوكالة، والطلق، ّنسب. وقال والرجِإعة، وال الشافعي وال
لأحَمد ومالك ُة ُتقبل رواية: ل في و الموال في لإل الرجِإال مع النساء شهاد

للجِإارة، وتوابعها النكاح في يكفي الخيار. ولذا وشرط (والجِإل)ُ، والكفالة، كا
لأتانَأ رجِإل ونحوه رجِإل بحضُرة انعقاده والشافعي مالٌك عندنا. ومنع وامر

لأتين. ولنا لي ما وامر لو ًا عمر لأنَأ ُر مع النساء شهادة لأجِإازا عنهما الله رضي وعلي
ُفرقة. النكاح في الرجِإال وال

لط لر لدالة)ُ وفي للكل (وُش لع لأحَسن ال لقل ما تفسيرها في قيل ما «الذخآيرة»: و ُن
ًا يكونَأ لأنَأ يوساف: وهو لأبي عن ًا يكونَأ ول الكبائر عن مجتنب على ُمصر

لر صلحَُُه فيكونَأ الصغائر، أكث
ُبُه فساده، من ل لر وصوا أكث

لإنما من ل خآطائه. و



ُدوا لقوله العدالة شرطِإت له ْفُش لأ ْفُي تعالى: {و لو ْفُدٍل لذ ْفُم}َ (ولفُظ لع ُك ْفُن الشهادة)ُ لم
لأعلم قال لو حَتى فيها الواردة النصوص للنَأ شهادته، ُتقبل ل لأتيقن، لأو الشاهد: 

لأقيُموا الله قال والشهاد، الشهادة، بلفظ لإل ترد لم لة تعالى: {و لد لها له}َ، الّش ّل لل
ُدوا له ْفُش لأ ْفُم}َ، لإذا وقال: {و ُت ْفُع لي لبا ُدوا لت له ْفُش لت ْفُسا لن وقال: {وا ْفُي لد ْفُي له ْفُم}َ. من لش ُك لل لجِإا لر

لأل ليس لل عن القاضي (و لد حَا لأي الشاه ًا)ُ ومحمد يوساف لأبي عند عندهما)ُ  (مطلق
لن ساواء والدعاوى، الحقوق ساائر في لأي ُيفتى)ُ (وبه يطعن لم لأو الخصُم طِإع

لأحَمد. وقال الشافعي قول وهو العباد، بين الزمانَأ هذا في الفساد لكثرة و
لإنَأ شك لإذا السؤُال عليه مالك: يجب لما، ُيقر لأنَأ لإل الخصم، ساكت و له لت لل لدا لع للنَأ لب

ُدول. وقال شهادة وهي الحجة على مبنٌي القضُاء ُع الحاكم حَنيفة: يقتصر لأبو ال
لأل ول المسلم، في العدالة ظاهر على ُعن حَتى عنه ليس ْفُط في لإل الخصُم، لي

لقصاص، الحدود لرآنَأ للنهما وال ْفُد ْفُبهة ُي ْفُحتاط بالُش ُي في فيستقصى لساقاطِإهما، و
ًء منهما كل لء خآصم، من طِإعن غير من ابتدا يسقط. لأنَأ رجِإا

جِإده عن لأبيه، عن شعيب، بن عمرو «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى ولما
ُدوٌل وسالم: «المسلمونَأ عليه الله صلى الله رساول قال: قال على بعضُهم ُع

ًا لإل بعض لإل قذف» وفي في محدود ْفُرية». ومثله في ُنسخة: « رضي عمر عن لف
ّكي. وقيل: هذا تعديل من لأقوى وخآليفته الشرع صاحَب من عنه. وهذا الله المز

الله رساول شهد وقد الثاني القرنَأ في كانَأ حَنيفة لأبا للنَأ وزمانَأ، عصر اخآتلف
لنَأ حَيث: قال: «خآيُر والصلح بالخير للهله وسالم عليه الله صلى لني القرو ْفُر ثم لق
ُلونهم، الذين لأبا الذين ثم لي ُلونهم» و تغيّرت وقد بعده، كانا ومحمد يوساف لي
صلى عنهم لأخآبر كما الشهادات، في والكذب الخيانات وكثرت الناس لأحَواُل

فيهم.  الكذب يفشو لأنه وسالم عليه الله

ًا السؤُاُل (وكفى ًا في لسار لنا)ُ تحرز لن لث لأنَأ الفتنة. وكيفيته عن زما القاضي يبع
ّدل مع ُبه، الشاهد، اسام فيها وهي: ُرقعة المستورة، الُمع ُته، ونس ْفُلي لحَ ومسجده و

ُته، فيه، ُيصلي الذي ّل ُقه ومح ًا، كانَأ لإنَأ وساو لأل ساوقي لنه فيس لأصدقاءه، جِإيرا و
لرفه فمن جِإائز عدٌل لأنه القاضي كتاب في اسامه تحت يكتب بالعدالة لع

لرفه ومن الشهادة، ُذكر ل بالفسق لع لله ي ًا حَا يقول: الله بل الهتك، عن احَتراز
لله لإذا لإل لأعلم، ّد ٍذ بشهادته، القاضي يحكم لأنَأ وخآاف غيره ع لصّرُح فحينئ بحاله. ُي
لرف ل ومن ْفُع ُلُه ُي ّد مستور، لأنه اسامه تحت ُيكتُب حَا ليُر ّدُل و لة الُمع لإلى المستور

ًا. القاضي سار
لة وتزكيُة لع لأنَأ العلني ّكي بين القاضي ليجم القضُاء، مجلس في والشهود المز
لأل لأهؤُلء الشهود عن المزكي فيس ليزكيهم الشهادة مقبولو عدول بحضُرتهم: (

غيرهم)ُ. تعديل شبهة نفي وفيه يجرحَهم، لأو

لأصحابه والسلم الصلة عليه الله رساول عهد في التزكية وكانت للنَأ علنية، و

ّدل لتوقى ل لكانَأ الُمع ّدعي، من يخاف ول الجرح، عن لي للنهم الشهود، من ول الُم

ُلونه ول للحق ُمنقادين كانوا لب لقا لحَهم، لو بالذى ُي لر الّسر بتزكية الكتفاء ووقع لجِإ
ٌء للنها العلنية، تزكية وتركت زماننا في ّدعي الشهود لإذ وفتنٌة، بل لبلونَأ والُم لقا ُي

للذى الجارح والضرار. با



لأي في لأحَوط (والثنانَأ لة تزكية في لأما السر، تزكيُة التزكية)ُ  فالعدد العلني
للجِإماع، شرط ْفُبين، فيها الشهادة معنى للنَأ با لإنها لأ القضُاء بمجلس تختُص ف
لة (وفي لأي ترجِإم لجِإم ترجِإمة الشاهد)ُ  لأي (وفي الشاهد عن الُمتر الرساالة)ُ 

لإلى القاضي رساول ّكي)ُ ويجوز ( لأبي حَنيفة لأبي عند الواحَد الُمز وبه يوساف، و
لأحَمد مالك قال ُيشترط محمد رواية. وعند في و لة في والشافعي:  ما التزكي

لترط ْفُش لف العدد من الشهادة في ُي شهود تزكية في ُيشترط حَتى الذكورة، ووص
رجِإلنَأ.  والقصاص الحدود من غيره وفي ذكور، لأربعة الزنا

للشهاد ُيشترُط (ول لة في لإل ا لإنها على الشهاد لأشهده لإنَأ لإل تجوز ل الشهادة)ُ ف

لأى فمن عليها، سامع لأو السرقة، لأو الجرح، لأو القتل، لأو النهب، لأو الغصب، ر
للقرار للجِإارة، لأو البيع، لأو منفعة، لأو بمال ا قاض، حَُكم لأو الهبة، لأو النكاح، لأو ا

لد لأنَأ له جِإاز ْفُشه لإنَأ (به)ُ، لي ْفُد لم و له ْفُش للم للنه عليه، ُي لجِإٌب هو بما لع ًا، بنفسه ُمو لعيان
ٌق وذا لداء، مطل لل ْفُ الله قال ل لإل ْفُن تعالى: { لد لم له ّق لش لح ْفُم بال ُه لإذا لو لنَأ}َ و ْفُو للُم ْفُع لي

لع ًا سام ُد شاهد لد لأنَأ له ليجز لم بشيء يشه لهده. لأنَأ لإل شهادته على يشه ُيش
ُد (ول ْفُن يشه لأى لم ّطه ر ْفُر ولم لخآ للنَأ يذك لته)ُ  لد لها ل وكذا الخط، ُيشبه الخّط لش

ٍو يروي لأ لأنه غيره بخط لأو بخطه وجِإد را يذكر حَتى كذا سامع لأو فلنَأ، على قر
يعمل لأنَأ لكٍل ومحمد: يجوز يوساف لأبو حَنيفة. وقال لأبي عند وهذا الرواية،
للنَأ وبه بالخط، ّطه، لأنه الظاهر ُيفتى.  لأبي واجِإب. وعن بالظاهر والعمل خآ

ُد دونَأ للراوي يجوز يوساف للنَأ الشاهد. (ول)ُ يشه لع)ُ  لة (بالتساُم تجوز ل الشهاد
ُده ل والتسامع علم، عن لإل ْفُي لف لإل ُي لب، في ( ّنس لت ال لكاح، والمو ّن والدخآول)ُ وال

لإذا (وولية بزوجِإته ُق من بذلك لأخآبره القاضي)ُ  ًا. به يث اساتحسان
لأنَّأ لإنه على وقٌف هذا (و لإنه على (ل بالتسامع ليشهد كذا)ُ ف له)ُ ف لطِإ ُد ل ُشُرو يشه

«المختار»: «الُمجتبى» و الفتوى. وفي وعليه الوقف، شرائط على بالتسامع
ًا. وكانَأ الوقف شرائط على تقبل لأنها ُة تجوز ل لأنَأ القياس لأيضُ بالتسامع الشهاد
بمعاينة تختُص المور هذه لأنَأ الساتحسانَأ المذكورة. ووجِإه المسائل في

لتعلق الناس، من خآواّص لأسابابها لت ُة ُتقبل لم فلو لأحَكام، بها و فيها الشهاد
لها، لتعطلت بالتسامع لأحَمد: والشافعي مالك ونحوه. وقال البيع بخلف لأحَكاُم و

ُة ُتقبُل ل لين، مما للنه الدخآول، في بالتسامع الشهاد على الشهادة في كما ُيعا
الدخآول.  بخلف لإثباتها (يحتال)ُ في فل فاحَشٌة الزنا. قلنا: الزنا

لإذا لأتانَأ)ُ عدوٌل. وهذا رجِإل لأو (رجِإلنَأ، الشهادة لأخآبر)ُ بلفظ ( لجواز شرٌط وامر
لد شهادة لع الشاه لإنما المذكورة، المسائل في بالتساُم لط و لر لل ذلك فيه ُش ليحُص

ُع للُه ٍم، نو ْفُل لصاٍب لأقُل وهو لع ُد لن ْفُبنى الذي العلم يفي المعاملت. في الحكم عليه ُي
ُد لس جِإالس رائي (ويشه لل ليدخآل لرائي فيه لأو مطلق، القضُاء)ُ مفعول مج عليه (
لأة رجِإل ورائي قاٍض، لأنه الخصوم ًا ليسكنانَأ وامر لأنها الزواج انبساط وبينهما بيت

ْفُرساه، لد في الرقيق (ساوى ورائي)ُ شيء لع لإنما لأنه كالُملك ُمتصرٍف ي ُكُه)ُ و ْفُل لم
ٌد له الدمي لنَأ الرقيق، قال: ساوى لد فيدفع نفسه، على ي غيره. ي

للصل حَّر لأنه ادعى لإذا حَتى فيه يعتبر ل وكذا فيه، تعتبُر ل فاليد له، فالقول ا
ُدُم قد الحر للنَأ الساتخدام، وهو التصرف ْفُخ ُه. هذا لي ًا الرقيق كانَأ لإذا غير لأو بالغ



ًا ًا كانَأ لإذا لأما نفسه، عن يعبر صغير كالدابة فهو نفسه عن ُيعبر ل صغير
لد والمتاع. وقيد لملك دليل ليتحقق كالُملك بالمتصرف الي لإنَأ بالتفاق، ال ف

لخّصاف لملك قال: دليل ال وابن والشافعي مالك قول التصرف. وهو مع اليد ال
ما لأقصى اليد لأنَأ وضمانَأ. ولنا ونيابة، لملك، لإلى تتنوع اليد للنَأ الحنبلي، حَامد

لإذ على به ُيستدل لملك.  لملك لأساباب في الدلئل مرجِإع هي ال ُيكتفى كلها، ال ف
لط عدُم عندنا بها. والمذهب اليد. لذي الشهادة لجواز التصرف شر

لأنه عن رواية وهو يوساف لأبي وعن قلبه في يقع لأنَأ ذكر ما مع ُيشترُط محمد: 
لل له، لأنه ُع له ليحص ٍم، نو الصلة عليه لقوله تجوز ل علم بل الشهادة للنَأ لعل

لإذا لت والسلم: « ْفُم لل لل لع لس مث لإل فاشهد الشم لأى قيل: لو لفدع». ولذا و ُدرة ر
ّناس، يد في ثمينًة ًا لأو ك ل لذلك، لأهل هو من آبائه في وليس جِإاهٍل يد في كتاب
ُأجِإيب يشهد لأنَأ يسعه لملك، ظن لأساباب لأقوى اليد لأنَّأ له. و يقضُي ولهذا ال

للها.  به القاضي ْفُجِإ لل

لإنها ول الشهادة، لأداء في ُيطلق لأنَأ للشاهد (لكن)ُ ينبغي حَتى بالتسامع يقول: 
لإنَأ للنه بحكم لأو بالتسامع، قال: شهادتي ( لأنه لأقر قد اليد: بطلت)ُ  لد ب له بغير لش

للنَّأ علم، لإطِإلق عن لأو لعيانَأ عن كانت لإذا بالشهادة ُيلزم لإنما القاضي و
لإنها يد في رؤاية لأو تسامٍع عن كانت لإذا لأما عليها، فيحمل المشاهدة، لحَتمالها ف

ُه ل ُد ًا تزي ْفُن بها يحكم لأنَأ له يجوز فل علم لم لد (و له لر لأنه لش لضُ صلى لأو زيد دفن لحَ
ْفُلت)ُ شهادته لب ُق للقاضي فّسر لو لعيانٌَأ)ُ حَتى (وهذا علم عن شهد للنه عليه: 

لل لب هذا. لق

لمن فصل لبل ( ْفُق ُتُه ُت لد لها لبل)ُ ل ومن لش ْفُق ُت
ُتقبل ُة (و لل من الشهاد للهواء)ُ وهو لأه ًى، جِإمع ا ليلنَأ بمعنى هو ْفُفس لم ّن ما لإلى ال
ْفُستلذ لت الله الشرع. قال داعية غير من الطبع به لي ْفُي لأ لأفر ْفُن تعالى: { لذ لم لخ ّت لهُه ا لإل

لواه}َ، ْفُن وقال له لم لضّل تعالى: {و لن لأ لع لمّم لب ّت ُه ا لر لهوا ْفُي لغ ًى لب لن ُهد له}َ ساّموا لم ّل ال
لتهم بذلك ُهم لمتابع لس لة لأهل ومخالفتهم لأنف لإنما السن للت والجماعة. و لب شهادتهم ُق

لقهم لنَأ ُد، حَيث من فس لعهم وما العتقا ُق لإل فيه لأوق ُو التعم الدين. في والغل
لرد لإنما والفاساق ُته ُت ُتهمة شهاد والسلم: «ل الصلة عليه قال وقد الكذب، ل

لهم». والفسق شهادة ّت ُد حَيث من لُم الكذب.  على يدل ل العتقا

لإل ّية)ُ وهم ( لب ّطا لخ لوافض من قوم ال لبونَأ الّر ْفُنس ّطاب ابن لإلى ُي ْفُهب بن محمد الخ لو
للجِإدع، ْفُيُزونَأ ا لج لت ْفُس ل ويقولونَأ: المسلُم محق، لأنه حَلف لإذا للمدعي يشهدوا لأنَأ لي
ًا، يحلُف لت هذا فباعتقادهم كاذب للنهم في الشبهُة تمكن شهادتهم. وقيل: 

ّدعى من لأنَأ يعتقدونَأ ًا منهم ا لد لأنَأ يجب غيره، على شيئ ُتهم. وفي له يشه بقي
لإنهم «شرح لسبونَأ قوٌم القطع»:  ْفُن ّطاب لإلى ُي وحَارب بالكوفة خآرج رجِإل الخ
ًا لأنَّأ ليزعُم وكانَأ عباس، بن الله عبد بن علي بن موساى بن عيسى الله علي
للكبر، ًا ا لر الصغر. وكانَأ الله الصادق وجِإعفر لة لأظه لأ جِإعفر لإلى الدعو منه فتبّر

لل عليه ودعا لت لأصحابه، هو فق للُه و لت لبه عيسى لق لل لص بالكنائس. و
لأما ّفر من غيرهم: فمنهم و ْفُذنب ُيخرج من ومنهم كالخوارج، بالذنب ُيك عن الُم

لليمانَأ ًا لأقوى يكونَأ وذلك كالُمعتزلة، الكفر في يدخآله ول ا الكذب عن اجِإتناب



ًا ّلث تناول كمن الدين، عن الخروج من حَذر لث لك لأو الُم لة مترو ًا التسمي عمد
ًا لقد لته، معت لإنه لإباحَ الشهادة. مردود به يصير ل ف
لأنَأ في وشرط ًى يكونَأ «الذخآيرة»:  ّفر ل هو لك كالُمجّسمة. وفي صاحَبه به ُي

لأصول ْفُبُر، الهوى لأهل «النهاية»:  لج لدر، ساتة: ال لق ْفُفض، وال والُخُروج، والّر
ْفُشبيه، ّت لطيل. وكل وال ْفُع ّت مالك: ل فرقة. وقال عشر اثني لإلى ينقسم واحَد وال

تقبل لأحَمد: ل الفسق. وقال وجِإوه لأغلظ للنه الهواء لأهل من لأحَد شهادة تقبل
لة الهواء لأهل من ثلثة شهادة لري لد لق لمية، ال ْفُه لج لفضُة.  وال والّرا

ّذمي (من (و)ُ تقبل لأي على ال لإنَأ آخآر ذمي على مثله)ُ  ملة)ُ كالتهود تخالفا (و
لمن)ُ وقال (على الذمي (و)ُ من والتنصر لأ للنَأ تقبل والشافعي: ل مالك المست

ُدوا تعالى الله له ْفُش لأ لوي قال: {و ْفُدٍل لذ ْفُن لع لمّم ْفُم}َ وقال: { ُك ْفُن لنَأ لم ْفُو لض ْفُر لن لت لم
لء}َ والكافر لدا له تقبُل ل حَيث كالمرتد فصار منا، ول بمرضي ول بعدٍل ليس الّش

«ساننه» عن في ماجِإه ابن لأخآرجِإه ما غيره. ولنا على ول مثله على شهادته
ْفُعبي، عن مجاهد، لأنَأ عبد بن جِإابر عن الّش وسالم عليه الله صلى النبي الله: 

لل شهادة لأجِإاز لإذا على بعضُهم الكتاب لأه لل بعض. و لب لمي ُق الملة اتحاد عند الذ
لبل ًا لأنَّأ لإل بالفصل، قائل ل لإذ اخآتلفها، عند ُق مقال. فيه مجاهد

للساناد داود» بهذا لأبي «سانن في وما لأة برجِإل اليهود جِإاءت ا لإلى زنيا منهم وامر
لأعلم فقال: «ائتوني وسالم، عليه الله صلى الله رساول لأتوه رجِإلين ب منكم». ف
لريا، بابني لشدهما ُصو لن لجدانَأ كيف لف لإذا فيها قال: نجد التوراة؟ُ في هذين لأمر لت
لأوا لأنهم منهم لأربعة شهد لره ر لك ْفُرجِإها في لذ لميل لف رجِإما. قال: الُمكُحلة في كال
لما «فما ُك ُع لن ْفُم ْفُرجِإُموهما؟ُ» قال: ذهب لأنَأ لي ُننا لت رساول فدعا القتل، فكرهنا سالطا
لأوا لأنهم فشهدوا لأربعة فجاء بالشهود وسالم عليه الله صلى الله لره ر لك في لذ

ْفُرجِإها لميل لف لأمر الُمكُحلة، في كال لأساند وسالم عليه الله صلى النبي ف لما. و له لم ْفُجِإ لر لب
ْفُئتوني وسالم عليه الله صلى لأنه وفيه جِإابر عن الشعبي لإلى الطحاوي قال: «ا

لأربعة يشهدونَأ».  منكم ب

له)ُ قيد على المستأمن (من (و)ُ تقبُل لل ّذمي، على له ولية ل للنه به مث للنَأ ال

لي ّذم ً لأعلى ال لإنَأ عليه شهادته تقبل فل دارنا لأهل من للنه منه، حَال من كانا (
لأما يقطع الدار اخآتلف للنَأ تقبل، ل والرومي، كالتركي دارين من كانا لو دار)ُ و

للنَأ بسبب عدو (من (و)ُ تقبل يتوارثانَأ ل ولهذا الولية، من معاداته الدين)ُ 
ُتقبل عدالته على فيدل ديانته لب (ممن (و)ُ  لر اجِإتن لصّر ولم الكبائ لر على ُي لئ الصغا
لب ُبُه)ُ على وغل على كذلك كانَأ من العدل لإذ فساده، على وصلحَُه خآطائه صوا

يوساف. لأبي عن ُنقل ما
والحاصل:

لب لأنَأ لة ارتكا لط ُيوجِإب الكبير لة، ساقو لب العدال لة وارتكا لب ل الصغير ساقوطِإها، ُيوجِإ
لب للنَأ لة ارتكا ُدل الكبير لنَأ على لي ُع ل والمتهاونَُأ الدين، في مرتكبها تهاو من يمتن

ُدل ل الصغيرة الزور. وارتكاب شهادة ُيصّر لأنَأ لإل الدين في التهاونَأ على لي
لة للنَأ عليها، «الذخآيرة». في كذا كبيرة، بالصرار تصيُر الصغير

لف)ُ وهو من (و)ُ تقبل لل ْفُق لل لإذا وهذا بالعدالة، ُيخل ل ذلك للنَأ ُيختن، لم الذي (ا



لبر وهو عذر، عن كانَأ لك لف ال لأما الهلك، وخآو لإنَأ عذر غير من كانَأ لإذا و لدته ف شها
لخّف للنه ُتقبل، ل لت ْفُس لتانَأ، ُم لخ عدلً. يكونَأ ل به الساتخفاف ومع بال

لتانَُأ ثم لخ لأحَمد. وعندنا الشافعي عند واجِإٌب للذكور ال وهو سانة، مالك وعند و
ّدر الشافعي. ولم قول ّدته حَنيفة لأبو يق لر للنَأ بشيء، ُم الكتاب في يرد لم التقدي

ُق في ول لة الّسنة. وطِإري ّدرها التقادير معرف ُع. وق لأخآرونَأ السما سانين بسبع المت
ذلك. الصبي احَتمل لإنَأ السابع بعد لأو ولدته، من السابع عشر. وقيل: اليوم لإلى

لر حَتى ُيختن ل الشافعي لأصحاب بعض وعند لن يصي عشر. اب

لصّي)ُ لما من (و)ُ تقبل لخ ّية، ابن «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى (ال لل ُع
لأنَأ ابن عن عوف، ابن عن لة لأجِإاز وسالم عليه الله صلى النبي سايرين:  شهاد

لصّي علقمة لخ بن لإساماعيل ُنعيم»: حَدثنا لأبي «حَلية مظعونَأ. وفي ابن على ال
لأنه عن الجارود، بن المتوكل لأبي عن مسلم، لدامة على شهد لأبيه:  شرب لأنه ُق

لإل لأراك ما جِإارود قال: يا قال: ل، آخآر؟ُ شاهد معك عمر: هل الخمر. فقال
ًا. قال: يشرُب ُنك مجلود لر خآت ُأجِإلد الخم لصّي علقمة فقال لأنا و لخ لأتجوز ال لعمر: 

لصي؟ُ شهادة لخ لصّي بال قال: وما ال لخ لإني تقبل ل ال لأني لأشهد شهادته. قال: ف

لأيته ُؤُها، ر ّي لتق لأقامه شربها، حَتى قاءها عمر: ما فقال لي رواه جِإلده. كذا ثم ف
للنه عمر عن غيره مرسالً. وروى الشارح ًا. و ًا، عضُو منه ُقطع موقوف ظلم

يده. قطعت لو كما فصار
للنَأ (ولد من (و)ُ تقبل ككفرهما. الولد)ُ، لفسق يوجِإب (ل الوالدين لفسق الزنا)ُ 

لأما ُيحمل ثبوته تقدير وعلى له، لأصل ل فباطِإل الثلثة»، شر الزنا حَديث: «ولد و
لأنَأ يحب للنه للتهمة، الزنا في شهادته تقبل مالك: ل حَاله. وقال غالب على

ُأجِإيب غيُره يكونَأ لأنَأ مثله. و . فيه والكلم ذلك يحب ل العدل ب
لأي من (و)ُ تقبل ْفُأخآذونَأ الذين وهم السلطانَأ، عمال (العمال)ُ  لق ي الحقو

لخراج، ْفُزية، الواجِإبة: كال لج لن لقوله والصدقات، وال ْفُي لل لم لعا لها}َ، تعالى: {وال ْفُي لل للنَأ لع و
لإنما بفسٍق، ليس العمل للنَأ ُعّمالً، كانوا الصحابة بعض ُق و الظلم. وقيل: الفس

ُلمراء. هم ا
لب للنَأ زمانهم، في الوافي»: هذا «شرح وفي لأما الصلح، عليهم الغال في و

ُة تقبل فل زماننا ظلمهم. لغلبة العمال شهاد
لأبويه، وعّمه، للخآيه، النسانَأ شهادة وتقبل ًا، و لأة رضاع بنته، وزوج ابنه، وامر
لأصل لأته و للملك للنَأ وفرعها، امر ّيزة، بينهم ا متغيرة.  واليادي متم

لأي من (ل لفر لأعمى. وقال من الشهادة ُتقبل ل لأعمى)ُ  لأبي عن رواية وهو ُز

ُتقبل لأحَمد، والشافعي مالك قال وبه التسامع، فيه يجري فيما حَنيفة:  لأبو وكذا و

لخعي، قول وهو يوساف، ّن ّثوري، جُِإبير، بن وساعيد البصري، والحسن ال للنَأ وال

لأما في العمى من خآلل ول السماع، لإلى ذلك في الحاجِإة في شهادته ذلك. و
للجِإماع. وفي تقبل فل والقصاص الحدود شهادة تجوز «المبسوط»: ول با

الشافعي: منه. وقال تتحقق ل وهي الشهادة، بلفظ يختص الداء للنَأ الخآرس،
للصح في مفهومة. لإشارة له كانَأ لإذا تقبل ا

للنَأ من (و)ُ ل لأولى نفسه، على يلي ل وهو الولية، باب من الشهادة (مملوك)ُ  ف



لي ل لأنَأ ٍد من (و)ُ ل غيره، على يل ْفُذٍف في (محدو ْفُنَأ لق لإ لأي و لر تاب)ُ  لته لأظه توب
ّذب لفه. وقال في نفسه وك لأحَمد: تقبل والشافعي مالك قذ تعالى: {ول لقوله و
ُلوا لب ْفُق ْفُم لت ُه ًة لل لد لها ًا لش لد لب لأولئك لأ لنَأ ُهُم و ُقو لسا لفا ّ ال لن لإل لإنَّأ الذي ُبوا}َ ف لإذا الساتثناء لتا
ً تعقب لأته كقول الكل، لإلى ينصرف بعض على معطوفة بعضُُها جُِإمل القائل: امر
ٌق لإنَأ الدار، يدخآل لأنَأ لإل الحّجة وعليه حٌَر، وعبده طِإال لإلى ينصرف الساتثناء ف
تقدم. ما جِإميع

لبلوا تعالى: {ول قوله لأنَأ ولنا ْفُق ًة لهم لت ًا}َ معطوف لشهاد قوله: على لأبد
ُدوهم}َ والعطُف لل ل القذف. والحد حَد من الشهادة رد فيكونَأ للشتراك، {فاجِإ

ّلم ول بالتوبة، يرتفع ُقب الية في الساتثناء لأنَّأ ُنس ً ليع على معطوف بعضُها جُِإمل
لأولئك يعقب للنه بعض، لنَأ}َ وهي هم جُِإملة: {و ُقو لسا لفا ْفُأنفة، جُِإملٌة ال ما للنَأ مست
لإنَأ المثال، بخلف عليه، عطفها ليحُسُن فلم ونهٌي، لأمٌر قبلها فيه كلها الجمل ف

ّير وجِإد لإذا حَتى آخآرها، على كلها فيتوقف معطوفة، لإنشائية الكل. تغير المغ
لأما الله، وبين بينه فيما عباس: التوبُة ابن وقال لدته. وعن نقبُل فل نحن ف شها

ْفُيح لإبراهيم لر مثله.  وُش

ّ لإل ْفُن ( ّد لم له في حَُ لر ْفُف لإنَّأ ُك للم)ُ ف ْفُسا لأ لته لف لو من السالم. (و)ُ ل بعد ُتقبل شهاد (عد
للنه بسبب لمُن ل الدنيا)ُ  لل من ُيؤُ ّو لق ّت ٍد من (و)ُ ل عدوه، على ال ّنا (ساي لق لعبده)ُ 
ًا، لأو كانَأ، ّبر لتبه)ُ لنه ولد. (و)ُ ل لأم لأو مد له شهادة (مكا لس ٍه من لنف (و)ُ ل وجِإ

لما من لشريٍك ْفُي لف ْفُيكه)ُ ( للنها (شر له)ُ  لن لكا لر ٌة يشت وجِإه. من له شهاد
للنها «بما قيد ّتهمة. كانَأ لنتفاء غيره في ُتقبل يشتركانه»  يقول: لأنَأ حَقه ال

لعه كالصل للخآر، الزوجِإين ولحَد لر لإنَأ وبالعكس لف ُعدا، و لأبي ابن لأخآرجِإه لما لب

لريح عن الرزاق وعبد شيبة ُة تجوز قال: ل لأنه ُش لبنه، الب ول لبيه، البن شهاد
لأة ول لأته، الزوج ول لزوجِإها، المر بينهما. شيء في لشريكه الشريك ول لمر

لره، لمن الجِإيُر ول يجوز، غيره في لكن لجِإ لسيده. العبد ول اساتأ
لإبراهيم سافيانَأ عن شيبة لأبي ابن وروى لجّصاص لأسانده مثله. وقد و لأبو وهو ـ ال

صالح فقال: حَدثنا ـ العلم في كبير لأنه المشايخ لأكابر له شهد الذي الّرازي بكر
لزيق بن لري، معاوية بن مروانَأ قال: حَدثنا ـ ثقًة وكانَأ ـ ُر لزا لف زياد (بن يزيد عن ال

وسالم عليه الله صلى النبي عن عائشة، عن ُعروة عن الّزهري، عن الّشامي،
لأة ول لوالده، ول)ُ الولد لولده، (الوالد شهادة تجوز قال:)ُ ل ول لزوجِإها، المر

لأته، الزوج ول لشريكه، الّشريُك ول لعبده، السيد ول لسيده، العبد ول لمر
اساتأجِإره». لمن الجِإيُر

للجِإير قيل: المراد ّد الذي الخاص التلميذ با ُع لر لي لعه نفسه، ضرر لأساتاذه ضر ونف
لع لأهل القانع والسلم: «ول الصلة عليه قوله معنى نفسه. وهو نف البيت...» ب

لبل لق لة الشافعي الحديث. و بعضُية، بينهما ليس للنه للخآر، الزوجِإين لأحَد شهاد
ًا تكونَأ قد والزوجِإية ًا تكونَأ وقد والعداوة، للتنافر سابب وهي والمحبة، للميل سابب

لإنها دونها، لأو الخآوة نظير تحتمُل. والجواب ل والخآوة والقطع، الفسخ تحتمل ف
لض في التعليل لأنَأ لر ْفُع مقبول. غير النص لم

ّنث)ُ، من (و)ُ ل (مخ
له وهو ّب لش لر الكلم لين في بالنساء المت للعضُاء وتكّس الّرديء)ُ وهو (يفعل ا



لأما الرجِإال تمكين ْفُن منه. و (نائحة، من شهادته. (و)ُ ل فتقبُل الرديء يفعل لم لم
للنَأ من و)ُ ل ّنية)ُ  لع (مغ لأة رف لتها المر يرد «الذخآيرة»: ولم حَراٌم. وفي صو

لمن ل للنها غيرها، مصيبة في تنوح التي بل مصيبتها، في تنوُح التي بالنائحة ُتؤُ
لب لأنَأ لة ترتك لر شهاد ْفُنَأ الماتن حَق فكانَأ المال، لجِإل الزو ُأجِإرة، يقيدهما لأ (و)ُ ل ب
لكر الخمر الّشرب)ُ من (ُمدمن من اللهو)ُ (على المحرمات من وغيرهما والّس

لإنما ُترط و ًا ذلك ليكونَأ المداومة، وهو الدمانَأ اش لإنَأ منه، ظاهر شرب لمن ف
ًا الخمر لهُر ول سار ْفُظ ْفُنَأ عدالته، تسقط ل منه، ذلك لي لإ ُبها كانَأ و ْفُر ًة. لش كبير
لإنما به ويلعب لساكرانَأ وهو يخرج لأو منه، ذلك ليظهُر كانَأ لإذا عدالته تسقُط و

لإنه الصبيانَأ، الوافي». «شرح «الخانية» و في كذا عادة، الكذب عن ليحترز ل ف
لأنَأ «النهاية» عن في ما والصواب لأنَأ النية، في الدمانَأ به المراد «الذخآيرة»:  ب

لب لأنَأ نيته ومن يشرب، وجِإده. لإذا ذلك بعد يشر
والحاصل:

ْفُن به المراد لأنَّأ لب لم لإنه يتُب ولم شر تقبُل قولهم: ول عليه يدل فاساق. ومما ف
ُة لإنَأ والشرب، الفجور مجالس في يجلس من شهاد يتشبه للنه يشرب، لم و

لر لأنَأ من يحترز ولم بهم، له ْفُظ الزور. شهادة عن يحترز فل عليهم، يظهُر ما عليه لي
ّد ثم ّلهو قي ًا بال لغّص شرب عمن احَتراز ٍة لل حَلقه.  في لقم

ْفُن (و)ُ ل لم ْفُلعُب ( ّطيور)ُ لما لي لأنَأ لأبي داود» عن لأبي «سانن في بال رساول هريرة: 
لأى وسالم عليه الله صلى الله ً ر ُع رجِإل لمامة يتب ُع فقال: «شيطانٌَأ لحَ يتب

لأو شيطانه»، للنه ( ُبور)ُ  ْفُن ّط ٌء المحظور. وفي اللهو من ال لإيما ْفُلعُب»  لي لإلى قوله: «
ًا لأخآذ لو لأنه ًا يكونَأ ل للساتئناس بيته في طِإيور لذ للنَأ للشهادة، مسقط اتخا

لم لت في الحما مباح. للساتئناس البيو

ْفُن لم لأو)ُ  ّني ( ْفُغ ُي للنه ( ُع للناس)ُ  لس يجم ًة يمتنع فل واللعب، اللهو على النا من عاد
لأما المحارم لإتيانَأ لة لزالة كانَأ لو والكذب.  له عن الوحَش لس لمع لأنَأ غير من نف ْفُس ُي
لره ْفُأس فل غي ُد الصحيح. ثم على ب فجائز وحَكمة، وعٌظ فيه كانَأ لإنَأ الّشعر لإنشا

لإنَأ بالتفاق، لأة ذكر فيه كانَأ و ٍة غير امر لأس فل ميتة وهي معينة لأو معين به. ب
لة وفي لره. الحية المعين ْفُك ُي

ْفُن لم لأو)ُ  ْفُرتكُب ( لي ّد ما ( للنه ُيح لمن ل فاساق به)ُ  قال وقد والزور، الكذب من ُيؤُ
لها تعالى: {يا الله ّي أ

لن ل ْفُي لذ ُنوا ال لم ْفُنَأ آ ْفُم لإ ُك لء ٌق لجِإا لسا ٍأ لفا لب لن ُنوا}َ، لب ّي لب لت للمر لف لف وا بالتوق
ُع ْفُن بالشهادة، العمل ليمن لم لأو)ُ  ْفُدخُآل ( لي لحّمام ( للنه بل ال ٍر)ُ  لزا لكُب لإ ًا، ليرت وهو محرم

ْفُن العورة، كشُف لم لأو)ُ  لأكل ( لمر لأو الربا، (ي لقا ْفُرد ُي ّن ْفُنج، بال لر ْفُط ُتُه لأو)ُ من والّش ُفو لت )
للنَأ الصلة لط كله ذلك بهما)ُ  لر لش ٌد حَرام. و لأنَأ في محم آكل يكونَأ «الصل» 

لر الربا له ُت ّلما النسانَأ للنَأ به، اش ًا، وذلك فاساد، عقد مباشرة عن يخلو لق رب
ممكن.  عنه التحرز للنَأ ذلك، فيه ُيشترُط ل حَيث اليتيم، مال لأكل بخلف

لعُب ثم ّنرد الل الله صلى النبي عن داود لأبو روى لما الشهادة، ُيسقط بمجرده بال
لأنه عليه ْفُن وسالم: « ْفُير لعب لم لش لد ْفُر ّن القاسام». واللعب لأبا عصى فقد بال

ْفُنج لر ْفُط ُطها بالّش لق ْفُس لمار، اقترنَأ لإذا ُي لق لت لأو بال لة لأو الصلة، بفو للف، بكثر لح لأما ال و
لإنه المور، هذه من بشيء يقترنَأ لم لإذا الكراهة، مع يباح والشافعي مالك عند ف



ْفُحرم، لأحَمد وعند وعندنا لأو لأنَأ الماتن حَق فكانَأ لي لعُب يقول:  ْفُل لد لي ْفُر ّن لمُر لأو بال لقا ُي
ْفُنج. لر ْفُط بالّش

ْفُن لم لأو)ُ  ْفُول ( ُب لي لق، على ( عن يستحي ل كانَأ لإذا للنه فيه)ُ، (يأكل لأو)ُ من الطري
ُيتهم الكذب، عن يستحي ل ذلك مثل ْفُو الّشهادة في ف لأ ْفُن ( لهُر لم ْفُظ لف)ُ لساّب ُي لل الّس
لمن والتابعونَأ الصحابة وهم الدين. في لأثرهم اقتفى و
ْفُقبُل (ول ُة ُت ْفُرٍح على الشهاد ٍد لجِإ لأي مجر ْفُرح وهو)ُ  لج ُق (ما الُمّجرد ال ْفُفّس لد ُي الشاه
ْفُب ولم لجِإ ْفُو ًا ُي لأي للعبد، لأو للشرع، حَق ٌق، الشاهد مثل: هو)ُ  لأو آكل لأو (فاسا الربا)ُ 

زور. شاهد لأو نفٍس، قاتل لأو زانٍَأ، لأو خآمر، شارُب
لأو لأي ( ّدعي لأنه)ُ  لأي الم ْفُأجِإرهم)ُ  لهدوا لأنهم لأقروا لأنهم لأو الشهود، (اسات بالزور، لش
ّدعي لأنَّأ لأقروا لأنهم لأو لطٌل الُم ْفُنَأ لأقروا لأنهم لأو الدعوى، هذه في مب لة ل لأ شهاد

ّدعى على لهم يدخُآُل ما على ُتقبل لإنما الشهادة للنَأ الحالة، هذه في عليه الُم
ُد لإلزامه، وساعه وفيما القاضي حَكم تحت للنَأ كذلك، ليس الفسق ومجر

لق ُع الفاسا لسه في تاب ولعله بالتوبة، لفسقه يرتف لل ُق فل قبله، لأو مج اللزام. يتحق
للنها لإشاعة ضرورة، غير من الفاحَشة لإشاعة و ْفُسق، الفاحَشة و تعالى: لقوله لف
لإنَّأ لن { ْفُي لذ لنَأ ال ْفُو ّب لح ْفُنَأ ُي لع لأ ْفُي لش لشُة لت لحَ لفا لن في ال ْفُي لذ ُنوا ال لم ْفُم آ ُه لذاٌب لل لإنَأ لأليٌم}َ، لع ف

ُأجِإيب عن الظالم منع وهي ضرورة، قيل: فيها لأنه الظلم.  فيها ضرورة ل ب
ًا القاضي لإخآباره للمكانَأ ّد حَتى سار لتهما. ليُر لد شها

ُة لبُل)ُ الشهاد ْفُق ُت للنهم المدعي لإقرار (على (و لقهم)ُ  بل الفاحَشة، لأظهروا ما بفس
ُدوا له لقهم، ذلك يوجِإب فل غيرهم، لإظهار على لش ُتقبل فس عبيد)ُ لأنهم (على (و)ُ 

ّق لإثبات فيها للنَأ لأو)ُ على الّرق، حَ ّنهم ( لأ للثباتهم يتقادم، خآمر)ُ ولم شاربو (
لم، بعدم الحد. قيدنا ُد لدم لو للنه التقا لأو)ُ على الحد، لعدم ُتقبل ل تقا لأنهم (

لذفٌة)ُ بفتح لق ّدعي المقذوُف كانَأ لإذا لقاذف. وهذا جِإمع المعجمة ( ّلق القذف ي لتع
لأو)ُ على بهم، الحد لأنهم ( ّدعي)ُ لثباتهم شركاء ( لأو)ُ على الشركة، حَق الم لأنه (

لأعطاهم ُلجِإرة ( وطِإلب يده في كانَأ مالي)ُ الذي (من للشهادة لها)ُ أي ا
لأو)ُ على ذلك، في خآصٌم للنه اساترداده، ْفُعُت لأني ( لف لد (لئل المال كذا)ُ من لإليهم (

لشهدوا ّد وطِإالبهم شهدوا، علّي)ُ وقد ي ذلك. في لأخآصام للنهم المال، ذلك بر
لط)ُ في لر ْفُول (وُش ُب ّدعوى)ُ وهذا الشهادة (موافقُة الشهادة لق العباد، حَقوق في لل

فيها واحَد كل فكانَأ لأحَد، كل على واجِإبٌة تعالى الله حَقوق في الشهادة للنَأ
ًا ُق في خآصم له على تتوقف العبد لإثباتها. وحَقو لت لب لة لأو مطال يقوم من مطالب

لمُه. فلو لقا ًا ادعى لم ًا دار ًء، لأو لإرث ْفُقبل، ل مطلق بملٍك فشهدا شرا لهدا لنهما ُت ش
لكثر لأ ّدعى، مما ب ّدعى لنه ا ًا ا ًا، ملك لك للنَأ قديم، بملٍك وشهدا حَادث ْفُل لم لق ال المطل
ُبُت للصل من يث ّق حَتى ا لح ًا ادعى الزوائد. ولو به المدعي ليست ًا ملك مطلق

لل شهدوا للنهم ُتقبل، معين بسبب بملك وشهدا لأق يخالف فلم ادعاه، مما ب
الول.  بخلف الدعوى، شهادتهما

لأي (كاتفاق لرط كما الشاهدين)ُ  ُقهما ُش ًا اتفا لظ ْفُف لل حَنيفة)ُ لأبي عند ومعنًى (
ّد والشافعي، كمالك بالمعنى واكتفيا لأي لألف في (فتر لألفين)ُ  لأحَد شهادة و

لألف الشاهدين لألفين. وتقبل والخآر ب لإذا القل على ومحمد يوساف لأبي عند ب
ّدعي كانَأ ّدعي الُم لأحَمد وجِإه، في الشافعي قال الكثر. وبه لي ٍة في و للنهما رواي



به تفرد ما دونَأ عليه اجِإتمعا ما فيثبت بالزيادة، لأحَدهما وتفرد اللف على اتفقا
لأحَدهما.

كل على وحَصل معنى فاخآتلفا مترادفين، غير بلفظين اخآتلفا لأنهما حَنيفة ولبي
لأنت قال لأنه لأحَدهما شهد لو لأنه ترى لأل واحَد، شاهد منهما واحَد لأته:  ّية، لمر خآل

لأنه الخآر وشهد لأنت قال ب ّية لها:  لإنَأ شيء يثبت ل بر المعنى. وفي اتفق و
لإنَأ لأنَأ تقبل، المعنى دونَأ اللفظ في بينهما المخالفة كانت «النهاية»:  نحو: 

لد ُدهما يشه ّية، على والخآر الهبة، على لأحَ لط لع في بمقصود ليس اللفظ للنَأ ال
ُد بل الشهادة، ًا اللفظ صار ما المقصو للم لإذا عليه، لع ذلك في الموافقُة وجِإدت ف

بالتزويج. والخآر بالنكاح لأحَدهما شهد لإذا وكذا ساواه، فيما المخالفُة تضُُر ل

ُبُت ْفُث لي لألٍف لألٍف في (و ٍة، و ّوُل ومئ لل للكثر)ُ لتفاق دعوى عند ا على الشاهدين ا
ًا القل ولنَأ الول، يقرُر والعطف اللف، على عطٌف المئة للنَأ ومعنًى، لفظ

لف لألفانَأ» كلمة كلمتين فكانا عليه، المعطوف غيُر المعطو لإنَأ «و قيل: واحَدة. ف
لألف وشهدا لألفين ادعى لو ًا، ُتقبل ب لط لأنَأ مع اتفاق لة لشر الموافقُة القضُاء صح

لب ولم والدعوى الشهادة بين ُأجِإي لأنَأ يوجِإد.  الدعوى بين اللفظ في التفاق ب
الشاهدين شهادتي بين اللفظ في التفاق حَسب على بشرٍط ليس والشهادة

ْفُنَأ لإ لد)ُ المدعي ( لص لأما ل (المال لق لد)ُ  ْفُق لع للنَأ باطِإلٌة، فالشهادة العقد، قصد لو ال

لد لتّم لم عقدانَأ هناك فكانَأ الثمن، باخآتلف يختلُف العق على الشهادة نصاُب لي
لإنَأ منهما، واحَد لألف الشراء على لأحَدهما فشهد مثلً، الشراء ادعى ف والخآر ب
لألف ُء يثبُت ل ومئة ب لق به. ول المشهود لخآتلف الشرا ْفُنَأ بين فر ّدعي لأ ّدعي ي الُم
والكثر. القل

لبُل)ُ شهادة ْفُق ُت لألف لأحَدهما (ف لخآر ب لألف وال ْفُلٍح بماٍل، لعتٍق (في مئة وخآمس ب وُص
ٍد، عن لو ْفُلٍع ورهٍن لق ْفُنَأ وخُآ ّدعى لإ لأنَأ له من ا ّدعى المال)ُ ب وفي المولى، العتق في ا

لع وفي الُمرتهن، الرهن وفي المقتول، ولّي الُصلح لد للنَأ الزوج، الُخل ْفُص كل لق
ّدعي فكانَأ المال، لإلى منهم الدين. كم

ّدعي بكونَأ قيد ْفُن الُم لخآر كانَأ لو للنه المال، له لم ُد وهو ال والقاتُل العتق، في العب
ُة الرهن)ُ، في (والراهُن الصلح، في لأ لإثبات لإلى القصد كانَأ الُخلع، في والمر

باطِإلة.  الشهادة فكانت العقد،

للجِإارة ٌع (وا كانَأ ساواء العقد، لإثبات لإلى فيه يقصد لإنما المدة)ُ وهو لأول في بي
ّدعي لجِإر الم ْفُأجِإر، لأو الُمؤُ لأقل الدعوى كانت وساواء الُمست لأكثرهما لأو المالين ب ب

لأي (وماٌل لو لأما القل، وهو الشاهدانَأ عليه اتفق ما فيثبت المدة بعد بعدها)ُ 
ّدعي كانَأ لإنه الجِإر، هو الُم ٍذ حَاجِإة ل ف لت لإلى حَينئ لأما العقد، لإثبا كانَأ لإنَأ و

ْفُأجِإر، للجِإارة، بمال اعتراٌف منه ذلك فلنَأ الُمست من به اعترف ما عليه فيجب ا
ٍة غير يدعى الُمدعي كانَأ لإذا وهذا اخآتلفهما، لأو الشاهدين اتفاق لإلى حَاجِإ

لإنَأ الكثر، المدعي للنَأ بالكثر، يشهد من شهادة ُتقبل ل القل يدعي كانَأ و
يكذبه.
ُبُت ْفُث لي لألف)ُ يعني النكاح (و لأقل ب لأة لأو الزوج ادعى ساواء المالين، ب لأبي عند المر

ًا حَنيفة، لإنَّأ والشافعي كمالك لهما خآلف ُيقضُى ول الشهادة تبطل عندهما ف
لت لإلى الحاجِإة للنَأ بشيء، لألف والنكاح العقد لإثبا لألف النكاح غير ب مئة. وخآمس ب



لحل وهو فيه، للصل تابع النكاح في المال لأنَأ حَنيفة ولبي والملك، والزدواج ال
ْفُكم ومن لع حَُ لب ّت ّير ل لأنَأ ال لغ ًا العقد فيبقى الصل، ُي فيلزم، الخآتلف، عن ساالم

ُيقضُى للقل و ّدين، في كما المال، وهو الخآتلف فيه وقع مما با فيه ويستوي ال
لنَأ لأنَأ لأة. لأو الزوج الُمدعي يكو المر

للصل ثم ً كانَأ لإنَأ به المشهود لأنَأ ا لنَأ الشاهدين فاخآتلف كالبيع، قول لأو بالمكا

ُع ل بالزمانَأ لل للنَأ الشهادة، يمن لإنَأ مما القو ُد كانَأ يعاد. و فعلً: به المشهو
ً لأو والجرح، والقتل كالغصب لإنه شرٌط والفعُل قول وحَضُور قول، كالنكاح. ف

يمنعها.  المكانَأ لأو بالزمانَأ الشاهدين فاخآتلُف فعٌل، الشاهدين

لأي (ولزم ّدعي لإلى (الرث)ُ الميراث الشاهد)ُ (في)ُ دعوى يجر لأنَأ الجّر)ُ ( الم
ًا ادعى لمن الشهادة (بقوله)ُ في لإنه يد في شيئ (مات لأبيه من ميراثه غيره: 

ُثه)ُ وتركه لوّر ًا (ُم ُكه)ُ وقت وذا مات لأو له، ميراث ْفُل النتقال لثبوت الموت، لم
ًة لأو)ُ مات ضرور للنَأ (في وذا ( لد يده)ُ  لد تنقلُب الموت عند المجهولة الي لملك ي

لة ً مات لإذا الضُمانَأ، بواساط ّهل ُكه الحفظ. والمضُمونَُأ لتركه مج لل الضُامن، يم
للنَأ لر و لن لأنَأ الموت حَضُره من حَال من الظاه لده كانَأ ما ُيبي الودائع من عن

لإذا والمغصوب، لإنَأ لملكه لأنه فالظاهر يبين لم ف ُد (ف دعوى في قال:)ُ الشاه
لعه، لبيه الرث: (كانَأ لد لأو لأو لأو ْفُن منه غصبه لأو رهنه، لأو آجِإره لأعاره)ُ  لم في (

للنَأ بل جِإاز يده، لت جِإّر)ُ  لمه يقوم من يد لإثبا لقا لت عن ُيغني م لملك إثبا لت ال وق
لفي الموت، ُت ْفُكر عن به فاك لجّر. لذ ال
ُتقبل لد في لإل الشهادة على الشهادة (و ٍد)ُ. وقال لحَ لو لق ُتقبل و كل في مالك: 

لع للنَأ الصح، في الشافعي قال وبه الحقوق، لة نقلوا عدول الفرو الصول، شهاد
ْفُكم لة فالُح لشهاد لمانَأ. ولنا الفروع الصول. وصار لب ّترجُِإ تجوز ل لأنَأ القياس لأنَأ كال
ْفُتها لإذا الخآبار للنَأ الشهادة، على الشهادة لل ّكن اللسنة، تداو شبهُة فيها تم
لإنما والزيادة، النقصانَأ لناها و ْفُز ّو ًا لجِإ لإنما الناس، لحاجِإة اساتحسان لد في يجوز ل و حَ

ٍد لو لق ْفُدرآنَأ للنهما و حَيث من شبهة الشهادة على الشهادة بالشبهة. وفي ُي
لأجِإازها ّية. و لدل لب ًا فيهما، والشافعي مالك ال ّق نظر العبد.  لح

لط لر لأي (وُش ّذر الشهادة على للشهادة لها)ُ  لرٍض)ُ ل لأو بموٍت الصل حَضُور (تع لم
لس لإلى الحضُور معه يستطيع لل لأو القضُاء مج ٍر)ُ مسيرة ( ًا، لأيام ثلثة ساف فصاعد

لوازها للنَأ ُق وهو الصل، عجز عند للحاجِإة. وهي لجِإ لأبي الشياء. وعن بهذه يتحق

لأنه لدا لو مكانَأ في كانَأ لإنَأ يوساف:  لت لأنَأ ليستطيع ل الشهادة لداء لغ في يبي
ُد صح لأهله، للشها ًء ا ًا العباد لحقوق لإحَيا لج ودفع لر لح له في للنَأ الشاهد، عن لل بيتوتت
ًا لأهله غير عند لأحَمد قول في الشافعي قال وبه حَقه، في حَرجِإ رواية، في و

لأخآذ الكبير». وفي «الّسير في محمد وذكره المشايخ، من وكثيٌر الليث لأبو به و
لأنه «الذخآيرة» عن زاوية في الصُل كانَأ لو حَتى كانَأ ما كيف يجوز محمد: 

لد ُع المسج ُتقبل. المسجد ذلك من لأخآرى زاوية في والفر

ُة (و)ُ ُشرط لأتين رجِإل لأو عدد)ُ رجِإلين (شهاد عبد روى لأصل)ُ لما كل (عن وامر
رجِإلنَأ. لإل الميت شهادة على يجوز قال: ل لأنه علي «مصنفه» عن في الرزاق



رجِإلين. وما شهادة لإل رجِإل شهادة على تجوز علي: ل «الهداية» عن ولفظ
ُة تجوز قال: ل لأنه الّشعبي «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى لد شهاد له الشا
اثنين. يكونا حَتى الشاهد على

لأي ُير ُيشترط ل (ل)ُ  لغا لت لذاك)ُ الصل. حَتى (و)ُ فرعي هذا)ُ الصل فرعي ( لو (
له على الصلين لأحَد لأشهد لت لأشهدهما شاهدين، شهاد لخآُر و لنهما ال شهادته على بعي

شاهدانَأ. ول لأصل كل على لأربع لإل يجوز وجِإه: ل في الشافعي جِإاز. وقال
ُة يكفي ٍد شهاد ٍد وشهادة لأصل، شهادة على فر الصل شهادة على آخآر فر
ّتي، وعثمانَأ البصري، الحسن قول على لإل الخآر، لب والعنبري. ليلى، لأبي وابن ال

ُد لأني شهادتي على الفرع: (اشهد لإشهاد الصل)ُ في (ويقول للنَّأ لأشه بكذا)ُ 
ُد فل الصل، عن كالغائب الفرع ّتحميل من ب لد لأنَأ ومن له، والتوكيل ال يشه
لد كما عنده الصُل القضُاء.  مجلس لإلى لينقله القاضي عند يشه

ُع)ُ في (و)ُ يقول ْفُر لف لأشهد (عند الشهادة لأداء (ال ًا لأنَأ الحاكم:  على لأشهدني فلن
للنه شهادتي على لي: اشهد وقال بكذا، شهادته ْفُكر من بد ل بذلك)ُ  له، لذ لت لد (شها

لة ْفُكر)ُ شهاد لذ لنات. خآمس بهذا. وفيه يحصل وهو التحميل، وذكر الصل، و ْفُي لش
لأي تعديُل (وصح لع)ُ  ْفُر لف ْفُرع الشاهد تزكية ال لف لل ال لأحَد و)ُ تعديل (الص لن ( لدي الشاه

لأنَأ لر)ُ ب لخآ ٍة، في شاهدانَأ شهد ال ّكى واقع التزكية، لأهل من للنه الخآر، لأحَدهما فز
غيره. كتزكية تزكيته فكانت
لإنكاُر لدة ُيبطل الصل (و للنَأ شها لفرع)ُ  للتعارض يثبت لم وهو شرط، التحميل ال

ْفُن الصول وخآبر الفروع خآبر بين لم لد لأنه لأقر (و له لأو لش ًا)ُ  ْفُور لل شهد ُز لأو رجِإٍل بقت

ًا الرجِإل ذلك جِإاء ثم موته، ّهر)ُ في حَي ْفُر)ُ بضُرب (ولم الساواق (ُش ول ُيعّز
ُعّزر لأبي عند يحبس لب حَنيفة. و وباقي ومحمد يوساف لأبي عند والحبس بالضُر

لته. ثم ُيظهر حَتى القاضي، يراه ما قدر على العلماء، لب ْفُيُر تو له ْفُش ّت الناس لعلم ال
له يعتمدوا ل حَتى لت ُة كبيرة، لرتكاب ذلك. والتعزير بعد شهاد من الزور فشهاد

لم لإنها الكبائر، لأعظ ُبوا قوله في تعالى بالله الشرك عدلت ف لن لت ْفُجِإ لفا سابحانه: {
لس ْفُجِإ لن الّر لنَأ لم لثا ْفُو لل ُبوا ا لن لت ْفُجِإ لل وا ْفُو لر}َ وفيه لق ْفُو لظم لإلى لإشارة الّز المسلم، حَُرمة لع

لة الله جِإعل فقد لة بالزور عليه الشهاد له على كالشهاد لت بالزور. ذا

والحاصل: 

لد لأنَأ لر شاه ْفُو لعّزر الّز له القضُاء اتصل ساواء بالتفاق، ُي لت للنه يتصل، لم لأو بشهاد

لب ًة ارتك لرُرها اتصل كبير ٌد فيها وليس بالمسلمين، لض ّدٌر، حَ ًا فيعّزُر ُمق له، زجِإر
له لأبو فقال تعزيره، كيفية في اخآتلفوا لأنهم لإل لر ْفُي له ْفُش لت لب غيره: فقط. وقال حَنيفة: 

حَجاج، عن خآالد، لأبي «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى لما وحَبسه، بضُربه
كتب عنه الله رضي الخطاب بن عمر لأنَأ مالك لأبي بن الوليد عن مكحول، عن
ًا، لأربعين الزور: يضُرب شاهد في بالشام ُعّماله لإلى ْفُوطِإ ُيسّحم لسا وجِإهه، و

للق ْفُح ُي ْفُأساه، و ُيطال ر لسّحم ساجنه. ومعنى و ّود، المهملة بالحاء ُي لس ُي والمعجمة: 
لحم من ْفُسا لل لود. وهذا وهو ا ْفُسا لل لأبي قول الضُرب. ونفي لإثبات على دليل الثر ا

لحيم. ومحمد يقولنَأ ل لأنهما لإل حَنيفة، ْفُس ّت لأربعين. لإلى التعزير بتبليغ يقول ل بال

ْفُن عن الهيثم لأبي ابن «الثار»: عن في محمد روى ما حَنيفة ولبي ّدثه لم عن لحَ



لأنه لإنَأ زور، شاهد لأخآذ لإذا كانَأ ُشريح:  لل من كانَأ ف للرساول: قل قال السوق، لأه
لإنَأ ًا لهم:  لح ْفُي لر ّنا ويقول السلم يقرؤاكم ُش لإ فاحَذروه، ُزور شاهد هذا وجِإدنا لكم: 

لإنَأ لد لإلى به لأرسال العرب من كانَأ و له مسج لم لع قو للرساول فقال كانوا، ما لأجِإم
ُلولى. المرة في قال ما مثل ا
لإنَأ لأبو ف لد يرى ل حَنيفة قيل:  لأنه تقلي ُأجِإيب: ب ْفُر لم التابعي.  لل يذك ُشريح فع

ً لدل لإنما به، مست ّد لم لأنه لبيانَأ ذكره و ْفُتب لس لأو غيره، لإليه سابقه بل القول، بهذا ي

لريح، فعل الصحابة بتجويز هو لإنما اساتدلله لإنه ُش ًا كانَأ ف ُعمر زمن في قاضي
ّتشهير هذا ومثل وعلي، لأما في هو كانَأ الذين الصحابة على يخفى ل ال زمنهم. و
ْفُطُت، السياساة. ولو على فمحمول عمر حَديث لل لأخآطأت، لأو نسيُت، لأو قال: غ

ٍة لأو لتهمة، شهادتي ُردت لأو ّدعوى بين مخالف ل الشهادتين، بين لأو والشهادة، ال
ُيعّزر. 

لأهل والنساء، والرجِإال، ذلك بعد تاب ولو ساواء، الزور شهادة حَكم الذمة: في و
لإنَأ وشهد ًا كانَأ قالوا:  لله الذي للنَأ ُتقبل، فاساق لم ُقه الزور على لحَ ْفُس زال. وقد لف
لضُّي للنَأ بسنة، وبعضُهم لأشهر بستة ذلك مدة بعضُهم وقدر يتغير الزمانَأ لبُم
لأي لإلى مفوض لأنه المستعانَأ. والصحيح والله النسانَأ، حَال لإنَأ ر القاضي. و
ً كانَأ ًا لأو عدل ُتُه ُتقبل ل مستور ًا شهاد لأبو الفقيه ُتعتمد. وروى ل عدالته للنَأ لأبد

لأنها لأبي عن جِإعفر ُيفتى. وبه ُتقبل، يوساف: 

لع (في فصٌل ْفُو لهادة)ُ عن الُرجُِإ الّش
لأي رجِإوع (ل لصح ل عنها)ُ  ُع ي لإل الشهادة عن الرجِإو ّي عند ( لأ كانَأ، قاٍض قاٍض)ُ 

لع للنَأ قاٍض عند كونها وهو به، اخآتصت بما فيختص لها، فسٌخ الشهادة عن الرجِإو
ورضى المبيع، قيام البيع: من في ُيشترط ما فيه ُيشترط حَيث ، البيع كفسخ

للنَأ المتابعين، مجلس في قول من ارتكب عما توبٌة الشهادة عن الرجِإوع و
ًا «الهداية» و في هكذا كذلك، بالرجِإوع توبته فتكونَأ القضُاء، لأخآذ من «الكافي» 

لإذا وسالم عليه الله صلى لأنه ورد ما «المبسوط». ويؤُيده ًا، لأحَدثت قال: « ذنب
لدث ْفُحَ لأ لإنَأ والعلنيُة بالسر، الّسّر توبًة، لله ف ْفُكم قبل عنها رجِإعا بالعلنية». (ف الُح

للنَأ متناقض. بكلم يقضُي ل والقاضي بالقضُاء، يثبت لإنما الحق ساقطت)ُ 
للنهما (ولم لنا)ُ  لم ْفُضُ ًا ُيتلفا لم لي ّدعي على شيئ لإنَأ عليه المدعى على ول الُم (و)ُ 
لأي عنها رجِإعا لخآر للنَأ ُيفسخ)ُ الحكم (لم الحكم بعد (بعده)ُ  الدللة في كلمهم آ
لنا به القضُاء باتصال الوُل ترجِّإح وقد لأوله، مثُل الصدق على لم لض لأتلفاه)ُ ما (و

لأي عليه للمشهود الضُمانَأ، بسبب لأنفسهم على لقراراهم بشهادتهما (بها)ُ 
لإذا يمنع ل والتناقض ّدعي القرار. ( لض)ُ الم لب ًا لق لدين لعاه)ُ  ّد ًا، لأو كانَأ (ُم للنَأ عين

لف والدين العين بين الحكم يتفاوت ل ذلك وفي الُمدعي، بقبض يتحقق التل
للراجِإع)ُ  ل للباقي (والعبرة

لب ذلك لول إذ ْفُن بقاء مع الضُمانَُأ، لوجِإ ُق يقوُم لم لأنَأ بشهادته، الح النصاب. بقي ب
لإنَأ لضُه به القاضي وقضُى بحق، ثلثة)ُ شهدوا لأحَد رجِإع (ف (لم الُمدعي وقب

للنَأ فيه، والكلم الزنا غير في الحق لثبوت تكفي الشاهدين شهادة يضُمن)ُ 
ًا الحق فصار لحق لث لأحَمد: يضُمُن بهما. وقال ُمست ُل الشافعي قال وبه الحق، ُث



رواية. في ومالك قول، في
لإنَأ لخآُر رجِإع (ف لأي آ لنا)ُ  لم ُع لض ً الراجِإ ًا والراجِإع لأول للنه ثاني ًا)ُ  الثلثة من بقي (نصف

ْفُنَأ الحق نصف ببقائه فبقي واحَد، لإ لد (و له ْفُشرة رجِإٌل لش لع فعلى رجِإعوا، ثم لنسوة و
لل ّنسوة وعلى حَنيفة لأبي عند سادٌس الرجِإ مالك قال لأساداس)ُ وبه خآمسة ال

لأحَمد والشافعي لأبو قال وبه الخآر، النصف النسوة عندهما)ُ وعلى (ونصف و

ّنسوة للنَأ ـ الشافعي لأصحاب من ـ العباس لإنَأ ال ْفُت و لر ُث لن لك ْفُم لق لقام ُي الرجِإل ُم
لد لإذا لإل شهادتهّن ُتقبل ل ولذا الواحَد، له بشهادتهن الثابُت فكانَأ رجِإٌل، معهّن لش

لف وسالم عليه الله صلى لقوله وذلك الخآر، النصف الرجِإل وبشهادة المال نص
ْفُت عقل نقصانَأ في لل لد لع ُة النساء: « رجِإل». بشهادة منهّن اثنتين شهاد

لإنَأ لأي (و لن)ُ  ْفُع لجِإ ّنسوة لر لأي العشرة ال نصٌف)ُ (فعليهّن الرجِإل يرجِإع ولم (فقط)ُ 
ًا، الحق من ْفُن بقي للنه اتفاق ْفُصُف به يبقى لم ّق وهو الحق، لن قال وبه الرجِإل، حَ

خآمسُة آخآر: عليهن قول في والشافعي لأحَمد قول. وقال في الشافعي
ٍء لأساداس لع لإنَأ وكذلك للراجِإع، العبرة لأنَّأ على بنا نصُف عليه وحَده الرجِإُل رجِإ

لق لن يقوم من لبقاء الح لم لض لأبي والصل)ُ عند هو رجِإع لإنَأ الفرع بالنصف. (و

لأبي حَنيفة مباشرين فكانوا ، الفروع بشهادة وقع القضُاء للنَأ يوساف، و
ّببين، والصول لتس لإذا ُم المباشر.  على الضُمانَُأ كانَأ والُمتسبُب المباشُر اجِإتمع و

ُد وعند لخيار عليه محمد: المشهو لن شاء لإنَأ بال لإنَأ الصول لضّم لضّمن شاء و
شهادتهم عاين القاضي لإنَأ حَيث من الفروع، بشهادة وقع القضُاء للنَأ الفروع،
لأمرهم، لشهادتهم وناقلونَأ عنهم، نائبونَأ الفروع لإنَأ حَيث من الصول وشهادة ب
الصول شهادة للنَأ متغايرتانَأ، شاء. والجهتانَأ الفريقين لأي تضُمين في فيتخير

في بينهما ُيجمع فل الصول، شهادة على الفروع وشهادة الحق، لأصل على
لأنَأ الصل شهود رجِإع كالمتفرد. ولو فريٍق كل ُيجعل بل التضُمين قالوا: لم ب

لهد ْفُش لع ُن للطنا لأشهدناهم لأو شهادتنا، على الفرو محمد: يضُمنونَأ. وقال ل وغ
الصل. شهود يضُمن

لن لم لض لإذا (و)ُ  ّكي)ُ  ُد (ل يضُمن حَنيفة. وقال: ل لأبي عند رجِإع (الُمز شاه
لأي عن ورواية للشافعي قول وهو رجِإعوا لإذا الحَصانَأ شهود يضُمُن ل الحَصانَأ)ُ 

ُعوا ساواء مالك، لجِإ لدهم. وقال لأو الشهود مع لر لأحَمد زفر وحَ في والشافعي و
ًا صار الزنا لنَأ رواية: يضُمنونَأ، في ومالك قول لجِإب في فكانَأ بقولهم، للرجِإم مو

تقرر كما لإليه، الحكُم يضُاُف ل محٌض شرط الحَصانَأ لأنَّأ العلة. ولنا علة معنى
الصول. في

لأي (شاهدا (و)ُ ضمن لأي (ل التعليق اليمين)ُ  وجِإود شاهدا يضُمن ل الشرط)ُ 
لإذا الشرط لأي ( بتعليق شهدا فلو الشرط، وجِإود وشاهدا اليمين شاهدا رجِإعوا)ُ 

لعتق لخآرانَأ وشهد بشرط، الدخآول قبل الطلق لأو ال فقضُى الشرط بوجِإود آ
لن كلهم، رجِإعوا ثم القاضي ُد ضم لة اليمين شهو ُد ل المهر، ونصف العبد قيم شهو

للف لنَأ زفر: يضُمنونَأ الشرط. وقال وجِإود ّت ًا، الفريقين بشهادة حَصل ال جِإميع
لدهم، الشرط شهود رجِإع ولو لأنَأ وحَ لمنوا بالقرار ثابتة اليمين كانت ب عند ض

لإليه المشايخ، بعض لد لأنَأ السالم. والصحيح فخر مال و لنَأ ل الشرط شهو يضُمنو
لإليه بحال، لسّي، الئمة شمس مال و ْفُخآ لر لأعلم. تعالى والله الّس



لهدوا بعدما رجِإعوا ولو ُنوا لبقصاص لش لم لية ض ّد لإنَأ ال ول الكذب، قالوا: تعمدنا و
لكم قال عندنا. وبه منهم يقتص لحَ لقصاص الشافعي مالك. و لأشهب ومعه بال

لره، وصاروا قالوا: تعمدنا، لإنَأ المالكي ْفُك ًا. قاتٌل واحَد كل للنَأ كالُم تسبب
لص لأنَأ ولنا لصا لق ُء ال ًة، القتُل منهم يوجِإد ولم الفعل، مباشرة جِإزا لنها مباشر

لره، بخلف الولي، بفعل لره للنَأ المك لره، آلًة صار الُمك ْفُك لف للُم لأضي لإليه، فعله ف
لره للنَأ ٌد اخآتيا لر فاسا لره واخآتيا ْفُك بالكلية، النسبة يقطع لم لإنَأ لأنه على صحيح، الُم
لود، مانعة وهي الشبهة، ُيورث لأنَأ من لأقّل فل لق ّدية، بخلف لل يثبت المال للنَأ ال
. لأعلم وتعالى سابحانه والله الشبهة، مع

لر كتاب لرا ْفُق لل ا
لإفعال هو ْفُن لغًة:  لت. لقّر لم لب لث ُء:  الشي

لإخآباٌر ًا: ( لع ْفُر لش لق و لر بح لخآ لإنها الشهادة، عليه)ُ فخرجِإت ل لخآر بحق لإخآبار ف على ل
ْفُعوى غيره، ّد لإنها وال لأي على نفسه بحق لإخآبار ف (ظهور القرار آخآر. (وحَُكمه)ُ: 
لقّر لأي الُم لم به)ُ  لز ً لوقوعه به، لأقر ما الُمقّر على لل لر صدق على دليل لب به. الُمخ

ُنوا الله قال ُكو لن تعالى: { ْفُي لم ّوا لط ق ْفُس لق لء بال لدا له له ُش ّل ْفُو ل لل للى لو ْفُم}َ لع ُك لس ُف لأن

ُة لل عز وقال القرار، هو نفسه على والشهاد لب لسانَُأ وجِإل: { ْفُن لل للى ا له لع لس ْفُف لن
لأي ٌة}َ  لر ْفُي لص لجِإم بالحق. وقد شاهدة لب لإقراره وسالم عليه الله صلى النبّي لر على ب

لقّر بوجِإود لإخآباٌر القرار لإنشاؤاه)ُ لنَأ (ل بالزنا نفسه لإظهار والخآبار به، الُم
لر لب لر بلسانه الُمخ لب ْفُخ ُه ل به للُم ُد لرار (فصّح له لإيجا ْفُمر الق لخ لم)ُ ولو بال لل ْفُس كانَأ للُم
ًء القرار لما لإنشا لم للنَأ لصّح، لل لصُح ل المسل الخمر.  تمليك له لي

لأي (ل ْفُتٍق بطلق القرار يصح ل بطلق)ُ  لع ًا)ُ ولو (و لره ْفُك ًء كانَأ ُم للنَأ صح، لإنشا

لره طِإلق ْفُك لقه الُم لإعتا لإنّما واقعانَأ و لعتاق الطلق لخآّص عندنا. و لأنَأ مع بالذكر وال

ٍر كّل لن لأنَأ لأراد للنه صحيح، غير الكراه مع لإقرا ّي لإنشاء. ليس القرار لأنَّأ ُيب ب
لقّر جِإهالة (مجهول)ًُ لنَأ الحق ولو)ُ كانَأ لصّح بحٍق مكلٌف حٌَر لأقر (فلو ل به الُم
لة تمنع لأنَأ مجهولً، ليلزمه قد الحق للنَأ القرار، لصّح للف ب لري ل ما لأت ْفُد لأو قيمته، لي

لرح لحَة لجِإ لرا لها، يدري ل لجِإ لش ْفُر أ
وهو قدرها، يعرف ل حَساب بقية عليه يبقى لأو ل

لة بخلف (بالرضاء)ُ، لأو باليفاء ذمته لبراء محتاج ٌء له، بالُمقّر الجهال ساوا
لأنَأ تفاحَشت على يتفاحَش لم لأو الناس، من لواحَد درهم لألف قال: علّي ب

لأنَأ الصح، لل للنَأ هذين، لحَد لألف قال: علّي ب ًا، يصلح ل المجهو لحق ل لإذ ُمست
ّدعي. تعيين غير من البيانَأ على الجبُر يمكن الم

لقّر كانَأ ولو ً عليه الُم لأنَأ مجهول ًا، يصح ل درهم، لألف لأحَدنا على قال: لك ب اتفاق
صحة المراد لنَأ بالحر «النهاية». قيد في ذكره مجهول، عليه المقضُي للنَأ

ًا، القرار لأخآر عليه المحجوُر والعبد مطلق العتق. بعد ما لإلى بالمال لإقراره يت
ّد العبد لإقرار لأنَأ لأحَمد وعن لقصاص بالح وبالقصاص يصح، النفس دونَأ فيما وال
ُع النفس في لزنّي، زفر، قال العتق. وبه بعد به يتب ْفُير وابن وداود، والُم لر لجِإ

ّي، ّق يسقُط به للنَأ الطبر لأشبه سايده، حَ بالمكلف الخطأ. وقيد بقتل القرار ف
اللتزام، لأهلية لنعدام يصح ل العاقل (والمعتوه)ُ والصبي المجنونَأ لإقرار للنَأ

لإقرار لعدم كالمجنونَأ عليه والُمغمى والنائم ّيز. و لكرانَأ التم ُمحّرم من الّس
ْفُكر تعالى، لله الخالصة كالحدود الرجِإوع يقبل فيما لإل يلزم، كانَأ لإنَأ والّس

لب مبيح، بطريق ْفُر لرها كالّش ْفُك شيء. لإقراره من يلزم ل ُم



لأي لمه)ُ  لز لل لقر (و لأي الُم له)ُ  ُن (بما عليه ُأجِإبر البيانَأ عن امتنع لو حَتى المجهول، (بيا
ْفُيمٌة)ُ لنه للُه لإقراره لأخآبر لق فيها، يجب ل له قيمة ل وما ذمته، في الوجِإوب عن ب

ًا فكانَأ لأي (والقوُل رجِإوع لقر له)ُ  له مع للُم لإنَأ يمين ّدعى ( لقّر ا لر له الُم أكث
للنَأ ل منه)ُ 

لقر لنكر. هو الُم الُم
لقر (ول ّدق)ُ الُم للنه في: علّي درهم من لأقل (في ُيص ً ُيعد ل ماٌل)ُ  ًا مال (و)ُ عرف

لأي (من لأقل في ل لصاب)ُ  ّن ٍم ماٍل (في الزكاة نصاب ال ٍة)ُ لأو ذهٍب من عظي لفضُ
لر حَتى عظيٌم، ماٌل النصاب للنَأ لب ُت ًا صاحَبه اع عليه ووجِإب الشرع، في غني

لسااة لوا الفقراء. ُم
ْفُقبُل الشافعي وقال ُي لأحَمد:  لل تفسيُره و والكثير. بالقلي

للنها (من عظيٌم ماٌل وعشرين)ُ في: علّي خآمٍس (من لأقل (ول)ُ في لل)ُ  لب لل ا
له من فيه يجُب منها نصاب لأدنى لس ْفُدر (من لأقل (ول)ُ في جِإن لصاب لق ّن قيمًة)ُ ال

ًا كذا، من عظيم ماٌل في: علّي لل (غير مال لإلى مشير الزكاة)ُ. ما
للنه دراهم (في (و)ُ لزمه لع لأقل ثلثة)ُ  ًا فصار الصحيح، الجم ّقن والزائد به متي

ٌة)ُ عند كثيرة (دراهم في فيه. (و)ُ لزمه مشكوك عليه ْفُشر ومئتانَأ حَنيفة، لأبي لع
لب للنَأ عندهما، ما بخلف غيره، مواسااة عليه وجِإب حَتى مكثر، النصاب صاحَ

لع، بلفظ ُيذكر ما لأقصى العشرة لأنَأ حَنيفة دونه. ولبي يقال: لأنه ترى لأل الجم
ُة لشر لأحَد ثم دراهم، لع ًا، عشر يقال:  اللفُظ حَيُث من الكثر هو فكانَأ درهم

لإليه.  فيصرف

ًا (كذا في (و)ُ لزمه للنَأ درهم ًا ُمبهم كذا درهٌم)ُ  في (و)ُ لزمه له، تفسير ودرهم
لشر لأحَد كذا (كذا مبهمة، الكلمات هذه وعشرونَأ)ُ لنَأ لأحَد وكذا (كذا و)ُ في لع

لها فيجُب ُل ْفُم لها على لحَ لر ْفُي لأقل المفسر، من نظ حَرف غير من ُيذكرانَأ عددين و
لأحَد عطف لث (ولو وعشرونَأ لأحَد عطف وبحرف عشر بينهما:  ّل لأحَد واو بل لث ف

لشر)ُ لنه لأحَد فمئٌة واو (ومع الول، على ُيزاد فل له، نظير ل لع للنه و لعشرونَأ)ُ  و
لإنَأ عطف حَرف فيها اثنين كل بين لأعداد، ثلثة لأقُل ّبع (و لد لر للنه لزي لأقل لألٌف)ُ 

عطف. حَرف فيها اثنين كل بين لأعداد، لأربعة
للّي لع للي (و لب لق لدين)ُ لنَأ لإقراٌر و للضُمانَأ. يقال: قبل وكلمة للوجِإوب، علّي كلمة ب

لل لب لإنما لأي فلنٍَأ عن فلنٌَأ لق ًا المال يكونَأ ضمن. و ًا واجِإب ًا كانَأ لإذا ومضُمون لدين
لق)ُ من الذمة في ّد لوُص لإنَأ قبلي لأو قال: علّي ( لل ( لص وديعٌة)ُ به)ُ قوله: (وهو لو
ُله لنه ًا، يحتم لظ للنَأ مجاز لع، على واجِإٌب الحف لد متصلً، به تفسيُره فيجوز الُمو

لإنَأ لل (و لص لأي لف ُق، ل ل)ُ  ّد لمه ُيقرُر للنه ُيص بعد تغييُره يجوز فل بالسكوت، حَك
ونحوه)ُ كـ: في معي لأو والشرط. (وعندي الساتثناء في المغيرات كسائر ذلك

ْفُندوقي وفي كيسي، وفي بيتي، لأمانة)ُ لنَأ ُص يده، في الشيء بكونَأ لإقرار ذلك (
لأمانة، مضُمونَأ لإلى يتنوع وذلك ّلهما، فيثبت و المانة. وهو لأق

ّتزنها)ُ بتشديد لمدعي (وقوله لللف: ا ْفُمٌر التاء ا الوزنَأ من افتعال التزانَأ، من لأ
لأو لكها ( ُت ْفُي لضُ ْفُدها لق لق لني لأو ونحوهما)ُ كانت ْفُل ْفُضُها اقعد لأو بها، لأجِّإ لب لإقرار)ُ لنَأ فاق الهاء (

لأنه فصار ذلك، جِإميع في الدعوى في المذكور عن كنايٌة ّدعى لأعاد ك وهو الُم



ًا فيكونَأ اللف، لأما لإقرار ًا، يكونَأ ل ضميٌر فيها يكن لم لو بها. و لل ل لنه لإقرار دلي
ًا فيكونَأ المذكور، المال لإلى انصرافها على لأ كلم ٌء. وقال يلزمه فل مبتد شي

لأحَمد الشافعي ّتزنَأ في و لإنه ا لإقرار، ليس وانتقد:  لأصحاب بعض قال وبه ب

لء ويحتمل القرار يحتمل لنه مالك، يكونَأ فل الُجحود، في والمبالغة الساتهزا
ًا بالشك. لإقرار

لأو (و)ُ قوله: (مئة كلها مئة الول في به لأثواب)ُ يلزم (وثلث مئة ودرهم،)ُ 
(ثوبانَأ و لأو)ُ مئة وثوب، وفي)ُ قوله: (مئة (ثياب كلها مئة الثاني و)ُ في (دراهم
لجِإع لأنَأ المئة)ُ والقياُس يفسر لف لنَأ الكل، في لإليه المئة تفسير في ُير المعطو

ًا يكونَأ فل عليه، المعطوف غيُر لفّسر في كما لإبهامها، على المئة فبقيت له، ُم
ُثر الدراهم لأنَأ الساتحسانَأ عليها. ووجِإه الثوب عطف لقلوا اساتعماله، ليك ْفُث لت فاسا
لره لفوا تكرا ًة، بذكره واكت لة في ويثبُت اساتعماله يكثُر ما كُل وكذا مر ّذّم من ال
لل ْفُي لك لنَأ، الم لإنما والموزو لم الثواب للنَأ لأثواب، وثلث مئة في ثوب مئة لزم و

ّكر وثوب مئة في المئة تفسير الجميع. ولزم لإلى فانصرفت العطف، بحرف تذ
ُثر ول ُيوزنَأ ول ُيكال ل الثوب لنَأ وثوبانَأ، لأو ْفُك الصل.  على فبقي اساتعماله، لي

لأصل لأبي عند سُادس فهو دار من بسهم لأقر ولو لألة حَنيفة. و الوصايا: في المس
ٍم له لأوصى لإذا له من بسه ًا السدس، لإلى عنده ينصرُف مال ابن بقول لأخآذ

لل من وجِإماعة معاوية بن لإياس بقول واحَتج مسعود، لأنَأ لأه لم اللغة:  ْفُه هو الّس
لرا لم لأ لإنَأ والكثير، القليل يتناول السهم لنَأ بالبيانَأ السدس. و ًا ف من ساهم

ًا، يكونَأ العشرة ومن النصف يكونَأ ساهمين ُء فهو ُعشر ساواء. والنصف والجز
ٍد في بشرك لأقر ولو لك لنَأ الّشطر، يوساف لأبو يوجِإب عب لر الشر ّك لن ٌة الُم عبار
ْفُم الله قال النصف، عن لأ ْفُم تعالى: { ُه ْفُرٌك لل ْفُم الّسموات}َ وقال: {وما في لش ُه لل

لهما ْفُي ْفُن لف لأي لم ْفُرٍك}َ  الله قال المساواة يقتضُي الشركة لفظ ولنَأ نصيب، من لش
ْفُنَأ لإ ُنوا تعالى: {ف لر لكا لث ْفُك ْفُن لأ لك لم لل ْفُم لذ ُه ُء لف لكا لر لث}َ. في ُش ُل ُث ال

لأوجِإب لنى خآمسة في بخمسة لأقر البيانَأ. ولو محمد و لع ّية، لو لمه المع لز عشرة، لل
لن للنه ّي ٌد وفيه العطف، واو بمعنى لأو «مع»، «في» بمعنى اساتعمل لأنه لب تشدي

لإنَأ فيصح عليه، ُنُه. و لنا الحساب عنى بيا ْفُب لجِإ ْفُو كما وعشرين خآمسة ل خآمسة، لأ
ُة لإذ الحسن، قول وهو زفر، قال لأنَأ حَاكمٌة العاد خآمسة بها يراد العبارة هذه ب

لة فصار وعشرونَأ، لإحَداهما والعشرين للخمس ْفُصفية عبارتانَأ:  والخآرى لو
لإحَداهما فيلزم ُعرفية، ُلخآرى. لكنا يلزم ما ب لإنَأ با لب نقول:  في الضُرب حَسا

في ل الجِإزاء تكثير في الضُرب عمل لأنَأ مع الموزونات، في ل الممسوحَات
ًا دراهم وخآمسة المال، زيادة لإنَأ وزن ْفُت و خآمسة. من لأكثر تصير ل لأجِإزاؤاها، كثر

ٌة، زفر قول على «المبسوط»: يلزمه وفي «مع». قال «في» بمعنى لنَأ عشر
للي الله ْفُدخُآ ُيحمل في تعالى: {فا لدي}َ ف لبا ًا هذا على لع قلنا: لكلمه، تصحيح

ًا تكونَأ ل والدراهُم حَقيقًة، «في» للظرف ُله للدراهم، ظرف «مع» بمعنى وجِإع
تعالى: قال بمعنى)ُ «على»، يكونَأ («مع» وقد بمعنى يكونَأ قد والمجاز مجاز،

ْفُم ُك ّن لب ّل لص ُل لع في {و لل}َ وليس جُِإذو ْفُخ ّن المعتبر فبقي الخآر، من لأولى لأحَدهما ال
لأول عشرة فيلزمه كلمه، حَقيقة آخآره. ويلغو كلمه ب

لإنَأ لزمه بديٍن لأقر ولو ًا قال: كنُت و ٌع لنه ـ القرار في كاذب يصُح فل ـ رجِإو



لق ّل لق لتع لف يوساف لأبو به. ويرى له الُمقر حَ لقر تحلي لقّر لأنَأ على له الُم لم الُم
ًا يكن لجريانَأ ُيفتى وبه عليه، تدعيه فيما بمبطٍل ولست به، لك لأقر فيما كاذب

لأخآذونَأ ثم القرار صك يكتبونَأ لأنهم الناس بين العادة المال. ي
ٍة (والقرار ّب ْفُبٍل)ُ وهو في بدا لط ْفُص لأي الدواب بيت لإ لها)ُ  ْفُلزُم لي لأي الدابة ( ول (فقط)ُ 

للصطبل يلزُم لأبي يوساف لأبي عند وهذا ا لل غير لنَأ حَنيفة، و ُيضُمن ل المنقو
لس عندهما. وعلى بالغصب لل قيا للصطبل الدابة ويلزمه يضُمن، لأنه محمد قو وا

لأي لأي يلزم بسيف القرار (وسايف)ُ  ْفُفنه)ُ  لجِإ جِإمع (وحَمائله)ُ وهي السيف لغُمد (
لمالة لإنما وهو الحاء، بكسر لحَ لعلقة. و على يطلق اسام السيف لنَأ ذلك يلزمه ال

ْفُصل مجموع ّن ْفُفن ال لج لمالة.  وال لح وال

لأي (وصح لأنَأ الرجِإل لإقراره)ُ  لل)ُ ب ْفُم لح لر (بال لق ٍة بحمل ُي ٍة لأو جِإاري هذا لنَأ لرجِإل، شا
ْفُنَأ وهو صحيح، وجِإٌه له القرار لأقر ومات، رجِإل به لأوصى يكونَأ لأ لأنَأ وارثه و هذا ب
لحمل لإنَأ عليه فيحمل لفلنَأ، ال الشافعي باتفاق. وقال وهذا السبب، ُيبين لم و

لله قوٍل في لزنّي نق لإنَأ الُم وبه الصح، وهو قول: يصح وفي يصح، ل لأطِإلق عنه: 
ّقن لإنَأ مالك: يصح لأحَمد. قال قال ُي لد ُت لأي القرار عند الحمل بوجِإو (وله)ُ 

لإقراره ْفُنَأ للحمل و لإ لقّر ( لن)ُ الُم ّي ًا لب لأنَأ (سابب ًا)ُ ب لأوصى صالح لأو فلنَأ، به له قال: 

ًا وتركه لأبوه مات لإنما للقرار قيد وهو له، ميراث فيه بين لإنَأ لنه به قيد له. و
ًا لر سابب لباعني بأنَأ صالح، غي لضني، أو قال:  لر ْفُق للقرار، يصح ل لأ ًا يبين لم وإنَأ ا سابب

يوساف. لأبي عند يصح لم
لأبو قال وبه محمد عند قوٍل)ُ ويصُح (في الشافعي قال وبه معه، حَنيفة وقيل: 

لأحَمد، مالك، لر لإقرار هذا لنَأ الصح، في والشافعي و لد فيجُب لأهله، عن لص
ُله، لما ْفُحمُل لإع ُي لب على و لح السب ًا الصال لأنَأ العاقل. ولبي لكلم تصحيح يوساف: 
البيع وهو التجارة بسبب القرار وهو الكامل، لإلى ينصرف المطلق القرار
لأنه فصار ونحوه، به. فسره ك

ْفُنَأ لإ لأّم (ف ْفُت)ُ  لقّر الحمل ولد لف من (لقل له الُم ْفُص ْفُول)ُ من لن لله)ُ القرار وقت لحَ لف )
ًا كانَأ لنه به)ُ له، لأقر (ما فللحمل لأي لت موجِإود ْفُيٍن القرار وق لق لي لإنَأ لب لأقّر (و

لط لأنَأ بشر لر)ُ ب ليا لخ لألف لرجِإل لأقر ال ْفُصب، لأو قرض، ب لعة، لأو لغ ْفُي لد ّية لأو لو قائمة لعار
لكة، لأو لل ْفُه لت ْفُس لة، الصفة لوجِإود (صح)ُ القرار لأيام ثلثة بالخيار لأنه على ُم لم ْفُلز الُم

ونحوه.  قوله: علّي، وهي

لل لط لب ُطِإُه)ُ لنَأ (و ْفُر لخآل ول لإخآباٌر القرار لش ْفُد لخيار لم لر لنَأ الخآبار، في لل لإنَأ الخب
ًا كانَأ ْفُره، لم لأو اخآتاره به، العمل واجِإُب فهو صادق لت ْفُخ لإنَأ ي ًا كانَأ و واجِإُب فهو كاذب

لإنما وعدم باخآتياره يتغير فل الرد، ْفُأثيره اخآتياره. و لد في ت صفة به لتتغير العقو
له بين به ويتخيُر العقد لخ لإمضُائه فس لقّر كانَأ لإذا «العناية». وهذا في كذا و به الُم

لخيار يقبل ل لأما المذكورة، الصور في كما ال باع لأنه لأقر لإذا كما يقبل، كانَأ لإذا و
ًا اشترى لأو لإنه لأقل، لأو لأيام ثلثة بالخيار لأنه على شيئ والخيار القرار يصح ف

ًا. جِإميع
للّي (واساتثناء ْفُي لنّي لأو لك ْفُز لأنَأ من لو لز لإل درهم لألف له: علّي قال دراهم)ُ ب حَنطة قفي

ًا لإل لأو لصّح دينار لأو ( لمة)ُ  ْفُي لفيز قيمة لإل درهم لألف فيلزمه القيمة، بطريق لق لق لأو ال



لأبي حَنيفة لأبي عند وهذا الدينار، يوساف. و
لأحَمد: ل وزفر محمد وقال لكانَأ الساتثناء لول ما لإخآراُج الساتثناء لنَأ يصّح، و
لف في ُيتصور ل وهذا داخآلً، ْفُيلي لأنَأ حَنيفة الجنس. ولبي خآل لك ْفُزني ال لو جِإنُس وال

ْفُثبت لإنها حَيث من المعنى، في الدراهم ً الذمة في لت ويجوز ومؤُجِّإلً، حَال
لها لإذا اساتقراُض ًا المعنى في كانت و منها. اساتثناؤاها جِإاز لها، جِإنس

ْفُيلي قيد لك لني بال ْفُز لو لأحَمد. قول وهو الصحاب، باتفاق غيرهما في يصح ل لنه وال

ًا لإل درهم مئة له: علّي قال لو مالك. فعندنا قال وبه الشافعي: يصح، وقال ثوب
لة ُيبين وعنده الساتثناء، يصح ل لب قيم لإنَأ الثو لطل المئة اساتغرقت ف الساتثناء ب

لن لأنَأ ويجب تفسيره، يلغو قول وفي مالك، قال وبه قول، في ّي ًا ُيب ل ثوب
ُق المئة.  قيمة يستغر

لأي لصُح ل (ل)ُ  ُء لي لع)ُ من (اساتثنا لء)ُ من المتبوع التاب لأنَأ الدار، (كالبنا بدار لأقر ب
لفّص)ُ من بناءها واساتثنى لتم، (وال لأنَأ الخا لتم لأقر ب لل)ُ لفّصه واساتثنى بخا ْفُخ ّن (وال

لأنَأ البستانَأ، من لله. وقال واساتثنى ببستانَأ لأقّر ب ْفُخ لأحَمد: والشافعي مالك ن و
لإل لو كما فصار معنًى، اللفظ تناوله ما لأخآرج لنه يصح لثها، قال:  ُل لها، لأو ُث لع ُب لأو ُر

ًا منها. بيت

لناوله ما لإخآراج الساتثناء لأنَأ ولنا ًا، الكلم صدر لت ْفُدر نص هذه يتناول لإنما الكلم وص
ًا، الشياء لإنَأ البيت، بخلف تبع ًا، تتناوله الدار ف لت، تشتمل الدار لإذ نص ولهذا البي

ّق لو لح ُت لع في البيُت اسا وصل لإقراٌر الثمن. ويبطل من حَصته ساقطت الدار بي
لإنَأ شيء، يلزمه لم الله شاء لإنَأ درهم لألف علّي قال: لزيد فلو الله، شاء به: 

لق لنَأ لة التعلي ّكم. وعند انعقاده قبل فيبطُل محمد، عند لإبطاٌل الله بمشيئ بتح
لقُف ل بشرٍط تعليق يوساف لأبي ًا فكانَأ عليه يو الصل. من لإعدام

لأي مضُاٌف صحته)ُ مبتدأ (وديُن ًا)ُ  الشهود بمعاينة وهو بسببه علم ساواء (مطلق
ّينة له)ُ مرض (وديُن بالقرار لأو بب لرض لأي (بسبٍب الموت لم المرض في فيه)ُ 

لم)ُ السبُب الدوية وثمن كالنفقة لل ُع مرضه في لإقرار)ُ كالساتقراض (بل (و
لأي التزوج لأو الساتئجار، لأو الشراء، لأو الشهود، بُمعاينة لواء)ُ  لسا في مستويانَأ (
ّدُم فل الُرتبة، لأ خآبر هو التركة، من الساتيفاء في الخآر على لأحَدهما يق المبتد

ّدما عليه عطف وما ُق له)ُ ولم في به لأقّر ما على (و لض وبه بالقرار، لإل ُيعلم مر
لخعي قال ّن والثوري. ال

ّدم ُق لإنَأ الرث على (الكّل (و)ُ  لمل)ُ الكل و لله)ُ وقال لش ْفُين (ما لد الشافعي: 
ْفُيُن الصحة لد لرقي، مالك، قال وبه ساواء، بالقرار لإل ُيعلم ل الذي المرض و لخ وال

ْفُقل عن الصادر القرار وهو ساببهما لساتواء لأحَمد، لأصحاب من والتميمي لع
ْفُين، لد ّذمُة للوجِإوب: وهو ومحل و للحقوق.  القابلُة ال

لأنَأ المريض لإقرار وفي الغير، حَق لإبطال ُتهمة فيه كانَأ لإذا ُيعتبُر ل القرار ولنا: 
لمة والتلف والنكاح، كالبيع، التبرعات من ليس بما ْفُه ْفُين تعلق لإبطال ُت الّصحة لد

لإنه الشهود، بُمعاينة السبب المعروف بخلف بماله، لمة ل ف ْفُه فيه. ُت
ْفُنَأ ليصح)ُ للمريض (ول لأ ًا)ُ من ليُخّص ( لم ْفُي لر لض لأو الصحة ُغرماء لغ لر لم (بقضُاء ال

ّق لإبطاُل فيه ذلك دينه)ُ لنَأ ْفُنَأ لإل الباقين، حَ ًا الديُن ذلك يكونَأ لأ ٍء ثمن بشي



له، بمثل اشتراه لت ًا يكونَأ لأو قيم ّينة، مرضه في لزمه قرض لب لإيثار ليس هذا لنَأ بال ب
لل لنه للحق، لإبطال ول لقد، ما مثل لحَّص ّق لن ُغرماء وحَ ٌق ال ل التركة بمعنى متعل

لإذا بالصورة، ُله له حَصل ف ًا. وعند ذلك يعد لم معنًى مث والشافعي مالك تفويت
ًا، يختص لأعلم. تعالى والله مطلق

ُه (ول)ُ يصح لرار لإق لثه)ُ وبه ( لر لوا الصح في ويصح قول، في والشافعي لأحَمد قال لل
لح ثابت، حٍَق لإظهاُر لنه مذهبه، من كالقرار فصار فيه، الصدق جِإانب لترجِّإ

ٍة آخآر وبوارٍث لجِإنبي ٍة وبوديع ُيتهم، لم لإذا مالك: يصح للوارث. وقال ُمستهلك
ُطُل ْفُب لي ّتهم، لإذا و لأقر عم، وابن بنت له كمن ا الدارقطني لأخآرجِإه لبنته. ولنا: ما ف

صلى الله رساول قال قال جِإابر عن لأبيه، عن محمد، بن جِإعفر «ساننه» عن في
لة وسالم: «ل عليه الله لي وما بديٍن»، له لإقرار ول لوارث، وصي لو الله صلى لأنه ُر

لإنَأ حَجة عام خآطبته في قال وسالم عليه حَقه، حَق لذي ُكّل لأعطى الله الوداع: «
بالدين». لإقرار ول لوارث وصية فل

لإنَأ في الئمة شمس قال لكن ٌة الزيادة هذه «المبسوط»:  مشهورة، غيُر شاذ
لإنما لإذا ابن قول المشهور و وارث غير لرجِإل مرضه في بدين الرجِإُل لأقر عمر: 
لإنه لإنَأ جِإائٌز، ف لإنَأ بماله، ذلك لأحَاط و ّدقه لأنَأ لإل باطِإل، فهو لوارث لأقر و ُيص

لإنَأ علماؤانا، لأخآذ الورثة. وبه على مقدٌم عندنا الصحابة فقهاء من الواحَد قول ف
له في ولنَأ القياس، لر لر لإقرا لض لإيثا ّق تعلق بعدما بماله الورثة بع به، جِإميعهم حَ

لإقراراه لنَأ بالوارث كالوصية. قيد البقية، حَق لإبطال من فيه لما يجوز فل
لإنَأ يصح للجِإنبي لل و لم المال. لش

لإل ْفُنَأ ( ّدقه لأ لأي ُيص ّقهم، كانَأ الصحة عدم لنَأ الورثة، بقية البقيُة)ُ  لإذا لح ف
ُقوه ّد له لأقروا فقد لص لم ّد ُطل)ُ القرار عليهم بتق ْفُب لي لف لإنَأ ( ّدعى ( لأي ا لته)ُ  ّو بنوة ُبن
لأي الجِإنبي لده)ُ  ْفُع لب في والشافعي لأحَمد قال النسب. وبه ويثبت له القرار بعد (

قول.
ْفُنَأ (ل لأي لإ لح)ُ  لك ٍة القرار يبطل ل لن لأحَمد قال لها. وبه لإقراره بعد نكحها لإنَأ لجِإنبي

لأحَمد الجديد في الشافعي ومالك. وقال القديم، في والشافعي الصح، في و
ُطل، في ْفُب لي لنَأ اعتبار لنَأ رواية:  لث كو ًا الوار لل وارث لت حَا القرار حَال ل المو

ّوة لأنَأ الفرق كالوصية. ولنا: وهو لت لإلى تستند البن لق، وق ْفُو ُل ُع لأقر لأنه فتبين ال

ُيؤُخآر لإقراره فكانَأ التزوج، زمانَأ على تقتصر والزوجِإية يصح، فل لبنه لجِإنبية. و
لقّر الدين عن الرث ْفُن لقوله المرض، في به الُم لم لد تعالى: { ٍة بع لصى وصي بها ُيو

ْفُين}َ، لأو لء ولنَأ لد لن قضُا ْفُي ّد وبين بينه الحائل دفع به لنَأ الصلية، الحوائج من ال
ُق الجنة ّية. وحَ للعل لراغِ بشرط بالتركة يتعلق الورثة ال لف يقدم ولهذا الحاجِإة، عن ال

ُنه تجهيُزه ُنه.  وتكفي وتدفي

ّوة غيره لأو لأقر)ُ المريُض (ولو ُن ٍم (بب لل غل له ُد نسبه، جُِإ ُله)ُ أي ويول ْفُث الغلم مثل لم
لقّر، لمثل (لمثله)ُ أي ّدقه الُم لص ْفُنَأ نسبه)ُ وقال ثبت الغلم، (و لإ ّقن مالك:  تي

ًا الغلُم كانَأ لإذا كما يثبت، ل ولده ليس لأنه الناُس ْفُندي ًا. ولنا: والرجِإل لسا لرساي لفا
لب لأنَّأ ُيمكن. قيد الصورة هذه وفي لأمكن، لإذا فيثبت لثباته، ُيحتاُل النس

لل لب، بمجهو لس ّن ُع معرفته لنَأ ال لته تمن ُلُه يولد غيره. وبكونه من ثبو له لمث لل ْفُث لم لئل لل
ًا يكونَأ لألة لنَأ الغلم، الظاهر. وبتصديق في مكذب عن ُيعبر غلم في المس



ًا كانَأ لإذا حَتى نفسه، يد في لنه تصديقه، من بد فل نفسه، عن يعبر ل صغير
لإذا «الكافي» و في تصديقه. كذا يعتبر فل نفسه لت «الهداية» وغيرها. و لب لث
ُبه لك نس لر لرثة شا النسب. ثبوت ضرورات من ذلك لنَأ الميراث، في الو

لط لر ُق (وُش لأته تصدي ْفُوج)ُ امر لأو معتدته لأو الّز ُة ( لد لها ٍة لش لأي في قابل لإقرارها)ُ 
لأة لأة لإقرار (بالولد)ُ لنَأ المر له. وقول من ُبد فل الزوج، على ُيقبل ل المر تصديق
غير من بنسٍب لأقر بالفراشْ. (ولو يثبت الولد. والنسب تعيين في حَجة القابلة

لأي ٍد)ُ  ل ّبوة لول ُنوة، لأو ُأ لإنَأ ُب لأخ لأقر ك لإل (ل عم لأو ب ّينة، يصُح)ُ  لل فيه لنَأ بالب ْفُم لحَ
لب لس ّن الغير. على ال
لرُث لي لإنه بعيد، لأو قريب وارث)ُ معروف مع لإل (و لقّر من بالميراث لأولى ف له، الُم

ْفُت لم لما لنه ُبُه يثب لث يزاحَم لم منه نس لإنَأ المعروف الوار لب. و ّنس له يكن لم ال
ّق وارٌث لقّر اساتح لقر ميراثه. لنَأ له الُم لة للُم لف ولي عند نفسه مال في التصّر
لأل عدم لقّر لهذا يجعله لأنَأ له فكذا ماله، بجميع يوصي لأنَأ له لأنَأ ترى الوارث.  الُم
له. 

لأخ لأقّر (ومن لأبوه ب ْفُيٌت و لأي بل الرث في شاركه لم لنَأ نسبه، يثبت ول نسب)ُ 
لضُّمن لإقراره ْفُمل ُي لحَ لب شيئين:  لإل يثبُت فل عليه، له ولية ول الغير على النس
ّينة؛ ُبت. عليه ولية وله المال في والشتراك بالب فيث

لخآر على)ُ شخٍص له ميت ابني لأحَد لأقّر (ولو ميت صفة الجملة دين)ُ هذه (آ
لأي لأبيه (بقبض ْفُين نصف نصفه)ُ  ّد لأي شيء (فل ال لقّر للبن له)ُ  (والنصف الُم

لكر، البن للخآر)ُ وهو ْفُن لت باساتيفاء القرار لنَأ الُم لن المي على بالدين لإقراٌر الدي
لض لنَأ الميت، ًا فيكونَأ الدين، غيُر المقبو ًا القابض على مضُمون ذمته في دين

لإنَأ فيتقاّصانَأ، ّذبه ف على فوجِإب خآاصة، حَقه في وينفذ عليه ُيصدق ل لأخآوه ك
ْفُصُف الميت ّن زعمه. على ال
لبه، اساتغرق وقد الميراث على مقدٌم والدين ًا، منه يأخآذ فل نصي كما وصار شيئ

لإنَأ لجِإنبي بالدين لإقراره لأخآوه. وصح وكذبه آخآر بدين الميت على لأقر لو و
لإذا لأنه عمر ابن «الصل» عن في محمد روى لما ماله، اساتغرق لأقر قال: 

لإنه وارٍث، غير لرجِإل بدين مرضه في الرجِإل لإنَأ جِإائز ف ول بماله ذلك لأحَاط و
مخالف. له ُيعرف

ْفُلق جِإعلوا والشافعي وعلماؤانا ّط ُع ـ ال لدة وهو: وجِإ لول حَق في الموت كمرض ـ ال
لت لنَأ الحَكام، ُدر المو ْفُن ْفُلق، حَالة غير في لي ّط ًا، فيها ويوجِإد ال مبنٌي والحكم كثير

ُثر ما على قال كما الحمل حَين من لأشهر ساتة لها لتّم بعدما ل ندر، ما على ل لك
لأنَأ واحَتج مالك، ٍذ ولدتها ب ّقعٌة حَينئ بها، تموت قد وهي فساعة، سااعة متو

ّطِإُن لو ُت المرض. لإليه يتبادر ما لإلى وتبادُر الهلك، على نفسها ف

لإذا ْفُيف و ُلول، على الموت لخآ ْفُس لم ّق الّسل، مرض المريض وهو ال ّد ونحوه أي: ال
لث من ونحوها الهبة كانت بها، النسانَأ ويعتاد يطول التي المراض من له ثل لل ما

ًا، لكونه لأعلم. والله مريضُ

لوى كتاب ْفُع ّد  ال



لواهم الله قال الدعاء، (هي)ُ لغًة: بمعنى ْفُع لد لها تعالى: { ْفُي لك لف لن لحا ْفُب لخآُر سُا ُهّم...وآ ّل ال
لواهم ْفُع لنَأ لد ُد لأ ْفُم لح له ال ّل لن}َ. لرّب لل ْفُي لم لل لعا ال

لإضافة ًا:  لء الشخص وشرع شيخ قاله ما على المنزاعة، حَال نفسه لإلى الشي
ّدعى السالم، ُبوبي. ويقال: ا ْفُح لم ّدعي فزيد عمرو، على زيد وال وعمرو الُم
ّدعى ّدعى، والمال عليه، الُم ّدعى الُم ٌأ، به والُم لعاء، خآط ّد افتعال والمصدر: ال

ُفها منه، لفعلى: اسام على دعى. والدعوى لمن لل لأ ّونَأ، فل للتأنيث، و لن ويقال: ُت
لوى وجِإمعها صحيحة، لأو باطِإلة دعوى لعا وفتاوى، كفتوى غير، ل ـ الواو بفتح ـ لد

«الكافي». في كذا
ْفُرُط لش على يستحق ل حَتى غيره، في يصح فل القضُاء، مجلُس لصّحتها و

ّدعى لب وجِإوُب جِإوابه. وحَكمها عليه الُم ّدعى على الجوا عليه. وقال الُم
لباٌر)ُ من ْفُخآ لإ بقوله: «له» عن غيره)ُ فاحَترز على له (بحٍق الشخص المصنف: (

لإنها الشهادة لإنه القرار، غيره» عن وبقوله: «على لخآر، بحق لإخآبار ف لإقرار ف
ّدعي بين الفرق معرفُة كانَأ نفسه. ولما على لخآر بحق ّدعى الُم من عليه والُم
ْفُن عرفهما الكتاب هذا في معرفته لإلى ُيحتاج ما لأهم لم ّدعي:  ل بقوله: (والُم
لبر ْفُج لإذا على ُي ّدعى تركها الخصومة)ُ  تركها. لإذا ُيجبر)ُ عليها من عليه (والُم

ْفُن لم ّدعي:  ّق ل وقيل: الُم لح ْفُست ّدعى كالخارج، بحجة لإل لي لمن والُم ّق عليه:  لح ليست
لمن كصاحَب حَجة، غير من بقوله ّدعي:  الظاهر، غير يلتمُس اليد. وقيل: الُم

ّدعى لمن والُم بالظاهر.  يتمسك عليه: 

لأي لإنما الدعوى (وهي)ُ  لصّح ( لكر لت ٍء بذ للم شي لأي ُع ْفُنُسه)ُ  لعى، جِإنس لجِإ ّد لأنَأ الُم ب
ً يقال: حَنطة لأنَأ مثل ُه)ُ ب ْفُدر لق ّدعوى فائدة لنَأ كيلً، يقال: كذا (و اللزام ال

«شرح المجهول. وفي في اللزام ول الشهاد يتحقق ول الشهاد، بواساطة
ّدين دعوى في الوقاية»: هذا لإنَأ العين، دعوى في ل ال ًة كانت لإنَأ العين ف حَاضر

لأنَّأ الشارة، تكفي ْفُلٌك هذا ب لإنَأ لي، لم لفها لأنَأ يجب غائبًة كانت و لر يص ُك قيمتها. ويذ
لط انتهى. وقيل: ل لإليه القيمة، ذكُر ُيشتر وصاحَب الدين فخر القاضي مال و

لكر «الذخآيرة». وكذا لأنه عامة في ُذ لنَأ القيمة، بدونَأ دعواه يسمع الكتب: 
لرُف ل ربما النسانَأ ْفُع ًا كلف فلو ماله، قيمة لي به. لتضُّرر بيان

لأنه ّدعى يد في (و لإنما شيء»، «ذكر على عطف عليه)ُ هذا الُم في ذلك ُشرط و
ّدعى لنَأ الدعوى ًا يكونَأ ل عليه الُم يده. (وفي في العين كانت لإذا لإل خآصم
ُقول ْفُن لم لإذ يزيد: بغير ال ُء حَق)ُ  لك غير يد في يكونَُأ قد الشي لل كالرهن بحق، الما

الوقاية»: وهذه «شرح الثمن. وفي لجِإل البائع يد في والمبيع المرتهن، يد في
لقار تشتمل العلة لع ًا، ال لص وجِإه ما لأدري فل لأيضُ لل تخصي الحكم، بهذا المنقو

لهه ّدها بوجِإوه بعٌض ووجِّإ لعقار غيرهم. (وفي ور لعلم لأو بُحّجة، لإل اليد تثبت ل ال
ّدعى يد في لأنه بتصادقهما يثبت القاضي)ُ ول لإنه المنقول بخلف عليه، الُم ف

لد لأنَأ بينهما بذلك. والفرق يثبُت لقار في الي لع يد في ولعله مشاهدة، غير ال
لنَأ ذلك على واتفقا غيرهما، له لإلى ذريعٌة لهما ليكو لذ فشرط الحاكم، لبُحكم لأخآ

لمة. واليد لنفي القاضي علم لأو الُحّجة ْفُه ّت لإلى حَاجِإة فل معاينٌة المنقول في ال
لة مشتركٌة العلة لأنَّأ ذلك. وفيه اشتراط الفرق وجِإه يظهُر فل ممنوعٌة، والمعاين

هناك.



لأنه على به)ُ عطٌف (والمطالبُة ّدعى يد في « عليه. عطف ما على لأو عليه»، الُم
لإنما لة لنَأ الدعوى لصّحة في منه بد ل المطالبة ذكُر كانَأ و ُقُه، المطالب بد فل حَ
له من لب لل لإحَضُاره)ُ عطف لطِإ لإنما ذكر على (و لإحَضُار تصح شيء. و ّدعى ب لإنَأ الُم )

ُيشير لأمكن ّدعي لإليه ل لم والحالف)ُ لنَأ والشاهد الُم لأقصى العل يمكُن ما ب
ْفُكُر لإحَضُاره يمكن فيما بالشارة وذلك شرٌط لذ له (و لت ْفُنَأ قيم لإحَضُاره، لإ لر)ُ  ّذ لع لأنَأ لت ب

ًا كانَأ ًا لأو هالك لر غائب ّدعى ليصي ًا، الُم لء لنَأ معلوم ُله لنها بقيمته، ُيعلم الشي ْفُث لم
معنًى.

ْفُكُر لذ لد (و)ُ  لتم ل التعريف لنَأ والشافعي، كمالك زفر قال الربعة)ُ وبه (الحدو لإل لي
لأو بها لإنه (في الكل حَُكم للكثر لنَأ الثلثة)ُ عندنا ( لقار)ُ ف لع وقد بحدوده، ُيعرف ال

ّذر ُفه لتع ّذر بالشارة تعري له لتع ْفُكم مجلس لإلى نقل لء (و)ُ ذكُر الُح لأساما لها ( لب لأصحا

ّيُزوا لتم ْفُم)ُ لي له لب لس لن لإلى غيرهم عن و يكن لم لإنَأ وهذا به، التعريف تمام الجد)ُ لنَأ (
ًا، لأما مشهور ًا كانَأ لإنَأ و ّد ذكُر يلزُم فل مشهور لل الج المقصود. لحصو

لإذا ّدعوى (و لأل صحت)ُ ال لم)ُ وهو القاضي (سا ّدعى الخص لأي عليه الُم عن (عنها)ُ 
لف ادعاها، التي الدعوى لة القضُاء لنَأ فيها، الحكُم وجِإه له لينكش يخالُف بالبين
لإنَأ بالقرار القضُاء لأو لأقّر)ُ الخصُم (ف لأل)ُ القاضي لأنكر ( ّدعي وسا لأنَأ (الُم لنًة)ُ ب ّي لب

لألك قال لة بينة؟ُ له:  لأقام)ُ البين لضُى)ُ القاضي (ف لق الُملزمة الحجة (عليه)ُ لوجِإود (
قال: قيس بن الشعث عن الستة الكتب لأصحاب الوجِإهين. وروى في للقضُاء

لن بيني كانَأ لدني، لأرض، اليهود من رجِإٍل وبي الله صلى النبي لإلى فقدمت فجح
لك عليه الله صلى لي فقال وسالم، عليه لل لأ ّينٌة»؟ُ وسالم: « فقال قلت: ل، لب

لأتحلف»؟ُ ًا الله رساول قلت: يا لليهودي: « للُف لإذ لل مالي، ويذهُب ليح لز أن
ل ّلُه: ف ال

لإنَّأ لن { ْفُي لذ ّل لنَأ ا ْفُو لتُر ْفُش لد لي ْفُه لع له لب ّل ْفُم ال له لن لما ْفُي لأ ًا و لن لم ْفُيل}ًَ... الية.  لث لل لق

لإنَأ لم لم (و لق لنة ُي له)ُ القاضي البي لف ّل لإنَأ لحَ لأي ( للف طِإلبه)ُ  لح اليمين (خآصُمه)ُ لنَأ ال
ّقُه لبه، من بد فل حَ لإنَأ طِإل لل (ف لك لأنَأ لن ًة)ُ ب لأو لأحَلُف قال: ل مر لت ( لك ٍة)ُ من بل لسا لف آ

لرشٍْ لرٍس لأو لطِإ لل، (وقضُى)ُ القاضي لخآ ْفُو ُك ّن لل لنَأ لصّح)ُ، (بال كونه على دل النكو
ًا، لقّر لم ذلك لول لإذ ُم لد ْفُق ًء اليمين على ل ًا للواجِإب، لأدا لنَأ نفسه، عن للضُرر ودفع

لن ّدعى على وسالم: «اليمين عليه الله صلى لقوله عليه، واجِإبٌة اليمي عليه» الُم
لض لر لع لن)ُ على (و ّدعى اليمي ًا)ُ يقول عليه الُم لإني كل في (ثلث ٍة:  لرُض مر لأع

لن، عليك لإنَأ اليمي لت ف لإل حَلف عليك. قضُيُت و

ُء)ُ بعد (ثم لوُط)ُ لما ذلك القضُا ْفُحَ لأ لة من فيه ( لإمهال نظيُر فهو النذار، في المبالغ
ّد لت ْفُر لة الُم لن مستحب. فعرُض لأنه في لأيام ثلث عليه، عطف والقضُاء ُمبتدأ، اليمي

لأحَوط: خآبر وعنهما ندب، حَنيفة لأبي وقيل: عند الجمهور، عند المبتدأ. وهذا و
ّدعوى بعد القائل حَتم. ثم لأنه حَنيفة لأبي عند ُيحبس ُأنكر، ول ُأقر عليه: ل ال

وسالم: عليه الله صلى لقوله ُأنكر، قوله: ل مع تحليف ل لإذ ُينكر، لأو ُيقر حَتى
لليه لنَّأ والشافعي، كمالك لأنكر». وقال: يحلف، من على «واليمين ْفُو لّما لق

لضا لر لعا لطا، لت لق لسا لت.  فصار لت لك كالسا

ُيشترط وفي ْفُجتبى»:  ْفُنَأ «الُم لنَأ لأ ُء يكو بعض عند النكول فور على القضُا
لخّصاف: ل المشايخ. وقال للُه لو حَتى يشترط، ال ْفُرض بعد اساتمه لع ًا ال لأو يوم



ًا لأو يومين ْفُأس فل ثلث لأحَمد. وفي والشافعي مالك قول وهو به، ب «الفصول»: و
ّدعي كانَأ القاضي، غير عند الساتحلف كانَأ لو لر لنَأ دعواه، على الُم المعتب

لع على القاضي. والفتوى عند اليميُن وهي للخصومة، قاطِإعة يميٌن البينة ساما
لإنما يمين بعد لإنه عنه، الله رضي عمر بفعل ذلك في نأخآذ الخصم. و ّوز ف لجِإ

ُبول لنة لق ّي ّدعي لب لف بعد الُم لل ّدعى لحَ ْفُيح: اليميُن وبقول عليه، الُم لر ُة ُش لأحَق الفاجِإر

لد العادلة. البينة من بالّر
ّد (ول لر ّدٍع، على اليميُن ُت ْفُنَأ ُم لإ لل و لك ُيقضُى والشافعي: ل مالك خآصُمه)ُ. وقال لن

ّد بل بالنكول، ّدعي، على اليمين بر لل لنَأ الُم اليمين عن التورع يحتمُل النكو
ْفُحتمل عثمانَأ، فعله كما الصادقة، عن والترفع الكاذبة ُي لشتباه يكونَأ لأنَأ و
ّدعي حَجة. ويمين يكونَأ ل الحَتمال هذا ومع الحال، كانت كما الظهور، دليل الُم

ّدعى يمين إليه. فيصار عليه، الُم
عليه الله صلى الله رساول قال: قال عباس ابن عن الصحيحين في ما ولنا

لواهم الناُس ُيعطى وسالم: «لو ْفُع لد ّدعى ب لل رجِإاٌل ل لءهم، قوم لأموا لكّن ودما
لة لن ّي لب لعي على ال ّد ّدعى على واليمين الُم على رواية: «اليميُن عليه». وفي الُم

لأولى عليه بلفظ: «المدعى عمرو ابن عن البيهقي رواية لأنكر». وفي من

البينة».  عليه تقوم لأنَأ لإل باليمين،

لسم، وسالم عليه الله صلى لأنه الدللة ووجِإه ْفُسمُة لق لق فدل الشركة، تنافي وال
ّدعى جِإانب في اليمانَأ جِإنس لأنَأ على ّدعي، جِإانب في يمين ول عليه، الُم لإذ الُم

لل فمن الجنس، لساتغراق واللم اللف لع ّدعي حَجة اليمانَأ بعض لجِإ فقد للُم
ُبول، تلقته الذي الحديث هذا خآالف لق التواتر. وقد حَيز في صار حَتى (المة)ُ بال
ُدوا لقوله مخالٌف لأنه الصول لأهل بعُض ادعى له ْفُش لت ْفُسا لن تعالى: {وا ْفُي لد ْفُي له من لش

للكم}َ... الية لجِإا ًا. وروى فيكونَأ لر ساالم «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن مردود
ًا باع عمر ابن لأنَأ ًا، المشتري به فوجِإد درهم، مئة بثلث له غلم فخاصمه عيب

لراءة، بعته لأنك عثمانَأ: تحلف له فقال عثمانَأ لإلى لب لأبى بال لف، لأنَأ ف ّده يحل فر
عليه. عثمانَأ

لوى لر ًا لو ْفُليكة لأبي ابن عن لأيضُ لأة، يستحلف لأنَأ لأمره لأنه عباس ابن عن ُم امر
لأبت لف، لأنَأ ف لوى تحل لر لو لألزمها.  ًا ف ْفُيح عند رجِإٌل قال: نكل الحارث عن لأيضُ لر ُش

لأنا فقال عليه، شريٌح فقضُى اليمين، عن ْفُيح: قد فقال لأحَلف، الرجِإل:  لر مضُى ُش
لنى لت ْفُب ُي والشافعي مالك ويمين. وقال بشاهد القضُاء امتناع هذا على قضُائي. و
لأحَمد: يقضُى الله صلى الله رساول لأنَأ عباس ابن عن مسلم روى لما بهما، و

ٍد قضُى وسالم عليه لب بشاه ُأجِإي لأنه ويمين. و «علله في الترمذي منقطع. وقال ب
لألت ًا الكبير»: سا لإنَأ الحديث، هذا عن محمد يسمعه لم دينار بن عمرو فقال: 

ّلم ولو عباس، ابن من ْفُثُل سُا لم ُد ل العبارة هذه ف لم، تفي لة لنَأ العمو في الحج
لكّي ْفُح ًا.  يكونَُأ قد المحكّي لإذ الحكاية، في ل الم خآاص

للُف)ُ عند (ول لح لأنَأ (في حَنيفة لأبي لي لكاٍح)ُ ب ّدعى لن لأة على رجِإل ا تزوجِإها لأنه امر
لأنكرت لأنَأ في (و)ُ ل بالعكس لأو و ٍة)ُ ب ّدعى (رجِإع لأنه العدة وانقضُاء الطلق بعد ا

لأنكرته فيها راجِإع ْفُيء)ُ بفتح في (و)ُ ل بالعكس لأو و لف لأي فهمز، ياء فسكونَأ فاء (



لأنَأ رجِإوع لإيلء)ُ ب ّدعى ( لأنكرت المدة في لإليها فاء لأنه اليلء مدة بعد ا لأو و

لأنَأ في (و)ُ ل بالعكس ّدعت (اساتيلد)ُ ب ابنه وهذا له ولد لأُم لأنها مولها على لأمة ا
لأنكر منها ّتى ول المولى، ف لأ ْفُولى لنَأ العكس، يت لم ّدعى لإذا ال يثبت ولد لأُم لأنها ا

لإقراره الساتيلد لفُت ول ب لت ْفُل لأنَأ في (و)ُ ل لإنكارها لإلى ُي ّدعى (رٍق)ُ ب على رجِإٌل ا
ُه لأنه مجهوٍل ُد ّدعى لأو عب ذلك. المجهوُل ا

لإنَأ في (و)ُ ل لسٍب)ُ ك لن ّدعى ( ُه لأنه آخآر على رجِإٌل ا ُد لأنَأ في (و)ُ ل ول ٍء)ُ ب لول )
ّدعى لتاٍق ولء عليه له لأنَأ آخآر على رجِإٌل ا لوالة لأو لع ٍد)ُ في (و)ُ ل بالعكس لأو ُم (حَ

لأنَأ ّدعى ب لأنكر الحد يوجِإب ما آخآر على ا لأنَأ في (و)ُ ل و ّدعت (لعانٍَأ)ُ ب لأة ا امر
لها لأنه زوجِإها على لف لذ ّلعانَأ ُيوجِإب بما لق لأنكر. وقال ال للُف يوساف لأبو و ْفُح لي ومحمد: 
ّله ذلك في ّد في الشافعي: يحلف واللعانَأ. وقال الحد في لإل ك لف حَ القذ

لص، لصا لق لأحَمد: ل مالك الحدود. وقال باقي في يحلف ول وال التحالف يجري و
بشاهدين. لإل يثبت ل فيما
لهما، على «الفصول»: الفتوى «الواقعات» و قاضيخانَأ» و «جِإامع وفي لل قو
لر اخآتيار وهو المتأخآرين.  اخآتيار السالم. قيل: وهو فخ

ّ لإل ّدعى لإذا ( ٍة كمهر مالً، والنسب النكاح في ا لإنه ونفق لإرٍث)ُ ف للُف و ًا يح اتفاق
لف لل لحَ ُق، (و لر لن الّسا لم لض ْفُنَأ و لل لإ لك ْفُع)ُ لنَأ ولم لن لط ْفُق لب ُي ْفُوجِإ لأحَدهما: فعله ُم شيئانَأ: 

لجُب وهو الضُمانَأ، مع يجُب ل وهو بالنكول. وثانيهما: القطع فيجب الشبهة، مع لي
لف بالنكول يجب فل الشبهة، لل لحَ لأة لإذا (الزوُج (و)ُ  ّدعت)ُ المر ًا)ُ لنَأ ا (طِإلق

ْفُنَأ (فيثبُت بالتفاق المال في يجري والساتحلف الماُل، مقصودها ْفُصف نكل لإ لن
ْفُنَأ لإ ّدعت المهر)ُ  لق ا لأو الدخآول قبل الطل لإنَأ ( ّدعت كله)ُ  الدخآول. بعد الطلق ا

للُف ْفُح لي لود، (منكُر (وكذا)ُ  لق لإنَأ ال لل ف لك لس في لن لس النف لب يحلف)ُ ول لأو ُيقّر حَتى حَُ
لأحَمد والشافعي مالك لأحَمد. وقال قال وبه منه، ُيقتص ُيقتّص في و منه رواية: 

لف بعد لل ّدعي لحَ لما الُم ْفُي لف لأي (و لها)ُ  لن ْفُو ْفُقتّص)ُ وبه النفس دونَأ ُد ُي مالك قال (
ّدعي حَلف بعد والشافعي لأحَمد الُم ومحمد: يجُب يوساف لأبو رواية. وقال في و

ْفُرشْ عليه ل
ل دونها. وفيما النفس في ا

ْفُنَأ لإ ّدعي: (لي (و ٌة، بينٌة قال)ُ الُم لب حَاضر لل لطِإ لف و لل لم لحَ ْفُص لخ لأبي يحلف)ُ عند ل ال

ٌد لأبو حَنيفة. وقال للف. ومحم لأبي ومع رواية، في حَنيفة لأبي مع يوساف: يح

ًة البينُة كانت لإذا الخلف لأخآرى. وهذا في يوساف ْفُصر في حَاضر لم عن غائبًة ال
لس لل ْفُصر، عن غائبًة كانت لو حَتى الحكم، مج لم للُف ال ْفُح في كانت لأو بالتفاق، لي
ْفُكم، مجلس للف ل الُح ًا. يح اتفاق

لأي ّفُل)ُ  لك ُي ً يقيُم (و لب ل لأيام)ُ كي ثلثة (بنفسه كفيل ّي حَق فيضُيع نفسه، ُيغ
ّدعي. والقياس ّفل ل لأنَأ الُم لك لق تعلق لعدم البينة، لإقامة قبل ُي ّدعي حَ ٍذ، الُم حَينئ

لة الشافعي. والتقديُر مذهب وهو ٌي لأيام بثلث الصحيح. وهو حَنيفة، لأبي عن مرو
القاضي. مجلسي بين بما يوساف: التقديُر لأبي وعن

ُهودي بينٌة، له قال: ليس لو لأما ّيٌب، لأو: ُش لبُر ل ُغ ْفُج لل، لإقامة على الخصُم ُي الكفي
ممكن.  الحال في والساتحلف كالهالك، الغائب لنَأ



ّدعي لأقام ثم شهادة، ول عليه لي بينة قال: ل ولو لة الُم ُد شهد لأو البين الشاه
للت لب لأنَأ لمكانَأ الصح، في ُق ٌد له كانَأ التوفيق: ب لرهم لأو بهم، ليعلُم ل شهو ّك لذ لت

لر لأو نسيهم، ما بعد ّك ُد. وقيل: ل تذ لر يقبُل الشاه له ًا باع التناقض. ولو لظا لر لقا لع
ُبُه ْفُي لر لق لع، يعلم لحَاضٌر و لعاه ثم البي ّد له لنه دعواه، ليسمع ل ا لت ً بسكو صار لأول
ًا ّدق ًا وبدعواه البيع، صحة على مص ًا. يصير ثاني متناقضُ

لإنَأ لم لأنَأ لأبى)ُ الخصُم (ف ً يقي ّدعي، بنفسه كفيل لمه)ُ الُم لز ل حَيث معه دار لأي (ل
لب، كيل ساار، ُقُه فيذهب يغي لب (و)ُ لزم حَ ْفُي لر لغ لر (ال ْفُد لس لق لأي مجل لم)ُ  ْفُك لأنَأ لإلى الُح

لسه. من القاضي يقوم لل مج
ّفُل)ُ الغريب (ول لإل ُيك لخآر لإلى ( وفي منه الكفيل لأخآذ في المجلس)ُ لنَأ آ

ًا القاضي مجلس من لأكثر له الملزمة للف سافره عن بالمنع له لإضرار لح (وال
لتاق)ُ لما بالطلق ل تعالى بالله لع النبي لأنَأ عمر ابن حَديث من الصحيحين في وال
ًا كانَأ قال: «من وسالم عليه الله صلى ْفُصُمت». وفي لأو بالله فليحلف حَالف لي ل
لأنه داود لأبي رواية لإنَأ وسالم عليه الله صلى وغيره:  ْفُم الله قال: « ُك لها لأنَأ لن

ُفوا لل ْفُح ًا كانَأ فمن بآبائكم، لت لف لل ليسكت». لأو بالله فليحلف لحَا

لإنَأ لأي لألّح (ف ّد الخصُم)ُ  ْفُيُف وبالغ لأك لل ْفُح ّت زماننا)ُ لقلة في (بهما (قيل: صح)ُ ال
لة تعالى بالله باليمين الناس ُمبالة لف عن المتناع وكثر لل لح والعتاق، بالطلق ال
لل لإنَأ لكن لك ًا، عنه منهٌي هو عما امتنع لنه بالنكول، عليه ُيقضُى ل لن ولو شرع

لي لضُ ُفذ. ولو ل بالنكول عليه ُق ْفُن ّدعى طِإلب لي لف عليه الُم ّدعي: لأو الشاهد تحلي الُم
لد لأنَأ يعلُم ل لأنه ُبه ل كاذٌب، الشاه لإكرام مأمورونَأ لنا القاضي، ُيجي الشهود ب

ّدعي بينًة.  لأقام لإذا سايما ل اليمين، عليه يجُب ل والُم

لن ّلُظ)ُ اليمي ُيغ له (و لت لفا لص لعالى)ُ مثل: والله (ب لب عالُم هو، لإل لإله ل الذي لت الغي
لة، لد ْفُعلم ما الّسّر من يعلُم الذي الرحَيم، الرحَمن هو والشها ما العلنية من لي

للك ول عليك هذا لفلنٍَأ لب ّدعاه، الذي المال هذا لق منه؟ُ شيء ول وكذا، كذا وهو ا
بعض عطف عن منه. ويحترُز ينقص لأنَأ وله شاء لإنَأ التغليظ هذا على ويزيد

لظ اليمين. ولو عليه يتكرر لئل بعض، على الساماء ّل لل عليه لغ لك لن التغليظ عن لف
لد لنَأ النكول، بهذا عليه ُيقضُى ل تغليظ، غير من وحَلف بالله الحلُف المقصو
حَصل. وقد تعالى،

لأي (ل لمانَأ)ُ  ّلُظ ل بالّز لن يغ (والمكانَأ)ُ الجمعة يوم العصر كبعد بالزمانَأ، اليمي
ْفُنبر لم لجر وسالم عليه الله صلى النبي ك لح والشافعي لأحَمد قال الساود. وبه وال

ُيستحب في ليس فيما مالك قال وبه وبالمكانَأ، بالزمانَأ التغليُظ قوٍل. وقيل: 
للُف وسالم: «ل عليه الله صلى لقوله المال، منه القصد ول بمال ْفُح ٌد لي عند لأحَ

ْفُنبري ٍة، يميٍن على هذا لم ٍر، ساواك على ولو آثم ّ لأخآضُ لأ لإل ّو لأو النار، من مقعده تب

لأبو مالك النار». رواه له وجِإبت وسالم: عليه الله صلى قوله داود. ولنا و
لنَأ بالمكانَأ لأنكر». فالتخصيُص من على «اليمين ًا والزما عليه.  زيادة ُلزوم

ّلف ّي (وحَُ ّنصراني موساى، على التوراة لأنزل الذي بالله اليهود الذي بالله وال
الله رساول لأنَأ هريرة لأبي عن داود لأبو روى عيسى)ُ لما على النجيل لأنزل
لأنشدكم قال وسالم عليه الله صلى لل الذي بالله لليهود: « لز على التوراة لأن



ْفُن على التوراة في تجدونَأ ما موساى، لنى؟ُ»، لم لة يعتقدونَأ اليهود ولنَأ لز نبو
ّنصارى موساى، لة وال ّلُظ عيسى، نبو ُيغ لزل بذكر منهما واحَد كل على ف ْفُن على الُم

ّلف ّيه. (و)ُ حَُ لق الذي بالله (المجوساّي نب لل لر)ُ لنه لخآ لها النا ْفُكرها. فيخاف يعظُم لذ لب
لخّصاف «الهداية». وذكر في «الصل» كما في محمد ذكره ّلف ل لأنه ال لح ُي

الله اسام مع النار ذكر في لنَأ المشايخ، بعض اخآتيار وهو بالله لإل المُجوساي
ًا تعالى ّظم، لأنَأ ينبغي وما لشأنها، تعظيم لإنَّأ الكتابين، بخلف ُتع لب ف ُت لا ُك الله

لظمة. لع ُم

ّلف لنّي (و)ُ حَُ لث لو لرة بالله)ُ لنَأ (ال لف لك لأسارهم ال لقّرونَأ ب تعالى: قال تعالى، بالله ُي
ْفُن لئ لل لو ْفُم { ُه لت ْفُل أ

ل ْفُن لسا لق لم لل لض الّسموات لخآ ْفُر ُلّن وال ْفُو ُق لي ّلُه}َ. لل ال
ٌد (ول لأحَ ّلف)ُ  لدهم)ُ لنَأ (في منهم ُيح لب ل القاضي ولنَأ تعظيمها، فيه معا

ْفُحضُُرها، ٌع لنه لي ُدخآولها. من ممنو
ّلُف لح ُي لل)ُ عند على (و لص والطلق، والنكاح، البيع، في ومحمد حَنيفة لأبي الحا
بائن هي ما لأو الحال، في قائم نكاح لأو قائم، بيع بينكما ما (نحو: بالله والغصب

لأو منك ّده عليك يجب ما النَأ)ُ  لأي على (ل النَأ لر على يحلف ل السبب)ُ 
لأنَأ يوساف لأبو قال كما السبب، لل ب لأنَأ بعته ما (نحو: بالله البيع في يقو ونحوه)ُ ب

ّلقت، ما الطلق: بالله وفي نكحت، ما النكاح: بالله في يقول الغصب: وفي طِإ
غصبت.  ما بالله

لإل ْفُنَأ ( ّدعي، يتضُّرر لأ لأي على فيحلُف الُم لدعوى باتفاق السبب)ُ  لك ٍة ( لفع ُش
لجوار، لأي بال لإنه)ُ  ّدعى ف لتجُب ل لأنه الشافعي مذهب على (يحلُف ربما عليه الُم

ُق الشفعة)ُ بالجوار، ّد ْفُرُك الحاصل على تحليفه في فيكونَأ يمينُه، فيص لظر لت ّن ال
ّدعي. جِإانب في الُم

لدعي مسلم كعبد يتكرُر، ل سابٍب (في باتفاق السبب على (وكذا)ُ يحلف لقه ي ْفُت لع
للمة)ُ الكافرة وفي موله، على لإذا (والعبد ا لر)ُ  لف ّدعى الكا ُهما ا لق لأحَد على العت

لأنكر موله، ّلُف و لح الردة بعد بالسبي المة في يتكرُر الّرق الحاصل)ُ لنَأ (على ُي
لد وفي الحرب، بدار واللتحاق لر العب بدار واللتحاق العهد نقض بعد بالسبي الكاف
ْفُبي بعد الرتداد في منه ُيقبل ل لإذ المسلم، العبد في يتكرُر ول الحرب، لإل الّس
القتل. لأو السالم،
ُيحلف ْفُلم على (و لع ْفُن ال ًا ورث لم ّدعاه شيئ لت، على ُيحلف آخآر)ُ ول فا لنَأ البتا
لث لر ّلف الُموّرث فعل بما يعلُم ل الوا لح ُي لت على (و ْفُنَأ البتا لب لإ له لأو له)ُ شيء لو )

ّدعاه ُبول الّشراء لنَأ آخآر، اشتراه)ُ فا لق لة و لت سابٌب الهب لملك لثبو ولو بالخآتيار، ال
لن لأنَّأ يعلم لم لب لأو البائع ملُك العي لر لما الواه لش لل ول باخآتياره، الّشراء با لب لق

لة، لملك بخلف الهب لإنه الرث، في ال ًا للوارث ثبت ف ْفُلم ول جِإبر ملك بحال له لع
لوّرث. والصل لن لأنَّأ ذلك في الُم ْفُنَأ اليمي لل على كانت لإ ْفُع ْفُلم، على فهي الغير لف لع ال

لإنَأ البتات.  على فهي النفس فعل على كانت و

لصّح ُء (و لدا لف لف لل لح ْفُنَأ له عنه)ُ وليس والصلح ال ساقط لنه ذلك، بعد يستحلفه لأ
لأخآذ اليمين من حَقه لخآّص ب لفداء بدلها.  ْفُلح ال لنه اشترى لو لنه والّص ل منه يمي

ْفُنَأ وله يصح، لفه، لأ لء لنَأ يستحل ُد الشرا بمال. ليست واليمين المال، تمليك عق



لي وقد لو لي لأنه عثمانَأ عن ُر لع ّد ًا، لأربعونَأ عليه ا لأعطى درهم ًا ف من وافتدى شيئ
للف. وعن ولم يمينه ْفُح ْفُن افتدى لأنه حَذيفة لي لف لو بمال. ولنه يمينه لم لل في يقع لحَ
لإنَأ والقال، القيل لس ف لإذا ومكذب، مصدٍق بين النا صانَأ فقد يمينه من افتدى ف

لمر «مصنفه» عن في الرزاق عبد حَسن. وروى وهو عرضه ْفُع قال: سُائل لم
فقال: كانوا يمينه، من يفتدي لأنَأ فيريد اليمين عليه يقع الرجِإل عن الّزهري
آلف، بعشرة يمينه الصحابة من وكانَأ السهام عبيد افتدى ذلك. وقد يفعلونَأ

كثير. بالمدينة والصحابُة مروانَأ لإمارة في وذلك

لر ومن لف لس لظ لذه حَقه بجن ْفُكم ول اساتئذانَأ بل لأخآ ُتقضُى الديونَأ لنَأ قاٍض، حَُ
لأمثالها، لأنه ب ّقه، عيُن فك لر ولو حَ لف لإذنَأ لإل عندنا يأخآذه ل جِإنسه بخلف لظ ْفُكم لأو ب حَُ

لأجِإازه لخآتلفهما قاٍض لدهما والشافعي مالك حَقيقة. و لس في لتحا المالية. جِإن

التحالف في فصل
لخة في كما لر في اخآتلفا (ولو ُنس ْفُد لأنَأ لق ّدعى الثمن)ُ ب به اعترف مما لأكثر البائع ا

لأو)ُ اخآتلفا المشتري ْفُدر في ( لأنَأ لق ْفُدر البائع اعترف (المبيع)ُ ب لق ّدعى منه، لب وا
ْفُدر ذلك من لأكثر المشتري لق لم ال لك لحَ لهن)ُ لنه لمن ( ْفُر ّور لب لإنَأ بالبينة لدعواه ن (و
لأي ٍد كُل لأقام برهنا)ُ  لنة منهما واحَ ّي ّدعاه ما على ب لت ا لب ْفُث للُم لف البينة الزيادة)ُ لنَأ (

ْفُدر في معارضة ول للثبات، لة ولنَأ الزيادة، في ول عليه اتفقا ما لق على البين
لإنَأ القل الثقة وزيادة مسموعة، غير النفي على الشهادة لكن الزيادة، نفت و

الرواية.  في حَجة لأنها كما مقبولة،

ْفُنَأ لإ لأي اخآتلفا (و ْفُدر في فيهما)ُ  الثمن)ُ في البائع (فحجُة المبيع وقدر الثمن لق
لأولى في المشتري (وحَُجة لأولى ًا المبيع)ُ  لأما زيادة لإلى نظر كانَأ لو الثبات. 

لأنَأ الثمن جِإنس في الخآتلف وقال هذا، بعبدك الجارية هذه البائع: بعتك قال ب
لإنما لأقاما دينار، بمئة منك اشتريتها المشتري:  البيع المشتري لزم البينة و

لق لنَأ المشتري، دونَأ البائع بينة فتقبل بالعبد، ثابت الجارية في المشتري حَ
لإنما باتفاقهما، ُتُه البائع، حَق في الخآتلف و لق ُتثبُت وبين العبد، في لنفسه الح

ْفُنَأ النفي دونَأ للثبات والبينة ذلك، تنفي المشتري وبينُة لإ لزا)ُ في (و لج الصور لع
الثمن: قدر في الخآتلف كانَأ لإذا فيما للمشتري قيل البينة، لإقامة عن الثلث

ْفُنَأ لإما ّدعاه الذي بالثمن ترضى لأ لإل البائع ا لع، فسخنا و لإذا فيما للبائع وقيل البي
لإما قدر في الخآتلف كانَأ ْفُنَأ المبيع:  ّلم لأ ْفُدر من المشتري ادعاه ما ُتس لق لإل ال و

لإنما فسخنا طِإريق وهذا المنازعة، قطع المقصود لنَأ ذلك لهما يقال البيع. و
لإذا بالفسخ، يرضيانَأ ل ربما لإذ فيه، للما ف يتفقانَأ. به لع

ّدعيها بزيادة كٌل (رضي لخآر)ُ فذلك ي لأي المطلوب هو ال لإل)ُ  ْفُنَأ (و لإ كّل يرض لم و
لأي الخآر يدعيها بزيادة لف (تحالفا)ُ  لل ٍد كُل لحَ لأنَأ الخآر، دعوى على منهما واحَ ب
لف ما بالله المشتري ويحلف المشتري، ادعاه بما باعه ما بالله البائع يحل

ّدعاه بما اشتراه لن لأنَّأ فيه البائع. والمعنى ا ْفُنكر على يجب اليمي النافي، وهو الُم
ًا النفي هيئة على فيحلف لأنَأ لإشعار لف ب لل لح لإنما عليه وجِإب ال لب لنكاره. و لجِإ لو

ًا والمشتري البائع على ً لنَأ جِإميع لف لنَأ منكٌر، منهما كل ْفُنَأ الخل ْفُدر في كانَأ لإ لق
ْفُدر الثمن لق ًا منهما كل فيكونَأ المبيع، و لكر ًا، من ْفُنَأ ظاهر لإ ٌد لأحَدهما في كانَأ و فواحَ
ّدعي منهما لكر ينكره، والخآُر البدل زيادة ي ّدعي منهما والمن لب ي تسليم وجِإو
لل لدل، تسليمه عند صاحَبه على البد ْفُب ليين فصارا ُينكره والخآر الُم لع ّد لكرين.  ُم ومن



لف لحَل ّول)ًُ وهو المشتري (و لأبي محمد، قول لأ ًا، يوساف و لخآر لأبي عن رواية وهو آ

ًا لأشدهما المشتري لنَأ وجِإه، في والشافعي زفر وقوٌل حَنيفة للُب لنه لإنكار ُيطا
ً ًا فيكونَأ فينكر، بالثمن لأول لإنكاره. على مبني البائع لإنكار ولنَأ بالنكار، بادئ

ً يوساف لأبو وقال لأ لأول لأحَمد والشافعي مالك قول وهو البائع، بيمين ُيبد في و
باع مسعود بن الله عبد لأنَأ الربعة»، «السنن لأصحاب لأخآرجِإه لما الصح،

ًا قيس بن للشعث لق من رقيق ْفُمس رقي لأرسال درهم، لألف بعشرين الُخ عبد ف
ّنما ثمنهم، في لإليه الله لإ ُتهم فقال:  لإنَأ عبد فقال آلف، بعشرة لأخآذ لت الله:  شئ

لك ُت ْفُث ّد ُتُه بحديٍث حَ لإذا وسالم عليه الله صلى الله رساول من سامع اخآتلف يقول: «
ُأجِإيب لأو الّسلعة لرّب يقول ما فالقول بينة، بينهما ليس المتبايعانَأ يتتاركانَأ». و

لأنَأ لي قال: قد المنذري ب لو ل وكلها مسعود، ابن عن طِإرٍق من الحديث هذا ُر
لأحَاديث في الجوزي ابن يثبت. وقال ُدفع فيها الباب هذا «التحقيق»  مقال. و

لأنَأ الجواب هذا لهر «التنقيح» قال: والذي صاحَب ب ْفُظ مسعود ابن حَديث لأنَأ لي
اخآتلف، لفظه في لكن به، ُيحتج حَسن حَديث بل لأصل، له طِإرقه بمجموع

ًا لأنَأ هذا على ويدل في محمد «الموطِإأ». قلت: وذكره في لأخآرجِإه مالك
«موطِإئه».

لع)ُ بينهما القاضي (وفسخ وهو التحالف بنفس لأحَدهما. وقيل: ينفسُخ بطلب البي
لل)ُ منهما (ومن الشافعي، مذهب من الصح لك لمه لن لز لل لخآر)ُ يعني دعوى ( بقضُاء ال

له لنه القاضي، لل ًا صار بنكو لواه تبق فلم باذلً، لأو مقّر ْفُع لرضًة لد الخآر، لدعوى معا
لم لز لل لف (ول الخآر دعوى بثبوت القوُل ف ُل ليار، شرط في و)ُ ل الجِإل، في تحا لخ (ال

ْفُدر في ول الجِإل، مقدار في الثمن)ُ ول بعض قبض في ول في ول الشرط، لق
لف الضُمانَأ شرط في ول الرهن، ّل لحَ لر)ُ لنَأ (و لك ْفُن لت الُم لعارض. الشياء هذه ثبو
والشافعي: ومالك ُزفر لأحَمد. وقال قال يمينه. وبه مع العارض لُمنكر والقول

يتحالفانَأ. 

ْفُدر في اخآتلفا لإذا (ول)ُ تحالف ْفُين وهو الثمن لق لك (بعد لد لع)ُ في هل يد المبي
لأبي حَنيفة لأبي عند المشتري لف يوساف و ّل لحَ في مالك قال الُمشتري)ُ وبه (و

لأحَمد رواية، ُيفسخ محمد: يتحالفانَأ، رواية. وعند في و الهالك، قيمة على البيع و
لأحَمد رواية، في مالك قال وبه الشافعي قول وهو الله صلى لقوله رواية، في و
لإذا عليه ّدا». وهذا تحالفا، المتبايعانَأ اخآتلف وسالم: « لإنَأ النص وترا كانَأ و

ًا ُد مطلق ّد به المراد لإذ المراجِإعة، لأو التراد بقرينة السلعة، قيام بحال يقي ترا
لعوضين ّد ل ال لأبي حَنيفة ذلك. ولبي ُيتصور ل لنه العقد، ترا صلى قوله يوساف و

لإذا عليه الله ّدا». وقوله: تحالفا قائمة والسلعُة المتبايعانَأ اخآتلف وسالم: « وترا
لمُل والُمطلق الشرط، وجِإه على قائمة» مذكور «والسلعة ْفُح لإذا المقيد على ُي

واحَد. وحَكم واحَدة حَادثة في وردا

لج لإذا الخلف هذا وعلى لر ُع لخآ ْفُلك عن المبي بحاٍل صار لأو غيره، لأو ببيٍع المشتري لم
ًا الثمُن كانَأ لإذا وهذا رضاه، بدونَأ رده يمكُن ل لأنَأ لدين لأو دنانير، لأو دراهم كانَأ ب

ًا لأو مكيلً، ًا موزون ّذمة، في موصوف لإنَأ ال ًا كانَأ ف ُع كانَأ عين يتحالفا مقايضًُة، البي



ًا، لع لنَأ اتفاق ٌع العوضين من واحَد كل لنَأ قائٌم، المبي كاٍف وذلك وجِإه، من مبي
القالة.  لصحة كاف هو كما التحالف، لصحة

لف ُل لك (بعد اخآتلفا لإذا (ول)ُ تحا لأي هل له)ُ  لضُ لع بعض بع عند الجميع قبض بعد المبي
ْفُفقًة عبدين باع لو كما حَنيفة، لأبي ًة ص بعد المشتري عند لأحَدهما هلك ثم واحَد

ُيفسخ القائم في يوساف: يتحالفانَأ لأبو قبضُهما. وقال قول والقول فيه، العقد و
ُيفسخ عليهما محمد: يتحالفانَأ الهالك. وقال قيمة في المشتري فيهما العقد و

ّد ُير فهلك عنده، التحالف يمنع ل السلعة كل هلك لنَأ الهالك، وقيمة القائم و
لأنَأ لأولى. ولبي بعضُها لع يوساف:  لف امتنا ُل ّدُر للهلك، التحا لره. ولبي فيتق ْفُد لق لب

لأنَّأ لف حَنيفة:  ّ القائم في يمكُن ل التحال له اعتبار على إل لت بد فل الثمن، من حَص
لة من ْفُم لقس ْفُزر ُتعرف والقيمُة قيمتهما، على ال لح لف لإلى فيؤُدي والظن، بال ُل التحا
يجوز. ل وذا الجهل، مع
لإل ْفُنَأ ( ُع يرضى لأ لك)ُ فيتحالفانَأ، لحَصة بترك البائ لل لن لنَأ الها ٍذ الثم ّله يكونَأ حَينئ ك

لأنَّأ ويصير العقد، عن الهالك ويخرُج القائم، بمقابلة لد ك القائم. على وقع العق
لل في اخآتلفا (ولو لأو)ُ اخآتلفا الجِإرة الجِإارة)ُ وهو بد (المنفعة)ُ قبل في (

(كالمبيع، الجِإارة والمنفعُة)ُ في البيع، في (كما اساتيفائها: (تحالفا)ُ وترادا
(كالثمن)ُ. والبدُل)ُ فيها

لإنَأ لكٌر لنه الُمستأجِإر، بيمين ُبدىء البدل في الخآتلف وقع و لب من ُلجِإرة، لوجِإو ا
ْفُنَأ لإ لدىء المنفعة في وقع و لكٌر لنه الُمؤُجِإر، بيمين ُب لب من لأيهما المنفعة، لوجِإو و
لل لك لمُه لن لز ْفُعوى لل لبه، لد لأيهما صاحَ لة لأقام ف ّين لبلت، الب ّينُة لأقاماها، ولو ُق الُمؤُجِإر فب
ُلجِإرة، في الخآتلف كانَأ لإنَأ لأولى ْفُأجِإر وبينُة ا ْفُنَأ لأولى الُمست في الخآتلف كانَأ لإ

لإنَأ المنافع، ْفُت فيهما الخآتلف كانَأ و لل لب لل بينُة ُق يدعيه.  فيما منهما واحَد ُك

لأي (وبعد لأي المنفعة قبضُها)ُ  لف فائدة لنَأ يتحالفانَأ، ل (ل)ُ  ُل الفسخ، التحا
ُع ْفُأجِإر قول القوُل فكانَأ فيها، العقد فسُخ يمكُن ل المستوفاة والمناف مع الُمست

ّق هو لنه يمينه، لتح لس لض (وبعد عليه الُم لها قب لضُ للجِإارة تحالفا بع لسخت)ُ ا ُف و
لر والقوُل بقي، (فيما لجِإ ْفُأ لضُى)ُ لنَأ فيما للمست للجِإارة عقد لم سااعة ينعقد ا

ٍء كل في فيصير فساعة، لأنه المنفعة من جِإز لأ ك البيع، بخلف عليه، العقد ابتد
لإنه ُد ف ًة، ُدفعًة ينعق لإذا واحَد ّذر ف ّذر البعض في تع ُكّل. في تع ال

لإنَأ لف (و لع في الزوجِإانَأ اخآتل لأي البيع متا لأة فلها)ُ  ُلح (ما للمر ّدرع لص لها)ُ كال
لمار لخ لحفة، وال ْفُل لم لر لنَأ وال ٌد الظاه لنَأ لأنَأ لإل لها، شاه ما يبيع ممن الرجِإُل يكو

ُلح لص لأي لتعارض لها يكونَُأ فل للنساء، ي ُلح (ما للزوج الظاهرين. (وله)ُ  له)ُ لص
لمة لما لع ّدرع والقوس كال لطقة وال ْفُن لم لإل له يشهد الظاهر لنَأ وال ُة كانت لإنَأ ( لأ المر

ُع ممن ُلح ما تبي ُلح ما لأو للرجِإال، يص ْفُرشْ، لهما)ُ كالنية، لص لف والمتعة، وال
ْفُيق، لق لقار، والّر لع لأة لنَأ والنقود، والمواشي، وال الزوج. يد في يدها في وما المر

لأقوى وهو يعارضه لنه بها، يختُص ما بخلف اليد، لصاحَب الدعاوى في والقوُل

ْفُرقة. بعد لأو النكاح قيام حَال في الخآتلف كانَأ لإذا بينهما فرق ول اليد، من ُف ال
لإنَأ ُتُه لأحَدهما)ُ واخآتلف مات (و لكُل)ُ وهو الخآر مع ورث ُلح ما (فالُمش للرجِإال يص

لء لأة، لأو الرجِإل كانَأ (للحّي)ُ ساواء والنسا لد لنَأ المر عند وهذا الميت، دونَأ له الي



لأة لأبو حَنيفة. وقال لأبي ّهز ما يوساف: للمر ُلها به ُيج يمينه، مع للزوج والباقي مث
لأة لأنَأ الظاهر لنَأ الموت، بعد ولورثته ْفُأتي المر لهاز ت لج ظاهر من لأقوى وهو بال
لمقام الورثة لقيام ساواء، والموت لظاهره. والطلق معارض ل والباقي الزوج،

لورثته.  لأو محمد: للرجِإل مورثهم. وقال

لقّسم لفُر و لأة الرجِإل بين ُز ُلح فيما والمر لكم لهما، يص لحَ ْفُثل الباقي في و لأبي لم

ُع لساتوائهما والشافعي، مالك قول وهو لنصفانَأ، بينهما كله حَنيفة. وعنه: المتا
بدنها. وقال ثياُب ولها للرجِإل، ليلى: الكل لأبي ابن واليد. وقال الدعوى في

لب لإل لها البصري: الكّل الحسن لنَأ لأنَأ نظرهما وجِإه ولعل بدنه، ثيا المحُل يكو
لأة. للرجِإل والمر

لإنَأ ًا لأحَدهما كانَأ (و لتب ًا)ُ مكا ًا لأو عبد ْفُأذون في للحر (فالكل التجارة في له م
لأي لد لنَأ حَياتهما، الحياة)ُ  لإنها لأقوى، الحر ي (وللحّي)ُ العبد يد بخلف لملٍك يد ف

لأي (بعد منهما للت للميت، يد ل لنه لأحَدهما، موت الموت)ُ  لخ عن الحي يد لف
لرض لط المعا لق لسا لملك دعوى (و لأي ال ّدعيه خآصومُة اندفعت الُمطلق)ُ  العين في م

ْفُنَأ القائمة لإ لن ( له ْفُر لعى)ُ ـ لأنَأ اليد ذو لب ّد ّية، لأو (وديعٌة، ـ العين بفتح الُم رهن، لأو عار
لجِإر، لأو لأحَمد مالك قال زيد)ُ وبه من مغصوب لأو ُمؤُ الظهر. في والشافعي و

ْفُبُرمة: ل ابن وقال ًا، الشافعي قال وبه يسقط، ُش ّذر لنه لأيضُ لملك لإثبات تع ال
لب لم للغائ ّدعوى، وساقوط عنه الخصم لعد ْفُفع وهو ال عليه. بناء الخصومة لر

لأنه ّينته يثبت ولنا:  لن لأنَّأ بب لأنَّأ الغائب، يد من لإليه وصلت العي لده و يد ليست ي
ّدعي لأقر لو كما فصار خآصومة، لت لأو بذلك، الُم بكونَأ به. قيدنا لإقراره اليد ذو لأثب

ّدعى يد في قائمة العين ُع ل هالكة، كانت لو لنها عليه الُم بهذه الخصومة تندف
لأخآواتها بالوديعة الدعاوى. وقيد ٌع لأنه على برهن لو لنه و لم الغائب من له مبي

لده لأنَأ زعم لما لنه الخصومة، تندفع ُد ي ْفُلك ي ًا، بكونه اعترف لم ُتسّمى خآصم و
لألة هذه لسة المس لخّم ّدعوى، كتاب م الوديعة دعوى من صور خآمس فيها لنَأ ال

ّية ّيد والعار لق لبه لو لنه المطلق، الملك بدعوى وغيرهما. و لص لغ وقال مني، قال: 
ليه ذو لعن لد هنا اليد ذا لنَأ الخصومة، تندفع ل ذلك، على وبرهن فلنَأ، اليد: أو

ْفُصٌم بالحَالة الدعوى عن الخروج يمكنه ل وفيه عليه، الفعل دعوى باعتبار لخآ
غيره. على

لملك (في الخارج)ُ اليد (وحَُجة لأولى المطلق ال ّق)ُ و اليد)ُ وبه لذي حَُجة (من لأحَ
لجة مالك لأحَمد. وقال قال لها لأحَق اليد ذي والشافعي: حَُ لد لضُا لت باليد. لع

لأنَأ لة ولنا:  ّين ًا، لأكثر الخارج وبينُة للثبات، ُشرعت الب على له لملك ل لنه لإثبات
لعى ّد ًا لأقل بينته فكانت باليد، عليه ملك له اليد وذو بوجِإه، الُم بينة من لإثبات

ّقتا لإنَأ وهذا بالسبب، المقيد في لساتوائهما بالمطلق الخارج. قيد ّقتا لم لأو و يو
لإنَأ باتفاق ّقت (و يوساف: لأبو ومحمد. وقال حَنيفة لأبي فقط)ُ فعند لأحَدهما و

ّقت اليد ذي حَنيفة: حَُجة لأبي عن رواية وهو لة من لأولى المو لج لم الذي الخارج حَُ
ّقت، ّقت من لنَأ يو ّقت، لم لمّمن لأولى و ُأّرخآت لإذا الشراء دعوى في كما يو

الخآرى.  ُتؤُرخ ولم البينتين لإحَدى



لهن (ولو ْفُر لد في عين خآارجِإانَأ)ُ على لب ولم له، لأنها ليزعم منهما غيرهما: كل ي
لب يذكرا له ول الملك ساب لريخ لي تأ لضُ ُق لعى لهما)ُ بذلك ( ّد ْفُين)ُ لعدم الُم لف ْفُص لن لأولوية (

لأحَمد القديم، في والشافعي رواية، في مالك الخآر. وقال على لأحَدهما في و
لإذا كالدليلين فصارتا لحَدهما، مرجِإح ول تعارضتا لنها البينتانَأ، رواية: تساقطت

ُع ترجِإيح. وعن غير من تعارضا لر ْفُق ُي في الطبراني روى لما بينهما، الشافعي: 
ّيب بن ساعيد حَديث الوساط» من «معجمه رجِإلين لأنَأ هريرة لأبي عن المس
ٍد كل فجاء وسالم عليه الله صلى الله رساول لإلى اخآتصما ٍد منهما واحَ بشهو
ٍة في عدوٍل وقال: وسالم عليه الله صلى الله رساول بينهما فساهم واحَدة، عد

«مصنفه» مرسالً. في الرزاق عبد بينهما». ورواه اقض «اللهم

لماك، عن الحَوص، لأبي «مصنفه» عن في شيبة لأبي ابن روى ما ولنا عن لسا
لأنَأ ابن تميم لفة:  لر ّدعيا رجِإلين لطِإ ًا ا لأقام بعير ٍد كُل ف لة منهما واحَ له، لأنه البين

«ساننه»، في داود لأبو لأخآرجِإه بينهما. وما به وسالم عليه الله صلى النبي فقضُى
لأحَمد شرط على وقال: صحيح «مستدركه» ـ في والحاكم «مسنده»، في و

ّلهم لإساناده المنذري: رجِإاُل وقال الشيخين، لتادة، عن لهّمام، عن ـ لثقات ك عن لق
ْفُردة، لأبي بن ساعيد لأنَّأ موساى لأبي جِإده عن لأبيه، عن ُب ْفُشعري:  ّدعيا رجِإلين ال ا
ًا بشاهدين، منهما واحَد كل فبعث وسالم، عليه الله صلى النبي عهد على بعير

ْفُرعة نصفين. وحَديث بينهما وسالم عليه الله صلى النبي فقسم ُق في كانَأ ال
لن ثم البتداء ّي لب لخ.  لس الطحاوي.  ذلك ُن

لن (ولو له ْفُر لنَأ لب لرجِإا لأنَأ في خآا ّدعى نكاح)ُ ب لأة نكاح واحَد كل ا لأقام امر بينة عليه و
ٍة يقض (ساقطا)ُ ولم لن من بواحَد ّذر البينتي لل لنَأ بهما، العمل للتع يقبُل ل المح

لأي الشتراك لأة (وهي)ُ  ّدقته)ُ لنَأ (لمن المر ّنكاح ص بتصادق فيه ُيحكم مما ال
لأة على اليد لنَأ بالخارجِإين الزوجِإين. قيد على دليٌل بنقلها لأو بها بالدخآول المر

لق ْفُب لإنَأ البينتانَأ ُتؤُّرخ لم لإذا وهذا عليها، العقد سا ًا ُأّرخآا، (ف ُق)ُ تاريخ ّق)ُ فالساب لأحَ )
لأة، لت لنَأ بالمر ْفُنَأ بالُمعاينة كالثابت بالبينة الثاب لإ لأة (و ْفُن بالزوجِإية لأقرت)ُ المر لم لل )

لجة ل ُدقهما فهي له حَُ عليه. الزوجِإين بتصادق يثبُت وهو النكاح، على له)ُ لتصا
لإنَأ لن (ف له ْفُر لأي لب ّقر لم الذي الخآر)ُ  لي له ُت لضُ ُق لة له)ُ لنَأ ( القرار من لأقوى البين
ْفُنَأ لإ لأة لأحَدهما)ُ على برهن (و لضُى زوجِإته لأنها امر ُق لن ثم له، (و لخآر بره ْفُقض لم ال ُي

لء له)ُ لنَأ لقض فل صح قد الول القضُا ْفُن ْفُثله هو بما ُي ً لم لتصال دونه، هو عما فضُل
الثاني. دونَأ بالقضُاء الول البرهانَأ

لإل لأي ثبت لإذا ( ُق سابقه)ُ  ْفُب لأنَأ الخآر، لسا لت ب ّق ًا، الشهود لو لر لنه ساابق له الخطأ لظ
لة ُيقض لم (كما بيقين الول في نكاحَُُه)ُ ظهر يد ذي (على الخارج)ُ اليد، بُحج

لق على دللة فيه ذلك لنَأ بها، بالدخآول لأو بيته، لإلى بنقلها ْفُب له سا لد لإل عليها عق لإذا (
لت لأي لأثب لقه)ُ  ْفُب لح لنَأ الخارج، سابق سا معه. يعتبر فل الدللة، فوق التصري
لإنَأ لء على برهنا (و ُفُه فلكٍل يد، ذي من شيء شرا لأي نص لف)ُ  لف بنص الثمن بنص

لأو لأي ( لأخآذ النصف ترك تركه)ُ  ّذر السبب في لساتوائهما الثمن، كل و وتع
ّله القضُاء قول، في والشافعي رواية في مالك قال وبه منهما، واحَد لكل بك

لرع، قول في وقال ْفُق ُي ًا الشافعي وعن رواية، في لأحَمد قال وبه آخآر:  لأيضُ

لنَأ تسقط لتا لن ّي ُيرجِإع الب لإنَأ البائع، لإلى و ّدق ف ّلم لأحَدهما ص له. الشيء ذلك سُا



لك (ولو لر لضُي (بعدما الفسخ واخآتار لأحَدهما)ُ البيع لت لأخآذ ُق له له)ُ ب لف (لم تركه لأو نص
ْفُأخآذ لضُى لّما القاضي كله)ُ لنَأ الخآر ي لع لق لخ قضُاؤاه تضُّمن بينهما بالمبي لد فس العق
ببعد العقد. قيد بتجديد إل لإليه يعود فل النصف، في منهما واحَد كل حَق في

ْفُأخآذ للخآر (كانَأ القضُاء قبل ترك لو لنه القضُاء لته لنَأ الجميع، لأنَأ)ُ ي لأثبتت ببين

لإنما الكّل، اشترى لأنه يوجِإد. ولم القضُاء لضُرورة النصف لإلى يرجِإع لم و
ٍة)ُ مع من لأحَق (والشراء ٍة)ُ مع (و)ُ من قبٍض هب مع (رهن (و)ُ من قبض (صدق

لإذا ّدعى قبض)ُ يعني:  ٌد ا ًء واحَ لخآُر شخٍص من شرا صدقًة لأو وقبضُا، هبًة وآ
ًا لأو وقبضُا، لأقام الشخص ذلك من وقبضُا رهن معهما، تاريخ ول بينًة منهما كّل و

ُء ّوض في الملك به يثبُت الجانبين، من معاوضًة لكونه لأولى فالشرا لع الُم
لعوض. والبينات لرجِّإح وال لة ُت الثبات. بكثر

ُء لرا ُهر (والش لم لإذا وال لواء)ُ يعني:  ّدعى لسا ٌد ا ّدعت آخآر، من شيء شراء واحَ وا
لأة ّق لأحَدهما فليس عليه، تزوجِإها لأنه امر لخآر، من به لأحَ ُيقضُى ال بينهما، به و
ذلك قيمُة الزوج وعلى لأولى، محمد: الشراء يوساف. وقال لأبي عند وهذا

ْفُصُب (وكذا الشيء لغ ْفُيعة)ُ ساواء. حَتى ال لد لأقام رجِإل، يد في عيٌن كانَأ لو والو ف
لة، عليه رجِإلنَأ ّين لب لنصفين، بينهما بها ُيقضُى بالوديعة، والخآر بالغصب لأحَدهما ال

ًا تصيُر الوديعة لنَأ بالجحود. غصب
لرجِّإح (ول لة ُي لر لد)ُ فلو بكث ُهو ّدعيين لأحَد لأقام الش فهما اثنين والخآر لأربعًة الُم

ٍد كّل لنَأ ساواء، ّينتين من واحَ لب لجِإب ل ال والشافعي لأحَمد قال وبه الظن، لإل ُيو
الشافعي قول وهو الوزاعي: يرجِإح، المشهور. وقال في ومالك الجديد، في
ًا مالك وعن لأميل، لإليهم القلب لنَأ رواية، في ومالك القديم في ُيرجِّإح لأيضُ

العدالة.  بزيادة

ّدعى (ولو ُد ا لف خآارجِإين لأحَ ْفُص ّلها، والخآر دار لن ُبع ك حَنيفة لأبي للول)ُ عند فالّر
ّدعي الكل ُمدعي لأنَّأ القولين. لهما للثاني)ُ على (والباقي (وقال: الثلث)ُ للول ي

ّدعي والخآر النصفين لسم لأنصاف، ثلثة واحَد لشيء وليس الواحَد، النصف ي ْفُق ُي ف
ًا بينهما ْفُدر على لأثلث ْفُول. ولبي طِإريق وهذا حَقهما، لق لع ل الكل ُمدعي لأنَأ حَنيفة ال
ُعه لز لنا ٌد ُي ُيسلم النصف، في لأحَ منازعتهما اساتوت ثم منازعة، غير من نصف له ف

المنازعة. طِإريق وهذا بينهما، فيكونَأ الخآر، النصف في
لإنَأ لأي كانت)ُ الدار (و لما، في (معهما)ُ  له ّدعي (للثاني)ُ وهو (فهي)ُ كلها لأيدي ُم
والشافعي مالك لأحَمد. وقال عن رواية به)ُ وهو ل ونصف بالقضُاء (نصٌف الكل

لأحَمد باليد. اليد صاحَب بينة لترجِإح كانت كما يدهما، في الدار رواية: تبقى في و

لتاج على خآارجِإانَأ برهن (ولو لأنَأ دابة)ُ تنازعاها، لن لأنها على بينًة منهما كّل لأقام ب

ْفُت لج لت لأّرخآا، عنده لن ْفُأريخه وافق لمن ُقضُي (و ّنها)ُ لنَأ ت له. ول شهدت الحال سا
لنَأ ثالث، يد في لأو لأحَدهما، يد في لأو يدهما، في الدابة تكونَأ لأنَأ بين فرق

لل ّنتاج في كانَأ لو النزاع لنَأ بالتاريخ ذلك. قيد في تختلف ل الحا تاريخ غير من ال
لإنَأ يد في كانت لإنَأ اليد، لذي الدابُة لكانت لأو يدهما في كانت لأحَدهما. ولهما: 

لإنَأ ثالث يد في ْفُشكل)ُ موافقُة (و لأنَأ للتاريخين، الدابة سان لأ ُتُه يتبين لم ب موافق
لأي مخالفته ول لأولى ليس لأحَدهما لنَأ لهما، فالدابة (فلهما)ُ  الخآر. من بها ب

لأنَأ خآارجِإين كانا لأو لأحَدهما يد في كانت لإذا وهذا ثالث.  يد في كانت ب



لإنَأ لضُي لأحَدهما يد في كانت و لل لما لنه له، بها ُق لك ْفُش لط المُر لأ لق التاريخانَأ، لسا
لأنهما فصار لت التاريخين الدابة ساُن خآالف يؤُّرخآا. ولو لم ك لنه البينتانَأ، بطل
لر له لذُب لظ ُتترك الفريقين، لك وبعض الحاكم ذكر يده. هكذا في كانت من يد في ف

ُطلنَأ، ل لأنهما والصح المشايخ، ْفُب كانت لأو خآارجِإين، كانا لإنَأ بينهما بها ُيقضُى بل لت
لإنَأ في وهو محمد ذكر اليد. هكذا لذي بها ُقضُي لأحَدهما يد في كانت لأيدهما. و

لأقام دابًة، تداعيا رجِإلين لأنَأ الله عبد بن جِإابر رواية ويؤُيده اساتحسانَأ، كل ف
لة واحَد ْفُتها، دابته لأنها البين لج لت هي للذي وسالم عليه الله صلى الله رساول فقضُى لن
يده. في

ّبن)ُ بتشديد كمن (المستعمُل، اليد)ُ هو (وذو لّلبن، ضرب لأي الموحَدة، ل حَتى ال
ًا لأنَأ رجِإل ادعى لو منهما، واحَد يبرهن ولم ذلك، فيها الخآر وادعى يده، في لأرض

لل ولكن لم لأنَأ فيها لع ًا، ضرب لأو بنى، لأحَدهما: ب لبن ًا، حَفر لأو ل لنَأ له، ُقضُي بئر
لأنه الحَوال. قيدنا ظاهر في اليد دليل الساتعمال من التمكن واحَد يبرهن لم ب
لد لنَأ له، ُقضُي لأحَدهما برهن ولو لهما، بها ُقضُي برهنا لو لنهما منهما، حَق الي

ٌد ّد ل بل الدعوى، بمجرد القاضي عند يثبت فل مقصو الساتعمال، لأو البينة من ُب
اليد. دليل منه التمكن لنَأ

ُكم، آخآذ (ل المستعمل على عطف (واللبُس)ُ بالرفع اللجام، آخآذ ل والراكب ال
ْفُرج في ومن ُفه، ل الّس ُو ردي لحمل وذ ْفُن ل ال ْفُوزه)ُ فلو علق)ُ عليه لم ُك في تنازعا (

ُهما قميٍص، ُد لأحَ لبُسه و ُكمه، متعلق والخآر ل لأحَدهما دابة في لأو ب والخآر راكبها و
ْفُرجِإها في راكٌب لأحَدهما لأو بلجامها، متعلق بعير في لأو له، رديٌف والخآر لسا

لأحَدهما لبس، القميُص كوزه: كانَأ عليه علق والخآر عليه لحَمل له و والدابة للل
للراكب.

ْفُن لم لل المستعمل على ببنائه)ُ عطف الحائط اتصل (و اتصال تربيع)ُ ل (اتصا
لأنَأ ملزقة، لبُن يتداخآل ب لء لل لزع البنا لنا لت لن في فيه الُم لب لره، لل لدا لبُن لجِإ لل لره و لن في جِإدا لب لل

لء لأو فيه المتنازع البنا لأي اتصل ما على وضع)ُ عطف ( الحائط على (عليه)ُ 
واحَد، بانيها لأنَّأ على فدل البناء، عند لإل يكونَأ ل التربيع اتصال (الجذع)ُ لنَأ

في كمتنازعين تعلق)ُ فصارا صاحَب (والخآر اساتعمال صاحَب الجذع وصاحَب
ّلق. وقال كوز وللخآر حَمل عليها لحَدهما دابة لأحَمد: ل الشافعي مع ترجِإيح و

لأنَأ ملك عن يكونَأ لأنَأ يحتمل الوضع لنَأ الجذع، بوضع لأو اساتعارة عن يكونَأ و

بالمحتمل. ترجِإيح ول غصب
لع لأنَّأ ولنا التعارض وعند يد، والساتعمال بالوضع، للحائط مستعمٌل الجذع واض

اليد. لصاحَب القوُل
لأي خآشباٍت لوضع اعتبار (ول ليس حَائط في تنازعا لو حَتى الحائط، على عليه)ُ 

الخشبات تلك لنَأ بينهما، كانَأ خآشبات عليه وللخآر شيء عليه لحَدهما
شيء ول مبسوط، ثوب الحائط على لحَدهما كانَأ لو كما فصار للساتظلل،

للخآر. عليه
لساط)ُ وقع (وجِإالس لب ّنساخ «الوقاية» وكأنَّأ في العبارة هذه مثل ال حَذفوا ال

ُق البساط على وجِإالس لأي «على»، حَرف منها لأي (والمتعل له)ُ  بالبساط ب
لأي ْفُن (وكذا لنصفانَأ بينهما فهو اليد في مستويانَأ (ساواء)ُ  ُفه ثوٌب معه لم لر لطِإ مع و
لخآر)ُ ساواء لد لنَأ نصفين، بينهما يكونَأ تنازعا لو حَتى اليد، في آ منهما واحَد كل ي

لجِإُب ل وذلك الكثر في ثابتة لأحَدهما يد لأنَّأ لإل الثوب، في ثابتة لنه الترجِإيح، يو



التفاوت: على حَمل عليها ولهما دابة في تنازعا لو كما فصار بالكثرة، ل بالقوة
لن، مئة وللخآر لمٌن لحَدهما لإنَّأ م نصفين.  بينهما الدابة ف

لق (في ُبيوت)ُ منها كذي دار من بيٍت (وذو لها)ُ وهي حَ لت لصة سااحَ ْفُر الدار في لع
لذي ونصف البيوت لذي نصف نصفين، كانت الساحَة في تنازعا فلو يديها، وبين

لة، ووضع فيها، بالمرور الساحَة تلك اساتعمال في لساتوائهما البيت وصب المتع
لء، لوضو الدار صاحَب فيه يستوى الطريق، نظير فصار الحطب، وكسر ال
لب، في تنازعا لو ما بخلف والبيت، والمنزل ْفُر لسم حَيث الّش ْفُق قدر على بينهما ُي

لها. فيقدر الرض ساقي لجِإل لإليه يحتاج لنه لأراضيهما، لر ْفُد بق

النسب)ُ دعوى (في فصٌل
لسب، دعوى في لأي ّن ْفُت (مبيعٌة ُنسخة في كما ال لد لل لل لو منذ حَول نصف من لق

ّدعى لبيعت، لد، البائع فا لت الول لب ُبُه لث لإنَأ نس ًا. و ّدعاه منه)ُ اساتحسان معه الُمشتري ا
لأي (و)ُ ثبت ُتها)ُ  ّي لم ُأ قول وهو البيع)ُ. والقياس، (ويفسخ له ولد لأّم المبيعة كونَأ (

لأنَأ ُزفر لت ل والشافعي:  ُبه يثب لس لح ول لن ُتُه، تص ّدقه لأنَأ لإل دعو لنَأ المشتري، ُيص
لع لأنَأ بالبيع اعترف البائ لد ب ٌد، الول ًا دعواه في فكانَأ عب ًا مناقضُ نقض في وسااعي

ّدعى لو كما وصار البيع، وهو جِإهته من تم ما لر ا للعتاق لأو التدبي لبه البيع قبل ا ّذ وك
المشتري.

ْفُنَأ الساتحسانَأ ووجِإه لء، على النسب مبنى لأ ُيعفى الخفا فتقبل التناقض، فيه ف
لن لإذا دعوته ّق ُق ُتي ُعلو ْفُلكه، في ال لل بالولدة وذلك لم لنه لأشهر، ساتة من لق
لة، لإقامة بمنزلة لن ّبي لإنه البيع، بعد والتدبير العتاق دعوى بخلف ال ْفُعُل ف له، لف لس ْفُف لن

التناقض.  فيه ُيعفى فل عليه، يخفى فل

لإذا لق، وقت لإلى اساتندت البائع دعوى صحت و ُلو ُع ّين ال وهو ولده لأّم باع لأنه وتب
ُد باطِإٌل لر لضُه لنه الثمن لفي لأي حَق. (ولو بغير قب ّدعاه)ُ  ّدعى ا ُع ا لد البائ (بعد الول

لأي لها)ُ  لق لت لأمته المشتري عتق عت لب لث ُبه)ُ لنَأ ( النسب في الصل هو الولد نس
لأم لإليه تضُاف لأنها ترى لأل له، تبع والّم ُد ولد، فيقال:  جِإهته. من الحرية وتستفي

ُأّمه، بل به يقم لم ـ العتق هنا وهو ـ النسب ثبوت من والمانع يمتنع لم فلذا ب
لإنه المغرور كولد فصار ُأمه، في وامتنع فيه النسب ُأّمُه حَر ف لمولها. لأمٌة و

لإنَأ وفي ُد هو المغرور ولد «النهاية»:  لأة تزوج الذي ول فبانت حَُّرة لأنها على امر
مملوكة.

ّد لته (ويُر ْفُنَأ من لحَص لأ لم الثمن)ُ ب لس ْفُق فما ُأمه، وقيمة الولد قيمة على الثمن لي
لد لأصاب ّده الول الجاريُة تصير ول يرده، ل الم لأصاب وما المشتري، لإلى البائع ير

الحكم وكذا والولء، العتق وهو البطال يحتمل ل ما فيها ثبت لنه للبائع، ولد لأّم
ّبرها لإذا فيما التمليك. امتناع وهو الحرية، آثار من فيها ظهر لما د
لدعوة الدال المشتري)ُ بكسر لدعوة تعتبر (ول لأو الولد موت بعد (البائع (ول)ُ 

ُتُه فتعذر النسب، عن اساتغنى قد بالموت عتقه)ُ لنه لت وبالعتاق فيه، لإثبا لب لث
ُء النسب.  لإبطال يمكن ل كما لإبطاله يمكُن ل كالنسب وهو فيه، الول



ْفُت (لو البائع لدعوة تعتبر (وكذا)ُ ل لد لل لر لو لف من لكث من لأقل لأو الحول، نص
ُق يكونَأ لأنَأ لحَتمال النسُب، يثبُت فل البيع وقت سانتين)ُ من لإل البيع بعد العلو )

ّدقه لإذا ويكونَأ البيع، ويبطل للتصادق البائع من النسب المشتري)ُ فيثبُت ص
ُد ًا الول لر)ُ يثبت لأو ولد. (ولسنتين ُأّم والم حَر أكث

ًا ولده ُأُم (وهي النسب ل نكاحَ
ّدقُه لإنَأ ً لص الصدق. على المشتري ولقول الصلح على لحاله المشتري)ُ حَمل
ُطل ول ْفُب ُعلوق لأنَّأ تيقنا لنا البيع لي لإذا البائع، لملك في يكن لم ال ُق يكن لم و العلو
ُته كانت البائع لملك في لأهل ليس المالك وغير مالك، غير وهو تحرير دعوة دعو ب

ْفُر ولم الولد يعتق فلم منه، التحرير دعوة تصح فل للتحرير، لص ولد. قيد ُأّم ُأّمه لت
ّدقه لم لو لنه المشتري، بتصديق لص يوجِإد لم لنه للبائع، الدعوة تصح لم ُي
ُعلوق اتصال ًا. بملكه ال يقين

ٌة ُأخآبرت ولو لأ ّدت زوجِإها بموت امر الزوج جِإاء ثم بولد، وجِإاءت وتزوجِإت فاعت
ساتة من لقّل به جِإاءت ساواء حَنيفة، لأبي عن رواية في للول فالولد الول،
صاحَُب لنه لأكثر، لأو سانتين، لإلى ذلك من لكثر لأو الثاني، تزوجِإها منذ لأشهر

لشْ لإنَّأ الصحيح، الفرا لر ف له خآب لت ُد ل مو لراشه. والزوج ُيفس فراشٍْ صاحَُب الثاني لف
لأة بالصحيح، مدفوع الفاساد بل والفاساد، الصحيح بين معارضة ول فاساد، والمر

لجِإاني الكريم عبد منه. وعن النسب ثابت والولد الول، الزوج لإلى مردودة ْفُر الُج
لأنَأ لأبي عن الفاساد الفراشْ لنَأ ليلى، لأبي ابن قول وهو للثاني الولد حَنيفة: 

لبت ًا لإليها لأقرب الثاني ثم الصحيح، كالفراشْ النسب ُيث من مخلوق والولد يد
ُبُه فيترجِإُح حَقيقة، مائه الحقيقة.  واعتبار بالقرب جِإان

ً لأنَأ «الكتاب»: وهو في محمد ذكره الّشعبي حَديث وفيه ّوج جُِإعفى من رجِإل لز
ُلحّر بن الله عبيد من ابنته لة فزوج بمعاوية، الله عبيد ولحق مات، ثم ا الجاري

لها، ُت ُلحّر ابن فجاء لأخآو لأما فقال علي، لإلى زوجِإها فخاصم ا المحال لإنك علّي: 
لأيمنعني عدونا، علينا لأة فقضُى كذبا، قال: ل، عدلك؟ُ من ذلك فقال:  له، بالمر

لإل للزوج بالولد وقضُى لخآر.  ٍر، غيُر قال: الحديث حَنيفة لأبا لأنَّأ ال ُيترك فل مشهو
به. القول وجِإب ثبت ولو الظاهر، القياس به

العقد حَين من سانة نصف من لقل به جِإاءت لإنَأ للول يوساف: الولد لأبو وقال
لإنَأ الثاني، ًا لأشهر لستة به جِإاءت و الثاني، من فهو الثاني تزوجِإها منذ فصاعد
لاه ساواء لعي ّد ُق الفاساد النكاح لنَأ نفياه، لأو ا النسب، حَكم في بالصحيح يلح

ْفُكم في الول ينقطع الول على الثاني فباعتراض لسب حَُ ّن للثاني. ويكونَأ ال
لأدنى والتقديُر ًا الحمل مدة ب لإنما بالصحيح، للفاساد اعتبار ينقطع الول لإنَأ قلنا و
الثاني. من العدة وتلزمها الول على تحُرم بها الثاني بدخآول لنها بالثاني،
لة لإل ليس العدة ووجِإوب يثبُت بحيُث النسب يكن لم فلو الرحَم، في الماء لصيان

لة لوجِإوب يكن لم الثاني من ّد معنى. الثاني من عليها الع
لل به جِإاءت لإنَأ للول محمد: هو وقال الثاني، بها دخآل منذ سانتين من لق

من عليها العدة وجِإوب لنَأ بها، دخآل منذ سانتين من لكثر به جِإاءت لإنَأ وللثاني
ّدة بوجِإوب الول على ثبتت لإنما والحرمُة بالنكاح، ل بالدخآول الثاني لع من ال

لها فكانت الثاني، ُت بالطلق. عليه كحرمتها السبب بهذا عليه حَرم



لأدنى والتقدير ّد ول الحمل، قيام عند الحمل مدة ب للمكانَأ، فالعبرة بينهما، لحَ
لإذا من هذا يكونَأ لأنَأ ُيتوهم الثاني، بها دخآل منذ سانتين من لقل به جِإاءت ف

ّلها حَال في بها الثاني دخآول قبل كانَأ ُعلوٍق الول، من النسُب فكانَأ للول، حَ
لإذا للم الثاني بها دخآل منذ سانتين من لكثر جِإاءت و ُعلوق لأنَأ ُع قبل يكن لم ال

واعتدت الطلق ادعت لو الخلف وكذا الثاني، من النسُب فكانَأ دخآوله،
تعالى والله ساواء، المعنى في كلهما لإذ لذلك جِإاحَد الول والزوج فتزوجِإت،

بالصواب. لأعلم

ْفُلح كتاب الّص
لأصله الُمسالمة، بمعنى للُمصالحة، اسام (هو)ُ لغًة اساتقامة الّصلح: وهو من و

ّد الحال، الفساد. لض
ًا: (عقد لأي يرفع وشرع الخصمين. بين الُمنازعة النزاع)ُ 
لأي (وصح)ُ الصلح لإقرار)ُ  لأنَأ (و)ُ مع لإقرار، مع (ب لقّر ل (ساكوت)ُ ب (و)ُ ُينكر، ول ُي

لإنكار)ُ وبه مع لأحَمد. وقال مالك قال ( لنَأ القرار، مع لإل يصح الشافعي: ل و
ّدعى لة، لدفع المال يدفع عليه الُم ولما رشوة، القرار غير مع وذلك الخصوم

ّبانَأ وابن «ساننه»، في داود لأبو روى هريرة لأبي حَديث «صحيحه» من في لحَ
ْفُلح عليه الله صلى الله رساول قال: قال لص لإل المسلمين بين جِإائٌز وسالم: «ال

ًا لحَّل ُصلح ًا، لأ لم لرا الله عبد بن كثير حَديث من الترمذي حَللً». ورواه حَّرم لأو لحَ
لزني، عوف بن عمرو بن جِإده. عن لأبيه، عن الُم

ّدللة ووجِإه لح لأنَّأ ال ْفُل ًا لأحَل ساكوت لأو لإنكار مع الُص لنَأ حَللً، حَرم لأو حَرام
ّدعي ًا كانَأ لإنَأ الُم ّق لح ّدعى لأخآذه كانَأ ُم ً به الم ْفُلح قبل له حَلل ًا الّص عليه وحَرام

لإنَأ بعده، ً كانَأ و ْفُبطل ًا الباطِإلة الدعوى على المال لأخآذ كانَأ ُم قبل عليه حَرام
ً الصلح بعده.  حَلل

ْفُلُح قوله لإطِإلق ولنا ْفُيٌر}َ، تعالى: {والّص لإطِإلق لخآ لأما الحديث لأول و السابق. و
لخآُره ًا لأحَّل فمعناه آ ً لحَّرم لأو خآمر، على كالصلح لعينه، حَرام لعينه: كصلح حَلل

لأة لأ ل لأنَأ على زوجِإها المر مع الصلح لنَأ معناه، في لأولى لضّرتها. وهذا ليط
ُع العادة في القرار ْفُأخآوذ على زاد فما ، الحق بعض على يق الحق تمام لإلى الم

ً كانَأ ّدعي حَلل ًا وكانَأ بالصلح لحَُرم وقد الصلح قبل لأخآذه للُم على حَرام
ّدعى لح بالصلح. ولنَأ حَل وقد الصلح قبل عليه الُم ساكوت لأو لإنكار عن الصل

لضُى صحيحة دعوى بعد صلٌح ْفُق ُي ّدعي لنَأ بجوازه، ف ْفُأخآذه الُم ًا ي حَقه عن عوض
ّدعى مشروع، وهو زعمه في وهو نفسه عن الخصومة لدفع يدفعه عليه والُم

ًا ُع والمفاساد، المهالك عن النفس لصيانة خُآلق المال مشروع. لنَأ لأيضُ ودف
جِإائز. لأمٌر الضُرر

وهي ُنسخة: المصانعة، وفي المصالحة، جِإواز يوساف لأبي عن الليث لأبو نقل
لإليه ُيفتى، وبه اليتامى، لأموال في للوصياء الّرشوة تعالى: بقوله الشارة و

لأّما لنُة { ْفُي لف ْفُت الّس لن لكا لن لف ْفُي لك لسا لم لنَأ لل ْفُو ُل لم ْفُع لر في لي ْفُح لب ْفُدُت ال لأر ْفُنَأ ف لها}َ حَيث لأ لب ْفُي لع لأجِإاز لأ

لب ْفُعيي ّت لة ال ّلب، لأخآذ مخاف لأحَكام في كذا المتغ «المحيط»: لو وفي الّصغار»، «
ًا لأو ماله، لأو نفسه، على خآوفه لدفع رشى ً لأعطى لأو نسائه، على خآوف مال

ْفُأس ل لشاعر لضه صيانة يعني به، ب ْفُر لع ّول)ُ وهو لل لل لبيٍع القرار مع الصلح (فا لك لإنَأ (
بالتراضي بالمال المال مبادلة وهو فيه، البيع معنى بمال)ُ لوجِإود مال عن وقع



لإنَأ ًا كانَأ (ففيه)ُ  لر لقا ْفُفعة، لع لخيارات)ُ الثلثة، و)ُ فيه (الّش لخآيار (ال العيب، وهي: 
البيع. لأحَكام من الشياء هذه لنَأ الرؤاية، وخآيار الشرط، وخآيار

ُه ُد لس ْفُف ُي لع لنَأ الصلح، عليه وقع ما البدل)ُ وهو جِإهالُة (و ُد البي ْفُفُس بالجهالة لي
لته لنَأ بالبدل المنازعة. قيد لإلى المفضُية في المنازعة لإلى المفضُية هي جِإهال
لح لنَأ الصلح، لل الجهالة، تضُره فل تسليمه، لإلى الصلح في يحتاج ل عنه المصا
لح بخلف لل لر البدُل كانَأ لو ولهذا عليه، الُمصا لر غي لم مقدو ُد التسلي الصلح، ليفس

لصالح كانَأ ولو يفسد وكذا تسليمه، لإلى يحتاُج ل لنه يفسد، ل كذلك عنه الُم
ً جِإعل لإذا الجِإل بجهالة البدل لحق (وما مؤُجِإل ُت لأي من اسا ّدعى)ُ  عنه المصالح الُم

ّدعي (رد لته الُم لص لأي من لحَ ً لإنَأ البدل العوض)ُ  ً كل لإنَأ فكل ًا و ًا بعضُ (وما فبعضُ
لحق ُت لل من اسا ّدعي البد ّدعى على رجِإع)ُ الُم لإنَأ من (بحصته عليه الُم ّدعى)ُ  الُم

ً لإنَأ فبالكل كل ًا و وهذا الخآر، عن عوٌض منهما واحَد كل لنَأ فبالبعض، بعضُ
المعاوضة. حَكم

لإجِإارة)ُ عطف لإجِإارة لإقرار عن والصلُح لأي كبيع، على (وك لإنَأ ك ماٍل عن وقع (
العقود في والعتبار بمال، المنفعة تمليك وهو الجِإارة، معنى بمنفعة)ُ لوجِإود

له على ُيحمل لأنَأ الصلح في للمعاني. والصل فيه فتجري له العقود لأشب
ُيشترط لأي التوقيت لأحَكامه. (ف وهذا بمنفعة، مال عن الواقع الصلح في فيه)ُ 

كانت لو لنه به الدار. قيدنا وسُاكنى كالخدمة بالتوقيت، ُتعلم المنفعُة كانت لإذا
لل على ماٍل عن صالح لو كما به، ُتعلم ل ل لثّمة لإلى ههنا من الشيء هذا نق

ُطل)ُ الصلح ُيشترط ْفُب لي لت التوقيت. (و لهما (بمو لد لك في لأحَ لة المدة)ُ وبهل المنفع
سانة عبد خآدمة لأو دار، سُاكنى على دار دعوى عن صالح لو حَتى الساتيفاء، قبل

ًا، الثوب هذا لبس لأو بغداد، لإلى الدابة ركوب لأو ، ّدعي مات ثم شهر لأو الُم

ّدعى لإنَأ المنفعة، محُل هلك لأو عليه، الُم المنفعة من شيء اساتيفاء قبل كانَأ ف
لإنَأ لإلى فيعود الصلح بطل ْفُدر بطل بعضُها اساتيفاء بعد كانَأ الدعوى. و بقي ما بق

له.  دعواه ورجِإعت لر بقد

ُطل وهي لإجِإارة، الصلح هذا لنَأ القياس، وهو محمد قول وهذا ْفُب هذه من بواحَد لت
لإنَأ لأبو الشياء. وقال ّدعى مات يوساف:  ويستوفي الصلح يبطل ل عليه الُم

ّدعي لإنَأ المنفعة، الُم ّدعي مات و لة في فكذلك الُم الدار. وسُاكنى العبد خآدم
لمه الوارث ويقوُم لقا لع الُصلح لنَأ الثوب، ولبس الدابة ركوب في ويبطل لم لقط

لها لأحَدهما بموت الصلح لإبطال وفي المنازعة، لرت متفاوتونَأ والناس بينهما، لإثا
لم فيه الوارث يقوم فل واللبس، الركوب في لقا ُق الذي للضُرر الموّرث لم يلح

المالك.

لرانَأ)ُ وهما لخآ ّدعي)ُ لنه حَق في (معاوضٌة ساكوت لأو لإنكار مع الصلح (وال الُم
ُذ لل يأخآ له في لعوٌض لأنه على الصلح بد لم ْفُع ُء لز ُع يميٍن (وفدا لزاٍع وقط حَق في لن

ّين بالنكار لنَأ ظاهر، النكار في الخآر)ُ وهذا لب لة لقطع ُيعطيه ما لأنَّأ لت الخصوم
لء لفدا تقدير وعلى والنكار، القرار يحتمل لنه السكوت، في وكذا اليمين، و

ًا، يكونَأ القرار لض لو ًا كونه يثبُت فل يكونَأ، ل النكار تقدير وعلى لع بالشك. عوض
لف لأنَأ ويجوُز لد حَكُم يختل لإنها القالة، في كما شخصين، في وغيره العق فسٌخ ف



لق في ٌع المتعاقدين حَ لإنه وكالخلع ثالث، حَق في بي لأة جِإانب من معاوضٌة ف المر
لإنه وكالنكاح الزوج، جِإانب من يميٌن لحين حَق في لحَّل ف ٌد تحريٌم المتناك ّب في مؤُ
لقبلة، اشتباه عند القوم تحري في الواحَدة وكالجهة لأصولهما، حَق لإنها ال للة ف ْفُب لق
ْفُن حَق في لحّريه وقع لم الخآر.  دونَأ عليها لت

لة (فل ُد لنه لإنكار، لأو ساكوت دار)ُ مع عن صلح في ُشفع باقية داُره، لأنها يعتق
لإنَأ لملكه، على ّدعي لإلى يدفعه ما ف ّنما عنها بعوٍض ليس الُم لإ لء هو و اليمين لفتدا

لح (في (بل)ُ الشفعُة الخصومة وقطع ّدعي دار)ُ لنَأ على الصل ْفُأخآذها الُم ًا ي عوض
لإنَأ حَقه في معاوضًة فكانت المال، عن ّدعى كانَأ و ّذبُه، عليه الُم لو كما فصار ُيك

ُذها حَيث ُينكر، وفلنٌَأ فلنٍَأ من الدار هذه قال: اشتريُت ُع يأخآ لة الشفي بالشفع
ّق)ُ في (وما لح ُت لعى)ُ وهو (من لإنكار مع الصلح وفي ساكوت مع الصلح اسا ّد الُم
ْفُن» بيانٌَأ و العين، بفتح لم ّدعي لأنَأ من لإقرار، مع الصلح مر)ُ في (فكما لما « الُم
ُد لصته ير لض، من لحَ لعو ّدعى لنَأ ال لض يدفع لم عليه الُم لعو لع لإل ال لة لدف الخصوم
لإذا نفسه، عن لر ف له ّدعي، خآصومة ل لأنَأ تبين الجميع، في الساتحقاق لظ فبقي للُم

لوُض لإذا فيسترده، غرضه، على مشتمل غير يده في الع تبين بعضُه في ظهر و
ْفُنَأ لوض فخلى البعض، ذلك في له خآصومة ل لأ لع لض عن فيه ال هو الذي الغر

العوض.
ّق (وما لح ُت لض من اسا لو لع ّدعي ال لع)ُ الُم لجِإ لإلى لر اساتحق لإنَأ الكل الدعوى)ُ في (

ْفُدر وفي الكل، ُتحق لإنَأ المستحق لق ّدعي لنَأ البعض، اسا ّدعوى ترك ما الُم لإل ال
ّلم لس ُي لإذا البدل، له ل لم لم ف ّل لل رجِإع له ُيس لد ْفُب لح الدعوى. (ولو وهو بالُم لل على لصا
لأنَأ دار بعض لصّح)ُ الصلح، (لم منها معلوم بيت على صالحه يدعيها)ُ ب على وهو ي

لء بعض لنَأ الباقي، في دعواه ًا يصلح ل الشي مالك قال كله. وبه عن لعوض
لأحَمد، الشافعي. مذهب في وجِإه وهو و

لأي ُتُه)ُ  لز حَيلة (وحَيل لأنَأ الّصلح هذا جِإوا ّدعى ( لل (في عليه يزيد)ُ الُم ًا)ُ البد شيئ
ًا ًا، لأو ثوب ُء ذلك يكونَأ حَتى درهم ًا الشي لأو يده في الباقي عن عوض لء)ُ ( ُيبرى
ّدعى ُيبرأ أي المفعول بصيغة البراء، من يبرىء أي الفاعل بصيغة أو عليه، الم

ّدعي ّدعى الُم لأنَأ دعوى (عن عليه الُم ُتك له يقول الباقي)ُ ب لأ لأبر ّدعي:  لأو الُم

جِإائز. العين دعوى عن البراء لنَأ الدار، هذه دعوى من برئُت
لصّح لعوى عن الُصلح (و لل)ُ بمال لد ٍة لأما وبمنفعة الما معنى في فلنه بمنفع

لأما الجِإارة، حَق وفي لإقرار، مع وقع لإنَأ حَقهما في البيع بمعنى فلنه بمال و
ّدعي الخآر. حَق في اليمين وافتداء لإنكار، لأو ساكوت مع وقع لإنَأ الُم
لة)ُ بمال دعوى عن الصلح (و)ُ صح لإنَأ وبمنفعة، (المنفع ّدعى ك ساكنى دار في ا

لده الدار، لرّب من وصيًة سانًة لح لج لحه به لأقر لأو الوارث لف لنَأ جِإاز، شيء عن وصال
لذ لة عن العوض لأخآ للجِإارة، جِإائٌز المنفع عن بالمنفعة يجوز ل لكن بالصلح، فكذا با

لفي كانا لإذا لإل المنفعة، خآدمة على الّسكنى عن صالح لو كما الجنس، مختل
لأما لبس لأو الرض، لزراعة لأو العبد، عن صالح لو كما جِإنسهما اتحد لإنَأ الثياب. 

ْفُكنى ْفُكنى، على الّس لإنه الزراعة، على الزراعة عن لأو الّس المنفعة لنَأ يجوز ل ف
لها بخلف ويجوز بجنسها، اساتئجارها يجوز ل لس الصلح. فكذا المنافع، من جِإن

لة دعوى عن الصلح (و)ُ صح لناي لج ًا دونها وما النفس في (ال ْفُمد لأ)ُ ساواء لأو لع خآط



لأما لأو ساكوت لأو لإقرار مع كانَأ ُد لإنكار.  ْفُن فلقوله النفس في العم لم لف تعالى: {
لفي ْفُن للُه ُع له لم ْفُي لخآ ٌء لأ ٌع لشي لبا ّت لف فا ْفُعُرو لم ٌء بال لدا لأ لسانٍَأ}َ، لإليه و ْفُحَ لإ لإنَأ ب عند معناه ف
لل ولّي وهو له ُأعطي والضُحاك: فمن والحسن عباس ابن لأي لأخآيه دم من القتي

لة من ٌء المقتول جِإه لره بطريق المال من شي ّك ْفُدر، مجهوُل لنه الصلح. ون الق
لإنه ّدُر ف بالمعروف}َ  عليه. {فاتباع تراضيا بما ُيق

للّي لأي للو ُع القتيل لف للح اتبا لصا لن على الصلح ببدل الُم ْفُس معاملة. {وأداء}َ حَُ
لح وعلى لأي ، لل لصا ٌء الُم لإحَسانَأ. القتيل ولّي لإلى لأدا ب

لأما ُأ و للنَأ النفس في الخط لة فيصير المال، موجِإبه ف يصح ل لأنه لإل البيع، بمنزل
ّدية قدر على الزيادة الصلح يجوز ل كما الدية، مقادير أحَد على الصلح وقع إذا ال

ّدين دعوى في جِإنسه من الدين من لأكثر على لد عن الصلح بخلف للربا، ال لو لق ال
لد لنَأ فيه، الزيادة تصح حَيث لو لق لأما ليس ال فمعتبٌر النفس دونَأ ما بمال. و

ُيلحق بالنفس، لجِإُب ما ف ْفُو لص ُي لقصا لجِإُب وما النفس في بالعمد فيه ال ْفُو فيه المال ُي
فيها. بالخطأ

لأنَأ دعوى عن الصلح (و)ُ صح لق)ُ ب ّدعى (الّر لخآر على رجِإٌل ا ُده لأنه آ (و)ُ عن عب
لأة الزوج)ُ على (دعوى ُة امر لأ لكُره (النكاح)ُ والمر ْفُن الرق عن (وكانَأ)ُ الصلح ُت

ًا ّدعي حَق بمال)ُ في (عتق ًا)ُ في النكاح (و)ُ عن الُم لع ْفُل لأمكن لنه الزوج، حَق (خُآ

ُلُه يجب والصلح العتبار، بهذا فيهما الصلح تصحيُح ْفُم لإليه العقود لأقرب على لحَ
لها له لب لأش ً به و لأمكن.  ما العاقل تصرف لتصحيح احَتيال

لأي (عن ليُجز)ُ الصلُح (ولم ُة دعواها)ُ  لأ لج بذل (النكاح)ُ لنَأ المر لل الزو على الما
ْفُرقًة كانَأ لإنَأ الدعوى ترك لض ُيعطي ل فالزوُج ُف لعو لقة، في ال ْفُر ُف لإنَأ ال يكن لم و

ْفُرقة ما يكونَأ فل دعواها، على باقيٌة وهي الدعوى، قبل كانَأ ما على فالحال ُف
ْفُتُه لذ لخآ ًا لأ لإنَأ ُنسخ بعض يجوز. وفي فل شيء عن عوض ُدوري:  ُق جِإائز، الصلح ال

ُهُه ْفُنَأ ووجِإ لج بذل ُيجعل لأ لأنه فيصير مهرها، في زيادة لها المال الزو (في زادها ك
لعها ثم مهرها)ُ، لل الزيادة غير المهُر فيسقط الزيادة، دونَأ المهر لأصل على خآا

ْفُن (ول ْفُوى لع لع لأنَأ لد ٍد)ُ ك ًا، رجِإل لأخآذ حَ ًا، لأو زاني لب لأو ساارق لإلى لرفعه خآمر شار
لحه الحاكم، لل لصا ْفُأخآوذ ف باطِإٌل، فالصلح الحاكم، لإلى يرفعه ل لأنَأ ماٍل على الم

ّد لير ّق ذلك لنَأ منه، لأخآذه ما و ّق ل تعالى الله حَ ّق عن والعتياُض الخآذ، حَ حَ
يجوز. ل الغير

(على مال عن كانَأ بأنَأ صلح، كبيع)ُ صفة (هو مضُاف ُصلٍح)ُ مبتدأ (وبدُل
لق لنَأ الوكيل على البدُل هذا كانَأ وإنما المبتدأ، الوكيل)ُ خآبر البيع في الحقو

لها ومن الوكيل، لإلى ترجِإع لت لل ْفُم ُع جُِإ لأي (وما البدل دف ليس صلح وبدل ليس)ُ 
ْفُيٍع، لب لك لح ( لم عن كالصل ٍد، د له ديٍن بعض على لأو عم ْفُي لع ّد ّكل)ُ لنَأ على ي لو هذا الُم
ًا فيه الوكيل فكانَأ محٌض، لإساقاط الصلح ًا، سافير ّبر عليه البدل يكونَأ فل ومع

لنه، لأنَأ لإل بالنكاح، كالوكيل لإنه ُيضُّم ٍذ ف ُذ حَينئ لخآ لعقد ل لضُمانه به ُيؤُا الصلح. ل
لإنَأ لح (و لل لأنَأ لصا ْفُولّي)ُ ب لل (وضمن لأمره بغير آخآر عن رجِإٌل صالح ُفضُُ لف لأو البد لأضا

لأنَأ لإلى ُتك ماله)ُ ب لأو عبدي على قال: صالح لأنَأ لإلى لأشار فلنَأ. ( ٍد)ُ ب قال: نق
ْفُرض)ُ بأنَأ (أو اللف هذا على لأو الثوب هذا قال: على لع لأنَأ لأطِإلق ( لد)ُ ب لق لن قال: و



ْفُلح لإليه وسالمها لألف على لل لنَأ الصور، هذه جِإميع في (صح)ُ الّص الحاص
ّدعى لقُط البراءة، عليه للُم الفضُولي فاساتوى ويضُمحّل، يتلشى والسا

ّدعى عليه. والُم

لق لأطِإل لإنَأ)ُ  لأنَأ (لم و (و ُقد)ُ ب ْفُن لإنَأ موقوف فهو لألف على قال: صالحتك لي لأجِإازه (

ّدعى ُع وهو ـ الصلح نفع جِإاز)ُ لنَأ عليه الُم لة رف لم له حَاصل ـ الخصوم لز لل (و
ّدعى ُه للتزامه عليه البدُل)ُ الُم باخآتياره. لإيا

لأي لإل)ُ  ْفُنَأ (و لإ ّدعى ُيجزه لم و ّد)ُ لنَأ عليه الُم لح (ُر لل لصا ُفضُُولّي وهو ـ هنا الُم ل ـ ال
ُذ فل المطلوب، على له ولية ُف له)ُ وهو لما جِإنس على (وصلحه عليه تصرفه ين لل
ٌذ (عليه اللم بفتح له لبعض لأخآ لف لباقيه)ُ لنَأ وحَّط حَق ُيتحرى العاقُل تصر

ُيحمل ذلك لأمكن وقد لأمكن، ما لتصحيحه الربا. لإلى معاوضة)ُ لفضُائه (ل عليه ف
لل لألٍف (عن (فصح)ُ الصلح ٍة على حَا ّلة)ُ فكانَأ مئ ًء حَا لأو لمئة تسع من له إبرا )

لأنه مؤُجِإل)ُ وصار لألف على ُله يمكن ل لإذ ، الحق نفس لأجِّإل ك لنَأ معاوضًة، جِإع
لع لأو ل نسيئة بمثلها الدراهم بي حَال لألف على جِإياد)ُ عطف لألٍف عن يجوز. (

لأنه زيوف)ُ وصار مئة (على ّقه بعض لأساقط ك وصفته. لحَ
لصح)ُ الصلح (ولم لإذ دنانير على دراهم (عن لي ْفُجِإه ل مؤُجِإلة)ُ  ساوى ذلك لصّحة لو

ًء بالدنانير الدراهم وبيع المعاوضة، لسا ْفُمله يمكُن ول يجوز، ل لن ْفُأخآير على لحَ لنَأ الت
لحقة غير الدنانير لأو المداينة بعقد مست حَال)ًُ لنَأ نصفه على مؤُجِإٍل لألٍف عن (
ّق المؤُجِإل، من خآير الحاّل لح لت فيكونَأ المؤُجِإل)ُ، هو المداينة بعقد هنا (والمس
وذلك المحطوطِإة، مئة الخمس بمقابلة مؤُجِإلًة كانت التي مئة الخمس تعجيل

لرام، وهو الجِإل، عن اعتياض ّنساء ربا لأنَأ ترى لأل حَ لة حَرام ال لة لشبه المال مبادل
للنَأ بالجِإل، لأحَمد والشافعي مالك قال وبه لأولى، حَقيقته يحرم ف لأكثر و و

العلماء. 

لأو ٍد لألٍف عن ( له على سُاو ًا)ُ لنَأ نصف لضُ ْفُي لض لب ٍة غير البي ّق لح المداينة بعقد هنا ُمست
ًا، زائدة وهي وصف وزيادة مئة بخمس لألف معاوضة الصلح هذا فيكونَأ وصف
ّدين قدر على صالح لو ما بخلف ربا، وهو ْفُثل معاوضة لنه لأجِإود، وهو ال لم ال

ْفُثل لم ْفُودة معتبر ول بال لج لأنه لإل الربوية، الموال في العتبار سااقطة لنها بال

صرف. لنه المجلس في القبض يشترط
ْفُن لم لر)ُ بصيغة (و لم لأداء المجهول ُأ ْفُين نصف (ب ًا، عليه لد ٌء لأنه على غد زاد)ُ مما بري
ْفُنَأ على لإ لل النصف. ( لب لء)ُ مما لق لرى لنصف على زاد لب ّفى لإنَأ ال لأنَأ و لف لأدى ب نص

ْفُنَأ برىء الغد في الدين لإ ُنُه)ُ كما عاد يف لم (و ْفُأ ولم كانَأ لدي على زاد مما يبر
ٌء لنه ومحمد حَنيفة لأبي عند وهذا النصف، ٌد لإبرا يوساف: لأبو بالشرط. وقال مقي

لرىء ٌء النصف)ُ لنه (على زاد مما لب مطلق. لإبرا

ًا، علق (ولو لإنَأ صريح لأو ك لت)ُ  لإلّي الدين نصف لأديت متى لأو لأديت لإذا لأدي كذا، (
لأنت ٌء ف ٌق لنه يصّح)ُ، ل الباقي من بري ًا، بالشرط تعلي لة وتعليق صريح لراء لب ال

ُق معنى من فيها لما باطِإٌل بالشرط من لإما والتعليق التقييد بين التمليك. والفر
لإنَأ حَيث لد اللفظ: ف ًا الشرط لفُظ فيه ُيستعمل ل التقيي التعليق وفي صريح

لإما ُيستعمل، لإنَأ حَيث من و البراء به يحُصل بالشرط البراء تقييد المعنى: ف



لنَأ الحال في يحُصل ل التعليق وفي به، قيد ما وجِإود بشرط الحال، في
ّد بالشرُط المعلق ًا ُيع ُق فكانَأ قبله، معدوم لة التعلي وقت لإلى الضافة بمنزل

الشرط. 

ُد صالح (ولو ْفُي لأحَ ّب لأي عن ديٍن لر له)ُ  لف ْفُص ْفُين نصف لن ّد لع ثوٍب (على ال لب ّت لشريكُه ا
لمه لأي غري له)ُ  لف ْفُص لبه لنَأ الدين نصف بن لإنَأ الغريم، لذّمة في باٍق نصي لض ف القاب
لب قبض له نصي لس لأو نف لف لأخآذ ( ْفُص له)ُ لنَأ من الثوب لن لك ّق له شري لإل المشاركة، حَ

لن لأنَأ ُكُه له يضُم لع شري ُب ّدين، ُر له عنه المصالح ذلك. قيد في حَقه لنَأ ال لن ًا، بكو لدين
ًا كانَأ لو لنه للُح لخآتص مشتركة عين لأنَأ لشريكه وليس الصلح، ببدل المصا

لكه لر ْفُجِإه، كل من معاوضًة لكونه فيه يشا لح لنَأ لو لل بخلف ، حَقيقًة ماٌل عنه المصا
ْفُين. وقيد ّد ًا، بكونه عليه المصالح ال لحه لو لنه ثوب لل له على صا لس لأو فيه لشاركه جِإن

لدين. على رجِإع لم ال
ّنما وقال لإ ْفُندي: و لجِإ ْفُر لب له الُمقاّصة وقعت لو لنه ثوب قال: على ال لن لدي ل السابق ب
ُع لخآر الشريُك يرجِإ لأما لأبو عليه. وقال ال ْفُكُر المكارم:  لب لذ لو لإذ فاتفاقّي، الثو
له عن صالح لب ْفُي ُع للساكت كانَأ الدين جِإنس على نص له غريمه اتبا لف لأو الباقي، بنص

للح بنصف شريكه اتباع ًا: ل قال عليه. ولو المصا لك بما ُأقّر سار حَتى عليه لل
لره ًا، يصيُر ل بهذا لنه لإكراه، عن ل صح، ففعل، لتُحّط، لأو عني تؤُخّآ لره لنه لمك
لإقامة هذا دفع يمكنه لأل الساتحلف لأو البينة ب ُكل.  لح لأنَأ ترى لين ْفُل لر عن الُص النكا
ُق ول يجوُز لأعلم. تعالى والله قدمناه، لما الكراه معنى فيه يتحق

ْفُود كتاب ُد الُح
ُيسمى ّد)ُ لغًة: المنع. و ُع التعريُف (الح لم لجا ُع ال ًا المان ُع لنه حَد معاني يجم

لء ُع الشي لل ويمن له دخآو لر ًا: (عقوبٌة غي ٌة فيه. وشرع ًا تجُب مقدر تعالى)ُ لله حَق
ُع لنها لب من تمن ًا الله لأسابابها. وحَدود ارتكا لرُمُه، لأيضُ لد لنَأ محا ممنوعونَأ العبا
ُد تعالى: ({تلك الله قال اقترابها، من لها}َ، فل ا حَدو ُو ُب لر ْفُق ًا وهي لت لأحَكامه، لأيضُ

ُد وجِإل:)ُ {تلك عز قال عنها، التجاوز من تمنع لنها له حَدو ّل ُدوها}َ.  فل ال لت ْفُع لت

لإنما ُد كانَأ و ًا الح لع لنه لله حَق لر ٍة ُش ّد كافة، الناس لإلى تعود لمصلح الزنا فح
لظ ّد النساب، لحف لف وحَ ْفُذ لض، لحفظ الق ّد العرا لظ السرقة وحَ الموال. لحف

ُد لع من الصلُي والمقصو ْفُر ّد لش لس انزجِإاُر هو الح لها عن النفو لت غير شهوا
ُع الشرعية، الفساد. عن السالم دار وصيانة العباد، به يتضُرُر عما والرد

لأما ْفُهر و ّط ٍم فليس الذنب عن ال ّد، لقامة لأصلي بحك بالتوبة. لإل يحصل ل لنه الح
لع حَق في تعالى الله قال ّطا لك ُق لل لذ ُهم الطريق: { ٌي لل ْفُز ليا في لخآ ْفُن ّد ْفُم ال ُه لل في و

لة لر لخآ لذاٌب ال ْفُيٌم لع لظ ّ لع لن لإل ْفُي لذ ّل ُبوا ا لل من لتا ْفُب ْفُنَأ لق لدُروا لأ ْفُق للُموا عليهم لت ْفُع له لأنَّأ فا ّل ال
ُفوٌر ْفُيٌم}َ، لغ لحَ ّد ُيقام ولهذا لر لر ول الكافر، على الح ْفُه ٍه وعلى له، ُطِإ ْفُر ُأقيم ممن ُك

عليه.
لز لص ول (فل)ُ (تعزي لأما قصا ًا)ُ  لأما التقدير، فلعدم التعزيز حَد فلنه القصاص و

ًا يجب منه. والعتياض عنه العفو لأجِإاز ولهذا للعبد، حَق
لأي لجِإب (والزنا)ُ  ٌء يمد وقد بالقصر وهو للحد، المو ُبٍل في (وط ملٍك عن خآاٍل ُق

له)ُ كمعتدة لت لن وشبه صلى قوله ذلك «الهداية»: ويؤُيد صاحَب الثلث. قال البائ



لد وسالم: («ادرؤاا عليه الله لدي ابن بالشبهات». رواه الحدو اللفظ، بهذا لع
لد والمعروف:)ُ «ادرؤاا لن عن الحدو وغيره. لأحَمد اساتطعتم». رواه ما المسلمي

لة بكونَأ الوطِإىء تقييد من بد ول ُء ليخرج ُمشتهاة، الموطِإوء لة وط ل والتي البهيم
ْفُشتهى ٍر، لأو لموت ُت ًا الواطء وبكونَأ صغ ًا مكلف والصبي المجنونَُأ ليخرج طِإائع

لره، ْفُك لل والُم ُب ُق لألحقا حَنيفة لأبي عند به يختص الزنا لنَأ وبال ّدبر، به و ّتبا ال على فر
سايأتي.  لما الحد، فيه اليلج

ُبُت)ُ الزنا ْفُث لي ًا (و ًا ثبوت لة القاضي عند ظاهر ٍة)ُ ل (بشهاد لد لأربع القاضي، علم بمجر
لمه لنَأ ٍة ليس عل لد لنَأ هذا، في بحج ْفُهمة، بالُشبهة تندفع الحدو ّت لإنَأ وال كانَأ و

لياُس لق لنَأ بالجماع، ول بالوطء (بالزنا)ُ ل والشافعي ثور لأبو قاله كما حَجٌة، لأنه ال
لل على الدال هو الزنا لفظ لة، الحرام فع ل الله قال كما والفاحَش تعالى: {ول

ُبوا لر ْفُق لنا لت ّنُه الّز لنَأ لإ لشًة لكا لحَ لء لفا لساا ُء و ليل}ًَ والوط ْفُب ُع لسا لرط والجما محتملنَأ. وُش
ْفُنَأ الشهود في لن تعالى: {واللتي لقوله لأربعًة، يكونوا لأ ْفُي لت لة ليأ لش لحَ لفا ْفُن ال ْفُم لم ُك لئ لنسا

ُدوا له ْفُش لت ْفُسا لهّن لفا ْفُي لل لعًة لع لب ْفُر أ
ّلذين ل ْفُم}َ وقوله: {وا ُك ْفُن لنَأ لم ْفُو ْفُرُم لت لي لنا لص ْفُح ْفُم ُثّم الُم ُتوا لل ْفُأ لي

لة لأربع لء}َ. ب لدا له ُش

له. وفي على الستر يحُب تعالى الله لنَأ وذلك لد لط عبا يتحقق الربعة اشترا
لة وقوف لإذ الستر، معنى ْفُدرة. من غاية في الفاحَشة هذه على الربع ّن ال

ُيشترط ُد و لأحَمد، مالك، قال وبه شهادتهم، مجلس اتحا والحسن والوزاعي، و
ُدوا لو حَتى صالح، بن له ّدونَأ متفرقين بالزنا لش لح ّد ُي لهم ومجلُس القذف، حَ لت شهاد
ًا. ول الحاكم دام ما هو ُد الشافعي عند ُيشترط جِإالس لسهم اتحا لل لطِإلق مج

ُدوا قوله له ْفُش لت ْفُسا لهّن تعالى: {فا ْفُي لل لعًة لع لب ْفُر أ
ْفُم}َ وللعتبار ل ُك ْفُن الحقوق. بسائر لم

لء عمر: ولو قول ولنا لة مثُل جِإا لضُر ربيع لرادى وُم ُتهم، ُف لل ولنَأ لجلد الواحَد قو
ُع غيره قول قبل ًا، يق ًة. ولو ينقلب فل والثالث، الثاني وكذا قذف الزوُج كانَأ شهاد

لدهم ّيُر لأنه ُتهمة. ولنا فيه لنَأ الشافعي، عند ُتقبل ول عندنا، ُتقبل لأحَ لع بزنا ُي
لأته، لة وصار التهمة، عن لأبعد فكانَأ امر ولده.  زنا على الوالد كشهاد

لأي ُلهم)ُ  لأ لإذا (فيس ُدوا ف له لألهم لش لأو سا لأي (ما الحَكام في نائبه (المام)ُ  عن هو)ُ 
لة ٍم فعل كل على ُيطلق قد لنه الزنا، ماهي لرا لء، لإلى بالنسبة لحَ ففي النسا

لإنَأ لنَأ الحديث: « لنا لنَأ العي ليا لن ْفُز لما لت ُه لنا لز لظر، و ّن لإنَأ ال ْفُين و لد لي وزناهما لتزنيانَأ ال
ْفُطش، لب لإنَأ ال للين و ّدق والفرُج المشُي، وزناهما لتزنيانَأ الرجِإ ُيكذبه». لأو ذلك يص

لألهم لأي (كيف (و)ُ يس وهو منه وقع به شهدوا ما يكونَأ لئل كيفيته، عن هو)ُ 
لره، ْفُك لألهم لإيلج، ل بالفرجِإين تماّس لأو ُم لأين (و)ُ يس لأي ( له، عن زنا)ُ  لن لنَأ مكا
ُيحد. ل البغي لأو الحرب دار في الزاني
يوساف: لأبو قال: قال الشافعي عن البيهقي رواه ما ُيحد. ولنا الشافعي وعند
دار في الحدود تقام قال: ل ثابت بن زيد عن مكحول عن مشايخنا بعض حَدثنا

لفة الحرب ْفُنَأ مخا لق لأ لها يلح ُل ْفُسر عن والنسائي الترمذي بالعدو. وروى لأه بن ُب
اليدي ُتقطع يقول: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: سامعت لأرطِإاة

لأما الترمذي: في السفر». ولفظ في «الهداية»: ولنا صاحَب قول الغزو. و
ُعُه دار في الحدود ُتقام وسالم: «ل عليه الله صلى قوله غيُر الحرب» فرف



معروف.
ُلهم لأ لأي (متى (و)ُ يس لدم، الزنا لنَأ زمانه، عن زنا)ُ  لأو الّصبى حَال في لأو المتقا

لألهم في شهر التقادم الحد. ومدة ُيوجِإب ل الجنونَأ زنا)ُ، (بمن الصح. (و)ُ يس
بها.  يعلمونَأ ل بُشبهة موطِإوءة لأو ابنه، جِإارية لأو جِإاريته، لأو زوجِإته تكونَأ لئل

لإنَأ ُنوا)ُ ما (ف ّي لألهم ب لأينا)ُ الرجِإل عنه سا لميل بها زنا (وقالوا: ر ْفُكُحلة)ُ في (كال الُم
ُكحل بضُمتين: وعاء وهو ّدلوا ال ُع ًا (و لأما سار ًا)ُ  لن لل ْفُن عند وع لفي ل لم لت ْفُك لر لي بظاه

لأما ظاهر، فهو الحقوق من الحدود غير في العدالة لفي من عند و لت ْفُك احَتيال فهو لي
ًا منه الحدود درء في لم احَتياطِإ لك لحَ لأي ( له)ُ  ما الشهود ببيانَأ بالحد. قيد لأو بالزنا لب

لألوا ُنوا لم لو لنهم عنه، سا ّي لأنَأ يب ّد ل قولهم: زنا، على يزيدوا لم ب ُد ُيح المشهو
حَتى للحَتياط، هو لإنما وساؤُالهم بالزنا، شهدوا لنهم الشهود ول للشبهة، عليه

ُفوه لو له بغير وص لف ّدونَأ، وص لد يحبُس القاضي ثم ُيح حَتى بالزنا عليه المشهو
لأل الشهود. عن يس

لأي لإقراره)ُ  لإقرار الزنا ويثبُت (وب لأنه الّزاني ب ًا زنا، ب ًا لأو كانَأ حَر لأي عبد ًا)ُ  لأربع )
لة (في مراٍت لأربع لس مجالس)ُ من لأربع لإنَأ الُمقّر، مجال فيعتبُر به قائٌم القرار ف

للُسُه لس دونَأ مج لأي كّل المام (رده القاضي، مجل ٍة)ُ  الثلث، المرات من مر
لإنه ًة لأقر لإذا ف لأله يقبله بل يرده ل رابعة مر لإل المور من لمّر كما فيس الخمسة. 
لأله يمنع ل التقادم لنَأ زنا، متى زمن في يكونَأ لأنَأ لحَتمال القرار. وقيل: يس

لبى ًا عندنا شرٌط الزنا في الُمقّر مجالس اخآتلف الجنونَأ. ثم لأو الّص لحَمد خآلف
لإنهما ليلى، لأبي وابن لإنما المقّر، مجالس اخآتلف يشترط قال: ل ف لترط و ْفُش ُي
ًا العدد ْفُأتي ما بالشهادة. ولنا للقرار اعتبار لعز حَديث من ساي للمّي لما ْفُسا وهو ال
فزاي.  مهملة بكسر

للمام «اليضُاح»: ينبغي وفي لهر القرار عن يزجِإره لأنَأ ل ْفُظ ُي فقد له، الكراهة و
ّنسائي داود لأبو روى لأحَمد وال ْفُيم بن يزيد «مسنده» عن في و لع عن لهّزال بن ُن
ًا مالك ابن ماعُز قال: كانَأ لأبيه لر في يتيم ْفُج لأصاب لأبي لحَ الحي، من جِإاريًة ف

ْفُئت له فقال ْفُره الله رساول لأبي: ا لب لأخآ ّله صنعت بما ف لإنما لك، يستغفر لع يريد و
لأتاه مخرج له يكونَأ لأنَأ رجِإاء بذلك لأقم زنيُت لإني الله رساول فقال: يا ف علّي (ف
لأعرض الله)ُ، كتاب ّتى فعاد عنه، ف مراٍت. لأربع قالها حَ
لإنك عليه الله صلى فقال فبمن؟ُ» قال: بفلنة. مراٍت، لأربع قلتها قد وسالم: «

باشرتها؟ُ» قال: نعم. قال: «هل ضاجِإعتها؟ُ» قال: نعم. قال: «هل قال: «هل
لأمر ْفُرجِإم لأنَأ به جِإامعتها؟ُ» قال: نعم. ف ُأخآرج ُي لحّرة)ُ، لإلى (ف مّس وجِإد فلّما ال

ّد، خآرج الحجارة ْفُيس بن الله عبد فلقيه يشت لن ْفُيف له فنزع ُأ لظ ٍر لبو فقتله. وذكر بعي
ّ وسالم عليه الله صلى للنبّي ذلك الله فيتوب يتوب لعله تركتموه فقال: «هل

ّدثني لأحَمد: قال فيه عليه». وزاد ْفُيم بن يزيد هشام: فح لع رساول لأنَّأ لأبيه عن ُن
ْفُرته كنت لو هّزال يا رآه: «والله حَين له قال وسالم عليه الله صلى الله لت لسا

ًا لكانَأ بثوبك به». صنعت مّما لك خآير
ًا وروى ّنسائي داود لأبو لأيضُ نبّي السالمّي قال: جِإاء هريرة لأبي حَديث من وال

لأة لأصاب لأنه نفسه على فشهد وسالم عليه الله صلى الله ًا امر لأربع حَرام



ْفُعرض ذلك كل مراٍت، لأقبل ُي لتها؟ُ» (قال: نعم)ُ، الخامسة في عنه. ف ْفُك لن لأ فقال: «
لود يغيب قال: نعم. قال: «كما منها»؟ُ ذلك في منك ذلك غاب قال: «حَتى ْفُر لم ال

للة، في ْفُكُح ُء الُم لشا الزنا؟ُ» ما تدري البئر؟ُ» قال: نعم. قال: «فهل في والّر
ًا منها لأتيت قال: نعم، لأتي مثلما حَرام لأته من الرجِإل ي تريد حَللً. قال: «فما امر

لأريد بهذا لأمر تطهّرني، لأنَأ القول؟ُ» قال:  لم. به ف لجِإ فُر

ْفُيدة مسلم» عن «صحيح وفي لر ًا قال: كنت ُب عليه الله صلى النبي عند جِإالس
لإنما زنيت لإني الله رساول فقال: يا مالك بن ماعز جِإاء لإذ وسالم لأنَأ لأريد و

ًا لأتاه الغد، كانَأ وسالم: «ارجِإع». فلما عليه الله صلى له تطهّرني. فقال لأيضُ

ثم بالزنا، عنده فاعترف الثالثة عاد له: «ارجِإع». ثّم فقال بالزنا، عنده فاعترف
لأمر الرابعة رجِإع لر وسالم عليه الله صلى النبّي فاعترف. ف لف ٌة له فُح لل حَفر لع فُج
ْفُيدة: كنا فرجِإموه. قال الناس لأمر ثّم صدره، لإلى فيها لر نبي لأصحاب ـ نتحدث ُب
ًا لأنَأ ـ الله ْفُحَله في جِإلس لو ماعز لإنما يطلبه، لم مرات ثلث اعترافه بعد لر و

الرابعة. بعد رجِإمه
من الشيخانَأ روى لما واحَدة مّرة القرار في والشافعي: يكفي مالك وقال

ْفُيد هريرة لأبي حَديث لز لد بن و لأنَأ خآال لنّي:  له ً الُج الله رساول لأتى العراب من رجِإل
ُدك الله رساول فقال: يا وسالم عليه الله صلى ْفُنُش ّ الله لأ بكتاب لي قضُيت لإل
وائذنَأ الله، بكتاب بيننا فاقض ـ: نعم، منه لأفقه وهو ـ الخآر الخصم فقال الله،
لي.

لإنَأ عليه الله صلى الله رساول فقال ًا كانَأ هذا ابني وسالم: «قل». قال:  لعسيف ل
ًا لأي ـ هذا على لأته، فزنى ـ له لأجِإير لإني بامر ْفُرت و لب ْفُخآ الرجِإم، ابني على لأنَأ ُأ

ٍة بمئة منه فافتديت لألت شا ٍة: فس لأنَّأ العلم، لأهل ووليد لأخآبروني:  ابني على ف
لأنَأ عام، وتغريب مئة جِإلد لأة على و الله صلى الله رساول الرجِإم. فقال هذا امر
ليّن بيده نفسي وسالم: «والذي عليه لضُ ْفُق والغنم الوليدة لأّما الله، بكتاب بينكما ل
ّد ُد وتغريب مئة جِإلد ابنك وعلى عليك، فر ْفُغ ٍم. وا ْفُيس يا عا لن لأة لإلى ُأ لإنَأ هذا، امر ف

لأمر فاعترفت، عليها، فارجِإمها». قال: فغدا اعترفت الله صلى الله رساول بها ف
لمت.  عليه لجِإ وسالم: فُر

ّلق وسالم عليه الله صلى الله رساول لأنَأ الدللة (ووجِإه لع باعترافها، رجِإمها )ُ 
لدة عن مسلم الربع. وروى يشترط ولم ْفُي لر لأتت ُب لأة قال:  ٍد من امر لم ْفُزد من لغا ال

لك الله رساول فقالت: يا لح ْفُي لو لني. فقال: « ْفُر ّه ُتوبي». الله فاساتغفري ارجِإعي لطِإ و
لأتريد لني لأنَأ قالت:  ّد ًا؟ُ. قال: «وما رددت كما لتُر لإني ماعز للى ذاك؟ُ» قالت:  ْفُب حَُ

لعي لها: «حَتى زنا. فقال من لها في ما تضُ لل لف لك لف لك؟ُ» قال:  النصار من رجِإٌل بطن
ّية. وضعت فقال: قد وسالم عليه الله صلى النبّي لأتى وضعت. ثم حَتى لد لم لغا ال

ًا لإذ لدع نرجِإمها ل فقال: « لن ًا ولدها و ُعُه». فقام من له ليس صغير لض ْفُر من رجِإٌل ُي
ْفُي النصار لإل فرجِإمها. الله، رساول يا رضاعه فقال: 

لإنما ّد قالوا: و ًا وسالم عليه الله صلى النبّي ر لع ماعز الله صلى لنه ْفُمراٍت، لأرب
ًا، عقله في لأنَأ ظّن وسالم عليه ًا، لكونه ل شيئ ّد. وجِإوب في شرطِإ الح
لرة بن جِإابر مسلم» عن «صحيح في جِإاء وقد لي لساُم لت ُأ الله صلى رساول قال: 



ٍر برجِإٍل وسالم عليه لث، قصي ّده وقد لإزاٌر، عليه عضُلٍت، ذي لأشع زنى. فر
لضُلة به لأمر ثم مرتين، لع لم. وال لجِإ صلبة. لحمة بفتحتين: كل فُر

ًا وفيه لأنه ساعيد لأبي عن لأيضُ لري: « ْفُد مراٍت. قالوا: وهذا ثلث بالزنا اعترف الُخ
لعُف ْفُضُ ُأجِإيب باشتراط القول ُي لسيف حَديث عن الربع. و لع ْفُنَأ ال لأ ُد ب يا معناه: «واغ
ْفُيس لن لأة على ُأ لإنَأ هذا، امر ّد المعهود اعترفت» العتراف ف لأّما لأربع بالر مراٍت. و
عدم من يلزم ول الحديث، يختصر قد الراوي لأنَأ عنه فالجواب الغامدية، حَديث
ْفُكر ّذ ًا عدُم ال لأيضُ لأنه «مسند في ورد فقد الوقوع. و ّدها البّزار»:  مراٍت.  لأربع ر

لأّما لأنه و ّد وسالم عليه الله صلى قولهم:  ًا ر بعقله لأنَأ ظّن لنه مّراٍت لأربع ماعز
ًا، لأنَأ فالجواب شيئ لأل وسالم عليه الله صلى النبي عنه:  اعترافه بعد عقله عن سا

لأنَأ عبد ابن جِإابر حَديث من الصحيحين في لما الرابعة، ً الله:  لأسالم من رجِإل

لأعرض بالّزنا فاعترف وسالم عليه الله صلى الله رساول لإلى جِإاء ثم عنه، ف
لأعرض اعترف ّتى عنه، ف صلى النبّي له شهادات. فقال لأربع نفسه على شهد حَ

لأبك عليه الله لت؟ُ» قال: نعم، جِإنونٌَأ؟ُ» قال: ل. قال: «فهل وسالم: « ْفُن لص ْفُحَ ُأ

لأمر لم. زاد به ف لجِإ ًا، وسالم عليه الله صلى النبي له البخاري: فقال فُر ّلى خآير وص
عليه. انتهى.

لما عقله لخآتبار هو لإنما لأربعة التكرار كانَأ ولو الرابعة بعد عنه السؤُال في كانَأ لل
ٌة، ّده وسالم عليه الله صلى لأنه ورد وقد وكيف فائد لر لأنَأ بعد ر لب ْفُخآ فيما بعقله ُأ

ْفُنَأ حَديث من مسلم رواه لأ لدة:  ْفُي لر ًا ُب وسالم عليه الله صلى الله رساول لأتى ماعز
ّده، ّده، الغد من الثانية لأتاه ثم فر بعقله تعلمونَأ قومه: «هل لإلى لأرسال ثم فر

ًا؟ُ» فقالوا: ما لأتاه من العقل لوفّي لإل نعلمه بأسا لأرسال الثالثة، صالحينا. ف ف
ًا لإليهم لأل لأيضُ لأنه عنه، يس لأخآبروه:  ْفُأس ل ف لر الرابعة كانَأ بعقله. فلّما ول به ب لف لحَ

ًة له لر لف فرجِإمه. حَُ
لبة لأبي و«مصنف» ابن لأحَمد»، «مسند وفي ْفُي لزى، بن الرحَمن عبد عن لش ْفُب عن لأ
لأتى لأنه بكر لأبي لأنا فاعترف وسالم عليه الله صلى النبّي مالك بن ماعز قال:  و

ًة عنده ّده، مّر ّده، الثانية عنده فاعترف جِإاء ثم فر عنده فاعترف جِإاء ثم فر
ّده، الثالثة، لإنَأ فقلت فر الرابعة رجِإمك. قال: فاعترف الرابعة اعترفت له: 

لأل ثم فحبسه، ّ به نعلم فقالوا: ل عنه، سا ًا، لإل لأمر خآير لم. وهذا به ف لجِإ صريح فُر
ًا لإساناده في لكن الربع اشتراط على الدللة لفّي. جِإابر ْفُع الُج

لأما لأنه في قولهم: جِإاء و ّده وسالم عليه الله صلى الصحيح:  ثلث لأو مرتين ر
ّده لأنه عنه فالجواب مّرات، على يدّل الراوي، واخآتصره مرتين، بعد مرتين ر

ّنسائي داود لأبو رواه ما ذلك لماك، حَديث من وال لرمة، عن لسا ْفُك ّباس ابن عن لع ع
لي لت ُأ لز وسالم عليه الله صلى النبي قال:  فقال: مرتين، فاعترف مالك، بن بماع
ّتى مرتين قال: «ردوه». فاعترف ثم به»، «اذهبوا ًا، اعترف حَ النبّي فقال لأربع

المرتين لأنَأ هذا من فارجِإموه». فتبين به وسالم: «اذهبوا عليه الله صلى
بذلك الثلث. وتتفق رواية وكذا الربع، «الصحيح» من في المذكورتين

لأعلم. تعالى والله الحَاديث،

ْفُعتبر ول كانَأ ولو الحدود لإقامة على له ولية ل مّمن القاضي غير عند لإقراره ُي
ّتى مراٍت، لأربع ْفُقبل ل حَ ًا كانَأ لإنَأ لنه بذلك، عليه الشهادة ُت عن رجِإع فقد منكر



لإنَأ لإقراره، ًا كانَأ و لتبر فل مقّر ْفُع بالزنا لأقّر القرار. ولو مع بالقرار الشهادة ُت
ّد ل لأربعة عليه وشهد مرتين، ّد يوساف. وقال لأبي عند يح لح ُي هذا لنَأ محمد: 
ّد فل بحّجة، ليس القرار ْفُقبل. ولبي حَُّجة وحَدها الشهادة فبقيت به، يعت ُت ف

لأنَأ ٌد القرار يوساف:  ٍر غير لكنه حَقيقًة، موجِإو لتب ْفُع ًا، ُم لأورثت شرع ُته ف حَقيق
ْفُدرأ والحد شبهًة، لإنَأ لأقوى، محمد حَّجة لأنَّأ شبهة بالشبهة. ول ُي لإذا الشهادة ف
لرث فكيف حَّجة وحَدها كانت ْفُأكيد ُيو شبهة.  لإقراره بت

ْفُنَأ لإ لأي (ف لن)ُ  ّي لقّر لب لأُل لأنه مّر ما الم ْفُس لأي عنه ُي لب)ُ  ّب لب (حَُ لد ُنُه ُن لقي ْفُل لت لعُه، ( ْفُو لبـ: ُرجُِإ
لك ّل لع لت لل ْفُس لم له)ُ وهو لل لو ْفُح لن ْفُلت، لعلك لو ّب ّلك ق ٍة، وطِإئت لع في لما بشبه

ْفُفص «المستدرك» عن ّدثنا عمر بن لحَ لدني: حَ لع لرمة، عن لأبانَأ، بن الحكم ال ْفُك لع
لأنَّأ ابن عن ّباس:  ًا ع لإني فقال المسلمين من رجِإٍل لإلى لأتى ماعز لأصبت له: 

لأمرني؟ُ. فقال فما فاحَشًة، وسالم عليه الله صلى الله رساول لإلى له: فاذهب ت
لأتى لك، ليستغفر لأخآبره، وسالم عليه الله صلى النبي ف لك فقال ف ّل له: «لع

لأمسستها؟ُ». قال: ل. قال: «فعلت ّبلتها». قال: ل. قال: « ولم كذا بها لق
ّلك وارجِإموه». ولفظ يكن؟ُ» قال: نعم. قال: «اذهبوا ّبلت البخاري: «لع لأو ق

لها»؟ُ لأو غمزت لت ْفُك لن لف لأ برجِإمه. لأمر ذلك فعند قال: نعم، نظرت». قال: ل. قال: «
لإنَأ لع (ف لجِإ لل لر ْفُب له، لق ّد لطُه، لأو لحَ لسا لأي لو لي)ُ  ّل لك، خُآ لر لأحَمد الشافعّي قول وهو ُت و

لأنه لأبي ابن قول وهو مالك. وعنه عن ورواية ّلى، ل ليلى:  لخ ّد لنَأ ُي وجِإب الح
لإقراره، لإنكاره ذلك بعد يبطل فل ب لقود وصار بالشهادة، وجِإب لإذا ب وحَد كال

لإنَأ لر القذف. وعنه:  ً لقراره ذك لأنَأ تأويل ْفُبُت ب للحَس ّلي. زنا، المفاخآذة قال:  خُآ
لأي لإل)ُّ  لو لإنَأ ( لإنما يرجِإع لم و ّد)ُ و ّلى (حَُ لخ ّد، كمال قبل رجِإع لإذا ُي الرجِإوع لنَأ الح

ّقق فيه يكذبه لأحَد وليس كالقرار، الصدق يحتمل القرار في الشبهة فتتح
ّق فيه ما بخلف ّذبه من لوجِإود ـ والقذف القصاص وهو ـ العبد حَ فيه. يك

ّد حَتى بذمية بالزنا ذمّي من القرار اعتبروا والشافعّي وعلماؤانا لح ول به، ُي
ّد مالك. ول يعتبره لح لأة لت لبٍل بظهور امر ْفُعٍل غير من بها لحَ كونه احَتمال لنَأ لها، لب

ٍد لأو صحيٍح نكاٍح من ّدها دارئٌة شبهٌة فاسا ّد. وحَ لما مالك للح لتي لل لأ قول من ساي
لأيما ٍة علّي:  لأ لء امر لها جِإي لبٌل وبها لب ْفُن لأول فالمام اعترفت، لأو لحَ (ولنَأ يرجِإم، لم

لنه)ُ خآلف عنده، تقبل ل نكاٍح من لأنه ادعت فلو زناها، دليُل زوج بل ظهوره
الظاهر.

لأي لو)ُ  ُه لو ّد ( لن)ُ بفتح الح لص ْفُح ْفُلُم لل لأي وكسرها الصاد ( لر ( ّلٍف للُح لك ٍم)ُ وفي ُم لل ْفُس ُم
لأتي خآلٌف الذمي ًة ي لأ لطِإىء)ُ امر لو لكاٍح الزنا قبل ( لن لب ْفُيح ( لح لما لص ُه لة لو لف لص لب

لأي لنَأ)ُ  لصا ْفُحَ لل ـ صحيٍح بنكاٍح وطِإىء لو حَتى ـ حَالية والجملة ـ الوطِإىء هذا قبل ا
ًة ـ الحَصانَأ بصفة وهو ّيًة، لأو مجنونًة لأو مملوكًة لأو كافر صفة بغير وهو لأو صب

ًة مسلمًة الحَصانَأ ًا. فقوله: هو يكونَأ ل عاقلًة بالغًة حَّر لن لص ْفُح لصن ُم ْفُح ْفُلم مبتدأ لل
ْفُجِإُمُه خآبره لر ٍء في قوله: ( لضُا ّتى لف لت)ُ. لحَ ْفُو ليُم

ْفُنَأ الله عليها. قال يطلق الحَصانَأ فلنَأ الحّرية، لأّما لإ لف لن تعالى: { ْفُي لت ٍة لأ لش لحَ لفا لب
لهّن ْفُي لل لع ْفُصُف لف للى لما لن لت لع لنا لص ْفُح لن الُم لأي لم لب}َ  لذا لع لإجِإماع الحرائر على ما ال ب
ُلمة، ْفُن الله وقال ا لم لو ْفُم تعالى: { ْفُع لل لط لت ْفُس ْفُم لي ُك ْفُن ً لم ْفُول ْفُنَأ لطِإ لح لأ لك ْفُن لأي لي لت}َ  لنا لص ْفُح الُم

ّكنة ولنها الحرائر، لأّما بخلف الزنا عن المغني الصحيح النكاح من مم للمة. و ا



للنَأ التكليف، لأّما للعقوبات الهلية شرط والبلوغِ العقل ف ّلها. و بنكاٍح التزوج ك
للق الحَصانَأ فلنَأ صحيٍح، ْفُط لناُت الله قال عليه، ُي لص ْفُح لن تعالى: {والُم لء}َ لم لسا ّن ال

لذا والمنكوحَات، لأي لإ لصّن}َ  وقال: {ف ْفُحَ ُأ

ّوجِإن، لأي ّكن به ولنَأ تز لأّما وطِإىء من التم الله صلى فلقوله الوطِإىء الحلل. و
ّيُب عليه ّث لبة بالثيب»... الحديث، وسالم: «ال ُيو ّث لتبر ل وال ْفُع ٍء، بغير ُت ولنه وطِإى

لإصابة الزنا. عن فيستغنى شهوته تنكسر الحلل ب
لبر لت ْفُع لفة لإيلج والُم لش لح ْفُسل، يجب بحيث ال ُغ لرط ول ال لت ْفُش لط ُي لر لأنَأ النزال. وُش

ًا، به يصير ل الفاساد النكاح في الجماع لنَأ صحيٍح، بنكاٍح يكونَأ لن لص ْفُح نوع لنه ُم
لأتين برجِإٍل الحَصانَأ ويثبت به النعمة تتم فل الحرام، الوطء من وما عندنا، وامر

لفر. والشافعّي كمالك الّرجِإال شهادة على الحَصانَأ ثبوت قصرنا وُز

ّنما لإ ّد كانَأ و لصن حَ ْفُح لما الرجِإم الُم ّدم جِإابر حَديث في لل عليه الله صلى لأنه المتق
لأل وسالم ًا: «هل سا لأمر ماعز روى برجِإمه. ولما لأحَصنت؟ُ» قال: نعم. ف

لأنَأ ابن حَديث من الشيخانَأ لإنَأ خآطب الخطاب بن عمر عباس:  بعث الله فقال: 
ًا ّق، وسالم عليه الله صلى محمد لأنزل بالح عليه لأنزل فيما فكانَأ الكتاب، عليه و

لأناها الرجِإم آية لها. ورجِإم فقر لنا ْفُي لع لو لو عليه الله صلى الله رساول (وعقلناها)ُ 
لأخآشى بعده، ورجِإمنا وسالم آية نجد قائٌل: ما يقول لأنَأ الزمانَأ بالناس طِإال لإنَأ ف
ّلوا الله كتاب في الرجِإم لضُ لي لف ّق فالرجِإم الله، لأنزلها فريضًُة بترك .  من على حَ

ًا كانَأ لإذا والنساء الرجِإال من زنى لن لص ْفُح ّينة، قامت لإنَأ ُم لبل كانَأ لأو الب لح لأو ال

لكتبتها)ُ.  لله كتاب في عمر الناس: زاد يقول لأنَأ لول الله، (وايم العتراف،

يوساف لأبي عن رواية وهو الحَصانَأ، في السالم اشتراط في الشافعي وخآالف
لما ًا ـ الستة الكتب في لل ً مختصر ّول جِإاؤاوا اليهود لأنَّأ عمر ابن حَديث من ـ ومط
لأنَأ فذكروا وسالم عليه الله صلى النبّي لإلى ً له:  ًة منهم رجِإل لأ فقال زنيا، وامر
ْفُأنَأ في التوراة في تجدونَأ ما وسالم عليه الله صلى الله رساول لهم الرجِإم؟ُ» ش

للدونَأ، قالوا: نفضُحهم ْفُج ُي لم: كذبتم، بن الله عبد فقال و لأتوا الرجِإم، فيها لإنَّأ لسال ف
وما قبلها ما يقرأ وجِإعل الّرجِإم آية على يده لأحَدهم فجعل فنشروها، بالتوراة
لم: ارفع بن الله عبد له فقال بعدها، لإذا يدك. فرفعها لسال الرجِإم، آية فيها ف

لأمر آية فيها محمد، يا فقالوا: صدقت عليه الله صلى الله رساول بهما الرجِإم. ف
لما. وسالم لجِإ لفُر

ليه بن لإساحاق ابن روى ما ولنا ْفُو ُه صلى الله رساول لأنَأ عمر ابن حَديث من لرا
لصن». قال فليس بالله لأشرك قال: «من وسالم عليه الله ْفُح رفعه لإساحاق: ـ بُم
ًة، ووقفه وسالم، عليه الله صلى الله رساول عن فقال ـ، مّرة طِإريق ومن مّر

ُهويه بن لإساحاق لنّي رواه لرا ْفُط ُق لر ّدا غير يرفعه قال: لم ثم «ساننه»، في ال
ٍة موقوٌف. وفي لأنه والصواب لإساحاق، لحّصن عنه: «ل لأخآرى رواي ْفُشرك ُي الُم

ًا». وروى بالله لبة لأبي ابن شيئ ْفُي لأنه في لش قال وسالم عليه الله صلى «مصنفه» 
لإنها تتزوجِإها، يهودية: «ل يتزوج لأنَأ لأراد للّما مالك بن لكعب ْفُنك». ل ف لص ْفُح ُت

لمه عن والجواب ْفُجِإ التوراة، بحكم كانَأ لأنه لليهوديين وسالم عليه الله صلى لر
السالم. بحكم فيه والكلم



ُأ ْفُبد لي لأي ( له)ُ  ُه)ُ لنَأ بالرجِإم لب ُد ْفُو ُه ًا، شهادة أداء على يتجاسار قد الشاهد (ُش كاذب
لمرنا لدرء احَتياٌل بدئهم في فكانَأ عنه، يمتنع القتل لإلى آمره آل لإذا ثم ُأ ّد. و الح
اساتطعتم». ما المسلمين عن الحدود وسالم: «ادرؤاا عليه الله صلى لقوله به

لأبو داود أبو رواه ْفُعلى و لصلي. وفي لي ْفُو لم ما الحدود ماجِإه»: «ادفعوا ابن «سانن ال
ًا». لها وجِإدتم مدفع

لإنَأ اساتطعتم، ما المسلمين عن الحدود الترمذي»: «ادرؤاا «سانن وفي له كانَأ ف
ْفُخرٌج ّلوا لم لإنَأ سابيله، فخ لء لأنَأ المام ف لطى ْفُخ لطىء لأنَأ من له خآيٌر العفو في ُي ْفُخ ُي

لأحَمد والشافعي، مالك العقوبة». وقال في لأبو و ٍة: ل في يوساف و لترط رواي ْفُش ُي
ًا بالرمّي وبدايتهم حَضُورهم يستحّب لكن الشهود، بداية ُأجِإيب اعتبار بالجلد. و
لأنَأ ٍد كّل ب لسن ل واحَ ْفُح ْفُلد ُي لج ّبما ال ًا، يقع فُر للك ْفُه ّق، غير والهلك ُم لح لت ْفُس كذلك ول ُم

لإنه الرجِإم لإتلٌف. ف
لإنَأ لأي (ف لبوا)ُ  ّلهم الشهود لأ لأو بالرجِإم البداية من بعضُهم لأو ك ُبوا ( ْفُو لغا ُتوا لأ لما

لط)ُ الرجِإم لق ّد يقام ل لكن الشهود، بداية وهو الشرط، لفوات لسا عليهم، الح
لإنما الشهادة، على ثابتونَأ لنهم يكونَأ ل وذلك القتل، مباشرة عن امتنعوا و

ًا، لإنَأ رجِإوع لق. كذا القتل عن يمتنع قد النسانَأ ف «المبسوط». في بح
ُثّم ْفُنَأ ( لإ لماُم)ُ  لإنه حَضُر، ال لإذنه لإل عليه التقدم ينبغي ل ف ُثّم ب لإنه ( ّناُس)ُ ف ال

لحّب لت ْفُس لأمر لأنَأ للمام ُي ْفُحضُُروا لأنَأ المسلمين لجِإماعة ي الّرجِإم من الحد لإقامة لي
ْفُد لقوله والجلد له ْفُش لي ْفُل لو لما تعالى: { ُه لب لذا لفٌة لع لئ لن لطِإا لن}َ وعن لم ْفُي لن لم ْفُؤُ عباس ابن الُم
ٌد، يكفي لإساحاق: اثنانَأ، عطاء وقال لأحَمد، قال وبه واحَ ّي: ثلثة، وقال و لر ْفُه الّز
لأربعة. وفي الشافعّي البصري: عشرة. وعن الحسن وقال «اليضُاح»: ومالك: 

ْفُأس ل ْفُن لكل ب ّ الرجِإم من المقصود لنه (القتل، يتعّمد لأنَأ رمى لم كانَأ لإذا لإل
ًا المرجِإوم ْفُحرم لإنه الراجِإم، من لم يتعّمد)ُ قتله.  ل لأنَأ يستحّب ف

لفي لو لأي ( لقّر)ُ  ُأ رجِإمه في الُم لد ْفُب لي لماُم)ُ بالّرجِإم ( ُثّم ال ّناُس)ُ وقال ( مالك ال
لأحَمد: ل والشافعّي لرط و لت ْفُش لأبي ابن روى يستحّب. ولنا: ما ولكن المام بداية ُي

لبة ْفُي ْفُيس، بن الله عبد «مصنفه» عن في لش لر ْفُد لأبي بن الرحَمن عبد عن يزيد عن لإ

لأنَأ ًا ليلى:  لهد لإذا كانَأ علي لأمر على الشهود عنده ش يرجِإموا، لأنَأ الشهود الزنا: 
لإذا رجِإم ثم هو، رجِإم ثم لأ كانَأ الناس. و ٍر: بد لإقرا الناس رجِإم ثم فرجِإم، هو ب

بعده.
ًا وروى ٍد لأبي عن لأيضُ عبد عن ساعد، بن الحسن عن الحّجاج، عن الحَمر، خآال

لأة في قال لأنه علّي عن مسعود، بن الله عبد بن الرحَمن لأيها امر رجِإمها: 
لنيانَأ: زنا الزنا لإنَأ الناس، ٍر، لز ٍة، وزنا سا لأنَأ فزنا علني الشهود، يشهد السر: 
لأنَأ الناس. وزنا ثم المام، ثم يرمي، من لأول الشهود فيكونَأ يظهر العلنية: 
لبل لح ْفُن لأول المام فيكونَأ العتراف، لأو ال ٍر ثلثة يده يرمي. قال: وفي لم لأحَجا

ٍر فرماها لأصاب بحج لماخآها، ف الناس. ورمى فاساتدارت لص

لأنَأ عن بكرة لأبي ابن حَديث داود» من لأبي «سانن وفي الله صلى النبي لأبيه: 
ًة، رجِإم وسالم عليه لأ لة. قال لإلى لها فحفر امر لو ُد ْفُن ّث ْفُثُت لأبو ال ّد عبد عن داود: وحَُ



لإساناده الوارث عبد بن الصمد ٍة رماها وزاد: ثم نحوه، ب لحّمصة. مثل بحصا ال
لئت، فلما الوجِإه»، واتقوا وقال: «ارموا لف ّلى أخآرجِإها لطِإ عليها.  فص

لبّي عن الجِإلح البيهقي» عن «سانن وفي ْفُع لحَة قال: جِإيء الّش لرا لدانية لبُش ْفُم له ال
ً لها: لعّل فقال طِإالب، لأبي بن علّي لإلى لك وقع رجِإل لأنت علي قالت: ل. نائمٌة، و

ّله ّوجِإك مولك اساتكرهك. قالت: ل. قال: لعل قال: لع لت هؤُلء من لز لأن ف
ُنها ّق لل ُي لنُه.  ْفُي لم ُت ْفُك ّلها لت لأمر تقول: نعم، لع ْفُت، بها ف لس لب بطنها في ما وضعت فلّما لفُح

لبة، في الجمعة يوم لها وحَفر مئة فضُربها الخميس يوم لأخآرجِإها لحَ لأحَاط الّر و
لأخآذوا بها الناس ًا الّرجِإم، هكذا فقال: ليس الحجارة، و ًا، بعضُكم يصيب لإذ بعضُ
ّفوا لأيها ثم صف، خآلف الصلة: صف كصف ص ّأيما الناس، قال:  ٍة ( لأ بها جِإيء امر
لبٌل وبها ّيما ثم يرجِإم من لأول فالمام اعترفت، لأو لحَ لأ ٍة الناس.)ُ (و لأ بها، جِإيء امر

لد زاني، رجِإل لأو له لش ْفُرجِإم، لمن أول فالشهود بالّزنا، لأربعة عليه ف للمام، ثم لي ثم ا
ّناس)ُ، تفعلونَأ ما بها قال: افعلوا ثم صٌف ثم صٌف فرجِإم لأمرهم ثم رجِإمها ثم ال

بموتاكم».
قال: الشعبّي عن مجاهد، عن ساعيد، بن يحيى «مسنده» عن في لأحَمد ورواه

لحَة كانَأ لرا لإنها بالشام غائٌب زوٌج لُش فقال: علّي لإلى مولها بها فجاء حَملت، و
لها وحَفر الجمعة، يوم ورجِإمها الخميس يوم فجلدها فاعترفت، زنت هذه لإنَأ

لأنا ـ الّسّرة لإلى ٌد و لإنَأ ثم ـ شاه ّنها سانٌة الرجِإم قال:  الله صلى الله رساول سا
ٌد هذه على شهد ولو وسالم، عليه ثم ليشهد الشاهد، يرميها من لأول لكانَأ لأحَ
ْفُتبع لته ُي لد ُه، شها لجُر ْفُت ولكنها لحَ لأنا لأقّر ٍر فرماها يرميها، من لأول ف رمى ثم بحج

لأنا الناس قتلها.  مّمن والله فيهم. قال: فكنت و

لل)ُ المرجِإوم ُغّس لو لن ( ّف ُك لو لي ( ّل له)ُ لما لوُص ْفُي لل لبة لأبي ابن روى لع ْفُي «مصنفه» في لش
لة عن حَنيفة، لأبي عن معاوية، لأبي عن الجنائز كتاب في لم لق ْفُل لثد، بن لع ْفُر ابن عن لم

لدة، ْفُي لر لدة لأبيه عن ُب ْفُي لر لم قال: لّما ُب لجِإ به؟ُ نصنع ما الله رساول قالوا: يا ماعز ُر
لط والكفن الغسل من بموتاكم تصنعونَأ ما به قال: «اصنعوا ُنو لح والصلة وال
ّ الجماعة عليه». وروى لرانَأ حَديث من البخاري لإل ْفُم ْفُين بن لع لص لأة لأنَأ حَُ من امر

لنة ْفُي له للى وهي وسالم عليه الله صلى النبّي لأتت جُِإ ْفُب الله نبّي فقالت: يا الزنا من حَُ
ًا لأصبُت ّد لأقمه حَ ّيها وسالم عليه الله صلى النبّي فدعا علّي، ف لل لأحَسن لو فقال: «

لإذا لإليها لأمر بها». ففعل، فأتني وضعت ف وسالم عليه الله صلى النبّي بها ف
ْفُت ّد لمت، بها لأمر ثم ثيابها، عليها فُش لجِإ ّلى ثم فُر ّلي له عليها. فقال ص عمر: تص

لمت لو توبًة تابت فقال: «لقد زنت، وقد الله نبي با عليها لس من سابعين بين ُق
ْفُم، المدينة لأهل ُه ْفُت لع لسا لو لت وهل لل ْفُد لجِإ ْفُن لأفضُل توبًة لو لسها جِإادت لأنَأ لم لله». بنف
للنه لق قتٌل و بالقصاص. كالمقتول فصار بح

لر ْفُي لغ لل لو لن)ُ عطف ( لص ْفُح لصن، على الُم ْفُح ّد لأي للم لصن لغير الّزنا وحَ ْفُح ُه الُم ُد ْفُل لجِإ مئًة (
لأي ًا)ُ  لط لسا ًا لو ًا ضرب ْفُوٍط جِإارٍح غير مؤُلم لس لب لة ل ( لر لم الثمرة: العقدة، للُه)ُ قيل لث

لذبة: وهي وقيل لع ضربة كل يصير بها ضرب لإذا الثمرة لنَأ لأصّح، ذنبه. والول ال
ٌع كلهما لأنَأ «اليضُاح». والظهر في كذا ضربتين، ْفُأتي. والدليل لما ممنو ساي



ّد لأنَأ على ليُة قوله الجلد المحصن غير حَ لن لني تعالى: {الّزا ُدوا والزا لل ْفُجِإ ٍد ُكّل فا لحَ لوا
لما ُه ْفُن لة لم لئ ٍة}َ وقد لم لد ْفُل ْفُت لجِإ لخ لس ّق في ُن لصن حَ ْفُح حَق في فبقيت سابق، بما الُم

ْفُعه لم لو لنها الزانية، تقديم غيره. ولعّل لم ْفُط ْفُيبة لأبي ابن يطمع. وروى لم ُت لش
ْفُنظلة عن يونس، بن عيسى «مصنفه» عن في ُدوساي لحَ لأنس قال: سامعت الّس

ُتقطع بالسوط يؤُمر يقول: كانَأ مالك بن ّق ثم ثمرته، ف لد حَتى حَجرين بين ُي
للين، ْفُن زمانَأ لنس: في به. قلنا يضُرب ثم لي لنَأ لم بن عمر زمن قال: في هذا؟ُ لكا

الخطاب.
لأنَأ ابن الّرّزاق» عن عبد «مصنف وفي وفيه ً مسعود:  لإليه، له لأخ بابن جِإاء رجِإل
لإنه فقال لتُروه له:  ْفُر لت ُه ساكرانَأ. فقال:  لمُزو ْفُر لم ُكوه لأي ـ و ُهوه. ـ حَّر ْفُلنك لت واسا

ّقت بثمرته لأمر ثم بسوٍط، ودعا الغد من جِإاء ثم السجن، لإلى فرفعه ففعلوا، ُد ف
ًة، صارت حَتى حَجرين بين لط يدك، وارفع للجلّد: اجِإلد قال ثم لدّر لأع عضُو كل و

ّقه. وفي لأسالم: بن زيد عن مالك، مصعب» عن لأبي «مصنفيهما» و«موطِإأ حَ

ً لأنَّأ وسالم عليه الله صلى الله رساول فدعا بالزنا، نفسه على اعترف رجِإل
لي بسوٍط، لت ُأ ٍر بسوٍط ف ُأتي هذا»، فقال: «فوق مكسو ٍد بسوٍط ف تقطع لم جِإدي
ُأتي هذين»، فقال: «بين ثمرته، ّكب قد بسوٍط ف لنَأ، به ُر ل لأمر ول لد، به ف لل ثم فُج

لأيها هذه من لأصاب فمن الله، حَدود عن تنتهوا لأنَأ لكم آنَأ قد الناس قال: «
ًا القاذورات لإنه الله، بستر فليستتر شيئ لد من ف ْفُب لحته لنا ُي ْفُف ْفُم لص لق كتاب عليه ُن

الله». 

ُع لز ْفُن ُت لو ُبُه)ُ لنَأ ( ليا قال وبه لأتّم، الثياب بنزع وهو لإليه، اللم لإيصال المقصود لث
ّيده ْفُلدة الضُربة عن عبّر لأنه مالك. ويؤُ لج لدة، لإيصالها لإلى لليماء بال ْفُل لج ًا بال نظر

لرك الّشافعّي المادة. وقال لأصل لإلى ْفُت ُي لأحَمد:  لنَأ قميصانَأ، لأو قميٌص عليه و
ّ التجريد يقتضُي ل بالجلد المر لإل لإنه ( لر)ُ ف لزا لزع، ل ال ْفُن كشف نزعه في لنَأ ُي

ًا «الهداية»: لنَأ صاحَب عورته. وقول الحدود في بالتجريد يأمر كانَأ علي
لد في برجِإٍل ُأتي لأنه علّي الّرّزاق» عن عبد «مصنف في بل غريٌب، فضُربه حَ
ٌء وعليه ْفُسطلني كسا ًا. وفيه لق ًا قاعد لألت الشعبّي عن لأيضُ لغيرة قال: سا بن الُم
لبة ْفُع ُع المحدود عن ُش لز ْفُن ُت ّ قال: ل، عنه؟ُ ثيابه لأ ًا يكونَأ لأنَأ لإل ْفُرو ًا. وفيه لأو لف حَشو
ًا لحّل قال: ل مسعود ابن عن لأيضُ ُلّمة هذه في لي ٌد ا ّد ول تجري ُغّل. ول لم

ُق)ُ الجلد لفّر ُي للى (و لع له)ُ لنَأ ( لن لد ٍو في جِإمعه لب لضُي قد واحَدة عضُ ْفُف للف، لإلى ُي لت ال
ْفُلد لج للٌف ل زاجِإٌر وال ّ مت لإل لساُه)ُ لئل ( ْفُأ شّمه لأو بصره لأو سامعه زوال لإلى يؤُدي لر
لإل لو)ُ  لهُه ( ْفُجِإ لو لتله ( لقا لجِإُه)ُ وم ْفُر لف لبة لأبي ابن روى لما هلكه، لإلى يؤُدي لئل و ْفُي لش
لتي لأنه علّي «مصنفيهما» عن في الّرّزاق وعبد لد في لأو ساكرانٍَأ برجِإٍل ُأ فقال حَ

لط للجلّد: اضرب لأع ٍو كّل و ّقه، عضُ لق حَ رواه ما والمذاكير. ولعموم الوجِإه وات
لرة لأبي عن الشيخانَأ ْفُي لر لإذا عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُه وسالم: «

لق لأحَدكم ضرب ًا: يضُرب يوساف لأبو الوجِإه». وقال فليت لخآر ْفُأس آ ًا، الر لما ساوطِإ لل
لبة لأبي ابن روى ْفُي ْفُيٍع، «مصنفه» عن في لش لك ُعودي، عن لو ْفُس لم لأنَأ عن ال القاسام: 

ٍر لأبا لتي بك ْفُأس، للجلّد: اضرب بكر لأبو فقال لأبيه، من انتفى برجِإٍل ُأ لإنَأ الر ف
الرأس.  في الشيطانَأ



ُأجِإيب لأنَّأ و ّويه ولكن ضعيٌف، المسعودي ب ّدارمّي» عن «مسند في ما يق ال
لأنَأ بن ساليمانَأ لسار:  ً لي ُقال رجِإل لبيغ له ُي لم لص لد لأل فجعل المدينة لق متشابه عن يس
لأرسال القرآنَأ، ّد وقد عمر، لإليه ف لع لي النخل، عراجِإين له لأ لت ُأ له: من فقال به ف

لأنا لأنت؟ُ لأخآذ صبيغ، الله عبد قال:  ًا عمر ف ْفُرجِإون على فضُربه العراجِإين تلك من ُع
لأساه، لأنا ر لأساه. فقال: يا لأدمى حَتى يضُربه وجِإعل عمر، الله عبد وقال:  لأمير ر

لأساي. وفي في لأجِإد كنت الذي ذهب قد حَسبك، المؤُمنين ْفُيرة» عن ر لخآ ّذ لأبي «ال

للٌك، لنه الصدر، ول البطن يضُرب يوساف: ل ْفُه المشايخ. بعض واخآتاره ُم
ًا لم لئ لقا لد)ُ لنَأ ُكّل في ( ْفُد لقوله الشهرة على الحدود مبنى لحَ له ْفُش لي ْفُل لو تعالى: {

لما ُه لب لذا لفٌة لع لئ لن لطِإا لن}َ والقيام لم ْفُي لن ْفُم لمؤُ ل فيها لأبلغ ال لبل لأي ( لد)ُ  ْفُلقى لأنَأ غير من لم ُي
ّد الرض على ّد لأنَأ غير من رجِإله. وقيل: معناه ويم لأساه. فوق يده الضُارب يم ر

ّد لأنَأ غير وقيل: من ًا ربٍط ويجره. وبل الضُرب عند العضُو على السوط يم لأيضُ

ّله ذلك لنَأ يعجزه، لأنَأ لإل مسك ول ّق على زيادة ك لح لت الجلد. وهو عليه المس
لد)ُ والولى لعب ْفُل لل لو لأي وللمملوك ( لها)ُ  ُف ْفُص لن ْفُنَأ لقوله جِإلدة المئة نصف ( لإ لف تعالى: {

لن ْفُي لت ٍة لأ لش لحَ لفا لهّن لب ْفُي لل لع ْفُصُف لف للى لما لن لت لع لنا لص ْفُح لن الُم لب}َ والمراد لم لذا لع الجلد، به ال
لطِإه لفقد الحَصانَأ لعدم لأو يتنّصُف، ل الرجِإم لنَأ ْفُر لإذا وهو لش ثبت الحرية. ف

المثلين لأحَد في الوارد النص لإذ دللًة، العبيد في ثبت للّرق الماء في النصف
ٌد الخآر. في وار

ل لول ّد ( ٌد)ُ عبده ليُح ّي لمته لسا لأ ل و لبل لنَأ ( ْفُذ لم)ُ وقال لإ لما لأحَمد: له والّشافعّي مالك ال و
لرة لأبي حَديث من الصحيحين في كما وسالم عليه الله صلى لقوله ليُحد، لأنَأ ْفُي لر ُه

لل لئ تحصن. ولم زنت لإذا المة عن وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: سُا
لإذا ثم فاجِإلدوها، زنت لإنَأ ثم فاجِإلدوها، زنت لإنَأ ثم زنت)ُ فاجِإلدوها، قال: «(

لهاب: ل ابن بضُفير». قال ولو بيعوها والضُفير: الرابعة؟ُ لأو الثالثة لأبعد لأدري لش
ْفُبل. وفي لح لإذا ال ّين لأحَدكم لأمة زنت رواية: « عليها، ُيثّرب ول فليجلدها زناها فتب

ّين زنت لإذا ثم ّين الثالثة زنت لإذا ثم عليها، ُيثّرب ول فليجلدها زناها فتب زناها فتب
لأي ولو فليبعها ْفُبٍل ولو بضُفير».  لح ٍر، من ب لة. ومعنى في كما شع لثّرب ل رواي ُي

ّيرها. وقيل: ل عليها: ل لها. بحيث جِإلدها في يبالغ ُيع ْفُي لم ْفُد ُي
لبة لأبي ابن روى ما ولنا ْفُي لأربعة لأنه الحسن «مصنفه» عن في لش لإلى قال: 

ًا والقضُاء. وروى والحدود، والزكاة، السلطانَأ: الصلة، بن الله عبد عن لأيضُ
لريز ْفُي لح ُء والزكاة والحدود قال: الجمعة لأنه ُم ْفُي لف ًا السلطانَأ. وروى لإلى وال لأيضُ

لساانّي عطاء عن لر لإلى لأنه الُخ والحدود. وعن والجمعة الصلة السلطانَأ قال: 
ْفُير وابن عباس وابن مسعود ابن لب ًا الّز ّق و موقوف ًا: حَ وفي لأربعة، المام مرفوع

لأربعة ٍة:  لأّما والفيء والجمعات، والصدقات، الولة: الحدود، لإلى رواي التعزيز و
لإنه ْفُلك، حَقوق من ف لم ْفُأديب، منه والغرض ال فيكونَأ ماليته زيادة و(هو)ُ سابب الت

لأدب للمولى ّدواب. ومعنى ك وسالم: «فليجلدها»: فليكن عليه الله صلى قوله ال
ًا نائبه.  لأو المام لإلى بالمرافعة لجلدها سابب

ل لول ُع ( لز ْفُن لها)ُ لنَأ ُت ُب ليا ّ عورتها كشف نزعها في لث لإل ْفُرو ( لف ُو)ُ وهو ال ْفُش لح ْفُل الثوب لوا
لي الذي لش له بطانته بين حَُ لت لظهار وساتُرها اللم، وصول يمنعانَأ لنهما بالقطن، و

لأي بدونهما يحُصل ّد)ُ  لح ُت لو لأة تضُرب ( لسًة)ُ لنه المر لل لجِإا لز لها لأساتر ( لجِإا لو ْفُفُر ( لح ال



لأي لها)ُ  لأة لل لما لأحَسن وهو الرجِإم في للمر حَديث في ولما الستر، من فيه لل
لأة رجِإم وسالم عليه الله صلى لأنه الترمذي لما لإلى لها فحفر امر لل لوة. و ُد ْفُن ّث في ال

لدة رواية من مسلم ْفُي لر ّية: ثم حَديث في ُب لد لم لغا صدرها، لإلى لها فحفر بها لأمر ال
فرجِإموها. الناس لأمر ثم
ل لأي (ل حَديث مسلم» من «صحيح في لما الرجِإم في للرجِإل الحفر يجوز ل للُه)ُ 
ّي ساعيد لأبي لر ْفُد بن ماعز برجِإم وسالم عليه الله صلى النبّي لأمر قال: لّما الُخ

فرميناه لنا قام ولكنه له، حَفرنا ول لأوثقناه فما البقيع لإلى به خآرجِإنا مالك،
لدر بالعظام لم لزف، وال لخ ّد وال لض ُأتي حَتى خآلفه فاشتددنا فاشت ْفُر لحّرة، ُع ال
لميد فرميناه لنا فانتصب لجل لحّرة ب ّدم ذكر. ولكن ساكت. كذا حَتى ال في ما تق
لدة مسلم» عن «صحيح ْفُي لر ُأمر ماعز اعتراف بعد وسالم عليه الله صلى لأنه ُب

لفر لجعل حَفرة له لفُح لإذا الناس أمر ثم صدره، لإلى فيها ُف تعارض فرجِإموه. ف
لل جِإواز على دّل صحيحانَأ)ُ، (وهما الحديثانَأ، له. وعدمه الحفر من ك

ْفُمع)ُ يعني (ول لصن في لجِإ ْفُلد (بين الُمح والشافعي مالك قول ورجِإم)ُ وهو لجِإ
ٍة وفي وقال رواية، في وأحَمد ابن ومختار داود قول وهو لأخآرى: يجمع، رواي
ْفُنذر لما الشافعية، من الُم لبادة حَديث من مسلم روى لل قال: قال الّصامت بن ُع
ْفُكُر لهّن الله جِإعل قد عني، وسالم: «خآذوا عليه الله صلى الله رساول لب سابيلً: ال
لر ْفُك لب ٍة جِإلد بال ٍة، ونفي مئ ّيُب سان ّث لب وال ّي ّث ٍة جِإلد بال ّدم مئ روى ما والرجِإم». وتق

والرجِإم.  الجلد بين جِإمع لأنه علّي «ساننه» عن في البيهقي

ّدم ما ولنا رجِإمهما وسالم عليه الله صلى النبي لأنَأ والغامدية ماعز حَديث من تق
ْفُيس (وحَديث يجلدهما، ولم لن لأة برجِإم لأمره وسالم عليه الله صلى النبي لأنَأ ُأ المر
ْفُأمره ولم ّدا الجمع كانَأ بجلدها)ُ. ولو ي مع الجلد في فائدة ل ولنه تركه، لما حَ

ْفُجِإم، ّد لنَأ الّر لع الح لر ًا، ُش ّتى ل بالجلد وزجِإره زاجِإر لأ غيره وزجِإر رجِإمه، مع يت
ولذا الفائدة، يتفّرع ل الزائدة الواردة. ففي العقوبات لأبلغ هو لإذ برجِإمه، يحصل

لفى الحد يوجِإب ما شخٍص من تكّرر لو لت ْفُك ٍد ُي ٍد بح الباقي، في الفائدة لعدم واحَ
ْفُحُصل ـ الزجِإر وهو ـ المقصود لنَأ ّول. لي بال

لأجِإيب لبادة حَديث عن و بجوابين: ُع
لأحَدهما:

ْفُهل جِإماعٌة ماعز حَديث كتابه: روى في الحازمي قال منسوٌخ، لأنه لس ساعد، ابن لك
ٍر عباس وابن لف لن لأخّآر و لبادة لإسالمهم. وحَديث ت ّول في كانَأ ُع وبين المر، لأ

لذري مدة. وقال الزمانين ْفُن الجلد بين الجمع لإلى «مختصره»: ذهب في الُم
لبّي)ُ وابن علّي والرجِإم أ

ُ ّي وعمر بكر لأبو والحسن. وقال مسعود (و لر ْفُه والّز
لخعّي لن لأبو وال لعّي، والشافعّي، ومالك، حَنيفة، و لزا ْفُو لأنَّأ وال ّيب وسافيانَأ:  ّث عليه ال

لأوا دونَأ الرجِإم لبادة حَديث الجلد. ور ًا، ُع لأحَاديث وتمّسكوا منسوخآ على تدّل ب
لسيف حَديث منها النسخ لع لإنَأ هريرة لأبي عن الشيخانَأ لأخآرجِإه ال وفيه: «ف

لخآُر الحديث فرجِإمها)ُ. وهذا (فاعترفت فارجِإمها»، اعترفت رواية لنَأ المرين، آ
لرة لأبي ْفُي لر لأخّآر وهو ُه فيه. للجلد يتعّرض ولم السالم، مت

وثانيهما:
ٍة جِإلد بالثيب الثيب معناه لأنَأ لصنين، غير كانا لإنَأ مئ ْفُح لصنين. كانا لإنَأ والرجِإم ُم ْفُح ُم

ْفُولي قوله في نظيرتها فيها والواو ُأ ٍة تعالى: { لح لن ْفُجِإ لنى لأ ْفُث لث لم ُثل لع}َ  لو لبا لوُر



لووه . وما في والرجِإم الجلد بين جِإمع وسالم عليه الله صلى النبّي لأنَأ من لر
لإحَصانه، يعلم لم وسالم عليه الله صلى لأنه على محموٌل رجِإٍل، لده ب لل لج علم ثم لف

لإحَصانه ّنسائي داود لأبو لأخآرجِإه ما ذلك على فرجِإمه. يدّل ب ْفُهب ابن عن وال لو
ْفُيج ابن قال: سامعت لر ّدُث جُِإ لح لأنَأ عن الّزبير، لأبي عن ُي ً جِإابر:  لأمر زنى رجِإل به ف

لد، وسالم عليه الله صلى النبّي لل لر ثم لفُج لب ْفُخآ لن، كانَأ قد لأنه ُأ لص ْفُحَ لأمر ُأ لم. به ف لجِإ فُر

ل لول لأي ( ٍد)ُ  ْفُل ْفُفي جِإلد بين المحصن غير في جِإمع ول لجِإ لن لو ) ّ ًا لإل لساًة)ُ وتعزيز ليا ل لسا
ًا. وقال ّد لأحَمد الشافعّي حَ ّي و لعّي: يجمع والثور لزا ْفُو ًا. وقال بينهما وال ّد مالك: حَ

لأة، دونَأ الرجِإل في بينهما يجمع لي العبد. ومن دونَأ الحر وفي المر لف لس ُن لب في حَُ
لفى الذي الموضع ْفُن لفى الشافعّي لإليه. وقال ُي ْفُن ُي لأحَمد:  لف العبد و ْفُص الّسنة. لهم لن

لأمر لأنه وسالم عليه الله صلى النبي عن خآالد بن زيد حَديث من البخاري روى ما

ْفُن في لنا لم لصن ولم لز ْفُح ٍة بجلد ُي ٍم. قال وتغريب مئ لأخآبرني ابن عا لوة لشهاب: و ْفُر ُع
لأنَأ بن ْفُير:  لب ّطاب بن عمر الّز ًا السنة. وروى تلك يزل لم ثم غّرب الخ من لأيضُ

يحصن ولم زنى فيمن قضُى وسالم عليه الله صلى النبّي لأنَأ هريرة لأبي حَديث
لإقامة عام، بنفي عليه. الحد وب
لأنَأ ابن عن نافع، حَديث من الترمذي روى وما عليه الله صلى النبي عمر: 

لأنَأ وغّرب ضرب وسالم لأنَأ وغّرب، ضرب بكر لأبا و وغّرب. ولنا ضرب عمر و
لنية قوله لني تعالى: {الّزا ُدوا والّزا لل ْفُجِإ ٍد ُكّل لفا لحَ لما لوا ُه ْفُن لة لم ٍة}َ من مئ لد ْفُل غير لجِإ

لجِإب من يكونَأ فل للتغريب، تعّرض لإنَّأ مو لض التغريب في الزنا. و لأة تعري المر
ّبما الجِإانب، من حَياؤاها قّل القارب عن تباعدت كلّما لنها للزنا، اتخذت فُر
لأة سافر ولنَأ المكاساب، من الزنا ٍم بغير المر لر ْفُح لرم ذنب ول حَراٌم، لم ْفُح لم حَتى لل
لفى ْفُن معها.  ُي

لقاس ول ًا تقصد ل لنها الحرب، دار من المهاجِإرة على ُي لإنما سافر تطلب و
لص ًا، الخل لنعة لهم المسلمين من جِإيٍش لإلى وصلت لو حَتى حَذر لها يجوز ل لم

للمة العبد في وتسافر. وكذا عندهم من تخرج لأنَأ ّق وا الخدمة، في المولى حَ
ّدم وهو ّق على مق مولهما. وبين بينهما يفصل فل الشرع حَ
لووه وما ّد، دونَأ السياساة بطريق كانَأ لر لما الح «مصنفه» في الّرّزاق عبد روى لل
لمر، عن ْفُع ّي، عن لم لر ْفُه ّيب ابن عن الّز لس لة عمُر قال: غّرب الُم بن ُأمية بن ربيع

لبر، لإلى الشراب في خآلف ْفُي لحق لخآ لده ُأغّرب عمر: ل فتنّصر. فقال بهرقل فل ْفُع لب
ًا. وروى ًا مسلم لإبراهيم عن ساليمانَأ، لأبي بن حَّماد عن حَنيفة، لأبي عن لأيضُ

لعّي لخ ّن ُيجلدانَأ يزني البكر في مسعود ابن قال: قال ال ُينفيانَأ مئًة بالبكر:  سانًة، و
ُهما قال: وقال ُب ْفُس لحَ ًا ُينفيا. ورواه لأنَأ الفتنة من علّي:  بن محمد السند بهذا لأيضُ

لأخآذنا «الثار»، في الحسن رفع لإلى لأقرب لنه وجِإهه، الله كّرم علّي بقول ف
بالعباد. رؤاوٌف والله الفساد، ورفع الفتنة

لجِإُم ْفُر ُي لو ْفُيُض)ُ لنَأ ( لر لم للٌف الرجِإم ال لأخّآر فل مت ل المرض بسبب يت لول ُد ( لل ْفُج ّ ُي لد لإل ْفُع لب
لء)ُ لئل ْفُر ُب للف، لإلى الجلد به يفضُي ال لت لع لإنما وهو ال لر ًا ُش ًا. ولذا ل زاجِإر ل متلف

لقام ّد ُي ّدة في الجلد حَ ّدة في ول الحّر، ش ْفُن كانَأ البرد. ولو ش ّد عليه وجِإب لم الح
ًا ْفُرجِإى ل ضعيف ًا يجلد هلكه عليه وخآيف برؤاه، ُي ًا جِإلد ْفُدر خآفيف لق يحمله.  ما لب



لجِإُم ْفُر ُت لو لمُل ( لحا لد ال ْفُع ْفُضع)ُ لنَأ لب لو ّق ل جِإنينها ال منه، الجناية لعدم الرجِإم يستح
لبس ْفُح ُت ّتى و لأبي بالقرار. وعن ثبت لإنَأ تحبس ول بالشهادة، زناها ثبت لإنَأ تلد حَ

لأنَأ رحَمه حَنيفة ٌد له يكن لم لإذا عنها ولدها يستغني لأنَأ لإلى يؤُخّآر الرجِإم الله:  لأحَ

ّبيه. روى لر لدة عن مسلم ُي ْفُي لر قد لإني الله رساول فقالت: يا الغامدية قال: جِإاءت ُب
لإنه فطهّرني، زنيت ّدها، و لم الله رساول قالت: يا الغد كانَأ فلّما ر لل ّدني؟ُ)ُ ( لتُر
ّدني لأنَأ تريد لعلك لت كما لتُر لدد ًا، لر لإّما لإني فوالله ماعز للى. قال: « ْفُب فاذهبي ل، لُح
ّتى ْفُرقة. قالت: هذا في (بالصبّي لأتته ولدت تلدي». فلّما حَ ولدته. قد لخآ

لأرضعيه قال: «اذهبي لميه». فلما حَتى ف لط ْفُف ْفُته لت لم لط يده في لأتته)ُ بالصبّي لف
لرة ْفُس ٍز لك لفع لأكل وقد فطمته، قد الله رساول يا فقالت: هذا خآب لد لف الطعام. 
لر بها لأمر ثّم المسلمين، من رجِإٍل لإلى الصبّي لف لأمر صدرها، لإلى لها فُح الناس و

فرجِإموها.
ًا ورواه لمة عن لأيضُ لق ْفُل لثد، بن لع ْفُر لدة، بن ساليمانَأ عن لم ْفُي لر قال: لأنَأ لإلى لأبيه عن ُب
حَتى النصار من رجِإٌل بطنك». فكفلها في ما تضُعي حَتى لها: «اذهبي فقال

ّلم عليه تعالى الله صلى النبي لأتى ثم وضعت، ّية. وضعت فقال: قد وسا لد لم لغا ال
ًا لإذ ًا ولدها وندع نرجِإمها ل قال: « ْفُن له ليس صغير من رجِإٌل يرضعه». فقام لم

لإلّي النصار ُعُه فقال:  لأنه يقتضُي الله. قال: فرجِإمها. وهذا رساول يا لرضا

ّول وضعت، حَين رجِإمها ّوى ولدها، فطمت حَتى تركها لأنه يقتضُي وال الثاني ويتق
لرانَأ رواية من مسلم لأخآرجِإه بما ْفُم ْفُين، ابن لع لص والسلم الصلة عليه لأنه وفيه حَُ

لأتين تكونا لأنَأ بعضُهم: يحتمل وضعته. وقال لأنَأ بعد رجِإمها لد لإحَداهما امر لجِإ ُو
ّتى لإمهالها فوجِإب كفيل، له يوجِإد لم والخآرى كفيٌل، لولدها ولدها. يستغني حَ

ُد)ُ الحامل لل ْفُج ُت لو لد ( ْفُع لب لس)ُ لنه ( لفا ّن لظُر مرٍض، نوع ال لت ْفُن ُي ْفُرء لف ُب الرجِإم، بخلف منه ال
ْفُأخآير لنَأ انفصل.  وقد الولد لجِإل فيه الت

ُأ لر ْفُد ُي لو ّد ( لح لة ال له ْفُب لل في لبالّش ْفُع لف لظّن ال لر لأي:  ْفُي لل لغ ْفُي لل ّد ْفُيل)ًُ وتسّمى ال لل شبهة لد
ّق في شبهة لأي اشتباه، لإنما اشتباه، له حَصل من حَ ّد يدرأ و لما بالشبهة الح لل
ّدمناه ًا ق لبة لأبي ابن روى ولما مرفوع ْفُي الخطاب بن عمر «مصنفه» عن في لش

ّطل قال: لنَأ لأنه بالشبهات. وروى لأقيمها لأنَأ من لإلّي لأحَّب بالشبهات الحدود لأع
ًا لعاذ عن لأيضُ لبة مسعود بن الله وعبد ُم ْفُق ُع لإذا لأنهم عامر بن و عليك اشتبه قالوا: 
فادرأه. الحد

لة لم لأ لك لإنَأ ( له)ُ و ْفُي لو لب لا لأ للي لأمة لع له)ُ، (و)ُ  لت لجِإ ْفُو لز الصول بين الملك اتصال لنَأ (
ّد الزوج ولنَأ الصل، لأمة وطِإىء للفرع لأنَأ اعتقاد مظنُة والفروع ًا يع بمال غني
لك الله قال زوجِإته، لد لجِإ لو لو ً تعالى: { لئل لأي لعا لنى}َ  ْفُغ لأ لأورث خآديجة، بمال لف ذلك ف
ً الزوجِإة مال كونَأ شبهة للزوج. مال

ًا، مطلقته في الفعل شبهة وتكونَأ ماٍل على بالطلق (بائٍن العدة في وهي ثلث
ّدة)ُ، في وهي ٍد لأّم وفي الع المولى جِإارية وفي العدة، في وهي مولها لأعتقها ول
لهن. وبه حَق في المرهونة الجارية وفي عبده، حَق في لت الشافعّي قال المر

ّد يسقط قوٍل: ل في وقال قوٍل، في الله رحَمه لهن، عن الح لت قال وبه المر
لأحَمد.

ل لفل لطِإىء ( لوا ّد)ُ ال لح ْفُنَأ الصور هذه في ُي لإ لأي لظّن ( لها)ُ  ّن أ
ّيد الموطِإؤُة ل لحّل)ُ ق لت به، (



لحّل ل لأنها ظننت قال لو لنه ّد، لي لت ّقه، الملك عن خآاٍل المحل لنَأ ُيح فكانَأ وحَ
لإنما حَقيقًة، زنا ٍد جِإاءت لو ولهذا الظن، وهو لإليه راجِإع لمعنى الحد يسقط و بول
لإنَأ نسبه يثبت ل ّدعاه. وحَكم و لفر ا ّده، ُز ٌء لنه بح الملك غير في حَراٌم وطِإى

ْفُأويل اعتبار ول وشبهته، الفاساد.  للت

ُأ لر ْفُد ُي ّد (و)ُ  لحّل (في بالشبهة الح لم لم لأي ال ليا لق ْفُيٍل لب لل لة لناٍف لد لم ْفُر ًا)ُ والمعنى: للُح لت لذا
ًا يكونَأ المانع عن النظر قطع مع الدليل لإلى نظرنا لو لأنا لمة للحرمة نافي لأ لك )

له)ُ يعني لن ْفُب لإنَأ ا ّول سافل، و لأمة وال ابن رواه للحرمة: ما النافي ولده. والدليل ك
ٍد ماجِإه لإسانا ّطانَأ: صحيٌح، ابن قال ـ ب من ـ ثقات المنذري: رجِإاله وقال الق

لأنَأ حَديث ً جِإابر:  ً لي لإنَأ الله رساول قال: يا رجِإل ًا، مال لإنَأ وولد لأنَأ يريد لأبي و

لأنت عليه الله صلى الله رساول مالي. فقال يجتاح لك وسالم: « ُل لبيك». وما
لة ّد لت ْفُع لوُم لت)ُ والدليل ( ليا لنا لك ْفُنَأ مسعود وابن عمر قول فيها ال لأ الواقع وآخآرين: 

لأصله رجِإعّي، بالكنايات لأخآبرنا بن محمد «آثار في (ما و حَنيفة، لأبو الحسن»: 
لأنَأ لإبراهيم عن حَّماد، عن لخعي:)ُ  ّن كانا مسعود بن الله وعبد الخطاب بن عمر ال

لأة في يقولنَأ ّيرها لإذا المر لأته، فاخآتارته: فهي زوجِإها خآ لإنَأ امر نفسها اخآتارت و
ٌة)ُ وزوجِإها تطليقٌة فهي الّرّزاق» عن عبد «مصنف بها. وفي لأملك (واحَد

لبّي ْفُع لإنَأ لأنهما الّش ْفُأس، فل زوجِإها اخآتارت قال:  لإنَأ ب ٌة، فهي نفسها اخآتارت و واحَد
لأخآبرنا الرجِإعة. وفيه عليها وله ًا:  ّي لأيضُ عمر عن لإبراهيم، عن حَّماد، عن الثور
ّية، في ّية، الخل ّتة، والبر ٌة، هي والبائنة والب ّق وهو واحَد بها. لأحَ

ْفُيح: له وقال ثلث، علّي: هي قال: وقال لر لأنه ثابت بن زيد عن نوى. (وفيه ما ُش

لر جِإعل رجِإٍل في قال لم لأته أ ًا نفسها فطلقت بيدها)ُ، امر ٌة. قال: هي ثلث واحَد
لإذا عبد بن جِإابر وعن ّير الله:  لأته الرجِإل خآ ٌة. فهي نفسها فاخآتارت امر واحَد
لأخآبرنا ابن محمد «آثار وفي لحَّماد عن حَنيفة لأبو الحسن»:  لإبراهيم ( عن)ُ 

لأنَأ لخعّي:  لن لإذا كانَأ ثابت بن زيد ال لأته، وهي شيء فل زوجِإها اخآتارت يقول:  امر
لإنَأ ًا تنكح حَتى عليه حَراٌم وهي ثلثة، فهي نفسها اخآتارت و غيره. وكانَأ زوجِإ
لإذا طِإالب لأبي بن علّي لإنَأ بها، لأملك والزوج واحَدة، فهي زوجِإها اخآتارت يقول:  و

ٌة، فهي نفسها اخآتارت بنفسها. لأملك وهي واحَد
لة لع ْفُي لب لم لوال لل ( ْفُب لم)ُ والدليل لق ْفُي لل ْفُس ّت انتقض هلكت لو بحيث البائع يد في كونها فيها ال

لإنَأ البيع، بينه المشتركة الجارية في المحل شبهة ويكونَأ الملك، دليل ذلك ف
لد غيره، وبين ْفُلكه ولوجِإو ل في لم ّد بعضُها. (فل لح ْفُنَأ ُي لإ لقّر لو لة)ُ لنَأ لأ لم ْفُر الشبهة لبالُح

ٍه)ُ، (من الملك فيه يثبت المحل في كانت لإذا لق فلم وجِإ فيمتنع الزنا، اساُم يب
ّد ّدعاه، لإنَأ النسب كلها. ويثبت التقادير على الح لسب لنَّأ ا ّن الملك قيام يعتمد ال

المحل. في الحق لأو
ّد لوحَُ لء ( ْفُطِإى لو لة لب لم له لأ ْفُي لخآ له)ُ وكل لأ لعّم ٍم لو لر ْفُح لأنها قال: ظننت ولو الولد، غير لم

لحّل، ّنُه يستند فل مالهم، في هؤُلء بين انبساط ل لنه لت لإنَأ لإلى لظ قيل: دليل. ف
لأنَأ يقطع؟ُ ل هؤُلء بيت من سارق لو باله ما ْفُرز ُأجِإيب: ب لح ّقق لم ال ّقه في يتح حَ

ْفُرز هتك مع دائٌر والقطع اساتئذانٍَأ، بل بيتهم في لدخآوله لح ّد ولم ال يوجِإد. والح
لحّل ويندرىء وجِإد، وقد الزنى، مع دائٌر أنَأ ترى أل يوجِإد، ولم شبهته أو بال

لإذا يقطع؟ُ ل المضُيف من سارق لإذا الضُيف ّد؟ُ بجاريته زنى و لح  ُي



ٍة (و)ُ بوطِإىء ّي لب لن ْفُجِإ لأ لها ( لد لجِإ لإنَأ في لو له)ُ و لش لرا لأتي، لأنها قال: ظننت لف ّنه لنَأ امر ظ
لأته لنَأ دليل، لإلى يستند لم في ينام وقد الصحبة، طِإول بعد عليه تشتبه ل امر

لأحَمد: ل الشافعّي والمعارف. وقال المحارم من غيرها فراشها ّد و لإنَأ عليه حَ
لأته لأنها ظّن لمته لأو امر ًا لأ ْفُت من على قياسا ّف ًا شرب من وعلى لإليه، ُز على شراب
ٍر، ليس لأنه ظّن لب: بالفرق ل حَيث بخم ْفُي لجِإ ُأ ّد. و لح لأنه ُي ّيز ل ب لأة بين يم وغيرها المر
ّ وغيرها الخمر بين ول وهلة، لأول في بالشرب. لإل

ْفُنَأ لإ لو لأي ( لو)ُ  لإنَأ ُه لمى)ُ لنه فراشه على وجِإدها الذي كانَأ و ْفُع لأ التميز على يقدر (
ّ كالبصير، فكانَأ والهيئات، الحركات من بغيره لأو بالسؤُال زوجِإته دعا لإذا لإل
لأجِإابته ّيٌة ف لأنا لأجِإنب لأنا لأو زوجِإتك، وقالت:  لأته باسام ـ فلنٌة قالت:  فل فوطِإئها ـ امر

ّد، لح ّنه لنَأ ُي لأنا ولم لأجِإابته الخآبار. ولو وهو شرعي دليٍل لإلى اساتند ظ تقل: 
ّد فلنٌة لأنا ول زوجِإتك، لجِإب ما لعدم يح السقوط. يو

لأي لإنَأ (ل ْفُت)ُ  ّف ّد ل ُز ّية بوطِإىء يح ْفُت لأجِإنب لعث لأي لإليه ُب لن)ُ  ْفُل ُق لو معها: التي النسوة (
لهي لك)ُ وكانَأ ( ُت لجِإ ْفُو ّوج لز لأة تز ً اعتمد لنه بعد، بها يدخآل ولم امر ًا دليل في شرعي

ّيز ل المرء لإذ الخآبار، وهو الشتباه موضع وهلة. لأول في وغيرها زوجِإته بين يم
منه.  ولدها نسب ويثبت العدة، وعليها مهرها وعليه

لل وقد لئ ْفُت لأخآتين تزوجِإا لأخآوين عن حَنيفة لأبو سُا ّف لأخآتها زوج لإلى واحَدة كل لفُز

ٍد كّل فقال: ليطلق ّوج ثم زوجِإته، واحَ لطِإئها. وقال لمن يتز ّثوري: على سافيانَأ و ال
ٍد كل لإذا العدة، واحَدة كل وعلى المهر، منهما واحَ بها دخآل عدتها مضُت ف

لأيت قلُت حَنيفة: ما لأبو زوجِإها. فقال لأر ٍد كّل صبر لو لأحَسن.  ّتى منهما واحَ حَ
لأته؟ُ لأخآيه لدخآول شيء منهما كل قلب في يبقى كانَأ لأما العدة، مضُت لإذا بامر ف
ّلق ّدخآول قبل زوجِإته كّل طِإ لإذا العدة، تجب ل والخلوة، ال ّلق ف فعدتها ذلك بعد طِإ
شيء. منهما كّل قلب في يبق ولم نكاحَها، من تمنعه ل بها، دخآل مّمن
لول ّد ( لح لفُة)ُ وهو ُي ْفُي لل لخ شرب في ول زنا، في ل لإمام فوقه ليس الذي المام ال

ٍر، ّق الحدود لنَأ قذٍف، في ول خآم فل لها، والمقيُم نائبه وهو تعالى، الله حَ
والمقصود زاجِإرة، تكونَأ فل مؤُلمة، تقع ل لنها نفسه، على يقيمها لأنَأ يمكنه

لإقامتها غيره لأمر لو الزجِإر. وكذا الحدود من يهابه. لنه مؤُلمة، تقع ل عليه ب
لجِإم، لأنه والظاهر ْفُر لتّص)ُ منه والله ُي ْفُق ُي ُذ لأعلم. (و لخآ ْفُؤُ ُي لو لل)ُ لنَأ ( لما ْفُل لصاص لبا لق ال
بالساتعانة لأو بنفسه صاحَبهما فيستوفيهما العباد حَقوق من والموال

لرط ول بالمسلمين، لت ْفُش ّد بخلف القضُاء فيهما ُي لإنَأ القذف، حَ ّلب ف ّق فيه المغ حَ
ّق عندنا، الشرع ّق هو ما حَكم فحكمه الشافعّي، عند العبد وحَ ًا. الشرع حَ خآالص

ّد ل لأنه اعلم ثم والشافعي مالك وحَكم عندنا، البغي لأو الحرب دار في بزنا يح
ّده ّد في الواردة اليات لطِإلق بح القاذف، وجِإلد السارق وقطع الزاني حَ

لأقيموا الصلة عليه ولقوله على والحضُر، السفر في الله حَدود والسلم: «
ٍم». رواه لومة الله في تبالوا ول والبعيد، القريب «المراسايل». في داود لأبو لئ

ٍد وقال: رويناه لإسانا «السنن».  في موصوٍل ب



وسالم عليه الله صلى النبي الكبير» عن «السير كتاب في محمد روى ما ولنا
لأصاب الحرب دار في سارق لأو زنا قال: «من لأنه ًا بها و ّد لإلينا، فخرج هرب ثم حَ

لإنه لقام ل ف ّد». وما عليه ُي يوساف لأبو قال: قال الشافعّي عن البيهقي روى الح
ُتقاُم قال: ل ثابت بن زيد عن مكحول، عن لأشياخآنا بعض الله: حَدثنا رحَمه

ُد لة الحرب دار في الحدو بالعدو. لأهلها يلحق لأنَأ مخاف

ّدثنا ْفُير بن حَكيم عن يزيد، بن ثور عن لأصحابنا بعض قال: وحَ لم بن عمر لأنَأ ُع
ْفُير لإلى كتب الخطاب لم لإلى النصاري ساعد بن ُع لأنَأ و الحدود تقيموا ل عّماله: 

المصالحة. لأرض لإلى يخرجِإوا حَتى الحرب لأرض في المسلمين من لأحَد على
لبة لأبي ابن الخآير وروى ْفُي بكر لأبي عن المبارك، ابن «مصنفه» قال: حَدثنا في لش

ْفُير بن حَكيم عن مريم، لأبي بن لم ّية تحمله وزاد: لئل به، ُع يلحق لأنَأ الشيطانَأ حَم
ّدثنا بالكفار. وفيه ًا: حَ مريم، لأبي بن الله عبد بن بكر لأبي عن المبارك، ابن لأيضُ

لميد عن ْفُقبة بن حَُ لأنَأ بن ُع لداء: نهى لأبا رومانَأ:  ْفُر ّد لقام لأنَأ ال ٍد على ُي ّد لأحَ في حَ
العدو. لأرض
ّنسائي» عن لأبي «سانن وفي ْفُسر داود» و«الترمذي» و«ال لطِإاة بن ُب ْفُر أ

قال: ل
لطع يقول: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول سامعت ْفُق السفر». في اليدي ُت

بعض عند عليه والعمل غريٌب، حَديٌث الغزو». وقال: هذا الترمذي: «في ولفظ
ْفُوزاعي منهم العلم، لأهل ْفُونَأ ال لر لقام ل لأنَأ لي ّد ُي ّو بحضُرة الغزو في الح مخافة العد
لقام من يلحق لأنَأ ّد عليه ُي لإذا بالعدو، الح عليه لأقام السالم دار لإلى المام رجِإع (ف

ّد، ٍة، الحد ونفينا الح لف ّل لك ُأثبته ُتحد فل مكلف، غيُر بها زنا عن)ُ ُم زفر عندنا. و
ّد رحَمهم يوساف لأبي عن رواية وهو والشافعي، كمالك المر كانَأ لو الله. وحَُ

لأنَأ بالعكس، لإجِإماع وهذا مكلفة، بغير مكلف زنا ب المة.  ب

ٍة وواطِإىء رحَمه حَنيفة لأبي عند ُيعّزر بالحرمة والعلم عليها العقد بعد محّرم
لأوضح، «السارار»: كلمهما صاحَب والشافعي. وقال كمالك بالحد وحَكما الله،

له واضح. وواطِإىء فهو لأي لت لر لجِإ ْفُأ لت ْفُس ّد وحَكما حَنيفة، لأبي عند ُيعّزر بها، للزنا ُم بالح
والشافعي. كمالك

ُيسجن الله، رحَمه حَنيفة لأبي عند ُيعّزر واللئط كما فصار يتوب، لأو يموت حَتى و
لأته لأتى لو في لأجِإنبيًة لأو بهيمًة لأو عبده لأتى لأو منها، المكروه الموضع في امر

«ُمعجم في لما الله، رحَمهم والشافعي كمالك بالحد وحَكما منها، السبيلين غير
لأبانَأ الله، عبد بن ساالم قال: سامعت جِإابر عن الطبراني»، وزيد عثمانَأ، بن و

لر قد برجِإٍل ُأتي عثمانَأ لأنَأ يذكرونَأ حَسن بن لج ٍم لف معروف قريش من بغل
ُكم، فقال النسب، لح ْفُي لو لن؟ُ الشهود، لأين عثمانَأ:  لأة قالوا: تزوج لأحَص ولم امر

لحّل بها دخآل لعثمانَأ: لو علٌي فقال بعد، بها يدخآل ْفُجِإُم، عليه ل لأما الّر لم لإذا ف
ُده بها يدخآل لل ْفُجِإ لأ ّد. ف الح

لأشهد لأبو قال الذي يقول وسالم عليه الله صلى الله رساول سامعت لأني لأيوب: 
لأمر الحسن، لأبو ذكر بن عطاء عن البيهقي لأخآرجِإه وما مئة، فجلد عثمانَأ به ف
ُأتي رباح لأبي لأربعة في بسبعة الزبير ابن قال:  وثلثة ُأحَصنوا، قد منهم لواطِإة: 
ُنوا، لم لص ْفُح لأمر ُي لأمر بالحجارة، فُرضخوا بالربعة ف ّد، فضُربوا بالثلث و وابن الح

المسجد.  في عمر وابن عباس



لأّما ْفُن الصلة عليه قوله من والترمذي داود لأبو رواه ما و لم ْفُوه والسلم: « ُتُم ْفُد لجِإ لو
لفٍظ: «فارجِإموا به» . وفي والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط، قوم عمل يعمل

ّيد. وفي هذا على والسافل». فمحموٌل العلى والشافعي: لمالك قوٍل المق
لأنه رحَمه حَنيفة لأقبح. ولبي بل الزنا معنى في ولنه حَاٍل، بكل يرجِإمانَأ الله: 

ّده، فيه يثبت فل بزنا، ليس لجِإبه: فمنهم في اخآتلفوا قد الصحابة لنَأ وذلك حَ مو
لدم من ومنهم بالنار، التحريق فيه لأوجِإب من ْفُه ُي من ومنهم الجدار، عليه قال: 

ّكس لن ُي ًا كانَأ الحَجار. ولو اتباع مع مرتفٍع مكانٍَأ من قال:  لما زن كذا اخآتلفوا، لل
المحققين. بعض ذكره

لل ما ذكر ثم لق لب في البيهقي فقال: روى الصحابة عن ُن لع اليمانَأ» من «ُش
ً وجِإد لأنه بكر لأبي لإلى كتب الوليد بن خآالد لأنَّأ بسنده الدنيا لأبي ابن طِإريق رجِإل

لكح (نواحَي)ُ العرب بعض في ْفُن لكح كما ُي ْفُن لأة، ُت الصحابة بكر لأبو فجمع المر
لألهم، ً ذلك في لأشدهم من فكانَأ فس لم ذنٌب قال: هذا عنه الله رضي علّي قول

ّ به تعص ٌة ُأمٌة لإل لقه لأنَأ نرى علمتم، قد ما بها الله صنع واحَد فاجِإتمع بالنار، ُتحّر
لأي ذلك. على الصحابة ر

ٍر لأبي لإلى خآالد وقال: كتب «الّردة» بسنده كتاب في الواقدي وروى بك
ُأخآبرك ْفُيُت لأني الصديق:  لت ّينة عندي قامت برجِإٍل ُأ ُأ لأنه الب لطِإ ْفُو ُبره في ُي كما ُد

ُأ ْفُوطِإ لأة، ُت ٍر لأبو فدعا المر وعلّي: عمر له فقال فيه، واساتشارهم الصحابة بك
ْفُقه لر ْفُنَأ بالنار، احَ لإ ْفُأنُف العرب ف ًا ت ْفُأنفه ل لأنف ٌد ي غيرهما: اجِإلدوه. غيرهم. وقال لأحَ
ٍر لأبو فكتب ٍد لإلى بك لرقه. بالنار، احَرقه لأنَأ خآال لح لف
لبة لأبي ابن وروى ْفُي لرة لأبي «مصنفه» عن في لش ْفُضُ لل لن لئ ّد ما عباس ابن قال: سُا حَ

ٍء لأعلى لإلى قال: ينظر اللوطِإي؟ُ لمى ـ القرية في بنا ْفُر ُي ًا منه ف لس ّك لن يتبع ثم ُم
لأنَأ ْفُأخآذهم بالحجارة. وك ُكوا لوٍط قوم لأنَأ هذا م لل ْفُه للت حَيث بذلك ُأ لم قراهم حَُ

لست ّك ُن نازلونَأ. انتهى.  وهم بهم الهديم اتباع في شٌك بهم. ول و

ًا كانَأ عذابهم لأنَأ والظاهر ّكب لر لإمطار التنكيس، من ُم ْفُنَأ عليهم. ثّم الحجارة و لإ
لد ْفُي لر لر ما التعزير من ُأ لك لل ليس لأنه شّك فل بابه، في ُذ لإنما الصحابة، من لأحَد قو و
لإنه آخآر، قول لإحَداث هو ّين يجوز، ل ف لإنَأ صدر قال ما فتع لأبي عند الشريعة: 

لأمثال يعّزر الله رحَمه حَنيفة لأعلم. تعالى والله المور، هذه ب

ّد لفي فصٌل لف لحَ ْفُذ لق ال
ْفُل قوله ومنه لغًة: الرمي، وهو لب لذُف تعالى: { ْفُق ّق لن لح للى بال لل لع لطِإ لبا ُغُه}َ. ال لم ْفُد لي لف

ًا: الرمي ًا الكبائر من فيه. وهو الطعن بمعنى بالزنا وشرع تعالى: لقوله لإجِإماع
لإنَّأ لن { ْفُي لذ ّل لنَأ ا ْفُو ْفُرُم لت لي لنا لص ْفُح لت الُم ل لفل لغا لت ال لنا لم ْفُؤُ ُنوا الُم لع ليا في ُل ْفُن ّد لة ال لر لخآ ْفُم وال ُه لل لو

لذاٌب ْفُيٌم}َ، لع لظ وغيرهما: الصحيحين في كما والسلم الصلة عليه ولقوله لع
لع «اجِإتنبوا ْفُب قال: الله؟ُ رساول يا ُهّن وما ـ. قيل، المهلكات لأي ـ الموبقات الّس
لأكل الله، لحَّرم التي النفس وقتل والّسحر، بالله، الشرك لأكل الّربا، و مال و
لنات وقذف الزحَف، يوم والتولي اليتيم، لص لح المؤُمنات». الغافلت الُم

ْفُن لم لف)ُ وهو ( لذ ّلٌف)ُ حٌَر لق ٌد لأو (مك ًا عب لن لص ْفُح لأنه حَُّرا)ُ وعن لأي (ُم ّد داود:  لح ُي
لأحَمد قاذُف ًا)ُ و لف ّل لك يكونَأ لأنَأ يشترط بل البلوغِ، يشترط ل رواية في العبد. (ُم
يجامع.  بحيث



ًا)ُ وعن لم لل ْفُس ّيب ابن (ُم ّد لأبي وابن المس ٌد لها التي الذمية قاذف ليلى: يح ول
ًا مسلٌم لف ْفُي لف لع لن ( لأي لع لنا)ُ  ًا الّز غير لنَأ به، متهم غير عنه، نفسه بكّف معروف

ْفُيٌن يلحقه ل العفيف ٌق قاذفه وكذا بالقذف، لش لأي صاد له)ُ  لح ْفُي لر لص لب بصريح فيه. (
ّي لطّي، وفارساّي عربّي من كانَأ لسانٍَأ لأ لب لن ّلق وهو و عّما به بـ: قذف. واحَترز متع
ًا، المباضعة لأو الجماع، بلفظ قذف لو لأنَأ بالتعريض لأو حَرام لأنا لرجِإٍل: ما قال ب

ٍة، ُأّمي لأو: ما بزانٍَأ، لإنه بزاني ّد ل ف ْفُبُرمة وابن سافيانَأ قال وبه (عندنا)ُ، يح ُش
لأحَمد والشافعّي صالح بن والحسن ٍة. في و رواي

لأحَمد مالك وقال ّد في الله رحَمهم و لح ُي لما رواية:  ّوطِإأ» في مالك روى لل «الم
لمانَأ بن حَارثة بن الرحَمن عبد بن محمد الّرجِإال لأبي عن ْفُع ّن ُأّمه عن النصاري، ال

لرة ْفُم ّبا رجِإلين الرحَمن: أنَأ عبد بنت لع فقال الخطاب، بن عمر زمن في اسات
ٍة، لأمي ول بزانٍَأ، لأبي ما للخآر: والله لأحَدهما بن عمُر ذلك في فاساتشار بزاني

لدح فقال الخطاب، لم ُأّمه، لأباه قائٌل:  لخآرونَأ: قد وقال و ُأّمه لبيه كانَأ آ غير مدٌح و
لده لأنَأ نرى هذا، ثمانين. لإلى عمُر فجلده الحد، تجل
لأنَأ لأبي حَديث من الشيخانَأ رواه ما ولنا لرة:  ْفُي لر ًا ُه لإنَأ الله رساول قال: يا لأعرابي

لأتي ًا ولدت امر لد. قال: «هل غلم لإبل؟ُ» قال: نعم. قال: «ما من لك لأساو
ْفُمٌر. قال: «فهل لرق»؟ُ من فيها لألوانها؟ُ» قال: حَُ ْفُو بياض لونه في لأي: ما ـ لأ

لإنَأ ـ، وساواد ّنى فيها قال:  لأ ًا. قال: «ف لق ْفُر ُو ْفُرق. نزعه ذلك؟ُ» قال: لعله لأتاها لل لع
ٌق». وترجِإم نزعه لعله الولد هذا قال: «وكذلك ْفُر لعّرض لإذا البخاري: باب عليه لع

لإني في الولد. وزاد بنفي لأنه يعّرض لأنكرته، لفٍظ: و ينفيه. ب

ّنسائي داود لأبو روى وما النبّي لإلى رجِإٌل قال: جِإاء عباس ابن حَديث من وال
لأتي لإنَأ الله رساول فقال: يا وسالم عليه الله صلى لمٍس. قال: يد تمنع ل امر

لها» ـ ْفُب لغّر ّلقها، غريبة، اجِإعلها لأي المكسورة الّراء بتشديد « في كما يعني: طِإ
لأخآاف ـ الروايات بعض بها». وفي قال: «فاساتمتع نفسي، تتبعها لأنَأ قال: 

لأمسكها». وقوله: ل ٍة: «ف زناها. عن كنايٌة لمٍس، يد تمنع رواي
ًا لأيضُ لخطبة التعريض بين فّرق تعالى الله لإنَأ و لأباحَه، العدة في بال وبين ف

ل حَيث فمنعه، بها التصريح لول لح قال: { لنا ْفُم جُِإ ُك ْفُي لل لما لع ْفُي ْفُم لف ُت ْفُض له لعّر ْفُن لب لة لم لب ْفُط لخآ
لء لسا ّن ْفُو ال ْفُم لأ ُت ْفُن لن ْفُك ْفُم}َ الية، في لأ ُك لس ُف ْفُن لأنه بالقذف بينهما فليفّرق لأ ًا. و تعالى لأيضُ
ّد لأوجِإب ٍة لإيجابه لنا يكن فلم الزنا، بصريح القذف حَ ًا بكناي لنَأ دللًة، به لها لإلحاق

بحقائق لأعلم تعالى والله الحَتمال، من فيها لما التصريح دونَأ والتلويح الكنايات
الحَوال.

ْفُو)ُ ابن يا الزاني، ابن يا عاهر، يا زاني، بصريحه: يا لإّما القذف ثم لأ الزانية. (
لت كالقول بدللة ْفُس لل لبـ:  لإذا ( لك)ُ  ْفُي لب ّيدنا ُأمه كانت لل لصنة. ق ْفُح في هذا لنَأ به، ُم

لإنه ُلمه، قذٌف الحقيقة لأبيه لغير نكاح ول غيره، من كانَأ لأبيه من يكن لم لإذا ف

ْفُسُت ُأمه قذف لأبيه من نسبه نفي في فكانَأ ُأمه، على لل ْفُو:  لأ لن بالزنا. ( ْفُب لنٍَأ لبا ُفل
لضٍُب)ُ مشاتمًة، في لألة هذه في قيد وهو لغ لأي قبلها والتي المس لو)ُ  ُه لو فلنٌَأ (

ُه)ُ جِإملة ْفُو ُب لأ .  حَالية (



ّد لن (حَُ لني لما ًا)ُ لقوله لث لطِإ ْفُو لن لسا ْفُي لذ ّل لوا لنَأ تعالى: { ْفُو ْفُرُم لت لي لنا لص ْفُح ْفُم ُثّم الُم ُتوا لل ْفُأ لة لي لع لب ْفُر أ
ل لب

لء لدا له ْفُم ُش ُه ْفُو ُد لل ْفُجِإ لن لفا ْفُي لن لما ًة}َ، لث لد ْفُل لإجِإماع بالزنا الرمي والمراد لجِإ العلماء. وفي ب
لإنَأ شهداء، لأربعة شرط حَيث لإليه لإشارة الية ُثّم خآصائص من ذلك ف الزنا. 

لإنَأ النص لصنات في ورد و ّ المح لصنين لأنَأ لإل ًا المح وهو المعنى لنَأ كذلك، لأيضُ
لملهما، العار دفع ْفُش ً النص فكانَأ لي ُهّن، وعليه دللة، لهم متناول لنَأ الجِإماع. وخآّص

بهن. يقع الغلب في القذف
ّد لح لك لب)ُ في ( ْفُر ًا، ثمانونَأ الكمية: وهو الّش لأو القرار الثبوت: وهو وفي ساوطِإ

ّيد شهادة ّده كانَأ لو لنه لأباه، فلنَأ بكونَأ رجِإلين. ق ّيد ل لجِإ ّد. وق كما بالغضُب يح
ّنسخ بعض في ّد، ل رضى في كانَأ لو لنه الصحيح، وهو ال الرضا حَال في لنَأ يح

ْفُحتمل لراد لأنَأ ُي لأنت المعاتبة، اللفظ بهذا ُي الكرم في لأباك تشبه ل بمعنى: 
والمروءة.

لإنك لو «المبسوط»: وكذا وفي حَال في لأبيه غير وهو فلنٍَأ، ابن قال: 
لده لنَأ المشاتمة، ْفُفُي مقصو لسبه لن حَالة بخلف الزنا، لإلى ُأمه ونسبة لأبيه، من لن

لإنَأ لنَأ الرضا، لأنك فلنٍَأ، لأخآلق تشبه لأخآلقك مراده:  لإنما ابنه، (فك الحكم خآّص و
ٍة، بابن قال: لست لو فلنَأ)ُ لنه بابن بلست بابن قال: لست لأو ُأمه، وهي فلن
ٍة، بابن ول فلنٍَأ، ُفلنٌة لأبوه وفلنٌَأ فلن ّد ل ُأمُه، و في ول الرضا حَالة في ل يح
ًا ل ُأمه قذف فيه ليس لنه الغضُب، حَالة ْفُفيه لنَأ اقتضُاء، ول لفظ ْفُفٌي ُأّمه عن لن لن

ْفُفُي له، لولدتها لن ْفُفٌي له ولدتها و الزنا، نفي الوطِإىء نفي وفي عنها، للوطِإىء لن
ٍة، ابن يقل: ول لم لإذا ما بخلف لإنه فلن الولد وولدة فقط، الوالد عن نفاه ف

لأنه فصار ُأّمه، عن ثابتة لأنت ك الزنا.  ولد قال: 

للُب ّط لف (وال ْفُذ لق لت لب ّي لم لإنَأ ال لد)ُ و لل لوا ْفُل لد عل لل لل لو لإنَأ (وال له)ُ و لد لل لو لفل، لو العار لنَأ لسا
لحق ً القذف فكانَأ الجزئية، لمكانَأ هؤُلء يل ولد عبارته في لهم. ويدخآل متناول

لأبي حَنيفة لأبي قول وهو البنت، لنه يطلب، لأنَأ له محمد: ليس يوساف. وقال و
لأنَأ ُأمه لأبي بزنا يلحق فل ُأمه، لإلى ل لأبيه لإلى منسوٌب يلحقه العار عاٌر. ولهما: 

الطرفين. من النسب لثبوت
لنَأ لكا ْفُو)ُ  لل لو ًا)ُ من ( لم ْفُو ْفُحُر لم والعبد، (والولد)ُ الكافر الولد، مع الولد كولد الرث (

ًا لفر خآلف وهو الميت، لوارث والشافعّي: الطلب مالك الجميع. وقال في للُز
ّق عنده فيه الغالب لأنَأ على مبني لرث. وعندنا: حَق العبد حَ فل تعالى، الله فيو

ل لول لرث. ( للُب ُيو لطا ٌد ُي لحَ ُه لأ لد ّي لإنَأ ول لسا ُه)ُ و لبا لف عل لأ ْفُذ لق لب له)ُ ول ( لإنَأ ُأّمه ُأّم ُأّم و
لأحَمد الشافعّي قال وبه لأبيه، بقذف علت ل السيد لنَأ رواية، في ومالك و

لعاقب لعاقب ل والوالد عبده، بسبب ُي لقاد ل ولذا ولده، بسبب ُي لإذا الوالد من ُي
لل لت عبده. قتل لإذا السيد من ول ولده، لق

لس ْفُي لل لو له ( ْفُي ًا لف ْفُرٌث)ُ خآلف ٌو)ُ من (و)ُ ل للشافعّي لإ ْفُف لع ًا القاذف عن المقذوف ( خآلف
لأحَمد، والشافعّي لمالك ّد ل المقذوف عفى لو عندنا لكن و لح لتركه القاذف ُي

ّتى لصحة ل الطلب ّد وطِإلب عاد لو العفو. حَ ل يح لو)ُ ل لأي ( لوٌض)ُ  لع اعتياض (
ًا لأحَمد.  للشافعي خآلف و



ّد في لأنَأ في خآلف ول ّق القذف حَ ّقين: حَ ّق الشرع، حَ لأما وحَ ّق العبد.  العبد حَ
لع فلنه لر به ينتفع الذي وهو المقذوف، عن العار ولدفع العبد عرض لصيانة ُش
ّدعوى، فيه يشترط ولذا الخصوص، على ُطل ول ال ْفُب ّيُمه بالتقادم، لي لق ُي القاضي و

ْفُلمه، لع ّدم لب ُطل ول الحدود، ساائر على اساتيفاؤاه ويق ْفُب الرجِإوع يصّح ول بالّرجِإم، لي
لأما بعد عنه ّق القرار. و لنُه الشرع حَ لل لع ف لر ًا ُش يباح ل ولذا للمفسدين، زجِإر

ّده ويستوفي بالباحَة، القذف ّتى التداخآل فيه ويجري المقذوف، دونَأ الماُم حَ حَ
لذف لو ٌد لق ًا)ُ مراٍت واحَ لأحَد ّد عليه كانَأ مّرة جِإماعًة لأو ( ٌد. حَ واحَ

ّلب لغ لأحَمد والشافعّي مالك لف ّق و لنى لحاجِإته العبد حَ لغ الصل هو لإذ الشرع، و
ّلبنا فيه اجِإتمع فيما لغ ّقانَأ. و ّق الح ًا الشرع حَ للم لإخآلء وهو منه للمقصود نظر العا
ّق هو الذي الفساد عن ّق من للعبد الله. وما حَ كذلك ول موله يتوله الح

لإنما بالنيابة، لإل الشرع حَق اساتيفاء (للعبد)ُ في ولية ل لنه العكس، ّدم و ّق يق حَ
ّقين، بين الجمع يمكن لم فيما العبد لح صدر لإليه. وقال حَاجِإة فل لأمكن وهنا ال

لسر لأبو السالم لي ّلب لأنَأ «مبسوطِإه»: الصحيح في ال ّق فيه المغ قال كما العبد حَ
لأنَأ «الصل»: على في محمد نّص عليه. وقد تدّل الحَكام لأكثر لنَأ الشافعي،

ّد ّق القذف حَ ّ كالقصاص، العبد حَ ّوض لأنه لإل لإلى ف لإقامته)ُ  ٍد كّل لنَأ المام، ( لأحَ

الجلد.  لقامة يهتدي ل

ليا لفي:  لو لني ( ْفُل لزا لب لل:  لقا لت)ُ وفي لف ْفُن ّنسخ: ل، بعض لأ لأي لأنت بل ال ّدا)ُ  البادي (حَُ
ٍد كّل لنَأ له، والمجيب بالقول لأّما منهما واحَ لأّما فظاهٌر، البادي قاذٌف.  و

المتبوع، عن للضراب بل كلمة لنَأ الزاني، لأنت كلمه معنى فلنَأ المجيب،
ْفُرف لص ْفُتى وقد التابع، لإلى الحكم و ْفُأكيد معها بل ُيؤُ ًا. فيصير ذلك لت قاذف

لأي له)ُ  لسا ْفُر لع لل لو لأته: يا قال ولو ( لت، فقالت. بل زانية، لمر لت بل لأو: ل، لأن ْفُت لأن ّد (حَُ
ل لنَأ)ُ لنهما لول لعا ّد، يوجِإب لإياه وقذفها قاذفانَأ، لل ّياها وقذفه الح اللعانَأ، يوجِإب لإ

ُأ ّد، فيبد في المحدود لنَأ اللعانَأ، لإبطال وهي فائدة، به البداءة في لنَأ بالح
لعن، ل القذف ل ّدها، يبطل ل باللعانَأ البداية وفي ُيل ّد لنَأ حَ على يجري القذف حَ

ّد معنى في واللعانَأ الملعنة، لدرئه. فيحتال الح
لأته: يا قال «المبسوط»: لو وفي ًا صار الزانية بنت زانية لمر ولمها، لها قاذف

لجِإب وقذفها ّلعانَأ، يو لإذا الحد، يوجِإب لأمها وقذف ال لأمها هي طِإلبته ف لء و لدى ُب
ّد لما بالح ْفُنَأ لإساقاط به البداية في لل لإ لو ْفُرس اللعانَأ. ( لع ْفُت:)ُ ال لل قول جِإواب في لقا

ْفُيُت زانية زوجِإها: يا لن لز لأي لبك ( لرا)ُ  لد ْفُرس. وفي الزوج قول بطل ُه لع بعض وال
ْفُدٌر، له ّنسخ:  ّد فل القول، هذا بطل لأي ال قبل لأرادات لأنها يحتمل لنه لعانَأ، ول حَ

ًا فيكونَأ النكاح لأنها (له تصديق لإياه، اللعانَأ فيسقط زنت ب ويجب لتصديقها)ُ 
ّد، عليها ّدقها.  ولم قذفته لنها الح يص

ّنكاح، حَال لأرادت لأنها ويحتمل ما لني النكاح، بعد معك كانَأ الذي هو زناي لأي ال
ّكنت ًا م ْفُعل مني حَصل ول غيرك، لأحَد الحالة، هذه مثل في المراد وهو الّزنا، لف

لأذاها لأغضُبها لنه ُبُه و لضُ ْفُغ ُت ليُة بقوله متمسكة وتؤُذيه ف لن ل تعالى: {الّزا لها ل ْفُنكُح ّ لي لإل
ّدقة تكونَأ لزانٍَأ}َ فل ّد، عليها يجب فل قاذفة، ول له مص بقذفه اللعانَأ ويجب الح
ٍد كّل وجِإب لها. فقد ٌد يجب فل حَاٍل، دونَأ حَاٍل في واللعانَأ القذف من واحَ واحَ



ّد لأحَمد. وقال قال بالشّك. وبقولنا منهما ولم بالزنا زوجِإها قذفت لنها مالك: تح
ّدقها ّ فيه. وقال يص لإل لهب:  ْفُش ًا ُأرد ولم مجاوبًة ذلك قلت تقول لأنَأ لأ ول قذف
ًا. لإقرار

لك، فقالت: زنيت زانية، لجِإنبية: يا قال «المبسوط»: لو وفي ّد ل لب لح الرجِإل ُي
ّياه، لتصديقها ّدق متى المقذوف لنَأ لإ ّد، ساقط القاذف لص لحد الح ُت لأة و المر

ّد ول له، لقذفها لح ْفُفيه ُي لن ّده، عن لب ٌق لنه جِإ لأو لإليه بنسبته وكذا كلمه، في صاد

ٍد كّل لنَأ ُأمه، زوج لأو خآاله لأو عمه لإلى لما الله لأٌب. قال منهم واحَ لك تعالى: {
لج لر ْفُخآ ْفُم}َ، لأ ُك ْفُي لو لب لع لأ لف لر لو له وقال: { ْفُي لو لب للى لأ ْفُرشْ}َ قال لع لع (المفسرونَأ)ُ: هما ال
ُته لأبوه. وقال خآال ْفُن والد وسالم: «الخال عليه الله صلى و له». رواه والد ل لم

ُلوا الله «الفردوس». وقال في لقا ُبد تعالى: { لع لك ُن له لل له لإ لل لإ لك لو لئ لبا لم آ ْفُي له لرا ْفُب لإ
لل ْفُي لع لما ْفُسا لإ لق}َ وكانَأ و لحا ْفُسا لإ ًا لإساماعيل و السلم. عليه ليعقوب لعّم

ّد ول فماء المدح، لقصد هذا يذكرونَأ الناس لنَأ السماء، ماء ابن بـ: يا يح
لب السماء ّق لريف بن حَارثة بن عامر به ُل ْفُط لغ لت لنه الزدي، ال ْفُق كانَأ القحط لو

لقيم لقام ماله ُي لر، ُم ْفُط لق ًء السماء كماء فهو ال ًا. وقد عطا لب وجِإود ّق السماء بماء ُل
ًا ْفُسن لأيضُ ْفُت وبه والصفاء، للُح لب ّق وقيل لذلك، القيس امرىء بن المنذر ابن ُأم ُل

لدها ْفُير:  السماء. قال ماء بنو لُلول له ُز

ْفُمُت لز ل لول لك * ْفُو ُل ْفُن الُم ٍر آل لم ْفُص ُهُم لن لد ْفُع لب لو لني **  لء لب لء ما لما الّس
ّد ول لح ٍة بقذف ُي لأ لر لم امر ْفُد ّدق جِإعلنا ولدها. وما لأبو ُي ًا القاذف مص ّ قاذف لإذا لإل
لفر وجِإعله قلت، كما تصديقه: هو على زاد ًا ُز ّدقه لنه الزيادة، بدونَأ قاذف فيما ص

وتصديقه الزنا، لإلى بنسبته يصّرح لم لأنه قذٌف. ولنا القذف في والتصديق قال،
ّد فل وغيره، الزنا في يكونَأ لأنَأ لجواز محتمٌل لإياه لو ما بخلف بالحَتمال، يح

لإنه قلت، كما زاد: هو زمانَأ في الشاهدين غيره. واخآتلف احَتمال فيه ليس ف
ُبول من مانٍع غير مكانه لأو القذف ّدها حَنيفة، لأبي عند الشهادة لق كما صاحَباه، ور

والعجمية. بالعربية قذفه في اخآتلفا لو

ّد في فصٌل لب لحَ ْفُر الّش
ْفُن لم لذ ( لخآ لح ُأ لري لر)ُ حَالة لب ْفُم لخ لإنَأ الخآذ ال الحاكم لإلى الوصول قبل رائحتها زالت و
لذ الطريق لبعد لخآ ُأ ْفُو)ُ  لأ لنَأ ( لرا ْفُك لسا لل ( لئ لل)ُ هذا لزا ْفُق لع ّق في للسكرانَأ بيانَأ ال ّد، حَ الح

ْفُن وهو حَنيفة، لأبي قول على له وتفسيٌر ول النساء، من الرجِإال يعرف ل لم
ّد لنَأ السماء، من الرض ً ساببه في النهاية فاعتبرت عقوبٌة الح لدرئه، احَتيال
ّيد لها قوله ذلك ويؤُ ّي أ

ل لي لن تعالى: { ْفُي لذ ّل ُنوا ا لم ل آ ُبوا ل لر ْفُق لة لت ل ْفُم الّصل ُت ْفُن لأ لرى لو لكا ّتى سُا لحَ
للُموا ْفُع لنَأ}َ حَيث لما لت ُلو ُقو ّبر لت ْفُكر فكانَأ بالقول، بالعلم الصحو عن ع هو الذي الُس
ّده لإنما العلم عدم ض ّق في قلنا بذلك. و ّد، حَ لر لنَأ الح ْفُك عند الحرمة حَق في الّس
ًا الكلم اخآتلط حَنيفة لأبي الحرمة.  في بالحَتياط لأخآذ

لأحَمد: السكرانَأ والّشافعي ومالك ومحمد يوساف لأبو وقال ًا و ّق في لأي مطلق حَ
ّد، ّق وفي الح ْفُهذي، يصير بحيث كلمه في يختلط الذي الحرمة: هو حَ ويختلط لي
ّده ْفُبُسوط»: في خآطاٍب. قال ول جِإواٍب في شيء على يستقر ول بهزله، لجِإ لم «ال



لإليه لي ولقول المتعارف، هو لنه للفتوى، واخآتاروه المشايخ لأكثر مال و كّرم عل
لإنه الله لكر، شرب لإذا وجِإهه: ف لألت الوليد ابن آخآره. وعن لإلى لسا لأبا قال: سا

ْفُكرانَأ عن يوساف لأنَأ عليه الذي الّس ّد. قال:  لأ: «قل الح لقر لت ْفُس لأيها ُي الكافرونَأ» ي
لم قراءتها، على يقدر فل لل ّينت فقلت:  ّبما السورة، هذه ع لأ ور قراءتها في لأخآط

لأي يستطع، فلم قراءتها في شرع فيمن نزل الخمر تحريم فقال: لنَأ الصاحَي؟ُ

لأ: أعبد بل تعبدونَأ. ما قر
ٍذ)ُ متعلق ْفُي لب لن لب ٌذ والمراد بالسكرانَأ ( ْفُو محّرم نبي لأ لقّر ( له لأ ًة)ُ وقال لب يوساف لأبو لمّر
لفر: مرتين ّيد مجلسين في وُز ًا)ُ ق لي لحَ لصا ل بالّشرب السكرانَأ لإقرار لنَأ به، (

لتبر ْفُع لتبر فل كلمه، في الكذب احَتمال لقوة ُي ْفُع ُء فيما ُي لرى ْفُو بالشبهة يند لأ لد ( له له لش لب
لنَأ)ُ ل ل لأتانَأ رجِإٌل لرجُِإل لم وامر لل ُع لو ُبُه ( ْفُر ّيد ُش ًا)ُ ق لع ْفُو ًا الشرب لنَأ بالطوع، لطِإ لإكراه

ًة لأو ّنما ُيوجِإب ل ضرور لإ ّد. و ّيدنا الح ّد الذي لنه بالمحّرم، النبيذ ق لح من عندنا ُي
لعي قال وبه يسكر، ل ما وهو قليله من ل لأساكر، ما وهو كثيره لخ ّن لأبو ال وائل. و
لأحَمد والّشافعّي مالك وقال لتادة والحسن والوزاعّي و لق العزيز: عبد بن وعمر و
ّد لح ْفُور: من لأبو كالخمر. وقال وكثيره قليله في ُي لبه لث لر ّولً، ش لأ ّد فل مت لنه عليه، حَ

لأشبه فيه، مختلف ولّي. بل النكاح ف

لبة لأبي ابن روى ما ولنا ْفُي لأنَأ في لش ً سااير الخطاب بن عمر «مصنفه»:  في رجِإل
ٍر ًا وكانَأ ـ ساف ٍة لإلى لأهوى لأفطر فلما ـ صائم ْفُرب ّلقة لعمر لق ٌذ، فيها مع فشرب نبي
ّنما عمر فضُربه فسكر، منها لإ ّد. فقال:  ْفُربتك، من شربت الح عمر: له فقال لق
ْفُكرك. وشرب جِإلدتك لإنما لوة من رجِإٌل لُس لدا ّفين عنه الله رضي علّي لإ لص لب ًا)ُ  (نبيد

لكر، لس ّد فضُربه ف ثمانين. الح
لنّي» عن «سانن وفي ْفُط ُق لر ّدا لأنَأ ابن ال وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر: 
لي لت لكر قد برجِإٍل ُأ ليه» عنه ابن «مسند فجلده. وفي تمر نبيذ من لسا ُهو ًا لرا لأيضُ

لتي ُأ ّد، فضُربه بسكرانَأ وسالم عليه الله صلى النبّي قال:  له: «ما وقال الح
ُبك؟ُ» قال: تمٌر ًا، تخلطوهما وزبيٌب. فقال: «ل شرا من لأحَدهما يكفي جِإميع

صاحَبه».
ْفُكر وفي ُبوبي: الّس ْفُح لم ّتخذة الشربة هذه من «الجامع» لل الحبوب من الم

لطة ْفُن لح لصاد والعسل والذرة والشعير كال ْفُر لف وغيرها ـ الساود التوت وهو ـ وال
ْفُكر لنَأ بالتفاق، حَراٌم ْفُنج من الّس لب ْفُأكوٌل لأنه مع حَراٌم، ال فمن مشروٍب، غير م

لكر من على الفتوى زماننا قال: في المشايخ لأولى. وبعض المشروب من لسا
ْفُنج لب ّد طِإلقه، يقع ال ُفشو ويح الناس. بين الفعل هذا لل

ّد لأنه واعلم ًة، ولو الخمر لُشرب يح ْفُن الصلة عليه لقوله قطر لم والسلم: «
لإنَأ لأنَأ لإلى فاجِإلدوه»، الخمر شرب فاقتلوه». رواه الرابعة عاد قال: «ف

لإذا لأبي حَديث من ولفظه معاوية، حَديث من السنن لأصحاب لكر هريرة: « لسا
ّنسائي فاجِإلدوه».... الحديث. ورواه من وغيرهما وجِإابر عمر ابن عن ال

ّول. وروى باللفظ وسالم عليه الله صلى الله رساول لأصحاب في البّزار ال
لأنه ابن «مسنده» عن لي وسالم عليه الله صلى لإساحاق:  لت لمانَأ ُأ ْفُع ّن شرب قد بال

ًا، الخمر لأمر ثلث لب، به ف لر لأمر كانَأ فلّما فضُُ لد به الرابعة:  لل ّد، فُج ًا.  فكانَأ الح نسخ



لإذا ّد)ُ  لح ُي ًا كانَأ ( ْفُأ خآبر وهذا عاقلً، بالغ ْفُن هو الذي المبتد لخآذ، لم ّد لأي ُأ الحّر يح
ًا، ثمانين ُد ساوطِإ لأحَمد مالك قال وبه نصفها، والعب ٍة، في و ابن واخآتاره رواي
لذر ْفُن ًا)ُ وهو الُم لي لحَ لصا لأحَمد)ُ ليحصل والشافعي مالك قول ( ّد من المقصود (و الح

ّد عمر ولنَأ النزجِإار، وهو ْفُربته من شرب الذي حَ عبد رواه كما الفاقة بعد لق
لأحَمد الشافعّي الّرّزاق. وقال ّد في و لح ُي ٍة:  ولو نصفها، والعبد لأربعين الحر رواي

لب لر ًا ُض لف ذلك من قريب لأطِإرا لأى ولو عنده، الصّح على كفى والنعال الثياب ب ر
ٍه وفي الظهر، على جِإاز ثمانين يجلده لأنَأ المام ّين وجِإ بالسياط. روى الجلد يتع

ّنا يزيد بن السائب حَديث «صحيحه» من في البخاري بالشارب نؤُتى قال: ك
لإمرة وسالم، عليه الله صلى الله رساول عهد على ًا بكر، لأبي و خآلفة من وصدر
لأيدينا لإليه فنقوم عمر، لأرديتنا ونعالنا ب ّتى و لأربعين، فجلد عمر، لإمرة آخآر كانَأ حَ

ّتى لتوا لإذا حَ ثمانين. جِإلد فسقوا لأو لع

لأنَأ بن لأنس حَديث من مسلم وروى لتي وسالم عليه الله صلى النبي مالك:  ُأ

(فلّما بكر، لأبو وفعله الربعين، نحو بجريدتين فضُربه الخمر شرب قد برجِإٍل
لأخآّف بن الرحَمن عبد فقال الناس، اساتشار عمر كانَأ ْفُوف:  ثمانونَأ، الحدود لع

لأمر لأنَأ لأنس عن عمر)ُ. وفيه به ف ًا:  في جِإلد وسالم عليه الله صلى النبي لأيضُ
لأربعين.  بكر لأبو جِإلد ثم والنعال، بالجريد الخمر

الخمر، جِإلد في ترونَأ والقرى. قال: ما الريف من الناس ودنا عمر كانَأ فلّما
لأرى بن الرحَمن عبد فقال ْفُوف:  لأخآف تجعله لأنَأ لع الحدود. قال: فجلد (ثمانين)ُ ك
ْفُيلّي، زيد بن ثور «الموطِإأ» عن في مالك ثمانين. وروى عمر ّد بن عمر عن ال

لأنه لأبي بن علّي له الرجِإل)ُ. فقال (يشربها الخمر في اساتشار الخطاب: 

لإنه ثمانين، تجلده لأنَأ طِإالب: نرى لكر، شرب لإذا ف لإذا لسا لر و لك لذى، لسا لإذا له لذى و له
«مصنف ثمانين. وفي الخمر في عمر ثمانونَأ)ُ فجلد المفتري (وعلى افترى

لأخآبرنا عبد لأنَأ عن عوف، عن الثوري، سافيانَأ الّرّزاق»:  صلى النبي الحسن: 
ثمانين. الخمر في ضرب وسالم عليه الله
لجّرد (ل لأي لبُم ْفُيح)ُ  ّد ل الّر ّ منه يوجِإد لم من يح ْفُو)ُ لم الخمر ريح إل لأ ّ منه يوجِإد ( إل

(التقيؤُ)ُ
ًا شربها أنه لحَتمال الخمر تقيؤُ أي لره ْفُك ًا أو ُم ّ منه يوجِإد (أو)ُ لم مضُطر لإل

لر)ُ لحَتمال ْفُك ّد عن روايٌة وهو مالك، مباٍح. وقال من ساكر لأنه (الّس من لأحَمد: يح
لد لجِإ لإقراره فصار شربها، على تدّل منه رائحتها لنَأ الخمر، رائحة منه ُو ك

بالشرب.
لأنَأ ُأجِإيب: ب لإنَأ رائحتها و ّ شربها، على دلت و ًا يكونَأ لأنَأ يحتمل لأنه لإل لأو مكره

ًا، ّد مضُطر ّ بالشرب يجب ل والح لم لإذا لإل لل ٌع لأنه ُع ل غير طِإائ لول ٍر. ( ْفُنَأ مضُط لإ
لأي لع)ُ  لجِإ ْفُن رجِإع لإنَأ المقّر يحد ول لر لع لر)ُ بالشرب ( لرا ْفُق في لأو الحد، قبل ال
ّق خآالص لنه وساطه، ّد بخلف كالزنا، فيه الرجِإوع فيعمل الله، حَ القذف حَ

ْفُن حَقوق من لنهما والقصاص لم لو لد العباد. ( له ٍد لش لح لأي لب ٍم)ُ  لد لقا لت ّد ُم حَال كانَأ، حَ
ًا كونه لب ْفُي لر لق ْفُن ( ٍم لم لما ًا لإ ّد)ُ خآلف لأحَمد والشافعّي لمالك ُر ٍة في و ًا رواي اعتبار

ّق في بالشهادة العباد.  حَ



لكر ما ولنا ّيما لأنه عمر «الصل» عن في محمد لذ لأ ٍد قال:  لد على شهدوا شهو حَ
لإنما حَضُرته، عند يشهدوا لم ْفُغن، على شهدوا ف الشاهد لهم. ولنَأ شهادة فل لض

ّيٌر فهو ونحوه الزنا عاين متى لبة بين مخ ْفُس لحَ ْفُين:  لت لب ْفُس ّد ليقام الشهادة آداء لحَ الح
ْفُيُموا الله قال النزجِإار، فيحصل لق لأ لو لدة}َ، تعالى: { لها ْفُسبة الّش لحَ على الّستر و
لإنَأ الشهادة، عن بالمتناع المسلم لإنَّأ بقوله الستر لإلى ندبنا الشرع ف تعالى: {

لن ْفُي لذ ّل لنَأ ا ْفُو ّب لح ْفُنَأ ُي لع لأ ْفُي لش لشُة}َ الية، لت لحَ لفا ْفُن الصلة عليه وقوله ال لم ساتر والسلم: «
ٍم على ْفُأخآير الدنيا في الله ساتره مسل لإمكانَأ مع الشهادة هذه والخآرة». فت
لأنه فيتهم للستر كانَأ لإنَأ أدائها ّد، عداوة لأو لضُغينة ذلك بعد عليها لأقدم لإنما ب فتر
لإنَأ ٌق)ُ الواجِإب وتأخآير واجِإٌب، الشهادة لأداء (لنَأ فسق فهو للستر ل كانَأ و فس

لإذا حَق في قلنا ولهذا مردودة، الفاساق وشهادة ّدعي طِإلب العباد. و من الم
لأخّآر الشهادة، لأداء الشاهد ٍر بل ف ّدى، ثم عذ ّ لإمكانه مع شهادته تقبل ل لأ لإل في)ُ (

ّد لإنه حَ ْفُذٍف)ُ ف لق ّد، ل ( ْفُأخآيرها لنَأ ير ّدعوى، عدم وهو شرعي، لعذر فيه ت لنَأ ال
ّد في شرٌط الدعوى العباد. حَقوق كسائر القذف حَ

لن)ُ السارق لم لض لو لأي المتقادمة بالشهادة ( لة)ُ  لق لر التقادم لنَأ المسروق، (الّس
ّق في الشهادة يمنع ّد حَ ّق في يمنعها ول للتهمة، الح يثبت المال لنَأ المال، حَ
لأتانَأ رجِإل شهد لو كما فصار الشبهة، مع السارق يضُمن حَيث بالسرقة وامر

ْفُنَأ ول المال لإ لو لأي لأقّر يقطع. ( لد به)ُ  لدم بح ّد)ُ. وقال متقا لفر: ل (حَُ ّد ُز لح ًا ُي اعتبار
لأنَأ لب: ب ْفُي لجِإ ُأ ّيُجُه قد الشهادة بالشهادة. و له ٌة عليها ُت القرار بخلف حَادثة، عداو

لمة لنتفاء ُطل ل القرار ولنَأ نفسه، يعادي ل لنه فيه، الضُغينة ُته ْفُب بالتهمة لي
والفسق. 

لأي لو)ُ  ُه لو لب)ُ من التقادم ( ْفُر لل غيرها لأو خآمر (للّش لوا لز لب ْفُيح)ُ عند ( حَنيفة لأبي الّر
لأبي لضُي يوساف، و لبُم ٍر و عبد روى ما الحدود. لهما في كما محمد عند شه

لني «مصنفه»، في الّرّزاق لرا لب ّط لإساحاق «معجمه»، في وال ُهويه بن و في لرا
عبد لإلى ساكرانَأ له لأٍخ بابن رجِإٌل قال: جِإاء الحنفي ماجِإد لأبي عن «مسنده»،

لتُروه عبد فقال مسعود، بن الله ْفُر لت لمُزوه الله:  ْفُز لم فرفعه ففعلوا واساتنكهوه، و
ّقت)ُ ثمرته (به لأمر ثم بسوٍط ودعا الغد من به دعا ثم السجن، لإلى ُد بين ف

ًة، صارت حَتى حَجرين لأرجِإع اجِإلد، للجلّد قال ثم لدّر لأعط يدك)ُ، (و ٍو كل و عضُ
لرة لت ْفُر لت ّقه. وال لزة وكذا مهملتين: التحريك، وراءين فوقيتين بمثناتين حَ لم ْفُز لم ال

معجمتين. بزائين
لأنَّأ ّد لقامة شرٌط والنبيذ الخمر ريح بقاء والحاصل:  لأبي حَنيفة لأبي عند الح و

ّ يوساف، محمد مسعود. ونفى ابن لقول المام، عن مسافة لبعد ينقطع لأنَأ لإل
ّوينا ما لطِإلق الصحيح، وهو والشافعّي، كمالك بقائه اشتراط عليه قوله من ُر
ْفُن الصلة لم لإذا فاجِإلدوه»، الخمر شرب والسلم: « لر وقوله: « لك فاجِإلدوه». لسا

يوجِإد وقد الخمر، بقاء مع لزوالها يتكلف قد لإذ دليلً، يصلح ل الرائحة وجِإود ولنَأ
ٍر غير من الخمر رائحة قيل: كما خآم

لنَأ ْفُو ُل ُقو لي لك * ّن لإ لت للي:  ْفُب لر لمًة لش لدا ْفُلُت ُم ُق لف ل **  ْفُم: ل ُه ْفُل لل ْفُلُت لب لك ل لأ لجِإل ْفُر لف لسا
وقيل:

للٌة لجِإ ْفُر لف لسا لكي * ْفُح لي ت ْفُد لد لث له لوا ّن لها ال لل ْفُرُف **  ُة لفسٍق ذي لع لر ْفُف لد وُص له لزا
لناط فل بغيرها، تلتبس الخمر رائحة لأنَأ فظهر ول بوجِإودها الحَكام من شيء ُي

ّلمنا بعدمها. ولو لجِإب فل المعرفة، ذوي على تلتبس ل لأنها سا العمل لتقييد مو



ّينة ّيد المعقول لنَأ بوجِإودها، بالب لق ّقق ل والتهمة التهمة، بعدم قبولها لت في تتح
ْفُأخآير بل الرائحة ذهاب بعد بوقوعها الشهادة ًا الداء بت ْفُأخآير ّد ت ًا، يع وذلك تفريط

ْفُأخآير في منتٍف ٍم ت الرائحة. تذهب وبه ونحوه، يو

ابن لأثر في وليس الرائحة، عدم عند الشهادة قبول عدم في النزاع ومحل
ٌة مسعود لع شهاد لن لإنما لإقراٌر، ول بل لأدائها، وقت الرائحة لعدم بها العمل من ُم و

ّده لأنه فيه لرة الرائحة بظهور حَ لت ْفُر لت لمزة، بال ْفُز لم لإنما ال لعله و تظهر بالتحريك لنَأ لف
في ما عليه ويدّل مذهبه، ذلك وكانَأ خآفيت، كانت التي المعدة من الرائحة

لأنه الصحيحين لأ عنه:  للت، هكذا رجِإٌل: ما فقال يوساف، ساورة قر لز ْفُن عبد فقال ُأ
ْفُأتها لقد الله: والله لأحَسنت وسالم، عليه الله صلى الله رساول على قر فقال: 

ّلمه هو فبينا (الخمر)ُ وتكذب لأتشرب فقال الخمر، رائحة منه وجِإد لإذ يك
ّد. وروى فضُربه بالكتاب؟ُ لنّي الح ْفُط ُق لر ّدا ٍد ال يزيد، بن السائب عن صحيٍح بسن

ً ضرب لأنه الخطاب، بن عمر عن الخمر. ريح منه وجِإد رجِإل
ّينة عدم مع الريح وجِإود عند حَده لأنَأ والحاصل اشتراط يستلزم ل القرار لأو الب

للشافعي قوٌل وهو مالك، منهم العلماء بعض مذهب هو لأحَدهما. ثم مع الرائحة
لأكثر الشافعي عن والصّح لأحَمد)ُ، عن (وروايٌة ملخص نفيه. هذا العلم لأهل و

التوفيق. ولي والله التحقيق، لأهل بعض كلم
لأي له)ُ  لر ْفُي لغ لل لضُّي الّشرب (و لبُم ٍر)ُ عند ( ْفُه لإلى وبالتفويض ومحمد، يوساف لأبي لش

ّدر لأبي عند القاضي رأي وهو لأصّح، والول الشهر، بنصف حَنيفة. وقيل: يق
ْفُنَأ لأبي عن رواية لإ لف لد)ُ على حَنيفة. ( له ٍة رجِإٍل لش لنا)ُ بفلن لز لب زنا لأنه رجِإٌل لأقّر لأو (
ٍة لن لي بفل له لو لأو ( لبٌة)ُ  لئ ٍة بالزنا لأقّر لغا ّد)ُ ذلك بمجهول لو)ُ باتفاق الرجِإل (حَُ الئمة. (

يقطع. ل ل)ُ أي غائٍب من (بسرقة رجِإٍل على شهد إنَأ
ُنّصف ّد (و تعالى: لقوله لأربعين غيره وفي خآمسين، الزنا في العبد)ُ فيجلد لحَ

لهّن ْفُي لل لع لف ْفُصُف { للى لما لن لت لع لنا لص ْفُح لن الُم لأي لم لب}َ ( لذا لع لإنَأ الجلد)ُ والية من ال و
ّ الماء في كانت لرف لأنه لإل ْفُع ْفُكم منها ُي لق العبد حَُ ّدللة بطري .  ال

لفي ْفُك لي لو ٌد ( ّد)ُ واحَ لياٍت لحَ لنا لج لب لد ( لح لها)ُ فمن ات ْفُنُس ٍة جِإماعًة قذف لجِإ ٍة بكلم لأنَأ واحَد ب
ٍة بكلمات لأو زناة، قال: يا لأنَأ متفرق زانٍَأ، لأنت عمرو ويا زانٍَأ، لأنت زيد قال: يا ب

لقام ل زانٍَأ، لأنت خآالد ويا ّ عليه ُي ٌد لإل ٌد. وكذا حَ ْفُن واحَ ًا، زنى لم ًا وشرب مرار مرار
ّد يكفيه ٌد، حَ ّي، مالك، قال وبه واحَ لر ْفُو ّث للى، لأبي وابن وال ْفُي لبّي، لل ْفُع ّي، والّش لر ْفُه والّز

لعي لخ ّن لتادة وال لق لأحَمد وطِإاوس، وحَّماد و ٍة. وقال في و لإنَأ رواي قذف الشافعّي: 
ًا لأو بكلماٍت، جِإماعًة ًا مرات واحَد ٍد، بزن ّد، قذف لكل يجب متعد لأحَمد قال وبه حَ

ٍة في ًء رواي ّد في الغالب لأنَأ على بنا ّق عنده القذف حَ يتداخآل فل الدمي، حَ
ٍة قذفهم لو ما بخلف والقصاص، كالديونَأ ٍة بكلم القديم في يتداخآل حَيث واحَد

ًا قذف لأو الجديد، دونَأ ًا مرات واحَد ٍد بزن يتداخآل. حَيث واحَ

ّد في الغالب وعندنا ّق القذف حَ ًا فيكونَأ تعالى، الله حَ لحق ّد ُمل الزنا بح
لأّما ًا، تتداخآل فل الجنس المختلفُة الجناياُت والشرب. و من المقصود لنَأ لإجِإماع

ّد الخآر، من مقصود غير جِإنٍس كل السرقة وحَد النساب، لصيانة الزنا فح
العراض. فلو لصيانة القذف وحَد العقول، لصيانة الشرب وحَد الموال، لصيانة



لقام وشرب وسارق وزنا قذف ٍد لكل عليه ُي ّده، واحَ ّدين بين يوالي ول لحَ لة لحَ لخآيف
لأ حَتى ينتظر بل هلكه ّول، من يبر لأ ال ّد ويبد ّق فيه لنَأ القذف، بح ثم العبد، حَ
ّير المام لأ شاء لإنَأ مخ ّد بد لإنَأ الزنا، بح لإذ القوة في لساتوائهما بالقطع شاء و

ّد ويؤُخّآر بالكتاب، ثابتانَأ هما هذه مع كانَأ منهما. ولو لأضعف لنه الشرب، حَ
ّق لنه بالقصاص، بدأ القصاص توجِإب جِإراحَة ّد ثم العبد، حَ القوى ثم القذف، حَ

بالصواب. لأعلم تعالى والله فالقوى،

لر لفي فصٌل ْفُي لز ْفُع ّت  ال

ٌق الحد دونَأ تأديٌب وهو ْفُزر من مشت لع ٌع والزجِإر. وهو الردع بمعنى ال مشرو
ُهّن الله قال بالكتاب، ُبو لر ْفُض لوا ْفُنَأ تعالى: { لإ ْفُم لف ُك لن ْفُع لطِإ ل لأ ُغوا لفل ْفُب لهّن لت ْفُي لل ْفُيل}ًَ لع لب لسا

ًا الزوجِإات بضُرب لأمر ًا. وبالسنة تهذيب لأديب الحسن بن محمد رواه ما وهو وت
ً لمانَأ والبيهقي)ُ عن مزاحَم، بن الضُّّحاك (عن مرسال ْفُع ّن بلغ بشير: «من بن ال

ّدا، لد، غير في حَ الصبيانَأ: في والسلم الصلة عليه المعتدين». وقال من فهو حَ
ٍة». لترك «اضربوهم لإجِإماع الصلة، لعشر الصحابة. وب

ُذنَأ، بتحريك يكونَأ وقد العنيف، بالكلم يكونَأ قد وهو ُل وبالضُرب. وبالصفع ا
لثُر ْفُك لأ لو لر ( ْفُي لز ْفُع ّت لعٌة ال ْفُس لنَأ لت ْفُو ُث ل لثل ًا)ُ عند لو لطِإ ْفُو ًا وسابعونَأ وخآمٌس حَنيفة، لأبي لسا ساوطِإ

ٍة: ليلى. وفي لأبي ابن قول وهو عنه، الروايات ظاهر في يوساف لأبي عند رواي
ٌع لأبي مع وبعضُهم حَنيفة، لأبي مع بعضُُهم ذكره محمد وسابعونَأ. وقول تس

يوساف.
ّنعمانَأ عن البيهقّي لأخآرجِإه ما هذا في والصل لأنه وقال: المحفوظ ـ بشير بن ال

ًا، بلغ قال: «من وسالم عليه الله صلى لأنه ـ مرساٌل ّد ّد، غير في حَ من فهو حَ
لأي ًا لأتى من المعتدين».  ّد ّد، فيه يجب ل موضٍع في حَ المعتدين، من فهو الح

ّ به يبلغ ل لأنَأ فلزم لإل ًا.  ّد ّد، لأدنى اعتبر حَنيفة لأبا لأنَأ حَ ّد)ُ العبد، وهو الح ّله (حَ لأق و
ّد مطلق لنَأ لأربعونَأ، لأبو يتناوله، الح ّد اعتبر يوساف و ُلصول، لنهم الحَرار، حَ ا

ّله لأق ًا عنه فينقص ثمانونَأ، و قال وبه القياس، وهو عنه، هشام رواية في ساوطِإ
لفر، ٍة: خآمسة، وفي ُز ْفُأثور وهو رواي ّلده. علّي عن م فق
ّد لأقصى ولنَأ لأقصى مئة، الحَرار حَ ّد و ّد لأنَأ فوجِإب خآمسونَأ، العبد حَ لح نصف ُي
ٍد كل ّد مالك: ل وسابعونَأ. وقال خآمسة وذا منهما، واحَ فيجوز التعزير، لكثر حَ

ّد على التعزير في يزيد لأنَأ عنده للمام لأى لإذا الح ُعد ول ذلك، في المصلحة ر ْفُب لي
الحَرار.  في يوساف لأبي وبقول العبيد، في حَنيفة لأبي بقول يعمل لأنَأ

ّلُه لق لأ لو لثٌة)ُ هكذا ( ل ّي، ذكره لثل لر ُدو ُق لأنه ال الزجِإر. به يقع ل الثلثة دونَأ ما لأنَأ يرى وك
لتاشي وذكر ْفُر ُتُم لأنه عن ال لسّي:  ْفُخآ لر ٌء فيه ليس الّس ّدر، شي ّوٌض بل مق لف لإلى م
ْفُأي لأحَوال الّزجِإر، منه المقصود لنَأ القاضي، ر من فيه: فمنهم مختلفة الناس و

ْفُن ومنهم بالنصيحة، ينزجِإر ّلطمة، لإلى يحتاج لم ْفُن ومنهم ال ْفُرب، لإلى يحتاج لم الضُّ
وهم ـ الشراف لأشراف النهاية: تعزير الحبس. وفي لإلى يحتاج من ومنهم
كذا؛ تفعل أنك القاضي: بلغني له يقول أنَأ وهو بالعلم، ـ والعلوية العلماء
للشراف وتعزيز لقين: بالعلم المراء وهم ا لها ّد القاضي باب لإلى والجّر وال

والحبس. والجر الّسوقة: بالعلم وهم الوسااط وتعزير ذلك؛ في والخصومة



لخآّسة: بهذا وتعزير لل ّله ا والضُرب. ك

لل لئ ُدواني وسُا ْفُن له ً وجِإد رجِإٍل عن ال لأته مع رجِإل لإنَأ قتله؟ُ له لأيحل امر كانَأ قال: 
لإنَأ قتله، له يحّل ل السلح دونَأ بما والضُرب بالصياح ينزجِإر لأنه يعلم ل لأنه علم و

لإنَأ قتله، له حَّل بذلك ينزجِإر لأة طِإاوعته و ًا. قتلها له حَّل المر لأيضُ

ُيحفظ)ُ. البغاة لأموال (مثل بالمال يعّزر لأنَأ للسلطانَأ يوساف: يجوز لأبي وعن فل
لأحَمد: ل والشافعّي ومالك حَنيفة لأبو وقال لع فيما التعزير يجوز. ثم و لر فيه ُش

لأحَمد. وقال مالك قال وبه المام، رآه لإذا واجِإٌب بواجِإٍب. ولنا الشافعّي: ليس و
ٌع، زاجِإٌر لأنه ّد. فيجب مشرو كالح

لصّح ْفُبُسُه (و ْفُع لحَ لإذا لم له)ُ  لب ْفُر لأى لض لأي فيه المام ر ُبُه)ُ  ْفُر لض لو التعزير ضرب مصلحة. (
ّد)ُ من لش لأ لف التعزير ضرب لنَأ الحدود، ضرب ( ّف ّفف فل الكميُة، حَيث من خُآ يخ

بالكلية. وفي الزجِإر هو الذي المقصود فوت لإلى يؤُدي لئل الكيفيُة حَيث من
لأنَأ ًا «المحيط»:  لأنَأ حَدود في ذكر محمد على يفّرق التعزير «الصل»: 

لأنَأ لأشربة في وذكر العضُاء، ٍد.  موضع في يكونَأ التعزير ضرب «الصل»:  واحَ

ّد ُثّم)ُ الح لنا)ُ لنه ( ّد بخلف بالكتاب ثابٌت (للّز لإنه الشرب، حَ كما الصحابة بقول ف
ّدم ّد تق ُثّم)ُ الح لب ( ْفُر ْفُلّش لل لف)ُ لنَأ (( ْفُذ لق ْفُل لل ّد)ُ ( ْفُبهة بل الشرب جِإناية ُثّم)ُ الح ُش

القاذف كونَأ احَتمال وهي بشبهة، القذف وجِإناية الرائحة، مع الشرب لمشاهدة
ًا. وقال ّلها صادق ٌء، مالك: ك ٌد، جِإميعها من المقصود لنَأ ساوا الزجِإر، وهو واحَ

ّد الوصف. وقال في تساويها فيجب لأش ّد الضُرب لأحَمد:  ّد ثم للزنا، الح الح
ْفُأكيد بمزيد الزنا خآّص تعالى الله لنَأ التعزيز، ثم للشرب، الحد ثم للقذف، الت

ل لقوله لول ْفُم تعالى: { ُك ْفُذ ْفُأخُآ لما لت له لفٌة لب لأ ْفُين في لر له}َ ول لد ّل ْفُعُل يمكن ال في ذلك لجِإ
ّد ، الّصفة في جِإعله فيتعين العدد، ّق فيه القذف وحَ لب وحَد الدمي، حَ الّشر
ْفُحُض ّق لم تعالى. الله حَ

لأي لو)ُ  ُه لو لف التعزير ( ْفُذ لق لب ْفُو ( لأ ْفُوٍك)ُ (لغيره)ُ ( ُل ْفُم ٍر لم لف ًا)ُ لنَأ لكا لن لز قذف، جِإناية هذه لب
ّد امتنع وقد ٍم التعزير. (و)ُ بقذف فيجب الحَصانَأ، لعدم الح لل ْفُس ليا (ُم ُق، لبـ:  لسا لفا

لفُر، ليا ُق، ليا لكا لر ّنُث يا لساا لخ ُلُه)ُ وهي: يا ُم لثا ْفُم لأ لئٌن، و ابن يا العهد، ناكث لأي: يا لخآا
لبة، ْفُح لق ّلدة، كلمة وهي ال لو لحاب: ساعال ُم لق ّبما والبل، الخيل وال للناس. يجعل ور

ّي، يا يا الّربا، آكل يا بالصبيانَأ، يلعب من يا النصرانّي، ابن يا نصرانّي، يا يهود
ّيوث، يا الخمر، شارب ٌق، يا فاجِإٌر، يا لد ٌق، يا لٌص، يا مناف ْفُندي يا خآبيٌث، يا لز

لطِإبانَأ، ْفُر يا لأبله، يا موساوٌس، يا زاده، حَراٌم يا اللصوص، لأو الزواني مأوى يا لق
لإلحاق آذاه لأحَمق. لنه ْفُين ب بما القاضي فيعّزره الشياء، هذه ُيثبت لم لإذا به الّش

يراه.

لطِإبانَأ: لم قال ْفُر لق يرضى العامة: الذي عند ومعناه العرب، كلم في لأره ثعلب: ال
ّيوث. ولو وكذلك نسائه، على الّرجِإال بدخآول ّد لأل لوطِإّي قال: يا ال ْفُس نيته، عن ُي

لإنَأ لإنَأ شيء فل لوٍط، قوم من لأنه لأراد ف ْفُعمل لأنه لأراد عليه. و لوٍط قوم عمل لي
ً لإما ّد فعليه مفعولً، لأو فاعل والشافعّي كمالك ومحمد يوساف لأبي عند الح

لأحَمد لعي والحسن و لخ ّن ّي وال لر ْفُه لأبي والّز لجِإب بما قذفه لنه ثور، و ّد ُيو عندهم، الح
ّد ل حَنيفة لأبي بالزنا. وعند قذفه لو كما فصار ل بما قذفه لنه ويعّزر، عليه حَ



لجِإب ّد يو لتادة قال وبه عنده، الح يعّزر. غضُب في كانَأ لإنَأ لأنه والصحيح وعطاء، لق
ليا (ل لماُر)ُ يا لبـ:  لغاء، يا حَيُة، يا بقُر، يا ثوُر، يا تيُس، يا خآنزيُر، يا كلُب، لحَ يا لب

لجِإرة، ّيار، يا الحرام، ولد يا مؤُا ُكوس، يا ناكس، يا لع لرة، يا من لخ لكة، يا سُا ْفُح ابن يا ُض
لأبوه الساود، ْفُيٌن يلحقه ل المقذوف لنَأ كذلك، ليس و لإنما الكلم، بهذا لش لحق و ْفُل لي
ٍر، ول بكلٍب وليس آدمي المقذوف لأنَأ يعلم لأحَد كل لإذ القاذف لأنَأ حَما القاذف و

ذلك. في كاذٌب
لواني وحَكى ُد ْفُن له لراد لنه خآنزير، يا كلب يا بنحو زماننا في يعّزر لأنه ال الشتم، به ُي

والخنزير الكلب في التعزير «المالي». وعدم في يوساف لأبي عن رواية وهو
الثلثة. علمائنا عن الرواية ظاهر هو ونحوهما

لإذا لإل)ُّ  لل:  ْفُي لق لو ٍم قاله ( لل لعا لل ْفُو ( لإنه لأ لي)ُ ف لو لل ّد لنه يعّزر لع ًا يع لن ْفُي ّقهم، في ش حَ
لن الذى ويلحقهم لس ْفُح ُت ْفُسا «الهداية» و«الكافي».  في هذا به. وا

ْفُن لم لو ّد ( ْفُو حَُ لر لأ لت ُعّز لما لر لف لد لإذا لأحَمد. وقال قال لدُمُه)ُ وبه ُه ًا ضربه مالك:  تعزير
لأحَدهما: بيت عنه الضُمانَأ محل وفي يهدر، الّشافعّي: ل مثله. وقال قولنَأ: 

ْفُرم فيكونَأ للمسلمين، عامٌل لنه المال، المام عليهم. والثاني: عاقلة عمله ُغ
ّين غير الضُرب لنَأ ًا، فعله فيكونَأ التعزير، في متع ّيد مباحَ السلمة بشرط فيتق
الطريق. في كالمرور عاقلته على فيجب توجِإد، ولم

لأنَأ ْفُأموٌر المام ولنا:  ّد م ّيد ل المأمور وفعل والتعزيز، لبالح السلمة بشرط يتق
لفّصاد في كما لحّجام ال في المرور بخلف المعتاد، الموضع يتجاوزا لم لإذا وال

لإنه الطريق، ْفُأموٌر غير ف لأمر المام فعل ولنَأ به، م ًا فيكونَأ الشرع، ب لإلى منسوب
لأنه المر، ْفُنَأ فل لأنفه، حَتف مات فك لإ لو لر يضُمن. ( ْفُوٌج لعّز لساُه)ُ على لز ْفُر ْفُرك لع لت

لأي فماتت بيته من الخروج على لأو فراشه، لإلى دعاها لإذا الجِإابة لأو الزينة، (ل)ُ 
ّياها تعزيره لنَأ يضُمن، بل دمها ُيهدر ل منفعته ترجِإع مباٌح الشياء هذه على لإ

ّيد لإليها، ل لإليه لرب ل لأنَأ ينبغي هذا السلمة. وعلى بشرط فيتق ْفُضُ لأته لي على امر
ٌة ذلك منفعة لنَأ الجنابة، ُغسل ترك على لأو الصلة، ترك ذكر لإليها. وقد عائد

لأنه لأته يضُرب ل الحاكم:  عليها. ابنه ويضُرب الصلة، ترك على امر

لإنَأ لإذا ف لأته جِإامع قيل:  لجماع، من فماتت امر ٌء يجب ل لأفضُاها لأو ال لأبي عند شي

لعه لأنَأ مع الله رحَمهما ومحمد حَنيفة لما ّيداه ولم مباٌح، لجِإ السلمة. بشرط يق
لأنه لب: ب ْفُي لجِإ لجماع، بذلك المهر ضمن قد ُأ ٌء عليه وجِإب فلو ال ًا شي لزم لأيضُ

ٍد، مضُمونٍَأ مقابلة في ضمانين وجِإوب ْفُضُع، منافع وهو واحَ ُب يجوز.  ل وذلك ال

ّدب ولو (قال)ُ مالك و الشافعّي، وعند عندنا، يضُمن منه، فمات الصبّي المعلم لأ
لأحَمد: ل ّلم ول الزوج يضُمن و ْفُأديب، في الب ول التعزير، في المع ّد، ول الت الج

ًا ضربه لإذا الوصي ول ًا. ولو ضرب ًا ضربه معتاد ًا ضرب لرب ل شديد ْفُضُ ُله ُي ْفُث في لم
ْفُأديب لإجِإماع يضُمن الت بالصواب. لأعلم تعالى والله الفقهاء، ب

لة كتاب لق لر الّس
لأخآذ هي لية، وجِإه على الغير من الشيء لغًة:  ْفُف ّ قوله ومنه الُخ لإل لن تعالى: { لم

لق لر لت ْفُسا لي ا له ًا: ( لع}َ. وشرع ْفُم ُذ الّس ْفُخآ لأي لأ ّلٍف)ُ  لك ليًة)ُ في بالغ عاقٍل ُم ْفُف البتداء (خُآ



ًا، الخآذ كانَأ لإذا والنتهاء ً كانَأ لإذا غير ل البتداء وفي نهار ّتى ليل بالليل دخآل لو حَ
ْفُفيًة لأخآذ خُآ ًة المال و لية اعتبار لنَأ يقطع، مجاهر ْفُف لإلى يؤُدي النتهاء في بالليل الُخ
للة تصير لأكثرها لإذ الليلية، السرقات لأكثر في القطع عدم لت النتهاء، في مقا

ّنهار بخلف ْفُصر، في ال لم ْفُوث لنَأ ال لغ لعشاءين بين وما فيه، يلحقه ال في كالنهار ال
لر الصّح ْفُد لق لة ( لر ْفُش ٍم لع له لرا ٍة)ُ جِإيدة لد لب ْفُو ْفُضُُر لأبي عن الحسن الصح. وروى في لم

لأنَأ رحَمه حَنيفة ٌء، المضُروب وغير المضُروب الله:  عشرة كل وزنَأ ويعتبر ساوا
رجِإلين بقول دراهم عشرة وزنَأ قيمته يبلغ ما لأو الزكاة، في كما مثاقيل سابع

الحدود. باب من لنه عدلين،
ًا)ُ ذلك لك ْفُو ُل ْفُم لم لأساتار المسجد حَصير نحو عن احَتراٌز القدر، ( ليس مّما الكعبة و

ّد ول للعباد، بمملوٍك لأي ول فيه له شركة ل قيد من ب ًا)ُ  لز لر ْفُح ًا، شبهة. (ُم محفوظ
ًا ّدار باب نحو عن احَتراز ل لم الذي والزرع ال لبل ٍة)ُ احَتراٌز يحصد. ( له ْفُب عن ُش
لرز ْفُح ْفُأخآوذ لشبهة، المصاحَب الُم لحَم ذي بيت من كالم لرم الّر ْفُح لم لكانٍَأ)ُ ساواء ال لم لب )

ّدخآول لأمكن ّدار كالبيت فيه ال للق.  ل لأو والخيمة وال كالُجوا

ْفُو لأ لفٍظ)ُ كالجالس ( ًا سارق لو حَتى المسجد، في لأو الطريق في ماله عند لحَا شيئ
لأس تحت من وداود الحسن يقطع. وقال المسجد في لأو الصحراء في نائم ر

ّدٌر نصاٌب للسرقة الشافعّي: ليس بنت وابن روى ولما الية، لطِإلق مق
لرة لأبي عن الشيخانَأ ْفُي لر وسالم: «لعن عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُه

ُق السارق الله لة يسر يده». فتقطع الحبل ويسرق يده، فتقطع البيضُ
ُأجِإيب لأنها الية عن و ّيدة ب ّيدة هي كما بالنصاب مق لأنَّأ بالمال، مق قال الحديث وب

ْفُونَأ العمش: كانوا البخاري: قال فيه لر ْفُونَأ كانوا والحبل الحديد، بيض لأنه لي لأنَأ ير

لأحَمد: نصاب مالك دراهم. وقال يساوي ما منه ٍر، ربع السرقة و ثلثة لأو دينا
ٍم. وقال ٍر والليث: ربع والوزاعي الشافعّي دراه لما دينا عن الشيخانَأ روى لل

ّ السارق يد تقطع قال: «ل لأنه وسالم عليه الله صلى النبّي عن عائشة في لإل
ٍر ربع ًا». لكن دينا لأحَمد: الثلثة مالك قال فصاعد لنَأ دينار، ربع قدر دراهم و

عشر باثني كانَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول عهد على الدينار صرف
ًا، لأنَأ ابن «الصحيحين» عن في ولما درهم عليه الله صلى الله رساول عمر: 
ًا قطع وسالم لن في ساارق لج دراهم. ثلثة قيمته لم

ْفُمرة حَديث «الموطِإأ» من وفي لأنَأ عبد ابنة لع ًا الرحَمن:  زمن في سارق ساارق
ّفانَأ بن عثمانَأ ْفُتُرجِّإة، ع لأمر ُأ ّومت عثمانَأ بها ف ُق ٍم بثلثة ف اثني صرف من دراه
ًا عشر ٍر، درهم لأحَّب يده. قال عثمانَأ فقطع بدينا لإلى القطع فيه يجب ما مالك: 
ّتضُع ساواء دراهم ثلثة قطع والسلم الصلة عليه لنه وذلك ارتفع، لأو الصرف ا
لجّن في ْفُتُرجِّإة في عثمانَأ وقطع دراهم، ثلثة قيمته لم وهذا دراهم، ثلثة قيمتها ُأ

سامعته.  ما لأحَب

قال: لأنه وسالم عليه الله صلى النبي عن عائشة، لأحَمد» عن «مسند وفي
ٍر، ربع في «اقطعوا الدينار ربع ذلك». فكانَأ من لأدنى هو فيما تقطعوا ول دينا

ٍذ ًا. ولنا عشر اثني والدينار دراهم، ثلثة يومئ لراني روى ما درهم لب ّط ّدثنا ال قال: حَ
ّدثنا بن نوح بن محمد لرانَأ: حَدثنا ابن خآالد حَرب: حَ ْفُه ْفُيع لأبو لم لط لخّي، ُم ْفُل لب عن ال



لأبيه، عن الرحَمن، عبد بن القاسام عن ـ، الله رحَمه ـ حَنيفة لأبي الله عن)ُ عبد (
ّ قطع قال: «ل لأنه وسالم عليه الله صلى النبي عن مسعود، بن عشرة في لإل

ٍم». دراه
لوي لأخآرجِإه وما لحا ّط رساول قالت: قال لأنها لأيمن لأم الثار» عن «شرح في ال
ُع «ل وسالم عليه الله صلى الله لط ْفُق ّ السارق يد ُت لأي في لإل لفة»  لج ّنة لحَ لج كما لم
ٍة، في ّومت نسخ ٍذ وق ٍر وسالم عليه الله صلى الله رساول عهد على يومئ لأو بدينا

دراهم. عشرة
لنّي ورواه لرا لب ّط ًا. وهو في ال لأيضُ ٌع لإّما حَديٌث «معجمه»  ولكنه مرساٌل، لأو منقط
ّوى لأبو لأخآرجِإه المرفوعة: ما فمن والموقوفة، المرفوعة الحَاديث من بغيره يتق

صلى الله رساول قال: قطع عباس ابن عن عطاء، حَديث «ساننه» من في داود
لن في رجِإٍل يد وسالم عليه الله لج ٍم. ورواه لأو)ُ عشرة (دينار قيمته لم دراه

ّنسائي شرط على «مستدركه» وقال: صحيٌح في والحاكم «ساننه»، في ال
ُده ثم يخرجِإاه، ولم ومسلم، البخاري له قالت: لم لأنها لأيمن لأم حَديث قال: وشا

ّ وسالم عليه الله صلى الله رساول عهد على اليد تقطع لجّن، ثمن في لإل لم ال
ٍذ وثمنه لبة لأبي ابن ديناٌر. وروى يومئ ْفُي ّلقطة كتاب «مصنفه» في في لش عن ال

ّنى لث لم ّباح، بن ال ْفُيب، بن عمرو عن الّص لع ّيب، بن ساعيد عن ُش لس من رجِإل عن الُم
لزينة، لن بلغ قال: «ما وسالم عليه الله صلى النبي عن ُم لم لجّن، لث لم ْفُت ال لع لط ُد ُق ي

لجّن ثمن ساارقه». وكانَأ لم دراهم.  عشرة ال

ّي، عن «مصنفه»، في الّرّزاق عبد روى الموقوفة: ما الحَاديث ومن عن الثور
مسعود: ل ابن قال: قال الرحَمن عبد بن القاسام عن الله، عبد بن الرحَمن عبد

ّ اليد تقطع ٍر في لإل ٍم. وهو عشرة لأو دينا من يسمع لم القاسام لنَأ مرساٌل، دراه
لبة لأبي ابن سامعود. وروى ابن ْفُي عن وغيره، زيد بن يحيى «مصنفه» عن في لش

ّي ّثور ّية عن ، ال لط لتي الرحَمن عبد بن القاسام عن الرحَمن، عبد بن لع ُأ قال: 
ًا، سارق برجِإٍل الخطاب بن عمر ّومه، فقال ثوب لق ّومه لعثمانَأ:  ٍم، ثمانية فق دراه
في بالكثر الخآذ ولنَأ «الصحيحين»، في ما انتساخ على يدّل يقطعه. وهذا فلم
ْفُولى الباب هذا ً لأ ّد. لدرء احَتيال الح

ْفُنَأ لإ لف ّلص ( لقّر)ُ ال لأي لأ لها)ُ  لب ًة)ُ عند بالسرقة ( لمّر الله، رحَمهما ومحمد حَنيفة لأبي (
لأحَمد يوساف لأبي عند العلماء. ومرتين لأكثر قول وهو وُزفر. ليلى لأبي وابن و
ّد لنه مختلفين، مجلسين في الله رحَمه يوساف لأبي وعن القرار عدد فيعتبر حَ
لما الشهادة بعدد فيه لل ّية لأبي عن داود لأبو روى كالزنا. و لم لمّي ُأ ْفُو ْفُخُز لم عليه لأنه ال

لتي والسلم الصلة لك له: «ما متاع)ُ فقال معه يوجِإد (ولم اعترف قد بلٍص ُأ ُل لخآا لإ
لأعادها سارقت». قال: بلى، لطع. ثلثة، لأو مرتين عليه ف ُق ف

لهٌر مّرة ولهما: القرار ْفُظ لفى ُم لت ْفُك ُي والتكرار القذف، وحَد القصاص في كما به ف
في فائدة فل القرار، في تهمة ول الكذب، تهمة تقليل يفيد الشهادة في

لإنَأ ُأجِإيب: وهي فائدة للتكرار فيكونَأ يرجِإع، لأنَأ قيل: يحتمل تكراره. ف الثبوت. 
لأنَأ ّق (في الرجِإوع باب ب ّق في والرجِإوع بالتكرار، ينسد الحد)ُ ل حَ ل المال حَ

ّق صاحَب لنَأ يصّح، لأما الح ّذبه. و اشتراطِإه على يدّل فل المخزومي حَديث يك
لأو مستحب، وهو الدرء، في احَتاط والسلم الصلة عليه لأنه على بل مرتين

ْفُشر ذكر الرجِإوع. وقد تلقين جِإواز على قولهما.  لإلى يوساف لأبي رجِإوع لب



ْفُو لأ لد)ُ عليه ( له لنَأ)ُ فيهما لش ل لرجُِإل لإل فيه يقبل فل الحدود من لنه الشهادة، شرائط (
ّين كما الرجِإال شهادة لأي كتاب في ب لألهما)ُ  وفي الشاهدين، الشهادة. (وسا
لألهم نسخة لأو المقّر لأي وسا لماُم)ُ  لما نائبه والشاهدين. (ال لأي ( لي)ُ  السرقة، له

ًا الغير كلم اساتماع على يطلق لنها ّ الله قال سار لإل لن تعالى: { لق لم لر لت ْفُسا ا
لع}َ، ْفُم لإنَأ الصلة عليه قال والسجود، الركوع اعتدال عدم وعلى الّس والسلم: «

لأ لعها يتم (ل صلته من يسرق من الناس لأساو ربما ساجودها)ُ ». ولنه ول ركو
لية لإلى تحتاج ل لأنها يتوهم ْفُف الكبرى. السرقة في كما الُخ

لف)ُ كانت ْفُي لك لو من يده لأدخآل لأو خآارج، من آخآر ناول لأو لأخآرج، لأنه ليعلم سارقته (
ْفُقب ّن ّطاق من لأو ال لأخآذ ال لتى)ُ كانت و لم لو ل القطع لنَأ ل، لأو متقادمة لأنها ليعلم (

لقام لن عندنا الشهادة تقادم مع ُي ْفُي لأ لو ْفُت)ُ لنه ( لن دار في سارق من على قطع ل لكا
ْفُم الحرب لك لو لق)ُ لنَأ ( لر لصاب لسا ّن ًا كانَأ المسروق لأنَأ ليعلم شرٌط ال لب لصا لأقل لأو لن

ْفُن لمّم لو لق)ُ لجواز ( لر لرم، رحَم ذا منه المسروق يكونَأ لأنَأ لسا ْفُح الزوجِإين، لأحَد لأو لم
الشريكين. لأحَد لأو

لأي لناها)ُ  ّي لب لو لقّر لأو الشاهدانَأ، ( ّ الشياء هذه والشاهد، الُم في السرقة زمانَأ لإل
ّق «المبسوط» و في كما بها القرار صحة يمنع ل العهد تقادم لنَأ المقّر، حَ

لبل لق لع)ُ هذا شهادتهما القاضي «المحيط». و لط ُق لإنَأ جِإواب ( لإلى لأقّر قوله: ف
لإنما آخآره، لأل و ً الشياء هذه عن المام يس لإنَأ في كما للدرء احَتيال الحدود. ف

ّين لأل، حَتى حَبسه حَالهما القاضي يعرف ول الشياء، هذه الشاهدانَأ ب لنه يس
ًا صار ّتهم الحدود. في كفالة ل لإذ بالتكفيل التوثيق يمكن ول جِإريمة، بارتكاب م

ْفُنَأ لإ لك (و لر لشا ٌع)ُ في لت ْفُم لب السرقة لجِإ لصا لأ لو ) ّ ْفُدُر ُكل لصاٍب)ُ وهو لق لأو دراهم عشرة لن

ًا يساويها ما ُعوا)ُ جِإميع لط ُق ْفُنَأ ( لإ لو لذ ( لخآ ْفُم)ُ ساواء لأ ُه ْفُعضُُ في بعده لأو معه، خآرجِإوا لب
وهو وحَده، الحامل ُيقطع لأنَأ فورهم. والقياس في بعدهم هو خآرج لأو فوره
لفر، قول ّقق الخآراج لأو وحَده، به تّمت السرقة لنَأ ُز لأنَأ تح عادة به. ولنا: 

ّلى لأنَأ جِإماعة كانوا لإذا الّسّراق لم فلو عنهم، الدفع والباقونَأ الخآذ بعضُهم يتو
ّدى ساارقين الكل يعتبر لأّما باب انسداد لإلى ذلك ل لأقّل ُكل لأصاب لو السرقة. 

لطع ل نصاٍب، من ْفُق ٌد ُي لجِإُشونَأ وابن والثوري الشافعي قال وبه منهم، واحَ لما ال
لأحَمد مالك المالكي. وقال لأبو و فعٌل النصاب سارقة لنَأ الكل، يقطع ثور و

لساوي للقطع، موجِإب كالقصاص. والجماعة الواحَد فيه في
ٍد كّل لأنَأ ولنا ولم النصاب، سارقة للقطع الموجِإبة والجناية بجنايته، يقطع واحَ

لإنَّأ القصاص، بخلف الحالة هذه في يوجِإد لل ف ٍد كّل فع موجِإبة جِإنايٌة واحَ
ٍد كل جِإرح لنَأ للقصاص، الروح. لزهوق صالٌح واحَ

ْفُصٌل لف ُع فيما ( لط ْفُق لطع)ُ ل وما فيه ُي ْفُق ُي
ل لأي (ل ٍه)ُ  لف لتا لأخآد السارق يقطع ل لب ٍه ب ٌء وهو تاف ُد خآسيٌس حَقيٌر شي لجِإ ْفُو ُي ًا ( لباحَ ُم
لنا)ُ وقال في لر لأحَمد والشافعّي مالك لدا لأبو و ّلق ثور و مال كل بسرقة القطع يتع
ًا قيمته يبلغ ّ نصاب ْفُين، التراب لإل لق ْفُر سارق لنه يوساف، لأبي عن رواية وهو والّس
ً ًا مال ّوم ٍز من متق ْفُر فيه.  شبهة ل لحَ



لبة لأبي ابن روى ما ولنا ْفُي ابن الرحَيم عبد «مصنفه» و«مسنده» عن في لش
على تقطع السارق يد تكن قالت: لم عائشة عن عروة، بن هشام عن ساليمانَأ،

«مسنده»: في التافه. وزاد الشيء في وسالم عليه الله صلى الله رساول عهد
لفة ثمن من لأدنى في تقطع ولم لج لشٍب لأو لحَ لخ لك لصٍب ُترس. ( لق ْفُيٍش)ُ و لش لحَ لو

ًا فارس لمٍك)ُ طِإري لسا لو ًا غيره لأو كانَأ ( ٍد)ُ بحري ْفُي لص لو ًا، لأو ( العامة الشركة لنَأ بري
بالشبهة. تندرىء والحدود شبهة، تثبت الحَراز قبل الشياء هذه في كانت التي

لبة لأبي وابن الّرّزاق، عبد وروى ْفُي لأنَأ في لش العزيز عبد بن عمر «مصنفيهما»: 
لتي لأراد دجِإاجِإًة، سارق برجِإٍل ُأ لمة له فقال يقطعه، لأنَأ ف لل الرحَمن: قال عبد بن لسا

لع ل عثمانَأ لط ُعه في لق ْفُف لر ابن معروف. وروى «الهداية» غير في كما الطير. و
لبة لأبي ْفُي ًا لش لتي العزيز عبد بن عمر لأنَأ لأيضُ ًا، سارق قد برجِإٍل ُأ في فاساتفتى طِإير
لأيت فقال: ما يزيد بن السائب ذلك ًا ر ٍر، في قطع لأحَد ذلك في عليه وما طِإي

عمر.  فترك قطع،

ْفُو لأ ُد ( ْفُفُس ًا)ُ عطف لي لع ْفُي لر ًا، يوجِإد ما على لسا يفسد ما أو يقول لأنَأ الولى وكانَأ مباحَ
ًا يكونَأ ل قد يفسد ما لنَأ تافه، على ليعطف لبٍن تافه لل لك ٍم)ُ وكذا ( ْفُح لل ًا هو ما لو مهي

يكن لم ما بخلف الطحاوي»، «شرح «اليضُاح» و في ما على كالخبز للكل
لأ ْفُنطة للكل مهي لح لإنه والسكر، كال ًا، فيه يقطع ف لنة غير في وهذا لإجِإماع لسا

لأما القحط، لأو الفساد لإليه يتسارع ممن كانَأ ساواء الطعام، في قطع فل فيها و

ًا كانَأ وساواء ل، لرز ْفُح تناول تبيح والضُرورة جِإوع، ضرورة عن يسرق لنه ل، لأو ُم
لنع الحاجِإة، بقدر الغير مال لم «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد القطع. وروى ذلك لف

ليانَأ ْفُف ّي، سُا لر ْفُو ّث لأنَأ عن رجِإٍل، عن ال لتي وسالم عليه الله صلى النبي الحسن:  ُأ

ًا سارق برجِإٍل نهاره من يفسد الذي الطعام سافيانَأ: هو يقطعه. قال فلم طِإعام
ْفُيد لر ّث لأنَأ الحسن «مراسايله» عن في داود لأبو واللحم. وروى كال النبي البصري: 

في الحق عبد الطعام» وذكره في قطع قال: ل وسالم عليه الله صلى
لأحَكامه» من لأقّره الرساال، بغير يعلله ولم داود، لأبي جِإهة « ّطانَأ ابن و لق على ال

ذلك.

ٍة له لك لفا لو ٍة)ُ يدخآل ( لب ْفُطِإ لطِإب فيها لر ٍر والتمر الزبيب دونَأ والعنب الّر لم لث للى (و لع
ٍر لج ْفُيٍخ لش ّط لب ْفُرٍع لو لز ْفُم لو ْفُد)ُ لعدم لل لص ْفُح لإنَأ الحَراز، وجِإود ُي لأبو حَائط. روى في كانَأ و

ّنسائي داود ْفُيب، بن عمرو عن ماجِإه وابن وال لع ّده عن لأبيه، عن ُش بن الله عبد جِإ
العاص)ُ (ابن عمرو

لل وسالم عليه الله صلى الله رساول لأنَأ لئ ْفُمر عن سُا ّث ّلق ال لأصاب فقال: «من المع

ٍة ذي من بفيه ٍذ غير حَاجِإ ّتخ لنة، م ْفُب ًا منه سارق ومن عليه، شيء فل خُآ لأنَأ بعد شيئ

لرين يؤُويه لج لجّن ثمن فبلغ ال لم القطع». فعليه ال
لنة: بضُم ْفُب ُنونٌَأ: ما الموحَدة وساكونَأ المعجمة والُخ الثوب. طِإرف في يؤُخآذ لف

ْفُين لر لج لبد: وهو وال ْفُر لم ْفُلقى الذي الموضع بالجيم: ال لطِإب فيه ُي ليُجف.  الّر لل

لأنه في مالك رواه ولما ثمر في قطع قال: «ل والسلم الصلة عليه «الموطِإأ» 
ّلق، لريسة في ول مع لإذا جِإبٍل، لحَ ْفُين لأو الُمراح آواه ف لر لج ثمن بلغ فيما فالقطع ال

لجّن». وقطع لم رحَمه يوساف لأبي عن رواية وهو بالمذكورات، والشافعي مالك ال



الله.
ٍة لب لر ْفُش لأ لأي (و ٍة)ُ  لب لر ْفُط لأما مسكرة، ُم ل لنه فيه، فيقطع كالخّل المطربة غير و
لإنما في كذا الفساد، لإليه يتسارع لإنَأ لنه الشراب، في يقطع ل «اليضُاح». و

ًا كانَأ لإنَأ الفساد، لإليه يتسارع مّما فهو حَلو ًا، كانَأ و لإنَأ مّر ًا، كانَأ ف قيمة فل خآمر
لإنَأ له، ّومه في فللعلماء غيرها كانَأ و به ورد ما معنى في يكن فلم اخآتلٌف، تق

ّوم المال وهو النص، بالجِإماع. المتق
لت ل لف (وآل ُد لك ٍو)ُ  ْفُه لبط وطِإبل لل ْفُر لب لأّما ومزمار و ْفُور.  ُب ْفُن ُطِإ فلعدم حَنيفة لأبي عند و

ّوم لأّما متلفها، يضُمن ل حَتى الشياء هذه تق القائل ـ حَنيفة لأبي غير عند و
ّومها لأورث مباح، وهو المنكر عن النهي يتناول لأخآذها فلنَأ ـ بتق شبهة. ف

ّدف لأو الطبل كانَأ ولو بعضُهم: يقطع فقال المشايخ، اخآتلف اللهو لغير ال
لأورث للهو، يصلح لنه يقطع، بعضُهم: ل وقال مباٌح، لنه ساارقه، شبهة. ف

لليٍب)ُ وهو لص لو ْفُن النصارى يعبده تمثال ( لم لأو ( لهٍب)ُ  ْفُنٍج فضُة، من لذ لر ْفُط لش وهو و
ّنرد. وقال وكذا وبفتح، المعجمة الشين بكسر الشافعّي: يقطع. ال
لب لبا لو ٍد)ُ لعدم ( لج ْفُس ّدار باب لنَأ لأولى، بل الدار كباب فصار الحَراز لم لرز ال ْفُح به ُي

الشافعّي متاعه. وقال بسرقة يقطع ل ولهذا المسجد، باب بخلف فيها ما
لأبو مالك)ُ ـ صاحَب ـ القاسام (وابن ْفُور و لذر: يقطع وابن لث ْفُن باب بسرقة الُم

ْفُرز محرز نصاب سارقة لنها المسجد، لح قال وبه الدار، باب بسرقة وكذا مثله، ب
لأنه في لأحَمد لب: ب ْفُي لجِإ ُأ ٍة. و كحصير فيه قطع فل العباد جِإهة من له مالك ل رواي

الصُح وهو لأحَمد، قال وبه عندنا، الكعبة لأساتار في قطع وقناديله. ول المسجد
لأشبه معين مالك له ليس لنه الشافعي، مذهب في المال.  بيت مال ف

لحٍف ْفُص لوُم لبي ( لص لر لو ْفُو)ُ كانَأ حَُ لل لن والصبي المصحف لو ْفُي للي لح ٍد (ُم ْفُب لع ّ لو لر)ُ لإل ْفُي لغ الّص
لأبو والشافعي مالك وقال لأحَمد المنذر وابن ثور و ٍة في و لأبو رواي في يوساف و

ٍة: يقطع ّوم مال لنه المصحف، في رواي لإنَأ ومحرز، متق ً كانَأ ورقه ف مال
ًا، ّوم وشراؤاه. بيعه يصّح ولهذا وبجلده، فيه كتب بما ماليته ازدادت وقد متق

ّول آخآذه لأنَأ ولنا لأ ُأ والقطع له، وقع لإشكاٍل لزاحَة النظر لأو فيه، القراءة يت ْفُدر ُي
لبّي: يقطع مالك بالشبهة. وقال ْفُع ّيز، غير لنه الصغير، الحّر بسرقة والّش مم

لأشبه لأنَأ العبد ف ٌع عليه وما بماٍل، ليس الحّر الصغير. ولنا:  الخلف له. وهذا تب
ّلم، ول يمشي ل صبّي في ّلم يمشي كانَأ لو حَتى يتك ّيز ويتك ساارقه يقطع ل ويم

ًا، ٌع هو ما على يد وله نفسه يد في لنه لإجِإماع ًا لأخآذه فكانَأ له، تاب ل خآداع
لأجِإمع ابن سارقة. وقال لم لإذا الصغير العبد ساارق قطع على العلم لأهل المنذر: 

ّبر ّيز، ولم نفسه عن يع لإنَأ يم ّبر كانَأ و ّيز يع بالجِإماع. قطع فل ويم
ٍر)ُ ساواء لت ْفُف لد لو دفاتر من المقصود لنَأ اللغة، لأو الشعر لأو الشريعة علم فيه كانَأ (

ّ بماٍل ليس وهو فيها، ما الشياء هذه لإل لر ( لت ْفُف لب)ُ وقال لد لسا لح والشافعّي مالك ال
لأحَمد ّلها الدفاتر في يقطع و بلغت لإذا غيرها لأو الشريعة علوم فيها كانت ساواء ك
ًا قيمتها ّوم مال (لنها لنصاب ًا)ُ، قيمته يبلغ متق ل عموم في فيدخآل نصاب لول الية. (

ْفُلٍب في ٍد)ُ لنَأ لك ْفُه لف الكلب مالية في العلماء اخآتلف ولنَأ الصل، مباح جِإنسهما لو
ْفُوق كلب على كانَأ ولو شبهة، لأورث ٌع لنه يقطع، ل ونحوه ذهٍب لطِإ كالصبّي له تب
للّي.  عليه كانَأ لإذا الحّر حَُ



ل ٍة)ُ وهي في (و)ُ ل لن ليا لخآ ْفُهٍب)ُ في (و)ُ ل المانة وجِإه على يده في مّما الخآذ ( لن )
لما قرية، لأو بلدة في والقهر العلنية وجِإه على الخآذ وهو لأصحاب لأخآرجِإه لل

قال: «ليس لأنه وسالم عليه الله صلى النبي عن جِإابر، الربعة» عن «السنن
لهٍب ول خآائٍن على لت ْفُن للس ول ُم لت ْفُخ ٌع». قال ُم صحيٌح، حَسٌن الترمذي: حَديث قط

ّق عبد عنه وساكت لأحَكامه»، في الح ّطانَأ وابن « عندهما. صحيٌح فهو بعده، الق
ّية، جِإاحَد لأحَمد: يقطع وعن لر لعا ليه بن لإساحاق قال وبه ال ُهو مسلم لأخآرجِإه لما را
لمر، عن ْفُع ّي، عن لم لر ْفُه لوة، عن الّز ْفُر لأة قالت: كانت عائشة عن ُع مخزومية امر

لأمر وتجحده، المتاع تستعير ْفُيب بقطع وسالم عليه الله صلى النبي ف لجِإ ُأ يدها. و
لأنَأ ّية ذكر ب لر لعا لإنها للقطع، سابب لنه ل التعريف لقصد وقع الحديث هذا في ال ف

ّتى والجحد الساتعارة كثيرة كانت لفت حَ لر حَتى ذلك على واساتمرت به ُع
لأمر سارقت، التي الحَاديث بدليل يدها، بقطع وسالم عليه الله صلى النبي ف

لنا بما منسوٌخ بالسرقة. وقيل: الحديث فيها ُصّرح ْفُي ّو جِإابر. وقيل: حَديث من ُر
منها. الفعل ذلك لتكرر ساياساًة كانَأ قطعها لإنَأ

لأي في (و)ُ ل ْفُبٍش)ُ  لن لأخآذ قبر نبش ( ومحمد، حَنيفة لأبي عند وهذا منه، كفن و
في والشافعي والزهري ومكحول والوزاعي والثوري عباس ابن قول وهو

لأحَمد الجديد في والشافعي ومالك يوساف لأبو القديم. وقال لأبو و والحسن ثور و
لبّي ْفُع لعي والّش لخ ّن لدة وال لتا لق ّباشْ، العزيز: يقطع عبد بن وعمر وحَّماد و ّن روى لما ال
عليه الله صلى النبي لأنَأ لأبيه عن عازب بن البراء «المعرفة» عن في البيهقي

ّعفه. وروى قطعناه»، نبش قال: «من وسالم ًا وض قالت: لأنها عائشة عن لأيضُ
ّدثنا البخاري» قال «تاريخ لأحَيائنا». وفي كسارق لأمواتنا «ساارق لشيم: حَ ُه

ْفُير ابن قال: شهدت ساهيل لب ًا. ولنه قطع لأنه الّز ّباش ً سارق ن ًا مال ّوم يبلغ متق
ًا لصاب ْفُرز من لن ًا به القطع فوجِإب مثله، لحَ الحرز.  لأنواع بسائر اعتبار

لبة لأبي ابن روى ما ولنا ْفُي لمر، عن يونس، بن عيسى «مصنفه» عن في لش ْفُع عن لم
ّي لر ْفُه لتي الّز ُأ ُبشونَأ لأي ـ يختفونَأ بقوم مروانَأ قال:  ونفاهم فضُربهم ـ القبور ين

ًا متوافرونَأ. وروى والصحابة لري عن لأشعب، عن حَفص عن لأيضُ لذ الّزه لخآ ُأ قال: 
ّباشْ لأل المدينة، على مروانَأ وكانَأ معاوية، زمن في ن ْفُن فس من بحضُرته لم

لأجِإمع والفقهاء، الصحابة ْفُأيهم ف لرب لأنَأ على ر ْفُضُ ًا ُي لطاف لأساواطِإ ُي يخفى به. ول و
ً لأنَأ بعده لأو الكفن لإخآراج قبل لأخآذه احَتمال وهما حَاٍل، حَكاية الثرين من كل

لأّما يتم فل النصاب، مقدار يكن ولم لفي» على قطع حَديث: «ل الجواب. و لت ْفُخ الُم
ّباشْ وهو ّن معروٍف. غير غريٌب فهو اليمن، لأهل بلغة ال

لل في (و)ُ ل لما لأي ( ٍة)ُ  لأحَمد الشافعي، قال وبه المسلمين، عامة لعاّم لعي و لخ ّن وال
لبّي ْفُع لكم. وقال والّش لح ولنه الية، لظاهر المنذر: يقطع وابن وحَّماد مالك وال

ً سارق ًا. ولنا: ما مال عباس: ابن حَديث «ساننه» من في ماجِإه ابن روى محرز
ًا لأنَأ ْفُمس رقيق من عبد لرق الُخ لفع الخمس، من لسا الله صلى النبّي لإلى ذلك لفُر

ًا». كذا بعضُه سارق الله وقال: «مال يقطعه، فلم وسالم عليه ذكروه. وفيه بعضُ
لقاس فل يضُّره، وقطعه المال جِإملة من العبد لأنَأ ماٍل في (و)ُ ل غيره عليه ُي

لأي للُه)ُ  له للسارق ( ْفُي لف لأنَأ ( لكٌة)ُ ب لر ْفُرز من الشريكين لأحَد سارق لش ً الخآر لحَ مال
ًا وهو مالك، لأحَمد. وقال وقول الشافعّي مذهب في الصح وهو بينهما، مشترك

لإذا قول لصاٍب قدر الشريك نصيب من سارق الشافعّي:  ملك لأخآذ لنه يقطع، لن
ْفُرزه.  من غيره لحَ



لو)ُ ل لل في ( ْفُث لم له)ُ في ( ّق لحَال)ًُ كانَأ الجنس لحَ ّقه ( ْفُو حَ لأ لؤُجِّإل)ًُ والقياس ( لأنَأ ُم

له. ووجِإه دين ل كمن فصار الجِإل، قبل لأخآذه له يباح ل لنه المؤُجِّإل، في يقطع
لأنَأ ْفُأجِإيل كالحاّل، الذمة في ثابٌت المؤُجِّإل الساتحسانَأ:  ْفُأخآير والت المطالبة. لت

ْفُو لل لو لأي ( ٍد)ُ  ْفُي لز لم ْفُأخآوذ كانَأ ولو لب ًا الم ّقه، على زائد ًا يصير لنه حَ ذلك في شريك
ّقه بمقدار المال لد فتتحقق حَ ّي لق ّق، بمثل الشبهة.  دراهم عليه له كانَأ لو لنه الح

ًا منه فسرق ّ منه الساتيفاء له ليس لنه يقطع، عروض ًا لإل بالتراضي. وعن بيع
ْفُأخآذه لأنَأ له لنَأ الشافعي، مذهب في وجِإٌه وهو يقطع، يوساف: ل لأبي عند ي

ًء العلماء بعض ّقه من قضُا لأورث المالية، صفة باعتبار المجانسة لوجِإود حَ ذلك ف
شبهة.

الخآذ، ولية له ليس لنه قيل: يقطع، دنانير، منه فسرق دراهم حَقه كانَأ ولو
لأحَمد مالك قال وبه ٍة في و ٍه. وقيل: ل في والشافعي رواي النقود لنَأ يقطع، وجِإ

ٌد جِإنٌس «المبسوط»: هو «المحيط» و والنفقة. وفي الزكاة في كما واحَ
الظهر. في الشافعّي قال وبه الصحيح،

لو)ُ ل لما في ( لع ( لط له)ُ وفي ُق ْفُي لة في قطع ول لأي نسخة: «به»، لف ٍء سارق كانَأ شي
لع ذلك قبل سارقه السارق لط ُق لأي لجِإله و لو)ُ  ُه لو لأّما المسروق ( له)ُ و لل لحا لب ّير لو ( تغ

لأنَأ حَاله ً كانَأ ب لطع غزل ُق ّده ثم فيه ف لإنه سارقه، ثم فنسجه صاحَبه لإلى ر يقطع ف
ًا. والقياس لطع لأنَأ ثاني ْفُق ًا، بحاله هو فيما ُي وبه يوساف، لأبي عن رواية وهو لأيضُ

لأحَمد، والشافعّي مالك قال مع عليها القدام لوجِإود لأقبح الثانية السرقة لنَأ و
ّق فكانت عنها، الزاجِإر سابق لإيجاب لأحَ القطع.  ب

لل في (و)ُ ل لما لحَم، لذي ( لأو لر ٍم)ُ  لر ْفُح ْفُن غيره مال لم لم لأي ( له)ُ  لت ْفُي الرحَم ذي بيت لب
لرم، ْفُح لم لأبو مالك وقال ال لرقي المنذر وابن ثور و لخ لأحَمد: يقطع لأصحاب من وال

لإنَأ لأبويه لأحَد من سارق لإذا الولد ّق ل لنه عل، و ولهذا لأبويه، مال في للولد حَ
ّد لأجِإنبي. فصار قتلهما لإذا ويقتل بجاريتهما، زنى لإذا يح ك
ّية لأنَأ ولنا ُبُسوطِإة توجِإب البعضُ ْفُرز، في الدخآول في والذنَأ المال، في ال لح ال

لنع ولهذا ْفُم ُد لي لول لل ال كالجِإنبي. وقال ل كالب فصار لصاحَبه، لأحَدهما شهادة لقبو
لأحَمد: يقطع والشافعّي مالك لحَم ذي بسرقة و لرم لر ْفُح ًا الولد غير لم لهذه لإلحاق

العمام. بني بقرابة القرابة
في والقطع القطيعة، عن الصونَأ وجِإوب في الولد بقرابة ملحقة لأنها ولنا

لأّما صونها فوجِإب القطيعة، لإلى يفضُي السرقة لحَم ذي مال سارق لو عنه.  لر
ٍم لر ْفُح ًا، فيقطع بيته غير من لم ل بل الحرز لوجِإود اتفاق لول ْفُبهة. ( ْفُن ُش ْفُوٍج لم لو)ُ ل لز

لأي من ْفُرٍس)ُ  لع ْفُرز من الزوجِإة بسرقة قطع ول ( بسرقة ول به، الخاص زوجِإها لحَ
كمالك بالقطع لأقوال: قوٌل ثلثة بها. وللشافعّي الخاص زوجِإته حَرز من الزوج

لأحَمد، مال بسرقة الزوج بقطع وقوٌل لأحَمد، عن رواية وهو بعدمه، وقول و
ًا لها لنَأ زوجِإها، مال بسرقة الزوجِإة قطع وعدم زوجِإته، ّق وهو ماله في حَ
ّق ول النفقة، عادة.  المال في بسوطِإة الزوجِإين بين لأنَأ مالها. ولنا في له حَ



لو)ُ ل لأي من ( له)ُ  لد ّي لسا ّيده مال من سارق من على قطع ول ( لو)ُ ل سا من (
لأي له)ُ  لسا ْفُر لع ْفُرس ( لج من (و)ُ ل سايده لع ْفُو لز لدته)ُ لوجِإود ( ّي ّدخآول الذنَأ لسا ًة بال عاد

ْفُرُز. وقال فانعدم لح لأبو مالك ال النفقة اساتحقاقه لعدم الخآيرين في ثور: يقطع و
لل بسرقة داود: يقطع السيد. وقال بخلف مالها في ًا سايده ما الية. لعموم لأيضُ
عمر بن الله عبد جِإاء وقد عمر قال: شهدت يزيد بن السائب روى ما ولنا

لمّي لر ْفُضُ لح ٍم ال سارق؟ُ عمر: ماذا فقال فاقطعه، سارق هذا فقال: غلمي له بغل
لأتي مرآة فقال: سارق ًا، ساتونَأ ثمنها لأو قيمتها لمر لأرساله فقال درهم ل عمر: 

ْفُطع ًا. فكانَأ الصحابة من لأحَد يخالفه متاعكم. ولم سارق خآادمكم عليه، لق لإجِإماع
الية. عموم به ويخّص

لأي من (و)ُ ل له)ُ  لب لت لكا لبه، من سارق مولى على قطع ول (ُم لت لكا كسبه في له لنَأ ُم
ًا ّق لأي من (و)ُ ل حَ له)ُ  لف ْفُي لضُ البيت لنَأ مضُيفه، من سارق ضيف على قطع ول (ُم
ًا يبق لم ْفُرز ّقه في لحَ ًا لكونه حَ ْفُأذون سارقًة. ل خآيانًة فعله فيكونَأ دخآوله، في له م

لأحَمد والشافعّي مالك وقال لإنَأ في و ٍة:  فيه، لأنزله الذي الموضع من سارق رواي
لرز لم الذي الموضع من لأو ْفُح لإنَأ يقطع، ل عنه ُي لز موضع من سارق و لر عنه حَُ

يقطع. 

ٍم)ُ وهو من (و)ُ ل لن ْفُغ لم لم الذي المال لأو الغنيمة يجمع فيه الذي الموضع ( لن ولم ُغ
لسم ْفُق لأحَمد. وقال الشافعي قال وبه بعد، ُي نظير وهو المنذر: يقطع وابن مالك و

ًا المسلمين عامة مال من السرقة ًا هذه على ودليلً. ولنا خآلف روى ما خآصوص
ّي، «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد لر ْفُو ّث لماك عن ال ْفُيد لأبي عن حَرب، بن لسا لب بن ُع

لثار بن يزيد وهو البرص، لتي لد ُأ فيه فقال: له المغنم من سارق برجِإٍل علّي قال: 
ًا سارق قد يقطعه. وكانَأ فلم خآائٌن وهو نصيٌب ْفُغفر لو)ُ ل لم ٍم)ُ في من ( (حَّما
لما بدخآوله العادة جِإرت الذي الوقت لبة لأبي ابن روى لل ْفُي لأنَأ «مصنفه» بعد في لش

لداء لأبي عن بسنده فيسرق، الحّمام يدخآل قال: باب: الرجِإل ْفُر ّد لل لأنه ال لئ عن سُا
بالتصحيف. فرواه بالتخفيف، البيهقي عليه. وظنه قطع فقال: ل الحّمام ساارق
لنَأ (بيٍت من (و)ُ ل لذ له)ُ لوجِإود في ُأ لل لخآو ًة الذنَأ ُد في وحَقيقًة الول في عاد

ْفُرز فاخآتّل الثاني، لح في الحّمام من السارق «العيونَأ»: يقطع فيهما. وفي ال
مالك قال وبه حَنيفة، لأبي قول على حَافٌظ له كانَأ لإذا فيه الدخآول وقت

لأحَمد والّشافعّي ٍة في و لأبو رواي لذر. ول وابن ثور و ْفُن لأبي قول على يقطع الُم

«الوافي»: شرح الشهيد. وفي والصدر الليث لأبو لأخآذ وبه ومحمد، يوساف
وهو وقاضيخانَأ، الئمة شمس قال وبه المذهب، ظاهر وهو الفتوى، وعليه

الصحيح.
ل لول ْفُنَأ ( ْفُم لإ لأي لل ْفُجِإُه)ُ  لر ْفُخ لن المسروق السارق يخرج لم لإنَأ قطع ول ُي لم لر)ُ لنَأ ( ّدا ال
ّدار ْفُرٌز كلها وهي المعنى، في صاحَبها يد في فيها بما ال ٌد، لحَ ّد فل واحَ لإخآراج من ب

ّقق منها المسروق ٍه.  كّل من الخآذ ليتح وجِإ

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ لل ( لو لنا ْفُن ( لو لم لرٌج)ُ يعني ُه لب لإذا لخآا لق لأخآذ ودخآل اللص لن آخآر وناوله المال و
ٍد على قطع ل خآارج، من ْفُرز لهتك يجب القطع لنَأ منهما، واحَ لح ولم والخآراج، ال

ّق في يوجِإد ٍد حَ يوجِإد لم والداخآل الهتك، منه يوجِإد لم الخارج لنَأ منهما، واحَ



لأّما منه لإنَأ وقال عليه الخآر يد باعتراض بطل فقد يده لإخآراج الخآراج. و مالك: 
ْفُين كانا لن لو لعا، متعا لط لإنَأ ُق ٍد كّل انفرد و لعا. لم بينهما اتفاٍق دونَأ بفعله واحَ لط ْفُق ُي

الداخآل وضع لأحَمد. ولو قال وبه بالقطع، الخآذ الخارج الشافعي: يفرد وقال
لب عند المال ْفُق ّن لأخآذه خآرج ثم ال يقطع. وقال ل لأنه والصحيح محمد، يذكره لم و
لأحَمد: يقطع. ولو والشافعي مالك ٍر، نهر الدار في كانَأ و في بالمتاع فرمى جِإا
لأخآذه، خآرج ثم النهر ًا في وقال يقطع، ل الماء بقوة خآرج لإنَأ و «النهاية» معزي
لإنَأ لإلى لأحَمد. والشافعي مالك قال وبه يقطع، لأنه الصّح «المبسوط»:  و

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ لأي ( لل)ُ  لخآ ْفُد لأ ًا نقب من على قطع ول ( لأدخآل بيت ُه و لد لي ْفُيٍت في ( لذ)ُ لب لخآ لأ و
لأنه في يوساف لأبي وعن لأحَمد، والشافعّي مالك قول وهو يقطع، «الملء».:  و
ْفُرز من المال لأخآرج لنه لح جِإيب في يده لأدخآل لو كما فصار المقصود، وهو ال

لأنَأ صندوقه في لأو كّمه لأو غيره لأخآذ. ولنا:  ْفُرز هتك السرقة و لح مع الكمال على ال
لإنَأ الصندوق، بخلف دخآولها البيوت حَرز هتك في والكمال المال، لإخآراج ف

ًا: قول الخآراج. ولنا مع به الهتك فيتّم اليد لإدخآال فيه الممكن رضي علّي لأيضُ
ّلص الله ًا كانَأ لإذا عنه: ال لأنَأ ذلك؟ُ قيل: وكيف يقطع، ل ظريف لت ينقب قال:  البي

لخآل ْفُد ُي لله.  لأنَأ غير من المتاع ويخرج يده ف ْفُدخُآ لي

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ لأي ( لطِإّر)ُ  ّق لإنَأ قطع ول ( ًة ش لجِإًة (ُصّر لر ْفُن لخآا لم)ُ لنَأ لم خآارج، من الرباط ُك
ّقق فبالطّر ْفُرز. والمراد هتك يوجِإد فلم الظاهر من الخآذ يتح لح بالّصّرة هنا ال

ُكّم بعض ّيد فيه المشدود ال لو لنه الكم، من خآارجِإة بكونها الّصّرة الدراهم. ق
ًة طِإّر ّقق فبالطّر داخآل، من الداخآلة في الرباط لنَأ يقطع، فيه داخآلًة ُصّر يتح

ْفُرز من الخآذ لح ّيد وهو ال ُكّم. وق خآارج الرباط كانَأ لإنَأ يقطع حَّل لو لنه بالطّر، ال
لأخآذ لنه الكّم، لنه الكم، داخآل من كانَأ لإنَأ يقطع داخآله. ول من الدراهم ي

ْفُأخآذها المال لنَأ كلها، الحَوال في يقطع لأنه يوساف لأبي خآارجِإه. وعن من ي
خآارجِإة. كانت لإذا الكم وبصاحَب داخآلة، الّصّرة كانت لإذا بالكّم محرٌز

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ لأي ( لق)ُ  لر لسا ً سارق لإنَأ يقطع ول ( لمل لجِإ ْفُن ( ٍر)ُ وهو لم لطا نسٍق على البل لق
ٍد لإنَأ واحَ ْفُو)ُ  لأ ْفُمل)ًُ من سارق ( لحَ ٍر. وقال لأحَمال ( لأحَمد: والشافعّي مالك قطا و

ًا، يكن لم لإذا الراكب لأو السائق لأو القائد وهو بالحافظ محرٌز لنه يقطع، نائم
لإنَأ ًا كانَأ ف ًا بمحرز ليس لأنه يقطع. ولنا لم عليه نائم ّكن قصد شبهة فيه فيتم

ّ لنَأ وذلك العدم، ونقل المسافة قطع يقصد والراكب والسائق القائد من كل
الحفظ.  دونَأ المتعة

ْفُنَأ القطار من الحمل لأو الجمل (وقطع)ُ ساارق لإ لظُه ( لف ّبُه)ُ لوجِإود لحَ قصد لر
ًا فكانَأ منه، الحفظ لإنَأ بالحافظ محرز ْفُو)ُ  لأ لم ( لنا لأي ( لليه)ُ  والحمل، الجمل على لع

ْفُرٌز ذلك لنَأ ّنسائي داود لأبو بالحافظ. وروى له لحَ لأحَمد ماجِإه وابن وال في و
ٍه غير «مسنده» من ّية بن صفوانَأ عن وجِإ لم ّلى، بالبيت طِإاف لأنه ُأ لّف ثم وص

ًء ٍد)ُ فوضعه من (له ردا ْفُر ْفُأساه تحت ُب لأتاه فنام، ر ّله لص ف لت ْفُسا ْفُأساه تحت من فا ر
لأخآذه، لتي ف ُأ لإنَأ وسالم عليه الله صلى النبي به ف ردائي. فقال سارق هذا فقال: 

لأسارقت عليه الله صلى النبّي له هذا؟ُ» (قال: نعم)ُ قال: «اذهبا رداء وسالم: «
له: فقال ردائي، في يده تقطع لأنَأ لأريد كنت صفوانَأ: ما يده». فقال فاقطعا به



ْفُأتيني لأنَأ قبل كانَأ «فلو به». ت

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ ّق)ُ اللص ( لش لل ( ْفُم لح لذ (ال لخآ لأ ًا)ُ يبلغ و لئ ْفُي ًا، لش لب لصا للق لنَأ لن لجوا لإنَأ حَزٌر ال ْفُو)ُ  لأ )
لل لخآ ْفُد لأ ُه ( لد ُدوٍق في لي ْفُن ْفُو ُص لأو لأ لم)ُ  ْفُيٍب، ُك ْفُرٌز الشياء هذه لنَأ لجِإ لما لحَ لإنَأ فيها لل ْفُو)ُ  لأ )

لج)ُ السرقة لر ْفُخآ لأ ْفُن ( لم لأي ( لة)ُ  لر ْفُو ْفُقُص لة لم ٍر حَجر لدا لها ( ْفُي ْفُيُر لف لص لقا لأي لإلى لم لها)ُ  لن ْفُح لص
لإنَأ ونحوها كمدرساة وذلك الدار، صحن ْفُو)ُ  لأ لق ( لر لسا لحَُب ( لأي لصا ٍة)ُ  لر ْفُو ْفُقُص حَجرة لم

ٍة كبيرة دار مقاصير من ْفُن)ُ مقصور لم لأي ( لرى)ُ  ْفُخآ ُأ ّدار، تلك مقاصير من ( لنَأ ال
ًا مقصورة لكل ًا باب للق لغ لدة. على و لحَ

لإنَأ ْفُو)ُ  لأ لقى)ُ السارق ( ْفُل لأ ًا)ُ يبلغ ( لئ ْفُي لش ًا ( لصاب لفي لن لق ( ْفُي لر ّط ُه)ُ وبه ُثّم ال لذ لخآ قال لأ
لأحَمد، والشافعّي مالك لفر: ل وقال و ْفُو ُز لأ لأي يقطع. ( للُه)ُ  لم المسروق السارق لحَ
للى لع ٍر)ُ ونحوه ( لما لقُه لحَ لسا لف لجِإُه)ُ وبه ( لر ْفُخآ لأ لأحَمد، والشافعّي مالك قال لو لنَأ و
ّيده لسوقه السارق لإلى مضُاٌف الحمار ساير لو الحمار لنَأ بالسوق، لإياه. ق
ًا. للبهيمة لنَأ السارق، يقطع ل بنفسه خآرج اخآتيار

لة في (فصٌل ّي لف ْفُي القطع)ُ  لك

ُع لط ْفُق ُت ْفُيُن ( لم لأّما لي لق)ُ  لر ُق فلقوله القطع الّسا لر لقُة تعالى: {والّسا لر ُعوا والّسا لط ْفُق لفا
لأّما ُهما}َ. و لي لد ْفُي ُعوا ابن فلقراءة اليمين لأ لط ْفُق لفا لما، مسعود:  ُه لن لما ْفُي ٌة، وهي لأ مشهور

ٍر بمنزلة فكانت ٍر، خآب ّيد مشهو به. الكتاب لإطِإلق فيق
ْفُن لم له)ُ وهو ( لد ْفُن لصل لز ْفُو ْفُن الكف. وقالت من الذراع طِإرف لم لم لبه، الخوارج: ( لك ْفُن لم

لكب. ولنا اليد)ُ من لإذ ْفُن لم لر النص لأنَأ ال لم ْفُنكب، من ُتطلق وهي اليد، بقطع لأ لم ال
ْفُرفق، ومن لم ْفُساغ ومن ال ّين وقد والشرع، اللغة في الّر الية في بها المراد لأنَأ تب
الجِإماع. عليه وانعقد الصحابة، وعمل وسالم عليه الله صلى بعمله الرساغ من

ّقن القدر هذا ولنَأ ّقن يؤُخآذ الحدود وفي به، متي ًا. وقد بالمتي روى احَتياطِإ
لنّي ْفُط ُق لر ّدا لأنَأ في ال سارق الذي بقطع لأمر وسالم عليه الله صلى النبي «ساننه»: 

لصل. وروى من صفوانَأ رداء ْفُف لم لبة لأبي ابن ال ْفُي بن رجِإاء «مصنفه» عن في لش
لأنَأ لوة:  ْفُي ً قطع وسالم عليه الله صلى النبي لحَ لصل. وهو من رجِإل ْفُف لم حَديٌث ال

لي لو ًا مرساٌل. وُر لصل. من قطعا لأنهما وعلّي عمر عن لأيضُ ْفُف لم ال
لأي لسُم)ُ  ْفُح ُت لو لوى ( ْفُك ّدم لينقطع ُت لأنَأ ال لي الذي الدهن في تغمس ب لل ْفُغ لما ُأ روى لل

لرة، لأبي حَديث «المستدرك» من في الحاكم ْفُي لر شرط على وقال: صحيٌح ُه
لأنَأ البخاري لتي وسالم عليه الله صلى النبي ومسلم:  للة سارق بسارٍق ُأ ْفُم فقال لش

لما الصلة عليه ُلُه والسلم: « الله رساول يا السارق: بلى سارق». فقال لإخآا
لسُموه ثم فاقطعوه، به فقال: «اذهبوا ْفُحَ لني ثم ، ا ْفُو ُت ْفُئ لع ا لط ُق لم ثم به». ف لس ثم)ُ (حَُ

لي لت عليك». الله الله. قال: «تاب إلى الله». قال: تبت لإلى فقال: «تب به ُأ
ُثّم)ُ تقطع ُلُه ( ْفُجِإ لر لرى ( ْفُس ُي ْفُنَأ ال ًا لإ لد)ُ ثاني ْفُجِإماع، لعا لل لأبو الكعب. وقال من وهو با

لد من القدم نصف والرافضُة: من ثور لق لراك.  مع الّش

ْفُنَأ لإ لف لد)ُ وسارق ( ًا لعا لث لل لثا لأي ( ْفُل يقطع ل ل)ُ  لب لجُن ( ْفُس ّتى ُي لب)ُ وقال لحَ ْفُو ُت مالك لي
لإنَأ ًا سارق والشافعّي:  لإنَأ اليسرى، يده تقطع ثالث ًا سارق و رجِإله تقطع رابع

لإنَأ الية، لعموم اليمنى ٌق هذا ف اليمين وتعيين النص، بظاهر فتقطع يد له ساار



ًء ْفُبطل ل ابتدا لإذا الصلة عليه ولقوله اليسرى، محلية ُي سارق والسلم: «
لإنَأ يده، فاقطعوا السارق لإنَأ رجِإله، فاقطعوا عاد ف لإنَأ يده، فاقطعوا عاد ف عاد ف

لنّي رجِإله». رواه فاقطعوا ْفُط ُق لر ّدا وفيه الواقدي سانده وفي «ساننه»، في ال
مقاٌل.

عليه الله صلى النبي لإلى بسارٍق قال: جِإيء جِإابر داود» عن لأبي «سانن وفي
سارق. فقال: «اقطعوه»، لإنما الله، رساول فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا وسالم

لع، لط ُق لإنما الله، رساول فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا الثانية به جِإيء ثم قال: ف
لع، سارق، لط ُق فقال: «اقتلوه». الثالثة به جِإيء ثم قال: «اقطعوه». قال: ف

فقال: الرابعة به جِإيء قال: «اقطعوه». ثم سارق، لإنما الله، رساول فقالوا: يا
به جِإيء سارق. قال: «اقطعوه». ثم لإنما الله، رساول «اقتلوه». قالوا: يا

لألقيناه اجِإتررناه ثم فقتلناه به جِإابر: فانطلقنا فقال: «اقتلوه». قال الخامسة ف
ٍر، في ّنسائي: حَديٌث الحجارة. وقال عليه ورمينا بئ منكٌر.  ال

لأخآرج لرث «ساننه» عن في هو و لحا لأنَأ (بن ال لمّي:  ْفُخ ّل لطِإب)ُ ال الله صلى النبي لحَا
لتي وسالم عليه قال: سارق، لإنما الله، رساول فقال: «اقتلوه». قالوا: يا بلٍص ُأ

ْفُت، «اقطعوا لع لط ُق ْفُت سارق ثم يده». ف لع لط ُق بكر لأبي عهد على سارق ثم رجِإله، ف
ْفُت حَتى لع لط ّلها، قوائمه ُق الله رساول بكر: كانَأ لأبو فقال الخامسة سارق ثم ك
لنّي، قال: «اقتلوه». ورواه حَين بهذا لأعلم وسالم عليه الله صلى لرا لب ّط والحاكم ال

لنّي الساناد. وروى «مستدركه» وقال: صحيُح في ْفُط ُق لر ّدا «ساننه»، في ال
لنّي لرا لب ّط مّراٍت لأربع مملوٌك قال: سارق مالك بن عصمة «معجمه» عن في وال

ثم يده، فقطع الخامسة سارق ثم عنه، يعفو وسالم عليه الله صلى والنبّي
وقال: رجِإله فقطع الثامنة ثم يده، فقطع السابعة ثم رجِإله، فقطع السادساة

ٌع الصلة عليه لأرب لأربٍع». والسلم: « ب
ّوطِإأ» عن في مالك وروى ً لأنَأ لأبيه عن القاسام، بن الرحَمن عبد «الم من رجِإل
ُع اليمن لل اليد لأقط ْفُجِإ لم، والّر لد لأنَأ لإليه فشكا الصديق، بكر لأبي على فنزل لق

ّلي فكانَأ ظلمه، اليمن عامل لص لأبيك، لأبو فيقول الليل، من ُي ُلك ما بكر: و بليل لي
ًا فقدوا لإنهم ساارٍق. ثّم ْفُيس بنت لساماء لعقد لم لأة ـ ُع ـ الصديق بكر لأبي امر

لت بمن عليك ويقول: اللهم معهم يطوف الرجِإل فجعل ّي الصالح البيت هذا لأهل لب
للّي فوجِإدوا ـ لم صائٍغ عند الُح لع لد لأو القطع، فاعترف به، جِإاءه القطع لأنَأ لز له ُش

لأمر عليه ٍر، لأبو به به. ف ْفُت بك لع لط ُق ُيسرى. وقال يده ف لعاؤاه لأبو ال ُد لل (على بكر: 
ّد لأش سارقته.  من (عندي)ُ عليه نفسه)ُ 

بن عمرو عن حَنيفة، لأبي «الثار» عن كتاب في الحسن بن محمد روى ما ولنا
لمة، بن الله عبد عن ُمّرة، لل لإذا طِإالب لأبي بن علّي عن لسا السارق سارق قال: 

ْفُت لع لط لإنَأ اليمنى، يده ُق ْفُت عاد ف لع لط لإنَأ اليسرى، رجِإله ُق ُتُه عاد ف ْفُن السجن لضّم
لث حَتى ْفُحد ًا، ُي ٌد له ليس لأدعه لأنَأ الله من لساتحي لإني خآير ْفُأكل ي لجي بها ي ْفُن لت ْفُس لي و
لرجِإٌل بها، لنّي. وروى رواه محمد طِإريق عليها. ومن يمشي و ْفُط ُق لر ّدا الّرّزاق عبد ال
لبّي «مصنفه» عن في ْفُع ّ يقطع ل علّي قال: كانَأ الّش لإنَأ والرجِإل، اليد لإل سارق و
لإني ساجنه، ذلك بعد ًا له لأدع ل لأنَأ الله من لساتحي ويقول:  ْفُأكل يد بها ي



لجي ْفُن لت ْفُس لي لبة. لأبي ابن رواه علّي كقول عباس ابن بها. وقول و ْفُي لش

لأخآرج للمة، بن الله عبد عن البيهقي و لتي لأنه علّي عن لسا ثم يده، فقطع بسارٍق ُأ
لي لت لتي ثم رجِإله، فقطع به ُأ لأقطع به ُأ ّي يده، فقال:  لأ ٍء فب ّي يتمّسح؟ُ شي لأ وب

ٍء لأكل؟ُ شي ثم الله، من لساتحي لإني يمشي؟ُ شيء لأي على رجِإله، لأقطع ي
ّلده ضربه السجن. في وخآ
ّي ساعيد لأبي الهادي» عن عبد ابن «تنقيح وفي لر ُب ْفُق لم بن علّي قال: حَضُرت ال
لتي وقد طِإالٍب لأبي لصحابه: ما فقال سارق، قد والرجِإل اليد مقطوع برجِإٍل ُأ

لأقتله لأمير يا قالوا: اقطعه هذا؟ُ في ترونَأ ًا، المؤُمنين. قال:  القتل عليه وما لإذ
ّي لأ ٍء ب لأي الطعام؟ُ يأكل شي ٍء ب ُأ شي لأي للصلة؟ُ يتوّض ٍء ب من يغتسل شي

لأي جِإنابته؟ُ ٍء ب ّده حَاجِإته؟ُ على يقوم شي ًا، السجن لإلى فر اساتخرجِإه ثم لأيام
ّول قال مثلما لهم وقال الول، قولهم مثل فقالوا لأصحابه، فاساتشار مّرة لأ

ًا فجلده ًا، جِإلد لأرساله.  ثم شديد

لبة لأبي ابن وروى ْفُي لماك، عن حَّجاج، عن خآالد، لأبي عن لش الصحابة: بعض عن لسا
لأجِإمعوا ساارٍق، في اساتشارهم عمر لأنَأ لي قول مثل على ف لو ًا علّي. وُر عن لأيضُ

لساامة، لأبي لأنَأ عن جِإابر، بن يزيد بن الرحَمن عبد عن ُأ لإذا عمر مكحول:  قال: 
وذروه الخآرى، يده تقطعوا ول رجِإله، فاقطعوا عاد لإنَأ ثم يده، فاقطعوا سارق
لجي بها يأكل ْفُن لت ْفُس لي لأخآرج عن احَبسوه ولكن بها، و لعّي عن المسلمين. و لخ ّن قال: ال
ٌد له ليس البهيمة مثل آدم ابن يترك يقولونَأ: ل كانوا بها. ويستنجي بها يأكل ي

انتهى.
لأبي والسلم الصلة عليه النبّي قطع حَملوا ولعلهم كما السياساة، على بكر و
ًا. ثم عليها الخامسة في قتله حَملوا لأيت لإجِإماع شّك ل لأنه ذكر المحققين بعض ر

ّي نسخ تستلزم وهي المرويات، هذه ثبوت في لة على التيانَأ لمرو لع لب ْفُر أ
السارق، ل

ٍد لمعنى كانَأ لأنه لأو ثبوته، تقدير على الله صلى النبّي لأمر بدليل السارق في زائ
لخآذ يكونَأ لأنَأ يبعد سارقة. انتهى. ول لأول من بقتله وسالم عليه ْفُأ لضُي لم لت ْفُر هو الُم

لظم مع فيها اقتصر حَيث بالكبرى الصغرى السرقة قياس ْفُرمها لع قطع على جُِإ
لأرجِإلهم لأيديهم خآلف.  من و

لط)ُ في لر لوُش لمُة السارق قطع ( ْفُو لك)ُ وطِإلبه (خُآُص لل لما الشافعي قال وبه القطع، ال
لأحَمد. وقال لأبو مالك و للى لأبي وابن المنذر وابن ثور و ْفُي لأبو لل للي: ل بكر و لب ْفُن لح ال

لرط، لت ْفُش ّق القطع لنَأ ُي والمطالبة الخصومة عدم مع لأنَأ الّزنا. ولنا كحد الله حَ
ّكن لحَه، مالكه لأنَأ شبهُة تتم ّدخآول لإذنَأ وشبهة المسلمين، على وقفه لأو لأبا في ال
ْفُرز، لح لرت ال لب ُت ْفُع ًا والمطالبة المخاصمة فا لأّما دفع فل بالباحَة، يباح فل الزنا لذلك. 
ّكن فعندنا القطع، عند المالك غاب لو الخلف هذا الشبهة. وعلى هذه فيه تتم
لأحَمد: ل الشافعّي وعند لر ومن مالك وعند يقطع، و لك ْفُو)ُ خآصومة ُذ لأ معه: يقطع. (
لذي ٍد ( لفٍظ لي لع لحَا لد ْفُو له)ُ وهو لكالُم لو ْفُح لن ْفُأجِإر المستعير لو لهن والمضُارب والمست لت ْفُر والُم

لإنَأ الوقف، ومتولي والوصّي والب علمائنا عند هؤُلء بخصومة يقطع السارق ف
ّق الشافعّي: ل الثلثة. وقال لدع والوكيل المالك لغير الخصومة في حَ والمو

لهن. لت ْفُر والُم



لما لو لع)ُ السارق ( لط له، ُق لب ْفُنَأ ( لي)ُ ولو لإ لق ّد)ُ له وهبه لأو السارق باعه من يد في لب (ُر
ًا، المالك لإلى عن يزل لم بالسرقة لنه كانَأ، لإنَأ الهبة لأو البيع ويبطل لإجِإماع

ّق ماله عين وجِإد ومن ملكه، لأحَ لأي به (فهو)ُ  لإل)ُّ  لإنَأ (و لع ما يبق لم و لط السارق ُق
لك لأو هلك ساواء به لل ْفُه ُت ْفُسا لمُن)ُ وقال (ل ا ْفُضُ لأحَمد الشافعي لي لأبو و لعّي ثور و لخ ّن وال

لإساحاق والحسن وحَّماد ّد السارق على فيجب الحالتين، في والليث: يضُمن و ر
ًا، كانَأ لإنَأ المسروق قيمة ّي ّد قيم ًا كانَأ لإنَأ مثله ور تعالى: قوله لعموم مثلي

ْفُن لم لف لدى { لت ْفُع ْفُم ا ُك ْفُي لل ُدوا لع لت ْفُع له لفا ْفُي لل لل لع ْفُث لم لدى لما لب لت ْفُع ْفُم}َ ولقوله ا ُك ْفُي لل الصلة عليه لع
ّد».  حَتى لأخآذت ما اليد والسلم: «على لتُر

ّي: ل علماؤانا وقال قبل المالك ضمنه لإنَأ بل القطع، مع الضُمانَأ يجتمع والثور
لإنَأ القطع، ساقط القطع سايرين وابن عطاء قال وبه الضُمانَأ، ساقط قطعه و

ْفُبُرمة وابن لإنَأ ومكحول. وقال والشعبّي ُش ًا السارق كانَأ مالك:  لر لس ْفُع ضمانَأ ل ُم
لإنَأ عليه، ًا كانَأ و لر لسا ْفُو ًا يضُمن ُم للجانبين. نظر

ّنسائي روى ما ولنا ٍد ولكن ال لإسانا لأنَأ بن الرحَمن عبد عن مجهول فيه ب ْفُوف:  لع
لرم قال: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول ْفُغ لم لإذا سارقة صاحَب لي ْفُي لق عليه ُأ
ّد». الح

ّنسائي: هذا قال لأخآرجِإه وليس مرسال ال لنّي بثابٍت. و ْفُط ُق لر ّدا «ساننه» في ال
ْفُرم بلفظ: «ل لور قطع بعد السارق على ُغ ْفُس لم لرك لم يمينه». قال: وال ْفُد عبد ُي

ْفُوف، بن الرحَمن لإنَأ لع ّدم وقد مرساٌل، فهو لإساناده صّح ف غير الرساال لأنَأ تق
لأمانته. وروى الرواي ثقة بعد عندنا قادح لب حَنيفة لأبي عن الحسن و وجِإو

للك. في الضُمانَأ ْفُه لت ْفُس الُم
لأي ْفُوٌم)ُ  ْفُعُص لم لو لع صفته مبتدأ وهو ذمّي، لأو مسلٌم ( لط لق لق)ُ بصيغة ( ْفُي لر ّط الفاعل ال

للى لع ٍم ( ْفُعُصو لذ)ُ بصيغة لم لخآ ُأ لل قطع على عطف المجهول لف ْفُب لق لذ ( ْفُخآ ْفُتٍل لماٍل لأ لق لو
لأي لس)ُ  لب ّتى المبتدأ خآبر وهو التعزير، بعد حَُ لحَ لأي ( لب)ُ  ْفُو ُت لسايماء فيه ليظهر لي

لعي الصالحين. وقال لخ ّن لتادة ال لق لشّرد وعطاء و ُي لأحَمد:  من الطريق قاطِإع و
ّي وهو العلم، لأهل من طِإائفٌة وقال المصار، لفى ابن عن مرو ْفُن ُي بلده من عباس: 

ٍد لإلى ْفُيج وابن مالك غيره. وقال بل لر لبس لأصحاب من سُا ْفُح ُي البلد في الشافعّي: 
لفى الذي ْفُن ل وهو الرض، جِإميع من النفي على يدّل الية ظاهر لأنَأ لإليه. ولنا ُي

ونفيه الناس، عن لأذاه لكّف وهو المقصود، به يحصل ل بلده عن ونفيه يمكن،
ّدة تعريضُه فيه الحرب دار لإلى (دار)ُ السالم من ًا وصيرورته للّر فقلنا لنا، حَرب

ّد الحبس لإذ بالحبس، شره دفع الرض من بنفيه المراد ًا يع كما الدنيا من خآارجِإ
الشاعر: قال

لنا ْفُجِإ لر لخآ لن * ليا لم ْفُن ّد ْفُحُن ال لن ْفُن لو لها لم لل ْفُه لنا لأ ْفُس لل لف لن **  لء لم ليا ْفُحَ لل لها ا ْفُي ل لف لتى لول ْفُو لم ال
لأنَأ شرائط الطريق لقطع ثم لعٌة شوكٌة لهم تكونَأ منها:  لن لم ٌة، و كانت ساواء وقو

لإنَأ بغيره، لأو بالحجر لأو الكبيرة، بالعصا لأو بالسلح، ًا. كانَأ و واحَد
لأنَأ ْفُصر خآارج منهم ذلك يكونَأ ومنها:  لم ًا ال ّتى عنه، بعيد لأو المصر، في كانَأ لإنَأ حَ

ًا يكونَأ ل قريتين بين لأو منه، بقرب لع ْفُط ًا للطريق، لق والشافعّي لمالك خآلف
ّقف لأنهم لأبي لأحَمد. وعن وتو وبين بينه فيما لأو ليلً، المصر في كانوا لإنَأ يوساف: 



ّطاع، لأحَكام عليهم يجري سافر، مسيرة من لأقل المصر ُق الفتوى وعليه ال
الناس. لمصلحة

لأنَأ ْفُأخآوذ يكونَأ ومنها:  لأحَمد. وقال الشافعّي قال وبه النصاب، قدر الم مالك و
لأبو لصاب يشترط المنذر: ل وابن ثور و لن الية. لعموم ال

لأنَأ ّطاع يكونَأ ومنها:  ُق ّلهم ال ّلهم ويكونَأ المال، من لأجِإانب ك وجِإوب لأهل من ك
لرم رحَم ذا لأو المال، لأصحاب من منهم واحَد كانَأ لو حَتى القطع، ْفُح لأو منهم، لم

ًا ًا، لأو صبي ٌة، الجناية لنَأ القطع، عليهم يجب ل مجنون ّق في فالمتناع واحَد حَ
ٌع البعض ًا الباقين، حَق في امتنا لأحَمد. ولو والشافعّي ومالك يوساف لبي خآلف و

لأة فيهم كانَأ ٍة ففي امر لأحَمد، والشافعّي مالك قال وبه تقطع، رواي لأنها والصّح و

تقطع. ل
لأنَأ ُذوا ومنها:  لخآ ْفُؤُ ّتى التوبة، قبل ُي لخآذوا لو حَ ّد وبعد بعدها ُأ عنهم ساقط المال ر

ّد، الهالك. المال وضمانَأ القصاص يسقط ل ولكن فيه، خآلف ول الح
ْفُنَأ لإ ً (و لذ)ُ مال لخآ ٍم لأ ْفُيُب ل لأو جِإرح ساواء ذمّي لأو لمسل لص لن لو لل ( لصاٌب، ُك لع لن لط ُه لق لد لي

للُه ْفُجِإ لر ْفُن لو لأنَأ لم لٍف)ُ ب جِإنس يفوت لئل اليسرى ورجِإله اليمنى يده قطع لخآل
ْفُنَأ لإ لو لل المنفعة. ( لت ل لق لذ لبل ْفُخآ لل ماٍل لأ لت ّدا)ُ ل ُق ًا لحَ ّتى قصاص لإنَأ الولّي يعفو ل حَ (و)ُ 

لأي قتل لعُه)ُ  لم لل المال لأخآذ مع ( لت ُق ْفُو ( ّيا لأ لب)ُ حَ لل لأيام، ثلثة الرواية ظاهر في ُص

لعج ْفُب ُي ّتى برمٍح بطنه و ّق.  لأي يموت، حَ يش

ْفُو لأ لع)ُ يده ( لط ُثّم خآلٍف من ورجِإله ُق لل ( لت ْفُو ُق لب)ُ كما لأ لل ٌق وهذا ذكرناه، ُص مواف
لوي». وفي لـ:«جِإامع لد ْفُز لب فعله، للمام منهما «بالواو» وكّل «الهداية»: وصلب ال

لزل ثم ْفُن ّيام ثلثة بعد ُي ّلى لأ لخ ُي لك لو لنه ليدفنوه، لأهله وبين بينه و لر ّير ُت ّذى لتغ لأ وت
ًا تركه يوساف لأبو به. وقيل: يرى الناس ّتى مصلوب في لأبلغ ليكونَأ يسقط حَ

لتل وقال العتبار، ْفُق ُي للب لأو محمد:  ْفُص لطع. ول ُي ْفُق ُي

الشافعي قال وبه محمد، مع يوساف لأبو الجامع، وشروح المباسايط عامة وفي
لأحَمد ٍة في و لأنَأ لأبي رأي. وعن ذا كانَأ لإنَأ ومالك رواي ْفُترك ل المام يوساف:  لي

قال وبه غيره، به ليرتدع التشهير منه والمقصود عليه، المنصوص لنه الصلب،
لأحَمد. وعن الّشافعّي لأنه و ّي:  لو لحا ّط ًا يصلب ثم يقتل ال للة، عن توقي ْفُث قال وبه الُم
لأحَمد. والصل الشافعي لما قوله ذلك في و ّن لإ ُء تعالى: { لزا لن لجِإ ْفُي لذ ّل لنَأ ا لربو لحا له ُي ّل ال
للُه ْفُو لرسُا لنَأ و ْفُو لع ْفُس لي لض في لو ْفُر ًا ال لد لسا ْفُنَأ لف ُلوا لأ ّت لق ْفُو ُي ُبوا لأ ّل لص ْفُو ُي لع لأ ّط لق ُهم ُت لدي ْفُي لأ

ْفُم ُه ُل ْفُرجُِإ أ
ل ْفُن لو لٍف لم ْفُوا لأو لخآل لف ْفُن لن ُي لض لم ْفُر لك ال لل ْفُم لذ ُه ّي لل ْفُز ليا في لخآ ْفُن ّد ْفُم ال ُه لل في لو

لة لر لخآ لذاٌب ال ْفُيٌم لع لظ ّ لع لن لإل ْفُي لذ ّل ُبوا ا ْفُن لتا لل لم ْفُب ْفُنَأ لق لدُروا لأ ْفُق ْفُم لت له ْفُي لل للُموا لع ْفُع له لأنَّأ لفا ّل ال
ْفُوٌر ُف لأي لغ ْفُيٌم}َ  لحَ مضُاٍف. حَذف على الله لأولياء يحاربونَأ لر

متفاوتة، الجنايات لنَأ الحَوال، على التوزيع ـ لأعلم تعالى والله ـ منه المراد ثم
لإنما يتفاوت لأنَأ تقتضُي والحكمة معلومٌة، لنها الجناية، لأنواع يذكر لم جِإزاؤاها. و

ّليث الشافعي قال وبه لأهم، جِإزائها بيانَأ فكانَأ لإساحاق وال لتادة وحَّماد و لق و
لأصحاب لي لأحَمد و لو ّيب ابن عباس. وقال ابن عن لوُر لس ومجاهد وعطاء الُم
لعّي والضُّّحاك والحسن لخ ّن لأبو وال لإنَأ ثور و ّيٌر المام وداود:  لخ النص. لظاهر فيه ُم

لأنَأ وذكر لشي:  لتا ْفُر ُتُم خآمٌس:  عندنا الحَوال ال



لعّزروا وفي فقط، الولى: تخويٌف ُي لبسوا التعزير، لأدنى هذا:  ْفُح ُي يتوبوا. حَتى و
لأخآذ لإنَأ المال، والثانية:  ُذوا ف لخآ ّطعت التوبة قبل ُأ لأرجِإلهم لأيديهم ق خآلٍف، من و

ّدوا ًا، كانَأ لإنَأ المال ور ُنوه ولم قائم لم ْفُضُ ًا. كانَأ لإنَأ لي هالك
لأنَأ ْفُرشْ القصاص، فيه يجري فيما وفيه: القصاص غير، ل يجرحَوا والثالثة:  وال

ّق. لصاحَب ذلك واساتيفاء فيه، يجري ل فيما الح
لأنَأ حَكم ول فقط، خآلٍف من هذا: القطع وفي ويجرحَوا، المال يأخآذوا والرابعة: 

مع ضمانه فيسقط المال، حَكم عندنا النفس دونَأ ما حَكم لنَأ عندنا، للجرح
القطع.

لأنَأ ًا لأحَدهم يقتل لأو ويقتلوا، المال يأخآذوا والخامسة:  غيره، لأو بسلٍح معصوم
ّيٌر هنا والمام لأعلم. سابحانه والله المتن، في ذكرنا كما مخ

لد كتاب لها لج ال
لد لغًة: مصدر هو له ًة، لجِإا لد له لجا ُدوا قوله ومنه ُم لجِإاه لو له في تعالى: { ّل ّق ال لحَ

له}َ، لد لها لتلة من أعّم وهو لجِإ لقا لد من لحديث: «رجِإعنا الُم الجهاد إلى الصغر الجها
الكبر».

ٌء ًا: دعا لقتاٌل الحق، الدين إلى وشرع ْفُن مع و ُيسّمى: كتاب ل لم ْفُقبله. و لير، لي الّس
ّنه ّين ل لن سايرة فيه ُيب لمي لل ْفُس لعاملتهم في الُم لل ُم لل الحرب، أه ّذمة، وأه ال

لمنين.  والُمستأ

لو ُه لو ْفُرُض ( ْفُيٍن لف ْفُنَأ لع لم إ لج ّفاُر)ُ على له ُك ٍد ال ّنفيُر وصار بل ًا، ال ل عام ّيأ لول له لت إل دفعهم لي
ْفُخُرُج بالكّل لت لف ُة ( لأ ْفُر لم ُد ال ْفُب لع ل لوال ْفُذنٍَأ)ُ من لبل الزوج حَق لنَأ والسيد، الّزوج لإ

لق في يظهر ل والمولى لض حَ الولد يخرُج ولذا والصيام، كالصلة العيانَأ، فرو
ّ يخرجِإانَأ ل الحالة هذه غير دائنه. وفي إذنَأ بغير والمديونَُأ والديه، إذنَأ بغير إل

ٍر كل في بإذنهما. وكذا لق لنَّأ مشقة، فيه ساف بوالديه، مضٌُر الولد على الشفا
لفُروا قوله ذلك في بدائنه. والصل ليضُُر المديونَأ وعلى ْفُن ًا تعالى: {ا لفاف ً لخآ لقال لث لو

لهدوا لجِإا ْفُم و ُك لل لوا ْفُم لأ ْفُم ب ُك لس ُف ْفُن لأ لبيل في لو له لسا ّل ْفُم ال ُك لل ْفُيٌر لذ ْفُم لخآ ُك ْفُنَأ لل ْفُم إ ُت ْفُن لنَأ}َ أي ُك للُمو ْفُع لت
ًا الجهاد إلى اخآرجِإوا ًا، شباب ًا أو وشيوخآ ًة، ُركبان ًا أو ومشا أو ومناكحين، ُعّزاب

لء لء. أغنيا وفقرا
ْفُرُض لف لو ٍة ( لي لفا ًأ)ُ أي لك ْفُد ًء، لب لأ أنَأ وهو ابتدا لر المسلمونَأ يبد سانة كّل بالُمحاربة الكفا

لإنَّأ لم ( له لقا ْفُعٌض)ُ من لب لط المسلمين لب لق لسا ْفُن ( لن)ُ لحصول لع لقي لبا (وإل)ُّ المقصود ال
ْفُم لم وإنَأ أي ُق لثُموا)ُ أي البعض به لي لأ فرٌض لنه بتركه، المسلمين من كّل أثم (

عليهم.
لرة»: عند وفي لخآي ّذ لر «ال لفي ّن لض يصيُر العام ال ْفُن على عيٍن فر العدو من ليقُرب لم
ْفُن الجهاد. وأّما على يقدرونَأ وهم ْفُم لم ُه لدا لد، ممن لع ُع ّقهم ففي لب كفاية فرض حَ

لج فإذا إليهم، ُيحتج لم إذا لتي لز بأنَأ إليهم احَ لج يجاهد، ولم تكاسال أو القريب لع
لض يصيُر ْفُيهم من على عيٍن فر لل لض أنَأ إلى وثم، ثم لي السالم أهل جِإميع على ُيفر
ًا ًا شرق له، أهل على تجب الميت، على كالصلة التدريج، هذا على وغرب لت ّل ول مح
ٍد على تجب ُعونَأ الميت أهل أنَّأ علم إذا إل الميت، من بعي ّي لضُ لنَأ أو ُي لجِإُزو عن عا

لها.  لت لم لقا لإ



ّيب: الجهاد ابن وقال ًء المس بفرٍض، الثوري: ليس عيٍن. وقال فرُض ابتدا
لب وقوله لت ُك ُكم تعالى: { ْفُي لل ّندب، لع لتاُل}َ لل لق لب كقوله ال لت ُك ْفُم تعالى: { ُك ْفُي لل لذا لع لإ
لر لضُ ُكم لحَ لد لحَ ْفُوُت لأ لم ْفُنَأ ال لك إ لر ًا لت ْفُير ّيُة لخآ لص لو لن ال ْفُي لد لل لوا ْفُل لن لل لبي لر ْفُق لل لف}َ. لوا ْفُعُرو لم ْفُل لبا

ل قوله ولنا لتوي تعالى: {ل ْفُس لنَأ لي ُدو لع لقا لن ال لن لم لني لم ْفُؤُ ْفُيُر الُم للي لغ لر ُأو لر الضُّ
لنَأ ُدو له لجا ْفُلُم لل لفي لوا لبي له لسا ّل ْفُم ال له لل لوا ْفُم لأ ْفُم لب له لس ُف ْفُن لأ لل و ّلُه لفضُّ لن ال لدي له لجا ْفُم الُم له لل لوا ْفُم لأ لب

ْفُم له لس ُف ْفُن لأ للى لو لن لع لدي لع لقا لجِإًة ال لر ً لد ُكل لد و لع ّلُه لو لنى}َ، ال ْفُس لض كانَأ ولو الُح عيٍن فر
لكه لذّم لعد ولم تار ًا لي بعضُهم، ويقعد بعضُهم يغزو الصحابة كانَأ بالُحسنى. وأيضُ
لض كانَأ ولو ْفُر ّنه داود أبو قعدوا. وروى لما عيٍن ف قال: «ل والسلم الصلة عليه أ

لن الحق، على يقاتلونَأ أمتي من طِإائفٌة تزاُل ْفُم من على ظاهري ُه لأ لل حَتى لناو يقات
الدجِإال». المسيح آخآُرهم

ً أنَأ لول بيده نفسي عليه: «والذي المتفق وفي تطيُب ل المؤُمنين من رجِإال
ُفُسهم ّلفوا أنَأ أن ُد ول عني، يتخ ْفُفُت ما عليه أحَملهم ما أجِإ ّل ّية عن تخ تغزو سار

ًا: «من الله». وفيه سابيل في ّهز أيضُ ًا لجِإ ومن غزا، فقد الله سابيل في غازي
للف ًا لخآ ٍر أهله في غازي ُء منه المقصود غزا». ولنَأ فقد بخي لة لإعل ّله كلم وقهُر ال

ّد الجنازة كصلة بالبعض، يحصل وذلك أعدائه، إجِإماع انعقد وعليه السلم، ور
العلم.  العلماء

لرة»: كانَأ وفي لخآي ّذ المر ابتداء في وسالم عليه الله صلى «المبسوط» و«ال
ًا للعراض المشركين عن بالصفح مأمور لح لقوله عنهم، وا لف ْفُص لفا لح تعالى: { ْفُف الّص

لل}َ، لمي لج ْفُض ال لر ْفُع لأ لو لن وقوله: { لن}َ ثم لع لكي لر ْفُش لر الُم لم ّدين إلى بالدعاء ُأ ال
لة بالموعظة لل لد لجا ُع بقوله الحسنة والُم ْفُد لل إلى تعالى: {ا لبي لك لسا ّب لة لر لم ْفُك لح لبال
لة لظ لع ْفُو لم ْفُل لة لوا لن لس لح ْفُم ال ُه ْفُل لد لجِإا لتي لو ّل لي لبا لسُن}َ. له ْفُحَ لأ

ُبداءة كانت إذا بالقتال أمر ثم لنَأ سابحانه بقوله منهم ال لذ ُأ لن وتعالى: { لذي ّل لل
لنَأ ُلو لت لقا ْفُم ُي ُه ّن أ

ْفُ للُموا}َ أي لب لنَأ ُظ لذ ّدفع، في لهم ُأ ًء بالقتال ُأمر ثم ال بعض في ابتدا
لإذا لقوله الُحُرم الشهر غير وهو الزمانَأ، لف لخ تعالى: { لل لس ْفُن ُهُر ا ْفُش لل الُحُرم ا
ُلوا ُت ْفُق لن فا لكي لر ْفُش ْفُيُث الُم ْفُم}َ، لحَ ُه ّتُمو ْفُد لجِإ وفي كلها الزمانَأ في بالقتال ُأمر ثم لو
ْفُم بقوله بأسارها الماكن ُه ُلو لت لقا ّتى تعالى: { ل لحَ لنَأ ل ُكو لنٌة}َ، لت ْفُت تعالى: وقوله لف
ُلوا لت لقا لن { لذي ّل ل ا لنَأ ل ُنو لم ْفُؤُ له ُي ّل ل لبال لم لول ْفُو لي ْفُل لر}َ، لبا لخآ ُلوا ال لت لقا لو لن { لكي لر ْفُش ّفًة}َ الُم لكا

الصلة عليه أنه منسوٌخ الُحُرم الشهر في القتال تحريم أنَّأ على يدّل ومما
ٍر الطائف حَاصر والسلم لن لعش ْفُي لق ُة المحرم، من لب المقاتلة. من نوع والُمحاصر

ل للى (ل لي)ُ أي لع لب ُد يفترض ل لص ْفُعف صبّي على الجها لضُ له ل لت ٍد ُبني ْفُب لع لو ٍة)ُ ( لأ لر ْفُم لوا
ّدم ّق لتق لمى المرأة بنية ولضُعف والّزوج، المولى حَ ْفُع لأ لو ٍد ( لع ْفُق لطٍع)ُ لوُم ْفُق لأ لو

ل لقوله معناهم، في الكبير لعجزهم. والشيُخ لوي تعالى: {ل لت ْفُس لنَأ لي ُدو لع لقا لن ال لم
لن لني لم ْفُؤُ لرر ُأولي ٍغيُر الُم لنَأ}َ، الضُّ ُدو له لجا لس وقوله والُم ْفُي لل للى تعالى: { لمى لع ْفُع لل ا

لرٌج ل لحَ للى لول لج لع لر ْفُع لل لرٌج ا ل لحَ للى لول لض لع لري لم لرٌج}َ، ال ْفُم)ُ الماُم لحَ ُه لصُر لحا ُي لف أو (
ُبه لضهم دخآل إذا نائ ْفُم أر ُه ُعو ْفُد لي لو للى ( ًا لإ لم)ُ وجِإوب ل ْفُسال لل ًا أو ا فإنَأ سايأتي، لما ندب

صلى الله رساول أنَأ هريرة أبي «الصحيحين» عن في لما عنهم، كّف أجِإابوا
ُأمرُت وسالم عليه الله لل أنَأ قال: « لس أقات ّتى النا ّ إله يقولوا: ل حَ فمن الله، إل



لم قالها لص له، إل ونفسه ماله مني لع ّق وعبد أحَمد الله». وروى على وحَسابُه بح
لجيح، أبي ابن عن الثوري، سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرّزاق ابن عن أبيه، عن لن
لل قال: ما عباس لت ًا وسالم عليه الله صلى الله رساول قا ّتى قوم إلى دعاهم حَ

للسالم.  ا

ْفُنَأ لإ لف ْفُوا)ُ عن ( لب للسالم لأ للى ا لإ لف لة)ُ أي ( لي ْفُز لج ُبول إلى فيدعوهم ال رواه لما الجزية، لق
لر إذا كانَأ والسلم الصلة عليه أنه وصححه والترمذي ومسلم أحَمد ًا أّم أمير
ٍة أو جِإيٍش على ّي ْفُن وأّما الجزية، منهم ُتقبل مّمن كانوا إنَأ به. وهذا أمره سار ل لم
لن منهم تقبل السالم، إل منهم ُيقبل ل الذين العرب من الوثانَأ وعبدة كالمرتدي

لهم في فائدة فل لئ ْفُنَأ إلى دعا لإ لف ُلوا)ُ إعطاء الجزية. ( لب ْفُم الجزية، لق ُه لل لف لنا)ُ لما ( لل
لر لنَّأ علينا، يجُب ما وغيرها العبادات من عليهم يجب أنه معناه وليس ل الكفا

ْفُم عندنا، بالعبادات يخاطِإبونَأ له ْفُي لل لع لو لنا)ُ أي لما ( ْفُي لل وأموالهم، لدمائهم تعّرضنا إذا لع
ُته كدمنا، فدمه ذمتنا له كانت علّي: من لقول وأموالنا، لدمائنا تعّرضوا أو لي لد و

لنا. رواه لت لي لد لنّي، ك ْفُط ُق لر ّدا ُنوب. وأّما أبو إساناده وفي ال لج «الهداية» لقول في ال
يعرف كأموالنا. فل وأموالهم كدمائنا دماؤاهم ليكونَأ الجزية بذلوا علّي: إنما

اللفظ. بهذا
ْفُنَأ لإ لف ْفُوا)ُ من ( لب ُبول لأ ْفُم)ُ أي الجزية لق ُه ُل لت لقا ُي لما المام ( لب ْفُم)ُ من ( ُه ُك لل ْفُه رمٍي ُي

لنيٍق، لج ْفُن لم ٍر، وتحريٍق لب ٍء، وتغريٍق بنا مالك مسلم. وقال معهم كانَأ ولو بما
لم وأحَمد: إذا والشافعّي لل ًا فيهم لأنَّأ لع لع، بهذا يتلُف وأنه مسلم لحّل، لم الّصن إل لي

ْفُخاف إنَأ لم لي لنسد المعنى هذا اعتبر لو يفعل. ولنا: أنه لم إذا المسلمين انهزا
لنهم لنَأ معهم، القتال باب غلب لو وأما مسلم، عن يخلو ما قّل ومدائنهم حَصو
العام. ولو قتل يجوز فل بعينه، ُيعرف ل مجهوٌل ذمّي فيهم وكانَأ حَصنهم على

لتّرسُاوا ُأساارى لت ُكّف لم منهم بصبيانٍَأ أو المسلمين من ب ُدهم عنهم، لي دونَأ ويقص
ْفُن لتّرسُاوا لم لنا لنه به، لت ْفُلزُم ً التمييز لي لدرنا إنَأ فعل ّ عليه، لق لنا وإل ُته، يلزُم إذ ني

لية ول الطاقة، بحسب الطاعة لة ول علينا د الجهاد لنَأ منهم، أصبنا فيما كفار
ًا. الفعل كونَأ فيمنع فرٌض، تعدي

ُع لم وأحَمد: إنَأ والشافعّي مالك وقال ُة تد رميهم. يجز لم رميهم إلى الضُرور
الله رساول الفارساي: يا سالمانَأ المغازي»: قال «كتاب في الواقدي وقال هذا،
لب أنَأ أرى لص ْفُن لنيق، عليهم لت لج ْفُن لم ّنا فإنا ال على المجانيق ننصب فارس بأرض ك

ُنصيب الحصونَأ، رساول فأمره المقام، لطال منجنيق يكن لم فإنَأ عدونا، من ف
ًا فعمل وسالم عليه الله صلى الله (حَصن)ُ الطائف. على فنصبه بيده، منجنيق

لنيق: بفتح لج ْفُن لم ُتكسر الميم وال ّكر. وقد معّربة، الحجارة، بها ُيرمى آلة ـ و ُتذ
ْفُن: جِإه لم أجِإودني. ما أي نيك، فارسايتها: 

ّ الجماعة وروى لة بن ساليمانَأ عن البخاري إل لد ْفُي لر الله رساول قال: كانَأ أبيه عن ُب
ًا أّمر إذا وسالم عليه الله صلى ٍة أو جِإيش على أمير ّي لصاه سار خآاّصته في أو

ًا المسلمين من تبعه وبمن الله بتقوى سابيل في الله باسام قال: «اغُزوا ثم خآير
ّلوا، ول اغُزوا بالله، كفر من قاتلوا الله، ُغ لدُروا، ول لت ّثلوا، ول لتغ لم تقتلوا ول ُت

ًا، لت وإذا وليد ُعهم المشركين من عدوك لقي ْفُد ـ خآلٍل أو ـ خآصاٍل ثلث إلى فا
ُتهن ّي أ

ل ُكّف منهم فاقبل أجِإابوك لف ُعهم و ْفُد للسالم، إلى عنهم: ا ْفُل أجِإابوك فإنَأ ا فاقب



ُكّف منهم ْفُم ثم عنهم، و ُعه لل إلى اد ّو لح ّت المهاجِإرين، دار إلى دارهم من ال
ّنهم وأخآبرهم عليهم.  ما وعليهم للمهاجِإرين ما فلهم ذلك، فعلوا إنَأ أ

لبوا فإنَأ ْفُنَأ أ ُلوا أ ّو لح لت ُهم منها، لي ْفُر لب ْفُخآ لأ ّنهم ف لنَأ أ ُكونو لري المسلمين، كأعراب لي ْفُج لي
له حَُكُم عليهم ّل لذي ال لء الغنيمة في لهم يكونَُأ ول المؤُمنين، على ليجري ال ْفُي لف وال
ٌء ْفُوا هم فإنَأ المسلمين، مع ُيجاهدوا أنَأ إل شي لب ُهُم لأ ْفُل لس هم فإنَأ الجزية، لف

ُبوك لجِإا ْفُل أ ُكّف منهم فاقب لبوا هم فإنَأ عنهم، و ْفُن أ لع لت ْفُسا لتلهم، بالله فا وإذا وقا
لت ْفُر لص لك حَصن أهل حَا لأرادو ْفُنَأ لف لل أ له ذمة لهم تجع ّل له، وذمة ال ْفُل فل نبي لهم تجع

لة له ذم ّل لة ال لذم ْفُل ولكن نبيه، و لك لهم اجِإع لت لة ذّم لذّم لفُروا إنَأ فإنكم أصحابك، و ْفُخ ُت
ْفُم وذمة ذمتكم ُك لفُروا أنَأ من أهونَُأ أصحاب ْفُخ لة الله ذمة ُت لذم وإذا رساوله، و

لت لل حَاصر لك لحَصٍن أه ْفُنَأ فأرادو ْفُم أ ُه لل لز ُهم فل الله، حَكم على ُتن لزل حَكم على ُتن
ْفُم ولكن الله، ُه لزل ْفُن لك، على أ لم ْفُك لري ل فإنك حَُ ُتصيُب لتد لم أ ْفُك ّله حَُ ل. (ثم أم فيهم ال

شئتم»)ُ. ما بعد فيهم اقضُوا
لل فلو لز لم على حَصٍن أهُل لن ْفُك لل يوساف أبو يجيز الله حَُ ْفُت لق والساترقاق، ال

ّين لنا، ذمة والتحرير عنده يجوز ل الله حَكم على النزال لنَأ التحرير، محمد وع
أنَأ له ينبغي الله، حَكم على وأنزلهم الماُم أخآطأ قوله: وإنَأ ففي روينا، لما

لض لر ْفُع ْفُوا وإنَأ فبها، لذلك أجِإابوا فإنَأ السالم، عليهم لي لب لرُب أ لة عليهم ليضُ الجزي
لراج، أراضيهم وعلى لخ ُلهم ول ال ُقهم. ولبي ول يقت حَرٍب، أهل أنهم يوساف يستر
له وحَكُم ّل لي معلوم. وما فيهم ال لو ُع اساتقّر ولّما السالم، ابتداء في كانَأ ُر الشر
لم الثلثة هذه على لل خآياُر للمام ولكن الثلثة، هذه أحَد وهو فيهم، الله حَُكُم ُع

ّتعيين. ال

ْفُلمانَأ «مستدركه» عن في «مسنده» والحاكم في أحَمد وروى إلى انتهى أنه لسا
ْفُصٍن ُعهم لصحابه: دعوني فقال مدينة أو لحَ ْفُد لل رأيُت كما أ الله صلى الله رساو
ْفُم، وسالم عليه ُه ُعو ْفُد ّنما فقال لي ً كنُت لهم: إ فإنَأ للسالم، الله فهداني منكم رجِإل

ُتم ْفُزية فأدوا أبيتم وإنَأ علينا، ما وعليكم لنا، ما فلكم أسالم لج صاغرونَأ، وأنتم ال
ْفُم أبيتم فإنَأ ُك لنا ْفُذ لب له إنَأ ساواء، على لنا ّل لل يحّب ل ال لة بهم ذلك الخائنين. فع ثلث
وفتحوها. إليها فغُزوا الناس أمر الرابع اليوم في كانَأ فلما أيام،

ّتُة وروى لعثه حَين لُمعاذ والسلم الصلة عليه قوله الس ُدم اليمن: «إنك إلى لب ْفُق لت
ٍم على ُعهم كتاٍب أهل قو لة إلى فاد ْفُنَأ شهاد ّ إله ل أ فبها، أسالموا فإنَأ الله، إل
الجزية»... الحديث. إلى فادعهم ُيسلموا لم وإنَأ
لتل أنَأ يجوز ول ُعوهم، أنَأ بعد إل السالم إلى الدعوة تبلغه لم من ُيقا ْفُد ولو لي

لة قبل قاتلهم لم، الدعو لث ُيستحُب لأ ْفُنَأ و للغته من به يدعو أ في مبالغًة الدعوة لب
ّ النذار للم إذا إل ّنهم لع لحّصنونَأ، أو بحيلة يحتالونَأ أو ليستعدونَأ بالدعوة أ لت لنَأ لي

لة ُع مستحبٌة الدعو ُغِ واجِإٌب. وفي الضُرر ودف حَقيقًة إّما الدعوة «المحيط»: بلو
ًا أو ًا اساتفاض بأنَأ حَكم ًا، شرق ْفُونَأ، ماذا إلى أنهم وغرب لع ْفُد لتلونَأ، ماذا وعلى ُي ُيقا

ابن عن الشيخانَأ روى لما مشرٍك، كل حَق في ُمقامها الدعوة ظهوُر فأقيم
ْفُوف لب القتال، قبل الدعاء عن أساأله نافع إلى قال: كتبُت لع كانَأ إنما إلّي فكت
بني على وسالم عليه الله صلى الله رساول أغار قد السالم، أول في ذلك



للق لط ْفُص فقتل الماء، على ُتسقى وأنعامهم ـ غافلونَأ أي ـ غاّرونَأ وهم الُم
لتهم، لل لت لراريهم، وسابى مقا ٍذ وأصاب لذ لة يومئ لي لر ْفُي لو الحارث.  بنت جُِإ

لع لط لق لو ْفُم ( ُه لر لج ْفُم)ُ أي لش ُه لع ْفُر لز الشافعي وبقطعهما. وعن ُيهلكهم بما يقاتلهم لو
ٍة: أنه في وأحَمد قول، في ّ ذلك بهم ليفعل ل رواي ما بنا. ولنا يفعلونه كانوا إذا إل

ْفُيث عن الستة الكتب أصحاب روى ّل النبّي أنَّأ عمر ابن عن نافع، عن ساعد، بن ال
لع وسالم عليه الله صلى لط لخل لق لضُير بني لن ّن ْفُيرة وهي وحَّرق، ال لو ُب بالتصغير، ال
لما وفيها ْفُم نزلت: { ُت ْفُع لط ْفُن لق ٍة لم ْفُين ْفُو لل لها لأ ُتُمو ْفُك لر لمًة لت لئ للى لقا لها}َ... الية. لع لل ُأُصو

ًا: ثابت بن حَّسانَأ يقول وفيها شعر
لنَأ لها لو ّي بني سُاراة على * لؤُ ْفُيرة ** حَريق ُل لو ُب مستطير بال

ّقن إذا للمام «المحيط»: ينبغي وفي ل أنَأ والتحريق التغريق بدونَأ بالفتح تي
ل يفعل لبل ٍر)ُ أي ( ْفُد لنة بل ُيقاتلهم لغ لض لخآيا ٍد. وفي ونق بعد «المحيط»: وهذا عه

لفر ّظ الصلة عليه لقوله يعني به، بأس فل قبلهما وأّما المانَأ، وإعطاء ال
ْفُدعة». والسلم: «الحرب لخآ

ّد «الهداية»: ول صاحَب قول وأما ْفُبذ من ب ّن ًا ال عليه لقوله الغدر، عن تحرز
ُعُه ل وفاء العهود والسلم: «في الصلة ْفُف لر لف ّنه معروٍف، غير غدر».  كلم من وأ
لسة، بن عمرو لب عهد، والروم معاوية بين قال: كانَأ عامر بن سُاليم رواه كما لع
ّتى بلدهم في يسير وكانَأ أو دابة على رجِإٌل فإذا عليهم، فأغار العهد، انقضُى حَ
لرٍس لسة، بن عمرو هو وإذا غدر، ل وفاء أكبر يقول: الله وهو لف لب معاوية فسأله لع

ْفُن وسالم عليه الله صلى الله رساول فقال: سامعت ذلك، عن لم ْفُينه كانَأ يقول: « لب
ٍم وبين ٌد قو ّلّن فل عه ًا، ليُح ّنه ول عهد ّد ْفُمضُي حَتى ليُش ُده لي لم لذ أو أ على إليهم ينب

لواء»؟ُ ّنسائي، داود أبو بالناس. رواه معاوية قال: فرجِإع لسا وهذا والترمذي وال
صحيٌح.  وقال: حَسٌن لفظه،

لو)ُ بل ُلوٍل)ُ وهو: السرقة ( ُغ لنم من ( ْفُغ لم لو)ُ بل ال ٍة)ُ بالضُم، ( ْفُثل كقطع وهي (ُم
ٍو لدة حَديث في النهي سابق وقد وجِإه، وتسويد عضُ ْفُي لر الشياء. فإنَأ هذه عن ُب

ًا أنَأ أنس عن الحدود كتاب في الشيخانَأ قيل: روى ْفُكل من نفر وفي ثمانية، ُع
ًا لفظ: أنَأ ْفُينة من ناسا لدموا ُعر فبايعوه وسالم عليه الله صلى الله رساول على لق

لخآُموا السالم على لتو ْفُسا لمت الرض وا لق لسا الله رساول إلى ذلك فشكوا أبدانهم، و
لنَأ فقال: «أل وسالم عليه الله صلى ُبونَأ إبله في راعينا مع تخرجِإو ُتصي من ف

وألبانها، أبوالها من فشربوا فخرجِإوا الله، رساول يا قالوا: بلى وألبانها»، أبوالها
لصّحوا، ْفُود واساتاقوا السالم، عن وارتدوا فقتلوهم الّرعاة على مالوا ثم لف لذ
عليه الله صلى النبّي ذلك فبلغ ـ إبله أي ـ وسالم عليه الله صلى الله رساول
لهم، في فبعث وسالم لر لي أث لت ُأ ليهم فقطع بهم، لف للهم، أيد لمل وأرجِإ لسا لنهم لو أعي

ُقوا ماتوا. وفي حَتى الحّرة في وتركهم ُأل ُقونَأ الحرة في لفظ:  ْفُس لت ْفُس فل لي
ْفُم ولم ُيسقونَأ، ُه ْفُم لس ْفُح لع ماتوا. وفي حَتى لي لط لق لف ليهم لفٍظ:  أمر ثم وأرجِإلهم، أيد
لحّرة لفٍظ: وتركهم وفي بها، كّحلهم ثم فأحَميت بمسامير الحجارة. يعضُدونَأ بال



ْفُثلة. أجِإيب جِإواز على يدّل وهذا ّنسخ، على محموٌل بأنه الُم آخآر في فإنَأ ال
ذلك بعد كانَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ قتادة: بلغنا قال الحديث

لهى الصدقة على ُيحث ْفُن لي ْفُثلة، عن و قتادة: فحدثني لهما: قال لفٍظ وفي الُم
لنّزل أنَأ قبل كانَأ ذلك أنَأ لسايرين بن محمد للبيهقي: قال لفٍظ الحدود. وفي ُت

لنا أنس: فما لب فيها نهى إل خُآطبة هذا بعد وسالم عليه الله صلى الله رساول خآط
ْفُثلة. وممن عن لدي الشافعي. وروى بنسخه قال الُم لق لوا «المغازي» كتاب في ال
لأمة مولى صالح عن إساحاق عن ْفُو ّت صلى النبي قطع قال: لما هريرة أبي عن ال
ّلقاح أصحاب أيدي وسالم عليه الله للهم ال لمل وأرجِإ لسا لنهم و الية: هذه نزلت أعي

لما ّن ُء {إ لزا لن لجِإ لذي ّل لنَأ ا ُبو لر لحا له ُي ّل للُه}َ إلى ال لرسُاو لمل فلم الية آخآر لو ْفُس ذلك بعد ُت
عين.

ّدثني لث قال: ما جِإعفر أبو قال: وحَ ًا ذلك بعد وسالم عليه الله صلى النبّي بع بعث
ْفُم إل ُه لها للة. أو عن لن ْفُث جِإاء وقد بالّرعاء، فعلوا ما بهم فعل أنه على محموٌل الُم

ًا لل قال: إنما أنس عن مسلم عند به مصّرحَ لم ّنبّي لسا وسالم عليه الله صلى ال
لن ُلوا لنهم أولئك أعي لم لن لسا قطعوا خآبرهم: أنهم في ساعد ابن الّرعاء. وروى أعي

ما هذا مات. وعلى حَتى وعينيه لسانه في الشوك وغرزوا ورجِإله الّراعي يد
لعل ْفُثلة، ليس بهم ُف ْفُثلة فإنَّأ بُم ًء كانَأ ما الُم ٍء.  غير من ابتدا جِإزا

لو)ُ بل لل ( ْفُت لق ٍز ( لجِإ لن لعا لل)ُ كالصبّي، لع لتا لق والشيخ والمرأة، والعمى، والمجنونَأ، ال
ّ الّصفين التقاء عند الّصياح على يقدر ل الذي لكًة)ُ أو (إل لل ً لم ْفُو مقاتل لأ رأي ذا (
لب، في ْفُر لح له)ُ على ليُحّث لماٍل لذا أو ال لل لب ّ ضررهم، لتعدي القتا الصبّي أنَّأ إل

من لنه السار، بعد بقتله بأس ل يقاتلنَأ. وغيرهما داما ما يقتلنَأ، والمجنونَأ
ّ الجماعة العقوبة. وروى أهل ًة عمر: أنَأ ابن عن نافع، عن ماجِإه ابن إل امرأ

لدت لجِإ النبّي مقتولًة. فنهى وسالم عليه الله صلى الله رساول مغازي بعض في ُو
والصبيانَأ. النساء قتل عن وسالم عليه الله صلى
بن أنس عن داود أبو والصبيانَأ. وروى النساء قتل للشيخين: فأنكر لفظ وفي

وعلى الله باسام قال: «انطلقوا وسالم عليه الله صلى الله رساول مالك: أنَأ
ًا تقتلوا ل الله، رساول ملة ًا، شيخ ًا، ول طِإفلً، ول فاني ًة، ول صغير ّلوا، ول امرأ ُغ لت

رساول أمر المحسنين». وقد يحب الله إنَّأ وأحَسنوا وأصلحوا، غنائمكم، وُضّموا
لريد بقتل وسالم عليه الله صلى الله ْفُين. وكانوا يوم الّصّمة بن ُد لن أحَضُروه حَُ

ّبر وساتين. وقيل: مئة ابن سانة. وقيل: كانَأ وعشرين مئة ابن وكانَأ أمرهم، ليد
ًا. أعمى كانَأ أيضُ

لو)ُ بل ٍر)ُ أي (أٍب قتل ( لف ًء لكا ْفُنَأ لقوله ابتدا لإ لو لك تعالى: { لدا له للى لجِإا ْفُنَأ لع لك أ لر ْفُش لبي ُت
لس لما ْفُي لك لل له لل ْفُلٌم لب ل لع لما لفل ُه ْفُع لط لما ُت ُه ْفُب لحَ لصا ليا لفي لو ْفُن ّد ًا}َ وليس ال ْفُعُروف من لم

ّيد أنَأ فيهما المعروف ْفُدأ يقتلهما. ق لب قصد (إذا الكافر أبيه قتل له البن لنَأ بال
ّ دفعه يمكنه بحيث)ُ ل قتله ٍذ البن مقصود لنَأ بالقتل، إل أنَأ ترى الدفع. أل حَينئ
ّ دفعه للبن يمكن ل بحيث ابنه على سايفه شهر لو المسلم الب له بقتله؟ُ إل

ٍر في والبن الب كانَأ أولى. ولو فالكافر يقتله أنَأ لف ماء البن ومع وعطشا، سا
للحَدهما، يكفي ًا، يموت الب كانَأ وإنَأ يشربه أنَأ للبن و وحَكم ههنا فكذا عطش

ّد الم ّدة والج كالب. والج



ًا الكافر كانَأ ولو ًء يقتله أنَأ له كانَأ المجاهد للمسلم أخآ إذا الباغي بخلف ابتدا
ًا كانَأ أنَأ له الّشافعي: يكره باتفاٍق. وعند قتله للطائع يجوز ل حَيث للطائع أخآ

ٍم ذا يقتل ٍم، رحَ لر ْفُح ٍم ذي وفي لم ٍم غير رحَ لر ْفُح ل والخآر يكره، وجِإهانَأ: أحَدهما لم
ًء، الكافر ابنه قتل للب يكره كمذهبنا. ول وأحَمد مالك يكره. ومذهب ابتدا

يكره. الشافعي وعند
لو)ُ بل لج ( لرا ْفُخآ لإ لحٍف ( ْفُص ٍة ُم لأ لر ْفُم ْفُيٍش في إل لوا لمُن)ُ فيه لجِإ ْفُؤُ الغالب لنَأ عليهما، ُي
ٍذ وهو عليهما فيه يؤُمن ل الذي الجيش بخلف كالمتحقق والغالب السلمة، حَينئ

ّية المرأة وتعريض للساتخفاف، المصحف تعريض إخآراجِإهما في لنَأ السر
ّ الجماعة روى والضُياع. وقد للفساد رساول قال: نهى عمر ابن عن الترمذي إل

لفظ العدو)ُ. وفي أرض (إلى بالقرآنَأ يسافر أنَأ وسالم عليه الله صلى الله
ًا: قال: قال عنه لمسلم فإني بالقرآنَأ، ُتسافروا والسلم: «ل الصلة عليه أيضُ

لقامة العظيم العسكر في يخرجِإن أنَأ للعجائز العدو». ويجوز يناله أنَأ آمن ل
صلى النبي مع النساء خآروج لنَأ والمداواة، والّسقي كالطبخ بهن يليق عمٍل
لنَأ مشهوٌر. ول لذلك وسالم عليه الله ْفُر لش لنا على يدّل لنه القتال، يبا لف ْفُع ّ لض إل

لرة. للضُُّرو
لره ُك ْفُعل، و لد إنَأ الُج لجِإ ْفُعل يضُرب أنَأ للمام فليس فيء، للمسلمين ُو على الُج

الطاعة، على الجِإرة يشبه لنه وهذا الجهاد، إلى يخرجِإونَأ للذين الناس
ٌد المال بيت يكره. ولنَأ أشبهها فما حَراٌم، الجِإرة وتمّحض لع لنوائب ُم

منه.  كفايتهم المام فعلى جِإملتها، من وهذا المسلمين،

لجِإد لم إنَأ وأّما ٌء ُيو ّباس ابن لقول المجاهد القاعد بتقوية بأس فل في عليه أنه ع
ّية بن صفوانَأ من اساتعار والسلم الصلة ًا أم ْفُدُرع ًا لأ ْفُين غزوة في وسالحَ لن حَُ

ّيٌة الله رساول فقال: يا لر لعا ٌة؟ُ لأ ّدا لؤُ وقال: والحاكم أحَمد قال: «نعم». رواه ُم
لخّرجِإاه. ورواه ولم مسلم شرط على صحيٌح حَديٌث ّبانَأ ابن ُي «صحيحه» في لحَ

ّية بن صفوانَأ عن لم أتتك وسالم: «إذا عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُأ
ًا ثلثين فأعطهم رسالي ّيٌة وثلثين بعير لر لعا لأ ًا. قال: قلت:  ْفُرع ٌة لد ّدا لؤُ رساول يا ُم
قال: «نعم». الله؟ُ
لزي عمر وكانَأ ْفُغ لب ُي لز لع المسافر. فيعطيه المقيم فرس ويأخآذ الحليلة، ذي عن ال
لبة أبي ابن رواه ْفُي لبّر، على إعانة ولنه والواقدي، لش وكلهما بالمال وجِإهاد ال

منصوصانَأ.
والمال (عليه)ُ بالنفس يقدر من فمنهم ، تتفاوت الجهاد في الناس وأحَوال
له بالنفس عليه يقدر من ومنهم عليهما، لقدرته لت ّو ومنهم لفقده، المال دونَأ ُبق

ّهُز النفس دونَأ بماله عليه يقدر من لر بماله الغنّي لعجزه. فيج ّتى القادر، الفقي حَ
ًا الخارج يكونَأ ّد كالبنيانَأ بماله. والمؤُمنونَأ والقاعد بنفسه، مجاهد بعضُهم ليُش
ًا. بعضُ

ْفُم)ُ بل ُه للُح لصا ُي لو ّدة على ماٍل ( ْفُنَأ يراها م لإ ْفُلح ( لنَأ)ُ الّص ًا)ُ للمسلمين لكا ْفُير لخآ لقوله (
ْفُنَأ لإ لو لنُحوا تعالى: { لم لجِإ ْفُل ْفُح لللّس لن ْفُجِإ لها فا ْفُل لل ّك لو لت للى لو له}َ وقد لع ّل الله رساول صالح ال

روى كما سانين عشر الحرب يضُعوا أنَأ على مكة أهل وسالم عليه الله صلى
وبين (أهل)ُ مكة بين كانَأ لنه للمسلمين، نظٌر ذلك في داود. وكانَأ أبو ذلك
لنين أهل ٌة، حَُ ٌة.  وفي موافقة، أي مواطِإأ لؤُاخآا نسخة: ُم



لو)ُ يصالحهم لماٍل)ُ يؤُخآذ ( لب لد (منهم)ُ للمسلمين ( ْفُن لع لة)ُ لنه ( لجِإ لحا جِإازت لّما ال
ّيد فبالمال ماٍل، بغير المصالحة ل حَاجِإة لهم يكن لم لو لنه بالحاجِإة، أولى. وق

ًة الجهاد ترك لنه يجوز، ل ولقوله ومعنًى، صور لفل ُنوا تعالى: { له ُعوا لت ْفُد لت إلى لو
لم ْفُل ُتُم الّس ْفُن لأ لنَأ}َ. ثم لو للو ْفُع لل لرف المال من المأخآوذ ا ْفُص لم إذا الجزية، مصارف ُي
ٌذ لنه رساولً، أرسالوا بل بساحَتهم المسلمونَأ ينزل المسلمين بقوة مأخآو

فهو مال، على صالحوهم ثم بهم وأحَاطِإوا الحرب بدار نزلوا إذا وأّما كالجزية،
لسم المام يخّمسها غنيمة ْفُق لي ًا لكونه بينهم الباقي و بالقهر. مأخآوذ

ّو حَاصر ولو ل المسلمين، من يأخآذونه بماٍل الصلح وطِإلبوا المسلمين، العد
ّية إعطاء من فيه لما (المام)ُ، ذلك يفعل ّدن ّ بالمسلمين، المذلة وإلحاق ال إذا إل
واجِإٌب. أمكن طِإريق بأي الهلك رفع لنَأ الهلك، خآاف
ّفار يصرف أنَأ الحَزاب يوم وسالم عليه الله صلى الله رساول أراد وقد عن الك

لعاذ، بن ساعد سانة. فقال كّل المدينة ثمار بثلث المسلمين لبادة: يا بن وساعد ُم لع
ْفُنَأ الله، رساول لت بما فامض وحَي عن هذا كانَأ إ ْفُر لم له، ُأ ًا كانَأ وإنَأ لب فقد رأيته، رأي

ّنا لعُمونَأ ل وكانوا دين، لهم ول لنا يكن لم الجاهلية في ك ْفُط ّ المدينة ثمار من ُي إل
ًء ًى، أو شرا لر ّية نعطيهم رساوله فينا وبعث الله أعّزنا فإذا لق ّدن ّ نعطيهم ل ال إل

ُكم العرب رأيت والسلم: «إني الصلة عليه السيف. فقال ْفُت لم ٍد قوٍس عن لر واحَ
وذاك».  فأنتم ذلك أبيتم فإنَأ عنكم، أصرفهم أنَأ فأحَببت

لذ)ُ أي لب لن لو ْفُنَأ صلحهم نائبه أو المام طِإرح ( لإ لنَأ ( لع)ُ لنَّأ النبذ هو)ُ أي كا لف ْفُن لأ )
ّدلت لّما المصلحة ًا النبذ كانَأ تب ًة جِإهاد ْفُرك وتركه ومعنًى، صور ًة الجهاد لت صور

ّد ل ومعنًى. ثم لإّما لقوله بالنبذ إعلمهم من ب لو لفّن تعالى: { لخا ْفُن لت ٍم لم ْفُو لنًة لق ليا لخآ
ْفُذ لب ْفُن ْفُم لفا له ْفُي لل للى إ ٍء لع لوا له إنَّأ لسا ّل ل ال لحّب ل لن}َ أي ُي لني لئ لخا ٍء على ال ومنهم منكم ساوا
ًا بذلك، العلم في ٍر والسلم: «لكّل الصلة عليه لقوله الغدر، عن وتحّرز غاد
لرف القيامة يوم لواء ْفُع والشيخانَأ. أحَمد به». رواه ُي

ْفُم ُه ُل لت لقا ُي لو لل ( ْفُب ٍذ لق ْفُب ْفُنَأ لن ُنوا)ُ لنَأ إ أنه انتقض. وتوضيحه وقد العهد، لنقض النبذ لخآا
ُكهم خآانَأ إنَأ نبذ بل يقاتلهم لل ٌد أو لم غزا والسلم الصلة عليه لنه بعلمه، منهم أحَ
ًا ٍر بل قريش لعل الذي العهد نقضُوا لّما إليهم إنذا الحديبية. عام في وبينهم بينه جُِإ

لح لل لوُصو ّد ( لت ْفُر ل الُم ّد من السالم لنَأ الباغي، لماٍل)ُ وكذا لبل ّو، المرت وكذا مرجِإ
ّق إلى الرجِإوع ًا عنهم القتال تأخآير فجاز الباغي، من الح في كانَأ إذا فيه طِإمع
لنَأ ماٌل، منهم يؤُخآذ ل نما وإ الحرب، أهل في كما للمسلمين مصلحٌة التأخآير

ّ أنَّأ جِإهة من الجزية أخآذ يشبه أخآذه ل وهم القتال، ترك مقابلة في منهما كل
لبل ْفُق ْفُنَأ فكذا الجزية منهم ُي لإ لو لذ)ُ المال هذا. ( لخآ ّد من ُأ ل الصلح على المرت ّد)ُ (ل لر ُي
ّد في ولنَّأ رضاهم، بغير ابتداء أخآذها فجاز معصومة غير أموالهم لنَّأ عليه، الّر
لهم.  معونًة عليهم

ل لول ُع ( لبا لٌح ُي ٌد لسال لدي لحَ ْفُيٌل لو لخآ ْفُم)ُ لما لو ُه ْفُن ّطبراني روى لم لقي «معجمه»، في ال له ْفُي لب وال
ْفُمرانَأ «ساننه» عن في ْفُين بن لع لص نهى وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ حَُ



ْفُو)ُ كانَأ الحرب على لهم تقوية فيه الفتنة. ولنَّأ في السلح بيع عن لل لو البيع (
لد ْفُع لب ْفُلٍح)ُ لنَّأ ( ُع ول النقضُاء، أو النقض شرف على الصلح ُص لن ْفُم ٌد ُي إدخآال من أحَ

لع، أنَأ بلدهم. والقياس والثياب الطعام لن ْفُم ّ تقويتهم فيه لنَأ ُي لما تركناه، أنا إل
لهقي رواه ْفُي لب لة أبي النبوة» عن «دلئل في ال لر ْفُي لر لمامة إسالم قصة فذكر ُه في ُث

ّدقت أسالمت ولكن صبوت ما والله آخآرها. فقال: إني ًا وص به، وآمنت محمد
لمامة نفُس والذي لمامة من حَبٌة تأتيكم ل بيده ُث لي ٌد فيها يأذنَأ حَتى بقيت ما ال محم
جِإهدت حَتى مكة إلى الحمل ومنع بلده إلى وسالم. وانصرف عليه الله صلى

أنَأ بأرحَامهم يسألونه وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى فكتبوا قريش،
لمامة إلى يكتب ّلي ُث والسلم. الصلة عليه ففعله الطعام، حَمل إليهم يخ

ّد الصلح)ُ أنَأ (في شرطِإوا ولو ًا منهم جِإاء من المام عليهم ير بطل مسلم
به الوفاء رواية: يجب في وأحَمد الشافعي مالك. وقال قال وبه عندنا، الشرط

ً لنَأ النساء، دونَأ الرجِإال في ْفُيل له في وسالم عليه الله صلى النبّي على شرط سُا
لية صلح لب ْفُي لد ّده منهم جِإاء من أنَّأ الُح ليا إليهم. ولنا: قوله ير لها تعالى: { ّي لن أ لذي ّل ا
ُنوا لم لذا آ ُكُم لإ لء لناُت لجِإا لم ْفُؤُ لراٍت الُم لجِإ لها ُهّن ُم ُنو لح لت ْفُم ّلُه لفا للُم ال ْفُع لهّن لأ لن لما لإي ْفُنَأ لب لإ لف

ُهّن ُتُمو ْفُم لل لناٍت لع لم ْفُؤُ ل ُم ُهّن لفل ُعو لجِإ ْفُر لر}َ والشرط لإلى لت ّفا ُك صلح (وقع)ُ في الذي ال
لية لب ْفُي لد ّنه تلونا، بما انتسخ الُح ً كانَأ ل والناث. للذكور شامل

لصّح لو لمانَُأ ( لر لأ ٍر حَُ ٍة)ُ لكاف ٍة أو لوحَُّر ًا مدينة أو حَصٍن لهل أو لجماع ًا، أو مؤُبد مؤُقت
طِإالب أبي بن علّي حَديث من الحج في ومسلم الجهاد في البخاري روى لما

ّ وسالم عليه الله صلى النبّي عن كتبنا قال: ما هذه في وما القرآنَأ، إل
لرٌم، وسالم: «المدينة عليه الله صلى الله رساول قال الصحيفة، أحَدث فمن لحَ

ًا، فيها ًا، آوى أو حَدث لدث ْفُح الله يقبل ل أجِإمعين، والناس والملئكة الله لعنة فعليه ُم
ًا القيامة يوم منه ْفُرف ْفُدلً، ول لص ٌة المسلمين وذمة لع فمن أدناهم، بها يسعى واحَد

ًا، أخآفر يوم منه الله يقبل ل أجِإمعين، والناس والملئكة الله لعنة فعليه مسلم
ًا القيامة ْفُرف ّذمة: العهد، ول لص ْفُدلً». وال ّلهم، لع ّو. من الواحَد وهو وأدناهم: أق ُن ّد ال
وغدرت عهده نقضُت الدناءة. وأخآفرته: إذا من فجعله محمد: بالعبد، وفّسره

به.
في فلما الحّرة، أمانَأ السالم. وأّما ومنعة القتال أهل من فلنه الحّر، أمانَأ أما

أبي بن علّي أّمي ابن زعم الله رساول قالت: يا هانىء أّم «الصحيحين»: أنَّأ
ً قاتٌل أنه طِإالب ُتُه، رجِإل ْفُر لجِإ لرة، ابن فلنٌَأ أ ْفُي لب والسلم: «قد الصلة عليه فقال ُه
لت، من أجِإرنا ْفُر لجِإ ّنا أ لأّم لت». وفي من و ْفُن لبراني» عن «معجم أّم ّط مالك بن أنس ال

النبّي فأجِإاز العاص، أبا أجِإارت وسالم عليه الله صلى الله رساول بنت زينب أنَّأ
لقيلً، أجِإارت طِإالب أبي بنت هانىء أّم جِإوارها. وأنَّأ وسالم عليه الله صلى لع
المسلمين على جِإوارها. وقال: «يجير وسالم عليه الله صلى النبّي فأجِإاز

أدناهم». 

ْفُنَأ لإ لو لنَأ)ُ أمانَأ ( ًا الحّرة أو الحّر لكا لشّر لذ)ُ المام ( لب لمصلحة رعايًة المانَأ نائبه أو لن
ًا المسلمين، لب)ُ الحّر عن وتحّرز ّد لوأ في برأيه لساتبداده والحّرة الغدر. (

ًا المانَأ كانَأ إذا ما بخلف المام، دونَأ الحرب ّدُب ل حَيث خآير لؤُ ٌد ُي منهما، واحَ
ًا فيكونَأ (المصلحة)ُ بالتأخآير تفوت ربما لنه لغا معذور لل لو لنَأ ( لما لي)ُ لنه لأ ّتهم لذّم ُي



ًا، يوافقهم لكونه ًا إليهم ويميل اعتقاد ّ فساد ْفُنَأ مسلٌم أمره إذا إل لنهم أ لؤُّم ُي
له لنَأ أمانه، مالك: يصّح المسلم. وعن برأي المعنى ذلك لزوال أمانه، فيجوز

ًا فكانَأ ذمة لو)ُ لغا ل عنه: أنه والمشهور للمسلمين، تابع ٍر أمانَأ يصّح. ( لساي لأ لو)ُ (
ٍم أمانَأ ٍر)ُ مسل لجِإ لتا ْفُم ( ُه لع لم ْفُن لو)ُ أمانَأ ( لم لم ( لل ْفُسا ْفُم الحرب دار في لثّمة)ُ أي أ لل (و

ْفُر لجِإ لها لنا)ُ لنَأ ُي ْفُي لل ّنما والمانَأ يخافونهم، فل أيديهم تحت مقهورونَأ هؤُلء لإ يكونَأ إ
الخوف. من

ٍم أمانَأ ولغا لر دخآل إذا مسل ْفُم، السالم دار في الحرب أهل عسك ُه لن لم لنه وأ
لرط مقهوٌر من المن الحرب: زوال دار السالم دار صيرورة بمنعتهم. وُش

ّتصال وأنفسهم، أموالهم على المسلمين ّدار وا ّدار ال وظهور بينهما، فصٍل بل بال
دار صيرورتها في الثالث بالشرط حَنيفة. واكتفيا أبي عند فيها الكفر أحَكام
السالم أحَكام بظهور فإنه السالم، دار الحرب دار صيرورة وهو كعكسه حَرٍب،

آخآر. شرٍط غير من فيها
لو)ُ لغا لنَأ ( لما لأ لي ( لب ٍد و)ُ أمانَأ لص ْفُب لع لن)ُ عن ( ْفُي لر ْفُحُجو لو)ُ أمانَأ القتال لم ُنونٍَأ)ُ لنَأ ( ْفُج لم )

أمانَأ محمد: يصّح والعتاق. وقال الطلق في كما يعتبر ل والمجنونَأ الصبّي قول
ّيد وأحَمد، مالك قول وهو المحجور، الصبّي ًا بكونه ق لو لنه القتال، عن محجور

ًا كانَأ ًا.  أمانه يصّح أنه فالصّح فيه، له مأذون اتفاق

ًا: يصّح محمد وقال يوساف أبي قول وهو القتال، عن المحجور العبد أمانَأ أيضُ
لخآّي، ذكر فيما ْفُر لك والسلم: الصلة عليه لقوله وأحَمد والشافعي مالك وقول ال

ٌة، المسلمين «ذمة أبي وابن الّرّزاق عبد روى أدناهم». ولما بها يسعى واحَد
لمر، «مصنفيهما» عن في شيبة ْفُع لضُيل عن ساليمانَأ، بن عاصم عن لم يزيد بن ُف

فحاصرناها لها: شاهرتا، يقال فارٍس قرى من قريًة قال: شهدت الّرقاشي
ًا ّنا إذا حَتى شهر ٍم ذات ك ّبحهم أنَأ وطِإمعنا يو المقيل، عند عنهم انصرفنا نص

ّلف ٌد فتخ ٍم في إليهم فاساتأمنوه. فكتب منا عب ًا ساه فلما إليهم، بها رمى ثم أمان
قالوا: شأنكم؟ُ أسالحتهم. فقلنا: ما ووضعوا ثيابهم في خآرجِإوا إليهم رجِإعنا

ُتمونا. وأخآرجِإوا ْفُن لم ٌد، أمانهم. فقلنا: هذا كتاب فيه السهم إلينا آ يقدر ل والعبد عب
ٍء. قالوا: ل على عمر إلى فكتبنا بأمانٍَأ، خآرجِإنا وقد حَّركم، من عبدكم ندري شي

أمانهم. وأمانه المسلمين، من المسلم العبد (عمر)ُ: إنَأ فكتب عنه، الله رضي
ٌد المانَأ يوساف: أنَأ وأبي حَنيفة ولبي الجهاد، عن عليه محجوٌر وهو معنًى، جِإها

ًا فيكونَأ لضُيل المانَأ. وحَديث عن عليه محجور ُف في له المأذونَأ على محموٌل ال
أعلم. تعالى والله عليه، المحجور دونَأ القتال

لم ـي فصل لن ْفُغ لم له ال لت لم ْفُس لق لو
لح)ُ من (ما لت ًة)ُ أي والراضي البلد ُف لو ْفُن لع ًا ( لمُه قهر لس لق لماُم ( لن ال ْفُي لش)ُ كما لب ْفُي لج ال

لبر بأرض وسالم عليه الله صلى الله رساول فعل ْفُي ْفُو سايأتي كما لخآ لأ لقّر ( للُه لأ ْفُه لأ

ٍة)ُ على لي ْفُز لج لراج)ُ على رؤاوساهم لب لخآ لو في العراق بسواد عمر فعل كما لأراضيهم، (
ٍة سايجيء. كما الصحابة من جِإماع

ّول ليكونَأ حَاجِإتهم عدم عند والثاني الغانمين، حَاجِإة عند الولى هو وقيل: ال
ًة ّد لسم الشافعي التي. وقال الزمانَأ في ُع ْفُق لي في يتركها ول الراضي وأحَمد: 

المسلمين، مصالح على وقٌف عنه: وهي المشهور في مالك أيديهم. وقال
ّير وعنه: أنه الشافعي، كمذهب يقسمها المام وعنه: أنَأ كمذهبنا.  مخ



نفسي قال: والذي عمر أنَّأ أسالم «صحيحه» عن في البخاري روى ولنا: ما
ًا)ُ ليس الناس آخآر أترك أنَأ لول بيده، ّبان لب لحت ما شيء، لهم ( لت ّ قرية علّي ُف إل

لبر، وسالم عليه الله صلى الله رساول قسم كما قسمتها ْفُي لهم أتركها ولكني لخآ
قال: أبيه عن أسالم، بن زيد «الموطِإأ»: أخآبرنا في يقتسمونها. وما لخآزانة

المسلمونَأ افتتح ما لهم، شيء ل الناس آخآر نترك أنَأ يقول: لول عمر سامعت
ّ قرية ًا قسمتها إل ْفُيبر وسالم عليه الله صلى الله رساول قسم كما سُاهمان لخآ

ًا. سُاهمان
ساعيد، بن يحيى عن بلل، بن ساليمانَأ حَديث «ساننه» من في داود أبو وروى

لسار بن بشير عن عليه الله أفاء لّما وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ لي
لبر، ْفُي ًا، وثلثين ساتة قسمها لخآ عشر ثمانية ـ الشطر للمسلمين فعزل جِإمع ساهم
ًا كسهم ساهٌم له معهم وسالم عليه الله صلى والنبّي مئة، ساهم كل يجمع ـ ساهم

ًا، عشر ثمانية وسالم عليه الله صلى الله رساول وعزل أحَدهم، وهو ساهم
بيد الموال صارت فلّما المسلمين، أمر من به ينزل وما لنوائبه ـ الخآر الشطر

ـ عملها يكفونهم عّمال لهم يكن لم والمسلمين ـ وسالم عليه الله صلى النبّي
ْفُيد أبو فعاملهم. زاد اليهود وسالم عليه الله صلى الله رساول فدعا لب «كتاب في ُع

رساول حَياة ذلك على يزل فلم منها، يخرج ما نصف على الموال»: فعاملهم
ُعّمال فكثر عمر، كانَأ حَتى بكر وأبي وسالم عليه الله صلى الله المسلمين في ال

المسلمين بين الموال وقسم الشام إلى اليهود عمر فأجِإلى العمل، على وقووا
اليوم.  إلى

ْفُنُجويه «الطبقات» وابن في ساعد ابن وروى ترجِإمة «الموال» في كتاب في لز
ْفُيف: أنَّأ بن عثمانَأ لن لنيف بن عثمانَأ وجِّإه الخطاب بن عمر حَُ لراج على حَُ لخآ

ٍة ربع يوم كل ورزقه السواد، ٍم، وخآمسة شا السواد يمسح أنَأ وأمره دراه
لخًة يمسح ول وغامره، عامره ْفُب ً ول لسا لمًة ول تل لجِإ لع ول أ ٍء مستنق يبلغه ل ما ول ما

ْفُلوانَأ يعني ـ الجبل دونَأ شيء كل عثمانَأ الماء. فمسح العرب، أرض إلى ـ حَُ
ٍر من الماء بلغه شيء كّل وجِإدت عمر: إني إلى وكتب الفرات، أسافل وهو عام

ٍر لف وثلثين ساتًة وغام لف أل السواد: به مسح الذي عمر ذراع لجِإريٍب. وكانَأ أل
ًا لراج افرض أنَأ عمر إليه وقبضُة. فكتب ذراع لخ ٍر كل على ال لريٍب: عام أو لجِإ
ٍر، ًا لم أو صاحَبه عمله غام ًا. يعمله: درهم وقفيز

ْفُرم، على وافرض لك ْفُيٍب: عشرة كل على ال لر الّرطِإاب: خآمسة وعلى دراهم، لجِإ
ّنخل وأطِإعمهم دراهم، ّله)ُ. وقال: هذا والشجر ال ُك عمارة على لهم قوة (

لسار: ثمانية على رقابهم، على بلدهم. وفرض ًا، وأربعين الُمو من وعلى درهم
ًا، وعشرين دونه: أربعة ًا: اثني يجد لم من وعلى درهم ًا. وقال: عشر شيئ درهم

لوُز ل درهٌم ْفُع ً ُي ٍر. ورفع في رجِإل الخطاب)ُ الّرق بن (عمر عنهم (كل)ُ شه
لراج لخ لرة وجِإعلهم رقابهم، في وضعه الذي بال لك لمل الرض، في لأ لراج من وحَُ لخآ

لف ثمانونَأ سانة أول في عمر إلى الكوفة ساواد لف أل ٍم، أل لمل ثم دره قابل من حَُ
لف وعشرونَأ مئٌة لف أل ٍم، أل التزايد. وفي في كذلك. أي يزل لم ثم دره

لجريب: ساتونَأ «المحيط»: إنَأ ًا ال ذراع على يزيد وهو كسرى، الملك بذراع ذراع



لناء، الهاشمي: أربعة انتهى. والقفيز بقبضُة، العامة ْفُم لمّن: مئتانَأ لأ وساتونَأ وال
ًا.  درهم

ًا، الصحابة اساتشار عمر والتواريخ: أنَأ السير كتب وفي فقال: جِإمعهم ثم مرار
لما قوله تل ثم عنكم، بها اساتغنيت الله كتاب من آية تلوت إني أما لء تعالى: { لفا لأ

ّلُه للى ال له لع لل ْفُن لرسُاو لل لم لرى}َ إلى لأه ُق لء قوله ال لرا لق ُف ْفُل لل لن}َ إلى تعالى: { لري لجِإ لها الُم
لذين ّل لوا ُؤاا قوله: { ّو لب لر لت ّدا لنَأ}َ إلى ال لما للي لن وا لذي ّل لوا ُؤاوا قوله: { ْفُن لجِإا ْفُم}َ لم له لد ْفُع لب

لأرى ًا بعدكم لمن فقال:  بعدكم لمن يكن لم بينكم قسمتها فلو الفيء، في نصيب
على والخراج رؤاوساهم، على الجزية وجِإعل عليهم، بها نصيٌب الفيء في

ذلك في يخالفه المسلمين. ولم من بعدهم يأتي ولمن لهم ذلك ليكونَأ أراضيهم
ّ المنبر: على عليهم دعا حَتى خآلفه على يزالوا ولم بلل، منهم يسيٌر، نفٌر إل

ً اكفني اللهم لرف، عيٌن وفيهم الحول عليهم حَال فما وأصحابه، بلل ْفُط أي: لت
ًا. ماتوا جِإميع

لل لت لق لو لرى)ُ إذا ( ْفُسا لل من أو العرب، مشركي من كانوا ساواء يسلموا لم ا
لو غيرهم من أو المرتدين، ْفُم (أ ُه ّق لر لت ْفُسا ْفُو ا ْفُم أ ُه لك لر ًا لت لرار ْفُحَ لذّمًة)ُ لنا)ُ أي لأ ًا ( مضُروب

ّنة القتل المرتدين. أّما وغير العرب مشركي غير من كانوا إذا الجزية عليهم لل ف
لة، بني ُأساارى قتل وسالم عليه الله صلى ولنه فسادهم، مادة لحسم لظ ْفُي لر ُق
ًا تركهم أو الساترقاق مئة. وأّما والتسع مئة الثمانَأ بين ما وكانوا لنا، ذمة أحَرار
ساواد بأهل عمر فعل ولما شّرهم، دفع مع للمسلمين منفعًة ذلك في فلنَأ

ّيدنا إل منهم أسالم فيمن له ليس المام لنَأ إسالمهم، بعدم العراق. ق
ّيدنا ل إسالمه بعد عليه الجزية وضع أو الساير قتل لنَأ الساترقاق، يجوز. وق
ًا تركهم أو اساترقاقهم ّدين، وغير المشركين بغير أحَرار هاتين لنَأ المرت

ّ يسلموا لم إذا فيهم ليس الفرقتين القتل. إل

وعلى الفتح عام دخآل وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ أنس عن الشيخانَأ روى
لفٌر، رأساه ْفُغ لطٍل ابن الله رساول فقال: يا رجِإٌل جِإاءه نزعه فلّما لم ٌق لخآ ّل متع

ّية الربعة» أنَّأ «السنن أصحاب الكعبة. فقال: «اقتلوه». وروى بأساتار لط ع
لظّي لر ُق لذ فيمن قال: كنت ال لخآ لظة، سابي من ُأ ْفُي لر ثبت، من يقتلونَأ فكانوا ُق
لك. وروى فيمن فكنت يثبت، لم من ويتركونَأ لر النبوة» عن «دلئل في البيهقي ُت

لي جِإابر لم لعاذ بن ساعد قال: ُر لله، فقطعوا الحَزاب يوم ُم لح ْفُك الله رساول فحسمه لأ
ّدم (فتركه)ُ فنزفه يده فانتفخت بالنار، وسالم عليه الله صلى أخآرى فحسمه ال

ٌد رأى فانتفخت. فلّما ّلهم ذلك ساع من عيني تقّر حَتى نفسي ُتخرج ل قال: ال
لظة. فاساتمسك بني ْفُي لر بن ساعد حَكم على نزلوا حَتى قطرة قطر فما عرقه ُق

لعاذ، لل أنَأ فحكم وسالم عليه الله صلى الله رساول إليه فأرسال ُم لت ْفُق رجِإالهم، ُي
لبى ْفُس ُت صلى الله رساول المسلمونَأ. فقال بهم يستعين وذراريهم نساؤاهم، و

فلّما مئة، أربع فيهم». وكانوا الله حَكم أصبت لسعد: «لقد وسالم عليه الله
ْفُرق عرقه انفتق قتلهم من فرغِ لع لحل:  ْفُك لل الحياة. عرق وهو اليد، في فمات. وا

لي)ُ بضُم لف ُن لو لع أي الفاء وكسر النونَأ ( لن ْفُم)ُ بفتح ُم ُه ّن لم أي النونَأ وتشديد الميم (
لذ أنَأ غير من تركهم لخآ ْفُؤُ ٌء ُي لإّما لقوله الشافعي: يجوز منهم. وقال شي لف تعالى: {

ًا ّن ُد لم ْفُع لإّما لب ًء}َ، لو لدا ّطاب بن عمر «صحيحه» أنَّأ في البخاري روى ولما لف الخ



ْفُبي من جِإاريتين أصاب ْفُين، لسا لن مكة. قال: فمّن بيوت بعض في فوضعهما حَُ
ْفُيٍن، سابي على وسالم عليه الله صلى الله رساول لن في يسعونَأ فجعلوا حَُ

لمّن هذا؟ُ ما انظر الله عبد عمر: يا قال السكك، الله صلى الله رساول فقال: 
ْفُبي. قال: اذهب على وسالم عليه الجاريتين. فأرسال الّس

ُلوا ساورة في تعالى ولنا: قوله ُت ْفُق لن براءة: {فا لكي لر ْفُش ْفُيُث الُم ْفُم}َ وهي لحَ ُه ّتُمو لجِإد لو
ًا فكانَأ نزلت، ساورة آخآر لداء، المّن لية ناساخ لف ْفُين غزوة في وقع ولما وال لن حَُ

ّدمهما.  لتق

لع لن لو)ُ ُم ْفُم)ُ بماٍل ( ُه ُؤا لدا لف ٍر أو ( لأساي ٍم، ب ًا يعودونَأ لنهم مسل المسلمين، على حَرب
لتهم شّر ودفع لراب لع من المسلم الساير اساتنفاذ من خآيٌر لحَ لن لو)ُ ُم ْفُم يدهم. ( ُه ّد لر )
للى ْفُم)ُ لنَّأ لإ له لر لفادى يوساف أبو المسلمين. وقال على تقويتهم فيه لدا ُي ومحمد: 
المفاداة يجوز وأحَمد: ل والشافعي مالك المسلمين. وقال ُأرساارى بهم

ًا: ل أحَمد بنسائهم. وقال ل حَنيفة: أنه أبي بصبيانهم. وعن المفاداة يجوز أيضُ
لفادى بأنَأ بأس واجِإٌب أيديهم من المسلم تخليص لنَأ المسلمين، ُأساارى بهم ُي

لوّصُل ول لت ّ إليه ُي به. إل

حَنيفة. وقال أبي عن الروايتين وأظهر قولهما، هذا الكبير»: إنَّأ «السير وفي
ُأساارى المفاداة يوساف: يجوز أبو الثابت لنَأ بعدها، ل القسمة قبل المسلمين ب
كسائر بعوض مالكه رضى بدونَأ إبطاله يجوز فل الملك، حَقيقة القسمة بعد

لقوله المذهب، من المشهور في يجوز فل بماٍل المفاداة المعاوضات. وأّما
ل ْفُول لل لتاٌب تعالى: { لن لك له لم ّل لق}َ الية، ال لب والسلم: «لو الصلة عليه ولقوله لسا

لما عذاٌب بنا نزل ّ نجى لل «السير بقتلهم. وفي أشار لنه عمر». وذلك لإل
ً حَاجِإة بالمسلمين كانَأ إذا به بأس الكبير»: ول ُأساارى اساتدلل بدر.  ب

ُء وللمام لما قال وبه حَنيفة، أبي عن الروايتين من الظهر في بهم ُأساارانا فدا
لمة حَديث من مسلم روى لل لوع بن لسا ْفُك لل علينا أّمره ـ بكر أبي مع قال: خآرجِإنا ا

لزارة، فغزونا ـ وسالم عليه الله صلى الله رساول الماء وبين بيننا كانَأ فلّما لف
لنا، بكر أبو أمرنا سااعة ْفُسا لعّر ّبها أي الغارة شّن ثم لف ٍه، كل من عليهم ص فورد وجِإ
ُنٍق إلى ونظرت وسابى، عليه قتل من فقتل الماء، ّي، فيهم الناس من ُع لر لرا ّذ ال

رأوا فلّما الجبل، وبين بينهم بسهم فرميت الجبل، إلى يسبقوني أنَأ فخشيت
لزارة، بني من امرأة وفيهم أساوقهم، بهم فجئت وقفوا، السهم ٌع عليها لف ْفُش من لق

ْفُدم ْفُطع ـ لأ ّن ُع: ال ْفُش لق ّتى فسقتهم الناس، أحَسن من لها ابنٌة معها ـ وال بهم أتيت حَ
ْفُمنا فنفلني بكر، أبا لد عليه الله صلى الله، رساول فلقيني المدينة، ابنتها. فق

لك أبوك» فقلت: هي لله المرأة، لي هب سالمة فقال: «يا السوق في وسالم
له الله رساول يا ّل لوال ًا. فبعث لها كشفُت ما لف عليه الله صلى الله رساول بها ثوب

ًا بها ففدى مكة، إلى وسالم لساُروا كانوا المسلمين من ناسا ّكة. وروى ُأ مسلم بم
ًا ّلب، أبي عن له واللفظ صحيٌح، وقال: حَسٌن والترمذي داود وأبو أيضُ له عن الُم

لرانَأ ْفُم ْفُين: أنَأ بن لع لص من رجِإلين فدى وسالم عليه الله صلى الله رساول حَُ
المشركين.  من برجِإٍل المسلمين



ّق)ُ نقلها، مواشٍْ وتحرق تذبح وعندنا قال كما حَالها على تركها في لنَأ (ش
ًا مالك، قال كما عقرها وفي لهم، تقوية الشافعي، ْفُثلة تعذيب والذبح بها، وُم
بالنص، مندوٌب وهو المصالح، أقوى من بهم الغيظ وإلحاق جِإائز، للمصلحة
ًا يحرق فإنه حَرقه يمكن كسلٍح فصارت لم فإنَأ بعد، فيما به يستعينوا لئل اتفاق

ٍة في دفن حَرقه يمكن لع لي ْفُضُ لي أو إليه، يهتدونَأ ل بحيث لم لق ْفُل البحر. ودليل في أ
لبة»: أنَّأ أبي ابن «مصنف في ما الشافعي ْفُي ًا بعث بكر أبا لش الشام إلى جِإيوش

ْفُفيانَأ، أبي بن يزيد يتبع فخرج ًا تقتلن ل أوصيك قال: إني سُا إلى امرأة ول صبي
ّ بقرة قال: ول أنَأ ٍة. لكنه إل ًا نقلها يمكن ما على يحمل لمأكل القوال. بين جِإمع

لله، إل الحيوانَأ ذبح عن والسلم الصلة عليه «الهداية» نهيه في ما وأّما ْفُك فغيُر ل
معروٍف.

لع لن لو)ُ ُم لمُة ( ْفُس لق ٍم ( لن ْفُغ ّ الحرب دار في لثّمة)ُ أي لم لإل ًا)ُ وصورتها ( لداع يكونَأ ل أنَأ إي
للمام ليحملوها الغانمين بين فيقسمها الغنيمة، عليه يحمل ما المال بيت من ل

في بالقسمة بأس الشافعي: ل فيها. وقال منهم يرتجعها ثم السالم، دار إلى
مالك: يعجل عطاء. وقال قال وبه ، المشركين انهزام تّم بعدما الحرب دار

السالم. وأصل دار إلى السبي قسمة ويؤُخآر الحرب، دار في الموال قسمة
يثبت وعندهم عندنا، السالم بدار الحَراز قبل للغانمين يثبت ل الملك أنَأ هذا

بإثبات الساتيلء أحَمد. ولنا: أنَأ قال وبه المشركين، انهزام تّم بعدما بالساتيلء
الهزيمة. قبل كالقسم فيها القسم فصار دارهم، في لهم القوة إذ والنقل، اليد،
لبر غنائم والسلم الصلة عليه قسمته وأّما ْفُي للق بني وغنائم فيها، لخآ ْفُصط في الُم

البلد تلك فتح لّما والسلم الصلة عليه لنه الخلف، محل من فليس دارهم،
للسالم.  دار يصر لم فيما الخلف وإنما فيها، خآلف ول السالم دار صارت ا

ُء)ُ مبتدأ ْفُد لر قوله ومنه العونَأ بمعنى فهمزة، الدال وساكونَأ الراء بكسر وهو (وال
ْفُلُه لسا ْفُر أ

ل لف لي تعالى: { لع ًا لم ْفُدء ٌد لر لد لم لو لني}َ ( ُق ّد لص ْفُم ُي ُه لق لح لة)ُ أي لل الحرب دار في لثّم
لتٍل)ُ خآبر لقا لكُم له)ُ أي المبتدأ ( لفي ًا المغنم، في ( الصل مهدنا للشافعي. وقد خآلف

لقّي ذلك. (ل في ْفُم سُاو ْفُل)ُ أي لل لت لقا في يقاتل لم إذا العسكر في يبيع الذي ليس ُي
ّق المقاتلة قصد على المجاوزة وهو الساتحقاق سابب لنَّأ كالمقاتل، المغنم حَ
ّيد قصد على جِإاوز لنه يوجِإد، لم منهم المقاتل لنَّأ القتال، بعدم التجارة. ق

ُة القتال، قصده أنَّأ ظهر بالمباشرة لنه الغنيمة، من يستحق ٌع والتجار فل له تب
ّتجر إذ كالحاج يضُره، في ما أجِإره. وأّما ينقص ل فإنه الحج، طِإريق في ا

ُعه الوقعة»، شهد لمن والسلم: «الغنيمة الصلة عليه قوله «الهداية» من ْفُف لر لف
لقّي. ذكره كما عمر ابن على موقوٌف بل معروٍف غير له ْفُي لب ال
ل لول ْفُن ( لت لم لة)ُ أي لما لتلة، من الحرب دار في لثّم في يجري الرث لنَأ المقا

ْفُيمة في للغزاة ملك ول الملك، لن لغ ّنما السالم، دار إلى تخرج أنَأ قبل ال لهم وإ
لرُث الساتحقاق ُيو لو ْفُسُط ( ْفُن لق لت)ُ من لم لنا)ُ أي المقاتلة لما ُه السالم. دار في (

عنده. به الملك لثبوت الهزيمة اساتقرار بعد مات من الشافعي: يورث وقال
لحَّل لو لنا ( لة)ُ أي لل لعاٌم)ُ ساواء الحرب دار في لثّم لطِإ ًأ كانَأ ( ّي يكن: لم أو للكل مه

ّد لكن والبل، والغنم والبقر كالحبوب في الحّل الغنيمة. وهذا إلى جِإلودها تر
ّق لهم من حَ ْفُس ْفُرضخ ومن الغنيمة، في له ُي ًا منها له ُي ًا، أو كانَأ غني ّق وفي فقير حَ



للٌف والولد النساء من معه من لع لو ْفُهٌن والمماليك. ( ُد لطٌب لو لحَ لٌح لو لسال له لو لجِإٌة، لب لحَا
ل لد ل ْفُع لج لب لها)ُ أي الُخُرو ْفُن ّفل ابن الله عبد عن مسلم روى لما الحرب دار من لم لغ ُم

ًا قال: أصبت لراب ٍم من لجِإ لبر يوم شح ْفُي هذا في أعطي قلت: ل ثم فالتزمته، لخآ
ًا اليوم ًا، أحَد ًا.  وسالم عليه الله صلى الله رساول فإذا فالتفت شيئ متبسم

لك». والسلم: «هو الصلة عليه له «مسنده»: قال في الطيالسي داود أبو زاد
ّطانَأ: وهذه ابن قال ّنها مفيدة، الزيادة الق «صحيحة» وهي إباحَته في نّص ل

قال: عمر ابن عن نافع، عن أيوب، «صحيحه» عن في البخاري الساناد. وروى
في داود أبو نرفعه. وروى ول فنأكله والعنب العسل مغازينا في نصيب كنا

لجالد، أبي بن محمد «ساننه» عن لفى أبي بن الله عبد عن ُم ْفُو قال: قلت: هل أ
ًا فقال: أصبنا الله؟ُ رساول عهد على ـ الطعام يعني ـ تخّمسونَأ كنتم يوم طِإعام
البيهقي ينصرف. وروى ثم يكفيه ما مقدار منه فيأخآذ يجيء الرجِإل فكانَأ خآيبر
ّنا إلى كتب الشام جِإيش صاحَب كلثوم: أنَأ أّم بن هانىء حَديث من عمر: إ

ًا فتحنا للف، الطعام كثيرة أرض لع ّدم أنَأ وكرهت وال ّ ذلك من شيء في أتق إل
ُفونَأ، يأكلونَأ الناس إليه: دع بأمرك. فكتب لل ْفُع لي ًا باع فمن و فضُة أو بذهب شيئ

لساهام لله خآمٌس ففيه للمسلمين.  و

ّيد ولم مالك قول وهو بالحاجِإة، ونحوه الطعام انتفاع الكبير» حَّل «السير في يق
خآيبر: يوم والسلم الصلة عليه ولقوله روينا، ما لطِإلق وأحَمد والشافعي

للفوا «كلوا ْفُع ْفُن في البيهقي تحملوا». رواه ول وا لم لو لم «المعرفة». ( لل ْفُسا لثّمة)ُ أي ْفُأ
لم المسلمونَأ يأخآذه أنَأ قبل منهم الحرب دار في لص لع لسُه)ُ فل ( ْفُف ول قتله يجوز لن

ّناس أقاتل أنَأ والسلم: «أمرت الصلة عليه اساترقاقه. قال ل يقولوا حَتى ال
ّ إله لو)ُ عصم دماؤاهم مني عصموا قالوها فإذا الله، إل للُه)ُ لنه وأموالهم». ( ْفُف لطِإ )
ٌع زوجِإته وبخلف له، تابع غير حَربي فإنه الكبير، ولده بخلف السالم في له تب

ٌء وحَملها السالم، في له تابعة غير حَربية فإنها وحَملها ّق في فيتبعها منها جِإز الّر
لو)ُ عصم ) ً لمال لعُه)ُ لسبق ( والسلم: الصلة عليه ولقوله عليه، الحقيقة يده لم

ٍء على أسالم «من لي فهو ماٍل، أو شي لو ًا له» ُر ً مسند ٍد ومرسال صحيح. بسن
للة: أنَّأ بن صخر فعن ْفُي ًا لع لني من قوم لليم لب السالم جِإاء حَين أرضهم عن فّروا سُا

ّنبي فيها فخاصموا فأسالموا فأخآذتها، ّدها وسالم عليه الله صلى ال عليهم. فر
داود أبو وروى أحَمد، وماله». رواه بأرضه (فهو)ُ أحَق الرجِإل أسالم وقال: «إذا

ودماءهم».  أموالهم أحَرزوا أسالموا إذا القوم إنَّأ صخر وفيه: «يا معناه

ْفُو لأ لعُه ( لد ْفُو ًا)ُ أي لأ ْفُعُصوم ًا لم ًا، أو مسلم ًا يده في لنه ذمي لدع يد إذ حَكم كيد المو
لدع، ٌد وهي الحفظ في له عامل لنه المو ّيد محترمٌة ي لنَّأ بالوديعة، صحيحٌة. ق

ًا، المعصوم يد في الذي ماله ٌء غصب كيد ليست يده لنَأ حَنيفة، أبي عند في
ٌع المال لنَأ فيأ، يكونَأ محمد: ل المالك. وقال معصومًة صارت وقد للنفس تاب
ّيد: في محمد ومع رواية، في حَنيفة أبي مع يوساف بالسالم. وأبو أخآرى. وق

ٌء حَربي عند أودعه الذي ماله لنَأ بالمعصوم، ًا، في محترمًة ليست يده لنَأ اتفاق



ّتعرض لنا جِإاز حَتى ّيد لها، ال ًا فيء، عقاره لنَأ بالمال، وق والشافعي لمالك خآلف
لقاره، يعصم بإسالمه قالوا)ُ: إنه (فإنهم وأحَمد كالمنقول. يده في لنه لع

لقار ولنا: أنَأ لع ّدار أهل يد في ال فلم الحرب، دار جِإملة من هي إذ وسالطانها ال
ً يوساف أبي قول وهو محمد، قول حَقيقًة. وقيل: هو يده في يكن رجِإع ثم أول
لقار أنَأ إلى عنه لع ًء الموال، من كغيره ال فيه، عنده يثبت حَقيقة اليد أنَأ على بنا
ّور عنده أنَأ ترى أل الغصب؟ُ. فيه يتص

ٌء فهو منهم قاتل فمن عبيده وأما ًا في لّما لنه وأحَمد، والشافعي لمالك لخآلف
ًا، فصار يده، من خآرج موله على تمّرد ْفُكم لهل تبع ْفُن دارهم. وحَُ دار في أسالم لم

لسم التفصيل، هذا على إلينا وخآرج الحرب ْفُق لي لة المام و لس أربع من الخآما
ْفُمس إفراز بعد الغانمين بين الغنيمة للُموا لقوله الُخ ْفُع لوا لما تعالى: { ّن ْفُم لأ ُت ْفُم لن ْفُن لغ لم

ٍء ْفُي لأنَّأ لش له لف ّل لسُه}َ... الية.  لل خُآُم

لس)ُ أي لفار للل لو لنَأ أكثر أو فرس معه لمن ( لما ْفُه لسا لل)ُ أي ( لجِإ لللرا فرس ل من لو
ْفُهٌم)ُ وهذا يكن لم أو بغٌل أو بعيٌر معه كانَأ ساواء معه، لسا وزفر، حَنيفة أبي عند (
ٍم، ثلثة ومحمد: للفارس يوساف أبو وقال مالك قول وهو ساهٌم، وللراجِإل أساه

ّ الجماعة روى لما العلم أهل وأكثر ثور وأبي والليث وأحَمد والّشافعي إل
ّنسائي جِإعل وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر: أنَأ ابن عن نافع عن ال
ًا. وهذا ولصاحَبه ساهمين، للفرس فقال: إذا نافع وفّسره البخاري، لفظ ساهم

ٍم، ثلثة فله فرس الرجِإل مع كانَأ ساهٌم. فله فرٌس له يكن لم وإنَأ أساه
ّنه ولفظ ًا. ولفظ وللراجِإل ساهمين، النفل: للفرس في قسم مسلم: أ أبي ساهم
ّبانَأ وابن داود ولفرساه لرجِإٍل أساهم السلم و الصلة عليه «صحيحه»: أنه في لحَ
ًا ثلثة النفل: في قسم الترمذي: أنه لفرساه. ولفظ وساهمين له، أساهم: ساهم

ًا. (ولفظ وللراجِإل ساهمين، للفرس خآيبر يوم أساهم ماجِإه: أنه ابن ساهم
عشر أحَد الباب ساهٌم)ُ. وفي وللراجِإل ساهمانَأ أساهم: للفرس ثلثة للفارس

ًا ًا حَديث أمثال ثلثة على ونفعه بالنفع، الساتحقاق روينا. ولنَأ ما بمعنى مسند
غير. ل للثبات والراجِإل والثبات، والفّر للكّر لنه الراجِإل،

والطبراني «مسنده»، في وأحَمد «ساننه»، في داود أبو روى حَنيفة: ما ولبي
«ساننه»، في والدارقطني «مصنفه»، في شيبة أبي وابن «معجمه»، في

لجّمع حَديث من «مستدركه»، في والحاكم لجّمع بن يعقوب بن ُم يزيد بن ُم
للنصاري لجّمع بن يعقوب أبي قال: سامعت ا بن الرحَمن عبد عّمه عن يذكر ُم

لجّمع عّمه عن النصاري، يزيد الذين القّراء أحَد وكانَأ ـ النصاري جِإارية بن ُم
لية قال: شهدنا ـ القرآنَأ قرؤاوا لب ْفُي لد فلّما وسالم، عليه الله صلى الله رساول مع الُح

لنَأ الناس إذا عنها انصرفنا ُهّزو للناس؟ُ لبعٍض: ما الناس بعض وقال الباعر، لي
لي لحَ ُأو ًا وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى قالوا:  لراع عند راحَلته على واقف ُك

لميم. لغ ال

ّنا قرأ الناس عليه اجِإتمع فلّما لإ لنا عليهم: { ْفُح لت لك لف ًا لل ْفُتح ًا}َ. فقال لف لبين رجِإٌل: يا ُم
لفتٌح الله، رساول خآيبر لفتٌح». فقسمت إنه بيده نفسي والذي قال: «نعم، هو؟ُ لأ

ثمانية على وسالم عليه الله صلى الله رساول الحديبية. فقسمها أهل على



ًا، عشر ًا الجيش وكانَأ ساهم لعطى مئة ثلث فيهم مئة، وخآمس ألف فارٍس: فأ
ْفُعطى ساهمين، الفارس لأ ًا. ثم الراجِإل و ْفُهٌم، داود: وهذا أبو قال ساهم ّنما لو وإ

ًا. صاحَبه وأعطى ساهمين، الفرس فارٍس. فأعطى مئتي كانوا ساهم
ّطبراني وروى لداد «معجمه» عن في الواقدي طِإريق من ال ْفُق لم أنه عمرو بن ال

ٍر يوم كانَأ لحة يقال فرٍس على بد ْفُب لسا وسالم عليه الله صلى النبي له فأساهم له: 
ٌد، ساهٌم ساهمين: لفرساه ٌد. وفي ساهٌم وله واحَ ليه ابن تفسير واحَ ُدو ْفُر في لم

عليه الله صلى الله رساول قالت: أصاب عائشة إلى بسنده النفال ساورة
للق بني سابايا وسالم لط ْفُص المسلمين بين قسم ثم الُخُمس، منها فأخآرج الُم

ًا. والراجِإل ساهمين، الفارس فأعطى ساهم
لبة أبي ابن وروى ْفُي ْفُير وابن أساامة أبي «مصنفه» عن في لش لم ّدثنا ُن ْفُيد قال: حَ لب ُع
للفارس جِإعل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ عمر ابن عن نافع، عن الله،

ًا. ومن وللّراجِإل ساهمين، لنّي رواه شيبة أبي ابن طِإريق ساهم ْفُط ُق لر ّدا في ال
ْفُهٌم عندي النيسابوري: هذا بكر أبو وقال: قال «ساننه»، لبة أبي ابن من لو ْفُي (أو لش

ْفُوه وغيرهما بشر بن الله وعبد حَنبل بن أحَمد لنَأ الّرمادي)ُ، من لو ابن عن لر
ْفُير، لم لف ُن هذا.  خآل

لرامة ابن رواه وكذا للفارس أساهم أنه يعني هذا، خآلف أساامة أبي عن وغيره لك
ٍم. ثم ثلثة ْفُيم عن لأخآرجِإه أساه لع ْفُيد عن المبارك، ابن عن حَّماد، بن ُن لب بن الله ُع

للفارس أساهم أنه وسالم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن نافٍع، عن عمر،
ًا. ثم وللراجِإل ساهمين، ْفُيم، لفظ منصور: هكذا بن أحَمد قال: قال ساهم لع عن ُن

ْفُيم، من الوهم النيسابوري: ولعّل يخالفونه. قال والناس المبارك، ابن لع لنَأ ُن
ابن عن العلى، عبد بن يونس عن أخآرجِإه ثم الناس، أثبت من المبارك ابن

ْفُهب، ْفُيد عن لو لب الله صلى الله رساول أنَّأ عمر ابن عن نافٍع، عن عمر، بن الله ُع
ًا. ثم وللراجِإل ساهمين، وللفارس للخيل ُيسهم كانَأ وسالم عليه عن أخآرجِإه ساهم

ْفُنهال، بن حَّجاج ْفُيد عن سالمة بن حَّماد عن لم لب عمر: أنَأ ابن عن نافٍع، عن الله، ُع
ًا. وللراجِإل ساهمين، للفارس قسم وسالم عليه الله صلى النبّي ساهم
ٍد، جِإنس من والفّر الكّر ولنَّأ لفضُّل الراجِإل نفع مثلي نفعه فيكونَأ واحَ ُي عليه لف

ٍم، ٌع الفرس ولنَأ بسه لزاد فل للراجِإل، تب ٍم. وما ُي ْفُوه بسه لو الزيادة على محموٌل لر
ْفُعطى كما التنفيل بطريق والفارس الّراجِإل ساهمّي والسلم الصلة عليه لأ
لوع بن لسلمة ْفُك ً وكانَأ ـ ال عن طِإويٍل حَديث في وأحَمد مسلم روى فيما ـ راجِإل
لوع بن سالمة ْفُك لية قال: قدمنا ال لب ْفُي لد وسالم عليه الله صلى الله رساول مع الُح
قال أصبحنا قال: فلما أنَأ إلى بطوله الحديث فذكر مئة عشرة أربع ونحن

لتادة، أبو اليوم فرسااننا وسالم: «خآير عليه الله صلى الله رساول رجِإالنا وخآير لق
لي الّراجِإل. فجمعهما وساهم الفارس، ساهمين: ساهم أعطاني سالمة». ثم

ًا. جِإميع

لهم ول هذا، ْفُس أحَمد قال وبه لفرساين يسهم يوساف أبو فرٍس. وقال من لكثر ُي
ْفُطنّي روى لما ُق لر ّدا لرة أبي «ساننه» عن في ال ْفُم لشير لع لب بن عمرو بن (عن)ُ 

أساهم، أربعة لفرساّي وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: أساهم محصن
ًا، ولي ٍم. وروى خآمسة فأخآذت ساهم «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد أساه



لمّي، يحيى بن إبراهيم لل ْفُسا لل ْفُكُحول: أنَّأ عن محمد، بن صالح عن ا ْفُير لم لب حَضُر الّز
أساهم. وأخآرج خآمسة وسالم عليه الله صلى النبّي فأعطاه بفرساين، خآيبر

لنّي، ْفُط ُق لر ّدا لمر بن عيسى «المغازي» عن في والواقدي ال ْفُع مع قال: كانَأ لم
ْفُير لب لبر، يوم الّز ْفُي ّنبّي له فأساهم فرساانَأ، لخآ ْفُساهم. خآمسة وسالم عليه الله صلى ال لأ

لإنَأ صاحَب (وقال الجراح بن ُعبيدة لأبي إلى كتب الخطاب بن عمر «التنقيح»: 
ْفُساهم)ُ للفرس لأنَأ ًا، ولصاحَبهما أساهم أربعة وللفرساين ساهمين، لأ فذلك ساهم

جِإنائب. فهو الفرساين فوق كانَأ أساهم. وما خآمسة
لشام بأنَأ وأجِإيب لوة بن له ْفُر ْفُير بن الله عبد بن ُع لب ْفُثبُت الّز ْفُير حَديث في لأ لب الّز

ْفُير، بن الله عبد جِإده عن أبيه، عن روى وأحَرُص. وقد لب ْفُير)ُ أنه (عن الّز لب قال: الّز
ٍر يوم وسالم عليه الله صلى الله رساول أعطاني ٍم: ساهمين أربعة بد أساه
ًا لفرساي، ًا لي، وساهم ْفُرووا لم المغازي لمي. وأهل وساهم ّنه لي الصلة عليه أ
لبر حَضُر أنه يختلفوا ولم لفرساين، أساهم والسلم ْفُي لنفسه: أفراٍس بثلثة لخآ
ْفُكب لرب الّس ّظ لجز، وال لت ْفُر ّ يأخآذ ولم والُم ٍد. وقال لفرٍس إل في مالك واحَ

ْفُسم أسامع «الموطِإأ»: لم لق ّ بال ٍد.  لفرٍس إل واحَ

كعب: أنَّأ بن الله عبد بن الحارث إلى «المغازي» بسنده في الواقدي وروى
ّنبّي لبر في قاد وسالم عليه الله صلى ال ْفُي لزاز ثلثة لخآ لل لرب أفراس:  ّظ ْفُكب، وال والّس
ْفُير وقاد لب ًا، الّز لراشْ وقاد أفراسا لساين، الّصّمة بن لخآ لر أوس بن البراء وقاد لف

ْفُمرة أبو وقاد فرساين، الله صلى الله رساول فرساين. قال: فأساهم النصاري لع
ْفُيه، أساهم: أربعة خآمسة فرساانَأ له كانَأ من لكّل وسالم عليه ًا لفرسا له، وساهم
ّ يسهم لم له. ويقال: إنه يسهم لم فرساين من أكثر كانَأ وما ٍد لفرٍس إل واحَ

لت ْفُب ٍد، لفرٍس أساهم أنه ذلك وأث عليه الله صلى الله رساول أنَأ نسمع ولم واحَ
ّ لنفسه أساهم وسالم ٍد. لفرٍس إل واحَ

لبُر)ُ في لت ْفُع ُي لو ْفُقُت الّراجِإل أو الفارس ساهم اساتحقاق ( لو لة ( لز لو لجا لب)ُ أي ُم ْفُر ّد ال
ل)ُ يعتبر الحرب دار مدخآل ُد (ل ُهو لعة)ُ في (ُش لق لوا مالك قول هو كما الساتحقاق ال

ًا الحرب دار الغازي دخآل وأحَمد. فلو والشافعي وقاتل فرساه، فمات فارسا
ً ّق راجِإل ً دخآل ولو الفارس، ساهم اساتح ًا فاشترى راجِإل ّق فرسا ساهم اساتح

ًا الّراجِإل، ًا المجاهد دخآل ولو لهم، خآلف ً وقاتل فارسا المكانَأ لضُيق راجِإل
ّق ًا. هذا الفارس ساهم اساتح تداوي امرأة ول يقاتل، لمملوٍك يسهم ول اتفاق

على يدّل أو يقاتل لذمي ول يقاتل، لصبي ول المرضى، على وتقوم الجرحَى
لضخ ولكن الطريق، ْفُر ّباس: لم ابن لقول المام، يرى ما حَسب على لهم ُي يكن ع

ّ ساهٌم والمرأة للعبد ْفُضُخ أحَمد القوم. رواه غنائم من يهديا أنَأ إل ومسلم. والّر
الغنيمة. ساهم من أقل إعطاء وهنا القليل، اللغة: إعطاء في

عن ورواية الشافعي قول وهو الخمس، إخآراج قبل الغنيمة من وعندنا: يكونَأ
للربعة من للشافعي: يكونَأ قول أحَمد. (وفي للخآماس ا لأحَمد)ُ. عن رواية وهو ا

الخمس. ول مالك: من الخمس. وقال خآمس من للشافعي: يكونَأ قول وفي
ّتى للقتال، ل المستأجِإر لخدمة دخآل للنه للجِإير، يسهم وقاتل الخدمة ترك لو حَ
لأهل له يسهم العسكر.  ساوق ك



وأحَمد. وقال الشافعي وعند عندنا، الحاجِإة عند القتال في بالكافر ويستعانَأ
به. يستعانَأ العلم: ل أهل من جِإماعة

لوالُخُمُس)ُ من لم)ُ وهو الغنيمة ( لتي لي ْفُل لل ٍر كّل ( لترط له، أب ل صغي ْفُش ُي يكونَأ أنَأ و
ًا لن فقير لكي ْفُس لم لوال لن ( ْفُب لل)ُ وقد وا لبي ّدم الّس لما الزكاة، في تفسيرهما تق لي لل لو عن ُر

ّباس ابن لألفاٍظ طِإرٍق من ع ٍة ب ليه ابن رواه ما منها متقارب ُدو ْفُر «تفسيره» في لم
بعث إذا وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: كانَأ بسنده النفال ساورة في

ّية لس فغنموا، سار للُموا قرأ ثم خآمسة في الخمس ذلك فضُرب الغنيمة لخآّم ْفُع {وا
لما ّن ْفُم لأ ُت ْفُم لن ْفُن لغ ٍء لم لأنَّأ لشي له لف ّل لسُه لل لل}َ وقال: قوله خُآُم لرسُاو ْفُل لل له تعالى: {فأنَّأ و ّل لل

لسُه}َ مفتاح له قوله نحو كلم خُآُم ّل لل لت لفي لما تعالى: { لوا لم لما الّس لض}َ في لو ْفُر ل
ل ا

ساهم جِإعل له. ثم الكّل لنَّأ شيء، إلى محتاج غير وهو باسامه، للتبرك فذكره
ًا، الّرساول وساهم الله ْفُربى ولذي واحَد ُق ًا، ال في قوة السهمين هذين فجعل ساهم

لغيرهم، يعطيه ل السبيل وابن والمساكين اليتامى ساهم وجِإعل والسلح، الخيل
ًا، ولراكبه ساهمين، الباقية: للفرس أساهم الربعة وجِإعل ًا. وللراجِإل ساهم ساهم

لنّي: فلما رواه ولما لبرا ّط لض ال لب ّلم، وسالم عليه الله صلى الله رساول ُق جِإعل وسا
الله سابيل في قرابته وساهم والرساول، الله ساهم السهمين هذين وعمر بكر أبو

لما عليه الله صلى الله رساول عن صدقة لل لبّي، عن يوساف أبو روى وسالم. و ْفُل لك ال
ّباس: أنَّأ ابن عن صالح، أبي عن رساول عهد على يقسم كانَأ الذي الخمس ع
ولذي ساهٌم، وللرساول أساهم: لله خآمسة على وسالم عليه الله صلى الله

ْفُربى ُق قسمه ساهٌم. ثم السبيل ولبن ساهٌم، وللمساكين ساهٌم، ولليتامى ساهٌم، ال
للمساكين، وساهٌم لليتامى، أساهم: ساهٌم ثلثة على وعلّي وعثمانَأ وعمر بكر أبو

السبيل.  لبن وساهٌم

لم ّد ُق لو ُء ( لرا لق لوي ُف لبى)ُ من لذ ْفُر ُق ل غيرهم على الثلث الطوائف هذه ال لول لء ( لشي
ّنيهم)ُ أي لغ ْفُربى، ذوي غني لل ُق منهم. الفقراء أعطى عمر لنَّأ ال

لوي: ساهم وقال لحا ّط ًا سااقٌط الفقير ال لما أيضُ ّول لل ّدمنا. وال ْفُرخآي، اخآتيار ق ّك ال
ّنما الدليل لنَّأ الصّح وهو ّق ساقوط على دّل إ فقراؤاهم أّما أغنيائهم، حَ

بموته وسالم عليه الله صلى النبي ساهم وساقط الثلثة، الصناف في فيدخآلونَأ
لفّي، ّق كانَأ لنه كالّص الخلفاء يرفع لم ولهذا أمته، بأمور بالقيام ل برساالته يستح

لفّي: شيء هذا بعده الراشدونَأ من لنفسه يصطفيه كانَأ نفيس لنفسهم. والّص
ْفُرٍع الغنيمة لد ٍة، أو فرٍس أو سايٍف أو ك لي كما لأم لو ّية اصطفى أنه ُر غنائم من صف

لبر. ْفُي لخآ

ٍم: ساهٌم خآمسة على الخمس الشافعي: يقسم وقال عليه الله صلى للنبي لأساه
وبه يرى، ما على الدين مصالح في المام يصرفه وفاته وبعد حَياته، في وسالم

ّد بعده وسالم عليه الله صلى النبي ساهم الّشافعي: أنَأ أحَمد. وعن قال على ُير
القربى لذوي للخليفة. وساهٌم يكونَأ عنه: أنه المنذر ابن الصناف. وحَكى بقية

ّيهم فيهم يستوي النثيين. وقال حَظ مثل للذكر بينهم يقسم وفقيرهم غن
لزني لري: يستوي الُم ْفُو ّث المطلب وبني هاشم لبني ويكونَأ والنثى، الذكر فيه وال

ّدم الثلث. وقد للفرق شمس. والباقي (بني)ُ عبد دونَأ فقط الخلفاء أنَأ تق
ٍر قلنا ما نحو ثلثة (قسموا)ُ على الراشدين ًا.  فكانَأ الصحابة، من بمحضُ إجِإماع



ْفُن لم لو لل ( لخآ ْفُم)ُ وله لد ُه لر لنعٌة لدا لر ل لأم المام له أذنَأ ساواء لم لغا لأ لف أخآذه، لخآّمس)ُ ما (
ٍذ المأخآوذ لنَّأ غنيمة. فكانَأ والسرقة الخآتلس ل والغلبة، القهر وجِإه على حَينئ
ل ْفُن (ل ل لم لة ل لع لن ْفُخُمس ل للُه)ُ أي لم ل منعة ول دارهم دخآل من أخآذ ما لي لول لنَأ ( ْفُذ للُه)ُ لإ
ٍذ لأخآذه لنَأ المام، من ًا يكونَأ حَينئ ًا ل وسارقًة اخآتلسا ْفُخُمس وغلبًة قهر لي عند . و

لذ حَربي مال لنه والشافعي، مالك لخآ ًا، ُأ ّيد فكانَأ قهر لنَأ الذنَأ، بعدم غنيمة. ق
لعة ل من لن ما يخمس أنه منهما روايتانَأ: المشهور ففيه المام بإذنَأ دخآل لو له لم

لنَأ لّما لنه أخآذه، لذ لم كالمنعة فصار بالمداد نصرهم التزم المام لهم أ لما لل ْفُنَأ (ول لأ

لل ّف لن لت ُي ْفُق لل لو لتا لق لل ال لع ْفُج لي ٍد)ُ من لف لحَ ًا الجيش ل ْفُيئ لش ًا ( لئد للى لزا له)ُ أي لع لم ْفُه نصيبه لسا
ًا ًا. لأو كانَأ ساهم ْفُضخ لر

لب لل لكالّس له)ُ بأنَأ ( لو ْفُح لن ً قتل يقول: من لو للبه، فله قتيل ًا أصاب أو: من لسا فهو شيئ
ّية: قد يقول أو الغنيمة، من يأخآذ من كل الكلم هذا له: فيتناول جِإعلت للسر

لوي لما نصفه، فلكم أصبتم أو: ما الخمس، بعد الربع لكم الصلة عليه أنَأ ُر
ّفل والسلم داود. وكانَأ وأبو أحَمد رواه كما رجِإعته، في الخمس بعد الربع لن

ّفُل والسلم الصلة عليه لن ْفُدأة في ُي لب أحَمد رواه الثلث. كما الرجِإعة وفي الربع، ال
ّتنفيل والترمذي. ولنَّأ ماجِإه وابن لقوله إليه مندوٌب وهو القتال، على تحريٌض ال

ّيها لبّي تعالى: {يأ ّن لن لحَّرض ال لني لم للى الُمؤُ لل}َ ولقوله لع لتا لق والسلم الصلة عليه ال
ْفُين: «من يوم لن ً قتل حَُ ّينة عليه له قتيل للبه». والتنفيل فله ب الربعة من عندنا لسا

الخمس. والشافعي: من مالك أحَمد. وعند قال وبه الخآماس،

ُبُه)ُ أي لك ْفُر لم للُب:  لوالّس لما المقتول مركب ( لو لما)ُ أي ( له ْفُي لل في مّما المقتول على لع
ْفُرٍج وثياٍب سالح من مركبه وعلى وجِإيبه، وساطه لسا ٍة.  و وآل

ٌد أثخنه ولو للُب آخآر، وقتله واحَ صلى النبّي لعطاء لأوهنه، أي أثخنه، لمن فالّس
للب وسالم عليه الله لعاذ جِإهل أبي لسا ل أنه مسعود. والحاصل ابن دونَأ لُم

ّق للب القاتل يستح ّ عندنا مقتوله لسا ً قتل المام: من بقول إل للبه. ل فله قتيل لسا
به قال كما أساره أو طِإرفيه بقطع الحرب وقت المقبل منعة بإزالة اساتحق أنه

ً قتل والسلم: «من الصلة عليه لقوله والشافعي، مالك فله بينٌة عليه له قتيل
للبه». رواه ّ والجماعة أحَمد لسا ّنسائي. وفي إل ٍم لفٍظ ال ْفُير عن لمسل لب ْفُير، بن جُِإ لف ُن

ْفُوف عن الله رساول أنَأ خآالد يا تعلم الوليد: ألم بن لخالد قال أنه مالٍك بن لع
للب قضُى وسالم عليه الله صلى لس قال: بلى. للقاتل؟ُ بال

لأخآرج يخمس ولم للقاتل، بالّسلب داود: قضُى أبو زاد «ساننه» في السلب. و
ًا ْفُن يوم قال والسلم الصلة عليه النبّي أنَأ مالك بن أنس عن لأيضُ لم قتل حَُنين:«

ًا ُبه». فقتل فله كافر لل ٍذ طِإلحة لأبو لسا ً عشرين يومئ لأخآذ لرجُِإل لأسالبهم. وظاهر و

لنه الشرع نصب هذا ً القاتل ولنَأ له بعث لل على عنائه فضُل أظهر قد مقبل
ما بخلف الراجِإل، مع كالفارس القتيل على ما بملك التفضُيل فيستحق غيره،

ًا قتله لو ًا المسلمين صف من رمى أو مدبر ًا، فقتل ساهم فيه ليس لنه مشرك
ٍد فكل عناء، زيادة لليه. يتجاسار أحَ ع

ّطبراني «معجم في ما ولنا لنادة إلى والوساط» بسنده الكبير ال (أبي)ُ بن جُِإ
ْفُيدة أبو وعلينا دابق قال: نزلنا أمية لب أنَأ مسلمة بن لحَبيب فبلغ الجراح، بن ُع

لجانَأ طِإريق يريد خآرج قبرص صاحَب لبي ْفُر لذ ُلؤُ وياقوت ُزُمّرد ومعه لأ ْفُؤُ ُل وغيرها، و
ْفُيدة لأبو فأراد معه، بما وجِإاء فقتله إليه فخرج لب لحَبيب: ل له فقال يخمسه، أنَأ ُع

ًا تحرمني للب جِإعل وسالم عليه الله صلى الله رساول فإنَأ الله، رزقنيه رزق لس ال



وسالم عليه الله صلى الله رساول سامعت إني لحَبيب للقاتل. فقال: معاذ: يا
ْفُفُس به طِإابت ما للمرء يقول: «إنما لإمامه».  لن

ليه بن إساحاق ورواه ُهو لنادة إلى «مسنده» بسنده في لرا ّية أبي بن جُِإ قال: كنا لأم
لرين لك ْفُس لع لبق ُم لدا لكر ب ُذ لبيب لف ْفُهري مسلمة بن لح لف بتجارة خآرج القبرص نبيه أنَأ ال

لية، بطريق يريد البحر من ْفُن لمي ْفُر بسلبه فجاء فقتله، فقاتله حَبيب عليه فخرج لإ
ّديباج من أبغال خآمسة على يحمله لجِإد، والياقوت ال ْفُر لب يأخآذه أنَأ حَبيب فأراد والّز

ّله ْفُيدة وأبو ك لب ْفُيدة: قد لبي حَبيب يقول: بعضُه. فقال ُع لب صلى الله رساول قال ُع
لمن عليه الله ً قتل وسالم: « للبه». قال فله قتيل ْفُيدة: إنه أبو لسا لب للبد. يقل لم ُع

لعاذ وسامع ْفُيدة أبا فأتى بذلك، جِإبل بن ُم لب لحبيب معاذ فقال يخاصمه، وحَبيب ُع
إمامك، نفس به طِإابت ما لك فإنَأ إمامك، نفس به طِإابت ما وتأخآذ الله تتقي أل

ّدثهم ذلك على رأيهم وسالم. فاجِإتمع عليه الله صلى النبّي عن بذلك وحَ
ًا، الخمس بعد فأعطوه ّ بألف فباعه شيئ ٍر. إل ًا. وما سانده في أنَأ دينا في ضعف

لعاذ قصة «الصحيحين» في لجُموح بن عمرو بن ُم لعاذ ال ْفُفراء بن وُم أبا وقتلهما لع
ٍر، يوم جِإهٍل لعاذ وسالم عليه الله صلى النبي وقضُاء بد يجعله ولم الجموح بن لُم

بينهما.

ْفُوف عن داود لبي واللفظ داود، وأبو مسلم أخآرجِإه وما الشجعي مالك بن لع
ْفُؤُتة غزوة في حَارثة بن زيد مع قال: خآرجِإت ّي ورافقني ُم لد لد اليمن: أهل من لم

لنا ْفُي لق ْفُرٌج عليه أشقر فرٍس على رجِإل وفيهم الروم جِإموع فل ّهٌب، لسا فجعل مذ
لري الرومي ْفُف ّي له وقعد بالمسلمين، لي لد لد لم الرومي به فمر صخرة، خآلف ال
لقب ْفُر لع لخّر، فرساه، لف لساه وحَاز وقتله وعله لف الله فتح فلّما وسالحَه، فر

عوف: الرومّي. قال سالب منه فأخآذ الوليد)ُ، (بن خآالد إليه بعث للمسلمين
ًا فأتيت قضُى وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَّأ علمت له: أما فقلت خآالد

للب لس اساتكثرته.  ولكن قال: بلى، للقاتل؟ُ بال

ّدنُه لها أو قلت: لتر لك ّن لف لر لع أنَأ فأبى وسالم، عليه الله صلى الله رساول عند ُل
فقصصت وسالم، عليه الله صلى الله رساول عند عوف: فاجِإتمعنا يعطيه. قال

ّي، قصة عليه لد لد لم ما خآالد وسالم: «يا عليه الله صلى خآالد. فقال فعل وما ال
ّد الله رساول صنعت؟ُ» قال: يا ما على حَملك أخآذت ما اساتكثرته. قال: «ُر

لف ألم خآالد، يا عوف: فقلت: دونك منه». قال عليه الله صلى فقال لك؟ُ أ
وقال: «يا وسالم عليه الله صلى فأخآبرته. قال: فغضُب قال ذاك»؟ُ وسالم: «ما

ّد ل خآالد ُه». وعليهم أمرهم صفوة لكم أمرائي؟ُ لي تاركو أنتم هل عليه، تر لدُر لك

لء ـي فصٌل ل لتيل ْفُسا لر ا ّفا ُك ال
للُك ْفُم لي ْفُعُض ( لر لب ّفا ُك ًا)ُ يعني ال ْفُعضُ بعض على بعضُهم اساتولى إذا أنفسهم لب

ُهم)ُ كذلك لل لوا ْفُم لأ لو لو)ُ يملك المسلم به يملك كما بالساتيلء ( الكفار بعض (
لنا لل لوا ْفُم لأ لء ( ل لتيل لز لبالسا لرا ْفُحَ لل لهم)ُ وقال لوا لر لدا الساتيلء، بمجرد مالك: يملكونها لب

لنَأ يملكونها، ل الشافعّي كقولنا. وقال وأخآرى مالك، كقول رواية أحَمد وعن
ًء محظوٌر اساتيلءهم ًء السالم دار في الخآذ عند ابتدا بدارهم الحَراز عند وانتها



والسلم: «فإذا الصلة عليه لقوله صاحَبه إسالم ساببها المال. إذ عصمة لبقاء
المسلم كاساتيلء هذا وأموالهم». وصار دماءهم مني عصموا قالوها

كالزنا بالجِإماع بالمحظورات مخاطِإبونَأ والكفار رقابنا، على وكاساتيلئهم
والربا. 

لء قوله ولنا لرا لق ُف ْفُل لل لن}َ الية. والفقير: من تعالى: { لري لجِإ لها لم فلو له، ملك ل الُم
ولنَّأ فقراء، ُيسموا ولم أغنياء لكانوا عليها باساتيلئهم أموالهم الكفار يملك

لو لقوله العصمة وعدم الباحَة الموال في الصل ُه لذي تعالى: { ّل لق ا لل ْفُم لخآ ُك لما لل
لض في ْفُر ل

ل ًا}َ وإنما ا لميع الساباب من بسبب والعصمة الخآتصاص يحصل لجِإ
التمكن زال فإذا منازعة، بل به النتفاع من التمكن ضرورة ونحوه كالشراء

ّفار إحَراز بسبب مباح من ونحوه كالصيد وصار الصل، إلى عاد بدارهم له الك
من تمكنه لنَأ المسلم، مال على المسلم اساتيلء بخلف فيملكونه، الصل

للق لم لنها رقابنا وبخلف له، وعصمته به اخآتصاصه فيبقى قائٌم، به النتفاع ْفُخ ُت
ً للق الدمي لنَأ للتملك، محل للك خُآ ْفُم لي للك، ل ل ْفُم ُي الملك محلية فيه يثبت وإنما ل

الساتيلء بسبب ملكهم لنَأ بدارهم، يحرزوها لم إذا ما وبخلف العارض، بالكفر
لم ما منهم يستنقذونها المسلمين أنَأ الظاهر لنَأ بدارهم، بالحَراز يتحقق وهو

بدارهم. يحرزوها
ْفُن الله قيل: قال فإنَأ لل لو لل تعالى: { لع ْفُج ّلُه لي لن ال لري لف لكا ْفُل للى لل لن لع لني لم ْفُؤُ لبيل}ًَ الُم لسا

ّنّص بأنَأ السبيل. أجِإيب جِإهات أقوى من بالساتيلء والتملك ذوات تناول ال
أموالهم.  يملكونَأ بل بالساتيلء يملكونهم ل وهم المؤُمنين،

لعُه)ُ وهم حَُّرنا بدارهم والحَراز بالساتيلء الكفار يملك ل حَُّرنا)ُ أي (ل لب لوا لت لو )
لنا ّبر لد لنا وأّم ُم لد لل لنا، لو ُب لت لكا بماٍل. وقال ليسوا وهؤُلء المال، هو الملك محّل لنَّأ وُم
ّبر وأحَمد: يملكونَأ مالك لد لتب الُم لكا أّم يملكونَأ أحَمد: ل وقال بالساتيلء، والُم
يدعها ول بالقيمة، سايدها يأخآذها يفعل لم فإنَأ المام، مالك: يفديها وقال الولد،

ْفُن فرجِإها يستحّل لنا تحّل ل لم لد ْفُب لع لو لق)ُ أي له. ( لب بالساتيلء الكفار يملك ول ال
لد والحَراز لق إذا المسلم عب لب والشافعي حَنيفة أبي عند وهذا دارهم، لإلى لأ

ٍة. وقال في وأحَمد لأحَمد (ومالك ومحمد يوساف أبو رواي ٍة: يملكونه، و في)ُ رواي
ّدت لو كما ولم الساتيلء، الملك سابب حَنيفة: أنَّأ فأخآذوها. ولبي دابة إليهم ن

ٍد ذو الدمي لنَّأ يوجِإد، ٍة. وفي ي إذا فيما الخلف الوقاية»: أنَأ «شرح صحيح
ًا أخآذوه ّيدوه، قهر ًا لأخآذوه يكن لم إنَأ وأما وق ًا. يملكونه فل قهر اتفاق

للُك)ُ نحن ْفُم لن لو لما)ُ أي ( له لب لعه بدارنا والحَراز بالساتيلء ( ْفُم)ُ وتواب ُه لما (حَُّر لو لو ( ُه
ْفُم)ُ لنَأ ُه ُك ْفُل ًء ملكهم هو ما وعصمة عصمتهم أساقط الشرع لم لزا بأنَأ لكفرهم لجِإ

ًا جِإعلهم لعبيده. ملك
ْفُن لم لو لد ( لجِإ ّنا لو للُه)ُ في لم ُه عليهم غلبنا ما بعد الغانمين يد لما لذ لخآ لأ ل ( ٍء لبل ْفُنَأ لشي ْفُم لإ لل

ْفُم)ُ أي لس ْفُق المضُّرة فتقّل عامة القسمة قبل الشركة لنَأ القسم، يقع لم إنَأ ُي
لة لم لقي ْفُل لبا لو ْفُنَأ ( لم)ُ لما إ لس لن (و)ُ أخآذه سايأتي ُق لم ّث لبال ْفُنَأ ( لراه لإ ْفُم)ُ أي لش ُه ْفُن من لم

لجِإٌر)ُ وأخآرجِإه الكفار لتا ٍء بغير أخآذه لو لنه السالم، دار إلى ( التاجِإر. لتضُّرر شي
ًا، شيء بغير أخآذه القسمة بعد ماله منا وجِإد الشافعّي: من وقال ولكن أيضُ



ّوض المال بيت في يكن لم وإنَأ المال، بيت من ساهمه في وقع من المام يع
ٌء القسمة.  أعاد شي

لنّي روى ما ولنا ْفُط ُق لر ّدا لقي ال له ْفُي لب لمارة، بن الحسن «ساننيهما» عن في وال عن ُع
لسرة، بن الملك عبد ْفُي ّباس: أنَأ ابن عن طِإاوس، عن لم عليه الله صلى النبّي ع

صاحَبه وجِإده منهم: «إنَأ المسلمونَأ فاساتنقذه العدو أحَرزه فيما وسالم: قال
لسم أنَأ قبل ْفُق لم وقد وجِإده وإنَأ به، أحَق فهو ُي لس بالثمن». وفي أخآذه شاء فإنَأ ُق

ْفُي» عن «سانن لن ْفُط ُق لر ّدا لوة، أبي بن الله عبد بن إساحاق ال ْفُر لدين، وعن لف ْفُش عن لر
الله (عن)ُ عبد لأبيه، عن الله، عبد بن ساالم عن شهاب، ابن عن كلهما يونس

ماله وجِإد يقول: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: سامعت عمر بن
شيء». له فليس قسم ما بعد وجِإده ومن له، فهو يقسم أنَأ قبل الفيء في

متروٌك. هذا وقال: وإساحاق
ّ متروٌك عمارة، بن البيهقي: الحسن وقال أبو الشافعي: قال قال: قال أنه إل

ّدثنا ْفُينة، بن الحكم عن عمارة، بن الحسن يوساف: حَ لي لسم، عن ُع ْفُق ابن عن لم
ٍد في وسالم عليه الله صلى الله رساول عن عباس، ٍر عب ثم العدو، أحَرزهما وبعي

القسمة قبل أصبتهما لصاحَبهما: «إنَأ والسلم الصلة عليه فقال بهما، ظفر
ٍء، بغير لك فهما أبي بالقيمة». فرواية لك فهما القسمة بعد أصبتهما وإنَأ شي

كونَأ من يلزم؟ُ ل إذ الحديث، هذا في إصابته على يدّل عنه الحديث هذا يوساف
ًا، الشخص ٍد كل يكونَأ أنَأ متروك ًا.  حَديثه أفراد من فر متروك

لبراني» عن «معجم وفي ّط ّيات، ياساين ال ّي، عن الّز لر ْفُه أبيه عن ساالم، عن الّز
ًا: «من أنَأ بعد أدركه وإنَأ له، فهو يقسم أنَأ قبل الفيء في ماله أدرك مرفوع

ّق فهو يقسم ّعف في عدي ابن بالثمن». ورواه به أحَ ياساين «الكامل» وض
ّيات. وفي لرفة بن تميم داود» عن أبي «مراسايل الز لجِإد لطِإ لو (مع رجِإٌل قال: 

ّينة فأقام وسالم، عليه الله صلى النبي إلى فارتفعا له، رجِإٍل)ُ ناقًة (أحَدهما)ُ الب
والسلم: الصلة عليه فقال العدو من اشتراها أنه البينة الخآر وأقام ناقته، أنها
ّ بها، أحَق فأنت به اشتراها الذي بالثمن تأخآذها أنَأ شئت «إذا عن فخّل وإل

لراني ناقته». وروى لب ّط لرة بن جِإابر «معجمه» عن في ال العدو قال: أصاب لساُم
لليم، بني من رجِإٍل ناقة ُبها، فعرفها المسلمين، من رجِإٌل اشتراها ثم سُا لحَ صا
أنَأ وسالم عليه الله صلى النبّي فأمره فأخآبره وسالم عليه الله صلى النبّي فأتى

ّثمن يأخآذها ُبها به اشتراها الذي بال لحَ ّ العدو، من صا ّلي وإل وبينها. بينه ُيخ

لنّي» عن «سانن في ما الثار ومن ْفُط ُق لر ّدا ْفُيب بن لقبيصة ال لؤا ّطاب بن عمر لأنَّأ ُذ الخ
لر المسلمين، لأموال من المشركونَأ أصاب قال: ما له ُظ رجِإٌل فرأى عليهم، ف

لم فإذا غيره، من به أحَق فهو بعينه متاعه لس ّنما له، شيء فل عليه ظهروا ثم ُق إ
ٍة: هو منهم. وفي رجِإٌل هو مرساٌل. بالثمن. قال: وهذا غيره من به أحَق رواي

لبة» عن أبي ابن «مصنف وفي ْفُي لس، لش حَزم: ابن ذلك. وقال علّي: نحو عن لخآل
لس رواية ابن فيه بإساناد ولكن ثابت، بن زيد عن ويروي صحيحة، علّي عن لخآل

لعة، لهي لعدد لل لت له.  معارض ول كيف به، الحَتجاج ويصّحح يحّسنه طِإرقه لف



ٌد)ُ هذا ْفُب لع لو ْفُم)ُ أي مبتدأ ( لم صفته الحرب لهل (له لل ْفُسا لأ لة)ُ أي ( الحرب دار في لثّم
لنا)ُ بأنَأ ثانية صفة لء لجا لف دار في المسلمين عسكر إلى أو السالم، دار إلى جِإاء (

ْفُو الحرب لأ لنا ( ْفُر له ْفُم)ُ عطف لظ له ْفُي لل لق)ُ هذا قبله ما على لع لت لع المبتدأ. وإنما خآبر (
لتق ْفُع لبة أبي وابن «مسنده»، في أحَمد روى لما لي ْفُي لراني «مصنفه»، في لش لب ّط وال
لسم، عن الحّجاج، حَديث «معجمه» من في ْفُق خآرجِإا عبدين عباس: أنَأ ابن عن لم
الله رساول فأعتقهما فأسالما، وسالم عليه الله صلى النبّي إلى الطائف من

لرة. وفي أحَدهما: أبو وسالم، عليه الله صلى ْفُك لبة أبي لبن لفٍظ لب ْفُي بهذا لش
إذا العبيد من أتاه من يعتق كانَأ وسالم عليه الله صلى النبّي الساناد: أنَأ

لرة، أحَدهما: أبو رجِإلين الطائف يوم أعتق وقد أسالموا، ْفُك لي لب ّلى لنه به سُاّم لد لت
الحصن. من ونزل ببكرة
عليه الله صلى النبي أنَّأ الحكم بن ربه عبد داود» عن أبي «مراسايل وفي

ّقاء إليه خآرج الطائف حَصر لّما وسالم وسالم ّقائهم من أر فأعتقهم فأسالموا، أر
ّد ذلك، بعد مواليهم أسالم فلّما وسالم، عليه الله صلى الله رساول الصلة عليه ر

الله رساول إلى عبدانَأ قال: خآرج علي «ساننه» عن إليهم. وفي الولء والسلم
لية يوم وسالم عليه الله صلى لب ْفُي لد قالوا: يا مواليهم إليه فكتب الصلح، قبل الُح
ًا خآرجِإوا فإنما دينك، في رغبًة إليك خآرجِإوا ما والله محمد فقال الّرق، من هرب

ّدهم الله، رساول يا ناٌس: صدقوا وقال: والسلم الصلة عليه إليهم. فغضُب ُر
يضُرب من عليكم الله يبعث حَتى قريش معشر يا تنتهونَأ أراكم ما «والله
ّدهم أنَأ الدين». وأبى هذا على رقابكم الله».  عتقاء وقال: «هم ير

ٍد ْفُب لع لك ٍم)ُ أي ( لل ْفُس ُه مسلم عبد يعتق كما ُم لرا لش لفٌر ( لمٌن لكا ْفُأ لت ْفُس لنا)ُ أي ُم دار في ُه
للُه السالم لخآ ْفُد لأ لو أبو حَنيفة. وقال أبي عند وهذا الحرب، أهل دار لدارهم)ُ أي (
وجِإٌه: أنه الّشافعّي مذهب وأحَمد. وفي مالك قال وبه يعتق، ومحمد: ل يوساف

«النهاية» عن يصّح. وفي قوٌل: إنه وعنه الكافر، من المسلم العبد بيع يصّح ل
ًا، العبد كانَأ إذا الخلف هذا «اليضُاح»: وعلى ّي لمن لنَأ ذم ْفُأ لت ْفُس لبر الُم ْفُج بيعه على ُي

ّكن ول لم الحرب. دار إدخآاله من ُي

ل لول لعّرُض ( لت لنا لي لجِإُر لة)ُ أي لتا ْفُم الحرب دار في لثّم له لم لد لل ْفُم)ُ لنَّأ ( له لل لما تعّرضه في لو
ٍد ًا منهما لواحَ ٌع وهو بهم، غدر ّ ممنو لذ إذا منه. (إل لخآ ْفُم لأ ُه ُك لل ْفُو لم للُه)ُ أ ْفُو)ُ حَبسه لما لأ )

ُه)ُ أي أخآذ ْفُيُر لغ لل ملكهم غير ( له)ُ أي التاجِإر ما لم ْفُل لع لب لنهم ينهه، ولم ملكهم بعلم (
لساير لهم التعّرض له فيباح عهده نقضُوا لل ّيد كا ومالهم، بدمهم والمتلّصص. ق

ّ تحّل ل الفروج لنَأ لفروجِإهم، يتعّرض أنَأ له يجوز ل لنه ملك ول بالملك، إل
ّدار. الحَراز قبل بال
لما لو لجِإُه)ُ التاجِإر ( لر ْفُخآ السالم دار إلى به ودخآل التعّرض بطريق الحرب دار من لأ

ّقق لكُه)ُ لتح لل لم ًا)ُ أي مباٍح على الساتيلء وهو فيه الملك سابب ( لرام لحَ ًا ( ملك
ًا ًا ذلك فأوجِإب الغدر بسبب حَصل لنه حَرام ْفُبث ّدق فيه خُآ لص لت لي لف ًا ( له)ُ تنّزه عنه. لب

ل لول ّكُن ( لم لبّي)ُ من ُي ْفُر لنا)ُ أي القامة لحَ ُه لنًة)ُ بأمانٍَأ السالم دار في ( لسا لل ( لقي لو للُه)ُ (
ْفُنَأ المانَأ عند لت (إ ْفُم لق لنا أ لنًة ُه ُع لسا لضُ  لن



لك ْفُي لل لة)ُ بعد لع لي ْفُز لج ْفُنَأ ذلك ال لإ لف لم ( لقا لنًة)ُ من أ لو له القول وقت لسا ُه لف لرُك ل لذّمّي ( ْفُت ُي
ْفُنَأ لع)ُ إليهم أ لجِإ ْفُر ًا صار إذا الجزية. ثم للتزامه لي لضُي ذّمي ّدة بُم له المضُروبة الم

سانًة مكثت قال: إنَأ المام يكونَأ أنَأ إل بعدها، بحول الجزية عليه يستأنف
ٍذ، منه يأخآذها فإنه منك، أخآذتها لل إلى بعوده دمه وحَّل حَينئ دارنا من ليس مح

معصوم غير ودمه فماله بدارنا يلحق ولم ثّمة أسالم ذمتنا. ومن من لخروجِإه
ّومة، عصمًة بعصمتهما والّشافعّي مالك وحَكم عندنا ليُة فتجب مق ّد الخطأ، في ال

ُد لو لق ًا قتل لنه العمد، في وال لقوله السالم وهو العاصم لثبوت معصومًة نفس
ّ إله يقولوا: ل حَتى الناس أقاتل أنَأ والسلم: «أمرت الصلة عليه فإذا الله، إل

ّ وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها ّقها». فقد إل ل بالسالم العصمة أثبت بح
ّدار. بال

ْفُنَأ ولنا: قوله لإ لف لنَأ تعالى: { ْفُن لكا ٍم لم ْفُو لو لق ُد ْفُم لع ُك لو لل ُه لمٌن لو ْفُؤُ لريُر ُم ْفُح لت ٍة لف لب لق لر
ٍة}َ فالية لن لم ْفُؤُ المؤُمن في فأوجِإب وموجِإباته، القتل أنواع لبيانَأ سايقت ُم
ليًة لد ًة، المطلق:  ًة يهاجِإر لم مسلم بقتل أوجِإب ثم وكفار بقوله: فقط إلينا: كفار

ْفُنَأ لإ لف لنَأ { ْفُن لكا ٍم لم ْفُو لو لق ُد ْفُم}َ أي لع ُك ًا الكفار من كانَأ إذا المقتول لل مؤُمن وهو دار
لريُر ْفُح لت لف ٍة}َ ثّم { لب لق ّذمّي: ديًة بقتل أوجِإب لر ًة، ال وحَدها الكفارة إيجاب فدّل وكفار

لة ل أنَأ على يهاجِإر لم فيمن ّفارة جِإعل لنه له، دي كل لنها الواجِإب، كل الك
الكفارة ساوى قاتله على يجب فل نسخ، لنها عليها، يزاد أنَأ يجوز فل المذكور،

تلونا. لما الخطأ القتل في

ْفُصٌل لف لة)ُ  في ( لي ْفُز لج ال

ل لول ّيُر ( لغ لت ليٌة لت ْفُز ْفُت لجِإ لع لض ْفُلٍح)ُ لنَّأ ُو لجِإب لبُص ٍذ لها المو ّتراضي، هو حَينئ يقع فل ال
وساّميت رأساه، باعتبار الذمّي من يؤُخآذ عليه. والجزية: ما وقع ما خآلف على
ُبولها إذ القتل، عن ـ وتكفي تقضُي أي ـ تجزىء لنها جِإزية لق عن القتل يسقط ب

ّلف ًا ويعطيها بنفسه يأتي أي الذمّي. ويك ًا، منه والقابض قائم لبُل ول قاعد ْفُق منه ُت
ّتى لقوله وذلك الروايات أصّح في نائبه يد من بعثها لو لحَ ُطوا تعالى: { ْفُع لة ُي لي ْفُز لج ال

ْفُن ٍد لع ْفُم لي ُه لنَأ}َ وإنما لو لغُرو الخراج كتاب في داود أبو روى لما به الصلح اعتبر لصا
لنَأ أهل صالح وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ لرا ْفُج ّلة: النصف ألفي على لن حَُ
لفر، في ّدونها رجِإب في والبقية لص ّية: ثلثين المسلمين، إلى يؤُ لر لعا ًا، و ْفُرع لد

ًا، وثلثين ًا، وثلثين فرسا يغزونَأ السلح أصناف من صنٍف كّل من وثلثين بعير
ّتى لها ضامنونَأ والمسلمونَأ بها، ّدوها حَ ٌد باليمن كانَأ إنَأ عليهم ير ٌة أو كي ْفُدر لغ

لدم ل أنَأ على ْفُه لعة لهم لي ُنوا ول لقّس، لهم ُيخرج ول لبي لت ْفُف لدثوا لم ما دينهم، عن ُي ْفُح ُي
ًا ورداء. نصارى. والُحلة: إزار وأهله اليمن من الّربا. ونجرانَأ: بلد يأكلوا أو حَدث
لذا لإ لو ُبوا)ُ بصيغة ( لل لقّروا وكذا المجهول ُغ ُأ لو للى قوله: ( ْفُم لع له لك ل ْفُمل ُع لأ لض للى ُتو لع

لي لب لتا لي لك لسا لمُجو لي لو لن لث لو لي)ُ أي لو لم لج لر عربّي دونَأ لع له لظ ُكّل غناه ( ٍة لل لن ليٌة لسا لن لما لث
لنَأ ُعو لب ْفُر أ

ل ًا)ُ يؤُخآذ لو لهم ْفُر ٍر كل في منه لد دراهم.  أربعة شه

للى لع لو لط)ُ وهو ( لوسّا لت ًا يملك من الُم لها)ُ أي نصاب ُف ْفُص لن ًا، وعشرونَأ أربعٌة ( درهم
للى درهمانَأ شهر كل في منه يؤُخآذ لع لو ٍر ( لقي لسُب)ُ أي لف لت ْفُك لقدُر لي الكسب على لي
لب ساواء لها)ُ أي يكتسب لم أو اكتس ُع ْفُب ًا، عشر اثنا (ُر كل في منه يؤُخآذ درهم



لما درهم شهر لبة أبي ابن روى لل ْفُي للمارة «مصنفه» في في لش بن علّي عن ا
لهر، ْفُس لبانّي، عن ُم ْفُي ْفُيد بن محمد عونَأ أبي عن الّش لب لفّي الله ُع لق ّث عمر قال: وضع ال

لأربعين ثمانيًة الغني الرجِإال: على رؤاوس على الجزية الخطاب بن ًا، و درهم
ًا وعشرين أربعة المتوساط وعلى ًا. عشر اثني الفقير وعلى ، درهم درهم
ْفُيد أبو وروى لب عثمانَأ بعث أنه عمر «الموال» عن كتاب في سالّم ابن القاسام ُع

ْفُيف بن لن لبُر واثني وعشرين، وأربعة وأربعين، ثمانية عليهم فوضع حَُ لت ْفُع ُي عشر. و
السنة. آخآر الثلث الصفات هذه وجِإود

ًا دينار، بالغ كل على الشافعّي: يوضع وقال ًا، أو كانَأ غني داود أبو روى لما فقير
ّنسائي حَسٌن، وقال: حَديٌث والترمذي أبي عن العمش، عن الزكاة في وال

لعاذ مسروق)ُ عن (عن وائل، وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: بعثني ُم
لذ أنَأ وأمرني اليمن، إلى ًا ثلثين من البقر من آخُآ أربعين كل ومن تبيعة، أو تبيع

ّنة، لس ٍم كل ومن ُم ًا حَال لله أو دينار ْفُد لفر. والحالم: البالغ، لع لعا لدل: بالفتح ُم لع وال
لفر: حَي من المثل الجنس،. وبالكسر خآلف من المثل لعا لوالُم من الجنس. 

ْفُمدانَأ لسُب له ْفُن ٌع إليه ُي ُع الثياب. وقال من نو لض ُيو أربعونَأ الغني على مالك: 
ًا ٍر. وعن أو دراهم عشرة الفقير وعلى دنانير، أربعة أو درهم ثلث أحَمد دينا

ّوض ْفُيدة، وأبو الثوري قال وبه المام، رأي إلى روايات: روايٌة: يف لب وروايٌة: ُع
ّلها ٍر أق ّنقصانَأ، يجوز ول الّزيادة، وتجوز دينا وروايٌة: كقولنا.  ال

ٍر كل على الجزية توضع عندنا ثم ٍد ليس كاف لي ول بمرت لي، وثن أحَمد قال وبه عرب
ٍر العراق ساواد أهل على الجزية ضرب عمر لنَأ رواية، في الصحابة من بمحضُ
ًا، اساترقاقهم يجوز ولنه أديانهم، عن يسأل ولم عليهم الجزية وضع فكذا إجِإماع

لل ّذل. وقال الّصغار يلحقه منهما (إذ)ُ بك ّ يؤُخآذ أحَمد: ل وال اليهود من إل
لمرة بكتابهم وآمن دينهم أصل في وافقهم ومن والنصارى لليهود، كالّسا
ّ تؤُخآذ الشافعي: ل للنصارى. وقال والفرنج والنصارى اليهود من إل

ُبر وإدريس وشيث إبراهيم صحف أصحاب وفي والمجوس، ْفُن دواد وُز لم تمسك و
ل وثانيهما تؤُخآذ، مذهبه: أحَدهما في وجِإهانَأ والصابئين الّسامرة وفي آدم، بدين

ّ الكفار جِإميع من مالك: تؤُخآذ تؤُخآذ. وقال ْفُيش. مشركي من إل لر ُق
ُلوا قوله الكتاب أهل من أخآذها على والدليل لت لقا لن تعالى: { لذي لنَأ ل ال ُنو لم له ُيؤُ ّل لبال

ل لم لول ْفُو لي لر لبال لخآ ل ال لنَأ لول لحّرُمو لم لما ُي ّلُه لحَّر ُلُه ال لرسُاو لنَأ ول لو ُنو لدي لن لي ّق لدي لح لن ال لم
لن لذي ّل ُتوا ا لب ُأو لتا لك ّتى ال ُطوا حَ ْفُع لية ُي ْفُز لج ْفُن ال ٍد لع ْفُم لي ُه لنَأ}َ، لو لغرو من أخآذها وعلى لصا

ّطِإأ»، في الحسن بن محمد رواه المجوس: ما لبة أبي وابن «المو ْفُي في لش
ّي: أنَأ عن مالك، «مصنفه» عن لر ْفُه أخآذ وسالم عليه الله صلى الله رساول الّز

ْفُين، مجوس من الجزية لر ْفُح لب عثمانَأ وأنَأ فارس مجوس من أخآذها عمر وأنَأ ال
البربر.  مجوس من أخآذها

لنّي «مسنده»، في البّزار رواه وما ْفُط ُق لر ّدا حَديث مالك» من «غرائب في وال
ّدثنا علي أبي عمر أنَأ أبيه عن محمد، بن جِإعفر عن أنس، بن مالك الحنفي: حَ
عبد فقال أمرهم؟ُ في أصنع كيف أدري فقال: ل المجوس ذكر الخطاب بن

وسالم عليه الله صلى الله رساول (أني)ُ سامعت عوف: أشهد بن الرحَمن



ّنوا ّنة بهم يقول: «سُا الجزية أخآذ عمر يكن ولم البخاري، الكتاب». وفي أهل سا
أخآذها وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ عوف بن الرحَمن عبد شهد حَتى
لجر. وكذا مجوس من لرة وجِإماعة. وعن أحَمد رواه له لغي لبة بن الُم ْفُع قال أنه ُش

ّتى نقاتلكم أنَأ وسالم عليه الله صلى نبينا كسرى: أمرنا لعامل الله تعبدوا حَ
ّدوا أو وحَده، الوثانَأ. عبدة وكانوا والبخاري، أحَمد الجزية. رواه تؤُ

للى الجزية توضع ل (ل)ُ أي لع لي ( لن لث لي لو لب لر ْفُنَأ لع لإ لر لف له له)ُ بصيغة ُظ ْفُي لل أي المجهول لع
ُلُه العربّي الوثنّي على ْفُف لط لف ْفُرسُاُه)ُ أي ( لع الله صلى النبّي (فيء)ُ لنَّأ زوجِإته لو
لطِإاس ذراري سابى وسالم عليه ْفُو لزنَأ أ لوا له ل)ُ الغانمين بين وقسمها ونسائهم لو لول )

ًا توضع لد)ُ ساواء على أيضُ لت ْفُر لر فإنَأ العجم، أو العرب من كانَأ (ُم له فطفله عليه ُظ
ٌء، ونساؤاه ّدوا لّما وذراريهم حَنيفة بني نساء سابى بكر أبا لنَأ في وقسمهم، ارت

لي ساهم في فوقع ْفُولدها الحنفيُة عل ْفُفر الحنيفة. ثم ابن محمد ابنه فأ ّد ُك المرت
ّدين ذراري كانَأ ولذا العرب، مشركي كفر من أغلظ يجبرونَأ ونساؤاهم المرت
ل العرب من الوثانَأ عبدة ذراري بخلف السالم، على لفل لبُل ونسائهم. ( ْفُق ُي

لما)ُ أي ُه ْفُن ّد ومن العربّي الوثنّي من لم ّ المرت ْفُسالُم (إل ْفُو ال ًة أ ْفُيف)ُ زياد في الّس
غيرهما.  كفر من أغلظ كفرهما لنَأ عليهما، العقوبة

ّنبّي فلنَأ العربّي، المشرك أما أظهرهم بين نشأ وسالم عليه الله صلى ال
ّقهم. وأّما في أظهر فالمعجزات بلغتهم، نزل والقرآنَأ ّد، حَ كفر فلنه المرت

لي بعدما لد مالك الحَكام. وقال من محاسانه على ووقف السالم إلى ُه
ًا، له إتلٌف اساترقاقه لنَأ العرب، وثنّي اساترقاق وأحَمد: يجوز والّشافعّي حَكم

ّق في تعالى ولنا: قوله حَقيقًة، كإتلفه فيجوز العرب: من الوثانَأ عبدة حَ
ْفُم ُه لن ُلو لت لقا ُت ْفُو { لنَأ}َ. ول لأ للُمو ْفُس ًا توضع ُي يؤُخآذ أنَأ قبل جِإاء إنَأ بل لزنديٍق، على أيضُ

ٌق أنه وأقّر لذ وإنَأ توبته، تقبل وتاب زندي لخآ ول)ُ منه (توبته تقبل ول يقتل تاب ثم ُأ
الظاهر. خآلف الباطِإن في يعتقد لنه الجزية،

ل)ُ توضع لول للى ( لع لهٍب ( ل لرا للُط ل لخا لس)ُ وذكر ُي ّنا رحَمه حَنيفة أبي عن محمد ال
ّيع لنه وأحَمد، للشافعي وقول يوساف أبي قول وهو عليه، توضع أنها الله ض

ّطل كمن فصار العمل، على القدرة ّية الرض ع لجِإ لرا لخ ما ووجِإه الزراعة، عن ال
ّقهم في والجزية الناس، يخالطونَأ ل كانوا إذا عليهم قتل ل «الكتاب» أنه في حَ

القتل. لساقاط
ل)ُ توضع لول للى ( لع لي ( لب ٍة و)ُ ل لص لأ لر ْفُم ُلوٍك و)ُ ل (ا ْفُم لم لمى و)ُ ل ( ْفُع لأ لمٍن)ُ ولو و)ُ ل ( لز )

ّيين، كانوا ّنها غن ْفُن أو القتل عن بدٌل ل لم لو يقاتل ول يقتل ل المملوك عدا القتال. 
لقّن المملوك في الهلية. ويدخآل لعدم لتب ال لكا ّبر، والُم لد عليه توضع ل وإنما والُم
ّقه في القتل عن بدل لنها ّقنا في النصرة عن أو حَ العتبار بالقتال. وعلى حَ

ّول ّقق الصل لنَأ الجزية، وضع يجب ال ّق في يتح المملوك لنَأ المماليك، حَ
ّقق يقتل، الحربي ًا، البدل فيتح يقدر ل العبد لنَّأ يجب، ل الثاني اعتبار وعلى أيضُ

بالشك)ُ. توضع (فل البدل عليه يجب فل النصرة على

لو)ُ ل ٍر على توضع ( لقي لف ل ( لسُب)ُ أي ل لت ْفُك في كالمريض الكسب على يقدر ل لي
ّلها، السنة ًا نصفها في أو الكّل، مقام للكثر إقامة أكثرها في أو ك لجانب ترجِإيح



منه تؤُخآذ فإنها له، التارك الكسب على القادر بخلف العقوبة، في الساقاط
لراج. منه يؤُخآذ حَيث يزرع ولم الزراعة على قدر كمن لخ ال

ُقُط)ُ الجزية ْفُس لت لو لت ( ْفُو لم ْفُل لبا لم)ُ ساواء ( ل ْفُسال لل تمامها بعد أو السنة أثناء في كانَأ لوا
في مات أو أسالم إذا فيما وله تمامها، بعد تسقط الشافعي: ل الخآذ. وقال قبل

الخلف وهذا تسقط، والخآر مضُى، ما جِإزية تؤُخآذ قولنَأ: أحَدهما: أنه أثنائها
لي فيمن يأتي لم ًا صار أو لع لعد ْفُق ًا أو ُم لمن ًا أو لز ًا شيخ أو العمل، يستطيع ل كبير

ًا ٍء على يقدر ل فقير عنه يسقط فإنه الجزية، من شيء عليه بقي وقد شي
بعقد الثابتة العصمة عن وجِإبت الجزية لنَأ تسقط، ل الشافعي وعند عندنا،
ّذمة، لنى عن أو ال ْفُك ّوض، إليه وصل وقد دارنا، في سُا لوض عنه يسقط فل المع لع ال

الجِإرة. به تسقط ل كما العارض، بهذا
لراج»، في داود أبو روى ولنا: ما لخ ابن حَديث من الزكاة في والترمذي «ال
جِإزية». المسلم على قال: «ليس وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ عباس

لل أبو قال لئ جِإزية فل أسالم إذا فقال: يعني هذا عن الثوري سافيانَأ داود: وسُا
لخآُل)ُ أي لدا لت لت لو لرار)ُ يعني الجزية عليه. ( ْفُك ّت لبال من أكثر الذمّي على اجِإتمع إذا (

ٍد، حَوٍل عن إل منه تؤُخآذ ل حَوٍل يوساف أبو حَنيفة. وقال أبي عند وهذا واحَ
وأحَمد. الشافعّي قول وهو الجميع، عن ومحمد: تأخآذ

ل لول لدُث ( ْفُح لعٌة)ُ وهي ُت لو)ُ ل النصارى معبد لبي لسٌة)ُ وهي ( لني لك ول اليهود، معبد (
ْفُهبانَأ، معبد صومعة: وهي لفي المجوس معبد نار: وهو بيت ول الّر لنا)ُ أي ( لر لدا

فيها وأّما العرب، أرض غير في الخلف وهذا القرى، في المصار. قيل: ول في
ً والقرى المصار في ذلك من فيمنعونَأ ًا.  قول واحَد

ًا المشركونَأ ويمنع لنى من أيضُ ْفُك ْفُم فيها الّس لوله ُة ( لد لعا لم)ُ لنَأ إ لد له ْفُن ل البنية الُم
ًا، تبقى إلى وسالم عليه الله صلى الله رساول لدنَأ من التوارث ولجريانَأ دائم
ليع بترك يومنا لب ُعهد فقد المام أقرهم المسلمين. ولّما أمصار في والكنائس ال
ّ الدللة بطريق العادة إليهم ّكنونَأ ل أنهم إل ّلها، في زيادة ول نقلها من يم مح
الحقيقة. في إحَداٌث لنه

ّباس ابن «ساننه» عن في البيهقي روى عليه الله صلى الله رساول قال: قال ع
لصاء وسالم: «ل ليانَأ ول السالم، في لخآ ْفُن ّ ُب ّعفه. وروى أنه كنيسة». إل ْفُيد أبو ض لب ُع

أخآبره عّمن مصر، قاضي الحضُرمي النمر بن توبة إلى بسنده سالّم بن القاسام
كنيسة». وروى ول السالم في لخآصاء قال: «ل وسالم عليه الله صلى النبّي عن

ًا ٍد أيضُ لهيعة ابن فيه بسن ّطاب بن عمر إلى لل السالم، في كنيسة قال: ل أنه الخ
ّطِإأ» عن في مالك خآصاء. وروى ول الله صلى الله رساول أنَأ لشهاب ابن «المو

ابن عن مالك العرب». قال جِإزيرة في دينانَأ يجتمع قال: «ل وسالم عليه
لفحص لشهاب ّتى الخطاب بن عمر ذلك عن لف صلى الله رساول أنَأ اليقين، أتاه حَ

لبر، يهود العرب». فأجِإلى جِإزيرة في دينانَأ يجتمع قال: «ل وسالم عليه الله ْفُي لخآ
لرانَأ يهود وأجِإلى ْفُج لدك. وجِإزيرة و لن سابق وقد العرب، أرض هي العرب لف

ْفُت لنها جِإزيرة الزكاة. وسُاّميت في تفسيرها لر لز ْفُيها، التي المياه عنها لجِإ لل لوا لحَ
ْفُصرة كبحر لب لمانَأ ال ُع لدنَأ و لع ْفُطع. لو لق ْفُزُر: ال لج لرات. وال ُف وال



لز ّي لوُم ّذّمّي)ُ من ( لفي المسلم ال له)ُ أي ( ّي لبُس فل لبسه، لز ًا يل لسان لل ْفُي مثل لطِإ
لسانَأ لل ْفُي ًء ول المسلمين، لطِإ لو)ُ في أرديتهم مثل ردا له ( لب لك ْفُر لم له ( لجِإ ْفُر لسا له)ُ لو لحَ ل لسال لو

ًا لغار إظهار إلى الميل عن المسلمين من يقينه ضعف لمن وصيانًة عليهم، للّص
ل تعالى قوله إليه يشير كما دينهم، ْفُول لل لو ْفُنَأ : { لنَأ لأ ُكو ّناُس لي ًة ُأّمًة ال لد لحَ لنا لوا ْفُل لع لج لل

ْفُن لم ُفُر لل ْفُك لن لي ْفُحَم ْفُم لبالّر له لت ُيو ُب ًا لل ُقف ْفُن سُا ٍة لم لج لفضُّ لر لعا لم لها لو ْفُي لل لنَأ}َ... الية، لع لهُرو ْفُظ لي
للنَّأ لرُم، المسلم و ْفُك لهانَأ، والذمي ُي ّتى ُي ّيق حَ لدأ ول الطريق عليه يضُ ْفُب بالسلم، ُي

لجاب ول ْفُيك، إل ُي لل لع ّيز لم لو ولنه لب ّله يم لعامل لع يجوز. ل وذا المسلمين، معاملة ُي
ل لفل ّذمّي ( لكُب)ُ ال ْفُر ً لي ْفُيل لخآ ل ( لمُل)ُ أي لول ْفُع لسلٍح)ُ لنه يحمل ل لي لب أهل من ليس (

لز الحضُر، في وهذا الجهاد، ّو لهُر إليه الحَتياج لحَتمال السفر في له وجُِإ ْفُظ ُي لو )
لتيُج)ُ بضُم ْفُس ُك سااكنة فياء الفوقية التاء وكسر المهملة السين وساكونَأ الكاف ال

ّده غليٌظ خآيٌط فجيم: وهو لهُر ول ثيابه، فوق الذمّي يش ْفُظ ّنار ُي من المتخذ الّز
لسم. ْفُي لر ْفُب لل ا

لكُب)ُ عند ْفُر لي لو للى الضُرورة ( لع ْفُرٍج ( لكاٍف)ُ وذكر لسا لشي لكإ لتا ْفُر ّتُم في يكتفي أنه ال
ٍد كل ْفُت يحصل المقصود لنَأ أهله، تعارفه بما العلمة من بل لز ّي لوُم ْفُم)ُ به. ( ُه ُؤا لسا لن
لفي المسلمين نساء عن لق ( ّطُر لم، ال لحّما ّلُم لوال لع ُي للى و ْفُم)ُ بعلمة لع له لر ّ ُدو لئل لل )

لر لف ْفُغ لت ْفُس ْفُم لي ُه لئُل)ُ إذا لل للية من ويمنعونَأ عليها، وقف الّسا ْفُع ول علينا، أبنيتهم لت
لقاد بل مسلم، بقتل عهدهم ُينقض ًا، كانَأ إنَأ ُي لية وتجب عمد ّد ول خآطأ، كانَأ إنَأ ال
ٍة بوطء ّد، بل مسلم لي بسّب ول يح لنم فل النبياء، من نب ْفُغ عليه يجري بل ماله، ُي
ٍم على يجري مثلما الحكم مثله.  منه صدر مسل

لباء وصار لل التزام القتال به ينتهي ما لنَأ المذهب، على الجزية أداء عن كا
ُبولها الجزية، لق رواية على وينتقض القتال، فيسقط باٍق فاللتزام لدائها، و

ًا «واقعات ّلحاق ينتقض بل بالبتداء، للنتهاء الُحسامي» اعتبار الحرب، بدار بال
ًا صاروا لّما لنهم للحرب، دارنا من موضٍع على بالغلبة أو عقد خآل علينا حَرب

ّذمة ّد صار عهده انتقض يبقى. وإذا فل الحرب، شّر دفع فائدة عن ال في كالمرت
ّ الحكم، لر إذا أنه إل لسا ّق أنَأ يجوز ُأ لتر ْفُس ًا الجزية عليه توضع وأنَأ ُي بخلف ثاني
ّد. المرت

لرُف ْفُص لم لو لة ( لي ْفُز لج لج)ُ مبتدأ ال لرا لخ لما مضُاٌف لوال لو لذ ( لخآ ْفُنُه)ُ أي ُأ ل الحربّي من لم لبل )
لكهدية، ْفُرٍب)ُ  لح وما عليه، مّر إذا الذمي من أو العاشر، منه لأخآذ وما لحَ لل عليه ُصو

لنا)ُ خآبر لساحَته العسكر نزول قبل القتال ترك على للُح لصا لم ّد المبتدأ ( لس لك ٍر)ُ ( ْفُغ لث
ْفُغر: موضع والّرجِإال، بالخيل ّث لء فروج من المخافة وال لنا لب لو ٍر)ُ وهو البلدانَأ. ( ْفُس لجِإ

لفع مّما ْفُر لضع، ُي ُيو لق يرفع فل بناؤاه يحكم وهي: ما وقنطرة و ْفُز لر لو لء)ُ أي ( لما لل ُع ال
لل)ُ أي وطِإلبتهم الشريعة بعلم المشغولين ُعّما لوال الزكوات يقبضُونَأ الذين (
لراجِإات. والجزية والعشورات لخ وال

لة لل لت لقا لوالُم ْفُم)ُ أي ( له لت لي ُذّر ّية لو إلى وصل ماٌل لنه والمقاتلة، والعمال العلماء ذر
لنفع أنفسهم حَبسوا وهؤُلء مصالحهم، في فيصرف قتاٍل بل المسلمين

ًا إليهم الصرف فكانَأ المسلمين، الذراري ونفقة المسلمين، مصالح في صرف
يوّرث ول المسلمين، مصالح عن يشتغلوا كيل كفايتهم فيعطونَأ الباء، على

ّ تملك ل وهي صدقة لنه السنة، نصف في منهم مات من عطاء بالقبض، إل
إياه، قبضُه مقام السنة لتمام إقامًة لورثته دفعه يستحّب آخآرها في مات وإنَأ



ّؤُذنَأ أو المام قيل: إنَأ هذا وعلى يقبض أنَأ قبل مات إذا المدّرس أو الم
ذلك.  يأخآذوا أنَأ لورثته ليس معلومه،

لكر. وثانيها: الزكاة الذي أربعة: أحَدها: هذا أنواع المال بيت أنَّأ واعلم ُذ
ُعُشر، لما قوله في تعالى الله ذكره ومصرفها: ما وال ّن لإ لقاُت تعالى: { لد الّص

ْفُمس لء}َ الية.... وثالثها: خُآ لرا لق ُف ْفُل لكاز، والمعادنَأ الغنائم لل ذكره ومصرفها: ما والّر
لأنَّأ قوله في تعالى الله لف له تعالى: { ّل لطات، لل لق ّل لسُه}َ... الية. ورابعها: ال خُآُم

ليات لها، وارث ل التي والتركات لد الذين ومصرفها: الفقراء له، ولي ل مقتوٍل و
لطونَأ لهم، أولياء ل لديتهم نفقتهم منه يع ْفُر أ

ل ّفن و لك ُي به ويعقل موتاهم، به و
ّق كل إلى ويصرفه الله يتقي أنَأ المام وعلى جِإنايتهم، له قدر مستح لت من حَاجِإ

ٍة غير ًا، ذلك في قّصر فإنَأ نقصانٍَأ، ول زياد ًا. بالله فكفى نصيب حَسيب

لأحَكام ّد)ُ ( ْفُرت الُم
لن لم لو ّد)ُ عن ( لت ْفُر ُذ السالم، ا ليا لع لوال له)ُ من ( ّل لض المقام ذلك لبال لر ُع له ( ْفُي لل لُم)ُ لع ْفُسال لل ا
قول وهو بلغته، قد الدعوة لنَأ الوجِإوب، دونَأ يعود أنَأ رجِإاء الندب سابيل على
ْفُت وأحَمد والشافعي مالك لف لش ُك لو ُتُه)ُ إنَأ ( له ْفُب دفع ذلك في لنَأ شبهة، له كانت ُش
للمرين بأحَسن شّره لنَأ ا لإ لف لل)ُ أي ( له ْفُم لت ْفُسا لهل أنَأ طِإلب ا ْفُم لس ُي لب لة (حَُ لث ل ٍم)ُ لثل ّيا أ

ّدة لنها للمهلة، ْفُنَأ الخيار شرط في كما العذار لبلء ضربت م لإ لف لب ( لها)ُ لتا لفي
لبل ّ ُق لإل لو لل)ُ من ( لت وسالم: عليه الله صلى لقوله الرواية ظاهر في سااعته ُق

ّدل «من فيقتل الدعوة بلغته حَربي والبخاري. ولنه أحَمد فاقتلوه». رواه دينه ب
للحال وجِإب ما تأخآير (ول)ُ يجوز الصلي، كالكافر المهال، غير من الحال في

ٍر ٍم لم الساتقبال.  في موهو

أيام، ثلثة يؤُجِّإل أنَأ يستحّب يوساف: أنه وأبي حَنيفة أبي «النوادر» عن وفي
لب لل ّ الحال في تاب الشافعّي: إنَأ قولي أصّح يطلب. وفي لم أو ذلك لطِإ لل وإل لت ُق

لذر. وقال ابن اخآتيار وهو المهال، غير من ْفُن ُيستتاُب الُم لي ما الثوري:  لجِإ ُه. ُر ُد عو
ْفُدعى وقال ُي لري:  ْفُه ًا، الّز لل. وفي أبي فإنَأ ثلث لت ّد «المبسوط»: إنَأ ُق ًا ارت ثاني
ًا ْفُنَأ قوله لطِإلق العلم أهل أكثر قال وبه يستتاب، فكذلك وثالث لإ لف ُبوا تعالى: { لتا

لقاُموا لأ لة لو ُوا الّصل لت لة لوآ لكا ّلوا الّز لخ ْفُم}َ وقال لف ُه لل لبي والليث: ل وأحَمد مالك لسا
ْفُن يستتاب لإنَّأ لقوله كالزنديق ذلك، منه تكّرر لم لن تعالى: { لذي ّل ُنوا ا لم لفُروا ُثّم آ لك

ُنوا ُثّم لم لفُروا ُثّم آ ُدوا ُثّم لك لدا ْفُز ًا ا ْفُفر ْفُم ُك لن لل لك ّلُه لي لر ال لف ْفُغ لي ْفُم}َ. لل ُه لل
ٍة: ل روايتانَأ: في الزنديق في ولنا ٍة وفي مالك، كقول توبته تقبل رواي تقبل رواي

ّق في والخلف الشافعّي، كقول تعالى الله وبين بينه فيما وأما الدنيا، أحَكام حَ
ّق في تعالى لقوله خآلٍف بل فتقبل ّ حَ لإل لن المنافقين: { لذي ّل ُبوا ا للُحوا}َ لتا ْفُص لأ لو

لك قوله إلى لئ لل ُأو لف لع تعالى: { لن}َ، لم لني لم ْفُؤُ ّلوا التي والية الُم في هي إنما بها اساتد
ّق ًا، ازداد من حَ ّق في ل كفر إذا يوساف: أنه أبي التوبة. وعن وأظهر آمن من حَ

ّدين. مستخّف لنه السالم، عرض غير من يقتل الرتداد منه تكّرر بال
لي)ُ أي له لو ّد توبة ( لبّري المرت ّت لبال ْفُن ( لوى لديٍن ُكّل لع لم، لسا ل ْفُسال لل ْفُو ا لل لعّما لأ لق لت ْفُن له)ُ ا ْفُي لل لإ

«اليضُاح». في كما الشهادة بكلمة إتيانه بعد وهذا به، المقصود لحصول
ُلُه)ُ مبتدأ ْفُت لق لو ّد قتل أي ( لل المرت ْفُب لق لض)ُ أي ( ْفُر لع ْفُرُك عليه السالم عرض ال لت ْفُدٍب ( لن



ل لمانٍَأ)ُ لنَأ لبل ْفُن لإليه، مندوٌب العرض لض لم قبل قتله أنَأ فعنده واجِإٌب، بأنه يقول و
ْفُرك لنه حَراٌم، العرض مبيٌح الكفر فلنَأ الكّل، عند الضُمانَأ انتفاء واجِإب. وأّما لت
رجِإوعه.  رجِإاء واجِإٌب أو ندٌب والعرض لقتله،

ليُزوُل لو ُكُه)ُ أي ( ْفُل ّد ملك لم ْفُن المرت لع ) ً له)ُ زوال لل ًا)ُ على لما ُقوف ْفُو لم ّين ( وبه حَاله، تب
ْفُيه، أصّح في والّشافعّي مالك، قال ٍة. وقال في وأحَمد قول يوساف أبو رواي

لنّي، واخآتاره قوٍل، في الشافعي قال وبه يزول، ومحمد: ل لز ظاهر وهو الُم
لذر: وهو ابن أحَمد. قال عن الرواية ْفُن ّدة أثر لنَأ العلم، أهل أكثر قول الُم في الّر

لضُّي ملكه زوال في ل دمه، لإباحَة ْفُق لم ْفُجِإم عليه كال لود. بالّر لق وال
ّد حَنيفة: أنَأ ولبي ّدة، نفسه عصمة زالت قد المرت ًا يصير لنه بالّر ّتى حَربي حَ
ًا كانَأ لّما أنه غير لنفسه، تابعٌة لنها أمواله، عصمة فكذا يقتل، إلى مدعو

لجِإى عليه بالجِإبار السالم ْفُر ُي ْفُوده و ّقفنا محاسانه على لوقوفه إليه لع أمره. في تو
ْفُنَأ لإ لف لم ( لل ْفُسا لد)ُ ملكه لأ لل لعا لع ْفُنَأ ـ الرتداد وهو ـ العارض هذا وجُِإ لأ حَق في يكن لم ك
ّيدنا الملك. وإنما زوال ّق في معتبٌر العارض هذا لنَأ بهذا، ق من العمل إحَباط حَ

ّطاعات، ّق وفي ال ْفُرقة وقوع حَ ُف ْفُرضية حَق وفي زوجِإته، وبين بينه ال تجديد لف
اليمانَأ.

لإذا لو لت ( ْفُو لما لل)ُ على لأ لت ّدته ُق ْفُو لر لأ لق ( لح ْفُم لل له لدار لم لب لك له)ُ أي لوحَُ بدارهم بلحوقه لب
لق لعت ُه ( ّبُر لد ُأّم ُم له)ُ لنه و لد ّلحاق لول لمواٌت وهم الحرب، أهل من صار بال ّق في أ حَ
فصار الموتى، عن انقطعت كما عنهم اللزام ولية لنقطاع السالم أحَكام

لتق وهو كالميت، ْفُع ُه لي ّبر ّ ولده، وأّم مد ّ لحاقه يستقر ل أنه إل ٍم بحكم إل حَّي حَاك
إلينا.  عوده لحَتمال

لحَّل لو ْفُيٌن ( له)ُ لنَأ لد ْفُي لل ّدين لع ّ يصير المؤُجِّإل ال واللحوق المديونَأ، بموت حَال
لم إذا بدارهم لك ْفُسُب حَكم في به حَُ لك لو له الموت. ( لم ل ْفُسال له لإ لث لر لوا لم، لل لل ْفُس ْفُسُب الُم لك لو

له لت ّد ٌء)ُ وقال لر لي المسلمين لورثته ومحمد: كلهما يوساف أبو لفي لضُ ُق لو ْفُيُن ( ُكّل لد
ّدة السالم لحَاٍل)ُ من ْفُن والّر لم لب ( ْفُس لك لك ْفُل لضُى لت ْفُق ُي لف لل)ُ  لحا لل لديُن ال من السالم حَا

لل وديُن السالم، كسب ّدة حَا ّدة. وعند كسب من الّر ومحمد: يوساف أبي الّر
لضُى ْفُق لل ديونه ُت لط لب لو لكاحَُُه منهما. ( ًا لن ْفُبُحُه)ُ اتفاق لذ المور هذه لنَأ إرثه، وكذا لو
ّلة، تعتمد ّلة ول الم لصّح م لو ّد. ( ُقُه للمرت ل ًا، لطِإل ُه)ُ اتفاق ُد ل لتيل ْفُسا قيل: فإنَأ وا

ْفُرقة، تقع بالرتداد ُف ّوُر فكيف ال لص لت ّطلق؟ُ منه ُي لب: بأنَّأ ال لجِإي يقع الذي الفسخ ُأ
ّدة ّد بالّر ّلقها فإذا له، المرأة تعت ّدة في وهي طِإ ّطلق، وقع الع ّدا لو وكذا ال ارت

ًا ّلقها مع ًا فأسالما فط ّنكاح ينفسخ ل مع ّطلق. ويقع ال ال

لقُف ُيو لو ُعُه ( ْفُي ُتُه)ُ من لب لل لم لعا لم ٍء لو ٍة شرا ٍة ورهٍن وإجِإار ٍة وتدبير وعتٍق وهب وكتاب
ٍة ْفُنَأ ووصي لإ لم ( لل ْفُسا لذ لأ لف ْفُنَأ لن لإ لت لو ْفُو لما لل لأ لت ْفُو ُق لق أ لح لم لل لك له لوحَُ لل)ُ وقال لب لط يوساف أبو لب

لقُف ومحمد: ل مالك قول وهو لحق، أو مات أو أسالم ساواء تصّرفه ينفذ بل ُيو
لإنَأ والّشافعّي ّد (ف لء)ُ المرت ًا لجِإا للم ْفُس لل (ُم ْفُب ٍم)ُ بلحاقه لق ْفُك السالم دار إلى حَُ

ّنُه لأ لك لف ْفُم ( ّد)ُ وأم لل لت ْفُر ّبره ولده لي ملكه.  على باقيانَأ ومد



ْفُنَأ لإ لو لء ( ُه)ُ أي لجِإا لد ْفُع ُلُه)ُ بعينه الحكم بعد لب لما لو لحاقه. ( لل لع ب لم له ( لت لث لر ُه)ُ لنَأ لو لذ لخآ لأ

لطل حَاجِإته ظهرت عاد فإذا عنه، لساتغنائه خآلفه إنما وارثه لب للف، حَكم و لخ لكن ال
ّنما ٍء ملكه إلى يعود إ ٍء أو بقضُا ْفُلواني: ولو . قال لرضا لح موته بعد هذا كانَأ ال

ّ كذلك، الحكم لكانَأ الدنيا، إلى وأعاده تعالى الله أحَياه بأنَأ حَقيقًة خآلف أنه إل
ّيد ّبريه، ول أولده أمهات على له سابيل ل لنه بماله، العادة. ق القاضي لنَأ مد

ّيدنا فل شرعية، ولية عن بعتقهن قضُى ثمنه يأخآذ ل لنه بعينه، ماله ينقض. وق
ذلك. من سابيل فيه كانَأ وقٍت في وأتلفه باعه لنه قيمته، ول الوارث باعه إذا

ل لول لتُل ( ْفُق ٌة)ُ لكن ُت ّد لت ْفُر أمة، أو حَّرة كانت ساواء عليه، شيء ل إنسانٌَأ قتلها لو ُم
لبُس في كذا ْفُح ُت لو ّتى «المبسوط». ( لم)ُ أو لحَ لل ْفُس والشافعّي، مالك، وقال تموت، ُت

ّليث، (وأحَمد)ُ، ّي، وال لر ْفُه لعّي والّز لزا ْفُو لتُل، ومكحول، وال ْفُق ُت روى لما وحَّماد: 
لبة أبي وابن البخاري ْفُي ّباس ابن حَديث من لش لبة أبي لبن واللفظ ـ ع ْفُي أنَأ ـ لش

ّدل قال: «من وسالم عليه الله صلى النبي ْفُن» تعّم فاقتلوه». وكلمة دينه ب لم »
لمن كقوله والنساء الّرجِإال لف لد تعالى: { له ُكُم لش ْفُن لر لم ْفُه ْفُمُه}َ. ولنا الّش ليُص ْفُل روى ما لف

لرانّي لب ّط لعاذ «معجمه» عن في ال وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ جِإبل بن ُم
ّيما إلى بعثه حَين له قال ّد رجِإٍل اليمن: «أ تاب فإنَأ فادعه، السالم عن ارت

ٍة وأيما بالسيف، عنقه فاضرب يتب لم وإنَأ منه، فاقبل ّدت امرأ السالم عن ارت
ْفُبها».  أبت وإنَأ منها، فاقبل تابت فإنَأ فادعها، لت لت ْفُسا فا

لدي ابن وروى ْفُيرة أبي إلى «كامله» بسنده في لع لر ًة أنَّأ ُه ّدت امرأ عهد على ارت
لف يقتلها. ولكن فلم وسالم عليه الله صلى الله رساول ّع ْفُفص رواية من ُض بن لحَ

لمانَأ. وروى ْفُي لل لبة لأبي ابن سُا ْفُي ساليمانَأ، بن الّرحَمن عبد «مصنفه» عن في لش
لزين، أبي عن عاصم، عن حَنيفة، أبي عن ووكيع، ّباس ابن عن لر قال: أنه ع
لن ل النساء ْفُل لت ْفُق لنَأ هّن إذا ُي ْفُد لد لت ْفُر لن ولكن السالم، عن ا ْفُس لب ْفُح لن ُي ْفُي لع ْفُد ُي السالم لإلى و

لنَأ ْفُر لب ْفُج ُي عبد ورواه حَنيفة، أبي عن «الثار»، في الحسن بن محمد عليه. ورواه و
ّي، سافيانَأ عن القصاص، آخآر «مصنفه» في في الّرّزاق عن عاصم، عن الثور

لزين أبي ْفُطنّي به. وأخآرج لر ُق لر ّدا ّدة أنه علّي عن ال لتاب قال: المرت لت ْفُس لتُل. ول ُت ْفُق ُت
ْفُأنى وفي لت ْفُس ُي والحسن، عطاء، عن نحوه الّرّزاق عبد بها. وأخآرج نسخة: 

لعّي. وإبراهيم لخ ّن ال

ّي، عن الّرّزاق عبد وروى أمر الخطاب بن عمر ساعيد: أنَأ بن يحيى عن الثور
ٍد أّم في لباع أنَأ تنّصرت ول ٍة ذات أرٍض في ُت لن ْفُؤُ لباع ول عليها، ُم دينها، أهل في ُت

لة فبيعت لم ُدو لل ب لد ْفُن لج لصّح أهل غير من ال لو لها)ُ في دينها. ( ُف لصّر لها)ُ مالها لت لبا ْفُس لك لو )
ّدة، وكسب السالم كسب أي في كانَأ ساواء أي النسخ: وكسبها، بعض وفي الّر

ّدة أو السالم لها)ُ لنَأ الّر لت لث لر لو لل ًا مالها يكونَأ حَتى منها حَرابة ول باٍق ملكها ( لفيئ
ّد، بخلف ًا الكّل وليس المرت ًا، مات لنه والشافعّي، مالك قال كما لفيئ كافر

بالرتداد، انقطعت قد الّزوجِإية لنَأ زوجِإها، يرثها الكافر. ول يرث ل والمسلم
لتُل، ل وهي ْفُق ّلق فلم ُت ّقه يتع ّ بمالها، حَ تصير لنها فيرثها، مريضًُة تكونَأ أنَأ إل
بالرتداد.  فاّرة



ٍم كّل تضُرب المرتدة الحسن: أنَّأ وعن ّتى وثلثين تسعًة يو ًا)ُ حَ ْفُسلم (ساوطِإ أو ُت
حَّرة السالم على المرأة الصغير»: وتجبر «الجامع المة. وفي وكذا تموت،
ُدم أمة، أو كانت ْفُخ لت ّقين، بين الجمع من فيه لما مولها المة و لأنَأ الح ْفُجعل ب ُي
ْفُولى منزل لم ًا ال لرض لها، ساجن ْفُف ُي إليه. التأديب و
ْفُولى احَتاج حَنيفة: إذا أبو «اليضُاح»: وقال وفي لم القاضي دفعها خآدمتها إلى ال
ّددها يوم كل القاضي إليها وأرسال السالم، على يجبرها أنَأ وأمره إليه، يه

ًا ويضُربها ّتى أساواطِإ للم. والصحيح أو تموت حَ ْفُس ْفُولى إلى يدفعها أنَأ ُت لم احَتاج ال
المولى. إلى وهو فيها، تصّرف الحبس لنَأ يطلب، لم أو طِإلب اساتغنى، أو

لصّح لو ُد ( لدا لت ْفُر لي ا لب لقُل لص ْفُع لُمُه، لي ْفُسال لإ لبُر)ُ الصبي لو ْفُج ُي ّد لو له)ُ أي المرت ْفُي لل لع على (
ل السالم لول لتُل ( ْفُق ْفُنَأ ُي لبى)ُ وإنَأ إ ًا، بلغ أ لبس، ولكن كافر ْفُح لشّي، ذكره ُي لتا ْفُر ّتُم وهذا ال

ومحمد. حَنيفة أبي عند
لتُل مالك وقال ْفُق ُي ً صار لنه يرجِإع، ولم بلغ إذا وأحَمد:  أبو للعقوبة. وقال أهل

ٍد، ليس يوساف: ارتداده ُنونَأ لحَمد قوٌل وهو إسالٌم، وإسالمه بارتدا ْفُح وسُا
لع عليه الله صلى لقوله المالكي لف حَتى الصبّي ثلث: عن عن القلم وسالم: «ُر

لنى ل القلم مرفوع كانَأ يحتلم». ومن ْفُب السالم أّما قوله، على الدنيا في الحكم ُي
ُه الله للرساالة. قال أهٌل الصبّي لنَّأ منه فيصّح لنا ْفُي لت لوآ لم تعالى: { ْفُك ًا}َ الُح ّي لب لص
ًة فعلم فيكونَأ البدية، بالسعادة الفوز سابب ولنه للسالم، أهٌل أنه ضرور

مضُّرة. محض فإنه الرتداد، بخلف والخآروية، الدنيوية المور في منفعة محض

إلى رجِإع حَنيفة أبا يوساف: أنَأ أبي عن مالك، أبي ابن «المحيط»: روى وفي
ليس وارتداده بإسالم، ليس وزفر: إسالمه الشافعي يوساف. وقال أبي قول

ٍد، ٌع فلنه السالم وأّما بارتدا دليل التبعية لنَأ أصلً، يجعل فل لبويه، فيه تب
ٌة فلنه الرتداد، تناٍف. وأّما وبينهما القدرة دليل والصالة العجز، (محضٌُة)ُ مضُّر

ْفُرقة إرثه، لحرمانَأ سابٌب لنه ُف والمسلمة، المشركة امرأته وبين بينه ولل
بأهٍل ليس والصبّي أقاربه، من غيرهما أو أبويه على نفقته وجِإوب ولمتناع
ّطلق للمضُار لعتاق. كال وال

لجنانَأ التصديق وهو بحقيقته، أتى أنه السالم ومحمد: في حَنيفة ولبي بال
ّدة وفي باللسانَأ، والقرار وقد والنكار، الجحود وهو الكفر، بحقيقة أتى الّر

في البخاري منه. روى فيصّح الصبّي إسالم وسالم عليه الله صلى النبّي اعتبر
ْفُروة «تاريخه» عن (في الحاكم سانين. وأخآرج ثمانَأ ابن وهو علّي قال: أسالم ُع

ّباس: ابن عن يخّرجِإاه، ولم الشيخين، شرط على «مستدركه» وقال: صحيٌح ع
ابن وهو بدر، يوم علّي إلى الّراية )ُ دفع وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ

أقل وله أسالم أنه في نٌص «مختصره»: وهذا في الذهبي سانة. قال عشرين
لأو سانين سابع ابن وهو أسالم أنه في نّص بل سانين، عشر من قول وهو ثمانَأ)ُ، (

لوة. انتهى. وقد ْفُر شعره: في به علّي افتخر ُع
ُكُمو ُت ْفُق لب لسا لم لإلى * ل ْفُسال لل ًا ا ًا ُطِإّر لم ُغل ْفُغُت لما **  لل لوانَأ لب لمي لأ ْفُل حَُ

ّي غلٌم «صحيحه» قال: كانَأ في البخاري وروى الله صلى النبي يخدم يهود
ُده وسالم عليه الله صلى فأتاه فمرض، وسالم عليه ُعو لعد لي لق فقال رأساه عند لف

لطِإع عنده، وهو أبيه، إلى له: «أسالم»: فنظر لأ فخرج فأسالم، القاسام، أبا فقال: 
النار».  من أنقذه الذي لله يقول: «الحمد وهو وسالم عليه الله صلى النبّي



لعرض ّياد ابن على السالم والسلم الصلة عليه لو أنه ولول يبلغ، لم غلٌم وهو ص
ول ارتداده يصّح فل يعقل ل الذي الصبّي عليه. وأّما يعرضه لم منه، يعتبر

ّد يعتبر. ولو فل اعتقاده على يدّل ل إقراره لنَأ كالمجنونَأ، إسالمه الّسكرانَأ ارت
ٍة، في وأحَمد مالك، قال وبه ارتداده، يصّح ل يعقل ل الذي في والشافعي رواي
ٍم غير لنه قوٍل، ّدة يقول، بما عال ّدل على ُتبتنى والّر العتقاد. تب
ُيحكم هذا، ّفظه وشبهه الوثنّي بإسالم و لنَأ ولو الشهادة، كلمتي بإحَدى بتل ساكرا

ًا لأو ّناس أقاتل أنَأ وسالم: «أمرت عليه الله صلى لقوله مكره ّتى ال يقولوا: ل حَ
ّ إله ّفظه الكتابي بإسالم الله». ويحكم إل التبّري مع الشهادة كلمتي بكلتي بتل
من الكتاب أهل من لنَأ السالم، دين في دخآوله ومع عليه كانَأ الذي دينه عن

ّدعي وسالم، عليه الله صلى محمد نبوة يعتقد وسالم عليه الله صلى أنه وي
ّد فل خآاّصة، للعرب رساوٌل السالم. دين في ودخآوله دينه من تبّريه من ب

ّدس، تعالى به يليق ل بما تعالى الله وصف من ويكفر لخر وتق لسا ٍم و من باسا
ٍر أو به اساتخّف أو أسامائه، بالثواب وعده انكر أو ونواهيه، أوامره من بأم

وسالم عليه الله صلى النبي عاب أو للطالحين، العذاب من وعيده أو للصالحين
ٍه، كل من الله لكّمله بمن اساتخفاف لنه شعراته، من بشعرة ولو أنكر أو وجِإ

قال حَيث بالنّص لثبوتها بكر أبي صحبة أو بالجِإماع، لثبوتهما الشيخين خآلفه
ْفُذ ُقوُل تعالى: {إ له لي لب لحَ لصا ل لل ْفُنَأ}َ وعليه ل لز ْفُح عائشة رمى أو المفسرين، اتفاق لت

الله. وفي كتاب في ثبت لما إنكار لنه الفك، أهل قول من منه الله بّرأها بما
ًا ّي ْفُعز لم ٌق أنه اعتقد إنَأ «الفتاوى»: الساحَر إلى «المحيط»  فإنَأ يفعل لما خآال

ٍء، كل خآالق وقال: الله ذلك، عن تاب لبُل اعتقد مّما وتبّرأ شي ْفُق لتُل، ول توبته ُت ْفُق ُي
لل، يتب لم وإنَأ أسالم، كافٌر لنه لت ّد. وقال لنه ُق «المجّرد»: في حَنيفة أبو مرت

لتُل ْفُق لبل ول ُي ْفُق النَأ أنه الشهود شهد إذا منه، وأتوب السحر أترك قوله: إني ُي
بذلك. أقّر أو سااحٌَر
لتل. وفي الساحَرة المرأة وكذا ْفُق لقى»: أنها ُت لت ْفُن لل، ل «الُم ْفُقت تحبس ولكن ُت

ّدة، وتضُرب ّول كالمرت لما أصّح وال و«مسند داود»، أبي و«سانن البخاري، في لل
ّوابه إلى كتب عمر أحَمد»: أنَّأ رواه والساحَرة. ولما الساحَر اقتلوا أنَأ ن
لنّي ْفُط ُق لر ّدا ُدب عن ال ْفُن ّد جُِإ ًا: «حَ ْفُربٌة الساحَر مرفوع ضرر بالسيف». ولنَأ لض

ّدى ـ السحر وهو ـ كفرها ّدة بخلف بالفساد الرض في سااعيًة فتكونَأ يتع المرت
لبُل ول وزوجِإته، المرء بين يفّرق الذي فسادها لدفع وذلك والحربية، ْفُق في توبتها ُت

لتُل ما لنَأ الصّح، ْفُق لبل، بالتوبة، يرتفع ل لجِإله ُي ْفُق ُت عدم من يلزم ل لنه وقيل: 
ّلص يد في كالسلح به العمل ارتفاعه التائب.  ال

ّلم ثم ْفُع كفر. إباحَته اعتقد ومن العلم، أهل بين خآلٍف بل حَراٌم وتعليمه السحر لت
ّلمه بتعليمه الساحَر وأحَمد: يكفر ومالك أصحابنا وعن اعتقد ساواء وفعله وتع

لتل. وأّما ل، أو تحريمه ْفُق ُي لدس، الذي العّراف الكاهن: وهو و ْفُح له الذي وقيل لي
يفعلونَأ الشياطِإين أنَأ اعتقد أصحابنا)ُ: إنَأ بالخآبار. (فقال يأتيه الجّن من لرئّي

يكفر. لم يعتقد لم وإنَأ كفر، يشاء ما له

ْفُصٌل لف لة)ُ لفي ( لغا ُب ال



ُة)ُ جِإمع لغا ُب لوال ْفُوٌم باغٍِ ( لق لنَأ ( للُمو ْفُس لرجُِإوا ُم ْفُن لخآ لة لع لع ّق، لطِإا لم)ُ الح لما لل وهو: الذي ا
ّق المام من إمامته ثبتت أو المسلمونَأ، عليه اجِإتمع ْفُم)ُ المام الح ُه ُعو ْفُد لي لف لإلى ( )

لد)ُ إلى ْفُو لع لشُف طِإاعته ال ْفُك لي لو ْفُم)ُ لما ( ُه لت له ْفُب و«سانن الّرّزاق»، عبد «مصنف في ُش
ّنسائي ّباس ابن عن علّي، خآصائص الكبرى» في ال خآرجِإت قال: لّما أنه ع

ّية لر لحُرو لزلوا ال لت ْفُع ٍر في ا أبرد المؤُمنين أمير لعلّي: يا فقلت الف، ساتة وكانوا دا
ّلُم لعلّي بالصلة لك فلبست عليك. قلت: كل، أخآافهم القوم. قال: إني هؤُلء ُأ

ّتى ومضُيت ثيابي ًا فيها، مجتمعونَأ وهم دارهم في عليهم دخآلت حَ فقالوا: مرحَب
ّباس، ابن يا بك ّلى النبّي أصحاب عند من قلت: أتيتكم بك؟ُ جِإاء ما ع الله ص

ّلم عليه تعالى تعالى الله صلى النبي عّم ابن عند ومن والنصار، المهاجِإرين وسا
ّلم عليه فيكم وليس منكم، بتأويله أعلم فهم القرآنَأ نزل وعليهم وصهره، وسا
ّلغكم جِإئت أحَد، منهم ّلغهم يقولونَأ، ما لب ـ منهم نفٌر لي فانتحى تقولونَأ، ما وأب

لت ـ عرض أي عليه تعالى الله صلى الله رساول أصحاب على نقمتم ما قلت: ها
ّلم لنه عّمه وابن وسا لت لخآ لل و ّو هي؟ُ قالوا: ثلث. قلت: ما به، آمن من وأ

ّكم قالوا: إحَداهّن: أنه لنَأ قال وقد الله دين في الّرجِإال لحَ ْفُكُم الله: {إ ّ الُح لإل
له}َ قلت: هذه ّل واحَدة.  لل

لب ولم قاتل الثانية: فإنه قالوا: وأّما ًا كانوا فإنَأ يغنم، ولم يس ّفار ّلت لقد ك لنا حَ
قلت: هذه دماؤاهم، علينا حَُّرمت لقد مؤُمنين كانوا وإنَأ وأموالهم، نساؤاهم
أخآرى.

لحى الثالثة: فإنه قالوا: وأّما أمير يكن لم فإنَأ المؤُمنين، أمير من نفسه لم
هذا، قالوا: حَسبنا هذا؟ُ غير شيء قلت: عندكم الكافرين؟ُ أمير فهو المؤُمنين،

ّدثتكم الله، كتاب من عليكم قرأت إنَأ لهم: أرأيتم قلت ّد ما نبيه سانة من وحَ ير
ّكم قلت: أّما نعم، قالوا: اللهّم ترجِإعونَأ؟ُ هذا، قولكم لحَ دين في الرجِإال قولكم: 

ّير قد أنَأ عليكم أقرأ فأنا الله، ربع ثمنها أرنٍب في الّرجِإال إلى حَكمه الله ص
ل درهم. قال ُلوا تعالى: {ل ُت ْفُق لد لت ْفُي ْفُم الّص ُت ْفُن لأ ُكُم حَُُرٌم}َ إلى لو ْفُح لي له قوله: { لوا لب ْفُدٍل لذ لع

ْفُم}َ وقال ُك ْفُن ْفُنَأ وزوجِإها المرأة في لم لإ لو ْفُم { ُت ْفُف لق لخآ لقا لما لش له لن ْفُي ُثوا لب لع ْفُب ًا لفا لكم ْفُن لحَ لم
له لل ْفُه ًا لأ لكم لحَ ْفُن لو لها}َ أنشدكم لم لل ْفُه ْفُكم الله لأ وأنفسهم دمائهم حَقن في الرجِإال لأحَُ

ّق، بينهم ذات وإصلح درهم؟ُ. ربع ثمنها أرنٍب في أم أحَ

هذه؟ُ من قلت: أخآرجِإت بينهم، ذات وإصلح دمائهم حَقن في بل قالوا: اللهّم،
ّلهّم لتل قولكم: إنه نعم. قلت: وأّما قالوا: ال لب ولم قا أتسبونَأ يغنم، ولم يس

ّلونَأ ما منها فتستحلونَأ عائشة أمكم قد فعلتم لئن أمكم؟ُ وهي غيرها من تستح
لنا ليست قلتم وإنَأ كفرتم، ُأّم لبّي الله قال كفرتم فقد ب ّن للى تعالى: {ال ْفُو لأ

لن لني لم ْفُؤُ ْفُلُم ْفُن لبا ْفُم لم له لس ُف ْفُن لواجُِإُه لأ ْفُز لأ ْفُم}َ فأنتم لو ُه ُت لها منهما فأتوا ضللتين بين ُأّم
الخآرى؟ُ.  هذه من أخآرجِإت بمخرٍج،

لحى نعم. قلت: وأّما قالوا: اللهّم لم فإنَأ المؤُمنين، أمير من نفسه قولكم: 
ًا دعا وسالم عليه الله صلى الله رساول لبية يوم قريش ْفُي لد ْفُنَأ على الُح بينه يكتب أ
ًا. قال: اكتب وبينهم لو الله. فقالوا: والله رساول محمد عليه قاضى ما هذا كتاب

ّنا اكتب: محمد ولكن قاتلناك، ول البيت عن صددناك ما الله رساول أنك نعلم ك



محمد علّي: اكتب يا كذبتموني، وإنَأ الله، لرساول إني الله. فقال: والله عبد بن
لي من خآيٌر الله فرساول الله، عبد بن ذلك محوه يكن ولم نفسه، محا وقد عل

ًا ْفُجِإُت من محو لر لخآ لأ ّلهّم الخآرى؟ُ هذه من النبوة.  منهم نعم. فرجِإع قالوا: ال
ُلوا ساائرهم، وبقي ألفانَأ، لت ُق والنصار. ولنَّأ المهاجِإرونَأ قتلهم ضللتهم، على ف
ْفُرجِإى، توبتهم ْفُر قال بالتذكرة، يندفع الشّر ولعّل ُت ّك لذ لو لإنَّأ تعالى: { لرى لف ْفُك ّذ ُع ال لف ْفُن لت

لن}َ وهذه لني لم ْفُؤُ لتلونَأ، لماذا علموا قد لنهم بواجِإبة، ليست الدعوة الُم فصاروا يقا
ّدين. كالمرت

ْفُنَأ لإ لف ّيُزوا)ُ أي ( لح ًا اخآتاروا لت لن)ُ أي مكان لعي لم لت ْفُج لحَّل متهيئين وللقتال (ُم لنا ( ْفُم لل ُله لتا لق
ًء)ُ كما لدا لت ْفُب «مختصر «الذخآيرة» و«المبسوط» و«اليضُاح». وفي في ا

ُدوري»: أنه ُق ّتى قاتلناهم قاتلوا إنَأ بل بالقتال، نبدأهم أنَأ يحّل ل ال نفّرق حَ
ّنه وأحَمد، والّشافعّي مالك قول وهو جِإمعهم، ّ مسلم قتل يحّل ل ل ًا إل ـ دفع

ّفار، بخلف ـ مسلمونَأ وهم لس فإنَأ الك لقتالهم.  مبيٌح الكفر نف

لكٌر، معصيٌة المام على خآروجِإهم ولنا: أنَّأ ْفُن عنه، نهٌي عليه لهم وقتالنا وُم
ُلوا ولقوله يبدؤانا، لم وإنَأ فنقاتلهم لت لقا لف لغي التي تعالى: { ْفُب ّتى لت لء لحَ لفي للى لت لر لإ ْفُم لأ

له}َ من ّل ًا: «سايخرج علّي منهم. ولقول بالبداءة قيد غير ال آخآر في قوم مرفوع
ّية، خآير بقول يقولونَأ الحَلم، سافهاء السانانَأ، أحَداث الزمانَأ لر لب يجاوز ل ال
ْفُمُرقونَأ حَناجِإرهم، إيمانهم ْفُمُرق كما الدين من لي ْفُهُم لي فأينما الّرمية، من الّس

ُتُموهم لقي ُلوهم، لل ُت ْفُق ًا قتلهم في فإنَأ فا أحَمد القيامة». رواه يوم قتلهم لمن أجِإر
لدار الحكم والشيخانَأ. ولنَّأ ّيز وهو منهم، القتال ودليل دليله، على ُي ّيؤُ التح والته

ٌد والجِإتماع تقويتهم. إلى ذريعة لصار قتالهم حَقيقة انتظر فلو ههنا، موجِإو

لبة» عن أبي ابن «مصنف وفي ْفُي الجمل: ل يوم قال أنه وجِإهه الله كّرم علّي لش
ًا، تتبعوا لبر ْفُد لهُزوا ول ُم ْفُن جِإريٍح، على ُتج لم له لفٍظ آمن. وفي فهو سالحَه ألقى و

ًا الضُّّحاك: أنَّأ عن ّي لتل ل فنادى: أنَأ مناديه أمر وأصحابه طِإلحة هزم لّما عل ْفُق ُي
لبٌل، ْفُق لبٌر، ول ُم ْفُد لتُح ول ُم ْفُف لحّل ول باٌب، ُي لت ْفُس ماٌل. ول فرٌج، ُي

بالنبل كالرمي الحرب، أهل قتال به يجوز ما بكل قتالهم ويجوز هذا،
لنيق، لج ْفُن لم ليات عليهم، والنار الماء وإرساال وال لب كقتال فرٌض قتالهم لنَأ بالليل، وال

ّدين. وقال الحرب أهل قتالهم يجوز وأحَمد: ل والّشافعّي، مالك، والمرت
لنيق، لج ْفُن لم ُعوا لم إذا إل والنار الماء وإرساال بال لف ْفُد بدونه.  ُي

لهُز ْفُج ُي لو للى ( ْفُم)ُ أي لع له لح لري لرع لجِإ ْفُس ُله ُي ْفُت لتّمم لق ُي ُع و لب ّت ُي لو ْفُم)ُ كيل ( له ّلي لو وبه بهم، يلحق ُم
ْفُنَأ أصحاب وبعض مالك، قال لإ لنَأ الّشافعّي. ( ْفُم كا ُه ّيد لل لئٌة)ُ ق شّرهم لندفاع به، لف
للجِإهاز بدونَأ فئٌة لهم يكن لم إذا فيما ّتباع جِإريحهم على ا ّليهم، وال لو له لُم ْفُي لل لع و

لمُل ْفُح ول الجِإهاز يجوز الشافعي: ل وجِإهه. وقال الله كّرم علّي عن سابق ما ُي
ّتباع أحَمد. قال وبه عدمها، حَال في يجوز ل كما الفئة، وجِإود حَال في ال

ّلي الجريح يرجِإع فئٌة، لهم كانت إذا ولنا: أنهم لو ًا ويصيرانَأ فئتهم، إلى والُم حَرب
ل عدم حَال كذلك ول علينا، لول لبى الفئة. ( ْفُس ْفُم ُت ُه ُت لي لبُس ُذّر ْفُح ُي ْفُم لو ُله ْفُنَأ إلى لما أ

ّد ُبوا)ُ فير ُتو ًا، عليهم لي أموالهم فتكونَأ السالم، دار في مسلمونَأ لنهم إجِإماع
ًا عنهم مالهم يحبس وإنما بالعصمتين، معصومًة وذريتهم ًا لشّرهم دفع وكسر



لشوكتهم.
لمُل ْفُع لت ْفُس ُي لو ْفُم ( ُه لحَُ ْفُم لسال ُه ُل ْفُي لخآ لد لو ْفُن لة)ُ وبه لع لجِإ لحا ٍة. وقال في وأحَمد مالك قال ال رواي

به النتفاع يجوز فل مسلم، ماُل لنه أحَمد، عن رواية وهو يجوز، الشافعي: ل
ّ لبة أبي ابن رواه برضاه. ولنا: ما إل ْفُي لعة باب في «مصنفه»، آخآر في لش ْفُق لو

لأنَّأ ًا الجمل: ( ّي لم عل لس من ـ غلبوا أي ـ عليه أجِإافوا ما العسكر الجمل)ُ في يوم لق
لراٍع وللمام للتمليك، ل للحاجِإة القسمة تلك «الهداية»: وكانت وسالح. وفي ُك

للى، الباغي مال ففي الحاجِإة، عند العادل مال في ذلك يفعل أنَأ ْفُو فيه والمعنى أ
لباع ـ العلى لدفع الدنى الضُرر إلحاق ُي لراعهم و لبس ُك ْفُح ُي ثمنه حَبس لنَأ ثمنه، و
ّد الفتنة وزالت الحرب وضعت فإذا للمالية، وأحَفظ أيسر عليهم. ُر

لباغٍِ لو لل ( لت ً لق لدل لعى)ُ الباغي إنَأ لعا ّد لتُه)ُ أي ا ّي ّق لحَ ّق، على كونه ( قال: قتلته بأنَأ الح
ّق على وأنا لرُث)ُ منه. وأّما الح لي منه، يرث فل الباطِإل، على وأنا قال: قتلته لو (

قول وهو الوجِإهين في يرث يوساف: ل أبو ومحمد: وقال حَنيفة أبي عند وهذا
ْفُحُرُم حَق بغير قتٌل لنه الشافعي، لي ًا الميراث لف (قتل)ُ بالخطأ. ولهما: أنه اعتبار

للرث، حَرمانَأ يوجِإب فل الضُمانَأ، معه يسقط بتأويٍل العقوبة: باب من لنه ا
له)ُ كما لس ْفُك لع لك ّق. وفي قتٌل لنه قتله، إذا الباغي من العادل يرث ( «الهداية» بح

لنه يأثم، ول يضُمن، ل ماله أو الباغي نفس أتلف إذا العادل و«البدائع»: أنَأ
ًا بقتالهم مأموٌر ُلوا الله قال لشّرهم، دفع لت لقا لف لتي تعالى: { ّل لغي ا ْفُب ّتى لت لء لحَ لفي لت

للى لر إ ْفُم له}َ والباغي أ ّل ويأثم. عندنا، يضُمن ل ماله أتلف أو العادل قتل إذا ال
ّي: إنَأ لقول قوٍل، في والّشافعّي أحَمد، قال وبه لر ْفُه ثارت، الولى الفتنة الّز

لد مّمن وسالم عليه الله صلى الله رساول وأصحاب له ًا لش رأيهم فاجِإتمع كثيٌر، بدر
ٍد على يقيموا ل أنَأ على ًا أحَ ّد ّلوه فرج في حَ قصاص ول القرآنَأ، بتأويل اساتح
ٍم في ّلوه د ّد ول القرآنَأ، بتأويل اساتح ّلوه ماٌل ير ّ القرآنَأ، بتأويل اساتح أنَأ إل

ّد بعينه شيء يوجِإد وبه آخآر: يضُمن، قوٍل في الشافعّي صاحَبه. وقال إلى فير
مالك. قال
ل لول لجُب ( ٌء لي ْفُي لل لش ْفُت لق له)ُ في لباغٍِ لب لل ْفُث والّشافعّي: يجب مالك عسكرهم. وقال لم

أهل كدار فهو أوقاتها، في العبادات فيه تجب موضٍع كّل لنَّأ جِإنايته، موجِإب
فيها)ُ. يجب (ما فيه يجب العدل

لأنَأ فيه يجب فلم الحرب، كدار صار المام ولية عن خآرج لّما البغاة موضع ولنا: 
موجِإباتها، وجِإود حَال عليهم له ولية ول للمام، إقامتها لنَأ والقصاص، الحدود

الحرب.  دار في كالقتل بعده موجِإبًة تنقلب ول وقتها، في موجِإبًة تكونَأ فل

له لر ُك لم إنَأ الفتنة أهل من السلح بيع و لل المعصية، على إعانٌة لنه منهم، أنه ُع
ُنوا الله قال وقد لو لعا لت لو للى تعالى: { لبّر لع لوى ال ْفُق ّت ل وال ُنوا لول لو لعا للى لت لم لع ْفُث لل ا

لنَأ}َ. ول لوا ْفُد ُع للم ل مّمن ببيعه بأس لوال ْفُع أعلم. وتعالى سابحانه والله منهم، أنه ُي

لت كتاب ليا لنا لج ال
ْفُحُرُم اللغة: ما في الجناية غيرهما. أو ماٍل أو نفٍس في كانَأ ساواء الفعل، من لي

ً ويسّمى ـ نفٍس في محرٌم الفقه: فعٌل وفي لرٍف، أو ـ قتل ًا ويسّمى لطِإ قطع
ًا. والقتل ْفُرحَ لضُاف فعٌل وجِإ فعل بدونَأ الحياة وزوال الحياة، به تزول العبد إلى ُي



ًا، يسّمى العبد مسّمى. بأجِإٍل والكل موت
ّلق الذي القتل ثم ّدية القصاص من الحَكام به يتع الرث وحَرمانَأ والكفارة، وال

ٌد، في محمد ذكر ما على والثم ْفُم لع ْفُبُه وخآطأ، «الصل» ثلثة:  لش ٍد و ْفُم ْفُتُل لع لق (ال
ُد)ُ هو ْفُم لع ْفُرٌب ال لض ًا ( ْفُصد لما لق ُق لب لفّر لء، ُي لزا ْفُجِإ لل ٍر ا لنا ٍد، لك ّد لح ْفُو)ُ كانَأ وُم لل ّدد لو ْفُن المح لم )
لشٍب)ُ أو ٍر لخآ لوة، وهو حَج ْفُر لم لطة، وهو قصٍب قشر أو ال ّلي (المقتل)ُ، في إبرة أو ال

ّقل من البدنَأ يطيقه ل والشافعي: ما كمالك زادا وهما لث به القتل كونَأ في الُم
ًا. عمد

ْفُرح ونحوه الحديد في يشترط ول لج ّيد ظاهر في ال موجِإب لنَأ بالقصد، الرواية. ق
ّ يتحقق ل وهو الثم، الفعل هذا عن مرفوعانَأ والنسيانَأ الخطأ لنَأ بالقصد، إل
ّيد هذه القلب، أفعال من القتل قصد لنَأ الجِإزاء، يفّرق بما القصد المة. وق
لف ل وهي ّق لو ًا القاتلة اللة اساتعمال فأقيم عليها، لت ـ للجِإزاء المفّرقة وهي ـ غالب

ًا، مقامه ّقة، مقام السفر أقيم كما تيسير ًا والنوم المش الخارج مقام مضُطجع
ْفُقل.  اعتدال مقام والبلوغِ السبيلين، أحَد من لع ال

له)ُ أي لب لو لثُم)ُ القاتل القتل أنواع من بغيره ل العمد بالقتل ( ْفُأ لي بالجِإماع،ولقوله (
ْفُن لم لو ْفُل تعالى: { ُت ْفُق ًا لي لمن ْفُؤُ ًا ُم لعّمد لت ُه ُم ُؤا لزا لج ّنُم لف له ًا لجِإ للد لها}َ... الية. ولما لخآا لفي

وسالم: «ل عليه الله صلى الله رساول قال: قال عمر ابن عن البخاري أخآرجِإه
ْفُسحة في المسلم يزال ًا يصب لم ما دينه من ُف ًا». والحَاديث دم هذا في حَرام
كثيرة. الباب

لجُب)ُ عطف لي لو ُد)ُ أي يأثم على ( لو لق ًا، القصاص (ال ّ عين الولياء يعفو أنَأ إل
ُود فيسقط لق لل ْفُفوهم، ا لع ٍء، إلى ل لب ذلك فيجب مال، على يصالحوا أنَأ أو شي

ّقهم لنَّأ بالقتل، ل بالصلح المال لود حَ لق ًا القود أساقطوه. ووجِإوب وقد ال هو عين
لعي وقول مالك، عن وروايٌة الشافعي، قول من المرجِّإح لخ ّن الثوري، وسافيانَأ ال

ْفُبُرمة. ويخير وابن لية وأخآذ القصاص بين الشافعي قول في الولي ُش ّد بغير ال
ٍة، في ومالك أحَمد قول وهو القاتل، رضاء لرين، وابن رواي ّيب وابن لساي لس الُم

ّدثين، وجِإمهور ليى عن الستة الكتب أصحاب أخآرجِإه لما المح ْفُح كثير، أبي بن لي
الله صلى الله رساول على الله فتح قال: لّما هريرة أبي عن سالمة، أبي عن

ّكة وسالم عليه لبس الله قال: «إنَأ ثم عليه وأثنى الله فحمد الناس في قام م لحَ
لة عن لل مك لفي ّلط ال ْفُن أنَأ والمؤُمنين». إلى رساوله عليها وسا لم لتل قال: «و له ُق

ْفُين، بخير فهو قتيٌل لر لظ ّن لطى أنَأ إّما ال ْفُع لية، ُي ّد لقاد أنَأ وإّما ال القتيل». أهُل ُي

ْفُيح أبي عن والترمذي داود أبو أخآرجِإه وما لر لعي ُش لزا لبّي)ُ قال: قال الُخ ْفُع لك (ال
معشر يا إنكم مكة: «أل عليه الله فتح لّما وسالم عليه الله صلى الله رساول
لزاعة لذيل، من القتيل هذا قتلتم خُآ ُلُه، وإني ُه لق لتل فمن عا هذه مقالتي بعد له ُق

ْفُين: إنَأ بين فأهله قتيٌل لت لر ْفُي ّبوا لخآ ّبوا وإنَأ قتلوا، أحَ أبي العقل». ولفظ أخآذوا أحَ
لود». وفي يأخآذوا أو العقل، يأخآذوا أنَأ داود: «إّما لق يقتلوا». وما رواية: «أو ال

ْفُيب، بن عمرو عن الترمذي رواه لع صلى الله رساول جِإده: أنَأ عن أبيه، عن ُش
ًا قتل قال: «من وسالم عليه الله لع متعّمد لف شاؤاوا المقتول: فإنَأ أولياء إلى ُد

لية: وهي أخآذوا شاؤاوا وإنَأ قتلوا، ّد ّقة، ثلثونَأ ال لذعة، وثلثونَأ لحَ لفة، وأربعونَأ لجِإ لل لخآ
لهم». فهو عليه صالحوا وما



لب ولنا: قوله لت ُك ُكم تعالى: { ْفُي لل لصاُص لع لق للى}َ فإيجاب في ال ْفُت لق زيادة المال ال
لنا وقوله عليه ْفُب لت لك لو لهم تعالى: { ْفُي لل لها لع لس أنَّأ لفي ْفُف ّن لس}َ والمراد ال ْفُف ّن القتل لبال

ْفُمد، لع لية أوجِإب تعالى الله لنَأ ال ّد ْفُن الخطأ القتل في ال لم لو لل بقوله: { لت ًا لق لمن ْفُؤُ ُم
ًأ لط لريُر لخآ ْفُح لت ٍة لف لب لق ٍة لر لن لم ْفُؤُ ليٌة ُم لد لمٌة لو ّل لس له إلى ُم لل ْفُه ّ لأ ْفُنَأ إل ُقوا}َ وما أ ّد أخآرجِإه ليّص
لبة أبي ابن ْفُي لويه بن وإساحاق لش ُه صلى الله رساول قال: قال عباس ابن عن لرا
ٌد، وسالم: «العمد عليه الله لو ّ لق إساحاق: المقتول». وزاد ولّي يعفو أنَأ إل

فيه».  قود ل عقٌل «والخطأ

لية فيه السهم، ورمي والحجر، العصا العمد: قتل وشبه ّد ّلظة ال أسانانَأ من مغ
ُه وما البل، ْفُو لو الحديث، في رضاه يذكر لم وإنما القاتل، رضى على محموٌل لر

ّكن إذا الهلك على أشرف من معلوم. فإنَّأ ذلك لنَأ عن الهلك دفع من تم
ّ ذلك من يمتنع ل المال بأداء نفسه لهت من إل لف ّدائن: يقال كما نفسه. وهذا لسا لل

ًا. ومعلوم شئت وإنَأ دنانير، شئت وإنَأ دراهم، شئت إنَأ بدينك خآذ ل أنه ُعُروض
ّقه غير يأخآذ ّ حَ الله صلى قوله الكلم. ومنه في فاشٍْ وهذا المديونَأ، برضاء إل
ّ تأخآذ وسالم: «ل عليه لمك إل لل ّ تأخآذ ل مالك». أي رأس أو لسا عند سالمك إل

لضُي ّ تأخآذ ول العقد، في الُم يأخآذ ل أنه الفسخ. ومعلوٌم عند مالك رأس إل
ّ ماله رأساه ّ يتّم ل الفسخ لنَّأ الخآر، برضى إل المراد أنَأ على أو باتفاقهم، إل
لولي جِإبر عدم لية. أخآذ على ال ّد ال

ّيد ّيع أنَّأ أنس عن البخاري روى ما ذلك ويؤُ لب جِإارية لطمت النضُر بنت الّر
ّيتها، فكسرت لن ْفُوا، العفو فطلبوا لث لب أ

ل ْفُرشْ عليهم فعرضوا ف ل
ل ْفُوا ا ُب أ

ل ّ ف القصاص. إل
لسُر الله رساول وقال: يا النضُر بن أنس أخآوها فجاء ْفُك ُت ّية لأ ّيع ثن لب والذي ؟ُ الّر
ّق بعثك لسر ل بالح ْفُك ُتها. فقال ُت ّي لن ّلى الله رساول لث ّله ص وسالم: عليه تعالى ال

لي القصاص»، الله «كتاُب لض لر لفوا، القوم ف لع تعالى الله صّل الله رساول فقال و
ّلم: «إنَأ عليه ْفُن الله عباد من وسا يجب كانَأ لبّره». ولو الله على أقسم لو لم

ْفُولى الخيار لم ْفُرشْ القصاص بين لل ل
ل ّيرها وا وسالم عليه الله صلى الله رساول لخ

للمها ولم ْفُع ّدم إذا الحاكم لنَأ ذلك، من تختار بما ُي ٌد إليه تق له يجب شيء، في أحَ
لت شيئين، من لب لث يختار بأنَأ له يحكم بل الشيئين، بأخآذ له يحكم ل عنده، و

أحَدهما.

لوض يجب كلهم، الولياء القاتل صالح وإنَأ لع ً عليه، ال أو عليه، صالح ما كانَأ قليل
ًا، ً كثير ْفُن لقوله مؤُجِّإلً، أو كانَأ حَال لم لف لي تعالى: { لف ْفُن للُه ُع له لم لخآي ٌء لأ ْفُي ٌع لش لبا ّت لفا

لف ْفُعُرو لم ٌء لبال لدا لأ له لو ْفُي لل لسانٍَأ}َ. لإ ْفُحَ لإ لب
ّباس، ابن قول وهو الصلح، في قيل: نزلت وهو ومجاهد والضُّّحاك، والحسن، ع

لفى فإنَّأ للم، الموافق لل إذا لع لم ْفُع ُت ْفُسا لطي فمن أي معناه: البذل، كانَأ باللم ا ُأع

ًا المقتول أخآيه جِإهة من ٌع}َ أي الصلح بطريق المال من شيئ لبا ّت لي فلمن {فا لط ْفُع ُأ

ُتُه ـ المقتول ولّي وهو ـ لب لل مطال وأكثر معاملة، وحَسن مجاملة، على الصلح بد
ٌء}َ فإنه عليه ويدل الولياء، بعض عفو في أنها على المفسرين لشي قوله: {

لراد ْفُن وتقديره البعض، به ُي لم لف ْفُنُه { لع لي}َ  لف ْفُن القاتل، وهو ُع لم له}َ في { لخآي الدين لأ
ٌء}َ من المقتول وهو ْفُي لش فقد بعضُهم، فعفى أولياء للقتيل كانَأ بأنَأ القصاص {
ً الباقين نصيب صار لية وهو ـ مال ّد مروي الميراث. وهو من حَصصهم على ـ ال



ٌع عباس وابن مسعود وابن عمر عن لبا ّت لفا لف}َ أي { ْفُعُرو لم ّتبع لبال العافي غير فلي
ّد حَصته، بطلب ّقه إليه القاتل وليؤُ ًا حَ نقٍص.  غير من وافي

لو)ُ القتل ْفُبُه ( لش لد ( ْفُم لع ْفُرٌب ال ًا لض ْفُصد لر لق ْفُي لغ لر)ُ في لما لب لك والسوط، كالعصا، العمد ُذ
لجر، لح ًا حَنيفة. وعندهما: ضرٌب أبي عند وهذا المحدود، غير والخشب وال قصد

ًا. وفي يقتل ل بما لي غالب خآطأ (أي ـ العمد القتل: شبه هذا «المبسوط» سُاّم
الضُرب، إلى الفاعل قصد إلى بالنظر العمد معنى من فيه لما العمد)ُ ـ يشبه

رحَمه حَنيفة أبي عند العمد القتل. فشبه قصد انعدام إلى بالنظر الخطأ ومعنى
ٍة بكل القتل يتعّمد الله: أنَأ ٍة وعندهما: بكل للقتل، توضع لم آل ًا. تقتل ل آل غالب

ٍة وأحَمد: بكل والّشافعّي مالك وعند بسوٍط ضربه فلو للقتل، يصلح ل فعٍل أو آل
ٍر ًا صغي بسوٍط ضربه ولو الكل، عند العمد شبه فهو فمات، ضربين أو ضرب
ٍر ُتُل بحيث والى ما جِإملة كانَأ فإنَأ ، مات أنَأ إلى الضُربات بين ووالى صغي ْفُق لي
ُله ًا، لمث ٌد فهو غالب بعض والشافعي. وقال مالك قال وبه قولهما، على محٌض عم

حَنيفة. أبي كقول قولهما، على العمد شبه المشايخ: هو
ٍد فشبه الماء، في غّرقه أو ساطٍح، أو جِإبٍل من ألقاه ولو حَنيفة، أبي عند عم

ٌد لنقه ولو عندهما، وعم ٍد، شبه فهو فمات، لخآ ًا يكونَأ أنَأ إل عم النوع بذلك معروف
لود. ولو وأحَمد: يجب والشافعي مالك وعند القتل، من لق ٍر ضربه ال ٍم بحج عظي
ٍة أو ٍة، خآشب ٌد حَنيفة، أبي عند العمد شبه فهو عظيم لما غيره عند وعم في لل

ً أنَأ أنس حَديث من الصحيحين ٍة رأس رضخ رجِإل فقتلها، حَجرين بين امرأ
ّلى الله رساول فرضخ الحجرين. بين رأساه وسالم عليه تعالى الله ص

ّدد طِإريق من البيهقي رواه وما لس ًا أنَأ ُم ً رمى يهودي فأقاده فقتله، بحجر رجِإل
ّنسائي داود أبو أخآرجِإه وسالم. وما عليه الله صلى النبي ابن عن ماجِإه وابن وال
ْفُيج لر لنار: أنه بن عمرو عن جُِإ ًا سامع دي ُوسا لبر لطِإا ْفُخ ّباس، ابن عن ُي أنه عمر عن ع
ّلى الله رساول قضُاء نشد ّله ص ّلم عليه تعالى ال لمُل فجاء الجنين، في وسا (بن لحَ

لغة مالك)ُ بن لب ّنا ْفُت امرأتين، بين فقال: كنت ال لب لر لضُ لطٍح الخآرى إحَداهما لف ْفُس لم لب
ٍة وسالم عليه الله صلى الله رساول فقضُى وجِإنينها، فقتلتها ُغّر ٍد أي ـ لب ٍة أو عب أم

لتل وأنَأ ـ ْفُق لطح ُت ْفُس لم لباء، عمود بها. وال لخ ٍة الضُرب إلى قصد ولنه ال لتُل بآل ْفُق بمثلها ُي
ّلق الغالب، في ّدد. القصاص به فيتع لح كالُم

لية إنَّأ وسالم: «أل عليه الله صلى قوله ـ الله رحَمه حَنيفة ولبي شبه الخطأ لد
أولدها». بطونها في أربعونَأ منها البل، من مئة والعصا بالسوط كانَأ ما العمد
ّبانَأ ابن رواه والترمذي داود أبو أخآرجِإه الترمذي. وما ساوى السنن وأصحاب لحَ

ّنسائي لنَأ عن ماجِإه وابن وال لليما لنار، بن عمرو عن كثير، بن سُا لطِإاوس، عن دي
ّباس ابن عن لل وسالم: «من عليه الله صلى الله رساول قال: قال ع لت ًا في ُق ّي لعّم
ًا، أو ّي ٍر لرّم ًا أو ساوٍط أو بحج ٌأ، فهو عص ُله خآط ْفُق لع لل ومن الخطأ، عقل و لت ًا ُق عمد

ٌد، فهو لو لبُل ل أجِإمعين، والناس والملئكة الله لعنة فعليه دونه حَال ومن لق ْفُق منه ُي
ْفُرٌف ْفُدٌل». ووجِإه ول لص الكبير بين والحجر العصا في يفصل لم الدللة: أنه لع

ّيا والصغير. وفي لعّم للى والتشديد بالكسر، «النهاية»: ال ّعي لف من والقصر: 
ْفُن العمى، لم لل و لت ًا في ُق ّي لد أي لعّم لجِإ ً ُو لي قتيل لم ُع ّين ولم أمره و ّيا يتب لرّم قاتله. وال

لراد المراماة بمعنى الرمي من مصدر كذلك المبالغة.  به ُي



لة أبي ابن وأخآرج لب ْفُي لبي، علّي، عن قوله مثل لش ْفُع وإبراهيم وحَّماد، والحكم، والّش
لب لجِإي ُأ لعّي. و لخ ّن ّي حَديث عن ال وقاطِإع طِإريق، قاطِإع كانَأ أنه يحتمل بأنه اليهود

لتل كانَأ، شيء بأي قتل إذا الطريق ْفُق ًا، به ُي ّد لكونه معاملته عومل أنه أو حَ
ًا بالفساد. الرض في سااعي

له)ُ أي لفي لو ْفُثُم)ُ لنه العمد شبه في ( لل ً ارتكب (ا ًا فعل ًا الضُرب وهو محّرم قصد
ُة)ُ لشبهه لر ّفا لك لوال ليٌة)ُ لنه اللة إلى بالنظر بالخطأ ( لد لو ٍه من خآطأ ( فسقط وجِإ

لود، لق لية ووجِإبت ال ّد لما وهي ال لل لظٌة)ُ  ّل لغ للى سايأتي (ُم لع للة)ُ لنها ( لق لعا وجِإبت ال
ًء بالقتل ابن أخآرجِإه لما سانين ثلث في وتجب كالخطأ، العاقلة على فكانت ابتدا

لبة أبي ْفُي بن عمر عن مختلفة، «مصنفيهما» بأساانيد في الّرّزاق وعبد لش
سانين. ثلث في كاملة الدية جِإعل الخطاب: أنه

لو)ُ أي ُه لو لما العمد شبه ( لفي لنَأ ( لس)ُ من ُدو ْفُف ّن ٌد)ُ أي العضُاء ال ْفُم لع لنَأ كعمد، (
فيما المعتبر فكانَأ النفس، بخلف آلة دونَأ بآلة يختص ل النفس دونَأ ما إتلف
الضُرب.  تعّمد النفس دونَأ

لطأ)ُ هذا (وفي لخ ّدٌم خآبٌر ال ْفُعل)ًُ أي مق لف ً كونه حَال ( ْفُو)ُ حَال فعل لأ ًا كونه ( ْفُصد لق )
له لي ْفُم لر ًا)ُ وهو ك لرض لمى الذي الهدف لغ ْفُر لب إليه ُي لصا لأ لف ًا)ُ هذا ( ّي لم لد في للخطأ مثال آ
ْفُو قصده الذي المحل في يقع لم فعله لنَأ الفعل، لأ له ( لي ْفُم ًا لر لم لل ْفُس ّنُه ُم ًا لظ ْفُيد ْفُو)ُ لص أ

ّنه ًا)ُ هذا لظ ّي لب ْفُر لحَ وإنما قصده، الذي المحل أصاب لنه القصد، في للخطأ مثال (
ًا المسلم ظّن في أخآطأ ًا أو حَربي لما صيد لو لرى ( ُه)ُ عطف لجِإ لرا ْفُج الخطأ على لم

لم له والضُمير لئ ّنا لكال لط)ُ أي ( لق للى انقلب لسا لع لر ( لخآ ٌة)ُ هذا آ لر ّفا لك لت:  لما ٌأ لف مبتد
ليٌة)ُ في مؤُخآٌر لد لو لها)ُ أي سانين ثلث ( ْفُي لل لع لريُر لقوله العاقلة على ( ْفُح لت لف تعالى: {
ٍة لب لق ٍة لر لن لم ْفُؤُ ليٌة ُم لد لمٌة لو ّل لس للى ُم له}َ وهذا لإ لل ْفُه فيه القاتل يأثم ل القتل من النوع لأ

ّفارة لنَأ الفعل، في والتثبت التحّرز لترك يأثم بل للقتل، لنه بالثم، تؤُذنَأ الك
ما باعتبار فيكونَأ الفعل، نفس باعتبار إثم ول الثم، بدونَأ لساتر ول للّستر،

ٍد، ليس النائم فعل أنَأ ذكرناه. إل ّور ل لنه خآطأ، ول بعم لص لت ٌد النائم من ُي قص
ّور حَتى لب النقلب ولكن التحّرز، ترك منه يتص لجِإ لف المو لل لت عليه انقلب ما لل

ّقق الحَكام. جِإميع في الخطأ مجرى فجرى النائم، من يتح
ّذخآيرة»: قصد وفي ُنقه، فأصاب رجِإٍل يد يضُرب أنَأ «ال ٌد، فهو ُع القود، وفيه عم
ٌأ، فهو غيره عنق أصاب ولو ٌد محٌل البدنَأ لنَأ خآط قصد إلى يرجِإع فيما واحَ

غيره. أصاب الثاني وفي قصده، الذي (أصاب)ُ المحل الول ففي الضُارب،
ّين «المجتبى»: وبهذا وفي ًا.  لكونه بشرٍط ليس القتل قصد أنَأ تب عمد

ْفُتل)ُ خآبر (وفي لق ّدم ال لبٍب مق لس لب لر ( ْفُف لح ٍر)ُ في لك ْفُئ له)ُ من ملكه غير لب لو ْفُح لن لو وضع (
له، غير في حَجر لك ْفُل ليٌة)ُ مبتدأ الّسم سااقي وكذا آدمي، به ومات لم لد الخبر (

ّدم لها)ُ أي المق ْفُي لل لع ّدي، وهو التلف، مسبٌب فعٌل لنه العاقلة، على ( ّتع فكانَأ ال
لقى كالدافع ّدية فتجب فيه، والُمل ًا العاقلة وعلى للنفس، صيانًة ال عليه، تخفيف

فيه. كفارة ل ولهذا بالخطأ القتل دونَأ الطريق بهذا القتل لنَأ



ل لول لث ( ْفُر لتٍل)ُ في لإ لقا ّ القتل أنواع من نوٍع لل لإل لنا)ُ وذلك ( عليه الله صلى لقوله ُه
ٌء». رواه الميراث من للقاتل وسالم: «ليس ّنسائي شي بن عمرو حَديث من ال

ْفُيب، لع ّده عن أبيه، عن ُش ًا. ورواه جِإ اساتثنى وإنما مرسالً، عمر عن مالك مرفوع
سايأتي. لما هذا

الشرع لنَأ كالخطأ، الرث وحَرمانَأ هنا: الكفارة وأحَمد والشافعي مالك وقال
ً جِإعله ّق في قاتل ًا. دابته وطِإأت لو كما فصار كالمباشر، فكانَأ الضُمانَأ، حَ إنسان

ٍر ليس ولنا: أنه ّتصال القتل مباشرة لنَأ حَقيقة، بالقتل بمباش القاتل من فعٍل ا
ّ هنا يوجِإد ولم بالمقتول، ّنما بالرض، اتصاله إل لق وإ لح ْفُل الضُمانَأ في بالمباشر ُأ

ّدم صيانة ّق في فيبقى الصل، خآلف على الهدر عن لل ّفارة حَ وحَرمانَأ الك
يأثم ول قالوا، ما على غيره ملك في بالحفر يأثم الصل. نعم، على الرث

ّفارة بالموت، ًا القتل. ولنا لذنب والك وسالم: «خآمٌس عليه الله صلى قوله أيضُ
ّق، بغير النفس وقتل بالله، كفارة: الشرك لهّن ليس ْفُهت حَ لب والفرار مؤُمٍن، و
ً بها فيقطع فاجِإرة ويمين الّزحَف، من ّق». رواه بغير مال ٍد أحَمد حَ ٍد.  بسن جِإي

لصانَُأ لق ُن لبى)ُ بكسر ( لصانَأ أي بيانية والضافة ففتح الّص ْفُق ُن لبى هو و كانَأ بأنَأ الّص
ًا القاتل لصانَأ البلوغِ، دونَأ والمقتول بالغ ْفُق ُلنوثة)ُ بأنَأ (و)ُ ن لرجُِإلً، القاتل كانَأ (ا

ْفُقصانَأ أنثى، والمقتول ُن لو)ُ  ّق)ُ بأنَأ ( ًا القاتل كانَأ (الّر ًا، والمقتول حَّر لو)ُ رقيق )
ْفُقصانَأ لنَأ)ُ بأنَأ ُن ُنو ً القاتل كانَأ (الُج ًا والمقتول عاقل ْفُقصانَأ مجنون ُن لو)ُ  لمى)ُ ( لع (ال

ًا القاتل كانَأ بأنَأ ْفُقصانَأ أعمى، والمقتول بصير ُن لو)ُ  لة)ُ بأنَأ ( لن لما القاتل كانَأ (الّز
ًا ًا والمقتول صحيح لمن ْفُقصانَأ لز ُن لو)ُ  لر ( ْفُف ُك لمّي)ُ بأنَأ ( ّذ ًا القاتل كانَأ ال مسلم

ًا، والمقتول ّي ْفُقصانَأ ذم ُن لو)ُ  لف)ُ بأنَأ ( لرا ْفُطِإ لل الطِإراف كامل القاتل كانَأ (ا
ًا. والمقتول ناقص

لدٌر)ُ بفتح له ّدال ( ّكن، ال ٍر غير سااقٌط أي ويس ّتى (في معتب لد)ُ حَ لو لق الكامل كانَأ ال
لتل الجهات هذه من جِإهة في ْفُق ْفُن قوله لعموم فيها بالناقص ُي لم لو لل تعالى: { لت ُق

ًا ُلوم ْفُظ ْفُد لم لق ْفُلنا لف لع له لجِإ ّي لل لو ًا}َ... الية. ولوجِإود لل لطان ْفُل العصمة، في المساواة سُا
ّد وراءها فيما المساواة اعتبرت لو إذ الباب، هذا في المعتبرة وهي باب لنس

القصاص.
لتل البصري: إذا والحسن عطاء، وعن ّيها المرأة، الرجِإُل لق لل ديتها أخآذ شاء إنَأ فو
ٍم، آلف ساتة ّيد آلف ساتة القاتل ولّي إلى دفع شاء وإنَأ دره بالذمّي، وقتله. ق
ْفُقصانَأ لنَأ لمن كفر ُن ْفُأ لت ْفُس ْفُدر، ليس الُم له ُقونَأ غير ولنه ب ْفُح ّدم لم لنه التأبيد، على ال

لتل فل الحرب دار إلى الّرجِإوع قصد على ْفُق لمٍن مسلٌم ُي لتأ ْفُس في المساواة لعدم بُم
لتل العصمة، أصل ْفُق ُي لمن و ْفُأ لت ْفُس لمن الُم ًا، بالمستأ والّشافعّي مالك قال وبه قياسا

ًا يقتل متكافئين. ول فصارا بالمانَأ، دمهما حَقنا لنهما وأحَمد، لقيام اساتحسان
الحربية. على الباعث الكفر وهو المبيح،

لقوله قيمته يضُمن بل بالعبد الحّر يقتل وأحَمد: ل والشافعي مالك وقال
ُد لبالُحّر تعالى: {الُحّر ْفُب لع لل لوال لب لد}َ قا ْفُب لع أنَأ ذلك ضرورة ومن بالجنس، الجنس لبال

الحر إذ بينهما، مساواة ول المساواة يعتمد القصاص ولنَّأ بالعبد، الحّر يقتل ل
العجز. أمارة والمملوكية القدرة، أمارة والمالكية مملوك، والعبد مالك،



لنا قوله ولنا: عموم ْفُب لت لك لو ْفُم تعالى: { له ْفُي لل لها لع لس لأنَّأ لفي ْفُف ّن لس}َ وما ال ْفُف ّن أخآرجِإه لبال
ْفُسُروق، عن الستة الكتب أصحاب رساول قال: قال مسعود بن الله عبد عن لم

ٍء دم يحّل وسالم: «ل عليه الله صلى الله ّ إله ل أنَأ يشهد امرى وأني الله إل
ّ الله رساول ّيب بإحَدى إل لدينه والتارك بالنفس، والنفس الزاني، ثلث: الث

ّنسائي داود أبو أخآرجِإه للجماعة». وما المفارق صلى النبّي أنَأ عائشة عن وال
ٍم قتل يحّل قال: «ل وسالم عليه الله ّ مسل لصٌن لخآصاٍل: زانٍَأ ثلث بإحَدى إل ْفُح ُم

لجِإم، ْفُر ُي ًا يقتل ورجِإٌل لف ًا، مسلم الله فيحارب السالم، من يخرج ورجِإٌل متعّمد
لتل ورساوله، ْفُق ُي ْفُصلب، أو لف لفى أو ُي ْفُن الرض». من ُي
لنافي ل بالحّر الحّر ومقابلة ّ فيه ليس إذ بالعبد، الحّر مقابلة ُت ما بعض ذكر إل

أنَّأ بقي. ومجمله ما تخصيص يوجِإب ل وذلك حَكمه، موافقة على العموم شمله
ول بالنثى، النثى قابل أنه ترى أل عداه، ما ينفي ل وهو بالذكر، تخصيص النص
ُع لن ّتى بالحّر العبد مقابلة يمنع ل فكذا بالنثى، الذكر مقابلة ذلك يم ْفُقتل حَ به ُي
ًا. وهما العبد ّدين وهي العصمة، في مستويانَأ إجِإماع ّدار عندهم، بال عندنا.  وبال

ّباس: كانت ابن قول المقابلة هذه وفائدة ّنضُير بني بين المقابلة ع وبني ال
لة، لظ ْفُي لر ّنضُير بنو وكانَأ ُق ّدونَأ وكانوا أشرف ال لظة بني يع ْفُي لر منهم، النصف على ُق

ّنضُير بني من العبد أنَأ على فتواضعوا لة، بني من الحّر بمقابلة ال لظ ْفُي لر والنثى ُق
لظة، بني من الذكر بمقابلة منهم ْفُي لر ًا الية فنزلت ُق ًا عليهم، رد الحّر أنَأ وبيان

ًا، القبيلتين من النثى بمقابلة والنثى العبد، بمقابلة والعبد الحّر، بمقابلة جِإميع
الجنس. لتعريف ل العهد لتعريف اللم فكانت
ًا: ل الشافعي وقال لتل أيضُ ْفُق وأبي وأحَمد، مالك، (قول وهو بالذمي، المسلم ُي
ّي، ثور، لر ْفُو لزاعّي، والث ْفُو لل لر وا لف والحسن عطاء و)ُ قول الظاهر، وأصحاب وُز

ًا، القتل حَال القاتل كانَأ إذا فيما الخلف «المبسوط»: أنَأ البصري. وفي مسلم
ًا القتل حَال كانَأ لو أّما ّي أخآرج ما بالجِإماع. لهم منه ُيقتص فإنه أسالم، ثم ذم

ّديات كتاب من موضعين وفي العلم، كتاب في البخاري ْفُيفة لأبي عن ال لح قال: جُِإ
لألت ًا: هل سا ّي ّدية أي ـ العقل فقال القرآنَأ؟ُ في ليس مما شيء عندكم عل ـ ال
لكاك لف لتل ل وأنَأ الساير، و ْفُق ٍر. مسلٌم ُي بكاف

لئي داود أبو أخآرجِإه وما ّنسا ْفُيس عن وال لباد بن لق لتر أنا انطلقت قال ُع ْفُش لل لإلى وا
ًا وسالم عليه الله صلى الله رساول إليك عهد له: هل فقلنا علّي يعهد لم شيئ
ًا فأخآرج هذا، كتابي في ما إل قال: ل، عامة؟ُ الناس إلى لراب من كتاب سايفه لق
ٌد وهم دماؤاهم، تتكافأ فيه: المؤُمنونَأ فإذا ْفُن على ي بذمتهم ويسعى ساواهم، لم

ٍر، مؤُمٌن ُيقتل ل أل أدناهم، ٍد ذو ول بكاف ًا أحَدث من عهده، في عه فعلى حَدث
لث ومن نفسه، لد ْفُحَ ًا، أ لدث ًا، آوى أو لحَ لدث ْفُح والناس والملئكة الله لعنة فعليه ُم

ل لقوله الجناية وقت والكافر المسلم بين مساواة ل أجِإمعين. ولنه تعالى: {ل
لوي لت ْفُس لحاُب لي ْفُص لر لأ ّنا لحاُب ال ْفُص لأ لة}َ والقصاص لو ّن لج ولنَأ المساواة، على مبني ال
ّدم، مبيٌح الكفر ّذمة عقد وقت وهو لل ٌد، ال لرئة شبهًة فأورث موجِإو للقصاص. دا

لني رواه ما منها والسنة، الكتاب ولنا: عمومات ْفُط ُق لر ّدا عّمار «ساننه» عن في ال
ّدثنا بن لمي، محمد بن إبراهيم مطر: حَ لل ْفُسا لل عن الرحَمن عبد أبي ابن ربيعة عن ا

لماني)ُ عن (ابن لل ْفُي لب لتل وسالم عليه الله صلى الله رساول عمر: أنَأ ابن ال ًا لق مسلم



ٍد، له لعا لكرم وقال: «أنا بم ْفُن أ ّفى لم إبراهيم غير يسنده لم بذمته». وقال: لكن و
لماني ابن عن ربيعة، عن والصواب الحديث، متروك وهو (أبي)ُ يحيى، بن ْفُيل لب ال

عبد أبي ابن ربيعة عن الثوري، الّرّزاق: أخآبرنا عبد طِإريق من رواه مرساٌل. ثم
لماني: أنَأ بن الرحَمن عبد عن الرحَمن، ْفُيل لب وسالم: (أقاد عليه الله صلى النبي ال

ًا ًا قتل مسلم ًا الّرمادي: أقاد وقال ـ يهودي من أحَق وقال: «أنا ـ بذمي مسلم
ّفى الحسن: أخآبرنا بن محمد «مسنده»: أخآبرنا في الّشافعّي بذمته»)ُ. ورواه و

لدر، محمد)ُ بن (عن محمد، بن إبراهيم لك ْفُن لماني بن الرحَمن عبد عن الُم ْفُيل لب ال
فذكره. 

لقيح»: وعبد في قال ْفُن ّت ّثقه بن الرحَمن «ال لماني: و ْفُيل لب ّعفه بعضُهم، ال بعضُهم، وض
لي ابنه ضعف على اتفقوا وإنما ًا محمد. وُرو عن الحسن، بن محمد عن أيضُ
لبانَأ عن السادي، الربيع بن قيس للب، بن لأ ْفُغ ْفُيُمونَأ، بن الحسين عن لت عبد عن لم
لي السادي الجنوب أبي عن ـ هاشم بني مولى ـ عبدالله بن الله لت ُأ بن علّي قال: 
ً قتل المسلمين من برجِإٍل طِإالب أبي لل من رجِإل ّذمة، أه ّينة عليه فقامت ال الب

ّددوك عفوت. فقال: لعلهم فقال: قد أخآوه بقتله. فجاء فأمر فّزعوك. أو ه
ّد ل قتله ولكن قال: ل، ّوضوا أخآي، علّي ير لرف، لي. قال: أنت وع ْفُع ْفُن لأ له كانَأ لم

كديتنا. وديته كدمنا، فدمه ذمتنا

الحسن: بن محمد الّشافعّي: أخآبرنا طِإريق «المعرفة» من في البيهقي وروى
ً إبراهيم: أنَأ عن حَّماد، عن حَنيفة، أبو أخآبرنا ً قتل وائل بن بكر من رجِإل رجِإل

لرة، أهل من لحي لع الخطاب: أنَأ بن عمر فكتب ال لف ْفُد فإنَّأ المقتول، أولياء لإلى ُي
لتلوا، شاؤاوا لفوا، شاؤاوا وإنَأ لق لع لع لف ُد لإلى لف له يقال لرجِإٌل ـ المقتول ولّي (الرجِإل)ُ 
لحيرة أهل من حَنين الرجِإل كانَأ ذلك: إنَأ بعد الخطاب بن عمر فقتله. فكتب ـ ال

لية. من يرضيهم أنَأ أراد عمر أنَأ تقتلوه. فرأوا فل يقتل، لم ّد ال
ما هذه. ومنها قبل التي المسألة في السابق مسعود بن الله عبد حَديث ومنها
ّي، سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد روى أنَّأ إبراهيم عن حَّماد، عن الثور
ً ًا)ُ قتل رجِإل ً (مسلم لرة، أهل من الكتاب أهل من رجِإل لحي عمر. وما منه فأقاد ال
ًا روى لمر «مصنفه» عن في أيضُ ْفُع ْفُيُمونَأ بن عمرو عن لم لرانَأ بن لم ْفُه قال: لم

لرة أمير إلى قدم عبدالعزيز بن عمر كتاب شهدت لحي ٍم رجِإٍل في ال قتل مسل
ً ّذمة: ادفعه أهل من رجِإل ّيه، إلى ال عنه. قال: عفى شاء وإنَأ قتله، شاء فإنَأ ول

أنظر.  وأنا عنقه، فضُرب إليه فدفعه

ّي وروى لو لحا ّط ّدثنا «شرح في ال ّدثنا أبي بن إبراهيم الثار»: حَ الله عبد داود: حَ
ّدثني ابن ّدثني صالح: حَ ّليث: حَ بن ساعيد قال: أخآبرني لشهاب ابن عن عقيل، ال

ّيب: أنَأ لس أنَأ قبل بالبقيع قال: مررت الصديق بكر أبي بن الرحَمن عبد الُم
لتل ْفُق ُلؤُة أبا فوجِإدت عمر، ُي ْفُؤُ ْفُرُمزانَأ ُل ُه ْفُينة وال لف لنَأ وجُِإ ْفُو لجِإ لنا لت ْفُوني فلما لي لأ ثاروا، لر

ْفُنجر منهم فسقط لصابه رأساانَأ له لخآ لن لل فلّما وساطه، و لت ْفُيد رآه عمر، ُق لب بن الله ُع
لخنجر هو فإذا عمر ْفُيد الرحَمن. فانطلق عبد له وصفه الذي ال لب ومعه الله ُع

لزانَأ، فقتل السيف، ْفُرُم ُه على وغدا الله، إل إله قال: ل السيف مّس وجِإد ولّما ال
ْفُينة، لف لحيرة نصارى من وكانَأ جُِإ ُلؤُة لأبي بنت إلى وانطلق فقتله، ال ْفُؤُ صغيرة ُل



ّدعي ٍذ السبّي من يترك ل أنَأ وأراد فقتلها، السالم ت ًا يومئ ّ أحَد فاجِإتمع قتله، إل
العاص بن عمرو يزل ولم فعل، ما عليه وعظموا فزجِإروه المهاجِإرونَأ عليه

ّطف ّتى به يتل السيف. منه أخآذ حَ
للف فلّما ْفُخ ُت ْفُسا هذا في علّي لهم: أشيروا وقال والنصار المهاجِإرين دعا عثمانَأ ا
ْفُيد بقتل الصحابة وبعض علّي عليه فأشار فتق ما الدين في فتق الذي لب الله، ُع
لعد جُِإّل وقال ْفُب لأ ّناس:  لفينة الله ال لزانَأ، جُِإ ْفُرُم ُه ُعوا أنَأ أتريدونَأ وال لب ْفُت ْفُيد ُت لب أباه؟ُ الله ُع

ُي هذا إنَّأ أنَأ قبل كانَأ هذا إنَأ المؤُمنين أمير العاص: يا بن عمرو ساوء. وقال لرأ
لدى العاص، بن عمرو كلم على الناس سالطانَأ. فتفّرق الناس على لك يكونَأ لو و

والجارية. الرجِإلين

ّد ساقوط على دليٌل وفيه لي فلّما البغي، زمن الواقع الح ّل طِإالب أبي بن علّي ُو
لل معاوية، إلى منه فهرب قتله أراد لت ُق ّفين.  أيام ف ص

لحاوي «الطبقات». قال في ساعد ابن رواه وكذا ّط الحديث: إنَأ هذا في ال
ْفُيد بقتل عثمانَأ على أشاروا المهاجِإرين لب لزانَأ قتل وقد الله، ُع ْفُرُم ُه لفينة ال وهما وجُِإ

ّيانَأ. فإنَأ ُلؤُة أبي ابنة لقتله عليه أشاروا قيل: إنما ذم ْفُؤُ ّدعي صغيرة ُل السالم، ت
ّياهما. قلنا: قولهم: أبعد لقتله ل ْفُينة الله إ لف لزانَأ جُِإ ْفُرُم ُه قتله أراد أنه على يدّل وال

ّدم وتعالى سابحانه بهما. والله كما الصغير إسالم في الخلف أعلم. انتهى. وتق
يخفى. ل

ٍر» فالمراد مؤُمٌن يقتل والسلم: «ل الصلة عليه قوله وأّما بالكافر: بكاف
ٍد ذو قوله: «ول بدليل الحربّي، المسلم، على معطوٌف وهذا عهده»، في عه
ٍد ذو يقتل أي: ول ٍر، عه لتل ل وإنما بكاف ْفُق كانَأ ولو الحربّي، بالكافر العهد ذو ُي
الذميين. بين القصاص جِإريانَأ صّح لما الذمي به المراد

لراد أنَأ قيل: جِإاز فإنَأ فإنَأ الُمغايرة، يقتضُي المسلم. قلنا: العطف العهد بذي ُي
ّدة في عهد ذو يقتل أي: ل ابتداء قيل: هذا نفي بالول قلنا: المراد عهده، م

ًا القتل ًا الثاني فكذا القتل، مطلق نفي ل قصاص القصاص للعطف. ثم تحقيق
لنهم ساواء، ذلك في والذمّي والمسلم العصمة، أصل في المساواة على مبنّي
بل بنفسه للقتل بمبيح ليس والكفر كدمائنا، دماؤاهم لتكونَأ الجزية بذلوا إنما

لرابة، بواساطة لح كفر كانَأ ولهذا دارنا، أهل من وصار الذمة بعقد ساقطت وقد ال
الحرابة. على باعث غير لنه لقتلها، مبيح غير المرأة
ُد ّلف غير وعم عاقلته، على الدية فتجب كالخطأ، ومعتوه ومجنونَأ كصبي المك

ًا لنَأ ّي ّدية أوجِإب عنه الله رضي عل ً قتل مجنونَأ عاقلة على ال بالسيف. رجِإل
القاتل مال مالك. وفي قول وهو البيهقي، ساواء. رواه وخآطأه وقال: عمده

ّلف، غير عمد في تكفير الّشافعي. ول عند مالك إرث. وحَرمه حَرمانَأ ول المك
ّفارة.  وألزماه الميراث، والّشافعّي لك ال

ل لول ُد)ُ من ( لقا له إنسانٍَأ ُي لك للو ْفُم لم لب ْفُو)ُ كانَأ ( لل ًا)ُ أو لو لرك لت ْفُش ًا (ُم ّبر لد أهل بين خآلٍف بل ُم
لو)ُ ل القصاص نفسه على يستوجِإب ل لنه العلم، لقاد ( وإنَأ أصله أي الوالد من ُي

لد)ُ وإنَأ وأمه أبيه جِإهة من عل لل لو ْفُل لبا لهب وأحَمد الشافعي قال وبه سافل، ( ْفُش لأ و
له)ُ أي لد ْفُب لع لقاد ول (و الوالد من يقاد مالك: ل الولد. ومذهب بعبد الوالد من ُي



ٍه على قتله إنَأ بولده لذفه لو كما الشبهة، فيه لتثبت وجِإ فقتله، نحوه أو بسيٍف لحَ
ّدعى ثم ّق أو وذبحه، أضجعه لو تأديبه. أّما أراد بل قتله، يرد لم أنه ا أو جِإوفه، ش
القصاص لنَأ منه، يقاد فإنه ففقأها، عينه في أصبعه وضع أو فقطعها، يده لحَّز

قائمة. الشبهة ونحوه ذلك غير وفي بالشبهة، يسقط

ّديات في ماجِإه وابن الترمذي أخآرجِإه ما ولنا: إطِإلق الخطاب بن عمر عن ال
لقاد يقول: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: سامعت بالولد». الوالد ُي

ٍد البيهقي وأخآرجِإه سامعت أني وقال: لول لقصة وذكر عمر عن صحيٍح بسن
لقاد يقول: «ل وسالم عليه الله صلى الله رساول لت بابنه»، الب ُي لقتلتك. ها

ّدته، إلى فدفعها فأتاه ديته، «المستدرك» في الحاكم أباه. وأخآرج وترك جِإ
عمر إلى جِإارية قال: جِإاءت عباس ابن عن يخّرجِإاه، ولم الساناد وقال: صحيح

ّتهمني سايدي فقالت: إنَأ الخطاب بن ّتى النار على فأقعدني ا فرجِإي. أحَرق حَ
لت قالت: ل، منك؟ُ ذلك رأى عمر: (هل لها فقال قالت: بشيء؟ُ له قال: فاعترف

للّي ل. فقال لع ّذب له به. فقال عمر:)ُ  أمير قال: يا الله؟ُ بعذاب عمر: أتع
ّتهمتها المؤُمنين قال: ل. قال: عليها؟ُ ذلك رأيت نفسها. قال: هل في ا
صلى الله رساول أسامع لم لو بيده نفسي قال: والذي قال: ل به؟ُ لك فاعترفت

لقاد يقول: «ل وسالم عليه الله ٍد ول مالكه من بمملوٍك ُي لها من ول ّت ْفُد لق لل والده» 
وأنت تعالى، لله حَّرة فأنت لها: اذهبي قال ثم ساوٍط مئة فضُربه برزه منك. ثّم

ورساوله.  الله مولة

ٌء الولد ولنَأ ٌع والده من جِإز والفرع الجزء بسبب الصل وإهلك عليه، متفّر
ًا كانَأ أنه الحكمة. ومجمله مقتضُى من ليس يكونَأ أنَأ يلئم فل لوجِإوده، سابب
ًا لود ساقط لعدمه. وإذا سابب لق ٍة عنه ال ًا، ابنه الب كقتل بشبه لية يجب عمد ّد في ال
ًء بالقتل وجِإب مال لنه سانين، ثلث في ماله (شبه)ُ العمد. ولنَأ فأشبه ابتدا
ّوم ًا، ُعرف وإنما المعنى، معقول غير بالمال النفس تق ورد إنما والشرع شرع

ّدية بإيجاب اتباعه. فقبلنا سانين، ثلث في مؤُجِّإلة ال
ّيد في الزاجِإر شرع إلى ماسّاة الحاجِإة لنَأ الولد، من بالوالد يقاد لنه بالولد، ق

ّقه، ّبما إذ حَ أهل أكثر قول وهو الفاسادة، الطِإماع والده قتل على يحمله ر
لتٍب)ُ أي لكا لوُم لقاد ول العلم. ( لتٍب القاتل من ُي لكا للُه بُم ٌء ( لفا لرٌث لو لوا ٌد)ُ لو ّي لسا لو

ّق، له من لشتباه لتب مات إنَأ لنه: المولى الح لكا ًا، الُم مات إنَأ والوارث عبد
ًا. والصحابة ّية؟ُ أو الحرية صفة على هو هل موته في اخآتلفوا حَّر فقال الّرق

ًا مسعود: يموت وابن علّي ّديت إذا حَّر لورثته. وقال الساتيفاء فيكونَأ كتابته، ُأ
ًا، ثابت: يموت بن زيد لموله. الساتيفاء فيكونَأ وأحَمد، الّشافعّي قال وبه عبد

لنه لموله، القصاص كانَأ موله، غير وارث له وكانَأ وفاء له يكن لم إذا فأّما
ًا، مات لتل أنه فظهر وفاء، عن ل بموته الكتابة لنفساخ رقيق ًا. ولو ُق كانَأ عبد

لتب لكا ٌء للُم ّيد وفا لسا يوساف. وقال وأبي حَنيفة أبي عند القصاص له كانَأ فقط، و
ًا، مات إنَأ الولء له فإنه اليفاء، سابب لشتباه فيه قصاص محمد: ل والملك حَّر

ًا، مات إنَأ ّبب. كاخآتلف السبب واخآتلف عبد لس الُم



ُقُط ْفُس لي لو ليٌة ( ٌد لد لو لق لثُه)ُ ابن لو لر للى لو لع له)ُ لنَّأ ( لبي أ
ّدية ل ل والبن عقوبة، والقود ال

منها وله امرأته أخآا الب يقتل المسألة: أنَأ أبيه. وصورة على عقوبة يستوجِإب
ْفُؤُخآذ، أنَأ قبل امرأته تموت ثّم ابن، لود من لها كانَأ الذي يرث منها ابنه فإنَّأ ُي لق ال
ل أبيه على لول ُد)ُ من ويسقط. ( لقا ّ قاتٍل ُي لإل ْفُيٍف)ُ وهو ( لس أحَمد. وقال عن روايٌة لب

لي لعُل الّشافع ْفُف ًا، كانَأ إنَأ فعل مثلما به ُي وأصحاب وأحَمد مالك قال وبه مشروع
ّظاهر. وإنَأ ً كانَأ ال ٍر، لط بأنَأ مشروٍع غير فعل ًة وطِإىء أو بصغي ّتى صغير حَ

ًا ساقاه أو قتلها، ّتى خآمر لجّز أصحابه: فقيل اخآتلف مات، حَ في وقيل رقبته، ُت
ّتخذ ُي لكر مثل آلة له اللواطِإة:  ّذ لعُل ال ْفُف ُي لقى وفي فعل، مثلما به لف ْفُس ُي الماء الخمر: 

ّتى يموت. حَ
لل ولو لع لكّرر قولنَأ: أحَدهما: أنَأ ففيه يمت فلم فعل مثلما به ُف الفعل ذلك ُي

لدل مالك. وثانيهما: أنَأ قال وبه يموت، حَتى عليه ْفُع بقوله السيف. احَتجوا إلى ُي
ْفُنَأ لإ ْفُم تعالى: {و ُت ْفُب لق ُبوا لعا لق لعا لل لف ْفُث لم ْفُم لما لب ُت ْفُب لق له}َ، ُعو ُدوا وقوله لب لت ْفُع لفا له تعالى: { ْفُي لل لع

لل ْفُث لم لدى لما لب لت ْفُع ْفُم}َ وبما ا ُك ْفُي لل لأنَأ عن الصحيحين في لع النصار من جِإارية لأنس: 
لي على اليهود من رجِإٌل قتلها صنع من فسألوها حَجرين، بين رأساها رّض لها، حَُل

ّتى فلنَأ؟ُ فلنَأ؟ُ هذا؟ُ بك ًا، لها ذكروا حَ لذ فأومأت يهودي لخآ ُأ لف اليهودي، برأساها. 
لقّر، بالحجارة.  رأساه لفُرّض وسالم عليه الله صلى الله رساول فأمر فأ

عليه الله صلى النبّي عن بكر أبي «ساننه» عن في ماجِإه ابن أخآرجِإه ما ولنا
ًا وأخآرجِإه وسالم، لمانَأ عن فيها أيضُ ْفُع ّن لشير بن ال وسالم عليه الله صلى النبّي عن لب

ّ قود قال: «ل أنه ّ يجب قود معناه: ل بالسيف». وليس إل القود لنَأ بالسيف إل
ًا، السيف بغير يجب ْفُنَأ قوله وأّما إجِإماع لإ لو ْفُم}َ فروى تعالى: { ُت ْفُب لق ّي لعا ّطحاو ال
لل لّما قال وسالم عليه الله صلى النبي أنَّأ هريرة وأبي عباس ابن عن لت حَمزة ُق

ّثل للّن بهم ظفرت به: «لئن وُم ّث لم ً بسبعين ُل رواية: «والله منهم». وفي رجِإل
للّن ّث لم ً بسبعين ُل لإنَأ الله منهم». فأنزل رجِإل لو ْفُم}َ... الية، تعالى: { ُت ْفُب لق فصبر لعا
ّفر وسالم عليه الله صلى الله رساول ُدوا عن وك لت ْفُع لفا له يمينه. وقوله: { ْفُي لل لل لع ْفُث لم لب

لدى لما لت ْفُع ْفُم}َ يدّل ا ُك ْفُي لل حَديث عليها. وأّما زيادة قالوا وفيما المماثلة، على لع
ّي: فما لنَأ السياساة، طِإريق على كانَأ به وسالم عليه الله صلى فعله اليهود

ّي ًا كانَأ اليهود ًا لكونه برضخه والسلم الصلة عليه بذلك. فأمر مشهور سااعي
لقصاص. يدّل بطريق ل بالفساد، الرض في عليه مسلم: أنه روى ما عليه ال

ّي برجِإم أمر والسلم الصلة ّتى اليهود وغيره. الرأس يصيب مات. والّرجِإم حَ

لفي ْفُو لت ْفُس لي لو لبيُر ( لك لل ال ْفُب لر لق لب لر لك لغي ًا الّص لود لما)ُ ساواء لق ُه في التصّرف له الكبير كانَأ ل
رواية، في وأحَمد مالك، قال وبه حَنيفة، أبي عند وهذا يكن، لم أو الصغير مال

ّليث لعّي. وقال ساليمانَأ، بن وحَّماد ساعد، بن وال لزا ْفُو لل ومحمد: إذا يوساف أبو وا
ًا الكبير يكن لم ّي ّتى يستوفي ل الصغير مال في التصّرف له ول لرك حَ ْفُد الصغير، ُي

ّتى الصغير على للكبير ولية ول والصغير، الكبير بين مشترٌك القود لنَأ حَ
ّقه، يستوفي ّين التجزىء لعدم البعض اساتيفاء يمكن ول حَ بلوغِ إلى التأخآير فتع
غائٌب.  كبيٌر معهما كانَأ لو كما الصبّي،



ًا حَنيفة: أنَأ ولبي ّي لجم ابن أصابه لّما وجِإهه الله كّرم عل ْفُل وصيته: أّما في قال ُم
لو أنَأ شئت فإنَأ حَسن، يا أنت ُف ْفُع ٍة فاقتّص تقتّص أنَأ شئت وإنَأ فاعُف، لت بضُرب

ٍة، ّياك واحَد ْفُثلة. فلّما وإ لل علّي مات والُم لت ّباس منهم صغار ورثته وفي به، ُق الع
في وموهوٌم الحال، في معدوٌم العفو احَتمال ولنَأ سانين، أربع عمره كانَأ

ّبما فتأخآيره الساتقبال، لتظر الغائب الكبير المحال. وأّما إلى يؤُدي ر ْفُن ُي لقرب ف
ّقع ًا الكبير كانَأ الوصال. ولو تو ّي ّد، كالب ماله في التصّرف له للصغير ول والج

ًا كانَأ ولو أصحابنا، باتفاق الصغير يبلغ أنَأ قبل يستوفي أنَأ له ّي في يتصّرف ل ول
الخلف. فعلى والعّم كالخ المال

لل (في (و)ُ يجب ْفُت ٍم لق لل ْفُس ًا ُم للم ْفُس ّنُه ُم ًا لظ لرك ْفُش لد ُم ْفُن لء، لع لقا لت ْفُل لن ا ْفُي ّف ُة الّص لر ّفا لك ال
ليُة)ُ لنَأ ّد يوجِإب بنوعيه والخطأ القصد، في الخطأ وهو الخطأ، نوعي أحَد هذا لوال

ّفارة ّدية. روى الك لطّرف، «مسنده» عن في الّشافعي وال لمر، عن ُم ْفُع عن لم
ّي، لر ْفُه لوة عن الّز ْفُر لفة أبو قال: كانَأ ُع ْفُي لذ ًا حَُ ًا شيخ مع الطِإام في فوقع كبير

فابتدره المشركين، ناحَية من فجاء للشهادة يتعّرض فخرج أحَد، يوم النساء
لفة بأسايافهم، المسلمونَأ ْفُي لذ الحرب شغل من يسمعونه فل أبي، يقول: أبي وحَُ

ّتى لفة: يغفر قتلوه. فقال حَ ْفُي لذ لوداه الراحَمين أرحَم وهو لكم، الله حَُ قال: و
في البيهقّي رواه الّشافعّي طِإريق وسالم. ومن عليه الله صلى الله رساول

ّدية تجب «المعرفة». قالوا: وإنما ّتى مختلطين، كانوا إذا ال صّف في كانَأ لو حَ
للى أبو أساند لما ساوادهم، بتكثير عصمته لسقوط تجب ل المشركين ْفُع لي
لصلي لمو ً الحارث: أنَّأ بن عمر «مسنده» عن في ال بن الله عبد دعا رجِإل

ًا سامع ليدخآل جِإاء فلّما وليمة إلى مسعود لم يدخآل. فقيل فلم لهو لل رجِإعت له: 
ّثر يقول: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول سامعت قال: لني ساواد ك

ٍم ٍم عمل رضي ومن منهم، فهو قو لك كانَأ قو ْفُن شري به». عمل لم

لو)ُ يجب لت)ُ شخٍص (في ( ْفُو لل لم ْفُع لف لب له)ُ بأنَأ ( لس ْفُف لل نفسه لشّج لن ْفُع لف ٍد)ُ بأنَأ (و)ُ  ْفُي لز )
لل شّجه ْفُع لف ُبٍع)ُ بأنَأ (و)ُ  لسا لل عقره ( ْفُع لف ٍة)ُ بأنَأ (و)ُ  ّي لحَ ْفُلُث أصابته ( ُث لة ( لي ّد للى ال لع

ٍد)ُ في ْفُي ًا، كانَأ إنَأ ماله لز ًأ، كانَأ إنَأ عاقلته وعلى عمد ّية الساد فعل لنَأ خآط والح
ٌد جِإنٌس ًا لكونه واحَ ْفُدر آخآر جِإنٌس بنفسه الشخص وفعل والخآرى، الدنيا في له
ًا لكونه ْفُدر ّتى العقبى، دونَأ الدنيا في له ٍد وفعل بالجِإماع، يأثم حَ ثالٌث جِإنٌس زي
ًا لكونه ٍد بفعل التلف فيكونَأ والخآرة، الدنيا في مؤُاخآذ ثلث عليه فيجب ثلثه زي

ّدية. وقال ٍد فعل كانَأ قول: إنَأ في وأحَمد الّشافعّي ال ًا زي القود. عليه يجب عمد
ْفُن لم ّلى يغّسل نفسه قتل و لص ُي ول يغّسل يوساف أبي وعند حَنيفة، أبي عند عليه و

ّلى لص نفسه. على باغِ لنه عليه، ُي
ل لول لء ( لل لشي ْفُت لق ّلٍف لب لك لر ُم له ًا)ُ أو لش ْفُيف ًا لسا للى لسالحَ لع ٍم)ُ ساواء ( لل ْفُس قتله ُم

ًا غيره قتله أو عليه، المشهور ْفُو)ُ شهر المشهور عن دفع لأ ًة عليه. ( ًا)ُ كبير (عص
ً غيره أو مصر في لإل)ُّ إذا أو ليل ًا. ( ًا شهرها نهار لهار لن ٍر)ُ لما في ( ْفُص أحَمد روى لم
الشيخين، شرط على «مستدركه» وقال: صحيٌح في والحاكم «مسنده»، في
ْفُلقمة عن بلل، بن ساليمانَأ حَديث من ْفُلقمة، أبي بن لع عائشة عن أّمه، عن لع

ٍة أشار يقول: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول قالت: سامعت إلى بحديد
لله، يريد المسلمين من أحَد ُله». وما وجِإب قت عن اليمانَأ في مسلم أخآرجِإه قت

للمة علينا ساّل قال: «من أنه وسالم عليه الله صلى النبّي عن الكوع بن لسا
ّنا».  فليس السيف م



ًا: «من عمر ابن عن الصحيحين (وفي لح علينا حَمل مرفوع ّنا»)ُ، فليس السل م
ّنسائي موساى: نحوه. ورواه أبي عن وفيهما ْفُير ابن حَديث من ال لب والحاكم الّز

لمر «المستدرك» عن في ْفُع ًا: «من لم لر مرفوع له ًا لش لدُمه وضعه ثم سايف ْفُدر». ف له
ّين القتل ولنَأ عصمته، فتسقط بفعله باغٍِ ولنه ًا تع لنَأ فعله، لدفع طِإريق

لبُث، ل السيف ْفُل كانت (الصغيرة)ُ وإنَأ والعصا القتل، إلى دفعه في فيحتاج ُي
لبُث، ْفُل ّ ُت ٍر، غير في النهار في وكذا الغوث، يلحقه ل الليل في أنه إل فكانَأ مص

ًا، دمه ْفُدر ّتى له ُعُه ل آخآر بطريٍق دفعه أمكن لو حَ لس ُله. لي قت
ٌأ ليُة)ُ مبتد ّد لوال له)ُ أي (في خآبره ( لل لر (في عليه المشهور مال لما ْفُي ّلٍف)ُ أي لغ لك في ُم

ًا، قتله ًا أو مجنون لهر صبي ًا، لش لهر أو سالحَ ًا لش ً عص ٍر في ليل ًا أو غيره، أو مص نهار
ٍر غير في لمُة مص لقي لوال لل في ( ْفُت لمٍل)ُ أو لق لل نحوه لجِإ لصا له)ُ أي ( ْفُي لل قاتله. على لع

لله لنه الكّل، في شيء العلم: ل أهل وأكثر والشافعي مالك وقال لت ًا لق عن دفع
ّلف. ولنه الشاهر كقتل فكانَأ نفسه، وهو فعله، بسبب قتله على محموٌل المك

ْفُول، السلح شهر لك قال بأنَأ آخآر رجِإٌل لأكره إذا كما فكانَأ والّص ّن لل ُت ْفُق لل لأو له: 

للّن ُت ْفُق لت ًا، لل لره فقتله فلن ْفُك شيء. عليه يجب ل حَيث الُم

ّدابة والمجنونَأ الصبي فعل ولنا: أنَأ ّتصٍف غير وال الخآتيار لعدم بالحرمة م
الصبي على القصاص يجب ل ولذا العصمة، تسقط فل منهم، الصحيح

ّدابة. ومقتضُى قتلت إذا الضُمانَأ ول لقتل، إذا والمجنونَأ يجب هذا: أنَأ ال
لتل لنه قتلهما، إذا عليه المشهور على القصاص ًا لق ّ معصومًة، نفس ّدية أنَأ إل ال

ْفُفع وهو المبيح، لوجِإود وجِإبت الشر.  لد

لخآر بيت في إنسانٌَأ نظر ولو ْفُقٍب من آ ّق أو ُث ّدار صاحَب فطعنه باٍب لش ٍة ال بخشب
ٍة رماه أو أبو روى لما الشافعّي عند يضُمنه عندنا. ولم ضمنه عينه، ففقأ بحصا

ًأ أنَأ قال: «لو وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ ُهريرة ّطِإلع امر إذنٍَأ بغير عليك ا
لته ْفُف لذ لح ٍة لف ْفُأت بحصا لناح». ولنا: أنَأ عليك يكن لم عينه، وفق الصلة عليه قوله جُِإ

ٍء دُم يحّل والسلم: «ل لث، امرى عصمته ساقوط عدم يقتضُي مسلم».... الحدي
الباب من نظر لو كما عينه، قلع يبيح ل إليه نظره مجرد وإنَأ الفعل، بهذا

في هريرة: المبالغة أبو روى بما فيه. والمراد ونظر بيته دخآل أو المفتوح،
ٍم، مال يأخآذ أنَأ رجِإٌل أراد ذلك. ولو عن الّزجِإر ْفُضُوه، يقطع أو مسل يزني أو ُع

ُعه فله بامرأته، ْفُف رأى لو بالسيف. وكذا فيضُربه يندفع لم فإنَأ السيف، بغير لد
ً لهل خآلف ول فيقتله، يندفع لم فإنَأ السيف، بغير بامرأته: يدفعه يزني رجِإل
لتل والسلم: «من الصلة عليه لقوله فيه العلم ٌد، فهو ماله دونَأ ُق لتل ومن شهي ُق
ٌد، فهو دينه دونَأ لتل ومن شهي ٌد، فهو دمه دونَأ ُق لتل ومن شهي فهو أهله دونَأ ُق

ٌد». رواه ّنسائي والترمذي أحَمد شهي ّبانَأ وابن وال «صحيحه». في لحَ
ً لّص عليه دخآل فلو ْفُدر فأخآرج لليل لأنشده عليه فصاح دراهم عشرة لق الله و

لد فقتله يتركه فلم والسالم ُه
ّدم، لما دُمُه لر إلى رجِإٌل قال: جِإاء هريرة، أبي مسلم» عن «صحيح في ولما تق

يريد رجِإٌل جِإاء إنَأ أرأيت الله رساول فقال: يا وسالم عليه الله صلى الله رساول
لطه قال: «فل مالي؟ُ يأخآذ أنَأ ْفُع قال: «قاتله». قاتلني؟ُ إنَأ مالك». قال: أرأيت ُت



قال: «فهو قتلته؟ُ إنَأ شهيد». قال: أرأيت قال: «فأنت قتلني؟ُ إنَأ قال: أرأيت
النار».  في

وسالم عليه الله صلى الله رساول عمرو: أنَأ بن الله عبد عن الصحيحين وفي
لل قال: «من لت ٌد». وفي فهو ماله دونَأ ُق ُهويه» عن بن إساحاق «مسند شهي لرا

لرق، أبي بن قابوس لخا عليه الله صلى النبّي إلى رجِإٌل قال: جِإاء أبيه عن الُم
قال: مالي؟ُ يأخآذ أنَأ يريد رجِإٌل جِإاء إنَأ أرأيت الله رساول فقال: يا وسالم
ّكره لذ ّكرته بالله». قال: إنَأ « ّكر؟ُ فلم بالله ذ ّذ عليه قال: «اساتعن لي

ْفُن قال: «اساتعن عني؟ُ نأى قد السلطانَأ كانَأ إنَأ بالسلطانَأ». قال: أرأيت لم لب
دونَأ قال: «قاتل أحَد؟ُ يحضُرني لم إنَأ المسلمين». قال: أرأيت من حَضُرك

ّتى مالك لرز حَ ْفُح لل أو مالك، ُت لت ْفُق ً قتل الخآرة». ولو شهداء من فتكونَأ ُت رجِإل
ّدعى ّذبه بامرأته يزني كانَأ أنه وا ّد فل الولّي، وك ّينة. قيل: يكفي من ب ب

ّينة لنَأ الشاهدانَأ، لنه بأربعة، وقيل: يأتي المرأة، مع وجِإوده على تشهد الب
لي لو كذلك. علي عن ُر

ٍر في أو ساطٍح أو جِإبٍل من واللقاء والتغريق والخنق لجِإب ل بئ لود، يو لق ّ ال إذا إل
والسلم: «من الصلة عليه لقوله أطِإلقاه وهما حَنيفة، أبي عند ذلك منه تكّرر

لض لنا لعّر ْفُض لناه». وله: أنَأ لغّرق ومن لحَّرقناه، لحَّرق ومن للُه، لعّر ْفُق وجِإوب لغّر
ٌد وهو بقتٍل، مختٌص القصاص ْفُحٌض، عم ٍة يباشره بأنَأ وذا لم الجارحَة، وهي بآل

ّدية يجب عنده القصاص يجب لم وإذا العاقلة.  على ال

لجُب لي لو ُد ( لو لق لما ال لنَأ لفي لس)ُ من ُدو ْفُف ّن ْفُنَأ العضُاء ال لن (إ لك ْفُم للُة)ُ لقوله أ لث لما تعالى: الُم
لن ْفُي لع لوال لن { ْفُي لع لف لبال ْفُن لل لف لوا ْفُن لل لنَأ لبا ُذ ُل لنَأ وا ُذ ُل لصاٌص}َ والُجُروح لبالّسّن لوالّسّن لبا لق

ّيع حَديث في وسالم عليه الله صلى ولقوله قصاص، ذات أي لب ّنضُر بنت الّر ال
لقصاص القصاص» ولفظ الله السابق: «كتاب ما فكّل المماثلة، عن ينبيء ال

لة رعاية أمكن لبر فل. ول ل وما القصاص فيه يجب فيه المماثل لت ْفُع لبر ُم لك ْفُضُو لل ُع ال
ّ المنفعة، في التفاوت يوجِإب ل لنه وصغره، بين ما لأخآذت إذا الّشّجة في إل

لبر الّشاّج قرني بين ما تأخآذ ولم المشجوج قرنّي لك سايأتي. ما على رأساه لل
لع ْفُط لق لك لد ( لي لن ال لل لم لص ْفُف لم لل)ُ من لو)ُ قطع ال ْفُجِإ لصل (الّر ْفُف لم لو)ُ قطع ال لنَأ ( لر لما لف)ُ ( ْفُن لل ا

لو)ُ قطع النف من لنَأ ما وهو ُذنَأ)ُ لمكانَأ ( ُل الشياء. هذه في الممثالة رعاية (ا
ّيد لصل، وق ْفُف لم نصف عن الّرجِإل وقطع الّساعد، نصف من اليد قطع لنَأ بال

ّيد لعدم فيه قصاص ل الّساق قصبته من النف قطع لنَأ بالمارنَأ، المماثلة. وق
لصل. وليس عظٌم لنه المماثلة، فيه يمكن ل ْفُف لم لب

ُكّل لو ٍة ( لكُن لشّج ْفُم لة فيها لي لح لض للُة)ُ كالُمو لث لما لهر التي وهي الُم ْفُظ ْفُيٍن العظم ُت لع لو )
ٍة لم لئ لب لقا له ُؤاها)ُ لمكانَأ لذ ْفُو لعُل المماثلة لض ْفُج ُي لف للى ( له لع له ْفُجِإ ْفُطٌن لو ْفُطِإٌب ُق لبُل لر لقا ُت لو
ُنُه ْفُي ٍة لع ْفُرآ لم ٍة)ُ فيذهب لب لما ْفُح في الّرّزاق عبد روى لما قائمٌة، وهي ضؤُوها ُم

لمر، «مصنفه» عن ْفُع لة بن الحكم عن رجِإٍل، عن لم لن ْفُي لي لطم ُع لل ً رجِإٌل قال:  رجِإل
لقيدوا أنَأ قائمٌة. فأرادوا وعينه بصره فذهب ُأعيي منه لي الناس وعلى عليهم ف

وجِإهه الله كّرم علّي فأتاهم يصنعونَأ كيف يدرونَأ ل وجِإعلوا منه، يقيدونَأ كيف



ًا وجِإهه على فجعل به فأمر ْفُرسُاف مرآة عينه من وأدنى الشمس، به اساتقبل ثم ُك
لمع لت ْفُل قائمٌة.  وعينه بصُره لفا

ل ْفُنَأ (ل ْفُت)ُ أي إ لع لل لعت عيٍن في قصاص ل ُق لل ّورت ساواء ُق لفت أو ارتفعت أي ُق لس خُآ
لو)ُ ل المماثلة، لمتناع لود ( لفي لق ٍم)ُ لقول ( ْفُظ لقيد ل عمر: إنا لع العظام. من ُن
لبّي عن ونحوه قصاص، العظام في عباس: ليس ابن وقول ْفُع والحسن. رواه الّش

لبة أبي ابن ْفُي ّذرة، فيه المماثلة ولنَأ «مصنفه»، في لش لر إذا لنه متع لس ٌع ُك موض
ٌع ينكسر لإل)ُّ في موض ُع فيها المماثلة (الّسّن)ُ لمكانَأ آخآر. ( لل ْفُق ُت لف ْفُنَأ ( ْفُت)ُ إ لع لل ُق

لد عليه المجني لمن لساّن لر ْفُب لم لبال ُد)ُ  لر ْفُب ُت لو ْفُنَأ ( لإ ْفُت ( لر لس ل ُك لد)ُ في لول لو لن طِإرٍف لق ْفُي لب )
ٍة لرجُِإٍل لأ لر ْفُم لر بين لو)ُ ل لوا ٍد (حَُ لعب ًا بين لو)ُ ل لو لن)ُ خآلف ْفُي لد ْفُب لع والّشافعّي لمالك (

ّ ذلك، جِإميع في ليلى أبي وابن وأحَمد لطع الُحّر في إل ْفُق لف لي ًا العبد طِإر اعتبار
لع لها، تابعة لكونها بالنفس للطِإراف لر بالنفس. لللحاق فيها القصاص وُش

ّطرف، في يجري النفس في القصاص يجري موضٍع كّل ففي فل. ل وما ال

كالموال. وأنه للنفس لوقايٌة لنها الموال، مسالك بها ُيسلك الطِإراف ولنا: أنَّأ
ّذكر طِإرف بين مماثلة ل الشارع، بتقويم القيمة في بينهما للتفاوت والنثى ال

لس الحر (قيمة)ُ يد جِإعل لنه لذلك، والعبد الحر طِإرف بين ول ْفُم دينار، مئة لخآ
لة لعدم العبدين طِإرف بين ول ذلك، تبلغ ل وهي قيمته نصف العبد يد وقيم

ْفُزر بل باليقين بينهما المساواة لح لرف بخلف والتخمين بال لنَأ الُحّرين، لطِإ
ّقن اساتواءهما ّلق فيها القصاص لنَأ النفس، وبخلف الشارع، بتقويم به متي يتع

فيه. تفاوت ول الّروح بإزهاق
لو)ُ ل لة)ُ (في قود ( لف لئ الجا

ٍه على فيها القصاص يمكن فل نادرة، فيها الصحة لنَأ ْفُجِإ ْفُرء يقع لو ُب لو)ُ ل ال في (
لنَأ)ُ وهو لسا ّل الّشافعّي.  أصحاب من إساحاق أبي وقول مالك، عن روايٌة (ال

لع يوساف: إذا أبي وعن لط لود، يجب ل بعضُُه ُق لق لع وإذا ال لط يجب. وقال أصله من ُق
ُد وأحَمد: يجب والشافعي رواية في مالك لو لق ّله، في ال لقوله بقدره بعضُه وفي ك

لح لوالُجُرو لو)ُ ل تعالى: { لصاٌص}َ ( لر (في قود لق لك ّذ لن قطع إل)ُّ إذا ال لم لة)ُ ( لف لش لح ال
لل. وعند فصار معلوٌم، القطع موضع لنَأ لص ْفُف لم وأحَمد: يجب والّشافعّي مالك كال

لود لق ّذكر في ال لح لقوله ال لصاٌص}َ ولنَأ تعالى: {والُجُرو ًا له لق إليه ينتهي حَد
ْفُيف غير من فيه القصاص فيمكن عليه. لحَ

ّ ولنا: أنَأ ّذكر من كل ّلسانَأ ال من المساواة فيهما يمكن فل وينبسط، ينقبض وال
ْفُيف. ولو غير لفة بعض قطع لحَ لش لح لود ل ال وأحَمد: والّشافعّي مالك عندنا. وعند لق

لقص أو زاد وما بالّربع، والّربع بالنصف، النصف يؤُخآذ في كما ذلك، من بحسابه لن
ُلذنَأ. ولو ّتانَأ قطع ا لخ لفة بعض ال لش لح حَكومُة فعليه العبد في أو الّصبّي، في ال
لفة قطع عدل. وإنَأ لش لح ّلها، ال لرأ فإنَأ ك وفي القيمة، كمال العبد في فعليه لب

لية. وإنَأ كمال الصبي ّد نصف الصبّي وفي القيمة، نصف العبد ففي مات ال
للف لنَأ الدية، لت والثاني: الجلدة، قطع وهو فيه بفعلين: أحَدهما: مأذونٌَأ حَصل ال

لشفة، قطع وهو فيه مأذونَأ غير لح ْفُصُف فيجب ال لأ، إنَأ الضُّمانَأ. وأّما لن لر فلنَّأ لب



ْفُطع ْفُطع يكن، لم كأنَأ (فجعل فيه مأذونٌَأ الجلدة لق لق لفة و لش لح فيه)ُ مأذونٍَأ غير ال
لشفة ضمانَأ فوجِإب لح ّدية وهو كاملً، ال العبد.  في القيمة وكمال الصبّي، في ال

ّدية نصف فعليه مات إنَأ أنه ذكرنا النوازل»: ما «مجموع وفي محمد. رواية ال
ٌء يجب ل «الصل»: أنه في وذكر أو الب بتأديب الصبّي مات. وموت إنَأ شي

ّدية يوجِإب الوصّي لر تأديٍب ومن ُأّمه، تأديب من كموته حَنيفة أبي عند ال ٍد غي معتا
ْفُثله، لم غير من ونحوهما وحَبسه بزجِإره تندفع تأديبه إلى الماسّاة الضُرورة لنَأ لل
وهما زوجِإته، الّزوج كتأديب مشروطِإٌة فالسلمة ضربه إلى اضطر ولو ضربه،
ّد ل الصبّي تأديب لنَأ أهدراه ْفُحُصل إنما وذا منه، لهما ب ًا لي ْفُرب، غالب فصار بالضُّ
ْفُرب للتعليم، كضُربه لض ّلمه و لع ْفُود أبيه بإذنَأ ُم لع لعه لل ْفُف لخآر في الصبّي إلى لن لأمره. آ

لر ّي لوخُآ لنّي ( ْفُج لم له)ُ بين ال ْفُي لل ْفُرشْ لع ل
ل ً ا لود وبين كامل لق ْفُرشٍْ غير من ال ْفُنَأ أ لإ ْفُت ( لن ُد لكا لي

لع لطِإ لقا لصًة)ُ بأنَأ ال لق ّق اساتيفاء لنَأ الصابع، ناقصة أو بها، ينتفع شلّء كانت لنا الح
ً ّذر، لّما كامل ّقه دونَأ يأخآذ أنَأ له كانَأ تع ْفُنَأ حَ لأ لدل و ْفُع عوضه. وفي إلى لي

لبى»: وعلى لت ْفُج كانَأ إذا القصاص، فيها يجب التي والطِإراف (هذا)ُ السّن «الُم
ّنه أو الجاني طِإرف ًا، لسا لعيب ّير لم ْفُخآذ بين عليه المجنّي يخ ّدية لأ ً ال وبين كامل

ّيدنا اساتيفاء تكونَأ ل بها ينتفع ل كانت لو لنها بها، ينتفع بأنَأ الشلّء المعيب. ق
ً الفتوى.  وعليه لخآيار، غير من كاملة دية له فكانَأ للقصاص، محل

ّ اليمين تقطع «المحيط»: ول وفي ْفُسرى ول باليمين، إل ُي ّ ال ول باليسرى، إل
ّ الصابع ُتقطع ْفُثلها إل لم وإبهام اليمنى، بإبهام اليمنى إبهام فيؤُخآذ القاطِإع، من لب

ُذ ل بالعكس. وكذا ل باليسرى، اليسرى لخآ ْفُؤُ العين ول باليسرى، اليمنى العين ُت
ّية في وكذا باليمنى، اليسرى لن ّث ّية، السانانَأ: ال لن ّث ْفُرس بالناب، والناب بال والضُّ

ًا بالعلى السافل يؤُخآد ول بالضُّرس، ْفُبُرمة لبن خآلف ّله ذلك في ُش للتفاوت ك
لأو المنافع في لر الّشّجُة)ُ أي والمرافق. ( ّي الّشّجة كانت إنَأ عليه المجنّي وخُآ

لعُب ْفُو لت ْفُس لت لن لما ( ْفُي لني لب ْفُر لج)ُ أي لق ْفُشُجو لم ل ناصيتاه وهما رأساه قرني ال الّشاج)ُ (ل
أي من الّشّجة بمقدار اقتّص شاء فإنَأ الّشاج، قرني بين ما تستوعب ول أي

ْفُرشْ. أخآذ شاء وإنَأ شاء، الجانبين ال
ُقُط ْفُس لي لو ُد ( لو لق لت ال ْفُو لم لل)ُ لنَأ لب لت لقا العبد موت فأشبه فات، الساتيفاء محل ال
ّدية وأحَمد: تجب الشافعي مالك. وقال قال وبه الجاني، ُتؤُخآد ال ًء تركته من و بنا

ُد عندهما الواجِإب أنَأ على لو لق ّدية، أو ال ّين أحَدهما فات فإذا ال الخآر. تع
لو)ُ يسقط لود ( لق لو ال ْفُف لع لب لي)ُ واحَد ( لل له)ُ من الولياء من لو لح ْفُل لوُص لوض على نصيبه ( لع

لقي)ُ أي لبا ْفُل لل لو ُتُه يصالح لم والذي يعُف لم الذي ( لحَّص لن ( لة)ُ وساقط لم لي ّد ّقه ال من حَ
لود، لق ٍد كّل لنَّأ ال ّتصّرف له منهم واحَ وبالصلح، وبالعفو بالساتيفاء نصيبه في ال

ّقه، خآالص لنه ٍو فيه تصّرف فإذا حَ ٍو، فيه تصّرفه نفذ صلٍح أو بعف به وساقط بعف
ّقه ّقه ساقوط ضرورة ومن القصاص، في لحَ ّق ساقوُط القصاص في حَ الباقين حَ
ًا يتجّزأ ل لنه فيه، ًا. فكذا ثبوت ساقوطِإ
ُد ساقط وإذا لو لق ْفُن نصيُب انقلب ال ْفُعُف لم لم في لمعنًى امتنع القصاص لنَأ مالً، لي

امتنع حَيث الخطأ، في كما المال فيجب البعض، بعفو عصمته ثبوت وهو القاتل،
ًا. كونه وهو القاتل، في لمعنًى القود فيه مخطئ



ْفُن القصاص في العفو ثم لم قال وبه وارٍث، كل عندنا وهو القصاص، له لل
ّليث العلم. وقال أهل وأكثر وأحَمد الشافعي لري ال ْفُه ْفُبُرمة وابن والّز ُش

لزاعّي ْفُو لل لتادة: ليس والحسن وا لق مالك: وعند القصاص، في عفو للنساء و
لصبات القصاص لع بعض الّشافعّي. وقال أصحاب بعض قول وهو خآاصة، لل
وسالم: عليه الله صلى ولقوله الزوجِإين، دونَأ الشافعي: للقارب أصحاب
ُووا بين «فأهله لذ ْفُين» وأهله:  لت لر ْفُي لمه. ولنا: قوله لخآ لحَ وسالم: عليه الله صلى لر

ً ترك «من ًا أو مال ّق ّ ترك ومن فلورثته، حَ ّق والقصاص فعلّي»، لكل فيكونَأ حَ
لتين» بين وسالم: «فأهله عليه الله صلى قوله وأّما كالمال، الورثة لجميع لر ْفُي لخآ
الفك: حَديث في وسالم عليه الله صلى قوله بدليل أهله من الرجِإل فامرأة

ّ أهلي على يدخآل كانَأ «وما عنها. تعالى الله رضي عائشة معي» يريد إل
لل الولياء بعُض قتل ولو أبي عند قصاٌص عليه يجب لم الباقين إذنَأ بغير القات

ٌع لنه القصاص، عنه: عليه قوٍل وفي الصّح، في والشافعي ومحمد حَنيفة ُنو ْفُم لم
يجب ل، أو حَاكم به حَكم ساواء شريكه بعض بعفو العلم مع قتله ولو قتله، من

لود، عليه ُق لأحَمد. وقال الّشافعّي مذهب من الظاهر وهو ال قول: في الشافعي و
ُد، يجب ل لو لق ًا قتل الخلف. ولنا: أنه لوقوع شبهًة فيه لنَأ ال ًا، معصوم مع مكافئ

ّق ل بأنه العلم لود عليه فيجب فيه، له حَ لق بالقود، الحكم قبل قتله لو كما ال
لقُط ل والخآتلف ْفُس ًا كافٌر قتل لو فإنه القود، ُي الخآتلف وجِإود مع قتلناه مسلم

لود يجب ل بالعفو العلم قبل قتله ولو فيه، لق لية، وعليه ال ّد أحَمد قال وبه ال
ُد، قوٍل)ُ وزفر: يجب في الشافعي قوٍل. (وقال في والشافعي لو لق قتله لنه ال

ًا لق.  بغير عمد حَ

ُد كانَأ بالعفو يعلم لم إذا ولنا: أنه لو لق ًا ال ّقه في واجِإب ًا، حَ في شبهًة فيصير ظاهر
لي أحَدهما: ما بعفو عصمته على والدليل عنه، القود درء لو الحادثة هذه أنَّأ ُر

بعض لأحَيى قد هذا أنَّأ فقال: أرى مسعود ابن فشاور عمر، زمن في وقعت
فإنَّأ المعنى، رأيه. وهو على القضُاء عمر فأمضُى يقتله، أنَأ للخآر فليس نفسه،
ّقه، أساقط قد العافي للساقاط، أهل من وهو حَ وبإساقاطِإه إساقاطِإه، فصّح ا

لجز القاتل، نفس بعض لأحَيى ّقه اساتيفاء عن الخآر فيع التجزي احَتمال لعدم حَ
ًا ّذر ثبوت ًا. وتع حَرمة مراعاة وهو القاتل، في لمعنًى هو إنما الساتيفاء وساقوطِإ
لخآر. ولو المال فيجب الخطأ، معنى في فكانَأ نفسه، بعض بعد العافي قتله لل
ُد يجب العفو لو لق ًا قتل لنه العلم، أهل أكثر قول وهو الربعة، الئمة عند ال نفس

لي بغير معصومًة لو ّق. وُر ّدية، منه يؤُخآذ الحسن: أنه عن حَ عبد بن عمر وعن ال
ْفُكم العزيز: أنَّأ السلطانَأ. إلى فيه الُح

لتُل ْفُق ُي لو ٌع)ُ باشر ( ْفُم ٍد كّل لجِإ ًا واحَ ْفُرحَ ً جُِإ ٍد)ُ قتلوه قاتل ْفُر لف لب ًا، ( مالك قول وهو عمد
ْفُير ابن والتابعين. وقال الصحابة من العلم أهل وأكثر وأحَمد والّشافعّي لب الّز
ّي لر ْفُه لذر وابن وداود وربيعة الملك، وعبد ليلى أبي وابن سايرين وابن والّز ْفُن الُم

ٍة: ل في وأحَمد ّدية وتجب به يقتلونَأ رواي بالنفس النفس مفهوم لنَأ عليهم، ال
ٍة، من أكثر الواحَدة بالنفس يقتل ل أنَأ المساواة، تجب القصاص في ولنَأ واحَد
ّطِإئه» في الحسن بن محمد روى والواحَد. ولنا: ما العشرة بين مساواة ول «مو

بن ساعيد عن ساعيد، بن يحيى عن مالك، عن «مسنده» كلهما في والشافعي



ّيب: أنَأ لس ًا قتل الخطاب بن عمر الُم للًة قتلوه برجِإٍل سابعة أو خآمسة نفر ْفُي (أي لغ
ْفُفيًة لقتلتهم.  صنعاء أهل عليه تمال ـ)ُ وقال: لو خُآ

ً في الّرّزاق عبد ورواه ْفُيج، ابن عن «مصنفه» مطول لر لنار: أنَأ بن عمرو عن جُِإ لدي
ّيي للى بن حَُ ْفُع للى سامع أنه أخآبره لي ْفُع لأنَّأ الخبر، هذا يخبر لي أصيل المقتول اسام و

ٌة قال: كانت لخآلّء لها وكانَأ زوجِإها، فغاب ربيٌب، لها بصنعاء أمرأ فقالت: إنَّأ أ
ٍر سابعة وهم عليه، فتمالؤُا به تصنعونَأ كيف فانظروا يفضُحنا الغلم هذا مع نف

لدانَأ. فلّما بئر في وألقوه فقتلوه المرأة ْفُم لقد ُغ وهي ـ أبيه أمرأة خآرجِإت الغلم ف
ّلهم وهي ـ قتلته التي لف ل تقول: ال ْفُخ للى أصيلً. قال: وخآطب قتل من علّي ُت ْفُع لي

ّناس لدانَأ، ببئر أيام بعد رجِإٌل قال: فمّر أمره، في ال ْفُم ٍر بذباٍب هو فإذا ُغ أخآضُ
ٍم ًا فوجِإد البئر على أخآرى. قال: فأشرف ويهبط مّرة البئر من يطلع عظي ريح

ْفُعلى فأتى منكرة، ّ أظن فقال: ما لي عليه وقّص صاحَبكم على لكم قدرت إل
للى فأتى القّصة ْفُع ّتى لي المرأة أصدقاء أحَد فقال معه، والناس البئر، على وقف حَ
ّلوني مّمن لد ّيبه الغلم فأخآذ فدلوه بحبٍل، قتله:  لرٍب في فغ ثم البئر، من لسا

ٍء على أقدر فقال: لم رفعوه ّلوني، رجِإٌل فقال شي فاساتخرجِإه. فدلوه آخآر: د
للى فكتب كلهم، واعترفوا المرأة فاعترفت ْفُع عمر: أنَأ إليه عمر. فكتب إلى لي

به. لقتلتهم صنعاء، أهل عليه تمال فلو أقتلهم،
لبة أبي ابن وروى ْفُي إساحاق، أبي عن إسارائيل، عن وكيع، «مصنفه» عن في لش

ْفُفٌر، رجِإاٌل قال: خآرج وهب بن ساعيد عن لدُموا رجِإٌل، فصحبهم لسا لق معهم وليس لف
ّتهمهم لدكم فقال أهله، فا ُهو ْفُيح: ُش لر ّ صاحَبكم، قتلوا أنهم ُش ّلفوهم وإل ما بالله حَ

لتوا لأ ُلوا. بهم فأمر فاعترفوا، بينهم ففّرق ـ عنده وأنا ـ علّي إلى بهم قتلوه. ف لت ُق ف
ُهوق ولنَأ لكّل التكامل يوجِإب يتجزأ ل فيما الجماعة واشتراك يتجّزأ، ل الروح ُز
ٍد النكاح. كولية منهم واحَ

لس)ُ أي ْفُك لع لبال لو ٌد ويقتل ( ٍة، واحَ ل إذ يقول: كالعكس، أنَأ الولى وكانَأ بجماع
ْفُنَأ خآلف لإ لف لر فيه. ( لضُ للّي لحَ ٌد)ُ من لو لحَ لل المقتولين لوا لت ُق لط ( لق لسا ّق لو لن)ُ لحَ لقي لبا ال
وبه أنفه، حَتف القاتل وموت الجاني العبد كموت وصار الساتيفاء، محل لفوات

ّيات الباقونَأ الّشافعي: يستوفي مالك. وقال قال ّد لته من ال لك لر أنَأ على بناء لت
غير من القصاص ساقط فإذا الدية، وإّما القصاص للولياء: إّما عنده الواجِإب

المال. ثبت إبراء،
ّيد لتل المقتولين أولياء حَضُر لو لنه المقتولين، من واحَد بولي وق لجماعتهم، ُق

لو الكمال. ولهذا بوصف قتله الولياء من واحَد لكّل لنَأ ذلك، غيُر لهم شيء ول
لتل ًا جِإماعٌة لق ٍد كّل يكونَأ واحَد ً واحَ ّ الكمال، بوصف قاتل وجِإب كما وإل

القتل. مع اجِإتماعهما لعدم الدية تجب ل كذلك، كانَأ القصاص. وإذا
لل ومن هذا، لت ًا ُق يصالح، أنَأ وله قاتله يقتل أنَأ فللسلطانَأ له، ولّي ول عمد

فيه. بمنزلته والقاضي
ل لول ُع ( لط ْفُق لنَأ)ُ لرجِإلين ُت لدا ٍد)ُ قطعاها لي لي لب ًا أخآذا بأنَأ ( ّكين من يده على وأمّراها سا

ٍد جِإانٍب ّتى واحَ ّي قول انقطعت. وهو حَ لر ْفُو ّث ّي ال لر ْفُه نصف وعليهما والحسن، والّز
لية، ّد ّنا مالهما، في ديتها فيضُمنانَأ الواحَدة، اليد دية لنه ال ّنا ل ّق ٍد كّل أنَأ تي واحَ
ٌع منهما ًا. وقال والفعل للنصف، قاطِإ وأبو وإساحاق وأحَمد والّشافعّي مالك عمد



ًا أحَدهما وضع لو يداهما. وأّما ثور: تقطع ّكين جِإانٍب من والخآر جِإانٍب، من لسا
ّتى وأمّرا آخآر، ًا. القصاص يجب ل الّسكينانَأ التقى حَ اتفاق

ُد لقا ُي لو ٌد)ُ أي ( ْفُب ُيقتّص لع ٍد من و لقّر عب لأ ٍد)ُ أي ( لو لق ٍد، بقتٍل لب ًا كانَأ ساواء عم له مأذون
ًا أو لفر: ل وأحَمد. وقال والّشافعّي مالك قال وبه عليه، محجور لنَأ منه، يقاد ُز

ّق إبطال إلى يؤُدي إقراره بالمال.  أو بالخطأ أقّر لو كما يصّح فل موله، حَ

ّتهم غير ولنا: أنه ْفُبقًى العبد فإنَّأ فيصّح، به مضُّر لنه إقراره، في م أصل على ُم
ّق في الحرية ّدم، حَ وهو السيد، على موجِإبه لنَأ خآطأ، بالقتل إقراره بخلف ال

ّقه بإبطال المولى على إقرار لنه بالمال، إقراره وبخلف فداؤاه، أو العبد دفع حَ
ًا، ُؤاه. أو العبد بيع موجِإبه لنَأ قصد لعا ْفُس لت ْفُسا ا
ْفُن لم لو لمى ( ً لر ًا لرجُِإل ْفُمد لذ)ُ الّسهم لع لف لن لتا آخآر إلى منه لف لما لف لتّص)ُ منه ( ْفُق لل)ُ ُي ّو لل (ل

للى عمد لنه لع لو له ( لت لل لق ليُة لعا ّد لني)ُ لنه ال ّثا في الخطأ وهو الخطأ، نوعي أحَد للل
ّدد الواحَد والفعل الفعل، أثره. بتعدد يتع

ْفُن لم لو لع)ُ يده ( لط لفا غيرهما أو رجِإله أو ُق لع لف ْفُن ( له لع لع ْفُط لت لق لما ْفُنُه)ُ أي لف القطع من لم
لن لم لض ُعُه ( لطِإ لتُه)ُ في لقا لي القود وساقط النفس في صارت لنها كاملًة، ماله لد

مالك: يجب وأحَمد. وعن الّشافعّي قول وهو حَنيفة، أبي عند وهذا للشبهة،
لود، لق ْفُعُف ولم النفس، في صارت الجناية لنَأ ال ومحمد: يوساف أبو عنها. وقال لي

ٌو هو ْفُف ًا النفس عن لع ّتى أيضُ هذا وعلى يضُمن، ل بالّسراية العفو بعد مات إذا حَ
ْفُت ثم الّشّجة عن عفا إذا الخلف لر ّني. نقل وهذا فمات، النفس إلى لسا الّشُم

لراية وقال لسا لفى الطرف الطرابلسي:  ًا المستو ّدية يوجِإب النفس إلى قصاص ال
لرا وهما حَنيفة، أبي عند المستوفي عاقلة على لد ْفُه ّدية، لأ والشافعّي، كمالك ال

لراية لس ًا السارق يد المام قطع ك لرى إذا حَد لبّزاغِ ومات، النفس إلى لسا وكال
لحّجام لفّصاد وال ّتانَأ، وال لخ لرى فقطعها يدي، لخآر: اقطع قال لو وكما وال لسا إلى و
لراية لنَأ الظهر، وهو ومات، النفس ٌع الّس ابتداؤاها يكونَأ أنَأ ليُجز فلم للجناية، تب
ًا، مضُمونة.  وسارايتها مباحَ

ّقه حَنيفة: أنَأ ولبي ّتى قتل، والموجِإود القطع، في حَ ًا وقع لو حَ قتلً، كانَأ ظلم
ًا يكن فلم ّقه مستوفي ّ فيضُمن، حَ ّدية، فوجِإب للشبهة، القصاص ساقط أنه إل ال

بالفعل. غيره وعلى المام على الفعل يجب لنه المسائل، من ذكروا ما بخلف
ّيد ل الواجِإب وإقامة تكليف يكونَأ لئل الحربّي، إلى كالرمّي السلمة بشرط يتق

لألتنا الوساع. وفي في ليس ما ّير هو مس العفو بل والعفو، الساتيفاء بين مخ
ّيد إليه، مندوٌب الصيد. إلى كالرمي السلمة بشرط فيتق

ْفُو لل لو لفى ( لن لع لة)ُ أو لع لي لنا لج لو منه يحدث وما القطع عن عفى ال ُه لف ٌو ( ْفُف لن لع لع
لس)ُ بل ْفُف ّن ُأ خآلٍف ال لط لخ لفال ْفُن ( لث لم ُل له)ُ أي ُث لل ثلث من يعتبر خآطأ القطع كانَأ إنَأ لما

ّق لتعلق المقطوع مال ّدية في كانَأ فإنَأ به، الوارث حَ أخآذه الثلث من فاضل ال
ُد)ُ يعتبر من الوارث ْفُم لع لوال ْفُن القاطِإع. ( لم له)ُ أي ( ّل يضُمن فل ماله، كّل من ُك
ًا، القاطِإع القود، هو هنا الموجِإب أنَأ يخفى ول «الهداية» وغيرها، في كذا شيئ

المال. كّل من بأنه للقول وجِإه فل بماٍل، ليس وهو
ُد لو لق لوال ُبُت ( ْفُث ًأ)ُ أي لي ْفُد ًء لب لة)ُ عند ابتدا لث لر لو للل ل حَنيفة أبي ( ًا)ُ أي (ل ْفُرث القود يثبت ل إ



لوّرث يثبت بأنَأ الرث بطريق للورثة ًء للُم مذهب هو كما للوارث، يثبت ثم ابتدا
ل ومحمد يوساف أبي لفل لصيُر ( ْفُم)ُ أي لي ُه ُد لحَ ًا حَنيفة أبي عند الورثة أحَد لأ ْفُصم لخآ )
لن لة)ُ بغير لع ّي لق لب وكالة. ال

ّتى الباقين، عن خآصم فأحَدهم الرث، بطريق الورثة يملكه ما كّل أنَأ اعلم لو حَ
ّدعى ًا الورثة أحَد ا ٍد على التركة من شيئ ّينة وأقام أحَ ّق ثبت عليه الب الجميع، حَ

ّدعوى. وكل تجديد إلى الباقونَأ يحتاج ول ل الوراثة، بطريق ل الورثة يملكه ما ال
ًا أحَدهم يصير ْفُو هذا على ففّرع الباقين، عن خآصم لل لف لم)ُ شخٌص قوله: ( لقا لأ

ّينة (حَُّجًة)ُ أي لل ب ْفُت لق لب له)ُ حَال ( لبي أ
ًا كونه ل لئب لغا ُه ( لر)ُ الغائب لأخُآو لضُ لح لفي لف لف لد ( ْفُم لع ال

لها)ُ أي ُد لعي لأ (وفي حَنيفة أبي عن الُحّجة الغائب يعيد ُي لط لخ لن ال ْفُي ّد ل)ُ يعيدها وال ل
ْفُين الخطأ لنَأ باتفاٍق، ّد الميراث. ثبوت وطِإريق المال، موجِإبهما وال

ّينة قبول على أجِإمعوا العلماء أنَّأ اعلم ثّم ْفُقضُى ل أنه وعلى الحاضر، ب لود ُي لق بال
ّكن ل والحاضر الساتيفاء، بالقضُاء المقصود لنَأ الغائب، يحضُر لم ما منه يتم

ًا، لبُس القاتل أنَأ وعلى إجِإماع ْفُح ًا صار لنه ُي ّتهم ّتهم بالقتل، م لبُس. والم ْفُح ُي
ّينة إعادة في واخآتلفوا ّلف حَنيفة أبي فعند الغائب، حَضُر إذا الب الغائب يك
ّلف، ل وعندهما بالعادة، وأحَمد. والشافعي مالك قول قياس وهو يك
ُة لر ْفُب لع لوال لل ( لحا لمي بحال الّرمي)ُ أي لب ْفُر لم وعدمه والحّل وعدمها، العصمة في ال

لل)ُ كما (ل)ُ بحال حَنيفة أبي عند الرمي وقت ُوُصو لجُب هو (ال لت لف ليُة)ُ قولهما. ( ّد ال
للى حَنيفة أبي عند لع ْفُن ( لمى لم ًا لر للم ْفُس لمي ُم ْفُر لم ّد)ُ ال لت ْفُر بالله والعياذ إليه لفا

لل)ُ إليه لص لو لف والشافعّي مالك قول وهو عليه، شيء فقتله. وقال: ل السهم (
لل في حَصل التلف لنَأ وأحَمد، ًا. فيكونَأ فيه عصمة ل مح ْفُدر له

ّد من القتل به حَصل فيما أو زمانه أو القتل مكانَأ في اخآتلفا اثنين شهادة وير
ًا، أحَدهما: قتله قال أو اللة، لعص لر الخآر: لم وقال لب قال أو قتل، إذا بما أد

ًا. وإنَأ وقال بسلٍح، أحَدهما: قتله ْفُتله، شهدا الخآر: بعص لق لر وقال: لم لب إذا بما ند
لتل ًا الدية تجب اللة، من ُق ماله.  في اساتحسان

ّدية، من أكثر على العمد القتل عن الصلح يصّح ويكونَأ لنفسه، افتداء لنه ال
ّ المال ّياه للتزامه حَال ّ الصلح، بعقد إ ٍم، أجِإٍل إلى الولّي يؤُجِإله أنَأ إل لنَأ معلو
ّق المؤُجِّإلة. الديونَأ كسائر تأجِإيله فله له، الح

لت كتاب ليا ّد ال
ليُة)ُ لغًة: مصدر ّد لدى (ال لل، القاتُل لو بدل هو الذي المال وليه أعطى إذا المقتو

الواو عن عوض آخآره في والتاء بالمصدر، تسميًة المال لذلك قيل ثم النفس،
لدة. وهي أوله في لع ليٌة قوله بالكتاب: وهو ثابتة كال لد لو لمٌة تعالى: { ّل لس إلى ُم

له}َ. وبالسنة: وهي لل ْفُه في وجِإوبها على العلم أهل وبإجِإماع كثيرة، أحَاديث لأ
لن لم لب الجملة. ( له ّذ ْفُلُف ال ٍر لأ لنا لن لدي لم لة لو لفضُّ ُة ال لر ْفُش لف لع ٍم آل له ْفُر لن لد لم لل لو لب لل لئٌة)ُ ا لم

لرق الّشافعي: من وقال لو ًا، عشر اثنا ال لما وإساحاق وأحَمد مالك قال وبه ألف لل
لنار، بن عمرو عن مسلم، محمدبن عن الربعة السنن أصحاب أخآرج عن لدي

لرمة، ْفُك ّباس: أنَّأ ابن عن لع ً ع ّي بني من رجِإل لد لل لع لت الله صلى النبّي فجعل ُق
ًا. قال عشر اثنا ديته وسالم عليه ًا نعلم الترمذي: ل ألف الساناد هذا في يذكر أحَد



ّنسائي مسلم. وصّحح بن محمد غير عباس ابن إساناده. على إرسااله وغيره ال
لقي روى ما الّشافعّي، أصحاب من ثور وأبي الثوري قول ولنا: وهو له ْفُي لب من ال

أنه عنه الله رضي عمر عن الحسن: بلغنا بن محمد قال: قال الشافعّي طِإريق
ّدية في الذهب أهل على فرض ٍر، ألف ال لرق ومن دينا لو ٍم: آلف عشرة ال دره
ّدثنا أهل قال: وقال عمر عن الّشعبّي عن الهيثم، عن حَنيفة، أبو بذلك حَ

لرق أهل على عمر المدينة: فرض لو ٍم. قال ألف عشر اثني ال بن محمد دره
ّنه الحسن: صدقوا، ًا عشر اثني فرضها ولك آلف. عشرة فذلك ساتة، وزنَأ ألف

ّي، الحسن: وأخآبرني بن محمد وقال لر ْفُو ّث لغيرة عن ال ّبّي، ُم قال: إبراهيم عن الضُ
ّدية كانت ٍر كّل البل فجعلت البل، ال ٍة بعي ًا وعشرين بمئ فذلك ساتة، وزنَأ درهم

درهم.  آلف عشرة

لريك: إنَأ وقيل لش ً ل ً عاين المسلمين من رجِإل فأصاب فضُربه، العدو من رجِإل
ً ّنا رجِإل لت م لل لس فقضُى وصدره، ولحيته وأنفه حَاجِإبيه على ذلك وقع حَتى وجِإهه ف
ّدية عثمانَأ فيه ًا، عشر اثني بال ّدراهم وكانت ألف ٍذ ال ساتة. وفي وزنَأ يومئ

لري: ل ُدو ُق ّدية أنَّأ خآلف «التجريد» لل ٍر، ألف ال ٍر وكل دينا دراهم، عشرة دينا
لل ولهذا لع ًا، عشرين الذهب نصاب جُِإ لرق ونصاب دينار لو ٍم. مئتي ال دره
ّدية، في الصل في اخآتلفوا العلماء أنَأ واعلم في وأحَمد الّشافعّي، فقال ال
ٍة، لذر: البل وابن رواي ْفُن لما بلغت ما بالغة قيمتها فتجب فقط، الُم داود أبو أخآرجِإه لل

ّنسائي ّطانَأ ابن وصّححه ماجِإه وابن وال ّبانَأ وابن كتابه، في الق «صحيحه» في لحَ
الخطأ دية قال: إنَأ وسالم عليه الله صلى النبي أنَأ عمر بن الله عبد حَديث من

بطونها في أربعونَأ منها البل، من مئة والعصا بالسوط كانَأ ما العمد شبه
ّنسائي أولدها. ورواه صلى ولنه عمر، ابن الله عبد حَديث من ماجِإه وابن ال

ّلظ الخطأ، ودية العمد شبه دية بين فّرق وسالم عليه الله ّفف بعضُها فغ وخآ
ٌع البل البل. ولنَأ غير في ذلك يتحقق ول بعضُها، لم ْفُج للٌف عداه وما عليه، ُم لت ْفُخ ُم

ّقن. فيؤُخآذ فيه، بالمتي

القديم. في والشافعي أحَمد، قول وهو والفضُة، والذهب حَنيفة: البل أبو وقال
لعمود البوادي أهل من القاتل كانَأ إنَأ المالكية قول ومقتضُى البل، من فمئٌة وال

ٍر، فألف والمغرب ومصر الشام كأهل الذهب أهل من كانَأ وإنَأ كانَأ وإنَأ دينا
لرق، أهل من لو لساانَأ، كأهل ال لرا ٍم. ألف عشر فاثني وفارس والعراق، خُآ دره

ٍة، في وأحَمد ومحمد، يوساف أبو وقال حَنيفة: البل أبي عن رواية وهو رواي
ًا، خآمسونَأ بقرة كل قيمة بقرة، مئتا والبقر والفضُة والذهب ألفا والغنم درهم

ٍة (كّل شاة، للل دراهم)ُ، خآمسة شا ّلة مئتا والُح ٍة كّل (قيمة حَُ ّل خآمسونَأ حَُ
ًا)ُ، ٌء، ثوبانَأ: إزاٌر وهي درهم ْفُيب، بن عمرو عن داود أبو روى لما وردا لع عن ُش

ّده عن أبيه، ّدية قيمة قال: كانت جِإ عليه الله صلى الله رساول عهد على ال
ٍر، مئة ثمانَأ وسالم ٍم، آلف ثمانية أو دينا ٍذ الكتاب أهل ودية دره من النصف يومئ

المسلمين. دية
لف حَتى ذلك وقال: فكانَأ لل ْفُخ ُت ْفُسا ًا فقام عمر ا للت قد البل إنَأ فقال: أل خآطيب لغ

ٍر، ألف الذهب أهل على عمر ففرضها لرق أهل وعلى دينا لو ًا، عشر اثني ال ألف



للل أهل وعلى شاة، ألفي الشياه أهل وعلى بقرة، مئتي البقر أهل وعلى الُح
ّلة. قال: وترك مئتي ّذمة أهل دية حَُ يرفعها.  لم ال

عن الهيثم، عن حَنيفة أبو الحسن» قال: أخآبرنا بن محمد «آثار في ولما
لدة عن الّشعبّي، ْفُي لب ليات عمر وضع السلماني: قال ُع ّد ألف الذهب أهل على ال

ٍر، لرق أهل وعلى دينا لو ٍم، آلف عشرة ال البل، من مئة البل أهل وعلى دره
ّنة، بقرة مئتي البقر أهل وعلى لس أهل وعلى شاة، ألفي الشياه أهل وعلى ُم
للل ّلة. ورواه مئتي الُح لبة أبي ابن حَُ ْفُي ّدثنا في لش ابن وكيع: حَدثنا «مصنفه»: حَ

لبي، عن ليلى، أبي ْفُع لدة: به. وفي أبي عن الّش ْفُي لب محمد داود» عن أبي «سانن ُع
الله رساول قال: فرض أنه الله عبد بن جِإابر عن عطاء قال: ذكر إساحاق بن

ّدية في وسالم عليه الله صلى البقر أهل وعلى البل، من مئة البل أهل على ال
للل أهل وعلى شاة، ألفي الشياه أهل وعلى بقرة، مئتي ّلة، مئتي الُح وعلى حَُ
ًا الطعام أهل ُتها، مجهولٌة قيل: البل إساحاق. فإنَأ ابن يحفظه لم شيئ ّي مال

ّدية ٌة وال ّدر لب: بأنَأ مق لجِإي ُأ فائدة ثم المشهورة، بالثار ثبت بها التقدير بها. 
الثلثة النواع من الخيار له حَنيفة أبي فعند القاتل، اخآتيار في تظهر الخلف
الستة.  من وعندهما فقط،

له)ُ أي لذ له لو له (في البل من المئة ( ْفُب لد لش ْفُم لع ٌع)ُ عند ال لبا ْفُر أ
يوساف: وأبي حَنيفة أبي ل

ٌع ْفُب ْفُن ُر لم لت ( ْفُن لخاٍض لب ٌع لم ُبونَأ بنت من و)ُ رب لل ٌع ( ْفُن و)ُ رب لم ٍة ( ّق ٌع لحَ ْفُن و)ُ رب لم )
ٍة)ُ وقد لع لذ ٍة، في وأحَمد مالك، قال وبهذا الزكاة، باب في تفسيرها سابق لجِإ رواي

ّي لر ْفُه لسار. وقال بن وساليمانَأ وربيعة والّز ٍة في وأحَمد والّشافعّي محمد لي رواي
ًا: ثلثونَأ لذعة، أخآرى: أثلث ّقة، وثلثونَأ لجِإ ّية وأربعونَأ لحَ للفات، كلها ثن جِإميع أي لخآ

ّيات ّثن ّدم. ولما لما السادساة في الطاعنة حَوامل. الثنية: هي ال أخآرجِإه تق
ْفُيب، بن عمرو عن غريٌب حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي لع ّده عن أبيه، عن ُش أنَّأ جِإ

لتل قال: «من وسالم عليه الله صلى الله رساول ًا لق لع متعمد لف أولياء إلى ُد
ّدية: وهي أخآذوا شاؤاا وإنَأ قتلوا، شاؤاا فإنَأ المقتول، ّقة، ثلثونَأ ال وثلثونَأ لحَ

لذعة، للفة، وأربعونَأ لجِإ لهم». فهو عليه صالحوا وما لخآ

ّطِإأ» عن في مالك وروى ْفُيب: أنَّأ بن عمرو «المو لع ً ُش لذف رجِإل بالسيف ابنه لحَ
ّدية منه عمر فأخآذ فقتله، ّقة، ثلثين ال لذعة، وثلثين لحَ للفة. وروى وأربعين لجِإ أبو لخآ

لجاهد: أنَأ عن داود لحَّقة، العمد: بثلثين شبه في قضُى عنه الله رضي عمر ُم
لذعة، وثلثين للفة)ُ ما وأربعين لجِإ لخآ ّية بين ( لزل إلى ثن ّلها عامها، لبا للفات. ورواه ك لخآ

ّقة، وثلثونَأ العمد)ُ أثلث: ثلث شبه قال: في (أنه علّي عن وثلثونَأ وثلث لحَ
لذعة، ّية وثلثونَأ وأربع لجِإ لن للفات. ولنا كلها عامها، بازل إلى لث داود أبو أخآرجِإه ما لخآ
لذري ثم عنه، وساكت ْفُن لقمة عن بعده، الُم ْفُل الله: في عبد قال: قال والساود لع

ّقة، وعشرونَأ العمد: خآمس شبه لذعة، وعشرونَأ وخآمس لحَ وعشرونَأ وخآمس لجِإ
ُبونَأ، بنات لخاض. وهذا بنات وعشرونَأ وخآمس لل ًا، كانَأ وإنَأ لم ّ موقوف في أنه إل
لرف ل المقادير لنَأ المرفوع، حَكم ْفُع بالرأي.  ُت



ّبانَأ ابن أخآرجِإه وما عمرو إلى وسالم عليه الله صلى كتابه «صحيحه» في في لحَ
ْفُزم: «أنَأ بن منه، يكونَأ ما أدنى البل». والمراد من مئة المؤُمن نفس في لحَ
لية أولى. ولنَأ قلناه وما لية من أغلظ العمد شبه لد فيما وذلك المحض، الخطأ لد

ًا، تجب المحض الخطأ في لنها قلنا، لصل الجنين ولنَأ أخآماسا لف ْفُن ٍه، من كالُم وجِإ
ّديات تجوز. ولنَأ ل وهي المئة، على الزيادة معنى في فيكونَأ تعتبر ال

والشرع كالصدقات، للقاتل الصلة بطريق العاقلة على تجب لنها بالصدقات،
في فكذا الناس، أموال كرائم لنها الصدقات، في الحوامل أخآذ عن نهى

ّديات. ال
لهي)ُ أي لو لظُة)ُ ل البل دية ( ّل لغ ّتى بالجِإماع، غيرها (الُم القاضي قضُى لو حَ

ّدية بتغليظ ّلظ لم البل غير من ال لرف ل التقديرات لنَأ قضُاؤاه، ينفذ ولم تتغ ْفُع ُت
ّ ّ الشارع من التغليظ يرد ولم بالسمع، إل على العمد شبه دية البل. ثم في إل

لعي وإساحاق والثوري وأحَمد الّشافعّي وعند عندنا، العاقلة لخ ّن وحَّماد والحكم وال
لرين ابن والشعبي. وقال ْفُبُرمة وابن لساي لري وقتادة ثور وأبو ُش ْفُه والحارث والّز

ْفُكلي لع عنده العمد شبه لنَّأ مالك، قول وهو القاتل، مال رواية: في في وأحَمد ال
كالعمد العاقلة تتحمله فلم قصده، فعل موجِإب أنها العمد. لهم باب من

ّلظة دية ولنها المحض، لريرة أبو روى ما العمد. ولنا دية فأشبهت مغ قال: ُه
ْفُيل من امرأتانَأ اقتتلت لذ ٍر، الخآرى إحَداهما فرمت ُه بطنها، في وما فقتلتها بحج
لية وسالم عليه الله صلى الله رساول فقضُى لد حَديٌث عاقلتها. وهو على المرأة ب
ٌق كالخطأ. العاقلة على ديته فوجِإب القصاص، يوجِإب ل قتٌل عليه. ولنه متف

لأ)ُ أي (وفي لط لخ لماٌس الخطأ في البل ودية ال ْفُخآ لأ لها)ُ أي ( ْفُن الربعة النواع من لم
ّدمة لمن المتق لو لن ( ْفُب لخاٍض)ُ بأنَأ ا لخاض، ابن عشرين يكونَأ لم بنت وعشرين لم

ُبونَأ، ّقة، وعشرين لل لذعة. وقال وعشرين لحَ ّليث والشافعي مالك لجِإ وربيعة: وال
ُبونَأ، ابن مخاض: عشرين ابن عشرين مكانَأ حَديث من الستة الكتب في لما لل
ْفُهل لمة أبي بن لسا لث ْفُي لداه الذي في لخآ إبل من بمئة وسالم عليه الله صلى النبّي لو

الصدقات. في لها مدخآل ل المخاض وبنو الصدقات،
قال: قال مسعود بن الله عبد عن الربعة السنن أصحاب أخآرجِإه ولنا: ما
ّقة، الخطأ: عشرونَأ دية وسالم: «في عليه الله صلى الله رساول وعشرونَأ لحَ
لعة، لذ مخاض بني وعشرونَأ لبونَأ، بنت وعشرونَأ مخاض، بنت وعشرونَأ لجِإ

ًا نعرفه الترمذي: ل ذكور». قال ّ مرفوع لي وقد الوجِإه، هذا من إل لو عبد عن ُر
ًا. وأجِإاب الله إبل من وسالم عليه الله صلى النبّي وداه الذي عن أصحابنا موقوف

لأنه ًا. وقال يجعله ولم بذلك، تبّرع وسالم عليه الله صلى الصدقة: ب النووي حَكم
معناه: أنه أنَأ من وغيرهم أصحابنا جِإمهور قاله ما مسلم»: المختار «شرح في

دفعها ثم ملكوها، أنَأ بعد الصدقات أهل من اشتراها وسالم عليه الله صلى
ًا ّدعوا لم لنهم فيه، حَّجة القتيل. انتهى. وقيل: ل إلى منه تبّرع خآيبر أهل على ي

ّ لله إل ْفُت ًا لق في الخلف وإنما الصدقة، أسانانَأ من وهي العمد دية ديته فيكونَأ عمد
الخطأ. 

لما)ُ أي ُه ُت لر ّفا لك لو ُق والخطأ العمد شبه ( ْفُت لع لمٍن، ( ْفُؤُ ْفُنَأ ُم لز فإ لج لم لع لن لصا ْفُي لر ْفُه ًء)ُ لش ل لول
لريُر لقوله متتابعين أي ْفُح لت لف ٍة تعالى: { لب لق ٍة لر لن لم ْفُؤُ ْفُن ُم لم ْفُم لف ْفُد لل لج لياُم لي لص لن لف ْفُي لر ْفُه لش



لن}َ الية. وإنَأ ْفُي لع لب لتا لت ّ الخطأ، في كانت ُم ّق في خآطأ العمد شبه أنَّأ إل القتل، حَ
ًا كانَأ وإنَأ ّق في عمد ّفارة في يجزىء الية. ول فتتناولهما الضُرب حَ القتل ك

ٍة: إنَأ في وأحَمد قوٍل في الشافعي وقال الطِإعام، الصيام على يقدر لم رواي
ًا، ساتين إطِإعام يجب ٌة لنها مسكين ٌق فيها كفار متتابعين، شهرين وصيام عت
ًا ساتين إطِإعام فيها فكانَأ في والفطر الظهار ككفارة عدمها، عند مسكين

لرف ل المقادير رمضُانَأ. ولنا: أنَأ ْفُع ّ ُت ٌء. الطِإعام في يرد ولم بالنّص، إل شي
لصّح)ُ في لو ْفُتق ( ٌع الكفارة لع لضي لر ُد ( لحَ له لأ ْفُي لو لب للٌم)ُ لنه لأ ْفُس ًا، مسلٌم ُم والظاهر تبع

لنيُن)ُ أي (ل أطِإرافه سالمة لج ّفارة عتق في يصّح ل ال للم لم لنه الحمل، الك ْفُع ُت
أطِإرافه. سالمة ول حَياته

ّدية لو)ُ ال لة ( لأ ْفُر لم ْفُل لل ْفُصُف ( لل لما لن ْفُلّرجُِإ لس في لل ْفُف ّن لما ال لها)ُ وهو لو مذهب ظاهر ُدون
لذر، ابن ومختار الشافعي، ْفُن لري قال وبه الُم ْفُو ّث ْفُيث ال ّل وابن ليلى أبي وابن وال

لمة ْفُبُر لرين، وابن ُش لما لساي لعاذ عن البيهقي أخآرجِإه لل رساول قال: قال جِإبٍل بن ُم
لية عليه الله صلى الله لد ّنصف على المرأة وسالم: « لية من ال الرجِإل». وما لد

ْفُقل أنه طِإالب أبي بن علّي عن إبراهيم، أخآرجِإه لع ّنصف على المرأة قال:  من ال
ْفُقل ّنفس، في الّرجِإل لع ابن «مسنده» عن في الشافعي دونها. وروى وفيما ال

لهاب، ْفُكُحوٍل عن لش ّناس قالوا: أدركنا وعطاء لم لية أنَأ على ال على المسلم الحّر لد
ّوم البل، من مئة وسالم عليه الله صلى النبّي عهد ّدية تلك عمر فق أهل على ال

ٍر ألف القرى ٍم، ألف عشر اثني أو دينا من كانت إذا المسلمة الحّرة ودية دره
ٍر، مئة خآمس القرى أهل ٍم، آلف ساتة أو دينا من أصابها الذي كانَأ وإنَأ دره

البل. من خآمسونَأ فديتها العراب،
مالك قال وبه الثلث، وكذا يتنّصف، ل الثلث دونَأ القديم: ما في الشافعي وقال

ّيب وابن السبعة الفقهاء قول وهو وأحَمد، لس ْفُروة العزيز عبد بن وعمر الُم ُع بن و
ْفُير لب لي الّز لر ْفُه لما ثابت، بن وزيد وابنه عمر عن وروي وربيعة، والعرج وقتادة والّز لل
ّنسائي روى ْفُملي، يونس بن عيسى «ساننه» عن في ال ْفُمرة، عن الّر عن لض

ّياشْ، بن إساماعيل ْفُيج، ابن عن لع لر ْفُيب، بن عمرو عن جُِإ لع ّده: عن أبيه، عن ُش جِإ
ّتى الرجِإل عقل مثل المرأة قال: «عقل وسالم عليه الله صلى الله رساول أنَأ حَ

ُلث العقل يبلغ ّث لقي ديتها». وأخآرج من ال له ْفُي لب لبّي، عن ال ْفُع ثابت بن زيد عن الّش
ّنساء الّرجِإال قال: جِإراحَات النصف.  فعلى زاد فما الثلث، إلى ساواء وال

ًا وأخآرج ّيب: كم ابن ساأل أنه ربيعة عن أيضُ لس قال: المرأة؟ُ أصبع في الُم
قال: ثلثونَأ. ثلث؟ُ في قال: كم قال: عشرونَأ اثنين؟ُ في عشرة. قال: كم

واشتدت جِإرحَها عظم ربيعة: حَين قال: عشرونَأ. فقال أربع؟ُ في قال: كم
جِإاهٌل أو متثبٌت ربيعة: عالٌم قال أنت؟ُ قال: أعراقّي عقلها؟ُ نقص مصيبتها

ّلٌم. قال: يا لب أخآي. إنها ابن متع لجِإي ُأ ّنة. و ّول: بأنَأ عن الّس لل بن إساماعيل ا
ّياشْ ْفُيج وابن ضعيٌف، الحجازيين عن ع لر ٌع. الثانّي: بأنه حَجازي. وعن جُِإ منقط
ّنا في قال الّشافعّي الثالث: بأنَأ وعن عنه. فأنا رجِإعت ثم به، نقول آخآره: ك
ليرة، الله أساأل لخ ًا نجد ل ثم السنة، يقول من نجد لنا ال صلى النبي عن بها نفاذ

للى والقياس وسالم، عليه الله ْفُو فيها. بنا لأ



لمّي ّذ لوال لم)ُ أي ( لل ْفُس ْفُلُم ّذمّي ودية لكا اليهودي الشافعي: دية المسلم. وقال كدية ال
لية أحَمد: وقال قول وهو درهم، آلف أربعة والنصراني لد اليهودي مالك: 
لية نصف والنصراني لما المسلم، لد بن عمرو عن الربعة السنن أصحاب أخآرجِإه لل

ْفُيب، لع ّده. واللفظ عن أبيه، عن ُش وسالم عليه الله صلى النبي أنَأ داود لبي جِإ
لعاهد قال: «دية نصف الكافر عقل الترمذي: «دية الحّر». ولفظ دية نصف الُم

ْفُقل حَسٌن. ولفظ المسلم». وقال: حَديٌث عقل لع ّنسائي: « ّذمة أهل ال نصف ال
ْفُقل الله صلى النبي ماجِإه: أنَّأ ابن والنصارى». ولفظ اليهود وهم المسلمين، لع
ْفُقل قال: «إنَّأ وسالم عليه ْفُقل نصف الكتابين أهل لع اليهود وهم المسلمين، لع

لنّي لأخآرجِإه والنصارى». وما لرا لب ّط ابن عن نافع، الوساط» عن «معجمه في ال
لية وسالم: «إنَأ عليه الله صلى الله رساول قال: قال عمر لعاهد لد لية نصف الُم لد

المسلم». 

ْفُيج ابن عن العقول كتاب «مصنفه» في في الّرّزاق عبد رواه وللشافعّي: ما لر جُِإ
ْفُيب: أنَّأ بن عمرو عن لع كّل على فرض وسالم عليه الله صلى الله رساول ُش

ٍم ً قتل مسل ٍم. ورواية آلف أربعة الكتاب أهل من رجِإل عمرو عن داود أبي دره
ْفُيب بن لع ّفق ُش قوله: كانت عنه: وهي السنن ورواية الّرّزاق، عبد رواية بين تو

لية قيمة ّد ٍر، مئة ثمانَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول عهد على ال ثمانية أو دينا
ٍم، آلف ٍذ الكتاب أهل ودية دره المسلمين. قال: وكانَأ دية من النصف يومئ
ّتى ذلك لف حَ لل ْفُخ ُت ْفُسا ًا فقام عمر ا لضها قد البل إنَّأ فقال: أل خآطيب لر لف لف ْفُت. قال:  لل لغ
ٍر، ألف الذهب أهل على عنه الله رضي عمر لرق أهل وعلى دينا لو عشر اثني ال
ًا، ٍة، ألفي الشياه أهل وعلى بقرة، مئتّي البقر أهل وعلى ألف أهل وعلى شا

للل ْفُي الُح ّلة. قال: وترك مئت ّذمة أهل دية حَُ الدية. من رفع فيما يرفعها لم ال
ْفُيل «مسنده» عن في الشافعّي وروى لضُ لياض، بن ُف ثابت، عن منصور، عن لع

ّيب، بن ساعيد عن لس اليهودي في قضُى الخطاب: أنه بن عمر عن الُم
ٍم. وروى مئة ثمانَأ المجوساي وفي درهم، آلف أربعة والنصراني ًا دره في أيضُ

لة، ابن «مسنده» عن لن ْفُي لي لسار، بن صدقة عن ُع ّيب بن ساعيد عن لي لس قال: الُم
لية في عثمانَأ قضُى الكفر نقصانَأ ولنَّأ درهم، آلف بأربعة والنصراني اليهودي لد
لية تتنّصف وبالنوثة النوثة، نقصانَأ فوق لد بالكفر تكونَأ أنَأ فينبغي بالجِإماع، ال

ّنصف، من أنقص لألف عشر اثني الشافعي عند وهي المسلم، دية ثلث فتكونَأ ال

ّق، باعتبار تنقص الدية ولنَأ درهم، ْفُنَأ الكفر، آثار من أثٌر وهو الّر ينقص فل
للى، الكفر باعتبار ْفُو ّذمة عقد ولنَأ أ في يؤُثر ل أنَأ فينبغي السالم، من أدونَأ ال

السالم. مثل الدم حَقن

ّيب بن ساعيد «مراسايله» عن في داود أبو أخآرجِإه ولنا: ما لس قال: قال الُم
ٍد ذي كل وسالم: «دية عليه الله صلى الله رساول ٍر». ألف عهده في عه دينا
الحسن: بن محمد ساعيد. فقال: أخآبرنا «مسنده» على في الّشافعي ووقفه

ّي)ُ، (عن حَسين بن سافيانَأ يزيد: أنبأنا بن محمد أنبأنا لر ْفُه بن ساعيد عن الّز
ّيب لس ٍد كّل قال: دية الُم ٍر. وما ألف عهده في معاه وقال: الترمذي، أخآرجِإه دينا

ّ نعرفه ل غريٌب حَديٌث ٍد أبي عن الوجِإه، هذا من إل ْفُع ّقال، لسا لب لرمة، عن ال ْفُك عن لع
ّباس ابن لدى وسالم عليه الله صلى النبّي أنَأ ع ْفُين لو ّي لر لعام لية ال لد وكانَأ المسلم، ب



ٌد لهما ٍد وسالم. وأبو عليه الله صلى الله رساول من عه ْفُع ّقال: اسامه لسا لب ساعيد ال
لنَأ. قال بن لبا ْفُرُز لم مقارب البخاري: هو الكبير»: قال «علله في الترمذي ال

الحديث.
لنّي أخآرجِإه وما ْفُط ُق لر ّدا ْفُرز أبي «ساننه»)ُ عن (في ال ًا، قال: سامعت ُك ابن عن نافع

لدى وسالم: أنه عليه الله صلى النبّي عن عمر، ًا لو ّ مسلم، دية ذمي قال: أنه إل
ْفُرز وأبو ًا رواه غيره. وما نافع عن يروه ولم الحديث، متروك هذا ُك عن أيضُ

ّقاصي، الرحَمن عبد بن عثمانَأ لو ّي، عن ال لر ْفُه عن الحسين، بن علّي عن الّز
لساامة عن عثمانَأ، بن عمرو جِإعل وسالم عليه الله صلى الله رساول زيد: أنَّأ بن ُأ

ّقاصي المسلم. وقال: عثمانَأ كدية المعاهد دية لو بن محمد رواه متروك. وما ال
ّدثنا أبو «الثار»: أخآبرنا كتاب في الحسن لثم حَنيفة: حَ ْفُي له لثم: أنَأ أبي بن ال ْفُي له ال
ٍر وأبا وسالم عليه الله صلى الله رساول لية وعثمانَأ وعمر بك لد لهد قالوا:  لعا لية الُم لد

المسلم.  الحّر

ٍد في داود أبو روى وما الرحَمن (أبي)ُ عبد بن ربيعة عن صحيح «مراسايله» بسن
ْفُقل قال: كانَأ ّذّمي لع ْفُقل مثل ال وسالم، عليه الله صلى النبّي زمن في المسلم لع

ّتى وعثمانَأ وعمر بكر أبي وزمن ًا كانَأ حَ معاوية: فقال معاوية، خآلفة من صدر
ُبوا كانوا إنَأ لب فقد به، ُأصي لصي المال لبيت فاجِإعلوا المسلمين، مال بيت به ُأ

له النصف، لل ْفُه لل ٍر، مئة خآمس النصف و لل ثم دينا لت ّذمة، أهل من آخآر ُق فقال ال
ّنا معاوية: لو ًا فجعلناه المسلمين، مال بيت يدخآل الذي هذا إلى نظرنا أ موضوع

ًا المسلمين عن ْفُون لع مئة. خآمس عليهم وضع هنالك لهم. قال: فمن و
ًا: أخآبرنا الّرّزاق عبد وروى لمر، أيضُ ْفُع ّي، عن لم لر ْفُه لية قال: كانَأ الّز اليهودي لد

لية مثل وسالم عليه الله صلى النبّي زمن في والنصراني في وكذا المسلم، لد
النصف، القتيل أهل أعطى معاوية زمن كانَأ فلّما وعثمانَأ، وعمر بكر أبي زمن

وألغى النصف، في العزيز عبد بن عمر قضُى ثم المال، بيت في النصف وألقى
معاوية. جِإعل كانَأ ما

ّي: ولم قال لر ْفُه لض(لي)ُ أنَأ الّز ْفُق لر ُي لك لذا ُأخآبره عمر، ُأ لية أنَّأ ف ّد لهل تاّمة كانت ال
ّي: بلغني لر ْفُه ْفُلُت: للّز ُق ّيب ابن عن الذمة.  لس آلف. فقال: أربعة قال: ديته الُم

ْفُنَأ الله قال الله، كتاب على ُعرض ما المور خآير لإ لو لنَأ تعالى: { ْفُن لكا ٍم لم ْفُو ْفُم لق ُك لن ْفُي لب
ْفُم ُه لن ْفُي لب ٌق لو لثا ليٌة لمي لد لمٌة لف ّل لس للى ُم له}َ.  لإ لل ْفُه لأ

ْفُيج، ابن «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد وروى لر لهد، عن جُِإ لجا مسعود ابن عن ُم
لية قال لد لهد :  لعا لية مثل الُم ًا المسلم. وروى لد لمر، عن أيضُ ْفُع ّي، عن لم لر ْفُه عن الّز

ً أبيه: أنَأ عن ساالم، ً قتل رجِإل ّذمة، أهل من رجِإل لع ال لف فلم عثمانَأ، إلى لفُر
ٍر. وروى ألف عليه وجِإعل يقتله، لنّي دينا ْفُط ُق لر ّدا بن الحسين «ساننه» عن في ال

ْفُفوانَأ، ابن عن ساعد، بن إبراهيم عن ُرحَمويه، عن أحَمد بن عبدالله عن لص
ٍر أبا أنَأ شهاب، لية يجعلنَأ كانا وعمر بك ّي لد ْفُين والنصرانّي اليهود لية المعاهد لد

لبة أبي ابن المسلم. وأخآرج الحّر ْفُي لقمة عن نحوه لش ْفُل لهد، لع لجا وعطاء وُم
لبّي، ْفُع لعّي والّش لخ ّن ّي، وال لر ْفُه لكم عن حَنيفة، أبي عن عبدالّرّزاق وروى والّز لح بن ال

لبة، ْفُي لت لية أنه علّي عن ُع لد لية مثل ذمّي كّل قال:  حَنيفة: وهو أبو المسلم. قال لد



قولي.
ّدم قال: ما أنه علّي إلى بسنده الحسن بن محمد عن الّرّزاق عبد رواه ما وتق

ليته كدمنا، فدمه ذمتنا له كانَأ لد ليتنا، و لد ديته فتكّمل الدم، معصوُم حَّر ولنه ك
لية لد ٍم مئة ثمانَأ ل عندنا، كالكتابي المجوساّي كالمسلم. و قال كما فقط، دره

ّدم بما واساتدل والشافعّي، مالك قضُى أنه نحوه عمر عن الّشافعّي رواية من تق
عبد مئة. ورواه ثمانَأ المجوساّي وفي آلٍف، أربعة والنصراني اليهودي في

لبة أبي وابن الّرّزاق، ْفُي من سابق نحوه. ولنا: ما عمر «مصنفيهما» عن في لش
ّيب بن ساعيد «مراسايله» عن في داود أبي رواية لس لية الُم لد ًا: « ذي كّل مرفوع
ٍر».  ألف عهده في عهد دينا

لف)ُ أي (ففي ْفُن لل ّ إتلفه في ا ًا أو كل لو)ُ في بعضُ لفة)ُ ساواء ( لش لح وحَدها، كانت (ال
ّذكر مع أو لو)ُ في ال لل ( ْفُق لع لدى لو)ُ في (ال ْفُحَ لإ لواس)ُ وهي: السمع ( لح والبصر ال

لو)ُ في والذوق والشم ّله و(اللمس)ُ ( ُك لنَأ)ُ  لسا ّل ْفُنَأ بعضُه أو (ال لع (إ لن لء ُم لدا لر لأ لث ْفُك لأ

لف لة لو)ُ في الُحُرو لي ْفُح ّل لر (ال ْفُع لش لس لو ْفُأ لذا الّر ْفُم لإ ْفُت)ُ أي لل ُب ْفُن لق إذا لي لل ينبت ولم حَُ
لن في وكذا سانًة، الشعر ْفُي لب لجِإ لحا ُكّل ال لة)ُ. والحاصل: أنَأ ( لي ّد ّوتت إذا الجناية ال ف
ً أزالت أو الكمال، على منفعًة لمال ًا لجِإ تجب الكمال، على الدمي في مقصود
ليُة، ّد ٍه، من للنفس إتلٌف ذلك لنَأ ال ّنفس وأتلف وجِإ ٍه من ال ٌق وجِإ لح ْفُل بإتلفها ُم

ٍه. كّل من وجِإ

لما النف أّما لل ْفُيج ابن «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد روى ف لر ُوس ابن عن جُِإ طِإا
النف وسالم: «في عليه الله صلى النبّي عن عندهم الذي الكتاب في قال أنه
لع إذا لط ُنُه ُق لر ّدية». ومارنَُأ لما لنَأ لما أو النف: طِإرفه ال ل في كما منه، ل

ّنسائي»، «سانن «القاموس». وفي بن ساليمانَأ داود» عن أبي و«مراسايل ال
لقم، ْفُر ّي، عن أ لر ْفُه ْفُزم، بن محمد بن بكر أبي عن الّز ّده: أنَأ عن أبيه عن لحَ جِإ

ًا كتب وسالم عليه الله صلى الله رساول الفرائض فيه اليمن أهل إلى كتاب
لت، والسنن ليا ّد ْفُزم، بن عمرو مع به وبعث وال ْفُت لحَ لئ لر ُق هذه اليمن أهل على لف

لها: من ُت لخ ْفُس لبيل إلى النبّي محمد ُن ْفُحَ لر لل عبد بن ُش ْفُيم ُكل لع ُن لل عبد بن و ُكل
لٍل)ُ قيل: ذي عبد بن (والحارث لعين ُكل لعافر ُر لدانَأ وُم ْفُم له في بعد: وكانَأ أّما و

لبط من «أنَّأ ـ كتابه لت ْفُع ًا ا ً مؤُمن ّينة عن قتل ٌد، فإنه ب لو ّ لق أولياء يرضى أنَأ إل
لية في وأنَّأ المقتول، ّد لب إذا النف وفي البل، من مئة النفس: ال لع ُعُه: ُأو ْفُد لجِإ
لية».  ّد ال

لية، اساتوعب إذا النف رواية: «وفي وفي ّد لية، وفي مارنه: ال ّد ّلسانَأ: ال وفي ال
لن ْفُي لت لف لية، الّش ّد لية، وفي ال ّد لن: ال ْفُي لت لضُ ْفُي لب لية، وفي ال ّد ّذكر: ال لية، وفي ال ّد ْفُلب: ال الّص

لية، وفي ّد لية، الواحَدة: نصف العين وفي العينين: ال ّد الواحَدة: نصف اليد وفي ال
لية، ّد لية، الواحَدة: نصف الّرجِإل وفي ال ّد ْفُأُمومة: ثلث وفي ال لم لية، ال ّد وفي ال

لفة: ثلث لئ لية، الجا ّد للة: خآمسة وفي ال ّق لن لبع كل (وفي البل من عشر الُم ْفُص من ُأ
البل)ُ وفي من السن: خآمٌس وفي البل، من والرجِإل: عشٌر اليد أصابع

لحة: خآمس لض لتل الّرجُِإل وإنَّأ البل، من الُمو ْفُق الذهب: ألف أهل وعلى بالمرأة، ُي
ٍر». دينا



ّبانَأ ابن ورواه «مستدركه» وقال: إساناده في والحاكم «صحيحه»، في لحَ
لبة أبي ابن روى السالم. وما قواعد من قاعدة وهو صحيٌح، ْفُي «مصنفه»، في لش

لرمة عن ليلى، أبي ابن عن وكيع، عن ْفُك قال: عمر آل من رجِإٍل عن خآالد، بن لع
ُنُه اساتوصل إذا النف وسالم: «في عليه الله صلى الله رساول قال لر لية». ما ّد ال

ً ـ النف طِإرف وهي ـ الرنبة بقطع أزال ولنه لمال ًا، الكمال على لجِإ و مقصود
ًة، منفعًة المارنَأ بقطع قصبته في الروائح يجتمع أنَأ النف منفعة لنَّأ مقصود
ـ النف قصبة مع المارنَأ قطع ولو المارنَأ بقطع يفوت وذلك الدماغِ، إلى لتعلو
ْفُظمٌة وهي ٌة ع ٍة على يزاد ل ـ واحَد لي ٍة، لد وقال وأحَمد، مالك قول وهو واحَد

لرنَأ لنَأ عدل، القصبة: حَكومة وفي الدية، المارنَأ الّشافعّي: في وحَده الما
ّدية، موجِإب وقطع وحَدها القصبة قطع لو كما الزائد، في الحكومة فتجب لل
لسانه.

ْفُيد بن بكر أبي «مسنده» عن في البّزار أخآرجِإه ولنا: ما لب عن عمر، بن الله ُع
اساتوعب إذا النف وسالم: «في عليه الله صلى الله رساول قال: قال أبيه

ُعُه ْفُد لية». ولنه لجِإ ّد ٌو ال ٌد عضُ فذهب أنفه قطع دية. ولو من أكثر فيه يجب فل واحَ
ليتانَأ، فعليه شّمه، لية تدخآل فل النف، غير في الّشّم لنَأ لد الخآر، في أحَدهما لد

الذنَأ. مع كالسمع
لفة، وأّما لش لح لما ال لل لبة أبي ابن روى لف ْفُي ّي: أنَّأ «مصنفه» عن في لش لر ْفُه ّنبّي الّز ال

لكر: الدية، في قضُى وسالم عليه الله صلى ّذ أو اساتوصل إذا البل من مئة ال
لعت لط ُتُه. وأخآرج ُق لف لش لقّي لحَ له ْفُي لب ّيب ابن عن ال لس ّنة قال: مضُت الُم في أنَأ الّس

لية، ّد ّذكر: ال ّدية. ولنَّأ وفي ال لن: ال ْفُي لي لث ْفُن ُل ّذكر قطع ا الوطِإىء منفعة به يفوت ال
ًة. العلق طِإريق هو الذي واليلج الماء، ودفق بالبول، والرمي واليلد، عاد

لفة لش لح له. كالتابع والقصبة والدفق، اليلج منفعة في أصٌل وال
ّيز به النسانَأ لنَأ الدراك، منفعة فلفوات بضُربة، ذهب إذا العقل وأّما عن يتم
معاده. وزاد معاشه أمر في بنفسه ينتفع وبه الحيوانَأ، جِإنس من غيره
ٍة كّل فلنَأ الحواس، إحَدى وأّما ٌة، منفعٌة منها واحَد أبي ابن روى وقد مقصود

لبة ْفُي ًا قال: سامعت العرابي، عوف عن خآالد، أبي «مصنفه» عن في لش في شيخ
لب أبو فقيل: ذلك نعته فنعت الجماجِإم، زمانَأ ّل لبة أبي عّم المه قال: ضرب لقل
ً رجِإٌل ٍر رجِإل وعقله سامعه فذهب الخطاب، بن عمر زمانَأ في رأساه في بحج

ليات، بأربع فيها عمر النساء. فقضُى يقرب فلم وذكره، ولسانه حَّي. رواه وهو لد
ّي سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد ْفُور ّث عوف: به.  عن ال

لرُف وفي ْفُع ُي إذا نكوله أو الجاني بتصديق المعاني هذه فوات «المبسوط»: و
ُتحلف، لرف اسا ْفُع ُي لن بقول البصر فوات و ْفُي لل ْفُد لرة»: الطِإباء. وفي من لع ّذخآي «ال

ْفُمع: أنَأ ذهاب معرفة طِإريق لغافل الّس لت لنادى، ُي ُي لم لذلك أجِإاب فإنَأ و لل سامعه أنَأ ُع
لفّي يذهب. وحَكى لم لطِإ ّنا ُدوري حَازم، أبي القاضي عن ال ُق بن إساماعيل عن وال

ً حَّماد: أنَأ فاشتغل ذهب، سامعها أنَأ فزعمت امرأته، رأس ضرب رجِإل
لعلت عورتك وقال: اساتري عاقلٌة، وهي إليها التفت ثم بالقضُاء، إساماعيل لج لف

لم ثيابها، تجمع لل لع لرُف يوساف: ل أبو «المنتقى» قال ساامعة. وفي أنها لف ْفُع ذهاب ُي
بن محمد البصر: فقال ذهاب معرفة طِإريق للجاني. وأّما فيه والقول السمع،



لتل لقا لبل ُم ْفُق لت ْفُس لي ْفُت فإنَأ العين، مفتوح الشمس الّرازي:  لع لم لم عينه لد لل الضُوء أنَّأ ُع
لم تدمع لم وإنَأ باٍق، لل ّي ذاهٌب. وذكر الضُوء أنَأ ُع لحاو ّط ْفُلقى أنه ال حَيٌة، يديه بين ُي
لم منها هرب فإنَأ لل لم محمد: إنَأ «الصل»: قال يذهب. وفي لم بصره أنَّأ ُع
للم ْفُع لبُر ذكرنا، بما ُي لت ْفُع ُي لوى فيه و ْفُع ّد على يمينه مع للجاني والقول والنكار، ال

لتات، لب منه. غيره بصر إذهاب وهو نفسه، فعل على يميٌن هذا لنَأ ال

ّلسانَأ وأّما لما ال لل لبة أبي ابن روى لف ْفُي لكيع، «مصنفه» عن في لش أبي ابن عن لو
لرمة عن ليلى، ْفُك صلى الله رساول قال: قال عمر آل من رجِإل عن خآالد، بن لع

ّلسانَأ وسالم: «في عليه الله ليُة ال ّد ّي ابن أخآرج كاملًة». وما ال لد «كامله» في لع
ْفُيب، بن عمرو عن لع ّده عن أبيه، عن ُش الله رساول عن عمرو، بن الله عبد جِإ

ّدية اللسانَأ قال: «في أنه وسالم عليه الله صلى لع إذا ال لن الكلم». ولنَّأ من ُم
ٍة فوات قطعه في ٍة منفع لع إذا بعضُه قطع في وكذا النطق، وهي به، مقصود لن ُم

لة لنَأ الكلم، لي ّد حَصل وقد اللة، صورة لتفويت ل المنفعة، لتفويت تجب ال
الكلم.  عن بالمتناع المنفعة تفويت

ّلم على قدر ولو لية تقّسم بعض دونَأ الحروف ببعض التك ّد الحروف عدد على ال
وأحَمد، والّشافعي مالك قول وهو المعجم، حَروف من والعشرين الثمانية

ّلق التي الحروف وقيل: على ّلسانَأ، تتع قول وهو تجب، يقدر ل ما فبقدر بال
ّلق التي أحَمد. والحروف عن ووجِإٌه الّشافعّي، أصحاب بعض ّلسانَأ: هي تتع بال

ّية عدى ما لو لف ّيُة الّش لو لف ّية. والّش لق ْفُل لح والفاء، والواو، والميم، أربعٌة: الباء، وال
ّية لق ْفُل لح ّدل ولو والخاء، والغين، والحاء، والعين، والهاء، ساتٌة: الهمزة، وال ًا ب حَرف

لهم، في يقول أنَأ مثل حَرٍف مكانَأ ْفُل لد لهم:  ْفُر وما لتلفه، الحرف ضمانَأ فعليه لد
مقامه. تقوم ل بدله صار
لية شعر وأّما ْفُح ّل ّلحية فإنَّأ الرأس، وشعر ال لماٌل أوانها في ال وكذا الكمال، على لجِإ
لماٌل الرأس شعر ّي. وقال أحَمد قال وبه الكمال، على لجِإ ْفُور ّث مالك وال

كمال بعد البدنَأ من ينمو شعٌر لنه عدل، حَكومة فيهما والّشافعّي: تجب
لقة، ْفُل لخ ّلق ول ال لية كمال بحلقه يتع ّد الّصدر شعر الّصدر. ولنا: أنَّأ كشعر ال
ّلق ل والّساق لماٌل بهما يتع ٌء بإذهابه يجب فل منفعٌة، ول لجِإ ّيد شي بخلفهما. ق

بل يبقى ل الجاني فعل لنَأ شيء، يجب ل كانا، كما نبتا لو لنهما النبت، بعدم
ٍر، ول والعمد، الخطأ بين هذا في فرق ول أثرها، ذهب التي كالضُربة فكانَأ أث
لم الشعر نبت فإنَأ سانًة، والكبير. ويؤُخّآر الصغير بين ول والمرأة، الرجِإل بين

لية تجب ّد لها قبل مات وإنَأ ال ّي لضُ على عدل حَكومة الشارب فيه. وفي شيء ل ُم
لساج: الصّح لحية أطِإرافها. وفي كبعض فصار للحية، تابع لنه الصحيح، ْفُو لك إنَأ ال

ّينه، ول يشينه وجِإودها لنَأ شيء، يجب ل معدوداٍت شعراٍت ذقنه على كانَأ يز
ّد على وهو ذلك، من أكثر كانَأ وإنَأ ًا، والذقن الخ ّتصٍل غير ولكنه جِإميع ففيه م

ً كانَأ وإنَأ الجمال، نقص فيه لنَأ عدل، حَكومة ّتصل ّدية، كمال ففيه م لنه ال
لساج، ليس ْفُو لك لمال. كمال لحيته وفي لب لجِإ

لما لك لن)ُ أي في ( ْفُي لن ْفُث لية تجب كما ا ّد لمّما اثنين في كاملة ال لنَأ)ُ منه في ( لد لب لنَأ)ُ ال لنا (اث
لن ْفُي لن ْفُي لع لن كال ْفُي لد لي لن وال ْفُي لل ْفُجِإ لن والّر ْفُي لت لف لن والّش ْفُي لن ُذ ُل لن وا ْفُي لي لث ْفُن ُل لما)ُ أي (وفي وا له لد لحَ أحَد لأ



لها)ُ أي اثنانَأ منه البدنَأ في مّما اثنين ُف ْفُص لن لية نصف ( ّد لما ال ّنسائي أخآرجِإه لل في ال
عن أبيه، عن حَزم بن محمد بن بكر أبي «مراسايله» عن في داود «ساننه» وأبو

ّده: أنَأ ًا كتب وسالم عليه الله صلى الله رساول جِإ فيه اليمن أهل إلى كتاب
ليات، والسنن الفرائض ّد ْفُزم بن عمرو مع به وبعث وال فيه: وفي فكانَأ لحَ

لية، ّد لن: ال ْفُي لت لف لية، وفي الّش ّد لن: ال ْفُي لت لضُ ْفُي لب لن وفي ال ْفُي لن ْفُي لع لية، ال ّد الواحَدة: العين وفي ال
ّدية، الواحَدة: نصف اليد وفي الدية، نصف ّدية، الواحَدة: نصف الّرجِإل وفي ال ال
ًا الشياء هذه من الثنيين تفويت في ولنَّأ لكمال أو منفعتها، لجنس تفويت

لية. وفي كمال فيجب الجمال ّد ًا (تفويت)ُ أحَدهما ال فيجب المنفعة، لنصف تفويت
لية. نصف ّد ال
ليي وفي ْفُد لية، لث ّد ليّي وفي المرأة، دية أحَدهما: نصف وفي المرأة: ال ْفُد الرجِإل: لث

لذر، وابن (مالك)ُ، قول وهو عدل، حَكومة ْفُن الّشافعّي. وقال مذهب وظاهر الُم
لية قول: تجب في والّشافعّي وإساحاق، أحَمد ّد لية فيه وجِإب ما لنَأ ال ّد من ال
ٍو ّنهما العضُاء، كسائر والرجِإل المرأة فيه يستوي عضُ الجمال، بهما عضُوانَأ ول

لية فتجب ّد ليي ذهاب الشاخآصتين. ولنا: أنَّأ كالذنين بذهابهما ال ْفُد فيه المرأة لث
ٍة تفويت ٍة منفع ليي بخلف كامٍل، وجِإماٍل كامل ْفُد إذهابهما في ليس الرجِإل: فإنه لث
ٍة تفويٌت لتي لجماٍل. وفي ول لمنفع لم لل ليي لحَ ْفُد لية، لث ّد إحَداهما: وفي المرأة: ال
ّي: إنَأ مالك وقال نصفها، ّ الدية، وجِإبت اللبن ذهب والثور حَكومة وجِإبت وإل

لمة لل لح لحّركة: رأس عدل. وال ُلول وهو الثدي، ُم ْفُؤُ ّث وساطه.  في الذي ال

لفار (وفي ْفُش لن)ُ وكذا أ ْفُي لن ْفُي لع لفار أجِإفانهما في ال ْفُش ليُة)ُ وال ّد بالضُم الّشفر جِإمع (ال
ْفُدب: وهو جِإمع الهداب منبت وبفتح: وهو ُه على الذي وضمتين: الشعر بضُم ال

ْفُفن: بالفتح: غطاء لج ُفونَأ وجِإمعه: أجِإفانَأ وأسافل، أعلى من العين العين. وال وجُِإ
ُفن لفي وبضُم بضُمتين، وجُِإ لو لهما فسكونَأ. ( لد لحَ لها)ُ وهكذا لأ ُع ْفُب أهل أكثر عند ُر

لي لك ْفُفن في مالك: أنَأ عن العلم. وحَُ بأجِإفانها العين قلع ولو العينين: الجِإتهاد، لجِإ
والرجِإلين. كاليدين جِإنسانَأ لنهما أجِإفانها، ودية العين، ديتانَأ: دية تجب

لفي لو لبٍع)ُ من ُكّل ( ْفُص لها)ُ أي الرجِإلين أو اليدين أصابع ُأ ْفُشُر ُع لية عشر ( ّد لما ال لل
ّبانَأ وابن صحيٌح، وقال: حَسٌن الترمذي أخآرجِإه ابن وقال «صحيحه»، في لحَ

ّطانَأ ّلهم إساناده كتابه: رجِإال في الق ّباس ابن عن ثقاٌت، ك رساول قال: قال ع
لية عليه الله صلى الله لد لن أصابع وسالم: « ْفُي لد لي لن ال ْفُي لل ْفُجِإ ٌة والّر ٌء: عشر من ساوا

لبع». لكّل البل ْفُص لإ
ّوى وسالم عليه الله صلى النبّي «مسنده» ولفظه: أنَأ في أحَمد ورواه بين سا

لية. وما في والسانانَأ الصابع ّد ّ الجماعة أخآرجِإه ال ًا إل ّباس ابن عن مسلم ع
ٌء» يعني وهذه وسالم: «هذه عليه الله صلى الله رساول قال: قال البهام ساوا
ليٌة وفيه ، البطش منفعة جِإنس تفويت الكّل قطع في ولنَأ ـ والخنصر كاملٌة، لد

لية فتنقسم عشر وهي ّد عليها.  ال

لبع (وفي ْفُص لصٍل)ُ إ ْفُف لر لم ْفُي لغ لم ( لها ْفُب لل ُثُه)ُ أي ا لفي الدية ُعشر ثلث ُثل لو له)ُ أي ( لل لص ْفُف لم
لصل ْفُف ُفُه)ُ أي البهام لم ْفُص لن لية ُعشر نصف ( ّد ًا ال لية لنقسام اعتبار لبع لد ْفُص على ال

لية بانقسام مفاصله لما على اليد لد لك لن)ُ أي ُكّل في الصابع. ( نصف وجِإب كما سا



لية: وهو عشر ّد لن كّل قلع في البل، من خآمٌس ال ًأ، كانَأ إذا سا كانَأ ساواء خآط
ًا ْفُرسا ّية أو لض لن لما لث ْفُيب، بن عمرو عن داود أبو أخآرجِإه لل لع ّده، عن أبيه، عن ُش جِإ

في البل من خآمٌس السانانَأ في وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: قضُى
لما كّل لل لو لن.  ْفُزم: «وفي بن عمرو كتاب في سا البل». من خآمٌس السّن لحَ

ْفُكرمة، عن قتادة، عن ماجِإه وابن داود أبو أخآرجِإه ولما عباس: أنَأ ابن عن لع
رواية وفي ساواء»، والسانانَأ قال: «الصابع وسالم عليه الله صلى الله رساول
ًا: أنَأ عنه البّزار ّلها السانانَأ موقوف ّية لك لن ّث ٌء: ال ْفُرس ساوا ٌء، والضُّ وهذه هذه ساوا

ٌء. ولنَّأ ٌء، ـ المضُغ وهو ـ المنفعة أصل في الكّل ساوا فيه كانَأ وإنَأ وبعضُها ساوا
ٍة، زيادة لماٌل، الخآر البعض في لكن منفع الدمّي. وإنما في كالمنفعة وهو لجِإ
ّيدنا عشر ساتة تجب أسانانه جِإميع قلع القصاص. ولو فيه العمد لنَأ بالخطأ، ق
ًا، ٌو البدنَأ في وليس ألف ّنفس دية من أكثر ديته عضُ ٌء وفيه السانانَأ، ساوى ال إيما
السانانَأ. فوت من أهونَأ النسانَأ موت أنَأ إلى

لساج وفي ْفُو لك ًا، عشر أربعة تجب ال لي ثمانية تكونَأ أسانانه لنَأ ألف لك وعشرين. حَُ
لساج. فقال: إنَأ لزوجِإها: يا قالت امرأة أنَّأ ْفُو ًا، كنت لك ْفُوساج لت لك لل فأن لئ لفُس ٌق.  طِإال
ّد حَنيفة أبو لساٌج. فهو وعشرين، ثمانية كانت إنَأ أسانانه فقال: تع ْفُو لك

ُكّل لو ٍو ( ْفُضُ لب ُع له ُعُه لذ ْفُف ْفُرٍب لن لضُ له لب لفي ليٌة)ُ كما لف ّلت، يده ضرب لو لد عينه أو فُش
ضوؤاها. فذهب

ْفُصٌل لف لج)ُ  في ( لجا الّش

ل لول لد ( لو لج)ُ وهي في لق لجا ّلغة: ما في الّش ما وأّما والوجِإه، الرأس في يكونَأ ال
لراحَة فيسّمى غيرهما في يكونَأ ّ لجِإ لإل لحة في ( لض ًا)ُ وهي الُمو ْفُمد توضح التي لع

ّينُه أي العظم لب ً البيهقي أخآرجِإه لما وتظهره، ُت قال: قال طِإاوس عن مرسال
دونَأ فيما قصاص ول ملك، قبل طِإلق وسالم: «ل عليه الله صلى الله رساول

لحة لض الحسن «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد الجراحَات». وأخآرج من الُمو
لض لم وسالم عليه الله صلى النبّي العزيز: أنَأ عبد بن وعمر دونَأ فيما يق

لحة لض ٍء. وقال الُمو مالك: وقول الرواية، ظاهر «الصل»: وهو في محمد بشي
لحة. وفي دونَأ فيما القصاص يجب لض لظاهر الصحيح الوافي»: وهو «شرح الُمو
لح قوله لوالُجُرو لصاٌص}َ وروى تعالى: { قصاص ل حَنيفة: أنه أبي عن الحسن لق
لحة، دونَأ فيما لض وأحَمد. الشافعي قول وهو الُمو

لها)ُ أي لفي لو لحة في ( لض ًأ الُمو لط لخآ لر نصف ( ْفُش لة، ُع لي ّد لة)ُ وهي وفي ال لم لش لها التي ال
لها)ُ أي العظام تكسر ْفُشُر ُع ّدية عشر ( لفي ال لو لة)ُ وهي ( لل ّق لن العظم تنقل التي الُم

ّوله أي الكسر بعد لح لها)ُ أي ُت ْفُشُر ُع ّدية عشر ( ُفُه ال ْفُص لن لو لة)ُ وهي و)ُ في ( (الّم
لغشاء وهو الرأس، أّم إلى تصل التي (و)ُ في الدماغِ فيه الذي الرقيق ال

لة)ُ وهي لف لئ لجا والظهر والبطن الصدر من الجوف إلى وصلت التي الجراحَة (ال
لها)ُ أي عليه دليل والسام والجبين، ُث ُل ُث لية ثلث ( ّد والسلم الصلة عليه لقوله ال

ّنسائي أخآرجِإه الذي حَزم بن عمرو كتاب في لمة: ثلث : «في داود وأبو ال ْفُأُمو لم ال
لية، ّد لية، الجائفة: ثلث وفي ال ّد لس وفي ال للة: خآم ّق لن لة)ُ من الُم (وفي البل، (عشر

لحة لض لمة.  ذكر فيه البل)ُ » وليس من خآمس الُمو لش لها ال



لحة: قال: «في ثابت بن زيد «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد أخآرج لكن لض الُمو
لمة: عشٌر، وفي خآمٌس، لش لها لس وفي ال للة: خآم ّق لن لمة: وفي عشرة، الُم ْفُأُمو لم ال

الشراب إليه وصل إذا الذي الموضع إلى الرقبة من وصل ما الدية». وأّما ثلث
ًا، كانَأ ْفُفطر لبّر: أنَأ عبد ابن جِإائفة. وذكر يكونَأ ل ذلك فوق وما ُم ًا ال وأبا مالك

ّتفقوا وأصحابهم والشافعي حَنيفة ّ تكونَأ ل الجائفة أنَّأ على ا وبه الجوف، في إل
ٍة (وفي أحَمد قال لف لئ ْفُت)ُ إلى لجِإا لذ لف لها)ُ قال الخآر الجانب لن لثا ُل ُث لبّر: ل عبد ابن ( ال

الشافعي: أنها أصحاب وبعض حَنيفة أبي عن وروى ذلك، في يختلفونَأ أعلمهم
تنفذ هنا والثانية الجوف، إلى البدنَأ ظاهر من تنفذ الجائفة لنَأ واحَدة، جِإائفة

الظاهر. إلى الباطِإن من

لوى وللجمهور: ما ّي، «مصنفه» عن في الّرزاق عبد لر لر ْفُو ّث عبد بن محمد عن ال
ْفُيب، بن عمرو عن الرحَمن، لع ّيب ابن عن أبيه، عن ُش لس بكر أبو قال: قضُى الُم

ّدية، بثلثي نافذة تكونَأ الجائفة في تكونَأ سافيانَأ: ول جِإائفتانَأ. قال هما وقال ال
ّ الجائفة لبة أبي ابن الجوف. ورواه في إل ْفُي الرحَمن عبد «مصنفه» عن في لش

ْفُيب، بن عمرو عن حَّجاج، عن ساليمانَأ، بن لع ّيب: أنَأ بن ساعيد عن ُش لس ًا الُم قوم
ٍم منهم رجِإٌل فرمى يرمونَأ، كانوا إلى فأنفذه رجِإٍل بطن فأصاب خآطأ، بسه

لوي ظهره، ُدو فبرأ. ف
لع لف ٍر أبي إلى لفُر ْفُين. فيه فقضُى بك لت لف لئ لجا ب

لو)ُ في لة)ُ وهي ( لص لر لخا لرُج ول تخدشه، أي الجلد، تخرص بمهملتين: التي (ال ْفُخ ُت
ّدم لو)ُ في ال لة)ُ بالعين ( لع لم ّدا ْفُظهر التي المهملة: وهي (ال ّدم ُت لسيله ول ال (و)ُ ُت
لة)ُ وهي في لي لم ّدا لسيل التي (ال ّدم. وقال ُت لناني ال ْفُي لغ ْفُر لم ّدامية: هي في ال التي ال

ْفُدمي ٌي الصحيح، هو لدٌم، منها يسيل أنَأ غير من ُت ّدامعة: أبي عن مرو ْفُيد. وال لب ُع
ّدم منها يسيل التي هي العين.  كدمع ال

لو)ُ في لة)ُ بالضُاد ( لع لض لبا لضُع وهي: التي المهملة والعين المعجمة (ال ْفُب أي الجلد لت
لة)ُ وهي (و)ُ في تقطعه لم لحَ ل لتل ّلحم في تأخآذ التي (الُم يتلحَم ثم كله، وتقطعه ال

لو)ُ في ويتلصق يلتئم أي ذلك، بعد لق)ُ وهو ( لحا ْفُم لحاق إلى تصل التي (الّس ْفُم الّس
ّلحم بين التي الرقيقة وهي: الجلدة لمُة الرأس وعظم ال ُكو ْفُدٍل)ُ مبتدأ (حَُ ّدم لع مق

«الثار»: كتاب في الحسن بن محمد روى لما عدٍل حَكومة تجب وإنما الخبر،
ْفُيح عن إبراهيم، بن حَّماد عن حَنيفة، أبو أخآبرنا لر لئفة: ثلث قال: في ُش لجا ال
لية، ّد لة: ثلث وفي ال لية، الّم ّد ّدية ذهب فإذا ال للة وفي كاملٌة، العقل: فال ّق لن الُم
لية)ُ، عشر (ونصف عشر ّد لحة: نصف وفي ال لض لية، عشر الُمو ّد ذلك غير وفي ال

لراحَات: حَكومة من لج عدل. ال
ّوُم)ُ المجنّي لق ُي لف ًا عليه ( ْفُبد لع ل ( لذا لبل لر له لث لل ّوم ا ًا ُثّم)ُ يق لعُه)ُ أي عبد لم الثر هذا مع (

ْفُدُر لق لف لت ( ُو لفا ّت لن ال ْفُي لن لب ْفُي لت لم لقي ْفُن ال لة لم لي ّد لو)ُ ذلك ال لي)ُ أي القدر ُه له العدل حَكومة (
له لب لو لتى)ُ كما ( ْفُف لخانَأ. وهذا قال ُي لضي لوي، عند الحكومة تفسير لقا لحا ّط أخآذ وبه ال

لواني، ْفُل لح لفُظ من وكل وأحَمد والّشافعّي مالك قول وهو ال ْفُح كما العلم، عنه ُي
ْفُنذر. وقال ابن قاله لخآي الُم ْفُر لك لظر تفسيرها: أنَأ في ال ْفُن الّشّجة هذا مقدار كم ُي
لحة، من لض لحة، دية من ذلك بقدر فيجب الُمو لض ّد فيه نّص ل ما لنَّأ الُمو ما إلى ُير
الصّح. السالم: وهو شيخ نّص. قال فيه



ّوى من مشايخنا من ثم قال: بل من ومنهم الحكومة، في والمرأة الرجِإل بين سا
لري ذكره الذي وهو الرجِإل، في يجب مّما النصف على المرأة في تكونَأ ُدو ُق ال

لظُر في المشايخ بعض الحكومة. وقال تفسير في ْفُن ُي ما قدر إلى تفسيرها: 
ّنفقة من إليه يحتاج عرف فإنَأ الجاني، على فتجب الجراحَة، هذه تبرأ أنَأ إلى ال

ّ مقداره، القاضي يقوى، ل الطِإباء. قالوا: وهذا من بذلك علٌم له من ساأل وإل
ّناس لنَأ ًأ، أبطأ يكونَأ من فمنهم ذلك، في يتفاوتونَأ ال ْفُر أسارع يكونَأ من ومنهم ُب

ًأ. ثم ْفُر لق: فقال لم إذا وأّما أثٌر للجراحَة بقي إذا هذا ُب شيء يوساف: ل أبو يب
لأ، أنَأ إلى أنفق ما قدر محمد: يلزمه وقال الجاني، على لر لب أهل أكثر وقال ي
يوساف. أبي بقول العلم
لفي لو لع ( لب لصا ٍد لأ لع لي لف لم ْفُص لد لن لع ْفُصُف الّسا ٍة)ُ في لن لمُة اليد لدي ُكو لوحَُ ْفُدٍل)ُ في ( لع
لكّف الّساعد نصف لوال ٌع)ُ للصابع ( لب ُة)ُ في شيء فل لتا لر ْفُب لع لوال لع)ُ اليد فيه. ( لب لصا لل لل )

لية فنصف ّد وهو يوساف، أبي عن رواية وهو ومحمد، حَنيفة أبي عند وهذا فيها، ال
ًا: أنَّأ يوساف أبي الّشافعي. وعن مذهب ظاهر اليد من الصابع على زاد ما أيضُ

لكب إلى ْفُن لم ٌع ال ْفُجِإل ومن لها، تاب ْفُذ أصل إلى الّر لخ لف ٌع ال بعض قال وبه لها، تاب
لعّي ليلى أبي وابن ومالك وأحَمد الّشافعّي أصحاب لخ ّن لنَّأ وعطاء، وقتادة وال

لكب، إلى اليد اسام ْفُن لم ْفُجِإل ال ًا، لغًة الفخذ إلى والّر ديتها، من أكثر يلزم فل وعرف
لية. بنصف اليد قاطِإع على قضُى والسلم الصلة عليه ولنه ّد ال

لوفي لبٍع ( ْفُص ٍة)ُ على إ لد لئ لمُة الصابع لزا ُكو ْفُدٍل)ُ وكذا (حَُ ٍة ساّن في لع على زائد
ْفُرشٌْ يجب فل لها، زينة ول فيها منفعة ل لنه السانانَأ، ّدٌر أ ٌء لكنها فيها، مق جِإز

لخآيرة»: ساواء إهدارها. وفي يمكن فلم الدمي، من ًا ذلك كانَأ «الذ أو عمد
ًأ، ٌة للقاطِإع كانَأ وساواء خآط ٌع)ُ زائد لب ْفُص لإ ل.  أم (

لن (و)ُ في ْفُي لع لي ( لب له لو)ُ في لص لر لك لذ له لو)ُ في ( لن لسا لل لمُة ( ُكو ْفُدٍل)ُ مبتدأ حَُ خآبره لع
ّدم ْفُو مق لل ْفُم ( ْفُم لل لل ْفُع لما الّصّحُة ُت للى لدّل لب له لع لر لظ له على دّل لو)ُ بما لن لم ل لكل دّل لو)ُ بما (
للى لع لة ( لك لر له)ُ وقال لحَ لر لك ّي: تجب وأحَمد الّشافعّي لذ لر ْفُو ّث ليٌة وال الصل لنَأ كاملٌة، لد

الصبّي. من والذنَأ المارنَأ قطع فأشبه الصحة، هو
للم لم فإذا المنفعة، العضُاء هذه من المقصود ولنا: أنَأ ْفُع يجب لم صحتها ُت
ْفُرشْ المارنَأ بخلف لللزام، حَُّجة يصلح ل بالشك. والظاهر يجب ل لنه كاملً، ال
ّوته وقد الجمال، منها المقصود لنَأ الصبي، من الشاخآصة والذنَأ على ف

الكمال.

ل لول ُد)ُ بجرٍح ( لقا ّ ُي لد (إل ْفُع ٍء)ُ وهو لب ْفُر العلم. وقال أهل وأكثر وأحَمد مالك قول ُب
لقاد أنَأ الّشافعّي: يجوز ًا النتظار ويستحّب البرء، قبل ُي في بالقصاص اعتبار
ْفُيج، ابن «مسنده» عن في أحَمد روى النفس. ولنا: ما لر ْفُيب، بن عمرو عن جُِإ لع ُش

ّده: أنَأ عن أبيه، عن ً جِإ ً طِإعن رجِإل الله رساول فقال: يا ركبته في بقرنٍَأ رجِإل
لني. فقال ْفُد لق ّتى تعجل وسالم: «ل عليه الله صلى الله رساول له لأ يبرأ حَ

لأبى ّ الرجِإل جِإرحَك». قال: ف لد، أنَأ إل لقي لت ْفُس والسلم. قال: الصلة عليه فأقاده لي
لرج لع لقيد الرجِإل لف لت ْفُس لتقاد. فأتى وبرىء الُم ْفُس الله صلى النبي إلى المستقيد الُم
عليه صاحَبي. فقال وبرىء منه، عرجِإت الله رساول فقال: يا وسالم عليه

ّتى تستقيد ل أنَأ آمرك والسلم: «ألم الصلة فأبعدك فعصيتني، جِإرحَك يبرأ حَ
به كانَأ بعد: من وسالم عليه الله صلى الله رساول أمر عرجِإك». ثم وبطل الله

ْفُنَأ جِإرٌح ّتى يستقيد ل أ اساتقاد. برىء فإذا جِإراحَته، تبرأ حَ



لبُر الجراحَات ولنَأ لت ْفُع معلوم غير الحاّل في حَكمها لنَأ حَالها)ُ، (ل مآلها، فيها ُي
ّقفه ْفُفس إلى تسري ولعلها المآل، على لتو ّن ْفُتٌل.  أنه فيظهر ال لق

ُد ْفُم لع لو لبّي ( لنَأ الّص ُنو ْفُج لم ٌأ)ُ وكذا لوال لط للى المعتوه عمد لخآ لع لو لة)ُ في ( لل لق لعا عمدهم ال
ليُة)ُ وبه ّد لما قول في والّشافعّي وأحَمد مالك قال (ال علّي: عن البيهقّي أخآرج لل

ٌأ. لكن والمجنونَأ الصبّي عمد أنَّأ ل «المعرفة»: إساناده في قال خآط لبل ضعيٌف. (
ٍة)ُ عليهم لر ّفا لنَأ (و)ُ بل لك لما ْفُر لحَ ْفُرٍث)ُ وقال ( عليهم الكفارة الّشافعّي: تجب إ

لد. ولنا: أنَأ وقد بالقتل، عنده متعلقانَأ لنهما الميراث، وحَرمانَأ لجِإ ّفارة ُو الك
أهلها. من ليسوا وهم عقوبة، الرث وحَرمانَأ لهؤُلء، ذنب ول الذنب، تستر
ْفُن لم لو لب ( لر لن لض ْفُط ٍة لب لأ لر ْفُم لجُب ا ٌة لت ْفُمُس ُغّر لة لخآ لئ ٍم لم له ْفُر للى لد له لع لت لل لق ْفُنَأ لعا ْفُت لإ لق ْفُل ًا)ُ لأ ْفُيت لم
بياض وأصلها ُغّرة، يسّمى وهو عبد، الواجِإب لنَأ ُغّرة، الجنين بدل سُاّمي

ّقن لم لنه شيء، الساقط الجنين في يجب ل أنَأ الجبهة. والقياس بحياته. يتي
لب: بأنَأ حَّي، أنه (قيل)ُ: الظاهر فإنَأ لجِإي للساتحقاق.  حَُّجة يصلح ل الظاهر ُأ

عليه الله صلى النبّي هريرة: أنَأ أبي عن الصحيحين في الساتحسانَأ: ما ووجِإه
ليانَأ بني من امرأة جِإنين في قضُى وسالم ْفُح ٍد لل ُغّرة: عب ّنما أو ب ٍة. وإ فّسرنا أم
ُغّرة ٍة بخمس ال لبة أبي ابن روى لما مئ ْفُي بن إساماعيل «مصنفه» عن في لش

ّياشْ، ّطاب بن عمر أسالم: أنَّأ بن زيد عن ع ّوم الخ ُغّرة ق ًا، خآمسين ال وكل دينار
ٍر ْفُيدة، بن الله عبد «مسنده» عن في البّزار دراهم. وأخآرج بعشرة دينا لر عن ُب

ًة أبيه: أنَّأ لذفت امرأ ًة، لحَ في وسالم عليه الله صلى الله رساول فقضُى امرأ
ٍة، بخمس ولدها إبراهيم ساننه» عن «في داود أبو الحذف. وأخآرج عن ونهى مئ

لعي لخ ّن ُغّرة ال ًا. قال: وقال ـ يعني ـ مئة خآمس قال: ال عبد أبي بن ربيعة درهم
ًا. وروى خآمسونَأ الرحَمن: هي ْفُزمي إبراهيم دينار لح «غريب كتابه في ال
لكيع، عن حَنبل، بن أحَمد الحديث» عن ليانَأ، عن لو ْفُف لبّي: عن طِإارق، عن سُا ْفُع الّش

ًا مئة. وروى خآمس لمر، عن الّرّزاق، عبد عن حَنبل بن أحَمد عن أيضُ ْفُع عن لم
ُغّرة قتادة ًا. خآمسونَأ قال: ال دينار

لنها ماله، مالك: في الضُارب. وقال عاقلة على الّشافعّي وعند عندنا وهي
ْفُرب كانَأ إذا أحَمد قال وبه الجزء، بدل ًا، الم لض وحَده. وأّما الجنين ومات عمد
ًأ كانَأ إذا ٍد، شبه أو خآط في داود أبو روى ما العاقلة. ولنا على فقال: إنه عم

لرة «ساننه» عن لغي لبة: أنَأ ابن الُم ْفُع ْفُيل، من رجِإٍل تحت كانتا امرأتين ُش لذ ُه
ٍد الخآرى إحَداهما فضُربت الله صلى الله رساول إلى فاخآتصموا فقتلتها، بعمو

لدي الرجِإلين: كيف أحَد فقال وسالم، عليه لح ل من لت ول شرب ول أكل ول لصا
لهّل لت ْفُسا ٌع فقال ؟ُ ا ْفُج لسا لع له: «أ ْفُج لس ًة فيه فقضُى العراب؟ُ لك عاقلة على وجِإعله ُغّر

صحيٌح.  حَسٌن وقال: حَديٌث الترمذي المرأة». وأخآرجِإه

لبرانّي ورواه ّط ً ال لليح أبي «معجمه» عن في معلول لم لذلي ال ُه قال: أبيه عن ال
لمُل يقال رجِإٌل فينا كانَأ لحَ ّية، إمرأتانَأ: إحَداهما له مالك بن (له)ُ  والخآرى ُهذل

ّية. فضُربت لر لم ّية لعا لذل ُه ّية بطن ال لر لم لعا ٍء بعمود ال لبا لطاط، أو لخآ ًا فألقت ُفس جِإنين



ًا له: يقال أٌخ معها وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى بالضُاربة فانطلقوا ميت
ْفُمرانَأ ْفُيمر، بن لع لو عليه الله صلى الله رساول لهم قال القصة، عليه قّصوا فلّما ُع

ُه». قال ُدو ْفُمرانَأ: يا له وسالم: « لدي الله رساول لع لن لرب ل من أ لكل ول لش ول لأ
لطّل. فقال هذا ومثل اساتهّل؟ُ ول لصاح لني الصلة عليه ُي ْفُع لد رجِإز عن والسلم: «

ٌد، فيه العراب، ٌة: عب ٍة، خآمس أو أمٌة، أو ُغّر ومئة عشرونَأ أو فرٌس، أو مئ
الحّي، ساادة هما ابنين لها إنَأ وسالم عليه الله صلى الله رساول شاة». فقال: يا

ّق وهم ّق أّمهم. قال: «أنت عن يعقلوا أنَأ أحَ لدها». من أخآتك عن تعقل أنَأ أحَ ْفُل ُو
ٌء لي قال: ما لمل أعقل. قال: «يا شي ٍذ وكانَأ ـ مالك بن لحَ صدقات على يومئ
لذيل، من يدك تحت من ـ: «اقبض المقتول الجنين وأبو المرأتين، زوج وهو ُه

لذيل صدقات شاة». فعقل. ومئة عشرين ُه
ولهذا النفس، بدل (لنها الّشافعي، عند سانين ثلث وفي عندنا، لسانة في وتجب

الله صلى الله رساول أنَّأ قال: بلغنا أنه الحسن بن محمد روى توّرث)ُ ولنا: ما
ُغّرة جِإعل وسالم عليه مئة الخمس وجِإوب في سانة. ويستوي في العاقلة على ال
الحديث.  لطِإلق العلم أهل عامة عند والنثى الذكر الجنين في

لو)ُ تجب ليٌة)ُ كاملٌة ( لد ْفُنَأ)ُ ألقت ( ًا (إ ّي لحَ لت)ُ لنَأ (المرأة)ُ ( لما أتلف الضُارب لف
ًا، ليُة فيه فتجب آدمي ّد لذر: ول ابن كاملٌة. قال ال ْفُن أهل بين ذلك في خآلف الُم
ّنما العلم، الساتهلل، من الحياة على يدّل ما بكل تثبت حَياته أنَأ في الخلف وإ

لفس، والّرضاع، ّن لطاس وال ُع أو وأحَمد، الشافعّي وقول مذهبنا وهو ذلك، وغير وال
ّ تثبت ل ٍة، في وأحَمد مالك قول وهو بالساتهلل، إل ّي رواي لر ْفُه وقتادة والّز

ّباس وابن وإساحاق صلى النبّي لنَأ عمر، عن وروايٌة وجِإابر علّي بن والحسن ع
ًا منه، غيره وإرث غيره، من إرثه جِإعل وسالم عليه الله ّتب الساتهلل. على مر
ٌو تحّرك لو وأّما ًا، حَياته على يدّل ل فإنه منه، عضُ من يكونَأ قد ذلك لنَأ اتفاق

ضيق. من خآروج أو اخآتلج،

ٌة (و)ُ تجب ُغّر ليٌة ( لد ْفُنَأ لو ْفُت)ُ المرأة إ لق ْفُل ًا لأ ْفُيت لم ْفُت)ُ الم، ( لت لما ّدد الفعل لنَأ لف يتع
ّدد ليُة (و)ُ تجب أثره بتع لد ْفُط)ُ أي الّم ( لق ٌء الجنين في يجب ل لف ْفُنَأ شي لإ ْفُت ( لت ُلّم لما ا

ْفُت لق ْفُل لأ ًا)ُ وبه لف ْفُيت ٌة الّشافعّي: تجب مالك. وقال قال لم لية مع الجنين في ُغّر الّم، لد
لما أحَمد قال وبه لني» عن «معجم في لل لرا لب ّط ْفُيم ال لو قال: كانت سااعدة بن ُع

لكة أخآتي ْفُي لل لقال معها وامرأة ُم لمل تحت شروح بنت عفيفة أّم لها ُي بن مالك بن لحَ
للكية عفيفة أم فضُربت النابغة، ْفُسطح ُم لم وذا فقتلتهما ـ حَامل وهي ـ بيتها ب

لية، فيها الله رساول بطنها. فقضُى ّد ٍد جِإنينها وفي بال ٍة: عب ُغّر ٍة. فقال أو ب وليد
ُنغّرُم الله رساول شروح: يا بن علء أخآوها لرب ول أكل ل من أ ول نطق ول لش

لطّل. فقال هذا ومثل اساتهّل؟ُ ٌع الصلة عليه ُي ْفُج لسا ْفُجع والسلم: «أ كس
لو)ُ تجب الجاهلية»؟ُ لنَأ ( لتا لي لد ْفُنَأ ( ْفُت)ُ الّم إ لت ًا لما ْفُت)ُ جِإنين لق ْفُل لأ ًا (ف ّي لحَ لت)ُ لنَّأ ( لما لو

ًا ألقته إذا كما فصار بضُربه، قتلهما الضُّارب ّي وماتا.  حَ

لما لو لجُب ( لن)ُ فهو في لي لني لج له)ُ لنه ال لت لث لر لو لل لوى ورثته فترثه نفسه بدل ( لسا له)ُ ( لب لر لضا
ّتى منه، له شيء ل فإنه ٍة بطن رجِإٌل ضرب لو حَ ًا، ابنه فألقت امرأ للى ميت لع لف

ًا قتل لنه منها، يرث ول ُغّرة، الب عاقلة ًا، مباشرة نفس للقاتل ميراث ول ظلم



الصفة. بهذه
لن (في (و)ُ يجب لني لة)ُ إنَأ لجِإ لم لل ً كانت ا ْفُصُف زوجِإها من حَامل لن لر ( ْفُش له ُع لت لم في لقي

لر لك ّذ ْفُشُر ال ُع له و لت لم لثى)ُ بأنَأ في لقي ْفُن ُل ّوم ا لق ًا انفصاله بعد الجنين ُي لونه على ميت
ًا، كانَأ لو وهيئته ّي لظُر حَ ْفُن ُي كانَأ قيمته. فإنَأ ظهرت فإذا المكانَأ؟ُ بهذا قيمته كم لف

ًا كانت إذا وأّما قيمته، عشر يجب أنثى كانَأ قيمته: وإنَأ ُعشر نصف يجب ذكر
ً ُغّرة تجب المغرور، من أو مولها من حَامل ًا الحّرة جِإنين في المذكورة ال ذكر

حَّر. لنه أنثى، أو كانَأ
وأحَمد مالك قال وبه الّم، قيمة عشر المة جِإنين في الشافعي: يجب وقال
لذر، وابن ْفُن لعّي الحسن قول وهو الُم لخ ّن ّي وال لر ْفُه لتادة والّز لق جِإنيٌن لنه وإساحاق، و
الحّرة كجنين والنوثة بالذكورة ضمانه يختلف فلم الّم، بطن في بالجناية مات

النصوص.  لطِإلق

ّفارة ول العلم: أهل وأكثر وأحَمد والّشافعّي مالك عندنا. وقال الجنين في ك
ّفارة فيه تجب ُغّرة مع الك ْفُن قوله لطِإلق ال لم لو لل تعالى: { لت ًا لق لمن ْفُؤُ ًأ ُم لط لريُر لخآ ْفُح لت لف
ٍة لب لق ٍة لر لن لم ْفُؤُ ليٌة ُم لد لمٌة لو ّل لس للى ُم له لإ لل ْفُه ّ لأ ْفُنَأ لإل ُقوا}َ. ولنا: أنَّأ أ ّد الله صلى النبّي ليّص
ُغّرة، حَديث في الكفارة يذكر لم وسالم عليه البيانَأ. وفي موضع والموضع ال

لرة»: القياس لخآي ّذ لنه الكفارة، وجِإوب وعدم الضُمانَأ وجِإوب عدم يقتضُي «ال
فيبقى الكفارة، في أثر ول للثر، الضُمانَأ في القياس تركنا لكن العضُو، بمنزلة

لما الصل على لو لنَأ)ُ أي ( لتبا ْفُسا ّين الذي والجنين ا ْفُعُض تب لب له ( لق ْفُل لن لخآ لني لج ْفُل ّتاّم)ُ لكا ال
لن هذه جِإميع في لم لض لو لة)ُ في الحَكام. ( ُغّر ٍة ال للُة سان لق لعا ٍة ( لأ لر ْفُم لمٍل ا ْفُت لحَا لط لق ْفُسا لأ

ًا ْفُيت ًا لم ْفُمد ٍء)ُ شربته لع لوا لد ْفُو لب لأ ْفُعٍل)ُ فعلته ( ً حَملت بأنَأ لف ً لحَمل ًا وضعت أو ثقيل شيئ
ُبلها في لبل ُق لنَأ ( ْفُذ لها)ُ ولو إ لجِإ ْفُو ُغّرة، من ترث ول تضُمن لم بإذنه فعلت لز لنها ال

لق)ُ. بغير قاتلٌة لحَ )

لدُث (فيما فصٌل الطريق)ُ في ُيح
ْفُن لم لث ( لد ْفُحَ لق في لأ لري لة)ُ لنفسه لطِإ لعاّم ًا)ُ أي ال لنيف لك ًا ( لراحَ ْفُست ْفُو ُم لأ ًا)ُ أي ( لزاب لمي

ْفُو الماء مجرى لأ ًا)ُ أي ( ْفُرُصن ًا جُِإ ْفُرجِإ ْفُو ُب لأ ًا ( ّكان لعُه ُد لسا لك)ُ أي لو لل ْفُنَأ له جِإاز لذ لإ ْفُم ( ليضُُّر لل
لس)ُ بأنَأ ّنا «شرح والحامل. وفي بالعمارات ذلك يضُّر ل واساعًة كانت لبال

ّيد يمنعه لم بالعامة يضُّر لم الكنز»: يعني ل الضُّرر مع لنه الضُّرر، بعدم أحَد. ق
لذنَأ خآلٍف، بل يجوز ول ضرر وسالم: «ل عليه الله صلى لقوله يأذنَأ لم أو المام أ
لرار لراني رواه السالم»، في لض لب ّط في القعود وكذا الوساط»، «معجمه في ال

ٍد، يضُّر لم إنَأ يجوز والّشراء للبيع الطريق لنَأ وإنَأ يجوز ل أضّر وإنَأ بأحَ لذ المام. أ

لل)ُ أي ُك لل لو الذي والذمّي الحّر العاقل، البالغ وهم: المسلم الخصومة أهل من (
ْفُقضُُُه)ُ إذا كذلك هو لن لع ( لض ًء، إحَداثه من منعه له كما المام، إذنَأ بغير ُو لنَأ ابتدا

ٍد لكّل ّق منهم واحَ الملك في كما ذلك، له فكانَأ وبدوابه، بنفسه المرور حَ
المشترك.

ّيدنا ًا للعامة بنى لو لنه لنفسه، بكونه الحَداث وق يضُّر ل وهو ونحوه مسجد
ٍد لقض، ل بأحَ ْفُن لي كذا ُي لو ّيدنا عن ُر ّنقض محمد. وق لدث إذا بما ال ْفُحَ إذنَأ بغير ُأ

وهذا الوضع، قبل المنع ولية وله للمام، للعامة يكونَأ فيما التدبير لنَأ المام،



ّله ٍد يوساف: لكّل أبي قول حَنيفة. وعلى أبي قول على ك قبل يمنعه أنَأ أحَ
ٍد: ليس قول الحَداث. وعلى ٍد محم يكن لم إذا نقضُه ول الحَداث قبل منعه لحَ

لعّي والشافعّي مالك قال وبه بالناس، ضرٌر فيه لخ ّن وإساحاق (وأحَمد)ُ وال
لعّي، لزا ْفُو لنَأ الشرع لنَّأ وال لذ أولى، بل المام له أذنَأ لو كما فصار ذلك، في له لأ

ٍد)ُ أنَأ يجوز ل حَيث كالمرور وصار أقوى، ووليته أحَرى الشارع إذنَأ لنَأ (لحَ
منه. يمنعه

لب لجِإي ُأ ٌع هذا بأنَّأ و ًا كانَأ وإنَأ منعه، لهم فكانَأ الطريق، له يوضع لم بما انتفا جِإائز
ٌع لنه فيه، المرور بخلف نفسه، في لضع بما انتفا ٍد يكونَأ فل له، الطريق ُو لحَ

ْفُن لم لو)ُ  لريٍق (في ذلك أحَدث منعه. ( لر لطِإ ْفُي ٍذ لغ لف ُعُه)ُ أي ل لنا لس ل له يجوز ل لي لبل لنَأ ( ْفُذ إ
لء)ُ ساواء لكا لر ّق فإنَّأ النافذة، بخلف يضُّر لم أو بهم أضّر الّش ٍد لكّل فيها الح أحَ

ّذر لل الكّل، إذنَأ إلى الوصول ويتع لع ٍد كل فُج ًا، وحَده المالك هو كأنه واحَ حَكم
ّطل كيل إلى الوصول لنَأ النافذة، غير كذلك ول النتفاع، طِإريق عليه يتع

حَقيقًة. الشركة على فبقي ممكٌن إرضائهم

لن لم لض لو ُتُه)ُ أي ( لل لق لة نفٌس به فتلف ذلك أحَدث من عاقلة لعا لي لد ْفُن ( لت لم لما
لها لطِإ ُقو لما لبُس ْفُو لك لع لل لض ًا لو لجر لريٍق في لحَ ْفُو لطِإ لر لأ لف ًا)ُ فيها لحَ ْفُئر لف لب لتل لف لسانٌَأ)ُ به ( ْفُن إ

ّبٌب لنه لد به، بالتلف متس وأحَمد. وقال مالك قال وبه الطريق، بشغل متع
ّكبة ليست خآشبة ساقطت الّشافعي: إنَأ وإنَأ الضُمانَأ، يجب حَائٍط على بمر

ّكبًة كانت غيره وملك ملكه على وضعه بما أتلف لنه الضُمانَأ، نصف يجب مر
لزاب ساقط ولو الضُمانَأ، فانقسم لمي ً الداخآل طِإرفه (فأصاب ال فل فقتله، رجِإل

ٍد، على ضمانَأ ًا يكونَأ فل ملكه في ذلك لنَأ أحَ ّدي أصاب)ُ طِإرفه وإنَأ فيه، متع
لد لنه الضُمانَأ، فعليه الخارج، ّفارة الطريق. ول هواء بشغل فيه متع ول عليه ك
ّفارة يوجِإب فل بسبٍب، قتل لنه ميراث، حَرمانَأ عندنا. ولو الحرمانَأ ول الك
لزاب، انتصف لمي ما كّل لنَأ الدية، جِإميع ضمن الحائط عن خآرج ما منه فسقط ال

غيره. ملك في فهو، منه خآرج
ّدية جِإميع (أحَمد)ُ: يضُمن وقال في والّشافعّي مالك الصور. وقال جِإميع في ال

لد غير لنه الصور، جِإميع في عليه ضمانَأ القديم: ل يضُمن فل إخآراجِإه، في متع
فلم البئر، في يقع أعمى رأى من ملكه. وأّما في أخآرجِإه لو كما به، تلف ما

ّتى الوقوع من يمنعه ًا رأى أو مات، حَ فلم طِإعاٌم، ومعه الجوع من يموت إنسان
ّتى إليه يدفعه ّتى يرفعه فلم حَجٌر، وفيه الطريق في مّر أو مات، حَ فيه عثر حَ
ْفُين في عليه لحَُرم وإنَأ ضمانَأ، فل ومات، إنسانٌَأ لي لل ُلو لره ا ُك الخآر. في له و

لضع ولو ًا، الطريق في إنسانٌَأ لو ٌء به فاحَترق جِإمر لد، لنه يضُمن، شي ولو متع
ًا فأحَرق موضٍع إلى الجمر الريح حَّركت فعله الريح لفسخ يضُمن، ل شيئ
لرة»: بعضُهم. وفي عند يضُمن الّشرار الريح حَّركت وإنَأ الجمر، بتحويل لخآي ّذ «ال

لسي. الئمة شمس اخآتيار هذا ْفُخآ لر الّس
ْفُلواني وكانَأ لح مالك قول قياس وهو تفصيٍل، غير من بالضُمانَأ يقول ل ال

وأحَمد.  والشافعّي

ّدار رّب اساتأجِإر ولو للًة ال لم ّلة أو لجِإناٍح لخآراج لع (على منه يفرغوا أنَأ قبل فوقع ُظ
لنَأ للف لنَأ عليهم، فالضُمانَأ فقتله إنسا لت منه)ُ يفرغوا لم ما العمل بفعلهم. فإنَأ ال



ًا يكن لم ّلم ّدار، رّب إلى مس ً فعلهم وانقلب ال ّتى بالمباشرة قتل عليهم وجِإب حَ
لرُموا الكفارة لقع الميراث. ولو وحَُ ّدار رّب على فالضُمانَأ فراغهم بعد لو ال

ًا، ّتى اليجار صّح لنه اساتحسان ّقوا حَ ًة فعلهم ووقع الجِإرة، اساتح ًا، لعمار وإصلحَ
بنفسه. فعله كأنه وصار المستأجِإر إلى فانتقل

لب الطريق في الماء لصّب ولو لط لع أو الماء رشّْ لو وكذا يضُمن، دابٌة أو إنسانٌَأ ف
لد لنه به، توّضأ ومضُى بالّرشّْ الماّر علم إذا بالماّرة. وأّما الضُّرر بإلحاق متع
يجد لنه الطريق، بعض رشّْ إذا يضُمن. وقيل: هذا ل الّراشّْ فإنَأ موضعه، على

ًا به، علمه مع الماء صب موضع على تعّمد فيه. فإذا للماء أثر ول للمرور موضع
ًا. وإنَأ الّراشّْ يضُمن لم ٍذ، مضُطٌر الماّر لنَأ يضُمن، الطريق جِإميع رشّْ شيئ حَينئ

ْفُين والحجر الخشبة في الحكم وكذا لع أو جِإميعه أخآذهما في الطريق في الموضو
لطب ما فضُمانَأ صاحَبه بإذنَأ حَانوٍت لفناء رشّْ بعضُه. وإنَأ لمر على لع ال
ًا.  اساتحسان

ًا الماّر حَمل ولو ًا، يكونَأ به فتلف ماٍل أو إنسانٍَأ على منه فسقط شيئ ل مضُمون
ٍء بسقوط تلف ما ل به. وكذا بالتعثر أو مروره حَال في لبسه عن ونحوه ردا

يضُمن، إذنه بغير كانَأ وإنَأ المام، بإذنَأ حَفرها بالوعة في بوقوع تلف ما يضُمن
لد لنه ْفُفعل ما جِإميع في التفصيل هذا على الجواب وكذا متع العامة. طِإريق في ُي
ًا وضع أو بالوعة، ملكه في حَفر ولو ٌء به فتلف شيئ اتصافه لعدم يضُمنه، لم شي

ّدي. ولو ًا وضع بالتع لنّحاه حَجر لب موضعه عن غيره لف لط لع الذي ضمن إنسانٌَأ به لف
الثاني بالفعل واشتغل موضعه بفراغِ انفسخ قد الول الفعل حَكم لنَأ نّحاه،

لتاشي آخآر. وذكر بموضٍع ْفُر ّتُم ليست الشارع طِإريق في التي البواب أفنية أنَّأ ال
ُثوا أنَأ أرادوا ولو الدور، لصحاب بمملوكة لد ْفُح في أحَدثوا وما فهو أفنيتهم، في ُي

ٌء. أفنيتهم غير ساوا
ْفُنَأ (ل لت إ ًا)ُ أي لما ًا أحَدث من عاقله يضُمن ل جُِإوع إنسانٌَأ فيه فوقع ذلك من شيئ

ًا ومات ًا أو جِإوع لأو عطش ًا)ُ أي ( ًا غّم وهذا الحزنَأ، شدة من النفس على أخآذ
حَتف مات كأنه فصار للوقوع، ل نفسه في لمعنًى مات لنه حَنيفة، أبي عند

ًا، مات إنَأ يضُمن يوساف: ل أبو أنفه. وقال ًا، مات إنَأ ويضُمن جِإوع ل لنه غّم
ًا، الرض جِإعل أثر والغّم الوقوع، ساوى للغّم سابب حَفره آثار من وهو عميق

لضُاف ُي ٌء المعدة في يبق لم حَيث الطبيعة آثار من والجوع إليه، لف من شي
كلها، الوجِإوه في ضامٌن محمد: هو حَفره. وقال أثر من ذلك وليس الطعام،

إذ الوقوع، بسبب حَدث إنما ذلك لنَأ وأحَمد، والشافعي مالك قول قياس وهو
ًا الطعام لكانَأ لوله الدية. وأوجِإبوا منه، قريب

ْفُنَأ لف ((وإ لل له)ُ أي لت لمٌة الطريق في البئر بحفر لب لهي لب لن ( لم لو)ُ أي لض من الحافر ُه
ْفُنَأ لإ ْفُم ماله)ُ ( ْفُنَأ لل لذ ْفُأ له)ُ أي لي لماُم)ُ لنه بالحفر لب لل لد (ا تلف ما فيضُمن الحفر في متع

في ضمانها فكانَأ ماٌل والبهيمة الموال، دونَأ النفس تتحمل العاقلة أنَّأ غير به،
ذكرنا.  فيما والخشبة الحجر كإلقاء الطريق، في والطين التراب ماله. وإلقاء

ٌد كانَأ ولو ٍة، مسج ّلق لعشير ْفُنديلً، منهم رجِإٌل فع لواري فيه جِإعل أو لق حَصى أو لب



لطب لع أحَمد قال وبه إذنه، بغير أو المام بإذنَأ فعل ساواء يضُمن، ل رجِإٌل به ف
ٍه، في والشافعي ٍه في وقال وجِإ المام. ولو إذنَأ بغير فعل إذا آخآر: يضُمن وجِإ

إذنَأ وغير المام، إذنَأ بغير وفعل العشيرة، غير من ذلك فعل الذي كانَأ
قال وبه الوجِإهين، في يضُمن وقال: ل حَنيفة، أبي عند ضمن العشيرة،
ٍه في الشافعي ْفُربة هذه لنَأ وأحَمد، ومالك وجِإ لثاب ُق ٍد وكّل الفاعل، عليها ُي أحَ

ًا، إقامتها في له مأذونٌَأ ّيد فل شرع المسجد، كأهل وصار السلمة، بشرط يتق
بإذنهم. كانَأ لو وكما
ْفُلوانّي: أكثر قال لح الفتوى. وعليه المسألة، هذه في بقولهما أخآذوا مشايخنا ال
لب منهم رجِإٌل العشيرة مسجد في جِإلس ولو لط في كانَأ إنَأ يضُمن لم رجِإٌل لفع

ًا كانت ساواء الصلة، أبي عند وهذا ضمن، غيرها في كانَأ وإنَأ نفلً، أو فرض
وأحَمد. ولو والشافعي مالك قول وهو حَاٍل، كّل على يضُمن وقال: ل حَنيفة،

ًا كانَأ ًا أو ، للتعليم أو للقراءة جِإالس أو فيه، مّر أو غيرها، أو الصلة في فيه نائم
بل يضُمن فقيل: ل المعتكف، الخلف. وأّما هذا على فهو للحديث، فيه قعد

عليه نّص حَنيفة، أبي عن الصحيح على يضُمن ل للصلة المنتظر وكذا خآلٍف،
لسي الئمة شمس ْفُخآ لر صلى الله رساول الصغير» لقول «الجامع شرح في الّس

ل ينتظرها». والمصلي دام ما الصلة في للصلة وسالم: «المنتظر عليه الله
المنتظر.  فكذا يضُمن،

لرّب لو لئٍط)ُ مبتدأ ( لئٍل جِإدار صاحَب أي مضُاف، لحَا لما لق إلى ( لري لة لطِإ لعاّم للب ال لطِإ لو
لضُُه ْفُق للٌم لن ْفُس ْفُو ُم لئٍل على عطٌف لذّمّي)ُ والجملة لأ ْفُن لما لمّم للُك ( ْفُم ّلق لي لضُُه)ُ متع ْفُق لن
لن بطلب له لكالّرا لفّك ( له)ُ بخلف لب لن ْفُه لولّي)ُ من النقض يملك ل فإنه المرتهن لر (وال
ّد الب لب (والوصّي والج لت لكا لد لوالُم ْفُب لع لر لوال لجِإ ّتا ْفُم ال لل ْفُض)ُ بصيغة لف لق ْفُن المجهول ُي

للب على عطٌف ٍة (في الفاعل بصيغة لطِإ ّد لكُن ُم ْفُم ْفُقضُُُه)ُ فيها ُي لن لن لم لض لف لما ( لل له)ُ لت لب
لو)ُ ضمن المبتدأ خآبر الجملة وهذه المال من ُتُه ( لل لق لعا لس)ُ والقياس ( ْفُف ّن ل أنَأ ال

لد منه يحصل لم لنه المنصوص، أحَمد وقول الّشافعّي قول وهو يضُمن، تع
ٍة وشغل والميلنَأ ملكه، في كانَأ البناء أصل لنَّأ سابٍب، ول بفعٍل ول بمباشر

الشهاد. قبل كما يضُمن فل فعله، من ليس والسقوط الهواء
لعي ومالك أحَمد أصحاب قول وهو الساتحسانَأ، ووجِإه لخ ّن ّي وال لر ْفُو ّث لبّي وال ْفُع والّش

مع بملكه هواؤاه المشتغل الطريق تفريغ من امتناعه علي: أنَأ عن ومروي
ّكنه لد، طِإلبه بعد التفريغ من تم لع يكونَأ ل فإنه إنسانَأ ثوب يده في وقع كمن لت
ًا ّدي للب لو ولكن المساك، في متع ّد ُطِإو ّد فلم بالّر ًا، صار ير ّدي هنا فكذا متع
لو الضُمانَأ ولنَأ الطلب، قبل الثوب إهلك بمنزلة لنه الشهاد، قبل ما بخلف

ًا المارة فينقطع التفريغ عن لمتنع عليه يجب لم فيتضُّررونَأ، أنفسهم على خآوف
لحّمل واجِإٌب، العام الضُّرر ودفع لت الخاص. الضُّرر دفعه في ُي

ّيد «الهداية» صاحَب ذكر وإنما الشهاد، دونَأ الشرط لنه النقض، بطلب ق
ّكن لنه الشهاد، ّيد باب من فكانَأ النكار، عند الثبات من للتم الحَتياط. وق

ّدار في كالّراهن بقدرته، الحائط نقض يملك يكونَأ بأنَأ منه المطلوب ال
ّدار فّك بواساطة الحائط نقض على لقدرته المرهونة وكأبي الرهن، من ال

ّده أو الطفل لتب، يتيمه، مال في والوصّي ابنه، مال في جِإ لكا الولية لنَأ وكالُم



ّذر عليه قيمته تجب الكتابة حَال فالتلف له، على تجب عتقه وبعد الدفع، لتع
ٍد على تجب ل عجزه وبعد موله، عاقلة لتب قدرة لعدم أحَ لكا الشهاد وعدم الُم

ْفُولى، في لم كانَأ فإنَأ له، الولية لنَأ ل، أو ديٌن عليه كانَأ ساواء التاجِإر، وكالعبد ال
ً بالسقوط التالف ًا كانَأ وإنَأ العبد، عنق في فهو مال عاقلة على فهو نفس

ْفُولى. لم ال
ّيد ّتى فيها نقضُه يمكن مدة في بكونه النقض عدم وق لب لو حَ لل فسقط منه ُطِإ
ّد ل لنه به، تلف ما يضُمن ل سااعته من بتركه (النقض)ُ ليصير إمكانَأ من ب

ًا. ويستوي في شركاء كلهم الناس لنَأ والذمّي، المسلم المطالبة في جِإاني
ّدم فيصّح المرور، ٍد كل من التق ً منهم واحَ ًة أو كانَأ رجِإل ًا كانَأ إذا امرأ ً بالغ عاقل

ًا ًا، أو حَّر لتب لكا ّق المطالبة هذه لنَأ ُم ٍد يختّص فل العامة، حَ المطالبة. أهل من بأحَ

ْفُن (ل لب لم لل لف ما يضُمن ل أي المجهول، (منه)ُ)ُ بصيغة ُطِإ لل الحائط بسقوط لت
لب مالٌك لل لع بنقضُه ُطِإ لبا لف لضُُه ( لب لق لري لو لت ْفُش لط)ُ لنَأ الُم لق لس ترك بسبب هنا الضُمانَأ لف
ّكن مع الهدم ّكن ذلك زال وقد منه، التم ًا، المشتري يضُمن بالبيع. ول التم أيضُ

للب لم لنه ْفُط ّتى منه، ُي لب لو حَ لل التفريغ لتركه يضُمن فسقط شرائه بعد منه ُطِإ
ّكن مع ْفُو الطلب بعد منه التم لأ لب)ُ نقضُه ( لل ْفُن ُطِإ لمّم ل ( للُك ل ْفُم لع لي لد لو له)ُ كالُم لو ْفُح لن لو

لجِإر وهو لهن، والمستعير المستأ ّتى والمرت لحَد من الطلب بعد الحائط ساقط لو حَ أ
ًا، فأتلف هؤُلء ٌد يضُمن ل شيئ المالك، يضُمن نقضُه. ول يملك ل لنه منهم، أحَ

للب لم لنه ْفُط ْفُنَأ ُي لإ لو لل)ُ الحائط منه. ( للى لما لإ لر ( ٍد)ُ من لدا لحَ ّناس لأ للُه ال لف للُب)ُ ( ّط ال
ّق لنَأ ّكانَأ فيها كانَأ وإنَأ الخصوص، على له الح لنَأ الطلب، لهم كانَأ غيره سا
لر، شغل ما بإزالة المطالبة لهم ّدا هواها. شغل ما بإزالة فكذا ال

ْفُنَأ لإ لنى)ُ الحائط (و ً لب لئل لما ًء ( لدا لت ْفُب لن)ُ ما ا لم ل بسقوطِإه تلف لض لبل للٍب)ُ لنه ( ّدي لطِإ تع
ْفُنَأ الطريق في البئر وحَفر الحجر ووضع الجناح كإشراع فصار بالبناء، لإ لو لب)ُ ( لل ُطِإ

ُد فكسر بضُم لأحَ لء)ُ في ( لكا لر فقتله إنسانٍَأ على فسقط بنقضُه، مائٍل حَائٍط الّش
ْفُو لأ لر)ُ أحَد ( لف ٍر (في الشركاء لحَ ٍة)ُ بينهم لدا لك لر لت ْفُش ًا، ُم ًا بنى أو بئر لب حَائط لط لع به ف

لمانَُأ إنسانٌَأ لفالضُّ ّتى ( لة)ُ حَ لحّص لب خآمسة بين المائل الحائط كانَأ لو لبال لل ُطِإ و
ْفُمس ضمن أحَدهم، من النقض ّدية خُآ وكانَأ خآاّصة، الُخمس في الطلب لصحة ال

عاقلته. على ذلك

ًا، فيها أحَدهم حَفر ثلثة بين مشتركٌة داٌر كانت ولو ًا، بنى أو بئر لب حَائط لط لع به ف
ّدية ثلثا فعليه إنسانٌَأ ّديه حَنيفة أبي عند وهذا عاقلته، على ال البناء أو بالحفر لتع

ْفُي في لب ّ يضُمن فل نصيبه، في ل شريكه، نصي الثلثين. و(قال)ُ: عليه بقدر إل
ّدية نصُف يوجِإب ل المالك نصيب في التلف لنَأ الفصلين، في عاقلته على ال

اعتبار نصفين. ومجمله فانقسم يوجِإبه، المغصوب النصيب وفي الضُمانَأ،
لب، من نصيب في التلف لل الشركاء من قيل: الواحَد فإنَأ غيره، نصيب في ل ُطِإو

ْفُنَأ يقدر ل ًا يهدم أ لب: بأنه منه؟ُ الطلب يصّح فكيف الحائط، من شيئ لجِإي لم إنَأ ُأ
ّكن ّكن نصيبه هدم من يتم ّكام، إلى بالمرافعة إصلحَه من يتم يحصل وبه الح

كانَأ. طِإريٍق بأي الضُرر إزالة المقصود لنَأ الغرض،

البهيمة)ُ جِإنايه فصٌل(في



لن لم لض لكُب ( ُتُه)ُ في أتلفته لما الّرا ّب أصابته أو رجِإلها، أو بيدها داساته بأنَأ سايرها لدا
لدها، صدمته أو خآبطته أو عضُّته أو برأساها الشياء هذه عن الحَتراز لنَأ بجس
ل السير ضرورات من ليست فإنها ممكٌن، ْفُت)ُ بالحاء لما (ل لح لف ل أي المهملة لن
لف ضربته أي الدابة نفحت ما الّراكب يضُمن لر لط لب لها ( لل ْفُجِإ لها)ُ حَال لر لب لن لذ ْفُو سايرها، أ

لحة عن الحَتراز لنَأ ْفُف ّن روى ولما ضروراته، من لنها ممكن، غير السير مع ال
لعّي إبراهيم عن حَنيفة، أبو «الثار»: أخآبرنا كتاب في الحسن بن محمد لخ ّن عن ال
لماء أنه وسالم عليه الله صلى النبي ْفُج لع لبار، قال: «ال لليب جُِإ لق لبار، وال ْفُجِإل جُِإ والّر
لبار، لدنَأ جُِإ ْفُع لم لبار، وال لنّي الخمس». ورواه الّركاز وفي جُِإ ْفُط ُق ّدار أبي بن آدم عن ال

لبة، عن إياس، ْفُع ًا: نحوه هريرة أبي عن زياد، بن محمد عن ُش ساواء. مرفوع
ّنسائي داود أبو ورواه النبي عن هريرة، أبي عن حَسين، بن سافيانَأ عن وال
ْفُجِإل وسالم عليه الله صلى لبار».  قال: «الّر جُِإ

ّيدنا ْفُفحة ضمن راكبها وهو الطريق في أوقفها لو لنه بسيرها، ق ّن ًا، ال لنه أيضُ
لحة، عن يمكنه لم وإنَأ إياها وقوفه عن التحّرز يمكنه ْفُف ّن ًا فصار ال ّدي بشغل متع

ّ يضُمن ل ملكه في وقفها فيضُمن. ولو بها الطريق لنه راكبها، وهو اليطاء إل
ْفُحُرم ولهذا بثقله، القتل لحصول مباشر الكفارة. ولو به وتجب الميراث، به لي

كانَأ وإنَأ ملكه، في كانَأ لو كما فهو مالكه، بإذنَأ كانَأ غيره: فإنَأ ملك في كانَأ
ًا، يضُمن ل بنفسها هي دخآلت إذنه: فإنَأ بغير ما جِإميع ضمن أدخآلها وإنَأ شيئ

ْفُت، لن أو يقودها، أو يسوقها من معها كانَأ وساواء ساائرة، أو واقفة كانت ساواء لجِإ
ّدي لوجِإود يكن، لم أو راكبها كانَأ بالدخآال. التع

ًا المام جِإعل الوقوف. ولو في كالطريق المسجد وباب ّدواب لوقوف موضع ال
الدابة وقوف فكذا فيه، الوقوف من حَدث فيما ضمانَأ فل المسجد، باب عند
السلطانَأ. جِإهة من فيه مأذونٌَأ لنه الدواب، ساوق في

لرة»: ولو وفي لخآي ّذ بفعلها تلف ما ضمن المسلمين طِإريق في صاحَبها وقفها «ال
ًا، كانَأ المسلمين طِإريق في الدابة بوقوف لنه كلها، التلف وجِإوه في متسبب
يكن ولم فيه ساائرة كانت (ل)ُ للوقوف. ولو والسير للسلوك الطريق لنَأ

ولم ذلك وجِإهها في سايرها دام ما ضمن بإرسااله سايرها كانَأ فإنَأ معها، صاحَبها
ْفُد لح ًا عنه لت به وهو للتلف، سابب يحفظها حَافظ بل إرساالها لنَأ شمالً، ول يمين

لد. وإنَأ ّلها. وإنَأ الوجِإوه في صاحَبها على ضمانَأ فل بنفسها، سايرها كانَأ متع ك
رجِإلها أو بيدها وطِإئت فما راكبها كانَأ فإنَأ تسير، وهي معها صاحَبها كانَأ

ّبب فصاحَبها عضُّت وما للتلف، مباشر فصاحَبها لد، متس حَفظ يمكنه لنه متع
ْفُدم)ُ بإبعادها عن الدابة لك عينيه. بين يكونَأ لنه المكدوم، عن (ال

لشّي: لو وقال لتا ْفُر ّتُم ًا معها وصاحَبها ساائرة كانت ال ًا أو قائد ًا، أو ساائق يضُمن راكب
ْفُت ما جِإميع لن ّ لجِإ لحة إل ْفُف ّن ٍة. وقال في أحَمد قال وبه الذنب، أو بالّرجِإل ال في رواي
دابته أوقف كما ليلى، أبي ابن وقول الشافعي مذهب وهو يضُمنها، رواية

ّيد مباٌح وقوفها لنَأ ذنبها، أو برجِإلها فنفحت تسييرها. فكذا السلمة، بشرط مق
لد ولنا: أنه دونَأ والسلوك للتسيير الطريق لنَأ تسييرها، دونَأ بوقوفها متع
ًا)ُ فيما فيكونَأ الوقوف، ّدي يتحرز. والنفحة لم وهو عنه، يحترز أنَأ يمكنه (متع

ّذنب السير. ضرورات من لنه عنه، التحّرز يمكن ل مّما (بالرجِإل)ُ وال



ْفُو لأ لف)ُ أي ( لل لما تلف ما الّراكب يضُمن ول لت لب ْفُت ( لث ْفُو لرا ْفُت لأ لل لق في لبا لري ّط ًة ال لر لئ لساا
لها لف لق ْفُو لأ ْفُو)ُ  لأ لك)ُ أي ( لل لذ لث لل لتُرو لل، أو لل ُبو لت ّدواب من لنَأ لل ّ ذلك يفعل ل ما ال إل

لب ذلك، بغير أوقفها كانَأ لو بالوقوف. وأما لط لع ضمن، بولها أو بروثها إنسانٌَأ ف
لد لنه ًا أكثر وهو السير، ضرورات من هو ليس إذ بوقوفها، متع السير، من ضرر

به. يلتحق فل منه أدونَأ لكونه
ْفُو لأ ْفُت)ُ بيدها ( لب لصا ًة رجِإلها أو لأ لصا لحَ ْفُو ( ًا لأ لجر ًا لحَ لغير ْفُو لص ُه)ُ كالنواة أ لو ْفُح لأ لن لق لف لف )

ًا)ُ أو ْفُين ًا أثار لع ًا فأفسد غبار لن ثوب لم لض لو لر ( لج لح ْفُل لر)ُ لنَأ لبا لبي لك ساير في التحّرز ال
ّدابة ّذر، والغبار الصغير الحجر عن ال ّدواب ساير إذ متع لرى ل ال ْفُع عن عنه، لي
ّذر، ل الكبير الحجر ًة، عنه ينفك سايرها لنَأ يتع تعنيف من ذلك يكونَأ وإنما عاد

فعله.  من فيكونَأ الّراكب،

مالك: قال وبه ذلك، في يختلف ل المعنى لنَأ كالّراكب، ذكرنا فيما والّرديف
أحَمد: (تبع)ُ للّراكب. وقال لنه الّرديف يضُمن وإساحاق: ل الّشافعّي وقال
لنانَأ. ولنا: أنَأ يمسك من أمامه كانَأ إذا عليه شيء ل أنَأ أرجِإو لع في الدابة ال

ُق شاء كيف وتصريفه منهما كل بتسيير وتيسر أيديهما، لئ لوالّسا ُد ( لئ لقا لوال
لب)ُ عند لك ٍء فكل المشايخ، أكثر كالّرا ّ يضُمنانه الّراكب يضُمنه شي لإل أنَّأ (
لة)ُ في لر ّفا لك له)ُ أي والوصية الرث حَرمانَأ وكذا اليطاء، ال ْفُي لل لع الّراكب على (

ْفُط)ُ أي لق لف عليهما. ل (
ُبوبي» : لو «جِإامع وفي ْفُح لم ْفُقٌر عليها دابًة سااق ال لطة من لو ْفُن لح ًا، فأتلفت ال شيئ
ْفُن وسامع إليك، والقائد: إليك السائق قال فإنَأ ولم المقالة هذه الطريق على لم

ًا يجد ل أنَأ أو باخآتياره، مكانه من يبرح ل أنَأ وجِإهين: إّما على فهو يذهب مكان
وفي الدابة، صاحَب يضُمن الول: ل الوجِإه مكانه. ففي في فمكث ليذهب آخآر

يقل لم الول. وإنَأ بخلف هذا في المقام في مضُطٌر لنه الثاني: يضُمن،
ْفُن يسمع ولم قال أو إليك، الّراكب: إليك الراكب يضُمن الطريق على لم

إليه. انتهى. مضُاٌف التلف لنَأ والسائق،

لضُاف الحكم القواعد: أنَأ ومن السفينة في قالوا لكما الخآير، الوصف إلى ُي
ٌد فيها طِإرح إذا المملؤُة ّنا واحَ لمّن وضع الذي على فالضُمانَأ فغرقت، لم الزائد، ال

لضُاف الغرق لنَأ لنَأ ُي لإ لو لم إليه. ( لد لط ْفُص لنَأ)ُ أو ا لساا لر ًأ حَّرانَأ وهما ماشيانَأ لفا خآط
لن فماتا لم لض للّه ( لق لل)ُ منهما لعا لة ك لي لد ًا. وقال ( لر)ُ اساتحسان لخآ والشافعّي مالك ال

لفر: ضمن ٍد كّل لنَأ القياس، وهو الخآر دية نصف منهما واحَد كّل وُز منهما واحَ
نصفه فيهدر وصاحَبه، نفسه آلم بصدمته لنه صاحَبه، وفعل نفسه بفعل مات

ًا، الصطدام كانَأ لو كما وصار نصفه، ويضُمن ٍد كل جِإرح أو عمد منهما واحَ
ًا الطريق على حَفرا أو وصاحَبه، نفسه لل على يجب حَيث عليهما، فانهار بئر ك
لية نصف منهما الخآر.  لد

لسامة «مصنفه» في في الّرّزاق روى)ُ عبد (ما ـ أحَمد قول وهو ـ ولنا لق عن ال
لعث، ْفُش ٍد كّل فضُمن صاحَبه أحَدهما صدم رجِإلين علّي: أنَّأ عن الحكم، عن لأ واحَ

لية. وفي يعني لصاحَبه، منهما ّد ّدثنا أبي ابن «مصنف ال لبة»: حَ ْفُي بن الرحَيم عبد لش
لعث، عن ساليمانَأ، ْفُش اصطدما فارساين في علّي عن إبراهيم، عن حَّماد، عن لأ



المشي وهو مباٌح، نفسه في فعله للميت. ولنَأ الحّي أحَدهما: يضُمن فمات
لتبر فل الطريق، في ْفُع ّق في ُي لر ما بخلف نفسه، إلى بالنسبة الضُمانَأ حَ لك من ُذ

لّما ولكن للضُمانَأ، موجِإب المحظور والفعل محظورانَأ، الفعلين فإنَّأ المسائل،
ّق في الضُمانَأ يظهر لم لبر ساقط الفائدة لعدم فاعله حَ ُت ْفُع ّق في وا غيره، حَ

ٍد كّل على وجِإب فلذلك ّدية، نصف منهما واحَ الفعل فإنَّأ فيه، نحن ما بخلف ال
ًا ينعقد فلم محض، مباٌح فيه ّق في للضُمانَأ موجِإب صاحَبه وكانَأ أصلً، نفسه حَ

ً معارض. غير من له قاتل
ْفُين كانا ولو لدر عبد ْفُه ًا. وإنَأ دمهما ُي على تجب فماتا وعبد حَّر اصطدم مطلق

الحر، ورثة ويأخآذها العبد، في ونصفها الخطأ، في العبد قيمة الحّر عاقلة
ّدية. من الباقي ويسقط ال

ْفُنَأ لإ لو لل)ُ رجِإٌل ( لسا ْفُر أ
ًا ل ْفُلب لك ًا ( ْفُيئ لش لب)ُ  لصا لأ له (في فأتلفه لف لر ْفُو لن لف لم ْفُنَأ لض لقه)ُ بأنَأ إ لساا

ٌق فهو فوره في دام فما خآلفه يكن ولو يطرده، خآلفه كانَأ ًا، له ساائ فيلحق حَكم
لر)ُ إنَأ الّسوق. (وفي انقطع تراخآى وإنَأ حَقيقًة، بالسائق ْفُي ّط سااقه أو أرساله ال
فوره.  في وأصاب

لو)ُ في لة ( لب ّدا لة)ُ إذا (ال لت لل لف ْفُن ً أصابت الُم ًا أو مال ً آدمي ًا أو ليل ل)ُ أي نهار يضُمن. ل (ل
ّطير، أّما ْفُوق، يحتمل ل بدنه فلنَأ ال فل ساواء، وعدمه ساوقه وجِإود فصار الّس

ًا، يضُمن لتة، الدابة وأّما مطلق لل لف ْفُن لما الُم لل أبي عن الستة الكتب أصحاب أخآرجِإه لف
لة لر ْفُي لر لماء عليه الله صلى الله رساول قال: قال ُه ْفُج لع لبار، وسالم: «ال (والبئر جُِإ
لبار)ُ، لدنَُأ جُِإ ْفُع لم لبار، وال لكاز وفي جُِإ وابن داود وأبو البخاري الخمس». أخآرجِإه الّر
لت، في ماجِإه ليا ّد ّنسائي الحَكام، في والترمذي الحدود، في ومسلم ال في وال

لتة، محمد: العجماء: هي الزكاة. قال لل لف ْفُن لبار: الهدم ابن وقال الُم الذي ماجِإه: الُج
لبار «الموطِإأ» قال يغرم. وفي ل لية ل أي مالك: جُِإ مضُاف غير الفعل فيه. ولنَأ لد

والركوب. القود أو السوق أو الرساال من إليه النسبة يوجِإب ما لعدم إليه

صاحَب الحجاز: يضُمن أهل وأكثر مالك قول وهو وأحَمد، الّشافعّي وقال
لتة لل لف ْفُن ً أفسد ما الُم ًا، ل ليل لما نهار ّي، عن مالك روى لل لر ْفُه لرام عن الّز ْفُعد بن لحَ لسا

لصة: أنَأ بن ّي لح ٍم حَائط دخآلت للبراء ناقة ُم الله رساول فقضُى فأفسدت، قو
أفسدت (وما بالنهار، حَفظها الموال أهل على أنَّأ وسالم عليه الله صلى

لب: بأنَأ فهو بالليل الماشية ُأجِإي ٌق رويناه ما مضُمونَأ)ُ. و ّتف وما مشهوٌر، عليه م
ْفُوه لو النهار في بحفظها المر أنَأ على الّشافعّي، عند بحّجة ليس وهو مرساٌل، لر
ًا ليس ّدعى، في صريح ً الناقة دخآول كونَأ وكذا الم كانَأ يخفى. ولو ل كما ليل

ُقوٌر كلٌب لرجِإٍل لما لع ّل يضُمن ول يقتلوه، أنَأ القرية فلهل عضُّه، ماّر عليه مّر ك
ّدم قبل بعضُّه تلف ما صاحَبه وكذا المائل، كالحائط بعده ويضُمن إليه، التق
ْفُور في الحكم ّن الطيور.  يأكل الذي الّس

ّناطِإفي: رجِإٌل وذكر عند يضُمن ل ثيابه، مّزق أو فعضُّه رجِإٍل على كلبه أغرى ال
الجمل للفتوى. ويضُمن المختار وهو يوساف، أبي عند وضمن حَنيفة، أبي

ّ دفعه يكن لم وإنَأ بقتله، عندنا الصائل ًا والشافعي مالك ونفاه به، إل اعتبار
ًا بقتله ّلف ً مك ّ دفعه يمكن ل صائل ّدابة به. قلنا: عصمة إل ّق هي إنما ال مالكها لح



ّقه، بقي ما فتبقى لذاتها، ل ليالها حَ لص ّلف بخلف ملكه، عصمة ُيسقط ل و المك
لياله فإنَأ لقُط لص ْفُس ّقه. وفي هي التي عصمته ُي لقى»: لو حَ لت ْفُن ً رجِإٌل طِإرح «الُم رجِإل

ّدام ٍد ق ُبٍع، أو أسا لود الطارح على ليس فقتله لسا لرب يعّزر ولكن دية، ول لق ْفُضُ ُي و
ًا ًا ضرب لبس وجِإيع ْفُح ُي ّتى و ّتى أبو يتوب. وقال حَ مالك وقال يموت، يوساف: حَ

لود، يجب القتل الغالب كانَأ وأحَمد: إنَأ والشافعي لق عدمه، الغالب كانَأ وإنَأ ال
لود، يجب قولنَأ: أحَدهما الشافعي فعن لق الدية، يجب ولكن يجب، ل والخآر ال
القود. مالك: يجب قول وقياس أحَمد، قال وبه

لإنَأ لو لع ( لم لت ْفُجِإ لخآُس)ُ أي الّراكُب ا ّنا ّطاعن لوال ٍد ال لن نحوه أو بعو لم لض لو)ُ أي ( ُه
ّناخآس ّتى الّراكب إذنَأ بغير نخس إذا ال لحة)ُ أي (حَ ْفُف ّن ّدابة بنفحة حَصل ما ال ال
والذي ملكه، في بنفرتها)ُ. والواقف صدمته ما (أو بيدها ضربته ما وكذا برجِإلها،

ّناخآس على الضُمانَأ يوساف: يجب أبي ذلك. وعن في ساواء يسير والّراكب ال
ّدابة، ووطء الّراكب ثقل بسبب حَصل التلف لنَأ نصفين، إلى مضُاٌف والثاني ال

ّناخآس. ال
لمر، «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد روى ولنا: ما ْفُع الرحَمن عبد عن لم

لدي، ُعو ْفُس لم ٍة رجِإٌل قال: أقبل الرحَمن عبد بن القاسام عن ال ّية من بجاري القادسا
تحط فلم رجِإلها فرفعت الدابة، رجِإٌل فنخس دابة، على واقٍف رجِإٍل على فمّر
ذلك فبلغ الّراكب، فضُّمن الباهلّي، ربيعة بن ساليمانَأ إلى فرفع الجارية، عين
ّناخآس. يضُمن إنما بالرجِإل، فقال: علّي مسعود ابن ال

لبة أبي ابن وأخآرج ْفُي ْفُيح عن نحوه لش لر لبّي، ُش ْفُع ّدابة الّراكب ولنَأ والّش مدفوعانَأ وال
ّناخآس، بفعل لف ال لضي ُأ ّدابة فعل ف لد الناخآس ولنَأ بيده، فعله كأنه إليه ال متع
لد غير والّراكب الّراكب، إذنَأ بغير نخس حَيث بفعله جِإانب فيترجِّإح فعله، في متع

ّناخآس ّدي، ال ّتى للتع ًا الّراكب كانَأ لو حَ الضُمانَأ كانَأ الطريق في بدابته واقف
لد لنه نصفين، الناخآس وعلى عليه ّدابة نفحت بوقوفها. ولو متع كانَأ الناخآس ال
ًا، دمه ْفُدر نفسه. على الجاني بمنزلة لنه له
لب ألقت ولو ّناخآس، عاقلة على ديته كانت فقتلته الّراك لد لنه ال ّببه، في متع تس

ّدية وفيه ذلك لنَأ عليه، ضمانَأ فل راكبها بإذنَأ نخسها العاقلة. ولو على ال
ٍة ّناخآس كانَأ ولو الراكب، نخس بمنزل ًا ال ًا كانَأ ولو رقبته، في فالضُمانَأ عبد صبي

كالبالغ. بأفعاله يؤُاخآذ لنه كالّرجِإل، فهو
ّدابة نخس ولو ٌء ال ًا فنفحت الطريق في منصوٌب شي فالضُمانَأ فقتلته، إنسان

ّد لنه الشيء، ذلك نصب من على ْفُغل متع لش لف الطريق ب لضي ُأ ّنه إليه ف نخسها كأ
بيده.

لجُب لي لو لء في ( لقا لن لف ْفُي لة لع لب لشا لقّصا لص)ُ لنَأ لما ال لق ّلحم منها المقصود لن لتبر فل ال ْفُع ُي
ّ لن فقاء النقصانَأ. وفي إل ْفُي لع لر ( لق لب لر)ُ أي لو)ُ عين ال لجُزو القّصاب بقرة (ال

لو)ُ فقاء لمار عين وجِإزوره. ( لح لل (ال ْفُغ لب لس وال لر لف ُع وال ْفُب لة)ُ وقال ُر لم لقي الّشافعّي، ال
ًا النقصانَأ وأحَمد: يجب مالك قول قياس وهو رواه بالشاة. ولنا: ما اعتبار

عليه الله صلى الله رساول ثابت: أنَأ بن زيد «معجمه» عن في الطبرانّي
ّدابة عين في قضُى وسالم للّي ثمنها. ورواه بربع ال ْفُي لق ُع ّله «ضعفائه»، في ال وأع

أمية.  أبي بن بإساماعيل



ّي، سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد رواه وما ّثور لفّي، جِإابر عن ال لع عن الُج
لبّي، ْفُع ْفُيح: أنَأ عن الّش لر ربع الدابة عين في أنَّأ إليه كتب عنه الله رضي عمر ُش

ًا: أخآبرنا ثمنها. وفيه ْفُيج ابن أيضُ لر ًا الكريم: أنَأ عبد عن جُِإ عين قال: في علي
ّدابة لبة أبي ابن (رواه الربع. وما ال ْفُي لهر، بن علّي «مصنفه» عن في لش ْفُس عن ُم

لبانّي، ْفُي لبّي عن الّش ْفُع ًا: وفيه ثمنها، ربع الدابة عين عمر)ُ في قال: قضُى الّش أيضُ
ّدثنا لغيرة، عن جِإرير، حَ ْفُيح عن إبراهيم، عن ُم لر ْفُروة قال: أتاني ُش لرقّي ُع من البا
ّدابة عين في عمر: أنَأ عند فيها الشاة: أنَأ وبين بينها ثمنها. والفرق ربع ال

والعمل. (والحمل)ُ والجمال، والزينة، وهي: الركوب، اللحم ساوى مقاصد

عليه)ُ والجناية الرقيق جِإناية (في فصٌل
ْفُنَأ لإ لنى ( ٌد لجِإ ْفُب ًأ لع لط لعُه لخآ لف ُه)ُ إلى لد ُد ّي لها)ُ أي عليه المجنّي لسا لب ْفُو الجناية بسبب ( (أ

لداه لها لف لش ْفُر أ
ل لب

ّير رقبته في عبد جِإنى علّي: ما لحَال)ًُ لقول لخ شاء وإنَأ فداه، شاء موله: إنَأ ُي
لبة أبي ابن دفعه. رواه ْفُي «مصنفه». في لش

فداؤاه. أو دفعه عليه فيجب عبده، جِإناية المولى على يجب عندنا أنَأ واعلم
ّ فيها فيباع العبد، على يجب الّشافعّي وعند ليُه إنَأ إل لد ْفُف المولى. وفائدة لي

لبع، عنده العتق بعد الخلف: أنَّأ ّت لبع. ل وعندنا ُي ّت ُي
ّيد دونَأ ما بخلف العبد، على القصاص فيه يجب النفس في العمد لنَأ بالخطأ، ق

لية فيه فإنَأ النفس، ّد ًأ ال ًا، أو كانَأ خآط بين فيه يجزيء ل القصاص لنَأ عمد
ّيد الحر بين ول العبدين، ول عين العبد لنَأ حَالً، بكونه الفداء أو الدفع والعبد. وق

ويأخآذ مقامه فيقوم الشرع، في عنه بدل والفداء العيانَأ، في التأجِإيل يجوز
ّيهما ثم حَكمه، غيره. ول الجناية لولي شيء فل بالقول أو بالفعل المولى اخآتار أ

ًا المولى يكونَأ أنَأ بين فرق ْفُرشْ على قادر حَنيفة.  أبي عند ل أو ال

لداء اخآتيار يصّح ومحمد: ل يوساف أبو وقال لف ًا كانَأ إذا ال ْفُفلس ّ ُم برضاء إل
ًا صار العبد لنَأ الولياء، ّق ّتى لهم، حَ ْفُضُمنه حَ فل خآلف، بل بالتلف المولى لي

ّ إبطاله يملك ّدية. وهو إليهم، البدل بوصول أو برضاهم إل ال
ْفُنَأ لإ لف لبُه)ُ المولى ( له ْفُو لو لأ لعُه ( ْفُو لبا لقُه لأ لت ْفُع ْفُو لأ ُه لأ لر ّب لو لد لها أ لد لل ْفُو لت ْفُسا ْفُم ا لل ْفُم)ُ المولى لو لل ْفُع لي

لها)ُ أي لب لن)ُ المولى بالجناية ( لم لض لقّل ( لل ْفُن (ا له لم لت لم لمن لقي لشْ)ُ لنَأ لو ْفُر ل
ل المولى ا

ّوت ّق ف ًا الجاني في بتصّرفه عليه المجنّي حَ فيضُمنه. إليه دفعه عن يمنع تصّرف
ّقه لنَأ القل، ضمن وإنما ًا يصير فيه. ول حَ لم لنه التصّرف، بهذا للفداء مختار
العلم. بدونَأ اخآتيار ول بالجناية، يعلم

ْفُنَأ)ُ تصّرف لإ لو ًا المولى ( لم)ُ بالجناية بعدما التصّرفات هذه من تصّرف لل لع لم ( لر (غ
لشْ)ُ لنَأ ْفُر ل

ل الهبة في عنه ملكه لزوال العبد دفع من تمنعه التصّرفات هذه ا
للعتاق، والبيع للقدام والساتيلد، التدبير في تمليكه وامتناع وا العلم بعد عليها فا

ًا يكونَأ بالجناية لفدائه. اخآتيار
ليُة لد لو لد ( ْفُب لع ُتُه)ُ فلو ال لم ًا رجِإٌل قتل لقي ًأ عبد ْفُنَأ قيمته عليه يجب خآط لإ لف ْفُت ( لغ لل لي)ُ لب له

لة العبد قيمة أي لي لد ٍم آلف عشرة بلغت الُحّر)ُ بأنَأ ( لو)ُ بلغت دره لمة ( لقي لة ( لم لل ا
لة لي ٍم آلف خآمسة بلغت الُحّرة)ُ بأنَأ لد لص دره لق لن ْفُن ( لل)ُ من لم لرة)ُ القيمتين ُك ْفُش لع )
ّدراهم من ًا ال لة العبد بقيمة يبلغ مسعود: ول ابن ولقول رتبته، لدنو إظهار دي

ُدوري دراهم. رواه عشرة منه وينقص الحر ُق لخآّي»، مختصر «شرح في ال ْفُر لك ال
لعّي قال وبه لخ ّن لبّي. رواه ال ْفُع لبة. وهذا أبي وابن الّرّزاق عبد والّش ْفُي عن كالمروي لش



لرف ل المقادير لنَأ وسالم، عليه الله صلى النبّي ْفُع طِإريق وإنما بالقياس، ُت
يوساف وأبي ومحمد حَنيفة أبي عند وهذا الوحَّي، صاحَب من السماع معرفتها

ّي، قول وهو أولً، أحَمد. عن ورواية الثور

ًا ـ يوساف أبو وقال المالية، بدل الضُمانَأ لنَأ بلغت، ما بالغًة قيمته ـ: تجب آخآر
ّ يملك ل وهو للمولى يجب ولهذا ّدم بدل كانَأ الماليُة. ولو حَيث من إل لكانَأ ال
ّق في هو لإذ للعبد، وهو القيمة كقليل فصار الحرية، أصل على مبقى الدم حَ
ّي وابن سايرين وابن وأحَمد والشافعي مالك قول وهو وعلّي، عمر عن مرو

ّيب لس ّي، العزيز عبد بن وعمر الُم لر ْفُه معاوية بن وإياس ومكحول وإساحاق والّز
والحسن.

ْفُن قوله ولنا: عموم لم لو لل تعالى: { لت ًا لق لمن ْفُؤُ ًأ ُم لط لريُر لخآ ْفُح لت ٍة لف لب لق ٍة لر لن لم ْفُؤُ ليٌة ُم لد لو
لمٌة ّل لس للى ُم له}َ والعبد لإ لل ْفُه ّدية، بقتله الواجِإب فيكونَأ مؤُمن لأ الزيادة يجوز ول ال

ًا المراد يكونَأ بالرأي: بأنَأ النص على ًا. ولنه مؤُمن ّتب تعالى حَر قتل على ر
ّفارة الخطأ ّدية، حَكمين: الك ّق في داخآٌل والعبد وال فيجب بالجِإماع، الكفارة حَ

ً يكونَأ أنَأ ّق في داخآل ّدية. حَ ال
لفي لو لب)ُ أي ( ْفُص لغ ْفُصب ال ٍد لغ ًا أحَ ُتُه عليه يجب يده في هلك أمة أو عبد لم لقي لما (

ْفُت)ُ أي لن وهي الرواية ظاهر في الطِإراف في وكذا بالجِإماع، بلغت ما لكا
للطِإراف بقدر محمد عن رواية وفي الصحيحة، ّدر بما ا لق لية من ُت لزاد فل الحّر، لد ُت

لعت إذا يده لط ّ آلف خآمسة على ُق لبر نصفه، الدمي من اليد لنَأ خآمسة، إل لت ْفُع ُت ف
ّله، رتبته.  لحّط المقدار هذا وينقص بك

لما لو لر ( ّد ْفُن ُق لة لم لي لر الُحّر لد ّد ْفُن ُق له)ُ ففي لم لت لم كانت فإنَأ قيمته، نصف العبد يد لقي
ّ آلف خآمسة يده في يجب أكثر، أو آلف عشرة قيمته دراهم. (وفي خآمسة إل

لرجُِإٍل لأ)ُ  ْفُق ْفُي لف لن ْفُي لع ٍد ( ْفُب لعُه لع لف ُه)ُ إنَأ لد ُد ّي لذ الفاقيء إلى شاء لسا لخآ لأ لو لتُه ( لم ًا لقي لليم ْفُو لسا أ
لكُه لس ْفُم ل أ لذ لبل ْفُخآ لنَأ)ُ وهذا لأ لصا ْفُق ّن ُده شاء حَنيفة. وقال: إنَأ أبي عند ال ّي أمسك سا

الّشافعّي: يضُمن قيمته. وقال وأخآذ العبد دفع شاء وإنَأ نقصه، ما وأخآذ العبد
لده ُء ساي ً الضُمانَأ يجعل لنه الجثة، ويمسك القيمة كّل الفاقي ـ بالفائت مقابل

إحَدى فقأ أو يديه إحَدى قطع لو كما ملكه، على الباقي فيبقى ـ العينانَأ وهو
وأحَمد. مالك قول وهو عينيه،

وارٌث له كانَأ فإنَأ ذلك، من العبد مات ثم المولى فأعتقه عبد يد رجِإٌل قطع ولو
غير وارٌث له يكن لم وإنَأ باتفاق، القاطِإع من المولى يقتّص ل المولى غير

وهو محمد، عند منه يقتص ولم يوساف، وأبي حَنيفة أبي عند منه اقتّص المولى
ّ وأحَمد، والّشافعّي مالك قول بلغت. ما بالغًة للمولى قيمته تجب عندهم أنَأ إل
ًا الحّر دية رواية: تجب في أحَمد وعن محمد: يجب وعند الموت، بحالة اعتبار
ْفُرشْ أ

القيمة. باقي ويبطل السيد، أعتقه أنَأ إلى القطع نقصه وما يده ل

ْفُنَأ لنى (إ ًا لجِإ ّبر لد ْفُو)ُ جِإنت ُم ٍد (أّم أ لل لن لو لم ُد لض ّي لقّل الّس ْفُن ال له)ُ أي لم لت لم كّل قيمة لقي
لن منهما لم لو لشْ)ُ وقال ( ْفُر ل

ل ّبر ا لقّن الشافعي: المد جِإنايته فتكونَأ الجناية، في كال
ّير رقبته، في لديه. فلو أنَأ وبين بالجناية، فيباع يدفعه أنَأ بين المولى ويخ ْفُف أراد لي



ْفُفديه قولنَأ: أحَدهما فعنه الفداء ْفُرشْ لي ًا الجناية بأ في مالك قول وهو بلغ، ما بالغ
لقّن لديه أحَمد، عن ورواية ال ْفُف لي ْفُرشْ ومن قيمته من بالقّل وثانيهما:  وهو الجناية، أ
ّبر يباع مالك: ل أحَمد. وقال عن رواية عليه المجنّي ويستخدمه جِإنايته في المد
ْفُرشْ بقدر ًا، موله إلى رجِإع خآدمته من اساتوفي فإذا جِإنايته، أ ّبر يفتدي أو مد

ْفُرشْ بقدر خآدمته جِإنايته. أ
لبة أبي ابن أخآرجِإه ولنا: ما ْفُي لعاذ «مصنفه» عن في لش لبٍل بن ُم (أبي)ُ (و)ُ عن جِإ

ْفُيدة لب ّبر قال: جِإناية أنه الجراح بن ُع لبّي عن نحوه موله. وأخآرج على المد ْفُع الّش
لعّي لخ ّن ْفُنَأ العزيز عبد بن وعمر وال لإ لف ّبر والحسن. ( لنى)ُ المد جِإناية الولد أّم أو لجِإ

لرى ْفُخآ ُأ لك ( لر للّي)ُ الجناية لشا لة لو لي لن ّثا للّي)ُ الجناية (ال للى لو ْفُو ٍة في (ال ْفُت لقيم لع لف له)ُ ُد ْفُي لل لإ
ٍء، إليه الدفع كانَأ إنَأ الولى ولّي إلى أي لضُا لق لب ْفُذ ( لس إ ْفُي له)ُ أي في لل لت ليا لنا ّبر لجِإ المد

ّ الولد أم جِإنايات في ول كثرت، وإنَأ لأل لمٌة ( ٌة)ُ فيضُاربونَأ لقي لحَد لحصص لوا فيها، بال
لبُر لت ْفُع ُت ٍد لكّل قيمته و الوقت، ذلك في يستحقه لنه عليه، الجناية حَال في واحَ
ّبر والّشافعّي مالك وعند لقّن. وأحَمد: المد كال
ْفُت، كلما يفديها والخآر كمذهبنا، قولنَأ: أحَدهما الشافعّي عن الولد أّم وفي لن لجِإ
لزني اخآتيار وهو ّق السيد لمنع مالك، وقول الُم بيعها في الجناية ولّي حَ

بالساتيلد.
بها دفعه من أكثر يجب ل جِإنايات جِإنى إذا والعبد بمنزلته، العبد قيمة ولنا: أنَأ

ًة ًة، مر قيمته.  فكذا واحَد

لع)ُ ولّي لب ّت لوا لد الثانية الجناية ( ّي ْفُو (الّس للّي)ُ الجناية أ للى لو ْفُو ْفُت)ُ الولى إنَأ (ال لع لف ُد
ل لبل ٍء)ُ وهذا ( لضُا لم دفع حَين لنه المولى، على شيء حَنيفة. وقال: ل أبي عند لق
ًا، يكونَأ حَتى بعدها يحدث بما له علم ول موجِإودة، الثانية الجناية تكن ّدي متع

لعل بالقضُاء. ولنه دفع إذا كما فصار لن لف ْفُي القضُاء فكانَأ القاضي، يفعله ما لع
ّدار وأخآذ الهبة، في الّرجِإوع في كما ساواء، وعدمه لعة ال ْفُف وجِإوبها. بعد بالّش

لق ولو لت ّبر ُع ّ يلزمه ل جِإنايات جِإنى وقد المد إنما الضُمانَأ لنَأ واحَدة، قيمة إل
الولد ساواء. وأّم وعدمه الجنايات بعد العتاق وجِإود فصار بالمنع، عليه وجِإب

ّبر بمنزلة ٌع الساتيلد لنَّأ ذلك، جِإميع في المد أقّر كالتدبير. ولو الدفع من مان
ّبر للنَأ شيء، يلزمه ول إقراره يجز لم المال توجِإب بجنايات الولد أّم أو المد

ٍذ، غير المولى على وإقراره نفسه، على ل المولى على جِإناياته موجِإب ناف
لود الموجِإبة الجناية بخلف لق ًا بقتله أقّر بأنَأ لل لتل إقراره يصّح حَيث عمد ْفُق ُي به، و

ّتهمة. لعدم فينفذ نفسه على إقراٌر لنه ال

ْفُن لم لو لب ( لص ًا)ُ ل لغ ّي لب ّبر لص ًا نفسه عن يع لت (حَُّر لما لعُه)ُ أي لف ًة عنده لم لأ ْفُج لف ْفُو)ُ مات ( أ
ْفُم (بُحّمى ْفُن، لل لم ْفُضُ ْفُنَأ لي لإ لت لو ٍة لما لق لع لصا ْفُو لب لش لأ ْفُه ٍة)ُ  لن ّي لحَ )

لن لم ُتُه)ُ أي لض لل لق لة)ُ أي الغاصب عاقلة لعا لي ّد يضُمن ل أنَأ الصبّي. والقياس دية (ال
وجِإه وأحَمد. ولنا: وهو والّشافعّي ومالك زفر قول وهو الوجِإهين، في

لباع، أرض إلى نقله لنَأ غصب، ضمانَأ ل إتلف، ضمانَأ هذا الساتحسانَأ: أنَأ الّس
ّبٌب الصواعق مكانَأ إلى أو ّد هلكه، في تس ٍد بتفويت عليه وتع ٍة ي وهو حَافظ

ّيات الصواعق لنَأ الولي، الموت بخلف مكانٍَأ، بكل تكونَأ ل والسباع والح



ًة، ّتى الماكن، باخآتلف يختلف ل ذلك فإنَأ بحّمى أو فجأ مكانٍَأ إلى نقله لو حَ
لية، عاقلته لضّمن والمراض الحّمى فيه تغلب ّد ّبب لكونه ال (كما هلكه، في تس

لأي في لأودع صبي عاقلة يضُمن كما صبّي)ُ  لأي ( ًا)ُ  عنده وديعة عبد جِإعل عبد
للُه)ُ أي لت لق لف لدع. العبد الصبّي قتل ( المو

ْفُنَأ لإ لف لف)ُ الصبّي ( لل ْفُت ً لأ لمال ل ( لداٍع)ُ أي لبل ًا ليس لإي لدع لن)ُ لنه عنده مو لم لض ٌذ ( مؤُاخآ
ْفُنَأ العبد حَقوق في بها معتبر ل القصد وصحة بأفعاله، لإ لو ) ً لف)ُ مال لل ْفُت ٍد غير لأ عب

ُه)ُ أي لد ْفُع لب لليداع بعد ( ل)ُ أي ا حَنيفة أبي قول الفرق الصبّي. وهذا يضُمن ل (ل
في الصبّي وأحَمد: يضُمن مالك قول وهو والّشافعّي، يوساف أبو ومحمد. وقال

الوجِإهين.
لع «شرح وفي لد ّطحاوي»: أو ً صبّي عند ال عليه ضمانَأ ل يده في فهلك مال

ًا كانَأ فإنَأ الصبّي، اساتهلكه بالجِإماع. فإنَأ بالجِإماع ضمن التجارة في له مأذون
ًا كانَأ وإنَأ لل فإنَأ عليه، محجور لب ّيه بإذنَأ الوديعة لق لل وإنَأ بالجِإماع، يضُمن ول لب لق
الدراك. بعد ول الحال في ل ومحمد حَنيفة أبي عند عليه ضمانَأ فل إذنه، بغير

اساتهلك لو أنه على وأجِإمعوا الحال، في والشافعي: يضُمن يوساف أبو وقال
ً الحال. في ضمن وديعًة بغير مال

لة في فصٌل لم لسا لق  ال

ّلغة في وهي ٍر اسام ال لإنها من مصد سُاّموا يحلفونَأ، الذين القوم أقسم. وقيل: 
لقال: رجِإٌل كما المصدر، باسام ْفُدٌل. وساببها: وجِإود ُي ّلة، في القتل لع (ما)ُ أو المح

قاتلً. وشرطِإها: أنَأ له علمنا ول قتلناه ما معناها. وركنها: قولهم: بالله في
لسم يكونَأ ْفُق ً الُم ًا رجِإل لسامة في النساء مالك: يدخآل عاقلً. وقال حَّر الخطأ لق
لية بوجِإوب العمد. وحَكمها: القضُاء دونَأ ّد لف، بعد ال لحل ّدعوى كانت ساواء ال في ال

الخطأ. أو العمد القتل
لمة أبي بن ساهل عن الستة الكتب أصحاب أخآرج ْفُث لديٍج بن ورافع لحَ قال: خآرج لخآ

ْفُهل بن الله عبد ٍد بن لسا لصة زي ّي لح ّتى زيد بن مسعود بن وُم لبر كانا إذا حَ ْفُي لخ تفّرقا ب
لصة إنَّأ ثم ـ النخل في رواية: تفّرقا وفي هنالك. ـ ما بعض في ّي لح الله عبد يجد ُم
لصة هو وسالم عليه الله صلى الله رساول إلى فأقبل فدفنه، قتيلً، ساهٍل بن ّي لو وحَُ
الرحَمن عبد فذهب ـ القوم أصغر وكانَأ ـ ساهل بن الرحَمن وعبد مسعود بن

ّلم لر عليه الله صلى الله رساول له فقال صاحَبيه، قبل يتك لر» وسالم: «الكبي الكبي
لر وفي ـ ْفُب ُك لر» ـ رواية: «ال ْفُب ُك ّبر وفي ـ الّسّن يريد ال لك ْفُبر» ـ لفظ: « ُك فصمت، ال

ّلم ّلم صاحَباه، فتك معهما. وتك
ّتهموا ساهل، بن الله عبد مقتل وسالم عليه الله صلى الله لرساول فذكروا وا
ًا خآمسين لهم: «أتحلفونَأ فقال اليهود، ّقونَأ يمين قالوا: صاحَبكم» ؟ُ دم فتستح

للف كيف ْفُقسم وفي نشهد؟ُ ولم نح ُي منهم رجِإٍل على منكم خآمسونَأ لفٍظ: «
ُع لف ْفُد ُي له» ؟ُ ف لت لكم قال: «فتحلف نحلف؟ُ كيف نشهده، قالوا: (أمٌر)ُ لم بُرّم

ْفُيُسوا لل ْفُيمانَأ يقبل لفٍظ: كيف مسلمين. وفي يهود»؟ُ. قالوا:  ٍم لأ ّفار؟ُ قو لداه ك لو لف
ٍة وسالم عليه الله صلى الله رساول ساهل: فلقد الصدقة. قال أبل من بمئ

لني ْفُت لضُ لك حَمراء.  ناقٌة منها لر



ّدية عليهم يقض قال: لم حَيث والشافعي مالك بظاهره اساتدّل وقد إذا بال
ًا الستة الكتب في حَلفوا. ولنا: ما أنَأ ـ لمسلم واللفظ ـ عباس ابن عن أيضُ

لطى قال: «لو وسالم عليه الله صلى الله رساول ْفُع ّناس ُي ّدعى بدعواهم ال ناٌس ل
ّدعى على اليمين ولكن وأموالهم، رجِإاٍل دماء الباقين: أنَأ عليه». ولفظ الم
«سانن في عليه. وما المدعى على اليمين أنَأ قضُى وسالم عليه الله صلى النبّي

ْفُيب، بن عمرو الترمذي» عن لع ّده: أنَأ عن أبيه، عن ُش عليه الله صلى النبّي جِإ
ّينة في قال وسالم ّدعي، على خُآطبته: «الب ّدعى على واليمين الم عليه». وما الم

لبة، أبي وابن الّرّزاق «مصنف» عبد في ْفُي لمر، والواقدي: أخآبرنا لش ْفُع عن لم
ّي، لر ْفُه ّيب بن ساعيد عن الّز لس لسامة قال: كانت الُم لق فأقّرها الجاهلية، في ال

لد النصار من قتيل في وسالم عليه الله صلى النبّي لجِإ لب في ُو لليهود. جُِإ

ّلفهم باليهود وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: فبدأ لسامة وك خآمسين، لق
للنصار: وسالم عليه الله صلى الله رساول فقال اليهود: (لن)ُ نحلف فقالت

عليه الله صلى الله رساول فأغرم تحلف، أنَأ النصار فأبت «أفتحلفونَأ»؟ُ
لل لنه ديته، اليهود وسالم لت أظهرهم. بين ُق

للمة أبي البّزار» عن «مسند في وما قال: كانت أبيه عن الرحَمن، عبد بن لسا
لسامة لق ّدم في ال لبر، يوم ال ْفُي ً أنَّأ وذلك لخآ صلى النبّي أصحاب ـ النصار من رجِإل

لد ـ وسالم عليه الله لق يتشّحط صاحَبنا فقالوا: إنَأ النصار فجاءت الليل، تحت ُف
ّ قاتله؟ُ» قالوا: ل، دمه. فقال: «أتعرفونَأ في قتلته. فقال: يهود يكونَأ أنَأ إل

ّدية خُآذوا ثم أيمانهم، جِإهد بالله فيحلفونَأ رجِإلً، خآمسين منهم «اخآتاروا ال
منهم». ففعلوا. 

لنّي» عن «سانن في وما ْفُط ُق لر ّدا لبّي، ال ْفُل لك ّباس ابن عن صالح، أبي عن ال قال: ع
لد لجِإ ً النصار من رجِإٌل ُو لر اليهود، من ناس دالية في قتيل لك ُذ صلى للنبّي ذلك ف
ً خآمسين منهم فأخآذ إليهم، وسالم. فبعث عليه الله فاساتحلف خآيارهم، من رجِإل
ٍد كّل ّدية. فقالوا: عليهم جِإعل ثم قاتلً، له علمت ول قتلته، بالله: ما منهم واحَ ال
ّ ناموس في بما قضُى لقد ْفُلبّي أنه (موساى)ُ. إل لك متروك. قال: ال
(عن سافيانَأ، الشافعّي: أخآبرنا «المعرفة» عن في البيهقي أخآرجِإه وما

لبّي: أنَأ عن منصور)ُ، ْفُع لد)ُ بين قتيٍل في كتب الخطاب بن عمر الّش لجِإ ُو لوانَأ ( ْفُي لخآ
لقاس ووادعة: أنَأ ّيهما فإلى القريتين، بين ما ُي منهم إليه أخآرج أقرب، كانَأ أ

ً خآمسين ْفُجر فأدخآلهم مكة، يوافوه حَتى رجِإل لح عليهم قضُى ثم فأحَلفهم ال
ّدية. فقالوا: ما ْفُت بال لق ُلنا لو لنا أموا ُن ْفُيما لنا ول أ لن لنا. فقال أيما لل عمر: كذلك أموا

الحق. رواية: كذلك المر. وفي
عمر: الشعبّي: فقال عن الحَول، عاصم سافيانَأ: عن غير الشافعي: وقال قال

لطّل ول بأيمانكم دماءكم حَقنتم ٍء دم ُي ّ امرى عن البيهقي قال أنه مسلم. إل
لوانَأ إلى قال: ساافرت أنه الشافعي ْفُي ْفُفرة، عشرة أربعة ووادعة لخآ وساألتهم سا

لي ما وحَكيت القتيل، في عمر حَكم عن لو ٌء فقالوا: هذا فيه، عنه ُر كانَأ ما شي
ّدي إذ الرواية، صحة في يقدح ل ترى كما قّط. وهذا ببلدنا بضُبط المتص

ّدراية.  أهل من الدين أئمُة وأحَكامها الحوادث ال



ْفُيٌت)ُ هذا لم له مبتدأ ( لب ْفُرٌح)ُ، ( لثُر (أو له أولى صفة جُِإ ْفُرٍب، لأ ْفُو)ُ أثر لض ْفُنٍق، أ لخآ ْفُو)ُ به ( أ
ٍم (خُآُروُج ْفُن لد له لم لن ُذ ّيد أو ُأ له)ُ ق لن ْفُي لسامة ل منه الخالي لنَأ بذلك، الميت لع فيه لق
ٍة في أحَمد قول وهو دية، ول عندنا، ّي. وقال وحَّماد رواي والشافعّي مالك والثور

لوث، الشرط بل بشرط الثر وأحَمد: ليس ّل لقع وهو: ما ال ْفُدق القلب في ُيو لص
ّدعي ٍم أثر من الم جِإماعة أو عدٍل، شهادة أو ظاهرة، عداوة أو ثيابه، على د

ّلة أهل أنَأ (غير)ُ عدول، النصار يسأل لم والسلم الصلة عليه لنه قتلوه، المح
ْفُين كعصر له، أثر ل بما يحصل القتل ولنَأ ل)ُ ؟ُ (أو أثر بقتيلهم كانَأ هل لت لي ْفُص الُخ

أثر. به من فأشبه الفؤُاد، وضرب

لسامة ولنا: أنَأ لق ّدية في ال ّدم، لتعظيم ال لهدر، عن وصيانته ال القتل في وذلك ال
ْفُتف الموت دونَأ لرف والقتل النف، لحَ ْفُع ّدم بالثر. وقد ُي البّزار»: «مسند في تق

دمه.  في يتشّحط صاحَبنا قالوا: إنَأ النصار أنَّأ

لد لجِإ ُو ٍة)ُ صفٌة في ( ّل لح لد لميت ثانيٌة لم لجِإ ُو ْفُو)ُ  لأ لثُره ( ْفُك لأ لد ( لجِإ ُو ْفُو)ُ  ُفُه لأ ْفُص لن لع ( له)ُ لم لسا ْفُأ لر
ل للُم وقوله: (ل ْفُع ُلُه)ُ صفٌة ُي لت لد لو لميت. أّما ثالثٌة لقا لجِإ ًا نصفه ُو أو بالطول، مشقوق

لد لجِإ هذا لنَأ عليهم، شيء ل رأساه أو يده، أو الرأس، ومعه النصف من أقل ُو
ّله، البدنَأ في ورد وقد بالنص، عرفناه الحكم ّ ك الكّل حَكم له الكثر لإنَّأ إل
لسامات لديات لجِإتمع القل اعتبرنا لو القّل. ولنا بخلف لق ٍد شخٍص في و أنَأ واحَ

لد لجِإ ًى في أطِإرافه ُو ٍة، قر إليه. يؤُدي ما فينتفي مشروٍع غير وذلك متفرق
لعى ّد ّيُه (وا لل لل)ُ العمد لو ْفُت لق للى الخطأ أو ال لع ّلهم ( لها)ُ ك لل ْفُه ًا بعضُهم أو لأ أو مبهم

ًا. وعن ّين ـ المبارك ابن أصول رواية وهو ـ الصول رواية غير في يوساف أبي ُمع
لسامة حَنيفة: ل أبي عن لقال في دية ول لق ُي ّين. و ّينة؟ُ للولّي: ألك المع قال: فإنَأ لب
لف ل، ّل ّدعى حَُ ًا عليه الم ًة، يمين ّين على دعواه لنَأ واحَد لباقيهم، إبراء منهم المع

ّدعى إذا كما وصار ٍد على القتل ا غيرهم. من واحَ
لسامة وجِإوب الظاهر: أنَأ ووجِإه لق ّلة أهل على ال منهم، القاتل أنَأ على دليٌل المح

ّدعي فتعيين ًا الم لنافي ل منهم واحَد ًا تعيينه بخلف ذلك، ُي لنه غيرهم، من واحَد
لرمونَأ إنما وهم منهم، ليس القاتل أنَأ بيانَأ ْفُغ لكونهم منهم القاتل كانَأ إذا لي

ًا، قاتلين ّلة أهل ولنَأ الظالم، يد على يأخآذوا لم حَيث تقدير لرمونَأ ل المح ْفُغ لي
ّدعى فإذا الولّي، بدعوى بل أظهرهم بين القتيل ظهور بمجرد على القتل ا
شرطِإه.  لفقد عنهم فسقط عليهم، دعواه امتنعت غيرهم

لف ّل لنَأ)ُ خآبر (حَُ ْفُمُسو ً المبتدأ لخآ لرجُِإل ًا ( ًا)ُ لنَأ حَُّر ّلف لك والصبّي والعبد المرأة ُم
ّنصرة، لهل أتباع والمجنونَأ ْفُم)ُ أي أهلها على واليمين ال ُه ْفُن لم ّلة أهل من ( المح
ْفُم ُه لتاُر ْفُخ لي لولّي)ُ لنَأ ( ّقه، اليمين ال ّتهمه من يختار أنه والظاهر حَ يختار أو بالقتل، ي
ّلق الكاذبة اليمين عن يحترزونَأ لنهم صالحيهم، له)ُ متع ّل لبال لف ( ّل لما بُح ُه ( لنا ْفُل لت لق

ل لنا لول ْفُم لل لتل)ًُ هذا للُه لع للف إذا منهم الواحَد لنَأ الجميع، قول حَكاية لقا يقول: ما لحَ
للُه أنه لجواز قتلنا، ل: ما قاتلً، له علمت وما قتلت لت قتلناه ما حَلف فإذا وحَده، لق
ًا كانَأ غيره. مع يقتله لم لنه يمينه، في صادق

ّنُه قوم عن حَكاية تعالى قوله تفسير في ورد ما ونظيره لت ّي لب ُن لل للُه صالح: { ْفُه لأ ُثّم لو



للّن ُقو لن له لل ّي لل لو لنا لما لل ْفُد له لك لش لل ْفُه له لم لل ْفُه ّنا لأ لإ ْفُنَأ لو لنَأ}َ فإ ُقو لد لصا قتلت فيما قيل: يجوز لل
ًا فيكونَأ غيره، مع قتله يكونَأ أنَأ لب: بأنه في صادق لجِإي ُأ غيره مع قتله لإذا يمينه. 

ًا، قتله ما أنه يمينه في كانَأ ًا قتلوا متى الجماعة لنَأ كاذب ٍد كّل كانَأ واحَد واحَ
ٍد كّل على القصاص يجب ولهذا قاتلً، منهم في والكفارة العمد في منهم واحَ

للّي)ُ أي (ل الخطأ لو ُثّم الورثة وجِإود مع ولو الولّي، يحلف ل ال لي عندنا. ( لضُ للى ُق لع
لها)ُ أي لل ْفُه ّلة أهل لأ لة)ُ وهذا المح لي ّد لعي والّشعبّي عمر قول (بال لخ ّن ّي.  وال لر ْفُو ّث وال

لعين وأحَمد: يبدأ والشافعّي مالك وقال ّد ّقوا، حَلفوا فإنَأ اليمانَأ، في بالم اساتح
ّلف نكلوا وإنَأ لعى لحَ ّد ًا، خآمسين عليهم الم مذهب وهو برئوا، حَلفوا فإنَأ يمين

ّليث الّزناد وأبي وربيعة ساعيد بن يحيى والسلم الصلة عليه لقوله ساعد، بن وال
ًء: أتحلفونَأ ساهل عبداللهبن لولياء ًا خآمسين ابتدا دم وتستحقونَأ يمين

ُكم رواه فيما وقوله صاحَبكم؟ُ»، ُئ لر ْفُب لت لف لأ لقّي: « له ْفُي لب ًا»؟ُ بخمسين يهود ال وهذا يمين
ّق وأنه الولّي، على اليمين أنَأ على تنصيٌص العمد دعوى في به القصاص يستح

لي حَلف الجديد: فإذا في الّشافعّي. وقال وقديم مالك قول على لضُ ٍة له ُق لدي لب
لوُث انعدم وإذا ماله، في ّل الحكم هو ما فيه فالحكم يحلف، أنَأ الولّي أبى أو ال
لعاوى. ساائر في ّد ال

عليه الله صلى النبّي عباس: «أنَّأ ابن حَديث من الستة الكتب في ولنا: ما
ّدعى على قال: اليمين وسالم لبة أبي ابن رواه عليه». وما الم ْفُي عمر قضُاء من لش

لد الذي القتيل في لجِإ لعة بين ُو لد لحَب، لوا ْفُر أ
ل تعالى. الله شاء إنَأ قريب عن وسايأتي و

ًا: ما أدلتنا ومن قال: كنت لقلبة أبي مولى أيوب أبي «المبسوط» عن في أيضُ
لصم الناس، رؤاسااء وعنده العزيز عبد بن عمر عند لد قتيل في إليه فُخو لجِإ في ُو

ٍة، ّل خآلفه.  أو السرير عند جِإالٌس لقلبة وأبو مح

لقود وسالم عليه الله صلى الله رساول الناس: قضُى فقال لسامة في بال لق وأبو ال
تقول؟ُ فقال: ما سااكٌت، وهو لقلبة، أبي إلى فنظر بعدهم، والخلفاء وعمر بكر

أهل من رجِإلنَأ شهد لو أرأيتم العرب، أشراف أو الناس رؤاسااء فقال: عندك
لت يرياه ولم سارق أنه لحَمص لأهل من رجِإٍل على دمشق ْفُن ُك فقال: ل. تقطعه؟ُ أ

زنى أنه دمشق أهل من رجِإٍل على لحَمص أهل من أربعة شهد لو قال: أرأيتم
ْفُوه ولم لر لت لي ْفُن ُك الله صلى الله رساول قتل ما فقال: ل. فقال: والله ترجِإمه؟ُ أ
ًا وسالم عليه ّ نفٍس بغير نفس ً إل بعدإحَصانه، زنى أو إيمانه، بعد بالله كفر رجِإل

ًا قتل أو لسامة وسالم عليه الله صلى الله رساوُل قضُى نفٍس. وقد بغير نفس لق بال
ّدية لبر أهل على وال ْفُي لل في لخآ لد قتي لجِإ لقاد بين ُو ْفُن العزيز عبد بن عمر أظهرهم. فا
لذلك.

ّية بني أمراء لنَأ وهذا لود يقضُونَأ كانوا ُأم لق لسامة في بال لق ّي روى ما على ال لر ْفُه الّز
ُد أنه لو لق لقسامة في قال: ال معاوية. به قضُى من وأول الجاهلية، أمور من ال

لرة» و«الخانية»: لو هنالك. وعن ذلك إنكار في لقلبة أبو بالغ فلهذا لخآي ّذ «ال
ّدية، ُغّرُموا حَلفوا ّتى يحبسوا نكلوا وإنَأ ال أّما العمد، دعوى في يحلفوا. وهذا حَ

لضُى الخطأ في ْفُق ُي ّدية ف عاقلتهم. على بال
لنَأ للّي (وإ لعى)ُ الو ّد للى القتل ا لع ٍد ( لحَ ْفُم)ُ أي لوا ْفُيره ّلة أهل غير لغ لح لطت الم لق لسا )



لمُة لسا لق ْفُم)ُ أي ال ُه ْفُن ّلة، أهل عن لع ّدم وقد المح إذا ما وبين بينه الفرق وجِإه تق
ّدعى ٍد على القتل ا ْفُنَأ ل حَيث منهم واحَ ْفُم تسقط. (فإ ْفُن لل ُك لها)ُ أي لي ّلة في لفي المح

لنَأ)ُ من ْفُمُسو لخآ لسامة أهل ( لق لر ال لكّر لف ( لل لح ْفُم ال له ْفُي لل لما أنَّأ إلى لع لل لتّم)ُ  أبي ابن روى لي
لبة ْفُي ّد الخطاب بن عمر «مصنفه»: أنَأ في لش ْفُيمانَأ عليهم ر ّتى ال يعني وافوا، حَ
لدعة. وروى أهل من إليه جِإاء من على ًا لوا ْفُيح عن أيضُ لر لمٌة قال: جِإاءت ُش لسا لق
لوافوا فلم ّد خآمسين، ُي لسامة عليهم فر لق ّتى ال أوفوا.  حَ

ّي، سافيانَأ «مصنفه» عن في الّرزاق عبد وروى لر ْفُو ّث لم قال: إذا إبراهيم عن ال
لسامة تبلغ لق ّتى كّرروا ال ًا. وروى خآمسين يحلفوا حَ ًا يمين عمر: أنه عن فيه أيضُ

ًة اساتحلف ًا خآمسين امرأ لب، لها مولى على يمين لصي ّدية. ولنَأ عليها جِإعل ثّم ُأ ال
فيها يطلب ول أمكن، ما إتمامها فيجب الحديث، بنّص واجِإٌب الخمسين عدد

ّدم أمر اساتعظام فيه الفائدة. ولنَأ على الوقوف من اليمين وتكرار فيكّمل، ال
ٍد ًا ممكن الوجِإوب سابيل على واحَ ّلعانَأ. في كما شرع ال
ْفُن لم لو لل)ُ أي ( لك لس الولّي اخآتارهم الذين من يحلف أنَأ أبى لن لب ّتى (حَُ لف)ُ لنَأ حَ لل ْفُح لي

ّق فيه اليمين ًا لذاته مستح ّدم، لمر تعظيم ّدية، وبين بينه يجمع ولهذا ال بخلف ال
ّقه، أصل عن بدٌل فيها اليمين لنَأ الموال، في النكول بدفع تسقط ولهذا حَ
ّدعى، المال ّدية. ويوجِإب بدفع يسقط ل فيه نحن وفيما الم ّدية ال يوساف أبو ال

ًا بالنكول المال. دعوى في اليمين عن بالنكول اعتبار
ل ْفُنَأ (ل لج إ لر ّدُم)ُ أي لخآ لسامة ل ال لية ول لق لد ميت في لد لجِإ ّلة في ُو الدم خآرج وقد مح

ْفُن لم له)ُ أي ( ْفُو فمه لفي له (أ لر ُب ْفُو ُد له)ُ لنَأ أ لر لك ّدم لذ ًة المجاري هذه من يخرج ال عاد
ٍد، فعل بغير ً يكونَأ فل أحَ لد قتل. (وفي أنه على دليل لجِإ ُو لتيٍل)ُ  للى لق لع ٍة ( ّب لدا

لها ُق لن لرجُِإٌل ليُسو لم ُتُه)ُ أي لض لل لق لتُه)ُ أي محلته أهل دونَأ السائق لعا لي لد لنَأ القتيل، (
ّدابة لد لو كما فصار السائق، يد في ال لجِإ داره. في ُو

لكُب ُد (والّرا لئ لقا لق)ُ في لوال لئ ّدية، عاقلته ضمانَأ وجِإوب كالّسا المحلة، أهل ل ال
لد لو كما فصار أيديهم، في القتيل لنَأ عاقلتهم، فعلى اجِإتمعوا فإنَأ لجِإ في ُو

ّ ّدابة في أنَأ دارهم. إل لرط ل ال لت ْفُش يشترط الدار وفي لها، مالكين يكونوا أنَأ ُي
ّدابة مع يكن لم ذلك. ولو ٌد، ال ّدية أحَ لسامة فال لق ّلة أهل على وال لد التي المح لجِإ ُو

ّدابة على وجِإوده لنَّأ الدابة، على القتيل فيها فيه الذي الموضع في كوجِإوده ال
الدابة. 

لد قتيٍل (و)ُ في لجِإ للى ُو لع ٍة)ُ أو ( ّب لن غيرها لدا ْفُي لب لن)ُ أو ( ْفُي لت لي ْفُر لسامة تجب قبيلتين لق لق ال
ّدية للى وال لع ْفُهل ( لما)ُ لما أ له لب لر ْفُق ليه بن وإساحاق الطيالسي داود أبو روى أ ُهو لرا
ّي: أنَأ ساعيد أبي عن «ساننه»، في والبيهقي «مسانيدهم»، في والبّزار لر ْفُد الُخ

ً لد قتيل لجِإ ْفُين بين ُو ّي لقاس أنَأ وسالم عليه الله صلى النبي فأمر لحَ أيهما إلى ُي
لد أقرب، لجِإ ُو ٍر. قال الحيين أحَد إلى أقرب ف ّي: كأني بشب لر ْفُد شبر إلى أنظر الُخ
عليهم. ديته فألقى وسالم، عليه الله صلى الله رساول
لبة أبي ابن وروى ْفُي إساحاق، أبي عن إسارائيل، عن وكيع، «مصنفه» عن في لش

لد الزمع بن الحارث عن لجِإ ُو لعة بين باليمن قتيٌل قال:  لد لحَب، لوا ْفُر عامل فكتب وأ
ْفُنَأ إليه فكتب إليه، الخطاب بن عمر ْفُس عمر: أ ْفُين، بين ما لق ّي أيهما وإلى الح



وأغرمنا فأخآذنا وادعة، إلى أقرب فوجِإدوه به. قال: فقاساوه فخذهم أقرب
ّلفنا المؤُمنين، أمير فقلنا: يا وأحَلفنا، لح ُت لغّرُمنا؟ُ لأ ُت للف و ْفُحَ لأ خآمسين قال: نعم. ف

لت ول قتلتُه ما رجِإلً: بالله ً علم له. قاتل
لد (وفي)ُ قتيٍل لجِإ لر في ُو لدا له لرجُِإٍل ( ْفُي لل لكّرر لع ُت لمُة)ُ ف لسا لق ْفُيمانَأ ال ّدار لنَأ عليه، ال ال

لدي)ُ أي إليه وحَفظها يده في لت لو لطي ( ْفُع ّدية ُي ُتُه)ُ لنَأ ال لل لق لعا ّوته منهم نصرته ( وق
لسامة مالك: ل بهم. وقال لد قتيٍل في غرامة ول لق لجِإ ٍم. وقال دار في ُو قو

لوث. وفي مع الشافعي: يكونَأ ّل ّدار القطع»: صاحَب «شرح ال أهل مع ال
ّلة، ّلة كأهل المح ْفُصر، أهل مع المح لم ّلة.  أهل مع المصر أهل يدخآل ول ال المح

ْفُنَأ لت (إ لب لها)ُ أي لث ّن ّدار أ للُه)ُ أي ال لة)ُ أي للرجِإل ( اليد لنَأ الشهود، بشهادة (بالُحّج
هنا محتاجِإونَأ ونحن للساتحقاق، ل للدفع حَّجة والظاهر ظاهر، دليل

ّد فل للساتحقاف، ّينة إقامة من ب ّذب إذا الملك على الب ذي ملك أنها العواقل ك
لدي)ُ عاقلة وديعة وقالوا: إنها اليد، لت لو لثته)ُ لورثته عنده. ( لر لو ْفُنَأ ( لد)ُ قتيل (إ لجِإ ُو
لر (في له)ُ عند لدا لس ْفُف لفر يوساف أبي وعند حَنيفة، أبي لن ومالك (ومحمد)ُ وُز

فيه. شيء والّشافعّي: ل

ّدية لمُة)ُ وال لسا لق لوال للى ( لع لل ( ْفُه لة)ُ ولو لأ ّط لخ ٌد بقي ال خآّط الذين وهم منهم، واحَ
ّطه الراضي وقسم المام، لهم لخ ْفُونَأ حَين لب ُد لنَأ)ُ أي فتحها. ( ّكا وليست الّس

لسامة لق لن)ُ وهذا السكانَأ على ال لري لت ْفُش لوالُم أبو ومحمد. وقال حَنيفة أبي عند (
لنَّأ ليلى، أبي وابن وأحَمد والشافعّي مالك قول وهو مشتركونَأ، يوساف: الكل

لر، أهل على قضُى وسالم عليه الله صلى النبّي ْفُيب ًا كانوا وقد لخآ ّكان ْفُنَأ سا لإ لف فيها. (
لع ْفُم)ُ أي ُكّل لبا ُه ْفُن ٍد كّل لم ّطة، أهل من واحَ لخ ّلهم باع النسخ: فإنَأ بعض وفي ال ك

لعلى لف لمة ( لسا لق لن)ُ ال لري لت ْفُش ّدية، الُم حَنيفة أبي عند إليهم انتقلت الولية لنَأ وال
ّدمهم، من لزوال ومحمد يزاحَمهم. من لزوال يوساف أبي عند لهم وحَصلت يتق
لد (و)ُ إنَأ لجِإ ٍر (في قتيٌل ُو ٍة)ُ على لدا لك لتر ْفُش لرجِإٍل، نصفها كانَأ بأنَأ التفاوت ُم

ْفُشرها ُع لسامة لخآر، وباقيها لرجِإٍل، و لق للى لفال لع لد ( لد صاحَب الرؤاوس)ُ لنَأ لع
والتقصير. الحفظ في ساواء فكانوا التدبير، في الكثير صاحَب يزاحَم القليل
لد (و)ُ إنَأ لجِإ لك (في قتيٌل ُو ْفُل ُف لمُة ال لسا لق للى لفال ْفُن لع له)ُ أي لم لك في لفي ْفُل ُف كانَأ ساواء ال
ًا ًا أو ماشي لو)ُ إنَأ أو راكب ًا. ( لد لملحَّ لجِإ لسامة سُاوٍق (في ُو لق ُلوٍك)ُ فال ْفُم للى لم لع )

لك)ُ عند لل لما لو)ُ إنَأ يوساف: على أبي ومحمد. وعند حَنيفة أبي ال لد السكانَأ. ( لجِإ ُو
لد (في لج ْفُس لسامة لم لق ٍة)ُ فال ّل لح للى لم لع لها)ُ لنَأ ( لل ْفُه فيه والقتيل إليهم، تدبيره لأ

فيها.  كالقتيل

ْفُنَأ لو)ُ إ لد ( لجِإ لر (في)ُ ساوٍق ُو ْفُي لغ ُلوٍك، ( ْفُم لع)ُ، لو)ُ في لم لر (و)ُ في العام (الّشا
لر)ُ، ْفُس لج لن، (و)ُ في العام (ال ْفُج لع و)ُ في (الّس لجام لة)ُ على ل (ال لم لسا ٍد لق ليُة أحَ ّد لوال )

للى لت لع ْفُي لل)ُ لنه لب لما في يوساف: القسامة أبو المسلمين. وقال لجماعة ال
وولية ساكانه لنهم وأحَمد، والشافعّي مالك قول وهو أهله، على السجن
أهل ومحمد: أنَّأ حَنيفة منهم. ولبي حَصل القتل أنَّأ والظاهر إليهم، تدبيره

ّلق ول يتناصرونَأ، فل مقهورونَأ، السجن ْفُصرة. لجِإل يجب ما بهم يتع ّن ال
لد (و)ُ إنَأ لجِإ ٍة)ُ أي (في ُو ّي ٍة، غير لبّر القسامة تكونَأ مملوكًة كانت لو إذ مملوك



ل مالكها على لة (ل لر لما لها)ُ أّما لع لب ْفُر ُق ٌة بقربها كانَأ لو لب على القسامة تكونَأ لعمار
ّد ْفُرب أهلها. وحَ ُق ْفُو ساماع ال ٍء)ُ أي الصوت. (أ لد أو لما لجِإ ٍء في ُو ليُمّر ما له)ُ أي ( لب

لد بأنَأ بالقتيل، لجِإ ٍر في ُو ٍم نه لدٌر)ُ أي الماء فيه يجري عظي له لنه فيه، شيء ل (
ٍد يد في ليس على القتيل ضمانَأ فإنَأ الصغير، النهر بخلف ملكه، في ول أحَ

لد عليه. ولو يدهم لقيام أصحابه لجِإ ٍة، أرٍض في قتيٌل ُو ٍر في أو موقوف ٍة دا موقوف
ٍة، أرباٍب على إليهم. وإنَأ تدبيرها لنَأ أربابها، على والدية فالقسامة معلوم
ٍد، على موقوفًة كانت لد لو كما فهو مسج لجِإ ّدم، قد وحَكمه المسجد، في ُو تق
أعلم. تعالى والله

للٌف)ُ بفتح ْفُح لت ْفُس لوُم للب من أي مبتدأ، اللم ( ْفُط للف منه ُي لح للُه ال لت لق لل:  لقا ٌد)ُ ( ْفُي لز
لف والخبر صفته، لل لحَ له ( ّل ُتُه لما بال ْفُل لت ل لق ْفُفُت لول لر ً للُه لع لتل لر لقا ْفُي ٍد)ُ لنه لغ ْفُي أقّر لّما لز
ٍد، على بالقتل ٌد صار زي لواه من حَكم فبقي اليمين، عن مستثنى زي فيحلف لسا
عرف لنه فقط، قتلت ما يوساف: يحلف أبي محمد. وقال قول وهذا عليه،

ٍد: أنه واعترف القاتل ً له أنَأ يحتمل به. ولمحم في يكونَأ أو معه، آخآر قاتل
ًا إقراره للت كاذب لط لب لو ُة ( لد لها لض لش ْفُع لل لب ْفُه لة أ ّل لح لم لل ال ْفُت لق ّلق لب ْفُم)ُ متع له لر ْفُي بشهادة. لغ
لد وصورة لجِإ ُو ّلة، في قتيٌل المسألة:  ّدعى مح فشهد غيرهم، على قتله الولّي وا

ّلة، أهل من اثنانَأ ُتقبل حَنيفة، أبي عند شهادتهما ُتقبل لم المح عندهما. و
ّتفٍق أصٍل إلى يرجِإع فيه والكلم ًا انتصب من كل أنَأ وهو عليه، م في خآصم
ٍة، ًا، يكونَأ أنَأ من خآرج ثم حَادث له كانَأ من كّل شهادته. وأنَأ ُتقبل ل خآصم

ّية لض لر ًا، يصير أنَأ لع ّية، هذه بطلت ثم خآصم لض لر لع تقبل الحادثة تلك في فشهد ال
ّلة أهل في قال: الثابت فيها. فهما شهادته ّية المح ًا يصيروا أنَأ عرض لو خآصم

ّدعى ّية هذه بطلت وقد عليهم، الولّي ا ّدعوى العرض فتقبل غيرهم على بال
الحادثة. تلك في وشهد يخاصم أنَأ قبل عزله إذا بالخصومة كالوكيل شهادتهم،

ّلة أهل حَنيفة: أنَأ ولبي ًا صاروا المح بين القتيل لوجِإود الحادثة هذه في خآصم
ًا صار ومن أظهرهم، ْفُقبل ل حَادثة في خآصم عن خآرج وإنَأ فيها شهادته ُت

لل ثم الحكم، مجلس في خآاصم إذا كالوكيل الخصومة، لز فشهد. ُع
ْفُو لأ ٍد)ُ بالجر ( لحَ ّلة أهل بعض شهادة وبطل أي غيرهم، على عطٌف لوا بقتل المح

ٍد ْفُم)ُ إذا واحَ ُه ْفُن لم ّدعى ( الكّل، مع قائمة الخصومة لنَأ بعينه، عليه الولّي ا
لوفي فيها منهما فكانَأ نفسه، عن يقطعها والشاهد لن ( ْفُي لل ْفُيٍت)ُ وليس في لرجُِإ لب

لد ثالٌث معهما لجِإ ُو لما ( ُه ُد لحَ ً لأ لتيل لن لق لم لخآُر لض لتُه)ُ وهذا ال لي يوساف.  أبي عند لد

الخآر يكونَأ أنَأ ويحتمل نفسه، قتل يكونَأ أنَأ يحتمل لنه يضُمن، محمد: ل وقال
نفسه، يقتل ل النسانَأ أنَأ الظاهر يوساف: أنَأ بالّشّك. ولبي يضُمنه فل قتله،
ًا، الحَتمال ذلك فكانَأ لد لو كما سااقط لجِإ ٍة في قتيٌل ُو ّل لح لإنَّأ لم نفسه قتل احَتمال ف

ٍة قتيٍل (وفي هنا فكذا هناك سااقٌط لأي قري ًة)ُ  لإنَأ امرأ قرية في قتيل وجِإد و
لر امرأة لكّر لف ( لل لح لها)ُ أي ال ْفُي لل لسامة عمر تكرير من روينا لما المرأة، على لع لق ال
المرأة. على

لدي)ُ أي لت لو لطي ( ْفُع ّدية ُت لها)ُ وهذا ال ُت لل لق لعا أبو ومحمد. وقال حَنيفة أبي عند (
لسامة لق ًا. قال العاقلة على يوساف: ال مع تدخآل المرأة المتأخآرونَأ: إنَأ أيضُ



ّنا المسألة، هذه في التحّمل (في العاقلة تشارك والقاتلة قاتلة، أنزلناها ل
ّي، اخآتيار العاقلة،)ُ وهو لحاو ّط لح الصّح. ولو وهو ال لر ٍة، في إنسانٌَأ جُِإ لل قبيل لق ُن ف

حَتى الجرح حَين من فراشٍْ صاحَب كانَأ فإنَأ الجراحَة، تلك من فمات أهله إلى
لمُة مات، لسا لق ّدية فال حَنيفة. أبي عند القبيلة على وال
أبي ابن قول وهو معه، دية. قيل: ومحمد ول فيه قسامة يوساف: ل أبو وقال
ّلة القبيلة في حَصل الذي لنَأ وأحَمد، والّشافعّي ومالك ليلى دونَأ ما والمح

ّنفس، لسامة ول ال حَنيفة: أنَأ فراشْ. ولبي صاحَب يكن لم لو كما وصار فيه، لق
ّتصل إذا الجرح ّدية العمد، في القصاص وجِإب ولهذا قتلً، صار الموت به ا وال

يجيء كانَأ بل الجرح حَين من فراشْ صاحَب المجروح يكن لم الخطأ. ولو في
لح، حَين ويذهب لر لل ثم جُِإ لق «المبسوط». في كذا فيه، شيء فل أهله في ومات ُن

لل في فصٌل لق لعا لم  ال

ُقلة جِإمع وهي ْفُع ّدية وساميت القاف، بضُم لم ً ال ُقلة، عقل ْفُع لم من الدم تمنع لنها و
ْفُهُل طِإريق غير عن صاحَبه يمنع لنه العقل، ومنه السفك، لأ للُة:  لق لعا العدل. (ال
لنَأ لوا ّدي ْفُن ال لم لو لل ْفُم)ُ لنَأ ُه ُه ْفُن ّديوانَأ أهل على العقل فرض عمر لم لضُر ال ْفُح لم من لب
ًا ذلك فكانَأ منكر، عليه ينكر ولم الصحابة ّدية منهم إجِإماع ُذ)ُ ال لخآ ْفُؤُ ُت ْفُن ( لم )

ْفُم)ُ أو ُه ليا لطا لتى لرزاقهم الّشاملة لع لم ْفُت)ُ العطايا، ( لجِإ لر ثلث في خآرجِإت ساواء لخآ
ّدية القضُاء بعد الخارجِإة العطايا كانت إذا وهذا أقل، أو أكثر أو سانين للسنين بال

ّتى المستقبلة، ولو منها، تؤُخآذ ل الماضية السنين عن القضُاء بعد خآرجِإت لو حَ
ٍة في مستقبلة سانين ثلث عن بعده خآرجِإت ٍة، سان ّدية، كّل منها ُيؤُخآذ واحَد إذ ال

لبة أبي ابن التأخآير. روى في فائدة ل ْفُي من قال: أول جِإابر «مصنفه» عن في لش
ّونَأ الفرائض، فرض الخطاب. بن العرفاء: عمر وعّرف الدواوين، ود
ُكتبت الذين الجيش وهم الرايات، الديوانَأ: أهل «الهداية»: وأهل وفي

ّديوانَأ. والعطاء: ما في أسااميهم ْفُفرض ال ْفُفرض للمقاتلة. والرزق: ما ُي لفقراء ُي
العلم: أهل وأكثر وأحَمد والّشافعّي مالك مقاتلة. وقال يكونوا لم إذا المسلمين

لية ّد لبات، العشيرة على ال لص لع صلى الله رساول عهد على كذلك كانَأ لنه وهم: ال
نبّي ول نبّي، لسانَأ على بوحَّي إل يكونَأ ل لنه بعده، نسخ ول وسالم، عليه الله

لبة أبي ابن رواه بعده. ولما ْفُي ّدثنا في لش ْفُفص، «مصنفه»: حَ عن حَّجاج، عن لحَ
ْفُقسم، ّباس ابن عن لم ًا وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: كتب ع بين كتاب

ُلوا أنَأ والنصار المهاجِإرين لق ْفُع لأنَأ معاقلهم، لي ُدوا و ْفُف والصلح بالمعروف، عانيهم ُي
ّدثنا بين ّدثنا المسلمين. وقال: حَ لبّي عن ليلى، أبي ابن وكيع: حَ ْفُع قال: جِإعل الّش

على النصار وعقل قريٍش، على قريش عقل وسالم عليه الله صلى الله رساول
النصار. 

ْفُعمر، «مصنفه»: أخآبرنا في الّرّزاق عبد رواه وما عن الوّراق، مطر عن لم
ٍة إلى الخطاب بن عمر قال: أرسال الحسن ٍر، في يطلبها امرأ فقالت: يا أم

ْفُلق فضُربها الفزع، بها اشتد الطريق في هي ولعمر. فبينا لها ما ويلها ّط ال
ًا فدخآلت لن الصبّي ولدها. فصاح وألقت دار ْفُي لت لح ْفُي (عمر)ُ فاساتشار مات ثم لص

لت واٍل أنت إنما شيء عليك بعضُهم: ليس فقال الصحابة، لم لص ّدٌب. قال: و ومؤُ



فقد برأيهم قالوه علّي: إنَأ فقال تقول؟ُ له: ماذا وقال عمر عليه فأقبل علّي،
أنت فإنك عليك، ديته أنَأ أرى لك، ينصحوا فلم هواك في قالوا وإنَأ أخآطؤُوا،
ًا عمر بسببك. قال: فأمر ولدها فألقت أفزعتها قريش، على ديته يضُرب أنَأ علي

خآطأ. لنه قريش، من عقله فأخآذ

لف هذا، لل ُت ْفُخآ ٍة: ليس في وأحَمد الّشافعّي والبنين: فقال الباء في وا آباء رواي
ْفُوا، وإنَأ القاتل لل لفلوا وإنَأ أبناؤاه ول لع في وأحَمد مالك العاقلة. وقال من لسا

ٍة: يدخآل الديوانَأ. أهل عدم عند قولنا وهو وابنه، القاتل أبو العاقلة في رواي
ّونَأ لّما عمر ولنا: أنَّأ ّديوانَأ، أهل على العقل جِإعل الدواوين د ذلك وكانَأ ال
لضُر ْفُح لم لبة أبي ابن الصحابة. روى من لب ْفُي قال: عمر الحكم «مصنفه» عن في لش

ًة الدية جِإعل من أول ًة عشر لية دونَأ المقاتلة أعطيات في عشر لط ْفُع لل الناس. وا
ّية. وروى جِإمع لط لع ًا ال لبّي، عن أيضُ ْفُع فرض من قال: أول أنهما إبراهيم وعن الّش

ّدية فيه وفرض الخطاب، بن عمر العطايا في والنصف سانين، ثلث في كاملة ال
الّرّزاق» عبد «مصنف عامه. وفي في ذلك دونَأ وما سانة، في والثلث سانتين،

ًا: أخآبرنا وفيه مثله، لعث، عن الثوري أيضُ ْفُش لبّي: أنه عن لأ ْفُع ّدية عمر جِإعل الّش ال
لية في لط ْفُع لل سانة، في والثلث سانتين، في والثلثين والنصف سانين، ثلث في ا
عامه.  في فهو الثلث دونَأ وما

لبة أبي ابن وأخآرج ْفُي لعّي عن لش لخ ّن الديوانَأ. أهل على قال: العقل أنهما والحسن ال
ّدية أنَأ على العلم أهل أجِإمع كتابه: وقد في الترمذي وقال ْفُؤُخآذ ال ثلث في ُت

أنه عمر «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد الدية. وروى ثلث سانة كل في سانين،
لية في الدية جِإعل لط ْفُع لل ثلث في بالدية قضُى لفظ: أنه سانين: وفي ثلث في ا

أعطياتهم. في الديوانَأ أهل على ثلث سانة كل في سانين،
ّلٌم، والسلم الصلة عليه بعده نسخ قولهم: ول وأّما ّ فمس ليس هذا أنَأ إل

ّنصرة، أهل على العقل لنَأ معنًى، تقدير هو بل بنسٍخ، ّنصرة وكانت ال بأنواٍع: ال
لف بالقرابة، ْفُل لح لتاقة، وبولء العهد، أي وبال لع ّد، ال ّد وهو: أنَأ وبالع لع ول القوم في ُي

ًا أهله على فجعله بالديوانَأ، صارت عمر عهد منهم. وفي يكونَأ للمعنى. اتباع
لرف، يتناصرونَأ قوم اليوم كانَأ قالوا: لو ولهذا لح لل عاقلتهم كانت بال حَرفتهم، أه

ْفُلف كانَأ ولو لح حَلفاؤاهم. فعاقلتهم بال
صلى الله رساول قضُى ما خآلف على يكن لم الصحابة إجِإماع وتوضيحه: أنَأ

لفاق على بل وسالم عليه الله على قضُى إنما أنه علموا فإنهم قضُاه، ما لو
ّنصرة، باعتبار العشيرة ٍذ ونصرته المرء قوة كانت وقد ال لّما ثم بعشيرته، يومئ

ّونَأ لضُوا فلذا بالديوانَأ، والنصرة القوة صارت الدواوين عمر د أهل على بالدية لق
لقل متى المعنى لنَأ الديوانَأ، ّدى الشرع، حَكم في ُع المعنى بذلك الحكم يتع

الفرع. إلى

ّيُه)ُ أي لحَ لو ْفُن)ُ أي قبيلته أي القاتل حَّي والعاقلة ( لم لل لس الذي للقاتل ( ْفُي لل ْفُم)ُ ( ُه ْفُن لم
ّديوانَأ، أهل من أي ّيه نصرته لنَأ ال ّتعاقل، في المعتبرة وهي بح حَاله فصار ال

ْفُن كحال ُذ والسلم، الصلة عليه عهده على كانَأ لم لخآ ْفُؤُ ُي ْفُن ( لل)ُ أي لم كّل من ُك
ٍد لث (في فقراءهم عدا ما منهم واحَ ل لن)ُ لما لثل لني لثُة عمر عن روينا لسا لثل لم ( له لرا ْفُو لد لأ



لعٌة)ُ فل لب ْفُر أ
لزاد ل ٍم على سانة كل في الواحَد ُي في وأحَمد مالك وثلت. وقال دره

ٍة: ل ّ يثبت ل التقدير لنَأ يطيقونَأ، ما يحملونَأ بل أخآذها في تقدير رواي إل
ّوض فيه، نّص ول منه، بالتوقيف النفقات. كتقادير الحاكم رأي إلى فيف

ٍة في ـ وأحَمد الشافعي وقال ٍر، نصف الغني على ـ: يجب رواي ما أقل لنه دينا
ّدر ٍر، ربع المتوساط وعلى الزكاة، في ُق ُع ل تافٌه ذلك دونَأ ما لنَأ دينا لط ْفُق اليد ُت

الغني فيه فيستوي كالنفقة، المواسااة سابيل على تجب صلة فيه. وقلنا: العقل
والمتوساط.

ُء ثّم وأحَمد: والشافعّي مالك عندنا. وقال القضُاء وقت من سانين الثلث ابتدا
ْفُثل، الصلي الواجِإب الوجِإوب. ولنا: أنَأ سابب لنه القتل، وقت من لم ّول ال والتح
ْفُعتبُر بالقضُاء، القيمة إلى ُي من قيمته تعتبر المغرور كولد وقته، من ابتداؤاها ف

سانة في يجب منه أقل أو الدية ثلث الواجِإب كانَأ قبله. وإذا ل القضُاء وقت
كانَأ وإذا سانتين، في يجب الثلثين تمام إلى الثلث من أكثر كانَأ وإذا واحَدة،

ثلث في الدية جِإميع لنَأ سانين، ثلث في يجب الدية تمام إلى الثلثين من أكثر
سانين بثلث الدية تأجِإيل في عندنا فرق سانة. ول في ثلث كل فيكونَأ سانين،

مالك، ماله. وقال في القاتل على والواجِإب العاقلة على الواجِإب بين
قتل إذا الب مثل وذلك حَاّل، فهو القاتل مال في وجِإب وأحَمد: ما والشافعّي

ًا، ابنه لقصاص انقلب أو عمد مالً.  بالشبهة ال

ْفُنَأ لإ لو ْفُم ( لع لل ْفُس لحّي)ُ لخآذ لي ّدية ال ٍم سانة سانين: كل ثلث في منهم ال درهم أو دره
له (ُضّم وثلث، ْفُي لل لرُب لإ ْفُق لء لأ ليا ْفُحَ لل ًا ا ًا)ُ تحقيق لسب ًا للتخفيف لن الجِإحاف عن وتفادي

لرُب ْفُق لل لرب)ُ على (ا ْفُق لل لبات، ترتيب لفا لص لع ّدم ال ثم العمام ثم بنوهم، ثم الخآوة يق
لقي)ُ من بنوهم لبا لوال لية ( ّد ًا الحَياء أقرب ضّم مع لها الحّي يسع لم التي ال نسب
للى إليهم لع لني)ُ لنَأ ( لجا ّول وإنما عليه، الوجِإوب أصل ال العاقلة إلى عنه تح

لتُل)ُ يدخآل للتخفيف لقا لوال ّدي فيما فيكونَأ العاقلة مع ( لؤُ ْفُم)ُ لنه ي له لد لحَ لأ لك الجاني، (
والشافعي ـ المشهور غير في ـ مالك غيره. وقال ومؤُاخآذة لخآراجِإه معنى فل

ٌء القاتل على يجب وأحَمد: ل الدية. من شي

لو)ُ العاقلة لق ( لت ْفُع ْفُلُم لل له)ُ لنَأ لحَّي ( لد ّي لو)ُ العاقلة بهم نصرته لسا للى ( ْفُو لم لل لة)ُ ( ل لوال الُم
ْفُلف مولى وهو لح ُه ال ل ْفُول لم ّيُه)ُ أي ( لحَ ٌء لنه موله، حَّي لو ولء فأشبه به، يتناصر ول

لء. في مّر وقد وأحَمد الشافعي خآلف وفيه العتاقة، لول ال
لبُر لت ْفُع ْفُلُم لوا لم في ( لج لع ْفُهُل ال لة)ُ منهم لأ لر ْفُص ّن ٌء ال لوا لسا ْفُت ( لن لة لكا لف ْفُر لح ْفُو لبال لها)ُ أفتى لأ لر ْفُي لغ

ّليث، أبو لواني، جِإعفر وأبو ال ُد ْفُن له لني: أنه الدين وظهير ال لنا لغي ْفُر لم لجم، عاقلة ل ال لع لل
ّيعوا لنهم لجم المشايخ بينهم. وأكثر فيما يتناصرونَأ ول أنسابهم ض لع ْفُل لل قالوا: 

لتي كانَأ وبه التناصر، في عادة لهم لنَّأ عاقلة، ْفُف للمة بن محمد ُي الئمة وشمس لسا
لني. لوا ْفُل لح ال

لبي: أهل لجا لبي ْفُسا يكونوا أنَأ بشرط ولكن وديوانه، عاقلته القاتل صناعة وقال: ال
أهل شاهدت المشايخ. وقد من كثير واخآتاره حَسٌن، تفصيٌل وهو بها، يتناصرونَأ

ّلة لجم المح لع ْفُعلة أهل بين المنازعة حَال المشّرفة مكة في كما يتناصرونَأ وال لم ال
لكة. وقد وأهل لب أهل عن مصر كّل أهل ويعقل آخآر، مصر أهل يعقل قالوا: ل الّش

مصرهم.  لهل أتباع لنهم ساوادهم،



ْفُن لم لو ل ( للة ل لق ًا كانَأ بأنَأ المسلمين للُه)ُ من لعا لطى)ُ كالغريب نحوه أو لقيط ْفُع ُي )
ْفُن عنه لم لت ( ْفُي لل لب لما ْفُنَأ ال لنَأ)ُ للمسلمين إ لإل)ُّ أي مال بيت لكا لو يكن لم وإنَأ (

للى مال بيت للمسلمين لع لف ّد ( لني)ُ كح لجا لحّمُل والقصاص والقذف الّسرقة ال لت لت لو )
للُة لق لعا لجُب الذي المال لما)ُ أي ال لي لس ( ْفُف لن لل)ُ وهو لب ْفُت لق ْفُبه دية ال ل والخطأ العمد لش (ل

لجُب لما ْفُلٍح)ُ أي لي قتل عن صلٍح بسبب يجب الذي المال العاقلة تتحّمل ل لبُص
ٍد. عم

لو)ُ الذي ٍر)ُ من بسبب يجب ( لرا ْفُق لإ ْفُم الجاني ( لل ْفُقُه ( ّد لص للة)ُ عليه، ُت لق لعا القرار لنَأ ال
ّ عنهم وليتهم لقصور العاقلة يلزمانَأ ل والصلح ّدقوه أنَأ إل للقرار، في يص لنَأ ا

ّقهم كانَأ والمتناع منهم، إقراٌر تصديقهم ّينة، تقوم أنَأ أو زال، وقد لح لنها الب
لتبر ل كانت وإنَأ القرار مع هنا وتقبل مثبتة ْفُع لبُت لنها معه، ُت ْفُث بثابت ليس ما ُت

لإقرار ّدعى ب ٍإ، بقتٍل أقّر العاقلة. ولو على الوجِإوب وهو عليه، الم ولم خآط
ّ القاضي إلى يرتفعوا سانين ثلث في ماله في بالدية عليه قضُى سانين بعد إل

لضُي. وقال يوم من ْفُق وقت من التأجِإيل وأحَمد: حَالً. لنا: أنَأ والشافعي مالك لي
ّينة، الثابت في القضُاء أضعف. لنه أولى، بالقرار الثابت ففي بالب

ْفُو)ُ الذي لأ ٍد قتل بسبب يجب ( ْفُم لع لط ( لق ُه لسا ُد لو ٍة)ُ وكذا لق له ْفُب بعض عفا إذا لبُش
ْفُو)ُ الذي الولياء لأ له بسبب يجب ( لل ْفُت لق لنُه ( ْفُب ًا، ا ل)ُ تتحمل لعمد لة العاقلة لول لي لنا لجِإ ٍد، ( ْفُب لع

ْفُو ٍد، أ ْفُم ْفُو لع لنَأ لما لأ لشْ ُدو ْفُر أ
ٍة، ل لح لض ْفُل)ُ يتحملها ُمو لني)ُ. أخآرج لب لجا عن البيهقي (ال

العاقلة. يعقله ل والعتراف والصلح والعبد قال: العمد عمر عن الشعبّي،
لبة أبي ابن وروى ْفُي لعّي «مصنفه» عن في لش لخ ّن ما العاقلة تعقل قال: ل أنه ال
لحة، دونَأ لض العتراف.  ول الصلح ول العمد تعقل ول الُمو

ْفُعبي «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد وأخآرج ْفُقٌل فيهن ليس قال: أربعة أنه الّش لع
والمملوك. والصلح والعتراف خآاصة: العمد ماله في هي وإنما العاقلة، على

ْفُيهقي وروى لب ًا، العاقلة تعقل قال: ل أنه الشعبّي عن ال ًا، ول عمد ًا، ول عبد صلح
ًا. ول اعتراف

ْفُيد أبو ورواه لب من كذلك الحديث»، «غريب كتابه آخآر في سالّم بن القاسام ُع
لبي، قول ْفُع الحسن: بن محمد العبد: فقال تأويل في قال: واخآتلفوا ثم الّش

ًا، العبد يقتل أنَأ معناه ٌء موله عاقلة على فليس حَر هي وإنما جِإنايته، من شي
ّدثني الحسن بن محمد لذلك واحَتّج رقبته، في أبي بن الرحَمن عبد فقال: حَ

لناد، لبيد عن أبيه، عن الّز تعقل قال: ل عباس ابن عن الله، عبد بن الله ُع
ًا، ًا، ول العاقلة: عمد ًا، ول صلح جِإعل أنه ترى المملوك. أل جِإنى ما ول اعتراف

أنَأ معناه ليلى: إنما أبي ابن حَنيفة. وقال أبي قول للمملوك. قال: وهذا الجناية
لنى العبد يكونَأ ْفُج ًا عليه: يقتله ُي ٌء، الجاني عاقلة على فليس ويجرحَه، حَّر شي

خآاصة. ماله في ثمنه إنما
ْفُيد: فذاكرت أبو قال لب لعي ُع لم ْفُص ليلى، أبي ابن قال ما عندي فقال: القول فيه ال

العاقلة تعقل ل لكانَأ حَنيفة أبو قال ما على المعنى كانَأ العرب. ولو كلم وعليه
ٍد، عن ًا. انتهى. وقد تعقل ول يكن ولم عب ّق. هو بما سابق فيما عنه أجِإبنا عبد أحَ

ابن قال ما الصمعي عند القول كونَأ التنزل: إنَأ سابيل على هنا الشارح وقال
ًا ليلى أبي أبو قال ما القول يكونَأ أنَأ ينافي ل الحديث، هذا لفظ مجرد إلى نظر

ًا حَنيفة ًا عباس ابن عن محمد رواه ما إلى نظر تعالى والله الحَاديث، بين جِإمع
بالصواب. أعلم



له كتاب لرا ْفُك لل ا
لو)ُ لغًة: مصدر ُه لهُه ( لر ْفُك لمله إذا لأ ٍر على حَ ًا)ُ.  يكرهه أم (طِإبع

ْفُعٌل)ُ من لف ًا: ( ٍد وشرع ُعُه)ُ المرء ونحوه بضُرٍب وتخويٍف تهدي لق ُيو له)ُ على ( لر ْفُي لغ لب )
ًا يكرهه ما إيجاد ًا أو طِإبع ُفوُت)ُ به شرع لي لف ُه ( لضا لر ْفُو ( ُد أ ْفُفُس ُه لي لياُر لت ْفُخآ لع (به)ُ ا لم
لء لقا له)ُ للتكليف لب لت ّي لل ْفُه للى، المكره لنَأ عنه، الخطاب ساقوط وعدم لأ لت ْفُب والبتلء ُم

ّقق ّدد أنه ترى أل الخطاب، يح ٍر فرٍض بين متر ٍة، وحَظ ٍم وبين ورخآص ٍر، إث وأجِإ
الخطاب. آية وذلك

لط)ُ في لر لوُش ّقق ( ُة منها أموٌر الكراه تح لر ْفُد ُق لل ( لم لحا للى للُه ال لع لع لقا لد لما لإي ّد له، له لب
ًا لطان ْفُل لنَأ سُا ْفُو لكا ًا)ُ وقال أ ّ يكونَأ ل الكراه حَنيفة: إنَأ أبو للّص السلطانَأ. من إل

ٍر اخآتلف قالوا: هو ٍة اخآتلف ل وزمانٍَأ، عص لم حَنيفة أبي زمانَأ لنَأ وبرهانَأ، حَُّج
ّقق ما القدرة من السلطانَأ لغير فيه يكن فيه كانَأ وزمانهما الكراه، به يتح

ذلك.
لو)ُ منها ْفُوُف ( لخآ لل)ُ وهو ( لع لفا لره ال لعه)ُ أي الراء بفتح المك لقا لإي ما الحامل أيقاع (

لره ْفُك لعه أنَأ ظنه على يغلب بأنَأ به، لأ لق لو)ُ منها في عليه به ُيو ْفُونَُأ الحال. ( لك )
ُه لر ْفُك له الُم ًا لب للف ْفُت ًا)ُ ساواء ُم ْفُفس ً كانَأ لن ًا أو قتل ًا ضرب للف ْفُت ْفُو)ُ ُم لأ ًا ( ًا)ُ قطع ْفُضُو ُع كانَأ (

لو)ُ أي غيره أو ُه لو لجىء الكراه العضُو أو النفس متلف ( ْفُل ًا)ُ عطٌف أو (الُم لجِإب ُمو
ًا على لره كونَأ أي: أو متلف ْفُك ً به الُم لما محّصل لل لدُم ( ْفُع شرح الّرضا)ُ. وفي ُي

ّبما)ُ ل الراذل فإنَأ الناس، باخآتلف يختلف هذا «الوقاية»: إنَأ يغتّمونَأ (ر
ّين الحبس: فالضُرب أو بالضُرب ّل ًا يكونَأ ل ال ّقهم في إكراه الضُرب بل حَ
لبّرح، ّ الحبس وكذا الُم ًا يكونَأ أنَأ إل ًا حَبس ّبد يغتّمونَأ منه. والشراف يتضُجر مؤُ

ٍم ًا يكونَأ هذا فمثل خآشونة، فيه بكل لهم.  إكراه

لو)ُ منها لل كونَأ ( لع لفا ًا (ال لنع لت ْفُم له لمّما ُم لر ْفُك له)ُ من ُأ ْفُي لل للُه)ُ أي الفعل لع ْفُب لق الكراه قبل (
له)ُ أي ّق لح لل ّق ( ْفُو)ُ عبده، إعتاق أو إتلفه، أو ماله بيع على كإكراهه الفاعل، لح لأ )

ّق لر)ُ كإكراهه شخٍص لح لخآ ّق غيره مال إتلف على (آ ْفُو)ُ لح لأ ْفُرع)ُ كإكراهه ( (الّش
الزنا. أو الخمر شرب على
ْفُو لل لف له ( لر ْفُك لجىء ُأ ْفُل ْفُو لبالُم له أ لر ْفُي للى لغ ْفُيٍع)ُ لماله لع له)ُ من لب لو ْفُح لن لو بماله الشراء (

ْفُو)ُ على لداره والجِإارة لأ ٍر)ُ مثل ( لرا ْفُق لإ لره ما ففعل بألٍف لرجِإٍل يقّر أنَأ ( ْفُك عليه، ُأ
ْفُنَأ بالخيار فهو لإ لء ( لخ لشا لس ْفُو)ُ شاء لف لضُى)ُ أّما لأ ْفُم لأ شرط فلفوات ونحوه، البيع (

ّنه ودليل والكذب، الصدق يحتمل خآبٌر فلنه القرار، الرضا. وأّما وهو صحته لأ

ٌد كذٌب لره تصّرفات أنَأ عندنا الكراه. والصل وهو هنا، موجِإو ْفُك ّلها الُم منعقدة ك
ّ قولً، يحتمله ل وما يفسخه، أنَأ له والجِإارة كالبيع منها الفسخ يحتمل ما أنَأ إل

ّنكاح كالطلق مالك يلزمه. وعند والنذز والساتيلد والتدبير والعتاق وال
يلزمه. وأحَمد: ل والشافعي

لو)ُ إذا ًا والتسليم البيع كانَأ ( ْفُره ُكُه)ُ أي ُك لل ْفُم لي لري المبيع ( لت ْفُش ْفُنَأ (الُم لض)ُ إ لب لق
لره بيع لنَأ المبيع، المشتري ينعدم لم العقد ركن هو ما أنَأ وذلك فاساد، المك
وهو الجواز، شرط هو ما انعدام وإنما محله، في والقبول اليجاب وهو بالكراه،



ّ لقوله الرضاء ْفُنَأ تعالى: {إل لنَأ أ ُكو ًة لت لر لجا ْفُن لت لراٍض لع ْفُم}َ لت ُك ْفُن لم
المساواة فإنَّأ الّربا، في كما العقد إفساد في الجواز (انعدام)ُ شرط وتأثير ،

لوية الموال في لب ًا. وعندنا العقد كانَأ انعدمت فإذا العقد، جِإواز شرط الّر فاساد
وأحَمد: والشافعي مالك بالقبض. وعند المبيع المشتري يملك الفاساد البيع في

لصّح)ُ للمشتري ل لي لف ُقُه)ُ وتدبيره قبضُه بعد يملك. ( لتا ْفُع لإ لمُه)ُ المة واساتيلد ( لز لل لو )
ُتُه)ُ كما المشتري أي لم لقي الفاسادة.  البيوع ساائر في (

ْفُنَأ لإ لف ُه ( لر ْفُك لض)ُ الُم لب ًا البيع على لق لنُه)ُ طِإوع لم لث ْفُو ( لأ لم)ُ المبيع ( ّل للمشتري لسا
ْفُنَأ لأ ًا)ُ ب ْفُوع لطِإ له ( لر ْفُك لذ)ُ البيع التسليم على ل البيع على ُأ لف لن لنَأ المسألتين، في (

ًا الثمن قبض الثمن، المالك قبض إذا الموقوف البيع في كما الجِإازة، دليُل طِإوع
الجِإازة. دليل كره غير من المبيع تسليم وكذا
ّيد ًا الثمن قبض لو البائع لنَّأ للمسألتين، وهو بالطوع ق ْفُره قبضُه يكن لم لك

ّده وعليه إجِإازة، ًا كانَأ إنَأ ر ًا كانَأ وإنَأ بالكراه، العقد لفساد يده في قائم ل هالك
ًا، منه المشتري يأخآذ المشتري، بإذنَأ أخآذه لنه عنده، أمانة كانَأ لنه شيئ

ّ ضمانه يجب ل المالك بإذنَأ كانَأ متى والقبض لم وهنا للتملك، قبضُه إذا إل
للكراه. بل لذلك يقبضُه
لحَّل لو لء)ُ وهو ( لجى ْفُل ْفُرٍب أو ـ ُأنملة ولو ـ القطع أو القتل بالُم على منه يخاف لض
ٍو أو نفسه ْفُرُب أعضُائه من عضُ لر (ُش ْفُم لخ ْفُكُل ال لأ لة)ُ ونحوه، و لت ْفُي لم أكل نحو أي ال

ّدم، وأكل الخنزير لحم أكل وهو الميتة، من الضُرورة اساتثنى تعالى الله لنَأ ال
ّ التحريم ْفُم لما بقوله: {إل ُت ْفُر لر ُط ْفُض له}َ وفي ا ْفُي لل ضرورة، الملجىء الكراه لإ
ّتى الطِإعمة (المحّرمة)ُ كباقي الشياء هذه فصارت لحَ ْفُنَأ)ُ لم المباحَة. ( لو يفعل إ

لر)ُ على لب لص لم)ُ. العضُو قطع أو القتل ( لث لأ )
من وكذا يأثم، أحَمد: ل عن وروايٌة للشافعّي، قول وهو يوساف، أبي وعن

لصة إصابته لم ْفُخ وعن الرواية، ظاهر في أثم مات حَتى الميتة من يتناول فلم لم
لأنَّأ يأثم. والصل ل يوساف أبي تنتفي ل والحرمة بالضُرورة، ينتفي الثم عنده: 
للى أما بها، ْفُلو لن فلقوله ا لم لف ُطّر تعالى: { ْفُض لر ا ْفُي ل لباغٍِ لغ ٍد لول ل لعا لم لفل له}َ، لإث ْفُي لل لع

لمن لف ُطّر وقوله: { ْفُض ٍة في ا لص لم ْفُخ لر لم ْفُي لنٍف لغ لجا لت ٍم ُم ْفُث لإنَّأ لل له ف ّل ُفوٌر ال لحَيٌم}َ. لغ لر
ّلقة الحرمة فلنَأ الثانية، وأما يزول ل وبالضُرورة الخمر، أو الميتة بصفة متع

متمسك لنه يأثم، فل الحرمة تناول من امتناعه كانَأ المضُطّر امتنع فإذا ذلك،
بالعزيمة. 

ْفُد الله قال الحرمة، من مستثناة الضطرار حَالة أنَأ الظاهر ووجِإه لق لو تعالى: {
لل ْفُم لفّص ُك لم ما لل ْفُم لحَّر ُك ْفُي لل ّ لع ْفُم لما لإل ُت ْفُر لر ُط ْفُض له}َ والمستثنى ا ْفُي لل حَلل، الحرام من لإ
ّتى الحلل الطعام عن امتنع ومن ًا، يكونَأ هلك حَ غير من ذكر ما فعل لو وأّما آثم

لأنَأ ٍد، أو حَبٍس أو بضُرٍب يكونَأ ملجىء: ب لحّل. فلم قي ي
لص لوُرخّآ له)ُ أي ( لهاُر بالملجىء لب ْفُظ لإ لر ( ْفُف ُك ًا ال لنَأ مطمئن لما للي ُبُه)ُ أي با ْفُل قلب لق
ْفُن لقوله المظهر، لم لفر تعالى: { له لك ّل ْفُن بال لد لم ْفُع له لب لن لما ّ إي ْفُن لإل له لم لر ْفُك ُبُه ُأ ْفُل لق لو
لئٌن لم ْفُط لما ُم لل لنَأ}َ... الية. و لما للي تفسير «المستدرك» في في الحاكم روى با
ْفُيدة أبي عن النحل ساورة لب على وقال: صحيٌح ـ ياسار بن عّمار بن محمد بن ُع



ّتى يتركوه فلم ياسار بن عّمار أخآذوا المشركين لأنَأ ـ الشيخين شرط ساّب حَ
صلى النبّي أتى تركوه. فلّما ثم بخير، آلهتهم وذكر وسالم عليه الله صلى النبّي
ْفُكُت ما الله، رساول يا قال: شّر وراءك»؟ُ له: «ما قال وسالم عليه الله ّتى ُتر حَ
ْفُلُت ًا قلبك»؟ُ تجد بخير. قال: «فكيف آلهتهم وذكرت منك، لن قال: مطمئن

ُدوا باليمانَأ. قال: «فإنَأ ْفُد». ورواه لعا ُع ْفُيم أبو لف لع الّرّزاق وعبد «الحلية»، في ُن
ّ قوله نزل وفيه «مصنفه»، في ْفُن تعالى: {إل لره لم ْفُك ُبُه ُأ ْفُل لق لئٌن لو لم ْفُط لنَأ}َ... ُم لما بالي

الية. 

لر ْفُب لبالّص لو ْفُجِإٌر)ُ أي ( لهر لم وإنَأ لأ ْفُظ لره ما على وصبر الكفر ُي ْفُك قطٍع أو قتٍل من ُأ
لب، لثي ً كانَأ باقية، كانت لّما الحرمة لنَأ ُأ ًا الدين للعزاز نفسه باذل تمّسك

لما فكانَأ بالعزيمة، لل ًا. و لي شهيد لو للمة أنَأ ُر ْفُي لس ّذاب ُم فقال رجِإلين أخآذ الك
وسالم. قال: عليه الله صلى الله رساول فقال محمد؟ُ في تقول لحَدهما: ما

ًا، قال: أنت فّي؟ُ تقول فما قال: محمد؟ُ في تقول للخآر: ما فخلّه. وقال أيضُ
فأعاد أصّم، قال: أنا فّي؟ُ تقول وسالم. قال: فما عليه الله صلى الله رساول

ًا، عليه لل ذلك فبلغ فقتله، جِإوابه فأعاد ثلث وسالم، عليه الله صلى الله رساو
ّول فقال: «أما ّثاني وأّما تعالى)ُ، (الله برخآصة أخآذ فقد ال ّق صدع فقد ال بالح

ًا ْفُبر البخاري» من «صحيح في له». وما فهنيئ ْفُيب لص لب حَين وقوله القتل، على حَُ
قتله: على عزموا

ْفُسُت لل للي *و لبا لن ُأ لتُل لحَي ْفُق ًا ُأ للم ْفُس ّي ** على ُم لنَأ لشٍق أ له لكا ّل لرعي ل ْفُص لم
لك لل لذ لت في *و له لذا لل ْفُنَأ ال ْفُأ وإ لش لرك لي لبا ُي للى **  لصال لع ْفُو ٍو)ُ ممّزع لأ لشل )

ٍد أعضُاء أي ّطع، جِإس ْفُيب وهو مق لب ّي بن خُآ لد ًا حَضُر النصاري، لع لر بدر لسا ُأ في و
لجِإيع غزوة لق ثلث، سانة الّر لل ُط ْفُن عامر، بن الحارث بنو فاشتراه مكة إلى به فا
ْفُيب وكانَأ لب ٍر يوم الحارث قتل قد خُآ ًا، بد ًا، عندهم فأقام بنوه فاشتراه كافر أساير

لعيم، صلبوه ُثّم ْفُن ّت لب من أول وهو بال لل من به خآرجِإوا ولّما السالم، أهل من ُص
لرم لح ُعوني ليقتلوه ال لد ّلي قال:  البيتين. أنشأ ثم ركعتين، ُأص

لص لو)ُ ُرخّآ لُف بالملجىء ( ْفُتل لل (إ ٍم)ُ لنَأ لما لل ْفُس لباح الغير مال لم لت ْفُس كما للضُرورة، ُي
لمصة، حَال في ْفُخ لم ّققت وقد ال ّتى صبر هنا. ولو الضُرورة تح ًا، كانَأ ُقتل حَ شهيد
عزيمة.  فالمتناع باقية، الحرمة لنَأ الدين، للعزاز نفسه بذل لنه

لن لم لض لو لمُل)ُ لصاحَب ( لحا لره لنَأ المال، ال وهو آلة، يصلح فيما للحامل آلة الُمك
للف هو الحامل فكانَأ التلف، ْفُت ل لهذا الُم ُلُه)ُ أي المال. (ل ْفُت لرخّآص ل لق قتل ُي
لباح ل المسلم قتل لنَأ قتله، على الملجىء بالكراه المسلم فكذا للضُرورة، ُي

لره التلف، خآوف الّرخآصة دليل للكراه. ولنَأ لره والمك ذلك في عليه والمك
للتعارض. الكره ساواء. فسقط

لعّن ولو لط ْفُق لت لل ّنها أو نفسك يد قال:  لع لط ْفُق الجانبين في لنه قطعها، يسعه لم أنا، ل
لره، بفعل مقطوعًة يده صارت امتنع وإذا اليد، قطع ضرر عليه أقدم وإذا المك
ّقن وهو نفسه، بفعل مقطوعًة صارت عليه ّقن ول بنفسه، يفعله بما يتي بما يتي
ّدده لره، به ه ّبما إذ المك ّوفه ر ّققه، ل بما يخ قطعها ولو قطعها، يسعه ل فلهذا يح

ٌء. أكرهه الذي على يكن لم شي



ّنك أو السيف، بهذا نفسك له: لتقتلّن قال لو وكذا ًا هذا يكن لم (به، لقتل إكراه
ّنك)ُ بالسياط، أو السيف، بهذا نفسك قال: لتقتلّن قلنا. ولو لما (له)ُ ذكر أو لقتل

ًا ّد هو القتل من نوع لل نفسه فقتل بنفسه، يفعله أنَأ أمره مّما عليه أش لت به ُق
ّقق الكراه لنَأ أكرهه، الذي ما دفع منه طِإلب ما على بالقدام قصد فإنه هنا، تح

ّد هو ّد أفحش بالسياط القتل إذ عليه، أش بالسيف، القتل من البدنَأ على وأش
لفة لأشار اللم. وإليه ويتوالى يطول وبالسياط لحظة، يكونَأ به القتل لنَأ ْفُي لذ حَُ

ّد السوط قال: فتنة حَيث السيف. فتنة من أش
ُد لقا ُي لو لو)ُ أي ( ًا القتل كانَأ إنَأ الحامل ُه ْفُط)ُ أي عمد لق لف لقاد ول ( ول معه الفاعل ُي
لقادانَأ، والّشافعّي مالك ومحمد. وقال حَنيفة أبي عند وهذا وحَده، ُي لنَأ وأحَمد: 
ّبٌب، والحامل حَقيقًة قاتل الفاعل ّبب متس لود في عندهم والمتس لق كالمباشر، ال

لقاد رجِإعوا. وقال إذا القصاص شهود في كما ُي لفر:  أبو وقال فقط، الفاعل ُز
لقاد يوساف: ل ٌد ُي ًا، ل حَقيقًة قاتٌل الفاعل لنَأ منهما، واحَ ْفُكم والحامل حَُ
ّكنت بالعكس، الجانبين. من الشبهة فتم


