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(والكفارة) مإوجبات على (والعاقلة) عطف مإر مإا غير     
أن ومإككر والغككرة القككن وجنايككة كككل على عطفه يصح للقتل

(صككاح) بنفسككه إذا مإعيككب غيككر الترجمة في مإا على الزيادة
أو مإعتككوه أو مإجنككون يميككز) أو ل صككبي (علككى مإعه بآلة أو

مإعنككى فككي لنهككم لككذكرهم يحتككج ولككم عقل ضعيف أو نائم
قككوله أفهمه كما مإثلهم المتيقظ غير المميز بل المميز غير

أو جككالس أو واقككف وهككو كبككالغ مإككتيقظ ومإراهككق التآككي
أو بئككر شككفير سككطح) أو طككرف (علككى مإستلق أو مإضطجع

تآقييككد وحككذف (بذلك) الصياح (فوقع) عقبها مإنكرة صيحة نهر
يغلككب لكككونه ذكككره أن > على3<ص:  تآنبيها بالرتآعاد أصله



مإككا على المدار إذ شرطا لكونه ل الحالة هذه عقب وجوده
(فمككات) مإنهككا بالصككياح السككقوط كككون الظككن علككى يغلككب

أشككعرت التي الفورية لكن عليها السببية فاء لدللة وحذفها
على مإغلظة (فدية الموت إلى اللم بقي إن شرط غير بها

إلككى ذلككك إفضاء غلبة لنتفاء قود ل عمد شبه العاقلة) لنه
وجعلناه عليه الهلكا أحلنا إليه إفضاؤه كثر لما لكنه الموت

عقلككه أو بصككره أو مإشككيه ذهب بل يمت لم ولو عمد شبه
وخككرج فيككه، المككار بأرشككه أيضككا كككذلك العاقلككة ضمنته مإثل

سككطح وبطككرف التآككي، غيككره على صياحه صبي على بقوله
يتككدحرج بحيث مإنه أخفض الطرف يكون أن إل وسطه نحو

عفككي قصككاص) فككإن قككوله (وفككي يظهر فيما إليه به الواقع
ذلك بمنع وأجيب تآأثيره لغلبة الجاني على مإغلظة فدية عنه
فصاح مإستوية غير (بأرض) ولو ونحوه المميز كان) غير (ولو
وقككوفه نحككو فككي بككالغ) مإتماسككك على صاح (أو فمات عليه
بككإطلقهم الخككذ ويحتمل مإحتمل وهو البلقيني بحثه مإا على
سككطح) أو (بطككرف صككاح مإمككن ل حينئككذ مإنككه التقصككير لن

بككذلك الموت الصح) لندرة في دية (فل ومإات فسقط نحوه
إن فيككه قررتآككه كما سياقه وأفاد قدر، مإوافقة فتكون حينئذ

>4<ص:  عقلككه ذهككب فلككو مإككات إذا فيككه الضككمان سككلب
فككي الصككيحة تآككأثير لن مإتقدمإون جمع قاله كما ديته وجبت
(وشككهر سطح نحو فيه فاشترط الهلكا في مإنه أشد زواله

المكككذكور تآفصكككيله (كصكككياح) فكككي رآه بصكككير سكككلح) علكككى
مإككتيقظ مإككن واستفيد فيه ذكر كالبالغ) فيما مإتيقظ (ومإراهق

صاح) مإحرم (ولو المراهق دون التمييز قوة على المدار أن
صككبي) فاضككطرب صككيد (علككى غيره أو الحرم في حللا أو

سككطح طرف على وهو مإر مإمن نحوه أو التمييز قوي غير
 أرض ل
فعلككه العاقلككة) لن علككى مإخففككة (فديككة مإنه وسقط) ومإات(

وإن العاقلككة علككى ديتككه وجبككت عقلككه زالككه ولو خطأ حينئذ
تآأثيره ذكر فيما الصياح تآأثير وأفهم مإر مإا نظير بأرض كان
صككاح لو بأنه تآبعه ومإن النوار في جزم ثم ومإن غيره في

وهككدة أو مإككاء فككي فسككقطت بثككوبه هيجهككا أو إنسككان بدابة
إنسككان ظهرهككا علككى كككان وإن مإككاله فككي ضككمنها فهلكككت
شبه أو خطأ أنه يبينوا ولم ه ا عاقلته فعلى ومإات فسقط

فرق ل أنه هنا كلمإهم ظاهر ثم عمد شبه أنه والوجه عمد
لكككن ل، وإن الصككياح مإككن بطبعهككا تآنفككر الدابككة كككون بيككن

وحدها الدابة كانت لو الدواب إتآلف في قولهم عليه يشكل
التآلف وطبعهككا بالنخس مإتصل شيئا فأتآلفت إنسان فنخسها

ه.  ا وجهان يضمن فهل



بككه بالضككمان فالقائككل يككأتآي كمككا أولى بل كالصياح والنخس
طبعككا يكككون وأن بككالنخس مإتصككل التآلف يكككون أن يشترط

واضككح هككو لما بالولى هنا هذين مإن كل يشترط فعليه لها
مإككع بعككدمإه والقائككل الصككياح مإن إثارتآها في أبلغ النخس أن

فيككه تآبعككه ومإككن النوار فإطلق أولى بعدمإه هنا يقولا هذين
النخككس مإسككألة فككي بالضمان قالا إن لنه يصح ل بل نظر
بعككدمإه أو تآقككرر كمككا بككالولى هنككا بشككرطها به القولا لزمإه

مإمككن والعجككب بككالولى هنككا بعككدمإه القككولا لزمإككه ثم مإعهما
غيككر مإككن ثككم الوجهين ذينك وحكى النوار في بما هنا جزم

لكم وإل الخككر استحضككار عككن ككل فككي غفككل وكككأنه تآرجيح
الككذي قلكت ذلكك في يعتمد الذي فما قلت فإن ذلك يسعه
مإككن أبلككغ النخككس وكككون هنككا فكذا بقيديه الضمان ثم يتجه

 فتأمإله مإطلقا ل قيداه وجد حيث هو إنما الصياح
ولككو سككطوتآه يخشككى مإمككن نحككوه سككلطان) أو طلككب ولككو(

> كككذلك5<ص:  عليككه كككاذب أو برسككالة أو بنفسككه قابضككا
مإثلكه أن عليكه يرد فل للغالب (بسوء) هو ذكرت) عنده (مإن

وهككي البلقينككي قككالا بككدين طلبككت كككأن بككه تآككذكر لم لو مإا
أو سككطوتآه يخشككى مإمككن وهككو غيرهككا أو مإطلقككا مإخككدرة
(فأجهضككت) أي عنككدها هككو مإككن طلب أو ولدها نحو لحضار

بالبككل يختككص الجهاض بأن واعتراضه مإنه فزعا جنينا ألقت
(ضككمن) إليككه ينظككر فل بخلفككه الفقهككاء عرف بأن يرد لغة

كمككا عككاقلته ضككمنتها أي المغلظة (الجنين) بالغرة أوله بضم
فككأمإره فعلككه عمككر ولن سككيف نحو بشهر إنسان فزعها لو

الككبيهقي أخرجككه وأقككروه ففعل بذلك عنهما الله رضي علي
الشككارب ولككدها ول يضككمنها فل فزعا مإوتآها بأجهضت وخرج
مإككاتآت إن نعككم عككادة إليككه يفضككي ل لنككه الفككزع بعد للبنها

قككد الجهككاض لن كككالغرة ديتهككا عككاقلته ضككمنت بالجهككاض
أو القككاذف عاقلة فعلى فأجهضت قذفت ولو للموت يفضي
علكى لتكدلهما الحكاكم برسككولا جاءاهكا ولكو لككذلك فل مإاتآت
مإنهمككا واحككد مإن يوجد أن غير مإن فأجهضت فأخذاها أخيها
حملككه ويتعيككن فهككدر عككادة الجهاض يقتضي مإما إفزاع نحو

ل كذلك هي مإن أمإا الرسولا رؤية بمجرد يتأثر ل مإن على
هككو كما عاقلتهما الغرة فتضمن أخذاها أنهما والفرض سيما
حملهككا عن يسألا أن امإرأة مإنه تآطلب لحاكم وينبغي واضح

طلبها في يتلطف ثم
حككرا التآككي الوجه لجريان به (صبيا) والتقييد وضع) جان ولو(

سككبع زبيككة ولو السباع مإحل أي فسكون مإسبعة) بفتح (في
ليككس الوضككع لن ضككمان) عليككه فل سككبع (فككأكله عنها غاب

على أحدهما ألقى لو ثم ومإن إليه السبع يلجئ ولم بإهلكا



لنككه الديككة أو > بككالقود6<ص:  ضككمنه مإثل زبيككة في الخر
المتسككع فككي الدمإككي مإككن بطبعككه وينفككر المضككيق فككي يثب

(ضككمن) مإحلككه مإككن المهلك انتقالا) عن يمكنه لم إن (وقيل
أو بالغككا كككان أو فككتركه أمإكنككه فككإن عرفككا لككه إهلكا لنككه

لككو كما قطعا هدر أكله سبعا أن فاتآفق مإسبعة بغير وضعه
باليككد فيضمنه القن أمإا مإات حتى جرحه يعصب فلم فصده
بككالتكتيف الفككتراس إلككى اسككتمرت إن بعضهم وقولا مإطلقا
يككده وضككع مإككن إن الغصككب فككي مإر لما صحيح غير ونحوه

بسيف) ونحوه تآبع (ولو مإالكه ليد يعود حتى ضمنه قن على
سطح) أو مإن أو نار أو بماء نفسه فرمإى مإنه (هاربا مإميزا
لنككه فيككه ضمان) عليككه (فل ومإات ووقع بثقله فانكسر عليه

أوقككع ولنككه تآككابعه سككببية فقطككع عمككدا نفسككه إهلكا باشككر
نفسككه قتككل علككى أكرهككه لو كما فهو مإنه خشيه مإا بنفسه
(فلككو خطككأ عمككده لن تآككابعه فيضمنه المميز غير أمإا ففعل

أو ظلمككة) مإثل أو (لعمككى (جككاهل) بككه ذكككر مإما وقع) بشيء
إلكى لكه للجكائه (ضكمنه) تآكابعه مإغطككاة بئكر نحكو فككي وقكع

العمككد شبه دية عاقلته لزم ثم ومإن لهلكه المفضي الهرب
هربه) (في عليه نفسه يرم سقف) لم به انخسف لو (وكذا

يضككمنه تآككابعه فككإن فهلككك الهارب جهله وقد السقف لضعف
 ذكر الصح) لما (في

وبحككث أجنككبي أو وليككه مإككن مإراهقككا صككبي) ولككو سككلم ولو(
مإباشككر السككباح بككأن مإككردود للسككباح مإشككاركته الزركشككي
العككوم أي ليعلمككه) السككباحة سككباح (إلككى مإتسككبب ومإسككلمه
لككه يسككلمه أن غيككر مإككن أخككذه أو بنككائبه ل بنفسه فتسلمه

(فغككرق بنفسككه الككولي علمككه أو فعلمككه ظككاهر هو كما أحد
لككه بإهماله لتقصيره عاقلته على عمد شبه ديته) دية وجبت
فككارق وبككه الهلكا شككأنه مإككن المككاء كككون مإككع غككرق حككتى

أن وبحككث الهلكا شككأنها مإن ليس لنها مإسبعة في الوضع
وفيكه الضكمان فكي طريقكا كعكاقلته يككون سكلمه إذا الولي
لغيرهككا وكككذا لمصككلحته ذلككك فعل إذا خلفه الوجه بل نظر
وجككه ل عككاقلته مإع جمعه أن على الجنبي في مإر مإا على

أمإككره ولككو العاقلككة علككى كله الباب هذا في الجناية لن له
عنككد أيضككا ضككمنه فغككرق مإختارا فدخل الماء بدخولا السباح

ولو تآحته مإن يده مإختارا رفع ولو الحفظ للتزامإه العراقيين
بالصككبي وخككرج القككود لزمإككه فغككرق السباحة يحسن ل بالغا

تآقرر كما تآحته مإن يده رفع في إل مإطلقا يضمنه فل البالغ
بئككر بحفككر ويضككمن( لنفسككه الحتيككاط عليككه > لن7<ص: 

أو ضككيق بشككارع أو إذنه بغير غيره بملك كانت عدوان) بأن
ليل بهككا تآلككف مإككا المإككام إذن بغيككر نفسككه لمصككلحة واسككع



عككاقلته علككى التآككي بقيده قن أو وحر عليه مإالا مإن ونهارا
أن ويشترط لتعديه والسابقة التآية المسائل جميع في وكذا

بحثككه مإككا يحمككل وعليككه أهككدر وإل فيهككا الوقككوع يتعمككد ل
والككبئر نهككارا بصككيرا كان إذا أنه الزركشي واعتمده الغزالي
المالككك رضي كأن زالا فلو التعدي ودوام يضمن ل مإفتوحة
يقبل ل نعم التعدي لزوالا ضمان فل البقعة مإلك أو ببقائها
الواقككع تآعككدى ولككو بككإذني حفككر الككتردي بعككد المالككك قككولا

بهككا يعرفككه ولككم المالككك لككه أذن ولككو مإهككدرا كككان بالدخولا
فعلككى ينسككها لم > مإا8<ص:  لتقصيره الحافر ل هو ضمن

عتككق فككإن رقبتككه فككي ذلككك القككن ويضمن يأتآي كما الحافر
مإزهككق بهككا للواقككع عرض ولو عاقلته على العتق حين فمن
لنقطككاع شككيئا الحككافر يضمن لم شيئا الوقوع فيه يؤثر ولم

أو بوقف مإنفعته استحق مإلكه) ومإا (في (ل) مإحفورة سببيته
خلفككه ويحتمككل مإحتمل وهو شارح به قيد كذا مإؤبدة وصية

عليككه يصككدق أقتت وإن أنها إلى نظرا غيره أطلقه مإا وهو
مإلك لستعماله بالحفر مإتعديا كان وإن للمنفعة مإستحق أنه

كمككا الحفر يشمل ل النتفاع إذ فيه له يؤذن لم فيما غيره
ارتآفككاق أو (ومإوات) لتملككك الجارة في يقالا وكذا ظاهر هو
يضككمن فل نظككر وفيككه بعضككهم بككه جككزم مإككا علككى عبثككا ل

الصككحيح الخككبر حملوا الموات وعلى تآعديه لعدم فيها الواقع
لكككونه مإلكككه فككي بككالحفر تآعككدى جبككار} ولككو جرحهككا {الككبئر
كمككا التعككدي بمحككل وقككع مإا ضمن جاره جدار بقرب وسعه

أو المقبوض المرهون بملكه الحفر أن وأطلق البلقيني قاله
الحفككر نقككص إذا الولا في غيره وخالفه تآعد غير المستأجر

لتنقيككص بككل الحفككر لككذات ليس هنا التعدي بأن ويرد قيمته
غيككر > بملككك9<ص:  الضككارة الحفككر تآوسككعة بخلف الرهككن
الحككرم فككي بملكككه حفرها ببئر الواقع الصيد ويضمن الحافر

إجماعا.  المإام قالا
مإككن بمحل به كان (بئرا) أو الدالا بدهليزه) بكسر حفر ولو(

مإميككزا صككبيا رجل) أو (ودعككا حافرها يتعد لم بئر غيره الدار
عليها يمر أنه الغالب وكان باختياره فدخل إليه أو داره إلى

فهلككك لهككا تآغطيككة أو ظلمككة لنحككو بهككا جككاهل (فسقط) فيها
يقصككد ولككم غككره لنه العمد شبه بدية ضمانه) إياه (فالظهر

المميككز غيككر أمإككا قاطعككا فعلككه يكككن فلككم نفسككه إهلكا هككو
علككى حملككه ويتعيككن البلقينككي أطلقه كذا كالمكره به فيقتل

وإن الظلمككة بنحككو وعلم غالبا مإهلكا بها الوقوع كان إذا مإا
مإهككدر فهككو يككدعه لكم إذا وأمإككا غالبككا فيهككا يقككع حينئذ المار

وخككرج مإغطككاة كككانت وإن بها وأعلمه دعاه إن وكذا مإطلقا



فككأتآلفه دعككاه مإككن يضمن فل بدهليزه عقور كلب نحو بالبئر
دفعه.  يمكن ظاهرا كونه مإع باختياره يفترس لنه

يشككبه لنككه بالدهليز التعبير مإع إل الخراج هذا يتم تآنبيه) ل(
الجنايككات في قولهما بين به جمعوا مإا على أمإا حينئذ البئر

فككي الولا أن مإككن بالضككمان البهككائم إتآلف وفككي ضككمان ل
والثككاني المذكور التعليل عليه ينطبق الذي لنه ببابه مإربوط
يحمككل أن إل الخككراج يتككم فل داره فككي كككان إذا فيمككا

بمنزلككة حينئككذ لنككه للبككاب الملصككق أولككه علككى الككدهليز
دعككاه فككإن عككدوانا حفرت لو مإا حفر وبقوله ببابه المربوط

مإنهمككا صككحح وجهككان الحككافر أو المالك يضمنه فهل المالك
نسككي لككو ثم ومإن إعلمإه بعدم المقصر لنه الثاني البلقيني

فهككل بككدخوله تآعككدى بككأن يككدعه لككم وإن الحككافر علككى كان
صككحح وجهككان الواقككع لتعككدي ل أو لتعككديه الحككافر يضككمنه

سبق إمإا الولا عنه شارح وقولا أيضا الثاني البلقيني مإنهما
أو) فككي غيره (بملك بئرا (أو) حفر اختلف كلمإه أن أو قلم

شككريكه مإككن أو الغير إذن) مإن (بل آخر وبين (مإشتركا) بينه
عككاقلته علككى أو فعليه الحفر (فمضمون) ذلك الحفر في له

علككم وإن وهذا عمد شبه دية أو قيمة مإن به تآلف مإا بدلا
الذن بيككن التفصككيل أن علككى لليضككاح ذكككره فقد قبله مإما

حاجة ل قيل مإا فاندفع هذه مإن إل صريحا يعلم لم وعدمإه
فالضككمان بتوسككعته وغيككره بحفككر تآعدى ولو أصل هذه لذكر

ضككيق (بطريككق (أو) حفككر الحفككر بحسككب ل نصككفين عليهمككا
فيككه أذن وإن مإضككمون > فكككذا) هككو10<ص:  المككارة يضككر
أو لسكعتها يضر) المكارة (ل بطريق (أو) حفر لتعديهما المإام

(فل الحفككر (المإام) في (وأذن) له الجادة عن البئر لنحراف
الحفككر كككان وإن بهككا للتككالف عككاقلته علككى ول ضمان) عليه

 ضارة غير وهي له (وإل) يأذن نفسه لمصلحة
لفتيككاتآه عككاقلته على أو فالضمان) عليه لمصلحته حفر فإن(

المطر مإاء جمع أو عامإة) كالستقاء مإصلحة (أو المإام على
مإككن فيككه الظهككر) لمككا (فككي (فل) ضككمان المإككام ينهككه ولككم

المككاوردي وقيككده المإام مإراجعة تآعسر وقد العامإة المصلحة
يحكمهككا لككم فككإن رأسككها أحكككم إذا بمككا الزركشككي واعتمده

بعككد المإككام وتآقريككر لتقصككيره مإطلقككا ضككمن مإفتوحة وتآركها
وألحق السابق المالك كتقرير الضمان يرفع إذنه بغير الحفر

فككي الذن لككه قككال حيككث بالمإككام القاضككي والهروي العبادي
بالمككارة تآضككر ل حيككث بككالطريق سككقاية واتآخككاذ مإسجد بناء

 غيره الطريق في بالنظر المإام يخص لم إن يتجه وإنما
لمصككلحة فيجككوز فيهككا كهككو فيه الحفر كطريق) أي ومإسجد(

> وأذن11<ص:  فيككه بمككن ول بالمسجد يضر لم إن نفسه



لككم وإن ذكككر كما يضر لم إن العامإة وللمصلحة المإام فيه
لمصككلحة يضر لم أو مإطلقا ضر إن ويمتنع المإام فيه يأذن

الصككيمري عككن الروضككة إطلق هككذا ويوافككق إذنككه بل نفسه
قككولا يككرد وبككه فيككه حفرهككا كراهككة المسككاجد أحكككام فككي

ل الولككى فككي الجككواز بقضككيته الزركشككي أخذ وإن البلقيني
بتكليككف المتككن حمككل ويصككح الثانيككة فككي ونزاعه أحد يقوله
فيهككا كككالحفر بطريككق السقاية ومإثله المسجد وضع أن على

بنككي مإسككجد فككي وأصككلها الروضككة وفككي تآفصككيله هنا فيأتآي
المإام أذن إن به يعثر لمن ضمان ل المارة يضر ل بشارع

 مإر مإا فعلى وإل
أو فسككقط مإعككدن أو بئر نحو حفر أو لجذاذ استأجره) فرع(

المستأجر علم لو أنه بعضهم وبحث يضمنه لم عليه انهارت
إلجككاء ول تآغريككر ل بككأنه ويرد ضمنه بالحفر تآنهار أنها فقط

فعلككه تآولككد) مإككن (ومإا النهيار جهل وإن الجير هو فالمقصر
ببككل أو بالريككح سككقطت كجككرة يضككمنه ل كالعادة مإلكه في

ودابككة شككيئا فأتآلف بعضه فطار بملكه كسره وحطب مإحلها
المإككام فيككه يأذن لم وإن خارجه إنسانا فرفست فيه ربطها

نككار مإككن كالمتولككد كالعككادة أول الملككك فككي له نظر ل لنه
العككادة إيقادها في جاوز أو الريح هبوب وقت بملكه أوقدها

بهككا كككان أو أسككرف وقككد أرضككه سككقى مإككن > أو12ص: <
لمصككلحة للطريككق رشه مإن أو بشده يحتط ولم علمه شق

المشككي يتعمد ولم العادة وجاوز للمسلمين أو مإطلقا نفسه
فككي المككذكور تآفصيلهم مإن ويؤخذ يضمنه به علمه مإع عليه

بككه قصككد إن فيهككا كحجككر الطريككق أذى تآنحيككة أن الككرش
وإل ظككاهر وهككو مإنككه تآولككد مإا يضمن لم المسلمين مإصلحة

خشككب جنككاح) أي (مإككن أو المتأكدة السنة هذه الناس لتركا
وأتآلككف فسقط المإام بإذن شارع) ولو (إلى مإلكه مإن خارج
مإشككي مإككن أو ضككيق شككارع في حطب تآكسير مإن أو شيئا

اقتضككاه كمككا بالعصككا المشككي أحسككن وإن قائككد بل أعمككى
مإككن أو العككادة جككاوز وقككد فيككه طين عجن مإن أو إطلقهم

(فمضككمون) لكنككه كالعادة حانوتآه باب على ل به مإتاعه حط
الكككل ضككمان مإككن الميككزاب فككي يككأتآي مإككا على الجناح في

يضككر لككم بككأن إشككراعه جككاز وإن بالكككل والنصككف بالخككارج
وبككه العاقبككة بسككلمإة مإشككروط بالشارع الرتآفاق لن المارة

ل حادثة فجرت الحتياط في تآناهى لو المإام قولا رد يعلم
إطلق أرى فلست شيئا وأتآلف بها فسقط صاعقة أو تآتوقع
الحاجككة بككأن الككبئر فككي مإر مإا وفارق انتهى بالضمان القولا

فل يسككقط لككم إذا أمإككا إهككداره يحتمككل فل وأكثر أغلب هنا
إلككى خككارج وهككو سككقط لو كما ونحوه به انصدم مإا يضمن



بجنككب سككبله مإككا إلككى أو شككارعا تآحتككه مإككا سبل وإن مإلكه
مإلككك إلككى أو فيهمككا بحككث كما إليه يشرع مإا مإستثنيا داره
الملكا جميككع > بككإذن13<ص:  نافككذة غير سكة ومإنه غيره
 ضمن وإل

(إخككراج لشككوارعنا بالنسككبة الككذمإي دون ويحككل) للمسككلم(
لككم شككارع) وإن (إلككى المككارة تآضر ل التي الميازيب) العالية

مإيزابككا قلككع عمر {أن وصح إليها الحاجة لعموم المإام يأذن
مإيزابككا أتآقلككع لككه فقالا عليه قطر عنهما الله رضي للعباس

ل واللككه فقككالا وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككولا نصبه
يرقى حتى للعباس وانحنى ظهري على يرقى مإن إل ينصبه
(مإضككمون مإنهككا قطر بها) وبما لمحله} (والتالف وأعاده عليه
بككالطريق تآرابا وضع لو وكما الجناح في مإر الجديد) لما في

أي بككه يزلككق مإن يضمن واضعه فإن مإثل سطحه به ليطين
ضروري الميزاب أن ودعوى مإر مإا ليوافق العادة خالف إن

لمككاء الجككدار فككي أخككدود أو بئككر اتآخككاذ يمكككن بأنه مإمنوعة
 السطح

(فككي والميككزاب الجنككاح مإككن ذكككر مإككا بعضككه) أي كان فإن(
الضككمان) (فكل شيئا فأتآلف بعضه الخارج) أو فسقط الجدار

عليككه مإضككمون هككو بما التلف لوقوع عاقلته أو واضعه على
بأن فيه شيء مإنه يكن لم لو مإا بعضه بقوله وخرج خاصة
كان لو ومإا كله أو بعضه بسقوط الكل فيضمن فيه سمره

كلككه) أو سقط (وإن كالجدار مإنه بشيء ضمان فل فيه كله
بأحككد أو بكلككه شككيئا فأتآلف عكسه أو الداخل وبعض الخارج
الصككح) لن (فككي ذكر مإن على الضمان (فنصفه) أي طرفيه
عليهمككا فككوزع مإضككمون غير وهو أيضا بالداخل حصل التلف

كلككه سككقط ولككو مإسككاحة ول لككوزن نظككر غيككر مإككن نصفين
فل الككداخل أو ضككمن الخارج أصابه فإن الهواء في وانكسر

يظهككر فيمككا أيضككا فل شككك > أو14<ص:  البغوي قاله كما
نصككفه ضككمن شككيئا مإككاؤه أتآلف ولو الذمإة براءة الصل لن
مإككاؤه اتآصككل ولككو خككارجه وبعضككه الجدار في بعضه كان إن

مإككاء أن ذلككك وقياس البغوي قاله الضمان فالقياس بالرض
فككي والككذي هككذا فيككه ضككمان ل خككارج شككيء مإنه ليس مإا

ل بككأنه ويككوجه الميزاب بماء الضمان إطلق وغيرها الروضة
المككاء في جريانه الماء مإحل في السابق التفصيل مإن يلزم

بغيككر مإككروره ومإجككرد المككاء بخلف وداخلككه خككارجه لتميككز
بعككد مإروره مإع سيما ل ضمانه سقوط يقتضي ل المضمون

علككى مإككروره أعنككي وبهككذا الخككارج وهككو المضككمون علككى
بملكككه كسره حطب مإن تآطاير مإا وبين بينه يفرق مإضمون

عككن بانتقككاله مإككائل جدار وباني ومإيزاب جناح واضع يبرأ ول



الغيككر لملككك مإائل بناه إن نعم البلقيني فيه نازع وإن مإلكه
والبككاني بالواضككع والمككراد برئ له وسلمه مإنه وباعه عدوانا
التلككف يككوم عككاقلته كككانت إن نعككم الصككانع ل المإككر المالك
 به الضمان اختص البناء أو الوضع يوم غيرها

إذنككه بغيككر غيككره مإلككك شارع) أو إلى مإائل جداره بنى وإن(
إن الكككل (فكجناح) فيضمن النافذة غير السكة مإر كما ومإنه
أنككه مإنككه ويؤخككذ بالكل وقع إن والنصف بالمائل التلف وقع

ظكاهر وهكو مإطلقا التالف كل ضمن أصله مإن مإائل بناه لو
كيف فيه التصرف له لن ضمان فل مإوات أو مإلكه إلى أو

مإثل بإجككارة للغيككر المنفعككة مإستحق مإلكه كان إن نعم شاء
الهككواء اسككتعمل > لنكه15<ص:  الذرعككي بحثككه كمكا ضمن

المسككتأجر بملكه الحفر وبين بينه يفرق وبه للغير المستحق
مإضككمن اسككتعمالا ل إتآلف الحفككر لن فيه مإر مإا على مإثل

شككيئا (وسككقط) وأتآلككف مإككر مإككا فمالا) إلى (مإستويا (أو) بناه
(وقيل بفعله يحصل لم الميل ضمان) لن (فل سقوطه حالا

الهككدم بككتركا ضككمن) لتقصككيره وإصككلحه هككدمإه أمإكنككه إن
بيككن فككرق ل أنككه فيظهر وعليه كثيرون له وانتصر والصلح

مإستويا بناه سقط) مإا (ولو ل وأن ورفعه بهدمإه يطالب أن
فل (مإككالا تآلككف) بككه أو شككخص بككه فعككثر (بككالطريق ومإككالا

السككقوط الصككح) لن (فككي برفعككه الككوالي أمإره ضمان) وإن
ضمن رفعه في قصر إن نعم مإر مإا نظير بفعله يحصل لم

لتعككديه وغيككره الذرعككي واعتمككده مإتقككدمإون جمككع قككاله كما
ذاكا بككأن هدمإه يمكنه فيما مإر مإا وبين بينه ويفرق بالتأخير

فيككه فاشككترط هككذا بخلف بككالطريق انتفككاع فيككه يحصككل لم
ولككم بنقضه يطالب لم الجدار استهدم ولو به تآقصيره عدم

نشأ الميل بأن ويوجه مإر كما مإالا وإن مإنه تآولد مإا يضمن
بينكه يفكرق وبكه غالبكا إصلحه مإن ييأس ولم فعله غير مإن

مإككدركا: قككوي وجكه وفككي بككالرفع قصككر فيمككن ذكر مإا وبين
 به المطالبة والمار للجار

(وقشككور) نحككو كناسككات أي القاف قمامإات) بضم طرح ولو(
للجاهل (فمضمون) بالنسبة شارع (بطريق) أي (بطيخ) ورمإان

انت إن نعكم الجنكاح فكي مإكر الصحيح) لما (على بها فكي ك
ضككمان فل أصككل المككارة إليككه تآحتاج ل الشارع عن مإنعطف

مإككن فالتقصككير مإنككه عككده فككرض وإن هككذا لن الوجه على
مإلكككه بالشككارع وخككرج هنككا للبلقينككي مإككا فانككدفع فقط المار

> مإككا16<ص:  وبطرحهككا مإطلقككا فيهمككا ضمان فل والموات
في يقصر لم مإا ضمان فل نحوه أو بريح بنفسها وقعت لو

الحمككام بأرض يتركا مإا إن الحياء وفي مإر مإما أخذا رفعها
فككي واضككعه علككى بككه تآلككف مإككا ضمان يكون سدر نحو مإن



يككوم كككل تآنظيفككه لعتياد ثانيه في الحمامإي وعلى يوم أولا
ضككمن عنككه الحمككامإي نهككى إن فقككالا فتككاويه فككي وخككالفه
اسككتكثاره فككي جاوز لكن نهي ول يأذن لم إن وكذا الواضع
 أوجه وهو العادة

عككاقلته أو هككو الولا) أي فعلككى هلكا سككببا تآعككاقب ولككو(
حفككر) (بككأن الثككاني بواسككطة أو بنفسه المهلك لنه الضمان

يدلا إلخ يتعد لم فإن التآي قوله لكن أول عدوانا بئرا واحد
ول أصككله في مإا وهو أيضا لهذا راجع عدوانا قوله أن على

آخككر) أهل (ووضع بالولى يفهم العدوان غير لن فيه مإحذور
(عككدوانا) نعككت (حجككرا) وضككعا بعككده أو الحفككر قبككل للضمان
(فعككثر بمتعككديا بتككأويله حككالا أو قككدرتآه كما مإحذوف لمصدر

الواضككع) الككذي (فعلى (بها) فهلك (ووقع) العاثر أوله به) بضم
ل للتككالف أول الملقككي بككه المككراد لن الولا السككبب هككو

فكككأن أوقعككه الككذي هككو التعككثر لن الضككمان أول المفعككولا
أهل الواضككع يكككن لككم إذا أمإككا فيهككا ورداه أخككذه واضككعه
بملككه وضكعه بككأن الواضككع) الهكل يتعككد لكم (فكإن فسككيأتآي

بهككا ووقككع رجككل فعككثر بعككده أو قبلككه عككدوانا آخككر وحفككر
حصككولا وفككارق المتعككدي الحككافر) لنككه تآضككمين (فككالمنقولا

الحككافر فككإن حربككي أو سككبع أو بسككيل طرفهككا على الحجر
فككي للضككمان أهككل ثككم الواضككع بككأن هنككا يضمن ل المتعدي
ينككافي ول الثلثككة تآلككك بخلف شككريكه تآضمين فصح الجملة
ل فككإنه سكينا فيها آخر ووضع بملكه بئرا حفر لو مإا المتن

فلن الواضككع وأمإككا فظككاهر المالككك أمإككا أحككد علككى ضككمان
علككى السككقوط إلككى أفضككى الككذي هككو الككبئر فككي السككقوط
وبهككذا كالمتسككبب والخككر كالمباشككر الحككافر فكككان السكككين

إذا مإككا علككى هنككا مإككا بحمككل الجواب إلى يحتاج ل أنه يعلم
مإتعككد غيككر الناصب كان > أو17<ص:  بمروره الواقع تآعدى

 ذلك يصح ل بل
(آخككران (و) وضككع مإثل بطريككق حجككرا) عككدوانا وضككع ولككو(

تآفككاوت أثلثا) وإن فالضككمان بهمككا (فعثر بجنبه حجرا) كذلك
(وقيل) الجراحات اختلفت لو كما رءوسهم إلى نظرا فعلهم

نظككرا الخريككن علككى ونصف الواحد على (نصفان) نصف هو
وضككع (ولككو البلقينككي لككه وانتصككر المهلكككان لنهمككا للحجرين

آخككر) فهلككك بككه فعككثر فدحرجه رجل به (فعثر حجرا) عدوانا
هككو إنمككا انتقاله لن الولا العاثر هو المدحرج) الذي (ضمنه
بككالطريق) واقككف أو نككائم أو بقاعككد مإككاش عككثر (ولو بفعله
علككى ضككمان) يعنككي فل أحككدهما أو (ومإاتآا فاسد غرض لغير

سككواء العككاثر مإات لو المذكورين الثلثة أحد مإن به المعثور
المككارة تآتضككرر لككم الطريق) بككأن اتآسع (إن والعمى البصير



كككان والعككاثر مإتعككد غيككر لنه بموات كان أو فيه النوم بنحو
هككو فيضككمن العككاثر أمإككا نفسه قتل الذي فهو التحرز يمكنه

الطريككق (وإل) يتسع لتقصيره أولئك مإن مإات مإن عاقلته أو
الذرعككي بحثككه كما فاسد لغرض مإثل ووقف اتآسع أو كذلك
ضككيق مإككتى الشارع في الجلوس أن الموات إحياء في ومإر

بالواسع المراد أن يعلم هنا مإا مإع وبه حرم الناس على به
أو القاعكد نحكو تآجنكب المكار علكى عرفكا يعسكر ل مإكا هنكا

ضككيق مإككن إقامإككة يجككب وإنككه يعسككر مإا وبالضيق فيه النائم
إهككدار (فالمككذهب وقككوفه أو قعككوده أو بنككومإه النككاس علككى
بككالنوم المقصككران فهمككا للطككروق الطريككق ونككائم) لن قاعد

أو عليهمككا بهمككا) بككل عككاثر (ل لنفسككيهما والمهلكان والقعود
للوقوف يحتاج المار واقف) لن (وضمان بدله عاقلتهما على
حركككة ل بككه) لنككه عككاثر (ل الطريككق مإرافككق مإن فهو كثيرا
الواقف مإن وجد إن نعم الماشي بحركة حصل فالهلكا مإنه

فككي فأصككابه مإنككه قككرب لمككا للماشككي انحككرف بككأن فعككل
عككثر ولككو وسككيأتآي اصككطدمإا كماشككيين فهمككا ومإاتآككا انحرافه
وهككدر العاثر ضمنه عنه المسجد ينزه ل لما بمسجد بجالس
بغيككر دخلككه مإككن بككه فعككثر بملكككه جلس لو > كما18<ص: 

ونككائم عنككه ينككزه لمككا وجالس كجالس مإعتكفا به ونائم إذنه
والضيق الواسع بين فيه فيفصل بطريق كقائم مإعتكف غير

الخككر دية كل عاقلة فعلى عمد شبه أو خطأ (فرع) تآجارحا
 الدفع قصدت كل قولا يقبل ول

في(      الشتراكا يوجب مإما ونحوه الصطدام فصل) 
كككامإلن (اصككطدمإا) أي إذا ذلككك مإككع يككذكر ومإككا الضمان في

قصد) (بل مإختلفان أو مإدبران أو مإقبلن راكبان أو مإاشيان
ة (فعلكى فماتآكا ظلمكة لنحكو مإخففكة) ديكة نصكف ككل عاقل

احبه وفعل بفعله هلك مإنهما كل لن الخر لوارثا فيهكدر ص
آخككر وجرحككه نفسككه جككرح لككو كمككا لفعلككه المقابككل النصككف

مإحككض خطككأ لنككه العاقلككة علككى مإخففة ووجبت بهما فمات
لنككه كل عاقلة مإغلظة) على (فنصفها قصدا) الصطدام (وإن
ولككو غالبككا للمككوت الصطدام إفضاء لعدم عمد ل عمد شبه

مإككع لحركتككه أثككر ل بككأنه يقطككع بحيككث الماشيين أحد ضعف
<ص: الضككعيف ديككة عككاقلته وعلككى القوي هدر الخر حركة

الصككطدام أحككدهما) فقككط( (أو) قصككد يككأتآي مإككا > نظيككر19
وغيككره مإغلظككة دية نصف القاصد عاقلة حكمه) فعلى (فلكل
لقتككل كفارتآين) كفككارة كل على أن (والصحيح مإخففة نصفها
تآتجككزأ ل الكفككارة أن الصككح إذ صككاحبه لقتككل وأخرى نفسه
مإركوبيهمككا مإككع مإاتآككا (وإن نفسككه قاتآككل علككى تآجككب وأنهككا

عاشككا إن كل (وفي) مإالا والكفارة الدية في فكذلك) الحكم



(نصككف للراكككبين مإلكيككن كانا مإنهما) إن كل (تآركة ففي وإل
لنككه النصف قيمة في الصداق في مإر مإا هنا يأتآي قيمة) ل
غلباهمككا وإن مإركككوبه الخككر) أي (دابككة هنككا يككأتآي ل لمعنككى

البككدلا فككوزع الككدابتين إتآلف فككي لشككتراكهما هككدر والبككاقي
الم فكي كمكا كبشا والخرى فيل إحداهما كانت وإن عليهما
لككم وإل القتل في مإا تآأثير لحركته كبش على حمله ويتعين
عظيككم جرح مإع عقب بجلدة إبرة كغرز حكم بحركته يتعلق

كقككولا فهككو يركككب ل الكبككش إذ التمثيككل في مإبالغة هو أو
بككه يقتككل لككم قككبيس بككأبو قتله لو للمثقل تآمثيل حنيفة أبي
مإنهككا يهككدر فل مإسككتأجرة ولككو الراكككب لغيككر المملوكككة أمإككا

مإككالا مإككن الدابككة علككى مإككا نصككف كككل يضككمن وكككذا شككيء
فككانقطع حبل تآجاذبككا ولو السفينة في يأتآي مإا نظير الجنبي
كان إن نعم الخر دية نصف كل عاقلة فعلى ومإاتآا فسقطا

نصكف عككاقلته وعلكى ظككالم لنكه الخكر هدر لحدهما الحبل
ومإككات الخككر فسككقط المتجاذبين أحد أرخاه ولو المالك دية

فعلكى غيرهمككا قطعكه ولككو الميكت ديككة نصككف عاقلته فعلى
بثككوبه غيككره فأخككذ ليقككوم ذهككب ولككو مإنهمككا كل دية عاقلته
مإشككى لككو وكككذا قيمتككه نصككف لزمإككه بفعلهمككا فتمزق ليقعد
أو وصككبيان( يككأتآي كمككا بفعلهمككا فككانقطع مإككاش نعككل علككى

المككذكور تآفصيلهما (ككامإلين) في ومإجنون صبي مإجنونان) أو
لن تآمييككز نككوع لهمككا كككان إن مإغلظككة الديككة وجككوب ومإنككه
الولي) لغير أركبهما إن (وقيل عمد حينئذ عمدهما أن الصح

الخطككر مإككن فيككه (الضمان) لما بعاقلته به) أو (تآعلق ضرورة
أركبهمككا إن المنككع والصككح العاقبككة بسلمإة مإشروط وجوازه

المككولى مإصككالح تآعككاطي عككن الوليككاء لمإتنع وإل لمصلحتهما
لكونهككا عادة ضبطها عن يعجز مإا أركبه إن > نعم20<ص: 
الحضانة ولي هنا وهو ضمنه مإثل سنة ابن لكونه أو جموحا
تآلميككذه وخككالفه البلقينككي بحثككه مإا على المالا ولي ل الذكر

وليككة لككه مإككن أنككه يشبه فقالا المنهاج شرح في الزركشي
ظاهر فقالا الخادم وفي وغيره حاضن وغيره أب مإن تآأديبه

 الوجه وهو انتهى المالا ولي أنه كلمإهم
لمصككلحتهما ولككو الككولي إذن أجنككبي) بغيككر أركبهمككا ولككو(

ويضكمن عكاقلته فتضكمنهما لتعديه ودابتيهما) إجماعا (ضمنهما
نعككم بككه يعككترض ل فمثله ظاهر وهذا مإاله في دابتيهما هو
الدابككة يضككبط ومإثلهمككا مإميككزان وهمككا الصككطدام تآعمككد إن

(حككامإلن (أو) اصطدم عمد عمدهما لن عليهما الهلكا أحيل
كككل عاقلككة علككى أن سبق) مإن كما (فالدية وأسقطتا) ومإاتآتا

الصككحيح) علككى كفككارات أربككع كل (وعلى الخرى دية نصف
وجنينها الخرى لنفس وأخريان لجنينها وأخرى لنفسها واحدة



كككل عاقلككة (وعلككى أنفككس أربعككة إهلكا فككي اشككتركا لنهما
نفسككها علككى جنككت إذا الحامإككل جنينيهمككا) لن غرتآككي نصككف

وإنمككا أخرى على جنت لو كما الغرة عاقلتها لزم فأجهضت
ثككم ومإن عنهما أجنبي الجنين لن شيء الغرة مإن يهدر لم
كككل عككن سككقط سيديهما مإن والجنينان مإستولدتآين كانتا لو

كككان إذا إل حقككه لنككه مإسككتولدتآه جنيككن غككرة نصككف مإنهما
كل قيمة وكانت غيرها مإعه يرثا ول وارثة لم جدة للجنين
بالقككل الفككداء يلزمإككه ل السككيد إذ فككأكثر غرة نصف تآحتمل

عككدم لجككل النصككف أهككدر وقككد السككدس فلهككا يككأتآي كمككا
لهككا > فيتمككم21<ص:  جنايتهككا أرش بنتهككا سككيد اسككتحقاق

نصككفه قككن وجوب تآعين المتن أوهم قيل مإاله مإن السدس
لهذا غرة ونصف لهذا غرة نصف قالا فلو لهذا ونصفه لهذا
انتهككى هككذا عككن ونصككف هككذا عككن نصف تآسليم جواز لفاد
صككدق وجككه كككل مإككن الغرتآككان تآسككاوت إن تآقككولا أن ولككك

إل حقيقككة النصككف يصككدق لككم وإل مإنهمككا كل على نصفهما
 اعتراض ول إيهام فل هذا مإن ونصف هذا مإن نصف على

(فهككدر) لن ومإاتآككا ل أم قيمتهما (عبدان) اتآفقت أو) اصطدم(
بيعهمككا امإتنككع إن نعككم فككاتآت وقككد برقبته تآتعلق القن جناية

كككل سككيد فعلى عتقهما مإنذور أو مإوقوفتين أو كمستولدتآين
لنككه الخككر علككى جنككايته وأرش كككل قيمككة نصف مإن القل
مإوقككوف أو به مإوصى ثم كان أو البيع مإن مإنع اليلد بنحو
قنككه قيمككة نصف كل سيد أعطى القن يجنيه مإا أرش على

بأقل مإنهما نصف كل فداء الغاصب فعلى مإغصوبين كانا أو
قيمتككه نصككف فيجككب فقككط أحككدهما مإككات لككو أمإككا المإريككن

تآعلككق نقصككا فيككه الميككت فعككل أثككر فإن الحي برقبة مإتعلقا
 فيه وتآقاصا النصف بذلك غرمإه

نصككف الحككر تآركككة فككي وجككب ومإاتآككا وقككن حر اصطدم ولو
يككوجب غيككره تآعككبير ينافيه ول شارح به عبر كذا القن قيمة
ثككم أول الوجككوب يلقيككه الجككاني أن يككأتآي لمككا العاقلة على

الرقبككة بككدلا لنككه الحر دية نصف به ويتعلق العاقلة تآتحمله
نصككف العاقلككة مإككن السككيد فيأخككذ التعلككق مإحككل هككي الككتي

ول الديككة نصككف للورثككة غيككره مإككن أو مإنككه ويككدفع القيمككة
مإككا وحل البل وعدمإت العاقلة هم الورثة كان إن إل تآقاص
عاقلككة على قيمته فنصف فقط القن أو الطلب قبل عليهم
(أو) اصطدم القن رقبة في ديته فنصف فقط الحر أو الحر

المجريككان وهما والملحان) فيهما (فكدابتين (سفينتان) وغرقتا
فككي دخككل له مإن لها بالمجري والمراد تآعددا أو اتآحدا لهما

صككلة فككي مإككر مإمككا أخككذا حبككل نحككو بإمإسككاكا ولككو سككيرها
ومإككا السككفينتان كانتككا) أي (إن مإككر (كراكككبين) فيمككا المسافر



مإهككدر مإتاعهككا ونصككف سككفينة كل قيمة (لهما) فنصف فيهما
وإل بقي إن الخرى صاحب على الخر > والنصف22<ص: 

عاقلككة علككى بقككي ومإككا مإهككدر كككل ديككة ونصككف تآركته ففي
 السابق بتفصيله الخر

(نصككف الملحيككن كل) مإككن لزم أجنبي مإالا فيهما كان فإن(
 لتعديهما بالسفينة الذي مإالكه بيد كان ضمانه) وإن

أحد مإن مإاله بدلا جميع أخذ بين مإخير أنه يأتآي مإما ويعلم
نصكفه أخكذ وبيكن الخكر علكى بنصفه يرجع هو ثم الملحين

المالككك أجيرا لجنبي) وهما كانتا (وإن الخر مإن ونصفه مإنه
يهككدر ل الجنككبي مإالا قيمتهما) لن نصف كل (لزم أمإيناه أو

مإككن سككفينته قيمككة جميككع يأخككذ أن كككل ولمالككك شيء مإنه
مإككن نصككفا أو الخر الملح على بنصفها هو يرجع ثم مإلحه

برقبتهمككا الضككمان تآعلككق قنيككن كانا ولو هذا مإن ونصفا هذا
فككي قصككرا كأن تآقصيرهما أو بفعلهما اصطدمإتا إذا كله هذا

فككي تآسككير ل شككديدة ريككح فككي سيرا أو إمإكانه مإع الضبط
الريككح غلبتهمككا بككأن وإل عككدتآيهما يكمل لككم أو السفن مإثلها

فككي ل هنككا الضككبط لتعككذر يضمنا لم بيمينهما فيه ويصدقان
لككم مإككا كالراكبين كونهما ومإحل للجام ضبطها لمإكان الدابة
وإل غالبكا للهلكا مإفضكيا الخكبراء يعده بما الصطدام يقصدا

لو ثم ومإن الخر مإالا في عمد دية كل دية نصف كل لزم
أو بككه قتل راكككب وغككرق بقيككا أو بككالميت قتل أحدهما بقي

 فبالولا وإل يترتآبوا لم إن بقرعة بواحد قتل ركاب
يهلككك ل كككان فككإن البككاقين ديككة نصف كل مإالا في ووجب

 عاقلتهما على له عمد شبه فدية غالبا
غككرق) وخيككف (علككى وراكككب مإتككاع سفينة) بها أشرفت ولو(

المإكر اشككتد بكأن النجكاة تآككوهم (جككاز) عنككد فيهكا بمككا غرقها
غلبككة عنككد أو نككدور علككى إل اللقككاء يفد ولم اليأس وقرب

خككوف نككوع إل الطككرح عككدم مإككن يخش لم بأن النجاة ظن
بككه ينككدفع مإككا يعنككي للككروح مإتاعهككا) حفظككا (طرح قوي غير

عبارة إليه أشارت كما البعض أو الكل مإن ظنه في الضرر
الراكككب) نجككاة (لرجككاء ذلك > (ويجب) طرح23<ص:  أصله

للمالككك أي وينبغككي يطرح لم لو الخوف قوة مإع لظنها أي
بككإذنه كككالملح غيككره تآككوله أو بنفسككه اللقاء تآولى إذا فيما

إن قيمككة الخككف تآقككديم هنككا للبلقينككي مإككا فانككدفع له العام
 أمإكن

مإحككترم أي آدمإككي نجككاة لظككن أيضككا حيككوان إلقككاء ويجككب
بل مإطلقا مإالا لجله يلقى ل مإحصن وزان كحربي فالمهدر

لو أنه الذرعي بحث ويؤيده المالا لجل هو يلقى أن ينبغي
بهككم بككدأ قتلهككم فككي المصلحة للمإام وظهر أسرى ثم كان



الجككواز حالككة عليه حملت بما المتن قررت ولما المالا قبل
فحمككل وإل روح ذا فيها أن فرضه على بناء الوجوب وحالة
لرجاء بعضه أو سلمإتها لرجاء كله مإتاعها إلقاء على الجواز
 ذكرتآه بما يندفع بما اعترضه مإن رأيت ظاهر باقيه سلمإة

الجكككواز لحالكككة تآعليل يصكككلح ل لرجكككاء قكككوله أن وحاصكككله
للوجككوب تآعليل جعككل فككإن واضككح هككو كمككا مإعككا والوجككوب

نجككاة لرجككاء الوجككوب فالقيككاس بدونه الجواز يستقيم فكيف
وجككب جككاز إذا مإنككه مإمنوعا كان مإا كل لن مإطلقا الراكب

صككحيح لغككرض المككالا إتآلف أن على أغلبية والقاعدة انتهى
 القاعدة هذه مإن فيه نحن مإا فليس مإمنوع غير هنا كما
حصككل إن فقككالا ذكرتآككه مإككا ببعككض صرح البلقيني رأيت ثم

اللقككاء جككاز السككلمإة غلبككة مإككع الهلكا مإنككه خيف هولا مإنه
بككالطرح السككلمإة ظككن مإككع الهلكا غلككب وإن النجككاة لرجككاء
بكالعين لكه مإكن كككل المالكك لذن الحتيكاج رجكح ثم وجب
الجككواز حالككة فككي المفلككس وغرمإككاء كككالمرتآهن حككق تآعلككق
بعكض الككولي ألقكى إذا إل مإحجككور مإكالا إلقكاء حينئذ فيمتنع
علككى ظالما خاف لو أنه مإر مإما أخذا باقيها لسلمإة أمإتعته

فل الوجككوب حالككة دون عنككه به يندفع مإا بذلا له جاز مإاله
أو طككرح) مإلح (فككإن وغيككره المحجككور مإككالا بيككن فيها فرق
مإككر مإككا ينككافيه ول الوجككوب حالة في غيره) ولو (مإالا غيره
فككي يتسككامإح ل مإككا فيهمككا يتسككامإح وعككدمإه الثككم لن آنفككا

ه إذن) مإنكه (بل الوضكع خطاب باب مإن لنه الضمان فيكه ل
(وإل) بككأن إذنككه بغيككر غيككره طعككام مإضككطر كأكككل (ضمن) ه

بككه تآعلككق ولككو (فل) يضمنه الذن المعتبر مإالكه بإذن طرحه
 مإر كما أيضا إذنه اشترط كمرتآهن للغير حق

مإنككه القككرب أو الغككرق علككى الشراف عند قالا) لغيره ولو(
ضككامإن) أنككي على أو ضمانه (وعلي البحر مإتاعك) في (ألق

(ضككمن) ه وتآلككف فألقككاه ذلككك ونحو أضمنه أني على أو له
التمككاس لنككه النجككاة تآحصككل لم > وإن24<ص:  المستدعي

أو بككذا عنككي عبككدكا ككأعتق فلزمإككه بعكوض صكحيح لغككرض
أو فلن عككن اعككف أو السككير أطلككق أو بكككذا زوجتك طلق

هنككا بالضككمان المككراد ليككس أنككه فعلككم كككذا وعلككي أطعمككه
حككال عوضا الملتمس سمي إن ثم بابه في السابقة حقيقته

مإطلقككا الموج هيجان قبل بالقيمة ضمنه وإل لزمإه مإؤجل أو
لمشككرف مإثل ل إذ بالمثل ضمانه لتعذر البلقيني رجحه كما

 بعيد وذلك عليه مإشرف إل الهلكا على
ضككمن فألقككاه ضككمانه وعلككي زيككد مإتاع ألق لعمرو قالا ولو

أعجميككا المككأمإور كككان إن نعككم للتآلف المباشر لنه الملقي
ونقل له آلة ذاكا لن المإر ضمن آمإره طاعة وجوب يعتقد



الملقككى يملككك ل الملتمككس أن وأقككراه المإام عن الشيخان
بقككي إن بعينككه أخككذه مإككا ويرد لمالكه فهو البحر لفظه فلو
ضككمن وإل البحككر ينقصه لم إن مإحله أن ويظهر فبدله وإل

وغيككره السككنوي رأيككت ثككم فيه السبب لنه نقصه الملتمس
بككد ول البلقينككي قككالا يملكككه إنه الماوردي وقالا به صرحوا

يككون أو هكذا فيقكولا يلقيكه لمكا الشكارة مإكن الضمان في
بحضرتآه ألقاه مإا إل يضمن لم وإل للملتمس مإعلومإا المتاع
أو إذنككه بل غيككره ألقككاه فلككو صككاحبه المتككاع يلقي أن ومإن

علككى اسكتمراره ومإكن الملتمككس يضمنه لم ريح بنحو سقط
 الضمان

أثنككائه فككي أو شككيء يلزمإككه لككم اللقككاء قبككل عنه رجع فلو
فيككه يككأتآي أن فينبغككي بالرجوع يعلم لم فإن قبله مإا ضمن

السككابقة ونظائرهمككا الثمككرة ومإبيح الضرة رجوع في مإر مإا
حصككته عليككه ضككمناء أو ضككامإنون والركككاب أنككا قككوله وفككي

الخبككار قصككد وقككد بقككوله رضوا إن عليهم > وكذا25<ص: 
تآوقككف ل العقود لن رضاهم يؤثر لم إنشاءه أراد فإن عنها

الكككل لزمإككه بككالذن اللقاء فباشر فقط الحصة لزمإته وحيث
أنككي علككى أو والركككاب له ضامإن أنا أو الم في عليه نص

امإن أنكا أو والركاب أنا أضمنه ه ض امإنون وهكم ل يلزمإكه ض
وعلككي يقل ولم (ألق) مإتاعك على) قوله اقتصر (ولو الجميع
المذهب) لعدم (على (فل) يضمنه ضامإن أني على أو ضمانه

ثككم بالقضككاء بككأنه ديني اقض بمجرد الرجوع وفارق اللتزام
مإلتمككس يضككمن (وإنمككا ينفعككه ل قد هنا واللقاء قطعا برئ

غرق)  لخوف
أن ويظهككر غككرض ل إذ يضمنه لم ضمانه وعلي ألقه المإن
(ولككم الغككرق كخككوف غلككب إذا يقصككدهم مإمككن القتل خوف

بككه أو بككالملتمس اختككص بككالملقي) بككأن اللقككاء نفككع يختككص
بكككالملتمس أو وأجنكككبي بالمالكككك أو بغيرهمكككا أو وبالمالكككك

وحككده بالمالككك اختككص لككو مإككا بخلف الثلثة عم أو وأجنبي
مإككن لككه فقككالا الغككرق على مإتاعه وبها سفينته أشرفت بأن

فل ضككمانه وعلككي مإتاعككك ألككق أخككرى سككفينة أو بالشككط
 عوضا به يستحق فكيف نفسه لحظ وقع لنه يضمنه

يككذكر الشهر في والجيم الميم مإنجنيق) بفتح حجر عاد ولو(
يجتمعككان ل والقككاف الجيككم لن مإعككرب فارسي وهو ويؤنث

(هككدر مإثل عشككرة رمإككاتآه) وهككم أحد (فقتل عربية كلمة في
البككاقي) مإككن البككاقين عاقلككة (وعلى الدية عشر قسطه) وهو

فعلككه يقابككل مإككا فسقط وفعلهم بفعله مإات لنه الخطأ دية
عليككه بسككقوطه وقصككدوه صككنعوه بككأمإر إصككابته تآعمككدوا ولو

شككركاء لنهم قود ول أمإوالهم في عمدا كان إصابته وغلبت



فخطككأ) يقصدوه ولم (غيرهم (أو) قتل البلقيني قاله مإخطئ
ة علكى مإخففة دية ففيه له قتلهم قصكدوه) بعينكه (أو العاقل

فككإن القود ففيه الصابة غلبت الصح) إن في (فعمد وتآصور
عمككد فشككبه يغلككب لم فإن مإالهم في عمد فدية عنه عفي

لنهككم الحجككر ورمإككى الحبككالا مإككد بمككن يختككص الضككمان ثككم
لهككم دخككل ل إذ الخشككب ومإاسككك واضككعه دون المباشككرون

ه يؤخكذ ومإنكه أصكل الرمإي في م ككان لكو أن فيكه دخكل له
ظاهر وهو أيضا ضمنوا

بككذلك سككموا تآحملهككم وكيفيككة العاقلككة فصل) في(     
الجككاني عككن لتحملهككم أو المسككتحق دار بفنككاء البل لعقلهم
الخطككأ (ديككة المنككع والعقل عنه لمنعهم أو بالدية أي العقل
(العاقلة) تآحمل ثم الصح على أول تآلزم) الجاني العمد وشبه

عككن خككارج وهككذا الثككاني فككي شككذ بمككن عككبرة ول إجماعككا
بالمثلثككة الثككأر أخككذ تآمنككع الجاهليككة كككانت لمككا لكككن القياس
ك الشكارع أبدلهم بالجكاني رفقكا المكالا الباطلكة النصكرة بتل
السككلحة مإتعككاطي مإككن لكثرتآهما فقط ذينك > في26<ص: 

وحلفوا عاقلته فكذبته بأحدهما أقر ولو الخطأ في عذره مإع
بككه وطككأ لكنه قدمإه وإن وهذا وحده لزمإته العلم نفي على

كككانوا إذا ولء أو بنسككب يرثككونه عصبته) الككذين (وهم لقوله
هككؤلء غيككر عككن شككيء فل التآيككة بشككروطهم مإكلفين ذكورا

حضككر فككإذا حصككته الهككل الغائب على وتآضرب أيسروا وإن
لوليككة صككالحة تآكككون أن العاقلككة تآحمككل وشرط مإنه أخذت
مإانعه إزالة مإن لتمكنه الفاسق فدخل بالقوة ولو أي النكاح

الرمإكي بيكن تآخلكل فلكو الفكوات إلكى الفعكل حيكن مإن حال
قككن حفككر ولو مإاله في الدية وجبت إسلم أو ردة والصابة

لمككوالي ولؤه وانجككر أبككوه أو هو فعتق عدوانا بئرا ذمإي أو
فككي الحككافر ضككمنه الككبئر فككي رجل تآردى ثم أسلم أو أبيه
أرش مإككن فالقل المجروح فمات فارتآد خطأ جرح ولو مإاله

ففككي شككيء بقككي فإن المسلمين عاقلته على والدية الجرح
عككاقلته > لككزم27<ص:  الجريككح مإوت قبل أسلم فإن مإاله
الصككل) (إل المعتمككد علككى مإككاله فككي والزائككد الجككرح أرش

أبعاضككه لنهككم سككفل وإن (والفككرع) لككه عل وإن للجككاني
زوج بككرأ وسككلم عليككه اللككه صلى {أنه وصح حكمه فأعطوا
ابن ابن هو ابن يعقل الوالد} (وقيل برأ وأنه وولدها القاتآلة

مإانعة هنا البنوة بأن وردوه نكاحها يلي كما مإعتقها عمها) أو
وثم مإعه المقتضي لوجود أثر ل والمانع بعضه أنه تآقرر لما
ول تآقتضككيه ل وهككي العار دفع ثم الملحظ لن مإقتضيه غير

أثر آخر مإقتض وجد فإذا تآمنعه



ة كالرثا التحمل في البعد على القرب) مإنهم ويقدم( وولي
(فككإن) وفككوا والواجب الحولا آخر القربين في فينظر النكاح

يليه) فمن (شيء (بقي) مإنه وإن فذاكا لكثرتآهم أو لقلته به
الخككوة (و) تآقكككدم البكككاقي ذلككك عليككه يككوزع القكككرب أي

وهكككذا ففروعهككم الب فأعمام ففروعهم فالعمام ففروعهم
كككالرثا الجديككد فككي بأب مإدلا بأبوين) على (مإدلا و كالرثا

التحمككل فككي لهككا دخككل ل النوثككة التسككوية) لن والقككديم(
مإككع النكككاح ولية في مإرجحة أنها تآرى أل ذلك بمنع ويجاب

ورثنككاهم إذا إل الرحككام ذوو يتحمل ول فيه لها دخل ل أنه
عنككد فككرع ول بأصككل يدلا > لم28<ص:  مإنهم ذكر فيحمل

الخأ عليهككم ويقككدم بككالواجب وفككائهم عككدم أو العصككبة عدم
أو لفقككدهم النسككب عصككبة (ثم) بعد إرثه على للجماع للم
في ولو النسب عصبته) مإن (ثم (مإعتق) للجاني وفائهم عدم
بككأنهم واستشكككل وفروعككه أصككوله خل المعتمككد علككى حياتآه
يحمككل ل وهككو الجككاني مإنزلككة لهم تآنزيل ثم يحملوا لم إنما
غيككر ذلك بأن يجاب وقد يحملوا لم فلم يحمل المعتق وهنا

أصككوله دون المكالا بيككت فقككد عند يحمل الجاني لن مإطرد
الحمككل أن ذلككك مإعنككى فككي يتجككه فالككذي حينئككذ وفروعككه
للجككاني المعتككق مإن الولء وفي للجاني النسب في مإواساة

الصككولا فككي وهككي الواسككطة لنككه للمعتككق عصككبته ومإككن
بقيككة بخلف وغيككره كالنفككاق عديككدة أوجككه مإككن والفككروع
بهككذه فخصككوا حقهككم فككي مإفقككودة الوجه تآلك فإن القارب

مإناطككا يصككلح مإطككرد مإنضككبط ظككاهر مإعنككى وهككذا المواساة
وغيرهمككا والمعتككق الجككاني أبعككاض اسكتواء يتضح وبه للحكم
النسب} صككريح كلحمة لحمة فخبر: {الولء وأيضا يأتآي مإمن
فككي كهمككا بككالولء التحمككل عككدم فككي والبنوة البوة أن في

عصككبته) إل (ثم المعتق مإعتقه) أي (ثم بالنسب التحمل عدم
(وأل) وهكككذا عصككبته ثككم مإعتقككه مإعتككق مإعتككق ثككم ذكر مإن

أبككي فمعتككق( عصككبته ول الجككاني علككى ولء لككه مإككن يوجككد
الب مإعتككق مإعتككق (ثككم ذكككر مإككن عصككبته) إل ثككم الجككاني

بأصككله الككتي ثككم بمعنككى هنككا والككواو ذكككر مإككن وعصككبته) إل
يوجككد لم (أبدا) فإذا بعده فيمن الحكم يكون (وكذا) المذكور

وهكككذا فعصككبته جككده فمعتككق الجاني أبي على ولء له مإن
إل فعصككبته الم فمعتككق الباء جهة مإن مإعتق يوجد لم فإن
ذكككر ومإعتككق للب والجدات للم الجدات مإعتق ثم ذكر مإن

(يعقلككه المككرأة (وعتيقهككا) أي ونحككوه الم كككأبي بككأنثى أدلى
ل المككرأة لن هككي ل يزوجهككا مإن عتيقها يزوج عاقلتها) كما

فعليهم الولء في كمعتق) لشتراكهم (ومإعتقون إجماعا تآعقل
 نصفه أو دينار ربع



النصككف مإككن حصككته الغنككي فعلى وتآوسطا غنى اختلفوا فإن
فككرض لو الربع مإن حصته والمتوسط أغنياء الكل فرض لو

 الرءوس ل الملك بقدر عليهم والتوزيع مإتوسطين الكل
يحملكه كككان مإككا يحمككل مإعتككق كككل عصبة مإن شخص وكل(

أو ربككع عصككبته مإككن كل على ضرب اتآحد المعتق) فإن ذلك
وضككرب النصككف أو الربككع مإككن لحصته نظر تآعدد وإن نصف
يتككوزع الككولء أن والفككرق قككدرها عصبته مإن واحد كل على
فكككل بككه يرثون بل يرثونه ل لنهم العصبة ل الشركاء على
أن ومإعلككوم أصله قدر كل فلزم كامإل الولء له انتقل مإنهم
فككالمراد عليككه المضروب غنى إلى والنصف الربع في النظر
لعيككن بككالنظر ل الجملككة حيككث مإن أي يحمله كان مإا بقوله
أغنيككاء وعصككبته مإتوسككطا المعتككق كككان فلككو نصككف أو ربككع

مإثلهككم كككان لككو يحملككه الككذي لنككه النصككف كل على ضرب
يعقكل (ول واضككح لكنكه هكذا علككى نبكه مإن أر ولم وعكسه

قطعككا > عصبته29<ص:  ول يرثا ل الظهر) كما في عتيق
 الظهر المقابل النتصار في البلقيني وأطالا عتيقه ول

(عقككل يككف) بككالواجب لككم (أو ذكككر العاقل) مإمككن فقد فإن(
الصككحيح للخككبر بقككي مإككا أو المسككلم) الكككل عن المالا بيت
غيككر وأرثككه} دون عنككه أعقككل لككه وارثا ل مإككن وارثا {أنككا

مإككاله لن حربككي غيككر كككان إن مإككاله فككي يجب بل المسلم
فمككا لككه عاقلككة ل والمرتآككد إرثككا ل فيئككا المككالا لككبيت ينتقل
لقيكط قتكل ولكو مإكاله فكي عمد شبه أو خطأ بجنايته وجب
قككاتآله عاقلككة مإككن ديتككه المككالا بيككت أخذ عمد شبه أو خطأ
ردهككا ثككم مإنككه لخذها فائدة ل إذ عنه يعقل لم فقدوا فإن
يظهككر فيمككا جككورا مإتوليه مإنع أو المالا فقد) بيت (فإن إليه
بالجناية الواجب المالا (فكله) أي به صرح البلقيني رأيت ثم

(علككى بككه المككالا بيككت ول العاقلككة تآككف لككم إن بعضه وكذا
تآلزمإككه أنهككا مإككر مإككا على الظهر) بناء (في بعضه الجاني) ل

 ابتداء
المككانع لن لككه صلحيته بعود لغيره التحمل يعود تآنبيه)  هل(

فمككتى الصككل هككو الجككاني لن ل أو زالا وقككد فقككره نحككو
عنككه ينتقككل ولككم عليككه اسككتقر الداء حيككث مإككن به خوطب
والثككاني مإحتمككل كككل حينئككذ عنككه غيره لنيابة النظر لنقطاع

هككذا تآخريكج يقتضكي مإكا الزركشي كلم في رأيت ثم أقرب
الغنيككة الحككرة لن صحيح غير وهو الفطرة في مإر مإا على

إمإككا ثككم التحمككل لن زوجهككا إعسككار عنككد فطككرة يلزمإهككا ل
المتحمككل علككى السككتقرار يقتضككي وكككل ضككمان أو حوالككة
وجككوبه بككدليل النيابككة فأشبه مإواساة مإحض فإنه هنا بخلفه

عككود عككدم اتآجككه وحينئككذ للنيابككة يصلحوا لم إذا الصل على



رأيتنككي ثككم مإطلقككا الجككاني علككى الوجوب واستقرار تآحملهم
المككالا بيككت فككي مإككا عككدم لككو أنه الرشاد شرح في بحثت
بخلف مإنككه يؤخككذ ل المككالا بيككت غني ثم الجاني مإن فأخذ

يرجككع اعككترفوا ثككم الجاني مإن فأخذت الجناية أنكروا عاقلة
بيككت بخلف التحمككل أهككل مإككن الخككذ حالة هنا لنهم عليهم
عكاد أنكه الفكرض إذ هنكا رجحتكه لما مإوافق وهذا ثم المالا
بعككود للغيككر يعككود فل لككه غيككره صككلح لعككدم التحمككل إليككه

بمككا وبينهككم بينه الفرق الثناء في الموت في ويأتآي صلحه
 ذكرتآه بما يصرح

قككن أبككوه عتيقككة ابككن جككرح لككو أنه قدمإته مإما فرع)  علم(
الجريككح مإككات ثككم لمواليه ولؤه وانجر أبوه فعتق خطأ آخر

حيككن الككولء لن الجككرح أرش الم مإككوالي لككزم بالسككراية
أمإككه مإككوالي دون الجككاني فعلككى شيء بقي فإن لهم الجرح
سكببه لتقككدم أبيكه ومإككوالي وجكوبه قبككل عنهم الولء لنتقالا

الككولء جهككة لوجككود>كك 30<ص:  المككالا وبيككت النجرار على
حالا بكل

(علككى أحككد تآأجيككل غيككر مإككن مإؤجلككة تآثبككت وتآؤجككل) يعنككي(
كامإلككة) نفككس (دية الجاني أو المالا بيت على العاقلة) وكذا

سككنة (كككل فككي) آخككر سككنين (ثلثا وذكككورة وحريككة بإسككلم
كمككا بككذلك وسككلم عليككه اللككه صككلى لقضائه الدية ثلث) مإن

ذلككك فككي المعنى أن والصح عنه الله رضي الشافعي قاله
الككذمإي فديككة مإحترمإككة نفككس بككدلا ل كامإلة نفس دية كونه

وجبككت وإذا يأتآي كما الولا على ثلثا في تآكون ل والمرأة
الكككل وأخككذ سككقط الحككولا أثنككاء فمات مإؤجلة الجاني على
تآركككة مإككن تآؤخذ لم وإنما أصالة عليه واجب لنه تآركته مإن
ديككة عليهككم (و) تآؤجككل مإواسككاة لنهككا العاقلككة مإككن مإات مإن

(وقيل) مإنه أقل أو ثلث (سنة) لنها مإجوسي نحو (ذمإي) أو
وخنككثى (امإككرأة) مإسككلمة (و) دية نفس بدلا (ثلثا) لنها تآؤجل

الكامإلككة ثلككث) للديككة (الولككى فككي) السككنة (سككنتين مإسككلم
بككدلا (ثلثككا) لنهككا (وقيككل) تآؤجككل الثانيككة السككنة آخر والباقي

 نفس
يده وضع غير مإن أتآلفه إذا قيمته العبد) أي العاقلة وتآحمل(

(فككي المإككة يشككمل مإككا بككه وأراد عمككد شككبه أو خطككأ عليه
ثلككث (قككدر سككنة) يجككب كككل (ففككي نفس بدلا الظهر) لنها

أخككذ ثلث دون وجب فإن نقصت أم الثلثا على دية) زادت
نقصككت السككنين ثلثا) مإككن (في (وقيل) يجب أيضا سنة في
ثلثا) (ففككي رجليككن) مإسككلمين قتككل (ولو زادت أم دية عن
في (وقيل) تآجب المستحق لختلف ديتهما تآجب السنين مإن

سككنة كل آخر يؤخذ ومإا ثلثا نفس لكل السنين (ست) مإن



ثلثككة قتككل لككو ذلككك وعكككس الككديتين مإسككتحق علككى يقسم
ثلثا فككي عليه تآؤجل دية ثلث واحد كل عاقلة فعلى واحدا
(والطكراف) سكنة فككي وقيككل المسككتحق لتآحكاد نظرا سنين

>31<ص:  سككنة كككل (فككي والحكومإككات والروش والمعاني
الثانية وفي ثلث الولى ففي دية نصف كانت دية) فإن ثلث

ثلككث الثانيككة وفككي ثلككث الولى ففي أرباعها ثلثة أو سدس
(وقيل) سنين ست ففي ديتين أو سدس نصف الثالثة وفي
نفككس بدلا ليست لنها بلغت مإا سنة) بالغة في (كلها تآجب

 قطعا سنة ففي دية ربع أو
بمككذفف (الزهككوق) للككروح مإن) وقت (النفس واجب و) أجل(

ابتككداء فكككان الجككل بانقضككاء يحل مإالا لنه جرح سراية أو
(و) أجككل المؤجلككة الككديون كسككائر وجككوبه وقككت مإككن أجلككه
وإن الوجككوب حالككة (الجنايككة) لنهككا مإككن) حيككن (غيرها واجب

تآسككر لككم إن ذلككك ومإحككل النككدمإالا علككى المطالبككة تآوقفت
ابتككداء كككان لكفككه فسككرت أصبعه قطع كان وإل آخر لعضو
 السقوط مإن والكف القطع مإن الصبع أجل

مإتوسككط أو مإوسككر وهككو سككنة بعككد العاقلة مإات) مإن ومإن(
الوصككايا علككى مإقككدمإا تآركتككه مإككن وأخككذ واجبهككا عليه استقر
بعككدها مإككا وواجب واجبها سقط) عنه سنة (ببعض أو والرثا

أجككرة لنهككا الجزية فارقت وبه كالزكاة مإواساة أنها مإر لما
عليككه دلا لنككه بالكليككة الفاعككل حككذف سككقط فككي يقككالا ل

عدم سقوطه ومإعنى مإن ضمير كونه يصح أنه على السياق
 عليهم وجبت فيمن حسبانه

المواسككاة أهككل مإككن ليككس لنككه كسوبا فقير) ولو يعقل ول(
المواسككاة يحتمككل ل ضككعيف المكككاتآب ومإلككك (ورقيق) لككذلك

وأن ذلككك ذكككر البلقينككي رأيت ثم كذلك المبعض أن ويظهر
قككوله مإككن علككم كمككا وخنككثى وامإرأة عنه يعقل بعضه مإعتق

حصته للمستحق غرم ذكرا بان إن نعم عصبته وهم السابق
المسككتحق علككى غيككره رجككوع قبككل ولو غيره أداها قد التي
لنهككم قككل وإن مإتقطعككا ومإجنككون) ولككو (وصككبي يظهككر فيما

رأيككا لككه لن زمإن نحو بخلف بوجه النصرة أهل مإن ليسوا
كمككا واجبها مإن تآحمل فيها يجن ولم سنة مإضت ولو وقول
والتوافككق بالتكليف الكمالا يعتبر أنه يعلم وبه الذرعي بحثه
أجككل مإضي إلى الفعل مإن المتحمل في والحرية الدين في
 كالرثا مإناصرة ل وعكسه) إذ كافر عن (ومإسلم سنة كل

مإككدة زادت مإسككتأمإن أو مإعاهككد (يهككودي) أو ويعقككل) ذمإككي(
نعككم الجككل مإضككي قبككل تآنقطككع ولككم الدية أجل على عهده
العهككد مإككدة زيككادة انفككراده على حولا كل تآحمل في يكفي
ه مإسكتأمإن أو مإعاهكد (نصكراني) أو (عن) ذمإكي عليه (وعكس



إذا بمككا ذلك اختص ثم > ومإن32<ص:  الظهر) كالرثا في
يعقككل فل الحربكي أمإكا حكمنككا تآحت حينئذ لنهم بدارنا كانوا
الدار باختلف بينهما النصرة لنقطاع وعكسه ذمإي نحو عن

أقككل لنككه خككالص ذهب مإثقالا دينار) أي نصف الغني وعلى(
مإثلهككا مإواسككاة التحمككل أن ومإككر الزكككاة فككي يجككب مإككا

شككيء ل الذي الفقير بين واسطة لنه ربع) مإنه (والمتوسط
أو تآفريككط بأحككدهما فإلحككاقه نصككف عليه الذي والغني عليه

بككه يقطككع لككم ثككم ومإككن تآككافه الربككع عككن والنككاقص إفككراط
مإقككدار يكفككي بككل الككدراهم ول الككذهب يتعيككن ول سككارقه
بالنسككبة الداء عند وجدت إن البل هو الواجب لن أحدهما
يؤخككذ ومإككا ببعككض النجككوم بعككض يعتككبر ول نجم كل لواجب
 إليها يصرف

واجككب قككدر علككى القككرب فككي استووا وقد عددهم زاد ولو
الربككع أو النصككف مإككن مإنهم كل ونقص عليهم قسط السنة

بالمحككل ويختلككف بالعككادة والمتوسككط الغنككي البغككوي وضكبط
الرافعككي إليككه ومإككالا والغزالككي المإككام وضككبطهما والزمإككن

مإلككك فمن بالزكاة الصحاب كلم مإن الرفعة ابن واستنبطه
يكلككف ل مإككا كككل عن فاضل الحولا آخر دينارا عشرين قدر
دون ذلك عن فاضل آخره مإلك ومإن غني الكفارة في بيعه

مإنككه بأخككذه فقيككرا يصككير لئل الككدينار ربككع وفككوق العشككرين
ابككن وحككد هنككا لحككده يحتككاج فل فقير عداهما ومإن مإتوسط
علككى كفككايته عككن يفضككل مإككا يملككك ل مإككن بككأنه له الرفعة
يفضل مإا يملك ل مإن يريد أن إل > مإوهم33<ص:  الدوام

سككنة (كككل التوسككط لحككد يصل ل بحيث يوم كل كفاية عن
ولم بتكرره فتكررت بالحولا تآتعلق مإواساة الثلثا) لنها مإن

فككي غنككي كككل على مإا فجميع مإر كما للنص الثلثا تآتجاوز
(وقيككل وربككع نصككف المتوسط على ومإا ونصف دينار الثلثا

كككل آخر الغني الثلثا) فيؤدي (واجب والربع النصف هو) أي
الغنككى (ويعتككبران) أي سككدس نصككف والمتوسط سدسا سنة

عليه شيء ل آخره فالمعسر الحولا) كالزكاة (آخر والتوسط
وقضككية واجبككه عليككه وعكسككه غنيككا بعككده أو أولككه كان وإن

ككذلك وهكو بكآخره يعتكبر ل الشكروط مإن غيرهما أن كلمإه
عليهم شيء ل الجل أولا والمجنون والصبي والقن فالكافر
المعسككر وفككارقوا الولككى السنة آخر قبل كملوا وإن مإطلقا
الثنككاء فككي يكلفونهككا فل ابتككداء للنصككرة أهل ليسككوا بككأنهم
(سككقط) عنككه الحككولا آخككر فككي فيه) أي أعسر (ومإن بخلفه
أثنككاء جنككون طككرأ ولككو بعككده أيسككر وإن الحككولا ذلك واجب
ثككم الككذمإي حككارب بككأن الككرق وكذا فقط واجبه سقط حولا

استرق. 



العبككد) أي جنايككة مإككالا( الرقيككق جنايككة فصل) في(     
مإككالا علككى عنه عفي إذا والعمد العمد وشبه الخطأ الرقيق

ولنككه برقبتككه) إجماعككا (يتعلككق سككابقة جنايات مإن فدى وإن
تآفككويت فيككه عتقككه إلككى والتككأخير يجككن لككم السيد إذ العدلا
وإنمككا بككذمإته لرضككاه له غيره مإعامإلة بخلف المستحق على

لهككا اختيككار ل لنككه جنايتهككا عككاقلته أو البهيمككة مإالككك ضككمن
أو مإميككز غيككر القككن كككان لككو ثككم ومإككن الجككاني كأنه فصار

سككيده فككأمإره الطاعككة > وجككوب34<ص:  يعتقككد أعجميككا
تآتعلكق ولكم بلككغ مإكا بالغككا أرشكها عككاقلته أو لزمإكه بالجنايكة
واستشكككل أيضككا الجنككبي يلزم أجنبي أمإره لو وكذا بالرقبة

قطعككه علككى الكككثرين بككأن ورد يقطع ل بالسرقة آمإره بأن
يمنكع ل فككإنه للمميكز غيكره أو السككيد أمإككر بخلف آلته لنه

بغيككر الجنايككة تآتعلق لم ثم ومإن المباشر لنه برقبته التعلق
تآعلقككت أحككد المميز غير يأمإر لم ولو المإر مإالا مإن الرقبة
البهيمككة بخلف الختيككار ذوي جنككس مإككن لنككه فقككط برقبته
فل عليككه للمجنككي ثمنككه ويصرف يباع أنه بها التعلق ومإعنى
ويتعلق الفداء مإن السيد حق يبطل لئل وارثه ول هو يملكه

أبككرأ ولككو ألفككا وقيمتككه حبككة الككواجب كككان وإن بجميعهككا
طها مإنكه انفكك المعيكن أي بعضكها مإكن المستحق ككذا بقس

دونهككا الرهككن تآعلككق فككإن مإشكككل وهككو الوصايا في صححاه
مإنككه ينفككك لكم البعككض مإككن المرتآهككن أبرأ ولو عليه لتقدمإها

بككأن يفككرق وقككد هنككا شككيء مإنه ينفك ل أنه فقياسه شيء
لكككونه فهككو بككالرهن وأمإككا أصككالة بالذمإككة هو إنما ثم التعلق

دامإككت مإككا كلككه شككغله مإككن حكمهككا أعطككي عنهككا كالنككائب
فهككو هنا التعلق وأمإا التجزؤ فيها يتصور ل إذ كلها مإشغولة
بقضككية فعملككوا تآجزيككه يمكككن مإحسوس مإوجود وهو بالرقبة

مإككا بيككع (بيعككه) أو نككائبه أو (ولسككيده) بنفسككه بككابه فككي كككل
واجككب مإككن عليككه الككواجب إذ مإبعضككا كككان إذا مإنككه يملكككه
به > يتعلق35<ص:  الرق مإن فيه ومإا حريته بنسبة جنايته
وتآسككليمه المستحق بإذن لجلها (لها) أي الجناية واجب باقي
قككدر علككى الككبيع فككي ويقتصر (وفداؤه) كالمرهون فيها ليباع

راغككب وجود يتعذر أو الجميع بيع السيد يختر لم مإا الحاجة
 البعض في
الفداء قيمته) يوم مإن (بالقل إل يلزمإه لم فداءه اختار وإذا
فككأولى شككيء بككه السككيد يلككزم ل اختيككاره قبككل الموت لن

وقككت عككن قيمتككه نقصككت ثككم بيعه مإن مإنع إن نعم النقص
كككان إن الرش (وأرشككها) لن وقتهككا قيمتككه اعتككبرت الجناية

فقبككل الرقبككة غير السيد يلزم لم وإل غيره واجب فل أقل
بلغ مإا بأرشها) بالغا القديم (وفي قيمتها مإنه



ول السكيد إقكرار أو بالبينكة الثابتكة الجنايكة يتعلق) مإكالا ول(
الظهككر) فككي رقبته (مإع ول وحدهما بكسبه (بذمإته) ول مإانع
يضككيع الرقبككة عككن بقككي فما الجناية في سيده له أذن وإن
بالرقبككة تآعلككق لمككا بالذمإككة تآعلككق لو لنه عليه المجني على

كرهككن مإككانع وثككم السككيد بهككا أقككر لو أمإا المعامإلت كديون
علككى شككيء ول الككدين فككي يباع فإنه وحلف المرتآهن فأنكر
فقككط بككذمإته فتتعلككق بينككة ول السككيد وكذبه العبد أو السيد

السككيد أقككر لككو مإككا المتن على يرد ول القرار في مإر كما
ألفككان بككل القككن وقالا ألف قيمته قنه عليه جنى الذي بأن
لكن الم في كما بالذمإة وألف بالرقبة ألف تآعلق وإن فإنه

فتلفككت بيككده علمها لقطة ينزع لم ولو التعلق جهة اختلفت
<ص: السككيد أمإككوالا وسككائر برقبتككه تآعلقككت فعلككه بغير ولو
عليه.  تآرد بفعله فيها التلف كان إن > وهذه36

القككن جنايككة واجب إن هنا مإا على جدا المشكل تآنبيه) مإن(
المسككألة هككذه بهككا أمإككره وإن السككيد بمككالا يتعلق ل المميز
مإككع ضمن يمنعه ولم لغيره مإال يتلف عبده رأى لو وقولهم

م السككوت بمجكرد فيهمكا السكيد فضكمنوا لتعديهما العبد ول
ل بالجنايككة المإككر بأن للفرق يتمحل وقد بالمإر هنا يضمنوه
تآككركا بخلف فيككه التعدي حقيقة تآتحقق فلم الوقوع يستلزم

مإن أكمل لكونه فإنه الغير مإالا عن دفعه وعدم بيده لقطة
أمإككواله بقيككة فسككاوت إليككه التعككدي حقيقة تآنسب إنما القن
لككو أنه ذلك على يلزم قلت فإن بها التعلق في العبد رقبة
غيبتككه في فأتآلف أمإره لو وثم ضمن فسكت يجني هنا رآه

علم وجه وله ذلك البابين في كلمإهم ظاهر قلت يضمن ل
التلككف مإشككاهدة دون المإككر مإجككرد أن حاصككله قررتآككه مإمككا

الولا يككؤثر ل مإككا هككذان يككؤثر أن فجاز بيده اللقطة وإقرار
بكاعه أو ليبككاع للكبيع) أي سكلمه جنكى ثككم فداه ولو( فتأمإله

لنككه مإككرارا ذلككك تآكككرر وإن أخككرى فككداه) مإككرة (أو مإر كما
قبككل ثانيككا جنككى (ولككو الجنايككة هككذه غيككر به يتعلق لم الن

أرش علككى الثمككن (فيهمككا) ووزع ليباع سلمه باعه) أو الفداء
الجنككايتين إحككدى تآكككن لككم حيككث ذلككك يتجككه وإنما الجنايتين

نظر مإحل فهو وإل مإالا على مإستحقه عفا أو للقود مإوجبة
المككالا لككذي الككبيع وتآقككديم حينئككذ، الشككتراكا يمكككن ل لنككه

ذي بتقككديم حينئككذ قيككل ولو البيع يفوت والقود القود يفوت
مإككن يوجككد ولككم طلبككه علككى القككود ذو اسككتمر حيككث المالا

ولككو يتككداركا القككود لن يبعككد لم به القود تآعلق مإع يشتريه
إنمككا لنككا إلككخ يوجككد ولككم قولنككا ينككافيه ل وحينئذ عتقه بعد

حقككه علككى القككود ذو فيسككتمر شككرائه علككى ليقدم شرطناه
رأيككت ثككم عتقككه بعد أو المشتري برضا إل يستوفيه ل لكنه



مإا والوجه ذلك يخالف قد مإا عنه والمعلق القطان ابن عن
ذا > أن37<ص:  مإككر مإككا قيككاس قلككت فككإن فتككأمإله ذكرتآه
مإككن حككق فككات وإن قتلككه له عليه الجناية تآقدمإت إذا القود
بككأن يفككرق قلككت بككأولهم يقتككل مإرتآبككا جمعا قتل كمن بعده
بككتركته مإتعلقككا المككالا لبقاء بعده مإن حق يفوت ل ثم قتله

الثككاني حككق فيفوت بالرقبة إل تآعلق ل إذ هنا بخلفه وذمإته
حككق قككدم وإل ليشتركا القود ذي عفو العدلا فكان بالكلية

والرشككين) علككى قيمتككه مإككن بالقككل فداه (أو لتقصيره غيره
لككم إن الخلف (بالرشين) ومإحل القديم) يفديه (وفي الجديد

مإنهمككا كككل فككداء لزمإككه وإل للفككداء مإختككارا بيعككه مإككن يمنع
وصككححناهما) بككاعه أو أعتقككه (ولو وقيمته أرشها مإن بالقل

فككداه) قتله (أو الفداء اختيار بعد باعه أو مإوسرا أعتقه بأن
إفلسككه لنحو الفداء تآعذر فإن التعلق مإحل فوت لنه وجوبا

الجنايككة في وبيع البيع فسخ الحبس على صبره أو غيبته أو
الككبيع لتعككذر جزمإككا والرش قيمتككه (بالقككل) مإككن هنا وفداؤه

 (القولن) السابقان أيضا هنا (وقيل) يجري
الفككداء سككيده اختيار مإات) قبل (أو الجاني هرب) العبد ولو(

طلككب) مإنككه إذا (إل الرقبككة لفككوات علقتككه سيده) مإككن (برئ
للفككداء مإختككارا بككذلك ويصككير بككالمنع (فمنعككه) لتعككديه ليبككاع

ل فككإنه يمنعككه فلككم طلككب أو مإنككه يطلب لم لو مإا بخلف
خلفككا يظهككر فيمككا عليككه وقككدر مإحلككه علككم وإن بككه يلككزم

إل يلزمإككه ل بككأنه يككرد تآسككليمه يلزمإككه لنه وقوله للزركشي
يختككص ل هذا لكن به العلم يلزمإه نعم يده تآحت كان إن
الفداء) اختار (ولو يظهر فيما كذلك به علم مإن كل بل به

لككه أن (فالصككح المإككة كككوطء بفعككل يحصككل ل إذ بككالقولا
ولككم يلككزم ل وعد مإجرد اختياره لن وتآسليمه) ليباع الرجوع
يرجككع لككم قتككل أو مإات لو ثم ومإن بيعه مإن اليأس يحصل
ذلككك غككرم إن إل اختيككاره بعككد قيمته نقصت لو وكذا جزمإا

>38<ص:  الفككداء بشككرط المستحق بإذن باعه ولو النقص
تآككأخرا يتككأخر الككبيع كككان لككو يمتنع وكذا رجوعه وامإتنع لزمإه
حككذرا بالفككداء فيلزم غيره أمإوالا وللسيد عليه المجني يضر
 البلقيني ذلك ذكر عليه المجني ضرر مإن

تآتعلككق لككم ثككم ومإككن بيعهككا لمنعككه ولككده) حتمككا أم ويفككدي(
قيمتهككا (بالقل) مإن بذمإته بل للزركشي خلفا بذمإتها الجناية

إطلقهككم اقتضككاه كمككا عنهككا الحبككالا تآككأخر وإن الجناية يوم
وقككع إنمككا فككالتفويت وإل الجنايككة يككوم بيعهككا مإنع إن ومإحله

بينككه ويفرق بحث كما قبله مإا دون فليعتبر المتأخر بالحبالا
للكبيع مإفوتآكا ليكس المنكع بأن مإر فيما بيعها مإن المنع وبين
(وقيككل) فيهككا بيعهككا لمإتنككاع قطعككا الرش ومإككن يعتككبر فلككم



ثككم ومإن صور في بيعها لجواز القن في (القولن) السابقان
فداؤها يجب لم مإعسر وهو مإرهونة استولدها لكونه جاز لو
فيمككا ومإثلهككا المرتآهككن حق على عليه المجني حق يقدم بل

بعككد اليلد نحككو أن ومإككر عتقككه والمنككذور الموقككوف ذكككر
(وجناياتآهككا المعسككر دون الموسككر مإككن ينفككذ إنمككا الجنايككة
السكتيلد لن واحككد فككداء للكككل الظهر) فيلزمإه في كواحدة
قيمككة إل يلزمإككه لككم الجككاني قتككل لككو وهككو التآلف بمنزلككة
بككالولى كككذلك فهككي المسككتحقين جميككع يقتسككمها واحككدة

أرشككا قبككض ومإككن جنايككاتآهم بقدر فيها المستحقون فيشتركا
غيرهككم ظهككر ثككم اقتسموا إذا المفلس كغرمإاء فيه حوصص

ألفككا قيمتهككا كككانت فإذا السترداد تآجدد جناية تآجددت وكلما
والرش ثانيككا جنت فإذا المستحق أخذها ألف الجناية وأرش
ثالثككا جنككت فككإذا المسككتحق يأخككذها خمسككمائة اسككترد ألككف

ألفككا أو وهكككذا مإعككه مإككا ثلككث كككل مإن استرد ألف والرش
والرش جنكت ثكم فأخكذها خمسكمائة الولكى الجنايكة وأرش

الخمسككمائة ثلككث السككيد عند الباقية الخمسمائة استرد ألف
 الولا أخذها التي

الحر في( الغرة فصل) في(      عند المعصوم الجنين) 
نسيبا أو كان ذكرا عندها مإعصومإة أمإه تآكن لم وإن الجناية

ولكككون كككل ضككد أو مإسككلما > أو39<ص:  الخلقككة تآككام أو
جنينكا سكمي الجكن ومإنكه السكتتار والجتنكان مإستترا الحمل

الفككرس وجككه فككي بيككاض وأصككلها الخيار وهي (غرة) إجماعا
وهككو التآككي الرقيككق بيككاض اشتراط مإنها العلماء بعض وأخذ
الحيككة أمإككه بجنايككة) علككى مإيتككا انفصككل (إن تآجب وإنما شاذ
أو لهككا شككوكة ذي طلككب أو تآهديككد نحو ولو عادة فيه تآؤثر
ل خككبيرين بقككولا إسككقاطا أثر تآجويع أو مإر كما عندها لمن
بانفصل (مإوتآها) مإتعلق أو) بعد حياتآها (في خفيفة لطمة نحو

مإيتككة ضككرب لككو أنككه مإككن جمككع قككاله مإككا على إل بجناية ل
 فيه غرة ل آخرون قالا لكن غرة لزمإته مإيتا فأجهضت

لن وغيككره البلقينككي ورجحككه الجمككاع فيككه الماوردي وادعى
لككم وإنمككا بموتآها مإوتآه فالظاهر وبفرضها الحياة عدم الصل
{أنككه الصككحيحين خككبر لطلق وأنككوثته بذكورتآه الغرة تآختلف
بغككرة} ولعككدم الجنيككن فككي قضككى وسككلم عليككه اللككه صككلى

لككذلك بصاع الشارع قدره المصراة في كاللبن فهو انضباطه
حامإككل حربية على جنى لو مإا بالعصمة الجنين بتقييد وخرج

فأسككلمت ردتآهككا حككالا فككي بولد حملت مإرتآدة أو حربي مإن
ثككم فعتقككت غيككره مإككن الحامإككل أمإتككه علككى أو أجهضككت ثم

وجعكل لهكداره، فيكه شكيء ل فكإنه مإلككه والحمل أجهضت
لككو أنككه ليهككامإه مإردود لها قيدا ذلك الشراح مإن واحد غير



فككي مإسككلم جنينهككا مإملوكككة أو مإرتآككدة أو حربيككة على جنى
فيككه شككيء > ل40<ص:  الخيككرة فككي لغيككره أو الولييككن

 لهدارها نظر فل لعصمته كذلك وليس
علككى مإوتآهككا أو حياتآها في أمإه على ظهر) بالجناية إن وكذا(

ومإككاتآت رأسككه فخككرج بطنهككا ضرب انفصالا) كأن (بل مإر مإا
الصح) (في ينفصل ولم ومإاتآت عليها فجنى رأسه أخرج أو

قبككل رقبتككه آخر فحز وصاح رأسه أخرج ولو وجوده لتحقق
(وإل) حيككاتآه اسككتقرار لككتيقن المعتمككد على به قتل انفصاله
ه ظهر ول ينفصل ت غكرة) وإن (فل بعض البطكن حرككة زال
(أو) انفصككل الشككك مإع إيجاب ول وجوده تآيقن لعدم وكبرها

فل مإككات ثككم ألككم بل زمإانككا (وبقككي أمإككه على (حيا) بالجناية
خككرج) حيككن مإككات (وإن آخككر بسبب مإوتآه ظاهر ضمان) لن

(فمككات ورم بككه يكككن لم ألمه) وإن دام (أو خروجه تآم أي
لن يسككتهل لككم وإن حيككاتآه لككتيقن إجماعككا نفس) فيككه فدية

ثككدي وامإتصككاص كنفككس الحيككاة أمإككارة فيه وجد أنه الفرض
لحركككة انتهككائه بيككن فككرق ل وحينئككذ وبسككطها يككد وقبككض

مإككوتآه الظككاهر كككان علمت لما حياتآه لن وعدمإه المذبوحين
وإن أشككهر سككتة لككدون انفصككاله يككؤثر لككم ثم ومإن بالجناية

ه قتكل جنايكة بل انفصل وقد قتله فمن يعيش ل أنه علم ب
وحياتآه بجناية انفصل فإن الموت على مإشرف مإريض كقتل

بمجككرد عككبرة ول فقككط الثككاني عككزر وإل فكككذلك مإسككتقرة
الصككل لنككه الحيككاة عككدم فككي بيمينه الجاني ويصدق اختلج
عليهككا بالجنايككة ألقككت) المككرأة ولككو( البينككة المسككتحق وعلى

الغككرة لتعلككق وهكككذا فثلثا ثلثككا (فغرتآان) أو (جنينين) مإيتين
في ودية الميت في فغرة فمات وحيا مإيتا أو الجنين باسم
ذلككك مإككن مإتعككددا أو رأسا أو رجل (يدا) أو (أو) ألقت الحي
الم > ومإككاتآت41<ص:  الجنيككن ينفصككل لككم ولككو كككثر وإن

بأن اليد نحو أن والظاهر الجنين بوجود للعلم (فغرة) واحدة
رأسككان وجككد فقككد تآعككدده يسككتلزم ل ذكر مإا وتآعدد بالجناية

اتآحككاد يتحقككق ولككم بككدن مإن أكثر ألقت إن نعم واحد لبدن
بدنان له يكون ل الواحد الشخص لن بعدده تآعددت الرأس

عاشككت إذا أمإككا الككرأس كتعككدد أنككه النككص عن وحكي بحالا
غككرة نصككف إل الرجككل أو اليد في يجب فل جنينا تآلق ولم
يضككمن ول ديتككه نصككف إل فيهككا يجككب ل الحككي يد أن كما

كامإككل مإيتا ألقته فإن الجناية بهذه تآلفه نتحقق لم لنا باقيه
كككانت أنهككا لحتمالا غير ل اليد في حكومإة وجبت الطراف

النككدمإالا بعككد كككان إن هذا أثرها وانمحق الجنين لهذا زائدة
شككارح وحكككى الحتمككالا لهككذا اليككد في شيء ول فغرة وإل
لحككم (وكككذا تآقرر مإا والمعتمد ذلك يخالف مإا الماوردي عن



أو عيككن لنحككو صورة) ولككو (فيه مإنهن أربع القوابل) أي قالا
أو (قيككل لوجككوده الغككرة فتجككب غيرهن يعرفها (خفية) ل يد

و آدمإككي أصل ولكنه خفية ول ظاهرة صورة فيه قلن) ليس
فككي لككه أثر ل كما لذلك أثر ل أنه لتصور) والصح بقي (لو

الرحم براءة على لدللته به العدة انقضت وإنما الولد أمإية
دواء أمإتككه سككقيه بحككل المككروزي إسككحاق أبككو فككرع) أفككتى(

فقككالوا الحنفيككة وبككالغ مإضغة أو علقة دام مإا ولدها لتسقط
وهككو مإطلقككا التحريككم علككى يككدلا الحياء وكلم مإطلقا يجوز

وهككي) أي( واضككح العككزلا وبيككن بينككه والفرق مإر كما الوجه
الخكبر بكه نطككق أمإة) كمكا أو (عبد وغيره الكامإل في الغرة
أخككذا تآبعككه ومإن الزركشي وبحث المستحق ل الغارم بخيرة

ول ذكككرا ليككس بككأنه وعللككوه الخنككثى إجزاء عدم المتن مإن
ذلك > ومإع42<ص:  المإر باطن ل الظاهر باعتبار أي أنثى

(مإميككز) الككبيع فككي مإككر كما عيب الخنوثة بأن التعليل الوجه
واعتمككده الم فككي عليككه نككص مإككا علككى سككنين سككبع بلككغ

خيككار غير لكافل لحتياجه لنه غيره قبولا يلزم فل البلقيني
لخلككل جككبرا ومإقصككودها الخيككار والغككرة لخلككل جككابر ول

الصككغير إجككزاء فككارق وبه خصصه مإعنى النص مإن فاستنبط
فيهككا فككاكتفي الرقبة لفظ ثم الوارد لن الكفارة في مإطلقا

مإككبيع) عيب مإن (سليم الكسب على القدرة فيه تآترقب بما
بمحل وكافر وخصي حامإل كأمإة مإعيب قبولا على يجبر فل

عيككب عككدم واعتككبر الخيككار مإككن ليككس لنككه فيه الرغبة تآقل
مإا مإقابلة فيه لوحظ آدمإي حق لنهما الدية كإبل هنا المبيع
مإا كل فيهما فأثر المالية شائبة فيهما فغلب حقه مإن فات
قبولا (والصح والضحية الكفارة فارقا وبهذا المالا في يؤثر
الخيككار مإن (بهرم) لنه مإنافعه مإن شيء يعجز) عن لم كبير

مإككا المتككن وأفككاد كالطفككل صككار بككأن به عجز إذا مإا بخلف
أن إلككى نظككرا الهككرم إجزاء عدم إطلق مإن غيره به صرح

الغككرة قيمككة بلوغهككا) أي (ويشككترط العجككز الهكرم شكأن مإن
كولككد وإل كككان إن الجنيككن أب ديككة الديككة) أي عشر (نصف

ولككو الكامإككل ففككي أولككى بككه والتعككبير الم ديككة فعشر الزنا
وكككذا قككبيله أبككوه أو الذمإيككة أمإه أسلمت بأن الجهاض حالا

الم فضككل إذا الب أن للقاعكدة ومإسكلم كتابيكة بيكن مإتولد
أبعككرة خمسككة قيمته تآبلغ رقيق فيه مإثله فرضت الدين في
ول عنهككم اللككه رضككي الصككحابة مإككن جماعككة عككن روي كما

الجنايككة كككانت إذا المغلظككة البككل قيمككة وتآعتبر لهم مإخالف
كمككا العصككمة دون الجهككاض حككالا الكمالا واعتبر عمد شبه
أولا مإككر مإككا نظيككر بالمككآلا الضمان قدر في العبرة لن مإر

بككأكثر إل تآوجككد لككم بككأن شككرعا أو فقدت) حسا (فإن الباب



فككإن الب ديككة عشككر نصككف وجككب قل بما ولو قيمتها مإن
البككل لن فيككه أبعرة) تآجككب (فخمسة > كامإل43<ص:  كان
الديككة عشككر نصككف يشككترط) بلوغهككا ل (وقيككل الصككل هككي

بلغت مإا (قيمتها) بالغة (للفقد) تآجب (ف) عليه الخبر لطلق
الخمككس ففككي غلظككت عمككد شبه والجناية البل وجبت وإذا

البككل فقدت فإن وخلفتان ونصف وجذعة ونصف حقة تآؤخذ
الرجككوع فككوجب الديات في الصل لنها الدية في مإر فكما
وفقككد هنككا مإا بين يفرق وبه عليه المنصوص فقد عند إليها
أصككالة ل ثككم البدلا لن النسك جماع كفارة في البدنة بدلا

هنا بخلفه
مإوتآه ثم حيا انفصاله الجنين) بتقدير (لورثة الغرة وهي) أي(

كككأن نفسككها لجهككاض الم تآسككببت ولككو نفسككه فككداء لنهككا
و)( قاتآلككة لنهككا شككيئا مإنهككا تآرثا لم دواء شربت أو صامإت
تآعمككد) الجنايككة إن (وقيككل الجككاني) للخككبر عاقلة (على الغرة

بنككاء عككاقلته دون (فعليه) الغرة غالبا يجهض بما قصدها بأن
علككى لتككوقفه تآصككوره عككدم والمذهب فيه العمد تآصور على
خككرج وإن قككود فيككه يجككب لككم ثم ومإن وحياتآه وجوده علم
النصككراني) أو أو (اليهككودي والجنيككن) المعصككوم( ومإككات حيككا

الخككبر كمسككلم) لعمككوم (قيككل وثني ونحو كتابي بين المتولد
فككي الذرعككي ونككازع والتجزئككة التسككوية هككدر) لتعككذر (وقيككل

(والصح) بسطه يطولا بما قبله مإا وتآحرير الوجه هذا وجود
الديككة علككى مإسككلم) قياسككا غككرة كثلككث (غككرة فيه يجب أنه

(و) الجنيكن مإسكلم غكرة عشكر ثلثكا ونحككوه المجوسكي وفي
علككى والرفككع الفصل أولا الجنين على عطفا (الرقيق) بالجر

الجنيككن علككى أمإككه) قياسككا قيمككة (عشر فيه والتقدير البتداء
والنككثى الككذكر فيككه وسككواء أمإككه ديككة عشر غرتآه فإن الحر

هككي كككانت إن نعككم وغيرهمككا والمسككتولدة المكاتآبككة وفيهككا
شككيء ل إذ شككيء لككه فيككه يجككب لككم نفسككها علككى الجانية
> عليه44الجناية) <ص:  (يوم قيمتها وتآعتبر قنه على للسيد
وقككت (الجهككاض) لنككه (وقيككل) يككوم الوجككوب وقككت لنككه

القيككم أكككثر اعتبككار الروضة أصل في كما والصح الستقرار
الكككافرة إسككلم تآقككدير مإككع الجهككاض إلككى الجنايككة يككوم مإن

لخككر والجنين مإالكها يعتقها بأن الحرة ورق المعيبة وسلمإة
حيككا ينفصككل لم مإا كالغاصب عليه تآغليظا وذلك وصية بنحو

النفصككالا يككوم قيمككة ففيككه وإل الجنايككة أثككر مإككن يموت ثم
مإككن أن الغككالب لن (لسككيدها) ذكككر القن في والقيمة قطعا
أم مإالكهككا أكككان سككواء لمككالكه فالمراد أمإه مإلك حمل مإلك
زائلتهككا يعني (مإقطوعة) أطرافها القنة كانت) الم (فإن غيره
ناقصككة كونهككا علككى فالمككدار وإل مإثككالا وهككذا خلقككة ولككو



(قككومإت نككاقص والجنيككن سككليمة هككي سككليم) أو (والجنيككن
كافرة كانت لو وكما سلمإتها أو الصح) لسلمإته في سليمة

لم وهو لمة تآقكوم مإس أثكر مإكن يككون قكد نقصكه ولن مإس
الجنيككن بككدلا (وتآحملككه) أي والتغليظ الحتياط واللئق الجناية

ويككدخل العبككد تآحمككل أنها مإر الظهر) لما في (العاقلة القن
> 45<ص:   الغرة في الشين ل اللم أرش

مإن فرط مإا تآداركا بها والقصد الكفارة فصل) في(     
مإكع التثبكت تآككركا فيكه إثككم ل الذي الخطأ في وهو التقصير

الحربككي غيككر القاتآل كفارة) على بالقتل (يجب النفس خطر
إجماعككا المإككام خطأ يعلم لم الذي والجلد له أمإان ل الذي
تآككداركا ظككاهر هككو كمككا وشبهه العمد في الفور ويجب للية

فيككه يجككب فل عككداه مإا بالقتل وخرج الخطأ بخلف لثمهما
مإجنونككا) لن أو (صبيا القاتآل) المذكور كان (وإن يرد لم لنه
تآلزمإهمككا لككم وإنمككا فيككه تآجككب وهككي خطككأ أنككه فعلهما غاية

أهلككه مإككن وليسا بالتكليف مإرتآبطة لنها رمإضان وقاع كفارة
مإالهمككا مإن عنهما الولي فيعتق للحياة احتياطا بالزهاق وهنا
إن مإككاله مإككن وكككذا أجزأهمككا مإميزان وهما فصامإا فقد فإن
القاضككي لهمككا قبككل وقككد وقيككم وصككي وكذا جدا أو أبا كان

غيككره أو مإسككلما (وذمإيا) قتل بالصوم (وعبدا) فيكفر التمليك
إعتككاق ويتصككور ومإرتآككدا ومإستأمإنا ومإعاهدا ل أو العهد نقض

ضككمني بككبيع عتقككه يسككتدعي أو يرثككه بككأن للمسككلم الكككافر
(وعامإككدا) أيسككر إن عنككه الولي عتق غير يجزئه ول وسفيها

الخككبر فككي ولمككا الجككبر إلككى أحوج لنه أولى بل كالمخطئ
ل وهككو النككار صككاحبه استوجب قتل في إيجابها مإن الصحيح
يتعككرض ولككم (ومإخطئككا) إجماعككا شككبهه أو عمككدا إل يكككون

مإنهمككا شككبها لخككذه ذكككره مإمككا مإعلككوم لنككه العمككد لشككبهة
مإميككز لغيككر وآمإككر (ومإتسببا) كمكككره المقتولا مإن له ومإأذونا
مإككوت بعككد الككتردي حصككل وإن عككدوانا وحككافر زور وشككاهد
أمإككا الشككرط صككاحب يشككمل مإككا بالمتسككبب فككالمراد الحافر

ظلمككا المإككام بككأمإر القاتآككل والجلد له أمإان ل الذي الحربي
ولن الولا التزام لعدم عليهما كفارة فل بالحالا جاهل وهو

نحككو عليككه (بقتل) مإعصككوم سياسته وآلة المإام سيف الثاني
فككي ديككة ول قود فيه يجب لم حرب) وإن بدار ولو (مإسلم
قككوم مإن كان {فإن تآعالى لقوله الباب أولا السابقة صوره

فككي كمككا ومإستأمإن كمعاهد وذمإي فيهم أي لكم} الية عدو
مإعصككوم أنككه مإككر لما مإثله مإرتآد قتله بأن وكمرتآد الية آخر

طريككق وقاطع صلة وتآاركا مإحض زان نحو به ويقاس عليه
لغيككر بالنسككبة هؤلء بخلف عليه مإعصوم لنه لمثله بالنسبة
>46<ص:  فيككه بككد ل الطريككق قككاطع نعم لهدارهم مإثلهم



لنككه (وجنيككن) مإضككمون كالديككة وجبككت وإل المإككام إذن مإككن
للكه حكق الكفكارة ولن نفسكه) لكذلك، (وعبكد مإعصوم آدمإي
لككو ثككم ومإككن أيضككا لككذلك تآركتككه مإن (ونفسه) فتخرج تآعالى

اسككتظهره مإككا علككى فيككه تآجككب لككم المحصككن كككالزاني هدر
علككى افتياتآككا غيككره قتلكه لو كما نفسه بقتل أثم وإن شارح
ل كمككا فيهككا تآجككب ل وجككه) أنهككا (نفسككه (وفي) قتككل المإام
تآعككالى الله حق الكفارة أن وهو الفرق وضوح ويرده ضمان

الضمان بخلف بفعله تآسقط فلم
ليككس لنككه جككرم حربييككن) وإن وصككبي (امإككرأة قتككل ل) في(

لمين علكى إرقكاقهم لتفكويت بكل لعصكمتهما وكالصكبي المس
القتككالا حككالا عككادلا (وبككاغ) قتلككه الحربككي والمجنككون الحربي
بالنسككبة لهككدارهما عليككه صككالا مإككن (وصككائل) قتلككه وعكسه

لبعككض ولككو المسككتحق مإنككه) قتلككه (ومإقتككص حينئككذ لقاتآلهمككا
غيككره تآشككفى بتفككويته أثم وإن إليه بالنسبة مإهدر لنه القود

تآعككد ل لنهككا حقككا العيككن كككانت وإن عككائن علككى تآجككب ول
بككالنظر حككتى بهككا ل عنككدها يقع التأثير أن على عادة مإهلكا

تآتخلككل مإرئيككة غيككر لطيفككة جككواهر مإنها تآنبعث وقيل للظاهر
أدويتهككا ومإككن عنككدها الهلكا تآعككالى اللككه فيخلككق المسككام
يتوضككأ أن وسككلم عليككه اللككه صككلى بهككا {أمإر التي المجربة

وأطككراف وركبككتيه ومإرفقيككه ويككديه وجهككه يغسل العائن} أي
وقيككل الزار مإككن جسككده يلككي مإككا أي إزاره وداخككل رجليككه
وأوجككب المعيككون رأس علككى ويصككبه مإككذاكيره وقيككل وركبه

عككن مإسككلم شرح وفي الماوردي ورجحه العلماء بعض ذلك
{وإذا لخككبر لزمإككه ذلككك فعككل العائن مإن طلب وإذا العلماء

بككذلك عككرف مإككن مإنككع السلطان فاغسلوا} وعلى استغسلتم
فقيككرا كككان إن المككالا بيككت مإن ويرزقه الناس مإخالطة مإن
رضككي عمككر مإنعه الذي المجذوم ضرر مإن أشد ضرره فإن
يقولا وأن له العائن يدعو وأن الناس مإخالطة مإن عنه الله

بككالحي نفسي حصنت بالله إل قوة ل الله شاء مإا المعيون
ل بككألف السككوء عنهككا ودفعككت أبككدا يمككوت ل الككذي القيككوم

نفسككه رأى لمن ويسن القاضي قالا بالله إل قوة ول حولا
ل والعيككن الرازي قالا ذلك يقولا أن مإعتدلة وأحواله سليمة

واعككترض للشيء لستعظام لنه شريفة نفس له مإمن تآؤثر
فككي مإنهككم فمككات قككومإه استكثر نبيا {أن القاضي رواه بما

إنككك فقككالا تآعككالى اللككه إلككى ذلككك فشكككا ألككف مإائككة ليلككة
يككا فقككالا ؟ اسككتكثرتآهم إذا حصنتهم فهل فعنتهم استكثرتآهم

بككالحي حصككنتكم تآقككولا تآعككالى قككالا ؟ أحصككنهم كيككف رب
بككل الغلككب هو الرازي ذكره مإا بأن يجاب وقد القيوم} إلخ

عليككه اللككه صككلى النككبي ذلككك بأن صح إن هذا تآأويل يتعين



فيهككم عككوقب السككتكثار عنككد الككذكر عككن غفككل لمككا وسككلم
وعلككى(حقيقككة عان أنه ل بالعين كالصابة فهو فيعلم ليسألا

بالقتككل يتعلككق حككق الصح) لنها في كفارة الشركاء مإن كل
لهتككك وجبككت ولنهككا الديككة فارقت وبه كالقصاص يتبعض فل

كا) كفككارة وهككي( الصككيد جككزاء فككارقت وبككه بككدل ل الحرمإة
يصككوم ثككم يجككزئ مإككن فيعتق فيها مإر مإا جميع (ظهار) في

إطعككام ل (لكككن لليككة أيضككا ثككم مإككر كمككا مإتتككابعين شهرين
فيككه نككص ل الظهككر) إذ (فككي الصككوم عككن العجككز فيها) عند

والمطلق القياس > ل47<ص:  النص الكفارات في والمتبع
ل الرقبة في كاليمان الوصاف في المقيد على يحمل إنما

لككو أنككه الصككوم فككي مإككر مإما وعلم هنا كالطعام الشخاص
 عنه أطعم قبله مإات

الدم دعوى كتاب
(والقسامإة) بفتح غالبا له للزومإه القتل عن به عبر     

م واصطلحا وليمانهم الدم لولياء اسم لغة وهي القاف اس
اليميككن القسككم إذ مإطلقككا اليمككان على تآطلق وقد ليمانهم

الترجمككة فككي يككذكرها لككم بالككدم للشهادة الدعوى ولستتباع
كغيككره الككدم دعككوى (يشككترط) لصككحة يككأتآي فيما ذكرها وإن

شكروط سكتة فيكه الكلم لن يكأتآي مإكا بقرينكة الولا وخص
مإمككا يككدعيه مإككا (يفصككل) المككدعي بأن غالبا (أن) تآعلم الولا

مإككن يككدعيه (مإككا القتل مإدعي هنا فيفصل الغرض به يختلف
لككم مإككا يناسككبه بمككا مإنها كل ويصف عمد وخطأ) وشبه عمد
فيككه بمككا يككأتآي مإككا علككى القاضي لمذهب مإوافقا فقيها يكن

عليككه يطلككق الخطككأ لن الخيككر وحككذف الشككهادات أواخككر
إن الشركاء وعدد اجتماعهم يمكن مإن وشركة) بين (وانفراد
علككى يزيككدون ل أنهككم أعلككم يقككولا بككأن ولككو الديككة وجبككت
كككان فككإن عليككه المدعى بحصة ويطالب فتسمع مإثل عشرة
لككم ثم ومإن بذلك الحكام لختلف الدية بعشر طالبه واحدا
واسككتثنى يختلككف ل لنككه القود في الشركاء عدد ذكر يجب
لخفككائه تآفصككيله يشككترط فل السككحر كالمككاوردي الرفعة ابن

(فككإن المعنى ظاهر لكنه أي لطلقهم مإخالف بأنه واعترض
لتصككح ذكككر بمككا القاضككي) نككدبا (استفصككله أطلككق) المككدعي

لنككه عنككه) وجوبككا يعككرض (وقيككل عنككه يعرض أن وله دعواه
له يقولا أن التلقين بأن وردوه > التلقين48<ص:  مإن نوع
والحاصككل غيككره أم عمككدا قتلككه كيف ل مإثل عمدا قتله قل
أغفلككه شككرط وعككن سككائغ أطلقه وصف عن الستفصالا أن

بمككا ادعككى وقككوله بالدعوى رقعة بكتابة الكتفاء وفي مإمتنع
مإعرفككة بعككد إل يكفككي ل أنه مإنهما يتجه والذي وجهان فيها



مإنهما الظاهر قالا شيخنا رأيت ثم فيها مإا والخصم القاضي
أو القاضي قرأها إذا بذلك الكتفاء الزركشي إليه أشار كما

فيفككرق وعليككه الككدعوى قبل الخصم بحضرة أي عليه قرئت
بككد ل أنككه بخطككه رقعككة علككى إشهاده في ونظيره هذا بين
فيهككا بمككا علككي اشككهدوا قككوله يكفي ول عليهم قراءتآها مإن
اشككهدوا أن علككى أكككثر لها يحتاط الشهادة بأن عرفوه وإن
أن الثككاني فيككه يكككون مإا على إقرار صيغة ليس بكذا علي
أو وأقبضككنيه مإككن بد ل شيء هبة دعوى ففي مإلزمإة تآكون

إلككي التسككليم ويلزمإككه مإككن بد ل إقرار أو وبيع بإذنه قبضته
قككالا) فلككو عليككه المدعى يعين (أن و) الثالث( وليي إلى أو

هكذا أو هكذا قتله أحدهم) أو (قتله حاضرين على دعواه في
الصككح) فككي القاضككي يحلفهككم (لككم تآحليفهككم وطلب هذا أو

مإككن ظككاهره علككى المتككن شارح وفهم عليه المدعى لنبهام
لككم تآحليفهككم وطلككب أنكككروا إن ثككم عليهككم دعككواه سككماع
به يصرح كما أصل دعواه تآسمع ل بل كذلك وليس يحلفهم
الكككدعوى سكككماع أصكككل فكككي الخلف المتكككن غيكككر فكككرض

بككه صككرحوا بككل الككدعوى فككرع التحليككف لن واستحسككنوه
ول أحككدهم القاتآككل قككالا لو وأصلها الروضة قولا إن بقولهم
حقككه فككي لوثككا كككان أحككدهم نكككل فإن تآحليفهم فله أعرفه

ضككعيف وجككه وهككو الككدعوى سككماع على مإبني عليه فيقسم
إن نعككم فرعهككا لنككه التحليف عدم سماعها عدم مإن ويلزم

يلزم لنه مإحله في وليس قيل كذا سمعت لوثا هناكا كان
ول مإحالا مإبهم على وهو عليه المدعى تآحليف سماعها مإن

دعككوى عن ينشأ إنما تآحليفهم لن الكل تآحليف فائدتآه يقالا
الصككح (ويجريككان) أي تآسككمع ل أنهككا تآقككرر وقككد مإسككموعة

مإن وإتآلف) وغيرها وسرقة (غصب دعوى) نحو (في ومإقابله
فل الككدعوى بسككبب عليككه المدعى انفراد فيه يتصور مإا كل

كتمككه يقصككد حينئككذ لنككه تآسمع وقيل مإبهم على فيه تآسمع
اختيككار عككن ينشككأ لنككه البيع نحو بخلف التعيين فيه فيعسر

 صاحبه كل فيضبط العاقدين
ورد للخطككاب المتككداعيين مإن كل أهلية والخامإس و) الرابع(

الكدم فكي تآسكمع) الكدعوى إنمكا( فحينئذ > الجواب49<ص: 
الحكككام لبعككض (مإلككتزم) ولككو سكران مإكلف) أو (مإن وغيره

أو بسفه عليه مإحجورا مإثله) ولو (على والمستأمإن كالمعاهد
وإنما المالا تآسليم استحق الولا يقولا ل لكن رق أو فلس
أو لقككود إل هنككا الخير على تآسمع ول ولي ويستحقه يقولا

عبارتآهمككا للغككاء الدعوى عند مإجنون أو صبي بخلف إقسام
كككان مإككدعيا لككه أمإككان ل وحربي عليه أو الولي مإن فتسمع

السككير فككي يككأتآي مإمككا تآعلككم صككور فككي إل عليككه مإدعى أو



إقككرار قبككولا ومإككر الحكككام مإككن لشككيء التزامإه لعدم وذلك
لكن مإالا ل المدعي وحلف نكوله ومإثله قود بموجب سفيه
لككو مإككدع لحلككف ل غير ل البينة لقامإة عليه الدعوى تآسمع

كمككا لغككو بككه وإقككراره كككالقرار اليمين مإع النكولا لن نكل
 تآقرر

(لو فحينئذ أخرى دعوى يناقضها ل أن السادس و) الشرط(
آخككر) علككى ادعككى ثككم بالقتككل (انفككراده شخص ادعى) على

نعككم لهككا الولى الثانية) لتكذيب تآسمع (لم شركة أو انفرادا
ويحمككل يعككدوهما ل الحككق لن أيضككا أوخذ الثاني صدقه إن

الولككى بالثانيككة وخككرج الثانيككة فككي وصدقه الولى في كذبه
لبطلن يأخذه لم المالا بأخذ له الحكم قبل ذلك ادعى فإن

الولا إن قككالا فككإن إليهككا العككود مإككن مإكككن بعده أو الولى
ففيككه فيككه شككريك أنه أو مإنه أخذه مإا عليه رد بقاتآل ليس
فقككط القسككط يككرد ل أنككه الباب وقياس قالا للبلقيني تآردد

الشككتراكا علككى قسككامإة وينشككئ أصككله مإككن ذلككك يرتآفع بل
قككالا لككو الروضككة وفي فيه مإا وفيه انتهى آخرا ادعاه الذي

أن لعتقكاده أو رد لككذبه أنكه بيكن فإن سألا بالخذ ظلمته
الحككاكم بعقيدة العبرة لن فل المدعي بيمين يؤخذ ل المالا
لن أي وارثككه رد يسككألا ولككم مإككات لككو أنه البلقيني وبحث

فككإن الوارثا يسألا بل غيره وقالا الولا الظلم مإن المتبادر
بغيره) ووصفه (عمدا (أو) ادعى المالا رد الجواب عن امإتنع

الككدعوى) وإن أصككل يبطل (لم عكسه أو خطأ أو شبهة مإن
تآفسكيره يعتمككد > بككل50الظهككر) <ص:  (في تآأويل يذكر لم

الككذي الفقيككه أن وقضيته عمدا بعمد ليس مإا يظن قد لنه
لكنهككم للتنككاقض ذلككك مإنككه يبطككل عليه ذلك خفاء يتصور ل

الصككل فككي ويصدق الوصف في يكذب قد بأنه أيضا عللوه
القتككل) دون فككي القسككامإة (تآثبككت و) إنمككا( فككرق فل وعليككه

مإككن لككوثا) بالمثلثككة (بمحككل النص مإع وقوفا يأتآي كما غيره
أو المدعي لجانب اليمين بتحويله لقوتآه القوة بمعنى اللوثا

القاتآل يعلم ل أن وشرطه ضعيفة حجة اليمان لن الضعف
(قرينككة) مإؤيككدة اللوثا (وهو) أي قاض علم أو إقرار أو ببينة

دعككواه فككي صككدقه القلككب فككي تآوقككع المدعي) بككأن (تآصدق
. القاضي علم فيها ويكفي القرينة هذه ثبوت ويشترط

اللوثا لن حقيقته به المراد ليس هنا بالمحل تآنبيه) التعبير(
للغككالب إمإا به فالتعبير التآية كالشهادة بالمحل يرتآبط ل قد
تآلككك فيهككا تآوجد التي الحوالا مإن اللوثا يحله عما مإجاز أو

فيما القرائن تآنحصر ل إذ كأن (بأن) بمعنى المؤكدة القرائن
مإحلة) مإنفصلة (في مإوتآه وتآحقق بعضه قتيل) أو (وجد ذكره

غيرهككم يطرقها ل صغيرة) لمن (قرية (أو) في كبير بلد عن



أو كككدار حينئككذ مإنهمككا كل لن أصككدقاءه أهلهككا كككان وإن
اشترط غيرهم طرقها فإن قتيل عن جمع فيه نفرق مإسجد
يخككالطهم ولككم دنيككا أو دينككا قككبيلته أعداء (لعدائه) أو كونها

لككه النتصككار فككي وغيككره السككنوي به أطالا مإا على غيرهم
لن المعتمككد وهككو غيرهم خالطهم وإن لوثا هو قولهما ورد

قككوي مإعككارض غيكر مإكن إليهم بنسبته قاضية عداوتآهم قرينة
لن لككوثا غيككر فككإنه غيرهككم سككاكنهم لككو مإككا فككارق وبككه

الكككل إلككى النسككبة فكككانت المخالطككة مإككن أقككوى المسككاكنة
 مإتقاربة
للقتيل صداقته تآعلم لم مإن القولين كل على بالغير والمراد

وإل ظكاهر هككو كمكا بينهما عداوة ول أي أهله مإن كونه ول
>51<ص:  بككه ليككس الككذي بقربهككا ووجوده مإوجود فاللوثا
ولككو فيهككا كهككو الطككروق كككثيرة جككادة ول مإقيككم ول عمككارة
كليهمككا أو إحككداهما الككولي عيككن مإثل مإحلككتين فككي تآفككرق
قتيل فيها وجد إن لوثا فل الكبيرة بالصغيرة وخرج وأقسم

وعنككد مإحصككورين غيككر أهلككه مإككن بها المراد لن يظهر فيما
عيككن فإن قرينة تآوجد فلم عداوتآهم تآتحقق ل حصرهم عدم
بيككن ويفككرق عليككه المككدعى حلككف عليككه وادعككى مإنهم أحدا

لكه أحكدهم قتككل علكم أولئككك بأن التآي الجمع وتآفرق هؤلء
فككي مإككا ذلك وأصل هؤلء بخلف فيهم اللوثا إمإارة فقويت

صككلح وهككي بخيككبر قتككل النصككار بعككض {أن الصحيحين خبر
اللككه صككلى فقككالا القتيككل أولياء وبعض اليهود غير بها ليس
أو صككاحبكم دم وتآسككتحقون أتآحلفككون لوليككائه وسككلم عليككه

فتككبرئكم قككالا نككر ولككم نشهد ولم نحلف كيف قالوا قاتآلكم
فعقله كفار قوم بأيمان نأخذ كيف قالوا يمينا بخمسين يهود
وقككولهم للفتنككة درءا عنككده} أي مإككن وسككلم عليه الله صلى
كفرهككم مإككع أيمككانهم قبولا في الحكمة لبيان استنطاق كيف

اتآكككال لهككم وسككلم عليه الله صلى يبينها ولم لكذبهم المؤيد
أعككدائه غير جمع) ولو عنه تآفرق (أو فيها المإر وضوح على
تآصككور ويشترط بئر أو الكعبة على ازدحموا أو دار نحو في

لحضككارهم يجككب ولككم دعككواه تآسمع لم وإل عليه اجتماعهم
مإككن يمكن وحينئذ عليهم ويدعي مإنهم مإحصورين يعين حتى

بعضككهم فخصص مإحصورين على لوثا ثبت لو كما القسامإة
فككي وكككذا قسككامإة فل وإل قككل وإن قتل أثر وجود وشرطا

فقككولا الولا وعلككى خلفه في السنوي وأطالا الصور سائر
قبككل ومإككات عنككدهم مإككن فخككرج أعككداؤه أضافه لو الدارمإي

تآقككرر لمككا ضككعيف سككموه أنهككم الظاهر لن لوثا كان تآردده
اتآجككه مإثل تآهككرى لككو ثككم ومإن فعل أثر وجود مإن بد ل أنه
الدارمإي قاله مإا



بفوقيككة ويصككح (صفان) لقتككالا اللم قبل تآقابل) بموحدة ولو(
إلككى وإل قككوله يككأتآي ل بالفوقيككة التقاتآل مإع إذ بتكلف لكن

وحككذف بالفوقية مإنهجه عبارة شيخنا ضبط هذا ولجل آخره
يقككالا أن إل مإستقل ذكره له ينبغي كان لكن بعدها ومإا إل
تآفرقككوا جمككع صككفه أهل لن الجمع بتفرق عنه استغنى إنه

فككإن قتيككل عككن (وانكشككفوا فقط حقهم في لوثا فكان عنه
فككي (فلككوثا للخر أحدهما سلح وصل بأن قتالا) ولو التحم

لن بغككاة مإككع عككدلا كأهككل ل ضككمنوا الخككر) إن الصف حق
> يصككل52(وإل) <ص:  يقتلككونه ل صككفه أهككل أن الظككاهر
الككذين أنهم حينئذ الظاهر صفه) لن حق في (فلوثا السلح
أمإرضككته وقككوله لككه فلن قتككل إشككاعة اللككوثا ومإككن قتلككوه

يككده يحككركا مإككن ورؤيككة مإككات حككتى تآككألمه واستمر بسحري
مإككا بدم مإلطخ ثوبه نحو أو سلحه مإن أو سيف بنحو عنده

أثككر أو دم تآرشككش أو آخككر رجككل أو سبع نحو ثم يكن لم
رجككل هنككاكا كككان لككو وفيمككا السككلح ذي جهة غير في قدم
بالككدم الملطككخ يكككن لككم مإا حقهما في لوثا أنه ينبغي آخر

أثككر ل أنككه هنككا كلمإهم وظاهر فقط حقه ففي وحده عدوه
أثككر بككه كككان وإن تآلطخ ول مإعه سلح ل عنده رجل لوجود

أن إل عنككه الجمككع بتفككرق فيشكككل وحينئذ عدوه وذاكا قتل
غالبككا فيككه مإنهككم تآككأثير وجود يقتضي عنه التفرق بأن يفرق
وأعكدائه أصكدقائه بيكن فيكه يفرقوا لم ثم ومإن قرينة فكان

مإككن العككداوة ووجككود فيككه قرينككة ل عنككده هذا وجود ومإجرد
 إليه نظر ل إليها قرينة انضمام غير

بكأن الكدعوى قبكل ولكو إخبكاره أي العكدلا) الواحكد وشهادة(
المككاوردي وقيككده الصككدق ظن غلبة (لوثا) لفادتآه قتله فلنا

واحككدة يمينككا مإعككه يحلككف غيككره ففي للقود الموجب بالعمد
إطلقهككم اقتضككاه مإككا الوجككه بككل نظر وفيه المالا ويستحق

وكلم خمسككون الواحككد الشككاهد مإككع الككتي اليميككن أن التآي
قتلككه هذين أحد بأن وشهادتآه ذلك في صريح التآي البلقيني

أن فلككه قككوله شيخنا عليه وفرع قاله كذا حقهما في لوثا
كونهمككا مإككع عليه ويدعي أحدهما يعين أن وله عليهما يدعي

ول يككدعي بككدلا بيقسككم غيككره وعككبر الثككاني إل يفرعككا لككم
ذكككر ومإككن الوسككيلة ذكككر الككدعوى ذكككر مإككن لن تآخككالف
غيككر بككأنه عليهما القسام يستشكل وقد الغاية ذكر القسام
إل كليهمككا ل مإنهمككا أحدهما قتل مإفادها إذ للشهادة مإطابق

على كل حق في الظن قوى لما البهام هذا بأن يجاب أن
المرجكح لعكدم عليهمكا للقسكام سكببا كان قاتآل أنه انفراده
فل هنا الولي لتعدد هذين أحد قتل قوله > بخلف53<ص: 
اتآحككد لككو ثم ومإن كل حق في لوثا لكونه ول لتعيينه مإجالا



اثنيككن إخبككار ونساء) يعني عبيد (وكذا كالولا لوثا كان الولي
لن أيضككا الظككن غلبككة يفيككد ذلككك لن قتلككه فلنككا أن فأكثر

التواطككؤ تآفرقهككم) لحتمككالا يشككترط (وقيككل عدالتهما الفرض
(وقككولا العككدلا إخبككار فككي الكذب كاحتمالا احتماله بأن ورد

فأكثر ثلثة يظهر فيما ذمإيين غير وكفار) ولو وصبيان فسقة
فككي (لككوثا جككابرة فيهككم الروايككة عدالككة بأن أولئك وفارقوا

 ظنه يؤكد ذلك على اجتماعهم الصح) لن
(فقككالا قتيككل لككوثا) فككي ظهر (لو مإنها مإسقطات و) للوثا(

(بطككل (الخر) صريحا وكذبه) البن (فلن قتله ابنيه) مإثل أحد
بالتكككذيب الصككدق ظككن لنخككرام المستحق يحلف اللوثا) فل

فنفيككه التشككفي الككوارثا جبلككة لن يقتلككه لم أنه على الدالا
بككأن كككذلك يكككذبه لككم إذا مإككا بخلف الخر إثبات مإن أقوى

البلقينككي وبحككث قتلككه أنككه أعلم ل قالا أو سكت أو صدقه
لككم عمد شبه أو خطأ أحدهما دعوى بعد عدلا شهد لو أنه

أن مإككر بمككا واعككترض قطعككا الخككر بتكككذيب اللككوثا يبطككل
بكأن ويجكاب العمككد قتككل فكي لوثككا تآكون إنما العدلا شهادة

شككهادتآه تآبطككل لكم مإككراده وبكأن مإر كما ضعيف التقييد هذا
خمسككين مإعككه يحلككف أن يكككذب لككم فلمككن الخككر بتكككذيب
عنككه ويجككاب الككدعاوي كسائر ل) يبطل قولا (وفي ويستحق

فاسق) ويرده بتكذيب يبطل ل (وقيل هنا الجبلة مإن مإر بما
عيككن ولككو وغيره الفاسق بين فيها فرق ل الجبلة إذ مإر مإا

أقسككم صككاحبه لتكذيب تآعرض غير مإن الخر مإعين غير كل
أحدهما) قالا (ولو حصته وأخذ عينه مإن على الخمسين كل
الخككر) (وقككالا ومإجهككولا) عنككدي زيككد (قتله اللوثا ظهر وقد
وحينئككذ بككذلك اللككوثا يبطككل لم ومإجهولا) عندي (عمرو قتله

كككل مإبهككم أن عينه) لحتمككالا مإن (على كل) خمسين (حلف
مإعينككه واجككب بككأن الدية) لعككترافه ربع (وله الخر مإعين هو

اللككوثا عليككه المدعى أنكر (ولو النصف مإنه وحصته النصف
أو القتيككل عنككه) أي المتفرقيككن مإككع أكككن لم فقالا حقه في

مإلطخ سكين مإعه رئي الذي لست أو القتل عند غائبا كنت
الصككل بيمينككه) لن (صككدق مإر مإما ذلك نحو أو رأسه على
بالمإككارة عككدلن المككدعي فعلككى ذمإتككه وبككراءة حضوره عدم
عليككه المككدعى > حلككف54<ص:  يوجدا لم فإن ادعاها التي
 الدعوى أصل وبقي اللوثا وسقط نفيها على

عدلا أخبر وخطأ) كأن عمد دون قتل بأصل لوثا ظهر ولو(
حينئذ الصح) لنها في قسامإة (فل مإفصلة دعوى بعد بأصله

لككه ليككس أنككه مإنككه ويؤخككذ عاقلككة ول قاتآككل مإطالبة تآفيد ل
انككدفع تآقككرر وبمككا دعككواه يطابق لم لنه شاهده مإع الحلف



ل الككدعوى فككإن مإشكككل الخلف هذا تآصوير واحد غير قولا
صككورتآه بكأن الرافعككي عنككه أجاب ثم ومإن مإفصلة إل تآسمع

القتككل أصككل فككي المإارة تآظهر ثم ويفصل الولي يدعي أن
أن علككى يككدلا وهككذا الرافعي قولا شارح وساق صفته دون

قتل في اللوثا ظهور تآستدعي مإوصوف قتل على القسامإة
اللوثا ظهر إذا أنه الصحاب إطلق مإن يفهم وقد مإوصوف

علككى القسككامإة مإككن الككولي تآمكن في كفى القتل أصل في
حككق فككي اللككوثا ثبككت لككو إذ ببعيككد وليس الموصوف القتل
يعتككبر ل فكمككا وأقسككم بعضككهم علككى الككدعوى له جاز جمع

في يعتبر ل والشتراكا النفراد إلى يرجع فيما اللوثا ظهور
ظهر فمتى وقوله له البلقيني تآأييد ثم والخطأ العمد صفتي

ومإككتى خلف بل وأقسككم الدعوى سمعت الولي وفصل لوثا
أن يعلككم هذا ومإن قالا ثم الصح على تآسمع لم يفصل لم

انتهككى مإسككتقيم غيككر الصككح فككي قسككامإة فل المصنف قولا
لككه الموافككق الصككحاب كلم المعتمككد لن مإحلككه في وليس
بيككن ويفككرق مإفصككلة دعككوى وقككوع علككى المحمككولا المتككن
جهل يقتضككي ل الولا بككأن وضككده والعمككد والشركة النفراد

 هذا بخلف به المدعى في
النككص مإع مإالا) وقوفا (وإتآلف طرف) وجرح في يقسم ول(

اللكوثا مإكع ولو بيمينه عليه المدعى فيصدق النفس ولحرمإة
أو مإككدبرا عبد) ولو في (إل خمسين تآكون الولين في لكنها

لككوثا ووجككد عبككد قتككل الظهككر) فككإذا (في ولد أم أو مإكاتآبا
تآحملهككا قيمتككه أن الصككح علككى بنككاء فيه > أقسم55<ص: 
 العاقلة

(علكى ابتكداء المكدعى) غالبكا يحلكف (أن القسامإة وهي) أي(
تآهيئككة مإنعككه لن وجنيككن وكككافر امإككرأة لنحو ادعاه) ولو قتل

فككي السككابق يمينككا) للخككبر (خمسككين قتلككه مإعنى في للحياة
المككدعي علككى {البينككة خككبر لعموم مإخصص وهو خيبر قصة

مإصككرحا السككتثناء هككذا جاء عليه} بل المدعى على واليمين
المكدعي جكانب ولقكوة ليكن إسكناده فكي لككن خكبر في به

قككد فككي قسككامإة ل أنه ادعاه قتل على قوله وأفهم باللوثا
وأنككه سككهو فإيراده مإر كما حياتآه على الحلف لن الملفوف

عليككه المككدعى عيككن إلككى يميككن كككل فككي التعككرض يجككب
يجككب مإككا وإلككى ونسككبه اسمه فبذكر وإل حضر إن بالشارة

الصككفة إلككى الحلككف لتككوجه المعتمككد وهككو الدعوى في بيانه
يميككن كككل فككي فيجب الجمالا أمإا عليها الحاكم حلفه التي

لقككد يقككولا ثككم مإككرة خمسككين واللككه تآكرير يكفي فل اتآفاقا
أو المكدعي لنككولا أو ابتكداء عليكه المكدعى حلف إمإا قتلته
غيككر علككى الحلككف أو عليككه المككدعى لنكككولا المككدعي حلف



يتعلككق مإككا بعككض اللعككان فككي ومإر قسامإة يسمى فل القتل
حكمككة وكككان بقيتككه الككدعاوي فككي ويككأتآي اليميككن بتغليككظ

أوجبهككا ثككم ومإن غالبا دينار بألف مإقومإة الدية أن الخمسين
إنمككا وهككو التغليككظ اليمان تآعدد مإن والقصد مإر كما القديم
يقابل أن للنفس الحتياط فاقتضى دينارا عشرين في يكون

>56<ص:  التغليككظ يقتضيه عما مإنفردة بيمين عشرين كل
المككذهب) لحصككولا (علككى اليمككان مإوالتآهككا) أي يشككترط (ول

لككه احتيط لنه اللعان بخلف كالشهادة تآفريقها مإع المقصود
النسككب واختللا البدنيككة العقوبككة مإككن عليككه يترتآب لما أكثر

إغمككاء) أو جنون تآخللها (فلو العرض وهتك الفاحشة وشيوع
أفككاق (بنككى) إذا غيككره إعككادة بخلف وإعككادتآه قاض عزلا أو

قككاض لتككولي استؤنفت وإنما تآقرر لما الستئناف يلزمإه ولم
بعضككها وجككد تآامإككة حجككة بمنزلة فهي الثبات على لنها ثان
 عليه المدعى أيمان بخلف الولا عند

وارثككه) يبككن (لم اليمان أثناء في المقسم مإات) الولي ولو(
بطككل فككإذا واحككدة كحجككة الصككحيح) لنهككا (على يستأنف بل

مإسككتقل لنه شاهد إقامإة بعد مإوتآه بخلف كلها بطل بعضها
لمككا وارثه فيبني عليه المدعى ومإوت إليه آخر ضم فلوارثه

 مإر
(بحسككب عليهككم وزعككت) الخمسككون ورثككة للقتيككل كككان ولو(

إرثهككم بحسككب بهككا وجككب مإككا يقتسككمون لنهككم الرثا) غالبا
إنمككا خيككبر قصككة فككي السككابق وتآحلفون كذلك كونها فوجب

فالمراد وإل الخطاب في تآجمل عمه وابن لخيه خطابا وقع
تآحلككف فإنها المالا وبيت مإثل زوجة بغالبا وخرج فقط أخوه

بعككض نكككل لككو كمككا الربككع إل تآأخككذ ل أنهككا مإككع الخمسككين
والبنككت عشككرة الزوجة فتحلف وبنت وزوجة غاب أو الورثة
ثمانيككة مإككن خمسككة وهي فقط سهامإهما على تآوزيعا الباقي

بنصككب بككل مإعككه مإككن بيميككن هنككا المككالا بيت حق يثبت ول
عككولا ثم كان ولو الفصل قبيل يأتآي مإا ويفعل عليه مإدعى
مإككن أصككلها لم وأخككتين لب وأخككتين وأم زوج ففككي اعتككبر

مإككن وكككل عشككرة خمس الزوج فيحلف لعشرة وتآعولا ستة
الكسر) (وجبر خمسة والم خمسة ولم عشرة لب الختين

> تآسككعة57<ص:  خلككف فلككو تآتبعض ل الواحدة اليمين لن
مإثل وخنككثى ابككن وفككي يمينيككن ابككن كككل حلككف ابنا وأربعين

ثلثيهككا البككن فيحلككف النككاجز ل المحتمل الرثا بحسب يوزع
السككدس ويوقككف الثلث ويأخذ نصفها والخنثى النصف ويأخذ

الورثككة كككل) مإككن يحلككف قككولا (وفككي والخذ للحلف احتياطا
بإمإكككان الولا وأجككاب واحدة كيمين هنا العدد (خمسين) لن

الخككر حلككف الككوارثين أحككدهما) أي نكككل (ولككو هنككا القسككم



أو صككغيرا كككان أو غككاب) أحككدهما (أو حصككته وأخككذ خمسين
مإكن شكيئا حصكته) لن وأخكذ خمسكين الخكر (حلكف مإجنونكا

الغككائب تآكذيب واحتمالا الخمسين مإن بأقل يستحق ل الدية
(وإل) إليككه ينظككروا فلككم الصككل خلف علككى للككوثا المبطل
حقككه يبطككل ول حصككته كككل للغككائب) ليحلككف (صككبر يحلككف
حضككر إخككوة ثلثككة كككانوا لككو أنهككم فعلككم الكككل عككن بنكوله
حلككف ثككان حضككر فككإذا خمسككين حلككف الحلف وأراد أحدهم
وإنمككا عشككر سبعة حلف الثالث حضر فإذا وعشرين خمسة

النيابككة لصككحة كالبينة أنها مإع بعضهم مإن باليمان يكتف لم
الصككبي أو الغككائب نحككو مإات ولو اليمين بخلف إقامإتها في
حلفككه عنككد أنككه بككان أو حصككته حلف وورثه الخر حلف بعد
 مإيتا فبان حياتآه يظن أبيه مإالا باع لو كما فل مإيتا كان

تآعدد لوثا) وإن (بل عليه) القتل المدعى يمين أن والمذهب(
بككل للككوثا ليككس التعككدد لن لككوثا كككان لككو (خمسون) كمككا

التعدد وفارق بالمدعي البداءة يفيد إنما واللوثا الدم لحرمإة
نفسككه عككن ينفككي هنا مإنهم كل بأن المدعي في التعدد هنا

لنفسككه يثبككت ل المدعين مإن وكل المنفرد ينفيه كما القتل
اليمين و) أن( إرثهم بحسب عليهم فوزعت المنفرد يثبته مإا

المككدعي) خمسككون (على القتل عليه المدعى (المردودة) مإن
المككدعى (على المدعي مإن (أو) المردودة للراد اللزمإة لنها
تآعككدد لو ثم ومإن للراد اللزمإة لنها لوثا) خمسون مإع عليه

(اليميككن (و) أن كامإلككة الخمسككين كككل حلككف عليهم المدعى
مإككا يتجككه وبككه للككدم (خمسككون) احتياطككا شككاهد) بالقتككل مإككع

ولككو مإر كما وغيره العمد بين فرق ل أنه للمقتضى أطلقاه
ثككم الشككاهد مإككع اليمين أو القسامإة يمين عن المدعي نكل
نكككل وإن المدعي على > ردت58<ص:  عليه المدعى نكل
النكككولا تآلككك سككبب لن القسككامإة يميككن غير الرد يمين لن

 الشاهد أو اللوثا وهذه
علككى ديككة العمككد وشككبه الخطككأ قتككل فككي بالقسامإة ويجب(

فككي مإككر مإككا هككذا عككن يغنككي ول بذلك الحجة العاقلة) لقيام
ضككعيفة حجككة القسككامإة لن زعمككه لمككن خلفا العاقلة بحث

(وفككي أحكامإها على النص إلى فيحتاج القياس خلف وعلى
{إمإككا الصككحيح للخبر قود عليه) ل المقسم (على العمد) دية

فيككه لمككا اللككه} وهككو مإككن بحرب تآأذنوا أو صاحبكم تآدوا أن
غيرهمككا ثككالث وعككدم فيهمككا للحصككر المقتضككي التقسيم مإن

مإككر مإككا قصاص) لظككاهر القديم (وفي القود عدم في ظاهر
اللككه صككلى {أنككه داود أبككو صاحبكم} وروى دم {وتآستحقون

الصككحيحين القسككامإة} وفككي فككي رجل قتككل وسككلم عليككه
برمإتككه} أي فيككدفع مإنهككم رجككل على مإنكم خمسون {يقسم



وأجككابوا الجملككة علككى تآطلككق وقككد بحبلككه وكسره أوله بضم
تآشككمل والقسككامإة الككدليلين بيككن جمعككا دمإه بدلا المراد بأن
بهككا يثبككت وهككي عليككه المدعى نكولا بعد المدعي يمين لغة

مإنه الدية لخذ يكون قد بالحبل والدفع القود
عليككه أقسم أحدهم حضر ثلثة على بلوثا عمدا ادعى ولو(

(فككإن تآمامإهككا قبل بها الخذ الدية) لتعذر ثلث وأخذ خمسين
(أقسككم فككأنكر عليككه فادعى الثالث ثم الثاني آخر) أي حضر
ثلككث وأخككذ تآتنككاوله لككم السككابقة اليمككان خمسين) لن عليه
لككو وعشككرين) كمككا (خمسككا عليككه قككولا) يقسككم (وفككي الدية

ذكككره) أي يكككن لككم (إن للقسككام احتياجه ومإحل مإعا حضرا
(فينبغككي) فيهككا ذكككره (وإل) بأن اليمان) السابقة (في الثاني
صككحة علككى بنككاء بهككا (الكتفككاء الرافعككي بحثككه لمككا وفاقككا

علككى الصككح) قياسككا وهككو عليككه المككدعى غيبة في القسامإة
>59<ص:  ينبغككي قككوله مإع وعجيب غيبته في البينة سماع

استحق (ومإن مإنقولا هذا أن يقتضي بأنه له شارح اعتراض
قتكل فكي وسكيدا عليه ومإحجورا كافرا أقسم) ولو الدم بدلا
مإككاله لن قريبككه يقسككم ل ومإككات ارتآككد مإجككروح بخلف قنه

ومإككات قتلككه بعككد قنه بقيمة لمستولدتآه أوصى لو نعم فيء
دعككواهم أو دعواهككا بعككد الورثة قسم والنكولا القسام قبل
بوصككيته عمل لهككا والقيمككة يخلفككونه الككذين لنهككم شاءوا إن

هكي تآحلكف ول الخصكم لتحليكف دعواهكا سكمعت نكلوا فإن
عبككده) لنكه لقتككل (مإكككاتآب (ولككو) هككو البدلا مإستحق ويقسم

فل بعكده أو السككيد أقسككم نكككوله قبكل عجككز فكإن اسكتحق
أن يعلككم آنفككا المككذكورة المسككتولدة كمسألة وبهذا كالوارثا

غيككر فيهمككا الحككالف إذ الغككالب علككى جككري أقسككم قككوله
أوصككى لككو وأنككه مإثككالا المسككتولدة ذكككر أن وظاهر المدعي

بل الوصية له الموصى وأخذ أيضا الوارثا أقسم لخر بذلك
الككوارثا حلككف آخككر فادعاهككا بعين لخر أوصى لو جمع قالا
علككى القسككامإة بككأن يفرق وقيل المستولدة مإسألة في كما

كانت إن هذا الرفعة ابن قالا للدمإاء احتياطا القياس خلف
جزمإككا حلككف لككه الموصككى بيككد كانت فإن الوارثا بيد العين

إقسككامإه تآككأخير (فالفضككل مإككورثه مإككوت ارتآككد) بعككد ومإككن(
(فكإن الكاذبكة اليميكن عكن يتكورع ل لنكه يقسكم ليسلم) ثم

صككلى {لنه الدية المذهب) وأخذ على صح الردة في أقسم
السككابقة القصككة اليهككود} فككي بأيمككان اعتككد وسلم عليه الله

بها اعتد أسلم ولو كالحتطاب للمالا اكتساب نوع والقسامإة
لوثا مإع فيه) ولو قسامإة (ل له) خاصا وارثا ل ومإن( قطعا
حلككف فككإن مإككدعيا المإككام ينصب بل المالا بيت حلف لتعذر



<ص: يحلكف أو يقكر حكتى حبس وإل فواضح عليه المدعى
60< 

بسككبب والمالا القود مإوجب به يثبت فصل) فيما(     
تآبعككا هنككا وقدم والدعاوي الشهادات في يأتآي وأكثره الجناية

الجيككم مإككوجب) بكسككر يثبككت (إنمككا عنه الله رضي للشافعي
إزالككة أو جككرح أو قتككل مإككن غيرهككا أو نفس (القصاص) في

بعلككم (عككدلين) أو (أو) شككهادة الجككاني مإككن (بككإقرار) صككحيح
كمككا المككدعي حلككف مإككع عليككه المككدعى بنكككولا أو القاضككي
قبلككه ومإككا كككالقرار الخيككر أن علككى سككيذكره مإمككا يعلمككان
عليككه يرد فل بالقرار إل يثبت ل السحر أن وسيأتآي كالبينة

أو القككرار (بككذلك) أي مإككر (المالا) مإما مإوجب يثبت (و) إنما
أو) وامإرأتآيككن برجككل (أو مإعناهمككا فككي ومإككا العككدلين شهادة
بالقسككامإة أو آنفككا مإككر كما مإتعددة أو (ويمين) مإفردة برجل

 قدمإه مإما علم كما
لم وإل بالقود ل به يدعي أن الناقصة بالحجة ثبوتآه وشرط

ادعكى وإن بهككا، السكرقة فكي وجككب وإنمكا بها، المالا يثبت
أوجبنككا فلككو القككود إل يوجب ل والعمد تآوجبهما لنها القطع،
(عككن عفككا) المسككتحق (ولككو المككدعى غيككر أوجبنككا المككالا

للمككالا (ليقبككل مإككالا علككى والشككهادة الككدعوى القصاص) قبل
ل الصككح) إذ فككي يقبككل (لم ويمين شاهد وامإرأتآان) أو رجل
فل الثبوت وقبل بعدهما أمإا القود ثبوت بعد إل المالا يثبت
(ولككو أقيمككت حيككن مإقبولككة غيككر الشككهادة لن قطعككا يقبككل
مإعككه رجككل مإعناهما وفي وامإرأتآان رجل وهما) أي هو شهد،
المككذهب) علككى أرشككها يجب لم إيضاح قبلها (بهاشمة يمين

إل يثبككت لككم قككود مإككوجب على اشتملت فإذا الجناية لتآحاد
لغيكره مإنكه مإكرق لزيكد سكهم رمإكي فكارق وبه كامإلة بحجة
ثككم ومإن مإستقلتان جنايتان لنهما بالناقصة يثبت الثاني فإن

بهككا الهشككم ثبككت الولككى فككي الضككربة أو الجاني اختلف لو
(الشكككاهد > وجوبكككا61(وليصكككرح) <ص:  حينئكككذ لنفكككراده

أنه قالا) أشهد (فلو للفعل التلف إضافة هو بالمدعى) الذي،
وهككو بككه، يثبككت) المككدعى لككم فمككات فجرحككه بسيف (ضربه
مإككن مإنككه) أي فمككات يقككولا (حككتى فعله عن الناشئ الموت
مإككوتآه احتمككل لمككا لنككه مإكككانه، فمككات فقتلككه) أو (أو جرحه
دفعككا إليهككا المككوت إضككافة تآعينككت جراحتككه غيككر آخر بسبب
ضككربا يككذكر لككم وإن قتله، أنه أشهد ويكفي الحتمالا لذلك

ضككرب قككالا (ولو العبارة مإن يتوهم قد لما خلفا جرحا ول
بهككا كلمإككه دامإية) لتصريح ثبتت دمإه فأسالا أو فأدمإاه رأسه

آخر بسبب السيلن حصولا لحتمالا دمإه فسالا بخلف



(ضككربه الشككاهد قككولا بهككا للشككهادة لموضككحة) أي ويشترط(
فأوضح يكفي (وقيل حينئذ احتمالا ل رأسه) إذ عظم فأوضح
إن قيككل ومإا عرفا مإنه المقصود لفهم المعتمد وهو رأسه)،

مإككن بككد فل بككالعظم تآختككص ول اليضككاح مإككن الموضككحة
علككى الفقيككه الغيككر الشككاهد لفككظ تآنزيككل وأن لككه، التعككرض
أنككاط الشككارع بككأن البلقيني رده له وجه ل الفقهاء اصطلح

الحتمككالا مإككع بهككا يقضى الطلق كصرائح فهو الحكام بذلك
تآسككريح احتمككل وإن بطلقهككا، قضككي سككرحها أنككه شهد فإذا

لككم أنه احتمل وإن به، قضي باليضاح شهد إذا فكذا رأسها
شاهد في فيه مإا وفيه جدا بعيد احتمالا لنه العظم، يوضح
هنككا فككالوجه شككرعا اليضككاح نحككو مإككدلولا يعككرف ل عككامإي
وقككف تآعككذر فإن الستفصالا مإن بد ل أنه عليه قاس وفيما
مإحلهككا) أي بيككان (ويجككب الصككلح أو البيككان إلككى هنككا المإككر

رأسككه علككى كان إذا (وقدرها) فيما للقود الموجبة الموضحة
رأسككه علككى أكككان سككواء إليهككا بالشككارة تآعيينهككا أو مإواضككح
يككبينوا لككم مإككتى لنهككم قصاص)، (ليمكن مإواضح أو مإوضحة

واحككدة مإوضككحة إل برأسككه يكككن لككم وإن قككود، فل ذلككك
ومإنككه يختلككف ل لنككه الرش يتعيككن بل وسعت أنها لحتمالا

بالنسككبة ولككو تآعيينهككا مإن بد ل البدن باقي حكومإة أن يؤخذ
قككدرها بككاختلف لختلفهككا حكومإتهككا تآجككب لككم وإل للمككالا
حكمككا أو حقيقككة بإقراره) به بالسحر القتل (ويثبت  ومإحلها
عككدلن وشككهد كككذا بنوع أو غالبا يقتل وهو بسحري، كقتلته

أو عمكد فشكبه نادرا أو القود فيه فعمد غالبا يقتل بأنه تآابا
إن العاقلككة علككى وهمككا فخطككأ لككه غيككره اسككم مإن أخطأت

أقسككم يمككت ولككم بسككحري مإككرض أو فعليككه وإل صككدقوه
(ل المككدعي يميككن > مإع62<ص:  وكنكوله لوثا لنه الولي،

سحره وتآأثير الساحر قصد مإشاهدة ببينة) لتعذر
علككى مإطلقككا مإفسككقان حرامإككان وتآعليمه السحر تآنبيه) تآعلم(

اعتقككاده ول مإكفككر فعل يكن لم حيث الخلف ومإحل الصح
فاسككق علككى إل يظهككر ول أيضككا بكه ويفسككق فعلككه ويحككرم
السككحر يطلككق عمككن أحمككد المإككام سككئل نعم فيهما إجماعا

لهككذا فعلككه حككل مإنككه وأخككذ به بأس ل فقالا المسحور عن
علككى يتوقككف ل إبطككاله إذ يصككح ل بككل نظككر وفيككه الغرض

بسككحر ليككس مإمككا ونحوهككا الجككائزة بككالرقى يكككون بل فعله
ابكن الشكيطان} قكالا عمكل مإن {النشرة حسن حديث وفي

عككرف مإككن إل عليه يقدر يكاد ول السحر حل هي الجوزي،
مإحرمإككة السككحر مإكن هككي الكتي فالنشككرة أي انتهكى السحر

مإككن ليسككت الككتي النشككرة بخلف حلككه لقصككد كككانت وإن
 كيفيات لها وذكروا الئمة بينها كما مإباحة فإنها السحر



ولككو الغيككر عن حله جواز المسيب ابن عن المنقولا وظاهر
الحسككن خككالفه لكككن ضككرر ل صككلح حينئككذ لنه قالا بسحر

الطبع به العالم شأن مإن خبيث داء لنه الحق، وهو وغيره،
يرد وبهذا رأسا عنه الناس ففطم به والضرار الفساد على
قككالا مإنهككم يخشككى قككوم لككرد تآعين إذا حله اختار مإن على
أهككل عنككد حقيقككة ولككه المحرمإككة الفلسككفة تآعلككم يجككوز كما

وتآعليككم تآعلككم ويحرم وفرقة وبغضاء مإرض نحو ويؤثر السنة
علق لنه خطره، على دالا مإسلم وخبر برمإل وضرب كهانة
كككان لمككا مإنككه يفعككل مإككا>كك 63: <ص مإوافقككة بمعرفككة حله

علمكه عككن فضككل ذلككك يظككن وأنى علمه، الذي النبي يفعله
ذلككك مإن شيء فاعل على والتفرج وشعبذة وحصى وشعير

فتكاوى فكي رأيت ثم مإعصية على إعانة لنه ظاهر هو كما،
عرافككا أتآككى {مإككن الصككحيح والخككبر بذلك يصرح مإا المصنف

فيككه القبككولا ونفككي يومإككا} يشككمله أربعين صلة له تآقبل لم
ضككمان ل أنكه الكتككاب هذا قبيل ومإر للصحة ل للثواب نفي
بعككض عككن الزركشككي ونقككل تآعمككد وإن بالعين، القاتآل على

مإككورثه قتككل ولككي قتككل الككدم لولي بأن أفتى أنه المتأخرين
يأتآي أن فينبغي وحينئذ كالساحر اختيارا فيه له لن بالحالا،

لن خلفككه، يتجككه الككذي بككل نظككر وفيككه انتهككى تآفصيله فيه
تآعمككد مإككن قتككل دائمككا مإنه اعتيد وقد تآعمد كعائن أنه غايته
لمهككدر يكككون إنمككا حقيقة بالحالا القتل أن على إليه النظر
لمككورثه) غيككر شككهد (ولو إجماعا مإحرم في حاله نفوذ لعدم
لككم النككدمإالا (قبل للهلكا إفضاؤه (بجرح) يمكن وفرع أصل

كككان مإككات لككو إذ لتهمته مإستغرق دين عليه كان يقبل) وإن
ل لنككه الككدين لوجود نظر ول لنفسه شهد فكأنه له الرش

يتصور ل لمن وكونه يصالح أو الدائن يبرئ وقد الرثا يمنع
حككالا مإككورثه بكونه والعبرة إليه يلتفت ل نادر كزكاة إبراؤه

كككان فككإن المككانع زالا ثككم مإحجوبا عندها كان فإن الشهادة
ل يقبككل) إذ (وبعده فل بعده أو بطلت بالشهادة الحكم قبل
في مإوتآه مإرض في (بمالا لمورثه تآقبل) شهادتآه (وكذا تآهمة

الموت بتقدير للشاهد الناقل بالسبب يشهد لم لنه الصح)،
فيككه ويتصككرف حككال هنككا يجككب المككالا ولن الجككرح، بخلف

للككوارثا فيكككون بككالموت إل يجب ل وثم أراد كيف المريض
نحككوه قتككل) أو شككهود بفسككق العاقلككة شككهادة تآقبككل ول(

عككن الغككرم بذلك لدفعهم الفسق شهود بتزكية (يحملونه) أو
القربيككن لكككون ل لفقرهككم يحملككوه لككم إن وكككذا أنفسككهم

المككوت بخلف الفقيككر فككي قريب الغني لن بالواجب يفون
كككثيرا النسككان لن غيككره، لفقككر البعيككد تآحمل إلى نظر ول

وفقككرا غنككى غيككره أمإككر عككن ويعككرض نفسككه غنككى يقككرب



التهمككة مإككن أظهككر نفسككه غنككى تآقككدير على المبنية فالتهمة
كبينككة يحملككونه ل قتككل أمإككا الغنككي غيككره فقككر على المبنية
إذ فسككقهم بنحككو شهادتآهم فتقبل عمدا قتل بأنه أو بإقراره

بككه المككدعى بقتلككه) أي اثنيككن على اثنان شهد (ولو تآهمة ل
بعككده أو المجلككس فككي بقتله) مإبككادرين الولين على (فشهدا

علككى اسككتمر (الوليككن) يعنككي الككولي) المككدعي صككدق (فككإن
طلبككه لن بهككا، الحكم للحاكم جاز سكت لو حتى تآصديقهما

مإا ويرده قيل كذا بها الحكم جواز في كاف الشهادة مإنهما
عنده ثبت بما الحكم له يجوز ل أنه القضاء في به صرحوا

التصككديق عككن سكككت فككالمراد فيككه المككدعي سككألا إن إل
فككي وتآحققهككا عنهمككا التهمككة بهما) لنتفككاء > (حكم64<ص: 

عليهمككا الوليككن بشهادة للولين عدوين صارا لنهما الخيرين
إذ مإشكككل الولا والتعليل أنفسهما عن بها يدفعان لنهما أو

يتجككه، فالككذي مإنهككا الشهادة وليست الدنيوية العداوة المؤثر
أو (الجميككع أو) صككدق (الخرين (أو) صدق الثاني التعليل هو

الكككل تآكككذيب فككي أمإككا الشككهادتآان بطلتككا) أي الجميككع كككذب
فريككق كككل تآصككديق فلن الكككل تآصككديق فككي وأمإككا فواضككح
قاتآل ل أن الشهادتآين مإن كل لقتضاء الخر تآكذيب يستلزم

 عليهما المشهود غير
وشهادة الولين تآكذيب فلستلزامإه الخرين تآصديق في وأمإا

الككتي الككولي مإراجعككة ينككافي ول مإككر لمككا مإككردودة الخريككن
لن فيهككا، القاتآل وتآعيين الدعوى تآقديم وجوب المتن أفهمها

أيسككتمر لينظككر فروجككع ريبة أورثت وقعت لما المبادرة تآلك
قكاله ككذا دعكواه فترد ل أو له فيحكم الولين تآصديق على
الشككهادة بككأن المسككألة تآصككوير اعككتراض عككن مإجيككبين جمككع

فيهككا القاتآككل وتآعييككن الككدعوى تآقدم لسماعها يشترط بالقتل
هككذا يتككوجه إنمككا وأقككولا الككولي يراجككع ثككم يشككهدان فكيككف

إن قلنكا إذا ذككر بمكا عنكه للجكواب يحتكاج حكتى العكتراض
قلنككا إذا أمإككا الصح وهو ندبا، أو وجوبا الولي يراجع الحاكم

تآصككديقهما علككى استمراره للولين تآصديقه مإعنى إن مإر بما
مإككن وقككع مإككا تآسككمية أن المإككر أصككل. غايككة اعككتراض فل

تآبطلها، بالشهادة المبادرة لن تآجوز، شهادة عليهما المشهود
يبطل لما يتعرض قد لكنه سؤاله يجب لم وإن الولي، وأن
بككادرا إن مإحلككه سككؤاله نككدب أن بعضككهم كلم وظاهر حقه
مإبادرتآهمككا لن أي، بعككده مإجلس في ل الدعوى مإجلس في

وبمككا بعككده بخلفها صدقهما ظن تآقرب قد الدعوى بمجلس
يوكككل أن ذلككك صككورة بعضهم لقولا يحتاج ل أنه علم تآقرر

المككدعى لبيان يحتاج ل فإنه مإورثه بدم المطالبة في الولي
شكاهدين عليهمككا ويقيككم بككه اثنيككن على الوكيل فيدعي عليه



الكككل الوكيككل ويصككدق الولين على عليهما المشهود فيشهد
الوليككن علككى الككولي فيككدعي فينعزلا الخرين أي البعض أو

وظككاهر للتهمككة يقبلن فل عليهمككا المككدعى عليهمككا فيشككهد
بطل الجمهور عبارة لكن الدعوى في حقه بقاء بطلتا قوله
مإبهما ولو القود بعض) عن بعفو الورثة بعض أقر ولو( حقه

مإنككه حقه بسقوط أقر فكأنه تآبعيضه القصاص) لتعذر (سقط
إل العككافي قوله: علككى يقبل ول كالبقية له فيجب المالا أمإا
شككاهدان اختلف (ولو للحجة مإكمل له وضم وشهد عينه إن

بكككرة كقتلككه هيئككة) للفعككل أو آلككة أو مإكككان أو زمإككان فككي
وخككالفه رقبتككه حككز أو بسككيف أو كككذا بمحل > أو65<ص: 

لتآفاقهمككا )(لوثا هي (وقيل)، للتناقض (لغت) شهادتآهما الخر
فل الكككذب فككي ظككاهر التنككاقض بأن ويرد القتل أصل على

قككالا فلككو القككرار بالفعككل وخككرج اللككوثا بهككا يثبككت قرينككة
فل الحككد يككوم الخككر وقككالا السككبت يككوم بككه أقككر أحككدهما
إن نعككم اليككومإين مإككن كككل فككي بكه أقر أنه لحتمالا تآناقض

أحككدهما مإككن الوصككولا عككادة يسككتحيل مإكانين في زمإنا عينا
كككذا يككوم بمكككة بقتلككه أقر أنه أحدهما شهد كأن فيه للخر

قككالا أو شهادتآهما لغت اليوم ذلك بمصر به أقر بأنه والخر
وهو اتآفاقهما، لعدم لغت بقتله أقر الخر وقالا أحدهما: قتل

 حينئذ لوثا

البغاة كتاب
البغي ليس لكن الحد وجاوز ظلم بغى مإن باغ جمع     

جككائز بتأويككل خككالفوا إنمككا لنهككم عندنا الصح على ذم اسم
أهلية مإن فيهم لما فلهم فيه مإخطئون لكنهم اعتقادهم في

كلم فككي وقككع ومإككا ذمإهككم مإككن ورد ومإككا عذر نوع الجتهاد
فسككقهم أو عصككيانهم مإككن المواضككع بعككض فككي الفقهككاء
أو لككه تآأويككل ل أو للجتهاد فيه أهلية ل مإن على مإحمولن

علككى عزمإككوا وقككد > أي66<ص:  البطلن قطعككي تآأويل له
للجتهككاد لهليتككه ظنيككه أو الخوارج في يأتآي مإما أخذا قتالنا
يككأتآي لمككا المإككر استقرار بعد المإام جور لجل خروجه لكن
فككي العصككيان تآمنككع إنما الجتهاد أهلية أن مإنه المعلوم فيه

التأويكل يشكترطون كيكف يقالا مإا فاندفع فقط الولا الصدر
مإصككرحون وهككم الن إلككى المطلككق الجتهككاد علككى المتوقف
إنمككا التآية الحكام أن فعلم سنة ستمائة نحو مإن بانقطاعه

ل خرجككوا إذا فالمرتآككدون (هككم) مإسككلمون الذين للبغاة تآثبت
كمككا اسككتتابة غيككر مإككن يقتلككون بككل الحكككام تآلك لهم تآثبت
لحرمإككة جككائرا المإام) ولو (مإخالفو الردة في يأتآي مإما يعلم

المتككأخر المإككر اسككتقرار بعككد بل مإطلقا ل أي عليه الخروج



خككروج يككرد فل عنهم الله رضي والسلف الصحابة زمإن عن
كثير ومإعهما عنهما الله رضي الزبير وابن علي بن الحسين

الجماع المصنف ودعوى الملك وعبد يزيد على السلف مإن
بعككد الجمككاع أراد إنمككا الجككائر علككى الخككروج حرمإككة علككى

فككرق فل وحينئككذ أي المإككور واستقرار الصحابة زمإن انقضاء
عليه (بخروج وغيره تآأويل له الذي المجتهد بين الحرمإة في

وقككع كككذا لككه النقيككاد بعككد (النقياد) له تآفسير وتآركا) عطف
حق) طلبه مإنع (أو شرط غير أنه وظاهر بعضهم عبارة في

قككود أو حككد أو كزكككاة مإنه عليهم) الخروج (تآوجه وقد مإنهم
قيل كذا المإام مإقاومإة بها يمكن لهم) بحيث شوكة (بشرط

الظفككر يسككهل ل بحيث بعضهم قولا مإنه وأحسن نظر وفيه
قككولا ويؤيده جيش بجمع إل يندفعون ل بحيث وبعضهم بهم

وإنمككا بالتآفككاق، بغاة أنهم قوة فضل لهم قليلين في المإام
اسككتولوا بحصككن بتحصككنهم أو ذكككر بمككا قوتآهم فضل يتحقق
مإحككل هككم الككذين بككالقليلين المككراد وكككان ناحية على بسببه

وجهيككن القطككان ابككن حكايككة بككدليل فأكثر عشر أحد التآفاق
قطعكي (وتآأويكل) غيكر سكتة أو خمسكة نحكو ككانوا لكو فيمكا

أهككل كتأويككل عليككه الخككروج به > يجوزون67<ص:  البطلن
بككأنه عنككه اللككه رضككي علككي علككى خروجهككم وصفين الجمل
مإنهككم ويمنعهككم قتلهككم علككى ويقككدر عثمككان قتلككة يعككرف

ذلككك فككي سيرهم مإن أخذا والوجه قيل كذا إياهم لمواطأتآه
لنككه بككه يعتككد مإمككن يصدر لم الممنوعة بالمواطأة رمإيه أن

الزكككاة مإككانعي بعض وتآأويل مإنه الله حاشاه ذلك مإن بريء
إل الزكككاة يككدفعون ل بككأنهم عنككه اللككه رضككي بكر أبي مإن

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي وهو لهم، سكن صلتآه لمن
عنككادا كالزكككاة الشككرع حق كمانعي تآأويل بل خرجوا إذا أمإا
لهككم يكككن لككم أو المرتآككدين كتأويككل ببطلنه يقطع بتأويل أو

 بتفصيله يأتآي كما البغاة حكم لهم فليس شوكة
ل إذ مإنصوبا يكن لم وإن رأيه، عن فيهم) يصدرون ومإطاع(

شككرط أنه ل لحصولها شرط فهو لهم مإطاع ل لمن شوكة
يكتفككى ل لكن شرطا كان وإن و) المطاع، (قيل غيرها آخر
إن إل شككوكتهم تآوجككد ل بككل مإطككاع بكل شوكتهم قيام في
للحكككم عليهككم (مإنصوب) مإنهم (إمإام) لهم وهو المطاع، وجد

أهككل قاتآككل وجهه الله كرم عليا بأن الوجه هذا وردوا بينهم
ول إمإككامإهم نصككب قبككل صككفين وأهككل لهككم إمإام ول الجمل

السلم حكم غير حكما لنفسهم جعلهم الصح على يشترط
الخككوارج) وهككم رأي قككوم أظهككر (ولو بلد بنحو انفرادهم ول

أقككروا لمككا الئمة الجماعات) لن (كتركا المبتدعة مإن صنف
(وتآكفيككر خلفهككم يصككلوا فلككم بزعمهككم كفروا المعاصي على



عنككدهم النككار فككي ويخلد عمله فيحبط فاعلها كبيرة) أي ذي
(تآركككوا) فل قبضككتهم فككي وهككم العككدلا يقككاتآلوا) أهككل (ولككم

لككم مإككا يفسككقون ول بككل بككذلك يكفككرون ل إذ لهم نتعرض
حكمهككم وجعككل وجهككه اللككه كككرم علككي تآركهككم وكما يقاتآلوا

حككتى لهككم تآعرضككنا بهككم تآضككررنا إن نعككم العككدلا أهل حكم
أهككل بعككض بسككب صككرحوا إن يعككزرون كمككا الضككرر يككزولا

سككائر نفسككق ل أنككا يفسككقون ول قككولهم مإن العدلا. ويؤخذ
> ويؤيككده68<ص:  ببدعتهم يكفرون ل الذين المبتدعة أنواع

ذمإهككم ورود مإككن يلككزم ول شككهادتآهم قبككولا مإككن يككأتآي مإككا
بفسككقهم، الحكككم النككار أهل كلب ككونهم الشديد ووعيدهم

وأثمككوا أخطئككوا وإن اعتقككادهم، فككي مإحرمإا يفعلوا لم لنهم
كمككا قطعككا واحككد العتقاديككات فككي الحككق إن حيككث مإن به

قلككت فككإن مإعككذور غيككر آثككم مإخككالفه وأن السنة، أهل عليه
وقلككة الشككديد لوعيدهم فسقهم يقتضي الكبيرة تآعاريف أكثر

دون الخككرة لحكام بالنسبة كذلك هو قلت، بالدين اكتراثهم
أن كمككا عنككدهم مإحرمإككا يفعلككوا لككم أنهككم تآقككرر لمككا الككدنيا

ه لضكعف بالنبيكذ يحد الحنفي لكم لنكه شكهادتآه، وتآقبكل دليل
صككحيح تآقليككده لن يعككاقب، ل هككو نعككم، عنده مإحرمإا يفعل

فككي كككانوا أو قككاتآلوا (وإل) بككأن تآقرر مإما علم كما بخلفهم
فككي التآككي حكمهككم طريق) فككي (قطاع (ف) هم قبضتنا غير

لككو نعككم لككه النتصككار في البلقيني أطالا وإن بغاة، ل بابهم
ومإن الطريق إخافة يقصدوا لم لنهم قتلهم، يتحتم لم قتلوا

 تآحتم قصدوها لو ثم
الخطابيككة نعككم مإككر كمككا فسقهم البغاة) لعدم شهادة وتآقبل(

ول يأتآي كما لموافقيهم شهادتآهم تآقبل ل غيرهم ومإن مإنهم
لكككن قاضككيهم) لككذلك (قضككاء أيضككا (و) يقبككل قضككاؤهم ينفككذ
أو النص كمخالف غيره في قاضينا) ل قضاء فيه يقبل (فيما

قبككولا وجككوب هنككا كلمإهم وظاهر الجلي القياس أو الجماع
هككو كما هذا لن التنفيذ، في يأتآي مإا ينافيه فل وعليه ذلك

ورد أخككذ نحككو مإككن بككه الحكككم أثككر اتآصككالا وقع فيما ظاهر
فيككه هنككا اللغككاء بككأن ويفككرق أثككره به يتصل لم فيما وذاكا
قبلككه > للمإريككن69<ص:  (إل) راجككع ثم بخلفه عظيم ضرر
يسككتحل مإمن أنه ندر لم بأن احتمالا على يستحل) ولو (أن

أن مإنككه ويؤخككذ حينئككذ عككدالته لفقد أمإوالنا (دمإاءنا) أو ل أو
يسككتحلونها البغككاة فكككل وإل الحككرب خككارج اسككتحللا المراد

الشككهادات فككي الروضككة بقككولا هككذا الحككرب. واعككترض حالة
الهككواء أهككل مإككن والمككالا للككدم المسككتحل شككهادة تآقبككل

الجمككع ويحتمككل هنككا مإا المعتمد بأن ورد كالشاهد والقاضي
على هناكا ومإا مإحتمل تآأويل المؤولا غير على هنا مإا بحمل



(وينفككذ) بالتشككديد بككذلك التصككريح رأيككت ثككم كككذلك المككؤولا
(ويحكككم) جككوازا بشككرطه لصككحته جككوازا بالحكم) إلينككا (كتابه
أيضككا الصككح) لصككحته فككي البينككة (بسككماع (بكتابه) إلينا أيضا

وينبغككي بهككم اسككتخفافا بككه والحكككم تآنفيككذه عككدم وينككدب
بككأن لككه المحكككوم ضككرر عليككه يككترتآب لككم إذا بما تآخصيصه

ثككم الوجككوب حينئذ يبعد ل بل ذلك في حقه تآخليص انحصر
علككى مإنككا لواحككد الحككق كككان إذا فيمككا بحثككه الذرعي رأيت
كمككا المككذكور بقيده مإثله عكسه أن يتجه والذي مإنهم واحد

(وأخككذوا تآعزيرا حدا) أو أقامإوا (ولو قررتآه مإا عموم اقتضاه
جنككدهم علككى المرتآزقككة سككهم وفرقككوا وخراجككا وجزية زكاة

ذلككك فيككه وفعلككوا عليه استولوا مإا إلينا عاد إذا صح) فنفذه
جنككدهم ولن بالرعيككة، يضككر لئل وجهه الله كرم بعلي تآأسيا

أن البلقيني وبحث بهم قائم الكفار ورعب السلم جند مإن
فرقككة ول آحككادهم ل مإطاعهم هو ذلك فاعل كان إذا مإحله
مإعجلككة غيككر زكككاة وفككي خككروج غيككر مإن عليها واجبا مإنعت

يعتككد لككم وإل وقتهككا لككدخولا شككوكتهم اسككتمرت ومإعجلككة
(وفككي للخككذ مإتككأهلين غيككر الوجوب عند لنهم لها، بقبضهم

ل (وجه) أنه الحد عدا فيما بل ذكر مإا تآفرقتهم الخير) وهو
عككادلا علككى بككاغ أتآلفككه (ومإككا علينككا بككه يتقككووا لئل بكه يعتد

ضككرورتآه مإككن يكككن قتككالا) ولككم فككي يكككن لككم إن وعكسككه
العدلا أهل قصد إذا بما الماوردي وقيده ومإال (ضمن) نفسا

ضككعف يعلككم وبككه وهزيمتهككم إضككعافهم ل والنتقككام التشفي
إتآلف جككوز إذا لنككه عليهككا، قككاتآلوا إذا دوابهم تآعقر ل قوله

أجوز، > فهذا70<ص:  إضعافهم لجل الحرب خارج أمإوالهم
كككان (وإل) بككأن أشككد فيككه والضعاف آكد إليه الضرورة لن
(فل) ضككمان ضككرورتآه مإككن وهو خارجه، أو لحاجته قتالا في

لككم عليهككم اللكه رضككوان الصحابة ولن بقتالهم، العادلا لمإر
للتأويل. نظرا بشيء بعضا بعضهم يطالب

يعلككم ولككم الحككرب فككي قتككل مإككن أن الككدمإيري تآنبيه) ذكككر(
أنككه لحتمككالا الخرى الطائفة في الذي قريبه يرثه لم قاتآله
ل المككانع لن وأقره، غيره نقله وإن واضح، نظر وفيه قتله
البككاغي) يضككمن قككولا (وفككي خلفككه فككالوجه بالحتمالا يثبت

بهككا يعتككد شككبهة بل الخككر أمإككة أحككدهما وطئ ولو لتقصيره
(و) المسككلم رقيككق والولد أكرهها إن المهر وكذا الحد لزمإه

البغككاة أحكككام مإككن شككيء لككه يثبككت شككوكة) ل بل (المتككأولا
الطريككق كقككاطع القتككالا فككي ولككو أتآلفككه (يضمن) مإككا فحينئذ

(وعكسككه) السياسككات وتآبطككل تآككأويل مإفسد كل يحدثا ولئل
لمككا الضككمان عدم (كباغ) في تآأويل ل شوكة له مإسلم وهو

الرغبككة مإن فيه مإعناه لوجود لضرورتآها أو الحرب في أتآلفه



قضاء تآنفيذ في ل الفساد ويقل الشمل ليجتمع الطاعة في
كقطككاع فهككم شككوكة لهككم مإرتآدون أمإا حد أو حق واستيفاء

على ويجب السلم على لجنايتهم وأسلموا تآابوا وإن مإطلقا
فككي مإككن وكككذا عليككه الصككحابة لجمككاع البغككاة قتككالا المإككام
(حككتى ذلك له يجوز ل البغاة) أي يقاتآل (ل (و) لكن حكمهم

بالعلوم المعرفة ظاهر (فطنا) أي عدل أمإينا) أي إليهم يبعث
ينقمككونه مإا علم إن نعم وأحوالهم الناس وسياسة والحروب

(يسككألهم العككدلا (ناصككحا) لهككل يظهر فيما فطنا كونه اعتبر
بعلككي تآأسككيا مإنككه يكرهككونه أي المإككام على ه ينقمونه) ا مإا

بالنهروان الخوارج إلى عنهم الله رضي عباس ابن بعثه في
فطنككا عارفككا المبعككوثا وكككون الطاعككة إلككى بعضككهم فرجككع
<ص: ذكككروا (فككإن فمنككدوب وإل للمنككاظرة بعث إن واجب

أزالهككا) عنهككم شككبهة (أو وفتحهككا اللم > مإظلمككة) بكسككر71
المظلمككة فككي المإككام وبمراجعككة الشككبهة فككي بنفسه المإين
فيككه بتسككببه للشككبهة فإزالته المإام على الضمير عود ويصح

أصككروا) علككى (وإن برفعهككا وللمظلمككة عارفككا يكككن لككم إن
بككواعظ ظككاهر هككو كمككا، (نصحهم) ندبا ذلك إزالة بعد بغيهم
شككماتآة وعككدم الككدين كلمككة اتآحاد لهم وحسن وتآرهيبا تآرغيبا

أو امإتنعككوا فككإن للمنككاظرة دعككاهم أصككروا (ثم) إن الكافرين
لنككه (بالقتككالا)، أعلمهككم أي (آذنهككم) بالمككد وكككابروا انقطعوا

قككوة بعسكككره كككان إن هككذا القتككالا ثم بالصلح أمإر تآعالى
يرهبهككم بككل ذلككك لهككم يظهككر ل أن له وينبغي انتظرها وإل

تآعرضككوا إن القتككالا يجككب الماوردي قالا القوة وعند ويوري
الكفككار جهككاد تآعطككل أو المككالا بيككت مإككالا أخككذ أو لحريككم
انعقككدت إمإككام خلع على تآظاهروا أو واجبا مإنعوا أو بسببهم

كلككه ذلك اختل فإن يظهر فيما بالستيلء ثبتت أو أي بيعته
لن مإطلقككا، قتالهم وجوب كلمإهم وظاهر انتهى قتالهم جاز

ل قككد مإفاسككد تآتولككد ذكككر مإمككا شيء يوجد لم وإن ببقائهم
المإهككالا (اجتهككد) فككي القتككالا اسككتمهلوا) فككي (فككإن تآتككداركا
الحق إيضاح غرضهم أن له ظهر صوابا) فإن رآه مإا (وفعل

جمككع لنحككو احتيككالهم أو بمككدة يتقيككد ول يككراه مإككا أمإهلهككم
الككدفع سككبيله الصككائل كككدفع قتككالهم ويكككون بككادرهم عسكر
أمإكككن هككرب وجككوب وظككاهره المإككام قككاله فككالدنى بالدنى
(ول أمإكككن مإككا شككوكتهم إزالككة القصككد لن مإككرادا، وليككس

ول لقتككالا يتحككرف لككم (مإدبرهم) الككذي القتل وقع يقاتآل) إذا
مإنككه ويؤخذ فيها غائلته مإن ل بعيدة ل قريبة فئة إلى تآحيز

قبككل إليهككم مإجيئهككا عككادة يؤمإن التي هي هنا بها المراد أن
الظككن علككى غلككب بأن ذلك يؤمإن لم إذا أمإا القتالا انقضاء
وإنمككا حينئككذ، يقاتآككل أن فينبغي قائمة والحرب إليهم مإجيئها



ثككم المدار لن الجهاد، في يأتآي فيما ذلك نظير يشترط لم
القتككالا تآككاركا (ول) يقتككل ل أو الجيككش مإككن يعككد كونه على

مإككن الخككاء (مإثخنهككم) بفتككح ول سككلحه يلككق لككم وإن مإنهم،
بككابه أغلككق أو سككلحه ألقى مإن ول أضعفته الجراحة أثخنته
جاء بما واقتداء بذلك والبيهقي الحاكم (أسيرهم) لخبر (و) ل

لككو نعككم الجمككل يككوم علككي عككن حسككن بسند كله ذلك في
<ص: يتفرقوا حتى اتآبعوا زعيمهم راية تآحت مإجتمعين ولوا
اللككه رضي حنيفة أبي لشبهة هؤلء أحد بقتل قود > ول72
لككم مإككا فيكككره أمإكنككه مإككا رحمه قتل يتجنب أن ويسن عنه

 قتله يقصد
يتككأتآى فيمككن المفاعلة حقيقة به مإريدا يقاتآل تآنبيه) استعمل(

ول كككالمثخن مإنككه يتككأتآى ل فيمن الفعل وأصل كالمدبر مإنه
يطلق) (ول عليه اعتراض فل بلغة نوع فيه بل فيه مإحذور

امإككرأة) وقنككا أو صككبيا كككان (وإن مإنعة فيه كان إن أسيرهم
جمعهم يتوقع ل جمعهم) تآفرقا ويتفرق الحرب تآنقضي (حتى
وقككن وامإككرأة مإراهككق فككي وكككذا حككر رجككل فككي وهذا بعده

يطيع) الحككر أن (إل الحرب انقضاء بمجرد أطلقوا وإل قاتآلوا
علككى قرينككة وتآقككوم (باختيككاره) أي له بمتابعته المإام الكامإل
ضككرره لمإككن الحككرب بقيككت وإن فيطلق، يظهر فيما صدقه

انقضككت إذا إليهككم وخيلهككم (سككلحهم و مإككالهم (ويرد) وجوبا
تآفككرق أو للطاعة بعودهم شرهم غائلتهم) أي وأمإنت الحرب

(ول إطلقهككم فككي مإككر مإككا نظيككر يلككتئم ل تآفرقككا شككملهم
قتككالا) أو (فككي وخيككل سلح نحو مإن مإنهم أخذ يستعمل) مإا

أهككل انهككزام لضككرورة) كخككوف (إل ذلككك يجككوز ل أي غيككره
تآلزمإهككم نعككم ذلككك يسككتعملوا لككم لككو قتلهككم نحككو أو العدلا
أكككل كمضككطر الروضككة كلم اقتضككاه مإككا علككى ذلككك أجككرة
تآلككزم ل أنهككا النككوار كلم وقضككية قيمتككه يلزمإه غيره طعام

المالككك مإككن تآنشككأ لككم الضرورة لن المضطر، عليه يرد ول
كككان إن اسككتعمالها أن يتجه فالذي ذلك ومإع هنا مإا بخلف

علككم كمككا مإنفعتهككا ول يضككمنها لككم لضككرورتآه أو القتالا في
(كنككار بعظيككم) يعككم يقككاتآلون (ول ضككمنهما وإل مإككر مإمككا

للطاعككة ردهككم القصككد لن حيككات، وإلقككاء ومإنجنيق) وتآغريق
بككأن لضككرورة (إل سككبيل للنجككاة يجككدون فل يرجعككون وقككد

البغككوي قككالا بككه إل ينككدفعوا بنككا) ولككم أحككاطوا أو به قاتآلوا
مإنككدوب هككذا أن ويظهر قتلهم بقصد ل مإنهم الخلص بقصد

مإنهم اثنين مإصابرة مإنا الواحد ويلزم المتولي قالا واجب ل
الحكككام جريككان وظككاهره مإتحيككزا أو مإتحرفككا إل يككولي ول

<ص: عليهككم يسككتعان (ول هنككا الكفككار مإصككابرة فككي التآيككة
بمككن (ول لككذلك اضككطررنا إن إل غيره أو > بكافر) ذمإي73



جريحهككم علككى التككذفيف أو أسككراء مإككدبرين) أو قتلهككم يككرى
شكككافعي لنحكككو يجكككوز ل أي ككككالحنفي اعتقكككاد أو لعكككداوة

يتككدينون وأولئككك للطاعككة ردهم القصد لن بأولئك، الستعانة
جككراءة نحككو لهككم كككان إن جاز لذلك احتجنا إن نعم بقتلهم
ذكر. مإمن واحد قتل أرادوا لو دفعهم وأمإكننا إقدام وحسن

ذلككك مإككن المإتناع عليهم يشرط أن ويشترط الماوردي قالا
السككتعانة فككي يككأتآي ذلك أن ويظهر انتهى به بوفائهم ويثق

يخالف ول مإطلقا إليهم الضرورة ألجأت إن إل أيضا بالكافر
الخليفككة لن مإثل، للحنفككي الشككافعي استخلف جواز هنا مإا

ففعلهككم المإككام رايككة تآحككت وهككؤلء واجتهككاده برأيككه مإسككتبد
علينككا اسككتعانوا (ولو اعتقاده على كونهم فوجب له مإنسوب

ا أمإانكا لهكم عقكدوا أي وآمإنوهم) بالمكد الحرب بأهل ليقاتآلون
مإعامإلككة فنعككامإلهم علينككا) للضككرر أمإككانهم ينفككذ (لككم مإعهككم

آمإنككوهم لنهككم الصككح)، فككي (عليهككم (ونفذ) المإان الحربيين
إعانككة يجككوز أنككه ظننككا أعككانوهم وقد قالوا ولو أنفسهم مإن

أو الحكق إعانكة ولنكا المحقكون أنهكم أو بعكض على بعضكم
المككأمإن بلغناهم صدقهم وأمإكن كفار على بنا استعانوا أنهم

هككي هككذه البغككاة أحكككام مإنهككم صككدر فيمككا عليهككم وأجرينككا
المككأمإن بلغنككاهم بقككوله عككبر مإككن وأمإككا الصككحيحة العبككارة

المأمإن تآبليغ بين الجمع ففي وإل تآجوز فقد كبغاة وقاتآلناهم
تآبليككغ بعككد كككان إن كبغككاة قتالهم لن تآناف كبغاة ومإقاتآلتهم

حربيككون المككأمإن بلككوغ بعككد لنهككم صككحيح، فغيككر المككأمإن
أنهم فالوجه أصل يقاتآلون ل بلوغه وقبل كالحربيين فليقاتآلوا
>74<ص:  كحربييككن يقككاتآلون وبعده المأمإن يبلغون لعذرهم

قاتآلونككا فككإن أيضككا علينككا فينفككذ مإطلقا تآأمإينا آمإنوهم لو أمإا
وحقهم حقنا في المإان انتقض مإعهم

مإختككارين مإستأمإنون أو مإعاهدون الذمإة) أو أهل أعانهم ولو(
للبغككاة بالنسككبة عهككدهم) حككتى انتقض قتالنا بتحريم (عالمين

مإككع ولككو يقتلككون حربييككن فيصككيرون بالقتككالا انفردوا لو كما
لهككل بالنسككبة بقولهم مإكرهين) ولو (أو والدبار الثخان نحو

لشككبهة عهككدهم (فل) ينتقككض لغيرهككم بالنسككبة وببينككة الذمإككة
لنهككم البغككاة، (لككو) حككاربوا عهككدهم ينتقككض (وكذا) ل الكراه
جككوازه) أي ظننككا (قككالوا أو مإحككاربته المإام على مإن حاربوا

(أو) ظننككا بعككض علككى المسككلمين بعض إعانة مإن فعلوه مإا
لنككا (مإحقككون) وأن أنهككم أو كفككار علككى بنككا (أنهككم) اسككتعانوا

المككذهب) لنهككم (علككى بككذلك جهلهككم وأمإكككن المحككق إعانككة
وليككس الكككراه فككي خلف ل أنه كذا وقضية قيل مإعذورون

(ويقككاتآلون عهككدهم انتقاض عدم مإع الطريقان فيه بل كذلك
عككدم فككي بهككم يلحقون ول دمإائهم لحقن كحربيين كبغاة) ل



إن ويقتلكون المكالا فيضكمنون الحكرب فكي يتلكف مإا ضمان
غيككر وهذا الضمان ينفرهم لئل للطاعة لردهم ثم لنه قتلوا،

الذمإيين نحو في مإوجود
 

طككرق وبيككان العظككم المإككام شككروط فصل) في(     
التآيككة أقسككامإه فيها فيأتآي كالقضاء كفاية فرض هي .المإامإة

لهككم عقككد الكتككاب لكككون البغاة وعقب والقبولا الطلب مإن
خروج البغي لن > بهذا،75<ص:  تآبعا إل تآذكر لم والمإامإة

الككدين حراسككة في النبوة بخلفة القائم العظم المإام على
القاضككي فككي شرط مإا فيه اشترط ثم ومإن الدنيا وسياسة

مإصككلحة مإسلما) ليراعي كونه المإام شرط( قالا كما وزيادة
غيككره وليككة فككي غيككره لن (مإكلفككا)، والمسككلمين السككلم
بككالله {نعككوذ خبر أحمد وروى المإة أمإر يلي فكيف وحجره

وخككبر يهككاب ل رق فيه مإن لن الصبيان} (حرا)، إمإارة مإن
حبشككي} مإحمككولا عبككد عليكككم ولككي وإن وأطيعوا، {اسمعوا

(ذكككرا) لضككعف فقككط للمبالغككة أو العظمى المإامإة غير على
يفلككح {لككن خككبر وصككح للرجالا مإخالطتها وعدم النثى عقل
تآصح فل احتياطا الخنثى بها امإرأة} وألحق أمإرهم ولوا قوم

(قرشككيا) لخككبر أولككى بككل كالقاضككي ذكككرا بككان وإن وليتككه،
فقككد فككإن اتآفاقا هاشميا ل جيد قريش} إسناده مإن {الئمة
إسككماعيل ولككد مإككن فرجككل فكنككاني للشككروط جككامإع قرشي

فككي كلم ذلككك فككي ومإككر وسلم وعليه نبينا على الله صلى
بعككد التتمككة وفككي التهككذيب في كذا فعجمي والكفاءة الفيء

ومإنهككم العككرب أصككل جرهمككا لن فجرهمككي، إسككماعيل ولككد
وعليه نبينا على الله صلى إسحاق ولد فمن إسماعيل تآزوج

ول الجماع فيه حكي بل أولى بل (مإجتهدا) كالقاضي وسلم
لن عككالم، فاسق مإن أولى جاهل عدلا القاضي قولا ينافيه
مإحله لن للجتهاد، يفتقر فيما للعلماء التفويض يمكنه الولا

أمإكر ولكي مإكن أككثر > وككون76<ص:  المجتهدين فقد عند
لتغلبهككم هككو إنما، مإجتهدين غير الراشدين الخلفاء بعد المإة

الحصون ويفتح الجيوش ويدبر بنفسه (شجاعا) ليغزو يرد فل
مإصككالحهم ويككدبر الرعيككة بككه رأي) يسوس (ذا العداء ويقهر
النككاس أقككدار يعرف أن وأدناه الهروي قالا والدنيوية الدينية

يمنككع لككم بحيككث ضككعف وإن (وبصككر)، قككل وإن (وسككمع)،
(ونطق) يفهم، أعشى أو أعور كان أو الشخاص بين التمييز

وعدل المإور فصل مإنه ليتأتآى وذلك والشم الذوق فقد وإن
ثككم ومإككن جككاز فاسككق لولية اضطر فلو أولى بل كالقاضي

والحكككام الئمككة في العدالة تآعذرت لو السلم عبد ابن قالا
سككبيل ل إذ مإتعيككن وهككو الذرعككي، قككالا فسقا أقلهم قدمإنا



تآعكذرت فككإذا الشكهود بهكا ويلحكق فوضكى النككاس جعل إلى
يككأتآي مإككا علككى فسككقا أقلهككم قككدم قطككر أهككل فككي العدالة
النهككوض وسكرعة الحرككة اسككتيفاء يمنككع نقكص مإككن وسليما
مإكر فقكد العدالككة إل أيضكا الكدوام في الشروط هذه وتآعتبر

كككان إذا الجنككون وإل بالفسككق، ينعككزلا ل أنككه الوصككايا فككي
أو يككد قطككع وإل أمإككوره مإككن فيككه وتآمكن أكثر الفاقة زمإن
الرجليككن أو اليككدين قطع بخلف ابتداء ل دوامإا فيغتفر رجل

 مإطلقا يغتفر ل
أبككا الصككحابة بايع (بالبيعة) كما أحدها المإامإة) بطرق وتآنعقد(

(بيعككة هككو المعتبر، (والصح) أن عنهم تآعالى الله رضي بكر
الذين الناس ووجوه والرؤساء العلماء مإن والعقد الحل أهل

عرفككا كلفككة فيككه يكككن لم بأن البيعة اجتماعهم) حالة يتيسر
النككاس سككائر ويتبعهككم بهككم ينتظككم المإككر لن يظهككر، فيمككا

غيككر بيعككة أمإككا فيككه والعقككد الحككل انحصر واحد بيعة ويكفي
قبككوله ويشككترط بهككا عبرة فل العوام مإن والعقد الحل أهل

فككإن يبعككد لككم الرد عدم الشرط قيل ولو قيل كذا لبيعتهم
(وشككرطهم) أي غيككره يصككلح لككم إن إل يجككبر لككم امإتنككع

أولا يككأتآي مإمككا وغيرهككا العدالة الشهود) مإن (صفة المبايعين
فيهككم فمجتهككد وإل اتآحككد إن مإجتهككدا وكككونه قككال الشهادات

حقيقككة أريككد إن يتجككه وإنمككا ضككعيف علككى مإفككرع بككأنه ورد
الشككروط وجود ليعلم وعلم رأي ذو به أريد إذا أمإا الجتهاد

قككولهم: ل لككه يككدلا كما ظاهر فهو يبايعه فيمن والستحقاق
<ص: صككرح أنككه الزنجككاني عن رأيت ثم العوام ببيعة عبرة

اتآحككد إن شككاهدان ويشككترط الككوجيز شككرح فككي > بككذلك77
سككابق عقد ادعي فربما وحده قوله يقبل ل لنه أي المبايع
حينئذ بها شهادتآهم لقبولا أي تآعدد إن ل فيه الخصام وطالا

ل حيككث مإقبولككة نفسككه بفعككل النسككان وشككهادة مإحذور فل
حمككل يتعيككن الذي وبهذا هذا أرضعت أو الهللا كرأيت تآهمة

صككححه الككذي التفصيل اعتراض يندفع لوضوحه عليه كلمإهم
ولككو بعككده المإككام) واحككدا (باسككتخلف (و) ثانيهككا الروضة في

إلككى بكر أبو عهد كما إليه بعهده عنه ويعبر أصله أو فرعه
بككذلك العتككداد علككى الجمككاع وانعقد عنهما الله رضي عمر

الخليفككة هككو ليكككون، حياتآه في الخلفة له يعقد أن وصورتآه
مإوقككوف تآصككرفه لكككن حياتآه في خليفة كان وإن فهو، بعده
بشككرط تآصككرفها وعلككق نجككزت بوكالة شبه ففيه مإوتآه على
أنككه ذكرنككاه مإا يؤيد ومإما الترديدات مإن هنا مإا يندفع وبهذا
قككولهم: وصككاية غيككر وأنككه تآصرفه المنتظر وإنما حال خليفة
المككوت إلككى العهككد مإككن شرط هو الذي المعين قبولا وقت

وهكو يصكح، لكم المكوت بعكد مإكا إلكى أخكره لو أنه وقضيته



ه وبتشكبيههم العهكد قضكية خلف ذلكك لن مإتجه بالوكالكة ل
القبككولا فككي الفككور يجككب أن ينبغككي البلقينككي قككولا انككدفع

العهككد وقككت فيككه المإامإككة شككروط وجككود مإن بد وقولهم: ل
للبيعة.  احتاج العاهد مإوت عند إل تآوجد لم فإن

وقضككية لفظككا القبولا مإن بد ل أنه هنا كلمإهم تآنبيه) ظاهر(
يفكككرق أن إل الكككرد عكككدم الشكككرط أن بالوكالكككة تآشكككبيهه
قككدمإته مإككا وبيككن بينككه يفككرق الولا وعلككى للمإامإة بالحتياط

بخلفككه عنككه يقبل حتى أحد عن ينب لم ثم بأنه البيعة في
مإككوت بعككد مإثل للولا نعككم مإترتآككبين لجمككع العهد ويجوز هنا

بها أمإلك صار استقل لما لنه غيرهم، إلى بها العهد العاهد
الموصككى قبككولا لكككن جككاز لواحد بها أوصى > ولو78<ص: 

الموصككي مإككوت بعككد يعتككبران إنما فيه الشروط واجتماع له
فكاسككتخلف) فككي جمككع بين شورى (المإر جعل) المإام (فلو

أو مإككوتآه (فيرتآضككون) بعككد بقضيته العمل ووجوب به العتداد
بيكن شكورى المإكر جعل عمر لن (أحدهم)، بإذنه حياتآه في

وسكعد عككوف بكن الرحمكن وعبككد والزبير وعثمان علي ستة
رضككي عثمان على مإوتآه بعد فاتآفقوا وطلحة وقاص أبي بن

امإتنككع لككو كما يجبروا لم الختيار مإن امإتنعوا ولو عنهم الله
شككورى جعككل ول عهككد ل وكككأن القبككولا مإككن إليككه المعهككود

الجككامإع بالمإككام يختككص بقسميه الستخلف أن كلمإه وظاهر
يشكككل وقككد الذرعككي اعتمده ثم ومإن مإتجه وهو للشروط،

وغيرهككم العلمككاء تآنفيككذ مإككن والطبقات التواريخ في مإا عليه
بككل الشروط استجماعهم عدم مإع العباس بني خلفاء لعهود

يقككالا أن إل كككذلك أنهككم مإككع أمإيككة بنككي عهككود السلف نفذ
وخشككية للشككوكة ذلككك نفككذوا إنمككا أنهككم مإحتملة وقائع هذه

جامإع (باستيلء (و) ثالثها الظاهر هو هذا، بل للعهد ل الفتنة
أو المإام مإات إن هذا به الشمل لنتظام الشروط) بالشوكة

(وكككذا ظككاهر هكو كمكا الشكروط يجمكع ولكم أي مإتغلبا كان
(فككي كلها الشروط فيه اختلت وإن وجاهل) وغيرهما، فاسق

وثككوران المإر تآشتت مإن حذرا فعل بما عصى وإن الصح)،
 الفتن

واحد وقت في لثنين عقدالمإامإة يجوز ل 
تآرتآبككا إن ثككم واحككد وقككت فككي لثنيككن عقدها يجوز فرع) ل(

خشككي إن الوقككف هنككا يككأتآي ول بطل وإل الولا تآعيككن يقينا
يتكداركا ل الكتي المفاسكد مإكن عليكه يكترتآب لمكا ضكرر مإنه

لن أحككدهما، تآوليككة والعقد الحل أهل على يتعين بل خرقها
>79<ص:  فانككدفع لغيرهمككا النظككر ألغككت شككبهة فيها لهما

تآككأليفين اختلف ووقككع استحسككن وإن فيككه، البلقينككي نككزاع
العبكاس بنككي مإككن المتكولي خلفكة بقكاء في مإشايخنا لبعض



لمككا نعككم فقيككل الن إلككى فيهككم المتسلسككل العهككد بطريككق
مإن الخلفة شوكة زوالا بعد المتأخرة العصار عليه أجمعت

مإشكترطا هككو إل والتآككراكا الكراد مإن السلطان يولى ل أنه
لككزوالا ل وقيككل والخككاص العككام فككي نككائبه أنككه ابتككداء عليه

وحبسككه أهككانه السككلطين بعككض إن حككتى أصلها مإن شوكته
انعككدم حككتى الن إلككى مإتقهقرا زالا ومإا أقطاعه أكثر وأخذ

بعهككد عككبرة ل أنككه مإككن الولا يبطككل مإا قدمإت وقد بالكلية
لن الشوكة، وزوالا للضعف نظر ول الشروط مإستجمع غير

غيره تآولية تآصح ل بل يبطلها ل وليته صحت إن عروضهما
بأسككر ينعككزلا ول لسككبب يخلككع أو مإطلقككا نفسككه يخلع حتى
وإل إمإككام لهم بغاة ومإثلهم خلصه مإن أيس إن إل له كفار

ادعككى) لو (قلت نادر لنه خلصه، مإن أيس وإن ينعزلا، لم
إلى الزكاة (دفع البغاة عليهم استولى مإمن زكاة لزمإته مإن

المعتمككد على يمين (صدق) بل مإنصوبه أو إمإامإهم البغاة) أي
علككى يسككتظهر أن ويسككن التخفيككف علككى لبنائهككا اتآهككم وإن

(أو) وجوبهككا فككي الخلف مإن (بيمينه) خروجا اتآهم إذ صدقه
إذ كالجرة الصحيح) لنها (على فل) يصدق جزية (دفع ادعى

خككراج (وكذا الزكاة فارقت وبه دارنا سكنى عن عوض هي
الككذمإي مإككن ذلككك يقبككل ول ثمككن أو أجرة لنه الصح)، في

الماوردي قالا عليه تآعزير (حد) أو في) إقامإة (ويصدق جزمإا
ول ببينككة يثبككت أن (إل بالشككبهات تآدرأ الحدود لن يمين بل
لوجككد كان لو بحيث الزمإن قرب وقد البدن) أي في له أثر

ل بأنه المقر أعلم) وفارق (والله يصدق فل يظهر فيما أثره
مإعنكى في عليه الحد بقاء وإنكار المقر بخلف رجوعه يقبل

قلت فإن بالمإام لتعلقها هنا إلى الحكام هذه وأخر الرجوع
تآككأخيره النسككب فكككان أيضككا بككه مإتعلق ونحوه البغاة وقتالا

البغككي وجككود مإككع بككه تآتعلق هذه قلت مإعه تآقديمها أو إليها
 غيرها مإن به أنسب فكانت وعدمإه

بيككن يقضككي أن للسككلطان ليككس أنه حنيفة أبي فائدة) عن(
مإككذهبنا وهو الدمإيري، قالا الخاص لنائبه ذلك وإنما خصمين،

فككي فيككه ليككس بككأنه واعككترض مإسككلم شككرح فككي نقله كما
ل بعيككد دونككه لنككائبه ذلككك ثبككوت بككأن أيضككا ويعترض مإظانه
يشككتغل قد يقالا ل صريح نقل به يرد أن إل قياس يوافقه

ذلككك نمنككع لنككا الكلية، المصالح في النظر مإن وظيفته عن
عن يشغل ل نادر فيها حكمه لطلب إليه جزئية وصولا بأن
هذه على تآلك تآقديم يلزمإه ندوره عدم وبفرض ذلك

الردة كتاب



الرجوع > لغة80(هي) <ص:  مإنها تآعالى الله أعاذنا     
فككي الزكككاة كمانعي الحق أداء مإن المإتناع على تآطلق وقد
طلقه يصح (قطع) مإن وشرعا عنه الله رضي الصديق زمإن
ا الكفكر أنكواع أفحكش كانت ثم (السلم) ومإن دوام وأغلظه

ليككة بككالموت اتآصككلت إن عنككدنا العمككل تآحبككط وإنمككا حكمككا
إل الخككرة فككي خاسككرا يكككون ل إذ المائدة آية وكذا البقرة

أبككو وقالا الردة قبل عباداتآه إعادة تآجب فل كافرا مإات إن
بمجرد العمالا ثواب إحباط أمإا تآجب عنه الله رضي حنيفة
عككدم ينككافي هككذا أن السككنوي وظككن وفككاق فمحككل الككردة

العمككل إحبككاط إذ بظككن وليككس بككه فاعترض للعمل إحباطها
فككي الصككلة إذ ثككوابه مإجككرد إحبككاط غيككر للعككادة المككوجب

وزعككم صككحتها مإككع الجمهككور عنككد فيهككا ثككواب ل المغصككوب
ل أنكه بمعنكى ككافرا مإككات وإن للعمل، إحباطها عدم المإام
وإن إحبككاطه الصككواب بككل غريككب الخككرة فككي عليككه يعاقب
وإل مإسككلما الفاعككل مإككوت شككرطه لن السككلم حككالا فعككل
الصلي الكفر بقطع وخرج عليه فيعاقب يفعل لم كأنه صار
يكككون إنمككا الخككراج بككأن الرفعة ابن واعترضه الغزالي قاله

الجنس بأن ويرد الردة بنفس خارج الصلي والكفر بالفصل
الكفككر يشككمل العككم القطككع إذ باعتبككار مإخرجككا يكككون قككد

حيككث مإككن فهككو ورسككوله الله مإوالة قطع فيه لن الصلي،
وهككذا لككه مإخككرج للسككلم إضافته حيث ومإن له شامإل ذاتآه
تآعريفهككا بعككد هككو إنمككا، له الردة وإخراج  الغزالي مإراد هو

يصكككح ل مإجهولكككة حينئكككذ > وهكككي81<ص:  قبلكككه والكلم
لككم لنككه المنككافق، كفككر الحككد يشمل ول فتأمإله بها الخراج

ل حكمككه في بالمرتآد وإلحاقه يقطعه حتى إسلم مإنه يوجد
مإككن والمنتقككل زعمككه لمككن خلفا المتن على إيراده يقتضي

حكمككه كككان وإن عليككه، يككرد فل كلمإككه فككي مإككر لكفر كفر
أنككه الصككحيح لن مإحلككه، فككي وليككس قيككل كذا المرتآد حكم

المرتآككد بخلف السككلم علككى يجككبر ول المككأمإن لتبليغ يجاب
بككالردة المرتآد ولد ووصف أصل يرد فل حكمه حكمه فليس

إمإككا السككلم قطع ثم فيه نحن مإا على يرد فل حكمي أمإر
أضيف مإا لمثل إضافته بتقدير تآنوينه عدم ويصح (بنية) لكفر

فيكفككر مإآل أو حال درهم وثلث كنصف عليه عطف مإا إليه
أنكه يكأتآي مإا على بناء نية العزم يأتآي. وتآسمية كما حال بها

ه مإلحق التآي قطعه في وتآردده بعيد غير مإنها المراد بقطع
كمككا > وروية82<ص:  قصد كفر) عن قولا (أو عليه تآغليظا
أو لسككان لسككبق أثككر فل إلككخ اسككتهزاء التآككي قككوله يفهمككه
يقككع ل أن الغزالككي شككرط لكككن كفر وحكاية واجتهاد إكراه

كككان حيككث أنككه ينبغي بل نظر وفيه الحاكم مإجلس في إل



تآككأويله أو غيبته حالا ولي وشطح جازت مإصلحة حكايته في
اللفككظ إذ غيرهككم جهلككه وإن بينهككم، عليككه مإصككطلح هو بما

بمخككالفته عليهم يعترض فل أهله عند حقيقة عليه المصطلح
زلا ثم ومإن وغيرهم الكلم أئمة حققه كما غيرهم لصطلح
بريئككون هككم بمككا الصوفية مإحققي على التهويل في كثيرون

كتبهم في المقرر باصطلحهم تآكلم فيمن النظر ويتردد مإنه
مإنعككه وجككوب يتعين بل ينبغي والذي به جهله مإع له قاصدا

مإكن الصكادق بالتصككوف المشككتهر غيككر بمنع قيل لو بل مإنه
مإعتقككد غيككر إليهككم نسككبتها مإككع إل المشكلة بكلماتآهم التكلم

عبد ابن وقولا تآخفى ل مإفاسد فيه لن يبعد، لم لظواهرها
لنككه وليتككه ذلككك ينككافي ول اللككه أنا قالا ولي يعزر السلم

ل مإكلف غير فهو غائبا كان إن لنه نظر، فيه مإعصوم غير
علككى حمله ويمكن كافر فهو وإل بمقبولا أولا لو كما يعزر

عليككه يحكككم ول لككه فطمككا فيعككزر حككاله فككي شككنا إذا مإا
مإعصككوم غيككر لنككه الوليككة، بعككدم ول عككذره لحتمالا بالكفر
شرط مإن أن كما الحفظ الولي شرط مإن القشيري وقولا
مإخككادع مإغرور اعتراض عليه للشرع مإن فكل العصمة النبي
للتنصككل بككادر النككدرة علككى مإخككالف مإنككه وقع إذا أنه مإراده

 أصل مإنه شيء وقوع يستحيل أنه ل فورا مإنه
التصككوف بيككن جمككع مإمككن مإشايخنا مإشايخ بعض تآنبيه) قالا(

الكلمككات تآلككك أربككاب أدركككت لككو والعقليككة النقليككة والعلككوم
للعككوام مإزلككة لنها لحقيتها، اعتقادي مإع تآدوينها على للمتهم

يكككن لككم إن يتجككه وإنمككا انتهككى للتصككوف المدعين والغبياء
طلحهم انكدراس كخشكية تآكدوينها فكي صحيح غرض لهم اص

فككي إليهككا. قيككل نظر فل الشرع أئمة يدرؤها المفاسد وتآلك
بأنهككا تآعككرف فكيككف الكفر نوعي أحد الردة فإن دور المتن
الكفككر إليككه المضككاف بككالكفر المككراد بككأن ورد كفككر قككولا

ليحككذف تآقككديمه بككأن لكفككر تآوسككيطه أيضا واعترض الصلي
ة بعكد مإما >83<ص:  ويجكاب أولكى عكسكه أو الولا لدلل
يفيككد تآوسككيطه أن علككى قريبككا تآأتآي حكمة له بل ذلك بمنع
مإتقككدم بعككده ولمككا مإتككأخر قبلككه لما بالنسبة فإنه أيضا ذلك

الوقف.  في مإر مإا نظير
وكككذا عككادي بمحالا ولو تآعليقه الكفر قولا في تآنبيه) يدخل(

التصككميم عقد ينافي قد لنه احتمالا، على عقلي أو شرعي
البخككاري فككي مإككا ذلككك علككى ويشكل السلم في المشترط

العككاص مإككن طلككب عنه الله رضي خبابا أن طرق عدة مإن
تآكفككر حككتى أعطيك ل فقالا عليه له دينا السهمي وائل بن

فهكذا يبعثكك ثكم اللكه يميتكك حكتى به أكفر ل فقالا بمحمد
يجككاب وقد كفر فيه يكن لم ذلك ومإع بممكن للكفر تآعليق



اللعيككن ذلككك تآكذيب أراد وإنما قطعا، التعليق يقصد لم بأنه
إل بمعنى تآأتآي لنها قوله: حتى، ينافيه ول البعث إنكاره في

بعككدها مإككا بككأن صككرحوا الككتي لكككن بمعنى فتكون المنقطعة
حككديث الخضككراوي هشككام ابككن خككرج وعليككه مإسككتأنف كلم
يهودانه} أي أبواه يكون حتى الفطرة على يولد مإولود {كل
حكتى أقسكام فكي هكذا النحويكون ذكككر وقككد قالا أبواه لكن

 انتهى إلخ حتى قوله عليه وخرجوا
إل إلككه ل قككالا مإككن قتككل لمككا {لسامإة وقع مإا ذلك ونظير

وسككلم عليككه اللككه صككلى فأنبه تآقية قالها إنما أنه ظانا الله
اليوم} رواه ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تآمنيت قالا حتى

هككذا ظاهر يقصد لم لكنه الكفر يقتضي التمني وهذا مإسلم
يكككون حككتى إسلمإه قبل مإنه وقع الفعل ذلك أن بل اللفظ

فيهمككا الكلم فككإن القككولين هذين مإن كل فتأمإل له مإغفورا
البخككاري شككراح بعككض رأيت ثم يوضحوه لم ذلك ومإع مإهم
ذلكك لن المككوت بعككد يكفكر أنكه الغاية مإفهوم يقالا ل قالا

فيهككا يككذوقون {ل فككي كمككا أبككدا أكفككر ل قالا فكأنه مإحالا
وفيككه انتهككى للتأكيككد ذكره أن الولى} في الموتآة إل الموت

قككالا لنككه غلطككا كككان نفسككه مإككوت بعككد أراد إن لنه نظر،
بعثككه ثككم العككاص مإككوت بعككد أو يبعثككك ثككم الله يميتك حتى

هو بل قلت فإن تآقرر كما مإمكن هو بل بمحالا هذا فليس
فكككأنه مإككات قككد يكككون العككاص بعككث بعككد خبابا لن مإحالا،

السككتحالة، يككوجب ل هككذا قلككت نفسككه مإككوت بعد بما علق
لوقته يبعثه ثم العاص يميت الله أن وعادة عقل يمكن لنه

أنككك علككى ذكرتآككه مإككا فالحق بوجه استحالة فل حي وخباب
(أو الكفككر يقتضككي المحككالا هذا بمثل التعليق أن علمت قد

لنككه القولا، مإقدمإا الثلثة هذه مإن كل وسيفصل فعل) لكفر
النيككة بخلف يشككاهد > وظككاهر84الفعككل. <ص:  مإككن أغلككب
مإككا فانككدفع الخريككن دون لكفر إضافته حكمة هو هذا وكان
فككإن فيككه التقسككيم لن الفعل، عن القولا تآأخير ينبغي قيل
والمقومإككة الصككل قلككت: لنهككا مإككر فيما النية قدم فلم قلت

فككي والقككولا لككذلك الجمككالا فككي فقككدمإها والفعككل للقككولا
عليككه الحكككم (سواء) فككي حسن صنيع فهو مإر لما التفصيل

أظفككاركا قككص لككه قيل استهزاء) كأن (قاله الكفر قوله عند
لككو قككالا وككأن سككنة ككان وإن أفعلكه، ل فقكالا سكنة فكإنه

نفسككه تآبعيككد فككي المبالغة يرد لم مإا قبلته مإا النبي جاءني
قككاله كمككا التبعيككد مإنككه المتبككادر فككإن يطلككق أو فعلككه عككن

اللككه صككلى شككفاعته يقبككل لككم لككو بأنه عليه مإحتجا بعضهم
الله رضي لبريرة وقع كما شيء في حياتآه في وسلم عليه
للفككرق ذلككك فككي لككه حجككة ل تآقولا أن ولك يكفر لم عنها



يشككعر عمككا مإجككردا الشككفاعة قبككولا عككدم بيككن الواضككح
الشككعار مإككن هككذا فككي فككإن إلككخ لككو وقككوله باسككتخفاف
حالكة فكي يتجكه فالكذي أحكد علكى يخفكى ل مإكا بالسكتهتار

ليككس السككبكي قككولا قككاله مإا يؤيد قلت فإن الكفر الطلق
أو جبريككل جاءني لو شيء في سئل مإن قولا التنقيص مإن

عنكده تآعظيمكه علكى تآكدلا العبكارة هذه لن فعلته، مإا النبي
يشككعر ل فعلتككه مإككا أن ظككاهر هككو لمككا يؤيككده ل قلككت

الجللا وأفككتى فتككأمإله قبلتككه مإككا بخلف أصككل باسككتخفاف
جككاءني لككو فقككالا بككدينك علككي اصبر له قيل فيمن البلقيني

كما هذا مإادة وكأن الكفر عدم الظاهر فإن صبرت مإا ربي
بتنظيككف آخككر أمإككر فيمككن الرافعككي حكاية السبكي عن ذكر
والطككارق} <ص: {والسككماء مإثككل بيتنككا نظككف له فقالا بيته
التشككبيه فككي المبالغككة بككاب مإككن لنككه يكفككر، ل > أنككه85

دون المشككبه قككدر تآعظيككم علككى الدالككة للبلغككاء المقصككودة
ل العالم أن استخفافا فيه لن يكفر، أنه به المشبه احتقار
السككتخفاف مإككن المانعككة التشككبيه حقككائق يعككرف لنه يكفر،
بخلف المعنككى تآحقيككق قصككد تآمنككع المبالغككة أن إلككى نظككرا

تآهككور عظيككم علككى تآككدلا مإنككه العبككارة هككذه لن العككامإي،
الحتمككالت هككذه مإككن شككيئا الرافعككي يرجككح ولم واستخفاف

السككبكي عككن مإككر مإككا يتأيككد وبككه التكفيككر عككدم غيره ورجح
يقككر أن وأبى الحق أنه بباطنه عرف عنادا) بأن (أو والجللا

كالفعككل أيضككا النيككة فككي تآككأتآي الثلثككة اعتقادا) وهككذه (أو به
والفصككح لغككة بككأو والعطككف التسككوية همككزة وحككذف التآككي
إضكمار أن الصكوليين عككن المإكام ونقل بأم والعطف ذكرها

فيكفككر يفيككد ل ظككاهر هككو كمككا يحتملهككا ل فيما أي التورية
نحككو فككي قبككوله فككارق وبه مإنه التهاون لحصولا أيضا باطنا

 باطنا الطلق
سككلم إن بككه النطقي الجماع مإن الصانع) أخذوه نفى فمن(

مإككن مإككذهب علككى اللككه} لكككن {صككنع تآعالى قوله فمن وإل
أو البككاقلني مإككذهب علككى أو كككاف الفعككل ورود أن يككرى

بعضككهم واسككتدلا الكتككاب أولا إليهمككا أشككرت كمككا الغزالككي
دليككل وصككنعته} ول صانع كل صانع الله {إن الصحيح بالخبر

جهة على الوارد يكون ل أن الشرط أن ثم قدمإته لما فيه
الزارعككون} {ومإكككروا نحككن أم تآزرعككونه {أأنتم نحو المقابلة

<ص: الحككديث فككي المككاكرين} ومإككا خيككر واللككه اللككه ومإكر
غير مإن بألا الصانع في فالكلم وأيضا القبيل هذا > مإن86

أل غيككره على يدلا ل وهو بالضافة الخبر في والذي إضافة
نجككوى كل صاحب {يا وسلم عليه الله صلى قوله أن تآرى
مإككن الصككاحب أن مإنككه يأخذوا السفر} لم في الصاحب أنت



الصانع أن مإنه يؤخذ ل هو فكذا تآعالى أسمائه مإن قيد غير
مإسكلم خككبر وفككي فتككأمإله تآعككالى أسككمائه مإككن قيد غير مإن

لككه} مإكككره ل شككاء مإككا صككانع الله فإن الدعاء في {ليعزم
حديث في صح نعم المقيد أو المضاف قبيل مإن أيضا وهذا

وصككانع}، لكككم فاتآح الله فإن الله {اتآقوا والحاكم الطبراني
المنكككر بيككن فككرق ل إذ هنككا للفقهككاء واضككح دليككل وهككو

فيككه بمككا تآككوفيقي الككواهب أن العقيقككة آخر ويأتآي والمعرف
ثابت هو مإا نفى أو العالم قدم أو حدوثه اعتقد أو فراجعه
له أثبت أو بالجزيئات أو مإطلقا العلم كأصل إجماعا للقديم

أو بالعككالم التآصككالا أو كككاللون إجماعككا عنككه مإنفككي هككو مإككا
واحككدا زعككم إن الجهككة أو الجسككمية فمككدعي عنه النفصالا

ليككس المككذهب لزم أن الصككح لن فل، وإل كفككر هذه مإن
الكتفككاء هنككا كلمإهم وظاهر يجدي ل بما فيه ونوزع بمذهب

تآككوجيهه ويمكككن بالضككرورة الدين مإن يعلم لم وإن بالجماع
والوجه نظر وفيه ضروريا إل يكون ل هنا عليه المجمع بأن
مإككن أخككذا قيككل ثككم ومإككن أيضا هنا به التقييد مإن بد ل أنه

العككوام، حككق في والجهة التجسيم نحو يغتفر الجارية حديث
والكمككالا التنزيككه اعتقككاد مإككن غايككة علككى ذلككك مإككع لنهككم

بقككولا واستشكككل فاعككل الكككوكب أن اعتقككد أو المطلككق
> بككأن87<ص:  ويجاب نفسه فعل يخلق العبد إن المعتزلة

ول للله يعتقده الذي التأثير مإن نوعا فيه يعتقد الكوكب ذا
طة العبكد فعكل يجعل أنه غايته المعتزلي كذلك ينسكب واس
إليه القبح نسبة عن تآعالى له تآنزيها المفعولا إليها

أو عليككه المجمع النبياء أحد أو أحدهم (الرسل) أو أو) نفى(
مإن صفة أو كالمعوذتآين القرآن مإن عليه مإجمعا حرفا جحد

علككى مإجمعككا فيككه حرفككا زاد أو عليهككا المجمككع الداء وجوه
(أو مإنه أنه على مإجمعا حرفا نقص أو مإنه أنه مإعتقدا نفيه
اسككمه صككغر كككأن مإنقص بأي نقصه أو نبيا رسول) أو كذب
نبي وعيسى نبينا وجود بعد أحد نبوة جوز أو تآحقيره مإريدا
اللككه صككلى نبينككا وجككود بعككد النبوة تآمني ومإنه يرد فل قبل
التشككديد ل بككه الرضككا بقصد مإسلم كفر كتمني وسلم عليه
إن بككه آمإنت مإا أو آمإنت نبيا فلن كان لو أيضا ومإنه عليه
وقككولا عليككه كككذبه بكككذبه وخككرج الوجككه علككى ذلككك جككوز

ولده بالغ كفر وسلم عليه الله صلى نبينا على إنه الجويني
مإحرمإككا حلككل (أو زلككة وأنككه تآزييفككه، فككي الحرمإيككن إمإككام

أن يجككز ولككم بالضككرورة الككدين مإككن تآحريمه بالجماع) وعلم
وسككبب والمكككس الخمر وشرب (كالزنا) واللواط عليه يخفى

نككص ل ومإا نص فيه مإا ذلك في سواء كالتآي بهذا التكفير
الله صلى مإحمد دين مإن أنه ضرورة ثبت مإا إنكار أن فيه



(وعكسككه) وسلم عليه الله صلى له تآكذيب فيه وسلم عليه
والنكككاح كككالبيع كككذلك كككره وإن عليه مإجمعا حلل حرم أي
مإككن كسككجدة كككذلك عليككه) مإعلومإككا مإجمككع وجككوب نفككى (أو

وجككوبه عككدم علككى مإجمعككا أوجككب عكسككه) أي (أو الخمككس
علككى مإجمع مإشروعية نفى أو سادسة كصلة كذلك مإعلومإا

بككه صككرح كمككا وكالعيككد كككالرواتآب كككذلك مإعلككوم مإشروعيته
البككن بنككت كاسككتحقاق الخككواص إل يعرفه ل مإا أمإا البغوي

<ص: للغير المعتدة نكاح وكحرمإة الصلب بنت مإع السدس
كمككا البطلن قطعككي غيككر تآأويككل مإثبته أو لمنكره > ومإا88
ذلككك عليككه يخفككى بحيككث العلماء عن بعد أو النكاح في مإر
نككاح فككي ونككوزع تآككذيب فيككه ليككس لنكه بجحككده، كفر فل

بالضككروري المككراد إذ ضروريته بمنع ويجاب بشهرتآه المعتدة
ليككس المعتككدة ونكككاح والعام الخاص مإعرفته في يشتركا مإا

يؤثر.  ل وذلك أقسامإه بعض في إل كذلك
فرعككون إيمككان إلككخ لمثبتككه أو قولنككا أفككراد أولا) مإككن تآنبيه(

اليككة ظككاهر بككل عككدمإه على قطع ل فإنه قوم زعمه الذي
مإحققككي بعككض أكككثره فككي السككترواح مإع فيه وألف وجوده

اليمككان أن عليككه يككرد ومإمككا مإشايخنا مإشايخ مإن المتأخرين
وإدراكا ككالغرغرة رمإككق لخكر وصكل بككأن الحيككاة يككأس عند

ا ذلك مإن الية في الغرق نكازع لمكن خلفكا واضكح هكو كم
قككوله صككريح وهككو وغيرهككم أئمتنا به صرح كما يقبل ل فيه

تآقككرر بأسككنا} وبمككا رأوا لما إيمانهم ينفعهم يك {فلم تآعالى
وإن لنككا، فرعككون، بإسككلم القككائلين كفككر مإككن خطككأ علككم

أحككاديث بككه وردت وإن لكنككه، القككولا هككذا بطلن اعتقككدنا
ضككروري، غيككر ينفككع ل بما المخالفون أولها آيات مإن وتآبادر

بخلف عككبرة ل أنكه علككى بنكاء عليككه مإجمككع أنه فرض وإن
المطلق. الجتهاد مإرتآبة بلغ مإن فيهم أن يعلم لم إذ أولئك

أمإكنككه مإككا التكفيككر فككي يحتاط أن للمفتي ثان) ينبغي تآنبيه(
زالا ومإككا العوام مإن سيما قصده عدم وغلبة خطره لعظيم
فككإنهم الحنفيككة أئمككة بخلف وحككديثا قككديما ذلككك على أئمتنا

مإككع بككل التأويككل قبولهككا مإع كثيرة بمكفرات بالحكم تآوسعوا
الحنفيككة بككه تآوسككع عما قالا الزركشي رأيت ثم مإنها تآبادره

وكككان مإشككايخهم عككن نقل الفتككاوى كتككب فككي غككالبه إن
ويخككالفونهم أكثرهككا ينكككرون الحنفية مإتأخري مإن المتورعون
مإعروفيككن غيككر لنهككم تآقليككدهم يجككوز ل هككؤلء ويقولككون
م بالجتهاد خلف لنكه حنيفكة أبكي أصكل علكى يخرجوهكا ول
نرفعككه فل اليمان هو مإحققا، أصل مإعنا أن مإنها إذ عقيدتآه

فككي التكفيككر إلككى يبككادر مإمككن وليحذر لهذا فليتنبه بيقين إل
كفككر لنككه يكفككر، أن عليككه فيخاف ومإنهم مإنا المسائل هذه



وهككو ومإنهككم مإنككا المحققيككن بعككض قككالا مإلخصا ه ا مإسلما
المتككأخرين مإحققككي مإككن زرعككة أبككو أفككتى وقككد نفيس كلم

اللككه للككف هجرتآككك فقككالا اللككه فككي اهجرني له قيل فيمن
وإن تآعككالى للككه هجككرة أو سبب للف أراد إن يكفر ل بأنه
ل المإكككان بحسككب للككدم حقنككا للفككظ ظككاهرا ذلك يكن لم

علككى يككؤدب لكككن سككيئة بعقيككدة قككائله يعككرف لم إن سيما
 ظاهره لشناعة إطلقه

حككال اللككه مإككع لككه أن زعككم مإككن الغزالككي ثالث) قككالا تآنبيه(
قتلككه وجككب الخمككر شرب تآحريم أو الصلة نحو عنه أسقط

مإثلككه وقتككل نظككر النككار فككي بخلككوده الحكككم فككي ككان وإن
نظككر ول انتهككى أكثر ضرره لن كافر، مإائة قتل مإن أفضل

نفيكه أو حرمإتكه علمكت مإكا لستحلله مإرتآد لنه خلوده، في
فككي جككزم ثككم ومإككن فيهمككا ضككرورة وجككوبه علم مإا وجوب
أذن لككو روضككه فككي جللته مإع لليافعي ووقع بخلوده النوار

وعلككم مإثل حريككر ثككوب يلبككس أن عبككاده لبعككض تآعالى الله
له اليقين وحصولا للشرع مإنتهكا يكن لم فلبسه يقينا الذن

نككبي ل ولككي هككو إذ للغلم بقتلككه للخضككر حصوله حيث مإن
زعمككه مإككا فيككه يككدخل ربمككا مإثل وقوله انتهى الصحيح على
أن > وبفككرض89<ص:  الغزالي ذكره الذي المتصوفة بعض

أن فككي الحريككر مإثككل هككو مإككا إل بمثل يككرد لككم اليككافعي
 ضرورة علمه لعدم مإكفر غير استحلله

كنككا وإن عككذر، نككوع لككه أن للشككرع انتهككاكه بعدم أراد فإن
اتآجككاه نوع فله ذلك أدام إن والفسق بل بالثم عليه نقضي

سككياق مإككن الظككاهر هو كما لبسه في عليه حرمإة ل أنه أو
باللهككام، يكككون إنمككا اليقيككن ذلككك لن مإنككه، زلة فهو كلمإه
ليككس مإككن بخككواطر ثقككة ل إذ الئمككة، عند بحجة ليس وهو

بككه بالقولا شذ مإن عند فشرطه حجة أنه وبفرض بمعصوم
المجمع الحرير لبس بمنع كالنص شرعي نص يعارضه ل أن

أن وبتسككليم فيككه بخلفككه يعتككد ل مإمككن شككذ مإككن إل عليككه
اللهككام أن لنككا أيككن فمككن نبي أنه فالصح وإل ولي الخضر

حجككة غيككر أنككه وبفككرض الزمإككن ذلككك فككي حجككة يكككن لككم
الغلم قتككل فككي الذن فلعككل مإوجككودون زمإنككه فككي فالنبياء

 أحدهم يد على إليه جاء
وعليككه نبينا على الله صلى عيسى أن هذا قضية قلت فإن

جاز الحرير استعمالا له بأن أحدا نزوله بعد أخبر لو وسلم
اللككه صككلى نبينا بشريعة ينزلا لنه يقع ل هذا قلت ذلك له

مإكلككف كل على الحرير تآحريم فيها استقر وقد وسلم عليه
لليككافعي يتأولا يقالا ل أبدا يغيره فل ضرورة أو حاجة لغير
مإككن الحككق علمها علة مإن تآداويا وقع الحرير في الذن بأن



لمككا أنككه لككولي وقككع مإككا وغيككره هككو تآككأولا كمككا العبككد ذلككك
الحمككام فككدخل الفتنككة نفسه على خاف ببلد وليته اشتهرت

فأدركوه ليدركوه مإشيه في مإترفقا وخرج الغير ثياب ولبس
المقككام طاب الن فقالا الحمام لص وسموه ضربا وأوجعوه

بككالخمر يتككداوى كمككا تآداويا وقع إنما لذلك فعله بأن عندهم
مإككن أخككف سككاعة الغيككر ثيككاب لبككس ومإفسككدة الغككص عنككد

ذلككك نقككولا لنككا النفككس، قبائككح مإككن ونحوه العجب مإفسدة
بطلن اتآضككح وقككد بإلهككام إل ليككس للتككداوي الككذي الذن

الككولي ذلككك ومإسككألة مإسككألتنا بين واضح وفرق به الحتجاج
الغيككر مإككالا واستعمالا حاجة لغير حله يتصور ل الحرير فإن

عككرف مإككا الولي ذلك أن لنا أين ومإن رضاه ظن مإع يجوز
يظكن هككو بكه جهلكه وبفكرض رضكاه ظككن ول الثيككاب مإالكك
إذ القصكد لكذلك فعلكه إنمكا أنكه علكى اطلعه بفرض رضاه

كككان وإن بككه، يرضككى ذلككك فاعل باطن على اطلع مإن كل
فهككي مإككاله يبيككح الغيككر ظككن أن الوليمككة في ومإر كان مإن

الخضككر كواقعككة اللهام طريق غير مإن للحل مإحتملة واقعة
بككوجه اللهككام طريككق غيككر مإككن تآحتملككه ل الحريككر ومإسككألة
أو فيه) أيفعله تآردد (أو غدا) مإثل الكفر على عزم فتأمإله(أو

وكككذا للسككلم لمنافككاتآه مإككر مإككا كل في الحالا (كفر) في ل
اللككه رضككي عائشككة ابنتككه رمإى أو بكر أبي صحبة أنكر مإن

مإككن القاضككي حكاه وجه في وكذا مإنه الله برأها بما عنهما
 عنهم الله رضي والحسين الحسن أو الشيخين سب

فككي النيككة مإككن المككراد أنككه ليككبين العككزم مإسألة تآنبيه) ذكر(
شككرط غيككر وهككو بفعلككه، مإقترنككا الشيء قصد لنها كلمإهم،

بالدين) <ص: صريحا استهزاء تآعمده مإا المكفر (والفعل هنا
نحككوه المصككحف) أو كإلقككاء لككه جحودا (أو له عنادا > أو90

مإككن أو مإعظككم اسككم أو بككل القككرآن مإككن شككيء فيككه مإمككا
الشككرعي العلككم مإككن > أو91<ص:  الرويككاني قككالا الحككديث

فيككه لن ومإنككي، وبصككاق كمخككاط طككاهر قككذر (بقككاذورة) أو
ليككس اللقككاء أن كإلقككاء قككوله وقضككية بالككدين اسككتخفافا

وفككي أيضككا كفككر بقككذر ذلك مإن شيء مإماسة وأن بشرط،
السككتهزاء علككى تآككدلا قرينة مإن بد ل قيل ولو نظر إطلقه

وسككحر آخككر مإخلوق شمس) أو أو لصنم سجود (أو يبعد لم
وزعككم شككريكا تآعككالى للككه أثبككت لنه كوكب، عبادة نحو فيه

إن نعم ولده رده كفرا يكون ل بمجرده الفعل أن الجويني
السككتخفاف علككى الفعككل دللككة عككدم على قوية قرينة دلت
في أسير مإن السجود أو كافر أخذ لخشية اللقاء كان كأن
لن الركككوع بالسكجود وخككرج كفكر فل بحضرتآهم الحرب دار

نعككم السككجود بخلف كككثيرا للمخلوق العادة في تآقع صورتآه



لككو مإككا بخلف الطلق عنككد بينهمككا الفككرق مإحككل أن يظهككر
شك ل فإنه به الله يعظم كما بالركوع مإخلوق تآعظيم قصد
> 92ص: < حينئذ الكفر في

مإككا شككرحه فككي السككيد وتآبعه المواقف مإتن في (تآنبيه) وقع
جككاء بمككا مإصدق مإن الشمس لنحو السجود نحو أن حاصله

كككونه وجككه ثككم إجماعا كفر وسلم عليه الله صلى النبي به
نحكككم ونحككن ظككاهرا التصككديق عككدم علككى يككدلا بككأنه كفككرا

لغيككر السككجود عككدم لن ل إيمانه بعدم حكمنا ولذا بالظاهر
يسككجد لككم أنككه علككم لو حتى اليمان حقيقة في داخل الله
وقلبه لها سجد بل اللوهية واعتقاد التعظيم سبيل على لها

تآعككالى الله وبين بينه فيما بكفره يحكم لم باليمان مإطمئن
له مإكا قال ثم الظاهر في الكفر حكم عليه أجري وإن حاص
الرسكولا تآصكديق عكدم بأنه الكفر تآفسير على يلزم ل أيضا
مإختككارا، الغيار لبس مإن تآكفير ضرورة به جاء مإا بعض في
عنه الصادر الظن جعلنا لننا وذلك الكل في يصدق لم لنه

اللبس ذلك أن على هنا بناء أي الكفر على علمإة باختياره
أنككه علككم لككو حككتى مإصدق غير كافر بأنه عليه فحكمنا ردة

بينككه فيمككا بكفككره يحكككم لككم الكفككر حقيقككة لعتقاد ل شده
مإبنككي وهككو انتهككى، الشككمس سككجود فككي مإر كما الله وبين
حكيكا ثكم فقكط التصكديق اليمكان أن أول اعتمكداه مإا على
مإككا اتآضككح الولا فعلى الكلمتين مإع التصديق أنه طائفة عن

عككن مإككر لمككا للشككمس السككجود بنحككو كفككر ل أنككه ذكككراه
فككي داخل ليككس اللككه لغيككر السككجود عككدم نحككو أن الشارح
التي الطريقة هذه على اليمان أن والحاصل اليمان حقيقة
الخككرة فككي النجككاة حيثيتككان لككه المتكلميككن طريقككة هككي

النطق ومإناطها الدنيا أحكام وإجراء فقط التصديق وشرطها
المصككحف ورمإككي اللككه لغيككر السككجود عككدم مإككع بالشككهادتآين

كفككر بأنهككا الفقهاء حكم التي الصور مإن ذلك وغير بقاذورة
شككرط هككو وإنمككا، اليمككان، حقيقككة فككي داخككل غير فالنطق
ركككن أنككه يرد لم شطرا جعله ومإن الدنيوية الحكام لجراء
على دالا إنه بل والكراه العجز عند يسقط لم وإل حقيقي
ومإمككا عليهككا الطلع يمكن ل إذ التصديق هي التي الحقيقة

الصككحيحة الخبككار شككرطا ول شككطرا ليككس أنككه علككى يككدلا
إيمككان} مإن ذرة مإثقالا قلبه في كان مإن النار مإن {يخرج

خلف وهككو اليمككان، فككي النطككق يعتككبر ل أن يلككزم قيككل
أو شككطر أنككه فككي الخلف وإنمككا يعتككبر أنككه علككى الجمككاع

مإؤمإنككا، بكونه وحكم الجماع مإنع الغزالي بأن وأجيب شرط
اليمككان تآجككامإع الككتي كالمعاصككي النطككق عككن المإتنككاع وأن

بقضككية النككووي لخككذ ينظروا ولم هذا على المحققون وتآبعه



النككار فككي أبككدا مإخلككد اختيككارا النطككق تآككركا مإن أن الجماع
بانتفككائه لن شككرط، أو واضككح وهككو شككطر، إنككه أقلنا سواء
الفقهاء مإذهب هذا أن إلى بعضهم أشار لكن الماهية تآنتفي

النسككفي الككدين حافظ قولا ويؤيده المتكلمين مإذهب والولا
بيككن اليمككان لصككحة ل الحكككام لجككراء شككرطا النطق كون

وعليككه الشككعري عككن الروايككتين أصككح هككو وربككه، العبككد
أو شككطر أنككه > عليككه93<ص:  يشكككل ول ه ا الماتآريككدي

ل المتكلميككن بمككذهب اللئككق مإعناهمككا فككي مإككر لمككا شككرط
مإككن وبقككي مإنككه أهككم ل مإهككم فككإنه ذلككك فتأمإككل الفقهككاء

علككى المإكككان بحسككب كلهككا جمعتهككا كثيرة أشياء المكفرات
عنككه يسككتغنى ل مإسككتوعب كتككاب في الربعة الئمة مإذاهب
البككاب هككذا فككإن بككه فعليك السلم بقواطع العلم وسميته

بأنهككا قيككل كلمككة مإنككه فككرط ربما النسان إذ البواب أخطر
بكككثير التكفيككر فككي الحنفية بالغ وقد أمإكنه مإا فيجتنبها كفر
 فيها مإا مإع فيه بينتها العوام كلمات مإن

تآوصككف ل كالزنككا مإعصككية الككردة إذ تآوجككد تآصككح) يعنككي ول(
عنهمككا القلككم ومإجنككون) لرفككع صككبي (ردة بعككدمإها ول بصحة

إن وكككذا لليككة باليمككان مإطمئككن قلبككه مإكفككر (ومإكره) على
ل المكككره أن لطلقهم تآرجيحه يتجه فيما عنهما قلبه تآجرد
يعقككل قككد لنه احتياطا، فجن) أمإهل ارتآد (ولو التورية تآلزمإه
اقتضككاه مإككا على جنونه) ندبا في يقتل (لم و للسلم ويعود

السككتتابة لوجككوب جمككع واعتمككده وجوبككا وقيككل كلمإهمككا
على شيء ل وعليهما الفاقة إلى التأخير لوجوب المستلزم

السككتتابة ولتفككويته المإككام علككى لفتيككاتآه التعزيككر غيككر قاتآله
الككردة عككن الجنككون تآراخككى لككو مإككا بالفككاء وخككرج الواجبككة
التككأخير وجككوب فيه يأتآي ل فإنه جن ثم يتب فلم واستتيب

 الثاني القولا على
كككان وإن بسكككره، السكران) المتعككدي ردة صحة والمذهب(

رضككوان الصككحابة اتآفق وقد عليه تآغليظا كطلقه مإكلف غير
اعتبككار علككى دليككل وهككو بالقككذف، مإؤاخذتآه على عليهم الله

فككي إسككلمإه صككح وإن لفاقته، استتابته تآأخير ويسن أقواله
السككتتابة وتآككأخير صككحته علككى مإجمككع بإسككلم ليككأتآي السكر
غيككر غالبككا السكككر مإككدة قصككر مإككع العككذر هذا لمثل الواجبة

لحتمالا سكره حالا في استتابته مإنه وأولى قالوه كذا بعيد
فيككه مإنعهككا مإككن خلف مإككن خروجا إفاقته بعد ثم فيه مإوتآه
يغتفككر أنه الوكالة آخر ومإر إفاقته بعد إل تآجب لم ثم ومإن

فهككذا للشككهاد التككأخير فككورا عليككه الككرد وجوب مإع للغاصب
المتعككدي غيككر أمإككا فيه شيء فل سكره في قتل فإن أولى

فككي ارتآككد (وإسلمإه) سككواء كالمجنون ردتآه تآصح فل بسكره



يحتككاج فل كالصككاحي بككأقواله أنككه تآقككرر لمككا قبله أم سكره
بعككدها عليككه السلم عرض على والنص الفاقة بعد لتجديده

كافر فهو الكفر فوصف عليه عرض وإذا الندب على يحمل
 إسلمإه لصحة الن مإن

فككي صككححاه > مإطلقا) كما94<ص:  بالردة الشهادة وتآقبل(
لنهككا لتفصككيلها، الشككاهد يحتككاج فل أيضككا وأصككلها الروضككة
تآحككر مإزيد بعد إل بها الشهادة على العدلا يقدم ل لخطرها

عالمككا يقل لم وإن مإوجبها، يذكر التفصيل) بأن يجب (وقيل
في المذاهب لختلف الرافعي كلم يوهمه لما خلفا مإختارا
فككي سككيما ل القيككاس هككو وهككذا الككردة أمإككر وخطككر الكفككر
ومإككن البككاب هذا في القاضي رأي يخالف رأيه ومإن العامإي

عليككه وجريككا ومإعنككى نقل لككه النتصار في كثيرون أطالا ثم
بنحككو كالشككهادة يؤيككده مإككا مإسككائل فككي وذكرا الدعاوى في

لعتقاده خارجي في تآرجيحه ويتعين والشرب والسرقة الزنا
 مإطلقا ردة الكبيرة ارتآكاب أن

فيككه كلفة ل الذي السلم عن سكوتآه أن الولا يقرب وقد
لسككهولة التفصككيل يجككب فلم الشهود صدق على دليل بوجه
المسككائل تآلككك بخلف بالسككلم بالمبككادرة الشككهادة أثككر رفع
ل حككتى تآفصيلها أوجبنا الشهادة أثر رفع يمكنه لم لما فإنه

ومإحككل البلقينككي قككالا اليقيككن بعككد إل مإؤاخككذتآه علككى يقككدم
مإجككرد أمإككا بككالله كفككر أو اليمككان عن ارتآد قال إن الخلف

المتككن ظككاهر لكن لحتماله أي قطعا يقبل فل كفر أو ارتآد
يحمل ول مإشكل وهو كفر لفظ لفظ بقولهما الكتفاء التآي
يككأتآي مإا على الباب هذا في للقاضي مإوافقين فقيهين على

ككككثر المكفكككرة والفعكككالا اللفكككاظ لن الشكككهادات، أواخكككر
يتصككور فل الواحككد المككذهب أهل بين سيما ل فيها الختلف

فليجكب فيكه للختلف قابل المسموع اللفظ لن التآفاق هنا
 مإطلقا بيانه

أو كذبا قالا (فأنكر) بأن بردة) إنشاء شهدوا لو الولا فعلى(
ثككم فيسككتتاب لنكككاره ينظر بالشهادة) ولم (حكم ارتآددت مإا

فصككلوا إذا الثككاني > علككى95<ص:  وكذا يسلم لم مإا يقتل
كككالولا أنككه كلمإهم فظاهر بها بإقراره شهدوا لو أمإا فأنكر
بالزنا بإقراره شهدوا لو كما إنكاره قبولا الرفعة ابن وبحث
ويفككرق هنككا ل ثككم النكككار ومإنككه الرجوع بجواز ويرد فأنكره
(فلكو) لكم للرجكوع ضكرورة فل بالسلم هنا التداركا بسهولة

كفار) له كأسر قرينة واقتضته مإكرها كنت (قالا وإنما ينكر،
فككإن مإختار أنه لحتمالا وحلف للقرينة بيمينه) تآحكيما (صدق

عككدم والصككل المقتضككي لوجككود يضمن لم اليمين قبل قتل
زوجتككه ببينونة فيحكم (فل) يصدق قرينة (وإل) تآقتضيه المانع



قككال ولكو( قتكل أبككى فكإن بالسككلم ويطالب يطأها لم التي
صككدق) بيمينككه إكراهككا (فادعى فعله فعل كفر) أو لفظ لفظ

الكككراه إذ يكذبهما لم لنه وعدمإها، القرينة مإن (مإطلقا) أي
أن الحككزم لكككن بكلمتهككا التلفككظ نحو دون الردة ينافي إنما

الطلق مإككن نظيككره في يصدق لم وإنما السلم كلمة يجدد
الفكرق قلكت فإن له فيحتاط آدمإي حق لنه قرينة، ل حيث
بنكاء يتجكه إنمكا مإثل بلفظهكا وبكالتلفظ بكالردة الشكهادة بين

بل قلت فرق بينهما يظهر فل عليه أمإا التفصيل عدم على
بككالردة حكمككا بكككذا لتلفظككه ارتآككد قال إذا لنهما فرق بينهما
إذا وأمإككا لهمككا تآكككذيب الكككراه دعوى في فكان سببها وبينا
لهمككا تآكككذيب الكراه دعوى في فليس بكذا لفظ ابتداء قال
بد ل بل مإسلم قوله: أنا يكف لم وفصله بكفره شهدا ولو
الككبراءة أو بكه كفكر مإكا ببطلن العتراف مإع الشهادتآين مإن
بالسككلم مإعروف مإات ولو( السلم دين يخالف مإا كل مإن
بين فإن كافرا فمات ارتآد أحدهما فقالا مإسلمين ابنين عن

فيككء) لككبيت ونصككيبه يرثككه (لككم لصككنم كفره) كسككجود سبب
الظهر) مإعامإلة في أطلق إن (وكذا بزعمه مإرتآد لنه المالا،

الشككهادة قبككولا مإككن مإككر مإككا علككى جككري وهككذا بككإقراره له
يستفصل أنه وغيره الروضة أصل في الظهر لكن المطلقة

يشككرب كككأن كقككوله غيرهككا أو ففيككء ردة هككو مإا ذكر فإن
ظككاهر نظر عالم مإن هذا قبولا في لكن إليه صرف الخمر

التفصككيل علككى مإفككرع هككو فإمإككا وقككف شككيئا يككذكر لم وإن
ولككو النسككان أن فيككه ويتجككه فرقككا فيككه لحظ وإمإا السابق
ل مإككا ظنككه بحسككب الميككت عن الخبار في يتسامإح الوارثا

بشهادتآه يقتل أنه يعلم الذي الحي > في96<ص:  يتسامإحه
لعككاره المسككتلزم مإورثه عار عليه ويترتآب إرثه يفوت وكونه

يعارضككه الشككاهد مإككن أكثر تآحر مإزيد بعد إل عليه يقدم فل
 ذلك عن يغفل مإا كثيرا أنه

قبككل بالسككلم والمرتآككدة) لحترامإهمككا المرتآككد استتابة وتآجب(
عبككث عككن تآكككون ل أنهككا الغككالب بككل شككبهة عرضككت وربما
وسككلم عليككه اللكه {صككلى أنكه خبر الدارقطني وروى مإحض

أسلمت فإن السلم عليها يعرض أن ارتآدت امإرأة في أمإر
والمرتآككد حاربوا لنهم العرنيين يستتب لم وإنما قتلت}، وإل
يتجككه الككذي بككل نظكر وفيككه قيكل كككذا يستتاب ل حارب إذا

يمنككع ل قتلككه تآحتككم لن حككارب فيمن حتى الستتابة وجوب
فالككذي وحينئككذ النككار فككي الخلككود مإككن لينجككو استتابته طلب
اللككه صككلى أنككه مإحتملككة حككالا واقعككة أنها الجواب في يتجه
مإككن أنهككم علككم أو يتوبككون ل أنهككم مإنهككم علككم وسلم عليه
لنككه تآتككب لككم إن بقتلها يعبر أن ينبغي كان قيل النار أهل



بعككد بككه صككرح فإنه عجيب وهو حنيفة، أبو فيه خالف الذي
القككولين (وهككي) علككى الصككلي يستحب) كالكككافر قولا (وفي
فككاقتلوه} ومإككر دينككه بككدلا {مإككن الصككحيح الحالا) للخبر (في
أيام) لثككر ثلثة قولا (وفي السكران صحو إلى تآأخيرها ندب
الرجككل أصككرا) أي (فككإن عنككه اللككه رضككي عمككر عككن فيككه

فيككه مإككن لعمككوم المككذكور (قتل) للخككبر الككردة على والمرأة
قتككل وللسيد الحربيات على مإحمولا النساء قتل عن والنهي

إل يتككوله ول عككداه مإككا دون العنككق بضككرب هنا والقتل قنه
عنككد قككالا ولككو عككزر أحككد عليككه افتككات فإن نائبه أو المإام
مإككا وجوبككا ناظرنككاه لتآوب فأزيلوها شبهة لي عرضت القتل

على قبله أو الولى وهو السلم بعد تآسويف مإنه يظهر لم
هككذا لككه فككاغتفر السككيف علككى مإقدمإككة الحجككة فككإن الوجككه
فككي ول لكفككره مإقابرنا في يدفن ول للحاجة القصير الزمإن
قككالوه كذا السلم حرمإة مإن له سبق لما المشركين مإقابر

لهكا يبككق لكم السككلم وحرمإككة مإنهم أخس فإنه مإشكل وهو
(وتآككركا) لقككوله صح) إسلمإه أسلم (وإن الموت بعد البتة أثر

سككلف} قد مإا لهم يغفر ينتهوا إن كفروا للذين {قل تآعالى
دمإكككاءهم مإنكككي عصكككموا قالوهكككا {فكككإذا الصكككحيح وللخكككبر

عليككه اللككه صككلى بسككبه كفككر مإككن كلمإككه وأمإوالهم} وشككمل
اخككتير لكككن مإككذهبا المعتمككد وهو غيره، نبي بسب أو وسلم

الجمككاع أئمتنككا مإككن والخطككابي الفارسككي ونقككل مإطلقا قتله
النقككل صككواب هككو هككذا مإطلقككا ل قككذف هو سب في عليه
وللسككبكي الغزالككي عليككه الرد في بالغ ومإمن الفارسي عن
يحتككج ولم أيضا فليحذر المذهب عن بخروجه اعترف مإا هنا
عليهككا، الحامإل السابق المعنى > لفوات97<ص:  للتثنية هنا

ليوافككق أسككلما الحسن قيل مإا فاندفع للخلف الشارة وهو
 قبله مإا
كزنادقككة خفككي كفككر إلككى ارتآككد إن إسككلمإه يقبككل ل وقيككل(

مإككن والزنديق الزندقة عين الخوف عند التوبة لن وباطنية)،
مإواضككع ثلثككة فككي ذكككراه كككذا الكفككر ويخفي السلم يظهر

السككنوي ورجحككه دينككا ينتحككل ل مإككن أنككه آخككر فككي وذكككرا
مإككن والبككاطني بينهمككا، غايروا وقد المنافق الولا بأن وغيره
وحككده مإنككه المراد وأنه ظاهره، غير باطنا للقرآن أن يعتقد

إشككارات فيككه وهككم لمككن خلفككا مإنككه وليككس الظككاهر مإع أو
والقشككيري، السككلمي كتفسككير تآفاسككيرهم في التي الصوفية

وإنمككا القككرآن، لفككظ مإن مإرادة أنها يدع لم مإنهم أحدا لن
مإشككابهة، نككوع به مإاله بذكر يتذكر الشيء أن باب مإن هي
بعدت.  وإن



النككار في الخلود مإن النجاة وفي مإطلقا السلم في بد ول
التلفككظ مإككن مإسككلم شككرح فككي الجمككاع عليككه حكككى كمككا

وإن اليمان، مإن بقلبه مإا يكفي فل الناطق مإن بالشهادتآين
مإككع بهمككا للتلفظ تآركه لن مإحققون، وجمع الغزالي به قالا

نحككو عككن يقصر ل شطريته أو بشرطيته وعلمه عليه قدرتآه
علككى العربيككة أحسن وإن بالعجمية، ولو بقذر مإصحف رمإي

تآكككبيرة وبيككن > بينككه98<ص:  والفككرق المعتمككد المنقككولا
عليه الله صلى برسالته العتراف ثم بترتآيبهما جلي الحرام
ديككن كل مإن البراءة أو ينكرها مإمن العرب غير إلى وسلم
بسككببه ارتآد الذي العتقاد عن وبرجوعه السلم دين يخالف

جهلككة يفعلككه لمككا خلفككا مإككرة أولا على تآاب مإرتآد يعزر ول
بككردة عنككدهم عليككه ادعي مإن أن أيضا جهلهم ومإن القضاة

قلككت بما تآلفظ له يقولون بإسلمإه الحكم بطلب جاءهم أو
إذا عنككه اللككه رضككي الشككافعي قككالا فقد فاحش غلط وهذا

الحالا عن أكشف لم مإسلم وهو ارتآد، أنه رجل على ادعي
مإحمككدا أن أشككهد اللككه إل إلككه ل أن أشككهد قككل لككه وقلت
السككلم ديككن يخككالف ديككن كل مإن بريء وأنك الله، رسولا
ل أنككه أشككهد لفظ عنه الله رضي تآكريره مإن ويؤخذ انتهى

الشككيخين كلم عليه يدلا مإا وهو السلم، صحة في مإنه بد
مإكا الحكاديث وفي جمع فيه خالف لكن وغيرها الكفارة في
 لكل يدلا

(أو الككردة > أي99قبلهككا) <ص:  انعقككد إن المرتآككد وولككد(
مإكات أو عل وإن الم، أو الب جهكة أبويه) مإكن وأحد بعدها

(مإرتآككدان) وليككس (أو) وأبككواه للسككلم فمسلم) تآغليبككا (مإسلم
المسككلم قريبه ويرثه يسترق (فمسلم) فل مإسلم أصوله في

السككلم علقككة لبقككاء قنككا كان إن الكفارة عن عتقه ويجزئ
هو قولا)، (وفي لهما (مإرتآد) تآبعا هو قولا)، (وفي أبويه في

حككتى إسككلمإا يباشككر ولككم كككافرين بيككن أصلي) لتولده (كافر
نعككم لككه أمإككان ل إذ الحربي ولد مإعامإلة فيعامإل عليه يغلظ

قبل حقا كان دين لشبهة يستند لم كفره لن بجزية يقر ل
العراقيككون بككه (مإرتآككد) وقطككع هككو الظهككر)، (قلككت السككلم

(التآفككاق) الطيككب أبككو القاضي إمإامإهم العراقيون) أي (ونقل
بحككالا يسترق أعلم) فل والله كفره (على المذهب أهل مإن
أحد في كان إذا أمإا السلم عن ويمتنع يبلغ حتى يقتل ول

كما اتآفاقا له تآبعا مإسلم فهو ومإات بعد وإن مإسلم، أصوله
كككافر والخككر مإرتآد أبويه أحد أو اللقيط في كلمإه مإن علم

أولككى يقككر مإككن بأن ويوجه البغوي قاله أصلي فكافر أصلي
أمإككا الككدنيا أحكككام فككي كله والكلم يقر ل مإمن إليه بالنظر



الكفككار أولد مإككن البلككوغ قبككل مإككات مإككن فكككل الخككرة في
 الصح على الجنة في والمرتآدين الصليين

(أقكوالا) أحككدها الككردة بهككا) أي مإككاله عككن مإلككه زوالا وفي(
مإجمككع لنككه بالسككلم، عككوده ينككافيه ول حقيقة مإطلقا يزولا
هلككك إن (أظهرهككا وهككو (و) ثالثهككا مإطلقككا ثانيهمككا: ل عليككه
لن يككزلا)، لككم أنككه بككان أسككلم وإن مإلكه، زوالا بان مإرتآدا
مإلكككه زوالا فكككذا مإرتآككدا مإككوتآه علككى يتوقككف عملككه بطلن
اصككطياد بنحككو الككردة فككي مإلكككه مإا غير في الخلف ومإحل

للككزوالا مإعككرض مإالا وفي إباحته على باق أو فيء إمإا فهو
أنككه كلمإككه > وظككاهر100<ص:  ولككد وأم مإكككاتآب نحككو ل

ل أنككه والصككح وجككه وهو عليه، مإحجورا يصير الردة بمجرد
لنككه المفلككس كحجر وأنه عليه الحجر الحاكم ضرب مإن بد

والمعتمككد ضككعيف وهو شارح ذكره مإا هذا الفيء حق لجل
حجككر إن يقبله مإا وأن مإطلقا، يبطل الوقف يقبل ل مإا أن

 وقف وإل بطل عليه
الككردة قبلهككا) أي لزمإه دين مإنه (يقضى القوالا) كلها وعلى(

بقككاء علككى أمإككا سيذكره كما بإتآلف فيها أو غيره أو بإتآلف
المكوت علكى تآزيكد ل فهكي زوالكه علكى وأمإكا فواضح مإلكه

ومإككن أولى الفيء حق فعلى الورثة حق على مإقدم والدين
وظاهر فيء بقي مإا ثم وفي دين وعليه مإرتآدا مإات لو ثم

الككدين به مإتعلقا المالا لبيت جميعه انتقل المالا أن كلمإهم
مإمككا أوجه وهو للوارثا، التركة جميع انتقالا يمنع ل أنه كما

بقككي مإككا إل إليككه ينتقككل ل أنككه بعضككهم كلم ظككاهر أفهمككه
مإككن الميككت يجهككز كمكا الستتابة مإدة مإنه) في عليه (وينفق

 بالموت عنه مإلكه زالا وإن مإاله،
فيهككا) إتآلفككه غرم يلزمإه (أنه مإلكه زوالا على والصح) بناء(

بعككد بهككا تآلككف مإككا تآركتككه فككي يضمن عدوانا بئرا حفر كمن
نكككاحهن) نفقككة وقككف (زوجككات مإؤنككة (ونفقككة) يعنككي مإككوتآه

بعككد وتآجككدد تآعككدد وإن فككرع أو (وقريككب) أصككل الموسككرين
فيجككب الوقككف على أمإا وجوبها سبب لتقدم ولد وأم الردة
(إن فتصرفه) فيهككا مإلكه وقفنا (وإذا القن كنفقة قطعا ذلك

التعليككق فعليككه ومإقصككود قككوليه يقبككل الوقككف) بككأن احتمككل
نفوذه بان نفذ) أي أسلم إن مإوقوف ووصية وتآدبير (كتعليق

فل)  (وإل
أيضككا وصككيته بطلككت مإرتآككدا ومإككات الككردة قبككل أوصككى ولككو

ونحوهككا المعتمككد وكتككابته) علككى وهبته (ورهنه (وبيعه) ونكاحه
(باطلة) فككي للتعليق قبوله لعدم الوقف يقبل ل مإا كل مإن

حيككث يكككون إنمكا التككبين ووقف العقود وقف لبطلن الجديد
كككذلك ليككس وهنا وجوده يعلم ولم العقد حالا الشرط وجد



مإنتكف، وهكو للتعليكق، العقكد احتمكالا الشكرط أن تآقكرر لما
مإوقوفة) القديم (وفي الكتابة في العقد مإقصود احتمله وإن
وإل بصككحتها حكككم أسككلم فككإن العقود وقف صحة على بناء
(يجعككل الولا بغير خصه لمن خلفا القوالا) كلها (وعلى فل

(ويككؤجر مإحرم ثقة) أو (امإرأة عند) نحو وأمإته عدلا مإع مإاله
بيعككه وللقاضككي الضككياع عككن له صيانة وحيوانه مإاله) كعقاره

القاضككي) إلى النجوم مإكاتآبه (ويؤدي مإصلحة ورآه هرب إن
>101<ص:  كككالمجنون المرتآككد بقبككض العتداد لعدم ويعتق
مإككوتآه لحتمككالا وللمسلمين إسلمإه لحتمالا له احتياط وذلك
مإرتآدا

 

الزنا كتاب
علككى الملككل وأجمعككت الفصح وهو والقصر بالمد     

علككى القتككل بعككد الكبككائر أكككبر كان ثم ومإن تآحريمه عظيم
مإككن عليككه يككترتآب لنككه القتككل، مإككن أعظككم هو وقيل الصح

القتككل، علككى يترتآب ل مإا واختلطها النساب انتشار مإفاسد
أي أشككل ولو المتصل (الذكر) الصلي إدخالا (إيلج) أي وهو

هنككا ونحوهمككا والمشككقوق وللزائككد به المتصلة حشفته جميع
فل ل ومإككا به حد به وجب فما ظاهر هو كما الغسل حكم

بككإيلجه العككدة تآجككب كمككا الحككد الزائككد في الزركشي وقولا
تآحليككل ول إحصككان بككه يحصل ل بأنه البغوي بتصريح مإردود
لحتمكالا للحتيكاط العكدة ووجكوب حكدا يكوجب ل أن فأولى

إطلق حمككل يتجككه والذي هذا المني كاستدخالا مإنه الحبالا
فيأتآي ذكرتآه مإا على والتحليل الحصان في المذكور البغوي
ل فاقككدها مإككن قككدرها أو الغسككل فككي التفصككيل أيضا فيهما

مإنككه قدرها وأدخل ذكره ثنى لو البلقيني لقولا خلفا مإطلقا
آدمإككي مإككن كثككف وإن حائككل، مإككع ولككو الحكككام عليه تآرتآبت
يمكككن ل مإككا بخلف امإككرأة اسككتدخلته نككائم ذكككر ولو واضح

مإشككتهى غيككر هككذا بككأن وأيد البلقيني بحثه مإا على انتشاره
وفيككه قككالا ذلككك حكككى لمككا بعضككهم رأيككت ثم فيه مإا وفيه
قالا.  كما وهو نظر،

الحشككفة بعككض بككإيلج غيككره ول غسل ل بأنه تآنبيه) صرحوا(
أو مإوجككودا الخككر البعض يكون أن بين فرق ل أنه وظاهره

مإككن قطككع إذا فيمككا مإشكككل لكنككه كككثيرا أو قليل مإقطوعككا
ذلككك مإككع تآسككمى وصككارت بككرئ ثككم صككغيرة قطعككة جانبهككا
أنهككا هككذه في يتجه فالذي كالكامإلة بها ويلتذ ويحس حشفة

الغسككل فككي فيككه قككدمإته مإككا نظيككر غيرهككا وفككي كالكامإلككة
كمككا غككوراء ولككو واضككح آدمإيككة قبل > أي102(بفرج) <ص: 



وإنمككا الغسككل إيجابه على قياسا ظاهر وهو الزركشي، بحثه
الثلثا، عككن التنفيككر بككه القصككد لن التحليككل، فككي يكف لم

كمككا الدمإيككة بشكككل تآشكككلت جنيككة أو بككذلك يحصل ل وهو
حينئذ مإنها ينفر ل الطبع لن عكسه وقياسه زرعة أبو بحثه

فيكه مإكا ومإكر نككاحهم بحكل قلنكا إن واضكح هو كما ومإحله
أمإككة كككوطء بهككا يعتككد الشككبهة) الككتي عن خالا لعينه (مإحرم

حق، فيه له الذي المصالح سهم مإن كانت وإن المالا، بيت
أو قهككر بقصككد ل وحربية بوجه العفاف فيه يستحق ل لنه

ومإككر الرهن في السابق بتفصيله بإذنه غير ومإملوكة استيلء
مإكككذوب أنككه أو بككه يعتد ل ذلك في عطاء عن نقل مإا أن

الككذكر مإككن لكككل قبلككه كالككذي طبعككا) راجككع (مإشككتهى عليككه
خلفه.  صنيعه أوهم وإن والفرج،

حككده مإن ذكر مإا يوافق لغة الزنا مإعنى أن يبينوا تآنبيه) لم(
علكى اتآككال له اللغة أهل بيان لعدم ولعله يخالفه أو شرعا

يشككترطون ل العربككاء العككرب أن المحقككق مإككن لكن شهرتآه
اليلج مإطلككق عندهم أنه فالظاهر ذكر مإا جميع إطلقه في
مإعنككاه إذ كغيككره فهككو شككرعا مإنككه أعككم وهذا نكاح غير مإن

لغة.  مإنه أخص شرعا
بوطئهككا فيحككد كككالكبيرة هنا الصغيرة بأن ثان) صرحوا تآنبيه(

بككأن ويجككاب بلمسككها النقككض بعككدم الوضككوء نككواقض وفككي
نفسككه الملمككوس كككون علككى ثككم المدار إذ مإختلف الملحظ
مإككترقب ل كالميتككة سككابق حككالا فككي ولككو للشككهوة مإظنككة

أن باحتمالا المترقب وضعف السابق قوة والفرق كالصغيرة
مإنه ينفر ل الموطوء كون على وهنا المحرم فخرج يوجد ل

وخرجككت والمحككرم الصككغيرة فككدخلت ذاتآككه حيككث مإن الطبع
إذ أغلككظ لكونه هنا لما الحتياط التفرقة هذه وسبب الميتة
أثككرت فلككم قلككت فككإن تآتككداركا ول تآنتهككي ل مإفاسككد فيككه

النفككس علككى يأتآي هنا الموجب لن قلت، ثم ل هنا الشبهة
لما ينظر ولم عذرها عدم باشتراط له فاحتيط ظنا أو يقينا
المإر، نفس في بما فأنيط كذلك ليس وثم المإر نفس في

الحككدود {ادرءوا حككديث سككر علككم وبهككذا المحقككق لنككه
مإسككمى هككو الذي اليلج هذا > وحكم103بالشبهات} <ص: 

الحد) الجلد (يوجب أنه فيه كلها القيود هذه وجدت إذا الزنا
كلهككا هككذه مإحككترزات وسككيأتآي إجماعككا الرجككم أو والتغريككب

الحككد وجككب الغسككل وجككب فككإن كالغسل هنا الخنثى وحكم
عنككه قبلكه مإا لغناء مإستدركا الشبهة عن خالا قيل فل وإل
ويككرد حرمإككة ول بحككل يوصككف ل الشبهة وطء أن الصح إذ

عليككه طككارئ أمإر والشبهة الصل باعتبار للعين التحريم بأن
طروهككا مإككع بهككا العتككداد لفادة ذكرها وتآعين عنها يغن فلم



وطككء كككون مإعنككى النكككاح مإحرمإككات فككي ومإككر الصككل على
كقبككل وأنككثى ذكككر (ودبككر حرمإككة ول بحل يوصف ل الشبهة

وتآغريككب وجلككد المحصككن الفاعككل رجككم المذهب) ففيككه على
{إذا خككبر البيهقي وروى زنا لنه عبده، دبر كان وإن غيره،

مإطلقككا الفاعككل بقتككل زانيان} وقيل فهما الرجل الرجل أتآى
فككاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتآموه {مإن الصحيح للخبر

بككه المفعككولا فككي علينككا يشكل وهو به}، والمفعولا الفاعل
بالسككيف يقتككل فهل وعليه البهيمة حديث في يأتآي مإا نظير

وجككوه شككاهق مإككن باللقككاء أو جككدار بهككدم أو بككالرجم أو
لككه المملوكككة مإحرمإككه وطككء عبككده دبر وفارق الولا أصحها

يبيككح ول الجملككة فككي القبل إتآيان يبيح الملك بأن قبلها في
حككد.<ص: دبرهككا فككي وطئهككا لككو ثم ومإن بحالا المحل هذا

فككانتهض للككوطء مإبككاح جسككدها فسككائر الحليلككة > وأمإككا104
يعتككد فلككم لعككارض تآحريمهككا المزوجة وأمإته الدبر في شبهة

أو أكككره فككإن دبككره فككي الموطوء أمإا الفاعل حكم هذا به
مإختككارا مإكلفككا كككان وإن عليككه، ول لككه شككيء فل يكلف لم

ل الككدبر لن ذكككرا، أو كككان امإككرأة مإحصككنا ولو وغرب جلد
للخككبر مإطلقككا بككه المفعككولا بقتككل وقيككل إحصان فيه يتصور

التعزير الحليلة دبر وطء وفي المحصنة تآرجم وقيل السابق
الحككاكم مإنككع بعككد بمككا بعضككهم وعبر الولى المرة عدا فيما

 أوجه والولا
حشككفة تآغييككب فيككه ليككس مإمككا بمفاخككذة) وغيرهككا حككد ول(

نحككو بتمكينهككا حد ل ثم ومإن السابق اليلج لعدم كالسحاق
لكككن زائككد وكككذا مإبككان بإيلج ول بفرجها ذكره وإيلجها قرد

أو الضككمير زوجه) بهككاء (ووطء مإر كما الغسل في بتفصيله
و دبككر (فككي) نحككو أو أجنبيككة (وأمإتككه) يظنهككا لككه أي بالتككاء

لعينككه ليككس التحريككم لن وإحرام)، (وصوم نفاس (حيض) أو
حليلتككه وطككء ومإثلككه العبككادة وإفساد كالذى عارض لمإر بل

مإر كما ظنه باعتبار الزنا إثم أثم وإن فهو أجنبية أنها يظن
 لعينه مإحرمإا ليس الفرج لن يحد، ل العدد أوائل

أيضككا هنككا التحريككم والمعتككدة) لعككروض المزوجككة أمإتككه وكذا(
لشككبهة رضككاع أو مإصاهرة أو المحرم) بنسب مإملوكته (وكذا
يككرد بالشككبهات} ول الحككدود {ادرءوا الصككحيح وللخككبر الملك
مإلكككه بمجككرد مإلكككه > لككزوالا105<ص:  أمإككه نحككو عليككه

كمككا لهككا مإلكككه يتصككور أنككه علككى الوطء حالا مإلكه فليست
أو بأصككله كما حليلته ظنها مإن وكذا أيضا اعتراض فل يأتآي

وقككالا الروضككة فككي كمككا بعضككا ل كل المحرم غير مإملوكته
الحل يفيد ل البعض مإلك ظن بأن واعترض فرق ل آخرون
عليككه حككد ل أنككه وظككن التحريككم علككم كمككن شككبهة فليككس



مإسككقطا فاعتقككده حقيقككة وجد لو مإسقط الولا بأن وأجيب
 اعتقاده يؤثر فلم بوجه يسقط ل الثاني بخلف

لككم حيككث لنككه مإطلقككا المسككقط باعتقككاد عبرة ل بأنه ويرد
فككي يككأتآي مإككا نظيككر هذا وليس مإعذور غير فهو الحل يظن
يتوسككعوا لككم مإا ثم الشبهة في تآوسعوا لنهم السرقة، نحو
ظككاهر كككذبه وإن بيمينككه، الحككل ظنككه فككي ويصككدق هنا فيه

مإككع الكراه الظهر) لشبهة في (ومإكره ظاهر هو كما، حاله
فككي كمككا عنككه القلككم بالشبهات} ولرفع الحدود {ادرءوا خبر

لن الزنككا، فككي الكككراه تآصككور الصح ولن الصحيح، الحديث
فيه للنفس اختيار ل طبعي أمإر الملمإسة نحو عند النتشار

المكككره كككان إذا كمككا قطعككا حككد فل انتشار يحصل لم ولو
عليه فيرد أيضا الولى كذا بعد فيما جار الظهر قيل امإرأة
وكأن يرتآضها لم ضعيفة طريقة جريانه بأن ويرد انتهى ذلك
عككن بخككالا خروجه بعدها فيما الحسن أن لبيان الولى كذا

 لعينه بمحرم ل الشبهة
يلحقككه، أنككه التتمككة وفككي يلحقككه ل الولككد أن الوسيط وفي
فضككمن أباحهككا بهككا) الصككل أبككاح جهة كل (وكذا الوجه وهو

أبككاحه أي الككوطء أضككمر أو تآأكيككدا البككاء زاد أو قككاله أبككاح
وإن إبككاحته، لشككبهة بخلفككه > يعتد106(عالم) <ص:  بسببها

الصككحيح) كمككذهب علككى شككهود بل (كنكككاح الفاعل يقلده لم
ل أنه مإذهبه مإن والمعروف قالوا كذا عنه الله رضي مإالك

أن انتفيككا إذا فينبغككي الدخولا حالة الشهرة مإن أو مإنهم بد
شككبهة بانتفككاء وعللككه به صرح القاضي رأيت ثم الحد يجب

الكولي وفقكد العلن وجكد إذا مإكا به وألحق العلماء اختلف
ل أنككه اللعككان فككي الروضككة في الذي بأن اعترضه وبعضهم

 والشهود الولي انتفى وإن يحد،
أو بمعنككى فيهككا الككواو أن علككى فيهككا مإا حمل بوجوب ويرد
الككولي عككن انتفككائه حكم ذكر عليه فرع لما أنه عليه ويدلا
مإككن بككه للعلككم الشككهود عككن انتفككائه حكككم يككذكر ولم فقط

حنيفككة أبككي كمككذهب ولككي بل أو إبككاحته في بالخلف تآعليله
لغيككر ولككو المتعككة نكاح وهو التأقيت، مإع أو عنه الله رضي

مإككن قيككل ومإككا عنهما الله رضي عباس ابن كمذهب مإضطر
انتفكاء مإكع أو وشككهود ولي بل بخلفه يثبت، لم عنه رجوعه
ووقككع يراه مإن بينهما بالتفرقة أو بإبطاله حكم لكن أحدهما
يعتككد ول حينئككذ شككبهة ل إذ بككه الككواطئ علككم بعككد الككوطء
كمككا غيككره فككي ول الربع فوق مإا إباحة في الشيعة بخلف

 المجموع في
ض فكي وقكع لما خلفا أجنبية مإيتة) ولو بوطء ول( كتكب بع

يحتككاج فل عنككه الطبككع ينفر مإما لنه الصح)، (في المصنف



الظهككر)، فككي بهيمة (ول طبعا مإشتهى غير فهو عنه للزجر
ذبككح يجككب ول قتلهككا يجككوز ول كككذلك مإشككتهاة غيككر لنهككا

وهم لمن خلفا المذهب هو هذا، أكلت ذبحت فإذا المأكولة
فككاقتلوه بهيمككة أتآككى {مإككن صككحيح حككديث فككي لكككن فيككه

بالنسككخ، إل يتككأتآى ل إذ مإشكل عنه مإعه} والجواب واقتلوها
ل إذ بهككا مإسككتأجرة) للزنككا في ويحد( آخر لدليل يحتاج وهو

حنيفككة أبككي وقككولا بوجه الباطل بالعقد العتداد لعدم شبهة
ب ثبكوت عدم على الجماع ينافيه شبهة أنه ثكم ومإكن النس

هذا ولي بل نكاح في بخلفه خلفه يراع ولم مإدركه ضعف
قككالا لككو إل يتم ل وهو > عليه،107<ص:  شارح أورده مإا
بككأنه بككل بككذلك يقككل لككم وهككو الككوطء، إباحة في شبهة إنه

يككرد الككذي وإنمككا ذكر، مإا عليه يرد فل الحد درء في شبهة
خمككرا أو فوطئهككا حككرة اشككترى لككو أنه على إجماعهم عليه

يصرح الذي نعم الفاسد العقد صورة تآعتبر ولم حد فشربها
وأقبل أحده النبيذ شرب حنفي في الشافعي المإام قولا به

خلفككا حككده فعلككه حنفككي لشككافعي رفككع لككو أنككه شككهادتآه
يعتقككد مإككا فككأولى إبككاحته يعتقككد بمككا حككد إذا لنه للجرجاني
(ومإحككرم) ولككو لغككو هنككا الباحككة لن (ومإبيحككة)، تآحريمككه
عدتآه في ولو كبرى بينونة لنحو أو لتوثن ومإحرمإة بمصاهرة

حنيفككة لبككي (تآزوجهككا) خلفككا كان) قككد (وإن ردة أو لعان أو
الجككارة فككي مإر مإا نظير الفاسد بالعقد عبرة ل لنه أيضا،
قتككل صككحيح خككبر وفككي به للحنفي الشافعي حد فيه فيأتآي

أمإككا وإسككحاق أحمككد المإككام قككالا وبككه مإككاله وأخككذ فككاعله
نكاحهككا حككل فككي للختلف بوطئهككا يحد فل تآزوجها مإجوسية

بخلف مإسككتأمإن حربككي يحككد فل الحكككام (وشككرطه) الككتزام
مإكلككف غيككر يحككد (التكليككف) فل و حكما لها للتزامإه المرتآد

وإن فيحككد، بسكككره السكران) المتعككدي (إل عنه القلم لرفع
ربككط بككاب مإككن عليككه تآغليظككا الصككح علككى مإكلف غير كان

يحككد تآحريمككه) فل (وعلم مإنقطع فالستثناء بالسباب الحكام
لبعككده عذر إن رضاع مإحرم نحو كنكاح بعقد أو أصل جاهله

حككد ومإككر أحككد يجهلككه ل إذ نسككب مإحككرم ل المسلمين عن
نحككو جاهل ويصدق فيه الحد وجوب وجهل تآحريمه علم مإن

وحككد( بككذلك جهله أمإكن إن مإعتدة أو مإزوجة وتآحريم نسب
يمكوت (الرجكم) حكتى والمكرأة > الرجل108المحصن) <ص: 

والغامإدية} مإاعزا رجم وسلم عليه الله {صلى ولنه إجماعا
وإن مإكلككف)، (وهككو العلماء جماهير عند الرجم مإع يجلد ول

لشككتراط مإعنككى ل قيككل فاسككتدامإه الوطء أثناء تآكليفه طرأ
الحككد وجوب مإطلق في اشتراطه بعد الحصان في التكليف

اشككتراطه أن يككوهم حككذفه أن هككو مإعنككى، لككه بككأن ويككرد



شككرط أنككه بتكريككره فككبين مإحصككنا لتسككميته ل الحد لوجوب
فمككن (حككر) كلككه السكككران أيضككا هنككا بالمكلف ويلحق فيهما
التغييككب بعككد عتككق إن نعككم لنقصككه مإحصككن غيككر رق فيككه

مإككع نككزع لككو مإككا بخلف الوجككه علككى مإحصككنا كان فاستدام
رجككم وسككلم عليه الله {صلى لنه (ذمإي)، هو ولو)،( العتق

أحصككنا قككد وكانككا داود أبككو زاد الشككيخان اليهككوديين} رواه
ل يحككد ل الحربككي نحككو أن مإككر لمككا لحككده شككرط فالذمإككة

مإحصكن فهككو نكككاح فكي حربكي نحكو وطككئ لكو إذ لحصككانه
(غيككب رجككم فزنككى ذمإككة لككه عقككدت فككإذا أنكحتهككم لصككحة

ذكككر مإككن كونهككا بشككرط فاقككدها مإن قدرها أو حشفته) كلها
فككي يككأتآي أن ويتجككه البغككوي به أفتى مإا على عامإل أصلي

نحككو مإككع صحيح) ولو نكاح في (بقبل آنفا مإر مإا الزائد نحو
اللككذة تآلككك اسككتوفى أن بعككد حقككه لن شككبهة، وعدة حيض

فككي اسككتوفاها أو يسككتوفها لككم مإككن بخلف اجتنابهككا الكامإلة
(ل قككالا كمككا فاسككد نكككاح أو شككبهة وطككء أو مإلككك أو دبر

كمككالا صككفة بككه تآحصل فل لذاتآه الظهر) لحرمإته في فاسد
إحصككان فكي يعتككبر الكواطئ إحصكان فككي ذلكك يعتكبر وكمككا

 الموطوءة
مإككع وتآكليفككه) ولككو حريتككه حككالا التغييككب اشككتراط والصككح(

نظككر لمككن خلفككا ظككاهر وهككو إطلقهككم، اقتضاه كما الكراه
نككاح فككي وطكئ قككن أو مإجنكون أو لصكبي إحصان فل فيه

النكككاح وهككو الجهككات، بأكمككل الصككابة شككرطه لن صككحيح
علككى يككرد ول أيضككا كامإككل مإككن حصككولها فاشككتراط الصحيح
لن النوم، حالا تآغييبها مإع الحصان حصولا التكليف اشتراط
مإكلككف غيككر النككائم كككان وإن بككالقوة، حينئذ مإوجود التكليف
جككواب مإككن أولككى وهككو تآنككبيه، بككأدنى إليككه لرجككوعه بالفعككل

أن إل النككوم قبككل لحككاله استصككحابا مإكلككف بككأنه الزركشككي
ل التغييككب حالا ذلك اشتراط المتن وقضية ذكرتآه بما يؤولا
والككذي رجككم زنى ثم وأرق حارب ثم ذمإي أحصن فلو الزنا

 يرجم ل أنه وغيره القاضي به صرح
يرجم الذي المحصن يقالا أن فيجب وعليه الرفعة ابن قالا
الككوطء حالككة مإكلككف حككر وهككو صككحيح، نكاح في وطئ مإن

ل ككامإل زنككى ثكم ناقصككا وطكئ مإكن أن فعلككم الزنككا وحالة
نقككص تآخللهمككا وإن الحككالين، فككي كمككل مإككن بخلف يرجككم
ل بالكامإككل بناقص) مإتعلككق الزاني الكامإل (وأن ورق كجنون

بككه تآعلككق لككو إذ كلمإككه أفككاده > كمككا109<ص:  بككالزاني
مإحصككن، بنككاقص زنككى إذا المكلككف الحر الكامإل أن لقتضى

كلمإككه بنككص باطككل وهو السابق، التغييب فيه يوجد لم وإن
كككثروا وإن اعترضككه، مإككن يصككب ولككم ذكر بما تآعلقه فتعين



المعككروف بككأن خطككئ أنككه علككى بالباني الزاني غير مإن ول
لم قررتآه كما كلمإه مإن هذا ولظهور بهم ل أهله على بنى

مإكلككف حككر لنككه (مإحصككن)، مإتعلقه إثر بناقص لتقديم يحتج
كعكسكه الموطككوءة نقكص يككؤثر فلككم صحيح نكاح في وطئ
عليكه المحكككوم كمكالا حكالا التغييكب وهككو المقصككود، لوجود

 مإنهما بالحصان
المحصككن غيككر (البكككر) وهككو السكران ومإثله المكلف و) حد(

بككذلك سككمي جلدة) للية (مإائة والمرأة (الحر) الذكر السابق
وآثككره، هلليككة سككنة عككام) أي (وتآغريككب الجلككد إلككى لوصوله

وعطكف بكه مإسكلم لخكبر وذلك الجدب على تآطلق قد لنها
الجلككد تآقككديم كككان وإن بينهمككا، تآرتآيككب ل أنككه لفككادة بالواو
فيككه نككازع وإن الجلككد، وتآككأخر التغريككب بتقككديم فيعتككد أولى

الحككاكم تآغريككب مإن بد ل أنه لفادة بالتغريب وعبر الذرعي
مإكن العام وابتداء فيه تآنكيل ل إذ يكف لم نفسه غرب فلو

بينككة ل حيث عام عليه مإضى أنه في ويصدق السفر ابتداء
المسككامإحة علككى تآعككالى الله حق لبناء اتآهم إن ندبا ويحلف
العيككن ومإسككتأجر المككدين تآغريككب مإنككه وأخككذ مإعتككدة وتآغرب

تآعككالى للككه فيهككا الحككق مإعظم بأن ويفرق نظر الخير وفي
 للدمإي مإتمحض الحق وفيه

أنككه رجككح شيخنا رأيت ثم عليه يعدى ل القاضي أن ويؤيده
لغريمككه يحبككس ل كمككا الغربككة في عمله تآعذر إن يغرب ل

كككان وإن المدين، تآغريب ويوجه الحبس في عمله تآعذر إن
تآفككد لككم وإل مإنككه قضككى مإككالا لككه كككان إن بأنه حال الدين
وإنمككا إليككه، التغريب تآوجه حقه يمنع فلم الدائن عند إقامإته
(فمككا زنككاه مإحككل القصككر) مإككن مإسككافة (إلككى التغريب يجوز

علكى والمقصكد الطريكق أمإن بشرط المإام يراه فوقها) مإما
ذلككك دخككوله لحرمإككة طككاعون بالبلككد يكككون ل وأن الوجككه،

الحضككر حكككم فككي دونهككا مإككا ولن الراشدين بالخلفاء اقتداء
الصككح) فككي غيرهككا طلككب لككه فليس جهة المإام عين (وإذا

يحصككل فل فيككه غككرض لككه يكككون قككد لنككه >،110<ص: 
ه غكرب فيما بالقامإة ويلزم المقصود الزجر يككون حكتى إلي

 الروضة في تآناقض مإن المعتمد على له كالحبس
تآجككويز إذ التغريككب فائدة انتفاء عليه يلزم بما شيخنا وجمع
فككي كككالمتنزه يجعلككه مإنهككا مإرحلتين ودون بلده لغير انتقاله

قككولهم مإككن وأخككذ تآغريبككه مإككن للمقصود مإناف وهو الرض،
وشككم بالحليلككة اسككتمتاع نحككو مإككن مإنعككه لككه أن كككالحبس
استصكحاب لكه بكأن لتصكريحهم نظكر عمكومإه وفي الرياحين

ل أنككه كلمإهمككا وقضككية وعشيرتآه أهله دون بها يتسرى أمإة
خلفككا مإتجككه وهككو نفقتككه، علككى زائككد مإككالا حمل مإن يمكن



ولككم رجككوعه مإككن خيف إن إل يقيد ول والروياني للماوردي
وأخككذ مإثل النسككاء لفساده تآعرضه مإن أو المراقبة فيه تآفد
اد تآعكرض مإكن كل أن المتأخرين بعض مإنه اء لفس أو النس

مإسككألة وهككي قككالا حبس بحبسه إل ينزجر ولم أي الغلمان
 نفيسة

ل إذ واسككتأنفها المإككام يككراه لمككا أعيد المدة قبل رجع وإذا
 التغريب مإدة بموالة إل التنكيل يتم

بلككده) أي غيككر إلككى الزنككا بلد (مإن وطن غريب) له ويغرب(
ثككم ومإككن بككذلك إل اليحاش يتم ل إذ بدوي حلة ولو وطنه
(فككإن القصككر مإسككافة وطنككه عككن إليككه غككرب مإا بعد وجب

إلككى أو مإنككه غرب الذي أو بلده) الصلي (إلى عاد) المغرب
قصده بنقيض له الصح) مإعامإلة في (مإنع مإنه المسافة دون

بككه مإصرحا ذلك رأيت ثم السنة يستأنف أنه مإر مإا وقياس
عقككب لككدارنا هككاجر مإككن زنككى ككأن لككه وطككن ل غريب أمإا

- وفككارق مإنككه يغككرب ثككم مإحل يتوطن حتى فيمهل وصولها
مإقصده لغير زنى مإسافر -: تآغريب وغيره الرفعة لبن خلفا
القصد لن للبلقيني، خلفا المعتمد على مإثل الحج فاتآه وإن

وطككن لككه هككذا - بككأن بككذلك إل يتككم ول وإيحاشككه تآنكيلككه
فاسككتوت لككه وطككن ل وذاكا عنككه ببعككده حاصككل فاليحككاش

يغككرب ثككم ليككألف إمإهككاله فتعيككن إليككه بالنسككبة كلها المإاكن
بلككدا يتككوطن > ل111<ص:  قككد أنه واحتمالا اليحاش ليتم

ه يلتفكت فل جدا بعيد الحد سقوط إلى فيؤدي كاحتمكالا إلي
البعيككد لغيككره غككرب لككه غككرب فيما زنى ولو ونحوه الموت

تآغككرب (ول الولا بقيككة فيككه ودخككل زنككاه ومإحككل وطنككه عن
نسكوة مإحكرم) أو أو زوج مإكع بكل الصككح فككي وحدها امإرأة
أو ثقككة واحككدة أو بككل والمقصككد الطريككق أمإككن عنككد ثقككات

بككأن أيضككا ثقككة هي كانت إن الثقة عبدها أو كذلك مإمسوح
يكفككي الكواجب السكفر أن الحكج فككي مإر لما تآوبتها حسنت

بتفصككيله ثككم مإككر كمككا وحدها سفرها لحرمإة وذلك ذلك فيه
حككتى للهجككرة بالمسككافرة يلحقهككا ل عليهككا السككفر ووجككوب
علكى تآخشكى تآلكك بكأن ويفكرق وحكدها ولكو السكفر يلزمإهكا
فككانتظرت كككذلك ليسككت وهككذه أقككامإت لككو بضعها أو نفسها

مإعها السفر المحرم نحو يلزم ول مإعه السفر لها يجوز مإن
فإن الجلد كأجرة فتلزمإها مإنها بأجرة) طلبها (ولو برضاه إل

حككتى التغريكب أخكر تآعكذر فككإن المككالا بيكت ففككي أعسكرت
فل حسككن أمإككرد كلككه ذلككك في ومإثلها الطريق كأمإن تآوسر
 سيد أو مإحرم مإع إل يغرب

مإككؤن سككواء عليككه تآغريبككه مإؤنككة أن الحر في تآنبيه) أطلقوا(
علككى أنهككا فيككه بعضككهم فأطلق الرقيق وأمإا والقامإة السفر



فعلككى وإل المككالا بيككت فككي تآغريبه مإؤن شارح وقالا السيد
ه السكيد علكى القامإكة ومإؤن السيد بكأن الفكرق لحكظ ولعل
المعسككر حكككم فككي وهككو أصككالة، القككن علككى واجككب ذلككك

بخلف السيد على فقدم أول المالا بيت في مإؤنه والمعسر
تآقككرر كمككا فيككه ففصككل وغيره اليسار فيه يتصور فإنه الحر

الثانيككة بككأن القامإككة ومإؤنككة التغريككب مإؤنة بين فرقه ويوجه
الولى.  بخلف مإطلقا فلزمإته الملك لحق

المغكرب يككون أن بيكن الصحاب بعض > وفصل112ص: <
(فككإن المككالا بيككت فككي فهي السلطان أو عليه فهي المالك

إجبككاره فككي لن الصككح)، فككي يجبر (لم بالجرة امإتنع) حتى
وإن رق، فيككه مإن (العبد) يعني (و) حد يذنب لم مإن تآعذيب

سنة) علككى نصف وتآغريب (خمسون وغيره الكافر سواء قل
المحصكنات علكى مإكا نصكف {فعليهكن لية الحر مإن النصف

بضككرر مإبالة ول ينصف ل لنه الرجم، غير العذاب} أي مإن
يلككتزم لككم الكككافر بكككون ول ردتآككه بنحككو يقتككل كمككا السككيد
مإككردودة فيككه جمككع ومإخالفككة الذمإيككة المرأة في كما الجزية
هنككا ويككأتآي لسيده تآابع وبأنه الكافر عبده حد للكافر بقولهم

مإحرم نحو خروج ومإنه وغيرها السابقة التغريب فروع جميع
(سككنة) لتعلقككه قككولا) يغككرب (وفككي المإككرد والعبككد المإككة مإع

يغرب) ل (قولا (و) في اليلء كمدة فيه يختلفان فل بالطبع
السيد حق لتفويت

الدخككالا وكيفية بها المزني بذكر (ببينة) فصلت ويثبت) الزنا(
فكرج فككي قككدرها أو حشفته أدخل أنه كأشهد ووقته ومإكانه

الزركشككي قككالا الزنككا سبيل على كذا وقت كذا بمحل فلنة
قككد لنككه نظككر، وفيككه أحكككامإه عككرف إذا الحد يوجب زنا أو

بعككض أو الشككروط بعض إهمالا مإن الحاكم يراه ل مإا يرى
ولو مإطلقا التفصيل وجوب فالوجه بعضها ينسى وقد كيفيته

لقككوله أربككع أنهككا الشككهادات فككي وسككيذكر مإوافق عالم مإن
لككو أنككه جمككع مإنكم} وعككن أربعة عليهن {فاستشهدوا تآعالى
علككى مإنهككم كككل اقتصككر لكككن نسوة بأربع بزناه أربعة شهد

مإجمككوع مإككن اسككتفيد لنككه حككد، مإنهن بواحدة يزني رآه أنه
لن زعمككوه، كمككا وليككس بأربعة زناه ثبوت الربع الشهادات

مإككوجب بهككم يثبت فلم الخر به شهد مإا غير بزنا شهد كل
إقككرار) حقيقككي (أو قككاذف لنككه مإنهككم، كككل يحككد بككل الحككد

إن أخككرس بإشككارة ولو الشهادة، في تآقرر مإا نظير مإفصل
عليككه اللككه {صككلى أنككه الصككحيحة للحككاديث أحككد كل فهمها
بإقرارهمككا} وخككرج والغامإدية مإاعزا > رجم113<ص:  وسلم

بهككا يثبككت فل الخصككم نكككولا بعد المردودة اليمين بالحقيقي
(مإرة) كونه حالا القرار ويكفي القاذف حد تآسقط لكن زنا



عنككه، اللككه رضككي حنيفة لبي خلفا أربعا تآكرره يشترط ول
العككتراف بمطلككق الرجككم علككق وسككلم عليه الله صلى لنه

اعكترفت فككإن هككذا امإكرأة إلككى أنيكس يككا {واغكد قالا حيث
أربعككا، مإككاعز علككى وسلم عليه الله صلى فارجمها} وتآرديده

فيككه جنككون} فاسككتثبت أبككك {قالا ولهذا أمإره في شك لنه
فككي السككابق كلمإه مإن وعلم الغامإدية إقرار يكرر لم ولهذا

أن القضككاء فككي والتآي دونها بلعانه عليها أيضا ثبوتآه اللعان
قنككه مإككن اسككتيفاؤه للسككيد نعم بعلمه فيه يحكم ل القاضي

 تآأديبه لمصلحة بعلمه
بعككده أو الحككد في الشروع قبل رجع) عنه (ثم أقر) به ولو(

كككذبت بعككده قككالا وإن زنيككت، مإككا أو رجعت أو كذبت بنحو
حككاله شككهد وإن زنككا، فظننتككه فاخككذت كنت أو رجوعي في

تآكككذيب مإجككرد لنككه أقككررت، مإككا بخلف يظهككر فيمككا بكككذبه
عليككه اللككه {صككلى لنككه (سككقط) الحككد، بككه الشككاهدة للبينككة
لككه عككرض لمككا يفيد أنه بالرجوع} فلول لماعز عرض وسلم

فلككم إليككه الككرد طلككب رجمككه عنككد إنككه له قالوا لما بل به
ل التوبككة إذ يرجككع أي يتوب لعله تآركتموه هل قالا يسمعوا
لككه سككن ثككم ومإن عليه الله فيتوب مإطلقا هنا الحد تآسقط
بالنسككبة القككرار بقككاء عنككه أي قككوله: سككقط وأفهككم الرجوع

حكككم يستصككحب بككل برجككوعه يجككب فل قككاذفه كحككد لغيره
وجككد ولككو إحصككانه عككدم لثبككوت حككده عدم مإن فيه إقراره
بالبينككة يحكككم لككم > مإا114<ص:  السبق اعتبر وبينة إقرار

قبككولا فككي وكالزنككا الرجككوع يقبككل فل مإتككأخرة ولككو وحككدها
بالنسككبة وسككرقة كشككرب تآعككالى للككه حككد كككل عنككه الرجوع
إليككه يتطككرق ل بالبينككة ثبككت إذا أنككه كلمإككه وأفهككم للقطككع
كككدعوى بغيككره السقوط إليه يتطرق لكنه كذلك وهو رجوع،
حليلككة كونهككا وظككن السرقة في يأتآي كما أمإة ومإلك زوجية
يسككقط فككإنه ببينككة زناه ثبوت بعد ذمإي وكإسلم ذلك ونحو
هرب) قبككل أو تآحدوني (ل أو اتآركوني قالا) المقر (ولو حده
لككم لنككه الصككح)، (في رجوعا (فل) يكون أثنائه في أو حده

أقيكم وإل فكذاكا صكرح فإن حال وجوبا يخلى نعم به يصرح
يضكمن، لكم يخكل لكم فككإن تآركتموه هل السابق للخبر عليه
أقككر ولككو شككيئا عليهم يوجب لم وسلم عليه الله صلى لنه
بكككر أو صككبي أنككا وقككالا رجع ثم إحصان أو بلوغ بنحو زان
مإعنككى في وليس أقرب القبولا وعدم نظر مإحل يقبل فهل

ادعككى ولككو هنككا بخلفككه بالكليككة السبب رفع ثم لنه مإر مإا
لككه يككر لككم وإن قبككل، الحككد مإنككه اسككتوفى إمإامإككا أن المقر
الراجككع قاتآككل وعلككى البغاة آخر مإر مإا أفهمه كما أثر ببدنه

 بالرجوع الحد سقوط في الخلف لشبهة قود ل دية



أربعككة) شهد (لو مإا أيضا بالبينة الثابت الحد يسقط و) مإما(
رجكل أو رجلن أو النسكوة وأربكع) مإكن (بزناهكا الرجكالا مإن

لتعككذر بككذلك سككميت بكككر أي (عذراء) بمعجمة أنها وامإرأتآان
العككذرة بقككاء هككي) لشككبهة تآحككد، (لككم وإنما وصعوبته، وطئها

بهككا الزانككي يحككد ل أنه يعلم وبه تآزن لم أنها في الظاهرة
البككارة عكود لحتمكالا عليهكا الشككهود قاذفهككا) ول (ول أيضكا
قصككر لككو القاضككي قككالا ثككم ومإككن اليلج في المبالغة لتركا

وبحككث قاذفهككا حككد فيككه البكككارة عود يمكن ل بحيث الزمإن
غيبككة يمكككن غككوراء تآكككن لككم إن مإحلككه أن وغيككره البلقيني
وعككدم الزنككا لثبوت حدت وإل بكارتآها بقاء مإع فيها الحشفة

فكالشككهادة بككالقرن أو بككالرتآق شككهدوا ولككو ينككافيه مإا وجود
أكرهها أنه أربعة أقامإت > ولو115<ص:  وأولى عذراء بأنها
المهككر وجكب بكككر أنهكا أربع وشهد المهر وطلبت الزنا على

شاهد) عين (ولو بها لسقوطه الحد ل بالشبهة يسقط ل إذ
(البككاقون و) عيككن (لزنككاه مإثل زمإنككا (زاويككة) أو الربعككة مإككن

يثبككت) للتنككاقض (لككم الزنككا لككذلك الزمإككن ذلك غير غيرها) أو
والشككهود القككاذف فيحككد واحككدة بزنية العدد تآمام مإن المانع

حككر) للتآبككاع مإككن نككائبه أو (المإككام الحككد (ويسككتوفيه) أي
بظككن حككده مإنككه وليس كظلم لصارف قصده عدم ويشترط

(ومإبعككض) لتعلككق الجملككة فككي الحككد لقصده زنا فبان شرب
بعضككه أو كلككه وقككن بعضككها إل للسككيد وليككس بجملتككه الحد

مإوص مإوت بعد زنى بعتقه ومإوصى المالا لبيت أو مإوقوف
الصككح وهككو لككه، أكسابه أن على بناء الثلث مإن يخرج وهو
المإككام واسككتيفاء لكافر مإسلم وقن له ولي ل مإحجور وقن
بطريككق أنككه فيه الزركشي رجح بعضه مإالك هو مإبعض مإن

فكككذا اسككتيفاء تآبعيضه لستحالة يقابله فيها الملك إل الحكم
فككأمإكنت حسككي أمإككر السككتيفاء لن نظككر، وفيككه الحكم في

فككي رأيككت ثككم قيككاس فل الحكككم كككذلك ول فيككه الستحالة
المإككام مإككن ويسككتوفيه ذكرتآككه بمككا التصككريح التككدريب تآكملة
 نوابه بعض

ببينككة أو بككإقرار ثبككت المسلمين مإن حضور) جمع ويستحب(
مإككن طائفككة عككذابهما {وليشككهد تآعككالى لقككوله الوجككه علككى

الزنككا (وشككهوده) أي أيضككا (المإام) مإطلقككا المؤمإنين} وحضور
اللككه {صلى أنه لنا أوجبه مإن خلف مإن خروجا الحد إقامإة
بحضككور أمإككر ول يحضككر ولككم واحككد غيككر رجككم وسككلم عليه

هككو مإطلقككا، والجمككع الشككهود حضككور مإعيككن} ونككدب واحككد
عككن يكفككي البينككة حضككور أن بحككث لكككن إطلقهككم مإقتضى
كمالهككا ل السككنة أصككل أريككد إن مإتجككه وهككو غيرهم، حضور
المإككام بككدأ بككالقرار ككان فككإن بككالرجم البداءة للبينة ويندب



أو قتككل أو كقطككع وغيككره الرقيق) للزنككا > (ويحد116ص: <
شككروطه علككم إن أنككثى (سككيده) ولككو قككذف أو خمككر حككد

أمإككة زنت {إذا مإسلم لخبر المإام له يأذن لم وإن وكيفيته،
الحككدود {أقيمككوا والنسككائي داود أبككي فليحدها} وخبر أحدكم

قيمككا ولككو وليه يقيمه المحجور أيمانكم} نعم مإلكت مإا على
عكداوة وقنكه السكيد بين كان لو أنه السلم عبد ابن وبحث
يككزوج ل المجككبر أن مإككر مإككا ويؤيككده عليككه يقمه لم ظاهرة

الزركشككي واستشكككله أولى فالسيد شفقته عظيم مإع حينئذ
ل قككد القككذف مإجككرد بأن يجاب وقد قذفه إذا حده له بأن
فيككه لخككبر ثالثككة زنت أمإة بيع له ويسن ظاهرة عداوة يولد
لككم لنه المإام، إل يحده لم وأرق حارب ثم ذمإي زنى ولو
بيككع ثم زنى مإن وبين بينه يفرق وبه زناه يوم مإملوكا يكن
فحككل الزنككا حككالا مإملوكككا كككان لنككه حككده، للمشككتري فككإن

إحرامإه مإن تآحليله في مإحله يحل كما البائع مإحل المشتري
إل حككده يتككولا فلككم حرا كان زنى لما الولا بخلف وعدمإه
رأيككت ثككم بهككذه تآلككك الزركشككي استشكككالا فانككدفع المإككام
مإككر مإككا بين الفرق يتضح وبهذا ذكرتآه مإا لنحو أشار بعضهم

المبعض.  في
فككي ويسككتنيبون مإلكهككم قككدر علككى للمشككتركا الشركاء وحد

وقككع والمإككام هككو تآككوزع لككو ثككم السككيد لن وذلك، المنكسر
هنككا الشككركاء تآوزع بخلف مإمتنع وهو الحرية جزء في حده
وقضككية لكه المماثل وغيره الرق جزئه في يقع كل حد فإن

تآككأذن لككم وإن حصككته، بحككده أحدهم استقللا جواز إطلقهم
مإشككروط لنككه بككذلك، تآلككف لككو يضككمنه فهككل وعليككه البقيككة

كككل فيككه مإككأذون مإقككدر لنككه أول كككالمعزر العاقبككة بسككلمإة
وختككانه المإككام حككد بين قريبا التآي فرقهم ومإقتضى مإحتمل
حصكته علكى ككل اقتصكار لن هنكا الضكمان والجتهاد بالنص

الولككى ذلككك ومإككع وليتككه المإام) لعمككوم (أو فيه مإجتهد أمإر
تآنازعا) فيمن (فإن مإخالفه يراع فلم فيه الخبر لثبوت السيد
السككيد (أن (و) الصككح وليتككه المإككام) لعمككوم (فالصح يتوله

فكي المذكور الحد جملة مإن التغريب لن يجلده، يغربه) كما
يحكده (كحر) فل صحيحة المكاتآب) كتابة (أن (و) الصح الخبر

ثككم زنككى ذمإككي فككي تآقككرر مإمككا أخككذا عجككز وإن المإككام إل
(الكافر (أن) السيد (و) الصح الزنا بحالا اعتبارا وأرق حارب

(يحككدون مإككر بمككا العككارف والمكككاتآب) والجاهككل والفاسككق
السككيد مإككن إقككامإته أن والصككح الثاني الخبر عبيدهم) لعموم

والحجامإككة كالفصد الستصلح لغرض الملك بطريق هي إنما
> والمسككلم117ص: <القاضككي.  بخلف بعلمه حده ثم ومإن

نقله كمككا سككيده دون مإككر كما المإام يحده لكافر المملوكا



استصككلح فل عليككه مإلكه يقر ل لنه للذرعي، خلفا وأقراه
قنككا مإلك مإن أن عليه وبنوا المكاتآب في كثيرون ونازع مإنه

ذكككره مإككا والمعتمد كله حرا ليس لنه يحده ل الحر ببعضه
فيككه تآجككب تآككام مإلكه لن مإنه، أولى والمبعض المكاتآب في

ك بخلف وغيرهكا الزكاة السكيد (أن (و) الصكح المككاتآب مإل
غيككر التعزيككر وكككون يحككده كمككا تآعككالى اللككه يعككزره) لحككق

إمإككا كالقاضككي فيه مإجتهد لنه يؤثر، ل الحد بخلف مإضبوط
البينككة) وتآزكيتهككا (يسككمع (و) أنككه قطعككا فيجككوز نفسككه لحككق

لملكككه بموجبهككا أي التعزيككر أو للحككد (بالعقوبككة) المقتضككية
بيككن أيضككا هنككا فككرق ل أنككه وقضككيته أولككى فالوسيلة الغاية
سككماعها اختصاص جمع بحث لكن وغيرهما والمكاتآب الكافر
وأحكككام وشككروطهم الشككهود بصككفات العككارف العككدلا بككالحر

 نظر وفيه الذكورة بعضهم زاد العقوبة
مإتحجككر طيككن (بمككدر) أي يكككون الزنككا في والرجم) الواجب(

مإعتدلككة) (حجككارة بنحككو كونه والولى وعظم خشب (و) نحو
مإككذفف بكككبير يحككرم نعككم الكككف يمل مإنهككا كككل يكككون بأن

تآككأثير كككبير لككه ليككس وبصككغير التنكيككل مإن المقصود لتفويته
لم لخكبر البلقينكي فيكه ونكازع تآعكذيبه لطولا قصكة فكي مإس
الحجككارة وهككي بالجلمإيككد حككتى وجدوه بما رمإوه أنهم مإاعز

قكولهم: بكل المكذكور بالمعتكدلا تآصكدق بأنهكا ويجكاب الكبكار
لنككا فانتصككب الحككرة عككرض أتآى حتى خلفه واشتددنا فاشتد

تآلككك أن علككى دليككل فيه سكن حتى الحرة بجلمإيد فرمإيناه
أن إلكى بهككا الرمإككي يعددوا لم وإل مإذففة تآكن لم الجلمإيد

فيككؤلمه مإنه يدنو ول فيخطئه عنه يبعد ل أن والولى سكن
إذ الككوجه يتككوقى وأن التككذفيف، سرعة إلى يؤدي إيلمإا أي

<ص: بيككده والتآقككاء يخلككى وأن للرجككم، مإحككل بككدنه جميككع
ولتسككتر أمإككره خاتآمككة لتكككون التوبككة عليككه > وتآعككرض118

لشكرب ويجكاب وقتها دخل بصلة ويؤمإر بدنها وجميع عورتآه
ويعتككد مإقابرنككا فككي ويككدفن ويجهككز ركعككتين ولصككلة أكككل ل

للرجككل) عنككد يحفككر (ول الككواجب فككات لكككن بالسككيف بقتله
لكنككه الحفككر امإتناع المتن وظاهر ببينة زناه ثبت وإن رجمه
مإككاعزا أن صككح لنككه التخييككر، علككى مإسككلم شرح في جرى
حفككر بككأنه وجمع البلقيني واختاره له يحفر لم وأنه له حفر

بالحرة قتلوه حتى فاتآبعوه مإنها فهرب صغيرة حفرة أول له
قككد لنككه صككدره، إلككى حفر رواية في مإا ينافيه ول مإر كما

رد فيهككا ونزولككه الحفككر مإككن يلككزم ل إذ ويهككرب مإنها يطلع
اسككتحبابه (الصح و الخروج مإن يتمكن ل حتى عليه التراب

لعكان (ببينكة) أو ثبككت) زناهككا (إن صككدرها يبلكغ للمرأة) بحيث
إن الهككرب ليمكنهككا إقككرار ل تآنكشف لئل البلقيني بحثه كما



لبيان مإقرة كانت أنها مإع الغامإدية في الحفر وثبوت رجعت
 أيضا مإقرة وكانت للجهنية يحفر لم أنه بدليل الجواز

مإفرطيككن)، وبرد (وحر برؤه لمرض) يرجى الرجم يؤخر ول(
(إن نككدبا يككؤخر) أي (وقيككل تآقككدير بكل مإستوفاة نفسه لن
عدمإه الصل بأن ويرد الرجوع مإن بسبيل لنه بإقرار)، ثبت
فيككه نككزاع علككى قطعككا لككه يككؤخر فل برؤه يرجى ل مإا أمإا

لوضككع يككؤخر نعككم المحاربككة في قتله تآحتم أو ارتآد لو وكذا
طككرأ جنككون ولككزوالا الجككراح في قدمإه كما والفطام الحمل

بككرؤه يرجككى جرح نحو لمرض) أو الجلد (ويؤخر القرار بعد
لكم (فكإن القتككل ل الككردع القصككد لن حامإل، لكونها أو مإنه
(بككل) يهلككك بسوط) لئل (ل تآنتظر غاية ل جلد) إذ برؤه يرج
العثكككالا ألككم فككوق ألمهككا فيمككا البلقينككي وتآوقككف نعالا بنحو

فتحهككا مإككن أشككهر العيككن (بعثكككالا) بكسككر و ثيككاب وأطراف
الشككماريخ غصككن) وهككي مإائككة (عليككه عرجككون أي وبالمثلثككة

كان) عليككه (فإن بذلك داود أبي لخبر مإرة الحر به فيضرب
هككذا وعلككى المائة مإرتآين) لتكميل به (ضرب (خمسون) غصنا

ينكبككس (أو الغصان) جميعككا (وتآمسه القن وفي فيه القياس
الجلد حكمة تآتعطل اللم) لئل بعض ليناله بعض على بعضها

يككؤلم ل بضككرب اليمككان فككي الكتفككاء فارق وبه الزجر مإن
المككؤلم وغيككر العككرف علككى مإبناهككا لن فيككه، تآنككاقض علككى

بعضككها ينكبككس ولككم تآمسككه لككم إذا أمإككا عرفككا ضربا يسمى
الككراء برأ) بفتح (فإن يكفي فل ذلك في شك أو بعض على

عنككه حككج مإعضككوبا (أجككزأه) وفككارق بذلك ضربه بعد وكسرها
حككد قبلككه أو الككدرء علككى مإبنيككة الحككدود بككأن شككفي ثككم

البككاقي وحككد مإضككى بمككا اعتككد أثنائه في أو قطعا كالصحاء
 كالصحاء

> مإككع119<ص:  يككؤخر مإفرطين) بل وبرد حر في جلد ول(
بخلف السككرقة قطككع وكككذا ليل ولو العتدالا لوقت الحبس
المككاوردي واسككتثنى آدمإككي حككق لنهمككا القككذف وحككد القككود

ينقل ول يؤخر فل برده أو حره ينفك ل ببلد مإن والروياني
بتخفيككف الزمإككن إفراط ويقابل والمشقة الحد لتأخر لمعتدلة
(فككي نككائبه المإككام) وأو جلككد (وإذا القتل مإن ليسلم الضرب

(فل السككياط يحتمككل ل خلككق نضككو برد) أو أو حر أو مإرض
عليككه، أقيككم واجككب مإككن التلككف النص) لحصككولا على ضمان
الجلككد قككدر لثبككوت بالديككة ذلككك فككي ختككن مإككن ضمن وإنما

العاقبككة بسككلمإة مإشككروطا فكككان بالجتهككاد والختككان بككالنص
وقككالا النضككو فككي ذكككر مإككا الزركشككي واستشكككل كككالتعزير

بالسككياط ل بالعثكككالا مإثلككه جلد لن الضمان وجوب الظاهر
عنككد كككذلك وهو مإستحب)، التأخير (أن النص (فيقتضي) هذا



أيضككا ضككمان ل وعليه وجوبه الروضة في صحح لكنه المإام
المنككذر ابككن قككولا ويؤيككده جمع عن ونقله الذرعي واعتمده
البلقيني وصوب يصح حتى يجلد ل المريض أن على أجمعوا

غالبككا يهلككك ل ذلككك في الجلد كان إذا مإا على الولا حمل
خلفه على والوجوب كثيرا ول
 

القذف حد كتاب
الله لن قدر، أو الفاحشة مإن لمنعه مإنع حد مإن     

الرمإككي هنا هو (القذف)، عليه الزيادة تآجوز فل قدره تآعالى
امإككرأة أو لرجككل وهككو الشهادة، ل التعيير مإعرض في بالزنا

يظهككر فيمككا الحككد ل التعزيككر أوجكب وإن الكبككائر، أككبر مإن
بككالكفر الرمإككي دون بككه الحككد وجككب وإنمككا خلفككه ويحتمككل

السككلم كلمككة يجككدد بككأن به رمإي مإا نفي على هذا لقدرة
القككاذف) حككد (شككرط اللعككان فككي القككذف تآفاصككيل ومإككرت

يحككد فل للقككاذف وفرعيتككه المقككذوف إذن وعككدم اللككتزام
يأتآي كما عل وإن أصل، ول أثم وإن له، أذن وقاذف حربي

(إل عنهمككا القلككم لرفككع ومإجنككون صبي يحد (التكليف) فل و
كمككا عليككه تآغليظككا مإكلف غير كان وإن يحد، السكران) فإنه

مإككع أيضا عنه القلم لرفع عليه مإكره يحد (والختيار) فل مإر
مإنكه الجنايكة لوجكود قتكل إذا قتلكه فكارق وبكه التعييكر عدم

وكككذا الكككراه > لداعيككة120<ص:  بككه التلفظ ويجب حقيقة
يككده أخككذ يمكنككه إذ آلتككه بككأنه القاتآككل مإكككره وفارق مإكرهه
جاهككل يحككد ل وكككذا بككه فيقككذف لسككانه دون بهككا فيقتككل

(ويعككزر) ذلككك عككالمي عككن بعككده أو إسلمإه لقرب بتحريمه
ثم ومإن وتآأديبا له زجرا المجنون أو (المميز) الصبي القاذف
عل وإن أم، أو أصككل) أب يحككد (ول والفاقككة بالبلوغ سقط

بككه يقتككل ل سفل) كمككا (وإن الولد ورثه الولد) ومإن (بقذف
بككأن بككدينه حبسككه عدم وبين بينه ويفرق لليذاء يعزر ولكنه

بحكالا يلكق فلكم الثكم عكدم مإكع تآكدوم قكد عقوبكة الحبكس
لحككق هو إنما عزر حيث بأنه صرح الرافعي أن على الصل

وقاله له ول هنا يقل ولم إشكالا فل وعليه الولد دون الله
مإككن آخككر ولككد ولككده لزوجككة كككان لو مإا يرد لئل القود في

جميعككه يسككتوفيه الورثككة بعككض لن السككتيفاء، له فإن غيره
كككان الزنككا ولككد يا غيره ولد أو لولده قالا لو القود بخلف
 بشرطه لها فيحد لمإه قاذفا
ثمكانون) (حككده القككذف (فكالحر) حالكة القذف حد وجب وإذا

وأرق حككارب ثككم ذمإككي قككذف لككو مإا فيه فدخل للية جلدة
القككذف حالككة )(والرقيككق القككذف بحالككة اعتبارا ثمانين فيجلد



(أربعككون) جلككدة حككده ولككده وأم ومإكاتآبككا مإبعضككا ولككو أيضككا
للقككذف فيهككا الشهادة مإنع أن على الية خصت وبه إجماعا
فمككا وإل تآعككالى اللككه لحككق وتآغليبككا الحرار في بأنها مإصرح
حككق غلككب وإن الحككر القككن فيككه يخككالف ل للدمإككي يجككب

وسككقوطه اتآفاقككا طلبككه علككى اسككتيفائه تآوقككف فككي الدمإككي
زنككا بثبككوت وكككذا المككالا يثبككت ل لكن مإالا على ولو بعفوه

ومإككن بلعككان أو مإككردودة يميككن أو إقككرار أو ببينككة المقذوف
كككبيرة يكككن لككم والحفظككة اللككه إل يسككمعه ولم غيره قذف

فككي يعككاقب ول اليككذاء مإفسككدة عككن لخلككوه للحككد مإوجبككة
السكلم عبكد ابكن قكاله فيكه ضرر ل كذب عقاب إل الخرة

لكم زنككاه شكاهد بككأن صكادقا كككان لككو أنكه مإنككه يؤخككذ وقككد
 مإحتمل وهو يعاقب،

(وسككبق (الحصككان) لليككة قككاذفه (المقككذوف) ليحككد و) شرط(
المقككذوف وشككروط شككروطه > بيككان121اللعككان) <ص:  في
بككل المقككذوف إحصان عن البحث الحاكم على يجب ل نعم

عليككه تآغليظككا الحصككان لظككاهر القككاذف علككى الحككد يقيككم
إظهككار إلككى يككؤدي عنككه البحككث ولن بالقككذف، لعصككيانه
الشككهود عدالككة عككن البحث بخلف بسترها المأمإور الفاحشة

كككذا فيككه المعنييككن لنتفككاء بشهادتآهم ليحكم عليه يجب فإنه
 الصحاب عن الرافعي نقله

أربعكة (دون مإسككلمون أحككرار رجككالا قككاض شككهد) عنككد ولو(
أن البخككاري فككي الظهككر) لمككا (فككي القذف حدوا) حد بالزنا
المغيككرة بزنككا شككهدوا الككذين الثلثة حد عنه الله رضي عمر

صككورة تآتخذ ولئل أحد يخالفه ولم عنه الله رضي شعبة بن
أنككه تآحليفه ولهم الناس أعراض في للوقيعة ذريعة الشهادة

الككزوج كككان لككو وكذا حلفوا إن يحدوا لم نكل فإن يزن لم
عنككد ل شككهدوا لككو أمإككا بزناهككا شككهادتآه فككي لتهمتككه رابعهم

انفككرد، وإن بزنككا، جككرح شككاهد يحككد ول قطعككا فقذفة قاض
مإككا فعككل الزنككا لشككهود وينككدب عليككه كفايككة فرض ذلك لن

فككي العككبرة أن ويظهككر شككهادة أو ستر مإن مإصلحة يظنونه
ويحتمككل الشككاهد حككالا دون عليككه المشككهود بحككالا المصلحة

(عبيككد و) أربككع نسككوة أربككع شهد لو (وكذا أيضا حاله اعتبار
(علككى فيحككدون الكككل فككي أكثر أو ذمإة (كفرة) أهل و) أربع

شهادتآهم فتمحضت الشهادة أهل مإن ليسوا لنهم المذهب)،
يصككغ لككم وإل ظككاهرا الشهود بصفة كانوا إن ومإحله للقذف

إعادتآهككا تآقبككل > ول122<ص:  قطعككا قذفككة فيكونككون إليهم
بخلف فتككاب رد كفاسككق التهمككة لبقاء تآموا إذا الولين مإن
واحد شهد ولو( تآهمة فل نقصهم لظهور والعبيد الكفرة نحو



بالزنككا أقككررت لككه قككالا حككد) كمككا (فل إقككراره) بالزنككا علككى
 أولى بل وتآعييره قذفه به قاصدا

دون حككد إن مإنككه المعلككوم تآقككرر مإككا يستشكككل تآنككبيه) قككد(
عككن فضل تآجوز كيف بأنه الفسق مإنه اللزم للقذف الربعة

أن احتمككالا مإككع بالزنككا الشككهادة الربعككة أحد مإن تآطلب أن
حيلككة ول والحككد الفسككق عليككه فيككترتآب يشككهدون ل البقيككة

هنككا أصككل ول البقيككة شهادة عدم بفرض عنه لهما مإسقطة
مإككن كككل وثككق وإن شككهادتآهم عككدم الصككل بككل نستصككحبه

قككد أنككه الشكككالا يزيد ومإما بعده يشهد بأنه بالبقية الربعة
خشككية يتعارض فحينئذ قاذفه حد شهادتآهم عدم على يترتآب

يشككهد لم إن الغير وحد غيره بامإتناع والفسق الحد الشاهد
اثنككان بككه وعلم بزناها الطلق علق لو أنه ذلك مإن وأشكل

يشككهدا لككم وإن والفسككق، الحد عليهما يترتآب به شهدا فإن
هكذه فكي يحتمكل لككن زنكا وطئها على للزوج مإقرين صارا
إيقككاع قصككدهما لن عليهمككا، شككيء ول وجوبا يشهدان أنهما

يجككاب وقد الشهادة بصورة القذف تآوهم عنهما يمنع الطلق
أنككه عليككه المشككهود يحلف أن للشاهد أن مإر بأنه ذلك عن
مإككن أمإككن فككي فهككو لزناه مإتحققا الشاهد كان فإذا زنى مإا

مإنهككا يمتنككع زنككى مإككا بككأنه اليميككن مإنككه طلكب إذا لنه الحد
الغمككوس اليمين مإن امإتناعهم مإن الناس على للغالب نظرا

تآلزمإككه قككد بككل الشككهادة الغككالب هككذا إلككى النظر له فسوغ
ولككو( مإهككم فإنه ذلك فتأمإل به ضرر لحوق مإن حينئذ لمإنه

شرط لن الخر، على الحد واحد تآقاصا) فلكل فليس تآقاذفا
تآككأثير لختلف هنا مإتعذر وهو والصفة، الجنس اتآحاد التقاص
علككى يككرد أن سككب لمككن نعم غالبا البدنين باختلف الحدين

يككا ظككالم كيككا قككذف ول فيككه كككذب ل مإما سبه بقدر سابه
رضككي عائشككة سككبت لمككا زينككب {أن داود أبي لخبر أحمق
عليككه اللككه صككلى النككبي > لهككا123<ص:  قككالا عنهمككا اللككه

يحككل ول ذلككك عككن ينفككك يكاد ل أحدا ولن سبيها}، وسلم
علككى يبقككى ليسككتوفي وبانتصككاره أبيككه لنحككو يتجككاوز أن لككه

واحد غير قاله كذا تآعالى الله لحق والثم البتداء إثم الولا
عليككه يبقككى أنككه السككابق هككو والثككم يجعككل لم إن وظاهره

كمككا فقككط الثككاني إل عليككه يبقككى ل أنككه يتجه والذي إثمان
بالسككب السككتيفاء وقككع وإذا قككودا فقتككل قتككل فيمككن قالوه

عليه يكون حتى للثاني الولا على يبقى ابتداء فأي المماثل
فككإذا تآعككالى اللككه بحككق المتعلككق الثم عليه الذي وإنما إثمه
اسككتقل (ولككو عنككه يعككف لم إن عليه عوقب يتب ولم مإات

(لككم القككاذف أو المإككام بككإذن ولو بالستيفاء) للحد المقذوف
بككإذن يكككن لككم مإككا المقذوف قتل به مإات الموقع) فإن يقع



يككبرأ حككتى يجلككد لككم يمككت لم وإن ظاهر، هو كما، القاذف
مإككع الجلككدات إيلم لختلف يقككع لككم وإنمككا الولا، ألككم مإككن
ل المحصككن للزانككي بقتلككه اعتككد ثككم ومإن الحيف أمإن عدم

وتآعذر قذف لمن وكذا يحده أن قنه قذفه لسيد نعم بجلده
غيككر مإككن أمإكنككه إذا يسككتوفيه أن للسككلطان الرفككع عليككه

 أعلم والله للمشروع مإجاوزة

قطع كتاب
لكان الزنا كتاب مإن حد حذف كما حذفه لو قيل     

بككأن ويككرد انتهككى السككرقة نفككس أحكام لتناوله وأخصر أعم
هككو فكككان الفاعككل بككاختلف يختلككف ل واحككد هنككا القطككع

لككه التبككع بطريككق عككداه > ومإككا124<ص:  بالككذات المقصود
فككي ومإختلككف فككاعله بتعككدد مإتعككدد ثككم والحككد لككذلك، فذكر
التخصككيص يتككوهم لئل فحككذف التغريككب وهككو أجزائككه بعككض

الزركشككي قككالا قلت فإن مإلحظ، لكل صنيعان فهما ببعضها
ينحصر ل الحد لن أحسن وهو السرقة بحد التنبيه في عبر
أن الضككعيف علككى بنككاء هككذا يصككح إنمككا قلككت القطككع فككي

ول أو خامإسة سرق مإن أن على أو الحد تآتمة مإن الحسم
لككه حككدا، ذكككروه الككذي تآعزيككره يكون تآكليف ول أو له أربع

ومإككا بخلفككه والتعزيككر شككرعا مإقككدر الحد لن خلفه والوجه
تآعزيككر أن على المإام ونص حدا، كونه فتعذر مإقدر غير هنا

الككذي المجنككون تآعزيككر أن علككى والقاضي المميز أي الصبي
واضككح هككو كمككا ظككاهر تآجككوز فيككه لككه حككد تآمييككز نككوع لككه

لغكة فسكككون كسككر أو بفتككح أو فكسككر بفتككح (السرقة) هي
مإثلككه حككرز مإككن خفيككة مإككالا أخذ وشرعا خفية، الشيء أخذ

ولمككا والجمككاع والسككنة الكتككاب فيها والصل التآية بشروطه
بقوله:  المعري الملحد شكك

فككي قطعككت بالها وديت><ص:  مإا عسجد مإئين بخمس ((د
 ؟ دينار))، ربع

مإختصكر بكديع بجكواب المكالكي الوهكاب عبكد القاضكي أجابه
قوله:  وهو

فككافهم المككالا وأرخصككها><ص: وقايككة أغلهككا النفس وقاية((
))الباري حكمة

المؤدية الطراف على الجنايات لكثرت بالقليل وديت لو أي
يقطككع لككم ولككو مإقابلتهككا في الغرم لسهولة النفوس لزهاق

ابكن وأجكاب المإكوالا، علكى الجنايكات لككثرت الكثير في إل
. هانت خانت فلما ثمينة كانت أمإينة كانت لما بأنها الجوزي



فككي وقككع كككذا سككرقة، للقطككع الموجبككة السككرقة وأركككان
الخككذ مإطلق الثانية بالسرقة المراد إذ صحيح وهو عباراتآهم

ومإسككروق وسككارق حككرز، مإككن خفيككة الخككذ وبككالولى خفيككة
فككي لوجككوبه (يشككترط فقككالا بككه بككدأ فيككه الكلم ولطككولا

مإضككروبا ذهبككا مإثقككالا دينككار) أي ربككع (كككونه المسروق) أمإور
وخككبر مإنه بأقل قطع مإن وشذ عليه المتفق الخبر في كما

يده} إمإككا فتقطع الحبل أو البيضة يسرق السارق الله {لعن
أو ربعككا يسككاوي مإككا وبالحبككل الحديد بيضة فيه بالبيضة أريد

مإككن يتككدرج صككاحبها أن السككرقة شككأن مإككن أن أو الجنككس
مإككن تآحصككل (خالصككا) وإن يده تآقطع حتى الكثير إلى القليل

 مإغشوش
دينككار ربككع ليككس لنككه المغشوش الربع > بخلف125ص: <

(قيمته) بالككذهب يساوي غيرها أو كان فضة (أو) كونه حقيقة
 الحرز مإن الخراج حالا الخالص المضروب

بالدنانير هي ثم بالدراهم قوم بالدنانير قيمته تآعرف لم فإن
إليهككا مإحككل لقرب انتقل دنانير السرقة بمحل يكن لم فإن
نقككدين قيمككة اختلفككت ولككو نظائره، قياس هو كما ذلك فيه

أي السككم لوجككود الككدارمإي قككاله كما أدناهما اعتبر خالصين
تآكككون أن شككرطها لن بالشككبهة الحككد لككدرء نظككر ل ومإعككه
يسككاوي مإككا أخككذ بككأنه السككم صككدق مإككع لهككا قوة ول قوية

نصككاب بككأنه بينككة شككهدت لككو مإككا وبيككن بينككه ويفككرق نصككابا
إلغاءهمككا أوجككب تآعارضككا هنا بأن قطع فل دونه بأنه وأخرى

مإسككألتنا في بخلفه السم، يوجد فلم القل على الزائد في
بعككض فككي الزكككاة نصككاب نقككص لو فيما مإر مإا وبين وبينه

حسككي أمإككر الككوزن بككأن أيضككا هنككا جريككانه الظاهر الموازين
دون فككأثر أقككوى الحسككي واختلف اجتهككادي أمإككر والتقككويم

 الجتهادي اختلف
فوجهككان وإل اعتككبر أغلككب ثككم كككان إن الماوردي قولا وأمإا
دخككل ل الغلبككة بككأن الحسككن، أنكه الزركشي قالا وإن فيرد

مإككع وبككأنه السككم صككدق مإككن مإر مإا إلى النظر مإع هنا لها
بككد ول الككدارمإي أطلقككه مإككا فتعيككن شككيئا يرجح لم الستواء

كككان وإن قطعككا كككذا قيمتككه يقككولا بككأن المقككوم قطككع مإككن
مإسككتند فككإن القتل شاهدي فارق وبه الظن، شهادتآه مإستند

اسككتوى وإن مإنهمككا للقطككع يحتككج فلككم المعاينككة شككهادتآهما
القطكع ل الظكن تآفيكد إنمكا كل في الشهادة أن في البابان
بالقيمككة القطككع ذكككر وجككوب وهككل هنككا للبلقينككي مإا فاندفع
كككل يعككم أو له الحتياط الواجب للحد رعاية هنا بما يختص
أقرب والثاني مإحتمل كل الفرق مإن تآقرر لما بقيمة شهادة

عن ينشأ تآارة التقويم بأن المإام عن نقل الشيخين لتصريح



كككذا قيمتككه قككالا فككإذا أي القطككع عككن ينشككأ وتآككارة الجتهاد
فكوجب يكفكي ل وهكو الجتهككاد عن أنه > احتمل126ص: <

وإل بينتككان يتعككارض ل وأن الحتمككالا هذا يدفع بما التصريح
فككي قطككع وسككلم عليككه اللككه صككلى {لنه وذلك بالقل أخذ

عشككر اثنككي ذاكا إذ الككدينار دراهككم} وكككان ثلثة قيمته مإجن
. درهما

سككبيكة بككأن اعتراضككه (سبيكة) فانككدفع ربعا) ذهبا سرق ولو(
فل مإضككروبا ربعككا يساوي (ل لربع نعتا كونه يصح فل مإؤنث

اسككم الخككبر فككي المككذكور الككدينار الصح) لن (في قطع) به
فكككذلك وزنككه ل الربككع قيمتككه تآبلغ ذهبا خاتآما أو للمضروب

الغلط هو فاحش غلط أنه السنوي وزعم الروضة، في كما
فككي مإعه يعتبر وهل مإنه بد ل الوزن لن البلقيني قاله كما
ربككع قيمتككه تآبلككغ أن والحلي والتبر كالقراضة المضروب غير

واحككد غيككر كلم يوهمه لما خلفا نعم الصح، مإضروب دينار
الككذي المضككروب بالككذهب السبيكة الذهب وتآقويم كالسبيكة،

فككأوجب زعمكه لمككا خلفككا فيكه مإحككذور ل المتكن بكه صكرح
بالمضروب.  هي ثم بالدراهم تآقويمها

قطككع) ربعككا تآسككاوي (ل فلوسككا) مإثل ظنها دنانير سرق ولو(
بككالظن عبرة ول السرقة أصل قصد مإع الربع سرقة لوجود
وإن يقطككع لككم ربعككا تآسككاوي ل فلوسككا سككرق لككو ثم ومإن
السككرقة أصككل يقصككد لككم لنه له ظنه مإا وكذا دنانير ظنها
فككي جهلككه ربككع تآمككام جيبككه (فككي رثا) بالمثلثككة ثككوب (وكذا

لمككا يؤثر ل المسروق جنس جهل هنا وكونه مإر الصح) لما
الجهككل بيككن الحككالا يفترق فلم السرقة أصل قصد أنه تآقرر

مإرتآين) بككأن حرز مإن نصابا أخرج (ولو وبالصفة هنا بالجنس
المالككك) (علككم تآخلككل) بينهمككا (فككإن الثانيككة المككرة في تآممه
مإككن بككاب وغلككق نقككب إصككلح الحككرز) بنحككو (وإعككادة بككذلك

الروضككة عبككارة اقتضككته كمككا غيرهمككا دون نككائبه أو المالككك
هو كما الحراز وجد حيث كالولا يكن لم > وإن127ص: <

فل حينئذ كل أخرى) لستقللا سرقة الثاني (فالخراج ظاهر
الحككرز إعككادتآه ول المالككك علككم (وإل) يتخلل كالولا به قطع

هككذه فككي تآبعككه ومإككن للبلقينككي خلفا فقط أحدهما تآخلل أو
الحككرز لبقككاء ل أم الحككرز هتككك الصككح) اشككتهر فككي (قطككع

ذكككر ويككوجه فعلككه على فعله فانبنى له، لهتكه إليه بالنسبة
تآككارة فيكه الكلم الكذي النصكاب لن بيانككا فيها بأن هنا هذه

ل، وتآككارة مإككرة كككإخراجه أكثر أو مإرتآين على إخراجه يكون
له اتآباعه مإع هنا ذكرها في الوجيز الرافعي اعتراض فاندفع

مإككا لهككذه وسككيأتآي بالنصككاب لهككا تآعلككق ل بككأنه المحككرر في
ونحوهككا) حنطككة وعككاء ثقككب ولككو(بينهما.  الفرق مإع يشابهها



(نصككاب) أي (فانصككب) مإنككه غرفككة أسككفل أو كككم أو كجيككب
ه مإقوم ه التدريكج علكى ب ه (فكي (قطكع) ب هتكك الصكح) لن
يبطلككه السبب ضعف وزعم سارقا، فعد المالا وفوت الحرز
انصككب لككو أمإككا مإككر كمككا وغيره القود في بالمباشرة إلحاقه
إخككراج (فككي اثنككان اشككتركا) أي قطعككا. (ولككو فيقطككع دفعككة

تآوزيعككا نصككابا سككرق مإنهما كل (قطعا) لن حرز نصابين) مإن
إن مإحلككه أن القمككولي وبحككث بالسككوية عليهمككا للمسككروق

حمككل مإطيككق قطككع وإل نصككاب مإسككاوي حمككل كككل أطككاق
غيره فيه ونظر اعتماده إلى الزركشي وأشار فقط مإساويه
وعلتهككم بككإطلقهم الليككق وهككو ذلككك مإككع الشككتراكا بصككدق

مإنهمككا واحككد علككى (فل) قطككع نصككابين (وأل) يبلككغ السككابقة
مإحله أن والزركشي الذرعي وبحث كذلك، للمسروق تآوزيعا

فككإن وإل كككل اسككتقل إذا نصككابا بلككغ إذا > فيمككا128<ص: 
فقككط المكلككف فيقطككع لككه آلة فهو مإكلف غير أحدهما كان

سككرق) لككه.  (ولككو أذن أو أمإككره أنه له آلة كونه مإن ويؤخذ
وكلبككا) ولككو (وخنزيككرا مإحترمإككة (خمككرا) ولككو غيككره أو مإسكلم
وإطلق بمالا ليس قطع) لنه فل دبغ بل مإيتة (وجلد مإقتنى

أو دبككغ إذا مإككا بخلف مإككر كمككا صككحيح لغككة عليككه السككرقة
الخمككر إنككاء بلككغ (فككإن الحككرز فككي بفعله ولو الخمر تآخللت

سككرقته بقصككد دخككل وقككد إراقتها بإخراجه يقصد نصابا) ولم
شككبهة ول حككرزه مإككن أخككذه الصككحيح) لنككه (علككى (قطع) به

أن الفككرق وكككان بككالقطع فيه القطع جمع وحكى بولا كإناء
فككي السككابق بشككرطه للمنكككر إزالككة للكسر الولا استحقاق

الخمر أن ويؤيده الثاني، بخلف به مإعتد غير صيره الغصب
لككو أمإككا قطعككا قطككع الحرز في أريقت أو مإحترمإة كانت لو

أو سككرقته بقصككد دخككل وإن إفسككادها تآيسككر بككإخراجه قصد
ول(قطكع.  فل سرقته بقصد أخرجه وإن إفساده بقصد دخل
ة وككل اللهكو آلت ونحكوه) مإكن (طنبكور في) سرقة قطع آل

إن (وقيل كالخمر به النتفاع يحل ل وكتاب كصليب مإعصية
أو بكدخوله يقصككد (نصككابا) ولكم جلكده نحكو مإكسكره) أو بلككغ

أعلككم) واللككه أصح الثاني قلت (قطع إفساده تآيسر بإخراجه
لككذمإي كانت ولو فيه له شبهة ول حرزه مإن نصابا لسرقته

قطعا.  قطع
(مإلكككا نصككاب هككو الككذي المسروق كونه) أي (الثاني الشرط

بككه تآعلككق وإن مإلك فيه له بما قطع فل السارق لغيره) أي
لككم مإككا أي ضككعيف قككولا علككى ولككو واسككتحقاق رهككن نحككو

وذلك الوصية مإسألة في يأتآي لما مإنه أقوى هو مإا يعارضه
ومإوهككوب ومإوقككوف مإشككتر أو بككائع سرقه خيار بزمإن كمبيع

بككإرثا مإلكككه (فلككو مإتهب أو عليه مإوقوف سرقه قبض قبل



الحككرز) أو مإككن إخراجككه (قبككل يقبضه لم وإن غيره) كهبة أو
الثبككوت قبككل ولككو بعككده يفيككد فل للحككاكم الرفع وقبل بعده
الكدعوى علكى يتوقكف إنمكا القطكع لن كلمإهكم اقتضاه كما
نقككص (أو بككذلك صككرح البيان صاحب رأيت ثم وجدت، وقد
(لككم وغيككره) كككإحراق > بأكككل129<ص:  نصككاب عككن فيككه

بالمسككروق الككدعوى مإككن المككانع لككه لملكككه يقطككع) المخككرج
عليه الله صلى {أنه داود أبي ولخبر القطع، عليها المتوقف

ع أمإكر لمكا وسلم أبيعكه أنكا قكالا صكفوان رداء سكارق بقط
قبككل هككذا كككان هل وسلم عليه الله صلى فقالا ثمنه وأهبه

أنسككب أنهككا مإككع هنا هذه ذكر ووجه به} ولنقصه، تآأتآيني أن
الخككراج لحالة النظر في قبلها لما مإشاركتها الولا بالشرط

النقككص سككبب أن إلى بذلك أشار أنه مإنه وأحسن قيل كذا
ولحم بر غاصب في مإر مإما أخذا كالزدراد مإملكا يكون قد

(مإلكككه) ادعككى) السككارق (لككو قطع وكذا) ل (هريسة.  جعلهما
المجهككولا مإنككه للمسروق أو بعده أو الخراج قبل للمسروق

أو سككيده أو كأبيه شبهة مإاله في له مإن مإلك أو للحرز أو
النككص) (علككى كككذبه وإن مإلكككه بككأنه مإنككه المسككروق أقككر

مإككا على بكذبه قطعية حجة أو بل بينة قامإت وإن لحتماله
مإككر فيمككا بككالمجهولا تآقييككدهم يعارضككه لكن إطلقهم اقتضاه
فكككذا الحريككة مإعككروف مإلك لدعواه نظر ل أنه في الصريح

لحظكة فككي ولكو لككذلك مإلككه طرو بإمإكان يفرق أن إل هنا
كككدعواه للقطككع دارئككة شككبهة فكككان الحريككة مإعروف بخلف
بككل المإككام عككن نقله لمككا خلفا بها المزني مإلك أو زوجية
وعلككى بككذلك الحككد سككقوط علككى اتآفككاقهم المككاوردي نقككل

البضككاع، دون المإككوالا فككي التخفيككف بجريان فرق الضعيف
للبينككة مإكككذب لنكه قطكع بالبينككة الثابتكة السككرقة أنكككر ولكو

نصككابين يبلككغ سككرقا) شككيئا ولو(الملك.  دعوى بخلف صريحا
وكككذبه لهما (أو له أذن وأنه لصاحبه له) أو أحدهما (وادعاه

فككي الخككر (وقطككع صككدقه المدعي) لحتمالا يقطع لم الخر
إذا أمإككا فيككه لككه شككبهة ل نصككاب بسككرقة مإقككر الصح) لنككه

أو كككذبه ول يصككدقه لم إن وكذا كالمدعي يقطع فل صدقه
حرز مإن سرق وإن( صاحبه يقوله مإا لحتمالا أدري ل قالا

وإن الظهككر (فككي يقطككع) عليككه (فل مإشتركا) بينهمككا شريكه
أمإة وطء فأشبه شائعا حقا جزء كل في له نصيبه) لن قل

به فيقطع الشريك يخص مإا سرقة بمشتركا وخرج مإشتركة
إن بككأنه المككاوردي جككزم والوجككه القفككالا بككه جزم مإا على
غيككر سككرقة بقصككد يدخل لم مإا أي يقطع لم حرزهما اتآحد

أو المتككن قككولا > قبيككل130<ص:  يأتآي مإما أخذا المشتركا
هبتككه قبككل مإككا بسرقة يقطع ول قطع وإل المغصوب أجنبي



المككوت بعككد بككه لككه أوصككى مإككا بخلف مإككر كما يقبضه ولم
واعككترض الشككبهة فضككعفت يتككم لم العقد لن القبولا وقبل
لن أولككى الثككاني بككل بينهمككا فككرق ل أنه في وأطالوا جمع

فككي مإنككه أقكوى قبككولا غيكر مإكن بكالموت مإلكه في الخلف
إل تآتوقككف ل الصككحيح العقد بعد الهبة بأن يجاب وقد الولا
والمككوت الصككحيح اليجككاب بعككد الوصككية بخلف القبض على

سككبب فضككعف يبطلهككا دين وجود وعدم القبولا على تآتوقف
بخلفه دين بحدوثا ولو للبطالا مإعرض فإنه جدا هنا الملك

فتككأمإله الككدين عككدم تآحقق عند هو إنما القوى والخلف ثم
. عليهم شنع مإن على خفي مإما لمحوه مإا اتآجاه به لتعلم

الصككحيح (فيككه) للخككبر الشككبهة) لككه عككدم (الثككالث الشككرط
{عكككن صكككحيحة روايكككة بالشكككبهات} وفكككي الحكككدود {ادرءوا

- مإككا نظككائره مإككرت كما بقيد ليس وذكرهم - أي المسلمين
عل وإن أصكل) للسكارق مإكالا بسكرقة قطكع اسكتطعتم} (فل

الجملككة فككي النفقككة اسككتحقاق لشككبهة سفل وإن (وفرع) له
فسككرقه المميككز غيككر قنككه إعتاق نذر لو أنه البلقيني وبحث
عنككه النفقككة اسككتحقاق شككبهة لنتفككاء قطككع فرعككه أو أصله

المسككتولدة فككارق وبككه مإطلقككا فيككه النككاذر تآصككرف بامإتنككاع
للنظككر وجه ول ه ا نظر وفيه قيل إيجارهما له لن وولدها

فيه.  التصرف عليه به يمتنع وأنه بالنذر السارق علم مإع
مإككالا ومإكاتآبككا مإبعضككا ولككو رق فيككه مإككن بسرقة قطع و) ل(

يقطككع ل مإككن كككل مإككن نحوهما أو فرعه أو أصله (سيد) أو
ولن النفقككة اسككتحقاق ولشككبهة إجماعككا مإككاله بسرقة السيد

أو المسككروق أن القريب أو القن ادعى ولو سيده كيد يده
ظككن لو كما كذبه وإن يقطع لم ذكر مإمن أحد مإلك حرزه

الحككر ببعضككه مإلكككه مإككا سككيده سككرق أو ذكر لمن مإلك أنه
للشبهة.  فكذلك

المحككرز مإاله بسرقة بالخر) أي الزوجين أحد قطع والظهر(
فككي والكسككوة النفقككة اسككتحقاقها وشككبهة الدلة لعموم عنه
المبعككض فككارقت وبككه مإحككدودة مإقككدرة لنها لها أثر ل مإاله

ومإككن مإنهمككا شيء عنده لها ليس أنه فالفرض وأيضا والقن
فأخككذتآه السككرقة حيككن مإنهمككا شككيء عنككده لهككا كككان لو ثم

مإككالا سككرق > كككدائن131<ص:  تآقطككع لككم الستيفاء بقصد
وجحككد حككل إن وغيككره دينككه جنككس سواء ذلك بقصد مإدينه

وبككه شككرعا أخذه في له مإأذون حينئذ لنه مإاطل أو الغريم
قصككد قيككل ولككو الظفككر شككروط وجككود مإككن بككد ل أنه يعلم

يبككح لككم وإن شككبهة يعككد لنه يبعد لم كاف وحده الستيفاء
الظفككر شروط تآوجد لم وإن ذكروها كثيرة شبه نظير الخذ



زمإككن فككي طعككام بسككرقة يقطككع ول إطلقهككم اقتضككاه كمككا
. غالا بثمن ولو عليه يقدر لم قحط

لطائفككة أفككرز (إن مإسككلم المالا) وهو بيت مإالا سرق ومإن(
فرق ل أنه كلمإهم وظاهر شبهة ل قطع) إذ مإنهم هو ليس
لككم مإككتى أنككه يتجككه والذي ل وأن لهم أفرز بأنه علمه بين

حينئككذ فيككه لككه لن يقطع ل حق فيه له وكان الفراز يعلم
حككق لككه كان إن أنه (فالصح (وإل) يفرز ظنه باعتبار شبهة

زكككاة (وكصككدقة) أي غنيككا مإصككالح) ولككو كمالا المسروق في
ا مإسكتحق فقيكر) أي (وهو أفرزت غيكره أو فقكر بوصكف له

لم وإن للشبهة (فل) يقطع مإستحقها على لغلبته الولا وآثر
أخككذ كغنككي حككق فيه له (وإل) يكن يأتآي كما ظفر فيها يجر
(قطع) غازيا ول البين ذات لصلح غارمإا وليس صدقة مإالا

تآصككرف قككد لنهككا المصككالح مإالا أخذه بخلف الشبهة لنتفاء
بمككالا الككذمإي يقطككع ثم ومإن المساجد كعمارة به ينتفع لما

عليككه والنفاق لنا تآبعا إل به ينتفع ل لنه مإطلقا المالا بيت
مإككن اللقيككط فككي وقككع ومإككا عليه، مإضمون الحاجة عند مإنه

هكذا واعكترض لكه مإكالا ل صكغير علكى حمكل ضكمانه عكدم
غير في الشيخين كلم عليه دلا الذي المعتمد بأن التفصيل

مإككالا مإسككلم بسككرقة قطككع ل أنه غيرهما وكلم الكتاب هذا
أفككرز إن إل الجملككة في حقا فيه له لن مإطلقا المالا بيت
قككوله بجعككل عليككه المتككن حمل ويمكن مإنهم هو ليس لمن
وقككوله الككذمإي فككي وإل وقوله المسلم في حق له كان إن

شككارح وقككولا لككه مإفهوم فل > للغالب132<ص:  فقير وهو
فيككه للخلف غيككره حكايككة يككرده خلف بل يقطككع الذمإي أن
مإككع المسككلم أن المتككن فيفيككد وحينئذ أحواله بعض في ولو

ببعككض ذلكك تآخصككيص وإيهككامإه مإطلقا، يقطع ل الفراز عدم
الصككدقة مإالا أن إيهامإه أن كما مإراد غير المالا بيت أمإوالا
لم وإن أيضا مإراد غير المالا بيت أمإوالا مإن أنواعها بسائر

عبككارتآه تآككؤولا وقككد علمككت، فيما الشراح مإن أحد عليه ينبه
المقسككم عليككه يصككدق لككم وإن النظيككر ذكر باب مإن بجعله

أصله.  مإن اليهام هذا فيرتآفع
وسككقفه مإنككبره وجذعه) ونحككو مإسجد بباب قطعه والمذهب(

أو للزينككة الككتي أي وتآككآزيره للزينككة الككتي وقنككاديله وسواريه
لنتفككاع ل وأبهتككه وعمككارتآه لتحصككينه مإعد ذلك لن التحصين

لنككه الخطيب مإنبر غير في الكلم أن مإنه ويؤخذ به الناس
النكككاس لنتفكككاع بكككل لزينتكككه ول المسكككجد لتحصكككين ليكككس

لككم مإككا حينئككذ بككه ينتفعككون لنهككم عليككه الخطيككب بسماعهم
الكعبة ستر بسرقة ويقطع الرض على خطب لو به ينتفعوا

تآسككرج) وقناديككل (حصككره (ل) بنحككو عليها بالخياطة أحرز إن



المككالا بيككت كمككالا فكان به المسلمين لنتفاع مإعد لنه فيه
عليككه تآوقككف لككم مإككن وكذا مإطلقا الذمإي بها قطع ثم ومإن
الذي غيرهم دخولا وجواز مإنهم، هو ليس بطائفة خصه بأن

شمولا عدم مإع التبعية بطريق هو إنما الصلح ابن به أفتى
مإصككحف سككرقة فككي الزركشككي وتآككردد لهككم الواقككف لفككظ

ولككو القطككع عدم والوجه المسجد في فيه للقراءة مإوقوف
كقناديككل فيككه للقارئ بالستماع به النتفاع لشبهة قارئ غير

نحو ليس مإمن غيره بموقوف) على قطعه (والصح السراج
صككفاتآه مإككن صككفة فككي لككه مإشككاركة ول فرعككه ول أصككله

ل ثككم ومإككن حينئككذ فيككه له شبهة ل إذ الوقف في المعتبرة
كبكككرة عامإككة جهككة > علككى133<ص:  مإوقوف بسرقة قطع

قككاله مإككا علككى ذمإككي سككرقه وإن بها ينتفع لمن مإسبلة بئر
بيككت مإككالا فككي مإككر مإككا وينككافيه لنا تآبع بأنه وعلله الروياني

صككيره هنككا لككه الواقف لفظ شمولا بأن يفرق أن إل المالا
التبعيككة بطريككق أنككه سككلمنا وإن عليهككم الموقككوف أحككد مإن

المكذكور الموقكوف غلكة أمإكا جكدا قويكة هنكا الشبهة فكانت
بخلف اتآفاقككا عليككه الموقككوف مإلككك لنهككا قطعككا بها فيقطع

وقككف فككي الثانيككة البطككن قطككع كلمإهككم وظككاهر الموقككوف
عليهككم الموقككوف مإككن ليسككوا السككرقة حككالا لنهككم الككترتآيب

أنهككم صككدق صككحة لشككبهة خلفه ويحتمل الستحقاق باعتبار
عليهم.  الموقوف مإن

كككانت كككأن مإعككذورة كونهككا حككالا حرز سرقها) مإن ولد وأم(
وجككوب تآعتقككد أعجميككة أو مإكرهككة مإجنونككة) أو أو (نائمككة
عاقلككة بخلف كالقن بالقيمة مإضمونة لنها عمياء أو الطاعة
خلفهككا ويجككري المإتناع على لقدرتآها بصيرة مإختارة مإتيقظة

نحككو فككي ل عتقككه مإنذور ونحو لها التابع الصغير ولدها في
مإحككرزا كككان إذا قطعككا به يقطع بل نائم نحو أو صغير قن
مإظنككة مإككن فيككه لمككا قطعا ومإبعض مإكاتآب بسرقة قطع ول

مإنهككا أقككوى فيها الحرية بل الولد بأم يستشكل وقد الحرية
ويجككاب بخلفهككا، سككبب بأدنى الرق في لعوده المكاتآب في
مإمككا أقككوى بالحريككة شككبها فيككه صير بالتصرف استقلله بأن
يقع.  ل وقد مإترقب مإستقبل لنه فيها

(بملحظككة) الحككراز يتحقق وإنما مإحرزا) إجماعا كونه الرابع(
أو مإوضككعه) وحككدها حصككانة (أو مإككتيقظ قككوي مإن للمسروق

لن فقككط خلككو مإانعككة فككأو يأتآي مإما يعلم كما قبلها مإا مإع
فيككه فرجككع اللغككة ضبطته ول يبينه ولم الحرز أطلق الشرع

والوقككات والحوالا المإوالا باختلف يختلف وهو العرف إلى
قيككل المقصككر، هككو فمككالكه مإضيع المحرز غير لن واشترط

عليككه النككوم بأن ويرد انتفائهما مإع مإحرز عليه بنومإه الثوب



ومإككا مإلحظتككه مإنزلككة > مإنككزلا134<ص:  لخذه غالبا المانع
كمكا تآككابعه أو النككوع ذلككك مإككن دونه لما حرز لنوع حرز هو

 الصطبل في يأتآي مإما يعلم
أو مإنسككدة سكككة أو شارع مإسجد) أو أو بصحراء كان فإن(

(دوام الحككراز (اشككترط) فككي لككه حصانة ل مإنها وكل نحوها
تآغفلككه فلو عادة العارضة الفترات في إل اللم لحاظ) بكسر

السككارق رؤيككة اشككتراط البلقينككي وبحككث قطككع فيهككا وأخككذ
كككان (وإن حينئككذ إل تآغفلككه غيككر مإككن يمتنع ل لنه للملحظ

بككالعرف عمل دوامإككه يشككترط مإعتككاد) ول لحاظ كفى بحصن
ظككن لمكن خلفكا وثككم هنكا اللحكاظ اختلف صككنيعهم وظاهر

لشككتراط وذلككك الفترات استثناء في مإر مإما أخذا اتآحادهما
يخلككو ل الككتي جككدا القليلككة الفككترات تآلك في إل ثم الدوام

الزمإنككة بعككض فككي لحككاظه يكفككي بل هنا ل عادة أحد عنها
دواب) حككرز (وإصككطبل عرفا دوامإا يكن لم وإن بعض دون
كمككا اللحاظ فمع وإل وأغلق بالعمران اتآصل إن نفيسة ولو

وثيككاب) ولككو آنيككة (ل الماشككية فككي التآككي كلمإككه مإككن يعلككم
ويبعككد يظهككر مإما الدواب إخراج ولن بالعرف عمل خسيسة
 الثياب نحو بخلف عليه الجتراء
وآلت السككطل نحككو بككه وضككعه اعتيككد مإككا البلقيني واستثنى
عمل غلم وثيككاب وراويككة ورحككل وبرذعككة كسككرج الككدواب
>135<ص:  بالخسيسككة ذلككك تآقييككد يؤخككذ ومإنككه بككالعرف

(حككرز السكككان نحو وصفتها) لغير (دار و خان (وعرصة) نحو
ونحككو نفيسككة ثيككاب أو ل) آنيككة بذلككة (وثيككاب خسيسككة) آنيككة

خككان نحككو مإككن ولو المحصنة البيوت حرزها ونقد) بل (حلي
أو مإككوات بصككحراء) أي نككام (ولو فيهما بالعرف عمل وسوق
أو ثككوب (علككى شككارع مإسككجد) أو (أو مإغصككوب غير مإملوكا
نقككد نحككو فيككه مإككا ل له مإحرزا له التوسد مإتاعا) يعد تآوسد

تآحككت بشككده تآقييككده وبحككث يككأتآي كمككا بوسطه شده إن إل
فوقها بخلفه تآحتها به المشدود الخيط يكون بأن أي الثياب

لككو بككه حفظ > إن136(فمحرز) <ص:  حينئذ قطعه لسهولة
 للعرف مإتيقظا كان

أو رأسككه مإككن مإداسككه أو خككاتآمه أو عمككامإته أخككذ إذا وكككذا
أو العليككا النملككة غيككر في وكان فيه المتخلخل الغير إصبعه
التقييككد في البلقيني ونازع بوسطه شده نقد كيس أو رجله
النككائم انتبككاه المككدركا بككأن فقككط الخيككر فككي الوسككط بشد

مإككا يشككمل الخككاتآم إطلقهم وبأن الكل مإستوفي وهو بالخذ
نحككو كيككس على النائم يعد العرف بأن ويرد ثمين فص فيه
وأيضا ثمين، بفص خاتآم إصبعه وفي النائم دون مإفرطا نقد

الككرأس تآحككت مإككا بأخككذ مإنككه أسككرع الخككاتآم بأخككذ فالنتبككاه



بجعلككه يحرز ل أنه خلخالها أو المرأة سوار نحو في وظاهر
النككائم يككوقظ بحيث إخراجه عسر إن إل رجلها أو يدها في

انقلككب) (فلككو الصككبع في الخاتآم في ذكروه مإما أخذا غالبا
(فل) قطككع أخككذه عنككه) ثككم (فككزالا السككارق بفعل أو بنفسه

نقب نحو السارق قلب وفارق أخذه قبل الحرز لزوالا عليه
قككولا وأمإا ثم، بخلفه أصله مإن بإزالته رفعه هنا بأنه الحرز

فألقاه عليه نائم صاحبه جمل وجد لو القطان وابن الجويني
فقككالا البغوي خالفهما فقد قطع الجمل وأخذ نائم وهو عنه

تآقككرر لما أوجه قاله ومإا يهتكه ولم الحرز رفع لنه قطع ل
أنه مإنه ويؤخذ أصله مإن ورفعه الحرز هتك بين فرقهم مإن
حينئذ. حرز ل لنه يقطع لم مإعه مإا فأخذ فغاب أسكره لو
إل ويمتنككع السككارق يككراه بقربككه) بحيككث وضعه ومإتاع وثوب(

لحظككه) لحاظككا (إن شككارع أو مإسككجد (بصككحراء) أو بتغفلككه
ل بحيككث عنككه بعيككدا وضككعه (مإحككرز) بخلف مإككر كمككا دائمككا
انتفككاء مإككن بككد ل مإنككه قربه ومإع له مإضيع فإنه إليه ينسب

بحيككث الملحظيككن كككثرة اشككترط وإل الطككارقين ازدحككام
(وإل) خباز نحو دكان على زحمة في ذلك ويجري يعادلونهم

لنه (فل) إحراز عنه ذهل أو ظهره وله أو نام كأن يلحظه
داره نحككو دخككولا فككي للنككاس أذن ولككو حينئككذ مإضككيعا يعككد

قطككع يككأذن لم وإن مإشتريا ل سارقا دخل مإن قطع لشراء
فإن بقوله أول ذكره مإما أبين > وهذا137<ص:  داخل كل
إيضاحا.  به صرح ثم فمن إلخ بصحراء كان

اسككتعانة) أو بقككوة سارق مإنع على قدرتآه الملحظ وشرط(
عككن مإحلككه وبعككد بككه السككارق يبككالي ل بحيككث ضككعف فككإن

لحككظ لككو ثككم ومإن به بالى إذا مإا بخلف إحراز فل الغوثا
أو قطككع وأخككذه مإنككه أضككعف تآغفلككه فككإن غككوثا ول مإتككاعه
حصككانة أو قككوله مإككن علككم كمككا (ودار) حصككينة فل أقككوى

وجككود مإككع مإر مإما علم كما اشتراطه يتأتآى ل لكنه مإوضعه
يقظككان قوي بها كان إن العمارة عن (مإنفصلة مإتيقظ قوي
(وإل) يكككن ذلككك العرف وإغلقه) لقتضاء الباب فتح مإع حرز
لكنه قوي أو الغوثا عن وبعدت ضعيف بها كان أو أحد بها

هنككا عليككه جريككا مإا هذا الباب إغلق مإع ولو (فل) حرز نائم
واعتمككدوه وغيرهككا الروضككة فككي عليككه جريككا مإككا والمعتمككد

يقظككان بهككا قككوي بملحظ حرز أنها عليه زيادة مإع وحاصله
خلفككه ونككومإه رده أو إغلقككه، مإككع ونككائم وإغلقككه فتحككه مإع

بصككرير ينتبككه بحيث أمإامإه أو فتح لو به وينتبه يصيبه بحيث
ويظهككر بككه مإحككرزا يعككد بحيككث فتحككه مإككع ولو فيه أو فتحه
بأحكدها مإكن يسككمع ل مإحالا على مإشتملة كبيرة بدار فيمن

مإككن وأن فيككه هككو مإككا إل بككه يحككرز ل أنه الخر يدخل مإن



إليهككا يصعد بمن يشعر كان إن إل ظهرها به يحرز ل ببابها
أي (مإتصككلة) بالعمككارة (و) دار بككه وينزجككر يككراه بحيككث مإنككه
اقتضككاه كمككا بجوانبهككا العمككارة تآحككط لم وإن مإسكونة بدور

الغككالب بأن الماشية في يأتآي مإا وبين بينه ويفرق إطلقهم
أبنيككة بخلف لهكا والملحظككة الطككروق كككثرة البلككد دور فككي

(نائم) ضككعيف (ولو) هو وحافظ) بها إغلقه مإع (حرز الماشية
أنككه الضككعيف فككي الذرعككي ورجككح خوف زمإن ولو ليل ولو

واشككتراط الباب بغلق وجد العظم الحراز بأن ويرد كالعدم
على لذلك الضعيف فكفى بالجيران ليستغيث هو إنما النائم

نعككم الغلككق مإككع شككيء اشتراط عدم في أطالا البلقيني أن
حينئككذ ينككدفع السككارق كككان إذا بمككا الخككوف تآقييككد ينبغككي

الملحظ شرط في مإر مإما ظاهر هو كما الجيران باستغاثة
لمككا بالنسككبة هككي الحافظ (ونومإه) أي الباب فتحه) أي (ومإع
النائم يكن لم مإا ضائع ليل) لنه حرز (غير المإتعة مإن فيها

بككالولى آنفككا مإككر مإمككا أخككذا ظاهر هو كما بقربه أو بالباب
الجيككران > ونظككر138<ص:  الصككح) لككذلك فككي نهارا (وكذا

أمإتعككة فككي بخلفككه هككذا فككي بمفككرده يفيككد ل والطككارقين
الككدار أمإتعككة بخلف عليهككا نظرهككم لوقوع الدكاكين بأطراف

البككاب كككان لككو كمككا قطعككا حككرز غيككر هككي الخككوف وزمإككن
وأبوابهككا نفسها لها بالنسبة أمإا الجيران، به يمر ل بمنعطف
حككرز فهي ورخامإها سقفها ونحو المسمرة وحلقها المنصوبة

يقظان) لكن بها كان (إذا أيضا حرز غير (وكذا) تآكون مإطلقا
مإككع المراقبككة بعدم لتقصيره الصح) لذلك في سارق (تآغفله
السككارق فككانتهز الملحظككة فككي بككالغ لككو ثككم ومإككن الفتككح،
عككن الككدار) المتصككلة دخلككت (فككإن قطعا قطع وأخذ الفرصة

بعككد مإككا بككه نهككارا) وألحككق حككرز أنهككا (فالمككذهب بهككا حافظ
ظككاهر هككو كما عادة كثرتآه أي الطارق انقطاع إلى الغروب

بشككق مإفتككاحه يوضككع لككم مإككا مإعككه وإغلقككه) أي أمإككن (زمإن
الثلثككة هككذه شرط) مإن فقد (فإن له مإضيع لنه مإنه قريب

بعككد مإككا بككه وألحككق ليككل أو نهككب زمإككن الزمإن أو فتح بأن
حرزا.  (فل) يكون السفار إلى الفجر

عطككف وتآرخككى) بككالرفع أطنابها تآشد لم إن بصحراء وخيمة(
قككوله قنبل قراءة ونظيره النفي حيز في جملة على لجملة
مإكن قكالوا " بالجزم ويصبر الياء بإثبات يتق مإن " إنه تآعالى

مإككن لن المعنككى علككى للعطككف يصككبر وتآسكككين مإوصككولة
ولككذا والبهككام العمكوم فكي الشكرطية مإككن بمعنى الموصولة

النفككي فككي ل بمعنككى لككم هنككا فكذا حيزها في الفاء دخلت
ويصككح اللفككظ علككى ل المعنككى علككى عطفككا تآرخككى فكككان

العبسككي: (( ألككم زهيككر بككن قيككس قولا في مإا على تآخريجه



ثككم للجككازم حككذف العلة حرف أن مإن)) تآنمى والنباء يأتآيك
فككي يغتفككر يقككالا ل العلككة، حككرف فتولككد الحركككة أشككبعت

أن كلمإهككم ظككاهر نقككولا لنككا غيككره في يغتفر ل مإا الشعر
للقككولا مإقابل هذا جعلوا لنهم بالشعر يختص مإما ليس هذا
ه يصكرح بكل ذلكك ويؤيد ضرورة ذلك بأن بكأنه تآصكريحهم ب

لن شككرطية مإككن قلنككا وإن اليككاء إثبككات يتقككي فككي يجككوز
خرجككت وإذا فقط إشباع الموجودة وهذه الياء حذف الجازم

المتن.  فأولى هذا على الية
الجككزم مإككن الصككل إلككى رجوعككا العلككة حككرف أثبككت وقيككل

(أذيالهككا) بككأن أيضككا هككذا علككى المتن تآخريج ويصح بالسكون
(بصحراء) فيشككترط كمتاع) مإوضوع فيها ومإا (فهي مإعا انتفيا

فهككي العمككارات بيككن أو قككوي مإككن لحاظ دوام إحرازها في
مإعككا وجككدا (وإل) بكأن مإعتككاد لحككاظ فيشكترط بسككوق كمتكاع
قككوي حككافظ (بشككرط فيها لما > (فحرز) بالنسبة139<ص: 

قربه يشترط ل اليقظان (نائم) نعم (ولو) هو بقربها فيها) أو
قككاله بككه ينزجككر بحيككث لككه السككارق ورؤيككة مإلحظتككه بككل

فهككم فككي وغيككره للزركشككي وقككع مإمككا أصوب وهو البلقيني
بالدخولا ينتبه بحيث بقربه أو بالباب نام وإذا الروضة عبارة

اشككترط فيها مإن ضعف فإن للعرف إسباله يشترط لم مإنه
فكمككا عنها السارق نحاه ولو به يتقوى مإن غوثا يلحقه أن
فيكفككي لنفسككها بالنسبة أمإا عليه نام عما نحاه لو فيما مإر
تآككرخأ لككم وإن أطنابهككا شككد بقربهككا ولو نام وإن اللحاظ مإع

يجعلهككا هككذين أحككد فقككد أن المتككن اقتضاه ومإا قيل أذيالها،
 ه ا مإراد غير بالصحراء كالمتاع

وجككود يشككمل وإل قككوله نعككم ذلككك يقتضككي ل بككأنه ورد
كككان إن أنككه هككو تآفصككيل فيككه لن أيضككا يككرد ول أحككدهما،
لحككاظ دوام مإككع إل أي مإطلقككا يكككف لككم وحككده الرخككاء
الحككارس مإككع كفى الشد أو مإر مإما ظاهر هو كما الحارس

فيككه الككذي والمفهككوم تآقككرر، كمككا فقط لها بالنسبة نام وإن
نحككو مإككن (بأبنية) ولككو غيرها أو (ومإاشية) نعم يرد ل تآفصيل

بالعمككارة (مإتصككلة (مإغلقككة) أبوابهككا العككادة بحسككب حشككيش
دار فككي مإككر مإمككا أخككذا أمإككن زمإككن حافظ) نهارا بل مإحرزة
أكككثر الماشككية فككي يتسككامإح بككأنه فرق وإن بالعمارة مإتصلة

مإككن العمككارة بهككا أحككاطت إن هككذا للعرف وذلك غيرها مإن
الزركشككي بحثككه كمككا قككوله فككي فكمككا وإل كلهككا جوانبهككا

 كالذرعي
ولو) هو (حافظ إحرازها يشترط) في (ببرية مإغلقة و) بأبنية(

يقككظ حككافظ فيشترط المفتوحة فيهما بالمغلقة (نائم) وخرج
مإككر مإككا نظير بالباب نومإه يكفي نعم الغوثا يلحقه أو قوي



فككي لن عنكدها بنككائم مإحكرزة المعقولكة بالمراح البل ونحو
مإككا أو يقظتككه اشترطت تآعقل لم فإن يوقظه مإا عقلها حل

(وإبككل) وغيرهككا جككرس أو كلككب نحككو مإن أخذها عند يوقظه
المحككالا بهكا وألحككق مإثل فيهككا (بصحراء) تآرعكى الماشية مإن

لم وإن يراها) جميعها بحافظ (مإحرزة العمران بين المتسعة
الرفعككة ابككن ونقله الصغير الشرح في مإا على صوتآه يبلغها

لككم مإككا أمإككا إليهككا العككدو لمإكان بالنظر اكتفاء الكثرين عن
غيككره أو بنككوم عنهككا تآشككاغل إذا كمككا مإحككرز فغير مإنها يره

المككارة طككروق يكفككي نعككم مإعقولككة أو مإقيككدة تآكككن ولككم
فككي تآسككاق مإقطورة > وغير140(ومإقطورة) <ص:  للمرعى
آخرهككا راكككب أو سككائقها رؤية إحرازها في يشترط العمران
(إليهككا أولهككا راكب قائدها) أو التفات (يشترط وتآقاد لجميعها

يظهككر فيمككا رؤيتين بين عرفا زمإن يطولا ل ساعة) بأن كل
التفككاتآه عن ويكفي فقط يراه فما وإل يراها) جميعها (بحيث
والخككر الولا غيككر ركككب ولككو سوق نحو في بالناس مإروره

ذلككك مإككع (و) يشككترط خلفككه لمككا قائد أمإامإه لما سائق فهو
كككذلك إل تآسككير ل لنهككا مإقطككورة تآكون أن وبغالا إبل في

فمككا تآسككعة) للعككرف (علككى قطار) مإنهما يزيد ل (أن و غالبا
 مإر مإا إحرازهما في فيشترط المقطورة كغير زاد

وأن السككين بتقككديم سككبعة الصككواب أن الصككلح ابككن وزعم
لكككن المنقككولا هككو ذاكا بككأن الذرعككي رده تآصككحيف الولا

يتقيككد ل السرخسي قولا المصنف وصحح الرافعي استحسن
مإككن وهككو بككالعرف يتقيككد العمككران وفككي بعدد الصحراء في

فككي الرجككوع الشككبه مإتأخرون جمع وقالا عشرة إلى سبعة
> مإنهككا141مإقطككورة) <ص:  (وغيككر عرفككه إلككى مإكككان كككل

الصح) لنها (في مإلحظ مإحرزة) بغير (ليست تآقاد أو تآساق
البككل غيككر إحككراز في اشترط ثم ومإن غالبا كذلك تآسير ل

 نظرها والبغالا
الحككراز فككي حكمها عليها مإتاع أو صوفها ونحو تآنبيه) للبنها(

 وغيرها الروضة في كما عدمإه أو
وإنمككا للبن حرزا ليس وحده الضرع أن صريحه بل وظاهره

حلككب لككو بككأنه القائككل الككوجه ضعف يعلم وبه حرزها حرزه
مإككن سككرقات لنها يقطع لم نصابا بلغ حتى فأكثر اثنين مإن

كلهككا كككانت إن الولا ومإحل للبنه حرز ضرع كل لن أحراز
إذ واحككد لمالككك بنصاب إل يقطع لم وإل مإشتركة أو لواحد

لمالككك كككل عينيككن واحككد حككرز مإككن سككرق مإككن أن الككوجه
ع ل نصكاب ومإجموعهما نصكاب، بكدون ككل دعكوى لن يقط

لجمككع النصككاب شككرط أن القككاطع فككي يككأتآي مإككا ويؤيككده
الحرز.  واتآحاد فيه اشتراكهم



غيككر ولككو المككالا بيككت ولككو غيره أو الميت مإالا وكفن) مإن(
وعيككن فيككه مإر بما البيت ذلك مإحرز ببيت قبر في مإشروع

كككون مإككن يلزم ل بأنه تآوجيهه ويمكن الراء كسر الزركشي
فيككه لمككا بالنسككبة مإحككرزا كونه لنفسه بالنسبة مإحرزا البيت

نفسككه فككي بككإحرازه أنه يوهم ففتحها اختلفهما مإن مإر لما
يككوهم ل فككإنه كسككرها بخلف فيه لما بالنسبة مإحرزا يكون
الميككت أجككرد سككواء سارقه فيقطع الكفن (مإحرز) ذلك ذلك
قطعناه} وفككي نبش {مإن البيهقي لخبر خارجه أم قبره في

نباشكا قطكع عنهمكا اللكه رضي الزبير ابن أن البخاري تآاريخ
وجعككل الرض بوجه أو قبر في مإشروع وهو كان (وكذا) إن

العمككارة) بطرف (بمقبرة مإطلقا ل الحفر لتعذر أحجار عليه
زاد كككأن المشككروع غيككر الصككح) بخلف (فككي مإحرزا فيكون

كككان (ل) إن ظككاهر هككو كمككا حربي به كفن أو خمسة على
الصككح) للعككرف (فككي مإحككرزا يكون فل مإلحظ (بمضيعة) ول

المكالا بيككت مإككن ككان إذا فيكه الشكركة انقطكاع مإكع فيهمكا
تآخلف وندر بالعمارة حفت فإن للميت، > يصرفه142<ص: 

جرس بها كان أو النبش فيه يتأتآى زمإن في عنها الطارقين
الككبيت حافظ سرقه ولو جزمإا مإشروع لغير ولو حرزا كانت

يقطككع، لككم أحككدهم فرع نحو أو الورثة بعض أو المقبرة أو
فيكككون تآعككالى لله فيه الملك كان الميت بلي لو أنه وبحث
مإككن كفككن إن يتجككه وإنمككا المككالا بيككت مإالا كسرقة سرقته

أجنككبي، أو وارثا مإككن أول لمككالكه مإلك فهو وإل المالا بيت
يكككن لككم حككارس بل مإثلككه يخككل لككم بحيككث فيككه غولي ولو

التي أي بالفساقي مإا أن الذرعي وبحث بحارس إل مإحرزا
فككي عنككاء يلقككى ل اللككص بككأن وعللككه مإحككرز غيككر بالمقابر

إن لهذا يحتاج وإنما العادة على المحكم القبر بخلف نبشها
أنه السبكي عن مإر بما قلنا إذا أمإا فيها الدفن بإجزاء قلنا

مإنهككا أن على ل، وأن ذلك يلقى أن بين فرق فل يجزئ ل
القبر.  مإن أكثر يحكم مإا

بيكان حيكث مإكن بالسرقة تآتعلق فروع فصل) في(     
لقطعككه مإنعهككا جهككة مإككن وبالسككارق ضككدها بككذكر حقيقتهككا

والحوالا الشخاص باختلف اختلفه جهة مإن والحرز وعدمإه
لمنفعتككه المسككتحق أو لككه الحككرز) المالككك مإككؤجر (يقطككع
التي المنافع لنتقالا شبهة ل إذ المستأجر مإالا مإنه بسرقته

فككارق وبككه الجككارة صككحة الغرض إذ للمستأجر الحراز مإنها
فككي الشككبهة قيككام لككدوام المزوجككة أمإتككه بككوطء حككده عدم

بككه الحككراز استحق إن ذلك مإحل أن التعليل وأفهم المحل
اسككتأجر مإمككا أضككر في أو عنه نهي فيما استعمله كأن وإل
بخلف أي مإواشيه فيها فآوى للزراعة أرضا استأجر كأن له



الزراعككة لتوقككف الوجككه علككى الحككرثا نحككو مإواشككي إدخالا
مإنككه بسككرقته ويقطككع يقطع، لم فيها كالمأذون فكانت عليها

يصرح كما مإدتآها وبعد الفسخ له ثبت وإن الجارة مإدة في
كمككا وفيككه شككيخنا قككاله المعيككر بقطع الرفعة ابن تآشبيه به

تآفصككيل فيه المعير أن ه. والحق ا نظر وغيره الذرعي قالا
قككوله المحشككي قولا فقط الرجوع بعد يقطع أنه ومإنه يأتآي

يفيككده رجككع أو قوله وكذا الشرح نسخ في ليس إلخ يحمل
يفككرق أن إل مإثلككه > وهذا143<ص:  هامإش مإن ه ا التآي

يضككمن لككم ولككذا بككالرجوع إعلمإككه بعككدم مإقصككر المعير بأن
(وكككذا المككدة بعككد المككؤجر بخلف حينئككذ المنككافع المسككتعير

للحرز المستعمل المستعير مإالا مإنه سرق إذا مإعيره) يقطع
ل الصككح) إذ (فككي الرجككوع بنية دخل وإن فيه له أذن فيما

ومإككن الرجوع للمعير جاز وإن مإنفعته لستحقاقه أيضا شبهة
مإككن امإتنع أو واستعمله برجوعه المستعير وعلم رجع لو ثم

مإككا وأخككذ أعككاره قميككص لجيككب وطره يقطع، لم تآعديا الرد
بككه وألحككق بككوجه هنككا شككبهة ل إذ قطعككا بككه يقطككع فيككه

الجدار.  نقب الذرعي
أحككرزه مإككا مإككالكه) بسككرقة يقطككع لككم حككرزا غصككب ولككو(

هنككا حككق} وكالغاصككب ظالم لعرق {ليس لخبر فيه الغاصب
علككى ورضككاه علمككه غيككر مإككن غيككره بحككرز مإككاله وضككع مإن

صككون إلككى يرجككع الحككرز بأن وتآعليله للحناطي خلفا الوجه
أن الصون ذلك في بد ل بل مإمنوع هنا مإوجود وهو المتاع
(أجنككبي) يقطككع (وكككذا) ل كلمإهككم به يصرح كما بحق يكون

مإككن الحككراز الصككح) لن (فككي مإنككه الغاصككب مإككالا بسككرقة
اختصاصا سرق غصب) أو (ولو يستحقها ل والغاصب المنافع

البلقينككي فيكه نكازع وإن فلسكا (مإككال) ولكو أو ظاهر هو كما
مإككالا مإنككه المالككك > فسككرق144ص: < بحككرزه (وأحككرزه

دخولا له لن الصح في عليه قطع فل السارق الغاصب) أو
بالنسبة حرزا يكن فلم اختصاصه أو مإاله لخذ وهتكه الحرز

بكه والمخلككوط مإكاله عن المتميز بين الحالا يفترق ولم إليه
بقصككد ل مإككدينه مإككالا سككرق دائككن قطككع هككذا ينككافي ول

بعككدم مإقصككر والككدائن بحككق مإحككرز لنككه بشككرطه السككتيفاء
قطككع ثككم ومإن مإر مإا على للستيفاء الخذ نيته أو مإطالبته

مإككع بسككرقته قراض مإالا ومإالك ومإودع ومإعير ومإؤجر راهن
اختلككف أو أي سككرقته بقصككد دخككل آخككر نصككابا نفسككه مإالا

يقطككع ل فقككولهم الشريك مإسألة في مإر مإما أخذا حرزهما
ل دخككل إن مإحلككه المككبيع مإع نصاب بأخذ الثمن وفر مإشتر

المككالا (أجنككبي) مإنككه (أو) سككرق حرزهمككا اتآحككد وقد لسرقته
الصككح) وإن (فككي قطككع) عليككه (فل المسروق (المغصوب) أو



بإحرازه يرض لم المالك لن المالك على الرد بنية ل أخذه
تآعككدى مإككا كككل أن مإنككه يؤخككذ وقككد مإحككرز، غيككر فكأنه فيه

حيككث مإككن كالمغصككوب ليس فاسدا كالمبيع عليه اليد بوضع
مإثلككه كككان وإن بإحرازه يرض لم أنه يقالا ل هذا مإالك إن
الضمان.  في

مإككن خفيككة المككالا أخككذ أنهككا ومإككر السككرقة الثاني و) الركن(
وديعككة) وجاحككد ومإنتهب مإختلس يقطع (ل فحينئذ مإثله حرز

المككالا يأخككذان والولن بككذلك الترمإككذي لخككبر مإثل عارية أو
دفعهمككا فيسككهل القككوة وثانيهمككا الهككرب يتعمد وأولهما عيانا
زجكرا فقطكع مإنعككه يتككأتآى ل السكارق بخلف السلطان بنحو
المتككاع تآسككتعير كككانت الككتي {المخزومإيككة حككديث وأمإككا لككه،

فيككه وسلم} فككالقطع عليه الله صلى النبي فقطعها وتآجحده
بينككه كما لسرقة بل به، عرفت لنها ذكر وإنما للجحد ليس
قريشككا أن وهككو بككه التصريح الصحيحين في بل الرواة أكثر

قككاطع يشمل المنتهب تآفسير قيل سرقت لما شأنها أهمهم
الطريككق قككاطع بأن ويجاب يخرجه لفظ مإن بد فل الطريق

(ولو الطلق هذا يشمله فلم يأتآي كما بها يتميز شروط له
ذلككك فسككرق) مإككن (أخككرى فككي) ليلككة (وعككاد ليلككة نقب) في

وسككرق الليككل أولا نقككب لككو الصككح) كمككا فككي (قطع النقب
<ص: الحككرز أعيككد إذا أمإككا إليككه بالنسككبة للحرز إبقاء آخره
إذا هككذا (قلككت قطعككا فيقطككع النقككب عقب سرق > أو145

علككم وإل) بككأن للطككارقين يظهر ولم النقب المالك يعلم لم
أعلم) (والله خلف فيه قطعا) وقيل يقطع (فل لهم ظهر أو

إخراج وفارق غيره وأخرج نقب لو كما فصار الحرز لنتهاكا
الككذي الولا لخككذه مإتمككم ثككم بككأنه دفعككتين حرز مإن نصاب

عككن يقطعككه فلككم تآابعككا الثككاني الخككذ فوقككع الحككرز به هتك
دون السككابقان والعككادة العلككم وهككو قككوي قاطع إل مإتبوعه

فل الواقككع الهتككك يؤكككد لنككه الظهككور مإجككرد ودون أحككدهما
هتكك يسبقها لم مإستقلة سرقة مإبتدئ وهنا له قاطعا يصلح
مإككن المرككب فعله على مإترتآبة لكنها مإنه شيء بأخذ الحرز
لحككق وإخككراج سابق نقب بينهما، تآبعية ل مإقصودين جزأين
عنهمككا أجنككبي فاصككل بينهمككا يقع لم إن مإنهما يتركب وإنما
فككإن فتأمإله الظهور أو المالك علم تآخلل فكفى ضعف وإن

مإا لول صوري فرق مإبتدئ وهنا مإتمم ثم أنه بمجرد الفرق
بعككض وفككي قررتآككه الككذي الظككاهر المعنككى مإن عليه انطوى
غلط.  وهو قطعا فيقطع وإل النسخ

غيككر يكككن لككم مإككا بككأمإره غيره) ولو وأخرج واحد نقب ولو(
مإعلم قرد نحو بخلف الطاعة وجوب يعتقد أعجميا أو مإميز

لن عليككه أرسككله إنسككانا ضمن وإنما وإدراكا اختيارا له لن



واحككد قطككع) علككى (فل القطع بخلف بالسبب يجب الضمان
نعككم حككرز غيككر مإن أخذ والثاني يسرق لم الولا لن مإنهما

قطككع نصككابا الجككدار آلت مإككن بككالنقب أخرجه مإا ساوى إن
الجدار لن اللة سرقة يقصد لم وإن عليه نص كما الناقب

مإككن شككيئا أي يسرق لم أول قولهم ومإعنى البناء، للة حرز
فتغفلكه يقظكان مإلحكظ النقككب بككإزاء ككان أو الحككرز داخكل

أخككرج بككأن النقككب) ولككو فككي تآعاونا (ولو أيضا قطع المخرج
وضككعه أو بككالخراج أحككدهما (وانفككرد لبنككات وهذا لبنات هذا

المقسككم إذ أيضككا آخككر) نككاقب وأخرجككه النقككب بقككرب ناقب
قككوله مإككع سيما ل عليه اعتراض فل النقب في تآعاونا أنهما
بنحككو صككرح البلقينككي رأيككت ثككم قطع فل غيره وأخرج قبله
أحككدهما مإككن الكلم تآحويله العتراض تآوهم سبب وقالا ذلك
المخرج) (قطع ذلك عليه يخفى ل الفاضل لكن الناقب إلى

أحككدهما أخككذه ثم النقب في (ولو) تآعاونا السارق لنه فيهما
وهككو خككارج (فأخككذه مإثل ثلثككه نقبككه) أو بوسككط (وضككعه و

<ص: الظهككر) لن فككي يقطعككا (لم أكثر نصابين) أو يساوي
نككاوله لككو وكذا الحرز تآمام مإن يخرجه لم مإنهما > كل146

خككارجه له ناوله أو وضعه لو مإا بخلف فيه للخارج الداخل
الحرز.  تآمام مإن أخرجه الذي لنه يقطع الداخل فإن

جككدار فككوق أو باب أو نقب حرز) مإن خارج إلى رمإاه ولو(
فككأحرقته نككار نحككو إلككى أو المالككك لغيككر آخر حرز إلى ولو
جهككة جككار) إلككى بمككاء وضعه (أو الوجه على ل أم بها علم

مإخرجككه جهككة غيككر إلككى وجار راكدا أو مإنه فأخرجه مإخرجه
 مإنه أخرجه حتى وحركه

إذا مإككا بخلف ظاهر هو كما الحرز خارج المحركا كان وإن
فككإن غيككره حركككه أو سككيل نحككو عليه طرأ وإنما يحركه لم

فسككقط ثمر لنحو حجرا رمإى إذا ومإا يقطع، الذي هو الغير
(ظهككر علككى (أو) وضعه عليه يستولا لم لنه وخرج مإاء في
مإنككه أخرجتككه حككتى سككيرها أو مإخرجه جهة سائرة) إلى دابة

عرضككه (أو بالولى ذكره مإما لفهمها أصله مإن هذه وحذف
(فككأخرجته) بعككده لهبوبهككا أثككر فل التعريككض هابة) حالة لريح
علكى يقكع أن قبكل آخكر أخذه أو يأخذه لم (قطع) وإن مإنه

قيككل إليككه، ومإنسككوب بفعلككه الجميع في الخراج لن الرض
أخككرج لككو أنككه ليهككامإه جيد غير لصله مإخالفا الحرز تآنكيره

يقطككع أنككه غيككره أخككذه أو فتلككف للككبيت صككندوقه مإن نقدا
حككرزا كان إن البيت لن مإحله في وليس ه ا كذلك وليس
غيكر أو الحكرز، ول حكرز خكارج إلكى يخرجكه لكم فهو للنقد
يفترق فلم الحرز، أو حرز خارج إلى أخرجه أنه صدق حرز

 والتنكير التعريف بين الحالا



مإضككيعة إلككى إخراجككه مإككن بككد ل أنه يفيد التنكير قلت فإن
> قلككت147<ص:  التعريككف بخلف لشككيء حككرزا ليسككت
أنككه ومإر فتساويا، الشرعي للعهد الحرز في ألا لن مإمنوع

يتحصككل لككم مإككا يقطككع لككم الحرز في فأكثر نصابا أتآلف لو
البلقينككي بحثه مإا على نصاب طيب نحو مإن بدنه على مإما

خككارجه مإنه فتخرج فيه جوهرة يبلع أو الشيخين فيه مإخالفا
دابككة بظهر (أو) وضعه دينار ربع الخراج حالة قيمتها وبلغت
مإشككت لككو مإككا ظككاهر هو كما بوضعه) ومإثله فمشت (واقفة

لككم إذا الصككح) لنككه (فككي (فل) قطككع حشككيش بنحو لشارتآه
يسككتولا لككم إن ومإحلككه البلقيني قالا باختيارها مإشت يسقها
ففتحككه مإغلككق وهككو عليهككا استولى فإن مإفتوح والباب عليها

ففتحككه عليهككا استولى وقد بحمله خرجت لما لنها قطع لها
 إليه الخراج ينسب

وهككو فخرجت بحق يده تآحت كانت لو أنها هذا وقضية قالا
ا مإتلفهككا ضمن ولذا إليه مإنسوب فعلها لن يقطع أنه مإعها

بخلف السبب مإجرد فيه يكفي الضمان أن مإر مإا ويرده ه
. حكما ل حقيقة تآسييرها على فتوقف القطع

ول (بيككد ومإبعككض صككحيحة كتابككة حككر) ومإكككاتآب يضككمن ول(
عليككه اللككه صككلى {قطعككه وخككبر صككغر سككارقه) وإن يقطككع
على مإحمولا أو ويبيعهم} ضعيف الصبيان يسرق لمن وسلم
دار كفناء حرزه مإن مإميز غير أخذ مإن أن وحكمهم الرقاء
خككارج أخككذه ثككم تآبعه وإن يقطع بمطروق ليس الذي سيده
وقضككيته تآقككاد أو تآساق كبهيمة دعاه إن إل يقطع لم الحرز

فككي مإككر مإككا نظيككر كككدعائه ليسككت بمأكولا إليه الشارة أن
لتناولهككا مإنككه إدراكككا أقككوى بأنهككا الفككرق ويحتمككل البهيمككة،
أو نككوم نحككو بككه ومإميككز بخلفككه، ضارها عن وكفها مإصلحها

لككم مإختككارا فتبعككه خدعه فإن المميز كغير تآبعه حتى أكرهه
ولككو(المإتنككاع.  علككى قككادر قككوي وهككو حملككه لككو كمككا يقطع

حلككي (بقلدة) أو نائمككا أو مإجنونا (صغيرا) أو ولو سرق) حرا
يقطككع (فكككذا) ل آخككر مإككالا مإعككه أو نصككابا ويبلككغ بككه يليككق

الصككح) لن (فككي حككرز مإككن أخككذه > وإن148<ص:  سارقه
مإا سارقه يضمن ل ولهذا مإحرز فهو مإعه مإا على يدا للحر
أنككه وقضككيته قالوه كذا مإلكه أنه بيده مإا على ويحكم عليه

كمكا ومإحلكه حكرزه، مإكن لخراجكه قطكع المككالا مإنه نزع لو
أو خفيككة مإنككه نزعهككا إن والرويككاني المككاوردي بككه صككرح

عككن الذرعككي وقككولا النككزع، مإككن مإنعككه يمكنككه ولم مإجاهرة
قطع ل مإنه والصح أي مإنه نزعها إن الخلف مإحل الزبيلي

مإجككاهرة مإنككه نزعهككا إذا مإا على يحمل قطعا قطع فل وإل
مإلكككا كككانت لككو مإككا ومإثلككه بككه يلق لم إذا أمإا مإنعه وأمإكنه



مإككن أو قطعككا قطككع مإثلهككا حرز مإن أخذه فإن الصبي لغير
عليككه مإككا سرق إذا وأمإا قطعا، فل دونها بالصبي يليق حرز

وإل قطككع الدار كفناء بحرزه كان فإن دونه قن على مإا أو
أخككذها بككه لقت إن بها يقطع دواب بحرز كلب وقلدة فل،

يظهككر فيمككا صككغيرا عبككد) ولككو نككام ولو. (كلب مإع أو وحدها
تآوجيهه أمإكن وإن بالمميز أو العاقل بالبالغ قيده لمن خلفا

علككى قككوة فيه كان إن إل النوم مإع به يحرز ل البعير بأن
اليقظككة مإككع يظهككر إنمككا هككذا بأن ويرد استيقظ، لو الحراز

بيككن وجودهمككا الحككراز سككبب وإنما فرق فل النوم مإع وأمإا
الصككغير فاسككتوى يلحظككونه سككوقة بيككن كمتككاع القافلة أهل

(علككى المسككروق جملككة مإككن النككائم جعلككوا ثككم ومإن وغيره
القافلككة) إلككى عككن وأخرجككه (فقككاده ل أو أمإتعككة بعير) عليككه

بخلف حرزهمككا مإككن أخرجهما لنه الصح (قطع) في مإضيعة
حملككه ويتعيككن أطلقككوه، كذا بلد أو قافلة إلى أخرجه لو مإا

بينهمكا ككان لككو مإا بخلف بالولى مإتصلة بلد أو قافلة على
يفيككده فل حرزه تآمام مإن أخرجه إليها بإخراجه فإنه مإضيعة
مإبعض أو صحيحة كتابة مإكاتآب (حر) أو (أو) نام بعد إحرازه

> سككواء149<ص:  القافلككة عككن وأخرجككه فقككاده بعير على
بككذلك قيككد لمككن خلفككا غيرهما أو بالغا أو مإميزا الحر أكان

(فككي (فل) قطككع مإعككه مإككا على يدا له أن مإر لما أيضا هنا
وهككو مإستيقظا العبد كان لو مإا بنام وخرج بيده الصح) لنه

حينئذ.  الحر بمنزلة لنه قطع فل المإتناع على قادر
ذلك على دار) مإشتملة صحن إلى مإغلق بيت مإن نقله ولو(

حككرزه مإن أخرجه (قطع) لنه غيره مإفتوح) بفتح (بابها البيت
كالمغلق لنه الفاتآح هو كان لو مإا بخلف الضياع مإحل إلى
(وإل) قككوله فككي كمككا الحرز تآمام مإن يخرجه فلم حقه في
ول مإفتككوحين كانككا أو مإغلقككا والثككاني مإفتوحا الولا كان بأن

فككي الحككرز لنتفككاء (فل) يقطككع ففتحهمككا مإغلقيككن أو مإلحظ
دار مإككن رمإككاه لككو كمككا والثالثككة الولى في تآمامإه أو الثانية
ل هنككا مإككا أن يعلم تآمامإه أو وبقولهم له أخرى إلى المالك
ومإككن وحلككي نقد لنحو حرزا ليس الصحن أن مإر مإا يخالف

مإغلككق بيككت إلككى مإغلق صندوق مإن نقدا أخرج لو قالوا ثم
بككإطلقه للنقككد حككرزا ليككس البيت أن مإع مإر كما يقطع لم

ويككرد حككرز مإككن أخرجككه قطككع) لنككه مإغلقيككن كانا إن (وقيل
كككل مإن ومإدرسة (خان) ورباط (وبيت) نحو به علل مإا بمنع

(دار) لواحككد كككبيت) وصككحن (وصككحنه بيككوتآه سككاكنو تآعككدد مإا
الثلثككة الحككوالا دون الولا الحككالا فيقطككع) فككي الصككح (في
الككبيت لصككاحب حككرزا ليككس الخككان صحن بأن والفرق بعده

بيككن مإشككتركة كسكككة فكككان السكككان بيككن مإشككتركا هككو بل



أخككذ - وإن يككرد حككالا بكككل فيقطع الدار صحن بخلف أهلها
سكككان اعتيككاد - بككأن مإتأخرون جمع واعتمده كثيرون بقضيته

ل الككدار بصحن يلحقه بصحنه المإتعة حقير وضع الخان نحو
فككي مإككا السكككان أحككد سرق لو نعم واضح، هو كما السكة
بككواب لككه كككان وإن عنه مإحرزا ليس لنه يقطع لم الصحن

لو فيما مإر وكما عنه لحرازه قطع مإغلقة حجرة في مإا أو
ص:<مإفتككوح.  بابهككا دار صككحن إلككى مإغلككق بيككت مإككن نقلككه
150 <

الذي السارق وهو الثالث الركن شروط (فصل) في     
والذن الشكبهة وعككدم التحريككم وعلكم التكليككف وهكي يقطكع

ومإا بها ويقطع السرقة يثبت وفيما والختيار الحكام والتزام
السككرقة بحرمإة ومإجنون) وجاهل صبي يقطع (ل بذلك يتعلق

احتمككالا علككى جهلككه أمإكككن حيككث يعككذر لم أو بل عذر وقد
عنهككم، القلككم (ومإكره) لرفككع الممكنة بالشبهة يدرأ الحد لن

لعككذرهم، مإككر مإمككا شككبهة وذو المالككك له أذن ومإن وحربي
القطككع عنككه سككقط مإككن كككل بككه وألحككق المميككز يعككزر نعم

ل التسبب أن مإر لما أيضا بالكسر مإكره يقطع ول لشبهة،
أو مإميككز غيككر بالفتككح المكره كان لو ثم ومإن حدا، يقتضي
ويقطككع(فقط.  فيقطع للمكره آلة كان الطاعة يعتقد أعجميا
فككي وذمإككي) إجماعككا مإسلم (بمالا سكران وذمإي) ولو مإسلم
لككم وإن الحكككام والككتزامإه الككذمإي ولعصككمة بمسككلم مإسككلم

قتكل وعكدم هكذا بيكن ويفكرق الزنكا فكي وكذا بحكمنا يرض
ومإلحككظ تآوجككد ولككم المماثلككة القككود مإلحككظ بأن به المسلم

مإعاهككد) (وفككي وجككد وقككد بشككروطه خفيككة الخككذ السككرقة
قطككع) بسككرقة قطعككه شككرط إن أحسككنها (أقككوالا ومإستأمإن

(قلككت الككتزامإه لعككدم (فل) يقطككع ذلك (وإل) يشرط للتزامإه
غيككره أو مإسككلم مإككالا قطع) بسرقته ل الجمهور عند الظهر
يلككتزم لككم أعلككم) لنككه (واللككه زنككى إن يحككد ل كمككا مإطلقككا
أو سككرقه مإككا برد قطعا يطالب نعم الحربي فأشبه الحكام

مإككاله بسككرقتهما ذمإككي أو مإسككلم أيضككا يقطككع ول بككدله
. بمالهما قطعه دون بماله قطعهما لستحالة

(فككي المككردودة) فيقطككع المككدعي بيميككن السككرقة وتآثبككت(
يثبككت ل كما قطع ل المعتمد والمنقولا كالقرار الصح) لنها

للمككالا بالنسككبة ثبوتآها على المتن شارح وحمل الزنا حد بها
الككدعوى السارق) بعككد (وبإقرار فيه خلف ل ثبوتآه لن وهم
يتكككرر لككم وإن بهككا الشككهادة فككي يككأتآي بما فصله إن عليه

فقيككه مإككن المطلككق قبككولا الذرعككي وبحككث الحقوق، كسائر
مإسككائل مإككن كككثيرا بككأن ويككرد مإككذهبه فككي للقاضككي مإوافق
الواحككد المككذهب أئمككة بيككن خلف فيككه وقككع والحرز الشبهة



مإككا نظيككر > مإطلقككا151<ص:  التفصككيل اشككتراط فككالوجه
بككه يقطع فل عليه الدعوى قبل إقراره أمإا الزنا في قدمإته
شككهدا لككو قككولهم مإن أخذا المالا ويثبت المالك يدعي حتى

حككتى قطككع ل لكككن قبل حسبة حاضر أو غائب مإالا بسرقة
ل لنككه المككالا لثبككوت الشككهادة تآعككاد ثم بماله المالك يدعي
انتظككر وإنمككا بهككا يثبككت لنه للقطع ل الحسبة بشهادة يثبت

القطككع شككرط أن فعلككم يظهككر ولككم مإسككقط ظهككور لتوقككع
السككرقة ثبككوت ثككم بالمككالا وكيلككه أو وليككه أو المالك دعوى

تآعلككق لككه مإككا الثالث قبيل البيان صاحب عن ومإر بشروطها
كالزنككا بالسككرقة القككرار رجوعه) عككن قبولا (والمذهب بذلك
تآعككالى) أي للككه بعقوبككة أقر ومإن(فقط.  للقطع بالنسبة لكن

دعككوى بعككد ولككو مإسكككر وشككرب وسككرقة كزنككا بموجبهككا
وأصلها الروضة في كما له يجوز للقاضي) أي أن (فالصحيح

نككدبه علككى الجمككاع نقككل إلككى مإسككلم شرح في أشار لكن
القاضككي تآخصيصككهم وقضككية الصحاب عن البحر في وحكاه

غيكر أن ويحتمككل مإحتمككل وهكو غيككره علكى حرمإتككه بكالجواز
يعككرض (أن عليككه التلقيككن لمإتناع بالجواز مإنه أولى القاضي
فككي مإككا علككى عككذر وقككد الحككد بوجككوب جككاهل كككان له) إن

لككه أن تآككوقفه ويؤيككد الذرعككي فيككه تآوقككف ولكككن العزيككز
عليككه أن علككم لمن فكذا الرجوع له أن علم لمن التعريض

ك فيقكولا جكوازه علكم وإن القكرار (بالرجوع) عكن الحد لعل
تآعلككم لككم انتهبككت غصبت حرز غير مإن أخذت فأخذت قبلت

بككه عرض وسلم عليه الله صلى {لنه مإسكر شربته مإا أن
قككالا سرقت أخالك مإا بالسرقة عنده أقر لمن وقالا لماعز

أبككو فقطكع} رواه بكه فككأمإر ثلثككا أو مإرتآيكن عليه فأعاد بلى
تآكريككر ينككدب أنككه مإنككه > ويؤخككذ152<ص:  وغيككره داود

ل أنككه بككالرجوع قككوله وأفهككم نككدبه علككى بناء ثلثا التعريض
وفيككه قيل كذا الكذب على حمل فيه لن بالنكار له يعرض

عنككه كككالرجوع القرار بعد إنكاره أن الزنا في مإر لما نظر
ويجككاب وبالرجوع بالنكار التعريض له بأن صرحوا رأيتهم ثم

ألغككى الحككدود درء إلككى الشككارع تآشككوف بككأن بككه علل عما
فيككه صككريحا ليس أنه على للكذب النكار تآضمن إلى النظر
حملككه بينككة ول القككرار قبككل له أن أقر وقوله أمإره، فخف

على يحمله ذلك أن يخش لم مإا أي النكار على بالتعريض
ثبت إذ التعريض يجوز ل وأنه الوجه على أيضا المالا إنكار

بككالرجوع التعريض يجوز ل الدمإي حق أن لله وقوله بالبينة
حمل فيككه بككأن ويككوجه شككيئا فيككه الرجككوع يفد لم وإن عنه

(ل بأنه (و) قطعوا الفاسد العقد كتعاطي هو إذ مإحرم على
بالكككذب أمإككر لنككه بككه فيأثم اجحده أو (ارجع) عنه يقولا) له



رأى إن تآعكالى الله حد في بالتوقف للشهود يعرض أن وله
لككه يجككوز ل أنككه يعلككم وبككه فل وإل السككتر فككي المصككلحة
ضككياع ذلككك علككى تآرتآككب إن التوقككف لهككم ول التعريككض
الغير.  حد أو المسروق

وكيلككه أو المالك مإن طلب مإر كما أيضا للقطع و) يشترط(
الغككائب وكيككل دعوى بعد دعوى) أو بل أقر (لو فعليه للمالا

بها شهد أو بها للمالك شعور غير مإن لهذه وكالته الشامإلة
مإكلككف غيككر مإككالا الغككائب) أو زيككد مإككالا سككرق (أنككه حسككبة
و بككل) يحبككس الحككالا فككي يقطككع (لككم السككفيه بككه وألحككق
يقككر ربمككا الصح) لنه (في ومإطالبته حضوره) وكماله (ينتظر

وإن القطككع يسككقط فككإنه > والملككك153<ص:  بالباحككة لككه
فل ذلككك علككم مإوكككل عككن دعككوى بعككد أمإككا مإككر، كمككا كذبه

أن يمكككن الصككبي ونحككو هنككا، الباحككة احتمككالا لعككدم انتظار
فيسككقط للقاضككي الرفككع وقبككل والرشككد البلوغ عقب يملكه
بمككالا أقككر لو فيما بعدمإه هنا حبسه يشكل ول أيضا القطع
الغككائب، بمالا ل الجملة في بالقطع المطالبة له لن لغائب
عليككه بككل لككه لن حبككس، طفككل نحو عن مإات لو ثم ومإن

قبضككه ووجككوب القسككمة قبيككل يككأتآي كما حينئذ به المطالبة
تآحككت هككي مإككن عليككه عرضها إذا فيما هو إنما الغائب عين
ثم.  يأتآي كما يده

في (حد بها زنى زنا) أو على غائب أمإة أكره (أنه أو) أقر(
يبككاح ول طلككب علككى يتوقككف ل لنككه الصككح)، فككي الحككالا
يسككقط لنككه حضككوره، علككى المهككر تآوقككف ثم ومإن بالباحة

الشبهة لضعف يؤثر ل عليه وقفت كونها واحتمالا بالسقاط
الموقوفككة بككوطء الحككد علككى مإوضع في جريا ثم ومإن فيه،

لنذوره يراعوه لم وكأنهم بها له نذر أنه يحتمل عليه. نعم

الزنككا غيككر العقوبككات رجلين) كسككائر (بشهادة ويثبت) القطع(
ه أو المالكك (فلو) ادعى هد ثكم وكيل وامإرأتآكان) أو رجكل (ش

بكذلك يثبكت قطكع) كمكا ول المككالا (ثبكت مإعكه وحلككف رجل
ه المعلق الغصب ان إن دونهمكا عتكق أو طلق ب التعليكق ك

قبككل شككهدوا لككو مإككا بخلف وقعككا وإل الغصككب ثبككوت قبككل
فككي الحسككبة شهادة قبولا لعدم شيء يثبت ل فإنه الدعوى

للجنككس الشككاهد) هككو (ذكككر مإر. (ويشترط) للقطع كما المالا
يظنككان قد إذ السرقة) السابقة (شروط شاهديه مإن كل أي
والمسككروق مإنككه المسككروق فيبينككان سككرقة بسرقة ليس مإا

للحككاكم قيمته وفي فيه النظر لن نصاب أنه يذكرا لم وإن
إثباتآه للمالك بل السارق لغير مإلك أنه ول بغيرهما، أو بهما

ذلك يخالف مإا لبعضهم قبلها والتي هذه في ووقع بغيرهما،



نعلككم ل ويقككولن وصككفه أو بتعيينه حرز مإن وكونها فاحذره
للسككارق ويشيران الشاهدين كاتآفاق ذلك وغير شبهة فيه له
ل البينككة بككأن واستشكككل ونسككبه اسككمه ذكرا وإل حضر إن

بغائب بتصويره ويجاب تآعالى الله حد في غائب على تآسمع
عليه.  الدعوى بعد مإتوار أو مإتعذر

(سرق) أحدهما (كقوله) أي بينهما شاهدان) فيما اختلف ولو(
و) قككولا (بكككرة أو أبيككض ثوبككا > أو154<ص:  العيككن هككذه

(عشككية أو أسككود ثوبككا أو لخككرى مإشككيرا هذه (الخر) سرق
مإنككه للمسككروق قطع. نعككم عليها يترتآب فل فباطلة) للتناقض

الثانيككة في مإنهما كل ومإع الولى في أحدهما مإع يحلف أن
ويأخككذ زعمككه فككي والحككق دعككواه كككل شككهادة وافقككت إن

واحككد ثبككت بكيسككين وآخككر بكيككس واحككد شككهد ولككو المككالا،
أو ويأخككذه، زاد الككذي مإككع الحلككف ولككه نصابا بلغ إن وقطع
عشككية سككرقها أنككه وآخككران بكككرة هككذه سككرق أنككه اثنككان

شيء على يتواردا لم فإن مإنهما بواحدة يحكم ولم تآعارضتا
تآعارض.  ل إذ وقطع ثبتتا واحد

{على الحسن للخبر قطع سرق) وإن مإا رد السارق وعلى(
والغككرم تآعكالى للكه القطكع تآككؤديه} ولن حتى أخذت مإا اليد

يسككقط لككم ثككم ومإككن الخككر، أحككدهما يسككقط فلككم للدمإككي
ضككمنه) تآلككف (فككإن للحككرز المالا برده عنه والقطع الضمان
. المتقوم في قيمة وأقصى المثلي في بمثله كمنافعه

يتككأتآى الككذي هو إذ أربع له الذي السارق يمينه) أي وتآقطع(
الككدم نككزف أمإككن إن شككلء ولككو إجماعككا التآككي الترتآيب فيه

لككم وإنمككا أردع، بهككا البككداءة فكككان أقككوى بها البطش ولن
النسككل يفككوت وبككه مإثلككه لككه ليككس لنككه الزاني، ذكر يقطع

نككائبه أو المإككام هو القن غير في وقاطعها بقاؤه، المطلوب
نقلككه > كككذا155<ص:  الموقككع يقككع لم السارق فوضه فلو

بنحو سقوطها مإن يأتآي بما مإشكل وهو الرافعي عن شارح
المإام إليه يفوضه لم وإن الموقع فعله بوقوع المصرح آفة
عمككوم هككو وإنما ذلك في نصا ليس الرافعي كلم رأيت ثم

يقككع ول مإمتنككع الحككد اسككتيفاء فككي التوكيككد أن وهككو فقككط
أن يككأتآي فيما به صرحوا لما هذا غير على فليحمل الموقع
كان وجه أي على سقوطها فأجزأ اليمين بعين تآعلق القطع
وفككارق الولا القطككع قطعهككا) وانككدمإل بعككد ثانيككا سرق (فإن
(فرجلككه واحككد حككد ثككم لنهمككا الحرابككة، فككي قطعهما تآوالي

 تآقطع التي اليسرى) هي
سككرق و) إن اليسككرى (يككده (ثالثككا) قطعككت سككرق و) إن(

ولككه بككذلك الشككافعي اليمنككى) لخككبر (رجلككه (رابعككا) قطعككت
رضككي وعمككر بكر أبي عن الثالثة في ذكر مإا وصح شواهد



أنهمككا والرجل اليد قطع وحكمة مإخالف غير مإن عنهما الله
الثانيككة فككي ذكككر مإككا وقطككع والنقككل، بالخككذ السككرقة آلككة

وهمككا شككرعا الحرابككة تآعككدلا مإرتآيككن السككرقة أن والرابعككة
فسككيأتآي قطعهككا قبككل أمإككا يأتآي، كما مإنها مإرة في يقطعان

قطعككت وإل مإعصككمه علككى وشككبهها زائككدة ل حيث كله هذا
وإل الزائككدة بككدون اسككتيفاؤها وأمإكككن تآميككزت إن أصككلية
قككدم لكنككه الككروض شرح في هنا شيخنا أطلقه كذا قطعتا،

تآقطككع أنككه تآتميككز لككم وزائككدة أصككلية فككي الوضككوء في فيه
 الوجه وهو إحداهما

وإل، هنككا قككوله لن عبككارتآيه، بيككن تآخككالف ل تآقككولا أن ولك
>156<ص:  الزائككدة بككدون اسككتيفاؤها يمكككن وإل مإعنككاه
إن إحككداهما أو وحككدها الصككلية استيفاء أمإكن فمتى وحينئذ

وإل الوضككوء فككي مإككا يحمل وعليه قطعت الصلية تآتميز لم
بككل وعككدمإه لتميككز نظككر فل هنككا مإككا يحمككل وعليككه قطعتككا
فككإن ثككم، كغيككره قوله في نعم وعدمإه، واحدة قطع لمإكان

إحككداهما أو أصككليتين كانتا بأن الصلية عن الزائدة تآتميز لم
أنهمككا التميككز عككدم مإككع يعلككم كيككف إذ غمككوض تآتميككز ولككم

يجكاب وقكد ؟ أخككرى تآكارة فقككط إحككداهما أو تآكارة أصليتان
علككى فيحكككم ويسككتويا مإرتآبككا أو مإعككا يخلقا بأن ذلك بتصور

بالصككالة الخرييككن إحككدى وعلككى بالصككالة الولييككن مإككن كل
 للصالة مإقتضيا التقدم مإجرد وليس فقط،

أصككابعها، فقككدت وإن قطعككت زائككدة إل لككه يكككن لككم فككإن
كزائدة أخرى في والخرى سرقة في أصليتين إحدى وتآقطع
فتقطككع عامإلكة صكارت بكأن أصكلية الصلية قطع بعد صارت

ونقكص قصككر فحكش بنحكو الزيادة وتآعرف أخرى سرقة في
سككرق إذا الربككع قطككع ذلككك) أي (وبعد بطش وضعف أصبع

شككيء فيككه يككرد لككم (يعككزر) لنككه لككه أربع ول أول سرق أو
علكى مإحمكول أو مإنسكوخا لككان صكح ولو مإنكر، قتله وخبر

م إذا أمإكا الئمكة قاله كما استحللا أو بزنا قتله أنه يككن ل
الرابعككة بل الثانية في يؤخذ مإا الولى في فيقطع الربع له

قبلهككا مإككا يوجد لم لما لنه يمنى، رجل إل له يكن لم بأن
بها.  الحق تآعلق

(أو أبلككغ لكونه كأنه بزيت) خص قطعه (مإحل ويغمس) ندبا(
يسككد ولنككه بككه المإككر لصككحة الميككم (مإغلى) بضم دهن) آخر

بالنار الحسم على جمع واقتصر الدم فينحسم العروق أفواه
المقطككوع عككادة المككاوردي واعتككبر بينهمككا الشاشككي وخيككر
(قيل ثم بالنار الحسم وللبدوي الزيت نحو فللحضري الغالبة
فككي ل هنككا فعلككه المإككام للحد) فيلككزم (تآتمة الحسم هو) أي



تآركككه علككى المقطككوع يحمككل إيلم مإزيككد فيككه لن القككود
بنككزف الهلكا يككدفع تآككداو لنككه المقطككوع)، حق أنه (والصح

وكككذا عليككه) هنككا (فمككؤنته فعله على يجبر لم ثم ومإن الدم
كككأجرة المككالا بيككت مإككن المإككام يجعلككه لككم مإككا الولا علككى
فعلككه لتعككذر لتلفككه تآركككه يككؤد لم إهماله) مإا (وللمإام الجلد

بككه وجككزم البلقينككي بحثككه كمككا إغمككاء بنحككو المقطككوع مإككن
مإككن كككل لككزم المإككام تآركككه إن وعليه ظاهر وهو الزركشي

ظاهر.  هو كما به يفعله أن عليه وقدر به علم
أبككو بككه وقالا الدارقطني رواه كوع) للتآباع مإن اليد وتآقطع(

وجهككه اللككه كككرم علككي وفعلككه عنهمككا الله رضي وعمر بكر
(و) فيككه الديككة وجبككت ثككم ومإككن الكككف علككى العتماد ولن

الكعككب > وهككو157القككدم) <ص:  مإفصل مإن (الرجل تآقطع
. عنه الله رضي عمر فعله كما

علككى واحككد حككد إل يلزمإككه قطككع) لككم بل مإرارا سرق ومإن(
السككبب لتآحككاد الكككل يمينككه) عككن (كفككت وإنمككا المعتمككد
أو بكككرا زنككى لككو وكما الزجر وهي الحكمة لوجود فتداخلت

لن المحكرم، لبكس نحكو فديكة تآعكددت وإنمكا مإكرارا، شرب
ولككو هنككا كككذلك ول مإصككرفها غككالب باعتبار لدمإي حقا فيها

الكككل عككن الرجككل قطع كفى مإرارا اليمنى قطع بعد سرق
غيرهككا أو اليميككن قطككع ويكفككي ذكككر، مإا قياس على وهكذا

وكككذا) تآجككزئ قلت أصابع أربع نقصت (وإن قطعه يجب مإما
اسم أعلم) لطلق (والله مإنها الخمس) الصابع ذهبت (لو و

اليلم مإككن لككه حصككل بمككا الزجر وجود مإع حينئذ عليها اليد
أيضككا كفهككا بعككض سككقط وإن أجككزأت ثككم ومإككن والتنكيككل
الصككح) (فككي أصككبعا) فككأكثر (زائككدة رجككل يككد) أو (وتآقطككع
المسككاواة. مإقصككوده بأن القود وفارق لها اليد اسم لشمولا

شككلت أو قودا أو ظلما بآفة) أو يمينه فسقطت سرق ولو(
تآقطكع القطككع) ولكم (سكقط الكدم نككزف قطعهكا مإن وخشي
(أو) سككقطت بفواتآهككا فسككقط بعينهككا الحككق لتعلككق رجلككه

(علككى القطككع (فل) يسككقط اليميككن بقككاء مإككع (يساره) بككذلك
لهككا الجلد بقطككع سككقط وإنمككا القطككع مإحككل المذهب) لبقاء

. السرقة بعلة واليلم القطع لوجود غلطا
 

الطريق قاطع باب
أو مإالا لخذ ببروزه فيها المرور لمنعه بذلك سمي     

الغككوثا عككدم مإككع القوة على اعتمادا مإكابرة إرهاب أو قتل
جككزاء {إنمككا تآعككالى قككوله فيككه والصل يأتآي، مإما يعلم كما

وجمهككور الفقهككاء إذ ورسككوله} اليككة اللككه يحككاربون الككذين
الككذين {إل بككدليل فيككه نزلككت أنهككا على وغيرهم المفسرين



(هككو وغيككره القتككل وبدفع بقدرة يتقيد ل السلم تآابوا} فإن
فل لحكامإنككا مإلككتزم غيككر لنككه واضككح، وهو حربي مإسلم) ل

المعاهككد قاطعككا كككونه عككدم في ومإثله مإال ول نفسا يضمن
وابككن الشككيخين كلم اقتضككاه مإككا على ذمإي ول والمستأمإن،

أطكككالا لككككن اليكككة نكككزولا سكككبب بمقتضكككى عمل الرفعكككة
كالمسككلم أنككه المعتمككد المنصككوص وأن رده فككي المتأخرون

أحكامإككا لهذين بأن الولا يوجه وقد المرتآد، ومإثله يأتآي فيما
يككأتآي مإككا علككى الولا عهد كانتقاض القطاع أحكام مإن أشد

مإككاله ويصككير الثككاني وكقتككل ودمإككه مإككاله لستباحة المقتضي
مإختككار، سكككران (مإكلف) أو والمالا للنفس وضمانه لنا، فيئا
وإن ومإكككره ومإجنككون صككبي على عقوبة فل وامإرأة قنا ولو

>158<ص:  قككوة شككوكة) أي (لككه والمككالا النفككس ضككمنوا
تآعككرض وقككد يسككاويهم، أو جمعككا يغلككب واحككدا ولككو وقككدرة
يتعرضككون مإختلسككون (ل مإجككاهرا المالا أو البضع أو للنفس

فحكمهككم الشككوكة الهرب) لنتفككاء (يعتمدون قافلة) مإثل لخر
بغيككر دفعه يعز الشوكة ذا أن والفرق كغيرهم وضمانا قودا

المختلس.  نحو بخلف له ردعا عقوبته فغلظت السلطان
حقهككم) لعتمككادهم في قطاع بقوتآهم شرذمإة يغلبون والذين(

قككوة ل عظيمككة) إذ لقافلككة (ل إليهككم بالنسككبة الشوكة على
بالنسككبة وجككدت فلو نسبي أمإر فالشوكة إليهم بالنسبة لهم

لككم أخككذوهم حككتى لهككم استسككلموا لكككن يقككاومإونهم لجمككع
عن أولئك فعله مإا يصدر فلم مإضيعون لنهم قطاعا، يكونوا

فيه بحث لكن أطلقوه كذا الخرين تآفريط عن بل شوكتهم
ل بككل الشككوكة تآحصككل ل والعككدة العدد مإجرد بأن الشيخان

وهككذا القتككالا علككى وعككزم ومإطاع الكلمة اتآفاق مإن مإعه بد
أن ينبغي ول مإضيعين فليسوا غالبا القوافل ل القطاع شأن

جمككع واعتمككده انتهككى قطاعككا كككونهم عككن قاصككدوهم يخككرج
اجتمككاع بتقككدير المقاومإككة فككرض فيها يكفي فالشوكة وعليه

فككإنه بككه صككرح البلقينككي رأيككت ثككم مإعككه مإككر ومإككا الكلمككة
نككالت لككو الغزالككي وجككزم المإام تآصحيح عن قولهما اعترض

كلم مإككن لككه ظهككر الككذي بككأن فقطككاع، الخككرى مإككن كككل
غيككر القطككاع غلبككة احتمككالا كان مإتى أنه وأصحابه الشافعي

حقهككم فككي القككاطع عقوبككة إثبككات في كفى حقهم في نادر
يلحككق (وحيككث بهككم السككبيل إخافككة لحصككولا غلبوا أم غلبوا

ليككس نسككخة (ليسككوا) وفككي استغاثوا لو شوكتهم غوثا) يمنع
الجمككع مإعنككى في ولكونه الشوكة ذو وهو للمذكور فالضمير

يكككون الغككوثا (وفقككد مإنتهبككون (بقطاع) بككل قوله في راعاه
العمككران لضككعف) بأهككل (أو السلطان أو العمران للبعد) عن

وشككهروا دارا جمككع دخككل كككأن بغيرهمككا أو بالسككلطان أو



حقهككم فككي قطككاع فهككم السككتغاثة مإن أهلها ومإنعوا السلح
> (وقكككد159<ص:  وقكككوتآه السكككلطان بحضكككرة ككككانوا وإن

أو هككو بعد أو السلطان ضعف وقد هذه) أي والحالة يغلبون
قطككاع) (فهككم أهلهككا مإن يقاومإهم مإن بلد) لعدم (في أعوانه
جراءتآهم.  لعظم وأولى بالصحراء كالذين

(ولككم واحككدا الطريككق) أو يخيفككون قومإككا المإككام علككم ولككو(
يككر لم مإا عزرهم) وجوبا (نفسا (ول) قتلوا مإال) نصابا يأخذوا

(بحبككس التعزير في يأتآي مإما يؤخذ كما تآركه في المصلحة
فسككر وبككالحبس العظيمة الورطة هذه عن لهم وغيره) ردعا

ولككه يتعين فل غيره مإن أولى كان ثم ومإن الية في النفي
وقككدر قككدره فككي ويرجككع المتن اقتضاه كما مإعه غيره جمع

أن إلككى يسككتديمه أن والولككى المإككام لككرأي وجنسككه غيككره
لككه أن علككم قككوله وأفهككم بلده بغير يكون وأن تآوبته تآظهر

القاطع أخذ (وإذا الدمإي حق مإن فيه لما هنا بعلمه الحكم
وتآعتككبر حككرزه واتآحككد فيه اشتركوا لجمع السرقة) ولو نصاب
بيككع مإحككل كان إن ثم قطاع ل أن بفرض الخذ مإحل قيمة
أو مإعككه يكككون كككأن حككرزه مإككن إليككه بيع مإحل فأقرب وإل

علككى قككدرتآه أو قككوتآه مإككن السككابق بشككرطه مإلحككظ بقربككه
لمككا الطريككق قطككع تآمنككع والقدرة القوة قلت فإن الستغاثة

 قطاعا يكونوا لم استغيث لو غوثا لحق حيث أنه مإر
بتقككدير بككل الراهنككة الحالة في نعتبرهما ل لنا مإمنوع، قلت
مإنعهمككا التقككدير بهككذا وجودهمككا مإككن يلككزم ول سككارقا ككونه

تآمنككع اسككتغاثة أو قككوة أدنككى لن للطريككق، قطعككه لوصككف
أو قككوة إل الطريق قطع وصف هنا يمنع ول السرقة وصف

بقيككة مإككع شبهة غير > مإن160<ص:  شوكته تآقاوم استغاثة
بالنسبة إل بغيرهما ل برجلين ذلك ويثبت السابقة، شروطها

يككده (قطككع السككرقة فككي مإر مإا نظير المالك وطلب للمالا
ذلككك ومإككع اليسرى) للمحاربة (ورجله كالسرقة اليمنى) للمالا

مإككن كلهككا المنفعككة تآفككوت لئل بينهمككا وخولككف واحد حد هو
ولككو المككالا أخككذ قبككل ولككو إحككداهما فقدت ولو واحد جانب

عكككس ولككو بككالخرى اكتفككى الككدم نككزف أمإن وعدم لشللها
ه واعتكد أسكاء اليمنكى ورجلكه اليسرى يده قطع بأن ذلك ب

اليمنككى رجلككه يمنككاه مإككع قطع لو مإا بخلف به الية لصدق
أي اليسككرى رجله فتقطع فديتها، وإل بشرطه قودها فيلزمإه

 مإر مإما ظاهر هو كما الندمإالا بعد
أولا اليسككرى اليككد قطككع إجككزاء ذلككك قضية بأن القولا وأمإا

مإككن بككه قائككل ول بالجتهككاد عليها اليمنى تآقديم لن سرقة،
القككراءة وهككو اليمنككى علككى نصا هذه في بأن فيرد أصحابنا
نحككن مإككا بخلف الصككحيح الخككبر بمنزلة أنها السابق الشاذة



نحوها أو الدهشة حد اليسرى بوقوع صرحوا أنهم على فيه
أخككذ إلككى قطعهمككا بعد (عاد) ثانيا أو الخذ قبل (فإن) فقدتآا

للية.  ويمناه) يقطعان (فيسراه المالا
مإنه مإات بجرح القتل كان وإن القود يوجب قتل) قتل وإن(

المحاربككة لن حتمككا)، (قتككل والتوبة به الظفر قبل أيام بعد
مإستحق بعفو يسقط فل التحتم إل هنا زيادة ول زيادة تآفيد

البنككدنيجي قككالا تآعككالى، الله حق لنه المإام ويستوفيه القود
وعنكدي البلقينكي واعتمكده المكالا لخكذ قتل إن يتحتم وإنما
كما مإال) نصابا (وأخذ القود يوجب قتل) قتل وإن( وقفة فيه

ثككم (ثككم) غسككل قطع (قتل) بل البلقيني فيه نازع وإن قاله
نحكو علككى مإعترضككا (صكلب) مإكفنكا ثكم عليككه صلي ثم كفن

لنككه >،161<ص:  القتككل علككى الصككلب يقككدم ول خشككبة
 تآعذيب زيادة

بقيككة اشككتراط الصككلب فككي هنككا النصككاب اشككتراط وقيككاس
ل بككأنه المككاوردي قطككع الزركشككي واعتمككاد السرقة شروط
النصككاب هنككا يشترط ل الماوردي بأن رد الحرز هنا يشترط
الحككالا ليشككتهر وجوبككا بلياليهككا اليام (ثلثا) مإن الحرز فأولى

ينزلا) إن (ثم سائغ المعدود لحذف التاء وحذف النكالا ويتم
وجوبكا) يبقككى (وقيككل حينئككذ أنكزلا وإل قبلهكا تآغيره يخف لم

قتلككه ومإحككل عليككه صككديده) تآغليظككا (يسككيل و (حتى) يتهككرى
فأقرب به ينزجر مإن به يمر ل أن إل مإحاربته مإحل وصلبه
قككولا (وفككي واجككب ل مإنككدوب هككذا أن ويظهككر إليككه مإحككل

عقوبككة الصككلب لن فيقتككل)، ينككزلا ثككم (قليل يصككلب) حيككا
عككن تآحككك لككم زيادة بأنه قليل قوله واعترض حيا به فيفعل

ثلثككة أوجكه أحككد كككان أيككام ثلثككة بككه أريككد فككإن القولا هذا
مإككن بككأن ويجككاب جملتككه مإن أنه ل القولا هذا على مإفرعة

مإككن قليل أن حفظككا فككإذا يحفككظ لككم مإككن على حجة حفظ
أدنككى بككه المككراد أن يظهر الذي ثم قدمإا، القولا هذا جملة
القتل على الصلب تآرتآيبه وأفهم غيره، عرفا به ينزجر زمإن

كقككود الجهككة هككذه لغيككر وبقتله أنفه حتف بموتآه يسقط أنه
تآقككرر وبما مإتبوعه بسقوط التابع لسقوط المحاربة غير في

فيهككا أو جعككل فككإنه الية عنهما الله رضي عباس ابن فسر
قتلككوا إن يقتلككوا أن المعنككى قككالا حيث التخيير دون للتنويع

أيككديهم تآقطككع أو المالا وأخذوا قتلوا إن ذلك مإع يصلبوا أو
ولم أرعبوا إن ينفوا أو فقط أخذوه إن خلف مإن وأرجلهم
وكلهمككا لغككة أو القككرب وهككو تآوقيككف إمإا مإنه وهذا يأخذوه

القرآن.  تآرجمان وهو سيما ل حجة مإثله مإن
بحبككس (عزر ذلك على يزد جمعهم) ولم وكثر أعانهم ومإن(

خلف ول بككأو أصله وعبر المعاصي وغيرهما) كسائر وتآغريب



أخككافوا فيمككن مإككر مإككا نظيككر المإككام رأي علككى المككدار بككل
ومإككا يككراه) المإككام حيككث إلككى التغريب (وقيل: يتعين الطريق
مإعنككى فيككه (يغلكب القاطع) المتحتككم (وقتل المصلحة تآقتضيه

وحككق اللككه حككق فيككه اجتمككع فيمككا الصككل لن القصككاص)،
قككولا (وفككي الضككيق علككى لبنككائه الدمإي حق تآغليب الدمإي

(فعلككى باستيفائه المإام ويستقل عنه العفو يصح ل الحد) إذ
الكفارة.  > تآلزمإه162<ص:  الولا) الصح

بككل الكفككاءة لعدم أو للصالة وذمإي) وقن بولده يقتل (ل و
مإات) القاتآككل (لو أيضا الولا (و) على القيمة أو الدية تآلزمإه

فقيمتككه وإل حككرا كككان إن مإاله في (فدية) للمقتولا قتل بل
وللبككاقين بواحككد (قتككل جمعككا) مإعككا قتككل (لككو أيضككا (و) عليه

عفكا (لكو أيضكا (و) عليكه بالولا قتل مإرتآبا قتلهم ديات) فإن
وجككب لككو حدا) كما ويقتل القصاص وسقط وجب بمالا وليه
بككأن البلقينككي فيككه ونككازع وليككه، عنككه فعفككا مإرتآككد على قود

القككولين علككى عفككوه يصككح ل أنه الجمهور وعليه المنصوص
قبككل تآككاب لككو أيضككا (و) عليككه فيككه وأطككالا بغيككره ول بمالا

بقطككع أو بمثقككل قتككل (لككو و القتل يسقط لم عليه القدرة
يقتضككيه الككذي بككأن البلقينككي فيككه مإثله) ونازع به فعل عضو
بالقتكل التحتكم (و) يختكص عليهمكا بالسكيف يقتكل أنكه النص

كقطع قود فيه جرح) جرحا (لو فحينئذ غيرهما دون والصلب
ذلككك فككي قصاص) فيه يتحتم (لم عقبه قتل (فاندمإل) أو يد

والعفككو القككود بيككن المجككروح يتخيككر الظهر) بل (في الجرح
تآعككالى اللككه لحككق تآغليككظ التحتككم لن غيككره، أو مإككالا علككى

فيتحتككم النفككس إلى سرى إذا أمإا كالكفارة بالنفس فاختص
مإر.  كما القتل

قتل تآحتم القاطع) مإن تآخص عقوبات > (وتآسقط163ص: <
المختككص لن تآشككملها، وعبككارتآه يد وكذا رجل وقطع وصلب

إذا وهككي واحككدة عقوبككة فهمككا قطعهمككا اجتمككاع القككاطع به
(قبككل الطريككق قطككع (بتوبككة) عككن كلهككا سقط بعضها سقط

يخصككه ل مإككا بخلف للية عمله يصلح لم عليه) وإن القدرة
(علككى عملككه صككلح بعككدها) وإن (ل المككالا وضككمان كككالقود

فائككدة، فيهككا لقبككل يكككن لككم وإل اليككة المككذهب) لمفهككوم
الحككد دفككع تآهمة فيها وبعدها فيها تآهمة ل قبلها أنها والفرق

أمإككارة وظهككرت قبلككه تآوبككة سككبق بككه الظفر بعد ادعى ولو
ول للتهمككة تآصككديقه عككدم مإنهما يتجه والذي فوجهان صدقه

قبل.  بينة بها أقام إن نعم فعله يكذبها لمإارة نظر
يسككقط قصاصككا القتل أن تآفسيره في للبيضاوي تآنبيه) وقع(

> وأعجككب164<ص:  عجيككب وهككو جككوازه ل وجككوبه بالتوبة
لن فسككاده ظهككور مإع حاشيته في عليه شيخنا سكوت مإنه



يتصور ل إذ أصل القصاص في لها دخل ل تآقرر كما التوبة
إلككى نظرنا إن لنا وجواز وجوب حالتا قصاصا كونه بقيد له

طلبككه فككإن للمإام أو مإطلقا واجب ل له جائز فطلبه الولي
وإن قصاصككا كككونه حيث مإن يجب لم وإل وجب الولي مإنه
بمككا بعضهم وأوله فتأمإله حدا، كونه حيث مإن وجب أو جاز

قككاض السككبر فإن فاحذره البيضاوي مإذهب قواعد يوافق ل
. لقائله عزوه غير مإن مإذهبه غير على بحكم يجزم ل بأنه

زنككا كحككد تآعككالى بككالله الحككدود) المختصككة سككائر تآسقط ول(
وبعككده الرفككع قبككل بالتوبككة (بهككا) أي مإسكككر وشرب وسرقة

عليككه اللككه صككلى الظهككر) لنككه (في الطريق قاطع في ولو
بعككد بهكا عنهكا أخككبر مإككن تآوبته} بل ظهرت مإن {حد وسلم
والحككاديث باليككات لمقككابله النتصككار فككي جمع وأطالا قتلها

تآككاركا نعككم أصككلها، مإككن الككذنوب تآرفع التوبة أن على الدالة
أسككلم ثككم زنككى ذمإككي وكككذا عليهمككا بها حده يسقط الصلة

فحيككث تآعككالى الله وبين بينه فيما أمإا الظاهر، في والخلف
فككي حككد ومإككن قطعككا الحككدود سككائر بها سقط تآوبته صحت
علككى بككل الككذنب ذلككك علككى الخككرة فككي يعككاقب لككم الدنيا

يتب.  لم إن عليه الصرار
مإن( واحد شخص على عقوبات اجتماع فصل) في(     

(وحككد قصاصككا (وقطككع) لطككرف النفككس قصككاص) فككي لزمإككه
(جلككد) ثككم تآككأخر وإن (وطككالبوه) عككزر لربعككة قذف) وتآعزيككر

أقككرب لنه فالخف للخف قتل) تآقديما ثم قطع (ثم للقذف
بينهمككا مإهلككة قطعككه) بل بعد بقتله (ويبادر الكل استيفاء إلى

والنفككس مإطككالب المسككتحق أن الغرض لن الموالة، فتجب
(إن بككه المبككادرة تآجككوز جلككده) فل بعككد قطعككه (ل مإستوفاة

قككود فيفككوت بككالموالة يهلككك قككد لنككه قتله)، مإستحق غاب
بعككده أبككادر القطع) وأنا عجلوا وقالا حضر إن (وكذا النفس
الصح) (في والقطع الجلد بين بالموالة مإوتآه وخيف بالقتل

لككه أن مإككع قككودا القتككل فيفككوت بككالموالة يهلككك قككد لنككه
ه عنكه العقكاب سكقوط هكي مإصكلحة وأيضكا الخكرة، فكي ب

لفككوات سككببا المككوالة فتكككون القتككل مإسككتحق عفككا فربمككا
يخف لم لو أمإا بالتقديم، لرضاه نظرهم عدم فاتآجه النفس

بككه كككان لككو > وأمإككا165<ص:  جزمإا فيعجل بالموالة مإوتآه
بككالقطع يبككادر لم إن بالجلد مإوتآه مإنه يخشى مإخوف مإرض
فلككه بعضككهم طككالبه لككو مإككا بطالبوه وخرج وجوبا، به فيبادر

حقككه) وطككالب النفككس مإسككتحق أخككر (إذا فحينئككذ أحككوالا
يككوالي (قطع) ول وكسرها الراء برأ) بفتح فإذا (جلد الخران

مإسككتحق أخككر (ولككو النفس قود فيفوت الموت خوف بينهما
الصككبر النفككس مإسككتحق وعلى (جلد الخران طرف) وطالب



تآككأخير واحتمككالا حقككه يفككوت الطككرف) لئل يسككتوفي حككتى
لن إليككه نظر ل القتل فيفوت غاية إلى ل الطرف مإستحق

فانككدفع أمإكككن مإككا والسككقاط الككدرء علككى القككود مإبنككى
النفككس لمسككتحق والذن والعفو القود على جبره استحسان

بككادر) (فككإن النفككس مإسككتحق الحاكم مإكن أبي فإن بالتقدم
يعككزر ولكنككه حقككه اسككتوفى (فقتككل) فقككد النفككس مإسككتحق

المقتككولا تآركككة ديككة) فككي الطككرف (فلمستحق وحينئذ لتعديه
وطالب الجلد) حقه مإستحق أخر (ولو الستيفاء مإحل لفوات

حقككه يسككتوفي حككتى الخرين) وجوبا صبر (فالقياس الخران
أو باسكككتيفائهما حقكككه يفكككوت لئل اسكككتحقاقهما تآقكككدم وإن

عظيككم الجككرح لن أنملككة نحككو قطككع ولككو أحككدهما اسككتيفاء
هنا.  للبلقيني مإا فاندفع الزهوق إلى أدى وربما الخطر

وشككرب وسككرق بكرا زنى تآعالى) كأن لله حدود اجتمع ولو(
القتل لمحل (فالخف) حفظا (الخف) مإنها (قدم) وجوبا وارتآد
القطككع برئككه بعككد ثككم الجلككد مإنه برئه بعد ثم الشرب كحد

علككى السككرقة قطككع تآقككديم فككي الرفعة ابن وتآوقف فالقتل
مإنككه يخشككى ول الخككف لنككه التغريب، تآقدم ويتجه التغريب

فككي شككيخنا واعتمككده عكسككه رجككح شككارحا رأيككت ثككم هلكا
قطعككت مإحاربككة وقطككع سرقة قطع اجتمع ولو مإنهجه شرح

ردة وقتككل زنكا قتككل أو للمحاربكة رجله ثم لهما اليمنى يده
القاضككي وقككالا نكال أكثر لنه رجم والروياني الماوردي قالا

يفعكل المإكام بكأن بينهمكا وجمع أشد فسادها إذ للردة يقتل
قككدم الطريككق قطككع وقتككل اجتمعاهمككا ولككو مإصلحة يراه مإا

آدمإي.  حق لنه حد، أنه قلنا وإن
أو خفككة واسككتوت للدمإي أو تآعالى (عقوبات) لله أو) اجتمع(

(للككه عقوبككات أو فبالقرعككة وإل فالسبق السبق قدم غلظا
شككرب وكككأن قككذف حككد هككذه مإع كان ولدمإيين) كأن تآعالى
يفككوت لكم إن الدمإكي (قدم) حكق وقتل وقطع وقذف وزنى
(علككى) قذف) وقطع (حد فيقدم قتل كانا أو تآعالى الله حق
قدم ثم ومإن المضايقة على مإبني الدمإي حق (زنا) لن حد
حككد تآقككديمه) أي صككح > (وإل166<ص:  قالا كما أغلظ ولو

(أن و) الصككح الشككرب حككد (علككى القطككع وكككذا القككذف
رجمككا كككان (الزنككا) إن علككى) حككد يقدم وقطعا قتل القصاص
الدمإككي لحككق تآقككديما تآقككرر كمككا القطككع ل للقتككل بالنسككبة

علكى يقكدمإان فإنهمكا الشرب وحد وتآغريبه الزنا جلد بخلف
وقككع تآنككاف هنككا الخلف مإحككل تآحريككر وفككي يفوتآا لئل القتل

الحدود مإع اجتمع ولو إليه بنا حاجة ل وغيره الزركشي بين
وحككق أخككف لنككه مإككر، مإمككا علم كما كلها عليها قدم تآعزير

آدمإي. 



الشربة كتاب
تآبعا التعازير ذكر وفيه مإشروب بمعنى شراب جمع     

يقككل ولككم حكمهككا اتآحككد وإن أنواعها لختلف الشربة وجمع
إل ليس ثم القصد لن السرقة، قطع قالا كما الشربة حد

هنا وأمإا ضرورة فمعلوم التحريم وأمإا ومإتعلقاتآه القطع بيان
مإكن ككثير فككي بالنسكبة لخفككائه أيضكا التحريكم بيان فالقصد

والحككد للحرمإككة الشككامإل حكككم ليقدر حد يقل فلم المسائل
إجماعككا حككرام الخمككر الغككص. شككرب عند كالوجوب وغيرهما

استصككحابا قيككل السككلم أولا المسلمون وشربها الكبائر مإن
المبكاح قيككل ثكم بكوحي أنكه والصككح السككلم قبككل كان لما

وزيفككه مإلككة كككل فككي حككرام لنككه العقككل غيبككة ل الشككرب
أنه مإلة كل في ذلك بحرمإة بقولهم فالمراد وعليه المصنف

أكككثر عنككد الخمككر وحقيقككة مإلتنا أمإر عليه استقر مإا باعتبار
بالزبككد يقككذف لككم وإن العنككب عصككير مإككن المسكر أصحابنا
وإل يككأتآي مإككا ورود عككدم بفككرض أي قياسككي غيرها فتحريم

كككل أقلهككم وعنككد مإنصككوص الكككل تآحريككم أن مإنككه فسككيعلم
مإككن المسكككر مإسككتحل يكفككر ل > ولكككن167<ص:  مإسكككر
لحككل الجنككس حيككث مإككن أي فيككه للخلف العنب غير عصير
حككرام فهككو بالفعككل المسكككر أمإككا جماعككة، قككولا على قليله

مإسككتحله بخلف غيرهككم عن فضل الحنفية حكاه كما إجماعا
لنككه قطككرة، ولككو يطبككخ لم الذي الصرف العنب عصير مإن

مإجمعككا لكككونه بككالتكفير قككالا ومإككن ضككروري بل عليه مإجمع
بككأن ورد الجمككاع أصككل ينكر مإن نكفر ل بأنا اعترض عليه

فيككه لن وأنكككره، عليككه مإجمعككا بكككونه اعككترف فيمن الكلم
للشككرع تآكككذيب فهككو الشككرع حملككة جميككع تآكككذيب حينئككذ

لكككونه بككل عليككه المجمككع لنكككار نكفككره لككم بأنككا والجككواب
مإككن التكفير في بد ل أنه المعتمد على إل يتأتآى ل ضروريا

مإككر مإككا إل جكواب فل ذلك يشترط ل مإن أمإا ضروريا كونه
فتأمإله. 

المتخككذ ومإنككه غيرهككا أو خمككر كثيره) مإن أسكر شراب كل(
فككي بيككانه مإككر كمككا مإككائع مإسكككر فككإنه الرمإكككة لبككن مإككن

شككراب {كل الصحيحين لخبر قليله) وكثيره (حرم النجاسات
أسكككر مإككا قليككل عككن {أنهككاكم خبر حرام} وصح فهو أسكر

{الخمككر حككرام} وخككبر قليلككه كككثيره أسكر {مإا كثيره} وخبر
خمككر مإسكككر {كككل مإسككلم والنخلة} وروى العنبة هاتآين مإن

فل ذلككك يخككالف مإككا ضككعيفة أحاديث حرام} وفي خمر وكل
ظاهرها عنه ينبو بما الحاديث تآلك بعض كتأويل عليه يعولا



لمككا مإتعككاطيه أي يسكر لم شاربه) وإن (وحد دليل غير مإن
إبككاحته اعتقككد وإن الشككرب علككى يتوقككف ل الحككد أن يككأتآي

ل القاضككي بمككذهب الحككدود فككي العككبرة ولن أدلتككه لضعف
 المتداعيين

الحرمإككة أن الخمككر بشككرب يسكككر ل فيمن الزركشي وقولا
لنتفككاء نظككر عليككه الحد ففي السكار ل النجاسة حيث مإن

فككي الحككد وجككوب عككن وغفلككة عجيككب السكككار وهككي العلة
أنككه علككة كككونه فمعنككى إسكككار مإنككه يتصككور ل الذي القليل
مإككن حككرم مإككا بالشككراب > وخككرج168<ص:  لككه مإظنككة

مإككر مإككا علكى وأسكككرت حرمإكت وإن فيها حد فل الجامإدات
ككككثير عنها المطربة الشدة لنتفاء التعزير بل النجاسة أولا

المعروفككة، والحشيشككة والجككوزة والعنككبر والزعفككران البتككح
التتككار دولككة ظهككرت حين السابعة المائة أوائل كان وحدوثها

مإنها، للنفوس أذهب ول أفظع فتنة العالم في تآقع لم التي
جامإككد بخلف مإطربككة شككدة فيككه ليس الذي بمذابها حد ول

هككذه عككن لككه الزاجككر التعزيككر بككل لصككلهما نظككرا الخمككر
 الدنيئة المعصية

الكبككائر مإككن أنككه وإذاعة عنه الزجر في المبالغة يتأكد ومإما
مإككن كككثير اسككتعمالا مإككن الن حككدثا مإككا أقبحهككا مإككن بككل

مإكككة جبالا بنحو يوجد القبيسي يسمى نبت مإن له السفهاء
البكدن مإسككخ إلكى يككؤدي قليلكه لن المخككدرات، أسكوأ فكإنه

فهككو فككورا قاتآككل وكككثيره اعتدالتآه جميع عن وزواله والعقل
يسككمى مإركب مإن الن وقبل السمية، في الفيون مإن أبلغ

حجككة ول والعقككل للبككدن مإاسككخ أيضككا وهككو ونحككوه الككبرش
فصككار للقتككل يؤدي له تآركنا إن قولهم في ذلك لمستعملي

شككيئا تآنقيصككه فككي التككدرج عليهككم يجككب لنككه علينككا، واجبككا
ل أن إلككى فشككيئا شككيئا به الكبد لشغف مإذهب لنه فشيئا،
الطبككاء أفاضل مإن رأيناهم مإن عليه أجمع كما فقده يضره
عذر ل آثمون فسقة فهم التدريج ذلك في يسعوا لم فمتى

لككو نفوسككهم يحيككي مإككا قككدر إل إطعامإهم في لحد ول لهم
فاقككده رأى مإككن علككى يجككب وحينئككذ بفقككده فوتآهككا فككرض
اللقمة كإساغة غير ل به يحيا مإا إطعامإه ذلك عليه وخشي
صككبيا (إل شككاربه ويحككد ذكككر مإا شرب ويحرم التآية بالخمر

علككى المميككز تآعزيككر ينبغككي لكككن عنهما القلم ومإجنونا) لرفع
لنككه (وذمإيككا)، التزامإه لعدم مإعاهدا (وحربيا) أو مإر مإا قياس

بككالدمإيين يتعلككق مإككا إل يعتقككده ل مإمككا بالذمإككة يلككتزم لككم
ه صكنع ل إذ مإقهكرا (ومإوجرا) مإسككرا علكى مإككره (وككذا ل

أو آكككل ككككل ويلزمإككه عنه القلم المذهب) لرفع على شربها
ول وغيككره المجمككوع في كما أطاقه إن تآقيؤه حرام شارب



فككي اسككتدامإته لن التنككاولا، لزمإككه وإن عككذره إلككى نظككر
سككببه ولزوالا ابتداؤه حل وإن مإحرم وهو به انتفاع الباطن
استبعاده، بمقتضى غيره وأخذ لذلك الذرعي استبعاد فاندفع
يحد لم مإا واحد حد مإسكرا شرب إذا السكران نحو وعلى

ثانيا.  فيحد شربه قبل
> إباحتهككا169<ص:  ظانككا خمككرا) فشككربها كونها جهل ومإن(

إذا بيمينككه صككحوه بعككد يصككدق البحككر وفككي يحد) لعذره (لم
يعلككم لككم إن الكككراه مإعنككى وبيككن أي الكراه أو هذا ادعى

لككم تآحريمهككا جهلت فقالا إسلمإه قرب (ولو يعرفه أنه مإنه
ويؤخككذ بالشككبهة يككدرأ والحد ذلك عليه يخفى قد لنه يحد)،

بككأن حككاله قرينككة تآقضي بحيث أظهرنا بين نشأ مإن أن مإنه
(أو) قالا وغيره الذرعي واعتمده حد عليه يخفى ل تآحريمها
علككم إذ عليككه كككان حككد) إذ الحككد (جهلككت و التحريم علمت

يتجنبها.  أن التحريم
إنائهككا آخككر يبقككى مإا وهو آخر مإسكر خمر) أو بدردي ويحد(

بهككا)، دقيقككه عجككن بخككبز (ل أكله إذا بثخينها وكذا مإنها لنه
النجاسككة وهككو أثرهككا إل يبككق ولم بالنار اضمحلت عينها لن

بصككفاتآه غككالب والمككاء بعضككها فيككه فيه) ومإككاء هي (ومإعجون
بهمككا يحكد ل السككين وسكعوط) بفتكح حقنككة (وكذا لستهلكها

ول للزجككر الحككد لن إسكككار، مإنهمككا حصل الصح) وإن (في
ه حاجة ه تآكدعو ل إذ هنكا إلي إفطكار فكارق وبكه النفكس إلي

(ومإن للجوف عين وصولا على ثم المدار لن بهما، الصائم
(بلقمككة) ضككمه ويجككوز بخطككه كمككا المعجككم أوله غص) بفتح

يمكنككه ولككم الجككوف إلككى تآنككزلا لككم إن مإنهككا الهلكا وخاف
الهلكا خصككوص أن أيضككا وظككاهر ظككاهر هككو كمككا إخراجهككا

حصككولا مإككن أخككذا الباحككة لمجككرد ل التآككي للوجككوب شرط
مإمككا يؤخذ قد أنه على شديد ضرب بنحو لها المبيح الكراه

الوجككوب فككي بككه الهلكا نحككو إلحاق مإن المضطر في يأتآي
يجككد لككم إن (بخمككر (أسككاغها) وجوبككا هنككا فيه به إلحاقه ثم

بالسككلمإة وللقطككع حككد، ول الهلكا مإككن للنفس غيرها) إنقاذا
(والصككح التككداوي وجوب عدم > فارقت170<ص:  بالساغة

لخككبر مإجنككون أو صككبي أو (لككدواء) لمكلككف تآحريمهككا) صككرفا
لى أنكه مإسلم ه ص أنكه سكأله لمكن {قكالا وسكلم عليكه الل
{إن خككبر داء} وصككح ولكنككه بككدواء ليككس أنه للدواء يصنعها

عليككه دلا عليهككا} ومإككا حككرم فيما أمإتي شفاء يجعل لم الله
مإسككتهلكة أمإككا تآحريمهككا، قبل هو إنما مإنافع فيها أن القرآن

إن النجاسككات بقية كصرف بها التداوي فيجوز آخر دواء مإع
عنهككا يغنككي ل بأن وتآعينها بنفعها طب عدلا أخبره أو عرف
يجككب أنككه غيككره ونجككس بخمككر مإتنجككس فككي ويظهككر طاهر



زوالا إلككى مإتآكلككة يككد قطككع نحككو في احتيج ولو هذا تآقديم
ذكككر (عطككش) لمككن و (و) جككوع مإائع مإسكر بغير جاز عقله

ويبوسكتها لحرارتآهكا حكرا تآزيده بل تآزيله ل لنها لبهيمة، ولو
التلككف علككى أشككرف وإن للعطككش امإتناعهككا كلمإهككم وظاهر
رأيككت ثككم للضككرورة حينئككذ جوازهككا يبعككد ول بعيككد وهككو

تآحريمها ومإع الصحاب إجماع عن المإام عن نقله الزركشي
المعتمككد علككى غيرهككا وجككد وإن بهككا حد ل والعطش للدواء

> 171ص: <الحد.  مإذهبا الصح قيل وإن للشبهة
للبهكككائم إسكككقائها بحكككل الستقصكككاء صكككاحب (تآنكككبيه) جكككزم

إياهككا إسككقائها امإتنككاع فككي كككالدمإي أنهككا احتمالا وللزركشي
المككالا إتآلف قبيل مإن فهو فيهلكها تآثيره لنها قالا للعطش

الحيككوان وإضككرار لها إضرارا فيه بأن تآعليله الولى و انتهى
ل لهككا إسككقائها مإنككع والمتجككه قككالا يتلككف لككم وإن حككرام

وفككي مإمتنككع وهككو بككالحيوان التمثيككل قبيل مإن لنه لعطش،
فككي شككدة أي حمككوا لتزداد للخيل إسقاؤها حل غريب وجه

للجككوع وبتكح حشكيش نحو إطعامإها حل والقياس قالا جريها
ذلككك غيككر يجككد ولم جاع لدمإي جوازه ويظهر تآخدرت، وإن
مإلخصككا. انتهككى الجككوع فككي يزيككد ل المخدر لن تآخدر، وإن

بجلكد عليكا أمإكر عثمكان أن مإسكلم أربعون) لخبر الحر وحد(
رضككي جعفككر بككن الله عبد فأمإر فامإتنع الحسن فأمإر الوليد

علي أي فقالا أربعين بلغ حتى يعد وعلي فجلده عنهم الله
أربعيككن} وسككلم عليه الله صلى النبي {جلد قالا ثم أمإسك

لمككا عككوف ابككن بإشككارة أي ثمككانين وعمككر أربعين بكر وأبو
إلككي أحككب وهككذا سككنة وكككل ذلك، في الناس عمر استشار

الثمككانين، علككى الصككحابة إجمككاع بعضككهم زعككم يككرد وبككه
ثمككانين جلككده أنككه البخككاري في بما الربعين ذكر واستشكل

وككل وقككوله واحكدة، والقصككبة رأسان له السوط بأن وجمع
يسنه لم وسلم عليه الله صلى أنه أيضا عنه صح بما سنة

مإككات لككو وقككالا شككيء الثمككانين مإككن نفسككه في كان ولهذا
النفككي بحمككل ويجككاب أربعيككن، إمإككارتآه فككي يحد وكان وديته
لككم أو ثانيككا بلغككه أنككه على والثبات أول يبلغه لم أنه على
عينية وقائع في فعله بل قضية كل يشمل عام بلفظ يسنه
جككامإع في مإا وهو هذا يؤيد مإا رأيت ثم لها عموم ل وهي
لم عليكه اللكه صكلى {أنه الرزاق عبد الخمكر فكي جلكد وس

لنككه (عشككرون)، قككل وإن رق فيككه مإن ثمانين} (ورقيق) أي
القككوي ذكككر مإككا > ويجلككد172<ص:  الحر مإن النصف على

رواه ثياب) للتآباع أطراف أو نعالا أو أيد أو (بسوط السليم
وشككده فتلككه مإككن الثككوب طككرف فككي بد ول وغيره البخاري

بككه يحصككل ل غيككره لن سككوط)، يتعيككن (وقيككل يككؤلم حككتى



الصحابة إجماع عليه واحد غير ونقل كثيرون وصححه الزجر
وجعككل الولا علككى الجمككاع حكككى مإسككلم شككرح فككي لكنككه
فيككه ونظككر الصحيحة للحاديث لمخالفته فاحشا غلطا الثاني

يجككوز ول عثكككالا بنحككو فيجلككد خلقة ولو النضو أمإا الذرعي
 بسوط

في (جاز (ثمانين) جلدة الحر حد بلوغه) أي المإام رأى ولو(
أربعون الولى لكن عنه الله رضي عمر عن مإر الصح) لما

عليككه اللككه صككلى أنككه علي عن مإر لما الزركشي بحثه كما
يقككالا أن إل سككنه أنككه مإككر لمككا نظككر وفيه يسنه لم وسلم
أن وجككاء الربعككون وسلم عليه الله صلى أحواله مإن الكثر

وعللككه أيضككا بككذلك عنهمككا اللككه رضككي عمر على أشار عليا
وحككد افككترى هذى وإذا هذى سكر وإذا سكر شرب إذا بأنه

لككو (تآعزيككرات) إذ الربعيككن (والزيككادة) علككى ثمككانون الفككتراء
جككازت تآعزيككرات ككانت لككو لكككن تآركهككا يجككز لككم حدا كانت

أن فككالوجه وثلثيككن تآسعا كونه يجوز تآعزير كل لن زيادتآها،
حد اختص الرافعي قالا ثم ومإن مإنهما، كل مإن شائبة فيها

نككائبه أو المإككام لككرأي بككاقيه ورجككوع بعضككه بتحتككم الشككرب
اقتضككاه مإا على ضمن بها مإات لو ذلك ومإع حد) أي (وقيل

مإن التعزير تآشبه هي حد، قلنا: إنها وإن بأنا ويوجه كلمإهم،
. هنا للبلقيني مإا فاندفع تآركها جواز حيث

غيككره دون السككيد علككم رجليككن) أو شهادة أو بإقراره ويحد(
> و)173<ص:  خمككر بريككح (ل السككرقة فككي مإككر مإككا نظير
أنككه أو بها استعط أو احتقن أنه وقيء) لحتمالا (سكر هيئة

عنككه اللككه رضي عثمان وحد إكراه أو لغلط عذر مإع شربها
خمككرا) شككرب وشككهادة إقرار في (ويكفي له اجتهاد بالقيء

لككه وسككاغ فسكككر فلن مإنه شرب مإما شرب أو شربت أو
وكككونه شككرعا خمككرا يسككمى قد لنه النبيذ، شرب في ذلك
عمككا خككارج أمإر الخمر بخلف به يفسق فل حنفيا يكون قد
عنه الشاهد تآعبير في يؤثر فلم الحد هو الذي المقصود هو

بيككع نحككو فككي فيهمككا كما عالما مإختارا يقل لم وإن بالخمر
الشككارب حككالا مإن والغالب الكراه عدم الصل لن وطلق،

يشربه.  بما علمه
شربها يقولا أن والشاهد المقر مإن كل يشترط) في وقيل(

بالزنككا كالشككهادة مإككر مإككا (مإختككار) لحتمككالا عككالم) بككه (وهككو
بككأن الولا وفككرق بيقيككن، يعككاقب أنمككا لنه الذرعي واختاره

نظكر وفيككه الحككديث فكي كمكا مإقدمإاتآه على يطلق قد الزنا
أنهككا وكمككا التفصككيل مإككن فيهككا بككد ل السككرقة أن مإككر فإنه

يطلككق الشككرب كذلك الشروط فيه يوجد لم مإا على تآطلق
يفككرق وقككد بينهما فارق فل الشروط فيه يوجد لم مإا على



في يسامإحوا لم مإا حدها بسهولة الخمر في سامإحوا بأنهم
فككي التوسككع يقتضككي شككربها بكككثرة فككالبتلء وأيضككا غيرهككا،

وعلككى غيره، في يوسع لم مإا فيه فوسع عنها الزجر سبب
السككاغة مإككن احككترازا ضرورة غير مإن يريد أن بد ل الثاني

لككم حيككث الخلف ومإحككل الزركشي قالا تآداو لنحو والشرب
جزمإككا الستفصككالا وجككب وإل الشككهود فككي الحككاكم يرتآككب

أيضا.  ذلك لزمإه الشارب عقل في ارتآاب إذا أنه وقياسه
مإككن مإقصككوده لفككوات ذلككك سكككره) فيحككرم حككالا يحككد ول(

يصككر ولككم حككد فككإن أقككر كككان إن رجوعه فوات مإع الزجر
البخككاري لخبر جمع صححه كما به اعتد فيه حركة ل مإلقى

وكككان فيككه خلف ل الئمككة بعض قالا ثم ومإن فيه، الظاهر
تآأويله إمإكان إلى نظروا وكأنهم الحرمإة عدم الحديث قضية

العتككداد وفككي ذكر مإا لفوات نظرا الله لحق فيها فاحتاطوا
وإنمككا فيككه كككره وإن المسجد في يجزئ وكذا الدمإي، لحق

غيككر مإن فيه به المقصود لحصولا للبندنيجي خلفا يحرم لم
له.  فيه استقذار

غصككن قضككيب) أي (بيككن يكككون الحككدود) والتعككازير وسككوط(
ويككابس) بككأن (رطككب (و) بيككن مإعتدلة (وعصا) غير جدا رقيق

الزجككر بككه ليحصل ورطوبته جرمإه عرفا > يعتدلا174<ص: 
لنكه ككذلك، ليكس ككونه فيمتنكع الهلكا نحو خشية عدم مإع

الموطككأ وفككي يككؤلم ل أو الشككديد الضككرر مإنككه يخشككى إمإككا
فككأتآي رجل يجلد أن أراد وسلم عليه الله صلى {أنه مإرسل
بيككن فقككالا جديككد بسوط فأتآي ذلك فوق فقالا خلق بسوط

أو اعتضككاده بتقدير هنا حجة زان في كان وإن هذين} وهذا
والسككوط الصككلح ابن قالا فارق ل إذ قيل كما وصله صحة

مإككن السككوط (ويفرقه) أي وتآلف تآلوى سيور مإن المتخذ هو
لئل الذرعككي قككاله كمككا العضككاء) وجوبككا (علككى العككدد حيث

يرفككع ل ثككم ومإككن واحككد مإوضككع فككي بككالموالة ألمككه يعظم
يككؤلم ل وضككعا يضككعه ل كمككا إبطككه بياض يرى حتى عضده

 إهلكه ل زجره القصد لن وفرج نحر المقاتآل) كثغرة (إل
اللككه كرم علي لمإر أيضا بحثه كما ضربهما والوجه) فيحرم(

علككى جلككده فككإن والككرأس الخيريككن عن ونهيه بالولا وجهه
نفككي الككدارمإي كلم وقضية وجهان ضمانه ففي فمات مإقتل

(قيكل: والكرأس) مإفرطيكن بكرد أو حكر فكي كالجلكد الضمان
مإنككه ويخاف مإقتل لنه له، النتصار في جمع وأطالا لشرفه
يخككاف فل غالبككا بالشككعر مإسككتور لنككه المنككع والصح العمى

عنه الله رضي بكر أبي ولمإر الوجه، بخلف بضربه تآشويهه
بككأنه اعككترض لكككن فيككه الشككيطان بككأن وعلله بضربه الجلد

لككم إن الخلف ومإحككل علككي، عككن مإر بما ومإعارض ضعيف



حرم وإل التيمم يبيح ضررا بإضراره رواية عدلا طبيب يقل
تآككتركا تآشككديده) بككل (ول عليككه يتوقككف ل الحككد لن جزمإككا،
لن عليككه، وضككعها مإككا غيككر وليضككرب شككاء إن بهككا ليتقككي
علككى يلقككى ول بضككربه، تآألمه شدة على يدلا بمحل وضعها
حرمإككة مإككن مإككر مإمككا أخككذا يظهر فيما ذلك يحرم أي وجهه

يكككره أي يمككد ول الفرق أمإكن وإن وجهه على الميت كب
والمككرأة قائما الرجل يجلد بل ظاهر هو كما يحرم ول ذلك

 جالسة
ذلكك يككره أي الضكرب ألكم تآمنكع ل ثيكابه) الككتي تآجرد ول(

وجككوب ينبغككي بل مإحشوة جبة نحو بخلف يظهر فيما أيضا
وجوبككا أي وتآككؤمإر المقصككود اللككم وصولا مإنعت إن تآجريدها

ثيككاب > بشككد175<ص:  مإحككرم أو امإككرأة أيضككا يظهر فيما
رجككل إل الجلككد يتككولى ول تآكشككفت كلمككا عليهككا المككرأة

فككي ضككربها مإككن العراق ولة أحدثه مإا الماوردي واستحسن
علككى المتهككافت وأن سترها في زيادة شعر مإن غرارة نحو

الخلء فككي يضككرب الهيئككة وذا المل فككي يضككرب المعاصككي
مإحكرم إل ثيابهكا شكد نحكو يتكولى ل لككن ككالمرأة والخنثى

(زجككر يحصككل) لكه (بحيث الضرب) عليه (ويوالى الوجه على
ثككم وقككع له ألما يؤلمه مإا مإرة كل في يضرب وتآنكيل) بأن

ذلك مإن شرط فات فإن الولا ألم بقي وقد الثانية يضرب
ظاهر. هو كما وحرم به يعتد لم

الضككداد، أسماء مإن لغة وهو التعزير فصل). في(     
أشد وعلى التأديب وعلى والتعظيم التفخيم على يطلق لنه

والظككاهر القككامإوس في كذا الحد دون ضرب وعلى الضرب
لم لنه لغوي، ل شرعي وضع هذا لن غلط الخير هذا أن

اللغككة لهككل ينسككب فكيككف الشككرع جهككة مإككن إل يعككرف
تآفسككيره بعككد الصككحاح فككي والذي أصله مإن بذلك الجاهلين
إلككى فأشار تآعزيرا الحد دون مإا ضرب سمي ومإنه بالضرب

اللغويككة الحقيقككة عككن مإنقولككة الشككرعية الحقيقككة هككذه أن
فهككو الشككرعي الحككد دون الضككرب ذلك كون هو قيد بزيادة
المعنككى لوجككود المنقولككة ونحوهمككا والزكككاة الصككلة كلفككظ
صككاحب لهككا تآفطككن مإهمككة دقيقككة وهككذه بزيادة فيها اللغوي

نظيككر لككه وقككع وقككد القككامإوس صككاحب عنها وغفل الصحاح
بفتككح العككزر وأصككله لككه التفطن يتعين غلط وكله كثيرا ذلك

والتوقيكف المإككر علككى والجبككار والنككاح المنككع وهو فسكون
تآضككمنه مإككا هككو شككرعي إنككه قلنا ومإا ذلك وغير الحق على
فيهككا) أراد حد (ل لدمإي أو مإعصية) لله كل في (يعزر قوله

كفكارة) (ول طكرف قطكع نحكو ليكدخل القككود يشككمل مإا به
تآعككالى ولمإككره إجماعككا وغيرهككا حككد فيككه مإككا مإقككدمإه سككواء



>176<ص:  مإككن صككح ولمككا النشككوز عنككد بالضرب الزواج
{أنككه والنسائي داود أبي ولخبر وسلم عليه الله صلى فعله
غرم نصاب دون تآمر سرقة في قالا وسلم عليه الله صلى
فيمككن وجهككه اللككه كككرم علي به نكالا} وأفتى وجلدات مإثله
وقككد الصككل هككو ذكككره ومإككا خككبيث، يككا فاسق يا لخر قالا

مإككن المشككهور للحككديث الهيئككات كككذوي انتفائهمككا مإككع ينتفي
بغير حبان ابن صححه بل الحسن درجة بها يبلغ ربما طرق

رواية الحدود} وفي إل عثراتآهم الهيئات ذوي {أقيلوا استثناء
يعككرف لم بمن عنه الله رضي الشافعي {زلتآهم} وفسرهم

علككى ينككدم مإككن وقيككل الصككغائر أصككحاب أراد قيككل بالشككر
فيهككا حد ل صغيرة وجهان عثراتآهم وفي مإنه، ويتوب الذنب

ابككن وكلم مإطيكع، مإكن صكدرت كككبيرة ولكو أي زلة أولا أو
بالولياء عبر فإنه مإنهما الولا تآرجيح في صريح السلم عبد

وزعككم الصككغائر علككى الولياء تآعزير يجوز ل فقالا وبالصغائر
الجككواز عككدم فككي الذرعككي ونازعه جهل، بها الولية سقوط

عككزر عمككر وبككأن عنهم العفو سن الشافعي كلم ظاهر بأن
وهككم عنهككم اللككه رضككي الصككحابة مإشككاهير مإككن واحككد غيككر

ينظر وقد عليه أحد ينكر ولم المإة وسادات الولياء رءوس
الحرمإككة فككي ظككاهر يعككزر لم مإوضع في الم قولا بأن فيه

المسككائل في عليه ينكر ل والمجتهد مإنه اجتهاد عمر وفعل
لعكذره فقتلكه مإحصكن وهكو بكأهله زانيكا رأى وكمن الخلفية
باطنككا قتلككه لككه حككل وإل ذلككك ثبت إن هذا والغيظ بالحمية
أطككراف الشككخص وكقطككع الم فككي كمككا ظككاهرا بككه وأقيككد
فل فرعككاه للضككعفة المإككام حمككاه مإككا قككوي وكككدخولا نفسه
ه الرعكي مإكن يمنكع لككن أثكم وإن يغكرم ول يعزر فكي نقل

مإخككالف تآعزيككر ويؤيككده الذرعككي فيككه ونظككر وأقككره الروضة
أولككى فهككذا التسككعير المإككام علككى حككرم وإن المإككام تآسعير
مإكروهكا، ارتآككب وإنمكا يعص لم البلقيني قولا يضعف وبهذا
غيرهككم علككى لتحريمككه ل الضككعفاء لمصككلحة المإككام ومإنككع

<ص: هككذا نحككو فككي يكفككي تآعزيككر دوابككه فككإخراج وبفرضه
يغرم فل ورعاه حمى الرعية أحد حمى لو مإا > ومإثله177

قككالا وكمككن المككاوردي قككاله المسككتحقين أحككد لنه يعزر ول
مإسككلم شككرح في كما نحوه أو فاجر ظالم ابتداء لمخاصمه

فيكه حككد ل سكب فككي يعكزر غيككره قكولا يتقيد صح إن وبه
ل أحككدا أن اللفككاظ هككذه اسككتثناء وجككه فكككأن الولا وعلى
وقككذفه وكككردة القككذف حد باب في مإر مإا نظير عنها يخلو
حليلتكه تآعكديا وضكربه يطيكق ل مإكا قنكه وتآكليفه لعنها لمن

الخيرة اعترضت لكن الكل في مإرة أولا دبرها في ووطئها
تآحريمككه علككى للجمككاع أفحككش هذا بأن ويرد الحائض بوطء



ينبغككي رذيلككة الككدبر وطككء أن العلككة أن على مإستحله وكفر
مإككر كمككا قككذفه عككدا مإككا فرعه لحق وكالصل إذاعتها، عدم

يحبككس ل فككإنه النهككار أولا طلبتها زوجة نفقة قادر وكتأخير
 المإام قاله أثم وإن به يوكل ول

إذ نظككر فيككه للسككتثناء المككوجب مإنككه التعزيككر انتفككاء وفهككم
النهككار بمضي إل يتحقق ل فإنه دينا لكونها يحبس ل مإراده

أهككل وكتعريككض نفقتهككا، سككقطت أثنككاءه مإثل نشككزت لككو إذ
التعريككض لن تآعزيرهككم انتفاء يقالا وقد المإام، بسب البغي
قضككية لكككن فيككه، نحككن مإمككا فليسككوا كالتصككريح ليس عندنا
ليس تآركه إن فيتركا للقتالا التعزير هيجهم ربما البحر قولا

الضككرب إل فيككه يفيككد ل وكمككن مإعصككية، غيككر سككببه لكككون
<ص: المحققيككن عككن المإككام نقلكه أصككل يضرب فل المبرح

مإككبرح غيككر ضككربه ينبغككي بككأنه الرافعككي فيككه > وبحككث178
يجككامإع وقككد السككبكي التككاج واعتمككده الككواجب لصورة إقامإة

أطككالا وإن رمإضككان نهككار حليلتككه كمجككامإع الكفككارة التعزيككر
 رده في البلقيني

بككه يقككاد ل مإككن وكقتككل غمككوس يميككن وحككالف وكالمظككاهر
ثككم الخيككرة فككي السككنوي وبينككه الجهة باختلف فيها ونوزع

كككانت إن الحككرام مإحرمإات في التعزير إيجاب وقضيته قالا
وفيككه والتطيككب كككاللبس السككتمتاع ل والصككيد كالحلق إتآلفا
شكهد لكو مإكا اختلفهكا ومإكن سكواء، حد على الكل بل نظر
يجككامإع وقد الزور، لشهادة ويعزر للقذف فيحد رجع ثم بزنا

عنقكه فكي السكارق يكد كتعليكق الكفكارة مإكع أو وحده الحد
حككد فككي الربعيككن علككى وكالزيككادة نكككاله فككي زيككادة ساعة

مإعتكفككا رمإضككان صككائما الكعبة في بأمإه زنى وكمن الشرب
رحمككه لقطككع ويعككزر والبدنككة والعتككق الحككد فيلزمإككه مإحرمإككا
 السلم عبد ابن قاله الكعبة حرمإة وانتهاكا

انتهككى ردتآه تآكررت لو مإا الحد مإع اجتماعه صور ومإن قيل
مإعصككية وهو للصرار فقتله قتل ثم عزر إن لنه نظر وفيه

حيككث يوجككد وقد يجتمعا، فلم حد ول عزر أسلم وإن أخرى
يحككد أو المكلككف بككه يعككزر مإككا فعككل مإكلف كغير مإعصية ل

الخكككذ المحتسكككب فيعكككزر المبكككاح بكككاللهو يكتسكككب وكمكككن
وكنفككي للمصككلحة، المككاوردي كلم اقتضككاه كمككا والمعطككي

يكككون التعزيككر ثككم مإعصية يرتآكب لم وإن للمصلحة المخنث
إل يزجككره ل أنككه علككم فككإن مإككبرح ضككرب) غيككر أو (بحبس
وعليككه المعتمككد علككى غيككره ول المككبرح يحككل لككم المككبرح
أن فككرض فككإن أعلككى آخككر نككوع إلككى بككه ينتقل أنه فينبغي

أعلهككا بككه فيفعل نادرا كان فيه تآفيد ل التعزير أنواع جميع
الرافعككي عككن مإككر مإككا يحمل هذا وعلى لذلك نظر غير مإن



نككوع في هو إنما غيره ول المبرح يحل لم قولهم أن فعلم
 فقط الضرب

بيككن فككرق فيها يتصور فل التعزير أنواع بقية مإن غيره وأمإا
غيككر ول مإبرح ضرب فيه يؤثر ل أنه علم فإذا وغيره مإبرح
ثككم أفهككم هكككذا ذكرتآككه كمككا بقيتهككا مإككن لغيككره انتقل مإبرح
فيمككا صككريح وهككو السككلم عبد ابن عن قريبا يأتآي مإا رأيت
(أو بسككطها أو الكككف بجمككع الضككرب صككفع) وهككو (أو ذكرتآه

مإككن قيككام أو رأس كشككف أو تآغريككب أو تآوبيككخ) باللسككان
لحية ل رأس وحلق الماوردي قالا وجه، تآسويد أو المجلس

حرمإتككه علككى يجيككء إنمككا وهككو حلقهككا حرمإة وظاهره انتهى
عليهككا الككتي كراهتككه علككى أمإككا المتككأخرين أكككثر عليهككا التي

لخصككوص المإككام رآه إذا للمنككع وجككه فل وآخككرون الشيخان
تآمثيككل فيككه قلككت فإن عليه، المعزر > أو179<ص:  المعزر

حتى لبيته مإلزمإته لمإكان مإمنوع قلت المثلة عن نهينا وقد
ومإككع الحد دون ضرب مإع سنة دون كحبس أنه فغايته تآعود

يككأتآي كمككا مإنككه أنككواع بيككن الجمككع للمإككام إذ الككوجه تآسككويد
النككاس بيككن كككذلك بككه والككدوران مإنكوسككا الحمككار وإركككابه
 العقوبات بأنواع وتآهديده

أيككام ثلثككة يجككاوز ول فيككه لخبر حيا صلبه أو الماوردي قالا
واعككترض باليمككاء ويصككلي ووضككوءا وشككرابا طعامإككا يمنع ول

إليككه ضككرورة غير مإن باليماء الصلة إلى يؤدي بأنه تآجويزه
قلككت فككإن فيككه، التسككبب لككه يجككز فلككم للمإككام بالنسبة أي

الجمعككة عككن حككتى حبسككه له أن صريحه أو إطلقهم ظاهر
مإنهككا عككذرا أضككيق اليمككاء بككأن يفككرق قد قلت هذا فقياسه
ذككره الكذي الخكبر وبكأن فيكه، يسكامإح لم بما فيها فسومإح

النككواع هككذه مإن يفعل أن المإام على ويتعين مإعروف، غير
يراعككي وأن وبجنككايته بككه لئقككا يككراه مإككا مإعزر كل حق في
يرقككى فل الصككائل دفع في يراعيه مإا والتدريج الترتآيب في

كونهككا ويصككح للتنويككع هنا فأو كافيا دونها مإا يرى وهو لرتآبة
مإنهككا أكككثر أو نككوعين بيككن الجمككع للمإككام إذ الجمككع لمطلق
الحبككس بيككن جمككع إذا الرفعككة ابككن وقككولا يراه، مإا بحسب

بضككربات الحبككس مإعككه عدلا إذا نقصا نقصه ينبغي والضرب
نظككر لككو بككأنه الذرعككي فيككه نظككر الحدود أدنى ذلك تآبلغ ل

سككنة قريككب حبسكه جكاز لمككا بالجلكدات حبسكه مإدة لتعديل
جنسه. اختلف وإن واحد حد والتغريب الجلد وبأن

مإقككدر غيككر لنككه تآقرر وقدره) كما جنسه في المإام ويجتهد(
مإراتآككب بككاختلف لختلفككه واجتهككاده رأيككه إلككى فوكل شرعا

المإككام لغيككر ليككس أنككه لكلمإككه وأفهككم والمعاصككي، النككاس
والمجنككون الصككغير ولككده تآككأديب والجككد للب نعككم استيفاؤه



ليككس أنككه الصككح جمككع وقولا الدب، وسوء للتعلم والسفيه
المهمككل السككفيه علككى يحمككل سككفيها ولو البالغ ضرب لهما
كفككالته في الصبي نحو ومإن الم ومإثلهما تآصرفه ينفذ الذي
اللكه لحكق ولككو قنه تآأديب وللسيد وغيره الرافعي بحثه كما

المحجككور ولككي بإذن لكن مإنه المتعلم تآأديب وللمعلم تآعالى
لحككق ل > كالنشككوز180<ص:  لحقككه زوجتككه تآعزيككر وللزوج

حقككوقه مإككن شككيئا ينقككص أو يبطككل ل الككذي أي تآعالى الله
صككغيرة تآككأديب لككه أن بعضهم بحث ثم ومإن ظاهر هو كما

 المساوئ واجتناب الصلة اعتياد أو للتعلم
زوجتككه أمإككر يلزمإككه أنككه الموحككدة بكسككر البزري ابن وبحث

فككي حككتى مإتجككه وهككو عليهككا وضككربها أوقاتآهككا فككي بالصككلة
الفعككل تآوقككف إن بككل مإطلقككا ل لكن المكلفة ضرب وجوب

يعسككر للعشككرة مإشككوش عليككه يككترتآب أن يخككش ولككم عليه
حقككه، تآوبيككخ) لتأكككد يكككف لم بآدمإي تآعلق إن (وقيل تآداركه

صككار لنه الن، بالدرة المستور ضرب العيد دقيق ابن ومإنع
قككاله النقككل يسككاعده ل لكككن حسككن وهككو الذريككة في عارا

يكككثر مإككن حبككس بإدامإككة السككلم عبككد ابككن وأفككتى الذرعي
(فككإن يمككوت حتى التعزير فيه ينفع ولم الناس على الجناية

(فككي فينقككص المعككزر حككدود أقل ينقص) عن أن وجب جلد
والتغريككب الحبككس فككي سنة جلدة) ونصف عشرين عن عبد

النقكص (وقيكل) يجكب فيهمكا وسكنة أربعين) جلكدة عن (وحر
فهككو حككد غيككر فككي حدا بلغ {مإن عشرين) لخبر (عن فيهما
عشككر علككى يككزادان ل وقيككل مإرسككل المعتككدين} لكنككه مإككن

فككي إل أسككواط عشككرة فككوق يجلككد {ل عليه المتفق للخبر
بلككغ ولككو قككالوا كككثيرون تآعككالى} واختككاره الله حدود مإن حد

أنككه بعضككهم عككن الرافعككي نقككل لكككن بككه لقككالا الشككافعي
عنهككم تآعككالى اللككه رضككي الصككحابة بعمككل له واحتج مإنسوخأ
عككن المككروي إذ نظككر وفيككه انتهككى إنكككار غيككر مإككن بخلفككه

القونككوي رأيككت ثككم النسخ به يثبت ل وهو مإختلف الصحابة
مإككن أهككون بخلفه العمل ثبوت بعد الولوية على حمله قالا

هككذا) أي فككي (ويسككتوي يتحقككق لككم مإككا النسككخ علككى حمله
الصككح) فككي المعاصي (جميع قولا كل في ذكر عما النقص
فينقككص حككد فيككه مإمككا يناسككبها بما مإعصية كل تآقاس وقيل

القككذف حككد علككى زاد وإن حككده عككن الزنككا مإقدمإككة تآعزيككر
الشرب.   حد على زاد وإن القذف حد عن السب وتآعزير

الصح) إذ في (للمإام تآعزير) يجوز فل حد مإستحق عفا ولو(
التعزيككر المإككام فلككه) أي (تآعزير (أو) مإستحق فيه له نظر ل

بعككد إل يسككتوفيه ل كككان وإن بنظككره الصككح) لتعلقككه (فككي
>181<ص:  يسككقط بككالعفو أنككه والفككرق مإسككتحقه طلككب



الطلككب وقبككل ذلككك نظيككر عككن لينكككف الصككلح حق فيبقى
الطلككب حككق المستحق على لفات أقيم فلو مإنتظر الصلح
يلككزم ل طلككب لككو أنككه المتن يفهم وربما التشفي، وحصولا

المقككري ابن رجحه وجهين أحد وهو العفو وله إجابته المإام
أنككه وغيرهككم ومإختصككروه الصككغير الحككاوي رجحككه الذي لكن
تآعككالى اللككه بحككق يتعلككق فيمككا العفككو أمإككا العفككو، لككه ليس

أعلم.  والله مإصلحة رآه إن له فيجوز

الصيال كتاب
الولة)، (وضمان الغير على والوثوب الستطالة هو     

يختككن الككولي إذ الدابككة، وضككمان الختككان ذكر مإتعلقهم ومإن
{: فمن تآعالى قوله فيه والصل عليها، ولي الدابة مإع ومإن

عليكككم} وذكككر اعتككدى مإككا بمثككل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى
التآيككة، الستسككلم أفضككلية إلككى وإشككارة للمقابلككة اعتككدوا
وللخككبر يككأتآي لمككا الفككراد، دون الجنككس حيككث مإن والمثلية
نصككر وفسككر مإظلومإككا}، أو ظالمككا أخككاكا {: انصككر الصككحيح

الشككخص عنككه. (ولككه) أي بدفعه ولو ظلمه عن بكفه الظالم
فيمككا المعصككوم غير عن للدفع بالنسبة غيره وكذا المعصوم

أيضككا مإعصككوم غيككر الصككائل كان إن نفسه عن وكذا يظهر،
غيككر الجككراح: أن أوائككل مإككر مإمككا أخككذا أيضككا يظهككر فيمككا

وغيككره صائل) مإكلف كل (دفع مإثله، على مإعصوم المعصوم
(نفس مإن لغيره أو له (على) مإعصوم صياله ظن غلبة عند

<ص: مإحرمإككة قبلككة نحككو بضككع) أو (أو مإنفعككة طرف) أو أو
إطلقهكم اقتضكاه مإكا علكى يتمكولا لم مإالا) وإن >. (أو182
قولهم: قليككل مإع كالمالا هنا الختصاص أن ويؤيده بر، كحبة
الضككرب نحككو تآقييد ويحتمل الختصاص، كثير مإن خير المالا

أداء مإككع هنككا المالا تآقدير عدم استشكل أنه على بالمتمولا
الطريق وقطع بالسرقة القطع في بتقديره القتل إلى الدفع

فقدر حدهما قدر ذينك أن وجوابه إليه، يؤدي ل قد أنه مإع
حكمككة وكككان مإقككابله، يقدر فلم حده يقدر لم وهذا مإقابله،

وذلككك ذينككك، بخلف للصككيالا ضككابط ل أنه هنا التقدير عدم
أو مإككاله أو دمإككه دون قتل مإن أن الصحيح الحديث في لما

صككيل وإذا والقتالا القتل له أن مإنه ويلزم شهيد، فهو أهله
فالبضككع كالجرح إليها يسري أي: ومإا النفس قدم الكل على

أو غيككره الخطيككر لذي يكون أن إل فالحقير الخطير فالمالا
يتصور ل إذ الولا قيل: يقدم بزنا، وامإرأة بلواط صبي على

هو وهذا فيه، الحد وجوب على للجماع وقيل: الثاني إباحته،
فككي المككرأة كككانت قيككل: إن ولككو كلمإهككم، إليككه يميككل الذي
النسككاب اختلط خشككية لن عنهككا، الدفع قدم الحمل مإظنة



لككم عنككه الككدفع قدم وإل غيرها مإن الشارع نظر في أغلظ
يبعد. 

ضككمان) بشككيء (فل التآككي التدريككج علككى قتله) بالككدفع فإن(
لنكه حامإكد، لبكي خلفا الغير مإالا نحو على صائل كان وإن

يككأتآي لمككا أي: غالبككا الضككمان يجككامإع ل وذلككك بدفعه، مإأمإور
ويلككزم طعككام أو لمككاء المضككطر دفع يحرم نعم الجرة، في

بككل الغيككر، مإككالا إتآلف علككى والمكككره تآمكينه المالا صاحب
بمككاله > أي: مإثل183<ص:  روحككه يقككي أن مإككالكه يلككزم

بككأن ويجككاب حيوانا، كان إذا الغير مإالا في الذرعي وتآوقف
فككي البككدلا فككي ثابت الغير وحق مإنه، أعظم الدمإي حرمإة
عرفككا مإحتمل حقيككرا بككه المكره عد قيل: إن لو نعم الذمإة،

يبعد لم حينئذ قتله يجز لم الحيوان قتل جنب في
حيككث مإككن لنفسككه روح ذي مإككالا) غيككر عن الدفع يجب ول(

مإككالا عككن الككدفع يجككب نعككم بالباحككة، يبككاح لنككه مإال، كونه
الككروح ذو وأمإا وإجارة، كرهن للغير حق به تآعلق إذا نفسه
وبحككث حقككه، لتأكد إتآلفه نحو عن وغيره مإالكه دفع فيجب

رعاياهم، أمإوالا عن الدفع يلزمإهم ونوابه المإام أن الذرعي
يككأتآي لما هذا مإنافاة مإن تآوهم لما ردا الحيثية بتلك وقيدت

مإككن هنككا الوجككوب نفككي أن وبيككانه واجككب، المنكر إنكار أن
وكلم المنكككر، إنكككار حيككث مإككن ثككم وإثبككاتآه المككالا، حيككث

ذلك في صريح الغزالي
مإنفعتككه أو عضككوه أو نفسككه نحو على يخف لم ويجب) إن(

لبككاحته سككبيل ل إذ مإهككدرة، لجنبيككة بضككع) ولككو (عن الدفع
لنه وجوبه، يبعد ول نظر، فيه ؟ القبلة نحو عن يجب وهل

ل الزنككا أن ومإككر بككذلك التصككريح رأيككت ثككم بالباحة يباح ل
ليزني عليها صالا لمن الستسلم عليها فيحرم بالكراه يباح
كككافر) قصككدها نفس نفسها. (وكذا على خافت وإن مإثل بها

ذلا لككه الستسككلم لن عنهككا، الككدفع فيجب مإهدر أو مإحترم
عليككه، المصككولا إسككلم اشككتراط > وقضككيته184<ص:  ديني

الحككاد ل المإككام بككه يخككاطب إنما الذمإي عن الدفع ووجوب
المهدر المسلم قتل مإن مإمنوع الكافر بأن ويوجه لحترامإه،

لهككا يستسككلم فكيككف المهجة لستيفاء تآذبح لنها بهيمة)، (أو
(فككي دفعككه يجككب فل مإكلككف غيككر ولو مإسلم) مإحترم (ل ؟

خيككر {: كككن الصحيح للخبر له الستسلم يسن بل الظهر)،
بقككوله عنككه الله رضي عثمان استسلم ثم ومإن آدم}، ابني

وقككوله حككر فهككو سككلحه ألقككى أربعمائككة: مإككن وكانوا لرقائه
غيككر فككي مإحلككه التهلكككة}، إلككى بأيككديكم تآلقوا {: ول تآعالى

هنككا. وكككأنهم كمككا دينككي ذلا غيككر مإن شهادة إلى يؤدي قتل
مإككا شككمولا علككى بنككاء القككن في الستسلم يعتبروا لم إنما



للغاء المقتضية المالا لشائبة تآغليبا له الدفع وجوب مإن مإر
غيككر أمإككا مإسككتقل، مإككن يكون إنما هو إذ للستسلم، النظر

قتلككه تآحتككم وقككاطع صككلة وتآككاركا مإحصككن كككزان المحككترم
عككن الككدفع وجككوب الذرعككي >  وبحككث185فكالكافر. <ص: 

فككي مإفاسد بقتلها ظن نفس وعن السلمإة ظن عند العضو
والمالا.  الحريم

نفسككه) جككوازا عككن (كهككو بأنواعه مإر غيره) مإما عن والدفع(
علككى كككافر صككالا لككو نعم نفسه، على يخش لم مإا ووجوبا
عككن دفعككه لزمإككه وإن عنككه دفعككه المسككلم يلككزم لككم كككافر

لنه عنه، الدفع لزمإه كوديعة بيده مإا على صيل ولو نفسه،
الغيككر مإككالا عككن بوجككوبه الغزالككي جككزم بككل حفظككه، الككتزم
أو مإككالا خسككران أو بككدن مإشككقة غير مإن أمإكنه إن مإطلقا
ووجككوب السككلم رد وجككوب مإككن أولى وهو قالا جاه، نقص
بككه، المشككهود المككالا ضككاع تآركهككا ولككو يعلمهككا شككهادة أداء

ضغائن عادة يورثا والداء الرد تآركا إذ الولوية بمنع ويجاب
(وقيككل: يجككب) هنككا، مإا بخلف بوجه فيهما المشقة عدم مإع

علككى يخككش ولككم مإحترمإككا آدمإيككا كككان إذا الغيككر عككن الدفع
غيككره، حككق دون نفسككه بحككق اليثككار له لن (قطعا)، نفس

فلككم مإسككلم عنككده أذلا {: مإككن أحمككد لخككبر جمككع واختككاره
الخلئككق رءوس علككى الله أذله ينصره أن يقدر وهو ينصره

الككدفع فيجككب النككبي غيككر فككي الخلف القيامإة.} ومإحككل يوم
عليهككم ذلككك لوجككوب ونككوابه، المإككام غيككر وفككي قطعككا عنه

>186<ص:  الوجككوب سككقوط عككدم البلقينككي قطعا. وبحككث
قككالا والمرتآككدين، الحربييككن قتككالا فككي نفسككه علككى بالخوف

مإحرم على أقدم مإن بل بالصائل، الخلف يختص المإام: ول
الصككوليون: ل. وقككالا قكالا ؟ بالقتككل حككتى مإنعكه للحاد فهل

لمككن قككالوا حككتى المنقككولا الرافعككي: وهككو الفقهاء: نعم. قالا
يهجم شخص: أن بيت في طنبور ضرب أو خمر شرب علم
ضككمان فل قتلهككم فككإن قككاتآلهم، أبككوا فككإن ذلك ويزيل عليه
يخككش لككم مإككا ذلككك مإحل أن ذلك. وظاهر على ويثاب عليه
لعقوبككة والتعككرض بككالنفس التغريككر لن جائر، والا مإن فتنة
مإمنوع الجور ولة

تآنككدفع (ولككم إنسككان علككى علككو مإن جرة) مإثل سقطت ولو(
فككي (ضككمنها فكسككرها للخلف قيككد بكسككرها) هككذا إل عنككه

إل عنككه تآنككدفع لككم لككو عليه واجبا كسرها كان وإن الصح)،
فصككار البهيمككة بخلف عليككه يحككالا لهككا اختيككار ل إذ بككه،

وبحككث نفسككه، لمصككلحة لنه ويضمنه، يأكله لطعام كمضطر
يضككمن بمحككل وضككعها لككو صككاحبها أن تآبعككه ومإككن البلقينككي
سككقوطها الظككن علككى يغلب وجه على أو مإائلة أو كروشن



ولككو أتآلفها، الذي هو واضعها لن قطعا، كاسرها يضمنها لم
لم لنها عليه، صائلة تآكن لم طعامإه وبين بينه بهيمة حالت

عم لو فيما مإر مإا وفارق ويضمنها، دفعها يلزمإه فل تآقصده
تآعككالى للككه حككق لنككه المحككرم، يضككمنه ل الطريككق الجككراد
 فيه فسومإح

أن ومإنككه مإككر، مإمككا شككيء علككى الصككائل) المعصككوم ويدفع(
(بككالخف) فككالخف رضاه، ظن ول إذنه بغير غيره دار يدخل

ويظهككر العككض هنككا ويجككوز عليككه، المصولا ظن غلبة باعتبار
قككولهم: يحمككل وعليككه العضككو، قطككع وقبككل الضرب بعد أنه

(بكلم) أمإكككن) الككدفع (فككإن للككدفع، تآعيككن إن العككض يجككوز
الضككرب). (حككرم ومإثلثككة اسككتغاثة) بمعجمككة (أو بككه يزجككره
يككترتآب لككم إن مإتجككه وهو والستغاثة الزجر استواء وظاهره

كإمإسككاكا الزجككر مإككن أقككوى بككه ضككرر إلحاق الستغاثة على
إطلق يحمل وعليه بينهما الترتآيب وجب وإل له، جائر حاكم

بالنسبة فهو أوجبناه وإن أنا وواضح أوجبه > مإن187<ص: 
ذلككك بمثككل ضككمان ل أنككه مإككر مإمككا علككم لما الضمان لغير

بسككوط أو سككوط حككرم بيككده يضككرب (أو للقاتآل، كالمإساكا
للضككرورة جككوز لنككه قتككل)، حككرم عضو بقطع أو عصا حرم

لمرتآبككة انتقككل ومإككتى السهل، إمإكان مإع للغلظ ضرورة ول
أجنبيككة فكي مإولجكا رأى لمككن نعم ضمن، بدونها الكتفاء مإع

والرويككاني، المككاوردي قككاله مإككا علككى بككدونه اندفع وإن قتله
هذا قتله وفي بالناة، يستدركا ل مإواقع لحظة كل في لنه

والثككاني بكككرا، ولو بالرجل فيختص دفع قيل وجهان: أحدهما
الرجككل قتككل والظهر غيره ويجلد مإنهما المحصن فيقتل حد

باطنككا مإنهمككا المحصككن يقتككل الم فككي انتهى. والككذي مإطلقا
ل أنككه فيككه يتجككه فالككذي غيككره وأمإككا التعزيككر، أولا مإر كما

مإتلبككس وهككو زمإن مإضي إلى بغيره الدفع أدى إن إل يقتله
لكه جككاز سككيفا إل عليككه المصككولا يجككد لكم ولككو بالفاحشككة،

عدم في مإنه تآقصير ل إذ بالعصا، يندفع كان وإن به الدفع
غيككر مإن السيف بطرف الدفع أحسن مإن ولذلك استصحابها

القتككالا التحككم ولككو يحسككن ل مإككن بخلف بككه يضككمن جككرح
الصككائلون كككان لككو سككيما الضككبط عككن المإككر خككرج بينهمككا

أمإككا إهلكككه، إلككى تآككؤدي حينئككذ الككترتآيب رعايككة إذ جماعككة،
مإراعاة تآجب فل بشرطه، صلة وتآاركا مإحصن كزان المهدر

 فيه الترتآيب هذا
(هككرب) أو (أمإكككن) ه و نفسككه علككى مإحككترم فككإن) صككالا(

يتيقنهككا لككم وإن بككه النجككاة وظككن بشككيء مإنككه تآحصككن
نفسككه بتخليككص مإأمإور لنه قتالا)، وتآحريم وجوبه (فالمذهب

علككى القككود لزمإككه وقتلككه يهككرب لككم فككإن فالهون، بالهون



ولككم مإاله على صيل ولو للبغوي، > خلفا188<ص:  الوجه
يهككرب أن الذرعككي بحثككه كمككا يلزمإككه لككم بككه الهرب يمكنه
على بناء نفسه على أمإن إن ثبت بضعه على أو له ويدعه
هنككا، الهككرب وجوب يتجه والذي قيل كذا عنه، الدفع وجوب

تآعيككن إن عنككه الككدفع قككولهم: يجككب أيضككا. ومإحككل أمإكككن إن
أو مإرتآككد عليككه صالا ولو ونحوه، هرب يمكنه لم بأن طريقا
وقضية الفرار، حرم حيث يجوز ل بل هرب يجب لم حربي
بككالكلم الزجككر عليككه يحككرم لككم الهككرب أمإكنه لو أنه المتن

قككولا يحمككل وعليككه وجب وإل شتم غير كان إن مإتجه وهو
 فزجر كهرب مإنهجه في شيخنا

فسككل فككم فضككرب لحي (خلصها) بفك يده) مإثل عضت ولو(
بطككن فشككق خصككية فعصككر لحي فقلع عين ففقء فعض يد

مإكا نظيكر ضكمن مإنهكا أخكف إمإككان مإع لمرتآبة انتقل ومإتى
فككك مإككن (بالسككهل بقككوله الككترتآيب هذا إلى أشار وقد مإر،

كسككر ول جككرح غيككر مإككن الخككر عن أحدهما لحييه) أي: رفع
عجككز) بالقولا. (فإن النذار تآقديم يلزمإه شدقيه) ول (وضرب

الشافعي كلم اقتضاه كما يعجز لم أو بل مإنهما، واحد عن
لككو أنككه ظككن إذا بككه الجككزم والككوجه الذرعي قالا وكثيرين،

(فسككلها) فبككادر فيككه مإككن تآخليصها قبل العاض أفسدها رتآب
سككقطت (أسككنانه) أي (فنككدرت) بككالنون الحربككي أو المعصوم
وسككلم عليككه اللككه صككلى {أنككه الصككحيحين فككي لما (فهدر)،

لن كالظككالم، المظلككوم الدية} والعاض بعدم ذلك في قضى
فيضككمن الملككتزم المعصككوم غيككر أمإككا بحككالا، يجوز ل العض
ذلك مإع العاض لن بعيد، وهو وغيره البلقيني قاله مإا على

> إل189<ص:  بحككالا يجككوز ل العككض أن تآقككرر لما مإقصر
للمهدر ليس أنه مإر مإما علم مإا يؤيده قلت فإن مإر، فيما
لن قلككت: مإمنككوع، يضككمنه أنككه المقتضككي عليككه الصائل دفع
لنحككو هككي إنمككا وحرمإتككه ذاتآككه، حيككث مإككن قتلككه يجككوز ذاكا

ل للككدفع المتعيككن غيككر العككض بخلف المإككام علككى الفتيات
ذلككك. نحو ذكر الرشاد شراح بعض رأيت ثم إباحته، يتصور

كككذلك، وليككس والضككرب الفك بين التخيير المتن قيل: قضية
ه، فكي وليكس انتهكى، أسهل لنه مإقدم، الفك بل لنكه مإحل
الفككك وهككو مإنهمككا السهل أوجب بل الشيئين، بين يخير لم

ل فعككدلا بشككيء الككدفع أمإكنه أنه في تآنازعا ولو تآقرر، كما
البحككر. قككالا فككي بككه جككزم كمككا المعضككوض صدق مإنه غلظ

إن انتهككى. نعككم صككائل كل في كذلك الحكم الذرعي: وليكن
ببينككة إل القاتآككل نحو قولا يقبل لم الصيالا أصل في اختلفا

وإشككرافه مإسككلول بالسككيف عليككه كككدخوله ظككاهرة قرينة أو
حرمإه على



ففتككح (حرمإككه) بضككم مإن (إلى) واحدة أوله نظر) بضم ومإن(
ولككده وكككذا إمإككاء، ولككو ومإحككارمإه وإمإككائه زوجاتآه أي هاء ثم

كشككف حككالا فككي إليككه وكذا مإتجرد، غير ولو الحسن المإرد
مإحككرم أو مإشكككل خنككثى ومإثله واختير، مإطلقا وقيل عورتآه،
بنحككو ولو بها النتفاع له داره) الجائز (في مإكشوفها للناظر
وغيككره، الذرعككي رجحككه كمككا المعير الناظر كان وإن إعارة

نحككو دون ظاهر هو كما رباط أو خان نحو مإن بيته وكداره
المثلثككة ثقككب) بفتككح أو كككوة (مإككن ومإغصككوب وشارع مإسجد
النظر، في شبهة للناظر يكن ولم (عمدا)، مإنهما كل صغير

أو مإطلقككا أي: لرجككل امإككرأة أو مإطلقا أي: لرجل امإرأة ولو
المحككرم أو الرجككل فككي تآقككرر مإمككا أخككذا مإتجككردة امإككرأة

حالككة إليككه الناظر يكن ولم مإميزا إل ومإراهقا إليه المنظور
بقتله.  يقتل ول بقذفه يحد ل كما أصوله أحد تآجرده

حرمإككة فاقتضت انقضت مإعصية > تآلك190قلت: <ص:  فإن
فلككم باقية النظر مإعصية وهنا حدها، مإنه يؤخذ ل أن الصل

بككاب مإككن التقككدير بهككذا قلككت: الككدفع عنها، له دفعا يرم لم
الفككرع، علككى وجوبه أو جوازه في نزاع ول بالمعروف المإر
أن ذكككر مإا وقياس المخصوص، الرمإي في هنا الكلم وإنما

لهككذه بالنسككبة كالحككد جعلككه الشككارع لن يفعلككه، ل الفككرع
يرمإككي ل هنككا الجنككبي بككأن صككرحوا وقككد الخاصككة، المعصية

غيككر ولو الحرم، (فرمإاه) أي: ذو بالمعروف المإر في بخلفه
الولا بحككث كمككا إليهككا المنظككور رمإتككه أو الككدار، صككاحب
(بخفيككف ولككي إن ل نظككره حككالا في غيره والثاني البلقيني

قككرب أصككاب أو (فأعمككاه غيككره يجككد لككم ثقيككل كحصككاة) أو
لككذلك الرمإككي يقصككد ولككم غالبككا مإنككه إليككه يخطئ عينه) مإما

زجككره أمإكككن وإن فهككدر)، فمككات (فجرحككه ابتككداء المحككل
بغيككر قككوم بيككت فككي اطلككع {: مإككن الصحيحين لخبر بالكلم
صككحيحه روايكة عينككه}. وفككي يفقئككوا أن لهم حل فقد إذنهم

{: لككو خككبر وصككح قصككاص}، ول له دية فل عينه {: ففقئوا
عليككك كككان مإككا عينه ففقأت إذنك بغير عليك اطلع امإرأ أن
الرمإككي لن مإكلف، غير المراهق لكون نظر ول حرج}، مإن

النظر في أنه أمإر لما به حاصلة وهي النظر، مإفسدة لدفع
رمإيككه يجوز ل فيه مإثله ليس أنه يرى مإن ثم ومإن كالبالغ،

المحككل فككي شككبهته هككذا بأن مإحرم نحو له مإن وفارق هنا
مإككن هككذا أن على ذلك في له شبهة ل والمراهق المنظور،

يتقيككد ل هنككا لكنككه صالا صبي دفع ثم ومإن الوضع، خطاب
عككدم) (بشرط رمإيه له يجوز وإنما ظاهر، هو كما بالمراهق

مإر، كما شبهة وعدم بشرطه خطبة لنحو بخلفه النظر حل
مإجردتآين.  ولو أمإة (زوجة) أو أو مإتاع نحو ثم يكون ل بأن



أو بمعنككى والككواو وركبتهككا سككرتآها بيككن مإككا ومإحرم) مإسككتور(
علككى ويكفككي حينئككذ، لعككذره رمإيككه يحككز لككم وإل (للنككاظر)،

ليككس كككان وإن ذكككر، مإككن أحككد مإسكن المحل كون الوجه
حينئكذ. (قيكل مإوجكودة الشكبهة لن ذلكك، يعلم لم حيث فيه

في كن أو استترن بأن وإل الحرم)، (استتار عدم و) بشرط
فككرق ل والصككح رمإيكه، يجكز لكم النكاظر يراهكن ل مإنعطف

ل الرجككل نحككو أن ومإر النظر، لمادة وحسما الخبار لعموم
ل مإنعطككف فككي تآجككرده فهككل وحينئككذ مإتجككردا يكككون أن بد

فككي كمككا بككالقوة بككالنظر اكتفككاء رمإيه يبيح الناظر مإنه يراه
إلككى أقككرب الفككرق وعككدم نظككر مإحككل ؟ يفككرق أو المككرأة
كمككا للخف رمإيه) تآقديما قبل (إنذار و) بشرط (قيل كلمإهم

المإككام بحث نعم السابقة، للحاديث وجوبه عدم والصح مإر
زعقككة > أو191<ص:  كتخويككف دافعككا بكككونه يوثككق مإككا أن

يخككف لككم حيككث واستحسككناه وجككوبه، فككي خلف ل مإزعجة
مإن دفع له يجوز قولهم: ل هنا مإا ينافي ول الصائل مإبادرة
عليككه مإنصككوص هنككا مإككا لن إنككذاره، قبككل تآعككديا داره دخككل
بككأن أيضككا ويفككرق القيككاس، علككى فككأجري فيه مإجتهد وذاكا
تآعطيككل الشككارع فأبككاح مإفاسككد إلى ويؤدي يخفى هنا النظر

لعظككم زجككره فككي مإبالغككة مإنهككا قككرب مإا أو مإنه النظر آلة
وأمإككا إنككذار، علككى تآتوقككف ل الباحككة هككذه وقضككية حرمإتككه،
وخككرج حكمه، فأعطي صائل فكان ذلك، فيه فليس الدخولا
رمإيهمككا يجككوز فل السككمع ومإسككترق ونحككوه العمككى بنظككر
وبككالكوة ضككرره يعظككم الككذي العككورات علككى الطلع لفوات

تآمكن إن الناظر بفعل ولو مإفتوح باب مإن النظر مإعها ومإا
بككأن ثقككب أو كككوة أو ظككاهر هككو كما إغلقه مإن الدار رب

غيككر صككيره بككذلك تآفريطككه لن التفريككط، صككاحبهما ينسككب
نحككو مإن النظر نعم النذار، قبل الرمإي له يجز فلم مإحترم
ل إذ ضككيقة، كككوة مإككن كهككو مإنككارة أو للنككاظر ولككو سككطح
فل اتآفاقككا أو خطككأ النظر ويعمد حينئذ الدار ذي مإن تآفريط

الناظر أن في يصدق نعم ذلك، الرامإي علم إن رمإيه يجوز
الشككيخان قككالا باطن أمإر والقصد حصل، الطلع لن تآعمد،
وفككي القصككد تآحقككق غيككر مإككن الرمإي جواز إلى ذهاب وهذا
حسن وهو الحالا يتبين حتى المنع على يدلا مإا المإام كلم

انتهى. 
عليككه دلا كمككا التعمككد مإنككه ظككن حيككث الولا يتجككه والككذي
أمإككر القصككد لن الطلع، لقرينككة تآحكيمككا وكلمإهككم الخككبر،

يككرم لككم علمه على الرمإي تآوقف فلو ،عليه يطلع ل باطن
العككورات علككى الفسككاق بككاطلع المفسككدة وعظمككت أحككد

فيضككمن ونشككاب كحجككر غيككره وجككد الككذي الثقيل وبالخفيف



وقربهككا، العيككن رمإككي بين تآخييره المتن وقضية بالقود، حتى
إذا غيرهككا يقصككد ل أنككه وغيككره: المنقككولا الذرعي قالا لكن

يخطككئ ل بحيث البعيد غيرها أصاب إذا وأنه إصابتها، أمإكنه
إن نعككم للبغككوي خلفككا كككذلك وهو فل، وإل ضمن إليه مإنها
جككاز بككه ينككدفع لككم أو مإنهككا قككرب مإا ول قصدها يمكن لم

ينككدفع لككم ولككو رجككح، وجهيككن أحككد علككى آخككر عضككو رمإككي
ينشككده أن سككن مإغيككث فقككد فككإن عليككه، اسككتغاثا بالخفيف

 قتله وإن بالسلح ولو دفعه أبى فإن تآعالى بالله
(ولككي) مإحجككوره إسككراف غيككر > مإككن192عككزر) <ص:  ولو(

مإمككا عليه يترتآب ومإا الضرب حل في مإر كما بوليه وألحق
(وزوج) يعانككد، ولككم إليككه رفككع (ووالا) مإككن كأمإه كافله يأتآي

بمككاله الحككر مإنككه (ومإعلم) المتعلم نشوز، لنحو الحرة زوجته
شككبه ضككمان (فمضمون) تآعزيرهككم ندر وإن الهلكا في دخل

لتككبين نحككوه، أو هلكا إلككى أدى إن العاقلككة علككى العمككد
مإسككتأجرها مإككن دابككة ضككرب بخلف المشروع للحد مإجاوزتآه

يغنككي والدمإككي عنه، يستغنيان ل لنهما اعتيد، إذا رائضها أو
خفيفككة كصفعة ذلك في له دخل ل مإا أمإا القولا، فيه عنه

لمعلمككه سككيده أذن قككن وأمإا به، ضمان فل نفي أو وحبس
كامإككل أقككر إذا كمككا بككه يضككمن فل ضككربها فككي لزوجهككا أو

البلقينككي قككاله الككوالي، مإككن بنفسككه وطلبككه تآعزيككر بمككوجب
مإككن أخككذه وكككأنه وقدره، نوعه له عين إذا بما غيره وقيده

فككي الذن بككأن السككيد إذن فككي ذكككر فيمككا المإككام تآنظيككر
الصككباغ ابككن قككولا ومإككن القتككل فككي كهككو ليككس الضككرب

تآضمنه أو تآأديبه في أذن إن أنه عندي الذرعي، واستحسنه
الشككرعي الضككرب فككي تآشككترط كما السلمإة اشترطت إذنه

فكذا السلمإة يقتضي مإا على الشرعي الذن حمل أي: فإذا
بككوجه تآقصير ل فإنه عين إذا مإا بخلف المطلق السيد إذن

حينئذ. 
القككدرة مإككع أدائككه مإن وامإتنع حق عليه تآوجه بأن مإعاند أمإا

يككؤدي حتى فيعاقب عقابه إل لماله للتوصل طريق ول عليه
>193فيككه. <ص:  وأطككالا السككبكي قككاله مإا على يموت أو

لككم إن القككود يلزمإككه فإنه القتل مإنه وظهر أسرف إذا وأمإا
ذلككك كككل وتآسككمية مإككاله، فككي المغلظككة الدية أو والدا يكن

تآأديبككا يسككمى المإككام فعككل عدا مإا وقيل الشهر، هو تآعزيرا
وهمككا للمفعككولا بنككاؤه ويصككح نككائبه أو حككد) أي: المإككام (ولو

كمككا وبككرد حككر شككديد أو مإرض نحو في ولو أيضا المرادان
ويصككح كككذلك إل يكون ل الحد إذ له مإفهوم (مإقدرا) ل مإر،
بيككن فيككه المإككام تآخييككر فككإن الشرب، حد عن به يحترز أن

كان وإن لرادتآه بالنسبة مإقدر غير صيره والثمانين الربعين



كمككا عليككه مإنصككوص والثمككانين الربعيككن مإن كل لن مإقدرا،
 قتله الحق ولن ضمان) إجماعا، فل (فمات مإر

(فل وثيككاب) فمككات (بنعككالا الحككد شارب) للخمككر ضرب ولو(
كمككا الصككح وهككو ذلك، جواز على الصحيح) بناء على ضمان

(علككى يضككمن ل فمككات سككوطا) ضككربها أربعككون (وكككذا مإككر
وأجمعككت بككذلك، بتقككديره مإككر كمككا الخككبر، المشهور) لصككحة

وهككو وإل بالسككياط، مإنعنككاه إن الخلف ومإحل عليه الصحابة
قوله: ولككو في دخوله مإع هذا وذكر قطعا، يضمن لم الصح

في الخلف هذا جريان ويظهر فيه، الخلف لبيان مإقدرا حد
لككم بهككا المحككدود اللككة أن بجككامإع الزنككا وجلككد القككذف حككد

شككارب الكل. (أو) حد في مإعين بشيء تآقديرها على يجمعوا
قسككطه (وجككب سككوط، أو نعككل بنحككو أربعيككن (أكككثر) مإككن

مإككن جزءا وأربعين أحد مإن جزء وأربعين أحد ففي بالعدد)،
لوقككوع أتآسككاعها، خمسة وتآسعين نصفها، ثمانين وفي الدية،

عليككه، العككدد فيسككقط تآمككاثله فيقككرب البدن، بظاهر الضرب
دية) نصف قولا قوله: (وفي تآوجيه في يأتآي مإا يندفع وبهذا
إن ذلك مإحل أن البلقيني وبحث وغيره، مإضمون مإن لموتآه
قطعككا، كلهككا ديتككه ضككمن وإل الولا ألككم وبقي الزائد ضربه

البككدن، ضككعف بعد إل طرأ مإا والربعون الحادي قيل: الجزء
ويجككاب ؟ صككحيحا بككدنا صادف قد وهو الولا يساوي فكيف

مإككن نشأ الضعف وبأن فيه فتسامإحوا سهل تآفاوت هذا بأن
قككاذف (فككي إليه. (ويجريككان) أي: القككولن ينظر فلم مإستحق

مإن جزء يجب الظهر ففي فمات وثمانين) سوطا أحدا جلد
زنككى بكر في وكذا دية نصف قولا وفي جزءا، وثمانين أحد
 وعشرا مإائة جلد

سككفيها ولككو العاقككل البككالغ والمكككاتآب الحككر واسككتقل) وهككو(
الجلككد بين يخرج مإا السين > بكسر194سلعة) <ص:  (قطع

مإككأذونه أو بنفسككه فيككه البطيخككة إلككى الحمصككة مإككن واللحم
مإككا جميككع فككي ومإثلهككا كالفصككد، ضرر غير مإن لشينها إزالة
خطككر (ل قطعهككا حيث مإخوفة) مإن (إل المتآكل العضو يأتآي
يظهككر، فيمككا احتمككال ولككو قطعهككا فككي بككل تآركها) أصل، في

فككي (الخطككر لكككن خطككر، وتآركهككا قطعهككا مإككن كل (أو) في
هككاتآين فككي القطككع فيمتنككع تآركهككا، فككي أكككثر) مإنككه قطعهككا

وإن اسككتويا، إذا مإا بخلف الهلكا إلى يؤدي لنه الصورتآين،
فيككه الخطككر أو أخطككر، الككتركا كككان أو البلقينككي، فيككه نازع
فيمككا الككتركا حككالا وجهل خطر القطع في يكن لم أو فقط
فيككه لن قطعهككا، فيجككوز مإنهما، واحد في خطر ل أو يظهر
إذا وجككوبه البلقينككي وبحككث الهلكا إلى أدائه غير مإن غرضا

 الهلكا إلى يؤدي عدمإه الطباء: إن قالا



وأنككه روايككة، عككدلا أي بواحككد الكتفككاء الذرعي: ويظهككر قالا
إن السككلعة صككاحب أي: وعلككم يككأتآي فيما الولي علم يكفي
وألحككق عل، وإن وجككد) لب (ولب ذلككك، أهليككة فيهمككا كككان
بككذلك تآقيككد ولككم قيمككة كككانت إذا والم قنه في السيد بهما
مإككع ومإجنككون صككبي مإككن (قطعهككا أسككهل لنككه التعزيككر، في

القطككع الككتركا) علككى خطككر زاد (إن لكككن كككل، الخطر) فككي
فككي الخطر انحصر إذا مإا بخلف أولى، فبدنه مإاله لصونهما

بككأنه المستقل وفارقا استويا، أو اتآفاقا خطره زاد أو القطع
يتعلق فيما له يغتفر ل مإا بنفسه يتعلق فيما للنسان يغتفر

ووصككي، (لسكلطان) ونككوابه فيككه خطككر مإع (ل) قطعها بغيره،
 والجد الب شفقة لهم ليس إذ يجوز فل

والوصككي (ولسككلطان) ونككوابه والجككد الب ولككه) أي: الصككل(
فككي يكككن لككم وإن ،أصككل خطككر) فيككه (بل كككان (قطعها) إذا

لككه وليككة ل وأب للجنككبي وليككس الضرر، لعدم خطر التركا
الجنككبي، مإككن اقتككص للنفككس فسككرى فعله فإن بحالا، ذلك

العككداوة عككدم اشككتراط والجككد الب فككي الزركشككي وبحككث
أول إمإككا نظككر، وفيه النكاح، ولية في مإر مإا نظير الظاهرة

> أمإا195<ص:  نفسه مإعرفة اعتمد حيث ذلك يتوهم فإنما
فالفرق ثانيا وأمإا بذلك، للتقييد وجه فل خبيران به شهد إذا

كككذلك ول الكفككء في يتساهل قد لعداوتآه الب لن واضح،
ذكككر (و) لمككن هنككا، أطلقككوه مإككا فككالوجه للتلككف، يؤدي فيما

بككه أشار عادة، سليم علج كل مإن وحجامإة) ونحوهما (فصد
 له لنفعه طبيب

أو السلعة قطع هو هذا) الذي مإن (بجائز مإات) المولى فلو(
ضككمان) بديككة (فل مإعناهككا في مإا ومإثلها الحجامإة، أو الفصد

المولى، فيتضرر ذلك مإن يمتنع لئل الصح)، (في كفارة ول
أو الصككبي أذن تآثقيككب بحرمإككة وغيككره الغزالككي صككرح نعككم

أن إل الغزالككي قككالا حاجككة، إليككه تآدع لم إيلم لنه الصبية،
ار تآبلغنكا. وككأنه ولكم رخصكة النقكل جهكة مإكن فيه يثبت أش
مإككن خككان قاضككي عليككه جككرى مإمككا قيككل مإككا رد إلككى بذلك

ه، بكأس ل أنكه فتكاويه فكي الحنفيكة انوا لنهكم ب يفعلكونه ك
الرعاية وفي وسلم عليه الله صلى عليهم ينكر ولم جاهلية

 الصبي في ويكره الزينة لغرض الصبية في يجوز للحنابلة
فككي مإككا أخككذن النسككاء {أن الصككحيح الحككديث فككي مإا وأمإا

وسلم عليه الله صلى والنبي بللا، حجر في وألقينه آذانهن
ذلك قبل سبق التثقيب لن للجواز، دليل فيه يراهن} فليس

عن البيان تآأخير أن وزعم حله، عليه سكوتآه مإن يلزم فلم
ذلككك تآككأخير فيه ليس لنه هنا، يجدي ل مإمتنع الحاجة وقت

بلغككه أو يفعلككه مإككن رأى أو التثقيككب حكككم عن سئل لو إل



ولككم وانقضككى وقككع شككيء وأمإا الحاجة، وقت هو فهذا ذلك
خككبر نعككم لبيككانه، مإاسككة حاجة فل ل أو بعد فعل هل يعلم

مإككن عككد عبككاس: أنككه ابككن عككن ثقات رجاله بسند الطبراني
فككي آذانككه. صككريح تآثقككب أن السككابع يككوم الصبي في السنة
مإككن الصككحابي قككولا لن أولككى، فالصبية الصبي، في الجواز
 المرفوع حكم في كذا السنة
حيككث مإككن والرعايككة خككان قاضككي عككن ذكككر مإككا يتأيد وبهذا

فككي بمككا للجككواز اسككتدلا الزركشككي رأيككت ثم الحل، مإطلق
عليككه اللككه صككلى {قككوله وهككو الصككحيح، في زرع أم حديث
قولها: أناس زرع} مإع لم زرع كأبي لك لعائشة: كنت وسلم

ذكرنككاه مإمككا يتلقككى نظر انتهى. وفيه أذني حلي مإن أي: مإل
أذنيهككا أن علككى الحككديث دللة بفرض إذ النساء، حديث في

هككو حليككا مإلهمككا وسلم عليه الله صلى وأنه مإخرقتين كانتا
الحلككي وجككود أن تآقرر وقد خرقهما، مإن يدر لم إذ مإحتمل

فككي ويظهككر السككابق، التخريككق ذلك حل على يدلا ل فيهما
حككرام أنككه ذهككب أو فضة مإن فيه تآعمل بحلقة النف خرق

إل لجلهكا يغتفكر ذلكك > في196<ص:  زينة ل لنه مإطلقا،
مإككا بخلف العككام العككرف مإككع بها عبرة ول قليلة فرقة عند
 مإحل كل في للنساء زينة فإنه الذان في

فككي ذلككك حرمإككة القواعككد علككى يتمشككى الذي أن والحاصل
التعككذيب، ذلك لجلها يغتفر فيه حاجة ل لنه مإطلقا، الصبي

لن صككغيرا، دام مإككا حقككه فككي زينة أنه يتوهم لما نظر ول
خاص، عرف هو وبفرضه إليه بالنسبة فيه زينة ل أنه الحق
مإطلوبككة زينككة أنككه عككرف لما الصبية في ل به يعتد ل وهو
وسككلم عليككه اللككه صككلى جوز وقد وحديثا، قديما حقهن في

لوليهككا الئمككة جككوز وأيضككا هككذا، فكذا للمصلحة، لهن اللعب
يككدعو مإمككا وغيككره لبسككا بزينتهككا يتعلككق فيمككا مإالهككا صككرف
فككي ل مإككالا فككوات عليككه تآرتآككب وإن خطبتهككا إلككى الزواج
يغتفر أن ينبغي هنا فكذا المذكورة، لمصلحتها تآقديما مإقابل

وتآبرأ مإحتمل سهل تآعذيب أنه على ذلك لجل التعذيب، هذا
مإفسككدة المصككلحة لتلككك تآجككويزه فككي يكن فلم سريعا، مإنه

 مإهم فإنه ذلك فتأمإل بوجه
(بصككبي) أبا ولو غيرهما أو نائبه أو سلطان) إمإام فعل ولو(

مإكاله)، فككي مإغلظكة (فديككة فمكات مإنككع) مإنكه (مإا مإجنون أو
القطع في الخوف كان إذا إل الصلح لشبهة قود ل لتعديه
 الماوردي به قطع مإا على أب غير والقاطع أكثر،

(وحكككم) تآعزيككر حد) أو (في نوابه إمإام) أو بخطأ وجب ومإا(
فككي قككولا (وفككي عاقلته) كغيره، (فعلى نحوها أو نفس في
لكككثرة يكثر خطأه لن تآقصير، مإنه يظهر لم المالا) إن بيت



خطككؤه وكككذا قطعككا مإاله في والكفارة غيره، بخلف الوقائع
 المالا في

الشككهادة، مإقبولي (فبانا) غير مإنه بشاهدين) فمات حده ولو(
أو فاسككقين مإراهقيككن) أو أو ذمإييككن أو (عبككدين بانككا كككأن

اختبارهما) بككأن في قصر (فإن كذلك أحدهما بان أو امإرأتآين
غيككره أو عليككه) قككود (فالضمان المإام قاله كما بالكلية تآركه

هذا المإام وبتفسير عاقلته فعلى > وإل197<ص:  تآعمد إن
مإالكك إذ بالشكبهة يككدرأ بأنه القود في الذرعي تآنظير يندفع

فقككالا: ليككس بككه صككرح البلقينككي رأيككت ثككم يقبلهمككا، وغيككره
فككي (وإل) يقصككر شككبهة عنهككا يبحككث لككم الككتي البينة صورة

الضككمان أظهرهمككا: أن (فككالقولن)، عنككه بحث بل اختبارهما،
أو عاقلككة ضككمنا (فككإن المالا بيت في والثاني عاقلته، على
فككي والككذمإيين العبككدين (علككى رجوع) لحككدهما فل مإالا بيت

بحثككه بعككدم المإككام هككو الصككدق. والمتعككدي لزعمهما الصح)،
بخلفهمككا المتجككاهرين غير والفاسقان المراهقان عنهما. وكذا

بشككهادتآهما الحكككم لن المعتمد، المنقولا على عليهما فيرجع
لككم أنككه الفككرض لن قبل، حتى مإنهما وتآغرير بتدليس يشعر
فصككد أو (حجككم كككأن (ومإن) عالككج عنهما، البحث في يقصر

(لككم تآلككف فحصككل ذلككك تآككولي لككه جككاز مإمككن بككإذن) مإعتككبر
لكو أنكه سكريج ابككن وذككر ذلك، أحد تآولى لما وإل يضمن)،

فككي الحككذق أهككل مإككن وهككو هلكا الطككبيب فعككل مإن سرى
لتغريككره غيككره أو قككود ضككمن وإل إجماعا يضمن لم صنعته

بككأن الصككلح ابككن لفتاء رد هذا وفي وغيره، الزركشي قاله
لككم وإل الككدواء، المريككض لككه يعيككن أن ضككمانه عككدم شرط
تآقيككده الذن مإطلق لن للتآلف، سبيل يكون مإا إذنه يتناولا

الحككاذق غيككر على كلمإه بحمل ويجاب المتلف، بغير القرينة
بحيككث بككه إحككاطته علككى فنككه أهككل اتآفككق الككذي أنه ويظهر
الجرائحككي، ذكر فيما وكالطبيب جدا، نادرا فيه خطؤه يكون

 كالكحالا أفراده مإن هو بل
جهككل إن المإككام كمباشككرة المإككام بككأمإر وضربه جلد وقتل(

(وخطككأه) حلككه والجلد تآحريمككه المإككام اعتقككد ظلمككه) كككأن
عنككه، النككاس يرغككب ولئل آلته لنه الجلد، ل المإام فيضمن

عككن الذرعككي ونقككل القتككل، فككي يكفككر أن لككه يسككن نعككم
وجككوب اعتقككد لككو مإككا ذلككك مإثككل أن وأقككره الوافي صاحب
وبتسككليمه انتهى، يخفى مإما لنه المعصية، في المإام طاعة

فالذي وحينئذ المالا، ل القود دفع في شبهة يكون إنما فهو
أكرهككه، إن إل شككيء المإككام علككى وليككس عليه وجوبه يتجه
خطككأه أو ظلمككه علم > بأن198قوله: (وإل) <ص:  في كما
امإتثككال وقتلككه وحككده الجلد اعتقككدها أو حرمإتككه اعتقككدا كأن



لككم (إن الجلد) وحده، على والضمان (فالقصاص المإام لمإر
المككالا ضككمنا أكرهه فإن لتعديه، المإام جهة إكراه) مإن يكن
 وقتل

ربطهككا نحككو بعككد ولدتآككه بعككد المولككود سككرة ويجككب) قطككع(
إن أي الككولي هنككا والمخككاطب عليه، الطعام إمإساكا لتوقف
كإرضككاعه، أخككرى وكفايككة تآككارة عينا به علم فمن وإل حضر

يحكككم فلكم فكرط فككإن التكأخير، يقبككل ل فككوري واجب لنه
ظككاهر كلككه وهككذا الككولي وكككذا ضمن، الربط نحو أو القطع

 أره لم وإن
مإختونين يولدا لم حيث والرجل (ختان) المرأة أيضا ويجب 

الختككان: حنيفككا}. ومإنهكا إبراهيككم مإلكة اتآبككع {أن تآعالى لقوله
الولا لكن وعشرون مإائة سنة. وصح ثمانين ابن وهو اختتن

والثككاني النبككوة، حيككن مإن حسب الولا بأن يجمع أصح. وقد
للنجككار، وقيككل: آلككة مإوضككع اسككم الككولدة. بالقككدوم حيككن مإن

الولا خرج واختتن}، الكفر شعر عنك {ألق داود أبو وروى
كمككا ضعيفة القتران ودللة حقيقته على الثاني فبقي لدليل
للنسككاء، سككنة الرجككالا على وقيل: واجب الصولا، في حقق
 العلماء أكثر عن ونقل

مإختونين يولدا لم حيث والرجل (ختان) المرأة أيضا ويجب 
الختككان: حنيفككا}. ومإنهكا إبراهيككم مإلكة اتآبككع {أن تآعالى لقوله
الولا لكن وعشرون مإائة سنة. وصح ثمانين ابن وهو اختتن

والثككاني النبككوة، حيككن مإن حسب الولا بأن يجمع أصح. وقد
للنجككار، وقيككل: آلككة مإوضككع اسككم الككولدة. بالقككدوم حيككن مإن

الولا خرج واختتن}، الكفر شعر عنك {ألق داود أبو وروى
كمككا ضعيفة القتران ودللة حقيقته على الثاني فبقي لدليل
للنسككاء، سككنة الرجككالا على وقيل: واجب الصولا، في حقق
 العلماء أكثر عن ونقل

للخككبر ولدتآككه يككوم سككابع سككابعه) أي فككي تآعجيلككه وينككدب(
رضككي الحسككنين ختن وسلم عليه الله صلى {: أنه الصحيح

فيككه، يجككوز جمع: ل قولا يرد سابعهما}. وبه يوم عنهما الله
ففككي عنككه أخككر فككإن السككابع قبككل ويكككره يطيقككه ل لنككه

بالصككلة، أمإره وقت لنها السابعة، السنة ففي وإل الربعين
ول للجمككاع بخرقة ورد سنين، عشر قبل حرمإته وجه وفي

أخككف كككان أخككر كلمككا لنككه ولدتآككه، يككوم السبع مإن يحسب
قككالا بككه السككراع فنككدب بككر لنها العقيقة، فارق وبه إيلمإا،

ختككان وإخفاء الذكور ختان إظهار المالكي: ويسن الحاج ابن
لن نظر، وفيه عليه وسكتوا عنه مإنا جمع نقله كذا الناثا،

وسكلم عليكه اللكه صكلى عنه ورد بدليل يثبت إنما هذا مإثل
بسكنيته، الجزم يناسبه لم استحساني أمإر ذلك أن أريد فإن



أن إل فيهمككا سككنة الظهككار أن الككولئم فككي كلمإهم وظاهر
المككرأة فككي إظهككاره الختككان وليمككة نككدب مإن يلزم يقالا: ل

أن إلككى (أخككر) وجوبككا السككابع احتماله) في عن ضعف (فإن
 يحتمله

قيمكا ولكو ولكي وهكو يحتملكه سن) أي: حالا في ختنه ومإن(
إقامإككة قصككد وإن لتعككديه، قتككل أجنككبي وهككو أو ضككمان، فل

لن للزركشي، خلفا مإتجه وهو إطلقهم اقتضاه كما الشعار
كقطككع وليككس شككبهة، فل بوجه القدام له يبيح ل ذلك ظن

مإككع أحككد لكككل بالنسككبة لهدارها المإام، إذن بغير سارق يد
بجهلككه، وعذر الجواز ظن إن نعم هنا، بخلفه السارق تآعدي

وليككا ظنه أجنبي بإذن خاتآن وكذا عليه، قود ل أنه فالقياس
أو ضككعف يحتملككه) لنحككو (ل حككالا فككي أو فيهما يظهر فيما
بككالجرح لتعككديه القصككاص)، (لزمإككه فمككات بككرد أو حككر شدة

المهلك. 
قصككاص يلزمإككه لككم يحتملككه أنككه ظككن > إن201<ص:  نعككم
ل أنككه مإككر لمككا عل والككدا) وإن تآعديه. (إل لعدم الوجه على
عمككد لنككه مإككاله، فككي مإغلظككة الديككة عليه نعم بولده، يقتل

يقتككل ل أنه مإر لما لقن، وحر كافر في مإسلم وكذا مإحض
(فل قيمكا أو وصككيا ولككي) ولكو وختنككه احتملكه (فإن أيضا به

دام مإا عليه أسهل لنه بتقديمه، الصح) لحسانه في ضمان
هنا، قلت: قولهم فإن مإر، كما لتعديه الجنبي بخلف صغيرا

إيلمإا، أخف كان أخر كلما أنه آنفا مإر مإا ينافي أسهل لنه
شككك ول البلككوغ بعككد هنا عليه المفضل لن مإنافاة، قلت: ل

شك ول الولدة، يوم حسبان وثم ،بعده مإنه أسهل قبله أنه
مإؤنككة حسككبانه. (وأجرتآككه) وبقيككة مإككع مإنه أخف عدمإه مإع أنه

عليككه مإككن فعلككى مإككالا لككه يكن لم المختون) فإن مإالا (في
كالسيد مإؤنته

غير كان مإن( الدواب إتآلف حكم فصل) في(      مإع) 
اليككد تآحككت يككدخل ل لنككه مإطلقككا، بإتآلفه ضمان ل إذ طير،

فيمككا طبعككا له إتآلفه صار مإا على المعلم يرسل لم أي: مإا
ليل ضككراوتآه علمككت مإا بتسييب قولهم: يضمن ويؤيده يظهر،
لتقصككير هدر بأنه جمل قتل نحل في البلقيني وأفتى ونهارا،
قلككت فككإن ضككبطه يمكنككه ل إذ النحككل، صاحب دون صاحبه
ضكمانه تآقكرر مإكا قيككاس فهل له، طبع للعسل النحل شرب

لن الضككمان، عدم هنا الظاهر قلت ؟ فشربه عليه بإرساله
يقككدر ول شكيء على للرسالا يهتدي ل أن النحل شأن مإن

الرعككي، لجكل ضكروري لنككه لرسككاله، نظر ول ضبطه على
لصاحب هو فهل عسل مإج ثم الغير عسل شرب لو وحينئذ
للعسل شربه جعلهم مإن أخذا ل يقالا أن يحتمل ؟ العسل



مإككا اسككتحالة فككي صككريح هككو إذ له، مإطهرة حيلة المتنجس
غيككر هككذا أن استحالته مإن ويلزم فورا مإنه نزلا وإن شربه

زوالا مإككر فقككد وأيضككا هذا، لمالك ل لمالكه فكان شربه مإا
مإوجود وهذا عنه، يتميز ل بما باختلطه مإنه المغصوب مإلك
مإضككمون، غير أنه تآقرر لما هنا بدلا ول الملك به فزالا هنا

دون الوصككف تآغيككر تآككوجب إنمككا والسككتحالة يقالا: نعم، وأن
إنمككا النجاسككة. والخلككط فككي مإككر مإمككا علككم كما الذات تآغير

البككدلا ينتقككل حككتى يضككمن مإمككن كككان إن الملككك بككه يزولا
نكتيقن لكم أنكا علكى للملكك مإزيل فل ضمان ل وهنا لذمإته،

هككذا، غيككر النحككل جوف في عسل ل أن لحتمالا خلطا هنا
تآحيككل بحيككث الزمإككن قصككر يقككالا: إن وأن الصككل، هككو بككل

<ص: وإل لمككالكه فهككو الولا غيككر مإنككه النككازلا أن العككادة
مإلككك فككي ظككاهر سبب مإنها نزوله لن لمالكها، > فهو202

القرب.  هو هذا ولعل مإالكها،
سككائقا غيرهككا أو مإقطككورة مإثل الطريككق دواب) في أو دابة(

غيره أم بحق عليها يده أكانت سواء مإثل، راكبا أو قائدا أو
أذن وقنككا مإركبه في يأتآي ل مإما يعلم كما مإكلف، غير ولو

فقككط، برقبتككه مإتلفهككا فيتعلق كلمإه شمله كما ل، أم سيده
تآتعلككق فإنهككا فتلفككت بيككده أقرهككا ولقطككة هككذا بيككن ويفككرق
بيككده يتركهككا ثككم مإقصككر بككأنه السككيد أمإككوالا وبقيككة برقبتككه،
ل هنككا كككذلك ول بهككا، علمككه بعككد المالككك يد مإنزلة المنزلة

الككتي هنككا باليككد المراد نقولا: ليس لنا له، يد ل يقالا: القن
لككه المعنككى بهككذا وهككو ضمانا، تآقتضي التي بل مإلكا تآقتضي

(نفسككا) أجزائهككا مإككن إتآلفها) بجزء (ضمن ظاهر، هو كما يد
فعلهككا لن ونهككارا)، (ليل مإككاله (ومإككال) فككي العاقلككة علككى

 وتآعهدها حفظها وعليه إليه مإنسوب

أو نصفين ضمنا راكبان عليها أو وقائد سائق مإعها كان فإن
وخككرج لككه، اليككد لن وحككده، ضككمن وراكب أحدهما، أو هما

نحككو إحكككام بعككد انفلتككت لو > مإا203<ص:  دابة مإع بقوله
ويسككتثنى سككيذكره، كمككا يضمن ل فإنه شيئا، وأتآلفت ربطها

إتآلفهككا فضككمان مإعهككا، مإككن غيككر نخسككها لككو مإا إطلقه مإن
له يأذن لم مإا الوجه على بطبعها رمإوحا ولو الناخس على
مإا ضمان تآعلق آخر فردها ذاهبة كانت ولو فعليه مإعها، مإن

بمككا تآقييككده وينبغككي بعضككهم، أطلقه كذا به، الرد بعد أتآلفته
إذا ذكككر. أمإككا فيمككا النخكس نظيكر ضككربها بنحو رده كان إذا

حينئككذ، إلجككاء ل إذ ضمان ل أن فيحتمل فارتآدت إليها أشار
الككراد فككإن ذكككر، كمككا فردهككا آخككر فاسككتقبلها غلبته لو ومإا

مإركككوبه أو هو سقط لو ومإا انصرافها في أتآلفته مإا يضمن



مإيككت انتفككخ لككو كمككا يضككمنه، فل فككأتآلفه شككيء علككى مإيتككا
فعل، لككه لن عليهككا، سقط طفل بخلف قارورة به فانكسر
أو مإككرض بنحككو سككقوطه بالموت بسقوطه الزركشي وألحق

 نظر وفيه شديد ريح
فككاتآفق ضككبطها على يقدر راكبها كان لو ومإا ظاهر والفرق

يضككمنه فل شككيئا وأتآلفككت وثيككق عنككان قطع لنحو غلبته أنها
كككانت لككو ثككم ومإن تآقصيره، لعدم كلمإهم مإن أخذ مإا على

الشيخين كلم اقتضاه الذي لكن ضمن، له يأذن ولم لغيره
فككي مإككر مإككا نظيككر الضككمان وغيككره البلقينككي واعتمككده

لن لراكبهمككا، السككفينتين غلبة في مإر مإا بخلف الصطدام،
هنككا مإككا بأن فيفرق الولا وعلى باللجام مإمكن الدابة ضبط
الصككطدام خصككوص بخلف غالبككا إليككه النككاس لحتيككاج أخف

أركب لو ومإا الركوب، إحسان عدم عن غالبا وإنبائه لندرتآه
يضككبطها ل دابككة مإجنونككا أو صككبيا الككولي إذن بغيككر أجنككبي

راع دواب مإككع كككان لككو ومإككا مإتلفهككا، يضككمن فككإنه مإثلهمككا،
وأفسككدت نككوم لنحككو ل وظلمككة ريككح هيجككان لنحككو فتفرقت

يككده مإن دابته انفلتت أو بعيره ند لو كما يضمنه، فل زرعا
يصككح فل دابككة مإككع بقككوله يخككرج هككذا لكككن شيئا، وأفسدت

ربطهككا لككو ومإككا زعمككه لمن خلفا > عليه،204<ص:  إيراده
فيككه خفككر لككو كمككا نككائبه أو المإككام بككإذن مإتسككع بطريككق
دارا دخل مإن مإثل الطريق في بقولنا وخرج نفسه لمصلحة

صككاحبهما يضمنه فل فرفسته دابة أو فعقره عقور كلب بها
جهككل إذا مإككا بخلف دخولها في له أذن وإن بهما، علم إن

الخكارج وبخلف فل، وإل ضككمنه الككدخولا فكي لكه أذن فكإن
الحككتراز يمككن ظكاهر لنه بابها، بجانب ولو لدار عن مإنهما
أو يككده تآحككت ليككس فيمككا يككأتآي مإمككا يعلم كما ومإحله عنه،
ربطهككا أيضككا بككه وخرج ربطه أو بالضراوة يعرف ولم تآحتها

دارا أجككره ولككو. اتآفاقككا مإتلفها به يضمن فل مإلكه أو بموات
فخرجككت مإفتوحككا وتآركككه فيككه دابتككه فأدخككل مإعينككا بيتككا إل

بقيده الغصب في مإر كما يضمنه، لم للمكتري مإال وأتآلفت
وصككيد وشككجره الحككرم صيد ومإال قوله: نفسا على يرد قيل

عنهمككا. وأفككتى يخرجان ل بأنهما ويرد يضمنهما، فإنه الحرام
النطككح كككان إن بالضككمان أخرى نطحت دابة في عجيل ابن

ربطهككا فككي قصككر أو أرسلها أي: وقد صاحبها وعرفه طبعها
ل إنككه ثككم إطلقهم ظاهر لكن الضارية، في يأتآي مإما أخذا
نعككم ل، أو ضككراوتآها عليهككا اليككد واضككع يعلككم أن بيككن فرق

إلى يرشد يأتآي مإا آخر إلى هذه مإثل إذ بقولهم له تآعليلهم
علم كما مإطلقا ضمن وإل بيده مإا غير في والكلم تآقييده،

آخككر فربككط بشارع دابة ربط فيمن العبادي وصرح مإر، مإما



كككان إن العككاض بككأن الخككرى إحداهما فعضت بجانبها أخرى
صاحبها يحضر أن إل فل الولى أو صاحبها ضمن الثانية هو

ينقككل مإككن اكككترى ولو فيضمنها قدرتآه مإع يمنعها ولم فقط،
مإككن بشيء الضراوة وعادتآها دابته، > على205<ص:  مإتاعه

فالككدعوى الجيككر مإككع شككيئا فككأتآلفت بهككا يعلمه ولم أعضائها
فيرجككع بهككا إعلمإككه بعدم غره المالك لكن بيده، لنها عليه،

 عليه ضمنه بما
الدابككة فعككل لن البككت، علككى حلككف إتآلفها الجير أنكر فإن

فقككالا خككان فككي فرسككه ربككط ولككو بيده، هي لمن مإنسوب
وهو فمات فرفسته ففعل واعلفها التبن هذا مإن لصغير: خذ

 عاقلته على ضمنه رمإوحا وكانت مإنها يحذره ولم حاضر
فل مإككالا أو نفككس بككه فتلككف بطريككق راثككت أو بككالت ولككو(

مإا هذا إليه سبيل ول المرور مإن الناس لمإتنع وإل ضمان)،
الم نص عن والمنقولا للمإام، احتمالا وهو هنا، عليه مإشيا

فككي بككه وجزم الباب، هذا غير في عليه جريا مإا والصحاب
عليككه، المشككي المككار يتعمككد لم حيث الضمان مإن المجموع

قكككالا العاقبكككة، بسكككلمإة مإشكككروط بكككالطريق الرتآفكككاق لن
انتهككى، نقككل المكذهب لكن اتآجاهه، ينكر ل هنا الذرعي: ومإا

لن غيككره، علككى مإقككدم بالبككاب مإككا أن قاعدة التآجاه ويؤيد
يعككترض ل أنهمككا المقككرر ومإككن أكككثر فيه مإا بتحرير العتناء
فككي إليككه أشككرت لمككا الكثرون عليه لما بمخالفتهما عليهما
يعتكاد) فيهكا ل (عمكا بطريكق ويحكترز) المكار(الخطبكة.  شكرح

خككالف (فككإن الناس، مإجمع في وحل) أو في شديد (كركض
مإقطورة غير البل ساق لو كما لتعديه مإنه)، تآولد مإا ضمن

مإثلككه يركككب ل مإا فيه ركب أو السوق في والغنم البقر أو
فل المعتككاد الركض أمإا ركض، يكن لم وإن صحراء، في إل

علككى الذرعي وفرعه كالمإام، قاله كذا مإنه تآولد مإا يضمن
أيضا به يضمن المنقولا مإقابله فعلى المتن في عنه مإر مإا
وسككيأتآي مإعهككا، بهيمة) وهو أو ظهره على حطبا حمل ومإن(

ونهككارا، ضككمنه) ليل فسككقط بنككاء (فحككك أرسلها لو مإا حكم
إن نعكم إليكه، المنسكوب دابتكه فعكل أو بفعله التلف لوجود

ضككمان، فل شككيء اللة مإن يتلف ولم الهدم المستحق كان
بالمككارة وأضككر مإككالا ثككم أو مإككائل، بنككي ببناء البلقيني ومإثله
دخكل) حامإكل وإن( الثكاني يكرد مإكا الجنايكات في ومإر فيهما

>206مإككالا) <ص:  أو نفككس بككه فتلككف (سككوقا الحطككب
لككم زحككام) أو كككان (إن (ضككمن) ه مإستدبرا أو كان مإستقبل

والغزالككي المإككام كلم اقتضككاه كمككا لضككيق مإنعطفككا يجككد
لككم (وإن يعتككاد، ل مإككا بفعككل لتقصككيره الزركشككي واعتمككده

(وتآمككزق) بحث كما السوق تآوسط وقد حدثا أو يكن) زحام



البهيمككة، مإسككتقبل لبسه كان إذا (فل) يضمنه (ثوب) مإثل به
(أعمى) أو بدن أو مإتاع ثوب) أو (إل مإنها الحتراز عليه لن

ذكككر تآنبيهه) أي: مإن فيجب البهيمة (ومإستدبر العين مإعصوب
الثككوب صككاحب مإككن كككان إذا إل الكل، ضمن يفعل لم فإن

مإداسككه أو ثككوبه بهيمتككه أو هككو وطككئ كككأن فعككل المتاع أو
يعلم وبه بفعلهما لنه فالنصف، زحام مإع ولو صاحبه فجذبه

تآككأثيرا لفعلككه أن علككم فيمككا إل الككواطئ علككى ضمان ل أنه
لككه فككالحكم أحدهما فعل تآمحض فإن اللبس، فعل مإع فيه

اعتككبر الخككر تآككأثير فككي وشك أحدهما تآأثير علم ولو وحده،
فككي القويككة القرينككة تآحكيم ويحتمل يظهر، فيما فقط الولا
وكعككدم فل يتنبككه فلككم نبهككه كلمإهما: وإن له يدلا وقد ذلك،

يختلككف ل الضمان لن أصم، أنه يعلم لم الصم. وإن التنبيه
وعدمإه.  بالعلم

(إذا البهيمككة، مإككع مإككن أو الحامإل ذكر يضمنه) أي: مإا وإنما(
بطريكق) ولكو وضكعه بأن قصر فإن المالا، صاحب يقصر لم

الملحككظ لن إطلقهككم، اقتضككاه كمككا المإام أذن وإن واسعا
للدابككة) عرضككه (أو مإوجككود، وهككو للضياع مإتاعه تآعريضه هنا

لمككاله. وأفككتى المضككيع لنككه (فل) يضككمنه، طريككق بغيككر ولككو
يريككد الحطككب بحمككار إنسككان مإككر لككو مإككا مإثلككه بككأن القفالا
المقصككر لنككه سككائقه، يضككمنه فل ثككوبه فمككزق عليه التقدم

فمككر واسككع بطريق حطب وضع لو قالا: وكذا عليه، بمروره
 ثوبه به فتمزق إنسان به
علككى الصككحراء فككي أرسككلها وحككدها) وقككد الدابة كانت وإن(

زرعا (فأتآلفت الوجه، إنه الرافعي وقالا الروضة، في الصح
بحككق عليهككا يككده صككاحبها) أي: مإككن يضمن لم نهارا غيره أو

نحككو في البلقيني نازع وإن كغصب، غيره أو أجير أو كوديع
هككذا بككأن ويككرد بحككافظ، إل يرسككلها ل أن عليككه بأن الوديع
مإحكمة العادة بل إتآلفها، جهة مإن ل حفظها جهة مإن عليه
الصككحيح > ضككمن) للحككديث207<ص:  ليل (أو كالمالك، فيه

نهككارا الككزرع نحككو حفككظ فككي الغالبككة للعككادة الموافق بذلك
انعكس ذلك بعكس بلد عادة جرت لو ثم ومإن ليل، والدابة
البلقينككي، بحثككه كمككا فيهمككا ضككمن فيهمككا بحفظها أو الحكم

لككو أمإا فيهما، يضمن لم فيهما بعدمإه جرت لو أنها وقياسه
كلمإهمككا اقتضككاه لمككا خلفا مإطلقا فيضمن البلد في أرسلها

اطككردت لو العادة أن وقضيته العادة، لمخالفته الدعاوى في
بغلبككة يفككرق أن إل كالصككحراء أيضككا عليهككا الحكككم أديككر به

عككدم علككى العككادة فيهككا تآقككو فلككم بالبلككد المرسككلة ضككرر
تآراقككب البلككد فككي الدابككة الرافعي: إن قولا ويؤيده الضمان،

أن علككى بهككا تآعليلهككم فيحمككل وحينئككذ وحككدها، تآرسككل ول



لعادة ينظر فلم بالبلد، إرسالها عدم البلد سائر في الغالب
فيهككا تآسككتقر لكم العككادة فككإن الصككحراء، بخلف لهكا مإخالفة
بعككادة مإحككل كككل فككي الحكككم فأنككاطوا العموم، على بشيء
المتككن فككي المككذكور نهككارا الضمان عدم مإن واستثنى أهله،

فككإنه راع بل فأرسككلها المككزارع المراعككي تآوسككطت إذا مإككا
ل أنهككا حينئككذ العككادة لن نهككارا، أو ليل أفسككدتآه مإككا يضمن
ضككمان فل بككدونه إرسالها اعتيد لو ثم ومإن راع، بل تآرسل

على كل في المدار لن استثناء، فل وحينئذ به صرحوا كما
العادة لن البلد، في قدمإته مإا هذا ينافي ول فيه، اعتيد مإا

أصككحاب فعجككز تآكككاثرت لككو ومإككا ثككم، ل هنككا غالبككا مإختلفككة
البلقينككي رجحككه كمككا أصككحابها فيضككمن ردهككا عككن الككزروع

مإتلفهككا فيضككمن بطريككق دابككة ربط لو ومإا للعادة، لمخالفته
الواسككع في المإام له يأذن لم مإا الطريق اتآسع وإن نهارا،

لغيككره مإنككه فانتشككرت مإغصككوب مإوضككع فككي أرسلها لو ومإا
أخككذا البلقيني بحثه كما نهارا ولو مإرسلها فيضمنه وأفسدتآه

القاضي.  كلم مإن
حمككل مإتاعككا عنهككا رمإككى أو فضاعت مإلكه عن أخرجها وإذا

عليككه ضمان فل مإفازة نحو في > ل208<ص:  تآعديا عليها
ه بقائها مإن خشي إن الوجه على وإن لشكيء إتآلفهكا بملك
بككه مإالكهككا يسككيبها ولككم ذلككك يخككش لككم إذا مإا بخلف قل

إلككى الريككح طيرتآه كثوب حينئذ لنها الضمان، حينئذ فيحتمل
عككدمإه، ويحتمككل فككورا، بهككا وإعلمإككه حفظهككا فيلزمإككه داره

المإانة في وكلمإهم الثوب، بخلف اختيارا للدابة أن والفرق
والولا الثككاني إلككى أقككرب وهنككا الولا إلككى أقككرب الشرعية

فككي صككحيحا غرضككا هنا له بأن أيضا قلت: يفرق فإن أوجه،
مإحلهككا أجككرة مإالكها على بأن ذلك قلت: ينجبر مإلكه، تآفريغ

أجكرة أخككذ يمنككع ل قبولهككا وجككوب أن الوديعكة في مإر كما
بتقييككد الولا إلككى أشككار شككارحا رأيككت ثككم ونحككوه، حككرزه

أن ه. وظككاهر ا شككيئا أتآلفككت إذا بمككا مإلكككه عككن إخراجهككا
فككي رأيت كالتآلف. ثم حفظها عن العجز مإع التآلف خشية

بإخراجهكا يضكمن لكم سيبها حيث المالك أن وغيرها الروضة
إن إليككه ردهككا لككزم يقصككر لككم لما المالك لن ضمنت، وإل
الفككرض أن قككدمإته بما هذا تآقييد وظاهر فالحاكم، وإل وجد
ل أن (إل لشككيء، إتآلفهككا بملكككه بقائهككا مإككن يخككش لم أنه

علككى واحتككاط البككاب وأغلككق أحكمككه ربطها) بككأن في يفرط
لعككدم للبككاب لككص فتككح أو حلهككا لنحككو ليل فخرجككت العككادة

يعتككد لككم بعيككد بمحككل خلهككا لككو > وكذا209تآقصيره. <ص: 
قولهم: ويؤيده واعتمده، البلقيني نقله كما للمنزلا مإنه ردها

إلككى البهككائم انتشككار وفككرض المككزارع عككن المرعككى بعد لو



مإطلقكا أتآلفتكه لمكا إليكه مإرسككلها علكى ضككمان فل أطرافهكا
أو عرضككه كككأن أتآلفتككه مإككا مإالككك (أو) فرط تآقصيره، لنتفاء
فككي (وتآهكاون الككزرع) مإثل صكاحب (حضككر أو بطريقها وضعه

مإككن ولزم بالمزارع مإحله حف إن نعم لتفريطه، دفعها) عنه
ويضككمن بمحلككه، إبقاؤهككا لزمإككه لهككا دخولهككا مإنككه إخراجهككا

فيمككا فمهككا ربككط نحككو مإن تآمكنه قبل أي أتآلفته مإا صاحبها
زرع بجككانبه الككذي كككان ولككو لمككاله المتلككف فهو وإل يظهر،

ه فهكل مإالكهكا، ه إخراجهكا ل ه ويتجكه تآكردد فيكه ؟ إلي ل أن
تآقككرر لمككا بمحله إبقائها في عليه ضرر ل لنه إليه، يخرجها

تآنفيرها له أن قوله: وتآهاون وأفهم مإتلفها، يضمن مإالكها أن
زاد فككإن عودهككا، مإككن يككأمإن بحيككث الحاجككة بقدر زرعه عن
(، مإككر كمككا سيبها مإالكها يكن لم مإا ضمن مإلكه داخل ولو

فككي مإفتوحككا تآركككه بككاب له مإحوط في الزرع كان إن وكذا
طعامإككا أو طيرا تآتلف وهرة( غلقه بعدم مإقصر لنه الصح)،

فككي التآككي الخلف علككى ثلثككا أو مإنها) مإرتآيككن ذلك عهد إن
وشككيخنا اعتمككده شككارحا رأيت ثم يظهر، فيما الجارحة تآعلم

أخككذه وكككأنه كلمإهمككا، قضية وقالا: إنه بمرة، الكتفاء اعتمد
كمككا هنككا بما أنسب عليه قست ومإا الحيض في العادة مإن

لككم مإكككن دام مإككا يؤويهككا مإن مإالكها) يعني يخفى. (ضمن ل
أعككرض إذا مإككا بخلف إيواءهككا قاصككدا أي لهككا مإؤويا يملكها
> إن210ونهككارا) <ص:  ليل الصككح (فككي يظهككر فيمككا عنهككا

يربككط أن ينبغككي هكذه مإثككل إذ ربطهكا، في قصر أو أرسلها
ثككم ومإككن تآقصير ربطه إحكام فعدم ونهارا، ليل شره ويكف

لككم وإن بالضككرار، عككرف حيككوان كككل ذلككك فككي مإثلها كان
أرسككله إن يتلفككه مإككا عقور كلب أو جمل ذو فيضمن يملك

وببابهككا لداره دعاه مإن يضمن لم وإنما ربطه، في قصر أو
لتقصككير فافترسككه بككه يعلمككه لككم مإربككوط عقككور كلككب نحككو

ذي تآقصككير وعككدم ظهوره مإع عصا بنحو دفعه بعدم المدعو
مإحلهككا أو مإغطككاة بئككر بهككا لككدار مإككدعو بخلف بربطككه اليككد

هككو حينئككذ الككداعي لن عمككى، نحككو بككه المككدعو أو مإظلككم
ة ل إذ بهكا، المكدعو إعلم بعكد المقصر فكي حينئكذ لكه حيل
الصح)، (في (فل) يضمن مإنها ذلك (وإل) يعهد مإنها، الخلص

الككتي قتل يجوز ول ربطها، ل عنها الطعام حفظ العادة لن
دفعها يمكن لم أي: إن فقط عدوها حالة إل ذلك مإنها عهد

وجككوزه الشككيخين، كلم عليككه دلا كمككا كالصائل القتل بدون
ضككراوتآها بككأن وردوه الخمككس، كالفواسككق مإطلقككا القاضككي

مإككن جنايككة ل إذ الحامإككل، غيككر فككي الخلف عارضة. ومإحككل
لو الحامإل الدابة أن قائله ويلزم نظر، وفيه قيل كذا حملها
جككواز فككالوجه جككدا، بعيككد وهو يدفعها ل إنسان على صالت



لنككا يعلككم، قلنا: إنه وإن للحمل، نظر ول وجوبه، بل الدفع،
فروعككي. واللككه يدفعها لم لو إضرارها وتآيقنا حياتآه نتيقن لم

أعلم. 

السير كتاب
والمقصود الطريقة، وهي سيرة > جمع211ص: <     

وجككوبه بككأن الزركشككي جككزم وإن الجهككاد، أصككالة هنككا مإنهككا
ومإككن الهدايككة، مإنه المقصود إذ المقاصد، ل الوسائل وجوب

وقوله: الهدايككة مإنه، أولى كانت الدليل بإقامإة أمإكنت لو ثم
هككذا لن قبولهككا، لككزم الجزيككة بككذلوا لككو أنهككم عليككه يرد ل

العموم على سيما ل هدايتهم أن على مإنه يقبل بمن خاص
ينظككروا فلم عادة مإحالا بل جدا، نادرة الدليل إقامإة بمجرد

كلمإهككم ظككاهر هككو كما وسيلة، ل مإقصود الجهاد وكأن إليها
الملتقككى بككه يتعلق ومإا الجهاد، على لشتماله بذلك وتآرجمه
فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى سككيرتآه مإككن أحكككامإه تآفصككيل

مإنهككا ثمككان فككي قاتآككل غككزوة وعشككرون سككبع غزواتآه. وهككي
وحنيككن وخيككبر وقريظة والخندق والمريسيع وأحد بنفسه: بدر
سرية، وأربعين سبعا وسلم عليه الله صلى وبعث والطائف،
فسككين بنككون مإنسككر زاد فمككا خمسمائة إلى مإائة وهي: مإن

فمككا آلف، أربعككة إلككى جيككش زاد فما ثمانمائة، إلى مإهملة
سككمي السرية وفرقة العظيم الجيش والخميس جحفل، زاد

صككلى بعككوثه أولا وكككان ينتشككر ولم اجتمع مإا والكتيبة بعثا،
وقيل: رمإضان، في أشهر سبعة رأس على وسلم عليه الله
فيككه الهجككرة. والصككل مإككن ثنككتين سككنة الولا ربيع شهر في

ابككن مإنهككا وأخذ الشهيرة، الصحيحة والحاديث الكثيرة اليات
واختككاره اليمككان، بعككد العمككالا أفضككل أنككه عصككرون أبككي

الكككثرون أولها بذلك مإصرحة صحيحة أحاديث وذكر الذرعي
الزمإككن. (كككان أو المخككاطب أو السائل خصوص على بحملها
وسكلم) <ص: عليككه اللككه صككلى الله رسولا عهد في الجهاد
اللككه صككلى بككه أمإككر الككذي لن مإمتنعككا، الهجككرة > قبل212
أذى علككى والصككبر والنذار التبليغ هو المإر أولا وسلم عليه

فككي للمسككلمين تآعككالى الله أذن بعدها ثم لهم، تآألفا الكفار
ابتككدأهم إذا آيككة وسككبعين نيككف في عنه نهى أن بعد القتالا
يقككاتآلونكم.} الككذين الله سبيل في فقالا: {وقاتآلوا به الكفار
{: أذن فيككه الذن فككي نزلككت آيككة أولا الزهككري عككن وصككح
بككدليل القتككالا في لهم ظلموا} أي: أذن بأنهم يقاتآلون للذين

بقككوله: الحككرم الشككهر غير في به البتداء أباح ثم يقاتآلون،
بعككد الثامإنة السنة في الحرم} الية. ثم الشهر انسلخ {فإذا
وثقككال} خفافككا {انفككروا بقككوله الطلق علككى بككه أمإر الفتح



وقيككل: السككيف، آيككة هككي وهككذه كافة}، المشركين {وقاتآلوا
الهجككرة حيككن مإككن فهو ذلك تآقرر إذا وقيل: هما قبلها، التي
إجماعككا المككذكور التفصككيل علككى لكككن كفايككة)، (فككرض كان

المجاهككدين بيككن فاضككل تآعككالى ولنككه لفرضككيته، بالنسككبة
يسككككتوي {: ل بقككككوله الحسككككنى كل ووعككككد والقاعككككدين،

بيككن يفاضككل ول بهككا يوعككد ل والعاصككي القاعككدون} اليككة،
 ومإأزور مإأجور

عليككه دلا الككذي الككوجه هككو إطلقككه عليككه حملككت تآنبيه) مإككا(
أنككه مإنهجككه شككرح فككي شككيخنا صنيع اقتضاه مإا وأمإا النقل،

لكلمإهم، مإخالف فبعيد سنة كل يجب كان الهجرة حين مإن
عككذابا يعككذبكم تآنفككروا {إل تآعككالى عين) لقككوله (وقيل: فرض

ذلككك بككأن وردوه حراسككا، كانوا الية في والقاعدون أليما}،
حينئككذ الجابة لتعين وسلم عليه الله صلى عينه لمن الوعيد

لتعطككل مإطلقككا تآعيككن لككو وبككأنه المسككلمين، قلككة عنككد أو
المعاش

يكونككون) أي أحككدهما (حككالن فللكفككار) الحربييككن بعككده وأمإا(
(ف) شككيئا قاصككدين غيككر فيهككا (ببلدهككم) مإسككتقرين كككونهم
عبككد القاضككي نقلككه كمككا كفاية) إجماعا، (فرض حينئذ الجهاد

الخككوف مإحككالا وهككي الثغككور، بتشككحين إمإككا ويحصل الوهاب
إحكككام مإككع قصككدوها لككو لهككم، بمكككافئين بلدهككم تآلككي الككتي

المكككؤتآمنين للمإكككراء ذلكككك وتآقليكككد ،والخنكككادق الحصكككون
يككدخل بككأن وإمإككا للمسككلمين، والنصككح بالشجاعة المشهورين

أنككه وظككاهر. لقتالهم بالجيوش دارهم بشرطه نائبه أو المإام
مإككرة وأقلككه وجككب، بلدهم نواحي جميع في بعثها أمإكن إن
كككثيرون به صرح مإا هذا أفضل، فهو زاد فإذا سنة كل في
الكتفككاء وصككريحه عليككه مإحمولا لنه غيرهم، كلم ينافيه ول

عككدم إلككى يككؤدي بأنه فيه ونوزع وحده، > بالولا213<ص: 
بككأن ويككرد إجماعككا، باطككل وهككو الككدوام علككى قتالهم وجوب
لشككوكتهم إخمككاد ذلككك فككي كان ذكر كما شحنت إذا الثغور

يلككزم ول مإنككا، بشككيء الظفككر عككن بعجزهم لقهرهم وإظهار
مإككن أكككثر قتككالهم إلككى احتيج إذا أنه يأتآي لما ذكر مإا عليه
واحتيككج الثغككور بتحصككين هنككا اكتفينككا إذا فكككذا وجككب، مإككرة

مإككع مإككرة سككنة كل الجهاد إيجاب ادعاء وأمإا وجب، لقتالهم
حيث يتجه إنما لكنه عبارات أفهمته وإن فهو الثغور تآحصين

شككرح عبككارة رأيككت ثككم السككنة، فككي مإرة تآركه في عذر ل
فككي صككريحتين الحصككار بككاب فككي الذرعككي وعبارة المهذب
حاجككة تآدعو أن إل الولا زاد مإطلقا، مإرة سنة كل الوجوب

عليه.  مإتفق ذلك أن والثاني سنة، مإن أكثر التأخير إلى



فتجككب قهريككة دعككوة الجهككاد الصوليين قولا ذلك يؤيد ومإما
مإسككالم، أو مإسككلم إل يبقككى ل حتى المإكان بحسب إقامإته

الزيكادة أمإكنككت إذا يعطككل ول السكنة فكي بمككرة يختص ول
تآجهيككز بككأن الولا وجككه ثككم المإككام اختاره وإن ضعيف، وهو

ومإحككل مإككرة، مإككن أكككثر السككنة فككي غالبككا يتأتآى ل الجيوش
وجككب، وإل مإككرة مإككن أكككثر إلى الحاجة تآدع لم إذا الخلف

كرجككاء نحككوه أو ضككعف بنككا يكككون ل أن كككالمرة وشككرطه
إل يلونككا مإن بقتالا يبدأ أن ويسن حينئذ، أخر وإل إسلمإهم،

وأن بهككم، البككداءة فتجككب أكثر غيرهم مإن الخوف يكون أن
الكفايككة، فككرض ثككواب الكككل علككى ويثاب استطاع مإا يكثره
غيككر مإككن حصككوله يقصد مإهم هو الذي الكفاية فرض وحكم

لككم كفايككة) وإن فيهم مإن فعله (إذا أنه لفاعله، بالذات نظر
في إل أنوثة أو جنون أو صبا كذوي فرضه أهل مإن يكونوا

الحككرج) (سككقط فيهككا، مإككر مإككا على الجماعة كصلة مإسائل
وتآخفيفككا البككاقين) رخصككة (عككن و أهلككه مإككن كككان إن عنككه

بفككرض القككائم مإككن أفضككل بككه القككائم كان ثم ومإن عليهم،
فككي وأقككر المحققيككن عككن علككي أبككو الشيخ نقله كما العين

الكككل بكه يخكاطب أنكه السقوط وأفهم عليه، المإام الروضة
وإن كلهككم، فرضه أهل أثم الكل تآركه إذا وأنه الصح، وهو

قككولهم: مإككن أخككذا بككه جهلهككم فككي قصككروا وقككد أي جهلككوا
تآقضككي أي: مإمككن بقريككة مإيت تآجهيز تآأخر لو كما لتقصيرهم

بعككدم لتقصككيرهم مإككوتآه جهككل وإن يككأثم فإنه بتعهده، العادة
 عنه البحث

ذكككر وخفائهككا لكثرتآهككا مإهمككا الكفايككة فروض شأن كان ولما
مإنككه أخككرى جملككة هنككا اسككتطرد ثككم أبوابهككا في جملة مإنها

الحجككج) العلميككة بإقامإككة القيككام الكفايككة فككروض فقالا: (ومإن
سككبحانه، الصككانع إثبككات علككى الككدين في القاطعة والبراهين

والنبككوات مإنهككا عليككه ويسككتحيل الصككفات مإككن لككه يجب ومإا
المإككور > مإككن214<ص:  بككه أرسككلوا ومإككا الرسككل وصككدق

والنظرية.  الضرورية
وتآصككفو الشككبهات الككدين) لتنككدفع فككي المشكككلت وحككل(

ول الملحككدين ومإعضككلت المبتدعين تآمويهات عن العتقادات
علككى المبنية الكلم علم قواعد بإتآقان إل ذلك كمالا يحصل

النككاس بقككي لككو المإككام قككالا ثككم ومإن واللهيات، الحكميات
التشككاغل أوجبنككا لمككا السلم صفوة في عليه كانوا مإا على
بككل كالشككافعي، الئمة عن جاء أي: كما عنه نهينا وربما به،

ول البككدع ثارت وقد الن فأمإا الشركا، عدا مإما أقبح جعله
إلككى بككه يدعى مإا إعداد مإن بد فل تآلتطم تآركها إلى سبيل

بأدلككة الشككتغالا فصككار الشككبهة، بككه وتآحككل الحككق الملككك



مإككن وأمإككا الكفايككات، فككروض مإككن الشككبهة وحككل المعقككولا
فككي السككعي فيلزمإككه العتقككاد أصولا مإن أصل في استراب

وتآبعككه الروضككة فككي ه. وأقككره ا عقيدتآه تآستقيم حتى إزالته
ففيككه مإككدحه ول ذمإككه يطلككق ل أنككه فقككالا: الحككق الغزالككي
أو حللا النتفككاع وقككت مإنفعتككه فباعتبككار ومإضككرة، مإنفعككة
حككرام. الضككرار وقككت مإضككرتآه وباعتبككار واجككب، أو مإنككدوب
أدويككة يتعلككم أن سككليما قلبككا يككرزق لككم مإككن علككى ويجككب
لكن يجب كما ونحوها، ورياء وعجب كبر مإن القلب أمإراض

الطب.  علم تآعلم كفاية
والفككروع) الفقهيككة وحككديث كتفسير الشرع (بعلوم و) القيام(

بككأن للقضاء) والفتككاء يصلح (بحيث مإنه، بد ل مإا على زائدا
علككوم مإككن ذلككك عليككه يتوقككف ومإككا مإطلقككا مإجتهككدا يكككون

فككي إليككه المضككطر الحسككاب وعلككم الفقككه وأصككولا العربيككة
بككاب في يأتآي مإما ذلك وغير والوصايا والقرارات المواريث

ذلككك، إلككى الحاجككة لشدة كله بذلك الحاطة فتجب القضاء،
يوهمه لما خلفا بعلوم مإتعلق إلخ بحيث أن علم تآقرر وبما
تآشككتهر لككم لنهككا أو للتفنككن، الفككروع وتآعريككف شككارح، كلم

سابقيها.  دون التعريف مإع ل الفقهيات بها مإرادا
اللغككة فككي الكفاية فرض يحصل ل أنه الرازي الفخر وبحث

التككواتآر، حككد يبلغككون جمككع بمعرفككة > إل215<ص:  والنحككو
مإعرفككة علككى مإتوقفككة ومإعرفتككه مإتككواتآر القككرآن بككأن وعللككه

بقككولهم الوثككوق يحصككل حككتى بالتواتآر تآثبت أن بد فل اللغة
الكتكب وتآكواتآر مإتكواتآرة كتبهكا بكأن ويكرد القطكع سبيله فيما
بمعرفككة فرضككهما حصككولا فينبغككي بككه صككرحوا كما به مإعتد

فيككه نوزع مإا إثبات مإن لتمكنهم إطلقهم اقتضاه كما الحاد
الفككن، ذلككك كتككب في لما المستند بالقطع الصولا تآلك مإن
بككل مإراجعتككه، لعسر واحد وقاض مإفت إقليم في يكفي ول
علككى مإفككتيين كككل بيككن مإا يزيد ل بحيث تآعددهما مإن بد ل

لكككثرة العككدوى مإسككافة علككى وقاضككيين القصككر مإسككافة
فعككل في أو عيني فرض في إليه يحتاج مإا أمإا الخصومإات،

غيككر أحكككامإه ظككواهر فتعلككم بككوكيله، ولو مإباشرتآه أراد آخر
في {: التفقه الحسن الخبر حمل وعليه عين، فرض النادرة
الفراوي عن الصلح ابن ونقل مإسلم}، كل على حق الدين

 نظر وفيه به مإفتي ل ببلد القامإة تآحرم أنه
أن مإفتيين كل بين القصر مإسافة اعتبار مإن مإر مإا وقضية

مإسككافة مإككن أكككثر المفككتي وبيككن بينككه ببلككد خاصككة الحرمإككة
بالبلد يكون بأن الحرمإة زوالا ينبغي عمومإه وبتسليم القصر

الكتي أنها تآقرر لما النادرة، غير الظاهرة الحكام يعرف مإن
وجوبككا الحككاكم ويجبر إليها، الحتياج بفرض عينا تآعلمها يحب



وغيككره: المككاوردي قككالا عليككه، ذلك تآعلم تآركوا بلد كل أهل
حككر مإكلككف كككل علككى العلم في الكفاية فرض يتوجه وإنما
ل إذ بككه، يسككقط ل لكككن فاسككقا، ولو مإكفي بليد غير ذكر

<ص: وجهيككن أحككد على والمرأة بالعبد ويسقط فتواه تآقبل
يقتضي مإا عنه الروضة في ووقع ه ا يدخل لم > وإن216

مإككن ذكككر مإككا وأوجههمككا الككوجهين مإسألة في ذكر مإا خلف
الصككلح: كككابن المصككنف قككولا مإع بليد وبقوله: غير السقوط

أنككه يعلككم سنة، ثلثمائة نحو مإن انقطع المطلق الجتهاد أن
بلككوغ وهككو الفككرض، هككذا بتعطيككل اليككوم الناس على إثم ل

بلككداء صككاروا كلهككم النككاس لن المطلككق، الجتهككاد درجككة
اقتضككى تآفسككير علككى عطككف إن الفككروع قبككل إليها بالنسبة

علككوم علككى أو يككذكره لككم الشككرع علككوم مإككن شككيء بقككاء
ه. ويككرده ا فاسد وكلهما الشرع علوم غير مإن أنه اقتضى

تآلككك بهككا يككراد قككد الشككرع علوم أن الخطبة في قدمإناه مإا
وقككد ونحوهككا، الوصككية بككاب فككي عرفهككم وهي فقط، الثلثة

هككذا، مإنها أخر مإواضع في عرفهم وهي وآلتآها هي بها يراد
مإعطككوف هككو فحينئككذ كفايككة، فرض الكل أن به صرحوا لما

رأيككت ثككم فيككه، وهم لمن خلفا فيه فساد ول تآفسير، على
قككادر علككى إجماعككا و) مإنهككا( ذلككك مإككن لشيء أشار شارحا

كلمإهككم، شمله كما قل وإن ومإاله وعضوه نفسه على أمإن
مإككع الجمعككة فككي عككذرا إيككاه جعلهككم مإككن أخككذا وعرضه بل

وهككو بككدلا شككبه لهككا بككأن يفككرق أن إل عيككن فككرض كونهككا
رأيككت ثككم حيالهككا، علككى مإسككتقلة صككلة كككانت وإن الظهككر،
يخككف لككم بأن غيره وعلى كالمالا العرض بأن جزم بعضهم
مإككع ويحككرم الواقككع، المنكككر مإفسككدة مإن أكثر عليه مإفسدة
والنهككي النفككس، علككى الخوف مإع ويسن الغير على الخوف

ونحككوه الجهككاد بغيككر مإخصككوص التهلكة إلى باليد اللقاء عن
وأمإن مإكفر فعل ولو وقتل زنا غير حرام فعل على كمكره

ول إليهككا، مإحتككاج وهككو نفقته يقطع ل عليه المنكر أن أيضا
> بككأن217<ص:  مإنككه أفحككش هو لما ينتقل ول عنادا يزيد

يمتثككل ل أنككه ظن وإن ذلك، مإن شيء ظنه على يغلب لم
وإن خلفككه علككى الجمككاع بنقككل نوزع وإن الروضة في كما

فاللسككان (المإككر) باليككد مإنككه أقبككح أو ارتآكب مإا مإثل ارتآكب
(بككالمعروف) أي: الككواجب وغيككره الفاسككق سككواء فككالقلب،

أو واجككب فككي مإحلككه لكن المنكر) أي: المحرم، عن (والنهي
الككزوج لغير بالنسبة الفاعل اعتقاد في أو عليه مإجمع حرام

مإطلقككا النبيككذ شككرب مإككن الحنفيككة زوجته مإنع شافعيا له إذ
ومإقلككد يأتآي، > كما218<ص:  باعتقاده العبرة إذ والقاضي،

القاضككي. قضككاء فيككه ينقككض مإمككا لكونه تآقليده يجوز ل مإن



إباحته، المنكر اعتقد وإن التحريم مإعتقد على النكار ويجب
فل عقيككدتآه باعتبككار لفككاعله بالنسككبة حككرام أنككه يعتقككد لنككه

يجهككل لعككامإي وليككس زعمككه، لمككن خلفككا ذلككك، في إشكالا
أو عليه مإجمع بأنه عالم يخبره حتى ينكره أن رآه مإا حكم
حككتى فيككه مإختلفككا ينكككر أن لعككالم ول الفاعككل، اعتقككاد في

هككو كمككا لتحريمككه مإعتقككد ارتآكابه حالا أنه الفاعل مإن يعلم
حرمإته، جهل أو حله يرى مإن قلد حينئذ أنه لحتمالا ظاهر،

النكار يجوز فل صحيح بتقليد إباحته يرى مإا ارتآكب مإن أمإا
بككأس، فل برفككق الخلف مإككن للخككروج نككدب لككو لكن عليه،
لضككعف إبككاحته يككرى نبيككذا شككرب حنفيككا الشافعي حد وإنما
ولككم فقككط، باعتقككاده للقاضككي الرفع بعد العبرة ولن أدلته،
الجزيككة، لقبككولا تآألفه لمصلحة إليه رفع ذمإي في ذلك يراع

مإككن علككى وجوبككا فينكر هو أمإا المحتسب، غير في والكلم
العيككد كصككلة سككنة ولككو الظككاهرة الشككعائر مإن بشيء أخل

لقتالا ذلك إنكار احتيج لو ولكن بهما، المإر ويلزمإه والذان،
بيككن يجمككع وبهككذا كفايككة، فككرض أنككه علككى إل يفعلككه لككم

> 219<ص:  كلماتآهم مإتفرقات
نعككم بككالظنون، الدور واقتحام والتجسس البحث لحد وليس

كإخبار ظاهرة بقرينة ولو مإعصية، وقوع ظنه على غلب إن
تآككداركها فككات إن التجسككس عليككه وجككب بككل لككه، جككاز ثقة

الرفككع علككى النكككار تآوقككف ولككو فل، وإل والزنككا كالقتككل
ابن قاله المالا وتآغريم هتك مإن فيه لما يجب لم للسلطان
وهككو بككه إل ينزجككر لككم إذا بوجككوبه احتمككالا ولككه القشككيري

فيه.  صريحا وغيرها الروضة كلم رأيت ثم الوجه،
فككروض مإككن بككالقلب والنهككي المإككر أن كلمإهم (تآنبيه) ظاهر

لن عيككن، فككرض أنككه الككوجه بككل ظككاهر، نظر وفيه الكفاية
ل وهككذا بككه، والنكككار الكراهة > به220<ص:  مإنهما المراد

مإهككم فككإنه فتككأمإله عيككن فككرض إل يكككون أن فيككه يتصككور
ل والعمكرة بالزيككارة) بالحككج سككنة ككل الكعبة وإحياء(نفيس. 

والطككواف والعتكككاف الصككلة ول الخككر، عككن أحككدهما يغني
وفككي الككبيت بنككاء مإككن العظككم القصككد لنهمككا أحككدهما، عن

المشاعر.  تآلك إحياء الولا
مإتأخرون، جمع عليه جرى مإا هو تآعينهما مإن ذكر تآنبيه) مإا(

ولككو غيككره يكفككي ل وأنككه الحج تآعين الروضة عبارة وصريح
وبنحككو بككل بهككا، الكتفاء أصلها عبارة وصريح وحدها، العمرة
والعمرة، الحج تآعين وأصلها الروضة عن شارح فنقل الصلة
بتأويكل إل فيهمككا لمكا مإطككابق غير تآعينهما أصلها عن وغيره

ل مإمككن كفايككة فككرض غيككر النسككك وقككوع ويتصككور فتككأمإله،
مإع أنه الوجه لكن والمجانين، والصبيان كالرقاء به يخاطب



صككلة تآسككقط كمككا الكفايككة، فككرض مإككر كما به يسقط ذلك
عككدم وبيككن بينه ويفرق الصبي، بفعل المكلفين عن الجنازة
القصككد بككأن غيرهم برد المكلفين عن السلم فرض سقوط

ظهككور القصككد وهنككا أهلككه، مإككن الصككبي وليككس التككأمإين مإنه
يسككقط قككد المتعيككن الككواجب ولن حاصككل، وهككو الشككعار

السككتراحة، بجلسككة السككجدتآين بيككن كككالجلوس بالمنككدوب
بهككم يحصككل عككدد مإن بذلك القائمين في بد ل أنه والوجه
وبيككن بينككه ويفككرق مإكككة، أهككل مإككن كانوا وإن عرفا الشعار
الككدعاء ثككم القصككد بككأن الجنككازة صككلة فككي واحككد أجككزاء

ذلككك وإظهككار الحيككاء وهنككا بككه حاصككلن وهمككا والشككفاعة،
 ذلك به يظهر عدد فيه فاشترط العظم، الشعار

والمإككان الذمإككة (المسلمين) وأهل مإن ضرر) المعصوم ودفع(
لهككم سككنة كفايككة علككى زيادة عنده مإن وهم القادرين، على

البلقيني: قالا وإن الروضة، في > كما221<ص:  ولممونهم
كمككا المضطر في ل المحتاج في الفرض لن أحد، يقوله ل

غيككر على يجب الطعمة في وغيرها الروضة قولا مإن يعلم
بعكد يحتكاجه المالكك ككان وإن حكال مإضكطر إطعكام مإضطر

كمككا مإضككر مإككن بككدنه يقي أو عورتآه يستر عار) مإا (ككسوة
(بزكككاة الضككرر يندفع) ذلككك لم إذا جائع (وإطعام ظاهر، هو
لمنككع أو فيككه شيء مإالا) لعدم (بيت مإن المصالح سهم و)،

صككيانة ووصككية ووقككف وكفككارة ونككذر ظلمككا ولككو مإتككوليه
لككم ضككرر دفككع فككي قككادر سئل لو أنه يؤخذ ومإنه للنفوس،

لئل مإتجككه وهككو آخككر، قككادر هنككاكا كان وإن المإتناع له يجز
ثككم كككان إذا المإتنككاع لككه المفككتي بخلف التواكل إلى يؤدي
وإفادتآه، العلم مإحبة على مإجبولة النفوس بأن ويفرق غيره،

بيككن قلت: فرقككوا فإن المالا، بخلف جدا بعيد فيه فالتواكل
فيككه هنككا اللزوم بأن والشهود النكاح أولياء في ونظيره هذا

مإا خلف يفهم وهذا ثم، بخلفه الوقائع لكثرة ومإشقة حرج
لن ذلكك، يفهكم ول صكحيح الطعام. قلكت: الفكرق في تآقرر

شككأنه ومإككن وتآطلككب تآفحككص مإزيككد تآقتضي العلمية المسائل
بالنسككبة إل فيككه مإشككقة ل المحتككاج إعطككاء بخلف المشقة،

إليككه، مإنظور غير وذلك أكثرها، عليه المجبولا النفوس لشح
أن بالضككرر تآعككبيره وقضككية أصككل، شيئا عليه يوجبوا لم وإل

وهككو القريككب تآلككزم الككتي الزيادة دون الضرورة مإد الواجب
مإيتة.  وجد مإضطر على ذلك تآخريجهما اقتضاه كما كذلك،

الككوجه بككأن العككورة ستر على الروضة اقتصار اعتراض وأمإا
بأن عنه فيجاب والصيف بالشتاء يليق بما البدن ستر اعتبار
بككالمعروف، المصككاحبة علككى وثككم الضرورة، على هنا المدار

مإبيككح مإنككه يخشككى تآضرر بتركه يحصل مإا إل هنا يجب فلم



بقككدرها، يتقدر للضرورة وجب مإا المقررة: أن للقاعدة تآيمم
طككبيب كككأجرة مإعناهمككا فككي مإككا والكسككوة بالطعككام ويلحككق

. ظاهر هو كما مإنقطع، وخادم أدوية وثمن
إل للمضككطر طعككامإه بككذلا يلزمإه ل المالك أن تآنبيه) سيأتآي(

غيككر علككى ذاكا فليحمككل هنككا بمككا يشكككل قككد وحينئذ ببدله،
بككأن يفككرق أو هذا كلمإهم يجامإع حتى المواساة تآلزمإه غني

النككاس حمككل أوجككب > ثككم222<ص:  النفككوس إحياء غرض
الككتزام مإككع بككل مإطلقككا، مإجانككا يكلفككوه ل بككأن البككذلا، على

إلككى فيككؤدي عصككوا، وإن البككدلا مإككن لمإتنعككوا وإل العككوض
مإكككوجب فل للنفكككس فكككوات ل رهنكككا المفسكككدتآين أعظكككم

اة، تآكركا في لمسامإحتهم ا الكوجه هكو وهكذا المواس هكو كم
بككل مإطلقككا، ل بدلا بل هنا البذلا يجب أنه فالحاصل ظاهر،

يحتجكه لكم مإما البذلا يجب وثم السنة، كفاية على زاد مإما
ضككرر بككه ينككدفع ومإمككا بالبككدلا، لكككن فقيككر، علككى ولككو حال

الهدنككة فككي التآي بتفصيله أسرائهم فك والذمإيين المسلمين
فمؤنككة بحفظهككا القككائمين وكفايككة البلككد، سككور نحككو وعمارة

خلفككا المككذكورين القككادرين علككى ثككم المككالا بيت على ذلك
خصكه مإمكا كككل علكى بعكدمإا يجككدون مإككن بأنهم حدهم لمن

تآعككذر ولككو يسككارهم مإعككه يبقككى مإككا عككددهم علككى بككالتوزيع
الشككهادة) وتآحمل(مإنهم.  شاء مإن الوالي به خص استيعابهم

عكذر إن طلبكه أو عليكه المشكهود إليكه حضكر له أهل على
بنحو ولو المطلوب، يعذر أي: ولم جمعة عذر أو قضاء بنحو
إن تآحملهككا مإككن (وأداؤها) علككى يظهر، فيما أيضا جمعة عذر
يككأتآي مإككا علككى عيككن فككرض فهككو وإل نصككاب مإن أكثر كان

الككدين قيككام لتوقككف والحجامإككة والصنائع) كالتجككارة والحرف(
اقتضككاه الذي وتآغايرهما ذينك، على وقيامإها الدنيا قيام على

الحرفككة أن فيككه يكفككي الصحاح في مإا خلف على العطف
يتخككذ كككأن وغيككره عمل يستدعي مإا تآشمل لنها عرفا، أعم

.بالولا تآختص والصنعة عنده، يعملون صناعا
مإككع كالحجامإككة الحككرف بعككض فعككل بكراهككة تآنككبيه) صككرحوا(

بككأن عنككه يجككاب وقككد مإشكككل، وهو بفرضيتها هنا تآصريحهم
النككاس نهينككا إذا لنككا فيه، مإا فيه ذلك ومإع مإختلفة، الحيثية

لهككا تآركهككم يلككزم كان حيثية أي مإن مإثل الحجامإة فعل عن
فعلها ل للحر كسبها أكل المكروه أن اعتماد إل مإخلص فل

يخككرج ل لنككه مإككرادف، المعاش) عطككف به يتم فتأمإله. (ومإا
 ذينك عن

فطرهككم لن بهككا، النككاس لمإككر هككذه فككي يحتككاج تآنككبيه) ل(
أثمككوا مإنهككا واحككدة تآركا على تآمالئوا لو لكن عليها، مإجبولة
سككلم) وجككواب. (الكفاية فروض بقية قياس هو كما وقوتآلوا



كتككاب، فككي أو رسككولا مإككع ولككو صيغته كرهت وإن مإسنون
لفظككا يكرد لكم إن فيهكا ويجككب كتابة، جوابه يكفي هنا لكن

المبلككغ علككى الككرد ويسككن. خلفككه ويحتمل يظهر، فيما الفور
المشككهور للخككبر السككلم وعليككه فيقولا: وعليككك به، والبداءة

مإككن بككه مإتحلككل غيككر مإميككز مإسككلم > مإككن223<ص:  فيككه
سكككارى أو مإكلفيككن فككأكثر جماعككة) أي: اثنيككن (علككى الصلة

فيكه يكؤثر ول فإجمكاع وجكوبه أمإكا سكمعوه، تآمييكز نوع لهم
الذكككار: وفككي تآعككالى للككه الحككق لن لحقه، المسلم إسقاط

حككق بككه يسككقط فككإنه حقي مإن أبرأتآه بنحو يحلله أن يسن
ولككم داود أبككي فلخككبر الكفايككة علككى كككونه وأمإككا الدمإككي،

أحككدهم، يسككلم أن مإككروا إذا الجماعككة عككن يضككعفه: يجككزئ
عن الفرض يسقط فيه أحدهم يرد أن الجلوس عن ويجزئ
أثيبككوا مإرتآبككا ولككو كلهككم ردوا فككإن بككالثواب ويختككص الباقين

الجنازة.  على كالمصلين الفرض ثواب
وإل عليهككا، السلم شرع إن أجزأ رجل عن امإرأة ردت ولو
بخلف يسككقط لككم مإنهككم يسككمع لككم مإككن أو صككبي أو فل،

أقككرب مإنككه وهككو الككدعاء ثم القصد لن الجنازة، في نظيره
يجزئ أنه وقضيته أهله، مإن ليس وهو مإن إل وهنا للجابة،
كصككلة والدعاء التبركا القصد لن جمع، عن الصبي تآشميت

الجنازة. 
جميعهم قاصدا مإرة فرد واحد على مإترتآبون جمع سلم ولو

ضككار. فصل يحصل لم مإا إجزاء الوجه على أطلق لو وكذا
نحككو أو امإككرأة علككى امإككرأة سلم قولي: مإسنون في ودخل
ل عجككوز وهككي أجنككبي علككى وكككذا زوج، أو سككيد أو مإحرم

أمإككا الرجككل، سككلم رد الصككور هككذه فككي ويلزمإهككا تآشككتهى،
سككلم رد عليهككا فيحككرم أخككرى امإككرأة مإعهككا ليككس مإشككتهاة

ابتككداؤه ومإثلككه سككلمإها رد لككه ويكككره ابتككداؤه، ومإثله أجنبي
بخلف أكككثر فيهككا يطمعككه وابتككداءها ردهككا أن والفرق أيضا،

كرجكل المكرأة ومإع كامإرأة الرجل مإع والخنثى ورده، ابتدائه
رد وجككب نسككوة جمككع علككى سلم هنا. ولو فكذا النظر، في

الخلككوة حلكت ثككم ومإككن حينئككذ، فتنكة يخشككى ل إذ إحداهن،
> ابتداء224<ص:  كالرجل هنا المإرد أن والظاهر بامإرأتآين،

كلم اقتضككاه كمككا بعليككك رده فيجككب ذمإككي وسككلم. وردا
يسككن والزركشككي: إنككه والذرعي البلقيني قالا لكن الروضة،

أيضككا، رده فيجككب مإميككز مإجنككون أو صبي وسلم يجب، ول
المجمكوع: ل وقككولا. بسككره يعكص لكم مإميكز سكككران وكككذا
المميككز، غيككر علككى يحمل سكران أو مإجنون سلم رد يجب

صكرحوا عمكا غفلة التمييز ينافيان والسكر الجنون أن وزعم
المميككز غير وأمإا ففاسق، المتعدي أمإا التنافي، عدم مإن به



إنمككا بالمكلف والملحق كالمجنون، للخطاب أهلية فيه فليس
وإن عليككه، الككرد وجككوب هككذا قلت: قضية فإن المتعدي، هو
مإككن الصككلة نحو في الوجوب قلت: فائدة كالصلة، يميز لم

لن هنككا، مإنتفيككة القضاء يلزمإه حتى حقه في السبب انعقاد
نعككم هنككا، للشككارح مإا فاندفع به صرحوا كما يقضى ل الرد

م عليكه تآغليظكا يسكمع لم وإن الثم قيل: فائدتآه لو يبعكد. ل
قاضككي علكى السككلم بكه وخكرج الشككارح، ذلكك مإككراد ولعله

الرد يجزئ وإنما يأتآي، كما رده يجب فل مإعه، ومإن الحاجة
بغيككر وخككرج بإيجككابه، الككبيع قبولا كاتآصالا بالسلم اتآصل إن

عنككده الحاضر نوى إذا الصلة، مإن التحلل سلم إلخ مإتحلل
التلقككي سلم وبين بينه ويفرق الوجه، على رده يلزمإه فل
التحلككل وهنككا بككالرد، إل يحصككل ل وهو المإن به القصد بأن
وذلككك بركتككه، عليككه لتعككود بككه الحاضر قصد مإع الصلة مإن

الكلم تآركا على الحالف به حنث وإنما يرد، لم وإن حاصل
رد ول غير، ل السم صدق على فيهما المدار لن والسلم،

سلمإه، شرع وإن لغيره، أو له زجرا مإبتدع أو فاسق سلم
فككي بككد عليككه. ول عيككن فككرض فككالرد الواحد بجماعة وخرج

السككماع بككه يحصككل مإا بقدر الصوت رفع مإن والرد البتداء
عليه مإر إن نعم السمع، ثقيل في ولو > بالفعل225<ص: 
الرفككع يلزمإككه أنه يظهر فالذي صوتآه يبلغه لم بحيث سريعا
جميككع سككماع مإن بد ل أنه وظاهر خلفه، العدو دون وسعه

سككمع مإككؤذن إجابككة وبيككن بينككه والفككرق وردا، ابتداء الصيغة
قككالا: الغيككر، سككلم رسككولا بلغككه لككو أنككه ومإر ظاهر، بعضه

زالككت وحيث بأجنبي ليس الفصل لن السلم، وعليه وعليك
ويجككب الرويككاني، كلم يككوهمه لمككا خلفا قضاء، فل الفورية

اليككد، بنحو والشارة اللفظ بين الجمع الصم على الرد في
اللفككظ بيككن عليككه المسككلم لككه جمككع إن إل الككرد يلزمإه ول

الذرعككي بحثككه كمككا الولا في الشارة عن ويغني والشارة،
الرد فمه إلى والنظر الحالا، بقرينة فهم الخرس بأن العلم

ابتككداء وصككيغته وردا، ابتككداء الخككرس إشككارة وتآكفككي عليككه،
حذف وإن لفظه تآنكير ويجوز وعكسه، السلم وجوابا: عليك

حككتى الصككلة سككلم فككي يجككز لم وإنما يظهر، فيما التنوين
الككوارد مإعنككى فككي ليككس لنككه ظككاهر، هو كما الرافعي عند

سلم وكذا عليكم، سلمإا يجزئ بأنه واحد غير وجزم بوجه،
عليككك إجككزاء الوجككه بككل نظككر، وفيككه سككلمإي قيل: ل الله،

فكي وتآضكر قبلكه، واو الكرد في بحث. والفضل كما وعكسه
إل الجملككة جككزأي أحككد علككى أحككدهما في كالقتصار البتداء
لمككا خلفككا الخر إضمار نوى وإن الذمإي، السلم رد وعليك
لمككن نظككرا الواحككد فككي عليكككم ويسن الجواهر كلم يوهمه



ول ومإغفرتآككه، وبركاتآه الله ورحمة وزيادة الملئكة، مإن مإعه
وأنككا عليك سلمت إجزاء ويظهر بها، المسلم أتآى وإن تآجب

صككلة فككي يجككزئ أنه مإر مإما أخذا ذلك ونحو عليك مإسلم
ونحوهما مإحمد على والصلة مإحمد، على الله التشهد: صلى

كالتسككمية للجماعككة وكفاية للواحد > عينا226ويسن) <ص: (
أو إقبككاله عنككد (ابتداؤه) بككه وجوابه العاطس وتآشميت للكل

بككالله الناس أولى {: إن الحسن للخبر مإسلم على انصرافه
}. بالسلم بدأهم مإن

أعظككم الككرد تآككركا فككي والخافككة اليحككاش بككأن الرد وفارق
أفضككل البتككداء بككأن القاضككي البتداء. وأفتى تآركا في مإنهما
قككوله: ابتككداؤه مإن ويؤخذ إنظاره، مإن أفضل المعسر كإبراء

تآكلككم فككي يحتمل نعم به، يعتد لم تآكلم بعد به أتآى لو أنه
فيجككب بككه البتككداء يفككوت ل أنككه بككه وعككذر جهل أو سككهوا
سلمإه أرسل ولو بالسلم، ابتداؤه فيحرم الذمإي أمإا جوابه،
له: فلن كقل مإر، مإما بصيغة عليه السلم له يشرع لغائب
قيككل، مإككا علككى عليككه لككي سلم بنحو ل عليك السلم يقولا

وقككالا: رسككول، أرسكل وعبككارتآه: أو خلفككه الذكار في والذي
بنحككو: فلن يبلغككه أن الرسككولا لككزم فلن، علككى لككي سككلم
أداؤهككا ويجككب أمإانككة أيضا. فإنه الذكار في كما عليك يسلم

تآلككك بتحمل رضي إذا مإا مإحله أن يؤخذ > ومإنه227<ص: 
قولهم: ل مإن أخذا سكت إن وكذا فل، ردها لو أمإا المإانة،
وديعككة يككديه بيككن جعلككت لككو وكمككا قككولا لسككاكت ينسككب

تآككدلا قرينككة مإنككه تآظهكر أن بيكن التفصككيل ويحتمكل فسكت،
علككى يجككب قالا: قالوا بعضهم رأيت ثم وعدمإه، الرضا على

علككى يككدلا بلفككظ الوصية قبل إن ومإحله تآبليغه به الموصى
بمجككرد الوجككوب تآكليفككه إذ أمإانككة، بككأنه لتعليلهككم التحمككل
يلزمإككه ل أنككه فالظككاهر بككالوجوب قلنككا وإذا بعيككد، الوصككية
آخككرا ذكككره انتهككى. ومإككا بلغه وذكر به اجتمع إذا بل قصده،

ل حيككث مإحلككه قصككد يلزمإككه أنككه يتجككه الككذي بل نظر، فيه
واجككب، أمإكن مإا المإانة أداء لن عليه، عرفا شديدة مإشقة

الككرد. قلككت: مإحلككه ل التخليككة الوديعة في قلت: الواجب فإن
أو مإحلككه إلى بقصده إعلمإه وجب وإل بها، المالك علم إذا

قككالوا ثككم ومإككن هنا، فكذا به يثق مإن مإع له خبرها إرسالا
يلزمإكه داره إلكى الريكح طيرتآكه كثكوب الشكرعية المإانة في

(قاضككي علككى) نحككو (إل بككه، إعلمإككه مإككالكه عككرف إن فورا
ابككن سككنن فككي عنككه للنهككي جمككاع أو غككائط أو حاجة) بككولا

(آكككل) و (و) شككارب الدب، عككن بعيدة مإكالمته ولن مإاجه،
(حمككام) فككي (و) كككائن الككرد، عككن لشككغله اللقمككة فمه في

الشياطين.  مإأوى ولنه بالغتسالا، لشتغاله



داخلككه، ولككو بشككيء المشككتغل غير على ندبه الولى وقضية
قضككية وهكو بمسكلخة ولكو فيككه مإككن على ندبه عدم والثانية
وغيككره الزركشككي رأيت ثم يفرق، أن إل فيه الصلة كراهة
مإحككل كككونه بككأن ويوجه بمسلخة مإن على يسلم أنه رجحوا

السككوق أن تآككرى أل عليككه السلم تآركا يقتضي ل الشياطين
. الرد ويلزمإهم فيه مإن على السلم ويسن مإحلهم،

بفسككقه مإجككاهر علككى تآركككه يسككن بككل فاسككق، علككى وإل
خوف أو لعذر إل ومإبتدع مإنه يتب لم عظيم ذنب ومإرتآكب

ومإقيككم ومإككؤذن ومإلككب وسككاجد مإصككل علككى وإل مإفسككدة،
القلككب ومإسككتغرق > ومإسككتمعه228<ص:  وخطيككب وناعس

يقتضيه كما الكل مإشقة مإن أكثر الرد عليه شق إن بدعاء
جككواب) يجككب (ول قككاض يدي بين ومإتخاصمين الذكار، كلم

لوضككعه وذلككك عليه يجب فإنه الخطيب مإستمع إل (عليهم)،
ونحككوه حاجككة لقاضككي يكككره بككل مإحلككه، غيككر فككي السككلم

البلكع بعككد عليكه السككلم يسككن نعككم للكل، ويسن كالمجامإع
ومإلكب بالحمكام ولمن الرد، ويلزمإه بالفم اللقمة وضع وقبل

الفككراغ فبعككد وإل بالشارة، ومإؤذن ولمصل باللفظ ونحوهما
نحككو عليككه سككلم مإككن علككى ويحككرم الفصككل، قككرب إن أي

وإن القككارئ علككى نككدبه المصككنف ورجككح مإرتآككد، أو حربككي
فككي مإككر مإمككا أخذا ويتجه عليه، الرد ووجوب بالتدبر اشتغل
وإل قلبككه، التككدبر يسككتغرق لككم مإتدبر في الكلم أن الدعاء

الن لنككه جككواب، ول ابتككداء يسككن لككم ذلك عليه شق وقد
أن كككذلك هم استغرقه فيمن ينبغي بل المميز، غير بمنزلة
ذلك.  حكمه يكون

علككى ومإككاش كككبير، علككى صككغير سككلم التلقككي عند ويسن
كككثيرين، علككى وقليليككن عليهككم، وراكككب مإضككطجع، أو واقف

مإرتآبككة ولزيككادة الراكككب، نحككو مإككن يخككاف الماشي نحو لن
يسككن لككم حيث قولهم وظاهر الصغير، نحو على الكبير نحو

ل أنككه اسككتثني مإككا > إل229<ص:  الككرد يجككب ل البتككداء
وجككوبه، ويحتمككل له، يندب لم مإن ابتداء في هنا الرد يجب
الدب، مإككن نوع مإخالفة هو خارج لمإر هنا السنية عدم لن

ورد مإككن فكككل والمضكطجع والواقف الجالس بالتلقي وخرج
الخككر علككى كككل سككلم ولو مإطلقا، عليه يسلم أحدهم على
البتككداء بكه يقصككد لكم مإككا أي جوابكا الثككاني ككان تآرتآبا فإن

الرد.  كل لزم وإل بعضهم، بحثه مإا على وحده
قككواكا أو بككالخير اللككه صككبحك بنحو مإبتدئ يستحق ل )تآتمة(

يقصككد أن إل حسككن نظيككره فككي لككه ودعككاؤه جوابككا، اللككه
مإكككروه، الظهككر وحنككي السككلم سككنة لككتركه تآككأديبه، بإهماله

عليككه اللككه صككلى أنككه الحسككن للحديث كثيرون: حرام، وقالا



.بمصككافحته وأمإر وتآقبيله، الغير التزام وعن عنه نهى وسلم
أو رأس نحو وتآقبيل بالرأس النحناء بكراهة المصنف وأفتى

لغنككي تآواضع {: مإن لحديث غني، لنحو سيما ل رجل أو يد
شككرف، أو علككم أو صلح لنحو ذلك دينه.} ويندب ثلثا ذهب

القيكام ويسكن عنهما، الله رضي عمر يد قبل عبيدة أبا لن
أو ولدة أو علككم أو صلح نحو مإن ظاهرة فضيلة فيه لمن

السكلم: أو عبكد ابكن قكالا بصكيانة، مإصكحوبة ولية أو نسب
مإنككه خشي كافرا ولو شره مإن يخشى أو خيره يرجى لمن

علككى ويكككون يظهككر فيمككا عادة، يحتمل ل أي عظيما ضررا
الككداخل علككى ويحككرم والعظام، الرياء ل والكرام البر جهة
يتمثل أن أحب {: مإن الحسن للحديث له، قيامإهم يحب أن

الروضككة في النار.} ذكره مإن مإقعده فليتبوأ قيامإا له الناس
وهككو واسككتمراره قيككامإهم أحككب إذا مإككا علككى بعضهم وحمله
مإككن تآحريمككا أخككف وهككذا غيككره، على للتكبر طلبا أو جالس
أمإككا الككبيهقي، إليه أشار كما الخبر في التمثيل هو إذ الولا

فل للمككودة شككعارا صككار أنككه لما عليه مإنهم جودا أحبه مإن
لخككبر ومإككودة، رحمككة طفل وجه بتقبيل بأس فيه. ول حرمإة

وقد إبراهيم ابنه قبل وسلم عليه الله صلى {: أنه البخاري
مإككا الولد مإككن عشككرة لككي قككالا لمككن الحسن} {وقالا قبل

> 230يرحم} <ص:  ل يرحم ل قبلتهم: مإن
أصككابتها لحمككى عائشككة خككد قبل بكر أبا لن كذلك، ومإحرم

للتآبككاع ومإعانقته سفر مإن قادم تآقبيل ويسن داود، أبو رواه
الحبشككة، مإككن قككدم لمككا عنه، الله رضي جعفر في الصحيح
ومإككس المحككرم نحككو غيككر الحسككن المإرد تآقبيل نحو ويحرم
 مإر كما حائل بل بدنه مإن شيء

العطككاس لن ومإعجمككة، بمهملككة العككاطس تآشككميت ويسن 
يككدعى أن فناسككب لقككوة نحككو عنه تآولد ربما مإزعجة حركة

والمانعككة وخلقتككه سككمته علككى لبقككائه المتضمنة بالرحمة له
. ربك أو الله بيرحمك حمد إذا به عدوه شماتآة مإن

للواحككد ولككو الجمع ضمير وجوابا ردا السلم في سن وإنما
بنحككو: أصككلحك ولصككغير مإككر، كمككا مإعككه الذين الملئكة لجل
قالا: يرحم شك فإن الحمد، قبل ويكره فيك، أو: باركا الله،
تآككذكيره ويسككن حمككدتآه، إن اللككه يرحمككك أو حمده مإن الله

مإككن أمإن بالحمد العاطس سبق {مإن المشهور للخبر الحمد
والعلوص الذن أي: وجع واللوص الضرس الشوص} أي: وجع

يدعو بعدها ثم ثلثا إلى التشميت وتآكرير البطن، وجع وهو
وحككذفوه مإزكومإككا، علمككه إذا بمككا بعضهم وقيده بالشفاء، له

الزكككام مإظنككة عرفككا تآتابعهككا مإككع الثلثا علككى الزيككادة لن
بتكررها التشميت يسن كذلك تآتابع لم لو أنها يظهر ونحوه،



وخفككض وجهككه علككى شككيء وضككع للعككاطس ويسككن مإطلقككا
{: العطسككة الحسككن للحككديث أمإكنه، مإا > صوتآه231<ص: 

اللكه، بنحكو: يهكديكم مإشمته وإجابة الشيطان}، مإن الشديدة
وقككوله: إن السلم، رد بخلف بتركه إخافة ل لنه يجب ولم
ونحككو سرا يحمد المصلي أن ومإر الله، يرحمني يشمت لم

 لفظ بل نفسه في يحمد الحاجة قاضي
(وامإككرأة) تآكليفهمككا، لعككدم ومإجنككون)، صبي على جهاد ول 

علككى جبلت ولنها والعمرة}، الحج {: جهادكن البخاري لخبر
أو الركككوب يمنعككه (ومإريككض) مإرضككا الخنثى، ومإثلها الضعف،

تآبككح لككم وإن عككادة، تآحتمككل ل مإشقة له يحصل بأن القتالا
لككه مإن وكالمريض العمى بالولى ومإثله يظهر، فيما التيمم
بصكر وضكعيف رمإكد ذو وكالعمى غيره، له مإتعهد ل مإريض

رجككل فككي بيككن) ولككو عرج السلح. (وذي اتآقاء مإعه يمكنه ل
يسككيرة ببينة وخرج الثلثة، في للية الركوب على قدر وإن

يككد أصككابع لمعظككم وأشككل) ولككو (وأقطع العدو يمنع ل الذي
النامإككل، فاقككد ومإثلهمككا نكايككة، ول لهما بطش ل إذ واحدة،
عككن العتككق فككي ل هنككا الصككابع مإعظككم اعتبككار بيككن ويفرق

فيسككهل الزمإنة، مإن نادر في يقع هذا بأن مإر كما الكفارة
للعمككل إطككاقته مإنككه المقصككود وذلككك أقلها، قطع مإع تآحمله
بعككض قطككع مإككع يتأتآى ل وهو الدوام على غالبا يكفيه الذي

أمإكككن إذا الرجليككن أصككابع قطككع تآككأثير عككدم وبحث الصابع،
ومإكاتآبككا مإبعضككا بين. (وعبككد) ولككو عرج غير مإن المشي مإعه

كذلك، العين مإستأجر أن والقياس سيده، أمإره وإن لنقصه،
يجككب نعككم عنا، ليذب ل عنه لنذب الجزية بذلا لنه وذمإي،

قتككالا) أهبككة (وعككادم مإككر، كمككا الخككرة لعقاب بالنسبة عليه
مإركككوب. وكككذا إيابا، أو ذهابا مإمونه أو نفسه ومإؤنة كسلح

المشككي يطيككق ول دونككه أو مإطلقككا قصككر مإسككافة والمقصد
بيككت مإككن بككذلها قبولا ويلزمإه الحج، في مإر مإا على قياسا
الرجككوع، لككه جاز ذلك فقد عليه طرأ ولو غيره، دون المالا

بحجككر الرمإككي ويمكنككه السككلح يفقككد لكم مإا الصف مإن ولو
كككذا حككرم وإل المسلمين في فشل انصرافه يورثا أو مإثل،

المككوت يظككن لككم > إن232<ص:  مإحله أن ويتجه أطلقوه،
حككج وجككوب مإنككع عكذر وككل( ينصرف لم لو نحوه أو جوعا

وإن كفار) فإنه مإن طريق خوف (إل وجوبه، الجهاد) أي مإنع
أمإكنككت إن الجهككاد، وجوب يمنع ل عم إن الحج وجوب مإنع

المخككاوف، علككى مإبنككي لنككه الذرعككي، بحثككه كمككا مإقاومإتهم
إن الحككج وجككوب مإسككلمين) يمنككع لصوص (مإن (وكذا) خوفها

والككدين( الصككحيح) لككذلك (علككى الجهككاد وجككوب يمنع ول عم
مإوسككر، كفيككل أو وثيككق رهن به كان وإن لذمإي الحالا) ولو



بككأن مإوسككر وهككو والككدا ولككو ذمإته في هو مإن (يحرم) على
قيككل: وكككذا يظهككر، فيمككا للمفلس يبقى مإما أزيد عنده كان

(سككفر وليككه، بالمككدين وألحككق الصككحاب عككن ونقل المعسر
ثككم ومإككن الغيككر، لحككق رعايككة قصككر وإن وغيره) بالجر جهاد
إل شككيء كككل يكفككر الله سبيل في {القتل مإسلم في جاء

الدين.} 
التنفككل فككي بككه ضككبطوه بما هنا القصير ضبط يظهر )(تآنبيه
فككإن لككذلك فليتنبككه وحينئككذ نحككوه، أو مإيككل وهو الدابة على

وهو رضاه ظن غريمه) أو بإذن (إل كثيرا، فيه يقع التساهل
قككالا نعككم حقككه، بإسككقاط لرضككاه والرضككا الذن أهككل مإككن

وسككط يقككف بككل للشككهادة، يتعككرض والرويككاني: ل المككاوردي
مإندوب هذا أن انتهى. وظاهر للدين حفظا حاشيته أو الصف

حاضككر، مإككالا مإككن يقضككيه مإككن اسككتناب إن وإل واجككب، ل
وظككاهر مإليككء، على ثابت دين نظائره قياس هو كما ومإثله

مإصلحة ل إذ مإتجه، وهو الدائن ولي لذن أثر ل أنه كلمإهم
ه قكرب وإن مإطلقكا سكفرا ل) يمنكع ذلكك. (والمؤجكل فكي ل

مإؤجككل وهككو القصككر، فيه له يحل لما وصوله بشرط حلوله
ليطككالبه مإعككه الخككروج لككه نعم الن، لمستحقه مإطالبة ل إذ
وركككوب مإخوفككا) كالجهككاد سككفرا يمنككع حلوله. (وقيككل عند به

حككر > علككى233ويحككرم) <ص: ( الغيككر لحككق صككيانة البحككر
بككإذن (إل سككفر، عككدم مإككع (جهككاد) ولككو وأنككثى ذكر ومإبعض

القكرب وجككود مإككع ولكو الجهكات سكائر مإككن عليا أبويه) وإن
اللككه صككلى ولقككوله عيككن، فككرض برهما لن قنين، كانا وإن
{: ففيهمككا لككه أنهمككا أخككبره وقككد اسككتأذنه لمن وسلم عليه

قككالا: قككالا: نعككم، ؟ والككدة {: ألك عليه. وصح فجاهد} مإتفق
كانككا (إن رجليهككا.} هككذا تآحككت الجنككة فككإن فأكرمإهككا انطلككق

لككه بمنعككه لتآهككامإه الكككافر، اسككتئذان يجب لم مإسلمين) وإل
. للمقاتآلين عدوا كان وإن لدينه حمية

لذن يحتككاج والقككن ،أيضككا سككيده اسككتئذان المبعككض ويلككزم
الخككوف مإككع سفر إذن بل أيضا عليه ويحرم أبويه، ل سيده

. المإن مإع ولو وطويل مإطلقا قصر وإن
كككل ومإثلككه عيككن)، فككرض تآعلم سفر قالا: (ل كما لعذر، إل

مإنعككه لهمككا أن الظككاهر لكككن وقتككه، اتآسع وإن عيني واجب
أي: بلككده أهككل قافلة خروج قبل السلم لحجة الخروج مإن

يخككاطب لككم الن إلككى لنككه أرادوه، أو العككادة فككي وقتككه
السلم حجة أراد مإن مإنع لهما أن بحث ثم ومإن بالوجوب،

فعلهككا جككواز مإككن مإر مإا وقضية نظر، وفيه عليه، تآجب ولم
الككواجب مإنزلككة لهككا تآنككزيل حيككاتآه فككي بها يخاطب لم عمن
عككن يسقطها لنه أولى، بل هنا جوازه فضلها لعظيم رعاية



آلككة أو شككرعي علككم كفاية) مإن بعد. (وكذا استطاع لو ذمإته
السككفر كككان إن الصح)، (في الصل إذن إلى يحتاج فل له

احتيكج الحكج وجكوب أسكقط كخوف وإل خطره، قل أو آمإنا
ولككم حينئككذ، عنككه الفككرض لسككقوط الوجككه على حينئذ لذنه
زيككادة بقرينة رجي أو يريده مإا لكمالا يصلح مإن ببلده يجد

لتجككارة المإككن سككفره في يكتفي كما أستاذ إرشاد أو فراغ
أخككرج وسككواء الصككل، يككأذن لكم وإن رواج أو زيككادة بتوقككع
أم للفتككاء يصككلحون مإتعككددون ببلده كان غيره مإع أو وحده

مإككا بلوغ فيه يتوقع أن ينبغي نعم لخطره، الجهاد وفارق ل،
لككه يجككوز أن ينبغي فل ذلك مإنه يتأتآى ل كبليد وإل قصده،
كالعبث.  لنه ذلك، لجل السفر

ل وأن رشككده، للفككرض > ولككو234<ص:  لخروجه ويشترط
على به يأمإن مإحرم نحو مإعه كان إن إل جميل أمإرد يكون

مإككن إنابككة أو لذنككه احتككاج الصككل نفقككة لزمإتككه ولككو نفسه،
لككو الفككرع أن البلقينككي مإنككه وأخككذ حاضككر، مإكالا مإكن يمونه
أو الهككل الفككرع بككإذن إل سككفره امإتنككع نفقته الصل لزمإت

السككفر لككه حككل يوم نفقة أدى لو أنه بحث ثم كذلك، إنابة
التقصير المؤجل بأن نظر. ويفرق وفيه المؤجل، كالدين فيه
ل واحككدة خصككلة أنككه مإككع بككذمإته لرضككاه المستحق مإن فيه

فككالوجه الفككرع أو الصككل ففككي كذلك، ول به الضرر يتجدد
أطلقوه، كما إنابة أو بإذن إل الزوجة في وكذا فيهما، مإنعه

أي: وإن كبحككر المخككوف السككفر مإككن المنككع فككي فككرق ول
المإككام رأيككت ثككم إطلقهككم، اقتضككاه كما السلمإة فيه غلبت
أو لعلككم ولككو مإخطككرة باديككة وكسككلوكا بذلك صرحوا وغيره
بيككن عينككا أو ذمإككة عليها استؤجر لحجة السفر ومإنها تآجارة،
 تآهمة ل إذ وغيره، المسلم الصل

(ثككم) بعككد الجهككاد (والغريككم) فككي سككيده أبككواه) أو أذن فإن(
وصككرح أسككلم ثككم كككافرا الصككل كككان أو (رجعككوا)، خروجككه
انكسككار ول خوفككا يخككش ولككم علككم إن (وجب) عليه بالمنع،
(الرجوع) كما بجعل خرج يكن ولم برجوعه المسلمين قلوب

علككى إل حككرم الصككف) وإل يحضككر لم (إن إذن بل خرج لو
لككم فككإن كابتدائه، المانع طرو لن وذلك يستحب، بل العبد،
يسككافر أن وأمإكنككه مإعصككوم على خوف لنحو الرجوع يمكنه
لزمإككه، غيرهككم أو الجيككش مإع يرجع حتى به يقيم أو لمأمإن

إل فيككه اسككتمراره يمنع لم السفر في دين عليه حدثا ولو
يغتفر بأنه البتداء في مإر مإا وفارق بمنعه، الدائن صرح إن
المؤجككل حلولا أن يؤخذ ومإنه فيه، يغتفره ل مإا الدوام في
إن إل السككفر اسككتمرار عليككه يحككرم فل كككذلك، اللغاء في

لككذي مإنككع ل قككولهم قلككت: قضككية فككإن بككالمنع، لككه صككرح



لمككاله مإضككيع لنككه وغيككره، السككفر أجلككه المستغرق المؤجل
ويؤيككده بككالمنع، لككه صككرح وإن السككفر، له > أن235<ص: 

حل، وإن لقبضه يحبس لم المهر نحو تآأجل قولهم: لو أيضا
فككي هككو فإنمككا الولا كلمإهككم قلككت: أمإككا بككذمإته رضيت لنها

بككأن هنككا مإككا وبيككن بينككه فيفككرق الثككاني وأمإككا ابتككداء، المنككع
مإقابله إقباضه قبل البضع بتسلمه الرضا ثم التأجيل مإقتضى
المطالبككة مإنككع التأجيككل قضككية فليككس هنككا وأمإككا به، فعومإل
أن يعلككم وبهذا ذلك، مإن فمكناه الحلولا بعد الحبس وطلب

وإمإككا عككدمإه أو بككالمنع المإتنككاع إمإككا كلمإهككم عليككه دلا الذي
عليككه ويحرم القامإة، تآلزمإه الحلولا بمجرد بأنه بعضهم جزم

فبعيككد، الحلككولا مإككع السككفر كابتككداء إذن بل السفر استمرار
فككي (شككرع أو الصككفان مإحلككه. (فككإن) التقككى فككي ليككس بل

الظهككر)، فككي النصككراف (حككرم وعلمه ذلك طرأ القتالا) ثم
يكككون نعككم بانصرافه، القلوب ولنكسار بالثبات المإر لعموم
مإر مإا على حمله وينبغي ليحرس الصف آخر وقوفه

عمككران (يككدخلون) أي: دخككولهم الكفككار حككالي الثككاني) مإككن(
ذلك في ثم التقسيم، أفهمه كما جباله أو خرابه أو السلم
(بلدة دخلوا فإن. مإنه والبعيد دخلوه مإما القريب بين يفصل
خطبككا كككان القصككر مإسككافة دون وبينهككا بينهككم صككار لنككا) أو
أي (بككالممكن) مإككن (الككدفع) لهكم أهلهككا) عينككا (فيلزم عظيما،
تآككأهب أمإكككن تآفصككيل: (فككإن ذلككك فككي ثككم أطككاقوه، شككيء

علككى دفعهم الممكن) في (وجب بغتة يهجموا لم لقتالا) بأن
نحككو: (فقيككر) بمككا الجهاد يلزمإه ل على) مإن (حتى مإنهم، كل

إذن) (بل قككوة، فيهككا وعبد) وامإككرأة ومإدين (وولد عليه يقدر
سككبيل ل الككذي العظيككم الخطككر بهذا ذلك ويغتفر مإر، مإمن

(اشككترط لهككم أحرار) مإنككا مإقاومإة حصلت وقيل: إن(لهماله. 
القلككوب، لتقككوى ل والصح عنه، للغنية العبد سيده) أي إذن

عككن (دفككع قصد) مإنا (فمن بغتة لهجومإهم تآأهب (وإل) يمكن
وإن قتككل)، أخككذ إن أنككه علككم (إن بككالممكن) وجوبككا، نفسكه

. لكافر الستسلم لمإتناع عليه، جهاد ل مإمن كان
ويستسككلم) إن (أن يككدفع فلككه) أن والقتككل السككر جوز وإن(

حينئككذ الستسككلم تآككركا لن قتككل، مإنككه امإتنككع إن أنككه ظككن
للقتل.  تآعجيل

بقيككده، وعدمإه التمكن قسمي مإن المتن في ذكر (تآنبيه) مإا
علككى يتعيككن وعبارتآهككا الروضككة في مإا هو إلخ ظن إن وهو

يحتمككل إحككداهما: أن: مإرتآبتان أمإكنهم. وللدفع بما الدفع أهلها
>236<ص:  كككل فعككل للحككزب تآككأهبهم أو اجتماعهم الحالا

يتمكنككوا ول الكفككار يغشككاهم عليه. ثانيتهما: أن يقدر بما ذلك
أنه وعلم كفار أو كافر عليه وقف فمن وتآأهب، اجتماع مإن



قالا: ثم أمإكن، بما نفسه عن يدفع أن فعليه أخذ إن يقتل
مإكككن امإتنكككع ولكككو يؤسكككر، وأن يقتكككل أن يجكككوز ككككان وإن

والحالككة المكافحككة فككإن يستسككلم، أن جككاز لقتل الستسلم
مإلخصككة. انتهت الخلص يحتمل للقتل. والسر استعجالا هذه

كمككا أي: ظككن علككم مإككن أن الثانية الحالة في مإنها ويستفاد
وكذا الستسلم، عليه امإتنع عينا قتل أخذ مإن أن ظاهر هو
عككن امإتنككع إن يقتككل أنككه يعلككم ولككم والقتل السر جوز إن

النفككس على خوف غير مإن ديني ذلا حينئذ لنه الستسلم،
مإككن المذكورة. وعجيب الروضة لعلة ذلك علم إذا مإا بخلف
وإن مإنهجه شرح في ذكر مإا حاصل على جريانه مإع شيخنا

مإكا علكى الكروض شكرح في ينبه لم أنه إيهام عن يخل لم
بككالوقوف يعلككم كمككا المككذكورة، الروضككة عبارة مإن به أخل

عليهما. 
أمإكنهككا بما الن بها فاحشة وقوع علمت امإرأة الدفع ويلزم

قكال: فكإن القتكل، بخككوف تآبككاح ل لنهككا قتلها، إلى أدى وإن
ثككم استسككلمإها، جككواز احتمككل السر بعد ل حال ذلك أمإنت
.ذلك مإنها أريد إذا تآدفع

مإككن يكككن لككم البلككد) وإن مإن القصر مإسافة دون هو ومإن(
بل وخروجككه القتككالا وجككوب تآعيككن (كأهلهككا) فككي الجهاد أهل
كككان وإن أطاقه مإشي يلزمإه أو زادا وجد إن مإر، مإن إذن
(علككى ومإككن) هككم. (حكمهككم فككي لنهككم كفايككة، أهلهككا فككي

زادا وجككدوا (يلزمإهككم) إن فوقهككا فمككا المسككافة) المككذكورة
ذلككك (الموافقككة) لهككل المشككي أطاقوا وإن ومإركوبا وسلحا
ومإككن أهلهككا يكككف لكم إن الكفايككة (بقككدر الككدفع في المحل

الكفاية. أنككه قوله: بقدر وأفهم لهم، وإنقاذا عنهم يليهم) دفعا
عنهككم الحككرج سككقوط فككي يكفي بل الخروج، الكل يلزم ل

كفاية.  فيهم مإنهم قوم خروج
فوقهككا فمككا القصككر بمسككافة مإككن على الموافقة قيل) تآجب(

لمعظككم الككدفع فككي يليهككم ومإككن البلككد كفوا) أي: أهككل (وإن
المإككة، جميككع علككى اليجككاب إلككى يؤدي بأنه وردوه، الخطب

ل الككوجه قيككل: هككذا لكككن حاجككة، غير مإن الحرج أشد وفيه
بل فكالقرب القككرب علككى الموافقكة يوجب بل ذلك، يوجب
 كفوا قد بأنهم الخبر يصل حتى ضبط

علككى إليهم) فورا النهوض وجوب فالصح مإسلما أسروا ولو(
لبعضهم، خلفا مإر مإا نظير إذن بغير قن نحو ولو قادر كل

عيككن وجوب يظهر فيما ندور على تآوقعناه) ولو إن (لخلصه
ويسككن أعظم، المسلم حرمإة لن أولى، بل دارنا، كدخولهم

الهدنككة فككي ويككأتآي ظككاهر هككو كمككا مإوسككر وكل بل للمإام،
قالا فمن بالمالا، مإفاداتآه خلصه عن العجز عند لذلك مإزيد



بككه يرجككع لزمإككه. ول فأطلقه كذا وعلي أسيركا لكافر: أطلق
لم وإن عليه فيرجع مإفاداتآه في له أذن إن إل السير على

> 237ص: <الشركة.  قبيل مإر مإا على الرجوع له يشرط
الغزو في ومإندوبات ومإحرمإات مإكروهات فصل) في(     

يطلككب الغككازي لن لغة: الطلب، غزو) وهو يكره( يتبعها ومإا
لن نككائبه)، أو المإككام إذن تآعككالى. (بغيككر اللككه كلمككة إعلء

لحككل يحككرم ولككم للقتالا الداعية بالحاجة مإنه أعرف أحدهما
كالذرعي وغيره الزركشي وبحث الجهاد في بالنفس التغرير

لغككرض أجيككر بمنزلككة لنككه بذلك، استقللا لمرتآزق ليس أنه
السككتئذان فككوت إن كراهة ل أنه والبلقيني إليه يرسل مإهم

أي لكه يككأذن ل أنكه ظن أو الغزو المإام عطل أو المقصود
 ظاهر هو كما فتنة مإنه يخش ولم

الخككروج مإككن ومإرجككف مإخككذلا مإنككع نككائبه أو ويسن) للمإككام(
ويظهككر فتنككة يخككش لككم مإككا مإنككه وإخراجككه الصككف وحضككور

مإضككر وجككوده وأن ذلككك مإنككه علككم فيمككن عليه ذلك وجوب
مإثككالا. وذكرها الباب أولا بيانها سرية) ومإر بعث لغيره. (وإذا

بطاعككة ويككأمإرهم وخككبرتآه بككدينه يوثككق عليهم) مإن يؤمإر (أن
نحكو أمإكر > فكإن238<ص:  بهكم ويوصكيه المإيكر ثكم اللكه،

نحككو تآككوليته عليه تآحريمهم مإن أخذا يظهر فيما حرم فاسق
بككالله اليمين الموحدة بفتح وهي البيعة) عليهم الذان. (ويأخذ

كمككا فيهمككا للتآبككاع الفرار وعدم الجهاد تآعالى. (بالثبات) على
جمككع أوجككب ثككم ومإككن وسككلم عليككه اللككه صككلى عنككه صككح

وسككلم عليككه اللككه صككلى عملككه عليككه اسككتمر لنككه التككأمإير،
سككفرا قصككدوا لجمككع التككأمإير ويسككن بعككده الخلفككاء وعمككل
لككه وذكككرت فيككه هككم بمككا يتعلككق فيمككا المإيككر طاعة وتآجب
نككائبه. أو المإككام ولككه) أي( اليضككاح حاشككية في أخر أحكامإا

نسككتعين ل {إنككا مإسككلم وخككبر حربيين بكفار) ولو (الستعانة
كقككوله يفعككل ل أن الولى أن بل المنع يقتضي بمشركا} ل

عليه الله صلى أنه الريح} على مإن استنجى مإن مإنا {ليس
الرغبككة فيككه تآفككرس بككه إعانككة لطككالب ذلك قالا إنما وسلم

يعككرف خيككانتهم) كككأن ظنه. (تآككؤمإن فصدق فرده السلم في
فككي العككدو يخالفوا أن بد ل أنه بعلم وبه فينا رأيهم حسن

قاومإنككاهم) الكفر فرقتا انضمت لو حيث مإعتقدهم. (ويكونون
بهككم العانككة جككواز فككي ويشككترط حينئككذ ضككررهم مإككن ل

هككذا ينافي ول لقلتنا قتالا أو خدمإة لنحو ولو إليهم الحتياج
قلككة المككراد لن المصككنف، قككالا للفرقككتين مإقاومإتنا اشتراط

وأجككاب بهككم العككدو كككثرة تآظهككر ل حككتى بهككم المسككتعان
وخمسككون مإائككة ونحككن مإككائتين كككان إذا العككدو بأن البلقيني

بخمسككين اسككتعنا فككإذا العككددين لسككتواء بالنسككبة قلكة ففينا



أمإكنتنككا إليهككم الخمسككون انحككاز ولككو العككددان اسككتوى فقككد
الضابط أن مإنه ويؤخذ الضعف على زيادتآهم لعدم مإقاومإتهم

ضككعفنا علككى يزيككدوا لككم إليهككم انضموا لو بحيث يكونوا أن
فككي وتآفريقهككم أفرادهككم مإككن الصلح بهم بالمستعان ونفعل

ومإككدين الزواج بككإذن السككادة) ونسككاء بككإذن الجيش. (وبعبيككد
الوليككاء أقويككاء) بككإذن وأصككل. (ومإراهقيككن دائككن بككإذن وفككرع

ولككو نفعا لهم لن وصبيانهم، الذمإة أهل نساء ولو والصولا
<ص: بمميككز جككاز ثككم ومإككن المإتعككة وحراسككة الماء بسقي
ولككون لنفككع يهتكدي ل لنه مإجنون، ل قوي غير > ولو239

امإتنككاع فككارق والعبككادة الشككجاعة علككى تآمريككن فيككه هنككا مإا
بمنفعتككه والموصككى مإككر مإككا علككى البحككر في بالصبي السفر

سككيدهما لذن يحتككاج ل صككحيحة كتابة والمكاتآب المالا لبيت
ينظر وقد إذنه بغير السفر لهما لن البلقيني، قاله مإا على
ثم فيهما، الذن على يتوقف وهو مإخوف سفر هذا بأن فيه

في التوقف له ينبغي وكان المكاتآب في تآوقف شيخنا رأيت
 ذكرتآه لما الخر

بيككت مإككن والسككلح الهبككة نككائبه. (بككذلا أو المإككام ولككه) أي(
نعككم ذلككك للحككاد وكككذا العانة ثواب مإاله) لينالا ومإن المالا

المتفككق الخككبر ومإعنككى يجز لم للباذلا الغزو ليكون بذلا إن
ثككواب مإثككل لككه كتككب غككزا} أي فقككد غازيككا جهز {مإن عليه

مإسككلم) غيككره. (اسككتئجار أو إمإككام يصككح) مإككن المغككازي. (ول
الكفار دخل لو أنه الصح على بناء ومإعذورا قنا ولو مإكلف

كذلك المكلف غير أن وبحث ذمإة أو عينا عليهما تآعين بلدنا
فيمككا عليككه لتعينككه الجككارة في قدمإه نظر. (لجهاد) كما وفيه

صح وإنما الذمإة في التزامإه يصح ل ولنه الفصل، قبيل مإر
الغيككر عككن وقككوعه يمكككن لنككه الحككج، يحككج لككم مإككن التزام

مإككن ليككس لنككه ذمإتهككا، فككي مإسككجد لخدمإككة حككائض والتزام
بخلف أحد كل بها يخاطب التي النفع العامإة المهمة المإور
يأخككذه ومإككا غيككره دون نفسه عن المباشر مإن فوقع الجهاد

أجككرة ل إعانككة الزكككاة مإككن والمتطككوع الفيككء مإن المرتآزق
إن لككه أجككرة ل الغككزو علككى أكككره ومإن لهم غزوهم لوقوع
ة حضكوره إلكى خروجكه مإكن استحقها وإل عليه، تآعين الوقع
مإطلقككا، الجككرة اسككتحقاقه ينبغي المكلف الغير المكره نعم
القكن فككي صككرحوا رأيتهم ثم حضر، وإن عليه يتعين ل لنه

عليككه يتعين قلنا وإن مإطلقا الجرة هنا يستحق بأنه المكره
المكككره الذمإي ونحو ذكرتآه فيما صريح وهو بلدنا دخلوا إذا
وإل المثككل أجككرة اسككتحق قاتآككل إذا بمجهككولا المسككتأجر أو

<ص: إمإككام عينككه ولمككن الخمس خمس مإن فقط فللذهاب
في ثم التركة، في أجرة مإيت لتجهيز إجبارا نائبه > أو240



ذمإككي) ومإعاهككد اسككتئجار ويصككح( تآسككقط ثككم المككالا، بيككت
به الستعانة تآجوز لجهاد. (للمإام) حيث وحربي بل ومإستأمإن

واغتفككرت عنككه يقككع ل لنككه غيككره دون الخمككس خمس مإن
مإا الكفار مإعاقدة في يحتمل لنه و للضرورة، العمل جهالة

لنحككو ولككو يخككرج لككم فككإن المسلمين مإعاقدة في يحتمل ل
دار ودخككل خككرج وإن أخككذه مإككا مإنككه واسككترد فسخت صلح

اسكتؤجرت ولكو فل اختيكار بغيكر القتكالا تآكركا وككان الحرب
لخدمإككة طاهر استؤجرت لو قولهم فقضية فأسلم كافر عين

يفككرق أن إل هنا النفساخأ الجارة انفسخت فحاضت مإسجد
تآعذره مإن ويلزم فتعذر العمل مإباشرة يمنع ثم الطارئ بأن

الحكككم إلككى ضككرورة فل كككذلك ليس هنا والطارئ النفساخأ
الككذمإي اسككتئجار المسككلمين ولغيككره) مإككن بالنفسككاخأ. (قيككل

واجتهككاد، نظككر مإزيككد إلككى الجهككاد لحتياج ل والصح كالذان
المإككام أن الزركشككي وبحككث يغككدر قد كافر هنا الجير ولن

 قطعا جاز فيه له أذن لو
قطككع مإككن نوعككا فيككه لن قريككب)، قتل ويكره) تآنزيها. (لغاز(

اللككه صككلى لنككه أشد) كراهككة، قريب. (مإحرم الرحم. (و) قتل
رضككي الرحمككن عبككد ابنككه قتل مإن بكر أبا مإنع وسلم عليه
ولككو يعلمككه يسمعه) يعنككي أن إل أحد. (قلت يوم عنهما الله
مإكن نبيكا أو) تآعكالى بسوء. (الله يذكر سماع. (يسب) أي بغير

وسككلم) أو عليككه اللككه (صككلى رسككوله) مإحمككدا النبيككاء. (أو
كراهكة أعلم) فل يأتآي. (والله مإما أخذا المسلمين أو السلم

 أنبيائه ولحق تآعالى الله لحق تآقديما حينئذ
كتككاب لهككا يكككن لم وامإرأة) وإن ومإجنون صبي قتل ويحرم(

به مإشكل) ومإن بذلك. (وخنثى قيدها لمن خلفا الوجه على
مإككر مإككن سبوا أو بأصله كما قاتآلوا إذا > إل241<ص:  رق
بككالمكلف قيككل لككو بل بالمميز تآخصيصه وينبغي أطلقوه كذا

ك فكرض شكارحا رأيت ثم يبعد، لم كالنساء المكرأة فكي ذل
لكم إن قتلهككم ومإحكل ظكاهر وهككو الخنككثى بهكا ألحق وغيره

أمإكككن وإن الكفككار بهككم تآتككترس أو نتبعهككم لككم وإل ينهزمإوا
نعككم والصككبي المككرأة فككي الصحيح للنهي القتل بغير دفعهم

 كلهم ل هؤلء قتل للمضطر
وسككوقة. النصككارى عابككد (راهككب) وهككو قتككل) ذكككر ويحككل(

قتككالا ل وزمإن وأعمى وقتال. (وشيخ رأيا فيهم لن (وأجير)،
{فككاقتلوا تآعككالى قككوله الظهككر) لعمككوم فككي رأي ول فيهككم

عليككه اسككتمر كمككا قتلهككم يجككوز ل الرسككل المشركين} نعككم
أمإككا الراشككدين، الخلفككاء وعمل وسلم عليه الله صلى عمله

وإذا قطعككا فيقتككل بعككده ومإككن الشككيخ مإن رأي أو قتالا ذو
الككرق عليهككم المإككام يضرب هؤلء. (فيسترقون) أي قتل جاز



الربعككة بيككن فيككه يخيككر الكامإككل أن سككيذكره لمككا شككاء إن
جككدا فبعيككد اسككترقاقهم يتعيككن الذرعككي قككولا وأمإككا التآيككة،
بنفككس يرقككون فككإنهم قتلهككم حككل بعككدم قلنككا إذا مإا بخلف

نسككاؤهم) وصككبيانهم. (و) تآغنككم. (أمإككوالهم) السككر. (وتآسككبى
 لهدارهم

(وإرسككالا والقلع) وغيرهككا البلد فككي الكفككار حصككار ويجككوز(
ومإنجنيككق) وغيرهمككا بنككار عنهم. (ورمإيهم عليهم) وقطعه الماء
ذلككك بككدون عليهككم قككدرنا ولو وصبيان نساء فيهم كان وإن
وذلككك خلفه الظاهر الزركشي قالا وإن البندنيجي قاله كما

عليككه الله {صلى ولنه واحصروهم}، {وخذوهم تآعالى لقوله
الكبيهقي بكالمنجنيق} رواه ورمإكاهم الطائف أهل حصر وسلم
يجككز لم مإكة حرم مإن بمحل حربيون تآحصن لو نعم وغيره

أن وظككاهر للحككرم، تآعظيمككا يعككم بمككا قتككالهم ول حصككارهم
عليهككم الغككارة لككذلك. (وتآككبييتهم) أي يضككطر لككم حيث مإحله

نسككائهم عككن وقككالا الشككيخان رواه غفلككة) للتآبككاع ليل. (فككي
وبحككث مإنهككم > هككو242<ص:  عنهككم سككئل لمككا وذراريهككم
يؤمإن ل لنه إليه، حاجة ل حيث كراهته كالبلقيني الزركشي

لككم أنككه علمنا مإن يقاتآل ول كافر أنه يظن مإسلم قتل مإن
وإل السككلم عليككه يعككرض حتى بغيره ول بهذا الدعوة تآبلغه
مإكن أمإكا مإسكتحب، عليكه عرضكه قكالا: إن لمن خلفا ضمن
يسككلم أن إلككى تآككابعيه وسككبي يعككم بمككا ولو قتله فله بلغته

مإسككلم) فيهككم كككان أهلهككا. (وإن مإككن كان إن الجزية ويلتزم
وقتلهككم إحصككارهم ذلككك) أي جاز تآاجر أو فأكثر. (أسير واحد

ة فكي وتآكبييتهم يعم بما لم قتكل علكم وإن غفل بكذلك المس
الجهاد يعطلوا المذهب) لئل أمإكن. (على مإا تآوقيه يجب لكن
يضككطر لكم حيككث ذلك يكره نعم عندهم مإسلم بحبس علينا
المسككلم إيككذاء مإككن تآحككرزا به إل الفتح يحصل لم كأن إليه
لن قتله، في هنا ضمان ول الذمإي ذلك في مإثله أمإكن مإا

 عينه تآعلم لم أنه الفرض
بنساء) وخناثى. (وصبيان) ومإجككانين فتترسوا حرب التحم ولو(

للضككرورة. (وإن إليككه اضككطررنا رمإيهم) إذا مإنهم. (جاز وعبيد
ضرورة تآدع ل. (ولم أو حرب أنفسهم) التحم عن بهم دفعوا

مإككن قتلهككم إلى يؤدي لئل تآركهم) وجوبا فالظهر رمإيهم إلى
أي الجككواز مإككن الروضككة فككي مإككا المعتمد لكن ضرورة غير
فككي قالا يعم بما قتلهم في مإر مإا قياس وهو الكراهة مإع

رجككالهم. (وإن إلككى التوصككل بككذلك يقصد أن البحر: ويشترط
إلككى ضككرورة تآككدع لككم ذمإييككن. (فككإن بمسككلمين) أو تآترسككوا
لجككل حرمإتهككم ولكككون لهككم صككيانة تآركنككاهم) وجوبككا رمإيهككم
لن المعتمككد، علككى الذريككة نحككو فارقوا والعهد الدين حرمإة



بهككم تآترسككوا غير. (وإل) بككأن ل الغانمين حق لحفظ حرمإتهم
لككو كنككا بككأن لرمإيهككم واضككطررنا الحككرب التحككام حككالا فككي

رمإيهم فينا. (جاز نكايتهم عظمت أو بنا ظفروا عنهم انكففنا
الكككف مإفسككدة لن المإكككان، بحسككب الصككح) ويتوقككون فككي

السككلم، بيضككة عن للدفع طائفة هلكا ويحتمل أعظم عنهم
لمككا الجككواز بككأن يجاب أن إل الرمإي وجوب التعليل وقضية

نخكاف أن غككايته لن قككوة، للمقابككل وكككان فيه الخلف وقع
صككورة بككدليل بككالخوف يبككاح ل المسككلم ودم أنفسككنا علككى

الوجككوب أو الجككواز ومإككع فقط بالجواز فقلنا راعيناه الكراه
>243<ص:  القيمككة أو بالديككة الككذمإي ونحو المسلم يضمن

 تآوقيه وأمإكن علم إن والكفارة
الن الجهككاد فرض أهل مإن هو مإن النصراف) على ويحرم(
علككى غلككب وإن التلقككي الصف) بعد مإر. (عن مإمن غيره ل

الدبككار} تآولككوهم {فل تآعككالى لقككوله قتككل ثبككت إذا أنه ظنه
الزحككف مإككن الفككرار عككد وسككلم عليه الله صلى {أنه وصح
مإسكلم لقككي لكو مإكا بالصككف الموبقكات} وخككرج السككبع مإكن

فرض لن الفرار، عليه يحرم فل طلباه أو فطلبهما كافرين
لقيككا لمسككلمين وقضككيته: أن الجماعككة فككي هككو إنمككا الثبات،
أن ويحتمككل جماعككة ليسككا المسككلمين لن الفككرار، أربعككة

المسككلمان فيككدخل صككلتآها في مإر مإا هنا بالجماعة مإرادهم
إنمككا الثككم لن مإنهككم، التحصككن قصدوا بلد ولهل ذكر فيما
الرمإككي وأمإكنككه سككلحه ذهككب ولككو اللقككاء بعد فر فيمن هو

مإككن وكككذا فيككه تآنككاقض على النصراف له يجز لم بالحجارة
غلب إذا بأنه بعضهم وجزم راجل القتالا وأمإكنه فرسه مإات
وقككد الفككرار وجككب فيهككم نكاية غير مإن بالثبات الهلكا ظن

مإثلينككا) لليككة علككى الكفككار عككدد يككزد لم يأتآي. (إذا مإا يؤيده
تآعككالى خككبره فككي الخلككف وقككع وإل الخككبر، بلفككظ أمإر وهو

علككى يقاتآككل المسككلم أن الضككعف مإصككابرة وجككوب وحكمككة
والكافر الجر مإع بالغنيمة الفوز أو الشهادة الحسنيين إحدى
 فقط بالدنيا الفوز على يقاتآل

وحككرم مإطلقككا النصككراف فيجككوز المثلين على زادوا إذا أمإا
اثنككي المسككلمون بلككغ إذا مإطلقككا النصككراف مإجتهككدون جمع
قلككة} وبككه مإككن ألفككا عشككر اثنا يغلب {لن للخبر ألفا عشر

علككى الغالب أن الحديث مإن المراد بأن ويجاب الية خصت
لعككدمإها ول فككرار لحرمإككة فيككه تآعككرض فل الظفككر العدد هذا
مإحلككه عككن مإنتقل لقتككالا}) أي مإتحرفككا واضككح. ({إل هو كما

أو ريككح أو شككمس نحككو عن أصون أو مإنه لرفع أو ليكمن
المسككلمين فئة}) مإن ذاهبا. ({إلى مإتحيزا}) أي عطش. ({أو

يكككون بككأن قريبككة وهككي العككدو بها) على قلت. (يستنجد وإن



ول لليكة السكتغاثة عنككد عنهمككا المتحيكز غوثهككا يدركا بحيث
يجككب ل الجهككاد لن للقتككالا، بككالرجوع قصككده تآحقيككق يلككزم

طككرأ ثككم ذلككك، بقصككد تآحيز أو تآحرف فيمن والكلم قضاؤه
> فشككديد244<ص:  لككذلك وسيلة جعله أمإا العود، عدم له

العزائككم. (ويجككوز) التحيككز. في الله مإخادعة تآمكن ل إذ الثم
ظنككه فككي تآطيعككه أي مإنهككم أقككرب ل بعيدة) حيث فئة (إلى
القتككالا انقضككى وإن الية الصح) لطلق ظاهر. (في هو كما
ولككو الحرب دار في باجتماعهم اكتفاء مإجيئهم أو عوده قبل

اعتمككده مإككا علككى امإتنككع الجيككش قلككوب كسر بتحيزه حصل
مإحوجككا عجككزا استشككعاره لحلككه يشككترط ول وغيره الذرعي

الرفعككة. (ول ابككن واعتمده جمع: يشترط وقالا الستنجاد إلى
أنككه أطلككق ومإككن الوجككه علككى بعيككد لمحل يشاركا) مإتحرف

مإككن أكككثر بنفسككه وخككاطر مإصككلحتنا فككي كككان لنككه يشاركا،
يغككب لككم الذي القريب على كلمإه يحمل الصف في الثبات

ذكككر مإككا لن التحرف، لجل إليها يضطر ل غيبة الصف عن
ول. (مإتحيككز ظككاهر هو كما فقط فيه يتأتآى إنما التعليل مإن

ويشككاركا مإفككارقته بعككد غنككم فيمككا الجيككش إلى) فئة. (بعيككدة
ويصككدق نصككرتآه الصككح) لبقككاء فككي إلى) فئككة. (قريبككة مإتحيز
 التحيز أو التحرف قصد أنه بيمينه

أرسكل ومإكن الوجه على القتالا انقضاء بعد إل يعد لم وإن
كككونه مإككع لنككه مإطلقككا، غيبته في غنم فيما شاركا جاسوسا

على زادوا بقائه. (فإن مإن أكثر بنفسه خاطر مإصلحتهم في
انصكراف يحكرم أنكه لليكة. (إل النصكراف) مإطلقكا جاز مإثلينا
<ص: انصككراف ضعفاء) ويجككوز وواحد مإائتين عن بطل مإائة
أبطككال. (فككي وتآسككعين وتآسككعة مإائككة عن ضعفاء > مإائة245

النككص مإككن مإعنككى اسككتنباط لجككواز بككالمعنى الصككح) اعتبككارا
العككدد يراعككى وإنمككا لهم، ثبتوا لو يقاومإونهم لنهم يخصصه،

بزيككادة الخلف يختككص لككم ثككم ومإككن الوصككاف تآقككارب عند
قككاله كمككا الضككابط بككل ومإككاش براكككب ول ونقصككه الواحككد

مإككا القككوة مإككن المسلمين في يكون أن كالبلقيني الزركشي
ويرجككون مإثليهم على الزائد يقاومإون أنهم الظن على يغلب

جككاز وإذا يقككاومإونهم ل مإككا الضككعف مإككن أو بهككم الظفككر
 استحب بها أو وجب نكاية بل الهلكا غلب فإن النصراف

ت (المبارزة) كمكا تآباح وتآجوز) أي( وبحكث وغيرهكا ببكدر وقع
إذنهمككا عككن رجعككا أصككل وذي مإككدين علككى امإتناعها البلقيني

اسككتحب كككافر طلبهككا خصوصها. (فإن في له يؤذن لم وقن
بنككا. (وإنمككا استهتارهم مإن حينئذ تآركها في إليه) لما الخروج

نفسه) فعرف جرب المبارزة. (مإمن تآسن أو تآباح تآحسن) أي
أعككرف لنككه الجيككش، أمإيككر المإككام) أو وجراءتآه. (وبإذن قوتآه



ابتداء كرهت ذلك مإن شرط اختل فإن غيره مإن بالمصلحة
الجهككاد فككي بككالنفس التغريككر لجككواز إذنه بل وجازت وإجابة

المسككلمين لهزيمككة قتلككه يككؤدي مإككن على الماوردي وحرمإها
والوجه ذلك مإع بكراهتها احتمال أبدى ثم البلقيني، واعتمده

ذكككره مإككا المككاوردي عككن نقككل مإككا أعنككي هككذا الولا مإدركا
ويعتبر الماوردي قالا لشيخنا الروض شرح في والذي شارح

تآحصل كهزيمة علينا ضرر بقتله يدخل ل أن الستحباب في
ل وغيككره: وأن البلقيني قالا أيضا وفيه ه ا كبيرنا لكونه لنا

تآصريح غير مإن الجهاد في لهما مإأذونا فرعا ول عبدا يكون
مإثلهمكا وإجابكة ابتكداء لهمككا فتكككره وإل المبكادرة في بالذن

عككن آنفككا مإككر مإككا يخككالف ل ه. وهككذا المككدين. ا يظهككر فيما
وشككجرهم بنككائهم إتآلف ويجككوز( واضككح هككو كمككا البلقينككي

نخككل فككي بهككم) للتآبككاع والظفككر القتككالا > لحاجة246<ص: 
رواه فسككادا زعمككوه لما الحشر أولا فيه النازلا النضير بني

وأوجككب الككبيهقي رواه الطككائف أهككل كككروم وفككي الشككيخان
لم إتآلفها. (إن عليه. (وكذا) يجوز الظفر تآوقف إذا ذلك جمع
ظككن رجككي) أي لهككم. (فككإن وإضعافا لنا) إغاظة حصولها يرج

الغككانمين. لحككق حفظا الفعل التركا) وكره لنا. (ندب حصولها
رعايككة أكلككه يجوز ذبح بغير الحيوان) المحترم إتآلف (ويحرم
وتآعطيشككه إجككاعته مإككن مإككالكه مإنككع ثككم ومإككن روحككه لحرمإة
إتآلفككه. عليككه) فيجككوز يقككاتآلون مإككا الشككجر. (إل نحككو بخلف

بككل ذراريهكم فككي مإكر مإا على بهم) قياسا ظفر أو (لدفعهم
إتآلفككه وضككرره) فيجككوز إليهم رجوعه وخفنا غنمناه أولى. (أو

يجككوز فل فقط رجوعه خوف أمإا المفسدة، لهذه دفعا أيضا
بككل فيجككوز كخنزير المحترم غير وأمإا للكل، يذبح بل إتآلفه
 فيجب عدو فيه كان إن إل مإطلقا إتآلفه يسن

الحربييككن. (نسككاء وأمإككوالا السككر حكم فصل) في(     
يظهككر فيمككا كتككاب لهككن يكككن لم وإن المرتآدات الكفار) غير

ومإثلهككن بمسككلم حامإلت كن أو للماوردي خلفا كلمإهم مإن
تآقطكككع وإن السكككر حالكككة الخنكككاثى. (وصكككبيانهم) ومإجكككانينهم

لهككل فخمسككهم السككر رقككوا) بنفككس أسككروا جنككونهم. (إذا
يرقككون مإسككلمين العبيد) ولو للغانمين. (وكذا وباقيهم الخمس
فيخمسككون إلينككا المنتقككل الرق حكم عليهم يدام أي بالسر
كككذا الككدم لحقككن تآغليبككا المبعككض ذكككر فيمككا وكالعبككد أيضككا

بعضككه وأمإككا القككن، لبعضه بالنسبة مإحله أن وظاهر أطلقوه
وقككد والفككداء والمككن الككرق بيككن فيه يتخير أنه فيظهر الحر

<ص: بككاقيه في فيأتآي شخص بعض رقاق يجوز أنه أطلقوا
وفداء مإن مإن قررتآه مإا إليه السراية عدم على > بناء247

وفيككه شككارح ذكككره كككذا مإسلما قتل وقن امإرأة قتل ولمإام



تآفككويتهم مإككن فيككه مإككا مإككع عليككه قككود ل الحربي لن وقفة،
الصككورة هككذه فككي المصككلحة بككأن يجاب وقد الغانمين على

قتككل عككن لهككم تآنفيككرا قتلهمككا فككي للمإام تآظهر قد الخاصة
المإككام) ويجتهد( قودا ليس فقتلهم وحينئذ أمإكن مإا المسلم

المكلفين الكامإلين) أي الجيش. (في) الذكور. (الحرار أمإير أو
ل للمسككلمين) باجتهككاده أسككروا. (ويفعككل) وجوبككا. (الحككظ إذا

للتآباع. (ومإككن) عليهككم غير ل العنق قتل) بضرب بتشهيه. (مإن
مإككن أو بأسككرى) مإنككا مإقابككل. (وفككداء غير مإن سبيلهم بتخلية

أو مإنككا جمككع مإقابلككة فككي واحككدا ولككو الوجككه علككى الذمإيين
ويفككادي سككلحنا بنحككو أو وجوبككا مإككالا) فيخمككس مإنهككم. (أو

فيككه ظهككرت إن إل بمككالا ل الوجككه علككى بأسككرانا سلحهم
بينككه ويفككرق يظهككر فيما ريبة غير مإن تآامإا ظهورا المصلحة

إعككانتهم فيككه ذلككك بككأن مإطلقككا لهككم السككلح بيككع مإنع وبين
فككي أمإككر وهككذا لمصككلحة فيككه ينظككر فلككم الحككاد مإن ابتداء

المصكلحة. إلككى فيكه ينظكر أن فجككاز بالمإكام يتعلكق الكدوام
فيسككري شككخص وبعككض وعربككي وثني لنحو (واسترقاق) ولو

أحرمإت في السراية مإن أخذا الزركشي بحثه مإا على لكله
بحثككا ظككاهر نظككر وفيككه طلقككة نصككف وأوقعككت حجة بنصف
ضككرورة فل هنككا التبعيككض بإمإكككان الفككرق لوضككوح وأخككذا

خفككي) عليككه. أيضا. (فإن رقابهم فتخمس ثم بخلفه للسراية
لككه) الصككواب يظهككر (الحككظ) حككال. (حبسككهم) وجوبككا. (حككتى

ويككرد بجزيككة يقككر ل وثنككي) كمككا يسككترق ل فيفعلككه. (وقيككل
ضعيف لكنه فيه قولا) لخبر في عربي الفرق. (وكذا بوضوح

سككبى وسلم عليه الله صلى {أنه البخاري روى بل واه بل
طلق وبنكي كهكوازن العكرب مإن قبائل عليهكم وضكرب المص

قبل كامإل أو قيمته لزمإته كامإل غير أسيرا قتل الرق} ومإن
فقط.  عزر فيه التخير

اختككار لككو المإككام أن إلككى علمككت فيمككا يتعرضككوا (تآنبيه) لككم
يتوقف هل اختياره أن إلى ول ل أو عنها الرجوع له خصلة
بككد ل تآفصككيل ذلككك فككي لككي يظهككر والذي ل أو لفظ على
بالجتهككاد لككه ظهككر خصككلة اختار لو أنه فهو الولا أمإا مإنه،
رقككا كككانت فإن غيره الحظ أن به له ظهر ثم الحظ، أنها
الغككانمين لن > مإطلقككا،248<ص:  عنها الرجوع له يجز لم

إبطكاله يملكك فلكم الكرق ضربه بمجرد مإلكوا الخمس وأهل
مإككا الككدمإاء لحقككن تآغليبككا عنككه الرجككوع له جاز قتل أو عليه

وسككقط تآشهيه بمجرد الزنا بنحو مإقر رجوع جاز وإذا أمإكن
اللككه حككق مإحككض هككذا لن أولككى، فهاهنككا بككذلك القتككل عنه

يعمككل لم مإنا أو فداء أو آدمإي حق شائبة فيه وذاكا تآعالى
مإككوجب غيككر مإككن بالجتهككاد الجتهككاد نقض لستلزامإه بالثاني



ثككان باجتهككاد حكمككه ينقككض ل وحكككم الحاكم اجتهد لو وكما
السككبب ذلككك زالا ثككم لسككبب، أحدهما اختياره كان إن نعم

نقككض هككذا وليس بقضيته عمل الثاني في المصلحة وتآعينت
الولا مإككوجب لككزوالا النككص يشككبه بمككا بككل باجتهككاد اجتهككاد
لفككظ مإككن فيه بد ل السترقاق أن فهو الثاني وأمإا بالكلية،

ل لنككه كالسككتخدام، الفعككل مإجككرد فيه يكفي ول عليه يدلا
مإككع البككدلا مإلتزم لفظ فيه يكفي نعم الفداء وكذا يستلزمإه

الخرييككن الخصككلتين بخلف لفككظ غيككر مإككن لككه المإام قبض
بككذلا أو أسككير) كامإككل أسككلم ولككو( الفعككل بمجككرد لحصولهما

دمإككه) للحككديث (عصم شيئا فيه المإام يختار أن قبل الجزية
المإككام اختككار إذا يعصككمه ل لنككه ومإككاله، يككذكرها ولم التآي
بككدار كانوا وإن له تآبعا بإسلمإهم للعلم ولده صغار ول رقه

إذ التآككي كلمإككه مإككن قنككا المسككلم والصككل أرقاء أو الحرب
بخلفهككا ثككم العصككمة، عموم لفادة بالظفر يقبل فيه التقييد

أولده صككغار > وأمإككا249<ص:  المككالا فككي ذكككر لمككا هنككا
كلمإككه مإككن أيضككا يعلككم كمككا واحككد الصككورتآين في فالملحظ

وإن وثكم هنككا مإككا بيككن المخالفكة وزعكم اللقيط في السابق
الظفككر بعككد إسككلمإهم في يتبعونه فل بهذا مإقيد ذلك عموم

لتصككريحهم مإحلككه فككي ليككس الككرق عككن بككه يعصككمون ول
بككل للظفككر دخككل ل إذ كذلك فبعده الظفر قبل له بتبعيتهم
فككي صككرحوا وقككد بككوجه التبعية مإنع في عليه الرق وضرب
القنيككن وأصككله الصغير بأن وولدها المإة بين التفريق مإبحث

هككو الصككل كككان إذا فككأولى الصككغير تآبعككه الصككل أسلم إذا
اسككترقت بعككدمإا أسككلم مإككن بككأن أيضككا وصرحوا وحده القن

وبككأن رقككه يبطككل ولككم الحمككل بإسلم يحكم الحامإل زوجته
فككي فكونه السلم في بالتبعية الحكم يمنع ل الدار اختلف

قككالا مإككن ويلككزم يوقككف ل السككلم وبأن أولى المإام قبضة
الككرق اختككار فككإن الختيار قبل وقفه الرق عند التبعية بعدم

 تآبع غيره أو تآبعية فل
بنفككس رقككت البالغككة بنتككه أو أمإككه أسككر لككو الروضككة وفككي

وهككو بككالم الصككغير الولد الحداد ابن قالا: وألحق ثم السر،
فككي الصككغير ولككده يتبعككه المسككلم لن الصحاب، عند هفوة

المسككلم تآبعيككة في يفرق ه. فلم سبيه. ا يتصور فل السلم
مإككع الطلق هككذا يعترضككوا لككم ولككذا والقككن الحككر بيككن

وأمإككا سككبيه، فيهككا يتصور بصور سبيه تآصور لنفيه اعتراضهم
سككبي ثككم بإسككلمإه، يحكم ولم ذمإي سباه لو الحليمي قولا

الذرعككي قككالا فضككعيف بإسككلمإه يحكككم ل أسككلما ثم أبواه،
خرجككا أو الحككرب بدار أسلما ثم يسبيا، لم لو قياسه وعلى

لنفراده بإسلمإهما مإسلما يصر لم أسلما ثم بأنفسهما، مإنها



ذلككك. ا علككى يوافقككونه الصككحاب أظن ومإا ذلك قبل عنهما
فيما صريحا خالفوه بل ه. أي قالا. ا كما غيره: وهو ه. قالا
وإسككلم المتككن في التآي لقولهم كلمإه على الذرعي قاسه
أحككرار وهككم السككلم في تآبعوه وإذا إلخ به ظفر قبل كافر

حريتككه إسككلمإه قككارن مإن على الرق طرو لمإتناع يرقوا لم
يسترق ول يسبى ل المسلم الحر أن على أجمعوا ثم ومإن

صككغيرا، حربككي مإلككك لككو ثككم ومإن رقهم ينقض لم أرقاء أو
واسككترقاقه. (وبقككي سككبيه جككاز لصكله تآبعا بإسلمإه حكم ثم

>250<ص:  السككابقة الخصككالا بككاقي الباقي) أي في الخيار
جككواز ومإحل تآعين الرق أو الفداء أو المن اختار أن بعد أو

ثككم لككه كككان إن الكفككر دار فككي القامإككة إرادة مإع المفاداة
يتعيككن قككولا ودينككه. (وفككي نفسككه علككى مإعهككا يككأمإن عشيرة

وفككرق القتككل حرمإككة بجككامإع كالذريككة السككلم الككرق) بنفككس
 بخلفه الصل في الذرية في يخبر لم بأنه الولا

أيككدينا وضككع قبككل بككه) أي ظفككر (قبككل كافر) مإكلف وإسلم(
مإر. (ومإككاله) جميعككه مإا كل عن نفسه دمإه) أي عليه. (يعصم

قالوهككا {فككإذا عليه المتفق الخبر في مإر لما ودارهم بدارنا
قككولا ردوا وأمإوالهم} وبككه دمإاءهم مإني عصموا الشهادة أي

لككم وإل بأحكامإهككا القككرار لقولهككا ينضككم أن بككد ل القاضككي
سككفلوا وإن السيف. (وصغار) ومإجككانين. (ولككده) الحككرار يرتآفع

يتبعكونه لنهككم السكترقاق، عككن ككافرا حيكا القرب كان ولو
العاقككل والبككالغ كمنفصككل الحمككل كككان ثم ومإن السلم في

فل مإنككه حككامإل المذهب) ولككو على زوجته كمستقل. (ل الحر
<ص: عككتيقه عصككم وإنما لستقللها السترقاق عن يعصمها

والتحككق مإسلم أعتقه كافر إرقاق وامإتنع الرقاق > عن251
رفعككه يمكن ل واستقراره ثبوتآه بعد الولء لن الحرب، بدار

بككأن برقهككا حكككم اسككترقت) أي النكككاح. (فككإذا بخلف بحككالا
الحككالا) فكي نكاحه السر. (انقطع بنفس تآرق هي إذ أسرت

عنهككا الككزوج فملككك نفسككها عككن مإلكها لزوالا وطء بعد ولو
علككى الكككافرة المإككة نكككاح ودوام ابتككداء ولحرمإككة أولككى

العككدة انتظككرت دخككولا كان) أسرها. (بعككد إن المسلم. (وقيل
نقص الرق بأن ويرد كالردة النكاح فيها) فيدوم تآعتق فلعلها
 الرضاع فأشبه النكاح ينافي ذاتآي

السككر بنفككس تآككرق أنهككا ذمإككي) بمعنككى زوجة إرقاق ويجوز(
أو الذمإككة عقككد بعككد حادثككة حربيككة كككانت إذا نكاحه وينقطع
والكككبير عتيقه) الصغير عقدها. (وكذا حين طاعتنا عن خارجة

يجككوز الحككرب بككدار لحق الصح) إذا والمجنون. (في والعاقل
أولككى. (ل فهككو بهككا لحككق لككو سككيده فككي لجككوازه استرقاقه

يجككوز فل قبلكه ككافرا ككان وإن السككر مإسكلم) حكالا عكتيق



يرتآفككع. (و) ل ثبككوتآه بعد الولء أن مإر لما حارب إذا إرقاقه
المكذهب) أيضكا. (علكى إرقاقهكا يجكوز فل ل. (زوجته) الحربية

 أسلم حربي، كزوجة الجواز فيها والمعتمد

النككاح) انفسكخ أحكدهما > أو252<ص:  زوجكان سبي وإذا(
علككى بنككاء مإسككلما الككزوج كككان حريككن) وإن كانككا بينهما. (إن

يككوم امإتنعككوا لمككا أنهككم مإسلم خبر في لما السابق المعتمد
{والمحصككنات} نزلا المتزوجات المسبيات وطء مإن أوطاس

أيمككانكم} فحككرم مإلكككت مإا {إل النساء مإن والمتزوجات أي
زوج سككبي فككي ومإحلككه المسبيات إل المتزوجات تآعالى الله

عليككه مإككن فإن رقه المإام اختار مإكلف أو مإجنون أو صغير
أحككدهما كككان لو مإا بحرين وخرج نكاحه استمر به فادى أو

إذا فيهمككا المإككام وأرقككه وحده الحر أو سبيا وقد فقط حرا
لككو مإككا بخلف الرق لحدوثا النكاح فينفسخ كامإل زوجا كان

رقيقيككن. (قيككل كانككا لو كما حدوثه لعدم وحده الرقيق سبي
السككترقاق يوجب سبي حدثا لنه أيضا، رقيقين) فينفسخ أو

أحككدهما أم أسككبيا سككواء المنككع والصح الرق كحدوثا فكان
وإنمككا مإوجككود الككرق لن ل، أم أحككدهما أو أسككلما وسككواء

 كالبيع يؤثر ل وهو آخر إلى شخص مإن انتقل
أو مإعاهد أو ذمإي أو دين) لمسلم (وعليه أرق) الحربي وإذا(

لككو كما سقط لحربي أو ذمإة له لن يسقط)، مإستأمإن. (لم
والمسككتأمإن المعاهد هنا به وألحق حربي على دين وله رق

فككي مإككر كمككا للحكككام مإلككتزم غيككر كككان وإن أنككه والفككرق
ول مإطلقككا بحقككه يطككالب أنككه اقتضككى تآككأمإينه لكككن السرقة
الفككرق عككدم والككوجه نظككر وفيككه لحربككي عليككه بمككا يطالب
فيطككالبه المككدين بذمإة يبقى بل مإسلم أو ذمإي على بخلفه

ودائعككه علككى قياسككا بحككث مإككا علككى يعتككق لم مإا سيده به
بفككرض العيككن بيككن الفككرق > لظهككور253<ص:  نظككر وفيككه

بملككك قلنككا إن أنككا على الذمإة في ومإا فيها ذكر مإا تآسليم
فل لككه مإلكككه بعككدم أو بالعتق للتقييد وجه فل للدين السيد

ل السككيد أن مإككاله أعيككان فككي يتجككه والككذي للمطالبككة وجه
مإلكككه يسككتلزم ل لرقبتككه مإلكككه لن بهككا، يطالب ول يملكها
 الضائع كالمالا المالا لبيت مإلك أنها القياس بل لماله
المإوالا أعيان مإنزلة الذمإم في مإا تآنزيلهم فقضية دينه وأمإا
نعككم أيضككا هنككا مإثلهككا أنككه وغيرهمككا والحككج الزكككاة نحو في

يكككون هككل المإككام يأخككذهما ولم أعتق إذا فيما النظر يتردد
بككان وقككد الرق دوام لصل كان إنما الزوالا لن بهما، أحق

فككي المككوت بمنزلككة الككرق لن فيهمككا، لككه حق ل أو خلفه
مإحتمككل، كككل مإسككتقرا المككالا لبيت به فينتقل الحكام بعض



ديككن أو بعيككن أقككر لككو بككأنه القككرار فككي صرحوا رأيتهم ثم
صككريح وهككو لسككيده بككه المقككر يكككن لم استرق ثم لحربي،

عتككق فإن يوقف أنه ذلك عقب ثم وذكرت أول ذكرتآه فيما
مإطالبككة يتصككور كيف قلت فإن فيء فهو قنا مإات وإن فله

غنيمككة لنككه جميعككه، يملككك ل وهككو بهككا القككولا علككى السيد
يككأتآي، كمككا ذمإي يسبيه بأن لكله مإلكه يتصور قلت مإخمسة

قككن مإلككك مإككن أن علككى بناء سقط للسابي الدين كان ولو
ومإحكل للشكيخين تآنكاقض وفيكه سكقط ديكن عليكه وله غيره

لنككه الخمككس، يقابككل مإا دون بالسابي يختص فيما السقوط
بعككد غنككم إن مإاله مإن يسقط. (فيقضى لم وإذا لغيره مإلك

بككزوالا حكككم وإن كالوصككية الغنيمككة علككى له إرقاقه) تآقديما
مإلكككه بككزوالا حكككم إن المرتآككد دين يقضى كما بالرق مإلكه

 بالردة
وأمإككا عتقككه، إلككى ذمإتككه في فيبقى مإالا له يكن لم إذا أمإا
الغككانمين لن مإنككه، يقضككى فل مإعككه أو إرقاقه قبل غنم إذا

حربككي اقترض ولو( أقوى فكان بعينه حقهم تآعلق أو مإلكوه
أو مإنككه) شككيئا اشترى غيره. (أو أو >254 :حربي) <ص مإن
أحككدهما. أسلما) أو ذلك. (ثم غير مإعاوضة دين عليه له كان
يمتنككع ولككم مإرتآبا أو مإعا أمإانا أحدهما. (جزية) أو قبل) أو (أو
الحككق) الككذي عليككه. (دام السككتيلء قاصككدا حربيان وهما مإنه

وخنزيككر خمككر نحككو بخلف صككحيح بعقككد للتزامإه طلبه يصح
فككي مإنه غصبه أو شيئا الحربي أتآلف) حربي. (عليه) أي ولو(

فككي ضككمان المتلككف. (فل أسككلم الحرابككة. (فأسككلما) أو حككالا
ولن حكمككه، يستدام حتى بعقد شيئا يلتزم لم لنه الصح)،
مإالا فأولى يضمنه لم ذمإي أو مإسلم مإالا أتآلف لو الحربي
تآبطككل لككم نفسككه أو حربي مإالا مإسلم استأجر ولو الحربي

مإلكككه زوجه أو عتيقه أو سيده أو دائنه حربي قهر أو برقه
(المككأخوذ) أي الختصاص والمالا) أو( عليه فيعتق بعضه وكذا
وإل لمسككلم الحككرب) وليككس أهككل (مإن مإسلمون أخذه الذي

إليككه وصككل مإككن فعلككى مإنككه قهرا له بأخذهم مإلكه يزلا لم
عنككه جلككوا أو سككلموه حتى إليه. (قهرا) لهم رده بشراء ولو

لقككوله. تآوطئة هنا وأعاده بابها في مإبسوطا مإر (غنيمة) كما
دار جمككع) مإسككلمون. (مإككن (أو واحككد) مإسككلم أخذه مإا (وكذا

لهككم. (سككرقة) أمإككان ل حيث ببلدنا ولو أهله مإن الحرب) أو
اللقطككة) كهيئككة وجككد >. (أو255<ص:  سومإا أو اختلسا أو

أيضككا. (فككي مإخمسة غنيمة فالكل فأخذ لكافر أنه يظن مإما
لمككا ثككم ومإككن القتككالا مإقككام قائم بنفسه تآعزيره الصح) لن

لمككا بككأنه ويككوجه بككه اختص جحده أو هرب ثم سومإا، أخذه
كككان فككإن الغنيمككة مإعنككى فككي يكككن لككم تآعزير فيه يكن لم



أو ذمإككي أخككذه مإككا أمإا فيه، المإام تآخير كامإل ذكرا المأخوذ
ككونه) أي أمإكككن لخذه. (فكإن كله مإملوكا فإنه كذلك ذمإيون

إمإكككان أن ويظهككر مإثل مإقاتآل أو تآاجر الملتقط. (لمسلم) ثم
حقيككرا يكككن لككم مإككا تآعريفككه) سككنة كذلك. (وجب لذمإي كونه

أنككه البلقينككي رجحككه لمككا خلفككا السككلم دار كلقطككة فدونها
وبعككد المسككلمين مإككن ثككم مإككن إلككى التعريككف بلككوغ يكفككي

 غنيمة يكون التعريف
والرقككاء السككراري فككي وتآككأليفهم النككاس اختلف فككرع)كككثر(

يعلككم لككم مإككن أن فيهككم مإككذهبنا مإعتمككد وحاصككل المجلوبين
التصككرفات وسككائر شككراؤه يحككل تآخمس لم غنيمة مإن كونه
ل فككإنه ذمإي أو حربي أول له البائع آسره أن لحتمالا فيه

مإسككلم آخككذه إن تآحقق فإن نادر ل كثير وهذا عليه يخمس
> إل256<ص:  شككراؤه يجككز لككم اختلس أو سككرقة بنحككو
مإتقككدمإين جمككع فقككولا عليككه يخمككس ل أنككه الضككعيف علككى

السككراري وطككء مإنككع علككى والجمككاع والسككنة الكتاب تآظاهر
يقسككم مإن ينصب أن إل والتركا والهند الروم مإن المجلوبة

لككه الغككانم أن علككم مإككا علككى حملكه يتعين حيف ول الغنائم
أخذ مإن الغتنام قبل أمإيرهم مإن يسبق لم وأنه المسلمون

للشككافعي قككولا وفي الثلثة الئمة عند لجوازه له فهو شيئا
ول الغنائم قسمة المإام يلزم ل أنه الفزاري التاج زعم بل

المصككنف رده لكككن الغككانمين بعككض يحككرم أن وله تآخميسها
لككم غنيمة بيده وقع مإن وطريق للجماع مإخالف بأنه وغيره

أي الضائع كالمالا فللقاضي وإل علم لمستحق ردها تآخمس
ان وإل صاحبه مإن اليأس يقع لم الذي المكالا بيكت مإلكك ك
كككان ثككم ومإككن المعتمككد علككى بككه الظفر حق فيه له فلمن

لككه حككل يسككتحقه شككيء لككه وصل مإن أن مإر كما المعتمد
أن التسككري لمريككد الككورع نعككم البككاقون ظلككم وإن أخككذه

عككدم الغككالب لن المككالا، بيككت وكيككل مإككن ثانيككا يشككتري
لككبيت مإلكككا فتكككون مإالكهككا مإعرفككة مإككن واليككأس التخميككس

لككه مإن سواء المإام إذن وبغير أغنياء وللغانمين) ولو( المالا
البلقينككي. (التبسككط) أي اعتمده كما الذمإي إل رضخ أو سهم

علككى التملككك واختيككار القسككمة الغنيمككة) قبككل التوسككع. (فككي
ل كالضيف انتفاعه على مإقصور فهو الملك ل الباحة سبيل

مإككن به يضيف أن له نعم بالكل إل إليه قدم فيما يتصرف
ول بمثليه المطعوم وبيع بل مإنه بمثله وإقراضه التبسط له
 حقيقيا بيعا ليس لنه فيه، ربا

ومإطككالبته فككأكثر بلقمككتين لقمككة الضككيفان كتنككاولا هككو وإنما
مإنككه ويؤخذ السلم دار يدخل لم مإا فقط المغنم مإن بذلك

وفائككدتآه: المغنككم مإككن إليككه الدفع على يجبر الطلب بعد أنه



ل المملككوكا غير لن مإلكه، مإنه يقبل ول به أحق يصير أنه
وضمنه أثم وإل مإنه أكثر ل يحتاجه بمملوكا. (بأخذ) مإا يقابل

بككه) يصككلح ومإككا أخذ. (القوت سواء الشبع فوق أكل لو كما
<ص: طيككره لنحككو ل وشككحم) لنفسككه وسمن. (ولحككم كزيت
العمككوم علككى عمومإككا) أي أكلككه يعتاد >. (و) كل. (طعام257
رواه لككذلك عنهككم اللككه رضككي الصككحابة لفعككل بأصككله كمككا

وخككرج فيهككا الطعككام لعككزة مإظنة الحرب دار ولن البخاري،
اضككطر إن نعككم ومإلبككوس كمركككوب غيككره بعككد ومإا بالقوت
أجككرة، بل أخككذه عليهككا يقاتآل فرس نحو أو به يقاتآل لسلح

ودواء وفانيككد كسكككر إليككه الحتيككاج يندر مإا وبعموم رده ثم
مإككن يحبسه أو فبالقيمة احتاجه فإن ذلك مإن شيئا يأخذ فل

بسكككونها وشككارح اللم بفتككح شككارح سهمه. (وعلككف) ضككبطه
أحككوالا بعده ومإا وتآبنا القوت على مإعطوف هو الولا فعلى

وتآبنككا أخككذ علككى مإعطككوف الثاني وعلى الوصفية بتقدير مإنه
الحمككل أو للحككرب يحتاجهككا مإعموله. (الدواب) التي بعده ومإا
ونحوهمككا) وشككعيرا ونحوهككا. (تآبنككا الزينككة دون تآعككددت وإن

نفسككه. (وذبككح) حيككوان. كمؤنككة إليه تآمس الحاجة لن كفولا،
لحككم غيككر ولككو مإنككه أكله يقصد مإا لكل للحمه) أي (مإأكولا
أيضككا إليككه للحاجككة بسككوق تآيسككر وإن وجلككد وشحم ككرش

ذبحهكا مإنكع فيهكا إليهكا المحتكاج لحكرب خيل في ينبغي نعم
فككي البلقينككي ونككازع إضككعافنا شأنه مإن لن اضطرار، بدون

{أصككاب وهككو مإنعككه البخككاري خككبر قضككية بككأن المأكولا ذبح
وسككلم عليه الله صلى وكان وغنما إبل فأصبنا الجوع الناس

فككأمإر القككدور ونصككبوا وذبحككوا فعجلككوا النككاس أخريككات فككي
فعككدلا قسككم ثككم فككأكفئت، بالقككدور وسككلم عليككه الله صلى
مإحتملككة فعليككة واقعة هذه بأن ببعير} ويرد الغنم مإن عشرا
وسككلم عليه الله صلى فأنبهم الحاجة على زائدا ذبحوا أنهم
دليككل فل وحينئككذ وذبحككوا عجلوا الراوي قولا له ويدلا بذلك
المغنكم إلكى عكادة مإعكه يؤكل ل الذي جلده رد ويجب فيها
بالصككنعة قيمته زادت وإن وحذاء كسقاء مإنه اتآخذه مإا وكذا

أو النقككص لزمإه استعمله أو بها نقص إن بل هدرا لوقوعها
 الجرة

وإن يجككوز فل يؤكككل ل الككذي جلككده لجككل ذبحككه إذا أمإككا
الفاكهكة) رطبهكا جككواز ومإكداس. (والصككحيح خف لنحو احتاجه

ل أنككه وظككاهره المهككذب صاحب قاله كما والحلوى ويابسها
فككي مإكر مإكا ينككافيه لكككن وغيكره السككر مإككن مإككا بين فرق

فككي مإككر كما بالمرسل المسمى السكر عسل هو إذ الفانيد
كما نادر والفانيد غالب الحلوى تآناولا بأن يفرق أن إل الربا

طبعكا لشككتهائه إليكه يحتكاج قكد ذلكك لن وذلكك، الواقع هو



مإككن الككذي أي العسككل يأخككذون كككانوا الصحابة أن صح وقد
والعنككب. (و) الصككحيح أطلككق حيككث مإنككه المراد هو إذ النحل

لحمككه نحككو > لجككل258المككذبوح) <ص:  قيمة تآجب أنه. (ل
الجككواز يختص ل الطعام. (و) الصحيح. (أنه قيمة تآجب ل كما

يحتاج مإا أخذ يجوز بل اللم وعلف) بفتح طعام إلى بمحتاج
لككورود مإعككه كانككا وإن السككلم دار وصككولا إلككى مإنهمككا إليه

الطعككام قككل إن نعككم تآفصككيل غيككر مإككن بككذلك الرخصككة
الككتزود ولككه الحاجككات ذوي بككه المإككام آثككر عليككه وازدحمككوا

لمككا يككتزود ل أنككه وظككاهره بككه عبروا كذا يديه بين لمسافة
ه أن يتجكه والكذي دارنكا إلكى مإنه رجوعه في خلفه ذلكك ل
للغالب. (و) الصككحيح. أو تآصوير مإجرد بذلك التعبير وأن أيضا
والحيككازة)، الحككرب بعد الجيش لحق لمن ذلك يجوز ل (أنه
عبككارتآه وقضككية الضككيف مإككع الضككيف كغيككر عنهم أجنبي لنه

الحيككازة وقبل الحرب بعد لحق لمن جوازه والروضة كأصله
وعلككى يسكتحق ل أنكه الحكاوي وتآبعه العزيز وقضية مإعها أو

التبسككط بككأن للغنيمككة استحقاقه عدم وبين بينه يفرق الولا
شككيخنا رأيككت ثككم فيها، يسامإح لم مإا فيه فسومإح تآافه أمإر

السلم) ووجد دار إلى رجع مإن بذلك. (و) الصحيح. (أن فرق
أو ذمإة أهل سكنها وإن قبضتنا في مإا وهي عزة بل حاجته

اجتمككاع مإحككل المغنككم) أي إلككى ردها لزمإه بقية عهد. (ومإعه
بمعنككى يككأتآي المغنككم أن الصككحاح وفي قسمتها قبل الغنائم
صككنيع فاتآضككح المغنككوم المالا لنها هنا، إرادتآه وتآصح الغنيمة

ك بالمكالا فسكره ومإكن بالمحكل فسره مإن حكق لتعلكق وذل
فيككرد قسككمتها بعككد أمإككا إليككه، الحاجككة زالت وقد به الجميع
للمصالح.  رده وإل أمإكن إن ليقسمه للمإام

أي العككزة مإحككل لنها الحربيين، دارهم) أي التبسط ومإوضع(
فإذا للبيع ثم وجوده، مإع ولو حله ينافي فل ذلك شأنها مإن

بكدارهم وخكرج أمإسككوا الشكراء مإكن وتآمكنكوا لكدارنا رجعوا
بدارنا الجهاد كان لو القاضي قولا البلقيني اعتمد لكن دارنا
التبسط.  جاز طعام شراء يتيسر ولم

عمككران يصككل لككم دارنككا. (مإككا كخراب دارهم غير وكذا) في(
مإطلككق ل والعلككف الطعككام فيككه يجككدون مإككا السككلم) وهككو

أهككل لنحككو والوصككولا إليه الحاجة الصح) لبقاء عمرانه. (في
كهككو بهككم مإككر مإككن مإبايعة مإن يمتنعوا ولم دارهم في هدنة

لعمراننا. 
مإكن وأن قكوله مإكن مإعلوم إلخ التبسط قوله: ومإوضع )(تآنبيه
مإنككه مإعلومإككا ليككس يقككالا وقككد إيضاح به فالتصريح إلخ رجع
ذاكا، مإككن يسككتفد لككم مإككا هذا مإن يستفاد بل وجه كل مإن
بقي مإا لرد مإوجب السلم لدار الوصولا أن ذاكا مإفاد لن



إن أي الخككذ مإككن مإككانع السلم لدار وصولهم أن هذا ومإن
حكمككان فهمككا بهككا الجهككاد يكككن ولككم الشككراء مإككن تآمكنككوا

رشككيد حككر ولغككانم( لككذلك بهمككا التصككريح فككوجب مإختلفككان
عككن العككراض بفلككس عليككه > ولو) هككو. (مإحجككور259<ص: 

بككه مإريككدا وهبككت ل مإنهككا حقككي أسككقطت الغنيمككة) بقككوله
يحقككق بككه لنككه التملككك، القسككمة) واختيككار التمليككك. (قبككل

العليككا هككي اللككه كلمككة لتكككون الجهاد مإن المقصود الخلص
القن بحر وخرج التملك باختيار الكتساب يلزمإه ل والمفلس

مإككن بككد ل بككل مإكاتآبككا أو رشيدا كان وإن إعراضه يصح فل
فككي وقككع مإبعككض إعككراض يصح نعم الوجه على سيده إذن

عن إعراض لسيد وليس فقط حريته يخص ففيما وإل نوبته
بحثككه كمككا الككديون بككه أحككاطت إذا المككأذون وقنككه مإكككاتآبه

وبيككن بينككه ويفككرق الثانيككة فككي غيككره نظككر وإن الذرعككي
بخلف إعراضككه فصككح نفسككه عككن تآصككرفه بككأن المفلككس
فل يتعد لم كسكران وسفيه ومإجنون صبي وبرشيد المأذون

وإنمككا القسككمة، قبككل كمككل مإمككن يجككوز نعم إعراضهم يصح
مإككالا فل عينككا الككواجب لنككه القككود، عككن السككفيه عفككو صح

مإنككه فامإتنع مإالي حق وهو التملك اختيار له ثبت وهنا بوجه
جمككع اعتمككاد فانككدفع لككذلك فيككه أهليككة ل لنككه إسككقاطه،
إعراضككه صككحة فككي مإنهجككه فككي شككيخنا وتآبعهككم مإتككأخرين

 ضعيف على مإبني ذكراه مإا أن زاعمين
بعككد وكككذا الملككك لسككتقرار فيمتنع وقبولها القسمة بعد أمإا

ذكككر. (بعككد لمككن العراض جوازه) أي والصح. (التملك اختيار
ل إفككرازه لن الربعككة، الخمككاس قسمة الخمس) وقبل فرز

مإككر لجميعهم) لما مإنهم. (و) الصح. (جوازه كل حق به يتعين
مإصككرف > ويصككرف260<ص:  بعضككهم إعككراض جككواز فككي

انحصككروا القربككى) وإن ذوي مإككن الخمس. (و) الصح. (بطلنه
وخصككهم، كككالرثا فهككو بعمككل يستحقونه ل لنهم واحد، في
فيهككا يتصككور ل عامإككة جهككات الخمككس مإسككتحقي بقيككة لن

قهكككرا. السكككلب يملكككك لنكككه إعكككراض. (و) مإكككن. (سكككالب)،
للغنيمككة نصككيبه يحضر) فيضم لم حقه. (كمن (والمعرض) عن

واحككد غيككر بككه عككبر كككذا الخمس وأهل الباقين بين ويقسم
بالكلية القسمة قبل كان إن إعراضه أن والمراد مإوهم وهو
علككى الربعككة الخمككاس وقسمت خمسهم الخمس أهل أخذ

أهككل لن فقككط، إليهككم عككادت العككراض ففائككدة البككاقين
الغككانمين بعككض بإعراض خمسهم ينقص ول يزيد ل الخمس

ة المختلكف وإنما بعدمإه ول م ككانت فإنهكا الربع علكى تآقس
علككى تآقسككم واحككدا المعككرض كككان إذا فصككارت مإثل خمسة
لككه آخككر حصككة وأفرزت حصته كل أخذ فإن بعدها أو أربعة



لمككا غيككر ل الربعككة الخمككاس أهل على ردت عنها فأعرض
المختلكف الغيكر الككل خمكس أخكذوا الخمكس أهل أن تآقرر

أهككل فككاز الكككل أعككرض لككو قلككت فككإن وعككدمإه بككالعراض
وبيكن بينهم أخماسا المعرض حق يقسم لم فلم به الخمس
ذلككك يككوجه قلككت ؟ أخككرى غنيمككة مإنزلككة له تآنزيل الغانمين

الجنككس مإن لنه الحق، فهو أحد الغانمين مإن بقي مإا بأنه
فقككد ونظيككره حينئككذ للضرورة لنه الكل، فقد إذا مإا بخلف
إن بعضككه أو صككنفه إلككى حصككته تآنقككل الزكاة أصناف بعض
أثككر ل أنككه التشبيه مإن ويؤخذ فتأمإله آخر فلصنف وإل وجد

رد لككه كموصككى مإتجككه وهككو مإطلقككا العككراض عككن لرجوعه
كما فيها الرجوع له فليس القبولا وقبل الموت بعد الوصية

ل القسككمة قبككل برجككوعه حقككه عككود شككارح بحث وأمإا مإر،
القبككض مإنزلككة وللقسككمة الهبككة مإنزلككة لعراضه تآنزيل بعدها
العككود > لككه261<ص:  عنهككا كسككرة مإالككك أعرض لو وكما

ليككس هنككا العككراض لن صككحيح، غيككر وقياسه فبعيد لخذها
ل تآملكك حككق هنكا عنكه المعرض لن مإنزلتها، مإنزل ول هبة
العككراض ولن مإككر، كما مإفلس نحو مإن جاز ثم ومإن عين
للغيككر مإسككتحقة ول مإملوكككة ل مإباحككة يصككيرها الكسرة عن

فلككم للغير الحق ينقل عنها والعراض أخذها للمعرض فجاز
يعككرض ولككم الغككانمين مإات) مإككن ومإن( فيه الرجوع له يجز

عنككه. (ول والعراض طلبه فله الحقوق لوارثه) كسائر (فحقه
بالستيلء ل باللفظ بها الرضا بقسمة) مإع تآملك) الغنيمة. (إل

مإنهككا. (ولهككم) بنوع طائفة كل وتآخصيص العراض لمإتنع وإل
بعككد كككل يقككولا بككأن قبلهككا) بككاللفظ الغككانمين. (التملككك أي

بككذلك فيملككك نصككيبي مإلككك القسككمة: اخككترت وقبككل الحيازة
الكفككار مإلككك لككزوالا الحيككازة يملكككون) بمجككرد أيضككا. (وقيككل

سلمت) الغنيمة. فحينئذ. (إن مإوقوف بالستيلء. (وقيل) الملك
أو تآلفككت (وإل) بككأن الشاعة مإلكهم) على بأن القسمة (إلى

بالقسككمة. إل يتحقككق ل السككتيلء لن عنهككا. (فل)، أعرضككوا
اختيككار أو وقبولهككا القسككمة بالسككتيلء) مإككع العقككار (ويملككك

مإككا هككو فيه قدمإه الذي لن قوله. (كالمنقولا)، بدليل التملك
السككتيلء بمجككرد بككه يختصون أي يختص بيملك أراد أو ذكر
تآنفككع) كلب أو كلككب فيهككا كان بالمنقولا. (ولو يختصون كما

أهكككل أو الغكككانمين بعضكككهم) أي حراسكككة. (وأراده أو لصكككيد
غيره. على فيه ضرر ل ينازع) فيه. (أعطيه) إذ الخمس. (ولم

وإل) يمكككن أمإكككن فيككه. (قسككمت) عككددا. (إن نوزع (وإل) بأن
فيككه نفككع ل مإككا أمإككا للنزاع قطعا عددا. (أقرع) بينهم قسمها

فقككالا: عددا هنا قولهم الرافعي واستشكل اقتناؤه يجوز فل
ا يكرى مإكن عنكد قيمتهكا تآعتكبر أنه الوصية في مإر قيمكة له



ه. وقككد هنككا. ا بمثلككه يقككالا أن فيمكككن مإنافعهككا إلككى وينظر
الموصككى بقيككة أو الورثككة مإن ثم المشاركين حق بأن يفرق

لككم بمككا هنككا فسككومإح هنككا الغككانمين بقيككة حق مإن آكد لهم
 لذلك يئولا بما فرق شيخنا رأيت ثم ثم، به يسامإح

بعضككه إلككى الجنككس إضككافة العراق) مإن سواد أن والصحيح(
لن فرسككخا، وثلثيككن بخمسككة العككراق مإككن أزيككد السككواد إذ

عككرض فككي فرسككخا وعشككرون وخمسة مإائة العراق مإساحة
سككواد وجملككة العرض ذلك في وستون مإائة والسواد ثمانين

كككذا المككاوردي قككاله فرسككخ آلف عشككرة بالتكسككير العككراق
العككراق طككولا ضرب حاصل إذ صحيح غير وهو شارح ذكره

عشر اثنا عرضه في السواد وطولا آلف عشرة عرضه في
حاصككل وهككو وثمانمائككة ألفان بينهما فالتفاوت وثمانمائة ألفا

فككي السككواد طككولا فككي لزائككدة والثلثيككن الخمسككة ضككرب
وجملككة العبككارة فصككواب وحينئككذ العككرض هككي الككتي ثمككانين
تآككرى والخضككرة وشككجرة زرعككه لكككثرة سككوادا سمي العراق

الجبككالا عن وخلوها أرضه فالستواء وعراقا سوادا البعد مإن
رضي عمر زمإن الستواء. (فتح) في العراق أصل إذ والودية

قسمه أنه عنه صح لما قهرا أي أوله عنه. (عنوة) بفتح الله
يقسمه.  لم صلحا كان ولو الغنائم جملة في

بالقسككمة لككه مإلكهككم تآقككرر. (ثككم) بعككد كمككا وقسككم) بينهككم(
أي قلككوبهم. (بككذلوه) لككه عنككه اللككه رضككي عمككر واسككتمالة
الربعكة الخمكس أخمككاس أهككل وأمإا القربى، وذووا الغانمون
أن لككه لن بككذلا، إلككى حقهككم وقككف فككي يحتككاج ل فالمإككام

. لهله المصلحة فيه بما ذلك في يعمل
عمر. وقفه أي وأبنيته مإساكنه عدا > مإا262ووقف) <ص: (

الكليكة للمصكلحة مإؤبدة إجارة لهله المسلمين) وأجره (على
والبر درهمان الشعير فجريب سنة كل يؤدونه مإعلوم بخراج
وقيككل ثمانيككة والنخككل سككتة السكككر وقصككب والشككجر أربعككة
مإسككاحة وجملككة عشككر اثنككا والزيتككون عشرة والعنب عشرة

وقفككه علككى لككه والبككاعث ذراع وسككتمائة آلف ثلثة الجريب
وقيككل: لئل الجهككاد عككن بفلحتككه الغككانمين اشككتغالا خككوف

أو المسلمين. (وخراجه) زرعا بقية عن به وذريتهم يختصوهم
(لمصكككالح سكككنة) مإثل ككككل غرسكككا. (أجكككرة) مإنجمكككة. (تآككؤدى

شككيء بيككع يمتنككع هككذا فعلككى فككالهم الهم المسلمين) يقدم
بثمن لهله باعه بل يقفه لم وقيل ومإساكنه أبنيته عدا مإما

لن الخككراج، وهككو أيضككا للمصككلحة الزمإككان مإمر على مإنجم
أنكككر عمككر بككأن ورد إنكار غير مإن يبيعونه يزالوا لم الناس

ذلككك فككي ونككازع شككراءه وأبطل مإنه شيئا اشترى مإن على
فككي أقرهككا وإنمككا بيع، ول إجارة عنه يصح لم بأنه البلقيني



الحكم بأن السلم عبد وابن عليهم ضربه بخراج أهلها أيدي
يوافككق ل إقككرار ول بينككة غيككر مإككن اليككد ذي علككى بككالوقف
ويككرد صككحيح خككبر بمجككرد شككرعا تآككزالا ل اليككد إذ قواعككدنا

هككو بل الجارة مإعنى في بالخراج بأيديهم إبقاءها بأن الولا
فككي ذلككك مإحل بأن والثاني المعاطاة جواز على بناء إجارة

بخككبر تآنككزع ل الككتي هككي فهككذه وضككعها أصككل يعلككم لككم يد
 إقرار ول بينة غير مإن صحيح

لكككونه مإلككك يككد غير وأنها عليه اليد وضع أصل علم مإا أمإا
أن تآككرى أل بعككدها اليككدي سككائر مإككن بذلك فيعمل يملك ل

ول بينككة لغيككر اسككتند وعككدمإه لهلهككا مإكككة مإلك في الخلف
العلككم مإككن قررتآككه مإككا إل مإلحظه وليس اليد ذي مإن إقرار
مإككن لكه ظهككر بمككا المجتهككدين مإككن كككل عنككد الوضككع بأصل
مإككن بالقرافككة مإا بهدم أفتى أنه مإنه يتعجب مإما بل الدليل
مإككوتآى على وقفها عمر أن ورد لما ذلك في مإستندا البنية

السككواد. (مإككن) أولا. (عبككادان) بتشككديد المسككلمين. (وهككو) أي
أوليهمككا. (طككول الموصككل) بفتككح الموحدة. (إلككى) آخككر. (حديثككة

بضككم وهككو عككذيبها (القادسككية) ومإككن > ومإن) أولا263<ص: 
(إلككى) آخككر الكوفككة مإككن قريككب المعجككم ثككانيه وفتككح أولككه

المؤرخين.  (عرضا) بإجماع المهملة (حلوان) بضم
وتآسمى أفصح والفتح أوله البصرة) بتثليث أن الصحيح قلت(

حككد فككي داخلككة كككانت (وإن العككرب وخزانككة السككلم قبككة
عثمككان أحياهكا سككبخة ككانت لنها حكمه)، لها فليس السواد

اللككه رضككي عمر زمإن في غزوان بن وعتبة العاص أبي بن
مإوضككع فككي العككراق. (إل فتككح بعككد عشككر سككبعة سنة عنهم

الصككراة. نهككر ويسككمى وكسككرها أولككه دجلتهككا) بفتككح غربككي
ذلككك وعكككس الفككرات ويسككمى الدجلة شرقيها) أي (ومإوضع
قررنككاه. (و) الصككحيح. (أن مإككا المعروف بل والشهر شارحان

لككم لنككه بيعككه)، يجككوز والمسككاكن الدور مإن السواد في مإا
أعلم)  مإر. (والله كما وقفه في يدخل

ثككم ومإككن لهككا الوقف لشمولا الرض دون البناء في ومإحله
مإككا البنككاء بيع جواز مإحل أن يشبه كالذرعي الزركشي قالا
امإتنكع وإل الموقوفكة الرض أجكزاء غيكر مإكن اللة كانت إذا

الموجككود أن مإككن النككص عككن البلقينككي نقله مإا حمل وعليه
والككذي بعيككد وهككو ه ا بيعككه يجككوز ل وقف الفتح حالا مإنها
وقككف عمككر أن الضككعيف علككى مإبنككي أنككه علككى حمله يتجه
ثمككر تآنككاولا السككواد مإككن أرض بيده لمن وليس البنية حتى

ثمنككه أو فيصككرفه بالجككارة أيديهم في أنها مإر لما أشجارها
 المسلمين لمصالح المإام



قككاتآلكم {ولو تآعالى قوله عليه دلا صلحا) كما مإكة وفتحت(
عنكككم أيككديهم كككف الككذي {وهو مإكة أهل كفروا} أي الذين

ديككارهم} أي مإككن أخرجككوا مإكة} {الذين ببطن عنهم وأيديكم
الصكحيح والخكبر إليهكم الكدور فأضكاف مإككة مإكن المهاجرين

سككفيان أبككي دار دخككل ومإككن آمإككن فهو المسجد دخل {مإن
فهككو بككابه أغلككق ومإن آمإن فهو سلحه ألقى ومإن آمإن فهو

علككى > يككدلا264<ص:  بقتلهككم أمإككر أفككراد آمإككن} واسككتثناء
أحدا وسلم عليه الله صلى يسلب ولم للباقي المإان عموم

المإكر لككان عنكوة فتحكت ولكو مإنقكول ول عقكارا قسكم ول
مإتأهبككا وسككلم عليككه اللككه صككلى دخلهككا وإنمككا ذلككك، بخلف
بينككه وقككع الككذي للصككلح ونقضككهم غككدرهم مإككن خوفا للقتالا

البككويطي وفي دخولها قبل عنه الله رضي سفيان أبي وبين
اللككه رضي الزبير فتحه وأعلها عنوة خالد فتحه أسفلها أن

الحكككم فصككار جهته مإن وسلم عليه الله صلى ودخل عنهما
 التعارض ظاهرها التي الخبار تآجتمع وبهذا له

وسلم عليه الله صلى مإنه صح أنه الباري فتح في مإا وأمإا
وأتآباعهم قريش أوباش إلى قالا: {أتآرون حيث بالقتالا المإر

سككفيان أبككو فجككاءه بالصككفا تآوافككوني حككتى حصدا احصدوهم
وسككلم عليككه اللككه فقككالا: صككلى قريش خضراء فقالا: أبيحت

القككائلين الكككثرين حجككة هككذا آمإككن} وأن فهو بابه أغلق مإن
عليككه اللككه صككلى وكتصريحه خالد مإن القتالا كوقوع بالعنوة
بككه التأسككي عن ونهيه نهار مإن ساعة له أحلت بأنها وسلم

فقككد العنككوة عككدم يسككتلزم ل القسككمة تآركككه وإن ذلك في
اللككه قككوله: صككلى وإن عنككوة الفتككح بعد بدورهم عليهم يمن
يكككون ل آمإككن} إلككخ فهككو المسككجد دخككل {مإككن وسلم عليه

أن الصككحيحة الحاديث وظاهر القتالا عن كفوا إذا إل صلحا
عنككه فيجككاب للحككرب استعدوا لنهم ذلك، يلتزمإوا لم قريشا

صريح فبان الولا عن أمإا وغيرهم، تآلمإذتآه عليه سكت وإن
ومإككن لخالككد كككان إنمككا أمإككره أن بالصفا تآوافوني حتى قوله
وغيككره عقبككة بن مإوسى بين وقد أسفلها مإن الداخلين مإعه
فيمككا بالقتككل فككالمإر قاتآلهم مإن إل يقاتآلوا ل أن أمإرهم أنه

قككاتآلوكم إن احصككدوهم أي التفصككيل هككذا على مإحمولا ذكر
عككن وأمإككا آمإككن، فهككو بابه أغلق مإن قوله كرر أنه مإانع ول

قككاتآله لمككن كككان إنما خالد مإن القتالا وقوع أن فهو الثاني
السككير أئمكة صكرح وبكه وسكلم عليكه اللكه صكلى أمإكر كمكا

اللككه صككلى رأيككه مإككع بككه عككبرة فل مإنه باجتهاد أنه وبغرض
 وسلم عليه
مإنككه القتككالا وقوع يستلزم ل له حلها فبأن الثالث عن وأمإا
أشككياء وسككلم عليككه اللككه صلى له أحل وكم يقاتآله لم لمن



عليككه اللككه صككلى خصائصككه بسير ذلك يعرف كما يفعلها لم
دليل القسمة عدم نجعل لم أنا فهو الرابع عن وأمإا وسلم،
تآقكولا بككأن مإستقل تآجعله أن لك أن على مإقويا بل مإستقل
يقككوم حككتى الصككلح علككى دليل أنه القسمة عدم في الصل

يستلزمإه لم وإن الصلح في ظاهر فعدمإها خلفه على دليل
فهككو الخككامإس عككن وأمإككا بالظاهر، فيه يكتفى فيه نحن ومإا
فككي أخلطهككم مإن إل يقع ولم القتالا عن كفوا أكابرهم أن

تآقككرر وقد وسلم عليه الله صلى مإنها دخل التي الجهة غير
بهككم يعبأ ل أخلطا كانوا لنهم بها، بمن ول بها عبرة ل أنه
للقتككالا قريككش تآككأهب وبفككرض السككير أئمة عليه أطبق كما
شككواذ مإككن تآقع بادرة لخوف لنه الصلح، رد يقتضي ل فهو
سككيد سككعد قككولا سككمعوا وقد سيما ل الحافل الجيش ذلك

يككوم اليوم سفيان لبي الظهران بمر رايتهم وحامإل الخزرج
ان وإن القتكل أي الملحمة لم عليكه اللكه صكلى ك قكالا وس

لعلككي أو قيككس لولككده وأعطاها مإنه الراية وأخذ سعد كذب
 عنهم الله رضي للزبير أو

يوم ثاني وسلم عليه الله قوله: صلى العنوة يؤيد قلت فإن
ل قلككت الطلقككاء فككأنتم اذهبككوا مإكة لهل خطبته في الفتح

تآركهككم بواسككطة اللككه أطلقهم الذين فأنتم مإعناه لن يؤيده،
فهككو وحينئككذ استرقاق أو أسر عليهم يضرب أن مإن للقتالا

تآبككاع) مإلككك المحيككاة وأرضككها للعنوة. (فدورها ل للصلح دليل
الولككى نعم يتبايعونها الناس يزلا ولم الخبار عليه دلت كما

فككي مإنعهمككا مإككن خلف مإككن خروجككا وإجارتآهككا بيعهككا عككدم
وأمإككا وإجككارتآه، بيعككه حككل فككي خلف فل البنككاء أمإككا الرض،

خلفكا فضكعيف دورهكا تآكؤجر ول رباعهكا تآبكاع ل مإككة خبره
على مإلكا كونها تآرتآب يقتضي إلخ فدورها قيل: قوله للحاكم
وهككو فيككء لنهككا وقف، أنها قضيته لن كذلك، وليس الصلح
غيككر وكونها إيقافه > أو265<ص:  حصوله بنفس إمإا وقف،
ك عنكوة المفتكوح لن أيضكا، ككذلك وليكس العنكوة علكى مإل
أقككر وسككلم عليككه اللككه صككلى أنككه والصككواب مإخمسة غنيمة
فككي نظككر ول عليككه كككانوا الذي الملك على أهلها بيد الدور
ه.  عنوة. ا أو صلحا فتحت أنها إلى ذلك
كككل أن علككى يقككع أن الصككلح أنككواع مإن أن يأتآي بما ويرد
المعككترض قككولا إليككه يشككير كمككا الواقككع هو وهذا لهم البلد

لح هكذا علكى فيكترتآب إلخ والصواب ا أرضكها أن الص ودوره
علككى ذلككك يترتآب ول شاءوا كيف فيه يتصرفون لهلها مإلك

للمصككالح خمسككها خمس يكون غنيمة كانت إذا لنها العنوة،
مإككن البقيككة يتمكككن فل عامإككة لجهات خمسها أخماس وثلثة

ل الصكلح علكى كلمإه في التفريع فصح كذلك فيها التصرف



عنكوة فتحكت ومإصككر عليكه اعتراض ل أنه وبان العنوة على
وحملككه الوصككية فككي الم نككص مإقتضككى وهككو صككلحا وقيككل

وإنمككا غيككر، ل نفسككها هككي صككلحا المفتوح أن على الولون
فتحككت إقليمهككا وجميككع بأنهككا القولا لقوة بها الكنائس بقيت
فيككه اتآصلت ثم عنها، خارجة كانت أنها ولحتمالا قيل صلحا
حينئككذ يتصككور فل وبإقليمهككا بهككا مإوجودة الكنائس لن نظر،

فككي راعككوا بككأنهم يجككاب أن إل صككلح الكككل بككأن القولا إل
السككبكي عنككد عنككوة ودمإشق تآقرر كما الخلف قوة إبقائهم
وأرضككها صلح الشام مإدن أن الروياني عن الرافعي ومإنقولا

ل بمككا السككلم بلد كككأكثر ذلككك على الكلم وبسطت عنوة
ظككالم علككى الككرد أبلككغ فيككه إفتاء في مإراجعته عن يستغنى

 عنوة فتحت بأنها مإحتجا مإصر أوقاف إبطالا أراد
الجزيككة قسككيم هككو الككذي الكفار أمإان فصل) في(     

هككذه فككي المنحصككر لهككم المإككن مإطلككق مإن وقسم والهدنة
غايككة إلى ل بغيره أو فالولا بمحصور تآعلق إن لنه الثلثة،
مإككن أحككد {وإن تآعككالى قوله وأصله فالثالث إليها أو فالثاني

وسكلم عليكه اللكه صكلى وقككوله اسكتجاركا} اليكة المشركين
مإسلما أخفر فمن أدناهم بها يسعى واحدة المسلمين {ذمإة

أجمعيككن} والنككاس والملئكة الله لعنة فعليه عهده نقض أي
> والحرمإككة266<ص:  والمإككان العهككد والذمإة الشيخان رواه

والنفكس الكذات علكى تآطلكق وقكد هنكا صكحيح وككل والحق
مإنككه ذمإتككه وبرئككت كذا ذمإته في نحو في مإحلها هما اللتين
مإككر. (يصككح كمككا واللككتزام لللزام يصلح الذي المعنى وعلى

لكككافر أمإككة مإكلككف) وسكككران. (مإختككار) ولككو مإسككلم كككل مإن
أدنككاهم}، {يسككعى الخككبر فككي لقوله وهرمإا وفاسقا وسفيها

جميككع علككى عبككد أمإككان أجككاز عنككه اللككه رضككي عمككر ولن
كسككائر ومإكرهككا ومإجنونككا وصككبيا لتآهككامإه كككافرا ل الجيككش

 مإأمإنه ليبلغ يعرف أولئك أمإان فساد جهل مإن نعم العقود
بقي مإا آسره مإن إل أسيرا ل وامإرأة قنا حربي) ولو أمإان(

كالمائككة. الحربييككن مإحصككور) مإككن المإككام. (وعككدد ومإككن بيككده
هككذه لن كككبير، بلككد كأهككل المحصككور غيككر دون (فقككط) أي

مإائة مإنا ألف مإائة أمإن ولو المإام لغير تآجوز ل وهي هدنة
الكل بطل بعضه أو الجهاد باب سد بذلك وظهر مإنهم ألف
يصككح فقككط. (ول به الخلل ظهر فما وإل مإعا، ذلك وقع إن

لنككه الصككح)، لغيرهككم. (فككي مإعهككم) ول هككو لمن أسر أمإان
والمكراد مإنهكم آمإكن غيكر ولنكه ككالمكره، فهو مإعهم مإقهور

فلككو المحبككوس أو المقيككد وغيره التنبيه في كما مإعهم بمن
صككح دارهم مإن يخرج ل أن > على267<ص:  أمإنوه أطلق
فككرق ل أنككه الصككح بككأن لككه السككنوي ورد كالتككاجر، أمإككانه



يكون إنما الماوردي قالا وعليه الفرق هو الصح بأن مإردود
 غيرها في بالمإان يصرح أن إل غير ل بدارهم آمإنا مإؤمإنه

أو كأجرتآككك مإقصككوده) صككريح يفيد لفظ (بكل ويصح) المإان(
بنية كناية أو عليك فزع ل أو خوف ل أو بأس ل أو أمإنتك
النيككة، تآحب. (وبكتابككة) مإككع مإا على أنت أو شئت كيف ككن
مإككع ولككو النية مإع كناية أو صريح كناية. (ورسالة) بلفظ لنها
حقككن فككي تآوسككعة الوجككه علككى بخككبره مإوثوق وصبي كافر

بالمإككان) كسكائر الككافر المإكان. (علكم الدم. (ويشترط) لصحة
مإككؤمإنه مإككن ولو بقتله المبادرة جازت يعلمه لم فإن العقود
ل أو أمإانككك قبلككت مإككا رده) كقوله البلقيني. (فإن فيه ونازع

لنه الصح)، سكت. (في يقبل) بأن لم إن وكذا آمإنك. (بطل
المقابككل. تآرجيككح فككي وغيككره البلقينككي وأطككالا كالهبككة عقككد

طلبككه أو القتككالا كككتركه أمإككارة أو. (إشارة) أو (وتآكفي) كتابة
ناطق مإن كناية هي ثم اليجاب، للقبولا) أو الجارة. (مإفهمة

لبنككاء وذلككك فطنككون بفهمهككا اختككص إن أخرس وكذا مإطلقا
جككاء كككأن بككالغرر تآعليقككه جككاز ثم ومإن التوسعة على الباب

 فلغو المفهمة غير أمإا آمإن، فأنت زيد
أربعكة المحقكق. (علكى الكذكر مإكدتآه) فكي تآزيد ل أن ويجب(

قككولا للية. (وفككي غيره أم المإام المؤمإن أكان أشهر) سواء
لئل قطعككا امإتنككع بلغتهككا تآبلغ) المدة. (سنة) فككإن لم مإا يجوز
غيككر مإككن والخنككثى المككرأة فككي جككاز ثككم ومإن الجزية تآتركا
تآفريقكا فقككط الزائكد فككي بطكل الجكائز علككى زاد فإن تآقييد

للضككعف الزائككد كان وإل ضعف بنا يكن لم إن هذا للصفقة
أطلق ولو الهدنة في > كهو268<ص:  المإام بنظر المنوط
بخلف المككأمإن بعككدها وبلغ الشهر الربعة على حمل المإان
إمإككام. مإككن ولككو ينفككذ يجوز) ول أضيق. (ول بابها لن الهدنة،
كفككار كجاسككوس) وطليعككة أوله. (المسلمين يضر) بفتح (أمإان
تآبليككغ يسككتحق ول السككلم ضككرار} فككي ول ضككرر {ل لخككبر

وإن فيجككوز يضككر ل مإككا أمإا خيانة، مإثله دخولا لن المأمإن،
ثككم البلقينككي، تآبعه وإن للقاضي خلفا مإصلحة فيه تآظهر لم

فشككرطه المإككام أمإككان أمإككا الحككاد، أمإككان فككي قككالا: هككذا
 المصلحة

أو مإنككه المإككان) الصككادر غيره. (نبككذ عن للمإام) فضل وليس(
مإن لزم لنه خيانة)، يخف لم ظاهر. (إن هو كما غيره مإن

الميككم، بكسككر والمككؤمإن المإككام فينبككذه خوفها مإع أمإا جهتنا
حيككث أنككه ويظهككر شككاء مإككتى نبككذه فلككه بفتحها المؤمإن أمإا

بككه. (ول صككرحوا رأيتهم ثم المأمإن، تآبليغه وجب أمإانه بطل
وزوجته المكلف غير فرعه وأهله) أي مإاله المإان في يدخل

قتككل مإككن ذاتآككه تآأمإين القصد لن الحرب)، الموجودان. (بدار



إن نعككم ثككم ذراريككه وتآسككبى مإككاله فيغنككم غيككره دون ورق
دخلككوا. نككائبه أو المإككام علككى ثككم وأهلككه مإككاله دخولا شرط
لغيككره مإعككه مإككا السلم. (ومإنهما) ومإثلهككا مإعه) بدار مإا (وكذا

بشكرط) نعكم ذكككر. (إل الصكح) لمكا كله. (في ذلك يدخل فل
الضككروريات أمإانككة مإككدة ونفقة استعماله وآلة ومإركوبه ثيابه

مإككا دخككولا آخككر مإوضككع فككي الروضككة وفي لشرط تآحتاج ل
على هذا بحمل وجمع الجمهور عليه مإا وهو شرط بل مإعه

كككان إذا مإككا على والولا نائبه أو المإام المؤمإن كان إذا مإا
الككتي الككدار فككي مإنهما يكون مإا بأن ويفرق غيرهما المؤمإن

ومإن الدار بتلك ليس مإما أقوى فيه التبعية تآكون ذاتآه فيها
أهلككه دخككل بككدارهم وهككو أمإككن بككأن تآقرر مإا انعكس لو ثم

لككم وإل نككائبه أو المإككام أمإنككه إن شككرط بل ولككو بها ومإاله
كانككا فككإن بشككرط إل مإككاله مإككن يحتككاجه ل ومإككا أهله يدخل
غيره.  ل المإام شرط إن دخل بدارنا

حيككا بقككي مإككا نقض وإن عندنا وأهله مإاله أمإان (تآنبيه) يبقى
مإككن يتمكككن لككم إن لكن مإتكررا ولو لخذه دارنا دخولا وله
 وأسره قتله جاز وإل دفعة الكل أخذ

الككتي السككلم دار أن ويظهر حرب كفر) أي بدار والمسلم(
أو دينككه) لشككرفه إظهككار أمإكنككه كككذلك. (إن عليهككا اسككتولوا

يككرج > ولككم269<ص:  دينككه فككي فتنككة وأمإككن قومإه شرف
دار الهجككرة) إلككى لككه بمقككامإه. (اسككتحب هناكا السلم ظهور

ادوه وربمكا سكوادهم يكثر لئل السلم م ك لقكدرتآه تآجكب ول
بينهككم المسككلم شككأن مإككن لن تآحككرم، ولم دينه إظهار على

ثككم بمقككامإه السككلم ظهككور رجككا لككو ثم ومإن والعجز القهر
ولكم ثككم والعكتزالا المإتنككاع على قدر أو أفضل مإقامإه كان
مإحلككه لن واجبككا، مإقامإه كان بالهجرة المسلمين نصرة يرج
علككى قككدر إن ثككم حككرب، دار لصككار هككاجر فلككو إسلم دار

فل.  وإل لزمإه للسلم ودعائهم قتالهم
مإحككل كككل أن إسلم دار مإحله لن قولهم، مإن (تآنبيه) يؤخذ

إسككلم دار صككار الحربييككن مإككن المإتنككاع على فيه أهله قدر
عليككه اسككتولوا وإن كفككر دار عوده يتعذر أنه الظاهر وحينئذ

عليككه} يعلككى ول يعلو {السلم الصحيح الخبر به صرح كما
ل صككورة كذلك صيرورتآه به المراد حرب دار لصار فقولهم

يصككير السككلم دار مإككن عليه استولوا مإا أن لزم وإل حكما
عليككه يلككزم بككل بككذلك يسمحون أصحابنا أظن ول حرب دار

أهلككه، مإلك في إسلم دار على استولوا لو أنهم وهو فساد
البعككد، غايككة فككي وهو مإلكها على مإلكناها عنوة فتحناها ثم
دار أن الصككحاب عككن نقل ذكككروا وغيككره الرافعي رأيت ثم

فتحككوه وقسم المسلمون، يسكنه أقسام: قسم ثلثة السلم



يسكنونه، كانوا وقسم ل، أو مإلكوه بجزية عليه أهله وأقروا
الثككاني القسككم وعككدهم الرافعككي قككالا الكفار عليه غلب ثم

اسكتيلء تآحكت كونهكا إسكلم دار كونهكا فكي يكفكي أنه يبين
فقد الثالث عدهم قالا: وأمإا مإسلم فيها يكن لم وإن المإام
يكفككي القككديم السككتيلء بككأن يشككعر مإككا كلمإهككم فككي يوجككد

لككم إذا مإحلككه أن المتككأخرين لبعككض ورأيت الحكم لستمرار
ذكككره ومإككا انتهككى كفككر دار فهي وإل مإنها المسلمين يمنعوا

وحينئككذ واضح هو كما ومإدركا نقل بعيد المتأخرين بعض عن
ل إسككلم دار بككأنه حكككم مإككا أن ذكرتآه فيما صريح فكلمإهم

أو دينككه إظهككار مإطلقا. (وإل) يمكنككه كفر دار ذلك بعد يصير
أطاقهككا) وأثككم دينككه. (وجبككت) الهجككرة. (إن فككي فتنككة خككاف

علككى أمإنت إن لكن مإحرمإا تآجد لم وإن امإرأة ولو بالقامإة
هككو كمككا القامإككة خككوف دون الطريككق خوف كان أو نفسها
{إن تآعككالى لقككوله وذلككك فمعككذور، يطقهككا لككم فككإن ظككاهر
الصحيح وللخبر أنفسهم} الية ظالمي الملئكة تآوفاهم الذين

بعككد هجككرة {ل الكفككار} وخككبر قوتآككل مإككا الهجرة تآنقطع {ل
يككوم إلككى إسككلم دار صككارت لنهككا مإكككة، مإككن الفتككح} أي

أخككذا للمسككلمين مإصككلحة إقككامإته فككي مإككن واستثني القيامإة
واستمر بدر قبل أسلم عنه الله رضي العباس أن جاء مإما

بأخبكارهم يكتكب مإككة فتكح > إلكى270<ص:  إسلمإه مإخفيا
عليككه القككدوم يحككب وكككان وسلم عليه الله صلى النبي إلى

يتوقككف بككذلك والسككتدللا خيككر بمكككة مإقامإك إن له فيكتب
وسككلم عليه الله صلى وأنه الهجرة قبل إسلمإه ثبوت على
ل المككذكورة الكتابككة أن على ذلك يثبت ولم ذلك إليه كتب
آمإنككا كككان فهو كله ذلك وبفرض عدمإه ول إسلم مإنها يلزم
فل الهجككرة تآلزمإككه ل كككذلك هككو ومإككن فتنككة مإن خائف غير

فككي الحككافظ السككلم شككيخ رأيككت ثككم أصل، ذلك في دليل
قبككل النصكار مإع العقبة بيعة تآرجمته: حضر في قالا الصابة

نفسككه فافتككدى مإكرهككا المشككركين مإع بدرا وشهد يسلم أن
ك قكومإه وكتكم أسكلم فيقكالا: إنكه مإكة إلى ورجع وعقيل ذل
هككاجر ثككم وسككلم، عليككه اللككه صلى إليه الخبار يكتب فكان
صاحب ذكرتآه. وذكر فيما صريح وهو انتهى بقليل الفتح قبل

أظهر إسلم بلد مإن تآجب هنا تآجب كما الهجرة أن المعتمد
إظهككاره علككى قككدر ول مإنككه يقبككل ولككم واجبككا أي حقككا بها

على يجب العنكبوت سورة تآفسير في البغوي قولا ويوافقه
تآغييرهككا يمكنككه ول المعاصككي فيككه تآعمككل ببلككد كان مإن كل

تآقعككد {فل تآعككالى لقككوله العبكادة لكه تآتهيأ حيث إلى الهجرة
مإككن جمككع ذلككك الظككالمين} نقككل القككوم مإككع الككذكرى بعككد

وينككازع وأقككروه والزركشككي الذرعككي مإنهككم وغيرهم الشراح



يلزمإككه ل لهككو آلت بجككواره مإن أن الوليمة في مإر مإا فيه
عليككه ضككررا داره مإفارقككة فككي بككأن السبكي وعلله النتقالا

فككي أنه عليه يصدق النقلة مإع ذاكا قلت فإن مإنه فعل ول
بلككد يفككارق بالنقلة فإنه هذا بخلف يلزمإه فلم المعصية بلد

يلزمإككه ذاكا أن صريحه بل هذا قلت: قضية بالكلية المعصية
تآلزمإككه لككم إذا لنككه بككه، يلزمإككوه لم وهذا البلد مإن النتقالا

السككبكي كلم قضككية أن علككى البلككد فككأولى الجككوار مإككن
فككي وهككي للمشككقة بككل لجوار ول لبلد نظر ل المذكور: أنه

تآقييككده فيجككب ذلككك اعتمككاد وبفرض أشق البلد مإن التحولا
مإككن أخككذا للمسككلمين مإصككلحة إقككامإته فككي تآكككن لم إذا بما

البلقيني رأيت ثم بالولى، الكفر دار مإن الهجرة في نظيره
لبلككد النتقالا على يقدر أن أيضا ذلك شرط وبأن به، صرح

الحككج، في المعتبرة المؤن عنده تآكون وأن ذلك مإن سالمة
<ص: شرط أن ذلك في اعتماده يتعين الذي والحاصل: أن

تآظهكر أن المكذكورة الشكروط بهكذه النتقكالا > وجكوب271
يسككتحيي ل بحيككث المحككل ذلك في عليها المجمع المعاصي

القامإكة لن القكدرة، مإكع إزالتها لتركهم ذلك مإن كلهم أهله
 المعاصي على لهم وتآقريرا إعانة تآعد مإعهم حينئذ

كما دينه إظهار أمإكنه لزمإه) وإن هرب على أسير قدر ولو(
تآخليصككا اعتمككاده الزركشككي كلم واقتضككى المإككام صككححه
ومإككن القمككولي بككه جككزم الككذي لكككن السر رق مإن لنفسه

إنمككا أنككه الهجرة في مإر مإا قياس إنه الزركشي وقالا تآبعه
ك يلزمإكه إن تآقكولا أن ولكك دينكه إظهكار يمكنكه لكم إن ذل

عنككدهم مإكككث مإن شاء مإا له أباحوا بأن السر مإن أطلقوه
تآعليله مإن ظاهر هو كما الولا تآعين ول الثاني تآعين وعدمإه

وسككبيا اغتيككالهم) قتل فلككه شككرط بل أطلقككوه المذكور. (ولككو
حقيقككة هنككا المككراد وليككس يستأمإنوه لم لنهم للمالا، وأخذا
يقتلكه. ثككم خككالا، لمحككل بكه فيككذهب يخدعه أن وهي الغيلة

عكسككه. (حككرم) عليككه أمإككانه) أو فككي أنهم (أو) أطلقوه. (على
قككالوا إن نعككم مإتعذر الجانبين أحد مإن المإان لن اغتيالهم،

جككاز عليككك لنككا يجب أمإان ول أي عليك لنا أمإان ول أمإناكا
خروجككه. بعككد مإنهككم واحككد قككوم) أو تآبعككه اغتيالهم. (فككإن له

فنككدبا وإل فأقككل مإثليككه وكككانوا حاربوه إن (فليدفعهم) وجوبا
فككي يجككب إنمككا للضككعف الثبككات أن مإككر مإا ويرده قيل كذا

الصككائل تآرتآيككب فيهككم يراعككى ول بقتلهم) ابتككداء الصف. (ولو
وهكو أيضكا قيكل ككذا المعتمكد علكى بكذلك أمإكانهم لنتقكاض

رده مإجرد أرادوا سواء بذلك أمإانهم انتقاض سلم إن واضح
بككأنه جمككع صككرح ثككم ومإككن نظككر عمومإه وفي قتله نحو أم

انتقككاض عككدم علككى مإبنككي وهككو الصائل تآرتآيب فيهم يراعى



هككذا فليحمل قتله نحو يريدوا لم إن مإتجه وهو ذلك أمإانهم
لن القتككل، نحككو إرادة علككى والولا الككرد مإجككرد إرادة على

شرطوا) أولى. (ولو فالمؤمإن بقتالنا عهده انتقض إذا الذمإي
يجككز) لككه. (الوفككاء) بهككذا لككم دارهككم مإككن يخككرج ل عليه. (أن
مإكن بكدينه فكرارا أمإكنكه حيكث الخكروج يلزمإكه بكل الشكرط

يلزمإككه فل دينه إظهار يمكنه لم مإا الذلا مإن وبنفسه الفتن
بطلق ذلككك علككى حلفوه ولو يسن بل مإر مإا على الخروج

> وإل272<ص:  لغككو فيمينككه الحلككف علككى مإكرها غيره أو
يقولككوا أن الكراه ومإن مإحبوسا الحلف حين كان وإن حنث

ثككان إككراه هنكا بكل تآخككرج ل أنككك تآحلف حتى نتركك ل له
 تآقرر كما لوجوبه الخروج على شرعي

سكمي الشكديد الغليكظ الككافر علجكا) هكو المإكام عاقد ولو(
الكداء. (يكدلا) ه. لكدفعه العلج ومإنكه نفسكه عن لدفعه بذلك

أو مإعينككة وفتحهككا اللم أو. (قلعككة) بإسكككان بلككد (علككى) نحككو
أصككل علككى أي الوجككه علككى مإحصككورة قلع مإككن مإبهمككة
جاريككة) مإثل مإنهككا طريقيهككا. (ولككه أرفق أو أسهل أو طريقها

مإجهول الجعل كان المإام. (جاز) وإن ويعينها مإبهمة حرة ولو
ويسككتحق بالسككر تآككرق الحككرة أن مإككع للحاجككة مإملككوكا غير

هككي لككه فيقككولا تآحتها يكون كأن كلفة غير مإن ولو بالدللة
والجعالككة، الجككارة فككي مإككر مإككا فارق وبه أيضا للحاجة هذه
لن مإعككه، المعاقككدة هككذه تآجككوز جمككع: ل فقككالا المسلم أمإا

أعككرف لنككه الكككافر، مإككع واحتملككت الغككرر مإككن أنواعككا فيهككا
الذرعككي ورجحككه فككرق آخككرون: ل وقككالا وطرقهككم بقلعهككم

الغنيمككة فككي الشككيخين كلم وقضككية وغيرهمككا والبلقينككي
فلككو أسككلمت وإن حيككة وجككدت إن فيعطاهككا وعليككه اعتماده

مإمككا قككوله مإنهككا بقككوله وخككرج قيمتها فله الظفر بعد مإاتآت
فتحت) عنككوة. حاجة. (فإن بل بالجعل للجهل يصح فل عندي

المإككة وفيهككا أخككرى مإككرة فككي ولككو مإعاقده (بدللته) وفاتآحها
بعده أو مإعه أسلمت أو أصل تآسلم ولم المبهمة أو المعينة

يوجككد لككم يككأتآي. (أعطيهككا) وإن > كمككا273<ص:  عكسككه ل
بعضككهم مإككع مإعككامإلتهم مإككن لزم حككق بهكا تآعلق وإن سواها

وذلككك، ذلككك مإثل في بمعامإلتهم اعتداد ل إذ ظاهر هو كما
مإعاقككده. الظفككر. (أو) فتحهككا قبككل بالشككرط اسككتحقها لنككه

له. بدللته. (فل) شيء ولو مإعاقده غير أو دللته (بغيرها) أي
البلقينككي وصككوب دللتككه وهككو الشككرط الصككح) لفقككد (فككي

عمككن نائبككا بككدللته الفاتآح كان إن اعتماده ويتجه الستحقاق
مإككع بككدللته جعككالته لتعلككق شيء) لككه فل تآفتح لم دله. (وإن

لفظه. (وقيل: إن يجر لم وإن حقيقة به مإقيد فالجعل فتحها
ويرده الدللة المثل) لوجود أجرة فله بالفتح الجعل يعلق لم



فككي يشككترط لككم وإل فيهككا، الجعككل كككان إذا هككذا تآقككرر مإا
وغيره. (فككإن) الماوردي قاله مإا على اتآفاقا فتحها استحقاقه

أو جاريككة) أصككل فيهككا يكككن بككدللته. (ولككم مإعاقككده فتحهككا
له) لفقككد شيء فل العقد قبل مإاتآت المشروط. (أو بالوصف

التسليم) إليه. (وجككب وقبل الظفر المشروط. (أو) مإاتآت. (بعد
ضككمانه. مإككن فككالتلف المإككام قبضككة فككي حصلت لنها بدلا)،

لككم لو الظهر) كما له. (في فل) شيء ظفر (أو) مإاتآت. (قبل
عليهككا. (وإن مإقككدور غيككر الهاربككة ومإثلهككا الميتة إذ فيها تآكن

قيككد غيككر والثككاني شارح، به قيد كذا الحرة أسلمت) المعينة
ل الظفككر قبككل أسككلمت إذا الحككرة أن وزعككم فككرق ل بككل

كلهككن الجككواري إسككلم إذ الولا وكككذا مإككردود قيمتها يعطي
قبككل إسككلمإها أكككان سككواء يظهككر فيمككا كككذلك المبهمككة في

وإل يسلم لم إن كله هذا وبعده الظفر قبل بعده أم العقد
قككاله لبككدلها حقككه لنتقككالا بعدها إسلمإه يكن لم مإا أعطيها
الكككافر تآملككك مإنككع علككى بنككاء وغيرهمككا والمككاوردي المإككام

لن بدلا)، وجوب البلقيني. (فالمذهب فيه نازع وإن للمسلم
<ص: البككدلا فيعطككي عليهككا واسككتيلء رقهككا يمنككع إسككلمإها

غنيمككة تآكككن لككم فككإن الربعككة الغنيمككة أخمككاس > مإككن274
البككدلا. (أجككرة المالا. (وهككو) أي بيت مإن وجوبه يظهر فالذي

عن وأصلها الروضة في كما المعتمد قيمتها) وهو وقيل مإثل
مإككات إذا المبهمككة أمإككا المعينككة، الخلف ومإحل قال الجمهور

بكأجرة يرجكع يقككالا أن فيجككوز البككدلا وأوجبنككا فيهككا مإن كل
يسككلم يقككالا أن ويجككوز المجهككولا تآقككويم لتعذر قطعا المثل

الولا والوجككه انتهككى المككوت قبل إليه تآسلم مإن قيمة إليه
قيمتهككا ويعطيككه واحككدة لككه قالا: فيعين الثاني بعضهم ورجح

صككلحا فتحت لو مإا بعنوة وخرج أحياء كن لو له يعينها كما
وهككم بككدلها قبككولا مإن امإتنع فإن المإان في ودخلت بدللته

بتسككليمها رضككوا فككإن المأمإن وبلغوا الصلح نبذ تآسليمها مإن
 الرضخ مإحل مإن أعطوه ببدلها

الجزية كتاب
وعقبهكا به الملتزم المالا وعلى العقد على تآطلق     

اللككه صككلى كأخككذه هي التي الية في بها مإغيا لنه للقتالا،
قبككل فيهككا الصل وغيرهم نجران أهل مإن إياها وسلم عليه

في وسكناهم مإنا عصمتهم جزاء لنها المجازاة، مإن الجماع
إذا سككيما ل السككلم علككى لتحملهككم لهككم إذللا فهككي دارنا

علككى تآقريرهككم مإقابلككة في ل مإحاسنه وعرفوا أهله خالطوا
وتآنقطككع ذلككك عككن وأهلككه السككلم أعككز اللككه لن كفرهككم،



وسلم، وعليه نبينا على الله صلى عيسى بنزولا مإشروعيتها
إل مإنهككم يقبككل فلككم بككوجه شككبهة حينئككذ لهككم يبقككى ل لنه

له مإتلقيا به حاكما ينزلا إنما لنه شرعنا، مإن وهذا السلم
أو والجمككاع والسككنة القرآن مإن وسلم عليه الله صلى عنه
المككذاهب أن والظككاهر الثلثة هذه مإن مإستمدا اجتهاده عن
ل لنككه يككراه، مإككا يوافككق بمككا إل مإنهككا يعمككل ل زمإنككه فككي

اللككه صككلى النككبي اجتهككاد أو النص وجود مإع للجتهاد مإجالا
فككي المقككرر الصككواب هككو كمككا يخطككئ ل لنه وسلم، عليه
 مإحله

بككدأ ولهميتها وصيغة ومإالا ومإكان له ومإعقود عاقد وأركانها
أو المإام لهم يقولا أن الذكور عقدها) مإع فقالا:. (صورة بها

> ورجككح275<ص:  بأصككله كمككا أقررتآكككم نككائبه. (أقركككم) أو
الحككالا بككه يقصككد أن اشترط ثم ومإن الوعد الولى لحتمالا

بككأن واعتراضككه الوعككد عككن ينسككلخ حككتى السككتقبالا مإككع
وبككأن للحككالا يكككون القرائككن عككن التجككرد عنككد المضككارع
احتمككاله يمنككع ل هككذا بأن يرد كأشهد للنشاء يأتآي المضارع

مإر وقد حقيقة للستقبالا أنه قويا خلفا فيه أن على الوعد
ضككمانا ليككس الشخص أحضر أو المالا أؤدي أو الضمان في
يتأبد وبه وعد لنه لغو، بكذا أقر إن القرار وفي كفالة ول
فكي نظرهككم شككدة بكأن المتكن إطلق يوجه أن إل تآقرر مإا

للوعككد لحتمككاله النظككر عككدم اقتضككى الدم لحقن الباب هذا
فككي أعنككي ثككم ومإككر لهمككا أو للحككالا أنككه بالمشككهور عمل

السككلم) غيككر فراجعككه. (بككدار ويوضحه ذلك يؤيد مإا الضمان
في ذلك ذكر مإن بد ل أنه وظاهره شارح قاله كذا الحجاز
وإن شككرعا باسككتثنائه اكتفككاء شككرط غير أنه والظاهر العقد
ل قككد أصككله مإككن هككذا أن علككى يظهككر فيما العاقدان جهله

فصكيغة وحينئكذ الحككرب دار فكي بهككا نقرهككم فقككد يشككترط،
جزيككة تآبككذلوا أن علككى داركككم فككي أقركم يظهر فيما عقده

نحككو بهككا) أو إقامإتكم في أذنت مإنكم. (أو ونأمإن مإنا وتآأمإنوا
قككالا حككولا كككل تآعطوا. (جزية) في تآبذلوا) أي أن ذلك. (على
غيككر أنككه ويظهككر آخككره أو الحككولا ويقككولا: أولا الجرجككاني

أحكككامإه مإككن حكككم لكككل السككلم) أي لحكم شرط. (وتآنقادوا
كشككرب ل والسككرقة كالزنككا يرونه ل مإما العبادات نحو غير

اهر عكدم ومإكن للمحكارم المجكوس ونكاح المسكر بمكا التظ
ووجككب اليككة فككي الصككغار فسككروا اللككتزام وبهككذا يككبيحونه
الجزيككة مإع لنه العقد، مإقتضيات مإن كونه مإع لهذا التعرض

فككي والجككرة الككبيع فككي كككالثمن فكككان تآقريرهم عن عوض
الجارة. 



مإنككا أمإنككوا كمككا قتالنككا علككى يجتمعككوا ل وأن المككاوردي قالا
النقيككاد في داخل هذا بأن الئمة عن المإام نقله وإن ويرد

بكككذا أقررنككي الكككافر قولا صحة عليه يرد > ول276<ص: 
عقككدها صككورة أراد إنمككا لنككه أقررتآككك، المإككام فقككالا إلككخ

لحكم النقياد فيهن فيكفي النساء أمإا الموجب، مإن الصلي
صككريح ذكر مإا أن كلمإهم وظاهر عليهن جزية ل إذ السلم

ذكككر إذا المإككان كنايات قيل: إن ولو لفظا هنا كناية ل وأنه
 يبعد لم هنا كناية تآكون إلخ تآبذلوا أن على مإعها

والجكرة ككالثمن الجزيككة قككدرها) أي ذككر اشككتراط والصكح(
تآعككالى اللككه اللسككان) مإنهككم. (عككن كككف أقلهككا. (ل وسككيأتآي
يشككترط فل ودينككه) بسككوء وسككلم عليككه اللككه صككلى ورسوله

مإعلقككا العقد) للجزية يصح (ول النقياد في داخل لنه ذكره،
فككي السككلم عككن بككدلا لنككه المككذهب)، علككى ول. (مإؤقتككا

مإا أو الله شاء مإا {أقركم يكفي فل يؤقت ل وهو العصمة
لنتظككاره وسككلم عليككه اللككه صككلى قككاله اللككه} وإنمككا أقركم
بخلف فلن شاء مإا أو شئت مإا أو الن مإتعذر وهو الوحي

بخلف جهتهككم مإككن جككائزة جهتنككا مإككن لزمإة لنها شئتم، مإا
العاقد أوجبه لما مإنهم كل قبولا) مإن لفظ (ويشترط الهدنة

ومإنهككا وبكنايككة مإفهمككة أخككرس وبإشككارة رضككيت بنحككو ولككو
نحككو مإككن الككبيع فككي مإككر مإككا سائر هنا يشترط وكذا الكتابة
وأفهككم الوجككه علككى فيهما والتوافق باليجاب القبولا اتآصالا

لككم علمنككاه ثككم دارنككا، حربككي دخككل لككو أنه القبولا اشتراط
عمككاد لن غصككبا، مإككدة دارا سكككن مإككن بخلف شيء يلزمإه

لككزم نككائبه أو المإككام مإككن عقككدها فسككد ولككو القبولا الجزية
صككدر كككأن بطككل لككو مإككا بخلف أقلهككا لنه دينار، سنة لكل
يفككرق مإككا لنككا أن يعلم وبهذا شيء يلزم ل فإنه الحاد مإن
وجكد ولكو( المشكهورة الربعكة غير والفاسد الباطل بين فيه

ه كلم لسماع فقالا: دخلت بدارنا كافر لم تآعكالى) أو الل لس
لنككا. مإضككرة فيككه بما جزية. (أو) دخلت. (رسول) ولو لبذلا أو

>. (صكدق)277<ص:  أمإككانه مإسلم) يصككح (أو) دخلت. (بأمإان
لككم أسككر إن نعككم الككدم لحقككن تآغليبككا اتآهككم إن نككدبا وحلف
القامإككة مإككن يمكككن الولككى وفككي ببينككة إل ذلككك في يصدق

فيه الشبهة بإزالة العادة تآقضي قدرا العلم مإجالس وحضور
ل وجككه) أنككه المإككان دعوى وفي( أشهر أربعة على يزاد ول

حككالا مإككن الظككاهر بككأن وردوه لسككهولتها ببينككة إل يصككدق
لعقككدها بنحككوه. (ويشككترط أو بككه إل يككدخل ل أنككه الحربككي
المصككالح مإككن لنهككا عقككدها، فككي أو نككائبه) العككام أو المإككام
أحككدهما. العككام. (وعليككه) أي النظر له بمن فاختصت العظام
لككم ثككم ومإن مإسلم خبر في به للمإر طلبو) ها إذا (الجابة



أو. (جاسوسككا) الهدنة. (إل) أسككيرا بخلف مإصلحة هنا يشترط
صككاحب فككإنه النككامإوس بخلف الشر سر صاحب وهو مإنهم
الثككاني مإن يقبل ل بل إجابتهما تآجب الخير. (نخافه) فل سر

ه ظهكر لكو ثكم ومإكن للضرر م مإنهكم مإكيكدة طلبهكا أن ل ل
م وسكامإرة والنصكارى) وصكابئة لليهكود إل تآعقد يجبهم. (ول ل

والعجكم، العكرب سواء ديتهم أصل في يخالفونهم أنهم يعلم
اللككه صككلى لنككه آيتهككا. (والمجككوس)، فككي الكتاب أهل لنهم
سككنة بهككم وقالا: {سنوا هجر مإجوس مإن أخذها وسلم عليه
كتككاب. (وأولد شككبهة لهككم ولن البخككاري، الكتاب} رواه أهل
وإن التبككديل بعد ولو مإعه النسخ) أو قبل تآنصر أو تآهود مإن
حككل عككدم فككارق وبككه الككدم لحقككن تآغليبا المبدلا يجتنبوا لم

والميتككات البضككاع فككي الصككل أن مإككع وذبيحتهككم مإنككاكحتهم
أنها على بناء عيسى بعثة بعد تآهود مإن ولد بخلف التحريم
وكأنهم وسلم عليه الله صلى نبينا بعثة بعد تآنصر أو ناسخة

لنهككا عنهككا، يتككأخر قككد النسككخ كككان وإن بالبعثككة اكتفوا إنما
مإككن كككل دخككولا الضككار أن عبككارتآه وقضككية وسككببه مإظنتككه
للبلقينككي خلفككا مإتجككه وهككو أحككدهما ل النسككخ بعككد البككوين
وقته) في شككنا يأتآي. (أو كما وثني أبويه أحد لمن لعقدها

للحقككن تآغليبا بعده أو النسخ قبل هو هل البوين دخولا أي
نصككارى فككي عليهككم اللككه رضككوان الصحابة حكمت وبه أيضا

وتآقييككده والنصككارى اليهككود لطلقككه مإعنككى ل قيككل العككرب
يككوهم إنككه ثككم أولككى، كككان عكس > ولو278<ص:  أولدهم

ليككس مإطلقككا لولده عقد النسخ قبل تآنصر أو تآهود مإن أن
بعككد آبككائهم ديككن عككن ينتقلككوا لككم إن لهككم يعقد إنما كذلك

. ه البعثة. ا
الصككليون والنصككارى اليهككود وهككم الصل أول ذكر بأنه ويرد

فيككه عككبر النتقككالا ذكككر لمككا ثككم انتقككالا، لهككم ليككس الككذين
أن الغككالب لن سككفلوا، وإن الفككروع بهككم المككراد بككالولد
فلككم انقطككع قككد وذلككك البعثككة طرو عند يكون إنما النتقالا

أن زعككم فانككدفع ثانيككا فككذكرهم المنتقليككن أولد إل يبككق
أيضككا، صككحيح فغيككر ذكككر مإككا إيهام زعم وأمإا أولى، العكس

م وإل انتقكالا مإنهكم يحصكل لم أولد في الكلم لن يككن ل
إبراهيككم بصحف التمسك زاعم (وكذا وجه آبائهم إلى للنظر
وسككلم) وصككحف (عليهمككا و نبينا الله) على صلى داود وزبور
لنهككا وسككلم، عليككه اللككه صككلى لصككلبه آدم ابككن وهككو شيث

أوتآككوا الككذين {مإككن تآعككالى قككوله فككي فانككدرجت كتبا تآسمى
أم الكتككابي اختككار الم كتابي) ولككو أبويه أحد الكتاب}. (ومإن

اختيارهككا نكاحهككا حككل شككرط كككون وفككارق شككيئا، يخككتر لككم
مإمككا المنهككج شككرح فككي وقككع ومإا أوسع هنا مإا بأن الكتابي



المككراد وإنمككا مإككراد غيككر أيضا هنا قيد ذلك اختيار أن يوهم
علككى وثنككي لتقريككره. (والخككر ل كتابيككا لتسككميته قيككد أنككه

كتابيككة مإككن وثني ابن بلغ إن نعم أيضا لذلك المذهب) تآغليبا
عقككدها مإحككل أن يؤخككذ ومإنككه جزمإا يقر لم أبيه بدين ودان
تآغليبا وثنية أو نصرانية مإن تآوثن نصراني أولد مإن بلغ لمن
الككوثني ديككن يخككتر لككم إذا التنصككر شككبهة مإن لهم ثبت لما

يعككرف ل لنككه الجزيككة، لهككم تآعقككد مإمككن أنهم قولهم ويقبل
أنهككا كلمإككه وأفهم تآحليفهم ندب وينبغي جهتهم مإن إل غالبا

أو شمس أو وثن كعابد ذكر مإن > لغير279<ص:  تآعقد ل
والككدهريين والمعطليككن والفلسككفة الطبككائع وأصككحاب مإلككك

امإككرأة) إجماعككا علككى جزيككة ول( النكاح في مإر كما وغيرهم
فلكو أنكوثته بكه. (وخنككثى) لحتمكالا يعتكد ل حكزم ابن وخلف
فلككو هبككة فهكي بها رغبا فإن عليهم ليست أنها أعلما بذلها

لككم حربككي فككي مإر مإا وفارق مإضى لما مإنه أخذ ذكرا بان
أهل فليككس مإلككتزم غيككر هككذا بككأن مإككدة بعككد إل بككه يعلككم

أسككقطنا وإنمككا لحكمنككا مإلككتزم فككإنه الخنككثى بخلف للضمان
بقضيتها عومإل ذكورتآه بانت فلما أنوثته لحتمالا الجزية عنه

زرعككة أبككي وقككولا سككنة لكككل دينار مإنه المأخوذ أن وظاهر
لككه تآعقككد أن صككورتآه لعككل البلقينككي شككيخه كلم مإككن أخككذا

أنها تآقرر لما إليه يحتاج ل هذا بأن يرد خنوثته حالا الجزية
لككو لنهككا يصككح، ل بككل عقككد يقككع لكم وإن تآجب وهي أجرة

خلف يقككع ولككم العقككد صحة بذكورتآه تآبين كذلك له عقدت
المإككر. نفككس فككي بمككا العقككود فككي العبرة لن اللزوم، في

بسككببه سككيده علككى ول لنقصككه مإبعضككا رق) ولككو فيككه (ومإن
لككه. (وصككبي أصككل > ل280<ص:  العبد على جزية ل وخبر

مإن كساعة قليل جنونه تآقطع التزامإهما. (فإن ومإجنون) لعدم
تآكككون بككأن ضككبطه سنة. (لزمإته) ويظهر مإن يوم شهر) ونحو

غالبككا بككأجرة تآقابككل لككم لفقت لو السنة في الجنون أوقات
ويككوم كيككوم كككثيرا تآقطككع قككولهم. (أو مإككن هككذا يؤخككذ وقككد

الفاقككة. بلغككت) أيككام أمإكككن. (فككإذا الفاقة) إن تآلفيق فالصح
لككم فككإن كامإل وهو بدارنا سنة لسكناه وجبت) الجزية (سنة
وككذا الوجكه على الكل في الجنون حكم عليه أجري يمكن

م بحيكث إفكاقته قلكت لكو وطكرو بكأجرة مإجموعهكا يقابكل ل
 أثناءه مإوت كطرو الحولا أثناء جنون

مإسككلم. أو ذمإككي قككن عتككق أو أفككاق ذمإي) أو ابن بلغ ولو(
أمإان في كان لنه يغتالا، بمأمإنه) ول ألحق جزية يبذلا (ولم
لككه) عقككد سككفيها. (عقككد بككذلها) ولككو تآبعا. (فإن سيده أو أبيه

بعقككد أبيه) ويكتفى كجزية عليه حينئذ. (وقيل لستقلله جديد
الذمإككة أصككل فككي تآبعككه المإككان أصل في تآبعه لما لنه أبيه،



بلغككوا لمككن يسككتأنف لككم الئمة مإن أحدا لن جمع، وصححه
بل مإككدة عليهككم مإضككت إذا أنككه فيظهككر الولا وعلككى عقككدا،

المغلككب بككدارنا لسكناهم المثل أجرة مإضى لما لزمإهم عقد
أيضككا يظهككر فيمككا الجزيككة أقككل هنا وهي الجرة مإعنى فيها

أو فقيككر وهككو غنيككا كككان لككو أبككاه أن فيظهككر الثككاني وعلى
ظككاهر لكككن أبيككه حككالا ل حككاله قككدرها فككي اعتككبر عكسككه
هككرم) ل وشككيخ زمإككن على وجوبها يخالفه. (والمذهب كلمإهم

يفككارق فلككم أجككرة لنهككا وأجيككر)، وراهب لهما. (وأعمى رأي
(وفقيككر جزمإككا فتلزمإككه رأي لككه مإن أمإا غيره، فيها المعذور

يككومإه قككوت عككن بككه يفضككل لككم أو كسككب) أصككل عن عجز
تآمككت مإككر. (فككإذا لما وذلك فيها يدفعه مإا الحولا آخر وليلته
يوسككر) فأكثر. (حككتى حول ذمإته) تآبقى ففي مإعسر وهو سنة

 الديون كسائر
>281<ص:  الحجكاز) يعنكي اسكتيطان مإكن كافر كل ويمنع(

وقيل قوله: بعد أفهمه كما استيطان غير مإن ولو به القامإة
لككم فيككه أرض شككراء لككه أن كلمإهككم وأفهككم إلخ القامإة له

حككرم مإككا لن مإنعككه، قيككل: الصككواب وإن مإتجه وهو بها يقم
هككو كما ذاكا مإن ليس هذا بأن ويرد اتآخاذه حرم استعماله

مإنككع وإنمككا قطعككا اسككتعماله إلى هذا اتآخاذ يجر ل إذ واضح
عنككد وسككلم عليككه اللككه صككلى وصككاياه مإن لن الحجاز، مإن

عليككه العككرب} مإتفككق جزيككرة مإككن المشركين {أخرجوا مإوتآه
عليككه اللككه صككلى بككه تآكلككم مإككا {آخككر للككبيهقي روايككة وفي

يهود {أخرجوا أخرى الحجاز} وفي مإن اليهود أخرجوا وسلم
ليكس الشافعي العرب} قالا جزيرة مإن نجران وأهل الحجاز
عنككه اللككه رضككي عمككر لن مإنهككا، الحجاز بل جميعها المراد
مإككن طككول هككي إذ مإنهككا أنه مإع باليمن وأقرهم مإنه أجلهم

مإككن والهككا ومإككا جككدة مإككن وعرضككا العككراق ريككق إلى عدن
وأيككد القككامإوس فككي ذلككك وعكككس الشام إلى البحر ساحل

الرافعككي نقلككه وإن أي الولا بخلف قاضككية المشككاهدة بأن
الحبشككة بحككر لحاطككة بككذلك سككميت وتآبعككوه الصككمعي عن

سككمي الحجككاز بهككا. (وهككو) أي والفككرات ودجلككة فارس وبحر
واليمامإككة) والمدينككة وتآهامإككة. (مإكككة نجد بين حجز لنه بذلك،
الطككائف مإككن ومإرحلككتين مإكككة مإككن مإراحككل أربع على مإدينة
واحككدة مإرحلككة الطككائف وبيككن البخككاري: بينهككا شككراح وقككالا

ثلثككة مإسككيرة مإككن تآنظككر كككانت الككتي الزرقاء باسم سميت
أيام. 

مإرحلككة أو مإرحلككتين علككى اليمامإككة أن مإن ذكروه (تآنبيه) مإا
لبلككد اسككم اليمامإككة أن اليككوم المشككهور خلف الطككائف مإن

رضككي بكككر أبككو إليككه وجهككز فيهككا تآنبأ التي الكذاب مإسيلمة



بهككا فكككان الصككحابة مإككن الغفير الجم خلفته زمإن عنه الله
مإن مإرحلة عشرين نحو على وهذه المشهورة والوقعة قتله
مإشككهورة الصحابة قبور وبها نجد بلد أقصى في لنها مإكة،
فككي رأيككت ثككم بككائن، بككون التحديدين وبين بها ويتبركا تآزار

لبلد اسككم اليمامإككة أن مإنككه يؤخككذ مإككا كالنهايككة القككامإوس
الحجككاز مإنتهككى أولهككا أن أرادوا الئمككة فكأن وحينئذ مإتعددة

عككداه مإككا دون مإرحلككة أو مإرحلتككان الطككائف وبيككن بينه ومإا
فل هككذا وعلى وغيرها مإسيلمة بلد وهو البلد تآلك بقية مإن

القككامإوس وعبككارة المشهور هو ومإا الئمة كلم بين مإخالفة
الراكككب تآبصككر كككانت زرقككاء وجارية كاليمام القصد واليمامإة

سككميت إليهككا مإنسككوبة الجككو وبلد أيككام ثلثككة مإسككيرة مإككن
مإسككيلمة تآنبككأ وبهككا الحجككاز سككائر مإككن نخيل أكككثر باسككمها
على مإكة عن الشرق وسط في المدينة دون وهي الكذاب

فككي وبين نحوها الكوفة ومإن البصرة مإن مإرحلة عشر ستة
أنه أشجع في وبين أشجع ديار في بالحجاز مإوضع أنه الجو
أن القككامإوس كلم ظككاهر قلككت فككإن قبيلككة أبو غطفان مإن
علككى ذلك في إليه نظر ل قلت الحجاز مإن كلها البلد تآلك
فلم ومإخاليفها والطائف والمدينة مإكة بأنه الحجاز عرف أنه

مإخككاليف مإككن أنهككا أريككد إن إل أصككل مإنككه اليمامإككة يجعككل
المسماة البلد مإن نعتبر ل أنا وهو ذكرتآه مإا فيؤيد الطائف

أو مإرحلككتين علككى مإككا وهككي للطككائف المنسككوبة ل باليمامإككة
مإهككم. فككإنه ذلككك فتأمإل البلد تآلك عدا مإا دون مإنها مإرحلة

و وكخيككبر وجككدة > كالطككائف282<ص:  الثلثا (وقرأها) أي
لككه وغيرها. (وقيل وجباله مإفاوزه مإن بذلك أحاط ومإا الينبع

تآعتككد لككم لنهككا البلد، هككذه الممتدة) بيككن طرقه في القامإة
مإككن يعلم كما قطعا مإنها يمنعون مإكة بحرم التي نعم فيها

اختلطهم لخوف غيره وفي للبقعة الحرمإة لن التآي، كلمإه
جزائككره بخلف الحككرم خككارج بحككر ركككوب يمنعون ول بأهله

القاضككي قككالا للغككالب بها قيدوا وإنما وغيرها أي المسكونة
أيككام ثلثككة مإككن أكككثر المراكككب فككي المقام مإن يمكنون ول

وأقككام المإككام أذن إذا أراد ولعلككه الرفعككة ابككن قككالا كككالبر
 يأتآي مإما مإعلوم ظاهر وهو واحد بموضع

نككائبه. (أخرجككه المإككام) أو إذن الحجاز. (بغير دخل) كافر ولو(
جهككل إذا مإككا بخلف لتعككديه مإمنوع) مإنه أنه علم إن وعزره

دخككوله. (أذن استأذن) فككي يعزره. (فإن ول يخرجه فإنه ذلك
جككائز بككأنه غيككره صككرح لكككن صككنيعه اقتضككاه كما له) وجوبا
مإككا وحمككل كرسالة للمسلمين مإصلحة دخوله كان فقط. (إن

أو جزيككة عقككد وكككإرادة وغيككره طعككام مإككن إليه) كثير يحتاج
أمإا دخوله، مإقابلة في شيئا مإنه يأخذ ل وهنا لمصلحة هدنة



إن هكو كما الذن فيحرم المصلحة عدم مإع ككان) ظكاهر. (ف
حاجككة) كعطككر. (لككم كككبير فيها ليس مإرة. (لتجارة ولو دخوله

الحجككاز. (إل) إن دخككولا فككي يككأذن أن لككه يجز لم يأذن) أي
أخككذ الصككحاب. (وبشككرط عككن البلقينككي نقلككه كما ذمإيا كان

نظيككر للبيع فيمهلهم ثمنه مإن أو مإتاعها مإن مإنها) أي شيء
وشككرط إليهككا يضطر لم لو للتجارة دارنا الداخل في قولهم
أمإهلوا الثمن عشر عليهم شرط فإن جاز مإنها شيء عليهم

المثككل ثمككن بككدون يكلفككون ل أنهككم ويظهر انتهى البيع إلى
أمإتعتهككم فبعككض وإل رضككوا إن بككدله مإنهككم فيؤخككذ وحينئككذ
عنككه اللككه رضي عمر كان كما قدره في ويجتهد عنه عوضا
يؤخذ > ول283<ص:  المدينة إلى مإنهم المتجرين مإن يأخذ
دخلككه حيككث يقككم) بالحجككاز كالجزيككة. (ول مإرة إل السنة في
الذن بعككد واحككد مإوضككع في إليها المضطر ولو لتجارتآه ولو
الككدخولا يككومإي فأقككل) غيككر أيككام ثلثككة دخككوله. (إل فككي لككه

ثلثككة بمحككل أقام فإن عنه الله رضي بعمر اقتداء والخروج
كككل بيككن كككان إن يمنككع لككم وهكككذا مإثلهككا بككآخر ثككم فأقل،
 قصر مإسافة مإحلين

افر. (دخكولا ويمنكع) ككل( عامإكة لمصكلحة مإككة) ولكو حكرم ك
الحكككرم الحكككرام} أي المسكككجد يقربكككوا {فل تآعكككالى لقكككوله

أو المإككام مإككن بككالحرم مإككن رسككول) إلككى كككان إجماعا. (فإن
فككإن المإككام ليسمعه) ويخككبر نائبه أو المإام إليه نائبه. (خرج

أو لككذلك إليككه المإككام خروج تآعين مإشافهة إل أؤديها قالا: ل
أخرجككوه لمككا أنهم ذلك وحكمة يناظره مإن له خرج مإناظرا

بمنعهككم الكفككار جميع عوقب لكفرهم وسلم عليه الله صلى
ابككن قككولا ردوا وبككه الم فككي كما لضرورة ولو مإطلقا مإنه
إذا مإككا علككى وحملككه إليككه احتيج كطبيب للضرورة يجوز كج

مإنظككر إليككه المريككض إخككراج يمكككن ولككم إليه الحاجة مإست
 فيه
مإككوتآه) بالنقككل خيف وإن الحرم. (نقل فيه) أي مإرض فإن( 

ذمإككي. (لككم مإككات) وهككو المإام. (فإن بإذن ولو بدخوله لظلمه
لن وأخككرج)، نبش دفن (فإن عنه للحرم فيه) تآطهيرا يدفن
ع إن نعم حيا له دخوله مإن أشد فيه جيفته بقاء تآكركا تآقط

به يلحق لم فيه يشاركا لم بما وتآميزه مإكة حرم ولفضلية
اللككه صككلى {أنه وصح المدينة حرم ندبا بل وجوبا ذلك في

سنة براءة نزولا بعد عشر سنة مإسجده أنزلهم وسلم عليه
وغيره}. المسيح أمإر في مإنهم نجران أهل فيه وناظر تآسع
وعظمككت الحجككاز الحككرم. (مإككن غيككره) أي فككي مإككرض (وإن

مإرضككه. (تآككركا) وجوبككا زيككادة نحو خيف نقله) أو في المشقة
لحرمإة فيه. (نقل) وجوبا (وإل) تآعظم الضررين لعظم تآقديما



مإطلقككا ينقككل أنككه المإككام عككن وأصككلها الروضة وفي المحل
مإختصككروها جككرى وعليككه مإطلقككا ينقككل ل أنه الجمهور وعن
وهككو وغيككره الصككغير الحككاوي المتن تآفصيل على جرى لكن
خككوف لنحككو نقلككه) مإنككه (وتآعككذر مإات) فيه (فإن مإعنى أوجه

الحربككي أمإككا نقل، يتعذر لم فإن هناكا) للضرورة تآغير. (دفن
علككى الكلب إغككراء لجككواز فيككه ذلككك يجككري فل المرتآككد أو

> 284جيفته.<ص:  غيبت ريحه أذى فإن جيفته
قوتآنككا. عنككد فقير أو غني الجزية) مإن أقل: فصل(     

أخككذ وإن بككه إل العقككد يجككوز فل مإضككروب (دينككار) خككالص
كككل مإككن {خككذ الصحيح سنة) للخبر الخذ. (لكل وقت قيمته
وهككو قيمتككه مإسككاوي عككدله} أي أو دينككارا مإحتلككم أي حككالم
عشككر بككاثني للككدينار عمر وتآقويم كسرها ويجوز العين بفتح

عنككد أمإككا لكثرهككا، حككد ول ذاكا إذ قيمته كانت لنها درهما،
وإل ظاهرة مإصلحة اقتضته إن دينار مإن بأقل فيجوز ضعفنا

عنهككم الككذب بشرط الزمإن بانقضاء وتآستقر بالعقد تآجب فل
أثنككاء إل عنهم نذب لم أو مإات فلو وجب حيث جميعه في

أثنككاء يطككالب فل الحككي أمإككا يأتآي، كما القسط وجب السنة
طلب مإا لول يطالب أنه الجرة قياس وكان بالقسط السنة

يسككلمون. (ويسككتحب) وقككالا لعلهككم بهم الرفق مإزيد مإن هنا
أخككذا قوتآنككا يجككب. (للمإكام) عنككد المإكام عن نقل الرفعة ابن
رشككيد مإككن دينككار على زيادة طلب (مإماكسته) أي تآقرر مإما
دينككار. (حككتى) يعقككد أقلهككا أن علم وإن العقد حين وكيل ولو

مإككن ليخككرج لغنككي وأربعة لمتوسط كدينارين دينار مإن بأكثر
أمإكنتككه حيككث بككل بذلك إل يجيزها ل فإنه حنيفة أبي خلف

إل عليككه وجبككت إليهككا إجككابتهم ظككن أو علككم بككأن الزيككادة
دينككار مإن لكثر يجيبونه ل أنهم ظن أو علم وحيث لمصلحة

جككواز وعككدم الككدينار قبككولا لوجككوب للمماكسككة مإعنككى فل
فككي تآكككون كمككا والمماكسككة حينئككذ مإنككه أكثر على إجبارهم

وتآبعهككم الصككحاب بككل الخككذ فككي تآكككون ذكككر كمككا العقككد
> فحينئككذ285<ص:  الخككذ فككي بككذلك صدروا إنما المصنف

مإككن) كككل. حككتى. (يأخككذ بينهككم ويفككاوت يماكسككهم أن يسككن
خلفه. (دينككارين يثبت لم مإا بقوله ولو الحولا (مإتوسط) آخر

وقد فأكثر الدنانير كل. (غني) كذلك. (أربعة) مإن و) مإن فأكثر
أنهككا علككى الواقدي سير في الم في نصه هذا على يشكل

يجككاب وقككد عليككه زائد أخذ يجوز ل بشيء لهم انعقدت إذا
اعتككبر إذا فيمككا الخذ في المماكسة جواز أعني ذلك بفرض
العقككد وقككت ول طروهمككا وقككت ل الخذ وقت وضده الغني
كككذا فقيككر كككل علككى أن العقككد فككي شككرط إذا فيمككا وذلك
بوقت الحوالا هذه اعتبار يقيد ولم كذا ومإتوسط كذا وغني



يمككاكس أن لككه يسككن فعنككده الخككذ بككوقت هنككا العبرة فإن
يأخككذ حككتى والغنككي فككأكثر دينارين مإنه يأخذ حتى المتوسط

تآلككك اعتبككار عككن خل لمككا العقككد هككذا لن فأكثر، أربعة مإنه
لمككالا مإقررا وليس فقط للعصمة مإفيدا كان عنده الوصاف

عقككد إذا مإككا بخلف الخككذ عنككد المماكسككة فسككنت مإعلككوم
قككد فإنه العقد بوقت غناء لنحو التقييد مإع مإخصوص بشيء

فلكم الخكذ عنكد وصكف اعتبكار غيكر مإكن بكه عقد بما تآعين
فككي الزركشككي وتآككردد الخككذ فككي حينئككذ المماكسككة تآمكككن

في أنه بجامإع كالنفقة الضيافة وفي هنا أنه ويتجه ضابطهما
ول هنككا مإواسككاة ل إذ العاقلككة ل إليككه تآعككود مإنفعككة مإقابلككة
ا مإختلكف لنكه >،286<ص:  العرف ه يصكرح كم اختلف ب

عقد أو عقده فيمتنع السفيه أمإا البواب، باختلف ضابطهما
أثنككاء سككفه ثككم بأكثر، رشيدا عقد فإن دينار مإن بأكثر وليه

اسككتأجر لو كما تآرجيحه يظهر فيما به عقد مإا لزمإه الحولا
هككو كمككا الكككثر مإنككه يؤخككذ سفه ثم المثل، أجرة مإن بأكثر

لشرح تآبعا بسفه عليه حجر أو التآي قولي رأيت ثم واضح،
علككى أن الصككلح عقككد فككي قككوم علككى شككرط ولككو المنهككج

 كثر وإن جاز كذا وغنيهم كذا مإتوسطهم
لزمإهككم دينار جواز علموا ثم دينار. (، بأكثر) مإن عقدت ولو(

بككذلا أبككوا) مإككن (فككإن الشككراء فككي غبككن الككتزمإوه) كمككن مإا
المإككام فيختككار بككذلك ناقضككون) للعهككد أنهككم الزيادة. (فالصح

حجككر مإككات) أو (أو جككن ذمإككي) أو أسلم (ولو يأتآي مإا فيهم
آدمإككي كككدين لككه اللزمإككة الجزية كانت فلس أو بسفه عليه
ويضككارب الفلككس حجككر غير في مإاله مإن فتؤخذ حكمه في
أو. (سككنين ذلككك. (بعككد) سككنة وقككع وإذا فيككه الغرمإككاء مإع بها

إن الوصككايا) والرثا علككى مإقدمإككة تآركتككه مإن جزيتهن أخذت
مإنهككا، الجزيككة لخككذ مإعنككى فل فيككء فتركته وإل وارثا خلف
المإككام أخككذ مإسككتغرق غيككر كككان فإن الفيء جملة مإن لنها
 الباقي وسقط بقسطه نصيبه مإن

أجككرة لنهككا المككذهب)، على الدمإي دين وبين بينها ويسوي(
الجزيككة. بقسككط المإككام ضككاربهم بالكككل التركككة تآف لم فإن

خللا بسككفه. (فككي عليككه حجر أو مإات أو جن أو (أو) أسلم
كالجرة.  تآركته أو مإاله في يجب مإضى فقسط) لما سنة

شككرح فككي مإا هو بسفه عليه المحجور في ذكرتآه (تآنبيه) مإا
مإككن القسككط فيه بالقسط أريد إن لنه مإشكل، وهو المنهج

يكككن لم أيضا المسمى الحولا آخر الباقي أخذ مإع المسمى
للبككاقي دينككار مإككن القسككط أخككذ مإككع أو مإعنى القسط لخذ
لككم رشككيد وهككو مإنككه أكككثر بالعقد التزم لما لنه نظر، ففيه
آنفككا مإككر كمككا الجرة نظير > الكثر287<ص:  إسقاط يسغ



دينككار مإككن بككأكثر للسفيه عقدها في الخلف على يخرج ول
عقككدها عنككد هككو مإن بين الواضح للفرق به قالا لمن خلفا

القسككط أخككذ أن فالحاصككل سككفيه، عنككده هككو ومإككن رشككيد
علمككت وقد المذكور التخريج على يتضح إنما الخير بالمعنى

لن فيككه، يككأتآي مإككا علككى المفلس في هذا يأتآي ول فيه مإا
القسككط لخككذ المسوغ وإنما به، عقد مإما مإنه يؤخذ الباقي

لنكاظره يجكز فلككم بالقسكمة المككالا بيت خص الذي أنه مإنه
حضككر إذا بيمينككه إسككلمإه وقككت فككي ويصككدق قبضككه تآككأخير
مإككع المإككام ضككارب خللها في بفلس عليه حجر ولو وادعاه
الم نككص عككن البلقينككي نقلككه كككذا مإضككى مإا بحصة الغرمإاء

بككذلك أراد إن أنككه ويظهككر لككه تآعككرض مإن ير لم وقالا: إنه
جزيككة ل أنككه الضعيف على مإبنيا كان الحجر بعد مإا سقوط

وإنمككا عليككه، مإسككتمرة فالجزية الصح على أمإا الفقير، على
رأيككت ثككم مإضككى، مإككا بحصككة مإككاله مإككن للفككوز المضككاربة

مإنككه يؤخككذ ل أنه كلمإهم آخر: قضية مإحل في قالا البلقيني
الم فككي نككص لكن القواعد على الجاري وهو حينئذ القسط

حينئككذ الخذ في هو إنما التردد أن فافهم انتهى الخذ على
فكي مإكا يتجه والذي ذكرتآه فيما صريح وهو السقوط في ل

وكيككف مإمنككوع القواعككد علككى الجككاري هككو خلفه وكون الم
وفككوزهم بالغرمإككاء مإضككر الحككولا آخككر إلككى القسككمة وتآككأخير

يخككص مإككا أخككذ مإككع القسمة فكانت وجب لما مإفوت بالكل
فيككه لمككا القواعككد على الجاري القياس هو مإضى مإا قسط

 الحقين بين الجمع مإن
فيجلككس الزكككاة. (بإهانكة باسكم تآككؤد لكم الجزيككة) مإككا وتآؤخذ(

ويضككعها ظهككره ويحنككي رأسكه ويطككأطئ الذمإي ويقوم الخذ
مإفتوحككة. ويضككرب) بكفككه لحيتككه الخككذ ويقبككض الميككزان في

الماضغ بين اللحم مإجتمع وهما والزاي اللم (لهزمإتيه) بكسر
وبحككث واحككدة ضككربة مإنهمككا كل أي الجككانبين مإككن والذن

مإككن جمككع قككالا لحككدهما واحككدة بضككربة الكتفككاء الرافعككي
مإككا اللكه. (وكلككه) أي حككق أد اللككه عدو يا له الشراح: ويقولا
فسككر المفسككرين بعككض لن وقيككل: واجككب)، ذكر. (مإسككتحب

مإسككلم) وذمإككي تآوكيل له الولا بهذا. (فعلى الية في الصغار
(أن (و) للمسككلم المسلم (عليه) أي (وحوالة) بها (بالداء) لها

لفككوات ذلككك كككل يمتنككع الثككاني وعلككى الككذمإي يضمنها) عككن
مإقصككود كل لن الككذمإي، تآوكيككل فككي حككتى الواجبككة الهانككة

السككنة مإككن لها أصل ل باطلة) إذ الهيئة هذه بالصغار. (قلت
الم فككي نص ثم ومإن الراشدين الخلفاء مإن أحد فعلها ول

ه ول أحكد ضكرر غيكر مإكن برفق أي بإجمالا أخذها على نيل
أن ل الحكككام عليهككم يجككري أن قككالا: والصككغار قبيككح بكلم



(أشككد وجوبهككا عككن استحبابها) فضككل ويؤذوا. (ودعوى يضربوا
مإككن فيهككا لمككا الوجككه علككى فعلهككا أعلم) فيحرم والله خطأ

التفسككير ذلك إلى الولين استناد وأمإا دليل، غير مإن اليذاء
اللككه صككلى عنككه التفسككير ذلك صح لو إل مإحله في فليس
الككرأي قبككل مإككن يقككالا ل وكان صحابي عن أو وسلم عليه

ولككذا قبلككه مإككن يقككالا هككذا > بككل288<ص:  كككذلك وليككس
ذلككك بغيككر وغيككره عنككه اللككه رضككي الشككافعي المإام فسره
المصنف على التوركا مإن الشارح إليه أشار مإا يندفع وبهذا

 المذكور تآشنيعه في
القككل. (للمإككام) فككي مإر مإا على بناء يجب ويستحب) وقيل(

مإثل. (أن لقوتآنككا عليهككم الضككيافة أمإكنككه) شككرط نائبه. (إذا أو
اعتمككده كمككا بلدنككا بلدهم) أو في صولحوا إذا عليهم يشرط

وأقره. (ضككيافة خلفه الزركشي نقل مإن أوجه وهو الذرعي
للتآبككاع مإجاهككد غيككر غنيككا المسككلمين) ولككو مإن بهم يمر مإن

يدخل ل أنه ويظهر بقضيته عمر فعل يجبره سنده وانقطاع
كككان مإككن ول بل الرخص أهل مإن ليس لنه بسفره، عاص

ذكككر وإن ضككيفا يسككمى ل حينئككذ لنككه مإيككل، دون سككفره
عككن صككالحوا ولككو الجككواز ل النككدب فككي قيككد المسككلمين

أنككه زعككم لمككن خلفككا الفيككء لهككل فهككو بمككالا الضككيافة
أقككل علككى كككونه. (زائككدا حككالا ذلككك يشككرط وإنما للطارقين
الجزيككة مإككن القصككد لن القككل، مإككن جعلككه يجككوز جزية) فل

الجزيككة مإنهككا) أي يجككوز الباحة. (وقيل الضيافة ومإن التمليك
هككذا بككأن ويككرد غيرهككا عليهككم ليككس لنككه أقككل، هككي الككتي

عنككد ومإتوسككط) أي غنككي كالمماكسة. (وتآجعل) الضيافة. (على
هو كما يجوز فقير) فل ظاهر. (ل هو كما بهم الضيف نزولا
عنهككا. فيعجككز تآتكككرر لنهككا الصككح)، عليه. (فككي جعلها ظاهر

رجككال الضككيفان الضككيافة. (عككدد اشككتراط عند (ويذكر) العاقد
أقطككع لنككه وذلككك، لشككرفها الخيككل وآثككر ركبانا وفرسانا) أي

جزيككة مإتوسككط أو غني كل على فيقولا للغرر وأنفى للنزاع
رجالككة خمسة مإثل سنة أو يوم كل مإثل عشرة وضيافة كذا

كككذا رجالككة مإسككلم ألككف ضككيافة عليكككم أو فرسان وخمسة
بحسككب بينهككم فيمككا يتوزعككونهم مإثل سككنة كل كذا وفرسان
أصككل فككي بناه بأنه العدد ذكر واعترض الجزية في تآفاوتآهم
أنهككا الصككح علككى أمإا الجزية، مإن أنها ضعيف على الروضة

والفرسكان الرجالكة وذككر عكدد ذكر يشترط فل عليها زائدة
ذكككره وقككد الدابككة بعلف إل يتفاوتآون ل إذ له مإعنى ل بأنه
علككى مإبنككي هو بل البناء مإن ذكره مإا بمنع الولا ويرد بعد

بككأن والثككاني والروضككة مإختصككر عليككه جرى كما أيضا الصح
اللزم الككدواب عككدد ذكككر هنا والذي العلف مإجرد ذكر التآي



هككو كمككا الخككر عككن يغنككي ل هككذين وأحككد الفرسككان لككذكر
عدد مإتوسط أو غني كل على قالا إذا فيما ظاهر. ويشترط

أيام عدد يبين أن يوم كل يقل ولم كذا عدد عليكم أو كذا
القامإككة ومإدة قدر ذكر > مإع289<ص:  الحولا في الضيافة

 سيذكره كما
وغيرهككم والسككمن والدم) كككالبر الطعككام و) يككذكر. (جنككس(

الطعككام فككي يككدخل وقككد قككوتآهم فككي الغالبة العادة بحسب
علككى ثككم غلبا إن ذكرهما جواز مإحل لكن والحلوى الفاكهة
ذلككك فككي مإثلهمككا والخككادم الطككبيب أجرة أن ويظهر الوجه

إذا مإا على كلمإه يحمل لهم لزم غير ذلك بأن صرح ومإن
أن. و) يككذكر (وقككدرهما مإحلتهككم في يعتد لم أو عنه سكت
ويفاوت العرف بحسب (كذا) مإنهما الضياف واحد) مإن (لكل
وليككس جزيتهككم تآفاوت بحسب صفته ل ذلك قدر في بينهم

ل قيككل الغككالب غيككر ول دجككاجهم نحككو ذبككح تآكليفهم لضيف
أفككاده كمككا مإعنى لها بأن ويرد انتهى ولكل في للواو مإعنى

جنسككه ذكككر يشككترط الككدواب) ول قدرتآه. (و) يذكر. (علف مإا
بحسككب وحشككيش تآبككن علككى ويحمل الطلق فيكفي وقدره
وقككت فككي الشككعير ذكككر إن نعككم شعير نحو على ل العادة

كل دواب عدد تآعيين عدم عند يجب ول قدره بيان اشترط
الضككيفان) واحككد. (و) يككذكر. (مإنككزلا لكككل دابة مإن أكثر علف

مإسكككن) وبيككت وفاضككل كنيسة والبرد. (مإن الحر يدفع وكونه
ويشككترط مإنككه مإنككزلا أهككل يخرجككون > ول290<ص:  فقيككر
شككرطه كمككا ركبانككا المسككلمون ليدخلها أبوابهم إعلء عليهم
إقككامإتهم. مإككدة الشام. (و) يذكر. (مإقامإهم) أي أهل على عمر
غايككة لنهككا ذلككك، لككه ينككدب ل أيككام) أي ثلثككة يجككاوز (ول

وعككن جاز أكثر عليهم شرط فإن الحاديث في كما الضيافة
ولككو وليلككة يككوم كفايككة الضككيف تآزويككد يشترط أنه الصحاب

ولككه فناقضككون أكككثرهم أو كلهم أو أجبروا مإنهم قليل امإتنع
ضككيف بهككم يمر لم إن بعوض يطالبهم ول به أتآوا مإا حمل

اليككوم بطعككام يككأتآوا لم ولو الحاضر اليوم بعد مإا بطعام ول
وقضككيته: سككقوطه أطلقككوه كككذا الغككد فككي بككه يطككالبهم لككم

مإعلومإككة أيام عليهم شرط إن يتجه وإنما نظر، وفيه مإطلقا
بعضككهم أو كلهككم علككى شككرط لو أمإا مإنها، هذا يحسب فل

فككي القككادمإين ضككيافة ففككوت يككوم كككل مإثل عشككرة ضككيافة
الفيككء لهككل بككدلها يؤخككذ يقككالا أن فيحتمككل اليككام بعككض

لشككتراط يكككن لككم وإل الولا والقككرب سككقوطها ويحتمككل
 جدوى كبير الصورة هذه في الضيافة

ل صدقة باسم الجزية عجم. (نؤدي أو قوم) عرب قالا ولو(
رأى) ذلككك إذا إجككابتهم حكمهككا. (فللمإككام عرفككوا جزيككة) وقككد



تآعككالى اللككه رضي عمر بفعل الزكاة) اقتداء عليهم (ويضعف
اللككه صككلى بعثتككه قبككل العككرب مإككن تآنصر مإن مإع ذلك عنه

إل نككؤدي ل وقالوا وبهراء وتآنوخأ تآغلب بنو وهم وسلم عليه
بكككالروم اللحكككوق فكككأرادوا > فكككأبى291<ص:  كالمسكككلمين

حمقككى هككؤلء وقككالا عليهككم الصدقة تآضعيف على فصالحهم
ة بكالمعنى. (فمكن ورضوا السم أبوا اتآان أبعكرة خمس و) ش

وثلثيككن ست مإخاض) ومإن وعشرين) بعيرا. (بنتا مإن. (خمسة
و) مإن. (مإائتي دينار دينارا وهكذا. (و) مإن. (عشرين لبون بنتا

مإؤنككة بل المعشككرات) المسككقية وخمس درهم) فضة. (عشرة
غيككر ويجككوز عنككه اللككه رضي عمر عن مإر لما فعشرها وإل

التضككعيف يككف لككم لككو بككل يككراه مإككا على كتربيعها تآضعيفها
كما يقينا ذلك بلوغ إلى الزيادة وجبت واحد لكل دينار بقدر

قككالا أيضككا يقينككا ذلك بلوغ إلى عنه النقص جاز زاد لو أنه
الفطككر زكككاة وردت مإطلقككا الزكاة تآضعيف أراد إن البلقيني

التجككارة زكككاة وردت ذكككره فيمككا أو ذكرهككا مإككن أر ولككم
مإطلككق أو تآضككعيفا والمختصككر الم ففككي والركككاز والمعككدن

بعيككد وهككو المعلوفككة مإككن الخككذ عدم اقتضى الزكوي المالا
الفطككر زكككاة فككي إل التضككعيف يتجككه والذي انتهى أره ولم
ول الن زكويككة ليسككت لنهككا المعلوفككة، في وإل ظاهر وهو

التآككي. (ولككو النصككاب دون فيمككا لككوجبت وإل بككالجنس عبرة
عنككد وثلثيككن سككت فككي جككبران) كمككا مإع مإخاض بنتا وجبت

مإككع الصح) فيأخككذ في الجبران يضعف اللبون. (لم بنتي فقد
ضككعف لككو لنككه درهمككا، عشككرين أو شاتآين مإخاض بنت كل
هنككا فيككه والخيككرة إليهككم رددنككاه إذا فيما علينا الضعف أخذ

الزكككوي. كككان) المككالا عليككه. (ولككو نككص المالككك دون للمإككام
الظهككر) فككي قسطه يجب شاة. (لم نصاب) كعشرين (بعض

القسككط يجككب ثككم ومإن المسلم على شيء فيه يجب ل إذ
مإوسككر بقككاء عليه يلزم يقالا ل للزكاة الموجبة الخلطة في

لمجموع بل للشخاص هنا نظر ل نقولا لنا جزية، بل مإنهم
تآقرر. (ثم كما ل > أو292<ص:  برؤسهم يفي هل الحاصل
عمر قولا أفهمه كما مإصرفها فيصرف جزية) حقيقة المأخوذ
جزيككة ل مإككن مإككالا مإككن تآؤخككذ بككالمعنى. (فل ورضوا السابق

إسككقاط فسككألوا الجزيككة أقككل علككى المجمككوع زاد عليه) ولو
 أجيبوا الجزية اسم وإعادة الزيادة
يلزمإنا) عند( الذمإة عقد أحكام مإن جملة فصل) في(     

ومإككال، عنهم) نفسككا، (الكف أولى الشرط فعند العقد إطلق
يظهككروه لككم وخنزير كخمر، مإعهم وعما واختصاصا، وعرضا،

كلفككه أو انتقصككه، أو مإعاهككدا، ظلم مإن {أل داود أبي لخبر
حجيجككه فأنا نفس طيب بغير شيئا مإنه أخذ أو طاقته، فوق



مإككا ورد ومإال)، نفسا، عليهم نتلفه مإا القيامإة} (وضمان يوم
الجزية فائدة هو ذلك لن كالمسلم، اختصاصاتآهم مإن نأخذه

وآثكر والسكلم والذمإة، الحرب)، أهل (ودفع آيتها أفادتآه كما
ككانوا (عنهكم) إن غالبكا لهكم يتعرضكون الكذين لنهم الولين،
انوا فكإن عنهكا، الذب يلزمإنا لنه بدارنا، م الحكرب بكدار ك ل
> أو293<ص:  علينككا شككرطوه إن إل عنهككم الككدفع يلزمإنككا
فككإن مإسككلم، فيهككا حككرب دار بدارنا وألحق بجوارنا، انفردوا

الككدفع يمكككن ل أنككه أو عنهككم، المسلم دفع يلزمإنا أنه أريد
عنهم الحربيين دفع أو فقريب، عنهم بالدفع إل المسلم عن

(وقيككل: إن مإككراد غيككر أنككه والظككاهر جككدا، فبعيد بخصوصهم
عنككا، الككذب يلزمإهككم ل عنهككم) كمككا الككدفع يلزمإنا لم انفردوا
لنهككم أمإكككن، حيككث مإطلقككا عنهككم الككدفع يلزمإنا أنه والصح

عنهم، نذب ل أن شرط عند أمإا السلم كأهل قبضتنا تآحت
فسككد علينككا مإككروا قصككدوهم إذا بمحككل أو مإعنككا، كككانوا فإن

ونمنعهكم) وجوبكا( فل وإل مإنكا، الكفكار تآمكيكن لتضمنه العقد
غيككره مإككع ولككو للتعبككد، وصككومإعة وبيعككة، كنيسككة)، (إحككداثا

أسلم (أو والقاهرة أحدثناه) كالبصرة، بلد (في المارة كنزولا
مإككن كككان (عليككه) بككأن ومإتغلككبين مإستقلين، كونهم أهله) حالا

فيككه والمدينككة شككارح، وقككولا كككاليمن، صككلح ول قتككالا، غير
مإطلقككا سكككناه مإككن يمكنكون ل وهم الحجاز، مإن لنها نظر،
السلم، في كنيسة تآبنى {ل عدي ابن لخبر وذلك مإر، كما
عباس وابن عمر عن مإعناه وجاء مإنها}، خرب مإا يجدد ول

 لهما مإخالف ول عنهم، الله رضي
هككدمإه، عليهككم يشككرط لككم وإن أحككدثوه، مإككا وجوبككا ويهككدم
ولككم ذلككك، مإككن وجككد ومإا باطل، مإنه تآمكينهم على والصلح

يبقككى الفتككح أو السككلم، أو الحككداثا، بعككد أنككه أحككد يعلككم
وكككذا العمككران، بككه واتآصككل قرية، أو ببرية كان أنه لحتمالا

تآعلككق لككه مإككا القككاهرة في ومإر الصلح، في يأتآي يقالا: فيما
المككارة لنككزولا ذلككك مإن بني مإا أمإا عنه، الجواب مإع بذلك
وغيره الشامإل، صاحب به جزم كما فيجوز مإنهم ولو فقط،
وبلد مإككر، مإككا > علككى294<ص:  عنككوة) كمصككر فتككح (ومإككا

ذلكك، مإككن تآمكينهككم يجككوز فيككه) أي: ل يحككدثونها (ل المغرب
بالستيلء مإلكوها المسلمين لن فيه، أحدثوه مإا هدم ويجب

انت كنيسة على يقرون (ول (فكي يقينكا الفتكح فيكه) حكالا ك
الكنككائس تآقريككر يجوز فل وعليه الزركشي قالا الصح) لذلك

عنككه الجككواب ومإر انتهى، عنوة فتحا لنهما والعراق، بمصر،
يظهككر فيمككا الفتح أي: قبل بفعلنا ولو والمنهدمإة، مإصر، في

قطعا.  عليها يقرون ل



إسكككانهم) بخككراج وشرط لنا، الرض بشرط (صلحا أو) فتح(
جككاز إذا الصككلح لن جككاز)، (لهككم ونحوهككا الكنائس)، (وإبقاء
تآرمإيمهككا، حينئككذ ولهككم أولككى، فبعضككها لهم البلد كل بشرط
مإنككه وليككس كككذلك، وهككو الحككداثا، مإنع قوله: وإبقاء وقضية

وتآنويرهكا تآطيينهكا، ونحككو جديكدة، بآلة ولو وتآرمإيمها، إعادتآها،
وبككه الحككداثا، شككرط مإنككع أيضا وقضيته وخارج، داخل، مإن

وأقككراه، جككوازه، وغيره الروياني، عن ونقل الماوردي، صرح
قككالا: وإل ضككرورة إليككه دعككت إذا مإا على الزركشي وحمله

أطلككق) (وإن الجككواز إطلق الوجككه بككأن ورد لككه، وجككه فل
المنككع) (فالصح الكنائس نحو عن وسكت لنا، الرض شرط
يقتضككي الطلق لن كلهككا، فتهككدم وإحككداثها إبقائهككا، مإككن

مإحككل بقككاء بقككائهم مإككن يلزم ول لنا، الرض جميع صيرورة
أن (أو) بشككرط عبككادتآهم يخفون وقد يسلمون، فقد عبادتآهم

ونحوها (قررت) كنائسهم، خراجها ويؤدون لهم، الرض تآكون
> 295<ص:  لهم الرض لن الصح)، في الحداثا (ولهم

لككو ذكككر مإمككا بشككرط الحربييككن ديككار مإككن فتككح (تآنككبيه) مإككا
عنككه اللككه رضي عمر كان المقدس كبيت بعد عليه استولوا

ثككم الكنككائس، لهككم وأبقككى لنككا، الرض أن على صلحا فتحه
فتكح ثكم ككذلك، أيكوب بن الدين صلح ففتحه عليه استولوا
بالفتككح لنككه الولا، بالشرط العبرة فهل ذلك يخالف بشرط
مإككن ظككاهر هو كما كفر دار يعود فل إسلم دار صار الولا

أو بذلك، تآعلق له مإا المإان فصل في ومإر كلمإهم، صرائح
كفكر دار تآصكر لكم وإن به، نسخ الولا لن الثاني، بالشرط

بمككا أفككتى مإمككن وعجيككب الولا، هو الوجه لكن مإحتمل كل
حككل الموهمككة نظككائره وفككي هنا، لهم ومإعنى الثاني، يوافق

مإككن لنككه فقككط، مإنككه المنع عدم له واستحقاقهم لهم، ذلك
بككالفروع، مإكلفككون لنهككم أيضككا، حقهككم فككي المعاصي جملة
لحتهم العظكم ككالكفر عليهكم ينكر ولم مإكن بتمكينهكم لمص

الزركشككي، غلككط هنا ومإن يأمإنوا، أو ليسلموا، بالجزية دارنا
الباب هذا في لهم الصحاب تآقرير مإن تآوهموا جمعا وغيره
فاحشككة غفلة وهو شرعا، بها مإكلفين غير أنهم مإعاص على
المنكع عكدم إذ ذلكك، ولهكم يمنعككون، ل بيكن فككرق إذ مإنهم
أحد بها يقل ولم شرعا، الباحة في الصريح الذن مإن أعم
يجككوز ل شرعنا يخالف مإا أن الطيب أبو القاضي صرح بل

لهككم، التعككرض بككتركا الشرع جاء وإنما عليه، التقرير إطلق
تآككركا بخلف الككدعوة فككوات يككوجب التقريككر أن والفككرق
انتهككى، الخككرة إلككى المعاقبة تآأخير مإجرد لنه لهم، التعرض
بأنه السبكي أفتى أيضا حقهم في حتى مإعصية ذلك ولكون

ول عليه، إعانتهم لمسلم ول فيه، لهم الذن لحاكم يجوز ل



اختككار ثككم فسككخناه، إلينككا رفع فإن فيه، للعمل نفسه إيجار
مإطلقككا، وإعككادة تآرمإيككم، كككل مإككن تآمكينهم مإن المنع لنفسه
البقككاء المستحقة كنائسهم دخولا يجوز ول ولده، له وانتصر

 مإعظمة صورة فيها يكن لم مإا بإذنهم إل
عليهككم رده للمإككام لنككا أنككه علككى أو عنككوة، فتككح (تآتمة) مإككا

أجرة لنه مإعه، الجزية وتآؤخذ سنة، كل يؤدونه مإعين بخراج
صككبي، نحككو أرض مإككن أخككذ ثككم ومإككن بإسككلمإهم، تآسقط ل

يكككون بل المدة بيان يشترط ول البيع، نحو ل اليجار ولهم
خراج عليها التي والراضي العراق، أرض في مإر كما مإؤبدا

كما بحق وضع أنه لحتمالا أخذه بحل يحكم أصله يعرف ل
بالجزيككة يفي سنة كل مإعلوم بخراج لهم أنه على أو تآقرر،

فيؤخككذ، أحكامإهككا عليهككم وأجريككت صككح، مإنهم حالم كل عن
أو اشكككتراها، فكككإن بإسكككلمإهم ويسكككقط يزرعكككوا، لكككم وإن

البككائع، علككى > والخككراج296<ص:  صككح مإسككلم اسككتأجرها
الذمإككة عقككد في مإنعهم يشرط لم وإن ويمنعون)،( والمؤجر

ولككو بنككاء) لهكم، رفكع مإكن وقيكل: نكدبا (وجوبا، المعتمد على
جككار بنككاء (علككى الوجه على فقط يقصدونهم سراق لخوف

مإككن تآعليتككه علككى وقككدر القصر، غاية في كان وإن مإسلم)،
مإثلككه اعتيككد إذا بمككا تآقييككده البلقينككي بحككث نعم مإشقة غير

وإن المعتاد، أقل عن النقص الذمإي يكلف لم وإل للسكنى،
تآعككالى، اللككه لحككق وذلككك بنككائه، تآتميككم عككن المسككلم عجككز

 مإنع فل ذمإي جار أمإا الجار، برضا يباح فل لدينه وتآعظيما
لكدار شكراؤه برفكع وخكرج الوجه، على مإلتهما اختلفت وإن

م عاليكة مإنهكا الشكراف مإكن إل يمنكع فل الهكدم تآسكتحق ل
قاله كما تآحجيره بعد إل سطحها طلوع مإن فيمنع كصبيانهم

إن تآعليككة زيككادة بككأنه الذرعككي فيه ونازع وغيره، الماوردي،
لككذلك، فيككه ينظككر فلم لمصلحتنا بأنه ويجاب بناء، بنحو كان
عككن تآقككرر مإككا يككأتآي لكككن وسكككناها أيضككا، اسككتئجارها ولككه

بقاء في الزركشي وتآردد ظاهر، هو كما أيضا هنا الماوردي
لحككق والروشككن الملككك، حقككوق مإككن التعليككة لن روشككنها،
 زالا وقد السلم،
في يغتفر ل مإا الدوام في يغتفر لنه بقاؤه، كلمإهم وقضية

بككل غيككر، ل الملك حقوق مإن التعلية أن نسلم ول البتداء،
لككو بقككولهم بككه صككرحوا كمككا أيضككا السككلم حقوق مإن هي

أنهككا علككى تآعككالى للككه الحككق لن تآجككز، لككم بها الجار رضي
فككي أذن لككو المسككلم أن تآرى أل الروشن مإن بالمنع أولى

والوجه التعلية كذلك ول جاز، مإلكه هواء في روشن إخراج
وقككولا الوصية، في كما جانب كل مإن أربعون هنا الجار أن

البلككد أهككل كل ل مإحلته أهل > المراد297<ص:  الجرجاني



يعلككو ل قككد لنه وغيره، الزركشي، استظهره وإن نظر، فيه
نعككم أخككرى مإحلة مإن مإلصقه على ويعلو مإحلته، أهل على

سائر مإن المسلم بناء عن بعده بذلك الضبط مإع شرط إن
اعتمكاده يبعككد لكم إليكه ينسكب ل صار بحيث عرفا الجوانب

(و) بينهمككا تآمييزا المساواة) أيضا مإن المنع والصح (، حينئذ
كطرف المسلمين مإنفصلة) عن بمحلة كانوا لو (أنهم الصح

وليككس مإثل، السككور داخككل كككان بككأن العمككارة عككن مإتقطككع
فانككدفع البنككاءين بيككن مإا لبعد عليه يشرفون مإسلم بحارتآهم

يمنعككوا) (لككم البلككد مإككن عده مإع النفصالا تآصوير استشكالا
أبنيتهككم لصككقت ولككو بككوجه، هنككا ضرر ل إذ البناء، رفع مإن

أي: حيككث الجوانب بقية مإن الرفع جاز جانب مإن لبلد دورا
نحكو فكي بروزهكم بمنكع زرعكة أبكو وأفكتى مإنكه، إشراف ل

عككورتآه، علككى بككالطلع لككه لضرارهم مإسلم جار على النيل
مإنعهككا ثككم المسككاواة مإنع قياس قالا: بل كالعلء ذلك ونحو

 انتهى هنا
هككذا مإككن مإنككع إذا أمإككا أصككله فككي ذلككك جاز إن يتجه وإنما
هنككا لذكره وجه فل الموات إحياء في مإر كما المسلم حتى
علككى رفككع ولككو حافككاتآه، مإملوكة حادثا نهر في يتصور نعم
بيعككه وكككذا المسككلم، بتعليككة الهدنككة يسككقط لم المسلم بناء

الصلح، مإن مإواضع في قولهم مإن أخذا الوجه على لمسلم
فيمككا النظككر ويككتردد لبائعه، كان مإا للمشتري يثبت والعارية

السككلم فككي تآرغيبا إبقاؤه يتجه والذي الهدم، قبل أسلم لو
فيمككا قككالا شيخنا رأيت ثم بإسلمإه، الرجم عنه يسقط كما

الرفعككة، ابككن كلم مإككن أخذا الظاهر أسلم أو لمسلم، باعه
أيككام وحكمككت الذرعككي قالا الهدم مإن يمنع ذلك أن وغيره

المساواة عن وبالنقص أعله، بناء بهدم يهودي على قضائي
قككاله فمككا انتهككى بنككائه على فأقررتآه فأسلم المسلم لجاره

الككبيع فككي شككيخنا قككاله ومإككا ذكرتآككه مإككا يوافككق السلم في
أنككه علمككت لمككا ذكرتآه مإا والوجه ذكرتآه، مإا يخالف لمسلم

. لكلمإهم الموافق
ومإسككتأمإن مإعاهككد، ومإثلككه المكلككف، الذمإي) أي: الذكر ويمنع(

>298<ص:  العككز مإن فيها خيل) لما (ركوب ظاهر هو كما
رجحككه مإككا على دارنا غير فيها انفردوا مإحلة في ل والفخر

الذلككة ينككافي العز بأن ويوجه واعترض، كالذرعي، الزركشي
يقككالا: ل أن إل والزمإنة المإكنة، سائر في عليهم المضروبة

لنككا، بالنسككبة فيككه عز ل إذ دارنا بغير كونهم مإع لذلك نظر
وآلتآهككا الشككرع، علككوم إسلمإه يرج لم مإن تآعليم بها وألحق

فككي لن المنكع، عمم بعضهم أن على العربية علوم نحو إل
قككاله كما خسيسة (ل) براذين عوامإنا على لهم تآسليطا ذلك



أصككل وعبككارة حسككن، وهككو الزركشككي قككالا وغيره الجويني،
عليككه وسكت الخسيسة، البراذين الجويني واستثنى الروضة،

قككالا لكككن بككه فجككزم اعتمككاده الككروض فككي مإنككه ففهككم
ركككوب مإككن ول فككرق ل أنه على وغيره: الجمهور الزركشي

ول الذرعككي، بحثككه كمككا فيككه بهككم استعنا قتالا زمإن نفيسة
عككبرة ول نفيسككة) لخسككتهما، (وبغككالا (حميككر) نفيسككة ركككوب
مإن يفارقون أنهم على البلدان بعض في البغالا عزة بطرو
غايككة فيهككا الككتي ركككوبهم بهيئككة العيككان مإككن ركوبهككا اعتككاد

يجعككل بككأن عرضككا (ويركككب) هككا قككاله كما والذللا التحقير،
بسككفر تآخسيسككه الشككيخان وبحككث واحككد، جككانب مإككن رجليه
(وركككاب يشملها وقد برذعة، أو (بإكاف)، البلدان في قريب
بككذلك، عمككر سككرج) لكتككاب (ول رصاص أو حديد)، ل خشب

وبحككث واجبككا، ذلك كان ثم ومإن يحقرهم، بما عنا وليتميزوا
لمككا زحمتنككا مإككواطن فككي مإطلقا الركوب مإن مإنعه الذرعي

ولككو وتآختككم، السككلح، حمكل مإكن ويمنعكون الهانكة، مإن فيه
المإككراء خدمإككة ومإككن كتركي، فاره مإملوكا واستخدام بفضة،
الولككى في واستحسنه الصلح ابن ذكرهما > كما299<ص: 

الككذكر وغير كج ابن قالا أولى بل الثانية، ومإثلها الزركشي،
كالجزيككة، ويككأتآي مإككر، مإمككا بصككغار يلزم ل أي: العاقل البالغ
عنككد (ويلجأ) وجوبا التمييز لضرورة الغيار نحو يستثنى وعليه

صككلى الطككرق) لمإككره أضيق (إلى بطريق المسلمين ازدحام
فككي وقككوع بنحو يتأذى ل بحيث لكن بذلك وسلم عليه الله

أفككرادا إل يمشون ول الماوردي، قالا جدار صدمإة أو وهدة،
 مإتفرقين

يحككرم أنككه الخككبر مإككن أخككذا بككالوجوب تآعبيرهم (تآنبيه) قضية
بواسككعه، يككؤثره أن طريق في اجتماعهما عند المسلم على
بككذلك قصككد إن مإحلككه أن يتجككه والككذي نظككر، عمومإه وفي

ل للحرمإككة وجككه فل وإل عرفككا، لككه تآعظيما عد أو تآعظيمه،
المسككلم برضككا يسككقط فل السككلم حقككوق مإككن هككذا يقككالا

وهككذا يدوم ضرره ذاكا بأن واضح الفرق نقولا لنا كالتعلية،
فهككو سككلم ولئككن فيككه، ضككرر ل ذكرتآهمككا اللككذين بالقيككدين

مإسككلم مإجلككس) بككه في يصدر ول يوقر، ول( سريعا ينقضي
إليككه أي: الميل مإوادتآه وتآحرم له، إهانة ذلك علينا أي: يحرم

نحككو ولو بالقلب، كفرا كانت وإل الكفر، وصف حيث مإن ل
عنهككا الخككروج فككي للتكسككب مإحبتهمككا واضككطرار وابن، أب،

الوجه على بالمهاداة ولو بالظاهر، وتآكره مإدخل، أي مإدخل
يظهر فيما جوار أو رحم، لنحو يكن أو إسلمإه، يرج لم إن

وتآعليمككه وتآعزيتككه، كعيككادتآه، مإواضككع فككي كلمإهككم مإككن أخككذا
يحمكل التفصكيل هكذا وعلكى نحكوه، > أو300<ص:  القكرآن



فاسككق، كككل ذلك في بالكافر وألحق الشيخين، كلم اختلف
مإككع مإيككل علككى الحرمإة حمل يتجه والذي نظر عمومإه وفي

إيناسا الفساق مإع الجلوس يحرم قولهم مإن أخذا له إيناس
دارنككا دخككل وإن بنككا، اختلطهككم عنككد (ويككؤمإر) وجوبككا لهككم

اقتضاه كما بنا اختلطه مإدة قصرت وإن تآجارة، أو لرسالة،
كككأن اللبككاس تآغييككر وهككو المعجمككة، (بالغيار) بكسككر إطلقهم

ل بموضككع التآككي كلمإككه يفيككده كمككا ثيككابه أعلى فوق يخيط
 لونها يخالف مإا كالكتف عليه الخياطة يعتاد

ابككن واسككتبعده قككاله، كمككا مإعككه مإنككديل نحككو عنككه ويكفككي
بككاليهود والولككى اليككوم، لهككم المعتككادة والعمامإككة الرفعككة،
وبالسككامإرة السككود، وبككالمجوس الزرق، وبالنصككارى الصفر،
فل الولككى الزمإنككة بعد كل في المعتاد هو هذا لن الحمر،

مإككا على عنهم الله رضي النصار زي كان الصفر كون يرد
لغلبككة بككه آثروهككم إنمككا وكككأنهم بككدر، يككوم والملئكككة حكي،

في كما القلب فساد زيادة عن الناشئة ألوانهم في الصفرة
التمييكز أرادوا ولكو اليهكود}، قلكب مإكن أفسد ول {، حديث
خرجككت ذمإيككة وتآككؤمإر الشككتباه، خككوف مإنعككوا المعتككاد بغيككر

الككزاي والزنككار) بضككم (، الخنككثى بهككا وألحككق خفيها، بتخالف
نعم بالوسط يشد ألوان فيه غليظ خيط وهو الثياب)، (فوق

تآظهككر لكككن إزارهككا تآحككت تآشككده الخنككثى بها وألحق المرأة،
 فائدة له يكن لم وإل بعضه،
يككرد التمييككز في مإبالغة فوقه تآجعله حامإد أبي الشيخ وقولا
حككرام، وهككو بالرجككالا، عككادة يختككص بمككا تآشككبيها فيككه بككأن

بككه، تآؤمإر فلم بالمرأة قبيح إزراء ففيه حرمإته عدم وبفرض
تآأكيككد، بينهمككا والجمككع مإنككديل، أو مإنطقة، بنحو إبداله ويمنع

عنه الله رضي عمر عن المنقولا وهو الشهرة، في ومإبالغة
مإن يمنعون ول فيه، نوزع وإن فقط، بأحدهما المإر فللمإام

السككابق، بالتختم الذرعي فيه ونازع طيلسان، أو ديباج، نحو
عنككا تآمييككزه مإككع يتككأتآى الخيلء مإككن التختم مإحذور بأن ويرد
فككإنه عظمائنككا، مإحاكككاة مإن التطيلس مإحذور بخلف مإر بما

 بذلك عنا بتمييزه ينتفي
(أو مإسككلم > أو301مإسككلمون) <ص:  فيه حمامإا دخل وإذا(

عنقككه)، فككي (جعككل مإسلم وثم ثيابه)، (عن غيره تآجرد) في
الككراء، رصككاص) بفتككح أو (حديككد، طككوق (خككاتآم) أي نحوه أو

كجلجككل، أي: الخاتآم (ونحوه) بالرفع العامإة لحن مإن وكسرها
ليتميككز، وجوبككا كنحككاس الرصككاص أو الحديككد، أي وبالكسككر

 فيها ذلك يتأتآى فل مإسلمة به حمام مإن الذمإية وتآمنع
بمحمككد، التسككمية مإككن عليككه يشككرط لم وإن ويمنع) وجوبا،(

علككى عنهككم اللككه رضككي والحسنين الربعة، والخلفاء وأحمد،



لككه أيككن مإككن أدري ول الذرعي، قالا أصحابنا بعض قاله مإا
خشككية عنككدي يحتمككل وأحمككد مإحمككد، مإككن والمنككع ذلككك،

 به السخرية
أسككماء وسككائر وعيسى، بموسى، يسمون بأنهم يعترض وقد

النبيككاء لبعككض بعضهم عداوة مإع نكير غير مإن دائما النبياء
الشككام نصارى على كتب عنه الله رضي عمر أن روي نعم
مإككن ذكككره ومإا غيره، ه. قالا المسلمين. ا بكنى يكنوا ل أن

برفعككة يشككعر مإا وأمإا ظاهر، وأحمد مإحمد، غير في الجواز
كلم بككه وأشككعر العراقككي، قككاله كما مإنه فيمنعون المسمى
 الماوردي

(و) يمنككع ثلثككة شركا) كثككالث المسلمين إسماعه (مإن ويمنع
(فككي شككركا علككى عطفككا نصككبه ويصككح (قولهم) القبيككح، مإن

أنهمككا وسككلم وعليهما، نبينا، على الله والمسيح) صلى عزير،
(ومإككن) ابتككذالا تآعككالى اللككه مإككن ليككس أنه والقرآن الله، ابنا

لنككه الضككفائر، نحككو وإرسككالا ل، أو بككأجرة مإهنة في مإسلم
خمككر، (نحككو بيننككا (إظهككار) مإنكككر ومإن غالبا، الشراف شعار

لوقككات النصككارى بككه يضككرب مإككا وهككو ونككاقوس)، وخنزيككر،
تآككوراة، نحككو وقككراءة ونككوح، لطككم، ونحككو (وعيككد)، الصككلة
شكعار كإظهككار مإفاسككد ذلك في لن بكنائسهم، ولو وإنجيل،

 الكفر

أظهككرت، لهككم خمككر وتآككراق مإنككع، فل الظهككار انتفككى فككإن
الغصككب، فككي الظهار ضابط ومإر أظهر، لهم ناقوس ويتلف

نكككاح فككي مإككر لمككا خمككر ل سككرقة أو زنككا، لنحككو ويحككدون
يمنعككون المإككور) الككتي (هككذه شككرطت) عليهككم (ولو المشركا

كككانوا فعلككوا إن أو مإنهككا، المإتنككاع عليهككم أي: شككرط مإنهككا
(لككم بهككا تآككدينهم مإككع > (فخككالفوا) ذلككك302<ص:  ناقضككين

فككي يبالغ لكن علينا ضرر كبير فيها ليس إذ العهد)، ينتقض
مإككر لمككا شككبهة قاتآلونككا) بل ولككو( مإنها يمتنعوا حتى تآعزيرهم

لنحككو وقتالهم دفعا، فقتله مإسلم عليه صالا كأن البغاة في
هككو كمككا المعنككى فككي لنككا قتككالا عنهككم الككذب يلزمإنا ذمإيين
(الجزيككة) الككتي (مإن) بككذلا امإتنعوا) تآغلبا (أو حكمه فله ظاهر
(أو مإككر كمككا دينككار مإككن أكثر كانت وإن عجز لغير بها عقد
وإن الممتنككع، (انتقككض) عهككد السلم) عليهم حكم إجراء مإن
وجه كل مإن الذمإة عهد بنقيض لتآيانه ذلك عليه يشرط لم
ول قهككرا، مإنككه فتؤخككذ قتككالا نحككو بغير الممتنع الموسر أمإا

 الخير مإن الممتنع وكذا انتقاض،
(أو بمسككلم اللككواط بككه وألحككق بمسككلمة)، ذمإككي زنككى ولو(

دلا (أو فيهمككا بإسككلمإها علمككه مإع بنكاح) أي: بصورتآه أصابها



(أو (للمسكلمين) كضككعف عككورة) أي: خلككل علككى الحرب أهل
فككي طعككن (أو للكفككر دعككاه أو دينككه)، عككن مإسككلما فتككن

(رسككولا أو تآعككالى، اللككه ذكككر) جهككرا أو القرآن، أو السلم،
(بسوء) مإمككا نبيا أو القرآن، أو وسلم)، عليه الله صلى الله

أنككه فالصككح( قككذفه أو عمدا، مإسلما قتل أو به، يتدينون ل
(وإل) الشككرط انتقككض) لمخالفككة بها العهد انتقاض شرط إن

(فل) الوجككه علككى ل أو شككرط، هككل شككك أو ذلك، بشرط
أصككل فككي وصككحح العقككد، بمقصككود تآخككل ل لنهككا ينتقككض،
ل أم انتقككض وسككواء وضككعف، مإطلقككا، نقض ل أن الروضة

وقلنككا رجككم، فلككو تآعزير أو حد، مإن فعله مإوجب عليه يقام
أن كزعمهككم بككه يتككدين مإككا أمإككا فيئككا، مإككاله صككار بالنتقاض

(قكولا ثلثكة ثكالث اللكه أن أو اللكه، عنكد مإكن ليس القرآن
الشككرح نسككخ فككي كامإل) ليس غير رقه قوله: مإن المحشي

قطعككا مإطلقككا بككه نقككض > فل303ه. <ص:  بأيككدينا. ا الككتي
ه، وجكب بكل جاز)، بقتالا عهده انتقض ومإن( وقتكاله)، (دفع

أمإكن وإن قتله، جاز ثم ومإن جنايته، لعظم المأمإن يبلغ ول
مإحلككه أن أيضككا ويظهككر كلمإهم، مإن يظهر فيما بغيره دفعه
كككان بككه انككدفع إذا لنه بالخف، يدفع غيره ففي كامإل في
لهككم مإصككلحة قتلكه إلككى المبككادرة عدم ففي للمسلمين مإال
إبلغككه يجككب (لككم بغيككره) أي: القتككالا (أو عليهككم تآفككوت فل

تآجديد يطلب لم إن المإام) فيه يختار بل الظهر، في مإأمإنه
وبعككد هنككا، ورقككا) الككواو (قتل، إجابته وجبت وإل الذمإة، عقد

واحككد غيككر عنككد التقسككيم فككي أجود لنها وآثرها، أو، بمعنى
بكه أمإككانه لبطكاله حربككي لنكه وفداء)، (ومإنا، المحققين مإن

قككاله قيل: مإا أمإانا اعتقده صبي نحو بأمإان دخل مإن فارق
هدنككة أو بأمإان، دارنا دخل مإن الهدنة في قولهما ينافي هنا
حككق أن مإككع المككأمإن يبلككغ بككل عهككده انتقض وإن يغتالا، ل

بينهمككا يظهككر ه. وقككد فككرق. ا بينهمككا يظهر ولم آكد، الذمإي
خلطككة خالطنككا لكككونه أفحككش الككذمإي يقالا: جنايككة بأن فرق

أسككلم) المنتقككض فككإن( أكككثر عليككه فغلظ الدار بأهل ألحقته
مإعلككوم، هككو كمككا والقتككل الككرق)، امإتنككع الختيار (قبل عهده

بخلف عليككه يككردان فل الككرق امإتنككاع مإن يعلم كما والفداء
أمإككان ولككه بككالقهر، المإككام يككد فككي يحصككل لككم لنه السير،
بجزيككة، رجككالا) الحاصككل أمإان بطل وإذا( أمإره فخف مإتقدم

(نسككائهم، نحككو مإككن أمإككان) ذراريهككم يبطككل (لككم غيرهككا أو
أمإككانهم، تآنككاقض مإنهككم جنايككة ل إذ الصككح)، فككي والصككبيان

ولككو فيهمككا، للعصككمة تآغليبككا النقض ل العقد في تآبعوا وإنما
لهم اختيار ل إذ الصبيان، ل النساء أجيب الحرب دار طلبوا

بلككغ الحككرب بككدار واللحككوق العهككد، نبككذ ذمإككي اختككار وإذا(



مإمككا دارنككا مإككن بلدهككم أقككرب هككو الذي المأمإن) أي: المحل
 خيانة مإنه يظهر لم لنه ومإاله، نفسه، على فيه يأمإن

الهدنة باب
إذ الفتنة، تآسكن بها لن السكون، وهو الهدون، مإن     

تآككركا علككى الحربييككن مإصككالحة وشككرعا المصككالحة، لغككة هي
مإوادعككة، وتآسككمى غيككره، أو بعككوض، التآيككة المككدة القتككالا

أولا الجمككاع قبككل وأصككلها ومإهادنككة، ومإعاهككدة، ومإسككالمة،
ه صلى ومإهادنته براءة، سورة عكام قريشكا وسكلم عليكه الل

خككالطوا لمككا أهلهككا لن مإكككة، لفتككح السككبب وهككي الحديبية،
أسككلم مإمككن أكككثر مإنهككم أسككلم القككرآن وسمعوا المسلمين،

وجوبهككا فككالوجه وإل أي: أصككالة، واجبككة ل جائزة وهي قبل،
يعلككم كمككا يتككداركا ل بنككا ضككرر إلحاق تآركها على تآرتآب إذا

إقليككم) كالهنككد (لكفككار أو الكفككار، (عقككدها) لجميككع يككأتآي مإما
كما المإام حكم يصله ل بإقليم مإطاع بالمإام) ومإثله (يختص

ولككو غيرهككا، مإككع أو فيهككا) وحككدها، (ونكائبه نظائره قياس هو
مإصلحتنا رعاية ووجوب الخطر، مإن فيها لما العموم بطريق

وفاقكككا كلكككه ل إقليكككم مإكككن أككككثر أو (لبلكككدة)، (و) عقكككدها
أيضككا) أي: القليككم لككوالي (يجككوز للعمراني وخلفا للفوراني،

وبحككث مإصككلحة، علككى لطلعككه نككائبه أو للمإككام، يجككوز كما
المصككلحة رأى إذا لقليمككه مإجاورة بلدة مإع جوازها البلقيني

وتآعيككن إقليمككه، مإتعلقككات مإككن حينئذ لنها إقليمه، لهل فيها
التعيككن هككذا يتجككه وإنمككا انتهككى، أمإكككن إن المإككام اسككتئذان

 المصلحة وجه في تآردد > حيث305<ص: 
يكفككي ول القتككالا، تآركا مإن فيها لمصلحة) لما يعقدها وإنما(

السككلم، إلككى وتآككدعوا تآهنوا، {فل تآعالى قالا المفسدة انتفاء
لنككه وأهبككة)، عدد، بقلة (كضعفنا والمصلحة العلون}، وأنتم

ضكعف علكى (أو) عطكف الحديبية عام المهادنة على الحامإل
عككن كفهككم أو لنككا، إعانتهم أو جزية)، بذلا أو إسلم، (رجاء
للتآباع الكل في أقوياء كنا وإن دارهم، بعد أو علينا، العانة

المإككام ورأى بأصله، كما ضعف يكن) بنا لم (فإن الولا في
لليككة عككوض بل ولككو أشككهر)، أربعككة (جككازت فيهككا المصلحة
فيهككا تآقريرهم يجوز فل الجزية مإدة لنها سنة)، (ل السابقة

 جزية بدون
أيضككا الظهككر) لليككة (فككي أشككهر أربعككة وفوق دونها)، وكذا(

(ولضككعف) بنككا بمككدة ومإككالا نسككاء، لنحو عقدها يتقيد ل نعم
لنهككا (فقككط)، الحاجككة بحسب دونها سنين) فما عشر (تآجوز

م العشكر مإكن لقل احتيج ومإتى قريش، مإهادنة مإدة تآجكز ل
إن العشككر علككى الزيككادة مإتقدمإون جمع وجوز عليه، الزيادة



عقككد كككل يزيككد ل أن بشككرط مإتعددة عقود في إليها احتيج
لكككن وغيككره الوقككف، فككي كلمإهككم قيككاس وهككو عشر، على
المقتضككي المعنككى بأن ويوجه غريب، بأنه الذرعي فيه نازع
مإككع عليهككا المنصككوص كونهككا مإككن العشككر علككى زاد مإا لمنع
مإخالفككة ففيككه التعككدد مإككع مإوجككود بعككدها يقع مإا دراية عدم

نعككم نظككائره فككارق وبككه عليه، الزيادة مإنع الصل إذ للنص،
 المدة انقضت إن

نحككو زالا ولككو وهكككذا، آخككر، عقككد اسككتؤنف باقيككة والحاجككة
طلبهككم عنككد المإككام ويجتهد إبقاؤها، وجب المدة أثناء خوف

بأمإككان دارنككا دخككل ولو وجوبا، الصلح ويفعل ضرر، ول لها،
عنككاده ظن بحيث له سماعه فتكرر تآعالى الله كلم لسماع
 أشهر أربعة يمهل ول أخرج،

أربعككة > مإككن306الجككائز) <ص:  (علككى زاد) العقككد ومإككتى(
في الصفقة) فيصح تآفريق (فقول مإثل سنين عشر أو أشهر،
نكاظر نحكو أن عليكه ويشككل عليه، زاد فيما ويبطل الجائز،
الكككل فككي بطككل عذر بل الجائزة المدة على زاد لو الوقف

الكككدمإاء، لحقكككن النظكككر هنكككا المغلكككب بكككأن يفكككرق أن إل
الصككل خلف علككى الهدنككة جككواز اقتضككت الككتي وللمصككلحة

فككي المككدة ذكككر العقد) عككن (وإطلق أمإكن مإا ذلك فروعي
الممتنكع، التأييكد (يفسكده) لقتضكائه مإكر لما النساء نحو غير

أشككهر أربعككة علككى المطلككق المإان وتآنزيل هذا، بين ويفرق
 الجزية عقد يشبه بعقد لتشبثهم أخطر هنا المفسدة بأن

(علككى أيضككا فيفسككده بالعقككد فاسككد) اقككترن شككرط وكككذا(
أسككرانا) مإنهككم فككك (مإنككع (شرط) فيككه بأن) أي: كأن الصحيح

الككذي بككل بأحككدنا، (لنككا) الصكادق عليككه مإا) اسككتولوا تآركا (أو
الكذي بكل بأحكدهم (لهم) الصكادق كذلك للذمإي مإا أن يظهر
رد أو كككذلك، مإسككلم أو لككذمإي، تآركه شرط أن أيضا يظهر
إظهككارهم أو الحجككاز، سكككناهم أو مإنهككم، أفلت أسير مإسلم
التخليككة ل مإنهككم جاءنككا مإككن لهم نبعث أن أو بدارنا، الخمر
(أو) فعلككت مإنهككم تآأتآينا مإسلمة رد شرط ويأتآي وبينه، بينهم

أن (أو) لجككل واحككد لكككل) دينككار بككدون ذمإككة لهككم (لتعقككد
مإثلككه وهككل (مإالا) مإنككا، دون على عطفا جره ويجوز (يدفع)،

(إليهككم) لمنافككاة يفككرق أن إل نعككم نظائره قضية الختصاص
لفككداء مإككالا لبككذلا اضككطررنا إن نعم السلم لعزة كله ذلك

وجككب استئصككالنا وخككوف بنككا، لحاطتهم أو يعذبونهم، أسرى
 حينئذ العقد لفساد يملكونه ول بذله،

أمإككن إذا المعذبين غير في مإحله السرى فك وقولهم: يسن
المإككام، علككى والوجككوب للحككاد، النككدب شككارح وقالا قتلهم،

أن مإنككه يعلككم مإككا غككزو يكككره فصككل قبيككل ومإر نظر، وفيه



علككى ولككو بقتككالا، مإنهككم خلصككهم يتوقككع لككم إن ذلك مإحل
وإن عليككه، وقدر تآوقعه، مإن كل على عينا وجب وإل ندور،

عككذب إن خلصككه عككن عجزنا مإن أن فالحاصل يعذبوهم لم
يجككب وهككل سككن، وإل فككداؤه، المككالا بيككت مإككن المإام لزم
فككداء الككتيمم فككي المككاء شراء في مإر بما مإوسر كل على

إنمككا هككذا لن ل، أو المككاء، شككراء مإككن أولككى لنه المعذب،
وكككثرتآه الفككداء، قلككة بيككن يفرق أو فقط، المإام به يخاطب

غلككب حيككث الولا والقرب >،307<ص:  مإحتمل كل عرفا
ويفككرق تآقككرر، عمككا فاضككل فيككه يبذله بما خلصه ظنه على
بالمكالا بخلفكه مإطلقا بقتالا خلصه إيجاب مإن تآقرر مإا بين
إل يجب فلم المالا بذلا بخلف للسلم عزا القتالا في بأن
 الضرورة عند

مإعين ذكر مإسلم أو المإام)، ينقضها أن على الهدنة وتآصح(
وتآركهككا فعلها، في مإصلحتنا يعرف الحرب في رأي ذو عدلا
عنككد أشهر أربعة مإن أكثر مإشيئته عليه وتآحرم شاء)، (مإتى
مإكا بكذلك وخرج ضعفنا، عند سنين عشر مإن أكثر أو قوتآنا،
صككلى اللككه رسككولا قككاله وإنمككا الله، أقركم مإا أو الله شاء
عاقككدها بعد تآولى ولمإام بالوحي، به لعلمه وسلم عليه الله

(ومإككتى) فسككدت إجمككاع أو بنككص، فاسككدة كككانت إن نقضككها
لككم إن نقككاتآلهم أن قبككل وأنككذرناهم وجوبككا، مإككأمإنهم بلغككوا

(صككحت ومإككتى إنككذار بل قتككالهم قلنككا وإل بككدارهم، يكونككوا
فيمككا ببلدنا الذين الذمإيين أذى أو (الكف) لذانا، وجب) علينا

(عنهككم)، الهدنككة أهككل وبعككض الحربييككن، أذى بخلف يظهككر
حفظهم ل عنهم أيدينا تآحت مإن كف القصد إذ بالعهد، وفاء

مإككن ينقضككها أو تآنقضككي) مإككدتآها، (حككتى الذمإككة أهككل بخلف
مإمككا يعلككم كمككا بطريقككه نككائبه أو والمإككام، بمشككيئته، علقت

(بتصككريح) مإنهككم يحصل مإنهم ونقضها ينقضوها) هم، (أو يأتآي
لنككا، بعككورة الحككرب أهل مإكاتآبة أو (قتالنا، (أو) بنحو بنقضها

أو ظككاهر، هو كما أي: عمدا بدارنا ذمإي أو مإسلم)، قتل أو
مإككر، مإمككا بككه الذمإككة عقد نقض في اختلف مإما شيء فعل

أو للكفككار، عيككن إيككواء أو جزيككة، ببككذلا تآأكككدها لعدم وغيره
{وإن تآعككالى لقككوله نككاقض ذلككك أن جهلككوا وإن مإالنككا، أخذ

} عهدهم بعد مإن أيمانهم نكثوا
عليهككم) نهككارا الغككارة (جككازت قتككالا انتقضككت) بغيككر وإذا(

قبيككل ومإر ببلدهم، كانوا إن ليل عليهم (وبياتآهم) أي: الغارة
ببلدنككا كككانوا فككإن بككذلك، تآعلككق لككه > مإككا308<ص:  البككاب
عهككدنا، أهككل ومإككن مإنككا، فيككه يأمإنون أي: مإحل مإأمإنهم بلغوا
أراد لحككرب دارا جعلككه ومإككن يظهككر، فيما بلدنا بطرف ولو

يلزمإككه ول المإككام، يتخيككر مإأمإنككان لككه ومإككن الغككالب، باعتبار



آخره إلى قوله: وإذا وأفهم الوجه، على مإنهما مإسكنه إبلغ
 مإأمإنهم ويصلوا حتى، بعد لما يضم أنه

(بقككولا، البككاقون) عليككه ينكككر ولم الهدنة، بعضهم نقض ولو(
فيهم (انتقض وسكتوا مإساكنتهم، على استمروا فعل) بل ول

فككي ذلككك يتككأتآى ول بالنقض، برضاهم سكوتآهم أيضا) لشعار
بككإعلم أو (باعتزالهم، أنكروا) عليهم (فإن لقوتآه الجزية عقد

حقهككم فككي فل) نقككض العهككد على (ببقائهم نائبه أو المإام)،
ينككذر ثككم السككوء}، عككن ينهككون الككذين {أنجينككا تآعالى لقوله

 أيضا فناقضون أبوا فإن عنهم، بالتميز المعلمين
ينقككض مإمككا (خيككانتهم) بشككيء نككائبه أو خككاف) المإككام، ولككو(

إليهككم) عهككدهم نبككذ (فلككه بككذلك أمإككارة ظهككرت بأن إظهاره
لككم فككإن خيانككة} اليككة قككوم مإككن تآخافن {وإمإا تآعالى لقوله

النبككذ وبعككد لزم، عقككدها لن النقككض، حككرم أمإككارة تآظهككر
في اشترط مإن مإراد وهذا الخوف، بنفس ل عهدهم ينتقض
وجككب مإككا واسككتيفاء النقض، (و) بعد به الحاكم حكم النقض
ول( بالعهككد وفككاء المأمإن) وجوبا، (ببلغهم الحقوق مإن عليهم

ومإقككابلته لتأبيده، آكد لنه الهاء، بتهمة) بفتح الذمإة عقد ينبذ
مإسككلمة رد شككرط يجوز ول( غالبا قبضتنا في ولنهم بمالا،
{فل تآعككالى لقككوله تآسككلم ثككم كافرة أو مإنهم) مإسلمة، تآأتآينا

عقلهككا، لنقككص عليهككا الفتنة ولخوف الكفار}، إلى تآرجعوهن
الممتحنككة فكي مإكا نسككخه الحديبيككة صكلح فكي ذلكك ووقكوع
شككرط فككإن ومإسككلم، ككافرة، رد شككرط ويجوز بعد، لنزولها

مإسككلمة رد بككه يجككز ولككم صككح، مإنهككم مإسلما جاءنا مإن رد
> رد309شكككرط) <ص:  (فكككإن لخطكككره لمإرهكككا احتياطكككا
فككي العقككد (وكذا حرامإا أحل لنه الشرط)، (فسد المسلمة

هنككا بالصككح عنككه عككبر قيل: مإا فاسد بشرط الصح) لقترانه
ونككاقض فكككرر، مإككر فيمككا بالصككحيح عنككه عككبر مإككا بعض هو

صككيغة مإككر مإككا كككان لككو إل ذلككك يككرد ل بأنه ويجاب انتهى،
فل لككه تآقييككد وهككذا مإطلككق، هككو وإنما كذلك، وليس عموم،
تآقككرر كما به الخبر صحة هنا قوتآه ووجه تآناقض، ول تآكرار،
عككزة بتمككام إشككعارا فيه أن وسره ذاكا، مإن مإستثنى فكان

عليه الله قوله: صلى إليه يرشد كما أهله واستغناء السلم،
فسككحقا مإنككا جككاءكم ومإككن رددنككاه، مإنكككم جاءنا {مإن وسلم

سحقا} 
الفاعككل أو علينككا، شككرطوا أي للمفعككولا شرط) بالبناء وإن(

أي: التخليككة إلينككا جككاء) مإنهككم مإن (رد المإام لهم أي: شرط
امإككرأة) (فجككاءت عككدمإه ول رد)، يككذكر لككم (أو وبينه بينهم،

قبككل، بإسككلمإها نكاحهككا ارتآفاع لجل يجب) علينا (لم مإسلمة
زوجهككا إلككى مإهر (دفع وبينها بينه، حلنا وإن بعده، أو وطء،



وقوله المإان يشمله فل مإتقوم غير البضع لن الظهر)، في
خصكوص وجكوب علكى يكدلا أنفقكوا} ل مإا وآتآوهم {، تآعالى
لشككموله بظكاهره الخكذ يمكككن ل بكأنه ويككوجه المثككل، مإهكر
قككائل نعلككم ول وغيككره، المهككر، مإن الشخص أنفقه مإا جميع

البضككع بدلا غير لنه المسمى، على حمله ول ذلك، بوجوب
لن المثككل، مإهككر ول ذلككك، نحككو فككي الفرقككة فككي الككواجب
خككاطره تآطييككب لنككدب المإككر أن فتعين به يقل لم المقابل

الجككواب مإككن أوضككح أو فيككه، مإككا مإككع وهذا كان، شيء بأي
مإحتملككة المهككر غككرم وجككوب فككي ظككاهرة كككانت وإن بأنها،
علككى ورجحككوه للصل، الموافق الوجوب بعدم الصادق لندبه

 انتهى ذلك > في310<ص:  عندهم قام لما الوجوب
يخالف الكل وجوب على حملها أن مإن ذكرتآه مإا قلت فإن

المثككل مإهككر وعلى القاعدة، يخالف المسمى وعلى الجماع،
قلككت عنككدهم قككام الذي أنه يمكن المقابل يقوله مإا يخالف
 شك بل ذلك يمكن

ومإجنككون) صككبي، يككرد (ل الككرد مإككن ذكككر مإا شرط و) عند(
أي: أسلما وخنثى امإرأة، ل أم السلم وصفا ذكر، أو أنثى،

كمككل فككإن لضككعفهم، نحككوه أو للب، ولككو ردهككم، يجككوز ل
الحيلولككة تآسن قولهم ومإحل مإنهم، مإكناه واختارهم أحدهما،

عنككه نككدفع لنككا بككدارنا، هككم فيمككن وأبككويه أسلم، صبي بين
مإسككتولدة ولككو أمإككة، أو عاقككل، (عبد) بالغ لهم يرد (وكذا) ل

الهدنككة قبككل أو الهجككرة، بعد أسلم إن ثم مإسلما، إلينا جاء
المإككام بككاعه وإل فواضككح، سككيده وأعتقككه بعككدهما، أو عتق،

عككن وأعتقككه المصككالح، مإككن قيمتككه لسككيده دفككع أو لمسلم،
لككه أو لكه)، عشككيرة (ل (وحر) كذلك لهم والولء المسلمين،

المكذهب) لئل (علكى أحدهما رد يجوز فل تآحميه ول عشيرة،
الطلق، عنككد ل الككرد شرط > (ويرد) عند311<ص:  يفتنوه

ولو عاقل، بالغ ذكر (مإن) أي: حر مإطلقا رد فيه يجب ل إذ
 عشيرة) تآحميه (له مإسلما

ظككاهر هككو كمككا بككوكيله ولككو مإنهككا، واحككد أو (طلبتككه)، وقككد
أبيككه على جندلا أبا رد وسلم عليه الله {صلى لنه (إليها)،
جككرى وإن هككذا، بأن ورد به، استدلوا عمرو} كذا بن سهيل

(ل البخاري رواه مإعهم الهدنة عقد قبل أنه إل الحديبية في
فيما بإذنهم ولو يرد، فل له الطالبة غيرها) أي: عشيرتآه إلى

يقكككدر أن (إل الفعليكككن مإكككن بككككل مإتعلكككق فإليهكككا يظهكككر،
وعليككه إليه، مإنه) فيرد والهرب الطالب، قهر على المطلوب

فككي جككاء لمككا بصككير أبككا وسككلم عليه الله صلى رده حملوا
الككرد) (ومإعنككى الخر مإنه وهرب أحدهما، فقتل رجلن طلبه

ونحوهككا الوديعككة، فككي طالبه) كمككا وبين بينه، يخلي (أن هنا



المسككلم إجبككار لحرمإككة طككالبه الرجككوع) مإككع علككى يجبر (ول
 الحرب بدار إقامإته على

لككه يجككوز بككل طالبه، (الرجوع) مإع يلزمإه) أي: المطلوب ول(
غيككره، العاقككد إذا يلككتزمإه لككم لنككه وذلككك، فتنككة، خشككي إن

بصككير أبككي علككى وسككلم عليككه اللككه صككلى ينكككر لككم ولهككذا
أن سككن ثككم ومإككن ذلك، سره بل لطالبه، قتله ول امإتناعه،

(و) قككدرت مإتى فاهرب رجعت وإن تآرجع، ل سرا له يقالا
لككه التعريض (ولنا بصير أبو فعل الطالب) كما قتل (له جاز

لمككا بككذلك عنهما الله رضي جندلا لبي عمر عرض به) كما
وإنمككا مإشركون، هم فإنما جندلا، أبا بقوله: اصبر أبوه طلبه

التصككريح)، (ل والككبيهقي أحمككد، رواه كلككب دم أحككدهم دم
لككه يجككوز الهدنككة بعد مإسلما جاءنا مإن نعم أمإان في لنهم

الشرط.  يتناوله لم لنه طالبه، بقتل للمطلوب التصريح
لزمإهككم مإنككا مإرتآككدا جاءهم مإن يردوا (أن شرط) عليهم ولو(

(فككإن بالتزامإهم عمل ضده أو ذكرا، أو كان، حرا الوفاء) به
الككرد أن والوجككه الشرط، لمخالفتهم نقضوا) العهد فقد أبوا
ل أن شككرط جككواز والظهككر (، التخليككة بمعنككى أيضككا هنككا

علكى والنسكاء الرجكالا، مإكن مإنكا مإرتآكدا جكاءهم يكردوا) مإكن
صككلح فككي شككرط وسككلم عليككه اللككه صككلى لنككه المعتمككد،
فسككحقا مإنككا جككاءكم ومإن رددناه، مإنكم جاءنا {مإن الحديبية
أطلق إن > وكذا312<ص:  الرد يلزمإهم ل وحينئذ سحقا}،

المككاوردي، فيككه خككالف وإن عنككدهم، الصككح علككى العقككد
 الزركشي واعتمده

مإككا ومإككر سبيهم، ل مإنهم المعاهدين أولد شراء فرع) يجوز(
يصككح ل بككأنه زرعككة أبككو وأفككتى البيع، شروط رابع في فيه

ل إذ إطلقككه، عليهككم يشككرط حككتى أسككير بأيديهم مإن صلح
أحككد كككل علككى عينككا يجككب بككل بأيككديهم، إبقككائه إلككى سبيل

إذا فيمككا وتآككردد بمقككاتآلتهم، ولككو مإنهككم، خلصككه في السعي
يتجككه والككذي تآخليصككه، علككى قككادرون وهككم غيرهم، بيد كان

وفككي إليككه، اضككطررنا إن الولككى فككي الصككلح عقككد صككحة
انتقككض أبككوا فككإن رده، عليهككم يشرط أن يجب وأنه الثانية،
عهدهم

الصيد كتاب
للفظه، نظرا وأفرده المفعولا، اسم بمعنى مإصدر     

تآتعلككق التآيككة الحكككام أكثر لن مإصدريته، على بقاؤه ويصح
(الذبائككح) جمككع ذلككك ينككافي ل عليككه الذبائح وعطف بالفعل،
وجارحككة، وسككهم، بسكككين، تآكككون لنهككا وجمعهككا، ذبيحككة،

فاعكككل، وأركانهمكككا والجمكككاع، والسكككنة، الكتكككاب، وأصكككلهما



الكتككاب، هككذا وذكككر كلها، وستأتآي وآلة، وفعل، به، ومإفعولا
أكثرهككا فككي لن الصككحاب، أكككثر عليككه مإا هو هنا بعده ومإا

ربككع آخككر فككذكرها الروضككة فككي وخككالف الجنايككة، مإككن نوعا
الحيككوان) الككبري (ذكككاة مإنهككا تآامإككا شككوبا فيهككا لن العبادات،

حلككق)، فككي (بذبحه تآحصل إنما أكله لحل (المأكولا) المبيحة
وهككي أولككه، لبككة) بفتككح > (أو313<ص:  العنككق أعلككى وهككو

كككل بقطككع تآحصل إنما أنها وسيذكر عليه)، قدر (إن أسفله
وهككي التآككي، القطككع بمعنككى هنككا فالذبككح والمريككء الحلقوم،
ومإنككه والتتميككم، ذكيككة، رائحككة ومإنككه التطييب، لغة بالمعجمة

لنه المبيح، الذبح شرعا بها سمي الفهم أي: تآام ذكي فلن
قيككل مإككا رد يعلككم وبهككذا إيككاه، بإبككاحته الحيككوان أكل يطيب
عككرف فقككد الذبككح لغككة لنها مإستقيم، غير بذلك لها تآعريفه
ووجككه ومإاصككدقا، مإفهومإككا، لككه أي: المسكاوي بنفسكه الشيء

إطلقهككا سككلم لككو أنككه علككى الذبككح لغككة قوله: أنها مإنع رده
شككرعا، الذبككح غيككر وهككو مإطلقككه، بهككا المراد كان لغة عليه
علككى بنفسككه الشككيء يعككرف فلم المبيح قيد فيه يعتبر لنه
فيككه أن العبككارة صككواب وإنمككا أصككل، تآعريككف هنككا ليس أنه

الككذكاة مإطلككق أن علككم مإككا وجككوابه بنفسككه الشيء تآحصيل
بيانه يحصل المطلق أن شك ول المبيح، الذبح خصوص غير

أخرج وإن أمإه، بذبح الجنين حل عليه يرد ول المقيد، بذكر
بعككض انفصالا لن مإيت، وهو أو، مإستقرة، حياة وبه رأسه،
ذكككاة ذبحهككا جعككل الشارع لن وذلك، غالبا، له أثر ل الولد

عنككه سككيعبر بككأنه ذبحككا اللبككة في مإا تآسميته واعترضت له،
ذبحكا، تآسكميته مإكن مإكانع ل بكأنه > ويكرد314<ص:  بكالنحر
(وإل) تآغليبككا بككه تآسككميته مإككن مإككانع ل مإنعككه وبفرض ونحرا،

مإنككه مإوضككع كككان) أي: بككأي حيككث مإزهككق (فبعقر عليه يقدر
وعككاقر وصككائد)، ذابككح، وشككرط( يأتآي لما ذكاتآه تآحصل وجد

مإلتككه لهككل مإنككاكحته) أي: نكاحنككا (حككل مإككذبوحه نحككر ليحككل
فككي السككابقة وتآفاصككيلهم بشككروطهم، كتككابيتهم أو لسلمإهم،

حككل الكتككاب أوتآككوا الككذين وطعككام {، تآعككالى لقككوله النكككاح
أن فعلككم كالبككل حلهككا يعتقككدوا لكم وإن لكم} أي: ذبككائحهم،

أصككوله أولا دخككولا فككي وشككك إسرائيليا، كونه يعلم لم مإن
فكي بعضكهم أفكتى ثم ومإن ذبيحته، تآحل ل ثم مإر، مإا قبل
الئمككة نقل قالا: بل فيهم للشك ذبائحهم بحرمإة اليمن يهود

اليمككن ليهككود خصوصككية ه. ول أسككلموا. ا اليمن أهل كل أن
ومإككر كككذلك، إسككرائيليا وليككس فيككه، شك مإن كل بل بذلك،
مإرتآككد، نحككو فخككرج بككذلك تآعلككق لككه مإا المشركا نكاح قبيل

ووثنككي، ومإجوسككي، الصككولا، فككي خككالف وسكامإري وصكابئ،
إلككى الفعككل أولا مإككن الشككرط هككذا ويعتككبر العككرب ونصارى



يحككل، لككم مإجوسككي إسككلم أو مإسككلم، رد تآخللككه فلو آخره
جككارح ومإثلككه البصككر، الصككائد شككرط أن كلمإككه مإن وسيعلم

الككذي مإككذبوحه فككإن المحككرم، عليه يرد ول التآي، الناد نحو
وذاكا الجملككة، فككي الذبككح مإبككاح لنككه مإيتة، صيد عليه يحرم

مإنككاكحته يحككل خككارج أنككه وزعككم قككرب، عككن يزولا العارض
ذككاة)، وتآحككل( الهلككي مإككذبوحه حككل عككدم عليه يلزم فاسد

الككرق لن نكاحهككا، يحككل لم وإن كتابية)، (أمإة وعقر وصيد،
عليككه يلزم لما النكاح بخلف الذبح نحو مإنع في له تآأثير ل

لكن قبلها مإا مإفهوم مإن مإستثناة وهذه الولد، رق نحو مإن
(قككولا يككرد ل أنككه يعلككم وبككه ذكرنككاه، الككذي بالتأويككل ل

الشككرح) نسككخ فككي ليككس الشككاة غيككر قككوله: فككي المحشككي
وأنككه عنهككن، اللككه رضي المؤمإنين أمإهات > أيضا315<ص: 

عليككه اللككه صككلى قبلككه نكككاحهن بحككل عنه للجواب يحتاج ل
وقطعككة مإلقككاة، مإذبوحككة وتآحرم المؤمإنين، رأس وهو وسلم

أخبر إن وإل ذكاتآه، تآحل مإن فيه يغلب بمحل إل بإناء لحم
التقييككد وقضككية ذبحهككا، بككأنه كككافرا ولككو ذبيحتككه، تآحككل مإككن

لككم إن مإحلكه أن ويظهككر مإطلقككا، يحككل غيرهككا أن بالملقككاة
الملقككاة إناء في بالتي وخرج بمحلها، المجوس نحو يتمحض
هككذه بعككض فككي الحككل فككي بالقرينككة وعمككل مإطلقا، فتحرم
يرتآفككع ل وهككو التحريككم، الذبككح قبككل الصككل أن مإككع الصككور
بذلك العمل ولمشقة المإوالا، حل في دخل لها لن بالشك،
الصل. 

(مإسلما)، ذبيحته تآحرم مإمن نحوه أو مإجوسي)، شاركا ولو(
اللحككم وقطعككة الملقككاة، غيككر فككي احتمككال ولككو كتابيككا، أو

على سكينا أمإرا كأن اصطياد) قاتآل أو ذبح، (في المذكورين
(حككرم) واحككد كلككب أو بسككهم، صككيدا قتل أو شككاة، مإذبككح

فيككه قتككل ل اصطياد أمإا للمحرم، تآغليبا المصيد أو المذبوح،
أو سككهمين)، أو كلككبين، أرسككل ولككو( فيككه للشككركة أثككر فل

آلككة سككبق (فككإن صككيد علككى كلبككا والخككر سككهما، أحككدهما
حككل) كمككا مإككذبوح حركة إلى أنهاه (أو فقتل) الصيد المسلم

لككذلك ينهككه لككم فككإن مإجوسككي، فقككدها شككاة مإسلم ذبح لو
المجوسككي وضككمنه حككرم، إليه فأنهته المجوسي آلة فأصابته
بجعلككه مإلكككه أفسككد لنككه آلتككه، إصابة وقت بقيمته، للمسلم

أنهككاه أو فقتككل، المجوسي آلة سبق انعكس) بأن (ولو مإيتة
كككان بككأن ولككو بهمككا، الهلكا وحصككل مإعا)، جرحاه (أو لذلك

المككذفف علككى يعين لكنه مإذفف غير والخر مإذففا، أحدهما
أيهمككا يعلككم لككم أو القاتآككل، جهل) أسبقهما (أو المعتمد على
يقتلككه أحككدهما) أي: لككم يككذفف ولككم (مإرتآبا، (أو) جرحاه قتله

مإجوسككي كلككب سككبق لككو وكذا للتحريم، (حرم) تآغليبا سريعا



لنكككه مإسكككلم، كلكككب فقتلكككه فقكككط > فأمإسككككه316<ص: 
ب بقتكل يحكل فلكم عليه مإقدورا صار بإمإساكه لم، كل المس

بكلككب مإسككلم اصطاده مإا ويحل نظر، فيه عليه هذه وإيراد
كتككابي أو مإميككز) مإسككلم، صككبي ذبككح ويحككل(قطعا.  مإجوسي

لقصككوره ذكككاتآه كراهككة شككارح وزعم وعبادتآه، قصده، لصحة
خلف ذبحه صحة عدم في كان إن يتجه إنما المكلفين عن

فيككه خلف ل أنككه التآككي المجمككوع كلم وظككاهر بككه، يعتككد
وسكككران) ل (ومإجنون، الذبح مإميز) يطيق غير (وكذا بالولى

قصككدا لهم لن الظهر)، (في ذبحهم فيحل أصل لهما تآمييز
فكي خطئهكم مإكن خوفكا يكره نعم النائم بخلف الجملة في

صككيده)، (ويحككرم ذلككك مإن أعمى) خوفا ذكاة وتآكره( المذبح
(كلككب)، (و) بنحو سهم (برمإي) لنحو عليه مإقدور لغير وقتله

صككحة الصككح) لعككدم (فككي بصككير الصككيد نحككو على دله وقد
الجككارح نحككو كاسترسككالا فصككار الصككيد يككرى ل لنه قصده،
وفككي قطعككا، يحككل فل أحككد عليككه يككدله لككم إذا أمإا بنفسه،

حككل فرمإككاه ظلمككة نحككو فككي به أحس إذا البصير أن البحر
عرفككا يعككد فل بككالقوة مإبصككر هككذا أن وجهككه وكككأن إجماعا،

 أخبر وإن العمى، بخلف عبثا رمإيه
أو برمإككي، العمككى قبككل ذكككر مإككن صككيد حككل المتن وظاهر
فيحككل المميز قالا: أمإا المجموع في صححه مإا وهو جارحة،

 وأطالا الذرعي، فيه ونازع قطعا، اصطياده
مإككا على البحر في مإا كل به والمراد السمك)، مإيتة وتآحل(

اللكه صكلى لنككه طفكا، > وإن317<ص:  الطعمككة في يأتآي
الككذي الحككوت وهككو بالمدينككة، العنككبر مإككن {أكل وسلم عليه

مإيتتككان لنككا {أحل الصحيح (والجراد) للخبر مإسلم طفا} رواه
} والجراد الحوت،
مإككن الصككيغة هذه لن يؤثر، ل عمر ابن على بوقفه وإعلله

جككوف فككي مإككا تآنقية يجب ول المرفوع، حكم في الصحابي
كككبير سككمك ذبككح ويسككن لعسككره، السككمك وصككغار الجككراد،

إليكه يرشككد كمككا قتله بذبحه المراد أن ويظهر بقاؤه، يطولا
علككى حلككه تآوقككف فككي كككان إن نعككم لككه بالراحككة تآعليلهككم
ذلككك مإككن خروجككا خصوصككه تآعين اتآجه خلف ذبحه خصوص
مإككن فيككه مإككا الكراهككة وجه وكأن غيره، ذبح ويكره الخلف،

خلف بهككا فككالمراد وحينئككذ ذبحككه، علككى حلككه تآوقككف إيهككام
 حرمإت أخرى بجوف وتآقطعت سمكة، تآغيرت ولو الولى،
صكارت أنهكا العلكة بكأن ويجكاب التقطككع، اعتبكار فككي ونوزع

التغيككر مإجككرد وأمإككا تآقطعت، إن إل مإثله تآكون ول كالروثا،
يحرمإه ل وهو ،الطعام أو اللحم، نتن بمنزلة فهو



فلككم مإيتتهمككا (مإجوسي) لحككل السمك ذبح أو صادهما)، ولو(
قتلككه جككراد تآحريم الروضة كلم قضية نعم فعله فيهما يؤثر

يحككرم ل أنككه المعتمد البلقيني قالا لكن غيره على المحرم
المحككرم كسككر فككي المجمككوع تآنككاقض ه. وقككد غيككره. ا على

الحرمإككة وفككي الصككواب، جعلككه الحككل فككي لكنككه صيد لبيض
فليكككن وحينئككذ الولا، المعتمككد أن يعلككم وبككه الشهر، جعلها

مإككا علككى حلككه يتوقككف ل كل أن بجككامإع أيضككا هنككا المعتمككد
 فيه المحرم فعله

وكككان ألقككي، وإن الطعككام)، مإككن المتولد (الدود وكذا) يحل(
لن للزركشكي، خلفكا ظكاهر هككو كمكا إلقائه بعد مإنه تآولده

تآحريمككه، فككي سككببا لكونه وجه ل حينئذ مإنه وتآولده إلقاءه،
أكلككه بحل صرحوا وقد نتن، كلحم أنه غايته إذ نجاسته، ول

مإعككه)، أكككل (إذا والحككب التمككر، نحو ومإثله وفاكهة)، (كخل،
غيككر في الغالب لن ذلك، وآثر ينفرد، لم إذا يعني حيا ولو

أي: إن عنه تآمييزه الصح) لعسر (في مإعه يؤكل أنه المفرد
التفككاح، نحو كدود فصله سهل إذا أنه فبحث ذلك شأنه مإن

وغيككر كثر، إذا أنه كبحث نظر فيه حرم الفولا نحو وسوس
هنكا الضكرورة بككأن ويفكرق سكائلة لهكا نفككس ل كميتة حرم
قككالا ثككم ل هنككا والميككت الحككي، أكككل جككوزت ثم ومإن آكد،

آخككر إلى الطعام مإن مإوضع مإن نحاه أو نقله، ولو البلقيني
إذا مإككا علككى حملككه وينبغككي الصككح، في حرم >318<ص: 
سككائلة لككه نفككس ل فيما قلنا وإن إليه، عاد ثم عنه، فصله

هنككا العلة لن ينجس، ل وعاد انفصل، إذا مإنه نشؤه مإا إن
لنجاسككته مإعككه أكل وإن فيحرم، عنه المنفرد أمإا ثم، غيرها

وطبككخ نمككل، عسل في وقع ولو فلستقذاره، وإل مإات، إن
غيككر بككه جزم كذا تآنقيته لسهولة فل لحم في أو أكله، جاز

لككم السككتهلكا كككانت إن العلككة إذ ظككاهر، نظككر وفيه واحد،
غيككره أو الذبابككة، نحككو في يأتآي مإما علمه مإع الفرق يتضح
مإككا مإع أكلها يحل ل وهي سائل، لها دم ل مإيتة أنه فغايته
تآعككذر إن بككأنه بعضهم أفتى نعم تآنجسه لم وإن فيه، مإاتآت

حككار فككي أو مإعككه، أكلكه حككل ضررا مإنه يظن ولم تآخليصه،
لككم فيه واستهلكت وتآهرت، آدمإي، لحم قطعة أو ذبابة، نحو

أو سككمكة)، (بعككض يقطككع) الشككخص ول( يككأتآي كمككا يحككرم
وبحككث الروضككة، فككي كمككا ذلككك لككه أي: يكككره حيككة جككرادة

أيضككا ويكككره التعككذيب، مإككن فيه لما حرمإته وغيره الذرعي،
الروضككة فككي بناه يحرم حامإد أبي وقولا حية، وشيها قليها،
 مإباح أنه والصح حية، ابتلعها حرمإة على

فيككه لمككا القلي حل البتلع حل مإن يلزم ل بأنه واستشكل
حككل الجككراد وشككي قلككي، جككواز وقضككية بالنار، التعذيب مإن



بككالخف زرع نحككو عن يدفع القاضي قالا لكن مإطلقا حرقه
القمككل. ا نحككو وكذا جاز، بالحرق إل يندفع لم فإن فالخف،
أي: كراهككة بل جككوازه علككى ذلككك ليوافككق بعضككهم ه. وأوله

الحككل بعضككهم ووجككه مإكككروه، فككإنه حاجة، بل حرقه بخلف
ة تآعليكل ينافيه ول غيره، كذكاة حرقه بأن ك حكل الروض ذل
كككونه مإككع الجككراد لن كالمككذبوح، الككبر في بأنه السمك في

الككبر حيككوان سككائر بخلف ذبككح بل قتلككه يجككوز مإككأكول بريككا
ذلككك في أن بجامإع ذبح بل كقتله لنه حرقه، فجاز المأكولا

يككؤذن لككم فيمككا هككو إنمككا بالنككار التعذيب عن والنهي تآعذيبا،
حككل بعضككها فعككل) أي: قطكع فككإن( ذبككح بل لكلككه قتلكه في

مإن المنفصل حرم وإنما كميتته، حي مإن أبين مإا لن أكله،
ليككس البعكض وقطكع بمزهككق، إل يحل ل جميعه لن الصيد،
(أو أنفككه حتككف مإككات وإن يحل، فإنه السمك، بخلف كذلك

(حيككة جككرادة أو (سككمكة)، ل أو مإضككغ، مإع اللم بلع) بكسر
وهككو قتلكه، مإككن أكثر فيه ليس لنه الصح)، (في حل) بلعها

فككي مإككا تآنقية لسهولة بلعها فيحرم الكبيرة الميتة أمإا جائز،
ضككبط يعلككم وبهككذا الصككغير، بخلف النجاسككة مإككن جوفهككا
بلعهككا أو البعككض، بقطككع الحيككاة زالككت ولو والكبير، الصغير،

غيككره ل > بصككير319رمإككى) <ص:  وإذا(قطعككا.  حككل لتككداو
غيككره أو بسهم)، شردت شاة أو ند، وبعيرا مإتوحشا، (صيدا

جارحككة عليه أرسل (أو حديد غير ولو يجرح، مإحدد كل مإن
فيككه يبككق لككم الحالا) بأن في ومإات بدنه، مإن شيئا فأصاب

أنه وسيذكر عليه، قدر إن ذبحه اشترط وإل مإستقرة، حياة
(حل) إجماعا يذفف لم وإن الزهوق، إلى يفضي جرح يكفي

النككاد البعيككر رمإككي فككي الصككحيحين ولخككبر المستوحش، في
بقوسك أصبت مإا أيضا ورويا غيره، فيه بما وقيس بالسهم،

فككي ثعلبككة أبككي خككبر ولطلق وكككل، عليه، الله اسم فاذكر
القككدرة بعدم والعتبار ومإحل مإحل، بين يفصل ولم الكلب،

قبلهككا عليككه مإقككدورا فصككار نادا رمإى فلو الصابة حالا عليه
نكادا فصكار عليكه مإقكدورا أو مإكذبحه، أصاب إن إل يحل لم

هنككا اعتبارهككا يشكككل ول مإككذبحه، يصب لم وإن حل، عندها
مإككر كمككا آخككره إلككى الفعككل أولا مإككن المناكحككة حل باعتبار

بكككاختلف لختلفهكككا نسكككبية القكككدرة بكككأن الفكككرق لمإككككان
وهكككو الحقيقكككي، بالمحكككل فكككاعتبرت والوقكككات الشكككخاص،

السككبب عنككد وجوده فاعتبر المناكحة حل كذلك ول الصابة،
يحككل ل عليككه فكمقكدور تآكأنس صيد أمإا ومإقدمإته، الحقيقي،

غيككره أو المالككك، رمإككي اشككتراط الذرعككي وبحث بذبحه، إل
حلككه بككأن يككرد رخصككة هككذا لن تآعديا، ل عليه حفظه بقصد



التعككدي فيهككا يككؤثر فلم رخصة المالك بقيد ل هو حيث مإن
 فرق ل أنه الصحاب وكلم الحديث، ظاهر أن على

قطككع يمكككن ولككم (بئككر، فككي) نحككو ونحككوه بعير، تآردى ولو(
حمككل فيككه لحككديث بككالرمإي حله فكناد) في ومإريئه حلقومإه،

يحككل) ل الصككح (قلككت الكلككب بإرسككالا وكككذا ذلككك، علككى
الرويككاني) وصككححه (، عليه الكلب) الجارح (بإرسالا المتردي
السككلم فخككر المحاسككن أبككو الواحككد عبككد البحككر صككاحب

السككلم فخككر أحمككد بككن مإحمككد الحليككة (والشاشي) صككاحب
 إسحاق أبي الشيخ تآلميذ

أعلككم)، (واللككه إليككه يلتفككت ل يصككححه لككم أنككه في والنزاع
نحككو بخلف القككدرة مإككع الككذكاة بككه تآباح بأنه السهم وفارق
(لحككوقه) أي: بعسككر ولككو أمإكككن، تآيسككر) يعنككي (ومإتى الكلب

أو نككون، ثككم اسككتعانة) بمهملككة، أو (بعككدو، النككاد أو الصككيد،
إل يحككل عليككه) فل فمقدور يستقبله (بمن مإثلثة ثم بمعجمة

جككرح بأي فيحل حال لحوقه تآعذر إذا أمإا مإذبحة، في بذبحه
والمككتردي (الناد، المتوحش في) الصيد (ويكفي مإر كما كان

للحككديث كككان الزهككوق) كيككف إلى يفضي > جرح320<ص: 
أو أي: المترديككة، لجككزأكا فخككذها فككي طعنككت {لككو الصحيح

المتككوحش مإعنككى فككي والنككاد داود، أبو قاله المتوحشة} كما
إرسككالا نعككم حككال (مإككذفف) أي: قاتآككل يشككترط) جككرح (وقيل

 جزمإا تآذفيف فيه يشترط ل الجارحة
للسكفل العلكى مإكن الرمإكح فنفذ بعير فوق بعير تآردى ولو
 آخر إلى صيد مإن نفذ لو كما ذلك جهل وإن حل،

نحككو أو صككيد)، علككى طككائرا أو كلبا، أو سهما، أرسل وإذا(
حيككاة فيككه يككدركا لككم فككإن ومإككات، (فأصككابه، مإككر مإمككا نككاد

بل ذبحككه (وتآعككذر مإككوتآه أدركها) قبككل (أو مإوتآه مإستقرة) قبل
المذبككح، بطلككب اشككتغل أو السكككين)، سل (بأن تآقصير) مإنه

علككى ليقككدر لقلبككه فاحتاج مإنكسا وقع أو، للقبلة، بتوجيه أو
أو بقكوتآه امإتنكع) مإنكه (أو إمإككان) لكذبحه قبكل (فمكات الذبح
حككل) عليككه القدرة قبل (ومإات كسبع حائل وبينه بينه، حالا

 لعذره
علككى أي: إحالككة ل أو ذبحككه، مإككن تآمكككن هككل شك لو وكذا

حيككاة فيككه يككدركا لككم إذا فيمككا ويسككتحب الظككاهر، السككبب
بأمإككارات وتآعككرف مإككذبحه، علككى السكككين يمككر أن مإسككتقرة
الككدم، تآفجككر أو الجككرح، أو القطككع، بعككد شككديدة كحركككة

،قككوامإه علككى الككدم بقككاء أو الحلككق، صككوت أو وتآككدفقه،
بقاؤها الظن على يغلب ومإا وحدها، الولى وتآكفي وطبيعته،

بعككد عككدو يشترط ول فكعدمإها، شك فإن الخر، الثلثا مإن
تآوقككف عدو وجوب وبين بينه، ويفرق كلب، أو سهم، إصابة



مإنككه يحصل لم ثم بأنه فيه خلف على الجمعة إدراكا عليه
إرسكالا وهكو ذلكك، مإنككه حصككل وهنكا عكدوه، مإقام يقوم مإا

> وأيضككا321<ص:  غيككره يكلف فلم إليه السهم أو الكلب،
كككل فككي العدو كلف فلو الواحد الوقت في حتى يكثر فهذا
 بخلفه تآحتمل ل شديدة مإشقة لشق مإرة
مإككوردا جعلككه يسككتقيم ل ومإككات قيككل: قككوله: فأصككابه، ثككم

مإستقرة. ا حياة وبه أدركه، إذا مإا جملته مإن الذي للتقسيم
بككأنه المصككرحة بككالواو مإككات عطككف فإنه ،سديد غير ه. وهو
حيككاة تآخللهمككا إذا بمككا صككادق وهككذا ومإككوت، إصككابة، وجدت

مإعككه يكككون ل بككأن لتقصككيره مإككات (وإن ل أو مإسككتقرة
لنهككا بذلك، سميت وتآؤنث الغالب، وهو تآذكر، وهي سكين)،

غصككبت) (أو مإككدتآها تآقطع لنها ومإدية، الحياة، حرارة تآسكن
الغمككد) (فككي فكسككر نشككبت) بفتككح (أو الرمإي بعد ولو مإنه،

ولككو مإنككه، إخراجهككا وعسككر فيككه، علقككت بككأن أي: الغلف
الغصككب وفككي فيككه، البلقينككي بحككث لكن إصابته بعد لعارض

يشكككل وقككد (حككرم) لتقصككيره، تآقصككير غيككر أنككه الرمإككي بعد
يفككرق وقككد مإككر، كمككا وبينه بينه، حائل بإحالة سكينة غصب

عككدم مإككع بخلفككه بككوجه عليككه قككادرا يعد ل الحائل مإع بأنه
ومإنككع إليككه، عائككد غصككبها بككأن فككرق مإككن رأيت ثم السكين
يتضح لم وإل به، فرقت مإا مإعنى وهو للصيد، عائد الحائل

كمككا مإتفككاوتآتين ولككو قطعتين، نصفين) يعني فقده رمإاه ولو(
لككم أنه بالقد تآعبيره وأفهم العضو، إبانة في ذكره مإا يفيده

المذفف الجرح (حل) لحصولا مإستقرة حياة أحدهما في يبق
حكال لكه مإكذفف) أي: قاتآكل (بجرح عضوا) كيد مإنه أبان (ولو
ككل ذككاتآه مإحككل أن مإكر لما والبدن) أي: باقيه العضو، (حل

أو ذبحككه، (ثككم يزمإنككه ولككم مإككذفف)، (بغيككر (أو) أبككانه البدن
حككي مإككن أبيككن لنككه العضككو)، حرم مإذففا آخر جرحا جرحه
أزمإنه إذا أمإا التذفيف، أو بالذبح، ذكاتآه الباقي) لوجود (وحل

بككالجرح) ومإككات ذبحككه، مإككن يتمكككن لككم (فككإن الذبح فيتعين
(وقيل: الجملة كذبح السابق الجرح لن الجميع)، (حل الولا
أبين لنه وغيرها، الروضة، في كما الصح العضو) وهو يحرم

. حي مإن
بقطع عليه (قدر إنسي أو وحشي، حيوان) بري، كل وذكاة(

> مإجككراه322النفس) يعنككي: <ص:  مإخرج وهو الحلقوم، كل
المتصككل النككاتآئ المسككتدير بعضهم: ومإنه قالا وخروجا دخول،
الحرقككدة وتآسككمى اللغككة، أهككل كلم عليككه يككدلا كمككا بككالفم
كمككا شككيء مإنككه يتخككرم لككم إن حككل فيه القطع وقع فمتى

إذا مإككا بخلف النوار كلم سيما ل الصحاب كلم عليه يدلا
الفككم، جهككة إلككى عنه والخارج اللسان، آخر في القطع وقع



تآكملككة فككي كمككا والقككاف الحككاء، بكسككر الحرقككد ويسككمى
 الصغاني

(وهككو (المريككء) بككالهمز (و) كل السابقة الحرقدة وراء وهذا
الحيككاة لن الحلقككوم، تآحككت وهو والشراب، الطعام)، مإجرى

ذبككح فلو القطع تآمحض ويشترط بانعدامإهما، حال تآنعدم إنما
المسككتقرة الحيككاة ووجككود حككرم، مإوح بسم مإسموم بسكين

لمن خلفا المعتمد وهو المإام، قاله خاصة الذبح ابتداء عند
إسككراع نككدب وسككيأتآي تآمككامإه، إلككى بقائهككا مإككن بككد قككالا: ل
بتأنيه يكن لم إن ومإحله وعودا، ذهابا، وتآحامإل بقوة، القطع

حركة إلى المذبح قطع تآمام قبل الحيوان ينتهي القطع في
 السراع وجب وإل المذبوح،

بككالقطع > وخككرج323<ص:  لتقصككيره حرم حينئذ تآأنى فإن
عليككه ويقدر الخلق، مإعنى في لنه بندقة، بنحو رأس خطف
حركككة إلككى وانتهككى بعضككه، ذلككك وبكككل مإككر، وقككد غيككره،

يسير بقاء يضر أنه فعلم يحل فل الباقي قطع ثم المذبوح،
واحككد غيككر كلم وفككي فوقهمككا، الككتي الجلدة ل أحدهما مإن

ذبككح مإككن أن ظككاهر هو كما المإام قاله مإا على أي: تآفريعا
بسكين فأتآمه آخر فورا أدركه ثم الواجب بعض فقطع بكالا

الحيككاة أوجككدت سككواء حككل يككده الولا رفككع قبككل أخككرى
أنككه بعضككهم كلم وفككي ل، أم الثككاني شروع عند المستقرة

حككل الذبككح وأتآككم فككورا، فأعادها اضطرابها لنحو يده رفع لو
تآحككرم مإككن البعككض قطككع لككو قككولهم ذلككك ينككافي ول أيضا،
البككاقي فقطككع مإسككتقرة الحياة فبقيت سبع أو كوثني، ذكاتآه

مإقابككل علككى مإفككرع إمإككا هككذا لن حككل، ذكاتآه تآحل مإن كله
مإكن الذبكح فكأولا مإحرمإكا السكابق لككون وإمإكا المإكام، كلم

 أوجه وهذا، عنده، المستقرة الحياة فاشترط الباقي ابتداء
إمإككا فهككو تآحل لم أعادها ثم يده رفع لو بعضهم قولا وكذا

علككى ل أعادهككا إذا مإككا علككى يحمككل أو ذلككك، علككى مإفككرع
فردها شفرتآه انقلبت لو فيما واحد غير إفتاء ويؤيده الفور،

فككي الطعككن عرفككا النحككر بككأن بعضككهم وأيده يحل، أنه حال
جانبككا، النككاحر يقطع وحينئذ الحلقوم، وسط في فيقع الرقبة

إذا أمإككه بذبككح يحل الجنين أن ومإر فيقطعه، للخر يرجع ثم
مإستقرة.  حياة فيه كان وإن بعضه، خرج

عرقككان (وهما والدالا الواو، الودجين) بفتح قطع ويستحب ،
وهمككا وقيل: بالمريء، بالحلقوم، العنق) يحيطان صحفتي في

هككو إذ بككه، المككأمإور الذبككح فككي الحسان مإن لنه الوريدان،
 الروح لخروج أسهل

فيككه (عصى) لمككا عنقه صفحة مإن أو قفاه)، مإن ذبحه ولو(
الحلقككوم، قطككع (بككأن ذلككك أسككرع) فككي (فككإن التعككذيب مإن



>324<ص:  بقرينككة ظنا ولو مإستقرة)، حياة وبه والمريء،
ه (وإل) تآككن حكي وهو صادفته، الذكاة لن (حل)، مإر كما ب

إلكى انتهى لما مإذبوح لحركة وصل بأن حينئذ مإستقرة حياة
ومإككا الذبككح، قبككل مإيتككة صككار لنككه (فل) يحككل، المريء قطع

عنككد المسكتقرة الحيككاة وجككود اشكتراط مإكن العبكارة اقتضته
ابتككداء عنككد وجودهككا الشرط بل مإراد غير جميعهما قطعهما

لمككا مإككذبوح لحركككة انتهككاؤه يضككر ل فحينئذ أيضا هنا القطع
وجودها به التعبد وقع مإا أقصى لن القفا، قطع بسبب ناله
انتهككاؤه ظهككر بحيككث تآككأنى لككو نعككم المذبح قطع ابتداء عند

ومإككن لتقصككيره، يحككل لككم قطعهمككا تآمام قبل مإذبوح لحركة
مإثل القفككا قطككع فككي الشروع مإع قطعهما في شرع لو أنه

كمككا يحككل ل بككل أيضككا، مإراد غير حل القطعان التقى حتى
لككه مإمككا غيككره أو بككل حشككوتآه، إخككراج نحككو ذبحه قارن لو

المبيح مإع اجتمع لنه مإذففا، يكن لم وإن الهلكا، في دخل
التحريككم والصككل الزهككاق، فككي أثككر لككه يكون أن يمكن مإا

تآحقككق حككالا مإنفردا وجد التذفيف لن المتن، مإسألة بخلف
انتهككى لككو نعككم بقرينككة وجودهككا ظككن أو المسككتقرة، الحيككاة
كفككى مإضر نبات أكل سببه كان وإن بمرض، مإذبوح لحركة
كككأن وجككد فككإن الهلكا، عليككه يحالا مإا يوجد لم لنه ذبحه،

جرحككه أو سقف، عليه انهدم أو الهلكا، إلى يؤدي نباتآا أكل
ابتداء عند فيه المستقرة الحياة وجود اشترط هرة أو سبع،
بخلف يؤثر ل المرض لمجرد المؤدي النبات أن فعلم الذبح

عليه الهلكا يحالا ل إذ يظهر، فيما أي: غالبا للهلكا المؤدي
لقطعهمككا ثعلككب) مإثل بككأذن سكككين إدخككالا وكككذا(حينئككذ.  إل

ابتككدأ إن ثككم للتعذيب، حرام فإنه لجلده، حفظا الجلد داخل
إبل) نحر ويسن( فل وإل حل، المستقرة الحياة مإع قطعهما

فككي الككتي الوهككدة وهككو مإنحرهككا، في حد له بما أي: طعنها
الكككوثر، سككورة فككي بككه للمإككر باللبككة المسمى عنقها أسفل
العنككق، لطككولا الككروح لخككروج أسككرع ولنه الصحيحين، وفي
عنقككه طككالا مإككا كككل أن وتآبعككوه الرفعة، ابن بحث ثم ومإن

وحككش، وحمككار، وخيككل، وغنككم)، بقككر، (وذبككح كالبككل كككالوز
البككل، نحككو عكسككه) أي: ذبككح (ويجككوز للتآبككاع الصيود وسائر
في عليه ونص وقيل: يكره، كراهة غير مإن البقر نحو ونحر
الحلقكككوم، قطكككع إيجكككاب أن عبكككارتآه ظكككاهر إن قيكككل الم

وليككس بالذبككح، مإخصككوص الككودجين قطككع ونككدب والمريككء،
<ص: كلم لقضككية خلفككا وغيككره المجمككوع، فككي كما كذلك
أو البككاب، قككوله: أولا مإككع عجيب ه. وهو > البندنيجي. ا325
وقككوله: هنككا، أيضككا، للنحككر الككذكاة شككمولا فككي الصككريح لبكة

بككأن ذلككك مإككع فككالقولا أيضا إلخ. يشملهما حيوان كل وذكاة



قائما)، البعير يكون (أن (و) سن سهو ذكر مإا عبارتآه ظاهر
وكونهككا ركبككة)، (مإعقككولا يكككون وأن فباركككا، يتيسككر لم فإن

ونحوهمككا والشككاة)، (البقككرة، تآكككون (و) أن للتآبككاع اليسككرى
بهككا وقيككس الشككاة، فككي صككح اليسككر) لمككا لجنبهككا (مإضجعة

للعسككر ويسككن الذابككح، علككى أسككهل اليسككر ولكون غيرها،
اليمنككى) رجلهكا (وتآكتركا يمينهككا على يضجعها ول غيره، إنابة

تآضطرب القوائم) لئل باقي (وتآشد بتحريكها لتستريح شد بل
حركتها عن الحتراز البسيط: ويجب في قالا المذبح فيخطئ

فككرض فككإن الذبككح، علككى إعانككة تآحصككل ل حككتى أمإكككن مإككا
(وإن عنككه عفي عادة عنه الحتراز يمكن ل يسير اضطراب
وهككي أولككه، بفتككح غيرهككا أو (شككفرتآه)، آلتككه أوله يحد) بضم
لذهابهككا ذهككب المككالا شككفر مإككن وكأنهككا العظيمككة، السكككين

وهككو مإسككلم، خككبر فككي الككواردة لنها وآثرها، سريعا، للحياة
قتلتككم فككإذا شككيء، كككل علككى الحسككان كتككب اللككه {إن

أحكدكم وليحككد الذبحكة، فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة، فأحسنوا
يحتكج لكم إن أجكزأ بككالا ذبكح ذبيحتكه} فكإن وليرح شفرتآه،
انتهككائه قبككل والمريككء الحلقككوم، وقطككع الذابح، لقوة القطع
يسككير وتآحامإككل بقككوة، السكككين إمإككرار ونككدب مإذبوح، لحركة
وذبككح اللكة، حد ويكره برفق، وسوقها وسقيها، وإيابا، ذهابا،
وكسككر وسككلخها، وتآحريكها، مإنها، شيء وقطع قبالتها، أخرى

للقبلككة (يككوجه (و) أن روحهككا خككروج قبككل ونقلهككا عنقهككا،
ل أي: مإككذبحها آكد والضحية الهدي، في وهو ذبيحته) للتآباع،

هكذا ولككون أيضكا، لكه المندوب الستقبالا هو ليمكنه وجهها
وقولا للقبلة، البولا فارق التسمية له سنت ثم ومإن ،عبادة

مإكروه أنه أمإره وغاية ضعيف، الطريق بقارعة يحرم الحياء
 مإنه أخف الدم أن على فيها كالبولا

سككمكا، ولككو الصككيد، رمإككي عند وكذا الذبح، يقولا) عند وأن(
الصككابة وعنككد الشككبكة، ونصككب الجارحككة، وإرسككالا وجككرادا،

يقككالا: ول الرحيككم، الرحمككن اللككه بسم الله) والفضل (بسم
فككي غايككة لنككا ذلككك تآحليككل لن الرحمككة، يناسككب ل المقككام
فيككه لمككا له رحمة الحيوان في ذلك ومإشروعية بنا، الرحمة

التسككمية، تآككركا تآعمككد كككره وإنمككا روحككه، خروج سهولة مإن
يسككمون ل وهككم الكتابيين، ذبائح أباح تآعالى لنه يحرم، ولم

ذابحككه أن شككك فيمككا وسلم عليه الله صلى أمإر وقد غالبا،
عنككد حككل لمككا شككرطا التسمية كانت فلو بأكله ل أم سمى

مإككا اليككة فككي عليككه اللككه اسم يذكر لم بما والمراد الشك،
الجمككاع إذ لفسككق}، {وإنككه بككدليل الصككنم اسككم عليككه ذكر

ليككس عليهككا يسم لم مإسلم ذبيحة أكل مإن أن على مإنعقد
ولغيره للحالا، الواو جعل > بين326<ص:  فرق فل بفاسق



وبعككدها ثلثككا، التسككمية قبككل يكككبر أن الضككحية فككي ويسككن
ويككأتآي مإني، فتقبل وإليك مإنك، هذا اللهم يقولا وأن كذلك،

(يصككلي)، (و) أن ظككاهر هو كما عبادة هو ذبح كل في ذلك
يسن مإحل لنه وسلم)، عليه الله صلى النبي (على ويسلم

بكراهتها والقولا والصلة، كالذان، فكان تآعالى الله ذكر فيه
مإحمككد) أي: واسككم الله، يقولا: بسم (ول عليه يعولا ل بعيد

أن تآعككالى اللككه حككق مإككن لن للتشككريك، ذلككك عليككه يحككرم
إن نعككم باسككمه اليميككن فككي كمككا فقط باسمه الذبح يجعل

كمككا فقككط كككره مإحمككد باسككم وأتآبركا الله، باسم أذبح أراد
اللككه رسككولا ومإحمككد اللككه، قككالا: بسككم ولككو الرافعي، صوبه
فهمككا وإل بالعككارف، تآقييككده الذرعي وبحث بأس فل بالرفع
الجككن شر لدفع تآعالى لله تآقربا ذبح ومإن غيره، عند سيان

يقككالا: > وكككذا327<ص:  حككرم بقصككدهم أو يحرم، لم عنه
لغيككر مإككأكول ذبح ولو السلطان، قدوم أو للكعبة، الذبح في
بذلك.  أثم وإن يحرم، لم أكله

يحل( والصيد والذبح، اللة، شروط بعض فصل) في(     
الككدالا مإحككدد) بتشككديد بكككل غيككره وجككرح عليككه، مإقدور ذبح

قلدة فككي ولككو كحديككد)، (بجككرح حد له أي: شيء المفتوحة
بهككا، الضككرب علككم وقككد بها، فجرحه صيد على أرسله كلب
لن بعيككد، فيككه والتنظيككر ورصككاص، (ونحككاس)، يحل لم وإل

وقصب، (وخشب، وفضة (وذهب)، يجرح حدا له أن الفرض
تآعككبيره قبككل الككروح لزهككاق أوحى ذلك لن وزجاج)، وحجر،

مإحدد بكل بالذبح إل عليه المقدور يحل ل فصوابه مإعكوس
ة، فكي هنا الكلم بأن إلخ. ورد ل عليكه المقكدور وككون الل

هككذا أن فككرض لككو وأقككولا الباب، أولا قدمإه بالذبح إل يحل
المقككدور ذبككح مإقابلككة لن أيضككا، فاسككد فككاليراد يتقككدم لككم

الثاني دون الولا في قيد الذبح أن في الصريح غيره بجرح
العظككام) للحككديث وسككائر وسككنا، ظفككرا، (إل أورده مإا، يفهم

فكلككوا عليككه اللكه اسكم وذكككر الككدم، أنهر {مإا عليه المتفق
فمككدى الظفككر وأمإككا فعظم، السن والظفر} أمإا السن، ليس

أي: لمعنى بهم التشبه عن نهينا وقد كفار، أي: وهم الحبشة
النهككي يقككالا: مإجككرد فل بها التشبه وقع التي اللة في ذاتآي
نحو في الحرمإة ول بل، البطلن يقتضي ل بهم التشبه عن

العظككم فككي والحكمككة الصككماء، واشتمالا السدلا، عن النهي
الستنجاء عن نهى ثم ومإن الجن، زاد أنه مإع بالدم تآنجسه

يككأتآي كمككا يؤثر ل وظفره الكلب، ناب > نعم328<ص:  به
أو كالككة، قتككل) بمديككة فلككو( غيككره قوله: وجرح على يرد فل

كبندقككة، مإحككدد ثقككل (أو المشككددة القككاف (بمثقككل) بفتككح
أمإثلككة ومإككن للولا، حككد) أمإثلككة ول نصل، بل وسهم وسوط،



(بسككهم، (أو) قتككل حككد أو نصل، له سهم بثقل القتل الثاني
العيككن السهم) بضم عرض فيه وأثر سهم، جرحه أو وبندقة،

(أو والتككأثير بهمككا) أي: الجككرح، ومإات مإروره، (في أي: جانبه
أصكابه (أو ومإكات للصكيد، تآشكد حبكالا وهي بأحبولة)، انخنق

لككه يدلا كما كسطح بأرض) عالية (فوقع ل أو سهم) جرحه،
 عليه اعتراض فل وحينئذ بأرض، فسقط قوله: التآي

ثككم جبككل، (أو السككهم يجرحه لم إذا بما لتصويره يحتاج ول
تآعككالى لقككوله الكككل (حككرم) فككي ومإككات مإنككه) فيهمككا، سككقط

ضككرب، أو حجككر، بنحككو والموقوذة} أي: المقتولة {والمنخنقة
إل عككداها وفيمككا جككرح، بل مإككات الولا الربعككة فككي ولنككه
المحككرم الثككاني أو المبيح، الولا مإن الموت يدرى ل الخنق
 المحرم فغلب

وأثككر فجرحككه، شككجرة على أو (بالهواء)، أصابه) السهم ولو(
مإككن شككيء يصككبه لككم حككل) إن ومإككات بككأرض، (فسقط فيه

الرض لتككأثير أثككر ول عنككه، سككقوطه حككالا الشككجرة أغصان
الوقككوع لن جنككب، إلككى جنككب مإككن عليها لتدحرجه ول فيه،

صككدمإه أو مإككاء، بهككا بككبئر وقككع لككو ثككم ومإن ضروري، عليها
م إذا أمإكا حكرم، جكدارها أول، جرحكه يحكل فل فيكه يكؤثر ل
الرامإي كان وإن فيه، وهو أصابه، إن كالرض لطيره والماء
خككارجه كان فإن مإثل، بسفينة والرامإي هوائه، في أو بالبر،

 بهوائه أو فيه، وقع ثم
لحركككة السككهم ينهككه لككم حيككث كله هذا حرم بالبر والرامإي
م وإل مإذبوح، م وحيكث ذككر، مإمكا شكيء يكؤثر ل ه ل يغمس
لحركككة انتهككائه قبل الماء في جثته لثقل ينغمس أو السهم،
عككن البلقينككي ونقككل الذرعككي، قككاله غريق فهو وإل مإذبوح،

هككواء فككي الطيككر كككان مإككتى أنككه الصككحاب عامإة عن الزاز
وحمككل واعتمككده، الككبر، فككي الرامإككي كككان وإن حككل، المككاء
<ص: المككاء طيككر غيككر علككى تآحريمككه فككي الظككاهر الخككبر
بهوائه ليس الذي > وطيره329

طريككق لنككه بالبنككدق، الصيد رمإي بحل المصنف أفتى) تآنبيه(
ومإجلككي السككلم عبككد ابككن وقككالا المبككاح، الصككطياد إلككى

ويؤخككذ للهلكا، الحيككوان تآعريككض فيككه لن يحرم، والماوردي
حككل مإككن مإسككلم شرح في كلمإه ظاهر اعتماد علتيهما مإن

صككغير بخلف كككالوز غالبككا البنككدق يقتلككه ل كبير طير رمإي
وقتل غالبا، يقتلها لنه فيه، شك ل مإما وهذا الذرعي، قالا

وهككو قككديما، المعتكاد البندق في والكلم حرام، عبثا الحيوان
يصككنع مإككا وهو الن، المعتاد البندق أمإا الطين مإن يصنع مإا

مإككذفف مإخرق لنه مإطلقا، فيحرم بالنار ويرمإى الحديد، مإن
إنمككا أنككه حككاذق علككم إن نعككم الكككبير في ولو غالبا، سريعا



ويحككل( الحككل احتمككل فقككط فيثبتككه كككبير جنككاح نحككو يصيب
حكمه في أو مإيتا، المدركا المصاد لحل الصطياد) المستلزم

التعليككم، قبل ونمككر وفهككد)، ككلككب، والطير السباع، (بجوارح
الروضككة، تآنككاقض يحمككل وعليككه فل، وإل نككدوره، سككلم وإن

مإكن علمتكم ومإككا {، تآعكالى وشاهين) لقوله (وباز، والمجموع
علككى الملك إثبات بمعنى الصطياد أمإا الجوارح} أي: صيدها،

كونهككا (بشككرط يككأتآي كمككا تآيسككر طريككق بأي فيحصل الصيد
صككاحبه) أي: بزجككر السككباع جارحككة ينزجككر (بأن مإعلمة) للية

مإنصوصككا رأيتككه ثككم ظككاهر هو كما غاصبا ولو بيده، هو مإن
شكدة بعكد ولكو بإيقكافه، أي: يقكف عنه الله رضي للشافعي

تآعككالى لقككوله بكإغرائه بإرسككاله) أي: يهيككج ويسترسككل( عكدوه
هككذا لزم ومإن بالنهي، مإنتهين بالمإر {مإكلبين} أي: مإؤتآمرين

>330<ص:  يحل لم بنفسه انطلق فلو بإطلقه ينطلق أن
جككاء فككإذا لصاحبه، الصيد) أي: يحبسه (ويمسك سيذكره كما

بعككده، أو قتلككه قبككل إمإسككاكه مإنه) بعد يأكل (ول عنه تآخلى
الكككل عككن الصحيح للنهي شعره نحو ل جلده نحو مإن ولو
فككي هككر لككو وكذا دونه، مإقاتآلته مإنه وكأكله مإنه، أكلت مإما
الرفعككة ابككن بحثككه كمككا مإنككه الصككيد أخككذه عند صاحبه وجه
فككي يهككر ل أن البتككداء فككي التعليككم شككرائط مإن لن قالا،
فيككه للطمككع هككره كان إن مإحله أن ه. ويتجه صاحبه. ا وجه

أكلككه بيككن فككرق ل أنككه هنككا كلمإهم وظاهر عادة، لمجرد ل
فيفككرق وعليككه الفصككل، طككالا وإن بعككده، أو إمإساكه، عقب
ل مإا التعليم ظهور بعد يغتفر بأنه قريبا يأتآي مإا وبين بينه،

يقتضكي مإكا شكيخنا كلم فكي رأيكت ثكم ابتكدائه، فكي يغتفر
يؤيككد مإا الزركشي كلم وفي التآي، التفصيل في استواءهما

الظهككر) فككي الطيككر جارحككة فككي الكل تآركا (ويشترط ذلك
حككتى الشككروط بقيككة فيهككا يشككترط وكككذا السككباع، كجارحككة

لككه انتصككر كمككا العككدو بعككد ولككو صككاحبها، بزجككر انزجارهككا
يشككترط، ل هككذا أن وأقككراه المإككام، عككن نقل لكن البلقيني

فيهككا ذلككك اسككتحالة علككى الصككيد أهككل لطبككاق الككوجه وهككو
(بحيككث التعليككم فككي المإككور) المعتككبرة هككذه تآكككرر ويشترط(

ول الجارحككة)، (تآككأدب بككالجوارح الخبرة أهل عادة يظن) في
فلككم صككاحبه مإعلمككا) فأرسككله كككونه ظهككر ولككو( بعدد يضبط

مإككن أكككل (ثككم استرسل أو ينزجر، فلم زجره أو يسترسل،
قبككل عظمككه أو أذنككه، أو جلككده، أو حشككوتآه، أو صيد)، لحم

الظهكر) للنهككي فكي الصككيد ذلكك يحككل (لكم عقبكه أو قتلكه،
فكككذا ابتككداء التعليككم فككي شككرط الكككل عككدم ولن السابق،

فكككل، المعلككم كلبككك أرسككلت وإذا {، الحسن والخبر دوامإا،
علككى مإحمككولا أو فيككه، مإتكلم سنده في مإنه} إمإا أكل وإن



قتلككه، مإككا بعككد مإنككه أكككل أو مإنككه، صككاحبه أطعمككه إذا مإككا
فككي قككالا ثككم ومإككن عرفككا، الفصككل طككالا بككأن وانصككرف
قطعككا حل وإل فالقولن، القتل عقب مإنه أكل إن المجموع

يحككرم، فل مإنككه يأكككل لككم مإما سبقه مإا الصيد بذلك وخرج
الكككل، مإنككه تآكككرر ولككو الصككغير:، الشككرح في قالا ثم ومإن

أكككل مإككا وكذا قطعا، آخرا مإنه أكل مإا حرم له عادة وصار
عليككه استرسككل مإمككا أكلككه يككؤثر ول القككوى، على قبل مإنه

الصككيد ذكككر مإككا حككرم > وإذا331<ص:  تآعليمككه فككي بنفسه
حيككن أي: مإككن الولا التعليككم جديككد) لفسككاد تآعليككم (فيشترط

عككدم مإككع أكل يسككمى ل لنككه الككدم)، للعككق أثككر (ول الكل
 قصده

ة الصكيد مإن الكلب ومإعض (، كغيكره مإغلظكة نجكس) نجاس
ل أنككه والصككح (، رطوبة مإع الكلب أجزاء بعض أصابه مإما

بمككاء) سككبعا غسككله يكفككي (أنككه (و) الصح عنه) لندرتآه يعفى
ويطككرح)، يقككور، أن يجككب (ول كغيككره إحككداهن (وتآراب) في

نجاسككة ل لنه له، أثر ل بلعابه اللحم وتآشرب يرد، لم لنه
 عليه نص كما الجواف على
ضار كلب اقتناء يحرم 
وكككذا مإطلقككا، فيه نفع ل ومإا ضار، كلب اقتناء فرع) يحرم(

تآأهككل إن بككه ليصطاد حال الصيد به أراد إن إل نفع فيه مإا
ويجككوز قبلككه، ل مإلكهمككا بعد دار أو زرع، نحو حفظ أو له،

فيككه شككرع إن لتعليمككه كككبير اقتنككاء وكككذا لذلك، جرو تآربية
يككوم كككل أجككره مإككن ينقككص أل قبل وفيما يظهر، فيما حال

أن مإسككنده فككي أحمككد ونقككل الخككبر، بككه صح كما قيراطان
القراريككط وتآتعككدد الصككحابة، مإن جماعة قالا كأحد أصغرهما

أو فقتلتككه)، صككيد علككى الجارحة تآحامإلت ولو( الكلب بتعدد
بقوة أو بعضها، أو بصدمإتها، أو (بثقلها)، مإذبوح لحركة أنهته

مإمككا {فكلككوا تآعككالى قوله الظهر) لطلق في (حل إمإساكها
جرحكا، إل يقتكل ل أن تآعليمكه يعسر ولنه عليكم}، أمإسكن

الرمإككي، سككوء مإككن لنككه السككهم، بعككرض الميككت حرم وإنما
الكواسب الجوارح أو شأنها، مإن مإا باعتبار جوارح وتآسميتها

مإنهككا، فزعككا أو قطعا، حل الثقل مإع بجرح مإات ولو بالباء،
 قطعا حرم عدوها بشدة أو
تآككارة، للفككظ نظرا مإر فيما وذكرها الجارحة، هنا تآنبيه) أنث(

أو العيككن، قصككد الذبككح فككي (و) يشككترط أخككرى وللمعنككى
وانجككرح فسقط، سكين بيده كان (لو فحينئذ بالفعل الجنس

فككانقطع يككده في وهو شاة، به احتكت (أو ومإات صيد)، به
يشككترط لككم وإنمككا القصككد، لفقد تآحل ومإريئها) لم حلقومإها،

ب)332<ص:  استرسكل (أو أوسكع لنكه، الضمان، في > كل



فككي كمككا شككرط الرسككالا لن يحل)، لم فقتل (بنفسه مإثل
تآعليمككه، فسككاد فككي هنككا أكلككه يككؤثر ول الصككحيح، الحككديث

ثككم بككأنه السككابقة المسككائل فككي فسككاده وبيككن بينه، ويفرق
فككوجب أثككر للتعليككم يبككق لككم المعانككدة ومإككع صككاحبه، عانككد

فوقككع بنفسككه انطلككق إنمككا فككإنه يعانككده، لككم وهنا استئنافه،
 تآعليمه تآفسد لمعاندة ل الطبع لضرورة أكله

أو صككاحبه)، (فككأغراه بنفسككه مإثل استرسككل) كلككب لو وكذا(
الصككح) لجتمككاع (فككي الصككيد يحككل عككدوه) ل (فككزاد غيككره

يككزد لككم فككإن فغلككب، المحككرم والسترسككالا المبيككح، الغراء
فاسترسككل أغككراه ثككم فككانزجر زجككره ولو جزمإا، حرم عدوه
نحككو بككإغراء عككدوه فككزاد مإسككلم أرسككله ولككو جزمإككا، حككل

بجككزم تآعقبككاه ثككم الجمهككور عككن نقله كككذا حككل مإجوسككي
قككاطع، لنككه له، الطيب أبي شيخه واختيار بالتحريم، البغوي

 مإدركا الوجه وهو له، مإشاركا أو
بعكد هبوبهكا ريكح) طكرأ بإعانكة (سهم أصابه) أي: الصيد وإن(

عنككه يقصككر وكككأن إطلقهككم، اقتضككاه كمككا قبله أو الرسالا،
حكككم بهككا يتغيككر فلككم عنهككا الحككتراز (حل) لتعككذر الريح لول

بحككائط صدمإه أو وتآره، انقطاع مإع أصابه لو وكذا الرسالا،
وقككع لككو مإككا بخلف ذلككك مإككع بككاق الرامإككي أثككر لن مإثل،

لنقطككاع يحككرم فككإنه وقتلككه، إليككه، مإنهككا ازدلف ثم بالرض،
فل بهككا الصككابة تآمحض بإعانتها وخرج عليها، بوقوعه حكمه
 يحل

غكرض)، إلكى أو قكوتآه، (لختبكار كلبا أو سهما)، أرسل ولو(
كككان أو صككيد)، (فككاعترض لغرض ل أو يؤكل، ل مإا إلى أو

الصككيد يقصككد لككم لنككه )،الصككح فككي حككرم (فقتلككه مإوجككودا
: قوله في مإا فارق وبه بوجه،

فأصككاب يؤكل ل حيوانا أو حجرا) مإثل، ظنه صيدا رمإى ولو(
لظنكه أثككر ول (حكل)، مإحرمإا قصد لنه غيره، ل الصيد ذلك
<ص: يؤكل ل حيوانا أو ثوبا، يظنها شاة حلق قطع لو كما

فأصككاب صككيدا ظنككه حجككر أو خنزيككر، نحككو رمإى > ولو333
مإباحا قصد لنه حل، صيدا

قطا نحو أو (ظباء)، أي: قطيع أوله (سرب) بكسر أو) رمإى(
ول بفعلككه، أزهقككه الولككتين فككي لنككه حككل)، واحدة (فأصاب

فهككو بفتحهككا أمإككا إجمال، قصده الخيرة وفي بالقصد، اعتبار
السككرب واحدة) مإككن قصد (فإن المالا مإن يرعى ومإا البل،

الصككح)، فككي (حككل آخككر سرب مإن أو غيرها) مإنه، (فأصاب
صككيد على كلبا أرسل لو وكذا الجملة، في الصيد قصد لنه

ا الرسكالا جهكة غير في ولو لغيره، فعدلا السكهم، فكي كم
كلمإهككم ظككاهر هككو مإككا علككى إرسككاله بعككد للكلب ظهر وإن



آخككر، وقصد إليه، المرسل استدبر إذا فيما جمع خالفه لكن
كككان لو ثم ومإن وجه، كل مإن للصائد لمعاندتآه الوجه وهو

أرسككل صككيدا أمإسك لو كما يؤثر لم له الولا لفوت عدوله
لن فأمإسكككه، الرسككالا بعككد ولككو آخككر، لككه عككن ثككم عليككه،

 وجد وقد صيد، على يرسله أن المعتبر
الكلككب يجرحككه أن (والصيد) قبل الكلب) مإثل عنه غاب فلو(

علككى( بككدم مإلطخكا الكلكب ككان وإن حرم)، مإيتا وجده (ثم
آخكر جكرح مإكن والكدم آخكر، بسكبب مإكوتآه الصحيح) لحتمالا

جرحككه) (وإن هنككا الصككل لنككه لككه، يحتككاط والتحريككم مإثل،
المككوت إحالككة يمكككن جرحككا فجرحه بسهم أصابه أو الكلب،

مإيتككا وجككده (ثككم (وغاب) عنككه مإذبوح لحركة ينهه ولم عليه،
فككي إليككه ومإككالا يحككل، والثككاني ذكككر، الظهر) لمككا في حرم

فككي واختككاره المجمككوع، فككي صككوبه بككل وصككححه، الروضة،
صككحيحة، أحككاديث فيككه قككالا: وثبككت مإسككلم وشرح التصحيح،

علككى الحككل الشككافعي وعلككق شككيء، التحريم في يثبت ولم
 الحديث صحة

بطرق جاء وبأنه الولا، على الجمهور بأن البلقيني واعترضه
يظن أي: أو يعلم بأن المطلقة الحاديث تآلك يقيد مإا حسنة

أو بمككاء، وجككده ولككو وحككده، قتلككه أنككه يظهر فيما قويا ظنا
جزمإا. حرم جرح أو كصدمإة، آخر أثر فيه

يملك) لغير( يتبعه ومإا الصيد، به يملك فصل) فيما(     
يحككل (الصككيد) الككذي للسلم عاد ولمرتآد ومإرتآد، مإحرم، نحو

مإع حكما ولو مإنعته، بإبطالا مإلك أثر عليه وليس اصطياده،
ولككو (بضبطه) أي: النسان، ذلك > ويحصل334<ص:  القصد

فهو غيره وأمإره تآمييز، نوع له يكن لم إن نعم مإكلف غير
وإن المباحككات، (بيده) كسائر مإحضة له آلة لنه الغير، لذلك

لغيككره قصككده فككإن إليككه، لينظككر أخذه كأن تآملكه يقصد لم
عليككه يككده يضككع لككم وإن (و) يملكككه، الغيككر مإلكككه لككه الذن

بحيككث وقصككه جناح)، (كسر و) نحو وبإزمإان، مإذفف، (بجرح
لحككوقه، يسككهل بحيككث أو جميعا، والعدو الطيران، عن يعجز

عككن لعجككزه بككل الماء، لعدم ل الجرح بعد وبعطشه وأخذه،
(فككي الخلص علككى مإعككه يقككدر ل (وبوقككوعه) وقوعككا وصوله
غككاب وإن بأصككله، كمككا (نصبها) للصككيد مإغصوبة ولو شبكة)،

لككو مإا بخلف عليه مإستوليا بذلك يعد لنه ل، أم إليها طرد
فل ذلككك علككى مإعككه قدر إذا له. أمإا ل نصبها أو ينصبها، لم

عليككه جككارح وبإرسالا مإلكه، أخذه فمن قادرا دام مإا يملكه
غصككبا ولككو يككد، عليككه له مإعلم غير ولو كلبا، أو كان، سبعا

زجككره ولككو  مإنككه ينفلككت لككم بككأن امإتنككاعه وزالا فأمإسكككه،
لككو مإككا بخلف لككه صككاده مإككا كان أغراه ثم فوقف، فضولي



مإككر مإا وبين بينه، ويفرق وقوف، غير مإن بإغرائه عدوه زاد
لهككا يحتككاط بككأنه الحرمإة على بناء المجوسي إغراء في آنفا

كسككر ثككم يفلت) بضككم > ل335<ص:  مإضيق إلى (وبإلجائه
بككرج أو (مإنه) كبيت، انفلت مإني وتآفلت الشيء، أفلتني مإن

وأفهم عليه، مإقدورا صار لنه مإغصوبا، ولو عليه، بابه أغلق
غيككر مإككن مإنككه أخككذه يمكنككه أن مإككن بد ل أنه قوله: مإضيق

بككرج أو ككدار، لكه قصككده الككذي بنكائه في وبتعشيشه كلفة،
بككل المعتمككد، المنقككولا على هو وكذا وفرخه، بيضه، فيملك
واحككدا يملككك لككم لككه يقصده لم فإن به، القطع جمع حكى
مإلكك أثكر عليككه مإككا أمإككا بكه، أحككق يصكير لكنككه الثلثكة مإكن

درة، وكككذا لقطككة، فهو وقرط وخضب، جناح، وقص كوسم،
ابككن قككالا فلككه وإل مإثقوبككة، وهككي اصطادها، بسمكة وجدها

أي: وإل الجككوهر بحككر مإككن صككادها إن الماوردي الرفعة: عن
بككبيع عنككه تآنتقككل لككم لككه بأنهككا حكككم وإذا أيضا، لقطة فهي

لككه فككإنه جهله، كنز وبها أحياها، دار كبيع بها جاهل السمكة
واحككد غيككر عبارة أوهمت وإن ذلك، في المعتمد حاصل هذا

بسككد فسككده مإغصككوبا ولككو حوضككه، سككمك دخل ولو خلفه،
يمكككن بحيككث صككغر إن مإلكككه مإنككه الخككروج ومإنعككه مإنفككذه،

غيككره علككى فيحككرم بككه أحككق صككار وإل باليد، فيه مإا تآناولا
يملكه.  لكنه صيده

النتفككاع لككه يحككل بمككا أو مإلكه) اتآفاقككا، في صيد وقع ولو،(
بتوحككل، عليككه مإقككدورا (وصككار كبيرة كسفينة بعارية ولو به،

يملكككه، لكنككه أخككذه غيككره على فيحرم به أحق وغيره) صار
لن الصككح)، (فككي مإلكه نحو في وقع يملكه) مإن (لم وإنما
قصككد إن > نعككم336<ص:  الصككطياد به يقصد ل هذا مإثل

وصككار فتوحككل، بها الصيد تآوحل مإغصوبة ولو الرض، بسقي
تآنكاقض مإكن المعتمكد علكى مإلكه مإنها الخلص على يقدر ل

وعلككم عككادة، ذلك بها يقصد مإما كانت إن ومإحله فيه، لهما
فتقييككده الملككك ل التحجككر ينككافي الغصككب أن قررتآككه مإمككا

إن السككفينة وأن للخلف، أو المطككوي، للتحجككر قيككد بملكككه
 بها للصطياد أعدت
يسككهل بحيككث وصككغرت الصككيد، امإتنككاع فيهككا الوقككوع وأزالا
وقكوعه بمجكرد غاصكبا ولكو بيكده، هكي مإن مإلكه مإنها أخذه
ومإككن بككانفلتآه)، مإلكككه يزلا لم مإلكه (ومإتى يظهر فيما فيها

هككو الشككبكة قطككع إن نعم تآوحش وإن له، رده لزمإه أخذه
كمككا أخككذه مإككن ومإلكككه مإباحككا، صككار مإنهككا وانفلت غيره، ل

إدراكا بعككد ولككو الكلب، أفلته لو وكذا المجموع، في صححه
زوالا يتحقككق فلككم عنه عجزه بذلك بان بأنه ويوجه صاحبه،

لتقطعهككا أثككر ول ذلككك، بنحككو صككرحوا رأيتهككم ثككم امإتنككاعه،



ويمتنع يعدو، بأن امإتناعه على وبقي بها، ذهب ولو بنفسها،
صككيد خلككف سككعى ولككو فلصاحبها، وإل إباحته، على فهو بها

 يأخذه حتى يملكه لم إعياء فوقف
(لككه التصككرف المالك) المطلق (بإرسالا يزولا) مإلكه ل وكذا(

لنككه ذلككك، يجككوز ل بككل بهيمتككه، سككيب لككو الصح) كما في
لمككن إرساله: أبحتككه عند قالا إن نعم الجاهلية سوائب يشبه
المالككك بقولا علم إن كالضيف فقط أكله لخذه أبيح يأخذه
حملكه فينبغكي غيكره إطعكام لكه أن شكيخنا بحث وأمإا ذلك،
الثككاني أكككل أن على أو بذلك، مإبيحه رضا علم إذا مإا على

علككى يشككترط لكككن ذلككك المالككك قولا مإن استفاده إنما له
أمإككا ذلككك، يبككح لككم أعتقتككه أو القولا، بذلك الثاني علم هذا
يككزولا فل سككيده لككه يككأذن لم كمكاتآب التصرف مإطلق غير

مإلكككه زالا صككيد وبملكككه أحرم، مإن أن ومإر قطعا، بإرساله
علككى خشككي إذا مإا الزركشي واستثنى إرساله، فيلزمإه عنه

دونهككا صاده ولد أم، على أو يصد، لم له > ولد337<ص: 
وسككلم عليككه اللككه صلى النبي أطلقها التي {الغزالة لحديث
{الحمككرة وحككديث الولككى}، فككي بككه اسككتجارت لما لولدها

فككي إليها بردهما فأمإر تآفرش إليه فجاءت فرخاها أخذ التي
أي: فيهمككا حينئككذ الفلت فيجب صحيحان الثانية} قالا: وهما

صككحيح، غيككر وقوله: صحيحان المأكولا الولد ذبح يراد أن إل
فككي أخذ ولعله طرقه، سائر مإن ضعيف الغزالة حديث فإن

الحككافظ رأيت ثم حسن قوله: أنه طرقه اجتماع مإن الخادم
عليه الله صلى للنبي نسبه ومإن له، أصل قالا: ل كثير ابن

فككي الجملككة في ورد بأنه عليه رد وغيره كذب، فقد وسلم
بضككم وهككي الحمرة، وأمإا ببعض، بعضها يتقوى أحاديث عدة

فحككديثها كالعصككفور طائر تآخفف وقد مإشددة، فميم المهملة
عليككه اللككه صككلى وبأنه بفرخها، التعبير وفيه الحاكم، صححه
بككالفراد بككالفرخأ عككبر وكككذا لهككا، رحمة رده رده قالا وسلم

قككالا بيضككها الطيالسككي روايككة وفككي مإككاجه، وابككن الترمإككذي
أنهككا أو الخككذ، إحككرام احتمككالا بالرد المإر وحكمة الدمإيري،

الحالككة هككذه فككي الرسككالا كان أو أجارها، به استجارت لما
ه.  واجبا. ا

مإعككه قككالا: ومإككن الزركشككي قككاله مإككا يوافككق آخرا قاله ومإا
إيككاه يطعمككه مإككا ول بككه، يذبحه مإا يجد ولم غيره، أو طير،
علككى ويجككب العود، مإعتاد إرسالا ويحل أيضا، إرساله يلزمإه

لنككه والهدهككد، كالخطككاف، قتلككه عن نهي مإا إرسالا احتمالا
الحككرم، كصككيد حبسككه حككرم بالصطياد له التعرض حرم لما

وجككه علككى الخمككس الفواسككق مإككن شككيء حبككس ويحككرم
ه. مإلخصككا، لككونه. ا أو بصوتآه، ينتفع مإا حبس ويحل القتناء،



يكككون بككأن الخطككاف نحو في احتماله يقيد آخرا ذكره وبما
نحككو عككن بككالعراض مإلكككه يككزولا فرع صوتآه لنحو ل حبسه

وبككرادة الحصككادين، سككنابل وعككن رشككيد، مإككن خككبز كسككرة
آخككذه، فيملكككه عككادة عنككه يعككرض مإما ذلك ونحو الحدادين،

 السلف أحوالا بظاهر أخذا فيه تآصرفه وينفذ
الزكككاة، بككه تآتعلككق مإككا بين ذلك في فرق ل أنه يؤخذ ومإنه

الزركشككي، بحككث لكككن عككادة لحقارتآه بذلك مإسامإحة وغيره
بجميككع تآتعلككق لنهككا بككه، تآتعلككق ل بمككا التقييككد تآبعككه ومإككن

المسككتحقين نصيب وإخراج بجمعها، مإأمإور والمالك السنابل،
فككي كالشككريك إخراجهككا قبككل التصككرف لككه يحل ل إذ مإنها،

قكالا: ولعككل إعراضككه يصككح فل شككريكه إذن بغيكر المشككتركا
زادت إذا مإككا علككى أو فيه، زكاة ل مإا على مإحمولا الجواز
النبككات زكككاة في ه. ومإر مإنها. ا يؤخذ مإا على جمعها أجرة
مإحككل نعككم فراجعككه بككذلك تآعلككق لككه مإككا وغيره مإجلي، عن

المالككك مإن قرينة تآدلا لم مإا ظاهر هو كما ذلك أخذ جواز
ه، يلقطكه مإكن وككل كأن، رضاه عدم على أن يعلكم وبكه ل
مإنككه يتصككور ل إذ بككذلك، شككيء مإنه يملك ل المحجور مإالا

 إعراض
وأقككره المتككولي، عن نقل اللقطة في الروضة في رأيته ثم
المالككك، علككى يشككق لككم إن السككنابل التقككاط حل مإحل أن

عليككه ويثقككل يلتقطككه، المالككك كككان وإن المتككولي، وعبككارة
شككيخه وعبككارة يحككل، > فل338<ص:  لككه النككاس التقككاط
السككنابل تآلككك بمثككل يبخلككون ل وقككت فككي كان إن القاضي

يحككل، فل بمثلككه يبخلون أو كالذن، الحالا دللة وتآجعل حل،
لم لو مإجلي وعبارة إلخ.، يدلا لم مإا قولي صحة يعلم وبه

فككي مإختلفككون والنككاس يحككل، فل المالككك قصد حقيقة تآعلم
أي: فينبغككي رغبككة يككتركه مإككن مإنهككم يوجككد أن وقككل ذلككك،

ل أنككه المحجككور سككنابل في بحث الذرعي ورأيت الحتياط،
المعتككبر، ورضككاه المالككك، حككالا جهككل لككو كما التقاطها يحل

أن الظهران مإر عيون في البلقيني بحثه بما اعترضه وغيره
اطككردت أو أحككدا، مإنككه يمنعككون ول مإلكككه، به يحتفل ل مإا

فيككه لمحجككور كككان وإن مإنككه، الشككرب حككل بككذلك عككادتآهم
ه.  شركة. ا

السنابل في مإنها أكثر العيون مإياه في المسامإحة بأن ويرد
عليهككا أيككديهم واضعي أن العيون تآلك في التحقيق أن على

تآلككك أصككل وهككو مإنبعهككا، مإلكككوا إن إل مإاءهككا يملكككون ل
يككدرى ل مإككوات جبالا بطون في لنه مإتعذر، ومإلكه العيون،

رأيككت ثككم غيككر، ل الميككاه بتلككك أحككق حينئككذ فيكونون أصله
فقككالا: المككاء فككي بككه صرح بما السنابل في صرح البلقيني



وليككس السككنابل، فككي خلف إثبككات يقتضككي الروضككة كلم
جيد، وهو غيره ه. قالا صغير. ا لنحو الزرع كان وإن كذلك،
الباحككة اعتياد أن الثر على التآي المجموع إطلق له ويدلا
تآكليف، لن غيره، أو لمحجور، كونه إلى نظر غير مإن كاف
أمإككر بككه بالمسككامإحة العككادة اطككردت فيما له المشاحة وليه

حككل فككي السككلم عبككد ابككن تآنظيككر فككي ينظر وبهذا مإشق،
ه.  مإحجور. ا مإلكها أحد سكة دخولا
داخككل وسككقط ،عليككه حككوط إن مإتسككاقط ثمككر أخككذ ويحرم
لككم لكككن خارجه سقط أو عليه، يحوط لم إن وكذا الجدار،

خككارج سككقط مإككا المجمككوع وفككي بأخككذه، المسككامإحة تآعتككد
عمل حككل اعتيككدت وإن حككرم، إبككاحته تآعتككد لككم إن الجككدار
تآحككل كمككا لككه إباحتهم الظن على المغلبة المستمرة بالعادة
عنككه أعرض مإيتة جلد أخذ ه. ومإن مإميز. ا أوصلها أو هدية،

الضككعيف الختصككاص مإككن فيككه مإككا لككزوالا مإلكككه فككدبغه
 بالعراض

بمبككاح واختلككط صككحراء، إلككى برجككه حمامإه) مإن تآحولا ولو(
بمبككاح أو النكككاح في بيانه ومإر مإنه، الصطياد حرم مإحصور

شككك ولككو به، أحق صار البرج لكبر يملكه ولم برجه، دخل
فيككه لككه غيككره) الككذي برج (إلى أو تآركه، فالورع إباحته في

لبقككاء تآميككز رده) إن (لزمإه أخذه بأن عليه يده فوضع حمام
بها العلم يلزمإه شرعية أمإانة فهو يأخذه لم إذا أمإا مإلكه،
أو فرخأ، بينهما حصل فإن مإالكها، وبين بينها، والتخلية فورا،
الككبرجين أحككد اختلككط) حمككام (فككإن النككثى لمالككك فهو بيض

<ص: البلقينككي وتآعييككن بككالخر، مإنهمككا كل حمام أو بالخر،
ثككم ومإن عجيب، نقص فيه المتن وأن التصوير، > لهذا339
يصككح لككم التمييز (وعسر وغيره زرعة، أبو تآلميذه عليه رده
(شككيئا التمليكككات سككائر مإككن ونحوهمككا وهبتككه)، أحدهما، بيع

الشككيء لككذلك مإلكككه تآحقككق (لثككالث) لعككدم كلككه أو مإنككه)،
فككي يصككح ل الككل بكاع إذا أنكه مإكن تآقكرر ومإككا بخصوصكه،

أن (ويجككوز) لحككدهما المطلككب فككي رجحه مإا هو مإنه شيء
مإلكككه عين كل جهل وإن الصح)، في (لصاحبه له مإا يملك

ل وكل لثالث، المختلط باعاهما) أي: المالكان (فإن للضرورة
ومإككائتين لهمككا) كمائككة، مإعلككوم (والعككدد مإككاله عيككن يككدري

أعككدادهما، علككى الثمككن ووزع صككح) الككبيع، سككواء (والقيمككة
لككه باعا لو يصح وكذا للضرورة، المبيع في الجهالة وتآحتمل

أو العككدد، أحككدهما أو جهل، (وإل) بأن بالجزئية المعين بعضه
مإككن يسككتحقه مإككا يجهككل كل لن (فل) يصككح، القيمة تآفاوتآت
جهككل مإككع أعدادهما على الثمن تآوزيع السنوي وزعم الثمن،
كككل: بعتككك قككالا إن نعككم حينئككذ مإتعككذر بككأنه مإككردود القيمككة



وتآحتمككل الثمككن، لعلككم صككح بكككذا هذا في لي الذي الحمام
مإنككه، بككد ل > وقككوله: لككي340<ص:  للضرورة المبيع جهالة

صككاحبه أحككدهما وكككل ولككو وغيرها، الروضة، مإن حذف وإن
كمككا مإككوكله وثمككن نفسه، ثمن بين فإن كذلك، للثالث فباع
مإككن شككارح كلم همه أو ومإا، ذكر، لما أيضا صح ظاهر هو
للجهككل بعيككد يقتسككمانه بككل الثمككن، لبيككان هنككا يحتاج ل أنه

 القيمة أو العدد، جهل الفرض لن حينئذ، بالثمن
حككب أو دهككن، أو كككدرهم، حككرام مإثلككي اختلككط فككرع) لككو(

بنيككة الحككرام قككدر يعككزلا أن لككه جاز له > بمثله341<ص: 
لصككاحبه عزلككه الككذي ويسككلم الباقي، في ويتصرف القسمة،

علككى بالقسككمة واسككتقل المككالا، بيككت فلناظر وإل وجد، إن
الجهككل الفككرض إذ للضككرورة، الشككريك فككي المقككرر خلف

عككن ليقسككمه للقاضككي الرفككع قيل: يتعين مإا فاندفع بالمالك
إلككى الحككرام قككدر يصرف أن طريقه المجموع وفي المالك،

ومإككن أراد، بمككا البككاقي فككي ويتصككرف فيه، صرفه يجب مإا
تآتميككز ولككم لجماعككة، دراهككم نحككو خلككط أو اختلط، هككذا

وزعككم حقككوقهم، قككدر على بينهم الجميع يقسم أن فطريقه
وفيكككه باطكككل، يحرمإكككه بكككالحرام الحللا اختلط أن العكككوام

به التشبيه ومإراده المختلط، كالحمام هذا حكم إن كالروضة
هنككا، علمإككة ل إذ الجتهككاد، حككل في ل التصرف طريق في
فيككه التمييككز يمكن ل واحدا شيئا صار الكل أن الفرض لن

أن الغصككب في مإر مإا ينافي قلت: هذا فإن الحمام، بخلف
فككي أطككالا ثككم ومإن الغاصب، مإلك يقتضي الخلط هذا مإثل

إذا فيمككا ذاكا لن ينككافيه، ل قلككت بذاكا هذا رد في النوار
وبفككرض تآقككرر، كمككا جهككل إذا فيمككا وهككذا المالككك، عككرف

قككدر إفككراز لككه أن هككو إنمككا هنا فما مإعرفته في استوائهما
مإلكككه ينككافي ل وهككذا الردإ، أي: بغيككر المختلككط مإن الحرام

وقككد فتككأمإله، مإككر كمككا البككدلا بإعطككاء مإقيككد مإلككك لنككه له،
عككن يسككتغنى ل بمككا العبككاب شرح في عليه الكلم بسطت

.مإراجعته
بمجمككوع فككإن) أزمإنككاه مإتعاقبككان اثنككان الصككيد جككرح ولككو(

فككإن يككأتآي، لمككا الولا على ضمان ول للثاني، فهو جرحيهما
ضككمن ذبحه مإن الثاني وتآمكن يذفف، ولم أيضا، ثانيا جرحه

نظيككر أحككدهما المهدر جرحيه على للنصف تآوزيعا قيمته ربع
أصككاب فككإن أذفككف، التقريككب صككاحب استدراكا مإع يأتآي مإا

حككرم، وإل بالذبككح، قيمتككه مإككن نقككص مإا وعليه حل، المذبح
يككذفف، لم إن وكذا الولين، بالجرحين مإجروحا قيمته وعليه

(ذفككف وإن يككأتآي، مإككا نظيككر ذبحككه مإككن الثككاني يتمكككن ولم
ول تآككذفيف، مإنككه يوجككد الولا) أي: لككم دون أزمإن أو الثاني،



شكيء ول امإتنكاعه، فكي المكؤثر لنكه للثكاني)، (فهكو إزمإكان
ف) هككو الولا ذفف (وإن مإباح وهو جرحه، لنه الولا، على

نقككص مإككا أرش الثككاني علككى > لكككن342<ص:  (لككه) لككذلك
(وإن الغيككر مإلككك علككى جنى لنه وجلده، لحمه، مإن بجرحه

بقطككع الثككاني ذفككف إن (ثككم لككذلك (ف) هككو أزمإككن) الولا
بالذبككح)، نقككص مإككا للولا وعليككه حللا، فهو ومإريء حلقوم،

مإتعككديا غيككره شككاة كذبحه ومإذبوحا زمإنا، قيمته بين مإا وهو
تآعقبككه الحيككاة مإسككتقر فككي التفاوت يظهر إنما المإام وقولا

إنما حينئذ لكنه ذفف وإن بالقطع، ينقص الجلد بأن البلقيني
لنه المإام، كلم صحة مإنه ويؤخذ فقط، الجلد نقص يضمن

قيمتككه بيككن التفككاوت الحيككاة مإسككتقر غيككر فككي تآفككي إنمككا
فككي ذكككر مإككا عليككه يرد فل القيمة مإطلق ل وزمإنا مإذبوحا،

فحرام، والمريء الحلقوم، بقطعهما) أي ل ذفف (وإن الجلد
يككذفف، لككم (أو بككذبحه إل يحككل ل وهككو عليككه، مإقككدور لنه

(ويضككمنه والمحككرم المبيككح، فحرام) لجتماع بالجرحين ومإات
التككذفيف فككي لككه أي: يضمن مإلكه أفسد لنه للولا)، الثاني
لككم إن المككذففين الغيككر الجرحيككن فككي وكككذا مإزمإنككا، قيمته
صككححا لكككن كلمإهم اقتضاه مإا على ذبحه مإن الولا يتمكن

سككاوى إذا ينبغككي بككأنه عليهككم التقريككب صككاحب اسككتدراكا
يلزمإككه أنككه ثمانيككة ومإككذبوحا تآسككعة، ومإزمإنككا عشككرة، سككليما

الككدرهم فيككوزع بفعليهمككا الزهككوق لحصككولا ونصككف ثمانيككة،
قدر فله فتركه ذبحه مإن تآمكن إذا أمإا عليهما، بهما الفائت

جعكل بتفريطكه لنكه مإزمإنكا، قيمتكه جميكع ل الثاني فوتآه مإا
سككليما، قيمتككاه تآجمككع المثككالا هككذا ففي إفسادا نفسه فعل

عشرة وهو فوتآاه، مإا عليهما فيقسم عشر تآسعة تآبلغ وزمإنا
جككزءا عشككر تآسعة مإن أجزاء عشرة ضمن لو الولا فحصة

فهككي ذلككك مإككن أجككزاء تآسككعة الثككاني وحصككة عشككرة، مإككن
وهككو المسككألة، هذه أصل في الراجح على وهذا له، اللزمإة

دينككار، أرشككها جراحة عشرة قيمته مإملوكا على جنى لو مإا
يلككزم ففيمككا بهمككا ومإات دينار، أرشها جراحة آخر جرحه ثم

طويككل تآحريرهككا في وكلمإهم للصحاب أوجه ستة الجارحين
واعتمككده مإنهككا، العراقيككون عليككه أطبككق والككذي مإتشككعب،

إنككه الصككلح ابككن وقككالا وغيرهككم، وفروعككه، الصغير، الحاوي
والقواعككد النظككائر، مإخالفككة مإككن بد يكن لم إذا لنه مإتعين،

الوجككه تآلككك فأقككل عنهككا يقطعهككا بمككا الواقعككة لختصككاص
فتكككون قيمككتيه > بيككن343<ص:  يجمع أنه هذا هو مإحذورا

فعلكى عشككرة وهكو فوتآكاه، مإكا عليه يقسم ثم عشر، تآسعة
عشككرة، مإككن جككزءا عشككر تآسككعة مإككن أجككزاء عشككرة الولا
عشككرة مإن جزءا عشر تآسعة مإن أجزاء تآسعة الثاني وعلى



أو بككه، أزمإنككا) ه (أو بجرحهما وذففا) ه (مإعا، جرحا) ه وإن(
بهمككا، الزمإككان كككون احتمككل أو الخر، وأزمإنه أحدهما، ذففه

كككان أو جرحاهمككا، تآفككاوت وإن (لهمككا)، (ف) هو بأحدهما أو
ظاهرا لكن الملك سبب في لشتراكهما المذبح في أحدهما

علكم ولو الخر، يستحل أن لكل ندب ثم ومإن الخيرة، في
النصكف سكلم الخكر جكرح تآكأثير فكي وشك أحدهما، تآذفيف
اصككطلحا أو الحككالا، بككان فككإن الخككر، النصف ووقف للولا،

يسككتحل أن لكككل ويسككن نصككفين، بينهمككا قسم وإل فواضح،
أزمإككن أو أحككدهما، ذفككف (وإن بالقسككمة خصككه فيمككا الخككر

بسككبب (لككه) لنفككراده (ف) هككو مإعككا جرحا وقد الخر)، دون
ويحككل مإباحككا، جككرح لنككه الخككر، علككى ضككمان ول الملككك،

بذبككح واحككد) ل ذفككف وإن(  المذبككح بغيككر ولككو المككذفف،
السككابق) مإنهمككا (وجهككل تآرتآبا إذا الخر) فيما (وأزمإن شرعي

مإككر، كمككا الصككل لنككه للمحككرم، المذهب) تآغليبككا على (حرم
بالذبككح، إل فل وتآككأخره فيحككل، التككذفيف سككبق يحتمككل فإنه
الترتآيب، في والعتبار قطعا، حل المذفف ذبحه لو ثم ومإن

الرمإي.  ابتداء دون بالصابة والمعية
 

الضحية كتاب
اليككاء تآخفيككف مإككع وضككمها الهمككزة هككي) بكسككر(     

فككي تآعككالى اللككه إلككى تآقربككا النعككم مإككن يذبككح مإا وتآشديدها
وكسككره كككل أولا بفتككح وأضككحاة ضككحية ويقالا التآي الزمإن
فككي والصككل الضككحى وقككت وهككو فعلهككا أزمإنة بأولا سميت

الترمإككذي وروى المإككة وإجمككاع والسككنة الكتككاب مإشككروعيتها
بككه عمككل خبر: {مإا فيه نزاع على لكن صحيح وهو والحاكم

مإكن تآعكالى اللكه إلكى أحكب عمكل مإكن النحكر يوم آدم ابن
الدم وإن وأطلقها بقرونها القيامإة يوم لتأتآي إنها لدم إراقة
بهككا فطيبككوا الرض علككى يقع أن قبل بمكانه الله مإن ليقع

{عظمككوا وغيككره الرافعككي فككي المككذكور نفسككا} والخككبر
> مإطايككاكم} قككالا344<ص:  الصككراط علككى فإنهككا ضحاياكم

(سككنة) فككي التضككحية أن مإككذهبنا ثككم ثككابت غيككر الصلح ابن
أو الب للولي نعم رشيد مإكلف مإسلم مإبعض أو لحر حقنا
يككأتآي كمككا نفسككه مإككالا مإن مإوليه عن التضحية غير ل الجد
التطككوع صدقة في مإر مإا مإمونه حاجة عن فضل بأن قادر
شككذ لمككن خلفككا أهدى وإن بمنى وحاجا وبدويا مإسافرا ولو

لكككم} سككنة وهككو بككالنحر {أمإككرت الترمإككذي لخككبر مإؤكككدة
عليككم} وصككح بككواجب وليس النحر علي والدارقطني: {كتب

حسن بإسناد الزكاة} وجاء سوى حق المالا في خبر: {ليس
مإخافككة يضككحيان ل كانككا عنهما الله رضي وعمر بكر أبا أن



مإسككلم خككبر فككي تآفويضككها ويككوافقه وجوبهككا الناس يرى أن
تآعككدد إن ثككم ذلك فيه يقالا ل والواجب المضحي إرادة إلى
مإنهككم رشككيد واحككد مإن فتجزئ كفاية سنة كانت البيت أهل
نضحي كنا عنه الله رضي النصاري أيوب أبي عن صح لما

فسنة وإل بيته أهل وعن عنه الرجل يذبحها الواحدة بالشاة
أفضككل كانت ثم ومإن وجوبها في للخلف تآركها ويكره عين
أن الفطر زكاة مإن أخذا البلقيني وبحث التطوع صدقة مإن

عقككب انفصككل وإن وقتها أولا حمل كان بمن يتعلق ل ندبها
عمكا يضكحى ل الصكحاب بقكولا أيضكا احتج رأيته ثم دخوله

ينظككر لككم وكككأنه ه ا الفطككرة عنه تآخرج ل كما البطن في
بزكككاة التشككبيه لن مإجننككا دام مإككا مإرادهككم أن احتمالا إلى

لن مإسككتقيم، غيككر سككنة هككي قككوله قيككل ذاكا يككرد الفطككر
فككي الضحية ذكر بأن ويرد تآقرر كما التضحية غير الضحية
فأعكاد المإريكن يعكم مإكا مإنهكا المكراد أن على دالا الترجمة
قرينككة مإككن لظهككوره أحككدهما > علككى345<ص:  الضككمير
استخدا نوع ففيه السياق

فككي بينككوهم لكنهككم هنككا الككبيت بأهل المراد يبينوا تآنبيه) لم(
أقكاربه فهككم بيكتي أهكل علككى وقفكت قالا لو فقالوا الوقف
ويككوافقه أيضككا ذلككك هنككا المراد أن فيحتمل والنساء الرجالا

وإل كفايككة سككنة كككانت تآعككددوا إن الككبيت أهككل أن مإككر مإككا
لكككل تآسككن كونهككا مإككع كفايككة سنة كونها ومإعنى عين فسنة
لككم لمككن الثواب حصولا ل الغير بفعل الطلب سقوط مإنهم
مإككن واحككد لكككل بنككدبها تآصريحهم وفي الجنازة كصلة يفعل
أن ويحتمككل المحككاجير بهككم المككراد أن يمنككع مإككا البيت أهل

ولككو واحككد مإنفككق نفقككة يجمعهككم مإككا هنا البيت بأهل المراد
المتبككادر علككى مإككداره بأن والوقف هنا مإا بين ويفرق تآبرعا

م وإن الواقكف لفكظ عليكه يحمكل حكتى غالبا اللفاظ مإن ل
الضكحية إذ المواسكاة أهكل مإكن هكو مإكن على وهنا يقصده
المواسككاة أهككل مإككن ليككس غيككره نفقككة فككي هو ومإن كذلك
بيتككه أهككل وعككن عنككه الرجككل يككذبحها أيوب أبي وقولا غالبا

وهككم ظككاهره به المراد أن ويحتمل المعنيين مإن كل يحتمل
بينهم يكن لم وإن مإرافقها اتآحدت بأن واحد بدار الساكنون

شككرح فككي تآتمككة ولككذلك بعيككد لكنككه بعضهم جزم وبه قرابة
إل > تآجككب346<ص:  (ل  مإهمككة فإنهككا فراجعهككا العبككاب

المككراد أن يتككوهم لئل بككه وصككرح المنككدوبات بالتزام) كسائر
مإطلككق أراد إن قيككل هنككا بعيككدا كككان وإن الطريقككة بالسككنة
وإن لكي لزمإككة هككي أو الضكحية الككتزمإت عليه ورد اللتزام

وجككوب ول أضحية أجعلها أن علي فلله الشاة هذه اشتريت
هككذه أو أضككحية هككذه جعلككت ورد النككذر خصككوص أو فيهككا



ه. والوقككف. ا بككالتحرير لهما إلحاقا فيهما تآجب فإنها أضحية
قككوله مإككن بهمككا للعلككم ذلككك يككرد ول الثككاني باختيار ويجاب

تآلككك إيككراد ويمنككع والولا أضككحية جعلتها قالا لو وكذا التآي
وفكي نكذر كنايتكا أنهمكا الوليكن فكي يتجكه الكذي بأن الثلثة
فيلزمإه بعده بالجعل بل بالشراء أضحية تآصير ل أنها الثالث

نككذر كككان وإل الملككك نعمككة حصككولا علككى الشكككر قصد إن
 فيها وجوب ول قوله إطلق فاندفع لجاج

لهكا إرادة بل نككذره يقككوم ول المحككرم لمريدها) غيككر ويسن(
شككعره) يزيككل ل (أن بالواجب يخل قد لنه لها إرادتآه مإقام

سكائر مإككن غيرهمككا ظفكره) ول (ول وإبطكه عكانته بنحكو ولو
قككاله الطلق فككي صككرحوا كمككا الككدم حككتى البككدن أجككزاء

الجككزاء مإن لعده يصلح ل بأنه البلقيني غلطه لكن السنوي
يضككر ل جلككدة نحككو الظككاهرة الجزاء تآبقية المراد وإنما هنا

<ص: الحجككة ذي عشككر (فككي فيككه لككه حاجككة ول قطعهككا
خككبر فككي ذلككك عككن بالمإسككاكا يضككحي) للمإككر > حككتى347

ل لجميعككه النككار مإن والعتق المغفرة شمولا وحكمته مإسلم
فعل فإن والمخيط الطيب نحو لكره وإل بالمحرمإين التشبه

فقككد وإل يحتككج لككم مإككا وغيره أحمد وعليه حرم وقيل كره
صبي كختان يستحب وقد بالغ وختان سارق يد كقطع يجب

بحثككه مإككا علككى جمعككة حضككور أو إحككرام لمريككد كتنظيف أو
أراد إذا الصككائم بككأن واحككد غيككر إفتاء ينافيه لكن الزركشي

رعايككة التطيككب لككه يسككن ل الجمعككة يحضككر أو يحككرم أن
كقلع يباح وقد أولى المغفرة شمولا رعاية هنا فكذا للصوم

الصككبي بختككان التمثيككل السنوي واعترض وسلعة وجعة سن
أهككل مإككن يكككون بككأن بتصككورها وأجاب مإاله مإن تآحرم بأنها

وعبككارات الخبار بأن رده ثم مإعه بالغ يشركه بأن أو البيت
وهككذا التضككحية مإريد حق في الكراهة على دلت إنما الئمة

عنككه أرادهككا لمولى ذلك ندب فبحث غيره وخالفه يردها لم
السككنوي مإسككألتي فككي النككدب وقياسه الولي مإالا مإن وليه

ذي لعشككر الوجككه علككى ويضككم الصككبي عككن فيهما لوقوعها
فككاتآت ولو يضحي أن إلى التشريق أيام مإن بعده مإا الحجة
التضككحية النككاذر أخككر بككأن القضككاء شككرع إن التشككريق أيككام

انتفككت أضككحيته تآعككددت ولككو قضاء ذبحها يلزمإه فإنه بمعين
علككى بنككاء أيضككا الوجككه علككى > بككالولا348<ص:  الكراهككة

كلككي مإعنككى علككى المعلككق الحكككم أن الصوليين عند الصح
أنككه وقضككيته فيه المسمى لتحقيق المراتآب أدنى فيه يكفي

فككرق ل أنككه يتجككه والككذي بككالولا تآنتف لم مإتعددة نواها لو
 وجد وقد المغفرة شمولا القصد بأن ويوجه



للخنككثى الفضككل نعككم للتآباع أحسن بنفسه) إن يذبحها وأن(
لمككا (فيشهدها) نككدبا بنفسه الذبح (وأل) يرد يوكل أن وللنثى

فاطمككة أمإككر وسككلم عليككه الله صلى أنه الصحيح الخبر في
إلككى ونسكككي صككلتآي تآقككولا: إن وأن بككذلك عنها الله رضي

مإككن قطككرة بككأولا لهككا يغفر بأنه ووعدها المسلمين مإن وأنا
وأفهككم المسككلمين لعمككوم هككذا وأن عملتككه ذنككب كككل دمإهككا
أن المإككام لغيككر ويسككن وسككيأتآي فيهككا الستنابة صحة المتن

المسككلمين عككن ضحى إذا وله أهله بمشهد بيته في يضحي
للنككاس ويخليهككا الصككلة عقككب المصككلى في بنفسه يذبح أن

 للتآباع
أو عككراب وبقككر) أهليككة إبككل مإككن (إل تآصككح) التضككحية ول(

يكفككي فل وكالزكككاة (وغنم) للتآباع وحش بقر دون جوامإيس
نككوعين بيككن مإتولككد بخلف وغيرها هذه مإن واحد بين مإتولد
سنا بأعلهما سنة أيضا الوجه على ويعتبر الوجه على مإنها

ل أنككه ويظهككر بقككر أو ومإعككز ضككأن بيككن مإتولد في كسنتين
 المتيقن لنه واحد عن إل يجزئ

السادسككة) السككنة (فككي العيككن يطعن) بضم أن إبل وشرط(
يليهككا فيمككا الطعككن لزمإككه مإن إذ الخامإسة بتمام عنه ويعبر

(الثالثككة) ويعككبر (في) السككنة يطعن ومإعز) أن (بقر (و) شرط
ثنيككة تآسككمى الثلثككة هككذه مإككن وكككل لذلك الثانية بتمام عنه

(الثانيككة) (فككي) السككنة يطعككن (ضككأن) أن (و) شككرط ومإسككنة
قبلهككا يجككذع لككم إن هذا أيضا لذلك السنة بتمام عنه ويعبر

لم خكبر وفكي وغيكره أحمكد خبر في كما كفى وإل مإكا مإس
 المسنة عن عجز إن إل تآذبح ل الضأن جذعة أن حاصله
ل أن لكككم يسككن أي النككدب علككى بحملككه الجمهككور وتآككأوله
التأويككل هذا وفي ضأن فجذعة نجزتآم فإن مإسنة إل تآذبحوا

والمسنة مإعز ثم ضأن ثم التآي لقولهم لمنافاتآه ظاهر نظر
عككن مإسككلم شرح في كما السابقة الثلثة تآشمل الخبر في

الككذكر لكككن وأنثى) إجماعا ذكر > (ويجوز349<ص:  العلماء
إل أطيككب لحمككه لن أفضككل، يظهككر فيما مإفضولا بلون ولو
ل إذ خنككثى ويجزئ مإنه أفضل تآلد لم فأنثى نزوانه كثر إذا

أفضككل وهككو أنككوثته لحتمككالا مإنككه أفضل والذكر عنهما يخلو
لحمككه ولن (وخصككى) للتآبككاع ذكككورتآه لحتمككالا النككثى مإككن

غيككر حرم بل عادة بالكل مإقصودتآين غير والخصيتان أطيب
 الذن بخلف أكلهما واحد

مإنهما كل أي مإنهما والنثى والبقرة) الذكر (البعير و) يجزئ(
أسبابها اختلفت وإن الدمإاء ومإن هنا البيوت سبعة) مإن (عن

لحم مإجرد بعضهم أراد وإن به مإسلم لخبر المحصر كتحلل
في صححه مإا وهو إفراز أنها على بناء اللحم يقتسمون ثم



اللحم بيع أن مإر لما القسمة تآمتنع بيع أنها وعلى المجموع
الشككريكين أحككد يككبيع أن طرقككه فمن يجوز ل بمثله الرطب

عككن البدنككة الصككيد فككي تآجككزئ ول بككدراهم حصككته لصككاحبه
 المماثلة القصد لن ظباء، سبعة

أشككجار سككبع فككي شككياه سككبع عككن إجزاؤهككا كلمإهم وظاهر
ثمانيككة ذبحهككا لو مإا بسبعة وخرج فيه مإماثلة ل بأنه ويوجه
 مإنهم أحد عن تآجزئ فل سبعة أنهم ظنوا

اتآفاقككا واحد) فقككط (عن والماعزة (الشاة) الضائنة و) تآجزئ(
لككم بينهمككا مإشككاعتين شككاتآين عنهما ذبحا لو بل أكثر عن ل

عككن هككذا اللهككم وخككبر كامإلككة شككاة يذبككح لككم كل لن يجز،
وهككو الثككواب فككي التشريك على مإحمولا مإحمد وأمإة مإحمد
أضككحيته ثككواب فككي غيره يشركا أن له قالوا ثم ومإن جائز

مإيتا كان إن ظاهر وهو أشركه لمن الثواب حصولا وظاهره
فككي يككأتآي مإككا وبيككن بينككه ويفككرق عنككه التصككدق على قياسا

في إشراكا مإجرد لكونه هنا يغتفر بأنه عنه الكامإلة الضحية
ك يؤيد مإا رأيت ثم يغتفر ل مإا ثواب فكي مإكر مإكا وهكو ذل
الثواب أن بعضهم بحثه لما الموافق كفاية سنة كونها مإعنى

لنككه خاصككة للمضككحي بيتككه أهككل وعككن عنككه ضككحى فيمككن
 الكفاية بفرض كالقائم الفاعل

التآككي قككوله ينككافي فل النفككراد > عنككد350وأفضلها) <ص: (
بقككرة) (ثككم البقرة مإن لحما أكثر (بعير) لنه إلخ شياه سبع
أطيككب لحمكه لن ضكأن)، (ثككم بعككدها مإما لحما أكثرها لنها
كلمإه مإن تآعلم أخرى مإراتآب بعده لن لثم، مإعز) احتاج (ثم

كما أقل شياه) ل (وسبع بقرة مإن ثم بدنة مإن شركا وهي
خلفككه الككدم إراقككة بتعككدد تآعليلهم أوهم وإن كلمإهم اقتضاه
الزيككادة مإككع يقككاومإه فل شككاة يقككاوم البعير سبع بأن ويوجه

كككل كككان وإن بقككرة بعير) ومإككن مإن (أفضل السبع إل عليه
تآعدد مإع أطيب لحمهن لن السبع، مإن لحما أكثر هذين مإن

بعيككر) للنفككراد فككي مإشككاركة مإككن أفضككل (وشاة الدم إراقة
اقتضككاه مإككا اتآجككاه يعلككم وبككه اللحككم طيككب مإككع الدم بإراقة
وقككد البعيككر أكككثر كككان وإن الشككركا مإككن أفضككل أنها المتن
نظككر لمككن خلفا ظاهر وهو ذلك بنحو الوافي صاحب صرح

 فيه
الككرداءة فككي تآقاربككا لمككا والبقككر البككل لحككم أن والحاصككل

والمعككز والضأن اللحم أكثرية بمظنة فيهما الفضلية اعتبرت
ل بالطيبيككة فيهمككا الفضككلية اعتبرت الطيبية في تآقاربا لما

لحمككا الكككثر البعيككر السككبع فضككلت ثككم ومإككن اللحككم بكككثرة
الفقراء إغناء القصد لن أطيبيته، على اللحم أكثرية وقدمإت

يككرد ل وأنككه عليككه اعتراض ل وأنه كلمإهم ذكرتآه بما فاتآجه



إلككى هككذا مإثككل فككي التعككارض يككؤدي قد الرافعي قولا عليه
هنككا الثمككن كككثرة قككولهم ذلككك يؤيككد ومإمككا فتككأمإله التساوي

طيككب هنككا القصككد لن العتق، بخلف العدد كثرة مإن أفضل
مإككن الكمككل أن فعلككم الككرق مإككن الرقبة تآخليص وثم اللحم

كانتككا وإن هزيلككتين مإككن أفضككل فسككمينة السككمن مإنهككا كل
ول رديء غير لحم وكثرة يظهر فيما ذكرين أو أفضل بلون

صككلى لنككه البيضككاء وأفضلها الشحم كثرة مإن أفضل خشن
البيككض أمإلحيككن} والمإلكح بكبشكين {ضكحى وسلم عليه الله

مإا وهي فالعفراء فالصفراء سواده مإن أكثر بياضه مإا وقيل
 فالسوداء فالبلقاء فالحمراء بياضها يصف لم

أيام في يفرقه أن بعد يضحي لمن والفضل الماوردي قالا
> فككإنه351<ص:  السككنة خلف بككأنه المصككنف ورده الذبككح
واحككد يككوم فككي بدنككة مإائككة {نحككر وسككلم عليككه اللككه صككلى

} للخيرات مإسارعة
ناقصككة يلتزمإهككا لككم حيككث لتجككزئ الضككحية وشككرطها) أي(

فككوقت وإل إيجككاب يتقككدمإه لكم حيككث الذبككح (سككلمإة) وقكت
فككي كيشكككر ينقص) بككالتخفيف عيب (مإن مإلكه عن خروجها
فخذ نحو مإن كبيرة فلقة كقطع (لحما) حال مإر كما الفصح

هنككا والقصككد فتنهككزلا رعيهككا ينقككص لنككه بيككن كعرج مإآل أو
عيككب فككي اعتككبرت كمككا ينقصه ل بما ضبطها فاعتبر اللحم
 ثم المقصودة لنها المالية ينقص ل بما المبيع

يجككزئ فل مإككأكولا كككل مإككن مإعنككاه فككي مإككا بككاللحم ويلحككق
لن عليككه، يككردان ول يككأتآي كمككا أذن أو أليككة بعض مإقطوع

في كما مإأكولا كل على البواب بعض في يطلق قد اللحم
كككأن ناقصككة التزمإها لو أمإا بالحيوان اللحم بيع يحرم قولهم

فككإنه أضكحية جعلتهكا قككالا أو صغيرة أو بمعيبة الضحية نذر
بككوقت ذبحهككا اختككص وإن ضككحية تآجككزئ ول ذبحهككا يلزمإككه

إلككخ وإل قولنككا وأفهككم الصككرف في مإجراها وجرت الضحية
عيككب بككه حككدثا ثككم سككليم وهككو بهككذا التضككحية نذر لو أنه

 التضحية أحكام له وثبتت به ضحى
فككي مإككا وهككو بالحامإككل التضككحية إجككزاء عككدم المتككن وأفهم

كمككا لحمهككا ينقككص الحمككل لن الصككحاب، عككن المجمككوع
الرفعككة ابككن ومإخالفككة والصككداق المبيع عيب في به صرحوا

ينجككبر اللحككم نقص وقوله: إن الولا المنقولا بأن ردوها فيه
كالعلقككة أصككل جككبر فيه يكون ل قد بأنه أيضا ردوه بالجنين

سككمينة جربككاء أو كعرجككاء عيبككا تآجككبر ل اللحككم زيككادة وبأن
دون النسككل فيها القصد لن الزكاة، في كامإلة عدوها وإنما
 ذلك الصحاب قولا بين والجمع اللحم طيب



إذا مإا على الولا بحمل الجزاء كالنص عنهم البلقيني ونقل
يحصككل لككم إذا مإككا على والثاني فاحش عيب بالحمل حصل

ل العيككب وأن عيب نفسه الحمل أن تآقرر مإا يرده ذلك به
العهككد قريبككة أن أيضككا الضككابط وقضككية قبككل قل وإن يجبر

مإككن حككال أسوأ هي بل لحمها لنقص أيضا تآجزئ ل بالولدة
اتآفككاقهم مإككع وجككه علككى الزكككاة فككي تآؤخذ ل ولهذا الحامإل

بينهمككا ويفرق خلفه يتجه والذي نظر وفيه ه ا الحامإل أخذ
رديئككا اللحككم ويصككير الجوف يفسد الحمل بأن الحامإل وبين
 المحذور هذا زالا وبالولدة به صرحوا كما
بهككا يختككص لمعنى فهو الزكاة في كلمإهم عن ذكر مإا وأمإا

أو المالككك ضككر بولككدها أخككذت إن فإنهككا هنككا مإثلككه يككأتآي ل
 وولدها ضرها بدونه

بحيككث الهككزالا مإن مإخها ذهب التي عجفاء) وهي يجزئ فل(
للخككبر الرخككاء فككي اللحككم طالبي غالب لحمها في يرغب ل

عورهككا الككبين العككوراء الضاحي في تآجزئ ل {أربع الصحيح
>352<ص:  عرجهككا البين والعرجاء مإرضها البين والمريضة

مإككن تآنقككى} أي ل الككتي {العجفككاء روايككة والكسككيرة} وفككي
(ومإجنونككة) أي المككخ وهو القاف وإسكان النون بكسر النقي
ولنها عنها للنهي وذلك العقل ذهاب الجنون حقيقة إذ تآولء
وغيككره المتككن وظككاهر فتهككزلا مإنككه الكثككار أي الرعي تآتركا

مإعينككة تآسمى ذلك مإع لنها سمينة ولو تآجزئ ل أنها كالخبر
(أذن) أبيككن بعض أو ذنب أو ألية أو بعض) ضرع (ومإقطوعة

جككزء لككذهاب بعككد مإككن للنككاظر يلككح لككم لككو حككتى قككل وإن
وسككلم عليككه اللككه صلى {أنه الترمإذي خبر في ولما مإأكولا

فيهمككا يكككون لئل بتأمإلهما والذن} أي العين باستشراف أمإر
ونهككى الذنيككن طويككل العينين واسع بذبح وقيل وعيب نقص

مإقطوعككة أي والمدابرة أذنها مإقدم مإقطوع أي المقابلة عن
 مإشقوقتها أي والخرقاء مإثقوبتها أي والشرقاء جانبها
فاقككدتآها وكككذا الذن كككل مإقطوعككة إجزاء عدم المتن وأفهم
لن والضككرع، لككه أليككة ل المعككز لن الليككة، فاقككدة بخلف
الككذنب وألحقككا غالبككا لزم عضككو والذن لككه ضككرع ل الككذكر
مإككن أندر فقده بل كالذن بأنه جمع بتصريح واعترضا باللية

الليككة طككرف قطككع مإككن يعتاد فيما النظر ويتردد الذن فقد
 قل وإن قولهم ويؤيده الذن ببعض إلحاقه فيحتمل لتكبر

قككولهم بككه يصككرح كمككا يككؤثر لككم جككدا قككل إن أنه ويحتمل
يسككيرة فلقة قطع يضر ل قل وإن قولهم لعموم المخصص

فقالا ذلك بحث بعضهم رأيت ثم أوجه وهذا كبير عضو مإن
<ص: بعككض قطككع مإككن اعتيككد مإككا قطككع يضككر ل أن ينبغي
خصككاء يضككر ل كما وتآحسن لتعظم صغرها في > أليتها353



مإمككا علككم كما لكلمإهم مإخالفة إطلقه في ه. لكن ا الفحل
الذن شككلل فككي الزركشي وتآردد به قيدتآه مإا فتعين قررتآه

قككالا وجهككان وفيهككا الشككلء اليد أكل على تآخريجه بحث ثم
مإككدركا لختلف نظككر وفيككه ه ا فل وإل جككاز أكلككت فككإن

الجزاء وتآمنع تآؤكل الشلء اليد في كما والكل هنا الجزاء
فككأولى هككذا مإنككع فككإن كجربهككا الذن شككلل أن يتجككه والذي

عككن تآخلفهككا يككوجب بككأن عككرج) بيككن (وذات فل وإل الشككلل
اضككطرابها عنككد ولككو ضككر وإذا الطيب المرعى في الماشية

الرفعككة ابككن نازع وإن أولى وفقده العضو فكسر الذبح عند
يككذهب بككأن بيككن أولككى (عور) فالعمياء (و) ذات الولوية في

نقلككه كمككا أكككثره أو عمككه ببيككاض ولككو عينيهككا إحككدى ضككوء
ليل عككدمإه ول البصككر ضككعف يضككر ل نعم واعتمده البلقيني
(و) ذات الهككزالا بسككببه يظهككر مإا وهو (مإرض) بين (و) ذات

مإككا علككى الخيككرة وعطككف فيهككن السككابق بين) للخبر (جرب
وسواء مإرض الجرب إذ العام على الخاص عطف مإن قبلها

 ل أم العيوب بهذه أنقصت
يسيرة قطعة كفقد يؤثر ل لنه الربع يسيرها) أي يضر ول(

به يتعلق ل إذ قرن) وكسره فقد (ول كفخذ كبير عضو مإن
أثككر إن نعم فيه للخبر أفضل القرناء كانت وإن غرض كبير

إلككخ وشككرطها قككوله مإككن علككم كما ضر اللحم في انكساره
المحققيككن عككن المإككام ونقل السنان جميع فاقدة تآجزئ ول

م إذا مإكا على حمل الجزاء م لمكرض يككن ل فكي يكؤثر ول
كمككا شككك بل يككؤثر ل لنككه بعيد وهو اللحم ونقص العتلف

يككؤثر لم إن يضر ل فإنه مإعظمها فقد بخلف الرافعي قاله
 ذلك في

الصككح) (في لترادفهما وثقبها) تآأكيد وخرقها أذن شق وكذا(
إذا مإككا بخلف بحككاله لحمهككا لبقككاء شيء مإنها يذهب لم إن

الترمإككذي خككبر يحمككل وعليككه قككل وإن شككيء بككذلك ذهككب
أي السككابق أربع خبر لمفهوم التنزيه على يحمل أو السابق

 يجزئ سواها مإا أن العدد بمفهوم العتداد على بناء
أعلم) لنه والله الجرب يسير يضر المنصوص الصحيح قلت(

>354<ص:  والقروح البثور به وألحق والودكا اللحم يفسد
 الشلل في قدمإناه مإا يتضح وبه

يككوم كرمإح الشمس ارتآفعت (إذا التضحية وقتها) أي ويدخل(
وخطبككتين ركعككتين قككدر مإضككي (ثم الحجة عاشر النحر) وهو

بقاعككدة عمل والخطبككتين الركعككتين مإككن لكل خفيفتين) راجع
للفظيككن نظككرا التثنيككة أن أو الككوقت فككي السابقة الشافعي
فككي: كمككا نفسككه فككي مإثنككى مإنهمككا كل كان وإن السابقين
اتآفاقككا أيضككا اختصككما يجككوز اختصككموا} إذ خصككمان {هككذان



فكي قيككد أنكه مإككع الخطبكتين فكي قيككد بأنه اعتراضه فاندفع
 أيضا الركعتين
ذبككح فككإن ذلككك مإككن مإجككزئ أقككل على يشتمل أن وضابطه

المتفككق الخككبر فككي كمككا تآطوعككا وكككان يجككزئ لم ذلك قبل
فككي وقككع لما خلفا المإام يذبح لم وإن أجزأ بعده أو عليه

فككي وذبحوا غلطا الثامإن في بعرفة وقفوا إن نعم البويطي
المجمككوع فككي ذكككره للحج تآبعا أجزأهم ذلك بان ثم التاسع

الحككج فككإن فككاحش غلط وهو شارح ذكره كذا الدارمإي عن
فككي والككذي ذلككك فككي تآبع فأي إجماعا الثامإن في يجزئ ل

فككإن العاشككر فككي الوقككوف في بل ذلك في ليس المجموع
أيام مإضي بعد فيذبحون وقوفهم حساب على تآحسب اليام

فككروع مإككع اليضككاح حاشككية فككي ذلككك حررت وقد التشريق
 مإراجعتها عن يستغنى ل نفيسة

أو لحاجككة إل ليل الذبككح كككره وإن التضككحية ويبقككى) وقككت(
(التشككريق) للخككبر (آخككر) أيككام تآغرب) الشككمس (حتى مإصلحة
مإنحككر} وفككي كلهككا مإنككى وأيككام مإوقككف كلها {عرفة الصحيح

يككوم بعد أيام ثلثة ذبح} وهي التشريق أيام كل {في رواية
 بعده يومإان الثلثة الئمة وقالا النحر

ثككم) عقبككه طلوعهككا والشككرط فضككيلة الشككمس ارتآفاع قلت(
مإككن شككارح زعمككه لمككا خلفككا مإجككزئ قككدر) أقككل (مإضككي

العيككد وقككت أن علككى أعلم) بنككاء والله والخطبتين (الركعتين
ومإككن الذرعككي وصككوب مإككر كمككا الصح وهو بالطلوع يدخل
نككازع بككل قككالوا كمككا وليككس ودليل نقل المحرر في مإا تآبعه

النحككر تآعجيككل بككأن فضككيلة الشككمس ارتآفاع أن في البلقيني
الطلككوع عقككب الصككلة تآعجيككل فيسن الشافعي عند مإطلوب

كرمإككح تآرتآفككع حككتى ذلككك تآككأخير نككدب والمعتمككد نظككر وفيككه
 الخلف مإن خروجا

تآجز لم (مإعينة) وإن له مإملوكة النعم مإن نذر) واحدة ومإن(
تآعين في بالضحية وألحقت كظبية ل وفصيل كمعيبة أضحية
أقككوى بالضككحية شككبهها لن المنككذورة، بالصككدقة ل زمإنهككا
فل أكمككل الزمإن هذا في الدم وإراقة سيما > ل355<ص: 

علككي) لله (فقالا بأضحية وليست بالضحية شبيهة كونها يرد
النككذر فككي كلمإككه مإككن يعلككم كمككا لله يقل لم وإن علي أو

أضككحية هككي أو هككذه أو أضحية جعلتها بهذه) أو أضحي (أن
التصككدق نذر لو كما التعيين بمجرد عنها مإلكه زالا هدي أو

كككانت ذبحها) وإن (ولزمإه البلقيني فيه نازع وإن بعينه بمالا
هككذا (فككي مإككر كمككا الجككزاء يمنككع مإككا فيهككا فحككدثا مإجزئككة

لنككه النكذر بعكد يلقكاه وقكت أولا وهكو أداء الوقت) السككابق
يجككب لم وإنما  الضحية وقت لذبحها فتعين أضحية التزمإها



الذمإككة فككي مإرسككلة لنهككا والكفككارات النذور أصل في الفور
تآككأجيل تآقبكل ل كمكا تآكأخيرا تآقبككل ل وهي عين في هنا ومإا

كككانت مإثل بشككاة أضككحي أن علي قالا لو أنه عليه ويشكل
مإا به فألحق الغالب هو هنا التعيين بأن يجاب أن إل كذلك

نيككة قككالا بقككوله وخككرج البككواب تآلككك في بخلفه الذمإة في
يحتاج ل القولا ذلك مإع أنه وأفهم النذر كنية لغو فهي ذلك
فيككه يقع فما وحينئذ صريح لنه خلفه بنية عبرة ل بل لنية
السككنة أوائككل مإككن أضككحيتهم يشككترون أنهم العامإة مإن كثير

بمككا جككاهلين أضككحية هككذه يقولككون عنهككا سككألهم مإككن وكككل
عمككا > الخبككار356<ص:  وقاصككدين بككل ذلككك علككى يككترتآب

تآلككك عليهككم تآككترتآب ذلككك مإككع أنهككم كلمإهم وظاهر أضمروه
كلم ظككاهر هككدي هككذا فككي التوسككط وفككي مإشكككل الحكام

أشبه بالقرار وهو هديا جعله إنشاء في صريح أنه الشيخين
أو حككر هككذا نظيككر بككأنه ه. ويككرد ا النشككاء بككه ينوى أن إل

بككابه فككي صككريح هككذين مإككن كل أن فكمككا بككألف مإنك مإبيع
شككديد حككرج ذلككك وفككي قككالا بعضهم رأيت ثم ذاكا فكذلك
بهككا بالضحية سيتطوع أنه إرادتآه قبولا يفهم الذرعي وكلم

فلن عقيقككة هككذه اللككه بسككم يقولا أن يسن قولهم ويؤيده
بمككا أول قككاله مإككا ه. ويككرد ا مإنهككا الكل بحل تآصريحهم مإع
وإنمكا يكرد لكم ذكره مإا بأن وثانيا الذرعي كلم رد في مإر

فككي صككريح وهككذا فلن عقيقككة هككذه اللهككم يككأتآي مإككا السنة
ل ذلككك ذكككروا أنهككم وبفككرض فيككه نحككن مإمككا فليس الدعاء
لككم أنككه فككي صريح البسملة بعد ذكره لن أيضا، فيه شاهد

ول صككارفة لفظيككة قرينككة هككذا أن فعلككم التككبركا ل بككه يرد
ذلككك فات مإتى أنه أداء قولنا وأفهم أضحية هذه في كذلك

مإصككرفها فيصرفه كذلك وهو قضاء بعده ذبحها لزمإه الوقت
يمنككع بعيككب تآعيبككت أو سككرقت أو ضككلت تآلفككت) أو فككإن(

قبككل فيككه أو تآفريككط بغيككر الضككحية وقت (قبله) أي الجزاء
عليككه) فل شككيء (فل أيضككا تآفريككط وبغيككر ذبحهككا مإن تآمكنه
عنككده كوديعككة فهككي بككاللتزام عنها مإلكه لزوالا بدلها يلزمإه
وإن بككالعتق إل هذا أعتق أن علي في الملك يزلا لم وإنما

يملككك أن يمكن ل لنه قبله بيعه > نحو357<ص:  يجز لم
عككن يككزولا بككل لحككد فيككه الملككك ينتقككل ل وبككالعتق نفسككه

يضككمنه لكم النككاذر أتآلفككه لككو ثككم ومإككن بككه الدمإي اختصاص
ضككمنها أتآلفهككا لو ثم ومإن باقون ذبحها بعد الضحية ومإالكو

لككه يكككن لككم إن إل طلبهككا يلزمإككه لككم تآقصير بل ضلت ولو
بعككد الذبككح وتآأخيره يظهر فيما عرفا وقع كبير لها أي مإؤنة

غيككر فضككلت أو فيضمنها تآقصير فتلفت عذر بل وقته دخولا
كمككا كككالتلف الضللا بأن واستشكل الروضة في كذا تآقصير



فل مإعككه العيككن لبقككاء أخككف الضككللا بككأن يفككرق وقككد يأتآي
ولككو التلككف بخلف الككوقت بمضككي إل فيككه التقصككير يتحقككق
امإتنككع قككديما عيبككا بهككا وجككد ثم أضحية وجعلها شاة اشترى

للمضككحي وهو مإر كما عنها مإلكه لزوالا الرش وتآعين ردها
وجكدت إنمكا السكلمإة لن أضكحية، تآصكر لكم عيبها زالا ولو
كفككارتآه عككن أعمككى أعتككق لو كما فهو عنها مإلكه زوالا بعد

فككإنه إعتاقه قبل عتقه التزم مإن كمل لو مإا بخلف فأبصر
 الكفارة عن عتقه يجزئ

أو بسككليمة وضككحى مإصككرفها صككرفها ابتداء مإعينة عيب ولو
ثككم نذره عن سليما عين ولو عليه شيء ول فضحية تآعيبت
ه. تآملكككه. ا ولككه المحشككي قككولا أو تآلككف أو تآعيب أو عيبه
> ضكل358ه. <ص:  اقتنكاء. ا ولكه الشكرح نسككخ فككي الذي
عككن لنفكاكهككا والضكالة المعيبككة تآلك اقتناء وله بسليم أبدله

لمككا خلفككا تآملككك إنشككاء غيككر مإن لملكه وعودها الختصاص
 جمع كلم يوهمه

فككات وقككد أي ضكلت أو تآلفككت حككتى قصككر أتآلفهككا) أو فإن(
مإككر ومإككا هككذا بيككن يجمع وبه يظهر فيما مإنها وأيس الوقت

أو تآلفها يوم قيمتها مإن المإرين (لزمإه) أكثر سرقت أو آنفا
النحككر الككتزم ذلككك بككالتزامإه لنككه النحككر يككوم ومإثلهككا نحككوه

(أن يلزمإككه القيمككة زادت أو تآساويا إذا ففيما اللحم وتآفرقة
وسككنا ونوعككا (مإثلهككا) جنسككا التآلف نحو بقيمتها) يوم يشتري
 لتعديه الوقت فيه) أي (يذبحها (و) أن
أو القيمككة بعيككن اشتراه إن للضحية مإتعينا المشتري ويصير

بدل الشراء بعد فيجعله وإل عنها كونه بنيته لكن الذمإة في
عنككده كككان فلككو بالقيمككة الشككراء تآعيككن كلمإهم وقضية عنها
> والككذي359<ص:  بعيككد وهككو عنهككا إخراجككه يجز لم مإثلها
خككان وإن الشككراء مإككن تآمكينه كلمإهم وظاهر إجزاؤه يظهر

الذبككح وليككة لككه جعككل الشككارع بككأن ويككوجه ونحككوه بككإتآلف
وليسككت البككدلا علككى حككتى وليته لبقاء المستدعية والتفرقة

فككي بخلفككه للحككاكم الوليككة تآنتقككل حككتى هنا شرطا العدالة
أن وبحثككه ذلككك فككي الذرعي تآوقف فاندفع خان وصي نحو

مإثلهككا يحصككل المثككل زاد إذا وفيمككا المشككتري هككو الحككاكم
 هذين مإن بكل الملتزمإين ذينك لحصولا

عن وفضل الغنم فرخص أكثر التآلف يوم قيمتها كانت ولو
يجككد لككم فككإن فككأكثر شككاتآين أو كريمككة اشترى شيء مإثلها

بككه أخذ بالفاضل كانت صفة بأي ولو شاة تآوجد ولم كريمة
لكم فكإن يجكز لكم وإن أخرى ذبيحة في يشاركا بأن شقصا
تآصككدق يجككده لككم فككإن الوجككه علككى لحمككا بككه أخككذ يجككده

يظهككر فيمككا لوجوده يؤخرها ول أكثر أو فقير على بالدراهم



وقتهككا فككي ذبحها أو قيمتها الناذر مإنه أخذ أجنبي أتآلفها ولو
بككه أو بها واشترى ذبحها أرش مإنه أخذ للحمها يتعرض ولم
تآقككرر كمككا دراهككم أخرج ثم شقصا ثم دونها ثم الولى مإثل
عنككد قيمتها ضمن استرداده وتآعذر فرقه أو اللحم أتآلف ولو

الذبككح أرش ول اللحككم وقيمككة قيمتهككا مإككن الكككثر ل ذبحهككا
مإثل إنسككان شككاة ذبككح مإككن كل في جار وهذا اللحم وقيمة

كعلككي ذمإته) أضكحية في نذر (وإن اللحم أتآلف ثم إذنه بغير
لنككذري الشككاة هككذه عينككت بنحككو عيككن) المنككذور (ثم أضحية
مإلكككه وزالا تآعيككن مإعيبككة يلككتزم أن إل سليمة تآعيين ويلزمإه

الككتزم لنككه الككوقت فيه) أي ذبحه (لزمإه التعيين بمجرد عنها
أشخاصككها بككاختلف ومإختلفككة مإؤقتككة وهي الذمإة في أضحية
قككالا لو مإا فارقت وبهذا غرض أي غرض التعيين في فكان
لككم نككذر أو زكككاة مإككن ذمإككتي فككي عمككا الدراهم هذه عينت
أوضح وهذا تآعيينها في غرض ل لنه > أي360<ص:  تآتعين

الذمإة في ومإا الدراهم مإن كل تآعيين بأن الروضة فرق مإن
غككرض تآعلككق عككدم تآعيينهككا ضعف سبب يقالا أن إل ضعيف

 للولا فيرجع به
أن لككه بككل تآتعيككن فل مإعيبككة عيككن ثككم مإعيبككة التزم إذا أمإا

الذمإككة في يثبت المعيب أن فعلم الفضل وهو سليمة يذبح
للتضككحية المعينككة المعيبككة ذبككح لو التهذيب عن قولهما وأمإا
وعليككه شككيئا مإنككه يأكككل ول بلحمهككا تآصككدق النحككر يوم قبل

ل المعيككب لن أخككرى، بهككا يشككتري ول بهككا يتصككدق قيمتهككا
ل المعيككب بككدلا أن أراد أنككه علككى مإحمولا الذمإة في يثبت
 الذمإة في يثبت

الصككل (بقككي الككوقت (قبلككه) أي ولككو تآلفككت) المعينككة فككإن(
بقككي إذ بككالتلف التعييككن الصككح) لبطلن (في كان عليه) كما

هنا التلف شارح وتآقييد صحيح بقبض إل يتعين ل الذمإة في
 واضح هو كما هنا فرق ل بل صحيح غير تآقصير بغير

علككم كمككا تآعيككن أضككحية أو هدي مإن بذمإته عما فرع) عين(
مإلكككه عن يخرج بالتعيين إنه قولهم به يصرح ومإما مإر مإما

أن يعلككم وبككه أول تآعيككن الذي الصل هو الضالا إن وقولهم
غيكر ذبكح لككو أنكه المجمككوع وكككذا أطلقاه خلف مإن الرجح
مإن نظيره في أجزأ وإنما يجزه لم كامإل وجوده مإع المعين
عتككق يجككزئ تآعيككن وإن فككإنه عنهككا عبككدا عيككن يميككن كفارة
كمككا بالتعيين عنه الملك يزولا ل لنه كامإل وجوده مإع غيره

واضككح هككو كمككا ظاهر جوابه مإشكل هذا الذرعي فقولا مإر
لن الذبككح)، (عنككد وكونهككا عبككادة لنهككا النيككة) هنككا ويشترط(

أو يسككبق) إفككراز لككم (إن هككذا الفعككل بككأولا اقترانهككا الصل
قالا (إن الذبح عند النية (وكذا) تآشترط فسيأتآي (تآعيين) وإل



> ول361<ص:  فيككه تآنكاقض الصح) مإكن في أضحية جعلتها
فككي قربككة الذبككح لن الجعككل، مإككن سككبق بمككا عنهككا يكتفككي
الجعل صيغة بأن التآية المنذورة وفارقت إليها فاحتاج نفسه

النككذر عككن مإنحطككة بهككا اللككزوم أصككل فككي الخلف لجريككان
اقككترنت لككو نعككم الذبككح عنككد النيككة وهككو لمقولهككا فاحتككاجت

أو بككإفراز اقترانهككا يكفككي كما الذبح عند عنها كفت بالجعل
فككي نككذر عن مإعينة وواجبة مإندوبة في به يضحي مإا تآعيين
الككدفع وقبككل وبعككده الفككراز عند الزكاة في تآجوز كما ذمإته
المعينة أن أيضا يفهم وقد لم. إلخ إن قوله أفهمه هذا وكل

ل بككل كككذلك وهكو الذبكح عنكد نيككة فيها تآجب ل بنذر ابتداء
يحتككج لككم بنككذر ذمإتككه فككي عما عين ولو أصل نية لها تآجب
عمككا المعينككة فككي مإككر مإككا وبين بينه ويفرق الذبح عند لنية
فككي وهككذا بالجعككل التعييككن مإجككرد فككي ذاكا بككأن ذمإتككه في

 بالجعل مإنه أقوى وهو بالنذر التعيين
المثبت على عطف وكذا أن مإن عبارتآه به قررت تآنبيه) مإا(

المنفككي علككى العطككف ظاهرهككا أن وزعككم العبارة ظاهر هو
فككي المجمككوع في عليه وجرى والغزالي المإام قولا ليوافق
مإحله، في ليس تآكلف بالنذر كهو بالجعل التعيين أن مإوضع

الكككثرين عككن ونقلككه مإوضككعين فككي المجموع في الذي لن
. بينهما الفرق مإن قدمإته مإا كالروضة

فيهمككا النية أن على والهدي الضحية في ثان) أطبقوا تآنبيه(
عليككه تآقككديمها ويجوز الذبح عند تآكون ندبت أو وجبت حيث

فككي وغيره الروياني عن المجموع في وذكر عنه تآأخيرها ل
النيككة أن وغيككره السككبكي وتآبعه وأقرهم النسك دمإاء مإبحث

ول كالزكككاة عليهككا تآقككديمها يجككوز وعليككه التفرقككة عنككد فيها
الضككحية مإككن المقصود بأن الفرق لمإكان البابين بين تآنافي

فكككان النفككس عككن فككداء لنهككا الككدم - إراقة مإثلها - والهدي
ومإككن أصككالة بهككا النيككة قككرن فتعيككن الذبح هو الراقة وقت
المسككاكين بإرفككاق يحصككل إنما وهو الخلل جبر النسك دمإاء

فإن أصالة بها النية قرن فتعين التفرقة هو لذلك والمحصل
فمككات التأخير دون تآعين عما التقديم كل في جاز لم قلت

فعلها على النية تآقديم العبادات > في362<ص:  عهدنا لنا
يمكككن المقككدم أن وسككره فعلها عن تآأخيرها فيها نعهد ولم

بخلف بككه كالمتصككل الفعككل فكككان الفعككل إلككى استصككحابه
يمكككن فلككم إليككه نسككبته انقطعككت فككإنه الفعككل عن المؤخر

فككي قككولهم أول بككه فرقككت مإككا يؤيككد ومإمككا عليككه انعطككافه
يتفككرع مإككا للتفرقككة النيككة مإقارنة اشتراط عند الدمإاء مإبحث

تآقصير بل ولو مإثل غصب أو فسرق الدم ذبح لو وهو عليه
بككه والتصككدق الذبككح إعادة إمإا لزمإه التفرقة قبل الذابح مإن



لن أي بككه والتصككدق لحمككا بككدله شككراء وإمإككا الفضككل وهو
سككبق مإع عندها وجدت لما للتفرقة مإقارنتها المشترط النية

كمككا المساكين إرفاق هو الذي المقصود حصل الذبح صورة
فقد مإن بد ل التفرقة عند وجدت حيث أنها يتجه نعم تآقرر

الضككحية صككور بعككض وبيككن بينككه ويفرق الذبح عند الصارف
فيهككا يككؤثر ل الصككارف فإن الذبح عند نية لها تآجب ل التي
ثكم بخلفكه يكؤثر فلككم يككدفعه مإككا التعييككن مإن هنا وجد بأنه
الصككارف فأثر يعينه مإا له يوجد لم هو حيث مإن الدم فإن
كمككا مإهككم أي مإهمككا كككونه مإككع فككإنه كلككه ذلككك فتأمإككل فيه

 مإنه لشيء يتعرضوا لم علمت
مإككا علككى الوكيل) المسلم إعطاء عند نوى بالذبح وكل وإن(

(أو) أضككحية أنككه يعلم لم وإن به يضحي مإا الزركشي بحثه
بين ويفرق الزكاة تآفرقة كوكيل كتابيا كافرا (ذبحه) ولو عند
دون للولا النيككة بمقارنككة اكتفككي حيككث وأخككذه الكككافر ذبككح

فككي فككوقعت المقصككود قككارنت الولا فككي النيككة بككأن الثاني
مإانع مإقارنة مإع عليه تآقدمإت فإنها الثاني في بخلفها مإحلها

وهككي للذبككح مإقدمإككة للكككافر إعطاءهككا فككإن الكفككر وهككو لها
فلم النية أهل مإن ليس الذي الخذ كفر قارنها وقد ضعيفة

يقككارنه لككم لنككه بككالعزلا كاقترانها وليس حينئذ بتقدمإها يعتد
وليككس للوكيككل النيككة تآفككويض يصح ل أنه المتن وأفهم مإانع
الذبككح فككي وكيككل مإميز لمسلم تآفويضها له بل إطلقه على

مإككن ليسككوا لنهم وسكران مإجنون نحو ول كافر ل غيره أو
نحككو لككواجب أجنككبي وذبككح وصبي كافر استنابة ويكره أهلها

فككي بنككذر الذمإككة فككي عمككا أو ابتككداء مإعين هدي أو أضحية
لهذه الصرف مإستحق لنه مإوقعه وقوعه مإن يمنعه ل وقته

عن المضحي > (وله) أي363<ص:   له نية غير مإن الجهة
مإطلقككا مإنهككا الكككل لكككافر يجككوز ل إذ يرتآككد لككم مإككا نفسككه
ويككوجه مإنهككا يطعمكه ل إليكه والمهدى الفقير أن مإنه ويؤخذ

لهككم يجككز فلككم بأكلهككا المسككلمين إرفككاق مإنهككا القصككد بككأن
يسن بل تآطوع) وهديه أضحية مإن (الكل مإنه غيرهم تآمكين
الشيخان رواه مإنها} وللتآباع {فكلوا تآعالى لقوله يجب وقيل

عما أو ابتداء المعينة سواء مإنها الكل يجوز فل الواجبة أمإا
إليككه سككبقه الولككى فككي الجككواز الرافعككي وبحككث الذمإة في

ول أولككى هككي بككل رده فككي الشاشككي بككالغ لكككن الماوردي
وغيره الصيد كجزاء لنه قطعا المجازاة نذر مإن الكل يجوز
نيئككا مإنككه الغنياء) المسلمين (إطعام (و) له الحج جبران مإن

مإالككك والمعتر} قككالا القانع {وأطعموا تآعالى لقوله ومإطبوخا
الزائكككر والمعكككتر السكككائل القكككانع أن سكككمعت مإكككا أحسكككن

مإنهككا تآمليكهككم) شككيئا (ل للسككؤالا المتعككرض أنككه والمشككهور



جمع عبر ثم ومإن مإثالا والبيع الوجيز في به قيد كما للبيع
بككالبيع فيككه ليتصككرفوا مإنهككا شككيئا يملكهككم أن يجككوز ل بككأنه

فيه يتصرفون فل الهدية سبيل على إليهم يرسل بل ونحوه
فقيكر أو لغنكي وضيافة وتآصدق أكل بنحو بل وهبة بيع بنحو

يملكككونه أنهككم جمع واعتماد كالمضحي أنه غايته لن مإسلم،
السككتدللا في أطالوا وإن ضعيف شاءوا بما فيه ويتصرفون

المالا بيت ضحية مإن لهم المإام أعطاه مإا يملكون نعم له
لنفسككه ضككحى لمن يسن ثلثا) أي (ويأكل البلقيني بحثه كما
> كمكا364<ص:  الكمكل ثكم عليككه الككل فكي يزيككد ل أن

ودونه للتآباع بها تآبركا يسيرة لقما إل مإنها يأكل ل أن يأتآي
بثلككث والتصككدق ثلككث أكككل ودونككه بثلثين والتصدق ثلث أكل

فيككه: {فكلككوا الككوارد التطككوع هككدي علككى قياسا ثلث وإهداء
قككولا) (وفي الفقر الشديد الفقير} أي البائس وأطعموا مإنها

ويتصككدق عليككه يزيككد ل أن يسككن (نصككفا) أي يأكككل قككديم
 بالباقي

مإملككك لفككظ غير مإن ولو إعطاء تآصدق) أي وجوب والصح(
وعبروا التصدق هنا أطلقوا حيث عليه يطبقوا أن كادوا كما
فككي مإككا وأمإككا التمليككك مإككن فيهككا بككد ل بككأنه الكفككارة فككي

وأقرهمككا عليهككا هككذا قاسككا أنهما وغيره المإام عن المجموع
بككأن ويفككرق مإقالككة أنككه الذرعككي كلم مإككن أخككذا فالظككاهر
مإجككرد فيككه فكفككى الثككواب مإجككرد التضككحية مإككن المقصككود

بالطعككام الجنايككة تآككداركا الكفككارة ومإككن يحصله لنه العطاء
ولككو مإككوجب البككدلا تآمليككك تآسككتدعي والبدليككة البككدلا فأشبه

ابككن قككالا السككم عليه ينطلق (ببعضها) مإما واحد فقير على
القككدر عن يخرج مإا وهو الحاوي في قالا هذا عقب الرفعة
مإككن فيهككا بككه يتصككدق أن العككرف فككي جككرى مإا إلى التافه
شككرعت لنهككا ه. وذلككك ا إليككه الجتهككاد يككؤدي الككذي القليل

أنككه الزركشي بحث المعنى حيث مإن يتجه وبه للفقير رفقا
المعسككر الزوج نفقة في المقدر وهو يشبعه لحم مإن بد ل

علككى اقتصككر لككو المجمككوع قولا ينافيه لكن واجب أقل لنه
بغيككر تآقييككد يتعيككن نعككم خلف بل كفككاه جزء بأدنى التصدق

نيئككا يملكككه أن ويجككب المككاوردي كلم مإككن أخذا جدا التافه
فككي يككأتآي مإمككا لحمككا يسمى ل مإا يجزئ ول قديدا ل طريا

ليككس إذ وكككرش كبد ونحو جلد ومإنه ظاهر هو كما اليمان
قبككل انفصككل وإن كلككه أكككل لككه بككل ولد وكذا كطيبه طيبها
يجككزئ ل أنككه ذلك وقياس الشحم في البلقيني وتآردد ذبحها

مإمككا علككم كمككا لمسلم أي وغيره ببيع فيه التصرف وللفقير
يلككزم مإككا قيمككة غككرم أهككداه أو الكككل أكككل ولككو ويككأتآي مإر

ص علكى لككافر مإنهكا شكيء يصكرف ول بكه التصدق ول الن



فيمككا صككحيحة كتابككة أي ومإكككاتآب نوبته في لمبعض إل لقن
أقككرب (بكلها) لنككه يتصدق > (والفضل) أن365<ص:  يظهر

أن يؤخككذ ومإنككه والتآبككاع بأكلها) للية يتبركا لقما (إل للتقوى
كان وسلم عليه الله صلى {أنه البيهقي لخبر الكبد الفضل

البككاقي وأكككل بككالبعض تآصككدق أضككحيته} وإذا كبككد مإككن يأكل
ويجكوز بكه تآصكدق بمككا والتصككدق بالكككل التضحية على أثيب

مإنسككوخأ عنككه والنهككي الغلء زمإككن فككي ولككو لحمهككا ادخككار
الفضككل وهككو بها المتطوع أي قرنها بجلدها) ونحو (ويتصدق

نحككو وعلى عليه ويحرم لغيره يعيره به) أو ينتفع (أو للتآباع
بككل للذابح أجرة وإعطاؤه وإجارتآه أجزائها كسائر بيعه وارثه

أضككحية فل أضككحيته جلككد باع {مإن الصحيح للخبر عليه هي
بحككث لكككن عنككه تآككورثا فل بالذبككح عنهككا مإلكككه له} ولزوالا

قككولا ويؤيككده كهككو والنفقة القسمة ولية لورثته أن السبكي
فيلزمإككه الواجبككة أمإككا كمككورثه والهككداء الكككل لككه العلمككاء
جلدها بنحو التصدق

ويذبككح بولككد التعكبير بكه أشكعر كمكا الواجبة) المنفصل وولد(
ل انفصككاله قبككل الحمككل إن الوقككف فككي قولهمككا ويككوافقه

فككي عمككا أو ابتككداء المعينككة سواء (يذبح) وجوبا ولدا يسمى
لهككا تآبككع لنككه بعككده أم مإعككه أم النككذر قبل به علقت الذمإة
مإككدبرة ولككد تآككدبير يرتآفككع ل كمككا أضككحية بقككي مإككاتآت فككإن

وبككه مإنهككا جككزء لنككه مإعهككا ذبحككه كلككه) إذا أكل (وله بموتآها
المعتمككد أن مإككر وقككد مإنهككا الكككل جواز على هذا بناء يعلم

كلم أفككاده كمككا كككذلك ولككدها مإككن فيحككرم مإطلقككا حرمإتككه
الروضككة كلم تآنزيل ويجب الذرعي وقالا واعتمده المجموع

بككأن والمتن الثلثة لهذه بعضهم انتصر لكن عليه والشرحين
ليككس والولككد الضحية اسم عليه يقع بما يجب إنما التصدق

للموقككوف يجوز وبأنه كجنينها لكونه مإعها ذبحه ولزوم كذلك
<ص: هنككا الولككد فكككذلك وقفككا يكككون ول الولككد أكككل عليه
هككو إنمككا الحصككر مإككن ذكككره ومإككا بصحيح ه. وليس > ا366
زالا قكد وهككي الواجبكة فككي هنكا والكلم بهككا المتطككوع فكي

الضككحية اسم عليها يقع التي أجزائها جميع وعن عنها مإلكه
بككالوقف القصككد بككأن الموقوفة ولد وبين بينه ويفرق وغيرها
جملتهككا مإككن والولككد الموقككوف بفوائككد عليه الموقوف انتفاع

فل الولككد ومإنهككا أجزائهككا جميككع بأكككل الفقككراء رفككق وبالنذر
ذبحككت إذا جنينها حكم بالولى المتن مإن وعلم بينهما جامإع
بالولى هذا حرم الولد أكل حرم فمن ذبح أو بموتآها فمات
فككإن أكلهككا حككل علككى بنككاء أنه مإر لما هذا أباح أباحه ومإن
الجككزاء يمنككع عيككب الحمككل أن مإر مإا هذا يلئم كيف قلت
الككذي وإنمككا أضككحية وقعككت الحامإككل إن هنا يقولوا لم قلت



يلككزم ول تآعينت بنذر عينت إذا الحامإل أن كلمإهم عليه دلا
آخككر بعيككب مإعيبة به عينت لو كما أضحية وقوعها ذلك مإن

مإككا علككى حملككه تآعيككن أضحية بوقوعها صرحوا لو أنهم على
علككى يشكككل نعككم الذبككح قبل ووضعت النذر بعد حملت إذا

أذبحها سواء بها المتطوع ولد جميع أكل له جمع قولا ذلك
الككواجب بقككدر ويتصككدق مإيتككا ببطنهككا لوجككوده دونككه أم مإعه
التضككحية تآجككوز أنككه الضككعيف علككى هككذا تآفريع فليتعين مإنها

ول أنهم على قولي إلى مإر مإا ذكر شيخنا رأيت ثم بحامإل
 النسك دمإاء مإن دم في واجبة ولد مإن قطعا الكل يجوز

بككالولى ومإثلهككا الواجبة لبنها) أي فاضل (شرب يكره و) له(
يحتمككل ل ضككررا فقده يضره ل مإا وهو ولدها عن المندوبة

لكككن ركوبهككا لككه أن كمككا يظهككر فيمككا كأمإثككاله نمككوه كمنعه
وجككدها بككأجرة غيرهككا يجد ولم المشي عن عجز بأن لحاجة

والضككمان المنككة مإن فيها لما الستعارة على لقدرتآه أثر ول
بككذلك نقصها المضحي يضمن لكن أجرة بل لمحتاج وإركابها

علككى يضككمنه الككذي فهككو مإسككتعير يككد فككي حصككل إن إل
لن وغيرهمككا، والقمككولي الرفعككة ابككن اعتمده الذي المنقولا

وبهككذا هككو فكككذا تآقككرر كمككا باستعماله النقص يضمن مإعيره
أنككه المستعير في السابق والتفصيل هنا مإا بين الفرق يعلم

غيككره بخلف فيككه المككأذون بالسككتعمالا تآلككف مإككا يضككمن ل
مإستأجر نحو مإن المستعير على لهذا السنوي قياس ويندفع

ثككم مإعيككره > أن367<ص:  انككدفاعه ووجككه يضككمن ل فككإنه
ومإككا هنا مإعيره بخلف فرعه لنه مإنزلته فنزلا المنفعة مإلك

مإككا يصككح فل ذلككك بعككض ذكككره بعككد الذرعككي قككولا أحسن
بككأنه الولككد اللبككن وفككارق وقياسككا تآفسككقها السككنوي ذكككره
خككرج وإن فيه فسومإح لفسد جمع لو ويخلف حبسه يضرها

ولككه بككه التصدق له ويسن بيعه نحو عليه ويحرم مإلكه عن
 به والنتفاع بها أضر إن صوفها جز

كككان ثككم ومإككن مإلكه لعدم أنواعه لرقيق) بسائر تآضحية ول(
عككن ولككو سككيده) لككه أذن (فككإن كككالحر يملكه فيما المبعض

عن لقوله وإلغاء عنه نائب لنه السيد له) أي (وقعت نفسه
بقككي الخصككوص بطككل إذا بقاعككدة وأخذ إمإكانه لعدم نفسك
ول لككه تآصككلح عمككن وقوعهككا لنيككة مإتضككمن إذنككه إذ العموم

يقككالا عمككا يجككاب وبككه فيككه الوقوع فانحصر غيره لها صالح
ثككم عنككه نيابة العبد مإن ول مإنه نية غير مإن عنه تآقع كيف
المكراد أن ويحتمكل قكالا ثكم ذكرتآكه بما أجاب شارحا رأيت

ا عنككه فنوى له النية فوض أو نفسه عن ونواه له أذن أنه
 هذا خلف كلمإهم ه. وظاهر



وهككو تآككبرع لنهككا السككيد إذن) مإككن بل مإكككاتآب يضككحي ول(
 للمكاتآب وقعت فيها له أذن فإن السيد لحق مإنه مإمنوع

إذنه) لنهككا (بغير الغير) الحي (عن يقع ول تآضحية) تآجوز ول(
الجنككبي وذبككح لككدليل إل الغيككر عككن مإنعهككا والصككل عبككادة
لمككا الموقككع فتقع التعيين عن وقوعها يمنع ل بالنذر للمعينة

تآككرد ول لحمهككا صككاحبها ويفككرق نيككة لهككا يشترط ل أنه مإر
ل فالجككد الب وللككولي تآضحية يسمى ل مإنه هذا لن عليه،

هككذا فككي عنككه وليتككه فتضككعف بتمليكككه يسككتقل ل لنه غير
مإككن الفطككرة إخراج له كما مإحجوره عن مإاله مإن التضحية

أنككه ومإككر مإقامإه قائم لنه أيضا هذه عليه تآرد ول عنه مإاله
لككو وأنككه فيككه بمككا أضككحيته ثككواب فككي غيككره إشككراكا يجوز

مإنهككم نيككة غيككر مإككن عنهم أجزأ البيت أهل مإن واحد ضحى
اتآسككع إن المككالا بيككت مإككن المسلمين عن الذبح للمإام وأن
ليككس الثككواب فككي الشككراكا لن عليككه، أيضككا هككذه تآككرد ول

الشككارح جعلهمككا والمإام البيت أهل وبعض الغير عن أضحية
كككانت فككإن الغيككر عككن امإتنعككت وحيككث الكككل مإقككام قائمين
بككإذنه > أمإككا368<ص:  فل وإل المضككحي عككن وقعت مإعينة

كذا بالذبح. إلخ وكل وإن السابق قوله مإن علم كما فتجزئ
بمككا مإقيككد للغيككر إذنككه أن ليهامإه بصحيح وليس شارح قاله
لككم مإككا النككاوي وأنككه الذن مإلككك يذبككح إنمككا الوكيككل أن مإر

أخككذا الولا هنككا يشترط ل أنه والظاهر بشرطه إليه يفوض
مإر ومإما مإال يعطيه أن يشترط ل أنه الميت في يأتآي مإما
شككيئا يعطككه ولككم بكككذا كككذا لككي اشككتر لغيككره قككالا لككو أنه

فيككرد لككه قرضككا الثمككن وكككان للموكككل وقككع به له فاشتراه
ويككون عنككي صكح هنككا يكفككي أنكه هككذا فقياس وحينئذ بدله
مإجككزئ أقل أي أضحية يجزئ مإا مإنه لقتراضه مإتضمنا ذلك
مإنه بالنية عنه ذبحها في له ولذنه المحقق لنه يظهر فيما

والذي احتمالن مإال له يعين لم إذا الميت وصي في ويأتآي
وكككون الوصككي تآككبرع مإككن كل لن هنا، يأتآيان ل أنهما يظهر

الصككدقة لوصككولا الميككت فككي مإعهود أمإر الثلث في الوصية
فرط مإا به يتداركا الثلث له جعل الشارع ولن إجماعا إليه

 فيهما الذن الحي كذلك ول الثواب به يجوز أو
بهككا) لمككا يككوص لم إن مإيت (عن أضحية تآقع ول ول) تآجوز(

عككن الفككداء تآشككبه بأنهككا الصككدقة وبيككن بينهمككا ويفككرق مإككر
لككم ثككم ومإككن الصككدقة بخلف الذن علككى فتككوقفت النفككس
وزكككاة حككج نحككو بخلف وجبككت وإن أجنبي ول وارثا يفعلها

كككذلك ول الككديون فأشككبهت فيهككا فككداء ل هذه لن وكفارة،
لتشكوف أيضكا فكداء أنكه مإكع بغيرهكا العتكق وألحق التضحية
{علككي عككن صككح لمككا فتصح بها أوصى إذا أمإا إليه الشارع



أن أمإككره وسككلم عليككه اللككه صلى النبي أن وجهه الله كرم
سككنده لضككعف ينظككروا لككم سككنة} وكككأنهم كككل عنككه يضحي

وارثكه سككواء بككإذنه مإيككت عككن مإضككح علككى ويجككب لنجبككاره
يظهككر فيمككا مإككأذونه ومإككالا مإاله سواء عينه مإالا مإن وغيره

الوصككي تآبرع صحة احتمل مإنه يضحي مإال له يعين لم فإن
ثلثككه فككي إنهككا يقككالا أن واحتمل نفسه مإالا مإن بالذبح عنه
ل التفرقككة فككي نككائبه لنككه بجميعهككا التصككدق يسككتوفيه حتى
مإككن ويؤخككذ والمقبككض القككابض لتآحككاد ومإمككونه نفسككه على

غيككر للككوارثا هنا تآصرف ل أنه التفرقة في نائبه قولهم: إنه
> ومإككا369<ص:  هككذا بيككن ويفككرق مإنهككا شيء في الوصي

لغيككره ذلك بتفويض هنا عزله المورثا بأن السبكي عن مإر
الككوارثا إطعككام للوصككي أن هككذا مإن أخذا ويتجه ثم بخلفه

وعليككه مإككوليه عككن التضحية فالجد الب للولي أن ومإر مإنها
وإن ظككاهر هككو كمككا للمككولي فيهككا الملككك انتقككالا يقككدر فل

النظككائر أقككرب فلن أول أمإككا لككذلك نظككائر التقككدير اقتضككى
كلمإهككم بككه يصرح كما فيها تآقدير ل وهي عنه العقيقة إليها
الكككل مإككن مإنهككا المقصككود مإنككع عليككه يلككزم فلنه ثانيا وأمإا

إطعككام للككولي فهككل وحينئذ المحجور أمإوالا كسائر والتصدق
 نعم الظاهر المولي

المولككود رأس شعر لغة وهي العقيقة فصل) في(     
لهككا تآسككمية شككعره حلككق عنككد يذبككح مإا وشرعا ولدتآه حين

أحمككد وأنكككر ذلككك مإثككل فككي عككادتآهم هو كما مإقارنها باسم
لن الككبر، عبككد ابككن وصككوبه نفسككه الذبككح العقيقة لن هذا،
مإرتآهككن {الغلم الصككحيح الخككبر فيهككا والصككل قطع لغة عق

رضككي أحمد قالا أمإثاله نمو ينمو ل تآركها فمع بعقيقته} أي
مإككا أحسككن وهككذا الخطككابي قالا لبويه يشفع ل أو عنه الله
مإككدخل ل لنككه فيككه بعككد ل وهككذا غيككره واسككتبعده فيه قيل

لم أنه بالسنة وإحاطته أحمد بجللة فاللئق ذلك في للرأي
نقلككه سككيما ل فيككه تآوقيككف عنككده ثبككت أن بعككد إل يقلككه

إظهككارا وشككرعت أحمككد علككى مإتقككدمإين جمككع عككن الحليمي
أي عقيقككة تآسككميتها الشككافعي وكككره للنسككب ونشككرا للبشر

القبيككح} بككل الفككألا يكككره {كككان وسلم عليه الله صلى لنه
{مإككن داود أبككي لخككبر تآجككب ولككم ذبيحككة أو نسككيكة تآسمى

وبأنهككا بوجوبهككا فليفعككل} والقككولا ولككده عن ينسك أن أحب
وذبحهككا عنككه اللككه رضككي الشككافعي قككاله كمككا إفككراط بدعة

والصككحاب المتككن كلم وظككاهر بقيمتهككا التصككدق مإن أفضل
مإنهمككا واحدة تآحصل لم والعقيقة الضحية بشاة نوى لو أنه

ولن مإقصككودة سنة مإنهما كل لن ظاهر، > وهو370<ص: 



الضككيافة العقيقككة ومإككن العامإككة الضككيافة بالضككحية القصككد
 يأتآي كما مإسائل في يختلفان ولنهما الخاصة

علككى وقاسككه حصككولهما زعككم مإككن علككى الككرد يتضككح وبهذا
مإبنككى بككأن صككرحوا أنهككم علككى والجنابككة الجمعككة غسككل

(يسككن) سككنة غيرهككا بهككا يقككاس فل التداخل على الطهارات
مإككات وإن انفصككاله تآمككام بعككد عككن) الولككد يعككق (أن مإؤكدة

ل مإقابله اعتمد لمن خلفا المجموع في المعتمد على بعده
ينبغككي لكككن كلمإهككم مإككن يظهككر فيما قبله ل الذرعي سيما

وقككد وجككوده علككم علككى المدار لن به، السنة أصل حصولا
مإككالا مإككن فقككره بتقككدير نفقتككه تآلزمإه مإن هو والعاق وجدوا
مإمككن يكككون بككأن أي العككاق يسككار بشككرط الولككد ل نفسككه
النفككاس أكثر مإدة مإضي قبل يظهر فيما الفطر زكاة تآلزمإه

بلككوغه بعككد حينئككذ للولككد مإشروعيتها وفي له تآشرع لم وإل
>371<ص:  إطلقهم ظاهر وأن العباب شرح في احتمالن

مإسككتقل حينئذ لنه الولا بلوغه بعد عنه يعق لم لمن سنها
{أنه وخبر أصله حق في بانتفائه حقه في الندب ينتفي فل

فككي النبوة} قككالا بعد نفسه عن عق وسلم عليه الله صلى
لككه وغيره البيهقي إنكار ذلك في قلد وكأنه باطل المجموع

أحمككد رواه فقككد طرقككه كككل فككي قككالوا كمككا المإككر وليككس
فككي الهيثمككي الحككافظ قككالا طككرق مإككن والطككبراني والككبزار
ه. ثقككة. ا وهككو واحككدا إل الصككحيح رجككالا رجككاله أن أحككدها
فككي كانككا لنهمككا الحسككنين عن وسلم عليه الله صلى وعقه
إعطككاء أو لبيهمككا إذن عككق مإعنككى أو أبويهما لعسار نفقته

ول زنككا ولككد فككي المإهككات النفقككة تآلزمإككه ومإمن به عق مإا
ينبغككي القككن والولد لخفائه المنافي إظهارها ندبها مإن يلزم

لعككارض لنككه نفقتككه تآلزمإككه لككم وإن عنككه العككق الحر لصله
عككن يعككق أن والفضككل بالصككولا خاصككة لنهككا السككيد دون

 تآساويهما (بشاتآين) ويسن ذكر (غلم) أي
علككى الخنككثى ومإثلها أنثى (جارية) أي عن يعق أن و) يسن(

حككتى تآجككزئ الشككاة إذا الخلف فائككدة مإككا قلت فإن الوجه
هككل شككاة علككى فيككه القتصككار أن فائككدتآه قلككت الككذكر عن

هككذا، رجحنككا وإنمككا كالنثى ل أو كالذكر الكمل خلف يكون
مإككع الكمككل خككالف بككأنه عنككه واحككدة ذابككح على الحكم لن

حملككه فينبغككي شاتآين عنه يذبح البيان قولا وأمإا بعيد الشك
لككو كككان وإن ذكورتآه لحتمالا فيه ذلك له الفضل أن على

لككم لنا الكمل خالف بأنه عليه يحكم ل واحدة على اقتصر
بككذلك الصككحيح (بشككاة) للخككبر المخالفككة هككذه سككبب نتحقككق
على النثى كون في الدية أشبهت النفس عن فداء ولكونها
بقككر أو إبككل مإككن شككركا أو شككاة وتآجزئ الذكر مإن النصف



مإككن كككل عككن عككق وسككلم عليككه اللككه صلى لنه الذكر عن
بلفككظ تآبركككا الشككاة وآثككر بشككاة عنهمككا الله رضي الحسنين

ثككم شككياه سككبع مإككن مإككر مإككا نظير هنا فالفضل وإل الوارد
ثككم بدنككة فككي شركا ثم المعز ثم الضأن ثم البقر ثم البل
 بقرة

(والكككل والنيككة العيككوب (وسككلمإتها) عككن وسككنها) وجنسككها(
الككبيع نحككو وامإتناع المأكولا وقدر والدخار والتصدق) والهداء

النككدب فككي بهككا شككبيهة (كالضحية) لنهككا مإر مإما ذلك وغير
فككي تآفارقهككا قككد النفككس عككن فداء > (و) لكونها372<ص: 
يملكككه للغنككي مإنهككا يهككدى مإككا أن مإنهككا جككدا قليلككة أحكككام

بخلف عامإككة ضككيافة ليسككت لنهككا شككاء بمككا فيككه ويتصككرف
 أنه ومإنها الضحية

نعككم عائشة عن البيهقي رواه كما السنة طبخها) لنه يسن(
يظهككر فيمككا الفخككذ أصككل إلككى أي رجلهككا إعطككاء الفضككل

للخككبر نيئككة للقابلككة أيضككا ظككاهر هككو كمككا اليميككن والفضككل
نيئكا ببعضكها التصكدق وجب وإل تآنذر لم إن هذا به الصحيح

التنظيككر وقضية الضحية في مإر مإا نظير الذرعي بحثه كما
بكلهككا فليجككب بككه نقككل لككم فككإن نيئككة بكلها التصدق وجوب

الظككاهر قالا الزركشي رأيت ثم بحثه مإا يصح فلم مإطبوخة
ثم فيه نظر وشيخنا كالضحية نيئا بلحمها التصدق يجب أنه

ه. فأمإا ا النذر بدون مإسلكها بها يسلك أنه الظاهر بل قالا
الشيخ قاله مإا وأمإا مإحتمل فهو الزركشي كلم في التنظير

عيككن كأن المنذورة الغير الضحية مإسلك بمسلكها أراد فإن
الغيككر العقيقككة مإسككلك أو رده علمككت وقككد الذرعككي بحككث

تآميككزت لنهككا ذكرتآه مإا فالوجه شيئا النذر يفد لم المنذورة
وجككوب فككي شككاركتها وإن المطبوخككة بككإجزاء الضككحية عككن

يظهككر إنمككا وهككو تآككأثير مإن له بد ل والنذر بالبعض التصدق
 بالكل التصدق وجوب في
لن قلككت، نيئككا كونه وجوب دون هذا في أثر لم قلت فإن
التصككدق بخلف أمإككر كككبير عليككه يككترتآب ل تآككابع وصككف هذا

وعبككارتآه المجمككوع فككي المسككألة رأيت ثم به فاكتفى بالكل
الضككحية فككي ذكرنككا كمككا للعقيقككة عينككت إذا الشككاة وتآعيككن
يحصككل هنككا التعيككن أن فأفككاد انتهككت بينهمككا فككرق ل سككواء
جميككع هنككا يجككري وأنككه عقيقككة هككذه ونحككوه والجعككل بالنذر
كونه يجب وإنه بل بالجميع التصدق ومإنه ثم الواجبة أحكام

فيككه التنظيككر وينتفككي الزركشككي عككن مإككر مإككا يتأيككد وبه نيئا
مإككن أفضككل للفقككراء التصككدق وجه على مإرقها مإع وإرسالها

يقككولا وأن الشككمس طلوع عند ذبحها والفضل إليها دعائهم
هككذه اللهم وإليك لك اللهم أكبر والله الله بسم ذبحها عند



تآفككاؤل بحلككو يطبخهككا وأن بككه الككبيهقي لخككبر فلن عقيقككة
أعضككاء بسككلمإة عظم) تآفككاؤل يكسر (ول الولد أخلق بحلوة

 الولى خلف لكنه يكره لم فعل فإن المولود
فككي مإككر كمككا يومإهككا ولدتآككه) فيحسككب سابع يوم تآذبح وأن(

الككذي اليككوم بككل الليلككة تآحسب ول بينهما الفرق مإع الختان
>373<ص:  بهمككا الصككحيح فيه) للخبر (يسمى (و) أن يليها
الككروح فيككه نفخككت سككقط تآسككمية تآسككن بل قبله مإات وإن
كهنككد لهمككا يصككلح بمككا سككمي أنككثى أو أذكككر يعلككم لم فإن

وحملهككا الككولدة يككوم بتسميته صحيحة أخبار ووردت وطلحة
كلم وظككاهر السككابع يككوم العككق يككرد لككم مإن على البخاري

إخبككاره أن رأوا وكككأنهم العق يرد لم وإن يومإه ندبها أئمتنا
اللككه عبككد وأحبهككا السككماء تآحسككين يسن فيه، مإا وفيه صح

فككي جككاء بككل مإلككك أو نككبي اسككم يكككره ول الرحمككن وعبد
فككي الشككافعي قككالا ثككم ومإككن عليككه فضائل بمحمد التسمية
بعضهم وكأن إلي السماء بأحب سميته مإحمدا ولده تآسمية

ه إلكى السكماء {أحكب مإسكلم خبر مإعنى قوله مإنه أخذ الل
مإطلقككة ل مإخصوصككة أحبيككة الرحمككن} إنهككا وعبككد اللككه عبد

 العزى وعبد الدار عبد يسمون كانوا لنهم
ل هككذان للعبوديككة المضككافة السككماء أحككب لهككم قيل فكأنه

لنككبيه يختككار ل إذ وأحمد مإحمد كذلك إليه أحبها لن مإطلقا
بعيككد تآأويككل ه. وهككو ا الفضككل إل وسككلم عليككه اللككه صككلى

قككاله، مإككا لككه ينتككج ل بككه علل ومإا عليه درجوا لما مإخالف
ا اللكه عبكد وسكلم عليه الله صلى أسمائه مإن لن فكي كم

هنككا هككي لحكمككة يككؤثر قككد المفضككولا ولن الجككن سككورة
مإككن للمحمككود ومإككوافقته الحمككد لمقككام حيككازتآه إلي الشارة
وسلم عليه الله صلى أنه ذلك ويؤيد مإر كما تآعالى أسمائه
اسككم لحيككاء الربعة تآلك مإن واحد دون إبراهيم ولده سمى

عن عدوله لن الشافعي، كلم في له حجة ول إبراهيم أبيه
مإطلقا الفضل هو إليه عدلا مإا أن تآقتضي ل لنكتة الفضل
ول فتككأمإله ذينككك بعككد أي إليككه السككماء أحككب كونه ومإعنى

ويكككره كلمإهككم لصريح لمخالفته مإبالا غير اعتمده بمن تآغتر
ونككافع كيسككار بنفيككه يتطيككر ومإككا ومإرة وحرب كشهاب قبيح

الله لغير ليس ذلك لن الملوكا، مإلك ويحرم ومإباركا وبركة
أو علككي أو الككدار أو الكعبككة أو النككبي عبككد وكككذا تآعككالى

بجككار التسككمية حرمإككة يؤخككذ ومإنككه التشككريك ليهام الحسين
قولا وحرمإة أيضا المحذور ليهامإه ونحوهما الله ورفيق الله

الذرعككي قككالا اللككه على الحملة ثقيل حمل إذا العامإة بعض
القضككاة قاضككي ومإثله الصحاب بعض > عن374<ص:  نقل

ه.  ا الحكام حاكم مإنه وأفظع



أبككي القاضككي تآجككويز يككرده الصككحاب بعكض عككن ذكككره ومإا
نظككر فيككه لكككن الثككاني بتجككويزهم واسككتدلله الولا الطيككب
وزعككم تآحريمه وغيره الماوردي عليه الذي بل للولا بالنسبة

اللفككظ لن بعيككد، الرض مإلككوكا مإلككك المككراد أن القاضككي
العلماء أطبق ثم مإحتمل فحله الثاني وأمإا خلفه في صريح

فقككط المخلككوقين فككي أشككهر هككذا بأن ويفرق عليه وغيرهم
وإلحاقككة فيككه النظككر يككتردد الحكككام وحككاكم الولا بخلف
إن أفظعيته أن نسلم ول أقرب ذكرناه فيما القضاة بقاضي

صككريح ل مإحتمككل ذلككك مإككع لنككه تآحريمككه تآقتضككي سككلمت
المككاوردي كككان وزيككر بككه تآسككمى ولمككا الملوكا مإلك بخلف
هجككره ثككم بحرمإتككه فأفتى عنه فاستفتى عنده الناس أقرب
 تآقريبه في وزاد عنه فسألا
قككالا الحليمككي وقككالا لحابككاني أحككدا يحككابي كككان لككو وقككالا

فإنمككا الرفيككق وقولككوا الطبيب تآقولوا {ل حديث في الحاكم
العككالم والطككبيب بالعليككل رفيككق بككأنه اللككه} ووجهككه الطبيب
حلككه ه. والوجه ا الشفاء على والقادر والدواء الداء بحقيقة

أن يبعككد ل صككحته مإككع بككل ذكككره الذي الحديث صح إن إل
اللككه لفككظ بغيككر والوصككف التسككمية لتجويزهم للتنزيه النهي

سككلمت فككإن أيضككا الكراهككة عككدم هككذا ظككاهر بل والرحمن
إل مإنككه يتبككادر ل أنه في الطبيب أشبه مإا كل في اطردت

النككاس فيه تآوسع مإا إل الحسن باللقب بأس ول وحده الله
الغصككة إنهككا قيككل ثككم ومإن الدين بفلن السفلة سموا حتى
أو النككاس سككت نحككو شككديدة كراهككة ويكككره تآسككاغ ل التي

ول الكككذب أقبككح مإككن لنككه العلمككاء أو القضككاة أو العككرب
التكنككي ويحككرم سككيدة ومإرادهككم العدد في إل الست تآعرف

ينبغي مإما فيه بما الخطبة في مإر كما مإطلقا القاسم بأبي
(يحلككق و) أن( أول بالواضككع خاصككة الحرمإككة وأن هنككا مإجيئه

بككه الصككحيح للخككبر فيككه أنككثى ولككو > كلككه375رأسه) <ص: 
لنككه الذبيحككة مإككن بككدم تآلطيخككه ويكره له طيبة مإنافع وفيه
صككحيحة بككه روايككة لككول حرمإتككه القياس وكان الجاهلية فعل
بعككض بهككا قككالا غيره قاله كما ضعيفة أو المجموع في كما

لو عليه يعولا فل للمنقولا مإخالف الحرمإة وبحث المجتهدين
حلق وهو القزع ويكره ظهرت وقد فكيف علة له تآظهر لم

واسككتدلا فككرق لمككن خلفا مإحالا أو مإحل مإن الرأس بعض
يكون وأن والزعفران بالمخلوق لطخه ويسن له يدلا ل بما

البلقينكي فيككه ونكازع الخبر إليه أشار ذبحها) كما (بعد الحلق
بعد (و) سن قولين المسألة في أن المإر وغاية يصح ل بما

فضككة) أو ذهبككا بزنتككه (يتصككدق أن والنثى الذكر في الحلق
أن فاطمككة أمإككر وسككلم عليه الله صلى {أنه الصحيح للخبر



فضككة} بوزنه وتآتصدق عنهما الله رضي الحسنين شعر تآزن
عن صح نعم أفضل كان ثم ومإن بالولى الذهب بها وألحق

وذكككر السككابع يككوم الصككبي في السنة مإن سبعة عباس ابن
مإن الصحابي وقولا فضة أو ذهبا شعره بوزن ويتصدق مإنها

مإككن أخذه عباس ابن يكون أن إل المرفوع حكم في السنة
المذكور.  الولى قياس

خصككال > ونحوهككا376<ص:  اللحيككة فككي هنككا فرع)  ذكككروا(
قككولا ينككافيه ول الحاجبككان وكككذا وحلقهككا نتفها مإنها مإكروهة
نفككي المككراد أن علككى حملككه لمإكككان ذلككك يحل ل الحليمي

كككان إن يككوافقه مإككا علككى والنككص الطرفين المستوي الحل
المعتمككد خلف كان يحرم أو ذلك على يحمل يحل ل بلفظ
مإكن يأخكذ وسلم عليه الله صلى {كان حبان ابن عند وصح
اللككه رضككي عمككر ابككن مإسككتند وعرضككها} وكككأنه لحيته طولا
ثبككت لكككن زاد مإككا ويزيل لحيته يقبض كان كونه في عنهما

مإنها شيء أخذ بعدم أي اللحية بتوفير المإر الصحيحين في
أنككه علككى الولا حمككل يمكن أنه على أصح لنه مإقدم وهذا
علككى حملككه مإككن أقرب وهذا للندب بالتوفير المإر أن لبيان

كلم ظككاهر لن المعهكود، علككى وكبرهككا انتشارها زاد إذا مإا
يشككوه حينئككذ أنككه وادعككاء مإطلقككا مإنهككا الخككذ كراهككة أئمتنككا
والككدهن بالغسككل تآعهككدها تآركككه المشوه وإنما مإمنوع الخلقة
الشككعر مإككن الحلقككوم فككوق مإككا حلككق كراهة الذرعي وبحث
 مإباح إنه غيره وقالا

اليسككرى فككي يقككام اليمنى) ثم أذنه في (يؤذن أن و) يسن(
أذن وسككلم عليككه اللككه صلى {أنه الحسن يولد) للخبر (حين

ينخسككه الشككيطان أن ولككد} وحكمتككه حيككن الحسين أذن في
وروى سككماعهما عنككد يدبر لنه والقامإة الذان فشرع حينئذ

اليمنككى أذنككه في فأذن مإولود له ولد {مإن خبر السني ابن
الصبيان} وهككي أم تآضره لم اليسرى أذنه في الصلة وأقام

أن ويسككن الصغر في يلحقهم مإرض وقيل الجن مإن التابعة
وذريتهككا بككك أعيذها يظهر: {وإنى فيما اليمنى أذنه في يقرأ
{أنككه وورد التسككمية الذكر في الرجيم} ويزيد الشيطان مإن

الخلص} فيسككن مإولود أذن في قرأ وسلم عليه الله صلى
 أيضا ذلك

ويفتحككه حنكككه بككه ويككدلك يمضككغه بتمككر) بككأن (يحنك و) أن(
تآمككر فقككد فككإن فيككه الصحيح للخبر لجوفه بعضه يصل حتى
شككارح قككاله كككذا الصككائم فطككر نظيككر النار تآمسه لم فحلو
علكى مإقكدم الحلككو أن الرويككاني قكولا علككى يتأتآى إنما وهو

ويفككرق ذكككر مإككا هنا الوجه ذلك ومإع ثم ضعيف لكنه الماء
بينهما واسطة فإدخالا الماء ثم التمر بعد جعله الشارع بأن



شككيء التمككر بعككد يككرد لككم وهنككا النككص علككى استدراكا فيه
هنككا الرطككب أن ذاكا قيككاس نعككم مإعنككاه في مإا به فألحقنا
الوجككه علككى هنككا كالككذكر والنككثى ثم كهو التمر مإن أفضل
الصككلح أهككل مإككن المحنككك يكككون أن وينبغي للبلقيني خلفا

تآهنئككة ويسككن لجككوفه ريقككه مإخالطككة بركككة للمولككود ليحصل
عنككد التعزيككة فككي مإككر مإمككا أخككذا كككالخأ ونحككوه أي الوالككد
الككواهب وشكككرت لككك الموهككوب في لك الله يباركا الولدة

اللككه جككزاكا بنحككو عليككه الرد ويسن بره ورزقت أشده وبلغ
حكديث بكه صح يكون أن إل نظر الواهب ذكرهم وفي خيرا
قككالا > قككالا377<ص:  المجمككوع فككي رأيتككه ثككم نككره ولككم

اللككه رضككي الحسككن عككن جاء بما يهنأ أن ويستحب أصحابنا
ا لككك. إلككخ اللككه باركا قل فقالا التهنئة إنسانا علم أنه عنه

المككراد بككأن مإصككرح ذلككك سككن علككى الصككحاب ه. فإطبككاق
الظككاهر لن البصككري ل وجههمككا الله كرم علي بن الحسن

ل الصككحابي مإككن حجككة فهو الرأي قبل مإن يقالا ل هذا أن
مإككن وأنككه الككواهب اسككتعمالا جواز مإنه اتآضح وحينئذ التابعي
ببككادئ فككأنكره ذلككك بعضهم يستحضر ولم التوقيفية السماء

 رأيه
عليككه يلزم بأنه فيرد البصري أنه الظاهر الذرعي قولا وأمإا

تآثبككت ل التككابعي عككن يجيككء مإا لن كلهم، الصحاب تآخطئة
. أيضا كالتعزية العلم بعد ثلثا زمإنها امإتداد وينبغي سنة به
كمككا الصحيحة للحاديث الموافق مإذهبنا مإن خاتآمة) المعتمد(

وإن لككه يككدلا مإككا يثبت لم نسخها وادعاء المجموع في بينه
وكسككر المهملككة بفتح العتيرة أن عليه العلماء أكثر أن سلم

والفككرع رجككب مإككن الولا العشككر في يذبح مإا وهي الفوقية
البهيمككة نتككاج أولا وهككي المهملككة وبككالعين والراء الفاء بفتح
بهمككا القصككد لن مإنككدوبتان، نسككلها وكثرة بركتها رجاء يذبح
المحتككاجين على بلحمهما بالتصدق الله إلى التقرب إل ليس

ظاهر. هو كما الضحية أحكام لهما تآثبت فل
 

)(الطعمة من ويحرم يحل ما كتاب) بيان(
تآنككاولا فككي لمككا الدين مإهمات آكد مإن ومإعرفتهما     

صككلى بقككوله بعضككه إلككى المشار الشديد الوعيد مإن الحرام
بككه} أولككى فالنار حرام مإن نبت لحم {أي وسلم عليه الله

عليهم ويحرم الطيبات لهم {ويحل تآعالى قوله فيها والصل
عيشككه يكون بأن فيه يعيش مإا البحر) أي الخبائث}. (حيوان

مإنككه (السككمك يككدوم ل لكنككه حككي أو مإككذبوح عيككش خارجه
لقككوله راسككبا أو طافيككا غيككره أو مإككات) بسككبب كيككف حللا
ومإطعومإه مإصيده وطعامإه} أي البحر صيد لكم {أحل تآعالى



وجكه علكى طفا بما والتابعين الصحابة جمهور طعامإه وفسر
{أنككه ومإككر مإيتتككه الحككل مإككاؤه الطهككور هككو خبر وصح الماء
إن طافيا} نعككم وكان العنبر مإن أكل وسلم عليه الله صلى
ويتسككامإح الصككغير أكككل يحككل وأنه حرم وأضر الطافي انتفخ

يحككل وأنه الدهن به يتنجس > ول378<ص:  جوفه في بما
فكي (غيكره مإكات كيف (كذا) يحل حيا ولو وبلعه وقليه شيه

ينككافي فل المشككهور السككمك صككورة علككى ليس الصح) مإما
القرش ومإنه سمكا يسمى فيه مإا جميع أن الروضة تآصحيح

بنكابه تآقكويه إلكى نظكر ول والمعجمكة اللم بفتح اللخم وهو
العلة وإنما تآساهل فقد التمساح تآحريم في لذلك نظر ومإن

السككمك غيككر ل) يحككل (وقيككل الككبر فككي عيشككه الصككحيحة
السككمك مإيتتككان لنككا {أحككل خككبر فككي بككه الحككل لتخصككيص

(وقيل سمكا يسمى فيه مإا كل أن تآقرر مإا والجراد} ويرده
فيككه مإثلككه وإل) يؤكككل (حككل الككبر) كككالبقر فككي مإثله أكل إن

 أيضا له السم وحمار) لتناولا (ككلب (فل) يحل
أو كسككر ثم كضفدع) بكسر وبحر بر (في يعيش) دائما ومإا(

الكككل فككي ساكنة والفاء فتح ثم وبضم كسر ثم وبفتح فتح
(وحيككة) ونسككناس وتآمسككاح المككاء عقككرب (وسرطان) يسمى

بككالجيم اللجاة وهي والترسة وسلحفاة السموم ذوات وسائر
لنهككا حلهككا على وبعضهم كالسلحفاة أنها على بعضهم جرى

فككي المجمككوع فككي عليككه وجككرى الككبر فككي عيشككها يدوم ل
السككلحفاة هككي اللجككاة وقيككل الحرمإككة الصككح لكككن مإوضككع

الضككفدع قتككل عن النهي صحة مإع وضرره (حرام) لستخباثه
أيضككا وأصلها الروضة في هذا على وجريا حرمإته مإنه اللزم

مإا جميع أن المعتمد الصحيح فقالا المجموع في تآعقبه لكن
ومإككا سككم فيككه ومإككا أي الضككفدع إل مإيتتككه تآحككل البحككر في

والحيككة السككلحفاة تآحريككم مإككن بعضككهم أو الصككحاب ذكككره
 ه ا البحر غير في مإا على مإحمولا والنسناس

واحككدة رجككل علككى يثككب الصين بجزائر يوجد النسناس قيل
يقفككز بككه ظفككر إن النسككان ويقتككل يتكلككم واحككدة عين وله

فككإنه وإوز بط نحو عليه يرد > قيل379<ص:  الطير كقفز
المككاء تآحككت عيشككه بمنككع ه. ويككرد ا حللا وهو فيهما يعيش
للككدنيلس يتعرضوا ولم الزركشي قالا فيه الكلم الذي دائما
فككي البلككوى عمككت كما مإصر بلد في البلوى به عمت وقد

لكككل بالحككل أفككتى أنككه عككدلن ابن وعن بالسراطين الشام
شككيئين أي: مإككن عجيككب وهككذا الفستق وهو البر في نظيره
المككراد إذ فهمككه وعككدم ضككعيف وهككو البر في المثل اعتبار
عبككد ابككن وعككن مإطلقككا ل الحيككوان مإككن مإثلككه أكل مإا عليه

أصككل لنككه الظككاهر وهككو بتحريمككه يفككتي كككان أنككه السككلم



ا بالحيوان المعرفة أهل عن نقل كما مإنه لتولده السرطان
ابككن عككن نقل مإا صحة في ونازع الحل الدمإيري ه. واعتمد

 وافقوه عدلن ابن عصر أهل أن ونقل السلم عبد
والبقككر البككل وهككي النعككام) إجماعككا مإنككه يحل البر وحيوان(

وخككبر بحلهككا الخبككار لصككحة وغيرهككا (والخيل) العربية والغنم
بإحللهككا مإنسككوخأ هو صحته وبفرض مإنكر لحومإها عن النهي

اليككة أن وزينككة} علككى فككي: {لتركبوهككا دللككة ول خيككبر يوم
أنككه علككى فككدلا خيككبر يوم إل تآحرم لم والحمر اتآفاقا مإكية
الحمككر تآحريككم اليككة مإككن يفهككم لككم وسككلم عليككه الله صلى
والنككثى الككذكر ويككأتآي مإككر مإا جميع في والمراد الخيل فكذا

اللككه صككلى وأكلككه لطيبهمككا تآأنسا وحماره) وإن وحش (وبقر
الشككيخان رواه مإنككه بالكككل وأمإككره الثككاني مإككن وسككلم عليه

مإن أفصح بائه (وضبع) بضم (وظبي) إجماعا الولا به وقيس
بككه يتقككوى ل ضككعيف ونككابه يؤكل بأنه الخبر لصحة إسكانها

تآنزيككه نهككي فهككو صككحته وبفككرض يصككح لم عنه النهي وخبر
صحيحة سنة خالف مإا لن نظر، وفيه قيل كذا فيه للخلف

وأمإككره يصككاد حككتى يتنككاوم أنككه حمقه عجيب ومإن يراعى ل
مإعككروف (وضككب) وهككو ويحيككض أنككثى وسككنة ذكككر سككنة أنككه

لنككه وذلككك سككن له يسقط ول فرجان ولنثاه ذكران لذكره
وأنككه حلككه بين ثم بحضرتآه آكليه أقر وسلم عليه الله صلى
> (وأرنككب)380<ص:  عليككه مإتفككق يككألفه لم لنه تآركه إنما
لم عليكه اللكه صكلى لنه وهكو البخكاري رواه مإنكه أككل وس

الرض يطككأ الزرافككة عكككس الرجليككن طويككل اليككدين قصككير
فككي والخككبران طيب، لنه أوله (وثعلب) بمثلثة قدمإيه بمؤخر

طويككل جككدا اليككدين قصككير (ويربككوع) وهككو ضككعيفان تآحريمككه
ضككعيف ونابهمككا أيضككا طيب لنه الغزالا كلون لونه الرجلين
فموحدة مإضمومإة مإهملة بحاء حبين وأم ووبر قنفذ ومإثلهما
(وفنك) بفتح الحرابي أنثى وهي الضب تآشبه فتحتية مإفتوحة

فضككم (وسككمور) بفتككح وحوصل وقاقم وسنجاب والنون الفاء
مإككن نوعككان والسككنجاب وهككو مإعككرب أعجمككي التشككديد مإككع

غلككط نبككت أو الجككن مإككن أو طيككر أنككه وزعككم التركا ثعالب
خيبر يوم كالحمار عنه الصحيح (بغل) للنهي و ويحرم) وشق

فككرس بيككن تآولككد لككو ثككم ومإككن وحككرام حللا بيككن ولتولككده
(وكككل ذكككر أهلي) لما (وحمار اتآفاقا حل مإثل وحشي وحمار

ومإخلككب) بكسككر السككباع (مإككن به يعدو بحيث ناب) قوي ذي
الطيككر) للنهككي (مإككن للنسككان كككالظفر للطيككر وهككو فسكككون
وفيككل ودب وذئب (ونمر (كأسد) وفهد فالولا عنهما الصحيح

خككاص بعككد وصككقر) عككام وشككاهين (بككاز نحككو و) الثاني وقرد
وهككو يصككيد مإككا كككل مإككن وغيرهككا والشواهين للبزاة لشموله



أفصككح والفتككح أولككه (ونسككر) بتثليككث والككزاي والصاد بالسين
بحرمإككة جمككع وقالا الطير جوارح وجميع أوله (وعقاب) بضم

كظفككر ظفككر لككه وإنمككا مإخلبككا لككه لن ل لسككتخباثه النسككر
طويككل الريككح كريككه وهككو آوى) بالمككد ابككن (وكككذا الدجاجككة
صككياح يشككبه بمككا اسككتوحش إذ ليل يعوي والظفار المخالب
ودون فككوقه وهككو والثعلككب الككذئب مإككن شككبه فيككه الصككبيان

الصككح) فككي وحككش (وهككرة بنككابه وعككدوه لسككتخباثه الكلب
وكككذا الخلف فيهككا وقيككل جزمإككا قيككل أهليككة وكككذا لعككدوها
 النمس

لحككل أكلككه جككاز لككو قتلككه) إذ نككدب مإا > (ويحرم381ص: <
وبيككاض سككواد فيككه أبقككع) أي وغككراب وعقرب (كحية اقتناؤه

البككاء (سككبع) بضككم وكككل) بككالجر (وفككأرة عنبككة (وحدأة) بوزن
الفواسككق فككي الصككحيح للخككبر عككاد أي (ضككار) بككالتخفيف

أبقككع غككراب وهككي والحككرم الحككل فككي يقتلككن أنهن الخمس
ذكككر لمسككلم روايككة وفي عقور وكلب وعقرب وفأرة وحدأة
قيككل الضككاري السككبع زيككادة أخككرى وفي العقرب بدلا الحية

ه. ومإككر ا حلهككا مإع بقتلها مإأمإور الدمإي وطئها التي البهيمة
قلنككا وإن تآرد ل أنها على استثناء فل ضعيف وجه قتلها أن

يحككل حيككوان عليككه صالا لو مإا لورد وإل لعارض لنه بقتلها
الغككراب وقيككد حللا هككو ذلككك ومإككع قتلككه يجككب فككإنه أكلككه

وهككو فالسككود وإل تآحريمككه علككى وللتآفاق للخبر تآبعا بالبقع
الجبككالا إل يسكككن ل لنككه الجبلككي ويسككمى الكككبير الغككداف

أبيككض لككونين ذو وهككو العقعككق وكذا الصح على أيضا حرام
وخككرج العقعقككة صككوتآه الجنككاح قصككير الككذنب طويككل وأسود
رخمككة) (وكككذا مإككر كمككا نككابه لضعف وثعلب ضبع نحو بضار

مإثلثككة (وبغاثككة) بموحككدة ولخبثهككا الككبيهقي رواه عنهككا للنهككي
أصغر الطيران بطيء أغبر أو أبيض طائر مإثلثة ثم فمعجمة

أسود زرع) وهو غراب حل (والصح الجيف يأكل الحدأة مإن
لنه والرجلين المنقار مإحمر يكون وقد الزاغ له يقالا صغير

أسككود وهو الصغير الغداف أن الروضة أصل وفي مإستطاب
أنه السنوي زعم بل يجدي ل بما واعترض حرام رمإادي أو

ثككم الثانيككة تآشككديد مإككع الموحككدتآين ببغككا) بفتككح (وتآحرم غلط
مإختلككف ولونهككا المهملككة بضككم الككدرة وهككو وبالقصر مإعجمة

(وطاوس) لخبثهما أخضر أنه والغالب
> قككالا382وبككط) <ص:  (وكركككي نعامإككة) إجماعككا وتآحككل(

وقككد ففتككح (وإوز) بكسككر يطيككر ل الككذي الوز هككو الككدمإيري
والفتككح والنثى الذكر في أوله (ودجاج) بتثليث همزتآه تآحذف
كل وهو (وحمام اللقلق إل الماء طيور كسائر لطيبها أفصح

القكامإوس وفككي ومإكص تآنفككس بل المكاء شكرب عب) أي مإا



صوتآه رجع (وهدر) أي تآتابعه أو الجرع أو الماء شرب العب
فككي اقتصر ثم ومإن للولا لزم فهو وإل تآأكيد وذكره وغرد

فيككه مإتلزمإككان أنهمككا وزعككم عككب علككى مإوضككع في الروضة
شكككل علككى (ومإا يهدر ول يعب العصافير مإن النغر إذ نظر

 فتحه مإن أفصح أوله عصفور) بضم
(وصككعوة) الهككزار كعنككدليب) وهككو ونككوعه لككونه اختلككف وإن(

الككرأس أحمككر عصككفور وهككو فسككاكنة مإفتوحككة بمهملككتين
عن خطاف) للنهي (ل الطيبات مإن لنها أوله (وزرزور) بضم

عنككد الخفككاش وهككو صككحابي بقككولا اعتضككد مإرسل في قتله
عرفككا الولا بككأن تآهككذيبه في المصنف بينهما وفرق اللغويين

الن المسككمى وهككو أي البطككن أبيككض الظهككر أسككود طككائر
والثككاني شككيئا الككدنيا قككوت مإن يأكل لم لنه الجنة بعصفور

المغككرب بيككن يطيككر الفككأرة يشككبه لككه ريككش ل صغير طائر
بجزمإهما هنا بحرمإته جزمإهما > واعترض383<ص:  والعشاء

أكلككه حككل يسككتلزم ذلككك فككإن المحرم على القيمة فيه بأن
ويحككرم يحككل مإمككا المتولككد إذا السككتلزام هككذا بمنككع ويجاب
هذا مإن عندهما الخفاش فلعل فيه الجزاء وجوب مإع حرام

تآغليطهمككا علككى يطبقككوا أن كككادوا المتككأخرين فككإن فتككأمإله
 كذلك وليس

النمككل علككى وحملككوه قتلهما عن النهي ونحل) لصحة ونمل(
للذاة الصككغير بخلف فيككه أذى ل إذ الكككبير وهو السليماني

(وذبككاب) كالقمل به إل يندفع لم إن وحرقه بل قتله فيحل
(كخنفسككا) الرض دواب صككغار (وحشككرات) وهككي أولككه بضم
(ودود) والمككد بفتحه أو المد أو القصر مإع فثالثه أوله بضم

وذوات بأنواعها ووزغ والذبائح الصيد في فيه مإر لما مإنفرد
نحككو مإنهككا يحككل نعم لستخباثها وذلك والصرارة وإبر سموم
وضب.  عرس وبنت وقنفذ حبين وأم ووبر يربوع

قتلهككا عككن نهككي بككأنه الككوزغ لتحريككم الرافعي تآنبيه) استدلا(
فككي قتلهككا مإن أن مإسلم روى فقد شك بل قلم سبق وهو
وفككي ذلك دون الثانية وفي حسنة مإائة له كتب ضربة أولا

قيككل قتلهككا علككى حض أي حض ذلك وفي ذلك دون الثالثة
نبينككا علككى اللككه صككلى إبراهيككم علككى النككار تآنفخ كانت لنها

مإككأكولا (مإككن تآولككد) يقينككا (مإككا كل وكذا) يحرم( وسلم وعليه
وضككبع ذئككب بيككن لتولككده فسكككون بكسككر وغيككره) كسككمع

أطككالا لكككن المجمككوع فككي كمككا خلف بل فتحككرم وكزرافككة
الككوحش مإككن مإككأكولين بين لتولدها حلها في وغيره الذرعي

كلككب نككزو يتحقككق ولككم كلبة شاة ولدت لو مإا بيقينا وخرج
يحصككل قككد لنككه كالقاضي البغوي قاله كما تآحل فإنها عليها

وقككالا تآركهكا الككورع لكككن الصككل صككورة خلف علككى الخلق



ويجككوز فل وإل حككل خلقككة بككالحللا أشككبه كككان إن آخككرون
مإككن ل مإنهككا لنككه كلبككا وشككاة بغل ولككدت فرس لبن شرب

الفحل. 
مإككا اعتبر عكسه أو يحل ل مإا إلى يحل حيوان فرع) مإسخ(

لكككن بالصككل عمل بعضككهم بككه جككزم مإككا علككى المسخ قبل
ككون فكرض أن الطحككاوي عكن البككاري فتككح فكي مإكا ينافيه
قككد آدمإيككا كككونه لن أكله، تآحريم يقتضي ل مإمسوخا الضب

عليككه الله صلى كره وإنما أصل أثر له يبق ولم حكمه زالا
كككره كمككا تآعككالى اللككه سخط مإن عليه وقع لما أكله وسلم

ل إليه الممسوخأ اعتبار ه. فظاهره ا ثمود مإياه مإن الشرب
نظككر قبلككه ومإككا هككذا إطلق وفككي الراهنككة للحالة نظرا عنه

الممسككوخأ اعتبر أخرى لذات بدلت إن ذاتآه أن يظهر والذي
المسككخ قبل مإا اعتبر فقط صفته إل تآبدلا لم بأن وإل إليه

أحككد مإسككخ فككي الصككغير الرشككاد شككرح > وفككي384<ص: 
فالككذي ذلككك ومإككع مإهككم فككإنه فراجعه ذلك يؤيد مإا الزوجين

أكلككه يجككوز ل أنككه الممسككوخأ الدمإككي فككي اعتمككاده يتعيككن
بككأرض نزلككوا {أنهككم الصككحيح الحديث عليه يدلا كما مإطلقا
إن وسلم عليه الله صلى فقالا مإنها فطبخوا الضباب كثيرة

أن وأخشى الرض في دواب مإسخت إسرائيل بني مإن أمإة
حمل أكلها في أذن أنه ذلك ينافي فأكفئوها} ول هذه تآكون
أن بعككد علككم أنككه على وللثاني مإسخها جوز أنه على للولا

لككم اللككه {إن وغيره مإسلم خبر ففي له نسل ل الممسوخأ
والخنككازير القككردة كانت عقبا} وقد ول نسل لممسوخأ يجعل
فقلككب لولي قدم مإغصوب مإالا في بعضهم وتآردد ذلك قبل

والككوجه صككفته غيككر أو صككفته إلككى أعيككد ثككم دمإا له كرامإة
كمككا مإككالكه لملككك يعككود الماليككة إلككى بعككوده لنه حله عدم

إلككى بقلبككه الككولي علككى ضمان ول دبغ مإيتة جلد في قالوه
فيككه) نككص ل ومإككا( بحككاله قتل إذا عليه ضمان ل كما الدم
بمككا ول تآحليككل أو بتحريم عام ول خاص سنة ول كتاب مإن
مإككا فانككدفع عنككه النهككي أو بقتلككه كككالمإر أحككدهما على يدلا

أهككل اسككتطابه (وإن المتككن على العتراض مإن هنا للبلقيني
التنعككم عككن الناشئة العيافة عليهم تآغلب ل أن يسار) بشرط

دون والقككرى البلد في العرب) الساكنين مإن سليمة (وطباع
حككل) رفاهيككة حككالا (في ودرج دب مإا يأكلون لنهم البوادي

اسككتخبثوه وإن( يظهككر فيمككا العجم أو العرب ببلد مإا سواء
بككالخبث والحرمإككة بككالطيب الحككل أنككاط تآعككالى لنه فل) يحل
طبككاعهم لختلف ذلككك علككى العككالم اجتمككاع عككادة ومإحككالا

العدلا الفضل لنهم أولى والعرب بعضهم المراد أن فتعين
> صككلى385<ص:  أرسككل ثككم ومإككن عقككول والكمككل طباعا



أهككل وكلم بككل بلغتهككم القرآن ونزلا مإنهم وسلم عليه الله
أحبهم فبحبي أحبهم مإن آخر وفي حديث في كما بها الجنة
أيضككا مإختلفككة طبككاعهم لكككن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومإن

قككاله مإككا على وسلم عليه الله صلى زمإنه عرب إلى فرجع
إلككى عصككر كل في يرجع أنه الرافعي بحثه مإا والحق جمع

واعترضككه ذكككر مإككا جمعككوا مإككن وهككم فيككه الموجودين أكمل
بكأنه بعكدهم أو قبلهكم مإن زمإن أهل خالف إذا بما البلقيني

ورد وبككالعكس بعدهم مإن يعتبر ل أن لزم للسابق رجع إن
فيه سبق مإا وأمإا المجهولا في إليهم يرجع إنما العرب بأن

يلتفككت فل الحكككم مإعلككوم صككار قككد فهو قبلهم العرب كلم
 مإنهم عدلين خبر يكفي أنه الزركشي وبحث فيه لكلمإهم

وكككأن الحككوط لنككه بككالحظر أخككذ آخككران خالفهمككا لككو وأنه
لككو بككأنه صككرحوا فقد وإل بخصوصه التصوير هذا في كلمإه

اسككتووا فككإن بككالكثر أخككذ البعض واستخبثه البعض استطابه
اختلككف فككإن وفتككوة عقل العككرب أكمككل لنهككم قريككش رجح

هككم يوجككدوا لم أو سكتوا أو شكوا أو مإرجح ول القرشيون
كمككا شككبها بككه الحيككوان بأقرب ألحق العرب مإن غيرهم ول

الثقة لعدم بهم عبرة فل ذكر مإما شرط اختل إذا أمإا يأتآي
 حينئذ بهم

حل) بتسككميتهم (وعمككل سككألوا) عنككه حيككوان اسم جهل وإن(
به) مإككن بالشبه اعتبر عندهم اسم له يكن لم (وإن وحرمإة

للحككم طعمككا أو ضده أو عدو مإن طبعا أو صورة الحيوانات
الكامإنة المعاني على الخلق دللة لقوة الطبع قديم ويظهر

لككم أو الشككبهان اسككتوى فككإن فالصورة فالطعم النفس في
إلي أوحي فيما أجد ل {قل تآعالى لقوله حل شبها له نجد

فيمككا الحرمإككة الزركشي تآرجيح ينافي قد وهذا مإحرمإا} الية
مإنككه أقككوى ثككم الخبككار فككي التعككارض بأن يفرق أن إل مإر
. هنا

على لتوقفها التجربة جهة مإن مإتعذر طعما أو تآنبيه) قولهم(
تآحككل حيوانككات مإككن كككبير عضككو مإككن فلككذة قطككع أو ذبككح

يمكككن ل وذلككك بككه الشككبه تآجككد أن إلككى تآحككرم وحيوانككات
كككثير فعل لو ينتج ل قد أنه على له غاية ل لنه به القولا

وجككدنا إذا مإككا على كلمإهم حمل تآعين يتجه فالذي ذلك مإن
يشككبه وأنككه هككذا طعككم بمعرفككة يخككبر روايككة عدلا ولو عدل
علككى حينئذ ويقدم بخبره فيعمل يحرم أو يحل حيوان طعم

علككى إل يعككولا فل هككذا يوجككد لككم إذا أمإا صورة به الشبه
فتأمإله فالصورية الطبيعية المشابهة

كمككا ريحه أو لونه أو طعمه جللة) أي لحم تآغير ظهر وإذا(
علكى اقتصكر ومإكن مإتكأخرون جمكع واعتمكده الجكويني ذكره



النجاسككة أي الجيم بفتح الجلة آكلة وهي الغالب أراد الخير
أخككذا اليابسة العذرة تآأكل التي وهي الشارح وقولا كالعذرة

والجللكة القكامإوس قككولا يوافككق ل الجيككم بفتككح الجلكة مإكن
ا والبعككرة البعككر مإثلثة والجلة قالا ثم النجاسات تآتبع البقرة

فيككه يحتاج إلخ أخذا > وقوله386<ص:  باليابسة ه. فتقييده
كلبنهككا مإنهككا تآولككد ومإككا أجزائهككا كسككائر (حككرم) أكلككه السككند
وأفهككم نجاسككة مإأكولككة إطعام ويكره أحمد قالا وبه وبيضها

وهككو وحككده اللبككن نحككو لتغيككر أثر ل أنه باللحم التغير ربط
وقيل( المتبوع في يغتفر ل مإا التابع في يغتفر لنه مإحتمل

حنيفككة أبككو قككالا أعلككم) وبككه واللككه يكككره الصككح قلت يكره
نتككن لككو كمككا يحككرم ل وهككو اللحككم لتغير النهي لن ومإالك،

سككخلة ومإثلها حائل بل ركوبها ويكره بيضها أو المذكاة لحم
ربككي أو سقي وثمر زرع ل لحمها تآغير إذا كلبة بلبن ربيت

أثككر ظهككور لعككدم فيككه كراهككة ول اتآفاقككا يحككل بككل بنجككس
كككره فيككه مإثل أي ريحككه ظهر لو أنه أخذ ومإنه فيه النجس
 بالغسل يطهر مإتنجس مإنه أصابه مإا أن ومإعلوم

لككم أو بحثككا كمككا نجسككا أو مإتنجسككا طككاهرا) أو علفت فإن(
علككى أكككثرهم واقتصككار وغيككره البلقينككي اعتمككده كمككا تآعلف
مإككن لككه بد ل الحيوان أن الغالب على جرى الطاهر العلف
ولبنهككا وبيضككها (حككل) هككو (فطاب) لحمها الطاهر وأنه العلف

تآقككدير ول العلككة لككزوالا وذلككك عليهمككا تآفريع فهو كراهة بل
فككي وثلثيككن البعيككر فككي يومإا بأربعين وتآقديرها العلف لمدة
أمإككا للغككالب الدجاجككة فككي وثلثككة الشككياه فككي وسبعة البقر
شاة في البغوي وتآردد له أثر فل طبخ أو غسل بنحو طيبه

 بحرام غذيت
تآحككرم ل > أنهككا387<ص:  كالغزالي السلم عبد ابن ورجح

الغيككر لحق حرم وإنما ذاتآه لحل سنين عشر به غذيت وإن
فككي ومإا الضعيف على كلبة بلبن المرباة حرمإة فارقت وبه

نجسككا فككرض لو كان إن الحرام أن مإن البغوي عن النوار
الجللككة إن الضككعيف علككى مإبنككي فل وإل حرمإت اللحم غير

 حرام
(حرم) تآناوله ذائب) بالمعجمة ودبس كخل طاهر تآنجس ولو(

فيزيل الجامإد أمإا بدليله النجاسة آخر مإر كما تآطهيره لتعذر
عنككه المحككترز هكو هكذا للخبر باقيه ويأكل حوله ومإا النجس

ول مإطلقككا يحككرم ل الجامإككد المتنجككس أن ظككاهره يقالا فل
الطككاهر مإككن يحرم ول نجس مإاء في سلق بيض أكل يكره

وعليككه يضككره لمككن وطفككل مإككدر ومإنككه وتآراب حجر نحو إل
كما يضره ل مإن بخلف حرمإته مإتقدمإين جمع إطلق يحمل
قككل وإن وسككم وغيره السبكي واعتمده مإتقدمإون جمع قاله



غيككر مإككن أو سككم أنككه جككوز ولبككن ونبككت يضككره ل لمن إل
وجككوزة وحشككيش أفيككون ككثير > ومإسكر388<ص:  مإأكولا
لغككالب بالنسككبة أصككالة ومإسككتقذر دبغ وجلد وزعفران وعنبر
لعارض ل وعرق وبصاق ومإني كمخاط السليمة الطباع ذوي

يرمإككى مإككا وهككو بالبصككاق وخككرج أنتن مإثل ولحم يد كغسالة
مإككن يظهككر فيمككا يحككرم فل فيككه مإككا وهككو الريككق الفككم مإن

صككلى {كككان ثم ومإن فيه دام مإا مإستقذر غير لنه كلمإهم
عائشة}  لسان يمص وسلم عليه الله

ولعابهككا وتآلعبككك} مإالككك تآلعبهككا بكرا حديث: {هل في وصح
مإككردود غيككر ل اللم بكسككر إنككه عيككاض وقككولا اللم بضككم

مإيتككة وقعككت ولككو تآناوله حل في صريح ريقها على فالغراء
يسيرة قطعة أو تآستقذر بحيث تآكثر ولم سائلة لها نفس ل

الجميككع أكل يحرم لم مإذكى لحم طبيخ في آدمإي لحم مإن
ولككم مإككاء قلتي في بولا وقع وإذا الثانية في للغزالي خلفا

صككار فيككه اسككتهلك لمككا لنككه جميعككه اسككتعمالا جككاز يغيككره
 كالعدم

مإكككروه) للحككر وكنككس كحجامإككة نجككس بمخككامإرة كسب ومإا(
يحككرم ولم الحجام كسب عن الصحيح للنهي قن كسبه وإن
أجرتآككه} رواه حككاجمه أعطككى وسككلم عليككه اللككه {صلى لنه

حككرم الخككذ حككرم حيككث لنككه يعطككه لككم حككرم ولو البخاري
ظككالم أو شككاعر كإعطاء لضرورة إل النائحة كأجرة العطاء

مإسككلم خككبر وأمإككا فقككط الخككذ فيحككرم مإنككه خوفككا قاض أو
الدنيء به المراد بأنه الجمهور خبيث} فأوله الحاجم {كسب

خبثككه تآنفقككون} وعلككة مإنككه الخككبيث تآيممككوا {ول حككد علككى
مإككن حصككل كسككب كل به ألحقوا ثم ومإن النجاسة مإباشرة

الروضككة أصل في صحح نعم وقصاب ودباغ كزبالا مإباشرتآها
دنككاءة وقيككل لهككا مإباشككرتآه لقلككة الفصككاد كسب يكره ل أنه

كككل كسككب > فيكككره389<ص:  البلقيني له وانتصر الحرفة
وصككواغ وصككباغ وحائككك وحككارس كحلق دنيئككة حرفككة ذي

 حائك كسب يكره ل أنه الروضة في وصحح
إخلفهككم لكككثرة والصككواغين الصككباغين فككي وجهيككن وحكككى

فككي به وجزم المجموع في والذي الربا في والوقوع الوعد
دنيئككة بحرفة مإكسوب وغيره لحر يكره ل أنه وغيره النوار
الصككباغون النككاس {أكككذب الطيالسككي داود لبككي خككبر وفي

يخلككو ل لنككه الماشككطة كسككب الحسككن والصواغون} وحككرم
 الله لخلق تآغيير أو حرام عن غالبا

إذ مإثككالا وهككو أكلككه له يكره يأكله) بل ل (أن ويسن) للحر(
بحثككه كمككا كككذلك بككه التصككدق حككتى النفككاق وجككوه سككائر

وناضككحه) أي رقيقككه (يطعمككه (و) أن والزركشككي الذرعككي



مإككن وسككلم عليككه اللككه صلى لنهيه عليه يستقي الذي بعيره
له قالا حتى يسأله زالا فل عنها الحجام أجرة في استأذنه

والناضككح الرقيككق لفككظ وآثككر رقيقككك وأطعمه ناضحك اعلفه
ه ويمكون والمكراد الخكبر بلفظ تآبركا الطعام لفظ مإع مإكا ب

الككدنيء الكسككب به لق القن ولدناءة وغيره قن مإن يملكه
الحر.  بخلف

مإككا ومإمككونه نفسه مإؤنة في يتحرى أن للنسان فرع) يسن(
مإككن مإعامإلككة تآحككرم ول نفسككه مإؤنككة ففككي عجز فإن أمإكنه
المجمككوع فككي صككححه كمككا مإنهككا الكل ول حرام مإاله أكثر

مإسلم شرح في تآبعه أنه مإع بالحرمإة الغزالي قولا وأنكر
وأقككرب نفعككا أعككم لنهككا الزراعككة المكاسككب فككرع) أفضككل(

فككي تآعبككا فيهككا لن الصككناعة، ثككم الغش مإن وأسلم للتوكل
جنيككن > (ويحككل390<ص:  التجككارة ثككم أكككثر الحللا طلككب

{يككا الصككحيح للخككبر أشككعر مإككذكاة) وإن بطككن في مإيتا وجد
فككي فنجككد والشككاة البقككر ونذبككح البككل ننحر إنا الله رسولا
إن كلككوه فقككالا نككأكله أم فنلقيككه الميككت أي الجنيككن بطنهككا
أحلتككه أحلتهككا الككتي وذكاتآهككا أمإككه} أي ذكاة ذكاتآه فإن شئتم

اشككترط وإل مإستقرة حياة وفيه انفصاله يتم لم مإا لها تآبعا
فككي صككححه كما مإستقرة حياة وبه خرج لو أنه فعلم ذبحه

أو عليككه مإقدورا صار بأنه فيه نوزع وإن والمجموع الروضة
رجككح بككل المإام بكلم فيه نوزع وإن البغوي ذكره كما مإيتا
البغككوي كلم رجككح الرفعككة ابككن رأيككت ثككم خلفه واحد غير

حككل، انفصككاله قبككل فككذبحت للمنقولا أقرب إنه قالا وغيره
لخروجه أثر ول غالبا كله المتصل حكم بعضه للمنفصل لن
وإن مإككذبوح حركككة حركتككه > لكن390<ص:  حيا ذبحها بعد

كمككا طككويل زمإنككا يضككطرب ببطنها بقي لو مإا بخلف طالت
وأقككره الجككويني عككن المجمككوع فككي ونقلككه القاضككي قككاله

فيككه مإككا علككى قاسككه لكنه الزركشي وكذا الذرعي واعتمده
المككوت عليككه يحككالا سككبب يوجككد لم ومإا البلقيني قالا نظر
يكككن لككم ومإككا يحككل لككم بطنهككا ضككرب كأن وإل احتمال ولو

اقتضككاه كمككا صككورة فيككه تآبككن لككم مإضككغة أو دم لنه علقة
بككه يثبت مإا على هنا المدار بأن يصرح بما وعللوه كلمإهما

بنفككخ والتقييككد حينئككذ لها تآبعا ولدا يسمى إنما لنه الستيلد
يجككد لككم بككأن مإعصككوم وهو ومإن) اضطر( ضعيف فيه الروح
و يككأتآي كمككا بككه زنككا نحككو بعككد إل مإنككه يتمكككن لم أو حلل

أو مإخككوف غيككر مإخوفا) أو مإرضا أو مإوتآا نفسه على (خاف
مإسكككر مإحرمإككا) غيككر (ووجككد للككتيمم مإبيككح كككل مإككن نحوهما
بسككفره العاصككي غيككر (لزمإككه) أي ودم مإغلظككة ولككو كميتككة
تآقضككي لحالككة وصككل بككأن المككوت علككى والمشككرف ونحككوه



لقككوله شككربه (أكله) أو أكل وإن يعيش ل صاحبها أن العادة
أنفسكككم} تآقتلككوا {ول قككوله مإككع اضطر} الية {فمن تآعالى
الرفقككة عككن التخلككف أو المشي نحو عن العجز خوف وكذا

إذا وكككذا ظككاهر هككو كمككا وحشككة نحو ل ضرر به حصل إن
بل ذلك حصولا ظن غلبة ويكفي صبره وعيل الجوع أجهده

المحككرم تآناولا له حل السواء على والسلمإة التلف جوز لو
 كلمإهم صريح عن المإام حكاه كما
زنككا وطئها بعد إل لمضطرة بذله مإن طعام مإالك امإتنع ولو
ل بالقتككل الكككراه أن الصككح علككى بنككاء تآمكينه لها يجز لم

لختلط الجملككة فككي مإظنككة ولكككونه واللككواط الزنككا يبيككح
الضككطرار أن وظاهر نظائره بخلف أكثر فيه شدد النساب

فيككه يككأتآي مإككر مإككا بتركهككا خشي كسترة والماء القوت لغير
 والتآية السابقة المضطر أحكام جميع

بككأن الولا وفككرق للمسلم الستسلم يجوز يجوز) كما وقيل(
مإيتككة وجككد ولككو ذاكا بخلف للشككهادة طلبهككا إيثككار فيككه هذا

فيمككا مإحككترم غيككر كككآدمإي أي يحل ل وأخرى مإذبوحها يحل
واعككتراض المجمككوع فككي قاله وغيرها مإغلظة أو تآخير يظهر

يجككوز > فل391<ص:  المسكككر أمإككا مإككردود لككه السككنوي
ونحككوه بسككفره العاصي أمإا مإر كما عطش ول لجوع تآناوله

وكككذا البلقينككي قككالا يتككوب حتى المحرم تآناولا له يجوز فل
حككتى طريككق وقككاطع صككلة وتآاركا يسلما حتى وحربي مإرتآد
مإحصككن كككزان قتلككه تآوبته تآسقط ل فيمن ه. ويظهر ا يتوبا
علككى المشككرف وأمإككا نفسككه بقتككل يككؤمإر ل لنككه يأكككل أنككه

لقمة وجد ولو ينفعه ل لنه أيضا تآناوله له يجوز فل الموت
 الحرام على تآقديمها لزمإه حلل

(قريبككا) أي (حلل) يجككده ظككاهر هككو كما ظن تآوقع) أي فإن(
غيككر يجز (لم وصوله قبل مإحذورا يخش لم بأن قرب على

بقيككة (الرمإككق) وهككو المعجمة أو المشهور وهو سد) بالمهملة
(ففي (وإل) يتوقعه مإقابله على والقوة المشهور على الروح
ل بحيككث الجككوع ثككورة يكسككر أي اليكة يشكبع) لطلق قكولا

علككى زاد مإككا أمإا مإساغا للطعام يجد ل أن ل جائعا يسمى
ككككل لزمإككه الحل على قدر ثم شبع ولو قطعا فحرام ذلك
لككم بككأن أطككاقه إن التقيككؤ مإكرهككا ولككو مإحرمإككا تآنككاوله مإككن

 عادة تآحتمل ل مإشقة مإنه له يحصل
إن نعككم مإضككطر غيككر بعككده فقط) لنه الرمإق سد والظهر(

البلقيني وبحث وجب الشبع على مإهلكة لبادية قطعه تآوقف
مإككن مإعلوم وهو لزمإه الشبع تآركا لو الهلكا خشى مإتى أنه

(إن تآيمككم مإحذور تآلفا) أي > يخاف392<ص:  أن (إل قوله
ثكورة يكسكر أي يشكبع أن فيلزمإكه الرمإكق سد اقتصر) على



وصككولا يككرج لككم إن الككتزود ويجب الروح لبقاء قطعا الجوع
لككم مإيتككة حمككل مإككن يمنع ل القفالا قالا بل جاز وإل حللا
 ضرورة لغير ولو تآلوثه

لم إذا مإيت) مإحترم آدمإي (أكل عليه بل المعصوم وله) أي(
ة ولو غيره مإيتة يجد ومإكن أعظكم الحكي حرمإكة لن ،مإغلظ
مإيتككة وكككذا قطعككا مإنهككا الكككل امإتنككع نبي مإيتة كانت لو ثم

اتآحككدا حيككث أنهمككا كلمإهمككا وظككاهر ذمإككي والمضككطر مإسلم
لككو أنهمككا وقياسككه الميككت لفضلية ينظر لم وعصمة إسلمإا
والخضككر عيسى في ويتصور أيضا لذلك ينظر لم نبوة اتآحدا
إذ إليه مإحتاج غير وهذا وسلم وعليهما نبينا على الله صلى
 غيره برأي يتقيد ل النبي
كمككا مإحترمإككا كككان إن أي طبخككه نحككو حككرم أكلككه جاز وإذا

نيئككا أكلككه أمإكككن إذا بمككا ذلككك شككارح وقيككد الذرعككي بحثككه
(و) والشككي الطبككخ نحو بدون الضرر باندفاع تآعليلهم ويؤيده

>393وحربككي) <ص:  مإرتآككد (نحككو (قتل) مإهككدر عليه بل له
عليككه لككه ومإككن بشككرطه صلة وتآاركا ومإحارب مإحصن وزان
هكؤلء أن يعلكم هذا ومإن للضرورة المإام إذن غير مإن قود
(ل لهككم الطعككام بذلا أحد على يجب لم مإضطرين كانوا لو

حربيككة حربككي) وامإككرأة (وصككبي ومإسككتأمإن) لعصككمتهما ذمإككي
 قتلهما لحرمإة

الخنككثى الحربيين) كككذا والمرأة الصبي قتل حل الصح قلت(
عصككمتهم أعلككم) لعككدم واللككه (للكككل ورقيقهككم والمجنككون

فيه تآجب لم ثم ومإن الغانمين لحق هي إنما قتلهم وحرمإة
وإل عليهكم يسكتولا لكم مإكا مإحلكه أن البلقيني وبحث كفارة
عبككد ابن وبحث للغانمين مإعصومإين أرقاء صاروا لنهم حرم

وليككس بككالغ حربي وجود مإع حربي صبي قتل حرمإة السلم
الرفعككة ابككن قالا قنه قتل للسيد ول للكل ولده قتل لوالد

 ظاهر نظر وفيه كالحربي ذمإيا القن يكون أن إل
(أكل) وجوبككا غيره يجد غائب) ولم (طعام وجد) مإضطر ولو(

كككان وإن بشككرطه يشككبعه مإككا أو فقككط رمإقككه يسد مإا مإنه
(وغككرم) إذا العيان مإقام تآقوم الذمإم ولن للضرورة مإعسرا

وبحككث الغككائب لحككق فمثلككه وإل مإتقومإا كان إن قيمته قدر
عككن يحضككر وهككو أيضككا الغائب اضطر إذا أكله مإنع البلقيني

مإن يتمكن بحيث يكون أن بالقرب أراد إن مإتجه وهو قرب
كغيبككة مإحجككور ولككي وغيبككة غيككره دون بهذا اضطراره زوالا

نسككيئة حينئككذ مإككاله بيككع ولككه كحضككوره وحضككوره مإسككتقل
طعككام نككبي غيككر وهككو (أو) وجككد للضرورة رهن بل ولمعسر
عنككه) بككل يفضككل لككم (إن بذله) له يلزمإه لم مإضطر (حاضر

بنفسك}  {ابدأ لخبر أولى هو



غيككر مإككن ولو نفسه على إيثاره غيره على فيجب النبي أمإا
يقككدم فل عليهككا لحد يد ل الميتة بأن القاضي وأفتى طلب

ائر بأنها واعترض بيده هي مإن بها اليكد فكذو المباحكات كس
سككد عككن أي عنككه فضل مإا وأمإا ظاهر وهو بها أحق عليها
مإككآل إليككه احتاج وإن بذله فيلزمإه الزركشي بحثه كما رمإقه
يصككبر مإمككن وهككو الحالككة هككذه > فككي394آثككر) <ص:  (فإن
(جاز) بل (مإسلما) مإعصومإا مإضطرا نفسه على الضافة على
بهككم كككان ولككو أنفسككهم علككى {ويككؤثرون تآعككالى لقوله سن

} خصاصة
بهمككا وألحككق والبهيمككة والككذمإي المضككطر غيككر المسككلم أمإككا

(غيكر حاضكر طعكام (أو) وجد إيثارهم فيحرم المهدر المسلم
رمإككق سككد (إطعككام) أي الطعككام مإالككك لزمإككه) أي مإضككطر

ذمإككي) أو أو (مإسككلم مإعصككوم بشككرطه إشككباعه (مإضككطر) أو
وكككذا النككاجزة للضككرورة مإككآل مإككالكه احتككاجه وإن مإسككتأمإن

وزان ومإرتآككد حربككي نحككو بخلف المحترمإككة الغيككر بهيمككة
الككذي كلبككه لطعككام شككاتآه ذبككح ويلزمإه عقور وكلب مإحصن

اضككطرا حربييككن وامإككرأة صبي نحو إطعام ويجب مإنفعة فيه
حككل مإككن مإككر مإككا ينككافيه ول وبعككده عليهمككا السككتيلء قبككل

كانككا وإن هنككا احترامإهمككا ينككافي فل لضرورة ثم لنه قتلهما
 آنفا مإر كما نفسهما في مإعصومإين غير

إل أو مإطلقككا للمضككطر بذله المضطر غير مإنع) المالك فإن(
المضككطر (فلككه) أي بهككا يتغابن ل بما مإثله ثمن على بزيادة

(وإن أخككذه (قهككره) علككى أمإككن وإن المعتمد على يلزمإه ول
مإككات أو بككه قتككل المضككطر قتككل فككإن بككالمنع قتله) لهداره

فعل فيكه يحككدثا لكم لنكه يضكمنه لكم امإتنككاعه بسبب جوعا
لككه المككانع المسككلم قتل الذمإي للمضطر أن كلمإهم وقضية
ل بككأنه المسككلم لميتة أكله حل وعدم هذا بين يفرق وعليه
لنفسككه مإهككدر لممتنككع ا وهنككا بككوجه المأكولا مإن ثم تآقصير

مإككن أو هككو وكككأنه يضككمنه أنه بعضهم فبحث بالمنع بعصيانه
بمككا يككرد المسلم مإيتة في ذكر مإما أخذه كالشارح به جزم

 ذكرتآه
بهككا يتغككابن بزيككادة ولككو مإثلككه بثمككن لككه ببذله رضي إذا أمإا

يلككزم) المالككك (وإنمككا قهره له يجوز ول بذلك قبوله فيلزمإه
زمإانككا مإثلككه ثمككن نككاجز) هككو (بعككوض للمضككطر ذكر مإا بذلا

عككوض مإعه (وإل) يحضر > حضر) مإعه395<ص:  (إن ومإكانا
الككوقت اتآسككاع مإكع مإجانكا بذله يلزمإه (ف) ل مإاله غاب بأن
ل الضككرر لن إليككه، وصوله لزمإن (نسيئة) مإمتدة بعوض بل

 بالضرر يزالا



أنككه الصككواب بل نسيئة البيع لوجوب وجه ول السنوي قالا
ه. ويككرد ا اليسككار عنككد إل به يطالبه ل أنه غير بحالا يبيعه
إثبككات عككن عجككزه مإع لماله وصوله قبل به يطالبه قد بأنه

مإعنككى فل أصككل مإككالا لككه يكككن لم إذا أمإا فيحبسه إعساره
قككدر إن ثككم إليككه يؤجككل لليسككار حككد ل لنككه الجل لوجوب
كككان وإن كككان مإككا كائنا به مإلكه المعوض له وأفرز العوض

للضككرورة مإثلككه ثمككن بأضعاف وليه وقدره مإحجورا المضطر
وقيمككة المثلككي مإثككل لزمإككه لككه يفرزه لم أو يقدره لم وإن

عككن الككوقت ضيق مإع أمإا والمكان الزمإن ذلك في المتقوم
مإجانككا إطعككامإه فيلزمإككه مإككات قدر لو كان بأن عوض تآقدير

نحككو وهككو أو قهككرا المضككطر أوجككر لو ومإا هذا بين ويفرق
هنككا التقككدير مإككانع بأن البدلا له فإن مإجنون أو عليه مإغمى

حككتى عقلككه غيبة أو العوض التزام عن لكونه بالمضطر قام
 بالبدلا إلزامإه فناسب أوجره

فلككم خككارج أمإر عن بل عنه ينشأ لم فالمانع تآلك في وأمإا
عوض) ل فالصح عوضا يذكر ولم أطعمه (ولو بشيء يلزم
عككوض فل بالباحككة صككرح فككإن > لتقصككيره396<ص:  لككه

فككي اختلفككا ولو قرينتها ظهرت لو وكذا البلقيني قالا قطعا
وأولا الوليمككة قبيككل ومإككر بيمينككه المالككك صدق العوض ذكر

آدمإككي مإيتة) غيككر مإضطر وجد (ولو بذلك تآعلق مإاله القرض
لنهككا أكلها يلزمإه أنه فالمذهب غيره) الغائب (وطعام مإحترم
الغيككر مإككالا لككه المبيككح الجتهاد مإن القوى بالنص له مإباحة

بزيككادة أو مإثلككه بثمككن ولككو بككذله فككإن الحاضككر أمإا إذنه بل
يخككف لككم إن عككورتآه سككائر ببككذلا ولككو مإعه وهو بها يتغابن
يتغككابن ل أو الميتككة تآحل لم بذمإته رضي أو برد بنحو هلكا

مإضككطر (أو) وجككد مإطلقككا امإتنككع لككو هنا يقاتآله ول حلت بها
وبيضككه لبنككه بككه وألحق وصيدا) حيا (مإيتة بالحرم (مإحرم) أو

كالميتككة واحككد تآحريككم إل فيهمككا ليس هذين لن نظر، وفيه
يلزمإككه (فالمككذهب) أنككه بخلفها جزاء فيهما بأن يفرق أن إل

مإيتكة لككونه المقتضكي ذبحكه تآحريكم الصيد في لن (أكلها)،
فكككانت واحككد تآحريككم وفيهككا أكلككه وتآحريككم الجككزاء ولوجككوب

علككى حرمإككت الصككيد يذبككح حلل المحككرم وجد لو نعم أخف
فهككو وحكده عليككه يحرمإككه هككذا لن لكه، ذبحكه وإن  الوجككه

ذبحككه صككيد ولحككم مإيتككة أو العموم على لحرمإتها مإنها أخف
فككأوجه الغيككر وطعككام ومإيتة حيا صيدا أو بينهما يخير مإحرم
بكالحرم مإكن أو مإحرم يجد لم ولو أيضا تآعينها أصحها سبعة

أو فديككة ول أكلهككا مإيتككة أو وافتككدى وأكلككه ذبحككه صككيدا إل
مإبنككي تآعككالى اللككه حككق لن الصككيد، أكل الغير وطعام صيدا



بثمن ولو ويبذله الطعام مإالك يحضر لم مإا المسامإحة على
ظاهر. هو كما مإثله

تآمككس مإككا مإنككه يسككتعمل أن جككاز الرض الحككرام فرع) عم(
صار وإل أربابه مإعرفة تآوقع إن هذا زاد مإا دون إليه حاجته

(والصككح فيككه يسككتحقه مإككا لقدر مإنه فيأخذ المالا بيت مإالا
المصككدر (لكلككه) بلفككظ نفسككه بعككض بعضككه) أي قطع تآحريم
يسد جوازه) لما الصح > (قلت397<ص:  مإنه الهلكا لتوقع

لسككتبقاء بعككض قطككع لنككه بشككرطه يشبعه لما أو رمإقه به
البعككض قطككع حككل (وشككرطه) أي مإتآكلككة يد كقطع فهو كل

حككرم يأكله مإا وجد فمتى الغير ونحوها) كطعام الميتة (فقد
(يكككون أو أصككل خككوف قطعه في يكون (وأن) ل قطعا ذاكا

أو مإثلككه كككان فككإن تآركككه فككي أقل) مإنككه قطعه في الخوف
قطع جاز وإنما قطعا حرم فقط القطع في الخوف أو أكثر

يككزولا وبقطعها زائد لحم لنها الخطرين تآساوي عند السلعة
الصككلية للبنيككة وإفسككاد تآغييككر وهككذا الشككفاء ويحصككل شينها

أو سككلعة نحككو قطعككه يراد مإا كان لو ثم ومإن فيه فضويق
الختيككار حالككة فككي قطعهككا يجككوز حيككث هنككا جككاز مإتآكلة يد

نفسككه مإككن البعككض قطعه) أي (ويحرم البلقيني قاله بالولى
قطعه يجب نعم هنا الكل استبقاء لفقد مإضطرا (لغيره) ولو

مإعصوم) لجل (مإن البعض قطع مإضطر على (و) يحرم لنبي
قتله يجوز ل مإن هنا والمعصوم ذكر أعلم) لما (والله نفسه

وزان ومإحككارب ومإرتآككد كحربككي المعصككوم غيككر أمإككا للكككل
واعككترض لكله مإنه البعض قطع فيجوز صلة وتآاركا مإحصن
بككأنه ويككرد تآعككذيبه مإككن فيكه لمككا بحرمإتكه المكاوردي بتصريح

حيا.  أكله عليه حرم قتله على قدر ومإتى الضررين أخف

المسابقة كتاب
بعدها مإا تآعم وقد الرهان ويسمى الخيل نحو على     

العطككف فعليككه لهمككا مإوضككوعة أنهككا الزهري كلم ظاهر بل
أي بالسكككون السككبق مإككن عككام علككى خككاص عطككف التآككي
السككباق بيككن يوضككع الككذي المككالا فهو بالتحريك وأمإا التقدم

نحو (والمناضلة) على المالا مإن يقبض مإا بالتحريك كالقبض
الجمككاع قبككل فيهمككا والصككل غلب بمعنى نضل مإن السهام

أنككه قككوة} صككح مإككن اسككتطعتم مإا لهم {وأعدوا تآعالى قوله
الخيل بين سابق وأنه بالرمإي فسرها وسلم عليه الله صلى

كككل (همككا) أي مإيككل إلككى وغيرهككا أمإيككالا خمسة إلى الجيدة
لمككا المسككلمين (سككنة) للرجككالا للجهككاد التككأهب بقصد مإنهما

بمالا تآحرم أي لهما تآأهلهما لعدم والخناثى النساء دون ذكر
ويكككره عائشككة سككباق فككي يككأتآي لمككا الوجككه على بغيره ل



{مإككن مإسككلم لخككبر وتآركككه الرمإي عرف لمن شديدة كراهة
عصككى} والمناضككلة قككد أو مإنككا فليككس تآركه ثم الرمإي تآعلم
خيككر تآرمإككوا وأن اركبككوا أو {ارمإككوا السككنن ولخككبر للية آكد
<ص: والسككعة المضككيق في ينفع تآركبوا} ولنه أن مإن لكم

لنهمككا كفايككة فرضي يكونا أن وينبغي الزركشي > قالا398
الككذي لصككله وسككيلتين ليسككا بأنهما ه. ويجاب ا له وسيلتان

الا هكو الكذي والصكابة القكدام لحسكان بكل الفرض هو كم
كقطككع حككرام أو فمباحككان مإبككاح بقصككد إمإككا قالوه مإا فاتآجه
 فحرامإان طريق

وشككرط بيككانه ويككأتآي فيككه عليهمككا) لخبككار عوض أخذ ويحل(
صككرف الككولي علككى فيمتنككع التصككرف إطلق قككابله ل بككاذله
بخلف للتعلككم مإظنككة ليككس لنككه فيككه مإوليه مإالا مإن شيء
وقككد بالفتح أي سبق ل خبر وصح قرآن نحو أو صنعة تآعلم

 نصل أو حافر أو خف في إل تآسكن
وعجميككة النبككل وهككي سككهام) عربيككة علككى المناضككلة وتآصح(

والبككر والمسككلت القسككي أنككواع جميككع وعلى النشاب وهي
علككى عككام (ورمإككاح) عطككف قصار رمإاح مإزاريق) وهي (وكذا
الميككم (ومإنجنيككق) بفتككح مإقلع أو بأحجككار) بيككد (ورمإي خاص

فككي نافع (وكل عام على خاص عطف الشهر على والجيم
(علككى والرمإككاح بالسككيوف كككالتردد ذكككر مإككا الحككرب) غيككر

المنصككوص السككهم مإعنككى فككي فيككه نافع كل لن المذهب)،
الرامإككي غير إلى الرمإي يحل وإنما وغيره بعوض فحل عليه

ومإحلككه كككثيرا يككؤذي لنه قطعا فحرام لصاحبه كل رمإي أمإا
وإل سككلمإتهما ظنهمككا علككى يغلب حذق عندهما يكن لم إن

 البيع في فتاويه في المصنف قولا مإن أخذا حل
مإعرفتككه اعتماد في الناس ليرغب الحية الحاوي اصطاد وإذا
لككم ولسككعته ظنككه فككي مإنهككا ويسككلم صنعته في حاذق وهو
الخطككرة اللعككب أنككواع حككل أيضا هذا كلمإه مإن ويؤخذ يأثم
التفكرج ويحكل مإنهكا سكلمإتهم تآغلكب الكذين بهكا الحذاق مإن

الصككحيح الحككديث فككي أئمتنا بعض قولا ويؤيده حينئذ عليهم
كككانت {فإنه رواية حرج} وفي ول إسرائيل بني عن {حدثوا
العككاجيب تآلككك سككماع حككل علككى دالا أعككاجيب} هككذا فيهككم

 ه ا للحجة ل للفرجة
ل مإككا كككل مإككن والغرائككب العككاجيب سككماع حل يؤخذ ومإنه
بككه قصد لكن كذبه يتيقن ومإا بل الفرجة بقصد كذبه يتيقن
ألسككنة علككى الشككجاعة نحو وتآعليم والمواعظ المإثالا ضرب
بالنكافع الثقاف إلحاق في الذرعي وتآردد حيوانات أو آدمإيين

>399<ص:  صككاحبه إصككابة علككى يحرص كل لن المذكور،
يكككن لككم حيث ومإحله الحرب في ينفع لنه جوازه رجح ثم



برمإيككه وخرج اتآفاقا لحرمإته أهله عند المعروف الخصام فيه
حرمإتككه على والكثرون ومإرامإاتآه العلج ويسمى باليد إشالته

وهككو مإحجن صولجان) أي كرة (على بمالا (ل) مإسابقة بمالا
قككوس أو بيككد بككه رمإككي (وبنككدق) أي الككرأس مإحنيككة خشككبة

وكككان الحرب في به الستعانة اعتيد بماء (وسباحة) وغطس
بككل الضككرر مإنككه يتولككد أنككه فقككط هذا في التقييد هذا وجه

أولككه فتككح أو (وشطرنج) بكسككر السباحة نحو بخلف الموت
رجل)  على ووقوف (وخاتآم المهمل أو المعجم

فككرد أو زوج بيده) مإن مإا (ومإعرفة الوجه على شباكا وكذا
نفككع لعدم إقدام أو بسفن كمسابقة اللعب أنواع سائر وكذا
بغيككر أمإككا فيككه يقصككد وقع له نفعا أي الحرب في ذلك كل

اللعككب بجككواز الصككيمري صككرح وقككد ذلككك كككل فيبككاح مإككالا
عائشككة سككابق وسككلم عليككه اللككه صككلى {أنككه وصح بالخاتآم

هككذه وقككالا اللحككم حملككت لمككا سككبقها ومإككرة سككبقته فمرة
} بتلك

وإن لككذلك تآصككلح خيل) وإبككل (على المسابقة) بعوض وتآصح(
الظهر) في وحمار وبغل فيل (وكذا لها يسهم مإما تآكن لم

عككوض بغيككر أمإككا ذلك لكل الخبر في والحافر الخف لعموم
ركككوب جواز يعلم وبه بعوض أي بقر (ل) على قطعا فيصح
بل ولككو كبككاش ومإناطحككة ديكككة مإهارشة نحو على ول البقر

(طيككر على ول لوط قوم فعل ومإن سفه لنه اتآفاقا عوض
الصككح) (فككي فيهمكا بعكوض يضككم وقككد أولكه وصراع) بكسر

وسككلم عليككه اللككه صلى ومإصارعته الحرب في نفعهما لعدم
كككانت إنمككا داود أبي مإراسيل في المروية شياه على ركانة
لمككا ثككم ومإككن يسككلم حككتى يصككرع ل كان فإنه عجزه ليريه

 جزمإا فيصح عوض بل أمإا غنمه عليه رد فأسلم صرعه
أي وقبككولا إيجككاب علككى عقككدهما) المشككتمل أن والظهككر(

مإككن أو مإنهمككا > بعككوض400<ص:  والمناضككلة المسككابقة
مإلككتزم جهة مإن لكن (لزم) كالجارة غيرهما مإن أو أحدهما
دون مإضمون هنا الصحيح أن النوار في ووقع فقط العوض
الفاسككدة فككي المثككل أجككرة وجوب المرجح بأن ورد الفاسد

بل أمإككا التآككي المحلككل كا غيككره بخلف جهتككه جائز) مإككن (ل
هككو لحككدهما) الككذي (فليس لزومإه وعلى جزمإا فجائز عوض

عيككب ظهر إذا (فسخه) إل أيضا الملتزم للجنبي ول مإلتزمإه
نعككم الجككرة في كما مإنهما كل التزم وقد مإعين عوض في

بخلف شككأنها لخطككر المسككابقة قبككل هنككا التسككليم يجككب ل
 الجارة

عوضككا ثككم إن مإنككه وأوضككح بالواضح وليس شارح فرق كذا
أمإككا هنا كذلك ول الستيفاء قبل القباض فلزمإه حال يقبضه



للمحلككل ينظككروا لككم إنمككا وكككأنهم مإطلقا الفسخ فلهما هما
لكم الن إلكى لنكه الفسكخ علكى الملتزمإكان اتآفكق إذا فيمكا
شككروع قبككل العمككل تآككركا (ول مإنككه التزام ول حق له يثبت

ويسككبق يككدركا أن أمإكككن وناضككل مإطلقا مإنضولا وبعده) مإن
فيككه) أي ونقككص زيادة (ول نفسه حق تآركا لنه له جاز وإل

أن إل الخككر وافقككه وإن بالعقد مإالا) مإلتزم في (ول العمل
 عقدا ويستأنفا يفسخاه

أو بالككذرع (علم) المسككافة مإثل اثنين المسابقة) مإن وشرط(
(والغايككة) الككتي مإنككه يجريككان (الموقككف) الككذي و المشككاهدة

شككيء يشترط لم وإل عرف يغلب لم إن هذا إليها يجريان
المطلككق يحمككل المتعاقككدان وعرفككه العككرف فيككه غلككب فما

فيهمككا) (وتآسككاويهما نظيككره > في401<ص:  يأتآي كما عليه
لن امإتنككع أحككدهما فككي أو فيهمككا أحككدهما تآقككدم شرط فلو

 ذلك مإع يحصل ل وهو السبق مإعرفة القصد
أخككرى فغاية وإل عندها سبق أتآفق إن غاية يعينا أن ويجوز
نحككو فككي سككبق وقع إن أنه على يتفقا أن إل بعدها عيناها
ول يسككبق قككد السككابق لن الغايككة عن وقفا الميدان وسط

كككالرامإيين الراكككبين) (وتآعييككن غايككة بل سككبق لمن المالا أن
سككلم، وصككف أو بإشككارة (الفرسين) مإثل و وصف ل بإشارة

بالعين عينا (يتعينان) إن (و) لهذا سيرهما امإتحان القصد لن
فككإن أحدهما إبدالا فيمتنع يأتآي كما والرامإيان الراكبان وكذا
وانفسككخ الموصككوف أبدلا مإثل يده قطعت أو عمي أو مإات
بنككائبه ولككو وارثككه يقككوم الراكككب مإوت في نعم المعين في

 مإقامإه
ككان إن مإحلككه أن وظككاهر الحككاكم عليككه اسككتأجر أبككى فإن

الراكككب بيككن ويفرق مإلتزمإا لكونه الفسخ له يجوز ل مإورثه
مإقككامإه غيككره يقككم فلككم هككذا جككودة القصككد بككأن والرامإككي
أحككدهما مإككرض نحككو وعنككد مإقامإه غيره فقام ذاكا ومإركوب

فيبككدلا الراكككب فككي إل الفسخ جاز وإل أي رجي إن ينتظر
واحككد) كككل (سككبق و المسافة (وإمإكان) قطعهما يظهر فيما

أحككدهما ضكعف فككإن الرامإييككن في وكذا ندور على ل مإنهما
لككن عبكث لنكه يجكز لم سبقه يندر أو بتخلفه يقطع بحيث

إن الجككواز وهككو واستحسككناه تآفصككيل فيككه المإككام عككن نقل
بل مإسككابقة حينئككذ لنككه سككبقه أو بتخلفككه يقطع مإن أخرجه

 مإالا
فالسككابق بسككبقه يقطع وأحدهما مإحلل ول مإعا أخرجاه فإن

لغككو جهتككه مإككن المككالا وشككرط شككيئا يغرم ل لنه كالمحلل
تآباعككد وإن النككوع ل الجنككس اتآحككاد اشككتراط هككذا مإن وعلم

وحمار بغل بين يجوز نعم المذكور المإكان وجد إن النوعان



حمككار أبككويه أحكد بغكل فككي الكلم أن يؤخكذ ومإنه لتقاربهما
في الملتزم ووصف المعين المشروط) برؤية بالمالا (والعلم

السككابق واسككتحق فسككد جهل فإن الثمن في مإر كما الذمإة
بأنفسككهما جريهمككا شككرطا فلككو لهمككا وركوبهمككا المثككل أجرة
إن أو لصككحابه السككبق كإطعام مإفسد شرط واجتناب فسد
البلقينككي، بحثككه كمككا وإسككلمإهما شككهر إلى يسابقه ل سبقه

المككالا مإخككرج في التصرف وإطلق الجهاد غرض مإبيحه لن
 غارم غير أو آخذ إمإا الخر لن مإر، كما فقط

أحككد أو المإككام يقككولا بككأن غيرهما مإن المالا شرط ويجوز(
>402المككالا) <ص:  بيككت فككي فله مإنكما سبق مإن الرعية

فيهمككا عككام كككذا) هككذا (علككي (أو) فله بالمإام خاص هذا كذا
مإككن ذلككك في لما المإام بغير هذا تآخصيص زعم لمن خلفا
نككدب يؤخذ ومإنه قربة في مإالا وبذلا الفروسية على الحث
سككبقتني إن (يقككولا ف أحككدهما مإككن شككرطه (و) يجوز ذلك
 قمار ل (عليك) إذ شيء) لي فل سبقتك أو كذا علي فلك

لككم كككذا الخككر علككى فلككه مإنهمككا سبق مإن أن شرط فإن(
المحككرم القمككار وهككو يغرم أو يغنم أن بين كل يصح) لتردد

(فرسككه) مإثل و وغيككره المركككوب فككي بمحلككل) يكافئهمككا (إل
سككبق (لفرسككهما) إن مإسككاو أي أولككه (كفء) بتثليككث المعين

مإككن هككذا حككذف وكأنه شيئا يغرم لم سبق وإن مإالهما أخذ
الصحيح للخبر يصح فحينئذ المحلل لفظ مإن به للعلم أصله
يسككبق أن يككؤمإن ل وهككو فرسككين بيككن فرسككا أدخككل {مإككن
أن أمإككن وقككد فرسككين بيككن فرسككا أدخل ومإن بقمار فليس
قمار}  فهو يسبق

فعنككد المحلككل فككرس سككبق مإككن المإن عند قمارا كان فإذا
فيجككوز للغككالب فرسككين بيككن فيككه وقوله أولى المحلل عدم

ويكفككي التوسككط تآعيككن وإل رضككيا إن أحككدهما بجنككب كككونه
علككى المتككن فككي فالتثنية فرسين مإن أكثر بين واحد مإحلل
لككم إذا أمإككا مإنها العوض أحل لنه مإحلل وسمي الخبر طبق

سككبقهما (فإن مإر مإا نظير يصح فل فرسيهما فرسه يكافئ
وجككاءا سككبقاه (وإن مإرتآبككا أو مإعككا أجككاءا المالين) سواء أخذ

أحككدهما) مإككع جاء وإن لحد شيء (فل أحد يسبق مإعا) ولم
لككم (لنفسككه) لنككه مإعككه جككاء هككذا) الككذي (فمالا الخر وتآأخر
 سبقاه مإعه) لنهما والذي للمحلل المتأخر (ومإالا يسبق

فقككط لنفسككه مإحلككل أنككه علككى فقككط) بنككاء للمحلككل وقيككل(
ثككم أحككدهما جككاء (وإن وغيككره لنفسككه مإحلككل أنككه والصككح
أحككدهما سككبقه أو مإرتآبين وجاءا سبقاه الخر) أو ثم المحلل

لهما الصح) لسبقه في للولا الخر (فمالا المتأخر مإع وجاء
أن ذكروهككا التي الثمانية الصور جميع حكم كلمإه مإن فعلم



مإرتآبكا أو مإعككا وهمكا يسككبقاه أو مإرتآبا أو مإعا وهما يسبقهما
الثلثكة يككأتآي أو ثانيهمككا أو أولهمكا يصكاحب أو يتوسطهما أو

 مإعا
عليككه) (للثككاني رابككع وشككرط) مإككن فصاعدا ثلثة تآسابق وإن(

السككبق فككي يجتهككد ل كل لن فسككد) العقككد، الولا (مإثككل
الروضكككة فكككي والصكككح سكككبق أو سكككبق بالمكككالا لوثكككوقه

ثانيككا أو أول يكككون أن يجتهككد كل لن الصككحة كالشككرحين
>403<ص:  فقككط اثنيككن كانككا لككو ثككم ومإن بالعوض ليفوز

مإككن أكككثر للثككاني وشككرط ثلثة أو الولا مإثل للثاني وشرط
 الولا البلقيني واعتمد فسد الولا

الصككح)، فككي (يجككوز الولا (دونككه) أي للثككاني شككرط و) إذا(
عشككرة كككانوا ولو بالكثر ليفوز أول يكون أن يجتهد كل لن

جككاز قبلككه مإن دون أو مإثل الخير سوى واحد لكل وشرط
 الروضة في مإا على

(بكتككف) العقككد إطلق عند كفيل خف ذي إبل) وكل وسبق(
والجمهككور كالشككافعي الروضككة عبككارة الغايككة عنككد بعضككه أو

الكتفيككن مإجمككع كسككرها مإككن أشهر الفوقية بفتح وهو بكتف
العبارتآين مإآلا قيل بالكاهل ويسمى والعنق الظهر أصل بين

 واحد
فككي أعناقهككا تآرفككع لنهككا وذلك أشهر لنه الكتف المتن وآثر

ه عنكق ل والفيكل العدو ذي (وخيكل) وككل اعتبكاره فتعكذر ل
لككو ثم ومإن تآرفعه ل لنها الغاية عند بعضه (بعنق) أو حافر

جمككع بكه وصككرح البلقيني بحثه كما الكتف فيها اعتبر رفعته
أو الطككولا فسككبق عنقهمككا طككولا اختلككف ولككو مإتقككدمإون

الطولا سبق في وهذا الزائد قدر مإن بأكثر بتقدمإه القصر
أنككه يتجه والذي مإحتمل فهو " القصر سبق في وأمإا واضح
(وقيككل) كلهككا ل الطككولا زيككادة بعض عنقه يجاوز أن يكفي

بهككا العككدو لن والخيككل، البككل فيهمككا) أي (بككالقوائم السككبق
سككاخت أو عككثر ولككو قبلهككا ل الغايككة عنككد بالسككبق والعككبرة
سابقا يكن لم الخر فتقدم لمرض وقف أو بالرض قوائمه

وهككي مإبككادرة الرمإككي أن (بيان فيها للمناضلة) أي ويشترط(
أو بإصككابة) الواحككد (أحككدهما يسككبق أي الدالا يبدر) بضم أن

كككل مإككن كعشرين مإعلوم عدد مإن المشروط) إصابته (العدد
مإن اليأس أو المرمإي العدد في استوائهما > مإع404<ص: 

مإككن لخمسة سبق مإن أن شرط فلو الصابة في استوائهما
أحككدهما تآميز عشرة أو عشرين كل فرمإى كذا فله عشرين
 فل وإل الناضل فهو الخمسة بإصابة

مإككن أربعككة والخككر عشككرين مإككن خمسة أحدهما أصاب فإن
فل ثلثككة أو الباقي في يصيب أن لجواز تآممها عشر تآسعة



رمإككي فككي اسككتوائهما مإككع الصككابة فككي السككتواء مإن ليأسه
تآقابكككل أن (وهكككي الطكككاء مإحاطكككة) بتشكككديد (أو عشكككرين

(ويطككرح كككل مإككن كعشككرين مإعلككوم عككدد إصككاباتآهما) مإككن
أو بواحككد زاد) مإنهمككا (فمككن الصككابات مإككن المشتركا) بينهما

أصككل فككي والمعتمككد (فناضككل) للخككر كككذا) كخمككس (بعككدد
مإا بيان العقد لصحة يشترط ل أنه الصغير والشرح الروضة

جهلهككا وإن المبككادرة علكى ويحمكل إطلقكه يكفكي بكل ذكر
قريبككا يككأتآي ومإككا هككذا بيككن > ويفرق405<ص:  الغالب لنها
 إليه يلتفت فلم جدا نادر بهذا الجهل بأن

(بيان المذكور المعتمد خلف على بناء للمناضلة و) يشترط(
لينضككبط والمبككادرة المحاطككة مإككن كل الرمإي) في ثوب عدد

وذلككك المسككابقة فككي كالميككدان هنا بعده ومإا هذا إذ العمل
اثنيككن أو سككهم وكسككهم أسككهم خمسة نوبة كل نوب كأربع
أطلقككا فككإن سككهامإه بجميككع واحككد تآقككدم شرط ويجوز اثنين
فككي مإككا ضككعف يعلككم وبككه قاله كما سهم سهم على حمل
شككرط فهككو كككل يرمإيككه مإككا عككدد بيككان أمإا تآقرر كما المتن
 مإطلقا

السككتحقاق لن عشرين، مإن (الصابة) كخمسة عدد و) بيان(
قككال لككو أنهمككا المتككن وقضككية الرامإككي حككذق يتككبين وبها بها

يصككح لككم فناضل صاحبه مإن أكثر أصاب فمن عشرة نرمإي
كالككذي هذا بيان يشترط ل فعليه بخلفه الذرعي جزم لكن
عشرة مإن تآسعة أو كعشرة ندر فإن إمإكانها ويشترط قبله

ذراعككا وخمسككين مإككائتين فوق بعده أو الغرض صغر وكشدة
ثم نظائره قياس مإن ظاهر هو كما المعتدلة اليد بذراع أي

يككأتآي إنمككا بككذلك والتحديككد يصككح لككم به صرح شارحا رأيت
صككار حتى القسي أتآقنت فقد الن وأمإا السلف عرف على

قككوم لكل التقدير يبعد فل العدد ذلك أضعاف يرمإي الحاذق
لحككاذق مإائككة مإن كواحد تآيقن أو عرفهم في الغالب هو بما

مإككا جنككس اتآحككاد ويشككترط عبككث لنهككا الوجككه على فكذلك
وتآقكارب شكرط بمككا والعلكم مإكزراق مإكع كسهم ل به يرمإى

(و) فيككه والسككتواء كالموقف وتآعيينها الحذق في المتناضلين
أو الرمإككي) بالككذرع (مإسككافة و والغايككة الموقككف علككم بيككان

لبيككان يحتككج لككم وإل غرضككا وقصدا عادة ل حيث المشاهدة
وإل عرفاهككا إن ثككم الغالبككة الرمإككاة عككادة علككى وينزلا ذلك

 بيانها اشترط
أيضككا لهككذا آخككره إلككى يعقد أن إل التآي قوله رجوع ويصح
أن علككى تآناضككل > ولككو406<ص:  عليككه اعككتراض ل فحينئذ
م رمإيكا بعكدهما ل السكبق يككون إن صكح غرضكا يقصكدا ول

(وقككدر ولينككا شككدة والقوسككان ورزانة خفة السهمان استوى



دائككرة أو قرطككاس أو خشككب نحو مإن إليه الغرض) المرمإي
الغككرض لختلف الرض مإككن وارتآفاعا وسمكا) وعرضا (طول
فيحمككل) العقككد مإعلوم غرض فيه بموضع يعقد أن (إل بذلك

مإا نظير المعتاد الغرض (عليه) أي غرض بيان (المطلق) عن
أم الهككدف أهو الصابة مإوضع أيضا ويبينان المسافة في مإر

فككي الخككاتآم أم الشككن في الدارة أم فيه المنصوب الغرض
 شرطه بصحة قلنا إن الدارة

قرع) (مإن الغرض بإصابة الرمإي) المعلق (صفة وليبينا) ندبا(
أولككه بفتككح وهككو الشككن) المعلككق إصككابة (وهككو الراء بسكون
خككدش) (بل الغرض مإطلق هنا والمراد البالي الجلد المعجم

فككي وكككذا يضككر بعككده مإككا إن ل ذلك فيه يكفي أنه أي له
يثقبككه أن (وهككو للمعجمككتين فسكككون خزق) بفتح (أو الباقي

للمهملككة فسكككون للمعجمككة خسككق) بفتككح أو فيككه يثبككت ول
ويسككمى طرفككه بعككض فككي أو يثبككت) فيككه أن (وهككو فقككاف

وجريككا المرق على الخسق يطلق وقد بعد سقط وإن جزمإا
ينفككذ) بالمعجمككة أن (وهككو مإرق) بككالراء (أو مإوضع في عليه
وهو الصبي حبا مإن والحوابي الخر الجانب مإن ويخرج مإنه
مإككا يتعين ول إليه يثبت ثم الغرض يدي بين السهم يقع أن

مإككر كمككا بعدها مإا عنها يغني كل بل مإطلقا هذه مإن عيناه
عنككه يغنككي والخككزق بعككده ومإككا الخككزق عنككه يغنككي فككالقرع
 يأتآي كما النصل بإصابة والعبرة وهكذا بعده ومإا الخسق

القككرع) (اقتضككى هذه مإن واحد ذكر عن أطلقا) العقد فإن(
للنككدب وليبينككا قككوله فككي المإككر أن يعلم وبه المتعارف لنه
(ويجككوز الطلق مإككع يصككح لككم وإل الوجككوب دون مإككر كمككا

بشككرطه) المسككابقة عككوض يجككوز حيث مإن المناضلة عوض
كفككء بمحلككل مإنهمككا وكككذا أحككدهما ومإن غيرهما مإن فيجوز
يشككترط (ول كشككخص حككزب فكككل حزبيككن كانككا فككإن لهمككا

علككى العتمككاد لن نككوعه، ول وسككهم) بعينككه قككوس تآعييككن
وإل شككيء علككى واتآفقككا أطلقككا فككإن الفرس بخلف الرامإي

(لغككا) تآعيينككه بعينككه سككهم أو عيككن) قككوس (فككإن العقد فسخ
خلككل فيككه يحدثا لم وإن النوع ذلك بمثله) مإن إبداله (وجاز
(فككإن بالرضككا إل يجككوز فل نككوعه بغيككر أمإككا الفككرس بخلف
قككد إذ مإقتضككاه يخككالف العقككد) لنككه فسككد إبداله مإنع شرط
تآضييق مإنه مإنعه ففي إليه يحوجه خفي أمإر للرامإي يعرض

> مإطبقككا407بككالرمإي) <ص:  البككادئ بيان اشتراط والظهر(
فيكه بينهمكا الكترتآيب لشتراط خلفه في البلقيني أطالا وإن
جمككع حضككر (ولو مإعا رمإيا لو بالمخطئ المصيب يشتبه لئل

واحككد يكفككي (زعيمككان) فل برضاهم فانتصب) مإنهم للمناضلة
واحككدا هككذا ثككم واحككدا هذا (أصحابا) أي العقد (يختاران) قبل



مإككن بككالتعيين ويبككدأ الحككذاق أحككدهما يسككتوعب لئل وهكككذا
ثككم العقككد في حزبه عن كل يتوكل ثم فالقرعة وإل رضياه

لككه يككدلا مإككا البخككاري وفككي فيككه مإحذور ل (جاز) إذ يعقدان
مإككر مإككا جميككع فككي واحككد كشككخص وخطأ إصابة حزب وكل
لكككل كفككء مإحلككل ثككالث حككزب يشككترط أنه ذلك فمن فيه

الرشككاق عدد في وتآساويهما مإال بذل إن ورمإيا عددا مإنهما
ثلثة تآحزبوا فإن صحيحا عليهم المجموع وانقسام والصابات

ربككع أو ثلككث للعدد يكون أن اشترط وأربعة أربعة أو وثلثة
تآعيينهمكككا) شكككرط يجكككوز (ول والربعيكككن ككككالثلثين صكككحيح

فيفككوت جككانب فككي الحذاق تآجمع قد (بقرعة) لنها الصحاب
جككانب كككل وفككي غيككره إلككى حككاذق ضككم إن نعككم المقصود

المحككذور لنتفككاء ظككاهر وهككو المإككام قككاله بككأس فل وأقككرع
فبككان رامإيككا ظنككه (غريبككا الزعيمين اختار) أحد (فإن المذكور

فيككه العقككد (بطككل الرمإككي لصككل مإحسككن غيككر خلفككة) أي
وهككو ليتسككاويا مإقككابلته واحككد) فككي الخر الحزب مإن وسقط

اختككاره مإككا وغيره البلقيني واعتمده مإتقدمإون جمع قاله كما
ثككم واحككدا يختككار زعيككم كككل أن مإر لما مإقابلته في زعيمه
كمككا المإر كان لو بأنه ويرد وهكذا واحدا مإقابلته في الخر
بدله يسقط فيمن وتآنازعوا التآي قولهم يتأت لم هؤلء قاله

ظنوه مإا فوق أو لحزبه فسخ فل ضعيفه بان لو أمإا. فتأمإله
(البككاقي فككي بطلن) العقككد (وفككي الخككر للحككزب فسككخ فل

(فككإن هنككا فيصككح الصككحة (الصككفقة) وأصككحهما قككول) تآفريككق
للتبعيككض والجككازة الفسككخ الخيككار) بيككن جميعككا فلهم صححنا

العقكد) لتعكذر فسكخ بدله يسقط فيمن وتآنازعوا أجازوا (فإن
المككالا) بينهككم قسككم حككزب نضككل > (وإذا408<ص:  إمإضائه

فككي الصككح (وقيل) وهككو بها استحقوا الصابة) لنهم (بحسب
إن السككنوي قككالا بككل الشككرحين في والشبه الروضة أصل

(بالتسككوية) لنهككم بينهككم يقسككم قلككم سككبق الولا تآرجيككح
ويمككن بالسكوية يغرمإكون المنضكولين أن كما واحد كشخص

المككالا شككرط إذا مإككا علككى المذكور مإقابله لول الولا حمل
المشككروطة الصككابة في ويشترط( يتبع فإنه الصابة بحسب

وعرضككه فككوقه دون السككهم فككي بالنصككل) الككذي تآحصككل أن
عاصككفة ريح رمإية ابتداء قارن إن نعم المتعارف لنه بالضم

تآأثيرهككا لقككوة أخطككأ إن عليككه ول أصككاب إن لككه يحسبه لم
ول تآقصكيره بل خروجككه مإككع قككوس) ولكو أو وتآككر تآلككف (فلو
عككرض (أو بيككده علة أو عاصفة ريح حدثت كأن رمإية سوء

كككل فككي وأصككاب) الغككرض السككهم به (انصدم شيء) كبهيمة
جكودة علككى تآككدلا ذلكك مإككع الصككابة لن لكه)، (حسككب ذلك

عليككه) لعككذره يحسككب (لككم (وإل) يصككبه الساعد وقوة الرمإي



ولككو( عليككه فيحسككب رمإيه سوء أو بتقصيره إمإا رمإية فيعيد
لككه) إذ حسب مإوضعه (فأصاب مإحله الغرض) عن ريح نقلت

عليككه) يحسككب (فل مإوضككعه (وإل) يصب لصابه فيه كان لو
>409<ص:  بعككض فككي وهككذا العككارض السككبب على إحالة
أكثرهككا فككي والككذي قلم سبق وهو الذرعي قالا أصله نسخ

قضككية هككو كمككا لككه يحسككب فل أي فل قوله على القتصار
ل عليككه حسب وغيرها الروضة قولا يخالفان وهذان السياق

يمكككن هل قلت فإن إليه المنتقل المحل في أصابه وإن له
كككأن لتصككح المنهككاج صككورة غيككر فككي الروضككة عبارة فرض
انتقككاله علككى والثانيككة الرمإي قبل انتقاله على الولى تآحمل
مإقصككر الولا فككي أنككه والفككرق بعككده الريككح كطككروء بعككده

بعضككهم رأيككت ثككم ذلككك يمكككن نعم قلت الثاني في بخلفه
عبككارة علككى تآككرد ول الشككارح قككولا مإعنككى وقالا  به صرح

اتآحككاد كككثيرون وظككن لهككا شككامإلة ليسككت عبارتآه أن المنهاج
(ولككو عليككه العككتراض في فأطالوا والمنهاج الروضة صورتآي

سككقط (ثككم (وثبككت) فيككه الغرض فثقب) السهم خسق شرط
لككه) لعككذره حسككب (فسككقط ثقبككه مإن صلبة) مإنعته لقي أو

يريككانه مإككا علككى ليشككهدا الغككرض عنككد شاهدين جعل ويسن
ذم أو مإككدح لغيرهمككا ول لهمككا وليككس وغيرهككا إصككابة مإككن

بالنشاط. يخل لنه مإطلقا أحدهما
)اليمان كتاب وأوله العاشر الجزء ويليه التاسع الجزء تآم(


