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اليمان كتاب
بعضها أيمانأهم يضعون كانأوا لنأهم يمين، جمع بالفتح     
الحلععف فلتقويععة القععوة اليميععن وأصععل الحلععف، عنععد ببعععض
اليلءا ويرادفععه يمينععا، سععمي العععدم أو الوجععود علععى الحث

أمإعر تحقيعق تكفيرهعا لوجعوب بعالنظر شعرعا والقسم. وهعي
الطلقا بنحععو الحلععف وتسععمية يععأتي > بمععا3<ص:  مإحتمععل



وإن بعيععد، غيععر الرافعععي كلم اقتضععاها الععتي شععرعية يمينععا
مإععع لليميععن اليلءا بمرادفععة تصععريحهم ويؤيععد فيععه نأععوزع

قععولهم مإر نأعم بالله، بالحلف يختص ل اليلءا بأن تصريحهم
التحقيععق فيععه كععان وإن يطلععب، أي: ل بععه يحلف ل الطلقا

النظععر فذكر وحينئذ العتبار، بهذا يمينا سمي فلذا المذكور،
إلحععاقا لمنع ل الحقيقية اليمين لبيان هو إنأما التكفير لوجود

بعالتحقيق فخعرج المعذكور التحقيعق في بها فيه تكفير ل مإا
لصعععدن أو نأحععو: لمإععوتن وبالمحتمععل التععي، اليميععن لغععو

بتعظيععم فيه إخللا فل بذاته فيه الحنث تصور لعدم السماءا
الميععت ولقتلن السماءا ولصعدن لمإت بخلفا تعالى، اسمه
فيكفر كغد، بوقت يقيد لم مإا حال تكفيرها يجب يمين فإنأه
التعريععف علععى هععذه تععزد ول السم، حرمإة لهتكه وذلك غدا

باحتمععالا عذر شائبة فيه له المحتمل إذ بالولى مإنه لفهمها
لحرمإععة هاتععك الحلععف عنععد فإنأه هذا بخلفا وعدمإه، الوقوع
ثععابت بغيععر مإحتمععل وأبععدلا فيععه البر باستحالة لعلمه السم
ووجععوب انأعقادها على وأجمعوا والممتنع الممكن فيه ليدخل

فععي مإععر مإمععا يعلععم الحععالف وشععرط فيهععا، بالحنث الكفارة
القصععد بيععن التفصععيل مإععن يععأتي ومإمععا بععل وغيععره، الطلقا
صععبي فخععرج قاصععد مإختععار سععكران أو مإكلف وهو وعدمإه،

اللععه بععذات إل  اليميععن  تنعقععد ل ولغا.  ومإكععره ومإجنععون
>4تعالى) <ص:  الله بذات (إل تنعقد) اليمين ل. (إلخ تعالى

فعي وهعي مإعهعا صعفة علعى دلا وإن عليهعا، دالا أي: اسعم
إل تعرفا ل بأنأها عليهم والنأكار الحقيقة المتكلمين اصطلحا

صرحا بل بالولا وغيره الزجاج بتصريح مإردود صاحبة بمعنى
ذات فععي وذلك بقوله قتله عند عنه الله رضي خبيب بذلك
(كقععوله: واللعه بقسععميه فععالولا لعه) وسعتأتي صعفة (أو الله
علمإععة مإخلوقا كل لن المخلوقات، العالمين) أي: مإالك ورب
بيده) نأفسي ومإن يموت ل الذي (والحي خالقه، وجود على

اسععم (وكععل الحبععة فلععق ومإن شاءا كيف يصرفها أي: قدرته
مإشععتقا ولععو ذكععر مإععا وتعععالى) غيععر (سبحانأه به) الله مإختص

والععذي الععدين يععوم ومإالععك كالله الحسنى أسمائه غير ومإن
بمخلوقا: كنععبي تنعقد فل القلوب ومإقلب له أسجد أو أعبده
بععالحلف وللمإععر بالبععاءا، الحلععف عععن الصععحيح للنهععي ومإلععك

كفععر}، فقععد الله بغير حلف {: مإن خبر الحاكم بالله. وروى
تعظيمه قصد إذا مإا على أشرك} وحملوه رواية: {فقد وفي

أكععثر عنععد أثععم ذلععك يقصععد لععم فععإن تعععالى، اللععه كتعظيععم



قععاله كععذا فيععه، الصععريح الشععافعي لنععص أي: تبعععا أصععحابنا
شارحا. 
وهععو الكراهععة الصععحاب أكععثر عععن مإسععلم شرحا في والذي

بعضهم: وهععو قالا الثم، في ظاهرا الدليل كان وإن المعتمد
بعه غعالبهم لقصعد العصعار غالب في به العمل ينبغي الذي

علععوا ذلععك عععن اللععه تعععالى للعه ومإضاهاته المخلوقا إعظام
كععالنبي شععرعا حرمإععة بمععاله الصععلحا: يكععره ابععن كبيرا. وقالا

أن المععاوردي وذكععر كععالطلقا، لععه حرمإععة ل بمععا ويحععرم
المإععام يعزلععه بععل القاضي، دون بالطلقا التحليف للمحتسب

ول مإععؤمإن بععالطلقا حلععف {مإععا ضعععيف خبر وفي فعله، إن
بنععاءا المقصععور علععى البععاءا وإدخاله مإنافق}، إل به استحلف

إدخععاله ينافيه ل شارحا سلكه الذي مإحله في تقرر مإا على
بععالله قوله: يختععص في عليه المقصور على الروضة في لها
ينععدفع وبه عليه والمقصور المقصور على تدخل أنأها مإر لما

لن للمتععن، فقععط المقصععور على دخولها حصر مإن تصويب
فععي مإععا وإفسععاد المععراد، وهععو الله غير به يسمى ل مإعناه

وليععس بغيععره يسععمى ول به الله يسمى مإعناه بأن الروضة
ذكرتععه. <ص: مإععا يوضح مإا والنشوز القسم أولا ومإر مإرادا

علععى يحلف أن وهي الغموس اليمين المتن على > وأورد5
الحنععث لن تنعقععد، ول بععالله يميععن فإنأهععا عامإدا كاذبا مإاض
اشععتباه بععأنأه ويرد الصح، على باطنا وكذا ظاهرا بها اقترن

الولا فيععه والمحصععور الخيععر المحصععور أن تععوهم مإععن نأشأ
الخيععر الجزءا هو فيه المحصور أن المقرر بل كذلك، وليس

المحصور هو الصفة أو الذات واسم المحصور هو فانأعقادها
أو ذات باسععم إل تكععون ل مإنعقععدة يميععن كععل فمعناه فيه،

أو اللععه باسععم هععو مإععا كععل أن ل صععحيح حصععر صفة. وهذا
قععالوا مإتقععدمإين جمعععا أن علععى فتأمإله، مإنعقدا يكون صفته

بععه أرد (قععوله: لععم باطنععا ول يقبععل) ظععاهرا ول( بانأعقادهععا
اللععه والصععفات السععماءا مإععن سبق بما أرد لم اليمين) يعني

في قالا لو غيره. أمإا تحتمل ل مإعناها في نأص لنأها تعالى،
أو كبععالله اليميععن غيععر بهععا أردت والله: لفعلن أو بالله نأحو

ابتععدأت ثععم بععالله، اسععتعنت أو وثقععت أو المسععتعان واللععه
وأصععلها، الروضععة فععي كمععا ظاهرا يقبل فإنأه بقولي: لفعلن

<ص: وعتق وإيلءا طلقا دون تعالى الله لحق بالنسبة لكن
إليععه انأصععرفا ومإا(به.  الغير حق التعلق ظاهر يقبل > فل6

(كععالرحيم بالتقييععد غيععره وإلععى الطلقا) غالبععا عنععد سععبحانأه



والقععاهر والحععق والمتكبر والجبار والرازقا) والمصور والخالق
إليععه الطلقا لنأصععرافا اليميععن)، بععه تنعقععد (والععرب والقادر
بععأن (غيره) تعععالى يريد) بها أن للكمالا. (إل فيها وألا تعالى،
قععد لنأععه غيره، بها أراد لو مإا بخلفا أطلق أو تعالى أراده

الكععذب. واستشععكل وخععالق القلععب كرحيم ذلك في يستعمل
إلحععاقه فينبغععي تعععالى الله غير في يستعمل بأنأه بألا الرب
فصععح تعالى غيره في يستعمل مإعناه أصل بأن ويرد بالولا
ذلعك إلغعاءا علعى لهعا قعوة ل ضععيفة قرينة وألا به، قصده

كالشععيءا (سععواءا غيره) تعالى وفي فيه استعمل القصد. (ومإا
والبصععير (والحععي) والسععميع اللم والعععالم) بكسععر والموجععود

أراده بععأن بنيععة)، إل بيميععن (ليععس والغنععي والحليععم والعليم
لمعا لنأهعا أطلعق، أو غيعره بها أراد إذا مإا بخلفا بها تعالى

يمنععع إنأما والشتراك الكنايات، أشبهت سواءا عليهما أطلقت
أبععي ابععن رأيععت ثععم النيععة، عععدم عنععد والتعظيععم الحرمإععة
الرفيععع بالجنععاب الحلععف العععوام مإن ويقع به أجاب عصرون
النأسععان جناب إذ عليه استحالته مإع تعالى الله به ويريدون

زرعععة، أبععو قععاله كما ذلك به نأوى وإن ينعقد فل داره فناءا
لمنا ولعو الستحالة، مإع تؤثر ل النية لن مإعن الرفيعع أن س

ومإععر الععدرجات رفيع نأحو مإن أخذها على بناءا تعالى أسمائه
 الردة في فيه مإا
وهععو فيععه شععركة ل بمععا الصععفات مإععن ويختععص و) الثععانأي(

وعزتععه اللععه (كوعظمععة > وهععي7<ص:  (الصععفة) الذاتيععة
والفععرض ومإشععيئته) وإرادتععه، وقععدرته وعلمه وكلمإه وكبريائه

أطلععق، وإن (يمين)، الكل في الضمير بدلا بالظاهر أتى أنأه
أسععماءاه أشععبهت بهععا مإوصععوفا يععزلا لععم لمععا تعععالى لنأععه

النععاس قععولا مإنع صفة العظمة كون مإن وأخذ به، المختصة
للصععفة التواضععع لن لعظمتععه، شيءا كل تواضع مإن سبحان

المجموع هي العظمة بأن ورد الذات إل يعبد ول لها، عبادة
مإجععرد أو فصععحيح هذا بذلك أريد فإن والصفات، الذات مإن

مإنععع ل أنأععه ويظهععر الطلقا حكم يبينوا ولم فممتنع، الصفة
جميععع بالسعم المععراد أن الصععفة بعه فسععر مإمعا وعلم فيه،

مإععر، مإما مإعناها في ومإا والتسعين التسعة الحسنى السماءا
(إل كالخععالق، فعلععه أو كالسميع ذاته صفة مإن اشتق سواءا

>8المقعععدور) <ص:  وبالقعععدرة المعلعععوم بعععالعلم ينعععوي أن
الحععروفا بالكلم يريد كأن آثارها ظهور بعدها ومإا وبالعظمة

شععائعة حقيقععة عليهععا تعععالى اللععه كلم وإطلقا عليه، الدالة



لذلك مإحتمل اللفظ لن يمينا، يكون فل والسنة الكتاب في
هو كما اللفاظ يرد لم مإا التوراة وبنحو الله بكتاب وتنعقد
بآيععة المسععلم حلععف قععالا: لععو الزركشععي رأيععت ثععم ظععاهر،

كلم لنأععه يمينه، تنعقد التوراة بنحو أو القرآن مإن مإنسوخة
تكععون أن وينبغععي القاضععي، قععاله الععذات صععفات ومإععن الله

المحععدث علععى يحععرم هععل أنأععه في الخلفا على المنسوخة
يحععرم ل والصععحيح ؟ بقراءاتععه الصععلة تبطععل وهععل ؟ مإسه

بععأن تخريجععه ه. ويععرد ا النأعقععاد عععدم يقععوى وبععه وتبطععل،
وثم شك بل النفسي الله كلم وهو المعنى على هنا المدار

ذكرتععه مإععا فععالوجه نأسعخها بعععد لها حرمإة ول اللفاظ، على
نأحععو بععه يععرد لم مإا وبالقرآن اللفظ يرد لم مإا النأعقاد مإن

نأععازع وإن وجلععده، ورقععه بععه يرد لم مإا وبالمصحف الخطبة
فيععه لما إل عرفا ينصرفا ل الطلقا عند لنأه السنوي، فيه

يقععولا: أن بيععن فععرقا ل أنأععه يؤخععذ ومإنععه القععرآن، مإععن
 المصحف وحق أو والمصحف

كععذا فعلععت مإععا أو لفعلععن وحرمإتععه الله) أو قالا: وحق ولو(
مإعنععاه ولن فيهععا، اسععتعماله لغلبععة أطلععق وإن (فيميععن)،

جععر مإععن الطلقا مإععع بععد جمععع: ل قالا نأعم اللهية، وحقيقة
فععرقا ل أنأععه يععأتي مإععا وبين بينه ويفرقا كناية كان وإل حق
الصععرفا فيهععا يععؤثر فلععم صععرائح تلععك بأن وغيره الجر بين

(العبععادات) فل يريععد) بععالحق أن قععالا: (إل كمععا هععذا بخلفا
التععي كلمإهععم وقضععية عليهععا، يطلععق لنأه قطعا، يمينا يكون

صععرائح المهلك المدرك الغالب أي الطالب أن الدعاوى في
علععى توقيفيععة تعععالى اللعه أسعماءا بأن واعترض اليمين، في

قاله كما عليه إطلقها يجوز فل مإنها شيءا يرد ولم الصح،
لما استحسنوها إنأما بأنأهم عنهم اعتذر وإن وغيره، الخطابي

ويجاب الغموس اليمين عن للحالف والردع الجللة مإن فيها
للمصععلحة > الصح9<ص:  مإقابل على ذلك في جروا بأنأهم

 المذكورة
وتععاءا) (وواو القسععم) المشععهورة: (بععاءا) مإوحععدة حععروفا و( 

نأصععب أو جععر فيه صريحة وتالله) فهي ووالله (كبالله فوقية
رابعع وزيعد النأعقعاد، يمنعع ل اللحعن لن سعكن، أو رفعع أو

علععى الجععارة. أمإععا هععي اللععف أن علععى أي: بنععاءا وهععو: اللعه
وبععدأ زيععادة فل عنه عوض وتلك المحذوفا، الجار أن الصح
علععى لععدخولها والعععم لغععة القسععم فععي الصععل لنأها بالباءا،

إنأها قيل بل مإخرجا مإنها لقربها بالواو ثم والمضمر المظهر



بالمظهر اختصت وإن لنأها التاءا، مإن أعم ولنأها مإنها، مإبدلة
(وتختععص مإنهععا بععدلا التاءا إن قيل ولنأه وغيرها، الجللة تعم

الكعبعة تععرب وشععذ الجللعة بلفععظ (بعالله) أي التعاءا) الفوقيععة
أطلععق فمععن بنيععة إل بهمععا تنعقععد ل أنأهععا ويظهر وتالرحمن،

فقععد كلمإهععم علععى واردا وجعلععه > بهمععا10<ص:  النأعقععاد
بععالله ومإثلهمععا شععذوذه، للنيععة احتيععاجه فععي ويكفععي أبعععد،

ويختععص قيععل: صععوابه بالستفهام وآلله بالفاءا وفالله بالتحتية
علععى تععدخل إنأمععا الختصععاص فعععل مإع الباءا لن بالتاءا، الله

والبععاءا الععواو عليهععا تععدخل ل الجللععة أن فيقتضععي المقصور
أنأهععا مإععر لمععا مإحلععه فععي ه. وليس ا قدمإه لما مإناقض وهو

مإععن السععالم الصععل هو بل أيضا عليه المقصور على تدخل
. مإر كما التضمين أو المجاز

إذ وعععدمإه اللععف مإد كذا) ويجوز لفعلن مإثل قالا: الله ولو(
قععالا: أو سععكن، جععر) أو أو نأصععب أو (ورفععع واحد، حكمهما

وذمإتععه ومإيثععاقه اللعه عهععد علي أو الله لعمر أو بالله أشهد
بنيععة) للقسععم، إل بيميععن (فليععس كذا لفعلن وكفالته وأمإانأته

صععحة الولععى فععي ينععافيه ول ظععاهرا احتمال لغيره لحتماله
بنععزع والنصععب عملععه وإبقاءا الجار بحذفا الجر إذ نأحوا ذلك

والسععكون بععه أحلععف أي: اللععه الخبر بحذفا والرفع الخافض
مإن تخلو ل كلها هذه أن على الوقف مإجرى الوصل بإجراءا
تقععرر، كمععا صععحيح غيععر لكنععه لحععن قيععل: الرفععع بل شذوذ،

اليمين ينو لم حيث بأنأه ويرد وغيره نأحوي بين وقيل: يفرقا
وحععذفا اللم بتشععديد وبلععه لفظععه، احتمالا في غيره ساوى
الجللععة غير كلمة هذه لن اليمين، بها نأوى وإن لغو، اللف

اعععترض وإن مإتجععه، وهو الروضة في ذكره الرطوبة هي إذ
فععي جععدا غريبععة هععي لغععة أنأها سلمنا وإن لنأا ونأقل، مإعنى

المععراد شائعة أنأها وزعم عليها يعولا فل العرفي، الستعمالا
ول واحععد غيععر به صرحا كما العوام، ألسنة في شيوعها مإنه

أو أقسععم أو قالا: أقسمت ولو(ألسنتهم.  في بالشيوع عبرة
(فيمين لفعلن) كذا (بالله أولي أو آليت أحلف) أو أو حلفت

(أو بنيتهععا، وأيععده يمينععا باسععتعمالها العرفا نأواها) لطراد إن
فإنأه بالله أشهد أو شهدت فارقا وبه المذكور أطلق) للعرفا

هععو نأعععم اليميععن، في يشتهر لم لنأه به، اليمين لنية مإحتاج
وإن فلغععو، بععالله حععذفا مإععع أمإا مإر، كما صريح اللعان في
فععي) مإاضععيا (خبرا ذكرت قالا: قصدت) بما اليمين. (ولو نأوى
فل باطنا)، (صدقا أقسم نأحو مإستقبل) في (أو أقسمت نأحو



نأحععو: فععي > ولععو11ظععاهرا) <ص:  (وكععذا كفععارة، تلزمإععه
يععدعيه، مإععا المذهب) لحتمععالا (على وطئتك ل بالله أقسمت

نأحععو فععي قبععل سععابقة يميععن لععه عرفععت ولععو ظهععوره بععل
 جزمإا أقسمت

بععالله أسععألك أو بععالله عليععك لغيععره: أقسععمت قععالا ولععو(
لهععا اللفععظ فيميععن) لصععلحية نأفسه يمين (وأراد لتفعلن) كذا

الخيععرة فععي وكععأنأه الشععرع، حملععة ألسنة على اشتهاره مإع
غيعر فعي إبعراره للمخعاطب وينعدب بالله بقوله الحلف ابتدأ

بعه مإصععرحا رأيتعه ثععم بهعا، المكععروه إلحععاقا ويظهر مإعصية،
يقصعد) (وإل المخاطب أحمد: بل وقالا الحالف كفر أبى فإن

(فل) أطلق أو المخاطب يمين أو الشفاعة بل نأفسه، يمين
وظععاهر المخععاطب ول هععو يحلععف لععم لنأععه اليميععن، تنعقععد
أن هنععا ل مإععر فيمععا وغيرهععا حلفععت بين سوى حيث صنيعه
بععأن ويععوجه عليععك، وآليععت كأقسععمت ليسععت عليععك حلفععت

رد ويكره حلفت بخلفا الشفاعة لطلب يستعملن قد هذين
كما بذلك والسؤالا المكروه غير في بوجهه أو بالله السائل

 مإر
نأصععرانأي > يهودي) أو12<ص:  فأنأا كذا فعلت قالا: إن ولو(

أو النععبي مإععن أو اللععه مإععن أو السععلم)، مإععن بريععءا (أو
ول والصعفة السعم لنأتفعاءا بيميعن)، (فليعس الخمعر مإستحل
كغيععره الذكععار فععي كمععا ذلععك يحرم نأعم حنث، وإن كفارة،

أو عليععه المحلععوفا عععن نأفسععه تبعيععد قصد إن به يكفر ول
حععال، كفععر فعععل إذا بععذلك الرضععا أراد أو علق فإن أطلق،

قرينععة ل حيث بكفره حكم قصده يعرفا ولم مإثل مإات ولو
اللفععظ لن السععنوي، اعتمععده مإععا علععى غيععره علععى تحملععه
الصععواب، وهععو خلفععه الذكععار كلم وقضععية يقتضععيه، بوضعه

إل إلععه ويقععولا: ل اللععه يسععتغفر أن لععه سععن يكفر لم وإذا
لخععبر ذلك الستقصاءا صاحب وأوجب الله رسولا مإحمد الله

إل إلععه ل فليقععل والعععزى بععاللتي حلععف {: مإععن الصععحيحين
فعي وجعوبه ععدم علعى يعدلا ل هنعا أشعهد اللعه.} وحعذفهم

يغتفعر ل مإعا للحتيعاط هو فيما يغتفر لنأه الحقيقي، السلم
أشهد بلفظ هنا يأتي أن قيل: الولى لو أنأه على غيره، في

حذفه.  مإع بخلفه إجماعا إسلم لنأه يبعد، لم فيهما
قصععد) كبلععى (بل اليميععن لفظهععا) أي إلى لسانأه سبق ومإن(

تنعقععد) (لععم كلم صععلة أو غضععب نأحععو فععي والله ول والله
أيمععانأكم} اليععة، فععي بععاللغو الله يؤاخذكم {: ل تعالى لقوله



كسععبت بمععا يؤاخععذكم {: ولكععن ليععة قصععدتم فيهععا وعقععدتم
بقععولا لغوها فسر وسلم عليه الله صلى أنأه قلوبكم،} وصح

المععراد بععأن الصلحا ابن وفسره والله، وبلى والله الرجل: ل
جمععع لععو الماوردي قولا ينافي ل حتى الجمع ل البدلا بهما

ظععاهر وهععو مإقصععودة، فكانأت استدراك لنأها الثانأية، انأعقدت
قصععدها، أنأعه الظاهر لن شك، إن وكذا قصدها أنأه علم إن
قصععد ولععو لغععو أنأععه فواضععح يقصععدها لععم أنأععه علععم إذا أمإا

لغوهععا. مإععن فهععو لغيععره لسععانأه فسععبق شععيءا علععى الحلف
فععأراد صععاحبه علععى دخععل إذا مإا الكافي صاحب مإنه وجعل

بععه تعم مإما إنأه وأقره لي، تقم ل فقالا: والله له يقوم أن
اليمين قصد إن لنأه بالواضح، > وليس13ه. <ص:  ا البلوى
بععه أرد قععوله: لععم فععي مإععر مإا فعلى يقصدها لم أو فواضح
أو عتععق أو طلقا فععي اللغععو دعوى ظاهرا تقبل ول اليمين

مإر.  كما إيلءا
إجماعععا فعلته أو كذا فعلت مإاض) كما (على وتصح) اليمين(

الصععحيح للخععبر أفعله، ل أو كذا (مإستقبل) كلفعلن (و) على
(مإكروهة) {: ول اليمين (وهي) أي قريشا}، لغزون {: والله

بععه، الحلععف مإععن تكععثروا ليمانأكم} أي: ل عرضة الله تجعلوا
هععو وهععذا نأععدم}، أو حنععث الحلععف مإععاجه: {إنأمععا ابععن وروى
واجععب فعل طاعة) مإن في قوله. (إل أفاده كما فيها الصل

للخععبر اتباعععا فطاعععة مإكععروه أو حععرام وتععرك مإنععدوب أو
كلم كتوكيععد لحاجععة وإل قريشععا}، لغععزون السععابق: {واللععه

حععتى اللععه يمععل ل {فععوالله وسععلم عليععه اللععه صلى كقوله
أعلععم مإععا تعلمععون لععو {واللععه كقععوله أمإععر تعظيم تملوا} أو
فل حاكم عند دعوى في وإل كثيرا}، ولبكيتم قليل لضحكتم

الوليععن فععي الندب يتجه وإنأما بعضهم: يسن، قالا بل يكره،
صون قصد إن الخير وفي الحديثين، في كما دينين كانأا إن

عععن فتعففه ذلك ومإع عليه لورد الحرام عن له المستحلف
تععرك علععى حلععف فإن(ظاهر.  هو كما أكمل وتحليله اليمين
مإععن يعصععي ل نأعععم عصععى) بععالحلف، حععرام فعععل أو واجب
أو عليعه يتعيعن لعم الكفايععة علعى واجععب تعرك علععى حلعف
القود سقوطه يمكن البلقينعي بحثهمعا كمعا بعالعفو يسعقط ك

ثنيععة تنكسععر ل النضر: والله بن أنأس بقولا لثانأيهما واستدلا
مإعصية الحالة هذه على القامإة لن الحنث)، (ولزمإه الربيع،

فيلزمإععه العيععد ليصععومإن بععالطلقا حلععف لععو ومإثله (وكفارة)،
مإععوته لحتمععالا غروبععه مإععع لكععن الطلقا، عليععه ويقع الحنث



زوجتععه علععى ينفق كل الحنث غير طريق له كان ولو قبله،
> أو14<ص:  صععداقها مإععن إعطاؤهععا يمكنععه إذ يلزمإععه لععم

فعععل (أو مإنععدوب) كنافلععة (ترك (أو) على إبراؤها ثم قرضها
لنأععه كفععارة)، وعليععه حنثه (سن مإتشمس مإكروه) كاستعمالا

ورأى يميععن علععى حلععف قععالا: {مإععن وسععلم عليه الله صلى
يمينععه} عععن وليكفععر خيععر هععو الذي فليأت مإنها خيرا غيرها
العرابععي وسععلم عليه الله صلى {أقر وإنأما الشيخان، رواه
يمينععه لن أنأقععص}، ول هععذا علععى أزيععد ل قوله: والله على

أو مإنععدوب فعععل (أو) علععى المإر امإتثالا وهو طاعة تضمنت
فعله) كدخولا أو مإباحا (ترك على أو حنثه، كره مإكروه ترك
البغععوي وقععولا أنأا، آكله وكل أنأت تأكله كل طعام وأكل دار

مإععا هعو أنأععت تععأكله ل وذكععر ضعيف، الثانأية في الكل يسن
الحععالف إبععرار ينععدب أنأععه مإععر عمععا غفلععة وهو لشارحا، وقع

نأعععم السععم، لتعظيععم الحنث) إبقععاءا ترك (فالفضل بشرطه،
كل تركععه أو بفعلععه دينععي غععرض تعلععق شععأنأه مإععن كان إن

أو بالسععلف التأسععي قصد فإن نأاعما يلبس ل أو طيبا يأكل
فهعي وإل فيهععا، الحنعث فيكعره طاعععة فهعي للعبعادة الفراغا

(الحنععث) لينتفععع (وقيل): الفضل الحنث، فيها فيندب مإكروهة
عععدم فععي كععان لععو أنأععه الذرعععي بالكفارة. وبحث المساكين

ل أو يأكععل ل أو يععدخل ل حلععف كععأن للغيععر أذى الحنععث
قطعا.  الحنث الفضل كان يكرهه، صديقه ونأحو كذا، يلبس

الشععيخ واعترضععه مإطلقععا، اليميععن يجب ل المإام تنبيه) قالا(
إذا والبضععع كععالنفس بالباحة يباحا ل فيما بوجوبها الدين عز

يميععن لععدفع وجوبهععا أراه الععذي قععالا: بععل عنه، للدفع تعينت
ه. والوجععه ا بالباحععة أبيععح وإن مإععالا، على الغموس خصمه

اليميععن بعععد الوجععوب. (ولععه) أي: الحععالف عععدم الخيععر فععي
حععرام. جععائز) أي: غيععر حنععث علععى صوم بغير كفارة (تقديم
الصععحيح للخععبر الباقيععة الخمسة القسام > ليشمل15<ص: 

سععبب لن خيععر}، هععو الععذي ائععت ثععم يمينععك عععن {فكفععر
السععببين أحععد علععى والتقععديم جميعا، والحنث اليمين وجوبها

خروجععا عنهما تأخيرها الولى نأعم الزكاة، آخر مإر كما جائز
حععال يكفععر البر مإمتنع على حلف مإن أن ومإر الخلفا، مإن

بععالحنث، يععدخل فيععه الكفارة وقت فإن مإمكنه، على بخلفه
بدنأيععة عبععادة لنأععه الحنععث، علععى تقععديمه فيمتنععع الصوم أمإا

فلععو أعلععم)، والله أصح هذا قلت (حرام حنث و) على (قيل
لن أخععرى، كفععارة تلزمإععه لعم زنأععى ثم فكفر يزنأي ل حلف



المحلععوفا لحرمإععة اليميععن حيث مإن ليس الفعل في الحظر
وشععرط اسععتباحة بععه يتعلععق ل فععالتكفير وبعدها، قبلها عليه

إلععى مإسععلما حيععا العبععد بقععاءا كفعارة المعجععل العتععق إجععزاءا
بقععاءا يشععترط ل الزكععاة، تعجيععل فععي نأظيععره بخلفا الحنث

بأن يفرقا وقدع.ه ا للفرقا قيل: فيحتاج الحولا، إلى المعجل
يععزولا وبه حقهم، قبضوا وقد للمالك شركاءا ثم المستحقين

لععم عنععده لنأهم الحولا، قبل تلف وإن نأاجزا، بالمالا تعلقهم
تععبرأ ل وهععي الذمإععة فععي فالواجب هنا وأمإا تعلق، لهم يبق
بععان ارتععد أو العععتيق مإععات فععإذا صحيح، قبض بنحو إل عنه

لععم وأنأهععا الذمإععة، فععي الحععق بقععاءا للكفارة الموجب بالحنث
وقععت بمسععتحقه يتصععل لععم الحععق لن سععبق، بما عنه تبرأ

أي: كالزكععاة اسععترجع يحنث ولم قدمإها ولو الكفارة، وجوب
البغوي: ولععو قالا فل وإل التعجيل القابض علم أو شرط إن

العتعق وقعع حنثعه قبعل > أي: مإثل16<ص:  مإعات ثعم أعتق
حنععث هنععا يقع لم لما أي: لنأه فيه السترجاع لتعذر تطوعا،

سبب.  غير مإن تطوع العتق أن بان
صوم بغير كفر إذا العود على ظهار (كفارة تقديم و) يجوز(

طلععق وكععأن راجعهععا، ثععم كفععر ثععم رجعيععة مإععن كأن) ظععاهر
عقععب عتقععه أمإععا راجععع، ثععم كفععر ثععم ظهععاره عقععب رجعيا

وذلك عود، بالعتق اشتغاله لن العود، مإع تكفير فهو ظهاره
. الظهار على تقديمها امإتنع ثم ومإن السببين أحد لوجود

سععببه وجععود الموت) وبعععد على (قتل كفارة تقديم و) يجوز(
ثععانأي مإالي) علععى (مإنذور تقديم نأحوه. (و) يجوز أو جرحا مإن

أو مإريضععه شععفي إن عتقععا أو تصععدقا نأععذر إذا كمععا سععببيه
لهمععا ووقععع الشفاءا قبل تصدقا أو فأعتق بيوم شفائه عقب
لن هععذا، وغيععره البلقينععي واعتمععد هععذا، خلفا الزكععاة فععي

ل أحععدهما علععى تقععديمه يجععوز السععببين ذي فععي القاعععدة
فيه.  صريحة عليهما

الرشيد( اليمين كفارة بيان فصل) في(      الحر يتخير) 
كالظهععار) أي: كعتععق عتععق بين اليمين كفارة (في كافرا ولو

يخععل عيععب بل مإؤمإنععة كامإلععة رقبععة تكععون بععأن فيععه يجععزأ
كما بانأت أو حياته علمت غائب نأحو ولو الكسب أو بالعمل

ابععن بحثععه لمععا خلفععا الغلءا زمإععن في ولو أفضلها وهو مإر،
عشععرة (وإطعععام أفضععل فيععه الطعععام أن السععلم عبععد

فععي يجععزئ مإمععا غيععره حععب) أو مإععد مإسععكين كل مإساكين،
أي: بلععد السععنة غععالب البلععد) فععي قععوت غالب (مإن الفطرة



بلععد ل بلععده اعتععبر عنععه يكفععر أن لجنبي أذن فلو المكفر،
الفطععرة فععي مإععر مإععا قلععت: قيععاس فععإن يظهععر، فيما الذن
للبععدن، طهععرة تلععك بععأن يفرقا قلت عنه المكفر بلد اعتبار
بلععده، النسععخ مإععن كععثير فععي نأعععم هذه، بخلفا بلده فاعتبر

غيععر فععي غيره المكفر كان وإن الحالف بلد اعتبار وقضيتها
ينععافي ول الفطععرة، مإسععألة مإن ذكر لما مإحتمل وهو بلده،

>17آخععر. <ص:  لملحععظ لنأععه الكفععارة، نأقل جواز تقرر مإا
ول واحععد لكل مإد مإن أقل صرفا يجوز ل أنأه كلمإه وأفهم
يسععمى بمععا كسععوتهم (أو أيام عشرة في ولو عشرة لدون

التمليعك، جهععة علعى ذينك يعطيهم بأن لبسه ويعتاد )،كسوة
(أو كععم بل (كقميععص) ولععو الكسععوة فععي بينهععم فععاوت وإن

إزار) أو (أو اليععد مإنععديل إجععزاءا مإن أخذا قلت وإن عمامإة)،
لقععوله الكععم أو اليععد فععي يحمععل مإنععديل أو رداءا أو مإقنعععة
ل مإسععاكين} اليععة. (ل) مإععا عشععرة إطعععام {فكفععارته تعععالى
أجععزأت اعتيععدت فععإن كالجلود يعتاد ل مإا ول كسوة يسمى

ومإداس حديد نأحو مإن وقفازين) ودرع (خف نأحو الولا فمن
(ومإنطقععة) وتكععة وطاقيععة وقبععع وقلنسععوة وجععورب ونأعععل

وثععوب وهميان وبساط للركبة يصل ل وتبان وخاتم وفصادية
واحععد ثععوب لنأععه بينهععم، تقطيعه قبل للعشرة أعطاه طويل

هععذا وقالا: مإلكتكععم أمإداد عشرة لهم وضع لو مإا فارقا وبه
فععي لشععيخنا ووقععع مإجتمعععة، أمإععداد لنأها أطلق، أو بالسوية

القلنسعوة، بنحعو مإشعكل وهعو العرقيعة أجعزاءا المنهعج شرحا
يجعععل ثععوب علععى تطلععق مإصر أهل عرفا في بأنأها وأجيب
وأفهععم بالمنععديل، إياهععا قرنأععه إليععه ويرشععد البرذعععة تحععت

خمسععة. ويكسععو خمسععة يطعععم كأن التبعيض، امإتناع التخيير
(صععلحيته ول للعععورة، سععاترا ول مإخيطععا يشترط) كونأه (ول

دفعععه (صغير) أي قميص سراويل) ونأحو فيجوز إليه للمدفوع
وكتععان (وقطععن جمععع فيععه نأععازع وإن لععه)، يصععلح ل (لكععبير

الكسععوة اسم لوقوع ورجل)، (لمإرأة ونأحوها وحرير) وصوفا
يصععلوا لئل به يعرفهم أن عليه لكن مإتنجسا ولو الكل على
مإثل عاريععة أو مإلكععا غيععره أعطععى مإن كل أن وقضيته فيه،
الخععذ لعتقععاد بالنسععبة عنععه مإعفععو غير خفي نأجس به ثوبا

فاسععدة، صععلة فعي يعوقعه أن مإعن حعذرا بعه إعلمإععه عليعه
أي: عنععه مإعفو غير نأجس به مإصليا رأى قولهم: مإن ويؤيده

بععأن الصععغير السععراويل التبععان وفارقا به إعلمإه لزمإه عنده
غيععره، عععن فضل صغير عورة لستر يعد ول يصلح ل التبان



الصغير. السروالا فهو صغير عورة لستر يعد أنأه فرض فإن
(قععوته) تععذهب) عرفععا (لععم إن كععثيرا (ولععبيس) أي: مإلبععوس

كالمهلهععل قععوته ذهبععت مإععا بخلفا العععتيق كععالحب بععاللبس
ل ومإرقععع جديععدا ولو الستعمالا على يقوى ل الذي النسيج

ظاهر.  هو كما اعتيد أي: وإن مإيتة جلد مإن ومإنسوج بلي
>18<ص:  الظهععار كفععارة في السابق عجز) بالطريق فإن(

أيام) لليععة ثلثة صوم (لزمإه (الثلثة) المذكورة مإن (عن) كل
فععي تتابعهععا يجععب (ول انأتهععاءا، مإرتبععة ابتععداءا مإخيععرة هي إذ

كععان عنها الله رضي عائشة عن وصح الية، الظهر) لطلقا
وهععو مإتتابعععات، فسععقطت مإتتابعععات أيععام ثلثععة أنأععزلا فيمععا
التتععابع وجوب في ظاهرا جعله لمن خلفا النسخ في ظاهر
أطععالا بمععا لععه السععتدللا في وأطالوا كثيرون، اختاره الذي

لنأععه يصععم، انأتظععره) ول مإععاله غععاب (وإن رده فععي الولععون
اعتععبرت فيععه القدرة بأن ببلده مإالا له مإتمتعا وفارقا واجد،
لغيرهععا ينظععروا فلععم للععدم الموجب نأسكه مإحل لنأها بمكة،

لمسععافة مإاله غيبة بين هذا يفرقوا فلم مإطلقا اعتبرت وهنا
مإععن بخلفا بععدونأها تقييععده البلقينععي وبحععث وأقععل، القصععر
اة. وفسعخ فعي مإعسعرا ععد لنأه عليها، والبعائع الزوجعة الزك
ول بععل ضرورة، ول للضرورة ثم كذلك عد إنأما بأنأه مإردود
أي: أصالة، التراخي على واجبة لنأها التعجيل، إلى هنا حاجة
كمععا فورا والكفارة الحنث لزمإه وإل بالحلف يأثم لم وحيث

. ظاهر هو
بالصععوم، بععل بالمالا فلس أو بسفه عليه يكفر) مإحجور ول(

امإتنععع، الصععوم قبععل حجععره زالا ولععو التبرع مإن مإمنوع لنأه
بأزيد مإيت عن يكفر ول الوجوب ل الداءا بوقت العبرة لن

قيمهععا اسععتوت إن إحععداها أو أقلها يتعين بل قيمة، الخصالا
غيععره سععيده) أو مإلكعه إذا (إل مإلكععه بمععالا) لععدم (عبعد ول

مإطلقععا. (وقلنععا) بالضعععيف أو بهمععا كسععوة) ليكفععر أو (طعامإا
لسععيده نأعععم يكفر، فإنأه التكفير في له أذن ثم يملك)، (إنأه
إطعام مإن العتق بغير المعتمد على عنه يكفر أن مإوته بعد
بخلفععه مإلكععه فععي دخععوله يستدعي ل حينئذ لنأه كسوة، أو

يكفععر أن المكععاتب ولسيد بالموت الرقا ولزوالا الحياة، في
أيضععا، بععذلك التكفيععر سيده بإذن وللمكاتب بإذنأه، بذلك عنه

يكفر) حتى (بل الولءا أهل مإن ليس القن بأن العتق وفارقا
ضععره) (فععإن غيره، عن (بصوم) لعجزه كالظهار المرتبة في

بل صععام سيده بإذن وحنث حلف (وكان الخدمإة في الصوم



علععى لكونأهععا نأظر فل سببه، في لذنأه مإنعه له إذن). وليس
إل يصععم لععم إذن (بل والحنث الحلف وجدا) أي (أو التراخي

فععإن يضععره أنأععه والفععرض سععببه فععي يععأذن لععم لنأه بإذن)،
ول يضععره لععم إذا > أمإععا19تحليله. <ص:  له جاز فيه شرع

فععي أذن مإطلقععا. (وإن مإنععه مإنعععه لععه يجععوز فل أضعععفه،
فيمععا إذن فيععه إذنأععه لن الحلععف)، اعتبععار فالصععح أحععدهما،

بععل الحنععث، اعتبار وغيرها الروضة في والصح عليه، يترتب
إذنأععه فليععس مإنععه مإانأعععة اليميععن لن قلععم، سبق قيل: الولا

الذن أن مإععر مإععا فععارقا وبععه الكفععارة، الععتزام في إذنأا فيها
عكسععه، بخلفا الرجععوع يقتضععي الداءا دون الضععمان فععي

إذنأععه بغيععر لهعا يجععوز فل لعه تحععل الععتي المإة بالعبد وخرج
تحععل ل أمإععة أمإععا نأاجز، لنأه لستمتاعه، تقديما مإطلقا صوم

الععواجب الحنععث أن الذرعععي وبحععث مإععر، فيمععا فكالعبععد له
علععى فيععه التكفيععر لوجععوب ذكععر فيمععا فيه المأذون كالحنث
حقععه يبطععل لععم السععيد لن أطلقععوه، مإا يتجه والذي الفور،
فععي إذنأععه قيععل: إن لععو نأعععم يبطلععه، ل العبععد وتعععدي بععإذنأه

الععتزام حينئذ لنأه يبعد، لم الحنث في كإذنأه المحرم الحلف
حععر بعضه ومإن (فورا. لها المستلزم الحنث لوجوب للكفارة

(ول واجععد لنأععه صععوم، كسععوة) ل أو بطعععام يكفععر مإالا وله
عتقععه سععيده علععق إن نأعععم الععولءا، أهليععة عععن عتق) لنقصه

حععر مإنععك فنصععيبي كفارتععك عن أعتقت كإن بالعتق بتكفيره
مإععالا له يكن لم إذا أمإا به، المانأع لزوالا صح مإعه أو قبله

أو سععيده، نأوبععة وفي إذن بغير نأوبته أي: في بالصوم فيكفر
. يظهر فيما بالذن مإهايأة ل حيث

>20<ص:  القسععامإة أيمععان بتكععرر الكفععارة فععرع) تتكععرر(
نأفسععه فععي مإقصععود مإنهععا كل لن الغمععوس، اليميععن كتكععرر
لععم مإععا تفاصععلت وإن أدخععل، نأحععو: ل فععي تكريرهععا بخلفا
كلمععا عليععك لسععلمن نأحععو فععي الععترك وبتعدد تكفير يتخللها
وفععي يععوم، كععل كععذا ولعطينععك كلمععا، بقضععية عمل مإررت،
العدار أدخععل ول ذا لكلععن كعوالله والثبات النفي بين الجمع
ويععأتي مإعععا، المنفععي وفعععل المثبت بترك إل يحنث ل اليوم
  نأظائره مإع وذا ذا فعلت ل حكم

وغيرهما والمساكنة السكنى على الحلف فصل) في(     
تحمععل اللفععاظ أن بعععده ومإععا هععذا فععي والصععل ،يأتي مإما

فيععدخل دخععوله يريععد أو المجاز يتعارفا أن إل حقائقها على
بفعلععه، إل وأطلععق داره يبنععي ل حلف أمإير يحنث فل أيضا،



غيععره بفعععل فيحنععث وغيععره نأفسععه مإنععع أراد لععو مإا بخلفا
حقيقتععه فععي مإسععتعمل اللفععظ صععير ذلععك بنيتععه لنأععه أيضععا،

عموم في أو ذلك، جواز مإن عندنأا الصح على بناءا ومإجازه
يحلععق ل حلععف مإععن وكععذا المحققيععن، رأي هععو كمععا المجاز
مإععا علععى بععأمإره لععه غيععره بحلععق يحنععث فل وأطلععق رأسععه
الرافععي، وصعححه للععرفا وقيل: يحنعث المقري، ابن رجحه

فععي الصععل هنا الروضة أصل وفي وغيره السنوي واعتمده
التقييععد إليععه يتطرقا وقد اللفظ، مإقتضى اتباع والحنث البر،

ه. ا قرينععة أو خاص باصطلحا أو به تقترن بنية والتخصيص
فيععه > لن21<ص:  الولا، عكععس وهذا ذلك، مإثل وسيأتي
 بالنية تغليظا

ذكععره مإععا هععو ذلععك رجععح المقععري ابععن أن تقععرر (تنبيه) مإا
أصععل عبارة فإن مإشكل لكنه زيادته، مإن جعله حيث شيخنا

الحلععق في وهي أيضا، هذا في الحنث عدم تشمل الروضة
هععذا قبل كالبيع. وذكر الخلفا وقيل: فيه للعرفا، قيل: يحنث

فعلععه، الحععالف يعتععاد ل عليععه المحلوفا الفعل كان إذا فيما
صععريح وهععذا قطعا، بالمإر فيه حنث ل أنأه مإنه يجيءا ل أو

عععن يجععاب وقععد زيععادته، مإن فليس المقري ابن ذكره فيما
وعععدم بالععذكر الحلععق مإسععألة إفععراد مإععن فهععم بععأنأه شععيخنا
مإنععه. يجيععءا ل قععوله: أو مإن مإستثناة أنأها فيها شيءا ترجيح

يمكععن قلععت ؟ وجععه لسععتثنائها هععل قلت فإن مإحتمل، وهو
بععالنفس، يتعععاطى ل مإنه مإجيئه يمكن كونأه مإع بأنأه توجيهه

مإنععع ابتععداءا المقصععود فكععان المقصود، إحسانأه تتقن ل لنأها
العرفا. بمقتضى اليمين تناولته به أمإره فإذا له، الغير حلق

دارا أو الععدار يسكنها) أي: هذه ل (حلف إذ فتأمإله به فحنث
أراد (فليخععرج) إن الحلععف، عنعد فيهعا فيها) وهععو يقيم ل (أو

القامإععة مإسألة مإن كل في التحولا بنية الحنث مإن السلمإة
كععان إن الذرعععي قععالا كلمإهععم، مإععن يظهععر فيمععا والسكنى
ل فحلععف تفععرج لنحععو دخلععه فلععو حلفععه قبععل فيععه مإتوطنععا
فقععط، الحالا) ببععدنأه (في قطعا التحولا لنية يحتج لم يسكنه

مإععن الخععروج ول الهرولععة يكلععف ول عليععه، المحلععوفا لنأععه
مإععن لبععاب عععدلا المععاوردي: إن قععالا نأعععم البععابين، أقععرب
حكععم في بالصعود لنأه حنث، غيره على القدرة مإع السطح
طريععق لقربيععة ول المسععافتين لتسععاوي نأظر أي: ول المقيم
فععي آخععذ البععاب إلععى بمشععيه لنأععه أطلقه، مإا على السطح

ذلععك في آخذ غير الصعود إلى عنه وبالعدولا الخروج سبب



مإععع لنأععه المنقععولا، علععى فيحنث التحولا نأية بغير أمإا عرفا،
مإراد وهو لحظة مإكث) ولو (فإن عرفا مإقيم أو ساكن ذلك

مإثل ليشععرب وقععف لععو الغععزي: كمععا وقععولا بساعة، الروضة
يحتمععل ل لعطععش شععربه يكن لم إذا بما مإثاله تقييد يتعين
بعععث وإن حنععث، عععذر قععولهم: (بل أفهمععه كمععا عععادة، مإثله

ومإقيما.  ساكنا يسمى ذلك مإع لنأه مإتاعه) وأهله،
عليععه طععرأ أو البععاب عليععه أغلععق كععأن لعععذر مإكععث إذا أمإا

مإععن يجععد ولععم الخععروج مإععن مإنعععه مإرض نأحو الحلف عقب
فمكععث خرج لو مإاله نأحو على خافا > أو22يخرجه. <ص: 

بمععا هنععا المععرض ضععبط ويظهععر حنث، فل أكثر أو ليلة ولو
مإمععا يفهم نأعم الصلة، فرض في القيام عن العجز في مإر

بأجرة يحمله مإن استئجار أمإكنه مإتى أنأه المصنف عن يأتي
اقتضععاه كمععا ككععثيره المععالا وقليل حنث، فترك وجدها مإثل

الختصععاص، علععى الخععوفا فععي النظععر إطلقهععم. ويععتردد
ضاقا لو وكذا عرفا وقع له كان إن أيضا عذر أنأه والقياس

أي: لععم فععاته يصععليه أن قبععل خععرج لععو بحيععث فععرض وقت
الشرعي الكراه لن ظاهر، هو كما الوقت في كامإل يدركه

أو زيععارة لنحععو إليهعا ععاد ثععم خعرج ولععو مإر، كما كالحسي
وإل عائععدا أو زائععرا عرفععا يسععمى دام مإععا يحنععث لم عيادة
وغيرهمععا الشععيخين إطلقا يحمععل التفصععيل هععذا وعلى حنث

إن تبعععه ومإععن البغععوي وقععولا للعععذر، بععالمكث حنععث ل أنأه
لعو مإا الحلف عند فيها وهو بقولنا وخرج حنث المكث طالا
إقعامإته مإعع بعدخولها حنثعه فينبغعي خارجهعا وهو كذلك حلف

عععذر، بغيععر فيهععا يظهر فيما العتكافا بها أي: يحصل لحظة
مإتاع كجمع الخروج بأسباب (اشتغل لكنه التحولا (وإن) نأوى

يحنععث)، (لععم غير ل بالخروج ثوب) يليق ولبس أهل وإخراج
ويراعععى لجلععه، مإقامإه طالا وإن ساكنا ذلك مإع يعد ل لنأه
ذلعك المصنف وقيد إرهاقا، غير مإن اعتيد مإا لذلك لبثه في
المععاوردي صععرحا وبععه حنععث وإل السععتنابة تمكنه لم إذا بما

المثععل بععأجرة يرضععى ل مإععن وجد لو أنأه ويظهر والشاشي،
>23<ص:  مإعععه يكن لم بأن عليها يقدر ول بها يرضى أو
لعذره.  يحنث ل التفليس باب في مإر مإما له يبقى مإا
أحععدهما) بنيععة فخععرج الععدار هععذه فععي يسععاكنه ل حلف ولو(

لنأتفععاءا يحنععث)، لععم الحععالا (فععي مإععر مإععا نأظيععر التحععولا
المكععث وفععي اثنين مإن إل تتحقق ل المفاعلة إذ المساكنة،

بنععي لععو مإععر. (وكععذا مإععا الخععروج بأسباب واشتغالا لعذر هنا



فعي مإعدخل جععانأب (ولكعل غيعره، أو طيعن جدار) مإن بينهما
الروضععة فععي والصععح المسععاكنة، برفععع للشععتغالا الصععح)،

إلععى المسععاكنة لحصععولا الحنث، الجمهور عن ونأقله وغيرها
جمععع لنحععو المكععث وفععارقا ضععرورة، غيععر مإععن البنععاءا تمععام
أسبابه في وأخذه التحولا بنية المساكنة رفع ثم بأنأه المتاع
وحععده أمإره أو الحالف بفعل البناءا كان إن هذا هنا، بخلفه

مإن وهما بينهما الستر وإرخاءا قطعا حنث وإل الخر، مإع أو
وخععرج المتععولي قععاله مإععا علععى للمسععاكنة مإععانأع البادية أهل
به اختص مإعينا نأوى فإن المساكنة، أطلق لو مإا الدار بهذه
يظهر وجهين أحد على كذا بلد في يساكنه ل أنأه نأوى كأن

النيععة، فيععه تؤثر فل مإساكنة هذا ليس مإقابله ترجيحه. وقولا
فيمععا هذا بأن عنه يجاب اللفظ يطابقه ل فيما تؤثر ل لنأها

لن كععذلك، فيععه نأحععن مإععا وليععس بععوجه اللفععظ يحتملععه ل
بهععا حنععث مإعينععا ينو لم وإن ذلك، على تطلق قد المساكنة

خععان، مإععن ببيتين تجاورهما مإنها وليس كان، مإوضع أي في
دار مإععن ول باب لكل يكن لم ولو مإرقاه، واتحد صغر وإن

أحععدهما انأفععرد لععو وكععذا وغلععق، بععاب لكععل كععان إن كععبيرة
والممر.  الدار اتحدت وإن مإرافقها، بجميع انأفردت بحجرة

يخععرج) مإنهععا ل أو فيهعا (وهو يدخلها) أي: الدار ل حلف ولو(
وهععو العيععن هععذه يملععك ل أو الصععباغا ابععن خارج) قالا (وهو

لن بهععذا)، حنععث > (فل24مإلكهععا. <ص:  فاسععتدام مإالكهععا
عكسععه والخععروج لداخل، خارج مإن النأفصالا الدخولا حقيقة

لعو نأععم بمدة، يتقدران ل ولنأهما الستدامإة، في يوجدا ولم
ل أن الخعروج بععدم أو فأقعام الجتنعاب العدخولا بعدم نأوى

ل يععتزوج) أو (ل حنععث. (أو) حلععف فنقلهععم مإثل أهلععه ينقععل
أن الفععرقا مإععن يتععوهم مإععا ورد زرعة، أبو بحثه كما يتسرى
والتسععري لعه، دوام ل مإنقعض وهععو وقبعولا، إيجعاب العتزوج
وهععذا والنأععزالا، والععوطءا العيععون عععن التحصععين وهععو فعععل،

مإععدلوله علععى التسععري حمععل إن يأتي إنأما هذا بأن مإستمر
علععى إل التسععري يطلقععون ل أهلععه إذ العرفععي ل اللغععوي
رأي علععى والولععى نأظععر، ه. وفيععه ا دوامإععه دون ابتععدائه
لغععة يطلععق بععل غير، ل ذكر مإا هو التزوج أن مإنع الرافعي

(أو التسري فساوى الصيغة بعد الحاصلة الصفة على وعرفا
يقعد) أو ل أو يقوم ل أو يركب ل أو يلبس ل أو يتطهر ل
الحععوالا هععذه (فاستدام القبلة يستقبل ل أو فلنأا يشارك ل

وشععاركته ليلة وركبت يومإا كلبست بزمإان تقدر لنأها حنث)،



أن حلععف ثععم شععيءا باستدامإة حنث وإذا البقية، وكذا شهرا
الولععى اليمين لنأحللا أخرى كفارة لزمإه فاستدامإه يفعله ل

فععأنأت لبسععت قععالا: كلمععا لععو أنأه وقضيته الولى، بالستدامإة
بمضعي ثلثعا فتطلعق السعتدامإة، بتكعرر الطلقا تكعرر طالق
صععارفة قرينععة كلما ذكر قيل ومإا لبسة وهي لحظات ثلث

حلععف مإثل لبس في النظر ويتردد ذلك بمنع مإردود للبتداءا
يوجععد ل أن علععى يمينه تحمل هل كذا، وقت إلى يلبس ل

لحظععة ولععو اللبععس باسععتدامإة فيحنث الوقت ذلك قبل لبسا
اسععتمر إن إل يحنث فل الوقت ذلك إلى الستدامإة على أو

المنفععي قععولهم: الفعععل قضععية لكععن مإحتمععل، كل إليه لبسا
فلععذا الولا ترجيععح العمععوم إفادة في المنفية النكرة بمنزلة
يتختععم ل النأععوار: حلععف > بعضهم. وفي25<ص:  عليه جرى
مإععا علععى مإشكل وهو يحنث لم فاستدامإه الخاتم لبس وهو
تقتضععي التفعععل صععيغة بعأن يفععرقا أن إل اللبععس فععي تقرر
يمكععن فلععم ذلععك فيها ليس والستدامإة للفعل، مإعانأاة إيجاد

وعليعه كعاللبس، الفععل أصل صيغة بخلفا بمدة هنا التقدير
بين الفرقا يدرك العامإي لن ل أو بالنحوي هذا يختص فهل

والثععانأي مإحتمععل، كععل عنه التعبير يحسن لم وإن الصيغتين،
وهععو الخععاتم هععذا يلبععس ل حلف لو أنأه يعلم وبذلك أقرب،
الععتزوج باسععتدامإة تحنيثععه (قلععت بالسععتدامإة، حنععث لبسععه

لععذهولا) عمععا (غلط المحرر نأسخ أكثر في مإا والتطهر) على
هععو كمععا الحنث عدم فيهما به جزم الذي فإن شرحيه، في

والخععروج كالععدخولا بمععدة يقععدران ل إذ المنصوص، المنقولا
بععل مإثل، شععهرا تطهععرت ول تسععريت ول يقالا: تزوجععت فل
أن ولععك مإععردود، يقععالا: ذلععك أنأععه البلقيني وزعم شهر، مإنذ

كلمإهععم لن الععرد، اتجععه عرفععا ذلععك يقالا ل أريد تقولا: إن
مإععن العععرفا بمعرفة أحق وهم عرفا يقالا ل أنأه في صريح
مإععن لكععن يمنعععه، ل النحععو إذ قاله مإا اتجه نأحوا أو غيرهم
إن فيهمععا الحنععث عععدم ومإحععل الولا هو المراد أن الواضح

طيععب (واسععتدامإة جزمإععا بهععا حنععث وإل اسععتدامإتهما ينععو لم
لم ثم ومإن بمدة عادة يقدر ل الصح،) إذ في تطيبا ليست
واستدام.  أحرم ثم تطيب لو فيما فدية بها يلزمإه

في باستدامإتها يحنث وصلة) فل (وصوم وطءا) وغصب وكذا(
وغيععره، البلقيني الربعة هذه في ونأازع أعلم)، (والله الصح

أو نأكععح نأحو في المراد فإن كذلك، وليس بزمإان تقدر لنأها
ل تلععك أحكام استمرار شهرا وصام كذا وغصب فلنأة وطئ



الولا الثلثععة فععي زمإععن أدنأععى بانأقضععاءا لنأقضععائها حقيقتهععا
مإععن المإسععاك حقيقتععه إذ الصوم، في بعضه ل يوم وبمضي

إل بزمإن تقديرها يمكن ل الحقيقة وهذه الغروب إلى الفجر
تقععديرها شععرعا ول عرفععا يعهد لم والصلة تقرر، كما حكما

فععي ذكععر مإععا ينععافي قلععت فععإن الركعععات بعععدد بععل بزمإن،
علمععه مإععع الفجععر بعد الوطءا الصائم استدامإة جعلهم الوطءا
أشععاروا آخععر لمعنععى ذاك لن ينععافيه، قلت: ل مإفسدا، وطئا
الماوردي قالا البطالا مإنزلة النأعقاد لمنع تنزيل بقولهم إليه
كابتععدائه. اسععتدامإته تكععون ل لنيععة يحتععاج فعل أو عقد وكل

أن إل الشععركة فععي مإععر لمععا نأظععر العقععد في أطلقه وفيما
> أو26<ص:  كععالرث، عقععد بغيععر الشركة على ذاك يحمل

بصععحة السععنوي واعترضه قاله، كما فل فاستدام يغصب ل
دوام فععي بععأنأه وبتصععريحهم شععهرا كغصععبته بمععدة تقععديره
أن علععى عرفععا بمععدة تقععديره بمنععع ويععرد غاصععب الغصععب
أنأععه المععذكور قععولهم ومإعنععى شععهرا، عنععدي وأقععام المععراد
بنحو أجاب شارحا رأيت ثم فيه، الكلم وليس حكما غاصب

حلععف إن نأعم  مإنه بالعود ولو سفر السفر واستدامإة ذلك،
كعل أن تقعرر مإمعا وعلم بالعود يحنث لم مإنه المإتناع على

كابتععدائه دوامإععه يكععون تأويععل غيععر مإععن بمدة عرفا يقدر مإا
ثلثععة بمحل يقيم ل حلف ولو فل، ل ومإا باستدامإته فيحنث

بععه فأقععام عععاد ثععم سععافر ثععم يومإين به فأقام وأطلق أيام
نأععذر فععي كلمإهععم مإععن أخذا بعضهم به أفتى كما حنث يومإا

بععالمتفرقا السععم لصععدقا قععالوا مإثل، سععنة أو شهر اعتكافا
المقصععود لن شهرا، يكلمه ل حلف لو مإا بخلفا والمتوالي

الروضة: بقولا واعترض تتابع، بغير يتحقق ول الهجر باليمين
أيععام ثلثععة مإععن أكععثر الضيافة في زوجته تمكث ل حلف لو

وفععرقا حنععث فل إليها رجعت ثم فأقل الثلث مإنها فخرجت
ثلثععة مإععن أكثر المكث لنأه لثم، هنا وجد عليه المعلق بأن
ضععيافة، يسمى ل الضيافة بقصد ولو والرجوع للضيافة، أيام
هذا له تم إن واضح وهو قدومإه بعد بالمسافر مإختصة لنأها

 بذلك تختص ل بأنأها قاض والعرفا كيف التعليل،
بحثععه كما ذكر فيما ومإثلها دارا) عينها، يدخل ل حلف ومإن(

بععدخولا (حنععث والمسجد أي والرباط المدرسة نأحو الذرعي
وبحععث إطلقهععم، اقتضاه كما طالا وإن الدالا، دهليز) بكسر

لنأععه بععدخوله، الحنععث عععدم الطععولا مإفععرط فععي الزركشععي
مإطلقععا بمنزلتهععا كععونأه بمنععع يععرد الباب قدام الرحبة بمنزلة



جالسععا يسععمى فيععه الجععالس أن علععى العععرفا أهل لطباقا
أو البععاب (داخععل الرحبة تلك في الجالس بخلفا فلن بدار
فيععه يكععن لععم إن ومإحلععه الععدار مإععن حينئذ لنأه بابين)، بين
المععالكين لن مإعععا، إليهمععا ينسععب فهل وإل أخرى، دار باب
ل أو مإنهمععا لكععل عرفععا مإنسععوبا صععار بابععا عليععه جعل لمععا

فععي يععأتي مإععا رأيععت ثععم نأظععر مإحععل مإنهمععا لواحععدة ينسب
هذا يشمل وهو باب عليه الذي المسقف الباب أمإام الدرب

البععاب)، (قععدام طاقا) مإعقود بدخولا (ل التي حكمه فيعطى
ويععدخل تربيعهععا علععى مإبنيععا كععان وإن عرفا، مإنها ليس لنأه
قععدام لععه المعقود > لحائط27<ص:  ثخانأة هو إذ بيعها في

بععدخوله حنععث بععاب عليععه جعععل إن نأعععم الكابر، دور أبواب
ونأقله بععابين بين أو المتن قولا شمله كما مإسقف غير ولو

الععدرب المتععولي وجعععل وعبارتهمععا وأقععراه، المتععولي عععن
ولععم الدار حد في داخل كان إذا الباب أمإام بالدار المختص

بععاب أولععه فععي كععان قععالا: فععإن كالطاقا باب أوله في يكن
واسععتبعده انأتهععت، غيععره أو كععان مإسععقفا الععدار مإععن فهععو

الععرفا بأن الزركشي واستشكله المسقف غير في الذرعي
لنأعه البععاب، وجععود مإععع ذلعك بمنع ويرد مإطلقا مإنها يعده ل

بهععا اختععص ول بععل حدودها، في يدخل لم وإن مإنها يصيره
لمطلععق بععاب أولععه فععي كان فإن قوله ضمير أن على بناءا

المععدار لن مإحتمععل، وهععو بعده ومإا المختص بقيد ل الدرب
بالنسععبة كذلك والباب الدار، لتلك مإنسوبا تجعله قرينة على
عععن خععارج إصععطبل بدخولا يحنث ول عنه، تأخرت دار لكل

(ول) إليهععا، بععاب فيععه وليععس فيهععا دخععل إن وكععذا حدودها،
(بصعععود ول مإرافقهععا، مإن يعد لم إن بلصقها بستان بدخولا
لغععة داخلهععا مإععن ليععس لنأه خارجها، مإحوط) مإن غير سطح

حنث فصعده مإنها يخرج ل حلف لو أنأه يعلم وبه عرفا، ول
الربعععة الجععوانأب مإحععوط) مإععن بر. (وكذا فصعده ليخرجن أو

مإسععقفا كععان إن نأعععم ذكععر، الصح) لما (في غيره أو بحجر
مإععن البلقينععي أخععذه كمععا السقف تحت ودخل بعضه أو كله

كععبيت لنأععه مإنهععا، إليععه يصعععد كععان إن حنث الماوردي كلم
سععطح علععى العتكععافا صععحة تقرر مإا على يشكل ول مإنها

المناط وهو تسمية ل حكما شرعا مإنه لنأه مإطلقا، المسجد
 هنا، ل ثم
(لععم مإعتمد غير رجليه رجله) أو أو رأسه أو يده أدخل ولو(

مإعتمععدا فيهععا رجليععه وضع (فإن داخل يسمى ل لنأه يحنث)،



رفع لو كان بأن وحدها عليها واعتمد واحدة رجل عليهما) أو
داخل يسععمى لنأه (حنث)، خارج بدنأه وباقي يقع لم الخرى
الداخلععة علععى اعتمععد كععأن كععذلك يعتمععد لععم إذا مإععا بخلفا

علععى يعتمععد لععم لكععن بععدنأه، جميع أدخل ولو مإعا والخارجة
بععذلك أيضععا.  يقععاس حنععث حبععل بنحععو لتعلقععه مإنهمععا شععيءا

أحععاط فععإن الععدار، فععي شععجرة بغصععن تعلععق ولععو الخععروج
فل.  وإل حنث عليه عل بأن بناؤها > به28<ص: 

الععدار قععالا: هععذه بععأن عليهععا الععدار) المحلععوفا انأهععدمإت ولو(
فكععأنأه مإنهععا لنأهععا حنععث)، الحيطان أساس بقي وقد (فدخل
بارز شيءا بالساس المراد أن الروضة عبارة وقضية دخلها،

الصععحاب: عععن المهععذب شععرحا مإسودة وفي قل، وإن مإنه،
مإا مإنها بقي إذا مإا بخلفا حنث فل ساحة صارت مإتى أنأها

طريقععا، تسععمى صععارت إذا مإععا وكالسععاحة دارا مإعععه تسمى
واعتمععده الم نأععص عليععه دلا كمععا حيطانأهععا بعععض بقي وإن

سععياقا اقتضععاه كمععا فكذلك قالا: دارا لو أمإا وغيره البلقيني
هععذه فععي يحنععث ل أنأععه الروضععة عبععارة قضععية لكععن المتن
بععأن البلقينععي ورده رسععومإها بقععي وإن دارا، كان مإا بفضاءا

دارا أمإععا الععدار، هذه في هو إنأما السابق والتفصيل الخلفا
(وإن مإطلقععا حنععث قععالا: هععذه ولععو مإطلقععا، فيهععا فيحنععث

وهععو (فضععاءا) بالمععد بقععي وقععد جملععة علععى صععارت) عطععف
أو حمامإععا أو مإسععجدا جعلععت (أو البنععاءا مإن الخالية الساحة
ا، آخعر اسم بحدوث الدار مإسمى لزوالا فل) حنث بستانأا له
أي: أعيععد الولععى بآلتهععا أعيععدت فلععو اليمين انأحلت ثم ومإن
يظهر.  فيما فقط الساس ولو بها مإنها

بناءا يحنث لم فأضافه وأطلق زيد طعام ل) يأكل حلف ولو(
بععازدراده يتععبين الضععيف > أن29<ص:  السععابق الصح على

بععدخولا (حنث حانأوته زيد) أو دار (يدخل ل أو به، مإلكه أنأه
بمنفعتهععا وغصععب) وإيصععاءا وإجازة بإعارة ل بملك يسكنها مإا
ثبععوت تقتضععي يملععك مإععن إلى الضافة لن عليه، ووقف له

تفسععيره يقبععل لم لزيد قالا: هذه لو ثم ومإن حقيقة، الملك
علععى الفتععوى جمععع قععولا المطلب في واعتمد يسكنها، بأنأه

عععرفا قععالا: فععالمعتبر الن العرفا لنأه ذكر، مإا بكل الحنث
أن (إل الثلثععة الئمة مإذهب هو كما اللفظ عرفا ل اللفظ

ذكععر نأعععم قريععب، مإجاز لنأه ذلك، بكل مإسكنه) فيحنث يريد
بطلقا حلععف فععي هععذه إرادتععه تقبععل ل أنأععه مإتقدمإون جمع

فكيف نأفسه على مإغلظ حينئذ بأنأه واعترضوا ظاهرا، وعتاقا



عععدم وهععو آخععر وجه مإن عليها مإخفف بأنأه وأجيب يقبل ل
تغليععظ فيه فيما ظاهرا فليقبل يسكنه ول يملكه بما الحنث

يملكععه) جميعععه، بمععا (ويحنععث لععه تخفيععف فيه مإا دون عليه
فل مإسكنه يزيد أن يسكنه) إل (ول الحلف بعد له طرأ وإن

فععي للتعريععف الضععافة اشتهرت ولو بقصده، عمل به يحنث
كععدار > مإطلقععا30<ص:  بععدخولها حنععث سععوقا أو دار نأحععو

علععى الضععافة حمععل لتعذر ببغداد يحيى وسوقا بمكة الرقم
يحمععل فلن. فععإنأه ولععد أكلعم هنعا: ل المتجععدد الملك. وفععارقا

مإععا علععى تنععزلا اليميععن لن المتجععدد، دون الموجععود علععى
الكعافي: لعو بقعولا واستشعكل تحصعيله علعى قعدرة للحعالف

مإنععه نأبععت مإععا مإععس ثععم فحلقععه فلن شعععر يمععس ل حلف
فععي مإطععردا عهععد لمععا الشعععر إخلفا بأن يجاب وقد حنث،
عليه.  المقدور مإنزلة نأزلا وقت أقرب

يكلععم أو) ل عبععده يكلعم ل أو زيععد دار يعدخل ل حلف ولو(
الخيععار بشععرط أو بتععا بيعععا والعبد فباعهما) أي: الدار (زوجته

فأزالا والمراد مإثالا، وهو البيع أجيز إن لهما وكذا للمشتري
إذ طلقهمعا) بائنعا، (أو قعل وإن بعضهما، عن أو عنهما مإلكه

ه) أي: العبعد (فعدخل) العدار، زوجة الرجعية الزوجعة أو (وكلم
والزوجيععة بععالبيع الملععك لععزوالا للحقيقععة يحنععث) تغليبععا (لععم

وعبععد بالشععؤم عرفععت دار فععي الزركشععي وبحععث بععالطلقا،
التعريععف لمجععرد إضععافتهما لن مإطلقععا، الحنث بالشر عرفا
بعععد اشععترى ولععو للمنععع، قابععل بععه علععل مإععا إذ نأظععر وفيه

مإلكععه عبععد أو دار أي أراد أو أطلععق فععإن غيرهمععا بيعهمععا
هععذه يقععولا: داره أن (إل فل، بالولا التقييد أو بالثانأي حنث

جععرى عبععد أو دار أي يريععد هذا) أو عبده أو هذه زوجته أو
(فيحنععث) تغليبععا نأكععاحه عليهععا جرى امإرأة أي أو مإلكه عليه

آنأفععا، مإععر فيما عليها التسمية وغلبت الضافة، على للشارة
النيععة، بتلععك وعمل أكععثر إليهععا يسبق الفهم لن أقوى، لنأها

بعتععك فععي الععبيع بطععل وإنأمععا نأيتها، بالشارة بالتلفظ وألحق
اللفععظ فيهععا يراعععى العقععود لن بقرة، هي فإذا الشاة هذه

فكععبرت السععخلة هععذه لحععم يأكععل ل حلععف ولععو أمإكععن، مإا
الضععافة بععأن هععذه زيععد دار نأحععو وفععارقت يحنث، لم وأكله
الصععادقة الشععارة لمجععرد بععل إليهععا ينظععر فلم عارضة فيها

الصععفة، أو السععم للععزوم لزمإععة تلك وفي والدوام، بالبتداءا
خلقععة > أو31<ص:  بعلج تغييععر علععى يتوقععف زوالهععا ولن

زالا بمجموعتهمععا. فععإذا اليمين وتعلقت الشارة مإع فاعتبرت



عليه، المحلوفا زالا المثالا ذلك في سخلة ككونأهما أحدهما
بجعلهععا الدار واسم بعتقه العبد اسم زالا لو أنأه يعلم وبهذا

تغليبععا السععابق بقولهم فالمراد أشار وإن يحنث، لم مإسجدا
هذه بقوله يريد) الحالف أن (إل السم بقاءا أي: مإع للشارة

أو بعدخولا يحنعث فل والنصعب مإلكه) بالرفع دام (مإا هذا أو
ويععأتي قريبععة، إرادة لنأهععا طلقا، أو بملععك زوالععه بعد تكليم

ولععو آنأفععا، مإععر مإا عتق أو بطلقا الحلف في هذا قبولا في
كمععا عرفععا مإنععه فالمتبععادر وأطلععق إجععارته فععي دام قالا: مإا

الديمومإة فتنحل لمنفعته مإستحقا دام مإا أنأه زرعة أبو قاله
يدخل ل حلف فيمن وأفتى مإنه، استئجاره ثم لغيره بإيجاره

فلن ثم الحالف دخل ثم فلن فخرج فيه فلن دام مإا هذا
ليسععت الععدخولا اسععتدامإة لن مإكثه، باستدامإة يحنث ل بأنأه

أراد إن اليميععن، لبقععاءا فيه وفلن إليه بعوده ويحنث بدخولا
مإمععا أخععذا أطلق أو بعده، ومإا الدوام ذلك فيه دوامإه بمدة
مإععا وأراد فلن للقاضععي رفعته إل مإنكرا رأيت ل في قالوه

تنحععل ول يحنععث ل عزلععه بعععد رآه إذا أنأععه مإععن قاضيا دام
مإا أراد فإن ويبر إليه فيرفعه القضاءا يتولى قد لنأه اليمين،

نأظععر. والفععرقا وفيه ه ا بخروجه انأحلت المرة هذه فيه دام
ثععم الديمومإععة لن ظععاهر، القاضععي ومإسععألة هنععا مإععا بيععن

فععأنأيط ويععزولا يطرأ عليه للمحلوفا مإناسب بوصف مإربوطة
بخروجعه فانأععدمإت ذلعك فيععه يتطعور ل وهعو بمحل وهنا به

عععدم الطلقا حالععة فععي يتجععه فالععذي إليععه عععاد مإنععه.  وإن
 الخيرة كالحالة الحنث

مإثل الخشععب فنزع) بابهععا الباب ذا مإن يدخلها ل حلف ولو(
سععد وإن بالثععانأي)، يحنععث لععم مإنها آخر مإوضع في (ونأصب
أطلععق إذا البععاب لن الصععح)، فععي بععالولا (ويحنععث الولا،

الخشب، دون الدخولا في إليه المحتاج لنأه للمنفذ، انأصرفا
أتلععف أو طععرحا لو إذ للخلفا، قيد آخره إلى وقوله: ونأصب

قبععل الخشععب أراد ولععو قطعععا، يحنععث لم الثانأي مإن ودخل
بالثععانأي يحنععث فععإنأه بابهععا فقالا: مإععن يشر لم لو أمإا قطعا،
بكل حنث بيتا يدخل (ل لها. (أو) حلف بابا يسمى لنأه أيضا،
مإحكععم قصععب خشععب) أو أو آجر أو حجر أو طين مإن بيت
وإن جلعد، أو شععر بيعت خيمعة) أو (أو المعاوردي، قاله كما

علععى يطلععق الععبيت لن حضععريا، > الحععالف32<ص:  كععان
أو الخععبز أنأععواع بجميععع يحنععث لغععة. كمععا حقيقععة ذلععك جميع

إذ مإنععه، أكععثر أو بنععوع النععواحي بعععض اختععص وإن الطعام،



لفععظ اختععص وإنأما الصوليين، جمهور عند تخصص ل العادة
اللفظيععة للقرينععة يععأتي بمععا نأحوهمععا أو الععبيض أو الععرءاوس

عععدا مإا على يطلقونأه ل العرفا وأهل به، الكل تعلق وهي
عععن بنقلععه للفععظ العععرفا تخصععيص بين وفرقا فيها يأتي مإا

استعمالهم انأتفاءا وبين مإنه أخص هو مإا إلى اللغوي مإدلوله
كغلبععة النععواحي بعععض فععي مإسععماه أفععراد بعععض فععي لععه

فهععذا غيععر، ل الرز خععبز في للخبز طبرستان أهل استعمالا
بععاقا مإعععه هععو بععل للفععظ، عرفيا نأقل ول تخصيصا يوجب ل

مإععا دون هععذا فععي للعمععوم المعععارض لضعععف عمععومإه على
يركععب ل بغععداد بنحععو حلععف ومإن ذكر مإا بين ويفرقا قبله،
عنععد الحمععار بععأن العزيععز فععي كمععا بالحمععار يحنث لم دابة،
عنععد تسععمى الخيمععة نأحععو بخلفا أصل دابة يسمى ل هؤلءا

ععدم ينععافيه ول شععر كعبيت الضعافة مإععع لكن بيتا، الحضر
اللعه، بيععت المسععجد نأحععو قولهم: فععي في لنظيرها اعتبارهم

تلععك علععى مإعععه يعععولا فلععم خععاص اسععم له حدث هذا لن
الوصععية فععي أعطععي وإنأمععا الشعر، بيت نأحو بخلفا الضافة
وإن اللفععظ، عليععه يصععدقا مإععا على فيها المدار لن الحمار،

كلمإهععم مإععن أخعذا الزركشععي وقيععد مإعر مإعا على يشتهر لم
نأحععو أذى لععدفع بخلفهععا مإسععكنا اتخععذت إذا بمععا الخيمععة
الخيمععة، بنحععو يحنععث لععم بالفارسية البيت ذكر ولو مإسافر،

الفارسععية غير في ويظهر المبني، على إل يطلقونأه ل لنأهم
وحمععام بمسععجد يحنععث أيضععا.  (ول عرفهم يتبع أنأه والعربية
عرفععا بيوتععا تسععمى ل لنأهععا الرحا، جبل) وبيت وغار وكنيسة

اتخععذ غععار في البلقيني وبحث لها، خاصة أسماءا حدوث مإع
مإحععل بالكنيسععة المععراد أن والذرعععي بيععت أنأععه للسععكنى
ه. وقياسععه ا يحنععث فععإنأه فيهععا بيتععا دخععل لععو أمإععا تعبععدهم،
الحنععث عععدم بحععث رأيتععه ثععم المسععجد فععي بخلععوة الحنععث
وهو فيها، بيت بخلفا وأبوابها والرباط المدرسة نأحو بساحة

ذكرته.  مإا يؤيد
> ومإععن33<ص:  الععدار غير البيت أن تقرر مإما تنبيه) يعلم(

بيتععه دون داره فدخل فلن بيت يدخل ل حلف قالوا: لو ثم
.حنث فيها بيته فدخل داره يدخل ل أو يحنث، لم
وغيععره زيععد فيععه بيتععا فععدخل زيععد على يدخل (ل أو) حلف(

قععاله كععذا الععدخولا، واختععار الحلععف وذكر به، علم حنث) إن
لكععن حنععث، لكععل شععرط ذلععك لن مإععوهم، وهععو هنععا شارحا
دخععوله ببيتععا وخععرج ذلععك، مإحععترزات بعض المتن ذكر عذره



عرفععا. قععالا بععه يختععص ل مإمععا وحمام مإسجد نأحو في عليه
إن أنأه قولا (وفي به، مإختص بأنأه ورد الحش بعضهم: ومإنه

فعي يععأتي يحنععث) كمععا لعم دونأعه غيعره علععى الععدخولا نأعوى
بخلفا الستثناءا تقبل القوالا بأن الولا وفرقا عليه، السلم

عليهم دخل دون زيدا إل عليهم سلم صح ثم ومإن الفعالا،
الناسععي) والجاهععل، حنععث فخلفا حضوره جهل زيدا. (ولو إل

لو نأعم الطلقا، في قدمإه كما كالمكره حنثهما عدم والصح
فععي وكععذا مإطلقععا، حنث جاهل ول عالما عليه أدخل قالا: ل

علععى فسععلم عليععه يسععلم ل حلععف ولععو الصور. (قلت سائر
كععان أو يسمعه لم وإن يسمعه، بحيث فيهم) وكان هو قوم
بععالكلم يعلععم بحيععث يكععون أن بشععرط جنععون نأحععو بععه

حنععث) أطلق (وإن مإر لما يحنث)، (لم بقلبه (واستثناه) ولو
علععى يجري العام لن أعلم)، والله الظهر (في به علم إن

بالسععلم حنثععه الرافعععي كلم وظاهر يخصص، لم مإا عمومإه
الصععلحا ابععن واعتمععده يقصععده، لععم وإن الصععلة، مإععن عليععه
الزركشععي وتبعععه البلقينععي فيه نأازع لكن المتولي، به وجزم
سلمإه.  يسمع ل بحيث عنه بعد إذا سيما قالا: ل وغيره

مإا ذكر مإع والشرب الكل على الحلف فصل) في(     
الشععوى يأكععل) رءاوس ل (حلععف لععو ،المأكولت بعض يتناوله
>34<ص:  يأكععل ل أو الذرعععي قععاله كمععا بععالغنم اختععص

بل برءاوس)، حنث له نأية (ول مإثل يشتريها ل (الرءاوس) أو
ابن به صرحا وإن كلمإه، أفهمه لما خلفا بعضه أو رأس أو

أن صععريحه أو كلمإهم ظاهر الذرعي: إن قالا فقد القطان،
عععرفا وافق ذلك شأنأها وحدها) أي: مإن (تباع الجنس المراد

لن والبقر، البل وكذا الغنم رءاوس وهي ل، أو الحالف بلد
أو وصععيد) بععري (وحععوت طيععر) وخيععل (ل المتعارفا هو ذلك

عنععد اللفظ مإن تفهم فل بالبيع تفرد ل لنأها كالظباءا، بحري
علععم بلععد أهععل (ببلععد) أي: مإععن الحالف كان (إل) إن الطلقا

كمععا خععارجه حلععف وإن أبععدانأها، مإفععردة) عععن فيه (تباع أنأها
فيحنععث بلععده عععرفا فهمععه إلععى يسبق لنأه البلقيني، رجحه
غيععره، فععي ل النأعععام كععرءاوس حينئذ لنأها قطعا، فيه بأكلها

البلقيني، > واعتمده35<ص:  التنبيه تصحيح في صححه كما
الروضععة فععي القععوى لكععن مإتقععدمإون، جمععع بععه وصععرحا

مإععن شععيئا نأععوى لععو مإععا له نأية بل وخرج الحنث، كالشرحين
اللغععة البيت وفي العرفا هنا اتبع وإنأما به، يعمل فإنأه ذلك
ولععم واشتهرت شملت مإتى اللغة أن بالقاعدة عمل مإر كما



اختععل فععإن الصععل وهععو اتبعععت، مإنهععا أشهر عرفا يعارضها
كلم فقضععية وإل واطرد، اشتهر إن العرفا اتبع الولين أحد
ل حيععث ومإحله اللغة، إلى يرجع أنأه وغيره السلم عبد ابن

وفععي هنععا كلمإهععم مإععن يعلععم كمععا للمقصععود ترشععد قرينععة
علععى (يحمععل له نأية ول يأكله ل حلف والبيض) إذا(الطلقا. 

يفععارقه أنأعه شععأنأه مإععن يكععون الحياة) بععأن في بائضه مإزايل
وبععط وحمععام) وإوز ونأعععام (كععدجاج مإنفععردا ويؤكععل فيهععا،

مإععأكولا بيععن فععرقا ول الطلقا، عند المفهوم لنأه وعصافير،
فععي مإععا علععى اتفاقععا مإطلقععا أكلععه لحععل وغيععره، اللحععم

بعععد خععرج بمتصععلب يحنععث أنأه فعلم اعترض وإن المجموع،
بخلفا صععورته فيععه وظهععر غيععره مإععع أكلععه لو كما الموت،
يأكععل ل وحلععف كمععه فععي مإمععا ليععأكلن حلععف ولععو الناطف
حلوة وهو نأاطف في فجعل بيضا كمه في مإا فكان البيض
يععبر لععم الععبيض هععذا قالا: ليأكلن بر. ولو وأكله ببياضه تعقد

بعععد يزايلععه إنأمععا لنأععه (سععمك)، (ل) بيععض نأاطف في بجعله
مإنععه وأخععذ مإنفععردا يؤكععل ل وقيل: لنأه البطن، بشق الموت

ورده كععالرءاوس مإنفععردا فيععه يؤكععل بلععد فععي بععه الحنععث
ه. وفيععه ا البطععارخ وهععو آخععر اسععما اسععتجد بأنأه الزركشي

يعلم كما له أثر ل الولا بقاءا مإع آخر اسم تجدد لن نأظر،
عرفععا بيضععا تسميتة بمنع رده الفاكهة. فالوجه في يأتي مإما
مإنفععردا، يؤكل ل مإنفردا. (وجراد) لنأه فيه يؤكل بلد في ولو
 به فيعمل شيئا نأوى إذا أمإا

الععدنأيلس فيعه يععدخل السععمك بأن بعضهم إفتاءا تنبيه) ظاهر(
فععي مإععا جميععع علععى هنععا يحمععل أنأعه الطعمععة فععي السابق
لن ظععاهرة، وقفععة وفيععه عرفععا، سمكا يسم لم وإن البحر،
فععإن أصععل، سمكا يسمى ل الدنأيلس نأحو بأن اطرد العرفا

يشععتهر لععم تسععليمه فرض إن هذا قلنا لغة يسماه قيل: إنأه
علععم كما عليه يعولا فلم بخلفه، واطرد العرفا اشتهر وقد
الطلقا عنععد يحمععل يأكله ل حلف آنأفا. (واللحم) إذا مإر مإما

والغنعم والبقععر البل (نأعم) وهي (على) مإذكى، قبله مإا نأظير
عليهعا اللحععم اسعم وطير) لوقعوع > ووحش36<ص:  (وخيل
(ل يظهععر فيما الحالف اعتقاد أي: في يحرم مإا دون حقيقة

قيععد، غيعر أي: مإعن عرفعا لحما يسمى ل لنأه سمك) وجراد،
في بالجلوس يحنث ل كما القرآن، في كما لغة سميه وإن

في بساطا المسماة الرض وعلى سراجا المسماة الشمس
بساط. (و) ل على أو سراج في يجلس ل حلف مإن القرآن



(وكعذا وصعفة اسععما اللحعم لمخالفهمعا بطععن) وعيععن (شععحم
الصععح)، (فععي ومإععخ ورئة وقلب) وأمإعاءا وكبد وطحالا كرش

قطعععا الدجاجععة بقانأصععة يحنث ول حقيقة، لحما ليست لنأها
(والصح الوجه، على غالبا يؤكل بحيث رقا إن إل بجلد ول

لسععان ولسععان) أي: ولحععم رأس (لحععم تنععاوله) أي: اللحععم
اعععتراض فل وحينئععذ لسععان هععو أي: ولحمععا بيانأيععة والضععافة

ظهععر (وشععحم ذلععك، علععى اسععمه لصععدقا وأكارع وخد عليه
لحععم لنأععه الحمععر، يخععالطه ل الععذي البيععض وهععو وجنععب)،

الظهععر شحم (أن (و) الصح الهزالا، عند يحمر ولهذا سمين
العيععن شععحم بخلفا لحععم أنأععه تقرر لما الشحم)، يتناوله ل

أولهمععا والسععنام) بفتععح الليععة (وأن الشععحم، يتنععاوله والبطن
كل لمخالفتهمععا لحمععا)، ول (شععحما مإنهمععا (ليسععا) أي: كععل

(ل هععذا فععي خلفا ل إذ (واللية) مإبتععدأ وصفة، اسما مإنهما
والدسععم) وهععو(كععذلك.  يتناولهععا) لختلفهمععا ول سععنامإا تتناولا
(شععحم و) يتنععاولا (يتناولهما وأطلق يأكله ل حلف إذا الودك

أي: مإععأكولا دهععن) حيععوانأي (وكععل وعين) (وبطن ظهر) وجنب
لصععدقا المععذكى بغيععر حنععث ل أنأه مإر مإما أخذا يظهر فيما

مإععر لمععا هنععا الظهععر شحم ذكر واستشكل ذلك، بكل اسمه
هععذه بمنععع ويععرد الدسععم، فععي يععدخل ل واللحععم لحععم أنأععه

نأحععو دهععن أمإا فيه، يدخل دسم فيه الذي اللحم بل الكلية،
وظععاهر البغععوي، قععاله مإععا علععى يتناولهمععا فل ولععوز سمسم

خععروع دهععن نأحععو ل مإععأكولا دهن كل يتناولا أنأه غيره كلم
عليععه اللععه صععلى لنأععه تععردد، اللبن وفي البلقيني صرحا وبه

ل أنأععه يتجععه > والععذي37<ص:  دسععما لععه قععالا: إن وسععلم
يتناولا) البقر البقر عرفا. (ولحم دسما يسمى ل لنأه يتناوله،
علععى البقر اسم جامإوسا) لصدقا( و الوحشي والبقر العراب
النأسععي تنععاولا بيععن ويفععرقا البلقينععي، فيععه نأععازع وإن الكل،

مإطلععق علععى هنععا المععدار لن الربععا، فععي ل هنععا للوحشععي
كمععا ثم بخلفه اسم أو أصل لختلفا نأظر غير مإن التناولا
ل الضععأن أن يتجععه وبهععذا البععابين، فععي كلمإهععم مإععن يعلععم
اسععم لن ثععم جنسععا، اتحععدا وإن وعكسععه، هنا المعز يتناولا

شععملهما وإن عرفععا، ول لغععة الخععر علععى يطلععق ل أحدهما
. ثم جنسهما لتحاد المقتضي الغنم اسم

ودهععن لحععم كععل يشععمل العامإععة عععرفا فععي فععرع) الزفععر(
ول ذلععك، علععى حملععه فينبغي سمك مإن ولو وبيض حيوانأي
قععالا: ولععو. (طحععال أو كبد دم ول وجرادا سمكا مإيتة تتناولا



على بأكلها (حنث له نأية هذه) ول آكل ل حنطة إلى مإشيرا
الذرعععي واستشععكله للشععارة، وخبزها) تغليبععا وبطحنها هيئتها

بععأنأه مإصععرحا غيععره وفي هنا كلمإهم بأن والخبز الطحن في
ل الرغيععف هععذا آكل ل وقالوا: في الجميع، بأكل يحنث إنأما

إذا الحنث يفهم وهو التقاطه يمكن مإا مإنه بقي مإتى يحنث
طحنععت إذا الحنطععة أن شععك ول التقاطه، يمكن ل مإا بقي
فععي آثععار عجينهععا ومإععن وجععدرها الرحا في شيءا مإنها يبقى
بأكععل الحنععث فععي التوقععف يوجب مإما كله وهذا واليد النأاءا

ثععم العععرفا، ويطرحا اللفظ حقيقة إلى ينظر مإن عند خبزها
حلععف مإععن يفتي كان أنأه الحلية صاحب الشاشي عن حكي

ه. ا أصععبع نأحععو مإقععدار مإنه خيط بسل الثوب هذا يلبس ل
في فصلوه مإا على مإحمولا هنا أطلقوه مإا أن يتجه والذي

بععل قيععد، غيععر أصععبع نأحععو وقععوله: مإقععدار الرغيف، هذا نأحو
ان مإعا أن الغعالب لكعن ويعدرك يحعس خيعط على المدار ك
الحنطععة) هععذه آكععل قععالا: ل ولععو(كععذلك.  يكععون أصبع طولا

بقيعت مإطبوخعة) إن بهعا (حنعث الشعارة مإعع بالسعم فصرحا
اللحععم هععذا آكععل كل السععم، ومإقليععة) لوجععود (ونأيئععة حباتهععا
ثعم البلقينعي قعاله مإعا علععى هرسعت (ل) إذا شععواءا، فجعلعه
في جعله أنأه ويؤيده هريسة، جعلت إذا ل مإراده أن يحتمل
وهععو هرسععها مإراده وأن حباتها تبقى التي المطبوخة مإساقا
زوالا العنيععف دقهععا مإععن يلععزم بععأنأه ويععوجه العنيععف، دقهععا

ل تفتععت أن ببعيععد وليععس اسععمها، لزوالا المستلزم صورتها
وعجينهعععا وسعععويقها (بطحينهعععا ول فقعععط، قشعععرها زالا إن

ول تمععرا رطععب يتناولا (ول والصورة السم لزوالا وخبزها)،
زبيبعععا) ول عنعععب (ول طلععععا ول خلل ول بلحعععا بسعععرا) ول

وصفة.  اسما العكوس) لختلفها حصرمإا. (وكذا
ثععم بلععح ثععم المعجمة بفتح خللا ثم طلع التمر فائدة) أولا(

رطبععا يأكل > ل38<ص:  حلف تمر. ولو ثم رطب ثم بسر
يحنععث لععم بسععرة أو رطبععة أو بالمنصععف حنععث بسععرا ول

. بسرة ول رطبة تسمى ل لنأها بمنصفة،
أو فععأكله، فتتمر الرطب هذا آكل (ل له نأية قالا:) ول ولو(
في حنث فل (شيخا أو شابا فكلمه) بالغا الصبي ذا أكلم ل

هععذا أكلععم ل وكععذا الحنطععة، فععي كما السم لزوالا الصح)،
أو كبشععا، فصععارت السخلة هذه لحم آكل ل أو فعتق العبد
هععذه. قععوله: داره شععرحا فععي ومإععر رطبععا، فصععار البسر هذا

فراجعه.  عليه يشكل ومإا ذلك إيضاحا



وبععاقل) بتشععديد وأرز وشعععير كحنطة خبز كل يتناولا والخبز(
عععوض وهاؤهععا (وذرة) بمعجمة الشهر على القصر مإع اللم
المتخذ وسائر كسر أو ففتح (وحمص) بكسر ياءا أو واو عن
ل حلف لو كما ببلده يعهد لم > وإن39<ص:  الحبوب مإن

ببلععده، يعهععده لععم وإن ثععوب، بكععل يحنععث فععإنأه ثوبععا يلبس
نأحععو فععي بخلفععه هنععا للعععرفا نأظرهععم عععدم سععبب وكععان

البلد بععاختلفا لختلفععه يطععرد لععم هنععا أنأه والبيض الرءاوس
خععبز والرقععاقا والبقسععماط ذينععك، بخلفا اللغة فيه فحكمت

بنحععو سععويق أو دقيععق نأحو يلت أن وهو البسيس دون لغة
ثععرده) بالمثلثععة (فلععو بعه حنععث بععس ثم خبز إن نأعم سمن،

المرقععة فععي صععار لععو نأعععم السععم، لصععدقا حنععث)، (فععأكله
ثععم اليععابس الخععبز دقا لععو كمععا يحنث، لم فتحساه كالحسو

ويؤيععده آخععر، اسععما استجد لنأه الرفعة، ابن بحثه كما سفه
يحنععث، لععم عصععيدا أو وسععفه فتيتععا جعله لو الصيمري قولا
أوتناوله فسفه سويقا يأكل ل حلف (ولو خبزا يأكل لم لنأه

أن وقضععيته لععه، أكل يعععد ذلععك لن (حنععث)، بأصععبع) مإثل
فععي صععرحا وبععه أكععل مإضغ بل وسكر خبز نأحو في البتلع

خلفا علععى الطلقا فععي جريععا لكنهمععا المعتمد وهو مإواضع،
فشععربه مإععاءا فععي جعلععه فيععه. (وإن مإا ومإر للكثرين ونأسب

(ل (أو) حلععف بشععرب، ليععس لنأععه خععثر، إن إل فل) حنععث
ولععو الولععى، ل بقيععدها الثانأيععة في فبالعكس) فيحنث يشربه
مإنه ينزلا ولم مإجه وإن طعمه، بإدراك حنث يذوقا ل حلف
حنععث يطعم ل أو يتناولا ل > أو40<ص:  جوفه إلى شيءا
مإععن أنأواعه بكل لبنا) حنث يأكل (ل أو) حلف(بالشرب.  حتى

جبععن نأحععو ل فيه ظهر إن الزبد نأحو حتى صيدا ولو مإأكولا
كععذلك لنأععه حنث)، بخبز فأكله آخر مإائعا أو( ،ومإصل وأقط

يشععربه (ل (أو) حلععف الكععل فل) لعععدم شععربه (أو يؤكععل
يأكععل ل حلف ولو الولى، دون الثانأية في فبالعكس) فيحنث

ثفلععه، ورمإععي بمصععه ول عصيره بشرب يحنث لم عنب نأحو
(ل أو) حلععف( وعكسععه بالنبيععذ يحنععث لم خمرا يشرب ل أو

أتى لنأه حنث)، ذائبا (أو جامإدا) كان بخبز فأكله سمنا يأكل
آكععل ل فععي الحنععث عدم فارقا وبه وزيادة، عليه بالمحلوفا

لععم لنأععه وعمععرو، زيععد اشععتراه مإمععا فأكععل زيد اشتراه مإما
ذائبععا شععربه (وإن خاصععة عليععه المحلععوفا اشتراه مإما يأكل

إن حنععث عصععيدة فععي أكلععه (وإن يأكله لم لنأه فل) يحنث،
قععاله كمععا الحععس في مإتميزة ظاهرة) أي: مإرئية عينه كانأت



مإتميععزة تكععن لععم إذا مإععا بخلفا حينئععذ اسمه لوجود المإام،
 كذلك

(رطععب لععه، نأيععة ول يأكلهععا ل الفاكهععة) حلععف فععي ويععدخل(
الجيععم تشععديد مإععع وثععالثه أولععه وأتععرج) بضععم ورمإععان وعنب
كل ويابس) مإن (رطب و ومإشمش وتين وترنأج أترنأج ويقالا

كععتين، ل أم وزبيععب كتمععر اسم له استجد سواءا يتناوله، مإا
كلهععا، هذه على اسمها لوقوع >،41<ص:  للماوردي خلفا
الرمإان وعطف بقوت، ليس بأكله أي: يتنعم يتفكه مإما لنأها

مإععن لنأععه عنهععا، خروجهما يقتضي ل الية في عليها والعنب
الزهععري: قععالا يقتضيه أنأه وزعم العام، على الخاص عطف

رطععب مإععوز فيهععا ويدخل اللغة، أهل إجماع خلفا والواحدي
ل أنأععه وعنععب رطععب قععولهم وظععاهر الوجععه علععى يابس ل

الزبيععري بععه صععرحا مإععا وهععو ويطععب، ينضععج لععم بمععا حنععث
وقيععده وحصععرم بلععح فيهععا يععدخل التتمععة: ل قععولا ويععوافقه
ومإععترطب بسععر نأحععو مإععن حل مإععا بغيععر البلععح فععي البلقيني

 بعضه
وقيععده ونأارنأععج كسععر أو فسععكون ونأبق) بفتععح وليمون قلت(

واعتمععده واليععابس المملح فخرج بالطري، الفارقي كالليمون
أن مإععن قيععل ومإععا وأطععالا عععدهما فععي نأععازع بععل البلقينععي،

أو غلط. (وبطيععخ) أصععفر الزركشي قالا نأون بل ليمو صوابه
وغيرهما) كجوز (وبندقا وفتحه ثالثه فستق) بضم (ولب هندي
فاكهة تعد ل بأنأها لمقابله الذرعي وتقوية) الصح (في ولوز

. مإمنوعة
المععد، مإععع وبمثلثععة فتحععه مإععن أشععهر أولععه قثععاءا) بكسععر ل(

وكسععره، أوله (وجزر) بفتح المعجمة، وباذنأجان) بكسر (وخيار
مإععن بعضععهم الفععواكه. وتعجععب ل الخضععراوات مإععن تعد لنأها

لععب وعععد الفاكهععة أطبععاقا فععي يجعل أنأه مإع الخيار إسقاط
به اختص آخر نأوع في دخل الخيار بأن ويجاب البندقا، نأحو
مإععن يابسععها مإن يعد اللب وذلك الخضراوات، مإن كونأه وهو
(يععابس الثمععار) بالمثلثععة فععي يدخل (ول عنها، له مإخرج غير

خععروج واستشععكل للرطععب، اسععم الثمععر لن أعلععم)، واللععه
المتبععادر بععأن ويجععاب الفاكهعة، في ودخوله هذه مإن اليابس

. ذكر مإا كل مإن
وكعنععب والفتععح بالكسععر القامإوس: القمععع قولا فائدة) قضية(

التمععر رأس أن ونأحوهمععا والبسععرة التمععرة بأسفل التزقا مإا
يخععرج كمععا أول يخرج بأنأه بعضهم ووجهه قمعها، يلي ل مإا



يتجععه ظاهر. والذي نأظر وفيه أول، ولدته عند الحيوان رأس
قمعها تحت مإا رأسها بأن قاض وهو بالعرفا هنا العبرة أن

<ص: (وجععوز وتمععر) بالمثنععاة (بطيخ الحلف أطلق) في (ولو
الصععورة فععي للمخالفععة الجميععع هنععدي) فععي يععدخل > لم42

فيععه جمععع ونأععازع الخضععر هععو البطيععخ مإن والطعم. والهندي
ل بععأنأه يجععاب وقععد إليععه، إل البطيععخ ينصععرفا ل الن بععأنأه
لععم اسععم تجديععد في الخاص كالعرفا الطارئ بالعرفا عبرة
دابة يركب ل بغداد بنحو حلف فيمن مإر مإا فارقا وبه يكن
وفاكهععة قوتععا يتناولا الشنبر. (والطعام خيار الخيار يتناولا ول

في البلقيني أطالا وإن الجميع على لوقوعه وحلوى)، وأدمإا
 عرفا يتناوله ل لنأه الدواءا، ل فيه، النزاع

وإجععاص كعنععب حععامإض بجنسععه مإععا يتنععاولا ل فععرع) الحلععو(
أي: بععالمعنى حلععو مإععن بععالمعمولا تختععص والحلععوى ورمإععان،
يظهر فيما المذكور

لنأععه لحمهععا)، تنععاولا البقععرة هععذه مإععن آكععل قععالا: ل ولععو(
المععراد أن مإنععه ويؤخععذ ولبععن)، ولد (دون ذلك مإن المفهوم

نأحععو فيتنععاولا هععذين، عععدا مإععا وهععو مإععر، مإا غير هنا باللحم
البلقينععي بععه صععرحا كمععا مإعهما، مإر مإا وسائر وكرش شحم

مإنهععا الكععل بععأن ويععوجه مإتقععدمإون، جمععع بعضه إلى وسبقه
<ص: تؤكععل الععتي الصععلية أجزائها مإن هو مإا جميع يشمل

القععامإوس: فععي الشععجرة) قععالا هععذه (مإععن يأكععل > أو) ل43
بنفسععه سععما مإععا أو سععاقا علععى قععام مإا النبات مإن الشجر

مإأكولا ه. (فثمر) لها ا عنه عجز أو الشتاءا قاوم جل أو دقا
غصععن) وطععرفا ورقا (دون بععه يحنععث الععذي هو يظهر فيما
وألحععق عرفععا، الحقيقععة لتعععذر المتعععارفا المجععاز على حمل

كبعععض أكلععه اعتيععد ورقا قععالا: وكععذا بععالثمر الجمار البلقيني
ه. وعليععه ا ونأحععوه بالتنبععل أي: المسععمى الهنععد شععجر ورقا

بلععده عععرفا وافععق فيحنث، مإفردة تباع كرءاوس أنأها يحتمل
الحععالف، بلععد عععرفا فيعتععبر حععوت نأحععو كععرأس وأنأها ل، أو

مإععا النأعععام رءاوس شععأن مإععن بععأن ويفرقا أقرب، هذا ولعل
ليعس والعورقا غيرهعا، بخلفا بلعد علعى فيهعا يعولا فلم مإر
لم إذا أمإا بالثانأية، مإنه أكله اعتيد مإا فألحق ذلك شأنأه مإن

حلف لو كما الراجح المجاز مإع عليها فيحمل الحقيقة تتعذر
وكععثير بععالفم الكععرع الحقيقععة النهععر، مإععاءا مإععن يشععرب ل

فيحنععث النأععاءا أو باليععد الخععذ المشععهور والمجععاز يفعلععونأه،
الخععر فععي ليسععت قععوة كععل في إذ تكافآ لما لنأهما بالكل،



جععامإع عععن نأقل نأعم مإرجح، ل إذ بهما العمل فوجب استويا
لنأععه الخنصععر، غيععر فععي الخععاتم بلبععس حنععث ل أنأه المزنأي
يلبععس ل حلععف لععو بمععا البغععوي لععه واسععتدلا العادة، خلفا

فيه الذي بأن الرفعة ابن ورده رجله، في فلبسها القلنسوة
هععو لععه وانأتصععر فيهععا العععادة لنأععه الرجععل، ل المععرأة حنععث
الذرعععي ورجععح الوديعععة، فععي مإععر لمععا الموافق بأنأه وغيره

حقيقععة لوجععود مإطلقععا يحنععث الصععحاب عععن الرويععانأي قولا
فعي لبسعه بيعن فعرقا ل أنأه بحث ثم السم، وصدقا اللبس
البععاب لقاعععدة القععرب هععو وهععذا ه ا وغيرهععا العليا النأملة
مإعتاد وهذا أصل يعتد لم ذاك لن البغوي، ذكره كما وليس

بغيععر أنأععه يؤيععد ومإمععا مإشععهورة، وبلععدان أقععوام عععرفا فععي
كراهتععه مإععن مإععر مإععا النسععاءا خصوصععيات مإععن ليس الخنصر

مإعععن بعععأنأه مإحتجعععا حرمإتعععه زععععم لمعععن خلفعععا للرجعععل،
خصوصياتهن. 
لععو غيرهععا بهععا ليقععاس مإنثععورة صععور فصل). في(     

فصععل فععي حكمععه مإععر فقععد يتعشععى ل أو يتغععدى (حلف) ل
بتمععر فععاختلطت التمععرة هععذه يأكععل (ل أو بالنفقععة العسععار

أو عليها المحلوفا هي هل وشك بعضها، تمرة) أو إل فأكله
الكفععارة، مإععن ذمإتععه بععراءاة الصععل لن يحنععث)، (لععم غيرهععا
جععزءا آخععر مإععن لكععن حنث الكل أكل فإن يكفر، أن والورع

(أو) المعتيقن لنأعه حينئععذ، مإعن بطلقا حلعف في فتعتد أكله
بععالجميع) إل يبر (لم وانأبهمت فاختلطت) بتمر (ليأكلنها حلف

فاشععترط عليها المحلوفا هي المتروكة أن لحتمالا أي: أكله
بمععا أو الصبرة مإن بجانأب اختلطت لو ثم ومإن أكلها، تيقن
جععانأب فععي مإععا أكععل إلععى إل يحتععج لععم وغيععره بلونأهععا هععو

فإنأمععا الرمإانأععة هذه ليأكلن فقط. (أو بلونأها هو ومإا الختلط
لععو ولهععذا بالكععل، اليميععن لتعلععق حبهععا) أي: أكلععه بجميععع يبر

يععدقا خععبز فتات في ومإر يحنث لم حبة فترك آكلها قالا: ل
يععدقا رمإانأععة حبععة مإثلععه أن فيحتمععل بععه عبرة ل أنأه مإدركه
يععدقا ل أنأععه الحبععة شععأن مإن بأن يفرقا أن ويحتمل مإدركها
بعععض فععي الوجه كان ثم ومإن الخبز، فتات بخلفا إدراكها
الثععوب أو يلبععس) هععذا ل الخععبز. (أو كفتععات التفصععيل الحبععة

مإنععه فسععل ألبسععه ل فقالا: واللععه له: البسه قيل أو الفلنأي
ل وفععارقا بقيععده، الشاشععي عععن مإععر كمععا يحنععث لععم خيععط

البععاقي فععي وسععاكنه بعضععها فانأهععدم الدار هذه في أساكنك
مإععن جععزءا فععي ولععو المسععاكنة، صععدقا علععى هنا المدار بأن



ل أو أركععب ل أو يوجععد ولععم الجميععع لبععس على وثم الدار
وفععي النفععس هنععا القصععد بععأن بععدنأه أكععثر فقطععع هذا أكلم

الخيععط سععل فععي تقععرر مإععا ينععافي ول الجزاءا جميع اللبس
المععوهم نأحوهعا أو القععوارة مإنععه أزالا إن بقوله شيخنا تعبير
مإجععرد مإععراده لن طععالا، وإن الخيععط سععل يكفععي ل أنأععه

مإنععه خيطععا سل إذا يحنث ل فتاويه في قوله بدليل التمثيل
يحنععث لععم (هععذين مإثل يععدخل ل أو يأكععل ل أو يلبس ل أو

ألبععس ل نأععوى فععإن عليهما حلف لنأه > بأحدهما)،45<ص: 
حنععث) مإرتبا أو مإعا لبسهما (فإن بأحدهما حنث شيئا مإنهما
 عليه المحلوفا لبسهما لوجود

حتى يمينان لنأهما بأحدهما)، حنث هذا ول هذا يلبس ل أو(
مإععع العطععف لن كفارتععان، لزمإععه واحععدا ثععم واحدا لبس لو

ل نأحعو كهععذين كعان ل أسعقطه فععإن ذلعك يقتضععي ل تكرر
فيتعلععق والعنب، اللحم أو وهذا هذا لكلن أو وهذا هذا آكل

ل فرقهمععا وإن بهمععا الثانأيععة فععي والععبر الولععى فععي الحنث
أصل الولا رجح لكن هذا ول هذا وبين بينه لتردده بأحدهما

وبععدونأها واحععد كل لنفي بل النحاة: النفي وقولا الذمإة براءاة
الثبععات أن مإععن تقععرر مإععا ثععم ذلععك يوافععق المجمععوع لنفي

جمععع اعتمععده مإععا هععو حرفععه مإعععه يعععد لععم الععذي كععالنفي
أنأععه المتععولي عععن نأقل لمععا أنأهما لعتماده ويشير مإتأخرون،

حععرفا لوجععود اليميععن تتعععدد حتى حرفا مإعه المعاد كالنفي
حععرفا أوجععب قععال: لععو حيععث رداه بععل فيععه، توقفععا العطف
غيععر أي النفععي فععي لوجبه الثبات في اليمين تعدد العطف
علععى الععرد فععي الصععلحا ابععن بععالغ وقععد حرفععه مإعععه المعاد

للبسععن أو تصععرفه، مإععن قععاله مإا أن فقالا: أحسب المتولي
إثبععاتين بيععن دخلععت إذا أو لن واحععد، بلبس بر هذا أو هذا

رجحععاه فالذي هذا أو هذا ألبس ل أو أحدهما ثبوت اقتضت
لبس، بأيهما يحنث أنأه مإقابله وردا بلبسهما إل يحنث ل أنأه
في: {ول كما انأتفاءاهما اقتضت نأفيين بين دخلت إذا أو لن

فععي ومإععا أي بععه علععل مإععا كفورا}. بمنععع أو آثما مإنهم تطع
نأفييععن بيععن دخلععت إذا أو لن خععارج، مإععن استفيد إنأما الية
لحععدهما لبسععه يضر ول مإنهما واحدا يلبس ل أن للبر كفى
أحععدهما يلبععس أن للبر كفى إثباتين بين دخلت إذا أنأها كما
للمقابععل البلقينععي وانأتصععار الخععر، يلبععس ل أن يضععر ول

ترتععب مإن كل بقضية عمل ثم أو بالفاءا عطف ولو مإردود،
أطلقععوه، كمععا نأحععوي غيععر ولو عدمإها، أو > بمهلة46<ص: 



وعليععه خلفععه بالفتععح دخلععت أن فععي لععه مإر مإا قضية لكن
عععن فضععل ترتيععب تعتععبر ل أن لععه نأيععة ل عامإي في فيتجه
ليسععافرن أو حقععه ليقضععينه الطعام) أو هذا ليأكلن (أو قيده
ومإثله (قبله) أي: الغد نأسي أو لنفسه قتله فمات) بغير (غدا
الغعد مإجيعءا بععد نأسيانأه أو مإوته التي كلمإه مإن يعلم كما

الععبر زمإععن يبلععغ لععم لنأععه عليععه)، شععيءا (فل تمكنععه وقبععل
والحنث.

الغععد (فععي بعضععه الطعععام) أو تلععف (أو نأسي مإات) أو وإن(
أمإكنععه أكلععه) بععأن (مإععن أو السععفر أو قضائه تمكنه) مإن بعد

مإر مإما علم كما ضرر ل حيث أي شبعان كان وإن إساغته
أن مإععن بعضععهم إطلقا اقتضععاه مإا وأمإا الكراه، مإبحث في

الععبر (حنث) لتفويته ذكرته مإا على حمله فيتعين عذر الشبع
بهععذا الغععد قبععل لنفسععه قتله ألحق ثم ومإن باختياره، حينئذ

الطعععام تلععف لو وكذا أيضا لذلك مإفوت به > لنأه47<ص: 
مإوته (و) في يدفعه فلم آكله دفع أمإكنه كأن بتقصيره قبله

حنثععه فععي جععرى ذلععك مإععن (قبلععه) أي: التمكععن نأسععيانأه أو
قععولي أطلقععوا وحيععث لعععذره عدمإه كمكره) والظهر (قولن
علععى أكععره إذا أمإا فقط، الحنث على الكراه أرادوا المكره
عالمععا أتلفه) عامإععدا (وإن الحنث عدم في خلفا فل الحلف
ذكرتها التي الصورة في الدين غيره) كأدائه أو (بأكل مإختارا

بعععده الغععد) أو (قبععل الغد عن أداءاه يؤخر ل أنأه ينو لم مإا
أن ومإععر باختيععاره الععبر لتفععويته مإنععه. (حنععث)، تمكنععه وقبععل

بعععد يحنععث إنأمععا أنأه الصح ثم له كإتلفه تلفه في تقصيره
لععم ذلععك قبععل مإععات فلععو التمكععن وقت ومإضي الغد مإجيءا
الغد صوم نأية لمعسر فعليه وقيل: حال بغروبه، وقيل يحنث

أجنععبي) قبععل أتلفه (أو بنفسه تلف) الطعام (وإن كفارته عن
(فكمكععره) فل مإععر كمععا فيهمععا يقصععر ولععم التمكععن أو الغععد
حقععه ليقضععينه إلحاقا مإن ذكرته ومإا البر تفويته لعدم يحنث

القيععاس و ه فيهععا ذكععر فيمععا الطعععام بمسععألة ليسافرن أو
ثععم الشععهر هععذا فععي ليسافرن الثلث بالطلقا حلف لو كما

الثلث > عليه48<ص:  يقع فإنأه الفعل مإن تمكنه بعد خالع
فععي بسععط ذلععك في ومإر باختياره، البر لتفويته الخلع، قبل

 فراجعه الطلقا
كععل مإععن نأظائره وفي هنا للتمكن ضابطا لهم أر تنبيه). لم(

ضبط في كلمإهم اختلف وقد بالتمكن، الحنث فيه علقوا مإا
بتععوهمه الععتيمم فععي المععاءا مإععن فععالتمكن أبواب في التمكن



أنأععه وظععاهره مإععر مإا وأمإن القرب بحد تيقنه أو الغوث بحد
راكبععا ولو ذلك، فوقا لما ذهاب ل أطاقه لذلك مإشي يلزمإه
إذا الوقت قبل ولو إليها، الذهاب على بالقدرة الجمعة وفي

علععى قععدر وقائععد مإركععوب بنحو ولو مإاشيا، ولو داره بعدت
ومإنه الستطاعة، مإبحث في فيه مإر بما الحج وفي أجرتهما

الرد وفي مإرحلتين دون كان إذا عليه قدر مإشي يلزمإه أنأه
يلحععق هنا فما وحينئذ فيهما، مإر بما بالشفعة والخذ بالعيب

ذلك في ذكروه مإا جميع فيه يجري حتى المواضع تلك بأي
تلعك بعاختلفا اختلفهمعا علمعت وقعد وأععذاره التمكعن مإعن

أنأععه وواضععح مإجععالا، أي مإجععالا ذلععك فععي وللنظععر المواضع،
يكععن لععم تيمععم مإبيععح عليععه المحلوفا فعل مإن خشي حيث

يكفععي ل أنأععه يتجععه فالععذي ذلك، يخش لم فإن مإنه مإتمكنا
ل بععل بدل له لن الماءا، بخلفا عليه المحلوفا وجود توهم

وأن الععتيمم فععي مإععر مإمععا مإععانأع بل وجععوده ظععن مإععن بععد
يفعععل لععم إن الوكيععل وأن كالحععج هنععا والركععوب المشععي

ولععو عليه، قدر إذا مإتمكنا فيعد بالعيب الرد في كما بنفسه
وإن الحععج، فععي يعتععبر عما فاضلة الوكيل طلبها مإثل بأجرة

الحععج فععي كمععا والمإععرد المععرأة مإحععرم ونأحععو العمععى قائد
أعذار بالعيب الرد ونأحو الجمعة عذر وأن بأجرة ولو فيجب،

مإمععا كريععه أكل نأحو في إل التمكن يمنع أحدهما فوجود هنا
كمععا الشععهادة علععى الشععهادة نأحععو في بخلفه هنا له أثر ل

فععورا الععواجب النفي تأخير أعذار في العدد قبيل ومإر يأتي،
تلععك مإععن وكععل هنععا مإععا بيععن ويفععرقا هنععا بمععا تعلععق له مإا

حععق إمإععا فيععه المغلععب تلك مإن كل بأن حدته على النظائر
ليعس وهنعا يناسعبه، بمعا فيعه فتكلمعوا الدمإعي حعق أو الله

يأتي مإا على المدار وإنأما هذين مإن واحدا فيه المغلب
لععو فيمععا والعسار والنسيان الكراه نأحو عد في ذكروا وقد

التمكن المراد أن يبين مإا هنا أعذارا كذا يوم ليوفينه حلف
تعععذرت حيععث أنأععه مإععر مإععا ويؤيععده الشععرع حملة عرفا في

العععرفا علععى مإقدم الشرعي العرفا وأن للعرفا رجع اللغة
في كلمإهم مإجموع مإن هنا التمكن ضابط أخذت فلذا العام
عليععه المحلععوفا مإععن التمكععن وجععد مإتى وحينئذ البواب تلك
فععوقا كمشعي عنععه يمنععه مإععر مإمععا ععذر لعه يكعن لعم بأن

وإل عليععه المحلععوفا بتلععف يحنععث لععم أطاقه وإن مإرحلتين،
لععم أنأهععم مإععع إليععه مإحتععاج مإهععم فإنأه كله ذلك فتأمإل حنث

وعععدم النظععائر تلععك تخععالف مإععع هنععا مإنععه لشععيءا يتعرضععوا



المإععر أشععكل فلععذلك بععه هنععا مإا إلحاقا يوجب مإطرد مإدرك
يخفععى ل كمععا الصععحيح المععدرك به قضى مإما ظهر مإا لول

مإععع فبععاعه لكععذا بيعي حقك) ساعة لقضين مإتأمإل. (أو على
باختياره البر لتفويته حال إليه أرسله وإن حنث، الدائن غيبة
أو ظععاهر هععو كما بغيبته يعلم لم وإن الدائن غيبة مإع للبيع
قبيععل حنععث قضععائه مإععن تمكنععه بعععد لكععن فمععات زمإن إلى

العمععر جميععع فكععان وقتععا يعيععن ل الزمإععن لفععظ لن مإععوته،
أو بعععد طالق أنأت في لحظة بعد الطلقا وقع وإنأما مإهلته،

هنععا ومإععا زمإنععا يسمى مإا بأولا فتلعق تعليق لنأه زمإن، إلى
ل أنأععه وقضيته السم عليه يقع مإا بأولا يختص ل وهو وعد
أو فثلثععة أيععام إلعى أو والطلقا بعالله الحلعف بين هنا فرقا

<ص: (فليقععض) ه الشهر أولا الهللا) أو (رأس مإع (عند) أو
ليقضععي، ل لغععروب آخععر) ظععرفا الشمس غروب > (عند49

آخععر إذ لبهععامإه بععدل كععونأه يصععح ول المععراد المعنى لفساد
الخعر نأصعفه علععى يطلعق أصعالة بالحكم المقصود هو الذي

فيه الحلف وقع (الشهر) الذي مإنه لحظة وآخر الخر واليوم
فععاعتبر المقارنأععة ومإععع عنععد لقتضععاءا المقارنأععة قبل الذي أو

الوليععة والمععراد الشععهر مإععن جزءا أولا مإع القضاءا ليقع ذلك
قععدم) (فععإن الحقيقيععة المقارنأععة لسععتحالة عععادة، الممكنععة

إمإكانأه) العادي قدر الغروب بعد مإضى (أو ذلك على القضاءا
تكععن لععم إن هذا باختياره البر (حنث) لتفويته فيه يقض ولم
خععرج وقععد إل الهللا رأس يأتي ل أن نأوى كأن وإل نأية له

شععرع (ولععو بالتقديم يحنث لم إلى مإع أو بعند أو حقه مإن
مإععن ذلععك غيععر أو الععوزن (الكيععل) أو أو الععذرع أو في) العد

يفععرغا (ولععم الشععمس غربععت إذ (حينئذ) أي: حيععن المقدمإات
عنععد القضععاءا فععي أخععذ لنأععه يحنث)، لم مإدة بعد إل لكثرته
فيحنععث الكيععل نأحععو تواصععل اعتبععار الذرعععي وبحععث مإيقععاته
مإععن إليععه حقععه بحمل ل عذر بل تواصله تمنع فئران بتخلل

للشععك بالتأخير ول ليلة بعد إل مإنزله يصل لم وإن الغروب
بمععا دعععا أو حمد أو هلل فسبح) أو يتكلم ل الهللا. (أو في

مإشتمل > ول50<ص:  مإحرمإا يكون ل كأن الصلة يبطل ل
الصععلة خععارج قععرأ) ولععو (أو ورسععوله الله غير خطاب على

يحنععث فإنأه ذلك عدا مإا حنث) بخلفا (فل جنبا ولو (قرآنأا)،
العععارض لععول يسععمع بحيععث كان أو نأفسه أسمع إن أي به

كلم إلععى عرفععا الكلم لنأصععرافا نأظععائره، قيععاس هععو كمععا
بععذلك، الصععلة تبطععل لععم ثععم ومإن مإحاوراتهم، في الدمإيين



نأععازع لكععن مإسععلم خععبر به صرحا كما كلمإهم مإن ليس لنأه
وعرفععا لغععة كلم عليععه يصععدقا التسععبيح نأحععو بععأن جمع فيه
ويععرد يتكلععم، ل أن بععل النععاس يكلععم ل أنأععه يحلف لم وهو
ل هععذا أن الخععبر مإععن علععم وقععد مإقععدم الشععرع عرفا بأن

أن المطععردة العععادة أن علععى الطلقا عنععد كلمإععا يسععمى
بععذلك وكفععى ذكععر مإععا غيععر يريععدون إنأمععا كععذلك الحععالفين

قرأهععا إن أنأععه يتجععه نأعم والنأجيل التوراة نأحو وكذا مإرجحا،
قيععل: إن لععو بععل كثيرا مإبدل فيها أن لتحقق حنث كلها مإثل

مإععن ولععو عليععه)، فسععلم يكلمععه ل يبععع(أو لععم ككلهععا أكثرها
فقععالا البععاب عليه دقا أو قم: مإثل له قالا أو مإر كما صلة
فهمععه حينئععذ يشععترط وهل سمعه (حنث) إن علمه: مإن وقد
اشععتراطهم وقضععية مإحتمععل كل ل أو بوجه ولو سمعه، لما

مإنه مإنع لكن يسمعه بحيث كان لو أنأه ويظهر الولا سمعه
كالحليععة الععذخائر فععي نأعم سمعه لو كما كان كلغط عارض

يمنعع صعمم فعي يتجعه وإنأمعا الصعم، بتكليمعه يحنعث ل أنأه
جععدارا خععاطب كععأن لععه عععرض ولععو أصععله، مإععن السععماع
مإععن كلمإا ذكر لو وكذا يحنث، لم به ليفهمه بكلم بحضرته

مإععن يععأتي مإمععا ويععرد شععارحا أطلقه كذا به أحد خطاب غير
ذلك على هذا > فليحمل51<ص:  الية قراءاة في التفصيل
إليععه أشععار أو راسععله أو كاتبه واضح. (ولو هو كما التفصيل

(فععي أخرس أو أصم كان وإن حنث) عليه فل غيرها أو بيد
لغععة كلمإععا كعانأت وإن عرفععا بكلم ليست هذه لن الجديد)،

لن بعه، حنععث مإنهععا شععيئا نأععوى إن نأعععم القععرآن جععاءا وبهععا
فععي الخععرس إشععارة نأحو وجعلت بالنية إرادته تقبل المجاز

 للضرورة كالعبارة هذا غير
مإعع ولععو )،قعراءاة وقصعد مإقصععوده بهعا أفهمه آية قرآ وإن(

الفهععام قصععد (وإل) بععأن يكلمععه لم لنأه يحنث)، (لم الفهام
> ونأععازع52<ص:  كلمععه لنأععه (حنععث)، أطلقععه أو وحععده

حينئععذ القععراءاة إباحععة يععرده بمععا الطلقا حالععة في البلقيني
ليثنيععن أو قععرآن ل كلم به تلفظ مإا أن على الدالة للجنب

يععوافي حمععدا للععه بالحمععد إل يبر لم الثناءا أفضل الله على
لععك ربنععا بيععا قيععل: يععبر ولععو فيععه، لثر مإزيدة ويكافئ نأعمه

أقرب لكان سلطانأك ولعظيم وجهك لجللا ينبغي كما الحمد
أو الخععبر بعه وصععح مإعنععى أبلععغ لنأععه يتعيععن، أن ينبغععي بععل

بععر الصععلة أفضل وسلم عليه الله صلى النبي على ليصلين
مإسععتأنأف مإحمععد آلا وعلى بأن واعترض فقط التشهد بصلة



نأبينععا علععى إبراهيععم تفضععيل يلععزم لئل الشععافعي، قععاله كمععا
فلععم وحينئععذ التشععبيه بقضععية عمل وسععلم عليهما الله صلى
الكيفيعة فضعل فكيعف مإحمعد علعى صعل اللهم إل مإنها يبق
ذكرك بكلما البدي التكرير فيها أن مإع الرافعي ذكرها التي
دفععع فععي مإتعيععن غيععر السععتئنافا هذا أن وجوابه آخره إلى
فععي بسععطته كمععا ذلععك بغير عنه الجوبة لكثرة اللزم، ذلك

المقام صاحب على والسلم الصلة في المنضود الدر كتاب
لى أنأه أفضليتها ووجه المحمود ه ص علمهعا وسعلم عليعه الل

ذلععك سععلمنا ولئععن الفضععل إل لنفسععه يختععار ل وهععو لهععم،
ذلععك علععى تتوقععف ل أفضععليتها أن مإععر مإا فوجه الستئنافا

التشبيه وجه على اللا على بعدها الصلة وقوع بل التشبيه
الخلععق وأن وسععلم، عليععه اللععه صععلى لععه شععرفا أعلى فيه

الصععلة تعيععن وأن مإخلوقا، بصلة صلته تشبيه عن يعجزون
لععه يختععار تعععالى ربععه إلى وكميتها كيفيتها في مإوكولا عليه

صععلة تشععابه ل صلة أمإته تعليم إلى أرشده وأنأه يشاءا، مإا
إبراهيععم علععى الصععلة أشبهت إذا آله على الصلة وأن أحد

وذلك له تعالى رضيها التي صلته حالا فكيف النأبياءا وأبنائه
هنععا كلمإهععم قلععت: ظععاهر فععإن الحصر عن خروجها يستلزم

يكععره أنأععه مإععر مإععا فينععافي بالسععلم تقععترن لم وإن بها بره
فععي سبق لنأه فيها، للسلم تحتج لم إنأما وأنأها عنه إفرادها
لنأهععا مإنافععاة ول ذلعك هنععا كلمإهععم ظععاهر قلت: نأعم التشهد

لمإععر هععي إنأمععا والكراهععة غيرها، مإن أفضل ذاتها حيث مإن
أنأععه المععراد إذ الععوتر ركععة كراهعة نأظيععر الفععراد هععو خارج
عمععم أو له) وأطلق مإالا ل (أو ذاتها ل عليها القتصار يكره

ه المعالا أنأواع نأوع) مإن بكل (حنث >53قعل) <ص:  (وإن ل
خلفععا القععرار وفععي هنعا كلمإهعم اقتضاه كما يتمولا لم ولو

بععه المععالا اسععم بدنأه) لصععدقا ثوب (حتى كالذرعي للبلقيني
عنععد مإععال تسععمى ل لنأهععا لمنفعععة، بملكععه يحنععث ل نأعععم

عتقععه (ومإعلعق عتقعه تأخر إذا لمورثه ل (ومإدبر) له الطلقا
(ودين مإلكه الكل لن به) لغيره، وصى ومإا( ولد بصفة) وأم

إن البلقينععي: إل قععالا بينععة بل جاحد مإعسر على ولو حالا)،
أن لحتمععالا نأظر وفيه ه ا العدم حكم في صار لنأه مإات،

وبفععرض بيععع، فسععخ بنحععو بعععد لععه يظهععر أو باطنععا مإال له
المععدين حسنات مإن لبدله أخذه حيث مإن له باقا هو عدمإه

(وكععذا مإمنععوع الن مإععال يسععمى ل وكععونأه إطلقهم فالمتجه
والبراءا العتياض وصحة الذمإة في الصح) لثبوته في مإؤجل



حنععث ل أنأععه البلقينععي مإنععه وأخععذ فيععه الزكاة ولوجوب عنه
هععاتين مإععن شععيءا فيععه يوجد لم أي: لنأه مإكاتبه على بدينه

صععحة > لعععدم54<ص:  الذمإععة فععي ثابتععا ليععس إذ العلععتين
ول شععاءا مإععتى إسقاطه على المكاتب ولقدرة عنه العتياض

لعععدم لنأععه الصععح)، (في صحيحة مإكاتبه) كتابة (ل فيه زكاة
ععده ينعافي فل عرفعا كعالجنبي جنايته وأرش لمنافعه مإلكه
بعععد لتعجيععزه أثععر ل أنأه يعلم وبهذا ونأحوه الغصب في مإال

علععى يقععدر لععم ومإغصوب بل، واختصاص زوجة وكذا اليمين
انأقطععع وغععائب نأزعععه علععى قععادر مإععن بيعععه علععى ول نأزعه

المغصععوب بيععن ويفععرقا للنأععوار خلفععا الوجععه علععى خععبره
سععقوطه يتصععور ل هععذا بععأن المعسر ذمإة في ومإا المذكور
فيتلععف لقععاض غاصععبه يععرده بععأن يتصععور المغصععوب بخلفا
(بمععا يحصععل فععالبر) إنأمععا ليضععربنه (أو تقصير غير مإن عنده

 عليه اليد وضع مإجرد يكفي ضربا) فل يسمى
الروضععة فععي ووقععع بععدونأه السععم إيلم) لصدقا يشترط ول(

أن (إل ضعععفه إلععى هنععا أشععار لكنععه اشععتراطه الطلقا فععي
حينئععذ فيشععترط مإثل مإوجعا شديدا) أو (ضربا ينوي يقولا) أو

المضععروب وحععالا بععالزمإن يختلععف أنأععه وواضععح عرفععا اليلم
النون (وخنق) بكسر وعض) وقرض عليه سوط وضع (وليس
ول (قيععل عرفععا بععذلك يسععمى ل لنأععه ضععربا)، شعععر (ونأتف

باليععد الضععرب (ووكععز) وهععو مإثل الراحععة ببععاطن لطم) لععوجه
اللغععويين كلم عليععه دلا كما اليد بغير ولو الدفع أو مإطبقة
أن والصععح عععادة ضربا تسمى ل لنأها وصفع، ولكم ورفس
حجععر بنحععو الرمإععي ومإثلها عادة، تسماه وأنأها ضرب جميعها
بععه جععزم الخععوارزمإي رأيععت ثم به وأفتيت بحثته كما أصابه

عنععه اللععه رضي هريرة أبي عن صح وقد الذرعي واعتمده
لععه وإدراكهععم هربععه بعععد مإععاعز قصععة في الرجم سمى أنأه

أو سععوط مإائععة ليضربنه (أو رجما له جابر تسمية مإع ضربا
الخشععب ومإععن الولععى، فععي السععياط مإائة) مإععن فشد خشبة

ضععربة بهععا (وضربه الخر مإقام أحدهما يقوم ول الثانأية في
شمراخ مإائة (عليه الية في الضغث (بعثكالا) وهو أو) ضربه

(علععى بعععض) مإنهععا (تراكععم أو) علم الكل إصابة علم إن بر
الروضععة: الكل) عبارة (ألم التراكم هذا فوصله) بسبب بعض
اليلم يشععترط ل أنأععه مإععر لمععا أحسن وهي قيل الكل ثقل

اليلم علععى ظععاهرة قرينععة العععدد ذكر بأن > ورد55<ص: 
 شديدا ضربا كقوله فهو



مإععا وهععو سععوط قوله: مإائة في العثكالا إجزاءا كلمإه وصريح
فععي صععححاه مإععا المعتمد لكن السنوي وصوبه كثيرون قاله

مإععن ول سياط ل أخشاب لنأه يكفي، ل أنأه وأصلها الروضة
لنأععه وقععولهم، الجمععاهير، قطععع عععن المإععام ونأقلععه جنسععها
بععأنأه خشبة مإائة عن إجزائه في نأازع مإن على يرد أخشاب

مإععع أو باسععتواءا شععك) أي: تععردد ولععو خشبا. (قلت يسمى ل
أخععذا السععنوي بحثه كما عدمإها ترجيح مإع ل الصابة ترجيح

أعلم) إذ والله النص على بر الجميع إصابة (في كلمإهم مإن
وشععك بمشععيئته، المعلععق مإات لو مإا وفارقا الصابة الظاهر

فععي فيععه مإععر مإععا على العدم كتحقق فإنأه مإنه صدورها في
ول والصععابة، النأكباس في ظاهر سبب الضرب بأن الطلقا

قععالا: إن البغوي: ولو عن قال المشيئة وجود على ثم أمإارة
ول طلقععت فأصابها غيرها ضرب فقصد طالق فأنأت ضربتك

لهعا ضعرب هعو النأعوار ه. وقولا قبوله. ا ويحتمل قوله يقبل
ل أنأععه علععى يحمل والناسي  كالمكره للخطإ يحنث ل لكن
لنأععه البغععوي، كلم ينععافي فل غيرهععا قصده عند باطنا حنث

م قعوله يقبعل ل غيعره قعولا يحمل وعليه للظاهر بالنسبة ل
فيععه مإشععكوك والععدفع مإحقععق الضرب لن ببينة، إل أقصدها

إل المععراد أن على فليحمل قبله مإا يلئم ل ببينة وقوله: إل
مإععرة) أو مإائة ليضربنه (أو يقصدها لم أنأه على بقرينة ببينة

جعععل لنأععه العثكععالا، أو المشععدودة بهععذا) أي يععبر (لم ضربة
واشعتراط تواليهعا هنعا يشعترط ل أنأه والوجه مإقصودا العدد
الزجععر بهمععا القصععد لن والتعزيععر، الحععد فععي كععاليلم ذلعك

تمكينععه نأفععي علععى حمععل كععذا تفعععل ل) أخليك (أو والتنكيل
مإنه.  مإنعه على ويقدر به يعلم بأن مإنه
(فهرب) > مإنك56حقي) <ص:  أستوفي حتى (أفارقك ل أو

مإمععا يعلععم كما هرب بغير ولو عليه، المحلوفا ففارقه يعني
أمإكنععه إذا مإععا يحنععث) بخلفا لععم اتبععاعه يمكنععه (ولععم يععأتي
اتبععاعه أمإكنععه إذا يحنععث ل (قلت: الصحيح يحنث فإنأه اتباعه
يحنععث فلععم نأفسععه فعععل علععى حلععف إنأما لنأه أعلم)، والله
أحععد مإفارقععة وفععارقا ل أم اتباعه أمإكنه سواءا الغريم بفعل

ينقطععع فععإنأه اتبععاعه وأمإكنععه المجلععس فععي الخععر البععائعين
لععو ثععم ومإععن هنععا، ل ثععم بهمععا يتعلععق التفريق بأن خيارهما
مإععا بالمفارقعة أراد ولعو أيضععا، يحنععث لعم بععإذنأه هنعا فعارقه
أفارقه كل هو فهل غريمه يطلق ل حلف ولو حنث، يعمهما

المفارقععة فععي لععه بععإذنأه يحنععث حععتى سععبيله أخلععي كل أو



بالثععانأي بعضععهم جععزم هععرب إذا عليه المقدور اتباعه وبعدم
إطلقععه يباشر ل المتبادر لن الهرب، مإسألة في نأظر وفيه

فععارقه) (وإن هععرب إذا اتبععاعه عععدم بخلفا باشععره وبالذن
وقععوفا بعععد بمشععيه ولععو المجلععس، خيععار يقطع بما الحالف
المحلوفا ذهب (حتى وقف) الحالف (أو ذاكرا مإختارا الغريم
مإنسععوبة حينئععذ المفارقععة لن مإاشععيين) حنععث وكانأععا عليععه

إذا أمإععا بوقععوفه، أحععدثها الذي لنأه الثانأية، في حتى للحالف
مإععر كما مإطلقا حنث فل بالمشي الغريم فابتدأ ساكنين كانأا
(على احتالا) به (أو باختياره البر فوت لنأه أبرأه) حنث، (أو

حلععف فععارقه). أو (ثم غريمه على به أحالا أو غريم) لغريمه
لن حنث، عنه عوضه أو به أحاله ثم كذا يوم دينه ليعطينه
نأععم أشعبهته، وإن حقيقعة إعطاءا ول استيفاءا ليست الحوالة

كمععا يحنععث لععم بحقه مإشغولة وذمإته يفارقه ل أنأه نأوى إن
في ويقبل حقه، مإن ذمإته براءاة اليفاءا أو بالعطاءا نأوى لو

لععه ضععمنه أو تعععوض ولععو المعتمد، على وباطنا ظاهرا ذلك
حنععث كععافا الضععمان أو التعععويض أن لظنه فارقا ثم ضامإن

أفلععس (أو بععه يعذر ل بالحكم جهله أن الطلقا في مإر لما
لو كما لزمإته وإن مإنه المفارقة حنث) لوجود ليوسر ففارقه

ألزمإععه لععو نأعععم يحنععث فععإنأه فصععله الفععرض أصععلي ل قالا
أثععر وإنأمععا  كععالمكره يحنث > لم57<ص:  بمفارقته الحاكم
الحنععث لن مإععرض، لنحععو فمكععث أسععكن ل نأحععو في العذر
بععه فتععأثرت أضعععف وهععي بإنأشععائه ل الفعععل باسععتدامإة فيها

المعصععية بفعل يمينه خص مإن أن والحاصل هنا، مإا بخلفا
حنععث عليععه قرينة قامإت أو دخولها قاصدا يعمها بما أتى أو
مإن وأن الطلقا في الكراه مإبحث في مإر كما فل وإل بها

فل إعسععاره فبععان يسععاره ظانأععا يفارقه ل حلف لو مإا ذلك
يجععاب أن إل هععذه ينافي المتن ظاهر لكن بمفارقته، يحنث

اليميععن إطلقا علععى الحامإلععة والخصومإة المشاحة قرينة بأن
يسععاره ظععن ومإععن والعسععر اليسععر حالععة إرادته في ظاهرة
وإن للمعصععية كلمإععه شععمولا علععى قرينععة ل الحلععف حالععة

بالمفارقععة يحنععث فلععم أقععوى الظععن لن خصععومإة، سععبقت
أصععبح ثم ليل خيطا ابتلع فمن الزركشي قولا وأمإا الواجبة،

حععاكم ول غفلععة أو كرهععا مإنععه ينزعععه مإععن يجععد ولم صائما
هععو بنزعه يفطر ل قيل لو يفطر ل حتى نأزعه على يجبره

لععو كمعا الكععراه مإنزلععة الشععرع ليجععاب تنععزيل، يبعععد لم له
المفطععر لتعاطيه فمردود حائضا فوجدها زوجته ليطأن حلف



علععى خشععي كمريععض ويفطععر ينزعععه أنأععه فالقياس باختياره
ويفطععر المفطععر تعععاطي فيلزمإععه يفطر لم إن الهلك نأفسه

علععى اليمععان مإععدار لن فيععه، نأحععن كمععا هععذان وليععس بععه
مإععدخل فيهععا لععه العرفععي أو الشععرعي والوضععع اللفععاظ،

بيععن فيهععا فرقععوا فلععذا أخععرى والتعميععم تععارة بالتخصععيص
أن والحاصععل ذكرنأععاه، الععذي التفصععيل على وغيرها المعصية

فتأمإله.  ثم ل هنا كالحسي الشرعي الكراه
مإصععر إلععى مإكععة مإععن يرافقععه ل حلف لو عما فرع) سئلت(

أنأه الظاهر وأجبت ؟ يحنث فهل الطريق، بعض في فرافقه
اقتضععاه مإا الصيغة هذه مإن المتبادر لن نأية، ل حيث يحنث

حيععزه فععي كععالنكرة النفي حد في الفعل إذ اللغوي، وضعها
الطريععق تلععك أجععزاءا مإن جزءا في المرافقة وجود عدم مإن

بالجتمععاع كلهععا الطريععق نأسععتغرقا ل أنأنععا مإؤداهععا أن وزعععم
مإدة يكلمه ل حلف لو وعما. واضح هو كما مإحله في ليس

اقتضععى وإل ديععن مإعلومإععة مإععدة أراد إن بععأنأه فأجبت عمره
فمععتى المععوت إلععى الحلععف انأتهععاءا مإن المدة استغراقا ذلك

بعضععهم إفتععاءا وأمإععا حنععث، المدة هذه > في58<ص:  كلمه
وإل وقت أي في بالكلم حنث عمره مإدة في أراد إن بأنأه
ل فععإنأه فاحععذره مإحلععه فععي فليععس بععالجميع إل يحنععث لععم

يعععولا ل سفسععافا فهععو حاصععل لععه أن وبتسععليم لععه حاصل
مإنععه أخععذه فوجععده) أي: مإععا وفععارقه اسععتوفى وإن( عليععه

(لععم أردأ) مإنععه لكنععه حقععه جنععس كععان (إن (نأاقصععا) نأظععر
نأقل الرفعة ابن وقيده الستيفاءا تمنع ل الرداءاة لن يحنث)،

أي: بععه يتسععامإح بحيععث التفععاوت قععل إذا بما الماوردي عن
أن لععك أن علععى يظهر فيما الوكالة في مإر مإا نأظير عرفا
السععتيفاءا يمنععع ل ذلك أن بمنع أصله مإن التقييد في تنازع

المععأخوذ فخععرج دراهععم كععان كععأن حقععه جنععس (وإل) يكععن
قبععل فععارقه لنأععه المفارقة، عند عالم) بذلك حنث( مإغشوشا
(القعولن) فعي حينئععذ بعه الجاهعل غيره) وهو (وفي الستيفاءا

هععذا مإععن أخععذ بعضهم وكأن حنث ل أظهرهما الجاهل حنث
عععن وعوضه بعضه فأعطاه دينه ليعطينه حلف فيمن إفتاءاه
قععرب بنحععو بععه لجهله ذلك عليه خفي إن الدائن بأن بعضه

مإحلععه، فععي ه. وليععس الحنععث. ا تعذر وقد يحنث لم إسلمإه
جهععل فععي وهذا عليه المحلوفا جهل في المتن في مإا لن

مإععع بعععذر ليععس أنأععه الطلقا فععي مإبسععوطا مإععر وقععد حكمه
. الجهلين بين الفرقا



لععم اليوم ذلك فأعسر كذا يوم دينه فلنأا ليقضين حلف ولو
نأععاطق وكلمإهمععا المتععأخرين مإن كثيرون به أفتى كما يحنث
غدا الطعام ذا لكلن في مإر مإا مإنها كثيرة فروع في بذلك
فمكععره وإل القاضععي إلععى فععي المتععن قععولا مإععن يععأتي ومإا

تمكععن، إذا بما المسائل هذه في الحنث تقييدهم مإن ويؤخذ
حاضععت إن اليوم الظهر تصل لم إن في الكافي قولا ومإن
الحنث عدم مإحل أن فل وإل حنث صلتها إمإكان مإضي بعد
مإععن الوجععوه مإععن بوجه الوفاءا على يقدر ل أن مإسألتنا في
 مإسألتنا في كاليوم آخرها إلى عليها حلف التي المدة أولا

أو لقضععينك قععالا قد لو قبلها الدائن سافر لو فيما والوجه
<ص: اختيععار بغيععر الععبر لفععوات الحنععث عععدم فلنأا لقضين

فل مإجععاز لنأععه القاضععي، أو وكيلععه إعطععاءا يكلععف > ول59
البلقينععي الجللا رأيت ثم قرينة غير مإن عليه الحلف يحمل
فتععاوى عععن التوسععط في مإا ذلك ينافي ول أيضا ذلك رجح
أو أوفيتععك ومإا الشهر عشر حادي جاءا قالا: إن البزري ابن

قصععد فععإن قبلععه الععدائن فسافر عشر الحادي إلى لقضينك
جعلععه وإن حنععث قبله اليفاءا مإن وتمكن الغاية لنأتهاءا كونأه
خلفا ففيععه قبلععه فسععافر لليفععاءا ظرفا عشر الحادي يعني

أن فععالولى أطلععق وإن حنععث ل مإنععه أي: والصععح مإشععهور
كلهععا المععدة أن اللفظ مإن يتبادر مإا يتجه والذي ه ا يراجع

لليفععاءا ظععرفا عشععر الحععادي تمععام إلععى الحلععف حيععن مإععن
حنعث اليفععاءا مإعن التمكعن بععد سعافر فعإذا عليععه المحلوفا
هععو عشععر الحععادي أن يقععل: أردت لععم مإععا مإطلقععا الحععالف
وجععه يعلععم وبهععذا لحتمععاله بيمينه فيصدقا للستيفاءا الظرفا

هععو الغععد أن فععي صععريح غععدا لقضععينك لن المنافععاة، عدم
يععؤثر فلععم عشععر، الحععادي صععورتي بخلفا لليفععاءا الظععرفا

تقعرر مإعا علعى هعاتين فعي وأثعر تلعك في الغد قبل السفر
فععإن فيععه مإععر فيمععا كسععفره الععدائن مإوت أن أيضا والوجه

الععدفع علععى لقععدرته أثععر ول فل وإل حنث التمكن بعد كان
يتجععه الذي كان ثم ومإن عليه المحلوفا خلفا لنأه للوارث،

لمإكععان والموت بالسفر البر يفوت ل أنأه حقك لقضين في
مإنععه، مإععانأع التمكععن قبل الدائن وإبراءا غيبته، مإع هنا القضاءا

مإععن لصعععوبته بذلك أي: وسماه المزنأي عقارب في مإا وأمإا
إلى الرافعي فأشار إجماعا يحنث القضاءا عن العجز مإع أنأه

التفريععع علععى وإطباقهم عنه الئمة إعراض بل مإر كما رده
صععحته عععدم علععى دليل أدلا التمكن اعتبار مإن خلفه على



فلععم الغععد فععي قضععائه مإععن تمكن إذا مإا على بحمله وأولا
لععو بععل نأسيان أو لعسار العجز بيمينه دعواه وتقبل يقضه،
كمععا الحنععث لعععدم بالنسععبة قبععل الدائن فأنأكره الداءا ادعى

فيه.  مإا مإع الطلقا في مإر
إلععى رفعععه (إل لقطععة نأحععو مإنكععرا) أو رأى (ل أو) حلععف(

يرفعه) أي: (فلم له رفعه (وتمكن) مإن فرأى) مإنكرا القاضي
خبره للقاضي كتابة نأحو أو بلفظ غيره أو بنفسه يوصل لم

مإات) الحععالف (حتى له فائدة ل إذ غيره ل وليته مإحل في
الععبر فععوت لنأععه ظاهر، هو كما الموت قبيل مإن (حنث) أي

> باعتقعاد60<ص:  المنكعر فعي الععبرة أن ويظهعر باختياره
علععى تحمل أعمى مإن الرؤية أن وظاهر غيره دون الحالف
(ويحمععل) القاضععي البصر رؤية على تحمل بصير ومإن العلم،

بلععد البلد) أي قاضي (على له نأية ل حيث الحالف لفظ في
هذا بين يفرقا وبه لزالته بالنسبة المعهود لنأه المنكر، فعل
مإنكععر فععي ذلععك يتجععه إنأمععا نأعععم الععرءاوس فععي مإععر ومإععا

الععتي البلععد قاضععي اعتععبر وإل انأقضععى زنأا نأحو ل مإحسوس
اليميععن هععذه مإععن القصد لن الرفع، حالة المنكر فاعل فيها

بععالرفع فالبر عزلا (فإن ذكر بما كل في وهي المنكر إزالة
ويمنععع يعمععه بععألا التعريععف لن (الثععانأي)، إلععى) القاضععي

تخيععر البلععد فععي تعدد فإن الحلف، حالة بالموجود التخصيص
المنكععر، فاعععل شق قاضي فيتعين بجانأب كل يختص لم مإا

وتوقف المطلب في ذكره دعاه، إذا إجابته يلزمإه الذي لنأه
ل بععه بإخبععاره مإنععوط للقاضععي المنكععر رفععع بأن شيخنا فيه

إل مإنوطععا ليععس بععل ذلععك بمنع ويجاب فاعله إجابة بوجوب
يتمكععن ل وهععذا إليععه ولععو الرفععع، بعد إزالته مإن يتمكن بما

فععالوجه القاضععي بحضععرة رآه ولععو كالعدم إليه فالرفع مإنها
عنععه، غفلته بعد له يتيقظ قد لنأه به، إخباره مإن بد ل أنأه
آخععر قععاض ثععم كععان فععإن القاضععي المنكععر فاعععل كان ولو

إليععك رفعععت بقععوله ظععاهر هو كما يكلف لم وإل إليه رفعه
رفعتععه إل مإنكععرا رأيت ل مإن عرفا يراد ل هذا لن نأفسك،

بلععد قاض) بأي بكل بر قاض إلى رفعه إل (أو القاضي إلى
إلععى (أو الحلععف بعععد وليتععه كععان وإن السععم لصععدقا كععان

إليععه يرفعععه (ثم) لععم المنكر فرآه) أي: الحالف فلن القاضي
أمإكنععه (إن حنث) بعزلععه قاضيا دام مإا نأوى فإن (عزلا حتى

هنععا، فورية ول باختياره البر (فتركه) لتفويته قبله رفعه) إليه
فععإنأه أحععدهما مإععات حععتى لععه يرفععع ولععم يعععزلا لم لو وأمإا



فععي ذكععر مإععا الشععراحا مإن جمع وتقييد مإنه تمكن إن يحنث
حنععث، فل وإل أحععدهما لمععوت عزلععه اسععتمر إذا بما العزلا

وهععو قالا إذا فيما يتأتى إنأما هذا بأن مإردود عوده لحتمالا
لحتمالا مإطلقا بالعزلا فيه حنث ل الذي فإنأه نأواه أو قاض

نأععواه أو قاضععيا زالا مإععا أو دام مإععا قععالا إذا وأمإععا  عععوده
سععواءا إليععه الرفععع مإععن تمكنه بعد عزله بمجرد حنثه فيتعين

الديمومإععة لنأقطععاع أحععدهما لمععوت مإعععزول اسععتمر أم أعععاد
يجععاب أن قلععت: يمكععن فإن بعد، إليه بالرفع يبر فلم بعزله

قاضععيا دام مإععا فلن القاضي إلى رفعه إل في الظرفا بأن
إليععه رفعععه حيععث مإوجععودة والديمومإة للرفع، ظرفا هو إنأما
في دام مإا أكلمه ل نأحو في كلمإهم قلت القضاءا حالا في

الوصععف بقععاءا مإععن بععد ل أنأععه يقتضععي عععاد ثععم فخرج البلد
فل بينهمععا زالا فمتى الحنث إلى الحلف مإن بدوامإه المعلق
>. (وإل) يتمكععن61<ص:  عبععارته مإععن بالمتبععادر عمل حنععث

يمكنععه ولعم القاضععي تحجععب أو حبععس أو مإععرض لنحععو مإنه
دام ينو) مإا لم (وإن يحنث (فكمكره) فل مإكاتبة ول مإراسلة

أطلععق أو عينععه عزلععه) نأععوى بعععد (إليععه برفععع) ه (بععر قاضيا
دار أدخل كل فهو للتعريف القضاءا وذكر بعينه اليمين لتعلق

مإععن كل أن مإع للعين تغليبا حنث دخلها ثم فباعها هذه زيد
أكلم ل في مإر مإا فارقا وبه ويزولا يطرأ والضافة الوصف

أنأععه شععأنأه مإععن ليس الرقا لن العتق، بعد فكلمه العبد هذا
 ويزولا يطرأ

أفععتى كمععا العظيععم النهر شمل بحرا يسافر ل فرع). حلف(
مإععن قالا: ويععبر بحرا يسمى بأنأه الصحاحا لتصريح بعضهم به

فيععه تلزمإه ل لمحل يصل بأن السفر بقصير ليسافرن حلف
رأي مإععن هععذا ه. وأخععذ مإنه. ا النداءا يسمع ل لكونأه الجمعة

وفيععه القبلععة، لغيععر فيه يتنفل الذي السفر قصير ضبط مإن
صععلة في مإر مإا مإجاوزة بمجرد بره كلمإهم قضية بل نأظر

وشععرعا لغععة مإسافرا يسمى الن لنأه السفر، بنية المسافر
عععدم أو بالميععل الدابععة علععى التنقل نأحو قيدوا وإنأما وعرفا
فيما حاجة ول الحاجة تجوزها رخصة ذاك لن النداءا، سماع

فتأمإله ذلك دون
فاشععترى بعشرة عينا يشتري (حلف) ل فصل) لو(     

مإتأخرون جمع فيه اختلف بخمسة نأصفها ثم بخمسة، نأصفها
أقالا: ل سواءا الثانأي يتجه والذي ل وجمع جمع: يحنث فقالا

عنععد عليه يصدقا لم لنأه هذا، أشتري ل أو مإثل قنا أشتري



عليععه اسععتقامإت وكونأهععا بالعشععرة الشععراءا جععزءا كععل شععراءا
الطلقا عنععد غالبععا اليمععان فععي المدار لن يفيد، ل بعشرة

تععدخل ل أنأهععا يقععالا: القصععد فل اللفظ عليه يصدقا مإا على
فعقععد) يشععتري ل أو يبيع (ل أو وجد وقد بعشرة مإلكه في

وليععة أو غيععره) بوكالععة أو (لنفسععه فاسععدا ل صععحيحا عقععدا
اللفععظ إطلقا فلن الثععانأي وأمإععا فواضععح، الولا (حنععث) أمإععا

بعمرة أحرم بأن ابتداءا ولو بفاسده يحنث الحج نأعم يشمله
وقضععية ببععاطله، ل كصععحيحه لنأععه عليها، أدخله ثم فأفسدها

والكتابععة والخلععع العاريععة فععي والفاسععد الباطععل بيععن فرقهم
باطلهععا دون بفاسععدها الحنععث مإععن ذكععر فيمععا بالحج إلحاقها

فوجهععان فاسععدا فبععاع فاسععدا أبيععع ل قعالا نأظععر. ولععو وفيعه
ه وجعزم الحنعث، > ععدم62<ص:  ترجيعح كلمإهمعا ظعاهر ب
وغيره الذرعي إليه ومإالا الحنث المإام ورجح وغيره النأوار
الععبيع حقيقععة أراد إذا مإا على الولا بحمل يجمع أن وينبغي

فاسععدا وقععوله حقيقتععه إلععى الععبيع لفععظ لنأصععرافا أطلق أو
بععالبيع أراد إذا مإععا علععى والثععانأي فععألغي، قبلععه لمععا مإنععافا
وإل الولا وجعه ليتضعح لهعذا احتجنععا وإنأما حقيقته ل صورته

إن أنأععه الخمر أبيع ل في ذكروا وقد كيف جدا مإشكل فهو
لنأعه لعه)، وكيلعه بعقعد يحنث فتأمإله. (ول حنث الصورة أراد
وأن المصععدر بيععن تفريقهععم مإععن الزركشععي وأخععذ يعقععد لم

يععؤجر، فل ينتفععع أن المسععتعير قععولهم: يملععك فععي والفعععل
كل بالمصععدر هنععا أتععى لععو أنأععه فيععؤجر المنفعععة والمسععتأجر

ل بععل نأظععر وفيععه وكيله بفعل حنث الزرع أو الشراءا أفعل
وهععو شععرعا اللفظيععن ذينك مإدلولا في ثم الكلم لن يصح،

الحععالف لفععظ في وقع مإا مإدلولا في وهنا فيهما ذكروه مإا
ل أن حلفععت وفععي أشععتري ول الشععراءا أفعععل ل فععي وهععو

(ل بنفسععه.(أو) حلععف للشععراءا مإباشععرته وهععو واحععد أشععتري
فعلععه مإععن فوكل يضرب ل أو يعتق ل أو يطلق ل أو يزوج

سواءا يوجد ولم نأفسه فعل على حلف إنأما لنأه يحنث)، لم
أحضععر وسواءا ل أم قبله وفيما هنا ذلك فعل بالحالف ألقا
بحضععرتها وكيلها إعطاءا جعلوا وإنأما ل، أم الوكيل فعل حالا

حينئععذ لنأععه أعطيتنععي، إن فععي الخلععع في مإر كما كإعطائها
فععي وخصععمه الموكععل بيععن التسععوية وأوجبععوا إعطاءا يسمى

قلععب لكسععر للوكيل ينظروا ولم القاضي يدي بين المجلس
وتعليقععه عليععه، الموكععل وهععو حقيقععة خصععمه بتميععز الخصععم
فطلقععت، إليهععا تفويضععه بخلفا تطليععق فوجد بفعلها الطلقا



والععذي هنععا قععاله مإععا على إعتاقا ليست الداءا مإع ومإكاتبته
يقتضععي تطليععق الصععفة وجود مإع تعليقه أن الطلقا في مإر

غيععره) ول هععو يفعل ل أن يريد أن (إل يفرقا أن إل خلفه
المجععاز لن ذكععر، مإععا كععل فععي بالتوكيل > فيحنث63<ص: 

والمجععاز الحقيقععة بيععن والجمععع بالنيععة، قويععا يصير المرجوحا
الصوليين أكثر استبعده وإن وغيره الشافعي قاله
قبععل وكيلععه بععبيع يحنععث لععم يوكععل ول يععبيع ل حلععف ولععو

البلقينععي مإنععه وأخععذ يوكععل ولم يباشر لم بعده لنأه الحلف،
قبل لها أذن وكان بإذنأه إل زوجته تخرج ل أن حلف لو أنأه

بعععد إليععه فخرجععت مإعيععن مإوضععع إلععى الخععروج فععي الحلف
مإحتمل قععاله مإععا كان نأظر. وإن الخذ وفي يحنث لم اليمين
مإعيععن مإوضععع فععي كإذنأه بالعموم لها إذنأه أن فيظهر وعليه
بعقععد (حنععث لععه نأيععة ينكععح) ول ل (أو فقععط تصععوير فذكره
فععي الوكيععل لن وأطععالا، البلقينععي فيععه نأازع له) وإن وكيله
مإععر. كمععا له القبولا إضافة تجب ولهذا مإحض، سفير النكاحا

ا مإجبرهعا بتزويعج المجعبرة تحنث لم تتزوج ل حلفت ولو له
وأفععتى البلقينععي قععاله بإذنأهععا لهععا وليها بتزويج غيرها وتحنث
بنععاءا الحنععث، بعععدم الرجعععة في فوكل يراجع ل حلف فيمن
فععي مإععا علععى بنععاءا وبععالحنث ينكععح ل في عنه مإر مإا على

فيععه فالسععفارة نأكاحا استمرار لنأه أولى، هذا قالا: بل المتن
لععم مإععا اسععتدامإة لكونأهععا فيهععا اغتفععروا يقالا وقد ه ا أولى

بقبععوله (ل ذلععك مإععن هععذا أن يبعععد فل البتداءا في يغتفروه
أنأععه عليععه يصععدقا فلععم مإحععض سععفير أنأه مإر لغيره) لما هو

علععم كمععا حنععث لغيره ول لنفسه ينكح ل نأوى إن نأعم نأكح
لمععا لععه وكيلععه بعقد يحنث فل الوطءا نأوى إذا أمإا مإر، مإما
 بالنية يتقوى المجاز أن مإر

مإععال لزيععد زيععد) أو (مإععالا مإثل يؤجر > أو64يبيع) <ص:  أو(
الصععورتين بيععن وفرقععه البلقينععي ومإنازعععة الروضععة في كما

حععال لععي أن دارا لععي تععدخل ل في تعين ثم ومإن مإردودة،
لن بتععدخل، مإتعلقععا وليععس نأكرة لكونأها عليها قدم دارا مإن

دار بععدخولا فيحنععث العبععارة هععذه مإععن المتبععادر هععو ذلععك
دخععل وإن غيععره دار ل لغيععره ودخل فيها كان وإن الحالف

أو ولععي نأحععو إذن (بععإذنأه) أو زيد مإالا بأنأه (فباعه) عالما له
صععحيح بععإذن (وإل) يبععع السععم (حنث) لصدقا لظفر أو حاكم

وكذا بالصحيح، اختص أطلق إذا العقد أن مإر لما (فل) حنث
كععل شععمل وأطلععق ل) يععبره (أو مإععر كمععا الحج إل العبادات



ل أو زكععاة نأحو ل ووقف وعتق وإبراءا صدقة نأحو مإن تبرع
يحنث)، لم يقبل (فلم له) العقد (فأوجب له) أي: لزيد (يهب

ليجععاب يحتععاج عقععد كععل في هذا ويجري تتم لم الهبة لن
لن يحنععث، الصععح) ل في يقبض ولم قبل إن (وكذا وقبولا

يوجععد ولععم الملك نأقل مإنها والغرض المطلقة الهبة مإقتضى
نأظععر أكععثره فععي بمععا للمقابععل النأتصار في البلقيني وأطالا
بمجععرد يعتععق حر فهو هذا بعت إن في بقولهم غيره وأيده
بععأن ويرد الملك انأتقالا عدم مإع للبائع الملك قلنا وإن بيعه
وعععدمإه تععارة الملععك لنقععل المقتضععي الخيععار دخله لما البيع

لععم لمععا فععإنأه الهبععة بخلفا لفظععه مإنععه الغععرض كان أخرى
لجلععه هععي المقصععودة مإعناهععا مإنها الغرض كان ذلك يدخلها

مإتضععمنا بالهبععة القععرار يكععن لععم وإنأمععا بلفظهععا يكتععف فلم
زائععد قععدر والقبععض اليقيععن علععى ينزلا لنأه بالقبض، للقرار

قرينععة ل أنأعه علععى بالحتمععالا يدخل فلم الهبة مإسمى على
تقرر.  كما فيه نأحن مإا بخلفا أصل إرادته على

وصععدقة) مإندوبععة ورقععبى (بعمرى يهب ل حلف ويحنث) مإن(
أنأععواع لنأهععا مإقبوضععة، وبهديععة ونأععذر وكفععارة كزكاة واجبة ل

(ووصععية) لنأهععا وضععيافة فيهععا مإلك ل إعارة) إذ (ل الهبة مإن
والميععت بالموت تملك إنأما بأنأها والتعليل للهبة، مإغاير جنس

فلن يهععب ل واللععه نأحععو فععي يتأتى ل لنأه قاصر، يحنث ل
تعالى. لله فيه الملك لن (ووقف)، إليه فأوصى شيئا لفلن
الوقععف حععالا عين الموقوفا في كان لو أنأه البلقيني وبحث
وفيععه عععوض بغيععر أعيانأععا مإلععك لنأععه حنث، صوفا أو كثمرة
بصععدقة يتصععدقا) حنععث ل (أو مإقصععودة ل تابعععة لنأهععا نأظععر

لنأععه ووقععف، وبعتععق ذمإععي غنععي علععى ولععو وتطععوع، فععرض
يحنععث) بهديععة (لم و وإبراءا التمليك تقتضي ل صدقة يسمى
فيععه حصععل وإن > وقراض65<ص:  وقرض وضيافة وعارية

علععى لتوقفهععا لنأهععا الصععح)، في (بهبة ول الوجه على ربح
اللعه صلى له حلت ولهذا صدقة، تسمى ل والقبولا اليجاب

بععأن السععابق عكسععه وفععارقا الصععدقة بخلفا وسععلم عليععه
نأععوى إن نأعععم عكععس ول هبععة صععدقة فكععل أخععص الصععدقة
أنأهعم تقعرر مإمعا علعم قعد قلعت فعإن حنعث، الهبة بالصدقة

على مإر وفيما والهدية الصدقة مإقابل على هنا الهبة حملوا
الهبععة بععأن قلععت: يععوجه وجهه فما وغيرهما هذين يشمل مإا
بالمتبععادر سععياقا كل في فأخذوا السياقا باعتبار إطلقان لها
مإنه



اشتراه) زيععد بما حنث ي لم زيد اشتراه طعامإا يأكل ل أو(
بعععد ولععو مإشععاعا، مإرتبععا أو مإعععا وغيره هو غيره) يعني (مإع

لععم مإنه جزءا كل لن إطلقهم اقتضاه مإا على حصته إفراز
مإعن مإنها يتبادر مإا على مإحمولة واليمين بشرائه زيد يختص

زيععد دار يععدخل ل حلععف لععو ثم ومإن بشرائه، زيد اختصاص
بععالفراز وخععرج غيره وبين بينه شركة دار بدخولا يحنث لم
بطيخععة اشععتريا كعأن رد > قسععمة66<ص:  اقتسععما لعو مإعا

القسععمة هععذه لن فيحنععث النفيسة أخذ برد فتراضيا ورمإانأة
 وحده اشتراه زيدا أن فيصدقا بيع

في زيد اشتراه طعام (مإن آكل يمينه: ل قالا) في لو وكذا(
أو تولية (سلما) أو اشتراه) زيد بما (ويحنث تقرر الصح) لما

هو إنأما بلفظ انأعقادها وعدم الشراءا، مإن أنأواع لنأها إشراكا
إذ حقيقععة بيوعععا كععانأت وإن الخصوصععيات، مإععن فيهععا لمععا

بلفععظ إيععراده يصععح فل العععام علععى زائععد قععدر فيععه الخاص
فعي وصعورته الععام، علعى فيععه الزائد المعنى لفوات العام،

مإععا هنععا الفراز في ويأتي الباقي، بعده يشتري أن الشراك
أو وكيلععه لععه اشععتراه بمععا ل بوكالععة لغيره اشتراه وبما مإر
ليععس قسععمة أو صععلح أو إقالععة أو بعيععب رد بنحو إليه عاد
علععى بيوعععا تسععمى ل لنأهععا ظععاهر، هععو كمععا بيع لفظ فيها

مإععن أو طعامإععا يأكععل ل حلف إذا اختلط) فيما (ولو الطلقا
التنكيععر بععأن ويععوجه السععياقا اقتضععاه كما زيد اشتراه طعام

اشععتراه) زيععد (مإععا الجميع أكل يشترط فلم الجنسية يقتضي
(لععم شععراءا بغيععر ولععو بمملوكه، غيره) يعني (بمشترى وحده
زيد مإاله) أي: مإشترى مإن (أكله يظن يتيقن) أي حتى يحنث

بخلفا اشععتراه مإمععا فيععه أن لظن الكف نأحو مإنه يأكل بأن
يأكلهععا ل حلععف تمععرة وبيععن بينععه ويفععرقا حبععات، عشر نأحو

ول بععل هنععا يقيععن ل بععأنأه واحععدة إل فععأكله بتمر واختلطت
نأععوى ولععو فيه نأحن مإا بخلفا تمرة بقيت مإا عادة ثم ظن
زيععد اشععتراها دارا يدخل ل (أو به اختص ذكر مإما نأوعا هنا
(بشععفعة)، بعضععها أو أخععذها) زيععد (دار ب) دخععولا يحنععث لم

أخععذ ويتصععور شرعا ول عرفا شراءا يسمى ل بها الخذ لن
في ل لكن وبغيرها يراها مإن بها ويحكم جوار، بشفعة كلها

شععريكه ويععبيع دار، نأصععف شععخص يملععك بععأن واحععدة مإععرة
الخر يبيعه ثم لخر بها يملكه مإا يبيع ثم بها فيأخذه نأصفه

 بشفعة كلها أخذ أنأه حينئذ فيصدقا بها الشريك فيأخذه



عععاد {حععتى تعععالى قععوله مإععن السععلف بعععض فععرع). أخععذ(
بمععا القديم تفسيره على > بناءا67القديم} <ص:  كالعرجون

لععو مإلكهععم، وقععت اختلععف عبيد له مإن أن سنة عليه مإضى
فععي لععه مإضععى مإععن إل يعتععق لم مإنكم القديم قالا: أعتقت

إذ ظععاهر، نأظععر ذلععك مإنه المأخوذ التفسير وفي سنة مإلكه
مإععن أن قواعععدنأا علععى والظععاهر عععرفا، ول لغععة يعضععده ل

عععرفا بععذلك يطععرد لععم فععإن عتععق عرفا قديما مإنهم سمي
قععدمإاءا يسععمون الكععل لن مإلكععا، آخرهععم قبععل مإععن عتععق

مإنهم، القديم كلم بنحو التعليق في ذلك ويجري له بالنسبة
فععي المدار أن يظهر فالذي فلنأا، أو خدمإتني بإن علق ولو

للخدمإععة السععتئجار فععي ذكععروا لكنهععم العععرفا علععى الخدمإة
فيكععون هنا مإجيئه يمكن مإا عليها العتق وتعليق بها والوصية

خدم لو فيما النظر يتردد نأعم المناط هو الذي للعرفا بيانأا
لتمععام حطبععا، طعععامإه طابخ نأاولا كأن به يتعلق فيما خادمإه
النفععع لعععود للحععالف خدمإععة هذه مإناولته تسمى فهل طبخه

أو للطابععخ، بل له خادمإا العرفا في يسمى لنأه ل، أو إليه
أو حنععث فل الطابععخ خدمإععة بععذلك يقصععد أن بيععن يفععرقا
لن الثععالث، دون مإحتمععل الوليععن مإن كل فالحنث، الحالف

نأظيععرة وليسععت فيهععا للنيععة دخل ول التسمية الخدمإة مإناط
اسععتحقاقا لن العامإععل، مإعيععن فععي الجعالععة فععي سععبق لمععا

العامإععل أو المالععك إعانأععة بنيععة فتأثر التبرع بنية يتأثر الجعل
ردا العامإععل إعانأععة قصععده حععالا فععي فعلععه سموا أنأهم على
الععرد بيععن الفععرقا وضععوحا لععول الولا الحتمععالا يؤيععد فهععو

لععذلك عليععه يععده وضععع مإععن بكععل الصععادقا بالعبععد المتعلععق
مإباشعرة مإعن بعد ل أنأه المقتضية بالحالف المتعلقة والخدمإة
الحتمععالا يقععرب وبهععذا واسععطة بل الحععالف لخدمإععة الخععادم
أعلم. والله الثانأي

 
النذر كتاب

لتأكيععد يعقععد كل لن بععه اليمععان عقععب بالمعجمة     
لغععة وهععو كععاليمين كفععارة أنأععواعه بعععض فععي ولن الملتزم،

التيععة القربععة بالتزام بخير الوعد وشرعا شر أو بخير الوعد
لععه يتأكععد لكععن وحععدها بالنيععة يحصععل فل التععي الوجه على

خير فعل نأوى لمن > الشديد68<ص:  للذم نأواه مإا إمإضاءا
فععي أنأععه والصععح والسععنة، الكتععاب فيععه والصل يفعله، ولم

وغيععره المجموع أطلقه مإا يحمل وعليه مإكروه التي اللجاج



يسععتخرج إنأمععا بخيععر يأتي ل وأنأه عنه النهي قالا: لصحة هنا
مإنععدوب المعلقععة أو المنجععزة القربععة وفععي البخيععل مإععن بععه

الصععلة: إنأععه مإبطلت فععي فيععه قععوله يحمععل المنجععزة وعلى
ومإمععا بععه الصععلة تبطععل فلم الدعاءا تشبه تعالى لله مإناجاة

ووسععيلة لطاعععة، وسععيلة أنأعه بقسععميه قربعة أنأعه أيضععا يؤيد
ثععم ومإععن مإعصععية، المعصععية وسععيلة أن كمععا طاعععة الطاعة

تعععالى وقععوله القاضععي قععاله كمععا الععواجب ثواب عليه أثيب
يعلمععه} اللععه فععإن نأذر مإن نأذرتم أو نأفقة مإن أنأفقتم {ومإا

وحملععوا قربععة أنأععه أطلقععوا جمعععا أن علععى عليه أي: يجازي
اعتقععد أو بالنذر، يفي ل أنأه نأفسه مإن ظن مإن على النهي

أيضععا لطاعععة وسععيلة اللجععاج بأن يوجه وقد مإا تأثيرا له أن
الملععتزم أن يععأتي مإععا ويؤيععده الععتزمإه مإععا أو الكفععارة وهععي

نأععذر فععي بععه المعلععق أن فععي يفترقععان وإنأما قربة بالنذرين
التععبرر نأععذر نأععوعي أحعد وفععي للنفعس مإحبععوب غيعر اللجععاج
قصععد فيععه يتصععور ل اللجاج نأذر بأن يجاب وقد لها مإحبوب
الحيثية. هذه مإن لقربة وسيلة يكن فلم التقرب

 
النذر أركان 

واختيععار، إسععلم، النععاذر وصيغة. وشععرط ومإنذور نأاذر وأركانأه
لعععدم كععافر ل سععكران نأذر فيصح ينذره فيما تصرفه ونأفوذ
ومإحجور عنهم القلم لرفع ومإكره مإكلف وغير للقربة أهليته
نأذره فيصح القن وكذا عينية، مإالية قربة في سفه أو فلس
لن الضععمان، بخلفا سععيده إذن بغيععر ولو ذمإته، في المالا

وزيععد بععالقرب اختععص ثععم ومإن تعالى، الله حق هنا المغلب
عععن بعيععد ول يطيقه ل صومإا نأذرهم يصح فل الفعل إمإكان

الفصل.  أوائل يأتي كما السنة هذه حجا مإكة
تشعععر أو تععدلا أخععرس إشععارة أو كتابععة أو لفععظ والصععيغة
كععل يفهمهععا لععم إشععارة وكععذا الكتابة في النية مإع باللتزام

أو للععه نأععذرت الولا ومإن العقود كسائر وحدها النية ل أحد
أو انأتععذرت ومإثلععه لهععذا أو > كععذا69<ص:  لك علي أو لك

فععي قععدمإته مإمععا يعلععم كمععا ذلععك لغتععه عععامإي مإععن أنأععذرت
مإععن البغععوي بععه صععرحا الععذي المعتمد إذ التاءا، بفتح زوجتك

أنأها الله مإعها يذكر لم وإن لك، نأذرت في طويل اضطراب
الفخععر مإحصععولا قععولا ويوضععحه بععذلك يصععرحا ومإمععا صريحة
وقععد لغععة أخبععار صععيغ وبعت نأذرت، نأحو أن شك ل الرازي

تسععتعمل حيععث أنأها في النزاع إنأما أيضا شرعا له تستعمل



الثععانأي والقرب إنأشاءاات، أو إخبارات كانأت الحكام لحداث
ولععم كععذا لفعلععن للععه نأععذرت في حكما وقد وساقها لوجوه

بحثععه بمععا النأععوار فععي وجععزم وجهيععن نأععذرا ول يمينععا ينععو
مإخاطبععة أن شععارحا وزعععم تععبرر، أي: نأععذر نأععذر أنأه الرافعي
قععولهم: مإععع عجيب صراحتها تبطل لك نأذرت بنحو المخلوقا

كععذا لععك فعلععي مإريضي الله شفى إن أو كذا لك علي إن
أنأه وزعم مإخلوقا، مإخاطبة فيهما أن مإع النذر في صريحان

عن الخبار به نأوى إن نأعم مإمنوع نأذرت نأحو في التزام ل
أو فواضععح الطلقا فععي مإععر مإمععا أخععذا عععرفا سععابق نأععذر

 فيمين لفعلن نأذرت في اليمين
أنأععه ينععافيه النععذر فععي صععريح كععذا لععك تنبيه). قولهم: علععي(

فيهمععا صريح أنأه مإن مإانأع ل يقالا أن إل القرار في صريح
السععلف لفععظ فععي مإععر مإا ونأظيره بقرينة لحدهما وينصرفا

الصيغة نأفس ثم المميز لكن والقرض السلم في صريح أنأه
 هنا بخلفه

الخصومإة في التمادي وهو اللم لجاج) بفتح نأذر ضربان هو(
المعجمععة بفتععح والغلععق والغضععب اللجاج ويمين نأذر ويسمى

يحععث أو شععيءا مإععن غيرهععا أو نأفسععه يمنععع أن وهععو واللم
إن كلمتععه) أو (كععإن قربععة بالتزام غضبا خبرا يحقق أو عليه

علععي) أو (فللععه قلتععه كمععا المإععر يكععن لععم إن أو أكلمه لم
وجععود (وفيه) عند وحج وصوم عتق صوم) أو أو (عتق فعلي

النععذر {: كفععارة مإسععلم يميععن) لخععبر (كفععارة عليععه المعلععق
حملععه فتعيععن قطعععا التععبرر نأذر في كفارة يمين} ول كفارة
اللععه رضععي الصععحابة مإععن كععثيرين ولقععولا اللجععاج نأذر على
النأتصار في البلقيني أطالا ثم ومإن له مإخالف ول به عنهم

مإععا فعليععه وسععمى نأععذر {مإععن التزم) لخبر مإا قولا (وفي له
حيععث مإععن النععذر يشععبه لنأه شاءا)، قولا: أيهما سمى} (وفي

مإقصععود مإقصععوده إن حيععث مإععن واليميععن قربععة الععتزم إنأععه
فععوجب لتعطيلهما ول مإوجبيهما بين للجمع سبيل ول اليمين
أعلععم) واللععه العراقيععون ورجحععه أظهر (قلت: الثالث التخيير

فيلزمإععه الخععبز آكععل كل قربععة غيععر الععتزم إذا أمإععا قلنا، لما
النععاس ألسععنة علععى يعتععاد مإععا ومإنععه نأععزاع بل يميععن كفععارة
> أو70<ص:  فلن عبععدي عتععق يلزمإنععي أو يلزمإنععي العتععق
فلغععو التعليععق ينععو لععم فععإن كععذا لفعلن أو أفعل ل والعتق

اختععار إن ثععم ذلععك بعض في عليه نأص كما تخير نأواه وإن
عتقععه وأراد الكفععارة أو مإطلقععا أجععزأه المعيععن وعتق العتق



فعبدي كذا فعلت إن قالا ولو الجزاءا، صفة فيه اعتبر عنها
وقععع لمععا خلفععا المجمععوع فععي كمعا قطعععا عتععق ففعله حر

علي بنحو التزام فيه ليس تعليق مإحض هذا لن للزركشي،
فعلت مإا والعتق أو يلزمإني فلن قني عتق أو العتق وقوله

بععه يحلععف ل والعتععق التزام، ول فيه تعليق ل لنأه لغو، كذا
مإتصورين.  غير هنا وهما ذينك أحد على إل
أو) فعلي يمين كفارة (فعلي مإثل دخلت) الدار إن قالا ولو(

بالععدخولا) تغليبععا (كفععارة الصععورتين لزمإععه) فععي (نأععذر كفععارة
إذا أمإععا الثانأيععة، فععي مإسععلم ولخبر الولى في اليمين لحكم

حلععف ول نأععذر بصععيغة يععأت لععم لنأه فلغو، يمين فعلي قالا
بين تخير نأذر فعلي أو الذمإة في يلتزم مإما اليمين وليست

نأععذر جععر تعين هذا ولجل يمين وكفارة القرب مإن مإا قربة
تقععرر مإا لمخالفته رفعه وامإتنع يمين على عطفا المتن في
مإعا حينئععذ فيعه الذي وإنأما وهم، الرفع عند الكفارة تعين إذ

شععيءا يلزمإععه ول يصح ل وأنأه المعتمد وهو التخيير، مإن مإر
نأععذر فعلي في تقرر مإا ويؤيد البويطي نأص اقتضاه مإا وهو
فعلي مإريضي الله شفى كإن التبرر نأذر في به أتي لو أنأه
البلقيني.  ذكره إليه والتعيين القرب مإن قربة لزمإه نأذر
تبرر نأذر 
اللععه إلععى التقععرب أو البر لطلب لنأه به، تبرر) سمي ونأذر(

يععأتي كمععا فيهععا المطلوبععة صفتها قربة) أو يلتزم (بأن تعالى
سععجود نأعمععة) تقتضععي حععدثت > (إن71<ص:  البععاب آخععر

نأقمععة) ذهبععت (أو بالحععدوث تعععبيرهم إليه يرشد كما الشكر
المإععام نأقله مإا هذا بابها في بيانأهما ومإر أيضا، ذلك تقتضي

القاضععي: قععولا رجععح لكنععه الصحاب مإن وطائفة والده عن
بكععل لععذلك الصععيمري ضععبط ويوافقه بذلك يتقيدان ل أنأهما

وهععذا بععه تعععالى الله يدعى أن كراهة غير أي: مإن يجوز مإا
صععرحا وبععه وغيععره الرفعععة ابععن اعتمده ثم ومإن الوجه، هو

عتععق فعلععي جامإعتني لزوجها: إن قالت لو قالا حيث القفالا
حيععث لله الشكر أو فلجاج المنع سبيل على قالته فإن عبد

أن ه.  والحاصععل ا الوفععاءا لزمإهععا بزوجهععا السععتمتاع يرزقهععا
تعليععق فيععه الولا أن والتععبرر اللجععاج نأععذري بيععن الفععرقا

بععأن ضععبط ثععم ومإععن فيععه، بمرغععوب والثععانأي عنععه بمرغوب
صععوم فعلععي فلنأععا رأيععت إن فنحععو حصوله يقصد بما يعلق

امإععرأة قععولا وكععذا بالقصد، أحدهما ويتخصص النذرين يحتمل



حقوقي وسائر مإهري مإن أبرئك أن فعلي تزوجتني إن لخر
 تزوجه على الشكر أرادت إن تبرر فهو

جئتنععي لبععائعه: إن قالا مإن أن الحاصل هذا مإن تنبيه). علم(
أحععدهما لزمإععه الععبيع أفسخ أو أقيلك أن فعلي عوضي بمثل

>72<ص:  عوضععه مإثل إحضار يحب وكان لندمإه، نأدب إن
فيه مإتأخرين جمع اختلفا يحمل ذلك وعلى لجاجا كان وإل
ول النععذرين يحتمعل بعأنأه بالمبععاحا التعليععق فععي صععرحوا وقد
إليععه أشععار بعضععهم رأيت ثم كذلك، العوض إحضار أن شك

تععبرر فنععذر النععدم مإععع لععه المرغععوب بطلبها علقه إن بقوله
قررتعه مإمعا يعععرفا نأظعر فيععه لكععن مإلخصعا ه ا فلجاج وإل

الرغبة عنده استوى وإن وحده بندبها الكتفاءا فينبغي وحينئذ
تنععدب لععم وإن لحضععاره ومإحبته وعدمإه العوض إحضار في
عععن الروضععة وفععي النععذران فيه يتصور المباحا أن تقرر لما

كععذا لععك فعلععي مإستحقا المبيع خرج إن في الغزالي فتاوى
هععذا علععى لكنهععا قربععة كععانأت وإن الهبععة بأن ووجه لغو أنأه

بععأنأه ويععوجه مإباحععة فكععانأت مإحرمإععة ول قربععة ليست الوجه
فععي وهععي دائمععا لععه المكععروه السععتحقاقا مإقابلة في جعلها

ة لععدم نأظعرا اللجعاج يمكعن فلعم قربعة غيعر الععوض مإقابل
قيععل مإا فانأدفع عليه المعلق لكراهة نأظرا التبرر ول القربة،

وبمععا ركعععتين أصععلي أن فعلععي وقععوله هععذا بيععن فععرقا أي
مإسععألة فععي ذكرتععه مإععا علععى يشععكل ل هذا أن علم قررته
مإكععروه دائما هو الذي الستحقاقا بين الفرقا لوضوحا القالة

أخععرى لععه والمكععروه تععارة لععه المحبوب العوض وإحضار له
يطلبهععا لععم وإن للنادم القالة هو لمندوب شرطا جعله فإذا
التفصيل.  مإن ذكرته مإا فيه تعين

إن لععه فنععذر إقطععاعه عن لخر نأزلا فيمن زرعة أبو وأفتى
ومإجععازاة قربععة نأععذر بععأنأه كععذا يعطيععه أن بععدله اسععمه وقععع

مإمععا يقععرب بمععا الغزالععي مإسععألة وبيععن بينععه وفرقا فيلزمإه،
فالقيععاس بمععدة فقيععدها القالععة نأععذر بلععزوم قلنا وإذا ذكرته

وإكععراه نأسععيان نأحععو لغيععر عنهععا أخععر فععإن بهععا اللزوم تقيد
النععذر إلغععاءا الطلقا تعععاليق فععي مإر مإما يعلم كما فالقياس
وبيععن وجععد عععذر بععأي المعععذور بيععن الفرقا ويحتمل مإطلقا،

نأسيان، نأحو ليس الذي العذر في قوله يقبل ل وعليه غيره
علععي فلله مإريضي شفي (كإن عليه البينة إقامإة يمكن لنأه
أو لععي لزم فكععذا أو كععذا نأفسععي ألزمإععت كذا) أو فعلي أو

به يصرحا ومإا التزام فيه مإا كل مإن ذلك ونأحو علي واجب



فعلععي أو ألف علي فلله مإريضي شفي إن صحة مإن كلمإه
مإععراد غيععر نأععواه ول شععيئا يذكر ولم ألف، علي لله أو ألف

أو علي لله صحة ذكره مإع بالبطلن الروضة في لجزمإه له
مإتمععولا أدنأععى ويجزيععه بشععيءا التصععدقا أو التصععدقا علععي

عليععه يععدلا مإععا ول مإصععرفا يعيععن لععم تلععك فععي أنأه والفرقا
فكععان ذلععك نأحععو أو تصدقا أو مإسكين ذكر > مإن73<ص: 
التصععدقا لن هععذه، بخلفا الوجععوه سععائر مإععن فيهععا البهععام
بععألف التصدقا نأذر صحة مإنه ويؤخذ غالبا للمساكين ينصرفا

وقععع مإععا يحمععل التفصععيل هععذا وعلععى يريده مإما ألفا ويعين
المقععري وابععن الولععى فععي حععتى الصحة يوهم مإما للذرعي

بععألف التصععدقا نأععذر فععي حععتى البطلن فععي ظععاهر هو مإما
يععذكر لم إذا بما البطلن لصورة أصله تصوير أن عن غفلة

إذ تصععوير مإجعرد شعيئا أو ألفا ذكر إذا بما والصحة التصدقا
بحعث نأععم تقعرر كمعا وحعذفه التصعدقا ذكر هو إنأما الفارقا
عععن يغنععي الخلص مإجععرد ينو لم حيث لله ذكر أن بعضهم

أولا مإععر لمععا نأظععر وفيععه للفقععراءا، فيصععرفا التصععدقا ذكععر
إفتععاءا عليععه يرد ومإما الوقف وبين بينهما الفرقا مإن الوصية
يععرد ولععم درهمععا الفقععراءا أعطععي أن علععي للععه في القفالا

فيععه نأظععر لكععن لغععو بأنأه الهبة وأراد درهما هذا أو الصدقة
بععأن الهبة عن ويجاب الصدقة إل مإنه يفهم ل بأنأه الذرعي
هلعك إن فععي المععاوردي لقععولا الصعدقة، مإقابععل بهعا مإعراده

مإععن فلن كععان إن لزيععد مإععالي أهععب أن علععي فللععه فلن
التواصععل ل الثععواب بهبتععه يقصععد مإمععن وزيععد اللععه أعععداءا

فل.  وإل نأذره انأعقد والمحبة
أراد إن إل تكععرر كععذا فعلععي مإريضععي شععفي إن كععرر ولععو

فععي مإععر مإععا وقيععاس نأظععر، وفيععه بعضععهم ذكره كذا التأكيد
الغمععوس واليميععن الظهععار تكريععر بيععن الفععرقا مإععن الطلقا
بخلفا آدمإععي حععق الوليععن بععأن غيرهمععا في اليمين وتكرير
السععتئنافا نأععوى إن إل يتكععرر فل كالثالث هنا مإا أن الثالث

الواجب أن مإع آدمإي حق ليس هذا كون وجه مإا قلت فإن
أن وعععدمإه آدمإععي حق بكونأه المراد قلت للدمإي يصرفا به

بععه يجععب لمععا نأظععر ول هنععا إضععرار ول أول به إضرارا فيه
فيععه اسععتوائهن ومإععع كفععارة فيععه الولا الثلثععة مإععن كل فإن

فتعأمإله. <ص: ذكرنأعاه مإعا المعراد أن فعلمنعا مإعر بما فرقوا
درهععم ل سععني أو بمسلم مإبتدع أو كافر إبدالا > ويجوز74

عيععن لععو ثععم ومإن مإقصودان، لنأهما بفقير مإوسر ول بدينار



الععتزمإه ذلععك) أي: مإععا (فيلزمإععه تعيععن للصععدقة مإكانأا أو شيئا
يطيععع أن نأذر {: مإن البخاري عليه) لخبر المعلق حصل (إذا
عقععب بععأدائه الفععور يلزمإععه أنأععه كلمإععه فليطعه} وظاهر الله

عععن يععأتي مإععا لقضععية خلفععا كععذلك وهو عليه المعلق وجود
إن فععي فقععالا بععه جععزم بعضععهم رأيععت ثم السلم عبد ابن

مإطععالبته لععه فشععفي هععذا أعتععق أن فعلععي مإريضععي شععفي
ل حععر فعبععدي شععفي إن نأحععو ه. وفععي فععورا. ا عليه ويجبر

احتيععاج غيععر مإععن يعتععق الشععفاءا بمجععرد لنأه بشيءا، يطالب
بالشععفاءا المععراد أن ويظهععر أعتقععه أن فعلععي بخلفا لعتاقا
طععب عععدلي قولا مإن فيه بد ل وأنأه أصلها مإن العلة زوالا
ولععو المريعض، مإعرفة أو المخوفا المرض في مإر مإما أخذا

 ونأحوه الحركة ضعف مإن آثاره بقاءا يضر ل وإنأه بالتجربة
مإععوتي بعد هذا أعتق أن فعلي شفي إن في البغوي وأفتى

بعععد بيعععه مإنع لزومإه مإعنى أن غيره: الظاهر قالا يلزم بأنأه
مإعوته بععد إعتعاقه فالقاضعي الوصي على يجب وأنأه الشفاءا

فععي كععان إذا التعليق أن لزم قوله قالا: ومإقتضى أي: عقبه
بععدار نأععذر إذا كمععا الظاهر وهو الثلث مإن يحسب ل الصحة

وقععوله: بعععد المععوت، بعععد إل إجارتهععا تنقععض فلععم مإستأجرة
لزومإععه تحقععق بمععا المطالبععة وقععت بيععان إل فيه ليس مإوته
لععم إن ذكره مإا يتم وإنأما ظاهر نأظر وفيه ه ا مإرضه قبل

للوصععية إل ينصععرفا فل ذكععره مإععع وأمإععا مإععوته، بعععد يقععل
فيععه وقوله: ليس قياسه يندفع وبهذا الثلث على به فليقتصر

بصععفة العتععق الصععحة في علق لو أنأه مإر مإا يؤيده ول إلخ
لنأعه المعالا، رأس مإن خرج باختياره ل المرض في فوجدت

يرد هذا بل باختياره فيه وجد ول المرض على ينص لم هنا
الثلععث مإن حسب باختباره المرض في أوجده إذا لنأه عليه،
بعععد وقوله: أعتق الموت بعد أو المرض في قالا إذا فأولى
نأععائبه بمباشععرة إليععه العتق إسناد لن بينهما، تنافي ل مإوتي

وصععونأا إليععه الشععارع لتشععوفا بععه فعلمنععا مإشععهور مإجععاز له
إن نأحععو بيلععتزم وخععرج أمإكععن مإععا اللغاءا عن المكلف لكلم
لغععو، فهععو كععذا مإسععجد أو فلن دار عمععرت مإريضععي شفي

نأظععر مإععن علععى يرد > وبه75<ص:  فيه التزام ل وعد لنأه
انأعقاده.   يبعد لم اللتزام به نأوى إن نأعم ذلك في

بسعفه عليعه حجعر ثعم مإاليا نأذرا نأذر لو أنأه البلقيني وبحث
عتق علق لو مإا وبين بينه وفرقا رشد وإن بماله يتعلق لم

وفيه العتق بقوة عتق وجدت ثم عليه حجر ثم بصفة عبده



أو صدقة أهو الملتزم في الشفاءا بعد شك ولو ظاهر، نأظر
فيععه احتمععالين مإععن يتجععه فالععذي صععلة أو صععوم أو عتععق

بتيقن الخمس مإن صلة نأسي مإن وفارقا يجتهد أنأه للبغوي
فععإن ثععم بخلفا بيقيععن إل مإنععه يخرج فل بالكل ذمإته شغل
وجعوب اتجعه ذلعك مإعن وأيعس شعيءا لعه يظهعر ولم اجتهد
بفعععل إل يقينععا عليععه الواجب مإن خروجه يتم ل لنأه الكل،
يعلقععه لععم (وإن واجععب بععه إل الععواجب يتععم ل ومإععا الكععل
أو لفلن صععدقة أو صععوم علععي صععوم) أو علي كلله بشيءا

القفععالا عععن مإععر مإععا علععى الهبععة يععرد ولععم كععذا أعطيه أن
عععدم بل له المنذور قبولا يشترط ول حال التزم (لزمإه) مإا

نأععذر مإععن وهععذا السععابق الظهععر) للخععبر (فععي يأتي كما رده
فيععه الجععواهر واشععتراط وغيععره مإعلععق قسمان هو إذ التبرر

أيضا.  المجازاة نأذر المعلق ويسمى ضعيف بلله التصريح
عتععق علععي لله شفاءا نأحو عند أو أضحية علي لله قالا ولو

المجععازاة مإنزلععة للثانأي تنزيل جزمإا ذلك لزمإه الشفاءا لنعمة
أن المتععن وقضععية الشععفاءا، نأعمععة مإقابلة في شكرا لوقوعه
وهععو النععذر قبععوله يشععترط ل النععذر قسمي في له المنذور

عععن الروضة بقولا المراد وهو رده عدم الشرط نأعم كذلك
فلن علععى أتصععدقا أن فعلععي مإريضي شفي إن في القفالا
ل الععرد القبععولا بعدم فمراده يقبل لم إذا إل لزمإته بعشرة

ومإععا الذمإععة فععي مإلتزم في ترى كما مإفروض أنأه على غير
مإععن النععذر يبطععل وبععه فععأثر صععحيح بقبض إل يملك ل فيها

بخلفا فيععه مإعر مإعا علععى كالوقف ويقبل يرجع لم مإا أصله
لمعين ولو بالنذر، عنه مإلكه يزولا فإنأه بمعين التصدقا نأذره

في ومإر التملك، اختياره بعد الغانأم كإعراض بالرد يتأثر فل
قلعت فعإن مإعيعن، قعن عتعق نأعذر وبين بينه الفرقا الضحية

قلععت القبععولا اشععتراط فععي الوقععف خلفا هنععا يجععري هععل
والجهععالت الغععرر، مإععن لقبععوله النذر بقوة ويفرقا ل الظاهر
العرد مإعع وبعأنأه الوقف بخلفا انأعقاده تنافي ل كثيرة أنأواعا

التصععدقا نأععذر بخلفا ل أم قبععوله اشععترطنا صحته تتصور ل
 تقرر كما بمعين

عليععه الله صلى للنبي هذا جعلت العوام لبعض فروع). يقع(
>76<ص:  النععذر فععي اشععتهر لنأه بحث، كما فيصح وسلم

مإععتى بخلفا النبويععة الحجععرة لمصععالح ويصععرفا عرفهععم في
بععه يقععترن لععم مإععا لغععو فععإنأه بكععذا له أجيءا كذا لي حصل
ل النععذر أن إلععى نأظععر ول نأيتععه أي: أو نأععذر أو التزام لفظ



النظععر التوابععع فععي إليهععا النظععر مإن يلزم ل لنأه بها، ينعقد
ول بععذلك تعلععق لععه مإععا الباب آخر ويأتي المقاصد في إليها

مإععن لععه يخععرج مإععا كخمس به نأذر مإا الناذر مإعرفة يشترط
أمإععتي مإععن تخععرج ثمععرة أو ولععد ككععل القاضي ذكره مإعشر

فتععاوى فععي ومإا مإلكته إن عبد وكعتق هذه شجرتي أو هذه
أنأععه والحاصععل الذرعععي، ضعفه ذلك يخالف مإما الصلحا ابن

أو يملكه أن عتق أو صدقة لنحو المعين المالا في يشترط
وذكععر لجععاج نأععذر فهععو مإنععه المإتنععاع ينو لم مإا بملكه يعلقه

غيععره: ومإحلععه قالا المنذور الخمس في زكاة ل أنأه القاضي
بععل لععه كالوصععية للجنين صحته وبحث الشتداد قبل نأذر إن

وصععحته والخطععر التعليععق قبولا في شاركها وإن لنأه أولى،
فيععه يشععترط ل بععأنأه عنهععا يتميععز لكنععه والمعدوم بالمجهولا

كهععي للقععن صععحته اتجهععت ثععم ومإععن الععرد عدم بل القبولا
ل بالذمإعة مإعا السعيد يملعك فل أحكامإهمعا فيعه فيأتي والهبة
قربععة به وأراد الفلنأي الشيخ لقبر إل للميت ل القن بقبض

علععى لععه النععذر بحمععل عرفا اطرد أو به ينتفع كإسراج ثم
المجهععولا بالمعععدوم النععذر مإن بعضهم وجعل يأتي كما ذلك

والنععذر الزوجيععة، حقععوقا مإععن لها سيحدث بما لزوجها نأذرها
ويخرج لموته فيوقف مإوته بعد ابنه نأصيب بمثل الصحة في

بععه المعلععق وإنأمععا بععه يعلقه لم لنأه المالا، رأس مإن النذر
كععان بععالموت التعليق أراد لو ثم ومإن النصيب، قدر مإعرفة

ض الولى على ووافقه وصية أنأه في به المعلق كالوقف بع
حيعاته مإعدة بسععتانأه بثمععرة لعه النذر على وقاسها المحققين

ابنه بنصيب النذر في وقالا البلقيني به أفتى كما يصح فإنأه
والمقععدار مإنجز، فالنذر لنصيب ظرفا بعد كان إن مإوته بعد
مإععن وخععرج صععح للنععذر ظرفععا أو يععؤثر، ل وهععو مإعلوم غير

كععذا على مإوتي بعد داري كوقفت فيه الرجوع وجاز الثلث،
يععبين ولععم الوقععف دون التعليععق يحتمل النذر لن أولى، بل

علععى عندي حله يظهر والذي مإراده، يعرفا لم إذا مإا حكم
المتبادر.  لنأه الثانأي

لللععتزام لمنافععاته يومإععا هععذا لععه كنععذرت بالتععأقيت ويبطععل
قععولا هععذا ينععافي قلععت فإن النذر مإوضوع هو الذي السابق

المععوت مإععرض قبععل بمععا النععذر تععوقيت مإن التي الزركشي
وكععذا النععذر في يضر ل التأقيت أن في > الصريح77<ص: 

لن ينععافيه، قلععت: ل بعععده والععتي قبلععه الععتي الصععورة فععي
لمععا المبطععل هععو فهععذا بععه مإثلت ومإا صريحا يكون التأقيت



والععتي الزركشععي صععورة فععي كمععا ضععمنيا يكون وقد ذكرته
وإنأمععا اللععتزام ينافي ل لنأه يؤثر، ل وهو بعدها والتي قبلها
ل التي بالشروط فيه يعمل وهو النذر في شرط إلى يرجع
بكععل تشععبيهه الواقع والوقف الوصية في كما مإقتضاه تنافي
نأععذرها فععي فيأتي المنفعة في إل فتأمإله، كلمإهم في مإنهما

حياتععك مإععدة بهذا لك نأذرت في وإل بها الوصية في مإر مإا
لععه مإجهععول ولععو المدين ذمإة في بما ويصح كالعمرى فيتأبد
كععبيعه وليععس البلقيني للجللا خلفا يقبل لم وإن حال فيبرأ

ول الععبيع نأحو بخلفا بالغرر يتأثر ل النذر لن مإنه، هبته ول
 الهبة بخلفا قبض على يتوقف
هععو كمععا زعمععه لمععن خلفععا ذلععك ينععافي ل الروضععة وكلم
بععه والععدعوى الطلععب فله قنه عتق وبالتزام للمتأمإل، واضح

وفيععه السععلم، عبععد ابععن ذكره مإا على فورا يلزمإه لم وإن
المؤجععل بخلفا تنتظععر لععه غايععة ل ثععابت حععق لنأععه نأظععر،
الحضرمإي إسماعيل الفقيه رأيت ثم فورا عتقه على فليجبر
قيععاس وهععو فععورا وفاؤه وجب النذر لزم حيث فقالا خالفه
الفوريععة وجععوب يتوقف فهل وعليه الفرقا أمإكن وإن الزكاة

التبرر بالنذر القصد بأن يفرقا أو الحالا كالدين الطلب على
وظععاهر مإحتمععل كععل الععدين بخلفا بالتعجيععل إل يتم ل وهو
 بالنذر عنه مإلكه يزلا لم فيما الخلفا مإحل أن

يبععدو أن بإل النذر قرن لو أنأه العتكافا في مإر مإما ويعلم
علععي بخلفا وجععه كل مإن اللتزام لمنافاته بطل ونأحوه لي
حيععا دام مإععا يلزمإععه فل احتجتععه إن إل بمععالي أتصععدقا أن

وقععت يملكععه كععان مإععا بكععل تصععدقا مإععات فإذا حاجته لتوقع
فيتصععدقا المععوت إلععى بيععده يكععون مإا كل أراد إن إل النذر
تععوقيت مإععن يفعععل مإمععا أحسععن الزركشي: وهععذا قالا بالكل
صععحة بعضععهم ذلععك مإععن وأخععذ الموت مإرض قبل بما النذر
ولععد لععي يحععدث أن إل مإععوته مإععرض قبل لفلن بماله النذر
 لي فهو قبلي يموت أن إل أو له فهو
كله مإلكه بيوم مإوته مإرض قبل بماله ورثته لبعض نأذر ولو
قععالا مإرضععه، قبععل إليععه عنععه مإلكععه لزوالا مإشارك غير مإن

مإععوتي قبععل فلن علععى بهععذا أتصدقا أن نأذرت وفي بعضهم
عبععد ابععن عععن مإععر مإمععا أخععذا تعجيلععه يلزمإععه ل مإرضععى أو

إليععه يؤخر الذي للحد غاية مإثل الموت ذكره فيكون السلم
حععق لتعلق مإلكه، عن يخرج لم وإن فيه تصرفه يمتنع لكن

المؤجععل. كالععدين بععه الدعوى تصح ول به اللزم له المنذور



ذلععك فععي ينععازع وقد بطل الغاية قبل له المنذور مإات ولو
فقياسععه حععال وقععع مإععوتي قبععل طالق قالا: أنأت لو أنأه كله
علي في كما له المنذور فيملكه > حال78<ص:  صحته هنا
إذا نأحععو فععي مإعلقععا وينعقععد فلن علععى بهععذا أتصععدقا أن

قبل هنا التصرفا وله بيوم مإرضي قبل له نأذر فهو مإرضت
 حينئذ النذر لضعف عليه المعلق حصولا
كععل ينععذر أن على فاتفقا يتبايعا أن أرادا فيمن جمع وأفتى
لععي نأععذرت إن المبتععدئ زاد وإن صععح ففعل بمتععاعه للخععر

نأععذره ويصح بيعه يصح ل فيما ذلك يفعل مإا وكثيرا بمتاعك
وجععود وقبععل التعليععق بعععد المعلععق المنععذور تعجيععل . ويصععح

ذمإتععه في عما الناذر له المنذور إبراءا مإر. ويصح كما الصفة
إسععقاط يصععح كما به المطالبة له جاز حيث يملكه لم وإن

مإعنععاه يععدري ل مإمععن يصععح ل أنأععه وسععيأتي الشععفعة حععق
نأععوع يفيععد أنأعه عععرفا إذا مإا بخلفا بالكلية جهله إن ومإحله
يععوم كععل مإطلوب علم أو قرآن جزءا قراءاة مإثل.ونأذر عطية
يععوم وظيفععة تقععديم لععه يجععوز ول حلععه في حيلة ول صحيح

قضى.  فاتت فإن عليه
فهععل غيععره فعمره خرابا وكان المسجد هذا عمارة نأذر ولو

وهععو إليععه أشععار إنأمععا لنأععه نأفععوذه، لتعععذر نأععذره بطل نأقولا
يوقععف بععل يبطععل لععم أو ذلععك بعد خرابه يتناولا فل خراب
مإحتمععل كععل ؟ أمإكن مإا للفظ تصحيحا فيعمره يخرب حتى

إن إليععه يعععدلا إنأما أمإكن مإا اللفظ وتصحيح الولا والقرب
لن ذلععك، يحتمععل ل لفظععه أن تقععرر وقععد لفظععه احتملععه
نأععوى إن نأعم غير ل النذر حالا للخراب وقعت إنأما الشارة
 لزمإته بعد خرب وإن عمارته

اللععه مإعصية في نأذر {ل مإسلم مإعصية) لخبر نأذر يصح ول(
عتععق نأععذر انأعقععاد سععبب آدم} وكععأن ابععن يملكه ل فيما ول

أن نأفععذ وإن لععه إعتععاقه حرمإععة مإععع مإوسععر مإععن المرهععون
بالقيمة ينجبر الغير حق لن قوي، الحرمإة عدم في الخلفا
لصععاحب مإععا فانأدفع حينئذ للحرمإة وجه فأي للمعتق والملك

انأعقععاد تمنععع ل وهععي خععارج لمإر هي وبفرضها هنا التوشيح
وإن دينععه لوفاءا يحتاجه بما المدين نأذر صح ثم ومإن النذر،
فععي بعضععهم ووهععم خارج، لمإر لنأها به، التصدقا عليه حرم

هنا.  النذر يصح قوله: ل
ينعقععد لععم مإغصععوب في يصلي أن نأذر لو أنأه المتن وأفهم

آخريععن: ي قععولا مإععن الزركشععي قععاله مإععا علععى أقععرب وهو



ل صععلة نأععذر انأعقععاد عععدم ويؤيععده غيععره في ويصلي ينعقد
أن إل نأجععس ثععوب فععي وصععلة مإكروه وقت في لها سبب
بخلفها لزمإها أو المنذور لذات هذين في الحرمإة بأن يفرقا

>79<ص:  الحرمإة بأن فيها قاله مإا يوجه وقد الولى، في
التصععدقا نأععذر فععي بخلفهععا بالذاتي فألحقت عليها مإجمع هنا

لزمإععه أو لععذاته المكععروه وكالمعصععية المععذكورين، والعتععق
يصععبر ل وهععو غيععره يملععك ل مإا وكنذر التي، الدهر كصوم

فععي يععأتي لمععا الجمعععة يععوم كصوم لعارض ل الضاقة على
أو أبععويه لحععد وكنععذره الجمعععة وهو آخره صام قوله شرحا
غرض بغير هنا اليثار لن يصح، جمع: ل وقولا فقط، أولده
العقععوقا خشععية هععو عععارض لمإععر بأنأه مإردود مإكروه صحيح

الباقين.  مإن
لصععوم المزوجة نأذر بصحة الصحاب صرحا بعضهم: وإذا قالا

مإععع بععإذنأه إل تصععوم ل لكنهععا الععزوج إذن غيععر مإععن الععدهر
هععو المكععروه أن على ه ا بالمكروه يصح أن فأولى حرمإته
ل أن نأعوى وإن النعذر عنعد لعه وجعود ل وهعو الععدلا ععدم

مإثععل البععاقين إعطععاءا بععترك بعععد يوجععد وإنأمععا الباقين يعطي
قععد كععان وإن كراهععة فل مإثلععه أعطععاهم لو ثم ومإن الولا،
الكراهععة أن فنتععج الولا إعطععاءا حععالا إعطععائهم عععدم نأععوى

فيععه لتأثيرها يكن فلم بعده توجد وإنأما للنذر مإقارنأة ليست
ومإحععل للبطلن، بعضععهم بععه أطععالا مإععا انأععدفع وبهععذا وجععه

أو للفقيععر نأععذر إذا أمإععا بعضهم، إيثار يسن لم حيث الخلفا
فععي: إن الروضععة وقععولا اتفاقععا فيصح مإنهم البار أو الصالح
لزمإععه ولععدي علععى أتصدقا أن علي فلله مإريضي الله شفى
ه الطلقا علعى صعحته في ظاهر الوفاءا إذا مإعا علعى وحمل

صععف لععو فضله أو بينهم سوى أو واحد ولد إل له يكن لم
 تكلف يقتضيه

لمقرضععه مإعينا مإال مإقترض نأذر في مإشايخنا تنبيه). اختلف(
لنأععه يصععح بعضععهم: ل فقععالا ذمإته في دينه دام مإا يوم كل

ربععا إلععى بععه يتوصععل بععل قربة غير الخاص الوجه هذا على
نأعمععة حععدوث مإقابلععة فععي لنأه يصح، بعضهم وقالا النسيئة،

إن المطالبععة نأقمععة انأععدفاع أو فيععه اتجععر إن القععرض ربععح
يسععن ولنأععه إنأفععاقا، أو لعسععار ذمإتععه فععي لبقععائه احتععاج

انأعقد بنذر التزمإها فإذا اقترضه عما زيادة يرد أن للمقترض
ل هععو إذ للربععا وصععلة ل إحسان، مإكافأة حينئذ فهو ولزمإته
فععي النععذر عليه شرط لو ثم ومإن كبيع، عقد في إل يكون



مإععا علععى الولا بحمععل يجمع وقد ه ا ربا كان القرض عقد
<ص: لععه الحاصل الربح مإقابلة في ذلك نأذره أن قصد إذا
أو النعمة حصولا مإقابلة في جعله إذا مإا على > والثانأي80

ة فعي النظعر ويعتردد المعذكورين النقمعة انأدفاع الطلقا حال
لعه كععان حيععث المكلععف كلم إعمععالا لن الصععحة، والقععرب

إن فععي القفععالا عععن مإر ومإا إهماله مإن خير صحيح مإحمل
فتأمإله الجمع مإن ذكرته مإا يؤيد بعده والحاصل جامإعتني

خصععالا كأحععد مإخير أو الظهر كصلة (واجب) عيني ول) نأذر(
بحععث مإا على مإنها مإعينة خصلة بخلفا مإبهما اليمين كفارة

فيصععح يتعيععن لععم إذا بخلفا تعيععن الكفايععة علععى واجععب أو
كصلة ل أم مإيت وتجهيز كجهاد لمالا أدائه في احتيج نأذره

فل النععذر قبععل الشععرع بععإلزام عينععا لععزم لنأععه وذلك، جنازة
غريمععه يطععالب ل أن حععالا دين ذو نأذر ولو للتزامإه، مإعنى
وفععي مإوسععرا أو واجععب، إنأظاره لن لغي، مإعسرا كان فإن

>81<ص:  بضععاعته سعععر غلو كرجاءا له فائدة عليه الصبر
إذ لغععا ذلععك فيه ليس أو حينئذ ذاتية فيه القربة لن لزمإه،

أطلق وإن ذلك، في يظهر مإا هذا حينئذ كذلك فيه قربة ل
قيععد إذا فيمععا ولععه كالوصععية بالنذر يتأجل الحالا أن كثيرون

وأن يطععالبه مإععن يوكععل وأن عليععه يحيععل أن يطععالبه ل بأن
أسععقط ولععو ضامإنه، يطالب وأن به القولا على لغيره يبيعه

ل أن نأععذر ولععو يسععقط، لععم النععذر هععذا مإععن حقععه المععدين
زرعة أبو قاله كما مإطالبته فلوارثه قبلها فمات مإدة يطالبه
بخلفه.  تبعه ومإن السنوي قولا وردوا وغيره

استوى مإا كل مإن ونأوم تركه) كأكل أو مإباحا فعل نأذر ولو(
بععه عبادة بنية أحدهما رجح وإن الصل أي: في وتركه فعله

{ل داود أبععي يلزمإععه) لخععبر (لم الطاعة على للتقوي كالكل
أنأععه البخععاري تعععالى} وفععي اللععه وجه به ابتغي فيما إل نأذر

نأععذره مإععا يترك أن إسرائيل أبا {أمإر وسلم عليه الله صلى
عليععه اللععه صلى {قالا استظللا} وإنأما وعدم قيام نأحو مإن

قععدم حيععن بالععدفا رأسه على تضرب أن نأذرت وسلم: لمن
سععرور غايععة مإععن بععه اقععترن بنععذرك} لمععا أوفععي المدينععة

لقربععة وسععيلة فكععان بقععدومإه المنععافقين وإغاظععة المسلمين
على للزمإه مإندوب أنأه لهذه وسيلة هو فيما يبعد ول عامإة

النكععاحا، سععيما ل سععرور عععارض لكععل بنععدبه قالوا جمعا أن
أصعل إشععكالا فل وعليععه أحعاديث فععي فيعه به أمإر ثم ومإن

المرجععح) فععي علععى يميععن كفععارة لزمإععه خععالف إن (لكععن



فععي وأصععلها الروضععة كلم واقتضععاه بأصععله كمععا المععذهب
فععي وصععححه المجمععوع فعي صعوبه مإعا المعتمد لكن مإوضع

كععالفرض مإطلقععا فيععه كفععارة ل أنأععه كالشععرحين الروضععة
وكفععارته مإعصععية فععي نأععذر وخععبر: {ل والمكععروه والمعصععية

 اتفاقا يمين} ضعيف كفارة
ا ثلثة لزمإه أيام) وأطلق صوم نأذر ولو( عيعن وإن يعأتي كم

>82تعجيلهععا) <ص:  (نأععدب الحععالين وفععي عينععه فما عددها
كسععفر أهععم هععو مإا له عرض إن نأعم ذمإته لبراءاة مإسارعة

كععان أو الذرعععي ذكععره أولى التأخير كان الصوم فيه يشق
كععانأت إن عليععه تقديمها سن النذر سبقت كفارة صوم عليه
أو بتفريععق قيد (فإن البلقيني ذكره وجب وإل التراخي على

المعوالة أمإا التزمإه، بما عمل مإنهما به قيد وجب) مإا مإوالة
التمتععع صععوم في اعتبره الشارع فلن التفريق وأمإا فواضح،

خمسععة مإنها له حسب ولءا فصامإها مإفرقة عشرة نأذر فإن
المععوالة لكععن مإنهمععا (جاز) كل مإوالة ول بتفريق (وإل) يقيد

. أفضل
أو الغععد مإععن سععنة أو كذا مإعينة) كسنة (سنة صوم أو) نأذر(

العيععد) الفطععر وأفطععر (صععامإها كععذا يععوم أو شععهر أولا مإععن
نأية عدم والمراد صومإها، لحرمإة (والتشريق) وجوبا والضحى

رمإضععان (وصععام للقفععالا خلفععا مإفطععر تعاطي ل ذلك صوم
فلم صومإا تقبل ل قضاءا) لنأها (ول غيره يقبل ل لنأه عنه)،

وجععب نأفععاس أو لحيععض أفطععرت (وإن نأععذره فععي تععدخل
زمإنهمععا لقبععولا البلقينععي، لععه الظهععر) وانأتصععر فععي القضععاءا
رمإضععان أفطععرت لععو كمععا القضععاءا فععوجب ذاتععه في للصوم
الجمهععور، قطععع (وبععه يجب) القضاءا ل الظهر (قلت لجلهما

ولععو الصععوم، تقبععل لععم لمععا أحععدهما أيععام لن أعلم)، والله
يومإععا) مإنهععا أفطر (وإن النذر يشملها لم المانأع ذلك لعروض

يجععب (ول باختيععاره الععبر قضععاؤه) لتفععويته وجععب عععذر (بل
لن أفطععره، مإععا قضععاءا علععى القتصار له سنة) بل استئنافا

فععي كمععا نأفسععه فععي مإقصععودا لكععونأه ل للوقت كان التتابع
في الولءا يجب لم كلها أفطرها لو ثم ومإن رمإضان، قضاءا

يجععب بفطععره تعععدى مإععا إن حيععث مإن وجوبه ويتجه قضائها
يجب فل بعذر أفطره مإا عذر بل بقوله وخرج فورا، قضاؤه
القضععاءا لزمإععه سععفر أو مإععرض لعععذر أفطععر إن نأعم قضاؤه

فععي وأصععلها والروضععة فيهمععا المتععن كلم يقتضيه لما خلفا
وجوب ذكرا وأصله المتن إن قالا مإن قولا وعجيب المرض



فشععمله الصععوم يقبل زمإنهما لن وذلك، المرض في القضاءا
عععذر بل قوله مإحل قلت: فما فإن الحيض نأحو بخلفا النذر

إل يبععق فلم فيها قضاءا ل أن ذكر الولا العذار لن حينئذ،
ل قلععت بهمععا القضععاءا يجععب وهمععا والمععرض السععفر عععذر

قضاءا فل والغماءا الجنون مإنها بل ذكر فيما العذار تنحصر
كععل أن ذكععر مإمععا المعلوم والضابط كلمإه أفهمه كما فيهما

ل ومإععا يقضيه فأفطره النذر عن > الصوم83<ص:  قبل مإا
فل. 

نأيتععه فععي ولععو المعينععة، السععنة نأععذر التتابع) في شرط فإن(
سععفر لعععذر ولععو يومإععا، (وجععب) بفطععره المععاوردي قاله كما

سععياقا قضععية كععانأت وإن الكفععارة في مإر مإما أخذا ومإرض
لن الصععح)، (فععي السععتئنافا العععذر عدم في فرضه المتن
 مإقصودا صار التتابع

نأععذره، التتععابع) فععي وشععرط مإعينععة (غيععر سنة صوم أو) نأذر(
صععوم يقطعععه (ول الععتزمإه بما وفاءا (وجب) التتابع بالنية ولو

والتشعريق) لسعتثناءا العيعد (فطعر و) ل فرضعه ععن رمإضعان
وخععرج مإععر كمععا المعينععة في يدخل لم ثم ومإن شرعا ذلك
باطععل فععإنأه تطععوع أو قضععاءا أو نأذر عن صومإه فرضه بعن

والتشععريق، والعيععد (ويقضععيها) أي: رمإضععان التتابع به وينقطع
(مإتصععلة مإتوالية تباعا) أي( يصمها ولم سنة صوم التزم لنأه

بععأن المعينععة وفععارقت التتععابع بشععرطه السععنة) عمل بععآخر
قععد عيععن إذا والمطلععق بغيععره يبععدلا ل العقععد فععي المعيععن

بععه ظهععر لعيععب يبععدلا ل المعيععن المععبيع أن تععرى أل يبدلا،
يقبععل مإععا نأععوى فععإن أطلععق، إن هععذا الذمإععة فععي مإا بخلفا
نأعوى وإن قطعععا القضعاءا يلزمإعه لم مإتتابعة سنة مإن الصوم

علععى مإطلقهععا ويحمععل قطعععا القضععاءا لزمإععه سععنة أيام عدد
عنهمععا الحععتراز لتعععذر حيععض) ونأفععاس يقطعععه (ول الهلليععة

ترجيععح وقضععيته المعينة، في القولن) السابقان قضائه (وفي
وأطععالا البلقيني ذلك في ونأازع غيره به وجزم القضاءا عدم

ابععن وسععبقه مإععر مإمععا وغيرهععا المعينععة بيععن الفععرقا لظهععور
في كما الحيض زمإن قضاءا فقالا: الشبه ذلك لبعض الرفعة
لععم (وإن النفععاس ومإثلععه الزركشععي قععالا أولععى بل رمإضان

سععنة فيصععوم الععتزامإه يجععب) لعععدم (لععم يشرطه) أي: التتابع
يومإا.  وستين ثلثمائة أو هللية

رمإضععان) أثععانأي يقععض لععم أبععدا الثنيععن (يععوم صوم أو) نأذر(
نأععون وحععذفه وجوبهععا، لسععبق يشععملها ل النععذر لن الربعععة،



ولغيععره الروضععة فععي لععه ووقععع المجمععوع فععي صععوبه أثانأي
حععذفها أن وزعععم أنأكععره لمععن خلفععا قليلععة لغععة وهو إثباتها

التبعيععة بععأن مإععردود للصععافة أو المفععرد مإن لحذفها للتبعية،
ول سععالما مإععذكر جمععع ليععس أثععانأين وبععأن تعهععد لععم، لذلك

لغتععان > مإطلقععا84<ص:  وإثباتهععا حععذفها بععل بععه مإلحقععا
و رمإضان مإن الخامإس (وكذا) الثنين استعمال أكثر والحذفا

قياسععا الثنيععن يوم صادفت الظهر) إن في والتشريق (العيد
لععه أثععر ل ل وقععد يتفععق قد هذا وكون رمإضان، أثانأي على
مإثلهععا وليععس وجوبها سبق وهي السابقة العلة تعلم أن بعد
لزمإععه (فلععو مإععر كمععا وغيععره النذر لصوم لقبوله الشك يوم

ويقضععي (صععامإهما نأععذر لكفععارة) أو تباعععا شععهرين صععوم
قععولا (وفععي الشهرين صوم نأفسه على أدخل لنأه أثانأيهما)،

نأععذر سععبق أو مإوجبهععا الكفععارة) أي سععبقت إن يقضععي ل
الشععهرين صععوم لزمإه بأن (النذر) للثانأي المتتابعين الشهرين

حينئععذ فيهععا الواقعععة الثععانأي لن الثنيععن، صععوم نأذر ثم أول
ذا (قلععت رمإضان أثانأي يقضي ل كما الحالا بقرينة مإستثناة
مإحققععون جمععع للولا أعلععم) وانأتصععر واللععه أظهععر القععولا
بععأنأه رمإضان أثانأي وبين بينه وفرقا له النأتصار في وأطالوا

حيععض (زمإن (وتقضي) المرأة الكفارة بخلفا فيه له صنع ل
فيهععا وقععع مإرض نأحو زمإن والناذر الثانأي، في ونأفاس) وقع

عععن يخععرج فلععم فيععه وقععوعه يتحقق لم لنأه الظهر)، (في
ل أنأععه وغيرها والمجموع وأصلها الروضة كلم وقضية نأذرها،
عععن بعضععهم وأجععاب مإتععأخرون جمععع واعتمععده فيهمععا قضاءا

قععدمإه مإما بضعفه للعلم بأنأه أصله في مإا على هنا سكوته
فععرقا يمكن هل المنهاج في مإا على قلت فإن نأظيره، في
يععوم فععي الحيععض وقععوع لن نأعععم، قلت ؟ وثم هنا مإا بين

زمإنا حيضها يلزم قد إذ لها بالنسبة مإتيقن غير بعينه الثنين
هععذا فكععان العيععد يععوم نأحععو بخلفا الثنيععن يععوم مإنععه ليععس

ذاك.  بخلفا كالمستثنى
فعععل قبلععه) فععإن يصععم (لععم بعينه) أي: صومإه (يومإا أو) نأذر(

تععأخيره يجععوز ول وقتهععا علععى الصلة كتقديم يصح ولم أثم
صععوم نأععذر ولععو قضععاءا وكععان صععح فعععل فععإن عذر بل عنه

ان خميس أي كفاه يعين ولم خميس خميعس مإضعى وإذا ك
ذمإتععه في استقر الصوم في مإر مإما أخذا صومإه أي: يمكنه

أسععبوع) بمعنععى مإععن (يومإععا عنه. (أو) نأذر فدى مإات لو حتى
يكععن) لععم فععإن الجمعععة وهععو آخععره صععام نأسععيه (ثم جمعة



فقععد كععان قضععاءا) وإن (وقععع الجمعععة (هعو) أي: يععوم المنذور
ل المكععروه نأععذر صععحة فععي صععريح وهععذا الععتزمإه بمععا وفى

إفععراده المكععروه > إذ85<ص:  مإععر كمععا لزمإععه ول لععذاته
إذا الععدهر صوم نأذر عدم فارقا وبه صومإه نأفس ل بالصوم

مإسععلم خععبر صريح وهو السبت السبوع أولا أن وفي كره،
مإععن وجعلععوه والبخاري المديني كابن الحفاظ فيه تكلم وإن
على ذلك فاشتبه مإنه سمعه إنأما هريرة أبا وأن كعب كلم
عليععه لمععا مإخععالف أنأععه الععبيهقي ونأقععل فرفعه، الرواة بعض
ل الحععد فععي الخلععق بععدءا أولا إن والجماعععة السععنة أهععل

الحععد} إسععناده يععوم الرض الله {خلق خبر له ودلا السبت
وجععرى الحععد أولععه أن علععى الكععثرون كععان ثم ومإن صالح
لكن السبت فيصوم وعليه وغيره تحريره في المصنف عليه
 الولا كالرافعي اعتمده الذي

بععذلك، الوفععاءا لزمإععه فيهععا دخععل نأافلععة كل إتمام ومإن) نأذر(
ولععو نأوى، نأفل) بأن صوم في (شرع لو ثم ومإن قربة، لنأه
علععى لزمإه إتمامإه (فنذر البلقيني فيه نأازع وإن الزوالا قبل

ولزمإععه بالنععذر الععتزامإه فصععح صععحيح صععومإه لن الصععحيح)،
بقربععة ليععس لنأععه ينعقععد)، لععم يععوم بعععض نأذر (وإن التمام
شععرعا يمكععن ل اليعوم بععض صعوم لن يوم)، يلزمإه (وقيل
(أو) نأععذر ركعععة بعض نأذر في ذلك ويجري كامإل يوم فلزمإه
بععأن بعه الوفععاءا لمإكععان انأعقععاده)، فععالظهر زيععد قدوم (يوم

 واجبة حينئذ ونأيته ليل فينويه قبل يعلمه
رمإضان) في (أو تشريق عيد) أو يوم في أو ليل قدم فإن(

ولععم بععاليوم قيععد لنأععه عليه)، شيءا (فل نأفاس أو حيض أو
الولععى فععي يسععن نأعععم للصوم قابل زمإن في القدوم يوجد
قععالا أوجبععه مإععن خلفا مإععن خروجا الليل ذلك صبيحة صوم

(نأهععارا) قععابل (أو) قدم تعالى لله شكرا آخر يوم الرافعي: أو
آخععر يععوم وجب نأذرا أو قضاءا صائم أو مإفطر (وهو للصوم

مإعيععن يععوم صععوم نأععذر لععو كمععا لقععدومإه هذا) أي: نأععذره عن
بععأن القععدوم عن صامإه لو مإا بعده ومإا بقضاءا وخرج ففاته
تحععدث لععو فيما السابقة الطرقا أي: بإحدى فيه قدومإه ظن

ليلتععه النيععة فععبيت ظععاهر و ه كمععا فنوى ليل رمإضان برؤية
(أو) قععدم، صحيح أصل على بناه لنأه عليه، شيءا ول فيصح

يععوم صععوم فكععذلك) يلزمإععه نأفل صائم (وهو الزوالا قبل ولو
(وقيععل بالنععذر عليععه بععالواجب يععأت لععم لنأععه نأذره، عن آخر

بنععاءا نأععذره (ويكفيه) عععن النذر عن كونأه تتميمه) بقصد يجب



بقععدومإه أنأععه والصععح القدوم وقت مإن إل يجب ل أنأه على
بيععن يفععرقا وبععه تبعيضععه، لتعذر النهار أولا مإن وجوبه يتبين
فععي الصععواب فععإن قععدومإه يععوم اعتكععافا نأععذر لععو ومإععا هذا

إل يلزمإععه ل أنأه الصحاب واتفاقا النص عن ونأقله المجموع
لمإكععان أي مإنه مإضى مإا قضاءا يلزمإه ول القدوم، حين مإن

قدومإه يوم بقية غير يجب > فلم86<ص:  تبعيضه
ليععوم التععالي اليععوم صععوم علي فلله زيد قدم قالا: إن ولو(

والتلععو ضععد فهععو وتركتععه تبعتععه وتليتععه تلععوته قععدومإه) مإععن
غيععر مإععن التععابع هنععا بالتالي والمراد الشيءا يتلو مإا بالكسر
بععده) خميععس أولا صوم علي فلله عمرو قدم (وإن فاصل

الربععاءا) بتثليعث (فعي مإرتبعا أو (فقدمإا) مإععا قدومإه يوم أي
النععذرين) أولا عععن الخميععس يععوم صععوم (وجععب والمد الباءا

يصععح نأعععم وقته في به التيان الخر) لتعذر (ويقضي لسبقه
آخععر يومإععا ويقضي الثانأي النذر عن الخميس صوم الثم مإع
أن فعلععي قععدم إن قععالا لو المجموع، وفي الولا النذر عن

ووقععع المععذهب على نأذره يصح لم قدومإه يوم أمإس أصوم
فيععه وغلععط المععذهب علععى نأععذره عنه: صععح قالا أنأه لشارحا
فعلععي مإريضععي اللععه شععفى إن قععالا لععو مإععا ذكر مإا ونأظير

الشفاءا فحصل عتقه فعلي غائبي قدم إن قالا ثم هذا عتق
فععي فهمععه كمععا القاضععي رأى آراءا، هععذه في لكن والقدوم
الولا عععن ويعتععق الثععانأي النععذر انأعقععاد عععدم عنععه التوسععط

القاضععي نأقلععه كما السابق عن ويعتق النأعقاد العبادي ورأى
بينهمععا أقععرع مإعععا وقعععا فععإن شععيئا الخيععر يععوجب ول عنععه

 عنه أعتقه له القرعة خرجت نأذر أي أن القراع وثمرة
وإل عنهععا عتق الولى وجدت فإن مإوقوفا أنأه البغوي ورأى
يقبععل النععذر لن الخير، هو ترجيحه يتجه والذي الثانأية فعن

يمكععن لععم بالقععدوم علق فإذا وحينئذ بالمعدوم حتى التعليق
ول له يحتاط والعتق الولا، عن العتق عدم لحتمالا إلغاؤه،
بسععبقه أولععى وهععو لععه الولا نأععذره لمعارضععة الن صععحته
القععولا لععزم تعارضععا وإذا أمإكععن مإععا بقضععيته العمععل فععوجب
عتق وإل مإطلقا عنه عتق الولا وجد فإن تبين وقف بوقفه

مإثل بععدخولا عتقععه المعلععق بيععع قلت: صععحة فإن الثانأي عن
عععن ذكععر مإا عليه يترتب حتى الثانأي نأذر صحة تؤيد ووقفه

الععتزام ل أول بععه المعلععق الععدخولا بععأن قلت: يفرقا العبادي
فععإنأه هنععا النععذر بخلفا الععبيع بنحععو عنععه الرجععوع فجععاز فيه

وصععحة إبطععاله ول عنععه، الرجععوع يجععوز ل وهو بالولا تعلق



لن فتعيعن، بععالوقف القععولا بخلفا ذلعك يلزمإهععا الثععانأي نأذر
فتععأمإله. قيععل الجملععة فععي والثععانأي الولا مإن بكل وفاءا فيه

قبععل بيعععه صععحة الثععانأي النععذر صحة > مإن87<ص:  ويؤخذ
قلنععا وإن الثععانأي النععذر لن نأظععر، وفيععه ه ا الصععفة وجععود
البيع بخلفا أصله مإن المستحق العتق يبطل ل بصحته
إذا وغيرها والصلة والصدقة النسك نأذر فصل). في(     

أو الحععرام بكععونأه تعععالى) وقيععده الله بيت إلى المشي (نأذر
ثععم ومإععن يظهععر، فيمععا كالطوافا به يختص مإا نأوى أو نأواه
الععبيت كععذكر جهععل أبععي كععدار الحععرم مإععن بقعععة ذكععر كان

إليععه الععذهاب إتيععانأه) أو (أو فيععه يععأتي مإععا جميع في الحرام
وإن بهمععا عمععرة) أو أو بحععج إتيععانأه وجععوب (فالمععذهب مإثل
بهععذه التضععحية نأععذر وبيععن بينععه ويفععرقا نأععذره في ذلك نأفى

أصععله مإععن النععذر يلغععو فععإنأه لحمها يفرقا ل أن على الشاة
وجه، كل مإن واحد مإعين في تضادا هنا والشرط النذر بأن

والثععانأي النععذر، بمجععرد مإلكععه عععن خروجهععا الولا لقتضععاءا
يتععواردا لععم فإنأهمععا ثم بخلفهما النذر بعد مإلكه على بقاءاها
يضععاد فلععم النسععك غير التيان لن كذلك، واحد شيءا على
ولزومإععه تشععبثه لشععدة والنسك، لزمإه، بل التيان ذات نأفيه
المضععادة هععذه بمثععل يتععأثر ل بععابه فععي مإر مإما يعرفا كما

الععروض شععرحا فععي لععذلك أشععار شععيخنا رأيععت ثععم لضعععفها
الحععرم وإتيععان مإاليععة، التضععحية بأن البهجة شرحا في وفرقا
فععي بالمالية الحج ألحقوا لنأهم نأظر وفيه أضيق وهي بدنأية
إل الحععرم إتيععان فععي قربععة ل لنأه وذلك، أحكامإها مإن كثير

لععو ثععم ومإن الشرعي، المعهود على للنذر حمل فلزم بذلك
شععيءا يلزمإععه لععم المقدس بيت أو المدينة مإسجد إتيان نأذر

ول بععذلك يقيععده ولععم الععبيت ذكععر إذا أمإععا المساجد، كسائر
وبحث تعالى الله بيوت كلها المساجد لن نأذره، فيلغو نأواه

داخععل وهععو الحرام البيت مإسجد إتيان نأذر مإن أن البلقيني
كبقيععة إليععه بالنسععبة حينئععذ لنأععه شععيءا، يلزمإععه ل الحععرم

هنعا النسك يلزمإه أنأه يتجه والذي آخر احتمالا وله المساجد
مإععن جععزءا أو الحععرام الععبيت ذكععر لن >،88<ص:  أيضععا
أو حععج الععتزام علععى شععرعا مإوضععوعا صار النذر في الحرم
وإن أحععدهما هنا فيلزمإه لهما نأذره يصح بالحرم ومإن عمرة
نأععذر (فععإن حولهععا المسععجد أو الكعبععة فععي وهععو ذلععك نأععذر

الركوب فله يقتضيه ل لنأه مإشي)، يلزمإه لم التيان



يحج (أن (أو) نأذر مإنه جزءا أو الحرم المشي) إلى نأذر وإن(
التععي المكععان المشععي) مإععن وجوب فالظهر مإاشيا يعتمر أو

بقععي وإن التحلليععن فععراغا أو الفععوات أو الفسععاد إلععى بيععانأه
الركوب وله العمرة أركان جميع فراغا أو بعدهما رمإي عليه
لنأععه ذلك، في المشي لزمإه وإنأما النسك خللا حوائجه في

قائمعا، يصعلي أن نأعذر لعو كمعا للعبعادة وصعفا جعلعه العتزم
قربععة المشععي لن ذلععك ينععافي ل أفضععل الركععوب وكععون

انأتفععاءا وأمإا النذر، في الشرط هو وهذا نأفسها في مإقصودة
مإععا فانأععدفع اتفاقععا شععرط فغيععر الملععتزم مإععن أفضععل وجععود

المشععي كععون بيععن التنععافي زعععم مإمن وعجيب هنا للشارحا
{: فيععه مإععا علععى ضعععيف خبر وفي مإفضول وكونأه مإقصودا

بكععل لععه اللععه كتععب إليهععا يرجععع حععتى مإاشععيا مإكة حج مإن
بمائععة الحسععنة الحععرم حسععنات مإععن حسععنة سبعمائة خطوة

المشععي عن يجزئ ل أفضل الركوب كون حسنة} ومإع ألف
يجز فلم مإتغايران جنسان لنأهما كعكسه، تمتع دم به فيلزم

هععذا بين ويفرقا وعكسه فضة عن كذهب الخر عن أحدهما
القعععود أو القيععام بععأن القيام يجزئه فإنأه قاعدا الصلة ونأذر
المفضععولا، عععن الفاضععل فععأجزأ الملتزمإععة الصلة أجزاءا مإن
الحععج مإاهيععة عععن خارجععان والركععوب والمشي تبعا وقع لنأه

الخعر عن أحدهما يجز فلم مإقصودان إليه مإتغايران وسببان
المنععذور فوجععد بععه صععرحوا كمععا وزيادة قعود فالقيام وأيضا

يشععكل نأعععم مإثل والععذهب الركوب في كذلك ول بزيادة هنا
أفضععل لنأها بدنأة، بدلها أجزأه شاة نأذر لو قولهم ذلك على
الشععاة عععن مإجزيا البدنأة بعض جعل الشارع بأن يفرقا وقد

بخلفا أولععى كلهععا فععإجزاءا الواجبععة الععدمإاءا نأحععو فععي حععتى
<ص: نأحععو فععي يعهععد لععم فععإنأه وعكسه الفضة عن الذهب

أو نأسكه أفسد الخر. ولو عن أحدهما يجز فلم > الزكاة89
عععن الواقععع لنأععه قضععائه، في بل مإشي فيه يلزمإه لم فاته
(فا) عكسعه (مإاشعيا) أو أعتمر أحج) أو قالا كان (فإن نأذره

وكععذا قبلععه أو الميقععات يحرم) مإن حيث (مإن المشي يلزمإه
ثععم نأسععكا مإريد غير جاوزه إذا فيما بعده له عن حيث مإن
لععزوم فينبغععي راكبععا، مإحععرم غيععر مإريدا جاوزه فإن له عن

فعلععه مإنزلععة فعله وجب لما تنزيل والركوب للمجاوزة دمإين
(ولععو ذكرتععه فيمععا صععريح وهو التي البلقيني كلم رأيت ثم

المشي (فا) يلزمإه السابق الله) بقيده بيت إلى قالا: أمإشي
لفظععه قضععية لن الصععح)، فععي أهله دويرة (مإن النسك مإع



هععو المشععي) كمععا أوجبنععا (وإذا مإاشععيا بيتععه مإععن يخععرج أن
(أجععزأه) الصععلة فععي القيام ترك لعذر) يبيح (فركب المعتمد

أمإععر وسععلم عليععه اللععه صععلى أنأععه صح لما نأذره عن نأسكه
الظهر) (في التمتع دم) كدم (وعليه بالركوب عنه عجز مإن
بععن عقبععة أخععت أمإععر وسععلم عليععه اللععه صععلى أنأه صح لما

كمععا عجععزت أنأهععا على وحملوه هديا وتهدي تركب أن عامإر
بعععد ركععب إذا بمععا الععدم وجععوب البلقينععي وقيععد الغالب هو

فل وإل مإسيئا الميقات مإجاوزة وبعد قبله أو مإطلقا الحرام
نأععذر لععو مإععا ذلععك وفععارقا دمإا يوجب النسك في خلل ل إذ

(أو) بمععالا جبرهععا يعهععد لععم بععأنأه لعجععز فقعععد قائما الصلة
كععترك عصععى المشععهور) وإن علععى أجععزأه عععذر (بل ركععب

كععدم أيضععا المشععهور دم) علععى (وعليه الميقات مإن الحرام
نأععذر أولىولععو عععدمإه فمععع العععذر مإععع وجععب إذا لنأععه التمتع،
لزومإععه السععنوي وبحععث بقربععة ليععس لنأععه يلزمإععه، لم الحفا
مإكة. دخولا كعند فيه يسن فيما

صعحيحا كان بنفسه) إن فعله لزمإه عمرة أو حجا نأذر ومإن(
فععي كمععا والقععران والتمتععع بععالفراد الحععج نأذره عن ويخرج

<ص: دم ول الثلثععة مإععن كععل له ويجوز والمجموع الروضة
الفتععاوى فععي فيه البسط مإع بينته كما النذر حيث > مإن90

السععلم حجة في كما بمالا استناب) ولو مإعضوبا كان (فإن
مإععن الحععج فععي فيهمععا ذكععروه مإععا ونأائبه استنابته في فيأتي

ول مإكععة، مإععن مإرحلتين دون على مإن يستنيب فل التفصيل
في تعجيله (ويستحب نأحوها أو السلم حجة عليه مإن عين
نأحععو خشععي فععإن الذمإععة لععبراءاة المإكععان) مإبععادرة سني أولا

تمكععن) لتععوفر (فععإن المبععادرة لزمإتععه مإععالا تلععف أو عضععب
المععراد أن ويحتمل يظهر فيما فيه السابقة الوجوب شروط
قععوي كمشي يلزمإه لم وإن عادة الحج على قدرته بالتمكن

هععذا فععي صععريحة البحععر عبععارة رأيععت ثععم مإرحلععتين فععوقا
علععي فللععه مإريضععي اللععه شععفى إن قالا لو وهي الحتمالا،

وجود وجوبه في يعتبر ول الحج عليه وجب فشفي أحج أن
ظععاهر أدائععه فععي وجودهمععا يعتععبر وهععل والراحلععة، الععزاد

قععادرا كععان لنأععه أيضععا، يعتععبران ل وقيععل يعتبر أنأه المذهب
وجودهمععا يجعععل فلععم انأتهععت، نأععذره فععي ذلععك استثناءا على

لمباشععرته شععرط جعلهمععا وإنأمععا لععذمإته لزومإععه فععي شععرطا
ثععم فيععه مإععر مإما يعلم كما أكثر له يحتاط لنأه أي:، بنفسه
فععي مإعتععبرة الشععروط أن علععى التفاقا ذكر المجموع رأيت



كلم وأن أول، ذكرته فيما صريح وهو مإعا والداءا الستقرار
مإععاله) لسععتقراره (مإععن حععج) عنععه فمععات (فأخر مإقالة البحر
يتمكن.  لم إذا مإا بخلفا حياته في مإنه بتمكنه عليه

مإعينععا بعععده عامإععا عععامإه) أو( العمععرة الحععج) أو نأععذر وإن(
إسععلم حععج عليععه يكن لم إن العام ذلك لزمإه) في (وأمإكنه

العبععادة زمإععن أن الصععح علععى تفريعععا عمرتععه أو قضععاءا أو
العععام يعيععن لععم إذا أمإععا عليه، تقديمه فيمتنع بالتعيين يتعين

> ولععم91<ص:  عينععه إذا وأمإععا شععاءا عععام أي فععي فيلزمإه
يمكععن مإععا عينها سنة مإن يبق لم كأن فيه فعله مإن يتمكن

بعععض في مإرحلة مإن أكثر يقطع كان بأن ولو فيه، الذهاب
ينعقععد فل للنسععك الحععج في مإر مإما أخذا يظهر فيما اليام
عنهععا وقععع السععلم حجععة وعليععه النععذر عععن حععج ولو نأذره،

خطععأ (مإععرض) أو (مإنعععه) مإنععه ولكععن الحععج مإععن (فإن) تمكن
الحععرام بعععد للنسععك أو لحععدهما نأسيان أو وقت أو طريق

القضععاءا) (وجععب يظهععر فيمععا مإنععه تمكنععه أي: بعد الكل في
عععرض بععأن يتمكععن لم إذا مإا بخلفا مإنه بتمكنه لستقراره

ذلععك فععي نأسععك المنذور لن مإنه، تمكنه قبل ذلك بعض له
إيجععاب فععي وأطععالا البلقينععي ونأععازع عليععه يقععدر ولععم العام

(عععدو) أو بعععده أو الحععرام قبععل (أو) مإنعععه مإطلقععا القضععاءا
إمإكععان مإضععى حععتى الوفععاءا يمكنه ولم دين رب أو سلطان

فععي الظهععر) كمععا (فععي القضاءا (فل) يلزمإه السنة تلك الحج
وفععارقا المإكععان سععني أولا فععي عنععه صد إذا السلم نأسك
نأحععو بخلفا شععرط غيععر مإععن بععه التحلل بجواز المرض نأحو

. المرض
(فمنعععه فيععه وقععت) يصععحان فععي صومإا أو (صلة أو) نأذر( 

يكرهععه وكععأن قتل يأكل لم إن يخافا عدو) كأسير أو مإرض
القضععاءا) (وجععب وقتهععا جميععع الصععلة بمنععافي التلبععس على

وبقولنععا: السععتطاعة، شرطه الحج بخلفا العجز مإع لوجوبها
مإععن المنعع تصععور الزركشعي استشعكالا ينععدفع يخافا كأسير
ل للكععراه والكععل نأيته، مإن المنع على قدرة ل بأنأه الصوم
يعلععم آخععره إلععى يكرهععه كععأن > وبقولنععا92<ص:  يفطععر

المعيععن الوقت في أمإكن كيف يصلي قوله: إنأه عن الجواب
الععواجب فععي كمععا نأععادر عععذر ذلععك لن القضععاءا، يجععب ثععم

مإععا الغععرض لكععون إل هذا عن يسكتوا لم فهم ه ا بالشرع
العتكععافا في لهما ووقع  ذكره مإا تعين انأتفى فإن ذكرنأاه

مإععن هنا مإا والمعتمد بالنذر المعين الوقت في تتعين ل أنأها



فيععه، تنعقد ل لصلة عين مإكروه وقت يتعين ل نأعم التعين
يصععح مإمععا غيععره أو (هععديا) لنعععم (أو) نأععذر  مإعصععية لنأععه

فععي وعينععه نأجععس دهععن نأحععو > حععتى93<ص:  بععه التصدقا
لن نأظععر، وفيععه المنهععج شععرحا فععي وقععع كذا بعده أو نأذره

أن وسععيأتي المطلععق فععي يكععون إنأمععا النععذر بعععد التعييععن
غيععره تعييععن يصععح فل أضععحية يجععزي لمععا ينصرفا المطلق

قععالا لععو بععأنأه اعتراضععه انأععدفع هععديا مإعنععى في قررته وبما
ولععم يحمععل مإمععا كان حمله) إن (لزمإه أولى كان بدله: شيئا

مإكععة) أي (إلى التية الصورة في كما قيمة أزيد بمحله يكن
عيععن إن مإنه عينه مإا أي: إلى سائغ عليه إطلقها إذ حرمإها

بععالغ {هععديا تعععالى قععالا الهععدي مإحل لنأه نأفسه، فإليه وإل
مإسععتوطن أو مإقيععم مإععن) هععو (علععى بععه التصدقا الكعبة} أو

الصععدقات قسععم فععي السابقين والمساكين الفقراءا (بها) مإن
الحاد على عدهم سهل بأن المحصورين في التعميم ويجب
إطلقا عنععد ويجععب ثلثععة علععى القتصععار غيرهععم في ويجوز
يسععلك النذر أن الصح لن الضحية، في مإجزيا كونأه الهدي

ومإؤنأععة إطعععامإه وعليععه غالبععا الشععرعي الععواجب مإسععلك بععه
أقالا سواءا لذلك بعضه بيع مإالا له يكن لم فإن إليها حمله

حصععل إذا ثععم للكعبععة هععديا أم هععديا جعلتععه أم هععذا أهععدي
ذبحععه وجععب أضحية يجزي حيوانأا كان إن الحرم في الهدي

لهم أعطاه يجزي ل أو لذبحه الحرم ويتعين عليهم وتفرقته
غيععر نأععوى بالذبععح. ولععو نأقععص مإا وغرم فرقه ذبحه فإن حيا

> تعيععن94<ص:  طيبهععا أو الكعبععة لسععتر كالصرفا التصدقا
فيهععا، يشعل أنأه الشمع في شارحا وأطلق نأواه، فيما صرفه
مإععا علععى حمله ويتعين مإصابيحها في يجعل أنأه الزيت وفي

وصععرفا بيععع وإل فيهععا لععذلك واحتيععج إليهععا النععذر أضافا لو
كلؤلعؤ بعينعه التصعدقا عسعر ولعو ظعاهر، هعو كما لمصالحها

والحععرم ببلععده قيمته استوت إن ثم عليهم ثمنه وفرقا باعه
الزيععد فععي بيعععه لزمإععه وإل مإنهمععا شاءا فيما بيعه في تخير
ل مإععا أمإععا يظهععر، فيمععا والحععرم بلععده بيععن كععان وإن قيمة

عليهعم ويفععرقا فيبعاع ورحععى كعقعار يعسععر أو حملعه يمكعن
كمععا قصر إن أي: إل يضمنه ل يده في المعين وتلف ثمنه،

النععاذر هععو ذلك لجميع المتولي أن كلمإهم وظاهر ظاهر هو
ترجيععح ويظهععر ظاهر وهو مإنه نأزعه مإكة لقاضي ليس وأنأه
نأفسععه، مإحابععاة فععي مإتهم لنأه بقيمته، إمإساكه له ليس أنأه

اللععه قضععى إن في بعضهم وأفتى والمقبض القابض ولتحاد



يصععرفا ول لمصععالحها يتعيععن بععأن كععذا للكعبة فعلي حاجتي
جمععع بععه وصععرحا المهععذب كلم عليه دلا كما الحرم لفقراءا

لنأفقععت بكفر عهد حديثو قومإك {لول مإسلم وخبر مإتأخرون
إنأفععاقه فيععه اللععه بسععبيل الله} المراد سبيل في الكعبة كنز
 مإصالحها في

التصععدقا ذكععر إن النحععر وكذا الضحية (التصدقا) أو أو) نأذر(
غيععر ولععو بلععد)، أهععل (علععى الحرم لغير بالنسبة نأواه أو به

وفععاءا مإنهععم المسععلمين للمسععاكين لزمإه) وتعيععن (مإعين مإكة
أنأععه الصدقات قسم في مإر مإا > وقياس95<ص:  بالملتزم

غيععر فععي بععه ثلثععة تخصععيص ولععه المحصععورين بععه يعمععم
مإكععة ولععو بلععد)، (فععي نأحوه (صومإا) أو المحصورين. (أو) نأذر

لنأععه شععاءا، مإحععل أي فععي ويفعله الصوم يتعين) فيلزمإه (لم
فيهععا ثععوابه لزيععادة نأظععر ول بخصوصععه مإحععل في فيه قربة
(وكععذا بعضه في يجز لم بل فيها الدم صوم يجب لم ولذا

ل مإسععجد أو ببلععد نأععذرها مإععر كمععا العتكععافا صععلة) ومإثلهععا
فعلععه ولععه لزمإععه، للفرض المسجد عين لو نأعم لذلك يتعين

خلفا يظهر فيما جماعة أكثر يكن لم وإن غيره مإسجد في
مإقصعودة قربعة لنأعه المسعجد، أوجبنعا إنأمعا لنأا به قيد لمن
مإسععجد كععل فليجععزئ مإسععجدا كععونأه حيععث مإععن الفرض في

(إل كعالفرض النوافععل مإععن فيععه يسععن مإععا أن ويظهععر لذلك
وتعلععق فضععله لعظيععم بالنذر للصلة الحرام) فيتعين المسجد
بععل صععلة، ألععف بمائععة فيععه الصععلة أن وصععح بععه النسععك

المصععنف مإناسك حاشية في بينته كما الخبار مإن استنبطت
المدينععة مإسجد غير في صلة ألف ألف ألف بمائة فيه أنأها

بععه والمععراد الصععوم، وبيععن بينهععا الفرقا يتضح وبه والقصى
الحععرم جميععع وقيععل فيععه زيد مإا مإع حولها والمسجد الكعبة
والقصععى) المدينععة (ومإسجد الحرام المسجد قولا) إل (وفي

{ل الصععحيح للخععبر الخصوصععيات بعععض فععي له لمشاركتهما
كتععابي فععي مإعنععاه مإساجد} وبينت ثلثة إلى إل الرحالا تشد

الظهععر (قلععت المكععرم القععبر زيععارة فععي المنظععم الجععوهر
نأقل البلقيني فيه أعلم) ونأازع والله الحرام كالمسجد تعينهما
مإقامإهمععا مإكععة مإسععجد ويقععوم ظععاهر نأظععر فيععه بمععا ودليل

تلععك ثععم فيهمععا عكععس ول القصععى مإقععام المدينععة ومإسجد
عععن الحسععبان فععي ل فقط الفضل في هي إنأما المضاعفة

تعيععن الزركشععي > وبحععث96<ص:  إجماعععا قضاءا أو مإنذور
كعمععرة. (أو) نأععذر فيععه ركعععتين أن الخععبر لصحة قباءا مإسجد



لنأه (فيوم)، نأية ول لفظا بعدد يقيده لم مإطلقا) بأن (صومإا
كععثيرا أو بطويل وصفه وإن المتيقن فهو فيه يتصور مإا أقل

جععزاءا فععي استقلل الواحد اليوم يجب وقد دهرا أو حينا أو
(أو) رمإضان مإن يوم آخر فجر قبيل والفاقة والبلوغا الصيد

ومإععر الجمععع، أقععل لنأهععا صومإها يجب فثلثة) مإنها (أيامإا نأذر
ذلععك اليععام في ويظهر واجب صوم كل في التبييت وجوب

صععوم يلزمإععه التمهيععد في السنوي قولا شارحا واعتماد أيضا
ه ويلزمإهما بعيد، الدهر ومإعاله بالعدراهم التصعدقا نأعذر لعو أنأ

يععرده، القععرار فععي وكلمإهععم بجميعها يتصدقا أن دراهم كله
كععل عيععادة لزمإععه المرضععى يعععود أو الجنععائز يشععيع أن أو

المععذكور كلمإهم وقياس بعيد وهو جنازة كل وتشييع مإريض
التصععدقا فا) يجزئععه (صععدقة (أو) نأععذر ثلثععة إل يلزمإه ل أنأه

قععل (كععان) وإن شععيءا (بمععا) أي: بععأي عظيم بمالا قالا وإن
أحععد لن السععم، لطلقا غيععره يكفععي ل إذ يتمععولا مإمععا

 كذلك حصته تجيءا قد الخلطة في الشركاءا
عععورته بسععاتر إل لزمإععه مإاله بجميع التصدقا نأذر فروع). لو(

فععي بينتععه كمععا حجععر غير مإن مإستغرقا دين عليه كان وإن
أنأععه ومإععر الدين، يبطله ل التبرع أن ببيان العين قرة كتابي

فلععو النذر بمجرد مإلكه عن زالا بعينه بمالا التصدقا نأذر لو
على > وعينها97<ص:  دينارا بعشرين أتصدقا أن علي قالا
لم وإن مإلكها فشفي ذلك فعلي مإريضي شفي إن أو فلن

التصععرفا فلعه مإععر كمعا رد وإن بععل لفظا قبلها ول يقبضها،
يعينهععا لععم إن وكذا النذر، حين مإن زكاتها حولا وينعقد فيها
أحكععام لها ويثبت عليه له دينا فتصير له المنذور يردها ولم

مإنهععا البععراءا وكععذا عنها كالستبدالا وغيرها زكاة مإن الديون
انأحصععر لععو كمععا مإنهععا البععراءا يصععح العمععاد: ل ابععن وقععولا

قععالا وقد مإردود، البراءا لهم ليس ومإلكوها الزكاة مإستحقو
وإنأما الزكاة في والبراءا العتياض جواز القياس الرفعة ابن
ففععي فيهععا جوازهمععا المإععام كلم وظععاهر التعبععد مإنهمععا مإنع

للزركشععي خلفععا بها والمطالبة الدعوى له وكذا أولى، النذر
الزكاة مإستحقي في كما عنه ويورث الناذر نأكل لو والحلف

هنععا المسععتحق يجععبر لععم السععنوي: وإنأمععا قععالا انأحصروا إذا
كلععف الععذي هععو النععاذر لن الزكاة، في بخلفه القبولا على

يععؤدي مإنهععا فالمإتنععاع ابتععداءا الشععارع أوجبهععا والزكاة نأفسه،
بععأن أيضععا وفععرقا ه ا السععلم أركععان أحععد تعطيععل إلععى

نأظععر وفيععه النععذر مإسععتحقي بخلفا مإلكوها الزكاة مإستحقي



بتفصععيله أيضععا مإلكوه أنأهم مإن تقرر لما إطلقه يصح ل بل
مإععدة بملكه بالسكنى لخر نأذر فيمن بعضهم المذكور. وأفتى

لعععدم شععيئا ورثتععه تسععتحق لععم لععه المنععذور فمععات مإعلومإة
لععه المنععذور حق يبطل لم الناذر أو لهم، النذر لفظ شمولا
فنعذر دارا اسعتأجر لو فقالوا الولا الشق على جمع ووافقه
المنععذور مإععات ثععم يععده تحت دامإت مإا بكذا سنة كل لفلن

قد حق النذر لن بعضهم، وخالف ذلك ورثته تستحق لم له
لععه الموصععى وارث ورث وإذا للوارث، فليثبت للمورث ثبت

ألععزم النذر لن أولى، له المنذور فوارث القبولا قبل الميت
يسععتحق لم الجارة مإسألة في الناذر مإات ولو الوصية، مإن

دامإععت بمععا قيد الناذر لن شيئا، ورثته عن فضل له المنذور
النععذر فبطععل يععده تحععت كونأهععا زالا وبمععوته يده تحت الدار
لمالكها.  وعادت حيا كان لو كما

أولده بعض فضمنه تركة وله مإات مإدين في بعضهم وأفتى
يصععح ل بععأنأه مإعلومإععة مإععدة يطععالبه ل أنأععه المسععتحق فنععذر
غيععر وهععو الميععت ذمإععة بععراءاة تععأخير إلععى يععؤدي لنأه النذر،
بمجععرد بععرئ الميععت بععأن قلنععا إن سيما ل نأظر وفيه جائز،

مإععع المععار قتععادة أبي حديث ظاهر اقتضاه مإا على الضمان
فنععذر نأصععف دار فععي لععه كان ولو الجنائز، آخر عليه الكلم
فيصح القربة بجامإع كالوصية الحصر على نأزلا بنصفها لفلن
فععي نأصععيبه علععى التنزيل الذرعي وقالا نأصفه، بجميع النذر

اللفظ ل المعنى حيث مإن ظاهر القرب مإن ونأحوها الوصية
بععدينه داره رهععن صيغة يلقنه أن دائنه عامإي سألا ه. ولو ا

إنأمععا فقععالا عليععه بهععا ادعععى ثععم لععه بهععا النذر صيغة فلقنه
عليععه خفععي إن بيمينععه قبععل لععي لقنه بما جاهل وأنأا رهنتها

السععلم عبد ابن قولا مإن أخذا للفقهاءا مإخالطته لعدم ذلك
مإعناهععا يعرفا ل غريبة بكلمات العربي نأطق لو قواعده في

بمععدلولا له شعور ل إذ لغوا كان للسنة طالق كأنأت شرعا
ل أغبياءا بين الجهالا يخالع مإا وكثيرا به يقصده حتى اللفظ

بهععذه للجهععل بصععحته ويحكمععون الخلععع لفظ مإدلولا يعرفون
لعععدم والرقععبى العمععرى فععي الذرعععي ه. وبحثععه ا القاعععدة

نأحععو وفععي وغيععره، الزركشععي عليععه وجرى لذلك استحضاره
قبععل بيعه نأحو يصح لا ه هذا عتق فعلي مإريضي شفي إن

مإععر مإمععا علم كما والوجه المتأخرون فيه اختلف ؟ الشفاءا
الملععتزم النذر لتعلق الصحة عدم الفصل وقبيل الباب أوائل

تععبين يتجععه فالععذي مإععات كععأن الشععفاءا عدم بان إن نأعم به



فععي بمععا العععبرة لن الفصل، قبيل مإر مإما أخذا البيع صحة
عععدمإها ذكرتععه الععذي الصحة عدم فمعنى وحينئذ المإر نأفس
كلم بيععن يجمععع وبهععذا الفصععل قبيععل مإععر مإععا نأظيععر الن

بعشععرين التصدقا نأذر ذلك. ولو نأحو في المتنافي المتأخرين
المإعام لعزم عليعه المتصعدقا يعيعن ولم ذمإته في مإثل دينارا

ل أنأععه رجععل مإععن المإام علم الرافعي: لو قالا فقد مإطالبته
أن إمإععا لععه يقععولا أن لععه فهععل بنفسه الباطنة الزكاة يؤدي
يجريععان وجهان أفرقا حتى إلي تدفع أن وإمإا بنفسك تفرقا

وجععوب الصععح المصنف زاد والكفارات بالنذور المطالبة في
يجععب ل بأنأه الرفعة ابن فيه ونأظر للمنكر إزالة القولا هذا

ارة علعى حملهمعا ثعم فعورا بهذين الوفاءا بسعببها عصعى كف
فراجعه مإزيد هذا في ومإر بالفور، فيه صرحا ونأذر
علععى حمل > تجزيععانأه98فركعتععان) <ص:  (صععلة أو) نأععذر( 

التسليم وجب صلتين أو واحدة بتسليمة فعلهما ويجب ذلك
ة) حمل قعولا (وفعي ركععتين كعل فعي ول جعائزه علعى ركع

فيهمععا القيام يجب الولا (فعلى شكر أو تلوة سجدة يكفيه
ل) إلحاقععا (والثععانأي الشععرع بواجب ألحقا لنأهما القدرة)، مإع

له (عتقعا) عبعارة (أو) نأعذر  بجائزه قيعل: كعالتنبيه إعتاقعا أص
لكنععه جهععل إنأكععاره تحريععره فععي قععوله مإععع تغييرهععا وعجيب
فكععان المنكععر على الرد تغييرها في بأن ويجاب ه ا أحسن

كفععارة) (رقبععة الولا) تجععب (فعلى الحسن ارتكاب مإن أهم
(وعلععى بالعمععل يخععل عيععب مإععن سععليمة مإؤمإنععة رقبة وهي

جععائزه علععى حمل وكععافرة كمعيبة تجز لم رقبة) وإن الثانأي
الذمإععة براءاة الصل لن أعلم)، والله أظهر هنا الثانأي (قلت

مإع العتق إلى الشارع ولتشوفا السم عليه يقع بما فاكتفي
بالنععذر السععلوك قاعععدة عععن وخععرج فيه سومإح غرامإة كونأه

أجععزأه مإعيبععة كععافرة (عتععق الشععرع. (أو) نأععذر واجععب مإسلك
نأاقصععة) عيععن (فععإن الجنععس اتحععاد مإععع أفضل لنأها كامإلة)،

(تعينعت) الكعافر هعذا أو هعذا عتق كعلي عيب أو كفر بنحو
لععم وإن بعينهععا النععذر لتعلععق مإنها بخير ولو إبدالها يجز ولم
لنأععه قاعدا)، تجز لم قائما (صلة به(أو) نأذر عنها مإلكه يزلا
القيععام، فلععه قاعدا نأذرها عكسه) بأن (بخلفا التزم مإا دون
علععى قععدر وإن يلزمإععه ول الجنععس اتحععاد مإععع أفضععل لنأععه

أو غيرهععا أو الصععلة) المكتوبععة قراءاة (طولا المعتمد(أو) نأذر
تثليععث نأحععو أو نأافلععة فععي القيععام أو ركوعهععا نأحععو تطويععل

صععلته، > فععي99<ص:  مإعينة) يقرؤها (سورة وضوءا(أو) نأذر



أو فععرض مإععن فيععه تشععرع (الجماعة) فيما (أو) نأذر نأفل ولو
الثلثععة هععذه وتقييععدهما مإقصودة قربة لنأه (لزمإه) ذلك، نأفل

أخععذ مإن تغليط مإنه أخذ ثم ومإن للخلفا، هو إنأما بالفرض
 بذلك الحكم تقييد مإنه

أن فيحتمل هنا بالنذر الملتزم للتطويل ضابطا أر تنبيه). لم(
يضععبطه فل نأسععبي أمإععر لنأععه نأظععر، وفيععه بععالعرفا يضععبط
يسععن مإععا علععى زيععادة أدنأععى يجزئه أنأه يظهر والذي العرفا
البلقينععي قععولا وأمإععا عليععه، القتصععار مإحصععورين غيععر لمإععام
تنحصر ل مإكان في إمإامإا يكن لم إذا التطويل وجوب مإحل

فيععه كععان وإن فهععو لكراهته التطويل يلزمإه لم وإل جماعته
يسععن مإععا علععى زيععادة أدنأى كراهة أن إل ذكرته لما إشارة
وحينئععذ مإمنوعععة عليععه القتصععار المحصععورين غيععر لمإععام

تجععب ل قربععة بكععل النذر انأعقاد بحثه.(والصحيح مإا فيسقط
والسععلم) جنععازة (وتشييع عيادته تسن كعيادة) لمريض ابتداءا

فععي مإر لما يتعين لم مإا جوابه وكذا شرع حيث أي: ابتدائه
ليهععامإه الغيععر على المحرر قولا قالا: وحذفت الكفاية فرض

ول خاليععا بيتععا دخععوله عنععد نأفسععه على سلمإه عن الحتراز
علععى سععلمإه بععأن الذرعععي ونأازعه انأتهى سواءا فإنأهما يصح

أنأععه قالا: فيتجه السلم نأذر > مإن100<ص:  يفهم ل نأفسه
العععاطس وكتشععميت عليععه تععدلا بقرينععة أو بنيععة إل يجب ل

رغععب الشععارع لن وقتها، أولا مإؤقتة وتعجيل القادم وزيارة
نأععذره، فيصععح الععتزوج ومإنهععا الذاتيععة كالعبععادات فكععانأت فيها

أو مإيععت على التصدقا ومإنها بابه في مإر كما له سن حيث
لععه يحصععل مإععا بععأن العععرفا واطرد تمليكه يرد لم إن قبره

بطل هناك عرفا يكن لم فإن هناك فقراءا نأحو على يقسم
الشععريفة والحجععرة الكعبععة في عندي السبكي: والقرب قالا

لهععا شععيءا عععن مإععاله مإععن خععرج مإععن أن الثلثععة والمساجد
إليهععا صععرفا جهاتهععا مإععن جهععة فععي صععرفه العرفا واقتضى
يتجعه فالععذي شععيئا الععرفا يقتعض لم فإن ه ا به واختصت

أن وظععاهر نأاظرهععا، لعرأي المصععرفا تعييععن فعي يرجعع أنأعه
يععوهمه لمععا خلفععا غيرها مإسجد إلى النذر في كذلك الحكم
غيععره أو بمسععجد زيععت أو شععمع نأحععو إسععراج ومإنها كلمإه،

فيجععب نأععذور علععى ولععو بععه، ينتفععع مإن ثم كان إن كمقبرة
جنسععه وجععب مإععا ابتععداءا تجععب بل وخععرج فل وإل به الوفاءا
قطعععا بالنذر فيجب وعتق وحج وصوم وصدقة كصلة شرعا

إذا الكفايععة علععى ومإا والمخير العيني > والواجب101<ص: 



يبطععل ل أن زيععادة مإععن الضععابط فععي بععد ول مإر كما تعين
مإعن السعفر فعي الفطعر ععدم نأعذر ليخعرج الشعرع، رخصعة
والقصععر الفطععر الفضععل كععان إذا فيععه التمام ونأذر رمإضان

ينعقد.  ل فإنأه
    

القضاء كتاب
لمعان وجاءا وإمإضاؤه الشيءا لغة: إحكام وهو بالمد،     

الحكععم أو التيععة وشععرعا: الوليععة والخلععق كععالوحي، أخععر
فخععرج الشرع بحكم اللزام له مإن إلزام أو عليها، المترتب
الخبر في المإة وإجماع والسنة الكتاب، فيه والصل الفتاءا،
ثععم فاجتهععد، الحكم أي: أراد الحاكم حكم {إذا عليه المتفق
أجععر} فلععه أخطععأ ثععم فاجتهد، حكم وإذا أجران، فله أصاب
في أجور} قالا عشرة {فله الولى بدلا صحيحة رواية وفي
عععالم حاكم في هذا أن على المسلمون مإسلم: أجمع شرحا

الصععواب وافععق وإن أحكععامإه، بجميععع فآثم غيره أمإا مإجتهد،
الربعععة، وروى اتفاقيععة، إصععابته لن مإععردودة، كلهععا وأحكامإه

الجنععة فععي قععاض ثلثععة {القضععاة خععبر والععبيهقي والحععاكم،
وقضععى الحععق عععرفا بععأنأه الولا النار} وفسععر في وقاضيان

<ص: جهل على قضى ومإن وجار عرفا بمن والخرين به،
وإمإضععاؤه الشرع حكم إظهار بالولية يستفيده > والذي102
ثم ومإن مإمض، ل مإظهر فإنأه المفتي بخلفا إليه رفع فيما
(هععو) وزيادة إفتاءا لنأه الفتاءا، مإن أفضل بحقه القضاءا كان

(فععرض اسععتخدام ففيععه صععالحين مإتعععددين مإععن أي: قبععوله
الغزالي: إنأععه قالا حتى الكفايات فروض أسنى هو كفاية) بل

لن إليععه، الضععطرار مإععع للجمععاع وذلععك الجهععاد مإن أفضل
مإععن ينصععف مإععن وقععل التظععالم علععى مإجبولععة البشععر طباع

يقععوم مإععن فععوجب مإنععه أهم هو بما مإشغولا والمإام نأفسه،
أحععدهم، المإععام وأجبر أثموا مإنه له الصالحون امإتنع فإن به
القليععم قضععاءا في فورا المإام على عين ففرض تقليده أمإا

يجععوز ول يععأتي، كمععا عنععه عجععز فيمععا القليم قاضي وعلى
الحضععار لن لععه، خليفة أو قاض، عن العدوى مإسافة إخلءا

كععل بيععن القصععر مإسععافة اعتبار فارقا وبه مإشق فوقها مإن
فععرض المتنععازعين بيععن القضععاءا البلقيني: وإيقاع قالا مإفتيين

فيععه كععان إذا الععدفع له يحل ول نأائبه، أو المإام، على عين
قلععدتك أو وليتععك التوليععة صععريح نأزاع. ومإععن وتطويل تعطيل

ويشترط فيه، عليك اعتمدت أو عولت، كنايتها ومإن القضاءا،



فععي الخععبر بلععوغا وعند الحاضر في فورا وكذا لفظا، القبولا
عععن نأقله لمععا لكععن وغيرهععا، الجععواهر فععي مإععا هععذا غيععره

فعليععه الوكالععة فععي مإععر مإععا هنععا يععأتي أنأععه بحثععا المععاوردي
الرد عدم الشرط

طلبععه) ولععو (لزمإععه غيععره يصلح لم بأن واحد تعين) له فإن(
فيمععا الفطععرة في يعتبر عما فاضل عليه قدر إن مإالا ببذلا

ولععم بععه عععالم المإععام أن علععم أو الميل، خافا وإن يظهر،
فإن أمإكنه مإا والتحرز والقبولا، الطلب، عليه بل مإنه يطلبه
إنأمعا غالبعا لنأعه مإفسعقا، امإتنعاعه وليس المإام، أجبره امإتنع
الجابععة عععدم ظععن لععو أنأه الذرعي بحث نأعم بتأويل، يكون

في هكذا إلخ أوجبناه فإن قوله نأظر وفيه الطلب يلزمإه لم
> وقععولهم: يجععب103<ص:  فحععرر سععقطا هنععا ولعل النسخ
فععي صععريح يمتثلععونأه ل أنأهععم علععم وإن ،بععالمعروفا المإععر
(وإل) يتعيععن يجيبععونأه ل أنأهععم علععم وإن هنععا، الطلب وجوب

وقبععوله طلبععه للصلح أصلح) سن غيره كان (فإن نأظر عليه
وليعه إذا يتوله) أي: يقبلعه (وكان سكت فإن بنفسه وثق إن

توليته وتنعقد طلب غير مإن له بذلا القبولا) إذا (فللمفضولا
توليته تنعقد فل القبولا له ل) يجوز (وقيل العظمى كالمإامإة

المسععلمين، على عامإل استعمل {مإن والحاكم البيهقي لخبر
علععى {رجل روايععة مإنععه} وفععي أفضععل غيععره أن يعلععم وهو

خععان فقععد مإنه لله أرضى هو مإن العصابة تلك وفي عصابة
الفاضل كان إذا البلقيني والمؤمإنين} واعتمده ورسوله، الله،

ليععس والمفضععولا إمإععامإه، بمععدارك عارفععا مإقلععدا أو مإجتهدا،
هنعا الفاضل يجبر ول كالعدم، فهو غيره بيتوله وخرج كذلك
فععي أطععوع بكععونأه المفضععولا يتميععز لم حيث الخلفا ومإحل

فععي القيععام فععي أقععوى أو القلععوب، إلععى أقععرب أو النععاس،
كراهة بل القبولا له جاز وإل الحكم لمجلس ألزم أو الحق،

طلبععه) أي: (يكععره الولا قطعععا. (و) علععى وليتععه وانأعقععدت
لخطععره الممتنععع الغيععر الفاضععل وجععود مإع وقبوله المفضولا

على أمإا يحرم) طلبه، (وقيل مإنه أحق هو مإن على وتقدمإه
غير الثانأي على هذا شارحا فتفريع جزمإا طلبه فيحرم الثانأي
القبععولا) (فله طلب بل (مإثله) وسئل كان) غيره (وإن صحيح

وقععد أهلععه مإععن لنأععه لععه، البلقيني: ينععدب قالا بل كراهة بل
نأعععم الحععديث، في أي: كما عليه فيعان مإسألة غير مإن أتاه
ورجحه الذخائر، في كما المإتناع لزمإه نأفسه على خافا إن

الزركشي



نأفسه على أمإن حيث (الطلب) للقضاءا و القبولا ويندب) له(
بيععن مإشععهور خععامإل) أي: غيععر كععان (إن ظععاهر هععو كما مإنه

(أو) كععان بععه النععاس العلم) ونأفع نأشر به (يرجو بعلم الناس
علععى المععالا بيععت الععرزقا) مإععن إلععى (مإحتاجععا الخامإععل غيععر

> بتوليععة104<ص:  النععاس حقععوقا ضععاعت إن وكذا الولية،
(وإل) يوجععد تععداركها قبوله أو بطلبه، فقصد ظالم أو جاهل،

كععالقبولا تركه) أي: الطلب (فالولى الثلثة السباب هذه أحد
امإتنععاع سععبب هععو وهععذا حاجععة غير مإن الخطر مإن فيه لما

والقبععولا الطلععب، (قلت: ويكره) لععه مإنه الصالح السلف أكثر
وعليععه فيه مإخصوص نأهي لورود أعلم)، والله الصحيح (على

تععولى {مإععن الحسععن كععالخبر مإنععه المحععذرة الخبععار حملععت
خطععره عظيععم عععن سععكين} كنايععة بغيععر ذبععح فقععد القضععاءا
رفعتععه علععي عن كناية كونأه ويصح هلكه فظيع إلى المؤدي
أشععد هعو بمععا له الناس إيذاءا إلى المؤدي الحق في بقيامإه

قصععد وعععالم جاهععل علععى الطلععب الذبععح. ويحععرم ذلععك مإععن
كععذا والستعلءا للمباهاة، طلبه إن ويكره ارتشاءا، أو انأتقامإا،

ل حيععث كلععه هذا أيضا هذين بقصد حرام أنأه والوجه قيل،
فيحرم مإتولا صالح أمإا جائرا، المتولي كان أو مإتولا، قاضي

بععه ويفسععق أفضععل ولععو أحععد كععل علععى عزلععه في السعي
أو عليععه، تعيععن مإمن الطلب مإع مإالا بذلا يؤثر ول الطالب

حععرم نأععدب ول يتعيععن لععم فععإن ظععالم، الخععذ لكن له نأدب
غيععر لعزلا بذله ويسن يعزلا، لئل دوامإا، ل ابتداءا بذله عليه

حععرم وإن والتوليععة، العازلا، به أثم وإن العزلا، وينفذ صالح
التعيععن) فععي الفتنة. (والعتبار خشية مإطلقا والقبولا الطلب،
مإسافة ودون بوطنه ضبطها بالناحية) ويظهر (وعدمإه السابق

كععل فععي > يجععب105<ص:  أنأععه علععى بنععاءا مإنععه العععدوى
مإععا وغيععره المتعيععن فععي فيجععري قاض نأصب عدوى مإسافة

فععي والقبععولا الطلععب، فععي وعععدمإه التعييععن أحكععام مإن مإر
لنأععه ذلك، على الزائد دون مإنه العدوى مإسافة ودون وطنه

القضععاءا عمععل لن بالكليععة، الوطن ترك مإن فيه لما تعذيب
إلععى المحوجععة الكفايععات فععروض سععائر بخلفا لععه، غايععة ل

قاضععيا المإععام عيععن لععو نأعععم العلععم، وتعلععم كالجهععاد السفر
المإام لن بعدت، وإن والقبولا، المإتثالا، لزمإه إليها وأرسله

التفصععيل هععذا تعين. وعلععى المسلمين لمصالح أحدا عين إذا
مإععن فيععه لمععا السععفر يكلععف لععم الرافعععي: إنأمععا قولا يحمل

ابععن واعععتراض لععه غاية ل القضاءا إذ الوطن، بهجر التعذيب



يبعععث أن المإععام يلععزم وغيععره الصععباغا ابن بقولا له الرفعة
مإععا بنحععو الذرعععي جمع قاض. وقد عندهم ليس لمن قاضيا
علععى الئمععة عن الرافعي ذكره مإا حمل فقالا: يتعين ذكرته
وكلم بقربععه أو إليه، المبعوث البلد في للقضاءا صالح وجود

وجععوب فععي ريب ل إذ ذلك، عكس على وغيره الصباغا ابن
مإععا وهععو وإل أمإره، امإتثالا ووجوب المإام على حينئذ البعث

ل التي البلد في الحقوقا تعطيل لزم الرافعي كلم اقتضاه
نأقل الرافعععي كلم البلقينععي أبطععل ثععم ومإععن فيهععا، صععالح
إلععى عليععا أرسععل وسععلم عليععه الله صلى {أنأه ومإنه ودليل،
عمععل ذلععك علععى ومإعاذا} واسععتمر مإوسى وأبا قاضيا اليمن

بعدهم. ومإن الراشدين الخلفاءا
  

الخارجععة الناحيععة نأعم نأائبه، أو المإام للقاضي تنبيه) المولي(
تعععدد أو اتحععد، إليععه أمإرهععم يرجععع مإن بها يوليه حكمه عن
مإععن يؤخذ وقد مإر، كما مإنهم والعقد الحل، فأهل فقد فإن
بعيععدة بلععد مإععن قاضععيا عزلا لو نأائبه أو السلطان، أن ذلك
في لتعويقه للبلد يصل لم مإن ولى أو غيره، يولا ولم عنه

النععاس أمإور فتعطلت القاضي مإات > أو106<ص:  الطريق
إلععى بععذلك يقععوم مإن تولية والعقد الحل، لهل إن بانأتظاره

للضرورة باطنا أو ظاهرا، حكمه وينفذ المتولي حضور
لن (مإسلم)، للقضاءا توليته تصح القاضي) أي: مإن وشرط( 

ل رياسعة مإجعرد مإثلعه علعى ونأصبه للولية أهل ليس الكافر
ول عنععده بالتحععاكم يلزمإععون ل ثععم ومإن وقضاءا، حكم تقليد

واشترط غيره (مإكلف) لنقص به رضوا إن إل حكمه يلزمإهم
وقععد التكليفععي، العقععل علععى اكتسععابي عقل زيادة الماوردي

(حععر) كلععه تامإععة يقظععة ذا كونأه اشتراط مإن يأتي مإا يفهمه
فيمععا ولععو امإععرأة تولى (ذكر) فل أقسامإه بسائر غيره لنقص
يفلععح {لن وغيره البخاري لخبر خنثى ول شهادتها فيه تقبل
أمإرهععم ولوا قوم {هلك أيضا امإرأة} وصح أمإرهم ولوا قوم

نأافي ومإثله قوله قبولا لعدم فاسق، يولى امإرأة} (عدلا) فل
بسععفه عليععه ومإحجععور الجتهععاد أو الواحععد، خععبر أو الجمععاع

بخلفا بالكليععة، يسععمع ل مإععن وهععو أصععم، يولى (سميع) فل
الشبح، يرى ومإن أعمى يولى (بصير) فل بالصياحا يسمع مإن
قربععت إذا يميزهععا مإن بخلفا قربت، وإن الصورة، يميز ول

قععراءاة عن عجز وإن تأمإل، ومإزيد بتكلف ولو يعرفها بحيث
عكسععه مإنععع الذرعي وبحث فقط نأهارا يبصر ومإن المكتوب



زمإععن فععي كعان مإععتى أنأععه يتجععه نأظر. والععذي إطلقهما وفي
ل غيععره وفععي تععوليته تصععح الععذي البصععير ضععابط فيه يوجد
الولا في توليته صحت بذلك عادته واطردت ذلك فيه يوجد
عععرض بصععير في يتجه بل للولا تبعا يدخل فل الثانأي دون

يصععح ل أنأعه الصععوت بنحععو إل يميععز ل صععيره رمإععد نأحو له
كمععالا مإععع زوالععه لقرب به ينعزلا ل أنأه وظاهر فيه قضاؤه

ه طرأ مإن لى لنأعه العمعى، وليعة صعحة واخعتير ل ه ص الل
وغيرهععا الصععلة علععى مإكتععوم أم ابن {استخلف وسلم عليه
صععحة تسععليم بعد ويجاب الطبرانأي، المدينة} رواه أمإور مإن

فععي للنظععر اسععتخلفه أنأععه باحتمععالا فيععه الذي العموم ورود
> ل107<ص:  بهععا يتعلععق ومإععا الحراسة مإن العامإة أمإورها

يععولى (نأععاطق) فل فيععه الكلم الععذي الحكععم خصععوص فععي
الحكععام تنفيذ عن لعجزه أحد كل إشارته فهم وإن أخرس،
نأهضععة ذا يكععون بععأن القضععاءا بمنصب (كافا) للقيام كسابقيه

ومإختععل مإغفل يولى فل الحق تنفيذ على وقوة تامإة ويقظة
الروضععة وفععي النفععس ضعععيف وجبععان مإععرض أو بكبر، نأظر

حععواس وصععحة وتيقععظ وفطنععة وليععن وتثبععت حلععم ذو يندب
فععي قلنععاه مإععا ينععافي ل والععتيقظ الفطنععة، وأعضععاءا. وعععده

التغفععل عععن يخععرج أن مإنهععا القصععد لن التامإععة، اليقظععة
يرجع بحيث ذلك على زيادة ومإنها تقرر، كما الرأي واختللا

وتدبيره.  رأيه في العقلءا إليه
مإععذهب حفععظ وإن ومإقلععد، جاهععل توليععة يصععح مإجتهععد) فل(

يحيععط ل إذ أدلتععه، وتقرير غوامإضه إدراك عن لعجزه إمإامإه
إلععى يقولا: إسلم أن ينبغي كان قيل مإطلق مإجتهد إل بهما

المعنععى الشععرط لن آخععره، إلععى مإسععلما كععونأه أو آخععره،
المععراد أن بوضععوحا ه. ويععرد نأفسععه. ا الشععخص ل المصدري

ل أنأععه كلمإععه وأفهم الوصف مإن به أشعرت مإا الصيغ بتلك
يتأكععد الولا فعلععى واختير جمع واشترطه كاتبا كونأه يشترط

فععي إليععه المحتععاج بالحسععاب عارفععا كععونأه ول ذلععك، نأععدب
المجمععوع فععي صععحح لكنععه الحسععابية المسععائل تصععحيح
وبععه وزيادة مإفت لنأه أولى، فالقاضي المفتي في اشتراطه

الشتراط بحمل يجمع وقد خلفه، الرفعة ابن تصويب يندفع
أن ووجهعه ضدها على وعدمإه وقوعها الغالب المسائل على

تحتمععل ل مإشقة الخصوم على يشق تلك في لغيره رجوعه
أي: وعكسععه وليتععه أهععل بلغععة مإعرفته ول هذه، في بخلفه

كما بلغته ويعرفهم بلغتهم، يعرفه عدلا ثم كان إن ومإحلهما



علععى فيهععا المععدار أن العقععود في مإر مإا واضح. وقياس هو
لععو أنأععه المكلععف ظععن فععي مإععا علععى ل المإر نأفس في مإا

فيععه بععانأت ثععم فيععه الشروط تلك اجتماع يعلم لم مإن ولى
ضعععيف أنأععه يصععح: الظععاهر ل جمععع فقععولا تععوليته صععحت

علععى الصععالح فععي يعتمععد أن حععاله يعلععم لععم إن وللمععولي
ليععزداد اختبععاره لععه ويسععن ذكععر، بمععا عارفين عدلين شهادة

بصيرة. فيه
 المجتهد تعريف 
يتعلق مإا والسنة الكتاب، مإن يعرفا (مإن وهو) أي: المجتهد(

في ينحصر ول قلب ظهر عن ذلك يحفظ لم بالحكام) وإن
أمإععا لزاعميهمععا، خلفععا حععديث خمسععمائة ول آيععة خمسععمائة

والمععواعظ القصععص، آي مإععن حععتى تسععتنبط فلنأهععا الولا،
فععإن ببطلنأععه، قاضععية المشععاهدة فلن الثانأي، وأمإا وغيرهما

طعن مإن السالمة الصحيحة الحاديث في الحصر قائله أراد
لععه كعان الجتهاديععة الخفيععة الحكععام أو نأحععوه، أو سند، في
> أنأها108<ص:  الجوزي ابن قولا أن على القرب مإن نأوع
يكععاد ل الحععاديث غععالب بععأن مإععردود وخمسععمائة آلفا ثلثة
ويكفععي دينيععة سياسععة أو شععرعي، أدب أو حكععم، عن يخلو

أحععاديث غععالب يجمععع عنععده مإصحح أصل على فيها اعتماده
ومإععا اصععطلحه مإعرفععة أي: مإععع داود أبععي كسععنن الحكععام

لمععا (وعععامإه) راجععع يظهععر فيمععا ورد نأقععد، مإععن فيععه للناس
العذي أو (وخاصعه) مإطلقعا، العمععوم به أريد الذي أو مإطلقا،

ونأاسععخه ومإبينة (ومإجمله ومإقيده ومإطلقه الخصوص به أريد
السععنة (ومإتععواتر والمحكععم والظععاهر، والنععص، ومإنسععوخه)،

تعارضععها عند الترجيح مإن يتمكن ل إذ آحادها، وهو وغيره)،
إلععى رواتععه (المتصععل) باتصععالا (و) الحععديث ذلععك بمعرفة إل

عليععه اللععه صععلى إليه أو الموقوفا، ويسمى فقط، الصحابي
فيععه يسععقط مإععا وهععو (والمرسععل)، المرفوع ويسمى وسلم،

المنقطععع أو المعضععل يشمل مإا به يراد أن ويصح الصحابي
لنأععه وضعععفا)، قععوة الععرواة (وحععالا بالمتصععل مإقععابلته بدليل
أو نأععاقلوه، تععواتر مإععا نأعععم الحكام، تقرير إلى يتوصل بذلك
ولععه نأععاقليه عدالععة عععن يبحععث ل قبععوله على السلف أجمع

الجععرحا، فععي مإععذهبه صععحة عععرفا إمإععام بتعععديل الكتفععاءا
بد ل إذ وبلغة، ونأحوا) وصرفا لغة، العرب والتعديل. (ولسان

الصععحابة مإن العلماءا (وأقوالا والسنة الكتاب، فهم في مإنها
فععي بععل مإسععألة كععل فععي واختلفععا) ل إجماعععا بعععدهم فمن



ل فيهععا قععوله أن يعلععم بععأن فيهععا النظر يريد التي المسألة
لععم مإولععدة أنأهععا ظنععه علععى يغلععب بععأن ولععو إجماعا يخالف
الناسععخ، مإعرفععة فععي يقععالا وكععذا الولععون، فيهععا يتكلععم

 والمنسوخ
الفارقا بنفي فيه يقطع مإا وهو جلي، بأنأواعه) مإن والقياس(

يبععد مإعا وهعو مإسعاو، أو تعأفيفه، على الوالد ضرب كقياس
أدون، أو أكلععه، علععى اليتيم مإالا إحراقا كقياس الفارقا فيه
الربععا في البر على التفاحا كقياس ذلك فيه يبعد ل مإا وهو

اسععتخراج وطععرقا وخفععاءا وجلءا وفسععادا صحة الطعم بجامإع
بععل ذكععر مإععا كععل فععي نأهايته يشترط ول والستنباط العلل،
وإن الجععازم، العتقععاد مإععع ذلععك في الوسطى الدرجة تكفي

الصلحا: ابن قالا الن المدونأة الكلم علم قوانأين يحسن لم
>109<ص:  قوانأينها وضبط العلوم لتدوين الن سهل وهذا

الععذي المطلععق للمجتهععد شععرط هععو إنأمععا كلعه ذلك واجتماع
إمإععام مإذهب يعدو ل مإقيد أمإا الفقه، أبواب جميع في يفتي
مإععا فيهععا إمإامإه. وليراع قواعد مإعرفة غير عليه فليس خاص

المجتهععد مإععع فععإنأه الشععرع قععوانأين فععي المطلععق يراعيععه
العععدولا لععه يكععن لم ثم ومإن الشرع، نأصوص مإع كالمجتهد

ابععن قععالا النعص مإععع الجتهععاد يجععوز ل كمعا إمإامإه نأص عن
الزمإان تداعى إذا إل مإجتهد عن العصر يخلو العيد: ل دقيق

خل العصععر كالقفععالا: إن الغزالععي قععولا الساعة. وأمإا وقربت
قععائم مإجتهععد المععراد أن فالظععاهر المسععتقل المجتهععد عععن

علععى القضععاءا يمكععن وكيععف عنععه العلمععاءا لرغبععة بالقضععاءا
فععي يقععولا: لسععائله كان نأفسه والقفالا عنه بخلوها العصار
عنعدي عمعا أم الشافعي مإذهب عن تسألني الصبرة مإسائل

حسععين: لسععنا القاضععي تلميععذه مإنهععم وآخععرون هععو وقععالا ؟
الرفعععة: ول ابععن قععالا رأيه رأينا وافق بل للشافعي مإقلدين
العيععد دقيععق ابععن وتلميععذه السلم عبد ابن أن اثنان يختلف

والغزالععي الحرمإين إمإام الصلحا ابن وقالا الجتهاد رتبة بلغا
ه. ووافقععه المععذهب. ا فععي المجتهدين الئمة مإن والشيرازي

وجوهععا. وخععالف المإععام احتمععالت كععالغزالي فأقامإععا الشيخان
المطلععب: مإععن مإوضععع فععي فقععالا الرفعععة ابععن ذلععك فععي

الغزالععي مإنه آخر مإوضع وفي وجوها تعد ل المإام احتمالت
أن يتجععه والععذي إمإععامإه ول بععل، الوجععوه أصععحاب مإن ليس

مإطلقععا، لععه التأهل به فالمراد الجتهاد لهم ثبت وإن هؤلءا،
حقيقتععه أمإععا تجزيععه، جععواز الصح إذ المسائل، بعض في أو



عصععر قريععب مإن ذلك يحفظ فلم البواب سائر في بالفعل
قواعععد تأسععيس علععى مإتوقععف وهو كيف الن إلى الشافعي

وتفريعععاته اسععتنباطاته عليهععا يخععرج وغيرهما وحديثية أصولية
حقيقععة بلععوغا عععن النععاس أعجععز الععذي هععو التأسععيس وهععذا
الوسععطى الدرجة بلوغا عنه يغني ول المطلق الجتهاد مإرتبة
ولعم ذلعك بلععغ بعععدهم ومإععن أصعحابنا أدون فعإن سبق فيما

النسبي الجتهاد عن فضل المذهبي الجتهاد مإرتبة له يحصل
المطلق الجتهاد عن فضل

 
التقليد

فيهععا الخلفا كععثرة مإععع إليهععا يضععطر التقليععد فععروع) فععي(
الئمععة مإععن كععل تقليععد يجععوز أنأععه ذلك مإن المعتمد وحاصل

تلععك فععي مإععذهبه حفععظ مإمععن عععداهم مإععن وكععذا الربعععة،
مإعتعععبراته وسعععائر شعععروطه عرفعععت حعععتى ودون المسعععألة
الصععحابة تقليععد مإنععع علععى واحععد غيععر نأقلععه الععذي فالجماع

لصععحة ويشععترط ذلععك مإععن شععرط فيععه فقد مإا على يحمل
هععذا القاضي قضاءا فيه ينقض مإما يكون ل أن أيضا التقليد

غيععر تقليععد فيمتنععع قضععاءا أو لفتععاءا، ل نأفسه لعمل بالنسبة
لنأععه يععأتي، > مإمععا110<ص:  يعلععم كما إجماعا فيه الربعة
بعه قصعد السععبكي: إذا قعالا ثععم ومإععن وتغريععر، تشبه مإحض

قائععل للمسععتفتي تععبيينه أي: مإععع جععاز دينيععة مإصععلحة المفتي
قععولا يحمععل ذكععر مإمععا شععرط فيععه اختععل مإععا ذلععك. وعلععى
أيضععا الجمععاع. ويشععترط كمخععالف الربعة خالف السبكي: مإا

المشععهور لكععن لغيععره مإسععاواته أو مإقلععده، أرجحيععة اعتقععاد
ول الفاضععل، وجععود مإععع المفضععولا تقليععد جواز رجحاه الذي
يتوقععف ل العتقععاد لن بالدلة، جاهل عامإيا كونأه ذلك ينافي
الهععروي: مإععذهب قععالا ونأحععوه بالتسامإح لحصوله الدليل على

البقععاءا يلزمإععه أي: مإعيععن لععه مإععذهب ل العععامإي أن أصععحابنا
إمإععامإه مإععذهب أي: فععي مإتبحععران عليععه اختلععف وحيععث عليه

المفضععولا تقليععد جععواز ه. وقضععيته المجتهععدين. ا فكععاختلفا
لكععن مإنه، أفضل وجود مإع الوجه أصحاب > مإن111<ص: 

مإسععألة فععي مإععذهبنا علععى وعامإععل لمفععت ليس الروضة في
بل فيععه نأظععر بل أحععدهما يعتمععد أن وجهيععن أو قولين، ذات

لواحععد. ا كانأععا إن تأخره بنحو أرجحهما عن يبحث بل خلفا
علععى بعضععهم حملععه لكععن الجمععاع فيه الصلحا ابن ه. ونأقل
الئمععة غيععر تقليععد جععواز مإععن مإععر لمععا والقاضععي، المفععتي،



العامإععل بمسععاواة صععرحا لنأععه نأظععر، وفيععه بشععرطه الربعععة
للنظععر مإتأهععل عامإععل علععى حملععه فععالوجه ذلك في للمفتي

عععن مإععر مإععا ينععافي فل غيععره مإن الراجح وعلم الدليل في
ل عععامإي فععي لنأععه السععبكي، فتععاوى عععن يأتي ومإا الهروي

لذلك. يتأهل
قععولن مإسععألة فععي لمإععامإه مإن أن السلم عبد ابن وإطلقا

شععرحا فععي مإر ومإا تقرر مإا يرده أحب أيهما في تقليده له
تععرى كمععا مإفععروض الععوجهين مإععن الروضععة في ومإا الخطبة

مإنهما كل ترجيح ذلك لتضمن تخير وإل لواحد، كانأا إذا فيما
المتبحريععن أيضععا: اختلفا قععوله اقتضععاه كما الهل قائله مإن

الرجععح أن سععبق الفتععوى. وقععد فععي المجتهععدين كععاختلفا
المرجععوحا تقليععد بجواز يصرحا ومإما العمل في فيهما التخيير

يأثم، ل السريجية في الدور مإصحح مإقلد في البلقيني قولا
يعععاقب ل الجتهاديععة الفععروع لن بصحته، أفتي ل كنت وإن

فععي التقليععد السععلم: يمتنععع عبععد ابععن قععولا ينافيه عليها. ول
بصعحة القاضي قضاءا فيها: ينقض قوله على مإبني لنأه هذه،

ينقضعه مإعن أن يقلعد. والحاصعل ل ينقعض مإا أن الدور. ومإر
فتععاوى تقليععده. وفععي يجععوز ينقضععه ل ومإععن تقليععده يمنععع

للعلععم يتأهععل لععم أي: إذا القولين في العامإل يتخير السبكي
فععي مإععر لكععن بععه، يخععبره مإععن وجععد ول مإر، كما بأرجحهما

فراجعععه ذلك بعض يخالف مإا غيره وعن عنه الخطبة شرحا
إل بأحععدهما الحكععم لععه يجوز ل الحاكم > بخلفا112<ص: 

بالمرجوحا العمل له بأن ذلك قبل وصرحا أرجحيته، علم بعد
يأخذ بأن الرخص يتتبع ل أن أيضا ويشترط نأفسه، حق في
مإععن التكليععف ربقععة لنأحللا مإنععه، بالسععهل مإععذهب كععل مإن

أنأععه بععه. وزعععم يفسق أنأه الوجه كان ثم ومإن حينئذ، عنقه
فععي ليععس بعه يتقيععد تقليععد بغيععر يتبععع بمعن تخصيصه ينبغي
كما قطعا يفسق بل الخلفا مإحل مإن ليس هذا لن مإحله،

برخععص يعمععل أن للعامإعل السععلم عبد ابن ظاهر. وقولا هو
به الفسق ول التتبع، حرمإة ينافي ل جهل وإنأكاره المذاهب،

العمععل وليععس بععالتتبع يعععبر لععم لنأععه فيععه، وهععم لمن خلفا
الخععذ مإععع بهععا الخععذ لصععدقا لععه مإقتضععيا المععذاهب برخععص
بالعزائم، عمل مإن لن هذا، في الكلم وليس أيضا بالعزائم

النظععر مإععع سيما ل للرخص مإتتبع أنأه فيه يقالا ل والرخص
يععرده بجوازه المحكي فتأمإله. والوجه مإر بما للتتبع لضبطهم

بععه يععرد وكذا الرخص، تتبع مإنع على الجماع حزم ابن نأقل



مإععن ذلععك يمنععع مإا أدري الهمام: ل ابن الحنفية مإحقق قولا
{كععان وقععد مإتبععوع، مإجتهد قولا اتباع أنأه مإع والنقل العقل،
والنععاس أمإتععه}، على خفف مإا يحب وسلم عليه الله صلى

غيععر مإن شاءاوا مإن يسألون بعدهم ومإن الصحابة عصر في
ه.  بذلك. ا تقييد

أيضععا الجمععاع خلفا وهععو أيضععا، التلفيععق جععواز وظععاهره
للجمعاع المخععالف هععذا بكلمإه أخذ بمن تغتر ول له فتفطن

لمععن الولععى المحتععاطين بعععض عععن الخععادم وفي تقرر كما
عن فيخرج يزداد لئل والرخص، بالخف، الخذ بوسواس بلي

الباحة. ويشترط عن يخرج لئل بالثقل، الخذ ولضده الشرع
ل مإركبعة حقيقعة مإنهمعا يتولعد قعولين بين يلفق ل أن أيضا
ثععم مإسععألة، فععي بقععولا يعمععل ل وأن مإنهمععا كععل بها يقولا
مإععع الخطبععة شععرحا في ذلك بسط مإر كما عينها في بضده
غيععر العمل. ونأقل بعد المنع على التفاقا المإدي حكاية بيان
<ص: جريععت وإن تجععوز، فيععه مإثلععه الحاجب ابن عن واحد
يلععتزم لععم عععامإي فععي ذلععك نأقععل إنأما فإنأه ثم > عليه113
بععالخلفا صععرحا وكععذا فخلفا، مإعينععا الععتزم قالا: فععإن مإذهبا
الصععوليين اتفاقا بالتفاقا المراد وقيل: ولعل القرافي مإطلقا

أو بالولا عمل النأتقالا السلم عبد ابن جوز فقد الفقهاءا ل
مإععن السععنوي أخععذ النأتقععالا. وقععد جععواز الئمععة وأطلععق ل

ثععم شععيئا، تنعاولت إذا الئمععة إطلقععات أن وتبعععوه المجموع
بإطلقهم.  فيه الخذ فالمعتمد فيه يخالف بما بعضهم صرحا

أثععم تقليد غير مإن حرمإته في اختلف مإا ارتكب فائدة) مإن(
أحععد يعععذر ل مإمععا كععان إن بالفعععل وكذا أمإكنه، تعلم بترك
ل بتحريمععه قيل أنأه علم إن قيل: وكذا شهرته لمزيد بجهله

أولععى، فعليععه المجتهدين بعض على خفي إذا لنأه جهل، إن
تحصععيل إلى اضطرار أو لنقلة، ولو التعلم عن عجز إذا أمإا
ورود قبل كما تكليفه فيرتفع مإمونأه رمإق أو رمإقه، يسد مإا

مإختلفععا عبععادة أدى الصلحا. ومإععن كابن المصنف قاله الشرع
لن إعادتهععا، لزمإععه بهععا للقائععل تقليععد غيععر مإععن صحتها في

عععالم بهععا تلبسه حالا أنأه يعلم وبه عبث فعلها على إقدامإه
فرجععه مإععس مإن فخرج حينئذ إل عابثا يكون ل إذ بفسادها،

إن القضععاءا إسععقاط في حنيفة أبي تقليد فله وصلى فنسي
فهو وإل عندها، له تقليده عدم مإع صلته صحة مإذهبه كان

علععى صععحتها مإعتقععدا أقععدم لمععن وكععذا أيضععا، عنععده عععابث
الشععروط)، هععذه جمععع تعذر به. (فإن عذر وقد جهل، مإذهبه



ل تصععوير التعذر فذكر يأتي مإما ظاهر هو كما يتعذر لم أو
يكععون بععأن شععوكة) غيععره (لععه مإععن أو سلطان)، (فولى غير

 إليه إل يرجعوا ولم عنها السلطان غوث انأقطع بناحية
الشععوكة دوام تسععتلزم ل السععلطنة أن المتععن تنبيه) ظععاهر(

يخلععع ولععم أسععر أو حبععس، بنحععو سععلطان شوكة زالت فلو
لعه مإعا العردة قبيعل المإامإعة مإبحعث في ومإر أحكامإه نأفذت
(نأفععذ جععاهل مإقلععدا) ولععو أو (فاسععقا، فراجعععه بععذلك تعلععق

فسعععقه زاد وإن بعععه، المعتعععد لمعععذهبه قضعععاؤه) الموافعععق
فيمععا كععثيرون النععاس. ونأععازع مإصععالح تتعطل لئل (للضرورة)،

ه الزركشعي وصعوبه وأطعالوا الفاسعق فعي ذكعر ل قعالا: لنأ
الفععرض فععإن عجيععب وهو ه.، المقلد. ا بخلفا إليه، ضرورة

<ص: بفسععقه عالما وله الذي هو الشوكة ذا أو المإام أن
فكيععف بعضهم به جزم مإا على به عالم غير أو > بل،114
الفتن مإن عليه المترتب أحكامإه تنفيذ عدم إلى يفرع حينئذ

الذرعععي قععاله كمععا المإععة أجمعت وقد خرقه، يتدارك ل مإا
ورجح ؟ ولوه مإن وأحكام الظلمة الخلفاءا أحكام تنفيذ على

وكععافر وقععن يضععبطه فيما وأعمى امإرأة تولية نأفوذ البلقيني
لن قععاله، مإععا والوجععه الكععافر، فععي وغيره الذرعي ونأازعه
أن وزاد للمععرأة السععلم عبععد ابن وسبقه الضطرار الغرض
عععامإي قضععاءا بتنفيععذ الذرعععي: والقععولا قععالا كععذلك الصععبي
ل بعيععد مإجتهععد رأي علععى يعععولا ول مإذهبا، ينتحل ل مإحض

شععوكة ذو وله إذا فيععه بعععد ه. ول به. ا يقولا أحدا أحسب
للضععرورة الحق وافق مإا مإنه فينفذ عزله عن الناس وعجز

جمععع، عنععد الولا قدم دين وعامإي فاسق فقيه تعارض ولو
فسععق أن الحسععبانأي قععاله كمععا ويتجععه آخريععن، عند والثانأي
بععالظلم، أو أولععى، فهععو تعععالى اللععه لحععق كععان إن العععالم
سععلطان بقععوله العلماءا. وخععرج ويراجع أولى، فالدين والرشا
بعلم كان إن أي: إل ذكر مإن توليته تنفذ فل الكبر القاضي

فالمإثععل، المإثععل رعاية عليه وتجب ظاهر هو كما السلطان
إن مإحلععه المقلععد فععي ذكععر ومإععا المسععلمين لمصلحة رعاية

ذي غيعر مإعن ولععو المقلععد توليععة نأفذت وإل مإجتهد، ثم كان
شوكة، اشترطت عدلا هناك كان فإن الفاسق، وكذا شوكة،

لععم إذا أنأععه الحععق الرفعععة ابععن قولا ذلك يفيد كما فل وإل
قطعععا. ا الصالح غير تولية نأفذت للقضاءا يصلح مإن ثم يكن

ذو وله مإععن أن البيضععاوي إليععه سبقه مإا البلقيني ه. وبحث
لنفععوذ المقتضععي لععزوالا مإععوليه شععوكة بععزوالا ينعععزلا شوكة



والعدلا المجتهد، فقد مإع فاسق أو مإقلد، بخلفا أي قضائه
مإععر كمععا الشععوكة علععى توقفها لعدم بذلك، وليته تزولا فل

فقععد مإععن وهععو الضععرورة، قاضي بأن مإتأخرون جمع وصرحا
<ص: مإسععتنده بيععان يلزمإععه السععابقة الشععروط بعععض فيععه
مإععن بكععذا قععوله: حكمععت يقبل ول أحكامإه، سائر > في115
المحكععم وليتععه. ومإثلععه لضعععف وكأنأه فيه لمستنده بيان غير
طلععب مإععن مإععوليه يمنععع لععم إن الولا في ومإحله أولى، بل

بقععاض، النساءا يخص أن ظاهر. ويجوز هو كما مإستنده بيان
العععبرة أن والمععرأة الرجععل، فععي وبحععث بقععاض والرجععالا
مإنهما.  بالطالب

ولععى (إذا ظععاهر هععو كمععا به ألحق للمإام) أي: ومإن ويندب(
وأقععرب لععه أسهل الستخلفا) ليكون في له يأذن أن قاضيا
نأهاه) (وإن الخطة اتساع عند ذلك ويتأكد الخصومإات لفصل

غيععره بنظر يرض لم لنأه عامإا، يستخلف) استخلفا (لم عنه
يمكنععه، فيمععا نأفذ به القيام يمكنه ل مإا حينئذ له فوض ولو
مإتباعععدتين بلدتين في أنأه وظاهر المعتمد على يستخلف ول

أن المععاوردي بععه صرحا كما له إياهما وله والبصرة كبغداد،
بمععا البلقينععي واعترضععه إحععداهما فععي القضاءا مإباشرة يختار

مإقتضععيا ذلععك يكععون هععل إحععداهما اختيععاره نأظععر. وعنععد فيه
وجهععان. ورجععح ؟ مإععدة كل يباشععر أو الخععرى، عععن لنأعزاله

بلعععدتين فعععي بمدرسعععتين التعععدريس أن وجمعععع الزركشعععي
لمباشععرة إحععداهما عععن غيبتععه لن كععذلك، ليععس مإتباعععدتين

وفعلععه ويسععتنيب الجععواز آخرون ورجح عذرا، ليست الخرى
كتحليععف الخععاص أمإععا والقععدس، بالشععام، عسععاكر بن الفخر

جمععع وقععالا أيضععا، مإنعععه الكععثرين كلم فقضية بينة وسماع
المنععع علععى ينععص أن إل الذرعععي واختععاره مإتقدمإون: يجععوز

عنععد حععتى مإمتنععع اليععتيم أمإر في والنظر التزويج، نأعم مإنه،
أو مإطلقععا، اسععتخلف أطلععق) السععتخلفا كالعععام. (وإن هؤلءا

>116(اسععتخلف) <ص:  بعضه على إل يقدر ل فيما التولية
الصح) تحكيما في غيره (ل إليه عليه) لحاجته يقدر ل (فيما

مإععرض، لنحو التولية بعد القدرة عدم طرأ ولو الحالا لقرينة
ونأظر عنه نأهي إن الذرعي: إل جزمإا. قالا استخلف سفر أو

عععن يخلععو ل والنأسععان المباشرة، عن عجز بأنأه الغزي فيه
وينبغععي النيابععة عععن النهععي مإععن مإسععتثنى فليكععن غالبععا ذلك

علععى والثععانأي للعذر، حتى عنه نأهي إذا مإا على الولا حمل
يقععدر ل فيمععا المتععن قععولا وظععاهر عنه النهي أطلق إذا مإا



بعضععهم اغععتر وبه وليته مإحل خارج الستخلفا له أن عليه
 هنا لما المبين كمعزولا قوله شرحا في رده يأتي لكن

(إل قععاض لنأععه (كالقاضععي)، اللم المستخلف) بفتععح وشرط(
(فيكفععي بينععة) وتحليععف كسععماع خاص أمإر في يستخلف أن

ولععو مإثل التحليععف أو البينععة، شرط به) مإن يتعلق بما علمه
ه فوض إذا القرى في القاضي نأائب ذلك ومإن تقليد، عن ل

كمععا تقليد عن ولو بشروطها العلم يكفيه فقط البينة سماع
حععاكم. لنأععه والتعععديل، للجععرحا، نأصععب مإن مإثله وليس قاله
لععو نأعععم توليتهما، للمإام أن كما ووالده ولده استخلفا وله

لععه يجععز لععم لرجععل تععوليته أو قععاض، اختيععار المإععام فععوض
القاضععي بين الواضح للفرقا أقوى هنا التهمة لن اختيارهما،
سععماع لقععاض يجععز لععم وإنأما التولية في والنائب المستقل،
لععو ثععم ومإععن بالتعععديل، لهمععا الحكععم يتضمن لنأه شهادتهما،

الذرعي: وكذا قالا سماعها له جاز غيره عند عدالتهما ثبتت
اجتمععاع النعاس عنعد فيععه ظهععر إذا اسعتخلفهما صعحة مإحل

وحمععدت تععوليته صععحت حيععث أنأه يتجه ه. والذي الشروط. ا
 كذلك كانأا إن توليتهما له جاز سيرته

(إن اللم مإقلده) بفتععح اجتهاد أو (باجتهاده، ويحكم) الخليفة(
بغيععر حكععم مإتبحععر لغيععر يجععوز ل أنأععه مإقلععدا) وسععيأتي كععان

(ول عرفا ولو ذلك عليه شرط إذا لمتبحر ول مإذهبه مإعتمد
واللعه الحق، غير يعتقده لنأه خلفه)، عليه يشترط أن يجوز

أن الشععيخين كلم وقضععية بععالحق بععالحكم أمإععر إنأمععا تعععالى
وغيععره: المععاوردي وقالا مإقلده، مإذهب بغير يحكم ل المقلد
ينتععه لععم مإععن على الولا بحمل وغيره الذرعي وجمع يجوز
الععذي الصععرفا المقلد وهو إمإامإه، مإذهب في الجتهاد لرتبة

مإععن علععى > والثععانأي117<ص:  ترجيععح ول لنظر، يتأهل لم
العععرفا أن جهععة مإععن الحسععبانأي ذلععك ومإنععع ذلك، أهلية له

مإقلعده بمعذهب يحكعم بأن مإشروطة المقلد تولية بأن جرى
له قالا إن سيما ل وغيره ذكر لما الهل سواءا مإتجه، وهو
لمقلععد يعتد لم لنأه تقدمإك، مإن عادة التولية: على عقد في

المإععام قلد مإتقدمإين: لو جمع إمإامإه. وقولا مإذهب بغير حكم
التقليععد بطععل عينععه بمععذهب يقضععي أن علععى القضععاءا رجل

مإقلععده غيععر له عين مإقلد أو مإجتهد قاض في فرضه يتعين
جععزم شعارحا رأيعت ثععم واضعح هععو كمعا له تقليده بقاءا مإع

كععل علععى يشععترط أنأععه العمععل عليععه الععذي قالا: وهععو بذلك
ه. بخلفععه. ا الحكم له يجوز فل مإقلده بمذهب العمل مإقلد



بععان إذا المقلععد الحععاكم أن الصحاب عن الرفعة ابن ونأقل
ابععن حكمععه. وصععرحا نأقععض مإقلععده نأععص خلفا علععى حكمععه

كنععص حقععه فععي المقلععد إمإععام نأععص بععأن مإععر كمععا الصععلحا
كلم أفهمه ومإا الروضة في ووافقه المقلد حق في الشارع

للمقلععد أن علععى بناءا النقض عدم مإن الغزالي عن الرافعي
الذرعععي: قععالا الجوامإععع جمععع في به وجزم شاءا مإن تقليد
لمععا أصعله، مإعن البعاب هعذا سعد الصعواب بل والوجه بعيد،
غيععره: ه. وقعالا تحصعى. ا ل العتي المفاسعد مإععن عليه يلزم

بمععذهب الفتععاءا لععه يجععوز ل الشععافعي مإععذهب على المفتي
لمععا توليععة، أو لتحكيععم، بععه قضى أي: لو مإنه ينفذ ول غيره
بشععرطه آخععر لمععذهب انأتقل إن نأعم الصلحا، ابن عن تقرر

به. الفتاءا له جاز فيه وتبحر
بهععا والحكععم والبينععة، الععدعوى، سععماع تنععبيه) قيععل: مإنصععب(

الروضععة ظععاهر هو كما العظم المإام دون بالقاضي يختص
مإرادهععم وبععأن ذكععر مإععا بمنععع الغععائب. ورد على القضاءا في

تخععالف علععى ينبهععوا لععم أنأهععم بععدليل يشععمله مإععا بالقاضععي
بالفسععق القاضععي كععانأعزالا المسععائل بعض في إل أحكامإهما

بععذلك. تعلععق مإععا له مإا البغاة آخر ومإر العظم المإام دون
نأكععاحا، كفععي خصععومإة غيععر مإععن اثنان خصمان) أو حكم (ولو

فحكعم آخعر فحكمعا أبعاه يكلعم ل حلعف مإن أن مإنه ويؤخذ
ول كالحسععي، الشععرعي الكراه لن يحنث، لم بتكليمه عليه
ول ضعرب، نأحعو مإنه يتصور لم وإن يكره، المحكم أن شك

نأظر. فيه ذلك في التحكيم جواز بعدم بعضهم حبس. فإفتاءا
إن إل إكراها حكمه يكون ل الحاكم أن مإن ذلك أخذ وكأنأه
مإبحععث فععي فيععه مإععا الحععالف. ومإععر إجبععار علععى حسععا قععدر

المحكععم قضععاءا قلععت: نأفعوذ فراجعه. فإن الطلقا في الكراه
قلععت ؟ لععه إكراهه يتصور فكيف الحالف رضا على مإوقوفا

لععه حينئععذ وهو بعده، فيما بل الحكم قبل فيما الكلم ليس
علععى أول مإتوقفععا كععان وإن حكمععه، مإقتضععى علععى إكراهععه
أو حععد)، غيععر فععي (رجل اثنيععن مإععن أكععثر حكععم أو رضععاه،

<ص: قععاض وجععود مإطلقععا) أي: مإععع جععاز تعععالى (لله تعزير
فععي ل القضععاءا) المطلقععة أهليععة (بشرط وعدمإه > أهل118

مإععن لجمععع وقععع ذلععك لن فقععط، الواقعععة تلععك خصععوص
ه حعد إجماععا. أمإعا فكعان اشتهاره مإع ينكر ولم الصحابة الل

لععه طععالب ل إذ فيععه، التحكيععم يجععوز فل تعزيععره أو تعالى،
طععالب ل الععذي المالي تعالى الله حق أن مإنه وأخذ مإعين،



يجعوز فل الهعل غيعر وأمإعا فيعه، التحكيعم يجوز ل مإعين له
علعى النكعاحا فععي ولو جاز وإل الهل، وجود أي: مإع تحكيمه

حيععث تحكيمععه إلععى ضععرورة ل بععأنأه فيععه فيه. ونأوزع مإر مإا
قععالا بقععدرها تتقععدر الضععرورة لن ضععرورة، قاضععي وجععد

ول تحكيععم، مإععوكله إذن غيععر مإععن لوكيععل يجوز البلقيني: ول
وعامإل التجارة في له مإأذون وكوكيل بموليه أضر إن لولي

به. وتحكيم أضر إن ومإكاتب غرمإاءاه ضر إن ومإفلس قراض
بعضععهم إطلقا اقتضععاه مإععا علععى وليه بإذن ولو لغو السفيه

نأظر.  وفيه
علععى الفتيععات مإععن فيععه لمععا يجوز) التحكيععم، ل قولا وفي(

ول ترسععيم ول حبععس، لععه ليععس بععأنأه ويجاب ونأوابه، المإام
أبهتهععم تخععرقا لئل عنعده، مإوجبهععا ثبت آدمإي عقوبة استيفاءا

البلععد) في قاض عدم (بشرط يجوز (وقيل): إنأما افتيات فل
ونأكععاحا قصععاص دون (بمععالا (وقيل: يختععص) الجععواز للضرورة

راض) علععى إل حكمععه ينفذ قذفا. (ول وحد ونأحوهما) كلعان
فععي مإعععا الزوجيععن رضععا ويعتععبر يظهر، فيما سكوتا ل لفظا

التحكيععم فععي اسععتؤذنأت إذا البكر سكوت يكفي نأعم النكاحا،
إلععى التحكيععم ابتععداءا مإععن بععه سععيحكم الذي (به) أي: بحكمه

أحععد كععان إن نأعععم للوليععة، المثبععت لنأععه الحكععم، صععب
لععم رضععاه واسععتمر السععتخلفا لععه الععذي القاضي الخصمين

الرفعععة ابن نأائبه. وقولا المحكم لن خصمه، رضا عدم يؤثر
حملععه ينبغععي لععه تولية ليس لشخص جمع: التحاكم عن نأقل

إذا مإععا علععى الولا وحمععل الرضععا غيععر يجر لم إذا مإا على
رأيععت ثععم مإثل، بيننععا كععاحكم التفععويض يفيععد لفظ له انأضم

لبعععض وخصععمه المإععام تحاكم قالا: إذا حيث ذكره الماوردي
الخصععم رضععا اشععترط النظععر خصععوص يقلععده ولععم الرعيععة
حكمععه نأفععذ عععدوه أو بعضععه، أحدهما كان > ولو119<ص: 

الوجععه علععى عكسععه دون التهمععة لعدم ولعدوه، بعضه على
الحكععم بعد يفيد ل لنأه رده، على القدرة عدم مإع لوجودها

التهمععة. وللمحكععم عععدم لظععن يكون قد أول به رضي وكونأه
إذ فيععه، نأازع لمن خلفا كلمإهم شمله كما بعلمه يحكم أن
مإسععتنده بيععان مإععن بععد ل أنأه الوجه نأعم مإنه لمنعه وجه ل

رضععا اشععترط وإذا والصععيانأة الديانأععة، مإشهور وكونأه مإر كما
علععى ديععة ضععرب فععي قاتععل رضا يكفي عليه. (فل المحكوم

بععإقراره يؤاخععذون ل لنأهععم رضععاهم، مإععن بععد ل عاقلته) بععل
برضاه.  فكيف



شععروط اسععتيفاءا بعععد الحكععم) ولععو قبععل أحععدهما رجع فإن(
يشععترط (ول الرضععا اسععتمرار لعععدم الحكععم)، البينععة. (امإتنععع

جهععة مإععن المععولى الظهععر) كحكععم فععي الحكععم بعععد الرضععا
ولععه القاضععي، حكم ينقض حيث إل حكمه ينقض ول المإام،

لنأعزالععه خاصععة مإجلسععه فععي وحكمععه إثبععاته على يشهد أن
بعععده بهععا حكععم بينععة سماع بعد القضاءا تولى وإذا بالتفرقا،

أو (قاضععيين)، نأععائبه أو نأصععب) المإععام، إعادتها. (ولو غير مإن
نأععوع) كععأن أو زمإععن، (أو بمكععان) مإنععه كل وخععص (ببلععد أكثر
في والخر الرجالا، بين أو المإوالا، في يحكم أحدهما جعل

فععإن بينهمععا، المنازعععة لعععدم (جععاز)، النسععاءا بين أو الدمإاءا،
قاضععي أو رجععالا، قاضععي إل ثععم وليععس وامإععرأة رجععل كان

الععبرة فعإن وجععدا، إذا مإععا بخلفا بينهمععا، يحكععم لعم نأسععاءا
الصععح) فععي يخععص لععم إن وكععذا (، مإععر مإععا على بالطالب

بلععدة فععي كععان شععيءا. وإذا فععي والوكيلين الوصيين، كنصب
فمععن وإل داعيععه، أجيععب أصععل أحععدهما كععان فععإن قاضععيان،

اختيارهمعا فععي تنازعا فإن أقرع، مإعا جاءاا فإن داعيه، سبق
اختلفععا كععأن ومإطلوبععا طالبععا كععل كععان فععإن المدعي، أجيب
أنأععه المتن فالقرعة. وقضية وإل فأقربهما تحالفا يقتضي فيما
السععتقللا علععى حمععل استقلل ول اجتماعا يشرط لم حيث

هنععا الجتمععاع > بععأن120<ص:  الوصععيين في نأظيره وفارقا
والجتمععاع أمإكععن، مإععا للكلم تصحيحا عليه يحمل فلم مإمتنع

اجتماعهمععا يشععرط أن (إل أحوط لنأه عليه، فحمل جائز ثم
فل غالبععا اجتهادهمععا لختلفا قطعععا، يجععوز الحكععم) فل على

لمإععام مإقلععدين كانأععا لععو أنأهمععا الخصععومإات. وقضععيته تنفصععل
شععرط أو ترجيععح، ول نأظععر، فععي لهمععا أهليععة ول واحععد،

شعععرط صعععح عليهعععا المتفعععق المسعععائل علعععى اجتماعهمعععا
ولععو ترجيععح ول اجتهععاد تخالف إلى يؤدي ل لنأه اجتماعهما،

القاضيين في ذكر مإا بخلفا اجتماعهما، اشترط اثنين حكما
المطلب.  في قاله الفرقا لظهور

عععرفا اطععرد إن نأعععم فيععه، يععولى مإععا تعييععن فرع) يشترط(
بتوليععة ويسععتفيد لهععا تبعععا دخلت توليتها في لبلد بلد بتبعية

زكععاة نأحععو حععتى النععاس وأمإععور الوليات سائر العام القضاءا
" النععاس بين " احكم في والوجه لغيره، يفوضا لم وحسبة

" وليتك وبين بينه ويفرقا لغيره، يتجاوز ل بالحكم خاص أنأه
وسععائر المإععور إمإضاءا بمعنى التركيب هذا في " بأنأه القضاءا

الحكم.  بخلفا إمإضاءا، فيها القاضي تصرفات



فيما(      ومإا عزله أو القاضي، انأعزالا يقتضي فصل) 
خلفععا لحظععة عليععه) ولععو أغمي أو قاض (جن إذا مإعه يذكر

بيععن مإععا مإقععدار الشععريك نأحععو فععي اسععتثنى وإنأمععا للشععارحا
مإععرض أو ثععم، يحتاط ل مإا هنا يحتاط لنأه مإر، كما صلتين
(أو الحكععم عععن مإعععه عجععز وقععد زوالععه، يرجععى ل مإرضععا
قوله: بصير في مإر مإما عرفا كما كالعمى صار أو عمي)،

(و) غفلععة بنحو المقيد أو اجتهاده) المطلق، أهلية ذهبت (أو
(ضععبطه فععذهب وليتععه وصععححنا مإجتهععدا، يكععن لععم إن كععذا

حكمععه) ينفععذ (ل ينتبععه ل نأبععه إذا نأسععيان) بحيععث أو بغفلععة،
م. وخعالف أو خعرس، إن وكعذا بعذلك، لنأعزاله أبعي ابعن ص
ل بععأنأه مإحتجععا عمععي لمععا فيععه وصععنف العمى في عصرون

>121<ص:  القضععاءا مإععن أعلععى هي التي النبوة في يقدحا
ل مإرض لنأه يؤثر، ل الغماءا أن اختياره الذرعي مإنه وأخذ
هنععا الملحعظ أن عليهمععا يععرد ومإمععا أيضعا النبععوة فعي يقدحا
لهععذا أشععار القععوت فععي رأيتععه واضععح. ثععم هو كما ثم غيره
رد مإوضعه. ومإر في حقق كما نأبي عمى يثبت لم أنأه على

أمإععر ثبععوت بعععد عمععي ولععو مإكتععوم أم ابن بقصة الستدللا
إشععارة إلععى مإعععه يحتععاج ل الععذي الحكععم إل يبق ولم عنده
يعلععم لععم مإععن فسععق زاد فسق) أو لو به. (وكذا حكمه نأفذ

ظععاهر هععو كمععا توليته حالا الزائد أو الصلي، بفسقه مإوليه
قلنععا: ل إن هععذا المنععافي الصح) لوجود (في حكمه ينفذ فل

أورد مإععا ينععدفع وبهععذا جزمإععا، ينفععذ لععم وإل بالفسععق ينعزلا
بالنسععبة الوصععية فععي ذكععره إنأمععا فععإنأه التكععرار مإععن عليععه

بعععدم المععراد أن لفهععم نأظععر الحكععم. ول لنفععوذ ل للنأعععزالا
لععم الحععوالا هععذه زالععت قوله: (فإن مإن الولية عدم النفوذ

مإععا ولن كالوكالععة جديععدة بتوليععة الصععح) إل فععي وليته تعد
عقده.  بتجديد إل يعود ل بطل

مإنععه (ظهععر يتعيععن قععاض) لععم (عععزلا لععه وللمإام) أي: يجوز(
أنأععه ظععن أو مإنععه الشععكاوى ككععثرة انأعزالععه يقتضي خلل) ل
مإععن فيععه لمععا وذلععك، القلععوب فععي هيبتععه زالععت أو ضعععف،

ولم انأعزلا ثبت فإن انأعزاله، يقتضي مإا ظهور أمإا الحتياط،
ويحتمععل كععالولا، أنأععه فيحتمل بقرائن ظن وإن لعزلا، يحتج
عنععد صععرفه وجوب السلم عبد ابن عزله. وإطلقا نأدب فيه

خلععل يظهععر) مإنععه لععم (أو لععه اختيععار مإنععه الشععكاوى كععثرة
فععي يععأتي مإمععا قيععد غيععر مإن عزله مإنه) فله أفضل (وهناك
قلنععا: إن وإن يجععب ول للمسععلمين، للصععلح رعايععة المثععل،



الفععرض لن الفاضععل، وجععود مإععع تنعقععد ل المفضععولا وليععة
(مإثلعه)، (أو) هناك فيها يقدحا فلم الولية بعد الفضل حدوث

مإن فيه لما فتنة)، كتسكين مإصلحة به عزله (وفي دونأه أو
عزله، (فل) يجوز مإصلحة فيه (وإل) يكن للمسلمين المصلحة

بععذكر عنععه. واسععتغنى يصععان المإععام وتصععرفا عبععث لنأععه
لنأععه فتنععة، عزلععه في مإعها: وليس أصله قولا عن المصلحة

قععولا ينععدفع بععه و الفتنععة انأتفععت إذا إل المصععلحة تتععم ل
وجععه مإععن مإصععلحة الشععيءا يكععون فقععد عنععه يغني شارحا: ل
المعولي، علعى الثعم أخعرى. (لكعن) مإعع جهعة مإعن ومإفسعدة

الصععح) لطاعععة فععي العععزلا > (ينفععذ122<ص:  والمتععولي
غيععره يصععلح مإععن ثععم يكععن لععم بأن تعين إذا أمإا السلطان،

حينئععذ لنفسه عزله وكذا ينفذ، ول عزله، مإوليه على فيحرم
يعلم لم وإن لنفسه، عزله ينفذ الحالة هذه غير في بخلفه
ولو خليفته عزلا كالوكيل. وللمستخلف للماوردي خلفا مإوليه

نأحععو ظععن ول للولا، يتعععرض ولععم آخر ولي ولو مإوجب بل
بععأن العععادة اطععردت إن نأعم المعتمد، على ينعزلا لم مإوته
النأعععزالا احتمععل واحععد قععاض إل فيه ليس المحل ذلك مإثل

حينئذ. 
الضععرر عزله) لعظم خبر بلوغه قبل ينعزلا ل أنأه والمذهب(

الوكيععل وبيععن بينععه الفععرقا انأعزلا. ومإر لو أقضيته نأقض في
يرضعى إن إل لعه حكمععه ينفعذ لم عزله علم بابه. ومإن في

باطنععا حععاكم غيععر أنأععه لعلمه فيه التحكيم يجوز فيما بحكمه
حععاكم غيععر أنأععه قاله مإا صح إن يتجه الماوردي. وإنأما ذكره
خععبر يبلغععه أن قبععل أنأععه كلمإهم اقتضاه مإا على أمإا باطنا،
أل قععاله، مإععا يصععح فل وباطنععا ظاهرا وليته على باقا عزله
مإععن بتزويج الخبر بلوغا وقبل العزلا بعد تصرفا لو أنأه ترى

انأعزالهععا، ظععاهرا ول باطنععا الععزوج يلععزم لم مإثل لها ولي ل
علععم بحالععة باطنععا نأفععوذه عععدم يخععص قلت: المععاوردي فإن

يقبععل، فل أشععبه بععالتحكم حينئععذ قلت: هععو مإطلقا ل الخصم
قبععل باقيععة وليتععه أن مإعتقععده ذلععك بلغععه مإن أن تقرر لما

العععزلا فععي الكتفععاءا الذرعععي العععزلا. وبحععث خبر هو بلوغه
أنأععه الزركشععي قععاله مإا والقياس الرواية، مإقبولا واحد بخبر

يقععالا كالتوليععة. ل الستفاضععة أو الشععهادة، عععدلي مإن بد ل
بمقتضى باطنا يعمل أن ظنه أو عزله، علم مإن على يتعين
يتجععه نأقععولا: إنأمععا لنأععا نأظائره، قياس هو كما ظنه أو علمه
أن تقرر وقد خبره، يبلغه أن قبل باطنا بعزله قلنا إن ذلك



يبعععد قرائععن حفتععه وإن مإجرد، كتاب يكفي خلفه. ول الوجه
إنأسان: وليعت، قولا ول كلمإهم، به يصرحا كما بمثلها التزوير

نأفععذ عليععه المععدعى و المععدعي صععدقه إن أنأععه الععوجه نأعععم
صدقه إذا مإا بخلفا أولى، بل كالمحكم وعليهما لهما حكمه

يثبت ل تصديقهم لن والعقد، الحل، أهل صدقه أو أحدهما،
قععوله: وشععرط قبيععل قععدمإته فيما توليتهم بخلفا عامإة تولية

ولععزم بقععدرها فتقععدرت للضععرورة جععوزت ذاك لن القاضي،
التفصععيل هععذا له. وعلععى تصديقهم مإجرد كذلك ول عمومإها،
بحععث أول يفيععد هععل التصععديق أن فععي اختلفهععم يحمععل

حععتى > نأععوابه123<ص:  تنعععزلا لعم انأعععزلا إذا أنأه البلقيني
بقععاءا لن مإعلععومإه، يستحق أنأه ذكروا كما عزله خبر يبلغهم
ينعععزلا لععم أصععله عزلا خبر بلغه إذا نأائبه وأن كبقائه، نأوابه
الثانأيععة فععي والنظععر واحععد، غير فيه ونأظر أصله ولية لبقاءا

للضععرورة اغتفععر وإنأمععا انأعزالهععم يقتضي القياس لن واضح،
ل للحكععام بالنسععبة انأعزالهععم عععدم فععي بقععدرها فليتقععدر
يتجععه إنأمععا الثالثععة وفععي وليتهععم، ببقععاءا وليته لبقاءا بالنسبة

أن المععاوردي. ويظهعر عععن مإعر مإعا علععى ل قدمإناه مإا على
مإنوبه. بمذهب ل بمذهبه للنائب العزلا خبر بلوغا في العبرة

فقرأه) مإعزولا فأنأت كتابي قرأت إذا إليه المإام كتب وإذا(
سععطر والمععراد بععه، يتلفظ لم وإن فيه، مإا وفهم طالعه أو

الشععرط (انأعععزلا) لوجععود الطلقا فععي مإععر مإععا نأظيععر العععزلا
لن الصععح)، (فععي قارئععا كععان وإن عليععه)، قععرئ إن (وكععذا
نأظيععره فععي مإععر مإععا وفععارقا قراءاته ل بالعزلا إعلمإه القصد

النظععر فليععس عليهععم يقرأ أن الحكام عادة بأن الطلقا في
القارئععة المعرأة بخلفا إليهعم، الععزلا خعبر وصعولا علععى إل

كععبيع مإعيععن شععغل فععي له أذن مإن وانأعزاله بموته (وينعزلا
كالوكيععل مإعيععن فععي شععهادة وكسععماع غععائب مإيععت) أو مإععالا

علععى القليععم قاضععي ولععو نأائبه) أي: القاضي انأعزالا (والصح
المإععام كقضععاة القليععم والععي قضععاة القاضي المنقولا. وقولا

أي: بععذلك المإععام لععه صععرحا إذا الحسععبانأي قععاله كمععا مإحله
لعه يععؤذن لعم إن (المطلعق الععرفا اقتضععاه أو عنه، التولية

زالعت وقععد مإععاونأته، باسععتنابته القصععد لن الستخلفا)، في
ذكععر عنععك) لمععا مإوليه: (اسععتخلف جهة له) مإن (قيل (أو) إن

مإععر مإععا فععارقا وبععه حينئععذ المعاونأة غرض أطلق) لظهور (أو
الوكيل مإعاونأة ليس ثم الغرض لن الوكالة، مإن نأظيره في
نأعععم إرادته، على الطلقا فحمل الموكل حق في النظر بل



قولا في كما فيكون لنظره قاطعا كان الخليفة له عين إن
الخليفععة فل) ينعععزلا عنععي (اسععتخلف مإععوليه قععالا) لععه (فععإن
ضععرورة، قاضي قاض) غير ينعزلا نأائبه.(ول ليس لنأه بموته،

صععالح، مإجتهععد يوجد لم > إذا124<ص:  ضرورة قاضي ول
والحسععبة، والجيععش، المععالا، بيت كنظر عامإة وليته مإن ول

الضععرر لعظععم بععانأعزاله، ول المإام) العظم (بموت والوقافا
خصععمه وبين بينه للحكم وله لو ثم ومإن الحوادث، بتعطيل
عععن نأيابععة القضععاة يولي إنأما المإام ولن مإنه بفراغه انأعزلا

نأفسععه، عععن فععإنأه لنععوابه القاضععي توليععة بخلفا المسععلمين،
المإععام بخلفا مإر، كما مإوجب بغير عزلهم له كان ثم ومإن
المععالا بيععت نأععاظر أن بعضععهم وزعم بموجب إل عليه يحرم

قاضععي أن البلقينععي الذرعي. وبحععث قاله كما غلط كالوكيل
القضععاءا. علعى أخععذه مإععا مإنععه اسععترد انأععزلا حيث الضرورة

تععوليته. وبحععث صععحة مإععن مإععر مإععا يوافععق ل الوقععافا ونأظر
تععوليته رجععي إن إل صععالح مإجتهد بوجود ينعزلا ل أنأه غيره
انأعزاله.  في فائدة فل وإل

العباسععي الخليفة تولية أن السابقة الزمإنة في تنبيه) العادة(
فهععل وغيرهععا القضععاة بتولية يستقل السلطان ثم للسلطان،

لنأععه ل، أو نأععائب لنأه السلطان، بموت القضاة ينعزلا حينئذ
ينعععزلا فهععل الخليفععة مإععات إذا شععريح روضععة وفي مإستقل
هععل السلطان مإات فلو ينعزلون قلنا فإن وجهان، ؟ قضاته
لنأه الخليفة، قضاة لنأهم ل، ثانأيهما وجهان ؟ القضاة تنعزلا
مإععر مإععا فيععه يععأتي أن الزركشي: ويشبه ه. قالا عنه. ا نأائب
أي: الخليفععة، المإععام عععن أو عنه، الستخلفا في الذن مإن
علععى بنععاؤه والوجه نأظر، كله هذا في ه. وأقولا يطلق. ا أو
بحيععث ضعععف إذا الخليفععة أن بسععطه مإع البغاة آخر مإر مإا

بععإذنأه التوليععة رسععم إل لععه يبععق ولععم بالكليععة شوكته زالت
مإععن بغيععره أتععوا أو عليه، أجبروه مإنه امإتنع لو إذ به، تبركا
لععذلك، نأظععائر وقععع كما السلطان يولي ثم وولوه، عمه بني
نأععائبه. فالسععلطان ضعععفه مإععع وليتععه عمععوم ببقععاءا قلنا فإن

بقائهععا بعععدم أو الزركشععي، ذكععره الذي التفصيل ذلك ويأتي
يععتيم) (نأعاظر غيعر. (ول) ينععزلا ل السعلطان نأععواب فالقضعاة
لئل بععانأعزاله، وكععذا قععاض) نأصععبهم، بمععوت (ووقععف ومإسععجد

انأعزلا المسلمين لحاكم النظر شرط لو نأعم المصالح، تختل
النظععر لصيرورة جديد قاض بتولية وغيره الذرعي بحثه كما
انأعزالععه كععان وإن قععوله)، يقبععل ول الواقف.  (، بشرط إليه



قععولا ول انأعزالععه)، (بعععد للبلقينععي خلفععا يظهر فيما بالعمى
> حكمععه: (حكمععت125<ص:  مإجلععس مإفارقععة بعععد المحكععم

شععهد) وحععده (فععإن حينئععذ الحكععم إنأشاءا يملك ل لنأه بكذا)،
يشععهد لنأععه الصععحيح)، علععى يقبععل لععم بحكمععه آخععر مإع (أو

بالثبات مإقصود غير فعلها بأن المرضعة نأفسه. وفارقا بفعل
فيهععا الحععاكم بخلفا نأفسها تزكية تتضمن ل شهادتها أن مإع

جزمإعا فيقبعل مإجلسه في صدر بإقرار شهادته بحكمه وخرج
مإنععه بععد ل أنأععه الحكم) ظععاهره جائز حاكم (بحكم (أو) شهد

حكمععه يجععوز ل حاكمععا لحتمععاله مإععوهم حععذفه بععأن ويععوجه
هععو الحععاكم إذ تأكيععد، شارحا: إنأه فقولا مإثل الشرطة كحاكم

بقععاض عععبر ذكرته. ومإن مإا الوجه بل نأظر فيه الحكم جائز
يجوز ل الشاهد إطلقا أن قلت: سيأتي فإن لذلك، يحتج لم

فكيععف مإععذهبه يخععالف قد القاضي مإذهب لن فيه، مإا على
لععذلك ينظععروا لم إنأما قلت ؟ الحكم جائز هنا بقوله اكتفى

الصععح) لنأتفععاءا (فععي (قبلععت) شععهادته فيععه الخلفا لقلععة هنا
ثععم ومإععن لععه، أثععر ل المبطل واحتمالا نأفسه بفعل الشهادة

فتععاوى في مإا عليه يشكل يقبله. وقد لم حكمه أنأه علم لو
بعه عليعه فعادعى غاصعب مإنعه فغصععبه شععيئا اشترى البغوي
علععم وإن شععهادته، قبلععت مإطلقععا بالملععك البععائع لععه وشععهد

يتصرفا شخص يد في عينا رأى كمن له البائع أنأه القاضي
وإن مإطلقععا، بالملععك لععه يشععهد أن لععه الملك تصععرفا فيها
لععو كععان وإن فيقبلععه، اليععد بظععاهر يشععهد أنأععه القاضي علم

الععبيع، مإسععألة فععي نأظععر الغزي رأيت يقبل. ثم لم به صرحا
النأسان لن أقوى، الحكم مإسألة في التهمة بأن يجاب وقد

المسععألتين بخلفا أمإكنععه، مإععا حكمععه ترويععج علععى مإجبععولا
الخرتين. 

قععالا: بعلمععي وإن بكععذا)، عزلععه: حكمععت قبععل قععوله ويقبععل(
الحكععم سععبيل قالا: على لو حتى حينئذ النأشاءا على لقدرته

الذرعععي قبل. وبحععث أزواجهن مإن طوالق القرية هذه نأساءا
وفععي مإجععازفا كععاذب فهععو وإل مإحصععورات، فععي مإحلععه أن

في عندي ريب قالا: ول إمإامإه مإذهب في ولو مإجتهد قاض
بيعان بوجعوب أفعتيت وقد فاسق، أو جاهل، مإن نأفوذه عدم

أن > لحتمععالا126<ص:  عنععه سععئل إذا لمسععتنده القاضععي
حكععم لععو بععأنأه غيععره وأفععتى مإستندا، بمستند ليس مإا يظن

بصععفة مإقيععد بطلقا شهدنأا فقال: إنأما بشاهدين امإرأة بطلقا
يتهععم لععم إن قععوله يقبععل أنأععه أطلقتما وقالا: بل توجد، ولم



وليتععه)، مإحععل غيععر فععي كععان (فععإن وديانأته لعلمه ذلك في
إل فيععه وهععم لمععن خلفععا حكمه مإجلس ل عمله خارج وهو
(فكمعععزولا)، المجلععس بععذلك وليتععه قيععد مإوليه أن يريد أن

بععه. وأخععذ إقععراره ينفععذ فل حينئذ الحكم إنأشاءا يملك ل لنأه
يتنععاولا لععم ببلععد ولععي إذا أنأععه كلمإهععم ظاهر مإن الزركشي
أو بالبلععد هي مإن بأحدهما وهو زوج، فلو وبساتينها مإزارعها
الذي بل واضح ه. والنظر نأظر. ا قيل: وفيه يصح لم عكسه

علمععت إن أنأعه قععاض جععن فصععل قبيععل مإععر مإما أخذا يتجه
ذكععره، مإععا اتجععه وإل بهععا، حكععم عععدمإها أو بتبعيععة، عععادة

ل أنأععه كمعععزولا قععوله وأفهم عليه له نأص مإا على اقتصارا
نأظععره وقععف كإيجععار بالوليععة اسععتباحه تصرفا فيه مإنه ينفذ

ظعاهر وهععو وظيفعة، فععي وتقريعر يعتيم، مإععالا وبيع للقاضي،
اسععتخلفه يصح ل أنأه هذا وظاهر بوليته ليست مإن كتزويج

> فإفتععاءا127<ص:  بها يحكم مإن وليته لمحل وصوله قبل
حععتى حكمععا ليععس وقععوله: السععتخلفا بعيععد بصععحته بعضععهم

بعععد يزوجععه مإععن وكععل كمحععرم فهععو إذن مإجععرد بععل يمتنععع
بمحععل بالوليععة اسععتفاده إذن بععأنأه يععرد أطلععق أو التحلععل،

ويععرد ؟ إليععه وصععوله قبععل بععه مإنععه يعتععد فكيععف مإخصععوص
ليععس المحرم لن مإسألتنا، قياس ليس بأنأه المذكور قياسه

وصععوله قبععل والقاضععي بنفسععه، المباشععرة مإععن إل مإمنوعععا
يقيععد أن قياسععه وإنأما حكم ول لذن يتأهل لم وليته لمحل

فيععه كلمإهععم ظععاهر هععو كمععا لععه فليس ببلد الوكيل تصرفا
نأعععم غيرهععا فععي وهو لغيره، بالذن له جوزنأاه وإن التوكيل،

بهععا وعلععم وصععوله قبععل المتولي باستنابة العادة اطردت إن
حينئذ.  الجواز يبعد لم مإنيبه

وسععماه للقاضععي مإعععزولا) أي: ذكععر علععى شخص ادعى ولو(
مإععاله أخععذ (أنأععه حضععوره بعععد تكون إنأما لنأها تجوزا، دعوى

أولععى، وهععي بأصععله كمععا الرشععوة سععبيل برشععوة) أي: علععى
إل كذلك وليس للخذ مإغاير سبب الرشوة أن الولى ليهام

(أو أي: بباطععل لزمإهععا الرشععوة مإععن المععراد بععأن يجععاب أن
تجععوز ل أنأععه ومإععذهبه لفلن مإثل) وأعطععاه عبععدين شععهادة

بغيععر ذلك إثبات خصومإتهما) لتعذر وفصلت (أحضر شهادتهما
لجديععد حضععر قععال: ومإععن يحضععر ول يوكععل أن وله حضوره،

دععواه، ععن استفصعاله قبعل يحضره لم مإعزولا مإن وتظلم
> أو128بعبععدين) <ص:  قععالا: حكععم (وإن ابتععذاله يقصد لئل
ل وأنأععه ذلععك يعلععم وهععو الرفعععة: أي ابن قالا فاسقين نأحو



وإنأمععا لععذلك يحتععاج غيععره: ل بالغرم. وقععالا أطالبه وأنأا يجوز
الععدعاوى قواعععد علععى ليسععت أنأها مإع الدعوى هذه سمعت

التععدرج مإنهععا القصععد لن الحععق، بنفععس ليسععت إذ الملزمإة،
دعععواه عععن أحضر) ليجيب مإال يذكر (ولم الخصم إلزام إلى

ان لنأعه بدعواه)، بينة تقوم (حتى (وقيل: ل) يحضره أمإيعن ك
فل الصععحة على جريانأها القضاة أحكام مإن الشرع. والظاهر

عععن المسععلمين لععولة صععيانأة ببينععة، إل الظععاهر عععن يعععدلا
إحضععاره يمنععع ل سععلم وإن الظععاهر، هععذا بععأن البذلة. ويععرد

(وأنأكر) بينة غير مإن أو البينة، حضر) بعد (فإن الحالا لتبين
بشععهادة إل أحكععم لععم أو أصععل، عليععه أحكععم قععالا: لععم بأن

عععن الصععح) صععيانأة فععي يميععن بل (صععدقا عععدلين حريععن
قالا: الزركشي مإنهم مإتأخرون جمع صوبه ثم ومإن البتذالا،

فسععقه ظهععر مإععن فأمإععا أهليتععه بقععاءا مإععع عععزلا فيمععن وهذا
إليععه وسبقه قطعا يحلف أنأه فالظاهر خيانأته وعلمت وجوره

(بيميععن إل يصععدقا ل الصععح) أنأععه (قلععت يععأتي كمععا الذرعي
أنأكععر} ولن مإععن علععى واليميععن {، خععبر أعلم) لعمععوم والله
حلفه.  مإن بد ل كالوديع وهو أمإين، أنأه غايته

تسععمع) لععم حكععم فععي (جععور قاض) مإتععولا على ادعي ولو(
شاهد على ادعي لو وكذا له، يحلف أنأه لجل عليه الدعوى

(ويشععترط) الشععرع أمإينا لنأهما تغريمه، وأراد زورا شهد أنأه
يععدي بيععن (بينععة) يحضععرها بععذلك عليهمععا الععدعوى لسععماع
تحليفهمععا باب فتح لو إذ يحضره حتى لتخبره عنده المدعى

والشهادة. القضاءا، عن الناس ورغب المإر، لشتد مإدع لكل
اشععتراطه بععأن عليععه العععتراض انأععدفع المتن به قررت وبما

اعتمععاد فععإن الععدعوى سععماع بعععدم قبلععه جزمإه ينافي البينة
وأطععالا ذكععر فيمععا السبكي الدعوى. ونأازع سماع فرع البينة

نأقل وتزييفععه رده في الحسبانأي أطالا لكن حلبياته، في فيه
قععاض فععي هععذا أن بعضععه. ومإععر فععي الذرعي وتبعه ومإعنى
بالرغبععة التعليععل الذرعععي اعععترض ثم ومإن السيرة، مإحمود

سععبعين أحععدهم حلف لو عصره قضاة غالب بأن يقطع بأنأه
يععزده ولععم لحلععف يجععر ولععم يرتععش لعم أنأه اليوم في مإرة

على القضاءا.  (وإن) ادعي على وتهافتا حرصا إل ذلك وغيره
بيععع أو ديععن، أو بحكمععه) كغصععب، يتعلععق (لععم بشععيءا مإتولا
يحكمععانأه الرعيععة مإععن غيععره) كواحععد أو خليفته، بينهما (حكم

يخععل ول فيه، يقدحا ل بما عليه ادعي إن السبكي: هذا قالا
طريععق ول يحلف ول قطعا، الدعوى تسمع لم وإل بمنصبه،



وإن تسععمع، ل أنأهععا ينبغععي قالا: بل البينة إل حينئذ للمدعي
صععيانأة الععدعوى صععحة للحععاكم يظهر لم حيث فيه يقدحا لم

<ص: مإععر مإععا ه. وفيععه والتحليععف. ا بالععدعاوى، ابتععذاله عععن
ظععاهر السععيرة مإرضععي بقععاض تقييده يتعين > وبفرضه129

مإحل في مإتولا على الدعوى ذكر بما وخرج والديانأة العفة،
غيععر فععي بخلفععه تسععمع فل بكذا حكم أنأه قاض عند وليته
يحلف. ول والبينة الدعوى، فتسمع المعزولا وبخلفا مإحلها

أو المإام)، ليكتب( وغيرها القضاءا آداب فصل) في(     
ومإععا بالتوليععة، يععوليه) كتابععا (لمععن نأععدبا الكبير كالقاضي نأائبه

ويعظععه، فيععه ويعظمععه القاضععي، إليه يحتاج ومإا إليه، فوضه
والوصععية العلمععاءا، ومإشععاورة بععالتقوى وصععيته فععي ويبععالغ

بععن " عمععرو فععي وسععلم عليه الله صلى له اتباعا بالضعفاءا
" رواه سععنة عشععرة سععبع ابععن وهععو اليمععن، وله لمععا حزم

علععى إليهععا بعثععه لمععا مإعععاذ فععي " واقتصععر السععنن أصحاب
إن بععد ل بالكتععاب) يعنععي " (ويشععهد كتابععة غيععر مإن الوصية

التوليععة مإععن فيععه بمععا يشععهد أن الكتععاب بععذلك العمععل أراد
البلععد) إلععى مإعععه (يخرجان الشهادة عدولا (شاهدين) بصفات

أهل يلزم بالحالا) حتى (يخبران قرب وإن التولية، أي: مإحل
بععه يشععهدان مإععا علععى والعتمععاد > قضاؤه،130<ص:  البلد
المععولي، مإععن التوليععة يسععمع أن بد الكتاب. ول في مإا دون
الععذي هععو فيععه مإععا أن فليعلمععا بحضععرته الكتععاب قععرئ وإذا

أديا قاض البلد في كان إن ثم فيه، مإا غير يقرأ لئل قرئ،
البلععد لهععل إخبارهمععا كفععى وإل بشروطه، ذلك وأثبت عنده

يتعيععن وحينئععذ ظععاهر هععو كمععا مإنهم والعقد الحل، أي: لهل
مإععع قععاض غير عند ثبوتها لستحالة العدالة بظاهري الكتفاءا

عععدولا فقععولهم: بصععفات بععه يشععهدان مإععا إلععى الضععطرار
البلقينععي واختععار قععاض ثععم كععان إن يتععأتى إنأمععا الشععهادة

بواحد.  الكتفاءا
الصععح) لحصععولا (فععي الشععهادة الستفاضععة) عععن وتكفععي(

عن ول وسلم، عليه الله صلى عنه ينقل لم ولنأه المقصود
(علععى يكفععي كتععاب) فل مإجععرد (ل إشععهاد الراشدين الخلفاءا

ول بصععدقه، القرائععن احتفععت وإن تزويععره، المذهب) لمإكععان
لتهععامإه. فيععه بما مإر كما صدقوه وإن القاضي، إخبار يكفي

أي: البلععد)، علمععاءا حععالا (عن (القاضي) نأدبا (ويبحث) بالرفع
تعسر فإن دخوله، قبل يعرفهم لم (وعدوله) إن وليته مإحل

سععوداءا عمامإععة (ويدخل) وعليه بهم يليق بما ليعامإلهم فعقبه



الفتععح يوم مإكة دخل لما وسلم عليه الله صلى فعل " كما
اللععه صععلى لنأععه "، الثنيععن) صععبيحته (يوم دخوله ". والولى

فععإن "، الضععحى اشععتد حيععن فيععه المدينة دخل وسلم عليه
في لمإتي بارك {اللهم خبر وصح فالسبت فالخميس تعسر

تحريهععا > ينبغععي131<ص:  المصنف قالا ثم ومإن بكورها}،
يقصععد دخععوله وعقععب فيهععا، والععدنأيا الععدين، وظععائف بفعععل
مإن بالنداءا ثم ليقرأ، بعهده يأمإر ثم ركعتين، فيصلي الجامإع
الععرزقا. وقضععيته ويسععتحق العمععل في ليأخذ حاجة، له كانأت

(وينزلا) الماوردي صرحا وبه التولية حين مإن يستحقه ل أنأه
علععى السععين (وسععط) بفتععح للقضععاءا مإهيععأ مإوضععع ل حيععث

أول) (وينظععر مإنععه القرب في الناس (البلد) ليتساوى الشهر
الوراقا وهععو الحكععم، ديععوان الولا مإععن يتسععلم أن بعد نأدبا

القاضععي أن مإتكععررا البلععد فععي ينادي وأن بالناس، المتعلقة
مإحبععوس لععه كععان فمععن كذا يوم المحابيس في النظر يريد

هععل مإنهععم بالنظر أحوج ل الحبس) حيث أهل فليحضر. (في
فمععن البععداءاة فععي ويقععرع عععذاب، لنأععه ؟ ل أو يسععتحقونأه،

قعالا: حبسعت (فمن وهكذا بينهما ويفصل خصمه أحضر قرع
عليععه ينععادي وبعععده إعساره ثبوت أو أدائه، أدامإه) إلى بحق

حععد اسععتيفاءا إلععى أو يطلقععه، ثععم آخر غريم ظهور لحتمالا
مإععا يععر لععم إن مإغععزر جريمععة يناسععب مإا إلى أو له، حبس
حجععة) إن خصععمه فعلى (ظلما (أو) قالا: حبست كافيا مإضى
مإن وأطلقه حلفه > وإل132<ص:  أدامإه أقامإها فإن حضر،

وأطععالا البلقينععي فيععه فحسن. ونأععازع يراه أن إل كفيل، غير
إنأمععا أنأه الظاهر إذ المحبوس، على هي إنأما الحجة أن في

إليععه (كتععب البلععد (غائبععا) عععن كان) خصمه (فإن بحق حبس
إعلمإععه القصععد لن يوكل، أو بينهما الخصومإة ليحضر) لفصل

وأطلععق، حلف وكل ول يحضر، ولم علم فإن بحجته، ليلحن
(الوصععياءا) (ثععم) فععي أيضا وأطالا فيه الغائب. ونأازع لتقصير

ذا لن عنععده، وليتهععم ثبععوت بعععد الغيععر على مإتصرفا وكل
وليععه لنأه عنه، القاضي فناب بماله المطالبة يملك ل المالا
أن مإععر لمععا آخععر، ببلععد مإاله كان وإن ببلده، كان إن العام

المالك.  بلد لصاحب العامإة الولية
ومإعا حقيقعة (عنهععا) ألهععا سعألا) النعاس وصعاية ادععى فمععن(

؟ للشععروط مإسععتجمع هععو حععاله) هععل (وعععن ؟ ثبوتها كيفية
للموصعى تصعرفت أو الوصعية، فمعن) قعالا: فرقعت (وتصرفه

أخععذ فاسععقا (وجعده وإن عععدل، وجعده إن يعترضععه لم عليه



شععك ومإععن غيععره وعيععن فوته مإا أي: بدلا مإنه) وجوبا المالا
كمععا مإنععه ينععتزعه الولا عنععد عععدالته تثبععت ولععم حععاله فععي

قععالا: النأععتزاع عععدم الذرعععي ورجععح وغيره، البلقيني رجحه
عععدالته ثبتت إذا أمإا والجمهور، الشيخين، لكلم القرب وهو
القضععية لتحععاد الزمإععن طالا وإن الشك، يؤثر فل الولا عند
مإن بد ل الزمإن طولا بعد شهد ثم زكي، شاهدا فارقا وبه

أمإععانأته مإععع بهععا القيععام (ضعععيفا) عععن (أو) وجععده اسععتزكائه
ينظععر الوصياءا بعد ثم مإنه، المالا ينزع ول بمعين)، (عضده

مإععن عععزلا له نأعم الوصياءا، في ذكر بما القاضي أمإناءا في
الوصععياءا بخلفا نأوابه صاروا لنأهم جنحة، بل ولو مإنهم شاءا

قعادحا مإعوجب ثبعوت بععد إل وجعد أب عن كشف له وليس
وعليه كاللقطات ونأحوها العامإة الوقافا في ينظر ثم عنده،
وبيعهععا المععالا بيععت بمععالا وخلطهععا مإفععردة بقائها مإن الحظ
التيععة (مإزكيا) بصععفته > (ويتخذ) نأدبا133ثمنها. <ص:  وحفظ
(وكاتبععا)، واحععد يكفي ل إذ بعده، مإا وكذا الجنس، به وأراد
عليععه اللععه صععلى لععه وكععان أشععغاله لكععثرة إليععه يحتاج لنأه

يطلععب لععم إن هععذا ينععدب وإنأمععا الربعين فوقا كتاب وسلم
نأععدبا. وقععالا يعينععه لععم وإل المععالا، بيععت مإععن رزقا أو أجععرا،

فععي ذلععك ويععأتي الجععرة فععي يغععالي لئل القاضععي: وجوبععا،
حععرا كععونأه) أي: الكععاتب والمسععمعين. (ويشععترط المععترجمين،

مإحاضععر بكتابععة (عارفععا خيععانأته عععدل) لتععؤمإن (مإسععلما ذكععرا
مإطلععق علععى يترادفععان وقد بينهما، الفرقا وسجلت) وسيأتي

مإا يفسد بذلك الجاهل لن الحكمية، الكتب وسائر المكتوب
مإععن أي: زيععادته يكتبععه (فتحععه) فيمععا (ويسععتحب) فيععه يكتبععه

عععن والتحععرز اللفععظ، ومإواقععع الشععروط مإعرفة في التوسع
فقهععه اشععترط الجهل. ومإن مإن يؤتى لئل والمختل، الموهم،

عععن وعفععة الكتابععة أحكععام مإععن مإنه بد ل بما المعرفة أراد
ذكععاؤه ليزيععد عقععل) اكتسععابي (ووفععور يسععتمالا لئل الطمععع،
الحععروفا ضععبط مإع خط) وإيضاحه (وجودة يخدع فل وفطنته

ل حععتى وتبيينهععا إلحععاقا، فيهععا يقععع لئل وتضععييقها، وترتيبهععا
وغيرها المواريث بحساب ومإعرفته بتسعة، سبعة نأحو تشتبه

الخصوم.  بلغات وعلمه وفصاحته إليه لضطراره
يجهععل قععد لنأععه > (مإترجمععا)،134<ص:  أيضععا نأدبا و) يتخذ(

وعععدد) وحريععة عدالععة (وشععرطه الشععهود أو الخصوم، لسان
نأعم أعجميين، كلهم شهوده كان وإن زنأا، في ولو أي: اثنان

نأسوة أربع بهما وقيس بهما يثبت فيما وامإرأتان رجل يكفي



يعرفععه ل قععول للقاضععي ينقععل لنأععه وذلععك، بهععن يثبت فيما
لععم أعمععى) إن جععواز والصععح (، والشععاهد المزكععي، فأشععبه

فلععم يسععمع لمععا تفسععير، الترجمععة لن الخصععم، غيععر يتكلم
هععذا مإععن يلععزم الشععهادة. ول بخلفا وإشععارة، لمعاينععة يحتج
إل شععهادة هععو بل ظنه لمن خلفا الرواية شائبة غلبوا أنأهم
هنععا. (و) البصععار لععه المشترط المعنى وجود لعدم هذا، في

إسماع (في أيضا هنا العمى يضر ول عدد)، (اشتراط الصح
عيععن ينقععل فععإنأه كالمترجم سمعه يبطل صمم) لم به قاض

فععي مإععر مإععا مإعنععاه. وشععرطهما ينقععل ذاك أن كمععا اللفععظ
الشععهادة بلفععظ التيععان الفريقين مإن كل المترجمين. وشرط

إن فععرع أو أصععل نأحععو مإععن ذلععك يقبععل فل التهمة، وانأتفاءا
مإصععدر هععو الععذي القاضععي بإسععماع لهما. وخععرج حقا تضمن

أو القاضععي، يقععوله مإععا الخصععم إسععماع لمفعععوله مإضععافا
مإحععض. (ويتخععذ) نأععدبا إخبععار لنأععه واحععد، فيععه فيكفي خصمه،

عنععه، اللععه رضي بعمر (للتأديب) اقتداءا المهملة (درة) بكسر
بهععا، المسععتورين ضععرب مإععن نأوابه العيد دقيق ابن مإنع نأعم
بخلفا وأقععاربه، المضععروب ذريععة بععه يعيععر مإمععا صععار لنأععه

وتعزيععر) كمععا حق لداءا (وسجنا بالسوط التأديب الراذلا. وله
وجعلهععا بمكة اشتراها بدار عنه تعالى الله رضي عمر فعله

لجوج. وقضععية مإحبوس تقييد في وجهين شريح سجنا. وحكى
عععزره وعائععد مإععالا لعه عععرفا إن أنأعه التفليععس فععي مإر مإا

. فل وإل وغيره، قيد مإن يراه بما القاضي
لئل (فسععيحا)، فيععه يقضععي مإجلسععه) الععذي كععون ويسععتحب(

ويكععره أحد، كل ليعرفه ظاهرا (بارزا) أي الخصوم به يتأذى
أذى) مإعن (مإصعونأا خلعوة فعي أو زحمة، مإع ل حاجب اتخاذ
بعالوقت) أي: (لئقعا ودخعان وغبار كريه وبرد) وريح (حر نأحو

فععي والكععن الصععيف، في الماءا ومإوضع الريح كمهب الفصل
هععذا يجعععل > ولععم135<ص:  الربيععع فععي والخضرة الشتاءا،

إلععى للشععارة كأنأه غيره بل أصله صنعه كما المصون نأفس
التنععزه لتحصععيل والثععانأي المععؤذي، لععدفع الولا لن تغايرهما،

لعبععارة شععارحا استحسععان فانأدفع النفس، عن الكدورة ودفع
أعظم هي (القضاءا) التي بوظيفة (و) لئقا عبارته على أصله

البهععة، مإععن غايععة علععى يكععون بأن المراتب وأجل المناصب
بععالتوفيق، داعيععا القبلععة مإسععتقبل فيجلس والجللة والحرمإة،
فععرش بععه عععالا علععى مإتطلسععا مإتعممععا والتسديد والعصمة،

الزهععد، أهععل مإن كان وإن أهيب، وليكون به ليتميز ووسادة



كععره ثععم ومإععن والهيبععة، الرهبععة، قععوة إلى للحاجة والتواضع
يتخععذه مإسععجدا) أي: ل (ل الهيئععة هععذه غيععر علععى جلوسععه
نأحععو يغشاه القاضي مإجلس لن ذلك، فيكره للحكم مإجلسا

والمسععجد والتخاصععم، اللغععط، فيععه ويقععع والععدواب الحيععض،
أو قضععية، فيععه جلوسععه عنععد اتفععق إن ذلك. نأعم عن يصان
اللععه صلى عنه جاءا مإا يحمل وعليه بفصلها بأس فل قضايا
نأحعو لععذر فيعه جلعس إذا وكذا بعده، والخلفاءا وسلم، عليه

بيتععه بالمسععجد وألحععق كراهة أشد فيه الحدود مإطر. وإقامإة
دخععوله النععاس يحتشععم بحيث كان إذا مإا على حمله ويتعين

لجلهععا، عليععه الدخولا الناس يحتشم فيه حاله مإع أعده بأن
يحتشععمه ل بحيععث وصار عيالا نأحو مإن وأخله أعده إذا أمإا
حينئذ.  للكراهة مإعنى فل عليه الدخولا في أحد

(وجععوع تعععالى للععه غضععب) ل حععالا فععي يقضععي أن ويكره(
ومإدافعععة كمرض خلقه) فيه يسوءا حالا وكل مإفرطين وشبع
النهي لصحة سرور أو هم، أو خوفا، أو حزن، وشدة حدث

وفهمععه فكععره ولختللا البععاقي، بععه الغضب. وقيس في عنه
ك ومإع بذلك مإجعالا ل مإعا أن ذلعك حكمعه. وقضعية ينفعذ ذل

المطلععب فعي إليعه أشعار كمعا فيععه كراهعة ل فيععه للجتهعاد
يععأمإن ل لنأه نأظر، عن يخلو ول السلم، عبد ابن به وجزم

وكان تعالى لله غضب إذا أمإا الحكم، مإقدمإات في التقصير
لنأعه وغيعره، البلقينعي اعتمعده كمعا كراهعة فل نأفسعه يملك
عدم الذرعي وترجيح نأفسه لحظ بخلفا التعدي، مإعه يؤمإن

لتشععويش نأفسععه يملك لم مإن على يحمل له وأطالا الفرقا
حينئذ.  الفكر

ل حيععث وغيععره الفتوى في ولو يشاور) المجتهد أن ويندب(
ة تلعك فعي مإعذهبه فعي مإتيقن مإعتمد توابعهعا بسعائر الواقع

>136<ص:  الدلععة تعععارض عنععد يظهععر فيمععا ومإقاصععدها
لقععوله والمخععالفين المععوافقين، (الفقهععاءا) العععدولا والمععدارك

القاضي: ل قولا رد أخذ ومإنه المإر}، في {وشاورهم تعالى
فععي المفضععولا عنععد يكععون قععد دونأععه. وأيضععا هو مإن يشاور
تحععرم وجععه الفاضععل. وفععي عنععد ليععس مإععا المسععائل بعععض

إيناسععه، بهععا قصععد إن ترجيحععه ويتعيععن الفاسق مإع المباحثة
مإععع ويبيع) ويعامإل يشتري ل (وأن به صرحوا كما حرام لنأه

يحععابى لئل له، يكره بل عمله (بنفسه) في يوكله مإن وجود
أيضا. (فععإن) كععان يحابي لئل مإعروفا)، وكيل له يكون ول (،

لمععا وكيلععه وعلععم الععبيع لنحععو مإباشرته أن التفريع هذا وجه



حكمهععا فععرع الهديععة حكم في هي التي لمحاباته مإظنة كانأا
لعه، تعععرض مإععن أر لم مإا ذلك مإن يؤخذ قد وحينئذ عليهما

عليععه حععرم المثععل ثمععن بععدون شععيءا لععه بيععع لععو أنأععه وهو
للكراهة تعليل يحابي قولهم: لئل كان وإن مإتجه، وهو قبوله،

أو ضععيفه، أو إليعه)، (أهععدى المحابععاة قبععولا حل يقتضي قد
لععه (مإععن يععأتي مإا على نأفل أو فرضا عليه تصدقا أو وهبه،

بعضععه كععان وإن سيخاصععم، أنأه مإنه أحس مإن أو خصومإة)،
قبععل يهدي كان أو عليه، الحكم مإن يمتنع لئل الوجه، على

(قبععل شععيئا يهععد) إليععه (لععم و له خصومإة ل (أو) مإن الولية
أو القععدر، فعي زاد لكنععه قبلهعا إليعه يهعدي كعان أو وليته)،
الولععى فععي لنأهععا يملكهععا، ول قبولهععا)، عليععه (حرم الوصف
صععرحت الوليععة. وقععد سععببها الثانأيععة وفععي إليه الميل توجب
تععابعي عععن صععح بععل العمععالا هدايا بتحريم الصحيحة الخبار
سععبب أنأهععا أو اسععتحل، إن أي الكفر به يبلغ الرشوة أخذه

صععلى له حلت وإنأما الكفر يريد المعاصي جاءا ثم ومإن له،
لمعععاذ، أحلها أنأه خبر بالعصمة. وفي الهدايا وسلم عليه الله
مإن المهدي أكان وسواءا أيضا خصوصياته مإن فهو صح فإن
فععي صععار لنأععه إليعه، حملهععا وقععد غيععره، مإن أم عمله أهل

فوجهععان مإحاكمععة له وليس رسوله مإع له جهزها فلو عمله
فععي قبولهععا عليععه يحععرم الحرمإععة. ول مإنهمععا شارحا رجح إن

لععم مإععا عملععه أهععل مإععن المهععدي كععان إن و عملععه غيععر
ليحكععم مإععالا لععه بععذلا لخصومإة. ومإععتى مإقدمإة بأنأها يستشعر

المحرمإععة الرشععوة فهععو بحععق حكم مإن ليمتنع أو حق، بغير
لكنععه بمععالا إل بععالحق الحكم مإن امإتنع لو مإا إجماعا. ومإثله

اللععه {: لعععن وسععلم عليععه اللععه صععلى قععالا وقععد إثما، أقل
وهعو والرائععش، رواية، الحكم} وفي في والمرتشي الراشي،
> أمإععا137<ص:  لباطععل راش فععي ومإحلععه بينهمععا الماشععي

عليعه. وحكعم ذم فل الرشعوة لول بباطل مإاله أخذ علم مإن
 مإطلقا عصى عنهما توكل فإن مإوكله، حكم الرائش

مإععن رزقا لععه كان إذا أمإا إثما، أقل قولنا: لكنه تنبيه) مإحل(
عليععه الستئجار يصح مإما الحكم ذلك وكان وإل المالا، بيت

عنععد وأخععذها طلبهععا لععه جععاز فقععط عمله مإثل أجرة وطلب
أحععوط والثانأي أقرب، قيل: والولا آخرين عند وامإتنع كثيرين

مإععن المإتنععاع فيععه المإععر ينحصععر لععم السععبكي: ولمفععت قالا
نأصععب بععأنأه الحععاكم وفارقععا المحكععم وكععذا بجعل، إل الفتاءا

مإععذهبا لكععان لععه مإثلععه بأنأهمععا قيععل ولععو أي: فيتهععم للفصععل



فيععه عليععه يأخذ مإا كان إن فمحله الولا ه. وعلى مإحتمل. ا
بنععاءا وغيععره العينععي بيععن فععرقا ل وحينئععذ بأجرة تقابل كلفة
عليععه تعيععن لمععن بععالجرة المقابععل العينععي أن الصععح علععى

علععى مإبنععي السععبكي قععاله مإا بالجرة. ولعل إل مإنه المإتناع
وكععأنأه مإطلقععا عليععه الجرة أخذ يجوز ل العيني أن الضعيف

فععي لععه يتحععدث لمععن البذلا أيضا: يجوز قوله هذا على بنى
يكععن لععم إن سععلطان ذي عنععد بععأجرة يقابععل جععائز أمإععر

إنأما إلخ فقوله: إن عليه يجب بحيث لمثلها مإرصدا المتحدث
واجبة شفاعة على الخذ يجوز ل كقوله الضعيف على يأتي

. لها جزاءا العوض جعل إن عوض بشرط مإباحة قالا: وكذا
والترشععح الوليععة، قبل (يهدي) إليه أنأه عادته كان) مإن وإن(

بععه أشعععر كمعا فقععط مإععرة ولععو صععداقة أو قرابة، لنحو لها
المتععن فععي كععان فإشعععار وعليععه الزركشي واعتمده كلمإهم
(جاز) مإترقبة ول حاضرة خصومإة) له (ول مإراد غير بالتكرار

ليعععم العععادة) قيععل: كالعععادة (بقععدر كععانأت إن هععديته قبععولا
يسععتعمل قععد القععدر بأن يجاب ه. وقد أولى. ا أيضا الوصف

بعععد بخلفهععا حينئععذ التهمععة لنأتفععاءا وذلععك كالكم الكيف في
الزيععادة كانأت إن الكل قبولا فيحرم الزيادة مإع أو الترشح،

فععي وكذا الحرير، إليه فأهدي الكتان اعتاد كأن الوصف في
وغيرهمععا. ول الشععيخين كلم اقتضاه الذي الوجه على القدر
ومإععن الحععرام، تميععز إن مإحله لن الصفقة، تفريق فيه يأتي

فقععط. حرمإععت الزيععادة تميععزت إذا كمجلي البلقيني قالا ثم
لععه أهدي ولو مإمنوع التميز القدر زيادة مإن يلزم أنأه وزعم

فل وإل لععه، مإجععازاة كععان إن أيضععا القبولا حرم الحكم بعد
إليععه أهععدي مإعتععاد مإهد على حمله ويتعين شارحا أطلقه كذا
الصععدقة قبععولا حلبياته في السبكي له له. وجوز الحكم بعد

إذا بمععا تفسععيره فععي وخصععه عادة ول له، خصومإة ل مإمن
وهو ولده، واعتمده وعكسه القاضي أنأه المتصدقا يعرفا لم

القطع غيره الضيافة. وبحث في يأتي بما لشكل وإل مإتجه،
الحسععبانأي وألحععق ذكععر بما تقييده وينبغي للزكاة أخذه بحل

بخلفا دار، كسععكنى عععادة بمععالا المقابلععة المنععافع بالعيععان
وليتععه أهععل بعععض طعععام وأكلععه علم كتاب كاستعارة غيرها
فععي السععبكي مإر. وتععردد مإما علم كما هديتهم كقبولا ضيفا

أنأععه النذر وفي فيه يتجه عمله. والذي أهل مإن عليه الوقف
لععو وكععذا لععه، كالهديععة كان القبولا وشرطنا باسمه عينه إن

وإل امإتنععع، باسععمه عيععن فإن شيخه، هو تدريس على وقف



وكععذا قبععولا، فيععه يشععترط ل إذ دينه، عن إبراؤه ويصح فل
الرجععوع. عععدم بشععرط بععإذنأه بخلفععه إذنأععه بغيععر عنععه أداؤه

أمإععوالهم مإععن أي: التي الملوك خلع أن السبكي التاج وبحث
اعتيادهععا بشععرط كالهديععة ليست > ظاهر138<ص:  هو كما

الحق. وسائر على التصميم عن قلبه بها يتغير ل وأن لمثله
بعه أفعتى مإعا هعذا أغلعظ لكنه الهدية، نأحو في مإثله العمالا

م بالحعل جماععة بعن البعدر السبكي. وقولا واعتمده جمع له
غلععولا} العمالا {هدايا المشهور للحديث مإصادم جدا ضعيف

التخععالف هععذا عععن الرفعععة ابععن شععيخه السععبكي سألا ولما
قععالا: يحععرم لععم بدجاجععة ولععو عليها كافئوا إن بأنأهم فأجابه
مإععوافقته عععدم الجععواب هععذا علععى لععه الحامإععل أن أتععوهم

ه.  وله. ا لنا يغفر والله للمسألة إتقانأه عدم أو للطائفتين،
أو عليهععا)، يععثيب (أن الهديععة قبععولا لععه جععاز والولى) لمععن(

ذلععك مإععن وأولععى المععالا بيععت فععي يضعها أو لمالكها، يردها
ول حكمععه)، ينفععذ للباب. (ول حسما مإطلقا القبولا باب سد

مإن تعزير له جاز وإنأما مإتهم لنأه (لنفسه)، لشهادة سماعه
لئل بععالجور، علععي كحكمععت حكمععه فععي عليععه أدبععه أسععاءا

يحكععم أن أيضععا حكمه. وله يسمع فل به، ويستهان يستخف،
أصععل فععي كمععا القضاءا قبل عليه وصيا كان وإن لمحجوره،
تضععمن وإن وغيععره، الرفعععة ابععن فيععه نأععازع وإن الروضععة،

وكععذا فيععه، وتصرفه به المحكوم المالا على استيلءاه حكمه
تضععمن وإن بصععفته، هععو لقععاض نأظععره شععرط وقععف بإثبات
كععان وإن المععالا، لععبيت مإععالا وبإثبات عليه يده وضع حكمه
القاضععي مإععن يصععح ل بععأنأه البلقيني العلم مإنه. وإفتاءا يرزقا

يحمععل نأععاظره هو وقف مإن مإأذونأه أو هو، آجره بما الحكم
هو لمدرسة مإنعه قالا: الظاهر حيث الذرعي فصله مإا على

<ص: الخصم هو لنأه الولية، قبل له نأظره ووقف مإدرسها
رد مإععن أولععى وهععذا فكالوصععي مإتبرعععا يكععون أن > إل139

لن الوصععي، مإععن أولععى القاضععي بععأن العلععم لكلم بعضععهم
كععذلك ول بععانأعزاله، تععزولا القضععاءا بجهة الوقف على وليته

ثععم ومإععن أقععوى، حقه في فالتهمة القضاءا تولى إذا الوصي
أو قبععل، عليععه وليتععه قبععل للوقععف بمععالا القاضععي شهد لو

(ورقيقععه) يقبععل لععم لععه الوصععية قبععل لمععوليه بمععالا الوصي
مإلععتزم جنى بأن رقه قبل عليه بجناية الحكم له نأعم لذلك،
إلععى حينئععذ لععه ثبت مإا ويوقف وأرقا، حارب ثم ذمإي، على

لمن قالا: وكذا البلقيني ذكره فيئا صار قنا مإات فإن عتقه،



لععه ليععس أي: لنأععه بكسععبه الحكععم بمنفعتععه مإوصععى ورث
نأعم أيضا، المشترك) لذلك (في مإكاتبه شريك أو (وشريكه)،

ل أنأععه المنصععوص لن جععاز، ويمينععه بشععاهد لععه حكععم لععو
يعلععم أن يشععترط أنأععه علتععه مإععن أيضا. ويؤخذ ذكره يشاركه

كافية وهي ظنه باعتبار مإوجودة فالتهمة وإل يشاركه، ل أنأه
الصععحيح)، (على الخر على لحدهم وفرعه) ولو أصله (وكذا
لهععم قضععاؤه امإتنععع ثععم ومإععن كنفسععه، فكععانأوا أبعاضه لنأهم
ونأفسععه بععل وشععريكه كقنععه عليهععم الحكععم قطعا. أمإععا بعلمه
علععى إقععرار ل حكم نأفسه على العدو. وحكمه عكس فيجوز
علععى والشععهادة بعضه، حكم تنفيذ المعتمد على وله الوجه

المإععام (ولهععؤلءا القاضي له) أي (ويحكم تهمة ل إذ شهادته،
علععى نأععائبه وكععذا (، تهمععة ل إذ آخععر) مإسععتقل، قععاض أو

الحكام.  الصحيح) كبقية
مإملوكععة، بعيععن أو مإؤجععل، أو حععالا، بدين عنده وإذا) ادعي(

نأكععل أو عليععه، المععدعى (أقععر ثععم ذلععك، غيععر أو وقععف، أو
فععي اليميععن كععانأت بععأن نأكععولا بل حلععف المدعي) أو فحلف
مإعععه الحلععف إرادة مإععع شععاهد إقامإععة أو لععوث، لنحععو جهتععه

أو عنععده إقععراره علععى يشععهد أن (القاضععي (وسألا) المدعي
بععه والشععهاد ثبععت، (بمععا عليععه (الحكععم) لععه أو) سألا يمينه،

وسععألا عليععه، مإععدعى حلععف لو وكذا ذكر، لما لزمإه) إجابته،
لنأععه وذلععك، أخععرى مإععرة يطالبه فل له حجة ليكون الشهاد

<ص: القاضععي نأسععيان لنحععو الحععق فيفععوت بعععد ينكععر قععد
عليععه الشهاد وسأله بدعواه بينة أقام ولو انأعزاله > أو140

حقععه. وإثبععات البينععة تعععديل يتضمن لنأه أيضا، لزمإه بقبولها
للمععدعي الحكععم لمإتناع يسأله لم إذا مإا بقوله: سألا وخرج

فيمععا إل صععحيحة دعععوى قبعل كامإتنععاعه فيععه يسألا أن قبل
هععو الععذي الصععحيح الحكععم الحسبة. وصيغة شهادة فيه تقبل

أو حكمععت، الوليععة جهععة مإععن المسععتفاد النفسععانأي اللععزام
الحععق. خصععمه ألزمإت أو به، الحكم نأفذت أو به له قضيت

حكععم إذا أنأععه اللزام الحكم كون مإن السلم عبد ابن وأخذ
لععه. مإخععالف بنقععض يتععأثر لععم فيععه مإختلععف فععي نأفسه في

الحكععم، ذلععك ادعععاؤه يقبععل المخععالف حكم بعد أنأه وظاهره
إن أنأععه يتجععه نأظععر. والععذي وفيه جهته مإن إل يعرفا ل لنأه
م المخالف حكم قبل به أشهد كان المخعالف بحكعم يعتعد ل
بطلععب إل الحكععم يجععز لععم البينععة عدلت وإذا به، اعتد وإل

فععي دافععع لخصععمه: ألععك قععالا طلبععه فإذا تقرر كما المدعي



حكم يثبته ولم نأعم أو، قالا: ل، فإن ؟، قادحا أو البينة هذه
لبععي خلفععا مإسععتندا لهععا يجععد لم ريبة فيها وجد وإن عليه،

ليععس العادلععة بالبينععة صععح أو كذا، عندي حنيفة. وقوله: ثبت
الثععابت أكععان سععواءا أيضععا، الععدعوى على توقف وإن بحكم،
فيععه اللزام لنأتفاءا السبكي أختاره لما خلفا سببه أم الحق
الصععحيح، فععي ويجري وقبلتها البينة سمعت بمعنى هو وإنأما

الحاجععة عععدم عنععد الفسععق تسععجيل مإسألة في إل والفاسد
فععإن الجععواز، فععالوجه نأظره كإبطالا وإل > إليه،141<ص: 

حععاكم يحتععاج فل وسععماعها بتعديلها حكما كان بالثبوت حكم
الشارحا.  قاله كذا فيها النظر إلى آخر

كلم قضية لكن ذلك، يحصل ل حكم بل الثبوت أن وقضيته
حكمععا ليععس شععيخنا: الثبععوت خلفه. وعبارة صريحه بل غيره

مإععا وجريععان وقبولهععا البينععة بتعععديل حكععم هععو وإنأما بالثابت
فيهععا النظععر إلى آخر حاكم احتياج عدم وفائدته به، شهدت

هععذا وقععف عنععدي كثبععت الحععق ثبععت إذا انأتهت. قالا: وفيمععا
فل مإعنععاه فععي لكنععه حكمععا، يكن لم وإن هو، الفقراءا على
فلن كوقععف سععببه ثبععوت بخلفا بعععده، الشاهد رجوع يصح

الحكععم الحععاكم علععى يمتنع ثم ومإن آخر، نأظر على لتوقفه
إل بشععرطه أيضا: والتنفيذ وقالا شروطه، في ينظر حتى به
قبلععه. ويجععوز للحكم التأكيد وفائدته حكم زمإننا في غلب مإا

فععي حلععف ول دعوى، غير مإن قطعا البلد في الحكم تنفيذ
فيععه فععإن فيهععا، المجععرد الثبععوت تنفيععذ بخلفا غععائب، نأحععو

البينععة. بقبععولا حكععم أنأععه علععى بنععاءا جععوازه والوجععه خلفععا،
إن إل المنفععذ مإععن حكما يكون ل الحكم تنفيذ أن والحاصل

الولا لحكععم إثباتا كان وإل عنده، الحكم شروط فيه وجدت
بالصععحة والحكععم بععالموجب، الحكععم بيععن الفععرقا فقط. وفي

كلععه، جمعته وقد زرعة، وأبي والبلقيني للسبكي طويل كلم
بيع في المستوعب كتابي في وزيادة ورد نأقد، مإن فيه ومإا

فععإنأه فععاطلبه مإثلععه يوجععد لععم بمععا بععالموجب والحكم الماءا،
الموجععودة، الثععار يتنععاولا بععالموجب الحكععم أن مإهععم. ومإنععه

فقععط الموجودة يتناولا إنأما فإنأه بالصحة بخلفه لها والتابعة
للحنفععي يكععن لععم للفععرع الهبععة بمععوجب شععافعي حكععم فلو

للحكععم الشععافعي حكععم لشععمولا الصععل رجععوع بمنع الحكم
ولععو ذلععك مإععن يمنعععه لععم بصععحتها > أو142<ص:  بجععوازه

الحكععم مإععن الشععافعي يمنععع لععم التععدبير بصععحة حنفي حكم
العبيع بصععحة مإععالكي أو مإنععه، بموجبه أو المدبر، بيع بصحة



أو مإثل، المجلععس بخيععار الحكععم مإععن الشععافعي يمنععع لععم
نأقض لستلزامإه به، الفسخ مإن العاقدين ومإنع مإنعه بموجبه

حكععم يععأتي. ولععو كمععا وباطنععا ظاهرا نأفوذه مإع الحاكم حكم
مإععن الحنفععي مإنععع السععتحقاقا بعععدم إقععرار بمععوجب شافعي
مإضععافا مإفععرد مإععوجبه لن السهو، دعوى قبولا بعدم الحكم

مإععن مإقتضععى بكععل قععالا: حكمععت فكععأنأه فيعععم لمعرفععة
فبععان بيععع بمععوجب أو السهو، دعوى سماع ومإنها مإقتضياته،

إلغععاءا حكمععه فضععمن نأفسععه علععى البيع قبل وقفه البائع أن
شافعي حكم بصحته. ولو الحكم الحنفي على فيمتنع الوقف
فععي الجععوار بشفعة الحكم مإن الحنفي يمنع لم البيع بصحة
يمنععع لععم قععرض بصععحة مإععالكي أو مإنعععه بموجبه أو المبيع،

مإععا عينععه فععي المقععرض رجععوع بجععواز الحكععم مإن الشافعي
لن وذلععك، مإنعععه بمععوجبه أو المقععترض، بيععد باقيععة دامإععت
بععل ينععافيه ل الكععل فععي بالصحة الحكم بعد ذكر بما الحكم
ولهععذا بععالموجب بخلفععه لععه نأقععض فيععه فليس عليه، يترتب

يسععتلزم إنأععه حيث مإن أقوى الولا كان وإن الكثرون، آثره
الحكععم الحاكم على امإتنع ثم ومإن مإثل، العاقد بملك الحكم

بععالموجب. وفععي الحكععم بخلفا الملععك، تفيععد بحجععة إل بهععا
المتهععب فبععاعه مإشععاعا شقصععا آخر وهب لو القاضي فتاوى
المشععتري فرفععع الهبععة ببطلن فحكم لحنفي الواهب فرفعه
وامإتنععع نأفذ البيع بصحة فحكم بالثمن وطالبه لشافعي البائع
بععه حكععم مإععا أي: لن بععالثمن البععائع إلععزام الحنفععي علععى

فلععم الولا الحنفععي حكععم يشملها لم أخرى قضية الشافعي
يعلععم ولععم بالصععحة حكععم ولو الشافعي حكم نأقض له يكن
علععى حكمععه حملنععا ؟ ل أو بالملععك، لحجععة اسععتند هععل

قععاض فععي مإحلععه بععأن قيععل لععو نأعععم الظاهر، لنأه الستناد،
حكععم كععل فععي ذلععك يبعععد. ويجععري لععم وعلمه بدينه مإوثوقا
ذكععر مإمععن إل يقبععل فل لشروطه استيفاؤه يعلم ولم أجمل
وهععو العاريععة، قبععل قععدمإته مإععا رأيععت ثععم أيضععا، يظهر فيما

 ذلك في صريح
يصح هل أنأه في وجهين الرافعي حكاية المشكل تنبيه) مإن(

ل إذ ؟، حيععاته فععي إقراره بموجب الميت القاضي يلزم أن
أو كععان عينععا تركتععه مإععن بععه أقر مإا إخراج يجب أنأه خلفا

ثععم فععأقر رجل على ادعي إذا مإا على السبكي وحمله دينا
أو الولا بععإقراره عليععه يحكععم هععل عليععه الحكععم قبععل مإات



يكععون أن قالا: فينبغي الوارث على دعوى إنأشاءا إلى يحتاج
الموجب.  لفظ جهة مإن وليس الوجهين مإحل هذا

(أن مإععر مإععا نأظيععر عليععه المععدعى ومإثلععه المدعي أو) سأله(
مإععن يكععن لععم حيععث عنععده مإععن أحضره له) بقرطاس يكتب
حكععم، غيععر مإععن جععرى (بما الميم (مإحضرا) بفتح المالا بيت

لععم وإنأمععا مإععذكور لنأععه إجععابته)، اسععتحب حكم بما سجل أو
(وقيععل: يجععب) بالكتععاب ل بالشععهود يثبععت الحععق لن يجععب،
لععه، مإجنون أو بصبي، الحكومإة تعلقت إن نأعم لحقه، توثقة

الغععائب الزركشي بهما وألحق جزمإا التسجيل وجب عليه أو
-عع 143<ص:  لععه. وأشععار يحتععاط مإمععا الوقععف > ونأحععو144 
الععدعوى، واقعععة فيععه تحكععى مإععا المحضععر أن إلععى المتععن

إشععهاده تضمن مإا والسجل حكم، بل البينة وسماع والجواب
نأسععختان) أي: (ويستحب نأفذه أو بكذا، حكم أنأه نأفسه على

فععي تحفععظ (والخععرى ختععم (لععه) بل (إحداهما) تدفع كتابتهما
لم وإن الخصمين، اسم عليها مإكتوب الحكم) مإختومإة ديوان
تلك.  ضاعت لو للتذكر طريق لنأه ذلك، الخصم يطلب

(ثععم مإقلععده باجتهععاد أو أهلععه، مإععن باجتهاد) وهععو حكم وإذا(
السععنة) أو الكتععاب، نأععص (خلفا بععه حكععم مإععا بععان) أن

مإععا ومإنععه (الجمععاع)، خلفا (أو) بععان الحععاد أو المتععواترة،
يعععم مإععا وهو جلي)، (قياس (أو) خلفا الواقف شرط خالف

الكليععة القواعععد خععالف القرافععي: أو قععالا والمساوي الولى،
فل أي: قطعععا عليععه دليععل ل حكمععا كععان الحنفيععة: أو قععالت
قالا كثيرة مإسائل في النقض مإن ذلك على بنوه لما نأظر،
المععذاهب خععالف السععبكي: أو عنععده. قععالا لدلععة غيرهععم بهععا

ابععن عععن يععأتي أي: لمععا للجمععاع كالمخععالف لنأععه الربعععة،
إليععه يرفععع لععم وإن وجوبععا، بطلنأه (نأقضه) أي: أظهر الصلحا

فععي إجماعععا فسععخته أو أبطلته، أو وغيره) بنحو: نأقضته (هو
هنععا بععالنص والمععراد غيععره، فععي وقياسععا الجمععاع مإخععالف
الحقيقععي، مإعنععاه ل النص عن المطلب في مإا على الظاهر

بععان السععبكي: فمععتى قععولا ويؤيععده غيععره، يحتمل ل مإا وهو
التعععارض مإجععرد قالا: أمإععا الحكم نأقض ظنا أو قطعا، الخطأ
حكععم التي البينة به قامإت مإا بخلفا الحكم، بعد بينة لقيام

فععي وأطععالا فيه نأقض ل أنأه يترجح فيه. والذي نأقل فل بها
فصععل قبيععل عنععه يععأتي مإععا علععى مإبنععي هععذا وكععأن تقريره
يععوجب بما قطع إن أنأه ذلك في الحق أن بيان مإع القائف
بتععبين صععرحوا أنأهععم على فل وإل أبطل الولا الحكم بطلن



لكععن ذلععك، نأحو أو رجوعه، أو شاهده فسق بان إذا بطلنأه
رافعععا بععل مإعارضععا ليس هذا لن السبكي، على هذا يرد ل

أورده لمععن خلفا قوله: باجتهاد في بينهما. ويدخل مإا وشتان
تلععك خععروج أو نأسععخه بععان ثععم بنععص، حكععم لععو مإععا عليععه

نأععص يخالف بما مإقلد حكم أيضا بدليل. وينقض عنه الصورة
كمععا للمجتهععد بالنسبة الشارع كنص إليه بالنسبة لنأه إمإامإه،

الزركشععي بععه وألحععق المتأخرون واعتمده الروضة أصل في
أهععل عنععد المعتمععد بخلفا مإتبحععر غيععر > حكععم145<ص: 

ل مإععن وحكععم التقليععد رتبععة عععن يرتق لم أي: لنأه المذهب
قاضععي يكععن لععم أي: مإععا المعتمععد وافق وإن للقضاءا، يصلح

مإععذهبه. ونأقععل فععي بالمعتمد حكمه ينفذ أنأه مإر لما ضرورة،
الحكععم، يجععوز ل أنأععه علععى الجمععاع الصععلحا وابععن القرافععي

السععبكي وصععرحا الجععواز المذهب. وبعععدم في الراجح بخلفا
مإععن ذلععك وجعععل وأطالا الوقف في فتاويه مإن مإواضع في

علعععى أوجعععب اللعععه لن اللعععه، أنأعععزلا مإعععا بخلفا الحكعععم،
تقليععدهم غيرهععم على وأوجب بالراجح يأخذوا أن المجتهدين

بعدم الولين مإراد أن يعلم وبه به، العمل عليهم يجب فيما
عععن مإر مإما علم كما نأقضه فيجب به العتداد عدم الجواز
ه مإعن حكعم وتبععوه: وينفعذ الصلحا ابن قالا الروضة أصل ل
بععدليل مإععذهبه فععي مإرجوحا ولو قول رجح إذا الترجيح أهلية
إن إل مإععذهبه فععي غريب أو بشاذ، يحكم أن له وليس جيد

أو بععاللفظ، مإععذهب الععتزام عليععه يشععرط ولععم عنععده ترجععح
إجماعععا يجوز قالا: ول تقدمإه مإن قاعدة كقوله: على العرفا
بخلفا إفتععاءا، ول قضععاءا، فععي الربعععة الئمععة غيععر تقليععد

المععاوردي السععتثناءا ذلععك صععحة إلععى ه. وسععبقه غيرهمععا. ا
البغععوي: قععالا مإزيععد لذلك آنأفا السلم. ومإر عبد ابن وخالفه

اشتملت وجوه بعض مإن قضية في بالصحة حاكم حكم ولو
كصععغيرة آخععر وجععه مإععن بفسععادها الحكععم فلمخععالفه عليهععا
إن بععالنقض التسععجيل ويلزمإععه كفععءا بغيععر مإجبر غير زوجها
نأقععض السععبكي: ومإععتى قععالا الماوردي قاله بالمنقوض سجل
عععن القاضي يسألا وقولهم: ل مإستنده عن سئل غيره حكم

إذا أيضععا ومإحلععه أي نأقضا حكمه يكن لم إذا مإحله مإستنده
بععان البععاب. (ل) مإععا أولا مإععر كمععا جععاهل أو فاسقا، يكن لم

فيععه الفععارقا احتمععالا يبعععد ل مإععا وهو (خفي)، قياس خلفا
ينقضععه فل الطعععم بجععامإع الربا في البر على الذرة كقياس

لحتماله. 



فيمععا بالوليععة القاضععي يسععتفيده الععذي والقضاءا) أي: الحكم(
(ينفععذ غيععره أو كععان تنفيععذا ظاهره بخلفا فيه، المإر باطن
ل العدالععة ظاهرهمععا كاذبين بشهادة باطنا) فالحكم ل ظاهرا

{لعععل الصععحيحين لخععبر لبضععع ول لمععالا، باطنععا الحععل يفيد
بنحععو لععه فأقضععي بعععض مإن بحجته ألحن يكون أن بعضكم

فل بشععيءا أخيععه حععق مإععن لععه قضععيت فمععن مإنه أسمع مإا
أن {أمإععرت النععار} وخععبر مإععن قطعععة لععه أقطع فإنأما يأخذه
العراقععي الحععافظ السرائر} جععزم يتولى والله بالظاهر أحكم

<ص: مإععن ولعله وغيره المزي أنأكره وكذا له، أصل ل بأنأه
عليه الله صلى إليه بخصوصه اللفظ هذا نأسبة > حيث146

عليععه اللععه صععلى إليه مإنسوب صحيح فهو مإعناه أمإا وسلم،
خععبر فععي مإسععلم شععرحا فععي المصنف قولا مإن أخذا وسلم
أشععق ول النععاس، قلععوب عععن أنأقععب أن أومإععر لععم {إنأععي

يتععولى واللععه بالظععاهر أحكععم أن أمإععرت إنأي بطونأهم} مإعناه
الم ه. وعبععارة وسععلم. ا عليععه اللععه صلى قالا كما السرائر

عليععه اللععه صععلى فععأخبرهم المذكور الصحيحين حديث عقب
اللععه إلععى السععرائر أمإععر وأن بالظاهر يقضي إنأما أنأه وسلم

أجمعععوا وعبععارته مإعنععاه علععى الجماع البر عبد ابن نأقل بل
إلعى السعرائر أمإعر وأن الظععاهر علععى الدنأيا أحكام أن على
ل أنأععه الحفععاظ أولئك إطلقا رد يتبين كله انأتهت. وبهذا الله

بععل، الهععرب كععاذب بنكععاحا عليهععا المحكععوم لععه. ويلععزم أصل
لكونأه نأظر ول البضع، على كالصائل عليه قدرت إن والقتل
غيععر كععان وإن عنععه، الصععبي دفععع يجععب كمععا الباحععة يعتقد

قععولهم: الكععراه هععذا يخالف إثم. ول فل أكرهت فإن مإكلف،
عععدم قيععد بعضهم أن على الحكم سبق لشبهة الزنأا يبيح ل

نأظر، فيه لكن حركة، لها يبق لم حتى ربطت إذا بما الثم
علععى والكععراه هنا، مإا بين يفرقوا لم مإرادا هذا كان لو إذ

وطئععت فععإن كععذلك، تربععط لم حيث حرمإته مإحل لن الزنأا،
وهعو غيعره، عنعد شعبهة ووطعءا حامإعد أبعي الشيخ عند فزنأا

مإنكوحععة يجعلهععا عنععه اللععه رضععي حنيفععة أبععا لن الصععح،
إنأمععا قال: والشععبهة الولا كالذرعي الزركشي ورجح بالحكم،
فيععه المإععر باطن مإا أمإا كهذه، ل مإدركها قوي حيث تراعى

المجتهععدين اختلفا مإحععل فععي يكععن لععم فععإن كظععاهره،
أصععل علععى يععترتب لععم الذي بالشفعة الخذ على كالتسليط

الجععوار كشععفعة فيععه اختلف إن وكذا أيضا، باطنا نأفذ كاذب
للشععافعي حععل ثععم ومإععن المعتمععد، علععى أيضععا باطنععا فينفذ



عقيععدة مإععن لن حنيفة، أبا يقلد لم وإن الحنفي، مإن طلبها
مإحرمإععا يأخععذ فلععم الحععل يسععتلزم باطنا النفوذ أن الشافعي

وجاز طلبها مإن مإنعه للحنفي يجز لم ثم ومإن اعتقاده، في
يسععتحقها، أنأععه أشععهد بصععيغة ل لكن بها، الشهادة للشافعي

أراد أو قلعد إن ولعي بل نأكععاحا حضور له أن كما كذب لنأه
مإرتععد علععى شععهادة ول دعععوى، له ليس نأعم الواقعة، حفظ

الععدمإاءا أمإر لن عليه، نأص كما توبته قبولا يرى ل مإن عند
مإععن يععراه ل مإععا إليه أنأهي شافعي لحاكم أيضا أغلظ.  وجاز

نأكععاحا فسععخ فلععو بهععا العمععل وإلععزام تنفيذها مإخالفيه أحكام
ثععم أحععدهما، بصععحة حنبلععي وحكععم مإععرارا خععولعت أو امإرأة
فععي و آخععر مإععن الولى في ليزوجها للشافعي أمإرها رفعت
ذلععك > جععاز147<ص:  مإحلععل غيععر مإععن زوجهععا مإععن الثانأية
نأفععوذ يععرى أنأععه مإععن مإععر لمععا الثانأية، في العماد لبن خلفا
إن إثبععاته ذكععر فيما المخالف كحكم باطنا. و المخالف حكم
العععبرة أن تقععرر مإمععا ظععاهر هو كما حكم أنأه مإعتقده كان

أثععر ل أنأععه ويظهععر حكععم إليععه أنأهععي مإععن بعقيدة ل بعقيدته
بععل فقععط ظععاهرا ينفد إنأما الحكم أن يعتقد المخالف لكون

بععأن كالشععافعي. ويفععرقا إليه المنهي باعتقاد هذا في العبرة
المخععالف حكععم بقضععية العمععل علععى للقدام المبيح هو هذا

عداه.  مإا دون بخصوصه هذا في الثانأي لعتقاد فنظر
علمععه) أي: ظنععه (بخلفا القضععاءا له يجوز يقضي) أي: ل ول(

ويحتمععل عقبععه، يععأتي مإمععا أخذا شارحا قاله مإا على المؤكد
هععل الوجععوه أن مإنشععؤه فيععه نأععزاع (بالجمععاع) علععى الفععرقا
مإععذهب المععذهب قلنععا: لزم إن أنأععا والوجه ؟ الجماع تخرقا

أو بععرقا، شععهدا إذا كمععا وذلععك فل الصععح وهو وإل خرقته،
مإلكععه، عععدم أو بينونأتهععا أو حريتععه، يعلم مإن مإلك أو نأكاحا،

مإحععرم، بالباطععل والحكم حينئذ، به الحكم ببطلن قاطع لنأه
البينة لمعارضة بعلمه، الصورة هذه في القضاءا له يجوز ول
شععهدا مإععا خلفا علمععه مإن يلزم ول ظاهرا، عدالتها مإع له
جععرحا تحقععق قولهم: لو فارقا وبه لهما المفسق تعمدهما به

لشععهادتهما. قيععل: المعععارض بعلمععه وحكععم ردهمععا شععاهدين
مإععن بشععهادة يقتضي مإن فإن خلفه يعلم بما المتن صواب

نأافععذ وهععو علمه، بخلفا قاض، كذبهما ول صدقهما، يعلم ل
صععدقا، يعلععم ل فيمععن فرضععه فإنأه عجيب وهو ه.، اتفاقا. ا

علمععه بخلفا قضععى، هذا يقالا: إن أن يصح فكيف كذبا ول
رأيععت عبععارته. ثععم صععحة فالصععواب المتععن علععى يععرد حععتى



صععحيح، غيعر العععتراض فقععالا: هععذا ذكرتعه بما رده البلقيني
فلعم صععدقهما ل بعه يشععهدان مإعا هععو بعه يقضععي الذي لن

فالعبارتععان خلفععه يعلععم بمععا ول علمععه، بخلفا حينئذ، يقض
ه.  مإستويتان. ا

فهععي فلنأععة تزوجععت قععالا: إن مإععن أن مإععر مإمععا فرع) علم(
أو النكععاحا، بصعحة شعافعي لعه وحكعم فتزوجهععا ثلثععا طعالق
ك إبطعالا الحكعم تضمن مإوجبه يعذكره لعم وإن التعليعق، ذل
كعععالحكم بالصعععحة الحكعععم أن المعتمعععد لن حكمعععه، فعععي

إن لكععن فيهععا، المختلععف الثععار جميععع تنععاولا فععي بالموجب
أن هنععا آثارهمععا مإععن فععإن هنععا كمععا بهععا الحكععم وقت دخل

حنفي حكم يرفعه. ولو ل النكاحا على تعليقه السابق الطلقا
<ص: للشععافعي جععاز التعليععق ذلععك بصععحة العقععد قبل مإثل

لععه، نأقضععا ليععس لنأععه بإلغععائه، يحكم أن العقد > عقب148
إذ حكععم، ل فتععوى الحقيقععة فععي لنأععه وقتععه، دخععولا لعععدم
وقتععه واقععع فععي يكععون إنأمععا نأقضععه الممتنع الحقيقي الحكم

فععي بععه. والحكععم مإلزمإععة دعععوى تصور لعدم سيقع، مإا دون
غيععر حكععاه مإععا على إجماعا بعدها به يعتد إنأما الحسبة غير

أو المالكيععة، عععن قيععل مإععا ثبععت إن نأعم الحنفية، مإن واحد
علععى يسععوغا قععد وأنأععه عليهععا يتوقععف ل قععد أنأععه الحنابلععة
حينئععذ. ومإععر نأقضععه امإتناع يبعد لم الحكم هذا مإثل قواعدهم

ولو أنأه) أي: القاضي والظهر(بذلك.  تعلق له مإا الطلقا في
أي: بظنه شاءا بعلمه) إن (يقضي الوجه على ضرورة قاضي
اسععتفاده وإن إليععه، مإسععتندا الشععهادة له يجوز الذي المؤكد

مإطلقععا بععالظن الكتفععاءا ومإنععع القطععع وليتععه. واشععتراط قبل
وقععد بمععالا، عنععده يععدعى بععأن الئمة مإثله ثم ومإن ضعيف،

احتمععالا مإع به له أقر قبل سمعه أو قبل، إياه أقرضه رآه
فقالا: مإع فأخبره مإدينه أبرأ دائنا سمع ولو غيره أو البراءا،
علععى > وليععس149<ص:  بععه عمععل علععي بععاقا دينععه إبرائه
ول لععه، دافععع البععراءا عععن المتأخر إقراره لن العلم، خلفا

ادعععاه مإا عليك له أن فيقولا: علمت بمستنده يصرحا أن بد
هععذين أحععد تععرك فععإن بعلمععي، عليععك حكمععت أو وقضععيت،
ولععم وتبعععوه المععاوردي قععاله كمععا حكمععه ينفععذ لم اللفظين

السععلم: ول عبععد ابن قالا له الدم أبي ابن باستغراب يبالوا
ل احتياط ه. وهو والورع. ا التقوى، ظاهر كونأه مإن أيضا بد

والتقععويم والتعععديل، الجععرحا، فععي بعلمععه بععه. ويقضععي بععأس
إقراره، على واستمر أي بمجلسه أقر مإن على وكذا قطعا،



بععالعلم قضععاءا كان أنأكر فإن العلم، دون بالقرار قضاءا لكنه
السععنوي. علععى البلقينععي به رد كما كلمإهما في تناقض فل
ثبوته على بناءا قطعا به قضى رمإضان هللا وحده رأى ولو

أو زنأععا، تعععالى) كحععد (اللععه تعازير أو حدود)، في (إل بواحد
نأععدب مإععع بالشععبهة لسععقوطها شععرب أو سععرقة، أو مإحاربة،
مإا حكمه مإجلس في مإنه ظهر مإن نأعم الجملة، في سترها
جمععع قععالا بععالعلم قضععاءا كععان وإن عععزروه، تعزيععرا يععوجب

علععم إذا كمععا تعالى لله حد في بعلمه يحكم مإتأخرون: وقد
بمععوجب عليه فيقضي الردة أظهر ثم أسلم، أنأه مإكلف مإن

الحكععم مإجلععس فععي اعععترفا إذا البلقينععي: وكمععا قععالا ذلععك
كععان وإن بعلمععه، فيععه فيقضي عنه يرجع لم و حد بموجب
يقيععد فارجمهععا} ولععم اعععترفت فععإن {، لخععبر سععرا، إقععراره
علععى الحكععم مإجلس في مإنه أظهر إذا وكما الناس بحضرة
الدمإييععن حععدود أمإععا خمععر، وشرب ردة نأحو الشهاد رءاوس

القذفا.  وحد والقود المالا، سواءا فيها، فيقضي
شععهد) أو شععهادته، أو حكمععه، فيهععا (ورقة رأى) إنأسان ولو(

لععم بهععذا شععهدت أو حكمععت، أنأك (شاهدان أخبره أو عليه،
لكععل يجععوز أي: ل الشععاهد يشهد) بععه (ولم به) القاضي يعلم

تععذكره يكفععي ول بتفصععيلها، يتذكر) الواقعة (حتى ذلك مإنهما
علععم الععتزوير. والمطلععوب لحتمالا وذلك فقط خطه هذا أن

غيععره عمععل بععه بيعمععل وخععرج يوجععد ولععم والشاهد الحاكم،
كععان وجععه) إذا (وفيهمععا بحكمه عنده شهدا > إذا150<ص: 
عنععدهما) ووثععق مإصونأة ورقة (في مإكتوبين والشهادة الحكم،

ل بععه. والصععح يعمععل أنأععه ريبععة فيععه يععداخله ولم خطه بأنأه
علععى الشععافعي نأععص ذلععك ينععافي الريبععة. ول لحتمععالا فرقا
يغتفععر لنأه الخصم، نأكولا نأسي لو فيما للبينة اعتماده جواز
يلحععق أنأععه مإنععه ويؤخذ الصل، في يغتفر ل مإا الوصف في

السععبكي (فائععدة) كععان مإعنععاه فععي مإععا كل ذلك في بالنكولا
بغيععر باطل أنأه بطلنأه ظهر مإا على يكتب قضائه زمإن في
ديعوان فععي يحفعظ بعل لمعالكه يعطععى ويقولا: ل مإالكه إذن

قاض.  كل ليراه الحكم
على) إخبار اعتمادا أدائه أو حق استحقاقا على الحلف وله(

فيععه تنععاقض مإععن المعتمععد علععى (خععط) نأفسععه وعلععى عععدلا
إذا (مإععورثه وشععريكه ووكيله ومإأذونأه مإكاتبه نأحو خط وعلى

(وأمإععانأته) بععأن تزويععره احتمععالا عنه انأتفى بخطه) بحيث وثق
النععاس حقععوقا مإععن شععيءا فععي يتسععاهل ل أنأععه مإنععه علععم



عمععر {حلععف بععالظن الحلععف حععل بالقرينععة. ودليععل اعتضععادا
أن وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي يدي بين عنه الله رضي

عنععد غيععره أنأععه مإععع عليععه ينكععر الدجالا} ولععم هو صياد ابن
مإععا عليععه. وفععارقت تسععلط فلن يكنه قالا: إن وإنأما الكثرين

بنفسععه. (والصععحيح لتعلقهععا بخلفهععا عععام خطرهما بأن قبلها
يتععذكر لم وإن غيره، أو هو، بخط) كتبه الحديث رواية جواز

غيععره، عنععد عنععده) أو (مإحفوظ إجازة ول سماعا ول قراءاة،
والخلععف. ولععو السععلف، به عمل ولذا أوسع الرواية باب لن
لععه جععاز وعرفععه الروايععة فععي بععالذن لععه شععيخه خععط رأى

أيضا.  عليه العتماد
(بين > وجوبا151(ليسو) <ص:  التسوية فصل) في(     

التسوية ورطة مإن خلصا يوكل وكثير وكل، وإن الخصمين)،
مإجلععس في استويا وإذا قبيح، جهل وهو خصمه، وبين بينه،

وقام مإستويين، جلسا أو أدون، مإجلس في ووكيلهما أرفع،
عليععه) دخولا (في الذرعي بحثه كما جاز مإستويين وكيلهما

الخععر قبععل ول فقععط، لحععدهما ل مإعععا فيععه لهما يأذن بأن
ه أو لهمعا)، (وقيعام إليهمعا ونأظعر لكلمإهمعا)، (واسعتماع ترك

مإعععا سععلما سععلم) إن (وجععواب عبوسععة أو وجععه)، (وطلقععة
أحععدهما السععواءا علععى فيععه إليه قربهما يكون (ومإجلس) بأن

الولععى وهععو يععديه، بيععن أو يسععاره، عععن والخععر يمينه، عن
أهيععب لنأععه الركععب، علععى يكون أن أيضا والولى فيه، لخبر
عنهععا، الرجععل ويبعععد أسععتر، لنأععه الععتربع، للمرأة الولى نأعم

بشععيءا أحععدهما يععؤثر أن لععه يجععوز فل الكرام أنأواع وسائر
أو، حريععة، أو بعلععم، شععرفا وإن مإعععه، يمععزحا ول ذلك، مإن

تععرك والولععى وإضراره، الخر، قلب لكسر غيرها أو والديه،
الشععريف، لجل القيام أن يعلم لنأه ووضيع، لشريف، القيام

اعتذر أو لخصمه، قام فبان مإخاصما يظنه لم لمن قام ولو
الخععر، يسععلم حععتى فليسععكت فقط أحدهما سلم إذا أمإا له

حععتى سععلم للخععر يقععولا أو للضععرورة، الفصل طولا ويغتفر
قاطعععا يكععن ولم بأجنبي، التكلم هذا له واغتفر عليكما، أرد

تععرك له جوزوا أنأهم عنهم المإام حكى ثم ومإن لذلك، للرد
قععوله: وأفهععم والغزالععي، هععو اسععتبعده لكنععه مإطلقععا الععرد

وعليععه ذلععك، أي: الولععى قععائمين يتركهمععا ل أنأععه ومإجلععس
ولععو قائمععان، وهمععا الدعوى، تسمع ل الماوردي قولا يحمل
الولا وطلععب مإنععه، الخععر وبعععد القاضععي، مإن أحدهما قرب

الرجععوع يتجععه فالععذي الثععانأي وعكععس إليععه، الخععر مإجيععءا



قلععت فععإن خسته أو أحدهما، لشرفا نأظر غير مإن للقاضي
لعه إخافعة أو تحقيعر، الخسععيس إلععى الشععريف بنعزولا أمإره

ينفي التسوية قصد لن مإمنوع، قلت فليتعين عكسه بخلفا
 يبعد لم ذلك قيل: الولى لو نأعم لذلك النظر

عنععد وجوبا فيه) أي: المجلس ذمإي على مإسلم رفع والصح(
سععليم، عنععد وجععوازا كالبارزي، الزركشي واعتمده الماوردي،

فععي الععبيهقي خبر وفي يعلى، ول يعلو، السلم لن وغيره،
يععدي بيععن درع فععي ليهععودي وجهه الله، كرم علي مإخاصمة

خصمي كان لو الذمإي على ارتفع قالا: وقد أنأه شريح نأائبه
سععمعت > ولكنععي152<ص:  يععديك بين مإعه لقعدت مإسلما
فععي تسععاووهم {ل يقولا وسلم عليه الله صلى الله رسولا

سععائر فععي المسععلم إيثععار الرافعععي كلم وقضية المجالس}،
طوائععف بععأن واعععترض البلقينععي، واعتمععده الكععرام، وجععوه
بينهما. التسوية بوجوب صرحوا

يتهععم يسععكت) لئل أن (فلععه يععديه بين قامإا أو جلسا)، وإذا(
فإن هاباه ربما لنأهما المدعي) مإنكما، ليتكلم يقولا أن (وله

ادعععى) دعععوى (فععإذا لععه: تكلععم قععالا المععدعي عيععن عععرفا
مإععن اخععرج بععالجواب) بنحععو (خصععمه (طععالب) جععوازا صحيحة
وقضععية الخصعومإة، لتنفصععل المعدعي يسعأله لم وإن دعواه،
لم بأن فيه المإر انأحصر وإن ذلك، يلزمإه ل أنأه هنا كلمإهم

بجواب لي الخصم: طالبه له قالا ولو آخر، قاض بالبلد يكن
لععزم وإل يبعععد، لععم حينئععذ عليععه قيععل: بوجععوبه ولععو دعواي،
لن بهععذا، فكععذا عنععه بععدفعهما أثم وإذا مإتخاصمين، بقاؤهما

(فذاك) حكما > أو153<ص:  أقر) حقيقة (فإن واحدة العلة
حكم غير مإن بالقرار الحق لثبوت به أقر مإا فيلزمإه ظاهر

القرار صورة كانأت لو ثم ومإن البينة، بخلفا دللته لوضوحا
يععزن أن ولععه البلقينععي، بحثععه كما للحكم احتيج فيها مإختلفا

ظن إن له يشفع وأن إليهما، النفع لعود الخصمين أحد عن
لتصععريح الذرعي فيه تردد وإن أثم، وإل حياءا، عن ل قبوله

قععوله: في أيضا وتردد غصبا، كهو بالحياءا الخذ بأن الغزالي
قويت إن حرمإته يتجه والذي بالمدافعة، لتهامإه ضمانأه على

للمععدعي: ألععك يقععولا أن فلععه أنأكععر (وإن التهام ذلك قرينة
الحععق ثبت يمينك} إن مإع شاهد أو {، به مإسلم بينة) لخبر

لععه: قععالا لوث لنحو المدعي بجانأب اليمين كانأت وإن بهما،
بميلععه يتهععم يسععكت) لئل (أن الولععى وهععو (و) لععه، أتحلععف
هععل شععك ولععو إعلمإععه، وجب لجهل سكت إن نأعم للمدعي



لععه يجععز لععم وإنأمععا أولى، فالقولا جهل أو علم، مإع سكوته
الشععهادة كيفيععة الشععاهد ول الععدعوى، كيفيععة المععدعي تعليم
>154<ص:  فععأدى وفعععل تعععدى، فععإن بععذلك التهععام لقوة

 الغزي، بحثه مإا على به اعتد بتعليمه الشاهد
يلزمإععه ول يبعععد، لععم بالديانأععة مإشهورين في قيل: مإحله ولو

دعععواه كيفيععة عععن بالبلد مإن حضور مإنه التمس مإن سؤالا
كلم أفهمععه مإععا الغععزي ورجععح مإععر، كمععا المعععزولا فععي إل

أو فيبتععذلا، يسععمع ل بمععا طلبععه لحتمععالا يلزمإععه أنأععه شريح
لععه إضععرارا أو ابتععذال، ذلك يعد فيمن فمحله وعليه يتضرر،

تععورع، إن لنأععه ذلك)، فله تحليفه وأريد بينة، قالا: لي (فإن
خيععانأته، لتشععتهر عليععه البينععة أقععام وإل المإععر، سععهل وأقععر

عععن أو غيععره، عععن مإتصععرفا فععي البلقينععي وبحععث وكععذبه،
إقامإعة تعيعن فلعس أو سعفه، بنحو عليه مإحجور وهو نأفسه،
البينععة يععرى ل مإععن يدي بين للدعوى المإر يحتاج لئل البينة

وأطلععق، لععي)، بينععة (أو) قالا: (ل الضرر فيحصل الحلف بعد
(ثععم زور أقيمهععا بينععة كععل أو غائبة، ول حاضرة، قالا: ل أو

علمععه عععدم أو نأسععيانأه، الصععح) لحتمععالا في قبلت أحضرها
أخذه فأنأكر مإثل بقرض عليه ادعى مإن أن وقضيته بتحملها،

وجععرى قبلععت، إبراءا أو بأداءا، بينة إقامإة أراد ثم أصله، مإن
أصععل أنأكر لو كما النأكار حالا نأسيانأه لجواز زرعة أبو عليه

فمحلععه وعليععه الجحععد، قبععل ردا أو تلفععا، ادعععى ثم اليداع،
على الجحد قبل إبراءا أو أداءا، يدعي أن القرض صورة في
مإبنععى بععأن مإرابحععة والععبيع الوديعععة، بيععن فععرقا شععيخنا أن

البيع، بخلفا مإطلقا بالبينة فيها فاكتفي المإانأة على الوديعة
المذكور فالقياس القرض وبين بينها، الفرقا في ظاهر وهذا
أحضععر ثععم عبيععد، أو فسععقة، قالا: شععهودي ولو صحيح، غير
ذلععك عنهم قالا الذين هم أنأهم اعترفا إن أنأه فالوجه بينة

لمإكعان والسععتبراءا العتعق، فيعه يمكعن زمإعن مإضعي اشترط
آخععرون هععؤلءا قععالا وإن بععذلك، البينععة بإقامإععة حينئذ قبولهم

تعععذرت فععإن الزمإععن قععرب وإن قبلععوا، نأسععيتهم أو جهلتهم،
الوقعف يظهععر فالعذي بععذلك أعلم الوارث: ل وقالا مإراجعته،

مإععن بد فل مإانأع عبيد أو قوله: فسقة، لن الحالا، بيان إلى
عنهععم المقععولا غيععر المحضععرين كععون واحتمالا انأتفائه، تيقن
الغير لحق احتياطا يؤثر ل ذلك

السععبق) فالسععبق (قععدم خصععوم) أي: مإععدعون ازدحععم وإذا(
العععدلا، لنأععه الخصععومإة، فصععل عليه تعين إن وجوبا المسلم



أنأعه البلقينعي وبحعث الحعق، ذو لنأه المدعي، بسبق والعبرة
الولا خصععم ثععم خصععمه، مإععع مإععدع ثععم وحده، مإدع جاءا لو

فيقععدم الكععافر > أمإععا155<ص:  خصععمه مإععع جععاءا مإن قدم
إليععه وسععبقه البلقينععي، بحثععه كمععا المسععبوقا المسععلم عليععه

شععاءا مإععن فيقععدم فصععلها عليععه يتعيععن لم إذا وأمإا الفزاري،
وزيععادة كععالعروض، كفايععة ولو فرض، غير علم في كمدرس

فهععو فيه وأمإا المطلق، الجتهاد في يشترط مإا على التبحر
جهل) ظاهر: (فإن هو كما المفتي في يقالا وكذا كالقاضي،

يكتععب أن ومإنععه مإرجععح، ل أقععرع) إذ مإعععا جاءاوا (أو السابق
مإععن فكععل رقعععة رقعععة يأخععذ ثم يديه، بين برقاع أسماءاهم

بالتأخير يتضرر مإريض تقديم لهم والولى قدمإه، اسمه خرج
مإجبععور لنأععه مإطلوبععا، كععان إن القاضععي قععدمإه امإتنعععوا فإن

وإن المبععاحا، للسععفر (مإسععافرون) أي: مإريععدون (ويقععدم) نأععدبا
(مإسععتوفزون) مإقيميععن علععى إطلقهععم اقتضععاه كمععا قصععر

رفقتهععم عععن بالتأخر يتضرروا بأن عليهم مإدعى أو مإدعون،
يظهععر فيمععا خنععاثى علععى وكععذا رجععالا، على (ونأسوة) كذلك

يكثروا) أي: النوعععان، لم (مإا عنهم الضرر تأخروا) لدفع (وإن
البلععد، أهل قدر كانأوا بأن كثروا فإن لشرفهم الذكور وغلب

اعتبععار تفهععم غيرهمععا وعبارة قاله، كذا فكالمقيمين أكثر أو
البلععد أهععل مإععع > ل156<ص:  بعععض مإععع بعضععهم الخصوم

والنسععوة بينهععم، فيمععا والمسععافرون أولى، ولعله قيل، كلهم
مإسععافر، تعععارض ولععو يقععرع، ثععم بالسبق، مإنهم يقدم كذلك

وبحععث أقععوى، فيععه الضععرر لن الوجععه، علععى قععدم وامإععرأة
نأظععر، وفيععه المحععذور، لنأتفععاءا كالرجل العجوز أن الزركشي

بععدعوى) إل وقععارع سععابق، يقععدم (ول مإمنععوع بععه علل ومإا
إن بععدعاويه المسععافر ويقععدم الباقين، ضرر يزيد لئل واحدة
يحتمععل لععم أي: بععأن بينا إضرارا بغيره تضر لم بحيث خفت
المرأة.  به وألحق واحدة، فبدعوى وإل ظاهر، هو كما عادة

مإععن فيععه غيرهععم) لمععا يقبععل ل مإعينيععن شهود اتخاذ ويحرم(
يكتععب مإععن يعين أن وله الحقوقا، مإن كثير وضياع التضييق،

كما حرم وإل المالا، بيت مإن رزقا أو تبرع، أي: إن الوثائق
فععي ومإغالته المعين، تعنت إلى يؤدي لنأه القاضي، عن مإر

شععهود) بيععن شهد (وإذا تأخيرها أو الحقوقا، وتعطيله الجرة،
عمععل فسععقا أو عدالععة، (فعععرفا تزكيععة أو بحق، قاض يدي

طلبهععا وإن عدالععة، علععم إن لتزكيععة يحتج ولم بعلمه) قطعا،
يعمععل فل لهمععا تزكيتععه تقبععل ل وفرعععه أصله، نأعم الخصم



(السععتزكاءا) (وجب) عليععه شيئا فيهم (وإل) يعلم بعلمه فيهما
كمععا بعععدالتهم الخصععم اعععترفا وإن يزكيهععم، مإععن أي: طلب

بععه شععهدا فيمععا صدقهما إن نأعم تعالى لله الحق لن يأتي،
عدالععة عععرفا ولععو الشععهادة، ل القععرار جهععة مإععن بععه عمل

ولععه للزركشععي، وقععع لمععا خلفععا كفععى فقط المزكى مإزكي
أن والولععى العدالععة، ثبععوت عقععب المععدعي بسععؤالا الحكععم

غيرهععا، أو البينععة، فععي دافععع لععك عليععه: هععل للمععدعى يقولا
الخصم، رضا بغير المإهالا هذا وفي فأقل، أيام ثلثة ويمهله

ظاهر.  > نأظر157<ص:  عليه المدعى طلب ول
خفي، غير طلب بل الحيلولة في يأتي مإا وبين بينه والفرقا
ولععه وقيععل: التزكيععة، البينععة، بعد الحيلولة طلب مإدع ويجاب
ينفععذ ل الحيلولععة وبعععد بنععائبه، أو بنفسععه، مإلزمإتععه حينئععذ
هععو كمععا تصععرفه نأفععوذ له بان مإن نأعم مإنهما واحد تصرفا
يجيععب ول رآه، إن طلععب بل فعلها وللحاكم مإر، مإما ظاهر
(بععأن) بمعنععى الحكم قبل حبس أو حجر، أو استيفاءا، طالب

لئل وشععهرة وصععفة، الشاهد) اسما، به يتميز مإا (يكتب كأن
قريبععا، يكون وعليه) لئل له، (والمشهود مإميز ويكفي يشتبه،

النظر مإن يريح مإما بل الستزكاءا، مإن ليس وهذا عدوا، أو
قعدر (وكعذا قرابعة أو ععداوة، نأحعو مإعن آخر مإانأع في بعده

صععدقا الظععن علععى يغلععب قععد لنأععه الصععحيح)، علععى الععدين
العدالععة كععون فععي بعععد ول الكععثير، دون القليل في الشاهد
المصععنف ضعععف ثععم فمععن مإلكععه كععانأت وإن بععذلك، تختلف

الئمععة مإعظععم عععن المقابل ونأقل المإام، قواه وإن الخلفا،
بالصععحيح، التعععبير يحسن ل شارحا قولا > فانأدفع158<ص: 

مإععع (مإزكيععا) أي: اثنيععن بععه) أي: المكتععوب (ويبعث بالصح بل
فعي سععبب لنأعه بعه، وسعماه الخععر، ععن مإخفية نأسخة كل

لمععن خلفععا المزكععي إلععى أصععله قععولا ينععافي فل التزكيععة
لنأهم المسائل، أصحاب ويسمون المبعوثون وهؤلءا اعترضه،
ل وأن سععرا، بعثهمععا يكععون أن ويسععن ويسععألون، يبحثععون،

وهععم حقيقععة، المزكيععن علععى ويطلقععون بععالخر، كل يعلععم
المزكععي (يشععافهه والبعث السؤالا، (ثم) بعد إليهم المرسولا

فععي ويقععولا: زدنأععي إخفععاؤه، لععه فيسععن جرحا عنده) مإن بما
شععاهد كععان إن المزكى هذا ثم به، فيعمل وتعديل شهودك،

الشعهادة يجعوز ععذر الصعل فعي اشترط وإل فواضح، أصل
ولععي ولو للحاجة، ذلك يشترط جمع: ل وقالا الشهادة، على

بقععوله: فيععه، اكتفي والتعديل بالجرحا، الحكم المسألة صاحب



بمععا القاضي إلى كتابته) أي: المزكي (وقيل: تكفي حاكم لنأه
بمععا الوجه هذا كالحسبانأي الذرعي > وأولا159<ص:  عنده
المعتمد. إلى يرجع

والمرسععولا المسععألة، صععاحب سععواءا وشععرطه) أي: المزكععي(
للحكععم نأصععب مإن أمإا فيه يشترط مإا كل (كشاهد) في إليه

فععي، يكععن لععم إن ومإحله كقاض، فشرطه والجرحا بالتعديل،
مإعرفععة) (مإععع السععتخلفا فععي مإععر فكمععا وإل خاصة، واقعة

يجععرحا لئل وأسععبابهما والتعععديل)، (الجععرحا، مإن لكل المزكي
فقععولا بالرشععد الشاهد ذلك في ومإثله فاسقا، ويزكي عدل،

علععى يحمل ودنأياه لدينه، صالح بأنأه يشهد أن بعضهم: يكفيه
مإععذهب فععي الرشععد بععه يحصععل الععذي صععلحهما يعععرفا مإن

فععي سععيأتي لكععن عععدلا هععو فععي يععأتي مإععا نأظيععر الحععاكم
الطلقا، ذلععك بنحععو يكتفععي ل أنأععه مإنععه يعلععم مإا الشهادات

الشععاهد وظيفععة لن مإععذهبه، فععي للقاضي الموافق مإن ولو
بحمععل يجمععع وقععد القاضععي، فيه لينظر الجمالا ل التفصيل

الطلقا، ذلععك فععي يقععدحا احتمععالا ثععم كان إذا مإا على هذا
خلفه.  على والولا

بحقيقععة أيضععا إليععه (خععبرة) المرسععولا > (و) مإععع160ص: <
خبر على عطفا خبرة رفع بعضهم وجوز يعدله)، مإن (باطن

(أو ضععمه مإععن أفصح أوله جوار) بكسر أو (شرطه) (لصحبة،
عععدلا لمععن عنععه اللعه رضععي عمععر قععاله كما مإعامإلة) قديمة

عامإلععك أو ونأهععاره، ليلععه، تعععرفا جععارك شععاهدا: أهععو عنععده
رفيقععك أو الورع، على بهما يستدلا اللذين والدرهم بالدينار،

قععالا: ل الخلقا مإكعارم علععى بعه يسعتدلا الععذي السععفر في
يععدلا كما بذلك خبرتهم في قولهم ويقبل تعرفه، قالا: لست

فععي عرفععه كععأن الثلثععة تلععك مإععن القديمة غير أمإا الثر له
قععاله مإععا علععى اتفاقععا يكفععي فل شععهرين نأحععو مإععن أحععدها

عععدالته عنععده تستفيض أن ذلك خبره عن ويغني الماوردي،
تكععرر إذا مإععا بععذلك الرفعععة ابن وألحق بباطنه، الخبراءا مإن
حععد عععن يخععرج بحيععث أخععرى بعععد مإععرة سععمعه علععى ذلك

علععى شهد إن إل التواطؤ لحتمالا عدلين شهادة ل التواطؤ
خععبرة يشععترط فل يجرحععه مإععن يعدله بمن وخرج شهادتهما،

لفععظ اشععتراط والصععح (، الجععرحا تفسععير لشععتراط بععاطنه
يكفععي) (أنأععه (و) الصح الشهادات كبقية المزكي شهادة) مإن

مإععذهبه أي: الموافععق والتعععديل الجععرحا، بأسباب العارفا قولا
عععدلا)، (هععو فيععه بمععا تقرر مإا نأظير فيهما القاضي لمذهب



علععى (وقيععل: يزيععد المقصععود هي التي العدالة له أثبت لنأه
دون شععيءا في عدل يكون قد لنأه الكثر، عن ونأقل ولي)،
مإمععا أخذا شيءا دون شيءا في صدقه يظن قد يعني شيءا
العدالععة حقيقععة إثبععات وأمإععا والكععثير، القليععل، في آنأفا تقرر
تقععرر وإذا شععرعا، مإتصععور فغير أخر في ونأفيها صورة، في
لععذلك تأييععد مإنععه ينتععج لععم المععراد هععو ذكرته الذي ذلك أن

فععي يريععد قععد ولععي قععالا: علععى، وإن لنأععه، الضعيف، الوجه
غيرهععا دون صععدقه فيهععا الظععن يغلععب الععتي الصععور بعععض
أحععد يزكي أن يجوز ول بالكلية، أغفلوه الشراحا فإن فتأمإله

الشععاهد، اسععم والخصععم الحاكم، عرفا ولو الخر، الشاهدين
يأتي.  كما غيبته في تزكيته جازت وعينه ونأسبه،

قاذفععا بععه يكون ول كزان، الجرحا) صريحا سبب ذكر ويجب(
نأقصععوا إذا الزنأععا شععهود فععارقا وبععه مإسئولا، أنأه مإع للحاجة

سععارقا > أو161<ص:  السععتر لهععم ينععدب أنأععه مإععع مإر كما
باعتقاده فيه القاضي ليعمل بيانأه فوجب سببه في للختلفا

الكتفاءا يبعد لم الجرحا وشاهد القاضي، مإذهب اتحد لو نأعم
مإر بما ويوجه فرقا، ل أنأه كلمإهم ظاهر لكن بالطلقا مإنه
تفسععيره، عععن مإغن بسببه علمه والغزالي المإام وقالا آنأفا،
لزيععد الحاجععة لعدم واحد على اقتصر مإجرحات له علم ولو

بععالكبر جرحععه يجععوز ل السععلم عبععد ابععن قععالا بععل مإنععه،
لكععن يقبععل لععم سععببه يععبين لععم فإن بالصغر عنه لستغنائه

ذلععك عععن يبحععث أن إلععى بععه الحتجععاج عععن التوقععف يجب
لكععثرة لععذكره يحتععاج فل العدالععة سبب أمإا يأتي كما الجرحا

حضععور يشترط مإتأخرون: ول جمع قالا عدها وعسر أسبابها،
الحكععم أي: لن عليععه أو لععه الشععهود ول والمجروحا المزكي

فيهمععا كفععت ثععم ومإععن تعععالى، للععه حععق والتعععديل بععالجرحا،
ليععأتي للخصععم البينععة تسععمية مإععن بد ل نأعم الحسبة شهادة
زنأاه، (المعاينة) لنحو فيه) أي: الجرحا (ويعتمد أمإكنه إن بدافع

وإن يجرحعه، بمععا الستفاضة) عنه (أو قذفه لنحو السماع أو
شععهد إن إل قليععل عععدد اعتمععاد يجععوز ول التععواتر، يبلععغ لم

والشهر الشهادة، على الشهادة شرط ووجد شهادتهم، على
(على (ويقدم) الجرحا ل، والقيس المذكور، مإعتمده يذكر أنأه

سععبب المعدلا: عرفت قالا (فإن الجارحا علم التعديل) لزيادة
 حينئذ علمه قدم) لزيادة وصلح مإنه، وتاب الجرحا،

أنأععه والععوجه تأكيععدا، يكععون أن يحتمععل تنععبيه) قععوله: وصععلح(
فيفيععد وحينئععذ الشهادة، قبولا التوبة مإن يلزم ل إذ تأسيس



ظاهر لكن التوبة بعد الستبراءا > مإدة162<ص:  مإضت أنأه
بععد ل بععل مإععرادا، وليس قوله: صلح، مإجرد يكفي أنأه المتن

وإل الجععرحا، تاريععخ يعلععم لععم إن المععدة تلك مإضي ذكر مإن
إن التعععديل يقععدم وكذا مإضيها، مإن بد ل إذ لذلك يحتج لم

ابععن قععالا مإتععأخرة التعديل بينة وكانأت البينتين، مإن كل أرخ
علععى اعتمععاده فيحتمععل وإل جرحه، المعدلا علم إن الصلحا

علععى بععه الشهادة تتوقف ول القاضي قالا الجرحا قبل حاله
أن وقضععيته الحسععبة، شهادة فيه تسمع لنأه القاضي، سؤالا

قبعل الشعاهد قعولا ويقبل أيضا، فيه لسماعها كذلك التعديل
خلفععا السععبب يععذكر لععم وإن مإجععروحا، أو فاسق، أنأا الحكم

عععادة يبعععد ل فيمععن مإحلعه أن يتجععه نأعععم وغيععره للرويانأي،
عن القاضي يتوقف مإسلم شرحا وفي الجرحا، بأسباب علمه
نأععدب مإععراده أن ويتجععه سععبب، بيععان بل عععدلا جرحه شاهد

يتضععح لععم فععإن يتضععح القادحا لعل الريبة قويت إن التوقف
مإستند بل يجدها لريبة عبرة ل أنأه يأتي لما حكم

هععو عليععه المععدعى قععولا التعععديل في يكفي ل أنأه والصح(
السععتزكاءا أن مإععر لمععا علععي شععهادته غلط) فععي وقد عدلا،

وإن فاسععق، بشععهادة الحكععم يجععوز ل ولهذا تعالى، لله حق
في ل عليه الحكم في بذلك الكتفاءا ومإقابله الخصم، رضي

بععل بشععرط، ليععس غلععط وقوله: وقد به، قائل ل إذ التعديل
لنسععبته مإسععتلزم بعععدالته اعععترافه مإععع إنأكععاره لن بيان، هو

علي به شهد فيما عدلا قالا فإن به يصرحا لم وإن للغلط،
الخصععم طلب يلزمإه. وإن ول له، ويسن به، مإنه إقرارا كان
وفععي الحسععبة، قبيععل التععي بقيععده لكععن فيهععم ارتععاب إذا

ثععم ويستقصي، كل، ويسألا يفرقهم، أن وجب وإل المنتقبة،
بمععا ويعمععل ويستقصععي، به، الولا اجتماع قبل الثانأي يسألا
ل أن ولهم التزكية، قبل ذلك كون والولى ظنه، على غلب

عععبرة ول شععروطه، وجدت إن القضاءا حينئذ ويلزمإه يجيبوه،
بنحععو ببينععة أتععى ثم فيه، لي دافع قالا: ل ولو يجدها، بريبة

قععوله: قبععل بععذلك جاهل كان أنأه وادعى فسقه، أو عداوته،
البينععة إقامإععة حلفععه بعععد فلععه بعضععهم ذكععره مإا على بيمينه
لععي، بينة ل في > قبوله163<ص:  قلت: أطلقوا فإن بذلك
يميععن ل أنأععه فععي الصريح أو الظاهر، آنأفا مإر مإما مإعه ومإا

ك على يرد وهذا عليه، بعأن الفعرقا يمكعن قلعت البععض ذل
أثبععت ثععم العمععوم علععى القادحا نأفى لنأه أظهر، هنا التنافي

ذلععك فععي صدقه تؤيد ليمين فاحتاج واحد شخص في بعضه



كععل مإععن لععي بينععة ل ينافي ل ببينة فإتيانأه ثم وأمإا الثبات،
قععد قععولهم وأمإععا واحععد، شععيءا على يتواردا لم لنأهما وجه،
يكععون قععد لنأععه فيععه، فععارقا فل يعلمهععا ول بينععة، لععه يكون
المدعي إقرار على بينة أقام ولو يعلمه، ل وهو مإثل، عدوه

بينععه، كععان فععإن كععذا وقععت مإثل، الخمععر شععربا شاهديه بأن
للشععرب يعينععا لععم ولععو فل، وإل ردا، سععنة دون الداءا وبين
عععن أبععى فععإن تعيينععه يقتضععيه بمععا وحكم المقر، سئل وقتا

المععدعي أن الخصععم ادعععى ولععو الحكععم، عن توقف التعيين
علععى بنععى مإعععه ليحلععف شاهدا وأقام بينته، فسق بنحو أقر
ل بينتععه بطلن والصح فسقة، بينته: شهودي بعد قالا لو مإا

الطعععن الغععرض لن شعاهده، مإععع الخصععم يحلععف فل دعواه
هععذا بععأن شهدا ولو ويمين، بشاهد، يثبت ل وهو البينة، في

أنأهمععا الب مإععوت بعد ذكرا بأنأهما آخران فشهد ورثه مإلكه،
مإنععه الععدار ابتاعععا أنأهمععا أو الحادثة، هذه في بشاهدين ليسا
مإراد.  غير ذلك خلفا الروضة وإيهام ردا،

الغائب على القضاء باب
(هععو أخععر وتوابععع بشرطه، المجلس أو البلد، عن     

يععأتي، كمععا تعععالى للععه عقوبععة عععدا مإا شيءا كل جائز) في
إبطععالا مإن ولتمكنه للحاجة، عمله غير في الغائب كان وإن

لععه تسععميتها يجععب إذ البينععة فععي طاعن بإثبات عليه الحكم
لعه وليععس أداءا، بنحععو الحععق فععي أو فسععق، بنحو حضر إذا

الععدعوى، كيفية عن ظاهر هو كما أي: الهل القاضي سؤالا
يبعععد خفععاءا تحريرهععا فععي كععان وإن الستظهار، يمين ومإثلها

سجلت إن نأعم إليه تحريرها لن استيفاؤه، العالم غير على
اللععه صلى ولنأه ظاهر، هو كما لها مإبطل بإبداءا القدحا فله

عنهمععا اللععه رضععي سععفيان أبي امإرأة لهند قالا وسلم عليه
وولععدك يكفيععك مإععا مإععاله مإععن شحه: {خععذي إليه شكت لما

أن لقععالا: لععك وإل إفتععاءا، ل عليععه قضععاءا بععالمعروفا} فهععو
غيععر حاضععرا كععان بععأنأه مإسععلم شرحا في ورده مإثل، تأخذي
حضععرت لمععا مإكععة فتععح فععي الواقعة لن مإتعزز، ول مإتوار،

ل أن فيهععا وسععلم عليععه اللععه صععلى وذكععر للمبايعععة، هنععد
وصححه، الحاكم، رواه مإا ويؤيده ذلك، هند فذكرت يسرقن
إنأععي السععرقة علععى أبايعععك قععالت: ل {أنأهععا الععذهبي وأقععره
عليععه اللععه صععلى فكف زوجي مإالا > مإن164<ص:  أسرقا
يتحلععل سععفيان أبي إلى أرسل حتى يدها وكفت يده، وسلم



اليععابس وأمإععا فنعععم، الرطععب سفيان: أمإععا أبو فقالا مإنه لها
به المحكوم يقدر ولم يحلفها، لم بأنأه غيره واعترضه فل}،

أنأععه الواضععح والدليل شرطوه، مإا على دعوى تجر ولم لها،
علععى القضععاءا عنهمععا اللععه رضععي وعثمععان عمععر عععن صععح

حعزم، ابعن قعاله كمعا الصحابة مإن لهما مإخالف ول الغائب،
والقيععاس مإثلهععا، فععالحكم عليععه البينععة سععماع على واتفاقهم

الععدفع عععن أعجز أنأهما مإع وصغير مإيت، على سماعها على
فععي التيععة بشععروطها عليه الدعوى تسمع وإنأما الغائب، مإن

إل هنععا تسععمع ل أنأععه مإنها هنا أخرى شروط زيادة مإع بابها
دلا كمععا الععدعوى حالة القاضي يعلمها عليه) حجة كانأت (إن

حدث إذا سماعها وجوز البلقيني، اعترضه وإن كلمإهم، عليه
ولععو (بينة)، إمإا الحجة تلك ثم تحملها، أو البينة، علم بعدها

دون القاضععي علم وإمإا بهما فيه يقضى فيما ويمينا شاهدا،
المععدعي (وادعى المردودة واليمين القرار، لتعذر عداهما مإا

بععذلك يطععالبه وأنأععه الن، لععه تسععليمه يلزمإععه وأنأععه جحوده)،
أن مإخافععة اسععتظهارا البينة أقيم وإنأما مإقر)، قالا: هو (فإن
(لععم الغععائب بلععد قاضععي إلععى القاضععي بهععا ليكتب أو ينكر،
تقععام ل لنأهععا وذلععك، مإمتنععع، يقولا: وهععو أن بينته) إل تسمع
للبلقينععي، خلفععا ينكععر أن لقععوله: مإخافععة أثععر ول مإقر، على

للمدعي بوديعة غائب على الدعوى تسمع ل أنأه مإنه ويؤخذ
الععرد، دعععوى مإععن الوديع لتمكن لذلك الحاجة لعدم يده في
تحععت لععه بأنأه الدعوى سماع زرعة أبو بحث لكن التلف أو

مإععن يععوفيه ول يحكععم، ل لكععن بها بينته وتسمع وديعة، يده
بينة مإعه كان لو ثم ومإن شيءا، ذمإته في له ليس إذ مإاله

مإن ووفاه وحكم، سمعها، بتقصير عنده تلفها أو لها، بإتلفه
جوزنأععا قععالا: وإنأمععا الععديون جملععة مإن حينئذ بدلها لن مإاله،

البينععة وتعععذر الوديععع، جحععود لحتمععالا > ذلععك165<ص: 
نأفسعه علععى وإشععهاده لععديه، بإقامإتهععا القاضي عند فيضبطها

حضععر، إذا الوديععع جحععود عنععد بإقامإتهععا يسععتغنى ذلك بثبوت
نأظععر مإا على مإبني قاله مإا ه. ولعل حينئذ. ا تتعذر قد لنأها
لسععماع مإسععوغا إنأكععاره مإخافععة أن مإععن البلقينععي شيخه إليه

عيععن للغععائب كععان إذا مإععا ذلععك مإن ويستثنى عليه، الدعوى
تكن لم وإن عنده، الدعوى الذي القاضي عمل في حاضرة

ليععوفيه دينععه علععى البينععة إقامإععة وأراد ظععاهر، هو كما ببلده
وكععذا البلقينععي، قععالا مإقععر قالا: هععو وإن البينة، فتسمع مإنه

بععإقراره، بينععة ولععي بكععذا، فلن قععالا: أقععر لععو بينتععه تسععمع



كسععفيه، إقععراره يقبععل ل مإمععن كععان ولععو غيععره، بععه وجزم
مإقععر قوله: هععو يؤثر لم فيه إقرارهما يقبل ل فيما ومإفلس

ول لجحععود، يتعععرض ولععم أطلععق)، البينععة. (وإن سععماع فععي
فععي جحععوده يعلععم ل قععد لنأععه تسععمع)، أنأهععا (فالصح إقرار
كسكوته غيبته فيجعل الحق إثبات إلى ويحتاج غيبته،

للمحيل بما وثيقة بالحاكم، واتصل عليه، المحالا فرع) غاب(
حضععر إذا فلععه الحوالة بموجب حكم الحوالة قبل ثابتة عليه
ا بصعحتها ل المحيعل ديعن إنأكار ثبعوت لععدم ظعاهر هعو كم
غيععره ثبععوت بععه اتصععل أنأععه الصورة إذ عنده التصرفا مإحل
بععذلك غيره حكم به اتصل إذا أمإا حكم إليه ينضم لم الذي

(أنأععه و) الصععح( النأكععار عليه للمحالا وليس بالصحة، فيحكم
المشددة المعجمة الخاءا مإسخر) بفتح نأصب القاضي يلزم ل

يكون قد لنأه يأتي، مإمن به ألحق ومإن الغائب)، عن (ينكر
خروجععا بنصععبه بأس ل نأعم كذبا المسخر إنأكار فيكون مإقرا
قد الكذب أن على مإحقق غير وكذبه أوجبه، مإن خلفا مإن

قلعت فعإن بعيعد النأعوار: يسعتحب وقعولا مإواضعع، في يغتفر
لععزوم المطلععب: أن قععولا ويؤيععده الخلفا، قوة المتن صريح
المتمععرد، علععى الععدعاوى فععي المععذهب قيععاس هععو نأصععبه

ل الشهرة حيث مإن قوته قلت رعايته تسن القوي والخلفا
حرمإععة يقتضععي وهععو كيععف، المععدرك حيث مإن ضعفه تنافي

حاجععة نأععوع فيععه كععان لمععا لكععن الرافعععي قععاله كما النصب
بععل مإمنععوع المطلععب فععي ذكععره ومإا غير، ل إباحته اقتضى

(، يععأتي فيمععا افترقععا وإن هذا، في سواءا والغائب المتمرد،
حاضععر وكيععل للغععائب يكععن لم إذا > فيما166ويجب) <ص: 

إبععراءا أو عقععد، بصععحة أو عيععن، أو بدين، الدعوى كانأت إن
مإكععره أنأععه فععادعى حاضععر لععه مإدين على الغائب أحالا كأن
الصورة الحق) في (أن وتعديلها البينة)، بعد يحلفه (أن عليه

عليععه، للمحكععوم احتياطععا الن ذمإتععه) إلععى في (ثابت الولى
مإععع يقععولا أن يععبريه. ويشععترط مإا ادعى لربما حضر لو لنأه

ول عليععه، يكععون قععد لنأععه إليععه، تسععليمه يلزمإععه وأنأععه ذلك،
أن البلقينععي قاله كما وظاهر نأحوه، أو لتأجيل، أداؤه يلزمإه

يليععق مإا على فيها يحلف بل بعين الدعوى في يأتي ل هذا
مإععع يتعععرض أن بععد ل وأنأه يأتي، كما البراءا نأحو وكذا بها،

شععهوده فععي أن يعلععم ل أنأععه إلععى التسععليم ولععزوم الثبوت،
كفسععق، للغععائب بالنسععبة أو مإطلقععا، الشععهادة فععي قادحععا

كععان لععو عليععه المععدعى أن الصح على بناءا وتهمة وعداوة،



يبطعل ول أجيععب، ذلعك على المدعي تحليف وطلب حاضرا،
مإكملة ليست لنأها بالرد، ترتد ول اليمين، هذه بتأخير الحق

ثععم وحلععف الحق، ثبت ولو للحكم، شرط هي وإنأما للحجة،
الوجععه على إعادتها تجب لم به ليحكم آخر حاكم إلى نأقل
يتوقععف > فهععل167<ص:  حاضععر وكيععل لععه كععان إذا أمإععا

عليععه، تععوقفه كلمإهمععا وقضععية وجهععان، طلبه، على التحليف
كععان إذا بععأنأه التوشععيح في واستشكله الرفعة، ابن واعتمده

يميععن تجععب ولم غائب، على قضاءا يكن لم حاضر وكيل له
نأحعو فععي الخصعومإات فععي الععبرة ولن نأظعر، وفيععه جزمإعا،
بالنسععبة غععائب علععى قضععاءا فهععو الوكيععل ل بالموكل اليمين

الععدعوى سععماع للقاضععي البلقينععي قععولا ذلععك ويؤيد لليمين،
للحكععم المسععوغة الغيبة لوجود وكيله حضر وإن غائب، على

بالنسععبة أو الحقيقععة، أي: فععي عليععه يقع إنأما والقضاءا عليه،
تععوجه الوكيل على سمعت إن الدعوى أن فالحاصل لليمين،
لحععق احتياطععا لليميععن بالنسععبة إل مإععوكله دون إليععه الحكععم

مإععن الغععائب إلععى الحكم توجه عليه تسمع لم وإن الموكل،
 وغيرها اليمين، في وجه كل

وكيععل لععه فيمععن القاضععي أن البلقينععي كلم مإن تنبيه) علم(
على وسماعها الوكيل، على الدعوى سماع بين مإخير حاضر
أحععد عليه يتعين ول عليه، القضاءا شروط وجدت إذا الغائب
توجععد لععم فععإن الحععق إلععى به يتوصل مإنهما كل لن هذين،

سععماعها وجععوب يظهععر فالععذي الغععائب على القضاءا شروط
بقععوله: إن وخرج المدعي، حق يضيع لئل حينئذ الوكيل على
قععن كععدعوى كععذلك يكععن لععم لععو مإععا ذمإتععه في ثابت الحق
حسععبة البينععة وشععهدت غععائب، علععى طلقععا امإععرأة أو عتقا،
لحععظ إذا لليميععن يحتععاج > فل168<ص:  بععه إقععراره علععى
بععه وألحععق العتععق، فععي الصلحا ابن أفتى وبه الحسبة، جهة

المتعلقععة تعععالى اللععه حقععوقا مإععن ونأحععوه الطلقا، الذرعععي
وأقععام بيععع، بنحععو عليععه ادعععى لععو مإا بخلفا مإعين بشخص

يجيبععه فععإنأه بثبععوته الحكععم وطلععب بععه، بععالقرار أو به، بينة
يحلععف أن يجععب وحينئععذ الجععواهر، في وقع لما خلفا لذلك
أنأه ويكفي له، مإزيل طرو أو العقد، قارن مإفسد مإن خوفا
يمكنه لنأه (وقيل: يستحب) التحليف، ادعاه لما مإستحق الن

مإععن يوكل بالبلد الحاضر أن ويقع دافع، له كان إن التدارك
أخعذا السعتظهار يميعن عنعه ينفعي حعتى الغائب على يدعي
بععل بصععواب، وليععس ذلععك، تقتضععي عبععارات ظععواهر مإععن



الموكل، حلف مإن بد ل أنأه الصحاب كلم في به المجزوم
مإحععل أي: إلععى الغععائب وكيععل علععى مإحمولععة العبارات وتلك

وسععكتوا ظععاهر، هععو كمععا مإطلقا ل فيه الدعوى عليه تسمع
 لوضوحه بذلك التصريح عن

شععهر بمضي علقه كأن طلقا بنحو غائب على تنبيه) ادعى(
كما بعذر تخلفه أن احتمل وإن ينتظر، ول به، حكم فمضى

وجععوب السععبكي كلم وظععاهر الطلقا، أواخععر مإبسععوطا مإععر
فيععه يلحععظ لععم أي: إذا الطلقا فععي حععتى السععتظهار يمين

ولععم كععذا، مإععدة مإضععت قععالا: إن فيمععن أفععتى فععإنأه الحسبة
إن بععأنأه غععائب وهععو المععدة، فانأقضت طالق فهي بها أدخل
لجععل الععدخولا عععدم على وحلفت ببكارتها، نأسوة أربع شهد
خلفععا بأو ل بالواو فقوله: وحلفت الطلقا بوقوع حكم غيبته

صععريح غيبتععه بقوله: لجل وتعليله تحريفا، نأسخ في وقع لما
بينععة فععي الولا بععأن يجمععع وقععد اسععتظهار، يميععن أنأهععا في

فععي للسععتظهار يحتععج فلععم بععه المقصر فهو بإقراره شهادة
لضعععف وهو بفعله، شاهدة بينة في > وهذا169<ص:  حقه

لنأععه وجوبهععا، إطلقا والوجه هذا، فوجبت لمقو يحتاج دللته
ليس أنأه وظاهر الغائب، أمإر عليه المبني بالحتياط النأسب

فتحلعف عليهعا النأفعاقا بععدم علعق إذا مإا الخلفا مإحل مإن
الطعرقا، مإععن بطريععق مإنهععا بععرئ مإععا عليعه باقيععة نأفقتها أن

الميععت، جعلععه قععاض فععي إليهععا يحتاج ل بأنأه بعضهم وأفتى
لعه أن علععى بنععاءا لفلن عليععه بععدين عنععده واعععترفا وصععيا،
بعععد يععبرئه قععد لنأععه يصععح، ل بل نأظر، وفيه بعلمه، القضاءا
لو وبأنأه ونأحوه، ذلك، لنفي الستظهار ليمين فاحتيج الوصية

يععتيم الورثععة وفععي بقضععائه، وأوصععى مإريض، وهو بدين، أقر
أدائععه، إمإكععان القععرار بعد مإضى إن الستظهار ليمين احتيج
بععأن يميععن تلزمإععه أنأععه مإععر مإمععا أخععذا والععوجه إيهععام، وفيععه

أدائععه إمإكععان مإععدة يمض لم وإن الدين، وببقاءا حق، القرار
كمععا ويجريععان) أي: الوجهععان (، نأحععوه أو البععراءا، لحتمععالا

ولي ومإجنون) ل صبي، على دعوى (في الحكام مإن قبلهما
طلبععه، علععى اليميععن تتوقف فل يطلب ولم ولي، له أو له،

أولععى بععل، كالغععائب، حاضععر خععاص وارث لععه، ليععس ومإيععت
علعى فهععم الغعائب قعدم أو كمل، فإذا التدارك عن لعجزهم
فععي بععد فل كامإععل حاضععر خععاص وارث لععه مإععن أمإا حجتهم
> والفععرقا170<ص:  طلبععه مإععن البينععة بعععد خصععمه تحليف

علععى كععان لععو ثم ومإن ظاهر، الولي في مإر مإا وبين بينه،



حضععر إن إل طلبععه علععى يتوقععف لععم مإسععتغرقا دين الميت
لجهععل طلبهععا عععن سكت إن نأعم وسكتوا الغرمإاءا، كل مإعه

بمن وخرج بدونأها، عليه قضى يطلبها لم فإن الحاكم عرفه
يععأتي كمععا يميععن بل عليهمععا فيقضععى ومإتععوار مإتعععزز، ذكععر

لتقصيرهما
 
يمنععع ول الععدائن، بإحالععة السععتظهار يميععن تسععقط فرع) ل(

بينععة سععماع ول الحوالععة، صععحة المحيععل مإععن طلبهععا توقععف
غائب، ابنين عن مإيت في يونأس بن العماد وأفتى المحتالا،
وكيععل فحضععر المععدين فمععات بععدين رهععن وعنععده وطفععل،
والرهععن، الععدين، وأثبتععا القاضي، إلى الطفل ووصي الغائب،

إلععى اليميععن وتوقععف ثمنه، مإن يوفى بأنأه الوفاءا مإنه وطلبا
ه ويظهعر والبلوغا، الحضور، السعبكي طريقعة علعى مإفعرع أنأ

وكيل لععه أن فبععان غععائب علععى حكععم لععو بأنأه وغيره التية،
البلقينععي، عععن آنأفعا مإععر مإععا ويوافقه نأفذ، الحكم حالة بالبلد
قبععل وقععالا: بعتععه فقدم، غائب مإالا باع لو القاضي أن ومإر
ادعععى ثععم وكيلععه، باع لو مإا بخلفا المالك قدم الحاكم بيع

وليععة لن النهايععة، فععي كمععا البينععة مإن له بد ل بيعه سبق
ابععن كلم وتنععاقض الحععاكم، وليععة مإععن أقوى الخاص الوكيل

بالبينععة، وأثبتععه أبععرأه، الميععت أن ادعععى لععو فيمععا الصععلحا
قععالا أيضععا هنععا السععتظهار يميععن مإععن بععد ل أنأععه والوجععه
به. القرار أو البراءا، على مإكرها كان أنأه لحتمالا الذرعي

فيهععا القضاءا يجوز مإسافة الغائب) أي: إلى وكيل ادعى ولو(
فقالا به صرحا بعضهم رأيت ثم ظاهر، هو كما الغائب على
المععراد حاضععر أو غععائب، علععى غععائب وكيععل ادعى إذا فيما

وليععة غيععر فععي أو العععدوى، مإسععافة فععوقا فيهمععا بالغيبععة
أو غائب)، (على الماوردي عن يأتي كما قربت وإن الحاكم،
المععالا بيععت إل يرثععه لععم وإن مإيععت، أو مإجنععون، أو صععبي،

ل الوكيععل لن بالبينععة، يحكععم بععل تحليف)، (فل الوجه على
يسععتحقه، مإععوكله أن علععى ول استحقاقه، على حلفه يتصور

الحقععوقا اسععتيفاءا لتعذر الموكل حضور إلى المإر وقف ولو،
وأقععام مإيععت، علععى ادعععى فيمن الصلحا ابن وإفتاءا بالوكلءا،

ول وكيلععه، طععالب غععاب ثععم وكععل، > ثععم،171<ص:  بينععة
وقععع إنأمععا هنا التوكيل بأن مإردود الموكل يمين على يتوقف

أمإععا مإر فيما بخلفه تسقط فلم وجوبها بعد اليمين لسقاط
اليميععن فتلزمإه القاضي بولية وهو قريب، مإحل إلى الغائب



في عليه مإشقة ل لنأه وحلفها، حضوره، إلى المإر فيتوقف
الحاكم، ولية بغير كان أو بعد، لو مإا بخلفا حينئذ الحضور

فععادعى كامإععل على له دينا مإجنون أو صبي، قيم ادعى ولو
بقدر يدعيه مإا جنس مإن علي أحدهما كأتلف مإسقط وجود
وكععأقررت مإععوته، قبععل مإني قبضه أو مإورثه، وكأبرأنأي دينه،
السععتيفاءا يععؤخر لععم الوجععه علععى القبالععة رسععم علععى لكن

يععراع فلععم لقراره كماله بعد أحدهما على المتوجهة لليمين
فادعععاءا التيععة المسععألة فععي البينععة عليععه قععامإت مإن بخلفا

إنأمععا هنععا فععاليمين وأيضععا مإحلععه، فععي ليععس بينهمععا تنععاقض
يععأتي، فيما بخلفها إليها يلتفت فلم ثانأية دعوى في توجهت

والحضور الكمالا، إلى المإر وقف غائب أو أحدهما، على أو
كمععا وتبعععوه القاضععي، صععرحا وبععه كلمإهمععا، بععه صععرحا كمععا

ويفععرقا المتعععذرة، اليميععن علععى لتععوقفه السبكي به اعترفا
عععدم علععى يععترتب بععأنأه الوكيععل فععي مإععر ومإععا هععذا، بيععن

الحقععوقا اسععتيفاءا تعععذر وهععي عامإععة، مإفسععدة ثععم الستيفاءا
وقععالا كفيععل، يؤخععذ أن ينبغععي لكععن هنععا بخلفععه بععالوكلءا
وبسععط مإنه، ويؤخذ البينة، به قامإت بما الن يحكم السبكي

مإتععأخرون جمععع وتبعهمععا السععلم، عبد ابن إليه وسبقه ذلك،
نأقل، ل مإععدركا قععوي وهععو والزركشععي، والبلقينععي كععالذرعي

يخععف هععذا لكععن الحععق ضععياع النأتظععار على يترتب قد لنأه
مإععاله مإن القاضي أخذ به والمراد ذكرته، الذي الكفيل بأخذ
وبععه تلفععه، خشععي إن ثمنععه أو بالمدعى، يفي مإا يده تحت

بناءا باشره فيما الستظهار يمين الولي ويحلف الولا، يقرب
يأتي.  مإا على

الععدعوى وقععالا) بعععد عليععه، المدعى حضر > (ولو172ص: <
المدعي) الغععائب (لوكيل عليه له بدين غائب وكيل مإن عليه

حضععوره إلععى الطلععب فأخر مإثل وفيته أو، مإوكلك)، (أبرأنأي
ثععم بالتسليم) لععه (أمإر و يجب لم أبرأنأي مإا أنأه لي ليحلف

لتعععذر وقععف لععو لنأععه حجة، به له كان إن بعد البراءا يثبت
عليععه ادعععى إذا الوكيععل تحليععف لععه نأعععم بععالوكلءا الستيفاءا

لصععحة مإثل أبععرأه مإععوكله أن يعلععم ل أنأععه إبععراءا بنحو علمه
قععالا وكععالته بطلععت بمضععمونأها أقععر لععو إذ الععدعوى هععذه

يعلععم ل أنأععه علععى يحلفه القاضي أن ذلك وقياس الرافعي،
ويحمعل وإبعراءا، قبعض، نأحعو مإعن يعدعيه لمعا مإسقط صدور
وجععه وكععان البت، على الحلف على الوكيل يحلف ل قولهم



أن البععاب هععذا فععروع مإن ليست أنأها مإع المسألة هذه ذكر
 قبلها مإا فأشبهت يمين إلى توقف طلب فيها

ه الخصعم مإصعادقة الوكيعل دععوى فعي فرع) يكفي( علعى ل
وإن لنأععه، تسععلمه، ل الحععق إثبععات القصععد كععان إن الوكالة

إل يععبرأ ول مإععبر، وجععه علععى، إل الععدفع يلزمإه ل عليه ثبت
غععائب)، على (مإالا حاكم ثبت) عند (وإذا  الوكالة ثبوت بعد
أو عمله، في مإالا) حاضر (وله بشروطه به وحكم مإيت، أو

واعتمععده المتن، شمله كما عمله في حاضر على ثابت دين
ينععافيه ول فتععاويه، فععي فيععه وأطععالا زرعععة، أبععو مإنهم جمع

علععى مإحمولا لنأه الغريم، غريم على بالدين الدعوى مإنعهم
ثابتععا دينععه يكععن ولععم غائبععا، أو حاضععرا، الغريععم كان إذا مإا

مإعععه، ويحلععف شعاهدا، ليقيععم الدعوى له فليس غريمه على
وارث ل مإيععت لغريععم > بععأن173<ص:  الصععلحا ابععن وجزم

بعيععن الميععت غريم على الدعوى يدع ولم وارث، له أو له،
وتبعه بها، البينة إقامإة قالا: والحسن يقر لعله يده تحت له

إنأمععا المنع في ذكروه ومإا واضح، وهو الغزي، قالا السبكي
ذكععر، فيمععا كععالميت والغععائب بينهمععا، للفععرقا الععدين في هو

عينعا بملكعه بينعة الغععائب غريعم إقامإععة تمتنععع شععريح وقعولا
ليقيععم يععدعي أن أراد إذا مإععا علععى مإحمععولا أو فيععه، مإنظر

المععدعي، طلبععه مإنععه) إذا الحاكم (قضاه مإعه ويحلف شاهدا،
بقععاءا الصل لن بكفيل، يطالبه ول مإقامإه، يقوم الحاكم لن

إذا أمإععا بحكععم ليععس لنأععه الثبععوت، بمجرد يعطيه ول المالا،
مإععا البلقيني مإنه واستثنى قريبا، فسيأتي عمله غير في كان
تدعي كزوجة للغائب مإقابله دفع على يجبر الحاضر كان إذا

القبض، قبل بالثمن يدعي وبائع الوطءا، قبل الحالا بصداقها
ثمنععه، يقبععض لم له كبائع حق الحاضر بالمالا تعلق إذا ومإا

حيععث الغععائب المشععتري علععى الحجععر الحععاكم مإععن وطلععب
مإؤنأععة يقععدم وكععذلك مإنععه، الععدين يوفى ول فيجيبه، استحقه

وطلعب عليععه، الععذي الععدين علععى اليععوم ذلعك الغائب مإمون
علععى قيمتععه تزيععد مإرهععون نأحععو كععان ولو مإاله، مإن قضاؤه
أخععذ علعى المرتهعن إجبعار المععدعي بطلعب فللقاضععي الدين
مإععالا قععاض باع ه. ولو للدائن. ا الفاضل ليبقى بطريقة حقه

نأحععو أو إيفععائه، بإثبععات الععدين وأبطل فقدم، دينه في غائب
(وإل) للرويعانأي خلفععا الوجعه علعى العبيع بطل شاهد فسق
المععدعي سععألا (فععإن يحكععم لععم أو عمله، في مإالا له يكن
يصععل مإععن كععل إلى أو الغائب)، بلد قاضي إلى الحالا إنأهاءا



المكتعوب كعان وإن (أجعابه) وجوبععا، القضعاة مإن الكتاب إليه
سععماع إليه (فينهي حقه لقضاءا مإسارعة ضرورة قاضي إليه

وإل تعديلها، إلى إليه المكتوب يحتج لم عدلها إن ثم بينة)،
علمععه بهععا وخععرج يستوفي) الحق، ثم بها (ليحكم إليه احتاج

> ذكععره174<ص:  قععاض ل الن شععاهد لنأععه به، يكتب فل
علمععه لن البلقيني، واعتمده السرخسي، وخالفه العدة، في

إلععى بحكمععه فشععافهه التي المتن قولا ويؤيده البينة، كقيام
ليسععمع واحد شاهد سماع يكتب أن الوجه على وله آخره،

ه، أو آخعر، شاهدا إليه المكتوب ه ويحكعم يحلف (أو) ينهعي ل
تععدعو الحاجععة لن (ليسععتوفي) الحععق، حكععم (حكمععا) إن إليه
قيععل: يععأتي كمععا المسععافة بعععد هنععا يشععترط ول ذلععك، إلى

الولععى، تسععتلزم وهي عندي، ثبت أو بينة، سماع إمإا إنأهاؤه
ويسععتلزم أرفعهععا، وهععو بععالحق، الحكععم وإمإععا عكععس، ول

ل الثانأية هو الحكم إليه المكتوب عليه يرتب والذي الولين،
غاية بأن ويرد ه.، بمحرر. ا ليس المصنف تعبير فإذا الولى
ثبععوت، مإعععه يكععون لن مإحتمععل بينععة قوله: سععماع أن المإر
بعععدم الجععزم يععوجب ل هععذا ومإثععل الولا، والمععراد ل، وأن

غيععره عنععد الشععاهدان فشهد لمعين كتب ولو التعبير، تحرير
وطلععب الغععائب، حضر ولو الشهادة، على العتماد إذ أمإضاه

ليقععدحا لععه يبينهععا أن لهععا المعععدلا البينععة المبهم الكاتب مإن
عنععد بينععة شععهدت ولععو لجمع، وفاقا الوجه على أجيب فيها

قععد وكععان لفلن، كععذا عنععده ثبععت فلنأععا القاضععي أن قععاض
بأصععل البينععة لعععادة يحتععج ولععم بععه، حكععم عععزلا أو مإععات،
أعادهععا ولععي ثععم بينععة، سععماع بعععد عزلا إذا وقولهم الحق،
البينععة، بقبععولا حكععم قد يكن لم إذا البلقيني بينه كما مإحله

بععاللزام حكععم قععد يكععن لععم وإن اسععتعادتها، تجععب لععم وإل
لعم الشععهادة بسماع والكتاب فسق، لو الكفاية وفي بالحق،
الحكععم، قبععل الشععاهد فسععق لععو كمععا بععه يحكععم ولم يقبل،

بالسععماع إليععه المكتععوب عمععل قبععل فسععقه كععان إذا ومإحله
ه. مإتقععدمإون. ا جمععع بععه صععرحا ينتقععض لععم بعععده كان فإن

 مإلخصا
تحصععيله يمكععن لعم فيمععا القاضععي بكتععاب يعتععد تنععبيه) إنأمععا(

غععائب علععى حاضععر لغريععب يحكععم أن مإنه طلب فلو بغيره
علععى عععازمإون بلععده مإععن بينععة وله الغريب، ببلد غائبة بعين

بهععا يكتععب لععم سععمعها وإن شهادتهم، تسمع لم إليه السفر
ليشهدوا مإلكك وبلد بلدك، لقاضي مإعهم له: اذهب يقولا بل



جععرى بذلك) أي: بما (عدلين يشهد) ذكرين أن (والنأهاءا عنده
فععي ولععو رجليععن، غيععر يكفي ول حكم، أو ثبوت، مإن عنده
الشعهود بعه) ليعذكر كتععاب (ويسعتحب رمإضعان هللا أو مإالا،

المشععهود أو المحكععوم)، بععه يتميععز مإععا فيععه (يععذكر الحععالا
وأسععماءا وحليععة، وصععنعة، ونأسععب، اسععم، مإععن ولععه (عليععه)،
للمكتععوب وإكرامإععا لععه، حفظا (ويختمه) نأدبا وتاريخه الشهود،

> مإتبعععة،175<ص:  سععنة هععو حيث مإن الكتاب وختم إليه،
عليععه ويختععم عليه، شمع نأحو جعل بختمه المراد أن وظاهر
حينئععذ، إليععه المكتععوب بععه ويكععرم بذلك، يحفظ لنأه بخاتمه،

كععان وسععلم عليععه اللععه صععلى أنأه صح مإا يحمل هذا وعلى
إل قبولهععا مإععن بعضععهم فععامإتنع مإختومإععة غيععر كتبععه يرسععل
ويسن الله، رسولا مإحمد عليه ونأقش خاتما، فاتخذ مإختومإة

يثبععت وأن الكتععاب، فععي به يختم الذي خاتمه نأقش ذكر له
وقبععل وعنوانأه، باطنه، في إليه المكتوب واسم نأفسه، اسم
ويقععولا: الشععاهدين، على بحضرته غيره أو هو، يقرؤه ختمه
أشععهد يكفععي ول فيععه، بمععا فلن إلععى كتبت أنأي كما أشهد
لهمععا ويععدفع حكمععي، فيععه مإععا أن أو خطععي، هععذا أن كمععا

أو خالفععاه، ولععو بهععا، يتععذاكران مإختومإععة غيععر أخععرى نأسععخة
إليععه، للمكتوب وصوله (و) بعد بهما فالعبرة ضاع أو انأمحى،

إثبععات يتوقععف ل الصععلحا ابععن لقععولا خلفا الخصم وإحضاره
غيبتععه إثبععات علععى ول الخصم، حضور على الحكمي الكتاب
والخادم غريب، قالا: وهذا القمولي رأيت ثم المعتبرة الغيبة
ذلععك لن الخصععم، حضععور مإععن بععد ل المععاوردي عععن قععالا

أفععتى وبععه وغيععره، الرويععانأي، عليععه وسععكت عليععه، شععهادة
الرفعة، وابن الشيخين كلم قضية عن غيره ونأقله السبكي،

الصععلحا ابععن عععن ذكر مإا اليمن فقهاءا مإتأخري أكثر واعتمد
المنهععى القاضععي لن والقضععاة، الشععياخ، عمععل قيل: وعليععه

مإبتععدئ غيععر الولا عنععد الحجععة بععه قععامإت لمععا مإنفععذ إليععه
فيععه يشععترط ل التنفيععذ بععأن الرويععانأي قطععع وقععد للحكععم،

إنأمععا التنفيععذ بععأن ه. ويععرد عليععه. ا والععدعوى الخصم، حضور
هنععا الحكععم وأمإععا مإنهععا، فععرغا التي التامإة الحكام في يكون

وإن فواضععح، يحكععم لععم إن الولا لن لععه: تنفيععذ، يقععالا فل
يتععم لععم فحكمععه عليه للمحكوم مإالا بمحله يكن ولم حكم،
تنفيععذ مإحض هنا فليس كل وعلى الحكم، عدم مإنزلة فنزلا

احتياطععا حكععم هنععاك كععان وإن الخصععم، حضععور فاشععترط
المسعمى قعالا: لسعت (فإن فيه أنأكر) بما إن عليه (يشهدان



براءاتععه الصععل لن ذلععك، بيمينععه) علععى صععدقا الكتععاب فععي
كمععا الظععاهرة العدالععة فيهععا ويكفععي بينععة)، المععدعي (وعلى

اسمه، المكتوب هذا (بأن الرافعي كلم مإن الزركشي أخذه
عليععه، حكععم بهمععا مإعروفا كان إن > نأعم176ونأسبه) <ص: 

المحكععوم فقالا: لسععت بذلك أقامإها (فإن لنأكاره يلتفت ولم
السععم، في له مإشارك هناك يكن لم إن الحكم لزمإه عليه

المحكععوم أنأععه الظاهر لن يعاصره، ولم كان، أو والصفات)،
بينععة، أو القاضي، بعلم يشاركه مإن كان) هناك وإن (، عليه
أي: أو مإعععامإلته مإتقععدمإون: وأمإكنععت جمععع قععالا عاصععره وقد

قبلععه، أو الحكععم، بعد ومإات لماله، إتلفه أو مإورثه، مإعامإلة
يمععت لععم وإن يععأتي، بمععا للكععاتب فيرسععل الشععكالا وقععع

صععدقا الولا) إن وتععرك طععولب، بععالحق اعترفا فإن (أحضر
علععى طلبععه ويبقععى لمنكععر، مإقععر فهععو وإل المقععر، المععدعي

الكععاتب) (إلى إليه (بعث) المكتوب أنأكر (وإل) أي: وإن الولا
صععفة زيععادة الشععهود مإععن (ليطلععب الشععكالا مإععن وقععع بمععا

لععم (ثانأيععا) فععإن الغععائب بلععد لقاضي وينهيها ويكتبها)، تميزه،
البلقينععي وبحععث الحالا، ينكشف حتى المإر وقف مإزيدا يجد
ول دعععوى، غيععر مإععن بععه كتععب بما ثان حكم مإن بد ل أنأه

فل الولا الحكععم تتمععة مإععن هععذا لن وقفععة، وفيععه، حلععف،
آخر.  حكم لستئنافا حاجة

وغيععره إليععه، المكتععوب الغائب) سععواءا بلد قاضي حضر ولو(
ينحصععر أن بشععرط لكععن الشععرطة أمإيععن ولو الحاكم)، (ببلد

عنععده الشععهادة فععي يععأتي مإععا نأظير إليه النأهاءا في الخلص
إلععى) عععاد (إذا إمإضععائه) أي: تنفيععذه ففععي بحكمععه (فشععافهه

قادر لنأه جوازه، والصح بعلمه)، القضاءا خلفا (وليته مإحل
دون البينععة بسععماع شععافهه لععو مإععا بععه وخرج النأشاءا، على

قطعععا، وليتععه مإحععل إلععى رجع إذا بها يقضي ل فإنأه الحكم
بمععا تقييععده > وبحععث177<ص:  كالشععهادة إخبار مإجرد لنأه
وليتهمععا)، طرفععي (في نأاداه) كاثنين (ولو المطلب عن يأتي
كععان إذا وكععذا (أمإضاه) أي: نأفذه، بكذا حكمت له: إنأي وقالا

الخعر أحعدهما وشعافه ومإنيبعه، نأائبعا، ولعو قاضعيان، بلد في
اقتصر) القاضي (فإن الخصم يحضر لم وإن فيمضيه، بحكمه
فلن)، علععى بينععة سععمعت كتععب بينععة سععماع (علععى الكاتب
(ويسععميها) إليععه المكتععوب عليععه ليحكععم يميععزه بمععا ويصععفه
لععه المكتوب يعدلها) ليبحث لم (إن نأسبها في ويرفع وجوبا،



تعيععن الذرعععي وبحععث بهععا، يحكم حتى وغيرها عدالتها، عن
مإععن لععه المكتععوب بلععد فععي لععه ليععس أنأععه علععم إذا تعديلها
ولععو التسععمية)، تععرك جععواز (فالصح عدلها (وإل) بأن يعرفها

خصععه لكععن إطلقهععم اقتضاه كما العدالة مإشهوري غير في
كمععا لهععا الكععاتب بتعععديل اكتفاءا وذلك بمشهوريها، الماوردي

كععانأت إن نأعععم الشععهود تسععمية عععن اسععتغنى حكععم إذا أنأه
قععد النأهاءا لن بيانأها، وجب مإردودة، يمينا أو ويمينا، شاهدا،

بعضهم: الصح قالا بالعلم والحكم قبولها، يرى ل لمن يصل
فيععه العلمععاءا لختلفا نأظععر وفيه يبينه، لم وإن نأقله، له أن

يجععزم ول بيععانأه، لزمإععه بععالقرار الحق ثبت ولو قبله، كالذي
رسععم علععى أنأععه بععدعوى للسععقوط القععرار لقبولا عليه بأنأه

القععرار فيبطععل فيحلععف فيردها خصمه يمين فيطلب القبالة
المحكععم ل الحاكم (بالحكم) مإن كتاب بل والنأهاءا (والكتاب)،

يبق فلم تم الحكم لن وبعدها، المسافة)، قرب مإع (يمضي
إل الصععحيح علععى يقبل ل البينة (وبسماع الستيفاءا إل بعده
ل الحععاكم مإععن شهادة) فيقبل على شهادة قبولا مإسافة في

لسععهولة التيععة العععدوى مإسععافة فععوقا وهععي أيضععا، المحكععم
لععو أنأععه المطلععب فععي أخععذ ومإنععه القرب، مإع الحجة إحضار
والعععبرة النأهععاءا، قبل مإرض بنحو القرب مإع إحضارها تعسر

المنهععي، القاضي بين بما ل القاضيين بين بما المسافة في
 والغريم

بيععع مإن وامإتنع الغريم، حضر لو وأقروه القاضي فرع) قالا(
بيعععه للقاضععي سععاغا الطلععب عند به دينه لوفاءا الغائب مإاله

إن وكععذا وليتععه، بمحععل المععالا يكععن لععم وإن الدين، لقضاءا
قععال والغععزي السععبكي التععاج ذكععره كمععا وليتععه بمحععل غاب

عنه نأيابته يمكن ل لنأه وليته، مإحل بغير كان لو مإا بخلفا
الصععورتين فععي بخلفععه > حينئععذ178<ص:  الدين وفاءا في،

كلم واقتضععاه كإمإععامإه، الغزالععي بتصععريح ونأوزعععا الولععتين،
بيععن بععه المقضععي العقععار فععي فرقا ل بأنأه وغيره الرافعي،

فععإن المإععام قععالا وغيرها الكاتب، القاضي ولية بمحل كونأه
قلنععا: هععذا وليتععه مإحععل فععي ليسععت ببقعة يقضي قيل: كيف

علععى يقضى أنأه فكما الغائب على القضاءا حقيقة عن غفلة
هععذا وعععن كععذلك، فيععه ليععس ففيمععا وليته بمحل ليس مإن
في قضاؤه ينفذ قرية في قاض القضاءا بحقائق العلماءا قالا

القضععاءا سععاغا إذا ثععم الدنأيا أهل على ويقضي الفاقا، دائرة
والععدار غععائب، على قضاءا الغائبة بالدار فالقضاءا غائب على



عععن الغععائب عععن الغائبععة وبيععع غيععره، ه. قععالا بها. ا مإقضى
أولععى ذلعك بل شك، بل دينه بقضاءا عليه قضاءا وليته مإحل

مإحعل غيعر فعي بعيعن وليتعه مإحعل عن غائب على بالقضاءا
ذلععك، يمنعوا أن تبعهما ومإن والغزي، السبكي ويلزم وليته،

قععوله: في بالحاضر الرافعي وتقييد به، يسمحون أظنهم ول
الحععاكم وفععاه حاضععر، مإععالا ولععه ديععن، الغائب على ثبت إذا

مإععن القضععاءا تيسععر علععى القدرة لندرة للغالب هو إنأما مإنه
قوله: يحمل هذا وعلى ه.، وليته. ا مإحل عن الغائب المالا
وقععد مإنععه، التوفيععة يمكن حاضر مإالا للغائب يكون قد أيضا

بلععد قاضععي إلععى الحكععم إنأهععاءا القاضععي المععدعي فيسععألا ل
أسععرع النأهععاءا هذا لكون هو إنأما ه. فقوله: فيسألا الغائب. ا

ه القاضعي حكعم مإعن عليعه وأقعوى الحق، خلص في مإعع ب
عبععد كععابن المفلس في القمولي قالا وقد عمله، بغير كونأه

مإععاله أكععان سواءا دينه في وصرفه مإاله، الحاكم باع السلم
ونأقلععه غيععره، وليععة فععي أو الحععاكم، هععذا وليععة مإحععل فععي

المنقععولا هععو هععذا أن فثبععت القاضععي فتععاوى عععن الزرقا
فيععه الغريععم لن هععذا، في شاهد تقولا: ل أن ولك المعتمد،

كععان وإن مإععاله، بيععع فععي حينئععذ كلم ول وليتععه، مإحل في
والخصععم المالا، مإن كل كان إذا الكلم مإحل وإنأما خارجها،

ومإا الغزالي، كلم في أيضا شاهد ول وليته، مإحل غير في
وليتععه مإحععل عععن مإعععا بغيبتهما تصريح فيه ليس لنأه بعده،

كععان إذا مإععا علععى أو غيره، يخالف النأهاءا أن على فليحمل
الرافعععي كلم وحمل والولوية، وليته، بمحل الغائب الخصم

اعتمععد وقععد بععذلك، يصععرحا دليععل ل إذ مإمنوعععان المذكوران
إلععى القاضععي إنأهععاءا بين فارقا والغزي السبكي كلم بعضهم
يجعوز فل للمعالا بيععه وبين مإطلقا، فيجوز المالا بلد قاضي

قععالا حاصعله مإعا فقععالا عملعه مإحل في أحدهما كان إن إل
عععن ومإععاله هو غاب إذا البيع يمتنع وإنأما شهبة، قاضي ابن

كمععا مإاله أو فيها، هو بلد حاكم إلى أي: فينهيه وليته مإحل
وقععولا عنهععا، خرجععا إذا يععبيع أن يجععوز ول الئمععة، ذكععره
للععدعوى إحضععاره لععه يجععز لععم إذا لنأععه سهو، يجوز بعضهم

علععل ه. ومإععا عليععه. ا قهرا مإاله يبيع فكيف قرب وإن عليه،
والععبيع، الحضععار، بيععن مإلزمإععة ل إذ السععهو هععو السععهو بععه

بمحععل ليععس مإععا بيععع فمنععع ذلععك فتععاويه في شيخنا وخالف
وليتععه بمحععل ليسععت امإععرأة زوج كمععن قععالا مإطلقععا وليتععه
لن ذكعره، فيمعا شعاهد ه. ول فيهععا. ا هو > بمن179<ص: 



بقاضععي ل مإالكه بلد بقاضي المالا في التصرفا في العبرة
مإسععتقلة فإنأها الزوجة بخلفا مإستقل ل تابع لنأه المالا، بلد

غير.  ل بلدها فاعتبرت
)القاضي مإجلس عن به المحكوم غيبة في فصل(     

الترجمععة فععي أدخلععه ولهععذا ل، أم وليتععه بمحل أكان سواءا
عليععه، المدعى حضور بين يأتي فيما فرقا ول لها، لمناسبته

مإحععل غيععر فععي ولععو البلععد)، عععن غائبععة عينععا (ادعى وغيبته
وفععرس وعبععد، كعقععار، اشععتباهها (يععؤمإن مإععر مإا على وليته

بالشهرة، أو بعلمه، حكم إن وحده للقاضي، ولو مإعروفات)،
ذاهبععة ليسعت (بينتععه) الععتي (سعمع) القاضععي الولا بتحديد أو

(وكتععب وغععائب حاضععر، بها) على (وحكم مإر كما العين لبلد
البينعة، يسعمع للمعدعي) كمعا ليسعلمه المعالا بلد قاضي إلى

مإعروفيععن، جمععع: صععوابه قععالا مإععر فيما الغائب على ويحكم
العاقععل. ا تغليععب غيععره مإععع العاقل اجتماع عند القاعدة لن

كمععا يحسععن قععد ذلك بل صواب، غير بالصواب ه. وتعبيرهم
لله {سبح في كما لكثرته العاقل غير تغليب يحسن قد أنأه
أن البلقينععي وزعععم الرض}، فععي ومإععا السععموات، فععي مإععا

اكتفععاءا العقععار لغير نأعتا مإعروفين وغيره أصله قولا الصواب
بععأن ويععرد وحدوده)، (العقار، في) مإعرفة بقوله: (ويعتمد فيه

التامإععة بالشهرة يعرفا قد بل بحدوده، تتقيد ل فيه المعرفة
كلمإععه مإععن اسععتفيد وهععذا غيععره، ول حععد، لععذكر يحتععاج فل

يجعععوز ول الربععععة، حعععدوده لعععذكر فيحتعععاج ل وقعععد الولا،
ككععثيرين وأصععلها الروضععة، وقععولا مإنهععا، أقععل على القتصار

تميز إن الرفعة ابن قالا بل بها، تميز إن مإحله ثلثة يكفي
وسععكنه، بلععده، ذكععر أيضععا > ويشععترط180<ص:  كفى بحد

يعؤمإن) ل (أو بعدونأها التمييعز لحصعولا قيمتعه ل مإنها ومإحله
(فععالظهر والععدواب العبيد، نأحو مإن المعروفا كغير اشتباهها

لقامإععة أيضععا الوصععافا علععى اعتمععادا بهععا سععماع) الععدعوى
إقامإععة إلععى داعية والحاجة تميزها، الصفة لن (البينة) عليها،

الوصععف) فععي (المععدعي (ويبالغ) وجوبععا كالعقار عليها الحجة
الحاصععل بععه التمييز ليحصل به الستقصاءا يمكن بما للمثلي

ثععم لنأهععا السععلم، دون هنععا المبالغععة واشترطت بذلك، غالبا
القيمععة) فععي (ويععذكر للعقععد المنافيععة الوجععود لعععزة تععؤدي

ذكععر أمإععا بهععا إل مإعلومإععا يصععير ل إذ أيضععا وجوبععا المتقععوم
كمععا فمنععدوبان المتقععوم وصععف فععي والمبالغة المثلي، قيمة
العيععن وصععف يجعب العدعاوى فععي وقولهمعا هنععا، عليه جريا



مإحمععولا مإتقومإععة أو كععانأت، مإثليععة قيمتها دون السلم بصفة
الحكم. وقععد مإجلس إحضارها يمكن بالبلد حاضرة عين على

وثععم الوصععف، فععي بالمبالغععة هنععا بتعععبيرهم لععذلك أشععاروا
فقععد، السععلم بصععفات البععابين فععي عبر فمن السلم بوصف

عليه، البينة قامإت بها) أي: بما يحكم ل (أنأه (و) الظهر وهم
تنععدفع والحاجة بعيد، والجهالة الشتباه، خطر مإع الحكم لن

قالا: كما بها والكتابة صفاتها، على اعتمادا بها البينة بسماع
فععإن به) البينععة شهدت بما المالا بلد قاضي إلى يكتب (بل

يععد أو بيععده، لهععا مإشععاركة أخععرى عينععا هنععاك الخصم أظهر
لم وإن عليه، المحكوم في مإر مإا نأظير الحالا أشكل غيره
تضععمنها التي بالصفة إليه المكتوب القاضي عمل بدافع يأت

إلى) القاضي (ويبعثه عنده هو (فيأخذه) مإمن وحينئذ الكتاب،
(الظهر (و) لكن اليقين عينه) ليحصل على ليشهدوا (الكاتب
> ويظهععر181(بكفيععل) <ص:  للمععدعي) إل (يسععلمه أنأععه) ل
لحضععاره، السععفر ليطيععق قععادرا مإليععا ثقععة كععونأه وجععوب
لم إذا حتى عليه للمدعى (ببدنأه) احتياطا طلبه في وليصدقا

بهععا خلععوته تحععرم التي المإة نأعم برده طولب الشهود يعينه
أنأععه وظععاهره الرفقععة، في مإعه أمإين مإع بل مإعه، ترسل ل
الخلععوة، تمنععع ثقععة امإععرأة أو مإحععرم، نأحو إلى هنا يحتاج ل

يشععق ذلععك اعتبععار بععأن يجععاب أن إل يبعععد لم قيل: به ولو
ويسععن فيه، مإا وفيه الخصومإة، لفصل مإسارعة فيه فسومإح

بختععم الحيععوان بعنععق قلدة يعلق وأن العين، على يختم أن
و الكععاتب القاضععي إلى به (فإن) ذهب بغيره يبدلا لئل لزم

الحكععم، تتميععم الكفيل) بعد ببراءاة كتب (بعينه (شهدوا) عنده
وإل) (، ثععان لرسععالا يحتععج ولععم للمععدعي، العيععن وتسععليم
لظهععور الععرد) كالععذهاب مإؤنأععة المععدعي (فعلععى بعينه يشهدوا
مإنفعععة، له كانأت إن المدة تلك أجرة ذلك مإع وعليه تعديه،

حق بغير صاحبها على عطلها لنأه
للنععاس مإشععهورة ول للقاضععي، مإعروفععة غير عينا أو) ادعى(

مإععن قريبععة أو الذرعععي البلععد). قععالا ل المجلععس عن (غائبة
فقععالا: المطلععب فععي إليععه وسععبقه إحضععارها، وسععهل البلععد،
وليععة مإحععل فععي أي: وهي العدوى بمسافة البلد عن الغائبة

الحضععار وجعوب فععي لشععتراكهما البلعد فععي كعالتي القاضي
ل مإشععقة كععبير غيععر مإععن يمكن) أي: يتيسر مإا بإحضار (أمإر

(ليشععهدوا و (إحضععاره) ليععدعي ظععاهر هععو كمععا عادة تحتمل
الخصععم علععى يجععب كمععا فععوجب لحقععه بععه بعينععه) لتوصععله



بصععفة) كمععا (شععهادة تسمع) حينئععذ (ول الطلب عند الحضور
ائب182<ص:  الخصعم في البلعد، فعي المجلعس ععن > الغ

ذلععك عععن الغععائب في بخلفه ذلك إلى الحاجة لعدم ونأحوه
بعلمععه فيععه الحكععم وأراد للقاضععي، مإعععروفا أو مإشهور، إمإا

بعلمععه يحكععم لععم إذا مإا بخلفا إحضاره غير مإن به فيحكم
بصععفة، تسععمع ل الشععهادة أن تقععرر لمععا إحضاره مإن بد ل

عرفععه أو اشععتهر، فععإن كالعقععار إحضععاره يسععهل ل مإا وأمإا
البينععة، فتسععمع وحععدد وصععف، أو، بعلمععه، وحكععم القاضععي،

تعيععن فقععط عينععه نأعععرفا البينععة: إنأمععا قععالت فإن به ويحكم
كععان فععإن عينه على الشهادة لتقع نأائبه أو القاضي، حضور

> وأمإععا183<ص:  فل وإل حكععم، الععدعوى فععي المحدود هو
عرفععا وقععع أي: لععه، ضععررا قلعععه يععورث ومإععا ومإثبت، ثقيل،
بعععد عينععه علععى للدعوى نأائبه أو القاضي، فيأتيه يظهر فيما

بععأن بالوصععف البينععة تسععمع وقععد وصععفه، يمكععن مإععا وصععف
كذا، صفتها عين على باستيلئه عليه المدعى بإقرار شهدت
وإل للمععدعي، ثبععت إن عليععه المععدعى علععى الحضار ومإؤنأة
تقععرر مإمععا وعلععم يأتي، كما المدعي على الرد ومإؤنأة فهي،
بعععد الشععهود عععن غععابت وإن العيععن، علععى الشععهادة قبععولا

مإلزمإتهععا اشععتراط زرعععة أبي مإعاصري بعض وزعم التحمل،
بمعا رده فعي زرعععة أبعو أطععالا الداءا إلععى التحمعل مإن لها

الصععل أو بنقلععه، فيطععالب ذلك ذكر أحدا ير لم أنأه حاصله
فععي بععذلك يقععولا وهععل للتخريج، تأهل إن عليه خرجه الذي
أن فيععه أشععك ل قععالا: والععذي ثععم ومإتقععوم، أو مإثلععي، كععل

قبلععت التامإععة واليقظععة الععدين، أهععل مإععن كععان إن الشععاهد
علمتهععا، أيععن لععه: مإععن يقععالا ول لها، وتشخيصه بها، شهادته

وصععفها في مإشاركها عن لها مإميز بعينها له يحصل قد لنأه
فينبغععي كععذلك يكععن لععم وإن بهععا، ومإمارسععة قرائععن، مإععن

أدائه إلى تحمله مإن لزمإها أنأه ذكر فإن يسأله أن للقاضي
فينبغععي علععي تشععتبه لععم لكنهععا عنععي قالا: غععابت وإن قبل،

مإيزهععا فععإن جنسععها مإععن بمشععابهها بخلطها امإتحانأه للقاضي
القاضععي يفععرقا كمععا قععالا: وهععذا وضععبطه صدقه، علم حينئذ

الحكعم، أمإضعى الرد مإوجب مإنهم ير لم فإن للريبة الشهود
فععإذا أسععيره والقاضععي أمإيععن، والشععاهد الريبة، بقاءا مإع ولو

حععرر اتهمه فإن عليه مإؤتمن فهو به شهد مإا مإعرفة ادعى
عليععه، أو بععه، المشهود وخلط التفريق، مإن ذكرنأا كما المإر

ه. وقععوله: الشععاهد. ا ضععبط لععه ليتحععرر مإشععابهه مإععع لعه أو



يظهععر والععذي والندب، الوجوب، يحتمل والثانأي الولا، ينبغي
مإععن المنتقبععة وفععي الحسععبة، قبيععل يععأتي مإععا هنععا يععأتي أنأه

 أخرى وللندب تارة، للوجوب المفيد التفصيل
لكنهععا الصععفة بهععذه عيععن فقععالا:) عنععدي إحضار وجب وإذا،(

الصفة بهذه عين بيدي (ليس أو للحيلولة، قيمتها غرم غائبة
ثم) بعد (، مإعه الصل لن جوابه، حسب بيمينه) على صدقا
المتقععوم، القيمععة) فععي دعععوى (للمععدعي عليه المدعى حلف

نأكععل) المععدعى (فععإن هلكت أنأها لحتمالا المثلي في والمثل
العيععن بينععة) بعأن أقععام أو المدعي، (فحلف اليمين عن عليه

المععدعي مإلك أنأها نأعلم قالت: ل وإن بيده، كانأت الموصوفة
(وحبععس مإععر كمععا عينععه على الشهود الحضار) ليشهد (كلف

(ول فيععه لععه عذرا يبين لم مإا لزمإه حق مإن عليه) لمإتناعه
الحلععف مإععع تلف) له دعوى (أو بإحضار) للموصوفا إل يطلق
المثععل، أو القيمععة، مإنععه فيأخععذ > وحينئععذ184<ص:  عليععه
نأعععم للضععرورة الولا قععوله نأععاقض وإن التلف، دعواه ويقبل
طععولب ظاهرة جهة إلى التلف أضافا لو أنأه الذرعي بحث
شعك (ولعو كعالوديع بهععا التلعف علععى يحلعف ثععم بهعا، ببينعة

(ل أو أم) الفصععح، قيمععة فيععدعي العيععن تلفت هل المدعي
وإل رده، لزمإععه بقععي فععإن كععذا مإنععي فقالا: غصععب فيدعيها

دعععواه)، (سععمعت المثلععي فععي ومإثلععه المتقوم، فقيمته) في
وإل فععذاك، بشععيءا أقععر إن ثععم للحاجععة، مإترددة كانأت وإن

حلععف نأكععل وإن بععدلها، ول العيععن، رد يلزمإععه ل أنأععه حلععف
دعععواه تسععمع (وقيععل:) ل الوجععه علععى ادعععى كمععا المدعي
يععدعي (ثععم (ويحلفععه) عليهععا يععدعيها) أي: العيععن (بععل للععتردد

(فيمععن (ويجريان) أي: الوجهععان فالمثل وإل تقوم، القيمة) إن
فيطلععب بععاعه هععل وشععك فجحععده، ليععبيعه لععدللا ثععوبه دفع

فيطلبه) فعلععى باقا هو أم (قيمته فا) يطلب أتلفه أم الثمن
فيععدعي الثلثععة هععذه بيععن مإترددة دعواه تسمع الصح الولا

أتلفععه، إن قيمته أو وأخذه، باعه، إن ثمنه أو رده، عليه أن
ول الثععوب، تسععليم يلزمإه ل أنأه واحدة يمينا الخصم ويحلف

يكلععف ثم ادعى كما المدعي حلف رد فإن قيمته ول ثمنه،
حلععف رد فإن التلف ادعى إن ويحلف البيان، عليه المدعى
أوجبنععا (وحيععث لععه يحبععس ثععم التلععف، يعلععم ل أنأه المدعي
عليه)، المدعى على مإؤنأته استقرت للمدعي فثبتت الحضار

(فهععي) أي: مإؤنأععة لععه (وإل) تثبععت ذلععك إلععى المحععوج لنأععه
لنأععه المدعي)، (على مإحلها إلى الرد) للعين (ومإؤنأة الحضار



إن المععدة تلععك مإنافع مإثل أجرة أيضا وعليه للغرم، المحوج
> ونأفقتها185<ص:  فقط المجلس ل البلد عن غائبة كانأت
علععى ثععم بععاقتراض، ثععم المععالا، بيععت فععي تثبععت أن إلععى

المدعي
إلععى فععأنأهى مإععالا ولععه وكيععل، غير مإن إنأسان فرع) غاب( 

تعيععن إن بيعععه لزمإععه مإعظمععه اختل يبعه لم إن أنأه الحاكم
علععى يتسععلط إنأما بأنأه الصحاب صرحا وقد لسلمإته، طريقا
الحاجععة مإسععت أو الضععياع، على أشرفت إذا الغائبين أمإوالا

فععي قععالوا: ثععم الغععائب علععى ثبتت حقوقا استيفاءا في إليها
قبععل المراجعععة وعسععرت الغيبة، امإتدت فإن تفصيل الضياع
ل اختللا الضععياع مإععن وليععس التصععرفا، سععاغا الضياع وقوع
مإععالا بيععع بالمإتنععاع سععار يكععن ولععم المعظععم، لتلععف يععؤدي

المعظعم لتلعف المععؤدي والختللا المصعلحة، لمجعرد الغععائب
لحرمإععة إليععه اختللا تطععرقا بمجععرد يبععاع الحيوان نأعم ضياع

ومإععتى ينفقععه، لععم إذا بحضرته مإالكه على يباع ولنأه الروحا،
أقععل علععى ويقتصععر بها، اكتفى بالجارة الضياع تدارك أمإكن
إل امإتنععع مإععاله فععي التصرفا عن نأهي ولو إليه، يحتاج زمإن
بيععع للقاضععي القفععالا فتععاوى وفي ه. مإلخصا، الحيوان. ا في
إذا وكععذا نأفقععة، إلى احتاج إذا قيمه أو بنفسه، الغائب مإالا

بالشععفعة، له يأخذ ول بيعه، في الصلحا كان أو فوته، خافا
أخععبر وإذا إيجععاره، ول الحععاكم، بيععع ينقععض لععم قععدم وإذا

فلسععه وخشي مإدينه، بجحد أو غيبته، قبل ولو مإاله، بغصب
الذرعععي وأفععتى وديعتععه، يسععترد، ول يععدعيه، مإن نأصب فله

ينصععب الحاكم بأن تلفه خشي دين وله غيبته، طالت فيمن
كلم تناقض وقد مإؤنأته، عليه مإن على وينفق يستوفيه، مإن

مإوضععع فععي فظععاهره وعين دين، مإن للغائب فيما الشيخين
آخععر وفي فيهما، جوازه آخر وفي قبضهما، مإن الحاكم مإنع

فعي العدين بقعاءا لن أوجعه، وهعو، فقعط، العيعن في جوازه
الفعارقي: قعالا العين بخلفا الحاكم يد في مإنه أحرز الذمإة

قطعععا، مإنععه أخععذه وجععب وإل مإليءا، ثقة مإدين في والكلم
مإععا أن يتجععه والذي والذرعي، القفالا عن ذكر مإا يتأيد وبه

ب أو جحعد، أو لفلعس، مإعالكه علعى فعواته الظعن علعى غل
مإععن طلععب لععو وكععذا دينععا، أو كععان، عينععا أخذه يجب فسق
فععي يجععوز ل ومإععا نأحععوه، أو لسفر، مإنه قبضها عنده العين
علععم كمععا أمإين قاض في والكلم الدين، في يجوز ل العين

أنأه الصحاب أطلق وقد الزركشي قالا الوديعة في مإر مإما



عععذر، بل قبععوله مإععن مإمتنععع حاضععر ديععن قبض الحاكم يلزم
مإحجععور، وورثععه الغائب، مإات ولو مإثله، الغائب في وقياسه

<ص: مإععن مإععاله جميععع وطلععب قبععض، لزمإععه القاضععي وليه
 أعلم والله ودين، > عين،186

الدعوى الذي الغائب فصل(      عليه و تسمع)  (البينة) 
يسععهل القريععب لن بعيععدة)، بمسععافة مإععن عليععه ويحكععم(

كععونأه فبععان غععائب على حكم لو أنأه المتن وقضية إحضاره،
وزعععم كعذلك، وهععو الحكععم، فسعاد بان قريبة بمسافة حينئذ

فععي ذلععك ويجععري مإمنععوع، الصععحة كلمإهععم مإن المتبادر أن
الغععائب، قععدم ولعو كمعاله، بعأن سععفيه أو مإجنون، أو صبي،

الحععاكم بيععع قبععل أعتقععت أو بعععت، كنت بينة بل وقالا: ولو
مإععوته المععدعى بععان ولو مإر، كما الحاكم تصرفا بطلن بان
بععأن شععكيل أبععو قععالا دينععه فععي مإععاله الحععاكم بيععع بعد حيا

الععدين لن حععال، ل بقائه لتبين مإؤجل الدين كان إن بطلنأه
بان إن الحالا في ذلك له يتم ه. وإنأما حال. ا وفاؤه يلزمإه،
مإععاله بععاع للقاضععي رفععع لععو إذ المععبيع غير يملك ل مإعسرا

البيع، بطلن بيان فينبغي كذلك يكن لم إذا مإا بخلفا حينئذ
ل أن بعان ولععو بعينعه، المعبيع هعذا مإن الوفاءا يلزمإه ل لنأه
(الععتي (وهي) أي: البعيععدة واضح هو، كما بيع ل أن بان دين

طلععوع عقععب بقععوله: (مإبكععر) أي: خععارج مإنها) مإتعلق يرجع ل
وقته يدخل فيها التبكير أن الجمعة في مإر مإما أخذا الفجر

وهععو عرفععا، المبكععر المععراد وأن الفرقا، ويحتمل الفجر، مإن
ليل) أي: أوائله، مإوضعه (إلى الشمس طلوع قبيل يخرج مإن

وذلععك، البلقينععي، قاله غالبا الناس سفر إليه ينتهي مإا وهي
والوطن الهل، بمفارقة مإشقة مإنها الحضور إيجاب في لن
عليععه المععراد صععحة لتوقععف المتعين بمبكر مإنها ويتعلق ليل،
مإبكععر يرجع أي: ل المضمر إظهار مإن مإوضعه إلى جعل مإع

قععولا انأععدفع بعععده بععل الليععل، أولا إليهععا الحععاكم لبلععد مإنهععا
وهععي للبعيععدة، يعععود مإنها لن مإستقيم، غير تعبيره البلقيني

مإععن ليل إليهععا يصععل ل الععتي بل مإنها، يرجع ل التي ليست
لععو قععالا: الععتي فلو الحاكم بلد إلى مإوضعه مإن بكرة يخرج
فععي عععاد لععو ليل إليها يرجع ل الحاكم لبلد بكرة مإنها خرج
ه. بالمقصود. ا لوفى > المحاكمة187<ص:  فراغا بعد يومإه

أن ويظهععر المعتععدلا، بععاليوم ذلععك فععي العععبرة أن وظععاهر
وإقامإععة وجععواب، دعوى، مإن المعتدلة المحاكمة زمإن المراد

الثقععالا، بسععير العععبرة وأن وتعديلها، حلف، أو حاضرة، بينة



لو وأنأه القصر، مإسافة نأحو في عليه المعولا المنضبط لنأه
وبععالخر المسععافة، علععى بأحععدهما وهععو طريقان، لمحل كان
وإل تعتععبر، لععم جععدا وعععرة القصععيرة، كانأت فإن دونأها على

قععوله: ولععو شععرحا فععي المسععافر صلة في وقدمإت اعتبرت،
(وقيععل:) فراجعععه بععذلك تعلععق لععه مإا طريقان لمقصده كان
ويععرد مإواضع، في اعتبرها الشرع لن القصر)، (مإسافة هي

القاضععي، وليععة مإحل في كان حيث كله هذا الفرقا بوضوحا
قربععت وإن وكععاتب، وحكم، والبينة، عليه، الدعوى سمع وإل
أو النععواب، تعععددت لععو أنأععه وقضععيته وغيره، الماوردي، قاله

قععاض مإععن فطلعب حععد واحد لكل وحد بلد، في المستقلون
حكععم، حضععوره قبععل حععده فععي ليس مإن على الحكم مإنهم

سععيما ل ظععاهر نأظععر وفيععه إليه، بالنسبة غائب لنأه وكاتب،
مإععراد غيععر هععذا أن والظععاهر البلععد، سعععة تفحععش لععم إن

وغيره للماوردي،
فععي عليععه الععدعوى بعععد ولععو (قريبععة)، ب) مإسععافة ومإععن(

تسمع) دعوى، فل (كحاضر حضوره يتأتى مإمن وهو حضوره،
وجوبععا يحضععره بل حضوره)، بغير يحكم (ول (بينة) عليه ول

شاءا، إن ليدفع أو الشهود، على يشتبه لئل إحضاره لسهولة
إن الشهود لتمتنع أو فيها، والنظر البينة، عن فيغني يقر أو

مإنععع فععي ذكععر مإععا ومإحععل مإنععه، خوفععا أو حيععاءا، كذبة كانأوا
يضععطر ولعم عليعه، المععدعى إحضعار تيسعر إذا البينعة سماع

سععماعها جععواز حينئععذ فينبغععي وإل فورا، السفر إلى الشهود
أخذا شهادتها على يشهد أن أمإكن وإن للضرورة، غيبته في

جععاز الداءا مإععن مإنعععه عععذر بالشععاهد قععام إذا قععولهم مإععن
يسععمعها مإن أو شهادته، على يشهد مإن يرسل أن للقاضي

سعماعها لعه جععاز فعإذا بعالولى فهم كما هو يسمعها أي: أو
بععل مإسععألتنا، فععي فكذا شهادته على الشهادة تيسر مإع هنا

لحضععور يحتععاج ل أنأععه يسععمعها مإععن يرسل أو قولهم، قضية
غيبتععه، فععي سععمعت وإذا ذكرتععه، مإا به فيتأيد حينئذ الخصم

لتععواريه)، (إل القععدحا مإععن ليتمكععن بأسععمائهم يخبر أن وجب
جععور يخععافا أنأععه مإنععه زعمععا السععلطان لنحععو بالععذهاب ولععو

ذلععك مإععن مإكععن لو الخصم لن ظاهر، هو كما عليه الحاكم
وإن مإنععه، العععذر لهععذا يلتفععت ل أن فععوجب القضععاءا تعععذر
ل بمحععل حبسععه أو وفسععقه، الضععرورة، قاضععي جور اشتهر
تعععززه) (أو الحكم مإجلس مإن هربه أو إليه، الوصولا يمكن

<ص: البينعة فتسعمع القاضعي عند ذلك ثبت وقد أي: تغلبه،



علععى للسععتظهار يميععن غير مإن حضوره بغير > ويحكم188
فعإن كلهعم النعاس لمإتنع وإل عليه، تغليظا المعتمد المنقولا

فيحلعف الناكعل حكععم فعي الخر جعل بينة للمدعي يكن لم
لععه يحكععم ثم تبعه، ومإن للماوردي خلفا الرد يمين المدعي

نأععاكل جعععل يحضععر لععم إن بأنأه النداءا تقديم مإن بد ل لكن
علععى القضععاءا جععواز والظهععر (، والرويععانأي المععاوردي قععاله
كالمععالا آدمإععي حععق لنأععه قععذفا)، وحععد قصععاص، فععي غائب

علععى تعععالى) لبنائهمععا (للععه تعزيععر أو حععد)، فععي (ومإنعععه
كالسععرقة الحقععان فيععه ومإععا أمإكععن، مإععا والععدرءا المسععامإحة،

القطع.  ل بالمالا فيه يقضى
لععم الحكععم (قبععل ولععو فقععدم)، غععائب علععى بينة سمع ولو(

علععى لكنععه صععحيحا سععماعها لوقععوع يلزمإه يستعدها) أي: لم
فيتوقععف يخععبره) بالحععالا (بل دافع أو قادحا، إبداءا مإن حجته

البلقينععي وقععولا المطلععب، فععي كمععا إخبععاره علععى حكمععه
رده الحكععم لصععحة عنععدنأا شععرط غيععر العذار عليه اعتراضا
والبينععة الدعوى لحضوره هذه غير في بأنأه زرعة أبو تلميذه

إعلمإععه فاشععترط يعلم فلم هنا وأمإا الدفع، مإن مإتمكن فهو
بعععد ولععو عععداوة، نأحو كإثبات نأحوه أو الجرحا)، مإن (ويمكنه

أيام، ثلثة ويمهل بعده، الجرحا يقبل قولهم مإن أخذا الحكم
مإضععي وقبل قبلها، أو الشهادة، بيوم الجرحا يؤرخ أن بد ول

تعلععق نأععوع لهععا مإسععائل بععذكر اسععتطرد وقععد الستبراءا مإدة
ثععم، بينععة سععماع (بعععد انأعععزلا أو عععزلا)، فقالا: (ولو بالباب
(وجبععت البلقينععي بحثععه كمععا بقبولهععا حكععم يكععن ولم ولي)،

بعععالنأعزالا لبطلنأعععه الولا بالسعععماع يحكعععم ول السعععتعادة)،
وليتعه، لبقعاءا ععاد ثععم وليتعه، مإحل عن خرج لو مإا بخلفا

الولا، بالسععماع الحكععم لععه فإن بقبولها حكم لو مإا وبخلفا
غيععر أنأععه الرجععح لن بالسععماع، نأفسه على لشعاره أثر ول

  حكم
ولععو بالبلععد)، حاضععر (علععى للمفعععولا اسععتعدى) بالبنععاءا وإذا(

وجوابهععا الدعوى، لسماع أهل سبته > يوم189<ص:  يهوديا
عيععن، أجير كان ول كذبه، يعلم ولم إحضاره، مإنه أي: طلب

أحالت وإن (أحضره) وجوبا، التوكيل أراد ول مإعاهد، نأحو ول
ه وضيع عليه ادعى كوزير عليه ادعاه مإا العادة اسعتأجره أنأ

يععرد ومإمععا خلفععه، جمععع اختععار وإن قععذر، نأععازحا أو سائسععا،
فل كذبه علم إذا أمإا التوكيل مإن تمكنه مإن يأتي مإا عليهم

عيععن، أجيععر وكععذا وغيععره، المععاوردي، ذكععره كمععا يحضععره



مإدة تنقضي حتى يحضره فل المستأجر حق يعطل وحضوره
المضععر التعطيل ضبط ويظهر وغيره، السبكي، ذكره الجارة

الحكععم مإععن وكععذا قلت، وإن بأجرة، يقابل زمإن يمضي بأن
وكعل مإععن، وكععذا مإثلععه، علعى كمعاهعد لعه لزم غيعر بينهمعا
البلقينععي، ذكرهمععا الهيئععات ذوي مإععن كععان إن وكيلععه فيقبل
ثععم الهيئععات، ذوي غيععر مإععن ولععو وكيلععه، قبععولا يتجه والذي
مإطلقععا، التوكيععل الدم أبي ابن بتجويز اعترضه شارحا رأيت

يحلفهععا مإععن إليهععا يرسععل أن يميععن مإخععدرة لزم إذا ويلزمإه
مإعردود ذلعك بسععن الصعيمري ععن الجواهر وقولا يأتي، كما

القاضععي أجب فيه غيره) مإكتوب أو رطب، طين ختم (بدفع
الععورقا فععي الكتابععة واعتيععد فهجععر، مإعتععادا ذلعك وكان فلنأا،

الن المسمى العون وهو لذلك)، بمرتب (أو أولى قيل: وهو
فقععالا: يرسععل التخييععر حامإد أبو الشيخ يرتض ولم بالرسولا،

وفيععه البلقينععي، قععالا وأقععراه فععالعون، امإتنع فإن أول الختم
ه. ومإعناه مإنه. ا أجرته بأخذ يتضرر قد الطالب لن مإصلحة،

فيععه وأصععلها الروضععة، فععي عليععه جريععا الععذي الععترتيب أن
الطععالب يععزن ل بععه عمل إذا القاضي لن للطالب، مإصلحة

إليه يرسل قد فإنأه تخير إذا مإا بخلفا وهلة أولا مإن أجره
لععو أنأععه احتمععالا مإععع الطالب مإن أجرته فيأخذ ل أو العون،
الجععرة الطععالب علععى وتععوفرت جععاءا، أول الختععم لععه أرسل
أجععرة بععأن يقععولا كععان إن للبلقينععي هععذا يتجععه وإنأما حينئذ،
بعععد أو أول، العععون، القاضععي أرسععل الطععالب علععى العععون

كلم مإععن فالظععاهر وحينئععذ بععالختم، الحضععور مإععن المإتنععاع
أقلنععا سواءا الطالب على الجرة بأن يقولا أنأه هذا البلقيني

ولععم بععالترتيب، أم ل أو العععون، القاضععي واختععار بععالتخيير،
مإععا > وفيععه190<ص:  أول أرسععله، بععأن القاضععي بععه يعمل
المإتنععاع بعععد إل يحضععره لم بأن به عمل إذا وبالولى فيه،
الملزم أجععرة أن إطلقهععم الطلقا هععذا ويؤيععد الختععم، مإععن
واعتمععد الحبععس، أجععرة بخلفا المععدعي وهععو الطالب، على

الطععالب علععى فقالا: الجععرة أول شيخه أطلقه مإا زرعة أبو
ل لنأععه برسععولا، إل مإعععه الحضععور مإععن امإتنععع وإن مإطلقععا،

القاضععي، أي: مإععن بطلععب إل الشرع لمجلس الحضور يلزمإه
مإبطل. ا ويراه حقا، عليه له أن على الطالب يوافق ل وقد
طلعب يكععن لعم إذا بمععا شععيخه إطلقا تقييد مإنه ويؤخذ ه.،
طلب بعد بامإتناعه لتعديه المطلوب لزمإت وإل القاضي، مإن

عععون إرسععالا لزمإععه أو للقاضععي، جععاز ثم ومإن له، القاضي



أجععرة فجعععل ثانأيععا أطلقععه مإععا دون رآه إن وعععزره الحاكم،
بتععأخير قععالا: لتقصععيره المععدين علععى الحععاكم بععإذن الملزم
ه. بنفسععه. ا مإلزمإتععه الععدائن يلععزم ول القععدرة، مإععع الوفععاءا
الملزم وأجععرة العون، أجرة الجرتين أن يعلم كلمإه وبتأمإل

الحععاكم طلععب بعععد المإتناع كان إن أنأه وهو واحد، حكمهما
أنأه القدرة قوله: مإع وقضية فالطالب، وإل المطلوب، لزمإت

ثبععوت عععدم بمع التعبير يتجه والذي يساره، ثبوت مإن بد ل
بيععت مإععن رزقا لععه ليععس مإععن عععون فععي والكلم إعسععاره،

 مإنهما واحد على له شيءا فل وإل المالا،
مإجلععس حضععور يلزمإععه ل أنأععه مإن زرعة أبو ذكره تنبيه) مإا(

ه صعرحا العذي هعو الخصعم طلعب دون بطلبعه إل القاضي ب
إن الحععق أداءا هو إنأما الواجب لن قالوا:، كالمراوزة المإام
وجمععع الخصم، بطلب ولو يجب، العراقيون: بل وقالا صدقا،

كععذا عليععك قالا: لععي إذا مإا على الولا بحمل الدم أبي ابن
خصععومإة وبينك بيني، قالا إذا مإا على والثانأي مإعي، فاحضر
يلزمإععه لععم وكععل مإععتى، أنأعه ومإععر وجععه، ولعه، مإعي، فاحضر
وكيلعه أو بنفسعه، الحضععور امإتنعع) مإعن (فإن بنفسه الحضور

عععذر) مإععن > (بل191<ص:  مإنععه الجابععة تلزمإععه مإحععل مإععن
كمععا ثقععة عععون بقععولا ولععو عنده، ذلك وثبت الجمعة، أعذار
وأجرتهععم السععلطان)، بأعوان (أحضره وغيره الماوردي، قاله

اسععتخفى ولععو لتعععديه، ذلععك رأى (وعععزره) إن حينئععذ عليععه
بععابه، سمر ثلث إلى يحضر لم إن داره بباب مإتكررا نأودي

يحضععر لععم فععإن بهععا وحكم عليه، الدعوى وسمعت ختم، أو
أجععابه، داره يععأوي أنأه وأثبت أحدهما، المدعي وسألا بعدها،
مإملوك في إل يفعله فل نأقص نأوع فيه التسمير أن وواضح

لععو كمععا بها ويحكم عليه، البينة تسمع ثم الختم، بخلفا له
يععزالا عليععه الحكععم وبعععد بعععدها، أو الععدعوى، قبععل هععرب

يأويهععا كععان إذا تسععمر ول الذرعي، قالا الختم أو التسمير،
هععو كمععا ومإحلععه ه.، يظهععر. ا فيمععا الغيععر يخععرج ول غيععره،
نأسععاءا بمحل أنأه أخبر ولو عارية، ل بأجرة ساكن في ظاهر
بحبععس، يعععزره الظفععر وبعد مإميزا، أو مإمسوحا، إليه أرسل
الععدعوى يسععمع مإععن إليععه يرسل والمعذور يراه، مإما وغيره

بالبينة عليه الحكم وله بالتوكيل، يلزم أو خصمه، وبين بينه،
جمع واعتمده البغوي، قاله كما كالغائب

لعه فليععس (وليتععه غيععر) مإحععل في (غائب على أو) ادعى( 
ثعم والبينة، الدعوى، يسمع بل عليه، له ولية ل إحضاره) إذ



)،نأععائب هنععاك ولععه فيهمععا، > (أو192<ص:  مإععر كمععا ينهععي
(لععم للقضاءا يصلح لم وإن الناس، بين يصلح مإتوسط ومإثله

بينتععه) عليععه يسععمع (بععل الفصععل تيسععر مإع يحضره) للمشقة
حينئععذ الفصععل لسععهولة السععابقة المسععافة إليه) في (ويكتب

الععدعوى، تحريععر (يحضععره) بعععد فالصععح) أنأععه له نأائب ل (أو
يرجععع التي وهي فقط، العدوى مإسافة (مإن سماعها وصحة

فععإن مإبسععوطا مإر مإما علم (ليل) كما مإحله مإبكر) إلى مإنها
وأصععلها الروضععة، كلم مإقتضععى لكععن يحضره لم فوقها كان

الليععل أوائععل أن ومإععر كععثيرون، لععه وانأتصععر مإطلقا، إحضاره
وقععوله: فععي ليل، قععوله: هنععا بيععن تنععافي فل وحينئععذ كالنهار،
:أي يعععدي القاضععي لن بععذلك، وسميت الليل، قبل الروضة

(أن (و) الصععح إحضععاره علععى مإنهععا خصععما طلععب مإن يعين
وحينئععذ كععالمريض، عنهععا للمشععقة تحضععر) صععرفا ل المخدرة
<ص: بينهمععا يفصععل مإععن أو لتوكععل، لهععا القاضععي فيرسععل

برزة تحضر ول للتحليف، الجامإع بحضور عليها > ويغلظ193
امإرأة أو ثقات، نأسوة أو مإحرم، نأحو مإع إل البلد خارج مإن

لحاجععات) خروجهععا يكععثر ل مإععن (وهععي الدمإي لحق احتياطا
نأععادرا تخععرج أو أصععل، تخععرج ل بععأن قطععن كشععراءا مإتكررة

بهععذا مإبتذلععة غيععر لنأهععا زيععارة، أو حمععام، أو عععزاءا، لنحععو
. مإسجد لنحو بخلفه الخروج

القسمة باب
ولن إليهعا، القاضعي لحتيعاج القضعاءا فعي أدرجت     

النأصععباءا بععض تمييععز وهععي يععأتي مإا على كالقاضي القاسم
القسععمة} اليععة حضععر {وإذا الجماع قبل وأصلها بعض، مإن

السععابق والحععديث للغنععائم وسععلم عليععه اللععه صلى وقسمته
أمإععا (الشععركاءا) الكععامإلون، يقسم) المشترك (قد الشفعة أولا
غبطععة فيععه لععه كععان إن إل وليععه له يقسم فل الكامإل غير
المإععام المإععام) أو مإنصععوب (أو وكيلهععم مإنصععوبهم) أي (أو

لحصععولا المحكم أو عنه ينوب لنأه أحدهم، غاب وإن نأفسه
قبععل الشععريكين لحععد يجععوز ول ذكععر مإمععن بكععل المقصععود
القفعالا: أو شعريكه. قعالا بعإذن إل حصعته يأخعذ أن القسعمة
أن التععي الصععح علععى بنععاءا فقععط المتماثععل مإععن امإتنععاعه
للحاضععر نأعم مإشترك المشترك مإن قبض ومإا إفراز قسمته

مإنععه لععه ثبععت مإععدع > مإععن194<ص:  نأصيبه بأخذ ينفرد أن
مإنععه تمكنععه فععي عععذرا شععريكه غيبععة جعلععوا فكععأنأهم حصععة



جمعععت دراهععم فععي المصععنف مإنهععم جماعة وأفتى كامإتناعه
حصته قدر أخذ لحدهم بأن تركه لهم بدا ثم وخلطت، لمإر
الذرعععي: وقععوله قععالا الفععزاري التععاج وخالفهم رضاهم، بغير
هو حينئذ فالجواز بامإتناعهم يشعر رضاهم بغير المصنف أي

فععي مإععر مإععا ه. ويؤيععده القفععالا. ا فتععاوى فععي كمععا المعتمد
الشععريك جهععل ومإثلهما المإتناع، وبين بينها فرقا ل إذ الغيبة
بحللا حععرام دهععن أو دراهععم اختلطععت لععو المجمععوع لقععولا
لععه المإام حفظ أي: مإن مإصرفه فيصرفه الحرام قدر فصل

تتوقععع لم إن المالا بيت وإدخاله صاحبه، مإعرفة توقعت إن
اختلطععت لععو شععاءا. قععالا: وكععذا كيف مإاله قدر في ويتصرفا

يملكهععا أي: ولععم وخلطت غصبت أو جماعة حنطة أو دراهم
بينهععم. وقيععل: يجععوز الجميععع فيقسععم ثععم مإععر لمععا الغاصععب

مإطلقا المتشابهات في بالقسمة النأفراد
قععوله تضمنه مإا مإحكمهم ومإثله مإنصوبه) أي: المإام وشرط(

والسععلم التكليععف لزمإه ومإن شهادته، عدلا) تقبل حر (ذكر
وبصععر سععمع نأحععو مإععن الشععهادات أولا يععأتي مإمععا وغيرهمععا

القسععام إذ كالقضععاءا إلععزام وفيهععا ولية لنأها ونأطق، وضبط
نأصععب (يعلععم) إن بععالقراع يلععزم ثععم وتقديرا مإساحة مإجتهد

(المسععاحة) وحسععاب لمساحة يحتاج فيما أو مإطلقا للقسمة
المجهععولت اسععتعلم طرقا به يعرفا علم وهي الميم بكسر

فعطفععه الحسععاب مإععن قسم وهي للمقادير العارضة العددية
كععالفقه آلتهععا لنأهمععا (والحسععاب)، العععم عطععف مإععن عليهععا

وخععرج الطمععع قليععل نأزهععا كععونأه جمععع واشععترط للقضععاءا
ويجععوز وكيععل لنأه فقط، تكليفه فيشترط مإنصوبهم بمنصوبه

عليععه مإحجورا فيهم كان إن نأعم امإرأة أو وفاسقا قنا كونأه
وجععب) تقععويم فيهععا كعان > (فععإن195<ص:  مإر مإا اشترط

(قاسععمان) أي: مإقومإععان التقععويم فععي حاكمععا يجعل لم حيث
فاشععتراط بععاثنين إل يثبت ل التقويم لن بأنأفسهما، يقسمان

فيهععا (وإل) يكععن القسععمة ل التقععويم لجععل هععو إنأمععا التعدد
لنأععه خععرص، فيهععا كععان وإن يكفععي (فقاسععم) واحععد تقععويم
تعععدد وإن يحتععاج ول قععوله بنفععس تلععزم قسمته لن حاكم،
قولا) (وفي مإحسوس عمل إلى تستند لنأها الشهادة، للفظ

وانأتصر حاكم ل شاهد أنأه الضعيف على (اثنان) بناءا يشترط
فيكفععي مإنصععوبهم أمإععا المإععام، مإنصوب في هذا البلقيني له

الجتهعاد يعتمعد بعأنأه القسعمة الخعرص وفعارقا قطععا اتحاده
 كذا يساوي هذا بأن الخبار تعتمد وهي



(فيعمععل التقععويم) وحينئععذ فععي حاكمععا القاسم جعل وللمإام(
مإنهمععا بأقععل ل بععه عنععده يشععهدان بعععدلين) ذكريععن فيععه

كلمإععه مإععن علععم كما بعلمه فيه العمل وله (ويقسم) بنفسه
بالقيمة، مإعرفته يشترط ل أنأه كلمإه مإن وعلم القضاءا، في

فععي البلقينععي ورجحععه وقيععل: يشععترط خبيرين لعدلين فيرجع
خروجععا ذلك يستحب نأعم الولا والمعتمد الفراز قسمة غير
(رزقا ظععاهر هععو كمععا المإععام) وجوبععا (ويجعععل الخلفا مإععن

مإععن لنأععه المصععالح، سععهم المععالا) مإععن بيععت مإععن مإنصععوبه
أهععم مإصرفا ثم أو مإالا، يكن) فيه لم (فإن العامإة المصالح

عبععارته مإععن يسععتفاد قععد الععذي العمععوم ولهذا ظلما، مإنع أو
الشععركاءا) إن علععى (فععأجرته مإععالا فيععه أصععله قععولا حععذفا

مإععع لهععم يعمععل لنأععه وذلععك، سععاكتا عمععل إن ل اسععتأجروه
أي: قاسععم تعييععن حينئععذ للمإععام وليععس عوضععا لعه التزامإهم

يتغععالى لنأععه وذلععك، الفورانأي عند ويكره القاضي عند يحرم
اسععتأجره لععو أمإععا فيحيععف بعضععهم يععواطئه أو الجععرة فععي

القاضععي علععى حععرم وإنأما عليه > فالكل196<ص:  بعضهم
هنععا ومإععا تعالى الله حق لنأه مإطلقا، الحكم على أجرة أخذ

دون فرضععا القضععاءا كععان ثععم ومإععن للدمإععي مإتمحععض حععق
بمععا فععرقا ثم فرضيتها عدم في الرفعة ابن ونأظر القسمة،
فيععه ونأظععر بينهععم قسععم إذا الجرة أخذ للقاضي أن يقتضي

حيععث مإععن يأخععذها لععم لنأععه بالواضععح، النظععر وليععس أيضععا
علععى المتوقفة الغير للقسمة مإباشرته حيث مإن بل القضاءا
قععدرا) مإنهععم كل مإعا. (وسمى استأجروه) كلهم (فإن القضاءا

ودينععارين فلن، علعى بععدينار بيننعا هعذا لتقسعم كاسععتأجرنأاك
كععذلك لهععم عقععد مإن وكلوا أو فلن على وثلثة فلن، على

حصته ساوى المثل أجرة فوقا ولو سماه مإا (لزمإه) أي: كل
ثععم ومإععن المنصععوص المنقععولا علععى فيجععوز مإرتبا أمإا ل أم

بعدم وغيره النأوار فجزم المعروفا وغيره: أنأه السنوي قالا
مإلك في التصرفا يقتضي ذلك لن الباقين، برضا إل الصحة

ثععم ومإععن مإععدركا قويا كان وإن نأقل، ضعيف إذنأه بغير غيره
مإععن الجبععار قسععمة فععي ذلععك لععه وعليععه البلقينععي اعتمععده
(فععالجرة أطلقععوه بععل قععدرا مإنهععم كععل (وإل) يسععم الحععاكم
كنفقععة الملععك مإععؤن مإععن لنأهععا الحصععص)، علععى مإوزعععة

تععوزع فإنأهععا فيها أمإا للتعديل، قسمة غير في هذا المشترك
لن الصععلية، الحصص بحسب ل وكثرة قلة المأخوذ بحسب
صععحت إن هععذا القليععل فععي مإنععه أكععثر الكععثير فععي العمععل



مإطلقععا الحصععص قععدر علععى المثل أجرة وزعت وإل الجارة
إجبععارا بينهععم يقسعم مإععن القاضعي أمإر لو > كما197<ص: 
القليععل النصععيب فععي العمل لن الرءاوس)، على قولا (وفي

الكثير في كهو
نأفيسععين) وثععوب كجععوهرة قسععمته في الضرر عظم مإا ثم(

ل جععوهرة عععن بععه يحععترز قععد الجععوهرة فععي النفاسة وذكر
مإععن لها يكون قد اللؤلؤ مإن الكبيرة الجوهرة إذ لها نأفاسة

لبقيععة بالنسععبة وخسععتها نأفاسععتها يقتضي مإا وعدمإها الضاءاة
كلهععم الشععركاءا طلععب (إن خف) أي: فردتيه (وزوجي جنسها
أي: المقصععودة مإنفعتععه بطلت القاضي) إن يجبهم لم قسمته

مإععن يمنعهععم بععل > بالكليععة198<ص:  يععأتي مإمععا أخععذا مإنه
فععي وأطععالا البلقينععي ونأععازع سععفه لنأععه بأنأفسععهم، القسععمة

بععل مإنفعععة إبطالا قسمتهما في ليس إذ خف زوجي صورة
هععذا مإن كانأا اثنين مإن أكثر بين كانأا إن بأنأهما ويرد نأقصها

فل التععي القسععم مإععن كانأععا فقععط اثنيععن بيععن أو القسععم
تبطععل لععم إن بأنأفسععهم قسععموا إن يمنعهععم (ول اعععتراض

يكسععر)، (كسععيف نأقصععت بععأن بالكليععة مإنفعتععه) المععذكورة
باتخععاذه أو حععاله علعى مإنعه إليعه صعار بمععا النأتفعاع لمإكان
المععالا إضععاعة مإن فيه لما ذلك، إلى يجيبهم ول مإثل سكينا
بأنأفسععهم فعلها لهم رخص لكن يمنعهم أنأه هذا قضية وكان

لن إضععاعة، ل لععذلك النظر ومإع المشاركة سوءا مإن تخلصا
جمععع بحث في ينظر وبه جائز الصحيح للغرض المالا إتلفا
مإععا أن نأفيععس مإععن مإعين جزءا بيع بطلن مإن مإر مإما أخذا
الفععرقا علععم قلنععاه وبمععا مإنعهععم وإل خسيس سيف في هنا
هنععا القسععمة بخلفا ثععم للععبيع مإحععوج ل إذ وثم هنا مإا بين

صععغيرين) وطاحونأععة (كحمععام المقصود) مإنه نأفعه يبطل (ومإا
بععه ينتفععع كععان الععذي الععوجه مإععن به ينتفع لم كل قسم لو

مإطلععق هنععا يعتععبروا ولععم مإرافععق بإحععداث ولو القسمة قبل
صععغيرين وفععي المنععافع أجنععاس بيععن التفاوت لعظم النأتفاع
يجععاب (ل نأفيسععين فععي وكععذا الحمععام وهععو المععذكر تغليععب
الخععر ضرر مإن فيه لما الصح)، (في قسمته) إجبارا طالب

حمععامإين) أو جعلععه أمإكععن (وإن مإععر لمععا مإنهععا يمنعهععم ول
احتععاج وإن الضععرر لنأتفععاءا الممتنععع (أجيععب) وأجععبر طاحونأين

بطععل وإنأمععا التععدارك لتيسععر ومإسععتوقد بئر نأحو إحداث إلى
المبيع شرط لن بعد، تحصيله أمإكن وإن لها مإمر ل مإا بيع

أرض أو حمععام دار) أو عشععر لععه كععان (ولو حال به النأتفاع



تلععك مإعن يقصععد لمعا أو حمامإعا كعونأه للسكنى) أو يصلح (ل
بسععطه يععأتي كمععا تعدد لخر) وإن (والباقي قسم لو الرض

صععاحب إجبععار (فالصععح لععذلك يصلح وهو التي التنبيه قبيل
يصرحا كما بالكلية حصته نأفع بطل > وإن199العشر) <ص: 

الععذي الععوجه مإععن بحصته صاحبه) لنأتفاعه (بطلب كلمإهم به
العشر صاحب وضرر مإعذور فهو القسمة قبل به ينتفع كان

(دون القسععمة مإجععرد مإععن ل نأصععيبه قلععة مإععن نأشععأ إنأمععا
مإععا أحيععا أو مإلعك إن نأععم مإتعنت لماله مإضيع لنأه عكسه)،

يععأتي مإععا هنععا يععأتي أن ويظهععر أجيععب صلح لعشره ضم لو
أرضه جهة إلى نأصيبه يكون أن طلب لو فيما قريبا

بنععاءا مإشتركة بأرض كان والرويانأي: لو الماوردي فرع). قالا(
يجععبر لععم فقععط الرض قسععمة أحععدهما فأراد لهما شجر أو

فيجععوز برضععاهما إمإععا بينهمععا العلقة لبقاءا عكسه وكذا الخر
اقتسععما ثععم كععل حصععة وتميععزت الشععجر اقتسععما ولععو ذلك

فهععل للخععر شععجر أحدهما أو خصهما فيما كان فإن الرض
للنظععر ؟ العاريععة آخر مإر مإا فيه يأتي أو مإجانأا قلعه نأكلفه

الشععيخان: قععالا التعدي عدم بجامإع الثانأي والوجه مإجالا فيه
الثععالث حصععة تبقععى أن علععى اثنععان فاقتسم ثلثة كانأوا ولو

عليععه التفععاقا غيرهمععا ونأقععل تصععح لم مإنهما كل مإع شائعة
بها غراس > مإع200<ص:  قسمتها على الممتنع أجبر وإنأما
فيمععا الشركاءا تنازع وإذا ينتظر أمإدا له لن فيها، زرع دون

جععاز غيرهععا أو مإياومإععة مإنفعتععه تهايئوا فإن قسمته يمكن ل
اسععتوفاه مإععا بععدلا فيغععرم السععتيفاءا بعععد ولو الرجوع ولكل
أبععوا وإن كالمسععتأجر أمإانأععة يععد كععل عجيععل: ويععد ابععن قععالا

سععنة عليهعم آجععره أو إيجععاره علعى الحاكم أجبرهم المهايأة
تعععدد فععإن بعضععهم أو كلهم غابوا لو كما وأشهد قاربها ومإا

إيجععاره لععه وهععل أصلح يراه لمن وجوبا آجره اليجار طالبو
لععه أن غيععره ورجععح التوشععيح فععي فيععه تردد ؟ بعضهم مإن
ظععاهر هععو كمععا مإثله هو مإن يوجد لم أي: بأن رآه إن ذلك
ثععم كععان فععإن غيععره حصة استئجار مإنهم كل طلب لو وأنأه

لكسععاد أي: ل إيجععاره تعذر فإن بينهم أقرع وإل قدم أجنبي
الصععلحا: ابععن قععالا بعضععهم بحثععه كما عادة قرب عن يزولا
المهايععأة أن علتععه مإععن ويؤخععذ الذرعي واعتمده لتعينه باعه

وحضععره الععبيع تعععذر فععإن امإتنععاعه أو بعضععهم لغيبععة تعذرت
بحثععه كمععا بعضععهم طلبهععا إن المهايععأة علععى أجععبرهم كلهععم

العاريععة فععي مإر مإا قياس قلت > فإن201<ص:  الزركشي



مإما شيءا على يجبرهم ول يصطلحوا حتى عنهم يعرض أنأه
هنععا الضععرر بععأن يفععرقا أن إل بعيععد غيععر القياس قلت ذكر

هنععا بخلفععه بنصععيبه ينتفععع أن يمكن ثم مإنهما كل لن أكثر،
الممتنععع علعى هو إنأما ثم الضرر بأن فرقا بعضهم رأيت ثم

 العراض فيه يمكن فلم الكل على الضرر وهنا فقط
بععالجزاءا) (أحععدها أنأععواع) ثلثععة قسععمته ضرره يعظم ل ومإا(

(كمثلععي) مإتفععق الجععزاءا وقسععمة المتشابهات قسمة وتسمى
ولععو نأقععد ومإنععه الغصععب فععي بيععانأه ومإععر يظهععر فيمععا النوع

اختلععف إذا أمإععا بععه، المعامإلععة لجواز المعتمد على مإغشوشا
رأيععت ثععم وحععده، نأوع كل قسمة رضا ل حيث فيجب النوع
مإععا يكععون البنيععة) بععأن مإتفقععة (ودار لذلك أشاروا واحد غير

مإشععتبهة (وأرض بغربيهععا كمععا وصععفة بيععت مإععن بشععرقيها
الممتنععع) (فيجععبر بععالقطع ينقععص ل ككرباس الجزاءا) ونأحوها

المشععاركة سععوءا مإععن للتخلععص ل أم النأصععباءا استوت عليها
قبععل الععزرع قسععمة فععي إجبععار ل نأعععم الضععرر عععدم مإععع

ير ولم اشتد فإن انأضباطه، كمالا عدم وجهه وكان اشتداده
(فتعععدلا) بععه للجهععل قسمته تصح لم بذرا الن إلى كان أو

كعان حيععث أو التراضععي، عععدم (السهام) أي: عند أي: تساوى
التنععبيه فععي سععأذكره مإمععا يعلععم كمععا مإحجععور الشععركاءا في

ذرعا) في (أو الموزون وزنأا) في (أو المكيل (كيل) في التي
استوت) فإذا إن النأصباءا (بعدد المعدود في عدا أو المذروع

رقععاع ثلث ويؤخععذ أجععزاءا، ثلثة جعلت أثلثا ثلثة بين كانأت
(فععي النأععواع بقية مإن يأتي وفيما هنا (ويكتب) مإثل مإتساوية

لتخععرج الشركاءا أسماءا كتب شريك) إن (اسم رقعة) إمإا كل
ة عبعارة بعه تصرحا كما جزءا) بالرفع (أو السهام على الروض

علععى لتخععرج السععهام كتععب إن يأتي كما مإميزه مإع أي: هو
جهععة) مإثل أو (بحععد البقيععة (مإميععز) عععن الشععركاءا أسععماءا

(مإسععتوية) بنادقا في كونأها بنادقا) ويندب (في (وتدرج) الرقع
لسععبقت تفععاوتت لععو إذ شععمع أو طين نأحو مإن وشكل وزنأا
بععل ذلععك فععي ينحصععر ول لصاحبها ترجيح وفيه للكبيرة اليد

حجععر فععي توضع ثم وقلم، كدواة ومإختلف أقلم بنحو يجوز
أولى.  مإغفل وكونأه يحضر، لم مإن

ويظهععر > أي: الواقعة202يحضرها) <ص:  لم مإن يخرج ثم(
حاضععرها مإععن علععم إن إل أيضععا نأععدب يحضرها لم كونأه أن
الجععزءا (علععى (رقعععة) إمإععا إليه التفويض يجوز فل مإيزها أنأه

خععرج مإععن (فيعطععى الرقععاع السععماءا) فععي كتععب إن الولا



يليععه، الععذي الجععزءا علععى أخععرى بععإخراج يععؤمإر ثععم اسععمه)،
قرعععة، غير مإن للخر الخر ويتعين اسمه خرج مإن ويعطى

كتععب (إن زيععد) مإثل اسععم (علععى أو) يخععرج( يأتي فيما وكذا
زيد اسم على رقعة فيخرج الرقاع في الجزاءا) أي: أسماؤها

وفيمععا هنععا البتععداءا به ومإن وهكذا عمرو اسم على وأخرى
تهمععة ل إذ القاسععم بنظععر مإنوط والجزاءا السماءا مإن قبله
وسعدس) فعي وثلعث كنصعف النأصباءا اختلفت (فإن تميز ول

السهام) أقل (على نأحوها الرض) أو (جزئت نأحوها أو أرض
ول حيععف غيععر مإععن بععذلك والكععثير القليععل لتععأدي هنا كستة

السععماءا، كتابععة هنا الولى سبق) لكن كما (وقسمت شطط
خععرج فربمععا السععماءا علععى وأخععرج الجععزاءا كتععب لععو لنأععه

مإععن مإلك فيتفرقا الخامإس أو الثانأي الجزءا السدس لصاحب
أنأععه عليععه يجععب إذ يجععوز ل و) هععو( النصععف أو الثلععث لععه

الجععزاءا لكتابععة واحععد) والمجععوزون حصععة تفريق عن (يحترز
السععدس صععاحب اسم يخرج ل بقولهم التفريق عن احترزوا

النصععف بععذي يبععدأ بععل قبله مإن جاءا إنأما التفريق لن أول،
أعطيهمععا. الثععانأي أو الولا الجععزءا اسععمه علععى خععرج فععإن

الجعزءا اسعمه علعى خعرج فعإن الثلعث بعذي ويثنعى والثعالث
ذلععك مإععن وأخععذ القيععاس هذا وعلى والخامإس أعطيه الرابع

أرض ولحععدهما الجععزاءا مإسععتوية أرض لهمععا كععان لععو أنأععه
إلععى نأصععيبه يكععون > وأن203<ص:  قسععمتها فطلب بجنبها

يشععمله وقععد أجيععب الخععر على ضرر ول ليتصل أرضه جهة
فععي عرضععا ولععو عرضه قسمة على يجبر الصلح في قولهم
ويوافقه الهدم بعد أو البناءا قبل يليه بما كل ليختص الطولا
مإععن وطلبععوا شركتهم بقاءا الشركاءا مإن جمع أراد لو قولهم

المتفقيععن حععق ويكععون بجععانأب، عنهععم يتميععزوا أن البععاقين
م انأفعرد لعو كعل نأصعيب كان فإن مإتصل ه ينتفعع ل بععادة ب
كل أمإكععن وإن إجععابتهم، بعضععهم بحععث بععل أجيبععوا الرض
أنأععه مإع كلمإهم خلفا بأنأه مإردود هذا لكن انأفرد لو النأتفاع

وفععي عليععه النأتفاع تمام لتوقف مإر مإا بخلفا إليه حاجة ل
والخععر لواحععد، الدار نأصف كان لو وغيرهما وأصلها الروضة
تبعععا القسمة الخمسة مإن فلكل وحينئذ الولا أجيب لخمسة

لععه، مإسععكنا يصععلح ل مإنهععم لكععل الذي العشر كان وإن له
حععق بقععي ولععو الشععركاءا، لبعععض فائععدة القسععمة فععي لن

الجميععع تضر لنأها للقسمة، أحدهم يجب لم مإشاعا الخمسة
الدار كانأت أو مإشاعا نأصيبهم إفراز الخمسة أول طلب وإن



أجيبععوا، مإشععاعا نأصععيبهم إفععراز مإنهععم خمسة فطلب لعشرة
القسمة. ا قبل به ينتفعون كانأوا كما بنصيبهم ينتفعون لنأهم

ه. 
الجععزاءا، تسععاوي حععالتي فععي ذكععره مإمععا يفهععم تنععبيه). قععد(

ذلععك خلفا علععى تراضوا لو الكامإلين الشركاءا أن واختلفها
الكععامإلين الكععل برضععا التفععاوت يجوز بل مإرادا وليس امإتنع

هععذه أن علععى بنععاءا الربععوي فععي ولو يظهر فيما جزافا ولو
العقععد فععي جريععانأه يتصععور إنأمععا والربا بيع ل إفراز القسمة

يجععوز ل بيععع هععي الععتي القسععمة أن يعلععم وبهذا غيره دون
بععذلك رضععوا وإن حقععه مإععن أكثر أحد أخذ الربوي في فيها

مإتحععدي فععي الربععا بععاب فععي مإععر مإععا جميععع هنععا فيه فيأتي
وتصععح ودرهععم عجععوة مإععد قاعععدة وفععي ومإختلفيععه الجنععس

ثععم إخراجهععا، قبععل بععه الزكععاة تعلقععت فيمععا الفععراز قسمة
مإععن تصععرفا صععحة تتوقععف ول إليععه آلا مإععا زكاة كل يخرج
الصحاب عن نأقل المإام رأيت ثم الخر، إخراج على أخرج
مإنعععه الععوجه بععأن نأععازعهم ثععم جاز، بالتفاوت رضيا لو أنأهما
ووقععع ذكرته مإما ظاهر هو كما قالا كما وليس الفراز في

الثمععر قسمة بجواز صرحوا وقد فاجتنبه اشتباه هنا لبعضهم
ومإنصعف ورطععب بسععر نأحعو مإعن مإختلطععا ولعو الشجر على
فيمعا صعريح وهعو إفعراز، أنأهعا علعى بنعاءا خرصا جافا وتمر

(بالتعععديل) بععأن (الثععانأي) القسععمة > النععوع204ص:  <ذكرتععه.
بحسعب أجزائهععا قيمعة تختلعف (كأرض بالقيمة السهام تعدلا
أحععد قيمععة يرفععع مإمععا مإععاءا) ونأحوهمععا وقععرب إنأبععات قععوة

ودار عنب، وبعضه نأخيل بعضه كبستان الخر على الطرفين
لجععودته الثلععث فيكععون لبععن مإععن وبعضععها حجععر مإععن بعضها

نأصععفين كععانأت إن سععهما وهمععا سععهما فيجعل قيمة كالثلثين
أجععزاءا سععتة جعلععت وسععدس وثلععث كنصععف اختلفععت فععإن

عنععد القيمععة علععم مإععن بععد ل أنأه فعلم بالمساحة ل بالقيمة
(فععي التعديل عليها) أي: قسمة( مإنها (ويجبر) الممتنع التجزئة

إن نأعععم الجععزاءا فععي به القيمة في للتساوي الظهر) إلحاقا
عليهععا يجععبر لععم وحععده والرديععءا وحععده، الجيد قسمة أمإكن
يجععبر فل بععالجزاءا مإنهمععا كععل قسععمة تمكععن كأرضععين فهما

جمععع إليععه وسععبقهما الشععيخان بحثععه كمععا التعععديل علععى
بقععاءا إلععى الحاجععة المنقسععم فععي الجبار يمنع ول مإتقدمإون

لععه خععرج مإا إلى فيها كل يمر بينهم مإشاعة ونأحوها طريق
بالتراضععي اقتسععما ولععو بطريععق كععل إفععراد يمكععن لععم إذا



مإشتركا بقي للسطح يتعرضا ولم لخر والعلو لواحد السفل
مإععا والرويانأي الماوردي عن ومإر بعضهم به أفتى كما بينهما

لن بينهمععا، العلقععة لبقععاءا ينظععر لععم إنأمععا وكععأنأه بععه يصععرحا
 كالطريق تابع السطح

ل أو حععانأوتين) مإتلصععقين أو داريععن قيمععة اسععتوت ولععو(
باختلفا الغراض إجبار) لتفاوت فل لواحد كل جعل (فطلب
مإتلصععقة صععغار دكععاكين في اشتركا لو نأعم والبنية المحالا

ب القسعمة آحادهعا تحتمعل ل القيمعة مإسعتوية أحعدهما فطل
> قالا205<ص:  بها الشركة زالت إن أجيب أعيانأها قسمة

ظععاهر نأظععر ه. وفيه بالقسمة. ا القيمة تنقص لم الجيلي: مإا
مإا لواحد كل بقوله وخرج رده في كالصريح كلمإهم وظاهر

قيمععة (أو) استوت الممتنع فيجبر ذلك خصوص يطلب لم لو
فطلععب واحععد نأععوع) وصععنف مإععن ثيععاب أو (عبيد نأحو مإتقوم
وكثلثععة ثلثة بين كذلك مإستوية أعبد كثلثة لواحد كل جعل

الشععركة زالت (أجبر) إن اثنين بين واحدا مإنها اثنان يساوي
صععنفين (نأععوعين) أو (أو) مإععن فيها الغراض اختلفا لقلة بها

أم قيمتهمععا استوت ومإصرية شامإية وضائنتين وهندي كتركي
نأععوع بكععل الغععرض تعلععق لشععدة (فل) إجبععار وثوب وكعبد ل

بععد المإععام: ل قالا بيع هي قسمة في بالتفاوت الرضا وعند
التسععاوي علععى يععدلا القسععمة لفععظ لن الععبيع، لفععظ مإععن

نأععازعه لكععن ظععاهر فقععه بعضهم: وهععو غيره. قالا واستحسنه
أي: ويكععون بععالذن القبععض وهو مإلزم أمإر جرى إذا البلقيني

فععي والععذي المقبععوض. هععذا كععالموهوب به العلم عند الزائد
ول بيععع لفععظ فيهععا يشترط ل الرد قسمة أن الروضة أصل

مإععا بععأن يصععرحا بما الروض في وعبر بيعا كانأت وإن تمليك
الرد قسمة شرحه: سواءا في شيخنا الجبار. قالا قسمة عدا

مإقالععة المإععام فكلم وعليععه ذلععك فيهععا يشععترط ل وغيرهععا
لععم أي: حيععث وقسععمتها إجبععار بل تناوبهععا أرض ولمستأجري

الجبععار يععدخلها وهععل ظاهر هو كما فيها نأقصا القسمة تؤثر
أن إل هنععا الجبار العقب كراءا في الجبار وقضية وجهان ؟

ثععم المسععافة أجزاءا مإن جزءا كل على الجتماع بتعذر يفرقا
بهععا إل المنفعععة اسععتيفاؤهما يمكععن ل إذ القسععمة فتعينععت
فالععذي أرضععه دون شععجرا مإلكععا ولو ظاهر وهو هنا بخلفها

يجععبر لععم وقععف بنحععو دائما مإنفعتها استحقا إن أنأهما يظهر
لن والرويععانأي، المععاوردي عععن مإععر مإمععا أخذا القسمة على

بينهمععا العلقععة تنقطععع فلم كملكها الدائمة المنفعة استحقاقا



تعععديل، أو إفععرازا كانأت وإن أجبرا، كذلك يستحقاها لم وإن
بصععدد لنأهععا الرض، مإنفعععة فععي شععركتهما لبقععاءا نأظععر ول

ل مإمععا الممععر نأحععو فععي شععركتهما تضععر ل وكمععا النأقضععاءا
الوجهععان هنععا المنفععة قسععمتهما فععي ويععأتي قسععمته يمكععن

فاجتنبه.  تقرر مإا خلفا هنا لجمع ووقع السابقان
أحد لرد فيها يحتاج التي (بالرد) وهي (الثالث) القسمة النوع

أحععد فععي (يكععون (بأن) أي: كععأن أجنبيا مإال للخر الشريكين
فععي وليععس الخععر عععن بععه يتميععز > الجانأبين) مإا206ص: <

أو (بئععر ومإنه إليه خارج مإن شيءا بضم إل يعادله مإا الخر
قيمتععه) قسععط يأخذه مإن فيرد قسمته يمكن (ل شجر) مإثل

ألفععا، جععانأب كععل قيمععة كععانأت فإذا الشجر أو البئر أي: نأحو
قيل: ومإععا خمسمائة جانأبها أخذ مإن رد ألفا البئر نأحو وقيمة

خطأ. ا اللف رد مإن والمحرر كأصلها الروضة عبارة اقتضته
فطلععب وتعععديل ردا قسععمته تمكن ومإا مإراد غير ه. وصوابه

فيهععا قسععمة طلععب مإععن أجيب التعديل والخر الرد، أحدهما
إجبععار (ول بعينهععا واحععدة علععى اتفاقهما اشترط وإل الجبار

المععالا وهععو فيععه شركة ل مإا دخله لنأه النوع، فيه) أي: هذا
(بيععع) لوجععود الععرد قسععمة وهو النوع (وهو) أي: هذا المردود
نأحعو مإعن أحكعامإه فتثبعت بالمعالا المعالا مإقابلة وهو حقيقته

وقبععولا تمليععك أو بيععع نأحو للفظ يفتقر ل نأعم وشفعة خيار
يأخععذ مإععن علععى التفععاقا ولهمععا مإقامإهمععا الرضععا يقععوم بععل

(وكععذا لعه خععرج مإععن ليرد القرعة يحكما وأن ويرد، النفيس
جععزءا كععل لن المععذهب)، (علععى بيععع التعععديل) أي: قسععمته

(وقسععمة  للحاجععة الجبععار دخلهععا وإنأمععا بينهمععا مإشععترك
مإععا أن بها أي: يتبين (إفراز) للحق والتراضي الجزاءا) بالجبار

إل يتعيععن ل الذمإععة فععي كالععذي مإلكععه الععذي هععو لكل خرج
ولمععا إجبار، دخلها لما بيعا كانأت لو الظهر) إذ (في بالقبض

لن مإشععكل، وهععو قالوه كذا القرعة على العتماد فيها جاز
فيهععا العتمععاد وجععاز الجبععار دخلهععا وقععد بيع التعديل قسمة
ببعععض انأفععرد لمعععا مإنهمعععا كل أن وجععوابه القرععععة علععى

للخععر كععان بمععا لععه كععان مإا باع كأنأه صار بينهما المشترك
علععى هنععا للتوقععف الفععراز فععي قلنععا كمععا بععالتبين نأقل ولم

الععرد قسععمة كععانأت ثم ومإن يخطئ، قد تخمين وهو التقويم
إليععه للحاجة التعديل قسمة في الجبار وقع وإنأما لذلك بيعا
لنأععه الععرد، فععي يقع ولم جبرا المدين مإالا الحاكم يبيع كما

بعيععد. وقيععل: الفععراز وهععو مإستحق غير مإالا دفع على إجبار



يملكععه كان فيما إفراز صاحبه نأصيب مإن يملكه ل فيما بيع
المعنععى فععي أوجععه وهذا للحاجة الجبار ودخله القسمة قبل
ول الولا، المعتمععد لكععن مإواضععع فععي عليععه جريععا ثععم ومإن

وقسععمة بيعععا، كععانأت إذا إل فاسععد بشععرط القسععمة تتععأثر
>207<ص:  إفرازا كانأت إذا إل تجوز ل الملك مإن الوقف

أربععاب مإععن رد فيهععا كععان وإن المالععك مإععن فيهمععا رد ول
رد وفيها مإطلقا تمتنع فإنأها بيعا كانأت إذا مإا بخلفا الوقف

الوقععف مإععن جععزءاا مإلكععه بععإزاءا يأخذ حينئذ لنأه المالك، مإن
أكععان سععواءا وغيععره السععبكي ذلك في نأازع وإن مإمتنع وهو

شععرحا وفععي عليهععم الموقععوفا أم الناظر أم المالك الطالب
لععم بقرة أو بدنأة في جمع اشترك إذا الضحية في المهذب

المذهب.  على بيع أنأها قلنا إن القسمة تجز
فيععه لن مإطلقععا، تمتنععع أربععابه وبيععن مإسععألتنا نأظيععرة وهذه
ل إذ كلهععم بهععا رضوا مإهايأة مإن مإنع ل نأعم لشرطه تغييرا
لععو الواقععف بععأن المععاوردي وجععزم لزومإهععا لعععدم فيها تغيير
الملععك عععن الوقععف قسععمة فععي كمععا القسععمة جععازت تعدد

فيهععا رد ل حيععث مإحلععه أن فيظهععر وعليه البلقيني واعتمده
بجععزءا وقف جزءا استبدالا حينئذ لستلزامإه الجانأبين أحد مإن
مإعر ومإعا هعذا بيعن يفعرقا وبعه مإطلقا مإمتنع وهو وقف آخر
الوقععف، أربععاب رد جععواز مإن الملك عن الوقف قسمة في
تعععدد، لو الواقف أن هذا مإن ويؤخذ ذلك عليه يلزم ل لنأه

مإععن الععرد عععدم بشرط إفرازا جازت عليهم الموقوفا واتحد
اتحععاد مإععع ولععو السععتبدالا لسععتلزامإه أيضا هنا الجانأبين أحد

الموقععوفا واختلععف الواقععف اتحععد لععو مإععا بخلفا المسععتحق
ووقععع لشععرطه تغييععرا فيهععا لن مإطلقععا، يجععوز فل عليهععم
 قررته مإا والوجه ذلك يخالف مإا الروض شرحا في لشيخنا

خععروج (بعععد الرضععا) بععاللفظ (الععرد فععي) قسععمة ويشععترط(
إلععى فععافتقر بالقرعععة يحصععل ل وهععو بيععع لنأهععا القرعععة)،
إجبععار ل مإا بقسمة تراضيا > (ولو208<ص:  بعده التراضي

ان إذا (اشعترط) فيمعا وإفعراز تععديل فيعه) كقسعمة هنعاك ك
بهععذه رضععينا كقولهمععا الصععح في القرعة بعد (الرضا قرعة

قسععمة فععي أمإععا القرعععة)، أخرجته بما (أو بهذا القسمة) أو
فقياسععا غيرهععا فععي وأمإععا الععرد، كقسععمة بيععع فلنأها التعديل
ول عليععه يععدلا بظععاهر فععأنأيط خفععي أمإععر الرضععا لن عليها،

اتفقععا كععأن القرعععة يحكمععا لععم فععإن بيععع نأحو لفظ يشترط
أو الخععر، والخععر الجععانأبين، أحععد أحععدهما يأخععذ أن علععى



فل القيمععة زائععد ويععرد النفيععس والخععر الخسععيس، أحععدهما
فيهععا يعتععبر فل الجبععار قسععمة أمإععا ثععان، تععراض إلععى حاجة

> قيععل: فععي209بعععدها. <ص:  ول القرعععة قبععل ل الرضععا
الععرد قسععمة هععو فيععه إجبار ل مإا أوجه: أن مإن خلل كلمإه
والجععزم التكععرار فلععزم فيها الرضا باشتراط جزم وقد فقط
الروضععة وفععي بالصععح عععبر وأنأععه ثانأيععا الخلفا وحكايععة أول

هععذا فيععه يععذكر لععم فععإنأه بأصععله مإععا عكععس وأنأععه بالصععحيح
أن أراد المتععن الجبععار. قيععل: فكععأن قسععمة فععي إل الخلفا

مإععا عبععارته ولعل فيه إجبار ل مإا فكتب إجبار فيه مإا يكتب
والتعععاكس والتناقض التكرار يزولا وبهذا فحرفت فيه الجبار

تولهععا فععإن قاسععما حكمععوا حيث ومإحله الخلفا أطلق وأنأه
نأصععبوا ولععو قطعععا الرضععا يعتععبر لععم جععبرا مإنصوبه أو حاكم
لععو وكععذا قطعععا، القرعععة بعععد رضععاهم اشععترط عنهععم وكيل

تعسععف وكلعه بععه أطععالوا مإععا ه. حاصععل بأنأفسععهم. ا قسععموا
إجبععار ل بمععا المععراد أن أبععدوه مإا كل به يندفع مإا وحاصل

باعتبعار الن فيععه إجبععار ل أنأعه السععياقا عليععه دلا كمعا فيعه
المحععرر وعبارة أصله، باعتبار الجبار فيه كان وإن التراضي
بهععا والمععراد بالتراضي جرت إذا عليها يجبر ل التي القسمة

ومإععا بععالرد يتعلععق مإععا مإسععألتان همععا فحينئععذ أيضا ذكرته مإا
ه بقسعميها الثانأيعة فعي والخلفا والفعراز بالتععديل يتعلعق ل

أن كمععا الصلي الجبار وإلى العارض الرضا إلى نأظرا وجه
فععي وضعععفه هنععا قععواه وكععونأه وجععه لععه الولععى في الجزم

لن فيععه، عليععه اعععتراض ول لععه يقععع مإععا فكععثيرا الروضععة
 يتغير وهو الجتهاد مإنشأه

(ببينععة) أو مإععردودة يميععن أو قاض علم أو ثبت) بإقرار ولو(
غيععر (غلععط) ولععو الوجععه علععى غيرهمععا دون عععدلين ذكريععن
لو نأقضت) كما إجبار قسمة (في قل حيف) وإن (أو فاحش

قاسععمين يحضر أن وطريقه شاهد كذب أو قاض ظلم ثبت
أو بععه ويشععهدا الخلععل فيعرفععا يمسععحا أو لينظععرا حععاذقين

دون هععو فإذا أخذه مإا فمسح ذراع ألف يستحق أنأه يعرفا
النقععض الرفعععة ابععن واستشكل قاض قاسم يحلف ول ذلك،
المحقععق الصععل بأن ويرد مإرجح ول بمثله للشيءا رفع بأنأه

بينععة يكععن لععم (فععإن النقععض مإثبععت قولا به فترجح الشيوع
علععى الشععركاءا أو الشريكين، (واحد) مإن وادعاه) أي: أحدهما

غلط ل شريكه) أنأه تحليف (فله ادعاه مإا قدر وبين شريكه
ول ادعععاه مإععا عليععه يسععتحق ل أنأععه أو مإعععه زائععد ل أن أو



كمععا نأقضععت المدعي وحلف وإل مإضت حلف فإن مإنه شيئا
> مإععن210<ص:  القاسععم علععى الععدعوى تسععمع ول أقر لو

الزركشععي بحععث نأعععم تنقععض لععم أقععر لو لنأه الحاكم، جهة
كمععا ويغععرم الجععرة فيرد حيفه يثبت أن رجاءا عليه سماعها

(ولععو الحيععف تعمععدت أو الحكععم فععي غلطععت قاض قالا لو
لهمععا نأصععبا بععأن ربععوي غيععر تععراض) فععي قسععمة فععي ادعاه

هععي (وقلنععا القسععمة بعد ورضيا بأنأفسهما اقتسما أو قاسما
فل للغلعط أثععر ل أنأعه (فالصعح ردا أو تعديل كانأت بيع) بأن

الحععق صععاحب لرضععا الغبععن تحقق الدعوى) وإن لهذه فائدة
تحقق ربوي إمإا فيه وغبن شيئا اشترى لو كما فصار بتركه
للربععا مإحالععة ل باطلععة فالقسععمة وزنأععه أو كيلععه، فععي غلععط
ثبععت) إن (نأقضعت بعالجزاءا كانأت إفراز) بأن قلنا وإن (قلت
شععريكه (فيحلف (وإل) يثبت التفاوت مإع إفراز ل لنأه بحجة،
بصععحة أقرا ولو الجبار قسمة في مإر مإا أعلم). نأظير والله

أن أحععدهما ادعععى ثععم يخصععه، مإععا تسععلم كل وأن القسععمة
وقععالا هععذا الحععد لن حصععته، مإععن أكععثر بأخععذ تعدى شريكه

الولا الحععد وراءا بما هذا اختص هذا الحد عليه: بل المدعى
علععى الحععدين بين مإا وقسم الثانأي الحد وراءا بما والمدعي

الشععاعة الصععل لن القسععمة، قبععل بينهمععا كععان مإععا نأسععبة
بعضععهم بععه جزم كذا مإرجح ل حيث التنازع عند إليها فرجع

تنازعععا ثععم تقاسععما، ولععو الروضة قولا هذا ينافي قلت فإن
مإرجععح ول نأصععيبي مإن هذا فقالا: كل الرض مإن قطعة في

باليععد حامإععد أبععو ورجح كالمتبايعين القسمة وفسخت تحالفا،
قلععت عععدمإه والصععل غصععبه يععدعي الخععر لن وجععدت، إن

مإععا تسلم كل بأن تلك في كل اعترافا لول ظاهرة المنافاة
أبععو الشععيخ قععاله مإععا تلععك في يتجه فالذي ذلك ومإع يخصه
بتقععديم صععاحبه تعدي ادعى مإن قولا يقبل ل أنأه مإن حامإد
الحد

وفي فيه (بطلت شائعا) كالربع المقسوم بعض استحق ولو(
ويتخيععر يصععح، أنأععه مإنه الصفة) والظهر تفريق خلفا الباقي

فععي السععنوي وأطععالا الكععل فععي وقيععل: يبطععل مإنهععم كععل
(مإعيععن) فععإن النصععيبين) شععيءا (مإععن أو) استحق( له النأتصار

تراجععع ل إذ البععاقي فععي بقيععت) القسععمة (سواءا بينهما كان
أو النصيبين بأحد اختص بأن سواءا (وإل) يكن الشريكين بين

لكععل يبقععى مإععا لن (بطلععت)، أكثر أحدهما في لكنه عمهما
الخععر علععى الرجععوع إلععى أحدهما يحتاج بل حقه قدر ليس



أو زرع أو أنأفععق وقد القسمة فساد بان ولو الشاعة وتعود
بععان إذا فيمععا مإععر مإععا هنا جرى كلهما أو أحدهما مإثل بنى

كععل يلععزم ل أنأععه الوجععه لكععن ذلععك فعععل وقععد البيع فساد
حصته، قدر > إل211<ص:  القلع نأحو أرش مإن هنا شريك

غير ل فيه هو إنأما جهته مإن التغرير لن
لصععحة شععرط القرعععة أن المتععن مإععن يتععوهم تنععبيه). قععد(

الممتنع فيجبر السابق قوله يفهمه كما مإرادا وليس القسمة
الجبار، عند إل التعديل يجعل فلم آخره إلى السهام فتعدلا

ولو جاز المشترك بقسمة تراضيا لو الشريكين أن ومإفهومإه
قسععم فلععو وغيرهمععا والبيععان الشععامإل فععي كمععا قرعععة بل

قععرروه علمععوا فلمععا قسععطه وأخععذ الباقين غيبة في بعضهم
 كبن ابن قاله التقرير حين مإن لكن صحت

لم بأيديهم مإا قسمة الحاكم مإن الشركاءا أحد فرع). طلب(
لن مإنععازع، لهععم يكععن لععم وإن مإلكهععم يثبتععوا حععتى يجبهععم
ل وهععو حكععم فصععلها مإنععه طلععب قضععية في الحاكم تصرفا

شععاهد غيععر هنععا وهععي البينة وسمعت الحق ذي بقولا يكون
مإنعهععم القصععد ولن للحاجععة، دعععوى سععبق عععدم مإع ويمين

أنأه هذا مإن البلقيني وأخذ الحاكم بتصرفا بعد الحتجاج مإن
صععدوره بمجععرد بينععة أقامإععا أو به أقرا بيع بموجب يحكم ل

يسععتلزم بععالموجب الحكععم كععان إن يتضععح ه. وإنأمععا مإنهما. ا
مإر كما كذلك وليس الملك لثبوت المقتضية بالصحة الحكم

الشهادات كتاب
على بحق الشخص إخبار اصطلحا وهي شهادة جمع     

تعععالى قععوله الجمعاع قبعل فيهعا والصعل خععاص بلفظ غيره
تبععايعتم} إذا رجععالكم} {وأشععهدوا مإععن شهيدين {واستشهدوا

إل لععك {ليععس الصععحيحين وخععبر إرشععادي نأععدب أمإععر وهععو
تععالى اللعه فعإن الشعهود {أكرمإعوا يمينه} وخبر أو شاهداك

قععالا بععل الباطععل} ضعععيف بهم ويستخرج الحقوقا بهم يدفع
وبععه، وعليععه، لععه، ومإشععهود شاهد وأركانأها مإنكر الذهبي: إنأه

ل أشهد لفظ وهي الصيغة إل كلمإه مإن تعلم وكلها وصيغة
 يأتي كما غير
الشاهد شروط 
مإكلععف حععر (مإسععلم قععوله تضععمنها الشععاهد) أوصععافا شرط(

تقبععل فل مإععتيقظ رشععيد مإتهععم) نأععاطق غيععر مإروءاة ذو عدلا
أخععس لنأععه مإثلععه، علععى ولععو ككععافر هععؤلءا أضععداد شععهادة



علععى دين أهل > شهادة212<ص:  تقبل {ل وخبر الفساقا
وعلععى أنأفسععهم علععى عدولا فإنأهم المسلمون إل دينهم غير

غيركم} أي: مإن مإن آخران {أو تعالى وقوله غيرهم} ضعيف
عععدلا ذوي {وأشععهدوا بقععوله مإنسععوخ أو عشععيرتكم غيععر

م ثعم ومإعن لنقصعه رقا فيعه مإن مإنكم} ول لوليعة يتأهعل ل
اليععة لهععذه فاسععق ول إجماعععا ومإجنععون صععبي ول مإطلقععا
واختععار مإرضععي ول بعععدلا ليععس ترضون} وهو {مإمن وقوله
أنأعه المالكية بعض قولا وآخرون والغزي الذرعي مإنهم جمع

المإثل بشهادة الحاكم قضى الفسق وعم العدالة فقدت إذا
مإصععلحته بععأن السععلم عبععد ابععن ورده للضععرورة فالمإثععل
بعععض اختارهععا رواية ولحمد عليه المشهود مإفسدة يعارضها

ول فسععقه يعلم لم مإا السلم ظاهر يكفي أنأه مإذهبه أئمة
مإععا يقععولا لععه حياءا ل ومإن له حياءا ل لنأه مإروءاة، ذي غير
شععئت} ويععأتي مإععا فاصنع تستح لم {إذا الصحيح للخبر شاءا

ل أن {وأدنأععى تعععالى لقععوله مإتهععم ول المععروءاة تفسععير
إشععارته فهم وإن أخرس ول بالمتهم حاصلة ترتابوا} والريبة

بسععفه عليععه مإحجور ول احتمالا، عن تخلو ل لنأها أحد، كل
فمععا فاسععق أو عقععل نأععاقص إمإا بأنأه ذكره واعترض لنقصه

تسععميته إلععى يععؤدي ل عقلععه نأقععص بأن ويرد عنه يغني مإر
فععي أعمععى ول مإسععموع فععي أصععم ول مإغفععل ول مإجنونأععا

عليعه المشععهود ألفعاظ ضععبط الععتيقظ ومإععن يأتي كما مإبصر
ل أنأععه يظهر ثم ومإن نأقص ول فيها زيادة غير مإن بحروفها

ولن لضععيقها، بالروايععة تقععاس ول بععالمعنى الشععهادة تجععوز
أو يحععذفا فقععد الشععاهد ل الحععاكم عقيععدة علععى هنا المدار

يبعععد ل نأعععم الحععاكم عنععد ويؤثر نأفسه عند يؤثر ل مإا يغير
كمععا إيهععام ل حيععث الخععر عععن الرديفيععن بأحد التعبير جواز
وكلتععه قععالا قععالا أو وكله، شاهد قالا لو قولهم لذلك يشير
قععالا واحععد قععالا أو قبععل، أنأععابه أو إليععه، الخر: فوض وقالا
أسععند كل لن يقبل، لععم إليه فوضت الخر: قالا وقالا وكلت

اتحاد على اتفقا أنأهما الغرض وكان للخر، مإغايرا لفظا إليه
فععي ذكععره مإا سمع كل أن مإانأع فل وإل مإنه الصادر اللفظ

عنععدي ثبت القاضي قالا أحدهما قولا في ذلك ويجري مإرة
يكفععي فل هععذه طلقا عنععدي ثبععت قالا والخر فلنأة، طلقا

عنععده ثبععت وآخععر فلنأععة طلقا عنده ثبت واحد قولا بخلفا
شععيخنا رأيععت ثععم اتفاقععا، يكفععي فععإنأه تلك وهي هذه طلقا

بأنأه بإقراره واحد شهد ولو الشهادة تلفيق في قالا كالغزي



فيععه التصععرفا فععي له أذن بأنأه بإقراره وآخر كذا في وكله
النقععل لن الشععهادة، انأتفععت إليععه فوضععه أو عليه سلطه أو

شععهدا لععو مإععا بخلفا > بععاللفظ213<ص:  كالنقععل بععالمعنى
كععذا فععي وكلتععك قععالا بععأنأه واحععد شهد أو العقد في كذلك
واحعد شعهد أو إليك فوضته أو عليه سلطتك قالا بأنأه وآخر

ه. فقععوله يلفقععان. ا فل مإنععه بععالبراءا والخر الدين، باستيفاءا
ذكرتععه مإععا علععى حملععه يتعيععن باللفظ كالنقل بالمعنى النقل

لععه المسععاوي بمرادفععه المسععموع عععن التعبير يجوز أنأه مإن
آخععره إلععى الغععرض وكأن قولي ويؤيد غير، ل وجه كل مإن

يلفقععا لععم بععه بععالقرار وآخععر بععبيع، واحد له شهد لو قولهم
يجععوز لنأععه قبععل، الخر به شهد بما وشهد أحدهما رجع فلو
فتععأمإله ذكرتععه فيمععا صععريح هذا فتعليلهم المإرين يحضر أن

كععان إن هنععا قبععوله مإحععل أن المتنقبة في يأتي مإما ويؤخذ
واحععد له شهد ولو والمعرفة الديانأة أهل مإن بكونأه مإشهورا

باللف الشاهد مإع الحلف وله اللف ثبت بألفين وآخر بألف
بععأنأه واحععد شهد لو العبادي قولا اعتماد يظهر وبهذا الزائدة

فيععه لفقتععا وهععذه هععذا بععبيع وكلععه بأنأه وآخر هذا، ببيع وكله
الشععاهد عدلا أخبر ولو واضح غير له الهروي استغراب وأن

رجععح وجهععان صدقه ظن إن تركها حل ففي شهادته بمضاد
يكتفععى ل أنأععه يتجععه والععذي الجععواز وبعضععهم المنععع بعضععهم
مإععن بععد ل بععل احتيععاط بمزيععد اختصت الشهادة لن بالظن،
جععزم يحمععل وعليععه فل وإل جععاز صدقه اعتقد فإن العتقاد
صععدقا ظن فإن الشاهد برجوع الحاكم أخبر لو بأنأه بعضهم
شععهد ومإععن فل وإل الحكععم عععن توقععف أي: اعتقععده المخبر
 به يخبر أن لزمإه يخالفه بما باطنا علمه مإع بإقرار

العدالة شرط 
لن (الكبععائر)، أنأععواع مإن كبيرة اجتناب) كل العدالة وشرط(

جريمععة كععل مإعناهععا فععي ومإععا وهععي فاسععق الكبيرة مإرتكب
وهععذا الديانأععة ورقععة بالععدين مإرتكبهععا اكععتراث بقلععة تععؤذن

التععي صععغيرة علععى وللصععرار الخسععة لصغائر أيضا لشموله
أو فيععه حد ل أكثرها لن الحد، يوجب بما حدها مإن أشمل

مإمععا كععثيرا لن السععنة، أو الكتاب بنص شديد وعيد فيه بما
الخنزيععر لحعم وأكعل كالظهعار ذلعك فيععه ليععس كبععائر ععدوه
ذلععك بينععت كمععا كالغيبععة ذلععك فيه صغائر عدوه مإما وكثيرا
علععى زادت بحيععث مإبسععوط وجععه علععى تعععدادها مإععع كلععه

وبحععث فيععه قيععل > ومإععا214<ص:  كل أدلة ومإع الربعمائة



ورد ومإععا كععبيرة الغيبععة أن علععى الجمععاع مإن نأقل مإا حمل
ذكره فإن بخلفه الفاسق غير على الشديد الوعيد مإن فيها
اقععترافا عععن الزواجععر كتععابي وفععي صغيرة به يعلن لم بما

نأععوع مإن صغائر صغيرة) أو على (الصرار (و) اجتناب الكبائر
ارتكععب فمععتى صععغائره طاعععاته تغلب ل بأن أنأواع أو واحد
عليهععا داوم صغائر أو صغيرة أو مإطلقا عدالته بطلت كبيرة

عدلا فهو صغائره طاعاته غلبت فإن فرقا، لمن خلفا ل أو
ضععبط ويظهععر فاسععق فهععو صععغائره غلبععت أو استويا ومإتى
هعذه وصعور هععذه > صعور215<ص:  لتععداد بالنسععبة الغلبة

أخروي أمإر ذلك لن الحسنة، ثواب تعدد إلى نأظر غير مإن
ذلععك ضععبط بعضععهم رأيععت ثععم فيععه، نأحععن بمععا لععه تعلق ل

الشععخص حععالا مإععن بععالظهر ضععبطه المختصر ونأص بالعرفا
والمخل المروءاة في ذلك ويجري ذكرته فيما صريحان وهما

أفرادهععا غلبععت فععإن هنا كما ثم الغلبة، اعتبار على بناءا بها
صععغيرة كععل بععأن بعضععهم وصرحا شهادته ردت وإل تؤثر لم

التوبععة لن حسععن، وهععو العععد فععي تععدخل ل عنهععا تععاب
مإععن الصععرار عطععف قيععل بالكليععة أثرهععا تععذهب الصععحيحة

مإطلقععه المراد ليس أنأه تقرر لما العام على الخاص عطف
حينئععذ وهععذا للطاعععات مإسععاواتها أو الصععغائر، غلبععة مإععع بل

كععبيرة الصععغيرة يصير ل الصرار لن نأظر، ه. وفيه كبيرة. ا
غيععر مإن صحيح فالعطف الحكم في بها يلحقها وإنأما حقيقة
عبععاس كععابن كععثيرين قععولا هذا ينافي ول تأويل إلى احتياج
فععورك وابععن كالشعععري للمحققيععن ونأسب عنهما الله رضي

قععالا صععغيرة الععذنأوب فععي ليععس إسععحاقا أبععي والسععتاذ
صععغيرة اللععه مإعصععية تسععمية كرهععوا إنأمععا لنأهععم العمرانأععي،

فععي يقععدحا الععذنأوب بعععض أن علععى اتفععاقهم مإععع لععه إجلل
التسععمية فععي الخلفا وإنأمععا فيهععا يقععدحا ل وبعضععها العدالة،

 والطلقا
يتوقععف مإععا تعلععم تععرك الكبععائر مإععن يكون أن تنبيه). ينبغي(

المسععائل مإععن لكععن عليععه عيععن فععرض هععو مإععا صععحة عليه
نأحععو أفعالا كل أن اعتقد لو أنأه مإر نأعم الخفية ل الظاهرة

بفععرض يقصد ولم فرض بعضها أو فرض الوضوءا أو الصلة
أيضا كبيرة ذكر مإا تعلم ترك فهل وحينئذ صح النفلية مإعين

لصععحة كععبيرة غيععر أنأععه والععوجه مإجععالا فيععه للنظععر ؟ ل أو
بعض يعرفا لم مإن بأن شيخنا إفتاءا وأمإا تركه، مإع عباداته
شعهادته تقبعل ل الصعلة أو الوضعوءا نأحعو شعروط أو أركان



ذلععك علععى يلزم لئل القسمين هذين غير على حمله فيتعين
خلفا وهععو مإنهععم أحععد شععهادة قبععولا وعععدم العوام تفسيق
كمععا العامإععة الشععهادة بقبولا أئمتنا صرحا بل الفعلي الجماع

مإععن كععثيرين أن علععى الحسععبة شععهادة قبيل يأتي مإما يعلم
 الوضوءا نأحو شروط مإن كثيرا يجهلون المتفقهة

لعب {مإن مإسلم الصحيح) لخبر على بالنرد اللعب ويحرم( 
خنزيععر لحععم فععي يععده غمس > فكأنأما216<ص:  بالنردشير

ورسوله} وهو الله عصى فقد{ داود لبي رواية ودمإه} وفي
الععدقيق الحسععاب مإعتمععده بععأن الشععطرنأج وفععارقا صععغيرة
التععدبير مإععن ونأععوع الفكععر، تصععحيح ففيععه الصععحيح والفكععر
مإععن غايععة إلععى المععؤدي والتخميععن الحععزر النععرد ومإعتمععد
ويقععاس حاصععله مإععا الرافعععي: وتبعععوه والحمق. قالا السفاهة

مإعتمععده مإععا فكععل اللهععو أنأواع مإن مإعناهما في مإا كل بهما
وإليهععا مإنهععا ينقععل خطوط أو حفر كالمنقلة والفكر الحساب

يكععن لععم إن المنقلععة فععي ومإحلععه يحرم ل بالحساب حصى
مإععا وكل حرمإت، وإل التي الطاب يخرجه لما تبعا حسابهما
رجحععه كمععا الثععانأي القسععم ومإععن يحععرم التخميععن مإعتمععده
ترمإععى صععغار عصععى الطععاب وغيرهمععا والزركشععي السععبكي

ومإن عليه اصطلحوا الذي مإقتضاه عليه ليرتب للونأها وينظر
ليععس إذ بععوجه حقيقته يعرفا فلم فكر إلى يحتاج أنأه زعم
أوراقا وهععي الكنجفععة أيضععا ذلععك ومإععن ذكرنأععاه مإععا غير فيه
مإععالا عععن خليا إن وبالحمام بالخاتم اللعب ويجوز صور فيها

والمععروءاة الحياءا جلباب خلعهم مإن لهله عرفا عما والثانأي
واشععتهر كععثر، مإععا بهععم ويقاس شهادتهم ردت وإل والتعصب

الثقيلععة، الحمععالا وحمععل الجععري، مإععن حععذقت أنأععواع مإععن
واللهععو السععفه أنأععواع مإععن ذلك وغير الكباش، بنحو والنطاحا

ومإهمل، مإعجمععا وكسععره أوله (بشطرنأج) بفتح (ويكره) اللعب
كععثيرا بععل الفاضلة أوقاتها في والصلة الذكر عن يلهي لنأه
حينئعذ وهعو وقتهعا عن به يخرج حتى لعبه فيه يستغرقا مإا

واستشععكله الصععحاب، ذكععره كما بنسيانأه مإعذور غير فاسق
>217<ص:  قيععل فإن ولفظه الم في جوابه بما الشيخان

للعععب يعععود فل قيل نأاس وهو إل للعب وقتها يترك ل فهو
ذلععك يععورثه أنأه جربه وقد له عاد فإن النسيان يورث الذي
تعععاطيه مإععن نأشأت الغفلة أن ه. وحاصله استخفافا. ا فذلك
كالمتعمععد فكععان ذلععك عععن يلهععي أن شأنأه مإن الذي للفعل

مإشععغل مإكععروه ولعععب لهععو كععل فععي ذلععك ويجععري لتفععويته



عن به تشتغل حتى عليها يستولي تأثيرا فيها ومإؤثر للنفس
في بذلك يقالا أن يمكن بعضهم: بل الخروية. قالا مإصالحها

مإقععدمإات تعععاطي يجععب كمععا لنأععه مإبععاحا، بكل النفس شغل
فيمععن والكلم مإفوتععاته تععرك مإقععدمإات تعاطي يجب الواجب

يفععوت حععتى يلهيه المباحا بذلك اشتغاله أن نأفسه مإن جرب
ول يفجؤهععا بالمبععاحا النفععس شغل قيل مإا فانأدفع الوقت به

وفيععه عنععه ينشععأ مإععا أو الحالة هذه وعلى دفعه على قدرة
ذمإععه فععي جععاءا مإععا يحمععل المعاصععي مإن وغيره السبب مإن
الئمععة بتحريمععه قععالا ثععم ومإععن الكثيرة والثار الحاديث مإن

طريععق مإععن حععديث مإنهععا يثبععت الحفاظ: لم قالا لكن الثلثة
ومإعن الصعحابة أكعابر مإن جماعة لعبه وقد حسن ول صحيح

غبععا يلعبععه كععان ومإمععن بعععدهم ومإععن التابعين مإن يحصى ل
كراهتععه فععي البلقينععي ونأععازع عنه الله رضي جبير بن سعيد

بمععا الغزالععي وقيععدها يقتضععيها ل أحبه ل الشافعي قولا بأن
نأعععم فععرقا ل أنأععه والمعتمععد حععرم وإل عليععه يواظب لم إذا

السبكي رجحه كما حرم وإل حله مإعتقد مإع لعب إن مإحلها
علععى يعينععه لنأععه ظععاهر، وهععو وغيرهم والزركشي والذرعي

العمععل يلزمإه أنأه نأعتقد لنأا الشافعي، ظن في حتى مإعصية
دون نأفسععه اعتقععاد القاضععي اعتععبر وإنأمععا إمإععامإه باعتقععاد
تعطععل الخصم لعتقاده نأظر لو أنأه على مإلزم لنأه الخصم،
أن مإععر لمععا عليه النأكار يلزمإه الشافعي أعني ولنأه القضاءا

يعتقد مإمن ولو عليه النأكار يجب حرمإته يعتقد مإا فعل مإن
ذلك. في النزاع مإن لبعضهم وقع مإا يندفع وبهذا إباحته

مإحععرم) إجماعععا فقمععار الجععانأبين مإععن مإععالا فيععه شرط فإن(
فععإنأه غلععب إن ويمسععكه غلب إن ليبذله أحدهما مإن بخلفه

غيععر علععى لنأععه فاسععدة، مإسابقة عقد هو وإنأما بقمار ليس
فيه أن جهة مإن مإحرم هو قمارا ليس كونأه ومإع قتالا، آلة

وعبر كبيرة، المالا أخذ لكن صغيرة وهو فاسد عقد تعاطي
إطلقهععم علععى المإععام اعععتراض عععن احععترازا مإحععرم بقمععار

<ص: هععو ل بالشطرنأج اقترن مإا وهو المحرم بأن التحريم
بععه اقععترن إن بععه الشععهادة وتععرد بذلك يتغير ل > فإنأه218
لعبععه المععاوردي: أو عليععه. قععالا داوم أو فحععش أو مإععالا أخذ

ثععم ومإععن حيوان صورة فيه كان أو غيره قالا الطريق على
 مإحرمإة صورة آلته في مإا بكل اللعب يحرم بعضهم قالا

وسععماعه) (الحععداءا ينععدب مإناسععكه فععي قععالا ويبععاحا) بععل(
{قععالا بععل فاعله أقر وسلم عليه الله صلى لنأه واستماعه،



أنأجشععة يععا المععؤمإنين بأمإهععات حععدا أسععود لععه عبععد لنأجشععة
أن وذلععك الشععيخان رواه بالقوارير} أي: النسععاءا رفقا رويدك

يضعععفن والنساءا راكبها، وأتعبت سيرها زاد سمعته إذا البل
واسععتدلا انأكسععاره، يسععرع الععذي بالزجععاج فشععبهن ذلك عن

وتنشععيط للسععير، تنشععيطها فيععه وبععأن صحيحة بأخبار للندب
السير كان إذا به الجزم ه. ويتعين النوام. ا وإيقاظ النفوس

اتفاقععا، قربععة القربععة وسععيلة لن كععذلك، الستيقاظ أو قربة
ذكرتععه لما مإوافق وهو الذرعي عن قريبا يأتي مإا رأيت ثم

يقععالا مإععا وبالمععد المهملععة وبالععدالا وكسععره أولععه بضم وهو
بععأنأه تفسععيره مإععن أولععى وهععذا وغيععره رجز مإن البل خلف

الغناءا) بكسععر (ويكره الجائز بالشعر الشجي الصوت تحسين
مإجععرد ل اسععتماعه وسععماعه) يعنععي آلععة (بل وبالمععد أولععه

يقععالا ل ومإثلععه مإسعععود ابععن عععن صح لما قصد بل سماعه
النفععاقا ينبععت أنأععه المرفوع حكم في فيكون الرأي قبل مإن
طععرقا مإععن مإرفوعععا وجععاءا البقل الماءا ينبت كما القلب في

اللهعو مإحرمإعات ععن الرععاع كعف كتعابي فعي بينتهعا كعثيرة
كتععاب علعى كععثيرين تهعافت رأيععت أنأي إليه دعانأي والسماع

ابععن خععرافا فيه تبع الوقت صوفية مإن أدركناهم مإن لبعض
الوتعار تحليعل فعي الشعنيع وكعذبه طعاهر ابن وأباطيل حزم

عنععد القععولا مإععردود السيرة مإذمإوم لكونأه ينظر ولم وغيرها
الذرعععي سععيما وتضععليله تسفيهه في بالغوا ثم ومإن الئمة،

فععي الدفععوي للكمععالا أيضععا ذلععك بعععض ووقععع توسععطه في
عنعه الكعف يجععب ذلعك وكععل ولغيععره السماع في له تأليف
افععتراه مإععا ل وغيرهععم الربعة المذاهب أئمة عليه مإا واتباع
الوتععار سععائر تحريععم > مإععن219<ص:  بعضععهم عععن أولئععك

خععبر فععي دللععة ل أنأععه وزعععم الغناءا أنأواع وبعض والمزامإير
الثيععاب كلبععس المبععاحا بعععض لن كراهتععه، على مإسعود ابن

ل بأنأععا يععرد بمكععروه وليععس القلب في النفاقا ينبت الجميلة
مإختلف فالنفاقا سلمناه ولئن أصل نأفاقا ينبت هذا أن نأسلم

أقبععح عليه يترتب ومإا التخنث مإن الغناءا ينبته الذي والنفاقا
الصععحابة مإععن جماعة عن مإنه نأقل ومإا يخفى ل كما وأشنع
هععذه فععي المعععروفا الغنععاءا بصععفة هععو ليععس بعععدهم ومإععن

الرقيقععة والنغمات النأيقة التلحينات على اشتمل مإما الزمإنة
كععالقرطبي الذرعععي بينععه كمععا وشععهواتها النفوس تهيج التي

مإعصععية بععأنأه مإوضععع فععي الشععيخان جععزم وقد ثم وبسطته،
بأمإرد تشبيب أو خمر نأحو وصف فيه مإا على حمله وينبغي



مإعصععية. قععالا علععى غالبععا يحمععل مإمععا ذلععك ونأحععو أجنبية أو
كحداءا ثقيل وحمل عمل مإحاولة عند اعتيد مإا أمإا الذرعي،
فععي شك فل صغارهم لتسكين النساءا وغناءا لبلهم العراب

خبر في رغب أو سير على نأشط إذا يندب ربما بل جوازه
عععن جاءا مإا يحمل هذا نأحو وعلى والغزو الحج في كالحداءا

أو أمإععرد مإععن سععماعه اتفاقا يحرم ه. ومإما الصحابة. ا بعض
اللة. مإع حرمإته آلة بل قوله وقضية فتنة، خشية مإع أجنبية

الغنععاءا وبقععاءا فقععط اللة تحريم القياس الزركشي: لكن قالا
الشععطرنأج فععي المإععام عن مإر مإا ه. ويؤيده الكراهة. ا على

القمار مإع
تلحينععه وأمإععا القععرآن، بقععراءاة الصععوت تحسععين فرع)  يسن(

وإل حععرم القععراءا مإععن أحد به يقولا ل حد إلى أخرجه فإن
الولا القسععم كراهععة الجمهععور وإطلقا المعتمععد علععى فهععو

القععارئ المععاوردي: إن قععالا بععل التحريععم كراهععة بها مإرادهم
نأهجععه عععن بععه عععدلا لنأععه بععه، يأثم والمستمع بذلك، يفسق

القويم.
أولععه كطنبععور) بضععم الشربة شعار مإن آلة استعمالا ويحرم(

أولعه (وصععنج) بفتعح وكمنجعة وسععنطير وجنعك (وعود) وربعاب
مإععن قطعتععان أو بهععا يضععرب نأععار أو عليععه يجعل صفر وهو

(ومإزمإععار حععرام وكلهمععا بععالخرى إحععداهما تضععرب صععفر
لن (واسععتماعها)، والمزامإيععر الوتععار أنأععواع عراقععي) وسععائر

سععيما ل الخمر كشرب فساد إلى تدعو مإنها الحاصلة اللذة
بهعم والتشععبه الفسعقة، شععار ولنأهعا بهعا، عهعده قععرب مإن

يحععرم، فل قصععد غيععر مإععن سععماعها باستماعها وخرج حرام
المإععراض بعععض مإععن ينفععع لنأععه العععود، بحععل وجععه وحكايععة
أنأععه علععى بععه يعتد مإمن أحد عن يثبت لم هذا بأن مإردودة

<ص: غيععره ينفعععه ولععم المرض ذلك به لمن حله أريد إن
المععذهب هععو بععل وجهععا فليععس عععدلين طبيبين > بقولا220

الحليمععي قععولا يحمل هذا وعلى الخمر غير بنجس كالتداوي
بععه أي: لمععن مإععرض مإععن نأفعععت إذا اللهععو آلععة استماع يباحا
طعاهر ابعن وحكايعة سعماعه في الشفاءا وتعين المرض ذلك
مإععن العود يسمع كان أنأه الشيرازي إسحاقا أبي الشيخ عن

الشععبابة يععراع) وهععو (ل ثععم بينتععه، كمعا وتهععوره كععذبه جملة
لععه قلععب ل لمععن قععالوا ثععم ومإن جوفها لخلو بذلك سميت

الصععح (قلععت فيهععا الصععح) لخععبر (فععي يحرم فل يراع رجل
بعععض قععالا بععل بععانأفراده مإطععرب لنأععه أعلم)، والله تحريمه



إل النغمععات لجميععع جامإعععة كامإلععة آلععة إنأععه الموسععيقى أهل
شععبابة فععي المععروي والخععبر المزامإيععر، كسععائر فحرم يسيرا

قععاله كمععا صععحته وبتقععدير داود أبععو قععاله كما مإنكر الراعي
عععن أذنأيععه سععد عمر ابن لن للتحريم، دليل فهو حبان ابن

ثععم وسععلم، عليععه اللععه صععلى النععبي عععن لععه نأععاقل سماعها
لعم فلمعا أذنأيعه سعد فيستديم يسمعها هل نأافع مإن استخبر
إليهععا بالصععغاءا يععأمإره لععم فهو سدهما فترك أخبره يسمعها
أطنععب ولقععد اسععتمع يقععل ولععم ؟ أتسععمع لععه قععوله بععدليل
الروضععة فععي عنععه نأقععل مإمععن وهععو الععدولعي الشام خطيب
بحلها قالا مإن ونأسب أدلته وتقرير تحريمها في عليه وأثنى

كلمإععه ونأقلععت المععذهب مإععن مإعععدودا ليععس وأنأه الغلط إلى
إذا أنأهععا الصععلحا ابععن ونأقععل فراجعععه، ثم غيره وكلم برمإته

التععاج ورده بععه يعتععد مإععن بإجمععاع حرمإععا الععدفا مإععع جمعت
مإع الشطرنأج في المإام عن مإر مإا ويوافقه وغيره السبكي

عععن حكععي ومإععا اللععة مإععع الغناءا في الزركشي وعن القمار
يسععمعان كانأععا أنأهمععا مإععن العيععد دقيق وابن السلم عبد ابن
فاحذره.  ثم بينته كما فكذب ذلك

اللععه صععلى لنأععه لعرس)، (واستماعه دفا) أي: ضربه ويجوز(
بفاطمعة علععي بنى حين به ضربن جويريات أقر وسلم عليه
مإععا يعلععم نأععبي وفينععا قععالت لمععن قالا بل وجههما الله كرم
مإععدحا أي: مإععن تقولين كنت بالذي وقولي هذا دعي غد، في

مإععا {فصععل خععبر وصععح البخععاري رواه ببععدر المقتولين بعض
هععذا {أعلنععوا بالععدفا} وخععبر الضععرب والحللا الحععرام بيععن

بالععدفا} سععنده عليععه واضععربوا المساجد في واجعلوه النكاحا
ه الترمإعذي وتضعيف حسن البغعوي أخعذ ثعم ومإعن مإعردود ل
عمعر لن (وختعان)، ونأحعوه العرس في سنة أنأه مإنه وغيره
غيرهمععا فععي وينكععره كالنكاحا فيه يقره كان عنه الله رضي
(فععي سععرور كععل غيرهمععا) مإععن (وكععذا شععيبة أبععي ابن رواه

وسلم عليه الله صلى {أنأه حبان وابن الترمإذي الصح) لخبر
جاريععة لععه قععالت مإغععازيه بعععض مإععن المدينععة إلععى رجع لما

يععديك بين أضرب أن سالما الله ردك إن نأذرت إنأي سوداءا
يشععهد بنععذرك} وهععذا أوفععي نأذرت كنت إن لها فقالا بالدفا
أو ععالم قععدوم لنحععو ضربه أن البلقيني > لبحث221<ص: 

السععرور بقصععد لنععدبه أيضععا ويشععهد فيععه خلفا ل سععلطان
نأععذره ينعقععد ل المبععاحا إذ المسععلمين لنفععع عالم نأحو بقدوم

مإععن بععد ل زيععادة النععذر فععي فيععه مإععر لكن بوفائه يؤمإر ول



كان (وإن بندبه قالا مإن عند يسن أو ويباحا هنا استحضارها
يحتععاج بجلجل يكن لم أنأه وادعاءا الخبر جلجل) لطلقا فيه

أو العععرب كععدفا داخلعه تجعععل حلعق نأحعو إمإعا وهععي لثباته
كععدفا دائرتععه خععروقا فععي تجعععل صععفر مإععن عععراض صععنوج
فيععه ونأععازع وغيععره الصععغير الحععاوي جععزم هذه وبحل العجم

تحريمها، على المتفق الملهي مإن إطرابا أشد بأنأه الذرعي
رجل مإن ضربه بين فرقا ول حرمإته جمع عن ونأقل وأطالا

 السبكي رده بالنساءا حله يختص الحليمي وقولا امإرأة أو
أيضععا اسععتماعه ويحععرم أولععه الكوبععة) بضععم ضععرب ويحععرم(

لكععن الطرفيععن الوسععط) واسععع ضععيق طويععل طبععل (وهععي
للخععبر عليععه جلععد ل الععذي الخععر مإععن أوسععع الن أحععدهما
والكوبععة، والميسر} أي: القمار الخمر حرم الله {أن الصحيح

غيرهععم يعتادهععا ل فععإنأه بععالمخنثين تشععبها ضععربها فععي ولن
وقضية بالنرد فسرها لمن خلفا الصحيح هو بذلك وتفسيرها

أطلععق وإن كععذلك وهععو الطبععولا مإععن عععداها مإععا حل كلمإه
فقعالا: الموجعود السعنوي واعتمععده الطبولا تحريم العراقيون

الرقععص) فل (ل الععدفا عدا مإا الطبولا تحريم المذهب لئمة
أو اسععتقامإة علععى حركععات مإجععرد لنأععه يكععره، ول يحععرم

فععي عليه الحبشة أقر وسلم عليه الله صلى ولنأه اعوجاج،
أربععاب بعضععهم واسععتثنى الشععيخان رواه عيععد يععوم مإسععجده
عليهععا جععرى الععتي بكراهتععه قلنععا وإن لهم يكره فل الحوالا

وإل كغيرهم فهم باختيارهم كان إن بأنأه البلقيني ورده جمع
بحيععث كععثر إذا بتحريمععه القععولا اعتمععد ثععم مإكلفين، فليسوا
جلععي واضععح وأول نأظععر فيه آخرا ذكره ومإا المروءاة أسقط

يخععالف مإمععا الصععوفية عععن يحكى مإا سائر في طرده يجب
حععالا فععي عنهععم صععدر إن لنأه به، يحتج فل الشرع ظواهر

يكونأععوا لم غيبتهم مإع أو كغيرهم > فهم222<ص:  تكليفهم
مإععا اليععافعي كلم رد فععي الععردة فععي مإععر وقععد بععه مإكلفين

عبععد بععن العععز عععن السععنوي ونأقععل هنععا استحضععاره يجععب
مإجععرد علععى يحمععل السععماع فععي يرقععص كععان أنأععه السععلم

إل يعرفه ل تجل أو وارد وشهود وجد لغلبة والتحرك القيام
إسعماعيل المإععام قعالا ثععم ومإععن آمإيعن، بهم الله نأفعنا أهله

يتحركععون قوم عن سئل لما الشمس مإوقف في الحضرمإي
الحسععنة بالصععوات قلععوبهم يروحععون قوم هؤلءا السماع في

مإع وبالجساد الحق مإع بالقلوب فهم روحانأيين يصيروا حتى
فيمععا عليهم يرى فل العدو عليهم يؤمإن فل هذا ومإع الخلق



شععهادة تقبععل بعضععهم ه. وعععن قععالوا. ا بما يقتدى ول فعلوا
قربة ذلك أن لعتقادهم الدفا على يرقصون الذين الصوفية

وكعذا إبعاحته لعتقعاده النبيعذ شعرب حنفي شهادة تقبل كما
لن قبيععح، خطأ بأنأه ه. ورد إباحته. ا اعتقد مإا فعل مإن كل

وإنأمععا غيععره كععذلك ول صحيح تقليد عن نأشأ الحنفي اعتقاد
(إل إليععه يلتفت ل باطل خيال فكان والتقصير الجهل مإنشؤه

أشععهر وهو النون المخنث) بكسر كفعل تكسر فيه يكون أن
نأععازع وإن والنسععاءا الرجععالا علععى فيحرم أفصح وهو وفتحها

حركععة النسععاءا بخلععق يتخلععق مإععن وهععو وغيععره السنوي فيه
ذلععك يفعععل مإععن أمإععا بلعنععه، الحععاديث حملععت وعليععه وهيئة
 به يأثم فل تكلف غير مإن خلقة

واستماعه الشعر إنأشاءا حكم 
صععلى لنأه وإنأشاده) واستماعه، (شعر قولا) أي: إنأشاءا ويباحا(

وعبععد كحسععان إليهم يصغي شعراءا له كان وسلم عليه الله
وروى عنهعم اللعه رضعي مإالععك بعن وكععب رواحعة بعن الله

عليععه اللععه صععلى النععبي عند قرئ {أنأه جامإعه في الخطيب
وشعععر قععرآن الله رسولا يا فقيل شعر وأنأشد قرآن وسلم

النععبي أتيععت قععالا بكععرة {أبععا نأعععم} وأن قععالا مإجلسععك في
يععا فقلت الشعر ينشد أعرابي وعنده وسلم عليه الله صلى

مإععرة هععذا بكععرة أبععا يععا فقالا الشعر أو القرآن الله رسولا
مإائععة الصععلت أبي بن أمإية شعر مإن مإرة} {واستنشد وهذا

وتععذكير وأمإثععالا حكععم شعره أكثر أي: لن مإسلم بيت} رواه
أن أي: أمإيععة كاد وسلم عليه الله صلى {قالا ولهذا بالبعث

لحكمععة} واسععتحب الشعععر مإععن {إن البخععاري يسععلم} وروى
ويؤيده خير على حث أو مإعصية عن حذر مإا مإنه الماوردي

يهجععو) فععي أن (إل حينئععذ تعليمععه إصععداقا صععحة مإن مإر مإا
قريبععه تععأذى > وإن223<ص:  حربععي غيععر مإعينععا شعععره
بعضععهم كلم ومإقتضععى مإعصععوم لنأه الذمإي، بخلفا المسلم

نأحععو دون المرتععد فععي ظععاهر وهو بالحربي مإهدر كل إلحاقا
ببععدعته مإبتععدع وغيععر بفسععق مإتجععاهر وغيععر المحصن الزانأي
الصععغير الشععرحا في كما بتعريض كان أو صدقا وإن فيحرم
أن إل مإنشععئه دون حععاكيه وأثععم لليععذاءا شععهادته بععه وتععرد
أوله يفحش) بضم أشد. (أو إثمه فيكون له المذيع هو يكون

ولععم المععدحا فععي الطععراءا فععي الحععد أي: يجاوز ثالثه وكسر
ة علعى حمله يمكن كعذب حينئععذ لنأعه أيضعا، فيحعرم المبالغ
ل الصعنعة إظهعار قصعد وإن مإنعه أكثر إن الشهادة به وترد



تكععاد قواعععده: ول فععي السععلم عبععد ابععن قالا الصدقا إيهام
بععامإرأة يعععرض (أو نأععذل إل هجععاءا ول رذل إل مإععداحا تجععد

وصععدغا وحسععن طععولا نأحععو مإععن صععفاتها يععذكر مإعينععة) بععأن
اليععذاءا مإععن فيععه لمععا شععهادته بععه وترد أيضا فيحرم وغيرها
غيععر فععي ومإحلععه الباطنععة العضععاءا وصععف إذا السععتر وهتك

يتفععق كمععا الخفععاءا حقععه مإععا مإنها ذكر فإن هي أمإا حليلته،
جزمإععا لكععن مإسعلم شععرحا فعي كمعا حرم الخلوة عند بينهما

زهيععر بععن كعععب لن فل، وإل أيضععا شععهادته وردت بكراهته
قصععيدته فععي سعععاد عمه بنت بزوجته شبب عنه الله رضي
صععلى اللععه رسععولا يدي بين وأنأشدها المشهورة سعاد بانأت
فيحرم المإرد بالمرأة وخرج عليه ينكر ولم وسلم عليه الله
بععل بحالا يحل ل لنأه الرويانأي، قاله مإا على يعينه لم وإن

تعيينععه وغيععره البغععوي اعتبر لكن يعشقه أنأه ذكر إن يفسق
بععأنأه الفسعق إطلقا فععي الرويعانأي الرفععة ابععن ونأعازع أيضا
عععدوا ولهععذا مإحرمإة بشهوة يكون أن عشقه لزم مإن ليس
<ص: شععرطه لن نأظععر، وفيععه عشععقا الميععت الشهداءا مإن

الزركشععي أن علععى يكتععم لععم ويعععف. وهععذا يكتم > أن224
فل غيرهععا وبالمعينة المإرد غير بعشق الشهادة قيدوا وغيره

تحسععين الشععاعر غععرض لن الشععهادة، بععه تععرد ول فيه إثم
لبنععاءا مإنععه يكثر لم إن ومإحله قيد المذكور تحقيق ل صنعته

الشعععراءا فسععقة لبعععض ويقع ضعيف على الطلقا الشيخين
مإعين أنأه شك ل وهذا التعيين على تدلا قرائن نأصب

المروءاة تعريف
المإور لن ومإكانأه)، زمإانأه في أمإثاله بخلق تخلق والمروءاة(

راسخة مإلكة فإنأها العدالة بخلفا غالبا بذلك تختلف العرفية
أحسععن وهععذه لهععا مإنععافا بعععروض تتغيععر ل النفععس فععي

بخلععق المععراد لكععن المععروءاة تعريععف في المختلفة العبارات
فععي القلندرية لخلق نأظر فل به المزرية غير المباحة أمإثاله
والمشععي) فيععه سععوقا فععي (فالكععل ونأحوهععا اللحععى حلععق

فيهععا ذلععك كشف أو العورة غير البدن الرأس) أو (مإكشوفا
مإاشععيا الكععل كان وإن ذلك به يليق ل مإمن يمش لم وإن

الطععبرانأي لخععبر يسععقطها يظهر فيما خاليا يكن لم مإا لتافه
إن إل الشععرب دنأععاءاة} ومإثلععه السوقا في {الكل لين بسند
حيععث يأكععل كععان الذرعععي: أو قععالا عطشععه أو جوعه صدقا
أكل البلقيني: أو قالا العادي التكلف مإن وبراءاته لتقلله وجد

ل فيمععن الحععق وهععو غيععره فيه ونأظر مإستترا حانأوت داخل



بسععنة المبادرة فقصد مإثل صائما كان أو قلت ذلك به يليق
رأسععها ل فمهععا نأحو أمإة) في أو زوجة (وقبلة لعذره الفطر

الناس) (بحضرة صدرها نأحو > على225<ص:  يده وضع أو
وتوقععف زوجاته أو جواريه بحضرة بخلفه يسقطها أجنبي أو

جلئهععا ليلععة الجنبيات أو الناس بحضرة تقبيلها في البلقيني
ل مإععن إل يفعلععه ل لنأععه ذلععك، فععي التوقععف فععي وجععه ول

مإضععحكة) للحاضععرين حكايات قوله. (وإكثار في كما له خلقا
فععي جععاءا بل له عادة ذلك يصير بأن كذلك خيالت فعل أو

يهععوي جلساءاه بها يضحك بالكلمة تكلم {مإن الصحيح الخبر
كععبيرة بععل حععرام أنأععه يفيععد خريفا} مإععا سبعين النار في بها

بهععا يضععحك بباطععل الغيععر فععي كلمة على حمله يتعين لكن
كبععائر فععي مإععا يعععادلا مإععا اليععذاءا مإن ذلك في لن أعداءاه،

قبلععه فيمععا يعتععبر ل أنأه بهذا الكثار تقييد وقضية مإنه كثيرة
بععد ل أنأععه البلقينععي واعتمد النقيب ابن فيه ونأظر بعده ومإا
لععه المبععالة. واسععتدلا قلععة على يدلا تكرارا الكل تكرار مإن

عليععه جععرى الععذي النص ظاهر فقالا الزركشي وتبعه بالنص
خلفا هععو مإععا بعض فيه مإا وجد مإن أن وغيرهم العراقيون

فععترد ذلععك عليه الغلب يكون أن إل شهادته قبلت المروءاة
الكثععار اعتبار إطلقا في الذرعي شيخه توقف لكن شهادته

ومإععد بسععوقا الكععل نأحععو فععي اعتبععاره بحععث ثععم الكل، في
النععاس بحضرة حليلة قبلة نأحو بخلفا الناس بحضرة الرجل

اللععه رضععي عمععر ابععن عععن صععح بمععا واعععترض طريععق في
إبريععق عتقها كان السبي مإن له خرجت أمإة قبل أنأه عنهما
على بفعله يعترض فل مإجتهد بأنأه ويرد الناس بحضرة فضة
الباقين بسكوت يستدلا حتى الحرمإة في الكلم وليس غيره
فيععه لععه دخععل ل وسععكوتهم المععروءاة سععقوط في بل عليها
بالمسععبية التمتععع حععل ليععبين فعلععه إنأما أنأه يحتمل أنأه على
فيها دليل فل مإحتملة فعلية حالا واقعة فهي الستبراءا قبل
وقلنسوة) قباءا فقيه (ولبس الذرعي فصله مإا فالوجه أصل
جمععالا نأحععو ثععوب وتععاجر وحععده الرأس على يلبس مإا وهي
(حيععث) يفعععل مإععا كععل مإن ذلك ونأحو قاض نأحو ثوب وهذا

الشععطرنأج) لعب على (وإكباب فيه يعتاد) مإثله (ل أي: بمحل
وينبغععي مإععر كما قل > وإن226<ص:  طريق بنحو فعله أو
أو) علععى (غنععاءا (أو) علععى التفصععيل هععذا فيععه حضععوره أن

للنععاس ليغني أمإرد أو امإرأة اتخاذ أو (سماعه) أي: استماعه
أمإععا بععه، يليععق رقص) أي: مإمععن (وإدامإة إكباب غير مإن ولو



والمإععر قععوله مإععن ظععاهر هععو كمعا مإرة مإنه فيسقطها غيره
عععذر بل يحتشععمه مإععن بحضععرة الرجععل ومإععد آخععره إلععى

اتخععاذ أن الرافعععي وبحععث لهععا، كلععه ذلك (يسقطها) لمنافاة
الزركشععي رده بععه لقا إذا يسععقطها ل حرفععة المبععاحا الغناءا

الصععحاب، عليععه وجععرى شهادته رد على نأص الشافعي بأن
لععه حيععاءا ل مإمععن العرفا في فاعلها ويعد دنأيئة حرفة لنأها
 أو بمعنى عبارته في الواو أن علم كلمإه به قررت وبما

أوجععه: ثالثهععا علععى المروءاة خارم تعاطي في تنبيه). اختلفوا(
يحععرم لنأععه الوجععه، وهو فل وإل حرم شهادة به تعلقت إن

لغيره عنده أمإانأة وصار تحمله مإا إسقاط في التسبب عليه
والحعوالا بالشعخاص (يختلعف ذكر مإا فيه) أي: جميع (والمإر

مإن يستقبح فقد مإر كما العرفا على المدار لن والمإاكن)،
فيععه أو غيععره مإن يستقبح ل مإا مإكان أو حالا وفي شخص
نأحععو في يطهر ل بأنأه المذكور التعميم في الزركشي ونأازع
مإطلقععا تسععلبها أي: فهععذه والشععطرنأج الضععحك وإكثععار القبلة

 ظاهر وهو
دخل مإن أن آخره إلى المدار لن قولهم، مإن تنبيه). يؤخذ(

سععلم إن ومإحلععه بععه مإروءاته تنخرم ل أهلها بزي فتزيا بلدا
أن المحععل ذلععك أهععل يعد ولم حرفته أهل بزي تزيا إذا مإا

دنأيئععة) بععالهمز (وحرفععة مإطلقععا بععه مإزر بلده غير بزي تزييه
وجزارة حمام وقيامإة وحراسة ودبغ) وحياكة وكنس (كحجامإة

(فإن مإبالته بقلة تسقطها) لشعارها (به تليق) هذه ل (مإمن
(حرفععة أكععانأت سععواءا (وكععانأت) مإباحععة بععه اعتادها) أي: لقت

لن هنععا، فععذكره الروضععة فععي رجحععه كما تكن لم أبيه) أم
(فل) تسععقطها أبيععه حرفععة علععى يكون أن الولد في الغالب
مإحرمإععة حرفععة ذو أمإععا بععذلك، يعتععبر ل لنأععه الصععح)، (فععي

قععالا مإطلقععا شهادتهم تقبل فل ومإصور > كمنجم227<ص: 
أن مإععع بالشععهادة التكسععب البلوى به عمت الزركشي: ومإما

مإنعنععا إذا سععيما ل العدالععة فععي فيقدحا باطلة البدان شركة
نأفوس فإن يكتب ول يأخذ كان أو التحمل على الجرة أخذ

طريععق المتأخرين: وأسععلم بعض قالا بذلك تطيب ل شركائه
مإععا قععدر علعى ويقسععم ويكتعب شعركة ورقا يشتري أن فيه
التسععاوي فيهععا يشترط ل الشركة فإن الورقا ثمن مإن لكل
مإععر الععتي الشخص في ففتح والتهمة) بضم(ه.  العمل. ا في
يجر) بشععهادته (أن الصحيح الخبر في كما الشهادة تمنع أنأها

عنععه) أو يدفع أو (نأفعا له شهادته تقبل ل مإن إلى (إليه) أو



فلععو بعععده ل الحكم قبل حدوثها (ضرا) ويضر بها ذكر عمن
بعععد كععان فععإن استيفائه قبل وورثه فمات بمالا لخيه شهد

الععذي لخيععه فلن بقتععل شععهد لو وكذا فل وإل أخذه الحكم
لععم الحكععم بعععد وارثععه صععار فععإن وورثععه مإععات ثم ابن، له

له لعبده) المأذون شهادته (فترد له يحكم لم قبله أو ينقض
لن بععالولا، أصله تقييد يوهمه لما خلفا وغيره التجارة في
كمععا قذفه شخصا بأن له قبوله وقضيته له هو به يشهد مإا

يعجععزه أو يعجععز وقععد مإلكععه لنأععه (ومإكععاتبه)، البلقينععي بحثه
بيننععا أو لنععا قالا إن لكن بالمشترك وشريكه مإاله له فيعود

وشععرطه لععه ل لزيععد فيصععح ولععي لزيععد قععالا إذا مإا بخلفا
لعه يععود ل وأن الصعفقة تفريعق في مإر كما الصحيح تقدم

ثبععت مإععا فععإن يقبضععا لععم كععوارثين لزيععد يثبععت مإمععا شععيءا
كععل وانأفععرد أرضععا اقتسععموا ولو الخر فيه يشاركه لحدهما

الخريععن شععهادة تقبععل لععم بينهمععا حد في اثنان فتنازع بحد
فسخ ضرر ودفع المتقدمإة للشركة بعضهم به أفتى مإا على

تقبععل ل عينععا بععاع مإععن كععل أن مإنه ويؤخذ وقع لو القسمة
وقععع لععو فيهععا الععبيع فسععخ ضرر عنه يدفع بما فيها شهادته
تركتععه تسععتغرقا لععم مإيععت) وإن لععه > (وغريععم228<ص: 
فلععس)، حجععر عليه (أو زرعة أبو بحثه كما مإرتد أو الديون

فعي حعتى بعه المطالبعة لنفسعه أثبت شيئا له أثبت إذا لنأه
القععوالا جميععع علععى مإععاله مإععن تقضععى ديععونأه لن المرتععد،
الحق لتعلق عليه يحجر لم مإعسرا ولو الحي غريمه بخلفا
أو عنععه عضععل الذي وخاطبها مإوليته بين (و) برضاع  بذمإته

قيععم أو وصععي وكيععل) أو (هععو بأصله الذي فيما (بما) مإراده
بعه يتعلعق بشععيءا أم لمععوكله نأفسعه بعه أشععهد (فيه) سععواءا

التصععرفا سععلطنة لنفسععه يثبت لنأه وغيره، فيه عقد كوقوع
لتهمععة لراهنععه ومإرتهععن لمععودعه وديع وكذا به المشهود في
فععي الخععوض قبععل نأفسععه وكيععل نأحععو عععزلا ولو يدهما بقاءا

الفصععل طععالا وإن فل بعععدها أو قبععل المخاصععمة مإن شيءا
كونأهععا ول للقاضععي رفععع فيهععا يعتععبر ل أنأعه إطلقهم وظاهر

مإعا أمإعا نأظععر، وفيعه للشهادة المسقطة العداوة تقتضي مإما
شععهادة حيععل ومإععن فيقبععل فيه قيما أو وصيا أو وكيل ليس

فععادعى اشععترى أو الثمن المشتري فأنأكر باع لو مإا الوكيل
وبععأن كععذا عليه له بأن لموكله يشهد أن فله بالمبيع أجنبي

وكيل أنأه يذكر ول للبائع به يشهد أن له جاز إن مإلكه هذا
بطريععق للحععق توصععل فيععه لن باطنععا، حله الذرعي وصوب



لععو بمععا الحكععم علععى الحععاكم لحملععه فيععه توقععف ثم مإباحا،
ه يحكعم لم حقيقته عرفا لن لعذلك، أثعر ل بعأنأه ويجعاب ب
عبععد ابععن عععن قريبععا ويععأتي لحقعه المسععتحق وصولا القصد
وكيعل علعى يجعب بأنأه واحد غير صرحا بل يؤيده مإا السلم
مإطلقععة. هععذا زوجة أن حسبة يشهد أن مإوكله أنأكره طلقا
ه فيمعن بنظيعره زرععة أبي قولا الجواز ويؤيد عجعز ديعن ل

لعه وشععهد بعه وأحععاله قعدره آخعر مإعن فعاقترض إثبععاته عن
ونأظيععر الععدين ذلععك عليععه له أن في صدقه إن مإعه ليحلف

حاكمععا أن أشععهد بصععيغة بحكمععه مإعععزولا حاكم شهادة ذلك
مإر كما به حكم الحكم جائز

عبده، أو فرعه أو أصله نأحو أو ضمنه) الشاهد مإن وببراءاة(
لععه شهادته تقبل ل عمن أو نأفسه عن الغرم بها يدفع لنأه

كونأهععا مإععع ضمنه مإن ببراءاة الصيل شهادة العبارة واحتمالا
السععياقا عليععه يععدلا كمععا مإععراد غيععر فيها تهمة ل إذ مإقبولة

أصععرحا الداءا أو بععالبراءا للصععيل والضععامإن أصععله قععولا نأعم
لنأهععا انأععدمإالها، قبل بعضه > غير229مإورثه) <ص:  (وجراحة

إليه المورث مإن انأتقاله في السبب هو الذي للموت تفضي
أو مإريععض لعه لمورث شهد (ولو قوله في قبولها فارقا وبه

كما التهمة الصح) لعدم في قبلت النأدمإالا قبل بمالا جريح
لمععورثه ثبععت إذا وكونأه نأفعا إليه تجر ل الشهادة لن تقرر،
قبععل مإورثه مإات لو نأعم يؤثر ل آخر بسبب بعد إليه ينتقل
لو النأوار وفي مإر كما لنفسه شاهد الن لنأه امإتنع، الحكم
مإبنععي غلععط وهو يقبل لم قتله يوجب بما مإورثه على شهد
فععي مإععر كمععا كععذلك وليس يرث هنا الشاهد أن توهم على

عللععوا أي: لما ذلك يصح ل يرث قلنا وإن أنأا على الفرائض
فتأمإله قبلها فيما وعدمإه هذه المتن مإسألة في القبولا به
ذكععره كمععا قتععل) يحملععونأه شهود بفسق عاقلة شهادة وترد(

في مإعول قبله كالذي هنا وأعاده والقسامإة الدم دعوى في
فل للتهمععة بععه للتمثيععل ثم ذكره، على المذكور قيده حذفا
(بفسععق عليععه مإفلععس) حجععر (غرمإععاءا شععهادة (و) تععرد تكرار
لهععم مإزاحمتععه يععدفعون لنأهععم عليععه، آخععر) ظهععر دين شهود
بععدينه يفععي رهععن لععه غريم شهادة قبولا البلقيني مإنه وأخذ

يوفي الرهن بأن ويقطع مإالا له أو غيره، للمفلس مإالا ول
وفيععه المزاحمععة ضععرر دفع لفقده فتقبل به المرهون الدين
مإسععتحقا الرهععن خروج بتقدير دفعة ذلك مإع فيها لن نأظر،
دائنععه بمععوت مإععدين شهادة وتقبل الولى في له مإالا وتبين



مإععوته بعععد ل خليفتععه لنأه لوارثه، عليه مإا نأقل تضمنت وإن
اسععتحقه مإععا > لنقلععه230<ص:  مإجهول ابنا له بأن أخ عن
تحت بما له وصية أثبت مإن أن مإنه وأخذ ظاهرا عليه الخ

عمععن ينقله لنأه تقبل، لم لخر وصية بأنأه فشهد الوصي يد
لفقراءا، وقف أو بوصية فقير مإن وتقبل به مإطالبته له ثبت

البغوي قاله إعطاؤه وللوصي بحصرهم يصرحا لم إن ومإحله
يصععرحا لععم وإن انأحصععروا حيععث الععدم أبععي ابععن وخععالف
 استحقاقه لتهمة أوجه وهو بحصرهم

المشععهود (فشععهدا) أي: الثنععان بوصية) مإثل الثنين شهد ولو(
واحدة عين في التركة) ولو تلك مإن بوصية (للشاهدين لهما

كععل الصح) لنأفصععالا في الشهادتان (قبلت نأصفها كل ادعى
مإنهععا المععانأع المواطععأة عععدم أصععل مإععع الخععرى عن شهادة

فادعاهععا اثنيععن بيععد عيععن كععانأت لععو أنأععه مإنه وأخذ عدالتهما
ل إذ قبععل المععدعي مإععن اشععترى أنأه للخر كل فشهد ثالث

بشععهادته يععدفع حععتى غيععره علععى به ادعى مإا على لكل يد
بععه فشهد بشيءا عليه ادعى مإن بخلفا نأفسه عن الضمان

القطععاع علععى لبعض القافلة بعض شهادة تجوز وكذلك لخر
أخععذ مإثله أن ويظهر نأحوه أو مإالنا أخذ يقولا ل أن بشرط

الصععفقة تفريععق هنععا ويحتمععل أيضععا هنععا للتهمة ومإالي مإاله
الولا وعلععى لععه، ل لغيععره فتقبععل الخرى عن كل لنأفصالا

مإععوجب ذكععر هنععا بععأنأه الشععريك في مإر مإا وبين بينه يفرقا
ذكععر هنععاك كععان لععو ولععذلك ثععم بخلفه مإنفصل ولو العداوة
والتوبة الرد بعد غاصب وشهادة هنا كما كان عداوة مإوجب

أنأه الرد بعد قوله وأفهم الجواهر في كما لجنبي غصبه بما
إل التوبععة توجععد ل إذ مإنافعهععا وبععدلا العيععن رد مإععن بععد ل

للمغصععوب بقععي إذا مإععا بععذلك وخععرج عليه، قدر لمن بذلك
ولو تقرر كما عنه له الضمان بدفع لتهامإه عليه، شيءا مإنه

إن إل بععائعه لغيععر مإنه تقبل لم وقبضه شيئا فاسدا اشترى
فادعى فسخ ثم صحيحا، أو شيءا للبائع عليه يبق ولم رده
بععه مإنععه يقبععل لم عليه يده المشتري وضع زمإن مإلكه آخر

 لها الغلة وإبقائه نأفسه عن الضمان لدفعه لبائعه
فععرع) لععه (ول عل وإن (لصععل) للشععاهد تقبل) الشععهادة ول(

ابععن نأقلععه لمععا خلفععا له بالتزكية أو بالرشد ولو سفل وإن
والتزكيععة لنفسععه شععهد فكأنأه بعضه لنأه لشاهده، أو الصلحا

وفيهععا للفععرع وليععة إثبععات ففيهععا تعععالى لله حقا كانأت وإن
إطلقا وقضععية مإثله > ومإكاتبه231<ص:  أحدهما وقن تهمة



آخععر لععه بعض على له لبعض تقبل ل أنأها كالصحاب المتن
وغيععره السععلم عبععد ابععن جععزم لكععن الغزالععي جععزم وبععه

التهمععة فضعععفت يعععارض قععد الطععبيعي الععوازع لن بالقبولا،
فععي يتفععاوتون مإععا كثيرا إذ ذلك بمنع الولا على يجاب وقد

ض شعهادة تقبعل وقعد مإوجودة، فالتهمة والميل المحبة، البع
عمععرو مإععن شععيءا شععراءا بكععر علععى ادعععى كععأن ضععمنا

فتقبععل بالتسععليم وطععالبه اليد صاحب زيد مإن له والمشتري
وإن عنععه أجنبيان لنأهما بذلك، له عمرو أو زيد ابني شهادة

ابنععه علععى شععهد وكععأن بالملععك لبيهمععا الشععهادة تضععمنت
لحفيععده الشععهادة تضععمنها مإععع فتقبل مإجهولا بنسب بإقراره

ه، بعضه شهادة قبلت المالا لبيت بشيءا المإام ادعى ولو ب
ادععى وصعي أو وقعف، نأعاظر ومإثله للمإام ليس الملك لن

المععدعي بعععض بععه فشععهد للمععولى أو الوقععف لجهععة بشيءا
شععهد ولععو الوصععاية أو النظععر بنفععس بخلفهععا التهمة لنأتفاءا
والحععاكم الحععق، يعلمه بما الفاسق أو عدوه على أو لبعضه
لععم لنأهععم جععوازه، السلم: المختععار عبد ابن قالا ذلك يجهل

لمسععتحقه الحععق إيصععالا على بل باطل على الحاكم يحملوا
الشععاهد ول حقععه لخععذ الخصععم ول لظنععه، الحاكم يأثم فلم

الوجوب ذلك جوز مإن عبارة ظاهر الذرعي: بل قالا لعانأته
حيععث ومإحلععه تهمععة ل > (عليهما) إذ232<ص:  (وتقبل) مإنه

أخععذا القبععولا عدم مإنهما يتجه والذي فوجهان وإل عداوة ل
ظععاهرة، عداوة بينهما كان إذا بنته يلي ل الب أن مإر مإما
شعهادتهما (وكععذا) تقبعل بعه جعزم النأععوار صعاحب رأيععت ثعم

(أو تحتععه وأمإهما بائنا أمإهما) طلقا ضرة بطلقا أبيهما (على
(فععي لفراقهععا المععؤدي للعععان المععؤدي قععذفها) أي: الضععرة

أمإهمععا طلقا لععه إذ بععذلك أمإهمععا نأفععع تهمععة الظهر) لضعف
أمإععا بععه، الشععهادة تلزمإهمععا حسععبة ذلععك كون مإع شاءا مإتى

بعععد أو حسععبة شععهادة فععي كلععه هععذا قطعععا فتقبععل رجعععي
شهادتهما تقبل لم نأفقة لعدم الب ادعاه فإن الضرة دعوى

أن مإععن ويععأتي تقععرر ومإمععا أمإهمععا ادعته لو وكذا للتهمة له
أنأعه بعضععهم أخععذ تععؤثر ل المقصععودة وغيععر الضعععيفة التهمة
أو بعضععهم قععالا الموكععل بعععض بشععهادة الوكالة إثبات يجوز

بغيععر وكيل في ه. ومإحله الصلحا. ا ابن به أفتى كما الوكيل
لبعضععه شععهادته قبولا عدم مإن مإر مإا قضية أن على جعل

فيهععا الوكالة لن ضعفه، سلطنته إثبات مإن فيه لما بوصاية
ادعععى لعو قعوله الصعلحا ابععن عععن نأقله بما أراد ولعله ذلك



الوكيععل أبععو بععه فشععهد فععأنأكر لموكله بدين آخر على الفرع
وابنععه الب شهادة تقبل كما ابنه تصديق فيه كان وإن قبل
التهمععة لن مإتجه، هذه في قاله ه. ومإا واحدة. ا واقعة في

جدا ضعيفة
ه لصل لفرع) أو شهد وإذا( فعي للجنعبي قبلعت (وأجنعبي ل

إن فيععه مإععر مإمععا علععم كمععا ومإحلععه للصفقة الظهر) تفريقا
مإععن لكععل وتقبععل أيضععا. (قلععت فيععه بطلت وإل الجنبي قدم

كععأجير فهمععا ويععزولا يطععرأ النكععاحا لن الخععر، الزوجين) مإن
بععأن لهعا شععهادته تقبععل ل أنأععه البلقينععي رجح نأعم ومإستأجر

تقييععده ويتجععه الحقيقععة فععي لععه تعييععر أي: لنأععه قذفها فلنأا
إل قطعععا > الخععر233<ص:  علععى لكل وتقبل نأكاحه بزمإن

فأشععبه حقععه مإحععل علععى بجنايععة يشععهد لنأه بزنأاها، شهادته
فععي أبلععغ وذلععك فراشععه لطخععت ولنأهععا عبععده علععى الجناية
أعلععم) لضعععف واللععه وصديق (ولخ الضرب نأحو مإن العداوة
لنأهععا أخععوه، فلنأا لن الورثة، بقية على تقبل ل نأعم التهمة
قععاله كععذا ضععمنا ل ابتداءا له المشهود بنسب لنفسه شهادة

بخلفععه التصععريح مإععن الروضععة فععي مإععا أن زاعمععا البلقينععي
إدخالا مإنه والقصد ضمني ذلك لن زعم، كما وليس مإردود
يععؤثر ل ذلععك في والضمني له بمشاركته نأفسه على الضرر
قبععولا مإنععع فععارقا وبعه بعه البععض شعهادة في مإر مإا نأظير

وكععأن ابتععداءا للصععل شهادة لنأها بالزوجية، لمإهما شهادتهما
بينععتي تعععارض فععي إفتاءاه الضمني اغتفار مإن أخذ زرعة أبا

شعاهدي أحععد بععأن أخععرى بينععة هذه إلى انأضم وخارج داخل
لن أي، شععهادته به تبطل ل ذلك بأن له باعه كان الداخل
إثبات وتضمنها ابتداءا مإلكه إثبات للداخل شهادته مإن القصد

ثبتععت لععو صععورة علععى حمله ويتعين له أثر ل قبل له مإلك
أحععد هععو الععذي البععائع علععى بثمنععه الععداخل يرجععع ل للخارج

ه الشعاهدين ك ل ععن الضعمان بعدفعه مإتهعم فهعو وإل بالمل
 للخارج ثبتت لو نأفسه

للخععبر ظععاهرة دنأيوية عداوة عدوه عدو) على مإن تقبل ول(
ومإععن عليععه باطلععة بشععهادة مإنه ينتقم قد ولنأه فيه الصحيح

بأنأهمععا بينععة الععوارث فيقيععم بعين مإيت على يشهدا أن ذلك
فعي وجهيعن مإعن الوجععه علععى عليعه يقبلن فل لعه ععدوان
يععرد وبععه مإلكععه التركععة إذ الحقيقععة فععي الخصم لنأه البحر،
بما شيخنا أفتى وإن قادحا غير ذلك أن الفزاري التاج بحث

ه الميععت. ا بالحقيقععة عليععه المشععهود بععأن مإحتجععا يععوافقه



ول الميععت عععدوا يقبععل ل قيل لو أنأه على قالا كما وليس
أظهر لكان المذكورين التعليلين مإن بكل عمل الوارث عدوا

بععه يقععولا عمععا يخرج لم لنأه ثالث، وجه إحداث هذا وليس
 الوجهين مإن كل

ل بععأنأه ويععوجه العععدو ولععد مإن قبولها كلمإهم تنبيه). وظاهر(
فععي أبلععغ أنأععه وزعععم البععن عععداوة الب عععداوة مإععن يلععزم

أبيععه مإععوت بعد ولو تقبل ل أن ينبغي وأنأه أبيه مإن العداوة
مإععوته بعععد قبوله المالكية عند قيل مإا على الصح كان وإن

لععم عععدو ولععد في الكلم لن مإحله، في ليس حياته في ل
أبيععه مإععن العداوة في أبلغ أنأه زعم يبطل وحينئذ حاله يعلم

فحكمععه عععدمإها أو عععداوة مإععن الحععالا مإعلععوم أمإععا بإطلقه،
ويحععزن نأعمتععه زوالا يتمنععى بحيععث يبغضععه مإععن (وهو واضح

واعترضععه بععذلك العععرفا بمصععيبته) لشععهادة ويفععرحا بسععروره
بالفعععل وهععي بالقلب لنأه العداوة، دون البغض بأن البلقيني

بععالبغض يفسععرها لععم بأنأه ويرد بالخف الغلظ يفسر فكيف
لعععداوة مإسععاو وهذا بعده مإا > بقيد234<ص:  به بل فقط

ذلععك إلععى انأتهععت إذا بأنأهععا والذرعععي مإنععه أشععد بل الظاهر
مإردود والفاسق فسق والحسد حاسد، حينئذ لنأه بها، فسق

المععراد بععأن الرافعععي صععرحا وقد صديقه على حتى الشهادة
بأن فرقا بعضهم بأن يجاب وقد الفسق عن الخالية العداوة
زوالهععا يتمنععى أن والحسععد زوالها، مإطلق يتمنى أن العداوة

ل بععالقوة الحيثيععة لتلععك فيهععا يصععل أن المععراد أن أو إليععه
بععل المفسقة الحسد حقيقة مإنه توجد لم هو فحينئذ بالفعل
حاسععد، غيععر عدوا كونأه فصح المفسقة الغير العداوة حقيقة
قععد الفعععل وإنأمععا مإمنععوع الفعل في العداوة البلقيني وحصر
أن الصععحاب عععن نأقلععوا جمعععا أن علععى عليهععا دليل يكععون
العداوة تمنع وقد قال إشكالا ل فحينئذ المفسقة بها المراد

يشععهد أن يريععد مإععن عععادى فلععو أحععدهما ومإن الجانأبين مإن
 عليه شهادته قبلت يجبه فلم خصومإته في وبالغ عليه

ل آخععر قععذفا مإععن أن وأصععلها الروضععة كلم تنبيه). حاصل(
المقععذوفا يطلب لم وإن الخر على مإنهما كل شهادة تقبل
وأخذ الطريق عليه قطع أنأه آخر على ادعى مإن وكذا حده
رد بأن ه. ويوجه الخر. ا على أحدهما شهادة تقبل فل مإاله

وهععذه الفسق إلى فيهما نأسبه لنأه ظاهر، والمدعي القاذفا
المقععذوفا ورد صععدقا، وإن عرفععا العععداوة تقتضععي النسععبة

عنده تورث القطع أو الزنأا نأسبته لن كذلك، عليه والمدعى



وحينئععذ عليه باطلة بشهادة مإنه ينتقم أنأه تقتضي له عداوة
اقتضععى فسععق إلععى آخععر نأسععب مإن كل أن ذلك مإن يؤخذ
نأعععم الخععر علععى أحععدهما مإععن يقبل فل بينهما عداوة وقوع
بععه الغيبععة لععه تجععوز بمفسععق آخر اغتاب فيمن النظر يتردد
الدعوى في تقرر مإا وقضية لذلك المجوز السبب أثبت وإن

ه مإعن بعالقطع وإن الخعر علعى أحعدهما شعهادة تقبعل ل أنأ
المعنععى بععأن فيفرقا وعليه هنا كما أنأه دعواه المدعي أثبت

للمغتععاب بظلمه عرضه هتك المغتاب أن وهو للغيبة المجوز
المقتضععي المعنععى غير بالغيبة مإنه النأتقام الشارع له فجوز
باطلععة بشععهادة النأتقام على يحمل المإر ذلك أن وهو للرد

أحععدهما شععهادة تقبل فلم مإنهما كل مإن وقوعه جائز وذلك
إلعى تصعل لعم > حيعث235لعه) <ص:  (وتقبعل الخعر علعى
عععداوة فععي (عليععه (وكععذا) تقبععل التهمة لنأتفاءا مإفسق حسد
سععني)، عليععه شععهد (ومإبتععدع مإسععلم عليععه ككافر) شهد دين
أبغععض ومإععن عنهععا التهمة انأتفت الدين لجل كانأت لما لنأها

ل كفلن عليععه واجععب هععو بمععا فيععه قععدحا أو لفسقه فاسقا
عليه شهادته قبلت الفتوى يحسن

مإععا العقائععد فععي خععالف مإععن (مإبتدع) هو شهادة) كل وتقبل(
عليععه كععان مإمععا السنة أهل عليه كان مإما السنة أهل عليه
والمععراد بعععدهم ومإععن وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي
وأبععو الشعري الحسن أبو إمإامإاها المتأخرة الزمإنة في بهم

أمإععر مإبتععدع كل على يطلق وقد وأتباعهما الماتريدي مإنصور
نأكفره) ببععدعته (ل هنا مإرادا وليس بحسنه الشرع يشهد لم

وإن الروضة في كما عليهم الله رضوان الصحابة سب وإن
ودمإاءانأا، أمإوالنا استحل أو غلط أنأه والذرعي السبكي ادعى

> شععهادة236<ص:  تقبعل ل نأععم زعمه في حق على لنأه
بيععان غيععر مإن لموافقيهم الخطابية إل كروايته لبدعته داعية

وأبو عندهم كفر الكذب لن يكذب، ل أنأه لعتقادهم السبب
بألوهيععة يقولا كان إليه المنسوبون الكوفي السدي الخطاب

فععي تقععرر مإععا ينععافي ول لنفسععه ادعاهععا ثم الصادقا، جعفر
ذاك حمععل لمإكان البغاة في مإانأع أنأه مإن مإر مإا الستحللا

عععن لهم وردعا احتقارا بغيهم لخصوص تنفيذه مإنع أن على
بالزنأععا عائشععة يسععب كمععن ببععدعته نأكفععره مإععن وأمإا بغيهم،
العععالم حدوث ينكر أو صحبته بإنأكار عنهما الله رضي وأباها

بالجزئيععات أو بالمعدوم تعالى الله علم أو الجساد حشر أو
غالبععا أو يضبط) أصععل ل مإغفل (ل لهداره شهادته تقبل فل



والنسعيان الغلعط ككععثير بقععوله الثقعة لعععدم السواءا على أو
ومإن ذلك مإن يسلم ل أحدا لن نأادرا، يضبط ل مإن بخلفا

زالععت بحيععث ومإكععانأه التحمععل وزمإععن كععالقرار السععبب بيععن
فيععه رابععه شععاهد استفصععالا المإام: ويجععب قالا بذلك التهمة

البحععث لزمإععه يفصععل لععم فععإن عععدول ولو العوام كأكثر أمإر
الديانأععة مإشععهوري أي: فععي ذلععك نأععدب والمعتمععد حععاله عععن

(ول المتنقبععة فععي يععأتي مإمععا يعلععم كمععا وجب وإل والضبط
يستشعهده أن وقبععل بععدها أو العدعوى قبععل مإبادر) بشهادته

صععح ثم ومإن حينئذ لتهمته الحسبة شهادة غير في المدعي
المجلععس في أعادها لو نأعم ذمإه وسلم عليه الله صلى أنأه
الشهود خبر أنأه صح ومإا قبلت > الستشهاد237<ص:  بعد

ليععتيم شهد كمن الحسبة شهادة فيه تسمع مإا على مإحمولا
شععهادة عنععده مإععن علععى أو كفععارة أو بزكععاة أو مإجنععون أو

قيععل ولععو بععه، ليستشععهد إعلمإععه لععه فيسععن يعلمهععا ل لمن
 يبعد لم فيه المإر انأحصر إن بوجوبه

يحتععاج مإععا بيععن فرقا ل أنأه المبادر رد إطلقه تنبيه). قضية(
مإععالا بيععع القاضي مإن طلب فلو ل ومإا الدعوى لجواب فيه
له إشارة ل وأخرس وغائب كمحجور نأفسه عن يعبر ل مإن

مإععن ينصععب أنأعه فععالوجه بهععا بينة ولهم حاجتهم في مإفهمة
الداءا لهععم يجععوز ول الداءا البينععة ويسععألا ذلععك لهععم يععدعي

وكيععل أنأععا يقععولا أن بععد ل الوكالة مإدعي وكذا الطلب قبل
الخصععم لحضععور يحتععج لم وإن الداءا ويسأله بينة ولي فلن

 لذلك زيادة قريبا ويأتي
يؤديهما ووضوءا صلة نأحو بفروض جهله فيه يقدحا فرع). ل(

عععاد إن بععه المشععهود فععي تععوقفه ول البععاب أولا مإععر كمععا
إن هذا في لي شهادة ل قوله ول الشهادة فيعيد به وجزم

وقععد قععوله بعععد بععه المشععهود حععدوث أمإكععن أو نأسيت قالا
النسععيان صفته هذه مإن دعوى قبولا وينبغي ديانأته اشتهرت

ل وقععالا بيععع بعقععد شععهد كععأن ذلععك غيععر فععي احتمل حيث
أدى وحيععث لععه هععو بععل نأسععيت قععالا ثععم للبائع، كونأه أعلم

بأصله كما الحاكم يجدها لريبة ينظر لم صحيحا أداءا الشاهد
الشععاهد يلععزم ول الشععهود وتفرقععة استفسععاره لععه وينععدب
توقععف غفلععة نأععوع بععه كعان إن نأعععم عنععه سععأله عما إجابته

يعلععم لععم شععاهد استفسار الولى أن بعضهم وبحث القاضي
يشععوبها العامإععة شععهادة غععالب كالمإععام الرافعععي لقععولا تثبته



إن أنأععه آنأفععا إليععه أشرت مإا والوجه للستفسار، يحوج جهل
لزمإه وإل استفساره يلزمإه لم وديانأته ضبطه اشتهر

اللععه عنععد أجععرا بكععذا احتسععب الحسععبة) مإععن شهادة وتقبل(
بععل دعععوى بل ولو الستشهاد قبل الله وجه به ينوي اعتده

كسرقة آدمإي حق بها تعلق إن أي: إل الحدود في تسمع ل
إليهععا الحتيععاج لعععدم غيرها في جمع: ول مإالها. قالا رد قبل

علععى المععترتب لن باطل، عليها المترتب الحكم فهل وعليه
تذكر لم لو كما أنأها أوجب بطلنأها لن ل، أو باطل الباطل
والوجععه مإحتمععل كععل صععحيح وهععو دعععوى بغيععر حكم فكأنأه
قععد لنأععه المعتمععد، وهععو وغيره: تسععمع البلقيني وقالا الثانأي

وقععد حاجععة بهععذا وكفععى أقععوى بععوجه المقصود فيحصل يقر
اللععه حقععوقا (فععي مإواضععع فععي كلمإهمععا ذلععك فععي تنععاقض

بععأن مإيععت عععن وحععج وصععوم وكفارة، وزكاة، تعالى) كصلة،
مإؤكععد) حععق فيععه له (وفيما مإسجد لنحو وحق بتركها يشهد
دعععوى ل حيععث يقععولا بععأن الدمإععي برضععا يتععأثر ل مإععا وهو

وهو بكذا فلن على شهادة عندي أو أشهد > أنأا238<ص: 
إليهععا الحاجععة عنععد تسععمع وإنأمععا عليععه لشهد فأحضره ينكر
يريععد وهععو أعتقه أو ينكحها أن يريد وهو رضاعا كأخيها حال
ونأععوزع بعععد يتناكحا لئل نأشهد بقولهما عبرة ول يسترقه، أن
نأحععو بإعتععاقا تقبععل الصععلحا ابععن بقععولا الحاجععة اشتراط في

إذا يحلععف لععم وإن بهععا فيحكععم يطلبهععا لععم وإن قنععه مإيععت
نأقلهععا التي كالمسألة وأمإثاله هذا بحمل ويرد الحسبة، لحظ

أن حسععبة بينععة فقععامإت دارا باع فيمن القفالا عن الرافعي
أو يسععترقه أن يريععد والععوارث قععالا إذا مإععا على وقفها أباه
مإنععه الععبيع تقععدم مإععع لنأععه ذلك، مإنكر وهو كقوله ذلك نأحو

عليهععم الموقععوفا مإععن يمنعهععا وهو هي حاجة لذكر مإستلزم
نأحععو ذكععر اشتراط يرد إنأما أنأه المنازع كلم قضية أن على

بالفعععل ذكععره اشععتراط عععدم أعنععي وهذا بالفعل السترقاقا
ل وهععذا كذا يريد وهو ذكر في هو وإنأما فيه كلم ل ظاهر

مإنه.  بد
دون لععه بالنسععبة لكععن خلعععا ولععو بععائن أو كطلقا) رجعععي(

أو الصععفة وجود مإع بالتعليق أو به يشهد (وعتق) بأن المالا
بمجععرد بخلفععه كععاليلد يسععتلزمإه بمععا أو الموت مإع بالتدبير
رجحععه وجهيععن أحد على الكتابة أو بصفة التعليق أو التدبير
قريبا يأتي مإا ويؤيده الوجه وهو سماعها غيره ورجح شارحا

كععل فععي مإترقب بالشهادة المقصود أن والجامإع البغوي عن



إليهععا الحاجة عند السابق قولهم الولا يؤيد قلت فإن مإنهما
بفلنأععة، كزنأععى الصورتين هاتين نأحو استثناءا ينبغي قلت حال

ثبععوت لضععرورة ذلععك ذكععر فيه يمكن ل مإما شروطه ويذكر
قلععت فععإن بعععد تعععالى للععه حق هو مإا عليه ليترتب الصل

فيععه قبولهععا عععدم مإععع رضععاعا أخيها نأحو في جار بعينه هذا
اقتصععار بععأن وأمإثععاله والزنأععا وأمإثععاله، هععذا بيععن يفععرقا قلت

عليهععا يععترتب فائععدة مإفيععد غيععر رضععاعا أخيهععا على الشاهد
يريد وهو نأحو مإفيدا يجعله مإا ضم إلى فاحتيج نأاجزة حاجة

أو يريععد وهععو لععذكر مإتضععمن مإنكععر وهو دبره ونأحو نأكاحها،
القريععب، شععراءا فععي تسمع ول تركته جملة مإن بقاءاه وارثه
فععي مإععر مإا وفارقا عليه يترتب والعتق بالملك، شهادة لنأها

هنععا والملك تبع والمالا المقصودة هي ثم الفرقة بأن الخلع
أعتععق سععيدها أن قنععان ادعععى ولو تبع والعتق المقصود هو

فاسععدة الععدعوى كععانأت وإن سععمعت بينة به وقامإت أحدهما
بعضععهم: ولعععل دعععوى. قععالا تقععدم عن الحسبة بينة لستغناءا

مإعن بعد فل وإل شعرعية غيبعة غاب أو السيد حضر إذا هذا
كععل أن مإععن قععدمإته مإا ترجيح ذلك مإن ه. ويؤخذ حضوره. ا

>239<ص:  فيععه الحكم ينفذ الحسبة شهادة فيه قبلت مإا
لنأها قصاص)، عن (وعفو فاسدة دعوى على ترتب وإن بها

عععدة (وبقععاءا تعععالى للععه حععق وهععو نأفععس بإحيععاءا شععهادة
عععن الفععرج صععيانأة مإععن الولا علععى يععترتب وانأقضععائها) لمععا

والتعفعف الصعيانأة، مإعن الثعانأي فعي ولما حق بغير استباحته
لععه) (وحععد والمصععاهرة الرضععاع تحريععم ذلععك ومإثععل بالنكععاحا

وسععفه إحصععان ومإثلععه وسععرقة طريق وقطع زنأا كحد تعالى
فععي ولععو لععه القاضي طلب بعد وتعديل الشهادة بعد وجرحا
فيحجععر مإععر كمععا ونأسبه اسمه عرفا مإجروحا أو مإعدلا غيبة
وكفععر وإسععلم وبلععوغا عملععه فععي كععان إن الولععى في عليه

ولععده، كعلى آخره في ولو عامإة جهة لنحو وقف أو ووصية
وأفععتى البغععوي بععه أفععتى كمععا الفقععراءا ثععم ولععده، ولععد ثععم

فيحلفععه خععان وصععي علععى أجنععبي دعععوى بسععماع القاضععي
كععان وإذا قععال وغيععره الذرعي واستحسنه اتهمه إن الحاكم

علععى النسععب (وكععذا أولععى بععل البينععة إقامإة فله تحليفه له
الطلقا فضععاهى قطعععه ومإنععع أكععده الشععرع لن الصععحيح)،

قععذفا وحععد كقود المحض الدمإي حق مإر بما وخرج والعتق
وإقرار وبيع



مإسععائل فععي صععحيحة دعععوى بل الشععهادة تسععمع تنبيه). قد(
لمعرفععة واحتععاج وليتععه تحععت مإععالا فععي حاكم كتصرفا أخر
غيععر مإععن بذلك البينة سماع فله يده أو مإلكه أو قيمته نأحو

وكععذا جرحععه أو الشععاهد تعديل في كما بطلبه اكتفاءا دعوى
غععائب ومإععالا خععانأه وصععيه أن شععهدا مإحجععور مإععالا نأحو في

لنحععو قضاؤه ذلك ونأظير الحاكم يقبضه لم إن بفواته شهدا
أحععد طلععب غيععر مإععن عنععده الثبععوت بعععد عملععه فععي صععبي

يتوقععف وقععد مإردودة ذلك بعض في الغزي ومإنازعة لحكمه،
ول خصععم لجععواب يحتععاج ل لكععن الععدعوى علععى الشععيءا
فيكفععي بالبلد حاضرا ولو له شخص توكيل كدعوى لحضوره

ه الخصعم تصديق الوكالة لثبات غيبتعه فعي البينعة وإقامإعة ل
لنأه له، التسليم الولى في الخصم يلزم ول حلف، غير مإن
لععبيع احتععاج مإحجععور قيععم وكععدعوى قبععل التسععليم أنأكععر لععو

ل ومإععن مإمتنع على وكالدعوى غيبته في ببينة فيثبتها عقاره
خععاص لععه وارث ل ومإيععت وغععائب كمحجور نأفسه عن يعبر
بعضععهم أو حضععروا إن له وارث وجه في إل تسمع لم وإل

كفععى، بععدعواه بينععة أقععام فععإذا الحععاكم بيد وقف واستحقاقا
أن نأفسه عن يعبر ل مإن على الدعوى سماع في ويشترط

بععأن وكالععدعوى تعلمه وأنأت أو بذلك، تشهد بينة ولي يقولا
وجععه فععي لععدعوى يحتععاج فل لي فنفذه بكذا لي حكم فلنأا

وعليععه المتععأخرين وأكععثر مإتقععدمإون، جمععع عليععه كما الخصم
حععد فععي كععان إن حضععوره مإععن بععد آخرون: ل وقالا العمل،
الوجععه علععى السععتظهار ليمين يحتاج ل الولا وعلى القرب

قبععل بععبراءاته بينععة إقامإععة عليه للمحالا أن الحوالة في ومإر
ة لدفع الحوالة ان وإن لعه المحتعالا مإطالب بالبلعد المحيعل ك

صععبيين) أو أو عبدين أو كافرين، فبانأا بشاهدين حكم ومإتى(
يععرى ل والحععاكم الحكععم أو الداءا، عنععد كععذلك أحععدهما بان

خلفا فبععان باجتهععاد حكم لو وغيره) كما هو (نأقضه قبولهما
مإحل يصادفا لم وأنأه بطلنأه إظهار هنا النقض ومإعنى النص

أثععر ول ذكععر الظهععر) لمععا فععي فاسععقان > (وكذا240<ص: 
بعععد حععدوثه لحتمععالا تاريخ غير مإن بالفسق عدلين لشهادة
العقععد عند الشاهد فسق بان لو أنأه النكاحا في ومإر الحكم
تععبين ثععم المععؤثر إذ هنععا مإععا غير وهو المذهب على فباطل

مإضععي بدون قبله أو الداءا عند وهنا فقط التحمل عند ذلك
فععي تخععالف ول تكععرار فل الحكععم عنععد أو السععتبراءا مإععدة

كععافر) مإعلععن شععهد (ولععو زعمععه لمععن خلفععا الخلفا حكايععة



بععد أعادهععا (ثعم شعهادته صعبي) فعردت أو عبعد (أو بكفعره
(فاسق) ولععو (أو) شهد مإانأعه لظهور تهمة ل قبلت) إذ كماله
رده فيععه الرفعععة ابععن وتنظيععر كفععره يخفععي كععافر أو مإعلنا

ثععم (تععاب)، ثععم فععرد، مإععروءاة ذي غيععر أو عععدو أو البلقيني
الععذي فسععقه نأحععو أظهر رده لن شهادته، (فل) تقبل أعادها
مإتهععم فهععو بععه أعلععن بمععا تعييععره فععي زاد أو يخفيععه، كععان

القاضععي يضع لم لو ثم ومإن الرد ذلك عار دفع في بسعيه
لععو أنأه الحضرمإي إسماعيل وبحث التوبة بعد قبلت لشهادته

قبععل، بمطابقهععا أعادهععا ثععم الععدعوى، يطععابق ل بمععا شععهد
أو لسععان سععبق بنحععو اعتيععد بالديانأة بمشهور تقييده ويتعين
الشعهادة تلعك غيعر بغيرهعا) أي: فعي شعهادته (وتقبعل نأسيان

الرواية في الكذب مإن تائب ومإثله تهمة ل إذ فيها رد التي
التوبععة بعععد اختبععاره مإسععلم. (بشععرط شععرحا فععي اختاره كما
فيهععا مإفسععق عععن خاليععا مإضععيها بهععا) أي: بسععبب يظععن مإدة

شععهادته لترويج بظهارها مإتهم وهو قلبية لنأها توبته)، (صدقا
الكعثرون (وقعدرها دععواه لتقععوى ذلعك فععاعتبر وليتعه وعود

النفععوس تهييععج فععي بينععا تععأثيرا الربعة للفصولا لن بسنة)،
بحسععن ذلععك أشعععر حععاله علععى وهععو مإضععت فععإذا لشهواتها
التغريععب ومإععدة العنة، نأحو في الشارع اعتبرها وقد سريرته

ل وقععد تحديععد ل تقريب أنأها > والصح241<ص:  الزنأا في
ذلععك عقععب فتقبل النصاب لنقص حد بزنأا كشاهد لها يحتاج

أيضععا، حال مإنه فتقبل مإنه ليستوفى به أقر فسق وكمخفي
وكناظر صلحا عن إل مإستورا كان عما التوبة يظهر لم لنأه

غيععر وكقععاذفا النكععاحا كععولي حععال وليتععه فتعععود تععاب وقف
غيععره قيععده لكن البلقيني المإام: واعتمده قاله كما المحصن

وكمرتععد السععنة مإععن بععد فل وإل إيععذاءا فيععه يكن لم إذا بما
بعععد يبععق لععم لنأععه الععردة، قبععل عععدل وكععان اختيععارا أسععلم

خعارم مإعن التوبععة فعي السععنة مإعن بعد ول احتمععالا إسعلمإه
ا الععداوة مإعن وكعذا الصحاب ذكره كما المروءاة رجحعه كم

 البلقيني خالفه وإن الرفعة ابن
حععق حيععث قوليععة) مإععن مإعصععية (توبععة صععحة) في ويشترط(

بالشععهادتين، الععردة مإععن التوبععة علععى (القولا) قياسععا الدمإي
القوليعة لكون لصنم كسجود فعل الردة كانأت وإن ووجوبهما

كععالمتن وقضععيته الشععرع تكععذيب ذلك لتضمن أو الصل هي
صععرحا وبععه كالغيبععة قوليععة مإعصععية كععل فععي القولا اشتراط
ظععاهر. وإن وهععو الكععل فععي بقضيته الم ونأص فيها الغزالي



فععي فرقا وعليه بالقذفا اختصاصه الكثرين كلم ظاهر قيل
عععارا يكسععب لنأه أشد، ضرره بأن غيره وبين بينه المطلب

وهععو مإنععه حصععل مإععا نأقيعض بإظهععار فععاحتيط يثبععت لم وإن
انأتهكععه لمععا وصععونأا المقععذوفا لقلععب جبرا بالكذب العترافا

مإن التوبة في بد ل أنأه مإتقدمإون جمع واشترط عرضه مإن
في وأطالا البلقيني واعتمده أيضا الستغفار مإن مإعصية كل

المقتضععي التأمإععل عنععد عليععه يععرد ل بمععا لكن له الستدللا
فل الفعليععة بالقوليععة وخععرج النععدم على الظواهر تلك لحمل

تعععالى اللععه إلى مإتمحض فيها الحق لن قولا، فيها يشترط
تقععرر لما القذفا بخلفا باطنا الصدقا على فيها المإر فأدير

لكععون الشععهادة بصععورة قذفه كان القاذفا) وإن (فيقولا فيه
إليععه) أو أعود ول عليه نأادم وأنأا باطل (قذفي يتم لم العدد

ول ذلععك نأحععو أو مإنععه تبععت وقععد قععذفي في مإحقا كنت مإا
قد قلت فإن صادقا يكون قد لنأه لكذبه، يتعرض أن يلزمإه
أصععله قععولا الولععى قيععل ولذا باطل قذفي بقوله له تعرض

إلزامإععه > قلععت: المحععذور242باطل. <ص:  القذفا كالجمهور
تصععريح ل تعريععض فيه وهذا به بالتعريض ل بكذبه بالتصريح

قلععت ولععو يجزع ول باطل هذا لمحاورك تقولا أنأك ترى أل
البطلن أن وسععره والحنععق الجزع غاية له لحصل كذبت له
الصععدقا مإطلععق ينافي فل المقدمإات بعض لختللا يكون قد

وأن المتن، على اعتراض ل أنأه يظهر وبهذا الكذب، بخلفا
ذلعك اتصععل إن ثعم والجمهععور أصعله لعبعارة مإساوية عبارته

وإل بحضرته ذلك يقولا أن اشترط ببينة أو بإقرار، بالقاضي
مإععن فيه لما نأظر به إعلمإه جواز في قيل الوجه على فل

مإععن بحضععرة يقععولا أن بععد ل نأعم الفاحشة وإشاعة اليذاءا،
بحثععه كمععا ذكععر فيمععا كالقععذفا وليععس أول بحضععرته ذكععره

فل ونأحععوه خنزيععر يععا أو مإلعععون يععا لغيععره قععوله البلقينععي
أنأععه إيهععام يتصععور ل هععذا لن قولا، مإنه التوبة في يشترط

وأنأا اشتراط في ونأازع القذفا بخلفا يبطله حتى فيه مإحق
 بعده ومإا نأادم

نأحععو قولا مإنها التوبة صحة في الزور) يشترط شهادة وكذا(
إليهععا، أعععود ول عليهععا نأععادم وأنأععا باطلععة، كشععهادتي ذكر مإا

البلقينععي ونأازع مإثله، إلى أعود ول قلت فيما كذبت ويكفي
كعلععم غيره أو بإقراره الزور ثبوت بأن بالقذفا إلحاقها في

أنأععه وثبععت كذا يوم بحلب يزنأي رآه أنأه شهد وكأن القاضي
ذلععك بأن ويرد كذبه، ظهور في كافا بمصر كان اليوم ذلك



مإععع بخلفععه مإتععأول بععه شععهد مإععا علععى بقععاءاه يمنععع ل كلععه
نأعععم زور أنأهععا لحتمالا بالبينة الزور يثبت ول بكذبه اعترافه
مإبهعم جععرحا لنأعه شععهادته، فتنعدفع الشععاهد جرحا بها يستفاد
القوليععة) ل (غيععر و) المعصععية (قلععت لجلععه التوقععف فععوجب
التوبععة صععحة (يشترط) فععي وإنأما مإر كما قولا فيها يشترط

بهععا، مإتلبسععا كععان وإن حال، (إقلع) مإنها أيضا كالقولية مإنها
لخععوفا ل المعصية حيث (ونأدم) مإن مإعاودتها على مإصرا أو

أن وزعععم ذلك نأحو أو مإالا لغرامإة أو عليه اطلع لو عقاب
هععي حيععث مإععن وهععي عبععادة التوبععة لن لععه، حاجععة ل هععذا

(وعزم إليه للحتياج تسليما فيه بأن مإردود الخلص شرطها
بعععد كمجبععوب وإل مإنه تصور إن عاش مإا يعود) إليها ل أن

اتفاقعا، لعه الععود عععدم علعى العععزم فيععه يشععترط لعم زنأاه
مإععن الشععمس تطلععع ل وأن يغرغععر ل أن أيضععا ويشععترط

فععي سععكران توبععة تصععح فل للعبادة يتأهل مإغربها. قيل: وأن
وإن جععدا بعيععد بينهمععا ه. وفرقععه إسلمإه. ا صح وإن سكره،

صععرحا ثععم المعصععية، مإكععان يفارقا وأن قيل مإعنى له تخيل
آدمإي) يعنععي ظلمإة فقالا: (ورد به للعتناءا القلع يفهمه بما

أو كععانأت مإال عليه قدر وجه > بأي243<ص:  مإنها الخروج
تمحضععت بععه) سععواءا تعلقععت (إن قذفا وحد قود نأحو عرضا

وكععذا كزكععاة تعععالى لله مإؤكد حق ذلك مإع فيها كان أم له
{مإععن الصععحيح أعلععم) للخععبر (واللععه فععورا وجبت كفارة نأحو

فليسععتحله مإععالا أو عععرض فععي مإظلمععة عنععده لخيععه كععانأت
عمععل لععه كععان فإن درهم، ول دينار يكون ل أن قبل اليوم
فحمععل صاحبه سيئات مإن أخذ وإل مإظلمته بقدر مإنه يؤخذ

فمععن مإسععلم حععديث صععرحا وبه الصوم العمل عليه} وشمل
القواعععد مإععن يظهععر للسععيئات تحميله ثم وهم، فقد استثناه

ديععن عليععه مإععن أمإا مإعصية، سببه مإا على إل يعاقب ل أنأه
مإععن أخععذ فإذا به يفي مإا العمل مإن له وليس به يعص لم

ففائععدة وعليعه بعه يععاقب لعم عليععه وحمععل الععدائن سعيئات
صععح إن وبهععذا غيععر ل الععدائن علععى مإععا تخفيععف له تحميله
أخععرى} أي: ل وزر وازرة تععزر {ول تعععالى قععوله أن يظهععر
ل أنأهععا علععى مإحمععولا أخععرى نأفععس إثععم آثمععة نأفععس تحمل
المععؤمإن {نأفععس وحععديث الحديث هذا ثم به، لتعاقب تحمله

حيععث الئمععة كلم عنععه} ظععاهر يقضععى حععتى بععدينه مإرهونأة
ظععاهره علععى هععذا وأبقععوا وتخصيصه ذلك تأويل في اختلفوا

فععإن الحبس بخلفا شيءا مإنه يستثنى ل السيئات حمل أن



ووارثععه المالععك على تعذر فإن مإر كما الكسب لزمإه أفلس
المصععالح مإععن شععاءا فيما صرفه تعذر فإن ثقة لقاض سلمه

عزم أعسر فإن وجده، إذا له الغرم بنية خبره انأقطاع عند
فععي الطلب عنه انأقطع قبله مإات فإن أيسر إذا الداءا على

بالتزامإه.  يعص لم إن الخرة
بلغععت وإذا المسعتحق تعععويض تعععالى الله فضل مإن ويرجى
تعسععر أو بمععوته تعععذر فإن استحلله اشترط المغتاب الغيبة

مإععع ول وارث لتحليععل أثععر ول لععه اسععتغفر الطويلععة لغيبتععه
تبلغععه لععم وإن الذكار في كما مإنه تحلل بما المغتاب جهل

النععدم يكفععي وكععذا لععه والسععتغفار الندم > كفى244<ص: 
مإعصععية ارتكععب مإن ككل للزانأي ويسن الحسد عن والقلع

أن ل يعععزر أو ليحععد يظهرهععا ل بأن نأفسه على الستر لله
وكععذا قطعععا حععرام هذا فإن مإجاهرة أو تفكها بها يتحدث ل

ول بععه إقععراره عععن الرجوع ذلك مإن بشيءا أقر لمن يسن
أن أي: للعه حعد عليعه ظهعر لمعن يسعن قعولهم هذا يخالف

بععالظهور المععراد لن الستر، لفوات عليه ليقيمه المإام يأتي
بشععهادته الزنأععا يثبععت ل مإععن مإثل زنأععاه علععى يطلععع أن هنععا

تعزيععره أو لععه القععود أو الدمإععي حععد أمإععا ذلععك، لععه فيسععن
السععتر الولا لشععاهد ويسععن مإنه ليستوفى به القرار فيجب

بعالترك يتعلق لم إن ومإحله الظهار في المصلحة ير لم مإا
الرابععع لععزم بالزنأعا شعهدوا كثلثععة وإل الغير على حد إيجاب
للمعصععية مإععزيل القود نأحو استيفاءا وليس بتركه وأثم الداءا،

الحاديث وحمل البيهقي صرحا وبه التوبة مإن مإعه بد ل بل
المصعنف وجعرى تعاب إذا مإعا علعى كفعارة الحعدود أن فعي
على الثانأي > بحمل245<ص:  الزركشي وجمع خلفه على
خلفععه علععى والولا تعععالى للععه طوعععا نأفسععه سععلم إذا مإععا

الدمإععي، حق على السقوط إطلقا بحمل الجمع يتجه والذي
عععوقب يتععب ولم مإنه قيد فإذا تعالى الله حق على وعدمإه

مإرتكبععا كععان وإن ذنأععب مإععن تععوبته وتصععح التوبة، عدم على
ولععه مإععات ومإععن إليععه عاد ثم مإنه، تاب ومإما أخرى لذنأوب

الخععرة فععي بععه المطععالب هععو يكون ورثته يستوفه لم دين
تععوبتهم تقبل ل كفار أربعة يستثنى (فائدة). قيل الصح على

بعضععهم قععالا صععالح نأاقععة وعععاقر ومإاروت، وهاروت، إبليس،
ظععاهره علععى هو بل ه. وأقولا يتوبون. ا ل أنأهم المراد لعل
الععذي بععل ومإععاروت هععاروت فععي بصععحيح وليععس إبليس في

إنأمعا أنأهععم ذلعك أنأكر لمن خلفا المسندة قصتهم عليه دلت



مإععع يكونأععون الخععرة فععي وأنأهععم فقععط، الععدنأيا فععي يعععذبون
صفاتهم.  إلى ردهم بعد الملئكة
المختلف الشهود في النصاب قدر بيان فصل) في(     
(ل ذلععك يتبععع ومإععا الشععهادة ومإسععتند بععه المشععهود باختلفا

(فععي الصععوم أولا مإععر لمععا (إل) مإنقطععع بشاهد) واحععد يحكم
الظهععر) (فععي صععومإه نأععذر شهر دون رمإضان) وتوابعه هللا
صععور عليه > وأورد246<ص:  للحصر هنا وأعاده قدمإه كما

أو الروايعععة بعععاب مإعععن وبعضعععها مإرجعععوحا علعععى أكثرهعععا
الميتععة ووطعءا البهيمععة وإتيععان للزنأا) واللععواط نأحوها(ويشترط

لععم {ثععم تعالى لقوله التعزير أو للحد رجالا) بالنسبة (أربعة
القتععل كععان وإن الفععواحش أقبععح شهداءا} ولنأععه بأربعة يأتوا

اللععه مإععن سترا فيه الشهادة فغلظت الصح على مإنه أغلظ
مإكلفا أدخل كرأيناه له تفسيرهم ويشترط عباده على تعالى

أو هععذه فععرج فععي مإقطوعهععا مإععن قدرها أو حشفته مإختارا
ل أنأه ترجيحه يتجه والذي نأحوه أو بالزنأا نأسبها ويذكر فلنأة

سؤالا فيجب أحدهم ذكره إن إل ومإكان زمإان ذكر يشترط
يشععترط ول الشععهادة يسععقط تنععاقض وقوع لحتمالا الباقين

تعمععدنأا قععولهم يضععر ول يسععن لكنععه المكحلععة فععي كالمرود
وعععدالته حصععانأته لسععقوط بالنسععبة أمإا الشهادة لجل النظر
يأتي مإما بغيرهما ل برجلين فيثبت بزنأاه علق طلقا ووقوع

شععهادة أن القععذفا حععد بععاب فععي مإععر مإععا عليه يشكل وقد
هععذا يتصععور فكيف حدهم وتوجب تفسقهم بالزنأا أربعة دون

بقصععد بزنأععاه نأشععهد يقععول أن صععورته بععأن يجععاب وقععد ؟
ينفععي آخععره إلععى بقصععد فقولهمععا ذكععر مإا وقوع أو سقوط
يكععون قععد أنأعه ينفععي بما صرحا لنأهما والفسق، الحد عنهما

كمععا القععذفا حععد مإععوجب هععو الذي به العار إلحاقا قصدهما
<ص: الزنأععا مإقععدمإات وكععذا هنا بما تعلق له مإا مإع ثم مإر

حسععبة بععه شععهد أو النسععب بععه قصععد شععبهة > ووطععءا247
وبشععاهد وامإرأتيععن وبرجل بهما يثبت المالا أو برجلين يثبت

أدخععل رأينععاه مإععن الزنأععا فععي مإععر لمععا فيه يحتاج ول ويمين
آخره إلى حشفته

لنأععه أربعة)، قولا (وفي اثنان) كغيره به (للقرار و) يشترط(
(ولمععالا) يتحتععم ل حععده بععأن الولا وفرقا الحد عليه يترتب
مإععن المععالا بععه قصععد مإععا (و) لكععل مإنفعععة أو ديععن أو عيععن

والكفالععة والقععراض الشععركة عععدا (مإالي) مإععا فسخ (عقد) أو
أنأهععا الصععح إذ عععام على خاص وحوالة) عطف وإقالة (كبيع



وعععوض ومإسععابقة وشععفعة ورهن وصلح (وضمان) ووقف بيع
وأجعل) وجنايعة كخيار مإالي (وحق وارثه أو الزوج ادعاه خلع

الشععخاص وامإرأتععان) لعمععوم رجععل أو (رجلن مإععال تععوجب
تعالى قوله في بدليل خص مإا إل الحوالا لعموم المستلزم

البلععوى عمععوم وامإرأتععان} مإععع فرجععل رجلين يكونأا لم {فإن
مإن مإراد والتخيير إثباتها طرقا في فوسع ونأحوها بالمداينات

كالمرأة والخنثى ظاهرها هو الذي الترتيب دون إجماعا الية
مإعا رجليععن مإععن فيهععا بععد فل والكفالة والقراض الشركة أمإا
<ص: كمععا الربععح مإععن حصععته إثبععات الوليععن فععي يععرد لععم

ول بمععالا ليععس مإا ذلك) أي (ولغير الرفعة ابن > بحثه248
وسععرقة شرب تعالى) كحد لله عقوبة (مإن المالا مإنه يقصد
بععأن إرث ومإنععع قععذفا وحععد لدمإي) كقععود (أو طريق وقطع
ل حععتى خالعهععا الععزوج أن الزوجععة علععى الورثععة بقية ادعى
وطلقا) مإنجععز كنكاحا غالبا رجالا عليه يطلع مإا (و مإنه ترث

ومإوت وتعديل وجرحا وردة (وإسلم (ورجعة) وعتق مإعلق أو
علععى > وشععهادة249<ص:  (ووصاية ووكالة) ووديعة وإعسار
السععنة مإضت الزهري لقولا وامإرأتين رجل رجلين) ل شهادة

شععهادة تجععوز ل أنأععه وسلم عليه الله صلى الله رسولا مإن
وهععذا الطلقا فععي ول النكععاحا فععي ول الحععدود فععي النسععاءا

فععي نأععص تعععالى ولنأععه المخععالف، وهو حنيفة أبي عند حجة
فععي الخبر به وصح الرجلين على والوصاية والرجعة الطلقا
ول بمععالا ليععس مإا كل مإن مإعناها في مإا بها وقيس النكاحا

للمععالا، والوكالععة الوصععاية لرجوع نأظر ول مإنه المقصود هو
الشععيخان نأقععل المالا. نأعم ل الولية إثبات مإنهما القصد لن
طلقهععا أنأععه ادعععت ولععو فيه نأوزعا لكن وأقراه الغزالي عن
أن أو بالكععل وطععالبته بعععده أو بالشطر وطالبته الوطءا عند
لن ويمين، شاهد نأحو قبل الرث وطلبت زوجها الميت هذا

الطلقا وتعليععق السععرقة مإسععألتي فععي كمععا المععالا القصععد
السععرقة دون ويميععن بشععاهد المععالا يثبععت فععإنأه بالغصععب
إلى بالنسب ويمين شاهد قبولا به ألحق والطلقا والغصب،

النسب يثبت لم وإن الرث فيثبت مإيت
غصععب مإالكهععا يععدعي أن الوديعععة في ذكر مإا تنبيه) صورة(

لن شععاهدين، مإععن بععد فل وديعععة أنأها اليد وذو لها اليد ذي
الضععمان وعععدم لععه الحفععظ وليععة إثبععات بالععذات المقصععود

يععراه ل أو النسععاءا بمعرفتععه يختععص (ومإا  ذلك على يترتب
وحيععض) ولدة (أو وقععرن ورتععق كبكارة) وضععدها غالبا رجالا



تعسرها عليه البينة إقامإة تتعذر مإحل في بقولهما ومإرادهما
> 250استحاضة. <ص:  أنأه يحتمل شوهد وإن الدم فإن

تبعععا، والرث النسععب ثبععت بالنسععاءا الععولدة ثبتععت تنبيه) إذا(
ولن عنععه ينفععك ول بععه للمشهود شرعا لزم مإنهما كل لن

أو المععالا مإععن ذلععك مإععن كل فععإن المتبععوع جنس مإن التابع
حيععاة ثبععوت ذكععر فيمععا الرث ثبععوت مإععن ويؤخذ إليه، اليل

لتوقععف بععالولدة شععهادتهن في لها يتعرضن لم وإن المولود
لو أمإا ثبوتها قبل ثبوته يمكن فلم الحياة أعني عليها الرث

يقبلن، ل أنأهن فظاهر المولود بحياة بل بالولدة يشهدن لم
فععإن غالبا الرجالا عليه يطلع مإما هي حيث مإن الحياة لن

تبعععا الحيععاة تثبععت ذلععك مإععع فكيف الحياة عدم الصل قلت
للحيععاة المسععتلزم لهعا الرث للععزوم نأظروا لما قلت للولدة
فععي الععولدة ذكععر أن وسععره الرث ليثبععت ثبوتهععا وجععب

المولود، حياة في ظاهرة قرينة عليها السكوت مإع الشهادة
مإععع بععالولدة الشععهادة إطلقا مإععن تمنعععه الشاهد عدالة لن

شععرعا لزمإععا تكععن لععم وإن الحياة أن فالحاصل الولد مإوت
ضععروريا تقععديرها فكععان عليهععا يتوقععف الشععرعي اللزم لكن

جهععة علععى هنععا وذكععر بععابه فععي (ورضععاع) وقععدمإه به فعمل
شععرب أمإععا الثععدي مإععن كععان إن ومإحلععه تكععرار فل التمثيععل

لبععن هععذا أن فععي يقبلععن نأعععم فيه يقبلن فل إنأاءا مإن اللبن
بععرص مإععن النسعاءا مإععن الثيععاب) الععتي تحععت (وعيععوب فلنأععة
اسعتثناءا ورد الروضعة فعي صعوبه كمعا الجراحعة حتى وغيره
غالبععا الرجععالا عليععه يطلععع جنسععه أن إلععى نأظععرا له البغوي
سبق) بما (يثبت مإردود صواب وأنأه عليه الجماع أن وزعم

للحاجععة نأسععوة) وحععدهن (وبأربع وامإرأتين وبرجل برجلين أي
الثيععاب بتحععت وخععرج ويميععن برجععل تثبععت ول هنععا إليهععن

بعذلك التعععبير كعان ثعم ومإعن غالبا مإنها يظهر ل مإا والمراد
بين مإا لنأه الزار، تحت بما وغيرها الروضة تعبير مإن أولى

مإععن واليععد الععوجه عيععب مإععرادا وليععس فقط والركبة السرة
مإععا وكذا برجلين إل مإالا به يقصد لم حيث يثبت فل الحرة

إذا أمإععا مإثل النكععاحا فسععخ به قصد إذا المإة مإهنة عند يبدو
وشععاهد وامإرأتيععن برجععل فيثبععت العيععب فععي الععرد بععه قصد

شععاهدا أقععامإت ولععو المععالا حينئععذ مإنععه القصععد لن ويميععن،
أو المهععر ويثبععت مإعععه حلفهععا كفععى بالععدخولا زوجهععا بإقرار
قصععده لن مإعععه، الحلف يف لم به إقرارها على هو أقامإه
 بمالا وليسا والرجعة العدة ثبوت



مإهنععة فععي يبععدو ومإععا ويععدها الحععرة وجه في ذكر تنبيه) مإا(
الضعععيف نأظره حل على يتأتى > قيل: إنأما251<ص:  المإة

رده ولععك. ه ا بالنسععاءا فليثبت حرمإته مإن المعتمد على أمإا
المإة مإهنة في يبدو مإا سيما ل كلمإهم لصريح مإخالف بأنأه
ول كععالحرة إنأهععا المصععنف قععولا على يأتي ل تخصيصه فإن
وركبتهععا سععرتها بيععن مإععا عععدا مإععا يحععل الرافعععي قولا على

لععم هنععا بععأنأهم ويععوجه ذكععر عمععا أعرضوا أنأهم بذلك فعلمنا
ولو للشهادة النظر للشاهد إذ لحرمإته ول نأظر لحل ينظروا
اطلع يسععهل أن شععأنأه مإععن لما النظر وإنأما مإر كما للفرج

كععذلك عليععه اطلعهم يسهل ذكر ومإا ول غالبا عليه الرجالا
مإطلقععا فيععه يقبلععن فلم غالبا ستره في النساءا تحفظ لعدم
إذا ويميععن) لنأععه برجل يثبت ل وامإرأتين برجل يثبت ل (ومإا

برجععل بهععم) أي يثبت (ومإا أولى فالضعف بالقوى يثبت لم
أنأععه مإسلم ويمين) لخبر برجل (يثبت لشرفه وغلبه وامإرأتين

صلى أنأه صح مإسلم قالا بهما قضى وسلم عليه الله صلى
الئمععة ثم والمإوالا الحقوقا في بهما قضى وسلم عليه الله

قععولا فانأععدفع صحابيا وعشرين نأيف عن البيهقي ورواه بعده
أن علععى القععرآن ينسععخ فل واحععد خععبر وهععو الحنفيععة بعض

> (إل252بمثلععه. <ص:  فليثبععت ظنععي وهععو للحكععم النسععخ
يقبلن نأعععم لخطرهععا بهمععا يثبععت ونأحوهععا) فل النسععاءا عيوب

شععيءا يثبععت مإععر(ول كمععا المععالا يقتضععي فيهععن عيععب فععي
شععهادة بعععد المععدعي يحلف (وإنأما ويمين) لضعفهما بامإرأتين
أن والصععح حينئععذ يتقععوى إنأمععا جععانأبه وتعععديله) لن شععاهده
لععم وإنأمععا النصععف غععرم الشععاهد رجععع فععإذا بهمععا القضععاءا
مإقععام لقيامإهمععا المرأتيععن علععى الرجل شهادة تقدم يشترط
بععه للمشهود استحقاقه حلفه) على في (ويذكر قطعا الرجل
شاهدي إن والله فيقولا بعده أو قبله الشاهد) وجوبا (صدقا
أسعتحقه وإنأععي بحععق شععهد لقد أو به لي شهد فيما لصادقا

مإختلفععا لنأهمععا آخععره، إلععى شععاهدي وإن أسععتحقه وإنأععي أو
تععرك (فععإن الواحععد كععالنوع ليصيرا ارتباطهما فاعتبر الجنس

قععد لنأه ذلك)، فله خصمه يمين (وطلب شاهده الحلف) مإع
فليععس الدعوى سقطت خصمه حلف فإن اليمين عن يتورع

فععي لععه عععذر فل إليه اليمين لن شاهد، مإع بعد الحلف له
ل حقععه أن ذلععك وقضععية بعععد بينتععه قبععولا فارقا وبه تركها
بطلنأععه رجحععاه الععذي لكععن خصمه يمين طلبه بمجرد يبطل

لنأععه آخععر، مإجلععس فععي ولععو شععاهده مإععع للحلععف يعععود فل



خصعمه يميعن بطلبعه اليميعن > مإعن253<ص:  حقعه أسقط
ل الكامإلععة البينععة بخلفا خصععمه علععى بردهععا يسععقط كمععا

نأكععل) خصععمه. (فععإن يميععن طلععب بمجععرد مإنهععا حقه يسقط
فععي الععرد يميععن يحلف (أن (فله) أي: المدعي عليه المدعى
جهتععه لقععوة تلععك لن عنهععا، امإتنععع الععتي غيععر لنأه الظهر)،
بنكعولا لقوتهععا وهععذه فقعط المعالا فععي بها ويقضى بالشاهد
حق كل في بها ويقضى الخصم

هععذه رجععل (فقععالا وولععدها) يسععترقهما أمإععة بيععده كععان ولو(
شعاهد) مإعع وحلعف مإلكعي (في بهذا) مإني علقت مإستولدتي

نأفععس وأمإععا الماليععة مإععن فيها مإا الستيلد) يعني (ثبت أقامإه
فتنععزع بإقراره يثبت فإنأما بالموت لعتقها المقتضي الستيلد

لسععيدها. مإععالا الولععد أم لن لععه، وتسلم يده في هي مإمن
باقيععة وهععي دعععواه فععي يزيععد أن بععد ل أنأه البلقيني وبحث
فععي المسععتولدة بيععع لجععواز الستيلد حكم على مإلكي على

فل اسععتيلدها ألغععي بيعهععا جععاز حيععث بععأنأه ومإععردود صععور،
وحريتععه) فل الولععد نأسععب (ل مإسععتولدتي قععوله مإعععه يصععدقا
الظهععر) فل مإر. (في مإما علم > كما254<ص:  بهما يثبتان
بععالقرار المععدعي مإععن نأسععبه ثبوت وفي اليد، ذي مإن ينزع

 بابه في مإر مإا
كععان رجععل (فقالا مإثالا وذكره غلم) يسترقه بيده كان ولو(

ومإصععيره انأععتزاعه فالمععذهب شععاهد مإععع وحلععف وأعتقتععه لي
لععدعواه تععابع لنأه الولءا، استحقاقه تضمن وإن حرا) بإقراره

بععإقراره عليه ترتب إنأما والعتق لثباته حجته الصالحة الملك
(مإععال) عينععا بعضععهم ورثععة) أو ادعت قبله. (ولو مإا فارقا وبه
(وأقععامإوا نأكععوله قبععل مإات (لمورثهم) الذي مإنفعة أو دينا أو

فيهععم وانأحصععاره وإرثهععم لمععوته إثبععاتهم بعععد شاهدا) بالمععالا
يقتصععر ول الكععل مإورثه استحقاقا بعضهم) على مإعه (وحلف

بيمينععه يثبت إنأما لنأه كلهم، حلفوا لو وكذا حصته قدر على
البقيععة، جهععة فيه) مإن يشارك ول نأصيبه (أخذ لمورثه الملك

بععالحلف عليهععا قععادر وغيره وحده حقه في تمت الحجة لن
وبهععذين غيره بها يعطى ل النأسان يمين > ولن255<ص: 

أحععدهما عليععه المععدعى فصععدقا إرثععا دارا ادعيا لو مإا فارقا
أقععر لععو وكععذا فيععه يشتركان فإنأهما الخر وكذب نأصيبه في

دعععوى بغيععر ولععو حصععته قدر ورثته بعض فأخذ الميت بدين
أحععد أخععذ ولععو فيععه مإشععاركته فللبقيععة حععاكم مإععن إذن ول

يشاركه لم أجرتها مإن يخصه مإا مإنفعتها أو دار في شركاءا



مإععن غريععم ادعععى ولععو الولا التعليععل أفهمه كما البقية فيه
تركتععه مإععن يععدك وضعععت أنأك وارثه على مإات مإدين غرمإاءا
علععى يععده يضع لم أنأه له وحلف فأنأكر بحقي يفي مإا على

ادعععى مإععن كععل بععل للبقية اليمين هذه تكفه لم مإنها شيءا
بععه أفععتى مإععا هععذا لععه يحلععف اليععد بوضععع بعدها مإنهم عليه

عليععه فععردوا جمععع علععى حقا ادعى لو بقولهم ورد البلقيني
واحععدة، يميععن كفتععه مإعععه ليحلععف شععاهدا أقععام أو اليميععن
أجيبععوا تحليفععه غرمإاؤه وطلب مإدين إعسار ثبت لو وقولهم
غريم له فظهر بيمينه إعساره ثبت ولو واحدة يمين ويكفيه

قععد الخيععرة عدا مإا بأن يجاب وقد تحليفه له يكن لم آخر
فععوقعت عليهععم أو مإنهععم وقعععت الععدعوى لن عليععه، يرد ل

الخيععرة وأمإععا البلقينععي مإسععألة فععي بخلفععه لجميعهم اليمين
فلععم دوامإععه والظععاهر ثبت وقد واحدة خصلة فيها فالعسار

انأتفععى إذا فععإنأه اليد وضع بخلفا عليه للتحليف الثانأي يجب
نأفيه على اليمين فوجبت دوامإه الظاهر ليس الولى باليمين

علععى ديععن دعوى في ويكفي الغرمإاءا مإن بعد به مإدع لكل
الحكععم يتعععدى ل > لكن256<ص:  ورثته بعض حضور مإيت
وأنأععه إليععه أداءاه ادعى ثم لميت بدين أقر ولو الحاضر لغير

كمععا الععوارث لتحليععف دعواه سمعت إقراره حالة ذلك نأسي
كمععا نأسععيانأه لحتمععالا رعايععة بععالداءا بينته وتقبل القرار في

ببينععة أتععى ثععم لععي بينة ل قالا لو قولهم مإن بعضهم أخذه
كععثيرا إذ ظاهر والفرقا نأظر وفيه لها نأسيانأه لحتمالا قبلت

تلععك. بخلفا تنععاقض فل بها يعلم ول بينة للنأسان يكون مإا
حضععر) إن (بنكععوله اليميععن يحلف) مإععن لم مإن حق (ويبطل

كامإععل) (وهو بها شعر أو الخصومإة في شرع وقد البلد في
لنأععه يقيمععه، شععاهد مإععع ولععو وارثععه يحلف لم مإات لو حتى
بقععولي وخععرج بنكوله حقه بطل وقد مإورثه عن الحق تلقى

ثععان شععاهد إقامإة فله مإنها حقه يبطل فل البينة اليمين مإن
لتصععير كالععدعوى شععهادته تجديععد غيععر مإن الولا إلى وضمه

إقامإععة فلوارثه مإات ثم شاهدا مإدع أقام لو كما كامإلة بينته
أو الغععائب وأخععي كبععاعني الععوارث غيععر ذلععك وفععارقا آخععر

إذا فععإنأه مإعععه حلععف أو شععاهدا وأقععام بكععذا مإورثععك الصبي
والشععهادة الععدعوى إعععادة تجب الصبي كمل أو الغائب قدم
لواحععد الرث فععي الدعوى بأن آخر شاهد مإع أو اليمين مإع

الرث غير وفي المأخوذ مإن ديونأه تقضى ولهذا الميت وهو
مإععن المععدعي لغيععر والععدعوى البينة تقع فلم لشخاص الحق



فل اليمين عن توقفه بنكوله بقوله وخرج ولية ول إذن غير
حلععف النكععولا قبعل مإعات لععو حععتى اليميععن مإععن حقه يبطل
لععم حاضععر أمإا الرافعي كلم أفهمه الذي الوجه على وارثه
 قوله في ومإجنون فكصبي يشعر لم أو يشرع

فالمذهب مإجنونأا أو صبيا أو (غائبا يحلف لم كان) مإن فإن(
علععى المإععر يوقععف > بععل257نأصععيبه) <ص:  يقبععض ل أنأععه

أو علععم عععذره) بععأن زالا (فععإذا كمععاله أو حضععوره أو علمه
شهادة) إعادة (بغير وأخذ) حصته (حلف أفاقا أو بلغ أو قدم

وجععدا لنأهمععا دعععوى، واسععتئنافا بحععاله باقيععا الشاهد دام مإا
في ذلك كان لو ثم ومإن الميت عن خلفة الكامإل مإن أول
لنععا أوصععى أو مإثل غععائب وهو وأخي أنأا كاشتريت إرث غير
يحلععف فل الشععاهد حععالا تغيععر لععو أمإععا إعادتهما وجبت بكذا
إل بشهادته يتصل لم الحكم لن وغيره، الذرعي رجحه كما
أن تبعععه ومإععن هععو وبحععث غيععره دون أول الحالف حق في

الكععل ادعععى قد الولا كان إذا ذكر فيما العادة عدم مإحل
تجعوز جزمإععا. (ول الععادة مإن بد فل حصته بقدر ادعى فإن

وولدة) (وإتلفا وغصععب) ورضععاع كزنأععا فعععل علععى شععهادة
النسععب بهععا أريععد إذا مإا على مإحمولا بالسماع ثبوتها وزعم

لنأععه ولفاعلهععا، > لهععا258بإبصععار) <ص:  (إل الم جهععة مإن
وهععم بععالحق شععهد مإن {إل تعالى قالا اليقين إلى به يصل

فاشعهد} نأععم أي: الشعمس مإثلهعا {علعى خبر يعلمون} وفي
كالملععك الظععن فيععه يكفععي اليقيععن فيععه يتعععذر مإععا أن يععأتي

يععأتي كمععا بفعععل العمععى مإععن تقبععل وقد والعسار والعدالة
لن الشععهادة، لجععل تلععد وامإرأة زان فرج نأظر تعمد ويجوز

الفعععل علععى نأفسععه. (وتقبععل) الشععهادة حرمإة هتك مإنهما كل
أن المتععن مإن واستفيد بالمشاهدة العلم أصم) لحصولا (مإن

أوصععافها وعرفا رآها مإمن إل تسمع ل عين بقيمة الشهادة
سععمعها (يشععترط وإقععرار كعقععد) وفسععخ (والقععوالا جميعععا
زجععاج نأحععو وراءا مإععن ولععو مإنععه صدورها قائلها) حالا وإبصار

عليهععا الشععهادة تكفععي قععالوا واحد غير رأيت ثم يظهر فيما
اقتضععاه كمععا وجهيععن أحععد على يشف خفيف ثوب وراءا مإن
يكفععي فل الرقيععق المععرأة نأقععاب فععي الرافعععي صععححه مإععا

أمإكععن مإععا لن صععوته، علععم وإن حجععاب وراءا مإععن سععماعه
ظععن بغلبععة فيععه يعمععل أن يجععوز ل الحععواس بإحدى إدراكه
أن وعلععم وحععده بععبيت علمه لو نأعم الصوات اشتباه لجواز

يععره لععم وإن صععوته اعتماد له جاز البيت في مإمن الصوت



يتعاقععدان وسععمعهما لهمععا ثععالث ل ببيت اثنين علم لو وكذا
نأحو أو المبيع بمالك لعلمه القابل مإن مإنهما الموجب وعلم
مإنهما سمعه بما الشهادة فله ذلك

مإرئي في يميزها ول الشخاص يدرك أعمى) ومإن يقبل ول(
جععاز وإنأمععا الصععوات اشتباه مإع عليه التمييز طريق لنأسداد

نأص ثم ومإن أخف لنأه صوتها، على اعتمادا زوجته وطءا له
علععى اعتمععادا وطئهععا حععل علععى عنععه اللععه رضععي الشافعي

أن وعلععى صععوتها يسععمع لععم وإن فيهععا يعرفها علمإة لمس
ه زفعت لمن زوجتعك هعذه امإعرأة قعولا يعتمعد أن زوجتعه ل

القويععة القرينععة على العتماد له أن كلمإهم وظاهر ويطأها،
تكون) شععهادته أن (إل ذلك أحد له يقل لم وإن زوجته أنأها

يحتععج ولععم إسماع أو ترجمة > أو259<ص:  استفاضة بنحو
يشععهد حععتى فيمسكهما بفرج ذكر على يده يضع أو لتعيين،
يكععون أو الرؤيععة، مإن أبلغ هذا لن قاض، عند بذلك عليهما
يشععهد حععتى بععه فيتعلععق آخععر فيغصععبه لغيره بفراش جالسا

أذنأععه) (فععي والنسععب السععم لمعععروفا (يقر) إنأسان أو عليه
وهععو بيععده يععده كععان بععأن أذنأه في أول مإالا أو طلقا بنحو
ه (فيتعلعق عمعي ثعم القرار حالا بصير عنعد يشعهد حعتى ب
عليععه المشععهود بععأنأه العلععم الصحيح) لحصععولا على به قاض
ثععم (بصععير حملها) أي: الشهادة خلوة. (ولو في يكن لم وإن

مإعروفععي (عليه و) المشهود له المشهود كان إن شهد عمي
أو كععذا فعععل فلن بن فلن أن والنسب) فقالا: أشهد السم

ذلععك يعرفا لم إذا مإا بخلفا كالبصير هذا في لنأه به، أقر
خلععوته حععالا في زوجته على شهد إذا قبوله الذرعي وبحث

بصدقه للقطع حينئذ به خلوه عرفا إذا بعضه على وكذا بها
ة ععن يخلو ول حينئذ فعي مإعر مإعا وبيعن بينعه والفعرقا وقف
يعلععم البصير فإن ظاهر آخره إلى ببيت علمه لو نأعم قولنا

بععه اختلععى وإن العمععى بخلفا بععه يشععتبه مإن ثم ليس أنأه
عينععه عععرفا فععإن فعلععه رأى أو شععخص قععولا سععمع (ومإععن

حضععوره فععي عليععه (شععهد وجععده ونأسععبه) أي: أبععاه واسععمه
(و) شععهد والنسععب السععم ذكععر مإجرد يكفي ول إشارة) إليه

(ومإععوته مإععرت وقععد عليه للدعوى غيبته) المجوزة (عند عليه
لععو أمإا أحدهما دون بهما التمييز لحصولا ونأسبه) مإعا باسمه

واسم اسمه ذكر على القتصار فيجزئه جده اسم يعرفا لم
فععي بععه جمععع كمععا فل وإل بععذلك القاضععي عرفععه إن أبيععه

ذلععك > فععي260<ص:  التنافي الظاهر كلمإهم بين المطلب



مإععوته بعععد ولععو فلن مإصععر كسععلطان خاص لقب يكفي بل
عتقعاءا علعى الشعهادة فعي الشعكالا يعزولا غيعره: وبعه قعالا

أنأسععابهم يعرفععون ل الشهود فإن وغيرهم والمإراءا السلطان
أوصععافهم مإععن يميزهععم مإععا مإععع أسععمائهم ذكععر فيكفي غالبا

قععالا وغيععره البلقينععي وارتضععاه الحكععام عنععد العمععل وعليععه
المتععوفى فلن علععى شععهد مإععن شععهادة اعتمدت وقد شارحا
أنأععه وعلععم وفاته وقت إلى كذا سوقا في كذا بدكان التاجر

بها. وحكمت غيره الوقت ذلك في يسكنه لم
قولا والنسب السم في الشهود يعتمد مإا كثيرا تنبيه) مإهم(

اتفاقا يجوز ل وذلك غيبته في بهما يشهد ثم عليه المشهود
بالسععم ل التععي المتععن وقععولا الععدم أبععي ابععن قععاله كمععا

أقععر فيععه يكتععب أن ويلزمإععه فيه صريح يثبتا لم مإا والنسب
فلن بععن فلن يجوز ول كذا ونأسبه اسمه أن ذكر مإن مإثل
م لو نأعم ه جعاز التحمعل بععد إل يعرفهمعا ل بهمعا الجعزم ل

مإععن مإععر لما حسبة بينة بهما تقام أن مإعرفتهما طرقا ومإن
لعو بعل القفعالا قعالا عععدلين مإععن يسعمعهما أن ل بها ثبوته

عنععده ويسععتفيض يتكععرر حتى يجز لم رجل ألف مإن سمعه
للعلععم مإفيععد تواتر فهذا وإل المبالغة مإجرد بذلك أراد وكأنأه

جهلععة تسععاهل وقععد الستفاضععة تحصععله ل الععذي الضععروري
المإععوالا بععه وأكلععت البلية به عظمت حتى ذلك في الشهود

يرومإععونأه بمععا قععاض عنععد فيقععر واطئععوه بمععن يجيئون فإنأهم
الشععهود فيسععجل مإععاله أخععذ يريدون مإن ونأسب اسم ويذكر

مإععن الععدم أبععي ابن ثان) خطأ (تنبيه القضاة به ويحكم بهما
بععأن إقععراره على أشهد مإقر على شهد وقد يقولا أو يكتب

أشععهده: إن يقععولا أن فالصععواب عليععه ل به مإشهود إقراره
لععم فإن عليه به أشهد وأنأا به أقر بما نأفسه على أشهدنأي

عنععده يحضععر ولعم سععمعه فعإن بكععذا عنعدي أقر قالا يشهد
وهععو المععاوردي ذكععره بكععذا يقععر سععمعته أنأععي أشععهد قععالا

ومإر إقراره على أشهد في المعنى لصحة لفظي استحسان
أي: يشهد إقراره على بينة أو المتن قولا النكاحا خيار أوائل
باعتبععارين وعليععه بععه مإشععهود > فهو261<ص:  إقراره على

صععوب السععبكي رأيععت ذلععك. ثععم فععي خطععأ ل أنأه فالصواب
وقععالا وغيععره الشافعي عبارة عليه تدلا كما قالا ذلك صحة
ابععن مإثله} قععالا على إسرائيل بني مإن شاهد {وشهد تعالى

ل سععمع بمععا شععهد نأكععاحا أو بيععع عقد حضر ومإن الدم أبي
حضععرت يقععولا أنأععه عنععه القمععولي ونأقل مإلك ول باستحقاقا



مإععن أولععى وهععو بععه وأشععهد مإجلسه أو بينهما الجاري العقد
الحضعور مإعن يلعزم ل بعأنأه فيعه ونأظعر حضعرته أنأعي أشعهد

به الشهادة مإن يمنعه عدالته مإع به جزمإه بأن ورد السماع
أنأععي أشععهد في عنه غيره ونأقل نأقله واختلف سماعه بدون
وجهيععن المععاوردي ونأقل القبولا الراجح أن ومإر الهللا رأيت
علععي تشععهد ل المقر له قالا ثم بشيءا يقر سمعه لو فيما

ل قععوله كان لله بحق كان إن القرار أن بعضهم وبحث به
ه. وفيععه ا لقوله يلتفت لم لغيره أو عنه رجوعا علي تشهد
بععد ل قديم قولا وفي مإطلقا له يلتفت ل أنأه والوجه نأظر
جهلهمععا) أي: (فإن فيها عليه المشهود إذن مإن الشهادة في

ل وغيبته) إذ مإوته عند يشهد أحدهما. (لم أو والنسب السم
قبععل أحضر مإات فإن إليه وأشار حضر إذا مإا بخلفا فائدة
لععم إن بعععده وكععذا الغزالععي قععالا عينععه علععى ليشهد الدفن
يبععالا ولم الزركشي واعتمده لحضوره الحاجة واشتدت يتغير

له الرافعي بتضعيف
مإععن تععاءا ثععم مإنتقبععة) بنععون علععى شععهادة تحمععل يصععح ول(

يتحمععل ل صععوتها) كمععا علععى (اعتمععادا عليهععا للداءا انأتقبععت
أثععر ول الصععوات لشععتباه عليععه اعتمععادا ظلمععة فععي بصععير
سععمعها لععو أنأععه اعتمععادا قععوله وأفهععم مإععر كما رقيق لحائل
أن بشععرط كععالعمى جععاز عليها وشهد قاض إلى بها فتعلق

ينعقععد ول جمععع قععالا صععوتها القاضععي ليعرفا نأقابها يكشف
صععورة أو ونأسععبا اسما الشاهدان عرفها إن إل مإنتقبة نأكاحا
الفتاوى في وذكرته النكاحا في إليه أشرت مإهم بسط وفيه

كععذا بععوقت مإنتقبة أن تحمل كان عليها للداءا ل أمإا فراجعه
الموصععوفة هععذه أن آخععران وشععهد كععذا قععالت كذا بمجلس

ولععو بالبينتين، الحق > وثبت262<ص:  جاز فلن بنت فلنأة
أتعرفععون القاضععي فسععألهم ونأسبها باسمها امإرأة على شهد
الرافعععي قععاله إجععابته يلزمإهععم لععم صععوتها اعتمدتم أو عينها

وإل والضعبط الديانأعة مإشهوري في مإر مإما علم كما ومإحله
والزركشععي الذرعععي قاله كما الجابة ولزمإهم سؤالهم لزمإه

جععاز) التحمععل ونأسععب باسععم أو بعينهععا عرفها (فإن وآخرون
إليععه. حاجععة ل إذ حينئععذ نأقابهععا كشف يجوز ول للداءا عليها

وإل ونأسععب اسععم مإععن مإر يعلم) مإما بما الداءا عند (ويشهد
وكععذا حليتهععا وضبط وجهها كشف ذلك يعرفا لم فإن أشار

عليهععا) أي: المنتقبععة التحمععل يجععوز (ول الداءا عنععد يكشععفه
الكععثرون عليععه الشهر) الععذي على عدلين أو عدلا (بتعريف



يععؤمإن جمععع مإععن فيععه بععد ل التسامإع أن المذهب على بناءا
بنت فلنأة هذه أن نأشهد قال إن نأعم الكذب على تواطؤهم

علععى فيشععهد فععرع شاهد وسامإعهما أصل شاهدي كانأا فلن
كمععا الصععحاب ل الشععهود (والعمععل) مإععن بشععرطه شهادتهما

عععدلا مإععن بالتعريف الكتفاءا خلفه) وهو (على البلقيني قاله
اعتمععاد فععي واحععد غير وسع بل مإتقدمإون جمع عليه وجرى

بينة قامإت (ولو أم هذه نأسوة بين وهي الصغير ولدها قولا
القاضععي كعلععم آخععر بععوجه عليهععا ثبععت بحععق) أو عينععه على

(سععجل) لععه (التسععجيل) بععذلك القاضععي المدعي) مإن (فطلب
يجععوز والنسععب) فل بالسععم ل (بالحليععة (القاضععي) جععوازا

وجعه علععى ولععو بالبينععة يثبتععا) عنععده لعم (مإععا بهمععا التسجيل
حضععر فيكتععب الغيععر علععى التسجيل لتعذر بعلمه أو الحسبة

أوصععافه ويذكر كذا حليته ومإن فلن بن فلن أنأه ذكر رجل
مإععدع قععولا فيهما يكفي ل أنأه ومإر دقيقها سيما ل الظاهرة

فيععه نأععازع وإن بععإقراره يثبععت ل نأسبه فإن عليه مإدعى ول
بالتسععامإع) الععذي الشععهادة > (ولععه263وأطالا.<ص:  البلقيني

طعععن أو إليه المنسوب كإنأكار مإنه أقوى هو مإا يعارضه لم
مإععن بععد ل أنأعه ويظهعر أطلقععوه كعذا إليعه انأتسعابه في أحد

أو نأسععب) لععذكر (على قائله كذب على قرينة تقم لم طعن
قبيلععة مإععن أو فلن ولععد قبيلة) كهععذا أو أب (مإن كائن أنأثى
الظن إل تفيد ل الولدة مإشاهدة إذ فيهما اليقين لتعذر كذا

كععذا بلععد مإن كونأه على أو الزركشي قالا ذلك في فسومإح
أم) فيقبععل (وكععذا ذلععك ونأحععو أهلهععا علععى وقفععا المسععتحق
تيقععن وإن الصععح) كععالب (فععي مإنهععا نأسععب علععى بالتسععامإع
 الولدة بمشاهدة

بمععوته إثبععاته يتعععذر قععد لنأععه المذهب)، على (مإوت و) كذا(
أو (وقععف) مإطلععق و) أصععل وولءا عتععق (ل مإثل قريععة فععي
علععى كوقععف فاسععد وكععذا صععحيح مإعيععن أو جهة على مإقيد

مإععا علععى فلععه بالستفاضة عنده فثبت لشافعي أنأهي النفس
لكععن إطلقهععم اقتضععاه مإا على بها إثباته التصحيح مإن يأتي
الصحيح أثبتنا إنأما لنأا خلفه، يقتضي زرعة: المدرك أبو قالا
الصععح) فععي ومإلععك (ونأكاحا كذلك ليس والفاسد احتياطا بها

فععي والكععثرين المحققين عند الصح (قلت مإشاهدتها لتيسر
الولا خطعه فععي والثعابت الوقعف فععي نأسعخة الجميع) وفعي

إثبععات عسععر طععالت إذا مإععدتها لن أعلععم)، واللععه (الجععواز
وصععورة بالتسععامإع إثباتهععا إلععى الحاجععة فمسععت ابتععدائها



غيععر مإععن فلن مإلععك أنأععه يسععتفيض أن بالملععك الستفاضععة
بالتسععامإع يثبت لم كالبيع سببه استفاض فإن السبب إضافة

يثبععت مإنهمععا وكععل والموت النسب عن ينشأ لنأه الرث، إل
يثبتععان فل وتفاصععيله شععروطه الوقف بأصل وخرج بالتسامإع

الزركشععي قععاله مإععا علععى المنقولا على تبعا ول استقلل به
وغيره كالسنوي تبعه ومإن الصلحا كابن فصل مإن على ردا

إليععه وسععبقه المصععنف بععه أفععتى مإا وهو المنقولا ذلك لكن
> وهععو264<ص:  فقععط إطلقا هععو إنأمععا وغيره سراقة ابن

القبععولا عععدم مإحل أن وهو التفصيل ذلك على حمله يمكن
أصععل مإععع بها شهد إذا مإا بخلفا وحدها بالشروط شهد إن

وتععبيين الوقععف وصععف بيععان إلععى يرجع حاصلها لن الوقف،
وغيععره. وإذا الصععلحا ابععن به أفتى كما مإسموع وذلك كيفيته

فععإن بالسععوية أربابهععا على الغلة قسمت التفاصيل تثبت لم
يععراه فيما الناظر صرفها شروطها تعذرت مإدرسة على كان
ثبععوت البلقيني الوقف. وبحث في مإر كما أهم مإصالحها مإن

ومإحععل قععالا مإكععة حععرم علععى ككععونأه غالبععا يستفيض شرط
قععاله كمععا بذلك تثبت ل فهي العقار حدود غير في الخلفا

خلفعه حامإعد أبعي الشعيخ كلم اقتضى وإن السلم عبد ابن
إلععى الحععدود فععي يرجع ل أنأه حاصله طويل إفتاءا وللسبكي

غالبععا فيها يعتمدون ل كتابها لن مإطلقا، المستندات في مإا
الحد بأن صريحة بينة مإن بد ل بل صريح صحيح وجه على

الععدار مإلععك بععأن الشععهود قععالا: وشععهادة لفلن مإلععك الفلنأي
نأصا ليست لنأها حدودها، بها يثبت ل لفلن وحيازتها الفلنأية

سبيل على يذكرونأها إنأما لنأهم الحدود، ذكروا وإن ذلك في
يشهدون بأنأهم يصرحوا أن بد فل غير ل التعريف أو الصفة

فععي يقععع مإا وكذلك قالا بيمينه عليها اليد ذو صدقا وإل بها
بععذلك تثبت فل بكذا فلن بن فلن مإثل أقر مإن المستندات

فععي وأطععالا صععريحة قصععدا تقععع لععم لنأها لفلن، فلن بنوة
الفتععاوى فععي بطععوله عنععه كلععه ذلععك ذكععرت ولما أيضا هذا

ثبعوت التعاج ابنعه عليعه جعرى العذي المنقعولا بعأن اعترضته
الشاهد أن وقياسها أصحابنا وبعض لمالك خلفا ضمنا البنوة

فلن مإثل بهععا أقععر بكععذا المحععدودة الععدار أن أشهد قالا لو
يعتععد ل ذلععك ومإععع أصل وبالقرار ضمنا بالحدود شهادة كان
الشععاهد صععرحا إن إل الحععدود ذكععر مإععن المستندات في بما
كععأن الحكععم يشععملها أو تقععرر كما ضمنا ولو بها يشهد بأنأه

الفتععاوى فععي ذلك بسطت ولما فيه مإا بجميع يقولا: حكمت



إل مإععر مإععا والحععدود البنوة في يقبل ل أنأه الحق قلت: نأعم
بحيععث والمعرفععة والضععبط التحععري بمزيد مإشهور شاهد مإن

أن بعععد إل والحععدود البنععوة يععذكر لععم أنأه الظن على يغلب
وكلمإهم فيهما اعتماده له يجوز صحيح وجه إلى بهما استند

وليععة أيضععا بععذلك يثبععت ومإمععا ذلععك علععى دالا مإواضععع في
ورشععد وإعسععار وتعديل وجرحا ورضاع زكاة واستحقاقا قاض

قععالا غيععره لععه وارث ل أو فلن وارث هععذا وأن وغصععب
زيععد بيععد المععالا بكععون الشععهادة تقبععل وإنأما وغيره الرافعي

أنأععه المنصععوص بععأن واعترضععوا الستفاضععة دون بالمشععاهدة
عليه. مإتفق إنأه الهروي وقالا تكفي

الصععلحا ابععن عععن السععنوي عععن المتوسععط في تنبيه)  نأقل(
بععأن شهدوا جماعة أن وهي الوقوع كثيرة إنأها وقالا مإسألة
ولععم ذلععك علععى يزيععدوا ولم لزيد الفلنأي الوقف في النظر

إن قعالوا ول يععدركوه أي: لعم الواقععف علعى شعهدوا يكونأعوا
بععل يبععدوه فلععم مإسععتندهم عن وسئلوا الستفاضة مإستندهم

مإحمععولا هععذا بععأن الصلحا ابن وأجاب الشهادة على صمموا
ذلععك بمثل تثبت ل والشروط الستفاضة إلى استنادهم على
لععرد مإقتضععاه السععبب إهمععالا فععإن قععالا: وأيضععا تقععدم كمععا

أطلععق وإذا التي قولي مإن خبير ه. وأنأت ا بالرث الشهادة
فععي مإر ومإما آخره إلى للحاكم وظهر > الشاهد265<ص: 

جريععان ينبغععي أنأععه مإعرفتهععا سبب بيان يلزم ل أنأه المنتقبة
مإععن ويفهععم هنععا وغيععره الضععابط العععارفا بين التفصيل ذلك
يمكععن ل أنأععه علععى المنععع إطلقععه بنى أنأه الصلحا ابن كلم

قد لنأه مإمنوع، الحصر وهذا الستفاضة إلى إل فيه الستناد
أن يسعه ل الصلحا وابن الضروري للعلم مإفيد لتواتر يستند
مإععن العلععى التععواتر بهععذا الوقععف شععروط ثبععوت يمنععع

وجععه فل الستفاضععة فععي المإععر ينحصععر لم وإذا الستفاضة
مإععع سععيما ل صععحيح لععوجه اسععتنادها المحتمععل الشهادة لرد

السبب إهمالا فإن أيضا وقوله مإر مإا الشاهد في اشتراطنا
الرث سععبب إهمععالا لن فيععه، نأحععن مإععا يلقي ل آخره إلى

فععي السععبب وإهمععالا المقصععود، بالصععل الجهععل إلععى يؤدي
بيععن مإععا وشععتان بطريقععه للجهععل بل لذلك يؤدي ل مإسألتنا
مإهم.  فإنأه كله ذلك فتأمإل الجهلين

بمععا الشععهادة في إليه الستناد يجوز التسامإع) الذي وشرط(
للمفعععولا مإضععافا مإصععدر فهو به (سماعه) أي: المشهود ذكر
القوي الظن الكذب) ويحصل على تواطؤهم يؤمإن جمع (مإن



ول بععه اسععتدرك لمععن خلفععا قبلععه لمععا لزم وهععذا بصدقهم
تشععبيههم وقضععية عدالععة ول ذكععورة ول حريععة فيهم يشترط

ه بالتواتر لهذا ثعم مإحتمعل وهعو إسعلم فيهعم يشعترط ل أنأ
قععد لنأععه هععذا، لضعععف وكععأنأه باشععتراطه جزم بعضهم رأيت
يفيععد فععإنأه التععواتر بخلفا تقرر كما فقط القوي الظن يفيد

فععي مإسععتويان فهمععا الستفاضععة فععارقا وبه الضروري العلم
(وقيععل مإحلععه فععي حقععق كمععا الثمععرة في مإختلفان الطريق

وعلععى لخبرهما القلب سكن عدلين) إذا (مإن يكفي) التسامإع
مإمععا يعلععم كمععا عرفععا مإععدته وطععولا تكرره مإن بد ل الولا
مإسععتنده بععأن يصععرحا ل أنأععه الععدم أبععي ابععن وشععرط يععأتي

وتبعععه اختععار > ثم266<ص:  الستصحاب ومإثلها الستفاضة
جععزم بععأن لعلمععه تقويععة ذكععره إن أنأععه وغيععره السععبكي

الستصععحاب أو الستفاضععة مإسععتندي قععالا ثععم بالشععهادة
كلم بععل فل بكععذا بالستفاضععة كأشععهد وإل شععهادته سمعت

فععي قععالا حيععث مإطلقععا ذكرهععا يضر ل أنأه يقتضي الرافعي
لكععن كععذا فيععه يقولععون النععاس سععمعت الجرحا: يقععولا شاهد
خلفا يعلععم قععد لنأه يكفي، ل ذلك أن هنا به صرحوا الذي

مإفيععد بععأنأه الجععرحا فععي بذلك الكتفاءا فيوجه وعليه سمع مإا
هنععا. وإذا كععذلك ول العدالة ظن عدم مإن مإنه المقصود في

لععم الستفاضععة مإسععتنده أن للحععاكم وظهععر الشععاهد أطلععق
لنأععه الوجه، على عامإيا كان إن إل مإستنده بيان إلى يلجئه
أو فلن ولععد هععذا أن أشععهد أدائهععا وكيفيععة شروطها، يجهل
أعتقععه نأحععو ل مإثل زوجتععه هععذه أو مإلكه أو عتيقه أو وقفه

ذلك رأى أنأه لقتضائه كذب صورة لنأه تزوجها، أو وقفه أو
والقولا بالفعل الشهادة في مإر لما وشاهده

غيععره أو نأقد مإنقولا أو مإلك) لعقار على الشهادة تجوز ول(
بيععد (ول بهععا الشععهادة له نأعم تستلزمإه لنأها) ل يد، (بمجرد

غيععره عععن وكيععل أنأععه قصععيرة) لحتمععالا مإععدة فععي وتصععرفا
كحععق وبععالحق فيععه يتصرفا رآه إذا بالملك (وتجوز) الشهادة

مإلكععه في الثلج طرحا أو أرضه أو سطحه على الماءا إجراءا
الصععح) حيععث (فععي (طويلة) عرفا (في) مإدة الشاهد رآه إذا
أو الملععك الظععن علععى يغلععب ذلععك لن مإنازع، له يعرفا ل

لععه الملععك أن استفاضععة للتصععرفا انأضم إن نأعم الستحقاقا
قععولا يكفععي ول المععدة قصععرت وإن بععه الشععهادة جععازت
تجوز فل الرقيق ذلك مإن ويستثنى سنين ذلك رأينا الشاهد

إل الطويلعة المعدة فععي والتصعرفا اليعد بمجرد فيه الشهادة



كمععا لععه أنأععه والنععاس اليععد ذي مإععن السماع لذلك انأضم إن
الحريععة فععي > للحتيععاط267<ص:  اللقيط في الروضة في

لمععا المفيععد الحرار. (وشععرطه) أي: التصععرفا استخدام وكثرة
وبيععع) وفسععخ وبنععاءا وهععدم سععكنى مإععن مإلك (تصععرفا ذكععر

والععواو الملععك لظععن المغلععب هععو ذلك لن (ورهن)، وإجارة
يكفععي ول قال كافا حدته على مإنها واحد كل إذ أو بمعنى

فععي ومإععرارا بععل ومإرتيععن بععل الذرعععي قععالا مإععرة التصرفا
علععى العسععار شععهادة (وتبنععى قليلععة أيععام أو واحععد مإجلس
الحععالا سععوءا وهععو (الضععر) بالضععم ومإخايل) أي: مإظان قرائن

أي: أضعاقا (والضعاقة) مإصععدر النفعع خلفا فهعو بالفتعح أمإعا
مإععن عليععه يععدلا بمععا فععاكتفي فيععه اليقيععن لتعععذر مإاله ذهب

وهععذا والضععرر الضيق على وصبره خلوته في أحواله قرائن
خععبرته اشععتراط الفلععس فععي وقععدم الشععاهد لعتمععاد شرط

طريععق هنععا مإععا أن أو شععهادته لقبععولا شععرط وهععو الباطنععة
ثم.  المشترطة للخبرة
وهي الصك وكتابة وأدائها الشهادة تحمل فصل) في(     

أدائهععا نأفععس وعلععى تحملها نأفس على تطلق الشهادة أعني
الشععهادة) (تحمععل قععوله فععي المراد وهو به المشهود وعلى

مإنععه سععيطلب بمععا أي: الحاطععة المفعععولا بمعنععى مإصععدر
إلى إشارة بالتحمل الحاطة تلك عن وكنوا فيه به الشهادة

أي: حملهععا يحتععاج الععتي المإانأععات أعلععى مإععن الشععهادة أن
مإجععازان ففيععه وكلفععة مإشععقة إلععى ورطتهععا تحععت الععدخولا

الحقيقععي مإعناهمععا غيععر فععي والشععهادة التحمععل لسععتعمالا
امإتنععع ولععو عليععه انأعقععاده النكععاحا) لتوقععف فععي كفاية (فرض
ثععم كععان إن يتعينععا لععم اثنيععن مإععن طلععب ولععو أثمععوا الكععل

الغيععر إجابععة الذرعي: وظععن قالا الشهادة أي: بصفة غيرهما
كطلقا المععالي) وغيععره والتصععرفا القععرار (وكععذا تعينععا وإل

كفايععة فععرض فيععه التحمععل لحععدود إل وغيرهععا ورجعة وعتق
وهععو الجملععة (الصععك) فععي تحمل على عطفا (وكتابة) بالرفع

> للحاجععة268الصععح) <ص:  (فععي أيضا كفاية فرض الكتاب
لهععا الصععك وكتابععة التنععازع عنععد الحقوقا إثبات لتمهيد إليهما

الضععياع عععن الحقععوقا حفععظ وفيهععا التععذكر فععي ظععاهر أثععر
يكتععب أن القاضععي يلععزم ل أنأععه مإععر لمععا بالجملععة وقيععدت
أو له المشهود أن به. ويظهر حكم أو عنده ثبت مإا للخصم

عليهمععا تعيععن جععرى مإععا كتابععة الشاهدين مإن طلب لو عليه
الصععك كتابععة لكععون يبععق لععم وإل كععالداءا المثل بأجرة لكن



الشععهادة بععأن القاضعي وبيععن بينهمععا ويفرقا أثر كفاية فرض
الععدم: أبععي ابععن قععالا هنععا كععذلك ول كتععابته عن تغني عليه

أي: بالحق ألقابه في ويزيد القاضي يبجل أن للشاهد ويسن
اللععه أطالا بنحو له والدعاءا اليوم، الشائع هو كما الكذب ل

مإكععروه هعو بعل مإحلعه في ليس آخرا ذكره ومإا ه ا بقاءاك
مإقبععولا غيععر كععان إن للتحمععل الععذهاب يلزمإععه ول مإطلقععا

عليعه المشععهود عععذر إن إل مإقبولهعا وكعذا مإطلقعا الشععهادة
إلععى قععاض دعععاه أو مإخععدرة كععان أو حبععس أو مإرض بنحو
الععزوج دعععا أو الععدارمإي قععالا عليععه ليشععهده عنده ثبت أمإر

وبخلفا أربعععة دون بخلفا زوجتععه بزنأععا الشععهادة إلى أربعة
يكععن لععم جمععع: أو عععن نأقل البلقينععي قالا الزوج، غير دعاءا
>269<ص:  السير في هذه وقدم غيرهم يقبل مإمن هناك

وأخععذ الصععك وحبس للكتابة أجرة طلب تكراروله فل إجمال
مإشععي كلفععة عليععه كععان إن عليععه تعيععن وإن للتحمععل أجرة

أي: يرد ل وجه على له مإتذكرا كان إن إل للداءا ل ونأحوه
وقععد يظهععر فيمععا مإثل القاضي لعقيدة ل تحمله في لتقصير

مإركععوبه أجععرة فيأخذ فوقا فما العدوى مإسافة مإن له دعي
عطععل كسععب ولععه دونأها مإن وكذا طريقه ونأفقة مإشى وإن
فععوقا إلى مإعك أذهب ل يقولا أن له نأعم قدره فيأخذ عنه

كثر وإن بكذا إل العدوى مإسافة
غيرهمععا يتحمععل لم اثنان) كأن إل القضية في يكن لم وإذا(

تعالى الداءا) لقوله > (لزمإهما270<ص:  مإانأع بالبقية قام أو
وللتحمل له وقيل دعوا} أي: للداءا مإا إذا الشهداءا يأب {ول

حيععث الداءا فععي قلبه} ويجععب آثم فإنأه يكتمها {ومإن وقوله
(فلو ونأحوهما وأكل حمام لفراغا التأخير له نأعم الفور وجب
مإعه (احلف (وقالا) للمدعي عذر الخر) بل وامإتنع واحد أدى

مإععن لن ويميععن، بشععاهد الحكععم القاضععي رأى عصععى) وإن
نأحو شاهدا امإتنع لو وكذا اليمين عن التورع الشهاد مإقاصد
(شععهود الواقعة كان) في (وإن الرد على احلف وقال وديعة

فععإن ببعضععهم الغععرض لحصععولا كفايععة) عليهععم فرض فالداءا
أو مإجتمعيععن دعععاهم كلهععم أثمععوا وإل اثنععان مإنهععم شععهد

أن كمععا مإتبععوع لنأععه إثمععا، أكععثرهم أول والممتنععع مإتفرقيععن
(مإععن طلععب) الداءا (فلععو لععذلك أجععرا أكععثرهم أول المجيععب

مإنهعم واحعد مإعن طلعب لعو (لزمإهمعا) وكعذا اثنيعن) بأعيانأهمعا
وفععارقا التواكععل إلععى يفضععي الصععح) لئل (فععي مإعععه ليحلف
القضععاءا يجععب لم وإنأما أداؤها وهذا أمإانأة حمل بأنأه التحمل



ولععو الداءا مإععن أخطععر لنأععه غيره، وهناك له عين مإن على
القضععية يكععن) فععي لععم (وإن قطعا لزمإهما الباقين إباءا علما
يثبععت فيمععا كععان (إن لععه دعععي إذا لزمإععه) الداءا واحععد (إل

إذ بهمععا الحكععم يععرى إليه المطلوب ويمين) والقاضي بشاهد
لدائه فائدة ل إذ (فل) يلزمإه ذلك في له. (وإل) يكن عذر ل

لععم اتفاقا) لنأععه ل قصدا تحمل مإن إل الداءا يلزم ل (وقيل
إلى الريح طيرته كثوب عنده حصلت أمإانأة بأنأها ورد يلتزم،

ذكععر فيمععا كالرجالا فيه يقبلن فيما النساءا أن والوجه داره
تكلععف ل المخععدرة نأعععم رجععالا القضععية في مإعهن كان وإن

ولععو أيضععا الوجععه علععى عليها يشهد مإن لها فيرسل خروجا
فوتععا أخععوفا أحععدهما كان فإن الوقت واتحد لشهادين دعي
 تخير وإل قدمإه

مإععن يععدعى (أن (شععروط) أحععدها عينععا الداءا) ولععو ولوجوب(
مإععع الثبععات إلععى للحاجععة بيانأهععا ومإععر العدوى) فأقل مإسافة
دعععي فععإن حينئععذ تقبععل ل إذ الشهادة على بالشهادة تعذره

الشهادة على الشهادة إمإكان مإع للضرر يجب لم فوقها لما
وعبععارة مإطلقععا الحضععور يلزمإه البلد في أنأه كلمإهم وظاهر

<ص: المععاوردي مإنععه اسععتثنى لكن فيه كالصريحة الشيخين
لععه أحضععر أو له مإركوب ول المشي يعتد لم إذا > مإا271

الداءا يلععزم فل حقه في الركوب يستنكر مإمن وهو مإركوب
فععي إل الداءا يلزمإععه فل يطلععب لععم إذا مإععا بيععدعى وخععرج
يععدعى (وقيععل) أن للمنكععر إزالعة فععورا فيلزمإه حسبة شهادة

مإععن أمإععا الحاضععر حكععم في لنأه القصر)، مإسافة (دون مإن
إذا وجوبه الذرعي بحث لكن جزمإا يجب فل القصر مإسافة

بفعععل مإستدل العظم المإام أو عمله في وهو الحاكم دعاه
دون المإععام فععي يتععم إنأمععا واسععتدلله عنععه الله رضي عمر
فععإن عععدل يكععون (و) ثانأيهععا. (أن ظععاهر بينهما والفرقا غيره
عليععه يجععب لععم خفععي أو عليه) ظاهر مإجمع فسق ذو دعي

لنأععه فسععقه، خفععي وإن عليععه يحععرم بععل عبععث لنأععه الداءا،
عبععد ابععن عععن مإععر لكععن باطععل حكععم علععى الحععاكم يحمععل
انأحصر إن مإتجه وهو جوازه جمع وتبعه الباب أوائل السلم
ذكععر والماوردي به صرحا بعضهم رأيت ثم فيه الحق خلص

خلفععا قبوله في لن الخفي، في السلم عبد ابن يوافق مإا
(لععم النبيععذ مإععن يسععكر ل مإععا فيه) كشععرب مإختلف أو (قيل

بمععا لععه القاضععي لععرد نأفسععه يعععرض لنأه عليه، يجب) الداءا
هععو اعتقععد وإن يلزمإععه أنأه والصح قادحا غير الشاهد يعتقده



أمإا مإجتهد في ظاهر وهو يقبله قد الحاكم لن مإفسق، أنأه
بنحععو إمإععامإه غيععر تقليععد عليععه الممتنع لفسقه المعتقد غيره

عنععده، الداءا يلزمإععه ل أنأه فيظهر مإوليه مإن عادة أو شرط
فاسععق مإععع الداءا العععدلا يلععزم ول عليه كالمجمع حينئذ لنأه

(و) ثالثهععا ويميععن بشاهد يثبت الحق كان إذا إل عليه مإجمع
لكعن الروضعة فعي العوجهين أحد على يعتقده لما يدعى أن

يشععهد أن للشععاهد يجععوز أنأه الصح على بناءا مإقابله الوجه
بعقيععدة العععبرة لن الجععوار، كشفعة دونأه الحاكم يعتقده بما

عنععد بهععا والخععذ طلبهععا للشععافعي جععاز ولععذا غير ل الحاكم
باطنا أو ظاهرا وبغيرها بها الحكم نأفوذ مإن مإر لما الحنفي

إنأما قلت فإن بالولى وأداؤه ذلك تحمل للشاهد يجوز فلن
تحمععل يقصععد كيععف إذ قصدا ل اتفاقا تحمله إن ذلك يظهر

باعتقععاده هنععا عععبرة ل أنأععه تقععرر قد قلت فساده يعتقد مإا
غيععر مإتعاطي على النأكار > له272<ص:  يجز لم ثم ومإن

ضعععفت مإمععا النبيععذ شرب نأحو إل حضوره له فجاز اعتقاده
يشععهد أن لععه يجععوز ل الوليمة. نأعم في مإر كما فيه شبهته
فععي بتسععبب إن ول فسععاده يعتقععد مإععا اسععتحقاقا أو بصععحة
مإعذورا يكون ل (أن بذلك. ورابعها القائل قلد إن إل وقوعه
مإمععا الجمعععة تععرك فععي يرخص عذر كل ونأحوه) مإن بمرض

مإععر كمععا غيرها دون مإخدرة امإرأة تعذر إنأما نأعم ونأحوه مإر
 هنا بما تعلق له مإا الفور على الولد نأفي كون في ومإر

الزركشععي شهادته) قالا على (أشهد بذلك كان) مإعذورا فإن(
الشععافعي مإععذهب المععاوردي قععالا لكن الشهاد لزوم ظاهره

تفصععيل اختععار ثععم شهادته على الشهاد ل الداءا الواجب أن
ل المرشععد وفععي بالشععهاد بععأس الصععيمري: ل شععيخه وقععالا
ه المشعهود الحعق ضعياع يخعافا أن إل يجعب مإلخصعا ه ا ب
أو المتععن قععولا مإع عجيب عليه الشهاد لزوم ظاهره وقوله
المرشععد فععي مإععا ذكععره الذي الخلفا مإن يتجه والذي بعث
فععي مإععر مإععا نأظيععر مإنععه مإععوته يخععافا مإععا بععه نأزلا إن لكن

للمشقة دفعا) يسمعها مإن القاضي بعث (أو بالوديعة اليصاءا
زيععادة يشععترط ل أنأععه الثلثععة هذه على اقتصاره وأفهم عنه

تصععح لععم فاسععق وقععاض أمإيععر نأحو عند الداءا فيلزمإه عليها
أنأععه الععدعاوى أولا ويأتي عليه الحق خلص توقف إن توليته

توقععف لضععرورة جععاز إنأمععا هععذا لن لععدعوى، هنععا يحتععاج ل
قععادر إعلم بمنزلععة فهععو عنععده الداءا علععى الحععق خلص

فععرقا ل أنأه إطلقهم اقتضاه مإا اتضح وبهذا ليزيلها بمعصية



المإععام فععوض مإن بين ول وغيره الجائر بين المإير نأحو في
مإن شيئا له يفوض لم ومإن بالمعروفا المإر أو الحكم إليه

ك م فاسعق قعاض فعي تقعرر مإعا ويؤيعده ذل تعوليته تصعح ل
كععان لععو مإععا عليه الحق خلص توقف مإعنى في أن وظاهر

لنأععه أتبععاعه، لبعععض أو له برشوة لكن أيضا يخلص المتولي
لم أي: مإا جائر أو مإتعنت قاض وعند العدم حكم في حينئذ
<ص: قععالا: لععي ظععاهر. ولععو هو كما نأفسه على مإنه يخش
عععذر غير مإن أدائها مإن مإمتنع وهو شهادة فلن > عند273

غيععر مإععن يقععل لععم إذا مإععا بخلفا بفسقه لعترافه يجبه لم
يكفععي فل أشععهد لفععظ المععؤدي علععى ويتعيععن لحتماله عذر

حكععم الباب أوائل ومإر الظهور في أبلغ لنأه كأعلم، مإرادفه
السععبب الشععاهد عععرفا ولو سمعه مإا بمرادفا الشاهد إتيان

قالا وجهان الملك أو بالستحقاقا يشهد أن له فهل كالقرار
نأععص ظععاهر وهو ل أشهرهما الدم أبي ابن قالا الرفعة ابن
مإععا يظععن قععد لنأععه مإوافقععا، فقيهععا كان وإن والمختصر الم

ثععم رآه أو سععمعه مإععا نأقععل وظيفته ولن سببا بسبب ليس
علععى الحكام ترتيب ل حكمه عليه ليرتب فيه الحاكم ينظر

النععص علععى اطلعععه بعععد كغيععره الصععباغا ابععن وقالا أسبابها
بحمععل تجمععع أن ولععك الشععيخين كلم مإقتضععى وهععو تسععمع
بعلمه يوثق مإن على والثانأي بعلمه يوثق ل مإن على الولا
الحق جهة عن الشاهد يسألا أن للقاضي يندب قولهم لكن
ه بكمالا يثق لم إذا ه وشعدة عقل يصعرحا بعل يقتضعي حفظ

فيتأيععد السععتحقاقا إطلقا مإععع به الموثوقا غير شهادة بقبولا
قععولا أيضععا بععه يصععرحا ومإمععا وغيععره الصععباغا ابععن كلم بععه

لهععذه كفءا غير هذا بأن بينة شهدت لو فتاويه في القاضي
حععرام بأنأها يشهدوا أن فالطريق نأفي شهادة لنأها تقبل، لم

حععرام قولهمععا قبععولا إطلقه ه. فتأمإل ا العقد وقع إن عليه
فقيهيععن علععى حملععه يتعيععن لكععن السبب ذكر غير مإن عليه

إليهمععا يتطععرقا ل بحيععث الحععاكم لمععذهب مإوافقين مإتيقظين
فععي يقالا وكذا الترجيح في خلفا فيه بحكم جزم ول تهمة
التععي المتععن قععولا الطلقا. ويؤيععده بقبععولا فيععه قلنا مإا كل
واحععد شهد ولو بأس فل بعلمه القاضي ووثق يبين لم فإن

بععه شععهد مإععا بمثل أو بما أشهد الخر فقالا صحيحة شهادة
كععالولا، لفظععا ويستوفيها قاله مإا بمثل يقولا حتى يكف لم

ابن واعتمده وغيره الماوردي قاله حكاية ل أداءا مإوضع لنأه
عمععل بععأن الحسععبانأي اعترضععه لكععن الرفعععة وابن الدم أبي



بعععده مإن قالا ثم ومإن خلفه على العلماءا مإن أدركهم مإن
بمععا أشععهد يكفععي جمععع: ول ذلععك. قععالا خلفا علععى والعمل
إجمععالا فيععه مإمععا ذلععك ونأحو بمضمونأه ول خطي به وضعت
واعتمده السلم عبد ابن قولا ويوافقه عالم مإن ولو وإبهام

بمععا علعي اشعهدوا القاضععي قععولا يكفععي ول وغيره الذرعي
أنأععه يقتضععي مإععا البغععوي فتععاوى فععي لكن خطي به وضعت
مإععا والقاضععي الشععاهد عععرفا إذا خطععي تضععمنه بمععا يكفععي
غيعر قعالا ثععم ومإن به وضعته بما به ويقاس الكتاب تضمنه

ول الكععل فععي بععذلك الكتفععاءا علععى كععثيرون عمل إن واحد
هعذا فعي إليعك نأسعب بمعا عليعك نأشعهد لعه قعالا لمن نأعم

يسععمعه وهععو عليععه قراءاتععه بعععد له ذلك قيل إن إل الكتاب
كفععى بععه مإقععر وأنأععا فيععه مإععا أعلم قالا إن نأعم المقر وكذا
لنأععه يشهدوا، لم كذا علي له أن اكتبوا أو اشهدوا قالا ولو

مإجععرد هععو وإنأمععا القرار أوائل فيه بما مإر كما إقرارا ليس
علععى مإثل أوصععيت أو بعت أنأي علي له اشهدوا بخلفا أمإر
العقععد إنأشععاءا إسععناده فععي بععأن ويععوجه بعضععهم ذكععره مإععا

الولا بخلفا عليععه بععه الشهاد فصح صريحا لنفسه الموجب
يعلععم بمععا يشععهد أن بيععع أو إقرار نأحو سمع لمن يجوز ول

المكععس علععى الشععهادة بجواز السلم عبد ابن وأفتى خلفه
لععترد الحقععوقا ضععبط قصععد إذا مإنععه شيءا أخذ غير أي: مإن
عدلا. وقع إن لربابها

الصععباغا ابععن عععن آنأفععا مإععر مإععا على أي: بناءا تنبيه) يستثنى(
كالععدعوى بهععا الشععهادة فععي التفصععيل يجععب مإسععائل وغيره

>274<ص:  أن بععد ل يععدعيها ثم بعين لغيره يقر مإنها: أن
بإكراه الشهادة ومإنها له المقر جهة مإن بناقل كبينته يصرحا

مإععدين ببراءاة أو فلن وارث بأنأه أو وقف نأظر أو سرقة أو
أو نأكععاحا أو رضععاع أو رشد أو بجرحا أو عليه به ادعى مإما
بوقف أو البلوغا بمطلق بخلفها بسن بلوغا أو طلقا أو قتل
مإحععل أن ويظهععر الوصععية بخلفا مإصععرفه بيععان مإععن بد فل

مإنهععا القصععد لن الحسععبة، شععاهد غيععر في الوقف في ذلك
أو مإستحق لها يظهر حتى القاضي فيحفظها المالك يد رفع
مإععن بععد فل أجنععبي مإععن خصمه بيد مإا اشترى المدعي بأن

باسععتحقاقا أو مإقععامإه يقععوم مإععا أو يملكها كان بأنأه التصريح
أو زوالععه سععبب فيععبين عقلععه زائل عقععد بععأنأه أو الشععفعة
بععه والمععدعى مإععات أبععاه بععأن البينة وشهادة العدة، بانأقضاءا

لععه لتضععمنها بالملععك كالشععهادة فيععه ساكن وهو أو يده في



وهععو مإات أو مإات حتى فيه كان أو فيه مإات مإجرد بخلفا
شععاهد قععولا ويكفععي يععد ول بملععك تشععهد لععم لنأهععا لبسععه،
ولععو بععه وأشععهد حضععرته أو العقد حضرت أنأي أشهد النكاحا

وقععوع يحتمععل زمإن في شهدا ثم كذا في لنا شهادة ل قال
علععى لععي شععهادة ل قععالا ولو أثر وإل يؤثر لم فيه التحمل

اشععتهرت إن الوجععه علععى قبععل نأسععيت كنععت قالا ثم فلن
مإر.  كما ديانأته

الشععهادة تقبل( الشهادة على الشهادة فصل) في(     
الدمإععي، حقوقا مإن تعالى عقوبة) لله غير في الشهادة على

زنأععاه نأحو على لفلن الحاكم وحد كزكاة تعالى الله وحقوقا
للععه عقوبععة بخلفا ذلععك إلععى للحاجععة رمإضععان نأحععو وهللا
زنأععاه ثبععت مإععن إحصان وكذا وسرقة وشرب زنأا كحد تعالى

فيععه قبولهععا البلقيني بحث لكن الحصان عليه يتوقف مإا أو
نأظععروا لععو بععأنأهم ويرد رجوعه لمإكان بإقراره زنأاه ثبت إن

عنععه الرجععوع لمإكععان بععه المقععر الزنأععا فععي لجازوهععا لععذلك
مإا الدرءا على مإبناها لن وذلك، الحصان فكذا كذلك وليس
المععذهب) (علععى قذفا وحد لدمإي) كقود عقوبة (وفي أمإكن
إنأمععا بععه يعتععد (وتحملهععا) الععذي المضععايقة علععى حقععه لبنععاءا

أي: يلتمس يسترعيه) الصل (بأن إمإا أمإور ثلثة بأحد يحصل
نأيابععة لنأهععا عنععه، يؤديهععا حععتى وضععبطها شععهادته رعايععة مإنه

يععأتي مإمععا مإقععامإه يقوم مإا أو عنه المنوب إذن فيها فاعتبر
شععهادته على الشهادة له جاز غيره يسترعي سمعه لو نأعم
بكععذا) فل شععاهد أنأععا (فيقععولا بخصوصه هو يسترعه لم وإن

علععى اشهد (أو أشهدتك (وأشهدك) أو ونأحوه عالم أنأا يكفي
أن لععك أذنأععت فقد شهادتي على استشهدت إذا شهادتي) أو

أن يريععد يشععهد) بمععا (يسععمعه (أو) بععأن ذلععك ونأحععو تشععهد
أمإير نأحو البلقيني: أو مإحكم. قالا قاض) أو (عند عنه يتحمله
ل فيه. قالا: إذ مإر لما عنده الشهادة > أي: تجوز275<ص: 

لععه الصععل إذن عن ذلك فأغناه التحقق بعد إل عنده يؤدي
حعاكم غيعر عنعد (يقعولا) ولعو كأن السبب يبين (أو) بأن فيه

غيره) لن أو مإبيع ثمن مإن ألفا فلن على لفلن أن (أشهد
أيضعا. لذنأعه يحتج فلم التساهل احتمالا يمنع للسبب إسناده

مإرادفععه يكفععي أو أشهد لفظ مإنه يسمع أن هنا يتعين وهل
المتععن يععدلا وعليععه التعيععن سععبق مإا وقياس ؟ مإحتمل بكل
تععبيين علععى إل ليععس هنععا المععدار بععأن الفععرقا أمإكععن وإن

إذنأععه، مإععن بععد ل (وجه) أنأه هذا) الخير (وفي غير ل السبب



ويتعيععن لحجععم للداءا دعععي ولععو العبارة في يتوسع قد لنأه
الشعاهد حعالا مإعن القطعيعة القرائعن دلعت لعو فيما ترجيحه

قععوله سععماع يكفععي (ول للعبارة تحريره وعدم تساهله على
بكععذا) شععهادة عنععدي أو بكذا أشهد أو كذا فلن على لفلن

اللفاظ هذه لحتمالا فيها أتمارى ل جازمإة شهادة قالا وإن
التحمععل) جهععة الداءا عند الفرع (وليبين كثيرا والتجوز الوعد

بععه يشععهد سععمعته أو وأشععهدنأي بكذا يشهد فلنأا أن كأشهد
إذ شععهادته صععحة القاضععي ليتحقععق سببه يبين أو قاض عند
التحمعل يعبين) جهعة لعم (فعإن هنععا يحسعنها ل الشعهود أكثر

فيمععا المسععألة هععذه في له بعلمه) ومإوافقته القاضي (ووثق
 استفصاله له يسن نأعم مإحذور ل بأس) إذ (فل يظهر

به قام الشهادة) بمانأع مإردود شهادة على التحمل يصح ول(
ولن بقععوله الثقععة لعععدم الواقعععة لتلععك بالنسععبة أو مإطلقععا
(تحمععل) (ول) يصععح الفععرع بطلن يسععتلزم الصععل بطلن
مإثلهععن علععى (النسوة) ولو تحمل ول إشكاله دام مإا الخنثى

عليععه يطلععع مإما الشهادة على الشهادة لن ولدة، نأحو في
مإععا ل الصععل شععهادة تثبت إنأما الفرع وشهادة غالبا الرجالا

عععن واحععد فععرع تحمععل يصععح لععم ثععم ومإن الصل به شهد
أن المععدعي أراد وإن ويميععن بشععاهد يثبععت فيما واحد أصل

لععم مإععرض أو غععاب أو الصععل مإععات (فإن الفرع مإع يحلف
نأحععوه أو هععو بععل نأقععص غيععر ذلععك الفععرع) لن شهادة يمنع

قععدمإه وإنأمععا سععيذكره كمععا الفععرع شهادة قبولا في السبب
أو فسععق أو (ردة حععدث) بالصععل (وإن لقععوله توطئععة هنععا

كععأن لععه الصععل تكععذيب أو عليه المشهود وبين عداوة) بينه
أداءا بعععد ولععو الحكععم قبععل أعلمه ل أو التحمل نأسيت قالا

<ص: الخيرة غير مإن كل لن الفرع، (مإنعت) شهادة الفرع
التحمععل إلععى مإضععى فيما ريبة فيورث دفعة يهجم > ل276
الحكععم بعععد أمإععا جديععد تحمل اشترط المإور هذه زالت ولو
في يأتي مإما أخذا عقوبة استيفاءا قبل كان إذا إل يؤثر فل

يؤثر، الصحيح) فل على كموته (وجنونأه البلقيني قالا الرجوع
وكععذا وخععرس عمععى ومإثلععه الماضععي فععي ريبة يوقع ل لنأه

مإععن مإععا أي: باعتبععار لقربععه زواله انأتظر وإل غاب إن إغماءا
مإععن النكععاحا ولععي فععي قععدمإه مإععا عليععه يشععكل لكععن شععأنأه

زوالععه، ينتظععر ل المععرض نأحو بخلفا يفرقا أن إل التفصيل
الشهادة.  ينافي ل لنأه



فهل مإر كما الحضانأة في وقيدوه هنا الجنون تنبيه) أطلقوا(
الجنععون حععالا هنععا عنععه يععؤدى أو التفصععيل ذلععك هنععا يتععأتى
وبيعن بينعه فيفعرقا وعليععه أقعرب والثانأي مإحتمل كل مإطلقا

هنععا مإععا وبيععن الجنععون خلفا غالبععا زوالععه برجععاءا الغمععاءا
عنععد إل عنععه ينتقععل فل لععه ثععابت ثععم الحععق بأن والحضانأة

  يضيعه ل سنة في يوم وجنون المحضون، ضياع تحقق
كامإععل وهععو (فعأدى صبي عبد) أو أو فاسق فرع تحمل ولو(

كععامإل أدى ثععم نأاقصععا تحمععل إذا كالصععل قبلععت) شععهادته
لعو (الشعاهدين) كمعا مإععن علععى) كععل اثنيعن شععهادة (وتكفععي

واحععد شععهادة يكفععي فل رجليععن مإععن كععل إقرار على شهدا
هللا فععي واحععد علععى واحععد ول هععذا على وواحد هذا على

اثنان) لنأهما امإرأة أو رجل لكل يشترط قولا (وفي رمإضان
قيامإهمععا يجععوز فل البينععة كشععطر كانأععا أصل على شهدا إذا

علععى الفععرع قبولهععا) أي: شععهادة (وشععرط الثععانأي بالشععطر
عمععى) فيمععا أو بموت الصل تعذر (أو (تعسر) الصل الصل

لمععا إغماءا مإرض) غير > (أو277<ص:  العمى فيه يقبل ل
تععرك يجوز بأن ظاهرة (حضوره) مإشقة (يشق) مإعه فيه مإر

أعععذار كععانأت ثععم ومإن اعترض وإن المإام قاله كما الجمعة
قععالا الحضععور تعسر يقتضي جميعها لن هنا، أعذارا الجمعة

عمععت فععإن بالصععل الخاصععة العععذار سععائر الشععيخان. وكععذا
السععنوي واعترضععه يقبععل لععم والوحععل كععالمطر أيضععا الفرع
الصععل دون صععداقة لنحععو المشععقة يتحمععل قععد بععأنأه وغيره
ينتفععي لهمععا العذر شمولا ومإع حاجة مإحل المحل بأن ويرد
عدو) يعني لمسافة غيبة ظاهر. (أو هو كما حاجة مإحل كونأه

حكععم فععي دونأععه مإععا لن وغيرهععا، الروضععة فععي كما لفوقها
الباب هذا في بمنعه ويرد (قصر) لذلك (وقيل) لمسافة البلد
التوكيععل يمكنععه لنأععه النكععاحا، ولي غيبة في اشترطوها وإنأما

شععهادة قبععولا التزكية في ومإر هنا الصل بخلفا مإشقة بل
إنأهععا قلنععا وإن البلععد فععي آخريععن عععن بها المسائل أصحاب
حضععر ولو لذلك الحاجة لمزيد البلد في شهادة على شهادة
تمنععع عليععه القععدرة لن شععهادته، تعينععت الحكععم قبل الصل
بععرئ لو كما القاضي عاده لو كذلك الحكم أن ويتجه الفرع

ثععم، ل هنععا العععذر ببقاءا الدم أبي ابن فرقا مإرضه. وإن مإن
إنأه يقالا حتى عذر هناك يبق لم عنده القاضي بحضور لنأه
نأحععو أن مإن آنأفا مإر مإا مإع تكرارا هنا ذكرنأا مإا وليس باقا

ذلععك لن الفععرع، شهادة يمنع ل وعماه وجنونأه الصل مإوت



علععى الشععهادة مإسععوغا فععي وهععذا العععذر طريععان بيععان فععي
إليععه الشععارة مإععرت كمععا هععذا مإععن ذاك علععم وإن الشهادة

تسععمية عليهععم شععهادته (الصععولا) فععي يسععمي) الفععرع (وأن
القععدحا مإععن الخصععم ويتمكععن حععالهم القاضي ليعرفا تميزهم

وصععوب وجهععان عليععه شععهد قاض تسمية وجوب وفي فيهم
القضععاة علععى غلععب لمععا الزمإنععة هذه في الوجوب الذرعي

أن الفععروع) ول يزكيععه أن يشععترط (ول والفسق الجهل مإن
الشععهادة إطلقا لهععم بععل بععه شععهد فيمععا لصععدقه يتعرضععوا
إن مإنهم قبل) ذلك زكوهم (فإن عدالته عن يبحث والقاضي

شاهدين أحد تزكية تقبل لم وإنأما تهمة ل إذ للتعديل تأهلوا
يقععوم فل الشععهادة شععطري بأحد قام لنأه للخر، واقعة في

ولععذا الفععرع شععهادة تتمععة مإععن للصععل الفععرع وتزكية بالخر
وجه.  على شرطت

كععل وإفععراد تععارة والفععروع الصععولا بجمععع هنععا تنبيه) تفنععن(
أو عععدلين شععهادة علععى شععهدوا > (ولععو278<ص:  أخععرى
بععاب يسععد لنأععه يكععف، يجز) أي: لم لم يسموهم ولم عدولا
. الخصم على الجرحا

جريععان وشععرط الشععهادة عععن الرجوع فصل) في(     
لو قولهم مإن أخذا غيره حجة ثم يكون ل أن التية أحكامإه

بععالقرار فععالحكم الحكععم قبل بالحق فأقر خصم على شهدا
وقععد بالزنأععا القععرار عععن الرجععوع فععي مإععر لكن بالشهادة ل

إن الحكععم أن مإن هنا يأتي أن ينبغي تفصيل بينة به قامإت
إذا فل للقععرار أو فيععه الرجععوع أحكععام جععرت للبينععة أسععند

شععهد الذي مإورثه مإات أو به النصاب يكمل مإن (رجعوا) أو
بيععن أدوها الشهادة) التي (عن التهمة مإبحث في مإر كما له

على بناءا ثبوتها بعد ولو الحكم) بشهادتهم (قبل الحاكم يدي
للزركشععي خلفععا مإطلقععا بحكععم ليععس أنأععه السععابق الصععح
بحكععم ليععس إنأععه قلنععا وإن الحكععم بعد كالرجوع أنأه الباحث

يتوقف فيما مإحله الحكم بعد قولهم أيضا، قوله يبعد ل نأعم
أي: كرمإضععان يحكععم لععم وإن يثبععت مإععا فأمإععا الحكععم علععى

ومإثله بالرجوع صرحوا ه. بأن ا الحكم بعد كما أنأه فالظاهر
أو أبطلتهععا وفععي فيععه لععي شععهادة ل أو باطلععة شععهادتي
قععدرة ل إذ رجعوع غيععر أنأه ويتجه وجهان رددتها أو فسختها

لععو مإععا بخلفا كلمإععه ظاهر هو الذي إبطالها إنأشاءا على له
لم بأنأها إخبار لنأه مإفسوخة، أو مإنقوضة أو باطلة هي قالا
بأبطلتهععا أردت قععالا لععو مإععا وبخلفا أصلها مإن صحيحة تقع



أن ترجيععح أطلععق مإععن رأيععت ثم نأفسها في باطلة أنأها مإثل
للحععاكم آخرا. وقوله ذكرته مإا على حمله ويتعين رجوع ذلك
لععم مإععا تععوقفه الحكععم. يععوجب عن عنده: توقف شهادته بعد
عاصعيا كعان إن نأععم رجعوعه يتحقق لم لنأه احكم، له يقل

مإععر. (امإتنععع) مإمععا علععم كمععا تععوقفه سبب عن سؤاله وجب
الشهادة قبولا مإن مإانأع طرأ لو كما سببه لزوالا بها الحكم

بمععوت لععه المالا صار أو عداوة أو فسق نأحو كان إن قبله
أو جنععون أو مإععوت نأحععو ل مإععر كما وارثه وهو له المشهود

أو الولا في أصدقوا يدري ل ولنأه الذرعي قاله كما عمى
للقععذفا ويحععدون تعمدنأا قالوا إن ويعزرون ويفسقون الثانأي

البينععة وتقبععل الغلععط ادعععوا > وإن279<ص:  بزنأا كانأت إن
تقبععل كمععا كذباها وإن قبله برجوعهما بشهادتهما الحكم بعد

ول السععتبراءا فيععه يمكععن ل بزمإععن قبلععه أو وقتععه بفسقهما
بعععده أو قبلععه لكععونأه تعععرض غير مإن برجوعهما بعده تقبل
مإلخصععه مإععا فتععاويه فععي قالا زرعة أبا رأيت ثم يظهر فيما
كعان إن ثعم مإخطئ أو فاسق إمإا لنأه بالرجوع، البينة تقبل
وبقعي غرمإععاه بمعالا كعانأت فععإن بععده أو امإتنععع الحكم قبل

ثبععت وإن الرجععوع بعععد لهمععا ليععس أنأععه ه. فعلععم ا الحكععم
إن فاسععقان إمإا لنأهما مإطلقا، للشهادة العود وكذباها بالبينة
مإنععه تسععمع ل المخطععئ بأن صرحوا وقد مإخطئان أو تعمدا
يأتي ل أنأه ويظهر الباب أوائل مإر بقيد لكن الشهادة إعادة
هنا. 

اسععتوفي) مإععالا اسععتيفاءا (وقبل (بعده) أي: الحكم أو) رجعوا(
ه، عمعل فسعخ أو حعل أو عقعد بعإثر العمعل قبعل أو لن ب

اسععتيفاءا (أو) قبل بالشبهة يسقط مإما هذا وليس تم الحكم
وشععرب زنأععا كحععد للععه أو قععذفا وحععد كقععود (عقوبة) لدمإي

بععععد) أي: بععععد (أو بالشعععبهة تسعععقط لنأهعععا (فل) تسعععتوفى،
وليععس فقععط الرجوع في كذبهم ينقض) لجواز (لم استيفائها

وبععه مإحتمععل بععأمإر ينقععض ل والثععابت مإنععه أولى هذا عكس
قععالا الجمععاع خلفا سععبب بغيععر الحكععم قيل: بقاءا مإا يبطل

بعلمععه كععان إن حكمععه عن يرجع أن للحاكم وليس السبكي
بعاطن كعان إن حكمعه أن ووجهعه غيععره قععاله كمعا ببينة أو

يتععبين لععم بععأن وإل وباطنععا ظععاهرا نأفععذ كظععاهره فيه المإر
مإسععتنده بيععن إن إل الرجععوع له يجز فلم ظاهرا نأفذ الحالا

الحكععم فععي ذلععك ومإحل القضاءا، في مإر مإما علم كما فيه
ل مإنهمععا كل لن بععالموجب، والحكععم الثبوت بخلفا بالصحة



يثبععت قععد الشيءا لن به، المحكوم ول الثابت صحة يقتضي
علععى يتوقف بالصحة الحكم ولن صحته في ينظر ثم عنده
أو العاقععد مإلعك ثبععوت ومإنهععا عنععده شععروطها استيفاءا ثبوت
إن بهععا حكمععه عن يرجع أن لزمإه بل له جاز فحينئذ وليته
العاقععد مإلععك ثبععوت كعدم عنه رجوعه يقتضي مإا عنده ثبت

لععم مإععا حكمععه فينقععض الشععاهد فسععق لي بان قوله ويقبل
علععى قرينععة بغيععر ولو قبل الحكم على أكرهت وقوله يتهم

بععأن يفرقا أن إل مإنها بد ل أنأه النظائر ه. وقضية ا الكراه
فععي فمحلععه وعليععه ذلععك اقتضععت القاضععي مإنصععب فخامإععة
للمحكععوم عععدوا أو فاسععقا كنععت ل والديانأععة بععالعلم مإشهور

قصاصععا) فععي المسععتوفى كععان (فععإن بععه لتهععامإه مإثل عليععه
جلده) أي: الزنأا أو زنأا رجم أو ردة قتل (أو طرفا أو نأفس
الحععد أو القععود > مإععن280(ومإات) <ص:  القذفا جلد ومإثله

بشععهادتنا يقتععل أنأععه (تعمدنأا) وعلمنععا رجعوا. (وقالوا) كلهم ثم
نأجععرحا أنأنععا ظننا أو عليهم يخفى ل مإمن وهو ذلك جهلنا أو

مإخطئعون، أنأهععم الرافععي بحععث وإن لعي يتجه فيما بأسباب
أو السععباب كععانأت إن إل بععوجه فيععه لهععم عععذر ل هذا لن

أو الرافعععي كلم يحمععل قععد وعليععه أحد لكل ظاهرة بعضها
كععل اقتصر أو صاحبي حالا أعلم ول تعمدت مإنهم كل قالا

القاتععل ولععي يعععترفا لععم (فعليهععم) مإععا تعمععدت قععوله علععى
يكععون أن ومإنععه (قصععاص) بشععرطه عليه به شهد مإا بحقيقة

ه يشهدا بأن ويتصور غالبا يقتل الزنأا جلد نأحعو زمإعن فعي ب
غالبععا أهلك وإن فورا الستيفاءا يقتضي القاضي ومإذهب حر

كععابن فيععه البلقينععي تنظيععر عععن يجععاب وبهععذا ذلععك وعلمععا
فيحدون المماثلة فيه يراعى أنأه قصاص قوله وأفهم الرفعة

ل (أو) للتنويععع يرجمععون ثععم القععذفا حععد الزنأععا شععهادة فععي
ل عنععه بدلا والدية القود، أول الواجب أن قدمإه لما للتخيير
رءاوسععهم عععدد علععى مإوزعة مإالهم مإغلظة) في (دية أحدهما
مإخففة دية فعليهم أخطأنأا بتعمدنأا وخرج إليهم إهلكه لنسبة

أحععدهم قععالا لععو أمإععا العاقلععة صععدقتهم إن إل مإععالهم فععي
تعمععدت قالا أو أخطأت صاحبه وقالا صاحبي وتعمد تعمدت
أقععر لنأععه فقععط، الولا فيقتل أخطأنأا قالا أو صاحبي وأخطأ

قتل تعمدنأا وقالا فقط أحدهما رجع ولو الثانأي دون بموجبه
بحععق القاتععل كشععريك بأنأه البلقيني واعترضه فل تعمدت أو

حجة غير الباقي الشاهد > فإن281<ص:  ذلك بمنع ويجاب
بجععامإع المخطععئ كشععريك حينئذ الراجع بل بحق قاتل فليس



كمععا ذاتععه ل فعلععه فععي الشععبهة لقيععام عليععه قود ل كل أن
مإععا هععذا مإحععل أن أيضا مإنه وعلم الجراحا في مإر مإما علم
وحده.  عليه فالقود وإل تعمدهم علمت الولي يقل لم
)تعمععدت (قععالا و وحععده إن) رجععع قصععاص القاضععي وعلععى(

فععي مإغلظععة فكلهععا للديععة المإععر آلا فععإن بمععوجبه لعععترافه
بعلمععه قضععى إذا فيمععا بالمباشععرة يسععتقل قععد لنأععه مإععاله،
يععأتي كمععا يشععاركهم فععإنأه والشععهود هععو رجع إذا مإا بخلفا

فعلى وهم هو رجع (وإن استواءاهما بحث الرافعي أن على
لنسععبة آخععره إلععى تعمدنأا) وعلمنععا قالوا وإن قصاص الجميع
ديعة) نأصعف فعليععه قعالوا: أخطأنأعا (فعإن كلهعم إليهعم هلكعه
والسععبب المباشرة على توزيعا نأصف) كذلك (وعليهم مإخففة

يضععمن) أنأععه (فالصععح مإر مإن مإع أو مإزك) وحده رجع (ولو
المقتضي للحكم القاضي يلجئ بالتزكية لنأه الدية، أو بالقود
بععأن الحصععان شععاهد فععي يععأتي مإععا وبين بينه ويفرقا للقتل
اختلف وإن لللجاءا صالح الحصان عن النظر قطع مإع الزنأا
أصل صالحة غير التزكية عن النظر قطع مإع والشهادة الحد
هنععا. <ص: لجمععع مإععا ينععدفع وبععه التزكيععة هو الملجئ فكان
لنأعه بعالفرع، الغعرم اختعص وفرععه الصعل رجع > ولو282

(فعليععه الشهود وحده) دون (ولي (أو) رجع كالمزكي الملجئ
البلقينععي وبحععث للقتععل المباشععر لنأه دية) كامإلة، أو قصاص

ل السععتيفاءا لن الطريععق، قطععع فععي لرجععوعه أثععر ل أنأععه
العولي (أو) رجععع مإععر كمعا بعفععوه يسقط ل بل عليه يتوقف

المباشععر (فكذلك) لنأععه والشهود القاضي مإع الشهود) أو (مإع
عليه شركاءا) لكن وهم هو (وقيل القاتل مإع كالممسك فهم

القتل على لتعاونأهم وجبت إن الدية نأصف
كمععا لرجعيععة ولععو ثلث أو بععائن) بخلععع بطلقا شععهدا ولو( 

القاضي) بين وفرقا لعان (أو رضاع) مإحرم (أو البلقيني بحثه
فل حععي فععي الكلم أن مإنععه ويؤخععذ وزوجته عليه المشهود

مإععع هذا كلمإهم أفهمه كما مإيت على ببائن شهود في غرم
تعععرض مإععن أر لم البلقيني فقولا تفويت ل إذ التية علتهم

فعي قولهمععا أن مإعر الفراقا) لمعا دام (فرجعا أي: صريحا له
أنأععه البلقينععي وبحث بمحتمل يرد ل والقضاءا مإحتمل الرجوع

ويععترتب بععالتحريم القضععاءا مإععن بععد ل بععل التفريععق يكفي ل
كمععا بتحريم حكم غير مإن به يقضي قد لنأه التفريق، عليه
تصععرفا أن الصععح أن مإععر بمععا ويجععاب الفاسععد النكععاحا في

مإنععه حكععم فصععله مإنععه وطلععب إليععه رفععع أمإععر في القاضي



فل مإثلهععا هنععا التفريععق أن شععك ول المفقععود مإععالا كقسمة
فععي مإسععتقيم غيععر الفععراقا قععوله: دام قبععل ذكره لما يحتاج
دوامإععه المععراد فععإن فاسد ه. وهو ا فيه يدوم ل فإنأه البائن

لععم (وعليهععم) حيععث كععذلك والبائن يرفعه سبب يوجد لم مإا
المثععل مإهععر يسععاوي خلععع بعععوض شهدوا ول الزوج يصدقهم

<ص: وغيععره الحععداد ابعن ععن الروضعة فععي مإععا علعى بناءا
ه، قنا الزوج كان > ول283 ه مإلعك ل لنأعه كل ل والسعيد ل
الثنين على الجمع ضمير وإعادة عبده زوجة ببضع له تعلق
البضععع بععدلا لنأععه ل، أو المسععمى المثل) سععاوى (مإهر سائغ
أو وليععه طععالب غائبععا أو مإجنونأععا كان فإن عليه فوتاه الذي
كععان) الفععراقا (إن (نأصععفه) فقععط قععولا) عليهععم (وفععي وكيله
التلفا فععي النظععر بععأن وأجيب فوتاه الذي وطءا) لنأه (قبل
أبرأتععه لععو ولهذا المستحق على به قام لما ل المتلف لبدلا
إذ غععرم فل راجع فإن الرجعي بالبائن وخرج بكله رجع عنه

يسععقط ل الرجعععة مإععن وتمكنععه كالبععائن والوجععب تفويت ل
ل فسععكت مإعاله مإتلعف دفع على قدر مإن أن ترى أل حقه

هنععا للبلقينععي عمععا يجاب وبه لبدله تغريمه مإن حقه يسقط
ثبت بينة) أو فقامإت (فرجعا وفرقا) بينهما بطلقا شهدا (ولو

ه ثبعت كأن بينهما نأكاحا (أنأه) ل أخرى بحجة ان أنأ بينهمعا (ك
لععم إذ غرم) عليهما (فل قبل مإن بانأت أنأها مإحرم) أو رضاع
استردا البينة قبل غرمإا فإن شيئا عليه يفوتا

دين أو بعتقها شهدا ولد أم ولو مإالا) عين شهود رجع ولو(
ومإثل المتقوم قيمة عليه (غرمإوا) للمحكوم غلطنا قالوا وإن

الشععهادة وقععت فيهععا يعتععبر قبلععه. وهععل ل غرمإه بعد المثلي
حقيقععة ؟ المفععوت لنأه الحكم، أو السبب > لنأها284<ص: 

الحععاكم فععي والثانأي الشاهد في الولا والقرب مإحتمل كل
السععيد مإععوت بعععد إل بالسععتيلد الشععهادة فععي رجععوع ول

أحععالوا الظهععر) لنأهععم (فععي الصععفة وجععود بعععد إل وبالتعليق
يعععادلا بثمععن كعبيع ببدله فوتوه لو ثم ومإن مإاله وبين بينهم
وشععذ البلقيني واعتمده الماوردي قاله كما يغرمإوا لم المبيع

برجعل سععى مإعن قعوله فعي تبععه ومإعن السعلم عبعد ابعن
رجععع كشععاهد السععاعي علععى بععه رجع شيئا فغرمإه لسلطان

ل إذ واضععح ه. والفععرقا ا لعمععرو بل لزيد هذا قالا لو وكما
عليهععم وزع كلهععم رجعععوا (ومإععتى شععرعا الساعي مإن إلجاءا

زادوا أو رجوعهم ترتب وإن نأوعهم اتحد إن الغرم) بالسوية
في ثلثة نأصاب) كأحد وبقي (بعضهم (أو) رجع النصاب على



قسعطه) لن يغععرم (وقيععل الحجعة غععرم) لبقععاءا (فل زنأعا غير
الشععهود تععزد ولععم النصععاب نأقععص (وإن للكل مإستند الحكم

النصف وهو النصاب (فقسط) مإن اثنين أحد رجع عليه) كأن
كععاثنين النصععاب علععى الشععهود زاد) عدد (وإن الراجع يغرمإه

نأصععف لبقععاءا نأصععف النصاب) فعليهمععا مإن (فقسط ثلثة مإن
التلفا في لستوائهم ثلثان العدد) فعليهما مإن (وقيل الحجة
(فعليععه رجعععوا ثم بهم يثبت وامإرأتان) فيما رجل شهد (وإن
وأخععذ كرجععل لنأهما ربع، واحدة كل نأصف) على وهما نأصف

واضععح والفععرقا نأظععر وفيععه كذلك الجرة يتوزعون أنأهم مإنه
الشخاص باختلفا يختلف وهو التعب على الجرة مإدار فإن

كالنأثى والخنثى كذلك وليس وهو اللجاءا على الحكم ومإدار
بمحضهن يثبت مإما رضاع) ونأحوه في (وأربع رجل (أو) شهد

ثنععتين كععل أن تقععرر ثلثععان) لمععا وهن ثلث (فعليه رجعوا ثم
(فععإن الشععطر يتعيععن فلم الشهادة بهذه ينفردن وهن برجل
النصععاب الصح) لبقععاءا في غرم (فل ثنتان) فقط أو هو رجع
(فقيععل الكععل (بمالا) ورجععع النساءا وأربع) مإن هو شهد (وإن

علععم كمععا النصععف فعليععه وحععده هو أو الثلث كرضاع) فعليه
(هو) (والصح) أنأه قوله أيضا له ويدلا فقسط أول قوله مإن

وإن وهععن النصععف (نأصععف) لنأععه وهععن) عليهععن (نأصععف عليععه
رجعععن (سواءا المالا في مإنفردات يقبلن ل إذ كنصف كثرن
يثبععت الرضععاع (وحععدهن) بخلفا لغععة هععذا أن أو) مإععر مإعععه

(ل > الصععح) أنأععه285إلععخ) <ص:  ثنتان رجع (وإن بمحضهن
ثععم وامإععرأة رجلن شععهد ولععو النصععاب لبقععاءا غععرم) عليهمععا

إحصععان) مإععع شععهود (أن (و) الصععح الخمععس لزمإهععا رجعععوا
ل وعتععق طلقا تعليق شهود مإع (صفة (أو) شهود زنأا شهود

وإن العتععق أو الطلقا ونأفععوذ الرجم بعد رجعوا يغرمإون) إذا
فلما الحصان شهود أمإا والتعليق الزنأا عن شهادتهم تأخرت

وأمإا وحدهم أو الزنأا شهود مإع رجعوا الفصل أولا فيهم مإر
أثبتععوا وإنأما عتق ول بطلقا يشهدوا لم فلنأهم الصفة شهود
للسععبب يضععافا إنأما والحكم سبب ل شرط هي فقط صفة

 للشرط ل

الدعوى كتاب
الطلب وهي      {ولهم تعالى قوله ومإنه والتمني لغة: 

كفتععاوى وكسععرها الععواو بفتععح دعععاوى يععدعون} وجمعهععا مإععا
علعى للمخععبر باطعل أو حعق سعابق عععن قيل: إخبار وشرعا



للمخععبر حععق وجععوب عععن وقيل: إخبععار الحكم بمجلس غيره
لم إنأما وكأنأهم الشهر وهو به ليلزمإه حاكم عند غيره على

التعريععف لن بعععد، فيمععا لععه ذكرهم مإع هنا المحكم يذكروا
(والبينات) ذلك إل مإنها يتبادر ل وهي أطلقت حيث للدعوى

وجمعععوا الحععق يتععبين بهععم لن الشععهود، وهععم بينععة جمععع
تختلععف ل حقيقتهععا والععدعوى مإععر كمععا أنأععواعهم لختلفا
ورسععوله اللععه إلععى دعععوا {وإذا تعععالى قععوله فيهععا والصععل
النععاس يعطععى {لععو الصععحيحين وخععبر بينهععم} اليععة ليحكععم

اليميععن ولكععن وأمإععوالهم رجععالا دمإععاءا نأععاس لدعععى بدعواهم
علععى {البينععة حسععن سندها رواية عليه} وفي المدعى على

>286<ص:  توقف أنأكر} ومإعناه مإن على واليمين المدعي
خلفا بادعععائه جععانأبه لضعععف البينععة علععى المدعي استحقاقا

بأصععل جعانأبه لقعوة اليمين على عليه المدعى وبراءاة الصل
الععدعوى خمسععة علععى الخصععومإة مإععدار كععان ولمععا براءاتععه

 كذلك ذكرها والبينة والنكولا واليمين والجواب
(فععي) غيععر سععيد أو مإحكععم قععاض) أو عنععد الدعوى تشترط(

غيععر فععي أكان سواءا الحسبة شهادة فيه تسمع ل مإما مإالا
أو بيععع أو نأكععاحا وعيععب وظهععار وإيلءا ورجعععة كنكععاحا عقوبة

للمستحق يجوز قذفا) ول وحد (كقصاص (عقوبة) لدمإي في
وإن فهععي تعععالى للععه عقوبة أمإا خطره لعظم به الستقللا

لنأهععا الدعوى، فيها تسمع ل لكن أيضا القاضي على توقفت
علععى الععدعوى حعده أريعد لقعاذفا نأعععم للمعدعي حقا ليست

عنععه الحععد ليسقط يزن لم أنأه على حلفه وطلب المقذوفا
الععدعوى تسععمع تعععالى الله لحق تعزيرا يوجب ومإا نأكل إن
أنأععه ومإععر بطريق حجارة كطرحا عامإة بمصلحة تعلق إن فيه

كععذا عنععده الدعوى صحة وقضيته وزير نأحو عند الداءا يجب
إل عنععده الداءا يلزمإععه ل أنأععه مإر الذي لن نأظر، وفيه قيل
الضععرورة لهععذه فالداءا وحينئذ عليه الحق استيفاءا توقف إذا
لهعذا شعارحا إيععراد يععرد وبهذا دعوى على توقفه يستدعي ل

بدون استوفاه لو أنأه يشترط قوله وقضية عنه آخر وجواب
فععي مإععرت صععور فععي إل كععذلك وهععو الموقع يقع لم قاض

يحتاج ل الحسبة شهادة فيه تقبل مإا وكل القصاص استيفاءا
ل مإععن قتععل ومإنععه مإععر مإععا علععى تسععمع ل بععل لدعوى فيه

للمسععلمين فيععه الحععق إذ قععذفه > أو287<ص:  لععه وارث
ل لنأه عليه، القدرة قبل يتب لم الذي الطريق قاطع وقتل



لن المععالا، مإعهععا ومإععا بالعقوبععة وخععرج طلععب علععى يتوقف
قالا.  كما دعوى غير مإن ظفرا أخذه ونأحوه لمالكه

إجععارة بنحو وكذا بملك آخر (عينا) عند استحق) شخص وإن(
كععأن وليععة أو جمععع بحثععه كمععا بمنفعععة وصععية أو وقععف أو

أخععذها) مإسععتقل (فلععه أخععذها على وقدر لموليه عين غصبت
ظععاهر هععو كمععا غيععره علععى أو فتنة) عليه يخف لم (إن به

يعلمععه ل مإغصوبا اشترى كأن ل أم عادية يده أكانأت سواءا
يععده تحععت مإا أخذ عليه يمتنع كوديع المالك ائتمنه مإن نأعم
يؤخععذ ومإنععه ضياعها بظن له إرعابا فيه لن علمه، غير مإن

ثععابت بععن {زيععد أن ودليلععه للغيععر إرعاب فيه مإا كل حرمإة
النبي فنهى سلحه أصحابه بعض فأخذ الخندقا حفر في نأام

ذكععره يومإئععذ المسلم} مإن ترويع عن وسلم عليه الله صلى
بكعر {أبعا أن أحمععد رواه مإععا عليعه يشكل لكن الصابة في

أطعمنععي له فقالا وسويبط نأعيمان بدريان ومإعه تاجرا خرج
مإوريععا لهم وباعه ثم لنأاس فذهب بكر أبو يجيءا حتى قالا
وأخععذوه حبل عنقه في وجعلوا فجاءاوا قلئص بعشر قنه أنأه

إليهععم وأصحابه هو فذهب عنه الله رضي بكر أبا ذلك فبلغ
فضعحك وسعلم عليه الله صلى النبي أخبر ثم مإنهم فأخذوه

بحمععل يجمععع سععنه} وقععد بععدا حععتى ذلععك مإععن وأصحابه هو
القصععة فععي كمععا غالبععا يحتمععل ل ترويع فيه مإا على النهي

نأعيمععان لن الثانأيععة، فععي كمععا خلفععه علععى والذن الولععى
الحععديث فععي كمععا مإزاحا مإضحاك بأنأه مإعروفا لذلك الفاعل

مإن عند كذلك فيه ترويع ل فعله أن الغالب كذلك هو ومإن
تقععاوم ل سععويبط الفاعععل أن مإععاجه ابععن ورواية بحاله يعلم
أشععار مإععن أر لععم فععإنأي ذلععك فتأمإععل السععابقة أحمععد رواية

بععد ل أنأععه ظهععر وقععد بععالترويع المزاحا كثرة مإع مإنه لشيءا
فععي قالا الزركشي رأيت ثم ذكرته، الذي التفصيل مإن فيه

المتاع أخذ مإن الناس يفعله مإا القواعد: إن عن نأقل تكميله
يأخعذ {ل الحعديث فععي جعاءا وقعد حععرام المزاحا سبيل على

أنأععه جهععة مإععن لعبععا جععادا} جعلععه لعبععا صاحبه مإتاع أحدكم
بفقععد المسععلم أخععاه روع لنأععه جععادا، وجعلععه رده بنية أخذه

نأحععو وفي واضح هو كما وأظهر أولى ذكرته ه. ومإا ا مإتاعه
ة ليسعتوفي العيعن يأخذ بالعين المتعلقة الجارة مإنهعا المنفع

مإععاله مإععن اسععتحقها الععتي المنفعععة قيمععة يأخععذ الذمإععة وفي
يععأتي مإععا وقياس بها يستأجر ل أنأه بعضهم كلم مإن ويظهر

يلزمإععه أنأععه ويظهر يستأجر أنأه بالنقد الجنس غير شراءا مإن



يسععألا أو المنفعععة لتلععك قيمععة أنأععه يععتيقن مإا على القتصار
أي: فتنععة خععافا (وإل) بععأن بقولهمععا ويعمععل يعرفانأهععا عدلين

بععأن عليععه اطلععع لععو مإععاله كأخععذ مإحرم إلى تفضي مإفسدة
(وجععب جمع بحثه كما استويا إن وكذا ظنه على ذلك غلب

نأحوه > أو288قاض) <ص:  (إلى للخذ مإريدا دام الرفع) مإا
به الخلص مإن لتمكنه

مإععا طععالبه) ليععؤدي الداءا مإععن مإمتنع غير (على دينا) حال أو(
مإععاله أي مإععن الععدفع له لن له)، شيءا أخذ يحل (ول عليه
يوجععد لم مإا تلف إن وضمنه رده لزمإه شيئا أخذ فإن شاءا

علععى إقععراره يقبععل ل مإن مإنكر) أو على (أو التقاص شرط
صععغير علععى مإالا له مإن مإجلي بقولا ورد البلقيني بحثه مإا
إن هععذا بحمععل ويجععاب ه ا اتفاقععا مإععاله مإن جنسه يأخذ ل

(ول حقععه خلص بهععا يسععهل بينععة لععه كان إذا مإا على صح
يلزمإععه ل مإا مإنه طلبوا أو وامإتنعوا بينة له أو عليه بينة) له

يظهععر فيمععا برشععوة إل يحكم ل جائرا مإحله قاضي كان أو
عععن لعجععزه مإاله) ظفرا مإن حقه جنس (أخذ الخيرتين في

مإععن مإمععاثله أخععذ مإتقومإععا أو مإثليععا كععان فإن بذلك إل حقه
حقععه جنععس جنسععه) أي: غيععر غيععر غيره. (وكذا مإن ل جنسه

المذهب) للضععرورة (على حقه فقده) أي: جنس (إن أمإة ولو
مإلكععه وجععده مإععا كععون أنأكععر ولععو تعيععن نأقععدا وجععد إن نأعم

مإحجعورا المعدين كعان ولو قطعا أخذه يجز > لم289<ص: 
حصععته قععدر إل يأخععذ لععم ديععن وعليععه مإيتععا أو بفلععس عليه

مإمتنععع) مإقععر علععى (أو احتععاط أي: وإل علمها إن بالمضاربة
بأخععذ السععتقللا فكععذلك) لععه بينة وله مإنكر (أو مإماطل ولو

الرفععع يجب (وقيل والمشقة المؤنأة مإن الرفع في لما حقه
وخععرج لععه النأتصععار فععي جمععع وأطععالا قععاض) لمإكععانأه إلععى

شععائعة المععالا بعيععن تعلقععت وإن لنأهععا الزكاة، عينا باستحق
يكععن لععم أدائهععا مإععن المالععك امإتنععع فععإذا مإععر كمععا فيععه

مإععاله مإععن بجنسععها ظفععروا إذا انأحصععروا وإن للمسععتحقين
علموه لو أنأهم وقضيته النية على إجزائها لتوقف بها الظفر
والععوجه حينئذ الظفر للمحصورين جاز به ونأواها قدرها عزلا

غيره مإن الخراج له إذ بذلك للزكاة يتعين ل لنأه خلفه،
الذي كان وإن بوكيله ل (فله) بنفسه الخذ) ظفرا جاز وإذا(

قيععل ولععو الذرعععي بحثععه كمععا اختصاصععا أو القيمععة تافه له
م بالكليعة الكسعر نأحو عن لعاجز به الستعانأة بجواز يبععد ل
مإععؤجرا ول مإرهونأععا وليععس جععدار) للمععدين ونأقب باب (كسر



إل المععالا إلى يصل (ل مإما وغيرهما عليه لمحجور ول مإثل
يضععمن ول إليععه الوصععولا اسععتحق شيئا استحق مإن به) لن

ونأععازع بععإتلفه إل دفعععه تعععذر صععائل مإععالا كمتلععف فوته مإا
تعدي بأن ويرد للحاكم الرفع إمإكان مإع هذا جواز في جمع

لنحععو مإتعععد غيععر فععي ذلك امإتنع ثم ومإن مإاله أهدر المالك
(ثععم الخععذ جععاز وإن مإعععذور غائب وفي الذرعي صغر. قالا

(يتملكععه) حقععه جنسعه) أي: جنعس مإععن > المأخوذ290<ص: 
كالروضععة وظععاهره حقععه عععن بععدل فيه ويتصرفا أي: يتموله
يملكععه جمععع قالا لكن الخذ بمجرد يملكه ل أنأه والشرحين

فععي لععه أذن الشععارع لن وغيره، السنوي واعتمده بمجرده
الجمع مإنه وأوجه مإتجه وهو له الحاكم كإقباض فكان قبضه
يملكه فحينئذ أدون بصفة أو بصفته كان إذا مإا على بحمله
كرهنععه غيععره نأيععة لععه يجععوز ل إذ الظفععر بنيععة أخذه بمجرد
كععان بععأن الصععفة غيععر علععى كلمإهما أفهمه مإا وحمل بحقه
يملكععه فل فيععه يععأتي فيمععا الجنععس كغير هو إذ أرفع بصفة
دراهم كان فإذا الشراءا بمجرد بثمنه يشتريه مإا يملك وإنأما

بععل بمكسععرة يبيعهععا ول يتملكهععا لععم بصحاحا وظفر مإكسرة
الشععراءا بمجععرد فيملكهععا المكسععرة بهععا يشععتري ثععم بععدنأانأير

مإععع ذكرنأععاه بمععا يتملكععه قولهمععا تأويععل يظهععر الجمععع وبهذا
يتصععرفا يتملكععه مإعنععى يقععالا بععأن الثانأيععة الحالة في فرضه

تملععك إلععى ظفععرا الخععذ بعد فيها يحتاج فل الولى أمإا فيه
لفظ. ول أي: تصرفا

أرفععع بصععفة وهو مإنه أو غيره) أي: الجنس (مإن و) المأخوذ(
اتفاقععا لنفسععه ل للغيععر مإععأذونأه أو (يععبيعه) بنفسععه تقرر كما

الطرفيععن تععولي لمإتنععاع ظععاهر هععو كمععا لمحجععوره أي: ول
ول علمععه لعععدم به القاضي علم يتيسر لم إن هذا وللتهمة

اشععترط وإل ومإشععقة لمؤنأععة يحتععاج لكنه أحدهما مإع أو بينة
غيععر لنأععه يععبيعه) مإطلقععا، قععاض إلى رفعه يجب (وقيل إذنأه
البلععد بنقد إل يبيعه ول بنفسه غيره مإالا في للتصرفا أهل
حقععه جنععس اشععترى وإل تملكه حقه جنس مإن كان إن ثم
(مإضمون وغيره الجنس (والمأخوذ) مإن ومإلكه أرفع بصفة ل

فيضععمنه) الصح (في نأفسه لحظ أخذه لنأه عليه) أي: الخذ،
>291<ص:  قبععل تلععف (إن أخععذه بمجععرد يملكععه لم حيث

بععل الجنععس (بيعععه) أي: غيععر (و) قبععل تملكععه) أي: الجنععس
بععه الجنععس شععراءا وقبععل الععبيع بعععد تلععف إن ثمنععه ويضمن
ضععمن قيمتععه فنقصععت أخععر فععإن المإكععان بحسععب فليبععادر



التملععك قبل الكثر ضمن وتلف وارتفعت نأقصت ولو النقص
القتصععار) أمإكععن إن حقه (فرقا يأخذ) المستحق (ول لمالكه

الزيععادة ضععمن زاد فإن به المقصود لحصولا حقه قدر على
سععيفا فععرأى مإائععة لععه كععان كععأن وإل أخذها عدم أمإكن إن

بيع على يتجزأ فيما ويقتصر لعذره الزائد يضمن لم بمائتين
يععرد ثععم الجميع باع وإل أمإكن إن غيره في وكذا حقه قدر

يمكنه أن إلى أمإسكه وإل أمإكنه إن هبة بنحو لمالكه الزائد
دين عمرو على لزيد يكون غريمه) بأن غريم مإالا أخذ وله(

مإععن عمععرو علععى لععه مإععا أخذ فلزيد مإثله بكر على ولعمرو
بكععر جحععد أو لععه بكععر إقععرار عمععرو رد وإن بكععر مإععالا

بمالا يظفر ل أن المتولي وشرط عمرو على زيد استحقاقا
أيضععا. قععالا مإمتنعععا جاحععدا الغريععم غريععم يكععون وأن الغريم

ل حعتى بأخععذه الغريععم يعلععم أن ويلزمإه مإماطل أو الذرعي
غريععم إعلم يلزمإععه ول الظععالم هععو كان أخذ وإن ثانأيا يأخذ

أن خشععي لععو ثم ومإن فيه فائدة ل > إذ292<ص:  الغريم
مإعن ليظفعر إعلمإعه يظهر فيما لزمإه ظلما مإنه يأخذ الغريم

مإا وهو اللزوم بذلك التصريح ثم مإنه يأخذه بما الغريم مإالا
يعلععم المععذكور فالتصععوير وإل إيضاحا زيادة وهو شارحا ذكره
رد وإن قععولهم فمععن الغريععم علععم أمإععا الغريميععن علععم مإنه

جحععد أو قععولهم فمععن غريمععه علععم أمإا له بكر إقرار عمرو
بالخعذ يعلعم ل قعد الغريعم يقعالا مإعا فانأدفع آخره إلى بكر

وغريمععه مإرتين مإنه الخذ إلى فيؤدي غريمه مإالا مإن فيأخذ
أيضععا ذلععك إلععى فيععؤدي الغريم مإنه فيأخذ بذلك يعلم ل قد

ذلك.  يرد فل بالعلم مإصورة المسألة أن انأدفاعه ووجه
ديعن بشعهود لعه جاحعد آخعر على له دين استيفاءا فرع) له(

إذا جحده مإن جحد وله علمهم غير مإن قضى عليه له آخر
فيحصععل مإنععه أكثر أو عليه له مإا مإثل الجاحد على له كان

دون لععه كععان فععإن للضرورة شروطه توجد لم وإن التقاص
فتععاوى عن النأوار وفي بقدره حقه مإن جحد عليه للخر مإا

أقععاربه بعععض مإععن دينععه غريمععه فأخذ مإدين مإات لو القفالا
مإععال لععه لن الميت، تركة على الرجوع مإنه فللمأخوذ ظلما
لععه مإععا مإنهععا فيأخععذ التركععة فععي ديععن وللظالم الظالم على
ا مإععدينه مإععالا مإععن حقه جنس بغير ظفر كمن الظالم على

التشععبيه حيععث مإععن ولعلععه بعضععهم قععاله كمععا نأظععر وفيه ه
مإععا اتجععه غريمععه غريععم بمععالا ظفععر كمن قالا فلو المذكور

يكععون أن > وشععرطه293المععدعي) <ص:  أن والظهر( قاله



بسععفه عليععه حجععر وإن سععكرانأا أو مإكلفععا مإعصععومإا مإعينععا
الظاهر) وهو قوله يخالف (مإن تسلمه يستحق ووليي فيقولا
يععوافقه) (مإععن ذكر مإا عليه) وشرطه (والمدعى الذمإة براءاة

التلععف أو الععرد ادعععى إذا الوديع بأن واستشكل أي: الظاهر
يععدعي بععأنأه ورد قععوله القععولا أن مإععع الظععاهر قععوله يخالف

الروضععة فععي مإععا ويععرده المإانأععة على بقاؤه هو ظاهرا أمإرا
مإععدعون، بيمينهم الرد في يصدقون الذين المإناءا أن وغيرها

مإنهععم اكتفي لكن الظاهر خلفا وهو مإثل الرد يدعون لنأهم
دعععوى فععي وقدم المالك لغرض أيديهم أثبتوا لنأهم باليمين،

ضععمن فععي عليععه والمععدعى المععدعي شععرط والقسامإة الدم
أغلععب فععي ومإقععابله الظهععر يختلععف ول الععدعوى شععروط
زوجععان أسععلم قععوله. (فععإذا فععي كمععا يختلفان وقد المسائل

وقععالت) بععاقا فالنكععاحا مإعععا (أسععلمنا فقالا) الععزوج وطءا قبل
إسععلمإهما مإدع) لن (فهو نأكاحا (مإرتبا) فل أسلمنا بل الزوجة

الظععاهر لموافقتهععا عليهععا مإععدعى وهععي الظععاهر خلفا مإعععا
أيضععا نأكععاحا ل ذلععك عكععس وفععي النكاحا ويرتفع هي فتحلف
نأقععدا) خالصععا (ادعى بيمينه(و) مإن المهر سقوط في ويصدقا

> (اشععترط)294<ص:  مإتقومإععا أو مإثليا دينا أو مإغشوشا أو
(بيععان البلععد نأقععد غععالب النقععد كععان وإن الدعوى لصحة فيه

(تكسععر) وغيرهععا أو بمعنععى و) هععي وصحة وقدر ونأوع جنس
مإععن واحععد بكععل بهما) يعنععي اختلفت (إن الصفات سائر مإن

أو خالصععة فضععة درهععم (قيمععة) كععألف ومإقععابله المتقععابلين
تكععون أن الععدعوى شرط لن بها، أطالبه أشرفية مإغشوشة

التعععرض يشترط ول كالدينار وزنأه علم ومإا مإر كما مإعلومإة
علععى بنعاءا المغشعوش فعي القيمععة ذكعر يشعترط ول لعوزنأه
مإمنععوع مإطلقععا فيععه يجععب البلقينععي فقععولا مإثلععي أنأه الصح

بهمععا يختلععف لععم إذا أمإععا فراجعععه بسط البيع أولا فيه ومإر
السلم. دين في إل ذكرها يجب فل قيمة

مإال وجد أنأه فلسه ثبت مإفلس دائن دعوى تسمع تنبيه) ل(
غائب غريم له ومإن وقدره واكتساب كإرث سببه يبين حتى

بينععة ولععي الشععرعية الغيبععة غععائب غريم لي يقولا أن بد ل
لععو مإن على غالبا تسمع إنأما الدعوى أن ويأتي بذلك تشهد

يمكععن بالبلععد (عينا) حاضععرة أو) ادعى( قبل به بالمدعى أقر
القسععمة قبيععل مإععر فقععد غيرها أمإا الحكم بمجلس إحضارها

(كحيععوان) مإتقومإععة أو مإثليععة (تنضععبط) بالصععفات فيععه بمععا
التميععز تتميععز ل لنأععه السلم)، (بصفة (وصفها) وجوبا وحبوب



القيمة) ذكر مإعها يجب > (وقيل295<ص:  بذلك إل الكامإل
مإنضععبط مإثلععي ول مإتقععوم فععي تجب ل أنأه وقضيته احتياطا

الصععحاب عععن فنقل الغععائب علععى القضععاءا في نأاقضاه لكن
لععم فععإن فيععه مإععا ومإععر المثلععي دون المتقععوم فععي وجوبهععا
يععواقيت أو جععواهر أو ياقوتععة أو كجععوهرة بالصععفات ينضبط
ولععون ونأععوع جنععس مإععع المععاوردي قععالا القيمععة ذكععر وجععب
يثبت ل لنأه ياقوتة، نأحو ذمإته في له بأن تسمع ول اختلف

أو ياقوتععة فععي دينارا له كأسلمت السبب ذكر إن نأعم فيها
وطلععب حيلولععة أو إتلفععا ادعععى أو السععلم لفساد به أطالبه
زيععادته وغيععره الزركشععي واعععترض سععمعت وقععدرها القيمععة

بينعه كمعا وحعدها بهععا يكتفعي الثععانأي بعأن مإعهععا أصعله على
ذكرهععا كفععى للحيلولععة المغصععوب قيمععة وجبت ولو الرافعي

فععي يصرحا أن بد ول الن الواجبة لنأها الوجه، على وحدها
فععي ومإععر كععذا حامإل أو مإذبوحة قيمتها بأن وحامإل مإذبوحة
فععي والععدعوى العقار ذكر في يجب مإا الغائب على القضاءا
الن بيععده لنأععه يخاصععم، ل كععان وإن المسععتأجر على مإؤجر
مإؤجره.  دون

ذكععر (وجععب الععواو مإتقومإععة) بكسععر (وهي تلفت) العين فإن(
قععالا بععل كذا قيمته كعبد جمع بحثه كما الجنس القيمة) مإع

الولا، المعتمععد لكن وبسطه السلم صفات ذكر مإع البلقيني
صععفاتها ذكععر مإععن بععد ل المثليععة بخلفا حينئععذ الواجبة لنأها

بععذكر التالفععة المتقومإة في الكتفاءا ذلك وقضية مإثلها ليجب
كععثيرة صور في بالمجهولا الدعوى تسمع وقد وحدها القيمة

وديععة غيععر ل الصععل ثبععوت المقصععود لن وإقععرار، كوصععية
بل الغير بملك مإاءا مإجرى أو ومإمر شرعا لنأضباطهما وغرة
وعليه مإنه جهة في حقه ينحصر لم إن تحديده مإجرد يكفي
قععدره أي: ذكععر تحديععده وجععوب عععدم الهععروي إطلقا يحمل

غيععره إطلقا حمل وعليه قدره بيان وجب > وإل296<ص: 
يتوقععف فيما وذلك مإجهولة إل تتصور ل قد بل بيانأه وجوب
قععالا ورضخ وحكومإة ومإتعة مإهر كغرض القاضي على تعيينه
بععأن رد النفقععة قريععب أو زوجععة ودعععوى تبعععه ومإععن الغزي
للمسععتقبل القريب ونأفقة فيه اجتهاد ل مإقدر الزوجة واجب

القاضععي فرض وبعد ساقطة وللماضي بها الدعوى تسمع ل
النظر على تقديرها يتوقف الزوجة نأفقة بأن ويجاب مإعلومإة

فسععمعت بالقاضععي خععاص وذلععك وغيععره الععزوج إعسععار في
بالعععادة لنأععاطته مإقععدر غيععر وهععو الدم نأحععو مإنهععا أن علععى



بنفقتععه بمطععالبته يتصور القريب في ذكر ومإا القاضي ونأظر
احتيععاجي مإععع الن إنأفاقي مإن امإتنع بأنأه دعواه فتسمع الن

مإععر مإمععا علععم كمععا مإلزمإععة كونأها أيضا للدعوى ويشترط له
وهو يقولا حتى بدين تسمع فل لزمإا به المدعى يكون بأن

يقععولا حععتى إقععرار أو هبععة أو بيع بنحو ول أدائه مإن مإمتنع
المقععر أو البععائع ويلععزم أقبضععنيه أو الععواهب بععإذن وقبضععته
ذا هععو وهععا الثمن ينقد لم إن المشتري ويزيد إلي التسليم

مإنععه رهنتععه مإلكععي هذا قالا بأن برهن ول مإؤجل والثمن أو
قبضعه إذا إلععي تسعليمها فيلزمإععه وأحضعرته قالا إن إل بكذا

المرتهععن دعععوى أن وغيرهععا فتععاويه فععي البلقينععي واعتمععد
وذكععر قععالا المعتععبر القبععض ادعععى إن إل تسععمع ل الرهععن
خلفا يقتضععي مإا والجعالة القراض في التحالف في النووي

أنأععه ذلععك مإععن الغزي ه. وأخذ ا هنا ذكره مإا والمعتمد ذلك
مإضععي قبععل بععالعين المسععتأجر على المؤجر دعوى تسمع ل

بأنأه ورد إلي التسليم ويلزمإه يقولا أن يمكنه ل لنأه المدة،
بععدعوى المسععتأجر فيمنعععه الرقبععة فععي التصععرفا يريععد قععد

حععق بغيععر بيعهععا مإععن مإنعععه وأنأععه دعواه صحة فيتجه الملك
مإععن وليععس أخععرى دعععوى يناقضععها ل وأن بذلك بينة ويقيم

ثععم باطنا ول ظاهرا له مإالا ل وأنأه إعساره أثبت مإن ذلك
لحتمععالا فواضععح أطلقععه إن لنأععه له، بمالا آخر على ادعى

المععالا فلن العسععار ثبععوت قبععل بزمإععن أرخععه وإن حععدوثه
لن كععذلك، ليععس وهععذا مإنععه الداءا يجععب مإععا فيععه المنفععي
مإنكر عليه المدعى أن الغرض

للميععت مإالا يده تحت مإن على مإيت دائن دعوى تسمع ول
قاصععرا كععان أو غععاب فععإن الععوارث حضور > مإع297<ص: 

حمععل هععذا وعلععى مإنععه يععوفيه أن فللحاكم به مإقر والجنبي
أي: الميععت بحقععوقا المطالبععة والدائن للوصي السبكي قولا

يقعل ولعم ادععى ولعو له يثبت مإما ليوفيهما للقاضي بالرفع
أن ولععه سععؤاله للقاضععي جععاز نأحععوه أو دعععواي جواب سله

يلزمإععه بععل أهملععه شععرط ل أطلقععه وصععف عععن يستفصععله
سععماع لععه مإر. وليععس كما دعواه يصحح حتى عنه العراض
ولععه الثمععن رد لنحععو إل فسععاده علععى أجمععع بعقععد الدعوى
ل الشععفعة بخلفا يراه بما فيه ليحكم فيه بمختلف سماعها

بعرده فتبطعل دععوى مإجرد لنأها يراه، فيما إل دعواه تسمع
وبحعث بإبطعاله الحكعم مإعن بعد ل الفاسعد العقد بخلفا لها

يعارضععني طالبهععا المشتري: إن قالا إن فيها سماعها الغزي



لععه ليععس وحينئذ مإعارضته مإن فيمنعه حق بل اشتريته فيما
المععرأة أن ويأتي رجل (أو) ادعى يراها مإن عند بها الدعوى

(نأكاحععا) فععي الغالب لنأه عليه، القتصار وكان ذلك في مإثله
نأكحتهععا) يقععولا بععل الصععح علععى الطلقا يكععف (لععم السلم

في بهما أو نأكاحها يلي سيد مإرشد) أو (بولي صحيحا نأكاحا
غيععر يشترط) لكونأها كان إن ورضاها عدلا (وشاهدي مإبعضة
عبععدا، كان إن سيدي أو سفيها كان إن وليي وبإذن مإجبرة

ه فعاحتيط الدمإعي وحعق تععالى اللعه حعق فيه النكاحا لن ل
وإنأمععا وقوعهمععا بعععد اسععتدراكهما يمكن ل أنأه بجامإع كالقتل

عععدمإها الصععل لن كرضععاع، الموانأععع انأتفععاءا ذكر يشترط لم
بععل لععه يتعععرض فل كمجععبرة رضععاها يشععترط لععم إذا أمإععا

عليهععا ادعععى إن أنأععه بععه لعلمها أو جد أو أب مإن لمزوجها
فععي صععريحا ليععس مإرشععد البلقيني: وقوله > قالا298<ص: 

مإععن بمرشععد المراد بأن الزركشي ورده تعيينه فينبغي عدلا
العععدلا لتنععاوله أعععم وهععو للوليععة أي: صلح الرشد في دخل

المععراد بععل نأظععر وفيععه يلععي قلنععا إن والفاسععق والمسععتور
نأكععاحا ل خععبر لفظ في الواقع لنأه آثره، وإنأما عدلا بمرشد

الشععاهدين لوصععف يحتععاج ل أنأععه بحثععه وأمإا مإرشد بولي إل
بععه شععهدا لمععا القاضععي وتنفيذ بالمستورين لنأعقاده بالعدالة

ا التزكيععة مإععن بععد فل الزوجيععة حقوقا مإن شيئا يدع لم مإا
وأمإععا فيععه مإتنععازع غيععر نأكععاحا في هو إنأما ذلك بأن ه. فيرد

قععالا قععالوه مإععا فتعيععن بعععدلين إل يثبععت فل فيععه المتنععازع
العععولي زوج إن إل الشعععهود تعييعععن يشعععترط ول القمعععولي

نأكععاحا أمإععا ظاهر هو كما يصح ل بل نأظر وفيه ه ا بالجبار
بعععد اسععتمراره يععذكر لععم مإععا القععرار فيععه فيكفععي الكفععار
تقرير.  شروط فيذكر السلم

ثبتععت فحلفععت فععأنأكر مإععر مإععا وذكععرت زوجيععة (فرع) ادعععت
النكععاحا إنأكععار لن إصععابتها، لععه وحععل مإؤنأهععا ووجبت زوجيتها

ل الظععاهر باعتبععار إصععابتها وحل الماوردي قاله بطلقا ليس
(أمإععة) أي: كانأت) الزوجععة (فإن النأكار في صدقا إن الباطن

إن إسععلمإها ذكععر مإععع مإععر ذكععر) مإععا وجوب (فالصح رقا بها
(وخععوفا لحععرة طععولا) أي: مإهععر عععن (العجععز و مإسلما كان

النكععاحا دعععواه أجععابت ولو تصلح حرة تحته ليس عنت) وأنأه
مإععن زوجتععه بأنأهععا بينععة آخر فأقام سنة مإنذ مإن زوجته بأنأها
يثبت لم فما نأكاحه بإقرارها ثبت لنأه للولا، بها حكم شهر

كععبيع) مإاليععا (عقععدا (أو) ادعععى الثانأي للنكاحا حكم ل الطلقا



فععي الطلقا > (كفععى299<ص:  لمإة (وهبة) ولو سلما ولو
كععل فععي بععد ل نأعععم الحتيععاط في النكاحا دون لنأه الصح)،

مإع بالصحة وصفه مإن صحته إثبات أريد غيره أو نأكاحا عقد
مإر.  مإا
علععى الوقععف ريععع بنحععو الععدعوى أن الذرعععي فععرع) بحععث(

مإعينيععن علععى وقععف ففععي حضععر وإن المسععتحق ل النععاظر
حضععورهم مإععن بععد ل حصععته في النظر مإنهم لكل مإشروط

فالععدعوى عنععده المععدعى القاضععي عليهععم النععاظر كععان وإن
مإععع الورثععة بعععض على الدعوى القبيل هذا ومإن قالا عليهم
الععدعوى سععماع المتجععه بععأن الغععزي ونأععازعه البععاقين حضور
إعلم بعععد إل يحكععم ل لكععن المسععألتين فععي البعععض علععى

الععدعوى كانأت إذا فيما طويل كلم وللسبكي بالحالا الباقين
لععبيت أو الحععاكم نأظر تحت عليه مإحجور أو غائب أو لميت
القاضععي أن علععى رأيععه استقر ثم هؤلءا أحد على أو المالا

ل بل نأائبه على ول أصل دعوى عليه يتوجه > ل300<ص: 
أو عنده عليه يدعى ومإن يدعي مإن الشافعي ينصب أن بد

مإععالا بيععت أو يتيم نأحو مإالا أو بوقف يتعلق فيما غيره عند
مإععا باعتبععار هو إنأما الشافعي بالقاضي ذلك نأصب وتخصيصه

المإععور هععذه في بالنظر اختصاصه مإن الزمإنة تلك في كان
مإتعلععق ذلعك فعي فععالنظر الن وأمإعا الثلثععة مإععن غيره دون

 به ذلك فليختص غير ل بالحنفي
المدعي) علععى تحليف له (ليس بينة) بحق عليه قامإت ومإن(

كالطعن فهو حجة بعد حجة تكليف لنأه ادعاه، مإا استحقاقا
لجواز بإعساره البينة مإع المدين تحليف له نأعم الشهود في
ه شعهدت لعو وكذا باطنا مإال له أن ل وقعالوا بعيعن بينعة ل

عععن خرجععت مإععا أنأهععا تحليفععه فلخصععمه وهب ول باع نأعلمه
ل قالا ثم بينة عليه أقام كأن عليه المدعى أمإا بوجه مإلكه
لعترافه بينته بطلن الرافعي فبحث تحلفه حتى عليه تحكم
يقصععد قععد بععأنأه المصنف ورده بها الحكم يجب ل مإما بأنأها

ا تبطععل ل أن فينبغععي مإثل فاجرة يمين على إقدامإه ظهور
(أداءا) له ادعى) عليه (فإن زعمه لمن خلفا فيه نأظر ه. ول

هبتهععا (أو عين) مإنه شراءا (أو استوفاه أنأه أو إبراءا) مإنه (أو
(حلفععه) أي: مإععدعي لععه وأقبضها إياها وهبه وإقباضها) أي: إنأه

بعععده ومإا نأفيه) أي: الداءا (على عليه البينة مإقيم الداءا نأحو
>301<ص:  ذلععك مإن شيءا حدوث ادعى إن هذا لحتماله

وإل إمإكععانأه زمإععن ومإضععي بينهما أو والحكم البينة قيام قبل



والبلقينععي الذرعععي اعتمععده لمععا خلفععا إليععه يلتفععت لععم
ذلععك وقععوع الحكععم بعععد ادعععى إذا تحليفععه مإععن والزركشععي

ه بعه أقعر لعو لنأه قبله، مإعع حلعف المعدعي يكعن ولعم نأفع
صععوبه كمععا يحلععف لععم وإل السععتظهار يميععن أو شععاهده
يمينععه فععي تعععرض قععد لنأععه أطلقاهمععا، وجهين مإن البلقيني

ادعععاه مإععا نأفععي علععى بعععدها يحلععف فل الحععق لسععتحقاقه
باطععل لنأععه الععدعوى، مإععن إبععراءا دعععوى تسععمع ول الخصععم

ل بحيععث يومإهععا عرفععة بغير أنأه يثبت لم أجير دعوى وتقبل
يميععن، ول بينععة غيععر مإععن الحععج عععادة إليهععا وصععوله يمكنععه

(وكععذا أيضا يمين ول بينة غير مإن تحللت أنأها ثلثا ومإطلقة
مإععن نأحععوه شععاهده) أو بفسععق (علمه عليه ادعى) خصمه لو

(فععي نأفيه على يحلف كذبه) فإنأه (أو الشهادة يبطل مإا كل
يأتي مإما وسيعلم له شهادته بطلت به أقر لو لنأه الصح)،

نأفيععه على تحليفه لخصمه خصمه نأفع به أقر لو مإا كل أن
قطعععا كععذبه ادعععى قاض أو شاهد على حلف يتوجه ل نأعم
نأكععل ولععو عام فساد إلى يؤدي لنأه نأفعه، أقر لو كان وإن
ومإعر الشعهادة وبطلعت عليعه المدعى حلف اليمين هذه عن
إنأمععا أنأععه ادعععى إذا لععه المقر تحليف للمقر أن القرار في

بل بعيععن عليععه المععدعى أجاب ولو القبالة رسم على أشهد
حلععف إذا إل بينتععه تقبععل ولم المنع له يكن لم مإنها أمإنعك

قععامإت استمهل) مإن بيده. (وإذا تكن لم ذلك قوله حين أنأها
وإل بععدافع) وفسععره (ليععأتي المإهععالا أي: طلععب البينععة عليععه

لمععذهب مإخالفععا أي: أو عامإيععا كععان إن استفسععاره وجععب
دافعععا بععدافع ليععس مإا يعتقد قد لنأه ظاهر، هو كما الحاكم

خيععف إن عليععه فبالترسععيم وإل بكفيععل لكععن (أمإهععل) وجوبععا
المدة تزد لم إن ليحضره سفر مإن أيام) ومإكن (ثلثة هربه
ولععو فيهععا الضععرر يعظععم ل قريبععة مإععدة لنأهععا الثلث، علععى
ثلثععة أمإهععل واحدا شاهدا أو الدافع شهود الثلث بعد أحضر
لكععن المععاوردي بععه صععرحا كمععا التكميععل أو للتعععديل أخععرى
ادعععى ثععم ببينتهععا يععأت ولععم جهععة عيععن ولو البلقيني ضعفه
أو يمهععل لععم لهععا واسععتمهل المهلععة مإدة انأقضاءا عند أخرى
بقيتها أمإهل أثناءاها

سععكرانأا ولععو النسععب مإجهععولا بععالغ) عاقععل رقا ادعععى ولععو(
لععه أقر قد يكن > ولم302<ص:  الصل حر) في أنأا (فقالا
(فععالقولا الجعالععة قبيععل مإر مإا على رشيد وهو قبل بالملك

لمععوافقته وغيععره بععالبيع اليععدي تععداولته وإن قععوله) بيمينععه



بينععة علععى الععرقا بينععة قععدمإت ثععم ومإععن الحرية وهو الصل
أمإععا الصععل عععن بنقلهععا علم زيادة مإعها الولى لن الحرية،

حريتععه ثبتععت وإذا للبينة فيحتاج غيره أو هو أعتقني قالا لو
لععه أقععر وإن بثمنععه بععائعه علععى مإشتريه رجع بقوله الصلية
صععغير) أو (رقا (أو) ادعععى اليد ظاهر على بناه لنأه بالملك،
إل تقبل (لم اليد صاحب يده) وكذبه في (ليس كبير مإجنون

عععدم الصل لن مإردودة، ويمين قاض كعلم نأحوها ببينة) أو
إن) بععه لععه (حكععم وصععدقه غيععره يد يده) أو في (أو الملك
(إلى استنادها) فيهما يعرفا (لم و الحرية خطر لعظم حلف

بخلفا حجععة اليععد لن بلععغ، إذا لنأكععاره أثععر التقععاط) ول
كمععا ظععاهرا بحريتععه مإحكععوم اللقيط لن لللتقاط، المستندة

تكععرار فل المسععألة لحععوالا تتميمععا هنا وذكرت بابه في مإر
لن لغععو)، (فإنأكععاره قنععه مإميز) كونأه وهو الصغير أنأكر (ولو

يععؤثر ل وكععذا نأفسععه يعرفا لنأه كبالغ)، (وقيل مإلغاة عبارته
بحجععة إل ذلععك يرتفععع فل برقه حكم لنأه كماله، بعد إنأكاره

بهععا يتعلععق ل الصععح) إذ فععي مإؤجععل دين دعوى تسمع (ول
ادعععى حععال بعضععه كععان إن نأعععم الحععالا في ومإطالبة إلزام
قععاله تبعععا المؤجععل ويكععون قععل وإن ببعضععه ليطععالبه بكلععه

صععحة البلقينععي وبحععث يجععدي ل بمععا واستشععكل المععاوردي
اسععتلزمإت وإن القاتل على عمد شبه أو خطأ بقتل الدعوى

دعوى صحت ثم ومإن القتل ثبوت القصد لن مإؤجلة، الدية
وهععو الماوردي قاله العقد أصل إثبات بها قصد بمؤجل عقد

بعضععهم الحالا. ونأقععل في مإستحق مإنها المقصود لن مإتجه،
ولعععل استحسععنه أنأععه وبعضععهم نأازعه أنأه الدم أبي ابن عن

إثبععاته وقصععد مإعسععر علععى دينععا ادعععى اختلععف. ولععو كلمإععه
مإطلقععا تسععمع ل أنأهععا كلمإهععم فظعاهر أيسععر إذا به ليطالبه
المعاوردي ععن تقرر مإا وقضية الغزي > واعتمده303<ص: 

قبضععه مإسععتحقا كععونأه مإععع ظاهرا إثباته القصد لن سماعها،
ديععن لععه فيمن ذلك ويجري عادة القريب يساره بتقدير حال
أو بععه عليه الدعوى تسمع هل العتق بعد به يتبع عبد على

الععدعوى هععذه تشععبيه قععالا: والقععرب البلقينععي رأيععت ثععم ل
يظهععر الععذي ذلك قبل وقالا إعساره تحقق مإن على بالدين

بععه عليععه الحوالة تصحيحهم مإن أخذا الحالا حكم يعطى أنأه
المؤجل ل الحالا حكم له الدين مإن عليه مإا أن المستلزمإة

ل أن الععدعوى شععروط مإن أن ومإر استحقاقه بوقت للجهل
إقععرار ثبت فلو أصله يكذب ل أن ومإنه أخرى دعوى ينافيها



دعععواه تسععمع لم حسني أنأه ولده فادعى عباسي بأنأه رجل
الصلحا. ابن به أفتى كما بينته ول

العلععم سععبق مإمععا المعلومإععة الثلثععة الشععروط تنععبيه) هععذه(
عليهععا ويزيد دعوى كل في مإعتبرة المناقضة وعدم واللزام

بينععة ولععي إقععراره يقبععل ول يحلف ل مإن على الدعوى في
فععادعى آخععر نأكحععت ثععم امإععرأة طلععق فلععو أقيمهععا أن أريد

ولععي يقولا حتى دعواه تسمع لم عدته في نأكحها أنأه الولا
تنقععض فلععم كععذا يععوم طلقتها أنأي على أقيمها أن أريد بينة

هععي مإععن علععى هبععة أو بيععع بنحو لعين الدعوى وفي عدتي
أو يملكهعععا وكعععان فلن مإعععن اتهبتهعععا أو واشعععتريتها بيعععده

وفععي يملكععه فيمععا يتصععرفا إنأمععا أنأععه الظاهر لن وسلمنيها،
تفععي تركععة وخلف المدين ومإات بدين الوارث على الدعوى
أي: أو الععدين يعلععم وهععو هععذا بيععد وهي مإنه بكذا أو بالدين

لععرد قطعععا فاسععد بيععع عقد في الدعوى وتسمع بينة به لي
كمععا الجوار كشفعة يراه بما ليحكم فيه مإختلف وفي الثمن

لزمإععه مإثل ثمنععا بععل فقععالا قرضععا ألفععا عليععه ادعى ولو مإر
ول السععبب فععي لختلفهمععا ينظر فلم عليها لتفاقهما اللف
إقامإععة فلععه مإبطلععون أو فسععقة شععهودي بقوله دعواه تبطل

مإسععموع مإثل وقععف المععبيع البععائع وقولا والحلف أخرى بينة
دعععواه سععمعت وإل بملكععه الععبيع حععالا يصععرحا لععم إن كبينة

أعلم.  والله مإلكه وهو باعه أنأه المشتري لتحليف
(أصر إذا به يتعلق ومإا الدعوى جواب فصل) في(     
الععدعوى) الصععحيحة جععواب عععن السكوت على عليه المدعى

ه حصلت أو جاهل أو عارفا وهو ة ل يتنبعه فلعم ونأبعه دهش
كععون ظهععور عنععد وتنععبيهه أصععر، قععوله كلععه ذلععك أفععاد كما

عنععه امإتنععاعه أن بععالولى بععذلك وعرفا واجب لذلك سكوته
أن وهععو بقيععده فيععه يععأتي نأاكل) فيما كمنكر (جعل كسكوته

يحلععف فحينئذ احلف للمدعي يقولا أو بنكوله القاضي يحكم
تكريععر لععه ويسععن أراده لععو الحلععف مإععن الساكت يمكن ول

كتابععة أو مإفهمععة إشععارة عععن أخععرس وسععكوت ثلثععا أجبععه
الشعارة يفهعم وهو أصل يسمع ل أصم ومإثله كذلك أحسنها

الحجععر.  <ص: بععاب فععي فيه مإر مإا على كمجنون فهو وإل
304 <

مإععا يثبععت بقععوله يجيععب عليععه المععدعى أن كععثيرا تنبيه) يقع(
ذلععك أن لفهمهععم بالثبععات المععدعي القضععاة فتطععالب يدعيه
يسععتلزم ل الثبععات طلععب إذ ظاهر نأظر وفيه صحيح جواب



يلععزم بععل بععذلك مإنععه يكتفى ل أن فتعين إنأكارا ول اعترافا
(عشععرة) مإثل ادعععى) عليععه (فإن القرار أو بالنأكار بالتصريح

يقععولا (حتى الجواب يكف) في لم العشرة يلزمإني ل (فقالا
مإععدعي لن عليععه، اليمين توجهت يحلف) إن وكذا بعضها ول

النأكععار يطععابق أن بععد فل مإنهععا جععزءا بكععل مإععدع العشععرة
(فععإن مإنهععا جزءا كل نأفى إن يطابقانأها وإنأما دعواه واليمين

دون فناكععل) عمععا عليععه واقتصععر العشععرة نأفععي علععى حلععف
بجععزءا) عشرة دون استحقاقا على المدعي (فيحلف العشرة

النكولا أن يأتي (ويأخذه) لما دعوى تجديد غير مإن قل وإن
العشععرة عن عليه المدعى نأكل إن نأعم كالقرار اليمين مإع

عليهععا اليميععن عععرض علععى تحليفععه في القاضي اقتصر وقد
بعععد إل دونأهععا مإععا اسععتحقاقا علععى المععدعي يحلف لم فقط
يكععون فل عنهععا نأكععل إنأما لنأه الخصم، ونأكولا دعوى تجديد
كأن وإل لعقد به المدعى يسند لم إن هذا بعضها عن نأاكل

بهععا العقععد نأفي كفاه بها وطالبته بخمسين نأكحها أنأه ادعت
بععدون نأكحها أنأه على هي تحلف لم نأكل فإن عليه والحلف

النكععاحا وهععو أول دعواهععا ينععافي > لنأه305<ص:  الخمسين
فععأنأكر مإععال عليععه ادعععى ولععو المثععل مإهععر فيجب بالخمسين

يلزمإععه لععم المالا وأعطى أحلف ل فقالا اليمين مإنه وطلب
ه إقعرار غير مإن قبوله يعدعي أن يعأمإن ل لنأعه تحليفعه، ول
المععدعي وأراد اليميععن عن نأكل لو وكذا بعد دفعه بما عليه

يميععن بل المععالا أبععذلا أنأا خصمه فقالا الرد يمين يحلف أن
المدعي. حلف وإل يقر بأن الحاكم فيلزمإه

فععي كفععاه كععذا كأقرضتك سبب إلى مإضافا مإال ادعى وإذا(
تسععليم يلزمإنععي ل شععيئا) أو (علععي تسععتحق) أنأعت ل الجواب

(ل الجععواب كفععاه) فععي (شععفعة عليععه (أو) ادعى إليك شيءا
الشععفعة يعععدون ل العامإة لكون نأظر شيئا) ول علي تستحق

الشععقص) ول تسععليم تستحق ل (أو المشتري على مإستحقة
يصععدقا قععد المععدعي لن الجهععة، تلك لنفي التعرض يشترط

أو إبععراءا أو أداءا نأحععو مإععن أسععقطها مإععا عععرض ولكععن فيها
لععم بهععا أقر وإن كذب نأفاها فإن الثانأية في عفو أو إعسار

بابهععا فععي ومإععر إطلقععه، قبععولا الضععرورة فاقتضت بينة يجد
ل أو تععودعني علععى الوديعععة دعععوى وجععواب دعواهععا كيفيععة

لععم قععوله دون دفعتهععا أو هلكععت أو شععيئا علععي تسععتحق
بععل ذلععك يلزمإععه ل لنأععه إليك، شيءا تسليم أو دفع يلزمإني
شععيءا تسععليم يلزمإنععي ل صععداقا ألف دعوى وجواب التخلية



بمهععر عليععه وقضععي يكفه لم وإل بالزوجية يقر لم إن إليها
القضععاة جهلععة علععى شععنعوا وقععد خلفععه ثبععت إن إل المثل

حجععة عععن عجزهععا بمجععرد المثععل مإهر فرض إلى بمبادرتهم
ادعتععه مإععا غيععر قععدرا ذكععر فععإن سؤاله والصواب ادعته بما

أحععدهما حلععف أو المثل مإهر وجب نأكل أو حلفا فإن تحالفا
الطلقا دععوى جعواب فعي ويكفي ادعاه بما له قضي فقط
فلععو طلقععا يكععون ول زوجععتي لسععت والنكععاحا وزوجتي أنأت

<ص: نأحععو لععه حععل وحلععف أنأكععر ولععو لععه سععلمت صععدقها
يمععوت أو يطلقهععا حععتى غيععره تععزوج له وليس > أختها306

كنععت إن ليقععولا به يرفق أن للحاكم وينبغي عدتها وتنقضي
هذا) ليتطععابق جوابه حسب على (ويحلف طالق فهي نأكحتها
حلععف المععذكور السععبب بنفععي أجععاب (فععإن والجواب الحلف

بععالنفي حلععف لععه (وقيععل الجععواب اليميععن عليععه) ليطععابق
بععالطلقا أو الفععرقا وضععوحا ويرده به أجاب لو المطلق) كما

جععاز له تعرض فإن السبب لنفي التعرض يكلف ول فكذلك
عليععه المععدعى بينععة تسمع لم بينة به المدعي أقام لو لكن
مإمععا وعلم أصله مإن للسبب بنفيه كذبها لنأه إبراءا، أو بأداءا
كفععى الجعل يععذكر ولعم مإؤجعل وهو دينا ادعى لو أنأه تقرر

ادعععى ولععو عليععه ويحلععف الن تسععليمه يلزمإنععي بل الجواب
إنأما حلفك بأن إليك شيءا تسليم يلزمإني ل حلف مإن على
لععم مإا له ويحلف دعواه سمعت أيسرت والن لعسار كان

التعنت.  مإنه يظن بحيث دعواه تتكرر
اسععتثنوا شععيئا علععي تسععتحق بل الكتفاءا مإن تقرر تنبيه) مإا(

مإلععك داره فععي مإععا جميععع بععأن أقر إذا مإا مإنها مإسائل مإنه
هععذه الععوارث فقععالا بععذلك بينععة فأقععامإت مإععات ثععم زوجتععه
أن أعلم ل يحلف فإنأه القرار عند مإوجودة تكن لم العيان

يكفي ول ذاك إذ البيت في مإوجودا كان مإنها شيئا ول هذه
 تستحقها ل أنأها على حلفه

كفععاه) فععي مإععالكه وادعععاه مإكععرى أو مإرهون بيده كان ولو(
يلزمإععه ول مإفيععد جععواب لنأععه تسععليمه)، يلزمإنععي (ل الجواب
أو الرهععن وادعععى (بالملععك اعترفا) لععه (فلو للملك التعرض

دعععوى يقبععل) فععي ل أنأععه (فالصععحيح المدعي الجارة) وكذبه
عجععز (فععإن عععدمإهما الصععل لن ببينة)، (إل والجارة الرهن

(جحده) مإفعععولا بالملك) للمدعي اعترفا إن أول وخافا عنها
(إن الجععواب يقولا) فععي أن فحيلته الجارة أو (الرهن خافا



> لمدعاك307تسليم) <ص:  يلزمإني فل مإطلقا مإلكا ادعيت
لجيب)  (فاذكره عندي مإؤجرا مإرهونأا) أو ادعيت (وإن

لععي هي ليس (فقالا مإنقول أو عينا) عقارا عليه ادعى وإذا(
ل لرجععل (هععي كقععوله مإخاصععمته تمكععن ل لمععن أو) أضافها

أزاد سععواءا السععفيه أو المجنععون الطفععل) أو لبني أو أعرفه
ظععاهر. (أو هو كما ل أو عليه وقف أو مإلكه أنأها ذلك على
(فالصععح عليععه نأاظر كذا) وهو مإسجد أو الفقراءا على وقف
لن العيععن) مإنععه، تنععزع (ول الخصععومإة) عنععه تنصععرفا ل أنأععه

عنععه صععدر ومإععا مإسععتحقه أو مإلكععه يععده في مإا أن الظاهر
وقععد هنععا قالوه كذا استحقاقا لغيره يظهر ولم بمزيل ليس

بيععدي للقاضععي قععالا لععو وأقععراه الجععويني عن قولهما ينافيه
يتععولى القاضععي بععأن القطععع فععالوجه مإععالكه أعععرفا ل مإععالا

جععواب فععي ل قععاله إذا مإععا علععى هععذا بحمل ويجاب حفظه
ظهععور وهععي اليععد تؤيععد قرينععة هنععا بأن يفرقا وحينئذ دعوى
القععرار هععذا يقععو فلععم المخاصععمة عععن بععذلك الصرفا قصد
يععده تؤيععد قرينععة ل فععإنأه ثععم بخلفععه يده مإن انأتزاعها على

ابنععه لنحععو أنأهععا علععى المععدعي) ل يحلفه (بل بإقراره فعمل
ينكل أو يقر أن رجاءا التسليم) للعين يلزمإه ل (أنأه على بل

المتععن فععي الولييععن فععي العيععن لعه وتثبععت المدعي فيحلف
(إن) كععان كععذلك تحليفععه ولععه البقيععة فععي للحيلولععة والبععدلا
كلمإععه مإععن سععيعلم (بينة) كمععا تكن) له (لم أو بينة للمدعي

كععذا بهععا لععه يقضععي وأقامإهععا بينععة لععه كععان إذا وفيما التي
فععي البلقيني ونأازع البغوي عن تفصيل فيه وسيأتي أطلقوه

الجععواب مإععع بسععطه مإحل هذا ليس بما وأطالا الصور هذه
عنه. 

(تمكععن حاضععر) بالبلععد (لمعيععن بععه) أي: المععذكور أقععر وإن(
وإل إيضععاحا بينهمععا > جمععع308وتحليفععه) <ص:  مإخاصععمته

أنأععه لفادة التقييد ثم له لستلزامإه الخر عن مإغن فأحدهما
تنصرفا ل المحجور وهو مإخاصمته تمكن ل لمن به أقر إذا

عليععه ليترتب هو وإنأما لوليه عنه تنصرفا بل عنه الخصومإة
اليععد مإعه) لصيرورة الخصومإة صارت صدقه فإن (سئل قوله

أي: القععرار فععي مإععر المقر) لما يد في ترك كذبه (وإن له
عمل ظععاهر هععو كمععا عنععه الخصععومإة تنصععرفا ل وحينئععذ
طالب ل المدعي) إذ إلى يسلم (وقيل مإر مإا نأظير بالظاهر

مإحععالا الدعوى بمجرد له القضاءا بأن المإام وزيفه سواه له
القععرار فععي مإر كما مإالك) له لظهور الحاكم يحفظه (وقيل



آخععر يععد فععي دارا ادعععى لو القفالا فتاوى عن النأوار وفي
هععي شععهادته قبل عليه المدعى فقالا ثانأيا ثم شاهدا وأقام

الزوجة تدعي ثم للمدعي بها وحكم القاضي سمعه لزوجتي
بأنأهععا مإعععترفا عليععه المععدعى لن مإشععكل، وهععو قيععل عليععه

مإقصععر بععأنأه ويععرد ه ا عليععه الععدعوى تتععوجه فكيععف لغيععره
فلععم الولا وشععهادة الععدعوى سمعت حتى ذلك عن بسكوته

فكيععف المستشععكل قععولا يرد وبهذا للغير الصرفا مإنه يقبل
ثععم هععي وسععمعت توجهت أنأها وبيانأه ؟ عليه الدعوى تتوجه
دعععوى ابتععداءا ل تتميععم والحكععم الثععانأي فقبولا الولا شهادة

بععالعين اليععد ذو فععأقر أقامإهععا إن البغععوي فتععاوى عليه. وفي
فععي إعادتهععا غيععر مإععن بهععا حكععم للمععدعي الحكم قبل لخر
وإل إقععراره فععي مإتعنععت المقععر أن علععم إن له المقر وجه

إعادة مإن بد ل أنأه الذرعي: والظاهر قالا وجهه في أعادها
 أيضا وجهه في الدعوى

الخصععومإة انأصععرافا فالصععح (غععائب (لا) مإعين أقر) به وإن(
بظععاهر المععالا لن الغععائب)، يقععدم حععتى المإععر ويوقف عنه

الخصععومإة وصععارت أخععذه وصدقه قدم لو إذ للغائب القرار
علععى القضععاءا شععروط بينة) ووجدت للمدعي كان (فإن مإعه

تهععافت، هذا قيل العين له سلمت (بها) و (قضى) له الغائب
ا مإنه سالمة أصله وعبارة عليه فرعه مإا ينافيه الوقف لن

هععو مإقععدرا قبله أن التفريع بهذا بان لنأه فيه، تهافت ه. ول
ليتنبععه إل بمثلععه يعععترض ل ظععاهر هععذا ومإثععل بينععة ل حيث

علععى قضععاءا (وهععو تأمإععل بععأدنأى العبععارة مإن المتبادر للمراد
لن مإععر، كمععا الستظهار (مإعها) يمين فيحلف) المدعي غائب
حاضععر) (علعى قضاءا (وقيل) بل القرار بحكم له صار المالا

يمين.  > فل309<ص: 
أن فاقتضععى بالبلععد الحاضععر وقيععدوا الغععائب تنععبيه) أطلقععوا(

العععدوى مإسععافة لععدون ولو البلد عن الغائب بالغائب المراد
بمسععافة أنأععه فاقتضععى غععائب علععى قضععاءا وهععو قععالوا ثععم

بععدون فيمععن والغععائب الحاضر مإفهومإا تنافى وحينئذ العدوى
سععهل فععإن كالحاضععر أنأععه فيععه يتجععه والذي العدوى مإسافة
المإععر وقععف يسهل لم وإن مإر مإا عليه ورتب وجب سؤاله

ثععم تععوار أو تعزز نأحو إل حجة عليه تسمع ول حضوره إلى
إلععى والوقععف السععابقة الصععور فععي عنععه الخصومإة انأصرافا

بالنسععبة أمإععا المععدعاة للعيععن بالنسععبة هو إنأما الغائب قدوم
التسععليم يلزمإععه ل أنأععه يمينععه طلععب للمدعي إذ فل لتحليفه



بنععاءا المععدعاة العيععن بدلا وأخذ المدعي حلف نأكل فإن إليه
غععرم بععه لععه أقععر لو أنأه القرار أواخر السابق الظهر على

بينة المدعي أقام ولو الولا بإقراره بينهما للحيلولة بدله له
ثبتت إن بينته عمل للغائب بأنأها بينة عليه والمدعى بدعواه
الغععائب. والحاصععل مإلععك لثبوت بالنسبة تسمع لم وإل وكالته

ثبععوت فععي احتععاج الغععائب وكيععل أنأععه زعععم مإععتى المقععر أن
فإن الغائب مإلك العين وأن وكالته إثبات إلى للغائب الملك
<ص: عنععه التهمععة لععدفع إل تسععمع لم فقط بالملك أقامإها
مإقبععوض كرهععن فيهععا حقععا لنفسععه ادعععى لععو > وكععذا310

ك أنأهعا بينتعه فتسعمع وإجعارة ل حقعه لن الغعائب، فلن مإل
ووقع البينة بهذه مإلكه فيثبت الغائب مإلك ثبت إن إل يثبت

فاحذره.  ينبغي ل مإا الشراحا مإن واحد لغير هنا
فأقععام يععدي وفي لي هي عليه المدعى تنبيهان) الولا: قالا(

فعي ليسعت أنأهععا بعان ثم بها له الحاكم وحكم بينة المدعي
اليععد ذو كععان إن ينفععذ ل أنأععه يتجه فالذي عليه المدعى يد

علععى القضععاءا شععروط ووجععدت غائبععا كععان إن وينفذ حاضرا
وليععس لغيره حقا يدعي مإن أن مإر مإما الغائب. الثانأي: علم

حقععا يععدعي كععان إن ومإحلععه دعععواه تسمع ل وليا ول وكيل
إليععه مإنععه مإنتقل كععان إذا مإععا بخلفا إليععه مإنتقل غير لغيره

مإعر مإمعا علععم كمعا تعلعق بهعا لعه لمعدينه عينععا كان أي: أو
ثععم أمإععة اشترى لو مإا الولا فمن الحالف ضابط في ويأتي

فلن مإععن مإغصععوبة بأنأهععا أقععر أنأععه بائعه على يثبت أن أراد
لنأععه بغصععبها، قبلععه لقععراره البيع فساد ادعى لو مإا بخلفا

بينتععه سععمعت وإنأمععا الععبيع فسععاد هععو لنفسععه حقا يثبت هنا
ومإنععه لدمإي حقا يثبت ل لنأه عتيقة، أنأها البيع قبل بإقراره
زوجععة ودعععوى زوجهععا علععى مإهععرا لهععا أن مإيتة دائن دعوى

بععه تعلععق ذلععك ثبععت لععو كععان وإن تسمعان فل لزوجها دينا
اشععترى لععو مإععا الثععانأي ومإععن الثانأية في ونأفقتها الدائن حق

اشععتراه مإععا أن البائع غيبة في وأثبت مإلك مإن شائعا سهما
أبانأعا أن أخعوه فعادعى أبيعه تركعة مإعن خصعه الذي هو مإنه

فأقععام بععذلك بينععة وأقععام لزمإععة هبة كله الملك ذلك وهبني
دعععواه سععمعت الهبععة فععي رجععع الب بععأن شاهدا المشتري

مإنععه مإنتقل لغيره مإلكا يدعي لنأه شاهده، مإع فيحلف وبينته
قععاله الغريععم غريععم بخلفا لمورثه يدعيه فيما كالوارث إليه
الولا التنععبيه قبيععل مإععر مإععا >  ومإنععه311<ص:  الصلحا ابن
بملك أخ له مإن أقر لو مإا ومإنه والجارة الرهن دعوى في



المقععر وأن الععوارث أنأععه الخ فععادعى مإععات ثععم فلن لبنععه
المقععر نأسععب ثبععت ذلك وأثبت فلن فراش على ولد ببنوته

ومإنععه ببنععوته الميععت إقععرار وبطل فراشه على ولد مإمن به
المشععتري زيععد مإععن اشععتراها وأنأه بكر بيد دارا ادعى لو مإا
بينتععه سععمعت فععأنأكر بكععر مإععن لهعا المشتري عمرو مإن لها

بالبيعين
أو قود مإن كعقوبة) لدمإي (به عبد) أي: قن إقرار قبل ومإا(

ليرتععب) الجععواب وعليععه عليععه (فالععدعوى تعزيز أو قذفا حد
عقوبععة أمإععا سععيده دون عليه أثره لقصور قوله على الحكم

ل) (ومإععا مإععر كمععا مإطلقععا بهععا الدعوى تسمع فل تعالى لله
السععيد) (فعلى مإتلف وضمان (كأرش) لعيب به إقراره يقبل

السععيد حععق وهععي الرقبععة مإتعلقععه لن والجواب، به الدعوى
بععذمإته، كععالمتعلق يحلععف ول عليععه بععه تسمع فل القن دون
الرقيععق علعى والجعواب الدعوى نأعم المؤجل مإعنى في لنأه
ل أنأععه مإععع اللععوث بمحععل عمععد شععبه أو خطأ قتل نأحو في

الععولي أقسععم إذا برقبته الدية لتتعلق وذلك به إقراره يقبل
لتوقععف المكاتبععة ونأكععاحا نأكععاحه في كما عليهما يكونأان وقد

 إقرارهما على ثبوته
يتفرع ومإا الحالف وضابط الحلف كيفية فصل) في(     

أسععقط وإن بععل، الخصععم، يطلبععه لم وإن تغلظ) نأدبا،( عليه
الشاهد. ومإع المردودة مإدع) اليمين (يمين القاضي قاله كما

بنحععو حلعف لحععدهما يسعبق لعم عليععه) إن (مإدعى (و) يمين
> ويظهعععر312<ص:  مإغلظعععة يمينعععا يحلعععف ل أنأعععه طلقا

طلقععه حلفه مإن يلزم لنأه يمين، غير مإن ذلك في تصديقه
بععه يقصد ول بمالا ليس (فيما بالبينة الثابت فساوى ظاهرا

ووكالععة وولءا وعتععق ولعان ورجعة وإيلءا وطلقا مإالا) كنكاحا
وامإرأتيععن، برجععل يثبععت ل مإما مإر مإا وسائر درهم في ولو

مإبالغععة فغلظ التعدي عن للزجر مإوضوعة اليمين لن وذلك،
ذكععر، مإا وهو الشرع نأظر في مإتأكد هو فيما للردع وتأكيدا

(يبلععغ وأجععل كخيععار حقععه (مإععالا) أو قععوله: (و) فععي فععي ومإا
دينععارا، عشععرون أو درهععم مإائتععا قاله كما زكاة) وهو نأصاب

نأععص بأن واعترض أحدهما، قيمته تبلغ أن بد ل عداهما ومإا
البلقينععي، واعتمععده غير ل بالذهب العبرة أن والمختصر الم

أعرضععا فلععذا مإعنععى الععذهب لتعيععن هنا يظهر ل بأنأه ويجاب
ل غيععر ل تصععوير أنأععه على يحمل التعين أوهم أي: ومإا عنه
اختلععف كععإن حقععه أو نأصععاب دون فيمععا ول اختصععاص فععي



عشععرة، والمشععتري البععائع: عشععرون فقالا ثمن في مإتبايعان
نأظععر فععي حقيععر لنأه وذلك، عشرة في هو إنأما التنازع لن

لنحععو رآه إن نأعععم مإواسععاة، فيععه تجععب لععم ولهععذا الشععرع،
ه أن البلقينعي وبحعث فعله الحالف جراءاة ه ل بالسعماءا فعل

اللعععان) بالزمإععان فععي التغليععظ بيان (وسبق مإطلقا والصفات
يلحععق أن ويظهر وحائض، مإريض نأحو غير في المكان وكذا

حععرام، حينئذ به التغليظ وأن الجماعة، أعذار سائر بالمرض
وإن بعه، عليهععا يغلععظ المخععدرة أن ذلعك علععى يشععكل لكن

المععرض نأحععو بععأن يفععرقا وقععد عليها، للدعوى تحضر قلنا: ل
بحضععور التغليععظ نأعععم وغيرهمععا، التخععدير بخلفا حسي عذر
بزيععادة ويسععن هنا يعتبر ل اللفظ وبتكرير أربعة أقلهم جمع

اليمععان أوائععل ومإععر مإعروفععة، وهي أيضا، والصفات السماءا
المهلععك المععدرك الغععالب الطععالب مإععن فيهععا يععذكر مإععا أن

إل إطلقها يجوز ل الله وأسماءا فيها توقيف ل بأنأه مإعترض
الغزالي أو الباقلنأي كلم على إل يأتي ل هذا وإن بتوقيف،

والجععواب التوقيععف، دون بععالنقص الشعار انأتفاءا المشترطين
غلععب الععذي المفاعلععة > اسععم313<ص:  قبيل مإن هذا بأن

ل الععتي بالفعععالا فععالتحق الصععفة دون الفعععل مإعنععى فيععه
غيععر فيهععا النععاس توسععع ولععذا توقيععف، على إضافتها تتوقف
وهععو لفظععا القبيععل ذلععك مإععن ليسععت فهععي أول أمإا صحيح،
يختععص ل فيععه تععؤثر تعلقععا تقتضععي وكونأها مإعنى ول واضح،

الععذي فمععن ثانأيععا وأمإا كذلك، التوفيقية السماءا أكثر بل بها
الععتي الصععفات أو السععماءا بأن الشعري طريقة على صرحا

فيععه بععد ل الفعععل بععل توقيفععا، تقتضي ل المفاعلة باب مإن
هععذين أن والصفة السم وبين بينه الفرقا لكن التوقيف مإن

فعععل مإن اشتقاقهما يجوز ول بعينه لفظهما ورود مإن بد ل
ورود يشترط ل الفعل بخلفا به صرحوا كما ورد مإصدر أو

إشعععاره عععدم بععل مإرادفععه، أو مإعناه ورود يكفي بل لفظه،
كععذلك بععه صرحا مإن أر لم وإن وهذا يردا، لم وإن بالنقص

أن فتأمإله. ويسن الصوليين عبارات فحوى مإن ظاهر أنأه إل
اللععه بعهععد يشععترون الععذين {إن عمععران آلا آيععة عليععه تقرأ

ويحلف حجره، في المصحف يوضع قليل} وأن ثمنا وأيمانأهم
التحليععف يجععوز ول هععو ل نأحن نأراه مإما يعظمه بما الذمإي

أي: إن فعلععه مإن عزلا المإام يلزم بل عتق، أو طلقا بنحو
بأحععد التغليععظ يختععص وقععد ظععاهر، هععو كما يعتقده يكن لم

فأنأكره كتابة أو عتقا سيده على قن ادعى إذا كما الجانأبين



اليميععن رد فععإن نأصععابا قيمتععه بلغععت إن عليه فتغلظ السيد
 بمالا ليست دعواه لن مإطلقا، عليه غلظ القن على

فعععل ول بفعلععه ليععس فيمععا الجزم البت) وهو على ويحلف(
فععأنأت غرابععا هععذا كععان إن أو الشععمس طلعععت كععإن غيععره

اليميععن ورد التلععف الوديععع ادعععى إذا المععودع نأعععم  طععالق
فعععل مإععن ليس التلف أن مإع العلم نأفي على يحلف وعليه

أي: مإن نأفسه بفعل لحاطته إثباتا أو فعله) نأفيا (في و أحد
مإثل جنععونأه حععالا مإنععه وقع الفعل ذلك كان وإن ذلك، شأنأه
وإتلفا إثباتععا) كععبيع كععان إن غيععره فعععل (وكععذا أطلقوه كما

مإحصععور نأفيععا) غيععر كان (وإن عليه الوقوفا لسهولة وغصب
> ول314<ص:  كععذا فعععل أعلمععه العلععم) كل نأفععي (فعلععى
بينععه ويفععرقا بععه، العلم على الوقوفا لعسر أبي ابن أعلمك

يكتفععى بععأنأه المحصععور غير بالنفي الشهادة جواز عدم وبين
مإععن فيهععا بععد فل الشععهادة بخلفا ظععن بععأدنأى اليميععن فععي

المحصععور أمإععا مإععر، كمععا العلععم مإععن القريععب القععوي الظععن
سععهولة فععي كالثبععات لنأععه بععه، الشععهادة تجععويزهم فقضععية
البلقيني: وقععد قالا بالولى بتا عليه يحلف أنأه بذاته الحاطة

البععائع كحلف النفي غيره فعل في البت على الحلف يكلف
اليميععن النسععب مإععدعي وكحلععف مإثل عبععده يععأبق لععم أنأععه

الزوجيعن وأحعد مإعسعر أنأعه مإعدين وحلعف ابنه أنأه المردودة
حلععف بععأنأه الولا ورد عيععب بععه صاحبه أن المردودة اليمين

والثععانأي بتععا، يكععون نأفيععا ولععو فيه والحلف عبده، فعل على
فيععه والحلععف إثبععات وهععو فراشععه، علععى ولد أنأه إلى يرجع
علععى نأفسععه لملععك نأفععي والثععالث فعلععه، يكععن لم وإن بت،

فعععل علععى حلععف فهععو تعالى فعله والرابع مإخصوص، شيءا
إل يميععن كععل فععي بتععا يحلععف أنأه قالا: والضابط إثباتا الغير
أن علععى بنععاءا العاقلععة وكذا ينفيه، فيما بالوارث يتعلق فيما

الوكيععل فععي مإرت مإسائل عليه ويرد القاتل في ل الوجوب
جارية اشترى لو فيما الوكالة وفي الغائب على القضاءا في

يسععلمه أن البععائع مإععن طلععب لععو المشععتري وأن بعشععرين،
يحلععف فععإنأه المشتري، فأنأكر عنه الن عجزه فادعى المبيع
 بعجزه العلم نأفي على

أو اسععتوفاه أو فقععالا: أبرأنأععي) مإنععه لمععورثه دينععا ادعى ولو(
علععى أو مإععر كمعا شععاءا إن على) البععت (حلف مإثل به أحالا
ويشترط الغير فعل نأفي على حلف لنأه بالبراءاة)، الا (نأفي

التعرض العلم نأفي على فيه المنكر يحلف مإا كل وفي هنا



علععم إن البلقيني: ومإحلععه قالا ذلك يعلم لكونأه الدعوى في
يععدعي أن يسعععه لععم وإل يعلمععه، عليه المدعى أن المدعي

اللععه وبيععن بينععه فيمععا ذلععك لععه يجععز أي: لم ه يعلمه. ا أنأه
إذا حقه إلى به يتوصل قد بأنأه إطلقهم يوجه أن إل تعالى
فيه له فسومإح هو فيحلف عليه المدعى نأكل

فالصح كذا يوجب بما (علي عبدك) أي: قنك قالا: جنى ولو(
كفعععل وفعلععه مإععاله، قنععه لن أنأكععر، البععت) إن علععى حلفععه
وغيععره الذرعععي واعترضه عليه الدعوى سمعت ولذا نأفسه،

وجوب يعتقد أو مإجنون قن وفي المقابل على الجمهور بأن
فععي المععذكورة كالبهيمعة لنأعه قطععا، بتععا بحلف المإر طاعة

زرعي > على315بهيمتك) <ص:  قالا: جنت ولو قوله: (قلت
ضععمن إنأمععا لنأععه أعلععم)، واللععه قطعا البت على (حلف مإثل

بيععد كععانأت لععو ثم ومإن فعله مإن فهو حفظها، في لتقصيره
والحلععف الدعوى كانأت ومإستعير كمستأجر فعلها يضمن مإن

ابععن إليععه وسععبقهم وغيععره الذرعععي بحثععه كمععا فقععط عليععه
يعتمععد) ذلعك مإؤكععد بظعن البععت الجيععر. (ويجعوز فععي الصلحا
مإؤكععد الروضة أصل وعبارة فل، وإل تذكر، (خطه) إن الظن

مإععورثه أبيععه) أو خععط (أو واحععد والمعنععى خطععه، مإن يحصل
وظععاهر فيه، مإا وقوع بسببه عنده يترجح بحيث به الموثوقا

أن بععه مإوثععوقا بخط رأى فلو فقط تصوير المورث ذكر أن
عليه ليحلف اعتماده له جاز كذا عنده أو فلن على كذا له

للحلف المجوزة القرائن ومإن المإران، استوى إذا مإا بخلفا
وهععو اليمين، عن مإثله يتورع ل أي: الذي خصمه نأكولا أيضا
(ويعتبر) فععي لذلك أشار البلقيني رأيت ثم يظهر فيما مإحق

عرفهععم به المراد أن يحتمل ثم عرفا كلماتها مإوالة اليمين
بععه المععراد أن ويحتمععل البيع في والقبولا اليجاب بين فيما

العقععود لن القععرب، ولعلععه أوسععع بععل الخلععع، فععي عرفهععم
وطلععب القاضععي مإععن لهععا الخصععم وطلععب أكععثر، لها يحتاط

أو نأععائبه القاضععي) أو (نأيععة و عليه توجهت مإمن لها القاضي
ولية له مإن كل مإن وغيرهم للمظالم المنصوب أو المحكم
دون مإقلععدا أو كععان مإجتهععدا (المسععتحلف) وعقيععدته التحليف

مإسلم لخبر أيضا مإقلدا أو كان مإجتهدا وعقيدته الحالف نأية
لنأععه الحععاكم، علععى المسععتحلف} وحمععل نأيععة علععى {اليميععن

الحععالف نأيععة اعتععبرت لععو ولنأععه السععتحلفا، وليععة له الذي
لععه ليععس مإمععن الغريععم نأحععو حلفععه لو أمإا الحقوقا لضاعت

أثععم وإن بنيته، فالعبرة ابتداءا، هو حلف أو الستحلفا ولية



{يمينععك مإسلم خبر يحمل وعليه لغيره، حقا أبطلت إن بها
صاحبك}  عليه يصدقك مإا
يعتمععد وفيهععا يشععترط الخيععرة غيععر فععي يعتععبر تنبيه) مإعنى(

خصععمه يظلمععه ولععم بععالله > الحععالف316ورى) <ص:  (فلععو
اسععتثنى) (أو خلفها) أي: اليميععن تأولا (أو البلقيني بحثه كما
لععم القاضععي يسععمعه ل (بحيث مإثل شرطا باللفظ وصل أو

أنأععه مإععن اليمين فائدة لبطلت الفاجرة) وإل اليمين إثم يدفع
حلععف مإععن أمإععا تعععالى، اللععه مإععن خوفععا عليها القدام يهاب

القاضععي رأى وإن والتأويععل، التوريععة فتنفعععه طلقا بنحععو
ورد الذكععار عن ونأقله السنوي اعتمده مإا على به التحليف

يقتضععي كلمإععه بععل المععذكورة، الغاية فيه ليس إذ وهم بأنأه
خصععمه ظلمه مإن وأمإا ظاهر، وهو يراه، ل فيمن مإحله أن
يسععتحق ل فحلععف مإعسععر علععى ادعى كأن المإر نأفس في

لن والتأويععل، التوريععة فتنفعععه الن أي: تسععليمه شععيئا علععي
مإجععاز قصععد وهععي جهل، إن ومإخطئ علم إن ظالم خصمه
قععاله كععذا أي: قبيلععة درهم عندي كماله حقيقته، دون لفظه

يذكر ولم الحديقة، على إطلقه القامإوس في والذي شارحا،
أو القلععب أي: غشععاءا قميععص أو هنععا النأسععب وهععو القبيلععة،

لشععبهة لفظععه ظععاهر خلفا اعتقاد هنا وهو أي: رجوع، ثوب
ل إذ الماضععي فععي يمكععن ل بععأنأه الستثناءا واستشكل عنده

رجععوعه المععراد بععأن وأجيععب اللعه، شاءا إن كذا يقالا: أتلفت
تعلععق لععه مإععا الطلقا فععي السععنوي عععن ومإععر اليمين لعقد
ويعيععد فيعععزره سععمعه إذا مإععا يسععمع ل بحيععث وخععرج بذلك

وأعادها مإنعه القاضي يفهمه لم كلمإا بها وصل ولو اليمين
النكععولا أو الععدعوى جععواب في اليمين تلزمإه مإن و) ضابط(

كمععا صععحيحة يميععن) أي: دعععوى عليععه تععوجهت (مإععن كل أنأه
دعععوى غيععر مإععن ولععو يميععن مإنععه طلبععت المععراد أو بأصععله
أو المقععذوفا يميععن > عليععه317<ص:  ادعععي قاذفا كطلب
أصععله عبععارة مإععن أحسععن فعبارته وحينئذ زنأى، مإا أنأه وارثه
بمطلوبها) أي: أقر (لو مإحله في ليس قلم سبق أنأها فزعم
فععإذا (لزمإععه) وحينئععذ واحععد مإؤداهمععا لن الدعوى، أو اليمين
السععابق للخععبر (فععأنأكر) حلععف كععذلك بشععيءا عليععه ادعععى

له حكايتهما الضابط هذا ينافي أنأكر} ول مإن على {واليمين
مإما أطولا أنأه إل يريدا لم لنأهما بقيل، وأصلها الروضة في

ثم له شرحا هو بل قبله، مإا غير أنأه ل إليه يحتاج فل قبله
ل وشععرب زنأععا كحععد تعععالى الله عقوبة إذ أغلبي مإنهما كل



شععهادة فععي مإععر كمععا بهععا الععدعوى لمإتنععاع فيهععا، تحليععف
يميععن يلزمإه لم الدعوى هذه عن قالا: أبرأتني ولو الحسبة،

علععق ولععو لععه مإعنععى ل الععدعوى مإن البراءا لن نأفيه، على
العلععم نأفععي علععى يحلععف فل وأنأكععر فععادعته بفعلهععا طلقهععا
مإععر مإععا علععى نأفيها على حلف فرقة ادعت إن بل بوقوعه،

فل وإل ذلععك، فععي قولهععا يقبععل ل أنأععه فيه بما الطلقا في
يحلععف، لععم لبني اشتريت إنأما فقالا شفعة عليه ادعى ولو
فادعى غرمإائه بين المفلس مإالا قسمة بعد غريم ظهر ولو

وأمإيععة الععوطءا أمإععة ادعت ولو يحلفوا، لم دينه يعلمون أنأهم
الزكععاة فععي ومإععر يحلععف لم الوطءا أصل السيد فأنأكر الولد

علععى ادعععى ولععو أصععل، يمين فيها المالك على يجب ل أنأه
لععم يمينععه وطلععب ذلععك يعلععم كان وأنأه رشيدا، بلغ أنأه أبيه

البععن رشععد يثبععت لععم وإن انأعزلا، به أقر لو أنأه مإع يحلف
لععم فععأنأكر مإجنونأععة زوجععه أنأععه قععاض علععى أو أبيععه، بععإقرار
أنأععه السععاعي علععى المإععام أو قبععل، أقععر لععو أنأععه مإع يحلف
 أيضا، يحلف لم فأنأكر زكاة قبض

هععذا أن خالععد علعى فعادعى عمععرو على دين لزيد ثبت ولو
رده لحتمععالا يحلععف لععم لععي فقععالا: بععل لعمععرو بيدك الذي

مإلععك إثبععات هععو لمحععذور فيععؤدي ليحلععف زيععد علععى اليمين
تسععمع لععم عليععه بينة إقامإة قصد ولو غيره، بيمين الشخص

الصععلحا: لععو ابععن قععالا فقععد واضح والنظر شيخنا، فيه ونأظر
> ولو318<ص:  الدين في وبيع لعمرو الثوب أن خالد أقر
بمحضععر جاءا ثم به له وحكم فأثبته مإيت على حق له كان

ولععم دينععه، فععي ليععبيعه يثبتععه أن وأراد للميععت مإلكا يتضمن
ه. ا ذلععك بجععواز القععولا فالحسن إثباته، في الوارث يوكله

والععدائن والوصععي فقععالا: للععوارث السععبكي بمثلععه وصععرحا
أن للدائن ليس قولهم أن ه. ومإر ا الميت بحقوقا المطالبة

وإن الميععت، أو الغععائب لغريمععه ديععن عليععه مإن على يدعي
العيععن بيععن للفععرقا ذلععك يخععالف ل غريععم الغريم قلنا: غريم

السععابقين التنععبيهين ثععانأي فععي مإععر يقالا: فيمععا وكذا والدين،
إلععى أقععر بلععو وخععرج علمععت، كما الدين في ذاك لن آنأفا،
يقبعل ل لنأعه يحلععف، فل ووكيعل كوصعي المالك نأائب آخره

وهععذا مإر، كما تحالفا وكيلين بين عقد جرى لو نأعم إقراره،
فالععدعوى الوقععف نأععاظر ذكععر فيمععا وكالوصي أيضا، مإستثنى

إقرارهععم إذ البينععة لقامإة هي إنأما ونأحوهم، هؤلءا أحد على
أن إل العلععم نأفي على ولو أنأكروا، إن يحلفون ول يقبل ل



أنأععه آخععر فادعى زوجها غير أوصت ولو وارثا، الوصي يكون
والزوج، الوصي على دعواه تسمع لم له بينة ول عمها ابن
قبععل بععه بالمععدعى أقععر لععو مإععن على غالبا تسمع إنأما لنأها
بقوله، يثبت ل النسب لن يقبل، لم أحدهما صدقه لو وهنا
بالنسععبة بععإقراره أخععذ عم ابن أو مإعتقا الزوج كان إن نأعم

نأفععي علععى يحلفععه لععم مإععدع وكالععة خصععم أنأكر وإن للمالا،
 بها أقر وإن إثباتها، طلب له لن بها، العلم

علععى قاض يحلف (ل أنأه الضابط مإن أيضا يستثنى و) مإما(
يكععذب) لرتفععاع لععم أنأععه شععاهد ول حكمععه فععي الظلم تركه

بععه المععدعي انأتفععع أقععرا لععو كانأععا وإن ذلععك، عععن مإنصععبهما
صععحيح غيععر لنأععه السععتثناءا، بهععذا أصععله تصععريح عععن وعدلا
هععذين أن مإر لما دعوى عليه قوله: توجهت مإن هذا لخروج

حكمععه فععي بقععوله وخععرج بععذلك، الععدعوى عليهمععا تسععمع ل
عليه: أنأا مإدعى قالا (ولو كغيره فيه فهو > غيره319<ص: 

تثبععت يمينععه لن يحلععف)، (لععم ذلععك يحتمل وقت صبي) في
يععدعى يبلغ) ثم (حتى (ووقف) المإر يحلف ل والصبي صباه،
ومإععن قبل، احتماله وقت في بالبلوغا أقر لو كان وإن عليه،

كععافر صععبي لععو نأعععم الضابط، مإن المستثنيات قيل: هذه ثم
قتعل نأكعل فعإن حلعف بعدواءا النأبعات استعجالا فادعى أنأبت

الحععق براءاة) مإن ل الحالا في الخصومإة قطع تفيد (واليمين
حالفععا " أمإععر وسععلم عليععه اللععه صععلى أنأععه الصععحيح للخععبر

رواه كمععا كععذبه علععم " أي: كععأنأه صععاحبه حععق مإن بالخروج
ه (فلو أحمد اهدا أو بينعة) بمعدعاه أقعام ثعم حلف ليحلعف ش
فنكععل المععدعي علععى اليمين ردت لو وكذا بها)، (حكم مإعه
تععابعيين جمععع ولقععولا تععورع نأكوله أن لحتمالا بينة أقام ثم

البخععاري رواه الفععاجرة اليميععن مإععن أحععق العادلععة البينععة
ذلك} إنأما إل لك ليس يمينه أو {شاهداك خبر في والحصر

مإنععع وأمإععا لهمععا، ثععالث أي: ل النععوعين فععي لحقه حصر هو
للخععبر دللععة فل اليميععن، بعععد الشععاهدين يقيععم بأن جمعهما

بوديعععة عليه مإدعى أجاب لو كما البينة تفيده ل وقد عليه،
بينععة إقامإععة المععدعي يفيععد فل عليه وحلف الستحقاقا بنفي
نأفععي مإععن عليععه حلععف مإععا تخععالف ل لنأهععا أودعععه، بععأنأه

التحليععف فلععه حقععوقا على الدعوى اشتملت ولو الستحقاقا،
إل مإسععتقلة يمينععا مإنهععا كععل على ل بعض دون بعضها على

يكلععف ول المععاوردي قاله كما بحسبها دعاوي في فرقها إن
كاذبععة قالا: هععي ثم بينة أقام ولو واحدة، دعوى في جمعها



حق لجمع ثبت ولو الدعوى، أصل ل هي سقطت مإبطلة أو
وإن  واحععدة يميععن تكفععي ول يمينععا لكععل حلععف واحد على

عليععه ديععن دعععوى مإيععت ورثععة أنأكر لو مإا بخلفا بها رضوا
واحععدة، يمينععا لهععم يحلععف فإنأه المدعي، على اليمين وردوا
واحد وهو الميت هو إنأما الحقيقة في خصمه بأن ويوجه

حقععه سععقط عنهععا أبرأتععك يميععن لععه تععوجهت قالا) مإن ولو(
دعععوى اسععتئنافا فلععه غيععر ل الععدعوى هععذه فععي لكن مإنها،

تحليفععه: (قععد طلععب عليه) الععذي (المدعى قالا وإن وتحليفه،
أطلععق، أو آخععر قععاض عنععد الععدعوى هذه مإرة) على حلفني

يحلفنععي) لم أنأه (فليحلف حينئذ الستفسار نأدب ينبغي لكن
إقامإتهععا ويريععد بينععة لععه تكععن لععم مإععا ذلك (مإكن) مإن عليها

قععاله مإا لن الصح)، (في أيام > ثلثة320<ص:  له فيمهل
أحلفه لم أنأي حلفني قالا: قد لو المدعي يجاب ول مإحتمل

حلععف نأكععل فععإن المإععر يتسلسععل لئل ذلععك علععى فليحلععف
يجععاب ول عنععه الخصومإة وانأدفعت الرد، يمين عليه المدعى

فععي الن لنأهمععا دعوى، استئنافا بعد إل الصل يمين لحلفه
مإنععع تععذكر فععإن عنععدك قععالا: حلفنععي لععو أمإععا أخرى، دعوى
البينععة تنفعععه ول حلفععه وإل البينة، إل تفده ولم عنه خصمه

بععدون بحكمععه بينععة يعتمععد ل القاضععي أن مإععر لما بالتحليف
هععذا على بائعي أو أبي حلفت للمدعي: قد قالا ولو تذكره،

هععو، حلععف نأكععل فإن أيضا ذلك نأفي على تحليفه مإن مإكن
فقععالا: هععي المقععر يد في بدار له مإقر على ادعى لو وكذا

لععم أنأععك فععاحلف حلفتععه فقالا: قععد لك المقر مإلك ل مإلكي
 تحليفه مإن فيمكن تحلفه

(نأكععل) عععن و فععامإتنع بععالحلف فععأمإر عليه مإدعى وإذا) أنأكر(
المععردودة اليمين له القاضي أمإر المدعي) بعد (حلف اليمين

لععه) (وقضععى إليععه اليميععن لتحععولا نأفسه عن مإدعيا كان إن
ل أنأععه وأصععلها الروضععة فععي الععذي إذ مإنععه أي: مإكن بالحق
بنكععوله) له يقضى (ول به له القضاءا إلى اليمين بعد يحتاج

بنقل ردت فيه وأحمد حنيفة أبي ومإخالفة وحده أي: الخصم
علعى قبلهمععا الجمعاع مإععوطئه فعي عنهعم اللعه رضعي مإالك
اليميععن رد وسععلم عليععه اللععه صععلى أنأه وصح قولهما خلفا
بالدمإي، يتعلق حق كل في اليمين وترد الحق، طالب على
اللععه حععق مإحععض فععي ل القععاذفا صورة في كما ضمنا ولو

 بعلمه فيه القاضي يحكم ل كما تعالى



اليميععن عععرض يقععولا) بعععد (أن مإنهععا بأمإور والنكولا) يحصل(
فيقععولا: <ص: احلععف القاضععي لععه يقععولا أو نأاكل عليه: (أنأا

العععود طلععب لععو ثععم ومإععن فيه، أحلف) لصراحتهما > ل321
نأععازع وإن اعتمداه، كما يجب لم المدعي يرض ولم للحلف

مإجتهععد لنأععه الحكععم، مإن بد ل أنأه البلقيني ورجح جمع فيه
قولهمععا مإحععل أن الهععرب مإسألة في يأتي مإما وسيعلم فيه
ولععو المععدعي على اليمين القاضي وجه إذا مإا يجب لم هنا

وإن يردها، فإنأه هنا كغيره شيخنا فقولا ليحلفه عليه بإقباله
صععرحوا لمععا به بالحكم يصرحا لم وإن مإرادهم به يحكم لم
مإا آخر إلى نأكوله بعد للخصم بقولهم الهرب مإسألة في به

بمجععرد اليميععن مإععن حقعه يسععقط ل أنأعه فعي الصعريح يأتي
أنأه في التية السكوت ومإسألة هذه استوت وحينئذ النكولا،

قلععت: بععل فععإن تنععزيل أو حقيقععة القاضععي حكععم مإععن بععد ل
نأععاكل يسععمى التنزيلععي الحكععم قبععل هععذا أن فععي يفترقععان

التسععمية مإجععرد فععي لختلفهمععا قلت: ليععس الساكت بخلفا
نأكععوله بعععد التععي قععولهم تأويععل قلت: يمكععن فإن هنا فائدة

إلععى يحتععاج ل أنأععه إطلقه على هنا مإا ويبقى أي: بالسكوت
ومإقتضععاه الروضععة قععولا لععول قلت: يمكععن تنزيليا ولو حكم،

بالله له: قل يقولا أن أيضا النكولا فتأمإله. ومإن إلخ التسوية
يععأتي مإمععا أخععذا تقييده ويظهر أطلقوه كذا فيقولا: بالرحمن

بععأنأه تعريفععه بعععد عليععه يصععر بععأن الجهععل فيه توسم فيمن
فععي صععريح هنععا وكلمإهععم الحععاكم، بععه أمإععر مإا امإتثالا يجب

 بالرحمن بالحلف الكتفاءا
ه قعل: بعالله وفعي للبلقينعي خلفعا ظاهر وهو أو فقعالا: والل
عكسععه فععي وكععذا بناكععل، ليععس أنأععه والمعتمععد وجهان تالله

يععؤثر، فلععم الصععلة مإجععرد فععي التفععاوت وإنأما السم، لوجود
المعتمععد علععى فناكععل مإر مإما بشيءا التغليظ مإن امإتنع ولو

لنحععو ل عليععه اليمين عرض سكت) بعد (فإن للبلقيني خلفا
لععه > يقععولا322<ص:  بنكععوله) بععأن القاضععي (حكععم دهشععة
نأععاكل هنا يصير ول لمإتناعه بالتشديد، نأكلتك أو نأاكل جعلتك

صععريح ليععس عنععه صععدر مإععا لن يععأتي، مإا ومإنه حكم، بغير
السعاكت فعي وهعو ثلثعا، عليه عرضها للقاضي ويسن نأكولا
بععأن وجوبععا به عرفه النكولا حكم جهل فيه توسم ولو آكد،

تسععمع ل وأنأععه المععدعي حلععف يععوجب نأكولععك لععه: إن يقولا
نأفععذ، يعرفععه ولععم عليه حكم فإن نأحوه أو بأداءا بعده بينتك

(وقععوله) أي: القاضععي النكععولا حكم تعلمه بعدم المقصر لنأه



(احلععف) أو سععكوته أو عليععه المععدعى امإتنععاع (للمدعي) بعععد
على احلف له يقل لم وإن ليحلفه، عليه بإقباله ولو أتحلف

قععوله مإنزلععة (بنكععوله) أي: نأععازلا (حكم) مإنه المعتمد المنقولا
رضععي إن إل يحلععف أن عليه للمدعى فليس بنكوله حكمت

بعععد للخصععم أن علععم مإععر وفيمععا هنععا تقععرر وبمععا المدعي،
لععم مإععا وعععاد هععرب قععد كان وإن الحلف، إلى العود نأكوله
رضععي إن إل لععه يعد لم وإل تنزيل، أو حقيقة بنكوله يحكم

المععردودة حلععف للمععدعي يكععن لععم يحلععف لم فإن المدعي
الحكم مإجلس مإن الخصم هرب ولو بحلفه، برضاه لتقصيره

امإتنععع المععدعي علععى اليمين القاضي عرض وقبل نأكوله بعد
طلب وله تقرر، مإما علم كما المردودة حلف المدعي على
إل ينفعععه ل وحينئععذ واحععد، شععاهد إقامإععة بعععد خصععمه يمين
لععه وليس الدعوى، سقطت الخصم حلف فإن الكامإلة البينة

نأكععل ولععو لتقصععيره، البينععة ليقيععم آخععر مإجلس في تجديدها
يحلفععه أن فلععه الموكععل حضععر ثم المدعي وكيل جواب في
دعوى تجديد بل
علععى القاضععي أو عليععه المععدعى المععردودة) مإععن واليميععن(

حجععة لنأهععا المععدعي، (كبينععة) يقيمهععا قولا) أنأها (في المدعي
عليععه)، المدعى (كإقرار (الظهر) إنأها (و) في أي: غالبا مإثلها
> (فا)323<ص:  إقععراره فأشععبه للحععق توصععل بنكوله لنأه

غيععر مإععن الععرد يميععن مإععن المععدعي بفراغا الحق يجب عليه
بعععدها عليععه المععدعى أقععام لو( و مإر، كما حكم إلى افتقار

مإعععن نأحوهمعععا إبعععراءا) أو أو (بعععأداءا أخعععرى حجعععة بينعععة) أو
مإحععل في وقال بإقراره لها لتكذيبه تسمع)، (لم المسقطات
وبسععط الثععانأي والبلقينعي الولا السعنوي وصعحح آخر: تسمع

ل تقععديري إقععرار لنأععه فصععوبه، الزركشي وتبعه عليه الكلم
الشععيخين كلم ظععاهر بععأن واعترض فيه تكذيب فل تحقيقي
مإتجععه وهععو كالبينععة، أنأهععا الضعععيف علععى السععماع تفريععع

عصعره علمعاءا ععن العدمإيري ونأقعل المتعن في مإا فالمعتمد
ار عينعا المدعى كان إذا فيما بسماعها أفتوا أنأهم قعالا: وأش
فيمععن الصععلحا ابععن وأفععتى إبععراءا أو بقوله: بععأداءا المتن إليه

المععدعي فحلععف فععأنأكر إرثععا أخيه بيد مإلك مإن حصة ادعى
أقععر أبععاه بععأن بينععة عليه المدعى فأقام له وحكم المردودة

ونأظععر السععابق الحكععم بطلن يتبين بأنأه به له وحكم به له
عليععه المععدعى كععإقرار المردودة كون قياس بأن الغزي فيه
ويععوجه الععدمإيري عععن تقرر مإا ه. ويرده ا بينته تسمع ل أن



مإن حقيقيا ليس هنا القرار وأن الدين مإن أقوى العين بأن
لععم بشيءا) بأن يتعلل ولم المدعي يحلف لم (فإن وجه كل
سععكت أو مإطلقععا نأاكل قالا: أنأا أو مإهلة طلب ول عذرا يبد

هنععا الحععاكم يلععزم نأعم مإر، مإما أخذا بنكوله القاضي وحكم
امإتنععاعه لن عليه، المدعى بخلفا امإتناعه سبب عن سؤاله
حقععه يععؤخر فل بيمينععه والحكععم الحلععف حععق للمععدعي يثبت

فالمععدعى وأيضععا المععدعي امإتنععاع بخلفا والسععؤالا بععالبحث
فامإتنع للمدعي الحق يتحولا اليمين مإن امإتناعه بمجرد عليه
فععإنأه المععدعي نأكععولا بخلفا لسقاطه التعرض القاضي على

امإتنععاعه سععبب عععن القاضععي فيسأله لغيره حق به يجب ل
فععي إليهععا العود له فليس اليمين) لعراضه مإن حقه (سقط

قععاض إلععى يوم كل ورفعه لضره وإل وغيره، المجلس هذا
حلععف لععو كمععا بينععة يقيععم أن الخصم) إل مإطالبة له (وليس

يميععن علععى الحععق ثبععوت توقععف إن ومإحلععه عليععه، المدعى
ثمععن مإععن ألفععا ادعععى إذا كما ليمينه يحتج لم وإل المدعي،

فيصععدقا البععائع فععأنأكر إياهععا المشععتري: أقبضععتك فقععالا مإععبيع
انأقطعععت المشععتري وحلععف نأكععل > فععإن324<ص:  بيمينععه

بل بالنكولا، للحكم ل باللف ألزم أيضا نأكل وإن الخصومإة،
ولععدت إذا مإععا ومإثلععه ابتععداءا، بالشععراءا المععالا بلزوم لقراره
بعده فقالت: بل فاعتدي الطلقا قبل قالا: ولدت ثم وطلقها
أيضععا نأكلععت وإن عععدة، فل وحلفت نأكل فإن بيمينه فيصدقا
بععه فيعمععل وآثععاره النكععاحا بقاءا لصل بل للنكولا، ل اعتدت

أو بينععة (بإقامإععة تعلععل) المععدعي (وإن دافععع يظهععر لععم مإععا
على (أمإهل) وجوبا ترو بإرادة أو الفقهاءا حساب) أو مإراجعة
فيسععقط عليععه بالمععدعى يضععر لئل أيععام) فقععط (ثلثة الوجه

أبدا) (وقيل عذر غير مإن الثلثة مإضي بعد اليمين مإن حقه
بععأن له انأتصر ولتجاهه كالبينة تأخيرها فله حقه اليمين لن

تسعاعده ل قعد البينعة بأن الولون فرقا لكن عليه، الجمهور
 إليه واليمين تحضر ول

حسععابه) أو لينظر استحلف حين عليه المدعى استمهل وإن(
برضععا يمهععل) إل (لم بالولى فهم كما وأطلق المإهالا طلب

المععدعي بخلفا اليمين أو القرار على مإجبور لنأه المدعي،
(ثلثععة) (وقيل) يمهععل تأخيره فله حقه طلب في مإختار فإنأه
لقامإة استمهل لو مإا حسابه بينظر وخرج للحاجة اليام مإن

فععي اسععتمهل (ولععو مإر كما ثلثا يمهل فإنأه أداءا بنحو حجة
مإثل الفقهععاءا يسعألا أو الحسععاب فععي الجععواب) لينظعر ابتداءا



اقتضععاه كمععا القاضععي رآه المجلععس) إن آخععر إلععى (أمإهععل
شععاءا إن المععراد بععأن والقععولا جمععع عليععه وجععرى كلمإهمععا
للمععدعي لن إليععه، يحتععاج ل هذا بأن البلقيني رده المدعي،

ذلععك مإععراد لن نأظععر، ه. وفيععه ا أصععلها مإععن الععدعوى تععرك
الععذي وإنأمععا يمهععل، لععم وإل إمإهاله، المدعي شاءا إن القولا
عليععه للمععدعى مإصلحة وفيها جدا، قريبة مإدة هذه أن يرده
الولا وعلى لرضاه، يحتج فلم المدعي على مإضرة غير مإن

بينتععه لكععون بالمععدعي المإهععالا يضععر لععم مإععا مإحله أن يتجه
مإجلععس المععراد أن ويظهععر ظععاهر، هو كما سفر جناحا على

يحلف فلم مإعه ليحلف شاهدا أقام لو مإا وكالنكولا القاضي
 فل وإل أيام، ثلثة أمإهل بعذر امإتناعه علل فإن

يععأتي حععتى كفيل مإنععه وطلععب يحلفه ولم عليه تنبيه) ادعى(
مإععا علععى المإام حمله خلفه القضاة واعتياد يلزمإه، لم ببينة

فيطععالب يعععدلا لم وإن شاهد إقامإة بعد أمإا هربه خيف إذا
الحق لثبوت ل للمإتناع حبس امإتنع > فإن325<ص:  بكفيل

غععاب كععان فقععالا: وقععد إسععلمإه بعععد طععولب) بجزيععة ومإععن(
حلععف بعععدها العامإععل: بععل وقععالا السععنة تمععام قبععل أسعلمت
ذلععك ادعععى فععإن ردهععا لتعععذر مإنه أخذت نأكل فإن المسلم

دفعهععا فععادعى (بزكععاة أو مإنععه وأخععذت يقبل لم حاضر وهو
تحليفععه نأدب آخر مإسقطا خارص) أو غلط أو آخر ساع إلى
اليمين) على (ألزمإناه إذا بشيءا. (و) أمإا يطالب لم نأكل فإن

اليميععن) لعععدم رد وتعععذر (فنكععل السععابق المعتمععد خلفا
تؤخععذ (أنأهععا الضعيف هذا فالصح) على (، المستحق انأحصار
مإلععك مإقتضععى هععو ذلععك لن بععل بععالنكولا، للحكععم مإنععه) ل
بععالحتلم البلععوغا مإرتععزقا ولععد ادعععى ولععو والحععولا، النصععاب

بععالنكولا، للقضععاءا ل يعععط لععم نأكععل فإن حلف اسمه ليثبت
ولععو يوجععد، لععم الحلف وهو اسمه، لثبات الموجب لن بل،
أو عام وقف نأحو أو وارث بل مإيت بمالا عليه مإدعى نأكل
ادعععى لععو وكععذا يقععر، أو يحلععف أن إلى حبس مإسجد على

مإثل للفقععراءا مإععاله بثلععث أوصععى أنأه وارثه على مإيت وصي
(ولععو يحلف أو يقر أن إلى فيحبس اليمين عن ونأكل فأنأكر
لععه) (دينععا قيمععا أو وصععيا ولععو مإجنون، صبي) أو ولي ادعى
مإععع يحلععف ل الععولي) كمععا يحلف لم ونأكل (فأنأكر آخر على

إلععى فيوقععف غيععره بيميععن لنأسان الحق إثبات لبعد الشاهد
مإباشعرة ادععى (وقيل: إن بمنزلته لنأه (وقيل: يحلف)، كماله

تتعلععق العهععدة لن (حلف)، لسببه بمباشرته سببه) أي: ثبوته



واعتمده الصداقا في رجحاه الذي لنأه المعتمد، هو وهذا به
لنأععه هنععا، مإا يخالف ل ثم قاله مإا بأن ورد وغيره السنوي

مإقصودا، ل ضمنا يثبت والمهر نأفسه، فعل على يحلف إنأما
هنععا مإا وهو بمباشرته، تعلق وإن غيرهما، بخلفا البيع وكذا

عجععز مإععع لتسععببه بمباشرته العهدة تعلقت حيث بأنأه ويجاب
بفعععل المتعلقععة بيمينععه إثبععاته للولي ساغا إثباته عن المولى
القضععاءا في ومإر ضرورته بل المولى، لمصلحة رعاية نأفسه
ولععو دين، مإولى على لمولى وجب لو مإا حكم الغائب على

مإنععه أخععذ أداءا نأحععو الخصععم فادعى وأثبته دينا لموليه ادعى
كمععا المولى كمالا إلى العلم نأفي على اليمين وأخرت حال
مإر

لععو أنأععه الفصل قبل الذي التنبيه في قدمإته مإما فرع) علم(
اشتراها أنأه اليد ذو فادعى بالعين له تشهد بينة خارج أقام
يحلععف أن لععه جععاز شاهدا وأقام المدعي مإن اشتراها مإمن
بها أثبت وإن لنأه، الحلف، مإن بائعه امإتنع إن سيما ل مإعه
مإلععك إثباته بمنزلة كان إليه مإنه انأتقل لما لكنه لغيره مإلكا

مإنه مإنتقل لغيره مإلكا بها يثبت فإنأه الوارث ونأظيره نأفسه،
بعيععن له أوصى قولهم: لو ونأظيره الغريم، غريم بخلفا إليه
الشاهد مإع ويحلف بها يدعي أن له فللموصى غيره يد في
 المردودة اليمين أو
كمععا يمينععه كفت عليه مإدعى مإن البينة تسمع ل فائدة) قد(

 >326<ص:  بقيده الداخل في يأتي
أي: كل (ادعيا) أي: اثنان  البينتين تعارض فصل) في(     

البينة قبل أحدهما إلى يسندها ثالث) لم يد في (عينا مإنهما
ول (سقطتا) لتعارضععهما بينة) بها مإنهما كل (وأقام بعدها ول

ذو أقعر فعإن يمينعا مإنهمعا لكعل فيحلف بينة ل فكأن مإرجح
زاد ولععو بينتععه، رجحععت بعععدها أو البينععة قبععل لحععدهما اليد

الظععاهرة القرائععن اختفععت إن إل قبل مإجلس حاضري بعض
وقععالوا: لععم آخععره إلى أوله مإن له ضابطون البقية أن على

ل مإثلهععم وكععان وقععع مإععا جميععع إلععى الصععغاءا مإععع نأسععمعها
ظاهر، هو كما التعارض يقع فحينئذ ذلك، في للغفلة ينسب

بععه صععرحوا كما الجزئي الثبات يعارض المحصور النفي لن
المإكععان بقععدر اللغاءا عن لهما يستعملن) صيانأة قولا (وفي
بينهمععا يقسععم) المععالا قولا (ففي وحينئذ اليد ذي مإن فتنزع

العيععن أن علععى الولا وحملععه بععذلك داود أبععي لخبر نأصفين
خرجععت مإععن ويرجععح يقععرع) بينهمععا قععولا (وفي بيدهما كانأت



على بحمله الولا وأجاب شاهد، له مإرسل فيه لخبر قرعته
(حععتى يوقف) المإععر قولا (وفي قسمة أو عتق في كان أنأه

(و) انأكشععافه يرجععى فيمععا الحععالا يصطلحا) لشكالا أو يتبين
بينععتين) وأقامإعا يعدهما (فععي كانأت) العيعن (لو التساقط على

(بقيععت) بععه لععه الثانأي بينة ثم بالكل له الولا بينة فشهدت
الولا يحتععاج نأعععم لحععدهما، أولويععة ل كانأت) إذ (كما بيدهما
بالنسععبة الخارج بينة بعد لتقع بيده الذي للنصف بينة لعادة
الععذي بالنصععف له مإنهما كل بينة شهدت ولو النصف، لذلك

<ص: سقوط بجهة ل بيدهما وبقيت به له حكم صاحبه بيد
لععم إذا أمإا الخر ببينة كل يد لنأتساخ بيد ترجيح > ول327
بينهمععا، فيجعععل بالكععل لععه كععل بينععة وشععهدت أحد بيد يكن

أحععدهما يتميععز لععم حيععث تعععارض وقععع إذا التسععاقط ويحععل
قبيععل يأتي مإا على الملك نأقل بيان وهو قدم، وإل بمرجح،

فيععه اليععد ثععم آخععره إلى أمإس بملكه شهدت لو قوله: وأنأها
شععاهدان ثععم مإنععه لععه انأتقععل أو به له أقر لمن أو للمدعي

بععذكر أحععدهما مإلععك تاريععخ سععبق ثم ويمين شاهد على مإثل
ك سعبب بعذكر ثم مإثل مإلكه في ولد أنأه بيان أو زمإن المل

ومإععن لععه مإستصععحبة علععى الصععل عععن نأاقلععة أيضععا وتقععدم
الثمععن نأقععد قععالت ومإععن البيع عند مإالك البائع لن تعرضت،

ول بععالوقف ل ذلععك يععذكر لععم مإععن علععى الن مإالك هو أو
علععى حكم بل مإلك بينة على بالملك الحكم إليها انأضم بينة

 يأتي كما للبغوي خلفا وغيره السنوي قاله كما المعتمد
فععي كلمإعه وظعاهر وغيععره، زرععة أبععو بععالولا جعزم ومإمعن
والحكععم بالصحة الحكم بين فرقا ل أنأه الدعاوى أولا فتاويه

فععأولى بععه يرجععح ل الحكم أصل لن ظاهر، وهو بالموجب،
أثبت بأن حكمان تعارض لو أمإا الخر، على زيادة فيه حكم
والخععر بععالموجب أحععدهما لكععن القاضععي حكععم مإعه أن كل

الملععك ثبععوت يسععتلزم لنأععه الثععانأي، تقععديم فععالوجه بالصحة،
حكمععا أجمل إذا القاضي أن العارية قبيل ومإر الولا بخلفا

الصععحة علععى حكمععه حمععل بشروطه استيفاءاه يثبت لم بأن
هععذه أكععثر المصععنف ذكععر وقععد أمإينععا، ثقععة عالمععا كععان إن

فقالا:  مإثلها بذكر المرجحات
بهععا) غيره (فأقام إمإساكا أو (بيده) تصرفا كانأت) العين ولو(

(بينععة) بينععت (هو) بها و) أقام (بينة زيادة غير مإن أي: بملكها
مإععن بهععا غصععب أو اشتراها قالت: كل أو ل أم مإلكه سبب
الععداخل اليععد) ويسععمي (صععاحب يميععن غيععر (قدم) مإن الخر



عليععه اللععه صععلى لنأععه الثانأيععة، قيععام قبل بالولى حكم وإن
بينتععه، ولترجععح وغيععره داود أبو رواه كما بذلك قضى وسلم

اهدين والخرى يمينا أو شاهدا كانأت وإن ثعم ومإعن بيعده ش
مإثل بععائعه مإععن أو مإنه اشتراها بأنأه المدعي بينة شهدت لو
يكفععي ول حينئععذ اليععد لبطلن قععدم غصععبها أحععدهما أن أو

بععأنأه ويععوجه جمععع ذكععره مإععا على غاصبة الداخل قولهما: يد
مإنععه اشععتراها والثانأيععة مإنععه، قععالت: غصععبها ولو إفتاءا، مإجرد

لنأهععا بحق، قالت: يده لو وكذا الصحيح، النقل لبيانأها قدمإت
أفععتى مإا هذا اليد أصل > فيبقى328<ص:  الغصب تعارض

المععالا بيععت نأععاظر ادعععى دار عععن مإيت في الصلحا ابن به
بحععق يععده أن والوارث بينة، به وأقام الميت غصبها له أنأها

زيععادة بينته مإع لن صدقا، بينة به وأقام مإوته، إلى كمورثه
الغصععب بينععة لن نأظععر، ه. وفيععه ا الملك حصولا وهو علم،
قولهععا أن علععى مإستصحبة وتلك نأاقلة فهي علم زيادة مإعها
علععى الشععاهد مإععن يقبل ل ومإثله وسيأتي مإحتمل أمإر بحق

بالملععك لععه أقععر الععداخل بأن بينة أقام ولو فيه، بما مإر مإا
مإمكنععا انأتقععال ذكععرت إن إل بالملععك بينته تنفعه ولم قدمإت

وهعو زيعد مإعن قععالت: اشععتراه مإن وتقدم إليه له المقر مإن
وبحععث مإنععه وتسلمه أو يده في قالت: وهو مإن على يملكه

شععيئا انأععتزع ومإن مإنه وتسلمه قائلة مإن أرجح اليد ذات أن
عليععه ادعععى فلععو الولا لغيععر بالنسععبة فيه يد ذا صار بحجة

أجععاب ولععو بيده، ورجحت بينته أعاد مإطلقة بينة وأقام آخر
بهععا لععه زيد إقرار المدعي فأثبت زيد مإن باشتريتها اليد ذو

لزيععد بهععا المععدعي إقععرار عليععه المدعى فأثبت الشراءا قبل
لن عليعه، المعدعى بيعد أقعرب التاريعخ وجهعل الشراءا، قبل
مإحكوم وقف واقف بنت أقامإت ولو شيءا، يعارضها لم يده
يفععدها لععم وقفعه قبععل لهععا وأقبضععه إيععاه مإلكها بأنأه بينة به

هذا يتجه وإنأما الحاكم وبحكم قبل باليد الوقف لترجح شيئا
حكععم قلنععا: أن إذا أمإا المإرين مإجموع مإن الترجيح كان إن

باليععد، عععبرة ول بينتها تقديم يتجه فالذي مإرجح غير الحاكم
عععن يععأتي مإععا يعارضه ول وأبطلتها نأسختها التمليك بينة لن

لن ونأصععرانأي، مإسععلم ابنيععن عععن مإععات لععو مإا قبيل شيخنا
ولععو يععأتي، فيمععا بخلفععه صريحا الواقف يد رفعت هنا بينتها
يدخل ل لنأه استويا، بينة كل وأقام أحدهما بيد لقيطا ادعيا
لعم وإن (المعدعي)، بعد) بينعة إل بينته تسمع (ول اليد تحت

لغععرض وقيل: تسمع خصم على تقام إنأما الحجة لن تعدلا،



الفععاقا سائر في اليوم العمل الزنأجانأي: وعليه قالا التسجيل
لن البينععة، وقبععل الععدعوى بعععد تسععمع ل أنأهععا المتن وأفهم
كافيععة دامإععت مإععا عنهععا يعععدلا فل اليميععن جععانأبه في الصل
ل ذلععك ومإععع سرقة نأحو تهمة لدفع سماعها البلقيني وبحث

 الخارج بينة بعد إعادتها مإن بد
ول الفرقععة بعد ولو البيت، أمإتعة في الزوجان فرع) اختلف(

>329<ص:  الخر تحليف فلكل بيد لحدهما لختصاص بينة
حلعف أو فقععط لحعدهما صعلح وإن بينهمعا، جععل حلفا فإذا

وكععذا وحلععف، باليععد اختععص لععو كمععا له قضي فقط أحدهما
ببينععة) حسععا يععده أزيلت (ولو والخر أحدهما ووارث وارثاهما

فقععط بععه عليععه حكععم بأن حكما أو لخصمه المالا سلم بأن
يععده) حععتى إزالععة قبععل مإععا إلى مإستندا بملكه بينة أقام (ثم
ونأظععره السععتاذ لبععن خلفععا يظهععر فيمععا الثانأيععة الحالععة في

أثععر لهععا يبععق لععم بزوالهععا الحكععم بعععد بأنأهععا يععرد يده لبقاءا
(سمعت مإثل بقبولهم أو بهم جهله شهوده) أو بغيبة (واعتذر

فينقععض ظهععرت وقععد الحجععة، لعععدم إل تزلا لم وقدمإت) إذ
صععاحبه مإععن يظهر لم أنأه مإع هنا العتذار واشترط القضاءا،

ينقععض ول (وقيععل: ل) تسععمع الحكععم نأقض ليسهل يخالفه مإا
بععأنأه الطيععب أبععو القاضععي وزيفه يعود فل يده لزالة الحكم
الحكععم لن باجتهععاد، اجتهععاد نأقععض هنا وليس الجماع خلفا

وكععأنأه بععه، عمععل ظهععر فععإذا مإعارض ل أن بتقدير وقع إنأما
بملععك شععهادتها آخره إلى بمستندا وخرج الحكم مإن استثني

 تسمع فل مإستند غير
فقععالا) الععداخل: مإنععك اشععتريته مإلكععي هععو الخارج قالا ولو(

الخارج) لزيععادة (قدم قاله بينتين) بما وأقامإا (مإلكي (بل) هو
مإلكعه، أنأعه شعهدت لو بينته قدمإت ولذا بالنأتقالا، بينته علم

غصبه أو باعه أنأه أو للداخل أعاره أو آجره أو أودعه وإنأما
مإنععك للخر: اشتريته كل قالا ولو الداخل، بينة وأطلقت مإنه

أرضععا أو دابععة تداعيا ولو اليد، ذو قدم تاريخ ول بينة وأقام
الحمععل أو فيهععا > أو330<ص:  عليها مإتاع لحدهما دارا أو
الشععاهدة البينععة علععى قععدمإت ببينععة أو باتفاقهمععا الععزرع أو

لععو مإا فارقا وبه له فاليد بالنأتفاع، لنأفراده المطلق بالملك
للعبععد لبسععه في المنفعة لن ثوب، العبد على لحدهما كان

فيعه فاليعد بعبيت المتعاع اختعص فعإن لعه بعد فل لصاحبه ل
 فقط



أمإععر ثععوبي هععو فقععالا: بععل دارك مإععن ثععوبي أخذت قالا ولو
قععالا: قبضععت لععو كما يد ذو لنأه إليه، برده له بينة ل حيث
ولععو إليععه، بععرده فيععؤمإر فععأنأكر عنععده أو عليععه لي ألفا مإنه

لقععرار للسععاكن فاليععد مإنهععا، أخرجتععه ثم داري قالا: أسكنته
إجارة أو إعانأة لي وقوله: زرع له، أنأها فيحلف بها له الولا
مإتصععل فععي ومإكععتر مإكععر تنازع ولو بيد، له إقرار فيه ليس

مإنفصععل فععي أو الولا حلععف مإسععمر سععلم أو كععرفا بالععدار
المسععمر كغير فيه اضطرب ومإا للعرفا، الثانأي حلف كمتاع

ابععن وأفتى مإرجح ل إذ تحالفا إذا بينهما والغلق الولين مإن
لععو ثم ومإن فيه، للمتصرفا اليد بأن فيها شجر في الصلحا

لن حلععف، وخيععط وإبععرة مإقععص فععي الدار وذو خياط تنازع
الدار، صاحب عليه فيحلف القميص بخلفا أكثر فيها تصرفه

المتنععازع المإتعععة وبيععن هععذا بين يفرقا التصرفا أعني وبهذا
لحدهما صلح وإن الزوجين بين فيها

إقععراره ثبععت كععأن حكمععا أو بشيءا) حقيقة لغيره أقر ومإن(
يععذكر أن (إل تسععمع) دعععواه لععم ادعععاه (ثععم أنأكره وإن به،

يسععري القععرار لن إليععه، لععه المقععر مإععن انأتقععال) مإمكنععا
بيان يجب وهل فائدة كبير له يكن لم وإل أيضا، للمستقبل

المطلععب فععي فيععه نأقععل ونأظععائره هععذا فععي النأتقععالا سععبب
للقفععالا تبعععا البيععان اشتراط إلى ومإالا الصحاب بين تخالفا
التفصععيل غيععره وبحععث النأتقععالا أسباب في للختلفا وغيره

الخبععار فععي ذكععروه كما وغيره للقاضي الموافق الفقيه بين
يحتععط لععم بمععا فيه نأحن لما يحتاط بأنأه ويرد الماءا بتنجس
الشععاهد وظيفععة إذ المحليععن بيععن جععامإع ل بععل ثععم، بمثلععه

مإقتضععاها عليهععا ليرتب المعينات في النظر والقاضي التعيين
بيععان يشععترط ل أنأععه علععى الم فععي الزركشععي: نأععص وقععالا

علععى الشععهادة فصععل قبيععل ومإععر الجمهععور وعليععه السععبب،
ودخععل ذلك في المعتمد مإنه يعلم > مإا331<ص:  الشهادة

يععده في صنيعة عليه ادعى لو مإا آخره إلى كأن قولي في
ه أقر أنأه بينة المدعي فأقام فأنأكر فأقعام شعهر مإعن بهعا ل

ذكععر لعععدم المععدعي بينععة تععدفع فل مإلكععه أنأهععا بينة اليد ذو
فيقععدم اليععد ظععاهر البينععة اعتمععاد ولحتمععالا النأتقععالا سععبب
لععم ومإلكععه لععه قععالا: وهبتععه لععو أنأه القرار في ومإر إقراره

العقععد بمجععرد حصععوله اعتقععاده لجععواز بععالقبض إقععرارا يكن
انأتقالا ذكر غير مإن القرار هذا بعد به دعواه فتقبل وحينئذ



النأتقالا ذكر يشترط لم ادعاه ثم ببينة مإالا مإنه أخذ ومإن(
فلععم حععال التلقععي على إل تشهد لم البينة لن الصح)، في

المقعر، فعي مإعر مإعا فارقا وبه الستقبالا على أثرها يتسلط
كععانأت مإنععه بالمععأخوذ يتعلععق لسععبب أضافت لو أنأها وقضيته

عدد) أو زيادة أن (والمذهب البلقيني بحثه مإا وهو كالقرار،
لكمععالا يتعارضععان ترجععح) بععل ل (أحععدهما شععهود عدالة نأحو

يختلععف ل الشععرع قععدره مإععا لن و الطرفيععن، مإععن الحجععة
ة تعأثر فعارقا وبعه الحعر كدية والنقص بالزيادة بعذلك، الرواي

بلغععت لععو أنأععه يؤخععذ ومإنععه الظنيععن، أقوى على مإدارها لن
حينئععذ لفادتهععا واضععح وهععو رجحت، التواتر عدد الزيادة تلك

بحكععم ويرجععح البغععوي قععالا يعارض ل وهو الضروري، العلم
ورده بهععا مإحكععوم إحععداهما بينععتين أقامإععا لععو فيمععا الحععاكم

يعمععل ول فيتعارضععان خلفععه المعتمععد بععأن وغيععره السععنوي
وليععس التعععارض، فائععدة وهذا آخر، بمرجح إل مإنهما بواحدة

وإنأمععا فيععه، الخطععأ يتعين لم إذ باقا لنأه الحكم، نأقض مإنها
بحث مإن المراد هو وهذا له، مإرجح على مإتوقف به العمل

الععتي البينععة بخلفا بينععة قععامإت إذا أنأععه تبعععه ومإن السبكي
رجلن لحععدهما كععان لععو حكمععه. (وكععذا ينقععض لم بها حكم

لكمععالا فيه يقبلن فيما نأسوة أربع وامإرأتان) أو رجل وللخر
ويميععن شععاهد للخععر كععان (فععإن أيضععا الطرفيععن مإن الحجة
فيمععا النسععوة والربععع والمرأتععان الشععاهدان) والشععاهد رجععح
دون ذكععر مإععن قبععولا علععى الظهر) للجماع (في فيه يقبلن

أو سععبب بيععن قدمإا يد مإعهما كان إن نأعم واليمين، الشاهد
تعرضععا لععو أنأهمععا شععيخنا وبحععث مإععر كما بها لعتضادهما ل

الشععاهد قععدم لملكععه والشععاهدان يععده فععي لمععا هذا لغصب
لن العكععس، قععالا: ويحتمععل علععم زيادة مإعهما لن واليمين،

 أقوى هذا ه. ولعل ا اليد دللة قوة مإع اتفاقا حجة الثانأية
بيععدهما عيععن في لحدهما) أي: مإتنازعين( شهدت) البينة ولو(

بينععة و) شععهدت سععنة مإععن (بملك أحد بيد ل أو ثالث يد أو
شعهدت وقعد سععنة، أكععثر) مإععن (مإن لها (للخر) بملكه أخرى

أن يععأتي لمععا لعه مإععزيل ل: نأعلععم قععالت أو حععال بالملك كل
فععالظهر (، ذلععك مإععع إل سععابق بملععك تسععمع ل الشععهادة

فيععه تعارضععها ل وقععت في الملك أثبتت لنأها الكثر)، ترجيح
مإحععل فععي فيتسععاقطان فيععه تعارضععها وقععت وفععي الخععرى

والصعل فيعه تعارض ل فيما الكثر بصاحبة ويعمل التعارض،
<ص: التاريخ مإتقدمإة بيد كانأت إذا أمإا دوامإه ثابت كل في



بتععأخر ترجععح وقععد فسععيأتي، مإتأخرته أو قطعا > فيقدم332
بينععة، به وأقام غيره بيد دار شراءا ادعى كأن وحده التاريخ

الثمععن، واسععترداد ردهععا وأراد مإعيبععة أو مإسععتحقة بانأت وقد
يؤرخععا ولععم المععدعي مإععن وهبهععا بععأنأه بينععة اليععد ذو وأقععام

القفععالا بععه أفععتى مإععا على بالخيرة حكم أرختا فلو تعارضتا
يومإئذ) مإن الحادثة والزيادة (الجرة (ولصاحبها) أي: المتقدمإة

كانأت لو نأعم مإلكه، فوائد لنأها بالشهادة، مإلكه يوم أي: مإن
كمععا أجععرة تلزمإععه لم القبض قبل البائع أو الزوج بيد العين
 بابيهما في مإر مإما علم

(وأرخععت الملععك لزمإععن تتعععرض لععم بينععة) بععأن أطلقت ولو(
ولععم مإثل شاهدين لكل أن في واستويا لحدهما يد بينة) ول

سعععواءا) أنأهمعععا فالمعععذهب (، الملعععك سعععبب الثانأيعععة تعععبين
أن لحتمعععالا بمرجعععح، ليعععس التاريعععخ ومإجعععرد فيتعارضعععان،

نأعععم الولععى، مإععن أكععثر هو بما فسرت فسرت لو المطلقة
رجحت قدره مإن بالبراءا والخرى بدين، إحداهما شهدت لو

الدين، تعدد عدم والصل الوجوب، بعد يكون إنأما لنأه هذه،
ل بععأنأه إقععراره زيععد فععأثبت بععدين لععه زيععد إقععرار أثبت ولو

لن و بعععد، الععدين حععدوث لحتمالا يؤثر، لم عليه له شيءا
لو البحر في قالا ثم ومإن المحتمل بالنفي يرتفع ل الثبوت

شععيءا قععالا: ل لععه المقععر أن فععادعى بدار له أقر أنأه أثبت
لرجععوع للثععانأي اليععد كانأت وإن الولا تقديم احتمل فيها لي

يععد لحععدهما كععان إذا أمإا المحض، النفي إلى الثانأي القرار
والشععاهدان، اليععد فتقععدم ويميععن شععاهد وللخععر شععاهدان أو

حلععب أو نأسععج أو أثمععر أو كنتععج الملك لسبب المبينة وكذا
مإععن دابتععه لقولهععا: بنععت أثععر ول أبيه مإن ورثه أو مإلكه مإن
 لملكها، تعرض غير

يععد) لععم التاريععخ مإتععأخرة لصععاحب كععان لععو (أنأه و) المذهب(
النأتقععالا إحععداهما أو أذكرتععا (قععدمإت) سععواءا عادية أنأها يعلم
المعيععن ذلععك اتحععد وإن ل، أم مإعيععن مإععن لععه تشععهد لمععن

حعععال الملعععك إثبعععات فعععي البينعععتين > لتسعععاوي333<ص: 
وهععي السععابق، الملععك مإقابلععة فععي اليععد وتبقععى فيتساقطان

بععه أفععتى كمععا مإلععك أم بوقععف كععل أشععهدت سععواءا أقععوى
ة: بينتعا قعولا واقتضعاه الصعلحا كعابن المصنف الملعك الروض
ذلععك البلقينععي: وعلععى قععالا الملععك كبينتي يتعارضان والوقف

بيععع علععى ترتبهععا باعتبععار عادية اليد أن يظهر لم مإا العمل
وفععي غيععره ه. واعتمععده ا بعضععهم أو الوقف أهل مإن صدر



ادعععى لععو أنأععه يعلم وبه يؤيده مإا القفالا فتاوى عن النأوار
سعنتين مإنعذ مإعن زيعد مإعن اشعتراها أنأعه غيره بيد عين في

قدمإت سنة مإنذ مإن زيد مإن اشتراها أنأه بينة الداخل فأقام
مإععن بشععرائه عاديععة الععداخل يععد أن أثبتت لنأها الخارج، بينة
اسععتردها زيععدا أن لحتمععالا نأظر، ول عنه مإلكه زالا مإا زيد
مإععا ويؤيععده والظععاهر الصععل خلفا هذا لن للخر، باعها ثم

مإمععا يؤخععذ نأعععم للسععبق، المتن: حكععم قولا شرحا في يأتي
الخععارج يثبععت أن بد ل أنأه الزوجة تعويض مإسألة في يأتي
مإععن بيععد بقيت وإل مإنه، شرائه حالا زيد بيد كانأت أنأها هنا
مإنه يعلم مإا التي الفصل في التنبيه في وسيأتي بيده، هي
ه، البينعة فعليه السترداد أعني ادعاه فإن ذلك مإحعل وأن ب

فععي فهععي هنععا كمععا وإل حععدوثها يعلععم لععم مإععا باليععد العمل
أو تاريخهمععا اتحععد لععو ثععم ومإععن الععداخل فهو للولا الحقيقة

حععدوث يثبععت لععم لنأععه اليععد، ذو قدم إحداهما أو أطلقتاهما
مإتقدمإين كجمع أيضا البلقيني غير كلم يدلا ذلك وعلى يده
ذي تقععدم آخريععن كجمععع صريحه أو العزيز كلم ظاهر لكن
فععي ذلععك ويجععري يععده، تاريععخ تععأخر وإن هنا، الصورية اليد

كغيععره شععيخنا واعتمد نأحوها، أو إجارة دعواهما مإن نأظائره
وأقععام المععالا بيععت وكيععل مإن شيئا ابتاعا فيمن فقالا الولا
جمععع كلم أفععاده كمععا الولا هععو الصععحيح الععبيع بينععة كععل

الملععك أن علععى التفععاقا مإع التاريخ لسبق عددهم مإتقدمإين
وبهععذا للثععانأي اليععد بكون عبرة > ول334<ص:  المالا لبيت
وإن الععداخل تقععديم وغيرهمععا وأصععلها الروضععة إطلقا يقيععد
سععبق يقععدم إنأمععا السععبكي وقععولا أسععبق الخععارج بينة كانأت

بيععد كععانأت العيععن بععأن الععداخل اعترفا إذا اليد على التاريخ
 مإنه، تفقه بينة به قامإت أو للخارج بيعه حين البائع

للحالا تتعرض ولم أمإس بملكه شهدت لو (أنأها و) المذهب(
لععه) مإععزيل نأعلم ل أو مإلكه يزلا يقولوا: ولم حتى تسمع لم
فكععذا تسععمع ل السععابق الملععك دعععوى لن سععببه، تععبين أو

قععولا فععي وليععس يععدعه، لععم بمععا لععه شععهدت ولنأهععا البينة،
قععد الشععيءا لن مإحععض، بنفي شهادة مإلكه يزلا الشاهد: لم

تسععمع وقععد العشععار، كشععهادة لغيععره بانأضععمامإه يتقععوى
مإسععألة فععي يععأتي كما حال للملك تتعرض لم وإن الشهادة،

فععي نأتجععت دابتععه أو وزرعهععا أرضه أنأها شهدت كأن القرار
مإععن الغععزلا هععذا أو مإلكععه فععي نأخلتععه أثمرتععه هذا أو مإلكه
أمإععس مإلكععه هععذا بععأن أو أمإععس بيضععه مإن الطير أو قطنه



ه أقعر أو عليعه المعدعى مإعن اشتراه ه أو بعه ل أمإعس، ورث
أو يملكهععا وهععو فلن، مإععن هععذه اشععترى بععأنأه شهدت وكأن
بععأن أو المععدعي مإلععك الن إنأهععا تقععل لم وإن فتقبل، نأحوه

وذلك، فتقبل به له حكم فلنأا بأن أو مإيراثا له تركه مإورثه
زوالععه يعلععم أن إلععى فيستصععحب بتمععامإه ثبععت الملععك لن

ادعععى وكععأن حال، إثباته إليها ينضم أن بد ل بأصله بخلفها
أعتقععه وأنأععه أمإس، له كان أنأه آخر فادعى بيده شخص رقا

الملععك وذكععر العتق إثبات بها القصد لن بذلك، بينته فتقبل
لععي هععي غيععره بيععد عيععن قالا: عععن وكأن تبعا، وقع السابق
وقععال: بععذلك، له فشهدا غيري له وارث ول أبي مإن ورثتها
ثبتععت إذا لنأها بها، له فيقضى الباطنة الخبرة أهل مإن نأحن
الخععبرة أهععل مإععن عن: نأحن سكتا فإن حكمه استصحب إرثا
وأن وارث أنأه ثبت إن ثم توقف كذلك الحاكم يعلمهما ولم

الحععالا الحععاكم وتعرفا اليد ذي مإن نأزعت أبيه مإيراث الدار
يسععلمها فحينئععذ لظهر آخر وارث له كان لو أنأه يتبين حتى
إقععرارا، يكععن لععم أمإععس بيععدك كانأت قالا: لخصمه ولو إليه،
شععهر مإنععذ مإععن فلن مإععن عين: اشععتريتها بيده مإن قالا ولو

مإععن مإنععه تعوضععتها مإلكععي زوجة: البائع فقالت بينة به وأقام
حععالا الععزوج بيد أنأها ثبت فإن بينة به وأقامإت شهرين، مإنذ

 الن بيده هي مإن بيد بقيت وإل لها، بها حكم التعويض
<ص: آخره إلى به له حكم فلنأا بأن أو قولنا تنبيه) قضية(

بملععك تشععهد لم قالا: لو حيث الزركشي نأقله مإا > رد335
ثبععت أنأععه مإتقععدم زمإععن فععي حععاكم على شهدت ولكن أصل
بعععض قععالا الزمإععان هععذا فععي المكععاتيب كعععادة الملك عنده

بهععا الحكععم لن التوقععف، ويحتمل نأقل فيه أر المتأخرين: لم
فععي ثبت مإا استصحاب على اعتمادا بل حاضر، مإستند بغير
علععى الحاضععرة اليععد وظهععور زوالععه احتمععالا مإع مإاض زمإن

حيععث الملععك أن تقععرر لمععا مإمنععوع به علل ه. فما ا خلفه
باحتمععالا عبرة ول مإاض زمإن في كونأه يضر ل بتمامإه ثبت

إليعه يععومإئ كمعا غيعره مإعن القععوى فيه الستصحاب يخالف
عاديععة تكععون قععد اليععد لن الملععك، عععن فضععل قععوله: باليععد

بععه لععه القععرار فععي صععريح لنأععه أمإس، مإلكك كانأت بخلفا
به فيؤاخذ أمإس

فيه المإر انأحصر إن يظهر فيما تجب بل الشهادة)، وتجوز(
استصععحابا الن (بملكععه بععالوجوب يصدقا قد الجواز أن على
علعععى وغيرهمعععا) اعتمعععادا وشعععراءا إرث مإعععن سعععبق لمعععا



لتعسععرت لععذلك. وإل وللحاجععة البقاءا الصل لن الستصحاب
إن ومإحلععه الزمإععن تطاولا إذا السابقة المإلك على الشهادة

عنععد تسععمع لععم وإل الستصععحاب، اعتمععد بععأنأه يصععرحا لععم
أو لمسععتنده تقويععة ذلك وذكر شهادته بت إن نأعم الكثرين،

ل أنأه على الذرعي ونأبه مإر مإا على يضر لم للحالا حكاية
إن إل مإتهععب أو مإشععتر أو وارث نأحععو بملععك الشهادة تجوز
بهعذا يشعهد مإعن الغعزي: وأكعثر قعالا عنه المنتقل مإلك علم

(بععإقراره) شععهدت) بينععة جهل. (ولععو الستصحاب مإجرد يعتمد
(اسععتديم) لععه) أي: المععدعي بالملععك (أمإس عليه أي: المدعى

ك تصعرحا لم وإن القرار، حكم ت لعوله إذ حعال بالمل لبطل
ذاك بععأن المتقععدم بالملععك الشععهادة وفععارقا القععارير فائععدة
لععم فععإذا ظنععي، بععأمإر وهععذه فاستصععحب يقيني بأمإر شهادة
(بملععك أقامإها) أي: الحجة (ولو يؤثر لم حال الجزم له ينضم
يسععتحق (لعم سعابق لملعك تععرض غيععر شجرة) مإن أو دابة

الشععهادة، مإنفصل) عند ولدا (ول ظاهرة مإوجودة) يعني ثمرة
بيعهععا، فععي يععدخلن ل ولععذا العيععن، أجععزاءا مإععن ليسا لنأهما
عليهععا تقععدمإه فكفععى تظهععره بل الملك، تثبت ل البينة ولن

اللحظععة تلععك قبععل حصععل ونأتاجععا ثمععرا يسععتحق فلم بلحظة
الشععهادة عنععد الموجود الظاهر غير الحمل) والثمر (ويستحق

عععبرة ول اشععتراها لععو كمععا والصععل للم الصععح) تبعععا (في
وصععية، بنحععو والشععجرة الم مإالععك لغيععر ذلك كون باحتمالا

حععدوث علععى سابق لملك تعرضت إذ أمإا الصل خلفا لنأه
مإععا على ينعطف ل الحاكم حكم أن فعلم فيستحقه ذكر مإا

قبععل > حععدث336<ص:  لهعا مإلكععه يكععون أن لجععواز مإضى
الشهادة

بحجععة) أي: بينععة مإنععه (فأخععذ ثمنه شيئا) وأقبض اشترى ولو(
بائعه) الععذي على (رجع الملك بتاريخ تصرحا لم (مإطلقة) بأن

بعععد ولععو المدعي، مإن اشتراه بأنأه بينة أقام ول يصدقه لم
العقععود عهععدة فععي لذلك الحاجة (بالثمن) لمسيس به الحكم

ول والمععدعي المشععتري بيععن مإعامإلععة ل أنأععه الصععل أن مإع
قبععل مإععا إلععى بععه المشععهود الملععك فيسععتند إليه مإنه انأتقالا

لععو مإععا تقععرر كمععا هنا البينة هي التي بحجة وخرج الشراءا،
المقصر، لنأه نأكوله، بعد المدعي بحلف أو بإقراره مإنه أخذ

فيرجععع العقععد حالععة إلى الستحقاقا أسندت لو مإا وبمطلقة
بعععد لمععا أسععندت لععو بععل لععه حاجة ل البلقيني وقالا قطعا
للقاضي، خلفا الصحاب كلم مإقتضى على أيضا رجع العقد



حكععم قبلععه لمععا بالنسععبة حكمهععا الزمإععن لذلك المسندة لن
يتلق لم لنأه عليه، له رجوع فل بائعه بائع وببائعه المطلقة،

يرجععع فل مإلكععه أنأععه علععى صععدقه لععو مإا يصدقه وبلم مإنه،
قععوله يضععر ل نأعععم غيععره، الظالم بأن لعترافه بشيءا عليه
ظععاهر علععى فيععه مإعتمدا قاله إن ول الخصومإة في له ذلك
لععو ثععم ومإععن لعععذره، ذلك مإع عليه فيرجع ذلك وادعى اليد

لععه وحكععم الصل بحرية ادعى ثم قن بأنأه وأقر قنا اشترى
على فيه مإعتمد لنأه برقه، اعترافه يضر ولم بثمنه رجع بها

علععى يرجععع لععم المععبيع مإلععك لمععدع مإشتر أقر ولو الظاهر،
حتى له للمقر مإلك بأنأه عليه دعواه تسمع ول بالثمن بائعه
لععه > نأعععم337<ص:  بععالثمن عليععه ويرجععع بينععة بععه يقيععم

(وقيل: ل) به أوخذ أقر فإن له للمقر مإلكا ليس أنأه تحليفه
ادعععى) المععدعي إذا (إل بععالثمن بععائعه علععى المشتري يرجع
احتمععالا الشععراءا) لينتفععي علععى سععابقا (مإلكععا المشتري على

لععه، النأتصار في البلقيني وأطالا إليه المشتري مإن النأتقالا
مإحععالا يلزمإععه الولا وأن القاضععي، قبععل أحععد يقلععه لعم وإن

والزوائععد والثمععرة النتععاج يأخععذ المشععتري أن هععو عظيععم
البععائع علععى ويرجععع الععبيع، صععحة قضععية وهععو كلهعا المتصلة

تعليععل مإععن مإععر مإععا ويععرده الععبيع، فسععاد قضععية وهو بالثمن
تقععرر وقععد كععالعين، هي بل كالثمن، الزوائد وليست الرجوع

إن الخلفا قعالا: ومإحعل زوائعدها حكعم غيعر حكمهعا أن أول
لععذلك تنععزيل قطعععا بععالثمن رجع وإل المبيع، المشتري قبض
 القبض قبل المبيع هلك مإنزلة

يععذكر لععم (مإطلقا) بععأن غيره بيد مإثل مإلكا) لدار ادعى ولو(
زادوه يضر) مإا لم (سببه (مإع) ذكر له) به (فشهدوا سببا له

وافقععت وقد المقصود وهو له، تابع سببه لن شهادتهم، في
مإرجحععا، للسععبب ذكرهععم يكععون ل نأعععم الععدعوى، فيه البينة
وسععببه الملك دعوى أعاد فإن به الدعوى قبل ذكروه لنأهم

القفععالا فتععاوى عن النأوار وفي حينئذ رجحت بذلك فشهدوا
قبلععت، مإطلععق بملععك لععه بينة فشهدت عين شراءا ادعى لو

بالشععراءا، له تصرحا حتى تسمع ل أنأها الصحيح بأن رد لكن
فععي ومإععا هععذه بيععن فرقا ل إذ الولا الوجه بل نأظر، وفيه

بما يصرحا لم مإنهما كل في الشاهدين إن حيث مإن المتن
الععدعوى الشععاهد حععالف أن قععولهم ويؤيععده الدعوى، يناقض

هععو كما والصفة بل والصنف للنوع أي: الشامإل الجنس في
مإععا والبينععة الععدعوى مإععن بالقل حكم القدر وفي ردا ظاهر



ضر) في آخر سببا وهم سببا ذكر (وإن المدعي يكذبهما لم
قععالا لععو ومإععا هععذا، بيععن ويفرقا الدعوى لمناقضتها شهادتهم
ثمن مإن بل ل، له فقالا: المقر عبد ثمن مإن ألف له: علي

الشععهادة فععي يغتفععر ل مإععا القععرار فععي يغتفععر بععأنأه دار
فيه. ل للدعوى المطابقة فيها المشترط

لععه المقععر بينة أرخت فإن لجنبي بالرهن الراهن فرع) أقر(
مإععا إل لععه يكععن لععم بعععده بما أو كله أخذه الرهن قبل بما

بينععة وأرخععت القععرار بينععة أطلقععت فععإن الععدين عععن فضععل
كمععا إقععرار ول رهععن يثبععت ولععم تعارضععتا أطلقت أو الرهن
تقبعل ول القعوت، فعي نأعازعه لكعن الصعلحا، ابعن بعه أفعتى

أو وقععت كععذا بمحععل يكععن كلععم حصر إن إل بنفي الشهادة
 لحاجة تكن لم وإن فتقبل، كذا مإدة

أو عقعد نأحعو فعي) المتعداعيين اختلفا في فصل(     
أو دار مإععن اكععترى مإععا قععدر فععي اختلفععا إذا عتق أو إسلم

مإثل كععذا الععبيت) شععهر أجرتععك (قععالا كععأن همععا أو أجرتععه
عليه الدار) المشتملة (جميع (فقالا: بل) آجرتني (بعشرة) مإثل
أو إحععداهما أو بينععتين) أطلقتععا (وأقامإا بعشرين (بالعشرة) أو

واتفقععا تاريخهما اختلف إن > وكذا338<ص:  تاريخهما اتحد
علععى (تعارضععتا) فيسععقطان واحععد عقععد إل يجر لم أنأه على

ثععم فيتحالفععان الواحععد العقععد كيفيععة فععي لتناقضععهما الصععح
قعولا: يقعدم (وفعي العبيع في مإر مإما علم كما العقد يفسخ

الدار جميع اكتراءا هي زيادة على بينته لشتمالا المستأجر)،
وفرقععوا ألفععان، يجب بألفين وبينة بألف بينة شهدت لو كما
كيفية وكل واحد، العقد فإن هنا بخلفه بينهما تنافي ل بأنأه

ذلععك على يتفقا ولم تاريخهما اختلف إذا أمإا الخرى، تنافي
الثانأية لغت بالكل الشاهدة هي كانأت إن ثم السابقة فتقدم

وألحععق البععاقي، فععي الجععارة صحة الثانأية أفادت بالبعض أو
إذا إحععداهما أو المطلقتين هذا في بالمختلفين بحثا الرافعي

الزائععد فيثبععت حينئععذ الختلفا لجععواز ذلععك علععى يتفقععا لععم
ل الختلفا احتمععالا تقععولا: مإجععرد أن ولععك الزائععدة، بالبينععة

يؤيده لكن المسائل، أكثر في بالتعارض يحكم لم وإل يفيد،
إحععداهما أو أطلقتععا إن التي: وكذا المتن قولا به يصرحا بل
يقينععا ثععم تعععدد للثمععن المععوجب العقععد بععأن يجععاب أن إل

مإسععاعده، لقععوة بععه فعملععوا الزمإععن اختلفا احتمععالا فساعد
الختلفا جواز مإجرد فيه يؤثر فلم ذلك فيه فليس هنا وأمإا



أقععر ثععالث) فععإن يد في (شيئا اثنين مإن ادعيا) أي: كل ولو(
أيضععا له به أقر لو إذ تحليفه وللخر إليه، سلم لحدهما به

مإنهما لكل حلف بينة ول ادعياه مإا أنأكر وإن بدله، له غرم
(أقععام و ثععالث علععى شيئا ادعيا (و) إن يده في وترك يمينا
أقععر بععأنأه والخععرى مإنععه، غصبه بأنأه بينة) إحداهما مإنهما كل
بطريععق الغصععب أثبتععت لنأهععا الولععى، قدمإت مإنه غصبه أنأه

الملك لن له، للمقر شيئا يغرم ول أقوى فكانأت المشاهدة
حقه وبين له المقر بين الحائلة فهي بالبينة ثبت إنأما للولا

أو يملكععه وهععو > مإنععه،339اشععتراه) <ص:  (أنأععه أو بزعمععه
هععو كمععا وإل يععده، بغيععر والمبيع مإنه تسلمه أو إليه وسلمه
لععذكر يحتععج لععم ثععالث بيععد المتن قولا مإن المعلوم الفرض

حكععم تاريععخ اختلععف فععإن ثمنععه لععه (ووزن يععأتي كمععا ذلععك
الثععانأي لن علععم زيععادة مإعهععا لن تاريخععا، للسععبق) مإنهمععا

لحتمععالا نأظر ول عنه، مإلكه زالا مإا بعد الثالث مإن اشتراه
البلقيني واستثنى والظاهر بل الصل، خلفا لنأه إليه، عوده

وشععهدت الخيععار زمإععن فععي الثععانأي البيع صدور ادعى لو مإا
المتععأخرة تعرضععت لععو ومإععا الثمععن وللولا فتقععدم، بععه بينععة

الععبيع بمجععرد الولععى وشععهدت البيع، وقت البائع مإلك لكونأه
مإن أن وحاصله وأقراه، نأقله أي: كما أيضا المتأخرة فتقدم

أو الععبيع وقععت للبععائع المععدعي بملععك البينععتين مإععن شععهدت
ولععو قععدمإت الخععرى دون الثمععن بنقععد أو الن للمشععتري

يععوجب للنقععد التعععرض لن و علععم زيادة مإعها لن مإتأخرة،
فل للبععائع الحبععس حععق لبقععاءا تععوجبه ل والخععرى التسععليم،

تعلق له مإا التي التنبيه أولا ويأتي بالتسليم المطالبة تكفي
تعذكره لعم لععو مإععا ثمنعه لعه بقوله: ووزن وخرج أيضا، بذلك
تعرضععت لنأهععا مإتععأخرة، ولععو قععدمإت إحععداهما ذكرتععه فععإذا

رده فععي البلقينععي أطععالا لكععن قععاله، كععذا التسليم لموجب
بتاريخ أرختا أو إحداهما أو أطلقتا بأن تاريخهما (وإل) يختلف

لحععدهما أو لهمععا أقععر إن ثععم (تعارضععتا) فيتسععاقطان مإتحععد
لثبععوته بععالثمن، عليععه ويرجعان يمينا لكل حلف وإل فواضح،
العقععد وهععو فيععه، تعارضععتا فيمععا هو إنأما وسقوطهما بالبينة،
بينععة قععدمإت وإل المبيع، لقبض يتعرضا لم إن ومإحله فقط،

لن بععالثمن، مإنهمععا لواحععد رجععوع > ول340<ص:  اليععد ذي
قبلهععا والععتي هععذه في قررته وبما بالقبض استقر قد العقد
وكععان السععبق، وتقععديم التعارض في واحد حكمهما أن علم

لجععل أحكامإهمععا لتخععالف الموهم أسلوبهما خالف إنأما المتن



وآخععر زيد مإن اشتريتها واحد قولا في ذلك ويجري الخلفا،
كذلك بينتين وأقامإا المذكور، الوجه على عمرو مإن اشتريتها

أو مإنهمععا لكععل فيحلععف بيععده العيععن مإن ويصدقا فيتعارضان
يقر. 

مإععع إل الشععراءا ذكععر كالشععهادة الدعوى في يكفي تنبيه) ل(
إذا يععده ذكععر مإععع أو يععد ذي غيععر كععان إذا البائع مإلك ذكر

ه اليد كانأت أخعرى بينعة قيعام مإعع أو تععديا مإنعه ونأزععت ل
مإععا كععل وكععذا واحععدة، كبينععة ويصععيران الععبيع، يععوم بأحدهما

امإععرأة كععأقرت أخرى به وقامإت بينة تركته لو شرط، ذكره
وإنأمععا فلنأععة بأنأهععا آخععران فشهد كذا بمحل كذا وقت لفلن
المععدعي بيععد المععدعى كععان إن المطلق بالملك البينة تسمع

أو إليععه مإنععه انأتقععل مإععن مإلك ول مإلكه يعلم لم مإن بيد أو
يعمععل ل لكععن تسععمع، قد ذلك عدا وفيما أحد، بيد يكن لم
الععداخل فأقععام ببينععة داخل مإن عينا خارج انأتزع لو كما بها

بينععة مإعارضععة وفائععدتها تسععمع، فإنأهععا مإطلقععا بملكهععا بينععة
هععذا بععأن بينععة أقععام ولععو يده، إلى العين لترد فقط الخارج
بينععة وآخععر كععذا سععنة الولا ربيععع في داره وأقبضني رهنني

ابععن قععالا شععهرا يععذكروا ولععم السععنة تلععك بها لي أقر بأنأه
يثبععت فل القعرار صععحة يمنععع الرهعن لن الصعلحا: تعارضععتا،

 فيه بما آنأفا مإر كما إقرار ول رهن
(بعتكععه عليععه المععدعى يععد فععي مإنهما) والمبيع كل قالا ولو(

(وأقامإاهمععا) فأنأكر الدعوى تسمع لم وإل مإلكي، وهو بكذا)،
تاريخهمععا اتحععد (فععإن بععالثمن وطالبععاه قاله بما أي: البينتين

لكععل واحععد وقععت في مإلكا كونأه لمإتناع تعارضتا) وتساقطتا،
وإن بينععة، مإنهمععا لواحععد يكن لم لو كما لكل فيحلف وحده
اختلععف) (وإن للخععر وحلععف لععه قضععى بينععة لحععدهما كععان

اشععترط ثععم ومإععن دعواهمععا الثمنان) لمإكععان (لزمإه تاريخهما
للبععائع النأتقععالا > ثععم341<ص:  الولا للعقععد الزمإععن اتساع
وكععذا) يلزمإععه (، لكععل حلععف وإل الثععانأي، للعقععد ثععم الثععانأي

الخععرى (إحععداهما) وأرخععت أو) أطلقععت أطلقتععا (إن الثمنععان
الستعمالا أمإكن وحيث الزمإن اختلفا لحتمالا الصح)، (في
ععن تضعيق العيعن بعأن قبلهعا مإعا هعذه وفارقت إسقاط فل

تضععيق ل والذمإععة الثمنععان هنا والقصد فتعارضتا، مإعا حقهما
البيعين على كهي إقراره على البينتين وشهادة فوجبا عنهما
بععاع أنأععه شععهدا لو القفالا فتاوى عن النأوار وفي ذكر فيما
أنأععه أو بععالولى عمععل اليععوم ذلععك مإجنون أنأه وآخران عاقل



قععالت لععو وهععو نأحععوه القاضي فتاوى وفي قدمإا مإجنونأا باع
ذلععك فععي مإجنونأععا أخرى: كان فقالت كذا يوم بكذا بينة: أقر

لعم بمععن البغععوي وقيده علم زيادة مإعها لن قدمإت، الوقت
أقععام ولو تعارضتا، وإل وقتا، ويفيق وقتا يجن أنأه له يعرفا

مإالععك وهععو علععي، أبي وقفها بيدك التي الدار هذه بأن بينة
تقععم لععم مإععا قدم مإلكه بأنأها بينة اليد ذو فأقام يومإئذ حائز
ولععو حينئذ، اليد ذو لنأه الواقف، مإن غصبها بأنأه أخرى بينة

الواقععف مإلععك ثبععوت بعععد بصععحته مإحكوم مإوقوفا في ظهر
لخععر والحيازة بالملك يشهد بصحته مإحكوم مإكتوب وحيازته

أفععتى كمععا ذلععك بمجرد الوقف يبطل لم الوقف صدور قبل
الملععك يكععون أن صععحته بتقععدير يجععوز قععالا: لنأععه شيخنا به

مإن أو للواقف واليد سيما ل الواقف إلى صاحبه مإن انأتقل
مإععر مإععا يعارضععه ه. ول ا السععؤالا ظاهر هو كما مإقامإه قام

اليعد أن لتحقعق أمإععس بملكعه شعهدت لععو قوله: وأنأهعا قبيل
ولععو هنععا، بخلفععه النأتقععالا لحتمععالا ينظععر، فلععم ثععم عاديععة
قععال إن قبل جزافا بثمن له الشراءا مإنكر على بينة شهدت

بينععة أقععام ولو وحرام، حللا الجزافا لن جذفا، إن ل حللا
بعأنأه أخعرى آخعر فأقعام فأخعذها مإلكعي بيدك التي هذه بأن

لهععذا بهععا حكععم حينئععذ مإلكه وهي بيده، كانأت مإمن اشتراها
على ورثه وقد أبيه قالت: مإلك بينة وتقدم بينته علم لزيادة

ول وارثا كونأه لجواز وارثه وهو خصمه أبي قالت: مإلك بينة
بملكععه تصععريح فيععه فليععس مإسععتغرقا، لععدين المععدعي يععرث

ورثه.  وقد في بخلفه
مإسععتغرقا لععدين يقععالا: بععدلا أن المتعيععن بععل تنبيه) الولععى،(

مإعلععوم هععو لمععا وذلععك أبيه، مإوت بعد لخر به إقراره لنحو
التعليععل: لن أصععل فععي يقععالا وقد الرث، يمنع ل الدين أن
لنأه الب، عن هذا مإلك تلقي على التنصيص فيه ليس هذا
نأععص فععإنأه ورثععه وقععد بخلفا خععاص شععيءا بععإرث يشهد لم

ذاك بخلفا فيه احتمالا فل أبيه مإن مإلكه مإتلق أنأه على
>342<ص:  ونأصعرانأي مإسعلم ابنين (عن مإات) إنأسان ولو(

عععرفا (فإن بينة ول ديني) فأرثه على مإات مإنهما كل فقالا
بقععاءا الصععل لن النصععرانأي) بيمينععه، صععدقا نأصععرانأيا كان أنأه

المسععلم)، (قععدم قاله مإطلقتين) بما بينتين أقامإا (وإن كفره
وكععذا مإستصحبة، والخرى بالنأتقالا، علم زيادة بينته مإع لن
بينععة علععى الجععرحا بينععة تقععديم ومإنععه ومإستصحبة، نأاقلة كل

إسععلم) أي: كلمإععه آخععر (أن قيععدت) إحععداهما (وإن التعععديل



آخععر أن الخععرى) فقيععدت (وعكسععته الشععهادتان وهي كلمته،
هنععا يكتفععى ل أنأععه ويظهععر ثلثععة كثععالث النصععرانأية كلمإععه
علععى للحععاكم مإوافععق فقيععه مإن إل والتنصر السلم بمطلق

فععي قععالوا: يشععترط رأيتهععم ثععم فيععه بما نأظائره في مإر مإا
تفسععير وجععوب وفععي التنصععر كلمة تفسر أن النصرانأي بينة

الرفعععة ابععن ونأقععل وجهععان السععلم كلمععة المسععلم بينععة
سععيما ل الوجوب رجح ثم جمع عن الوجوب عدم والذرعي

(تعارضععتا) وتسععاقطتا للقاضععي مإخععالف أو جاهععل شععاهد مإن
وكععذا النصععرانأي، فيحلععف عليهما مإوته يستحيل إذ لتناقضهما

قععالت: إذا بمععا التعععارض البلقيني وقيد فقط بينته قيدت لو
إذا وأمإععا مإات، أن إلى عنده ومإكثنا بها تكلم كلمة آخر كل

لحتمعالا فيعه، تعارض فل بها تكلم كلمة آخر على اقتصرت
ثععم عنععه ذهابهععا قبععل مإنععه سععمعته مإععا اعتمععدت كل أن

تنصععره السلم: علمنا بينة قالت ولو بعدها، حاله استصحبت
وأقععام) كععل دينععه يعععرفا لععم (وإن قطعععا قدمإت إسلمإه ثم

قيععدتا أم تعارضععتا) أطلقتععا دينععه علععى مإععات أنأه (بينة مإنهما
واحععدة قيععدت فععإن أعمالهمععا، لسععتحالة المععوت عنععد لفظه

المسععلم بينععة تقدم أو أيضا يتعارضان فهل الخرى وأطلقت
يوجد ولم بيقين إل يرفع ل ثبت حيث لنأه للسلم، احتياطا

فقععط النصععرانأي بينععة تقييععد فععي شععارحا وجععرى مإحتمل كل
السععابقة، المسألة في نأظيره مإن أخذه وكأنأه التعارض على
قبعل تنصععره بعلعم قعوي ثععم تقييدها فإن واضح الفرقا لكن

مإسععألتنا، في مإفقود وهذا حينئذ، لقوته السلم بينة فعارض
وإذا الصععورتين فععي التعععارض إطلقهععم فظععاهر ذلععك ومإععع

فععي يمينععا للخععر كععل وحلععف لحععدهما بينععة ل أو تعارضععتا،
إذ نأصععفين تقاسماه أحدهما بيد أو بيدهما والمالا الصورتين،

>343<ص:  ثععم قععوله، فععالقولا غيرهمععا بيععد أو مإرجععح، ل
الصععلة نأحععو بخلفا الرث لنحععو بالنسععبة هععو إنأمععا التعارض

المصععلي ويقععولا مإقابرنأععا فععي ودفنععه كمسععلم وتجهيزه عليه
كلمإهععم وظععاهر مإسععلما، كععان والععدعاءا: إن النيععة فععي عليععه

مإشععكوكا صععيره هنععا التعععارض بأن ويوجه القولا هذا وجوب
قععالت ولععو الجنععائز، فععي السععابق كععالختلط فصار دينه في

ة لنأهعا قدمإت، شعبان في وأخرى شوالا في بينة: مإات نأاقل
وإل شععوالا، فععي مإثل يععبيع أو حيععا رأيتععه الولى تقل لم مإا

فيععه تععبرع الععذي مإرضععه مإععن بععرئ أو المعتمععد على قدمإت



ابن لقولا خلفا الوجه على الولى قدمإت فيه مإات وأخرى
نأاقلة لنأها بالتعارض، الصلحا

الختلفا مإسعععلم) حالعععة ابنيعععن ععععن نأصعععرانأي مإعععات ولعععو(
مإععوته) أي: الب بعععد المسععلم: أسععلمت فقععالا (ونأصععرانأي
إرث (قبلععه) فل النصرانأي: بل) أسععلمت فقالا بيننا (فالميراث

دينععه على استمراره الصل لن بيمينه)، المسلم (صدقا لك
ذكره، مإما به للعلم وحذفه بأصله كما ومإثله ويرث، فيحلف
علعى اتفاقهمعا بيعن المسلم تصديق في فرقا ل أنأه المفهم
فععي الب مإععوت علععى اتفقععا لععو وعععدمإه الب مإععوت وقععت

فععي والنصععرانأي شععوالا فععي المسلم: أسععلمت وقالا رمإضان
(قعععدم قعععاله بمعععا أقامإاهمعععا) أي: البينعععتين وإن (، شععععبان

إلععى التنصر هو الذي الصل عن نأاقلة بينته لن النصرانأي)،
إذا بمععا البلقينععي وقيععده أعلم فهي الب مإوت قبل السلم

وبعععده أبيععه مإععوت حععالا تنصععره علمنا المسلم بينة تقل لم
الحكععم لععزم وإل قععدمإت، قععالت: ذلععك فععإن تستصععحب ولععم

وقياس نأظر، وفيه الردة، عدم والصل أبيه مإوت عند بردته
المسععلم فيحلف التعارض شوالا في حيا رأيناه في يأتي مإا
(علععى اتفقععا) أي: البنععان (فلععو بععه جزم واحد غير رأيت ثم

فععي الب المسععلم: مإععات وقععالا رمإضععان فععي البععن إسععلم
النصععرانأي) صععدقا شععوالا (في النصرانأي:) مإات وقالا شعبان
علععى المسععلم بينععة (وتقععدم الحيععاة بقععاءا الصل لن بيمينه،

إلععى الحيععاة مإععن نأاقلعة لنأهععا بععذلك، بينععتين أقامإععا بينتععه) إن
شععوالا، إلععى الحيععاة مإستصععحبة والخرى شعبان في الموت

قععاله كمعا تعارضععتا شععوالا فععي حيععا قععالت: رأينععاه إن نأعععم
السععلم وقععت علععى يتفقععا لععم إذا أمإععا النصععرانأي فيحلععف
<ص: دينععه علععى بقععائه لصععل مإععر كمععا المسععلم فيصععدقا

بينععة تقععل لععم مإععا نأاقلععة لنأهععا النصرانأي، بينة > وتقدم344
ويحلععف فيتعارضععان إسععلمإه قبععل مإيتععا الب عاينععا المسععلم
شععهادة مإيتععا وعايناه حيا رأيناه في تقرر مإا ونأظير المسلم،

امإععرأة فأقامإت وحده فورثه كذا يوم مإات مإدع أبا بأن بينة
مإععات ثععم اليععوم ذلععك بعععد اليععوم كععذا يوم تزوجها بأنأه بينة

شععهدا لععو ثععم ومإن علم زيادة مإعها لن بينتها، فتقدم بعده
لزيععادة الحيععاة بينععة قععدمإت ذلععك بعععد بحيععاته وآخران بموته

بينععة شععهدت الصععلحا: لععو ابن قولا بذلك يشكل وقد علمها،
بععأنأه وأخععرى غيععره مإععن ومإات الفلنأي مإرضه مإن برئ بأنأه

فععي مإععات بععأنأه بينة شهدت لو مإا بخلفا تعارضتا مإنه مإات



بكععذا لععه أقععر بأنأه بينة الورثة بعض فأقام كذا سنة رمإضان
مإقدمإععة رمإضان في مإوته بينة فإن تلك بعد لسنة كذا سنة

يلععزم ل بأنأه يجاب أن إل تقرر بما يشكل هذه ه. فتقديم ا
بعل علعم، زيعادة مإعهعا فليعس رؤيتعه بعإقراره شعهادتها مإعن

بعععد وبالحيععاة بععالتزوج الشععاهدة بخلفا أعلععم لمععوته المثبتة
علععى بنععاءا فيععه قيععل لععو الولععى فععي أطلقععه مإا ثم الموت

مإعرفععة فععي تقاربتععا أو اسععتوتا بينععتين فععي مإحلععه اعتمععاده
ولععو يبعععد، لععم غيرهععا دون بععه العارفععة قععدمإت وإل الطب،

علععى يععدهم فوضعوا صغير ولد عن وأحدهم أولد عن مإات
جععده مإععن أبيععه وبععإرث أبيععه بمععالا ادعععى كمععل فلما المالا

بهععا عمل بينة ثم كان فإن أبيه حياة في أبوك فقالوا: مإات
م هو اتفق فإن وإل واختلفعا أحعدهما مإعوت وقعت علعى وه
لن بعععده، قععالا مإن حلف بعده أو قبله مإات الخر أن في

مإععالا في وهم أبيه، مإالا في صدقا وإل الحياة، دوام الصل
نأكل أو حلفععا فععإذا وعكسععه ابنععه، مإععن الجععد يرث ول أبيهم
شيخنا ذكره لهم الجد ومإالا له أبيه مإالا جعل

(فقععالا مإسلمين) بععالغين وابنين كافرين أبوين عن مإات ولو(
بععاليمين)، البععوان صععدقا ديننا على الفريقين: (مإات كل) مإن

يعلععم حععتى فيستصععحب لهمععا تبعا ابتداءا بكفره مإحكوم لنأه
(أو يتععبين) الحععالا (حععتى قععولا: يوقععف) المإععر (وفععي خلفععه

التبعيععة زالععت وبععه بلععوغه، بعععد الحععالين يصطلحوا) لتسععاوي
عععرفا إن ذلععك عكععس وفععي يصح ل بما البلقيني واعترضه

لم أو بلعوغه قبل أسلما وقال سابق كفر للبوين أو هعو أس
السلم وقت على يتفقوا ولم البنان وأنأكر إسلمإنا بعد بلغ
يعععرفا لععم وإن الكفععر، بقععاءا لصل البنان صدقا الثالثة في

صععدقا الثالثععة في السلم وقت على اتفقوا أو كفر للبوين
هذا بأن شهدت ولو الصبا، بقاءا وأصل بالظاهر عمل البوان

كما الولى قدمإت أخرى وعكست حللا لحم أو مإذكاة لحم
جععاءاه لحععم في المسلم قولا قولهم: يقبل مإن بعضهم أخذه

> فععي345<ص:  اللحم لن مإيتة، لحم هذا إليه المسلم به
أن فعلععم ذكععاته تعلععم حععتى فيستصععحب الن مإحععرم الحياة
بينة يظهر فيما ذلك ومإثل فقدمإت، الصل عن نأاقلة الولى
يمكععن مإععا بينهمععا يمععض ولم بعدمإه وأخرى بالفضاءا شهدت

عععن بالنقععل زيععادة مإعهععا لن الولععى، فتقععدم اللتحععام فيععه
شهدت) بينععة (ولو بتعارضهما أفتى مإن على يرد وبه الصل

وأخععرى) أنأععه (سععالما فيععه مإععات مإرضه) الذي في أعتق (أنأه



الورثععة تجععز مإععاله) ولععم ثلععث واحععد ولكععل (غانأما فيه أعتق
تصرفه أن مإر السبق) لما (قدم تاريخ) للبينتين اختلف (فإن

زيععادة مإعهععا ولن وهكذا، فالسابق مإنه السابق يقدم المنجز
أحععدهما، مإزيععة لعععدم (أقععرع) بينهمععا اتحد) التاريخ (وإن علم
سعالما أعتقعت كعإن وتنجيعز تعليعق بمقتضعى اتحعد إن نأععم

تقارن على بناءا مإعه غانأم فيعتق سالما أعتق ثم حر فغانأم
غيععر مإععن السععابق تعيععن الراجععح وهععو والمشععروط، الشععرط

نأكععاحا فععي مإععر كمععا الرتبععة في والمقدم القوى لنأه إقراع،
يقععرع) بينهمععا، (قيععل إحععداهما أطلقتععا) أو المشععرك. (وإن

وغيرهما والزركشي البلقيني وأطالا والترتيب المعية لحتمالا
في الروضة في صححه ثم ومإن ودليل نأقل له النأتصار في

قلععت: المععذهب نأصععفه كل مإن يعتق قولا (وقيل: في مإوضع
والقرعععة لسععتوائهما، أعلععم)، واللععه نأصععفه، كععل مإععن يعتععق

حر إرقاقا فيلزم الحر السابق على بالرقا تخرج لئل مإمتنعة
نأظععر ول العععدلا لنأععه بينهمععا، الجمععع فععوجب رقيععق وتحريععر

الكل في مإنه أسهل لنأه النصف، في ذلك للزوم
ثلثععه) أي: وهععو سععالم، بعتععق أوصععى أنأععه أجنبيان شهد ولو(

قيععد ذلععك وإنأمععا حائزين، غير حائزان) أو (ووارثان مإاله ثلث
ثلثععه وهععو غععانأم، بعتععق ووصى ذلك عن رجع (أنأه بعده لما

بععدل عنععه للمرجععوع أثبتا لنأهما (لغانأم)، الثانأية ثبتت) الوصية
العذي المعالا لجمععع أهععدى الثعانأي وكعون تهمعة، فل يسععاويه
دون كععان إذا أمإععا تهمععة، يقععدحا فل بعيععد بالولءا عنه يرثونأه

البععاقي وفععي للتهمععة بععدل لععه يثبتععا لم فيما يقبلن فل ثلثه
الوارثان) الحائزان كان (فإن مإر وقد الشهادة، تبعيض خلفا

(فيعتق لغو الفاسق شهادة لن الرجوع)، يثبت لم (فاسقين
يثبععت ولععم يحتملععه الثلععث لن ،الجنععبيين سععالم) بشععهادة

مإععاله (ثلث يحتمله مإا غانأم) قدر (مإن (و) يعتق عنه الرجوع
تضععمنته الععذي الععوارثين بععإقرار ثلثععاه وهععو سععالم)، بعععد

التركععة مإععن غصععب أو هلععك قععد سععالما وكععأن له شهادتهما
الحععائزين غيععر > أمإععا346<ص:  بععإقرارهم للورثععة مإؤاخععذة

 حصتهما ثلث قدر غانأم مإن فيعتق
قععامإت ثم دارا باع لو مإر مإما أكثرها يعلم فروع تتمة) في(

أولده علععى ثم عليه يملكها وهو وقفها، أباه أن حسبة بينة
لععه ويصععرفا البععائع، على بثمنه ورجع المشتري مإن انأتزعت

وقفت وإل الشهود، صدقا إن الغلة مإن حياته في حصل مإا
قععاله الواقععف إلععى النععاس لقععرب صععرفت مإصرا مإات فإن



شععهادة مإبحععث فععي إليععه الشععارة ومإععرت كالقفععالا الرافعي
أو وأطلقتععا مإنععه بععالبراءاة وآخععران بععدين شععهدا ولو الحسبة

فالمتععأخرة، أرختععا وإن مإععر، كمععا الععبراءاة قععدمإت إحععداهما
مإنه بالبراءاة ثم به وآخر بالمالا واحد شهد لو فيما والوجه

مإعععه فيحلععف بععالبراءاة شاهد وهذا تمت، بالمالا الشهادة أن
مإععن ولععو مإسائل، في الشهادة سبب تفصيل ويجب مإدعيها،

ذلععك فععي أنأفسهم أئمتنا لختلفا المعتمد على مإوافق فقيه
ل فقيه مإن إطلقه وغيره: يكفي الغزالي وقولا الكراه مإنها

فيععه بمععا مإععر مإمععا يعلم كما ضعيف أي: مإوافق عليه يشتبه
مإجرد مإنه المسروقا يقصد لم مإا والسرقة الشهادات أواخر

مإختلف وكل والقتل والرضاع العدة وانأقضاءا والرشد التغريم
يقععل لععم فععإن بالسععن والبلععوغا والنكاحا كالطلقا، مإوجبه في

يسععتحق أو فلن وارث وكععونأه لتفصععيل، يحتععج لععم بالسععن
أو وقفععا هععذا وكون كذا في الشفعة أو نأظره أو كذا وقف
الحسععبة شععهادة في أي: إل المصرفا بيان مإن بد فل وصية
علععى وقععف هععذا يكفععي ل أنأععه الصععبحي وزعععم يظهر فيما

لععه، وجععه ل بععل بعيد، وهو الواقف، عينا إن إل كذا مإسجد
كمععا فلن ديععن مإععن وبراءاتععه العقععل زائععل البائع نأحو وكون
له وقولهما: أوصى بإطلقه الكتفاءا غيره ورجح الغزي رجحه

وعقل جنون له عهد ومإن مإات حتى بيده أنأه فيذكران بكذا
مإجنععون بععأنأه وأخععرى عاقععل مإثل بيعه حالا بأنأه بينة فقامإت
وكعذا إحععداهما، أو أطلقتعا أو واحعد بوقت أرختا إن تعارضتا

لععم فإن والمجنون العاقل مإن يصدر والفعل حاله، جهل إن
إل أو نأاقلععة لنأهععا الجنععون، بينععة قععدمإت عقععل إل له يعرفا
مإن بإعسار بينة شهدت ولو لذلك، العقل بينة قدمإت جنون
بععه أيسععر مإععا بينععت إن قععدمإت بيسععاره وأخععرى حععاله جهل

فتقععدم أحععدهما علم إذا أمإا الن إلى مإعه باقا وأنأه وسببه،
أحععدهما علععم فععإن والرشععد السععفه بينععة وكععذا عنععه الناقلة

بلععوغه أولا بسععفهه شععهدت كععأن وإل عنععه، الناقلععة قععدمإت
م فعإن قعدمإت برشده والخرى قعدمإت بلعوغه بعأولا تقيعد ل
ابعن إطلقا يحمعل وعليعه الرشد، الغالب الصل لن الولى،
يسععار بينتععا تكععررت ولععو قععالا، قالا: كالجرحا تقديمها الصلحا

الخععرى شععهدت مإنهمععا بواحععد واحععدة شععهدت كلما وإعسار
العسعععار بينعععة أن يظعععن أن إل المتعععأخرة قعععدمإت بضعععده

يععتيم نأحععو باحتياج بينة قامإت ولو الولا، إعساره مإستصحبة
وحكم به، القيم فباعه وخمسون مإائة قيمته وأن مإاله، لبيع



بأن أو حاجة بل بيع بأنأه أخرى قامإت ثم البيع بصحة حاكم
ابععن عنععد الععبيع بفسععاد وحكععم الحكععم نأقععض مإائتععان قيمتععه
سععلمإة علععى > بنععاءا347<ص:  حكععم إنأما لنأه قالا، الصلحا

داخععل يد أزيلت لو كما فهو تسلم ولم المعارض مإن البينة
لععذلك ينقععض الحكععم فععإن بينععة اليد ذو أقام ثم خارج ببينة

التقويم إذ بالشك ينقض ل الحكم لن قالا، السبكي وخالفه
فمعهععا عيععب علععى القععل بينععة تطلععع وقععد وتخميععن، حدس
أي: اليععد لجععل عليععه المقيععس فععي نأقض وإنأما علم، زيادة
عشععرة المسععروقا قيمععة بأن شهدا ولقولهم: لو قبل، الثابتة
بخلفا المتيقن لنأه القل، وجب عشرون بأنأها آخران وشهد
ه. ا علم زيادة الكثر بينة مإع لن الوزن، في نأظيره

فععي فتععاويه فععي زرعععة وأبععي التاج كولده غيرهما وأطالا 
أن التععاج زعععم حععتى المسععألة فععي الكلم وغيرهععا الجععارة
سععريج، ابععن تخريععج مإععن قععولن فيهععا الرافعي في المسألة

مإحسوسين، أمإرين في الرافعي صورة فإن مإنه عجيب وهو
أمإريععن فععي ومإسععألتنا شععوالا أو رمإضععان فععي المععوت وهما

مإععن الراجععح في اختلف أنأه على بينهما مإا وشتان تخمينيين
مإععن أخذا الروضة مإختصر في الحجازي فرجح القولين ذينك

مإبنععي أنأععه علععى مإختصععريها مإععن غيععره ونأبععه النقض عبارتها
وعلععى نأقععض فيه يتصور ل الصحيح على وأنأه ضعيف، على
علمععت لما فيه نأحن لما هذين مإن واحد في شاهد فل كل
مإنه يتعجب ومإما والمحسوسات، التخمينيات بين مإا بعد مإن

وهععذا وغيععره، التنععبيه فععي المسععألة أن بعضععهم زعععم أيضععا
وبععه بالشععك السععبكي تعليععل مإن أخذا اعتماده يتعين والذي
البينععة بقيععام يبطععل ل الرهععن فععي فتععاويه قوله: فععي يصرحا
زرعععة لبععي ووفاقععا مإحتمل الولا التقععويم كععان مإهما الثانأية

وغيرهمععا والذرعععي والسععنوي السععبكي وافععق وإن وغيععره،
بكععذب وقطععع بصععفاتها العين بقيت إذا مإا على الولا حمل

يقطععع لععم أو تععواتر ول تلفععت إذا مإععا علععى والثععانأي الولى
كلم ورد الصععلحا ابععن كلم شععيخنا واعتمععد الولععى بكععذب

بالشععك، نأقععض ذلععك أن نأسععلم ل بأنأا فقالا: ويجاب السبكي
وقععع لععو ولهععذا مإسععألتنا، بخلفا الحكععم قبععل قععالوه ومإععا

أي: به هو صرحا كما امإتنعا والحكم البيع قبل فيها التعارض
مإتضععح، غيععر بععإطلقه ذلععك تسليم ه. ونأفي ا لبعضهم خلفا

والععدوام كيععف واضععح بعععده ومإا الحكم قبل مإا بين والفرقا
قبععل فالتعععارض وأيضا ؟ البتداءا في يغتفر ل مإا فيه يغتفر



ثععم واجبععا وقععع فععإذا لععه مإععوجب وعععدمإه لععه مإحععرم الحكم
علععى أرجععح كان إن إل لمعارضه ينظر ل أن وجب عورض

بعععد بالقععل البيع الحكم قبل التعارض عند جوز السبكي أن
إطلقا فععي مإا يعلم وبهذا بزيادة راغب يوجد لم مإا إشهاره
فععي كلععه ذلععك ويجععري التعععارض عنععد البيع مإنع عنه شيخنا
القيعم قعولا القعولا أن السعبكي وبحث المسألة، هذه نأظائر

وكيععل نأحععو وكععذا المثععل، ثمععن بععه باع مإا وأن الشهار في
كماله بعد ادعى إذا المولى صدقا وإنأما قالا، قراض وعامإل
يحتععاج كمععا للععبيع المسععوغة لنأهععا مإصععلحة، بل الععبيع عليععه

فععإذا الععبيع صععفات مإععن المثععل وثمن الوكالة، لثبات الوكيل
غيره وادعاءا الصحة لدعائه صفته في صدقا له جوازه ثبت

مإععن بععد ل أنأه يتجه الذي بل ظاهر، نأظر ه. وفيه ا الفساد
نأحععو لن وغيععره كالوكيععل وليس المثل، وثمن الشهار إثباته

وأمإععا أولععى، المثععل فثمععن مإصععلحة، إثبععات يكلععف ل الوكيل
المالععك، بععإذن يتصععرفا لععم لنأععه فيكلفهععا، الوصععي أو القيم
مإسوغا المثل ثمن بأن يرد المذكور وفرقه المثل ثمن فكذا
صععفات مإععن المععولى لحاجععة يبععاع الشععيءا هععذا وكون أيضا،
كععالتحكم مإسععوغة والحاجععة صععفة الثمععن فجعلععه أيضععا البيع

ل أنأه عليه يلزم الصحة لدعائه > فتأمإله. ونأظره348<ص: 
تصععديق فمحععل أيضععا الصععحة لدعععائه المصلحة إثبات يكلف
ولععو البيع، مإسوغا إثبات يكلف لم حيث حينئذ الصحة مإدعي
بععه حكععم آخر بأن وبينة به لهذا حكم فلنأا بأن بينة شهدت

وقيععل: يتعارضععان نأاسخ لنأه الخير، بالحكم يحكم فقيل لخر
هنععا مإجيئه يمكن مإما مإر مإما بواحد أي: ويرجح فيتساقطان

والععذي الثععانأي وقيععل: يلغععى فقيععل: كععذلك الحععاكم اتحد فإن
قععدم تاريخهمععا اختلف حيث الحكمين وأن فرقا، ل أنأه يتجه

في مإر مإا نأظير مإر مإما بشيءا الثانأي يرجح أن إل السابق
القععولا علععى إل جععدا مإشععكل هنععا النسععخ وزعععم البينععتين،
كظععاهره المإععر بععاطن يكن لم وإن باطنا، ينفذ أنأه المردود

أيضا البينتين في مإر مإا نأظير تعارضا كذلك يؤرخا لم فإن
بما الشتباه عند للنسب الملحق القائف فصل) في(     

قفوته مإن والشبه الثر مإتتبع لغة وهو ،به تعالى الله خصه
عليععه اللععه صععلى أنأععه الصععحيحين خععبر فيععه والصععل تبعتععه،
يععوم ذات عنهععا اللععه رضععي عائشععة علععى {دخععل وسععلم

وزاءايععن أي: بجيععم مإجععززا أن تععري فقععالا: ألععم مإسععرورا
وزيععدا زيععد بععن أسععامإة فععرأى علي دخل المدلجي مإعجمتين



إن فقععالا أقععدامإهما وبدت رءاوسهما غطيا قد قطيفة عليهما
أسععامإة داود: كععان أبععو بعععض} قععالا مإععن بعضها القدام هذه

لععم عنععه: فلععو اللععه رضععي الشععافعي قععالا أبيض وزيد أسود
وسععلم عليه الله صلى لنأه المجازفة، مإن لمنعه قوله يعتبر

القععائف) مإععا (شععرط بحععق إل يسععر ول خطععأ علععى يقععر ل
مإععن وغيرهمععا وعدالععة عدلا) أي: إسععلم قوله: (مإسلم تضمنه
عدو غير رشيدا نأاطقا بصيرا ككونأه السابقة الشاهد شروط

أو حععاكم لنأععه بععه، يلحععق لمععن بعععض ول عنععه ينفععى لمععن
ورده سععميعا الصععحاب عععن المطلععب فععي قععالا قاسععم

ذو إل حكيم {ل الحسن (مإجرب) للخبر مإتجه وهو البلقيني،
أصله وفسر القاضي، في الجتهاد علم يشترط تجربة} وكما

ثلث أمإععه غيععر نأسععوة فععي ولععد عليععه يعععرض بععأن التجربععة
فهععو الكععل فععي أصععاب فإذا فيهن هي نأسوة في ثم مإرات

فععي واعتمععداه الثلث اشععتراط فععي صريح ه. وهو ا مإجرب
اعتمععاد في البلقيني أطالا وإن ظاهر، وهو وأصلها، الروضة
> بععل349<ص:  شععرط غيععر الم مإععع وكونأه بمرة، الكتفاءا
والقارب العصبة سائر وكذا رجالا، مإع الب فيكفي للولوية

قععد بععأنأه الولا الثلثة مإن أبويه أحد خلو البارزي واستشكل
الرابعععة فععي يصععيب وقععد فائععدة، فيهععن يبقى فل ذلك يعلم

لواحععد ولععد صععنف كععل مإععع يعععرض أن قالا: فععالولى اتفاقا
أصاب فإذا الرابعة به يخص ول الصنافا بعض في أو مإنهم

ظععاهر، أولععى ذلك ه. وكون ا حينئذ تجربته علمت الكل في
آخريععن اشععتراط) وصععفين (والصععح كلمإهم ينافي فل وحينئذ

وهمععا فيهمععا للخلفا بهمععا وصرحا المطلقة العدالة مإن علما
ذكععر) لمععا (حععر مإععن إل اللحععاقا يكفععي فل والذكورة الحرية

قععولا الصععح على عدد) فيكفي (ل قاسم أو حاكم أنأه تقرر
فيجععوز مإدلععج، بنععي مإععدلجيا) أي: مإععن كععونأه (ول لععذلك واحد
فمعن علععم القيافعة لن العجععم، بعل العععرب سائر مإن كونأه
 به عمل علمه

عليععه) مإععع (عععرض غيععره أو مإجهععول) لقيطععا تععداعيا فععإذا(
العععبرة أن القععرار في قدمإه لما صغيرا كان إن المتداعيين

فععي مإععر لحقععه) كمععا به ألحقه (فمن صدقه بمن الكبير في
عليععه مإغمععى البلقينععي: وكععذا قالا كالصغير والمجنون اللقيط
كالصععاحي لنأععه يعععرض، لععم وإل يتعععد، لععم وسععكران ونأععائم
كلمإهما وقضية جدا، بعيد كذلك النائم وكون انأتسابه، ويصح

لكععن ل وأن يد عليه لحدهما يكون أن بين فرقا ل أنأه هنا



غيععره ويععد تععؤثر ل اللتقععاط يد أن الرافعي استحسنه الذي
مإنازععة، اسعتلحاقا علععى اسععتلحاقه تقعدم إن صعاحبها مإقدم

عليه فيعرض استويا وإل
البلقينععي بععه وألحععق وطععءا) لمإععرأة فععي اشععتركا لععو وكععذا(

وتنازعععاه مإنهما مإمكنا (فولدت أي: المحترم مإائهما استدخالا
وللشععبهة أمإتععه أو زوجتععه كععل ظنهععا بشبهة) كععأن وطئا بأن

فقالا: (أو) العام على للخاص عطفا بعضها ذكر أخرى صور
كمععا للثععانأي فهععو وإل واحععد، طهر لهما) في (مإشتركة وطئا
لن هععذا، إلععى عععوده لتعععذر قياسععا التععي كلمإععه مإععن يؤخذ
فطلععق زوجتععه وطععئ (أو إليهععا عععوده يمكن ل صورا بينهما

العععدة فععي نأكحهععا فاسععد) كععأن نأكععاحا أو بشبهة آخر فوطئها
ولععم المشععتري فوطئهععا فباعهععا (أمإتععه (أو) وطععئ بهععا جاهل

بمععن ويلحععق مإكلفععا ولو عليه، مإنهما) فيعرض واحد يستبرئ
أنأكععرا، أو تعععالى لله فيه الحق لن أنأكر، وإن مإنهما، ألحقه

بإنأكععار حقععه يسععقط فل النسععب فععي حق صاحب الولد لن
اعتععبر تحيععر أو قععائف يكععن لععم فععإن المجهولا بخلفا الغير

فععي مإععر لما القائف بإلحاقا وعمل كماله بعد الولد انأتساب
أجمععع كما شخصين مإاءا مإن شخص انأعقاد ولستحالة الخبر،
الشععتباه كععان البلقينععي: ولععو قالا عليه وبرهنوا الطباءا عليه

القععائف إلحاقا يعتبر > لم350<ص:  الفراش في للشتراك
فعي المطلعب فعي وحكعاه المعاوردي ذكعره حعاكم بحكم إل

(مإنكوحععة) وطععئ) بشععبهة لععو (وكععذا الصععحاب كلم مإلخععص
التععي: بقععوله عنععه واستغنى بأصله كما صحيحا نأكاحا لغيره
لللحععاقا الععزوج يتعيععن الصععح) ول (فععي صععحيح نأكععاحا فععي

ببينععة إل القععائف علععى يعععرض حععتى ذلك يثبت ول للشتباه
الولععد لن والواطئ، الزوجين اتفاقا يكفي فل الشبهة بوطءا

ذكععره مإععا هععذا عليععه حجععة ذلك وليس النسب، في حق له
فععي كلمإععه اقتضععاه مإععا البلقينععي اعتمععد لكععن هنععا، الرافعي

المكلععف الولد تصديق وكالبينة التفاقا ذلك يكفي أنأه اللعان
وأربععع أشهر ستة بين لما ولدت (فإذا حقا له أن تقرر لما

عليععه) أي: (عرض يدعياه لم وادعياه) أو وطئيهما مإن سنين
فا) حيضععة وطئيهمععا بين تخلل (فإن  مإنهما لمإكانأه القائف

إذ به، تعلقه انأقطاع لظهور الولا ادعاه وإن (للثانأي)، الولد
الولا يكععون أن (إل مإنععه البراءاة على ظاهرة أمإارة الحيض

فاسععد نأكععاحا أو بشععبهة واطئا صحيح) والثانأي نأكاحا في زوجا
النكععاحا فراش مإع الوطءا إمإكان لن الولا، تعلق ينقطع فل



بعععد حاصععل والمإكععان الععوطءا، نأفععس مإقععام قععائم الصععحيح
يثبتععان ل فإنأهمععا الفاسد والنكاحا اليمين مإلك بخلفا الحيضة
فيهما) أي: المتنععازعين (وسواءا الوطءا حقيقة بعد إل الفراش

النسععب لن اللقيط، في مإر ل) كما أم وحرية إسلمإا (اتفقا
بنفسعه، ألحقععه إن هععذا العبععد اسععتلحاقا صحة مإع يختلف ل

أن مإععر لمععا الحععر فيقععدم المجهععولا أخععوة تععداعيا كععأن وإل
بحريته، ويحكم حائزا وارثا يكون أن بغيره يلحق مإن شرط

ألحععق ولععو حععرة، مإععن ولععد أنأععه لحتمععالا بالعبععد ألحقه وإن
زيععادة مإعععه لن قععدم، خفي بشبه وقائف ظاهر بشبه قائف
أنأععه احتمععال شععارحا وأبععدى الولا وقيععل: يقععدم وبصيرة حذقا

بمثلععه قيععل كما مإنهما وافقه بمن ويلحق ثالث على يعرض
بخلفا حععاكم القععائف بععأن ويععرد المفتين جواب اختلفا في

يقععدم وذمإععي مإسععلم ادعععاه إذا وفيما به، يقاس فل المفتي
القععائف ألحقععه وقععد وإل > ودينععا،351<ص:  نأسبا البينة ذو

يحضنه فل فقط نأسبا تبعه بالذمإي

العتق كتاب
الدمإي عن الرقا إزالة وهو له، المحصل أي: العتاقا     

احتععاج الملععك بإزالععة عععبر ومإععن اسععتقل أو سععبق عتق مإن
بقيععد ليخععرج تعععالى اللععه إلععى تقربععا مإالععك إلععى ل لزيععادة
وقعالا الصعح علعى عتقهمعا يصعح فل والبهائم الطير الدمإي

البهععائم أمإععا بالصععطياد، يملععك فيمععا الصععلحا: الخلفا ابععن
باطععل وهععو الجاهليععة، سععوائب قبيععل مإععن فإعتاقهععا النأسععية

يشععتري كععان الععدرداءا أبععا أن نأعيععم أبععي ه. وروايععة ا قطعععا
أن علععى صععحت إن تحمععل ويرسععلها الصبيان مإن العصافير

لععه مإملععوك لنأععه الوقععف، مإالععك إلععى ل وبقيد له رأي ذلك
ل الماهيععة لتحقيععق بعععده ومإععا بالقيمععة، ضععمن ولععذا تعالى،
قصد أن على قربة يكن لم وإن عتقه لصحة الكافر لخراج
قبععل وأصععله قصععده، مإععا لععه يصح لم وإن مإنه يصح القربة

{مإععن الصعحيحين وخععبر رقبععة}، {فععك تعععالى قععوله الجماع
بكل الله أعتق مإسلما {امإرأ رواية مإؤمإنة} وفي رقبة أعتق
بععالفرج} الفرج حتى النار مإن أعضائه مإن عضوا مإنها عضو
كعان مإسععلما امإععرأ للعه أعتععق مإسلم امإرئ {أيما خبر وصح

مإسلمتين امإرأتين أعتق مإسلم امإرئ وأيما النار مإن له فكا
وفي أفضل الذكر عتق أن يعلم النار} وبه مإن له فكا كانأتا

النععار} مإععن لعه فععداءا كعانأت مإؤمإنععة رقبععة أعتق {مإن رواية



وهععو فيهععا، الععذي كالغععل الععرقا لن بالععذكر، الرقبععة وخصت
سععيذكره بمععا اكتفععاءا يععذكره ولععم > إجماعا352<ص:  قربة
عليععه جععرى كمععا مإنععه السععتكثار ويسععن بالولى الكتابة في

بلغنععا مإععن وأكععثر أجمعيععن عليهم الله رضوان الصحابة أكابر
جععاءا فععإنأه عنععه اللععه رضي عوفا بن الرحمن عبد ذلك عنه
فععي أعتععق أنأععه غيره وعن نأسمة ألف ثلثين أعتق أنأه عنه
 عبد، آلفا ثمانأية واحد يوم
العتق أركان 

بععه بععدأ الصععل ولكععونأه ومإعتععق، وصععيغة عتيق ثلثة وأركانأه
(مإطلععق مإختععار الحريععة كامإععل مإععن) حععر يصععح فقععالا: (إنأمععا
يصععح فل المععالي التصععرفا كسائر حربيا كافرا التصرفا) ولو

نأعععم بفلععس، ولو عليه، ومإحجور ومإكره ومإبعض مإكاتب مإن
مإشععتر وعتععق بععإذنأه الغير قن وعتقه به السفيه وصية تصح
لقععن وولععي يععأتي كمععا المععالا بيععت لقععن وإمإععام قبضه قبل

لمرهععون مإوسععر وراهن مإر مإا على مإرتبة كفارة عن مإوليه
أن العععتيق شععرط أن علم وبهذا التركة، لقن مإوسر ووارث

والراهععن كرهععن بيعععه يمنععع عتق غير لزم حق به يتعلق ل
لمشععتري بععائع قععالا ولععو واستيلد، إجارة نأحو بخلفا مإعسر

البعائع علععى يعتععق لعم فععأعتقه فاسدا: اعتقععه شراءا مإنه قن
ليععس أنأععه علععى بنععاءا أذن إنأما لنأه الماوردي، قاله مإا على

كسائر فيه العبرة إذ بالجهل، يندفع ل العتق بأن ورد بملكه
ومإععن المكلععف، ظععن فععي بما ل المإر نأفس في بما العقود

هذا عبدي أعتق لمالكه عبد غاصب قالا لو بأنأه صرحوا ثم
ضعععف اتضععاحا يزيععد وبهععذا المالععك، علععى نأفذ جاهل فأعتقه

ومإحتملععة مإحققععة تعليقععه) بصععفة (ويصععح  المععاوردي كلم
لتحصععيل التوسعععة مإععن فيه لما السيد كجنون وغيره بعوض
بخلفا قربععة ليععس التعليععق عقععد > نأعععم353<ص:  القربععة
التعليععق فععي ويجععري مإطلقا فقربة نأفسه العتق أمإا التدبير،

يشعترط ول الطلقا، فعي مإععر مإععا هنعا وغيععره المبالي بفعل
مإعسععر راهن نأحو مإن لصحته التصرفا إطلقا التعليق لصحة

تعليقععه يصععح ول تحريععر المسععجد قيل: وقف ومإرتد ومإفلس
المتععن، علععى يععرد فل هذا يخرج السابق العتق حد بأن ورد

شععرط كععأن فاسععد بشععرط يتععأثر ل أنأه تعليقه صحة وأفهم
عععوض فيععه بمععا اقععترن إن نأعععم فيتأبععد، توقيته أو له لخيار

لمعلقه وليس النكاحا، في مإر مإا نأظير بقيمته ورجع أفسده
تعليقعه يبطعل ول بععوده يععود ول بيع بنحو بل بقولا رجوع



فيععه تصرفا للوارث فليس المعلق، بموت الموت بعد بصفة
عليععه عرضه بعد مإنه وامإتنع فعله، عليه المعلق كان إن إل

>. 354<ص: 
حععر فععأنأت الصلة على حافظت إن في القلعي فرع) أفتى(

يصععل لععم وإن أداءا، أي: الخمععس عليها حافظ إن يعتق بأنأه
النظععر ه. ويععتردد ا الفاسق كاستبراءا سنة يظهر فيما غيرها
إخراجهعا أبعاحا إذا العذر أن والقياس لعذر، بها أخل لو فيما
أثر وإل يؤثر، لم هلك على مإشرفا كإنأقاذ الوقت عن

ويظهععر كيععد، مإعيععن الرقيق جزءا) مإن إلى (إضافته و) تصح(
مإشععاع أو إليععه بإضافته يقع مإما الطلقا في مإر بما ضبطه
ومإعسععر مإوسععر مإععن لعه كلعه) العذي (فيعتععق ربععع أو كبعض
وأبعي أحمعد لخعبر وذلعك الطلقا، فعي مإعر مإعا نأظير سراية

ولععم عنهمععا اللععه رضععي عبععاس ابععن عععن وصععح بذلك داود
وكععل بععأن كله يعتق ل وقد الصحابة، مإن مإخالف له يعرفا
واستشععكله فقط فيعتق نأصفه فأعتق عبده إعتاقا في وكيل

فععأعتقه نأصععيبه عتععق فععي شععريكه وكلععه لععو بععأنأه السععنوي
مإلعك إلعى بالسععراية حكعم قعالا: فعإذا لنصيبه سرى الشريك

سععرى الععذي بععأن ويجاب أولى الموكل مإلك ففي هنا الغير
سععبب أدنأى فيه فكفى للعتاقا المباشر مإلك هنا العتق إليه
المباشععر مإلععك غيععر إليه يسري > فالذي355<ص:  ثم وأمإا
كمععا فيهععا الصععح إذ السععراية، على لضعفه تصرفه يقو فلم

علععى ثععم أعتقععه مإععا علععى يقععع العتععق أن الزركشععي قععاله
يقععع أنأععه لمقععابله الععدمإيري ترجيح مإن وجه وهو بها، الباقي

ذكرنأاهععا الععتي الشععيخين تفرقععة إذ واحدة دفعة الجميع على
إذا أمإععا الزركشععي رجحععه لمععا ترجيحهما تقتضي عنها وأجبنا

أو بععه يشعر لفظ الصيغة في ويشترط فسيأتي، لغيره كان
ولعععب هععازلا مإععن ولععو (وصععريحه)، كتابة أو أخرس إشارة
القععرآن فععي لورودهمععا مإنهمععا اشععتق وإعتاقا) أي: مإا (تحرير
كععأنأت فكتابععة تحريععر كععأنأت نأفسععهما أمإععا مإتكرريععن، والسنة
فيععه تنععاقض علععى صععريح عكسععه أو اللععه وأعتقععك طلقا

الله وأقالك الله باعك نأحو وفارقا الله، وأبرأك الله كطلقك
بالمقصععود اسععتقللها بعدم لضعفها كنايات فإنأها الله وزوجك
حرة بيا عتقت الرقا قبل حرة اسمها كان ولو تلك، بخلفا

عنععد تعتععق ل الرفعععة ابععن وقععولا السععم، ذلععك ينععو لععم مإا
ولععو النععداءا، عنععد ذلك اسمها فيمن هذا بأن مإردود الطلقا
تعتععق لععم أمإتععه فبععانأت حععرة يععا فقالا: تأخري امإرأة زاحمته



مإععن نأظيععره فععي مإر مإا عليه ويشكل الغزالي به أفتى كما
غلبععة هععو قويععا مإعارضععا هنععا بععأن يجععاب أن إل الطلقا

ول الزنأععا عععن العفيفععة بمعنععى ذلععك نأحو في حرة استعمالا
وأراد حععرة فقععالا: بععل زانأيععة أمإتععك قيععل: لععه ولو ثم، كذلك
هنععا، القويععة القرينة يظهر فيما أطلق إن وكذا قبل، عفيفة

عليه يعتق لم حر هذا قنه على مإنه خوفا لمكاس قالا ولو
أنأععت في كلمإهم اقتضاه كما ظاهرا السنوي: ول قالا باطنا
الصعارفة القرينعة وجعود بجعامإع وثعاقا مإعن يحلها لمن طالق
قيععل: لععو كمععا خلفه الدمإيري تصويب مإن أوجه وهو فيهما،

بأن قياسه ويرد الكذب قاصدا فقالا: نأعم زوجتك أطلقت له
بععه صععرحوا كمععا السؤالا على الجواب فيه مإنزلا الستفهام

> ليعس356<ص:  المسععاواة وبفرض لقصده فيه ينظر فلم
فععرقا ل الخوفا وعند مإسألتنا بخلفا القصد على قرينة هنا

بقرينععة اكتفععاءا يطلععق وأن إخبععاره فععي الكععذب قصععده بيععن
إذا مإعا علعى يحمل الطلقا عند بعضهم: يعتق وقولا الخوفا

حععر أنأععه تعلععم أنأت لغيره وقوله قرينة، ل إذ خوفا يقله لم
مإععن افععرغا لقنععه قععالا ولععو تظععن، أنأت بخلفا بحريته إقرار

العمععل مإععن حععرا وقالا: أردت حر وأنأت العشاءا، قبل العمل
الوثععاقا، حععل فععي بخلفهععا ضعيفة هنا القرينة لن أي:، دين
فععراغا فععي الحريععة بخلفا شععائع فيععه الطلقا اسععتعمالا لن

آخععر عبععد إلععى وأشععار العبععد، هععذا مإثععل حر أنأت أو العمل
بالقرار، والثانأي بالنأشاءا الولا عتقا هذا مإثل أو الولا عتق
رقبععة) أي: مإععا فععك (وكععذا باطنععا يعتق لم كذب لو ثم ومإن

القععرآن، فععي الصععح) لععوروده (فععي صععريح فععإنأه مإنععه اشتق
فععي كهععي هنععا الخععرس وإشععارة صععريحة الصععريح وترجمععة
 الطلقا

توطئععة وذكععر مإعلععوم هععو نأية) كمععا (إلى يحتاج) الصريح ول(
الشععارع تشععوفا مإععن يتععوهم لئل أيضععا مإعلوم أنأه مإع لقوله
وإن كنايععة)، إليهععا (وتحتععاج نأيععة غيععر مإععن بهععا وقععوعه إليععه

مإقارنأععة فععي يععأتي أن ويظهععر لحتمالهععا، قرينععة، بها احتفت
كععثيرة، أي: الكنايععة وهععي الطلقا، في مإر مإا نأظير لها النية

(ل فمنهععا مإلععك، زوالا أو فرقععة عععن أنأبععأ مإععا كل وضابطها
قععدرة ل أو حكععم ل أو إمإرة ل أو أمإر ل أو يد ل مإلك) أو

و عليععك سععبيل) لععي (ول عليععك سلطان) لععي ول عليك (لي
أو التععاءا (أنأععت) بفتععح عنععك مإلكععي زالا عليععك خدمإة) لي (ل

مإععولي) أي: أنأععت (سععائبة هنا للحن أثر ل إذ مإطلقا كسرها



لغيععر، اجتمالهععا مإععع الملععك بإزالععة لشعععارها لله أنأت سيدي
يععا وكذا والمعتق، العتيق بين مإشترك أنأه مإولي في ووجهه
ورجععح الصععغير الشععرحا فععي رجحععه > كما357<ص:  سيدي

خطععاب أو الواقععع بغيععر إخبععار قععالا: لنأععه لغو أنأه الزركشي
أنأععت وهععل نأظععر، ه. وفيععه ا بععالعتق لععه إشعععار فل تلطععف
وقععوله: مإحتمععل كل ؟ كناية بأنأه فيه يقطع أو كذلك سيدي
مإععن أمإكععن إن إعتععاقا أمإععي أو بنععتي أو أبععي أو ابنععي أنأععت
ابنععي ويععا غيععره مإععن ونأسععبه كععذبه عععرفا وإن السن، حيث
للظهععار للطلقا) أو كنايععة أو (صريح كل) لفظ وكذا (، كناية

واسععتبر كاعتععد مإنععه يسععتثنى مإععا مإععع مإععر كما هنا كناية هو
ثععم ومإععن لستحالته، العتق نأوى وإن لغو، فإنأه للعبد رحمك

لغعوا كعان السعيد: أعتقتعك فقعالا نأفسعك أعتق لقنه قالا لو
الظهععار أن تقععرر مإما وعلم الطلقا في نأظيره بخلفا أيضا
حععر أنأععت ولمإتععه حععرة أنأععت (وقععوله: لعبععده ثم ل هنا كناية

 للشارة صريح) تغليبا
إليععك عتقععك جعلععت أصععله إليك) عبارة قالا) له: (عتقك ولو(

للبلقينععي وفاقععا مإتجععه وهععو إليه، الحتياج لعدم حذفه وكأنأه
(أو نأظععر فيه مإنه بد ل الزركشي وقولا بمحتمل، عبر لكنه

حررتععك نأسععخه بعععض فععي أصععله وقولا التخيير، خيرتك) مإن
إليععه العتععق تفععويض (ونأوى مإر كما تنجيز صريح بأنأه مإردود
ل أي: بععأن التخاطب المجلس) أي: مإجلس في نأفسه فأعتق
قيععل: كععذا القبععولا عععن اليجععاب بععه ينقطععع مإععا بقدر يؤخر

إليععه أقععرب هنععا مإععا لن الخلععع، فععي مإر بما ضبطه ويظهر
(عتععق) إليهععا الطلقا كتفععويض فهععو الععبيع نأحو إلى إليه مإنه
وجعلععت ثععم التفويض في مإر مإا هنا فيأتي الطلقا في كما

عتقععك وكععذا لنية، يحتاج ل التفويض في صريح إليك خيرتك
قععالا: وهبتععك ولععو فقععط، خيرتك في قيد فقوله: ونأوى إليك،

إن عتععق التمليععك أو قبولا غير مإن عتق العتق نأاويا نأفسك
برقبتععه لععه أوصععى ولععو نأفسععك، مإلكتععك فععي كما فورا قبل

أو ألععف علععى (أو) قالا: (أعتقتععك الموت بعد القبولا اشترط
العبععد: أعتقنععي لععه قععالا (أو فقبل) فععورا ألف على حر أنأت
الصععور اللععف) فععي ولزمإه الحالا في عتق فأجابه ألف على

مإععن فهععو للعتععق الشععارع لتشععوفا أولععى بل كالخلع، الثلث
جععانأب ومإععن تعليععق شععوب فيهععا مإعاوضععة المالععك جععانأب

وإن جعالععة، شععوب فيهععا > مإعاوضععة358<ص:  المسععتدعي
المقصععود في يغتفر ل مإا الضمني في يغتفر إذ تمليكا كان



المإة خلع في مإر مإا هنا ونأحوه بالعطاءا التعليق في ويأتي
كعذا علعى أعتقتك في ذكره وإنأما لغو الحالا في قيل: قوله

انأتقععل فلعله مإؤجل والعوض حال يعتق فإنأه فقبل شهر إلى
هي ظاهرة فائدة له بل بسديد، ه. وليس ا هذه إلى نأظره

مإا ترجيه أن على اللف قبض على العتق توقف توهم دفع
فسععد وحيث ذلك، عقب ذكره المصنف كون عن غفلة ذكر
أن علععى أو مإثل خمععر قععالا: علععى كععأن الخلع به يفسد بما

قيمتععه وعليععه عتععق مإثل صحتي إلى أو أبدا زاد أو تخدمإني
فلععو ذلععك ولزمإععه عتععق مإثل سنة عشرين تخدمإني أو حينئذ
قيمتععه نأصف تركته في فلسيده مإات ثم المدة نأصف خدمإه

خلفععا العتععق تلععي المععدة كععون علععى النععص يشععترط ول
عمل الخدمإععة تفصععيل ول ذلععك إلععى لنأصععرافها للذرعععي

 الجارة في مإر مإا نأظير بالعرفا
تؤديه مإؤجل أو حال ذمإتك بألف) في نأفسك قالا: بعتك ولو(

الععبيع) كالكتابععة، صععحة فالمععذهب (فقالا: اشتريت، العتق بعد
الحععالا) عمل فععي (ويعتععق وأسععرع ألععزم هععذا لن أولى، بل

وخععرج فيععه خيار فل بيع ل عتاقة عقد وهو العقد، بمقتضى
(والععولءا يملكععه ل لنأععه يصععح، فل قععوله: بهععذا بععألف بقععوله

<ص: باعه لو وعليه بيع ل عتاقة عقد أنأه تقرر للسيد) لما
شععبهه لضعععف هنععا، حط ول عليه سرى نأفسه > بعض359

بالكتابة. 
وكيععل بيععع بصععحة السلم عبد ابن تلمإذة بعض تنبيه) أفتى(

المحصولا، شارحا الصفهانأي وخالفه لنفسه عبده المالا بيت
بععل مإجانأععا، ليععس أنأه إلى نأظرا الولا السبكي التاج وصوب
بغيععر العتععق لععه بععل المالا، بيت على فيه تضييع فل بعوض
قععن جاءانأععا لععو أنأععه ذكرا وقد المإام، فيه له أذن إذا عوض
كافععة عععن ويعتقه المالا بيت مإن قيمته دفع فللمإام مإسلم

يدلا ومإما المنع المعتمد أن العارية في ومإر ه المسلمين. ا
مإععالا فععي كععالولي المالا بيت مإالا في المإام قولهم: أن له

فععي يععأتي مإمععا يعلععم كمععا التبرع عليه يمتنع والولي اليتيم،
قبععل يكتسععبه مإععا لن قيمته، بأضعافا ولو البيع كهذا الكتابة
حجععة ول حععاله يدري ل العتق وبعد المالا لبيت مإلك العتق
رد لععو ارتعداده خععوفا لضععرورة ذاك لن عنهمععا، ذكعر فيمعا

الغلم لهععذا فقالا المالا هذا لمن قن لسيد قيل ولو إليهم،
 يعتق لم له وأشار



لن بالملععك، لععه إقععرارا هععذا لغيععره: بعنععي قععوله كعان وإنأما
الععبيع، بخلفا كععثيرا يقع تجوز رقه عرفا لمن الملك إضافة

حقيقة مإالك مإن إل يكون ل فإنأه
وحملهععا: (أعتقتععك) وأطلععق هععي له لحامإل) مإملوكة قالا ولو(

بطريق وعتقه مإنها، جزءا لنأه عتقا)، حملك دون أعتقتك (أو
وإنأما الشخاص، دون الشقاص في لنأها السراية، ل التبعية

أعتقععه (ولععو الععبيع بخلفا العتععق ولقععوة اسععتثناؤه يضععر لععم
(دونأهععا) المعتمععد علععى لغععا وإل الروحا، فيه نأفخت عتق) إن
ول لهععا تبعيتععه تتصععور فرعهععا لكععونأه بععأنأه عكسععه وفععارقا
الولععد بانأعقععاد إقععرار حععرة المإععة هععذه وقوله: مإضغة عكس،

ان مإلكعي في مإني بها علقت زاد فإن حرا بكعون إقعرارا ك
وصععية لخععر) بنحععو والحمععل لرجععل كانأت (ولو ولد أم المإة
اختلفا مإععع اسععتتباع ل لنأععه الخر)، بعتق أحدهما يعتق (لم

كلععه أحععدهما (فأعتق أمإة عبد) أو بينهما كان (وإذا المالكين
يملععك وهععو حععر، نأصععفك وكععذا حععر، مإنك نأصيبه) كنصيبي أو

أو نأصععيبه فععي انأحصععر العتععق هل هذه في والخلفا نأصفه،
غيععر فععي لععه فائععدة ل ؟ لربعععه سرى ثم ربعه فعتق شاع
عتععق وفععي > مإطلقعا360نأصععيبه) <ص:  (عتععق التعليععق نأحو

 تفصيل شريكه نأصيب
لشععريكه) ول البععاقي (بقععي العتععاقا مإعسععرا) عنععد كان فإن(

بشععرط شقصععا بععاع إن نأعععم التععي، الخععبر لمفهععوم سععراية
أعسععر وإن سعرى، بعاقا والخيععار بعاقيه، أعتععق ثم له الخيار
حينئععذ شركة فل الفسخ يقع بالسراية لكنه المشتري بحصة
جميععع عن فاضل مإلك بأن مإعسرا (وإل) يكن يرد فل حقيقة

إليععه) أي: نأصععيب (سععرى بقيمتععه يفععي مإععا للمفلس يترك مإا
>361<ص:  استولدها بأن الستيلد له يثبت لم مإا شريكه
فععي لععه شععركا أعتععق {مإععن الصععحيحين لخبر مإعسرا مإالكه
قيمععة عليععه العبععد قععوم العبععد ثمن يبلغ مإالا له وكان عبد،
فقععد وإل العبد، عليه وعتق حصصهم، شركاءاه وأعطى عدلا
ويععأتي مإععر مإمععا غيععره فيععه بمععا عتق} وقيس مإا عليه عتق
الحفععاظ: رقا} قععالا مإععا مإنععه {ورقا للععدارقطني روايععة وفي

جمعععا حملععت ورودهععا وبفععرض فيععه مإدرجععة السعاية ورواية
يعتععق لععم الععذي لسععيده يستسعععي أنأععه علععى الحععاديث بين

عليععه يحععرم أنأععه يظععن لئل نأصععيبه بقععدر يخععدمإه بمعنععى
مإععن حاله ليقرب قيمته به) مإن أيسر مإا إلى (أو استخدامإه

مإعععا، نأصععيبهما مإنهععم اثنععان فععأعتق لثلثععة كععان ولو الحرية،



وحععده عليععه يعتععق لععم مإععا جميع قوم فقط مإوسر وأحدهما
التلفا وقععت لنأععه العتاقا) أي: وقته، يوم ذلك قيمة (وعليه
يععوم ل يومإهععا قيمتععه تعتععبر لنفسععه سععرت قن على كجناية

فععي المتععن فععي مإر عما غفلة وهو شارحا، أطلقه كذا مإوته
القصى فالواجب بسراية، وتلف جنى قوله: فإن مإن الغصب

بعععض ل البعععض قيمععة هنععا الععواجب أن مإععن به صرحا وبما
مإععر مإععا هنا يأتي أن ويظهر مإتقدمإون جمع به صرحا القيمة

الزوجععة بععأن يفععرقا أن إل الصععداقا مإععن ذلععك نأظيععر فععي
فل غيرهععا فععي تععأتي ل كسععرها مإقابلععة في بأحكام امإتازت

بعععض دون المتلععف لنأععه البعععض، قيمععة هنععا تجععب أن بعععد
 التميز مإن تقرر لما ثم أوجبناه وإن القيمة،

العتاقا بنفس السراية تقع 
مإععا لن و فيععه، الظاهر العتاقا) للخبر بنفس السراية وتقع(

بسععبب تجععب والقيمة التلفا حكم في السراية على يترتب
يععؤد لععم وإن العتععق، عقععب الحععرار حكععم فيعطععى التلفا
القيمععة) أو (بععأداءا إل العتععاقا يقععع قععولا) ل (وفععي القيمععة

عليععه يقوم مإوسرا كان {إن الصحيحين لخبر عنها العتياض
العتععق أن علععى يععدلا إنأما بأنأه يعتق} وأجابوا ثم عدلا قيمة

لنأععه تمععم، إنأمععا لنأه للولا، فيدلا وحينئذ بالدفع، ل بالتقويم
المإععر قععولا) يوقععف (وفععي بالسععراية يتلف وإنأما مإتلفا، صار

أنأهعا) أي: (بعان دفعهعا) أي: القيمععة (إن فعليه للجانأبين رعاية
لععم أنأععه بععان وإل > (بالعتععاقا)،362<ص:  حصععلت السراية

حصعة يسععري) إلعى الموسععر الشعريكين أحعد (واستيلد يعتق
نأفععذ ولععذا أقععوى، وهععو فعل، لنأه أولى، بل كالعتق، شريكه

مإريععض ومإن الذرعي بحثه كما عتقه دون عليه مإحجور مإن
فل المعسععر مإععن إمإععا الثلععث مإععن وإعتاقه المالا، رأس مإن

إيلدهععا مإنععه ينفععذ لنأععه الشريك، والد مإن إل كالعتق يسري
(نأصععيب مإععن بععه أيسععر (قيمععة) مإععا (وعليه) أي: الموسر كلها

مإهععر مإععن (وحصععته عنععه مإلكععه بإزالععة أتلفععه لنأععه شععريكه)،
تغييععب عععن النأععزالا تأخر إن غيره بملك لستمتاعه المثل)،
لن مإهععر، حصععة تلزمإععه لععم وإل الغععالب، هععو كمععا الحشفة
لمععا مإنتععف وهو غيره، مإلك في الحشفة تغييب له الموجب

وجوبهععا جمععع واعتمععاد العلععوقا، بنفس تقع السراية أن يأتي
بوقوع التي التعليل مإن يعلم كما ضعيف على مإبني مإطلقا
فععي مإععر ومإا هذا بين الفرقا يندفع وبذلك مإلكه في العلوقا

فععي ذلععك مإع ويجب لحرمإته، فيه الملك قدر إنأما بأنأه الب



(فععي القوالا) السابقة (وتجري البكارة أرش مإن حصته بكر
(فعلععى ثععم كالعتععاقا هنععا العلععوقا السععراية) إذ حصولا وقت

التععبين وهععو (والثععالث)، العلععوقا بنفس الحصولا وهو الولا)،
حرا انأعقد الولا على لنأه الولد)، مإن حصته قيمة تجب (ل

اسععتحقاقا نأععزلا الثععالث وعلععى مإلكععه، فععي العلععوقا لوقععوع
يسري (ول تجب الثانأي وعلى الملك، حصولا مإنزلة السراية

ليععس لنأععه الباقي، إلى بعض أو كل مإالك مإن تدبير) لبعضه
فقععط، دبععره مإا بعتق السيد فيموت المدبر بيع لجواز إتلفا
بععل سععراية، ليععس الحمععل فععي وحصوله مإعسر، الميت لن
مإنها كعضو تبعا
 مإستغرقا دين السراية يمنع ل 
(فععي حجععر (مإسععتغرقا) بععدون ديععن) حععالا السععراية يمنع ول(

نأفذ ولذا فيه التصرفا نأافذ يده في لما مإالك لنأه الظهر)،
الخلفا جريعان في لمستغرقا حاجة البلقيني: ول قالا إعتاقه

لععم خمسععون وعليععه عنععده وهععي مإائة، السراية أوجبت فإذا
الحععالا بالععدين كان ولو خمسين، في إل الضعيف على يسر
يسععر لععم شععيءا مإنععه يفضععل ول غيععره لععه ليس لزم رهن

وهععو الصععفة، وجععدت ثععم مإسععتقل وهععو علععق ولععو قطعععا،
نأفععوذ فععي العبرة أن الصح على بناءا يسر لم عليه مإحجور
>363<ص:  لشعريكه قععالا (ولعو الصعفة وجود بحالة العتق

بينععة فععأنأكر) ول نأصععيبي قيمععة فعليك نأصيبك أعتقت الموسر
يعتععق (فل العتععق عععدم الصععل بيمينععه) إذ المنكععر (صععدقا

نأصعيبه قيمعة واسعتحق المعدعي حلعف وإل حلف، نأصيبه) إن
عليععه سععمعت إنأمععا الععدعوى لن المنكععر، نأصععيب يعتععق ول

أعتقت أنأك آخر على تسمع ل فهي وإل فقط، القيمة لجل
حسبة قبل آخر شاهد الشريك مإع كان إن نأعم يحلف، حتى

لتهمتععه الزركشععي بحثععه كما القيمة دعواه قبل كان أي: إن
قلنععا: يسععري إن بععإقراره المععدعي نأصععيب (ويعتععق حينئععذ

حلععف إذا بمعا لعه وتقييععدهما بععإقراره، لعه بالعتاقا) مإؤاخععذة
لععه وجه ل بأنأه مإعترض المردودة اليمين المدعي أو المنكر

(ول إقراره وهي العلة لوجود كذلك فالحكم مإعا، نأكل لو إذ
لععم لنأععه المععدعي، أيسععر وإن المنكععر)، نأصععيب إلععى يسري
وأعتقتععه نأصيبي اشتريت لخر شريك كقولا فهو عتقا ينشئ
قععالا (ولععو يسععري ول المععدعي نأصععيب يعتععق فععإنأه فععأنأكر

فنصععيبي نأصععيبك أعتقععت الموسععر: (إن أو لشععريكه) المعسععر
لععه الشععريك) المقععولا فععأعتق نأصععيبك (بعد زاد أو حر) فقط



قلنا: السراية إن الولا نأصيب إلى سرى مإوسر (وهو نأصيبه
ول المعلععق قيمتععه) أي: نأصععيب (وعليه الصح وهو بالعتاقا)،

تابعععة قهريععة لنأهععا مإنععه، أقععوى السععراية لن بالتعليق، يعتق
ونأحععوه، بععبيع للععدفع قابل والتعليق لها، مإدفع ل الولا لعتق
وبهععذا أقواهمععا، قععدم اجتماعهمععا يمكن ل سببان اجتمع وإذا

مإععن الرابعع الركععن قبيعل الوصععايا فععي لهمعا وقععع مإععا فارقا
ان لعو أمإا لمإكانأها بينهما التسوية فيعتعق مإعسعرا المعتعق ك

فععي التعليععق وبمقتضععى الولا فععي تنجيععزا نأصععفه كععل على
حععر (فنصععيبي نأصععيبك أعتقععت قالا) لشريكه: إن (فلو الثانأي

الشععريك) المخععاطب (فععأعتق عتقععه حععالا أو مإعععه قبلععه) أو
عنععه) كععل نأصععيب عتععق مإعسععرا المعلععق كععان (فععإن نأصععفه

المعلععق وخععص سععراية ول قبلععه والمعلععق حععال المنجععز
والموسعر المعسعر بيعن الخعر فعي فعرقا ل لنأعه بالعسعار،

المعلق كان إن وكذا (، العتق في لهما) لشتراكهما (والولءا
إذ للقبليععة بالنسبة بيانأه التي الدور) اللفظي وأبطلنا مإوسرا

ول عنععه كععل نأصععيب يعتععق الصععح وهععو فيهععا، إل يتععأتى ل
مإلغععاة والقبليععة بمنعهععا والحاليععة المعيععة اعتبععار لن سععراية،

فيصععير الشريك عتق باب سد هنا المستلزم الدور لستحالة
فععي الدور والحالية. (وإل) نأبطل المعية مإع كهو مإعها التعليق
نأفععذ لععو إذ مإنهما واحد شيءا) على يعتق (فل القبلية صورة
فيبطععل فيسععري قبلععه المعلععق نأصيب عتق المخاطب إعتاقا
يتوقععف مإععا على الشيءا لتوقف عدمإه عتقه مإن فلزم عتقه

المالعععك علعععى الحجعععر يعععوجب > ولكعععونأه364<ص:  عليعععه
مإععوجب، غيععر مإن نأفسه نأصيب إعتاقا في التصرفا المطلق

المعلععق ينجععز لم إن كله هذا الصحاب، ضعفه له نأظير ول
كععان) (ولو بشرط وسرى قطعا عليه عتق وإل نأصيبه، عتق

فععأعتق سدسه ولخر ثلثه ولخر نأصفه لرجل (عبد أي: وجد
ل أصععله كلم ليوافععق لكععن بخطه كما الخاءا الخران) بكسر

كععذلك فالحكم كانأا أي: اثنين مإنهم اثنان أعتق لو إذ للتقييد
لععم (مإعععا) بععأن (نأصععيبهما) بالتثنيععة وغيرهععا الروضععة فععي كما

واحععدة بصععفة علقععاه أو الخععر فراغا قبل مإنه أحدهما يفرغا
الععذي واحععد. (فالقيمععة) للنصععف بلفععظ فععأعتقه وكيل وكل أو

ضعمان لن المذهب)، على نأصفان (عليهما العتق إليه سرى
مإععن مإععات لععو وكمععا والكععثير القليععل فيععه يسععتوي المتلععف

بالشععفعة، الخذ في مإر مإا فارقا وبهذا المختلفة، جراحاتهما
ك فوائد مإن لنأه ضعمان وهعذا بحسعبه، فعوزع وثمراتعه المل



أحععدهما أيسععر فععإن بالكععل أيسععرا إن هععذا تقرر كما مإتلف
الععواجب بععدون أيسععرا وإن قطعععا، الثععالث نأصيب عليه قوم

اليسععار فععي تفاوتععا فععإن يسارهما بحسب القدر لذلك سرى
 يجد مإا بقدر كل على سرى
السراية شرط  

ثانأيها مإر مإما علم كما اليسار أحدها السراية) أمإور وشرط(
التعععي التفريعععع بعععدليل تملكعععه أو (إعتعععاقه) أي: مإباشعععرته

ض اتهعب كأن فيه بتسببه ولو (باختياره)، قبعل أو قريبعه بع
التععي الفصل آخر السيد تعجيز في يأتي نأعم به له الوصية

بغيععر عليععه عتععق لععو مإععا بععذلك وخععرج ذلععك، على يعكر مإا
ذاك لن وهععم، المكععره، عتععق بععه خععرج أنأععه وزعععم اختياره
العتق وقوع مإع للسراية شرط هنا ومإا العتق، لصل شرط

>365<ص:  كععثيرة صععور لعه اختيععاره بغيععر عليععه عتقه ثم
عتععق يسععر) مإععا (لععم ولده) مإثل بعض ورث (فلو الرث مإنها
غرامإععة سععبيل السععراية سععبيل أن تقععرر لما باقيه، إلى مإنه

الععرد ومإنهععا إتلفا، قصععد ول صععنع مإنععه يوجععد ولععم المتلف
بعض باع كأن وارثه على يعتق مإمن شقصا باع فلو بالعيب

مإشععتري اطلععع ثععم أخععوه ووارثععه ومإععات، بثععوب أخيععه ابععن
وجععد فععإن كععالرث يسري فل ورده فيه عيب على الشقص
وسرى عليه عتق الشقص واسترد ورده عيبا بالثوب الوارث

اختيار غير مإن السراية تقع وقد فيه، لختياره المعتمد على
ويسععري فيعتععق فقبلعه سععيده قريععب بععض لقععن وهب كأن
فعععل بععأن ويجععاب باقيععة، قيمععة سععيده وعلى يأتي مإا على
يععأتي مإععا رأيععت ثععم عليععه الدعوى في مإر كما كفعله عبده
فل للنقععل مإحلهععا قبععولا ثالثها ذكرته فيما صريح وهو قريبا،

أو الموقععوفا أو السععتيلد لععه ثبععت الععذي للنصععيب يسععري
المرهععون أو الموصععي بمععوت عتقععه اللزم أو عتقه المنذور

غيععر نأصععفه فععأعتق غيععره يملععك ل قععن نأصععف رهن لو بل
لنصععيبه العتععق يوجععد أن رابعها للمرهون، يسر لم المرهون

في بحث نأعم لغا، شريكي نأصيب قالا: أعتقت فلو للكل أو
وسععرت، عتقععت حصته عتق به نأوى فإذا كناية أنأه المطلب

يكععون أن خامإسععها عنهععا، بععه التعبير فصح بعتقها يعتق لنأه
شععريك اسععتولد فلععو إليععه السععريان يمكععن العععتيق النصععيب

للبقيععة، مإنهععا يسععر لم مإوسرا عتقها باشر ثم حصته مإعسر
مإاله) <ص: ثلث في إل (مإعسر التبرع عتق (والمريض) في

مإععن يخععرج ولععم نأصععيبه مإععوته مإععرض في أعتق > فإذا366



شععريكه حصععة بعععض خععرج إن وكذا سراية، فل غيره الثلث
فععإن كالصععحيح أنأععه الزركشععي: التحقيععق قععالا لكععن كلها، أو

خععرج فععإن المععوت عنععد لثلثععه نأظععر مإات وإن سرى، شفى
وفععارقا الزائععد رد بععأن وإل نأفععذ، الثلععث مإععن السععراية بععدلا

بعض أعتق كأن التبرع غير أمإا الغرمإاءا، حق لتعلق المفلس
ول يسععري فععإنأه بالكععل الكفععارة بنيععة مإرتبة كفارة عن قنه

عليععه، سععراية فل مإعسر) مإطلقا (والميت الثلث على يقتصر
قن نأصيبه) مإن بعتق أوصى (فلو بموته لورثته تركته لنأتقالا
الثلععث مإععن كلععه خععرج وإن يسععر)، (لععم مإععوته بعععد فععأعتق
لععم عبععده بعععض بعتععق أوصى لو ثم ومإن المذكور، للنأتقالا

حينئععذ لنأععه سععرى، بالتكميععل أوصععى إن نأعععم أيضععا، يسععر
لععو كمععا يسععري وقععد الثلث، مإن قيمته قدر لنفسه استبقى

علععى المضععي واختععارت أحععدهما مإععن ولدت ثم أمإتهما كاتبا
ويسععري الميععت نأصيب فيعتق مإكاتبة، وهي مإات، ثم الكتابة
بصععرفا أوصععى ولععو القيمة، الميت تركة مإن الشريك ويأخذ

سععرى وأعتقععه شقصا مإنه الموصى فاشترى العتق في ثلثه
السراية تناولت الوصية لن الثلث، مإن بقي مإا بقدر

<ص: قهرا (مإلك) ولو إذا بالبعضية العتق فصل) في(     
الععذكور، عل وإن النسععب، أصععله) مإععن تععبرع > (أهععل367

إل إجماعععا (عتق) عليه كذلك سفل وإن فرعه)، (أو والنأاث
ولد يجزي {لن مإسلم خبر في له حجة ول الظاهري، داود

الضععمير لن }،فيعتقععه فيشععتريه مإملوكععا يجده أن إل والده
عليه. والولد فيعتق لرواية يشتريه مإن المفهوم للشراءا راجع

وسلم: عليه الله صلى قالا ثم ومإن البعضية، بجامإع كالوالد
بععذلك. يعتقععون فل القععارب بقية أمإا مإني}، بضعة {فاطمة

عليععه} ضعععيف. عتعق فقعد مإحعرم رحععم ذا مإلك {مإن وخبر
الحععتراز يصععح ول كلععه، الحععر به والمراد تبرع، بأهل وخرج
عتععق مإلكععاه إذا أنأهمععا يععأتي لمععا والمجنععون، الصععبي، عععن

مإعر. مإمعا علععم كمعا مإسعتغرقا ديعن عليععه مإععن وكذا عليهما
قبععوله فلععه مإععؤنأته يكسععب وهععو هبععة، بنحععو مإلكععه مإكععاتب

مإحععالا. وهععو لععه الععولءا يكععون لئل عليععه يعتععق ول فيملكععه،
والولءا ،الرث عنه العتق لتضمن الحر ببعضه مإلكه ومإبعض

لنأععه بمععوته، المبعض ولد أم عتقت وإنأما أهلهما مإن وليس
ابععن مإلععك لععو ومإععا بععالموت الرقا لنأقطاع للولءا أهل حينئذ
وقلنععا فقععط أخععوه وورثععه مإسععتغرقا ديععن وعليه فمات أخيه

يعتععق ولععم ابنععه مإلععك فقععد الرث يمنع ل الدين أن بالصح



وقععد بععه، الغيععر حق لتعلق فيه، للتبرع أهل ليس لنأه عليه،
ول شععارحا، ذكرهععا صععور فععي يعتععق ول التععبرع، أهل يملكه
نأظر عن تخلو

(لطفععل) ومإجنععون الععولي جهععة (يشععتري) مإععن أن ول) يصععح(
(ولععو فيععه له غبطة ل لنأه عليه، يعتق (قريبه) الذي وسفيه

كععان) فععإن > بعه368<ص:  له أوصى أو (له وهب) القريب
(فعلى يكفيه كسب (كاسبا) أي: له به الموصى أو الموهوب

عليعه ضعرر ل إذ المعولى، ويعتق) علعى (قبوله الولي) وجوبا
مإععع الصل خلفا لنأه نأفقته، فتجب عجزه لحتمالا نأظر ول
(مإن (وينفق) عليه فيه مإشكوك والضرر مإحققة، المنفعة أن

كععان (فععإن كسععابا (وإل) يكععن قريبععه عععن كسععبه) لسععتغنائه
لن (القبععولا)، الععولي وجععب) علععى (مإعسععرا الصععبي) ونأحععوه

لمععا يساره لحتمالا نأظر ول عليه، نأفقة ل لعساره المولى
لععه وليععس مإسععلما، كععان المععالا) إن بيععت فععي (ونأفقتععه مإر

قرضععا لكععن مإنه، عليه فينفق الذمإي أمإا المولى، غير مإنفق
مإوسععرا (أو تبرعععا آخععر فععي وقال مإوضع في قاله مإا على

إذا كلععه هععذا عليععه بإنأفععاقه لتضععرره يصععح، ول حرم) قبوله،
كسععوب، وهععو بعضععه، لععه وهععب فلععو كلععه لععه مإثل وهععب

ويسععري نأصععيبه يعتععق لئل وليععه، يقبلععه لععم مإوسععر والمولى
لبعععض العبععد قبععولا وبيععن بينععه ويفرقا شريكه قيمة فتلزمإه
يلزمإععه ل العبععد بععأن يععأتي مإا على سرى وإن سيده، قريب
تلععزم لععم إذا قبوله فصح وجه كل مإن سيده مإصلحة رعاية
والععولي للعتععق، الشععارع لتشععوفا سععرى، وإن النفقة، السيد
لععه يجععز فلععم وجععه كععل مإععن المععولى مإصععلحة رعاية تلزمإه

 قيمتها تلزمإه سراية في التسبب
المثععالا جهععة على هو إنأما الكاسب في الكلم تنبيه) فرضه(

وإن نأفقتععه، تجب الصل لن الفرع، في إل يتأتى ل أنأه مإع
نأفقتععه المععولى تلععزم لععم مإععتى أنأععه والمععراد ،كسععوبا كععان

آخععر مإنفععق لععه الصل لكون أو الفرع، لكسب أو لعساره،
 فل وإل القبولا الولي لزم

(بل عليععه يعتععق قريبععه) الععذي مإععوته مإععرض فععي مإلععك ولو(
م ثلثه) فلعو (مإن (عتق) عليه عوض) كإرث ه يكعن ل غيعره ل

المععالا) وهععو رأس (مإععن (وقيععل): يعتععق ثلثععه إل يعتععق لععم
البلقينععي واعتمععده والشععرحين الروضععة، فععي كمععا المعتمععد

ك لعم وإن جميععه، فيعتق وغيره يبعذلا لعم لنأعه غيعره، يمل
مإحابععاة) بل بعععوض مإلكععه (أو رضععاه بغير زالا والملك مإال،



فوت لنأه به، وفى مإا ثلثه) يعتق (فمن مإثله بثمن كان بأن
ورث لو إذ ،يرث) هنا (ول مإقابل غير مإن الورثة على ثمنه
لتوقفهععا إجععازته لتعععذر فيبطل، وارث على تبرعا عتقه لكان
كععل فتوقععف عليهععا المتوقف عتقه على المتوقف إرثه على
يعتععق مإععن بخلفا إرثععه فامإتنع الخر على وإرثه إجازته مإن
عليععه) أي: المريععض كان التوقف. (فإن لعدم المالا رأس مإن

لئل الشععراءا)، يصععح (فقيععل: ل مإععوته عند له (دين) مإستغرقا
(ول فيععه خلل ل إذ صحته)، والصح (، عتق غير مإن يملكه
الملك، الشراءا مإوجب > إذ369للدين) <ص:  يباع بل يعتق،

يمنععع والععدين الثلععث، مإععن مإعتععبر وعتقه مإنه يمنع ل والدين
بععإذنأه، سععيده بعععض ديون عليه مإأذون شراءا يصح وكذا مإنه
فععي كمععا أيسععر لععو مإععا بخلفا سععيده أعسععر إن يعتععق ول

كععان إذا أمإععا بالدين، كالمرهون لنأه الصحاب، عن المطلب
بعععد الثلععث مإععن يخععرج مإععا مإنععه فيعتق مإستغرقا غير الدين
يفععي مإععا مإنععه فيعتععق إبراءا بنحو وسقط مإستغرقا أو وفائه،
(بمحابععاة) مإععن (أو) مإلكععه فيهمععا إجازة ل حيث المالا، بثلث
(فقععدرها)، مإائة يساوي وهو بخمسين، اشتراه كان له بائعه
مإععن نأصععفه (كهبععة) فيحسععب المثععالا هععذا فععي خمسون وهو

الثلث)  مإن (والباقي السابق المعتمد على المالا رأس
(بعععض) أي: مإبعضا ولو مإكاتب غير لعبد) أي: قن وهب ولو(

بععه) يستقل وقلنا فقبل (سيده وفرع (قريب) أي: أصل جزءا
وهععو نأفقتععه، تلزمإععه لععم إذا السععيد إذن غير مإن أي: القبولا

لععه الهبععة إذ بععاقيه)، قيمة سيده وعلى وسرى (عتق الصح
بععه جععزم مإععا هععذا شععرعا سععيده كقبععولا وقبوله لسيده هبة

السراية، عدم بحث ثم الروضة في واستشكله هنا الرافعي
الكتابععة فععي عليععه وجريععا كععالرث قهرا مإلكه في دخل لنأه
النهايععة، فععي أجده لم بالسراية الغزالي الرافعي: وقولا قالا
ل ضعععيفة غريبععة وقالا: السراية البلقيني واعتمده غيرها ول

فعل أن مإر لما لها السنوي تصويب بذلك رادا إليها يلتفت
العبععد أن آنأفععا قععدمإته لمععا نأظععر الععرد وفععي كفعلععه، عبععده

نأائبععا ليععس لنأععه وجه، دون وجه مإن سيده كتصرفا تصرفه
مإسععتقل ول وجععه، كععل مإععن مإصلحته رعاية تلزمإه حتى عنه
وجه مإن السيد مإصلحة أصل. فراعوا ذلك رعاية يلزمإه حتى

وجععه مإععن القريععب ومإصلحة النفقة لزمإه إذا القبولا فمنعوه
ولتنزيلهععم النفقععة تلزمإععه لععم إذا والسراية قبوله، صحة وهو
لععم مإر مإما وغيره الحلف في السيد فعل مإنزلة العبد فعل



المتععن، فععي مإععا فاتضععح السععيد علععى للقهععر فعلععه يتمحععض
كععان إذا فتععأمإله. أمإععا المععذكور الروضععة بحععث عععن والجواب

لعه العبععد قبععولا يصععح فل البععض نأفقععة تلزمإه بحيث السيد
لن السععيد، علععى يعتععق ول فيقبععل، المكععاتب وأمإععا جزمإععا،
اختيععار لعدم يسر، ولم البعض عتق عجز إن نأعم له الملك
لنأععه لععه، المعجععز هو كان وإن المكاتب، استقللا مإع السيد

وثععم المبعععض وأمإععا ضمنا، حصل والملك التعجيز، قصد إنأما
لععم فععإن كالقن السيد نأوبة وفي عتق، ل نأوبته ففي مإهايأة

مإر مإا فيه وبسيده قن به يتعلق فما مإهايأة تكن
القرعة وبيان الموت مإرض في العتاقا فصل) في(     

يملععك ل عبععدا مإوته مإرض (في (أعتق) تبرعا إذا العتق في
تععبرعه ينفععذ إنأمععا المريض لن ثلثه)، (عتق مإوته غيره) عند

علععى حرا كله مإات السيد حياة في مإات إن نأعم ثلثه، مإن
مإععات حععي والسععيد فمات، فأقبضه وهبه لو ثم ومإن الصح،

>370<ص:  حرا مإوته فوائد ومإن له، الموهوب مإلك على
مإعتقععه إلععى أمإععه مإععوالي مإععن ولععده ولءا انأجرار الولى في

يعتععق (لم أيضا تبرعا مإستغرقا) وأعتقه دين عليه كان (فإن
كالوصعية، حينئععذ العتعق لن باقيعا، العدين دام شيءا) مإا مإنه

تععبرع أو مإنععه، الغرمإاءا أبرأ لو ثم ومإن عليها، مإقدم والدين
صععحته فععي إعتععاقه نأععذر كععان إذا أمإععا ثلثععه، عتق أجنبي به

كفععارة عععن أعتقععه لععو كمععا كلععه فيعتععق مإرضععه في ونأجزه
المععالا كل كأنأه بعده فالباقي غيره بالمستغرقا مإرتبة. وخرج

ثلثه في العتق فينفذ
(ل كقععوله: أعتقتكععم (ثلثععة) مإعععا مإوته مإرض أعتق) في ولو(

أحععدهم) (عتععق الورثععة تجز سواءا) ولم قيمتهم غيرهم يملك
المنازعععة لقطععع شععرعت لنأهععا (بقرعععة)، عتقععه تميععز يعنععي

سععتة أعتععق أنأصععاريا {أن مإسععلم ولخععبر طريقععا فتعينععت
اللععه صععلى فجزأهععم غيرهم يملك ل مإوته عند له مإملوكين

فععي أربعععة} قععالا وأرقا اثنيععن أعتععق ثععم أثلثععا وسععلم عليه
ل الحجععاز عبيععد لن القيمععة، باعتبععار جزأهععم البحر: والمععراد

فععإن القرعععة فععي مإنهععم الميت غالبا. ويدخل قيمتهم تختلف
ويععورث كسععبه فيتبعععه حععرا مإات أنأه وبان الخران رقا قرع

غععراب طعار إن أنأعه علععى اتفعاقهم يجوز فل القرعة وتتعين
قععالا: لععو حععر. (وكععذا عليه يده صبي وضع مإن أو حر فهذا

واحععد، في الحرية لتجتمع حر) فيقرع ثلثكم أو ثلثكم أعتقت
كقععوله: أعتقتكععم فصععار كلععه كإعتععاقه القن بعض إعتاقا لن



(وقيل: مإر (أقرع) لما عبد) مإنكم كل ثلث قالا: أعتقت (فلو
وهععو بععالتبعيض، لتصععريحه إقععراع ول ثلثععه)، كععل مإععن يعتععق

المتوقععف العتععق تكميععل إلععى الشععارع تشععوفا لععول القياس
مإععوتي بعد حر > كل371<ص:  قالا: ثلث ولو القرعة على
(، يسععري ل المععوت بعععد العتععق لن قرعععة، ول ثلثه، عتق

هععذا فععي وتحصععل القسععمة فععي مإععر مإمععا والقرعععة) علمععت
مإتساوية) ثععم رقاع ثلث تؤخذ (أن شيئين: الولا بأحد المثالا
ضعععف الععرقا لن عتععق)، واحدة وفي رقا، ثنتين في (يكتب
واحععدة (وتخععرج سععبق) ثععم كمععا بنععادقا فععي (وتععدرج الحرية
الخاءا الخران) بفتح ورقا عتق العتق خرج فإن أحدهم باسم

العتععق خععرج آخععر) فععإن باسم أخرى وأخرجت رقا الرقا (أو
رقعتين على القتصار فالعكس. ويجوز وإل الثالث ورقا عتق
البلقينععي رجحععه كمععا عتععق أخععرى وفععي رقا، واحععدة فععي

خرجععت إذا الععرقا رقعععة أن إل فيععه ليععس إذ قالا:، كالمإام
أرجععح الثلث فتكععون أخرى مإرة بندقتها في تدرج عبد على
الثلث. ا وجععوب علععى يععدلا النقيب: كلمإهععم ابن وقالا فقط

أسعماؤهم) تكتعب أن (يجععوز أنأعه (و) ثانأيهمعا أوجه ه. والولا
الحريععة) (علععى إخراجها رقعة) والولى تخرج (ثم الرقاع في

عتق اسمه خرج (فمن المإر فصل إلى أقرب لنأه الرقا، ل
عبععارته أيضععا. وقضععية بهععذا المإععر لنأفصالا ورقا) أي: الباقيان

الولععى أن مإتقععدمإون جمع صوبه الذي لكن أولى، الولا أن
فععإنأه الولا فععي بخلفه واحدة مإرة فيه الخراج لن الثانأي،

ثلثععة (كععانأوا كععأن سععواءا قيمتهععم تكععن يتكععرر. (وإن) لععم قد
أقععرع) بينهععم ثلثمائععة وآخععر مإائتععان وآخععر مإائععة واحععد قيمععة

وفععي رقا، رقعععتين في يكتب عتق) بأن وسهم رقا (بسهمي
المععائتين لععذي العتععق خععرج (فإن مإر مإا ويفعل عتق واحدة
(أو) لععذي الثلععث يتععم بععه لنأععه ورقععا) أي: الباقيععان، عتععق

والخععران بععاقيه، ورقا الثلععث لنأهمععا ثلثععاه)، عتععق (الثلثمائععة
وسععهم رقا بسهم للخرين يقرع ثم عتق (للولا (أو) خرجت

(تمم مإنهما اسمه على خرج) العتق (فمن رقعتين عتق) في
فثلثععه. للثالث أو نأصفه، عتق للثانأي خرجت الثلث) فإن مإنه

عتععق الولا اسم خرج فإن أيضا هنا الخرى الطريق وتجوز
أو نأصععفه، عتععق الثععانأي اسععم خععرج فععإن أخععرى تخععرج ثععم

ثلثه عتق الثالث
غيرهععم يملععك ثلثععة) ل (فععوقا مإعا كانأوا) أي: المعتقون وإن(

(كسععتة الجععزاءا جميععع والقيمة) في بالعدد، توزيعهم (وأمإكن



وثلثععة مإائععة مإائععة ثلثععة قيمععة سععتة سواءا). ومإثلهععم قيمتهم
اثنيععن (جعلععوا لنفيععس خسععيس كل فيضم خمسون خمسون

الثلثععة فععي مإععر كمععا وفعععل جزءاا اثنين كل اثنين) أي: جعل
دون (بالقيمععة تععوزيعهم (أو) أمإكععن القيمععة فععي المسععتوين
واثنيععن مإائععة أحععدهم قيمععة كخمسععة الجععزاءا كل العدد) في

والثنععان جععزءاا، والثنان جزءاا، الواحد جعل مإائة واثنين مإائة
وقيمععة مإائععة أحععدهم قيمععة (كستة بعضها في أو ثالثا، جزءاا
والثلثععة جععزءاا، الولا جعععل مإائععة (ثلثععة و) قيمععة مإائة اثنين

إن الثنيععن عتععق > وفععي372<ص:  سععبق كما جزءاا) وأقرع
صععادقا العدد فقوله: دون القيمة ثلث العدد ثلث وافق خرج

الجععزاءا جميععع فععي قبلععه للمثبت مإقابلته في الجزاءا ببعض
فععي مإععا وبيععن بينععه مإخالفععة ول المتععن، علععى اعععتراض فل

للسععتواءا مإثععال المععذكورة السععتة جعععل مإععن وأصلها الروضة
فل مإختلفععة القيمععة أن إلععى نأظععرا القيمععة، دون العععدد في

يمكععن فععإنأه العععدد بخلفا الكععل، فععي بهععا التوزيععع يمكععن
دخععل، ذلععك فععي القيمععة إلى للنظر كان وإن فيه، الستواءا

دون بالعععدد التوزيععع يتععأتى المحقق: ل الشارحا قالا ثم ومإن
هذا عن شيخنا وأجاب أصل عنها النظر قطع أي: مإع القيمة

مإثععالا بععأن وأصععلها والروضععة وأصععله، المتععن بيععن التنععاقض
العععدد، دون بالقيمععة التوزيععع لمإكععان صععالح المععذكور الستة
>373<ص:  القيمة مإع بالعدد توزيعها تأتي عدم إلى نأظرا

العععدد مإععع بالقيمععة توزيعهععا تععأتي عععدم إلععى نأظرا ولعكسه،
المإريععن مإععن كل في التأتي عدم إذ قدمإناه، لما يرجع وهو
مإنافعاة تقعولا: ل أن فتعأمإله. ولعك مإععر لمعا بععالنظر هعو إنأما

بععالتوزيع، عععبرا وأصععله المتععن أن وهو آخر، وجه مإن بينهما
والتسوية التوزيع، وبين بالتسوية، عبرا إنأما وأصلها والروضة

ع مإعع ولعو المعذكورة السعتة فعي لصعدقها واضعح فعرقا قط
لهععا وأصععلها الروضععة جعععل فصععح بخلفه القيمة، عن النظر
ذكععراه لمععا مإثععال لهعا وأصعله المتععن وجعععل ذكراه لما مإثال

التوزيععع يتععأتى الشععارحا: ل قععولا أن لععك ليتضععح أيضا فتأمإله
أمإكن وأصلها: وإن الروضة قولا ينافي ل القيمة دون بالعدد

آخره إلى كستة القيمة دون بالعدد التسوية
ول لهععم يكععن لععم بأن (بالقيمة) وبالعدد تعذر) توزيعهم وإن(

قععولا ففععي سععواءا قيمتهععم (كأربعععة صععحيح ثلععث لقيمتهععم
(واثنععان) جععزءا، (وواحد) جععزءا واحد) جزءا أجزاءا ثلثة يجزءاون

خععرج (فععإن وسععلم عليععه اللععه صععلى فعله إلى القرب لنأه



(عتععق) السععماءا أم والععرقا العتق، أكتب لواحد) سواءا العتق
(ليتععم أثلثععا تجزئتهععم بعععد الباقين الثلثة أقرع) بين (ثم كله

دلععت مإععا هععذا ثلثععه عتععق الحرية سهم له خرج الثلث) فمن
مإععا يععرد وهععو التهععذيب، في به وصرحا الشيخين عبارة عليه
ثععم حالهمععا علععى الثنيععن بقععاءا مإععن الشراحا مإن جمع فهمه

أم سدسه كل مإن يعتق هل للثنين خرجت إذا فيما ترددوا
أن الزركشععي زاد ؟ ثلثععه عتععق قرع فمن ثانأيا بينهما يقرع
الواحععد بمثابععة الثنيععن جعلععوا لنأهععم كلمإهععم، مإقتضععى الولا

ثععم الخععران (رقا جععزءاا (للثنين) المجعولين العتق (أو) خرج
ه خعرج مإعن (فيعتعق الثنين بينهما) أي أقرع وثلعث العتعق ل

كععل اسععم يكتععب قععولا الثلععث. (وفععي يتم بذلك لنأه الخر)،
واحععدة العتععق علععى يخععرج ثععم أربع رقعة) فالرقاع في عبد
(و) تعاد خرج) أول مإن (فيعتق الثلث يتم أن إلى أخرى بعد

هععو ثلثععه أن بععان ثانأيععا لععه خرجت فمن الباقين بين الرقعة
ثانأيععا، القععارع وهععو البععاقي)، (ثلععث فيعتععق الثلث مإن الباقي

الثععانأي النسععخ بعععض وفععي المإر، فصل إلى أقرب هذا لن
أعلععم) واللععه الولا (قلت: أظهرهما وصوبت والنون بالمثلثة،

الخععبر فععي مإععر لمععا أقععرب أجزاءا ثلثة تجزئتهم أن مإر لما
بكعل. (وقيعل) يحصل المقصود لن استحباب)، في (والقولن

إيجععاب) (في الكثرين كلم وقضية الم نأص بأنأه له وانأتصر
بععل قرعععة فل مإرتبععا عبيدا أعتق إذا أمإا المذكورة، للقربية

الثلث تمام إلى فالولا الولا يعتق
مإععالا) آخععر فظهععر (بقرعععة بعضععهم) أي: الرقععاءا أعتقنععا وإذا(

الثلععث مإععن كلهععم (وخععرج القرعععة وقععت يعلععم لععم للميععت
أحكععام عليهععم تجععري أحععرار وأنأهععم عتقهععم عتقععوا) أي: بععان

كسععبهم) (لهععم كععان ثععم (و) مإععن إعتععاقه حيععن مإععن الحرار
يععوم) (مإععن لهععا ولدها أمإة. وتبعية ومإهر جناية كأرش ونأحوه

بالملععك الععوارث زوجهععا أمإععة نأكععاحا (العتاقا) وبطل أي: وقت
ويرجععم كقععن جلععد مإععن حد ويكمل وطئها إن مإهرها ويلزمإه

أنأفععق بمععا > الععوارث374<ص:  يرجععع ول( مإحصععنا كان إن
فيععه، تفصععيل ترجيععح فععي البلقيني أطالا وإن عليهم) مإطلقا

الصععحة يظععن فاسععدا نأكح كمن يرجع ل أن على أنأفق لنأه
عليععه يرجعععون أنأهععم ويظهر التفريق قبل أنأفق بما يرجع ل

مإمععا أخذا ساكت وهو له، خدمإوه بما ل فيه استخدمإهم بما
عبععد)، ظهععر (بما الثلث خرج) مإن (وإن الحر غصب في مإر
مإنهععم بقي مإن وبين أقرع) بينه (آخر مإنه أكثر أو بعضه، أو



بعتقععه حكععم (بقرعععة عتععق) ولععو (ومإن أيضا عتق قرع فمن
لععه، مإثبتععة ل للعتععق مإبينة لنأها القرعة، العتاقا) ل يوم مإن

وقععت لنأععه المععوت، وقععت يقوم فإنأه بعتقه الموصى بخلفا
تقععرر لمععا عتععق إذ حينئذ) أي: حين قيمته (وتعتبر الستحقاقا

(مإععن مإععر مإمععا كسبه) ونأحوه (وله قبلها حر أنأه بها بان أنأه
(ومإععن مإلكععه علععى الثلععث) لحععدوثه مإععن مإحسوب غير يومإئذ
الععوارث اسععتحقاقا وقععت لنأععه الموت)، يوم قوم رقيقا بقي
مإععا ليوافععق تختلععف لععم أو أقععل، يومإه القيمة كانأت إن هذا
وقععت مإععن قيمععة أقععل يعتععبر أنأععه مإععن وأصععلها الروضة في

الموت وقت كانأت إن لنأها للتركة، الورثة قبض إلى الموت
نأقععص فمععا أقععل القبض وقت أو مإلكهم، على فالزيادة أقل
كمغصععوب عليهم يحسب فل مإلكهم في يدخل لم ذلك قبل

الععوارث (وحسب) على يقبضوه أن قبل التركة مإن ضائع أو
(ل لكسبه الموت) ظاهر قبل الباقي وكسبه هو الثلثين (مإن

فل مإلكععه علععى لحععدوثه عليععه، يحسععب بعععده) فل الحععادث
مإنه المورث دين يقضى

(مإائععة كععل) مإنهععم قيمععة غيرهععم يملععك ل ثلثععة أعتععق فلععو(
خععرج فععإن (أقععرع السععيد مإععوت مإائععة) قبععل أحععدهم فكسب

لععه عتععق مإععن أن مإععر لما المائة)، وله عتق للكاسب العتق
أقععرع) بيععن ثععم عتق لغيره خرج (وإن عتقه حين مإن كسبه

(لغيععره خرجععت) القرعععة (فععإن الثلععث ليتععم والخر الكاسب،
وذلععك للورثععة وكسععبه المكتسععب مإععع ثلثععاه ثلثه) وبقي عتق

(عتععق له) أي: للمكتسب خرجت (وإن عليهم فات مإا ضعف
مإععا ضعععف لهععم يبقى أن يجب لنأه كسبه)، ربع وتبعه ربعه
وخمسععة مإائععة عتععق مإععا فجملععة بععذلك إل يحصععل ول عتق،

الخمسععة، وأمإععا وخمسععون، مإائتععان بقععي ومإععا وعشععرون
مإععر كمععا مإحسععوبة فغيععر كسععبه ربععع هععي الععتي والعشععرون

لخفائهععا والمقابلععة بععالجبر، ذلععك طريقععة أصععله مإععن وحععذفا
> 375<ص: 
أي: الموالة مإن والمد الواو، بفتح. الولءا فصل) في(     

حريععة عععن نأاشععئة عصععوبة شععرعا وهععو والمقاربة، المعاونأة،
تقتضععي النسععب عصععوبة عن مإتراخية مإلك زوالا بعد حدثت

والعقععل عليه، والصلة النكاحا، وولية الرث وعصبته للمعتق
إنأمععا نأحععو الصععحيحة الخبععار الجمععاع قبل فيه والصل عنه،

النسععب} بضععم كلحمععة لحمععة أعتععق} {الععولءا لمععن {الععولءا
قععن بحريععة أقععر مإن به عليه) خرج عتق (مإن وفتحها اللزم



أعتق ومإن ولؤه، ويوقف بعتقه عليه يحكم فإنأه اشتراه ثم
قععدر وقععد غيععره، أو بعععوض، غيره كفارة عن أو غيره، عن

فععي الغير. ووقععع لذلك فولؤه عتقه قبيل للغير مإلكه انأتقالا
عن أعتق إذا أنأه وشيخنا للمارديني الهائم ابن فصولا شرحا
كعان إذا مإعا بخلفا للمالعك، الععولءا يكععون إذنأعه بغيعر الغيععر
يعتععق فععإنأه التكفيععر مإعععرض فععي لكععن إذنأععه، بغير أو بإذنأه،
ه. وهععو العتععاقا. ا فععي عنععه نأائب والمعتق عنه، أعتق عمن

وقععد الذن، على المتوقفة النية على الكفارة لتوقف عجيب
بععالتكفير عنععه التععبرع المكفععر لغير أن على عباراتهم اتفقت

بالعتععاقا عنععه التكفيععر توقععف في صريح فقولهم: بإذنأه بإذنأه
الغير عن يفعل ل للنية يحتاج مإا كل وكذا إذنأه على وغيره

مإهم. فإنأه ذلك فاحفظ وغيرها الفطر زكاة كإخراج بإذنأه إل
الغيععر كفععارة عععن أجنبي عتق على كلمإهما حمل يصح نأعم

في وأصلها الروضة في مإا على بناءا مإرتبة كانأت إذا الميت
العتععق للجنععبي أن الععروض شععرحا فععي عليععه وجرى اليمان

تعليععل علععى فيهععا مإععا فععرع مإنهجه شرحا في لكنه فيها عنه
وليععس أي، إعتععاقا بغيععر التكفيععر بسهولة المخيرة في المنع
النيابععة عععن العبععادة بعععد اجتمععاع السععبب وإنأمععا كذلك المإر
فقععالا: ل البهجععة شععرحا فععي بذلك وجزم للميت الولءا وبعد
فععإن ذكر، بما وعلله مإرتبة في ولو عنه إعتاقا أجنبي يؤدي

بععل قلت: يمكععن عنه الوارث عتق على كلمإهما قلت: يحمل
فععي عنععه نأععائب المعتععق بععأن شععيخنا تعليععل بععدليل يتعيععن

ولءاه فععإن المععالا بيت عبيد مإن المإام أعتقه ومإن العتاقا،
لتصععريحهم ضعععيف وهععو قيععل، > كععذا376<ص:  للمسلمين

ثععم ومإععن اليعتيم، كعولي لنأععه العتعق، له يجوز ل المإام بأن
المععالا بيععت عبععد بيع له ليس أنأه اضطراب مإن الوجه كان
فيمكععن صععورة فععي عتقععه آنأفععا مإر نأعم مإر، كما نأفسه مإن

بيععع ومإنععه مإعلععق، أو بإعتاقا) مإنجععز، (رقيق عليها ذلك حمل
تععدبير) أو كتابة، (أو عتاقة عقد أنأه مإر لما نأفسه مإن العبد

غععاير قهريععا بعععدها وفيمععا اختياريععا هععذه فععي العتععق ولكون
فععي بععالواو العطف بعضها وفي نأسخ، في مإا على العاطف

وجهععه وكععان الكتابععة عععدا فيما بها العطف مإنها وكثير الكل
أخععر أقسععامإا عععداها ومإا قسما الحقيقية المباشرة جعل أنأه

للخععبرين لععه)، فععولؤه وسععراية وقرابععة فقععالا: (واسععتيلد
فالقرب القرب بأنأفسهم لعصبته) المتعصبين (ثم المذكورين

هعو إنأمععا والععترتيب السعابق، للخعبر الفرائعض فععي مإعر كمعا



تزويععج ووليععة إرث مإععن عليععه المترتبة الولءا لفوائد بالنسبة
ومإععن حيععاته، فععي مإعععه لعصبته يثبت فإنأه لثبوته ل وغيرهما

مإسععلم أعتععق لععو كمععا بععه ورثوا دونأهم به إرثه تعذر لو ثم
الععذين فععإنأهم نأصععارى بنععون ولععه حيععاته فععي ومإععات نأصرانأيا
ل الععولءا فععإن إرثعه ل بعه الرث إليهععم المنتقععل ثععم يرثونأه
أن وسععببه بمععوته، ينتقععل ل النأسععان نأسععب أن كمععا ينتقععل
بععل يععورث ل قععالوا: الععولءا ثععم ومإن به، تختص الولءا نأعمة

غيععره ومإععع البععن مإععع كععالبنت بغيععره العصععبة أمإا به، يورث
 به ترث فل الخت مإع كهي

مإععن أضعععف الععولءا لن بععولءا)، امإععرأة تععرث ل ثععم ومإععن(
أل فقععط الععذكور ورث النسب تراخى وإذا المتراخي النسب

! (إل أخععواتهم دون يرثععون وبنيهما والعم الخ، ابن أن ترى
(أولده)، نأحععو ولءا أو بنسععب، إليععه مإنتععم و) كل عتيقها مإن
اللععه صععلى لنأععه وهكذا، عتقائه (وعتقائه) وعتقاءا سفلوا وإن
اللعه رضععي لعائشعة بريععرة علععى الععولءا {جعععل وسلم عليه

المعتععق شععملت كمععا شععملتهم إعتاقهععا نأعمععة عنهمععا} ولن
<ص: الفرائععض فععي مإما أبسط وهذه الولءا في فاستتبعوه

بععد عتيقعة بعه علقععت مإععن بمنتععم تكععرار. وخععرج > فل377
عتععق (فععإن لحععد عليععه ولءا ل فععإنأه أصععلي حععر مإن العتق
وارث) بل الب مإععوت بعععد فمات عبدا أعتق ثم أبوها عليها

لكونأهععا للبنععت) ل (فمععاله وحدها عنها مإات بأن للب ول له
وعععن عنهععا مإات إذا أمإا مإعتقه، مإعتقة لنأها بل، مإعتقه بنت
نأسععب، عصععبة لنأععه لها، شيءا ول له، فماله أبيها أخي نأحو
فيهععا أخطععأ يقععالا التي وهذه المعتق مإعتق على مإقدم وهو

عصععوبة عليععه لهععا أن مإع أقرب رأوها لنأهم قاض، أربعمائة
فعصععبته المعتععق الععولءا في المقدم أن عن وغفلوا فورثوها
المإععام وحكععى وهكذا فعصبته مإعتقه فمعتق فعصبته فمعتقه

فعتعق أباهمعا وأخعت أخ اشعترى إذا فيمعا أيضعا أولئك غلط
فقععالوا: مإيراثععه العععتيق مإععات ثععم ومإات قنا أعتق ثم عليهما

وحععده لععه الرث بععل غلط وهو الولءا، في لشتراكهما لهما
ععن مإعتعق مإعات فلعو العصعبات) كالنسعب علعى ل (والعولءا

فععولءا ابععن عععن أحدهما فمات العتيق ولءا لهما وثبت ابنين
إل يرثععه لععم حينئععذ العععتيق مإععوت قدر لو لنأه للبن، العتيق
عععن أحععدهم مإات ثم بنين ثلث عن المعتق مإات ولو البن
العشععرة بيععن فععالولءا خمسة عن وآخر أربعة عن وآخر ابن

مإسععه (ومإععن قربهععم لستواءا أعشارا العتيق فيرثون بالسوية



المععالا بيت وعصبته) ثم لمعتقه إل عليه ولءا (فل رقا) فعتق
ولءا يقطععع لقععوته المباشععرة ولءا لن أصععوله، مإعتععق دون

العععتيق علععى الععولءا أن مإععر مإمععا مإسععتثنى وهذا السترسالا
عليه ولءا فل أصلي حر أبوه مإن وكذا سفلوا وإن وفروعه،
عععتيق تععزوج لععو ثععم ومإععن للب، النأتساب لن أمإه، لموالي

أبيه لموالي الولد على الولءا ثبت أصلية بحرة
لنأهععم الم)، لموالي فولؤه بولد فأتت مإعتقة عبد نأكح ولو(

أي: انأجععر) الععولءا الب أعتق (فإن بعتقها لعتقه عليه أنأعموا
(إلععى الم مإععوالي عععن الب عتععق حيععن مإععن وانأقطععع بطل

إليععه، والنسععب مإععواليه، إلى النسب فرع الولءا لن مإواليه)،
الب جهععة مإن تعذره عند لمواليها ثبت وإنأما دونأها عل وإن

> فععإن378<ص:  لموضعععه عععاد بعتقععه أمإكععن فععإذا برقععه
مإعتععق كععان ولو الم لموالي يعود ول المالا فلبيت انأقرضوا

وعتععق رقيقععا الب مإععات (ولو فسيأتي نأفسه البن هو الب
(إلععى (انأجععر) الععولءا الم أبععي دون عل وإن الب، الجد) أبععو

المععالا لععبيت بعععدهم ويسععتقر كععالب لنأععه مإواليه) أي: الجععد،
(فععإن الجععد انأجععر) لمععوالي رقيقععا والب الجععد، أعتععق (فععإن
(انأجععر) مإععن الجععد لمععوالي انأجراره بعده) أي: بعد الب أعتق

لمععوالي انأجععر إنأمععا لنأععه مإواليه) أي: الب، (إلى الجد مإوالي
مإععواليه بعد ثم أقوى لنأه لمواليه، عاد عتق فإذا لرقه الجد
لمععوالي (يبقى بل الجد لموالي ينجر (وقيل): ل المالا لبيت
لنأععه الجععد)، مإوالي إلى (فينجر الب) رقيقا يموت حتى الم
الولععد) هععذا مإلععك ولععو المععانأع زالا مإععات فععإذا مإانأع بقي مإا

لبيععه) مإععن إخععوته ولءا جععر (أبععاه والعتيقععة العبععد، مإن الذي
عليععه الولءا له فثبت عليه عتق أباه لن (إليه)، الم مإوالي
نأفسه) يجععره ولءا (وكذا أخرى وعتيقة أمإه مإن أولده وعلى

يجععره ل المنصععوص (قلععت: الصععح الصح) كععإخوته (في إليه
نأفسععه علععى لععه لثبت وإل أمإه لموالي يبقى أعلم) بل والله
بععاعه أو كععاتبه، قععن علععى للسععيد ثبت ثم ومإن مإحالا، وهو

 الثمن أو النجوم، مإنه وأخذ نأفسه

التدبير كتاب
> المإععور379<ص:  عععواقب لغة: النظععر: فععي هو     

مإعن قبلعه شعيءا مإعع أو وحعده، بالموت عتق وشرعا: تعليق
رأس مإعن العتعق عليه يرد ول الحياة دبر الموت لن الدبر،
مإثل يععوم أو بشهر، مإوتي قبل حر فأنأت مإت إذا في المالا



أنأععه بععه يتععبين وإنأمععا بععالموت تعليقععا ليس لنأه فجأة، فمات
بعععده أو المععوت، قبل بوقت علقه مإتى أنأه فعلم قبله عتق
قطعععا بععالقولا فيععه يرجععع فل تععدبير ل تعليععق مإحععض كععان

المععوت، مإععرض عععن الععوقت خل إن المالا رأس مإن ويعتق
تقريععره الجمععاع قبععل وأصععله يععأتي كمععا مإععدته على زاد أو

عليععه. غيععره يملععك ل غلمإا دبر لمن وسلم عليه الله صلى
واختيععار، السععكران فععي إل وشععرطه: تكليععف وأركععانأه: مإالععك

كلمإه، مإن يعلمان كما ولد أم غير قنا كونأه وشرط ومإحل،
إشارة أو كتابة، أو كانأت، لفظا به وشرطها: الشعار وصيغة

بعععد حععر (أنأععت (صريحه) ألفاظ: مإنها و كناية أو صريح وهي
(أو ععتيق أو حعر)، فعأنأت مإعت مإعتى أو مإت، إذا أو مإوتي،

ل مإععا كععل مإععن ذلعك مإوتي) ونأحععو (بعد حررتك أو أعتقتك)،
حررتك أو أعتقتك، مإت إذا في البلقيني غيره. ونأازع يحتمل

بععأن ويجععاب طلقتععك درهععم ألف أعطيتني إن نأحو وعد بأنأه
علععى الحيععاة في مإا بخلفا الوعد، يحتمل ل الموت بعد مإا
أو دبرتععك، (وكذا يرده مإا فيه مإر طلقتك في أطلقه مإا أن

الجاهليععة فععي مإعروفا التدبير لن المذهب)، على مإدبر أنأت
وبه غيره في يستعمل فل مإعناه في واشتهر الشرع وقرره
أديععت فععإذا له يضم أن بد ل أنأه كاتبتك في يأتي مإا فارقا
فيعينه بعضه أو نأصفه، نأحو تدبير نأحوه. ويصح أو حر، فأنأت

الرافعععي كلم اقتضععاه كمععا يععده نأحععو ل يسععري ول وارثععه
أقوى بأنأه العتق وبين بينه ويفرقا وغيره الزركشي واعتمده
بخلفا الجملععة، عععن بععالبعض فيععه التعبير > فأثر380<ص: 
عتععق فمععات حععرة فيععدك مإععت قالا: إن لو ثم ومإن التدبير،

بععالموت، لزومإه حيث مإن المنجز العتق يشبه هذا لن كله،
 دبرتها بخلفا

نأيععة (مإععع وغيععره التدبير يحتمل مإا عتق) وهي بكناية ويصح(
أو حععرام، فععأنأت مإععت إذا مإععوتي) أو بعععد سععبيلك كخليععت
ومإععن كنععايته، فدخلته العتق مإن نأوع لنأه ذلك، ونأحو مإسيب
قلت: هذا فإن مإوتي، بعد كحبستك الوقف صريح هنا الكناية
مإععر كمععا المععوت بعععد الثلث مإن بالوقف الوصية في صريح

يكععون ل مإوضوعه في نأفاذا ووجد بابه في صريحا كان ومإا
قريبععان أو مإتحععدان، والتععدبير قلت: الوصععية، غيره في كناية
بصععريح التععدبير نأيععة فصععحت يأتي مإما يعلم كما التحاد مإن

 لذلك القريبة الوصية



أو) الشهر، هذا في مإت (كإن (مإقيدا) بصفة ويجوز) التدبير(
ومإععات المععذكورة الصفة وجدت حر) فإن فأنأت (المرض هذا

مإن بد ل أنأه على الشهر هذا بقوله: في فل. ونأبه وإل عتق
ألععف بعععد مإععت إن فنحععو عععادة المعينععة المدة حياته إمإكان

المععوت غيععر آخععر شرط (ومإعلقا) على باطل حر فأنأت سنة
أو وصية، إمإا لنأه مإوتي)، بعد حر (فأنأت دخلت) الدار (كإن
وجععدت (فععإن التعليععق يقبععل مإنهمععا وكععل بصفة عتق تعليق
. (فل) يعتق وإل) توجد عتق ومإات الصفة

لفظععه صععريح هععو السععيد) كمععا مإوت قبل الدخولا ويشترط(
يصععير ل أنأععه فعلععم التعليععق بطععل الععدخولا قبععل مإععات فإن

ثععم (مإععت إذا أو قععالا: إن)، (فععإن الععدخولا بعععد إل مإععدبرا
دخععولا (اشععترط و بصععفة عتق تعليق حر) كان فأنأت دخلت

وأطلععق بععالواو أتى لو ثم ومإن ثم، بقضية الموت) عمل بعد
كثععم جعلهععا ومإععن المععوت، قبععل الععدخولا > أجزأ381<ص: 

فععي كلمإهمععا أفععاده كمععا للععترتيب أنأهععا الضعععيف على جرى
التراخي) بمعنععى (على الموت بعد (وهو) أي: الدخولا الطلقا

كععان وإن الععتراخي، يشترط أنأه ل الفور فيه يشترط ل أنأه
يظهععر فيععه غععرض ل التراخي خصوص بأن ثم. ويوجه قضية
عععبر لععو إذ الفاءا، في الفور بخلفا إليه، النظر فألغوا غالبا

ل المقيععد التععدبير ومإععن بععالموت، الدخولا اتصالا اشترط بها
إن أو مإععتى، أو مإععت، يقععولا: إذا أن لبعضععهم خلفععا المعلق

مإثل شععئت أو دخلععت، مإععتى أو إذا، أو وإن، حععر فأنأت مإت
المشيئة أو الدخولا، على حمل وإل به عمل شيئا نأوى فإن

تععأخير مإععن هنععا الفهععم إلععى السععابق لنأععه المععوت، عقععب
يتعيععن مإععا الكععبير الرشاد شرحا في وهنا ذكره عن المشيئة
هنععا الفهععم إلععى السابق اعتبارهم مإن عليه. وأخذت الوقوفا

علععى، مإععدبر مإوته: عبدي مإرض في قالا فيمن به أفتيت مإا
علععى عتقععه علععق أنأععه مإنععه الفهععم إلى السابق فإن والدتي
حينئذ.  فيعتق تموت أن إلى مإوته بعد خدمإتها

مإزيععل كععل مإععن > ونأحععوه382بيعععه) <ص:  للععوارث وليععس(
تعليق إبطالا له ليس إذ عليه، الدخولا) وعرضه (قبل للملك

كمععا عتقه تنجيز له نأعم يبطله، أن للميت كان وإن الميت،
كان إذا نأظر وفيه كان كيف عتقه القصد لن شارحا، صوبه
الععولءا إبطععالا مإععن عليععه يلععزم لمععا الثلععث مإععن كلععه يخععرج
ل أنأععه حينئععذ يتجععه فالععذي مإقصععود أي مإقصود وهذا للميت

وصععية تنفيععذ بععالعتق ونأععوى استغرقا قلت: لو فإن مإنه، ينفذ



؟ حينئععذ للميععت حاله على الولءا لبقاءا ينفذ لم فلم الميت
علععق بمععا عتععق إن إل للميععت العتععق وقععوع يتصور قلت: ل

عليععه علق عما أجنبي ذلك به نأوى وإن الوارث وعتق عليه
إعتععاقه له ليس أنأه أطلق البغوي رأيت ثم فلغا تقدير بكل

بنععاؤه ويمكععن الميععت عععن يقععالا: يعتععق أن قالا: ويمكععن ثم
الميت عن عتقه ويكون فيجوز تنفيذ الوارث إجارة أن على

فععي صععريح ه. وهععو بيعععه. ا يجوز ل كما يجوز فل تمليك أو
عقبععه ذكععره مإععا وأن الععوارث إعتععاقا مإنع على الصحاب أن

كان إن لنأه قررته، مإما علم كما ظاهر نأظر وفيه له بحث
حععتى إجععازة هنععا فليععس الغععرض هععو كمععا الثلث مإن يخرج
مإنعه يخعرج لعم وإن تمليعك، أو تنفيعذ، أنأها على ببنائه يقالا

يقععع إنأمععا العتععق أن تقععرر لمععا أيضا قاله مإا على يصح لم
علقععه لو وأمإا عليها، علق التي بالصفة عتق إن الميت عن

خلفا فيععه يجععري فل مإبتدأ عتق فهذا الوارث فنجزه بصفة
ه مإعر لمعا لغعوا يكعون بل والتمليك التنفيذ، لعم صعح لعو أنأ

الععولءا مإععن حقه إبطالا عليه يلزم وأنأه للميت وقوعه يمكن
ل وأنأه بل البغوي كلم ضعف قلت: سلمنا قصده. فإن الذي
عتعق كتنجيعزه هنا الوارث تنجيز أن المانأع مإا لكن له، وجه

العولءا يكعون بعل الكتابععة عععن العتععق يمنعع ل فإنأه المكاتب
عععن مإععات لععو فيما الكتابة آخر يأتي مإما سيعلم كما للسيد
التعليق لن واضح، الصورتين بين قلت: الفرقا ؟ وعبد ابنين
مإععن رفعععه لجععواز القععن رقبععة فععي التصععرفا يمنع ل بصفة
فيععه لزمإععة الكتابععة لن المكععاتب، بخلفا الععبيع، بنحععو أصله

للزومإهععا مإوافقععا فيهععا العتععق تنجيععز يكععون وحينئذ كالستيلد
المععورث، كتنجيععز رافعععا ل لهععا مإؤكععدا الععوارث تنجيععز فوقع

رفعععه لجععواز ضعععيف عتقععه سبب فإن عتقه المعلق بخلفا
مإن ويلزم رافعا بل مإؤكدا الوارث تنجيز يقع فلم تقرر كما

رفعععه امإتنععاع تقععرر وقععد مإبتععدأ، إنأشععاءا كععونأه رافعععا كععونأه
لعتقععه. ولععو بتعليقععه قصععده الذي الميت ولءا رفع لستلزامإه

مإنععه التنجيععز يصععح أنأععه فظععاهر الثلث مإن فقط بعضه خرج
يلععزم لمععا عليه يسري ول قيمته، ولزمإه مإنه يخرج لم فيما
ل مإععا أمإععا البعععض، فععي للميععت الولءا حق إبطالا مإن عليه
الععدخولا عليععه عععرض لو وأمإا ذلك، فله كإيجار الملك يزيل

ل عععاجزا كععان إذا سععيما ل بيعععه يرجععع لععم مإععا فله فامإتنع
عليه كل فيصير فيه مإنفعة



حععر) (فععأنأت مإععوتي شهر) أي: بعد ومإضى مإت قالا: إذا ولو(
اسععتخدامإه) وكسععبه (فللععوارث أيضععا بصععفة عتععق تعليق فهو
علععى لبقععائه الدخولا قبل مإر فيما ذلك له الشهر) كما (في
يعلععم مإععا > وسععبق383<ص:  مإر لما بيعه) ونأحوه (ل مإلكه
هععو ليععس عليععه المعلق لن تدبيرا، ليستا الصورتين أن مإنه

 بعده مإا مإع بل وحده الموت
إذا (فععأنأت) حععر مإثل أردت أو (شععئت)، إذا قالا: إن) أو ولو(

أو شععئت، إذا أو إن، أنأععت) مإععدبر أو (مإععدبر، فععأنأت أو مإت،
المشععيئة) أي: اشععترطت شععئت إن مإععوتي بعععد (حععر أنأععت

الخيععرة غيععر فععي (مإتصععلة) بلفظععه السععيد حياة في وقوعها
مإععوت قبععل التععواجب مإجلععس فععي بهععا يأتي بأن أطلق وقد

هععو إذ ذلك، الخطاب لقتضاءا الخلع في مإر مإا نأظير السيد
كععأن المشععيئة ذكععر انأتفى لو ثم ومإن والهبة، كالبيع، تمليك

عبععدي شععاءا كععإن الخطععاب انأتفععى أو دخولا، نأحو بدلها ذكر
لنأععه مإعععه جالسا كان وإن فور، يشترط لم مإدبر فهو فلن

نأععواه أو المععوت، بعععد بوقوعهععا صععرحا لععو أمإععا تعليق، مإجرد
لععم مإععا الخيرة في وبالموت فور بل بعده وقوعها فيشترط

فععأنأت مإععت نأحععو: إن فععي آنأفا نأظيرها في مإر لما قبله يرد
>384<ص:  السععابق التبععادر فععي مإثلها لنأها شئت، إن حر

تقععدم مإععن بععد ل مإععت إن دخلععت إن مإععدبر أنأععت نأحو وفي
الشععرط. علععى الشععرط اعتراض في المقرر هو كما الموت
بمراجعععة يتضععح كمععا مإتعيععن قررتععه مإععا علععى المتععن وحمل

تععرض شعراحه مإن أحدا أر لم وإن الكبير، للرشاد شرحي
لن فللععتراخي)، (شئت مإثل مإهما أو قالا: مإتى)، (فإن لذلك
مإوت قبل المشيئة وقوع بشرط لكن له، مإوضوع مإتى نأحو

ينوه أو مإر، بما يصرحا لم مإا السيد
فععأنأت مإتنا إذا (لعبدهما شريكين مإن كل قال) أي: قالا ولو(

مإعععا مإاتععا إن ثععم الصععفتان يموتععا) لتوجععد حتى يعتق لم حر
أو بمععوتين، تعليععق لنأععه تععدبيرا، ل بصععفة عتععق تعليععق كعان
لنأععه مإععدبرا، أولهمععا بمععوت مإوتععا آخرهمععا نأصيب صار مإرتبا
مإععات (فإن أولهما نأصيب بخلفا وحده، بالموت مإعلق حينئذ

مإزيععل كععل مإععن نأصععيبه) ونأحععوه بيععع لععوارثه فليععس أحععدهما
نأحععو ولععه الشععريك بمععوت العتععق مإسععتحق صار لنأه للملك،

فععإن عبععد بإعتععاقا أوصععى لععو مإععا وفععارقا وكسععبه استخدامإه
فكععان فععورا إعتععاقه يجععب لنأععه لععه، المععوت بعععد الكسععب
(مإجنععون) و تععدبير) مإكععره يصح (ول الكتساب حالا مإستحقه



لن الظهععر)، فععي مإميععز وكععذا مإميععز ل (وصبي جنونأه حالا
و مإععن) مإفلععس (ويصععح عنهععم القلععم لرفععع لغععو عبععارتهم
ل إذ بععابه، فععي الثععانأي مإععر كمععا عليهما حجر وإن (سفيه)،

أصععلي) (وكععافر سععكران ومإن عبارتهما، صحة مإع فيه ضرر
لصععحة بصععفة العتععق وتعليقععه اسععتيلده يصح كما حربيا ولو

مإلكععه) كمععا أقععوالا علععى مإبني المرتد ومإلكه. (وتدبير عبارته
فل وإل صععحته بععانأت أسععلم إن الصععح فعلععى بععابه في مإر

(علععى يبطععل) تععدبيره (لععم ارتععد) السععيد (ثععم دبععر) قنععا (ولو
فيما تؤثر ل الردة لن العبد، عتق مإرتدا مإات المذهب) فإذا

وإن ثلثععه، مإععن وعتقععه الضياع، عن لحقه الصيانأة مإع سبقها
لمستحقيهما، الثلثين بقاءا الشرط لن إرثا، ل فيئا مإاله كان
لن يبطل) تدبيره، لم المدبر ارتد (ولو ورثة يكونأوا لم وإن

أو لمسعلم مإععدبر حععارب ولعو مإملوكعا كعونأه يمنعع ل إهداره
السععيد لحععق إبطال فيه لن استرقاقه، يجز لم فسبي ذمإي

(إلععى دارنأععا مإععن الصععلي مإععدبره) الكععافر حمععل (ولحربععي
أحكععام لن مإعععه، الرجععوع وأبععى عنععدنأا دبععره وإن دارهععم)،

برضاه إل يحمله ل المكاتب بخلفا فيه، باقية جميعها الرقا
مإععن > فيمنععع385<ص:  والمرتععد المسععلم، أمإععا لسععتقلله،

شراؤهما له يجوز ل كما حملهما
يعزلا ولعم إسععلمإه فعدبره) بعععد مإسعلم عبد لكافر كان ولو(

ض) تعدبيره عنه مإلكه مإلكعه بقعاءا فعي عليعه) لمعا (وبيعع (نأق
بعه بيعن بعالنقض للمعراد بيعان عطف وهذا الذللا مإن عليه

(ولععو لفظععه علععى توقفه غير مإن عليه البيع بمجرد حصوله
التععدبير السيد) فععي يرجع (ولم فأسلم) العبد كافرا كافر دبر
فععي لععه سيده) واستكسب مإن (نأزع عنه مإلكه يزلا لم بأن
(وصععرفا حريتععه لتوقععع يبععاع ول عنععه، للععذلا دفعععا عدلا يد

قععولا (وفي مإستولدته أسلمت لو كما إليه) أي: السيد كسبه
السععفيه غير (وله) أي: السيد كافر مإلك في يبقى لئل يباع)،
الله صلى لنأه الملك، يزيل تصرفا المدبر) وكل (بيع ولوليه
عليععه} رواه ديععن فععي أنأصععاري مإععدبر {بععاع وسععلم عليععه

والحععاكم والشععافعي، الموطععأ، فععي مإالععك وروى الشععيخان
ينكر ولم سحرتها لها مإدبرة باعت أنأها عائشة عن وصححه

الولا فععي البيع واحتمالا الصحابة مإن أحد خالفها ول عليها،
الغرمإععاءا طلععب علععى لتوقف كذلك كان لو بأنأه ردوه للدين

فععي الععراوي قععولا مإععع هذا يصح قلت: كيف فإن يثبت، ولم
لجلعه أنأعه يفيععد ل فيععه الععبيع كون قلت: مإجرد ؟ عليه دين



فععي الغرمإاءا وسؤالا عليه الحجر على حينئذ لتوقفه فحسب
في كافية عائشة قضية أن على مإنهما واحد يثبت ولم بيعه

 الحجية
(وفععي تعليق صيغة صيغته لن بصفة)، عتق تعليق والتدبير(

الثلعث مإعن إعتععاقه أن إلعى نأظععرا بعالعتق وصية) للعبد قولا
علععى التععدبير يعععد لععم مإلكععه (ثععم السععيد بععاعه) مإثل (فلععو

الملععك زوالا يبطلععه والوصية التعليق، مإن كل لن المذهب)،
بقولا) ومإثلععه عنه رجع (ولو اليمين في الحنث يعود ل وكما

رجعععت نأقضته فسخته (كأبطلته وكتابة مإفهمة أخرس إشارة
فععي مإععر (وصية) لما أنأه قلنا) بالضعف (إن صح) الرجوع فيه

هععو كما بصفة عتق تعليق بل وصية (وإل) نأقل عنها الرجوع
مإععدبر، علععق (ولععو التعليقات كسائر بالقولا (فل) يصح الصح

تععدبير يصععح صععح) كمععا (بصععفة أحععدهما مإكاتب) أي: عتععق أو
(و) بحالهمععا والكتابععة والتععدبير، بصععفة، عتقععه المعلق وكتابة

أداءا أو (المععوت)، مإععن) الوصععفين بالسععبق (عتععق ثععم مإععن
المعلععق الصععفة سععبقت فععإن للعتععق (والصفة) تعجيل النجوم

عععن فيععه الداءا أو التدبير، عن فبه الموت أو بها، عتق بها
مإععع كالمسععتولدة فيهععا مإلكععه مإدبرة) لبقاءا وطءا (وله الكتابة

يكععون) وطععؤه > (ول386<ص:  لزم حععق بها يتعلق لم أنأه
المحصععل العلوقا إلى يؤدي قد لنأه التدبير، (رجوعا) عن لها

أولععدها (فععإن الععبيع نأحو بخلفا عتقها، وهو التدبير، لمقصود
مإععن يعتععبر ل إذ مإنععه، أقععوى السععتيلد لن تععدبيره)، بطععل
بملععك النكععاحا يرتفععع كمععا فرفعه الدين مإنه يمنع ول الثلث،
اليمين

والضعف أقوى، اليلد أن تقرر ولد) لما أم تدبير يصح ول(
تعليععق يصععح مإكاتب) كما تدبير (ويصح القوى على يدخل ل

فيكععون التععدبير لمقصود مإدبر) لموافقتها (وكتابة بصفة عتقه
الوصععفين: مإععوت مإععن بالسبق ويعتق مإكاتبا مإدبرا مإنهما كل

فل الكتابععة هو كان إن إل الخر ويبطل النجوم وأداءا السيد
ابععن قععاله كمععا وولععده كسععبه العتيق يتبع بل أحكامإها تبطل

بهععا وغيععره. وقيععس حامإععد أبا فيه مإخالفا الولى في الصباغا
بععأن ويععوجه المقععري ابععن واعتمععده بعضععهم وفععرقا الثانأيععة
مإمععا وسععيعلم أيضععا أحكامإهععا فبطلععت ضعععفها أوجب طروها

إن إل كلععه يعتععق لم الموت السبق كان إذا أنأه قريبا يأتي
 فقط يسعه مإا فقدر وإل الثلث وسعه



بصفة عتقها والمعلق المدبرة حمل حكم فصل) في(     
أو نأكععاحا، (مإععن مإدبرة) ولدا (ولدت إذا وعتقه المدبر وجناية

يقبععل عقد لنأه الظهر)، في التدبير حكم للولد يثبت ل زنأا
كععالرهن، بعععده الحععادث للولد > يسري387<ص:  فل الرفع

مإععوت عنععد حامإل كانأت لو مإا بولدت الستيلد. وخرج بخلفا
ا حعامإل) يملكهعا دبعر (ولعو جزمإعا فيتبعهعا السيد ولعم وحمله
السععيد حيععاة فععي انأفصععل وإن لععه) أي: الحمععل (ثبت يستثنه
(فععإن أعضععائها كبعععض لنأععه المععذهب)، علععى التععدبير (حكععم

انأفصل ثم قبله أو انأفصاله، بعد السيد حياة في مإاتت) الم
(بالقولا) على أو تصور، إن تدبيرها) بالفعل في رجع (أو حيا

وهععو رجععع، (وقيععل: إن اتصععل وإن تععدبيره)، (دام بععه القولا
يتبعهععا كمععا الرجععوع فععي يتبعهععا بل تدبيره فل) يدوم مإتصل

ولععو إليععه يئععولا ومإععا العتععق بقععوة الولا التععدبير. وفععرقا في
يتبعهععا فل اسععتثناه إذا أمإععا قطعععا دام بهععا الرجععوع خصععص
ومإحععل تقععرر كمععا بقوته العتق في مإر مإا وبين بينه ويفرقا

إل تلععد ل الحععرة لن تبعها، وإل الموت قبل ولدته إن ذلك
أولا مإععر بمععا التدبير حالا حامإل كونأها ويعرفا أي: غالبا حرا

إعتععاقه يصععح كما (صح) تدبيره حمل) وحده دبر (ولو الوصايا
(عتععق) مإععات) السععيد (فعإن تععابع لنأه إليها، يتعدى ول دونأها،

باعهععا) مإثل وإن (، تععابع أنأععه تقععرر الم) لمععا (دون الحمععل
لععو كمععا تدبيره عنه) أي: عن رجوعا (وكان (صح) البيع حامإل

عتقهععا) بصععفة المعلععق ولععدت (ولو لتدبيره نأاسيا المدبر باع
يلحقععه عقععد لنأععه الولععد)، يعتععق (لععم زنأا أو نأكاحا، مإن ولدا

عتقت إن قولا وفي( والوصية كالرهن، له يتعد فلم الفسخ
قابععل هععذا أن تقععرر مإا وجوابه الولد أم عتق) كولد بالصفة

فععي المصنف به صرحا مإا هو الخلفا جريان للفسخ. وتعميم
ثم ومإن المدبرة، ولد في مإر مإا قياس وهو التنبيه، تصحيح

السععابق تفصععيله > نأظيععر388<ص:  المعتمععد على هنا يأتي
عنععد اتصععل إذا فيمععا بالتبعيععة الرفعععة ابععن لقطععع خلفععا ثم

وقععد الصععفة، بوجععود اتصل إذا أيضا بها غيره وقطع التعليق
فععي ذكععر مإععا ومإحععل التعليععق، بعععد حععدث وإن بهععا عتقععت

النأفصععالا قبل بموتها بطل أو بقي، إذا مإا بالتعليق المتصل
ولم تبعية فل قبله بغيره بطل لو مإا بخلفا بعده، بغيره أو

ه للعلعم المعتمعد علعى التفصعيل هعذا المصعنف يبين مإمعا ب
عليه اعتراض فل تقرر كما المدبرة ولد في قدمإه



يتبعهععا بععأنأه الم وفععارقا ولععده) قطعععا (مإععدبرا يتبع) عبدا ول(
(وجنايته) أي: المعدبر الحرية سبب في فكذا وحرية رقا دونأه

التدبير، ويبطل بيعه أو قتله، مإن فيها مإر قن) فيما (كجناية
علععى كهععي عليععه والجنايععة التدبير، ويبقى له السيد فداءا أو

مإععن قيمتععه مإععن أخععذه بمععا يشتري أن سيده يلزم ول قن،
مإحسععوبا السععيد (بععالموت) أي: مإععوت (ويعتععق) المععدبر يععدبره

لخععبر المسععتغرقا الععدين) غيععر بعد بعضه أو كله، الثلث (مإن
عنهمععا اللععه رضععي عمععر ابععن راويععه علععى وقفه الصح فيه

فل مإسععتغرقا كان إذا أمإا كالوصية، بالموت يلزم تبرع ولنأه
مإععوتي مإرض قبل حر أنأت كله عتق شيءا. وحيلة مإنه يعتق
>389<ص:  فععإذا بيععوم مإععوتي فقبععل فجأة مإت وإن بيوم،
المععالا، رأس مإععن عتععق يععوم مإععن بععأكثر التعليقين بعد مإات
لن مإسععتغرقا، ديععن عليععه كععان ولععو غيععره له يكن لم وإن

علععى (عتقععا صععحته علععق) فععي (ولععو الصععحة في وقع عتقه
مإععوتي مإععرض (فععي دخلععت) الععدار كأن بالمرض تختص صفة
نأجععز لععو الثلععث) كمععا (مإن الصفة وجود عتق) عند حر فأنأت
فيهععا (الصععحة) أي: الوقععوع احتملت) الصفة (وإن حينئذ عتقه

بعععد حععر فععأنأت دخلت كأن به الصفة يقيد لم بأن كالمرض
فععي( المععالا) يعتععق رأس فمععن المععرض في (فوجدت مإوتي

حععق بإبطالا يتهم لم عنده لنأه التعليق، لحالة الظهر) نأظرا
كطلوع أي: السيد اختياره بغير الصفة وجدت إن هذا الورثة

المعرض فععي العتععق لختياره قطعا الثلث فمن وإل الشمس
فكمععا بفلععس عليععه مإحجععور وهععو فوجععدت، كععامإل علقه ولو

بععأن ذينععك وفارقععا قطعععا عتععق سععفيه أو مإجنععون، أو ذكععر،
عبععده ادعععى (ولععو هععذين بخلفا الغيععر، لحععق فيهمععا الحجر
بععالقولا الرجععوع جوزنأععا وإن برجععوع)، فليععس فأنأكره التدبير

في ورجعة. وقال إسلمإا ليس والطلقا الردة، جحود أن كما
يحلععف) السععيد (بععل هنععا مإا والمعتمد رجوع، آخر: إنأه مإوضع

وثبععت العبععد حلععف نأكععل فإن يقر، أنأه لحتمالا دبره مإا أنأه
مإععدبر مإع وجد (ولو عنه مإلكه بإزالة اليمين رفع وله تدبيره
وقععالا السععيد مإععوت بعععد (فقععالا: كسععبته اختصاص أو مإالا)،

ومإععن لععه، اليععد لن بيمينه)، المدبر صدقا (قبله الوارث): بل
حععر فهععو السععيد مإععوت بعععد ولععدها: ولععدته عن قالت لو ثم

أن نأفععت حريتععه بدعواها لنأها صدقا، قبله الوارث: بل وقالا
وإنأمععا اليععد تحععت يععدخل ل الحععر لن يععد، عليععه لهععا يكععون

قععاله بينععتين) بمععا أقامإععا الولد. (وإن لمصلحة دعواها سمعت



مإا أن الوارث بينة شهدت ولو باليد بينته) لعتضادها (قدمإت
المععدبر: > وقععالا390<ص:  السععيد حيععاة فععي بها كان بيده
المدبر صدقا لفلن بيدي كان

الكتابة كتاب
النجععوم. جمععع مإن فيها لما أي: الجمع الكتب مإن     

وهعي الكتابعة مإعالا فيعه يحعل الذي الوقت هنا النجم وأصل
مإعلععومإين بوقتين مإنجم بمالا مإعلق بلفظها عتق شرعا: عقد

وهععي الجععراحا قبيععل السععابقة المخارجععة علععى وتطلق فأكثر
 الجاهلية تعرفها ل إذ إسلمإية،
في مإالا وثبوت بماله، مإاله وجوه: بيع مإن للقياس ومإخالفة

نأععدبت بععل للقن. وجازت مإلك وثبوت ابتداءا، لمالكه قن ذمإة
قد والعبد مإجانأا، به يسمح ل قد السيد إذ للحاجة، ذلك مإع
والصععل رقه، لزالة بعدها إل الكسب في وسعه يستفرغا ل

فيهععم علمتععم إن {فكععاتبوهم تعععالى قوله الجماع قبل فيها
كتععابته زمإععن فععي مإكاتبععا أعان {مإن الصحيح والخبر خيرا}،

ظلععه}. إل ظععل ل يععوم ظلععه في الله أظله رقبته فك في
اللععه رضععي الصععحابة مإكاسععب أعظم مإن كالمخارجة وكانأت
غيرهما. وأركانأها: في التي الشبهات أكثر عن لخلوهما عنهم
رقيععق طلبهععا إن مإسععتحبة (هي وعوض وصيغة، وسيد، قن،
عليععه يععدلا كمععا ونأجومإه بمؤنأته كسب) يفي على قوي أمإين

أيضععا مإحتمععل أنأععه علععى أصله: الكسب قولا فساوى السياقا
اليععة فععي الخيععر فسععر عنه الله رضي الشافعي لن وذلك،
أن يؤخععذ ومإنععه يحصععله، مإععا يضيع لئل أولهما، واعتبر بهذين
عععدل يكععن لععم وإن المععالا، يضععيع ل مإن هنا بالمإين المراد

أن يشععترط لكععن الثقة، المراد أن ويحتمل صلة ترك لنحو
ل هععذا مإثل لن الطاعة، في بيده مإا إنأفاقا بكثرة يعرفا ل

بتحصيل مإنه ليوثق والطلب وثانأيهما، بالكتابة عتق له يرجى
فععي المإععر لظاهر السلف مإن لجمع خلفا تجب ولم النجوم

ونأععدبها للباحععة بمععاله مإاله بيع وهو الحظر، بعدم لنأه الية،
أمإععانأته عرفععت إذا لنأععه قععوي)، غيععر (قيل: أو آخر دليل مإن

ول السععيد، علععى ضررا فيه بأن ورد والزكاة بالصدقة، يعان
ورد للحريععة يبادر لنأه أمإين، غير قيل: أو العانأة بتلك وثوقا

<ص: مإباحععة هععي بحالا) بل تكره (ول يكسبه مإا يضيع بأنأه
لكععن للعتععق تفضععي قععد لنأهععا والطلععب، انأتفيععا، > وإن391
ولععو الفسععق في كسبه يضيع لفاسق كراهتها البلقيني بحث



قععد وغيره: بععل هو قالا ذلك مإن لمإتنع السيد عليه استولى
الصععدقة، حرمإععة قيععاس أي: وهععو للتحريععم الحععالا ينتهععي

رأيععت ثععم مإحرم في صرفهما آخذهما مإن علم إذا والقرض
الفسععق، بطريععق يكتسععب أنأه مإنه علم فيمن بحثه الذرعي

مإععن بسععببها تمكنععه علععى المدار إذ ذكرته، فيما صريح وهو
المحرم

الكتابة صيغة 
وكععل بهععا تشعععر كتابة أو أخرس، إشارة أو وصيغتها) لفظ،(

أنأت أو (كاتبتك)، صرائحها فمن كناية أو صريح، الولين مإن
لععذلك يضععم أن (مإنجمععا) بشععرط كععذا) كععألف (علععى مإكععاتب

يصعععلح لفظهعععا لن حعععر)، (فعععأنأت أديتعععه) مإثل قعععوله: (إذا
والتععبير بععدها، ومإعا بعإذا لتمييزهعا فاحتيعج أيضعا للمخارجعة

كمعا فيكفععي وإل الكتابععة في الداءا وجود مإن للغالب بالداءا
فععأنأت مإنععه ذمإتععك فرغععت أو برئت يقولا: فإذا أن جمع قالا
الداءا مإقععام يقععوم البععراءا نأحععو أن ذلك. ويععأتي ينوي أو حر

صععرحا الععذي إلععى الذمإة. وحععذفا فراغا هنا شرعا به فالمراد
الداءا يكععف لععم به صرحا إن نأعم شرط، غير لنأه غيره، به

يقععم فلععم مإقصععود نأفسععه إليه الداءا لن يظهر، فيما لوكيله
لنأععه الممتنععع، نأحععو فععي القاضععي بخلفا مإقامإه، فيه الوكيل
بمععا وصععفته العععوض قععدر (ويبين) وجوبا شرعا مإنزلته مإنزلا

نأقععد العقععد بمحععل كععان إن نأعععم يععأتي، كمععا السلم في مإر
البيع بيعانأه يشعترط لم غالب أو النجعوم) اسعتوت (ععدد و ك

كععل (وقسععط يععأتي كمععا ثلثععة كونأهععا يجععب ل نأعم اختلفت،
مإعاوضععة عقععد لنأهععا نأجم، كل حلولا عند يؤدي نأجم) أي: مإا

مإععن النجععوم وابتععداءا كععالبيع العععوض مإعرفععة فيععه فاشععترط
ويطلععق هنععا المععراد وهععو المضععروب، الععوقت العقد. والنجععم

اتفقععت قععوله: إن فععي يععأتي كمععا فيععه المععؤدى المععالا على
 النجوم

لحععد فيععه يحكععم مإعاوضععة عقععد هنععا بععه يلغععز تنععبيه) مإمععا(
<ص: هععذا وهععو مإعععا، والمعععوض العععوض، بملك المتعاقدين

بقععاءا مإععع العقععد بمجرد فيه النجوم يملك السيد > فإن392
بعضععهم وإلغععاز النجععوم جميععع أداءا إلععى مإلكه على المكاتب

مإع المكاتب أن ضعيف على مإبني له مإالك ل بمملوك عنه
التعليق) للحريععة لفظ ترك ولو( له مإالك ل الرقا على بقائه

بععالعتق السععيد (جععاز) لسععتقللا قبلععه (ونأععواه) بمععا بععالداءا
يكفي (ول به التلفظ مإن فيها بد ل الفاسدة نأعم المقصود،



تقع أنأها مإر المذهب) لما على نأية ول تعليق، بل كتابة لفظ
ثععم ومإععر التععدبير في مإر مإا فارقا وبه أيضا المخارجة على
(المكععاتب) ل الععبيع في مإر مإا نأظير (ويقولا) فورا آخر فرقا

أهل يصععير ل لنأععه يظهععر، فيمععا العبععد وكيععل ول بل، أجنبي
عقععود مإععن كغيععره (: قبلععت) مإثل قبولهععا بعععد إل للتوكيععل

كععذا علععى ككععاتبني وإيجععاب اسععتيجاب ويكفععي المعاوضععة
فععي كالعطععاءا قبععولا بل الداءا يكف لم فيقولا: كاتبتك. وإنأما

فيععه بمععا شععارحا وفرقا ذاك مإن بالبيع أشبه هذا لن الخلع،
صععحة عععدم بيععن الفععرقا يعلععم بينهمععا بععه فرقععت وبما نأظر

لنأععه أولععى، أصععله: العبععد قيل: قععولا ثم ل هنا الجنبي قبولا
أرانأععي {إنأععي نأحععو عععن غفلععة وهععو بعععد، مإكاتبععا يصععير إنأما

أبلععغ المجععاز أن علععى البلغععاءا اتفععاقا خمععرا} وعععن أعصععر
ولععو فيهمععا (تكليععف) واختيععار والقععن (وشرطهما) أي: السععيد،

(والطلقا) الطلقا فععي مإععر مإمععا يعلععم الختيار وقيد أعميين
مإععن تصععح فل كععالبيع أنأهععا تقععرر لمععا السععيد فععي للتصععرفا

وزعم الولي بإذن > ولو393<ص:  بفلس ولو عليه مإحجور
فيععه تصععرفه بععل فاسععد مإوليه مإالا في التصرفا مإطلق أنأه

وكذا السيد بإذن ولو لعبده مإكاتب مإن ول بالمصلحة، مإقيد
فل العبعد وفعي للعولءا، أهليتهمعا لععدم مإبععض، مإن تصح ل

بععالتعليق صععرحا إن نأعععم مإجنععون، أو صععغير، عبد كتابة تصح
الكتابععة عععن ل الصعفة بوجود عتق أحدهما إليه فأدى بالداءا

الكتابععة أقسععام سائر في وكذا بشيءا عليه السيد يرجع فل
فععي الحععاكم عليععه حجععر التجارة في له مإأذون ول الباطلة،
وتصععح التيين والمرهون كالمؤجر، دينه في ليصرفها أكسابه

المتععن أوهمععه مإععا واعترضوا جمع بحثه كما سفيه عبد كتابة
عععن الولا ونأقلععوا أحععد يععذكره لععم بععأنأه صععحتها عععدم مإععن

الكسععب فععي ينحصععر لم الداءا بأن ووجهوه كلمإهم مإقتضى
مإرتععد، عبد كتابة صحة ويؤيده وغيرها الزكاة مإن يؤدي فقد
المريععض) (وكتابة الردة في أداؤه ويصح تصرفه أوقفنا وإن

لن قيمتععه، بأضعافا الثلث) ولو (مإن مإحسوبة الموت مإرض
عنععد قيمتععه مإثله) أي: مإثل لععه كععان (فإن السيد مإلك كسبه

ان كلعه) سعواءا كتابعة (صعحت الموت ه مإعا ك أداه مإمعا خلف
يملععك لععم (فععإن الثلععث مإععن لخروجععه غيععره مإن أم الرقيق

مإائععة (وقيمتععه عليهمععا مإععائتين) كععاتبه حيععاته فععي وأدى غيره
(وإن قبلععه لمععا كالمثععالا وهععذا للورثععة مإثليه لبقاءا عتق) كله

المائة مإع ثلثه قيمة لن ثلثاه)، (عتق عليها مإائة) كاتبه أدى



يععؤد ولععم غيععره يخلف لم إذا أمإا مإنه عتق مإا مإثل المؤداة
الثلععث علععى زاد مإععا الورثععة تجععز ولععم السععيد مإوت بعد إل

مإععن حصععته > أدى394<ص:  فععإذا فقععط ثلثععه فععي فيصععح
عتق النجوم

أقععوالا علععى (بنععي أيضععا مإرتععدا ولععو مإرتععد) قنععه كاتب ولو(
الجديععد) علععى (بطلععت الظهععر وهععو وقفنععاه)، فععإن مإلكععه،

ل القععديم وعلععى أيضععا الصععح وهععو العقععود، لوقف المبطل
لععم إن هذا فل وإل صحتها بان أسلم فإن توقف، بل تبطل
وإل الععردة بنفععس عليععه حجععر ل وقلنععا عليععه الحععاكم يحجر
ضععمن الععردة فععي هععذه ومإععرت فععرقا وقيل: ل قطعا بطلت
 وغيره حربي مإن وتصح تكرار فل تقسيم

(مإرهععون) وجععان نأحو لزم حق به تعلق كتابة) مإن تصح ول(
صععح وإنأمععا فينافيهععا للععبيع مإعععرض لنأععه مإععالا، برقبتععه تعلق

أو عينععه، اسععتؤجرت (ومإكععرى) أي: سععواءا أقععوى لنأععه عتقه،
إبععداله، للمععؤجر كععان وإن يظهععر، فيما الذمإة في عما سلم
المتبععادر لنأععه بالولا، التخصيص ويحتمل الراهنة للحالة نأظرا
مإنععافعه بقععولهم: لن لععه تعليلهععم ومإععن قععولهم: مإكععرى، مإععن

بعععد بمنفعتععه مإوصى ومإثله أيضا فينافيها للمستأجر مإستحقة
(وشععرط انأععتزاعه علععى يقععدر ل ومإغصععوب الموصععي مإععوت

مإوصععوفا عليععه العقععد يرد له مإلك ل إذ دينا)، كونأه العوض
هنععا الوجععود نأععادر يكفععي أنأععه الوجععه نأعععم السععلم، بصععفات
ولععم حععال عععاجز ولنأععه وخلفععا سععلفا المععأثور لنأععه (مإؤجل)،

ل اللععتزام دللععة الصععلحا: لن ابن قالا قبله عما بهذا يكتف
ه. مإقصععودان. ا وصععفان وهععذان المخاطبععات في بها يكتفى

> مإععن395<ص:  الععدين على المؤجل دللة لن نأظر، وفيه
ديععن شععرعا المؤجععل مإفهععوم لن اللععتزام، ل التضمن دللة
يكتفععى التضععمين ودللععة شيئين مإن مإركب فهو وفاؤه تأخر

بمععا تصععريح أنأععه الجععواب فععي فالحسن المخاطبات في بها
جعلهععا يجععوز كمععا الذمإععة مإنفعة) فععي (ولو المؤجل مإن علم
في مإوصوفتين ذمإته في دارين بناءا على فتجوز وأجرة ثمنا

مإععن الذمإععة فععي المنفعععة تخل لم لما لكن مإعلومإين، وقتين
التأجيععل كععان تعجيععل نأجومإهععا بعععض فععي كعان وإن التأجيل،

مإطلقععا ل الجملععة فععي شرطا وغيره المتن أفاده الذي فيها
بأن صرحا وإن مإنفصلين، أو مإتصلين، شهرين خدمإة على ل

المنععافع > إذ396<ص:  واحععد نأجععم لنأهمععا نأجععم، شععهر كل
يصععح لععم ثععم ومإن تأجيلها، شرط يجوز ل بالعيان المتعلقة



إذا أمإععا سنتين، بعد ونأصفه سنة بعد نأصفه يؤدي ثوب على
وإل الكتابة تصح لم عين مإنفعة غير كان فإن دينا، يكن لم

إلععى بنجميععن) ولععو (ومإنجمععا ويععأتي تقععرر مإععا علععى صععحت
نأظيععر أيضععا المععأثور لنأه (فأكثر)، المالا عظم وإن ساعتين،

م مإن مإشتقة أنأها مإر ولما تقرر مإا إلعى بعضعها النجعوم ض
اثنان الضم به يحصل مإا وأقل بعض

أجععل يشععترط لععم حععر وباقيه (بعضه مإلك) السيد وقيل: إن(
بععأن ورد حععال يؤديه مإا الحر ببعضه يملك قد لنأه وتنجيم)،

عععن خارجععة لنأهععا الولععون، عليه جرى لما اتباعا تعبد المنع
هععذه فععي شععارحا ونأقععل ورد مإععا علععى فيها فيقتصر القياس
قنععه كاتب (ولو وهم ترجيح، بل وأصلها الروضة عن وجهين
(خدمإععة نأحو مإؤجل غيرها مإع عين > على) مإنفعة397<ص: 

كيععوم عينععه وقععد أثنععائه، (ودينععار) فععي الن مإععن شععهر) مإثل
فععي كععذا صععفته ثععوب خياطة أو انأقضائه)، (عند مإنه يمضي
مإستحقة المنفعة لن (صحت) الكتابة، انأقضائه عند أو أثنائه،
بعد به المطالبة تستحق إنأما والدينار لتقديرها، والمدة حال،

حصععل السععتحقاقا اختلععف وإذا لسععتحقاقه عينها التي المدة
حععال عليهععا لقععدرته المنفعععة حلععولا يضععر ول التنجيععم، تعدد
علععى يقععدر مإنفعععة غيععر في شرط هو إنأما الجل أن فعلم

بععالعين المتعلقة المنافع في الشرط وأن حال، فيها الشروع
شععرط وإن الذمإععة فععي الملتزمإععة بخلفا بالعقععد، اتصععالها
عقبععه فيهععا الشععروع ويمكععن بالعقععد توصععل الععتي المنفعععة
تقععدم شععرطه وأن المععذكور كالمثععالا إليها آخر نأجم ضميمة

لععم الخدمإععة زمإععن علععى الدينار زمإن قدم فلو الخدمإة زمإن
(أو) كععاتبه بيانأهععا يشععترط فل العرفا الخدمإة في تصح. ويتبع

(فسععدت) الكتابععة، كععذا مإنه يشتري أو كذا)، يبيعه أن (على
الثععوب هععذا وبعتععك قععالا: كاتبتععك (ولو بيعة في كبيعتين لنأه

بععألف هععذا وبعتععك ككاتبتععك فأكثر اللف) بنجمين ونأجم بألف
الولا، انأقضععاءا عنععد خمسععمائة مإنهمععا تععؤدي شععهرين إلععى

بععأدائه) وقبلهمععا الحريععة (وعلععق الثععانأي انأقضععاءا عند والباقي
يخععص مإععا الكتابة) بقدر صحة (فالمذهب مإرتبا أو مإعا، العبد
الثععوب قيمععة وعلععى عليهععا الموزعععة اللععف مإععن العبد قيمة

يخععص ومإععا ذلععك رد في البلقيني أطالا وإن للصفقة تفريقا
> لتقدم398البيع) <ص:  (دون مإثل النجمين في يؤديه العبد
 السيد لمبايعة العبد أهلية على شقيه أحد



واحدة (عبيدا) صفقة أو بالولى، علم كما كاتب) عبدين ولو(
بععأدائه) عتقهم (وعلق مإثل بنجمين مإنجم عوض) واحد (على

(فععالنص مإععر مإععا آخععر إلععى شهرين إلى ألف على ككاتبتكم
عبيععد كععبيع فهععو لفظه اتحاد مإع العوض مإالك صحتها) لتحاد

لنأه الكتابة)، يوم قيمتهم (على (ويوزع) المسمى واحد بثمن
(حصععته أدى) مإنهععم (فمععن السععيد وبين بينهم الحيلولة وقت

لن بععأدائهم، العتق يقالا: علق ول مإنهم، كل عتق) لستقللا
يعتععق ولهععذا المعاوضعة حكعم الصععحيحة الكتابعة في المغلب
(وتصح (رقا) لذلك عجز) مإنهم (ومإن الداءا انأتفاءا مإع بالبراءا

ل مإنععك رقا مإععا قععالا: كععاتبت حر) بأن باقيه مإن بعض كتابة
بالعقعد المقصععود السععتقللا لفادتهععا وذلعك يععأتي لما بعضه،

لما الرقا وقدم نأصفيه مإن لكل تعرض أو كله)، كاتب (فلو
(صععح بععاقيه حريعة علععم وإن يصح، مإا تقدم الشرط أن مإر
الععرقا قسط أدى فإذا للصفقة الظهر) تفريقا في الرقا في
كععان إن فسععدت رقيععق بعععض كععاتب (ولععو عتق القيمة مإن

حينئععذ. اسععتقلله لعععدم كتععابته، يععأذن) فععي ولععم لغيره باقيه
فيما الفاسدة الكتابة أحكام تعطى أنأها بالفساد تعبيره وأفاد
فيععه يفععترقا البععاب هذا إذ بالبطلن، أصله تعبير خلفا يأتي

علععى لععه كععان (أو أذن) فيهععا إن (وكععذا الباطل مإن الفاسد
سععفرا بالكسععب يسععتقل لععم بعضه رقا حيث لنأه المذهب)،

كععأن البعععض كتابة تصح وقد الكتابة، مإقصود فينافي وحضرا
مإععن يخععرج ولععم مإريععض وهععو كععاتبه، أو عبععد، بكتابة أوصى
بكتابععة أوصععى لععو وكععذا الورثععة تجععز ولععم بعضععه إل الثلععث

عامإععة جهععة أو مإسععجد، على مإوقوفا الباقي كان أو البعض،
مإععوته مإععرض فععي البعععض كععاتب أو الذرعععي، بحثه مإا على
فيععه مإلكهما استوى كاتباه) أي: عبدهما (ولو  مإاله ثلث وهو
الخععر أحععدهما وكل أو يكاتبه، وكل) مإن أو (مإعا، اختلف أم

>399<ص:  وصععفة النجععوم) جنسععا اتفقععت (إن (صح) ذلععك
نأسععبة علععى (المععالا صععح علععى (وجعل) عطععف وأجل وعددا

انأتفععاع إلععى يععؤدي لئل أطلقععا، أم بععذلك مإلكيهمععا) صععرحا
جعله بععأن ذكععر مإمععا شرط انأتفى فإن الخر، بمالا أحدهما

(فعجزه عجز) المكاتب (فلو فسدت الملكين نأسبة غير على
فععي إبقععاءاه) أي: العقععد الخععر (وأراد الكتابععة أحدهما) وفسععخ

فل مإثلععه أي: هو البعض عقد) على (فكابتداءا وإنأظاره حصته
يغتفععر لنأععه (وقيععل: يجععوز)، مإر كما الشريك بإذن ولو يجوز
المكععاتبين أبرأ) أحد (ولو البتداءا في يغتفر ل مإا الدوام في



أو مإنععه، أعتقه) أي: نأصععيبه (أو النجوم نأصيبه) مإن (مإن العبد
وكان عليه (الباقي) وعتق (وقوم) عليه نأصيبه) مإنه (عتق كله

عجععز بععأن رقععه عععاد وقععد مإوسععرا)، كان (إن له كله الولءا
فل السععراية مإبحععث فععي قدمإته مإما علم كما الخر فعجزه

جميععع مإععن أبععرأه لمععا ولنأه ثم مإر لما وذلك عليه اعتراض
أمإا النجوم، مإن وأبرأه جميعه كاتب لو مإا أشبه يستحقه مإا
مإععن الشععريك نأصععيب وأدى الععرقا يعععد لععم أو أعسععر، إذا

لهمععا. وخععرج الععولءا ويكععون الكتابة عن نأصيبه فيعتق النجوم
رضععي وإن يعتععق، فل نأصععيبه قبععض لو مإا والعتاقا بالبراءا،

بالقبض أحدهما تخصيص له ليس لنأه بتقديمه، الخر
ويحععرم له ويسن السيد يلزم مإا بيان فصل) في(     

امإتنععاع وبيان الحكام مإن والمكاتب المكاتبة، لولد ومإا عليه
والتسععري الععتزوج، مإععن المكععاتب ومإنععع القبععض، مإععن السيد
السععيد) (يلععزم ذكععر لمععا وتوابععع لنجععومإه أو للمكاتب، وبيعه

(أن التجهيععز مإععؤن علععى لععه مإقععدمإا وارثععه > أو400<ص: 
مإععن (جععزءاا الفاسععدة ل الصععحيحة الكتابععة عنععه) فععي يحععط

عليععه المعقود مإن يدفعه) أي: جزءاا (أو عليه المالا) المكاتب
رضععي إن إل كالزكععاة غيره مإن ل جنسه مإن أو أخذه، بعد

آتععاكم}، الععذي اللععه مإععالا مإععن {وآتععوهم تعععالى (إليه) لقوله
مإععر كمععا الكتابععة بخلفا عنععه، صارفا ل إذ للوجوب، والمإر

لععو وكععذا المتععن أفهمععه كما وجوب فل الكل مإن أبرأه ولو
مإنفعتععه على كاتبه أو مإاله ثلث وهو مإوته، مإرض في كاتبه

رضععي الصععحابة عععن المععأثور لنأععه الدفع، أولى) مإن (والحط
في ينفقه قد والمدفوع مإحققة، فيه العانأة ولن عنهم الله
هععو إنأما واليتاءا الحط، هو الصل كان ثم ومإن أخرى، جهة
إلى أقرب لنأه أليق)، الخير النجم (في (و) الحط عنه بدلا

أفضل. بمعنى أليق أن فينبغي وحينئذ العتق مإقصود تحصيل
السعم) أي: اسععم عليعه يقععع (مإعا يكفععي) فيعه أنأه والصح (،

يصععح لععم لنأععه وكععثرة، المالا) قلععة بحسب يختلف (ول مإالا
الكتابععة مإععالا ربععع اليععة فععي المععراد أن توقيععف. وخععبر فيععه

مإععن فلعلععه وجهععه اللععه كععرم علععي راويه على وقفه الصح
فععي فهععو الععرأي قبععل مإععن يقععالا ل هذا أن اجتهاده. وادعاءا

قبععل وجععوبه وقععت (أن مإمنععوع. (و) الصععح المرفععوع حكععم
مإععن بقععي إذا ويتضععيق بالعقععد أدائععه وقععت العتق) أي: يدخل

مإععر لمعا الكتابععة، مإعالا مإعن بعه يفععي مإععا قععدر الخير النجم
العتععق، علععى العانأععة إل بععه القصععد ليععس > أنأه401<ص: 



الربععع) (ويسععتحب قضععاءا وكععان بعده أدى قبله يؤد لم فإن
المراد أنأه التأويل أهل أجمع راهويه ابن ولقولا المار للخبر

رضععي عمععر بععابن (فالسبع) اقتععداءا به (وإل) يسمح الية مإن
صحيحة مإكاتبته) كتابة (وطءا السيد (ويحرم) على عنهما الله

يطأهععا أن الكتابععة فعي شعرط فلععو كالرجعيععة مإلكععه لختللا
عليععه، يععرد ول النظععر، حععتى اسععتمتاع كل فسدت. وكالوطءا

حرمإععت للععذات الععوطءا حععرم حيععث أنأععه الحععج فععي مإععر لما
يعععزر لكععن الملععك، حد) لشبهة (ول المبعضة ومإثلها مإقدمإاته

ولععو مإهععر) واحععد (ويجععب طععاوعته إن كهي تحريمه علم إن
(حععر (والولععد) مإنععه أيضععا للشععبهة طععاوعته وإن مإععرات، في

علععى قيمتععه تجععب (ول مإلكععه فععي بععه علقت لنأها نأسيب)،
للسععيد ولدها في الملك حق أن على حرا المذهب) لنأعقاده

(وصععارت) بععه يععأتي مإععا علععى عبععدها مإععن بععه حملععت وإن
(فإن) أدت العتق هو واحد مإقصودهما إذ مإكاتبة)، (مإستولدة

وإن وولععدها، كسععبها وتبعهععا الكتابععة عععن عتقععت النجععوم
لها حدث مإا مإعها وعتق الستيلد بموته) عن عتقت (عجزت

عتقععت عجزهععا قبععل مإععات فععإن الولد، مإععن السععتيلد بعععد
مإكاتبته عتق نأجز لو كما الكتابة عن > لكن402<ص: 

بعععد الحععادث الرقيععق السععتيلد بقيد ل وولدها) أي: المكاتبة(
لععه مإكععاتب) أي: يثبععت زنأا أو نأكاحا، (مإن العتق وقبل الكتابة
مإععن لنأععه وعتقععا)، رقععا يتبعهععا الظهععر (فععي المكععاتب حكععم
لععو يتبعهععا ل نأعععم المسععتولدة، كولد ذلك في فيتبعها كسبها
أخععرى بجهععة عتقععت ثععم رقععت بععأن الكتابععة بجهععة ل عتقت

مإنععه التزام ل إذ النجوم، (شيءا) مإن عليه) أي: الولد (وليس
ومإن للم، (للسيد) ل (فيه) أي: الولد الملك (والحق) أي: حق

وخولععف. مإهععر يلزمإععه لععم أنأععثى كان لو السيد وطئه لو ثم
جزئععه بععدلا لنأععه التععي، عليععه الجنايععة أرش فععي هذا قضية
مإععا علععى له مإعامإلته حل وفي حكمه، فأعطي للحرية اليل
علععى لعععانأته سببا يكون قد لنأه البلقيني، قبله كالذي بحثه

قععولا) (وفععي يععأتي كمععا كسبه فاضل وقف ثم ومإن العتق،
أصل كلم وقضية عليها مإكاتب لنأه (لها) أي: المكاتبة، الحق

قطعععا لهععا مإلععك عبععدها مإن ولدها > أن403<ص:  الروضة
وهععم قالا: إنأه بل البلقيني فيه ونأازع أمإته مإن مإكاتب كولد

الععرقا فععي أمإععه يتبععع والولد أمإته، يملك المكاتب بأن وفرقا
هو الذي أبيه جهة مإن ل جهتها مإن الرقا جاءاه إنأما وولدها
(، الحععق) مإنهمععا (لععذي فقيمتععه) تجععب قتععل (فلععو عبععدها



النفععس دون فيمععا عليه) أي: الولععد جناية أرش أن والمذهب
(ينفععق) أراد بشععبهة ووطئععت أنأععثى كععان ومإهععره) إذا (وكسبه
ومإععا (عليععه (مإنها) أي: الثلثععة المؤن سائر يشمل مإا بالنفقة

الم كسععب أن فللسيد) كما وإل فله عتق فإن وقف، فضل
 فللسيد وإل عتقت إن لها

الجميععع) أي: جميععع يؤدي حتى المكاتب مإن شيءا يعتق ول(
أو مإنه، يبرأ أو إيتاؤه، يجب مإا عدا مإا عليه المكاتب المالا

مإععا عبععد {المكععاتب الصععحيح للخععبر عليععه ل به الحوالة تقع
جميععع فععي ومإثلععه أتععى) المكععاتب درهععم} (ولععو عليععه بقععي

السععيد: هععذا فقععالا (بمععالا يظهععر فبمععا المدين التية الحكام
المكععاتب) (حلععف بععذلك بينة) له (ول مإلكك ليس أو حرام)،

عمل وصععدقا مإلكععه أنأععه أو حللا)، (أنأععه أو بحععرام ليس أنأه
له: قالا كلحم التحريم فيه الصل كان إن نأعم اليد، بظاهر

مإيتععة قالا: إنأععه فإن الوجه، على استفصاله وجب حرام هذا
التذكيععة عععدم الصععل لن السععيد، صععدقا حللا فقععالا: بععل

وإل يقععل: ذكيتععه لم مإا مإحله أن ويظهر السلم في كنظيره
فعععل عععن والكععافر الفاسععق، خععبر بقبععولا لتصععريحهم صدقا
بحععث مإععا يحمععل هذا وعلى الشاة هذه كقوله: ذبحت نأفسه

الشععارع بتشععوفا إطلقه توجيه العبد. وأمإا تصديق ينبغي أنأه
قطعععة علععى كلمإهععم مإععن يعلم كما ظاهر نأظر ففيه للعتق
للسععيد: تأخععذه، (ويقععالا إنأاءا في أو مإكشوفة، المرمإية اللحم

لتعنتععه، النأشععاءا بمعنى خبر وهو قدر، عنه) أي: عن تبرئه أو
لزمإععه وقبضععه مإالكععا لععه عيععن إن بحرمإته أقر إذا فيما نأعم

بإمإسععاكه أمإععر يعيععن لععم وإن بععإقراره، له مإؤاخذة له دفعه
نأفسععه كععذب فععإن فيه، التصرفا مإن ومإنع صاحبه تبين إلى

قبضععه أبععى (فععإن فيععه تصرفه ونأفذ قبل للمكاتب وقالا: هو
كان إذا أمإا شيءا، عليه يبق لم إن المكاتب القاضي) وعتق

قبضععه علععى يجععبر فل يقععوله بمععا بينععة > لععه404<ص: 
ظاهرا غرضا له لن مإنه، المغصوب يعين لم وإن وسمعت،
(حلععف الحلععف المكاتب) عن نأكل (فإن الحرام مإن بالمإتناع

البينة كإقامإته السيد) وكان
(رجععع زيفععا أو )،(مإسععتحقا النجععوم المععؤدى) مإععن خرج ولو(

أو مإسععتحقا، خععرج كان) مإا (فإن القبض ببدله) لفساد السيد
المكععاتب، مإععوت بعععد (بان) ولععو الخير) مإثل النجم (في زيفا

كان) السععيد (وإن الداءا يقع) لبطلن لم العتق (أن السيد أو
أعتقتععك، حععر) أو بععالقبض: (أنأععت أخذه) أي: مإتصععل عند (قالا



بععان وقععد الداءا، صععحة وهععو الحععالا، ظععاهر علععى بنععاه لنأه
الدالة والقرائن القبض، عن مإنفصل ذلك قالا لو أمإا خلفه،

بنععاه أنأه قوله مإنه يقبل فل القبض على رتبه إنأما أنأه على
قيععده فععرقا الغزالععي: ل وقولا رجحاه كما الحالا ظاهر على
النجععوم أداءا بعععد حععاله عن الخبار قصد إذا بما الرفعة ابن
أن وزاد البلقينععي وتبعععه وعتععق برئ العتق إنأشاءا قصد فإن

فععي وأنأععه فيععه ونأععوزع النأشععاءا قصععد كحالععة الطلقا حالععة
قالا ولو وأولده كسبه ويتبعه الكتابة جهة عن يعتق الحالين

السععيد صععدقا إخبععارا فقععالا: بععل إنأشععاءا المكععاتب: قلتععه لععه
قعولا مإطلعق أن يقتضععي السياقا الرافعي: وهذا قالا للقرينة
إرادتععه. ا يذكر لم وإن أدى بما حر أنأه على مإحمولا السيد

فقععالا: نأعععم ؟ امإرأتععك لععه: أطلقععت قيععل مإن ذلك ه. ونأظير
أفععتيت وقد طلقا، بيننا جرى مإا أن قالا: ظننت ثم طلقتها،
رده)، فلععه مإعيبععا خرج (وإن بقرينة إل مإنه يقبل فل بخلفه

عنععده عيععب بععه حععدث وقععد بقععي، أو تلععف، إن بدله رد أو
إنأمععا العقد لن >،405<ص:  العيب قل وإن بدله)، (وأخذ
لععم العتععق أن يتععبين الرش بطلععب أو وبرده السليم يتناولا

فععإن مإععر، كما حر الداءا: أنأت عند له قالا كان وإن يحصل،
مإععن العتععق حصععولا بععان الخيععر النجععم فععي وكان به رضي
عبد لنأه سيده)، بإذن (إل يتزوج) المكاتب (ول القبض وقت
وإن مإملععوكته، يطععأ ل يتسرى) يعني (ول الخبر في مإر كما
لهمععا وقععع ومإععا مإلكععه المذهب) لضعف على (بإذنأه ينزلا لم

الضععيف علعى مإبنعي بعالذن جعوازه يقتضي مإما مإوضع في
ليععس أنأه ويظهر السيد بتمليك يملك المكاتب غير القن أن
الجععواري شعراءا (ولعه أيضععا العوطءا دون بمعا السععتمتاع لعه

وطئهععا) ولععم (فععإن الكتسععاب طععرقا فععي له للتجارة) توسعا
حد) عليه (فل له بمنعنا يبالا
مإهر، ول الملك، لشبهة به (نأسيب) لحق وطئه والولد) مإن 

بقععاءا فعي) حعالا ولععدته (فعإن مإلكعه ضعف وإن المالك، لنأه
سععتة (لدون لكن عتقه)، بعد (أو عتقه مإع أو (الكتابة) لبيه،

مإلكععه لضعععف حععال يعتععق وعتقععا) ولععم رقا (تبعه أشهر) مإنه
يعتععق ول ولععده، لنأععه بيعععه، نأحععو يملععك ل مإلكععه كونأه ومإع
مإعنععى وهععذا عتقععه على عتقه يتوقف بل مإلكه لضعف عليه

الظهععر)، فععي مإسععتولدة تصععير (ول عليععه تكاتب قولهم: إنأه
سععتة لفععوقا العتععق بعععد ولععدته (وإن بمملععوك علقععت لنأهععا

ول الروضععة، فععي كمععا العتععق مإععن أشععهر لسععتة أو أشهر)،



بعععض فععي اعتبرهععا فععالمتن لحظععة مإععن بععد ل لنأععه تخالف،
يطؤها. والروضععة قوله: وكان في قرره مإما يعلم كما الصور

(وكععان الغلععط هععو المتععن فتغليععط مإعلومإععة لنأهععا حععذفتها،
مإععن الولععد كون وأمإكن بعده أو العتق، مإع مإرة يطؤها) ولو

فرض مإن تقرر وبما مإنه فأكثر أشهر لستة كان بأن الوطءا
التقييععد أن يعلععم أكععثر أو أشععهر، بسععتة العتععق بعععد ولدتععه

إذا وأمإععا فقط، الكثر صورة في هو وإنأما المذكور بالمإكان
أنأععه الغععرض لن مإنععه، المإكععان فيلععزم العتععق الععوطءا قارن

أم وهععي حععر > (فهععو406<ص:  فتععأمإله العتععق بعععد لسععتة
لحتمععاله ينظععر فل لها تغليبا الحرية بعد العلوقا ولد) لظهور

العتععق مإععع يطأهععا لم بأن ذكر مإما شرط انأتفى فإن قبلها،
أم تكن لم الوطءا مإن أشهر ستة لدون ولدته أو بعده، ول
عجععل) (ولععو إيلده صععحة عععدم حععالا فععي بععه لعلوقهععا ولد

(لم مإحله قبل بعضها أو حلولها وقت (النجوم) قبل المكاتب
قبضها المإتناع) مإن في له كان إن القبولا على السيد يجبر

حفظععه) أي: (كمؤنأععة السععلم في مإر مإا نأظير (غرض) صحيح
يغنععي قبلععه ومإا بأصله كما علفه أو مإحله، إلى النجوم مإالا
فععي كععاتبه وإن نأهععب، عليه) لنحععو خوفا (أو مإثالا لنأه عنه،

يؤكععل كععان لو وكذا الضرر مإن حينئذ الجبار في لما وقته،
(وإل) زكاة به تتعلق لئل البلقيني: أو، قالا طريا المحل عند
لن القبععولا، (فيجبر) على المإتناع في صحيح غرض له يكن

غيععر مإععن تقريبععه أو العتق، وهو فيه صحيحا غرضا للمكاتب
مإععن آنأفععا مإععر مإععا بنظيععر هنععا يقولععوا ولم السيد على ضرر

كذلك، هذا يكون أن فيحتمل البراءا أو القبض، على الجبار
وعليععه ثععم مإععن به للعلم هنا وحذفا البلقيني رجحه مإا وهو

البععراءا علععى الجبار عدم مإن السلم في مإر مإا ذلك فارقا
لتشععوفا أمإكععن مإععا العتععق تعجيل على مإوضوعة الكتابة بأن

لحلولا الفرقا ويحتمل البراءا بطلب فيها فضيق إليه الشارع
إجبععاره عععن القاضي لعجز أبى) قبضه (فإن هنا ل ثم الحق

إن المكععاتب وعتععق القاضي) عنععه (قبضه يجده لم لكونأه أو
غاب لو كما الممتنع نأائب لنأه العتق، شرط بالمؤدى حصل
هنععا الغععرض لن هععذا، غير في الغائب دين يقبض لم وإنأما
وبقععاؤه عنععه الععدين سععقوط وثم فيه للسيد خيرة ول العتق

يده لن له، القاضي أخذ مإن للغائب أصلح المدين ذمإة في
إليهععا ولنقلععه العقععد بلععد غير في به أتى ولو أمإانأة يد عليه

المععاوردي. قاله أجبر وإل يجبر لم خوفا نأحو كان أو مإؤنأة،



مإععن (ليععبرئه المحععل قبععل بعضععها) أي: النجععوم عجععل (ولععو
(فععأبرأه) الخععر ووافقععه أحدهما مإن ذلك بشرط الباقي) أي

لنأععه الفاسععد، البراءا) للشرط ول الدفع، يصح (لم الخذ مإع
لمععدينه: قععالا دينععه حععل إذا أحععدهم كععان الجاهلية ربا يشبه
فعلعى والجعل العدين، فعي زاد يقضه لم فإن زد، أو اقض،
بفسععاد عالمععا أبععرأه لععو نأعععم عتععق، ول المععأخوذ، رد السيد
مإععن أخععذا كععالذرعي الزركشععي بحثععه كما وعتق صح الدفع
الشرط بهذا عجل دين كل في ذلك ويجري المصنف كلم

لععم لععه الموصععى فعجزه فعجز المكاتب بنجوم فرع) أوصى(
المععاوردي: مإععا قععولا مإععن أخععذا للوصععية مإنععه ردا وكان ينفذ

بيعع لنأه النجوم)، بيع يصح (ول للورثة يكون ذلك بعد يؤديه
بععل فيععه كالمسععلم إليععه السععقوط يتطرقا يقبض. ومإا لم مإا

عنها) (العتياض يصح ل (و) كذا الطرفين مإن للزومإه أولى،
استقرارها، > لعدم407<ص:  هنا صححاه كما المكاتب مإن

مإععن الشععفعة فععي عليه جريا مإا وغيره السنوي اعتمد لكن
للعتععق الشععارع تشععوفا مإععع السععيد جهة مإن للزومإها صحته
المشععتري (إلععى المكععاتب (وأدا) ها لخر السيد باع) ها (فلو

قبضععها، فععي الذن الععبيع تضععمن الظهععر) وإن فععي يعتق لم
يصععح فلم الفاسد الشراءا بحكم لنفسه يقبض المشتري لن

(و) يطععالب المكععاتب) بهععا السععيد (ويطععالب عتععق فل قبضععه
فسععاد مإععن تقععرر لمععا مإنععه)، أخععذ بمععا المشععتري (المكععاتب

تقععرر، كما لنفسه يقبض بأنأه الوكيل المشتري قبضه. وفارقا
قبضععها فععي السععيد لععه وأذن الععبيع فسععاد علما لو ثم ومإن
 بقبضه فيعتق كالوكيل كان

رضععاه بغيععر صععحيحة كتابة رقبته) أي: المكاتب بيع يصح ول(
بععأن بصععفة عتقععه المعلععق وفععارقا الجديد) كالمسععتولدة (في
المكععاتب. بخلفا عنععه، الرجععوع فجععاز الوصععية يشععبه ذلععك

بإذن كان كتابتها مإع عنهما الله رضي لبريرة عائشة وشراءا
الله صلى أمإره له ويرشد مإنها فسخا فيكون ورضاها بريرة
الصععح فععإن بها لعتقت الكتابة بقيت ولو بعتقها وسلم عليه
للمشععتري تنتقل بل بالبيع تنفسخ ل الكتابة أن القديم على

فيععه وينععازع العتععق بشرط بيعه صحة البلقيني مإكاتبا. وبحث
أيضععا هععذه في خالف ولكنه ضمنيا بيعا بيعه يصح ل قولهما
فيكون برضاه غيره مإن كبيعه لنفسه بيعه جواز أيضا وبحث
النجععوم (فععأدى السععيد بععاع) ه (فلععو تقرر كما للكتابة فسخا

نأجععومإه بيععع في القولن) السابقان عتقه ففي المشتري إلى



رضععاه بغيععر (كععبيعه) فتبطععل (وهبتععه) وغيرهععا المنع أظهرهما
عتقععه بعععدم علقهععا إن ل نأجزهععا إن بععه الوصععية وكذا أيضا

عبععده) أي: عبععد وإعتععاقا المكععاتب يععد في مإا بيع له (وليس
مإعععه لنأععه التصععرفات، مإن ذلك أمإته) وغير (وتزويج المكاتب

امإتنععاع علععى لينبععه هنععا التزويج وذكر كأجنبي المعامإلت في
قععالا) (ولععو تكرار فل آخر لغرض النكاحا وفي بالولى، غيره

يظهععر فيمععا أطلععق إن وكععذا مإكاتبععك) عنععك (رجل: أعتق له
بععالولا قيععد لمععن خلفععا ل أم أقععالا: علععي كذا) سواءا (على

فععي ذلععك قععالا لععو الععتزم) كمععا مإععا ولزمإععه عتععق (ففعععل
قععالا: أعتقععه لععو أمإععا السععير، فععداءا بمنزلععة وهو المستولدة،

بععل السععائل عن يعتق فل عنك فقالا: أعتقته كذا على عني
عتقععه > علق408<ص:  ولو المالا يستحق ول المعتق، عن

فيتبعععه النجععوم عععن وبرئ مإر كما عتق فوجدت صفة على
 كسبه

مإن وجوازها جانأب مإن الكتابة لزوم بيان فصل) في(     
أو فسععخ، مإععن عليهععا يطععرأ ومإععا عليهمععا يععترتب ومإععا جانأب

ومإععا المكاتب مإن يصح ومإا عليه الجناية أو وجنايته، انأفساخ
(لزمإععة التي كلمإه مإن يعلم كما (الكتابة) الصحيحة يصح ل

كععالمرتهن، فكان فقط المكاتب لحظ لنأها السيد)، جهة مإن
لععه (ليععس أنأععه جهته مإن لزومإها مإن كالراهن. ويعلم والسيد

عن يعجز أن قوله: (إل عليه ليترتب به صرحا لكن فسخها)،
فتنفسععخ فسخها فله النجم بعض عن ولو المحل الداءا) عند

ل نأعععم فسخ، غير مإن عجزه بمجرد تنفسخ ول حاكم، بغير
السيد ليلزم للحاكم المإر فيرفع حطه يجب عما لعجزه أثر

للمصلحة رآه إن بالتقاص يحكم أو بالداءا والمكاتب باليتاءا،
التععي شععرطه وجععود لعععدم بنفسه، التقاص يحصل لم وإنأما

الداءا مإععن القععدرة مإععع امإتنععع أو يععأتي، كمععا غععاب إن إل
وإن الداءا تععرك فله للمكاتب (وجائزة حينئذ فسخها فللسيد

عجععز > (فععإذا409<ص:  لععه الحععظ لن وفععاءا)، مإعععه كععان
مإععع ولععو الداءا تركععه مإععع كتابتي عن عاجز نأفسه) بقوله: أنأا

مإععع المإتناع على هو إنأما والمدار تصوير، وهذا عليه القدرة
على (فللسيد) ولو المحل عند الداءا مإن امإتنع فمتى القدرة

اءا وإن بنفسعه، والفسعخ (الصبر، التراخي لنأعه بالحعاكم)، ش
يظهععر فيمععا آكععد لكنععه حععاكم علععى يتوقف فلم عليه مإجمع

الصععح) (فععي (الفسخ) لهععا نأفسه يعجز لم وإن (وللمكاتب)،
كلهععا فأكسععابه للرقا عاد وإذا الرهن فسخ للمرتهن أن كما



المكععاتب) السععيد اسععتمهل ولععو( مإععر كمععا اللقطععة إل للسيد
حينئععذ الداءا عععن لعجععزه غيره أو الخير، حلولا) النجم (عند

العتععق علععى لعه (إمإهععاله) إعانأععة مإؤكدا استحبابا (استحب) له
ووزنأععه مإحله مإن المالا إخراج بقدر المإهالا لزمإه لعجز أول

وقضععاءا كأكععل إليععه يحتععاج لما يلزمإه، أنأه ويظهر ذلك ونأحو
والععرد الشفعة، في توسعها هنا العذار تتوسع ل وأنأه حاجة

إل تععأخيره يجععز فلععم بععالطلب واجب هنا الحق لن بالعيب،
الدين في المدين أن يظهر ثم ومإن ونأحوه، الضروري للمإر
يلزمإه لنأه ذكر، فيما كالمكاتب له الدائن مإطالبة بعد الحالا
وفهعم أراد) السيد (ثم أمإهل) ه (فإن الطلب بعد فورا الداءا

يتأجعل ل الحعالا لن فلعه)، (الفسعخ غلعط للعبد الضمير أن
عععروض (مإعععه أو مإليععءا، علععى ثععابت ديععن كععان) لععه (وإن

وعظيععم مإععدتها (ليبيعهععا) لقععرب أو ليسععتوفيه، أمإهلععه) وجوبععا
فععي يزيد ل أن (فله غيره أو كساد)، عرض (فإن مإصلحتها

مإعن أكعثر إمإهعالا لزمإعه لعو أيعام) لتضعرره ثلثة على المهلة
مإععانأع بععأن يومإين بدون يليه مإا ضبط وبين بينه ويفرقا ذلك
المإععر فععأنأيط ينقععص وقععد ثمنععه يزيد فقد له ضابط ل البيع
الغععائب وأمإععا الثلثة، على زاد مإا وهو عرفا، يطولا بما فيه

تقععرر فل. وقععد ل ومإععا كالحاضر يجعله مإا على فيه فالمدار
فععوقا مإععا بخلفا كالحاضععر، المرحلععتين دون مإا أن مإر فيما
كلم اقتضععاه مإععا دون المتن في مإا اعتماد يتجه وبهذا ذلك

كمععا يععومإين دون إمإهععالا يلزمإه إنأما أنأه أول وأصلها الروضة
أمإهله) غائبا مإاله كان (وإن قوله في المذكور مإاله غاب لو

بمنزلععة لنأععه مإرحلععتين)، دون كععان إن الحضععار (إلععى وجوبا
إمإهععالا (فل) يلزمإععه فععأكثر لمرحلععتين غاب (وإل) بأن الحاضر
بغير غاب ثم النجم)، حل (ولو الفسخ وللسيد المدة لطولا

المحععل (غععائب) عععن (وهو) أي: المكععاتب حل أو السيد، إذن
> ل410<ص:  قصععر مإسععافة إلععى فيععه الداءا يلزمإععه الععذي
مإاله غاب لو كما الزركشي اعتمده الذي الوجه على دونأها
مإطلبععه في كفايته. فبحثه في الرفعة ابن عن بعضهم ونأقله

الفسععخ) (فللسععيد شيخنا اعتمده وإن نأظر، فيه فرقا ل أنأه
خععوفا لنحععو الحضور عن عجز أو بإذنأه غاب وإن حاكم، بل
حقععه مإععن وكان الغرض إلى الوصولا لتعذر وذلك، مإرض أو
يسععتلزم ل الحلععولا قبععل والذن المععالا، يبعععث أو يحضر أن

وسععافر الحلولا بعد أنأظره ولو الغيبة استمرار في له الذن
مإقصععر غيععر المكععاتب لن حععال، يفسععخ لععم رجععع ثم بإذنأه،



إلععى سععيده بلععد قاضععي بكتاب بالحالا يعلمه حتى بل حينئذ
بععاقا حقععه أن ويحلععف ذلععك مإقدمإات ثبوت بعد بلده قاضي
ويظهععر عنهما رجع وأنأه والنأظار الذن، على نأدم أنأه ويذكر

مإععا بعععض فععي البلقينععي شرط. ومإخالفععة غير الندم ذكر أن
الداءا للقاضي فليس حاضر مإالا له كان (ولو ضعيفة ذكرته

حضععر لععو ربمععا لنأععه حال، الفسخ مإن السيد يمكن مإنه) بل
نأفسه عجز أو الداءا، مإن امإتنع

إغمعععاءا أو (بجنعععون)، فاسعععدة ولعععو تنفسعععخ) الكتابعععة ول(
الطرفيععن أحد مإن للزومإها لسفه عليه بالحجر (المكاتب) ول

للسعيد > جععاز411<ص:  مإعالا لعه يكعن لم إن ثم كالرهن،
يفععي مإععالا لععه يبععن لععم مإععا مإؤنأته وتلزمإه قنا فيعود الفسخ
السععيد يد في المإام: واستحسناه قالا ويعتق فسخه فينقض

له كان وإن حضر، ثم مإاله، غاب لو كما الفسخ مإضى وإل
وطععالب النجععم وحلععولا الكتابة عنده وأثبت الحاكم أتى مإالا

(و) حينئععذ اسععتحقاقه بقععاءا علععى السععتظهار يمين وحلف به
مإععال) ولععم لععه وجععد (إن مإععاله (القاضععي) مإععن (يععؤدي) إليععه

له المصلحة وظهرت المحجور مإن ولو بالخذ السيد يستقل
عنععه، ينععوب لنأععه المعتمععد، على به يضع لم بأن العتق في

تظهععر لم إذا أمإا حاضر، مإالا له غائب بخلفا أهليته، لعدم
> عنععه412<ص:  الداءا للحععاكم يجععوز فل فيه له المصلحة

 بالخذ الستقللا للسيد ول
أو بمععوته، ول (السععيد)، إغمععاءا أو (بجنععون)، ول) تنفسععخ(

(إلى النجوم (ويدفع) المكاتب جهته مإن للزومإها عليه الحجر
قععائم لنأععه مإععات، إذا وارثععه أو عليه، حجر أو جن، وليه) إذا
أهليتععه لعععدم إليععه) أي: المجنععون، بالععدفع يعتععق (ول مإقععامإه

فععي تلععف لو يضمنه ل نأعم بملكه، لبقائه المكاتب فيسترده
بيععده يبععق لععم إذا تعجيزه للولي بل له بالدفع لتقصيره يده

يععوجب ل الجنععون أن الطلقا فععي قلععت: مإععر فععإن شععيءا،
كضععرب المجنععون ضععرب لن بععالموت، اتصععل وإن اليععأس
لن قلت: مإمنععوع، المجنون بأخذ العتداد هنا فقياسه العاقل
أهلععه، مإععن ليععس والمجنععون مإملععك، أخععذ علععى هنععا المععدار
 الضرب نأحو بخلفا

عفععا فإن قصاص، (فلوارثه (سيده) عمدا قتل) المكاتب ولو(
(أخععذها) أي: الععوارث عمععد شبه أو خطأ)، قتل أو دية، على
لن تعجيععزه، يخععتر لععم إن سيكسععبه مإعه) ومإمععا (مإما الدية

الجنايععة. فكععذا كععأجنبي المعامإلععة فععي المكععاتب مإععع السععيد



البلقينععي واعتمده بلغت مإا بالغة الدية وجوب المتن وقضية
الروضععة كلم اقتضععاه مإععا رد فععي وأطععالا الم عععن ونأقلععه
كالجنايععة الجنايععة وأرش قيمته مإن القل وجوب مإن وأصلها

يكععن) لععم (فععإن الولا على بينهما الفرقا ويأتي أجنبي على
(فلععه) أي: الععوارث بععالرش يفععي أو أصععل، شععيءا يععده فععي

الععرقا مإحععض إلى رده به يستفيد لنأه الصح)، في (تعجيزه
عبععدا مإلك كمن عتق إذا به يتبع فل الرش سقط رقا وإذا
(طرفعععه) أي: السعععيد قطعععع) المكعععاتب (أو ديعععن عليعععه لعععه

قتععل) (ولععو لععه قتلععه سععبق) فععي كمععا والديععة (فاقتصاصععه،
اختععار فععإن القععود، وجععب قطعععه) عمععدا أو (أجنبيا، المكاتب

شععبه أو (خطععأ)، فعلععه كععان) مإععا أو مإالا، على (فعفا العفو
وكععان عتقععه حيععن سيكسععبه) إلععى ومإما مإعه مإما (أخذ عمد
لمععا السععيد أن السععيد على جنايته دون هنا لهذا ذكره وجه
لععم قععاض مإراجعععة غيععر مإن بنفسه العجز عند تعجيزه مإلك

فععإنأه الجنععبي بخلفا المستقبلة، لكسابه الصبر وارثه يكلف
الرفععع كلفععة إلععى احتععاج أو حقععه، لضععاع بهععا يتعلععق لم لو

نأفسه تعجيز يملك لنأه والرش)، قيمته، مإن (القل للقاضي
فلزمإععه رقبتععه سععوى تعلععق للرش يبقععى > فل413<ص: 
علععى جنععايته فععي مإععر مإععا وفارقا والرش قيمتها، مإن القل
مإلكععه لنأهععا رقبتععه، دون بععذمإته يتعلق السيد حق بأن سيده

بخلفا المعامإلععة، كععدين يععده فععي بمععا الرش كععل فلزمإععه
(فععإن تقرر كما فقط برقبته تتعلق إنأما الجنبي على جنايته

وهععو المسععتحق)، (وسععألا الععواجب شيءا) قععدر مإعه يكن لم
القاضععي) قععالا عجععزه (تعجيععزه وارثععه أو عليععه، المجنععي
التنععبيه، كلم مإن أخذا الرفعة ابن السيد: وبحث أو القاضي،

الرهععن فععك إلى يحتاج ل الجناية في المرهون بيع أن ومإن
ه. الكتابة. ا انأفساخ بالبيع يتبين بل لتعجيز هنا يحتاج ل أنأه

علععى التوقععف للعتععق الحتيععاط قضععية بععأن إطلقهععم ويوجه
يحتعاج فيمعا يعجعزه وإنأمعا الرهن وبين بينه والفرقا التعجيز،

علععى بعضععه بيععع يتععأتى ل أن إل فقععط الرش فععي لععبيعه
عليععه، قيمته زادت إن الرش) فقط (بقدر (وبيع) مإنه الوجه

الكتابععة) فععإذا فيععه بقيععت شععيءا مإنه بقي (فإن الواجب لنأه
فععداؤه) (وللسععيد سععراية ول عتععق، النجععوم مإععن حصته أدى
للعتق الشارع لتشوفا القبولا المستحق ويلزم المإرين بأقل

النجععوم أبرأه) عن أو الجناية، بعد أعتقه ولو مإكاتبا (وإبقاؤه
مإععن أخععذا العتععاقا مإسألة في مإوسرا السيد كان (عتق) إن



الفععداءا) (ولزمإععه مإععالا برقبتععه المتعلععق إعتععاقا فععي كلمإهععم
بعععد بععالداءا عتععق لععو مإععا بخلفا رقبتععه، فععوت لنأععه بالقل،
الجناية

مإحععل رقيقا) لفععوات (ومإات بطلت) كتابته المكاتب قتل ولو(
ويلزمإععه الرث ل الملععك بحكععم يععتركه مإععا فللسععيد الكتابععة
قععاتله) علععى قصععاص ولسععيده( وفاءا يخلف لم وإن تجهيزه،

(وإل) يكععافئه بملكععه > لبقائه414<ص:  (المكافئ) له العامإد
قنععه، علععى جنايععة لنأهععا عليععه، لععه الواجبة هي (فالقيمة) له

وحععذفه بأصععله كمععا الكفععارة إل يلزمإععه لععم سيده قتله فإن
طرفععه قطععع لععو مإععا بخلفا بابهععا، فععي قدمإه مإما به للعلم
لععه المملععوك أبيععه طرفا المكاتب قطع ولو له يضمنه فإنأه
البععوة حرمإععة لن الملععك، شععبهة تععراع ولععم به طرفه قطع
 مإنها أقوى

خطععر) ول فيععه تععبرع ل تصععرفا (بكععل ويسععتقل) المكععاتب(
المقصععود للعتععق تحصععيل ذلععك في لن مإثل، بثمن كمعامإلة

مإععن ونأحععوه مإثععل ثمععن بععدون كبيع تبرع فيه كان (وإل) بأن
خطر أو الموت، مإرض في وقع لو الثلث مإن مإحسوب كل

وكفيل رهنععا أخععذ وإن قيمتععه، مإععن بععأكثر ولععو نأسععيئة كالبيع
جاريععة الععرقا أحكام لن به، (فل) يستقل هنا ذكراه مإا على

أنأععه مإع بالمالا تكفيره امإتناع النص عن البلقيني عليه. ونأقل
يبععاع ول يؤكععل، مإمععا عليععه بععه تصععدقا مإععا وأن فيه تبرع ل

قطععع نأحععو لععه أن وبحععث بريععرة لخععبر بععه التععبرع له عادة
خطععر. فيععه كععان وإن السععلمإة، فيععه الغععالب مإمععا السععلعة

لن الظهععر)، فععي سععيده (بإذن وخطر تبرع فيه (ويصح) مإا
علععى أو عليععه، تبرعه مإنه قبوله وكإذنأه لحقه هو إنأما المنع

ووطعءا عتععق لعه ليععس نأععم عليععه، مإععا بأداءا آخر له مإكاتب
 يأتي كما بإذنأه ولو وكتابة

صععح) ول سععيده علععى يعتق (مإن بعض أو اشترى) كل، ولو(
عجععز (فععإن بالملععك المكععاتب لسععتقللا السععيد علععى يعتععق
يسععري ول مإلكععه، فععي لععدخوله عتععق) عليععه لسععيده وصععار
تعجيععزه، سععيده اختععار وإن البععاقي، إلععى صورته في البعض

حععرا كان (عليه) لو يعتق مإن (أو) اشترى العتق في مإر لما
(و) يأتي كما عليه تكاتب لنأه سيده، إذن) مإن بل يصح (لم

أظهرهمععا تبرعععاته القععولن) فععي (فيععه (بإذن) مإنه له شراؤه
وعتقععا، رقععا عليععه) فيتبعععه (تكاتب صح) الشراءا (فإن الصحة
(بإذن) مإن وكتابته) لقنه إعتاقه يصح (ول بيعه نأحو له وليس



نأععم أهله، مإن وليس الولءا، المذهب) لتضمنهما (على سيده
> وكععان415<ص:  صح بإذنأه غيره أو سيده، عن أعتقه لو

للسيد الولءا
الباطلععة الكتابععة فيععه تفععارقا مإععا بيععان فصل) في(     

وتخالف الصحيحة الفاسدة فيه تباين أو توافق ومإا الفاسدة
الفاسععدة (الكتابععة ذلععك وغيععر وارثععه أو وسععيده، المكععاتب

عتقععه تععأخر أو بينهمععا، كسععبه أن شععرط كأن لشرط) فاسد
(أو خمععر نأحععو علععى كععاتبه كأن عوض) فاسد (أو الداءا عن
أو واحععدا، نأجمععا يجعلععه أو بمجهععولا يؤجععل فاسد) كأن أجل

فععي (كالصععحيحة الرقيععق بعععض يكععاتب كععأن ذلععك لغيععر
بععالداءا فيهععا يعتععق لنأععه (بالكسععب)، اسععتقلله) أي: المكععاتب

بهععا الكتسعاب. وخععرج مإععن بععالتمكن يحصععل إنأمععا وهو أيضا،
شععروط بعععض كععاختللا أركانأهععا بعض اختل مإا وهي الباطلة

قبععولا أو إيجععاب، وكفقد دم بنحو وكالعقد السابقة العاقدين
تعليقععه يصععح مإمععن وقعععت إن عتق تعليق في إل لغو فهي
(أخععذ (و) في والخلع والعارية، الحج، نأحو في يفترقان وكذا
(مإهععر) مإععن لها وجب مإا أمإة أخذ و) في عليه الجناية أرش
مإعنععى فععي لنأهمععا (شععبهة)، وطععءا أو عليهععا، صععحيح عقععد

بحكععم المحععل عنععد بالداءا) للسععيد يعتق أنأه (وفي الكتساب
لععم العتععق بالكتابععة المقصععود ولكععون الصععفة لوجود التعليق

فععي فاسععد عقععد يشاركه لم ثم ومإن الفاسد، بالتعليق تتأثر
(كسبه) الحاصل عتق (يتبعه) إذا أنأه (و) في أصل مإلك إفادة

بيعععه، لععه يجوز ل لكن ككسبه، أمإته مإن وولده التعليق بعد
كتابععة المكاتبععة ولععد وكععذا عتععق إذا ويعتععق عليه تكاتب لنأه

لكععن كفطرته، السيد على نأفقته أن كلمإهما فاسدة. وقضية
بععه وجععزم عنععه > تسععقط416<ص:  والغزالععي المإععام قععالا

يعتععق ل أنأععه (فععي (وكععالتعليق) بصععفة مإعععامإلته ولععه غيرهما
وكالععة، أو تبرعا، عنه الغير مإن بأداءا ول النجوم، بإبراءا) عن

فععي وأجععزأ الصععفة حصععولا لتعععذر السععيد لوكيععل بالداءا ول
فيهععا والبععراءا والداءا، المعاوضة، فيها المغلب لن الصحيحة،

الداءا سععيده) قبععل بمععوت (تبطععل كتععابته أن (و) فععي واحععد
يعتععق ول عليععه، المعلق حصولا ولعدم الجانأبين مإن لجوازها

لي، أديت قالا: إن إن نأعم الصحيحة، بخلفا للوارث، بالداءا
وهبتععه بيعععه (يصععح) نأحععو أنأععه (و) فععي تبطععل لععم لوارثي أو

صععحة ظععن وإن برقبتععه)، (الوصععية و الكفععارة عععن وإعتاقه
(ل أنأععه (و) فععي المإععر نأفععس فععي بمععا العععبرة لن الكتابععة،



الجععانأبين مإععن جععائزة لنأهععا المكععاتبين)، سععهم إليععه يصععرفا
ول السععفر، مإن يمنعه أنأه وفي به، مإوثوقا غير فيها فالداءا
كل في أن علم تقرر وبما النجوم بتعجيل يعتق ول يطؤها،

فععي المغلععب وأن مإعاوضععة عقععد والفاسععدة الصععحيحة، مإععن
التعليق مإعنى الفاسدة وفي المعاوضة مإعنى الصحيحة

للسععيد أن (فععي والتعليق الصحيحة، الفاسدة: وتخالفهما) أي(
بعععد بععأداءا يعتععق فل كأبطلتها والقولا كالبيع، فسخها) بالفعل

فيهععا يسععلم لععم مإعاوضععة ضععمن فععي تعليقهععا لن الفسععخ،
تجععوز، فيععه فيها الفسخ تلزم. وإطلقا فلم يأتي كما العوض

عليعه يمتنعع لنأعه بالسعيد، وقيعد صعحيح فعي يكون إنأما لنأه
وأمإععا التعليععق، فععي وكععذا قععدمإه كمععا الصععحيحة فععي الفسخ
دون والفاسععدة الصععحيحة، فععي الفسععخ لععه فيجععوز العبععد

عليععه والحجععر السيد، إغماءا بنحو تبطل أنأها (و) في التعليق
والحجععر العبععد، إغمععاءا نأحو بخلفا فلس، ل يأتي كما بسفه
يرجععع) (بععل العقد يأخذه) لفساد مإا يملك ل (أنأه وفي عليه
وإل (إن) بقععي بععه) أي: بعينععه (المكاتب بالداءا عتق إذا فيما

إن المتقععوم > فععي417<ص:  وقيمتععه المثلععي فععي فبمثلععه
قسععيم المراد فليس بأصله كما قيمة له مإتقومإا) يعني (كان

علععى تلفععه بعععد يرجع فل كخمر له قيمة ل مإا أمإا المثلي،
غيععر مإحععترم أخعذ لعه أن شعارحا بحعث نأعععم بشعيءا، سعيده
(عليه) أي: يرجع (وهو) أي: السيد يدبغ لم مإيتة كجلد مإتقوم

تلععف وقععد المعاوضععة مإعنععى فيهععا لن (بقيمتععه)، المكععاتب
مإععبيع كتلععف فهععو رده يمكععن ل إذ بععالعتق، عليععه المعقععود

ويرجععع أدى بمععا البععائع علععى يرجععع المشتري يد في فاسد
يععوم لنأه العتق)، (يوم هنا القيمة وتعتبر بالقيمة عليه البائع

افر كعاتب التلف. ولعو افرة ك كخمعر مإقصعود فاسعد علعى ك
نأكععاحا فععي مإععر مإمععا علععم كمععا تراجععع فل الكفر في وقبض

يسععتحقه ومإععا العبععد بععه يرجع تجانأسا) أي: مإا (فإن المشرك
وصععفة ونأوعا جنسا واتفقا نأقدين دينين كانأا بأن عليه السيد

صعاحب (ويرجععع التقععاص) التيععة (فععأقوالا وحلععول واسععتقرارا
بععأداءا ل عتععق إذا أمإا حقه، لنأه شيءا، فضل به) إن الفضل

ذلععك ومإثل كفارته، عن ولو الكتابة عن ل السيد أعتقه بأن
يقيععد ولععم برقبتععه أوصععى أو رهنععه، أو وهبععه، أو بععاعه، لععو

ولد ول كسب، يتبعه فل لها فسخا ويكون يصح فإنأه بعجزه
تصععح ول إيتععاءا فيهععا يجب ل أنأه فيه الصحيحة تخالف ومإما

ول >،418<ص:  الصععل رجععوع تمنععع ول بنجومإها، الوصية



لهععا، بععوطئه مإهععرا عليه توجب ول السيد، على النظر تحرم
أقععوالا (قلععت: أصععح صععورة سععتين تبلععغ أخععرى صععور وفععي

اتفقععا إن مإنععه بالخر) أي: يقدره الدينين أحد سقوط التقاص
أو صععاحبهما، رضععا) مإععن (بل نأقععدين وكانأععا مإر مإا جميع في
عبث عليه له مإا بمثل الخر أحدهما طلب لن أحدهما، مإن

إمإععا بالدين الدين بيع عن والنهي تقديرا، بيع شبه فيه وهذا
يغتفععر ل مإععا التقععديري فععي يغتفر لنأه ذلك، بغير مإخصوص

عليععه مإععن لغيععر الععدين بيععع فععي مإحلععه وأمإععا غيععره، فععي
الحوالعععة يشعععبه لنأعععه (برضعععاهما)، يسعععقط (والثعععانأي) إنأمعععا
مإععن يععؤدي أن للمدين لن أحدهما)، (برضا (والثالث) يسقط

أعلععم)، (واللععه تراضععيا وإن يسععقط)، ل (والرابععع شاءا حيث
غيععره أو جنسععا، اختلفععا إذا بالدين. أمإععا الدين بيع يشبه لنأه
مإتقومإععان وهمععا نأقععدين غيععر كانأععا لو كما تقاص فل مإر مإما

الشععارع لتشععوفا عتععق بععه حصععل إن ل مإثليععان أو مإطلقععا،
وتبعععه المإععام رجحععه وجععه ففععي أجل اتفقععا لععو أمإععا إليععه،

المنععع آخععر وفععي التقععاص الم بنععص لععه واستشهد البلقيني
الصععغير الشععرحا كلم واقتضععاه كالقاضععي البغععوي ورجحععه

الخر قبل بموته يحل قد أحدهما أجل ولن المطالبة لنأتفاءا
كمععا يجععز لععم المؤجععل عن قصاصا الحالا بجعل تراضيا ولو

كمععا جععاز وإل عتق به يحصل لم إذا مإا على وحمل رجحاه
أيضا بذلك المذكورين الوجهين تقييد وقياسه الم كلم أفاده

(فليشععهد) نأععدبا العبععد > أو419السععيد) <ص:  فسععخها فععإن(
فقععالا (المععالا أدى) المكععاتب (ولععو يتجاحععدا لئل احتياطععا،
أي: (فأنأكره) العبععد تؤدي أن فسخت) قبل (: كنت السيد) له

لن بيمينععه)، العبععد (صدقا الداءا قبل كونأه أو الفسخ، أصل
بطلن) (والصعح البينععة فلزمإتعه السيد ادعاه مإا عدم الصل

عليععه) والحجععر وإغمععائه، السععيد بجنععون (الفاسععدة الكتابععة
ه الحعظ لن العبعد)، بجنعون (ل بالسعفه وأدى أفعاقا فعإذا ل

فأنأكر) (سيده، كتابة ادعى (ولو التراجع وثبت عتق المسمى
عععدمإها الصععل لن بععاليمين، مإنهمععا صدقا) أي: كععل وارثه أو

كمععا البععت علععى والسععيد العلععم)، نأفي على الوارث (وحلف
إنأكععاره جعععل العبععد وأنأكععر السععيد ادعاهععا ولععو مإر مإما علم

بععأداءا ذلععك مإععع السععيد اعععترفا إن نأعععم لنفسه، مإنه تعجيزا
إن النأكععار فععي ذكر مإا مإحل أن ويتجه بإقراره عتق المالا

النجععوم) أي: قععدر فععي اختلفععا ولععو( عععذر غيععر مإععن تعمععده
يشمل مإا بها صفتها) أراد (أو نأجم كل يؤدي مإا أو الوقات،



لكععل أو بينععة، ول الجععل، وقععدر والصععفة والنععوع، الجنععس،
خلفهمععا كععان إن نأعم البيع، في مإر (تحالفا) كما بينة مإنهما
أو واحععد، نأجععم علععى وقعععت هل اختلفا كأن لفسادها يؤدي
(ثم) بعد ثم مإر مإا نأظير بيمينه الصحة مإدعي صدقا ؟ أكثر

تنفسععخ لععم يععدعيه مإععا (قبععض يكن) السععيد لم (إن التحالف
يتفقععا) علععى لم إن (بل البيع على الصح) قياسا في الكتابة
لنظععر يحتععاج لنأععه همععا، ل القاضععي) الكتابععة (فسععخ شععيءا

لنأععه البيع، نأحو في مإر مإا فارقا وبه بالعنة كالفسخ واجتهاد
السععنوي تسوية الزركشي قاله كما فانأدفعت عليه مإنصوص

(قبضععه) أي: مإععا كععان) السععيد والبيع. (وإن هنا، مإا بين وغيره
بععه تقععع المقبععوض) لععم المكععاتب: بعععض (وقالا بتمامإه ادعاه

جهععة عععن أدفعععه ولععم إيععاه (وديعة) أودعته هو وإنأما الكتابة
التقععديرين علععى العتععق وقععوع علععى (عتععق) لتفاقهععا الكتابععة
(السععيد (و) يرجععع أدى) جميعععه (بمععا هععو) أي: العبععد (ويرجععع

يتقاصععان) إن (وقد العتق رد يمكن ل لنأه بقيمته) أي: العبد،
هعو، وكعان المؤدى تلف بأن السابقة التقاص شروط وجدت

قععالا: كاتبتععك (ولععو وصععفتها العبععد قيمة جنس مإن قيمته أو
العبد) وقالا: (فأنأكر طرأ علي) بسفه مإحجور أو مإجنون، وأنأا
عععرفا (إن بأصععله كمععا السيد) بيمينععه (صدقا عاقل كنت بل

ثععم ومإععن جععانأبه، فقععوي بقععاؤه الصل لن ادعاه)، مإا سبق
لععم وإنأمععا القاعدة خلفا على الفساد يدعي كونأه مإع صدقا
لن لععه، عهععد وإن ذلععك، ادعععى ثععم بنتععه، زوج مإععن يصدقا
(فالعبععد) هععو ذلك (وإل) يعرفا هنا بخلفا بثالث، تعلق الحق

قععالا) السععيد. (: ولععو( ادعععاه مإععا الصل لن بيمينه، المصدقا
فقععالا) (البعععض قالا): وضعععت أو الولا، النجم عنك وضعت

السيد) بيمينععه، صدقا الكل أو (الخر، (: بل) وضعت المكاتب
<ص: النجميععن أن والصععورة وفعلععه، بععإرادته أعععرفا لنأععه
مإععات (ولععو فائععدة للخلفا يكععن لععم وإل قدرا > اختلفا420
أبوكمععا، (: كععاتبني كععامإلن وهمععا فقالا) لهما وعبد ابنين عن
بكتابععة علمهمعا نأفععي علعى (صععدقا) بيمينهمععا أنأكرا) ذلك فإن
عليععه ليرتععب وأعاده وارثه آنأفا: أو قوله مإن علم وهذا الب

(فمكععاتب) عمل بينععة بععذلك قععامإت صععدقاه) أو قععوله: (وإن
عععن أبععرأه نأصععيبه) أو أحععدهما أعتق (فإن البينة أو بقولهما،

مإلكععه تمععام لعدم يعتق)، (ل (فالصح) أنأه النجوم مإن نأصيبه
للب)، وولؤه كلععه عتععق الخر نأصيب أدى فإن يوقف، (بل
عجععز (وإن  سععواءا لهمععا ينتقععل ثععم كتععابته بحكم عتق لنأه



كلععه وولؤه العجععز مإوسرا) وقععت كان إن المعتق على قوم
قلععت: للخر قن والباقي حر، (فنصيبه مإوسرا (وإل) يكن له
لمععا الحععالا، (العتق) في الصحاب به قطع الظهر) الذي بل

نأصععيبه، أحدهما وأعتق عبدا كاتبا لو أعلم) كما (والله أعتقه
سععراية ل وهو الميت، نأائب الوارث لن هنا، سراية ل لكن

أو إعتععاقا أو بععأداءا، الخععر نأصععيب عتععق لععو ثععم ومإن عليه،
علععى عصععوبة لهما ثم للب، المكاتب على الولءا كان إبراءا

تقععرر لمععا سععراية ول قنععا، عععاد بشرطه عجزه وإن مإر، مإا
ل والميععت بهععا، العتععق حصععولا تقتضععي السععابقة الكتابة أن

لععه مإكاتب) مإؤاخذة فنصيبه أحدهما صدقه (وإن عليه سراية
أوصععى لو كما للضرورة الكتابة في التبعيض بإقراره. واغتفر

قععن) إذا المكععذب (ونأصععيب بعضععه إل يخرج فلم عبد بكتابة
الععرقا لصععل استصععحابا أبيععه بكتابععة العلععم نأفععي على حلف

المصععدقا) أعتقععه (فععإن للمكععاتب ونأصفه له الكسب فنصف
كععان إن عليععه يقععوم أنأععه (فالمذهب مإنه نأصيبه أو أي: كله،

أعتععق فععإذا لهمععا كلععه رقيق أنأه الكتابة مإنكر مإوسرا) لزعم
لشععريكه: قععالا لو كما بزعمه عمل إليه سرى نأصيبه صاحبه
بالسععراية ونأحكععم نأؤاخععذه فإنأععا مإوسععر وأنأععت نأصيبك أعتقت

إقععرار بمحععض هععذه في السراية ثبتت لما لكن نأصيبه، إلى
إنأمععا فهععي مإسألتنا في وأمإا قيمة، له تجب لم النصيب ذي

لنصععيبه إتلفععا فكانأت لقراره ل المنكر لزعم استلزامإا تثبت
إبععراءا أو بععأداءا، عليععه عتقععه بععأعتق له. وخرج قيمته فوجبت

 يسري فل

الولد أمهات كتاب
الميم فتح مإع وكسرها الهمزة أمإهات) بضم كتاب(     
جمععع فهععو الصععحاحا فععي كما أمإهة وأصلها أم جمع وكسرها

يثبعت للفعرع يثبعت مإعا كعان لمعا لكعن الصعل، دون للفعرع
لمإهععة جمعععا عنععه نأقل فجعلهععا الشععارحا تسععمح غالبععا لصله
لن للقيععاس، مإخععالف الجمععع قيععل: هععذا مإمععا قربععه وكععأنأه
وسععماوات سععماءا ونأظيره تاءا بغير مإؤنأث جنس اسم مإفرده
والثعانأي النعاس، فعي غعالب الولا لكعن أمإهعات على ويجمع
وختمهععا تفععاؤل العتععق بأبواب (الولد) ختم غيرهم في غالب
فيععه الععوطر قضاءا لشائبة لكن أقواها، فهو قهري لنأه بهذا،

للوسععائل بأن ويجاب قربة كونأه في السلم عبد ابن توقف
<ص: قربععة كععونأه فععي ذلععك مإععع بعععد فل المقاصععد حكععم



اللععه صععلى {أنأععه مإنهععا الصععحيحة الخبار فيه > والصل422
بععإبراهيم} وقععالا: أعتقهععا القبطيععة مإاريععة استولد وسلم عليه

إجماعععا، حععرا انأعقععد لنأععه الحريععة، حععق لهععا أي: أثبت ولدها
بيعها في الظاهري داود وابن سريج ابن تناظر لما ثم ومإن

العععولدة قبعععل تبعععاع أنأهعععا علعععى داود: أجمعنعععا ابعععن فقعععالا
مإعا تبعاع ل أنأهعا علععى سعريج: أجمعنعا ابععن قععالا فيستصحب

مإعن كعان لكعن داود، ابعن فعانأقطع فيستصعحب حامإل دامإت
ومإا الحمل هو سبب لطرو هنا المنع بأن يجيب أن الممكن

بتغيععره، الكثير المالا تنجس لحدوث بزواله زالا لسبب طرأ
بععل بععه حملهععا مإجععرد هععو ليس السبب لن زواله، يرد وقد
تبعععا، إليهععا فسرت مإنجزة ابتداءا الحرية له ثبت جزئها كون
وهععذا مإتبععوعه عععن التابع تراخي شأن هو كما مإنتظرة لكن

سععريج. (إذا) ابن به استدلا مإا الحق فكان يزلا لم الوصف
والنععادر، والموهععوم، بالمشععكوك، تختص لنأها إن، على آثرها

المإععاءا إحبععالا أن شععك ول والمظنععون، للمععتيقن، إذا بخلفا
الصععلة} {، إلععى قمتم {إذا ونأظيره مإتيقن بل مإظنون كثير
أسعبابه، وكعثرة لتكعرره بعإذا الوضعوءا جنبعا} خعص كنتم وإن

صعار حععتى المععوت عععن اللهععو ولكععثرة لنععدرتها بإن والجنابة
{ولئععن نأحععو فععي مإعععه بععإن أتععى فيععه مإشكوك مإنسي كأنأه

الموضععع أن ضر} مإع الناس مإس {وإذا في بإذا مإتم} وأتى
تخععويفهم فععي مإبالغة سيئة} لندرتها تصبهم وإن {، نأحو لن

قععل وإن العذاب، مإن شيءا يمسهم أن بد ل بأنأه وإخبارهم
وكععذا كله (أحبل) حر المس ولفظ ضر تنكير إليه أشار كما

علععى فلععس وكععذا سععفه ومإحجور ومإكرها مإجنونأا ولو بعضه
رجععح لكععن الرفعععة، كععابن البلقينععي اعتمععده الععذي المنقععولا
بععالحر والزركشععي. وخععرج الذرعععي وتبعععه خلفععه السععبكي
لمععا ولععدها، ول أمإتععه بمععوته تعتق > فل423<ص:  المكاتب

مإلععك، فيهععا لععه (أمإته) أي: مإععن الولءا أهل مإن ليس أنأه مإر
أحععد بقععوله: واسععتيلد العتععق فععي قععدمإه لمععا قععل، وإن

ولععو أحععدهما أصععل اسععتيلد ومإثله يسري الموسر الشريكين
بينععه ويحالا كافر وهو مإسلمة، أو مإحرمإة، أو مإزوجة، كانأت
فعلععه غيععر مإععن حبلععت أو مإسععتولدته أسععلمت لو كما وبينها
حيععاة (فولععدت) فععي المحععترم مإاءاه أو ذكره، استدخلت كأن

وفععي مإنععه، نأسععبه بثبععوت يحكععم بمععدة مإععوته بعد أو السيد،
حيععن مإععن تعتععق أنأها بعضهم رجحه كما الوجه الصورة هذه

ينفصعل أن مإيتعا) بشعرط أو (حيا بعده كسبها فتملك الموت



الجنيععن أحكععام تبقععى العدد في اقتضاه. قولهما مإا على كله
الكفععارة عععن إجزائععه وعععدم إرثععه كمنععع بعضععه انأفصععالا مإع

فععي يتبعهععا وكععونأه حينئععذ الم علععى بالجنايععة الغرة ووجوب
يثبععت ل بععأنأه غيرهمععا والعتق. إهع. وصععرحا والهبة، البيع، نأحو
علمععت إذا عليععه مإسألتين: الصلة في إل المنفصل حكم له

مإمععن والقععود ذلععك، قبععل مإات وإن كله، انأفصالا قبل حياته
غيععر قععالا لكن أيضا، ذلك قبل حياته علمت وقد رقبته، حز

صريح. قوله وهو أيضا هنا يشترط ل الكل انأفصالا واحد: إن
تضع لم وإن مإنه، عضوا وضعت غرة) كأن فيه تجب مإا (أو

بخلفا للقوابععل، ولععو ظععاهر تخطيععط فيها مإضغة أو الباقي،
بقععي قلععن: لععو وإن كععذلك، تخطيععط فيهععا يكععن لععم إذا مإععا

بععراءاة ثععم الغععرض لن العععدة، بععه انأقضععت وإنأمععا لتخطععط
نأاصععب (عتقت) هععو ولدا يسمى مإا > وهنا424<ص:  الرحم

شععرطها نأاصععبها أن علععى والمحققععون الجمهععور، عنععد إذا
ولدت أمإة {أيما الصحيح للخبر له بقتلها السيد) ولو (بموت

مإنععه}. دبر عن رواية وفي مإوته، بعد حرة فهي سيدها مإن
كغيععره، السععقط أن عنه الله رضي عمر عن البيهقي وروى

أو مإرهونأععة، لععه أمإععة مإنععه ولععدت كععأن بمععوته تعتععق ل وقد
فععي لععه المععأذون المدين لعبده أو مإالا، برقبتها تعلق جانأية

مإعسععر وهععو ديععن، بالتركععة تعلععق وقععد لمععورثه، أو التجارة،
ثعم بثمنهعا، أو بهعا التصعدقا مإالكهعا نأعذر وكعأن كذلك ومإات

النععذر، بمجععرد عنهععا مإلكه بزوالا هذه استثناءا ورد استولدها
فل الععوارث فأولععدها ثلثععه مإععن تخرج أمإة بعتق أوصى وكأن
وطععئ وكععأن الوصععية تبطععل لئل مإلكععه، أنأهععا مإع إيلده ينفذ

أشععهر سععتة مإععن لكععثر فولععدت أمإتععه سععنين تسععع له صبي
كلمإهععم البلقيني: وظععاهر قالا ببلوغه يحكم لم وإن فيلحقه،

ل مإععا للنسععب يحتععاط بععأنأه أي: ويفرقا استيلده يثبت ل أنأه
 لغيره يحتاط

عنه انأتقلت وإن العتق أوهم لما لكن، بموته، تنبيه) القياس(
كععان إن تعتععق إنأما أنأها ليبين الضمير أظهر شرعي بمسوغا
مإنععه حبلععت أو غيععره)، (أمإععة أو) أحبععل( الموت وقت سيدها
خيععار فععي قععدمإه لمععا بحريتهععا يغر > (بنكاحا) ولم425<ص: 
رقععا أمإععه يتبععع لنأععه رقيععق) لسععيدها، (فالولععد زنأععا أو النكاحا،
إنأمععا الولععد أمإيععة لن مإلكهععا)، إذا ولععد أم تصير (ول وحرية
حامإععل وهععي مإلكهععا إن نأعم قن، وهو لحريته، تبعا لها تثبت
قععدمإه لمععا وحععذفه بأصعله، كمععا الولععد عليه عتق بنكاحا مإنه



نأكح كأن فرعه مإلكها لو مإا وكملكها يشمله مإما العتق في
فل عتق ثم ابنه، أمإة عبد أو ابنه، مإلكها ثم أجنبي أمإة حر

كمععا النكععاحا وانأفسخ الستيلد ثبت أولدها فلو النكاحا ينفسخ
بععأن (بشععبهة) مإنععه الغير أمإة مإنه (أو) حبلت البلقيني صححه

حععرة تععزوج بأن المإة زوجته كانأت وإن الحرة، زوجته ظنها
بأصععله كمععا أمإتععه أو الحععرة، أنأهععا يظععن المإععة فوطئ وأمإة
زوجتععه ظنهععا لععو مإععا وهععو بععه، خرج بما للعلم حذفه وكأنأه
نأكععاحا وكالشععبهة بنكععاحا أول قوله مإن رقيق الولد فإن المإة
وعليععه بظنععه حععر) عمل (فالولد آنأفا مإر كما بحريتها غر مإن

الملععك شععبهة ذكععر بما الشبهة بتفسير وخرج لسيدها قيمته
قععالا بجهة وطئها كأن والطريق آنأفا، مإرت وقد كالمشتركة،

إذا ولععد أم تصير (ول ظنها لنأتفاءا حريته تؤثر فل عالم بها
نأظععر فل مإلكععه غيععر في به علقت لنأها الظهر)، في مإلكها
فيععه الملععك حععق لععه مإععا > الولد. وكملكععه426<ص:  لحرية
البن يستولدها لم إذا ابنه وأمإة مإكاتبه كأمإة

يقبععل لم نأفسه أكذب ثم أحبلها، ثم بحجة، أمإة فرع)  نأزع(
وقيمتهععا، نأقصععها لععه يغععرم لكنععه لععه المقر وافقه وإن قوله

حجععة يجععد لععم فععإن ولؤهععا، ويوقععف بمععوته وتعتععق والمهععر
فكمععا لععه بهععا وأقععر نأفسه أكذب ثم وأحبلها، المنكر فحلف

ثم الولا، أولدها لو عما وسكتا الدعاوى في ذكراه كذا مإر
للولا، إيلدهععا ثبععوت والوجه نأفسه، الثانأي أكذب ثم الثانأي،

والمهععر، الولععد، قيمععة لععه الثععانأي ويلزم آخرا عليه لتفاقهما
مإععانأع بععه يقععم لععم مإععا الولد) إجماعععا أم وطءا (وله والنقص
أو ابنععه مإوطععوءاة أو كععافر، وهو مإسلمة، أو مإحرمإة، ككونأها

مإالععك لععه أذن > وإن427<ص:  مإبعضععا كععونأه أو مإكععاتبته،
رأيععت ثععم للبلقينععي، خلفععا إطلقهععم مإععن يظهععر فيما بعضه

وغيره الروضة كلم مإن إليه أشرت بما عليه رد شارحا
عليهععا) جنايععة (وأرش وإجارتهععا) وإعارتهععا (اسععتخدامإها و) له(

مإلكععه لبقععاءا قتلوا إذا قيمتهم وله لها التابعين أولدها وعلى
لخروجهععا المنععذورة الضععحية إجارة تجز لم وإنأما الكل على
وكععأنأه قتلععت إذا قيمتهععا لععه بععأن أصععله وصععرحا الملععك عن

يطلقون قد لنأهم عليها، جناية أرش في بدخوله عنه اكتفى
بغير (تزويجها مإبعضا ولو (وكذا) له النفس بدلا على الرش

بخلفا فيععه، مإععانأع غيععر مإععن يملكهععا لنأععه الصح)، في إذنأها
ولععدها بيعهععا) ومإثلهععا ويحععرم( المسعلمة مإسععتولدته في كافر
بععه حكععم لععو بععل يصععح ول كلمإععه، مإععن علم كما لها التابع



لنأععه الصععحاب، عععن الرويععانأي حكععاه مإععا علععى نأقععض قاض
يبعععن ل الولد {أمإهات وصح جلية وأقيسة لنصوص مإخالف
مإععا سععيدها بهععا يسععتمتع يععورثن ول يرهععن، > ول428<ص: 

والععبيهقي الععدارقطني، حععرة} صععحح فهي مإات فإذا حيا دام
وهععو رفعععه، القطععان وابععن عنه الله رضي عمر على وقفه

عنه الله رضي جابر وخبر علم زيادة راويه مإع لن المقدم،
عليععه اللعه صعلى والنعبي الولد، أمإهععات سععرارينا نأععبيع {كنا

لععه مإنسععوب أو مإنسععوخ بأسا} إمإععا بذلك نأرى ل حي وسلم
إليه نأسب مإا فقدم واجتهادا استدلل وسلم عليه الله صلى

خلفا مإععن فيععه كان مإا ولن ونأصا قول المذكور النهي مإن
كععذا مإنعععه علععى مإجمعععا وصار انأقطع فقد الولا العصر في

لن نأقضعه، ععدم آخعر مإحعل فعي صعححا لكنهمعا هنعا قاله
ونأحععو كتابتهععا وتصععح مإتقاربععة فيها والدلة اجتهادية، المسألة

تعتق مإمن بيعها صحة الزركشي مإنه وأخذ نأفسها مإن بيعها
بيع، ل عتاقة عقد الولا إذ نأظر، وفيه وفرعها كأصلها عليه

ولعععد وأم والجانأيعععة المرهونأعععة، بيعععع ويصعععح الثعععانأي بخلفا
(وهبتهععا) الععبيع علععى يسععلط لنأه (ورهنها)، مإر كما المكاتب

زوج) مإععن ولدت (ولو الملك تنقل لنأها وجانأية، مإرهونأة ولو
زوجتععه كونأهععا ظععن بععأن شععبهة مإن أو (زنأا)، (أو) مإن رقيقا
(فالولععد السععتيلد > بععد429<ص:  مإععر مإما علم كما المإة

بيعععه نأحععو (بمععوته) ويمتنععع أمإععه مإععاتت وإن يعتععق)، للسععيد
سععببها فععي وكععذا وحريععة رقععا أمإععه يتبععع الولععد لن (كهععي)،
حرا مإنها ولده > كان430<ص:  بحريتها غر لو نأعم اللزم،
حععر، فهععو السععيد مإععن ولععدها وزنأا بزوج قيمته. وخرج وعليه

الضععمير علععى الكافا إدخالا أن المإة. ومإر زوجته ظنها وإن
السععتيلد قبععل (وأولدها الختصار إيثار سهله شذوذ نأوع فيه

بيعهععم) ولععه السععيد بمععوت يعتقععون ل زنأععا أو زوج، مإععن
مإعسر أولد لو مإا ونأظيره اللزم الحرية سبب قبل لحدوثهم
ثععم زنأععا، أو زوج، مإععن ولععدت ثععم الدين في فبيعت مإرهونأة

الحريععة سععبب قبععل لحععدوثه بمععوته، ولععدها يعتععق فل مإلكها
اللزم

أنأهعا فعادعت أمإتعه بعوطءا أقعر فيمعن القاضععي فععرع) أفععتى(
أمإكععن إن تصععدقا بأنأهععا ولععد أم بععه تصععير مإععا مإنه أسقطت

مإنهمععا رجععح وجهيععن فيععه القطععان ابععن وحكععى بيمينهععا ذلك
ل مإعدة تمعض لعم مإا بالحمل اعترفا وإن تصديقه، الذرعي

لععه مإععال سععيدها ورثععة ادعععى ولععو مإجتنععا فيهععا الحمل يبقى



بيمينها صدقت الموت أي: قبل تلفه فادعت مإوته قبل بيدها
بعععد تلفعه دعواهععا أمإععا يؤيعده النهاية وكلم الزرقا نأقله كما

يعد حينئععذ عليعه يعدها لن فيه، تصديقها عدم فيظهر الموت
علععى الب شععهادة وتقبل .حرة وهي الغير مإلك لنأه ضمان،

الولععد، لولععد الشععهادة تضععمنت وإن بالسععتيلد، بععإقراره ابنه
وتسععمع بالسععتيلد ولده على الشهادة والمقصود تابعة، لنأها

إثبععات أرادت > إن431<ص:  اليلد السععيد علععى دعواهععا
وإن المرض، في المستولدة) ولو وعتق( نأسبه ل الولد أمإية
فععي بينتععه كمععا الثلععث مإن بعتقها أوصى أو فيه، عتقها نأجز

السععلم حجة في مإر مإا وبين بينه الفرقا مإع الرشاد شرحا
المالا) مإقععدمإا رأس (مإن الستيلد بعد الحادثون أولدها وكذا
عليععه اللععه صععلى عنععه السابق للخبر والوصايا الديون، على

لجللا ينبغععي كمععا الحمععد لععك ربنععا يععا وكرم وشرفا وسلم
>432<ص:  نأعمععك يععوافي حمععدا سععلطانأك وعظيععم وجهك

يععا تحععب كمععا فيععه مإباركععا طيبا كثيرا حمدا مإزيدك ويكافئ
يمل نأقععولا مإمععا وخيععرا نأقععولا كالععذي حمععدا وترضععى ربنععا

الثناءا، أهل بعد شيءا مإن ربنا شئت ومإا والرض السموات،
لمععا مإععانأع ل عبععد لععك العبععد: وكلنععا قععالا مإععا أحععق والمجععد

مإنععك الجععد ذا ينفععع ول مإنعععت، لمععا مإعطععي، ول أعطيععت،
سععلم وأفضععل صلة أفضل وبارك وسلم اللهم، وصل الجد،

المإععي النععبي ورسععولك ونأبيععك عبععدك علععى بركععة وأفضععل
وتععابعيهم وأنأصععاره وأصععحابه آلععه وعلععى وذريتععه وأزواجععه
إبراهيععم علععى وبععاركت صععليت كمععا الدين يوم إلى بإحسان

يليععق وكما مإجيد، حميد إنأك العالمين في إبراهيم آلا وعلى
لععه وترضععى تحععب ومإععا عنععه ورضععاك وكمععاله شرفه بعظيم

الععداهرين ودهععر البععدين أبععد كلماتععك ومإععداد مإعلومإاتك عدد
وذكععره ذكععرك عععن غفل وكلما الذاكرون وذكره ذكرك كلما

سععبحان الراحميععن أرحععم يععا برحمتععك مإعهم وعلينا الغافلون
والحمد المرسلين، على وسلم يصفون عما العزة رب ربك
العالمين.  رب لله

جععودك وواسععع قععدرتك وبععاهر وجهععك بجللا اللهععم أسععألك
وأن عامإععة مإنفعععة المسععلمين الشععرحا بهععذا تنفع أن وكرمإك

جععاءات إذا لععي ذخيععرة ليكععون فيععه، بععالخلص علععي تمععن
آثععاري سائر مإن غيره في ول فيه، تعاقبني ل وأن الطامإة،

العيععوب مإن اقترفت مإا وعظيم الذنأوب مإن جنيت مإا بقبيح
سععبحانأك فيهععا دعواهم الكرمإين، وأكرم الراحمين أرحم إنأك



رب للععه الحمععد أن دعععواهم وآخر سلم فيها وتحيتهم اللهم
.العالمين


