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 ٣٣٩  المصادر والمراجع

املتوىف سنة  عثمان الذهيبأليب عبداهللا حممد بن أمحد بن  في نقد الرجال، ميزان االعتدال
   .م١٩٦٣ه/١٣٨٢القاهرة  عة األوىلبالط ،٤- ١حتقيق علي حممد البجاوي،  ،جريةه٧٤٨

جلمال الدين أيب حممد عبداهللا بن يوسف الزيلعي  نصب الراية تخريج أحاديث الهداية،
  م. ٢٠١٠بريوت الطبعة الثالثة، ، حتقيق أمحد مشس الدين، ٥-١ه، ٧٦٢ املتوىف سنة احلنفي
أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين  ،بداية المتبدى شرح الهداية

   م.١٩٦٥ه/١٣٨٤القاهرة  الطبعة األخرية، ،٤-١، جريةه ٥٩٣املتوىف سنة  املرغيناين
، استنبول ٢-١إلمساعيل باشا البغدادي، ، فينفين وآثار المصنّ هدية العارفين: أسماء المؤلّ 

١٩٥١.   
أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ، ألعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات ا

   .١٩٧٢-١٩٦٨حتقيق إحسان عباس، بريوت  ،٨-١ ،ه)٦٨١-٦٠٨ّلكان (خَ 
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 المصادر والمراجع  ٣٣٨

دمشق الطبعة األوىل،  إعادة لسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا،
   م.١٩٩٨ه/١٤١٩

، حلاجي خليفة كاتب جليب مصطفى بن كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
، حتقيق حممد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي، استنبول ٢-١عبداهللا، 

   .م١٩٤٣- ١٩٤١ه/١٣٦٢- ١٣٦٠
، حتقيق ٢-١ه، ٨٨٤املتوىف  لسبط ابن العجمي احلليب كنوز الذهب في تاريخ حلب،

   م.١٩٩٧- ١٩٩٦/ه١٤١٨-١٤١٧حلب الطبعة األوىل، شوقي شعث وفاحل البّكور، 
- ٣٦٢ف بالقدروي (و أليب احلسني أمحد بن حممد البغدادي املعر  مختصر القدروي،

   م.٢٠٠٥/ه١٤٢٦بريوت الطبعة األوىل، ير أمحد مزي، ذعبداهللا نه)، حتقيق ٤٢٨
بكر بن عبداهللا بن حممد بن إبراهيم ابن عثمان بن  أليب المصنف في األحاديث واآلثار،

، اعتىن بتصحيحه وتنسيقه عبد اخلالق ١٥- ١ه، ٢٣٥أيب شيبة الكويف العبسى املتوىف سنة 
-١٩٦٧ه/١٤٠٣-١٣٨٧كن أفغاين وخمتار أمحد الندوي، الطبعة األوىل، حيدآباد الدّ 

   م.١٩٨٣
، حتقيق فرديناند وسيتنفيلد، مجعية ٦-١ لياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي، معجم البلدان

   .١٨٧١-١٨٦٦املستشرقني األملانية، ليبسيغ 
حملمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنييب، كراتشي  إنكليزي، -عريب  معجم لغة الفقهاء،

١٩٨٣.   
   .١٩٦٩بريوت الطبعة األوىل،  عريب، حملمد التوجني، -فارسي  المعجم الذهبي،

دار إحياء  ،١٥-١لعمر رضا كحالة،  صنفي الكتب العربية،معجم المؤلفين: تراجم م
  . م١٩٦١-١٩٥٧ه/١٣٨٠-١٣٧٦ بريوت الرتاث العريب،

لويس معلوف، الطبعة التاسعة عشرة، بريوت  المنجد في اللغة واألدب والعلوم،
   م.١٩٦٨

   .م٢٠٠١بريوت الثانية، الطبعة  دار املشرق، المنجد في اللغة العربية المعاصرة،
ليوسف بن تغري بردي األتابكي، مجال الدين ، هل الصافي والمستوفي بعد الوافيالمن

، حتقيق حممد حممد أمني وسعيد عبد ١٣-١م، ٨٧٤/١٤٧٠املتوىف سنة حملاسن أيب ا
   م.٢٠٠٩-١٩٨٤ه/١٤٣٠-١٤٠٥ ، القاهرةآخرينو  الفتاح عاشور
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 ٣٣٧  المصادر والمراجع

حققه  ،٢-١ ه)،٢١٥- ١٨١( يب حممد عبداهللا بن عبد الرمحن الدارميأل الدارمي، سنن
   م.١٩٦٦ه/١٣٨٦لقاهرة ا وصححه السيد عبداهللا هاشم مياين املدين،

، ١٠-١، )ه٤٥٨ (ت يب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقيأل، السنن الكبرى
   .م١٩٣٦-١٩٢٦/ه١٣٥٥-١٣٤٤ كنالدّ حيدرآباد الطبعة األوىل، 
، ٢- ١ )،٢١٥أليب عبد الرمحن حممد بن أمحد بن شعيب النسائي (ت  سنن النسائي،

   م.٢٠٠٠مجعية املكنز اإلسالمي، طبعة شتوتغارت 
املتوىف سنة  الذهيب بن عثمان لشمس الدين حممد بن أمحد سير أعالم النبالء،

 بريوت ،الثالثةالطبعة  ،آخرينو ، حتقيق شعيب األرنؤوط ٢٥-١م، ١٣٤٧ه/٧٤٨
   م.١٩٨٨- ١٩٨٣ه/١٤٠٩- ١٤٠٣

املتوىف سنة  بن العماد احلنبلي أليب الفالح عبد احليّ  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،
   .م١٩٣٢-١٩٣١ه/١٣٥١-١٣٥٠ ، القاهرة٨-١ ه،١٠٨٩

، القاهرة ١٤-١أليب العباس أمحد القلقشندي،  صبح األعشى في صناعة األنشا،
   م.١٩١٩- ١٩١٣ه/١٣٣٨- ١٣٣١

، ٣-١ ه)،٢٥٦-١٩٤خاري (في البُ عْ أليب عبداهللا حممد بن إمسعيل اجلُ  ،صحيح البخاري
   م.٢٠٠٠مجعية املكنز اإلسالمي، شتوتغارت 

-١، ه)٢٦١-٢٠٦( يسابوريالن  رييشَ اج القُ بن احلجّ  مسلم نيأليب احلس لم،صحيح مس
   م.٢٠٠٠، مجعية املكنز اإلسالمي، طبعة شتوتغارت ٢

-١، السخاوي عبد الرمحن بن لشمس الدين حممد الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،
   .م١٩٣٦-١٩٣٤/ه١٣٥٥-١٣٥٣، القاهرة ١٢

لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي  ،ةالطبقات السنية في تراجم الحنفي
، اجلزء األول، حتقيق عبد الفتاح حممد م)١٠١٠( ه١٠٠٥املتوىف سنة  املصري احلنفي
   م.١٩٧٠ه/١٣٩٠احللو، القاهرة 

 بن عبد الكايف عبد الوهاب بن عليأيب النصر  لتاج الدين الكبرى، طبقات الشافعية
قيق عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، ، حت١٠-١ه)، ٧٧١-٧٢٧السبكي (

   .م١٩٦٤ه/١٣٨٣ القاهرةالطبعة األوىل، 
، حتقيق ١١-١ه)، ٢٣٠ن منيع الزهري (ت بحملمد بن سعد  كتاب الطبقات الكبير،

   .م٢٠٠١ه/١٤٢١ القاهرةالطبعة األوىل، علي حممد عمر، 
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 المصادر والمراجع  ٣٣٦

، أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
ين ا، عين بتصحيحه السيد عبداهللا هاشم اليم٤-١، ه٨٥٢املتوىف سنة  علي العسقالين
   م.١٩٦٤ه/١٣٨٤املدين، القاهرة 

بن أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر التميمي  نعبد الرمح أليب حممد ،الجرح والتعديل
-١٣٧١ كنحيدرآباد الدّ الطبعة األوىل،  ،٩- ١، ه٣٢٧املتوىف سنة  احلنظلي الرازي

  م. ١٩٥٣- ١٣٧٣/١٩٥٢
 حمليي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد بن حممد  ة في طبقات الحنفية،الجواهر المضي

، حتقيق عبد ٥-١ه) ٧٧٥-٦٩٦لقرشي احلنفي (بن أيب الوفاء ا بن سامل بن نصراهللا
   م.١٩٩٣ه/١٤١٣القاهرة الطبعة األوىل،  الفّتاح حممد احللو،

أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن  الدراية في تخريج أحاديث الهداية،
 ين املدين،ا، باعتناء السيد عبداهللا هاشم اليم٢-١ه، ٨٥٢حجر العسقالين املتوىف سنة 

   م.١٩٦٤ه/١٣٨٤قاهرة ال
لرضي الدين حممد بن إبراهيم بن يوسف احلليب  در الحبب في تاريخ أعيان حلب،

 - ١٩٧٢ دمشق ،، حتقيق حممود حممد الفاخوري وحيىي زكريا عّبارة٤-١ه)، ٩٧١-٩٠٨(
١٩٧٣.   

املتوىف لشهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،
-١٣٨٥، القاهرة د جاد احلقّ حممد سيّ حققه وقدم له ووضع فهارسه ، ٥- ١، ه٨٥٢ سنة

   م.١٩٦٧-١٩٦٦ه/١٣٨٦
أليب الفضل حممد بن الشحنة، تقدمي عبداهللا  ر المنتخب في تاريخ مملكة حلب،دّ لا

  م.١٩٨٤ه/١٤٠٤دمشق درويش، 

ة املكنز )، مجعيه٢٧٥-٢٠٧أليب عبداهللا حممد بن يزيد القزويين ( سنن ابن ماجة،
   م.٢٠٠٠اإلسالمي، طبعة شتوتغارت 

ت ( ينجستاأليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السّ  سنن أبي داود،
   .٢٠٠٠، مجعية املكنز اإلسالمي، طبعة شتوتغارت ٢-١، ه)٢٧٥

مجعية  ،٢-١ )،ه٢٧٩-٢٠٩رة (وْ ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سَ سنن الترمذي
   م.٢٠٠٠عة شتوتغارت املكنز اإلسالمي، طب

، عين بتصحيحه السيد ٤-١، )ه٣٨٥-٣٠٦(علي بن عمر الدارقطين ل سنن الدارقطني،
   م.١٩٦٦ه/١٣٨٦عبداهللا هاشم مياين املدين، القاهرة 
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 ٣٣٥  المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع
  
   .قرآن الكريمال

إبراهيم بن  شهاب الدينل أدب القضاة أو الدرر المنظومات في األقضية والحكومات،
الطبعة عطا،  أمحد عبد القادر حممد حتقيق، ه)٦٤٢(ت  "مابن أيب الدّ "ـ عبداهللا املعروف ب

   .م١٩٨٧ه/١٤٠٧ بريوتىل، األو 
 ير اجلز أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي عز الدين ل أسد الغابة في معرفة الصحابة،

  .م١٩٢٣ه/١٣٤٢بعة اإلسالمية بطهران طامل، ٥-١ ،ه٦٣٠املتوىف سنة 
 بريوتالطبعة الثالثة، ، ١٢-١، خلري الدين الزركلي، قاموس تراجم :األعالم
   م١٩٦٩ه/١٣٨٩
حلب  ،الطبعة األوىل، ٧-١ حملمد راغب الطباخ، النبالء بتاريخ حلب الشبهاء، إعالم

١٩٢٣.   
، حتقيق حممد ١٢-١، بن إياس احلنفيبن أمحد  حملمد بدائع الزهور في وقائع الدهور،

   .م١٩٨٦-١٩٧٥ه/١٤٠٦-١٣٩٥يسبادن ڤمصطفى، فرانتس شتاينر، 
املتوىف سنة لشوكاين بن علي ا حملمد ،السابعمحاسن من بعد القرن بالبدر الطالع 

   .م١٩٢٩ه/١٣٤٨القاهرة الطبعة األوىل،  ،٢-١، ه١٢٥٠
، حتقيق ٢-١السيوطي،  جلالل الدين عبد الرمحن النحاة، اللغويين في طبقات بغية الوعاة

   .م١٩٦٥-١٩٦٤/ه١٣٨٤القاهرة الطبعة األوىل،  حممد أبو الفضل إبراهيم،
يب العدل زين الدين قاسم ابن قطلوبغا املتوىف سنة أل تاج التراجم في طبقات الحنفية،

   .١٩٦٢بغداد  مطبعة العاين، ،م١٤٧٤/ه٨٧٩
 بن عثمان لشمس الدين حممد بن أمحد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،

 بريوت ،الطبعة األوىل ، حتقيق عمر عبد السالم تدمري،٥٣-١ه، ٧٤٨املتوىف سنة الذهيب 
   .م٢٠٠٤- ١٩٨٧ه/١٤٢٤- ١٤٠٧

-٨٤٩جلالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ( تاريخ الخلفاء،
   م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥ القاهرة الطبعة الثانية، مرداش حممد،ه)، حتقيق محدي الدّ ٩١١

-٣٩٢اخلطيب البغدادي ( بن ثابت أليب بكر أمحد بن علي تأريخ مدينة السالم،
  . م٢٠٠١ه/١٤٢٢ وتالطبعة األوىل، بري  روف،، حتقيق بّشار عّواد مع١٧-١ه)، ٤٦٣
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 فهرس األحاديث واآلثار النبوية الشريفة  ٣٣٠

  وماَل إىل إحداهـما يف الَقْسِم جاء " َمْن كان له امرأتانِ 
   ٢١٧ ص " لٌ ه مائِ يوم الِقيامة وَشق  

  ٢٥٩ ص " ِلف بِاِهللا أو لَِيُذر" َمْن كان منُكم حالًِفا فليحْ 
  ٢٦٢ ص " " َمْن نذَر وسـمى فعليه الوفاُء ِمبا سـمى

  ٢٨ ص " ِسكنيٍ  ريِ غا ُذِبَح بفكأمن  ُجِعَل على القضاءِ  َمنْ  "
   ٢٥٠ ص " ى عن إضاعِة املالِ هـ" نَ 
  ٢٥٠ ص " احليوان هى عن تعذيبِ ـ" نَ 
  ٣١٢ ص " لِ َن يف ُحلوِم اخليْ ٌحلمِر األهلية وأذِ عن ُحلوِم ا (صلعم) ى رسوُل اهللاـهـ" نَ 
  ١٠٦ ص " هى عن الكاِىلِء بالكاِىلءِ ـ" نَ 

  ٢١٢ ص " فاح" ُوِلدُت من ِنكاح ال من سِ 
  ٢١٩ ص " من النَسبِ  مُ رُ ما حيَ  ُم من الرضاعِ رُ حيَ و " 

  ١٩٤ ص " إذا كان غائًبا " يُنتظَُر الشفيعُ 
  ١٧٦ ص " يامةلقِ ا ية إىل يومِ قة جارِ دَ " وصَ 
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 ٣٢٩  فهرس األحاديث واآلثار النبوية الشريفة

 وَرث ولكن توَقفيوَهب وال يباع وال يُ ق بأصِلها ال " تَصد  
 ١٦٤ ص " على املساكني رتهُ مث  

  ٢٥٩ ص " منيد النكاح والطالق واليَ ـهَن جِ لُ د وَهزْ ُهن جِ د جِ  " ثالثٌ 
  ٣١٣ ص " " جلَس على ِمرفـََقِة حرير

  ٣١٢ ص " َرب َخيْ  ة يومَ ر األهلي " حرم حلوم اُحلمُ 
  ٢٨٨ص "  م بالَبحرينِ هُ ـلُيقِطَع لَ  األنصارَ  ل اهللا (صلعم)رسو  " دعا

   حفِ من الز  والفرارُ  باهللاِ  : اإلشراكُ ارة فيهن ال كف  رِ من الكبائِ  سبعٌ  "
  ٧٩ ص " رِ مْ اخلَ  والزنا وشربُ  املؤمنِ  تُ وَ  بغري حق  النفسِ  وقتلُ  الوالدينِ  قوقُ عُ و   
   ١٨٦ ص " ت حىت ترد على الَيِد ما أخذَ  "

  ٣٠٥ ص " ِئهِ مث يعوُد يف قـَيْ  يَِقىءُ  " كالكلبِ 
  ٣١٤ ص " " كان عليه ُجبٌة من حرير

  ١٠٥ ص " " كل قرٍض َجر نفًعا فهو رِبا
  ًفا م حالِ نكُ كان مِ   نْ واغيت فمَ كم وال بالط آبائِ فوا بِ لِ " ال حتَ 

  ٥٥ ص " رْ ذُ باهللا أو ليَ  ليحلفْ ف  
  ٧٦ " لبيتِ للقانِِع بأهِل ا " ال شهادةَ 

   ٢٥١ ص " فيما ال ميِلُك ابن آَدم " ال ِعتقَ 
"  ١١٨ ص " لوارثٍ  ةَ ال وصي  

 عا ر أن جيتمِ اآلخَ  واليومِ  باهللاِ  يؤمنانِ  لرجلنيِ  " ال حيل  
 ٢٨٢ ص " واحدٍ  رٍ هْ يف طُ  واحدةٍ  على امرأةٍ   

   ٢٠٩ ص " وال يُنَكحُ  مُ حرِ مُ ـال حُ نكِ ال يُ  "
  ٢٢٩ ص " له لَ ل حَ مُ ـوال لَ ل حَ مُ ـال اهللاُ  " لعنَ 
 ٢٩٣ ص " رباعها وال يورث باعُ ال يُ  ة حرامٌ " مك  
  ٢٣٩ ص " فهو منهم ببلدةٍ  لَ تأه  نْ " مَ 
  ام معها سبعة أي  كرًا على امرأٍة عنده يقيمُ بِ  تزوجَ  نْ " مَ 
  ٢١٨ ص " امعندها ثالثة أي  إن تزوج ثيًبا يقيمُ و   
  ٢٨٣ ص " أجرهُ  هُ مَ ا فليعلأجريً  استأجرَ  نْ " مَ 

  تعاىل اهللاَ  بها فإن طلُ م يَ ـل نْ إليها ومَ  لَ كِ الوالية ُو  " َمْن طلبَ 
  ٢٩ ص " دانهد سَ يُ فني كَ لَ إليه مَ  لُ رسِ يُ   
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 فهرس األحاديث واآلثار النبوية الشريفة  ٣٢٨

  الشريفة ديث واآلثار النبويةفهرس األحا

  
  ٣٠ ص " ُكم على الفتوىؤ ُكم على النار أجر ؤ " أجر 

  ٢٠٠ ص " هاتِ بُ الش بِ  احلدودَ  ؤاأدر  "
  ٣١٢ ص " " إذا اجتمَع احلالُل واحلرام يغلُب احلراُم على احلاللِ 

  ٣١٤ ص "  َفدَعْ وإال  فاْشَهدْ  مَت مثَل الشمسِ لِ " إذا عَ 
  ٢٥٥ ص " " أعتَـَقها ولُدها

  ٣٣ ص " يب جهل وقامَ أ قصةعرايب يف ألا أعدى ذلكَ " 
  ٢٨٣ ص " " أعطوا األجَري أُجرتُه قبَل أن جيَِف عرَقهُ 

  ٢٨٨ ص " " أعطوُه حيُث بلغ السوط
  ٢٨٨ ص " ْضَرموتَ أرًضا قال أال ِحبَ  " أقطعهُ 

 ٩٧ ص " مٌ غارِ  عيمُ " الز  
  ١٩٣ ص " " الشفعة لَشريٍك مل يُقاِسم

"  ٦٩ ص " هُ أخذ نْ مَ ِـ ل يدُ الص  
  ٣٠٤ ص " ِد يف قـَْيِئهِ " العائُِد يف ِهَبِتِه كالعائِ 

  ٢٩ ص " ياِن يف النار وقاٍض يف اجلنةقاضِ  " القضاُة ثالثةٌ 
  ٤٦ ص " " أَلَك بينة فقاَل ال فقاَل َلَك َمييُنهُ 

  ٢١٧ ص " كُ فال تؤاخذين فيما ال أملُ  مي فيما أمُلكُ " اللُهم هذا َقسَ 
  ٩٦ ص " عليه درهمٌ  يَ قِ " املكاَتُب عبٌد ما بَ 

 ْذُر ميٌني وكفارتهُ " الن   ٢٦٢ ص " ميني ارةُ كف  
  ٣٠٥ ص " عنها ِثبْ م يُ ـَبِته ما لهِ " الواهُب أحق بِـ

  ٢٣٧ ص " حيم تـَْنكِ ـق به ما ل" أنِت أحَ 
  ٢٨٨ ص " " أنه أقطعَ 

 أيديُكم أطِعموُهم  تعاىل حتتَ  ُكم جعلُهم اهللاُ ُهم إخوانَ ـ" إن  
   ا تأُكلونَ ِمم  بوا ِعباَد اهللا ا تلِبسونَ وألِبسوُهم ِمم ٢٥٠ص " وال تُعذ  

 ا ُمسلٍم أعتَق مؤمًنا أعتَق اهللاُ " أمي  ُعضٍو منه ُعضًوا منه من الن ٢٥١ ص " ارِ بُكل  
 ٢٠٩ ص " مٌ رِ عنها وهو حمُْ  ميمونة رضي اهللاُ  جَ " تزو  
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 ٣٢٧  الكريمة فهرس اآليات القرآنية

  سورة الكهف
 ٢٨٣  ٧٧   ﴾ْجرًاأَ  هِ يْ لَ تَخْذَت عَ لَ ِشْئَت  وْ لَ ﴿

  سورة الحج
  ٢٩٣  ٢٥  ﴾ادِ والبَ  يهِ فِ  فُ اكِ العَ  اءً وَ سَ ﴿

  سورة المؤمنون
  ٢٨٠  ٥١  ﴾ااحلًِ وا صَ لُ مَ اعْ اِت وَ ُكُلوا ِمَن الطيبَ ﴿

  سورة القصص
  ٢٨٣  ٢٧  ﴾ِحَججٍ  ىنَ امَ ـن تَْأُجَرَين ثَ ى أَ لَ عَ ﴿

  سورة لقمان
  ٢٣٤  ١٤  ﴾ْنيِ امَ  عَ ِيف ُه الُ ِفصَ وَ ﴿

  قافسورة األح
  ٢٣٤  ١٥  ﴾ثُوَن َشْهرًاَال ِفصالُُه ثَ َمحُْلُه وَ وَ ﴿

  سورة الطالق
  ٢٣٠  ١  ﴾ َخيُْرْجنَ َال وتِـِهن وَ يُ ن بُـ وُهن مِ  ُختْرِجُ َال ﴿
  ٢٢٨  ٢  ﴾وفٍ رُ عْ مبَِ  ن وهُ كُ سِ مْ أَ فَ ﴿
  ٢٣٣  ٤  ﴾الـَمِحيضِ  نَ يَِئْسَن مِ  ىالالئِ وَ ﴿
  ٢٨٣  ٦  ﴾وَرُهن وُهن ُأجُ تُ أَ فَ ﴿
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 فهرس اآليات القرآنية الكريمة  ٣٢٦

  الكريمة فهرس اآليات القرآنية

  
  الصفحة  اآلية  

  سورة البقرة
  ١٨٧  ١٩٤  ﴾مكُ يْ لَ ى عَ ا اْعَتدَ ِل مَ ثْ مبِِ  هِ يْ لَ وا عَ اْعَتدُ ُكم فَ يْ لَ عَ ى اْعَتدَ  نِ مَ فَ ﴿
  ٢٣٢  ٢٢٧  ﴾َة قـُُروءٍ ثَ َال نُفِسِهن ثَ أَ اُت يـَتَـرَبْصَن بِ الـُمطَلقَ وَ ﴿
  ٢٢٩  ٢٢٩  ﴾ا ُحُدوَد اهللاِ ال يُِقيمَ ْن ِخْفُتم أَ إِ فَ ﴿
  ٢٢٨  ٢٣٠  ﴾هُ رَ يـْ ًجا غَ وْ نِكَح زَ تَ ىت ِمن بـَْعُد حَ  هُ  حتَِل لَ َال ن طَلَقها فَ إِ فَ ﴿
  ٢٤٩  ٢٣٣  ﴾وفِ ْعرُ الـمَ ِكْسَوتُـُهن بِ رِْزقـُُهن َو  هُ وُلوِد لَ مَ ـى اللَ عَ وَ ﴿
  ٢١٣  ٢٣٦  ﴾هُ رُ دَ قَ  ِرتِ قْ مُ ـى اللَ عَ وَ  هُ رُ دَ قَ  عِ وسِ مُ ـى اللَ عَ  ن وهُ عُ تـ مَ وَ ﴿
  ٢١٣  ٢٣٧   ﴾ن وهُ س مَ ـن تَ أَ  لِ بْ ن قَـ مِ  ن وهُ مُ قتُ ل ن طَ إِ وَ ﴿
  ٧٠  ٢٨٣  ﴾ُبهُ لْ  قَـ آمثٌِ  هُ ن إِ ُتْمها فَ َمن َيكْ َة وَ وا الشهادَ ُتمُ  َتكْ َال وَ ﴿

  
  النساءسورة 

  ٢٨١  ٣  ﴾اُنُكمْ ا َمَلَكْت أيْـمَ مَ  وْ أَ ﴿
  ٢٠٩  ٣   ﴾ورُبَاعَ  ُثَالثَ اِء َمثـَْىن وَ اَب َلُكم ِمَن النسَ ا طَ ِكُحوا مَ انْ فَ ﴿
  ٢٠٤  ٦  ﴾مْ هُ ـوالَ مْ أَ  مْ هِ يْ لَ وا إِ عُ فـَ ادْ ًدا فَ شْ م رُ هُ نـْ م مِ تُ سْ آنَ  نْ إِ فَ ﴿
  ١٩٩  ٢٩  ﴾مْ كُ نْ مِ  اضٍ رَ ن تَـ عَ  ارةً ِجتَ  ونَ كُ ن تَ  أَ ال إِ ﴿
  

  سورة المائدة
  ٢٥٨  ٨٩  ﴾اَنُكميْـمَ وا أَ َفظُ احْ وَ ﴿

  
  سورة النحل

  ٣١٢  ٨  ﴾اوهَ بُ كَ اَحلِمَري ِلرتَ اَل وَ الِبغَ َل وَ يْ اخلَ وَ ﴿
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 ٣٢٥  فهرس مراجع المصنف

، ١٣٣، ١٢٧، ٨٩، ٤٤ (النوازل)
١٥٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٠، ١٣٤ ،
٢٦٠، ١٨٢، ١٧٣  
  ١٥٥ )ابن مساعة (نوازل

، ١١٢، ١٠٠، ٨١، ٥٥ )اهلداية(
١٩٩، ١٨٩، ١٦٨، ١٦٣، ١٣٩ ،
٢١١، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣ ،
٢٣٧ ،٢٢٧ ،٢٢١، ٢١٩، ٢١٧ ،
٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤١ ،٢٤٠، ٢٣٩ ،
٢٦٧، ٢٥٩، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١ ،
٢٩٣، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٦٨  

  ٢٥٢، ٩٧، ٥٠، ٣٢ )الواقعات(

، ٨٨ ،٨٤ ،٣٥ )اطفيواقعات الن(
١٤٧  

  ٣٣ )واقعات عمر(
  ١٩٦ )لسمرقندياواقعات (
  ١٦٦ )صدر الشهيدالواقعات (
، ٢٩٢، ٢٤٧، ٢٠٣، ٧٨ )الوقاية(

٣١٣  
 ،١٧٧ ،١٧٦، ١٧١ (وقف اخلصاف)

١٨٠، ١٧٨  
  ١٨١(وقف الناصحي) 
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 فهرس مراجع المصنف  ٣٢٤

، ١٤١، ٦٥، ٥٥، ٥١ )املبسوط(
٢٩٣، ٢٦٩، ٢٣٧، ٢٢٠  

  ٢٦٦ (اتىب)
  ٧٠ )فسري الفضليتاتىب يف (

  ٢٤١، ٢٠٦(امع) 
  ٢١٦، ٣٧ (جمموع النوازل)

  ٢٩٦ (اجلواهر)
  ٧٧ (احملرر)

، ٤٨، ٤٦، ٣٥، ٣٣، ٢٩ )احمليط(
٧٤، ٧٠، ٦٨، ٦٢، ٥٩، ٥٢، ٤٩ ،
١٢٦، ١١٣ ،٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٩ ،

١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٢، ١٣٠ ،
١٧٥، ١٦٧، ١٦١، ١٥٩، ١٤٥ ،
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠١، ١٩٤، ١٨٧ ،
٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٢٢، ٢١٩ ،
٢٨٧، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦١، ٢٥٦ ،
٣١٣، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٢  

  ٢٧٦ (املختار)
 )أيب العاصم العامريالقاضي  خمتلفات(

٩٢  
  ١٣٦ (خمتلفات املشايخ)

  ٢٢٥ )املدونة(
  ٢٢٨ (املشكالت)

  ٧٧ )املغين(
  ٢٧٤، ١٣٧، ٢٨ )امللتقط(
، ٣٠٢، ٢٩٩، ١٩٦، ٣٠ )امللتقطات(

٣١٠، ٣٠٤  
  ١٧٤، ١٧٠، ٢٩، ٢٨ )امللحقات(

، ٦٥، ٥٦، ٤٧، ٤٦، ٣٨ )املنبع(
٨٣، ٨٢، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٦ ،
١٠٥، ١٠٢، ٩٦، ٩٤، ٩٠، ٨٩ ،

١٢٤، ١٢١، ١١٥، ١١٤، ١١٢ ،
١٨٨، ١٧٩، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤ ،
٢١٨، ٢١٠، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٧ ،
٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٠ ،
٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣ ،
٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤٠ ،
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٢ ،
٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٧ ،
٣٠٨، ٢٩٨، ٢٩٥، ٢٩٤  

، ٨٨، ٧٢، ٧١، ٦٢، ٤٨ )املنتقى(
١٢٢، ١١٩، ١٠٢، ٩٣، ٩١ ،

٢٦١، ١٧١، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٠ ،
٢٩١، ٢٧٦، ٢٧٣  

  ٩٧ )املنهاج للعقيلي(
  ٢٠٧، ٧٠ *)النصاب(

  ٢٠٤ *(نصاب الذرائع)
  ١١٠ )نظم الفقه(

  ١٠٧ (نكت الشريازي)
  ٢٦١ (النهاية)
، ٢٧٤، ٢٠٧، ١٤٢، ٥٦ (النوادر)

٢٩٧  
  ١٣٠ )نوادر ابن رستم(

  ٢٥٢) نوادر عصام
  ١٣٢، ٧٠ )نوادر هشام(
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، ٩١، ٥١، ٣٧ الدين) فتاوى رشيد(
١٤٢، ١٣٥  

  ١٣٢، ٧٢ )الفتاوى الصغرى(
، ١٧٠، ١٢٣، ٤٧ )الفتاوى الظهريية(

٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٩  
، ١٣٥ (فتاوى ظهري الدين املرغيناين)

١٤٦ ،١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، 
٢١٦، ٢١٥، ١٦١، ١٥٠  

  ١٥٦، ١٥١، ١٣٣ )ضليفتاوى الف(
  ٢٠٥، ١٤٨، ١٤١ )فتاوى النسفي(
  ٢٨٩، ١٦٩ )فتاوى النووي(
  ٢٧٩، ٦٤ *)فتاوى الولواجلي(

، ٩٣، ٩٠، ٦٠، ٣٨ (الولواجلي)*
١٠٦، ١٠٥، ١٠٠، ٩٩، ٩٦ ،

١٩٢، ١٧٤، ١٢٩، ١١٨، ١١٢ ،
٢٤٦، ٢٤٥، ٢٢٤، ١٩٩، ١٩٦ ،
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٢ ،
٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٨١ ،
٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٧ ،
٣٠٩   

  ٦٣ )فتاوى صاعد(
، ١٤٨، ٧٣، ٦١ )فتاوى قاضي خان(

١٨٤، ١٧٥، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤ ،
٢١٧، ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢ ،
٢٨١  

  ٢٢٩ (فتاوى الوبري)
  ٣٩، ٣٢ )*فصول العمادي(

، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٣٥ (العمادي)*
٨١، ٧٤، ٦٨، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠ ،
١٤٦، ١٢٨، ١٠٩، ٩٩، ٩١، ٨٧ ،

١٨١، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٢، ١٥٧ ،
٢١٧، ٢١٥، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٨٩ ،
٢٩١،٣٠٠، ٢٥٦، ٢٢١  

  ١٣٤ يب جعفر)أ(فوائد الفقيه 
 )بن حممود طاهر صدر اإلسالم فوائد(

٢١٥، ١٤٠  
  ١٤٢، ١٣٩ )أيب احلسن الرستغفين فوائد(
  ١٣٥ )فوائد ظهري الدين املرغيناين(
 ،٦١ ،٦٠، ٥٧، ٥٤، ٣١ )القنية(

١٠٢، ١٠٠، ٨٤، ٧٩، ٧٧، ٦٢ ،
١٢٦، ١١٧، ١١٦، ١١٠، ١٠٧ ،
١٩٠، ١٨١، ١٧٥، ١٧٤، ١٤٦ ،
٢٦١، ٢٥٣، ٢٣٢، ٢١٨، ٢٠٢ ،
٢٩١، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٠، ٢٦٦ ،
٣١٣، ٣١١، ٣٠٤، ٢٩٥  

  ١٦٦ (قنية املنية)
، ١٨٦، ١٦٧، ٨٣، ٤٧ )الكايف(

٢٨٥، ١٩٧، ١٩٢، ١٩١، ١٨٧  
  ٣٦ )كتاب األحكام(

  ١١٢ (كتاب اإلقرار)
  ٥٩ (كتاب التحري)

  ٤٦ )عن الشهادات كتاب الرجوع(
  ٣٠ )كتاب السجالت(
  ٤٢ )كتاب الكفالة(
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  ١٢٦ )اخلصاف حيل(
  ٣٠٣، ٢٩٣ ،٦٣* )خزانة األكمل(

  ١٠٢ (اخلزانة)*
، ١٠٤، ٨٠، ٧٣، ٥٩، ٥٥ )اخلالصة(

٢٧٠، ٢٦٣، ٢٤٣، ٢٠٧، ١٠٨  
  ١٥١، ١٣٨ )خالصة املفىت(

  ٧٥ (خالصة النوازل)
  ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧ (درر البحار)

، ٨٣، ٧٨، ٧٠، ٥٢، ٤٨ )الذخرية(
١٢٢، ١١٤، ١١٣ ،٩٥، ٩١، ٨٨ ،

١٥٠، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٣، ١٢٦ ،
١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١ ،
١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٧٩، ١٦٦ ،
٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٧ ،
٢٤٨، ٢٤٤، ٢٣١، ٢٢٥، ٢١٨ ،
٢٩٦، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٦٩، ٢٦٦  

  ١٤٧، ٣٣ )الروضة(
  ٢١١ (روضة الناطفي)

  ٢٧٧، ٢٤٢، ٩٥، ٩١ )الزيادات(
  ٢١٥، ١٧١ (السري الكبري)

  ٥٢ )شرح أدب القاضي للحسام الشهيد(
  ٣٤ )شرح أدب القاضي للخصاف(

  ٣١٤ )للبزدوي (شرح اجلامع الصغري
  ٨٢، ٨٠ )شرح اجلامع للعتايب(
  ٩٧ )شرح الشايف(

  ٢٠٢ (شرح الصباغي)

، ١٣٧، ٩٢، ٤٢ )شرح الطحاوي(
٢٦٩، ١٨٠، ١٥٣  

، ١٦٠، ٥٩، ٥١، ٤٢ )شرح القدوري(
٢٩٤  

  ٢٣٠ (شرح اهلداية)
  ٢٣٢، ١١٤، ١٠٥، ٤٠ )شرح الوقاية(
، ٧٧، ٧٦ )شرح منظومة ابن وهبان(

٢٩٦، ٢٩٣، ١٩٣  
  ٧٤ )ظهري الدين املرغيناين (شروط

  ٢٧٣، ٢٢٧، ٩٢، ٤٢ (الصغرى)
، ١٠٢، ٨٦، ٥٤، ٤٨ (ظاهر الرواية)

١٧٤، ١٦٤، ١٣٣، ١٢٣، ١١٦ ،
٢٣٣، ٢١٢، ٢١٠، ١٩٣، ١٨٤ ،
٢٦٨، ٢٦٢ ،٢٤٩، ٢٤٢  

  ١٤٤ (عدة املفتيني)*
، ١٤٥، ١٣٧، ١٣٤، ٣٥ *)العدة(

١٨٢، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩ ،
٣٠٠  

، ١٣٨، ١٣٥، ١٣٤، ٧٢ )العيون(
١٦٣، ١٥٨، ١٣٩  

  ٢٢٠ (الغاية)
، ٢٦٨، ١٧٨، ١٤٣، ١٠٢ (الفتاوى)

٢٨٥، ٢٧٦  
  ١٥٦ )أيب الليث السمرقندي الفقيه فتاوى(

  ١٣٦ (فتاوى السمرقندي)
  ٢٧٨ )(فتاوى البخاري

  ١٥٢، ٦٣ )فتاوى الديناري(
  ٢٧٥(فتاوى مسرقند) 
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  جع المصنفمرا فهرس
  

  ١٤٧، ١٤٦، ٥٠ (أجناس الناطفي)
  ٢٧٧، ٩٠، ٦٠، ٥٠ (أدب القاضي)

، ٨١، ٣٣ للخصاف) أدب القاضي(
٨٨  

، ٢٠١، ١٩٤ )للسروجي أدب القضاء(
٢٧٠، ٢٥٦، ٢٢٤  

  ١٠٧ )األسرار(
، ١٠٨، ٩٦، ٤٦، ٤٣ )األصل(

٢٩٥، ٢٩٣، ١٩٠، ١٧٦، ١٢٠ ،
٣٠١  

  ٥١، ٤٣، ٤١ )األقضية(
    ٢١٦، ٣٨ )األمايل(
  ١٤٤، ٩٥ )اإليضاح(
، ١١٥، ٨٣، ٧٨، ٤٧ )البدائع(

١٩٩، ١٩٨، ١٦٦، ١٣٠، ١٢٥ ،
٣٠٧، ٢٩٨، ٢٠٠  

، ٧١، ٤٨، ٤٥، ٣٤ ،٢٨ (البزازي)
٩٩، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٢ ،

١٠٦، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠ ،
١٢٧، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٠ ،
١٧١، ١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٣١ ،
١٩٢، ١٩١، ١٨٨، ١٧٦، ١٧٣ ،
٢٠٧ ،٢٠٠، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٥ ،
٢٤١، ٢٣٤، ٢٢٦، ٢١٢، ٢٠٨ ،
٢٦٤، ٢٦٠، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٣ ،

٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٨، ٢٧١، ٢٦٧ ،
٢٩٩، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠ ،
٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠٠ ،
٣١٤، ٣١١، ٣١٠  

  ٣٠ )البستان(
  ٢٨٤، ١٦٣، ٩٤، ٨٦، ٨٥ (التتمة)

  ٨٤ (تتمة الصغرى)
، ١٤٨، ١٣٣، ١٠٣، ٤٣ )التجريد(

٣٠١، ٢٧٢، ١٥٥  
  ١٥٢ لعالمة أيب الفضل)(جتريد ا

، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٤ )التجنيس(
٢٧٣، ١٩٠، ١٨٤، ١٤٥  

  ٢٣٠ (التكملة)
  ٣٤ )تكملة التكملة(
  ٢٩ )التنبيه(

  ٣٠٨ (اجلامع)
  ٤٣ )جامع الصدر(
، ٧١، ٥٩، ٤٨ )اجلامع الصغري(

٢٦٦ ،٢٣٩ ،٢٣٨، ١٣٩، ١٠٨ ،
٣١٢، ٢٩٤  

، ٦٣، ٤٠، ٣٦ )جامع الفتاوى(
٢٠١، ١٦٣  

  ١٨٧، ١٢٧ (اجلاللية)
  ٢٢٥ (اجلديد)

  ٢١٠، ١٦٣، ١٢٢، ٩٤ )احلقائق(
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 فهرس األنساب  ٣٢٠

  فهرس األنساب

  
  ٤١ دينْ سابَـ األرْ 

  ٢٠٧ بيجايباألسْ 
  ٢٢٧، ٨٩، ٨٠ األوزجندي

  ٢١٦، ٢١٥، ٨٩ ويزدَ البَ 
  ١٧٤ البقايل

 ٦٦ رتاشيمُ الت  
 ٧٦ وريالث  
  ١٢٠ رجاينجلُ ا

  ١٨٨احلدادي 
، ٥١، ٤٤، ٤٣، ٣٧، ٣٥ واينلْ احلَ 

١٢٢ ،١٠٧ ،٩١، ٧٩، ٧٢، ٥٧ ،
٢٤٨، ٢٢٦، ١٩٤، ١٧٠، ١٥٠ ،
٢٩١، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٤٩ ،
٣١٣، ٢٩٣  

  ١٠٧ مامياحلُ 
، ٧٢، ٧١، ٦٢، ٤٨؛ ٤٧، ٤٣ افص اخلَ 

١٨١، ١٧٤، ١٦٩، ١٠٢، ٩١، ٨٦ ،
٢٣٨، ٢١٩، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢ ،
٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٤٠  

 ٢٢٠، ٧٧ افعيالر  
 ٢٣٣ عفراينالز  

  ٢٣٤ الزهري
 ١١٤، ١٠٣، ٨٥، ٥٩ سيخَ رْ الس ،

١٧٩، ١٧٧، ١٥٠، ١١٩، ١١٦ ،
٢٥٠، ٢٤٨ ،٢١٦ ،٢١٥، ١٩٦ ،
٢٩١ ،٢٧٩ ،٢٧٢، ٢٦٢  

 ٢١٢، ٢٠١ روجيالس  

 ٦٧، ٦٥، ٤٨ ،٤٧، ٢٩ افعيالش ،
١٠٦، ١٠٣، ٩٠، ٨٩ ،٧٧ ،٧٦ ،

١٣٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٢ ،١٢١ ،
١٧٠، ١٦٥، ١٤٣، ١٣٦، ١٣١ ،
٢١٨، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٣ ،
٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٢٣٨، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٧ ،
٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٠ ،
٢٦٧، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦ ،
٣١٠، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٨٩، ٢٧٨ 

 ٤٣ فارالص  
 ٢٢٢، ١٦٤، ١٦٣، ٤٢ حاويالط ،

٢٤٢  
 ،٢٧٢ ،٢٧١، ٢٦٤، ٤٢ الَفْضلي

٢٨٥، ٢٨٤ ،٢٧٩  
، ٢٠٧، ١٧٧، ١٥٦، ٨٢ دوريالقُ 

٣٠٩، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٧، ٢١١  
  ١٤٧، ٦٠ رابيسيالكَ 
، ٢٢٢، ٢٠٦، ١٩٦، ١١٦ خيرْ الكَ 

٣٠٨، ٢٩٥، ٢٧٢، ٢٤٤، ٢٤٠ ،
٣٠٩  

  ٧٧ ديرْ املاوَ 
 ٨٤، ٦٢، ٥١ ،٥٠، ٣٥ فياطِ الن ،

٢١١، ١٤٧ ،١٤٢، ١١٩، ٨٨، 
٣١٠ ،٣٠٣   

 ٢٢٧، ١٩٠ ،١٢٠ فيسَ الن  
  ١٧٤ بريالوَ 
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 ٣١٩  فهرس األعالم

  ١٤٨ قاضي خان ينفخر الد
  ،٣٦ قاسم بن قطلوبغا اجلمايل

  ٢٤١ بن أيب سليماليث 
، ٧٦، ٦٧، ٤٨، ٤٧(اإلمام)  مالك
٢٠٥، ١٧٠، ١٦٠، ١٣٠، ٨١ ،

٢٢٠، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٩ ،
٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١ ،
٢٨٠، ٢٥٧، ٢٤٨، ٢٣٤  

  ١١٨، ٣١ جمد الدين الرتكماين
  ١٦٨ حمب الدين بن الشحنة

  ١٤٧، ٢٨ حممد بن احلسن
  ٣٠٣ حممد بن شجاع البلخي

  ٢٨٤، ١٤٢ حممد بن الفضل
  ٣٥ حممود األوزجندي

  ٢٧معاذ 
  ٢٧ (اخلليفة) معاوية

  ١٦٨ حميي الدين الكافيجي
  ٥٤ يجنم الدين البخار 

  ٢١٦ جنم الدين النسفي
  ١٦٤ هارون الرشيد

، ١٧١، ١٤٦، ١٣٥، ٤٣ هشام
٢٩٣، ٢٩١، ٢٤٩  

، ١٧٦، ١٧١، ١٦٧ هالل الرازي
١٨٣، ١٧٧  
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 فهرس األعالم  ٣١٨

، ١٦٥، ١٢١ ،٧٦ ،٤٧(اإلمام) أمحد 
٢٥٧، ٢٣٤ ،٢٢٥ ،٢٢٠، ٢١٨، ١٧٠  

  ٢٢٥، ٤٨ أمحد بن حنبل
  ٣٠٣ أمحد بن أيب احلارث

  ١٥٤أمحد بن حممد 
  ٧٦ إسحاق

  ٢٨٨ أنس بن مالك
  ٢٢١ بدر الدين العيين

  ٢٨٥ بن عبد احلق إبراهيم برهان الدين
  ١٢٤ تقي الدين السبكي

  ٨٠ جعفر الصادق (اإلمام)
  ٣٠ احملامد بن حممد بوجالل الدين أ
  ٢١٥ يغدموينر مجال الدين ال

  ١٨٩ حسام الدين السغناقي
  ٦٧ احلسن البصري
  ٢٢٣، ٢٠١، ١٨٥ احلسن بن زياد

  ١٦٨، ٨ (السلطان) خشقدم
  ٢١٩ خلف بن أيوب

  ١٩٦، ١١٠، ٧١ خواهر زاده
  ٢٣٤، ٧٦ بن أيب عبد الرمحناربيعة 

، ١١٥، ١٠٣، ٩٥، ٦٧، ٣٣ زفر
٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٤، ١٢٥، ١٢٢ ،
٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٨، ٢١٣، ٢١٠ ،
٢٩٨، ٢٧٨، ٢٤٧، ٢٢٩، ٢٢٧ ،
٣٠٧  

، ٧ قاسم ابن قطلوبغا اجلمايل زين الدين
٢٨٥  

  ٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٢٥ سعد الدين الديري

  ٢٣٣ سفيان الثوري
  ١٦٦ شرف الدين قاسم

  ٤٢ شريح
  ٢٤١ شريك

  ٢٧٠، ١٩٤ مشس الدين السروجي
  ٢٨٥ مشس الدين القونوي
  ١٧٣ صدر الدين السربلي

  ٣١٣، ٣٠٥، ١٠٥ صدر الشريعة
، ٧٤، ٥٠، ٣٩ ظهري الدين املرغيناين

٣١١، ١٤٦  
  ٥٤ عبد اجلبار

  ٢١٦ عبد الكريـم اجلرجاين
  ٢٧٤ عبد الكرمي بن حممد
  ٢٣٤ عبد امللك بن مروان
  ٥٦ عبد الواحد الشيباين

  ٢٣٤ عبداهللا بن عباس
  ٢٧ بن أسيد تابع

  ٢٥٢، ٤٢بن يوسف  عصام
  ١٧٥ ،١٧٤ العالء الرتمجاين

  ٢٨٨ ،٧٥ علقمة بن وائل احلضرمي
  ٨٠، ٤٠، ٢٧علي (اإلمام) 

  ٥١ يعلي البزدو 
، ٢١٤، ١٧٨، ٨٥، ٣٧ علي السغدي

٢٧٠  
  ٢١٥ عماد الدين النسفي

  ٢٣٧، ١٧٤ عمر بن اخلطاب
  ٢٣٦ عمرو بن شعيب

  ٤٤ عنبسة
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 ٣١٧  فهرس األعالم

  األعالم فهرس

  
   ٢٩٨، ٢٤١، ٦٧، ٥٨  ابن أيب ليلى

    ٢٨٨ ابن أيب موسى اهلامشي
  ٢٧٢ ابن الفضلي
   ٢٣٣، ٢٨ ابن املبارك

  ٢٩٦ ابن حبيب املالكي
  ١٤٦، ١٣٠ ابن رستم
  ١٥٩ ،١١٦، ٩١ ابن مساعة
  ٣١٣، ٢٠٤، ٨٠ ابن عباس
  ٢٨٨، ١٦٤ابن عمر 
  ٢٤٨، ١١٤ ابن فرشته
  ٢٣٣ ابن مقاتل
  ٢٩٣ ،١٩٣، ٧٦ ابن وهبان

  ١٤٢، ١٣٩ أبو احلسن الرستغفين
  ١٩٦، ٧٩ أبو احلسن الكرخي

  ٣٠٣أبو العباس الناطفي 
   ١٤٨ أبو الفضل الكرماين
  ١٤٠، ٨٩ أبو القاسم الصفار

، ٩٧، ٨٩ ،٧٥ أبو الليث السمرقندي
١٩٦، ١٥١، ١٤٤، ١٣١، ٩٨  

  ١٤٩ أبو اليسر
  ٢٧٣، ٤١، ٤٠ أبو بكر اإلسكاف
  ١٩٠، ٣٣ أبو بكر األعمش
  ١٥٧ أبو بكر البلخي

  ١٨٤، ١٨١، ١٦٩ أبو بكر اخلصاف
  ٨٩، ٧٩ أبو بكر الرازي

  ١١٢أبو بكر الصديق 
  ٢٣٧ أبو بكر بن أيب شيبة

  ١٩٦، ٧٤أبو بكر حممد بن أيب سهل 
  ١٩٧، ١٨٢ ،١٥٥، ٤٠أبو جعفر 

  ٣٠٣ أبو جعفر حممد بن اليمان
  ٨٤، ٦٠أبو حامد 

  ١٧٩ص الكبري أبو حف
، ٦٦، ٥٣، ٤٦، ٢٩، ٢٧ أبو حنيفة

١٣٦، ١٢٢، ١٠٠، ٩٠، ٨٩، ٧٥ ،
٢٥٩، ٢٠٣، ١٦٧، ١٦٣، ١٣٩ ،
٢٩٣، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٣  

  ٧١ أبو سليمان اجلوزجاين
  ٩٢ أبو عاصم العامري

  ١٩٠ أبو علي النسفي
  ٣٠٣ أبو عمرو الطربي
  ١٦٢، ١٣٨، ١٣٦ أبو نصر الدبوسي

، ٥٤ ،٥٣، ٣٨، ٣٦، ٣٤ أبو يوسف
٩٠، ٨٩ ،٨٥، ٦٧ ،٦٦، ٦٤، ٥٨ ،
١٢٤، ١١٨، ١٠٢، ٩٨، ٩٥ ،

١٦٧، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٨، ١٣٦ ،
، ١٩٧ـ ،١٩١، ١٨٨، ١٧٦، ١٧١
٢١٦، ٢١٤، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٣ ،
٢٥٠، ٢٤٥، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥ ،
٣١٣، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٧٧، ٢٥٢  
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 ٣١٥  الفهارس
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 الفصل الحادي والعشرون في الكراهية  ٣١٤

 :بعد ذلك مكتوبًا وجدتُ ". تَرى اأم"فقيل له يف ذلك فقال:  )١من حرير بةٌ أنه كان عليه جُ 
لسان الدين أمحد احلنفي  ةاملرحوم قاضي القضا )٢قد وصل والدي .على كل حال هللاِ  احلمدُ 

 تعاىل برمحته وأسكنهُ  اهللاُ  دهُ تغم  احلُ  سانِ "لِ ته يف تأليفه املسمى بـ فسيح جن ةِ فام يف معر ك 
ا على توايل الزمان باقيً  كرهُ ليبقى ذِ  هخرُت اهللا يف إكمالرى" فاستَ ما تَ أله: "و إىل ق األحكام"

مث قال ، طنمن قُ  إىل ما يلي اجلسد وكان حتته ثوبٌ أما َترى  .كالناملستعان وعليه الت  وباهللاِ 
  . "حرامٌ  الكل  حيح ما ذكرنا أن الص   أن إال "بديع الدين: 

أباح لبس احلرير  نْ اس مَ ومن الن  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٣زَدوي)للبَ  (شرح اجلامع الصغري ويف
 ٤يباجوالد(  هو حرامٌ " :قال نْ ومنهم مَ  ،جالللر  اساء أيضً على الن"،  لى أنه الفقهاء ع ةُ وعام

   .)٥انتهى ،جالساء دون الر للن  ل حي
أهل  فإن  ،واية يف اِلَكربا وهو ال يفهم جاز له الر ع األحاديث صبي مس :(البزازي) ويف

الم كان الة والس ماع منه عليه أفضل الص لوا رواية حممود بن الربيع وهو وقت الس بِ احلديث قَ 
عن بعضهم أنه رأى ابن مخس سنني حفظ  رمحه اهللاُ الح ابن الص  ابن مخس سنني. وذكرَ 

ن أا وهو مل يفهم ليس له ك صبي هادة يف صَ ولو حتمل الش  .ن العظيم ونظر يف الفقهآالقر 
 هادة أضيَ يشهد بعد الِكَرب فباب الش ى اهللاُ ق. قال صل  مَت مثلَ لِ "إذا عَ  :معليه وسل  مسِ الش 

   .)٧املطلق ل ألنه األداءُ حم به وقت الت  يدُ ير  )٦ َفدَْع"وإال  دْ هَ فاشْ 
  

  الجزء الثانيتكملته في ويليه 
  امك ساِن الحُ رام في تَِتمة لِ غايُة المَ 

 

                                                 
  .٤/٨١اهلداية   )١
حملقق أمحد بن حممد بن أيب الفضل حممد بن أيب ورد يف نسخة ب على اهلامش األمين ما يلي: هو الشيخ ا  )٢

 الوليد حممد بن حممد بن حممد بن الشحنة احلنفي. 
م. كشف الظنون ١٠٨٩ه/٤٨٢وهو اإلمام فخر اإلسالم علي بن حممد البزدوي املتوىف سنة . پ"البزازي" يف   )٣

  . سبقت ترمجته.٢/٥٦٣
  .٢١٢. معجم لغة الفقهاء ص لفظ معرب)( الثوب الذي سداه وكمته من احلرير :"الديباج"  )٤
"واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. وهذا آخر ما انتهى إليه تأليف مصنفه رمحه اهللا تعاىل ويليه تكملته إن شاء اهللا  )٥

 تعاىل". هكذا انتهت نسخة القاهرة بالرمز (ق). 

  .٤/١٦٩ادات ؛ نصب الراية: كتاب الشه٨٣٠رقم  ٢/١٧٢ذكر يف الدراية: كتاب الشهادات   )٦

 (ويف البزازي): مسع األحاديث ... األداء املطلق" سقط من ق.  )٧
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 ٣١٣  الفصل الحادي والعشرون في الكراهية

ا مً نه من صالته قائعليه إن مك  ومأجورٌ  ،ن دفع به هالكهإ فرضٌ  األكلُ (الوقاية):  ويف
 ئال ة صوم الَغد أو لِ  لقصده قو فوقه إال  وحرامٌ  ،تهبع لتزيد قو إىل الش  باحٌ ومُ  ،ومن صومه

جال للر  حرامٌ  ةٍ وفض  ذهبٍ  ب من إناءٍ طي رب واالدهان والت والش  يستحي ضيفه. واألكلُ 
 والن وبـَ  من إناء رصاصٍ  ساء، وحل ضٍ ُمفَ  ومن إناءٍ  وعقيقٍ  وزجاجٍ  ورٍ لوجلوسه على  ،)١ض
ده ويفرتشه.  قدر أربعة أصابع ويتوس إال  احريرً  ة. وال يلبس رجلٌ ا موضع الفض تقيً مُ  ضضٍ فَ مُ 

 يَ وِ رُ  ملا عنه "هذا عند أيب حنيفة رضي اهللاُ :ريعةقال صدر الش  أن  الن يب  ى اهللاُ صل  م عليه وسل
 االتكاء واهللاُ  ةُ سادَ بكسر امليم وِ  ةُ قَ رفَـ مِ ـل". قلُت: "اهُ كرَ وقاال: "يُ  .)٢"حرير ةِ قَ رفَـ على مِ  جلسَ "

  فقط.  وعكسه يف حربٍ  غريه )٥تهُ مَ وحلُ  )٤يَسمرِ بْ إِ  )٣ماُسداه م". ويلبسُ تعاىل أعلَ 
ثار احلريرِ  بسُ قال: "لِ  (احمليط) دين صاحبعن برهان ال(القنية)  ويف ٦فوق الد(  ا ال إمن

ببدنه  استعمال احلرير إذا كان يتصلُ  رمةَ عنه ألنه اعترب حُ  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  هُ كرَ يُ 
"فهذا عنه:  لبس. قال رضي اهللاُ  املعىن يعين ال ربتعاىل اعت . وأبو يوسف رمحه اهللاُ "صورةً 

عند أيب  "على أن  (احمليط):. قلُت يعين به الشيخ برهان الدين صاحب تـَْنصيٌص َوبِه"
من  )٧قميص سه فوقبم يتصل جبلده حىت لو لـلبس احلرير إذا ل هُ كرَ عنه ال يُ  حنيفة رضي هللاُ 

أو كانت  ر حمشوأو شيء آخَ  )٨قَباءإذا لبسه فوق  فكيفَ  ،عندنا هُ كرَ أو حنوه ال يُ  غزلٍ 
عظيمة  ، ويف هذا رخصةٌ غزيل سها فوق قميصٍ بوقد ل انتها ليست حبريرٍ من حرير بط )٩ُجبة

 تعاىل يف كثريٍ  ولكن تطلبُت هذا القول عن أيب حنيفة رمحه اهللاُ  ،فيه البلوى تيف موضع عم 
اس َمْن ومن الن "تعاىل:  واين رمحه اهللاُ لْ من الكتب فلم أجد سوى هذا. وقال مشس األئمة احلَ 

 اجللد وما ال فال )١٠سَ إذا كان احلرير مل هُ كرَ ا يُ يقول إمن" تعاىل عنه  اس رضي اهللاُ . وعن ابن عب

                                                 
  .٤٤٧"مفضض": مرصع بالفضة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
  .٤/٥٢٦؛ نصب الراية: كتاب الكراهية ٤/٨١؛ اهلداية: كتاب الكراهية ٢٢١/ ٢الدراية: كتاب الكراهية   )٢

  .٢٤٢ ص اخلطوط املمتدة طوًال واليت ينسج منها الثوب. معجم لغة الفقهاء "السدى":  )٣
. معجم لغة (لفظ معرب) بريسم": أجود أنواع احلرير أو احلرير املنقوض قبل أن خترج الدودة من الشرنقةاإل"  )٤

  .١١؛ القاموس الفقهي ص ٣٩الفقهاء ص 
 . ٣٩٠يف النسج. معجم لغة الفقهاء ص (السدى) تتخلل اخلطوط الطولية اخلطوط العرضية اليت  :"اللحمة"  )٥
  .٢٠٦"الدثار": ما يلبس فوق املالبس الداخلية اليت تلي اجللد. معجم لغة الفقهاء ص   )٦
 .٣٧٠ما يلبسه اإلنسان مما يلي اجللد. معجم لغة الفقهاء ص "القميص":   )٧
  .٣٥٥؛ معجم لغة الفقهاء ٢٩٥القاموس الفقهي  ميص ويُتمنَطق به.ثوب يلبس فوق الثياب أو الق :"القباء"  )٨
  .١٥٩معجم لغة الفقهاء  ؛٥٧القاموس الفقهي املقدم يلبس فوق الثياب. ثوب سابغ واسع الكمني مشقوق "اجلبة":   )٩

  ، ق. پ"ميس" يف   )١٠
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  الفصل الحادي والعشرون
  )١في الكراهية

املكروه إىل  ةُ سبَ م يتلفظ به لعدم القاطع. فنِ ـول تعاىل حرامٌ  عند حممد رمحه اهللاُ  املكروهُ 
 تعاىل ليس حبرامٍ  ما اهللاُ هرمح ة الواجب إىل الفرض. وعند أيب حنيفة وأيب يوسفسبَ احلرام كنِ 

رمة على رمة يغلب جانب احلُ بدليل احلُ  احلل  ألنه إذا تعارض دليلُ  ،أقرب لكنه إىل احلرامِ 
على  احلالُل واحلرام يغلُب احلرامُ  "إذا اجتمعَ : صلى اُهللا عليه وسلمجانب احلل لقوله 

فإىل احلالل أقرب. كذا يف  يهتنـز  كراهةَ   املكروهُ  احترمي. وأم  كراهةَ   وهذا هو املكروهُ  .)٢"احلاللِ 
   (الوقاية وشروحها).

 اهللاُ  يِوَي عن جابر رضرُ  املن وألباا وم األتَ أكل حل هُ كرَ قال: "ويُ  (اجلامع الصغري)ويف 
 ثبت حكم وإذا .)٣َخْيَرب  ة يومَ ر األهلي حرم حلوم اُحلمُ  معليه وسل  ى اهللاُ يب صل الن  أن  عنه

 ال دٌ تَ لنب ألنه مُ لحم ثبت حكم الواملرادُ  ،منه ول  ل وكذلك أبوال اإلبِ  ،حرميبالكراهة هنا الت
 اهللاُ  قول أيب يوسف رمحه ". وتأويلُ الفرسِ  حلمِ ل و اإلبِ  بأبوالِ  س. وقاال: "ال بأسَ رَ م الفَ وحل

جابر أنه  حديثُ  الفرسِ م وهلما يف حكم حل .داويا للت  ل أنه ال بأسَ تعاىل يف أبوال اإلبِ 
 .)٤"لِ اخليْ  يف حلومِ  نَ ة وأذِ ر األهلي مُ احلُ  م عن حلومِ ى اهللا عليه وسل صل  اهللاِ  ى رسولُ هـنَ "قال: 

رهاب إ وألنه آلةُ  )٥﴾وهابُ كَ اَحلِمَري ِلرتَ اَل وَ الِبغَ اخلَْيَل وَ وَ ﴿عنه قوله تعاىل  وأليب حنيفة رضي اهللاُ 
  ام. أكله لالحرت  هُ كرَ فيُ  ،العدو

                                                 
"الكراهية": ما كان تركه أوىل من فعله. وهو على نوعني: كراهية حترمي وكراهية تنزيه. وقد عرفهما املؤلف أعاله.   )١

 . ٣١٨؛ القاموس الفقهي ص ٣٧٩ة الفقهاء ص معجم لغ
كالتايل: "ما اجتمع احلالل واحلرام إال وغلب احلرام   ٣٢و ٥/٣١ورد هذا احلديث يف نصب الراية: كتاب الصيد   )٢

 احلالل". وهو يف األساس قاعدة فقهية. 
؛ ١١٥٣و ٣/١١٥٢ كتاب الذبائح والصيد  ٧٢؛ البخاري يف: ٢/٨٥رواه مسلم يف: كتاب الصيد والذبائح   ٣

؛ نصب ١٩٨٨رقم  ٤/١٥كتاب األطعمة   -٧٧تلخيص احلبري يف: ؛ ١/٣٠٢كتاب النكاح   ٧الرتمذي يف: 
  . ٤/٤٦٨الراية: كتاب الذبائح 

؛ الدراية يف: كتاب ٢/١٤: من كتاب األضاحي الدارمي يف؛ ٢/٨٥الصيد والذبائح  يف: كتاب رواه مسلم  )٤
؛ نصب الراية:  ٥١رقم  ٣/٢٥٨الدارقطين يف: كتاب النكاح  ؛٩١٤، ٩١٣، ٩١٢رقم  ٢/٢١١الذبائح 

  .٤/٤٨٧كتاب الذباح 
  . ٨، جزء من اآلية ١٦سورة النحل رقم   )٥
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 ٣١١  فصل العشرون في الرهنال

انفسخت اإلجارة  ،مث رهنها منه ،ر داره وسلمها إىل املستأجرآجَ  رجلٌ  :ويف (القنية)
ريق أمًنا عند أيب نة إذا كان الط ؤْ ومُ  لٌ له محَْ أن يسافر بالرهن وإن كان  وصارت رهًنا. وجيوزُ 

هن بالر  تعاىل ليس له أن يسافرَ  عنه كالوديعة. وعند حممد رمحه اهللاُ  حنيفة رضي اهللاُ 
تعاىل: "ولو أراد ذلك يرفعه إىل  نة. قال حممد رمحه اهللاُ ؤْ مُ و  لٌ وبالوديعة أيًضا إذا كان له محَْ 

  بذلك". القاضي حىت يكون هو الذي يأمره 
وله أن يأمره بقضاء الدين واسرتداده. وكذا إذا رهن  ،فرهن جاز ،استعار شيًئا لريهنه

بقضاء الدين ورده إىل املَقر له.  ويؤمرُ  ،نيف حق املرَِ  صدقُ ال يُ  ،هن لغريهمث أقر بالر  ،شيًئا
  صاحبها جاز كما لو أعارها ابتداء.  فأجازَ  ،ولو رهن دار غريه

سليًما قيمته  اهن: "بل قبضتهُ " وقال الر رده معيًبا قيمته مخسة وقال: "كذلك قبضتهُ 
ىل". ولو قال الدين أوْ  ىل. وقال برهان الدين: "صاحبُ اهن أوْ وأقاما البينة فبينة الر  ،عشرة"

 يناين: "تُقَبلُ شهادته، وقال ظهري الدين املرغ " ال تُقَبلُ م رهنهُ كَ ن: "ال أدري بِ هشاهد الر ."
 اختلفا يف الر هن فقال الر هذا" وقال امل غريُ  هنُ اهن: "الر َِن: "بل هذا هو الذي رهنتهُ ر 

  (القنية).  انتهى كالم ،نللمرَِ  عندي" فالقولُ 
كل  نضمَ قوط يَ رق وضاع بالس ن اخلامت املرهون يف كيسه املنخَ لقى املرَِ أ :(البزازي) ويف

ل ال حقَك" فدفعه إىل الد  ذْ وخُ  ل ليبيعَ ال للد  هِ ن: "أعطِ دين أيًضا. قال للمرَِ الفاضل من ال
  ن. املرَِ  ال يضمنُ  هِ وهلك يف يدِ 

 َِولو باع املر د من الرن ما خياف عليه الفساد من املتول هن كال وكذا نفس  ،مرةلنب والث
 الر ه بإذن القاضي ويكون مثنه رهًنا. وإن باعه بال إذن ا خياف عليه الفساد باعهن إذا كان ِمم

عنه  ا عند اإلمام رضي اهللاُ فلسً اهن مُ هن إذا كان الر بيع الر  موليس للحاك .نَ مِ القاضي ضَ 
  املديون. ر على احلر جْ ألنه ال يرى احلَ 

 فُ عرَ ائًبا ال يُ اهن غهن بإجازة احلاكم وأخذ دينه إذا كان الر ن بيع الر للمرَِ (القنية):  ويف
   م.وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ  .انتهى ،موته وال حياته
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ديًنا  إىل أنه مبجرد أمر احلاكم باإلنفاق ال يصريُ  تعاىل. وهذا الكالم إشارةٌ  حممد رمحه اهللاُ 
هذا األمر ليس  م جيعله ديًنا عليه كما صرح به. وأكثر املشايخ على هذا ألن ـعليه ما ل

 دٌ  ،ظرلاللزام حتًما بل للناألمر ليكون ديًنا، ة وبني بَ سْ بني األمرين بني األمر حِ  وهو مرتد
  على األعلى.  م ينص ـىل ما لواألدىن أوْ 

. اهن بأمر احلاكم يرجعُ عنه أنه إذا أنفق عليه حال غيبة الر  وعن أيب حنيفة رضي اهللاُ 
فيهما. وذكر  تعاىل أنه يرجعُ  . وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ وإن كان حبضرته باألمر ال يرجعُ 

 وما جيبُ  فياطِ الن  اعلى الر َِهن إذا فعله املر َِن أو ما على املر ن إذا فعله الر عٌ اهن فهو متطو .
 أو الُعْشرَ  )١اخلراجلطان إذا أخذ الس  َِن ال يرجعُ من املر  ع فهو على الراهن ألنه إن تطو

ويبيع  انتهى. ، على الظاملإال  واملظلوم ال يرجعُ  ،لطانًها فقد ظلمه الس كرَ . وإن كان مُ تربعٌ م
ة ألنه اهن خاص واخلراج على الر  ،هِ دِ ويكون رهًنا يف يَ  ،ما خياف الفساد عليه بإذن احلاكم

  فيكون على املالك.  ،ة امللكنَ ؤْ مُ 
. ر أنه جيوزُ كعلى نفسه ذ  غري شيًئا بدينٍ إذا رهن من مال الص  األبُ (امللتقطات):  ويف

 ين فهلك  هنُ وإن كان الرأكثر قيمة من الد نَ مِ ضَ  ،هنالر  ين دون الزيادةاألب قدر الد، 
وال   ،غري عند احلاجةلألب أن ينتفع مبال الص  والفرق أن  .قيمته خبالف الوصي فإنه يضمنُ 

   كذلك الوصي.
ليس لالبن أخذه  ،غري وأدرك االبن ومات األبُ رهن متاع الص  إذا األبُ (البزازي):  ويف

كتصرف االبن نفسه، ويرجع االبن يف مال األب   ف األب الزمٌ تصر  ألن  ،قبل قضاء الدين
  هن. عري الر فيه كمُ  ضطرٌ إن كان رهنه لنفسه ألنه مُ 

بار لتصرفه إذا كان الدين على الورثة الكِ  بار ال جيوزُ الوصي مال اليتيم والورثة كِ  رهنَ 
. ولو كان ال جيوزُ  وقيلَ  ،جازَ  من التصرف فيه. ولو كان الدين على امليتِ  فيما هو ممنوعٌ 

هن سقط الدين إذا  ة وأنه غري جائز. وإذا هلك الر كفيه إتالف مال الرت  أيًضا ألن  تِ على امليْ 
 كانت قيمة الر هن والد هن أكثرٌ ين سواء. وإن كانت قيمة الر  يادة فالزوإن  تهأمان )٢لك .

ن بالفاضل من الدين. دين بقدره ويرجع املرَِ كانت قيمته أقل من الدين فهلك سقط من ال
 عنه افعي رضي اهللاُ وعند الش:  ين شيء.  ال يسقطُ  كَ أمانة فإذا هل هنُ الرمن الد  

                                                 
و األرض اليت صاحل أهلها عليها. وهو "اخلراج": ما يأخذه السلطان من الضرائب على األرض املفتوحة عنوة أ  )١

 . ١١٤؛ القاموس الفقهي ص ١٩٤على نوعني: خراج وظيفة وخراج مقامسة. معجم لغة الفقهاء ص 

  .يف ق" أمانة "متلك  )٢
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 ٣٠٩  فصل العشرون في الرهنال

 هن منعقًدا بصفة الفساد فيلحق باجلائز، وهذا على خالف  ،هن لكونه حمل البيعالرفكان الر
  تعاىل.  ا قاله الَكْرخي رمحه اهللاُ م

وائد قبل الز  ر إذا بقيت إىل وقت الفكاك. وهالكُ مَ عندنا كالولد والث  هن رهنٌ الر  زوائدُ 
الرهن مبوت  رهًنا. وال يُبَطلُ  ار والعبد ال يصريُ شيًئا. وغلة األرض والد  طُ سقِ الفكاك ال يُ 

 الر َِمااهن أو املرقى رهًنا عند الورثة. بوي ،ن أو مبو  
 عظمَ  اهن وكذلك كسوته ألن فقته على الر نإذا كان حيوانًا ف الرهنُ  :(الولواجلي) ويف

 ،قيقوكذلك كسوة الر  ،وكذلك شربه ،عليه )١النفقةاهن فكانت هن للر فعة يف إمساك الر نامل
عي، الر جرة اه وأُ والقيام مبصاحلهن. وسقي البستان وتلقيح خنيله وجذاذه الر  ولد )٢ظئريوأجرة 
. عِ املودَ  نـزلةِ فيكون مب ،على الصورة أمانة يدهُ  ألن  ،م يكنـهن فضل أو لكان بالر  وسواء
احملل مضمون فيحتاج  ين سواء ألن هن والد ن إذا كانت قيمة الر على املرَِ  )٤قاآلبِ  )٣لُ وُجعْ 

اهن هن أكثر من الدين كان على الر نت قيمة الر لريده على املالك. وإن كا )٥ةدإىل اإلعا
 مقدار الز يدهُ  يادة ألن  يادة كَيدِ على الز  خبالف أُ  ،ماناملودَع فال يلحقه الض جرة املسكن ألن 

 روح واألمراض تنقسمُ راحات والقُ اجلِ  داواةُ ن. وكذلك مُ حًقا للمرَِ  ثبتحق احلبس يف الكل 
   .قِ ل اآلبِ مان كُجعْ الض و  ،على قدر األمانة

كل ما كان من   ن. وذكر الُقدوري أن بيب على املرَِ جرة الط وأُ  اءِ و الد  مثنُ  :(البزازي) ويف
 حص اهن. ومن املشايخ َمْن قال: "مثنُ ة األمانة فعلى الر  واءِ الد  َِن ال يلزم إن لو على املر

 ،ن بكل حال"وقال بعضهم: "على املرَِ  ."فعليهن اهِ فلو عند الر  .هِ راحة يف يدِ حدثت اجلِ 
اهن إن جرة طبيبه. وما كان عند الر عليه مثن دوائه وأُ  ن جيبُ عند املرَِ  احلادثُ "وقال الفقيه: 

 َِن حىت احتاج إىل زيادة املداواة، فاملداواةُ مل يزد عند املر  َِلكن ال جيربُ و ن على املر  عليه ألن 
 على املداواة". وإن أجربَ  ربُ اهن ال جيالر  على الن َِهذا قد  :ولكن يقال له ،ىلن أوْ فقة فاملر"

هن حال غيبة ن على الر ه". وما أنفق املرَِ فداوِ  إصالح مالكَ  عندَك فإن كنت تريدُ  حدثَ 
 الر مفيه. وإن كان بأمر احلاك عٌ اهن فمتطو  لهُ قاكذا   ،عليه اهن فهو دينٌ وجعله ديًنا على الر 

                                                 
  .يف ق"املنفعة"   )١
 .٤٧٩ملنجد ص "الظئري": الولد املرضع. ا  )٢
 .١٦٤؛ معجم لغة الفقهاء ص ٦٣"اجلعل": ما جيعل على العمل من أجر. القاموس الفقهي ص   )٣
 .٣٨و ٣٥؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٢"اآلبق": الرقيق اهلارب. القاموس الفقهي ص   )٤
  .يف ق"اإلعانة"   )٥
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 الفصل العشرون في الرهن  ٣٠٨

 حىت لو هلك الر قيمة  هن بعد ذلك يهلك مضمونًا باألقل من قيمته ومن قيمة العني ألن
 ،راءالش  هن باملقبوض على َسْومِ الر  مقامه كأنه هو. وجيوزُ  ل الشيء قائمٌ دوب ،العني بدهلا

   (املنبع). ا من األعيان املضمونة بأنفسها. كذا يفماملقبوض يف البيع الفاسد ألو 
. وشرطه أن ل أصحّ واألو  "شرط لزومه"وقال بكر:  ،القبض شرط جوازه(البزازي):  ويف

 ،ة ال من شريكه وال من أجنيبسمَ القِ  رهن املشاع فيما حيتملُ  حّ صِ يكون مقسوًما. فلم يَ 
 فيه روايتان خبالف ما إذا رهن اثنان من واحدٍ  أن  درحيح. وذكر الص يف الص  ا أو مقارنًائً طار 

صف ومن "رهنُت من هذا الن  :بأن يقول )١األبعاض على م ينص ـما ل أو بعكسه حيث جيوزُ 
 ه على األبعاض. هذا النصف" لنص  
 ،األرض وبالعكس ل بدونخن وال ،رة بدون خنلها وبالعكسرهن مث ال جيوزُ (املنبع):  ويف

ز الرهن  جُ ـم يَ ـرهون لمباملرهون إذا كان متصًال ِمبا ليس  ألن  ،وال زرع بدون األرض وبالعكس
رهن  أن  كرهن املشاع إذ ال ميكن قبض املرهون وحده. وروى احلسن عن أيب حنيفة رمحه اهللاُ 

وهلذا يسمى  ،على األرضابت على الن  جر يقعُ اسم الش  ح ألن صِ األرض بدون األشجار يَ 
الرهن  فكان عقدُ  ،وكأنه استثىن األشجار مبواضعها من األرض ،ًعا ال شجرًاذَ جَ  عِ طْ بعد القَ 

خبالف ما لو رهن  ،شاعتناوًال ما سوى ذلك املوضع من األرض، وهو معني معلوم غري مُ مُ 
 صِ ار دون البناء حيث ال يَ الد ح  فصار راهًنا  ،ن مكانه من األرضللمبىن دو  البناء اسمٌ  ألن

 انتهى.  ،اهنمجيع األرض وهي مشغولة مبلك الر  
صف الباقي يبطل الرهن يف الن  ،هن كيف شاء فباع نصفهعلى بيع الر  إذا ُسلطَ  لُ دْ العَ 

 هن شائًعا يبطلُ  :يوع. وذكر القاضيللشبعض الر إن استحق هن يف . وإن كان ُمفرزًا يبقى الر
صف ضاربة بالن ها عندَك مُ بأن أعطاه ألًفا وقال: "نصفُ  املشاع جائزٌ  يوع. وقرضُ باقي للش ال

 رهن املشاع هل يوجبُ  يوع جائزة. واختلفوا يف أن مع الش  )٢ةبها قرض" واملضار ونصفُ 
  ". تعاىل: "ال يسقطُ  سقوط الدين عند هالكه أم ال؟ قال الَكْرِخي رمحه اهللاُ 

بيعه، له أن يسرتده قبل قضاء الدين لبطالن  م الولد أو ما ال جيوزُ أُ  نَ هر  :(اجلامع) ويف
 ه ما يقبل البيعالرخبالف رهن املشاع ألنه حمل  ،هن ألنه عقد إيفاء وفيه معىن البيع فكان حمل

                                                 
 .١٠٨ة الفقهاء ص "األبعاض": اجلزء من الشيء. معجم لغ  )١
والربح بينهما على  يسمى املضاِرب، والعمل من طرف آخر طرفعقد شركة يكون فيها املال من  :"املضاربة"  )٢

  .٢٢١ ص ؛ القاموس الفقهي٤٣٤معجم لغة الفقهاء ص واخلسارة على صاحب املال وتسمى القراض.  ،ما شرطا
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 ٣٠٧  فصل العشرون في الرهنال

  الفصل العشرون
  )١في الرهن

. فإذا قبضه خلية يف األصح كتفى فيه بالت ويُ  ،بالقبض ويتم  ،باإلجياب والقبول وينعقدُ 
 َِوزًا مُ ن حمَ املر فر زً ًغا عن الشالعقد فيه. وما لواغل مميـ رُ  هضبم يقـا متيتخيـ  اهن فيه بني الر

 الت جوع. سليم والر  
 ينا الد ها. أم سبأنف ةيون أو باألعيان املضمونا بالد  بأحد أمرين: إم هن إال الر  ح صِ وال يَ 

 فألن  االستيفاء دِ بوت يَ هن ثُ حكم الر،  مة. واالستيفاء يتلو الوجوب يف الذ  
وجبت من االتالف والغصب والبيع  يون بأي سببٍ هن بالد الر  جيوزُ (البدائع):  ويف

هن ا رهًنا مبضمون فكان الر  ،يون كلها واجبة على اختالف أسباب وجواالد  ن وحنوها أل
ا وسواء كان ِمم  ،هن ببدل الكتابة والدية؟ فعلى إطالق هذا الكالم جيوزُ الر  . وهل جيوزُ ح صِ فيَ 

م فيه، سل وامل )٣رفوبدل الص  )٢مال السَلمكرأس   ،االستبدال قبل القبض أو ال حيتمله حيتملُ 
  زَُفر.  خالفُ  وفيه

 ومال املضاربة ،والعارية ،كالوديعة  ،م تكن مضمونةـمنها ما ل :فعلى أنواع ا األعيانُ وأم، 
   الرهن ا ألا ليست مبضمونة أصًال. فال جيوزُ  ،واملستأجر وحنوها ،ركةوالش  ،والبضاعة

 .الرهن به ح صِ يع فإنه ال يَ ومنها ما هو مضمون وهو على نوعني: مضمونة بغريها كالب
 رِ الغاصب واملهْ  دِ كاملغصوب يف يَ   ،ثل أو القيمة الكهااملِ  ومضمونة بنفسها وهو ما يوجبُ 

هن فإن الر  .ةلَ العاقِ  دِ د يف يَ الَعمْ  مِ وبدل الصلح عن دَ  ،املرأة دِ ع يف يَ لْ وبدل اخلُ  ،وجالز  دِ يف يَ 
 ٌن أن  ا جائزباإلمجاع. وللمر حيبس الر العني. وإن هلك الر قبل  هِ دِ هن يف يَ هن حىت يسرتد

ن وُخْذ منه األقل من إىل املرَِ  لم العنيَ "سَ  :نهِ اللر  اسرتداد العني والعني قائمة يقال حينئذٍ 
 قيمة الر وإذا وصلت إليه العني جيب عليه "بذلك املرهون عندنا مضمونٌ  هن ومن العني ألن .

 قدر  رد املضمون إىل الر ا رهًنا بقيمتها ،هن قائماهن. وإن هلكت العني والر هنصار الر، 

                                                 
؛ ٢٢٧أي حبس شيء مايل ضمانًا حلق على الغري. معجم لغة الفقهاء ص  ،توثيق دين بعني هو "الرهن"  )١

 .١٥٤القاموس الفقهي ص 
اسم لعقد يوجب امللك يف الثمن عاجًال ويف املثمن آجًال. فاملبيع يسمى ُمْسَلًما فيه، والثمن رأس  هو "السلم"  )٢

 .٢٤٩ ص معجم لغة الفقهاء؛ ١٨٢ ص لبائع يسمى ُمْسلًما إليه، واملشرتي رب السَلم. القاموس الفقهياملال، وا
"الصرف": بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة، سواء كانا مضروبني، أو كان أحدمها مضروبًا، أو لـم يكونا   )٣

 .٢١٠كذلك. القاموس الفقهي ص 
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 الفصل التاسع عشر في الهبة  ٣٠٦

 نْ مَ قصان كَ وهذا نُ  ،يرجع الواهب ألنه بقي اإلسمباملاء  فَلتهُ  ،)١سويًقا وهب لرجلٍ  رجلٌ 
. عُ جا فَلته باملاء حيث ال ير رابً تُ  خبالف ما إذا وهب لرجلٍ  ،ة فَلتها باملاءطَ نْ حِ  وهب لرجلٍ 

  املوهوب.  فلم يبقَ  ،يبقَ  مـاب لههنا اسم الرت  أن  والفرقُ 
صغرية  ةً ريأو كانت جا أو غرس شجرةً  بىن يف طائفة منها بناءً ف .اا أو أرضً وهب دارً  ولو

  هى.انت ،من ذلك فال رجوع له يف شيءٍ  ،ا فصار رجًال أو كان غالمً  ،افكربت وازدادت خريً 
  

  

                                                 
 .٣٦٥طة والشعري. املنجد ص "السويق": الناعم من دقيق احلن  )١
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 ٣٠٥  الفصل التاسع عشر في الهبة

 ،ةمَ رْ ال باحلُ  بحِ بالقُ  فُ الكلب يوصَ  وفعلُ  .)١"هِ ئِ يْ يف قَـ  مث يعودُ  ىءُ قِ يَ  "كالكلبِ أخرى:  روايةٍ 
إذا كان ذلك برتاضيهما  :اجوع فيها عندنا. وإن كان مكروهً الر  وجيوزُ  حُ قبَ ستَ وبه نقول أنه يُ 

 بُ "الواهِ  :المأو حبكم احلاكم لقوله عليه الس  ِ م ـأي ما ل )٢"نهاع م يُِثبْ ـما ل هِ تِ بَ أحق
 ضيعو عنه: "ال جيوزُ  افعي رضي اهللاُ . وقال الش  الر يرجعُ  مث لولده بُ هِ  يف األب يَ جوع إال 

 وحنن نقولُ  ريعة:فيه". قال صدر الش"  ا إال لولده  هبهُ  الوالد فيما يَ به أي ال ينبغي أن يرجع
ال  ومسنٍ  وغرسٍ  يادة املتصلة كبناءٍ جوع منها الز . ومنعه أي مينع الر "فقط فإنه يتملكه للحاجة

ف إليها ولو من أجنيب بنحو إن أضي ضٌ وَ املنفصلة وهي مثل الولد وموت أحد املتعاقدين وعِ 
بته. وخروجها عن ملك  م ُيِضف رجع كل ـَك" فقبض. فلو وهب ولبتِ هِ  ضَ وَ عِ  "خذهُ 

 املوهوب له والز ة فلو وهب هلا فنكحها رجع ولو وهب فأبان ال. بَ ة وقت اهلِ وجي  
. خزقه دمعجوع حروف وهوب وضابطها أي ضابط موانع الر وهالك امل )٣ةاحملرمي  وقرابةُ 
 فالدال الز ة والقاف القرابة واهلاء يادة وامليم املوت والعني العوض واخلاء اخلروج والزاي الزوجي

   (الوقاية وشرحها). اهلالك. كذا يف
 نيُ بال ميني. ولو قال الواهب: "العَ  قَ د م املوهوب له هالكها صُ عولو ز (البزازي):  ويف

  املوهوب له.  ر" وأنكر املوهوب له حلف املنكِ ههذ
 أا. داوى املريض حىت بر له أن يرجع أيضً  ،لر مث رجع الواهب األو املوهوب له آلخَ  وهب

  جوع. الر  بطلَ  أو كان أعمى فأبصرَ 
ليس  ،فحمله املوهوب له إىل بـَْلخ ،ا ببغدادمترً  وهب من رجلٍ  رجلٌ (الولواجلي):  ويف

  للواهب أن يرجع فيه. 
ليس له أن  ،)٥أو الضفر )٤املشطلمها القرآن أو الكتابة أو فع .ةيجار  وهب لرجلٍ  رجلٌ 

  متصلة.  هذه زيادةٌ  ألن  هو املختارُ  ،يرجع فيها
                                                 

؛ أبو داود ٦٩٣و٢/٦٩٢ كتاب اهلبات ٢٥: مسلم يف؛ ١/٤٨٨كتاب اهلبة وفضلها   ٥١البخاري يف: رواه   )١
كتاب   ١٥؛ ابن ماجة يف: ٦١١و  ٢/٦١٠ كتاب اهلبة ٣٢ :؛ النسائي يف٢/٦٠٤ كتاب اإلجارة ٢٤: يف

  .٣٤٥اهلبات ص 
؛ نصب الراية: كتاب ٨٥٧رقم  ٢/١٨٤؛ الدراية يف: كتاب اهلبة ٣٤٥ص  كتاب اهلبة ١٥: رواه ابن ماجة يف  )٢

 .٤/٣٠٥اهلبة 
م التزويج به لرمحه وقرابته. القاموس الفقهي "احملرمية" أي احلالة احملرمة. واحملرم من النساء والرجال هو الذي حير  )٣

 . ٤١١؛ معجم لغة الفقهاء ص ٨٨و ٨٧ص 

   ./مادة مشط٧لسان العرب جـ املنجد تسريح وختليص الشعر بعضه من بعضه. : "املشط"  )٤
 .٢٨٤"الضفر": خصلة الشعر ينسج بعضها على بعض. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
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 الفصل التاسع عشر في الهبة  ٣٠٤

وإن  ،َنتِ فاألرض للخَ  ،عوزر  نتُ اخلَ ها" فقبل عْ وازر  لَك فاذهبْ  هذه األرضُ : ")١نهتَ خلَ  قال
  له.  لُت" ال يكونُ "قب :لقُ م يـَ ـل

" فقال: "قبضتهُ  هنالَ د يده لَ حبيث لو مَ  ر: "وهبُت عبدي منَك" وهو حاضرٌ آلخَ  قال
تعاىل. وقال أبو يوسف رمحه  ا عند حممد رمحه اهللاُ قابضً  ويصريُ  ،"لتُ بِ قَ "جازت من غري قوله 

: "وهبُت منَك عبدي ا فقالكان العبد غائبً   وإنم يقبض". ـا ما لقابضً  تعاىل: "ال يصريُ  اهللاُ 
قال: "هو  ولو .لُت" وبه نأخذُ بِ "قَ  :لقُ م يـَ ـوإن ل ،" فذهب وقبضه جازَ واقبضهُ  ا فاذهبْ فالنً 

  . تعاىل أنه جيوزُ  عن أيب يوسف رمحه اهللاُ  :ئُت"لَك إن شئَت" ودفعه إليه فقال: "شِ 
وائجَك". إىل حَ ها صرفْ اكما لو قال: "  ففعل فهو قرضٌ  ،ها"نِفقْ أإليه دراهم فقال: " عدف

  . وب باطلٌ قرض الث  ا ألن ة ال قرضً بَ ففعل يكون هِ  )٢"اكَس بِهِ ا وقال: "دفع إليه ثوبً  ولو
" ففعل ر: "حللين من كل قال آلخَ  رجلٌ (امللتقطات):  ويف لَك علي إن كان  :حق

ا وهل يربأ حكمً  ىءَ ا بر مً م يكن عالِ ـ. وإن لا وديانةً ىء حكمً ر ا ِمبا عليه بمً صاحب احلق عالِ 
  توى. وعليه الفَ  ،؟ عند حممد ال يربأ وعند أيب يوسف يربأديانةً 

ة بـَْلخ: قال أئم  ،ا فحلله مالكه من كل حق هو له ِقبَـَلهنً يْـ عَ  غصبَ (القنية):  ويف
" على ما هو واجبٌ  يقعُ  حليلُ الت  ة ال على عنيٍ يف الذم.أعلَ  واهللاُ  "،قائمٍ  م  
 

  جوع عن الهبةنوع في الر 
لقوله عليه  يكن عليه حق واجبٌ  مـا يف احلكم إذا لة وإن كان جائزً بَ يف اهلِ  جوعُ الر  هُ كرَ ويُ 

 وألنه )٣"العائُِد يف ِهَبِتِه كالعائِِد يف قـَْيِئِه"الم الس  ناءة وسوء اخللقمن باب اخلساسة والد 
 هه بأخسأحوال الكلب )٤وهلذا شب،  وهذا ألن  قذار ال يف قباح واالستِ شبيه يف معىن االستِ الت

م قال يف عليه وسل  ى اهللاُ  تَرى أنه صل تعاىل. "أَال  افعي رمحه اهللاُ الش  )٥زعمكما  جوعة الر مَ رْ حُ 

                                                 
 .١١٢؛ القاموس الفقهي ص١٩٣زوج البنت أو زوج األخت. معجم لغة الفقهاء، ص  :"اخلنت"  )١
  لبسه" يف ق. ا"  )٢
 :؛ ابن ماجة يف٢/٦٩٣ كتاب اهلبات ٢٥: ؛ مسلم يف١/٤٨٨ كتاب اهلبة وفضلها ٥١ :رواه البخاري يف  )٣

 ٣٢: النسائي؛ ٢/٢١٦، كتاب البيوع ٢/٦٠٤ كتاب اإلجارة  ٢٤: ؛ أبو داود يف٣٤٥ تاب اهلباتك١٥
  .٦١١و ٢/٦١٠ كتاب اهلبة

 "بأقبح" يف ق.   )٤
  .يف ق"قال"   )٥
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 ٣٠٣  الفصل التاسع عشر في الهبة

حال قيام الدين. وإن  لُ عمَ وهي ال تُ  اإلعتاق يف املرض وصيةٌ  ألن  موت الواهب ال جيوزُ 
   عتاق ولعدم امللك يوم املوت.إلواز اعلى العبد جل )١ةعايَ عتقه الواهب قبل موته ومات ال سِ أ

يار. ويف خلث بال يرد املوهوب له ما زاد على الث  ،لثا ال خيرج من الث املريض شيئً  وهب
  املشرتي.  البيع خييـرُ 
ري" أو هْ  حل من مَ َك هذا فأنَت يفت من مرضِ قالت لزوجها املريض: "إن مُ  امرأةٌ 

   ة وتعليق.ر قة" بطل ألنه خماطدَ ري عليَك صَ هْ قالت: "فمَ 
إن ماتت يربأ  رها من زوجها على وجهٍ هْ ب مَ ى أرادت أن بلَ حُ  امرأةٌ (الولواجلي):  ويف

 هْ أن تشرتي مبَ  فاحليلةُ  ،ا عليههلا باقيً  رُ ت يكون املهْ مُ ـم تَ ـوإن ل ،وجالز يف ا وج ثوبً رها من الز
فيبقى  ،وإن سلمت ترد عليه خبيار الرؤية ،هلا عليه شيء م يبقَ ـنديل وتقبضه. فإن ماتت لمِ 

  كما كان.   رُ املهْ 
 نا رمحهم اهللاُ في: "رأيُت خبط بعض مشاخياطِ قال أبو العباس الن (خزانة األكمل):  ويف

 "ت األب مرياثا بنصيبه على أن ال يكون له بعد مو بنيه دارً  جعل ألحدِ  رجلٍ  يف تعاىل
 .)٣أحد أصحاب حممد بن شجاع البَـْلِخي )٢وأفىت به الفقيه أبو جعفر حممد بن اليمان جازَ 

  انتهى.  ،)٥وأيب عمرو الطربي )٤وحكى ذلك أصحاب أمحد بن أيب احلارث
 ويكونُ  ،جازَ "إذا ُمت فأنَت بريٌء من الدين الذي عليَك" الب ملديونه: قال الط  إذا

الدين" ال يربأ وهو  من ذلكَ  بريءٌ  ت فأنتَ قال: "إن مُ  ولوالب للمطلوب. الط وصية من 
  ال يربأ منه.  بريء ِمما يل عليَك" )٦ار فأنتَ "إذا دخلت الد خماطرة كقوله: 

                                                 
 .١٧٣؛ القاموس الفقهي ٢٤٤معجم لغة الفقهاء ما ترتب عليه من املال. ي به يف "السعاية": تكليف العبد بعملٍ   )١
م. ترمجته يف: تاج الرتاجم ٨٨١ه/٢٦٨تويف سنة  تصانيف.أبو جعفر صاحب  ،حممد بن اليمان السمرقندي  )٢

  .٥٧٧رقم  ٣/٤٠٠؛ اجلواهر املضية ٢/١٧؛ هدية العارفني ٢٠٥رقم  ٦٨
. تصانيفصاحب  م.٧٩٧ه/١٨١. ولد سنة أبو عبداهللا ،الثلجي البغداديحممد بن شجاع البلخي ويقال   )٣

رقم  ٣/١٧٣؛ اجلواهر املضية ٨٩٠رقم  ٣/٣١٥م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٨٨٠ه/٢٦٦تويف سنة 
   .١٤١رقم  ١٦٥ ص هـ)٢٧٠- ٢٦١؛ تاريخ اإلسالم (٤/١٦٧، ١٣٢٦

؛ ١٥٣رقم  ١/٣٣٣لخي. ترمجته يف: الطبقات السنية أحد أصحاب حممد بن شجاع الب ،أمحد بن أيب احلارث  )٤
  مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٧٢رقم  ١/١٣٣اجلواهر املضية 

م. ترمجته يف: ٩٥١هـ/٣٤٠تويف سنة . تصانيفصاحب  .أبو عمرو الطربي، أمحد بن حممد بن عبد الرمحن  )٥
- ٣٣١؛ تاريخ اإلسالم (٧٧٤٦رقم  ١٦/٦١٤؛ تأريخ مدينة السالم ٢١٦رقم  ١/٢٩١اجلواهر املضية 

  .٣٣٤رقم  ١٩٨ه) ص ٣٤٠
 "فأنا" يف ق. )٦
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 الفصل التاسع عشر في الهبة  ٣٠٢

ا. وإن كان من أقرباء رفً مليك منه عُ الت  فهو لألب ألن  ،هفمعار  من كان من أقرباء األب أو
حىت لو وجد  رفِ عويل على العُ فكان الت  ،ارفً مليك منها عُ الت  م ألن فهو لألُ  ،م أو معارفهااألُ 

ذ الوليمة لزفاف  ل به على غري ما قلنا يعتمدُ ستدَ سبب أو جهة يُ  على ذلك. وكذلك لو اخت
ل املهدي: قُ م يَـ ـوج أو أقرباء املرأة. هذا كله إذا لفأهدى أقرباء الز  ،ابنته إىل بيت زوجها

انية بأن تعذر يف املسئلة الث  "وج أو للمرأةللز "م" يف املسئلة األوىل وأو لألُ  "أهديُت لألبِ 
 الر نه املهديجوع إىل قول املهدي. أمك. قوله ألنه هو املمَ  فالقولُ  ،ا إذا عيل  

 قدم من الس هذا بني أوالدَك وامرأتَك  قِسمْ : "إِ إىل َمْن نزل عنده وقال فِ حَ فر وجاء بالت
 ،جال فله. وإن تعذر فما يصلح للر له إىل بيان املهدي فالقولُ  جوعُ إن أمكن الر  .ونفسَك"

  م. إىل معارف األب واألُ  رُ نظَ يُ  ،هما يصلح هلمايوما لكل ،وما يصلح هلن فلها
لوالديه أن يأكال منه؟  باحُ غري شيء من املأكوالت هل يُ للص  بإذا وه(امللتقطات):  ويف

ارا وأكثر مشايخ خبُ  .هه بدعوة العبد املأذون لهباح وشب تعاىل أنه يُ  عن حممد رمحه اهللاُ  يَ وِ رُ 
   .باحُ يُ  أنه ال على

 وهلما ثوابُ  .فثوابه له ال ألبويه ،نات قبل البلوغِ سَ يب حَ إذا عمل الص (البزازي):  ويف
 ماهالتثوابُ  وقيلَ  .عليم إن عل  ١ألبويهاعة له الط( .  

 يف بعض األخبار أن  يَ وِ ألنه رُ  تِ واب إىل امليْ يصل الث  ،ودعا له تٍ يْ تصدق عن مَ  رجلٌ 
 بحانهُ سُ  واهللاُ  .من نور قٍ بَ على طَ  تِ ودعا له بُِعَث ذلك إىل امليْ  تِ امليْ  عنا تصدق احلي إذ

  م. وتعاىل أعلَ 
 

  نوع في هبة المريض وغيره
ة ألنه وإن كان وصية حىت اعترب فيه بَ ت اهلِ لَ بطَ  ،وهب يف مرضه ومل يسلمه حىت مات

 إىل القبض.  فيحتاجُ  ،ة حقيقةبَ فهو هِ  ،لثالث  
البيع  ضُ قَ تَـ نمث مات وقد باعه املوهوب له، ال يُ  ،ا ال مال له غريهاملريض عبدً  بوه

وبعد  ،قبل موته جازَ  ،وال مال له غريه لثيه. وإن أعتقه املوهوب له والواهب مديونٌ ن ثُ ضمَ ويَ 

                                                 
   ق. ،پ يف"مع أبويه"   )١
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 ٣٠١  الفصل التاسع عشر في الهبة

وهب له وهبت له أو ما. إن ياهلغري يف عِ م. كذلك لو كان الص كاألب واألُ   صي والو 
 لِ بَ من قِ  وال وصي  ،وال جد وال وصيهما يب أبٌ م يكن للص ـوهذا إذا ل ،م القبضمتلك األُ 

 م ليس بشرطٍ األُ  األب فقبضُ  إن عدمَ  :درالقاضي. وذكر الص .  
 .ة هلابَ اهلِ لك قبض فزوجها مي غرية من رجلٍ بنته الص إذا زوج ا الرجلُ  :(األصل)وذكر يف 

   .فاف وبعد البلوغِ وج قبل الز قبض الز  وال جيوزُ 
أو  األب أو وصيه واجلدّ  ا. فلو أن إذا مل يكن األب حي  وج جيوزُ الز  قبضُ (التجريد):  ويف

ري هؤالء األربعة مع قبض غ ه. وال جيوزُ قبض الذي يتوال  جازَ  ،ة منقطعةبوصيه غاب غي
ا. أو أجنبي  رمٍ حمَ  مٍ حِ وسواء كان ذا رَ  ،ال ياله أوغري يف عِ منهم، سواء كان الص  وجود واحدٍ 

ز قبض جُ ـم يَ ـول ،هِ رِ جْ يب يف حِ قبض َمْن كان الص  من هؤالء األربعة جازَ  م يكن واحدٌ ـوإن ل
وال بينهما  ا وهو ليس بوصي يتيمً َمْن عال  :(األصل) فإنه ذكر يف .يالهم يكن يف عِ ـَمْن ل

 حسانً قبض ما وهب له استِ  جازَ  ،هيب أحد سواقرابة وليس هلذا الص ١ـزعَ ا. ولو أراد أجنيب الن( 
ال. وكذا لو   يب أول الص وال فرق بني أن يعقِ  ،منه فليس له ذلك ويسلمه يف تعليم األعمال

  ا. وإن كان أبوه حي  جازَ  )٢لُ وهو يعقِ يب . وإن قبضه الص يال األخ والعم كان يف عِ 
  

  نوع في األفضل
تعاىل  وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  ،ثليث كاملرياثة االبن والبنت الت بَ يف هِ  األفضلُ 

 عليه حممد رمحه اهللاُ  .وهو آمثٌ  . ولو وهب مجيع ماله من ابنه جازَ نصيف وهو املختارُ الت نص 
شد ال يفعله. به. وإن كانوا سواء يف الر  شده فال بأسَ ادة رُ تعاىل. ولو خص بعض أوالده لزي

كه له ألنه ر رف إىل اخلري أفضل من تفالص  ،وإن أراد أن يصرف ماله إىل اخلري وابنه فاسق
   ا ال يعطيه أكثر من قوته.ة. وكذا لو كان ابنه فاسقً إعانة على املعصيَ 

ذ وليمة للخِ  رجلٌ (الولواجلي):  ويف ف .تاناخت دي الولد اس هدايا ووضعوها بني يَ أهدى الن
يب مثل إن كانت اهلدية تصلح للص  :لألب والو م يقـهذا للولد ول وافهذا على وجهني: إن قال

 ثياب الص فهو هديةٌ  ،بيانبيان أو شيء يستعمله الص  للص هذا متليكٌ  يب ألن  يب. وإن  من الص
إىل املهدي إن   رُ نظَ وان يُ ينانري ومتاع البيت واحلوالد  راهميب كالد للص  ا ال يصلحُ كان شيئً 

                                                 
  .٤٧٧"النزع": األخذ بقوة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
  .پ"وهو يقبل" يف   )٢
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 الفصل التاسع عشر في الهبة  ٣٠٠

ة ر فقبضه املوهوب له حبض .وهبُت منَك هذا العني""ر: قال آلخَ  رجلٌ (البزازي):  ويف
املوهوب له  لكنه قال: "قبضُت" فإن م يقبض ذلك ـ. ولو للُت" صح بِ ل: "قَ قُ الواهب ومل يَـ 

   تعاىل. ا أليب يوسف رمحه اهللاُ تعاىل خالفً  رمحه اهللاُ  دا عند حممقابضً  يصريُ 
ن له ذوأ ه إذا وهبإال  ح صِ الدين من غري َمْن عليه الدين ال تَ  بةُ هِ (العمادي):  ويف

  . ال جيوزُ  ،م يأمره بالقبضـوإن ل :(العدة). وذكر يف جازَ  ،القبض فقبضب
غري رها الذي على زوجها البنها الص هْ وهبت مَ  رها من أبيها أو املرأةُ هْ لو وهبت مَ  والبنتُ 
 وجمن هذا الز:  إن أمرته بالقبض صح ينبَ ألنه هِ  ، الت وإالين من غري َمْن عليه الدة الد، 

  انتهى.  ،وهبه جازَ . ولو باعه من املديون أو وبيع الدين من غري َمْن عليه ال جيوزُ 
ار ومل يسلمها حىت إن وهب الد  :املتاع بعد ذلك بمث وه ،ا فيها متاع الواهبدارً  وهب

  ز. جُ ـم يَ ـ. وإن وهبها وسلمها مث وهب املتاع لوهب املتاع وسلمها إليه مجلة جازَ 
  . فليس بقبضٍ  ،ندوقوسلمها مع الص  )١يف صندوقٍ  اثيابً  لرجلٍ  وهب

أو فيها ساكن بال  ،يالهعِ أو هو ساكنها بِ  ،له بدار وله فيها متاعٌ  صغريٍ  على ابنٍ  تصدق
  قة. دَ ز الص جُ ـم تَ ـل ،قة. وإن كان فيها ساكن بأجرٍ دَ جازت الص  ،م يفرغهاـول أجرٍ 

غري بدار وفيها متاع أو تصدق البنه الص  ،اع الواهبتا وفيها مغري دارً البنه الص  وهب
  توى. وعليه الفَ  ،األب ساكنها جيوزُ األب أو 
 ." الهِ بامسِ  وإن قال: "جعلتهُ  .ةبَ له" يكون هِ  "جعلتهُ  :إن قال .اغري كرمً البنه الص  غرس

 غري تتم بلفظٍ من ابنه الص  وهبته حة أقرب.ابين" أمره مرتدد وإىل الص  ولو قال: "أغرُس باسمِ 
 دِ ال بكونه يف يَ  ،مودعه أو مستعريه دِ أو يف يَ  هِ دِ ا بكونه يف يَ ويكون االبن قابضً  )٢واحدٍ 

وهذا إذا أعلمه وأشهد عليه. واإلشهاد  ،افاسدً  )٣منه شراءً  ىهنه أو املشرت ـغاصبه أو مرت
 ز عن اجلُ للتقبضه  طُ شرتَ ا يُ القبض. وإن كان بالغً  ألنه مبنـزلةِ  مٌ واإلعالم الز  ،حود بعد موتهحر

  ياله. ولو كان يف عِ 

                                                 
انتهى من ابن عابدين. شرح على هامش  ا فإنه قبض لتمكنه(قوله يف صندوق) أي مغلق. أما إذا كان مفتوحً   )١

  خمطوط ق. 
  (قوله بلفظ واحد) وهو قوله" وهبُت" انتهى. شرح على هامش خمطوط ق.  )٢
 .پيف  "شيًئا"  )٣
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ة. سمَ القِ  فيما ال حيتملُ  ألنه جيوزُ  لثه وسلمه إليه جيوزُ أو ثُ  نصف عبده من رجلٍ  وهب
ا شاعً ب نصف داره مُ هأراد أن ي وَمنْ ا هلما. وكذا لو وهب عبده من رجلني أو رجالن عبدً 

  من. ربئه عن الث مث يُ  ،معلوم ار بثمنٍ منه نصف الد  بيعُ ي
خل بال رع بدون األرض أو الن ر أو وهب الز  عليه مثَ ا فيها زرع أو خنيل أو خنًال أرضً  وهب

 ،بغريه اتصال خلقة مع إمكان القلع املوهوب متصلٌ  ألن  ال جيوزُ  ،مر بدون الث أو خنًال  أرضٍ 
 ةُ بَ ة. واهلِ سمَ املشاع الذي حيتمل القِ  فيكون مبنـزلةِ  ،االتصاليف حال كن فقبض أحدمها غري مم

  انتهى.  ،(البزازي)بالقبض كذا يف  مضمونةٌ  الفاسدةُ 
ة ر وإعا ،ائعوإجارة الش  ،ائعيوع سبعة أقسام: بيع الش مجيع مسائل الش  أن  علمْ مث اِ 

 ع،ائالش  بَ وهِ  ،ائعورهن الش دَ وصَ  ،ائعة الش ائعقة الش،  لَك أيها  فقد مجعتُ  ائع.ووقف الش
 ل إن هأحكام حضار لتعرفَ لَك على االستِ  الب هذه األقسام هنا إعانةً الطا بالتأما يف أبوا

من  "فصل اإلجارات"على غالب هذه األقسام يف  تعاىل. وقد تقدم الكالمُ  شاء اهللاُ 
  مثة.  جمموعنا هذه فانظرهُ 

املوهوب  ألن  وزُ ال جي ،ار لرجلٍ فوهب الد  ،ةعله دار فيها أمت رجلٌ ت): (امللتقطا ويف
  سليم. ح الت صِ فال يَ  ،ا ليس مبوهوبٍ مبِ  مشغولٌ 
ها دِ املرأة وما يف يَ  ألن  ،دارها من زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتها صح  املرأةُ  وهبت ولو
 زوجها دِ ار يف يَ يف الد،  ار مشغولة فكانت الد ة قبضه.  فال مينعُ  ،يالهوج وعِ بالزمن صح  

ة ال تعلم العربي  َر منَك" فقالت: "وهبُت" وهي القال المرأته: "قويل وهبُت املهْ  رجلٌ 
تاق. الق والعَ ة ال شرط وقوع الط بَ ضى شرط جواز اهلِ الر  تاق ألن الق والعَ خبالف الط  ،ح صِ يَ 

 تعاىل: "ال يقعانِ  يه أبو الليث رمحه اهللاُ ق. وقال الفح صِ ال يَ  ة فوهببَ وهلذا لو أُكرَِه على اهلِ 
  ف باجلهل". ر ا إذا عأيضً 

" فقال: "وهبُت" فقبله وسلمه زاحـِ امل يء على وجهِ هذا الش يل ر: "ِهْب قال آلخَ  رجلٌ 
  . جازَ 

 وز بدونحىت ال جي ةٌ بَ قال: "مجيع ما أملكه لفالن" فهذا هِ  رجلٌ (الولواجلي):  ويف
 يب أو يُنَسبُ  ق بني هذا وبني ما إذا قال: "مجيع ما يُعَرفُ القبض. فر  لفالن" حيث  إَيل
 م" فهذا للملك القائها قال: "مجيع ما أملكم ـيف املسئلة األوىل ل ا. والفرق أن يكون إقرارً 

انية قال: ة الث ة. ويف املسئلبَ مليك فيكون هِ  بالت لغريه إال  له ال يصريُ  محقيقة وامللك القائ
أن يكون ملك غريه  إليه جيوزُ  به أو يُنَسبُ  " وما يُعَرفُ إَيل  يب أو يُنَسبُ  "مجيع ما يُعَرفُ 

   ا.إقرارً  فيكونُ 
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 الفصل التاسع عشر في الهبة  ٢٩٨

  الفصل التاسع عشر
  )١في الهبة

  العقود.  إىل اإلجياب والقبول كسائرِ  رُ قفتتف ،ة باإلجياب والقبول ألا عقدٌ بَ اهلِ  وتنعقدُ 
ٍن كمن املوهوب له فليس بر  ا القبولُ فأم  ،اإلجياب من الواهبة بَ اهلِ  ركنُ (البدائع):  ويف

وتتم بالقبض الكامل.  .تعاىل ا وبه قال زَُفر رمحه اهللاُ نً ركياس أن يكون والقِ  ،احسانً استِ 
هلا.  ار قبضٌ مفتاح الد  فقبضُ  ،ويف العقار ما يناسبه ،يف املنقول ما يناسبه الكاملُ  فالقبضُ 
ة حىت يقع القبض على املوهوب بطريق سمَ ة يكون بالقِ سمَ القِ  ما حيتملُ في الكاملُ  والقبضُ 

  . الكل  ةبتبعي ة سمَ القِ  وفيما ال حيتملُ  ،ل قبض الكُ  ةبتبعي األصالة من غري أن يكون القبض 
 ة بغري إذن الواهب جازَ بَ ة يف جملس عقد اهلِ بَ بض املوهوب له اهلِ ق ذاإ(املنبع):  ويف

 ياسُ وهو القِ  ، أن يأذن له الواهب يف القبضز إال جُ ـم يَ ـن قبض بعد االفرتاق لا. وإحسانً استِ 
 يف األو فٌ  ل ألنيف ملك الواهب القبض تصر،  فُ والتيف ملك الغري ال جيوزُ  صر  بإذنه. إال   

وصحت فيما ال  ،ةسمَ حيتمل القِ  )٢ُمشاعٍ ح يف صِ فلم تَ  .ة اإلفرازبَ ومن شرائط اهلِ 
  لها. حيتم

ها هلذا يلثار ثُ ا حملمد. ولو قال: "وهبُت الد ز عندمها خالفً جُ ـم يَ ـا من رجلني لدارً  وهب
تعاىل  وعند حممد رمحه اهللاُ  ،عنهما عند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللاُ  ال جيوزُ  "لثها هلذاوثُ 

  ياس. على فقريين على هذا القِ  دقةُ . والص جيوزُ 
حصته  مْ صيت من هذا العبد لَك" واملوهوب له ال يعلم كَ ر: "وهبُت حقال آلخَ  رجلٌ 

  ة. بَ ح اهلِ صِ تَ 
  يف روايةٍ هن إال الطارىء فيها ال يبطلها خبالف الر  يوعُ . والش البناء ال األرض جيوزُ  وهب

   تعاىل. عن أيب يوسف رمحه اهللاُ 
عند  ال جيوزُ  ،غري شريكه ار واألرض واملكيل واملوزون منكالد   مُ قسَ ا يُ نصيبه ِمم  وهب

   بن أيب ليلى.الا عندنا خالفً  . وإن كان من شريكه ال جيوزُ لّ الكُ 

                                                 
 . ٣٩٠؛ القاموس الفقهي ص ٤٩٢متليك األعيان يف احلياة بغري عوض. معجم لغة الفقهاء ص هي  "اهلبة"  )١
 .٤٣٠"املشاع": حصة مقدرة غري معينة وال مفرزة. معحم لغة الفقهاء ص   )٢
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 ٢٩٧  اتالفصل الثامن عشر في اإلجار 

ها بتغري سعرها ثلِ مِ  جيوز. فإن زاد أجرُ  ثلهِ  الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مِ يل متو 
ى املسم  ة جيبُ وفيما مضى من املد  ،وحيتاج إىل جتديد العقد ثانًيا ،فإنه يفسخ ذلك العقد

  (الولواجلي).  كذا يفمعلومة كما زادت.   وبعد ذلك جيدد العقد على أجرةٍ  ،بقدره
ليس له فسخ اإلجارة " :ذلك فإنه قال ما خيالفُ  )روجيأدب القضاء للس (قلُت: "ويف 

 ثلِ أجرة املِ  ألن  حالة العقد".  ربُ ا تعتإمن  
حال العقد وإن  ثلِ جرة املِ جرة أُ ليس له فسخ اإلجارة إذا كانت األُ  :ويف (النوادر)

   بني عشرة آالف درهم. )١رةمن الَبدْ  واملرادُ  انتهى. ،بَْدرَةٌ  ازدادت
هاب دون ايء. ولو فهذا على الذ  ،إىل مكة )٢رجٌل استأجر بعريًا(الولواجلي):  ويف

 استعار بعريًا فهو على الذ يء مجيًعا ألنؤْ يف اإلجارة مُ  هاب وا د على األجري دون نة الر
العلماء  ألن  )٣مائتان وأربعون منا البعريِ  لُ ومح . قال:"ويف العارية على املستعريِ  ،رِ املستأجِ 

يف كالم  بعريٍ  محلُ  )٥الَوْسق ليل عليه أن "مثانية أرطال والد  :قالوا .")٤تكلموا يف معرفة الصاع
  ق ستون صاًعا". سْ ل البعري مائتان وأربعون منا والوَ العرب ومح

 فحينئذٍ  ،واقأوأربع  وهو باحلليب حنو رطلٌ  ،راقبرطل الع أرطالٍ  مثانيةُ  اعُ قلُت: "والص 
  م". أعلَ  واهللاُ  ،باحلليب )٦مثانون رطًال  ل البعري تقريًبايكون مح

                                                 
 . ٢٩املنجد ص أنظر   )١
 .١٠٩"البعري": اجلمل اجلذع الذي انشقت نابه وقوى وصلح للركوب أو للحمل. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 . ٤٦٠غراًما. معجم لغة الفقهاء ص  ٨١٥, ٣٩ ،ايان أو أربعون أستارً "املن": مكيال سعته رطالن عراق  )٣
  .٢١٨؛ القاموس الفقهي ص ٢٧٠وحدة من وحدات املكاييل. معجم لغة الفقهاء ص : "الصاع"  )٤
معجم لغة ؛ ٣٧٩، والصاع مخسة أرطال وثلث. القاموس الفقهي ص ستون صاًعامعلوم وهو  مكيال :"الوسق"  )٥

  .٥٠٢الفقهاء ص 
  يف ق."ثالمثائة وستني"   )٦
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 اتالفصل الثامن عشر في اإلجار   ٢٩٦

اكن والركوب ابة ألا ختتلف باختالف الس ار ميكن ال إكراء الد إكراء الد  أن  الفسخ. والفرقُ 
مث بدا له أن يسافر على  ،ًال إىل مكةإبِ  ىخبالف ما إذا تكار  ،خيتلف باختالف الراكب

  ذرًا. ال يكون عُ  ،لِ غْ البَـ 
نا با والز وأكل الر  رِ مْ رب اخلَ كشُ   ،والفتنة ر الشرايف الد  املستأجرُ  لو أظهر(الذخرية):  ويف

 لواطة وإيذاء اجلريان يؤَمر باملعروفوال،  ر وال جلريانه أن خيُ وليس للمؤج ار بذلكرجوه من الد، 
  وال خالف فيه لألئمة األربعة.  ،ذرًا يف فسخ اإلجارةعُ  وال يصريُ 
لو " :)٢. وقال ابن حبيب املالكيفعلَ  ،جهُ رِ لطان أن خيُ إن رأى الس : )١(اجلواهر) ويف

 "،ئتُ داري أنا آيت فيها ما شِ " :ويقول ع باألمر باملعروفِ نِ م ميتَ ـيف دار نفسه ول الفسقَ  أظهر
  عليه داره. باعُ تُ 

 يلمث مات املتو  ،جرة معلومة بأُ يلرجٌل استأجر حانوت وقٍف من املتو (الولواجلي):  ويف
 فسخُ ة ال تنقبل انقضاء املد  ني ومبوت املتو يلاملتو  اإلجارة ألنال يفسد يل نائب عن املستحق 

 العقد كالقاضي ال ينعزل مبوت الس يف  ،ةلطان ألنه نائب عن العام فصل القضاء"وقد مر" .
الوكيل  وتِ "ومب :البزازي فساعة. قال ساعةً  اإلجارة تنعقدُ  ة ألن ر اإلجا املوكل تنفسخُ  ومبوتِ 

َمْن عقد له اإلجارة باٍق وهو  ألن  وقال العمادي: "ينبغي أن تنفسخَ  "،اإلجارة خُ ال تنفس
  . "املوكل

زمه متام ذلك عند بعض علمائنا. لي ،ثلِ املِ  متويل األوقاف إذا آجر الوقف بدون أجرِ 
   .ثلِ يلزم املستأجر متام أجر املِ  ،ثلِ املِ  غري بدون أجرِ إذا آجر منـزل ابنه الص  وكذلك األبُ 

فل أو أرضه أو حانوته، أبوه أو وصيه لو آجر دار الط  ):ابن وهبان ويف (شرح منظومة
فل أو وصيه أو فسخ اإلجارة ولو كان أبو الط  فل فإنه ال ميلكُ غ الط لمث ب ،أو جده أو وصيه
  جده أو وصيه. 

 فل نفسه لرجلٍ آجر الط،  إن شاء فسخ اإلجافبلغ الط : وإن شاء  ،رةفل فإنه يتخري
  ها. ـاستمر ب

                                                 
  .٢/١٢٩٨أنظر كشف الظنون  )١

أبو مروان عامل األندلس وفقيهها يف عصره. ولد سنة  ،عبد امللك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطيب  )٢
 ٢/١٠٩م. ترمجته يف: بغية الوعاة ٨٥٣ه/٢٣٨تويف سنة . أ مالك""تفسري موط يفهناصتمن  م.٧٨٧هـ/١٧٠
   .٢٦٢رقم  ٢٥٧هـ) ص ٢٤٠- ٢٣١تاريخ اإلسالم ( ؛١٥٦٥رقم 
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 ٢٩٥  اتالفصل الثامن عشر في اإلجار 

اس ال ن ط األجر. وإن نفر بعض القس ،اسونفر الن  )١فوقع اجلالء استأجر محاًما يف قريةٍ 
  . يسقطُ 

ار ائن من القاضي أن جيربه على بيع الد وطلب الد  ،داره إجارة طويلة وهو مديون آجرَ 
 القاضي بديع وبه أفىت  ،ليس للقاضي أن جيربه على ذلك ،ار مستغرقة ملال اإلجارةوقيمة الد

   له اإلجارة وأقل منه ال. فسخُ يفادح  رهم دينٌ والد  وصاحب (احمليط). الدين
ار لنفقته مث أراد أن ينقض اإلجارة ويبيع الد  ،رجٌل آجر داره من رجلٍ  :ويف (الولواجلي)

 ة.ر له أن ينقض اإلجا فادحٌ  له ذلك كما إذا كان عليه دينٌ  ،ياله لكونه ُمعِسرًاونفقة أهله وعِ 
  . "فًا هلماإقراره عند اإلمام خال كذبه املستأجر يف إقراره بالدين جيوزُ  وإن" :البزازي قال

ار املستأجرة يف فسخ اإلجارة ألجل الدين أن يبيع الد  ريقُ الط  :وعن صاحب (احمليط)
 أو ين ًال لربمث املشرتي يطلب تسليم ،الد  ار فيقول املؤاجرالد: " سليمُ الت  غري واجب علي

  إلجارة ضمًنا. ة البيع وتنفسخ االقاضي بصح  فيحكمُ  "ألا يف إجارة فالن ابن فالن
ار مغلقة فأخذ املؤاجر منه املفتاح فبقيت الد  ،يف أداء الغلة ماطل املستأجرُ (القنية):  ويف

ًنا من االنتفاع بواسطة أداء الغلة.  األجرُ  ال يسقطُ  ،شهرًا ألنه كان متمك  
 وقاستأجر حانوتًا ليتجر فيه يف الس،  مث كسد الس فله فسخ  ،جارةوق حىت ال ميكنه الت

  ال.  وقيلَ  ،ذرٌ اإلجارة ألنه عُ 
وله أن ينقض به  ،فهذا عذرٌ  ،فافتقرَ  ،فيه رجٌل استأجر حانوتًا ليتجرَ (املنبع):  ويف

ا . وأم ذرٌ مث بدا للمستأجر أن ال يسافر فإنه عُ  ،اإلجارة. وكذا لو استأجر دابة ليسافر عليها
ه أو أجريه. وإن مرض ري غ دِ وابه على يَ يبعث دَ  ألنه ميكنه أن ذرٍ إذا بدا للُمكاري فليس بعُ 

ابة. أيًضا على رواية (األصل) ألنه ميكنه أن يبعث رسوًال يتبع الد  ذرٍ عُ فليس بِ  ،املؤجر فقعد
  . ذرٌ وروى الَكْرخي أنه عُ 

ف املستأجر على أنه عزم لح ،)٢راآلجِ وكذبه  "رفَ الس  أريدُ " :قال املستأجر(البزازي)  ويف
أن  اخلروج حيتملُ   أن إال  ذرٌ من البلدة عُ  فر ذكره الَكْرخي والُقدوري. واالنتقالُ الس على 

. وإن وجد منـزًال أرخص منه أجرًا أو اشرتى منـزًال يكون حيلة للتوصل إىل الفسخ فيحلفُ 
 ل إليهفأراد التة إبًال  تكارىخبالف ما إذا  ،ذرًاال يكون عُ  ،حوله  ،إبًال  مث اشرتى ،إىل مك

                                                 
 .١٦٤اخلروج خوفًا. معجم لغة الفقهاء ص  :"اجلالء"  )١
  .يف ق"املؤاجر"   )٢
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 اتالفصل الثامن عشر في اإلجار   ٢٩٤

فهلك أو غرق  رع آفةٌ فأصاب الز  ،أرًضا ليزرعها. فزرعها ررجٌل استأج(الولواجلي):  ويف
م ـعها فال أجر عليه ألنه لتاما ألنه قد زرع. ولو غرقت قبل أن يزر  األجر فعليه ،فلم ينبت

رع ك الز التوى على أنه إذا بقي بعد هفَ "وال :قال صاحب (احمليط) يتمكن من االنتفاع ا.
 مد ن من إعادة الزاألجر على املستأجر راعة ال جيبُ ة ال يتمك،  ن من وإالجيب إذا متك 

 زراعته مثل األو صبٌ رر. وكذا لو منعه غال أو دونه يف الض   . كما مر  
قي م جيد املاء للس ـإن ل :رطِ املطر فلم متُ سقى بِ فزرعها وكانت تُ  ،لزراعةاستأجر أرًضا لِ 

 ا أو ال ،رع سقط األجرفيبس الزاستأجرها بشر،   حى فانقطع املاء. وكذا كما لو استأجر الر
 لليث. ومل يقدر على سقيها. كذا اختاره الفقيه أبو ا ،هر األعظملو خرب الن  

فعليه من األجر  ،حنحى والبيت ِمما ينتفع به لغري الط ولو انقطع ماء الر (املنبع):  ويف
 ته ولو نقص املاء عن الرحبص الفسخ. وإن   ،قصان فاحًشاحى. فإن كان الن فللمستأجر حق

ن أقل م كان غري فاحش فليس له حق الفسخ. قال الُقدوري يف (شرحه): "إذا صار يطحنُ 
  . "فهو فاحشٌ  نصف ما طحنهُ 
 راعةاستأجرها للز،  وبعد  .له أن خياصم حىت يفسخ القاضي العقد ،ماؤها أو انقطع فقل

رع. فإن سقى زرعه كان إىل أن يدرك الز  ثلِ بأجر املِ  هِ دِ ما يفسخ يرتك القاضي األرض يف يَ 
  ض اإلجارة. قَ نتـَ م تُ ـول ،ذلك رضى

اًما جيري إليها املاء من ى بالقاهرة وصورا": رجٌل استأجر مح تو الفَ  قلُت: "وكانت واقعةُ 
ة انقطاع ر أجر مد ر للمؤج ق املستأجِ فهل يستحِ  .ل العنيفانقطع املاء عن احلمام لتعط  .عني

 ي شيخ مشايخ اإلسالم حمب الدين أمتعين اهللاُ  ل العني أم ال؟املاء وتعطتعاىل  فأجاب جد
ر ال تنفسخ. فإن أزاله املؤج  به اإلجارة وقيلَ  تنفسخُ  ام عيبٌ ماء احلم  انقطاعُ " :حبياته الكرمية

 "، أن يستويف املنفعة من العنيته إال جرة يف مد وال تلزمه األُ  ، فالر وإال سقط خيار املستأجِ 
   م.وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ 

ومل  ،من ناظٍر شرعي وعمر فيها توى أيًضا يف رجٍل استأجر جهات وقفٍ الفَ  ومنها واقعةُ 
 ـفهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث ل .له يف شيء من ذلك نَ اظر أذِ يكن الن اظر م يأذن الن

يف ذلك؟  ر املذكور وما احلكمُ جوع بذلك على املستأجِ الر  اظرِ وهل للن  ،له يف ذلك أم ال
العمارة املذكورة ال تلزم جهة  ن شيخ مشايخ اإلسالم املشار إليه بأ فأفىت سيدي اجلدّ 

ر قلعها أو يكلف املستأجِ  بني أن يتملكها جلهة الوقف بقيمتها مقلوعةً  يـرٌ اظر خمُ والن  ،الوقف
   م.أعلَ  واهللاُ  ،فيفعل األنفع للوقف ،الوقف وتسوية
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 .توى على أنه ال جيوزُ الفَ  ،ن صاحب األرضر البناء ال مِ فآجَ  ،له بناء يف أرض الغري
ة صَ رْ ر العَ اء من مالك األرض جاز وفاقًا. ولو آجَ نالبر تعاىل. ولو آجَ  واين رمحه اهللاُ لْ ذكره احلَ 
  جازت.  ،ال البناء

تعاىل شرفًا وتعظيًما  آجر بناء مكة زادها اهللاُ  لو :(شرح املنظومة) وذكر ابن وهبان يف
ويدل على ذلك ما ذكره صاحب (الذخرية) عن (املبسوط) قال: "روى أبو  .ينبغي أن جيوزَ 

ام املوسم" قال: "وهكذا روى ه قال: "أكرُه إجارة بيوت مكة يف أي يوسف عن أيب حنيفة أن
"ينـزل عليهم يف دورهم لقوله  :تعاىل وكان يقول هشام عن حممد عن أيب حنيفة رمحهم اهللاُ 

   .)١﴾والَبادِ  يهِ َسواًء الَعاِكُف فِ ﴿تعاىل 
 ون األرض ألن على جواز إجارة البناء بد هذه املسئلة دليلٌ  مث"(الذخرية):  قال يف

ا رخص فيها وإمن  ،على البناء دُ رِ ا تَ وإمن  ،ُد على األرض عند أيب حنيفة كالبيعرِ اإلجارة هنا ال تَ 
 يف أي على ذلك أيًضا قول صاحب (اهلداية) يف االستِ ام املوسم فقط". وِمم دالل على ا يدل

تعاىل  استدل أبو حنيفة رمحه اهللاُ مذهب اإلمام يف عدم جواز بيع أرض مكة قال ما نصه: "
 ى اهللاُ بقوله صل  ة حرام ال يُ عليه وسلا  )٢رباعها وال يورث" باعُ م: "مكة حمرتمة ألا حروأل

عظيم فيها حىت ال ينفر صيدها وال خيتلي خالها وال يعضد شوكها وقد ظهر الت  .فناء الكعبة
خالص ملك الباين. واستدل هلما بأا مملوكة هلم  ناء ألنهبخبالف ال ،فكذلك يف حق البيع

  فصار كالبناء.  ،لظهور االختصاص الشرعي ا
انتهى.  ،رقبة األرض غري مملوكة ألن  أرض مكة ال جيوزُ  لو آجرَ (خزانة األكمل):  ويف

ع أن جواز إجارة املشا  م. وطريقُ أعلَ  هُ سبحان واهللاُ  ،ومفهومه يدل على جواز إجارة البناء
  مث يفسخ يف البعض.  ،لأو يؤاجر الكُ  ،يلحق القضاء به

واإلعارة وأا جائزة، والوقف وهبته فيما ال  ،واإلجارة ،ومسائل الشيوع سبع: البيع
قة  دَ ولو كان من شريكه أو من أجنيب، والص  ال جيوزُ  ة جائزة وفيما حيتملُ سمَ القِ  حيتملُ 
  ة يف رواية (األصل). بَ كاهلِ 

املشاع ال  ورهنُ  ،عند حممد ائع ال جيوزُ قة وهو الش دَ الص  جوازُ امع الصغري): (اجل ويف
  ويف الطارىء روايتان. ،مطلًقا جيوزُ 

                                                 
  .٢٥، جزء من اآلية ٢٢سورة احلج رقم   )١
الراية: كتاب  ؛ نصب٢٢٣رقم  ٣/٥٧؛ الدارقطين يف: كتاب البيوع ٩٦٩رقم  ٢/٢٣٥الدراية: كتاب الكراهية   )٢

 .٤/٥٧٨الكراهية 
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 اتالفصل الثامن عشر في اإلجار   ٢٩٢

 وال جيبُ  ،بيبكالط  ان سجن القاضي ال جيبُ  جرةُ وأُ  .بيب عليهأجر الطعلى احملبوس.  سج
  له.  على رب الدين ألنه يعملُ  جان جتبُ الس  وقيل يف زماننا أجرةُ 

 بسَ احلَ  "على املدعى عليه ألن  :تعاىل برهان الدين صاحب (احمليط) رمحه اهللاُ وقال 
  . " اجلاين املتمردوالعقوبة ال يستحقها إال  ،استحقها ملنعه حق غريه من دفعه عقوبةٌ 

وقال برهان الدين صاحب  .أجرة املسجل على املدعي أن  بديع الدينوذكر القاضي 
   ."على املدعى عليه" :(احمليط)

للمفيت أخذ  ل". وجيوزُ جِ الس   فعلى من أخذَ َمْن استأجره وإال "على  :وقال قاضي خان
ل من هذا جرة على كتابة اجلواب بقدره. وقد تقدم الكالم على ذلك يف الفصل األو األُ 

  الكتاب فانظر مثة. 
 ،قهوالفِ  ،وتعليم القرآن ،واحلج  ،واإلمامة ،ذانآلح اإلجارة على اصِ وال تَ (الوقاية):  ويف

 قه. وجيربُ اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفِ  ىتفويُ  س.يْ التـ  وَعْسبِ  ،واملالهي ،حوْ والنـ  ،ناءالغِ و 
قلُت: "وهي بفتح احلاء  )١املرسومة لوةِ به. وعلى احلَ  ر على دفع ما قبل له وحيبسُ املستأجِ 

 مة هديدى إىل املعلمني على رؤ  ةٌ غري املعجُ ر القرآنوَ س بعض سُ و.  يَ مس ا ألن العادةَ  ت 
   هر".يستعملها أهل ما وراء الن  لوى وهي لغةٌ احلَ  إهداءُ 

َك رتُ أو قال: "آجَ  ،ال ة أوسمَ القِ  ار حتتملُ نصف داره والد  رجٌل آجرَ (البزازي):  ويف
ولو كان  . وقاال: "ال جيوزُ ثلِ أجر املِ  ولو سكن جيبُ  .ح صِ م يعلم نصيبه ال يَ ـنصييب منها" ول

  ن شريكه جازت إمجاًعا". م
ألنه يف معىن إجارة املشاع، وبه قال أبو نصر رمحه  بدون األرض ال جيوزُ  البناءِ  وإجارةُ 

 واختار اإلمام البخاري اخلوارزميالفرق.  كنهفأورد عليه جواز إجارة الُفسطاط فلم مي ،اهللاُ 
 ال. وعن  جبواز إجارة البناء وإال قف يفيتأنه إذا كان البناء مرتفًعا كاجلدران مع الس  رمحه اهللاُ 

مث أجرها منه  فإنه قال: "َمن استأجر أرًضا فبىن فيها بناءً  جوازه تعاىل حممد رمحه اهللاُ 
ا استحق األجر وقاسه ناء ملبفلوال جواز إجازة ال .من األجر حصة البناء" صاحبها استوجبَ 

به كان يفيت مشاخينا". ولو كان البناء ملًكا اهللا: "و  قال اإلمام أبو علي رمحهُ  .على الُفْسطاط
  ة. صَ رْ على البناء والعَ  ينقسمُ  فاألجرُ  ، بإذن مالك البناءيلتو ر املوقًفا وآجَ  )٢ةصَ رْ والعَ 

                                                 
  بنفس التعريف. ١٠١أنظر القاموس الفقهي ص   )١
 .٤٩٧كل بقعة ليس فيها بناء. املنجد ص   هي "العرصة"  )٢
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فأخرجها املستأجر إليه وهلكت  ،رآخَ  رٍ صْ فذهب املالك إىل مِ  ،رِ صْ استأجرها لريكبها يف املِ 
 لصريورته غاصًبا باإلخراجِ  نَ مِ ضَ  ،ريقيف الط.   

ا: "إن فرغتَ رجٌل أكرتى دارًا سنة بألف. فلما مضت قا(املنتقى):  ويف ل ر ها اليوم وإال 
ار له ومل يفرغ يلزمه. قال هشام: "قلُت حملمد الد  ر ُمِقّر أن عليَك ألف كل يوم" واملستأجِ 

 ر مِ  جيعل له أجْ هال ن من التفريغثلها إىل أن يتمك،  وبعد الت ر"مكقال:  ،ن عليه ما قاله املؤج
   ".نٌ سَ "هذا حَ 
 َك داري هذه لشهرِ ضافة بأن يقول "آجرتُ داره إجارة مُ  ولو آجرَ  (الولواجلي): ويف

 ر. ولو دخل على إجازة املستأجِ  موقوفٌ  فالبيعُ  ،رمث باعه من آخَ  ،ومها يف رمضان "الشو
 ال فله أن يسكن الدارشو،  وإن كان ال جيبُ  العقد منعقدٌ  ألن  ار ما مل جييء عليه تسليم الد
َفر وهو بعد ضافة مثًال يف صَ ر داره إجارة مُ بعض املواضع إنه إذا آجَ  ذلك الوقت. وذكر يف

توى على أنه والفَ  ،تعاىل روايتان فعن حممد رمحه اهللاُ  ،فباع قبل جميء ذلك الوقت ،رميف حمُ 
   .له والية الفسخ والبيع داللة الفسخِ  ألن  وتبطل اإلجارة املضافة. هذا هو الظاهرُ  ينعقدُ 

ل آجرُتَكها من ربيع األو  يف شهرِ " ضافة بأن قالداره إجارة مُ  آجرهُ ): (البزازي ويف
 ال ينفذُ  البيعَ  تعاىل أن  واين رمحه اهللاُ لْ ة احلَ ذكر مشس األئم  :فباعها يف مجادى األوىل "بجَ رَ 

 املستأجر إن ل يف رواية عن حممد ألن أن يثبتـحق رْ وبه يُ  ،م يثبت فحقح كالم السسي خَ لو
 أن للمستأجِ  ويف رواية ينفذُ  ،اإلجارة املضافة الزمة" حيث قال: "األصح ر حاًال ألنه ال حق

   م".أعلَ  واهللاُ  يتوتبطل اإلجارة. قلُت: "وبه يف
 ،واملعاملة ،واملزارعة ،ح مضافًا أربعة عشر: اإلجارة وفسخهاصِ مجلة ما يَ  أن  علمْ اِ  :فائدة
 ،تاقوالعَ  ،القوالط  ،واإلمارة ،والقضاء ،ةوالوصي  ،واإليصاء ،الكفالةو  ،والوكالة ،واملضاربة

 ،ةبَ واهلِ  ،ركةوالش  ،ةسمَ والقِ  ،ح مضافًا عشرة: البيع وإجارة املبيع وفسخهصِ والوقف. وما ال يَ 
 كاحوالن،  جعةوالر،  ين. ،لح عن مالٍ والصواإلبراء عن الد  

ح صِ وال يَ  ،ح يف حق نفسهصِ إقراره يَ  ار املستأجرة لغريه فإن ولو أقر بالد (العمادي):  ويف
  ة يقضي ا للُمَقر له.ر. فإذا مضت املد يف حق املستأجِ 

 ، فعلى أبيهوإال  ،يب إن كان له ماليف مال الص  واخلتان )١بِ يداأل جرةُ أُ (القنية):  ويف
ة ألا  لَ وج على استئجار القابِ الز  وال جيربُ  .وجنية على َمْن دعاها من أحد الز لَ القابِ  جرةُ وأُ 

                                                 
  .٥ص جد ق. واألديب هو معلم األدب. املناملؤدب" يف "  )١
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 ويدخل الش خبالف ما إذا اشرتى  ،م يشرتطهاـبًعا لألرض وإن لريق يف اإلجارة تِ رب والط
 األرض فإن  الش م يدخال بال ذكرٍ ـريق لرب والط  املقصود من اإلجارة االنتفاع حىت ال  ألن

  للركوب وغري ذلك.  رِ هُ مُ ـكإجارة ال  ،كن االنتفاع به يف احلالإجارة ما ال مي ح صِ يَ 
 ،جلهالة املعقود عليه فاسدة ا فاإلجارةُ هم يذكر أنه يزرعـاستأجر أرًضا ول :ويف (الذخرية)

 لحاألرض تص ألن  ال ـجحان للبعض على البعض. فما لوال رُ  ،راعة والغرس والبناءللز م يُبني
 ،م يذكر أي شيء يزرعهاـ أنه لإال  ،معلوًما. وكذلك إذا ذكر أنه يزرعهااملعقود عليه  يصريُ 

   انتهى. ،فاسدة جلهالة املعقود عليه فاإلجارةُ 
جرة تسليم يكفي لوجوب األُ  ،مزْ وابًا إىل َمسرقـَْند من َخوارِ رجٌل استأجر دَ (البزازي):  ويف

 وال يؤمرُ  ،وابالد  الد بإرسال الغالم  وذكر حممد أنه يؤمرُ واب بإرسال الغالم معها. رب
  وال جيرب.  يـرُ معها. وذكر موالنا شيخ اإلسالم أنه خيُ 

األجر  قسمَ  ،ها. فذهب فلم جيده ورجعااستأجر رجًال ليحمل له غلة من مطمورة عين
م ـهاب كان له. وإن كان لالذ  هاب ألن ولزمه أجر الذ  ،املسمى على ذهابه ومحله ورجوعه

  . ثلِ ه أجر املِ لو  ،هابسط املسمى للذ سم املطمورة ال يتجاوز عن قِ يُ 
 دِ فخاطه غالمه استحق األجر. وإن قال: "بيَ  ،")١هُ َك لتخيطقال للخياط: "استأجرتُ 

 ه.نفسَك" ال يستحق   
ىل األوْ  ألن  األجرِ  بعُ له رُ  ،مخًسا يف مخسٍ  فحفرَ  ،عشرة يف عشرة استأجر رجًال ليحفرَ 

  راًعا. راع واحملفور مخس وعشرون ذِ مائة ذِ 
 الد ال جيربُ  ،ار امتنع عن تفريغ بيت اخلالءرب  لكن  يف  لِ لَ اكن أن يفسخ للخَ للس

   طح.وتطيني الس  )٢امليزاب على إصالح االنتفاع. وكذا ال جيربُ 
فكذا بعدها. وإن  له االستقاء قبلها له أن يستقي منها ألن  ،ماءٍ  ئرُ استأجر دارًا فيها بِ 

   ليس على أحدمها إصالحها. بئرِ لاختل ماء ا
ة وأمسكها يف وانقضت املد  ،ةكبها مد لري  تعاىل أنه لو استأجر دابةً  وعن حممد رمحه اهللاُ 

ر ألنه ال ال ضمان على املستأجِ  ،الدابة عنده )٣نفقتم جييء مالكها ليأخذها حىت ـمنـزله ول
ن. وإن ضمَ د إىل مالكها فضاعت ال يَ د. ومع ذلك لو ساقها للر الر ر على املستأجِ  جيبُ 

                                                 
   .يف ق"هذا الثوب"  )١
 .٤٧٠معجم لغة الفقهاء  إىل األرض."امليزاب": قناة أو أنبوب من معدن أو غريه يسيل به املاء من السطح وحنوه   )٢
  .يف ق"تلفت"   )٣
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 وأم صريحُ ا الت  تعاىل قال:  رمحه اهللاُ  )الشيخ حميي الدين النووي فتاوى(افعية ففي عن الش
له ألنه  اجلواب نعم جيوزُ  ،له إجارا ا أرًضا فهل جيوزُ لطان جندي إذا أقطع الس  "مسئلةُ 

 وته أو غريه. كما جيوزُ مبمن ذلك كوا معرضة ألن يسرتدها منه  ق ملنفعتها وال مينعُ ستحِ مُ 
 ر األوجة أن تؤاجِ للز منها  خولِ رض اليت يف صداقها قبل الد ضة ألن ُتسرتدوإن كانت ُمعر

كاح. وقد اقتصرُت على هذا القدر يف هذا الباب إذ لو كتبُت مجيع ما يف الن  بانفساخِ 
  عنه الكتاب.  ضاقَ املشار إليهم لَ  مصنفاتِ 

 ل وهو بيانُ ريق األو ا الط ثالثة. وقد ذكرن عالم املنفعة بطرقٍ إمث جئنا إىل ما كنا فيه من 
 لناه قبيله فال فائدة يف تكراره. املدة على ما فص  

 العملِ  ا بيانُ وأم  َ العمل كَ  بأن يبني َمن استأجر رجًال على صبغ ثوبه أو خياطته أو حمل
َ  استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلوًما أو يركبها مسافةً  اها ألنه إذا بنيمس  وب ولون الث

 ا خيتلف وجنس اخلياطة وقدر احملمول وجنسه واملسافة بغ وقدر ما يصبغُ الصبه إذا كان ِمم، 
َمن استأجر رجًال لينقل له ا باإلشارة كَ ح العقد. وأم صِ صارت املنفعة معلومة بتسمية ذلك فيَ 

 املنفعة  ل إليه تصريُ عام إىل موضع معلوم ألنه إذا أراه ما ينقله واملوضع الذي حيمهذا الط
أن يكون يصلح قود واملكيل واملوزون . مث ما يصلح أن يكون مثًنا يف البيع كالن ح صِ تَ معلومة ف

بثمن املبيع. وما ال يصلح  فيعتربُ  ،اإلجارة بيع املنفعة واألجر مثن املنفعة يف اإلجارة ألن  أجرةً 
ما هو فكل  .ٌض مايلوَ جرة عِ األُ  ياب ألن الث كاألعيان مثل العبيد و   ،جرة أيًضامثًنا ال يصلح أُ 

   (املنبع). كذا يف .ًضا صلح أجرةً وَ صلح عِ  مالٌ 
 راعة يشرتطُ وفيه أيًضا إذا استأجر أرًضا للز  املزروع أو تعميمُ  ا تعينيُ أحد الشيئني: إم 

والغرس  للبناءِ  اراعة وطورً للز  رُ ستأجَ تُ  األرض تارةً  ألن  "ما شاء املزروع بأن يقول "يزرعُ 
رة أو األرز وغريها عري أو الذ أو الش  )١لزراعة الرب  رُ ستأجَ . فقد تُ وغريمها وما يزرع فيها متفاوتٌ 

 شيًئا من ذلك ال يصريُ ـفما ل .باألرض وبعضها يضر وإعالم  ،قود عليه معلوًماعامل م يبني
اجلهالة  ألن  ،فيها ما يشاء زرعَ على أن ي : أن يقولإال  ،املعقود عليه شرط جواز العقد

  ارتفعت بتفويض اخلرية إليه. 

                                                 
   .١٠٥. "الرب" واحدة "برة": حب القمح. معجم لغة الفقهاء ص "احلنطة" يف ب  )١
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 اتالفصل الثامن عشر في اإلجار   ٢٨٨

يف اإلقطاع  وا له من مصاحل املسلمني وردع األعداء عنهم. واألصلُ عد االستعداد للقيام ِمبا أُ 
 من اإلمام أنه ثبت عن الن ى اهللاُ يب صل  ١أنه أقطعَ م عليه وسل(  عنهم  حابة رضي اهللاُ وعن الص

   أم أقطعوا.
 م األنصارَ عليه وسل  ى اهللاُ صل  اهللاِ "دعا رسول  :عنه رضي اهللاُ  )٢قال أنس بن مالك

  . )٣" احلديثرينِ حْ البَ م بِ هُ ـلَ  عَ قطِ يُ لِ 
 م أقطعهُ عليه وسل  ى اهللاُ يب صل الن  أن  )٥حيدث عن أبيه )٤ميضرَ وعن علقمة بن وائل احلَ 

  . )٦ ِحبَْضرموتَ أَال  أنه قالَ  -ه ال أعلم -أرًضا 
 هِ  ُحْضَر فرسِ ريم أقطَع الزبَ عليه وسل  ى اهللاُ يب صل الن  ن تعاىل عنه أ رضي اهللاُ  رمَ ابن عُ وعن 

حيُث  أعطوهُ "م: عليه وسل  اهللاُ  ىمث رمى َسْوَطه فقال رسول اهللا صل  ، قامىتفأجرى فرَسُه ح
. وغري ذلك من األحاديث واآلثار اليت يطول ذكرها هنا. هذا ما دلت عليه )٧بلَغ السْوط"

   مسائل أصحابنا.
 رؤس املسائل( يف )٨ا غري علمائنا فذكر ابن أيب موسى اهلامشيوأم(  على أن قول  ما يدل

 ذلك جازَ  فنقول: "مىت جازَ  .حقة بالوصية"ع املستَ إجارة املنافِ  فقال: "جيوزُ  .احلنابلة كقولنا
  انتهى. ،ياًسا عليه"اإلقطاع قِ  إجارةُ 

                                                 
كتاب اخلراج واإلمارة   ٢٠"أقطع بالل بن احلارث املزين معادن الَقَبلية وهي من ناحية الُفرْع" رواه أبو داود:   )١

عون أقطع من أرض املدينة" لسان العرب: باب العني. "أقطع املهاجرين الدور باملدينة" . "٢/٥٣٢والفىء 
  العني. باب العرب: لسان" ناحية كذا"أقطع ُخَصني بن ُمشمت  .٨/٣٢٦ارة ماملعبود: كتاب اخلراج والفىء واإل

م. ترمجته يف:  ٧١٢هـ/٩٣يف سنة تو  .أبو محزة وأبو مثامة ،أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي النجاري  )٢
  .٢١٢رقم  ٢٨٨هـ) ص ١٠٠-٨١تاريخ اإلسالم (؛ ٣٦٦٥رقم  ٩/١٧كتاب الطبقات الكبري 

  .٦١٨، ص ٢/٦١٧كتاب اجلزية واملوادعة  ٥٨؛ ١/٤٤٤كتاب املساقاة   ٤٢يف: البخاري رواه   )٣
؛ ٣٢٣٣رقم  ٨/٤٣٠طبقات الكبري علقمة بن وائل احلضرمي الكندي الكويف. كان ثقة. ترمجته يف: كتاب ال  )٤

  .٣٥١رقم  ٤٣١هـ) ص ١٠٠-٨١تاريخ اإلسالم (
م. ترمجته يف: تأريخ ٦٧٠هـ/٥٠تويف يف حدود سنة  وائل بن ُحْجر بن سعد، أبو هنيدة احلضرمي الصحايب.  )٥

  .١٢٨هـ) ص ٦٠-٤١؛ تاريخ اإلسالم (١/٥٥٨مدينة السالم 
 ؛٢/١٨١باب يف القطائع  - ٦٦: الدارمي يف؛ ٢/٥٣٢إلمارة والفىء كتاب اخلراج وا  ٢٠:رواه أبو داود يف  )٦

   .١٣٠٠رقم  ٣/٦٤كتاب إحياء املوات -٣٤تلخيص احلبري يف:؛ ١/٣٧٣كتاب األحكام ١١: الرتمذي يف
عون املعبود: كتاب اخلراج والفىء واإلمارة ؛ ٢/٥٣٥كتاب اخلراج واإلمارة والفىء ٢٠: داود يف وأبرواه   )٧

   .١٣٠١رقم  ٢/٦٤كتاب إحياء املوات -٣٤تلخيص احلبري يف: ؛ ٣٠٥٦رقم  ٨/٣٢٦
عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد، الشريف أبو جعفر بن أيب موسى اهلامشي الفقيه إمام الطائفة احلنبلية. ولد سنة   )٨

تاريخ ؛ ٣/٣٣٦شذرات الذهب م. ترمجته يف: ١٠٧٧ه/٤٧٠. تويف سنة تصانيف م. صاحب١٠٢٠ه/٤١١
  .٣٢٢رقم  ٣٢٢ه) ص ٤٧٠- ٤٦١اإلسالم (
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 ا ملكت بعِ  بال ويل فإنز لتمليك املنافع اململوكة بعقد اإلجارة من حيث هي كووضٍ وَ ا، 
 ضٍ وَ لح بعِ وملك املنفعة يف مسئلة الص  ك ال يف زعم املمَ إمنا هو يف زعم املتمل ل ا يف ك. أم

 ك وهو اإلماميف زعم املمَ  ضٍ وَ كت بعِ مسئلة اإلقطاع فاملنافع ملك وهم  زعم املتَ ويف ،لمل
  اإلجارة أقوى يف اجلواز.  مليك بعقدفكان الت  ض يف متليكها آكدٌ وَ فيكون معىن العِ  ،األجناد
 اوأم  ظريُ الن  الث رَ املستأجِ  اين وهو أن  ميلك إجارة ما استأجره وإن كان ال ميلك منه إال 

 .جرةأيًضا وهو األُ  ضٍ وَ لك أن ميلكها بعِ م ضٍ وَ لكن لـما ملكها بعِ  .قبةة فقط دون الر عاملنف
لـما ملك منفعة اإلقطاع مبقابلة استعداده ملا أعد له كان مالًكا  اجلندي  هُ عَ قطِ فكذلك ما أُ 

   اإلجارة أيًضا. وهو عقدُ  ،ضٍ وَ فملك متليكها بعِ  ضٍ وَ بعِ  للمنفعةِ 
 وأم ظريُ ا الن  الث وهو ما ذكره صاحب (احمليط) فيما إالث ته  ذا وقف وقًفا على أنغل
 والغلة مالٌ  ،املستحق له غلة الوقف ألن وذلك  ،رهحيح لفالن أن يؤاجِ كان على الص   ،لفالن

  ياًسا عليه. إجارة اإلقطاع قِ  ح صِ فيَ 
 وأم املأذونُ  الرابع فالعبدُ  ظريُ ا الن  جارة ميلك أن يؤاجِ له يف الت ـجارة ما ير من مال الت زُ جو 

  مثل ذلك يف اإلقطاع من اجلندي.  أن جيوزَ  فوجبَ  ،له فيه عقد اإلجارة
 وأم م الولدِ فأُ اخلامس  ظريُ ا الن  رها مع أنه ال ميلك منها سوى منفعتها يد أن يؤاجِ جيوز للس

بيعه يف غصب  متعاىل يف "باب ما حير  قال الُقدوري رمحه اهللاُ  عنه. عند أيب حنيفة رضي اهللاُ 
املوىل ال  ألن  بِ صْ عنه بالغَ  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  نُ ضمَ فال تُ  م الولدِ ا أُ وأم " :ولد"ال مأ

 ا ال تسعى بعد املوت للورثةِ  تَ  املنفعة. أَال ميلك منها إالاملنفعة ال  بُ صْ وغَ  ،رماءوال للغُ  رى أ
ا ملك منفعتهايتعلق به ضمان. فإذا كان املوىل ميلك إجيارها وهو ال ميلك رقبتها و  وجب  ،إمن

  . "ا ميلك املنفعة فقطقبة وإمن الر  أن يكون كذلك املقطع ألنه ال ميلكُ 
 وأم ا ظريُ ا الن عَ قطِ أُ  ما السادس فهو إمن  ة اجلندي من القرى واملزارع يف املمالك اإلسالمي

 ت لينإال ا وال ميكن ذلك إال ١ بالكرابفع(  ن الكلف ومباشرة أعمال راعة وغري ذلك موالز
وما أشبه ذلك من األمور اليت يتوقف  )٢سقى وحصاده وِدياسهما يُ  يالفالحة من سق

 باملزارعة أو باإلجارة ِلَمْن يقوم ذه إال  وذلك ال حيصلُ  ،استغالل تلك األراضي عليها
ملطلوب منهم من ل املعىن اوتعط  ،حنيروا بذلك لصاروا فال مِ لو أُ  اجلندَ  فإن  ،األعمال

                                                 
  .٦٧٩املنجد ص  : قلب األرض وحرثها."الكراب"  )١
٢(   ٢١١وطء الزرع بقوائم الدواب أو بآلة حىت ينفصل احلب عن التنب. معجم لغة الفقهاء ص  :ياس""الد . 
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وقد أطنبوا الكالم يف ذلك وسلكوا فيه أحسن  .جبواز إجارة اإلقطاع القول فوائد مجة منها
  املسالك. 

 إقطاعه سنني آجرَ  فيَمنيري املشار إليه وقد ُسِئَل شيخنا شيخ اإلسالم سعد الدين الد، 
للجندي أن  فقال: "نعم جيوزُ  ،ةاملد  م األعظم اإلقطاع عنه لغريه قبل مضي اإلما مث أخرجَ 

العام ِمبا  رفِ صرف فيه يف العُ والت  ،عةفيؤجر إقطاعه حيث كان يتضمن إقطاعه له ملك املن
صحيحة الزمة حيث كانت  عِ اإلجارة من املقطِ  وتكونُ  ،املستعري وليس هذا نظريُ  ،يراه

 فإن اإلمام جعله كالوكيلِ  ،باملوت وال بإقطاعه غريه وال تنفسخُ  ،وطها شرًعامشتملة على شر 
لذلك قواعد علمائنا  لزوم، ويشهدُ فيه شرط ال  دَ جِ وتبقى باملسمى الذي وُ  ،عنه يف ذلك

   م.أعلَ  واهللاُ  "،عنهم واحلالة هذه رضي اهللاُ 
عن  ن عبد احلق: سأل قومٌ السؤال الذي ُسِئَل عنه شيخ اإلسالم برهان الدين ب وصورةُ 

ح إجياره ذلك ويكون صِ هل يَ  ،إجارة اجلندي ما أقطعه اإلمام له من املزارع والقرى والعقارات
 ة اإلجارة على التف فيه صحى فيه ما يتوقة أو يَ سمِ عقد اإلجيار فيه صحيًحا الزًما إذا مس

لبوا بيان احلكم يف ذلك على وط ،وكذلك عقد املساقاة الصادر فيه وال الزمغري صحيح 
 ،عليه عندهم أو ال وهل احلكم يف هذه املسئلة منصوصٌ  ،عنه قول أيب حنيفة رضي اهللاُ 

 وذكروا أن  ياًسا على نظريها من صيًصا أو قِ نْ ية إىل معرفة اجلواب يف ذلك تَـ رورة داعِ الض
ف عليه بعدما لم أقِ األصحاب على احلكم يف ذلك ف صيصُ نْ ا تَـ املسائل. فقال:"أم  صولأُ 
ياس قوهلم يف نظريها قِ  ولكن  ،دهها نصا باجلواز وال بض ينِ م أعلم هلم يف عَ ـول ،ةد م طلبتهُ تَ 

  جبوازها ولزومها.  يقتضي القولُ 
 أم ظريُ ا الن  األو أصحابنا على أن سنة كان  َمْن صوِلَح على خدمة عبدٍ  ل فقد نص

عليه  حَ قبة يف مقابلة ما صولِ ا ملك املنفعة دون الر املصاحل إمن  أن  لومٌ ره. ومعصاحل أن يؤاجِ للمُ 
اململوكة  فاملنفعةُ  ،أنه ال حق له ذلك ويزعمُ  ينكرُ  من حقه الذي يدعيه. وإن كان املصاحلُ 

 ع ضٍ وَ لح ملكت مبقابلة عِ بالصعى عليه ضٍ وَ وبغري مقابلة عِ  ،ييف زعم املديف زعم املد، 
فصارت املنفعة املصاحل عليها ماًال نظرًا إىل زعم أحدمها وهو  ،ةضي وَ كان فيه شائبة العِ ف

 ،فوجب جواز مثله يف اإلقطاع ،عليه بعقد اإلجارة ىنظرًا إىل زعم املدع املدعي وغري مالٍ 
 يعرضُ  مالِ منافع اإلقطاع ملكها اجلند الحتباسهم أنفسهم واستعدادهم  وذلك ألن 

اإلسالم وردع املفسدين وقمع  ا من قتال أعداءِ  ني من املصاحل بندم اإلمام للقيامللمسلم
. فرقبةُ  ض إليها بغري حقاإلقطاع باقية على ملك  اخلارجني وصون األموال واألنفس عن التعر

ة فملكوا متليكها بعقد اإلجار  ،ًضا عما حبسوا أنفسهم لهوَ ومنافعه مملوكة هلم عِ  ،بيت املال
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 وقيلَ  ،اهن قطع األشجار"الر  إن باع الز فبيعُ  ،ثلِ جر بثمن املِ رع والش  وهذا ال  ، الرغبة وإال
  قليل.  اإلنسان قد يبيع ماله عند احلاجة بثمنٍ  فإن  ح صِ يَ 

جرة واألُ  .ِبَل فهو إجارةع دارَك هذه سنة" وقَ عُت منَك عبدي مبنافِ ر: "بِ رجٌل قال آلخَ 
مكن معلومة وعطلها مع الت  ةً َمن استأجر دارًا مد  املنفعة حىت أن  تيفاءِ  من اسنيمكبالت  جتبُ 

   .بُ م يتمكن بأن منعه املالك أو األجنيب ال جيـاألجر. وإن ل بُ من االنتفاع جي
  

  نوع في غصب المستأجر
ن إذ مك سقط األجر لفوات الت  املستأجرِ  دِ من يَ  ار غاصبٌ الد  إذا غصبَ (املنبع):  ويف

 وهل ينفسخُ " :(الكايف) . قال صاحببِ صْ وال مكنة مع الغَ  ،املستلزم للمكنة هو الفعلُ 
اإلجارة ولكن يسقط  ضُ أنه ال تُنتقَ  يف (الفتاوى) الَفْضلي والقاضي فخر الدين ذكرَ  ،العقد"

  .الغاصبِ  دِ األجر ما دامت يف يَ 
 ،بقدره بعض املدة سقط من األجرِ يف  بُ صْ الغَ  دَ جِ . وإن وُ ينفسخُ  العقدُ (اهلداية):  ويف

 ألن  انتهى.  ،طِ بقدر املسقَ  قوطَ الس  
 ،راعةواألرضني للز  كىنور للس كاستئجار الد  ةاملد  ا بيانُ ثالثة: إم  بطرقٍ  املنفعةِ  مث إعالمُ 

فشيئًا  املنافع حتدث شيًئا معلومة أي مدة كانت طويلة أو قصرية ألن  ةٍ ح العقد على مد صِ فيَ 
ة ال املد   يف األوقات فإن إال  ،ة ال تتفاوتعة إذا كانت املنفمعلوًما ببيان املد  يصريُ  فمقدارها

 م يف تزيد على ثالث سنني يف الصفصل الوقف"حيح كما تقد" فهل قال  ا اإلقطاعُ . وأم
   .إجارته أم ال من العلماء جبوازِ  أحدٌ 
 يف ذلك لبعض علمائنا املتأخرين رضوان اهللاُ  نفاتٍ لُت: "وقد وقفُت على عدة مصق

يخ وسيدنا الش  )١منهم شيخ اإلسالم برهان الدين إبراهيم بن عبد احلق ،تعاىل عليهم أمجعني
 ٢مة مشس الدين القونوياإلمام العال(  يري وشيخنا شيخ اإلسالم واملسلمني سعد الدين الد

 والش فاستفدنا منها  ،حبياته غا اجلمايل أمتع اهللاُ طلوبُ ين قاسم ابن قُ مة احلافظ زين الديخ العال
                                                 

، برهان الدين أبو إسحاق املعروف بابن عبد احلق. ولد سنة الواسطى احلنفي إبراهيم بن علي بن أمحد  )١
ترمجته يف: املنهل الصايف  م.١٣٤٤هـ/٧٤٤سنة تويف . تصانيفصاحب و  توىل القضاء م.١٢٦٩هـ/٦٦٨

   .٣١رقم  ١/٩٣اجلواهر املضية  ؛١٢١رقم  ١/٤٨؛ الدرر الكامنة ٥٨رقم  ١/١٢٧
"درر صاحب . ١٣١٥هـ/٧١٥مشس الدين أبو عبداهللا. ولد سنة  القونوي احلنفي، حممد بن يوسف بن إلياس  )٢

  .١٦٧. سبقت ترمجته على الصفحة البحار"
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 اتالفصل الثامن عشر في اإلجار   ٢٨٤

 ،عليهما دالةٍ  ا أركاا فاإلجياب والقبول وذلك بألفاظٍ هلا أركان وشرائط. أم  مث اإلجارةُ 
بلفظني  دُ بلفظ املاضي وال تنعق ء واالكرتاء. وتنعقدُ اإلجارة واالستئجار واإلكرا وهو لفظُ 

رُتَك َك". ولو قال "أعَ رتُ ر "آجَ رين" فيقول اآلخَ بأحدمها عن املستقبل حنو أن يقول "آجِ  يُعبـرُ 
 ار شهرًا بكذا" أو قال "كل شهرٍ هذه الد  هر بكذا" تنعقدُ بكذا" أو "هذا الش.   
بلفظ اإلجارة حىت لو قال:  اإلعارةُ  وال تنعقدُ  ،اإلعارةبلفظ  اإلجارةُ  تنعقدُ (التتمة):  ويف

  " ال تكون إعارة. ضٍ وَ ار بغري عِ َك هذه الد رتُ "آجَ 
"؟ سنة هل رضيتهُ  ار بدينار يف كل َك هذه الد رتُ آجَ " :ررجٌل قال آلخَ (القنية):  ويف

   .و إجارةٌ هفقال: "نعم" ودفع إليه املفتاح ف
جرة فيها غري معلومة ألا األُ  عاطي ألن بالت  ال تنعقدُ  لطويلةُ ا اإلجارةُ (البزازي):  ويف

حممد بن اإلجارة الطويلة اإلمام  أو أقل أو أكثر. واستخرجَ  )١تكون يف كل سنة دانًقا
  وهي على وجهني:  ،ال البعض البعض هالَ بِ فقَ  الَفْضلي البخاري

 ا فيبيعُ  ،األرض أو الكرم وفيها زرع ل أن يؤاجرَ األو نْ ع بأُ ر ألشجار أو الزأراد  صوهلا ِمم
معلومة ثالث سنني أو أكثر غري  ةً األرض منه مد  مث يؤاجرُ  ،لمسِ معلوم ويُ  اإلجارة بثمنٍ 

 ثالثة أي ةجرة كل سنمعلوم على أن تكون أُ  سنة أو نصفها مبالٍ  ام من كل  نني سوى من الس
منهما والية  ولكل  ،نة األخريةعل مبقابلة الس جية مال اإلجارة وبقي  ،األيام املستثناة كذا

  الفسخ يف مدة اخليار. 
 والث لة إىل الذي يريد اإلجارة عامَ ة على األرض مُ مروع القائاين أن يدفع األشجار والز

العامل يف صرف  مث يوكلُ  ،والباقي للعامل افعِ للد  على أن يكون اخلارج على مائة سهمٍ 
ة معلومة على الوجه الذي ذكرناه من غري أن منه األرض مد  مث يؤاجرُ  ،ريدسطه إىل ما يقِ 

األشجار  ل وقالوا: "بيعُ ارا نكروا األو ر. وبعض أئمة خبُ يكون أحد العقدين شرطًا يف اآلخَ 
 وعند فسخ اإلجارة  ،ئة ال بيع رغبة حىت ال ميلك املستأجر قطع األشجاررع بيع تلجِ والز

وإن قبض املبيع وملـا بقيا على ملكه مل  عملك البائ زيلُ ال تُ  ئةُ لجِ . والت " فسخينفسخ البيع بال
ة إجارة األرض. وبعض املشايخ جوزه وقال: "أنه بيع رغبة ألما قصدا به صح  حّ صِ تَ 

 ا ملًكا ، بهاإلجارة وال طريق إليه إالكاملرهون ال ميلك   ،وال ينايف عدم جواز القطع مع كو

                                                 
؛ ١٣٢ص  . القاموس الفقهي(فارسي معرب) وهو سدس درهم ضرب من النقود الفضية :ج "دوانق" "الدانق"  )١

 .٢٠٦ ص معجم لغة الفقهاء
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 ٢٨٣  اتالفصل الثامن عشر في اإلجار 

  ثامن عشرالفصل ال
  )١في اإلجارات

فقوله تعاىل  واإلمجاع. أما الكتابُ  والسنةُ  جلوازها الكتابُ  اإلجارة قد شهدَ  أن  علمْ اِ 
ة وقوله تعاىل يف قص  )٣﴾ْجرًاأَ  هِ يْ لَ تَخْذَت عَ لَ ِشْئَت  َلوْ ﴿وقوله تعاىل  )٢﴾وَرُهن جُ وُهن أُ تُ أَ فَ ﴿

وشريعة من قبلنا الزمة  .)٤﴾ِحَججٍ  ىنَ َماـْأُجَرِين ثَ تَ  نْ أَ  ىلَ عَ ﴿موسى عليه الصالة والسالم 
 ى اهللاُ  اهللاُ  )٥علينا إذا قصم من غري إنكار ورسوله صلعلى  م دليلٌ م يقُ ـما ل ،عليه وسل

   انتساخه.
 ،)٦"قـَْبَل أن جيَِف عرقهُ  ُأجرتهُ  والسالم :"أعُطوا األجريَ  فقوله عليه الصالةُ  وأما السنةُ 

  . )٧"أجرهُ  أجريًا فلُيعلَمهُ  َمْن استأجرَ "و
عبد الرمحن  َي عنر على صحتها إال ما ُحكِ صْ ر وكل مِ صْ فقد انعقد كل عَ  وأما اإلمجاعُ 

 ياسَ وهذا ألن القِ  ،قلَ م ختُ ـعلى منافع ل دُ عقَ رٌر" يعين يُ ذلك ألنه غَ  وزُ ال جي":قال أنه )٨األصم
ة اإلجارة، واملعدوم يف مد  وهي املنفعة اليت توجدُ  ،يرد على املعدوم يأىب جوازها ألن العقد

 وإن كان يأىب جوازها  ياسُ والقِ  .وهذا كله وجه القياس ،للعقد ألنه ليس بشيء ليس مبحل
 لالقياس يف مقاب لكن صواإلمجاع ال يعتربُ  ة الن،  نزناها عمًال بالكتاب والسة واإلمجاع فجو

اس وحاجة الن  ،قريفحمتاج إىل مال الغين والغين حمتاج إىل عمل ال فالفقريُ  ،اس إليهان حلاجة ال
  ت لرتتفع احلاجة. عَ ر فشُ  ،أصٌل يف شرع العقود

                                                 
؛ ١٣عيًنا أو ديًنا أو منفعة. القاموس الفقهي ص متليك املنافع بعوض سواء كان ذلك العوض  هي "اإلجارة"  )١

 . ٤٣معجم لغة الفقهاء ص 
   .٦، جزء من اآلية ٦٥ رقم ؛ سورة الطالق٢٤، جزء من اآلية ٤سورة النساء رقم   )٢
   .٧٧، جزء من اآلية ١٨سورة الكهف رقم   )٣
   .٢٧، جزء من اآلية ٢٨ رقم سورة القصص  )٤
  "قضى" يف ب.   )٥
؛ الدراية: كتاب اإلجارة ٣/٢٣١؛ اهلداية: كتاب اإلجارات ٣٥٤يف: كتاب الرهون ص  جةرواه ابن ما  )٦

؛ نصب الراية: كتاب ١٢٨٤رقم  ٣/٥٩كتاب اإلجارة - ٣٢؛ تلخيص احلبري يف: ٨٦١رقم  ٢/١٨٦
   .٤/٣١٣اإلجارات 

رقم  ٣/٦٠كتاب التجارة -٣٢؛ تلخيص احلبري يف: ٨٦٢رقم  ٢/١٨٦ذكر يف الدراية: كتاب اإلجارة   )٧
   .٤/٣١٤؛ نصب الراية: كتاب اإلجارات ٣/٢٣١؛ يف اهلداية: كتاب اإلجارت ١٢٨٥

عبد الرمحن بن عبداهللا وقيل عبد الرمحن بن عمرو األصم، أبو بكر العبدي الثقفي املدائين، شيخ ثقة. ترمجته يف:   )٨
   .٥٣٠٤رقم  ١١/٤٦٤؛ تأريخ مدينة السالم ١٤٤٣رقم  ٥/٣٠٤اجلرح والتعديل 
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 الفصل السابع عشر في البيوع  ٢٨٢

وإن  .)١يف ُطْهٍر واحٍد" عا على امرأٍة واحدةٍ يؤمناِن باِهللا واليوِم اآلَخر أن جيتمِ  حيَِل لرجلنيِ 
ل له أن حيتال حيَِ  ،رهْ را يف ذلك الط قم يـول ،ع بعد أن حاضت عنده وطهرتباعها البائ

  انتهى. ، لإلسقاط النعدام هذا
جها البائع زو أو يُ  ،م يكن عنده امرأة حرةـراء إن لأن يتزوجها املشرتي قبل الش  مث احليلةُ 

مث يشرتيها  ،جها البائع غريهو وإن كانت عنده امرأة أخرى حرة يز  غريه مث يشرتيها بعد ذلك.
قبل أن  مث يزوجها من رجلٍ  ،ًال وج أو يشرتيها أو مث يطلقها الز  ،هو بعد ذلك ويقبضها

  وج. مث يطلقها الز  ،مث يقبضها ،يقبضها
أن يقول البائع:  فاحليلةُ  ،أن يتزوجها املشرتي وال يشرتيها وال يطلقها وإن خاف البائعُ 

ها منَك ئُت" أو يقول "زوجتُ أطلقها مىت شِ  طليقتنيِ ا منَك على أن أمرها بيدي يف الت "زوجُته
 اليوم بكذا فهي طالِ ـَك إن لعلى أن لَ بِ فقَ  ،ني"تَ نْ ثِ  قٌ م تشرتها مين  كاح على ذلك. املشرتي الن

  ة. فانظر مث  "فصل الطالق"وقد مر يف  للِ على احملَ  إذا خيفَ  وكذلك احليلةُ 
لطان ديونه فأخذ الس  ،مث مات وله عليهم ديون وال وارث له معروف )٢رجٌل باع أقواًما

َ  ،وعليهم أن يؤدوا إليه ثانًيا ،ال يربأ الغرماء ،مث ظهر وارثه ألنه تبني  لطان والية أنه ليس للس
   األخذ.

نانري الد  ده ويأخذَ مد يَ ـأن ي كان له  ،راهمنانري وحقه يف الد الدين إذا ظفر بالد  صاحبُ 
 ألن  الد واحدٍ  ال كشيءٍ عِ نانري جُ راهم والد  البياعات. وهلذا لو استبدل الذ هب يف حق

 ةهب أو الفض هب بالذ كما لو استبدل الذ   ،حكم اَحلْول ال ينقطعُ  لِ وْ بالفضة يف خالل احلَ 
  م.أعلَ  واهللاُ  ،انتهى ،بالفضة

  

                                                 
  .١٥٢ص  ١٣جـ " لشمس األئمة حممد بن أمحد السرخسياملبسوط"ذكر يف   )١
 .٣٧٢"أقوام" م "قوم": اجلماعة من الرجال. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
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 ٢٨١  الفصل السابع عشر في البيوع

ال يلزمه  ،م توطأـكرًا أو أحاط علم املشرتي بأا لأا لو كانت بِ   (البزازي)ذكر يفو 
مث  ،ةغري جارية ومكثت يف ملكه مد البنه الص  عند أيب يوسف. وكذا لو وهبَ رباء االستِ 

وعند أيب حنيفة يلزم. ولو  ،ال يلزم عند أيب يوسف ،بنفسه لنفسه بالقيمة األبُ  )١اشرتاها
رباء خالفًا أليب يوسف. وقدر االستِ  مث قبضها املشرتي يلزمُ  ،حاضت قبل القبض عند البائع

. وقدر احلاملِ  يف حق  لِ مْ غرية وبوضع احلَ يف حق اآليسة والص  وات اإلقراء وبشهرٍ ذَ يف  ةٍ ضَ يْ ِحبَ 
 الث اين يعين أبا يوسف يف مد وعن  ،تعاىل عن اإلمام رمحه اهللاُ  وهو روايةٌ  ،هر بثالثة أشهرة الط

ة الوفاة وهي أربعة د ر عِ عن حممد قد  . ويف روايةٍ لِ مْ ة احلَ أخرى بأكثر مد  اإلمام يف روايةٍ 
 ة أشهر وعشر يف حقاحلر.  ويف أخرى قد والعمل  .امرها يف حق األمة وهي شهران ومخسة أي

ة. وعن حممد أنه ال حيرم ي بِ واعي يف املسْ طء والد على األخرى أو على األخري. وحيرم الوَ  اليوم
 بِ واعي يف املسْ الد (القنية). ة. كذا يفي   

د ألنه هو امللك واليَ  حداثُ ة وهو استِ ي بِ بب يف املسْ "ودل على الس  :ية)قال يف (اهلدا
 صاملوجود يف مورد الن،  وهذا ألن  احلكمة فيه التعر ة مرت يانة للمياه احملم صِ حِ ف عن براءة الر

  باه". شتِ إلالط واألنساب عن اعن االختِ 
 يكفرُ  قيلَ  ؟رباء هل يكفرُ االستِ أنكر وجوب  فيَمنْ  فَ لِ اختُ  :(فتاوى قاضي خان) ويف

ا مَ  وْ أَ ﴿ظاهر قوله تعاىل  ألن  وقال عامة املشايخ: "ال يكفرُ  ،ألنه أنكر إمجاع املسلمني
 فال يكفرُ  ،رباء باخلرباالستِ  وجوب وعرف ،طء مطلًقاالوَ  إباحة يقتضي )٢﴾اُنُكمْ مَ ـيْ أَ  َمَلَكتْ 
   ".دهُ جاحِ 

مث  ،أن يقبضها قبلإذا زوجها املشرتي عبًدا له  :"يف "كتاب احليل )٣(الظهريية) ويف
فللمشرتي أن يطأها من غري  ،وقبل أن حتيض ،مث طلقها العبد قبل أن يدخل ا ،قبضها
، "كاإلعتاقِ   صحيحٌ  ضِ بوتزوجيه إياها قبل الق قال مشس األئمة: "وهذا صحيحٌ  .استرباءٍ 
  انتهى. 
ها ئَ طِ وَ  إن كان البائعُ  :رباءواحتال يف إسقاط االستِ  رجٌل اشرتى جارية :(الولواجلي) ويف

"ال م: عليه وسل  ى اهللاُ سقاط لقوله صل إلل للمشرتي أن حيتال لال حيَِ  مث باعها قبل أن حتيضَ 

                                                 
   .قيف "استربأها"  )١
  . ٣، جزء من اآلية ٤سورة النساء رقم   )٢
  ويقصد "الفتاوى الظهريية".  )٣
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 الفصل السابع عشر في البيوع  ٢٨٠

 للمؤاجرِ  وهنا القولُ  ،ملدعي الصحة فالقولُ  ،وازهر جَ وإذا ادعى أحدمها فساد العقد واآلخَ 
  انتهى.  ،العقد ألنه ينكرُ 

على راحته يعين على َكفه أو  م يصب ـفنظر يف القارورة ول ،ٌل اشرتى دهًنا يف قارورةٍ رج
  وعند حممد فيه روايتان.  ،عند أيب حنيفة فهذا ليس برؤيةٍ  ،صبعه منه شيًئاإ

ليس له أن يرده خبيار الرؤية وال خبيار  ،منها كَ فأخرج املسْ  )١ْسكٍ مِ  جةَ ولو اشرتى نافِ 
 ه خبيار العيب ـعليه عيًبا ظاهرًا. حىت لو ل إلخراج يُدِخلُ ا العيب ألنم يدخل كان له أن يرد

م حيفظ ـراء ما لل للرجل أن يشتغل بالبيع والش والرؤية مجيًعا. وعن اإلمام أيب الليث: ال حيَِ 
  . "كتاب البيوع"

 بيوع" وعلى كل تاجرٍ م كتاب الهد؟" قال: "حسبكُ  ُتَصنف كتابًا يف الز حملمد: "أَال  وقيلَ 
ًنا يشاوره يف معامالته فإن مالك األمر والدين املأكل لدينه أن يستصحب فقيًها ديـ  حمتاطٍ 

 سبحانهُ  واهللاُ  ،)٢﴾ُكُلوا ِمَن الطيَباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا﴿تعاىل يف كتابه العزيز  وامللبس. قال اهللاُ 
  م.وتعاىل أعلَ 

  
  )٣نوع في االستبراء

. بٌ جهو وا إليه ونوعٌ  هو مندوبٌ  نوعٌ  :رباء نوعاناالستِ  أن  علمْ "اِ  :(املنبع) قال صاحب
 أو خيرجها عن ملكه بوجهٍ  ،جاريته وأراد بيعها ىءَ طِ البائع إذا وَ  رباءُ إليه فهو استِ  ا املندوبُ أم 

 يته واجبٌ جار  البائعِ  رباءُ تعاىل. وقال مالك: "استِ  ة العلماء رمحهم اهللاُ من الوجوه عند عام ."  
 . وقال حممد: "أحب إَيل رباءٍ له أن يطأها من غري استِ  ،تزين مث تزوجها رجٌل رأى امرأةً 

  ها ويعلم فراغ رمحها". ئَ ربِ أن ال يطأها حىت يستَ 
 ح لْ ة أو صُ سمَ قة أو قِ دَ ة أو صَ بَ فكل َمْن ملك جارية ببيع أو هِ  الواجبُ  رباءُ ا االستِ وأم
رباء يف عبده على جاريته فإنه جيب االستِ  ع أو كتابة على جارية أو أعتقَ لْ د أو خُ مْ م عَ عن دَ 

   ملكها من صغري أو كبري أو ِعنني. ،رًا كانت اجلارية أو ثيًباكٍة، بِ ضَ يْ هذه املواضع حبَ 

                                                 
  .٤٧٢هاء ص معجم لغة الفقوعاء املسك. ":النافجة"  )١
  .٥١، جزء من اآلية ٢٣سورة املؤمنون رقم   )٢
تربص األمة بنفسها مدة يُعَلم ا خلو رمحها من الولد. ويكون االسترباء لألمة واملوطوءة بعقد  هو "االسترباء"  )٣

 .٣٤القاموس الفقهي ص ؛ ٥٧معجم لغة الفقهاء ص  فاسد. أما غريهن فتكون عليهن العدة.
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 ٢٧٩  الفصل السابع عشر في البيوع

ألنه  قبيل واملس بشهوةٍ وكذا الت  ،قصجوع بالن والر  د بالعيبِ الر  مينعُ  )١كرِ البِ  البنتِ  طءُ وَ 
 ٢مرةً  أو بعده. واالستخدامُ  سواء كان قبل العلم بالعيبِ  ،ضا بهدليل الر(  ال يكون رضا إال

يادة ضا مطلًقا. والز سي دليل الر خَ ومل جيعله السرْ  ،باملالك مة ألنه خيتص إذا أكرهه على اخلد
  وعلى قوهلما نعم.  ،ال ،االسرتداد على قول حممد مطلًقا إمجاًعا وهل متنعُ  الرد  املتصلة ال متنعُ 

أن  إن كان صغريًا ليس له :رجٌل اشرتى غالًما فوجده غري خمتونٍ  :(فتاوى الولواجلي) ويف
له أن يرده بالعيب  مولًداوإن كان بالًغا فاملسئلة على وجهني: إن كان  ،يرده ألنه ليس بعيبٍ 

  . ال يرده ألنه ليس بعيبٍ  )٣جلًبا. وإن كان ألنه عيبٌ 
كان له أن يرده ألنه وجده معيًبا. ولو كان   فإذا هو خصي  ،اشرتى عبًدا على أنه فحلٌ 

   شرط العيب فوجده سليًما. على العكس ال يرد ألنه
فله أن يرده  ،مث وجد به عيًبا ،صهُ نقِ بعد القبض وذلك ال يُ  وخصاه )٤رجٌل اشرتى بِْرَذْونا

 ذلك ليس بعيبٍ  ألن .  
فزعم  .ةتَ يْ ام فوجد فيه فأرة مَ ففتحه بعد أي  ،الرأس مسدودِ  رجٌل اشرتى دهًنا يف إناءٍ 

وجود  للبائع ألنه ينكرُ  فالقولُ  ،ع يدعي حدوث الوقوعاملشرتي كوا فيه وقت البيع والبائ
  . العيبِ 

 ،رهواز. ولو أقاما بينة فِلَمْن يدعي الكُ ِلَمْن يدعي اجلَ  اختلفا يف الطوع واإلكراه فالقولُ 
  توى. وعليه الفَ 

دعي فالقول مل ،ر بطالنه بأن ادعى البيع بامليتةولو ادعى أحدمها صحة العقد واآلخَ 
 . كذا ذكره البزازي يف "كتاب البيع"البيع بامليتة باطلٌ  لعقد ألن ا لصحة ُمنِكرٌ طالن ألنه البُ 

ذلك" فإنه قال: "إذا اختلفا  ما خيالفُ  "كتاب اإلجارة"ر قلُت: "وذكر بعد ذلك يف أواخِ 
  ". افعِ للد  فالقولُ  يف مقدار األجرِ 

أنه آجرها وهي مشغولة بزرعه  وادعى اآلجرُ  ،رغةأنه استأجر األرض فا ادعى املستأجرُ 
املتبايعني".  مطلًقا خبالفِ  قول املؤاجرِ  القولُ " على ذلك حبكم احلال. وقال الَفْضلي: حيكمُ 

                                                 
  يف ق. ، "الثيب" پساقطة من   )١
   ."مرات" يف ب  )٢
 .١٦٥"اجللب": ما يؤتى به من بلد إىل بلد من عروض التجارة. معجم لغة الفقهاء ص   )٣

  .١٠٦ صمعجم لغة الفقهاء  دون اخليل وأكرب من اُحلُمر، أو اخليل الرتكي.دابة  :"الربذون"  )٤
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. يتقصان عيبه ويرد ما بقي عليه وبه يفلو أكل بعضه يرجع بنُ  :)١(فتاوى البخاري) ويف
 بشيء. ولو أطعم  الكبري أو امرأته أو مكاتـََبه أو ضيفه ال يرجعُ غري أو ولو أطعم ابنه الص
  ملكه باٍق.  ألن  م ولده يرجعُ عبده أو مدبره أو أُ 

وهو  ،قصان ما خبزع بنُ ج، رد ما بقي ور ر فخبز بعضه وظهر أنه مُ  ،رجٌل اشرتى دقيًقا
قصان ع بالن جر  ،كانت وقعت فيه فأرةمث أقر البائع أنه   ،ًبا فأكلهًنا ذائِ مْ ـختار. ولو كان سَ امل

  . يتوبه يف ،عندمها
يف ملكه بعد  ب إذا وجدَ يْ خيار العَ  خياره ُيسِقطُ  تصرف يُسِقطُ  كل  :)٢(الكفالة) ويف

  ضا به. ألنه كالر  شٌ وال أرْ  د بالعيب، وال رَ  العلمِ 
ده وحده عند ر ي ال ،واحدة فوجد بأحدمها عيًبا قبل القبض إذا اشرتى عبدين يف صفقةٍ 

 تعاىل:  بل يردمها مًعا أو يقبضهما مًعا. وقال زَُفر رمحه اهللاُ  ،تعاىل الثة رمحهم اهللاُ علمائنا الث
ب بأحدمها بعد يْ به خاصة، وصار كما إذا وجد العَ  بِ يْ "له أن يرد املعيب خاصة لقيام العَ 

  ". القبضِ 
 ألن  ،رده كله أو أخذه كله ،يًبا ببعضهفوجد بعد القبض ع ،اشرتى مكيًال أو موزونًا

اد امسه واحد فهو كشيءٍ  كيل إذا كان من جنسٍ ـامل واحد الحت   وحنوه. وقيل هذا إذا  )٣كالبُـر
يرد الوعاء الذي وجد فيه  ،عبدين فإن كان يف وعاءين فهو مبنـزلةِ  ،واحد عاءٍ كان يف وِ 

  ر. العيب دون اآلخَ 
 ها بالعيبِ ال يرد  ،ها عيًبا قدميًاـمث وجد ب ،يًبا فوطئهاى جارية ثَـ رجٌل اشرت  :(املنبع) ويف

 لكن له الر جوع على البائع بالن بِ ْطُء الثـَ عنه: "وَ  افعي رضي اهللاُ قصان. وقال الشال مينعُ  ي 
  الرد بالعيب".

ك كان رت ال وزعم أن  ،صومة زمانًامث ترك اخلُ  ،البائع يف العيب لو خاصمَ  :(البزازي) ويف
  د. له الر  ،أم ال هل هو عيبٌ  لينظُرَ 

                                                 
امللقب صدر  "فتاوى البخاري" لطاهر بن حممود بن أمحد بن برهان الدين الكبري عبد العزيز البخاري احلنفي  )١

 . سبقت ترمجته.٢/١٢٢١نف أيًضا "الفوائد". كشف الظنون اإلسالم. ص
  .ق، پ يف"الكفاية"   )٢
مكيال ألهل : "الكر". پ. "كالكر" يف ب، ٣٦"الرب": حب القمح والواحدة "برة". القاموس الفقهي ص   )٣

  .٣٧٩ص ا. معجم لغة الفقهاء ا أو سبعماية وعشرون صاعً ا أو أربعون أردبً العراق قدره ستون قفيزً 
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دُت دَ ه "رَ لقو  قد مبجردِ صومة املشرتي يف العيب. فإن كان قبل القبض له الرد وفسخ العخُ 
   ".وقضاءٍ  بال رضاءٍ 

م ـصومة ما ليف حق توجه اخلُ  اء ال يثبتُ فيه إىل األطب  الذي يرجعُ  :ويف (أدب القاضي)
املرأة الواحدة يف حق  بقولِ  جال حيث يثبتُ خبالف ما ال يطلع عليه الر  ،الندْ يتفق عَ 

   .صومة ال يف حق الرد اخلُ 
وأنه مينع  طءِ بالوَ  ر قِ ا أن يُ  بقول البائع ألنه إم إال  عدم البكارة ال يثبتُ  :(الزيادات) ويف

 أو بقولِ  ،دالر  ساء وأنه ال يكون حُ الن ج الر د. وإن كان يعلمُ ة يف حق  ساء فالواحدة بقول الن
وجوده شرط توجه  صومة ألن فال خُ  ،بيْ العَ  بعدمِ  أخربنَ ط. فإن وَ تان أحْ تكفي والثنْ 

يف  دقُ ا ُيصَ إمن  لِ بَ وى احلَ دعساء. ويف إىل الن  لِ بَ اء ويف احلَ اء إىل األطب ويرجع يف الد  .صومةاخلُ 
دعوى  يسمعُ  ر وعشر. فإن كان أقل ال. ويف روايةٍ ا أربعة أشهُ ئهإذا كان من حني شرا روايةٍ 
  س. اوعليه عمل الن  ،بعد شهرين ومخسة أيام لِ بَ احلَ 

  . على َشَفة اجلارية عيبٌ  )١واخلال ،من عني العبد واجلارية عيبٌ  معِ الد  يالنُ وسَ 
 من ساعته من غري لبثٍ  عَ فلما علم نز  ،عدم البكارة طءِ كٌر فعلم بالوَ اشرتاها على أا بِ 

  بعد العلم ال.  . وإن لبثَ د رَ 
  تعاىل.  افعي رمحه اهللاُ ش خالفًا لل بٌ يْ واري عَ األكل يف اجلَ  كثرةُ  :(املنبع) ويف

عنه: "ال يرد  مث وجد به عيًبا قال أبو حنيفة رضي اهللاُ  ،فأكل بعضه .رجٌل اشرتى طعاًما
تعاىل اتفقا على  قصان فيما أكل". وأبو يوسف وحممد رمحهما اهللاُ ع بالن جما بقي منه وال ير 

 يف قدر ما أكله قصانِ انتفاء رجوع املشرتي بالن،  فقال  .اختلفا فيما بينهما يف الباقي اوإمن
وقال حممد:  .قصانه أيًضا" رجع عليه بنُ وإال  ،هأبو يوسف: "يرد الباقي إن رضي البائع ب

م ـ: "يرد الباقي وإن ل)٢قال مث م يرَض"ـ"للمشرتي أن يرد الباقي على البائع رضي بذلك أو ل
ا لو باع أم  ،. هذا يف أكل البعض"ضاهرِ  ف علىدون البعض فيتوق  يف الكل  عيرَض البائ

كما هو قول أيب حنيفة، ويف   بشيء وال يرد  ال يرجعُ  البعض ففيه روايتان عنهما: يف روايةٍ 
   يرد ما بقي. روايةٍ 

                                                 
  .١٩٢ ص "اخلال": بثرة سوداء يف الوجه أو اجلسم. معجم لغة الفقهاء  )١
  .يف ق"وقال بعض العلماء"   )٢
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" فالقول له. وإن زعم البائع خالفه فاالنتقاد دٌ جي  منُ قال املشرتي: "الث (الفتاوى)  ويف
  عليه والوزن على املشرتي. 

 .)١املختار)(ب يف وعاء املشرتي على البائع يف والص  فالكيلُ  ،كايلةة مُ طَ نْ حِ اشرتى 
  ن على املشرتي. فُ عام من الس الط  إخراجُ  (املنتقى) وجعل يف

  
  والرد به وما يتصل بذلك )٢بينوع في الع

 وجُ الز  سارقًا أو كافرًا أو خمُ  للعبد واألمة. وجدهُ  بٌ يْ وجة عَ والز الردىء من األفعال يف )٣اثً ن 
 اند. والز رَ  فإن قل ال وإن كثرَ  :ر يف مشيهوتكس  عونة وليس يف صوته لنيٌ ا الذي له رُ د. أم رَ 
املعاودة عند املشرتي يف  د. ويشرتطُ رَ  فيها. وفيه إن كان به مرة أو مرتني ال وإن تكررَ  يبٌ ع

 كل العيوب إال ينُ ويف اجلنون أيضً  ،نا يف الزيف اجلارية والعبد عيبٌ  ا عند أيب يوسف. والد 
 رمي. أو يربأ الغَ  ، أن يقضي البائعإال  

يف اإلباق  وهل يشرتطُ  .صاب عيبٌ رقة ِمما دون الن والس  ،فرة الس ِمما دون مد  )٤واإلباقُ 
لألكل  املأكولِ  ةُ قوسر  ،قد مطلًقا عيبٌ ة الن ق. وسر )٥ال وقيلَ يشرتط  قيلَ  ؟اخلروج من البلدة

   سواء كان من املوىل أو من غريه. ،ومن غريه ال لألكل بل للبيع عيب ،من املوىل ال
صح عندنا ودخل فيه احلادث بعد البيع قبل القبض  ،أو حق  باع بالرباءة من كل عيبٍ 

احلادث  ال يدخلُ  ،به بٍ يْ تعاىل. وبالرباءة من كل عَ  عند أيب يوسف خالفًا حملمد رمحهما اهللاُ 
  إمجاًعا. 

ائدة أو قول صبع الز إلا باملشاهدة كاة ولظهوره طرق: إم مصو اخلُ  شرطُ  بِ يْ العَ  وظهورُ 
 اقاألطأو بقولِ  نِ يف الباطِ  كداءٍ   ،باء اُحلذ  ساء أو باخلَرب الن.  ت فإن كان باملشاهدة صح

                                                 
م. توىل ١٢٠٢ه/٥٩٩لي احلنفي، جمد الدين أيب الفضل. ولد سنة "املختار" لعبداهللا بن َمودود بن حممود املوص  )١

؛ هدية ٢/١٦٢٢م. ترمجته يف: كشف الظنون ١٢٨٤ه/٦٨٣قضاء الكوفة. صاحب تصانيف. تويف سنة 
 . ٧٣٨رقم  ٢/٣٤٩؛ اجلواهر املضية ١/٤٦٢العارفني 

 .٣٢٥ لغة الفقهاءالصنع السليم. معجم  الرداءة أو النقيصة اليت خيلو منها اخلَلق السليم أو هو شرًعا "العيب"  )٢
"املخنث" هو الذي يشبه املرأة يف اللني والكرم والنظر واحلركة وما أشبه ذلك. وهو أيًضا من يفعل الرديء.   )٣

 .١٢٦و ٤١٧معجم لغة الفقهاء ص ؛ ١٢٤القاموس الفقهي ص 

 .١١؛ القاموس الفقهي ص ٣٨ص هروب العبد ممن هو يف يده مترًدا. معجم لغة الفقهاء  هو "اإلباق"  )٤
 .پ"قيل وقيل" يف ب،   )٥
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فختم عليه املشرتي  ،وخلى بينه وبني مشرتيه ،وكذا إذا باع خال يف دن يف منـزل البائع
" )١كَ ن اشرتى طعاًما وقال للبائع: "ِكلُه يف غرارتِ مَ كَ   ،توىفهو قبٌض على ما هو عليه الفَ 

  قابًضا خالفًا حملمد.  كال فيها صارَ ف
 م مفتاح الدـار ولتسل رُ  :ارم يذهب إىل الدوإن   ،لفة فقبضٌ له الفتح بال كِ  فإن كان يتيس

 قبًضا.  ال يكونُ  له الفتح بال إعانةٍ  رُ كان ال يتيس  
ِمن فمين وإن ماتت فَ  مريضة وخالها يف منـزل البائع قائًال: "إن هلكتْ  اشرتى بقرةً 

فأتسلمها" فهلكت  ها إىل منـزلَك فأذهبُ قْ القبض. وكذا لو قال للبائع: "سُ  م" لعدالبائعِ 
  للمشرتي.  سليم فالقولُ البائع. فإن ادعى البائع الت  حال َسْوقِ 

مِش معي" فتخطى معه فهو ا"أو  "وقال: "تعالَ  ولو كان املشرتي اشرتى عبًدا أو أمةً 
 وإن كان ال يصلُ  ،إىل أخذه فهو قبض إذا كان يصلُ  :"ةختلي ذهُ "خُ  وقول البائع له: ،قبض

  إىل أخذه فال قبض. 
من أو وديعة" ال عندَك رهًنا لباقي الث  تهُ كر مث قال للبائع: "تَ  ،مناملشرتي بعض الث  )٢نقد

عل كذا" فف  كذا" أو قال للبائع: "ُمرُه أن يعملَ   لْ مَ عْ اقبًضا. قال املشرتي للعبد: " يكونُ 
َك على دُ مِ هلك على املشرتي ألنه قبض. ولو قال املشرتي للبائع: "ال اعتَ  ،فعطب العبد

يهلك  ،وهلك عند فالن ععل البائففمن" َك الث املبيع فسلمه إىل فالن ميسكه حىت أدفع لَ 
 املبيع قبل قبضه عند البائع على البائع ويلزمه وهالكُ  .اإلمساك كان ألجله ألن  ععلى البائ

 من املقبوضرد عني الث،  من املقبوض.وبعد اإلقالة يلزمه رد مثل الث  
ما يهلك من العقار قبل قبضه  عن بعض املشايخ أن  )٣يف (فتاوى مسرقند) رَ كِ وذُ 

  وعامة املشايخ على أنه على البائع.  .على املشرتي حمسوبٌ 
هود. فإن كتب لى اخلروج إىل الش ك وال عالبائع على إعطاء الص  إذا اشرتى دارًا ال جيربُ 

 املشرتي الص وأتى بالش ربُ على اإلشهاد. وإن أىب يرفع إىل القاضي. وكذا ال جي ربُ هود جيك 
 املهْ وج على صَ الز ربُ وكذا ال جي ،رِ ك  القدميعلى دفع الص البائع بإحضار  ولكن يؤمرُ  ،ك

 القدمي حىت ينسخَ الص ناقدِ  لالحتياج. وأجرةُ  هِ دِ وتكون يف يَ منه املشرتي نسخة  ك  من الث
 منعلى البائع إن زعم املشرتي جودة الث،  توى. وعليه الفَ  ،حيح أنه على املشرتي مطلًقاوالص  

                                                 
  .٣٢٩الكيس الكبري من الصوف أو الشعر. معجم لغة الفقهاء ص  :"الغرارة"  )١
  .٣٥٨؛ القاموس الفقهي ص ٤٨٦. معجم لغة الفقهاء ص الثمن سليمت": الثمن "نقد  )٢
  .٢/١٢٢١كشف الظنون أنظر    )٣
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. وقال مشس األئمة يف شراء مثرة "ك األْوىل أن ال جيوزوإن كان ال على تقدير الرت  ،شِ واَجلحْ 
عندي عدم جواز البيع ألنه ال ضرورة إليه إلمكان شراء  ظهر بعضها: "األصح  بستانٍ 

املشرتي يشرتي  فإن  )١البائعبه نفس  وإن كان ال يستحق  ،صول فيكون املتولد على ملكهاألُ 
 ر العقد يف الباقياملوجود ببعض الثمن ويؤخ،  أو يشرتي املوجود بكل  من وحيصل املقصود الث

  . "فال حاجة إىل بيع املعدوم ،ذا
م يدرك ـأدرك البعض ول مار يف بستانٍ رجٌل اشرتى أنواع الث  :عبد الكرمي بن حممدوعن 

األقل يتبع األكثر. وما ليس له  ألن  إذا كان األكثر هلا قيمة جيوزُ  :البعض وليس هلا قيمة
 قيمة كاخلوخ والر نيمان والت،  م بكل الثفيتناوله  ،الباقي عويبيح له البائ ،نمفيشرتي املتقو

   .انتهى ،باإلباحة
اخلوخ  وحنو ،فاح وحنوه قبل اإلدراك جيوزم والت رُ صْ كاحلُ   مارِ الث  بيعُ  :(امللتقط) ويف

م يدرك على ـوما ل ،فيما أدرك فيجوزُ  ، إذا أدرك بعضهاإال  ،قبل االدراك ثري ال جيوزُ موالك
 ورقِ  عُ يجر فال. وبذلك الش  وت قبل أن خيرج ال جيوز. ولكن إن باع األغصان ليقطعهاالت، 

 جنسهُ  ،وكان الورق تبًعا لألغصان ،الورق جازَ  جك حىت خر مث أذن البائع له يف الرت وقد مر 
  عليه.  والكالمُ 

بًضا. وإن  ق يَك" وقال املشرتي: "قبضُتها" ال يكونُ ها إلَ باع دارًا بعيدة وقال: "سلمتُ 
واين. قلُت: لْ وبه قال احلَ  ،مكنخلية أقيمت مقام القبض عند الت الت  بة فقبٌض ألن كانت قري

 اسُ "والن  م يشرتون الضواديعة يف عن هذا غافلون فإقِ ويٌ  الس ا ال يَ رصِ ون بالقبض وذلك ِمم ح
 قابًضا". به يصريُ  فيه القبض. وإن كان يقر   

  خلية واإلذن وإن بعد املعقود عليها. الت قابًضا ب يصريُ  :(احمليط) ويف
لُت" والعقار بِ يَك" وقال املشرتي: "قَ إلَ  اشرتى عقارًا فقال البائع: "سلمتهُ  :(النوادر) ويف

على إعالمه ودخوله  رُ : "إن كان يقدِ الكان قابًضا يف قول اإلمام. وقا  ،ماغائب من حضر
 يف   ال". ولو اشرتى بقرةً فقبٌض وإال ها". فإن كان ضْ بَ فاقـْ  فقال له البائع: "إذهبْ  )٢رحالس

  بًضا. ق حبيث ميكنه اإلشارة يكونُ 

                                                 
  .يف ق"املبيع"   )١
  . ٣٢٩": مرعى املواشي. املنجد ص سرحال"  )٢
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ا " وإمن )١مرة على أن تعمل فيها باملساقاةجزٍء يف هذه الث  "جعلُت لَك جزءًا من ألفِ  للبائع:
 املساقاة.  وحينئذ جتوزُ  ،يهناحيتاج إىل اإليفاء قبل الت  

كبيع نصف  ،ال من غريه الح من شريكه جائزٌ الص  دوِ مار مشاًعا قبل بَ الث  نصفِ  وبيعُ 
 غْ الزعُ يمن شريكه وال غريه أيًضا. وب دي على أنه ال جيوزُ رع من شريكه. وأفىت الس  قبل  نبِ الت

   ذرية جيوز.س قبل الت الُكدْ  ألنه معدوم، وبيعُ  ال جيوزُ  )٢سالُكدْ 
صيًال ومل سليم. اشرتى قَ ألنه مال مقدور الت  جازَ  كرمه وهو ُحْصُرمٌ   )٣لَ زْ ولو باع رجٌل نَـ 

ة طَ نْ صيل احلِ ". وشراء قَ البيع عند اإلمام. وقاال: "ال يبطلُ  بطلَ  ،يقبضه حىت صار َحبا
ح كيفما كان. باع أرًضا فيها فيصِ  ةِ طَ نْ هذا بيع احلشيش باحلِ  ألن  زافًا جيوزُ ًال وجَ يْ ة كَ طَ نْ باحلِ 
  نبت أم ال.  زرعال يدخل ال ،زرع

م ينبت وهو ـنبت أم ل ع األرضيم يكن له قيمة يدخل يف بـإذا ل رعُ الز  :(التجنيس) ويف
 واب. وكذا لو باع شجرًا عليه مثرٌ الص  ال قيمة له يدخل يف بيع الش بيعه منفرًدا ال  جر ألن

البذر إن كان قد فسد يف األرض أو  بأن  وأبو نصر الفقيه فجيوز. وأفىت أبو بكر اإلسكا
فصار جزءًا من  ،بيعه بانفراده ألنه ال جيوزُ  ،للمشرتي ال قيمة له يكونُ  الٍ نبت لكنه ِحب 

أفىت أبو للبائع. و  له قيمة يكونُ  أو نبت وصار حبالٍ  ،م يفسد يف األرضـاألرض. وإن ل
  . وبه نأخذُ  ،القاسم بأنه للبائع يف األحوال كلها

ع األرض بال يم يكن هلما قيمة يف بـرع إذا لر والز مالث  دخولُ  :واختار يف (الصغرى)
وإن   كرٍ جر بال ذِ يف بيع الش  مرُ الث  . وال يدخلُ رٍ ثمِ رًا كان أو غري مُ ثمِ جر مُ وكذا الش  ،كرٍ ذِ 

   توى.الف على ما عليه الفَ وائم اخلِ وكذا قَ  ،عكان موجوًدا وقت البي
راعة ليس له ذلك. ولو كان فأراد أن خيرجها بعد الز  ،له بزراعة أرضه أذن :(املنتقى) ويف

إىل احلصاد. وإذا كان  ثلِ على البائع بأجر املِ  )٤األرض رع ال األرض تركَ فباعه الز  له فيها زرعٌ 
 تفعُ نرع ما ال ييف الز  فيجوزُ  ،ىنثْ ستَ نب الذي ينبغي أن يُ به كالت  يد اإلمام أبو البيع. وقال الس

 رِ هْ مُ ـكالبه يف املآل   ك إىل اإلدراك ألنه ينتفعُ رت البيع بشرط ال القاسم: "ينبغي أن جيوزَ 

                                                 
أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتاج إليه جبزء معلوم له من مثره.  هي اة""املساق  )١

  .١٧٦؛ القاموس الفقهي ص ٤٢٥معجم لغة الفقهاء ص 
  . ٦٧٦" ج "اكداس": احلب احملصود اموع. املنجد ص الكدس"  )٢
  "عنب" يف ق.   )٣
 .يف ق"الزرع"   )٤
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 واألرضُ  رعُ ولو كان الز  وإن مل  ريك أو أجنيب جازَ مشرتًكا فباع نصفها مع نصفه من الش
 )١صيًال وعنه أيًضا باع قَ  ،وعن حممد أنه ال جيوز .وناب املشرتي عن البائع ،ربه اآلخَ  يرضَ 

 هُ  :يطلعل ما أو مترًا يف أوذن البائع إعلى البائع، وإن تركه ب رُ شْ املشرتي يف احلال فالعُ  إن جز
 ه بعد االدراك فعلى املشرتي. وعند أيب يوسف ُعْشرها بقدر الطل على البائع قْ والبَـ  ،لعوجز

 ائد على املشرتي.والز   
ك رت بال شرط ال ا به جائزٌ كونه زرًعا منتفعً  ع املوجود قبلر مرة والز الث  بيعُ (التجريد):  ويف

خالفًا  حسانُ وهو االستِ  ،عند حممد سدُ فك ال يرت الِعَظم فشرط ال ىهتناوبه يفسد. وإن 
 طاب عم يتناه لكنه جز بإذن البائـى عظمهما أو لهإن تنا :هلما. وإن اشرتى مطلًقا وترك

جرة مثرة أخرى قبل جذاذ ا زاد. ولو أخرجت الش تصدق مبِ  م يتناه وترك بال إذنٍ ـ. وإن لله
م يعرف إن ـالبائع له طاب له. وإن اخلتط باملوجود حىت ل )٢جعلها. وإن األوىل فهي للبائعِ 

 وإن اشرتى  .وإن كان بعدها اشرتكا والقول يف املقدار قول املشرتي .خلية فسدكان قبل الت
تعاىل.  د حممد رمحه اهللاُ عن ك جازَ رت وشرط ال .تقاربية بدا صالح بعضها وصالح الباقي ر مث

جنان والباذِ  يخُ ط يف املدرك. والبَ  م يدرك وجازَ ـفيما ل وإن كان يتأخر إدراك الباقي كثريًا ال جيوزُ 
   .مار جاز يف الكل ا فيها من الث صول مبِ م يظهر. ولو باع األُ ـع ما ظهر ال ما ليب جيوزُ 

اهللا:  قال الَكْرخي رمحهُ  .د خرج بعضهاار الكرم وقرجٌل اشرتى مثِ  :وذكر مشس األئمة
 لةً مجُ  ردِ لو ا بيعَ  "ال جيوز" وهو ظاهر املذهب. وقال ابن الَفْضلي: "وجدُت عن حممد أن 

مار وغريها باجلواز يخ والث ط جنان والبَ واين يف الباذِ لْ الورد يتالحق. وأفىت احلَ  أن  ومعلومٌ  ،جيوز"
سي إىل قول الَكْرخي. وإن استأجر األشجار ليرتك عليها خَ ومال السرْ  .وجعل املوجود أصًال 

 طيبُ لكنه لو ترك بناء على اإلجارة يَ  ال جيوزُ  ،مارالث  له األجر.  وال جيبُ  ،يادةله الز  
إجارة األرض  يادة ألن له الز  ال تطيبُ  ،صيلصيًال واستأجر األرض وترك القَ ولو اشرتى قَ 

َ  ،فٌ تعارَ مُ  وإن بني  صِ ف فال يَ تعارَ واستئجار األشجار مل يُ  ،حّ صِ ة تَ املد ح  املد ة فاعترب وإن بني
أن يقول املشرتي  واحليلةُ  ،اإلجارة رأًسا لعدمِ  ثلِ أجر املِ  بْ م جيُِ ـول ،فطاب له ،جمرد اإلذن

                                                 
  .٣٦٥املقصول من الزرع األخضر جيز لعلف الدواب. معجم لغة الفقهاء ص هو "القصيل"   )١
  .ق " يفوإن جذها"  )٢
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  نوع في األوراق واألشجار والزرع والثمار
 إن اشرتى على أن يأخذها من ساعته جيوز. ولو اشرتاها  :وترجٌل اشرتى أوراق الت
ث بعد البيع مبضي ما حيد ألن  ،البيع وإن مضى اليوم فسدَ  ،مطلًقا فأخذها اليوم جازَ 

 على أن يأخذها شيًئا فشيًئا ال  ىاعات ال ميكن االحرتاز عنه فجعل عفًوا. وإن اشرت الس
 .جراملبيع بغري املبيع. وكذا لو اشرتاها على أن يرتكها على الش  ألنه يزداد فيختلطُ  وزُ جي

البائع. ولو ذهب الشجرة من  مث يبيعُ  ،رة بأصلها فيأخذ األوراقجأن يشرتي الش  واحليلةُ 
 وقت األوراق فأراد الر جوع بالث َ ع ال يرجع. طْ موضع القَ  من: إن اشرتاها مع األغصان وبني

   تعاىل. إن شاء اهللاُ  "فصل املزارعة"ة؟ يأيت يف جر حص من األغصان وأوراق الش  وهل للعاملِ 
أو شيًئا ينمو  )٣اءً ِقثأو  )٢من الُبقول )١ةً طبَ رجٌل اشرتى رَ (فتاوي قاضي خان):  ويف
ها من  أن جيز إال  ر على ظهر الغنمِ بَ وف والوَ بيع الص  ال جيوز. كما ال جيوزُ  ،فساعة ساعةً 

   ل فيه.عامُ ملكان الت  ا جازَ كذلك وإمن اخلالف   )٤موائِ قَ يف بيع  ساعته. والقياسُ 
أيًضا بال بيان  موائِ يع القَ ب تعاىل: "ال جيوزُ  قال اإلمام الَفْضلي رمحه اهللاُ  :ويف (البزازي)

  ". عِ طْ القَ  موضعِ 
بأن سقى األرض لينبت فيها احلشيش جيوز. ولو  )٥ه بنفسهترجٌل باع احلشيش الذي انب

 ل فيه رسِ أو على أن يُ  ،عِ طْ ًال بشرط القَ قْ وبعدما صار بـَ  ،ًال ال جيوزقْ بـَ  رع قبل أن يصريَ باع الز
  قول. ة والبُ طبَ وكذا الر  ،كك لالدراال بشرط الرت  دابته جيوزُ 

 ر قبل ذن اآلخَ إفباع أحدمها نصيبه من غري شريكه بال  ،رع مشرتًكا بني اثننيِ ولو كان الز
وكذا  ،ح مطلًقاصِ . ولو باع من شريكه يَ حّ صِ وبعد االدراك يَ  ،أن يدرك احلصاد ال جيوز

 حىت أدرك م يفسخ البيعـجر. ولو باع من غري شريكه ولالش،  كما إذا باع   ،لزوال املانع صح
  . وسلمَ  )٦عَ ز ون ًعا من سقفٍ ذَ جَ 

                                                 
 . ٢٢٣ا. معجم لغة الفقهاء ص "الرطبة": كل ما يؤكل رطبً   )١
 . ٤١، القاموس الفقهي ص ١٠٩النبات النابت من البذر. معجم لغة الفقهاء ص  :"البقول"  )٢
 .٦٠٩"القثاء": نوع من النبات مثره يشبه مثر اخليار. املنجد ص   )٣
 . ٦٦٣" م "قائم" وقائمة": الرجل واليد. املنجد ص "القوائم )٤

  "بسقيه" يف ق.  )٥
 . ٤٨٨و ٤٧٧"النزع": أخذ الشيء بقوة السلطان دون رضا صاحبه. معجم لغة الفقهاء ص   )٦
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بعينه قال أبو  ثوبٍ  باع أحدمها نصف ،مُ قسَ ا تُ هروية ِمم  م أو عشرة أثوابٍ نَ عشرة من الغَ 
  ". عنه: "هذا جائزٌ  حنيفة رضي اهللاُ 

  وكذا لو اقتسموها.  ،كة ال جيوزغري نافذة اجتمع أهلها فباعوا الس  ةٌ ك سِ 
البيع. هذا إذا كان املسجد  منها املسجد واملقربة فسدَ  ثنِ م يستـرجٌل اشرتى قرية ول

   .العقدُ  اس عنه ال يفسدُ ما حوله واستغىن الن  بمعمورًا. فإن خر 
 واين رمحه اهللاُ لْ ولو ضم الوقف مع امللك وباعهما أجاب مشس األئمة احلَ (اخلالصة):  ويف

مث رجع  ،يف امللك" لي السغدي: "جيوزُ ". وقال ركن اإلسالم عكاملسجدِ   تعاىل: "أنه ال جيوزُ 
   واين إىل قول ركن اإلسالم.لْ مشس األئمة احلَ 

  البيع فيما وراء املقابر.  ح ص رجٌل باع أرًضا فيها مقابرٌ (القنية):  ويف
 استثناء املقربة ريباع قرية بغ :)ويف (أدب القضاء لقاضي القضاة مشس الدين السروجي

 واهللاُ  ،. قلُت: "وألنه مستثىن شرًعا)١الوقف مضمون ألن  لك يف األصح يف امل جازَ  ،واملسجد
   م".وتعاىل أعلَ  سبحانهُ 

مسى مثن كل  ،يف العبد فاسدٌ  فالبيعُ  ،فإذا أحدمها حر  ،واحدة صفقةً  رجٌل اشرتى عبدينِ 
سم فسد مل يُ تعاىل إن  عنه. وعندمها رمحهما اهللاُ  واحد منهما أو ال عند أيب حنيفة رضي اهللاُ 

 ى جاز يف الِقن٢وإن مس( .  
فإذا إحدامها ميتة  ،أو مجع بني ذبيحتني ،رًال فإذا أحدمها مخمن اخلَ  وكذا إذا باع دننيِ 

 وقال: "بِ  ما". وإن مجع بني عبدٍ هُ عتُـ ًدا وهذا إذا قال: "بِ مِ اة عيَ سمِ أو مرتوكة الت عُت وحر
ألنه جعل قبول  ،ن تصحيًحا لتصرفه خبالف املسئلة األوىلصح يف القِ  )٣أحدمها" فقبل رجلٌ 

  . فيفسدُ  فاسدٌ  العقد يف احلر شرطًا للعقد يف العبد، وهذا شرطٌ 
 وكذا يف قوله: "أعتقُت أحدمها" أو "طلقُت" خبالف قوله "أحدمها حر" ألنه إخبارٌ 

ِجز ذلك الغري ـا خبمسمائة ومل يُ منهم . وإذا باع عبده وعبد غريه بألف كل واحدٍ وهذا إنشاءٌ 
  م. وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ  .يف عبده جازَ 

  

                                                 
 "مصون" يف ق.  )١
 . ٣٧٠معجم لغة الفقهاء ص  وأبوه. هو العبد اململوك هو "القن"  )٢
  "اآلخر" يف ق.  )٣
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وله  ،جيوزُ  ،م يرهـل )٣والقٍ يف جَ  ةً طَ نْ أو حِ  )٢ق زيًتا يف زِ أو  )١ِجرابٍ رجٌل اشرتى ثيابًا يف 
  اخليار إذا رآه. 

فته  مي هذا وصِ وب الذي يف كُ عُت منَك الث املسئلة أن يقول: "بِ  صورةُ  :(الذخرية) ويف
 )٤كَ عتُ ا إذا قال: "بِ أو يقول "بعُت منَك هذه اجلارية املنتقبة". وأم  ،فةم يذكر الص ـكذا" أو ل
نا ة مشاخيقال عام  .م يذكره يف (املبسوط)ـهذا البيع أم ال؟ ل مي هذا" هل جيوزُ ما يف كُ 

   جلهالة املبيع". "ال جيوزُ  :على جوازه عندنا" وبعضهم قال اجلواب يدل  "إطالقُ  :رمحهم اهللا
إىل مكانه  ر إليه أوشِ إليه أو إىل مكانه شرط اجلواز حىت لو مل يُ  اإلشارةُ (املبسوط):  ويف
م ـالبيع ول مفباعه قبل الرؤية لز  ،م يرهـم يره بأن ورث شيًئا لـباإلمجاع. إذا باع شيًئا ل ال جيوزُ 

. وكان أبو حنيفة رضي اهللاُ  ًال: "له اخليارُ  يتخرياعتبارًا خبيارِ  عنه يقول أو  رط" مث العيب والش
   له". رجع وقال: "ال خيارَ 

 فانظرْ  لعة فاذهبْ  اشرتيُت سِ ين إم يره مث قال لغريه: "ـلشيًئا  وإذا اشرتى(املنبع):  ويف
ذكر شيخ اإلسالم يف "باب  :فذهب ورضي ا .ها"ذْ فأرَض ا وخُ  فإن كانت تصلحُ  إليها
عند أيب يوسف  هذا ال جيوزُ  ر أن ورأيُت يف موضع آخَ  ،هذا ال جيوز ار بغري شرط" أن ياخل

ال جيوز فله  وإن قيلَ  ،جيوز فله وجهٌ  عنه فإن قيلَ  ة رضي اهللاُ ا عند أيب حنيفوأم  ،وحممد
  . وجهٌ 

عُت ا لو عني نصًفا وقال: "بِ باع أحدمها نصفها ينصرف إىل نفسه. أم  داٌر بني اثننيِ 
 صف" فال جيوز. منَك هذا الن  

إن كان  :نصيبها من البنت األخرى فباعت إحدى البنتنيِ  .رجٌل مات وترك بنتنيِ 
  بها معلوًما هلا ال جيوز. نصي

ا إذا عينت عيًنا وباعته إن باعت نصيبها من كل شيء جيوز. أم (شرح الطحاوي):  ويف
   ال جيوز.
شائًعا والبيت معلوم قال أبو  أحدمها نصف بيتٍ  فباع ،بينهما دارٌ  رجالنِ (احمليط):  ويف

 ة". ولو كان بني رجلنيِ سمَ ند القِ شريكه يتضرر بذلك ع ألن  عنه: "ال جيوزُ  حنيفة رضي اهللاُ 

                                                 
 .٨٤؛ املنجد ص ١٦١وعاء من جلد. معجم لغة الفقهاء ص : "اجلراب"  )١
 . ٢٣٣. معجم لغة الفقهاء صفيه وضع السوائللوعاء من جلد  :"الزق"  )٢
   .٥٤٧" وهو الِغرارة. املنجد ص "اجلوالق  )٣
 "بعت منك" يف ق.  )٤
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تعاىل أنه فرق بني  ". وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ أصحّ  لُ "واألو  :قال صاحب (اهلداية)
 يادة وغري القابلاإلناء القابل للز.  مثًال وأفسده فيما  )١تسْ فأجاز البيع فيما ال يقبلها كالط

  يخة. ر ال بوزن هذه البط جَ وأجاز بوزن هذا احلَ  )٢كالزنبيليقبلها  
وإذا عرف املشرتي احلدود ال  ،اشرتى أرًضا وذكر حدودها ال ذرعها طوًال وعرًضا جاز

 .)٣دجتاحُ بينهما  عم يذكر احلدود ومل يعرفها املشرتي جاز البيع إذا مل يقـ. وإن لحّ صِ اجلريان يَ 
ار" ومل يعلم به َك نصييب من هذه الد عتُ وجهل املشرتي مينع. "بِ  ،باملبيع ال مينع عوجهل البائ
م يعلم املشرتي ال ـم به املشرتي جاز إذا أقر البائع أنه كما يقول املشرتي. وإن للالبائع وع

ح  وباع صَ  تعاىل علم البائع أم ال. ومع ذلك لو قبض عند اإلمام وحممد رمحهما اهللاُ  جيوزُ 
  الفاسد.  كالبيعِ 

: "وصاحب (املنبع) أوضح املسئلة وفصل اخلالف فيها حيث قال: "رجٌل باع قلتُ 
 يف  فاسدٌ  قدار نصيبه واملشرتي أيًضا ال يعلم ذلك فالبيعُ مار وهو ال يعلم نصيبه من هذه الد

مطلًقا سواء علم  وزُ تعاىل عنه. وُرِوَي عنه أيًضا أنه جي عن أيب حنيفة رضي اهللاُ  روايةٍ 
 تعاىل. وُرِوَي عنه أيًضا أنه يشرتطُ  أيب يوسف رمحه اهللاُ  م يعلما وهو قولُ ـاملتبايعان ذلك أو ل
  تعاىل وهو (ظاهر الرواية).  وهو قول حممد رمحه اهللاُ  ،علم املشرتي ال غري

صوير أو ار؟ هل تكون رد بيان الت وضع هذه املسئلة يف الد  فإن قلت: "ما فائدةُ 
 فيه نقًال  : "ما رأيتُ ار؟" قلتُ لالحرتاز عن املنقول ليكون احلكم فيه خالف احلكم يف الد

  ان. ي ار واملنقول بل مها سَ بني الد  اهر أنه ال فرقَ الظ  ولكن  ،صرًحيا
: فإن  ريك بغري أرضٍ بغري إذن الش  أنه إذا باع نصيًبا له من أشجارٍ  :(الفتاوى) وذكر يف

  انتهى.  ،زجُ ـم يَ ـم تبلغ لـوإن ل ،جائزٌ  قطعها فالبيعُ  غت أو آنَ لنت األشجار قد بكا
" فقال: )٤ستة بِ ها مين عْ ال تساوي عشرة فبِ  دي لَك أرٌض خرابٌ قال املشرتي: "يف يَ 

  . فها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جازَ م يعر ـها" ولعتُ "بِ 
  

                                                 
معجم لغة . (فارسي معرب) للغسل وحنوه بارة عن إناء كبري مستدير يوضع فيه املاءأو "الطشت": ع "الطست"  )١

   .٣٩٨؛ املعجم الذهيب ص ٢٩١ص الفقهاء 
؛ املعجم ٦٢٣ص و  ٣٧٨وعاء توضع فيه الثمار (فارسية). املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ص هو  "الزنبيل"  )٢

 . ٣١٦الذهيب ص 
  .١٦٠إنكار احلق مع العلم به. معجم لغة الفقهاء ص  هو "اجلحود"  )٣
  "نسيئة" يف ب.   )٤
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راء. واتفق عليه هما كان على وجه الش بقبض أحدمها أي  يثبتُ  ض البدلنيبتقابُ  كما يثبتُ 
 صدر القضاة وغريه على أن  ـوإن ل عاطي بيعٌ بيع الت انتهى.  ،منم يوجد تسليم الث  

د. باخليار: إن شاء قَِبَل يف الس وإن شاء رَ  رُ ن البيع فاآلخَ يأحد املتعاقدَ  وإذا أوجبَ 
ق ير بتفر رضى اآلخَ  مِ دَ من لعَ املشرتي ببعض الث  يف بعض املبيع وال أن يقبلَ  وليس له أن يقبلَ 

 فقةالص،  مثن كل واحدٍ إال لس قبل القبول   إذا بنيألنه صفقتان معىن. وأيهما قام من ا
فله ذلك على ما ذكرنا. وإذا حصل  ،جوعالقيام دليل اإلعراض والر  اب ألن ل اإلجيطب

افعي . وقال الش رؤيةٍ   من عيٍب أو من عدمِ إال  ،البيع وال خيار ألحدمها ماإلجياب والقبول لز 
ذا جٍل إؤَ حال أو مُ  البيع بثمنٍ  الس". وجيوزُ  واحٍد منهما خيارُ  لكل  عنه: "يثبتُ  رضي اهللاُ 

  كان األجل معلوًما. 
 لٍ  ر بثمنٍ ًنا آلخَ رجٌل باع شيًئا معيـمؤج  م املبيع حىت انقضت السمث  ،نةإىل سنة ومل يسل

 م املبيع فللمشرتي سنة أخرى بعد تسليم املبيع. وقاال: "ليس له إالسل نة املاضية". وَمْن  الس
 من يف املبيع كان على غالب نقد البلد ألأطلق الث قود خمتلفة نه املتعاَرف. فإن كانت الن

َ  أن يُ إال  فاسدٌ  فالبيعُ  بني  أحدمها. وهذا إذا كان الكل يف الر ة إىل يَ فضِ اجلهالة مُ  واج سواء ألن
إليه  يصرفُ  فحينئذٍ  ،أو يكون أحدمها أغلب وأروج ، أن ترتفع اجلهالة بالبيانإال  ،املنازعة

الثي جاز نائي والث ة. فإن كانت سواء فيها كالث كانت خمتلفة يف املالي وهذا إذا   ،حتريًا للجواز
ألنه ال منازعة وال  ،نوع كان ر به من أي إىل ما قد  صرفُ نوي ،مراهإذا أطلق اسم الد  البيعُ 

 (اهلداية). ة. كذا يفاختالف يف املالي   
ل قُ م يـَ ـفذهب به املشرتي ول ."بعشرين" ئع:ساومه ثوبًا بعشرة فقال البا(البزازي):  ويف

ودفعه إليه  عالبائ دِ وإن كان يف يَ  ،املشرتي فالبيع بعشرين دِ وب يف يَ فإن كان الث  :شيًئا
إىل آخرمها   رُ نظَ اختالف كلمتهما يُ  بعدوقيل بآخرمها كالًما إذا مضيا على العقد  .فبعشرة

 ،ٍر جمهويل املقدارجَ ًال وبإناٍء وحَ يْ وكَ  )١ازافً ع احلبوب املتنوعة جِ يب كالًما فيحكم بذلك. وجيوزُ 
  فيهما.  يفسدُ  البيعَ  عنه أن  وعن أيب حنيفة رضي اهللاُ 

                                                 
؛ القاموس ١٦٣معجم لغة الفقهاء ص بيع الشيء وشراؤه من غري كيل وال وزن وال عد. هو  "بيع اجلزاف"  )١

 .٦١الفقهي ص 
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  الفصل السابع عشر
  )١في البيوع

قول باالجياب والقبول إذا كانا بلفظ املاضي مثل أن يقول أحدمها "بعُت" وي ينعقدُ  البيعُ 
واملوضوع لإلخبار وقد  ،رعالبيع إنشاء تصرف، واإلنشاء يعرف بالش  ر "اشرتيُت" ألن اآلخَ 

كاح. وقوله بلفظني أحدمها لفظ املستقبل خبالف الن  وال ينعقدُ  .به فينعقدُ  ،استعمل فيه
ه يؤدي اشرتيُت" ألن"عُت" وبكذا" يف معىن قوله "بِ  ذهُ َك بكذا" أو "خُ يتُ ضيُت" أو "أعطَ "رَ 

   يف هذه العقود. معناه، واملعىن هو املعتربُ 
ة وقال له: طَ نْ ا منه حِ  ة مخسة دنانري ليأخذَ طَ نْ احلِ  عرجٌل دفع إىل بائ(القنية):  ويف

ة طَ نْ مث طلب منه احلِ  ،بدينار" فسكت املشرتي )٢مائة َمن  ها"؟ فقال: "كل بيعَ م تَ "ِبكَ 
 )٣فجاء غًدا .ع وذهب املشرتييِر بينهما بجْ ـم يَ ـها إليَك" ول: "غًدا أدفعُ عليأخذها فقال البائ

ل. عر األو أن مينعها منه بل عليه أن يدفعها بالس  عفليس للبائ ،عرة وقد تغري الس طَ نْ ليأخذ احلِ 
   حيح.وهو الص  "سيسفيس واخلَ عاطي يف الن بالت  عقدُ نتعاىل: "وهلذا ي قال رمحه اهللاُ 

بأن يكون  البيع تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل من غري قولٍ  انعقادُ (املنبع):  ويف
   .)٤عاطيع الت يعطاء واألخذ، وهذا يسمى بإلبا

يف  اإلعطاء من اجلانبني شرطٌ  تعاىل يف أن  رمحهم اهللاُ  خُ اختلف املشايِ  :ويف (الذخرية)
تسليم  أن  تعاىل يف (اجلامع الصغري) عاطي أو من أحدمها يكفي فأشار حممد رمحه اهللاُ ع الت يب

   املبيع يكفي.
" فعزله فبيع. عزلهُ ا" قال "بدرهم" فقال "؟ةطَ نْ حِ  )٥فيزم تبيع قَ كَ قال "بِ (اتىب):  ويف

لحم أو دفع من وأخذ ال مث امتنع عن دفع الث  ،فوزنه وهو ساكتٌ  ،صابوكذا لو قال مثله للقَ 
 اب من راهم وامتنع القَ الدص أجربمها القاضي عليه ،لحموزن ال.  ذا أن فثبت  عاطي بيع الت

                                                 
القبول. معجم لغة الفقهاء اب و وركناه اإلجي ،مبادلة مال مبال على سبيل التمليك عن تراضٍ هو  "البيع"  )١

 . ٤٤؛ القاموس الفقهي ص ١١٣ ص

  .٤٦٠غراًما. معجم لغة الفقهاء ص  ٨١٥, ٣٩ا مكيال سعته رطاله عراقيان أو أربعون استارً : "املن"  )٢
  "وجاء يف غد" يف ق.  )٣
 .٤٣٧؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٥٢أنظر القاموس الفقهي ص   )٤

معجم لغة ؛ ٣٠٧ ص القاموس الفقهي البالد.وخيتلف مقداره باختالف  ،قدميًاكان يكال به   مكيال: "القفيز"  )٥
  .٣٦٨ص الفقهاء 
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فإنه يبيع  ،حويل من األمتعةفشق عليه الت  ،نٌ ار وهو ساكِ هذه الد  رجٌل حلف ال يسكنُ 
 ،املتاع من غريه وخيرج بنفسه فال حينث. ولو حلف بطالق امرأته أن ال يصوم شهر رمضان

   فيه أن يسافر وال يصوم. فاحليلةُ 
ينهُ حلف ليُ  اه ،درهم اليوم بألف غدألنه  ال حينثُ  ،فاشرتى له رغيًفا بألف درهم فغد
فاشرتى مملوًكا  .م أعتق مملوًكا بألف درهم فعلي كذا"ـ. وكذا لو قال: "إن لالِربّ  حتقق شرطُ 

  . ِربّ ال بألف درهم يساوي شيًئا قليًال فأعتقه، بـَر ألنه حتقق شرطُ 
 ألن  ال حينثُ  ،املرأة فقضت حاجتها تفجاءفاه فاستلقى على قَ  .امرأته حلف ال يقرب

وذكر  ،هكذا قال بعض املشايخ .ًئاى واطِ وهو يف هذه احلالة ال يسم  ،طءث الوَ نْ احلِ  شرطَ 
  توى. وعليه الفَ  ،بعضهم أنه حينثُ 

  الكالم على املشافهة.  ث ألن م حينَ ـوكتب إليه أو أرسل ل ،ولو حلف ال يكلم فالنًا
ار أنه ال يدري أين هو. إن أراد به فحلف صاحب الد  ، دار رجلٍ رجٌل هرب ودخل يف
   .. انتهى كالم (الولواجلي)ألنه بار  ثُ نار ال حيالد  نهو م أنه ال يدري يف أي مكانٍ 
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أتزوجها فهي  امرأةٍ  كاحي فكل : "ما دمِت يف نِ ةٍ رجٌل قال ألجنبي  :(البزازي) ويف
كاحي ال يقع. ولو قال: "إن تزوجتِك ما دمِت يف نِ  ،مث تزوجها وتزوج عليها امرأة ."قٌ طالِ 

 جها فهي طالِ  امرأةٍ  فكلجهاقٌ أتزوج غريها تطلقُ  ،" فتزومث تزو  لصح عليق هنا ال يف ة الت
 لاألو،  ة. ففرض املسئلة يف األجنبي  

تنتهي اليمني ا. فإذا حلف ال يفعل كذا ما  وكلمة "ما دام" و"ما زال" و"ما كان" غايةٌ 
ال يشرب  ال حينث. وكذا إذا حلف دِ وْ عل بعد العَ فانتهى اليمني باخلروج. فلو  ،خارابُ دام بِ 

 اخلروج بأهله  ال حينث. والفقيه أبو الليث شرطَ  ،فخرج وعاد وشرب ،خارابُ بيذ ما دام بِ الن
اإلمام الَفْضلي  م يشرطهُ ـار" وليف هذه الد  ِك ما دمتِ تاعه كما يف قوله: "واهللا ال أكلمُ ومَ 

خ اإلسالم يف املسئلة اليت شيخ مشايِ  )١ما أفىت به جدي تعاىل. قلُت: "وهذا يؤيدُ  رمحه اهللاُ 
   حيح".الص  املِ وعليك بالت  ،تعاىل يف ذلك رمحَك اهللاُ  رْ فانظُ  "فصل الوقف"مرت يف 

منهما أن ال يدخل على صاحبه. فدخال يف  واحدٍ  ف كل لح رجالنِ  :ويف (الولواجلي)
 ال الباب ريفدخل من غ ،اراملنـزل مًعا ال حينثان. ولو حلف ال يدخل من باب هذه الد 

م ـل هِ ينِ ألنه دخل من بابه. وإن نوى ذلك الباب بعَ  ثَ نِ ر فدخله حَ بابًا آخَ  حينث. وإن نقبَ 
  ين يف القضاء. د يُ 

ري علمه. فخرجت وهو يراها فمنعها أو غرجٌل حلف بطالق امرأته أن ال خترج امرأته ب
  ألا خرجت بعلمه.  ال حينثُ  ،م مينعهاـل

طح فصعدت الس  ،"قٌ طالِ ار فأنِت هذه الد  رجٌل قال المرأته: "إن خرجِت من بابِ 
  حيح أنه حينث. والص  ،ل أنه ال حينثيَ احلِ  يفذلك ذُِكَر  )٢قيل ،ونزلت يف دار اجلار

ر: إن أكلتها" وقال آخَ  قٌ طالِ  فقال له رجٌل: "امرأتهُ  ،هِ مِ فوضعها يف فَ  ةً قمَ رجٌل أخذ لُ 
 شرطَ  حينث ألن م ـل ،إن أخرجتها من فيَك" فأكل البعض وأخرج البعض قٌ طالِ  "امرأتهُ 

  . ل ث أكل الكُ نْ احلِ 
 ألن  ة واحدة حينثُ قمَ فأكلت لُ  "فعبدي حر  الليلةَ  م تتعشِ ـرجٌل قال المرأته: "إن ل

 من امللح  وانٍ نَ فيه مَ  م تطبِخ يف ِقْدرٍ ـلقمة الواحدة ال تكون عشاء. ولو قال المرأته: "إن لال
  من امللح.  ينٍ وَ نـَ بيًضا يف مَ  ". تطبخُ قٌ لوحة يف املطبوخ فأنِت طالِ وال مُ 

                                                 
 قاضي القضاة حمب الدين أبو الفضل حممد بن حممد بن الشحنة احلليب احلنفي. سبقت ترمجته.   )١

   .يف ق "قيل ذلك من احليل وأنه... "  )٢
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 ى اهللاُ الرسول صل  أو "إىل املسجد األقصى" ال يلزمه شيء "معليه وسل،  املنعقد  رفَ العُ  ألن
ل على االنعقاد يف املشي إىل مدينة الرسو  وتعاىل ال يدل  بحانهُ سُ  يف املشي إىل بيت اهللاِ 

 ى اهللاُ صل  م وإىل املسجد األقصىعليه وسل،  تعاىل حىت  ة بيت اهللاِ رمَ تهما دون حُ رمَ حُ  ألن
وإن  ،أو حج ماشًيا فإن شاء أعتمرَ  :حل دخوهلما من غري إحرام. مث إذا لزمه حجة أو ُعْمَرة

جد احلرام" قال أو "إىل املس ،ولو قال: "علي املشي إىل احلرم" لركوبه شاة. حب وذبكشاء ر 
   وقاال: "يلزمه". ،قط" ه شيءٌ مز لعنه: "ال ي أبو حنيفة رضي اهللاُ 

  . ال حينثُ  ،فزوجه أبوه امرأةً  ،ن فجُ  ،رجٌل حلف أن ال يتزوج امرأة
إن أجاز بالقول  :فزوجه رجٌل امرأة بغري إذنه فبلغه فأجاز ،رجٌل حلف أن ال يتزوج امرأة

 يف الوجهني" "حينثُ  :فيه. فمنهم من قال خُ غريه اختلف املشايِ أو بالفعل كسوق اهلدى و 
يف  ل وال حينثُ يف الوجه األو  واملختار أنه حينثُ  .يف الوجهني" "ال حينثُ  :قال نْ ومنهم مَ 
 اين. الوجه الث  

 ألن  مث تزوجها ال حينثُ  ،مث طلق امرأته ،رجٌل حلف أن ال يتزوج امرأة كان هلا زوج
ساءه كان له أن يطأ نِ   ،ف أن ال يطأ امرأة وطئها رجلٌ لرى أنه لو ح تَ على غريها. أَال  اليمني

اهدين. ألنه ال يـَُتَصور بدون الش  )١فهو سر فأشهد شاهدين  ،راسِ  حلف ليتزوجن  واريه.وجَ 
   ة.يفإن أشهد ثالثة فهو عالن
ل أن ال ك مث حلف املو  .طلق امرأتهيُ  عبده أو زوجه امرأة أو يعِتقَ رجٌل وكل رجًال أن يُ 
الوكيل يف  ينه ألن ل يف ميك املو  ثَ نِ حَ  ،به لَ مث فعل الوكيل ما وُكِ  ،يتزوج وال يعِتق وال يطلق

 راء ألن خبالف البيع والش  ،ل بنفسهك بارة املو بارته كعِ فجعل عِ  من كل وجهٍ  هذه العقود نائبٌ 
بفعل وكيله بائًعا وال مشرتيًا. هذا إذا   فُ احلالِ  فال يصريُ  ،املوكل حقوق العقد تتعلق به دون

لطان أمره إىل غريه كالس  فوضُ يُ  راء بنفسه. ولو كان ِممنْ ِممْن يلي البيع والش  فُ كان احلالِ 
   ب.للغالِ  فاحلكمُ  ،أخرى رُ مرة ويُباشِ  فوضُ يف ميينه. وإن كان ِممْن يُ  وحنوه حينثُ 

فأىب أهل املرأة أن يتزوجها  .رجٌل أراد أن يتزوج امرأة وله امرأة أخرى :(اخلالصة) ويف
يل سوى املرأة اليت يف هذه املقربة  امرأةٍ  يف املقربة مث قال: "كل  )٢فأجلسها .ملكان تلك املرأة

   ق أيًضا.تايف العَ  وهي احليلةُ  ،ال حينثُ  ،سبوا أنه ليس له امرأة يف األحياءح" فقٌ فهي طالِ 

                                                 
   .يف ق"سرا حينث"   )١
   "فاحتبسها" يف ق.  )٢

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 الفصل السادس عشر في األيمان  ٢٦٢

راهم ذه الد  صدقَ تعلي أن أ م فللهِ رجٌل قال: "إن فعلُت هذا وجنوُت من هذا الغَ 
تعاىل  دفع القيمة يف حقوق اهللاِ  ألن  جازَ  بزِ بثمنه وال يتصدق باخلُ  مث أراد أن يتصدقَ  .بزًا"خُ 

   .جائزٌ 
 َمْن قال: "هللاِ  مبنـزلةِ  يصريُ  علي ثالثون ِحجة" كان عليه بقدر عمره ألنه رجٌل قال: "هللاِ 

إجياب الفعل بعد املوت  ألن  ال يلزمه شيءٌ  ،" فمات قبل ذلك)١علي أن أحج سنة عشرين
أو ما  أو صوًما أو صالةً  قةً دَ أو صَ  رةً تعاىل على نفسه حجا أو ُعمْ  إن جعل هللاُ  ال يُتصورُ 

 ،على نفسه ه ذلك الذي جعل هللاُ معٌل لز إن فعل كذا فف فيما هو طاعٌة ِهللا تعاىل.أشبه ذلك 
 "َمْن نذرَ الم: والس  الةُ زه كفارة اليمني. هذا جواب (ظاهر الرواية) لقوله عليه الص جُ ـم تَ ـول

 ى"مبِ  ى فعليه الوفاءُ ومس٢ا مس( .  
إن شاء خرج  :"هو باخليار :عنه أنه رجع عن هذا وقال وُرِوَي عن أيب حنيفة رضي اهللاُ 

 ،تعاىل يفتون ذا بـَْلخ رمحهم اهللاُ  عنه بالكفارة" ومشايخُ  جخر وإن شاء  ،ما مسى عَنيِ عنه بِ 
سي واختيار اإلمام األجل خَ وهو اختيار مشس األئمة السرْ  ،وكذا عن بعض مشايخ ُخبارا

  ريدُ يُ  علًقا بشرطٍ مُ ا إذا كان كونه. أم   ريدُ ال يُ  علًقا بشرطٍ ذر مُ . وهذا إذا كان الن )٣األئمةبرهان 
 ة بأن قال: "إن شفى اهللاُ  عة أو لدفعِ فمن لبِ ا جلِ كونه إماهللاُ " أو "رَ )٤ضييتعاىل مر  مضر د 

عنه  ا قال وال خيرجُ مبِ  يلزمه الوفاء سنة". فإذا ُوِجدَ  تعاىل غائيب" أو "مات عدوي فعلي صومُ 
 .)٥ني"مي ارةُ كف   ارتهُ وكف  مينيٌ  ذرُ "الن م: عليه وسل  ى اهللاُ صل  قولههذه الرواية  بالكفارة. وجهُ 

 عليق بشرطٍ ل على الت األو  كونه. واحلديثُ   ريدُ ال يُ  عليق بشرطٍ هذا احلديث على الت  لُ حمَ فيُ 
  . "أميان الكايف"هيد يف در الش كونه ليكون مجًعا بني احلديثني. هكذا أورده الص   ريدُ يُ 

 املشي إىل بيت اهللاِ  وكذا ولو قال: "علي  ة" فيلزمه تعاىل" أو "إىل الكعبة" أو "إىل مك
لفظة صارت  هذه ال  وإن شاء أحرم بالُعْمَرة ألن  ،وهو باخليار: إن شاء أحرم باحلج  إحرامٌ 

الكعبة" فإنه  طيمَ ثويب حَ ب علي أن أضربَ  رفًا كما لو قال: "هللاِ ناية عن إجياب اإلحرام عُ كِ 
فكذا هنا. ولو قال: "علي املشي إىل مدينة  رفِ ازًا من حيث العُ جمُ  ،قةدَ ا بالص ذرً يكون نَ 

                                                 
  "ستا وعشرين" يف ق.  )١
: كتاب األميان نصب الراية؛ ٢/٧٦؛ اهلداية يف: كتاب األميان ٦٣٢رقم  ٢/٩٢كتاب األميان والنذور : الدراية  )٢

٣/٤٥٥ . 

  "برهان الدين" يف ق.  )٣
  "مرضي" يف ب.  )٤
  .٩٣١٧طي رقم اجلامع الصغري للسيو   )٥
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 به الِرب  إن اعتقد أنه حلف وأن  .يعين "حبق رأسَك" "َبَسرِتو": لو قال :(النهاية) ويف
  انتهى.  ،يكفرُ  واجبٌ 

. "هو يهودي إن فعل كذا" رُ كفيعلى أنه  ةُ م يعلم أين ما فعلُت كذا" وقد فعل فالعا "اهللاُ 
 وكذا يف "هو بريءٌ  ،وإن اعتقد أنه ُكفر يكون ُكفرًا ،ميٌني. فإن اعتقد أنه ميني فيمني ال غري

 شيءم" فقام ال يلزم املار قُ مر على رجٍل فأراد أن يقوم فقال: "واهللا ال تَـ  تعاىل". من اهللاِ 
   لكن عليه تعظيم اسم اهللا تعاىل.

 حرام" حينثُ رجٌل قال: "هذا الث وب علي  بلبسه. ولو قال: "إن أكلُت الط عام فهو علي
م طعاًما فهو علي حرام" ال كُ : "إن أكلُت عند بأكله. وكذا لو قال لقومٍ  " ال حينثُ حرامٌ 
  باألكل. حينثُ 

 ياس ال حينثُ القِ يف  :"فهو علي حرامٌ  آكله يف منـزلكَ  طعامٍ  قال: "كل  :(املنتقى) ويف
  . حينثُ  حسانِ ويف االستِ 
َك" صار مييًنا حىت لو جامعها طائعة أو متُ قالت لزوجها: "أنا عليَك حرام" أو "َحر  امرأةٌ 

 ًها ال حينثُ كرَ فيها مُ  ار" فأُدِخلَ هذه الد  خبالف ما لو حلف "ال يدخلُ  ،هة حينثُ ُمكرَ 
. قال هلا: "ال خترجي من ثَ نِ ًها حَ كرَ خول فدخل مُ د موًال. ولو أُكرَِه على الحم لَ دخِ ومعناه أُ 

 الد ار إال لُ مَ حتَ فيُ  ،حلفه بطالقها هِ كرِ ذِ  لعدمِ  " فخرجت ال يقعُ القِ  بإذين فإين حلفُت بالط 
   له. فالقولُ  ،احللف بطالق غريها لُ مَ تَ احللف بطالقها وحيُ 

أين حلفُت  :ر فقالمْ رب اخلَ لش (القنية) قال صاحب (احمليط): "رجٌل دعته مجاعةٌ  ويف
 ١طلقت. وقال صاحب (التحفة) مث شربَ  ،وكان كاذبًا فيه ،رمْ الق أن ال أشرب اخلَ بالط(: 

   ديانة". "ال تطلقُ 
ال  قة" ففعل والرجلُ دَ من مايل صَ  درهمٍ  "إن فعلُت كذا فألفُ  :إذا قال(الولواجلي)  ويف

  ائة. مللك وهو اا مي مبِ ق إال صد م يلزم الت ـل ، مقدار مائة درهمٍ إال  ميلكُ 
 درهم" فحنثَ  مسكنيٍ  ل قة لكُ دَ درهم من مايل صَ  رجٌل قال: "إن فعلُت كذا فألفُ 

ة وَمث  ،تعاىل بإجياب اهللاِ  عتربٌ مإجياب العبد  ألن  جازَ  ،ه على مسكني واحدبذلك كل  وتصدقَ 
  . نف فكذا هناواحد من ذلك الص  رف إىل صنفٍ الص  جيوزُ 

                                                 
عالء الدين أيب بكر، فقيه أصويل. صاحب تصانيف أخرى منها "حتفة الفقهاء" حملمد بن أمحد السمرقندي،   )١

؛ معجم املؤلفني ٢/٩٠؛ هدية العارفني ١/٣٧١م. كشف الظنون ١١٥٨ه/٥٥٣"أصول الفقه". تويف سنة 
  .١١٥١رقم  ٣/١٨؛ اجلواهر املضية ٤/٣٦٥؛ إعالم النبالء ٨/٢٦٧
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اء  سو  ،فة احلالِ ي على نِ  فاليمنيُ  ،تاقأو بالعَ  القِ بالط  ا إذا كان اليمنيُ تعاىل. أم  باهللاِ  اليمنيُ 
  هو.  فَ احلالِ  ا أو مظلوًما ألن مً ظالِ  فُ كان احلالِ 

 ة" أو "من صومِ بلَ تعاىل" أو "من هذه القِ  من اهللاِ  رجٌل قال: "إن فعلُت كذا فأنا برىءٌ 
 فهذا كله مينيٌ  .الة"رمضان" أو "من الص  الرباءة من هذه األشياء ُكفٌر. هكذا ذكره أبو  ألن

 ارةٌ ه كف ليمن الكتب األربعة" ففعل فع "إن فعلُت كذا فأنا برىءٌ  الليث يف (نوازله). ولو قال:
من الزبور  من اإلجنيل وبريءٌ  وبريءٌ اة من التور  واحدة. ولو قال: "أنا برىءٌ  نيٌ واحدة ألا مي

 من اهللاِ  ألا أربعة أميان. ولو قال: "أنا بريءٌ  " فعليه أربع كفاراتٍ )١القرآنمن  وبريءٌ 
 وبريءٌ  من اهللاِ  ولو قال: "أنا بريءٌ  واحدة. ألا مينيٌ  ثَ نِ واحدة إن حَ  كفارةٌ  هورسوله" فعلي

" فِ ِمما يف املصحَ  ألما ميينان. ولو قال: "أنا بريءٌ  ثَ نِ من رسوله" فعليه كفارتان إن حَ 
 أنا بريءٌ . ولو قال: "ف قرآنٌ ما يف املصحَ  ألن  ،واحدة واحدة ألا مينيٌ  فعليه كفارةٌ  فحنثَ 

 واحدة. ولو قال: "أنا بريءٌ  واحدة ألا مينيٌ  كفارةٌ  فعليه " فحنثَ فِ من كالمه يف املصحَ 
 ارةٌ  " فحنثَ فِ يف املصحَ  آيةٍ  من كلا مينيٌ  فعليه كفواحدة.  واحدة أل  

قد هذا ميني. و  إن فعلُت كذا" ففعل فعليه كفارة واحدة ألن  بُ الغالِ  بُ رجٌل قال: "الطالِ 
  أهل بغداد احللف ذا.  تعارفَ 

من رسوله واهللا ورسوله بريئان منه"  من اهللا وبريءٌ  رجٌل قال: "إن فعلُت كذا فأنا بريءٌ 
  أميان.  ألا أربعةُ  كفاراتٍ  ففعل فعليه أربع

 "ن الرحيممحبسم اهللا الر " :فيه مكتوبٍ  سابٍ أو دفرت حِ  قهِ ع كتابًا من كتب الفِ فرجٌل ر 
  باهللا تعاىل.  فدخل تلزمه الكفارة ألنه مينيٌ  ،ار"ِمما فيه إن دخلُت الد  ا بريءٌ فقال: "أن
الة اليت من الص "أو  "من اِحلجة اليت حججتُ  : "إن فعلُت كذا فأنا بريءٌ )٢حلفرجٌل 

 من  خبالف الرباءة من القرآن ألنه ُكفٌر. ولو قال: "أنا بريءٌ  ،مث فعل ال يلزمه شيء .يُت"صل
وإن أراد به الرباءة من  ،إن أراد به الرباءة من فرضه يكون كالرباءة من األميان :شهر رمضان"

   ويف االحتياط يكون مييًنا. ،ية فال يكون مييًنا يف احلكمم يكن له نِ ـأجره ال يكون مييًنا. وإن ل
حقه عظيم.  لكن الم" ال يكون مييًنا والس  الةُ لو قال: "حبقه عليه الص  :(البزازي) ويف
    اهللا" ال يكون مييًنا.إال  سول وال إلهَ آمن الر حبرمته و  رمة شهد اهللاُ "حبُ  :ولو قال

                                                 
معجم لغة الفقهاء والباطل. القرآن الكرمي ألنه فرق بني احلق  هو مصدر "فرق" يف ب. "الفرقان" "الفرقان"  )١

  . ٢٨٤القاموس الفقهي ص  ؛٣٤٤ ص
   .يف ق"قال"   )٢
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تعاىل خيالفنا يف  افعي رمحه اهللاُ واإلمام الش  ،د ليس بشرطٍ صْ ضا والقَ الر  أن  فُعِلمَ  .)١والَيمني"
بفعل احمللوف  ثُ نَ حيَ ىء وال اسي واخلاطِ والن  هِ املكرَ  مينيُ  ذلك يف أحد قوليه ويقول: "ال تنعقدُ 

  . كذا يف (املنبع). "ًهاًيا أو ُمكرَ عليه ناسِ 
 تعاىل كالرمحن والرحيم أو بصفةٍ  هللاِ من أمساء ا تعاىل أو باسمٍ  باهللاِ  واليمنيُ  :ويف (اهلداية)

 قوله إال  احللف ا متعارفٌ  وجالله وكربيائه ألن  اهللاِ  زةِ من صفاته اليت حيلف ا ُعرفًا، كعِ 
م يكن ـ. ولو قال: "وغضب اهللا وسخطه"لمييًنا ألنه غري متعارفٍ  "وعلم اهللا" فإنه ال يكونُ 

ًفا،  م يكن حالِ ـل . وَمْن حلف بغري اهللاِ ا غري متعارفٍ احللف  وكذا "ورمحة اهللا" ألن  ،حالًفا
 كالن يب  ى اهللاُ والكعبة لقوله صل  ٢"أو لَِيُذرْ  باهللاِ  م حالًِفا فلَيحِلفُ م: "َمْن كان منكُ عليه وسل( 

يب معناه أن يقول والن " :تعاىل . قال رمحه اهللاُ ألنه غري متعارفٍ  )٣نوكذا لو حلف بالقرآ
 يكون مييًنا على ما سيجيء عقبها إن شاء اهللاُ  "منه أنا برىءٌ "ا قوله: وأم  "،القرآنوالكعبة و 

   تعاىل.
ة باهللا ح إذا قصد به اجلار مييًنا إال  لو قال: "ووجه اهللا" يكونُ  :وذكر البزازي يف (جامعه)

اليمني  بالكسر. وقصدُ  إذا أعرا م يذكر اسم اهللا تعاىل إال ـ إذا نوى ألنه لمييًنا إال  فال يكونُ 
 باهللا بالن صب والر وكذا بدون حرف القسم "وهللا" إن عىن به مييًنا فيمني.  ،سكني سواءفع والت

 ومن املشايخ َمْن قال "هذا إذا جر،  ن أو رفعَ أمم ـال يكون مييًنا ألنه ل أو نصبَ  ا إذا سك
الطالق. "وحق اهللا" ال يكون مييًنا يف على ا . ومنهم من أجراهُ "يأِت حبرف اليمني وال إعرابه

 حيح. "ال إلهَ الص  بحانَ كذا" أو "سُ    اهللا ال أفعلُ إال  أن ينوي. وكذا اهللا" ال يكون مييًنا إال 
فيُتأمل عند  ،تعاىل أنه مينيٌ   إذا نوى به. وعن حممد رمحه اهللاُ مييًنا إال  "بسم اهللا" ال يكونُ 

  توى. الفَ 
ا مً وإن كان ظالِ  ،على ما نوى فاليمنيُ  الرجل وهو مظلومٌ  إذا اسُتحِلفَ  :(الولواجلي) ويف
وهذا إذا كان  ،عنهما وبه أخذ أبو حنيفة وحممد رضي اهللاُ  ،َمْن استحلفه ةي على نِ  فاليمنيُ 

                                                 
؛ نصب الراية: كتاب ٢/٧٢؛ اهلداية: كتاب األميان ٦٢٧رقم  ٢/٩٠الدراية : كتاب األميان والنذور ذكر يف   )١

   .٣/٤٤٦األميان 
- ٧٩؛ تلخيص احلبري يف: ٢/١٧٦، كتاب الدعوى ٦٢٦رقم  ٢/٩٠ذكر يف الدراية: كتاب األميان والنذور   )٢

؛ نصب الراية: ٢/٥٦٢كتاب األميان والنذور   ٢٢: ؛ أبو داود يف٢٠٤١و ٢٠٤١رقم  ٤/١٦٨كتاب اإلميان 
   .٣/٤٤٨كتاب األميان 

قوله "وكذا لو حلف بالقرآن إخل" ال خيفى أن القرآن اآلن متعارف، فيكون مييًنا. أنظر العيين. شرح على هامش   )٣
  خمطوط ق.
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وبة تكفريها بالت  فيجبُ  ،عقد هذه اليمني معصية ألن  ،فر باملالكَ نفسه بذلك ويُ  حينثَ 
  نايات اليت ليس هلا كفارة معهودة. غفار كسائر اجلِ واالستِ 
 تطوًعا" " أو "ال أصومُ لةً "واهللا ال أصلي نافِ  :املندوب بأن قال على تركِ  إن كان اليمنيُ و 

له أن يفعل ويكفر عن  فاألفضلُ  ،" أو حنو ذلكجنازةً  عُ أو "ال أشي  "مريًضا "ال أعودُ  أو
  ميينه. 

. ار وحنوه فاألفضل له الِربّ فعًال أو ترًكا كدخول الد  الرابع أن يكون على مباحٍ  والقسمُ 
 ثِ نْ باحلِ  وجيبُ  .ويكفرَ  وله أن حينثَ  )٢ثِ نْ أي عن احلِ  )١﴾اَنُكمْ مَ ـيْ اْحَفُظوا أَ وَ ﴿تعاىل  قال اهللاُ 
أو لبدنه فما زاد  )٣ًال اوِ نتَ رقبة أو كسا عشرة مساكني ُكال منهم ثوبًا مُ  إن شاء أعتقَ  :الكفارة

ام جاز عندنا. ولو أطعم مسكيًنا واحًدا عشرة أي  الصالة أو أطعمهم كالفطرة.فيه  ىءُ زِ ما جيُ 
 عنه: "ال جيوزُ  افعي رضي اهللاُ وقال الش  وحنن اعتربنا  .اعتبارًا لصورة العدد" واحدٍ   عن يومٍ إال

 فه إليه عن كفارته كما لو صرف إىل شخصٍ ما صر  مصرفًا فصح  املعىن ألنه صار يف كل يومٍ 
 واملقصودُ  ،امواحلوائج تتعدد بتعدد األي  ،صريورته مصرفًا باعتبار حاجته ر عن الكفارة ألن آخَ 

. وإن عجز عن أداء الكفارة بإحدى ال دفع عشرة أشخاصٍ  باإلجياب دفع عشر حاجاتٍ 
افعي وقال الش  .ام متتابعات عندناحرير صام ثالثة أي ة والت سوَ اإلطعام والكِ  :صال الثالثةاخلِ 

  إن شاء تابع وإن شاء فرق".  عنه: "هو خميـرٌ  رضي اهللاُ 
 شرطٌ  طاب يف احلالفِ اخلِ  مَ هْ والعقل وفـَ  البلوغ وقد أمجع العلماء على أن  ة كونه لصح

فهو حمل  ،فِ احلالِ  إسالمُ  طُ شرتَ ل يُ . وهمائوانون والن  يب ح اليمني من الص صِ فال تَ  ،ًفاحالِ 
يف  ثَ نِ تعاىل مث حَ  باهللاِ  حىت لو حلف كافرٌ  .ني الكافرح ميصِ فال يَ  اخلالف. فعندنا يشرتطُ 

  عندنا.  م يكن عليه كفارةٌ ـل ،أو بعد إسالمه هِ فرِ حال كُ 
 ارة علي عنه: "اإلسالمُ  افعي رضي اهللاُ وقال الشثَ نِ ه إذا حَ ليس بشرٍط حىت جتب الكف 
. ويف فعل "يف اليمني هُ اسي واملكرَ د والن ويستوي العامِ  ،وملكنه باملال ال بالص  رِ فْ يف حال الكُ 

 ى اهللاُ احمللوف عليه لقوله صل  وَهْزلُ  م:عليه وسل ِجد ُهنالق ـ"ثالٌث ِجدكاح والطالن ِجد ُهن

                                                 
  . ٨٩، جزء من اآلية ٥سورة املائدة رقم   )١
  .١٠٤؛ القاموس الفقهي ص ١٨٧نقضها والنكث فيها. معجم لغة الفقهاء  هو "احلنث" يف اليمني  )٢
   ، ق.پ"شامًال" يف   )٣
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  الفصل السادس عشر
  )١في األيمان

  دة. قِ نعَ ومُ  وٌ غْ ولَ  َغموسٌ  :إىل ثالثة أضربٍ  اىل تنقسمُ عت باهللاِ  اليمنيُ 
الكذب  على إثبات شيء أو نفيه يف املاضي أو يف احلال بتعمدِ  هو احللفُ  موسُ فالغَ 

وبة  الت وليس عليه إال  ،ارمث يف الن  ،صاحبها يف اإلمثْ  ماسِ موًسا النغِ ا ُمسَي غَ وإمن  .فيه
افعي الش  وقال .وبه قال مالك وأمحد رمحهما اهللا ،م جتب فيه الكفارة عندناـول ،غفارواالستِ 
   اهللا: "فيه الكفارة". رمحهُ 

 ا مينيُ وأم  أنه كما قال  على أمرٍ  فهو احللفُ  وِ لغْ ال يف املاضي أو يف احلال وهو يظن
 يف املاضي أن يقول وُ لغْ واألمر خبالفه. فال:  ار" أو "واهللا لقد دخلُت "واهللا ما دخلُت الد

 أنه مل يدخلها أو دخالد رأى شخًصا  لها واألمر خبالف ذلك. ويف احلال كَمنْ ار" وهو يظن
" غرابٌ أو رأى طائرًا فقال: "واهللا أنه لَ  "ظنه زيًدا وهو عمرويزيد" نه لَ إفقال: "واهللا  من بعيدٍ 

عنه: "هو ما  افعي رضي اهللاُ عندنا. وقال الش  وِ لغْ ال  فهذا تفسريُ  .)٢ِحَدأَةفظنه غرابًا وهو 
 سواء كان يف املاضي  ،اليمني ول "ال واهللا" و"بلى واهللا" ال على قصدِ اس من قجيري بني الن

 يف املستقبل  يف املستقبل بل اليمني على أمرٍ  وٌ غْ ا عندنا فال لَ أو يف احلال أو يف املستقبل. أم
ا ال أو الاليمني  دَ قصْ  ثَ نِ دة وفيها الكفارة إذا حَ نعقِ مُ  مينيٌ  فقط.  يف املاضي واحلال وُ لغْ . وإمن  

 يف املستقبل نفًيا أو إثباتًا وذلك دة فهو أن حيلف اإلنسان على أمرٍ املنعقِ  ا اليمنيُ وأم، 
 على فعل واجب ا أن يكونَ إم،  على ترك فعل واجب ا أن يكونَ وإم،  على  ا أن يكونَ وإم

  باح أو تركه. ا أن يكون على فعل مُ وإم  ،ترك مندوب
هر اليوم" أو صالة الظ  صّلنيَ جب بأن قال: "واهللا َألُ على فعل وا فإن كانت اليمنيُ 

ويأمث  نثُ حيله االمتناع. ولو امتنع  وال جيوزُ  ،هعليه الوفاء ب صومن رمضان" فإنه جيبُ "َأل 
  وتلزمه الكفارة.

  ي صالة الظهر" أو "ال أصومُ وإن كان على ترك واجب بأن قال: "واهللا ال أصل 
قتُلَن فالنًا" أو "ال أكلم والدي" أو حنو أو "َأل  "ْزَننيَ " أو "َأل رَ مْ ربَن اخلَ شرمضان" أو "واهللا َأل 

عليه أن  مث جيبُ  ،ناياتغفار كسائر اجلِ وبة واالستِ عليه يف احلال الكفارة بالت  فإنه جيبُ  ،ذلك
                                                 

  .٥١٤و ٩٩ص ؛ معجم لغة الفقهاء ٣٩٥ص "اليمني": القسم. أنظر القاموس الفقهي   )١

  .٧٩"احلدأة": طائر من اجلوارح ينقض على اجلردان والدواجن واألطعمة، وحنوها. القاموس الفقهي ص   )٢
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ة. وال وصي  من غري إعتاقٍ  َني ني رقيقرا من زوجَ حُ  دُ الول وقد يكونُ  :(العمادي) ويف
 ،مواله ىفزوج األب جاريته من ولده برض ،ر ولٌد وهو عبٌد ألجنيب وصورته: إذا كان للحُ 

  فهو ُحر ألنه ولد ولد املوىل.  ،فولدت اجلارية ولًدا
عنه  ى عند أيب حنيفة رضي اهللاُ ِعتِق العبد بدون الدعو  على البينة ال تُقَبلُ  :(احمليط) ويف

 وى. وال حيلفُ عة بدون الد بَ سْ حِ  )١املرأةوطالق  ،البينة على ِعتِق األمة وتُقَبلُ  ،خالفًا هلما
املرأة  األمة وطالقِ  على ِعتقِ  عوى باالتفاق. وهل حيلفُ ة بدون الد بَ سْ العبد حِ  على ِعتقِ 

. فُ إىل أنه حيلِ  "التحري"ر كتاب تعاىل يف آخِ  هللاُ أشار حممد رمحه ا ؟عوىون الد دب ةً بَ سْ حِ 
 ل عند الفَ فُ ة: "ال حيلِ وقال مشس األئمتوى. " فيتأم  

 ة األصل يف العبد تُقَبلُ  وذكر رشيد الدين يف (فتاويه) أنبدون دعوى  الشهادة على حري
 ،تعاىل ج حق اهللاِ رْ وحترمي الفَ  ج،رْ الفَ  على حترميِ  ألا شهادةٌ  ،العبد حية م العبد إذا كانت أُ 

ال  تةِ يف امليْ  ألن  ة ال تُقَبلُ تَ يْ م مَ عوى. وإن كانت األُ ة بدون الد بَ سْ هادة فيه حِ الش  فُتقَبلُ 
عوى من غري هذا هادة على حرية األصل من غري الد الش  تُقَبلُ  ج. وقيلَ رْ يتصور حترمي الفَ 

 ًسا من هذا الفصل يف "فصل أنواع الدعاوى والبينات" فيُنظَر انتهى. وقد كتبنا جن، فصيلالت
  مثة. 

م منه وصارت أُ  بهُ سَ ثبت نَ  ،فادعاه أحدمها ني فجاءت بولدٍ وإذا كانت اجلارية بني شريكَ 
لت على م ولٍد هلما، معناه إذا محوصارت أُ  ،منهما بهُ سَ ولٍد له. وإن ادعياه مًعا ثبت نَ 

 ٢إىل قول القافة عُ رجَ عنه: "يُ  عي رضي اهللاُ افملكهما. وقال الش(  ألن  من  بِ سَ إثبات الن
  ه". بَ بالش  )٣فعملنا تعذرٌ من مائني مُ  الولد ال يتخلقُ  مع علمنا أن  ،مًعا شخصني

نثى. أَال وأُ  رٍ كأن خيلق من ماء ذ  رين كما جيوزُ كأن خيلق الولد من ماء ذ  قلُت: "وجيوزُ 
 بعد بوصول ماء أحدمها إال  سد م يُ ـأنه ل حم جيوزُ الر  مجة ألن  البٍ من كِ  علقُ الكلبة ت رى أن تَ 

 ر إليه. أشري إليه يف (أدب القضاءمث يصل ماء اآلخَ  ،ةمد  روجيللس(.   
  

                                                 
 ب، پ. يف " األمة"  )١
 .٣٥٣يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود والوالد. معجم لغة الفقهاء ص  : من"القافة"  )٢
 ف.منا" يف لفع"  )٣

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 ٢٥٥  الفصل الخامس عشر في العتاق

ليكها لقوله بيعها وال مت ال جيوزُ  ،له م ولدٍ إذا ولدت األمة من موالها فقد صارت أُ و 
 ى اهللاُ صل  ١ها"دُ "أعتَـَقها ولَ م: عليه وسل(.  ا وتزوجيها ألنوله وطؤها واستخدامها وإجار 

افعي  أن يعرتف به. وقال الش ولدها إال  بُ سَ نَ  وال يثبتُ  ،برةبهت املدَ فيها فأش مٌ امللك قائ
 بالَوطءِ ن ثبت ب بالعقد فِأل سَ ألنه لـما ثبت الن  يدعِ م ـمنه وإن ل بهُ سَ نَ  عنه: "يثبتُ  رضي اهللاُ 

   إفضاًء". وأنه أكثرُ  أْوىل
 األمة يُقَصدُ  طءَ وَ  ولنا أن  من فال بُ  ،عنهلوجود املانع  هوة دون الولدبه قضاء الش د

 طءٍ ملك اليمني من غري وَ  مبنـزلةِ  )٢ةو عْ الد،  مقصوًدا منه خبالف العقد ألن فال  ،الولد يتعني
 ومعناه بعد اعرتافٍ  ،بغري إقرارٍ  بهُ سَ نَ  . فإن جاءت بعد ذلك بولٍد يثبتُ وةعحاجة إىل الد 
 منه بالولد األو ل ألنه بدعوى األو راًشا كاملعقود عليها الولد مقصوًدا منها فصارت فِ ل تعني، 

 نت أنه إذا نفاه يإال راشها ضعيفٌ فِ  في بقوله ألن  خبالف املنكوحة  ،زويجحىت ميلك نقله بالت
زويج. وهذا ك إبطاله بالت لحىت ال مي ،راشالفِ   باللعان لتأكدِ في الولد بنفيه إال نتحيث ال ي

  القضاء. الذي ذكرناه حكم 
 يانةُ فأم عنها )٤م يَعزِلـول )٣ئها وحصنهاطِ فإن كان وَ  ا الد  عي ألنيلزمه أن يعرتف به ويد 

 الظ نجاز له أن ي ،م حيصنهاـعنها ول الولد منه. وإن عزلَ  اهر أن فيه ألن  اهر يقابله هذا الظ
خريان عن أيب يوسف ايتان أُ عنه. وفيه رو  ر. هكذا ُرِوَي عن أيب حنيفة رضي اهللاُ آخَ  ظاهرٌ 

  كفاية املنتهى) فُينظَر مثة. (اهلداية يف  تعاىل ذكرمها صاحب وعن حممد رمحهما اهللاُ 
له وعليه  م ولدٍ وصارت أُ  ،منه بهُ سَ ثبت نَ  ،فادعاه جارية ابنه فجاءت بولدٍ  ىءَ طِ وإذا وَ 

 مع بقاء األب ال يثبتُ  ألبِ ها أُب ائَ طِ وال قيمة ولدها. وإن وَ  ْقرهاعَ وليس عليه  ،قيمتها
 حال قِ  بُ سَ الن يْ يام األب. ولو كان األب مَ منه ألنه ال والية للجد بُ سَ ًتا ثبت الن   من اجلد

 عٌ موته ألنه قاطِ  مبنزلةِ  األب ورِقهُ  رُ فْ األب. وكُ  من األب لظهور واليته عند فـَْقدِ  كما يثبتُ 
  للوالية.

                                                 
، كتاب الدعوى ٦٢١رقم  ٢/٨٧ق ا؛ الدراية: كتاب العت٣٦٥كتاب العتق ص ٢٠يف:  ابن ماجةرواه   )١

حلبري تلخيص ا؛ ٨٧٠حتت الرقم  ٢/١٩١، كتاب املكاتب ٧٦٨حتت الرقم  ٢/١٤٩؛ كتاب البيوع ٢/١٧٩
  .٣/٤٢كتاب البيع ،  ٢/٦٨كتاب العتق   اهلداية: ؛٢١٦٠رقم  ٤/٢١٨كتاب أمهات األوالد -٨٧يف: 

  .١٣١؛ القاموس الفقهي ص ٢٠٩. معجم لغة الفقهاء ص به النسب أو اإلقراربدعاء هو اال "الدعوة"  )٢
 .٤١٢عن أنواع اإلحصان أنظر معجم لغة الفقهاء ص   )٣

 .٣١١مين الذكر من الوصول إىل رحم املرأة. معجم لغة الفقهاء ص  العزل عن املرأة هو منع  )٤
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 والوالءُ  ،وإن شاء استسعى ،ريك باخليار: إن شاء أعتقَ رًا فالش عسِ مُ  وإن كان املعِتقُ 
مان مع  الض عنه. وقاال: "ليس له إال  أيب حنيفة رضي اهللاُ  وهذا عند ،بينهما يف الوجهني

 عِتق. للمُ  والوالءُ  ،على العبد املعِتقُ  سار". وال يرجعُ عإلعاية مع االيسار والس  
على ألف  وذلك مثل أن يقول: "أنَت حر  ،قَ تَ العبد عَ  عبده على مال فَقِبلَ  ْن أعتقَ مَ و 
بقبوله ألنه معاوضة املال بغري املال إذ العبد ال ميلك  ا يعتقُ بألف درهم" وإمن "أو  "درهم

 لَ بِ حلال كما يف البيع. فإذا قَ ا يف ضِ وَ بقبول العِ  وت احلكمة املعاوضة ثبنفسه. ومن قضي 
  الكفالة به.  ح صِ ديٌن عليه حىت تَ  وما شرطَ  ،صار حرا

بعد املوت إلضافة  فالقبولُ  .وَمْن قال لعبده: "أنَت حر بعد مويت على ألف درهم"
لف درهم" خبالف ما كما لو قال: "أنَت حر غًدا على أ  رفصا ،اإلجياب إىل ما بعد املوت

إجياب  القبول إليه يف احلال ألن  على ألف درهم" حيث يكونُ  إذا قال: "أنَت ُمدبـرٌ 
 يف احلال )١دبريالت،  أنه ال جيبُ إال   قيف مسئلة الكتاب". وإن  . قالوا: "ال يعتقُ املال لقيام الر

  وهذا صحيح.  ،لإلعتاق بأهلٍ  ليس تَ امليْ  ألن  ،الوارث م يعتقهُ ـقَِبَل بعد املوت ما ل
 "دبرأنَت مُ "أو  "مين رٍ بُ أنَت حر عن دُ "أو  "ت فأنَت حر إذا قال املوىل ململوكه: "إذا مُ 

واألمة توطَأ  ،وُيستأَجر وُيستخَدمُ  ،بوال يوهَ  دبـرًا ال يُباعُ َك" فقد صار مُ قد دبرتُ "أو 
لث حىت فتنفذ من الث  ،دبري وصيةالت  لث ماله ألن ثُ  من املدبـرُ  ىل عتقَ و وتُنَكح. وإذا مات امل

سعى يف كل قيمته لتقدم  ،م يكن له مال غريه سعى يف ثُلثيه. وإن كان على املوىل دينٌ ـلو ل
  د قيمته. رَ  فيجبُ  الدين على الوصية، وال ميكن نقض الِعتقِ 

ت من مرضي وته على صفٍة مثل أن يقول: "إن مُ دبري مب. وإن علق الت دبـرٌ املدبرة مُ  وولدُ 
م ينعقد يف احلال ـبب لالس  بيعه ألن  بٍر وجيوزُ دَ من مرض كذا" فليس مبُ "أو  "سفري"أو هذا" 

 ده يف تلك الصق عتقهُ فة، خبالف املدَ لرتدر املطلق ألنه تعلال  املوت وهو كائنٌ  طلقِ مبُ  ب
لث ألنه ومعناه من الث  ،برق املدَ عتِ كما يَ   فة اليت ذكرها عتقَ لص ىل على او إن مات املو . ةحمال

 ر جزءٍ دبري يف آخِ يثبت حكم الت  ق تلك الصمن  فلهذا يعتربُ  ،فةمن أجزاء حياته لتحق
 دلث. ومن الثإىل سنةأن يقول: "إن مُ  املقي إىل عشر سنني" ملا ذكرنا خبالف ما إذا "أو  "ت

  ن ال حمالة. إليها يف الغالب ألنه كالكائِ  ة سنة" ومثله ال يعيشُ قال: "إىل مائ

                                                 
 .١٢٨؛ القاموس الفقهي ص ١٢٦تعليق عتق الرقيق على موت مالكه. معجم لغة الفقهاء ص  هو دبري""الت  )١
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َقت. تَـ لة" عَ مِك الفاعِ ها: "َمْن أنِت" فقالت: "أُ قرعت الباب فقالت أمتُ  :(القنية) ويف
ألنه لو سعى  ،عند أيب يوسف آخرًا )١عبدعليه، فيسعى ال قُ عتَ عليه عبًدا ال يَ  احملجورُ  قَ أعتَ 
 قِ عى ملعتِ سا يإمن من مرضي فغالمي حر ألنه ما مات  قُ عتِ ال يَ  ،" فُقِتلَ ه. ولو قال: "إن مت

  ألنه مات يف مرضه.  قُ عتِ يَ  ،" فُقِتلَ ر من مرضي هذا فغالمي حُ  . ولو قال "إن مت بل قُِتلَ 
: "أحدكما وحُ  ه. ولو قال لعبدٍ عبدهُ  قُ عتِ ال يَ  "ر قال لعبده وعبد غريه: "أحدكما حُ  ر

 العبد عند أيب حنيفة خالفًا هلما.  قَ تَ " عَ حر  
  بهُ سَ نَ  فادعاه ال يثبتُ  جارية ولده فجاءت بولدٍ  ىءَ طِ األب إذا وَ  َي عن أيب يوسف أن ُروِ 

واله. قال من والوالء ملولزمه الث  قَ تَ عَ  ،فباعه ،سي"فعين نقال ملواله: "بِ  .هِ بِ كاتَ كجارية مُ 
 م يشربـول فسقاه ."لعبده: "إذا سقيَت احلمار فأنَت حر،  وكذا إذا قال: "إن  .فالعبد حر

  . فالعبد حر  ،هبر ش" فكله من الكوز فأنَت حر   شربَت املاءَ 
املالك  وال فرق بني ما إذا كان .عليه قَ تَ منه عَ  )٢مٍ رَ حْ ـٍم مَ حِ وَمْن ملَك ذا رَ  :(اهلداية) ويف

لصدور الركن من األهل يف  كران واقعٌ والس  املكرَهِ  تقُ مسلًما أو كافرًا يف دار اإلسالم. وعِ 
 احملل   القكما يف الط،  اه من قبل يف "فصل الطالق". وقد بين  

ة خاص  لُ مْ احلَ  ا. وإن أعتقَ  صلٌ لها تبًعا هلا إذ هو مت َق محَْ تَ ًال عتقت وعَ حامِ  وإن أعتقَ 
املوىل  عتقَ أعليه. وإذا  من مائه فيعتقُ  ألنه خملوقٌ  من موالها حر  األَمةِ  َق دوا. وولدُ تَ عَ 

عنه.  ة قيمته ملواله عند أيب حنيفة رضي اهللاُ ويسعى يف بقي  ،َق ذلك القدرتَ بعض عبده عَ 
 ،أُ دمها ال يتجز وعن ،عنده فيقتصر على ما أعتق أُ اإلعتاق يتجز  أن  كله". وأصلهُ   قُ عتِ وقاال: "يَ 

 عنه.  افعي رضي اهللاُ وهو قول الش  
رًا فشريكه موسِ  [املعِتُق] . فإن كانقَ تَ بني شريكني فأعتق أحدمها نصيبه عَ  وإذا كان العبدُ 

وإن شاء استسعى العبد. فإن  ،شريكه قيمة نصيبه وإن شاء ضمنَ  ،إن شاء أعتقَ  باخليار:
بينهما يف  فالوالءُ  أو استسعى ء للمعِتق. وإن أعتقَ ضمنه رجع املعِتق على العبد والوال

  الوجهني. 

                                                 
، القاموس ٢٤٥لوفاء ما يرتتب عليه من مال. معجم لغة الفقهاء ص أن يكسب املقصود بـ"يسعى العبد"   )١

  .١٧٣الفقهي ص 
 .٤١١؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٤٥"الرحم احملرم" هو القريب الذي َحُرَم نكاحه أبًدا. القاموس الفقهي ص   )٢
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عند  قْ عتِ م يَ ـهللا" ل صٌ أنَت خالِ "أو  "إنَك هللا"أو  "إذا قال لعبده: "أنَت هللا :(املنبع) ويف
. وقال أبو قَ تَ عَ  لِعتقَ ه ابأخرى إن نوى  ويف روايةٍ  ،عنه مطلًقا يف روايةٍ  أيب حنيفة رضي اهللاُ 

على  قُ الِعتْ  فُ عنهما يتوق  مطلًقا". ويف روايةٍ  قُ عتِ تعاىل: "إنه يَ  يوسف وحممد رمحهما اهللاُ 
 يا موالي" أو "أو  "موالي"هذا  :. وإذا قال لعبدهقُ عتِ ية. ولو قال: "أنَت عبُد اهللا" ال يَ الن

ة الثالثة: م ة. وقالت األئي م يكن له فيه نِ ـل وإن قَ تَ يا مواليت" عَ "مواليت أو : "هذه قال ألمته
  ية".د من الن ناية فال بُ "إا كِ 
. وإن قَ تَ عَ  قَ إن نوى به الِعتْ  :د"يا سي "أو  "دي"يا سي  :رجٌل قال لعبده :(الواقعات) ويف

د". وقال يا سي " يف قُ عتِ وال يَ  "دييا سي "يف  قُ عتِ يَ  وقيلَ  .قعتِ ال يَ  ق وقيلَ عتِ يَ  ِو قيلَ م ينْ ـل
يا "أو  "بينايا "أو  ""يا أيب :. ولو قال لعبده"ية بالن فيهما إال  قُ عتِ تعاىل: "ال يَ  نصري رمحه اهللاُ 

يا "أو  "يا أخيت"أو  "يا بنيت"أو  ""يا أمي :يا خايل" أو ألَمته"أو  "يا عمي"أو  "أخي
 قُ عتِ يا خاليت" ال يَ "أو  "يتعم  ها من غري نِ يف هذه الفصول كل ة.ي   

يا أخي" "و "فيهما أي يف "يا ابين قُ عتِ ا أنه يَ ويُروى عن أيب حنيفة شاذ  :(اهلداية) ويف
   احلسن عنه. وهي روايةُ 

أو قال: "كل عبٍد  ،ِو عبدهنْ م يـَ ـ" ولأهل بـَْلخ أحرارٌ  رجٌل قال: "عبيدُ  :ويف (الولواجلي)
م ينِو ـ" ول" أو قال: "كل عبيد أهل بغداد أحرارٌ ر أو قال: "كل عبٍد ببغداد حُ  ،"خ حر لْ ببَـ 

 الَعتاقنيا" أو كان مكان ٍد يف األرض" أو قال: "كل عبيد أهل الد يعبده أو قال: "كل عب
 رون. أممون واملتأخمون فقال أبو يوسف رمحه اهللاُ طالق اختلف املتقدتعاىل يف  ا املتقد

ا املتأخرون فقال عصام بن ". وأم قُ عتِ تعاىل: "يَ  رمحه اهللاُ وقال حممد  ."قُ عتِ (نوادره): "ال يَ 
ده باالتفاق. ولو قال: يعب قُ عتِ " ال يَ هم أحرارٌ ". ولو قال: "ُوْلُد آدم كل قُ عتِ يوسف: "ال يَ 

 ار حُ "كل عبٍد يف هذه الد على قول أيب يوسف وعصام رمحهما اهللاُ توى عبده، والفَ  قَ تَ " عَ ر 
   تعاىل.

ألنه  قُ عتِ فيَك" ال يَ  اهللاُ  كَ بارَ مث قال له: "َال  ،"ر َك فأنَت حُ تُ مْ تَ قال لعبده: "إن شَ  رجلٌ 
  عليه.  بل ُدعاءٌ  مٍ تْ ليس بشَ 
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  الفصل الخامس عشر
  )١في العتاق

أعتَق مؤمًنا  ا ُمسلمٍ يـم"أم: ى اهللا عليه وسل إليه. قال صل  )٢تصرٌف مندوبٌ  اإلعتاقُ 
الرجل العبد واملرأة  أن يعتقَ  )٤واحب تَ وهلذا اس .)٣"ارِ ضًوا منه من الن ضٍو منه عُ ل عُ كُ بِ  أعتَق اهللاُ 

  . باألعضاءِ  األعضاءِ  مقابلةُ  األمة ليتحققَ 
لك مل يف اإال  ح صِ ال يَ  قَ الِعتْ  ة ألن احلري  من احلر العاقل البالغ يف ملكه. شرطُ  ح صِ يَ  قُ الِعتْ 

رًا وهلذا ال ميلكه يب ليس من أهله لكونه ضررًا ظاهالص  والبلوغ ألن  ،وال ملك للمملوك
وهلذا لو قال البالغ: "أعتقُت وأنا  ،فصر انون ليس بأهٍل للت  ألن  والعقل ،عليه )٥الويل
 وجنونه كان ظاهرًا لوجود : "أعتقُت وأنا جمنونٌ قوله. وكذا إذا قال املعِتقُ  " فالقولُ صيب "

 ح صِ مُت" ال يَ لَ أملكه حر إذا احتـَ  لوكٍ : "كل مميب وكذا إذا قال الص  .يةنافِ اإلسناد إىل حالة مُ 
 فذُ نحىت لو أعتق عبد غريه ال ي ،وال بد أن يكون العبد يف ملكه .ملزمٍ  لقولٍ  ألنه ليس بأهلٍ 

 ى اهللاُ لقوله صل  ٦"مابن آدَ  كُ لِ فيما ال ميَ  "ال ِعتقَ  م:عليه وسل( .  
أو  "كَ حررتُ "أو  "ررٌ حمَُ "أو  "تيقٌ عَ "أو  "عَتقٌ مُ "أو  ""أنَت حر  :وإذا قال لعبده أو أمته

يُت نَ فيه. ولو قال: "عَ  هذه األلفاظ صريحٌ  ِو ألن نْ أو مل يَـ  قَ تْ نوى به العِ  ،قَ تَ َك" فقد عَ أعتقتُ "
ألنه  قضاءً  وال يُدينُ  ،ديانة ألنه حيتمله نه حر من العمل" ُصدقَ "أأو " لخبار الباطِ إلبه ا

 يل "ال ملَك  :قال اهر. ولونوى خالف الظ م ـِو لنْ م يـَ ـوإن ل .َتقَ ة عَ عليَك" ونوى به احلري
   (اهلداية). ق. كذا يفعتِ يَ 

                                                 
 لفقهيالقاموس اأسقاط املوىل حقه من مملوكه بوجه خمصوص يصري به اململوك من األحرار. هو  "العتاق"  )١

 .٣٠٤معجم لغة الفقهاء ص  ؛٢٤٢ ص
 .٤٦٣ولكن فعله أحق من تركه. معجم لغة الفقهاء ص  ،"املندوب": املرغوب فيه. مأمور ال يلحق برتكه ذم )٢

- ٤٠؛٢١٤٥رقم  ٤/٢١١كتاب العتق -٨٤؛ تلخيص احلبري يف: ٦١٤رقم  ٢/٨٥الدراية: كتاب العتق   )٣
 .٣/٤١٠نصب الراية: كتاب العتق ؛ ٢/٤٩يف: كتاب العتاق  اهلداية ؛١٣٧٢رقم  ٣/٩٣كتاب الوصايا 

  "استحسنوا" يف ق.  )٤
  "املوىل" يف ق.   )٥
؛ اهلداية يف: كتاب ٧٩٩فوق رقم  ٢/١٥٨، كتاب البيوع ٦١٥رقم  ٢/٨٥الدراية: كتاب العتق روي يف:   )٦

ية: كتاب العتق ؛ نصب الرا١٦١٦رقم  ٣/٢٢٣كتاب الكفارات -٥٢؛ تلخيص احلبري يف: ٢/٥٠العتاق 
 . ٤/٨٦؛ كتاب البيوع ٣/٤١١
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٥٠

ألن للقاضي والية عامة  ، أن يأذن القاضي يف االستدانة عليهغناء عنها فيما مضى إال االستِ 
 ته فال يسقُ ديًنا يف ذِ  فيصريُ  ،يف الغائب )١فصار إذنه كما مرم ة. ط مبضي املد  

م هُ عليه وسلم يف املماليك: "إنـ  مته لقوله صلى اهللاُ وعلى املوىل أن ينفق على عبده وأ
وال  ا تلبسونَ م ِمم سوهُ وألبِ  ا تأُكلونَ م ِمم م أطِعموهُ أيديكُ  تعاىل حتتَ  اهللاُ  م جعلهمُ كُ خوانَ إ

فيه نظٌر للجانبني. وإن مل  اكتسبا وأنفقا ألن  سبٌ . فإن امتنع وكان هلما كَ )٢باَد اهللا"تُعذبوا عِ 
مثلها أجرب املوىل على بيعهما ألما  جرُ ؤَ ال يـُ  بأن كان عبًدا َزِمًنا أو جاريةً  هلما كسبٌ يكن 

وجة قة الز فخبالف ن ،اء حق املوىل باخللفيفحقاق. ويف البيع إيفاء حقهما وإمن أهل االستِ 
  فكان تأخريًا على ما ذكرناه.  ،ديًنا ألا تصريُ 
وخبالف سائر احليوانات ألا ليست من أهل  ،ا فكان إبطاًال دينً  اململوك ال تصريُ  ونفقةُ 

عليه  ى اهللاُ تعاىل ألنه صل  ا فيما بينه وبني اهللاِ   أنه يؤَمرُ على نفقتها إال  االستحقاق فال جيربُ 
 وعن . وفيه إضاعته )٤املالِ  هى عن إضاعةِ ـونَ  ،وفيه ذلك )٣"احليوانِ  هى عن تعذيبِ ـم نَ وسل

الثة رضوان األئمة الث  )٥، وهو قولُ معلى االنفاق يف البهائ تعاىل أنه جيربُ  محه اهللاُ أيب يوسف ر 
تعاىل عليهم أمجعني. واألصح ما قلناه أوًال ألن إجبار القاضي على اإلنفاق يكون عند  اهللاُ 
 وال خصملب واخلُ الط بُ فال جرب لفوات شرط القضاء ولكن جت ،صومة من صاحب احلق 
  تعاىل.  تعاىل كما قاله أبو يوسف رمحه اهللاُ  ا بينه وبني اهللاِ فيم

فقة بني رجلني فطلب أحدمها من القاضي أن يأمره بالن  ولو كانت دابةٌ  :(املنبع) ويف
نصيبَك منها أو تنفَق عليها".  فالقاضي يقول لآليب: "إما أن تبيعَ  ،تطوًعاحىت ال يكون مُ 

   م.سبحانه وتعاىل أعلَ  واهللاُ  ،"سي أنه ال جيربُ خَ مشس األئمة السرْ  هكذا ذكر اَخلصاف. وذكر
  

  

                                                 
 "كأمر الغائب" يف ق.   )١
كتاب اإلميان ٢البخاري يف: ؛ ٤/٤٠٨نصب الراية: كتاب الطالق ؛ ٦١١رقم  ٢/٨٤الدراية: كتاب الطالق   )٢

  .٥٣١كتاب األدب ص ٣٤ابن ماجة يف:  ؛٢/٧١٥اإلميان كتاب ٢٨؛ مسلم: ١/٤٧٩كتاب العتق ٤٩، ١/١١

؛ تلخيص احلبري يف: ٩٠٨حتت رقم  ٢/٢٠٨، كتاب الذبائح ٦١٢رقم  ٢/٨٤ذكر يف الدراية: كتاب الطالق   )٣
 . ٣/٤٠٩؛ نصب الراية: كتاب الطالق ٤/٧١طريق كتاب قاطع ال-٦٦

؛ نصب الراية: كتاب ٢/٧٤٦كتاب األقضية ٣١؛ مسلم يف: ١/٤٥٠كتاب االستقراض   ٤٣يف:  البخاريرواه   )٤
 . ٣/٤٠٩الطالق 

 "فعل" يف ب.  )٥
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 ٢٤٩  الفصل الرابع عشر في الطالق

رِْزقـُُهن  هُ َموُلوِد لَ ـى اللَ عَ فقة على األب لقوله تعاىل ﴿وَ كل الن  :ويف (ظاهر الرواية)
رًا. فإن كان انتهى. هذا إذا كان األب موسِ  ،غريفصار كالولد الص  )١ْعروِف﴾مَ ـِكْسَوتـُُهن بِالَو 
ويكون ذلك ديًنا على األب إذا  ،من ماهلا على الولد قَ نفَ ت بأن يُ رَ مِ ة أُ ر م موسِ رًا واألُ عسِ مُ 

ألن ذلك من   ،قة زوجة ابنه إذا كان صغريًا فقريًا أو كبريًا َزِمًنافعلى األب ن . وجيبُ رَ أيسَ 
   فايته.كِ 

 االبن على نفقة زوجة أبيه. ذكره هشام عن أيب يوسف رمحه اهللاُ  وجيربُ  :(احمليط) ويف
  ىل. تعا

من أبناء الكرام وال يستأجره  : "وإذا كان االبنُ تعاىل اهللاُ  هواين رمحلْ قال احلَ  :(البزازي) ويف
 العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب ال يهتدون إليه ال تسقطُ  وكذا طلبةُ  ،اس فهو عاجزٌ الن 

 م عن آبائهم إذا كانوا مشتغلني بالعلوم الش٢رعية ال باخلالفاتنفقا(  يانات ذَ كيكة وهَ الر
ة اإلرث طالن أهلي الدين لبُ  نفقة مع اختالف بُ وال جت. " ال جتبُ وإال  ،شدٌ الفالسفة وم رُ 

صلة وهو يستحقها على غريه، فكيف  بُ على الفقري ألا جت بُ فال بد من اعتباره. وال جت
 عليه خبالف نفقة الز تستحق ح باإلقدام على العقد إذ املصالِ غري ألنه التزمها وجة وولده الص

صاب فيما ُرِوَي عن أيب بالن  ال تنتظم دوا وال يعمل يف مثلها اإلعسار. مث اليسار مقدرٌ 
ا يفضل عن نفقة نفسه وعياله مبِ  قدرٌ تعاىل أنه مُ  تعاىل. وعن حممد رمحه اهللاُ  يوسف رمحه اهللاُ 

 ل يومٍ ائم كشهرًا أو ِمبا يفضل عن ذلك من كسبه الد  املعترب يف حقوق العِ  ألن ا هو باد إمن
قة. دَ رمان الص صاب حِ صاب نِ ل لكن الن توى على األو يسري والفَ صاب فإنه للت درة دون الن القُ 

جاز عند  ،تاعه يف نفقتهقضى فيه بنفقة أبويه. وإذا باع أبوه مَ  الغائب مالٌ  وإذا كان لالبنِ 
ذلك   ويف قوهلما ال جيوزُ  .زجُ ـم يَ ـحسان. وإن باع العقار لا استِ عنه وهذ أيب حنيفة رضي اهللاُ 

  كله. 
 ة سقطت ألن ضت مد مف ،فقةوي األرحام بالن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذَ 

خبالف  ،ةمبضي املد  )٣حصلتمع اليسار وقد  بُ وال جت ،فاية للحاجةكِ   بُ نفقة هؤالء جت
 ا انفقة الز ا جت ،لقاضيوجة إذا قضىفال تسقطُ  بُ فإ حبصول  مع يسارها كما مر

                                                 
  .٢٣٣، جزء من اآلية ٢سورة البقرة رقم   )١
"اخلالفيات" يف ق. و"اخلالفيات" هي املسائل الفقهية اليت مل يتفق عليها من يُعتد خبالفه من العلماء. معجم  )٢

 .١٩٨لغة الفقهاء ص 

  .يف ق"سقطت"   )٣
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٤٨

كىن هلا وال نفقة ولو خلعها على أن ال سُ ": هتَ شْ رِ ابن فِ ال وج. قة كالردة وتقبيل ابن الز يَ عصِ مبَِ 
فقة إن كانت وج فلها الن الز  لِ بَ ة من قِ يَ عصِ رقة مبَِ كىن". ولو كانت الفُ فقة دون الس الن  طُ تسقُ 

 ،رسهكنفقة أبويه وعُ   ه أحدٌ كر غري إن كان فقريًا على أبيه ال يشاالبن الص  مدخوًال ا. ونفقةُ 
  انتهى. 

 ه إرضاعه إالنتوليس على أمه عندها. ولو استأجرها عَ رضِ األب َمْن تُ  ويستأجرُ  ، إذا تعي
 ة إال ز. ويف املبتوتة روايتان وهي أحق من األجنبي ـجُ يَ  عتدة من رجعي لرتضعه ملمنكوحة أو مُ 

   جرة.إذا طلبت زيادة أُ 
افعي رضي ز. وقال الش م جيَُ ـعتدته لرتضع ولده منها لاستأجر امرأته أو مُ  إذا :)(املنبع ويف

اته إذا كانوا فقراء بعلى أ قَ نفِ انتهى. وعلى الرجل أن يُ  ،عنه: "جيوز" اهللاُ  ويه وأجداده وجد
  وإن خالفوه يف دينه. 

ب فإنه جت ،يكن مـبني أن يكون األب قادرًا على الكسب أو ل وال فرقَ  :(الذخرية) ويف
 تعاىل أن  سي رمحه اهللاُ خَ نفقته على الولد بعد أن يكون حمتاًجا. وذكر مشس األئمة السرْ 

فقة على األب. والن  ،االبن على الكسبِ  األب إذا كان كسوبًا واالبن أيًضا كسوبًا جيربُ 
نفقة األب إذا كان األب   االبن على ربُ تعاىل أنه ال جي واين رمحه اهللاُ لْ وذكر مشس األئمة احلَ 

فقة يف كسب قريبه وال على حم احملرم فإنه ال يستحق الن ي الر ه بذِ رب كسوبًا قادرًا بكسبه واعت
على قدر واجبة سوى الوالدين والولد  حمرمٍ  مٍ حِ ر إذا كان كسوبًا. ونفقة كل ذي رَ قريبه املوسِ 
أو   ،ال واخلاالت إذا كان صغريًا فقريًاخوة واألخوات واألعمام والعمات واألخو إلاملرياث، كا
افعي ًنا أو أعمى وهذا عندنا. وقال مالك والش مِ أو كان ذكرًا فقريًا زَ  ،فقرية بالغةً  كانت امرأةً 
 نفقة األب إال  بُ مالًكا قال: "ال جت هلؤالء". غري أن  فقةُ الن  بُ جتتعاىل: "ال  رمحهما اهللاُ 
اجلدة  اجلد وال نفقةُ  ولد الولد وال نفقةُ  نفقةُ  فال جتبُ  .ليبد الص انية والولم الد األدىن واألُ 

  عنده". 
على األب  :نفقة االبنة البالغة واالبن الزِمن على األبوين أثالثًا بُ وجت :(املنبع) ويف

 لثان وعلى األُ الث لثم الث،  مرياثهما على هذا القدر. قال صاحب (اهلداية) رمحه اهللاُ  ألن 
  هذا الذي ذكره رواية اَخلصاف واحلسن". " تعاىل:
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ر، ليس هلا ذلك ألن األمة ا آخَ ادت بيتً َك" وأر قالت لزوجها: "ال أسكُن مع أمتِ  امرأةٌ 
  انتهى.  ،ولدَك" م وكذا لو قالت: "ال أسكُن مع أُ  ،هواب تاع البيت ودَ مَ  نـزلةِ مب

فرض القاضي يف ذلك املال  ،ةٍف به وبالزوجي رجٍل معرتِ  يف يدِ  وله مالٌ  وإذا غاب الرجلُ 
 ،إذا علم القاضي ذلك ومل يعِرتف به غار ووالديه. وكذلكوأوالده الص  )١الغائب ةوجز نفقة 

 بالزوجي ا أقرألنه لـم أن ة والوديعة فقد أقر  األخذ هلا ألن حق  وج هلا أن تأخذ من مال الز
يف حق نفسه ال سيما ههنا. فإنه لو  مقبولٌ  )٢ضاه، وإقرار صاحب املالِ حقها من غري رِ 

ة عليه وجي يف حق إثبات الز  ليس خبصمٍ  عاملود  ملرأة فيه ألن بينة ا أنكر أحد األمرين ال تُقَبلُ 
وال املرأة خصٌم يف إثبات حقوق الغائب. وإذا ثبت يف حقه تعدى إىل الغائب. وكذا إذا  

حقها  نسِ ه إذا كان املال من جِ وكذا اجلواب يف الدين. وهذا كل  ،بهضارِ مُ  كان املال يف يدِ 
فال  ،نسهجحقها. أما إذا كان من خالف  نسِ من جِ  ةً سوَ أو طعاًما أو كِ دراهم أو دنانري 

 فقة فيه ألنه حيتاج إىل البيع. تفرض الن  
نظرًا للغائب ألا رمبا استوفت  اويأخذ منها كفيًال  ،مال الغائب باالتفاق وال يُباعُ 

 فقةالن،  قها الزق بني هذأو طلا. فرا وبني املرياث إذا قسم بني ورثة حضورٍ وج وانقضت ِعد 
منهم الكفيل عند أيب حنيفة رضي  حيث ال يؤخذُ  ،رله وارثًا آخَ  بالبينة ومل يقولوا ال نعلمُ 

فقة وج. وحيلفها باهللا ما أعطاها الن وهو الز  وهنا معلومٌ  عنه ألن هناك املكفول له جمهولٌ  اهللاُ 
م يعلم القاضي بذلك ومل ـ هلؤالء. ولو ليف مال الغائب إال  قةٍ بنف يوال يقض نظرًا إىل الغائب.

 نة على الزا به فأقامت البينة ليفرض القاضي ـوجية أو أنه ليكن ُمِقرم خيلف ماًال فأقامت البي
على  ال يقضي القاضي بذلك ألن يف ذلك قضاءٌ  ،دانةنفقتها على الغائب ويأمرها باالستِ 

وال ضرر فيه على الغائب  ،تعاىل: "يقضي هلا" ألن فيه نظرًا هلا ر رمحه اهللاُ الغائب. وقال زُفَ 
. وإن دقَ . فإن نكل فقد صُ فُ حيلِ  دَ حَ ألنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها. وإن جَ 

القضاة اليوم على  الكفيل أو املرأة. وعملُ  حقها. وإن عجزت يضمنُ  أقامت بينة فقد ثبتَ 
   فيه. هدٌ تَ وهو جمُ  ،اسفقة على الغائب حلاجة الن بالن  هذا أنه يقضي

فريق والت  .العتق والبلوغ صية كخيارِ عبال م فرقةاملن و جعي والبائِ وملطلقة الر  :(الوقاية) ويف
رقة كىن فقط ملعتدة الفُ والس  ،عتدة املوتكىن. ال نفقة ملة والس سوَ فقة والكِ الن  :الكفاءة لعدمِ 

                                                 
 "وحشمه وأوالده..." يف ق. )١

 ب اليد" يف ب."صاح  )٢
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 ق االحتِ فعليه النئها فال نفقة هلا لعدمِ ـباس. وإن لفقة ألنه حتقباس. والتبوئة أن االحتِ  م يبو
 فقة ألنه خيلى بينها وبينه يف منـزله وال يستخدمها. ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت الن

  باس. فات االحتِ 
 مفردة ليس فيها أحدٌ  ها يف دارٍ نَ سكِ وج أن يُ وعلى الز  من أهله إال أن ختتار ذلك ألن  

 فايتها فتجبُ كىن من كِ الس  ا هلا فليس له أن يشركَ هلا كالنغريها فيه  فقة. وإذا وجبت حق
املعاشرة مع زوجها ومن  نمومينعها ذلك  ،ألا تتضرر به فإا ال تأمن على متاعها

من غريها  ها. وإن كان له ولدٌ حق  )١بانِتقاص أن ختتار ذلك ألا رضيت إال  ،متاعاالستِ 
املقصود قد  ق كفاها ألن لْ نه معها. ولو أسكنها يف بيٍت مفرٍد من داٍر هلا غَ سكِ له أن يُ  فليس

ظر وال مينعهم من الن  ،خول عليهاا وولدها من غريه وأهلها من الد هحصل. وله أن مينع والدي
 اختاروا لِ  وقتٍ  إليها وكالمها يف أي ال  وقيلَ  رر.يف ذلك ضَ  لهحم وليس ما فيه من قطيعة الر

 خول والكالممينعهم من الد،  الكالم.  وتطويلِ  )٢ة يف اللباثِ تنَ الفِ  ومينعهم من القرار ألن
ويف  ،يف كل مجعة خول عليهاوال مينعهما من الد  ،ال مينعها من اخلروج إىل الوالدين وقيلَ 

   حيح.قدير بسنة، وهو الص الت  مِ غريمها من احملارِ 
وج من وليس له َمْن يقوم عليه غري البنت ومنعها الز  )٣َزِمنٌ  هلا أبٌ  امرأةٌ  :(احمليط) ويف
 القيام عليه فرضٌ  مؤمًنا كان األب أو كافرًا ألن  ،جاز أن تعصى زوجها وتطيع أباها ،تعهده

  عليها يف هذه احلالة. 
 :و غريهان مع ضرا أو مع أقرباء زوجها من أمه أامرأٌة أبت أن تسكُ  :(الولواجلي) ويف

 غ هلا بيًتا منها وجعل لبيتها غَ  ار بيوتٌ فإن كان يف الدم يكن هلا أن ـل ،ةدَ ًقا على حِ لْ وفر
 دَ وج بيًتا على حِ تطلب من الز ر آخَ  كان هلا املطالبة ببيتٍ   واحدٌ  بيتٌ  ة. وإن مل يكن فيها إال

أو  أو صيب  معها وهناك نائمٌ وهلذا قالوا لو جا .يف البيت أحدٌ  اأن جيامعها ومعه ألنه يكرهُ 
اس وأغلق الباب والن  وهلذا لو أخذ بيد جاريته وأدخلها يف بيتٍ  ،أو مغمى عليه يُكَرهُ  جمنونٌ 

   .)٤طوح من غري ُخص وم على الس . وهلذا َكرِه أهل ُخبارا الن يعلمون أنه يريد مجاعها يُكرَهُ 

                                                 
  .يف ققاط" "بإس  )١
  .٣٨٨ ص املكث. معجم لغة الفقهاء :اللباث"  )٢
 .١٦٠؛ القاموس الفقهي ص ٢٣٣املتبلى بعاهة قدمية. معجم لغة الفقهاء  هو "الزمن"  )٣
 . ١٩٦ ص بيت يعمل من اخلشب والقصب أو أغصان األشجار وحنو ذلك. معجم لغة الفقهاء: ص"اخل"  )٤
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عتاًدا أو إن لبست لبًسا مُ  :نصف العام قبل ة فتخرقتسوَ فرض هلا الكِ  :(البزازي) ويف
َ سوَ د هلا الكِ فيجد  ،م يكفهاـعلم أن ذا ل ة ألنه تبني  قت خبرق  ،قديرخطاؤه يف التوإن ختر

  بيان أربعة أشهر. الص  ةِ سوَ كِ   ةُ أخرى. ومد  استعماهلا ال يفرضُ 
الزينة حقه.  ة ألن سوَ ة، له أن جيربها على شراء الكِ سوَ رجٌل دفع إىل زوجته دراهم الكِ 

  راهم صارت حقا هلا فتعمل ا ما شاءت. الد  ألن  ،وأفىت بعضهم بأنه ليس له ذلك
ديين عليه". وقال م يفرق بينهما ويقال هلا: "استَ ـبنفقة امرأته ل رَ عسِ وَمْن أُ  :(اهلداية) ويف

 افعي رضي اهللاُ الش  ق بينهما". وإذا قضى القاضي هلا بنفقة اإلعسار مث أيسرَ عنه: "يفر، 
وج عليها وطالبته بذلك فال شيء ة مل ينفق الز ا مضت مد ر. وإذهلا نفقة املوسِ  فخاصمته متمَ 

فيقضي هلا بنفقة  ،وج على مقدارهافقة أو صاحلت الز  أن يكون القاضي فرض هلا الن إال  ،هلا
 ما مضى. وإذا مات الز فقة ومضت شهورٌ وج بعدما قضى عليه بالن  فقة. وكذا إذا سقطت الن

 ماتت الز وجة ألن  ة صِ فقالن القبضِ  باملوت قبلَ  ة تبطلُ بَ باملوت كاهلِ  تسقطُ  التلة والص.   
زوجته". واألصل  نِ فَ وج على كَ الز  ربُ تعاىل: "جي أبو يوسف رمحه اهللاُ  قال :(الولواجلي) ويف

وي األرحام والعبد مع نه بعد موته كذَ فَ على كَ  على نفقته يف حال حياته جيربُ  فيه أن َمْن جيربُ 
حيح نها" والص فَ وج على كَ الز  تعاىل: "ال جيربُ  وجة. وقال حممد رمحه اهللاُ وج مع الز ز املوىل وال

على نفقته يف حال حياته ال  تعاىل. وأمجعوا على أن َمْن ال جيربُ  قول أيب يوسف رمحه اهللاُ 
نفقة  فهاعلى تكفينه بعد موته، كأوالد األعمام والعمات واألخوال واخلاالت. وإن سل  جيربُ 

. وهذا عند أيب حنيفة وأيب يءشع منها سرتجَ م يُ ـمتام السنة ل السنة أي عجلها مث مات قبلَ 
هلا بنفقة ما مضى وما بقي  تعاىل: "حيتسبُ  عنهما. وقال حممد رمحه اهللاُ  يوسف رضي اهللاُ 

 للز رمحه اهللاُ  ة. وعن حممدسوَ عنه، وعلى هذا اخلالف الكِ  افعي رضي اهللاُ وج" وهو قول الش 
 ا إذا قبضت نفقة الشفصار يف  ،منها شيء ألنه يسري ال يسرتجعُ  ،هر أو ما دونهتعاىل أ

  حكم احلال. 
ومعناه إذا تزوج بإذن املوىل ألنه ديٌن  ،وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها ديٌن عليه يباع فيها

جارة يف كدين الت   ،فيتعلق برقبتهمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه يف حق املوىل وجب يف ذِ 
 العبد الت حق ها يف النفقة ال يف عنيِ اجر، وله أن يفديه ألن حق  فلو مات العبد )١قبةالر .

حيح ألنه صلة. وإذا تزوج احلر أمة فبوأها موالها معه منـزًال يف الص  لَ تِ سقطت. وكذا إذا قُ 

                                                 
 "النفقة" يف ب.  )١

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٤٤

وج للمرأة ة على الز سوَ القاضي الكِ  ويفرضُ  :)هيد(شرح آداب القضاء للحسام الش  ويف
رًا فرض على قدر ما حيتمله مثله. وإن كان موسِ  )٣وِمْلَحفة )٢وِمْقَنعة )١إن كان فقريًا قميًصا

 ،حاهلما ربُ فقة يعتفقة. مث يف الن ة مثل الن سوَ الكِ  ثله أيًضا ألن ممله هلا أجود من ذلك ِمما حيت
. قلُت: "وهذه املسئلةُ حال الز  وقيلَ  ى على قول  وج وهو اختيار الَكْرخي وقد مرا تتأت إمن
 تاء فإنه يفرض هلا مع ذلكا يف الش يف وأم م". قال: "وهذا هلا يف الص أعلَ  خي، واهللاُ الَكرْ 
ة سوَ راويل وذكره يف مجلة كِ يف الس ة الص سوَ ". ومل يذكر اَخلصاف يف مجلة كِ )٥وسراويل )٤ُجبة
 ديارهم بالعراق رفِ وهذا يف عُ  ،تاءالش،  نون من لبس السم ال يتمكيف فإ ة احلرراويل لشد

 زمان الص نون منه يف زمان الشا يف عُ يف ويتمكالقاضي يقضي هلا ديار  رفِ تاء. وأم نا فإن
 ُأَخر  راويل وبثيابٍ بالس ٧افًاحتتاج إليه يف الشتاء. قال: "وإن طلبت حلِ  )٦اِمم(  تاء أو يف الش

القاضي من ذلك ما يلزم مثله ألن  راًشا تنام عليه ألزمهُ افًا وطلبت فِ م حيتمل حلِ ـإن ل )٨قطيفةً 
  ها. ـرر واألذى بعن إحلاق الض  و منهي وه ،النوم على األرض رمبا يؤذيها وُميرضها

لتجدد احلاجة إليها يف كل حر  مرةً  ة كل ستة أشهرٍ سوَ هلا الكِ  ويفرضُ  :(املنبع) ويف
   .وبردٍ 

ة أخرى سوَ هلا كِ  يفرضُ  ،ا وكانت تلبسها يوًما دون يومٍ سوَ ولو وفرت كِ  :ويف (الذخرية)
 ة والسوَ فقة. ولو ضاعت الكِ وكذا الن د غريمها حىت ميضي الفصلـل ،فقة أو ُسرَِقتنم جيد، 
أن نفقة  نفقة أخرى. والفرقُ  مِ للمحارِ أي فلها  ،فقة مث ُسرَِقتإذا فرض هلا الن  احملارِمِ خبالف 

 وهلذا ال يفرضُ  ،وجةفقة قائمة باقية خبالف الز مقدرة باحلاجة، واحلاجة بعد ضياع الن  مِ احملارِ 
وج فتكون  لز لباسها بسبب احلاجة بل الحتِ  وجة فإا ال جتبُ خبالف الز  همغناع م للمحارِمِ 

   وإن بقيت احلاجة. رة فجاز أن ال تُفرضَ جرة وهلذا جتب. وإن كانت موسِ كاألُ 

                                                 
  .٣٧٠"القميص": ما يلبسه اإلنسان مما يلي اجلسد. معجم لغة الفقهاء ص   )١

  .٤٥٤سرت به املرأة رأسها وتغطيه. معجم لغة الفقهاء، ص : ما تقنعة"امل"  )٢
  .٤٥٨، ٣٩٠ة الفقهاء ص غما تلبسه املرأة فوق ثياا كاجللباب. معجم ل: "لحفةامل"  )٣
ثوب طويل مقطوع الكم يلبس فوق الثياب وهو اليوم ثوب طويل بأكمال طويلة يلبس فوق الثياب.  :"اجلبة"  )٤

  .٥٧؛ القاموس الفقهي ص ١٥٩معجم لغة الفقهاء ص 
 . ٢٤٤يغطي السرة والركبتني وما بينهما. معجم لغة الفقهاء ص لباس  :مونثة وقد تذكر م "سروال" سراويل""  )٥
   " يف ق.حتتاج إليه يف الشتاء ومبا"وبثياب احلر   ) ٦
  .٣٩٠قهاء ص ف"اللحاف": كل ثوب يغطى به املرء. معجم لغة ال  )٧
  .٣٦٧كساء وحنوه له أهداب. معجم لغة الفقهاء ص   :"القطيفة"  )٨
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. وذكر شوة حرامٌ والر  ،شوةفكان يف معىن الر  ،توىيف الفَ عليها  واجبٍ  خذا على عملٍ َأل 
ا جيبُ  الفقيه أبو الليث رمحه اهللاُ  تعاىل إمن  ٍأ إذا كانت من على الزوج أن يأتيها بطعاٍم ُمهي

لة متنعها بنات األشراف وال ختدم بنفسها يف أهلها أو مل تكن من بنات األشراف لكن ا عِ 
 بخعن اخلبز والط فال جيبُ  ،م تكن كذلكـا إذا ل. أم  ٍأ.على الزوج أن يأتيها بطعاٍم ُمهي   

ألنه ال يقدر على  عليه نفقة كل يومٍ  إذا كان من احملرتِفة يفرضُ  وجُ الز  :(البزازي) ويف
 الز ر إىل ما هو أيسرُ نظَ فيُ  .ةنَ جار فشهر، وإن كان من املزارعني فسَ يادة. وإن كان من الت 

خلبز  دام يفرضُ األُ  لنب. وقيلَ يت وأدناه ال لحم وأوسطه الز وأعاله ال  )١داماألُ  ويفرضُ  عليه.
 ةِ سوَ وذكرمها يف كِ  ،املرأة ةِ سوَ يف كِ  )٣واإلزار )٢فّ م يذكر اخلُ ـالفاكهة. ول عري وال يفرضُ الش 

تنام عليه، وال  وما )٤. ويف ديارنا يفرض اإلزار واملكعبرفِ اخلادم وذلك يف ديارهم حبكم العُ 
   واُخلف. )٥يه املالءةعل جيبُ 

 ف أمتها. احلطبُ ة عن اخلروج خبالف خُ ها ألا منهي ف عليه خُ  بُ ال جي :(الشروح) ويف
 ٦ابون واألشنانوالص(  ا أن  .ال وإن كانت فقريةٌ  ،ةعليه وماء الوضوء عليها إن كانت غنيإم

 وج إليها أو يدعها تنقل بنفينقل الز َمْن ينقل وال تنقلُ  ة تستأجرُ سها. وإن كانت غني 
 ة كانت أو فقرية. بنفسها. ومثن ماء االغتسال عليه، غني  

امها عشرة. فإن كانت أقل من ها وأي ضِ يْ عليها إن طهرت من حَ  )٧جعلهُ  :(اخلالصة) ويف
 ام فحينئذٍ عشرة أي  لة عليها جرة القابِ وأُ  .)٨ةنابَ اجلَ وكذا لو كان الغسل عن  ،وجتكون على الز

أن يقول على  ه. وإن حضرت بال إجارة فلقائلٍ يوج فعلولو استأجرها الز  ،إن استأجرا
 أُ  أن يقول على املرأة ألنه مبنـزلةِ  ولقائلٍ  .طءِ نة الوَ ؤْ وج ألنه من مُ الز جرة الط وجة بيب. للز

 فطلب الن قة من الز ـفاف إذا لوج قبل الز م يطالب الز توى. وكذا لو وعليه الفَ  ،فافوج بالز
.منعت نفسها حبق   

                                                 
  .٥١لغة الفقهاء ص  "األدم": ما يوكل مع اخلرب لتطييبه. معجم  )١
  .١١٨؛ القاموس الفقهي ص ١٩٧احلذاء الساتر للكعبني. معحم لغة الفقهاء، ص  :"اخلّف"  )٢
  .٥٦"اإلزار": ثوب حييط بالنصف السفل من البدن. معجم لغة الفقهاء، ص   )٣
 "املكعب" لعل املكعب مرادف للخف.  )٤

 . ٤٥ يلبس فوق الثياب. معجم لغة الفقهاء، ص ثوب من قطعة واحدة ذو شقني متضامنني :"املالءة"  )٥
  .٧٠ص  ا يف غسل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء"األشنان" كان يستعمل قدميً   )٦
 . ٦٣؛ القاموس الفقهي ص ١٦٤"اجلعل": ما حيصل على العمل. واجلمع "أجعال". معجم لغة الفقهاء ص   )٧
حيض أو نفاس. معجم لغة الفقهاء نوية الناشئة عن وطٍء أو إنزال مين بشهورة أو "اجلنابة": النجاسة املع  )٨

 . ٦٨؛ القاموس الفقهي ص ١٦٧ ص

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٤٢

اإلقدام  ل املرأة مع ميينها ألن القول قو  أن  :(الزيادات)تعاىل يف  وذكر حممد رمحه اهللاُ 
 ا والعقد عليها دليل يساره. ومنهم َمْن ينظر إىل زَ على الد ي املطلوب. وإن قامت خول

ينة فال خيلو: فإن قامت من جهتها على اليسار قُِبَلت بينتها وإن قامت البينة من جهته بال
   على اإلعسار فيه روايتان.

؟ فيه روايتان على ما مر يف بسِ احلَ  البينة على اإلعسار قبلَ  عُ ُتسمَ  وهل :(احمليط) ويف
وج ال تثبت شيًئا. وبينة الز  ،. وإن أقاما مجيًعا البينة فالبينة بينتها ألا مثبتة"فصل القضاء"

 نتها. فاحلاصل أننة بيم ـإن لو  ،يقبلُ  الن أنه موِسرٌ القاضي َعدْ  ولو أخرب القول قوله والبي
 ظا بالشيتلف ا شبيهة الصباد وليست من حقوق العِ  ،ة من وجهٍ بَ سْ لة فكانت حِ هادة أل

تعاىل  هادة، كما يف أمور الدين املرتددة بني حق اهللاِ الش  احملضة فشرطنا فيها العدد دون لفظِ 
ان الكذب كما يسمعان ألما قد يسمع " ال تُقَبلُ عنا أنه موِسرٌ وحق العبد. وإن قاال: "مس

 وهذا  ،فال حيصل هلما العلم باملشهود به ،دقالص ِمم لع عليه الش١فيه هود فال يعملُ ا يط( 
فاية كما نفقة اخلادم لكن ال تبلغ نفقة املخدومة بل بقدر الكِ  ضُ فرَ هرة. وتُ فاضة والش باالستِ 
  فاية. بقدر الكِ  رِ وج املعسِ على الز  يفرضُ 

وج على نفقة الز  إذا كانت من بنات األشراف وهلا خدٌم جيربُ  املرأةُ  :)(املنبع ويف
تعاىل أا إذا كانت فائقة بنت فائق زُفت إىل زوجها مع  خادمني. وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 

تعاىل. وإن قال  رمحه اهللاُ  حاويالط  وبه أخذ ،مهنفقة اخلدم كل استحقت  ،واٍر كثريةجَ 
 ،عطي خادًما من خدمي ليخدمِك" فأبتعلى أحٍد من خدمك ولكن أُ  نفقُ المرأته: "ال أ

 م يكن هلا خادمٌ ـهلا استخدام خدمه. وإن ل أُ ا ال يتهي فرمب  ،من خدامها على نفقة خادمٍ  جيربُ 
وج وج موِسرًا. فإن كان الز . وهذا كله إذا كان الز )ظاهر الرواية(هلا نفقة اخلادم يف  ضُ فرَ ال يُ 
وإن كان هلا  ،عنه عليه نفقة اخلادم يف رواية احلسن عن أيب حنيفة رضي اهللاُ  ِسرًا ال يفرضُ ُمع

   تعاىل. خادم خالفًا حملمد رمحه اهللاُ 
قيق ا املأكول فالد كىن. أم الواجبة املأكول وامللبوس والس  فقةُ الن  :(الفتاوى الظهريية) ويف

 خ وختبز ولكنها " يفيت بأن تطبِ وال أخبزُ  ت: "ال أطبخُ هن. فإن قالواملاء وامللح واحلطب والد
بخ وج أن يأتيها بطعاٍم ُمهيٍأ. ولو استأجرها للط على الز  على ذلك إن أبت. وجيبُ  ال جتربُ 
جرة على ذلك جرة على ذلك ألا لو أخذت األُ هلا أخذ األُ  ز. وال جيوزُ جُ ـم يَ ـواخلبز ل

                                                 
 ، ق.پ"فال يؤخذ فيه" يف   )١
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 ٢٤١  الفصل الرابع عشر في الطالق

 مرضت يف منـزل الز من اجلماع.  أن ال نفقة هلا إذا كان مرضها مينعُ  ياسُ فقة، والقِ وج فلها الن
فقة لتحقق الن  جتبُ  ،تعاىل أا إذا سلمت نفسها مث مرضت وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 

 (اهلداية). سليم. كذا يفالت   
املطالبة وج ذا طعاٍم ومائدة تتمكن من األكل كفايتها ليس هلا إذا كان الز : (البزازي) ويف

 وج والطعام واملائدة  م يكنـفقة. وإن لبفرض النأي الز فقة. فيفرض هلا القاضي إذا طلبت الن
باملأكول وامللبوس وذا  )١بقاء االنسان ألن  ،يفتاء والص ساء يف الش ما يصلح للن  ةُ سوَ والكِ 

 إ ،وج هو الذي يلي اإلنفاقخيتلف باختالف األوقات واألمكنة. والز ٢هُ لَ طْ  إذا ظهر مُ ال( 
فإن أىب  .على نفسها نظرًا إليها ويأمره أن يعطيها ما تنفقهُ  ،فقةيفرض القاضي الن  فحينئذٍ 
   .حبسهُ 

وإذا فرض هلا نفقة  :يف (شرحه على أدب القضاء) وذكر احلسام الشهيد رمحه اهللاُ 
 هِ وُعسرِ  هِ ى قدر يُسرِ وعلى قدر طاقة الرجل عل ،شهٍر بقدر ما حتتاج إليه يعطيها يف كل .

 قيق واألُ فينظر إىل قدر ما يكفيها من الد م مِ ِـ هن وحوائج املرأة اليت تكون لدم والدثلها. فيقو
  ويأمره القاضي بدفع ذلك إليها.  ،ويفرض عليه ذلك يف كل شهرٍ  ،ذلك بدراهم

ث على لَيْ تعاىل قال: "شاهدُت ابن أيب ليلى حني فرض  رمحه اهللاُ  )٣ر عن شريككوذ 
هر". قلُت: "وهذا يدل على المرأته ستة دراهم وخلادمها ثالثة دراهم يف الش  )٤ابن أيب ُسَلْيم

 حىت ترجع عليه  دانةِ باالستِ  رُ ؤمَ وتُ  م". وال تسقطُ أعلَ  نفقة اخلادم دون نفقة املرأة واهللاُ  أن
 وحتُ  ،منبالث كان هلا ذلك عند   ،ة كل يومٍ وج بال رضاه. وإن طلبت نفقيل البائع على الز

   املساء.
فقة. وهكذا ذكر اَخلصاف رمحه قوله يف إعساره عنها أي عن الن  ويُقَبلُ  :(امع) ويف

   قول َمْن يتمسك باألصل. ، والقولُ واليسار طارئٌ  أصلٌ  الُعسرَ  ألن  ،تعاىل اهللاُ 

                                                 
  ، ق. پ"النفس" يف   )١
 .٤٣٦"املطل": الدفع عن احلق بوعد. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
م. تويف سنة ٧١٣هـ/٩٥. ولد سنة قاضي الكوفةأبو عبداهللا  ،شريك بن عبداهللا بن احلارث النخعي الكويف  )٣

  . مع مراجع أخرى يف احلاشية ١٣١رقم  ١٦٥هـ) ص ١٨٠-١٧١تاريخ اإلسالم (م. ترمجته يف: ٧٩٣هـ/١٧٧
كان من علماء الكوفة. تويف سنة ه.  ٦٨٠/هـــ٦٠بن أيب سليم ابن زُنـَْيم الكويف أبو بكر. ولد ليث  )٤

- ١٤١تاريخ اإلسالم (؛ ٣٣٧٩رقم  ٨/٤٦٨، ٦/٢٤٣م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٧٦٠هـ/١٤٣
   .٢٦٠هـ) ص ١٦٠
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٤٠

 هة احلضانة فليس ليف مد  ر بولده سفر إقامةٍ فأن يسا وإذا أراد األبُ  :ويف (شرح اهلداية)
  انتهى.  ،هذا مذهبنا )١ذلك. ذكره يف (التكملة)

نثى يف واألُ  والذكرُ  ،وحضوره عند موتهيادته غري من عِ الص  وإذا مرض أحد األبوين ال ُميَنعُ 
 بتمريضه يف بيتهاغري عند األب فاألُ ذلك سواء. وإن مرض الص انتهى. ،م أحق  

  
  )٢نوع في النفقة

 ةٌ بواج فقةُ الن  مت نفسها يف منـزله ،وجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرةللزإذا سل، 
  ذلك حاهلما مجيًعا.  يف ربُ ويعت ،كناهاا وسُ سوَ فعليه نفقتها وكِ 

وى. وتفسريه أما إن كانا توعليه الفَ  "صافقال صاحب (اهلداية): "وهذا اختيار اخلَ 
عسرًا وهي موِسرة اإلعسار. وإن كان مُ  نفقة اليسار وإن كانا ُمعسرين فنفقةُ  موسرين جتبُ 

رات وفوق نفقة وج موِسر فنفقتها دون نفقة املوسِ عسرة والز اإلعسار. وإن كانت مُ  فنفقةُ 
عنه. وإن امتنعت  افعي رضي اهللاُ وهو قول الش  "وجحال الز  يعتربُ " :خيرات. وقال الَكرْ املعسِ 

فقة. وإن نشزت فال نفقة هلا حىت تعود إىل رها فلها الن هْ من تسليم نفسها حىت يعطيها مَ 
وج . وإن كان الز )٣ليهإ متل ا فال نفقة هلا وإن سُ  عُ سَتمتَ منـزله. وإن كانت صغرية ال يُ 

  فقة يف ماله. فلها الن  ،صغريًا ال يقدر على اجلماع وهي كبرية
 تزوج صغرية ال ُجتاَمعُ  )٤جمبوبًا اجلماع أو كان ولو كانا صغريين ال يطيقانِ  :(املنبع) ويف

 عْ مَ لَ  املنعَ  ال نفقة هلا ألن هلا. قال احلسام  ت املرأة يف ديٍن فال نفقةسَ من جهتها. وإذا ُحبِ  ين
فعليه  هِ لِ بَ من قِ  وإن كان احلبسُ  ،املرأة لِ بَ من قِ  تعاىل: "هذا إذا كان احلبسُ  الشهيد رمحه اهللاُ 

 اوكذا إذا غصبها رجٌل كُ  ،فقة"الن رًها فذهب.  وعن أيب يوسف أن  توى على فقة والفَ هلا الن
 ت مع حمَ  ،لاألورمٍ وكذا إذا حج  االحتِ  وتَ فَ  ألن هلا  باس منها. وعن أيب يوسف أيًضا أن
 ضَ عليه نفقة احلَ  فقة ولكن جيبُ الن ر دون الس وج جتبُ فر. ولو سافر معها الز  فقة باإلمجاع الن

 ضَ نفقة احلَ  وجتبُ  ،لقيامه عليها قائمٌ  باسَ االحتِ  ألن وإن )٥الِكراء فر وال جيبُ ر دون الس .
                                                 

  .٢/١٢٨٣ظنون أنظر كشف ال )١

  .٥٨والسكىن واحلضانة وحنوها. القاموس الفقهي ص  مال كالطعام والكساء من زوجها على ما يفرض للزوجة: النفقة"  )٢
 ق.إليه" يف سلمت نفسها "وإن   )٣
  ا" يف ب. "جمنونً   )٤
 . ٣٧٩إلجارة أو أجرة الشيء املستأجر. معجم لغة الفقهاء ص ا :"الكراء"  )٥
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 ٢٣٩  الفصل الرابع عشر في الطالق

 لَ  "َمنْ  م:وسلا. وإذا أرادت اخلروج به إىل وهلذا يصري احلريب به ذِ  )١ببلدٍة فهو منهم" تأهيم
  أشار صاحب (اهلداية) إىل أنه ليس هلا ذلك.  ،زوج فيهغري وطنها وقد كان الت  رٍ صْ مِ 

ملسافة بني البلدين ل أصح. هذا إذا كانت اهلا ذلك واألو  أن (اجلامع الصغري)  وذكر يف
 فلها  ،ا إذا كانت قريبة حبيث يقدر األب أن يزور الولد ويعود إىل منـزله قبل الليلبعيدة. وأم

  قل إىل أطراف البلد. كالن ،قل بالن  كثريٌ   ذلك ألنه ال يلحق األب ضررٌ 
 ا أهلُ وأم  [القرى] وادالس  لفصوليف مجيع ا رِ صْ واد كاحلكم يف املِ فاحلكم يف الس،  يف إال 
 :ستاق فأرادت املرأة أن تنقل ولدها إىل قريتهاالر  كاح إذا وقع يفالن  وبيانه أن  ،واحدٍ  فصلٍ 

 وإن وقع يف غريها فليس هلا أن رِ صْ كاح وقع فيها فلها ذلك كما يف املِ فإن كان أصل الن .
 .رِ صْ ذا كانت بعيدة كما يف املِ كاح فيها إع الن وقتنقل ولدها إىل قريتها وال إىل القرية اليت 

 رِ صْ فسري الذي ذكرناه فلها ذلك كما يف املِ وإن كانت على الت .  
وأرادت نقل الولد إىل القرية: فإن كان تزوجها فيها وهي  رِ صْ ًنا يف املِ متوط  وإن كان األبُ 

تكن تلك قريتها.  وإن مل ،رِ صْ ر كما ذكرنا يف املِ صْ قريتها فلها ذلك. وإن كانت بعيدة عن املِ 
كاح فيها م يقع الن ـ. وإن لرِ صْ كاح فيها فلها ذلك كما يف املِ ووقع أصل الن  )٢فإن كانت قريته

ال  وادأخالق أهل الس  ألن  ،)٣ينرَ املِصْ خبالف  رِ صْ فليس هلا ذلك. وإن كانت قريبة من املِ 
م ـبأخالقهم فيتضرر به، ول يبفيتخلق الص  ،بل تكون أجفى رِ صْ تكون مثل أخالق أهل املِ 

 يوجد من األب دليل الر ذا الض ـرر إذا لضا يف القرية.  حكا م يقع أصل الن  
أيًضا أن تنتقل بولدها إىل دار احلرب وإن كان قد تزوجها هناك وكانت  وليس للمرأةِ 

 ا. وإن كان كالمها حسلًما أو ذِ ة بعد أن يكون زوجها مُ حربييها ذلك بأن كانا بيني فلر م
  (املنبع).  ومها من أهل دار احلرب. كذا يف ،هلما )٤بعٌ تيب الص  ني ألن نَ ستأمِ مُ 

 يكون عند املقيم  فالولدُ  ،وإقامةٍ  ر نقلةٍ فَ فر غري سَ وفيه أيًضا إذا أراد أحد األبوين الس
 دّ حَ   يبلغَ أن خيرج بولده من بلده حىت منهما حىت يعود من سفره. ويف االختيار ليس لألبِ 

  انتهى.  ،م من احلضانةاألُ  ما فيه من إبطال حق غناء لِ االستِ 

                                                 
  .٣/٣٩٥؛ نصب الراية: كتاب الطالق ٦٠٦رقم  ٢/٨٢ذكر يف الدراية: كتاب الطالق   )١

 "قريبة" يف ق.  )٢
 .٤٣٣"املصران": البصرة والكوفة. معجم لغة الفقهاء ص   )٣

 "يقع" يف ب. )٤
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اخلاالت ىل من العمات و فاألخوات أوْ  ،م تكن جدةـمن األخوات ألا من األمهات. فإن ل
   ألُن بنات األبوين.

خت ألب ألا م على األُ خت ألب وأُ م األُ وتقد  ،خت ألبىل من األُ ويف رواية اخلالة أوْ 
م مث العمات. وكل َمْن تزوجت مث قرابة األُ  ،خت من األبمث األُ  ،مخت من األُ مث األُ  ،أشفق

 ةمن هؤالء سقط حقها إالألنه قام مقام أبيه. وكذا كل زوٍج هو  إذا كان زوجها اجلدّ  ، اجلد
زويج يعود إذا فقة نظرًا إىل القرابة القريبة. وَمْن سقط حقها بالت الش  رٍم منه لقيامِ ٍم حمَْ حِ ذو رَ 

 ارتفعت الز ـ. وإن للَ املانع قد زا وجية ألن م يكن للص يب  جال امرأة من أهله واختصم فيه الر
غرية الص  تيب يف موضعه. غري أن الرت  فَ ر الوالية لألقرب وقد عُ  ًبا ألن الهم به أقرم تعصيفأوْ 

م واجلدة أحق كموىل الَعتاقة وابن العم حترزًا عن الفتنة. واألُ   رمٍ غري حمَْ  ةٍ بَ صَ إىل عَ  ال ُتدَفعُ 
   جي وحده.نْ بالغالم حىت يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستَـ 

خلق بآداب والت  )١بأد الت إىل  حىت يستغين. وإذا استغىن حيتاجُ  :صغري)(اجلامع ال ويف
غناء بسبع قدر االستِ  واَخلصافثقيف. أديب والت أقدر على الت  فاألبُ  ،الرجال وأخالقهم

غناء حتتاج إىل بعد االستِ  ألن  ،واجلدة أحق باجلارية حىت حتيض مُ سنني اعتبارًا للغالب. واألُ 
 ساء واملرأة على ذلك أقدرمعرفة آداب الن.  حصني واحلفظ واألب وبعد البلوغ حتتاج إىل الت

هوة ألنه إىل األب إذا بلغت حد الش  تعاىل أا ُتدَفعُ  وعن حممد رمحه اهللاُ  أقوى وأهدى.فيه 
 قت احلاجة إىل الصباجلارية حىت تبلُ سوى األُ  نْ ومَ يانة. حتق ة أحقغَ م واجلد  ى فيه.هَ تـَ شْ تُ ا حد   

م الولد إذا أعتقت  إذا أعتقها موالها، وأُ  ةُ حىت تستغين. واألم :(اجلامع الصغري) ويف
م ـمية أحق بولدها املسلم ما لوليس هلما قبل الِعتق حق يف الولد. والذ  .كاحلرة يف حق الولد

رر بعده. وال خيار قبل ذلك واحتمال الض ظر ر للن عليه أن يألف الُكفْ  افُ يعقل األديان وخيُ 
 افعي رضي اهللاُ للغالم واجلارية عندنا. وقال الش  عنه: "هلما اخليار ألن  الن عليه  ى اهللاُ يب صل

 َر"وسلاأي  -. ولنا أنه )٢م َخيـ عة لتخليته بلقُ  -غريلصه وبني ينصور عقله خيتار َمْن عنده الد
 قُ الال لعب فال يتحق ن أن ظر. وقد صح  وا. وإذا أرادت  حابة رضي اهللاُ الصتعاىل عنهم ما خري

رج به خت  أن إال  باألبما فيه من اإلضرار فليس هلا ذلك لِ  ،رِ صْ املطلقة أن خترج بولدها من املِ 
عليه  هللاُ ى ارفًا وشرًعا. قال صل ألنه التزم املقام فيه عُ  ،تزوجها فيه إىل وطنها وقد كان األب

                                                 
 .٥والتأدب تعلم األدب. املنجد ص  "التأديب" يف ق.  )١
 . ٣/٣٩٢؛ نصب الراية: كتاب الطالق ٦٠٤رقم  ٨٢/ ٢ذكر يف الدراية: كتاب الطالق   )٢
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" فقال  ـزعهُ نأنه ي أبوهُ  وزعمَ  ِسقاءً له  ي ديَ وثَ  ري له ِحَواءً جْ وحِ  عاءً هذا كان بطين له وِ  مين
 رسول اهللا صل به ما لم: "أنِت أحَ ى اهللا عليه وسل ١رواه أبو داود حي".كِ نْ م تـَ ـق( .  

تعاىل عنه طلق  اب رضي اهللاُ عمر بن اخلط  أن ) ٢ة يف (مصنفه)بَ يْ وروى أبو بكر بن أيب شَ 
فأدركته  )٤ر ابنه عاصًمامَ فأخذ عُ  ،فتزوجت ،حلَ قْـ بنت عاصم بن ثابت بن أيب األَ  )٣مجيلة
 م مجيلةابنة أيب عامر األنصارية وهي أُ  )٥موسالش،  يق فأخذته فرتافعا إىل أيب بكر الصد

مه وقال: "هي م ألُ وأنه حكم على عمر بن اخلطاب وقضى بعاصِ  ،تعاىل عنه رضي اهللاُ 
 ٧وأرحم" )٦وأحياأعطُف وألطُف وأرق(.   

 ر فدعهُ مَ عندَك يا عُ  لٍ سَ وعَ  نٍ له من مسَ  ريٌ ها خَ قال له أبو بكر: "رحيُ  :(املبسوط) ويف
" عندها حىت يِشب.  ا ع وألنجاألطفال لـم ظر ألنفسهم والقيام حبوائجهم جعل زوا عن الن

 الوالية إىل َمْن هو ُمشِفٌق عليهم رعُ الش.  ف يف األموال والعقود إىلفجعل حق التاآلباء  صر
ات همإىل األُ  ةوجعل حق احلضان ،صرف يستدعي قوة الرأيوالت  ،فقةة رأيهم مع الش و لق

 يف ذلك مع الش لرفقهن على ذلك بلزوم البيوت. والظ نفقة وقدر م أرفق وأشفق األُ  اهر أن
   انتهى. ،حمله األبتما ال ي فتتحمل من املشاق  ،على الولد من األب

م م فأُ عن احلضانة. فإن مل تكن أُ  م عليها ألا عسى أن تعجزَ األُ  وال جتربُ  :(اهلداية) ويف
ىل م األب أوْ م تكن فأُ ـات. فإن لهماألُ  لِ بَ من قِ  ستفادُ هذه الوالية تُ  ىل وإن بعدت ألن م أوْ األُ 

                                                 
؛ الدراية: كتاب ٣٠٥و٣/٣٠٤ح الدارقطين يف: كتاب النكا  ؛١/٣٨٨كتاب الطالق ١٣: رواه أبو داود يف  )١

؛ نصب الراية: كتاب ١٦٦٨رقم  ٤/١٠كتاب النفقات   -٥٦؛ تلخيص احلبري يف: ٦٠٢رقم  ٢/٨١الطالق 
  .٣/٣٨٨الطالق 

. ولد سنة أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي موالهم الكويف"املصنف يف األحاديث واآلثار" ل  )٢
؛ تاريخ ٥١٣٨رقم  ١١/٢٥٩م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٨٤٩ه/٢٣٥م. تويف سنة ٧٧٦ه/١٥٩

   .٢٢٦ رقم ٢٢٧ص هـ) ٢٤٠- ٢٣١اإلسالم (
وكانت تدعى عاصية وقد غري النيب  تكىن مجيلة بأم عاصم وهي أخت عاصم وليست ابنته كما ورد يف النص.  )٣

  .٥/٤١٧؛ أسد الغابة ٥١٩٤رقم  ١٠/٣٢٦ترمجتها يف: كتاب الطبقات الكبري  (صلعم) امسها إىل مجيلة.
تويف سنة جد اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز ألمه.  ،أبو عمرو القرشي العدوي، عاصم بن عمر بن اخلطاب  )٤

  .٤٥رقم  ١٣٧هـ) ص  ٨٠- ٦١تاريخ اإلسالم ( ؛١٤٢٨رقم  ٧/١٥م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٦٨٩هـ/ ٧٠
يف: كتاب  اجها ثابت بن أيب األقلح، فولدت له عاصًما ومجيلة. ترمجتهالشموس بنت أيب عامر الراهب تزو   )٥

 . ٥/٤٨٨؛ أسد الغابة ٥/١١٥؛ ذيب الكمال ٥١٩١رقم  ١٠/٣٢٥الطبقات الكبري 
 "وأحب" يف ق. )٦

 . ٢٣٨- ٥/٢٣٦املصنف يف األحادث واآلثار: كتاب الطالق   )٧
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م تطلق عند أيب ـ" فشهدت امرأة على الوالدة لقٌ وَمْن قال المرأته: "إذا ولدِت فأنِت طالِ 
  يف ذلك".  ةٌ ج ا حُ شهاد ألن  عنه. وقاال: "تطلقُ  حنيفة رضي اهللاُ 
 وإن كان الز عنه.  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  طلقت من غري شهادةٍ  لِ بَ باحلَ  وج قد أقر

فيه  جةٌ وشهادا حُ  ،ثَ نْ لدعواها احلِ  جةٍ لة ألنه ال بد من حُ شهادة القابِ  طُ شرتَ وعندمها يُ 
  على ما بيـناه. 

"يف بطنِ  وَمْن قال ألمته: "إن كانَ  م أُ  فهي على الوالدة امرأةٌ  تفشهد ،ِك ولٌد فهو مين
وقالت: "أنا امرأته" فهي امرأته  م الغالمِ وجاءت أُ  ،"هو ابين" مث مات :ولده. وَمْن قال لغالمٍ 

   انه.ثوهو ابنه وير 
 لها تزوجها الذي زىنفعلقت منه. فلما تبني محَْ  بامرأةٍ  رجٌل زىن :(الفتاوى الظهريية) ويف
 ا فالن ٌكاح جائز ة أشهٍر فصاعًدا سل كاحِ . فإن جاءت بولٍد بعد النثبتُ يت  منه. وإن  بُ سَ الن

 لـمو  "،مين  هذا الولدُ " : أن يقولإال  ،منه بُ سَ الن  جاءت به ألقل من ستة أشهٍر ال يثبتُ 
   انتهى. ،"نامن الز " :لقُ يَـ 
  

  )١الحضانة
 ،ماألُ  رقةِ بعد الفُ كاح أو الن  يامِ غري حال قِ الولد الص  ضانةِ حب )٢الناسِ أحق  :(املنبع) ويف

 ة أو فاإالعن أبيه عن  )٤بن شعيب )٣ مأمونة ملا ُرِوَي عن عمروريرة غج أن تكون ُمرتد
ابين  اهللا إن  "يا رسولُ  م فقالت:عليه وسل  ى اهللاُ صل  جاءت إىل رسول اهللاِ  امرأةً  أن  )٥جده

                                                 
 .٩٣؛ القاموس الفقهي ص ١٨١تربية الولد. معجم لغة الفقهاء ص  :"احلضانة"  )١
 "النساء" يف ق.  )٢
تويف سنة  .أبو عبداهللا القرشي املدين الطائفي، عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص  )٣

  . مع مراجع أخرى يف احلاشية ٥١٨رقم  ٤٣٣هـ) ص ١٢٠-١٠١م. ترمجته يف: تاريخ اإلسالم (٧٣٦ـ/ه١١٨
م ـ أما أبوه حممد فلم يذكر أصحاب ٦٩٩ه/٨٠ شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص. تويف بعد  )٤

 .مع مراجع أخرى يف احلاشية ٤٦رقم  ٨١هـ) ص ١٠٠-٨١اإلسالم ( تاريخترمجته يف: التاريخ والرتاجم عنه شيًئا. 
م. ترمجته يف: ٦٨٥هـ/٦٥عبداهللا بن عمرو بن العاص أبو حممد ويقال أبو عبد الرمحن. تويف سنة مبكة سنة   )٥

  مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٥٥رقم  ١٦١هـ) ص  ٨٠-٦١تاريخ اإلسالم (
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 ٢٣٥  الفصل الرابع عشر في الطالق

ِعدا.  بانقضاءِ  ما مل تُِقرّ  بهُ سَ جعية إذا جاءت به لسنتني أو أكثر يثبت نَ املطلقة الر  ولدُ 
لوق العَ لوجود  بهُ سَ ثبت نَ الِعدة وي فإن جاءت به ألقل من سنتني بانت من زوجها النقضاءِ 

 ةبه يف النالعَ  مراجًعا ألنه حيتملُ  وال يصريُ  ،كاح أو يف الِعد بعده  الق وحيتملُ لوق قبل الط
. وإن جاءت به ألكثر من سنتني كانت رجعي مراجًعا بالش  فال يصريُ  ة. ك  

سنتني  اءت به لتمامِ ولدها إذا جاءت به ألقل من سنتني. وإن ج بُ سَ يثبت نَ  )١ةُ واملبتوتَ 
  . القِ بعد الط  حادثٌ  لَ مْ احلَ  م يثبت ألن ـل ،رقةمن وقت الفُ 

 بهُ سَ م يثبت نَ ـلمنذ يوم تزوجها  ة أشهرٍ ألقل من ست  فجاءت بولدٍ  امرأةً  وإذا تزوج الرجلُ 
 سابقٌ  لوقالعَ  ألن  أةٍ بشهادة امر  منه. فإن جحَد الوالدة يثبتُ  فال يكونُ  كاحِ على الن 
 ن ألن العَ وج يُ بالوالدة. حىت لو نفاه الز  تشهدُ  واحدةٍ  بشهادة امرأةٍ  يثبتُ  ى. وقيلَ ر وأخ
 لعان م،راش القائيثبت بالفِ  بَ سَ الن٢وال(  وليس من ضرورته وجود الولد  )٣فذْ بالقَ  ا جيبُ إمن

" وقالت هي: أربعة أشهرٍ ِك منذ وج: "تزوجتُ ح بدونه. فإن ولدت مث اختلفا فقال الز صِ فإنه يَ 
 قوهلا " فالقولُ ة أشهرٍ "منذ ست،  ألن  ا تَ  ،هلا اهر شاهدٌ الظكاح ال من ظاهرًا من نِ  دُ لِ أل

لة يف تة املفص يف األشياء الس  املذكور االختالفوهو على  ،م يذكر االستحالفـول .فاحسِ 
  ة. نظر مث (املنبع) فيُ 

ب منه. وإن سَ مل يثبت الن  نه تزوجها من منذ أربعة أشهرٍ وإن تصادقا على أ :(املنبع) ويف
 نة بعد التة أشهرٍ  صاُدقِ قامت البياها منذ ستجه إيقُِبَلت. قلُت: "وهذا اجلوابُ  على تزو 

الولد  رِ غَ ا إذا كان قيام البينة حال صِ . أم ِربَ صحيٌح مستقيم فيما إذا أقام الولد البينة بعدما كَ 
 غريِ صب القاضي خصًما عن الص نالبينة ما مل ي ال تُقَبلُ  :. قال بعضهم"تلف املشايخ فيهفاخ
 ألن  بَ سَ الن  حق  نة قائ ،غريالصْن هو خصمٌ مفينصب عنه خصًما لتكون البيوقال . "ة ِمم

ًما صب عنه خصنفالقاضي يسمع البينة من غري أن ي ،كلفال حاجة إىل هذا الت " :بعضهم
 بناء على أن  الش بَ سْ حِ  تُقَبلُ  بِ سَ هادة على الن انتهى. ،"عوىة بدون الد   

                                                 
 .٣١؛ القاموس الفقهي ص ٤٠٠املطلقة طالقًا بائنًا. معجم لغة الفقهاء، ص  هي "املبتوتة"  )١
قائمة شهاداته  .مقرونة باللعن وشهادة املرأة بالغضبشهادة الزوج  .شهادات أربع مؤكدات باألميان: "اللعان"  )٢

على ؛ معجم لغة الفقهاء ٣٣٠الفقهي القاموس مقام حد الزنا يف حقها.  اهـمقام حد القذف يف حقه وشهادات
 .٤٥٨و ٤٥٧، ٣٩٢و ٣٩١الصفحات 

 .٢٩٧؛ القاموس الفقهي ص ٣٥٩صة صراحة أو ضمًنا. معجم لغة الفقهاء ص الرمي بالزنا خاهو  "القذف"  )٣
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٣٤

 .الِعدة ة ال ُتستأَنفُ مَ ئها يف الِعدة مع العلم باحلُرْ طلقها ثالثًا ووطِ  :(البزازي) ويف
  . )١ت شرائط اإلحصاندَ جِ وُ و ة مَ إذا علما باحلُرْ  ويُرمجانِ  ،وتنقضي الِعدة بثالث ِحَيضٍ 

 ق زوجته أو مات فِمْن ولو كان الزأي العِ  -وج غائًبا فطل ة د-  الق أو املوت وقت الط
   ر.رف اآلخَ ال بالط  )٢املفتوحةباألسنان  طَ شة أن متتد م تعلم ما. وللُمعتَ ـوإن ل

  
  نةوالحضا )٣نوع في ثبوت النسب

َمحُْلُه ًفا لقوله تعاىل ﴿وَ لَ ًفا وخَ لَ بإمجاع العلماء سَ  ل ستة أشهرٍ مْ احلَ  ةِ مد  أقل  :(املنبع) يفو 
مث جعل  ،والِفصال مجيًعا لِ مْ ة احلَ تعاىل ثالثني شهرًا مد  جعل اهللاُ  .)٤ثُوَن َشْهرًا﴾َال ِفَصالُُه ثَ وَ 

. وهذا ستة أشهرٍ  لِ مْ فيبقى للحَ  )٥﴾ْنيِ امَ  عَ ِيف  هُ الُ ِفصَ عامني بقوله ﴿وَ  وهو الِفطامُ  الِفصالُ 
عبد امللك  إن  عنهما. وقيلَ  رضي اهللاُ  )٦ة عبداهللا بن عباسم عن حرب األُ  منقولٌ  االستداللُ 

 فقد اختلفوا فيه. فقال علماؤنا رضي اهللاُ  لِ مْ ة احلَ ا أكثر مد . وأم ُوِلَد لستة أشهرٍ  )٧بن مروانا
يف مذهب  وهو املشهورُ  ،"أربع سنني" :عنه افعي رضي اهللاُ وقال الش  ،ان""سنت :تعاىل عنهم

وقال  ،"سنني ست " :وقال الزهري ،"مخس سنني" :مالك وأمحد. وقال عبادة بن العواد
 :وَمْن قال ألقصاه". حد "ال  :وقال أبو عبيدة ،"سبع سنني" :)٨بن أيب عبد الرمحناربيعة 

 فهو ابنهُ  ،من يوم تزوجها ة أشهرٍ " فتزوجها فولدت ولًدا لست قٌ لِ فالنة فهي طا "إن تزوجتُ 
  . بهُ سَ نَ  ويثبتُ  ،وعليه املهرُ 

                                                 
الشخص ليستحق الرجم يف الزنا وليستحق قاذفه حد جمموع الصفات الواجب توافرها يف  هو "اإلحصان"  )١

 . ١٩؛ القاموس الفقهي ص ٤٧القذف. معجم لغة الفقهاء ص 
 "املفلوجة" يف ق.  )٢
 .٣٥١؛ القاموس الفقهي ص ٤٧٨"النسب": القرابة املوروثة اليت ال يد لإلنسان فيها. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
  .١٥، جزء من اآلية ٤٦سورة األحقاف رقم   )٤
 .١٤، جزء من اآلية ٣١سورة لقمان رقم   )٥
  سبقت ترمجته (ابن عباس).   )٦
م. يف أيامه حولت ٦٤٦هـ/٢٦عبد امللك بن مروان بن احلكم أبو الوليد األموي القرشي أمري املؤمنني. ولد سنة   )٧

. وهو أول من صّك الدواوين إىل العربية ونقشت الدنانري والدراهم بالعربية، وضبطت احلروف بالنقط واحلركات
؛ تاريخ ٥٥٢١رقم  ١٢/١٢٦السالم ريخ مدينة أم. ترمجته يف: ت٧٠٥هـ/٨٦الدنانري يف اإلسالم. تويف سنة 

   .٩٩رقم  ١٣٥ ص )ه١٠٠-٨١اإلسالم (
  سبقت ترمجته (ربيعة).   )٨
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 ئيف الفرقة الطار  حمِ الر قُ  ،كاحة على النوقال  ،عندنا )١ضُ يْ احلَ  فيها. واألقراءُ  وهذا يتحق
 ا ثالثة َرب أو كِ  رغَ من صِ  ". وإن كانت ال حتيضُ )٢"األطهار :عنه افعي رضي اهللاُ الشفِعد 

  .)٣اآلية يَِئْسَن ِمَن الـَمِحيِض﴾ ىئِ لالاأشهر لقوله تعاىل ﴿وَ 
 ،)ظاهر الرواية(ة وهو يف رواية أنه غري مقدر مبد  :فيه روايتان )٤ياسِ إلاحد  :(املنبع) ويف

ويف  ،سون سنةمخس ومخ ومياتِ تعاىل: "يف الر  ة. قال حممد رمحه اهللاُ د مبويف رواية مقدر 
وعن أيب حنيفة من  ،بعون سنةوعنه س ،رًا"أسرع تكس  ومياتَ الر  ألن  ،ون سنةست  داتِ ل املوَ 
 )٥وقال ابن املبارك وسفيان الثوري وابن مقاتل .سني سنة إىل ستني سنةس ومخمخ
 ا" :)٦عفراينوالز ا  رضي اهللاُ  )٧َي عن عائشةا ُروِ مخسون سنة مل ياسِ إلحدتعاىل عنها أ

وبه أخذ  ،احلسن وهو روايةُ د" لِ  أي ال تَ ْني سني سنة ال ترى قـُرة عَ قالت: "إذا بلغت املرأة مخ
  توى. وعليه الفَ  ،نصري بن حيىي وأبو الليث

ة كانت أو رومي  ،سون سنةس ومخمخ ياسِ اإلة يف مد  املختارُ  :(الفتاوى الظهريية) ويف
  انتهى.  ،ةي كر تُ 

ا حيضتان. وإن كانت ال لها. وإن كانت أمة فِعد ا أن تضع محًال فِعد وإن كانت حامِ 
األمة  وِعدةُ  ،اميف الوفاة أربعة أشهر وعشرة أي  ةِ احلر  ا شهر ونصف. وِعدةُ فِعد حتيض 

  . ُمَنصفٌ  الرق  ألن  ،امسة أي شهران ومخ

                                                 
؛ معجم لغة ١٠٧ ص القاموس الفقهي"احليض": الدم الذي يسيل من رحم املرأة كل شهر أليام معدودة.  )١

  .١٨٩ ص الفقهاء
 .٢٣٣ي ص القاموس الفقه؛ ٢٩٣"األطهار" م "الطهر": خلو املرأة من احليض والنفاس. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
  .٤، اآلية ٦٥سورة الطالق رقم   )٣
 .٩٧معجم لغة الفقهاء  ؛٣٠ ص الفقهي"األياس": سن انقطاع احليض عن املرأة انقطاًعا ال عودة فيه. القاموس   )٤
م. ترمجته يف: تأريخ مدينة ٨٤٠هـ/٢٢٦سنة تويف أبو احلسن لقبه رخ.  الكسائي املروزي، حممد بن مقاتل  )٥

   .٤٠٥رقم  ٣٨٨هـ) ص ٢٣٠-٢٢١اريخ اإلسالم (ت؛ ١٦٣٠م رق ٤/٤٤٥السالم 
صاحب اإلمام الشافعي وكان راويًا له. تويف  ،أبو علي البغدادي الشافعي، احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين  )٦

هـ) ٢٦٠-٢٥١؛ تاريخ اإلسالم (٣٩٠٦رقم  ٨/٤٢١م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٨٧٤هـ/٢٦٠سنة 
  . ١٦٣رقم  ١١٤ص 

. توفيت سنة )لعم(صعائشة أم املؤمنني التيمية أم عبداهللا، ابنة اخلليفة أبو بكر الصديق وزوج النيب   )٧
؛ تاريخ اإلسالم ٤٩٥٨رقم  ١٠/٥٧، ١٤رقم  ٢/٣٢٢ترمجتها يف: كتاب الطبقات الكبري  م٦٧٨هـ/٥٨

   .٢٥٣- ٢٤٤هـ) ص ٦٠- ٤١(
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إليها وكانت ثيًبا أو ِبكرًا  وج واملرأة يف الوصولِ ة. وإن اختلفا أي الز الِعد  صحيحة وجتبُ 
 بٌ " :ساء فُقلنَ فنظرت النثي"  ف الزنكِ وج ألنه يُ حل ل حقها وإن طالفرقة. فإن حلف ب ر حق

لفا أي قال تالِعنني سنة مث اخ لَ ج سنة أخرى لظهور كذبه. ولو أُ  جلَ أُ  "كرٌ بِ " :نكل أو قُلنَ 
 عتُ "جامَ  :وجالز نة" وأنكرت فالتقسيمُ ها يف الس  . هنا كما مر  

 ١واَخلصي(   ني فيه أي يف التبوبِ كالِعننة. ويف اق بينهما يف احلال ألنه يف )٢أجيل بالسر
   ب زوجته.لأي بط ،ال فائدة يف االنتظار بطلبها

املطالبة  ليس لزوجته حق  ،جِ رْ قصرية ال ميكنه إدخاهلا داخل الفَ  رجٌل له آلةٌ  :(القنية)ويف 
 أحدمها بعيب اآلخَ  ،فريقبالت روال يتخري،  وجة عيبيعين إذا كان بالز،  ال خيار للز وج ألن 

 بالعقد غري أا توجبُ  قّ حَ وغريه ال يفوت املستَ  )٣كاُجلذامِ   والعيوبُ  .طءبالعقد الوَ  حق املستَ 
أو  ذامٌ أو جُ  )٥جنونٌ  وجِ روح الفاحشة. وإذا كان بالز الرد كالقُ  وذا ال يوجبُ  ،)٤الطبيعةنفرة 
بـََرصٌ 

٦(  عدمَ  فال خيار هلا ألن  يف عقٍد ُشرَِط فيه الرضا الردّ  ا يوجبُ الرضا إمن،  كاح ولزوم الن
   (شرح الوقاية). انتهى. اجلملة من، متام الرضى ال يعتمدُ 

  
  )٧نوع في العدة

ة وهي حر  رقة بينهما بغري طالقٍ وقعت الفُ  أوا ًنا أو رجعي ئِ وإذا طلق الرجل امرأته طالقًا با
 .)٨َة قـُُروٍء﴾ثَ َال نـُْفِسِهن ثَ أَ اُت يـَتَـرَبْصَن بِ الـُمطَلقَ لقوله تعاىل ﴿وَ  حتيض فِعدا ثالثة أقراءٍ  ِممنْ 
عن براءة  فِ عر الِعدة وجبت للت  ألن  ،القِ فهي يف حكم الط  إذا كانت بغري طالقٍ  رقةُ والفُ 

                                                 
 .١١٧ ص ؛ القاموس الفقهي١٩٦من ذهبت خصيتاه بقطع أو حنوه. معجم لغة الفقهاء : "اخلصي" )١
 .٥٧ ص القاموس الفقهي ؛٤٠٥الذكر واخلصيتني أو املقطوع ذكره. معجم لغة الفقهاء ص املقطوع : "ابوب" )٢
  .١٦١ح. معجم لغة الفقهاء ص ي"اجلذام": داء وبيل تتهافت منه األطراف ويتناثر اللحم من شدة التق )٣
 "الطبع" يف ق. )٤

  .١٦٧فقهاء ص . معجم لغة ال٦٩"اجلنون": ذهاب العقل أو فساده. القاموس الفقهي ص  )٥
  .١٠٦مرض حيدث يف اجلسم قشًرا أبيض ويسبب للمريض حكا مؤلـًما. معجم لغة الفقهاء ص : "الربص" )٦
"العدة": ما متكثه املرأة بعد طالقها أو وفاة زوجها ملعرفة براءة رمحها. وهي على ثالثة أوجه: احليض، الشهور  )٧

 .٢٤٣وس الفقهي ص ؛ القام٣٠٦ووضع احلمل. معجم لغة الفقهاء ص 
  .٢٢٨، جزء من اآلية ٢سورة البقرة رقم  )٨
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ألنه علق  يف األصح  قوتطل ،وبقي مهرها ،م جيب عليها شيءـل مباهلا )١تهصبي  وإن خلعَ 
 الط رط فيقعُ الق بقبول األب ووجد الش  دَ البَ  ولكن ال جيبُ  ،القالط ع لْ ل اخلُ دب ل ألنع ترب

 ال يب ال يقبلُ ومال الص ع. ويف روايةٍ تال يقعُ  رب  الط ل أصح. الق واألو  
 ،وعليه املال له األلف صح  على ألف على أنه ضامنٌ  - غريةأي أب الص  -فإن خلعها 

 على األجنيب صحيح فعلى  عِ لْ واشرتاط بدل اخلُ  .أدىن حاًال من األجنيب األب ال يكونُ  ألن
أي إن كانت من أهل القبول  ،تلَ بِ ال شيء إن قَ ىل. وإن شرط املال عليها تطلق باألب أوْ 

   م.أعلَ  واهللاُ  ،عليها املال ألا ليست من أهل الغرامة وال جيبُ  ،بأن كانت تعقل العقد
 

  )٢نوع في الِعنين
دون  )٣إىل الثيب أو يصلُ  ،حرٍ ن أو لسِ سِ  َربِ على اجلماع ملرٍض أو كِ  وهو َمْن ال يقدرُ 

رية مَ م يصل إىل زوجته أجله احلاكم سنة قَ ـبعينها. مث إن أقر أنه ل امرأةٍ  كر أو ال يصل إىلالبِ 
 وهي ثالمثائة وأربعة ومخسون يوًما. ،)٤وهو ظاهر املذهب ،حيحيف الص   
من  ارية بأحد عشر يوًما وجزءً مَ سنة مشسية وهي زائدة على القَ  يؤجلُ  :(الذخرية) ويف

عن أيب حنيفة  وهو روايةٌ  ،يادةأن يوافق طبعه هذه الز  فيجوزُ  ،ممائة وعشرين جزًءا من اليو 
 أي معدودة من السنة ،منهاها بعض املتأخرين. ورمضان وأيام َحْيضِ  عنه وخمتارُ  رضي اهللاُ 

 ألن  نة ال ختلو عنها ال مدق القاضي ـة مرضه ومرضها. فإن لالسنة فرم يصل إليها يف الس
مث عجز ال خيار هلا. ولو سأل  ها مرةً ئَ طِ فريق ألنه حقها. ولو وَ املرأة الت  أي بينهما إن طلبت

 الز ل سنة أخرى أو شهرًا أو أكثر ال يفعله إالمث  ، برضاها. فإن رضيتوج القاضي أن يؤج
  رجعت فلها ذلك. 

 يًنا واملرأة رَْتقاء وإن كان الزوج ِعن-  سَ هي اليت انْ  تقاءُ الر م يكن ـل -اجلماع منها  عُ موض د
 رقة طلقة بائِنةيعين تكون الفُ  بني بطلقةٍ وتَ  ،الفرقة لوجود املانع من ِقَبِلها هلا حق،  فعل  ألن

 قها بنفسه. وهلا كل املهرِ القاضي ُأضيَف إىل الزوج فكأنه طل  ا ألن ني خَ  إن خاللوة الِعن

                                                 
 "صغريته" يف ق.   )١
 .بنفس التعريف ٢٦٣القاموس الفقهي ص و  ٣٢٣معجم لغة الفقهاء ص أنظر  )٢
 .٥٥؛ القاموس الفقهي ص ١٥٥نكاح. معجم لغة الفقهاء ص من أزيلت بكارا ب هي "الثيب" من النساء )٣
 . ٢٩٥احلكم املستنبط الذي ال نص عليه من اإلمام مع جواز غريه. معجم لغة الفقهاء ص  :"ظاهر املذهب" )٤
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فيصح رجوعها قبل  ضٍ وَ بعِ  من جانبها متليك مالٍ  عَ لْ اخلُ  ها ألن ضة يف حق عاو مُ  عُ لْ واخلُ 
 ِك بألفٍ وج. ولو شرط اخليار هلا بأن قال: "خالعتُ قبول الز  ام" على أنِك باخليار ثالثة أي

 فقبلت صح ت الطالق بطل. فإن رد.  وج عند أيب حنيفة وإن اختارته وقع ووجب األلف للز
من جانبه يف معىن  عَ لْ اخلُ  ألن  واخليار باطلٌ  مٌ واملال الز  الق واقعٌ عنه. وعندمها الط  رضي اهللاُ 
 وكذا شرطها وهو القبول من  ،الفسخ ال يقبلُ  ، واليمنيُ الق بقبول املال وهو مينيٌ تعليق الط

يف الس.  وجمن قبول الز  فال بد  ،هاويقتصر على الس إذا كان اإلجياب من ِقَبلِ  ،زوجها
اخليار  قبوهلا بعده وشرطُ  ح صِ رجوعه قبل قبول املرأة فيَ  ح صِ من جهته ال يَ  وإذا كان اإلجيابُ 

  على الس.  وال يقتصرُ  ،أيًضا
رئُت من ر بأن يقول هو المرأته: "بَ كل حق لكل منهما على اآلخَ   واملبارأةُ  عُ لْ اخلُ  وُيسِقطُ 

 مقبوًضا كان أو غري مقبوضٍ  قى ألحدمها دعوى يف املهرِ بهي وال ي ِك بكذا" وتقبلُ نكاحِ 
 خول أو بعدهقبل الد،  وال يف الن ا نفقةُ فقة املاضية. أم  الِعد ة فال تسقط إال وهذا كله  ،كرِ  بالذ

 .ياه ما مس ما شيء إال  ال يسقطُ  رمحه اُهللا تعاىلعنه. وعند حممد  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ 
  . عِ لْ وحممًدا يف اخلُ  يف املبارأةِ  رضي اهللاُ عنه تعاىل وافق أبا حنيفة رمحه اهللاُ  وأبو يوسف

فقة حال قيام وج عن الن فقة. ولو أبرأت الز الن  وال جتبُ  ة صح على نفقة الِعد  خلعهاولو 
 صِ كاح ال يَ الن اإلبراء وجتبُ  ح  ةقفالن،  ألن  الن شيًئا على حسب شيًئا ف كاح جتبُ فقة يف الن

الِعدة  وأما نفقةُ . حّ صِ قبل الوجوب فلم يَ  فكان اإلبراء عنها إبراءٌ  ،حدوث الزمان يوًما فيوًما
نة ؤْ على مُ  عُ لْ اخلُ  ح صِ ويَ  ا.من وجو  مانًعاعلى النفقة  فكان اخلُْلعُ  ،عند اخلُْلعِ  فإا جتبُ 

 صِ وال يَ  .كىن بال خالفالس عُ لْ اخلُ  ح  كىن واإلبراء عنهعلى الس،  ألن  كىن يف البيت حال الس
 الِعد مِ ﴿ تعاىل تعاىل. قال اهللاُ  اهللاِ  ة حق وَ ـن بـُُيوتِ َال ُخترُِجوُهن فال ميلك  )١اآلية ﴾نَ ُرجْ  خيَْ َال ِهن

  العبد إسقاطه. 
الرباءة منها  رط ألا مل جتب هلا. فإن شرطضاع بالش اإلبراء عن نفقة الولد والر  ح صِ وال يَ 

ام الوقت ع ووقت وقًتا بأن قال: "إىل سنة أو سنتني" سقطت. فإن مات الولد قبل متلْ يف اخلُ 
يف أن ال يرجع عليها  ة. واحليلةُ ام املد ضاع إىل متمثل الر  ا بقي من أجرِ عليها مبِ  األبُ  يرجعُ 

 ة فإن مُ  .نتنيمن نفقة ولدك إىل س رىءٌ ِك على أين بَ "خالعتُ  :وجأن يقول الزيف بعض املد ت
  يل عليِك". فال رجوعَ 

                                                 
  .١، اآلية ٦٥سورة الطالق رقم   )١
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 والص ١املراهقُ  يب(  و كالبالغ لحليل  يف الت صحيح كاحٍ خول يف نِ جود الد،  رطُ وهو الش 
 ص، ومالك خيالفنا فيه واحلُ بالن جها بشرطِ جة عليه. وإذا تزو  الت لقوله  مكروهٌ  كاحُ حليل فالن
 ى اهللاُ صل  لَ حَ مُ ـال اهللاُ  "لعنَ م: عليه وسللَ حَ مُ ـوال لوهذا هو حمملهُ  )٢له" ل .  

بغي أن تبتدىء ني ،ل وخافت أن ال يطلقهالتحل لألو  تتزوج بزوجٍ  إذا أرادت أن املرأةُ 
وج الز  لَ بِ " فإذا قَ أو شهرٍ  دي بعد يومٍ يعلى أن يكون أمري ب كَ باإلجياب فتقول: "تزوجتُ 

   تمكنة من تطليق نفسها يف ذلك الوقت.كانت مُ   كعلى ذل
ودخل ا حلت  فؤٍ كُ  وجت نفسها من غريثالثًا إذا ز  املطلقةُ  :(الفتاوى الظهريية)ويف 

 للز عنهما.  رضي اهللاُ  ل عند أيب حنيفة وزَُفروج األو  
قَ مُ ـعت دخول اللو اد  :(شرحه على الوقاية) يف هتَ شْ رِ وذكر ابن فِ  ل ُصدت وإن أنكر حل

م ينـزل ال ـن لوإ ،للألو  ل ينـزل فحبلت منه حتَِ  وكذا على العكس. وإن تزوجت مبجبوبٍ  ،هو
من ِقَبِلها.  الوقاعاين لوجود  إذا حبلت من الث ل إال لألو  ل ضاة ال حتَِ فْ مُ  . ولو كانت املرأةُ ل حتَِ 

من وصول  فجامعها وهي ال متنعُ  رقةٍ ف قضيبه خبِ ل. ولو لَ حلت لألو  ولو وطئها يف احليضِ 
  ل. ل لألو ه حتَِ رِ كَ ها إىل ذَ جِ رْ حرارة فَـ 
ه مبساعدة رَ كَ ذَ  جلالكبري الذي ال يقدر على اجلماع لو أوْ  يخُ الش  :)٣(فتاوى الوبري) ويف

   انتهى.، للألو  ل ال حتَِ  ،هِ يدِ 
 

  )٤نوع في الخلع
أن  تعاىل فال بأسَ  قيما حدود اهللاِ وختالفا وخافا أن ال يُ  وجانِ الز  إذا تشاق  :(املنبع) يفو 

ع تطليقة بائنة ولزمها املال لقوله تعاىل قها به. فإذا فعل ذلك و خيلع مالٍ ـِ تفتدي نفسها منه ب
ا يلزمهما من موجب قيما مبِ م أن ال يُ فتُ أي إن خِ  )٥اآلية ﴾ يُقيَما ُحُدوَد اهللاِ ال ُتم أَ ن ِخفْ إِ فَ ﴿
 ةوجيالز  شوزبالن،  طت. عوال على املرأة فيما أ ،وج فيما أخذفال جناح على الز  

                                                 
 .٤٢٠لبلوغ. معجم لغة الفقهاء ص اقارب من "املراهق":   )١
 - ٧ الرتمذي يف:؛ ٢٨١كتاب النكاح ص   ١٠؛ ابن ماجة يف: ١/٣٥٢النكاح  كتاب  ١٢رواه أبو داود يف:   )٢

  .٢٧رقم  ٣/٢٥١؛ الدارقطين يف: كتاب النكاح ٢/٨١من كتاب النكاح  -١١؛ الدارمي يف: ١/٣٠١كتاب النكاح 
 .٢/١٢٣٠كشف الظنون   م.١٢٣٠ه/٦٠٨"فتاوى الوبري" املتوىف سنة   )٣
 .١٢٠؛ القاموس الفقهي ص ١٩٩لى مال تبذله له. معجم لغة الفقهاء ص زوجته علطالق الرجل  هو "اخللع"  )٤
  .٢٢٩، اآلية ٢سورة البقرة رقم   )٥
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٢٨

  )١نوع في الرجعة
ا رضيت بذلك ني فله أن يراجعها يف ِعد أو تطليقتَ  ةً رجعي  امرأته تطليقةً  إذا طلق الرجلُ 

 قياممن  . وال بد من غري فصلٍ  )٢اآلية ﴾وفٍ رُ َمعْ ـْمِسُكوُهن بِ أَ فَ ﴿لقوله تعاىل  م ترضَ ـأو ل
 الِعد ة ألن  امللك.  جعة استدامةُ الر  

 ِك" أو "راجعُت امرأيت" وهذا صريحٌ أن يقول "راجعتُ  جعةُ والر  جعة وال خالف فيه يف الر
ندنا. ، وهذا عجها بشهوةٍ رْ أو ينظر إىل فـَ  بشهوةٍ  )٣هايلمسُ ها أو يقبلها أو أو يطأُ  ،بني األمة
 صِ اهللا: "ال تَ  افعي رمحهُ وقال الش ح  الر ستَ درة عليه". ويُ  بالقول مع القُ جعة إال دَ شهِ أن يُ  حب 
 دْ شهِ م يُ ـ. وإن لجعة شاهدينِ على الر  صح جعة. ت الر  

 وإذا انقضت الِعد قتهُ ة فقال: "قد كنُت راجعتِك يف الِعدبتهُ  ،فهي رجعةٌ  ة" فصدوإن كذ 
 ح صِ م تَ ـيت" ليبة له: "قد انقضت ِعد ِك" فقالت جمُ وج: "قد راجعتُ قوهلا. وإذا قال الز  ولُ فالق
 صِ عنه. وقاال: "تَ  جعة عند أيب حنيفة رضي اهللاُ الر ح  جعة".الر   

وج للز  ألا حاللٌ  خديهازين بأن جتلو وجهها وتصقل تَ شوف أي تَـ تَ تَـ  جعيةُ الر  واملطلقةُ 
 ا أو ُيْسِمعها خفقَ وج أن ال يدخل عليها حىت يؤذِ للز  حب وُيستَ بينهما.  كاح قائمٌ لن إذ ا

 ،طءالوَ  مُ ر جعي ال حيُ الر  القُ يه. وليس له أن يسافر ا حىت ُيشِهَد على رجعتها. والط لَ عْ نَـ 
 عنه: "حيُ  افعي رضي اهللاُ وقال الش انتهى. ،"مهُ ر   

 بائِ  القُ وإذا كان الط ًنا دون الث جها يف الِعدالث فله أن يتزو ة وبعد انقضائها ألن  حل 
 باقٍ  احملل قُ ال. وإن كان الط  ّل له حىت تنكح زوًجا م حتَِ ـل ،ني يف األمةتَ ة أو ثِنْ ثالثًا يف احلر

  نزال. دون اإل اإليالجُ  رطُ مث يطلقها أو ميوت عنها. والش  ،كاًحا صحيًحا ويدخل اغريه نِ 
. بال حتليلٍ  هاه أن يتزوجلف ،ا ثالثًاغري املدخول  امرأته طلقَ  نْ مَ  :)٤(املشكالت) ويف

 َقها فَ إِ فَ ﴿ا قوله تعاىل وأملَ َال ن طَل تـَنْ ِمن بـَْعُد حَ  هُ  حتَِل ٥﴾هُ رَ يْـ ا غَ ِكَح َزْوجً ىت(  ففي حق 
  املدخول ا. 

                                                 
؛ معجم لغة ١٤٤ص  ائن يف العدة. القاموس الفقهياملراة إىل النكاح من طالق غري ب رد هي  "الرجعة" شرًعا  )١

 .٢٢٠ ص الفقهاء
  . ٢، اآلية ٦٥سورة الطالق   )٢
 "ميسها" يف ق.   )٣
 .٢/١٢٨٤أنظر كشف الظنون  )٤

  .٢٣٠، جزء من اآلية ٢سورة البقرة رقم   )٥
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 ٢٢٧  الفصل الرابع عشر في الطالق

 تعلق الكل بتكليمِ  "فالنًا ني وثالثًا وأربًعا إن كلمتِ تَ واحدة وثِنْ  قٌ قال هلا: "أنِت طالِ 
ثناء االستِ  هِ " فجرى على لسانِ قٌ حىت ال يقع يف احلال شيء. ولو قال هلا: "أنِت طالِ فالن 

ال  "قٍ طالِ  غريُ "أو  هِ فجرى على لسانِ  "قٌ ثناء ال يقع. ولو قال: "أنِت طالِ بال قصد االستِ 
 إن شاءَ  اهللاَ  رُ غفِ " ال يقع. قال: "واهللا ال أكلم فالنًا استَ قٌ فأنِت طالِ  يقع. قال: "إن شاء اهللاُ 

  يانة ال قضاء. ثناء دِ اهللا" كان استِ 
يأمره بأن يقول عقب حلفه متصًال  ،أن يستثين عقبه سرا رجًال وخيافُ  فَ ل أراد أن حيُ 

 إن شاءَ  قٌ ه فله املنع عن إبطاله. قال: "أنِت طالِ اليمني حق  ر ألن بحان اهللا" أو كالًما آخَ "سُ 
تعاىل  اين عندنا خالفًا لزُفَر رمحه اهللاُ ع الث قل ويينصرف إىل األو  ثناءُ فاالستِ  ."نِت طالقٌ أاهللا 

  شيء.  وال يقعُ  ،صرف إليهما عندهنفإنه ي
ثناء أو عى االستِ . اد ح صِ واستثىن بالكتابة يَ  هِ أو طلق بلسانِ  هِ الق واستثىن بلسانِ الط  كتبَ 

 ق أو خالَ له رط فالقولُ الشلُ قبَ يُ  ثنِ م يستَ ـثناء أو شهدوا بأنه ل استِ ع بال. ولو شهدوا أنه طل .
 ا تُقَبلُ وهذه املسئلة ِمم  نة على النبارة عن ضَ وألنه عِ  ،وجودي في ألنه يف املعىن أمرٌ فيها البي م 

 الش م باملوجب. و فتني عقيب التقَ  إنكللْ " ومل ُتسَمع منه غري كلمة اخلُ قالوا: "طل وج ع والز
 م يسمعوهـأنه قاله ول وازِ قوله جلَ  فالقولُ  ،ثناءتِ عي االسيد،  رط مساعه ال مساعهم. والش  

البينة. وذكر  لُ قبَ ثناء وال تُ دعوى االستِ  ال ُتسَمعُ  عِ لْ ر البدل يف اخلُ كإذا ذ  :(الصغرى) ويف
 ولو ثبتَ  ،هالق بإقرار ثناء إن ثبت الط دعوى االستِ  ح صِ ا تَ إمن  :تعاىل دي رمحه اهللاُ نْ وزجَ األُ 

دعوى  ح صِ كقبض البدل وحنوه ال تَ   عِ لْ ة اخلُ على صح  . وإن ظهر منه ما يدل بالبينة ال تُقَبلُ 
 )١َتزوجُتكِ اهللا" أو المرأته " : "إن شاءَ َك أمس" وقلتَ أعتقتُ "ثناء. ولو قال لعبده: االستِ 

  . له فالقولُ  ،اهللا" وأنكرت : "إن شاءَ أمس" وقلتِ 
 تعاىل في رمحه اهللاُ سَ وذكر الن:  اد قُ صَ وال يُ  .هلا ثناء وأنكرت فالقولُ وج االستِ عى الزد 

 الز وج إال نة. وإن ادببي  عى تعليق الط الق بالش له فالقولُ  ،عت اإلرسالرط واد.   
ة ًنا فمات وهي يف الِعد موته طالقًا بائِ  وإذا طلق الرجل امرأته يف مرضِ  :(اهلداية)ويف 

   يف الوجهني". ثُ رِ افعي: "ال تَ ا فال مرياث هلا. وقال الش . وإن مات بعد انقضاء ِعد تهُ ثَ رِ وَ 
 

                                                 
   .يف ق"طلقتك"   )١
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٢٦

 نايات"ية كسائر الكِ الن.  وهلما أن  هذه األلفاظ يف حكم الص ا  ريح على معىن أن الواقع
  . عي جْ رَ 

 جُتِك فأنِت طالِ ولو قال: "كلجها يف يومٍ قٌ ما تزوا يف   ثالث مراتٍ  واحدٍ  " فتزو ودخل
. وقال أبو هور ونصف مهرٍ تعاىل تطلق ثالثًا وعليه أربعة مُ  فعند حممد رمحه اهللاُ  ،كل مرة

 )١ني وعليه مهرٌ تَ نْ عنه تطلق ثِ  قول أيب حنيفة رضي اهللاُ  ياسُ تعاىل: "وهو قِ  يوسف رمحه اهللاُ 
 وج: "علقُت طالقِك بدخولِ رط فقال الز وجان يف وجود الش . وإذا اختلف الز "ونصف مهر

 الد ووقعَ  وقالت املرأة: "بل دخلتَ  ،خولار" فلم يوجد الد  وج  " فالقولُ القُ الطألنه للز
 اهر شاهدٌ الظ  ألن  ،يتمسك باألصل نْ مَ ـِ والقول ل ،رطباألصل إذ األصل عدم الش  متمسكٌ 

نة ألا نورت بي   أن تقيم املرأةُ إال  نِكرِ عيه، والقول للمُ الق واملرأة تد وألنه ينكر وقوع الط  ،له
  ة. ج دعواها باحلُ 

وهلا املشيئة يف  ،أشَ تَ  ها إن شاءت" ال يكون توكيًال ما مللقْ قال لغريه: "طَ  :(البزازي) ويف
عن جملسه  ولو قام الوكيلُ  .فلو طلقها اآلن يقع .وكيًال  وبعد املشيئة يصريُ  ،جملس علمها

 ظُ فَ ا حيُ وهذا ِمم "تعاىل:  واين رمحه اهللاُ لْ قال اإلمام احلَ  .بعده القُ الط  ت الوكالة فال يقعُ لَ بطَ 
 فإن  ثِ يَ  نْ وج يكتب إىل مَ الز ا إذا شاءت الطقهاق به أرون اإليقاع  ،الق فطلوالوكالء يؤخ

  ."عن جملس املشيئة وال يدرون أنه ال يقع
  

  نوع في االستثناء والشرط
 صِ ا يَ إمن صل حسَ  .لو اتولو تنف  بني الت ف واالستِ صر ا أوًال لكنه نفس بُ ثناء ووجد من التد

   .تعاىل ثناء. كذا عن أيب يوسف رمحه اهللاُ االستِ  ح صِ وصله يَ 
 أن تكون ثناء إال تِ ساال ح صِ استثىن ال يَ  مث ،نفسقبل الت  سكت سكتةً  :األجناس)( ويف

 نفس. ويبطل االستِ سكتة الت ثناء بأربعة: بالس قٌ ىن منه مثل "أنِت طالِ ثْ يادة على املستَ كتة وبالز 
 وباملساواة وباستِ  ، أربًعا"ثالثًا إال طلقةً  قٌ الق مثل "أنِت طالِ ثناء بعض الط  صفها".  نِ إال  

املساواة يف الوجود   هذه" وليس له سواها ال تطلق ألن إال  قٌ يل طالِ  ولو قال: "كل امرأةٍ 
  صيغي.  فٌ ألنه تصر  )٢اصفً ته إن عم و صح  ال متنعُ 

                                                 
  "مهران" يف ب.   )١
  .يف ق"وضًعا"   )٢
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 ٢٢٥  الفصل الرابع عشر في الطالق

مث طلقها ثالثًا  ،ثالثًا" قٌ ار فأنِت طالِ قال المرأته: "إن دخلِت الد  رجلٌ  :(املنبع) ويف
يقع شيء عند علمائنا الثالثة رضي م ـل ،ارر فدخلت الد آخَ  مث عادت إليه بعد زوجٍ  ،منجزًا

 عنه يف افعي رضي اهللاُ والش  )١(املدونة) عنه ذكره يف مالك رضي اهللاُ  وهو قولُ  ،عنهم اهللاُ 
   الثالث". القُ الط  يقعُ " تعاىل: زَُفر رمحه اهللاُ  عنه. وقال وأمحد بن حنبل رضي اهللاُ  )٢(اجلديد)
بدار  تعاىل وحلق باهللاِ  ياذُ والعِ  مث ارتد  ،"قٌ طالِ  ار فأنتِ قال المرأته: "إن دخلِت الد  رجلٌ 

تعاىل  م تطلق عند أيب حنيفة رمحه اهللاُ ـل ،ارفدخلت الد  ،مث عاد مسلًما وتزوجها ،احلرب
  وعندمها تطلق. 

" نٌ ار فأنِت بائِ م سببه بأن قال هلا: "إن دخلِت الد  إذا تقد إال  نُ البائِ  : ال يلحقُ )٣نُ البائِ 
 يلحقه. وقال زَُفر رمحه اهللاُ  ة فحينئذٍ ار وهي يف الِعد ا مث دخلت الد مث أبا ،القبه الط  ونوى

املطلقة  ن أن حىت ريح والبائِ يلحقه الص  ريحُ ن مطلًقا" والص البائِ  ال يلحقُ  نُ تعاىل: "البائِ 
 ا يقعُ الرقها زوجها أو أبايامِ باإلمجاع لقِ  جعية لو طل  يلحقه  نُ ة والوصلة. والبائِ وجيالز

 ريح وال يلحقه البائِ الص ا ال يقعُ لَ املبتوتة املختـَ  ن حىت أنعة لو أبا  ألن  ها الوصلةحمل، 
رمحه افعي عندنا خالفًا للش  ة يقعُ واإلبانة. ولو طلقها يف الِعد  عِ لْ والوصلة قد انقطعت باخلُ 

مة قاضي القضاة سعد الدين ذا املعىن شيخنا العال وقد نظم بيًتا يف ه". قلُت: تعاىل اهللاُ 
 ده اهللاُ  )٤يري احلنفيالدتعاىل برمحته وهو: تغم   

   قِ لَ عْ م يَـ ـل هِ مع مثلِ  نٍ ِسَوى بائِ         عٌ واقِ  رَ آخَ  الٍق بعدَ وكل طَ 
" محكِ ربئي رَ الق أو قال: "استَ وي به الط نعته: "اعتدي" يلَ ختـَ مُ ـل لو قال :(الذخرية) ويف

عنهما. وقال  عليها تطليقة عند أيب حنيفة وحممد رضي اهللاُ  أو قال هلا: "أنِت واحدة" يقعُ 
وهلذا حيتاج فيها إىل  ،ناياتِ ا شيء ألا من مجلة الكِ  تعاىل: "ال يقعُ  أبو يوسف رمحه اهللاُ 

                                                 
م. ٨٠٧ه/ ١٩١م. وتويف سنة ٧٤٩ه/١٣٢"املدونة" لعبد الرمحن ابن القاسم املالكي، أيب عبداهللا. ولد سنة   )١

  .١٧٩رقم  ٢٧٤ه) ص ٢٠٠-١٩١تاريخ اإلسالم ( ؛٢/١٦٤٤وهلا شروحات. كشف الظنون 
 .٢/٩؛ وهدية العارفني ٢/١٤٠٩أنظر كشف الظنون   )٢
 .١٠١ن": هو الطالق الذي ال رجعة فيه إال مبهر وعقد جديدين. معجم لغة الفقهاء ص "البائ  )٣
توىل  .١٣٦٧ه/٧٦٨ولد سنة  .سعد الدينالديري العبسي املقدسي احلنفي،  سعد بن حممد بن عبداهللا  )٤

ية" للسروجي "شرح عقائد النسفي" و"شرح اهلدا انيفهصوظائف جليلة منها قضاء احلنفية بالديار املصرية. من ت
 ١/٢٦٤؛ البدر الطالع ٩٣٩رقم  ٣/٢٤٩م. ترمجته يف: الضوء الالمع ١٤٦٢ه/٨٦٧تويف سنة  مساه "الغاية".

  . ١٠٦٩رقم  ٥/٣٨٧؛ املنهل الصايف ١٨٣رقم 
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 الفصل الرابع عشر في الطالق  ٢٢٤

ل: " أو قاالزمٌ  علي فرضٌ  كِ "طالقُ  :قال المرأته رجلٌ  :)للسروجي (أدب القضاء ويف
 )١ا جيبألنه ِمم  تقِ خبالف العِ  ،الق يف الكل الط  أنه يقعُ  حيحُ الص  ."الزمٌ  مٌ تْ ِك علي حَ "طالقُ 

   فجعل إخبارًا.
 ، أن يريد اإليقاعالق إال الط  عليِك" ال يقعُ  القُ قال المرأته: "الط  رجلٌ  :(الولواجلي) ويف

 ألن  هذا ال اس لإليقاعلفظ ال يستعمله الن .  
ثالثًا ألنه أوقع الثالث عليها. ولو  عليِك" تطلقُ  تطليقاتٍ  قال المرأته: "ثالثُ  رجلٌ 

  بيننا" فإنه يقع إمجاًعا.  كاحَ قال: "ال نِ 
  م. أعلَ  واهللاُ  "،طالقًا ال يكونُ  كاحِ الن  حودُ جُ " :(املنبع) وقال يف

 ا من تطلُ  "،قنيا طوالِ قال: "مجيع نساء أهل الدم. ـحساب العالَ ق امرأته أل  
ها شبعُ  "ال يعرفُ  :" قال بعضهمقٌ فأنِت طالِ  ِك من اجلماعِ عْ شبِ م أُ ـقال المرأته: "إن ل

  الق. ها حىت أنزلت فقد أشبعها ومل يقع الط قْ يفارِ  إن جامعها ومل وقيلَ  .ها"ـحىت تقول بلسان
طلقت  "قٌ أنِت طالِ له أربع نسوة فقال: "أنِت مث أنِت مث أنِت مث  رجلٌ  :(الولواجلي)ويف 

   للرابعة. م يذكر اجلزاء إال ـالرابعة ال غري ألنه ل
 قسمُ ن" طلقت كل واحدة منهن تطليقة ألا تن تطليقةٌ ولو قال ألربع نسوة له: "بينكُ 

  . لُ مُ كْ كل واحدة منهن ربعها وأنه ال يتجزأ فيَ   عليهن فيصيبُ 
واقًعا". وكذا لو  تعاىل أنه قال: "أراهُ  رمحه اهللاُ  عن حممد :ًقا"ولو قال المرأته: "كوين طالِ 

  تاق. الق والعَ يف الط  قال ألمته: "كوين حرة" ألنه صريحٌ 
 كٌ مسَ  " وليس يف احلوضِ كِ من السمَ  عدد ما يف احلوضِ  قٌ قال المرأته: "أنِت طالِ  رجلٌ 

تعاىل"  لعنه اهللاُ  ليسَ إب على جسدِ  بعدد كل شعرةٍ  قٌ واحدة. وكذلك لو قال: "أنِت طالِ  يقعُ 
  واحدة ال غري.  يقعُ 

 ،قِت" وهو ينوي بذلك طالقًادَ وج: "صَ " فقال الز بزوجٍ يل قالت له امرأته: "لسَت  رجلٌ 
الق عند الط  الق سواء ومثة يقعُ " ونوى الط بامرأةٍ يل فهذا وما لو قال الرجل المرأته: "لسِت 

  عنه كذا هنا.  أيب حنيفة رضي اهللاُ 
م يكن ـالق لوي الط نِك" وهو يأريدُ  الفيِك" أو قال: "يل  قال المرأته: "ال حاجةَ  رجلٌ 

 طالقًا ألن  لفظ ال حيتمله. ال  

                                                 
  "خيرب به" يف ب.   )١
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ية. وإذا قال: "أنِت  بالن بتسكني الطاء ال يكون طالقًا إال  "ةٌ ْطلقَ ولو قال: "أنِت مُ 
 قٌ أنِت طالِ "" أو القُ الط  له نِ فإن مل يكن  :طالقًا" قٌ " أو "أنِت طالِ القِ الط أو نوى واحدة  ةٌ ي

  وإن نوى ثالثًا فثالث.  ،ةفهي واحدة رجعي  ،تنينَ أو اثْـ 
افعي رمحهما وقال زُفَر والش  .القم يقع الط ـ" لقٌ ك طالِ جلُ " أو "رِ قٌ ِك طالِ دُ ولو قال: "يَ 

قها ن. وإن طل دَ  به عن مجيع البَ تعاىل: "يقع". وكذا اخلالف يف كل جزء معني ال يعرب  اهللاُ 
  الق ال يتجزأ. الط  كانت تطليقة واحدة ألن   ،لثهانصف تطليقة أو ثُ 

ني طليقتَ صف الت نِ  ثالثًا ألن  قٌ ني" فهي طالِ تطليقتَ  أنصافِ  ثالثَ  ولو قال: "أنِت طالقٌ 
  تطليقة. فإذا مجع بني ثالث أنصاف تطليقة يكون ثالث تطليقات ضرورة. 

صف تطليقتان ألا طلقة ونِ  يقعُ  تطليقة" قيلَ  صافِ أن ثالثَ  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 
  ثالثًا.  امل يف نفسه فيصريُ كيت كل نصفٍ   ألن  تطليقاتٍ  يقع ثالثَ  وقيلَ  ،فتتكامل

ني" فهي واحدة. تَ نْ ني" أو "ما بني واحدة إىل ثِ تَ نْ من واحدة إىل ثِ  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 
وهذا عند أيب  ،تاننْ فهي ثِ  "واحدة إىل ثالثولو قال: "من واحدة إىل ثالث" أو "ما بني   

 وقال زَُفر رمحه اهللاُ  ،اين ثالث"تان ويف الث نْ ل ثِ يف األو  عنه. وقاال: "يقعُ  حنيفة رضي اهللاُ 
  ياس. وهو القِ  "واحدة انية يقعُ شيء ويف الث  تعاىل: "يف األوىل ال يقعُ 
ة فهي ي م يكن له نِ ـرب واحلساب أو لوى الض نني" و تَ نْ واحدة يف ثِ  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 

احلسن بن زياد رمحه  وهو قولُ  "ان لعرف احلسابتَ نْ ثِ  تعاىل: "يقعُ  واحدة. وقال زَُفر رمحه اهللاُ 
ني فهي ثالث. وعلى هذا اخلالف إذا قال لفالن: "علي تَ نْ وإن نوى واحدة وثِ  .تعاىل اهللاُ 

تعاىل. وعند زَُفر  الثة رمحهم اهللاُ علمائنا الث يلزمه عشرة عند  "عشرة دراهم يف عشرة دراهم
  ما. هعن افعي رضي اهللاُ وبه قال مالك والش  ،تعاىل يلزمه مائة درهم رمحه اهللاُ 

وقال زَُفر: "هي  .جعةفهي واحدة ميلك الر  "اممن ههنا إىل الش  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 
  نة". بائِ 

يف احلال يف كل البالد. وكذا قوله:  قٌ ة" فهي طالِ ك ة" أو "يف ممبك  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 
دون مكان. وإن عىن به إذا دخلت  مبكانٍ  الق ال يتخصصُ الط  ار" ألن يف الد  قٌ "أنِت طالِ 

 قُ ة يُ مكنة. يادِ  صد  
  خول.ة ألنه علقه بالد ق حىت تدخل مك لُ طْ م تَ ـة" لمك  إذا دخلتِ  قٌ ولو قال: "أنِت طالِ 

يف  وال يقعُ  ،رِ جْ عليها بطلوع الفَ  القُ الط  عقو  غًدا" قٌ ولو قال: "أنِت طالِ (املنبع)  ويف
 انتهى.  ،رِ جْ  أن يكون القول قبل طلوع الفَ احلال إال  
  . امرأيت" ال يقعُ  قال: "علي طالقُ  رجلٌ 
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 (احمليط)طالقه. كذا أجاب صاحب  ال يقعُ  إذا طلق امرأته يف حالة الصرعِ  )١ملصروعُ ا
  تعاىل.  رمحه اهللاُ 

قال: "إين لسُت  قال: "طلقُت امرأيت" مث صح  افلم  ،)٢سامٍ رْ بِ طلق امرأته وهو صاحب 
 أظن أن  قال مشاخينا رمحهم اهللاُ  "يف تلك احلالة كان واقًعا القَ الط  تعاىل: "حينما أقر 

 ه إىل حالة الربِْ إ :القبالطقُت امرأيت يف حالة الربِْ ن ردسامسام وقال قد طل،  غري  القُ فالط
   ."بذلك يف القضاء ذٌ سام فهو مؤاخَ إىل حالة الربِْ  م يردهُ ـوإن ل ،واقع

ار يواخت ،كران واقعٌ الس  عنه، وطالقُ  افعي رضي اهللاُ خالفًا للش  واقعٌ  املكَرهِ  وطالقُ 
باإلشارة  واقعٌ  األخرسِ  افعي. وطالقُ و أحد قويل الش وه ،خي والطحاوي أنه ال يقعُ رْ الكَ 

تان حرا كان زوجها نْ ثِ  األمةِ  بارة دفًعا للحاجة. وطالقُ ألا صارت معهودة فأقيمت مقام العِ 
 عنه: "عددُ  افعي رضي اهللاُ حرا كان زوجها أو عبًدا. وقال الش  ،ثالث ةِ احلر  أو عبًدا. وطالقُ 

 حب يعتربُ  القِ الط ال الر تعاىل. وإذا  وكذلك عند اإلمام مالك رمحه اهللاُ  "،ساءجال دون الن
حق  كاحِ ملك الن  طالق مواله على امرأته ألن  وال يقعُ  .ع طالقهقامرأة وطلق و  تزوج العبدُ 

   فيكون اإلسقاط إليه دون املوىل. ،العبد
  

  نوع في الصريح والكناية
 وكِ  صريحٌ  :على ضربني القُ الط قةٌ طَ مُ "و "قٌ قوله "أنِت طالِ  ريحُ ناية. فالصقُتِك""و "لطل، 

 ،يف غريه الق وال تستعملُ هذه األلفاظ مستعملة يف الط  جعي ألن الق الر به الط  فهذا يقعُ 
 فكان صرًحيا وأنه تعقبه الر وال يفتقرُ  ،جعة بالنص  فيه لغلبة االستعمال.  ألنه صريحٌ  ،يةإىل الن

  ة فريد عليه. رع بانقضاء الِعد ذا إذا نوى اإلبانة ألنه قصد تنجيز ما علقه الش وك
 ال يُ  ثاقٍ الق عن وِ ولو نوى الط ويُ  ،يف القضاء ألنه خالف الظاهر نُ دي فيما بينه  نُ دي

ا بينه ن يف القضاء وال فيمم يُدي ـالق عن العمل لتعاىل ألنه حيتمله. ولو نوى به الط  وبني اهللاِ 
  تعاىل.  فيما بينه وبني اهللاِ  نُ دي أنه يُ  :عنه وعن أيب حنيفة رضي اهللاُ  تعاىل. وبني اهللاِ 

                                                 
مرض يفقد فيه اإلنسان الوعي نتيجة غيبوبة تصيبه. معجم لغة هو . والصرع داء الصرعاملصاب بهو  "ع"املصرو   )١

  .٢٧٣ ص الفقهاء
هو التهاب يعرض للحجاب الذي بني الكبد والقلب ويعرف أيًضا باجلرسام. وقد يصاب املربسم  "الربسام"  )٢

 .٣٦ي ص ؛ القاموس الفقه١٠٦ وص ٤٠٠ ص معجم لغة الفقهاءبارتفاع احلرارة فيهذي. 
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  الفصل الرابع عشر
  )١في الطالق

ة. دعَ وإىل طالق البِ  ،ةن وإىل طالق الس  ،القإىل أحسن الط  الق ينقسمُ الط  أن  علمْ اِ 
ويرتكها حىت تنقضي  ،ها فيهعْ امِ جيُ  مـالرجل امرأته طلقة واحدة يف ُطْهٍر ل فأحسنه أن يُطلقَ 

 اِعد .  
 عل فني أو ثالثًا دفعة واحدة يف طُْهٍر واحد. فإذا تَ ة فهو أن يوقع ثِنْ دعَ البِ  ا طالقُ وأم

 الق وكان عاصِ ذلك وقع الط افعي. ًيا عندنا خالفًا للش  
 وأم ا طالق الس ا ثالثًا يف ثالثة أطهار. وقال مالك: "هذا ن ق املدخولة فهو أن يطل

  ا.  أن يطلقها واحدة ويصرب حىت تنقضي ِعد ة إال ن عي وليس طالق الس دْ بِ 
ل ة من حيث الوقت. فاألو ن ة من حيث العدد وسُ ن سُ  :ة على نوعنين الس  مث طالقُ 

ا وهو أن يطلقها اين خيتص باملدخول ها. والث ـيستوي فيه املدخول ا وغري املدخول ب
ة. كذا ذكره قاضي  يف املدخول ا خاص وهذا ال يتصور إال  ،ها فيهعْ م جيامِ ـيف طُْهٍر ل واحدة

   .)٢(شرحه على امعتعاىل يف  القضاة بدر الدين العيين رمحه اهللاُ 
يب وانون طالق الص  وال يقعُ  ،إذا كان بالًغا عاقًال  طالق كل زوجٍ  ويقعُ  :(اهلداية) ويف

 مائوالن.   
ري واقع كطالق انون. وتكلموا يف الفاصل بني انون غ املعتوهِ  طالقُ  :(العمادي) ويف

 نْ مَ  واملعتوهُ  .ده نادرًا والعاقل ضِ كالمه وأفعاله إال  ال يستقيم نْ مَ  واملعتوه قالوا: "انونُ 
 "انونُ  :ذلك غالًبا أو هذا غالًبا أو كانا سواء". وقال بعضهم خيتلط كالمه وأفعاله فيكونُ 

يفعل ما يفعله اانني يف األحايني لكن  نْ مَ  والعاقلُ  ،فعال القبيحة ال عن قصدٍ يفعل األ َمنْ 
 الص انني يف األحايني  نْ مَ  واملعتوهُ  ،الحيفعل ذلك عن قصٍد على ظنيفعل ما يفعله ا

   ."مع ظهور الفساد لكن يفعل ذلك عن قصدٍ 

                                                 
   .٢٩١؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٣٠رفع قيد النكاح. القاموس الفقهي ص هو  شرًعا "الطالق"  )١
حممد. ولد سنة  يبالثناء وأ يببدر الدين أ العينتايب العيين، بن موسى مود بن أمحدحمل "شرح جممع البحرين"  )٢

م. ترمجته يف: الضوء ١٤٥١هـ/٨٥٥تويف سنة صاحب تصانيف.  جليلة.. توىل وظائف م١٣٦١هـ/٧٦٢
   .١٩٦٧رقم  ٢/٢٧٥بغية الوعاة ؛ ٢٤٧٣رقم  ١١/١٩٣املنهل الصايف ؛ ٥٤٥رقم  ١/١٣٠الالمع 
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 الز جاين وخاله أن يتزو بية. كما جيوزُ ذه الص  ج باملولودة من الزم يثبت ـنا ألنه لله أن يتزو
   وجية.فلم تثبت بينهما القرابة احملرمة للز  ،ايننا من الز ب ولد الز سَ نَ 

  
  فروع

ا ابنً  فأرضعت اليت هلا بناتٌ  .وأخرى هلا بنات هلا بنونٌ  مرأةً ا ولو أن  :)الغاية(يف  ترَ كِ ذُ 
وال حترم واحدة من بناا على سائر  ،فإن بناا حترم على ذلك االبن بعينه ،من بين األخرى

واحدة. فلو كانت أرضعت بنًتا حرمت على مجيع  اجتماعهم على ثدي امرأةٍ  مِ دَ بين املرأة لعَ 
م البنني م البنات أرضعت أحد البنني وأُ ة. فلو كانت أُ عَ البن املرضِ  ل حتَِ بنيها وغريها من بناا 

م البنات أن يتزوج واحدة منهن وإلخوته َضع من أُ م يكن لالبن املرتَ ـأرضعت إحدى البنات ل
 جوا بنات األخرى إالا أُ أن يتزوهم وحدها ألهخت البنت اليت رضعت من أم ضاع.م من الر   

ضاع كان قبل الر   نْ ة ِمم عَ من أوالد املرضِ  م يكن ألحدٍ ـأرضعت بنًتا ل إذا :بسوط)(امل ويف
مة فيَمْن انفطموا قبل رْ احلُ  . وعند بعض العلماء ال تثبتُ )١الرضيعةوبعده أن يتزوج تلك 

 ضاعالر،  انتهى.  ،حدث بعده نْ ا تثبت فيمَ وإمن  
ساء ضاع بشهادة الن الر  أو رجل وامرأتني. وهل يثبتُ  بشهادة رجلني ضاع إال الر  وال يثبتُ 

 يثبتُ  :)٢)الرافعي( افعي وأمحد رمحهم اهللا. ويفخالفًا ملالك والش  فعندنا ال يثبتُ  ،منفردات
 ا دون أربع ، وال يثبت مبِ ةٍ سوَ اع بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني. وكذا بشهادة أربع نِ ضالر
  .(املنبع)عة وحدها. كذا يف ة املرضِ َل أمحد شهادبِ . وقَ ةٍ سوَ نِ 

  
  
  

                                                 
  .يف ق"املرَضعة"   )١
  .لعل املصنف يقصد بالرافعي "كتاب احملرر" الذي سبق أن نقل منه  )٢
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ضاع إذا ة الر مد  أن  فاحلاصلُ  .)١ عند خلف بن أيوبة العلماء إال بعد ذلك عند عام  عهُ رضِ تُ 
 ا الت قحرميمضت ال يتعل،  ولكن ذلك على حسب اختالفهم يف مد ة الر فال  ضاع كما مر

 الفِ  ربُ تعمة بارتضاع الكبري وال ياحلُرْ  اس تثبتُ نعيده ثانًيا. وقال بعض الن ة، حىت طام قبل املد
ا عنده وَحْولني عندمها ة ثالثني شهرً يف مد  ة، مث أُرِضعَ اَحلْولني من املد  قبلَ  غريُفِطَم الص  لو

إن كان  رُ نظَ أنه يُ  اف رمحه اهللاُ ة. وذكر اَخلص مة لوجود اإلرضاع يف املد احلُرْ  يوجبُ  ضاعٌ فهو رِ 
 الص يب يستغين بالط مة، وهو ن ال يستغين تثبت احلُرْ مة. وإن كااحلُرْ  لنب ال تثبتُ عام عن ال
  عنه.  عن أيب حنيفة رضي اهللاُ  روايةٌ 

م يوجد االسِتغناء ـألنه إذا لاملعىن  الرواية األوىل من حيثُ  ال ختالفُ  قلُت: "وهذه الرواية
. وروى احلسن عن أيب حنيفة وأيب يوسف توىوعليه الفَ  ويف الغاية،طام معتربًا مل يكن الفِ 

م يكن رضاًعا. ـعام فأرضعته امرأة لغري وكان يكتفي بالط الص  مَ طِ أنه إذا فُ عنهما  رضي اهللاُ 
 وإن كان ال يكتفي بالط لنبعام عن ال:  لنبُ فإن كان أكثر الذي يتناوله هو ال  عام دون الط

   عام ال يكون رضاًعا.وإن كان األكثر هو الط  ،يكون رضاًعا
 جزءَ  هة لكونإباحته ضروري  ضاع ألن ة الر ع بعد مد ضا ر اإل ال يباحُ  قيلَ (اهلداية)  ويف
ضاع من الر  ختهأُ  مأُ  إال للحديث املشهور  )٢"بِ سَ الن  نَ مِ  مُ رُ ما حيَ  ضاعِ من الر  مُ رُ "وحيَ اآلدمي 
مه أو موطوءة أبيه ب ألا تكون أُ سَ خته من الن م أُ أن يتزوج أُ  أن يتزوجها. وال جيوزُ  فإنه جيوزُ 

ا م ـب ألنه لسَ ذلك من الن  ضاع، وال جيوزُ خت ابنه من الر أن يتزوج أُ  ضاع. وجيوزُ الف الر خب
، وهو حرمييتعلق به الت  لِ حْ الفَ  ضاع. ولنبُ مها حرمت عليه ومل يوجد هذا املعىن يف الر وطىء أُ 

 أن ترضع املرأة صبي ه، ويصريُ ئوأبنا هبية على زوجها وعلى آبائة فتحرم هذه الص  وج الذي الز
   ".رمُ ال حي لِ حْ الفَ  َنبُ افعي: "لَ الش  ة. ويف أحد قويل عَ رضَ ا للمُ لنب أبً ل هلا منه ال نز 

اين حترم على الز  ،ةلنب صبي ذا ال فولدت منه فأرضعت  ولو زىن بامرأةٍ  :(احمليط) ويف
 ا بنت الزاين رضاًعا. وكما ال جيوزُ وفروعه وأصوله أل  جها فكذا هلؤالء. ولعَ للزاين أن يتزو م 

                                                 
م. ٨٢٠ه/٢٠٥تويف سنة  ى القاضي أيب يوسف.. تفقه علأبو سعيدالعامري البلخي احلنفي،  خلف بن أيوب  )١

   .١٤١رقم  ١٤٣ ص ه)٢١٠-٢٠١تاريخ اإلسالم ( ؛٤٤٨١رقم  ٩/٣٧٨ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري 
؛ ابن ماجة يف: ١/٣٤٨كتاب النكاح   ١٢؛ أبو داود يف: ١/٥٠٠كتاب الشهادات   ٥٢رواه البخاري يف:   )٢

 عكتاب الرضا   ٨الرتمذي يف: ؛ ٢/٥٣٨تاب النكاح ك٢٦ ؛ النسائي يف:٢٨١كتاب النكاح ص   ١٠
١/٣٠٩.  
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 الفصل الثالث عشر في النكاح  ٢١٨

 والت ا سوية املستحقامعة ألىنتُبتَ ة يف البيتوتة ال يف ا  على الن افعي رضي شاط. وقال الش
عليه  ى اهللاُ اجلديدة سبًعا والثيب ثالثًا مث يستأنف لقوله صل  كرِ وج عند البِ الز  عنه: "يقيمُ  اهللاُ 

 جَ م: وسلعنده يقيمُ  ِبكرًا على امرأةٍ  "َمْن تزو  ًبا يقيمُ معها سبعة أيج ثيعندها ثالثة  ام وإن تزو
 ومعىن ما رَ  .)١ام"أي يف الَقْسمِ بع والثالث واه الدور على الس  مجًعا بني بالت سوية بينُهن

 ة واألخرى أمةاحلديثني. وإن كانت إحدامها حر،  فللحر من الَقْسمِ  لثانِ ة الث  لث. ولألمة الث
 فأم ي بينهما ألنذلك من احلاجات الالزمة،  ا يف املأكول واملشروب وامللبوس فإنه ُيسو

 رةواملدَ  ،تَبةواملكا ،واألمة ،ةفتستوي فيه احلروال َقْسمَ م الولد كاألمة لقِ وأُ  ،ب .فيهن قيام الر 
  . أي ال ليلة هلا وإن كثرنَ  اليمني لكِ مِ ِـ للمملوكة ب

ني تمن األسبوع وليل وجة مخس ليالٍ عند الز  يبيتُ  .له زوجة وجارية رجلٌ  :(القنية) ويف
فيسافر  ،فريف الس  اإلضرار ا. وال َقْسمَ م يقصد ـفله ذلك إذا ل ،عند اجلارية أو يف املطالبة

رعتها تطييًبا خرجت قُ  نْ ر مبَِ فأن يقرع بينهن ليسا حب ىل يعين يُستَ أوْ  رعةُ شاء منهن، والقُ  نْ مبَِ 
  . )٢انتهى، . وإن رجعت جازَ را صح ضُ لقلون. وإن تركت َقْسمها لِ 

 افعي: "ال تثبتُ إثبات احلُرمة عندنا. وقال الش  قليله وكثريه سواء يف ضاعُ الر  :(املنبع) ويف
يب بكل يف تفسري اخلمس أن يكتفي الص  . قيلَ "عاتضَ ضاع بل خبمس رَ مة مبطلق الر احلُرْ 

 وعندمها رمحهما اهللاُ  ،عنه ثالثون شهرًا ضاع عند أيب حنيفة رضي اهللاُ ة الر منها. مث مد  واحدةٍ 
تعاىل ثالث  عنهما. وعند زَُفر رمحه اهللاُ  وأمحد رضي اهللاُ افعي وبه قال الش  ،تعاىل سنتان

 ،سة عشر سنةوقال بعضهم مخ ،عشر سنني وقال بعضهم ،سنني. وقال بعضهم أربع سنني
ضاع مجيع الر  ةُ وقال بعضهم مد  ،وقال بعضهم أربعون سنة ،وقال بعضهم عشرون سنة

   مر.العُ 
: أدىن، وأوسط، وأقصى. فاألدىن َحْول ونصف اتٍ ضاع ثالثة أوقالر  ةُ مد  :(الذخرية) ويف

ْولني الولد يستغين دون احلَ  ن ألو فل. وْ الن ونصف حَ وْ الن، واألقصى حَ وْ ل، واألوسط حَ وْ حَ 
ل هلا أن حيَِ  غِن عنها َحبْولنيِ ستَ م يَ ـ. ولو لباإلمجاع وال إمثْ  ل ونصف حيَِ  ففطمته أمه يف َحْولٍ 

                                                 
من   - ١١؛ الدارمي يف: ١/٦٠٣كتاب الرضاع   ١٨؛ مسلم يف: ٣/١٠٩٢كتاب النكاح ٦٧رواه البخاري يف:   )١

؛ ٣/٣٨٣؛ الدارقطين يف:كتاب النكاح ٢٧٩النكاج ص كتاب ١٠؛ ابن ماجة يف: ٢/٦٨كتاب النكاح 
  .١٥٨٣رقم  ٣/٢٠٢كتاب القسم والنشوز   - ٤٦تلخيص احلبري يف: 

 ڤ) ملخطوط "لسان احلكام ملعرفة األحكام". الرمز واهللا أعلم" انتهت نسخة ڤيينا ( متانتهى. بعبارة "  )٢

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 ٢١٧  الفصل الثالث عشر في النكاح

 ج البنت بنفسه فينبغي أن جيوزَ فهي بنته. فأما إذا كرب االبن وأراد أن يتزو  مـإقرار األب ل ألن 
زوجها  "وُسِئَل جدي شيخ اإلسالم عن صغريةٍ  :(العمادي)ريه". قال صاحب ينفذ على غ

وتزوجت  ،كاحمث بلغا ومل يعلما به يعين الن  ،فمات األبوان .وقَِبَل عنه أبوه أبوها من صغريٍ 
 كاح ومل ميكنه إثباته، مثعى الن الرجل علم بذلك واد  ر وولدت منه أوالًدا، مث أن بآخَ  املرأةُ 

  م.أعلَ  واهللاُ  "ل تعاىل: "ال حيَِ  ل ذلك؟ فأجاب رمحه اهللاُ أراد أن يزوج ولدها من ولده هل حيَِ 
عند أيب حنيفة  احلد  ال جيبُ  ،هلا زوج ووطئها ولو تزوج امرأةً  :(فتاوى قاضي خان) ويف

   .دّ احلَ م يدِع ـعنه، وإن ل رضي اهللاُ 
  

  )٢والرضاع )١نوع في القسم
، ِبكرَين  حرتان فعليه أن يعدل بينهما يف الَقْسمِ  وإذا كان للرجل امرأتانِ  :اية)(اهلد ويف

"َمْن كان له م: عليه وسل  ى اهللاُ ه صل ليًبا لقو ني أو كانت إحدامها ِبكرًا واألخرى ثَـ يبَ كانتا أو ثَـ 
. وعن عائشة أي مفلوجٌ  )٣"لٌ مائِ  قهُ يامة وشَ القِ  جاء يومُ  ا يف الَقْسمِ مهإىل إحدا ومالَ  امرأتانِ 

وكان  بني نسائه يف الَقْسمِ  م كان يعدلُ عليه وسل  يب صلى اهللاُ الن  عنها قالت إن  رضي اهللاُ 
ة وال زيادة احملب يعين  )٤"كُ فال تؤاخذين فيما ال أملُ  كُ ِمي فيما أملُ يقول: "اللُهم هذا َقسَ 

  فصل فيما رويناه. 
وال تفاوت  ،كاحمن حقوق الن  الَقْسمَ  وألن  ،يناوَ طالق ما رَ إلِ  سواء )٥واحلديثةُ  والقدميةُ 

 ،سوية دون طريقهاملستحق هو الت  وج ألن قدار الدور إىل الز ميف  بينُهن يف ذلك. واالختيارُ 

                                                 
؛ ٣٦٣ ص معجم لغة الفقهاء تسوية الزوج بني الزوجات يف املأكل واملشرب وامللبس والبيتوتة. هو القسم"  )١

  .٣٠٣القاموس الفقهي ص 
؛ القاموس ٢٢٣ ص معجم لغة الفقهاءن الرضاع وابتالعه لبنه. "الرضاع": مص الصيب ثدي اآلدمية من س  )٢

  .١٤٩الفقهي ص 
ابن ماجة يف: ؛ ١/٣٦١كتاب النكاح   ١٢؛ أبو داود يف: ٢/٦٧من كتاب النكاح  ١١الدارمي يف: رواه   )٣

 ٢/٦٦؛ الدراية يف: كتاب النكاح ٢/٦٤٩كتاب عشرة النساء   ٣٧؛ النسائي يف: ٢٨٦كتاب النكاح ص ١٠
   .٣/٢٨١؛ نصب الراية: كتاب النكاح ٢/٢٢٢؛ اهلداية يف: كتاب النكاح، باب القسم ٥٥٦رقم 

ابن ماجة يف: ؛ ٢٨٢، ٣/٢٨١؛ نصب الراية: كتاب النكاح ٥٥٧رقم  ٢/٦٦الدراية يف: كتاب النكاح   )٤
كتاب عشرة النساء   ٣٧؛ النسائي يف: ١/٣٦١كتاب النكاح ١٢؛ أبو داود يف: ٢٨٦كتاب النكاح ص ١٠
  .٢/٦٨من كتاب النكاح  ١١؛ الدارمي يف: ١/٣٠٧كتاب النكاح   ٧؛ الرتمذي يف: ٢/٦٤٩

 . املسلمة والكتابية" يف قوالقدمية واحلديثة و "  )٥
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 الفصل الثالث عشر في النكاح  ٢١٦

ارا وافقه من مشايخ خبُ  وي وَمنْ دَ زْ تاره صدر اإلسالم البَـ ما اخ ياسِ ها؟ فعلى قِ ثلِ مِ  على نقدِ 
   ينبغي أن يكون له ذلك. يف مسئلة اجلهازِ 

ما دفعه إليها ليس هو يف  أنه ال رجوع له بشيء ألن  )فتاوى ظهري الدين املرغيناين( ويف
إذا  :تعاىل محه اهللاُ سي ر خَ متاع ا. وذكر مشس األئمة السرْ ا هو لالستِ وإمن  )١عِ ضْ مقابلة البُ 

ل حيا فعند أيب مث جاء األو  ،ر وولدتموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخَ  إىل امرأةٍ  )٢نعي
ة أشهر أو ألقل من سواء جاءت به ألقل من ست  لوج األو عنه الولد للز  حنيفة رضي اهللاُ 
 فصار كَمنْ  ،دراش الفاسِ اين صاحب الفِ حيح والث راش الص ألنه صاحب الفِ  ،سنتني أو ألكثر

عياه ذكر الفقيه أبو وج دون املوىل. ولو اد ب من الز سَ فإنه يثبت الن  زوج أمته فجاءت بولدٍ 
ل لو كان حاضرًا أو  األو  عنه إن اتفقا أن  ة أيب حنيفة رضي اهللاُ ج تعاىل يف حُ  الليث رمحه اهللاُ 

 يف هذا  (األمايل) تعاىل يف ذكر أبو يوسف رمحه اهللاُ ل. هكذا كان متغيًبا خمتفًيا فالولد لألو
 فاقًا. وإن نفى األور الولدل واآلخَ الفصل ات  وال  على كل حالٍ  لِ أو نفاه أحدمها فهو لألو

أنه رجع عن  تعاىل عن أيب حنيفة رمحه اهللاُ  )٣عان. وروى عبد الكرمي اجلرجاينحد عليه وال لِ 
. وقال أبو يوسف: "إن جاءت به ألقل "اينوج الث من الز  بُ سَ الن  هذا القول وقال: "يثبتُ 

 ة أشهرٍ من ست  جها الثمنذ تزو لِ اين فهو لألو.  فصاعًدا منذ  ة أشهرٍ وإن جاءت به لست
 جها فهو للثعياه أو نفياهتزواهللا: "إن جاءت به ألقل من  . وقال حممد رمحهُ "اين سواء اد

اين دخل ا الث  . وإن جاءت به ألكثر من سنتني منذُ لِ اين فهو لألو الث سنتني منذ دخل ا 
 جها وبه نأخذُ  حممد أصحّ  . قال الفقيه أبو الليث: "وقولُ "اينفهو للثولو سبيت املرأة وتزو ."

  هذا اخلالف. فهو على من أهل احلرب وولدت  رجلٌ 
يها، مث ببتزويج أ صغريةً  تزوج امرأةً  عمنسفي ُسِئَل جنم الدين الن  :(جمموع النوازل)ويف 

 جت رجًال  فكربت البنتُ  ،وج غائبمات األب والزعاها فأنكرت  فحضر الغائبُ  ،وتزوواد
 فلم يقضِ  ،نةومل يكن له بي  ا للث ا وقضى فولدت منه بنًتا ،اينله،  وللز ابن من  لِ وج األو

تعاىل: "إن كان يف  قال رمحه اهللاُ  ن هذا االبن ذه البنت؟مكاح له أخرى هل جيوز الن  امرأةٍ 
 هِ راشِ والبنت ولدت على فِ  ،البنت زوجته أم  يف زعم أبيه أن  ألن  االبن ال جيوزُ  رِ غَ حال صِ 

                                                 
 .١٠٨؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٨عقد النكاح أو اجلماع. القاموس الفقهي ص  :"البضع"  )١

 .ڤ"بلغ" يف  )٢

م. ترمجته ٧٨٦ه/١٨٠نة أبو حممد ويقال أبو سهل. ويل قضاء جرجان. تويف س ،عبد الكرمي بن حممد اجلرجاين  )٣
   .١٨٦رقم  ٢٩١ص هـ)٢٠٠-١٩١تاريخ اإلسالم (؛ ٥١٧٠رقم  ٢/٦٤٦يف: ميزان االعتدال 
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 وذكر مشس األئم (السري الكبري)سي يف خَ رْ ة الس  هكذا أن  القول قول األب وقال: "ألن 
 . وقال الصدر الشهيد: "واملختارُ "على األدىن تربع والعارية أدناها فُتحَملُ  ةَ بَ العارية تربع واهلِ 

 كما يف ديارنا فالقولُ األعارية   األب يدفع إليها جهاز ا أن مستمر  رفُ توى أنه إن كان العُ للفَ 
 إ" تعاىل: . قال قاضي خان رمحه اهللاُ "لألب مشرتًكا فالقولُ  رفُ وج. وإن كان العُ قول الز ن 
هاز اجلِ  ن إقوله  لُ قبَ إن كان األب من األشراف والكرام ال يُ  :فصيلعلى الت دل فيه  اجلواب

   .قوله"ذلك قُِبَل  ثلِ ـالبنات مبِ  زُ ه جيال  نْ ِمم  . وإن كانةيعار 
بنيت منَك وأجهزها جهازًا عظيًما وما  رجًال وقال: "أُزوجُ  رغر  رجلٌ  :(العمادي) ويف

قد إىل أيب املرأة بقدر مع ثالثة أمثاله". فتزوج الرجل ودفع الن  كَ إلي  من املعجل أردهُ إَيل  تدفعُ 
ا زاد وج أن يرجع عليه مبِ وج شيًئا. هل للز م يدفع إىل الز ـم جيهزها ولـأبا البنت ل ن إمث  .هوسع

ومجال  وعماد الدين النسفيوي دَ زْ صدر اإلسالم البَـ   أن إال  ،ال رواية فيه ؟على نقد مثلها
 أفتوا بأن  تعاىل ارا رمحهم اهللاُ والصدر الكبري برهان الدين ومشايخ خبُ  )١مويندَ يغلر الدين ا

 الز زوا ال يسرتدّ وج يطالب أبا املرأة بالتروا ما زاد على نقد مِ  جهيز. فإن جهثلها وقد قد
 زدَ فالقاضي اإلمام صدر اإلسالم البَ  .قداجلهاز بالن سفي رمحهما اهللاُ وي وعماد الدين الن 

 را لكل دينار من النهازقد ثالثة دنانري من اجلتعاىل قد  ذا  وجُ أو أربعة دنانري. فالز يطالبه
من  من بعدهمتعاىل: "وقد استفتيت  ثلها. قال رمحه اهللاُ د ما زاد على نقد مِ القدر وال يسرتِ 

كتبنا وقالوا فأجابوا كما   ،والشيخ األجل برهان الدين ،ارا كالقاضي جالل الدينمشايخ خبُ 
 خارا هكذا. بُ بِ  نااختيار مشاخي إن  

 أنه ال يرجع على أيب املرأة بشيء ألن  حيحُ الص  :تاوى ظهري الدين املرغيناين)(ف ويف
 ٢أصلي كاح ليست مبقصودٍ املالية يف باب الن(.   

 تأتِ  مـقد ولودفع إليها الن  تزوج امرأةً  :صدر اإلسالم طاهر بن حممود) (فوائد ويف
 ضي اإلمام جالل الدين رمحه اهللاُ قال القا  على ذلك؟  رُ بَـ باجلهاز إىل بيت زوجها هل جتُ 

 وج أن يطالبها باجلهازِ تعاىل: "للز  قد على ُعرفِ مبقدار ما أعطاها من الن  النماس وعادا." 
وقد أعطاها املعجل هل له أن يرجع عليها ِمبا زاد  كرٍ فإذا هي غري بِ  كرٌ على أا بِ  تزوج امرأةً 

                                                 
 م.١٠٢٣ه/٤١٤. ولد سنة مجال الدين أبو نصرالريغدموين البخاري احلنفي،  أمحد بن عبد الرمحن بن إسحق  )١

ة ترمجته يف: الطبقات السنيم. ١٠٩٩ه/٤٩٣ تويف سنة. صاحب تصانيف منها "األمايل". توىل قضاء خبارا
  .١٢٤رقم  ١/١٨٦اجلواهر املضية ؛ ١/٨٢هدية العارفني  ؛٢٢٢رقم  ١/٤٣٥

 .ڤ"أصال" يف  )٢
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ومتنعه أن خيرجها أي يسافر ا. وليس  .جلاملعَ  أن متنع نفسها حىت تأخذ املهرَ  وللمرأةِ 
 للز ه وزيارة أهلها حىت يوفيها املهر كله أي املعَ لفر واخلروج من منـز وج أن مينعها من الس ل.ج 

  . البيع أجيل كما يفها بالت جًال فليس هلا أن متنع نفسها إلسقاط حق ؤَ مُ ولو كان املهر كله 
فليس هلا أن متنع نفسها عندمها.  ،حاال فأخرته عليه شهرًا ولو كان املهرُ ويف (املنبع): 

أجيل لت فكان حكمه حكم ا طار هذا تأجيلٌ  تعاىل هلا ذلك ألن  وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ 
ؤجل اختلف املشايخ جل" ومل يذكر الوقت للمُ ؤَ مُ عجل ونصفه املقارن. ولو قال: "نصفه مُ 

ِك على تزوجتُ " :حاال كما إذا قال األجل وجيبُ  تعاىل فيه. قال بعضهم ال جيوزُ  رمحهم اهللاُ 
الق. أو بالط  ذلك على وقت وقوع الفرقة باملوت ويقعُ  وقال بعضهم جيوزُ  .جلة"ؤَ مُ  ألفٍ 

عن زوجها نفقة كل  رجًال كفل المرأةٍ  وهو أن  ،هذا القول دُ ي ؤَ وُروَي عن أيب يوسف ما يُـ 
حسان. وذكر عن أيب يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ستِ اإليف  واحدٍ  يلزمه نفقة شهرٍ  ،شهر

 فكذلك ههنا.  ،كاح بينهما قائًماما دام الن  
وج فيما قول الز  قول املرأة يف مهر مثلها والقولُ  فالقولُ  يف املهرِ  اختلفا مث وَمْن تزوج امرأةً 

وهذا عند أيب  قوله يف نصف املهرِ  فالقولُ  ،خول ا. وإن طلقها قبل الد لِ ثاملِ  زاد على مهرِ 
الق قوله قبل الط  تعاىل: "القولُ  عنهما. وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  حنيفة وحممد رضي اهللاُ 

  حيح. وهو الص  "مهرًا هلا فُ عارَ تَ ومعناه ماًال يُـ  قليلٍ   أن يأيت بشيءٍ إال  ،وبعده
باإلمجاع. وَمْن بعث إىل امرأته  مهر املثلِ  ى فيجبُ يف أصل املسم  ولو كان االختالفُ 

فكان أعرف  املَملكقوله ألنه هو  " فالقولُ "هو مهرٌ  :وج" وقال الز ةٌ ي د"هو ه :شيًئا فقالت
 ءَ  فيما ُهي ال إ" :قال ،اهر أنه يسعى يف إسقاط الواجبالظ  وأن  ،هو مليك كيفَ هة الت جب

وال يكون  ،عادة فإن القول فيه قوهلا ا ال يعطى يف املهرِ بز والفاكهة ِمم لألكل كاحللوى واخلُ 
فإليه  ةً ا سائر األموال فقد تكون مهرًا وقد تكون هدي به. وأم اهر يكذ الظ  ألن  مهرًا حبالٍ 

ه ل ا يبقى مثلها شهرًا فالقولُ ة أو لوز ِمم طَ نْ أ لألكل حنو شاة أو حِ م يكن ُمَهي ـالبيان. ولو ل
   ."مع ميينه
الذي دفعه إليها أمانة  أن  ممث زع .فماتت زوج ابنته وجهزها جبهازٍ  رجلٌ  :(الذخرية) ويف
وعلى األب البينة أنه  ،وجةوج أنه ملك الز لز قول ا فالقولُ  ،ا هو عاريةبه هلا وإمن هم يـوأنه ل

 د دعواه هلا ما مل يُ  عارية ألنربهِ العارية ال تثبت مبجر ن هو ألن  الظ َي وج. وُحكِ اهر شاهد للز
 غدي رمحه اهللاُ عن القاضي اإلمام علي الس  القولَ  تعاىل أن  استفيدت من  اليدَ  قول األب ألن

  ها، وبه أخذ بعض مشاخينا. تأثب جهةٍ  ل قوله بأي القو  فيكونُ  ،جهته
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 رُ هْ تعاىل: "هلا مَ  ى أقل من عشرة فلها العشرة. وقال زَُفر رمحه اهللاُ عشرة دراهم. ولو مس  املهرِ 
خول ا جيب مخسة عند د . ولو طلقها قبل ال"همرًا كانعداهْ مَ  ح لتسمية ما ال يص ألن  ثلِ املِ 

م شيًئا. وَمْن مسى مهرًا عشرة فما زاد سَ م يُ ـكما إذا ل  )١تعةمُ ـعلمائنا الثالثة. وعنده جتب ال
 فعليه املسم قها قبل الدا أو مات عنها. وإن طل ا واخلَ ى إن دخل وة فلها نصف لْ خول

 ِمنإِ وَ ﴿ى لقوله تعاىل املسم ْقُتُموُهنقـَْبِل أَ  ن طَل وُهنوشرطه أن يكون قبل )٢اآلية ﴾ن َمتَس .
هلا  ال مهرَ  م هلا مهرًا أو تزوجها على أن سَ خول ا عندنا. وإن تزوجها ومل يُ وة ألا كالد لْ اخلَ 

 شيءٌ  تعاىل: "ال جيبُ  افعي رمحه اهللاُ وقال الش  ر مثلها إن دخل ا أو مات عنها.هْ فلها مَ 
خول ا فلها الـُمتعة لقوله خول. ولو طلقها قبل الد يف الد  وأكثرهم على أنه جيبُ يف املوت" 

. مث هذه الـُمتعة واجبة )٣اآلية ﴾ُمْقِرتِ َقَدرُهُ ـى اللَ عَ ُموِسِع َقَدرُُه وَ ـى اللَ َمتـُعوُهن عَ وَ ﴿تعاىل 
مثلها  د على نصف مهرِ ال تزي رجوًعا إىل األمر وفيه خالف مالك رضي اهللا عنه. والـُمتعةُ 

  . )٦ةفَ حَ لْ مِ و  )٥وِمخارٌ  )٤حيح وهي ِدرْعٌ يف الص حباله  وتعتربُ  ،وال تنقص عن مخسة دراهم
ًضا عن وَ ر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عِ وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه اآلخَ 

افعي رضي اُهللا عنه: لش وقال ا .منهما مهر مثلها ولكل واحدةٍ  ،جائزان فالعقدانِ  ،راآلخَ 
   "."يبطُل العقدانِ 

 ج حرفلها مهر مثلها. وقال حممد  ،على خدمته سنة أو على تعليم القرآن امرأةً  وإن تزو
م ـاا وبنات أعمامها. فإن لبأخواا وعم  تربُ خدمته ومهر مثلها يع تعاىل: "هلا قيمةُ  رمحه اهللاُ 

مها بأُ  مثل قبيلة أبيها وال يعتربُ  مهر مثلها من قبيلةٍ  يوجد منهم أحد فمن األجانب أي يعتربُ 
 م من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذٍ كونا من قبيلتها. فإن كانت األُ تم ـوخالتها إذا ل

ين واجلمال واملال والعقل والد  يف السن  أن تتساوى املرأتانِ  لِ ثاملِ  يف مهرِ  ربُ . ويعت"رهاهْ يعترب مبَِ 
  . "يوبةساوي أيًضا يف البكارة والث الت  فة. قالوا: "ويعتربُ والعصر والعِ  والبلد

                                                 
معجم ؛ ٣٣٥ ص يادة على الصداق جلرب خاطرها. القاموس الفقهيز "املتعة": ما يعطيه الزوج لزوجته املطلقة   )١

   .٤٠٣لغة الفقهاء ص 
   .٢٣٧، اآلية ٢سورة البقرة رقم   )٢
   .٢٣٦، اآلية ٢سورة البقرة رقم   )٣
   .٢٠٨: ما تلبسه املرأة فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص "الدرع"  )٤
؛ القاموس ٢٠٠: السرت. ويف الشرع ما تسرت به املرأة رأسها وقسًما من وجهها. معجم لغة الفقهاء ص اخلمار"  )٥

   .١٢٢الفقهي ص 
   .٤٥٨: ُمالءة تلبسها املرأة فوق ثياا. معجم لغة الفقهاء ص "امللحفة"  )٦
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يف املال  ربُ عتَ وتُ  .يانةين أي الد أيًضا يف الد  ربُ عتَ يف اإلسالم. وتُ  واحدٌ  فًؤا ِلَمْن له أبٌ يكون كُ 
من ال  حىت أن  .(ظاهر الرواية) يف تربوهذا هو املع ،فقةوالن  رِ هْ وهو أن يكون مالًكا للمَ 

   فًؤا.ك أحدمها ال يكون كُ لميلكهما أو ال مي
وكذا  ،عشرف العلم أقوى وأرفَ  فؤ للعريب اجلاهل ألن كُ   ـمُ العال العجمي  :(البزازي) ويف

شي. يفؤ للجاهل القر شي كُ ير الذي ليس بقُ  ـموكذا العال ،فؤ للغين اجلاهلم الفقري كُ ـالعال
 هول النفًؤا ملعروفِ ب ال يكون كُ سَ والعلوي ا  بِ سَ الن .  

 ،كاحبالن  مأذونٌ  فإذا هو عبدٌ  ،حر أو عبدٌ  عرف أنهتومل  زوجت نفسها من رجلٍ  امرأةٌ 
 ة من غري طالقٍ رقَ وال ينفسخ بال فسخ القاضي ويكون فُ  ،ليس هلا الفسخ وال ألوليائها طلبه

  ال يلزمه شيء.  ،م يدخل اـحىت أنه لو ل
 ضافًا إىللصدور الركن من األهل مُ  ضويل موقوف ينفذ باإلجازة ويبطل بالرد الفُ  تزويجُ و 

  العبد واألمة بغري إذن املوىل.  كاحُ الوالية. وكذا نِ  مِ دَ قبل اإلجازة لعَ  )١ينفذم ـاحملل، ول
وجب عليه لوجود  ألنه دينٌ  ،فيه باعُ يف رقبته يُ  دينٌ  رُ وإن تزوج العبد بإذن مواله فاملهْ 

  جارة. برقبته كديون الت  فيتعلقُ  ،سببه من أهله، فقد ظهر يف حق مواله إلذنه به
الة وله عليه الص قولنا  .بعضهم من بعض جائزة. وقال مالك: "فاسدة" ارِ ف الكُ  ةُ حَ وأنكِ 

 وجيوزُ  .)٢فاح"ال من سِ  كاح"ُوِلدُت من نِ الم: والس  للن وسيج باصراين أن يتزو رَ الُكفْ  ة ألن  
  واحدة.  ةٌ ل كله مِ 

 يِذم  ج مسلمة يفرر تزوج أيًضا. وإذا أسلم ق بينهما ويعزر املزوة ويعزا معصيان أل
 الذ يرتَ م يُ ـل م كاح ألنه وقع فاسًدا ك على الن. داب القضاء)أ( روجي يفكذا ذكره الس.   

  
  )٣روع في المهن

فيتم  ،ةغَ انضمام وازدواج لُ  كاح عقدُ الن  ألن  ية املهرِ كاح بغري تسمِ ح عقد الن صِ يَ 
 ا إبانةً شرعً  واجبٌ  رُ املهْ  . مثوجنيبالز  هِ كرِ إىل ذِ  ، فال حيتاجلشرف احملل  لصح كاح. وأقل ة الن

                                                 
   م ينعقد" يف ق.ـ"ل  )١
رقم  ٣/١٧٦كتاب النكاح - ٤٤؛ تلخيص احلبري يف: ٥٥٤رقم  ٢/٦٦ذكر يف الدراية: كتاب النكاح   )٢

 بطريقة أخرى.  ٣/٢٧٨نكاح نصب الراية: كتاب ال ؛١٥٣٧
معجم لغة ؛ ٣٤١ ص وهو ما يدفعه الزوج إىل زوجته بعقد الزواج. القاموس الفقهي ،"املهر": صداق املرأة  )٣

  .٤٦٦ص الفقهاء 
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فإن كان بارًدا فهو رضى وإن كان حارا  .معالد  أنه ُميَتَحنُ  :(فتاوى قاضي خان) ويف
ًبا. كرًا كانت الصغرية أو ثي غرية إذا زوجهما الويل، بِ غري والص الص  كاحُ نِ  فليس برضى. وجيوزُ 

فال خيار هلما بعد بلوغهما ألما كامال الرأي  واجلد  األبُ  افإن زوجهم )١ةبَ صَ العَ والويل هو 
 وافرا الش جهما غري األب واجلدما. وإن زومنهما اخليار  فلكل واحدٍ  فقة فيلزم العقد مبباشر
 حممد رضي اهللاُ و وهذا عند أيب حنيفة  ،كاح وإن شاء فسخإن شاء أقام على الن  :إذا بلغ

  ". هلما اعتبارًا باألب واجلد  تعاىل: "ال خيارَ  نهما. وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ ع
 عن تزويج األب )٢عضلَ إذا  :(روضته)في يف اطِ وذكر الن  جها القاضي بنته الصغرية فزو

غرية من إىل األب". القاضي إذا زوج الص  وال يلتفتُ  عنه: "جيوزُ  قال أبو يوسف رضي اهللاُ 
 نفسه. وكذا إذا زوج من ابنه ال جيوزُ  ة يف حق القاضي رعي  بال ويل ألن  كاحٌ هو نِ ه فسنف

 ياء حيث جيوزُ لِ خبالف غريه من األوْ  ،وزُ ال جي احلكم، وحكم القاضي البنه باطلٌ  ألنه مبنـزلةِ 
 ج  البن العمه من نفسه أو ابنه.  ةبناأن يزوعم  

 لزمُ يهو أبعد منه يف الوالية أن يزوج و  منقطعة جاز ِلَمنْ  وإذا غاب الويل األقرب غيبةً 
ال  أن يكون يف بلدٍ  املنقطعةُ  ما عقده األبعد. والغيبةُ  تزوجيه حىت لو جاء األقرب ال يبطلُ 

تعاىل. وقيل أدىن  واحدة، وهو اختيار الُقدوري رمحه اهللاُ   مرةً نة إال ل يف الس القوافِ إليه تصل 
 مد رينفر ة السفؤ اخلاطب استطالع الكُ  يفوتُ  وقيل إذا كان حبالٍ  .وهو اختيار بعض املتأخ
  . قه ألنه ال نظر يف إبقاء واليته حينئذٍ وهذا أقرب إىل الفِ  ،رأيه
  

  )٣نوع في الكفاءة
بعضهم أكفاء  . فقريشٌ رفاخُ به الت  ب ألنه يقعُ سَ يف الن  ربُ عتَ تُ  الكفاءةُ  :(اهلداية) ويف

ا املوايل فَمْن كان له أبوان يف اإلسالم فصاعًدا فهو . وأم رب بعضهم أكفاء لبعضٍ والع عضٍ بل
يف اإلسالم ال  واحدٌ  ه أو له أبٌ سمن األكفاء يعين ِلَمْن كان له آباء فيه. وَمْن أسلم بنف

ه ال س. وَمْن أسلم بنفب باألب واجلد سَ متام الن  ألن  ،فًؤا ِلَمْن له أبوان يف اإلسالميكون كُ 
                                                 

؛ معجم لغة ٢٥١عصبة الرجل هم بنوه وقرابته ألبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه. القاموس الفقهي ص   )١
 . ٣١٣الفقهاء ص 

 . ٣١٥"العضل": املنع أو احلبس. وعضل األب أي منع ابنته من الزواج. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
ساواة الرجل للمرأة يف اإلسالم والنسب والتقوى واِحلرمة واحلرية واملال. القاموس م هي ح"الكفاءة" يف النكا   )٣

 .٣٨٢؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٠الفقهي ص 
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ز له أن ًنا مل جيَُ إحدى األربع طالقًا بائِ  ة. فإن طلق احلر أربًعا إظهارًا لشرف احلري  ني واحلر تَ نَ اثْـ 
 ج رابعة حىت تنقضي ِعدا يتزو خت كاح األُ نِ  وهو نظريُ  افعي رضي اُهللا عنهوفيه خالف الش

لها وهذا عند كاح وال يطأها حىت تضع محَْ نا جاز الن من زِ  ْبلىحُ خت. فإن تزوج يف ِعدة األُ 
". وإن كان فاسدٌ  كاحُ اهللا: "الن  عنهما. وقال أبو يوسف رمحهُ  أيب حنيفة وحممد رضي اهللاُ 

  . باإلمجاعِ  كاح باطلٌ فالن  بِ سَ ن ثابت ال لُ مْ احلَ 
وقال  .ة بكذا من املال"ِك كذا مد : "أمتتُع بِ وهو أن يقول المرأةٍ  تعة باطلٌ مُ ـال كاحُ ونِ 

بشهادة شاهدين عشرة  مثل أن يتزوج امرأةً  ،ت هو باطلٌ كاح املؤق ". والن مالك: "هو جائزٌ 
 ويبطلُ  الزمٌ  حٌ "هو صحي :تعاىل ام. وقال زَُفر رمحه اهللاُ أي  وقيت".الت   
 

  واألكفاء )١نوع في األولياء
يًبا كرًا كانت أو ثـَ ، بِ م يعقد عليها ويل ـة العاقلة البالغة برضاها وإن لاحلر  كاحُ نِ  وينعقدُ 

 وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ . (ظاهر الرواية)عنهما يف  عند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللاُ 
افعي موقوفًا. وقال مالك والش  تعاىل ينعقدُ  وعن حممد رمحه اهللاُ  . بويلإال  تعاىل أنه ال ينعقدُ 

  ساء أصًال". بارة الن كاح بعِ الن  عنهما: "ال ينعقدُ  رضي اهللاُ 
للويل حق االعرتاض يف غري لكن  .فؤفؤ وغري الكُ ال فرق بني الكُ  (ظاهر الرواية)مث يف 

من  م فؤ ألنه كَ يف غري الكُ  عنهما أنه ال جيوزُ  اهللاُ  فؤ. وعن أيب حنيفة وأيب يوسف رضيالكُ 
  ال يرفع.  واقعٍ 

وج مث طلقها ا الز  لودخ فؤٍ ثالثًا إذا زوجت نفسها من غري كُ  املطلقةُ  :(احلقائق) ويف
للويل  ". وال جيوزُ حفظهُ  ا جيبُ على ما هو املختار. قلُت: "وهذا ِمم  لوج األو للز  ل ال حتَِ 

ت فهو كَ ت أو ضحِ تَ ا فسكَ افعي. وإذا استأذَ كاح خالفًا للش كر البالغة على الن جبار البِ إ
م ـل وإذا بكت بال صوتٍ  ،ال يكون رضى تا مسعئة مبِ هزِ ت كاملستَ كَ إذا ضحِ  . وقيلَ نٌ إذْ 

ها. أبوي كالعويل ألا حتزن على مفارقة بيتِ   مع بال صوتٍ الد  جهذا إذا خر  وقيلَ  .اد يكن رَ 
 ا. كالعويل فإنه يكون رَ   كائها صوتٌ ا إذا كان لبُ فأمد  

                                                 
؛ ٥١٠ص الفقهاء لغة معجم"ولية". . واألنثى ا أو قام به، ذكَرا كان أو أنثى: كل من ُويلَ أمرً م "ويل" "األولياء"  )١

  .٣٩٠القاموس الفقهي ص 
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نا ال تعاىل عنه: "الز  افعي رضي اهللاُ ها. وقال الش مها وابنتُ ت عليه أُ مَ رُ حَ  بامرأةٍ  وَمْن زىن
ْن مسته نا. ومَ م أن تتزوج ابنها من الز لألُ  وأمجعوا على أنه ال جيوزُ  .مة املصاهرة"رْ حُ  يوجبُ 

أن تنتشر  بشهوةٍ  ". مث أملس افعي: "ال حترمُ وقال الش  .مها وابنتهات عليه أُ مَ حرُ  بشهوةٍ  امرأةٌ 
 حيحاآللة أو تزداد انتشارًا هو الص،  جِ رْ ظر إىل الفَ واملعترب الن  الد اخل وال يتحق عند ق ذلك إال 

 نـزال تبني إلحيح أنه ال يوجبها ألنه باوالص  ،مةرْ احلُ  اتكائها. ولو مس فأنـزل فقد قيل يوجبُ 
  املرأة يف ُدبُرها ال يوجبها.  . وعلى هذا اتيانُ طءِ فٍض إىل الوَ أنه غري مُ 

ختها حىت تنقضي ز له أن يتزوج بأُ جُ ـم يَ ـل ،اجعي ًنا أو رَ وإذا طلق الرجل امرأته طالقًا بائِ 
 ات. وجيوزُ ال اوسي  اتِ تابي تزوج الكِ  املرأة عبدها. وجيوزُ وال  املوىل أمتهُ  ِعدا. وال يتزوجُ 

  . رون بكتابٍ قِ ويُ  إن كانوا يؤمنون بنيب  )١الصابئاتِ تزوج 
عنه: "ال  افعي رضي اهللاُ اإلحرام. وقال الش  ةمة أن يتزوجا يف حالم واْحملرِ للُمْحرِ  وجيوزُ 

 ى اهللاُ أنه صل  يَ وِ ولنا ما رُ  .)٢"وال يُنَكحُ  مُ حرِ مُ ـال  يـَْنِكحُ "الالم: والس  الةُ لقوله عليه الص  جيوزُ 
 جَ عليه وسلوال طءِ على الوَ  . وما رواه حممولٌ )٤عنها وهو ُحمْرِمٌ  رضي اهللاُ  )٣ميمونة م تزو .

 قٍ من طال دةٍ ة يف عِ ة عليها. فإن تزوج أمة على حر تزوج احلر  وجيوزُ  ،يتزوج أمة على حرة
  عندمها.  عنه، وجيوزُ  ز عند أيب حنيفة رضي اهللاُ جُ ـم يَ ـل نٍ بائِ 

 ج أربًعا من احلرائر وا وللحرج أكثر من ذلك لقوله تعاىل  ،ماءإلأن يتزووليس له أن يتزو
 عُ على العدد مين نصيصُ والت . )٥﴾عَ ا رُبَ َث وَ ُثَال اِء َمثْـَىن وَ اَب َلُكم ِمَن النسَ ا طَ نِكُحوا مَ افَ ﴿
 الز جُ  افعي رضي اهللاُ يادة عليه. وقال الشعنه: "ال يتزو  ألنه ضروري عنده " أمة واحدةإال، 

  . الظهارساء كما يف ة عليه ما تـََلْونا إذ األمة املنكوحة ينتظمها اسم الن ج واحلُ 
ألنه يف  وزُ : "به جيرضي اُهللا عنهني. وقال مالك تَ نَ للعبد أن يتزوج أكثر من اثْـ  وال جيوزُ 

 حق  كاح مبنـزلةِ الن  عنده حىت ميلكه بغري إذن املوىل احلر" ولنا أن .  الر فٌ  قج العبد  ،ُمَنصفيتزو
                                                 

  . ٢٦٩ئفة من اليهود، وقيل من النصارى. معجم لغة الفقهاء ص "الصابئة: قوم يعبدون املالئكة، وقيل هم طا  )١
  ١١؛ أبو داود يف: ١/٢٨٦كتاب النكاح   ١٠ابن ماجة يف:  ؛١/٥٧٥كتاب النكاح   ١٧مسلم يف:  رواه  )٢

ومن كتاب النكاح  - ١١؛ الدارمي يف: ٢/٥٣٤كتاب النكاح   ٢٦؛ النسائي يف: ١/٣١٥كتاب املناسك 
 .٥٧رقم  ٣/٢٦١ب النكاح ؛ الدارقطين يف: كتا٢/٩٥

 .م٦٨١ه/٦١. توفيت سنة )لعمص(هي آخر من تزوجها رسول اهللا  .ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني اهلاللية  )٣
   .٢/٥٩٣؛ تاريخ اإلسالم ٤٩٦٧رقم  ١٠/١٢٨ترمجتها يف: كتاب الطبقات الكبري 

كتاب   ٢٦؛ النسائي يف: ١/٥٧ح كتاب النكا   ١٧؛ مسلم يف: ٣/١٠٧٢كتاب النكاح ٦٧رواه البخاري يف:   )٤
 .٣/٢١٩؛ نصب الراية: كتاب النكاح ٧١رقم  ٣/٢٦٣؛ الدارقطين يف: كتاب النكاح ٢/٥٣٤النكاح 

  .٣، جزء من اآلية ٤سورة النساء رقم   )٥
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يعين إذا صارت  ،َرب يف الكِ  هبَيت به يف الصَغر واسٌم مس  )١مسَيت . اسمٌ هلا امسانِ  امرأةٌ 
اإلمام ظهري الدين وقال  .َرب ت به يف الكِ يَ م ـتُزوج باالسم الذي سُ  فإا ،ذا االسممعروفة 
   .يتوبه يف "بني االمسنيِ  أن جيمعَ  "األصح  تعاىل: رمحه اهللاُ 
د: "زوجُت بنيت هو وقال عند الش  )٢مزوجة وغري مزوجة له بنتانِ  رجلٌ  :(البزازي) ويف

لُت" صح وانصرف إىل الفارغة. أجاب بِ : "قَ )٣بخاطَ املم اسم البنت وقال سَ م يُ ـمنَك" ول
ل قُ فلم يـَ  ،هودعند الش  زوجت نفسها بألف درهم من رجلٍ  يف امرأةٍ  )٤(البداية) صاحب

 لس أنه يكون ق ْهروج شيًئا لكن أعطاها املالزوأنكرُه صاحب " :)(البزازي قالوًال. بيف ا
خبالف  ،بالتعاطي خبالف البيع ألنه ينعقدُ  ،قَِبلُت" هِ م يـَُقل بِلسانِ ـ(احمليط) وقال: "ال ما ل

 بالفعل  )٥الف إجازة ِنكاح الُفضويلخب ،كاح حبضرة األب حىت يتوقف على الشهودالن
عند أيب حنيفة وأيب يوسف  ميني جازَ ة بشهادة ذِ مي وإذا تزوج مسلم ذِ  لوجود القول َمثة.

  تعاىل ال جيوز.  وعند حممد رمحه اهللاُ  ،عنهما رضي اهللاُ 
وفروعه  ،ات وإن علوام واألب واألجداد واجلد األُ  :صوله أيعلى الرجل نكاح أُ  وحيرمُ 

خوة واألخوات صوله أي األُ وفروع أُ  ،أي الولد وولد الولد وولد ولد الولد وإن سفلوا
م امرأته كاح أُ ات واألخوال واخلاالت، ونِ واألعمام والعم  ،لواز والدهم وإن نـوأوالدهم وأوالد أ

كاح امرأة ابنه وبين أوالده. عليه نِ  وزوجة أبيه وأجداده. وكذا حيرمُ  م يدخل،ـأو لدخل ا 
 ختنيِ األُ له أن جيمع بني  ل حيَِ  ضاعة. والخته من الر ضاع وأُ مه من الر كاح أُ عليه نِ  وحيرمُ 

جيمع بني امرأة وابنة زوج كان هلا من قبل ألنه بأن  وال بأسَ  .متاًعا استِ نيمي كاح وال مبلكِ نِ ب
 )٦صوراوج لو ابنة الز  تعاىل: "ال جيوز ألن  وقال زَُفر رمحه اهللاُ  ال قرابة بينهما وال رضاع.

 ،هذهـزوج بله الت  ا جازَ ا ذكرً األب لو صور . قلنا: "امرأةُ "زويج بامرأة أبيهله الت  ذكرًا ال جيوزُ 
 رطُ والش  ذلك من كل جانب رَ أن يصو" .  

                                                 
 ڤ."اسم تسمت ... تسمت به يف الكرب. يف   )١

 "متزوجة وغري متزوجة" يف ق. )٢

 .اخلاطب" يف ق  )٣
اجلليل الفرغاين املرغيناين صاحب  ة املبتدى" أليب احلسن على بن أيب بكر بن عبد"اهلداية" يف ق. ويقصد "بداي  )٤

  "اهلداية".
 .٢٨٧الفقهي  القاموس ؛٣٤٥ ص لغة الفقهاء معجم هو من يتصرف يف ملك غريه بغري وكالة وال والية. "الفضويل"  )٥
   ب، ق." يف قدرا"  )٦
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ين لذين ال يسمعان كالم املتعاقدَ ائمني ال كاح بشهادة الن الن  وال ينعقدُ  :(الذخرية) ويف
 غدي )١بيجايباألسْ ني. وذكر القاضيان واألصموالس  أن  ني.  كاح ينعقدُ النبشهادة األصم

 ونص  الُقدوري على أن  النعقادِ  هود كالم املتعاقدين هل هو شرطٌ مساع الش  كاح؟ فقد الن
كاح بشهادة الن  فينعقدُ  ،رط حضرماا الش وإمن  ليس بشرطٍ " :فيه. فقال بعضهم فَ لِ اختُ 

ونص الُقدوري  ".ماع فال ينعقد بشهادة األصمنيال بُد من الس " :وقال بعضهم ".األصمني
 على أن  هود كالم املتعاقدين ال بُ مساع الش به. د   
ال  مكاح غري أحبضرة السكارى وهم يعرفون أمر الن  تزوج امرأةً  رجلٌ  :(احمليط) ويف

  هود.حبضرة الش  كاحٌ هذا نِ  كاح ألن انعقد الن  ،يذكرونه بعدما صحوا
ة "زوجُت نفسي من فالن" وال تعرف ذلك وقال فالن بالعربي  لُقَنت امرأةٌ  :(البزازي) ويف

   توى".الفَ  (النصاب): "وعليه قال يفكاح. الن  يعلمون أو ال يعلمون صح  هودلُت" والش بِ "قَ 
فقال الرجل: "هذه  ،لنيدْ ين عَ كاح بني يدي شاهدَ ا بالن وامرأة أقر  رجلٌ  :(النوادر) ويف

  توى. وعليه الفَ  ،كاحالن  ح صِ امرأيت" وقالت املرأة: "هذا زوجي" فإنه يَ 
فقال األب وقت العقد:  .واحدة امسها عائشة له بنتٌ  رجلٌ  :(فتاوى قاضي خان)ويف 

: بكاح بينهما. ولو كانت املرأة حاضرة فقال األالن  "زوجُت منَك ابنيت فاطمة" ال ينعقدُ 
   .لُت" جازَ بِ وج "قَ فقال الز  ،َك بنيت فاطمة هذه" وأشار إىل عائشة وغلط يف امسها"زوجتُ 

ل: "زوجُت بنيت فالنة من ابن فالن بكذا" وقال أبو الصغرية إذا قا :(اخلالصة) ويف
 وإن كان له ابنٌ  ،إن كان له ابنان أو أكثر ال جيوز :بنالم األب اسَ بين" ومل يُ اللُت بِ قَ  فالن"
َك فالن" فقال أبو بنيت من ابنِ ا. ولو ذكر أبو البنت اسم االبن وقال: "زوجُت صح  واحدٌ 

 اه جازَ إن مس  :ابين" لُت ألجلِ بِ ". ولو قال: "قَ لُت لالبنِ بِ ل "قَ قُ م يـَ ـلُت" صح وإن لبِ االبن "قَ 
   .ال جيوزُ  وإن كان أكثر ،جازَ  واحدٌ  إن كان له ابنٌ  :مهسَ م يُ ـأيًضا وإن ل

. ولو  واحدة جازَ  د على هذا وله بنتٌ ز م يـلو قال: "زوجُت بنيت منَك" ول :(احمليط) ويف
ة واسم الصغرى فاطمة فقال: "زوجُت بنيت فاطمة منَك" كان له بنتان اسم الكربى عائش

غرى تزويج الكربى. ولو قال: "زوجُت بنيت الص  يُريدُ غرى وإن كان كاح على الص الن  ينعقدُ 
  كاح على إحدامها. الن  أن ال ينعقدَ  الكربى فاطمة" جيبُ 

                                                 
 "شرح خمتصر الطحاوي" و"شرح الكايف"توىل القضاء. من تصانيفه  أبو نصر. ،أمحد بن منصور األسبيجايب  )١

معجم املؤلفني ؛ ١/٨٠هدية العارفني م. ترمجته يف: ١٠٨٧ه/٤٨٠لفتاوى". تويف سنة و"ا للصدر الشهيد
 مع مراجع أخرى يف احلاشية.  ٢٦٠رقم  ١/٣٣٥اجلواهر املضية ؛ ٢/١٨٣
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  الفصل الثالث عشر
  )١في النكاح

وإليه ذهب  حب ستَ مُ  تعاىل فيه. قال بعضهم أنه مندوبٌ  اختلف أصحابنا رمحهم اهللاُ 
هاد وصالة ني كاجلِ البعض يسقط عن الباق هفاية إذا قام بكِ   وقال بعضهم فرضُ  .الَكْرخي
 نه واجبٌ إوقال بعضهم  .المكرد الس   ةفايعلى سبيل الكِ  نه واجبٌ إوقال بعضهم  .اجلنازة

   .)٥ةيَ حِ ضْ واألُ  )٤تروالوِ  )٣رِ طْ قة الفِ دَ كصَ   )٢عينييًنا لكن عمًال ال اعتقاًدا على طريق الت عَ 
 وفِ خلِ  ويُكَرهُ  )٧تَـَوقَانال حالة يف بُ حالة االعتدال وجي قال: "يسن  )٦(امع) ويف

   .)٨اجلور
يغة وإن  الص  ألن،  ما عن املاضي رُ عبـ باإلجياب والقبول بلفظني يُ  وينعقدُ  :(اهلداية) ويف

 بلفظني يعبـرُ  ت لإلنشاء شرًعا دفًعا للحاجة. وينعقدُ لَ عِ كانت لإلخبار وضًعا فقد جُ 
 َك" ألن " فيقول "زوجتُ !ينيقول "زوجْ  مثل أن ،ر عن املستقبلبأحدمها عن املاضي وباآلخَ 

  كاح.  طريف الن والواحد يتوىل  ،كاحبالن  هذا توكيلٌ 
بلفظ اإلجارة  وال ينعقدُ  .قة والبيعدَ مليك والص ة والت بَ زويج واهلِ كاح والت بلفظ الن  وينعقدُ 

 حيحيف الص،  نِ  نعقدُ ة. وال يوال بلفظ اإلحالل واإلباحة واإلعارة والوصي كاح املسلمني إال 
 دولٍ دوًال كانوا أو غري عُ عُ  ،وامرأتني أو رجلٍ  ،حبضور شاهدين حرين عاقلني بالغني مسلمني

 البصرَ  ألن  ،افعيكاح بشهادة األعميني عندنا خالفًا للش الن  . وينعقدُ فٍ ذْ أو حمدودين يف قَ 
   .ليس بشرطٍ  يناهدالش  وعندنا بصرُ  ،كاح عندهإلظهار الن  شرطٌ 

                                                 
  .٣٦٠ ؛ القاموس الفقهي٤٨٧ معجم لغة الفقهاء عقد حيل به استمتاع كل من الزوجني باآلخر. هو "النكاح"  )١
 يف ب."اليقني"   )٢
معجم لغة الفقهاء  لتزكية صومه."صدقة الفطر": ما يدفعه املسلم من الصدقة يف شهر رمضان قبل صالة العيد   )٣

 . ٣٤٨ص 
 .٤٩٨الصالة املخصوصة اليت ُتصلى بعد فريضة العشاء. معجم لغة الفقهاء ص  هي "صالة الوتر"  )٤
 .٢٢٠ القاموس الفقهي؛ ٧٢للسنة. معجم لغة الفقهاء ص األنعام اليت تذبح أيام النحر إقامة  هي "األضحية"  )٥
"جممع البحرين وملتقى النهرين" ألمحد بن علي بن ثعلب املعروف بابن الساعايت البغدادي احلنفي، مظفر الدين  )٦

؛ اجلواهر املضية ٢/١٥٩٩. وله شروحات. أنظر كشف الظنون ١٢٩٥ه/٦٩٤أيب العباس املتوىف سنة 
 . ١/١٠٠؛ هدية العارفني ٢٢٢/١رقم  ١/٤٢٠؛ املنهل الصايف ١٤٧رقم  ١/٢٠٨

  .١٥١من "التوق": االشتياق والنزعة إليه. معجم لغة الفقهاء ص  "التوقان"  )٧
 .ڤ"اجلعل" يف   )٨

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 ٢٠٥  الفصل الثاني عشر في اإلكراه

  )١نوع في معرفة حد البلوغ
يكون بالعالمة. والعالمة يف اجلارية  ن وتارةً بالس  يكون تارةً  البلوغُ  :(العمادي) ويف

الم يف الغالم االحتِ  ختار. والعالمةُ املة تسع سنني هو دىن املد ل وأبَ الم واحلَ واالحتِ  يضُ احلَ 
 اسعة عشريف الغالم فهو إذا دخل يف الت  ا السنُ ة اثنتا عشرة سنة. وأم حبال وأدىن املد إلوا

 ابعة عشرويف اجلارية إذا دخلت يف الس.  تعاىل  وايات عن أيب يوسف رمحه اهللاُ ويف بعض الر
   عنه. مالك رضي اهللاُ  وهو قولُ  ،عرت الش أنه اعترب نبا

وإذا راهق الغالم أو اجلارية وأشكل أمرمها يف البلوغ فقاال: "قد بلغنا"  :(اهلداية) ويف
 من جهتهما ظاهرًا. فإذا إال  فُ عرَ قوهلما وأحكامهما أحكام البالغني ألنه معىن ال يُ  فالقولُ 

   ض.يْ قول املرأة يف احلَ  لُ قبَ ما كما يُ اهر قُِبَل قوهلم يكذما الظ ـأخربا به ول
ة" مث قالت: دركِ رها من زوجها وقالت: "أنا مُ هْ وهبت مَ  امرأةٌ  :(فتاوى قاضي خان) ويف

الوقت أو   كات يف ذلكاملدِر  قالوا: "إن كانت ُتشِبهُ ". ة وكذبُت فيما قلتُ دركِ م أكن مُ ـ"ل
القول  م تكن كذلك فإن ـن ُمدرِكة. وإن لم تكـأا ل ال ُتصدقُ  ،كاتكانت ا عالمة املدِر 

   ."قوهلا
 قُ راهق، وأقر املراهِ اصطلحوا على شيء وفيهم مُ  ِئَل عن قومٍ سُ  :(فتاوى النسفي) ويف

 حّ صِ م يَ ـم يكن بالًغا ولـ، مث قال بعض الورثة بعد ذلك أنه للح أنه بالغٌ عند الص  لح هذا الص
البلوغ يف أقل  أن يكون ابن ثالث عشرة سنة ألن  بشرطِ يب بالبلوغ قول الص  لُ و قال: "الق
   م.أعلَ  واهللاُ  "،نادرٌ من ذلك 

 

  
  

                                                 
؛ ١١٠انتهاء مرحلة الصغر أي عدم التكليف والدخول يف مرحلة التكليف. معجم لغة الفقهاء ص  هو "البلوغ"  )١

 .٤١القاموس الفقهي ص 
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 الفصل الثاني عشر في اإلكراه  ٢٠٤

 عليه زجرٌ  رَ جْ احلَ  تعاىل ألن  افعي رمحه اهللاُ خالفًا للش  هعلى الفاسق املصلح ملال رُ جَ وال حيُْ 
ملاله  حٌ صلِ هادة والوالية عنده. ولنا أنه مُ ل أهًال للش عَ م جيُ ـوهلذا ل ،وعقوبة كما يف السفيه

ا فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهم ِإن آَنْسُتم ِمنـُْهم ُرْشدً فَ ﴿ماله إليه لقوله تعاىل  شد مأنوًسا منه فيدفعُ الر  فيكونُ 
 يف املال شدُ والر  .رة يف اإلثباتكِ ألنه نَ  واحدٍ  شدٍ شد بإيناس رُ وقد علق الر  .)١اآلية ﴾ُهمْ ـأَْمَوالَ 

ا رادً شد يف الدين مُ الر  عنه فال يكونُ  بقول ابن عباس رضي اهللاُ  رادٌ مُ وهو  ،كما سبق ذِكرهُ 
  يكون ُمعلًقا بُرشدين وهو املال والدين.  ألنه حينئذٍ 

جيب عليه  على أوالده وزوجته وَمنْ  قُ نفَ عليه ويُ  فيه ألنه واجبٌ اة من مال الس كالز  جُ رَ وختُ   
حم وي الر على ذَ  إحياء ولده وزوجته من حوائجه. واإلنفاقُ  ألن  ،حامهوي أرْ نفقته من ذَ 

  عليه حقا لقريبه.  واجبٌ 
كاة إليه ليصرفها إىل مصرفها القاضي يدفع قدر الز   أن إال  ،اسالن  حق  ال يبطلُ  هُ والسفَ 
ال يصرفها يف غري وجهها. ويف يْ أميًنا معه كَ  لكن يبعثُ  .بادةيته لكوا عِ من نِ  د ألنه ال بُ 

 ته. وإن أبادة فال حيتاج إىل نِ إىل أمينه ليصرفها ألنه ليس بعِ  دفعيفقة النراد حِ ي ة اإلسالم ج
فقة إليه القاضي الن  مُ وال يسل  .نعهتعاىل من غري صُ  عليه بإجياب اهللاِ  ع منها ألنه واجبٌ نَ م ميُ ـل

 انتهى، ال يتلفها يف غري هذا الوجهيْ كَ   ها عليه يف طريق احلج قَ نفِ يُ  ة من احلاج قَ سلمها إىل ثِ ويُ 
   (اهلداية). كالم

ين إن كان له بالد  سُ حبَ ُـ على املديون عنده ولكنه ي رُ جَ وال حيُْ  :)٢(نصاب الذرائع)ويف 
لقضاء  عدةٌ حىت يقضي دينه. والقاضي يقضي دينه بدرامهه ودنانريه بغري أمره ألا مُ  مالٌ 
 مثن  ويقسمُ  ،ماله لقضاء دينه بدراهم ويبيعُ  ،رِ جْ رماء احلَ عليه بطلب الغُ  ين. وقاال: "حيجرُ الد

 ألن  ،عليه من ماله كما ينفق من مال السفيه وينفقُ  ،صصَ رمائه باحلِ له بني غُ ما باع من ما
   ."منه دفًعا للهالك د ال بُ  اإلنفاقَ 

  
  

                                                 
  .٦، اآلية ٤سورة النساء رقم   )١
وأيب املفاخر. كان حًيا سنة  أيب القاسمتاج الدين  احلنفي، "نصاب الذرائع" حملمد بن حممود السديدي الزوزين  )٢

 . ٧٠قت ترمجته على الصفحة . سب٢/١٩٥٤كشف الظنون . صاحب تصانيفم. ١٣٠٠ه/٦٩٩
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 ٢٠٣  الفصل الثاني عشر في اإلكراه

  )١حجرالنوع في 
 تقهماغلب على عقله وع نونٍ وجم يب طالق صَ  حّ صِ يَ  مفل .قواجلنون، والر  ،رغَ الص  هُ سبب

 هطالق العبد وإقرار  وإقرارمها. وصح  يف حق  نفسه ال يف حق  سي إىل  رَ أخّ  الٍ مب ده. فلو أقر
ده. وإن أتلفوا شيئًا وهو يعقله أجاز وليه أو رَ  معقد منه نْ ل. ومَ ج ٍد عُ وْ د وقَـ وحبَ  ،عتقه

   (الوقاية). نوا. كذا يفمِ ضَ 
 ،العاقل البالغ السفيه على احلر  رُ جَ حْ يُـعنه: "ال  قال أبو حنيفة رضي اهللاُ  :(اهلداية)ويف 

ماله فيما ال غرض له فيه وال مصلحة".  ا يتلفُ وإن كان مبذرًا مفسدً  وتصرفه يف ماله جائزٌ 
على  رُ جَ عنه "حيُ  افعي رضي اهللاُ وهو قول الش  ،تعاىل وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللاُ 

  . )٢صرف يف ماله"من الت  عُ نَ وميُ  السفيه
 رَ جْ احلَ  ره وأطلق عنه جاز ألن جْ ر فأبطل حَ آخَ  مث رفع إىل قاضٍ  عليهالقاضي وإذا حجر 

م يوجد املقضى له واملقضى عليه. ولو كان قضاء ـرى أنه ل تَ أَال  ،توى وليس بقضاءمنه فَ 
إىل القاضي  رِ جْ فع تصرفه بعد احلَ ر حىت لو  ،من اإلمضاء د فال بُ  ،فيه القضاء خمتلفٌ  فنفسُ 
 ر نفذ إبطاله التصالمث رفع إىل قاٍض آخَ  ،ر أو إىل غريه فقضى ببطالن تصرفهاحلاجِ 

   .بحانهُ تعاىل املوفق سُ  واهللاُ  .قض بعد ذلكالن  لُ قبَ فال يُ  ،اإلمضاء به
  

  )٣نوع يذكر فيه متى يكون الغالم رشيًدا
سلم إليه ماله حىت يبلغ م يُ ـشيد لر الإذا بلغ الغالم غري  :عنه اهللاُ  حنيفة رضيمث عند أيب 

ه. فإذا بلغ مخًسا وعشرين سنة مخًسا وعشرين سنة. فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرف
، ُرشدهُ منه  سَ إليه ماله أبًدا حىت يؤنَ  ال يُدَفعُ "شد. وقاال: س منه الر ُسلم إليه ماله وإن مل يؤنَ 

 وال جيوزُ "املال فقط فال جيوز هو صالحُ  شدُ والر .  فه فيه ألنة املنعِ عِ  تصرَفه لفيبقى ما  ،الس
   .باكالص وصار   ،ةل بقيت العِ 

                                                 
العقل أو سوء التصرف. معجم لغة الفقهاء منع نفاذ التصرفات القولية بسبب الرق أو نقصان هو  "احلجر"  )١

 .٧٧؛ القاموس الفقهي ص ١٧٥ ص
 ما يلي: أقول: "السفيه هو من يشرتي مباله احلمامات الطيارة والكباش النطاحة".  ڤورد بعد هذا يف نسخة   )٢
عمل فيه بالتبذير من ينفق ماله فيما حيل وميسك عما حيرم، وال ينفقه يف البطالة واملعصية، وال يهو  "الرشيد"  )٣

  .٢٢٢؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٤٨واإلسراف. القاموس الفقهي ص 
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 الفصل الثاني عشر في اإلكراه  ٢٠٢

إن كانت  .حىت غرم رجًال مجلة من املال ملٍ ظا لطانٍ إىل سُ  )١سعى جلٌ ر  :(العمادي) ويف
 الس عاية حبق  بأن كان يؤذيه وال ميكنه دفع األذى عن نفسه إال ًقا أو كان فاس ،فع إليه بالد

فالنًا  اعي. ولو قال: "إن ن الس ضمَ ففي مثل هذا املوضع ال يَ  ،باألمر باملعروف عُ تال مين
مبثل هذه م يغر لطان عادًال ال  إذا كان الس إال  نَ مِ ضَ  " وقد ظهر أنه كاذبٌ وجد كنـزًا أو لقطةً 

 م ،اتعايالسم وقد ال يغرفال يضمنُ  ،أو قد يغر  اعي. الس  
هذا  يَ وِ اعي. رُ الس  يضمنُ  ،لًمالطان فأخذ منه ماًال ظُ إىل الس  سعى برجلٍ  :قنية)(ال ويف

   ة.وبه قال كثري من مشاخينا ملصلحة العام  ،تعاىل عن زَُفر رمحه اهللاُ 
 أي أصر  قسلو آذاه أو دام على الفَ  كما  عاية حبقٍ إن كانت الس  :)٢(شرح الصباغي)ويف 

  ن. ضمَ ال يَ  ،لطان بذلك فغرمه ماًال الس  خِربَ فأُ  ،ةعليه وال يتِعظ بالِعظَ 
لطان وطلب منه مه إىل الس وقد  ،ر سرقةعى على آخَ اد  رجلٌ  :(فتاوى قاضي خان) ويف
عذيب فخاف احملبوس من الت  .لطان مرة أو مرتني أو حبسه. فضربه الس ِقر ه حىت يُ بأن يضر 

 والض فسق ،تَ لينفلِ  طحرب فصعد الس هيف هذغرامة  قتهُ وقد كانت حل ،طح فماتط عن الس 
ة أبيهم يَ دِ ة بِ قر كان للورثة أن يأخذوا صاحب الس  ،غريه دِ على يَ  ةُ قر رت الس هفظ ،احلادثة

 وبالغرامة اليت أد لطان.اها إىل الس   
ى ارب فال ضمان عللطان وأخذ ماًال من الض إذا شكا إىل الس  املضروبُ  :(الذخرية) ويف

  املضروب. 
فله أن يرجع  ،مورة فأخذوها منهطْ ة يف مَ طَ نْ لفالن حِ  مة أن لَ أخرب الظ  رجلٌ  :(القنية) ويف

خِربِ مُ ـعلى ال ا وكذا إذا عل . مـالمها الظ  ضمَ اعي باألخذ يَ لكن أمره الس ن. ولو قال الن ام م
 فرسٌ  : "لفالنٍ مـالللظ  دٌ جي".  منه ـمُ الفأخذه الظ،  فالن تعاىل  واهللاُ  .انتهى ،)٣ام هنا ضامنٌ م

  املوفق. 
  

                                                 
 .ڤ" شكى" يف   )١
املكارم. ترمجته يف: اجلواهر املضية  أيب، عبد الكرمي بن حممد بن أمحد بن علي الصباغي املديين"شرح القدروي" ل  )٢

  .٢/١٦٣٤؛ كشف الظنون ٤/٢٤٩، ٨٥٢رقم  ٢/٤٥٦
  "ظالـم" يف ب.   )٣
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 ٢٠١  الفصل الثاني عشر في اإلكراه

ًها كرَ َك" فقد صار مُ جاريتَ  عْ له: "بِ  مُ ـاليل". فإذا قال الظ  وال مالَ  يعطأُ  أينَ  نْ يقول: "مِ 
  بيعها.  فال ينعقدُ  ،لى بيع اجلاريةع

كان  ،فعة أو ترك طلبهافس أو تسليم الش ة بالن لوق أو الكفاقعلى اإلبراء عن احل ُأكرِهَ 
  . ًال باطِ 

 عنه ألن  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  جازَ  ،رهاهْ ت باستيفاء مَ ضرب زوجته حىت أقر  رجلٌ 
 قُ اإلكراه ال يتحق  إال تعاىل البزازي رمحه اهللاُ  يعين للطان. قا من الس:  لطان زوجته سُ  وجُ "الز

 ياقُ ر اخلالف. قلُت: "وسِ ومل يذكُ  "منه اإلكراه قُ فيتحق  ال م".أعلَ  على الوفاق واهللاُ  لفظ يدل   
عبده  ام على أن يطلق امرأته أو يعتقَ  باإلكراه الت رجًال  إذا أكرَه إنسانٌ  :(املنبع) ويف

وكيل على الت  هَ كرِ تعاىل. وإذا أُ  افعي رمحه اهللاُ عندنا خالفًا للش  تقُ والعِ  القُ لط ففعل ذلك وقع ا
 تاق ففعل الوكيلالعَ  وأالق بالط،  ف الوكيل. والقِ استِ  وكيل جائزٌ فالتأن  ياسُ حسانًا وقد تصر
ر فيه وما ال يؤث  .إلكراهر فيه ال يؤث زْ هَ ـر فيه اليؤث  كل عقدٍ   الوكالة مع اإلكراه ألن  ح صِ ال تَ 

   ل فكذا باإلكراه.زْ هَ ـبال والوكالة تبطلُ  ى،ضفيان الر ينألما  ،ر فيه اإلكراهل ال يؤث زْ هَ ـال
 "هادِ ها بيَ أمرُ "أو  "قٌ طالِ  امرأتهُ " على أن يكتب على قرطاسٍ  كرِهَ أُ  :(جامع الفتاوى) ويف

يف  السروجيكذا ذكره   .ال يقع الق فأقر بالط  ِقر على أن يُ   إذا نوى. ولو ُأكرِهَ إال  حّ صِ مل يَ 
  مه شيء. ز ال يل ،ٍب فأقر سَ شيٍء أو نَ  ٍر أو حد أو قطعِ ذْ أُكرَِه على نَ  (أدب القضاء).

ًها. وعن احلسن بن زياد كرَ رقة مُ ة اإلقرار بالس من املشايخ َمْن قال بصح  :(احمليط) ويف
. "ظملحم وال يظهر العَ وقال: "ما مل يقطع ال  ارق حىت يقر ضرب الس ل تعاىل أنه حيَِ  رمحه اهللاُ 

  يوِقع ما يـَُهدد بهَك" ولكن يعلم أنه إن مل يقتله نلَ قتـُ َأل  لهُ قتُ م تَ ـل: "إن لومل يقُ  بقتل رجلٍ  أمرهُ 
  ًها. كرَ كان مُ 

م ـباإلميان ل ئن مَ طوقلبه مُ  )١وله امرأة مسلمة فارتكب رِ فْ إذا أكره مسلًما على الكُ  الكافرُ 
وقد  . فإن قالت املرأة: "قد كفرتَ هِ سانِ بكفره بإجراء الكلمة على لِ  ألنه ال حيكمُ  ،امرأته ِنبْ تَ 

 اإلكراهِ  ذرِ ذلك بعُ  وج: "أظهرتُ بِنُت منَك" وقال الز  قوله  باإلميان" فالقولُ  وقليب مطمئن
. رقة. أُكرَِه على اإلسالم فأسلم صح لفُ با أن يكون القول قوهلا وحيكمُ  ياسُ والقِ  .احسانً استِ 

  ا.حسانً استِ  لُ قتَ وال يُ  سُ حبَ ـُ ولو ارتد ي

                                                 
 .ڤ"فارتد" يف   )١
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 الفصل الثاني عشر في اإلكراه  ٢٠٠

 نْ ا أن ال يتوارى عن بصره حىت بعث مَ وإم  مث  ،إليه. فإن كان قد توارى عن بصره هأخذه ورد
فقد زال  هتوارى عن بصر  حىتا خلى سبيله ستأنًفا جاز إقراره ألنه لـم ا مُ فأقر إقرارً  ،أخذه

 به من غري إكراهٍ  اإلكراه عنه. فإذا أقر  جديد فقد أقر  عن  م يتوارَ ـ. وإن كان لطائًعا فصح
عن  يتوارَ  مـا لألنه لـم  إقراره حّ صِ يَ  مـديد اإلكراه ل جتغريبه من  ده إليه فأقر بصره بعد حىت رَ 

 ولو أكرهه على اإلقرار بالقِ لِ بصره فهو على اإلكراه األو . صاص فأقر  به  به فقتله حينما أقر
م يكن ـحسانًا. وإن لصاص استِ عنه القِ  درأُ يُ  )١ةعار معروفًا بالد  فإن كان املِقر  :من غري بينة

اإلقرار  كيفما كان ألن   هِ صاص على املكرِ أن جيب القِ  ياسُ صاص. والقِ القِ  ا ا جيبُ معروفً 
 ا لو قتله ابتداء. مفصار ك ،واحدة شرًعا كان وجوده وعدمه مبنـزلةٍ  حّ صِ م يَ ـا لباإلكراه لـم  

دخل عليه  فخاف صاحب املنـزل أنه داِعرٌ  ،ر يف منـزلهعلى آخَ  ونظريه ما إذا دخل رجلٌ 
صاص على القِ  عارة ال جيبُ اخل معروفًا بالد فبادره وقتله. فإن كان الد  ،يقتله ويأخذ مالهل

كذا هذا.   ،على صاحب املنـزل صاصالقِ  عارة جيبُ م يكن معروفًا بالد ـصاحب املنـزل. وإن ل
ه علي ى اهللاُ ة لقوله صل بهَ صاص للش سقوط القِ  ش ألن األرْ  صاص جيبُ م جيب القِ ـوإذا ل

 بِ  احلدودَ  ؤا"أدر  :موسل ا ال متنعُ  )٢"هاتِ بُ الشوروى احلسن عن أيب حنيفة  وجوب املال. وأ
 عارة. انتهى كالم صاحبش أيًضا إذا كان معروفًا بالد األرْ  تعاىل أنه ال جيبُ  رمحه اهللاُ 
   تعاىل. رمحه اهللاُ  (البدائع)
أو  ضوٍ ف أو تلف عُ لَ منه التـ  خيافُ  اهٍ بإكر  رِ مْ على شرب اخلَ  ولو أُكرِهَ  :(البزازي)ويف 
  . يأمثَ  له شربه لذلك. ولو امتنعَ  " حيل ياطِ الس ربنَك بِ ضْ ألنَك" أو "سَ حبِ ألقال: "

ة بَ على اهلِ  ال يكون ملًكا للموهوب له. واإلكراهُ  ،طائًعا ة فوهب وسلمَ بَ على اهلِ  ُأكرِهَ 
  سليم. اإلكراه على البيع ال يكون إكراًها على الت  فإن  ،خبالف البيع يمسلعلى الت  إكراهٌ 

  . على البيع فوهب جازَ  حسان. أُكرِهَ يف االستِ  ال جيوزُ  ،على البيع بألف فباعه بأقل ُأكرِهَ 
 وأُكرِهَ  باطلٍ  ال جيوز. طالبوه مبالٍ  ،فباعه من إنسان ،سم املشرتيم يُ ـعلى البيع ول ُأكرِهَ 

وهذا عادة  ،تعني ألدائهالبيع ألنه غري مُ  جازَ  ،على البيع  إكراهٍ فباع جاريته بال ،على أدائه
 موا باملال وال يذكروا بيع شيء من ماله. واحليلةُ الظله فيه أن  َلمة إذا صادروا رجًال أن يتحك

                                                 
  .٢١٥": اخلبث والفسق والفساد. املنجد ص الدعارة"  )١
؛ الدارقطين يف: كتاب ١/٣٨٤كتاب احلدود ١٣؛ الرتمذي يف: ٣٦٩كتاب احلدود ص ٢١رواه ابن ماجة يف:   )٢

؛ تلخيص احلبري: ٦٦٥رقم  ٢/١٠١، ٦٤رقم  ٢/٩٤؛ الدراية: كتاب احلدود ٩رقم  ٣/٨٤احلدود والديات 
 . ٣/٥٠٨؛ نصب الراية: كتاب احلدود ١٧٥٥رقم  ٤/٥٦كتاب حد الزنا -٦٣
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 ١٩٩  الفصل الثاني عشر في اإلكراه

حكم اإلكراه  ال يثبتُ  ،ما أوعده به قُ ق ال حيُ  هَ املكرِ  لو كان يف أكرب رأيه أن أنه حىت  .اليقني
 دهُ ومل يوعِ  شيءٍ  لومثله لو أمره بفع .قرورة مل تتحق الض  ألن  صورة اإليعادت دَ جِ شرًعا وإن وُ 

ثبت  ،ق ما أوعد بهم يفعل ما أمره به يتحق ـأنه لو ل هِ رأي املكرَ  عليه بتهديده ولكن يف أكرب
 حكم اإلكراه لتحق ة وصرب تَ وهلذا لو كان يف أكرب رأيه أنه لو امتنع عن تناول امليْ  .رورةق الض

ناول يف احلال. وإن كان يف أكرب له الت  باحُ زيل عنه اإلكراه ال يُ ك َألُ إىل أن يلحقه اجلوع املهلِ 
العربة  أن  فدل  ،ناول يف احلالله الت  باحُ عنه اإلكراه يُ  يه أنه لو صرب إىل تلك احلالة ال يزولُ رأ

   .صورة اإليعادن دون وأكرب الظ  ،أيالر  لغالبِ 
بألف أو  أو على أن يُِقر لرجلٍ  وإذا أُكرَِه على بيع ماله أو شراء سلعةٍ  :(اهلداية) ويف

فباع أو اشرتى فهو  ،سِ بْ ديد أو باحلَ الش  ربِ لى ذلك بالقتل أو بالض فُأكرَِه ع ،جر دارهاؤ يُ 
ة هذه من شرط صح  إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه ورجع باملبيع ألن  :باخليار

 إِ ﴿تعاىل  اضي. قال اهللاُ العقود الرت واإلكراهُ . )١اآلية ﴾ُكمْ نْ ن تَراٍض مِ ًة عَ ارَ ُكوَن ِجتَ ن تَ  أَ ال 
د يْ أو قـَ  س يومٍ بْ أو حَ  خبالف ما إذا أُكرَِه بضرب سوطٍ  ،فيفسد ىضشياء يعدم الر ذه األ

صاحب الرجل  إذا كان إال  ،ق به اإلكراهفال يتحق  ،ظر إىل العادةه بالن ـألنه ال يبايل ب يومٍ 
   انتهى. ،ىضت الر او لفبه  ر ضِ تَ سب يعلم أنه ينصِ مَ 

ء أو من كرباء العلماء أو من األشراف أو من األجال إذا كان الرجل  :(الولواجلي) ويف
مثل هذا الرجل  ز إقراره ألن جُ ـمل يَ  ساعةٍ  سِ بْ أو حَ  الرؤساء حبيث يستنكف عن ضرب سوطٍ 

ًها. وكذا كرَ د فكان مُ يْ س والقَ بْ ر ألف درهم على ما يلحقه من اهلوان ذا القدر من احلَ ث ؤَ يُـ 
أن يكذب  لُ تمَ وعند اإلكراه حيُ  ،الكذب جنبةدق فيه على الص  ةجنب جحِ لرتَ  جةً اإلقرار حُ 

   لدفع املضرة.
 ضربنكَ  أن يقول: "َألَ إال  أو سوطني فهو ال يعتربُ  ولو هدد بضرب سوطٍ  :(الذخرية) ويف
   .")٢املذاكرييَك أو على ينَ على عَ 
ا حيتمل الفسخ أو ال به ِمم  سواء كان املَقر  ،ة اإلقرارمينع صح  اإلكراهُ  :(البدائع) ويف

على اإلقرار  هَ كرِ . ولو أُ ال صاص أوهات كاحلدود والقِ بُ بالش  ا يسقطُ ِمم حيتمل، وسواء كان 
 حينما خلى سبيله هِ كرِ ا أن يتوارى عن بصر املبذلك مث خلى سبيله فهذا على وجهني: إم، 

                                                 
  . ٢٩، اآلية ٤سورة النساء وقم   )١
 .٤١٩"املذاكري": الفرج من احليوان. ومنه قطع مذاكريه إذا استأصل ذََكَره. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
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 الفصل الثاني عشر في اإلكراه  ١٩٨

  الفصل الثاني عشر
  )١في اإلكراه

  ضى. تفي به الر نحبيث ي مبكروه على أمرٍ  غريه على ما هددهُ  عن ديد القادرِ  بارةٌ وهو عِ 
ا الذي يرجع جع إىل املكرَه. أم ر ي جع إىل املكرِه ونوعٌ ر ي نوعان: نوعٌ  اإلكراهُ  :(املنبع)ويف 

 ألن  القادر عليه ررمن الض  )٢أوعد بهإىل املكرِه فهو أن يكون املكرِه قادرًا على حتقيق ما 
 الض رورة ال تتحق م يكن قادرًا على اإلكراه يكون ـدرة على اإليقاع فإنه إذا ل عند القُ ق إال

ق لتحق  هذا على مذهبهما ظاهرٌ ألن  ،لطان وغريهبني الس  قا. ويف هذا املعىن ال فر يانً ذَ هَ 
 اإلكراه من الس نه ال إ عنه فقد قيلَ  اهللاُ  ا على مذهب أيب حنيفة رضيلطان وغريه. وأم

 يتحق ق اإلكراه إال من الس  لطان أي من الس درةَ القُ  لطان األعظم ألن  ال تتحق من ق إال 
 إوقيل  .لطانالس ق نه يتحق ْن ميلك احلدودِمم.  والص االختالف يف ذلك اختالف  حيح أن

م يكن لغري ـتعاىل ل نيفة رمحه اهللاُ يف زمان أيب ح رهان ألن ة وبُ ج ال حُ  )٣زمانعصر و 
ما ظهر ويف زما ،ما عاين بِ سَ عنه على حَ  فأفىت رضي اهللاُ  ،ق به اإلكراهما يتحق  ةمن القو 
  . ق اإلكراه من الكل فتحق  ،غلبٍ تَ وصار األمر إىل كل مُ  ،الفساد
ه. بَ عاقِ يُ  أمره لتثِ م ميَ ـنه لو لأل إكراهٌ  لطان بال ديدٍ نفس األمر من الس  :(البزازي) ويف

كان   ،بهُ عاقِ لطان يُ م يفعل ما قاله الس ـأنه لو ل يعلمُ  تعاىل: "إن كان املأمورُ  وقاال رمحهما اهللاُ 
   أمره له بالفعل له إكراًها".

ق حىت يتحق  ،ق اإلكراهلتحق  ق ليس بشرطٍ مييز املطلَ البلوغ والعقل والت  :(البدائع) ويف
 طًاسَ طاًعا مُ يب العاقل إذا كان مُ من الصطًا سَ طاًعا مُ ومن البالغ املختلط العقل إذا كان مُ  ،لل

  . )٤درة على اإليقاعللقُ 
 ب إىل ما م جيُِ ـفهو أن يكون يف غالب رأيه أنه لو ل كرَهِ مُ ـالذي يرجع إىل ال ا النوعُ وأم

ر الوصول إىل ة يعمل به خصوًصا عند تعذ ج أي حُ غالب الر  به ألن  دق ما أوعق حتُدِعَي إليه 

                                                 
؛ ٨٥محل إنسان على فعل أو على امتناع عن فعل بغري رضاه بغري حق. معجم لغة الفقهاء ص هو "اإلكراه"  )١

 .٣١٧القاموس الفقهي ص 

  "ما هدد به" يف ق.   )٢
   ب.يف "وأوان"   )٣
  .ڤ"اإلكراه" يف   )٤
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 الفُ الت  ة سمَ أحدمها واملقبوض بالقِ  م يكن املقسوم يف يدِ ـإذا ل ويلهُ أوت .ركةوالباقي على الش
   املالك فيه. الفاسدة تثبت يدُ 

مه سقلي افأمر القاضي قامسً  ،رة وأىب اآلخَ سمَ ريكني القِ إذا طلب أحد الش  :(املنبع) ويف
تعاىل. وقال  الب. كذا روى احلسن عن أيب حنيفة رمحه اهللاُ كون على الط ت جرةُ فاألُ  ،مابينه

   عليهما". جرةُ تعاىل: "األُ  أبو يوسف وحممد رمحهما اهللاُ 
ة سمَ فأرادوا قِ  ،غرم أهل قرية لطانٍ تعاىل عن سُ  أبو جعفر رمحه اهللاُ  ُسِئلَ  :(الذخرية) ويف

على قدر األمالك وقال بعضهم  مُ قسَ نهم فقال: "قال بعضهم يُ تلك الغرامة واختلفوا فيما بي
ُم ذلك قسَ يُ لتحصني أمالكهم  س وقال بعضهم إن كانت الغرامةُ و ذلك على عدد الرؤ  مُ قسَ يُ 

وال  ،سو ذلك على عدد الرؤ  مُ قسَ وإن كانت الغرامة لتحصني األبدان يُ  .على قدر األمالك
 شيء على الن ضُ تَ نه ال يُـ بيان يف ذلك ألسوان والصهلم عر".   

 قسمَ  ،وعدد الورثة يب وبرهنا على الوفاةصَ  وأومعهما غائب  مها عقارٌ دِ يف يَ  وارثانِ 
بض قبيب وصيا ونصب القاضي عن الغائب وكيًال وعن الص  ،همابالقاضي العقار بطل

من معرفتها  د لة ال بُ ههنا مسئ أن  من إقامة البينة يف هذه الصورة. مث اعلمْ  د وال بُ  .نصيبهما
 وهي أن  نا يالقاضي إمن ا عن الصنغري إذا كاصب وصي  غريالص  ا إذا كان غائًبا فال حاضرًا. أم

عوى ة الد فلصح  ،عوى عليهه الد وج تغري إذا كان حاضرًا تالص  أن  ينصب عنه وصيا. والفرقُ 
حتاج إىل ـعوى عليه فال يالد  حّ صِ م تَ ـغري غائًبا للص ا إذا كان اعنه. وأم  يبُ ينصب عنه َمْن جيُ 

   )(املنبع رورة على نصب الوصي فافرتقا. كذا يفتقع الض  مفل ،عنه يبُ نصب َمْن جيُ 
وأن يكون  ،أن يكون يف واليته غري بل يشرتطُ حضرة الص  أنه ال يشرتطُ  :(البزازي) ويف

   هى.انت، بوجوده وحالها مً اصب عالِ الن  ماحلاك
يبه ال جيُ  ،ة من القاضيسمَ أو َرحى. فطلب أحدمها القِ  أو بئرٌ  رجٌل بينه وبني آَخر محامٌ 

ـا يكون عند انِتفاء الضرر عنهما بأن سمَ لذلك. أقوُل غفرت ذنويب: "إن اجلَرب يف القِ  ة إمن
ة احلمام والِبئر سمَ ة ُمنتفًعا به انِتفاع ذلك اجلنس. ويف قِ سمَ يبقى نصيب كل منهما بعد القِ 

اضي منهما". ومن املشايخ  والرحى ضرٌر هلما أو ألحدمها فال يقسمُ  بالرت يقسُم " َمْن قال:إال
 لكن لو اقَتسما مل يصفهما عن ذلك". كذا يف (الكايف)، ،م ينصب ُمتِلًفاـعند الضرر ألنه ل

  .)١واهللاُ املوفق للصواب

                                                 
 ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤ" يف للصواب ...بينه رجل "  )١
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  إذا كانت مع أرضٍ إال  وقناةٌ  وال رٌ  ئرٌ بِ  . وال يُقَسمُ ها ضررٌ عِ ة الواحدة لو كان يف قطْ بشَ اخلَ 
  اضي. بالرت إال  مُ قسَ الواحد ال يُ  وبُ ئر والقناة على الشركة. الث البِ  وُترتكُ  فُتقَسمُ 
  ر ُقِسَمت بينهما. بين" وأىب اآلخَ أ" ادمت فقال أحدمها بني اثننيِ  دارٌ (الولواجلي):  ويف
 الكثري وصاحب القليل ال ينتفعُ ر ألحدمها القليل ولآلخَ  بني اثننيِ  دارٌ  :(امللتقطات) ويف

ُقِسَمت باالتفاق.  ،ة وأىب صاحب القليلسمَ فطلب صاحب الكثري القِ  ،ةسمَ بنصيبه بعد القِ 
" "ال تُقَسمُ  :)١ (خمتصره) تعاىل يف قال أبو احلسن الَكْرخي رمحه اهللاُ وإذا كان على العكس 

أبو بكر حممد بن أيب سهل ندي و مرقَ سبيجايب والفقيه أبو الليث الس ألذهب ا ليهوإ
تعاىل  هيد رمحه اهللاُ وجعلوا هذا قول أصحابنا. وذكر احلاكم الش  ،تعاىل سي رمحهم اهللاُ خَ السرْ 

ة سمَ ة وهذه القِ سمَ الطالب رضي بالقِ  توى ألن وعليه الفَ  هوإليه ذهب خواهر زاد ،أا تُقَسمُ 
 ال تتضم رر على اآليب.ن الض   
يت" فقسمها ص ز حِ رِ فْ اها و مْ سِ قْ اِ قان: "هْ . قال الد عواملزار  )٣قانهْ الد  مشرتكة بني )٢ربةٌ صُ 

 قان ومحهْ املزارع يف غيبة الد ل حص ته إليه. فلم فاهلالك  ،ة املزارع قد تلفتا رجع وجد حص
ة ا رجع وجد حص فلم  ،ته إىل منـزلهل حص ة ومحزَ فرَ قان مُ هْ ة الد ك حص ر عليهما. وإن ت

   قان.هْ على الد  فاهلالكُ  ،قان قد تلفتهْ لد ا
قان قبل قبضه هْ ة الد إذا تلفت حص  أنه :تعاىل رمحه اهللاُ  رقندي)م(واقعات الس ويف

 ة األكار ال تنقض ألن بوض. وإن تلفت حص قبنصف امل )٤ينقضها ويرجع على األكار
قبل قبض  هِ من املكيل يف يدِ  حصةٍ هالك  أن  . واألصلُ هِ لة كلها يف يدِ ضه والغَ بتلفها بعد ق

قبل قبض  هِ دِ مل يكن املكيل يف يَ  نْ ة مَ وهالك حص  .ةسمَ انتقاض القِ  ر نصيبه ال يوجبُ اآلخَ 
 ته يوجب انتقاضها. وذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللاُ حص  املكيل واملوزون لو كان بني  تعاىل أن
ة ويكون سمَ ر تنقض القِ ر حىت تلف نصيب اآلخَ ته لآلخَ فاقتسماه وقبض أحدمها حص  اثننيِ 

                                                 
. ولد سنة احلسن يبأ ، الفقيهالكرخي البغدادي مهلَ ل بن دَ ال داهللا بن احلسني بن دَ يعب"خمتصر الكرخي" ل  )١

. سبقت ترمجته على ٢/٦٣٤كشف الظنون  م.٩٥١ه/٣٤٠سنة  يفتو م. صاحب تصانيف. ٨٧٤ه/٢٦٠
 . ٧٩الصفحة 

القاموس ؛ ٢٧٠ ص "الصربة": الكومة اموعة. مسيت بذلك إلفراع بعضها على بعض. معجم لغة الفقهاء  )٢
  .٢٠٧ ص الفقهي

علي بن أيب إلمام اعمر بن اخلطاب و اخلليفة "الدهقان": رئيس الفالحني أو رئيس القرية. أدخل هذا املصطلح   )٣
  .٢٨٥، املعجم الذهيب ص ٣٠. معجم لغة الفقهاء ص(فارسية) طالب

  .١٥"األكار": احلراث. املنجد ص  )٤
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ه رتَِ باالتفاق حنو أن يقول املشرتي للشفيع: "اشْ  هُ كرَ بعد ثبوا تُ  احليلةُ  :(البزازي) ويف
 ،ًال كان أو فاسًقا يف املختار ألنه ليس بإبطالدْ عَ  ،به  بأسَ بوت ال". وإن كان قبل الث ين مِ 

مث  من رجلٍ  ب بيًتا من دارٍ ها أن يعلى وجوه: إم  با. واحليلةُ كاة ودفع الر الز  وعلى هذا حيلةُ 
ارين باحلائط الذي متالصقان تصدق صاحب إحدى الد  كون دارانِ تأو  ،يبيع بقيتها منه

كثري أو   ره بثمنٍ شْ أو يشرتي عُ  ،ارما بقي من الد  منه وقبضه، مث باعه يلي جاره على رجلٍ 
ل ال يف الباقي. ولو خاف قليل فللشفيع الشفعة يف األو  ، والباقي بثمنٍ همٍ هًما من مائة سَ سَ 

ام. ولو خاف املشرتي أنه إذا يع الباقي على خيار ثالثة أي بالبائع أن يفسخ املشرتي البيع ي
هم الواحد على يشرتي الس  ،الباقي نممنه الباقي بالث  ال يبيعُ  ،من الكثريالقليل بالث اشرتى 

 خيار ثالثة أي فهام. فلو أراد الشفعة باهللاِ  :فيع أن حيلم يكن له ذلك ـل ،ما أردت إبطال الش
 ز ال يل هب ألنه لو أقر فه أنمه شيء. ولو حل  ةئَ م يكن تلجِ ـل لالبيع األو،  عى له ذلك ألنه اد
 خصًما.  فيكونُ  زمهُ لَ لَ به  معىن لو أقر  

ويف الكروم واألشجار إن أراد احليلة إلسقاط الشفعة باع األشجار والكروم أو وهبها 
أو يقول  ،م على اجلارراء فيقد مث يشرتي األرض منه ألنه صار شريًكا قبل الش  ،بأصلها

باملأخوذ وال فائدة لَك يف طلبها". فإذا قال الشفيع: "نعم" أو ها منَك املشرتى له: "أنا أبيعُ 
ة وقال مشس األئم  .تعاىل مة بكر رمحه اهللاُ قاله العال  .إمجاًعا ت وأنه مكروهٌ لَ "اشرتيُت" بطَ 

فاسًقا  إن كان اجلارُ  وقيلَ  .م يقصد به اإلضرار بالشفيع"ـألنه ل هُ كرَ نه ال يُ إاىل: "عت رمحه اهللاُ 
قليل وال  أو يبيع البناء بثمنٍ  ،يف األحوال كلها هُ كرَ  يُ فعة وإال إسقاط الش  هُ كرَ ذى به فال يُ يتأ
 منتخبة من احة لكثرة مثنها. اجلملةُ يف الس  فال يرغبُ  ،كثري  نٍ ماحة بثفعة فيه، مث يبيع الس شُ 

   شاد.يق الر ر تعاىل املوفق لط واهللاُ  .(البزازي)
  

  )١نوع في القسمة
انتفاع ال فائدة و  لكل  ىال يبق مَ سِ صغري ألنه لو قُ  انٌ ودُك  وبيتٌ  وحائطٌ  امٌ مح  مُ قسَ ال يُ 
وكذا  ،أو أقل عشرًا يف عشرٍ  ال يُقَسمُ  بينهما. واحلوضُ  مُ قسَ صه. وإن بقي فائدة يُ فيما خي

                                                 
 . ٣٦٣؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٠٣متييز احلقوق وإفراز احلصص. القاموس الفقهي ص هي  "القسمة"  )١
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له هل  يقالُ  وقيلَ  .احلاكم يرى وجوا يقضي ا ألن  وقيلَ  .دعواه طالنَ ا ألنه يزعم بُ 
قال  ال يصغي إىل كالمه. ،"ال" :كم له ا. وإن قالحي "نعم" :إن قال ،تعتقد وجوا

األقاويل". وحيلف يف دعوى الشفعة على َمْن  تعاىل: "وهذا أحسنُ  واين رمحه اهللاُ لْ اإلمام احلَ 
 باهللاِ  :وعلى قول َمْن يراها باجلواز ال حيلفُ  ،ارفعة يف هذه الد شُ  ا هلذا ِقبَـَلكَ م باهللاِ  :ال يراها

ف على هذا الوجه ُحيَلف بناء على ألنه لو حل  ،ارفعة يف هذه الد شُ  ما هلذا ِقبَـَلكَ  تعاىل
جهان فيه و  ل باطًنا؟ أقولُ وار هل حيَِ ه. ولو قضى حنفي لشافعي باجلِ حق  )١فيتوىمذهبه 

  أي اسم الكتاب.  (الوسيط)نا يف ذكرمها العلماء من مشاخي
إذا بلغ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٢السروجيلقاضي القضاة مشس الدين  (أدب القضاء)ويف 

 دهُ شهِ يُ   وليس حبضرته َمنْ ربفيع اخلالش  لب فإنه يقول: "أنا ُمطاِلبٌ بالط  حىت ال  "فعةبالش
لب احلاضر يف الط  فعة هو مبنـزلةِ إذا علم بالش  تعاىل. والغائبُ  هللاِ يسقط طلبه فيما بينه وبني ا

فعة يأخذ له بالش  ل َمنْ م يُوك ـم ولم يُقد ـمقدار املسافة. فإن ل لله من األج وبعدما يشهدُ 
هلا"  ها" أو "أنا طاِلبٌ فعة" ال تبطل ولو قال: "أطلبُ . فلو قال: "طلبُت الش هفعتت شُ لَ بطَ 

   .حيح ال تبطلُ الص و  ،تبطل
يع يوم بع اليهودي بالمسكان ماضًيا أو مستقبًال جاز.   لفظٍ  إذا طلب بأي  :(احمليط) ويف

فعة عند قاٍض أنه لو طلب الش  وار إذا خافباجلِ  فيعُ فعته. الش ت شُ لَ شِهد بطَ يُ  مالسبت فل
يب َمْن م يكن للص ـ. وإذا لذرٍ فعته ألنه ترك لعُ فهو على شُ  ،لبطوار فلم ياجلِ بفعة ى الش ر ال ي

 .)٣إذا كان غائًبا" الشفيعُ  ظَرُ "يُنتَ : معليه وسل  ى اهللاُ فعته وقف على بلوغه لقوله صل خذ شُ أي
كرَِه أُ  تعاىل. رجلٌ  خالفًا حملمد وزَُفر رمحهما اهللاُ  يب جائزٌ األب والوصي على الص  وتسليمُ 

فعة تسليم الش  ح صِ فعته. وال يَ ز ومل تبطل شُ جُ ـم يَ ـل ،على إسقاط الشفعة أو اإلبراء عن دينٍ 
   فعته.تبطل شُ  مـل ،ينطق )٤يرتكهم ـا ولهً كرِ مُ  هُ مَ ل. ولو سد فَ زْ هَ ـمع ال

                                                 
 .١٤٦أي يهلك حقه. معجم لغة الفقهاء ص   )١

م. توىل ١٢٣٩ه/٦٣٧"أدب القضاء" ألمحد بن إبراهيم السروجي احلنفي، مشس الدين أيب العباس. ولد سنة  )٢
م. ترمجته يف: ١٣١٠ه/٧١٠قضاء الديار املصرية. صاحب "الفتاوى السروجية" و"الغاية" لـم يكمله. تويف سنة 

؛ ٦٦رقم  ١/١٢٣؛ اجلواهر املضية ١٠٢رقم  ١/٢٠١؛ املنهل الصايف ٢٤١رقم  ١/٩٦الدرر الكامنة 
 . ١٢٠رقم  ١/٣٠٠الطبقات السنية 

  ٢٤ أبو داود يف:؛ ٣٦٢كتاب الشفعة ص   ١٨؛ ابن ماجة يف: ١/٣٦٩كتاب األحكام   ١١رواه الرتمذي يف:   )٣
 . رق أخرىبط ٢/١٨٦ومن كتاب البيوع  -١٨لدارمي يف: ، ا٢/٦٠١كتاب اإلجارة 

 ڤ. "ومل ميكنه النطق" يف  )٤
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 دَ والص عِ لْ وبدل اخلُ  رِ ليس مبال كاملهْ  ضٍ وَ ة واملرياث أو بعِ قة والوصي  عمًدا  عن دمٍ  لحِ والص
ة ألنه صَ رْ فال ُشفعة فيها. وال ُشفعة يف البناء واألشجار إذا بيعت بدون العَ  ،وجعله أجرة

عن أيب  يَ وِ كذا رُ   .هبالشفعة  ذُ بالشفعة وتؤخ أن يؤخذَ  جازَ  ةك مبولو كان البناء  .نقلى
ابن (كذا ذكره   .تعاىل وهي رواية احلسن عن أيب حنيفة رمحه اهللاُ  ،تعاىل يوسف رمحه اهللاُ 

   وهبان يف شرحه).
 "الوقف وار دارِ فعة ِجبِ ثبتت الش "هذه املسئلة فإنه قال  ما خيالفُ  (البزازية)ويف " :قلتُ 
ما يف الكتب لِ  خمالفٌ  وهو فرعٌ  ،ل البابه البزازي يف أو هذا النوع الذي نقل كرُ وقد مر ذِ 

  . "املعتربة
 أي ثابتة خلليطٍ  واجبةٌ  فعةُ والش  يريك، مث للخليف نفس املبيع أي للش ط يف حق رب ه كالش

 أق. مث للجار يعين املالصِ  ،ريقوالط فاد هذا ال لفظ بثبوت حق  من هؤالء  فعة لكل واحدٍ الش
 فعةُ م أنه قال: "الش عليه وسل  ى اهللاُ عنه صل  يَ وِ ل ما رُ على األو  ليلُ والد  .تيبرت وأفاد ال

 ،مقاسِ م يُ ـريك يف املبيع وهو الذي لالش  :فعاء ثالثةوهم أي الش  )١م"قاسِ م يُ ـل ريكٍ شَ لِ 
وال  ق.صِ واجلار املال ،)٢ربريق أو الش ة يف الط لطَ م الذي بقي له خِ واخلليط وهو املقاسِ 

فعة إذا كانت غري نافذة. الش  احمللة نافذة. وجتبُ  ةُ ك ل إذا كانت سِ للجار املقابِ  ُشفعة
 فيعُ والش  من اجلاريف الط ـقال مشاخينا ألنه ل .ريق أحق ا ألنه غري مملوكٍ م يرد به طريًقا عام 

ريق مشرتًكا كن نافذة حىت كان الط غري نافذة. وإن مل ت ةٍ ك ا أراد به ما يكون يف سِ وإمن  ألحدٍ 
 قُ بني أهلها فإن كان يف أسفل السة ما يتعلك  من  ة كاملسجد وحنوه فليس ألحدٍ به حق العام

 ة شُ أهل السك فعة بالش ركة يف الط ة فَمْن بيته يف وسطها ريق. وإن كان املسجد وسط السك
ريق حق ركاء األسفل يف الط يف األسفل فلشُ  وإن بيعت دارٌ  فعة.له شُ  أو مدخلها فليس

 الش فعة. واجلار  مع الش م الشظاهر الرواية( ريك يأخذها اجلار يفريك شفيع حىت إن سل(. 
حىت إذا  ،ريك صح مع الش  م. واجلار إذا سل تعاىل أنه ال يأخذُ  وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 

 مها الشريك ال يأخذها اجلار وبعد سل تسليم الش خذها اجلار إذا كان بأحدِ ا يأْ ريك إمن 
 إلبني بأن يقول: "الط ـها إن ل قد طلبتُ ين ر يف الكتب أن ذكَ م يُ ـريك آخذها" ولم يأخذها الش

 وارفعة باجلِ َمْن ال يرى الش.  ال يقضي له  ها قيلَ بوار وطلفعة باجلِ إذا جاء إىل حاكم يرى الش

                                                 
؛ نصب الراية: كتاب ٤/٢٤؛ يف اهلداية: كتاب الشفعة ٨٨٨رقم  ٢/٢٠٢ذكر يف الدراية: كتاب الشفعة   )١

  بطريقة أخرى.  ٢/٦٨٦كتاب املساقاة ٢٣، مسلم يف: ٤/٤٢٢الشفعة 

  . ١٩٢ ؛ القاموس الفقهي ص٢٥٩معجم لغة الفقهاء  النصيب املخصص من املاء لري أرض معينة.هو  "الشرب"  )٢
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مث أقر الغاصب بقبضها  ،مشرتيولو غصب دارًا وباعها وسلمها لل :(الكايف)ر يف كوذ 
 نة لصاحب الدا ملكهوال بيالبائع  ال يضمنُ  بِ صْ فهو على االختالف يف الغَ  ،ار على أ

 وهو بٌ صْ سليم غَ البيع والت  ألن  ،عنهما للمالك شيًئا عند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللاُ 
 بقوله وال بينة له ألن  تعاىل. وقيلَ  اهللاُ خالفًا حملمد رمحه  إال بتحقق موجب للضمان عندمها

ا . وأم بُ صْ ق الغَ م يكن للمالك بينة حتق ـ. فإذا للٌ املشرتي باطِ  يف حق  بِ صْ بالغَ  عإقرار البائ
 نة أمكنه أن يقيمها على أنإذا كان له بي  ن ضمَ فال يَ  ،املشرتي ويأخذها من يدِ  ،ملكه راالد

 ر لنا إيراده، واهللاُ ان .فاقالبائع باالتتهى ما تيس  ق إىل سبيل الر١شاداملوف( .  
  

  )٢نوع في الشفعة
 بُ الشفعة جت ألن  ،ال ُشفعة للوقف حىت ال يأخذها القيم ،بيعت جبنب دار الوقف دارٌ 
هذه  ما خيالفُ  (البزازي)يف احلقيقة. قلُت: "ويف  واملوقوفة ليست مبملوكة ألحدٍ  ،كلحبق امل

   انتهى. ،وار دار الوقف"الشفعة ِجبِ  تثبتُ "فإنه قال:  "سئلةامل
كان له   ،فأراد أن يأخذها لنفسه بالشفعة ،غري واألب شفيعهااشرتى دارًا البنه الص  رجلٌ 

يقول:  ،فكذا هذا. وإذا أخذ كيف يأخذُ  ،جيوزابنه  )٣ألن األب لو اشرتى مال ،ذلك
أن يكون اجلواب فيه   كان مكان األب وصيا جيبُ   بالشفعة". ولو أخذتُ ف"اشرتيُت 

 كاجلواب يف شراء الوصي  وعلى قول َمْن  ،راء فهو كاألبمال اليتيم على قول َمْن ميلك الش
مث يرفع األمر إىل القاضي  ،فعة""اشرتيُت وطلبُت الش  :ال ميلك له الشفعة أيًضا لكن يقول

مث هو يسلم  ،من إليهالوصي عنه بالشفعة ويسلم الث فيأخذ  ،يبا عن الص صب قيمً نحىت ي
 (الولواجلي). كذا يف.)٤من إىل الوصيالث   

فيها. وال ُشفعة  سواءٌ  )٥معَتُق البعضمي واملكاَتب واملأذون و والذ  املسلمُ  :(البزازي)ويف 
ة بَ كاهلِ   ضٍ وَ  عِ عنه. وإذا ملك العقار بال يف املنقوالت عندنا خالفًا لإلمام مالك رضي اهللاُ 

                                                 
  ، ق.پ، ساقط من ب، ڤ" يف "وذكر يف الكايف ... إىل سبيل الرشاد )١

عليه العقد. معجم لغة  الثمن الذي مت بمتلك اجلار أو الشريك العقار املباع جربًا عن مشرتيه  هي "الشفعة"  )٢
 .١٩٨؛ القاموس الفقهي ص ٢٦٤الفقهاء ص 

  "دار" يف ق.  )٣
 .ڤ "القاضي" يف  )٤

 .٤٠٠فقهاء ص . وهو العبد الذي عتق بعضه. معجم لغة الڤ"املبعض" يف   )٥
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 )١بيانهادة مقبولة بدون عوى والش هذه الد  أن  حيحُ . والص "كنٍ غري ممُ  باهولِ  القضاءَ 
 اجلنس والص فة والقيمة للض يكون ممتنًعا من إحضار املغصوب عادةً  الغاصبَ  رورة، فإن، 

 وحني غصب إمن ا يتأت دون العلم بأوصاف املغصوب )٢بِ صْ الغَ هود معاينة فعل ى من الش، 
 روسقط اعتبار علمهم باألوصاف ألجل التعذ، يف بِ صْ غَ الم فعل وثبت بشهاد  ما  حمل

   (ملنبع). . كذا يفسُ حبَ فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته باإلقرار فيُ  ،تقومٌ مُ  هو مالٌ 
فالقاضي  ،الغاصب إذا غصب املغصوب أن  "سري الكبريال"يف  (الذخرية) وذكر يف

يف املذكور يف  قيلَ  .يف املسئلة روايتان قيلَ  ،فما وجهه )٣ليه بالقيمة من غري تلومٍ عيقضي 
   (الكايف).األفضل. كذا ذكر يف  واملذكور يف الكتاب جوازُ  ،اجلواز جوابُ  (الذخرية)

حل له  ،أو ثوبًا أو تزوج به امرأة صوب جاريةً قد املغاشرتى بالن  رجلٌ  :(البزازي) ويف
 وطء املرأة واجلارية ولبس الث ال حيَِ  ،وب املغصوبوب. ولو اشرتى بالث ج على  لله. ولو تزو

 وب املغصوب حيَِ الث ل.   
 قَ  ،ا جاريةغصب ألًفا واشرتىفباعها بألفني تصد  وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  .بحبالر 

بح. وعند له الر  صرف يطيبُ . أصله املودَع إذا ربح يف الوديعة بالت "به : "ال يتصدقُ تعاىل
  له ذلك.  ال يطيبُ  رمحه اهللاُ تعاىلوحممد رضي اهللاُ عنه  اإلمام األعظم

بح بالر  ال يتصدقُ  ،ا طعاًما يساوي ألفني فأكله أو وهبهولو غصب ألًفا واشرتى 
   إمجاًعا.

 ،اس اجلارية إىل حاجتها فهربتخ فبعثت امرأة الن  .للبيع )٤اسجارية له إىل خن  وجه رجلٌ 
 فالض مان على امرأة الن اس ال غريخ،  ألن  الن مشرتك. ومن مذهب اإلمام رضي  اس أجريٌ خ

اىل: تع بغري فعله. وقاال رمحهما اهللاُ  هِ دِ ما تلف يف يَ  األجري املشرتك ال يضمنُ  عنه أن  اهللاُ 
  . "اس وزوجتهخ صاحب اجلارية بني تضمني الن  "خييـرُ 

 للغاصبِ  "ال بل غريه" فالقولُ  :وقال املغصوب: "هذا" وقال املالك بثوبٍ  جاء الغاصبُ 
 ة.نظَ فيُ  "فصل أنواع الضمانات"شرحه يف  مومتام هذا الفصل تقدر مث   

                                                 
   .، قپيف  "ذكر"  )١
   .قالغاصب" يف فعل  "  )٢
 .١٤٥"التلوم": اإلنتظار. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
  .٤٧٦بائع الدواب والرقيق. معجم لغة الفقهاء ص : "النخاس"  )٤
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ن. ضمَ ال يَ  ،حىت فسد زرعه نسانٌ إفمنعه  ،أراد أن يسقي زرعه رجلٌ  :(التجنيس) ويف
  م". أعلَ  واهللاُ  ،ما قبلها قلُت: "وهذه املسئلة ختالفُ 

إىل  أي رفعه )١تاعهمَ  لِ يْ شَ ر من أو صاحب األرض املستأجِ  رُ ذا منع اآلجِ إ :(القنية) ويف
 ن. إذا اختلف الغاصبُ ضمَ ال يَ  ،أو غريه فهلك من مطرٍ  ،أن يعطي ما عليه من اخلراج

 أن يقيم إال  ،املغصوب قول الغاصب مع اليمني ةيف قيم فالقولُ  ،يف القيمةواملغصوب منه 
 نة بأناملالك البي  ٢يعمل ذٍ ئِ نفحي ،الغاصب ا قالهالقيمة أكثر ِمم(  ر دعواه باحلُ ببينته ألنه نو ة ج

   ة.مامللز 
قيمة ثوبه كذا  أن  ببينة وجاء الغاصبُ  ،وب بينةالث  م يكن لرب ـوإن ل :(الذخرية) ويف

 به ربوكذ  فإنه حيلف على دعواه وال تقبلُ  ،وب وسأل ميني الغاصبالث  نته ألننته  بيي نفتبي
 الز نة على الننة  لَ قبَ تعاىل: "ينبغي أن تُ  نا رمحهم اهللاُ . قال بعض مشاخيلُ قبَ في ال تُ يادة والبيبي

 رى أن  تَ البينة إلسقاط اليمني عن نفسه. أَال  لُ قبَ وقد تُ  ،إلسقاط اليمني عن نفسه بالغاص
 املودَع إذا اد نته وطريقه ما قُ  لُ قبَ الوديعة يُ  عى ردنة على ذلك قُِبَلت بيلناه. قوله. ولو أقام البي

إلسقاط  البينة لُ قبَ روايتان وقد تُ  يف كل فصلٍ  ينبغي أن يكونَ "وبعض مشاخينا قال: 
مشكلة". ومن  "هذه املسئلةُ  :تعاىل يقول في رمحه اهللاُ سَ قاضي أبو علي الن وكان ال ".اليمني

  املشايخ َمْن فرق بني مسئلة الوديعة وبني هذه املسئلة. 
خبالف سائر  ،بِ صْ فة والقيمة ليس بشرط يف دعوى الغَ اجلنس والص  كرَ أن ذِ  واعلمْ 

 حممًدا رمحه اُهللا تعاىل ذكر يف (األعاوى الد ٣صل)ألن(:  أنه غصب منه  عى على رجلٍ إذا اد
عى عليه حىت جييء ا ويردها على مالكها. قال مشس املد  جارية وأقام على ذلك بينة حيبسُ 

 نة أنه غصب جارية ومل  هذه املسئلة ألنه قال فظَ تعاىل: "ينبغي أن حتُ  ة رمحه اهللاُ األئمأقام بي
ل  فة والقيمة، وأو س والص نشرط بيان اجل من املشايخ َمنْ ني جنسها وصفتها وقيمتها". و بَـ يُـ 

 تعاىل: "تأويلها أن  وقال أبو بكر األعمش رمحه اهللاُ  تعاىل على هذا. كالم حممد رمحه اهللاُ 
 اجلارية بإقراره يف  بُ صْ فثبت غَ  ،أنه غصب منه جارية هود شهدوا على إقرار الغاصبِ الش
 اجلنسِ  حق  ا اوالقيمة. فأم مع جهالة املغصوب فال تقبلُ  بِ صْ هادة على فعل الغَ لش،  ألن 

                                                 
  " يف ق. متاعه "نقل، ڤ"محل متاعه" يف   )١
  "يقضي" يف ب.   )٢
كشف الظنون .م٨٠٤ه/١٨٩املتوىف سنة الكويف احلنفي،  مد بن احلسن الشيباينحمل وهو "املبسوط" "األصل"  )٣

 سبقت ترمجته. .١/١٠٧
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على  منهما عيبٌ  نا كل واحدٍ والز  احلبلَ  أنه أخذ به ألن  عن حممد رمحه اهللاُ  يَ وِ ورُ  ."مجيًعا
على  بضمانٍ  )١فيقررُ  ،ةدَ على حِ  قصانٌ منهما نُ  احلاصل بكل واحدٍ  قصانُ فكان الن  ،ةدَ حِ 
  ة. دَ حِ 

أو غريه فحبلت عنده فردها إىل املالك فهلكت بالوالدة أو  أمة فزىن ا هو وَمْن غصبَ 
وال ضمان عليه يف احلرة اتفاقًا وهذا عند أيب  ،الغاصب قيمتها يوم علقت نَ مِ ضَ  ،يف النفاس

عليه ضمان  حيح أن يف األَمة شيًئا أيًضا". والص  منُ ضتعاىل. وقاال: "ال ي حنيفة رمحه اهللاُ 
م يتعرض هلذا احلكم يف ـلنا أم ال؟ على الغاصب حد الز  مها. وهل جيبُ عند قصان احلبلِ نُ 

 رمحه اهللاُ  )٢ْغناقيحسام الدين الس يخ ر الش كلكن ذ  (شرح اجلامع الصغري).وال يف  (اهلداية)
ناية. وهلذا لو امللك دون ضمان اجلِ  يوجبُ  بِ صْ ضمان الغَ  ألن  احلدّ  أنه جيبُ  ايتهتعاىل يف 

خبالف ما لو  ،ةبهَ مان حىت يصري شُ لكها بالض مث قتلها ُحيد عندهم ألنه ال مي ،جبارية زىن
امللك. ولو  يوجبُ  بِ صْ ضمان الغَ  ألن  قيمتها مل ُحيدّ  نَ مِ غصب جارية فزىن ا فقتلها مث ضَ 

 القيمة وال جيبُ  أنه جتبُ  تعاىل: "األصح  ا فماتت قال حممد رمحه اهللاُ  غصب أَمة فزىن
ب ضمان و ا وججيتمعان. وأم  ناية مع وجوب احلد وجوب ضمان اجلِ  ذا أن  مَ لِ ". فعُ احلدّ 
   فال جيتمعان. مع وجوب احلد  بِ صْ الغَ 

ن. ولو حبس املال عن املالك ضمَ إذا حبس رجًال حىت ضاع ماله ال يَ  :(العمادي) ويف
مان عليه. ولو فعل ذلك يف ال ض ،وأمالكه حىت تلفت ن. وإذا حال بني رجلٍ ضمَ وضاع يَ 

   .نَ مِ نقول ضَ امل
ن. وأوضح من ضمَ ال يَ  ،ومنع صاحبها عنها حىت هلكت نسانٍ إة وقف جبنب داب  رجلٌ 

فصل "وقد مر يف  .نضمَ ال يَ  ،م يأخذه حىت تلف املالـصاحب املال وقتله ول هذا إذا قاتلَ 
  هذه املسئلة.  ما خيالفُ  "أنواع الضمانات
الشيخ عالء الدين علي شيخ اإلسالم والشيخ نظام الدين عم صاحب  وُسِئَل موالنا

ن؟ ضمَ ر حىت هلك األرز هل يَ عن رجٍل َخَتَم ماء أرز آخَ  (العمادي) تغمدهم اُهللا برمحته
  ن. ضمَ يَ  أنهتعاىل  أجاب موالنا الشيخ عالء الدين رمحه اهللاُ 

                                                 
   ، ق.پ"فيفرد" يف   )١
تصانيف منها "شرح اهلداية" صاحب  .حسام الدين السغناقي البخاري احلنفي، بن علي بن حجاج نياحلس  )٢

بغية  ؛١٦٠٠رقم ٢/١٤٧. ترمجته يف: الدرر الكامنة م١٣٧٢ه/٧٧٤سنةقبل تويف  .و"شرح أصول الفقه"
   .٤/٢٣١، ٥٠٧رقم  ٢/١١٤اجلواهر املضية ؛ ٣/٣١٨معجم املؤلفني  ؛١١١٨رقم  ١/٥٣٧الوعاة 
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 الث شاء رب وب على حالهوب باع الث،  تهما ويقسم الثكما إذا انصبغ ال ،من على قدر حص
فصارا  مييز متعذرٌ والت  ،بغ ملك الغاصبب ملك املغصوب منه والص و الث  ألن  ،بفعل أحدٍ 

 فيُ  ،وبشريكني يف الث مُ قسَ وب ويُ باع الث  الث ألنه  نٌ سَ وهذا حَ  ،تهمامن بينهما على قدر حص
نا صاحب الث منهما إىل صاحبه معىن. وإمن  كل واحدٍ   إليصال حق  طريقٌ  وب دون ا خري

 ك  الغاصب مع أن ال  منهما صاحب حق،  صاحبَ  ألن  والغاصب  ،وب صاحب أصلالث
  ىل. األصل أوْ  ار لصاحبِ ياخل فكان إثباتُ  ،صاحب وصف

بح ألنه حصل له الر  يطيبُ  ،ربحو ر فيه غصب حانوتًا وأجت رجلٌ  :(البزازي) ويف
 ريِ الغَ  جارة. واملرور يف أرضبالت  ة ال حيَِ إذا وجد طريًقا مث د طريًقا له ذلك م جيـوإن ل .)١له ل

وهذا إذا   ،اللةطل الد بريح يالص  عليه املرور ألن  مَ ر مينعه صاحب األرض. فإذا منعه حُ  ما مل
ريق احلادث إن كان مالكه جعله يف الط  باح. واملرورُ فال يُ  كان املار واحًدا. فإن كانوا مجاعةً 

إذنه  بال ريِ املرور يف أرض الغَ  على أن  فهذا بناءٌ  بٌ صْ أنه غَ  مَ لِ م يعلم أو عَ ـوإن ل طريًقا جيوزُ 
. املالك أحدثه حل  أن  تعاىل: "إن علمَ  اختلفوا فيه. قال الفقيه رمحه اهللاُ  ،أو ال باحُ هل يُ 

عنه أنه إذا كان له  حنيفة رضي اهللاُ  أيب األعظم . وعن اإلمام"حرمَ  بٌ صْ وإن علم أنه غَ 
به. وعن أيب القاسم  م يكن فال بأسَ ـلوإن  ،زول فيهله املرور وال النـ  ل حائط أو حائل ال حيَِ 

   رع.وال يطأ الز  ،ريق ميشي يف األرض املزروعةتعاىل إذا خفى عليه الط  رمحه اهللاُ 
فلصاحب األرض أن يأخذ  ،رعا فزرعها ونبت الز إذا غصب أرضً  :(الذخرية)وذكر يف 

فللمغصوب منه أن يقلعه بنفسه.  ىبأع ويفرغها ملالكها. فإن ر الز  ر الغاصب بقلعِ أرضه ويأمُ 
قصان األرض إذا وللمالك أن يرجع بنُ  ،للغاصب رعُ رع فالز الز  حيضر حىت أدركَ  ـمفإن ل

 تعاىل رمحه اهللاُ  "القدوري"شارح  )٢احلداديرع. كذا ذكره نقصت بالز.   
وج من املوىل أو من الز  كان احلبلُ إن   :هِ دِ غصب جارية فحبلت يف يَ  رجلٌ  :(املنبع) ويف

يف  والكالمُ  .قصانمن زنا أخذها املوىل وضمنه الن  وإن كان احلبلُ  ،فال شيء على الغاصب
 تعاىل: "ينظرُ  مان قال أبو يوسف رمحه اهللاُ قدر الض  بِ يْ عَ  شِ وإىل أرْ  صها احلبلُ إىل ما نق 

 األمرين  أن يضمنَ  ياسِ حسان. ويف القِ ا استِ وهذ ،األقل فيه األكثر ويدخلُ  فيضمنُ  ،ناالز

                                                 
  "ال ُحيَمد" يف ب.   )١
املتوىف يف حدود سنة اليمين احلنفي، رضي الدين الفقيه  العبادي احلداد الزبيدي بن حممد أبو بكر بن علي  )٢

ترمجته يف: هدية ملوضح لكل طالب حمتاج". م. شرح "خمتصر القدروي" ومساه "السراج الوهاج ا١٤٧٥ه/٨٠٠
  . ٢/١٦٣١كشف الظنون ؛  ١٠٩رقم  ١/١٦٦؛ البدر الطالع ٣/٦٧؛ معجم املؤلفني ١/٢٣٥العارفني 
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 ١٨٧  لغصب والشفعة والقسمةالفصل الحادي عشر في ا

ما العني أصًال لَ  د العني إذ لو كان رَ  يامِ هن والكفالة باملغصوب حال قِ ة الر ح ومنها ص
 صح  هن والكفالةالر،  ألن  صِ هن والكفالة باألعيان ال يَ الر وعلى قول َمْن  (اجلاللية) ويف .ح

  العني. يام ة حال قِ لهن والكفااء والر ر اإلب ح صِ ال يَ  ،العني د يقول املوجب األصلي رَ 
 يف ملكه وقد غصب شيًئا وهو  فإن الغاصب إذا كان له نصابٌ  ،كاةومنها وجوب الز

املغصوب. كذا يف  قالة وجوبِ صاب مبِ كاة إذا انقضى الن عليه الز  ال جيبُ  ،هِ يف يدِ  قائمٌ 
   (الكايف).

 وليس ،يأخذها منه حيث وجده أن فللمالكِ ولو غصب دراهم أو دنانري  :(احمليط) ويف
 ا أمثانٌ له أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر أل،  منية ال خيتلف باختالف ومعىن الث

إن كان مثليا كاملكيالت واملوزونات  ثلهِ ضمان مِ  املكان. وإذا هلك املغصوب جيبُ 
ت واحليوانا )٢روعات واملعدودات غري املتقاربةز م يكن مثليا كاملـ. وإن ل)١تقاربةواملعدودات امل

م ـوضمان االعتداء ل ،ضمان اعتداء بِ صْ ضمان الغَ  ألن  ،بصْ ضمان قيمته يوم الغَ  جيبُ 
 ُكميْ لَ تَدى عَ ا اعْ ِمبِْثِل مَ  هِ يْ لَ وا عَ َتدُ اعْ ُكم فَ يْ لَ ى عَ َتدَ َفَمِن اعْ ﴿تعاىل  . قال اهللاُ ثلِ  باملِ يشرع إال﴾ 

صومة أكثر القيمة يف مكان اخلُ  ومعىن. ولو كانت صورةً  هو املثلُ  املطلقُ  ثلُ وامل ،)٣اآلية
 وإن شاء أعطى قيمته حيث غصبَ  ،إن شاء أعطى مثله حيث خاصمَ  :فالغاصب باخليار

مان يف مكان ال يلزمه دفع الض  الغاصبَ  ألن  ،أخري أن يرضى املغصوب منه بالت إال  ،منه
 ثلِ أن يطالبه باملِ  لمالكِ فل ،يف املكانني سواء بل أينما لقيه أخذه. وإن كانت القيمةُ  بِ صْ الغَ 

  انتهى.  ،منهما به واحدٌ  ألنه ال يتضررُ 
ه على الواجب عليه أن يرد  قصان ألن الن  نَ مِ الغاصب ضَ  وإذا نقص املغصوب يف يدِ 

يف مقابلته شيء  البائع ال جيبُ  قص يف يدِ تناخبالف املبيع فإنه إذا  ،الوصف الذي غصبه به
 ،من أو يرتكه ألنه ضمان عقداملشرتي بني أن يأخذه بكل الث  رَ عليه أن خييـ  ولكن جيبُ 

  ا. بالفعل على ما بيـن  قٌ فمتعل  بِ صْ ا ضمان الغَ على األعيان ال على األوصاف. أم  دُ ر والعقد ي
فصاحب  ،ر أو أصفرنفسه أمح بغِ بصَ  فصبغه الغاصبُ  ،نسانٍ إثوب  إذا غصب رجلٌ 

 وب باخليارالث:  إن شاء أخذ الث نه وب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ضم
إن  :تعاىل رمحه اهللاُ  ةصمَ أيب عِ وهو قول  ثالث . وقيل له خيارٌ بِ صْ أبيض يوم الغَ  قيمة ثوبٍ 

                                                 
 ڤ.يل حىت جيب مثله" يف "كاجلوز والبيض فهو كامل )١

  پ. "املتفاوتة" يف   )٢
  . ١٩٤، اآلية ٢سورة البقرة رقم   )٣
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 الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة  ١٨٦

  الفصل الحادي عشر
  والشفعة والقسمة )١في الغصب

 ،خذةاملؤا حقاقُ واستِ  ة وهو اإلمثُ رَ نوعان: أحدمها ما يرجع إىل اآلخِ  بِ صْ الغَ  حكمُ 
 والث وبعضها يرجع إىل  ،العني يامِ ل قِ اع إىل حجنيا وهو أنواع: بعضها ير اين ما يرجع إىل الد

  وبعضها يرجع إىل حال زيادا.  ،قصااوبعضها يرجع إىل حال نُ  ،حال هالكها
به صالعني إىل مالكها يف مكان غ د يام العني فهو وجوب رَ ا الذي يرجع إىل حال قِ أم ف
هو املوجب األصلي  د الر  مث. )٢"ت حىت ترد ما أخذَ  دِ "على اليَ : عليه الصالُة والسالملقوله 

ورة واملعىن. وقيل د الص والكمال يف رَ  ،د القيمة ُخمَلص خلًفا عنه ألا قاصرةعلى ما قالوا، ورَ 
وات األمثال قيمة املغصوب يف غري ذَ  ربُ تعنها وهلذا يع العني بدلٌ  د األصلي القيمة ورَ  املوجبُ 

   :ويظهر ذلك يف بعض األحكام .يوم غصبه
فإنه ال جتب  ،لوْ وقد حال عليه احلَ  ،وله ألف درهم ،منها إذا غصب جارية قيمتها ألف

 عن األلف ألنه مديونٌ عليه  كاةالز،  عليه.  ةكاة غري واجبوالز  
ع يف ف يف املغصوب املودَ صر ها جارية الغاصب. إذا تـفاشرتى ب ،ومنها لو غصب ألًفا

أليب  خالفًا ،تعاىل يب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ أبح عند له الر  ال يطيبُ  ،الوديعة وربح فيه
   .)٣(الكايف)كذا يف تعاىل.   يوسف رمحه اهللاُ 

 حىت لو هلك بعد ذلك فإنه يربأ،  يام العنيقِ  حالمان ومنها إذا أبرأ الغاصب عن الض
ا مومل يكن له وجوب القيمة على الغاصب يف احلال. ثانًيا لَ  ،مان عليهالض  ال جيبُ  هِ يف يدِ 
 صح  حىت لو هلك بعد ذلك ال (الكايف). كذا يف حّ صِ اإلبراء عن العني ال يَ  اإلبراء ألن .
  ". كما ذكرنا  ح صِ يَ ما  لَ املوجب األصلي هو القيمة وإال  فأقول: "لوال أن  .مانالض  جيبُ 

                                                 
 . ٣٣٢؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٥ االستيالء على حق الغري بال حق. القاموس الفقهي ص: "الغصب"  )١
داود يف:  ؛ أبو٤/١٧٨كتاب البيوع -١٨؛ الدارمي يف: ٣٤٧كتاب الصدقات ص  ١٦يف:  رواه ابن ماجة  )٢

كتاب العارية   -٢٧؛ تلخيص احلبري: ٨٨٤رقم  ٢/٢٠٠؛ الدراية: كتاب الغصب ٢/٦٠٧كتاب اإلجارة  ٢٤
  . ٤/٤٠٦؛ نصب الراية: كتاب الغصب ١٢٦٨حتت الرقم  ٣/٥٣كتاب الغصب   -٢٨؛ ١٢٦٧رقم  ٢/٥٣

  ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤ" يف لو ... الكايف ومنها"  )٣
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وهذا قول احلسن  ."لطاناضي أو عند الس عند الق ال راء إالش  "وليس له أن يبطلَ  قال:
   .تعاىل رمحه اهللاُ  )١بن زياد

 مة اخلَ وقال العال أي للمشرتي  ،هلغري الزم فله إبطا جائزٌ  العقدُ "تعاىل:  اف رمحه اهللاُ ص
تعاىل هو  . وما ذهب إليه احلسن بن زياد رمحه اهللاُ "لطانس البغري حضور القاضي وال 

 كٌ لِ مَ  توى. وامللكُ وعليه الفَ  حيحُ الص  رِ ستأجِ للمُ  عُ واملناف ،كليمما ملك بالت  ته إىل انتهاء مد
  . )٢قف تعاىل املوَ  واهللاُ  ،كِ ل مَ مُ ـالصادرة له من ال

  

                                                 
م. ٨٢٠هـ/٢٠٤أبو علي أحد أصحاب أيب حنيفة. ويل القضاء بالكوفة. تويف سنة  ،احلسن بن زياد اللؤلؤي  )١

رقم  ٢/٥٦؛ اجلواهر املضية ٣٧٨٠رقم  ٨/٢٧٥من مصنفاته: "أدب القاضي". ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم 
  . ٨٣رقم  ٩٨هـ)  ٢١٠- ٢٠١سالم (؛ تاريخ اإل٤٤٨

 ، ق. پساقطة من ب،  ،ڤ" يف وقال العالمة ... املوفق"  )٢
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 الفصل العاشر في الوقف    ١٨٤

قال  غصب أرض الوقف أو أرًضا لصغريٍ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى قاضي خان) ويف
  غري". للوقف وللص  ثلِ أجر املِ  الغاصبُ  "يضمنُ  :بعضهم
ر األرض املغصوبة من غريه هذا الغاصب آجَ  . فلو أن ال يضمنُ  :)ظاهر الرواية( ويف

  ى. األجر املسم  رِ على املستأجِ  جيبُ 
 مان كما أن ور املوقوفة بالض العقار والد  بِ صْ توى يف غَ الفَ  أن  :(التجنيس) وذكر يف

  مان. الوقف بالض  منافعِ  بِ صْ توى يف غَ الفَ 
يعة نه وقف هذه الض إأخذه منه، مث  على مالٍ  من رجلٍ  رهن ضيعةً  رجلٌ  :املرهون وقفُ 

 هل جيوزُ  .اوقًفا صحيًحا شرعي  ها مَ فتعاىل: "إن ا اف رمحه اهللاُ هذا الوقف؟ قال اَخلصنْ تك 
 ـ. وإن لهن فالوقف جائزٌ له الر ها فالروال خترج  ،ال يبطلُ  هن صحيحٌ م يفتك يعة من هذه الض

 تَ هن بإيقاف مالكها. أَال الر  أمث باعها  ،له رجًال لو رهن ضيعةً  رى أن ن أمن قول أصحابنا  ن
احلكم أيًضا . وكذلك جائزٌ  ن البيع فالبيعُ . وإن أجاز أيًضا املرِ نافذٌ  صحيحٌ  تكها فالبيعُ فا

 انتهى"، هنيف الر .  
قة دَ نه جعلها بعد ذلك صَ إمث  معلومة، ننيلرجٍل سله  آجر ضيعةً  رجلٌ  :راملؤج  وقفُ 
بعد ذلك تكون غلتها للمساكني أبًدا  مث ،اهامس  لٍ بُ أبًدا على سُ  ،تعاىل عز وجل  موقوفة هللاِ 
 اف رمحه اهللاُ اإلمام أبو بكر اَخلص  قال، الوارثني ريُ األرض وَمْن عليها وهو خَ  اهللاُ  حىت يرثَ 

  ةاإلجار  ةُ ما عقد من اإلجارة. فإذا انقضت مد  طلَ يبرض أن األ تعاىل: "ليس لصاحبِ 
 ـ"ولِ  قلت: "يعة وقًفاكانت الض دَ َم أجزَت هذه الص قال:" ؟اعة ال تكون وقًفاقة وهي الس 

 كنُت وقفُت هذه  :رى أنه لو قال تَ وإن كانت مشغولة باإلجارة. أَال  اعة وقفٌ "هي الس"
 أ يعة على كذا وكذا قبلَ الض ا للوقفن أؤاجرها وإمنيف سبيل  وأجرها مصروفٌ  ،ا آجر

ل الذي وقفها بُ األجر الذي آجرها به مصروفًا يف الس  إقراره بالوقف ويكونُ  لزمهُ ا نُ إن  "الوقف
 ا هي وقفٌ فيها. وإمنا تكون وقًفا بعد انقضاء اإلجارة ألاآلن ا قلنا أ،  إال يف هذا   أن

كها أو مل  باعها من رجلٍ  رها مثرى أنه لو آجَ  تَ ر. أَال جِ بطل إجارة املستأالوقف ليس له أن ي
وإن  ،راءحىت تنقضي اإلجارة فتأخذها بالش  إن شئَت فاصِربْ  :فإنه يقال للمشرتي لرجلٍ 

  له ذلك.  ،راء. فإن اختار إبطال الش راءكَ بِطل شِ اشئَت ف
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 ١٨٣  الفصل العاشر في الوقف

هادة وكذا الش  ،ساءجال مع الن يف الوقف. وكذا شهادة الر  هادةِ على الش  هادةُ الش  وتقبلُ 
 سامُ بالت ر أنه وقف حا به. ولو شهد أحدمها أنه وقف نصفها ُمشاًعا وشهد اآلخَ ع وإن صر

ر ولو شهد أحدمها أنه وقفها يوم اخلميس وشهد اآلخَ   ة. لَ باطِ  هادةُ يـزًا فالش فرزًا ممُ نصفها مُ 
 هللاُ أيب يوسف رمحه ا وقيل هذا على قولِ  .هادةأنه وقفها يوم اجلمعة قُِبَلت الش  ا تعاىل. أم

هادة. ولو شهد أحدمها أنه وقفها وقًفا هذه الش  لُ قبَ تعاىل فال تُ  حممد رمحه اهللاُ  على قولِ 
 لُ قبَ ضافًا إىل ما بعد املوت فال تُ ر أنه وقفها وقًفا مُ ته وسالمته وشهد اآلخَ صحيًحا يف صح 

 و هادة. ولو شهد أحدمها أنه هذه الش ر أنه وقفها ته وشهد اآلخَ قفها وقًفا صحيًحا يف صح
 فتكونُ  ،هادةيف املرض قُِبَلت الش  لث. وإن كانت مجيع األرض وقًفا إن كانت خترج من الث

 ،قة موقوفة على الفقراءدَ لثها وقًفا. ولو شهد أحدمها أنه جعلها صَ لث يصري ثُ من الث  رجُ ال خت
 َلت ألما اتفقا على الفقراء. فإن قة موقوفة على املساكني قُبِ دَ ر أنه جعلها صَ وشهد اآلخَ 

فهذا معىن قولنا ألما  ،قة موقوفة" كانت موقوفة على الفقراءدَ َمْن قال: "أرضي هذه صَ 
   انتهى. ،اتفقا على الفقراء
ته من الوقف فجاءت بينة يشهدون عليه بالوقف ومبقدار حص  الواقفُ  وإن جحدَ 

 األرض أو من الد وإن شهدوا على الواقف  وحكم بالوقف. ذلكِبَل القاضي وا ذلك قَ ار ومس
له  ي قدر ماار يأمره القاضي بأن ُيسم له من األرض أو من الد  م يعرفوا ماـبإقراره بالوقف ول

ة ذلك. وإن كان الواقف قوله فيه وحيكم القاضي بوقفي  فما مسى من شيء فالقولُ  .من ذلك
ته مجيع حص  ك. وإن شهدوا على إقرار الواقف أنه وقفه يقوم مقامه يف ذلثقد مات فوار 

 ف ،لث منهامن هذه األرض وذلك الث ته النكانت حص لث قال: صف منها أو أكثر من الث
  تعاىل املوفق.  واهللاُ  "،لهته كلها نصًفا كانت أو أكثر وقًفا على ما سب حص  "تكونُ 

  
  م وقف المرهون والمؤجرنوع في غصب الوقف وحكمه وفي آخره بيان حك

 تعاىل أنه  ذكر هالل الرازي رمحه اهللاُ   الوقف إذا أسكن رجًال دار الوقف بغري أجرٍ متويل
 اكنال شيء على الس،  وعام رين على أنثلِ عليه أجر املِ  ة املتأخ،  ة سواء كانت الدار ُمعد

وعليه  ،قطًعا لألطماع الفاسدةمة و لَ صيانة للوقف عن أيدي الظ  ،م تكنـغالل أو للالستِ 
دار الوقف بغري أمر الواقف وبغري أمر القيم كان عليه أجر  نَ سكِ توى. وكذا الرجل إذا أُ الفَ 
   .غَ لَ بالًغا ما بـَ  ثلِ املِ 
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 الفصل العاشر في الوقف    ١٨٢

عوى، هذه الد  ح صِ علي" ال تَ  وقفتها" أو قال: "وقفٌ   كنتُ ين إ" :عىباع دارًا مث اد  رجلٌ 
كما لو شهدوا على  ،قُِبَلت ةا لو قامت به البينأم  دعواه.املشرتي على  وليس له أن ُحيَلفَ 

  عوى. من غري الد  تُقَبلُ  ةتق األمَ عِ 
القاضي البيع،  ويبطلُ  إذا أقام بينة على أنه وقفها قبل البيع تُقَبلُ  :(النوازل) وذكر يف

م تكن له بينة ـه. وإن لع بدفعه لرب ئر البامَ ؤ من بل يُ األرض بالث  وليس للمشرتي أن حيبسَ 
أو  ار كانت وقًفا على أوالد فالنأن هذه الد بو أقام املشرتي البينة قول املشرتي. ول فالقولُ 

 على مسجد كذا أو على الفقراء وأن  فالنًا وقفها وقًفا شرعي مها إىل املتويلتسليًما ا وسل 
 ،يف نقض ما مت  من املشرتي ألنه ساعٍ  ح صِ فدعوى الوقف ال تَ  ،لزومحة وال ًعا للص جمِ ستَ مُ 

  ه. ية عن املوقوف عليف دعوى الوقفي  ه ليس خبصمٍ وألن
 اد الوقف  عى متويل على املشرتي أن  وأثبت  ،على أوالد فالن ار وقفٌ هذه الد

 من على بائعه فقال البائع: "بلى كانت االستحقاق على املشرتي فأراد املشرتي أن يرجع بالث
ه األمر إىل تا مات الواقف رفع ورثم لكن لـ ،وقف فالن بن فالن وقفها على أوالد فالن

ا للواقف فقسمنا ثً جماع لزوم الوقف وكنُت وار استِ  مِ دَ ببطالن الوقف لعَ  يقضيالقاضي حىت 
منه ذلك  " يـَُقبلُ ا باملقتضى املسطورمً صحيًحا الز  وقًعا وبيعي ،ار يف نصييبة ووقعت الد كالرت 

ة ويبقى يف ذا دعوى الوقفي  "يندفعُ  :اىلتع رمحه اهللاُ  (الفصول) قال صاحب .إن برهن عليه
  املشرتي".  دِ يَ 

قال  ،م يذكر الواقفـعلى مسجد كذا ول وقفٌ ا أب املتويل  عليه عىاد داٌر بيِد رجٍل 
م ـما ل عُ سمَ " وقال غريهم: "ال تُ عُ سمَ تعاىل: "تُ  خ كأيب جعفر وغريه رمحهم اهللاُ لْ مشايخ بَـ 

  تعاىل".  حممد رمحهما اهللاُ يذكر الواقف عند أيب حنيفة و 
م يذكروا ـوشهدوا على وقفه ول ،عى وقًفااد  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين) ويف
ان من هادة على الوقف يصح دعوى الوقف والش  تعاىل أن  اف رمحه اهللاُ ذكر اَخلص  ،الواقف

ما  هادة على الوقف ال تقبلُ الش  تعاىل أن  الواقف. وذكر رشيد الدين رمحه اهللاُ  كرِ غري بيان ذِ 
  الواقف.  )١عينوا يُ م ـل

ينبغي أن  ،الواقفاسم بينوا م يُ ـعلى كذا ول هذا وقفٌ  ولو شهدوا أن  :(العدة) وذكر يف
  إذا كان قدميًا.  لَ قبَ تُ 

                                                 
  يبينوا" يف ق.لـم "  )١
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 ١٨١  الفصل العاشر في الوقف

ه أو مإذا آجر الواقف أو قي  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١)وقف الناصحي( اًال علىحمُ (القنية)  ويف
 ة فضاعت وصيقتها على  "الواقف أو القاضي أو أمينه مث قال: "قد قبضُت الغلأو قال: "فر

   مع ميينه. له املوقوف عليهم وأنكروا" فالقولُ 
قال أبو  ،بهإذا آجر األرض املوقوفة من أبيه أو من ابنه أو من عبده أو من مكاتَ  الواقفُ 

من أبيه فإن اإلجارة رمحه اهللا تعاىل أما يف مذهب أيب حنيفة اَخلصاف رمحه اهللاُ تعاىل: "بكر 
وأما مذهب  ،من أحد هؤالء وأما من عبده ومكاتَبه فإن اإلجارة ال جتوزُ  ،وابنه جائزة

 اإلجارة ال جتوزيوسف رمحه اهللا تعاىل فإن.   
ا القاضي لو أمر . أم )٢جتوز الوقف قف على متويل عوى يف دار الو الد  :(العمادي) ويف

القاضي ِقَبل من  ألنه وكيلٌ  بكذا فهو ليس خبصمٍ  )٣جر دار الوقف ُمشاهرةؤَ إنسانًا بأن يُـ 
 إذا كان مأذونًا فيها من إال  ،صومتهخُ  ح صِ فال تَ  ،صومةله يف اخلُ  باالستغالل وليس مبأذونٍ 

، صرف يف الوقف َمْن يلي الت واملتويل  ،غالل ليس مبتول تِ يف االس واملأذونُ  .جهة القاضي
  انتهى. 

غلة دار الوقف من عليه  الوقف وغري الوقف. وكذا )٤وكذا ال َتِصح الدعوى على أكار
 ة داٍر.  عليه أو ارًاوغري الوقف إذا ثبت أنه أكغل  

 اد عى أنه وقفعى احملدود لنفسه مث اد.  حيحُ الص  ة من اجلواب إن كانت دعوى الوقفي
 لو بسبب الت إليه باعتِ  وفيق ألنه يف العادة يضافُ ية حيتمل الت ف واخلُ بار والية التصومةصر،  

 عى لنفسهكما يف الوكيل إذا اد،  عى أنه لفالن و مث اد وال يكون  تُقَبلُ  ،صومة فيهيف اخلُ  )٥لهك
 متناقًضا. ولو اد ا وقف ،ا لنفسهار ملكً عى الدعى أوقفها فالن على مسجد كذا ال  ،مث اد

   .ضِ ناقُ دعوى الوقف للت  عُ ُتسمَ 

                                                 
م. ١٠٥٥ه/٤٤٧أبو حممد. ويل القضاء خبرسان. تويف سنة  ،حي احلنفيعبداهللا بن احلسني النيسابوري الناصِ   )١

 ٢/٣٠٥ترمجته يف: اجلواهر املضية كتاب اخلصاف وهالل بن حيىي. وهو خمتصر من  صنف "خمتصر يف الوقف" 
  .٢١٠رقم  ١٥٦ه) ص ٤٥٠-٤٤١؛ تاريخ اإلسالم (٥٠٢٢رقم  ١/١٠٦؛ تأريخ مدينة السالم ٧٠١رقم 

 ڤ."ال جتوز وقيل جتوز" يف  )٢

 .٤٠٦املنجد ص  "املشاهرة": يف كل شهر أو على أقساط شهرية.  )٣
   .١٥أو احلراث. املنجد ص  الزراع": األكار"  )٤
  وهو وكيله باخلصومة" يف ب. "  )٥
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 الفصل العاشر في الوقف    ١٨٠

 غبات ألن جرة لكثرة الر إن زادت األُ  صوال تنق ،لِ ثاملِ   بأجرِ إجارة الوقف إال  وال جيوزُ 
 ما بعده ألن رب لِ وال معتَ  ثلِ ى أجر املِ وقت العقد، ووقت العقد كان املسم  ثلِ املِ  املعترب يف أجرِ 
   .طُ ضبَ ال تُ  تلك حاالتٌ 

وبىن عليها بإذن  ثلِ ة بأجر املِ  مد قوفة من املتويل ة مو صَ رْ عَ  استأجر رجلٌ  :(العمادي) ويف
 املتويل تا مض. فلم  ر على أجرِ ة زاد آخَ املد  تلك املد صاحب  يَ ضِ ر ف ،ة املستقبلةة للمد

 الس ىل من نعم أنه أوْ  جيبَ توى أُ الفَ  قال: "كانت واقعةُ  ،ىليادة هل هو أوْ كىن بتلك الز
   م.أعلَ  واهللاُ  "،غريه

ة  مد وقًفا استأجرها من املتويل  كانت األرضُ  إذا :تعاىل رمحه اهللاُ (شرح الطحاوي)  ويف
ا كان وقت العقد فإنه جيوز. وإن يزد ومل ينقص عم  مـعر حباله لإن كان الس  ظرُ نطويلة فإنه ي

زداد وُجيددان العقد على ما ا .ها فإنه يفسخ ذلك العقد وحيتاج إىل عقد جديدثلِ مِ  أجرُ  زاد
نة ة نصف الس ا مضى من املد فلم  .جرة معلومة إىل سنة معلومةوكذلك لو استأجرها بأُ  ،ثانًيا

وفيما مضى من  ،ةفإنه يفسخ ذلك العقد فيما بقي من املد  ،هاثلِ مِ  غال سعرها وازداد أجرُ 
 ة جيبُ املد  د العقد ثانًيا على أُ ى بقدره، وبعد ذلك جيُ املسمثلِ املِ  جرةُ هي أُ جرة معلومة د .

 ألنه  جرَ ؤَ ا على الوقف وال نائًبا من جهة القاضي أن يُـ وليس للموقوف عليه إذا مل يكن متولي
 ة دون العنيال ميلك ذلك وإمنا ميلك الغل،  ف باإلجارة إىل َمْن له الوالية يف ذلك. إذا والتصر

 وموت  ،ته ألنه كالوكيل عن املوقوف عليهمث مات مل تنفسخ اإلجارة مبو  ، أو نائبهآجر املتويل
  فسخ عقوده.  الوكيل ال يوجبُ 

شيًئا قال:  من األجرِ  م حيطّ ـاألرض سنة ول إذا آجر الواقفُ  :)وقف اخلصاف(ويف 
قال:  جائزة" قلت: "فله أن يقبض األجر ويفرقه يف الوجوه اليت سبل ذلك فيها" "فاإلجارةُ 

إىل هؤالء القوم الذين وقفت  ر ودفعتهُ األجر من املستأجِ  فإن قال قد قبضتُ ""نعم" قلت: 
قوله يف ذلك وال شيء عليه" قلت:  قال: "فالقولُ  القوم قبض ذلك" دَ حَ عليهم وجَ  ذلك

   قوله يف ذلك". قال:"فالقولُ   أو ُسرَِق""قبضته وضاع مين  :"وكذلك إن قال
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 ١٧٩  الفصل العاشر في الوقف

ذلك  نه جيوزُ إ" :تعاىل من مشاخينا رمحهم اهللاُ  قال املتقدمونَ  م يشرتط ذلكـوإن ل .شرطه
 ضَ  ألنالواقف فو  األمر إىل املتويل،  ؤَ أن يُـ  . وللواقفِ "ة الواقفل منـز فنـزل املتويل ر سنني  ج

  فكذا َمْن يقوم مقامه.  ،كثرية
 افُ و جاز ذلك خيُ أكثر من سنة واحدة ألنه ل ال جيوزُ : "من مشاخينا رونَ وقال املتأخ 

ة لكي ملا الوقف ويتسم بِسمةِ  ةُ ِمسَ  مديدة تندرسُ  ةٍ ملًكا ألنه مبضي مد  على الوقف أن يـُتَخذَ 
 خصوًصا يف زماننا ألن  لَ الظ بة مستحللةتأكِ سة ممة املتغل" أبو حفص يخ اإلمام . وكان الش

اع ثالث سنني ألنه ال يرغب يف أقل من ذلك. ياإلجارة يف الض  يزُ جيُ  تعاىل رمحه اهللاُ  )١الكبري
ياع يف عدم  إذا كانت املصلحة يف الض إال  ،ياع أكثر من سنة واحدةيف غري الض  يزُ وال جيُ 

 أمرٌ  هذاف ،ياع جواز إجارا أكثر من سنة واحدةأو يف غري الض  ،جواز إجارا ثالث سنني
  . )٣عاملةمُ ـوال )٢زارعةمُ ـتوى، وكذلك الللفَ  وهو املختارُ  ،خيتلف باختالف املوضع والزمان

كل عقد على   ،فةرتادِ عقوًدا مُ  يعقدواويلة يف الوقف أن يف تصحيح اإلجارة الط  والوجهُ 
ة واحدة من غري أن نكل عقد على س  ،ة بثالثني عقًدانسنة واحدة بأن استأجر ثالثني س

اين غري الزم ألنه والث  ،زًما ألنه ناجزٌ ل الالعقد األو  يكون بعضها شرطًا يف العقد، فيكونُ 
اإلجارة املضافة إىل  تعاىل أن  سي رمحه اهللاُ خَ ة السرْ إىل املستقبل. وذكر مشس األئم  ضافٌ مُ 

 املستقبل الزمة يف إحدى الر مث قال:  (الذخرية)يف  حيح. وذكرت هذه احليلةُ وايتني وهو الص
 ولكن"  جَ ـم يُ ـَمْن ل هذه احليلة عندي ضعيفة ألن ز اإلجارة الطو ز جَ ـم يُ ـا لويلة يف الوقف إمنو
اس يرونه يلة والن و ة طر مد املستأجِ  يف يدِ  يالوقف إذا بق للوقف عن البطالن. فإن  صيانةً 

 ف املالف فيه تصرم أنه ملكه فيقعُ  ،كيتصريف قلو،  عاه يوًما من فيشهدون له بامللك لو اد
 هذا املعىن ال فرق بني أن تكون اإلجارة معقودة بعقدٍ  فيبطلُ  ،هرالد واحدٍ  الوقف. ويف حق 

ويلة يف األوقاف. يف اإلجارة الط  )٤الكالم. هذا هو "متفرقةٍ  وبني أن تكون معقودة بعقودٍ 
 فأم عاىل. ت إن شاء اهللاُ  "فصل اإلجارات"ويلة يف اإلقطاع واألمالك فستأيت يف ا اإلجارة الط  

                                                 
ترمجته  م.٨٧٧ه/٢٦٤تويف سنة  أخذ العلم عن حممد بن احلسن. ،أمحد بن حفص املعروف بأيب حفص الكبري  )١

  .١٠٤رقم  ١/١٦٦؛ اجلواهر املضية ٩رقم  ٦؛ تاج الرتاجم ص ١٨٦رقم  ١/٣٩٥يف: الطبقات السنية 
؛ ٤٢٣األرض إىل من يزرعها على أن يكون الزرع بينهما. معجم لغة الفقهاء ص هي أن يدفع الرجل  "املزارعة"  )٢

  .١٥٨القاموس الفقهي ص 
ج إليه جبزء معلوم له من مثره. ىل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتا إأن يدفع الرجل شجره هي  "املعاملة"  )٣

 . ٣٦٢؛ القاموس الفقهي ص ٤٢٥معجم لغة الفقهاء ص 

  "احلكم " يف ق.   )٤
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فيهم فكان  الفقر غالبٌ  ألن  بلدة كذا جيوزُ علم بة لَ تعاىل: "فعلى هذا إذا وقف على طَ  اهللاُ 
ى الفقر واحلاجة فالوقف عل ا فيه نص فً ر مصر كأنه مىت ذ  االسم مبنيا على احلاجة. فاحلاصلُ 

أبيد ليس بشرط. ومىت ذكر مصرفًا الت  حيصون أم ال. وقوله حيصون إشارة إىل أن  صحيحٌ 
وإن كانوا ال حيصون فهو  ،مليكإن كانوا حيصون صح بطريق الت  .يستوي فيه الغين والفقري

ن كانوا حيصون فاألغنياء إ على احلاجة كاليتامى فحينئذٍ   أن يكون يف لفظه ما يدل إال  باطلٌ 
 ،يائهمنإىل فقرائهم ال إىل أغ ويصرفُ  صحيحٌ  والفقراء سواء. وإن كانوا ال حيصون فالوقفُ 

 ال إىل أغنيائهم فهو على فقرائهم ،مىنوكذا لو وقف على الز .  
املذهب إذا مل يكن يف طلب  فيهم شافعي  ال يدخلُ  )١ولو وقف على أصحاب احلديث

الوقف  أن  تعاىل مة بكر رمحه اهللاُ ًال. وذكر العال احلنفي إذا كان يف طلبه أو  يدخلُ ف ،احلديث
 دنا رسول اهللاِ على أقرباء سي  ى اهللاُ صل  ال جتوزُ  توإن كان ،م وعلى أهل بيته جيوزعليه وسل 

 قة عليهم. دَ الص  
لكن يف  ،لبين هاشمقة دَ جواز صرف الص  مِ دَ وقًفا لعَ  ريُ وال يص أنه ال جيوزُ (الفتاوى)  ويف

   عليهم روايتان. )٢لِ فْ قة النـ دَ جواز الوقف وصَ 
تعاىل: "جيوز". وأخرج اإلمام  ة رمحه اهللاُ وقال مشس األئم  .ة ال جيوزوفي على الص  الوقفُ 

ميان ة والعُ وفي على الص  أنه ال جيوزُ  )وقف اخلصاف(تعاىل رواية من  علي السْغِدي رمحه اهللاُ 
   تعاىل. انتهى كالم البزازي رمحه اهللاُ  .إىل جوابه" الكل فرجع 

كاملة ال إن دام   ةق إذا دام سنُمطبِ ـاظر باجلنون الأنه ينعزل الن  )وقف اخلصاف(ويف 
 . واهللاُ أخذُ ن بهو  ،ظر كما كان لزوال املانععاد إليه الن  ،لتهأ من عِ ر أقل. ولو عاد إليه عقله وب

   شاد.لر فق إىل سبيل ااملوَ 
 

  نوع في إجارة الوقف والدعوى فيه والشهادة عليه 
إن كان الواقف  ينظرُ  ثلهِ جرة مِ سنني معلومة بأُ الوقف  جرَ آ إذا املتويل  :)(املنبع ويف

ا م راعاته وال يتجاوز عمُ  شرط الواقف جيبُ  ألن  ر أكثر من سنة، ال جيوزُ ج ؤَ ط أن ال يُـ رت اش

                                                 
 ابنا باحلديث" يف ق."أصح )١

، القاموس ٤٨٥"النفل": ما كان زائًدا عن الواجب، صدقة كان أم صالة أم صياًما. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
  .٣٥٨الفقهي ص 
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وكذا يف البيع واإلجارة إذا قال البائع  ."قوله أيًضا ما فيه ال يُقَبلُ  َم كل هِ وفَ  هِ غتِ عليه بلُ 
  ك البيع واإلجارة". ر: "مل أعلم املكتوب يف صَ واآلجِ 

ساقاة. عن الوالية أو ال يدفعها مُ  ره فهو خارجٌ فإن آجَ  .يهِ لِ او  الواقف أن ال يؤجرهُ  شرطَ 
يف هذه  "َمْن نازعَ أو شرط وقال:  ،وفالن يكون واليها ،عن الوالية فإن فعل فهو خارجٌ 

 يهادَ الصيف هذه مُ  َمْن نازعَ "أو قال:  "قة متول يها يف إبطال هذه الصعن  قة فهو خارجٌ دَ تول
 على حسب ما شرطه الواقف شرطه ويعملُ  جيوزُ  "قةدَ هذه الص،  شرط الواقف كنَ  ألن ص

 ارع.الش   
 وإال  الواقف جوع إن شرطهله الر  ،هالوقف لريجع يف غلت علىالوقف أنفق من ماله  قيمُ 

اشرتى مبال  عى ذلك ال يكون القول قوله.. لكن لو اد تِ وكذا الوصي يف مال امليْ  ،فال
  له ذلك.  جيوزُ  ،الوقف دارًا، مث باعها

  جيوز.  ،مث باعها "بأرضي قَ علي أن أتصد  هِ ل قال: "إن وجدُت ضاليت فلِ  رجلٌ 
" إن وجدُت ضال قَ  هِ يت فللأن أتصد علي  جيوزُ  ،فوجدها ل"بيبأرضي هذه على ابن الس 

اة ماله كله دفع ز  على َمْن ال جيوزُ  كاة فيه. وال جيوزُ له وضع الز  أن يقف أرضه على َمْن جيوزُ 
 ره باقٍ ذْ ونَ  ،وإن وقف على ولده جاز .تعاىل بإجياب اهللاِ  فيعتربُ  ،ذرٌ هذا نَ  ألن .  

بيعه  جازَ  ،فربأ من مرضه وباع أرضه "من مرضي هذا فأرضي وقفٌ  ت ن مُ لو قال: "إ
لو قال: و . ح صِ تعليق الوقف بالشرط ال يَ ألن ونفذ. وإن مات من مرضه هذا ال تكون وقًفا 

" ال ار فأرضي وقفٌ كما لو قال: "إن دخلُت الد   ت فاجعلوا أرضي هذه وقًفا" جيوزُ "إذا مُ 
   جيوز. "ار فاجعلوا أرضي وقًفاالد  جيوز. ولو قال: "إن دخلتُ 

ر يف ك". وذ جائزٌ  رطِ بالش  الوقفِ  تعاىل: "تعليقُ  سي والُقدوري رمحهما اهللاُ خَ وقال السرْ 
اس أو على بين آدم أو تعاىل على الن  قة موقوفة هللاِ دَ قال: "أرضي هذه صَ  )وقف اخلصاف(

. باطلٌ  فالوقفُ  "مىنميان أو الز أو العُ  فعلى املساكني )١فإذا انقرضوا ،اعلى أهل بغداد أبدً 
  للمساكني ال هلما".  ر قال: "الغلةُ وذكر يف موضع آخَ 

 :تعاىل . وذكر هالل الرازي رمحه اهللاٌ باطلٌ  فالوقفُ  ،قراءفالقرآن وال اءِ ر ولو وقف على قُـ 
جد الذي . وقال املشايخ: "الوقف على معلم املسمىن واملنقطعني صحيحٌ على الز  الوقفُ 
ة رمحه قال مشس األئم  فيهم. غالبٌ  الفقرَ  ألن  ح صِ وقيل يَ  ،"بيان فيه غري صحيحٍ الص  يعلمُ 

                                                 
 پ."انقلبوا" يف ب،  )١
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 الفصل العاشر في الوقف    ١٧٦

ها" قال: "تكون واليتها إىل الذي صار يف ولده َمْن هو أفضل من الذي توال  مث ،أفضلهم
 صار أفضل من الذي توال وقف اخلصاف(انتهى. كذا ذكر يف  ،لها األو(.   

لواقف ال إىل صب إىل اأي يف الن قالوا: فالر  إذا مات املتويل والواقف حي  :(البزازي) ويف
أي يكون فالر  ،م يكن له وصي ـه ال إىل احلاكم. وإن لبعد موت الواقف إىل وصي و  ،احلاكم

 فهي باقية على ملكه حكًما  العني وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقةً  اآلن إىل احلاكم ألن
  . )١يامة"القِ  ية إىل يومِ قة جارِ دَ وصَ ": عليه الصالُة والسالملقوله 

ال جيعل القيم من األجانب ما دام يف أهل بيت الواقف َمْن  احلاكمُ  :(األصل) ويف
 من غريهم، مث وجد فيهم َمْن يصلحُ  قيًماونصب  يصلح لذلك. فإذا مل جيد فيهم َمْن يصلحُ 

   انتهى. ،الواقف من أهل بيتِ  صرفه عنه إىل َمْن يصلحُ 
". إليه تعاىل: "الواليةُ  هالل الرازي رمحه اهللاُ  ط الوالية لنفسه وال لغريه، قالرت ومل يش وقفَ 
 أن يكون هذا قولُ  لنفسه". قال مشاخينا: "األشبهُ  له الوالية بال شرطٍ  : "ال تثبتُ وقال قومٌ 

كان شرطًا عنده وبه تنقطع واليته". قال الفقيه أبو   لـماسليم الت  تعاىل ألن  حممد رمحه اهللاُ 
فال ميلك  ،تعاىل واليته عند حممد رمحه اهللاُ   تنقطعُ إىل املتويل  سليمِ الت تعاىل: "ب الليث رمحه اهللاُ 

 تعاىل:  . وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ "ل لنفسهزْ العَ  ةم يشرتط حال الوقف واليـ إذا لعزل املتويل
  م يشرط". ـل أو لزْ العَ  "ميلكه شرطَ 

 ااحلاكم عن الوالية وينـزعه جهُ وقد شرط الوالية لنفسه ُخيرِ  وإذا كان الواقف غري مأمونٍ 
تاج إليها وامتنع حيمنه. وكذا لو اجتمع عنده من غلة الوقف ما يكفي للعمارة والوقف 

 ينـزعه منه. وإن كان شرط أن ال ينـزعه وإال  )٢يأمره احلاكم بالعمارة. فإن فعل ،الواقف عنها
ظر ملصلحة الوقف. فإن كان يف نزعه رع إذ احلاكم ناالش  تهملخالف باطلٌ  رطُ فالش  ،منه أحد
   انتهى. ،عن الوقف ررِ لض إخراجه دفًعا لِ  على احلاكم جيبُ  ،مصلحة

ريق ا بالط وقًفا صحيًحا شرعي  :عليه وقفه ئَ رِ ك وقُ الص  بَ تِ عليه به وكُ  وأشهدَ  وقفَ 
 رعيالش،  عه مىت شِ يوالية بيل  مث قال: "وقفُت بشرط أن يكتبه ومل أعلم  الكاتب مل ئُت لكن

 عليه ال يُقَبلُ  ك وقُرِىءَ غة اليت ُكِتَب ا الص لفصيًحا يعرف ال  إن كان الواقفُ " :أقول ")٣هب
 ا ال يعرفُ قوله. وإن كان أعجمي  ال ا الص قوله. وإن شهدوا أنه قُرِىءَ  يُقَبلُ  كّ لغة اليت ُكِتَب 

                                                 
 لـم أجد هلذا احلديث توثيًقا.   )١

   .قبل" يف بفإن  "  )٢
 .ڤ"مبا كتبه" يف   )٣
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 ١٧٥  الفصل العاشر في الوقف

عنه  رضي اهللاُ  رمَ ا فعله عُ مبِ  واألخذُ  ."والفضلِ  فةِ والعِ  يعطيهم على قدر احلاجةِ  تعاىل عنه
فته األمور الثالثة. وإن كان يف أحدمها فضل مع أصل حاجته وعِ  يف زماننا أحسن فتعتربُ 

 من غرض  فهو املعلومُ  ،وأعفّ  وإن كان ذلك أحوجُ  ،حه على َمْن هو أقل منه فضًال يرج
  الواقفني يف زماننا. 

ه ال يستحق اخلليفة من أوقاف زمان غيبتيف ؤم فيه يَ لِ  اإلمام يف املسجد خليفةً  استخلفَ 
 اإلمامة شيًئا إن كان اإلمام أم  نة.أكثر الس   

عن  منعه ذرٌ إذا عرض لإلمام أو للمؤذن عُ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى قاضي خان) ويف
 املباشرة مد كان  ،ة أشهرٍ ة ست ويويل غريه وإن كان للمعزول نائب. ، أن يعزلهللمتويل   

. وقال "لة اإلمامةغَ  أخذُ  الغين  تعاىل: "لإلمامِ  قال العالء الرتمجاين رمحه اهللاُ  :(القنية) ويف
 تعاىل: "إماٌم أخذَ  ة رمحه اهللاُ شرف األئم  ة السغل فهي  هِ نة وهي يف يدِ نة مث مات قبل متام الس

ليس هلم أن يسرتدوا ر ا آخَ نة مث نصب أهل احمللة إمامً شهرًا واستوىف غلة الس  أم  . إمامٌ "هتلورث
 وكذا لو انتقل عنها بنفسه. ل،ما أخذه األو   

 ية ما بقمنه حص  د سرتَ مث انتقل عنها ال تُ  ،الغلة وقت اإلدراك أخذ اإلمامُ  :(احمليط) ويف
ة ما بقي من لإلمام أكل حص  السنة. وحيَِل  كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزقُ   ،نةن الس م

 ١هةـُمسانَ  بة العلم يف املدارس يعين إذا كان العطاءُ لَ وهكذا احلكم يف طَ  ،إن كان فقريًا نةالس( 
  تعلم وقت القسمة، مث ترك املدرسة. فأخذه امل
 على أن "اها مس  على وجوهٍ  "عز وجل أبًدا قة موقوفة هللاِ دَ قال: "أرضي هذه صَ  رجلٌ 

". قلت: "فإن كان أوالده لدي". قال: "ذلك جائزٌ ضل و فواليتها يف حيايت وبعد وفايت إىل أ
قلت: "فإن قال على أن تكون والية هذا  )٢قال: "يكون أكربهم سنا" .يف الفضل سواء"

الوقف إىل األفضل فاألفضل من ولدي فأىب أفضلهم أن يقبل ذلك" قال: "تكون الوالية إىل 
قال: "تكون الوالية إىل الذي  "الذي يليه" قلت: "وكذلك إن توىل ذلك أفضلهم مث مات

قال: "جيعل القاضي رجًال  قة"دَ لوالية هذه الص  يليه" قلت: "فإن كان أفضلهم غري موضعٍ 
يام به" قال: "ترد والية هذا الوقف يقوم به" قلت: "فإن صار بعد ذلك فيهم َمْن يصلح للقِ 

ها ل فاألفضل من ولدي وتوال قة إىل األفضدَ والية هذه الص  على أن  فإن قال"إليه" قلت: 

                                                 
 .٣٥٥"مساة": سنة بعد سنة. املنجد ص   )١

 .ڤ"األكرب سًنا" يف   )٢
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م يتيسر له احلكم ـإذا خاف الواقف إبطاله ول :تعاىل عن حممد رمحه اهللاُ (امللحقات)  ويف
أنه قضى به قاٍض من قضاة  :ك الوقفأن يكتب يف صَ  جيوزُ  ،م يصادف حاكًماـلبأن 

ع صحيًحا لكن للقاضي أن قو  صرفَ الت  م يكن قضى بذلك قاٍض ألن ـوإن ل ،املسلمني
   فلم يكن به بأس. ،ع القاضي عن اإلبطالوالكاتب ذه الكتابة مين ،يبطله

ا ما تناسلوا وله أوالد أبدً  ،وقف ضيعة على أوالده وأوالد أوالده رجلٌ  :(الولواجلي) ويف
واء. على الس  موية ال يفضل الذكور على اإلناث ألنه أوجب احلق هلبينهم بالس  قسمُ ي أوالد

، تعاىل أم يدخلون اف رمحه اهللاُ ص ؟ ذكر اخلَ أو ال البنات هل يدخلون يف ذلك وأوالدُ 
توى على والفَ  .ةوكذا لو كان مكان الوقف وصي  ،م ال يدخلونأ )ظاهر الرواية(وذكر يف 

  . مِ م منسوبون إىل األب ال إىل األُ أوالد البنات ليسوا بأوالد أوالده أل ألن  )ظاهر الرواية(
 غري شيء قفامن الو  ال يُعَرفُ  .على العلماء خارا وقفٌ بُ اليت بِ  األوقافُ  :(القنية) ويف

م يكن الوقف ـالبعض إن ل أن يُفضل البعض وحيرمَ  أي غري الوقف على العلماء فللقيمِ  ذلك
إىل هذه املدرسة أو على  ي يردونَ أفون حيصون. وكذا الوقف على الذين خيلِ  على قومٍ 

م يبني ـالبعض إن ل البعض وحيرمَ  أن يُفضلَ للقيم  متعلمي هذه املدرسة أو على علمائها جيوزُ 
  . كل واحدٍ   يالواقف قدر ما يعط

 )١ريبَ الوَ  مةالعال  قال ؟بالفضل مجيح فيها باحلاجة أاملطلقة على الفقهاء الرت  األوقافُ 
 تعاىل: "بالفضل". قال رمحه اهللاُ  )٢ايلالبق  فيها باحلاجة". وقال جيحُ تعاىل: "الرت  رمحه اهللاُ 

 رضي اهللاُ  أبو بكر". قال: "وكان ايل نأخذُ قول البق ب"و  تعاىل: رمحه اهللاُ  )٣العالء الرتمجاين
 ي بني الناس يف العطاء من بيت املالتعاىل عنه ُيسو،  رضي اهللاُ  )٤ابوكان عمر بن اخلط 

                                                 
املقصود أمحد بن حممد بن مسعود الوبري، اإلمام الكبري أبو نصر. له "شرح خمتصر الطحاوي" و "فتاوى  لعل )١

تاج الرتاجم ؛ ٢٣٧رقم  ١/٣١٦؛ اجلواهر املضية ٢/١٢٣٠م. كشف الظنون ٦٠٨/١٢١١الوبري". تويف سنة 
  .٣٦١؛ الطبقات السنية رقم ١٦ص 

أبو الفضل امللقب بزين املشايخ. ولد سنة  ،البقايل اآلدمي اخلوارزمي حممد بن أيب القاسم بن باجبوك  )٢
بغية ؛ ٢/٩٨م. ترمجته يف: هدية العارفني ١١٦٧هـ/٥٦٢تويف . صاحب "فتاوى البقايل". م١٠٩٧هـ/٤٩٠
   .٢٠٧٧رقم  ٤/٣٩٢اجلواهر املضية ؛ ٣٨٢رقم  ١/٢١٥ الوعاة

يتيمة الدهر يف فتاوى أهل من تصانيفه "لدين. ، عالء االرتمجاين املكي اخلوارزمي احلنفي حممودحممد بن   )٣
؛ هدية العارفني ٦/٢٩٢؛ ١١/٣١٦، ٩/١٢٦م. ترمجته يف: معجم املؤلفني ١٢٤٧ه/٦٤٥العصر". تويف سنة 

  .٢٠٢٥رقم  ٤/١٦٣؛ اجلواهر املضية ٢/١٢٥
م. ترمجته يف:  ٦٤٤ه/٢٣م إىل سنة ٦٣٤ه/١٣عمر بن اخلطاب، ثاين اخللفاء الراشدين. توىل اخلالفة من سنة  )٤

 . ١٣٥إىل صفحة  ١٠٣؛ تاريخ اخللفاء من صفحة ٧٨رقم  ٣/٢٤٥كتاب الطبقات الكبري 
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من  )١ىءَ " وكذلك إن قال: "إن حدث علي حادث املوت وعلي دين بُدِ قال: "ذلك جائزٌ 
 من الد ة هذا الوقف بقضاء ما علية هذا الوقف جارية  يَ ضِ ين. فإذا قُ غلديين كانت غل

  . "ما سبلهاعلى 
  انتهى.، قال: "ذلك جائز"

 ،ك البيعوكتب القاضي شهادته يف صَ  .مث باعه )٢وقف حمدوًدا جلٌ ر  :(البزازي) ويف
 باعَ وكتب يف الص : كان كتبَ و  ،بن فالن منـزل كذاافالن  ك  ال يكون  ،بالبيع البائعُ  وأقر
 كان حكمً  ،حيًحا جائزًاة البيع ونقض الوقف. ولو كتب: باع بيًعا صحكًما بصح ة ا بصح

إن  :اجيًال شرعي ست جلٍ سَ غري مُ  وأجاز بيع وقفٍ  مالبيع وبطالن الوقف. وإذا أطلق احلاك
وإن أطلقه لغري الوارث ال يكون ذلك  ،ة بيع الوقفكان حكًما بصح  أطلق ذلك للوارث
 نقًضا للوقف. أم كًما ببطالن الوقفته قاٍض يراه كان حا إذا بيع الوقف وحكم بصح، 

 اه عند أيب حنيفة رضي اهللاُ إي  وإبطال قاضٍ  ،الزًما ويعذر رجوع الواقف عنه والوقف يصريُ 
 جوع بعد تسليمه إىل املتويل لزوم على قوهلما إذا أراد الواقف الر قضى بال  نْ تعاىل بقضاء مَ 

 فاختصما إليه ألنه قضاءٌ  ،تعاىل عنه لزوم على قول أيب حنيفة رضي اهللاُ مثبًتا بعد ال  يف حمل 
   (درر البحار).فيه.كذا ذكر يف  جمتهدٍ 

وقبل أن يبين وقف على هذه املدرسة  ،موضًعا لبناء مدرسةٍ  هيأَ  رجلٌ  :(العمادي) ويف
صدر الدين  أفىت القاضي اإلمام ،تهوحكم قاٍض بصح  ،ره للفقراءوجعل آخِ  ،ئطارى بشر قُ 

قبل وجود  قفٌ و  اهذ علًال بأن مُ  هذا الوقف غري صحيحٍ  ن أتعاىل  رمحه اهللاُ  )٣السْربُلي
 ة هذا الوقفاملوقوف عليه. وأفىت غريه من أهل زمانه بصح،  فإنه ذكر يف حيح.وهو الص 

 ،ره للفقراء وليس لفالن أوالدوجعل آخِ  ،ف أرًضا له على أوالد فالنوق رجلٌ  :(النوازل)
ما حيدث من الغلة يف  فُ صرَ ة للفقراء. فإن حدث لفالن أوالد يُ وتكون الغل  جائزٌ  فالوقفُ 

إىل أوالد فالن. وإذا كان هذا يف الوقف على األوالد فههنا يكون   الوقف من املستأنفِ 
 ة إىل الفقراء. فإذا بنيت املدرسة يُ  وُتصَرفُ  ،ريق األوىلكذلك بالطإليها يف  فُ صرَ الغل

   .املستقبلِ 

                                                 
  .ڤ"يؤدى" يف   )١

 .٤١٠"احملدود": العقار الذي بينت حدوده وأطرافه. معجم لغة الفقهاء ص   )٢

 م نعثر على ترمجة له.ـل  )٣
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 رَ قال: "إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغيـ  ذلك ألن  يراه. فإذا رآهُ  ا هو على فعلٍ ـالرأي إمن 
ه ،وأمضاه فليس له بعد ذلك أن يغري" .  

بعد  ةمر  جقلت: "فإذا أراد أن يكون له ذلك أبًدا ما كان حيا يزيد وينقص ويدخل وخير 
 ةمر" .  

لفالن بن فالن أن يزيد َمْن رأى زيادته من أهل هذا الوقف ما  فيقول على أن  قال: "يشرتطُ 
ي ويسم  ،ويدخل فيهم َمْن رأى إدخاله ،ا جعل إليهقص منهم َمْن رأى نقصانه ِمم نوي ،رىي

من غلة هذه  ا كان جعل لهمنهم َمْن يرى إخراجه وحيرمه ِمم  جوخير  ،له من األجر ما يرى
 قةدَ الص.  ة هذه الصقة على ما جعل له فله أن ينقصه بعد دَ وَمْن زاده فالن شيًئا من غل

ا كان جعل له فله بعد ذلك زيادته مىت رأى وَمْن أخرجه نقصه فالن شيًئا ِمم  نْ ومَ  ،ذلك
 وَمْن أدخله فالن يف هذه  ،قة فله بعد ذلك إعادته فيهادَ فالن من هذه الص قة فله بعد دَ الص

ميضيه على  يه برأفعل يف مجيع ذلك كل  ذلك إخراجه منها مىت رأى فالن أن يفعل ذلك
مطلق له ذلك غري حمظور عليه  ،بعد مشيئةٍ  رأي ومشيئةً  درأيًا بع ،مشيئته أبًدا ما كان حيا

 ويكون الوقف  ما رأى. فإذا فعل هذا كان ذلك مطلًقا لهفيه، فيكون له تغيري ذلك أبًدا كل
   جائزًا.

 ا كان اشرتطه". قلت: "فما تقول إذا اشرتط الواقف هذا مث مات وقد أحدث فيه شيًئا ِمم  
قال: "يكون جاريًا على احلالة اليت يكون عليها يوم حيدث عليه حدث املوت. وكذلك إن 

  ا كان اشرتطه حىت مات". م حيدث فيه شيًئا ِمم ـل
  . "له عليههو جاٍر على ما سب "قال: 

 قلت: "فهل لوصي  أو لويل  من ذلك قة شيءٌ دَ هذه الص"   
  ا كان اشرتطه الواقف". ِمم  قة شيءٌ دَ هذه الص  يل قال: "ال يكون لو 

  قلت: "فما تقول إن كان الواقف اشرتط هذه األشياء إلنسان ما كان حيا" 
  . "له ذلك روط نافذة ِلَمْن اشرتطوالش  قال: "اشرتاطه ذلك جائزٌ 

 ته دَ  قلت: "أرأيت الواقف إذا اشرتط يف الوقف أننه"يْ له أن يقضي من غل.   
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 ١٧١  الفصل العاشر في الوقف

بدال باألوقاف بال االستِ  تعاىل: "جيوزُ  قال أبو يوسف رمحه اهللاُ  :)١(السري الكبري) ويف
 ىتفلكن ال يُ  ،يعشرط الوقف إذا ضعفت األرض من الر  بطل أكثر أوقاف  يبه يف زماننا لئال

  . "مة القضاةلَ ظَ  املسلمني حبيلةِ 
إذا  الوقفُ : "يقولرمحه اُهللا تعاىل مسعُت حممًدا  تعاىل قال هشام رمحه اهللاُ  :(املنتقى) ويف

 إال وليس ذلك  ،فللقاضي أن يبيعه ويشرتي بثمنه غريه ،به املساكني صار حبيث ال ينتفعُ 
   ."للقاضي
 ،بدال األرض املوقوفة إذا تعطلتاستِ  أنه جيوزُ  سف رمحه اهللاُ عن أيب يو (املنبع)  ر يفكوذ 

 غِ األرض قد خترب فال تَ  ألن ل  تها.كثرية تزيد نة  ؤْ مُ ـِ ب إالوتربوا على قيمتها وغل   
أرض  تعاىل أن  عن حممد رمحه اهللاُ  يَ وِ من هذا وهو ما رُ  )٢أظهر ما هو :(البزازي) ويف

أن يبيعها ويشرتي بثمنها أرًضا أخرى ريعها أكثر نفًعا للفقراء من  يمِ الوقف لو قل ريعها فللق
   انتهى.، بدال األرض باألرض لذلكاستِ  فجوزَ  ،األوىل

 ذلك ويكون وقًفا مكاا لِ ثوإذا شرط الواقف يف وقفه أن يستبدل بالوقف مىت شاء ملِ 
رضي  يوسفوأيب  حنيفة د أيبرط جائزان عنوالش  الوقفُ ف ،له ذلك ،بشرط احلظ واملصلحة

ال الشرط، وإليه ذهب هالل الرازي  وعند حممد رضي اُهللا تعاىل عنه جاز الوقفُ  .اُهللا عنهما
يكون له ذلك  ،اريعً  ر وكذا إذا شرط أن يبيعه ويشرتي بثمنه ما هو أنفع وأدَ رمحه اُهللا تعاىل. 
  ما يكون وقًفا. 

مث من بعدهم على  ،يقف األرض على قومٍ رأيت الرجل أ"قلت:  )وقف اخلصاف(ويف 
وله أن  ،رأى زيادته من أهل هذا الوقف نْ يف الوقف أن له أن يزيد مَ  ويشرتطُ  .املساكني

رأى  نْ وأن خيرج منهم مَ  ،دخالهإوأن يدخل فيهم من رأى  ،ينقص َمْن رأى نقصانه منهم
  . "لغريه ذلك أي من بعدهوليس  ،ن شاء عليهمَ م لِ كل د الت سنِ ض ويُ وأن يفو  ،إخراجه

  . "على ما اشرتطه جائزٌ  الوقفُ : "قال
 قلت: "فإن زاد واحًدا منهم شيًئا عم ا مس ى له أو نقص واحًدا منهم ِمم ى له أو أخرج ا مس

هل له بعد ذلك أن ينقص َمْن كان زاده أو يزيد َمْن كان  ،منهم أحًدا أو أدخل فيهم أحًدا
   "أدخله يف الوقف أو يدخل َمْن كان أخرجه منهمَمْن كان  جنقصه أو خير 

                                                 
م. كشف الظنون ٨٠٤ه/١٨٩املتوىف سنة  ، أيب عبداهللالشيباين احلنفي الكبري" حملمد بن احلسن"السري   )١

 سبقت ترمجته. .٢/١٠١٤
 ، ق.پ"ما هو أعلى" يف ب،   )٢
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يعة وقف الض ف ،تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون له ضيعة رجلٌ  :(امللحقات)ويف 
 هود على إفالسه جازَ وشهدت الش  ،ماطلةمُ ـه الًدا منا إىل نفسه قصْ ـغال  وشرط صرفَ 
 هادةالوقف والش.  ته ملكهقصادالوقف فلمُ  ا جوازُ أم،  ا جوازُ وأم  ا ِصْدقٌ الشهألن هادة فأل 

ت من قوته من هذه الغال  إليه شيءٌ  )٢عن ملكه. فإن اتصل )١الضيعةبالوقف خرجت 
رع ال يدخل الز  ،ت ملكه. ولو وقف أرًضا وفيها زرعٌ ال الغ رماء أن يأخذوا ذلك منه ألن فللغُ 

رط فكذا ال  بالش رع ال يدخل حتت البيع إال الز  م يكن ألن ـيف الوقف سواء كان له قيمة أو ل
   تعاىل. إن شاء اهللاُ  "فصل البيوع"رط على ما جييء يف  بالش حتت الوقف إال  يدخلُ 

يبقى  ،الة فيهاحمللة عن الص  ملسجد واستغىن أهلُ إذا خرب ما حول ا :)(املنبع ويف
وبه قال  ،تعاىل وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللاُ  ،تعاىل مسجًدا عند أيب يوسف رمحه اهللاُ 

 ا وال يعودُ  .عنهما افعي ومالك رضي اهللاُ الشوال إىل ملك ورثته  ،إىل ملك بانيه إن كان حي
لك الباين لو كان حيا وإىل ملك ورثته لو مإىل  تعاىل يعودُ  ًتا. وعند حممد رمحه اهللاُ يْ إن كان مَ 
. "رآخَ  إىل مسجدٍ  هِ آلتِ  وصرفُ  تعاىل: "جاز نقضهُ  ا. وقال اإلمام أمحد رمحه اهللاُ تً كان ميْ 

إىل  وال يعودُ  ،من ذلك املسجدِ  إىل أقرب املساجدِ  تعاىل يتحولُ  وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ 
   ملك الباين.

تعاىل عن أوقاف املسجد إذا تعطلت  واين رمحه اهللاُ لْ احلَ  ُسِئلَ  :فتاوى الظهريية)(الويف 
 ر استغالهلا هل للمتويلا أخرى؟ قالوتعذمـ"نعم". قيل إن ل : أن يبيعها ويشرتي مكا 

"ال".  :قال ؟هل له أن يبيعها أو ال ،منها تتعطل ولكن أراد أن يؤخذ بثمنها ما هو خريٌ 
افعي ومالك تعطل املوقوف أو مل يتعطل وبه قال الش  ،وز بيع الوقفجَ ـم يُ ـايخ َمْن لومن املش

  . منها ريٌ ا هو خَ م جيوزوا االستبدال مبِ ـوكذا ل ،تعاىل رمحهما اهللاُ 
ع بعض الوقف إذا خرب لعمارة يز برين جو بعض املتأخ  أن  )درر البحار(وذكر يف 

الوقف بعد  ألن  أنه ال جيوزُ  عنه. واألصحّ  مام أمحد رضي اهللاُ كما هو مذهب اإل  ،الباقي
  . )٣انتهى، حلر امللك كا لزومه ال يقبلُ 

                                                 
   "بصيغة" يف ق.  )١
 پ."فضل" يف ڤ،   )٢
 ، ق. پساقطة من ب، ، ڤيف وذكر ... كاحلر:   )٣
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 اجلد دي توى سي فرجع احلاضرون إىل فَ  .نانهبَ ال بِ  هِ لسانِ ح بِ ا أفىت به وصر مة ناطقة مبِ ـج كتبٍ 
   ستعان.مُ ـوبه ال وفيقِ على الت  احلمدُ  لهِ . فلِ له بعضهم بالكتابة والباقون باإلذعان

َمْن  وشرط فيه على أن  ،تعاىل ُمر احلاجب رمحه اهللاُ كتَ توى عن وقف بَ الفَ  ومنها واقعةُ 
حيم عن نصيبه إىل إخوته وأخواته فمات عبد الر  انتقل مات منهم ومل يرتك ولًدا وال ولد ولدٍ 

فهوم ـعبد الرمحن نصيب أبيه عمًال مب حقاقِ فتيني باستِ مُ ـفأجاب بعض ال .ولده عبد الرمحن
   .ًال قْ ًال وعَ قْ نـَ  هذا باطلٌ  تعاىل بأن  مة الشيخ قاسم رمحه اهللاُ وأجاب عنه العال  ،املخالفة
 ًال فقد قال اإلمام أبو بكر اخلَ قْ ا نـَ أم جعلُت أرضي هذه  "لو قال :تعاىل رمحه اهللاُ  افص

ما على أوالد  ـبن فالن ومن بعدهابن فالن وفالن اتعاىل أبًدا على فالن  قة موقوفة هللاِ دَ صَ 
 فَمْن مات منهما ومل يرتك ولًدا كان نصيبه من ذلك  ،منهما ومن بعدهم على املساكني كل

املساكني وال "يرجع نصيبه إىل ولده ال إىل  :قال "اولدً  كفمات أحدمها وتر  ،للباقي منهما
 يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن  ا اشرتط أن يرجع نصيب الذي ميوت منهما الواقف إمن

. قلت: "فَِلَم ال جتعل "ا وهو ولدهثً وهذا قد ترك وار  ،ات وارثً م يرتك امليْ ـإىل الباقي إذا ل
ا إمن  تِ ولد امليْ م جيعل نصيب ذلك لـالواقف ل ل أن بمنهما لولده؟ قال: "من ق تِ نصيب امليْ 

م يكن للباقي وال لولد ـا كان ذلك للباقي. فلهذه العلة لثً قال َمْن مات منهما ومل يرتك وار 
  . "من ذلك شيء تِ امليْ 

 ًال قْ ا عَ وأم  املدلول املفهوم ليس من فألن  لغويال،  لتِ اا يكون باعتبار وإمن فس إليهفات الن، 
   العمل به. ح صِ  يَ من الواقف فال مُ علَ وهذا ال يُ 

 شريفٍ  ر فيها بعض القضاة مبرسومٍ تقر و  ،اريف وظيفة ابن العط توى الفَ  ومنها واقعةُ 
فأجاب على ذلك بعض  ،اظر بشرط الواقفبة بتقرير الن لَ لطان وبعض الط لطاين من الس سُ 

 املفتيني بأن  ر ظلإلمام الن تعاىل فيها بأنه فيما ال  هللاُ مة الشيخ قاسم رمحه االعام. وأجاب العال
 ١)النووي(فتاوى  فقد قال يف .هناظر له خيص(

 املتويل  لطان على واليةِ الس  واليةُ  ال تدخلُ " :
   انتهى. ،"يف الوقفِ 

                                                 
سنة . ولد الدين حميي النووي الشافعي، بن مرى يحىي بن شرفلاملسماة "عيون املسائل"  "فتاوى النووي"  )١

؛ املنهل ٢/١٢٣٠كشف الظنون . م١٢٧٧ه/٦٧٦سنة تويف صاحب تصانيف أخرى.  م.١٢٣٣ه/٦٣١
ه) ٦٨٠- ٦٧١؛ تاريخ اإلسالم (٥٦٨رقم  ٨/٣٩٥طبقات الشافعية للسبكي ؛ ٢٦٣٣رقم  ١٢/٧٤الصايف 

   .٣٣٠رقم  ٢٤٦ص 
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قها زوجها . فإن طل فال شيء ِلَمْن يتزوج منهن  ،أوالده على أمهات وقف :(البزازي) ويف
 فال يعود حق قطاها الس،  قُت بأن  ذلك  إذا كان الواقف استثىنإاللها أيًضا فقال: "َمْن طل

دبريه ما من الوقف". ولو وقف وجعل البعض أو الكل ألمهات أوالده ومُ  أي نصيبٌ  سطٌ قِ 
وقد قيل هو على  ،باالتفاق داموا أحياء. فإذا ماتوا فهو للفقراء واملساكني فقد قيل جيوزُ 

   (اهلداية). حيح. كذا يفوهو الص  ،اخلالف أيًضا
عصره حمب  مةُ ي شيخ اإلسالم وعال ُسِئَل عنها جد  وقد وقعت بالقاهرة مسئلةٌ " :قلتُ 

 ا:  ،تعاىل حبياته الكرمية اهللاُ ين متعأ )١حنةالدين بن الشصور  
وقف وقًفا  تعاىل عنهم أمجعني يف رجلٍ  هللاُ ين رضي اة الد ادة العلماء أئم الس  تقولُ  ذاما

من ريع الوقف املذكور يف كل  شَكْربَايم ولده ألُ  فَ صرَ وشرط فيه شروطًا من مجلتها أن يُ 
املبلغ املذكور  ق حِ ستَ ضي مبلغ عشرة آالف درهم ما دامت عازبة. فهل إذا تزوجت تَ مت ةٍ نس

ت قها واستمر فهل إذا مات عنها زوجها أو طل  قّ حِ ستَ تعاىل ال تَ  م اهللاُ م أيدكُ لتُ أم ال؟ وإذا قُ 
   .)٢؟يف ذلك املبلغ املذكور أم ال؟ وما احلكمُ  قّ حِ ستَ وام وتَ ة يعود إليها على الد بعاز 

 حِ ستَ بدون كتابة بل بالكالم: "ال تَ  املشار إليهي شيخ مشايخ اإلسالم أجاب جد ق 
 شَكْربَاي املبلغ املذكور ألن  واالد زويج فال يعود"م قد انقطع بالت.  مة وأجاب عنه أيًضا العال

وام  املبلغ املذكور أعاله ويعود الد  ق حِ ستَ ا تَ أب تعاىل رمحه اهللاُ  )٣الشيخ حميي الدين الكافيجي
اهر لطان امللك الظ يف ذلك بني يدي الس  أو طالق. ووقع الكالمُ  كما كان بالفراق مبوتٍ 

القضاة اإلسالم والعلماء األعالم واألمراء الكرام وأركان الدولة قضاة رة حبض )٤ُخْشَقَدم
 الش امية، وأظهر ريفة الس سي ةَ شيخ اإلسالم حمب الدين املشار إليه عِ  دي اجلدمن   ولٍ قُ نُـ  د

                                                 
توىل وظائف  م.١٤٠٢ه/٨٠٤سنة  . ولدحمب الدين أبو الفضل ،حممد بن حممد بن الشحنة احلنفي احلليب  )١

م. ترمجته يف: الضوء ١٤٨٥ه/٨٩٠تويف سنة  .يف منها "نزهة النواظر يف روض املناظر"ناصتصاحب  جليلة.
  . ٤٠٤رقم  ٢/١/١٠٤در احلبب ؛ ٣٣٢-٥/٣١٤إعالم النبالء ؛ ٧٥٥رقم  ٩/٢٩٥الالمع 

  .ڤ"وما حكم اهللا تعاىل يف ذلك" يف   )٢

م. ١٣٩٩/ه٨٠١. ولد سنة حميي الدين أبو عبداهللا الكافيجي الرومي احلنفي، بن سعد حممد بن سليمان  )٣
ترمجته يف: الضوء  م.١٤٧٤/ه٨٧٩. تويف سنة ألنوار يف كلميت الشهادة"يف منها "كتاب اناصتصاحب 

   .١٩٨رقم  ١/١١٧؛ بغية الوعاة ٢١٥٤رقم  ١٠/٦٦؛ املنهل الصايف ٦٥٥رقم  ٧/٢٥٩الالمع 
السلطان الثامن والثالثون من ملوك الرتك وأوالدهم بالديار سيف الدين  ،خشقدم بن عبداهللا الناصري املؤيدي  )٤

ترمجته يف: الضوء الالمع م. ١٤٦٧/ه٨٧٢م إىل حني وفاته سنة ١٤٦١/هـ٨٦٥سنة  السلطنةتوىل املصرية. 
   .٧/٣١٥؛ شذرات الذهب ٩٨٥رقم  ٥/٢١٠املنهل الصايف ؛ ٦٨١رقم  ٣/١٧٥
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 ١٦٧  الفصل العاشر في الوقف

ذ قضاؤه شاع ولزومه ونف مُ ـجبواز وقف القاٍض حنفي إذا قضى  :(الكايف) (احمليط) و ويف
رعي صار متفًقا طريقه الش كشافعي أو غري شافعي تنفيًذا صحيًحا شرعًيا ب  ر خمالفٌ قاٍض آخَ 

 قسمته. فلو طلب بعضهم  ال جتوزُ  ،صل به قضاء القاضيعليه كسائر املختلفات. وإذا ات
. وقال أبو يوسف وحممد ")١ويتهايئون عنه: "ال يقسمُ  ة قال أبو حنيفة رضي اهللاُ سمَ القِ 

ة سمَ فأرادوا القِ  ،ى األربابالكل لو كان وقًفا عل ". وأمجعوا على أن تعاىل: "يفرزُ  رمحهما اهللاُ 
 عنه أن  فيجوز. وأليب حنيفة رضي اهللاُ  ومتليكٌ  ال بيعٌ  وإفرازٌ  ة متييزٌ سمَ القِ  ن ألما هل مُ قسِ ال يَ 
   ات.حة يف غري املثلي وجهة املبادلة راجِ  ،معًىن الشتماهلا على اإلفراز واملبادلة ة بيعٌ سمَ القِ 

، شرط هِ ينِ ة الوقف بعمارته لبقاء عَ ف أن يبدأ من غل  أمر الوقعلى َمْن يتوىل  والواجبُ 
أبيد وال يتأبد صدق بالغلة على وجه الت املقصود من الوقف الت  م يشرط ألن ـذلك الواقف أو ل

 بالعمارةإال ،  ٢(درر البحار)ذلك هو مقصود الواقف داللة. كذا يف  ألن(.   
 ع فيه أبو يوسف رمحه اهللاُ وِممرتطُ شتعاىل أنه ال ي ا توس  هةٍ جأبيد حىت لو وقف على الت 
الوقف  ح صِ ال يَ  ،ره للفقراءانقطاعها بأن وقف على أوالده وأوالد أوالده ومل جيعل آخِ  يتوهمُ 

ذلك. وإذا انقرضوا  تعاىل ال يشرتطُ  تعاىل. وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  عند حممد رمحه اهللاُ 
أبيد ، ولكن ذكر الت على قول الكل  أبيد شرطٌ الت  أن  حيحُ ته. والص لكه أو ملك ورثميعود إىل 

ة الغل  حىت إذا مات أوالده وانقرضوا تصرفُ  ،تعاىل عند أيب يوسف رمحه اهللاُ  ليس بشرطٍ 
   م يسمهم.ـإىل الفقراء وإن ل حينئذٍ 

اس ويأذن للن  ،رعيملكه عنه حىت يفرزه عن ملكه بطريقه الش  لْ زُ م يَـ ـوإذا بىن مسجًدا ل
 بالص تعاىل عنه. وعن  زال عن ملكه عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  ى فيه واحدٌ الة فيه. فإذا صل

تعاىل:  وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  ،الة فيه باجلماعةالص  تعاىل أنه يشرتطُ  حممد رمحه اهللاُ 
ة . وإذا جعل الواقف غل طٍ سليم عنده ليس بشر الت  مسجًدا" ألن  بقوله جعلتهُ  ملكهُ  "يزولُ 

ياس على قِ  وال جيوزُ  ،تعاىل عند أيب يوسف رمحه اهللاُ  أو جعل الوالية إليه جازَ  ،هسالوقف لنف
   .تعاىل رمحه اهللاُ  هالل الرازي تعاىل، وهو قولُ  قول حممد رمحه اهللاُ 

                                                 
 .٤٦٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٩"املهايأة": االتفاق على قسمة املنافع على التعاقب. القاموس الفقهي ص  )١

م. ١٣١٥ه/٧١٥مشس الدين أيب عبداهللا. ولد سنة  ،"درر البحار" حملمد بن يوسف بن إلياس القونوي احلنفي  )٢
؛ ٢٤٥٩رقم  ١١/١٧٦؛ املنهل الصايف ٢/٧٤٦ون . كشف الظن١٣٨٦ه/٧٨٨. تويف سنة يفناصتصاحب 

 .٥٢٢رقم  ١/٢٨٧؛ بغية الوعاة ٤٦٧٦رقم  ٥/٦٣الدرر الكامنة 
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 الفصل العاشر في الوقف    ١٦٦

 فعلى اخلالف املذكور يف وقف البناء. وال جيوزُ  ،أخرى وإن وقفها على جهةٍ  .كما يف البناء
   انتهى. ،عارية أو إجارة وقف البناء يف أرضٍ 

ويف  ،ألنه وقف املنقول وزَ أن ال جي قياسُ ة فالِ مولو وقف أشجارًا قائ :(البدائع) ويف
ًنا فهو عند سَ املسلمون حَ  وما رآهُ  .آنًفا رَ كِ س به يف ذلك كما ذُ االن  لتعاُملِ  ن جيوزُ حسااالستِ 

: "فعلى هذا إذا أمتع اهللا حبياته الكرميةمة الشيخ شرف الدين قاسم . وقال العال نٌ سَ حَ  اهللاِ 
 بوقف البناء ينبغي أن جيوز عاُملُ جرى الت،  ذلك م الكالم يفولكن يف أرض نفسه كما تقد 

تباع ما حتت اُجلُدر فيبقى ألنه ال ميلك استِ  ح صِ رة فال يَ ا على األرض املستأجَ ًال. أم فص مُ 
 صِ ناهي فال يَ العقد لألبد وارًدا على الت ح.   

 ،ة اإلجارةمث مضت مد  ،استأجر أرًضا وقًفا وغرس فيها وبىن :(قنية املنية) ويف
فلو أىب املوقوف  :هلما . قيلَ ررٌ م يكن يف ذلك ضَ ـإذا ل ثلِ أن يبقيها بأجر املِ  رِ فللمستأجِ 

   انتهى.، فقاال: "ال" ،م ذلكهلالقطع فهل  إال عليهم 
 دِ يف يَ  مات وترك ابننيِ  رجلٌ  :)١(واقعاته)هيد يف در الش ر الص كذ  :(الذخرية) ويف
كان  علينا" قفٌ "هي و  :ر يقولواالبن اآلخَ  ،عليه من أبيه عي أا وقفٌ ما ضيعة يد ـأحده
فال  ،أبيهما ألما تصادقا على أا كانت يف يدِ  هو املختارُ  .عليهما قوله وهي وقفٌ  القولُ 
  انتهى. ، ةج  حبُ حقاقها إال أحدمها باستِ  ينفردُ 

 ال؟ فعند أيب يوسف رمحه  قسمته أو ليكه وهل جتوزُ ز بيعه وال متجُ ـم يَ ـالوقف ل وإذا صح
 فتجوزُ  ،ة الوقف عندهمن صح  عيوع يف الوقف غري مانالش  ناء على أن ب تعاىل جيوزُ  اهللاُ 
بينه وبني غريه فالواقف هو  مشرتكٍ  وإفراز. مث إن وقف نصيبه من عقارٍ  متييزٌ  اة ألسمَ القِ 

الوالية يف الوقف إىل  ألن  ،ةسمَ م شريكه ال القاضي عند َمْن يقول جبواز القِ قاسِ الذي يُ 
  ة الوقف ألنه قائم مقامه. حص  شريكه ويفرزَ  مَ ه أن يقاسِ وصي لت الواقف ف. فإن مافالواق

وإن كانت األرض كلها له فوقف بعضها، مث أراد القسمة فوجهه أن يبيع ما بقي من 
 ا جتري بني اثننيِ ة إمن سمَ القِ  مث يشرتي منه ذلك إن شاء ألن  ،مث يقتسمان ،معلومٍ  بثمنٍ  رجلٍ 

ة سمَ إنسانًا بالقِ  رَ ع رفع األمر إىل القاضي ليأمُ بِ م يَ ـقاِمسًا وُمقاَمسًا. وإن لفال يصلح الواحد مُ 
   .ة بني اثننيِ سمَ معه لتجري القِ 

                                                 
" لعمر بن عبد العزيز بن مازة احلنفي، حسام الدين أيب حممد املعروف األجناسبـ""واقعات احلسامي" املسماة   )١

 ترمجته.سبقت  .٢/١٩٩٨. كشف الظنون م١١٤١ه/٥٣٦لصدر الشهيد املتوىف سنة بـا
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 ١٦٥  الفصل العاشر في الوقف

 افعي رضي اهللاُ تعاىل ومالك وأمحد والش  عند أيب يوسف رمحه اهللاُ  جائزٌ  )١املشاع ووقفُ 
 لو وحيُ  وقف ما يُنَقل تعاىل: "ال جيوز". وال جيوزُ  وقال حممد رمحه اهللاُ  .تعاىل عنهم أمجعني

وقف  زُ تعاىل أنه جيو  عنهما. وعن حممد رمحه اهللاُ  عند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللاُ  وجيوزُ 
 والـمَ  )٢سأْ كالفَ   ،اس من املنقوالتما فيه تعاُمل الن ٣ر(  ها ـنازة وثياباجلَ و  )٥نشارواملِ  )٤وموالَقد

وحنو ذلك.  )٩راعالح والكُ والس  )٨فواملصاحِ  )٧لواملراجِ  )٦دوروالقُ  ،به املوتى عادةً  لُ مَ وما حيُ 
  وهذا صحيح ألن  فِ اقًا هلا باملصحَ إحل أنه وقف كتبهتعاىل  رمحه اهللاُ  )١٠نصري بن حيىي وعن

األمصار على قول حممد رمحه  وأكثر فقهاءِ  .ين تعليًما وتعلًما وقراءةللد  كل واحد ُميَسكُ 
   .تعاىل اهللاُ 

حيح. وهو الص  ،تعاىل هالل رمحه اهللاُ م ُجيَوزُه ـلالبناء بدون األرض  وقفُ  :(البزازي) ويف
 على خالفه". )١١خوارزم ةُ قال: "وعمَل أئم   

فارسي وهو   لفظٌ  كوقف البناء بال أرض. والكردارُ   الكردار بدون األرض ال جيوزُ  وقفُ 
بناء ووقف  ة فبىن عليها رجلٌ يهة قر جكالبناء واألشجار. وإذا كان أصل القرية وقًفا على 

كانت   ا إذا وقف البناء على جهة القرية اليتة أخرى اختلفوا فيه. فأم يبناءها على جهة قر 
عليه فتاوى  وقًفا تبًعا للقرية. هذا هو الذي استقر  ويصريُ  ،باإلمجاع قعة وقًفا عليها فيجوزُ البُ 
 تعاىل. ة خوارزم رمحهم اهللاُ أئم   

وقفها تبًعا لألرض. وإن وقفها  ملوكة له جيوزُ ـم إن غرسها يف أرضٍ  :غرس شجرة ووقفها
إن وقفها على تلك اجلهة جاز   :موقوفةٍ  بدون األرض أصلها ال جيوز. وإن كانت يف أرضٍ 

                                                 
 . ٣٤٠معينة ال مفرزة. معجم لغة الفقهاء ص  "املشاع": حصة مقدرة غري  )١
  .٥٦٦"الفأس": آلة لقطع اخلشب وغريه. وقد ترتك اهلمزة فيقال "فاس". املنجد ص  )٢

  .١٣٣٠أداة يقلب ا الرتاب. املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ص  :"املر"  )٣
  .١١٣٣رة ص "القدوم": آلة للنحت والنجر. املنجد يف اللغة العربية املعاص  )٤
 . ١٤١٠"املناشري" م "منشار": آلة ذات أسنان ينشر ا اخلشب وحنوه. املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ص   )٥
  .٣٥٨"القدور" م "قدر": وعاء يطبخ فيه. معجم لغة الفقهاء ص  )٦

 . ٥٣٨املعاصرة ص  "املراجل" م "مرجل": إناء يطبخ فيه الطعام: قدر، طنجرة. املنجد يف اللغة العربية  )٧
 . ٨١٩"املصحف": كتاب جامع للصحف املكتوبة. القرآن الكرمي. املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ص  )٨

  .٣٧٩"الكراع": اخليل والبغال واحلمري. وعند بعضهم اخليل فقط. معجم لغة الفقهاء ص   )٩

. اجلواهر املضية م٨٨١هـ/٢٦٨نه. تويف سنة نصري أو نصر بن حيىي، تفقه على أيب سليمان اجلوزجاين وروى ع  )١٠
 . ٢٢١، الفوائد البهية ١٧٤٦رقم  ٣/٥٥٤٦

 .ڤ"خواهر زادة" يف  )١١
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حابة باملدينة الص  ورأى أوقافَ  )١مع هارون الرشيد ا حج م ـتعاىل عنه لكنه ل رضي اهللاُ 
ر مَ عُ  أن  )٢رمَ ر وهو ما روى ابن عُ مَ وقال بلغين حديث عُ الوقف  ونواحيها رجع وأفىت بلزومِ 

اهللا  يا رسولَ "تعاىل عنه  ر رضي اهللاُ مَ فقال عُ  غٌ مْ َـ تدعى ث تعاىل عنه كانت له أرضٌ  رضي اهللاُ 
: صلى اُهللا عليه وسلميب فقال الن  ،أَفَأََتَصدُق به فيسٌ دُت ماًال وهو عندي نَ فَ تـَ أين اسْ 

. قال أبو )٣"على املساكني ف مثرتهُ َتَصدق بأصلها ال يُباع وال يوَهب وال يوَرث ولكن توقَ "
  رجع. عنه لَ  فلو بلغ هذا أبا حنيفة رضي اهللاُ  .عُت"جفلهذا ر "تعاىل:  يوسف رمحه اهللاُ 

عنه فإنه  ة هلم يف ذلك على اإلمام رضي اهللاُ ج أنه ال حُ  (جامعه)ذكر البزازي يف ": قلتُ 
 نفى ال لزوم ال الص حة يف املذهب الص ع حيح، والوجود ال يدل مَ  نْ ئَ ولِ  .لزوملى الأنه ال  ُسل

فَِلَم ال  ،زهاملضاف واحملكوم جبوا ح صِ فراده بل يَ ألحة غري مستغرق عنده فعدم الص  ح صِ يَ 
د عن على سي الط  ح صِ يَ  فكيفَ  ،فراد صحيًحاألأن يكون الوقف املوجود من تلك ا جيوزُ 

 نيِ مَ ر يف احل الوقوفد شاهِ م يُ ـابعني بأنه لالت  مع أنه حج  فيها  يَ قِ ة ولَ مخًسا ومخسني حج
 تعاىل عنهم حابة رضي اهللاُ الص.  وبذلك حكمنا بأنه من الت بإحسان إىل  بعوهُ ابعني الذين ات

 ساغ له )٤. فكيفَ تعاىل عنهم ورضوا عنه ين رضي اهللاُ يوم الد  الوقوف مع ذلك  بعدم عنالط
   انتهى.؟ العكوف

بعد املوت".  ةِ الوصي  تعاىل: "هو مبنـزلةِ  حاوي رمحه اهللاُ قال الط  ،ولو وقف يف مرض موته
 رضي اُهللا عنه حيح أنه ال يلزم عند أيب حنيفةوالص  ة وهي ال جتوزُ ألنه يف املرض كالوصي 

من مجيع  حة ينفذُ لث. والوقف يف الص من الث   أنه يعتربُ ما يلزم إال ـدون وارث. وعنده لوارثٍ 
   املال.

                                                 
م. حج يف ٧٦٧هـ/١٥٠خلفاء بين العباس يف العراق وأشهرهم. ولد سنة  خامسهو  هارون الرشيداخلليفة   )١

تاريخ ؛ ٢٥١- ٢٤١تاريخ اخللفاء ص . ترمجته يف: م٨٠٨ه/١٩٣خالفته مثاين أو تسع حجج. تويف سنة 
   .٣٣١رقم  ٤٢٣ ص هـ)٢٢٠- ١٩١اإلسالم (

م. ٦٩٣هــ/٧٤سنة  فيها تويفصحايب جليل. أبو عبد الرمحن.  القرشي العدوي، عبداهللا بن عمر بن اخلطاب  )٢
   .١٩٩رقم  ٤٥٣صهـ) ٨٠-٦١؛ تاريخ اإلسالم (١/٥١٩ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم 

، ابن ماجة يف: ٢/٥٩٣كتاب األحباس ٢٩؛ النسائي يف: ٢/٥٣٧كتاب الوصايا ٥رواه البخاري يف:   )٣
كتاب الوصايا   ١٨أبو داود يف  ،٢/٧٠٠كتاب الوصية   ٢٦؛ مسلم يف ٣٤٧كتاب الصدقات ص ١٦
 . ٤/١٨٦؛ الدارقطين يف: كتاب األحباس ٢/٤٩٥

  ، ق.پ "فأىن" يف ب،  )٤
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 ١٦٣  الفصل العاشر في الوقف

  الفصل العاشر
  )١في الوقف

به   أن حيكمَ الواقف عن الوقف إال  ملكُ  عنه: "ال يزولُ  اُهللا تعاىل قال أبو حنيفة رضي
وقال أبو يوسف رمحه  ،ت فقد وقفُت داري على كذا"احلاكم أو يعلقه مبوته فيقول: "إذا مُ 

 حىت جيعلَ  : "ال يزولُ رمحه اُهللا تعاىلحممد  وقال ،"القولِ  مبجردِ  امللكُ  تعاىل: "يزولُ  اهللاُ 
   .وغريها (اهلداية) كذا يف".ويسلمه إليه )٢ولياللوقف 

سلًما إىل مُ  هِ ًجا من يدِ رَ ثالثة: أن يكون مقسوًما خمُ  الزًما باستجماع شروطٍ  ويكونُ 
 املتويل،  ٣عقطِ نره جلهة ال تأبيد بأن جيعل آخِ وأن يشرط فيه الت( .  

  : تعاىل عنه على ثالثة أوجهٍ  عند اإلمام األعظم رضي اهللاُ  الوقفُ  :(جامع الفتاوى) ويف
ال يلزم يف  حة. ويف وجهٍ ته وذكر شرائط الص ال يلزم وهو ما إذا وقف يف صح  يف وجهٍ 

حاوي وروى الط  .حةفهو كالوقف حال الص  ،وهو ما إذا وقف يف مرض موته (ظاهر الرواية)
ة الوقف يف أنه كاملضاف إىل ما بعد موته. والثالث أن يذكر شرائط صح  ىلتعا رمحه اهللاُ 

 ة داري هذه أو أرضي هذه" أو يقول ة بعد مماته بأن يقول "أوصيُت بغَ حياته وجيعله وصيل
  علىملكي هذا  "جعلُت ملكي هذا وقًفا فتصدقوا به بعد وفايت على كذا" أو يقول "يوَقفُ 

ته ومرضه بدون هذه يف صح  الزمٌ  ما الوقف جائزٌ ـويلزم. وعنده لثِ من الث  كذا" فيجوزُ 
 فات.التكل   

اس والن  ،توى على قوهلماالفَ " يف (التتمة) و(العيون) و(احلقائق):و (املنبع)  صاحبقال 
اهللا عليه  ىيب صل عنه يف هذا لآلثار املشهورة عن الن  ول أيب حنيفة رضي اهللاُ قمل يأخذوا ب

 وسل م والص رمحه اُهللا تعاىل اس. وكان أبو يوسف حابة وتعاُمل الن حنيفة  يبًال بقول أيقول أو

                                                 
حبس العني على ملك اهللا تعاىل. وهو على أنواع: الوقف اخلريي، الوقف الذري، الوقف املنقطع  هو "الوقف"  )١

لوسط. معجم لغة الوسط، الوقف املنقطع الطرفني الصحيح اپاالبتداء، الوقف املنقطع اآلِخر، الوقف املنقطع 
 . ٣٨٥؛ القاموس الفقهي ص ٥٠٨الفقهاء ص 

 .پ"متولًيا" يف ب،  )٢

 ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤيف ويكون...ال تنقطع:  )٣
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٦٢

  ضمان الحمامي
م ـا خرج لياب". فلم حفظ الث اام: "ام وقال لصاحب احلم دخل احلم  رجلٌ  :يف (الذخرية)

 ،هسأنه يرفع ثياب نف غريه رفعها وهو يراه ويظن ن أام صاحب احلم  )١أقر فإن  :د ثيابهجي
افع القاصد وهو يراه. وإن قال: "إين رأيُت م مينع الد ـحيث ل فظَ ألنه ترك احلِ  فهو ضامنٌ 

 شخًصا قد رفع ثيابَك إال م يصري تارًكا ـأنَت" فال ضمان عليه ألنه ل الرافعَ   أنين ظننُت أن
م يذهب عن ـلم به فال ضمان عليه إن لافع هو. وإن ُسرَِق وهو ال يعالر  أن  ا ظن م ـل فظِ للحِ 

   م يضيع.ـذلك املوضع ول
ة، امي إىل موضعفأشار احلم  .ثيايب" أضعُ  امي: "أينَ اًما وقال للحم دخل مح  رجلٌ  مث 

 مث خرج رجلٌ  ،امفوضع ودخل احلم  من احلم يابام ورفع الث،  ـامي لفلم مينعه احلم م ه ا أنه ظن
 نَ مِ ضَ  ،يابصاحب الث  ظَ حفِ امي ألنه استُ احلم  سلمةأيب  وهذا قول ،فظِ ر يف احلِ وقد قص 

تعاىل يقول: "ال ضمان  تعاىل. وكان أبو القاسم رمحه اهللاُ  وأيب نصر الدبوسي رمحهما اهللاُ 
 على احلم وبه نأخذُ  ل أصحّ امي" واألو .  
ها" فربطها طْ بر اِ  ناكَ ها؟ فقال: "هأربطُ  ا وقال للخاين: "أينَ ته خانً دخل بداب  رجلٌ 
ابة َك قد أخرج الد بَ صاحِ  ته فقال له صاحب اخلان: "إن م جيد داب ـا رجع لفلم  .وذهب

منه له. فإذا  ها" استحفاظٌ طُ بأر  قوله "أينَ  اخلاين ألن  نَ مِ ضَ  ،ليسقيها" ومل يكن له صاحب
 فصار موَدًعا  ،فظِ بط فقد أجابه إىل احلِ أشار له إىل موضع الر ن.ضمَ فيَ  فظِ ر يف احلِ وقد قص 

   (العمادي).منتخبة من  اجلملةُ 
 وباهللاِ  ،ر لنا مجعه والكالم عليهانتهى ما تيس  الت وال قُـ  وال حولَ  ،كالنوفيق وعليه الت ةَ و 

 باهللاِ إال   يف الوقف وأحكامه"الوكيل. يتلوه الفصل العاشر  عمَ ونِ  نا اهللاُ وحسبُ  ،العظيم العلي،" 
  م. أعلَ  واهللاُ 

  

                                                 
  "قال" يف ق.   )١
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 ١٦١  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

فضاع املصحف  )١صابًايًنا ليعمل هلا نِ ك أو سِ  ،الفًا". وإن أعطاه املصحف ليعمل له غِ واحدٍ 
 بع يف تَ ما ليسا بِ ـوه ،ه على إيقاع العمل يف غريمها ال فيهمار ن ألنه استأجضمَ كني مل يَ أو الس

   ذلك العني.
 دفعَ "جدي شيخ اإلسالم رمحه اهللاُ تعاىل: (الفصول) ويف (فوائد)  قال العمادي صاحب

أجاب: "نعم  ،ن أو الضمَ لصوص هل يَ فسافر به وأخذه ال  .هلليجلده  اقٍ صحًفا إىل ور مُ 
ن ضمَ "وقد أجبُت أنه ال يَ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٢سراج اإلسالم نظام الديني عم ن". وقال ضمَ يَ 

 ع بأجرٍ ن وال يقال بأنه مودَ ضمَ الوديعة ال يَ مبال  ا سافرع إذاملودَ  أن  قهِ معتمًدا على ظاهر الفِ 
ا إمن  . ويف الوديعة بأجرٍ فظِ عني عليه مكان العقد للحِ تة عقد حىت ين ألنه ليس مث ضمَ فيَ 
 فظِ ا أمره باحلِ مقصوًدا، وإمن  فظِ وههنا ما أمره باحلِ  فظِ ن ألنه تعني مكان العقد باحلِ ضمَ يَ 

انتهى كالمنا يف  .مكان العقد فكذا ما يف ضمنها ويف اإلجارة يعتربُ  ،ضمًنا يف االستئجار
   شاد.ىل طريق الر إق وف امل واهللاُ  ،ذلك

  
   ضمان الفصاد

 )٤اغوالبُـز  )٣ادليس على الفص " :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف
على  طَ رِ ى القدر املعهود املأذون فيه. فإن شُ راية إذا مل يقطعوا زيادة علضمان الس  )٥واَحلجام

 هؤالء العمل الس صِ اري ال يَ ليم دون الس ح  طَ رِ رط ألنه ليس يف وسعهم ذلك. ولو شُ الش 
 صِ اد العمل على أن ال يسري يَ على الفص ذلك.  هألنه يف وسع ح  

 يَ من سَ  فصد نائًما وتركه حىت مات عن رجلٍ  (احمليط)مة صاحب وُسِئَل العال م الن الد
   تعاىل املوفق. واهللاُ  ،. انتهى الكالم يف ذلك)٦صاص"عليه القِ  قال: "جيبُ 

                                                 
 .٤٨٠"النصاب": مقبض السكني. معجم لغة الفقهاء ص   )١
عمر بن برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين احلنفي، نظام الدين ولد صاحب "اهلداية".  )٢

؛ معجم ١/٧٨٥م. ترمجته يف: هدية العارفني ١٢٠٤ه/٦٠٠صنف "جواهر الفقه" و"الفوائد". تويف بعد سنة 
 .٧/٢٩٨املؤلفني 

 .٣٤٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٨٦"الفصاد": الذي يشق العرق. القاموس الفقهي ص   )٣
  .٣٧املنجد ص  "البزاغ": التشريط. واسم اآللة املبذع. وبزغ احلاجم والبيطار أي شرط.  )٤
ة الفقهاء احرتف احلجامة وهي مص الدم أو القيح من اجلرح بالفم أو بآلة كالكأس. معجم لغ"احلجام": من   )٥

  .٧٨؛ القاموس الفقهي ص ١٧٥ص 
 .ڤ"الضمان" يف   )٦
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٦٠

م يبَق عقد ـب األجر ألنه لجيغي أن ال نبوي ،توىفَ ال واقعةُ  "كانت (الفصول): صاحب
   تعاىل املوفق. واهللاُ  ،انتهى ،مان على تقدير اهلالكب الض اإلجارة بدليل وجو 

  
  غا ضمان الصب

مي ريسَ بْ إغ صبَ اغ: "ال تَ مث قال للصب  ،بكذا ليصبغه له )١ًماريسَ إبْ  اغٍ دفع إىل صب  رجلٌ 
واملستأجر ال  ،تاإلجارة صح  غ ألن ا ن الصب ضمَ م يَ ـل علي كذلك" فلم يدفعه مث هلك دهُ ورُ 

هي ـفيبقى حكم العقد بعد نَ  ،ذرٍ  بعُ ة بغري رضى صاحبه إال ر ن من فسخ اإلجاك يتم
فال يضمنه باهلالك يف  ،األجري دِ ومن حكم هذا العقد أن تكون العني أمانة يف يَ  ،املستأجر

   د.م يوجَ ـلقصري و  بالت إال  هِ دِ يَ 
 .)٣أو بالبَـقم )٢رانفَ عْ بالز  أمر رجًال ليصبغ ثوبه :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى قاضي خان) ويف

وب ضمنه قيمة ثوبه أبيض ويرتك الث وب أن يُ كان لرب الث   ،رآخَ  نسٍ فصبغه بصبغ من جِ 
 ثلِ وب وأعطاه أجر مِ عليه. وإن شاء أخذ الث  ى. أجر عمله ال جياوز به ما مس  

 " )٤رصفُ بعُ  َك أن تصبغهُ وب: "أمرتُ الث  وب فقال له رب الث  ورب  غُ ا بتلف الص اخ وإذا
 ران" فالقولُ عفَ بزَ  غ: "أمرتين أن أصبغهُ ا بوقال الص  لرب  م.أعلَ  واهللاُ  ،انتهى ،وب مع ميينهالث   

  
  ضمان الغالف والوراق

أو دفع  ،الف معهمصحًفا ليعمل فيه جلًدا ودفع الغِ  دفع إىل رجلٍ  رجلٌ  :(الذخرية) ويف
ف ألنه يف الغال  ال يضمنُ  قَ رِ فسُ  ،د إليه أيًضامْ فع الغِ لي ليصقله ودصيقَ  سيًفا إىل رجلٍ 

   .ت يدهُ نَ  ما جَ إال  واملودَع ال يضمنُ  ال أجري،الف مودَع الغِ 
الف ف والغِ املصحَ  تعاىل أنه قال: "يضمنُ  عن حممد رمحه اهللاُ  (شرح القدوري) ويف

 مْ يف والغِ والس د ألن  الف فصارا كشيءٍ ف عن الغِ واملصحَ  ،ديف ال يستغين عن الِغمْ الس 

                                                 
عجم لغة الفقهاء : أجود أنواع احلرير أو احلرير املنقوض قبل أن خترج الدودة من الشرنقة (معرب). م"اإلبريسيم"  )١

  . ١١؛ القاموس الفقهي ص ٣٩ص 
 .٢٩٩"الزعفران": جنس نبات بصلي زهره أمحر إىل الصفرة، يستخدم يف الطعام لتلوينه باألصفر. املنجد ص   )٢
   .٤٥شجر له ورق اللوز وساقه محراء تستخدم يف الصباغة. املنجد ص "البقم":   )٣
  .٥٠٩ "العصفر": صبغ أصفر اللون. املنجد ص  )٤
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 ١٥٩  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

كل   بُ جي أنه تعاىل ار نصف القيمة". وروى ابن مساعة عن حممد رمحهما اهللاُ القص  "يضمنُ 
 الض قَ  ار حىت يعلَ مان على القصصاحبه. وعلى قول أيب حنيفة رضي اهللاُ  أنه ختر من دق 

األجري  دَ يَ  على أن  من دقه بناءً  م أنه خترقَ علَ م يُ ـار أصًال ما لن القص ضمَ عنه ينبغي أن ال يَ 
من األجر مقدار  وب هل يسقطُ  يتخرق الث ملضمان عندمها. وإذا  أمانة عنده يدُ  دُ املشرتك يَ 

   مالك؟ـما خيصه من عمل ال
ل فعل نقَ م يُ ـاألجري إن استعان باملستأجر ل ة أن عن مشس األئم  (احمليط) ر يفكذ 

وب وخاط بعض صاحب الث  )١أعاناألجر. وكذلك لو  املستأجر إىل األجري حىت يستوجبَ 
 وب وهو يف يَ الث دِ ه وهو يف يَ أو نسج بعض ثوب ،اطِد اخلي  الن فإنه يسقط من األجرِ  ،اجس 
   اإلعانة جتري فيها. اإلعانة ال جتري يف اإلجارة خبالف املضاربة فإن  ألن  ،صتهحب

ال ضمان عليه عند  ،فخرقتهت به محولة وب فمر ار الث لو جفف القص  :(الذخرية) ويف
هذا  ن ألن ضمَ وعندمها يَ  ،من فعله وعملهم يكن ـك لالاهل ألن  )٢أيب حنيفة رضي اُهللا عنه

 انتهى.  ،ا ميكن االحرتاز عنهِمم  
فوقعت من  ،)٣راجلس لا بأمر األستاذ أو أجريه اخلاص إذا أوقد نارً  ارِ القص  مسئلة: تلميذُ 

مان يكون على أستاذه. ا الض وإمن  ،فال ضمان على األجري ،على ثوب الِقصارة ذلك شرارةٌ 
   األجري. نَ مِ ياب الِقصارة ضَ وب من ثِ ن الث م يكـوإن ل

ا يف حانوته فاحرتق به ثوب غريه راجً ار سِ القص  دخلتعاىل: "إذا أ وعن حممد رمحه اهللاُ 
يف احلريق الغالب  ا ال يضمنُ وإمن  ،ا ميكن االحرتاز عنه يف اجلملةهذا ِمم  ألن  نَ مِ بغري فعله ضَ 

ن ما هلك ضمَ عنه فال يَ  ا عند أيب حنيفة رضي اهللاُ فأم  الذي ال ميكن إطفاؤه وهذا قوهلما.
   بغري صنعه.
اليوم من  غعليه أن يفر  طَ رِ ار إذا شُ تعاىل عنهم عن القص  ة خبارا رضي اهللاُ ت أئم استفتيَ 

ن". ولو اختلفا يف ضمَ "نعم يَ : أجابوا ،ن أو الضمَ هل يَ  دِ الغَ يفرغ وهلك يف  مالعمل فيه فل
 رط وعدمهالش،  رٌ نكِ ار ألنه مُ فينبغي أن يكون القول للقص  إذا شرط عليه أن يفرغ  رط. مثللش

قال  ،أو ال األجر بُ جيام هل ره بعد أي وقص  ، يفرغ منهملأو حنوه من العمل و منه اليوم 

                                                 
  ، ق. پجاء" يف لو "  )١
  "عند أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل" يف ق.   )٢
  يف ق. "أو السراج"   )٣

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٥٨

  ضمان الخياط
 ،بدرهم وِخْطه" وب فإن كفاين قميًصا فاقطعهُ ر إىل هذا الث ظُ نْ أُ اط: "قال للخي  رجلٌ 
 نَ مِ يكفيَك" ضَ  ال إنهمث قال بعدما قطعه: " ،اط: "نعم" وقطعهفقال اخلي  اخلي وب اط قيمة الث

 فاية.ط الكِ بشر  بالقطعِ  ها أذن لألنه إمن   
 قميًصا أم ال؟" فقال اخل )١يكفيينهل ر فيه نظُ ااط: "ولو قال للخي اط: "نعم يكفيَك"ي، 
 ااخل ال يضمنُ  ،" فقطعه فإذا هو ال يكفيهعهُ قطَ اِ وب: "فقال صاحب الثط شيًئا ألنه أذن له ي

 بالقطع مطلًقا. وإن قال اخلي قطعهُ اِ أو قال: "" وب: "فاقطعهُ اط: "نعم" فقال صاحب الث 
   رط.ق ذلك اإلذن بالش ل ا إذا كان ال يكفيه ألنه عَ " فقطعه كان ضامنً نٌ فهو إذْ 
فخاطه له قميًصا  .)٢ِكرباًسا ليخيطه له قميًصا  اطٍ دفع إىل خي  رجلٌ  :(الذخرية) ويف

 كان رضى منه ،وب بالفساد ولبسهفاسًدا وعلم صاحب الث،  نه ألنا فليس له أن ُيضم لبس ل
ياًسا من املسائل قِ  من هذه املسئلة كثريٌ  : "ويُعَلمُ قاليكون رضى باإلفساد كما قلنا. 

   عليها".
مه كُ   واجعلْ  مدَ حىت يصيب القَ  قطعهُ اِ ثوبًا وقال له: " اطٍ إذا دفع إىل خي  :(املنتقى) ويف

فليس بشيء. وإن  وحنوه  أصبعٍ  مخسة أشبار وعرضه كذا" فجاء به ناقًصا قال: "إن كان قدرَ 
   فق.املوَ  واهللاُ  ،انتهى ،ه"تنه قيمم ضَ كان أكثر منه فله أن يُ 

  
  ضمان القصار

  . ال يضمنُ  ،صارة مث نزعه فضاع بعدهس ثوب القِ بإذا ل )٣القصارُ 
ار يدقه فاستعان فجعل القص  ،)٤قٍ بدانِ  ره لهثوبًا ليقص  ارٍ ولو دفع إىل قص  :(العيون)ويف 
 الث هبربوب على دق،  ق الثه فتخرعلَ م يُ ـتعاىل: "إذا ل قال حممد رمحه اهللاُ  ،وبفدق م من دق

 قمهأيا ختر،  فالض تعاىل عنه:  اهللاُ رمحه ". وقال أبو يوسف هِ ار ألنه يف يدِ مان على القص

                                                 
  ق. ،پ "أيكفيين" يف  )١
 .٣٧٠"القميص": ما يلبسه اإلنسان مما يلي اجللد. معجم لغة الفقهاء ص  )٢

  .٣٦٥من ميارس مهنة قصر الثياب أي تبييضها (فارسية). معجم لغة الفقهاء ص  :"القصار"  )٣
؛ معجم ١٣٢. القاموس الفقهي ص معرب) سدس درهم (فارسيفضية يساوي ضرب من النقود ال"الدانق":   )٤

 .٢٠٦لغة الفقهاء ص 
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 ١٥٧  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 دِ وب من يَ الث  تعاىل: إن كان  رمحه اهللاُ  )١أبو بكر البلخيال الفقيه ق ،هوجاحلائك يف الت
له  فرمث دفعه صاحبه إىل احلائك ليو  ،وب إىل صاحبه أو مكنه من األخذدفع الث  احلائكُ 
وب دفع وب رهًنا. فإذا هلك هلك باألجر فقط. وإن كان صاحب الث يكون الث  ،األجر

 ائكن احلضمَ ال يَ  ،وب إليه على وجه الوديعةالث،  وب. ولو وتكون أجرته على صاحب الث
ًنا.  سَ فع اختلف العلماء فيه. فإن اصطلحا على شيء كان حَ احلائك باألجر قبل الد  )٢صنعه

   تعاىل. رمحه اهللاُ  (فتاوى قاضي خان) كذا يف
يف العني احتباس ما  لعمله أثرٌ  ولكل صانعٍ  باغِ والص  ارِ ص والقَ  للحائكِ  :(العمادي) ويف

عند  بعد احلبس ال يضمنُ  هِ جرة. ولو هلك يف يدِ ؤجروا على العمل فيه حىت يأخذوا األُ است
  سليم. له الك املعقود عليه قبل الت  وال أجرَ  ،عنه تعاىل أيب حنيفة رضي اهللاُ 

ما وأىب احلائك أن يدفع  ،ما حاكه له ليأخذصاحبه به فتعلق  .ةجر عمل باألُ  حائكٌ 
ق من صاحبه ال ضمان على احلائك. وإن ختر  ق من مد فتخر  ،منه ةجر حىت يأخذ األُ حاكه 

سج بأن أمره أن ينسج له مان. وإذا خالف احلائك يف الن فعلى احلائك نصف الض  )٣مهاد م
 ،أو على العكس )٤صفيًقاينسجه رقيًقا فنسجه  أن تا يف أربع أو أمرهسِ  أوع بًعا يف أربثوبًا سَ 

ساج وضمنه غزًال مثل وب على الن إن شاء ترك الث  :احب الغزل باخلياركلها ص  ففي الفصول
 غزله. وإن شاء أخذ الث ىوب وأعطاه األجر املسم،  ال يزاد يف الز قصان يادة وال ينقص يف الن

   .العملِ  انقصقصان نُ يادة ويف الن يف الز  ألنه متربعٌ 
يعطيه  يف أنه  قال: "اختلف املشايخُ مثاملسئلة هكذا  هذه (الذخرية) وذكر صاحب
ى". ال جياوز به ما مس  على كل حالٍ  ثلِ "يعطيه أجر املِ  :؟ قال بعضهمثلِ املسمى أم أجر املِ 

 م يرضَ ـوب ولبالعيب. وإن أخذ الث  يوب ورضى إذا أخذ الث "يعطيه ما مس  :وقال بعضهم
   املوفق. واهللاُ  .انتهى ،ما مسى" على كل حال ال جياوز به ثلِ بالعيب يعطيه أجر املِ 

  

                                                 
صاحب تصانيف منها ظهري الدين.  ،أبو بكر بن أمحد بن علي بن عبد العزيز البلخي األصل السمرقندي  )١

م. ترمجته ١١٥٨ه/٥٥٣"الفوائد على اجلامع الصحيح" للحسام الشهيد وتسمى "الفوائد الظهريية". تويف سنة 
  .١١٨٨رقم  ٣/٥٥، ١٩٩٤رقم  ٤/١٠٤اجلواهر املضية ؛ ٣/٥٧، ٢/١١معجم املؤلفني  يف:

 .پ، ب، ڤ"ولو منعه" يف   )٢
 .ڤ"يدمها" يف   )٣
  .١٥٣معجم لغة الفقهاء ص الغليظ الصلب. : يف ق"ثخيًنا" ؛ ٤٢٨"الصفيق": الكثيف نسجه. املنجد ص   )٤
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٥٦

  ضمان المكاري
ل وفسد مْ كارى فسقط احلِ مُ ـوق الابة املستأجرة يف سلو عثرت الد  :(الذخرية) ر يفكذ و 

ابة خبالف ما إذا عثرت الد  ،األجري ال يضمنُ  ،ابةعلى الد  املتاع وصاحب املتاع راكبٌ 
 فإن األجري يضمنُ  ،ابةمعه خلف الد  املستأجرة وسقط املتاع وهلك وصاحب املتاع يسريُ 

 هِ دِ ناية يَ اهلالك حصل من جِ  ألن مٌ العمل مَ  ، وحمله.إلي سل   
نسان إ )٢رابيسَ ل كَ مح كارٍ مُ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١)(فتاوى الفقيه أيب الليث السمرقنديويف 

 حم يطر ـقال: "إن كان يعلم أنه لو ل ،رابيس وذهب باحلمارلصوص فطرح الكَ فاستقبله ال 
درة ظ مع القفْ م يرتك احلِ ـلفال ضمان عليه ألنه  ،رابيس واحلمار مجيًعارابيس أخذوا الكَ الكَ 

   عليه". انتهى كالمنا يف ذلك.
 

  ضمان النساج
 ،رباًساغزًال لينسجه كِ  اجٍ نس  إذا دفع إىل رجلٍ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )ي(فتاوى الفضل ويف

 رمن بيت اآلخَ  قَ رِ ر لينسجه فسُ آخَ  ساج إىل رجلٍ فدفعه الن:  ل فال ضمان إن كان أجري األو
 وال يضمنُ  .بال خالف نَ مِ ا ضَ ل وكان أجنبي م يكن أجري األو ـعلى واحد منهما. وإن ل

وهو نظري مسئلة  ،تعاىل يضمنُ  وعندمها رمحهما اهللاُ  ،عنه ر عند أيب حنيفة رضي اهللاُ اآلخَ 
ن فعندمها صاحب الوديعة ُيضم  ،ع إذا دفع الوديعة إىل أجنيب بغري إذن مالكها وهلكتاملودَ 
 رضي اهللاُ عنههما شاء وعند أيب حنيفة أي  ُيضم ن األو ل وليس له أن ُيضم اين.ن الث   

 كل صانعٍ  تعاىل أن  ياس ما ذكر الُقدوري رمحه اهللاُ وعلى قِ " :(الذخرية) قال صاحب
ر اين إذا كان اآلخَ الث  ا ال يضمنُ وإمن  ،عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غريه طَ اشرتُِ 

 إذا كان أطلق له العمل. فيمال أجري األو  أم ا إذا شرط عليه الن ة يضمنُ سج بنفسه خاص 
 اوإن كان أجريً  )٣رفع إىل اآلخَ بالد إذا قال صاحب الث . ذهبْ اِ ساج: "وب للن  وب إىل بالث

 لسَ فاختُ  .أجرَك" عليك فرأو و إىل منـزيل  رتُ منـزلَك حىت إذا رجعنا من صالة اجلمعة سِ 

                                                 
  .. سبقت ترمجته٢/١٢٢٠ر كشف الظنون أنظ  )١
؛ املعجم ٣٧٩ص كرابيس" م "كرباس": عبارة عن ثوب غليظ من القطن (فارسية). معجم لغة الفقهاء "  )٢

 .٤٦٢الذهيب ص 
 .ڤ"بدفعه لغريه" يف   )٣
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 ١٥٥  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 وحنو ذلك.  لكل إنساٍن شاةا َمْن يرعى غنمً  مبنـزلةِ  ة فصارَ دَ ا على حِ حانوتً  لكل واحدٍ  ألن
 فال يضمنُ  خاص  أجريٌ  احلارسُ " :تعاىل فقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر رمحهما اهللاُ وقال ال

حيح وعليه وهو الص  "،كهاال مُ  دِ األموال حمفوظة يف البيوت ويف يَ  ألن  ،احلانوت بَ قِ إذا نُ 
ل ن ما كان داخضمَ وال يَ  ،وقما كان خارج الس  توى. واختار الفقيه أبو جعفر أنه يضمنُ الفَ 
 وق.الس   

مها من غري دِ حىت لو ضاع شيء من يَ  شرتكٌ مُ  ل أجريٌ ال الد  أن  (التجريد) ر يفكوذ 
   رضي اهللاُ عنه.فال ضمان عليهما عند أيب حنيفة  ،صنعهما

  
  ضمان الحمال

ألنه تولد من  يضمنُ  ،ريق وانكسرفعثر يف الط  َخل   حيمل له َدن اًال ـم ولو استأجر ح
ا إذا سقط من رأسه أو زلقت رجله بعدما انتهى ريق. أم ا إذا انكسر يف وسط الط وهذ .عمله

 وال ضمان عليه ألنه حني انتهى إىل  ،فله األجر ،نإىل املكان املشروط عليه، مث انكسر الد
   م يبَق احلمل مضمونًا عليه.ـاملكان املشروط ل

ال فحمله صاحبه واحلم  ،من َمسْنٍ  )١اق  ليحمل له زِ اًال م ـح ولو استأجر :(املنتقى) ويف
 ليضعاه على رأس احلم ال فوقع وختر ق الز ال يضمنُ  ،ق  م يُ ـال ألنه لاحلم ْمن فإن سلم إليه الس

   سليم.ال بدون الت وال ضمان على احلم  ،صاحبه بعد دِ يف يَ  السْمنَ 
ريق، مث أراد له، مث وضعه يف بعض الط ولو مح :تعاىل رمحه اهللاُ  (نوازل ابن مساعة) وذكر يف

ال ضامن له فاحلم  ،قال فوقع وختر احلم  هعلى رأس نهفرفعاه ليضعا ب الزق رفعه فاستعان برَ 
   مه إىل صاحبه.م يسل ـيربأ منه بعد ألنه ل مـول ،ألنه صار يف ضمانه حني محله

م ـن. وإن لضمَ فال يَ  ،املتاع معه رب ال و احلم  َق املتاع من رأسإذا ُسرِ  :(الذخرية) ويف
عنه خالفًا هلما. وإذا انقطع  أيًضا عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  ال يضمنُ  ،يكن صاحبه معه

   املوفق. واهللاُ  ،ال باالتفاقاحلم  نَ مِ ال وسقط احلمل ضَ ل احلم بْ حَ 
 

 

                                                 
 . ٢٣٣وعاء من جلد توضع فيه السوائل. معجم لغة الفقهاء ص  :"الزق"  )١
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٥٤

بعد الفراغ على  د نة الر ؤْ أو عبًدا فإن مُ  ةً استأجر داب  رجلٌ  :(فتاوى قاضي خان)ويف 
 ؤْ ابة. وكذا يف مُ صاحب العبد والد املرهون تكون على الر الوديعة ؤْ ومُ  ،اهننة رد كون تنة رد

ب تكون على نة رد املغصو ؤْ ومُ  ،د املستعار تكون على املستعرينة رَ ؤْ ومُ  ،على صاحبها
   انتهى. ،بيًعا فاسًدا بعد الفسخ على القابض )١د املبيعنة رَ ؤْ وكذا مُ  ،الغاصب

اس ر يسلكه الن فأخذ طريًقا آخَ  ،اًال حيمل له طعاًما يف طريق كذاأو مح  )٢كاريًااستأجر مُ 
 ن بينهما تفاوتٌ ا إذا كاأم  ،)٣متقاربني ريقانن. قالوا: "هذا إذا كان الط ضمَ فهلك املتاع ال يَ 

   ".حينئذٍ  عوبة فيضمنُ هولة والص والس  ول والقصرِ ريق أي يف الط يف الط  فاحشٌ 
ظر إىل باألشجار ال ميكنه الن  لتفٌ مُ  مرعىو راٍع  وهلم ألهل قريةٍ  بقارٌ أ :(العدة) وذكر يف

 قبِ فدخلت رجلها يف ثُ  ،ن. ولو مرت بقرة على قنطرةضمَ فضاعت بقرة ال يَ  ،كل بقرة
إذا أمكنه  نَ مِ ضَ  ،قهاسُ ال يعلم فلم يَ  )٤والبقار عميق أو دخلت يف ماءٍ  ،القنطرة فانكسرت

 فال.سوقها وإال    
َكك يف الس  )٥دخل السرحأالبقار إذا  جرت العادة بينهم أن  موضعٍ  أهلُ  :(الذخرية) ويف

أو شاة قبل أن تصل  ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة .هابة صاحك يف سِ  أرسل كل بقرة
ق املوف  واهللاُ  ،كاملشروط. انتهى الكالم على ذلك  املعروفَ  ال ضمان عليه ألن  ،إىل صاحبها
 مام، املوفللت شاد.ق إىل سبيل الر   

 
  )٦ضمان الحارس

فظ األبواب ال ضمان عليه ألنه حي ،من اخلان شيءٌ  قَ رِ فسُ  ،خانٍ  فظِ حلِ  رَ استؤجِ  رجلٌ 
 يف حارسٍ  عن أمحد بن حممد القاضي يَ وِ يوت. ورُ بأرباا يف ال موال فهي يف يدِ األ اأم  ،فقط

 وسرق منه أنه ضامن ألنه يف معىن األجري املشرتك  فنقب حانوتٌ  .وقحيرس احلوانيت يف الس

                                                 
 "رد املستعمل" يف ب.  )١
 كارى مكاراة وِكراء الدابة أو الدار: آجره فهو ُمكاٍر واجلمع "ُمكارون". مكري الدواب ويغلب اآلن على احلمري  )٢

 .٦٨٣والبغال. املنجد ص 

 .ڤ"ال تفاوت بينهما يف املسافة" يف   )٣
 . ڤوالراعي" يف "  )٤
 .٤٣معجم لغة الفقهاء ص "السرح": املاشية وهنا تعين األبقار.   )٥
 سقط فصل "ضمان احلارس" من نسخة فيينا. )٦
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 ١٥٣  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

  المرتهن ضمان
ن ضمَ ال يَ  ،ريقابة املرهونة لريدها على املالك فهلكت يف الط ب الد كعنده إذا ر  نُ هَ املرتَـ 

سقط  قَ ينة على سالمتها. ولو رهن عبًدا فأبِ ب بإال  قُ صد ولكن ال يُ  ،إن سلمت من ركوبه
 الر هن لذلك. فإن وجده صار رهًنا ويسقط من الد ل إباق. وإن  ين حبساب ذلك إن كان أو

 إن شاء اهللاُ  "فصل الرهن"امه يف ين شيء. وسيأيت متفال ينقص من الد  ،كان أِبَق قبل ذلك
   واملآب. عُ واب وإليه املرجَ ق للص ف املو  واهللاُ  .تعاىل

  
  ضمان المستأجر

وال  ،يف اإلجارة ضمنُ ي يف اإلعارة يضمنُ  يف كل موضعٍ  أن  (شرح الطحاوي) ذكر يف
   انتهى. ،األجر يف اإلجارة وجيبُ  يف اإلعارة ال يضمنُ  ر ويف كل موضع ال يضمنُ األج جيبُ 

فباعه املستأجر كذلك  ،)١املضي أو عجز عن  يإذا عم املستأَجرُ  احلمارُ  :(العدة) ويف
 ال  ،إىل احلاكم حىت يأمره ببيعه ال يصلُ  ريق: إن كان يف موضعٍ وأخذ مثنه وهلك يف الط

يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه  ار وال يف مثنه. وإن كان يف موضعٍ ضمان عليه يف احلم
  لقيمته.  فهو ضامنٌ  ،ده أعمىأو رَ 

ريق ا سار بعض الط ر محل عليه أيًضا. فلم آخَ  فحمل عليه وله محارٌ  ،استأجر محارًا رجلٌ 
يل إن كان ن أو ال؟ قضمَ هل يَ  .وهلك رُ املستأجَ  فذهب احلمارُ  ،اشتغل بهفسقط محاره 
   ن.ضمَ  فيَ وإال  ،لك محاره أو متاعه ال يضمنُ هر ياحلمار املستأجَ  حبال لو اتبعَ 

إن  :رفضاع اآلخَ  ،غل حبمل أحدمهاتفاش ،)٢محارين لمستأجرِ لإذا كان  :(الذخرية) ويف
إن أنه ت يف املسئلة اليت مر  بغي أن يضمنَ ن. قلُت: "فعلى هذا يغاب عن بصره فهو ضامنٌ 

  عن بصره مث هلك".  مارُ غاب احل
صوًصا فلم ريق لُ يف الط  أن  خِربَ فأُ  .معلوم استأجر محارًا ليذهب به إىل موضعٍ  رجلٌ 

ريق مع اس يسلكون ذلك الط إن كان الن  :لصوص وذهبوا باحلمارفأخذه ال  ،يلتفت إىل ذلك
   . فهو ضامنٌ وإال  ،فال ضمان عليه ،مم وأمواهلوا بدَ  ربِ هذا اخلَ 

                                                 
  "املشي" يف ق.   )١
  "استأجر محارين" يف ق.   )٢
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داخل البيت  ووضعتها )١ةالءاستعارت مُ  امرأةٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين)ويف 
 ن. ولو استعارت ضمَ ال تَ  ن وقيلَ ضمَ تَ  قيلَ  الءة:طح فهلكت املوالباب مفتوح فصعدت الس

ال ضمان  ،يل من ذلكراو فزلقت رجلها فتخرق الس  ،فلبسته وهي متشي ،هلتلبس )٢راويلسَ 
   عمد.هلا فيه وال تَ  نعَ عليها ألنه ال صُ 

إذا نقصت العني املستعارة يف حالة االستعمال ال  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى الديناري) ويف
  قصان إذا استعملها استعماًال معهوًدا. مان بسبب الن الض  جيبُ 

ن وإن ضمَ ال يَ  ،فوقع وانكسر ،ر إليهوأخذ منه إناءه لينظُ  ،دخل منـزل إنسان بإذنه رجلٌ 
فيه اإلناء فأخذ إناء بغري إذن  باعُ وق الذي يُ خبالف ما إذا دخل يف الس  ،أخذه بغري إذنه

   ن.ضمَ يَ  ،فسقط وانكسر ،مالكه
فيه  رَ ين قدحَك هذا" فدفعه إليه لينظُ فقال: "أرِ  منهليشرتيه  حٍ دَ رجًال على قَ  ساومَ  رجلٌ 

 ،الذي ساومهُ  حِ دَ ال ضمان عليه يف القَ  ،أَُخر وأقداحٌ  حُ دَ فانكسر القَ  ،حفوقع منه على األقدا 
   قيمة األقداح. ويضمنُ 
أو أخذ   ،وانكسرت هِ من يدِ  فسقطت َقْصَعةٌ  ،اماحلم  )٣لو استعمل َقصاعُ  :(النوازل) ويف

 قصد ال رين غم هِ ًحا فوقع من يدِ دَ أو أخذ قَ  هِ دِ ليشرب منه فسقط أيًضا من يَ  )٤اًعاق فـُ  كوزَ 
   .ألنه عارية يضمنُ 
ام أو ف املعري واملستعري يف األي لإذا اخت :تعاىل رمحه اهللاُ  )٥مة أيب الفضل)(جتريد العال  ويف

ك ر تبا واهللاُ  .ابة مع ميينهالد  قول رب  فالقولُ  ،ابة العاريةعلى الد  يف املكان أو فيما حيملُ 
   واب.للص  وتعاىل املوفقُ 

  
 

 

                                                 
 . ٤٥٧"املالءة": ثوب من قطعة واحدة ذو شقني متضامني يلبس فوق الثياب. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 .٢٤٤وما بينهما. معجم لغة الفقهاء ص  "سراويل": لباس يغطي السرة والركبتني  )٢
  .٣٦٥معجم لغة الفقهاء ص هي الصحاف وهي مناقع صغرية للماء.  :"القصاع"  )٣
  .٤٣٨معجم لغة الفقهاء اجلَّعة. بـويعرف أيًضا "الُفّقاع": شراب يتخذ من الشعري، مسي بذلك ملا يعلوه من الزبد،   )٤
كشف   املذكور أعاله. أيب الفضل ،املعروف بابن أمريويه الكرماين احلنفي "التجريد الركين" لعبد الرمحن بن حممد  )٥

 . ١/٣٤٤الظنون 
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 ١٥١  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 الةالص  فحضرت ،ةفيَمْن استعار داب  تعاىل عن حممد رمحه اهللاُ  )ي(فتاوى الفضل وذكر يف
يف العارية  ليمسكها فضاعت قال: "إن كان شرطَ  هفدفعها إىل غري  ،جاء وقت الصالةأي 

ليسلمها إىل مالكها  ابة إىل رجلٍ  فال ضمان عليه. ولو سلم الد وإال  ركوب نفسه فهو ضامنٌ 
أن  تعاىل: "هذا إذا كان شرطَ  دي رمحه اهللاُ نْ مرقَـ فقيه أبو الليث الس القال  ".نَ مِ فضاعت ضَ 

   ."عالعارية تودَ  فال ضمان عليه ألن  ،بني م يُ ـا إذا كان أطلق ولمل أو يركب بنفسه. أم حي
ر ركبها وأردف معه آخَ فَ  ،لريكبها إىل موضع كذا حامًال  )١لو استعار فرًسا :لعدة)ا( ويف

م بسبب ذلك فعليه نصف نقصت األُ  نولكن إ ،ننيفأسقطت جنيًنا فال ضمان عليه يف اجل
 قصانالن،  ألن  سبًبا  فال يصلحُ  فيه وب غريه، وركوبه هو مأذونٌ ركوبه و كقصان حصل بر الن

 فيه ه ليس مبأذونٍ ري مان، وركوب غللض،  وهذا إذا كان  .مان هلذافأوجبنا عليه نصف الض
املستعري مجيع  فيضمنُ  ،ذا كان ال ميكن فهو إتالفٌ ا إميكن أن يركبها اثنان. فأم  الفرس حبالٍ 

 الن ن ضمَ ال يَ  ،وأسقطت الولد هِ نعِ فزلقت من غري صُ  ة ويف بطنها ولدٌ قصان. ولو استعار داب
  ن. ضمَ أو فقأ عينها يَ  )٣باللجام )٢املستعري. ولو خنعها

 مث جاء املستعريُ  ."ًداعطيكها غة فقال مالكها: "أُ استعار داب  رجلٌ  :(خالصة املفىت) ويف
  ن.ضمَ ال يَ  ، إذن مالكها واستعملها وردها فماتترييف الغد وأخذها بغ

ياله بعض َمْن يف عِ  ابة مث ردها على يدِ إذا قضى حاجته من الد  املستعريُ  :(الذخرية)ويف 
ها على ولو رد  خبالف الوديعة. اسفيما بني الن  رفُ فال ضمان عليه إن عطبت. هذا هو العُ 

ال  عبدٍ  ن. وكذلك إذا ردها على يدِ ضمَ يقوم عليها ال يَ  ابة وهو عبدٌ عبد صاحب الد  يدِ 
 ـحيح. وكذلك لو ليقوم عليها يربأ أيًضا يف الص ابة وال خادمه فربطها على م جيد صاحب الد

الوديعة  إذا ردها على يِد عبد صاحب الوديعة ويف   ن.ضمَ ال يَ  ،ها يف دار صاحبهاَمْعلفِ 
   حيح.هو الص  ،ن املودع سواء كان العبد ِممْن يقوم عليها أو ال يقومضمَ يَ  هِ وضاعت من يدِ 

فدفع ذلك إىل عبد املعري أو  ،أو شيًئا نفيًسا رٍ وهَ إذا كانت العارية عقد جَ  :(العدة) ويف
   املودع. ا مبنـزلةِ ن أيضً واملر ،كاملستعري أيًضا  رِ جَ أاملست ر يف رد ن. واملستأجِ ضمَ إىل أجريه يَ 

                                                 
 .ڤ"فرًسا ِحْجرًا" يف   )١
أي قطع خناعها خنعها "النخع": قطع النخاع الشوكي إما باملبالغة أو الذبح. ومن املضمون يفهم بأنه إذا   )٢

  .٤٧٦ص  الشوكي باللجام. معجم لغة الفقهاء
أداة من حديد وحنوه توضع يف فم الدابة وهلا سيور ُمتَكن الراكب من السيطرة عليها. معجم لغة  "اللجام":  )٣

  .٣٨٩الفقهاء ص 
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 أن إال  ،ركن له ضمان الد ضمَ ع، ومل يَ املودِ  سول إن صدقه أنه رسولُ على الر  عيرجع املودَ 
يايل" َمْن يف عِ  دِ أو على يَ  )١ديا إليَك على يَ دُ دَ ال: "رَ ريجع. ولو قف ايكون املدفوع قائمً 

به املودِ  قول املودَ  فالقولُ  عوكذ ع مع ميينه ألن  مان وهو حاصله االختالف يف وجوب الض
  ينكر فيكون القول قوله. 

 ا فهلكتتع أنه اساملودَ  ولو أقرها إىل مكاال يُ  ،عملها مث رد قُ صد  يف الر نة ألنه د إالببي 
 أقر  مانبوجوب الض،  عى الرباءة فال يُ مث اد صد نة. فاحلاصل أن املودَ ق إالع إذا خالف يف  ببي

 الوديعة مث عاد إىل الوفاق إمن قه املالِ ا يربأ عن الضبه ال يربأ وْ ك يف العَ مان إذا صدد. وإن كذ
 نة على العَ إالفاق.إىل الو  دِ وْ  أن يقيم البي   

ع بينة أا  ام" وأقام املودِ ع: "ضاعت الوديعة منذ عشرة أي إذا قال املودَ  :(املنتقى) ويف
ن. ولو قال ضمَ هذا منه وال يَ  ع: "وجدا فضاعت" يُقَبلُ كانت عنده منذ يومني فقال املودَ 

  ن. ضمَ مث قال: "وجدُا فضاعت" يَ  )٢أوًال: "ليست عندي"
إذا  :تعاىل سي رمحه اهللاُ خَ ة السرْ ذكر مشس األئم  ال؟ أو )٣حودن باجلُ ضمَ هل يُ  العقارُ 

عنهما. ومن  ن عند أيب حنيفة وأيب يوسف رضي اهللاُ ضمَ الوديعة يف العقار ال يَ  جحدَ 
 واين رمحه اهللاُ لْ ة احلَ بال خالف". وقال مشس األئم  حودِ باجلُ  نُ ضمَ يُ  املشايخ َمْن قال: "العقارُ 

   عنه روايتان. حود عند أيب حنيفة رضي اهللاُ قار باجلُ يف ضمان الع تعاىل
  

  ضمان المستعير
ركبها مث نزل ودفعها فَ  .ة أو استأجرها ليشيع جنازةاستعار داب  رجلٌ  :(الذخرية) ر يفكذ 

 فصار  ،ران على املستعري وال على املستأجِ مال ض ،تقَ رِ ي صالة اجلنازة فسُ إىل إنسان ليصل
   ثىن.ستَ وقت مُ يف هذا ال ظُ فْ احلِ 

حراء ونزل عن ي يف الص لو كان يصل  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف
 ال ضمان عليه. قلُت: "وهذه املسئلة دليلٌ  ،ابة وأمسكها فانفلتت منهالد  أن  املعتربَ  على أن

   ال يغيَبها عن بصره".

                                                 
 .ڤن" يف على يد فال  )١
 .ڤ"نسيت سلعيت عندك" يف   )٢
 . ١٦٠إنكار احلق مع العلم به. معجم لغة الفقهاء ص ": "اجلحود  )٣
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الذي دفع إليه خ: "إن كان ن. وقال بعض املشايِ ضمَ حيح أنه يَ والص  ،الوكيل أنه ال يضمنُ 
  ن". ضمَ أميًنا ال يَ  ةً قَ ثِ 

" أفىت ظهري )١ر عليهإليه ومل أقدِ  وسلمتهُ  ال أعرفهُ  من رجلٍ  عتهُ بالبيع إذا قال: "بِ  يلُ كالو 
القمقمة خبالف هذا اجلواب وهي  الوكيل. قال: "ومسئلةُ  تعاىل أنه يضمنُ  الدين رمحه اهللاُ 

حها وال صلِ ها إىل َمْن ُيصِلحها" فدفعها إىل َمْن يُ عْ فـَ دْ وقال له: "اِ  رإذا دفع قمقمة إىل آخَ 
ال  ،ها وقد هلكتسيَ كما لو وضع الوديعة يف داره ونَ   ،ال ضمان عليه ،دفعَ  نْ إىل مَ  يعلمُ 

   .ضمان عليه
لعة ويسلم مثنها إىل فالن. فباع غاب وأمر تلميذه أن يبيع الس  رجلٌ  :(العدة) ويف

 الت لعة وأمسك الميذ الس ال يضمنُ  ،من حىت هلكلث  ع به.  ألنالوكيل ال يلزمه إمتام ما ترب
   واهللاُ تعاىل سبحانُه أعَلم. .انتهى الكالم على ذلك

  
  نوع في ما يصدق فيه المودع وما ال يصدق فيه

 ال يُ  ،كوقوع احلريق وحنوه،)٢لضرورةلعى املودَع أنه دفع الوديعة إىل أجنيب إذا اد قُ صد  إال 
   رمحهما اهللاُ تعاىل.ينة عند أيب حنيفة وأيب يوسف بب

ر القاضي أبو ك فال. وذ أنه وقع احلريق يف بيته قُِبَل قوله وإال  مَ لِ إن عُ  :(العدة) ر يفكوذ 
دها علي فهلكت عندي" دعُتها عند أجنيب مث رَ ع: "أوْ إذا قال املودَ  تعاىل رمحه اهللاُ  )٣سراليُ 

 ،مان عليهع ألنه أقر بوجوب الض املودَ  ويضمنُ  ،عقول املودِ  لك فالقولُ كذبه يف ذع يُ واملودِ 
 مث اد قُ عى اإلبراء فال يصد  إال نة يقيمها على ما ادن ألنه أثبتَ ضمَ وحينئذ ال يَ  ،)٤عى ببي 

  مان. ب وجوب الض بَ بالبينة ارتفاع سَ 
قول املودع.  ع ينكر ذلك فالقولُ ودِ أجنيب" وامل َك على يدِ يها إلثتُ عَ وكذلك لو قال: "بَـ 

قول املودع، ومل  ع، والقولُ املودَ  نَ مِ سالة ضَ ع الر املودِ  ع فأنكرَ وكذلك إذا دفعها إىل رسول املودِ 

                                                 
 .ڤ"على أخذه" يف   )١
 ڤ."لضرورة دعته" يف   )٢

 م. توىل القضاء بسمرقند.١٠٣٠ه/٤٢١ر. ولد سنة أبو اليس احلنفي، حممد بن حممد بن احلسني البزدوي  )٣
م. ترمجته يف: معجم املؤلفني ١١٠٠ه/٤٩٣تويف سنة  صاحب تصانيف منها "املبسوط" و"الواقعات".

  .١٩٩٢رقم  ٤/٩٨ ،٣/٣٢٢املضية  اجلواهر؛ ١٩٨رقم  ٦٥؛ تاج الرتاجم ص ٢/٧٧؛ هدية العارفني ١١/٢١٠
 .ڤاملدعي" يف على "  )٤
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عنه أنه  ة. وروى احلسن عن أيب حنيفة رضي اهللاُ بهَ ق فأفاد شُ الدية يف ماله ألنه إطال وجتبُ 
الدية يف  ال جتبُ " تعاىل: رمحه اهللاُ  )١أبو الفضل الكرماينوقال ركن اإلسالم  ال شيء عليه.

 أصح  يدي أو  قطعْ اِ خبالف ما لو قال: " ،رضي عنهرمحه اُهللا تعاىل و وايتني عن أيب حنيفة الر
ا مسلك  كُ سلَ األطراف ال يُ  ألن  ،بدي" ففعل ال شيء عليه باإلمجاعع لْ قتُ "اأو  "رجلي

 قال  رجلٌ  وهي وقعت بُبخارا واقعةٌ  "وقد تعاىل: األمر. قال العمادي رمحه اهللاُ  األموال فصح
قال اإلمام فخر  ،فأصاب عينه فذهبت ه" فرمى إليه بأمر هُ ذَ  حىت آخُ إَيل  همَ الس  رمِ اِ ر: "آلخَ 

وقاسوا ذلك  ،خن". وهكذا أفىت بعض املشايِ ضمَ "ال يَ  تعاىل: ي خان رمحه اهللاُ الدين قاض
   يدي أو رجلي" وقد مرت املسئلة قريًبا. قطعْ ابأن قال: " عِ طْ على مسئلة القَ 

 دفع إىل دَ  رجلٌ  :جريد)ويف (الت ثوبًا ليبيعه )٢لٍ ال.  فدفعه الد ٣مِ وْ على سَ  جلٍ ل إىل ر ال( 
 بإذن  راءالش ال يضمنُ  ،هسيَ افع مث نَ الد  ألنه إذا أذن صاحب الث وب بالد م يكن ـم لوْ فع للس
 الد فع من الد يًا. ال ل تعد  

ل ال فعرضه الد  .ليبيعه له لٍ ال دفع ثوبًا إىل دَ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى النسفي) ويف
ل ال ال ضمان على الد  ،وذهب به انك فهرب صاحب الدُ  ،ه عندهكوتر  انٍ ك على صاحب دُ 

 وهو الص ال بُ  هذا أمرٌ  حيح ألن منه يف البيع. د   
 رلينظُ  وب إىل َمْن استأمنهإذا دفع الث  لُ ال الد  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى قاضي خان) ويف
ل ألنه ال الد  قالوا: "ال يضمنُ  ،لال فأخذه الرجل وذهب به ومل يظفر به الد  ،يشرتيه فيه مث
وب إليه ن إذا دفع الث ضمَ م يَ ـا لتعاىل: "وعندي أنه إمن  فع" مث قال رمحه اهللاُ يف هذا الد  مأذونٌ 

ان فهرب ك ند صاحب الدُ عل ال كما لو أودعه الد   ا إذا فارقه يضمنُ ل. أم ال ه الد قومل يفار 
   ".ن يودِعَ وليس للمودَع أ ،ل ألنه مودَعال الد  تاع يضمنُ مَ ـبال

ليعرضه  بالبيع إذا دفع املبيع إىل رجلٍ  الوكيلُ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين) ويف
 تعاىل رمحه اهللاُ  جنم الدينأجاب  ،هِ على َمْن أحب فهرب ذلك الرجل باملبيع أو هلك يف يدِ 

                                                 
م. صاحب "التجريد" ١٠٦٥ه/٤٧ركن الدين أبو الفضل. ولد سنة  الكرماين، بن أمريويهعبد الرمحن بن حممد   )١

 ٢/٣٨٨م. ترمجته يف: "اجلواهر املضية ١١٤٨ه/٥٤٣ويسمى "التجريد الركين" ومساه هو "اإليضاح". تويف سنة 
 ؛ تاريخ اإلسالم١/٥١٩؛ هدية العارفني ٩٦رقم  ٣٣؛ تاج الرتاجم ص ١٩٦١رقم  ٤/٧٤، ٧٨١رقم 

  .١٥٦رقم  ١٥٠ه) ص ٥٥٠-٥٤١(
  .٢١٠الذي ينادي على السلعة. معجم لغة الفقهاء ص  :"الدالل"  )٢
 .٢٥٢. معجم لغة الفقهاء ص أو طلب الشراء بيع السلعة أو مثنهاطلب  :"السوم"  )٣

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 ١٤٧  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 وعليه أجرُ  فينةالس  أقرض  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١رابيسيالكَ ة مثلهم هلم. وعن عني األئم
قرض: ستَ لصاحبه مائة درهم ودفعها إليه، مث أخرج مائة أخرى وخلط املائتني وقال للمُ 

  فليس بشركة.  ،بحبينا الر م يُ ـألما ل تلٌ ذا خمُ هركة". فما على سبيل الش  رْ ما واجتِ ـذهُ "خُ 
"إذا كان : عنه قال اإلمام حممد بن احلسن رضي اهللاُ  (الروضة)و )فياطِ الن  (أجناس ويف

بينهما  القز  يكون ر على أنوت منه أيًضا والعمل يكون من آخَ وورق الت  القز من واحدٍ  دودُ 
أن لو كان البيض  ا جيوزُ ما. وإمن وكذا لو كان العمل منه ،زجُ ـم يَ ـنصفني أو أقل أو أكثر ل

   ه.م يعمل صاحب األوراق ال يضر ـوإن ل ،منهما والعمل عليهما
نفسه  ةلث حبص بع أو بالث ريك أن يطالبه بالر هل للش  .كة بينه وبني غريهشرت أرًضا مُ  زرعَ 

قصان نُ غرمه ولكن يُ  ،بأنه ال ميلك ذلك أجيبَ ، ذلك املوضعِ  رفُ من األرض كما هو عُ 
   قصان.الن  فيها إن دخل نصيبه من األرض

احلاضر أو البالغ  فأخذ ،وبالغِ  يب أو بني صَ  وغائبٍ  إذا كان بني حاضرٍ  أو املوزونُ  املكيلُ 
حىت لو هلك ما  .يبإذا سلم نصيب الغائب والص  مٍ صْ ا تنفذ قسمته من غري خَ فإمن  ،نصيبه
   م.تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،كان اهلالك عليهما  ،يبلص قبل أن يصل إىل الغائب أو إىل ا بقيَ 

  
  ضمان المأمور والدالل وما يتصل بذلك

َك مع هذه به إىل بيتِ  ذهبْ الة وقال له: "لسِ ًدا بالس قي ر غالًما مُ دفع إىل آخَ  رجلٌ 
 هفذ ،لة"لسِ الس ألنه أمره بشيئني وقد أتى  ال يضمنُ  ،العبد قَ لة فأبِ لسِ ب به بدون الس
  ما. ـدهبأح

إن كان  :بها فهلكتكة الباعث ور ية غريه فأخذ املبعوث داب شولو بعث إنسانًا إىل ما
   .نٌ  فهو ضاموإال  ،فال ضمان عليه ،يف مثل ذلك ر واملبعوث انبساطٌ بني اآلمِ 
ألنه فعله  إن كان أمره باملد ال يضمنُ  :ه فانكسر من ذلكفمد  ،ًساوْ أعطى رجًال قـَ  رجلٌ 
   انتهى.،  أمرهريألنه فعله بغ نَ مِ ره بذلك ضَ م يأمُ ـن لبأمره. وإ
لس أو بفِ  ِذميعُت منَك ر: "بِ قال آلخَ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  لناطفي)ا (واقعات ويف

عليه  صاصَ لين" فقتله ال قِ صاص. ولو قال: "أقتُ عليه القِ  ر وقتله فإنه جيبُ بألف" فقبله اآلخَ 

                                                 
 . ٤/٤١٨، ٢٠٤٥رقم  ٤/٢٩٦عني األئمة الكرابيسي هو نفسه عمر النسفي. أنظر اجلواهر املضية   )١
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٤٦

مث ذهبت وال  ،بغري إذن موالها طالبة للبيع )١اسٍ جاءت إىل َخن  جاريةٌ  :(النوازل) ويف
اجلارية  وال ضمان عليه ألن  ،قوله ا عليَك" فالقولُ ُ دْ دَ اس: "رَ خ وقال النَ  ،أين ذهبت ييدر 

م يأخذ اجلارية حىت يصري ـاس لخ النَ  ذلك أن  سريُ هي اليت أتت إليه فكانت أمانة عنده. وتف
ق إىل تبارك وتعاىل هو املوف  واهللاُ  .انتهى، هاب إىل املنـزلد أن يأمرها بالذ ومعىن الر  ،غاصًبا

 شاد.سبيل الر   
  

  نوع في ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة
ولو استعمل عبًدا  :(فتاويه) ىل يفتعا ذكر القاضي ظهري الدين املرغيناين رمحه اهللاُ 

   غاصًبا نصيبه. يصريُ  ،ا بينه وبني غريه بغري إذن شريكهكً مشرت 
شريكه  ك بغري إذنِ عمال العبد املشرتَ تعاىل يف استِ  رمحه اهللاُ  )اطفيالن  (أجناسويف 

ا. غاصبً  ويف رواية ابن رستم عنه ال يصريُ  ،اغاصبً  يف رواية هشام عن حممد يصريُ  .روايتان
 ابة املشرتكة يصريُ ويف الد  وايتني.غاصًبا على الر   
 ة بني اثننيِ كتعاىل عن املواشي املشرت  رمحه اهللاُ  )٢يال: "ُسِئَل جد (العمادي) ق ويف

 ريكنيوغاب أحد الش،  ٣احلاضر ريكفدفع الش(  إىل الراعي  رريك اآلخَ نصيبه ونصيب الش
 أن حيفظها بيدِ  نهُ كِ ع ميُ ألنه مودَ  بأنه يضمنُ نصيب صاحبه؟ أجاب  فهلكت. هل يضمنُ 

ار  فللحاضر أن يسكن الد  ،غاب أحدمها ،بينهما دارٌ  . رجالنِ "ًعا غريهمودِ  فال يصريُ  ،أجريه
 ابة. كلها، وكذا اخلادم خبالف الد  

جرة وإن  عليه األُ  ال جتبُ  ،سكنه أحدمها بني شريكنيِ  أو حانوتٌ  بيتٌ  :(الذخرية) ويف
ريك أن يسكن بقدر ما للش  ولكن أقولُ  ،بتأويل ملكه دا لالستغالل ألنه سكنَ كان ُمعِ 

  . )٤أعَلم تبارك وتعاىل واهللاُ  ها،سكن
س واخلُمْ  ،سفينته وآالابعلى أن يعملوا  فاشرتك مع أربعةٍ  ،له سفينة رجلٌ  :(القنية) ويف

 فينةيكون لصاحب الس،  احلاصل لصاحب و  ،اسدةف كةٌ ر فهي ش ،يةو والباقي بينهم بالس

                                                 
  .٤٧٦النخاس": بائع الدواب والرقيق. معجم لغة الفقهاء ص "  )١
 املقصود صاحب اهلداية.  )٢
 .پ، ب، ڤ يف" اآلخر"  )٣
  ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤ" يف ولكن ... أعلم"  )٤
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وات مثله إن كان مثلًيا. وإن كان من ذَ  َمْن غصب منقوًال فعليه رد  :(العدة) ر يفكوذ 
  . بِ صْ القيم فعليه قيمته يوم الغَ 

مث  هِ غصب شاة فسمنت يف يدِ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف
  . بحِ ال يوم الذ  بِ صْ له قيمتها يوم الغَ  نَ مِ ضَ  ،ذحبها

مان. ولو هلك املغصوب يف ل يربأ عن الض و األ إذا رد على الغاصبِ  الغاصبِ  غاصبُ 
ل يربأ أيًضا حىت ال يكون للمالك بعده ى القيمة إىل الغاصب األو فأد  الغاصبِ  غاصبِ  يدِ 

 ل معروفًا بقضاء القاضياألو  القيمة مقام العني. وهذا إذا كان قبضُ  يامِ اين لقِ الث  أن يضمن
الغاصب  ا إذا أقر معروفًا بإقامة البينة أو بتصديق املالك. فأم  ا يصريُ وإمن  ،أو بغري قضائه

ر يف تضمني واملالك باخليا .نفسه يف حق  دقُ صَ املالك ويُ  يف حق  دقُ صَ بذلك فإنه ال يُ 
  هما شاء. أيّ 

من ال وأخذ الث  الغاصبِ  لو باع غاصبُ  :(فتاويه) تعاىل يف وذكر رشيد الدين رمحه اهللاُ 
من منه ألنه ليس مبالك وليس بنائب عنه، وال يكون له ل أن يأخذ الث األو  يكون للغاصبِ 

   .الغاصبِ  أو غاصبِ  إجازة البيع. وللمغصوب منه اخليار يف تضمني الغاصبِ 
ل إن شاء ضمن األو  :فاملوىل باخليار .ر فمات عندهفغصبه منه آخَ  .غصب عبًدا رجلٌ 
 وإن شاء ،رل اآلخَ ويتبع األو  بالقيمة اآلَخرل واتبع أبرأ األو،  لِ وال شيء له على األو.   

نه قصايف نُ  ر وهشمه هشًما زادَ جاء آخَ  سان مثإلنة ض هشم إبريق فِ  رجلٌ  :(النوازل) ويف
   اين مثله.الث  نَ مِ مان وضَ ل من الض األو  برىءَ 

مان بنفس العقد كما الض  عنيربأ  ر املغصوب من الغاصبِ إذا آجَ  املالكُ  :(احمليط) ويف
ال يربأ حىت لو هلك قبل االستعمال يكون مضمونًا على  ،لو باعه منه. ولو أعاره منه

 مـلن ألنه ضمَ يَ  هِ املغصوب" مث هلك يف يدِ  عُتكَ : "أودَ . إذا قال املالك للغاصبِ الغاصبِ 
 ايوجد اإلبراء عن الضكما   بِ صْ نافيان ضمان الغَ وعقد الوديعة ال يُ  ظِ فْ باحلِ  واألمرُ  .مان نص

ن. وإن كان العقد قائًما وتوكيل املالك الغاصب ببيع املغصوب ال ضمَ ع يَ إذا خالف املودَ 
مه. وكذلك لو باع املالك املغصوب ال خيرج عن ضمان سل ئه من ضمانه وإن باعه ما مل يُ ربِ يُ 

   سلمه إىل املشرتي.م يُ ـالغاصب ما ل
د منه حقيقة م يوجَ ـإذا وضع املغصوب بني يدي املالك يربأ وإن ل :(التجنيس) ويف
مث جاء بالقيمة ووضعها  ،خبالف ما إذا استهلك املغصوب أو الوديعة ،عوكذا املودَ  ،القبض

   د حقيقة القبض.م يوجَ ـفإنه ال يربأ ما ل ،كبني يدي املال
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 مسئلة قطع األشجار هكذا مث قال: "وإن كانت قيمة  تعاىل دي رمحه اهللاُ نْ مرقـَ أبو الليث الس
  األشجار مقطوعة وغري مقطوعة سواء فال شيء عليه". 

ي باب راعَ صْ أحد مِ  رجلٍ  أتلف على رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى" قاضي خان) ويف
وج ر أو الز سلم إليه املصراع اآلخَ كان للمالك أن يُ   ،)٢أو مكعبٍ  )١ف ي خُ جَ وْ أو أحد زَ  هدار 

   .)٣قيمتهمامنه ضَ ويُ  ،راآلخَ 
ا  مثلي  ،فاملغصوب منه يأخذه ،الغاصب إذا كان قائًما يف يدِ  املغصوبُ  :(اإليضاح) ويف

صومة أقل من  إذا كانت قيمته يف بلدة اخلُ إال  ،الوجوه كلها يف كان املغصوب أو غري مثلي
إن شاء انتظر، وإن شاء  :يثبت للمغصوب منه خيارات ثالثة فحينئذٍ  بِ صْ قيمته يف بلدة الغَ 

  صومة. يوم اخلُ  بِ صْ بلد الغَ مكان رضي به، وإن شاء أخذ قيمة املغصوب يف 
 املِ ن تساوت الإ :صيلفويف املثلى اجلواب على الت وإن  ثلِ قيمة يف البلدتني يطالبه برد .

وإن  ،ثلِ خيارات ثالثة: إن شاء رضي باملِ  فللمالكِ  ،أكثر )٤بِ صْ الغَ كانت القيمة يف بلدة 
صومة، وإن شاء انتظر. وإن كانت قيمته يف بلدة يوم اخلُ  بِ صْ شاء طالبه بقيمته يف بلدة الغَ 

ثل، وإن شاء أعطاه القيمة يف بلدة ه املِ إن شاء أعطا :فالغاصب باخليار ،أقل بِ صْ الغَ 
 .أخري فيكون له ذلك إذا رضي املالك بالت إال  ،صومةيوم اخلُ  بِ صْ أو يف مكان الغَ  بِ صْ الغَ 

نانري مكان راهم والد وى الد فعلى هذا ينبغي أن يذكر يف دعوى غصب املكيل واملوزون سِ 
عى أنه لو اد و  .(الذخرية)ال؟ وهكذا ذكر يف ب حىت يعلم أنه هل له والية املطالبة أو صْ الغَ 

َ طَ نْ حِ  )٥غصب منه كذا قفيز ة وبني  رائط ال بُ الش بِ صْ وأن يذكر مكان الغَ  د.   
موضع اإليداع أنه يف أي  كرِ من ذِ  د عى الوديعة ال بُ إذا اد  :)٦ني)ي(عدة املفت ر يفكوذ 

 لٌ م يكن له محَْ ـر أنه إذا لر يف موضع آخَ كوذ  م يكن.ـنة أو لؤْ ومُ  لٌ سواء كان له محَْ  ،)٧رٍ صْ مِ 
  . بِ صْ بيان موضع الغَ  نة ال يشرتطُ ؤْ ومُ 

                                                 
  . ١٩٧"اخلف": احلذاء الساتر للكعبني. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 لعل كلمة "مكعب" هنا مرادفة لكلمة "خف": حذاء ساتر للكعب.   )٢

 .ڤ"قيمة ذلك" يف   )٣
 اخلصومة" يف ق. بلدة "  )٤
معجم لغة الفقهاء ؛ ٣٠٧القاموس الفقهي ص  البالد. مقدراه يفخيتلف و  به قدميًاكان يكال   مكيال :"القفيز"  )٥

  .٣٦٨ص 
. ٢/١١٣٠كشف الظنون  جنم الدين أيب حفص. احلنفي، "عدة املفتيني" لعمر بن حممد بن أمحد النسفي  )٦

 سبقت ترمجته. 

 .٤٣٣"املصر": الصقيع والناحية أو املدينة. معجم لغة الفقهاء ص   )٧
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 ١٤٣  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

ل  إن كان األو  فإنه ينظرُ  ر رأسهامث فتح آخَ  ،رأسها ئرًا وسد َمْن حفر بِ  :(احمليط) ويف
 كبسها بالرت مث ،به مثله من أجزاء األرض سُ كبَ ا يُ مبِ ني اب أو بالط  حفرها الث مان اين فالض

 يكون على الث به البِ  سُ كبَ ا ال يُ سها مبِ بل كاين. وإن كان األو ة نطَ قيق واحلِ ئر عادة كالد
   ل.مان يكون على األو فالض  ،ماـوحنوه

ر فرفع آخَ  ،ى رأسهائرًا فغط َمْن حفر بِ  :تعاىل رمحه اهللاُ  فتاوى ظهري الدين املرغيناين)( ويف
قصان. وقال الن  نَ مِ ئرًا ضَ ل. وَمْن حفر يف أرض غريه بِ األو  نَ مِ الغطاء فتلف ا شيء ضَ 

ى بنائه عل ربُ ه ال جيري ". ولو هدم جدار غقصانَ الن  وال يضمنُ  بالكبسِ  بعض العلماء: "يؤَمرُ 
وقيمة قض الن وإن شاء أخذ  ،امنللض  ضُ والنق )١اجلدارنه قيمة إن شاء ضم  :ملالك باخلياروا
 قصان.الن   

ناء مسجد أو هدم َمْن حفر بئرًا يف فِ أن  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى" قاضي خان) ويف
 يؤمرُ  ناء قومفر بئرًا يف فِ قصان. وكذا َمْن حسوية وال يقضى بالن بالت  حائط املسجد فإنه يؤمرُ 

 ة أيًضا. يسو بالت  
ليس له  ،ار املغصوبة ورضي ا املالك فأراد الغاصب طمهابئرًا يف الد  حفر إذا الغاصبُ 
  م ينتفع ا". ـا أو ل فعُ نتذلك سواء ي له" عنه: افعي رضي اهللاُ وقال الش  ذلك عندنا.

 ألن  هعلي ال شيء ،حىت صارت يابسة نسانٍ إماء بئر  )٢حنز  رجلٌ  :(الفتاوى)ويف بعض 
 اخلُ من  نسانٍ إماء  )٣صاحب البئر غري مالك للماء. ولو صب باملاء ألنه  مألهُ إله  يقالُ  )٤ب

   .وات األمثالواملاء من ذَ  ،ملكه
بغري  قطع أشجار كرم إنسانٍ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف

م الكرم مع األشجار ة ذلك أن يقو ف. وطريق معر يالقيمة ألنه أتلف غري املثل يضمنُ  ،هأمر 
 الن وبعد ذلك صاحب  ،م مقطوع األشجار ففضل ما بينهما قيمة األشجارابتة باألرض ويقو

وإن شاء  ،نه تلك القيمةوضم  إن شاء دفع األشجار املقطوعة إىل القاطعِ  :الكرم باخليار
قيه فنه الباقي. وذكر الم ضَ من تلك القيمة قيمة األشجار املقطوعة ويُ  أمسك األشجار ودفع

                                                 
 .، قڤب، " يف احلائط"  )١
 .٨٠٠"نزح ماء البئر": استقى ماءها حىت قل كثريًا أو نفَد. املنجد ص   )٢

 .ڤ"غصب"   )٣
أما "اُحلب" فهو وعاء كبري من الطني يوضع فيه املاء أو پ.  ،ڤ "اجلب" يف وهو اختصار "خابية". يف ق،  )٤

  . ١٩١لزيت أو حنومها أو هو اجلرة أو اخلابية. معجم لغة الفقهاء ص ا
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٤٢

 ثلِ رًحيا يذهب مثلها مبِ  وقت اإليقادِ  "إن كانت الريحُ  :تعاىل أجاب رمحه اهللاُ  .د أو الاملوقِ 
 ار إىل تلك األكداس يضمنُ تلك الن  م. تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،" فالوإال  
قى فيه من وأل ،نارًا )١ورهن أوقد يف تـَ  رجلٌ  :اهللا رمحهُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف

 يضمنُ  ،فأحرقتها هجار  )٢دارار إىل ت الن وتعد  ،نور فاحرتق بيتهما ال حيتمله الت  بِ طَ احلَ 
 بنارٍ صاحب الت نسانٍ إيف ملكه أو يف ملك غريه فوقعت شرارة منها على ثوب  نور. ولو مر 

عن أيب  وادر)(الن ر يفكن" وهكذا ذ ضمَ "يَ  تعاىل: رمحه اهللاُ  حممد بن الفضلقال  تهحرقأف
ار يف موضع له حق املرور فيه بالن  َمْن مر  ن إ :بعض العلماءقال تعاىل. و  يوسف رمحه اهللاُ 

م يكن له حق املرور ـن. فإن لضمَ يح ال يَ نسان أو ألقتها الر إفوقعت منه شرارة نار يف ملك 
يح ال به الر  تهب  ن. وإنضمَ إن وقعت منه شرارة يَ  التفصيل:يف ذلك املوضع فاجلواب على 

  توى. فَ وهذا أظهر وعليه ال ،نضمَ يَ 
ه فوقعت بفطارت شرارة من ضر  ،اةم أخرى حمُ  على حديدةٍ  اد ضرب حديدةً حد  رجلٌ 

 تعاىل وذكر الناِطفي رمحه اهللاُ ه. وب لرب د قيمة الث ااحلد  نَ مِ ضَ  ،نسان فاحرتق ثوبهإعلى ثوب 
 إذا جلس احلد يعمل به واحلانوت إىل جانب طريق  )٣رًاوْ واختذ يف حانوته كَ انه اد يف دُك

 ا مبِ  ورهِ من ك فأخرج حديدةً  ،ةالعامأو فقأت عني  ،فتطاير شرارها فقتلت رجًال  ،رقةٍ طْ وضر
بذلك من املال على  فَ لكان ضمان ما ت  ،ة رجلأو قتلت داب  ،أو أحرقت شيًئا ،نسانإ

 م يدِ ـللته ولو كون على عاقِ  تنيالقتل والع ةُ يَ اد. ودِ احلد ق  احتملتاد ولكن احلد  يح بعض الر
 أو احلديدة احملَ  هِ رِ وْ ار من كَ الن اةم،  نسانًا أو أحرقت ثوب إفقتلت  ،ةفأخرجتها إىل طريق العام

  رًا. دْ كان هَ   ،ةأو قتلت داب  ،إنسان
ة أو فسقطت به داب  ،ريق الط املاء يف ولو رش  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى رشيد الدين)ويف 

  مطلًقا.  ذكر يف الكتاب أنه يضمنُ  ،نسانإ
كل   مي فإنه إذا رش أما يف اآلدَ  ابة جيري على إطالقه.يف الد  قلُت: "وهذا اجلوابُ 

 طريًقا ريق حبيث ال جيدُ الط  فإنه يُ  ،فيه مير ضم ن الر اش وإال فال". وِمم  ه د ما قلناه ما ذكر ا يؤي
 كما يرش   ورش  ش يف الر  م يتعد ـأنه لو ل تعاىل رمحه اهللاُ  (فوائده) ين يفُتغفَ أبو احلسن الرسْ 

 بارالغُ  عاس عادة لدفالن،  ذلك ليس ِجبِ  ال ضمان عليه ألن ناية. وإن تعد ى بالر نَ مِ ضَ  ش.   

                                                 
 .٦٦"التنور": جتويفة اسطوانية من فخار ُجتَعُل يف األرض وُخيبَـُز فيها (سريانية). املنجد ص  )١

 .ڤ"بيت" يف  )٢
 .٤٨٣مكان اشتعال النار (فارسية). املعجم الذهيب ص  الكورَه للحداد والنحاس هو )٣
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 صاحبهوب الث ق من مدوب إليه فتخرمها ن احلائِ ضمَ ال يَ  ،الثق من مدك شيًئا. وإن ختر
  قصان. احلائك نصف قيمة الن  نَ مِ ضَ 

 ة ال جيبُ حي ألجل الت  هِ إن أخذ بيدِ  :فشلت فمد ذلك الرجل يدهُ  رجلٍ  ولو أخذ يدَ 
 جتبُ الض رعلى اآلخَ  اليدِ  ةُ يَ دِ  مان عليه. وإن أخذها ألجل العض  يَ ألنه مضط هِ دِ ر يف مد .  

ن مجيع القيمة. ضمَ صاحبه حىت خترق يَ  ث من يدِ ذبه املتشب جر فتشبث بثوب آخَ  رجلٌ 
  . ةاملتشبث نصف القيم نَ مِ املتشبث ضَ  ذبه صاحبه من يدِ فإن ج

ثوبه والغاصب  وب فمد الث  مث جاء صاحبُ  .ولبسه نسانٍ إثوب  غصب :(املبسوط)ويف 
 ال يعلم أنه صاحب الث وب فتخر وبق الث،  ال ضمان على الغاصب ألنه ختر ولو هِ ق من مد .

 ثويبقال صاحب الث علي وب: "رد مثله " فمنعه، فمد ا ال ميدمن شِ  مد د ته فتخر وبق الث، 
 ال ضمان على الغاصب أيًضا. ولو مد الن ه كما ميد الغاصب  نَ مِ ضَ  ،ق منهاس عادة فتخر

   ناية.إمساكه ومنعه ثوب غريه جِ  نايتهما ألن ألنه من جِ  ةنصف القيم
ت إىل  ه فتعد ري َل عمْن أوقد نارًا يف ملك غُسئِ  تعاىل رمحه اهللاُ  )١(فتاوى النسفي) ويف

ن؟ قال: "ال". ولو أحرقت شيًئا ضمَ ر من األموال فأحرقته هل يَ آخَ  أو شيءٍ  ةٍ طَ نْ س حِ دْ كَ 
  . نَ مِ يف املكان الذي أوقد فيه ضَ 

ار يف أرض "لو أوقد الن  :ار. قالواتعاىل بني املاء والن  قلُت: "وفرق أصحابنا رمحهم اهللاُ 
املاء إىل أرض نفسه  )٢ن. ولو أسالضمَ ا ال يَ ت إىل أرض غريه فأحرقت شيئً فسه فتعد ن

 ا يكون بفعلي إمن عد ار اخلمود، والت من طبع الن  ألن  نَ مِ فسال إىل أرض غريه وأتلف شيًئا ضَ 
 عِ بْ ومن طَ  ،نضمَ يضف إىل فعل املوقد فلم يَ  ميح وحنوه فلالر  ضافُ الف يُ الن فاإلتيَ املاء الس 

  . )٣انتهى، وات األمثالن للعطش وأنه من ذَ ك سِ ال مُ سي  وهرٌ املاء جَ  إن  . وقيلَ "إىل فعله
يف  الـُمَملكةا يف األرض أوقد نارً  عٍ مزار  عن رجلٍ  تعاىل رمحه اهللاُ (احمليط)  صاحب لَ ئِ وسُ 

 ت هل يضمنُ قفاحرت ار إىل األرض اليت ا األكداس الن  )٤وسرت ،يوم ريح فاحرتق احلشيش

                                                 
. ولد سنة الشهري بعالمة مسرقند جنم الدين أيب حفصاحلنفي،  "الفتاوى النسفية" لعمر بن حممد النسفي )١

؛ هدية العارفني ٢/١٢٣٠م.كشف الظنون ١١٤٢ه/٥٣٧. تويف سنة تصانيف. صاحب م١٠٦٩ه/٤٦١
   .٣٣٥رقم  ٤٤٧ه) ص ٥٤٠-٥٣١تاريخ اإلسالم (؛ ١٠٦٢رقم  ٢/٦٥٧؛ اجلواهر املضية ١/٧٨٣

 "أرسل" يف ب. )٢
 ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤ" يف وقيل ... انتهى" )٣
  "ومدت" يف ب.  )٤
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نه الن محار غريه فليس له أن يُ  )١ولو ذبح نه مجيع قصان، ولكنه يُ ضمعند أيب  ةالقيمضم
قصان. وإن ضمن الن سكه ويُ تعاىل له أن مي عنه. وعلى قول حممد رمحه اهللاُ  حنيفة رضي اهللاُ 

  وال ميسك املذبوح.  ،شاء ضمنه كل القيمة
األجنيب والراعي يف ذلك  ،حسانًان استِ ضمَ ال يَ  ،ذبح شاة إنسان حبيث ال يرجى حياا

قرة أو احلمار بار لو ذبح المان يف األجنيب والراعي. والبق بالض  ىتويف الفرس والبغل يف .سواء
  . بحِ قيمتها يوم الذ  ا يضمنُ ن. وإذا ذبح شاة يرجى حياضمَ وكان ال يرجى حياما ال يَ 

 (النوازل) يف ركوذ  فذحبها يكون ضامًنا. ،كالبشاة الغري وقد أشرفت على اهل مر  رجلٌ 
  فيه داللة. مأذونٌ حسانًا ألنه ن استِ ضمَ أنه ال يَ 
 ألن  نَ مِ نسان ضَ إفسلخها  ،لخقها ألجل الس ذبح شاة وعل  ولو" :قال :(احمليط) ويف

 اس يتفاوتونَ الن  لخِ يف الس  بحِ دون الذ" .  
فتلفت  ة إنسانٍ ا داب فزلقت  ،ريقالط قارعة يخ على شور الرمان أو البط ولو ألقى قُ 

د منه تول  فما ،ذون فيهأيف هذا الفعل. وَمْن فعل فعًال هو غري من ألنه غري مأذون له ضمَ يَ 
  يكون مضمونًا عليه. 

قال أبو القاسم  ،فتخرق حانوت رجلٍ  لِ فْ قِ علق ثوبه بِ تف ،يف طريق املسلمني مر رجلٌ 
 نضمَ وإن كان يف غري ملكه يَ  ،نضمَ ل يف ملكه ال يَ فْ تعاىل: "إن كان القِ  فار رمحه اهللاُ الص ."

 ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرقَ  وهي أنه إذا تعلقَ  ،منها أي من بياا ادة ال بُد يأقول: "وههنا ز 
   وب فهو الذي خرقه".ل ألنه إذا جر الث فْ ن صاحب القِ ضمَ ال يَ  ،جبرهِ 

فانشق ثوبه من جلوسه  ،نسان وهو ال يعلم حىت قام صاحبهإجلس على ثوب  رجلٌ 
فكسر أسنان العاض  العاض  مِ من فَ  ر فأخرج يدهُ يَد آخَ  صان. ولو عض رجلٌ قالن  نَ مِ ضَ 

 عِ ْز ر يف نـَ ضط ن ألنه مُ الس  موجبُ  ال جيبُ  ،يدهُ  حضوض شيء وجر املعْ  وسقط من حلم يدِ 
  ألنه جان.  دِ ش اليَ على العاض أرْ  وجيبُ  ،اليدِ 

 نسانٍ إلإذا عمل  كُ احلائِ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٢(فوائد صدر اإلسالم طاهر بن حممود) ويف
فمد صاحب  ،جرةحىت يأخذ منه األُ  إليه فأىب احلائك أن يدفعه ،ثوبًا فأراد مالكه أخذه منه

                                                 
 .ڤ"ولو أتلف" يف  )١
امللقب صدر  بن أمحد، برهان الدين الكبري عبد العزيز البخاري احلنفي "فوائد صدر اإلسالم" لطاهر بن حممود )٢

م.  ١١١٠ه/٥٠٤تويف سنة ". فتاوى البخارية"م. صاحب تصانيف منها ١٠٥٠ه/٤٤٢ولد سنة  .اإلسالم
 . ٥/٣٠٩؛ معجم املؤلفني ١/٣٤٠؛ هدية العارفني ٨٥رقم  ٣٠؛ تاج الرتاجم ص ٢/١٢٩٨كشف الظنون 
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ار لو وضع ثوبًا يف دار رجل فرماه صاحب الد  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين) ويف
ن ضمَ فت ال يَ ل: إن تارته يف دار غريه فأخرجها صاحب الد . ولو أدخل داب نَ مِ فأفسده ضَ 

 ألن  الد ار تضرهاابة يف الد،  فله أن يدفع الض رر باإلخراج منها. وأم ا الث ار فال وب يف الد
 ن.ضمَ فأخرجها فهلكت يَ  طٍ ربَ ة يف مَ يضرها فكان إخراجه إتالفًا له. ولو وجد داب   

ط وهلكت ه فأخرجها مالك املربَ اب و غصب مربطًا وشد فيه د رجلٌ  :امع الصغري)(اجل ويف
   صار ضامًنا هلا.

فاستهلكه  ،قرِ بجًال من العِ  غصب :تعاىل رمحه اهللاُ  )١(فوائد أيب احلسن الرستغفين) ويف
م م يفعل الغاصب يف األُ ـم وإن لقصان األُ جل ونُ ن الغاصب قيمة العِ ضمَ يَ  ،مهأُ  س لنبُ يبو 

  . ملكان التَسبب فعًال 
فجاء  باحٍ مُ  ته يف مرتعٍ ولو أرسل داب  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف

اين تها على الفور ضمن الث إن كانت عض  :انية األوىلت الث فعض  ،اأيضً  دابتهر فأرسل إليه آخَ 
 لألو ط. ال ضمان على صاحب املربَ  ،ألحدمها  فال. وإن كان ذلك يف مربطٍ ل وإال  

رجل محار غريه أو  تعاىل عنه: "إذا استهلكَ  قال أبو حنيفة رضي اهللاُ  :(العيون) يف وذكر
سه وأخذ بنه قيمته وسلمه إليه. وإن شاء حإن شاء صاحبه ضم  :أو بذحبه هِ يدِ  عِ طِ قَ بغله بِ 

  ى. تو وعليه الفَ  ،ن شيًئاضمَ ال يَ  قيلَ و . "منه شَ األرْ 
 وَمْن ذبح شاة غريه فمالكها عِ طْ ابة حىت صارت عرجاء فهو كالقَ ولو ضرب رجل الد .

قصان. وكذا نه الن وإن شاء أخذها وضم  ،نه قيمتها وسلمها إليهإن شاء ضم  :باخليار
   وكذا إذا قطع يدها. )٢زوراجلَ 

فللمالك أن  ،اصب طرفهاالغ لحم فقطعَ ابة غري مأكولة ال ولو كانت الد  :(اهلداية) ويف
العبد اململوك حيث  طرفِ  عِ طْ خبالف قَ  ،ضمنه مجيع قيمتها لوجود االستهالك من كل وجهٍ يُ 

  . رفِ الط  عِ طْ ًعا به بعد قَ نتفَ مي يبقى مُ اآلدَ  ألن  ،املقطوع شِ يأخذه مع أرْ 

                                                 
١(  الزوائد والفوائد"  صاحباملاتريدي. أبو احلسن من أصحاب أيب منصور  ،احلنفي ينغفَ تُ سْ علي بن سعيد الر"

؛ معجم ٥/١٠٢األعالم ؛ ١٢١رقم  ٤١تاج الرتاجم ص م. ترمجته يف: ٩٥٦ه/٣٤٥. تويف سنة و"الفتاوى"
   .٤/٢١٢ ،٩٧٣رقم  ٢/٥٧٠؛ اجلواهر املضية ٧/٩٩املؤلفني 

 .٦١ص  ؛ القاموس الفقهي١٦٤ا يذبح من اإلبل خاصة. معجم لغة الفقهاء ص اسم مل :"اجلزور" )٢
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فال  ،م فيهللمسلمني موضًعا يوقفون دوا   إذا جعل اإلمامُ إال  ،رآخَ  األعظم أو مسجدٍ 
   ن.ضمَ يَ 

ما أفسدت.  نَ مِ ضَ  ،دخلت بستانًا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها غنمٌ  :(العيون) ويف
ة وقد وجد يف زرعه أو كرمه داب  نْ ر. ومَ ماواحلِ  ورُ وكذا الث  ،م يسقها ال ضمان عليهـوإذا ل

 املختار أنه إن أخرجها وساقها  ا:أخرجه لون. و ضمَ رع فحبسها فهلكت يَ أفسدت الز
   .الغري من زرع الغري ةَ وكذا لو أخرج داب  .نضمَ وإن أخرجها ومل يسقها ال يَ  ،نضمَ فهلكت يَ 

ن كأنه أخرجها عن ضمَ ه ال يَ يأمن منها على زرع ولو ساقها إىل مكانٍ  :(التجنيس) ويف
  توى. وعليه الفَ  ،نضمَ مشاخينا أنه يَ  وقال أكثرُ  تعاىل: رمحه اهللاُ  قال أبو نصر الدبوسيزرعه. 

فالنًا  ار وقال: "إن إىل البق  هاـب فجاء الرجل .رجلٍ  ار على يدِ بعث بقرته إىل بق  رجلٌ 
 ار: "إذهبْ بعث بقرته هذه إليَك" فقال له البق  ا لَ  ال أقبَـ ا إىل مالكها فإين ها". فذهب

ار أميًنا البق  فيصريُ  ،فقد انتهى األمر ،ارار ضامن ألنه إذا جاء ا إىل البق فالبق  ،فهلكت
  . عَ يودِ  نأ عِ وليس للمودَ 
 إن كان بإذن الراكب ال يضمنُ  :دابة إنسان فألقت الراكب فمات )١سَ ولو خنََ 

 يَ   ري إذنه يضمنُ وإن كان بغ ،ساخِ الن ةكحال الد.  رٌ دْ هَ  س فمات فدمهُ اخِ وإن ضربت الن .
سها بإذن الراكب إن خنََ  :جل أو كيفما أصابتهب أو بالر نَ ر بالذ وإن أصابت رجًال آخَ 

 فالض م فعليه. وكذا لو قتل كلب رجل مان عليهما وإالفعليه دِ  ُمَعل ًما. ـوهي أربعون دره تهي
   .)٢ًماـدره نته عشرو ي البيت أو املاشية خلف الغنم فدِ  كلبُ  فلو كان
 إذنه ريه بغري أخذ محار غ نْ م به الفقيه إذا ُسِئَل عَ  ربُ جَ ـا يُ وِمم  :)٣(خالصة املفىت) ويف

ن ضمَ ئب هل يَ فأكله الذ  معه جحشٌ  وكان ،واستعمله مث رده إىل املوضع الذي أخذه منه
م فانساق  أنه ساق األُ م يتعرض اجلحش بشيء إال ـإن ل جوابه:ة؟ وإمنا استعمل األتان خاص

ق اجلحش معها أيًضا سان. وإن كان حني ساق األتان ضمَ م يَ ـمعها ذاهًبا وجائًيا ل اجلحشُ 
   ن.ضمَ يَ  قيلَ 

                                                 
 .٤٧٦"خنس": غرز مؤخرها أو جنبها بآلة رفيعة كاملسلة أو حنوها لتسرع السري. معجم لغة الفقهاء ص  )١
 ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤ" يف وكذا...درمهًا" )٢
"خالصة املفىت" حملمد بن يوسف احلسين السمرقندي املدين احلنفي، ناصر الدين أيب القاسم املتوىف سنة  )٣

  سبقت ترمجته. .١/٧١٧كشف الظنون  م.١١٦١ه/٥٥٦
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ريق فلدغ الط  أو عقربًا على قارعةِ  ةً ولو ألقى حي  :تعاىل رمحه اهللاُ  (شرح الطحاوي) ويف
 ر فحينئذٍ وضع إىل موضع آخَ ل من ذلك امل إذا حتو إال  ،اهمان على الذي ألقفالض  ،رجًال 

م يوجد ـفال ضمان عليهم ألنه ل ،كلبهم  )١دار قوم فعقرهُ  نايته. ولو دخل رجلٌ ترتفع جِ 
   منهم. واألشالءغراء إلا

 هل جيبُ  إنسانًا فعض  ،يعضه ما مر عليه مار كل   عقورٌ  له كلبٌ  رجلٌ  :(التجنيس) ويف
 عليه الض مان إن تقد م ـن. وإن لضمَ يَ  ،ضالعَ  فوه بذلك قبلَ موا إىل صاحب الكلب وعر

 تعاىل قاضي خان رمحه اهللاُ  ل. قالاملائِ  احلائطِ  ألنه مبنـزلةِ  ض ال يضمنُ موا إليه قبل العَ يتقد: 
ال  ،. ولو أغرى كلًبا حىت عقر رجًال "م يكن من صاحبه أشالءـن إذا لضمَ أن ال يَ  بغينوي"

كما إذا أرسل طائرًا فأصاب يف فوره ذلك رضي اُهللا عنه،ضمان على املغري عند أيب حنيفة 
  باإلمجاع.  ال يضمنُ 
ة احلمامة قال: "إن ر فأكلت اهلِ  .أو دجاجته )٢امة إنسانة وألقاها إىل محر أخذ هِ  رجلٌ 

وقيل  ،ن"ضمَ مي واإللقاء ال يَ ن. وإن أخذا بعد الر ضمَ ها يَ ة برميه وإلقائه إلير أخذا اهلِ 
؟ قال: ين املشلمَ ضْ أيَ  )٤فعقرهُ  ،كلبه على إنسان وأغراه عليه  )٣ىولو أْشلَ  وقيل له .نضمَ يَ 

   ."سيفه د كأنه ضربه حبَ   )٥"نعم ألنه باإلغراء لكلبه صار آلة لعقره
. وكذلك إذا نَ مِ يف فورها شيًئا ضَ  يمة فأصابتـأرسل  نْ مَ  :(شرح الطحاوي) ويف

ن. ولو ضمَ ريق فإنه يَ الط  ا يف ذلكشيئً  فأصابت رٌ وال زاجِ  وال سائقٌ  أرسلها ومل يكن هلا قائدٌ 
 ن. ولو عطفت ضمَ ر فأصابت منه شيًئا فإنه ال يَ ريق وكان هلا طريق آخَ عطفت عن ذلك الط

 على املرِسلِ  ا طريق غريه فذلك مضمونهلريق ومل يكن عن ذلك الط.   
ية إذا أتلفت شيًئا ليًال أو ارًا إذا شمان على صاحب املاالض  وال جيبُ  :(امللتقط) ويف

   .أو قائدٌ  م يكن هلا سائقٌ ـل
ال ضمان على صاحبها إن أتلفت  ،وابابة يف سوق الد ولو أوقف الد  :(العدة) ويف

بت. وكذا لو أوقفها على باب املسجد ن ما أصاضمَ لطان يَ قفها على باب الس و شيًئا. وإن أ

                                                 
  .٢٥٦القاموس الفقهي ص  : جرح."عقر" )١
 .ڤ"رجل" يف  )٢
  على هامش خمطوط ق. توضيحمثل أغرى فما بعده عطف تفسري انتهى.  ": أغرى.أشلى" )٣
 .ڤ"فعضه" يف  )٤
 .ڤ"لعضه" يف  )٥
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يف هذا كله".  ال يضمنُ "عنه:  وقال أبو حنيفة رضي اهللاُ  ."نضمَ كان العبد ذاهب العقل يَ 
 زِ  ولو شق ن.ضمَ يَ  )١نديلالقِ ل بْ ن. وكذا لو قطع حَ ضمَ سائل حىت سال يَ  هنٍ دِ  ق   
ما: عنه تعاىل قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي اهللاُ  رمحهم اهللاُ  )٢(خمتلفات املشايخ) ويف

أو حل قيَد عبٍد فهرب  ،مارأو خرج احلِ  ،ائرالط  حىت طارَ  بلٍ أو اصطَ  قفصٍ  بابَ  إذا فتحَ "
 وقال ن يف ذلك كله".ضمَ تعاىل: "يَ  حممد رمحه اهللاُ  . وقال"يقفوا مـن وقفوا أو لضمَ فإنه ال يَ 

 ن". ضمَ وإن ذهب من ساعته يَ  ال يضمنُ  عنه: "إن وقف ساعة مث ذهبَ  افعي رضي اهللاُ الش
الفتح أو  الفاتح سواء سرق عقيبَ  ال يضمنُ  ،تاًعار منها مَ ولو فتح باب داٍر فسرق آخَ 

ر ال إنسان آخَ الطري فأخذ  ة فسرقها إنسان أو فتح باب قفصٍ داب  اطَ بعده. وكذا إذا حل ربِ 
 تحَ فو  ضمان على الذي حل .  

 ن ضمَ بل حىت ذهب يَ تح باب االصطَ العبد أو ف قيدَ  واملودَع إذا فتح باب القفص أو حل
 رى أنه إذا دَ  تَ ظ. أَال فْ فاق ألنه التزم احلِ باالت ل  وغري  نَ مِ ارق على الوديعة ضَ الغاصب أو الس
 الد ال يضمنُ  ال .  

 ن. ولو دنا منه وقصد تنفريه ضمَ ن. ولو قصد تنفريه يَ ضمَ ر رجل طري إنسان ال يَ ولو نف
   ن.ضمَ ال يَ  هد تنفري قصِ يَ  مـن. ولو دنا منه ولضمَ يَ 

مث غاب  ، إذنهريحائط إنسان بغ ولو نقب :تعاىل رمحه اهللاُ  )٣(فتاوى السمرقندي) ويف
 اقبُ الن،  قب وسرق شيًئافدخل إنسان من ذلك الن،  بٌ سَ ب ألنه مُ اقِ ال ضمان على النب 

 بوسي. رٌ باشِ ارق مُ والسيضمنُ  ول:تعاىل يق رمحه اهللاُ  )٤وكان أبو نصر الد"  لكن  "بُ اقِ الن
  مان. الض  مِ دَ توى بعَ الفَ 

 فإن غرق من ساعته يضمنُ  :ه حىت ماتكرجًال وألقاه يف البحر وتر  الرجلُ  )٥إذا قمطَ 
  يكن عليه شيء. مـساعة مث غرق ل سبح وإن ،يتهدِ 

                                                 
 .٦٥٧"القنديل": املصباح. املنجد ص   )١

 . ٢/١٦٣٨شف الظنون كأنظر   )٢
كشف ي" وليس "فتاوى السمرقندي" حملمد بن الوليد احلنفي. أنظر  "فتاوى أيب الليث السمرقند املقصودو  )٣

  .٢/١٢٢٤و ٢/١٢٢٣الظنون 
مع مراجع أخرى يف  ١٩٨٧رقم  ٤/٩٤أبو نصر الدبوسي من أئمة الشروط. ترمجته يف: اجلواهر املضية  )٤

 احلاشية.
  .٣٦٩. معجم لغة الفقهاء ص شد يديه ورجليه كما يفعل بالصيب يف املهد: "قمط" )٥

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 ١٣٥  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 ،)١شًيا عليه وسقط منه شيء وتوىغْ ب رجًال فسقط املضروب مُ ر ض لو :(العيون) يفو 
 ،ارب املال الذي مع املضروب ألنه هو املستهلكُ الض  عاىل: "يضمنُ ت قال حممد رمحه اهللاُ 

ر نظَ هذا فيُ  ما خيالفُ  "فصل الغصب"يأيت يف سيابه اليت عليه لو تلفت". و ثِ  وكذا يضمنُ 
 ة.مث   

حىت أدركه  فأخذه إنسانٌ  .مٍ ـظال فر من رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  (فتاوى رشيد الدين) ويف
 رهه ضربفأخذه و  مُ ـالالظه رجلٌ  ،)٢جباية رجًال ليقبض منه بسببِ  مٌ ـطلب ظال، أو وخسفدل 

ال عليه اآلخذ له والد  تعاىل يضمنُ  قول حممد رمحه اهللاُ  ياسِ ففي قِ  .عليه فأخذ منه ماًال 
ن. ضمَ عنه أنه ال يَ  توى على قول أيب حنيفة رضي اهللاُ والفَ  ظُلًما. ألخذ ماله َسَببٌ  ماأل

 ال يضمنُ  ،فذهب املظلوم إىل الوايل فخسره ،رفضرب أحدمها اآلخَ  ،رجالن اصمَ وكذا لو خت
   .ث بهوْ املظلوم ألنه طلب الغَ 

ريق هذا الط  كْ لُ سْ قال لغريه: "أُ  رجلٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٣ظهري الدين املرغيناين) (فوائد ويف
فأنا  كٌ ان خموفًا وأخذ مالِ ن. ولو قال: "إن كضمَ لصوص ال يَ فسلكه وأخذه ال  ."نٌ فإنه آمِ 

ا يرجع على املغرور إمن  وصار األصل أن  .نضمَ ن وباقي املسئلة حباهلا يَ ضمَ ن لَك" ال يَ ضامِ 
 نَ مِ عقد املعاوضة أو ضَ  منِ رور يف ضِ إذا حصل الغُ  الغار  فَ صِ  الغار ا. ة السالمة للمغرور نص  

 طَ نْ احلِ ل عَ جْ اِ ة: "طَ نْ حان لصاحب احلِ ولو قال الط ة يف الد فذهبت  ،لولو" فجعلها يف الد
 ،العقد منِ ن ألنه صار غارا يف ضِ ضمَ يَ  ،ا بهمً ِـ ان كان عالح كان به إىل املاء والط   من ثقبٍ 

 خبالف املسئلة األوىل ألن  مث المة حبكم العقدة ما ضمن الس،  المة وههنا العقد يقتضي الس
  ن.ضمَ مغرورًا فيَ  فيصريُ 

تعاىل  هشام حممًدا رمحه اهللاُ  سأل :تعاىل رمحه اهللاُ  )٤(فتاوى ظهري الدين املرغيناين) ويف
فذاب وخرج  ،ن جامدٌ مْ والس  )٥الزق  َفمَ  أو فتح ،ائرحىت خرج منه الط  فتح باب قفصٍ  فيَمنْ 

 نضمَ من قال: يَ منه الس،  ضمَ العبد ال يَ  قَ فأبِ  عبدٍ  قيدَ  ولو حل له عزمية. فإن  العبد  ن ألن

                                                 
  .١٤٩معجم لغة الفقهاء ص  .هلك: "توى" )١
 .ڤ"ليقتص منه بسبب جناية" يف  )٢
ه/ ٥٠٦املتوىف سنة  ، ظهري الدين"فوائد ظهري الدين" لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق املرغيناين احلنفي )٣

  .٧/١٢٣؛ معجم املؤلفني ١/٦٩٤هدية العارفني ؛ ١٢٩٨كشف الظنون  صاحب تصانيف.. م١١١٢
   .١٢٢٩كشف الظنون أنظر   )٤
  . ٢٣٣: وعاء من جلد توضع فيه السوائل. معجم لغة الفقهاء ص "الّزق"  )٥
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ها ـفقتل ب يب صَ  يًنا يف يدِ ك وضع سِ  نْ مَ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١)جعفريب (فوائد الفقيه أ ويف
  ن. ضمَ ها حىت مات يَ ـن. ولو عثر بضمَ نفسه ال يَ 

ائح م الص غر يُ  ،يب فوقع وماتففزع الص  ،صاح فيه رجلٌ  أو حائطٍ  قام على سطحٍ  يب صَ 
ته ئَ فوطِ  ة فصاح فيها رجلٌ ت به داب ر مريق فته. وكذلك لو كان على الط لَ على عاقِ  ذلكته و ي دِ 

 ضمَ يَ  ،ة فماتالداب ائح دِ ن الص الًما صغريًا بغري إذن أهله ته. ولو بعث غُ لَ ته وهي على عاقِ ي
  ن. ضمَ فوقع ومات يَ  ،بيانمع الص  تقى فوق بيتٍ ر فا ،له إىل حاجةٍ 

هًما فأصاب امرأة ال ضمان سَ  يب تعاىل: "لو رمى صَ  قال أبو بكر رمحه اهللاُ (النوازل)  ويف
 َمْيَسرة"م يكن له مال فنظرة إىل ـيف ماله. وإن ل ا جيبُ على والده وإمن.  ا وجب يف قال: "وإمن

   ".ناصرونَ تهم يـللعرب ألن ةُ لَ العاقِ " :ة وهو يقوللَ ماله ألنه ال يرى للعجم عاقِ 
قال حممد  ، داره فسقط البيتغمًى عليه يفأو نائًما أو مُ  ابي ولو أدخل صَ  :(العيون) ويف
  ". ائمِ يف الن  وال يضمنُ  ،مى عليهغْ مُ ـوال يب يف الص  تعاىل: "يضمنُ  رمحه اهللاُ 

م ـل هِ دِ ليحفظه فهلك يف يَ  وب رجلٌ فأخذ الث  .ريقذاهب العقل وقع ثوبه يف الط  سكرانٌ 
راهم يف ُكمه فرفعها نت الد ن. ولو كاضمَ واملسئلة حباهلا يَ  وب حتت رأسهن. ولو كان الث ضمَ يَ 

   أيًضا. حباهلا يضمنُ  واملسئلةُ 
صبعه يف إيف  همث أعاد ،مٌ صبعه وهو نائإمن  رجلٍ  خامتََ  رجلٌ  جلو أخر  :(العدة)وذكر يف 

 ر ال يربأ يعين إذا استيقظ مث نام.آخَ  ويف نومٍ  ،ىءَ رِ وم بَ ذلك الن   
أ ألنه وجب رب وم يمث أعاده يف هذا الن  ،ائمصبع الن إ من لو أخرج اخلامتَ  :(التجنيس) ويف

 الر د  وإن استوقد رَ  مائإىل هذا الن .أ. رب قظ مث نام فأعاده ال ييد  
 ه عليه وهو سكرانٌ  ،احيوإن غصب شيًئا من الصمث رد  خبالف ما  ،احييربأ وهو كالص

  مث رده عليه وهو نائم فإنه ال يربأ.  ،لو أخذ منه وهو يقظانٌ 
 ق بهوخاصمه فسقط من  ق برجلٍ إذا تعلق. وَمْن هدم بيت  نُ شيء يضم املتعلاملتعل

   أي يف هدمه. فيه د عَ تَـ ألنه غري مُ  ال يضمنُ  ،جاره )٢هدم من ذلك منـزلـنفسه فان

                                                 
. كشف البلخي، أيب جعفر امللقب بأيب حنيفة الصغري هلندواينحملمد بن عبداهللا ا "فوائد الفقيه أيب جعفر الكبري" )١

  . سبقت ترمجته.٢/١٣٠٠الظنون 
 يل به املاء من السطح وحنوه إىل األرض.قناة أو أنبوب من معدن أو غريه يسهو  "امليزاب"و ،ڤ"ميزاب" يف  )٢

 . ٤٧٠معجم لغة الفقهاء ص 
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 ١٣٣  صل التاسع في أنواع الضماناتالف

 ةكل قيم  "يضمنُ  :انيةنصف قيمته" مث قال يف املرة الث  لفعل  اخً فعله صار ناسِ  العبد ألن
   املوىل".

ففصده فصًدا معتاًدا فمات من ذلك  .دين"صِ فْ اِ وقال له: " )١جاء إىل َفصادٍ  غالمٌ 
 ةُ لَ عاقِ قيمة العبد  قال: "يضمنُ  ببَ الس  ادالفص."  ة لَ ته على عاقِ يَ يب الذي جتب دِ وكذلك الص

 وأقول .ادالفص: " وال حَ  ادٍ ال ضمان على فص وال بَـ  امٍ ج ـما ل اغٍ ز املعتاد وا املوضعَ م يتعد" ،
   .)٢انتهى

أنا"  رَ حىت أكسِ  )٣ين الَقدومأعطِ "غالم إنسان وقال له:  ءهفجا ،ًباطَ كان يكسر حَ   رجلٌ 
ِت ئْ إب مث قال: "طَ عليه يف ذلك وأخذ منه الَقدوم وكسر بعض احلَ  فأحل  ،أىب أن يعطيهف

ب على طَ فضرب بعض املكسور من احلَ  ،وكسره بٍ طَ الغالم حبَ  ى" فأىب فأترهُ ر حىت أكسِ بآخَ 
ب طَ ر الغالم بكسر احلَ م يأمُ ـب شيء ألنه لطَ ال يكون على صاحب احلَ  ،عينه وذهبت عينه

   .ًنا لشيءٍ فال يكون الرجل ضامِ  ،يار نفسهالعبد باختِ  ها فعلوإمن  ،عمله يف شيءٍ ستيم ـول
عليها شيًئا أو  محلة ساقها أو أو داب  )٤إذا استخدم عبد رجٍل بغري إذنه :(التجريد) ويف

   إن عطبت يف تلك اخلدمة أو يف غريها. نٌ فهو ضامِ  ، إذنهريبها بغكر 
قيمتها ساقها أو مل يسقها. كذا ذكر  نَ مِ فت ضَ لة غريه فتب ب داكر  رجلٌ  :(الذخرية) ويف

   ن إذا ساقها.ضمَ يَ  تعاىل احلسن رمحه اهللاُ  ويف رواية .)ظاهر الرواية( يف
مث باعه  ،ش ملوالهرْ ن األَ ضمَ يَ  عنده )٥ر عوَ امث رده وقد  ،غصب عبًدا رجلٌ  :(النوازل) ويف

   العني على البائع. شِ من أرْ  ها دفعع الغاصب مبِ رج ،املشرتي مواله فاجنلى البياض يف يدِ 
إن كان  :شيًئا مث رده عليه يب لو غصب من صَ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )٦)ي(فتاوى الفضل ويف

 فظِ يب من أهل احلِ الص  صح  ه عليه جورٍ حْ ـ فال. ولو غصب من عبٍد مَ وإالىءَ رِ بَ  ،شيًئا مث رد 
   من ضمانه.

                                                 
  .٣٤٦الوريد وخيرج منه شيء للتداوي. معجم لغة الفقهاء ص لذي يشق ": االفصاد" )١
 ، ق.پساقطة من ب،  ،ڤيف  "أقول ...انتهى" )٢
   .٣٥٩معجم لغة الفقهاء ص . )مؤنثة(ة للنحت والنجر : آل"القدوم" )٣
 .ڤ"بغري أمره" يف  )٤
 .٧٧ص معجم لغة الفقهاء  .لعاهةالبصر يف إحدى عينيه من فقد : "األعور" )٥
. ولد سنة املعروف بـالفضلي أيب عمرو ،عثمان بن إبراهيم األسدي البخاري احلنفي"فتاوى الفضلي" ل )٦

؛ هدية العارفني ٢/١٢٢٧نون ظكشف ال م.١١١٤هـ/٥٠٨سنة  يفتو . تصانيفم. صاحب ١٠٣٥ه/٤٢٦
  .٢٣٥رقم  ٢٠٨ ص هـ)٥١٠- ٥٠١تاريخ اإلسالم (؛ ٤/٢٧٩املضية اجلواهر ؛ ١/٦٥٣
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 الفصل التاسع في أنواع الضمانات  ١٣٢

  الفصل التاسع
  الواجبة وكيفيتها وفي تضمين األمين )١في أنواع الضمانات

 ألن  على اآلخذِ  مانُ فالض  ،ريإذا أمر إنسانًا بأخذ مال الغ :(الفتاوى الصغرى) ر يفكذ 
لطان والس  .مان على اآلمرِ األمر ال جيب الض  ح صِ ال يَ  ويف كل موضعٍ  .رهأم ح صِ م يَ ـر لاآلمِ 

   مان على املأمور؟الض  لو أمر رجًال بأخذ مال الغري هل جيبُ 
كذا  أنه أمر فالنًا بأن يأخذ منه عى على رجلٍ اد  رجلٌ  :الذخرية)دعوى (ر يف أول كذ 

مسموعة. وإن كان غري  عوى عليهنًا فالد لطار سُ عى عليه اآلمِ املد  فإن كان :من املال
   تعاىل. إن شاء اهللاُ  "فصل اإلكراه"على ما جييء يف  لطان إكراهٌ أمر الس  ألن فال  لطانٍ سُ 

قيمة العبد. ولو  َك" ففعل جتبُ فسَ نَ  لْ قتُ أو قال له: "أُ  )٢أمر عبد غريه باإلباق رجلٌ 
  ر. اآلم موالَك" فأتلفه ال يضمنُ  مالَ  فْ لتأقال: "

ن. وكذا ضمَ حىت لو هلك من ذلك العمل يَ  ،)٣قبضه َمْن استعمل عبد الغري كان مبنـزلةِ 
  فبعثه املودَع يف حاجته صار غاصًبا.  ،رجًال عبًدا علو أود 

ويف  .نضمَ ال يَ  ،فمات يف خدمته ،استخدمه أحدمها يف غيبة صاحبه )٤بني اثنني عبدٌ 
 ن. ضمَ ابة يَ الد  

 أن  قهأصول الفِ  ن يف العبد أيًضا. وذكر يف بعضضمَ أنه يَ  ه اهللاُ رمح (نوادر هشام) ويف
 الت ف يف اجلارية املشرتكة ال يوجبُ صر  له وَ ال حيَِ  خدام وإن كانكاالستِ   ،مانالض ها.ئَ طْ ل   

 ال  ،أنَت" ففعل فسقط ر مثرة املشمش لتأكلهُ ثُ جرة وانْـ إذا قال لعبد الغري: "إرتِق الش
 أنَت وأنا" أفىت القاضي اإلمام فخر الدين رمحه اهللاُ  تأكلهُ . ولو قال: "لِ رِ ضمان على اآلم

  ألنه استعمل كله يف منفعته.  )٥كله ن قيمتهضمَ تعاىل أنه ينبغي أن يَ 
ر كوزه ليحمل له آخَ  فدفع إليه رجلٌ  .كوز ماء لينقل إىل بيت مواله بإذنه لمح المٌ غُ 

 يضمنُ " :ةمر  (احمليط) يق قال صاحبر العبد يف الط فهلك  )٦ىلو املماء من احلوض بغري إذن 

                                                 
 . ٢٢٤اإللتزام. وأقسامه ثالثة: ضمان املال، احلوالة، الكفالة. القاموس الفقهي ص  هو "الضمان" )١
  .٣٨معجم لغة الفقهاء ص ؛ ١١القاموس الفقهي ص  .من سيدههروب العبد  هو اإلباق"" )٢
 "غصبه" يف ب. )٣
  ني" يف ب. "رجل )٤
 .ڤقيمة الكل" يف " )٥
 "مواله" يف ق. )٦
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 ١٣١  وأحكامها الفصل الثامن في العارية

. لِ عمَ ا ال خيتلف باختالف املستَ ما استعاره عندنا إذا كان ِمم  عريَ ستعري أن يُ للمُ  وجيوزُ 
 عريَ عنه: "ليس له أن يُ  افعي رضي اهللاُ وقال الش."   

خ أهل العراق: تؤجر وال تُرَهن. وهل تودَع العارية؟ قال مشايِ  ال العاريةُ  :ويف (البزازي)
واختاره  ،تعاىل دي رمحه اهللاُ نْ مرقَـ وبه أخذ الفقيه أبو الليث الس  ،ها دون اإلعارة"ـ"نعم ألن

 الص والوديعة ال تودَع وال  ،نَ مِ أجنيب ضَ  ال ألنه لو أرسلها على يدِ  هيد أيًضا. وقيلَ در الش
يُعار ويودَع ويؤجر ويُرَهن.  رُ . واملستأجَ نَ مِ ؤجر وال تُرَهن. فإن فعل شيًئا منها ضَ تُعار وال تُ 

 َِتن أن يوليس للمر يبطلُ  ف بشيءٍ صر  هن. الر  
  ىل. فبينة املعري أوْ  ،يعد على هالكها عنده بالت  ها واملعريُ على رد  برهن املستعريُ 

ارق فقطع الس  ،هِ دِ قودها يف يَ يف املفازة ومِ  نام املستعريُ ف .استعار دابة من إنسان فأعارها
 ها يضمنُ ـومل يشعر به وذهب ب هِ قَود من يدِ مِ ـن. وإن جذب الضمَ ال يَ  ،هاـقَود وذهب باملِ 

وإن نام  ،)١ًعاضطجِ هذا إذا نام مُ " تعاىل: هيد رمحه اهللاُ در الش ها. قال الص فظِ لتقصريه يف حِ 
  . "الوجهني يف جالًسا ال يضمنُ 

 بط معتادٌ الر  ألن  يف عنقه واخننق ال يضمنُ  فوقع احلبلُ  ،مار املستعار إىل شجرةٍ ربط احلِ 
 خلية باحلبلِ ال الت.   

ن. انتهى كالم ضمَ وهلكت يَ  اجلادة ريقط الها يف غري ـولو استعار دابة غريه وسلك ب
 ،تعاىل مه عقيب الفصل الذي يليه إن شاء اهللاُ . وسنذكر متانهِ مَ ـتعاىل بِ  رمحه اهللاُ  (البزازي)

   شاد.ق إىل سبيل الر املوف  واهللاُ 
 

  

                                                 
  .٧٣وم على اجلنب أو وضع اجلنب على األرض. معجم لغة الفقهاء ص "االضطجاع" هو الن  )١
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 وأحكامهاالفصل الثامن في العارية  ١٣٠

  الفصل الثامن
  وأحكامها )١في العارية

  وهي أمانةٌ  ،وذل وعيبٌ  طلبها عارٌ  كأا منسوبة إىل العار ألن شديد  بالت  العاريةُ 
مليك بأن يقول: بلفظ الت  وهلذا تنعقدُ  ،فيها متليك املنفعة العارية أمانةٌ  أن  ال إ ،كالوديعة

 أن  عريِ داري هذه شهرًا" أو "جعلُت لَك ُسكىن داري هذه شهرًا". وللمُ  كُتَك منفعةَ "مل
   ها عقًدا جائزًا غري الزم.ـلكون ساعةٍ  يفسخ العقد يف كل
ميكن االنتفاع به بدون ا ِمم القبض من املستعري  :منها شرائطٌ  للعاريةِ  :ويف (البدائع)
ا البلوغ ل. وأم يب الذي ال يعقِ اإلعارة من انون والص  ح صِ العقل فال تَ  :استهالكه. ومنها

يب املأذون له عندنا. إعارة الص  ح صِ تعاىل حىت تَ  افعي رمحه اهللاُ لش لعندنا خالفًا  فليس بشرطٍ 
 ها من توابِ ـفيملكها العبد املأذون ألن فليست بشرطٍ  ةوكذا احلري جارةع الت،  ك فيملك متل

 إن هلكت سواء هلكت باستعماله أو العَ ن بال تَـ ضمَ وال يَ  جارة.الت قال مالك  )٢وبه ،د
، نضمَ م يَ ـتعاىل إن هلكت من االستعمال املعتاد ل فعي رمحه اهللاُ اوعند الش  .تعاىل رمحه اهللاُ 

   ن.ضمَ وإن هلكت ال يف حال االستعمال يَ 
العارية. وذكر ابن رستم احلنفي  ح صِ ال تَ  مان يف العارية قيلَ ولو شرط الض  :ويف (احمليط)

له" ال  نٌ فأنا ضامِ  اعَ َك فإن ضوبَ رين ثَ "أعِ  :رآلخَ  قال رجلٌ  تعاىل رمحه اهللاُ  )٣(نوادره) يف
  . وٌ غْ لَ  رطُ والش  يضمنُ 

" بغري شيءٍ  ضاعَ  رهًنا على أنه إن ضاعَ  ذهُ ن عنده: "آخُ هَ وكذا لو رهن ثوبًا فقال املرتَـ 
 جاز الر ضاعَ  إن ضاعَ ف. لٌ رط باطِ هن والش  هن باملال لو كان مساويًا له. فلو كان قيمة الر

 هن ـستوفًيا بقدره ورجع املرتًيا دينه. وإن كان أقل صار مُ ستوفيادة أمانة وصار مُ أكثر فالز
  انتهى.  ،بالفضل كما يأيت يف موضعه

                                                 
 .٢٦٧؛ القاموس الفقهي ص ٣٠٠متليك املنافع بغري عوض. معجم لغة الفقهاء ص  هي "العارية" )١
 .ڤ"وبه قال اإلمام مالك واإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما" يف  )٢

؛ ١٩٨١/ ٢كشف الظنون  م.٨٢٦هـ/٢١١سنة بكر املتوىف  أيب ،بن رستم املروزي احلنفيبراهيم إل"النوادر"  )٣
تأريخ ؛ ٣٧رقم  ١/٢٥الطبقات السنية ؛ ٢رقم  ٣تاج الرتاجم ص ؛ ٤/٤٧٥، ١٩رقم  ١/٨٠اجلواهر املضية 
   .١٠رقم  ٣٩ ص )ه٢١٠-٢٠١؛ تاريخ اإلسالم (٣٠٦٠رقم  ٦/٥٨٧مدينة السالم 
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 ١٢٩  الفصل السابع في الوديعة

 ـا شيء فأمر املودَع إنسانًا أن يعاجلها فعطبت من ذلك ةُ دابفصاحب  ،الوديعة إذا أصا
 ابة باخليار يُ الد ن أيهضم م يرجع هو على الذي عاجلها ألنه ـل عن املستود ما شاء. فإن ضم

 أنه عاجل داب تبني ا  مَ لِ ؟ إن عَ عيرجع على املستود  ن الذي عاجلها هلته بأمره. وإن ضمأ
 ا لغريه يرجعـم يعلم لكن لـمنه أو ل عة املستودَ دابم يعلم أ،  ألن  يف الوجه  األمر قد صح
 ويف. ل الفعل إليهفانتق ،لاألو  الوجه الث اليدَ  اين كذلك ألن  دليل امللك على املنقول فصح 

   األمر أيًضا.
ِلَمن املال  رِ يد مـلإن وضعها يف بيته و  :م يبني ـالقاضي إذا قبض أموال اليتامى ومات ول

إىل  ىدر ال يُ وقد مات ُجمِهًال. وإن دفع إىل قوم و  عألنه هو املودَ  نَ مِ ر صاحب ضَ ذكُ م يَ ـأي ل
  ت ُجمِهًال. م ميَُ ـع غريه وهو لن ألن املودَ ضمَ ال يَ  عَ فِ دُ  نْ مَ 

الوديعة  قول رب  ومات فالقولُ  )١"بعض الوديعةدُت دَ الوديعة: "قد رَ  ع إذا قال لرب املودَ 
 الوديعة صارت ديًنا ظاهرًا فيما أخذ مع ميينه ألن،  بقدر ما رَ إال  إىل رب ن كان الوديعة. وإ د

  القول قوله يف مقدار املأخوذ.  فيكونُ  ،الوديعة ذ رب اآلخِ 
 ذلك املال )٢وىع أو مات وتَ ذلك املودَ  فجحدَ  رٍ أو تاجِ  ماًال ليتيمٍ  قاضًيا أودعَ  ولو أن، 

واألمني ال ضمان عليه.   ،فيما صنع القاضي أمنيٌ  ألن  م يكن على القاضي يف ذلك شيءـل
   .ر يف (الولواجلي)ككذا ذ 

فقال املديون:  ،ائن إىل مديونه رجًال ليقبضه منهفأرسل الد  .ر دينٌ رجٌل له على آخَ 
 دفعُت الد" ين إىل الر قه الرسول وقال: "دفعتهُ سول" وصد  إىل الد فالقولُ  ،ائنائن" وأنكره الد 

 سول مع ميينه. قول الر  
ن. ضمَ " ال يَ ضاعَ  مين وال أدري كيفَ  وبُ الث  ل ثوبًا للبيع فقال: "ضاعَ ال رجٌل دفع إىل دَ 

 انتهى ،نضمَ " يَ وضعتهُ  حانوتٍ  ولو قال: "ال أدري يف أي.   
 تعاىل، واهللاُ  إن شاء اهللاُ  "فصل أنواع الضمانات"مسائل هذا الفصل يف  متامُ  وسيجيءُ 

 املوف شاد.ق للر   
  

  

                                                 
 .ڤ"بعضها" يف  )١
  . ٦٧": هلك. معجم لغة الفقهاء ص توى" )٢
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 ةفي الوديع الفصل السابع  ١٢٨

واشرتكا واهلالك  .نضمَ واختلطا ال يَ  فانشق  وضع كيس الوديعة يف صندوقه وله فيه كيسٌ 
 ع.املودَ  ياله ال يضمنُ اليهما. ولو خلطهما أجنيب أو بعض َمْن يف عِ والبقاء على قدر م

  أبوه ألجله.  وال يضمنُ  ،صغريًا كان أو كبريًا طُ اخلالِ  ويضمنُ 
 يضمنُ  )١ن. ويف املفازةضمَ  يَ وإال  إن علمه بعالمة ال يضمنُ  :مال الوديعة يف أرضٍ  دفنَ 

 حالٍ  بكل .  
يف موضع ال  نٍ فْ ن. وإن وضعه بال دَ ضمَ غلق ال يَ مُ  ويف الكرم لو كان حصيًنا له بابٌ 

  ن. ضمَ ال يَ  ،فيه بال استئذان يدخل أحدٌ 
 توج راق فدفنها يف اجلبمنهم، مث جاء ومل جيدهاانَ ه حنوه الس إن أمكنه أن  :ة خوفًا وفر

وإال  ، فإن جاء على فور اإلمكان ال يضمنُ وإال  ،نضمَ يَ  )٢جيعل عالمة للموضع ومل يعمل
   ها.ـلو تأخر حىت جهل مكان نَ مِ ضَ 

ر ف األيسَ . وإن كانت يف اخلُ نضمَ ن فضاعت منه يَ األميَ  ف جعل دراهم الوديعة يف اخلُ 
 .عند الركوب قوطكانت على شرف الس   مىنألا إذا كانت يف اليُ  فضاعت منه ال يضمنُ 

  فيهما.  يضمنُ  وقيلُ 
ن. وإن وضعها يف داخل ضمَ وضاعت ال يَ  )٣الِعمامةأو  م الكُ  رفِ دراهم الوديعة بطَ  ربطَ 

   توى.ل عند الفَ فيتأم  م الكُ 
ال  ،مه فسقطتمث وضعها يف كُ  ،نديلٍ د دراهم الوديعة يف مِ لو شَ  :ويف (العمادي)

ن. ضمَ ال يَ  ،لهو فُسرَِقت منهسق وال وحضر جملس الفِ  هِ بِ يْ . وكذا إذا جعلها يف جَ ضمان عليه
ن. ولو وضعها يف كيسه ضمَ مه وهلكت يَ لو وضع دراهم الوديعة يف كُ  :ةعض األئم وعن ب

  ن. ضمَ بغي أن ال يَ نفضاعت ي )٤التكةأو شدها على 
مان م يُقَبل قوهلم، والض ـد مورثنا الوديعة يف حياته" لاملودَع إذا مات فقال ورثته: "قد رَ 

أنه قال يف  تِ . فإن أقام الورثة البينة على إقرار امليْ ألنه مات ُجمِهًال  تِ يف مال امليْ  واجبٌ 
  انتهى.  ،ةنَ عايـَ ابت مُ الثابت بالبينة كالث  ألن  ،دُت الوديعة" تُقَبلُ دَ حياته: "رَ 

                                                 
 .٤٤٥املكان الذي يغلب على سالكه الظن أنه يهلك فيه. معجم لغة الفقهاء ص  :"املفازة" )١
 .، "ومل جيعل" يف قپ"ومل يعلم" يف  ،ساقطة من ب )٢
 .٣٢١"العمامة": ما يلف على الرأس. معجم لغة الفقهاء ص  )٣

 .٦٣: رباط السراويل. املنجد ص "التكة" ج "ِتَكك" )٤
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 ١٢٧  الفصل السابع في الوديعة

  الفصل السابع
  )١في الوديعة

 .وال تقصري رَِكت للحفظ فال يضمنها املودَع إن هلكت بال تعد منهتُ  أمانةٌ  الوديعةُ 
ه وأجريه اخلاص الذي وعبده وأَمتِ  )٢ياله كزوجته وولده ووالديهيف عِ  نْ فيحفظها بنفسه ومبَِ 

أن يسافر  عِ للمودَ  ر. وجيوزُ ته وطعامه على املستأجِ سوَ وكِ  ،)٤أو ُمساة )٣ُمشاهرةاستأجره 
نة، وهذا عند أيب حنيفة ؤْ مُ و  لٌ ا هلا محَْ سافة أو بعدت وإن كانت الوديعة ِمم ت املببالوديعة قر 

  ن عنده. ضمَ م تُ ـتعاىل حىت لو هلكت ل رمحه اهللاُ 
 يف موضع إال  ،نة عندهؤْ ومُ  لٌ محَْ له فر بالوديعة وإن كان له الس  جيوزُ  :ويف (اجلاللية)

نة واز أن تستغرقه املؤْ ن إذا سافر به جلَ ضمَ يَ واحد وهو أن تكون الوديعة طعاًما كثريًا، فإنه 
عند حممد  أن  غرينة" ؤْ ومُ  لٌ فيكون يف معىن اإلتالف. وقاال: "ليس له ذلك إذا كان له محَْ 

ه محافعي ر وقال اإلمام الش  أما إذا قربت فله ذلك. ،هذا إذا بعدت املسافة ،تعاىل رمحه اهللاُ 
ًنا بأن ال يقصده مِ أريق فيما إذا كان الط  واخلالفُ  ا مطلًقا". تعاىل: "ليس له أن يسافرَ  اهللاُ 

عن املسافرة ا. وأما  عه املودِ نهِ م يُ ـفر وله وبرفقة الس سًبا. ولو قصده ميكنه دفعه بنفلأحد غا
خالفته مبفر فبالس  ،هاـفر ا رب عن الس  هاهُ ـًنا لكن نمِ أريق ًنا أو كان الط مِ أريق م يكن الط ـإذا ل

   بال خالف. يضمنُ 
   وله أن حيفظها كما حيفظ مال نفسه يف داره وحانوته. :ويف (البزازي)

إن كان احلانوت  :ها يف حانوِتَك" فوضعها فضاعتعْ ضَ قال له: "ال تَ  :(النوازل) ويف
 ضَ  ر ال يضمنُ م جيد مكانًا آخَ ـار ولأْحَرز من الد نَ مِ وإال البيوت يف َسكُ ا ميُ . ولو كانت ِمم 
ياله فع لبعض عِ هاه عن الد ـلو نَ  ن. وقيلضمَ وجِتَك" فدفع إليها ال يَ ها إىل زَ عْ دفَـ فقال: "ال تَ 

   ن.ضمَ وإال يَ  ،م جيد بُدا منه ال يضمنُ ـإن ل :فدفع

                                                 
؛ القاموس الفقهي ٥٠١ ص معجم لغة الفقهاءاملال املرتوك عند الغري للحفظ قصًدا بغري أجر.  هي "الوديعة" )١

  .٣٧٦ص 
 ، "كزوجته ووالده ووالدته" يف ق.پ"كزوجته وولده ووالدته" يف ب،  )٢
 .٤٠٦"مشاهرة": اإلستئجار من شهر إىل شهر. املنجد ص  )٣

 .٣٥٥"مساة": سنة بعد سنة. املنجد ص  )٤
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 الفصل السادس في اإلقرار ١٢٦

 على زوجي يل نيك مل" :قالت يف املرض امرأةٌ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١)اخلصاف حيل(ويف 
 رمحه اهللاُ  افعيا للش أ عندنا خالفً رب  على فالن شيء" ييل ر" أو قالت يف املرض: "مل يكنهْ مَ 

   .تعاىل
 يل نكُ  عليه" أو "مل يَ يل يه" أو "ال شيءَ ل عيل رَ هْ قوهلا يف املرض: "ال مَ  :)الذخرية(ويف 
   .توىوعليه الفَ  ،ح صِ يَ  حيح أنه الوالص  ،ح صِ وقيل يَ  ح صِ ر" قيل ال يَ هْ عليه مَ 

ليس لورثة اروح أن يدعوا  ،مث مات "م جيرحين فالنـلو قال اروح: "ل :)القنية(ويف 
 "وهذه املسئلةُ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )احمليط( صاحب برهان الدين بب. قالذا الس  رحعلى اجلا
 إن كان اجلرح معروفً  :فصيلعلى الت ل إقرار املريضقبَ م يُ ـل اسا عند القاضي أو الن".   

لفوا فلبعض الورثة أن حيُ  ،مات مث "نيا شيءيف الد يل قال يف حال مرضه: "ليس  مريضٌ 
  .وابم بالص أعلَ  واهللاُ  ،انتهى ،كة املتوىف ر ا من توابنته على أما ال يعلمان شيئً  ىف و تزوجة امل

  

  

                                                 
 .٢/٦٩٥شف الظنون ك. م٨٧٥ه/٢٦١"احليل" ألمحد بن عمر بن أيب بكر املعروف باخلصاف املتوىف سنة   )١

 سبقت ترمجته.

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  ١٢٥ الفصل السادس في اإلقرار

  نوع في اإلقرار في المرض
رض حة على دين املدين الص  مُ قد يُ  ،رآخَ  بدينٍ  فأقر  ،ضر مث م بدينٍ  أقر  صحيحٌ جٌل ر 

. فإن فضل شيء يقضى ًال حة أو رمي الص عندنا. حىت لو مات من ذلك املرض يقضى دين غَ 
ض حة واملر ته على دين الص ركت تُقَسمُ عنه  رضي اهللاُ افعي رمي املرض. وعند الش به دين غَ 

   .)١بالسوية
ين ه باستيفاء الد ين لغريه وإقرار املريض يف األصل نوعان: إقراره بالد  إقرارُ  :)البدائع(ويف 

 من غريه. أم ا إقراره بالد نين فعلى وجهني: ألجنيب وقد بيـ ين فال اه أو لوارث بالعني أو بالد
ا يف أحد قوليه. وأم  ح صِ يَ عنه  رضي اهللاُ افعي  بتصديق الباقني عندنا. وعند الش إال  ح صِ يَ 

حة باستيفاء دين وجب له يف حال الص  أقر فإن  :حة أو دين املرضباستيفاء دين الص  إقرارهُ 
املريض باستيفاء  دين كان. وإن أقر  أي ين رمي عن الد أ الغَ رب يف إقراره حىت ي قُ د صَ ويُ  ح صِ يَ 

ق يف د صَ إقراره وال يُ  حّ صِ ا هو مال مل يَ  عم فإن وجب له بدًال  :دين وجب له يف حال املرض
 غُ  حق عً ذل حة، وجيعلُ رماء الصـلألنه  إقرارًا ا منهك ترب ق حق الغُ مرماء ا مرض فقد تعل
م ـاملريض بقبض القيمة منه ل ا يف مرضه فأقر على املريض شيئً  لو أتلف رجلٌ  لكل. وكذبدَ بامل
ا ليس مبال  عم ًال دَ ما ذكرنا. وإن وجب له بَ حة لِ ذلك إذا كان عليه دين الص  يفق د صَ يُ 
عليق ألنه ليس ل ألنه ال حيتمل الت بدَ حة باملرماء الص باملرض ال يتعلق حّق غُ  إقراره ألن  ح صِ يَ 

ين الذي  ا من الد أنه كان أبرأ فالنً  املريض باإلبراء بأن أقر  ا إقرارُ ل. وأم دَ لبَ مبال فال يتعلق با
 ال جيوزُ  ،تهكان عليه يف صح  ين وأنه ال ميلك إنشاء  ألنه أقراإلبراء للحال فال بقبض الد

ين وأنه ميلك إنشاء بقبض الد  ارٌ ر قإين ألنه خبالف اإلقرار باستيفاء الد  ،ميلك اإلقرار به
   .تعاىل رمحه اهللاُ  )لبدائع(ا. انتهى كالم صاحب بالقبضفيملك اإلخبار عنه  ،القبض

 رمحه اهللاُ  زَُفر ندنا. وقالطل اإلقرار عبم يـاإلقرار ل بعدمث تزوجها  ةٍ مباٍل ألجنبي  أقر  مريضٌ 
  . "ألنه طرأ على اإلقرار ما أبطلهُ  يبطلُ "تعاىل: 

بألف درهم بعينها أا لقطة عنده وال مال له غريها  لرجلٍ  مرض مرض املوت أقر  مريضٌ 
بوه وإن كذ  ،اتصدقوا ا اتفاقً  ةالورث ذبه. فإن صدقتهكَ قه الورثة أو تُ د صَ ا أن تُ إم  :فال خيلو

لثها بعد موته والباقي بثُ  نصدقو تتعاىل ي اهللاُ  عند أيب يوسف رمحهُ فأقول: "فهو حمل اخلالف. 
   ."ا هلميف ذلك كانت كلها مرياثً ثة ور الإذا كذبوه "تعاىل:  حممد رمحه اهللاُ  وقال ."هلم مرياثٌ 

                                                 
 .بالنسبة" يف ق"  )١
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 الفصل السادس في اإلقرار ١٢٤

بعد اجلمع وفراغ  مث ،ت يف اليمني واملنفي يف اليسارباملث ر وهو أن يؤخذَ آخَ  وفيه طريقٌ 
لي لفالن ع"ا به كما يف مثالَك قرً فما بقي يكون مُ  .اإلقرار يسقط املنفيات من املثبتات

 عشرة إال فاملثبتاتُ "ره مثانية إىل آخِ  تسعة إال .  موعُ  ،واثنان ةة وأربععشرة ومثانية وستفا 
َطت سقِ وثالثة وواحد فاموع مخسة وعشرون. فإذا اُ  تسعة وسبعة ومخسة ثالثون. واملنفياتُ 

   وهو اجلواب. ،املنفيات من املثبتات يبقى مخسة
ُت يف ضبط إعرابِ  : "مثتعاىل هللاُ رمحه ا )املنبع(قال صاحب  هل ثبتات هذه امل أين حتري
نصبه هو املنفيات ال املثبتات؟ فعرضُت ذلك على  صب أو ما وجبَ الن  تكون كلها واجبةُ 

 مةالعال  شيخنا واية. غري أن ر ال ىمنهم عل وما جسر أحدٌ  يف ذلك ايومً وا اة فتحري ح حول الن فُ 
 قد روى أن  تعاىل برمحته ورضوانه تغمده اهللاُ  )١ن السبكي الشافعيقاضي القضاة تقي الدي

   انتهى. ،ا وبعضها غري منصوبٍ هذه املسئلة بعضها منصوبً  نهُ لق تعاىل كان يُ  رمحه اهللاُ  )٢والده
ا تعاىل" بطل إقراره ألنه علقه بشرط. وإمن  قال لفالن: "علي ألف درهم إن شاء اهللاُ  رجلٌ 

   رط.عليق بالش فال حيتمل الت  واإلقرار إخبارٌ  ،عليق يف اإلنشآت ال اإلخباراتالت  ح صِ يَ 
مات" عاش أو ت فهي عليه لفالن علي ألف درهم إن مُ  أن  ي علشهدوا اِ "ولو قال: 

 ألن  ال حمالة. مث اختلف أبو يوسف وحممد  موته كائنٌ  هذا ليس باستثناء وال خماطرة فإن
 فقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  .أو تعليق تعاىل إبطالٌ  مبشيئة اهللاِ  عليقَ الت  تعاىل يف أن  هللاُ رمحهما ا

إن   :تعاىل فعلى هذا قوله إن شاء اهللاُ  ."تعاىل: "إبطالٌ  " وقال حممد رمحه اهللاُ : "تعليقٌ تعاىل
ما عليق لِ الت  لُ ا فاإلقرار ال حيتمشيء. وإن كان تعليقً   إلقراره فقد بطل وال جيبُ كان إبطاًال 

وجوده  مُ علَ عدام احلكم قبل وجوده، وهذا ال يُ أرط يف عليه وأثر الش  فُ بينا وألنه شرط ال يوقَ 
 ت أو إذا جاء رأسُ خبالف قوله "لفالن علي مائة درهم إذا مُ  ،ا له من األصلعدامً إفيكون 

 طْ هر أو الفِ الش ر" ألنه أج به يف تَ  الا. أال تعليقً  فيكون تأجيًال  ،ةل بيان املدرى أنه لو كذ
 واهللاُ  ،انتهى الكالم يف ذلك ،حاًال  املالُ  أجيل يصريُ الت  تبارك وتعاىل املوف واب وإليه ق للص
  رجع واملآب. امل

                                                 
علماء  . منم١٢٨٣ه/٦٨٣سنة تقي الدين أبو احلسن. ولد  السبكي الشافعي، علي بن عبد الكايف بن علي  )١

م. ترمجته يف: طبقات الشافعية ١٣٥٥هـ/٧٥٦. تويف سنة يف منها "فتاوى السبكي"ناصتصاحب  .ةالشافعي
  . ١٦١٢رقم  ٨/١٠٦املنهل الصايف ؛ ٢٧٧٨رقم  ٣/١٣٤؛ الدرر الكامنة ١٣٩٣رقم  ١٠/١٣٩للسبكي

ضاة مث م. ناب يف الق١٢٦٢هـ/٦٦٠أبو حممد. ولد سنة زين الدين  السبكي الشافعي، عبد الكايف بن علي  )٢
رقم  ١٠/٨٩م. ترمجته يف: طبقات الشافعية للسبكي ١٣٣٥هـ/٧٣٥. تويف سنة وكان خبريًا باألحكام تواله

 . ١٤٦٦رقم  ٧/٣٣١؛ املنهل الصايف ٢٤٧٩رقم  ٣/١٠؛ الدرر الكامنة ١٣٧٦
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  ١٢٣ الفصل السادس في اإلقرار

عليه تسعمائة " اهللا:  مائة أو مخسني" قال أبو سليمان رمحهُ إال  "علي ألف درهمٍ  لفالن:
 يف االستِ ومخسون ألنه ذكر كلمة الش ويف رواية أيب  ."ثناء فيثبت أقلهما فكذا يف هذاك

كأنه يف اإلقرار ف ك الش  ثناء يوجبُ يف االستِ  ك الش  يلزمه تسعمائة ألن  تعاىل رمحه اهللاُ  حفص
 ك الش  ألن  أصح  لُ فيثبت األقل. قالوا: "واألو  "قال: "علي تسعمائة أو تسعمائة ومخسون

  . )١اثناء ظاهرً حصل يف االستِ 
 تناءُ ا اسثِ وأم  عشرة الكثري من القليل بأن قال لفالن: "علي ظاهر (يف  فجائزٌ  "تسعة إال
 ةوعليه العشر  ح صِ تعاىل أنه ال يَ  يب يوسف رمحه اهللاُ عن أ يَ وِ  ما رُ إال  ،ويلزمه درهم) الرواية
  . )ظاهر الرواية(حيح والص  .تتكلم به مـل العرب ألن  )٢مذهب الفراءوهو 

 ل فباطلٌ ل من الكُ ثناء الكُ ا استِ وأم  عشرة إال قٌ  عشرة أنِت طالِ بأن يقول لفالن: "علي 
ثناء ألنه تكلم بالباقي ألنه ال ميكن فيه معىن االستِ  ا" فيلزم عشرة ويقع ثالث ثالثً ا إال ثالثً 

  يفبق ،حّ صِ ا بقي فلم يَ ا مبِ ميكن جعله متكلمً  مـل ثناءشيء بعد االستِ  م يبقَ ـفما ل ،بعد الثنيا
 ا على حاله كما كان.ل باقيً كالمه األو   

 مائة درهم" كان إال اهللا  رُ غفِ لو قال لفالن: "علي ألف درهم استَ  )الفتاوى الظهريية( ويف
 ا.زً ثناء جائ عشرة" كان االستِ . ولو قال لفالن: "علي مائة درهم يا فالن إال ثناء باطًال االستِ 

 عشرة إال إذا قال لزيد: "علي تسعة إال  ب س مثانية إال سعة إال ت ة إال مخسة إال  ثالثة  أربعة إال 
 إال ثناء إىل ما يليه لكونه أقرب كل استِ  فاألصل فيه أن يصرف .ةمخسا يلزمه  واحدً  اثنني إال

هكذا إىل  ،اينا يليه مث ينظر إىل الث ِمم  ثناء األخري فيستثين الباقيفيبدأ من االستِ  .املذكور إليه
فما  .فيستثين ذلك من اجلملة امللفوظة ،لثناء األو الباقي من االستِ  ينظرُ  مث ،لثناء األو االستِ 

ت إذا تعددت ال ختلو من أن تكون اثناءستِ الا به. فاحلاصل أن  َقر ملنها فهو القدر ابقي م
متعاطفة أو ال تكون متعاطفة. فإن كانت متعاطفة يعود الكل إىل اجلملة املذكورة يف صدر 

 ل إىل اجلملةل فيعود الكُ و اين األثناء الث فإن استغرق االستِ  :م تكن متعاطفةـالكالم. وإن ل
  ومث وهلم جرّا.  مث ،إىل ما يليه اآلخر م يستغرق فيعودـا. وإن لاملذكورة يف صدر الكالم أيضً 

                                                 
  "وهو ظاهر" يف ب.  )١
بـ الفراء هو احلافظ أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبداهللا بن منظور الديلمي الكويف اللغوي املقري البغدادي املعروف   )٢

يف منها: "حدود اإلعراب يف أصول اللغة العربية" و"كتاب تصانصاحب م. ٨٢٢ه/٢٠٧". ولد سنة الفراء"
ه) ٢١٠-٢٠١تاريخ اإلسالم ( ؛٢/٥١٤م. ترمجته يف: هدية العارفني ٨٢٢ه/٢٠٧سنة  يفتو  .اللغات"

 . ٣١٢رقم  ٢٩٣ ص
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 الفصل السادس في اإلقرار ١٢٢

 عند علمائنا الثالثةإذا قال لفالن: "علي ألف درهم بل ألفا درهم" يلزمه ألفا درهم 
 بألف مث رجع وأقر  "يلزمه ثالثة آالف ألنه أقر  :تعاىل رمحه اهللاُ  وقال زَُفر .تعاىل رمحهم اهللاُ 

  ني". تَ نْ واحدة ال بل ثِ  قٌ جوع كما يف قوله "أنِت طالِ الر  حّ صِ يَ  اإلقرار ومل فصح  ،بألفني
عي أنه له يد  َقرّ املا عشرة أنفس" و قال: "غصبنا من فالن ألف درهم" مث قال: "وكن  رجلٌ 

 : "ال يلزمه إال تعاىل رمحه اهللاُ  . وقال زَُفركامًال  هو الغاصب منه األلف وحده لزمه األلف
  ُعْشر األلف". وعلى هذا اخلالف ما لو قال: "أقرضنا" أو "أودعنا" أو "أعارنا". 

ر. فصدقه أحدمها وكذبه اآلخَ  ،نا ال يزيد على تركته وله ابنادينً  ادعى على امليتِ  رجلٌ 
 رضي اهللاُ افعي الش  وقال ين.ا بالد ق إن كان وافيً املصدّ  دِ يا يف ين ِمم مجيع الد  فعندنا يؤخذُ 

على  ين وهو مقدمٌ بالد  رر". ولنا أنه أقر ين ألنه أبعد عن الض نصف الد  على املصدقِ " :عنه
فال يكون له منها شيء  ،ينالرتكة فارغة عن الد  ين ال تصريُ م يقِض مجيع الد ـفما ل ،املرياث

   باإلرث.
ينا يف وَ تعاىل فيما رَ  قال مشاخينا رمحهم اهللاُ " :تعاىل رمحه اهللاُ  واينلْ قال احلَ  )احلقائق( ويف

وهو أن يقضي عليه  ،ط يف الكتبشرتَ م يُ ـإىل زيادة شيء ل ظاهر رواية أصحابنا حيتاجُ 
 رمحه اهللاُ  )احلقائق(. مث قال صاحب "ين يف نصيبهل الد ومبجرد اإلقرار ال حيَِ  ،القاضي بإقراره

   شاد.ق إىل سبيل الر املوف  الكالم على ذلك واهللاُ  انتهى ".يادةهذه الز  ظَ فَ : "ينبغي أن حتُ تعاىل
  

  نوع في االستثناء وما في معناه
اين أن والث  ،املستثىن منه ستثىن من جنسٍ يف األصل نوعان: أحدمها أن يكون امل االستثناءُ 

 ثناء واستِ  ،ثناء القليل من الكثري: استِ ل على ثالثة أوجهٍ يكون من خالف جنسه. فاألو
بال  ا استثناء القليل من الكثري فإنه جائزٌ ل. أم ل من الكُ ثناء الكُ واستِ  ،الكثري من القليل

 ٌم بالباقي بعد  خالف ألنثنيا.الاالستثناء تكل  عشرة إال ثالثة" يلزمه فإذا قال لفالن: "علي 
 ر عشرة إال أحدمها سبعة واآلخَ  :للسبعة امسني " ألن عةعلي سب سبعة كأنه قال: "لفالنٍ 

   ثالثة.
: "لو قال لفالن: "علي عنه رضي اهللاُ قال أبو حنيفة  )املنتقى( على ُحماًال  )الذخرية(ويف 

 ا. وكذا يف نظائره حنو قوله" فعليه أحد ومخسون درمهً  قليًال مائة درهم إال:  ا شيئً إال،  ألن 
وعن أيب  ىن األقل.ثصف وزيادة درهم فقد استفأوجبنا الن  ،ارفً ثناء األقل عُ الشيء استِ  ثناءَ استِ 

صف. ولو قال  بعضها" فعليه أكثر من الن لو قال: "علي عشرة إال  تعاىل يوسف رمحه اهللاُ 
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 لح واإلبراء عن الدلح واإلبراء عن ل. وطبشيء اعوى ال يكون إقرارً وطلب الصب الص
  ا. املال يكون إقرارً 

 اد قِ للمُ  فالقولُ  ،قر لهملر وأنكره اغَ عى اإلقرار يف الص ية نافِ معهودة مُ  إىل حالةٍ  )١سنادهإل ر
 مانللض.   

ذ إلنكاره البيع. وكذا لو قال: لآلخِ  ا" فالقولُ ال بل بيعً منَك عارية" وقال: " "أخذتهُ 
 إلنكاره البيع. وكذا لو قال:  لآلخذِ  فالقولُ  "اراهم منَك وديعة" وقال: "ال بل بيعً أخذُت الد

 ا"راهم منَك وديعة" وقال: "ال بل قرضً "أخذُت الد،  منَك  وب لو قال: "أخذتهُ وكذا الث
وهلك  . فإن كان لبسهُ م يلبسهُ ـوهذا إذا ل .يكون إقرارٌ فال  "اعً عارية" وقال: "بل أخذته بي

  . نَ مِ ضَ 
 ا لوقوع فأرةٍ سً عى مالكه ضمانه فقال: "كان جنَِ فاد  ،هودعند الش  ا إلنسانٍ صب ُدْهنً 

   جاسة.الن  مِ دَ ال على عَ  هود يشهدون على الصب مان والش إلنكاره الض  للصاب  فالقولُ  "فيه
ين. ولو بالد  يف إقراره: "له علي أو ِقَبلي ألف درهم" فقد أقر  قر ملإذا قال ا :)املنبع( ويف

باألمانة  يف كيسي" فهو إقرارٌ "أو  "ندوقييف صُ "أو  "يف بييت"أو  "معي"أو  ""عندي :قال
  ة. ين إذا حمله الذم  للعني ال للد ا تكون حمال هذه املواضع إمن  ألن  ،هِ يف يدِ 

قول  هي حالة" فالقولُ  لْ له: "بَ  ر قَ ملوقال ا ،ر بألف درهم مؤجلة إىل شهرٍ آلخَ  أقر  رجلٌ 
  ". مؤجًال  هُ م: "لز عنهما رضي اهللاُ افعي وأمحد وقال الش  له عندنا. رّ قَ ملا

 على نفسه لرجل وأشهد شاهدين مبائةٍ  وإذا أقر،  ر لذلك الرجل يف موضع آخَ  مث أقر
مها ماالن إذا عنه  تعاىل رضي اهللاُ فعند أيب حنيفة  ،أو أقل أو أكثر وأشهد شاهدينائة مب
 اد واحدٌ  الب املالني. وعندمها مالٌ عى الط  اخلالف يف إال إذا تفاوتا فيلزمه األكثر. وحمل 

 د عن السراإلقرار ا بب وعن الص ك إذ يف املقي ِحدِ د بالسمثنُ "الكرتني بأن قال يف  بب املت 
 مثنُ "بب املختلف بأن قال: على كل حال. ويف املقيد بالس  متحدٌ  واحدٌ  املالُ  "هذه اجلارية

  على كل حال.  خمتلفٌ  املالُ  "األخرى هذه اجلارية يف الكرة األوىل ومثن هذا العبد يف الكرة
 فاملالُ  صك واحدٌ  فإن كان به :بب لكن مع الصكا عن الس وكذا إذا كان اإلقرار مطلقً 

يف  النأو موطنني. وإن كان صكان فما واحدٍ  سواء كان اإلقرار واإلشهاد يف موطنٍ  ،واحدٌ 
 مبائة مطلقً  الوجهني. وكذا إذا أقر ا وكتب يف صك،  آخَ  مث أقر فهما ماالن.  روكتب يف صك  

                                                 
 الستناده" يف ق.  )١
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 األوقات لصلوحه للت أجيل، فإن  قُ ين باملوت حيَِ الدوال ُيصد ل  أجيل خبالف يف دعوى الت
   فالن. عى كفالة معلقة بقدوم إذا اد إال  ،من سفره فالن إذا قدمَ  :قوله

هود بني يدي الش  ا فيه إقرارٌ بارة وإن قدر على الكتابة. كتب كتابً تقوم مقام العِ  اإلشارةُ 
  :فهذا على أقسامٍ 

. قال هادة بأنه إقرارٌ ل الش ا فال حتَِ ا فإنه ال يكون إقرارً أن يكتب وال يقول شيئً  األول:
 ا وعلمَ سومً ا مر مصدرً  إن كتبَ "تعاىل:  في رمحه اهللاُ سَ القاضي الن  به اهدالش  له الش هادة حل

 به"اِ " :لقُ م يَـ ـكذلك وإن ل. على إقراره كما لو أقر فعلى هذا إذا كتب للغائب  .شهد علي
طاب الكتاب من الغائب كاخلِ  ا ألن يكون إقرارً  ،فعلي لَك كذا :ا بعدأم  ،على وجه الرسالة

الكتابة قد  على خالفه ألن  تعاىل رمحهم اهللاُ  ملشايخة اوعام  .اكلمً تَ من احلاضر فيكون مُ 
 األخرس يشرتطُ تكون للت يكن إىل الغائب. مـا وإن لا مصدرً أن يكون ُمَعنـَْونً  جربة. ويف حق   

   شهدوا علي".اِ ل: "قُ م يَـ ـهلم أن يشهدوا وإن ل ،هودكتب وقرأ عند الش   الثاين:
   علي ". به شهدوااِ يقول الكاتب: "هذا عليه عندهم غريه، ف هأن يقرأ الثالث:
 ال ا وإا فيه كان إقرارً ا فيه". إن علموا مبِ شهدوا علي مبِ ويقول: "اِ  مأن يكتب عنده الرابع:

  فال. 
ها" ال يكون ذَ " أو "سوف تأخُ ربْ "اصْ  :له عليَك" فقاليل ين األلف اليت قال: "أعطِ 

  ا. إقرارً 
تعاىل  رجاين رمحه اهللاُ ال رواية فيه. وكان اجلُ  "خطريٌ " أو "كرميٌ "أو  "نفيسٌ  قال: "مالٌ 

 "كثرية  ياهٌ شِ "الف. آعشرة  "كثرية  ألوفٌ "آالف.  ثالثةُ  "دراهم ألوفٌ "يقول "مائتان". 
  مخسة وعشرون.  "كثرية  لٌ بِ إِ "أربعون. 

ه ألنه فع إليا بالد ين" يكون إقرارً أعطيتَ  َك مقدار كذا" فقال: "بأي سببٍ قال له: "أعطيتُ 
 ح بالدفع إليهصر،  ب. بَ وسأله عن الس  
 ،هزاءم يقله على وجه االستِ ـعليَك كذا" فقال: "صدقَت" يلزمه إذا ل يلقال: " رجلٌ 
 : "ال يلزمهُ تعاىل رمحه اهللاُ  أنه قبض منه كذا قال شيخ اإلسالم غمة. إذا أقر ذلك بالن  ويعرفُ 

القبض املطلق  د ألن أنه يلزم الر  واألشبهُ  ."دالر  يوجبُ  ابغري حق قبضً  قبضتهُ " :لقُ يـَ  مـما ل
ا إنه إذا قال: "أخذُت منَك ألفً  )األصل( يف فإنه نص  ،مان كاألخذوالض  ،دالر  يوجبُ  سببٌ 

 للمقَ  لُ و ا" فالقبً صْ له: "بل غَ  وديعة" وقال املقر قِ ملوا ،له ر ضامنٌ  ر  قِ ملا مع أن على  ر نص
  ىل.فهذا أوْ  ،ديعةاألخذ و 
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وهو مذهب أهل  ،يف العدد وأقل العدد اثنان عملُ ستَ كذا تُ   ن إا" يقال قال: "كذا دينارً 
 ماللغةال مال ال قليل وال كثري"فدرهم.  ". علي دراهم أضعافً  "علي ا مضاعفة مائتان. علي

  ة. ست  "مثانية عشر عندمها. علي دراهم مضاعفة "اأو مضاعفة أضعافً 
ثالثة.  ،نانريراهم أو من الد من الد  مائتان عندمها. شيءٌ  ،عشرة عنده "الدراهم أكثرُ "
وما  .رة إىل درهم أو ما بني درهم إىل عشرة، تسعة عندهمائة. ما بني عشست  ،ظامعِ  أموالٌ 

اين. ما ل وعشرون يف الث تسعة عشر عنده، وعندمها عشرة يف األو  ،بني عشرة إىل عشرين
   .عنه رضي اهللاُ وأيب يوسف عنه  رضي اهللاُ  درهم عند أيب حنيفة ،بني درهم إىل درهم

صح  "ما يف حانويت لفالن"أو  "غريهما يف يدي من قليل وكثري من عبيد و "قال:  رجلٌ 
 حانوته فقال  يف أو هِ ال جمهول. وإن تنازعا يف شيء أنه كان يف وقت اإلقرار يف يدِ  ألنه عام

   .للُمِقر  : "ال بل حدث بعده" فالقولُ ِقر امل
 تاعمَ ـتاع فلها البيت والوفيه مَ  "عليه بابه المرأيت فالنة وما أُغِلقَ  قال: "هذا البيتُ  رجلٌ 

كأنه باع البيت   ا فإن املتاع ال يدخل فيه ألنه يصريُ خبالف ما لو كان مكان اإلقرار بيعً  ،مًعا
   حبقوقه.

ا" أو "أخر الذي عين شهرً دعواَك   عليَك ألف" فقال: "أخرْ يل" قال: )املنتقى(ويف 
 رْ  بشيء له اعيَت به" ال يكون إقرارً ادها". مايل فأعطيكَ  يقدمَ  دعواَك حىت وكذا لو قال: "أخ

عليَك مائتان"  يل"قال: تعاىل.  ا عند حممد رمحه اهللاُ ها" يكون إقرارً ولو قال: "بلى فأعطيكَ 
. وكذا لو قال: "قضيُت منه افقال: "قضيُت مائة بعد مائة فال حق لَك علي" ال يكون إقرارً 

َك لتُ َك" أو "أحَ لَك" أو "قضيتُ ها بتُ سِ عليَك ألف" فقال: "حَ  يل"ا. ال يكون إقرارً  "مخسني
   ".: "كله إقرارٌ تعاىل رمحه اهللاُ  فياطِ ين" قال الن تَ لْ ين" أو "أحلَ ها" أو "أبرأتَ ها" أو "وهبتُ ـب

ا. واَك" ال يكون إقرارً سِ  ا" فقال: "ما استقرضُت من أحدٍ َك ألفً ر: "أقرضتُ قال آلخَ  رجلٌ 
قوله: "ما  أن  تعاىل اهللاُ رمحه  سيخَ السرْ  ا. وذكرَ ولو قال: "استقرضُت منَك" يكون إقرارً 

معناه "استقرضُت منَك ال من  ألن  ،ا لهإذا كان جميبً  واَك" إقرارٌ استقرضُت من أحٍد سِ 
عنه: "هذا من  مث قال رضي اهللاُ  .اغريَك". ولو صرح بقوله: "استقرضُت منَك" ال يكون إقرارً 

 :وبفعل نفسه أعين قوله ،إقرارٌ  ،ينأقرضتَ  :عين قولهأ ،بفعل الغري أعجب املسائل فإن إقرارهُ 
   ا.ابتداء ال يكون إقرارً  ،استقرضُت منكَ 
 ال. وذكر شيخ ضين" صح إذا وصل وإال قرِ قرضُت منَك فلم تُ ت"اس الفتاوىويف بعض 

أو إذا  ،هرالش  إذا جاء رأسُ  :. وقولهلٌ رط باطِ تعليق اإلقرار بالش  أن  تعاىل رمحه اهللاُ  اإلسالم
ليس بتعليق بل تأجيل إىل هذه  ،ت أو إذا مُ  ،اسذا أفطر الن إأو  ،األضحىو  رِ طْ الفِ  عيدُ  جاء
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 الفصل السادس في اإلقرار ١١٨

 كاحً نِ  عى على امرأةٍ اد ا فأنكرت الت به. فهو إقرارٌ  ،رِ مث طالبته باملهْ  ،جزو  ة وقال جمد األئم
 من احلرة إقرارٌ  بالولدِ  واإلقرارُ  ،كاحِ ا بالن ال يكون إقرارً  رِ باملهْ  اإلقرارُ " :تعاىل رمحه اهللاُ  الرتمجاين

 كاحِ بالن ."  
 الد يلَل األصيل" فقال: "ال ُشغْ  بُ طالِ م ال تُ ـين الكفيل باملال فقال له: "لطالب رب 
   .ا باإلبراء ألنه حمتملٌ معه" ال يكون إقرارً 

جها على ألف درهم وقد تزو  رِ هْ المرأته يف مرضه مبَ  أقر  رجلٌ  :)الولواجلي(وذكر يف 
وج رها لزوجها يف حياة الز هْ مَ  املرأة وهبتْ  على أن مث أقامت الورثة البينة بعد املوت  .ذلك

يف مرضه. وتلك  به هلا ما أقر بإقراره ألنه لِ  مٌ الز  رُ واملهْ  ،هادةهذه الش  لُ قبَ ال تُ  ،صحيحةً  ةً بَ هِ 
كما ذهب إليه مجهور العلماء   اإلقرار الزمٌ  على أن  هذا دليلٌ و  .ما سبق داركِ حالة تُ  احلالةُ 

  . بذلك فيؤاخذُ 
 :يف ذلك املرض البنه بدينٍ  أقر  ،اح يومً صِ ا وميرض يومني ويَ ح يومً صِ ا ويَ ميرض يومً  رجلٌ 
 فإن صح  مث  ،ذلك ليس مبرض املوت. فإن فعل ذلك يف مرضٍ  بعد ذلك جاز ما صنع ألن

 ارُ هذا إقر  ألن  راش حىت اتصل باملوت فإقراره غري جائزٍ بعد ذلك وصار صاحب فِ  حّ صِ م يَ ـل
م: عليه وسل  ى اهللاُ ولقوله صل  ،همة ملكان الت ًال ه فيكون باطِ تاملريض يف مرض موته لبعض ورث

 انتهى. ،)١"لوارثٍ  ةَ "ال وصي   
يلزمه شيء يف قول أيب حنيفة وحممد  مـل درهم يف علمي" قال لفالن: "علي ألفُ  رجلٌ 
. وقال أبو يوسف أيًضا ء عندمهام يلزمه شيـل "ما عملتُ  يف" :وكذلك عنهما. رضي اهللاُ 
  ". ذلكَ  تعاىل: "يلزمهُ  رمحه اهللاُ 
كثرية" فعلى   فثالثة. لو قال: "دراهمٌ  "أو دريهمات دراهم قال له: "علي  )البزازي(ويف 

 ،عنده عشرة "كثرية  دنانريٌ "وعلى قوهلما مائتا درهم. و ،عشرةعنه  رضي اهللاُ قول أيب حنيفة 
  وعندمها عشرون. 

   .كاةالز  عظيم" عندمها نصابُ  الٌ "م :قال
ِقر فُرب رجل يستعظم املائتني وُرب ـملإىل حال ا ينظرُ  قيلَ  ،م يذكر ما عندهـول "مائتان"

  ر ال يستعظم العشرة آالف. آخَ 

                                                 
  ١٨؛ أبو داود يف: ٣٩٥كتاب الوصايا ص   ٢٣؛ ابن ماجة يف: ٢/٥٣٢كتاب الوصايا   ٥٥رواه البخاري يف:   )١

؛ الرتمذي ٢/٦٠٢كتاب الوصايا   ٣٠النسائي يف:  ؛٦٠٧كتاب اإلجارات ص   ٢٤ ؛٢/٤٩٣كتاب الوصايا 
 .٣٢٦٣و ٣٢٦١رقم  ٤/٣٠١كتاب الوصايا   ٢٢؛ الدارمي يف: ٢/٥٤٥ب الوصايا كتا  ٢٦يف: 
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 إذا إال  ،ينرميه من الد كما لو أبرأ غَ   رِ وبه يفيت. ولو جعلت زوجها يف حل يربأ عن املهْ  إقرارٌ 
  ما خيصه. كان هناك 

 خمصوصني. قال الفقيه  إذا نص على قومٍ إال  ح صِ مائي" ال يَ رَ قال: "أبرأُت مجيع غُ  رجلٌ 
   ."ح صِ "وعندي أنه يَ  تعاىل رمحه اهللاُ 

قرض"  د. لو قال لفالن: "علي ألفُ إىل القبول ويرتدان بالر  واإلبراء ال حيتاجانِ  اإلقرارُ 
 ق. ولو قال: "أقرضتَ صَ م أقبض" ال يُ ـين ل أأو "عندي ألف وديعة إالين" أو ين" أو "أودعتَ د

   ال. ا وإال حسانً استِ  قَ د إن وصل صُ  :م أقبضه"ـين لكين لأعطيتَ 
ال  "إن شاء اهللا علي ألفٌ "ال يلزم.  "تعاىل غصبُت منه هذا العبد أمس إن شاء اهللاُ "
مجيع ما يف ". ه شيءال يلزم "ء فالنإن شاء فالن فشا وكذا لو قال: "علي ألفٌ  ،يلزمه

قوله:  تعاىل أن  ا. وذكر حممد رمحه اهللاُ يكون إقرارً  "إيل لفالن يب أو يُنَسبُ  يدي أو يُعَرفُ 
ا" ولو قال: "مجيع مايل" أو "ما أملكه لفالن" ال يكون إقرارً  "دَ شهَ ال تَ "و إقرارٌ  "هُ ربِ "ال ختُ 
   .)البزازي(. انتهى كالم وقبول ال ميلك بال تسليمٍ  ةٌ بَ فهو هِ 

ار أنه كان يدفع غلة هذا الد  له بامللك. ولو أقر  ا فهو إقرارٌ استأجر منه دارً  :)القنية(ويف 
كر" فهو على صورة نوال أ ر قِ عى عليه: "ال أُ ار له. ولو قال املد ا بالد م يكن إقرارً ـإىل فالن ل

 وال حيلفُ  سُ بَ "حيُ  عنه تعاىل رضي اهللاُ ند أيب حنيفة كر". وعنلقوله "ال أ إقرارٌ  وقيلَ  ،اإلنكار
  ". ر قِ قال: "ال أُ  حيثُ  نِكرٌ وعندمها هو مُ  "،م يظهر منه اإلنكارـألنه ل

 خذُ و وي نَت" فهو إقرارٌ هزاء: "نعم أحسَ ستِ ا" فقال إَيل  اعليَك كذا فادفعه: "يل رقال آلخَ 
 اليوم" فهو إقرارٌ  )٢رُ ك فَ َك أتـَ أمرَ  "األمرُ  :ا بهئً هزِ ستَ ا فقال مُ  معلومً عى عليه ماًال . اد )١به

 به عىباملد .  
حىت  ِربْ "اصْ  :فقال الوارث ،باملال ائن ابنهفطالب الد  ،إذا مات املديون قبل متام األجل

فهو يف  "لفالن ما يف يدي حق وملكٌ  مجيعُ " :اس يف العادةالن  . قولُ األجل" فهو إقرارٌ  ل حيَِ 
  . نٌ سَ الكرامة وأنه حَ  هعلى وج حممولٌ ُعرفنا 

                                                 
 "ويؤآخذ به" يف ق.   )١

 "أفتكر" يف ب.  )٢
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ين عنها" أو "صاحلِْ  :" أو قالم حتَِلّ ـ"ل :أو قال ،يقدم علي غالمي""أو  "يدخل علي مايل
شئَت  نْ َك علي أو بعضهم أو مَ ماءَ رَ غُ  "أِحلْ  :ها" أو قالعطيكَ أل ها أوقضيكَ أل" :قال

" أو "أبرأتن نٌ أو "قضاها فال "ها علي ـب منهم" أو "حيتالُ  نيها" نيها" أو "وهبتَ تَ لْ ها" أو أحلَ يعين
 قَتأو "تصد ما لكَ  :أو قال "ا علي"  إال مائة" أو "سوى مائة" أو "غري مائة" أو علي 

  . هيف ذلك كل درهم" فإنه إقرارٌ  له علي ألفُ  شهدوا أن "اِ  :قال
 شيء فال ختُ  :قالها" أو عطيكَ ا فقال: "ال أُ عى عليه ألفً ولو اد ربِ "ما لفالن علي له  ه أن

له علي ألف  ا أن فالنً  "ال ُختِربْ  :في لكن قالم يبدأ بالن ـل ا. ولوا" ال يكون إقرارً علي ألفً 
خبار ال إلحيح أنه يف اقال: "الص  نْ . ومن أصحابنا مَ ا" يكون إقرارً درهم" أو "ال تُعِلمهُ 

. وذكر حممد منه اال يكون إقرارً  "الفالن علي الفً   تشهدوا أن "ال :. ولو قال"ايكون إقرارً 
   .اال يكون إقرارً  "دَ شهَ ال تَ "و ،إقرارٌ  "هُ ربِ ال ختُ "قوله  تعاىل أن  رمحه اهللاُ 
قرار. قال إ ،هُ أخربِ  :ا وقولهال يكون إقرارً  ،ال ُختِربهُ  :قوله أشار إىل أن  :)البزازي(ويف 

 )١إقرار خطأ ،هُ ربِ ال ختُ  :قوله م. وما ذكر أن أعلَ  واهللاُ  "هذا حيحُ : "الص تعاىل رمحه اهللاُ  خيرْ الكَ 
وبه  حيحوهو الص " :)٢)القنية(وقال يف  ،واب""هو الص  :تعاىل رمحهم اهللاُ  قال مشايخ ُخبارا

  ". قلنا
دي علي ألف درهم" أو "خبطي" أو "كتبُت بي لفالنٍ  قال: "وجدُت يف كتايب أن  رجلٌ 

 ألفً  أن وإذا قال لٌ ا" فهذا كله باطِ له علي . اعالبي ي أنوجدُت خبط" :  ه ملفالن كذا" لز  علي
مسار" فعلى هذا لو قال راف والس تعاىل: "وكذا خط الص  سي رمحه اهللاُ خَ قال السرْ  ذلك.

ار بألف هذه الد  ا ببيعخط  " أو "أكتبُ ما علي لفالن بألف درهخط  لصكاك: "أكتبُ ا
الق، وحل ا باملال والبيع والط الق" كان إقرارً مرأيت َصك الط ال درهم من فالن" أو "أكتبُ 

  سواء كتب أو ال.  عَ مِ ـأن يشهد ِمبا سَ  للكاتبِ 
"طلقَت  : عليَك مثلها" أو قاليل"و  :رعليَك ألف درهم" فقال اآلخَ يل " :رقال آلخَ 

قَت "وأنَت أعتَ  :قَت عبدَك" فقال"أعتَ  :" أو قالكَ لقَت امرأتَ "وأنَت ط :َك" فقالامرأتَ 
تعاىل أنه  اهللاُ  ماوروى ابن مساعة عن حممد رمحه .)ظاهر الرواية(ا يف عبدَك" ال يكون إقرارً 

                                                 
 .ڤيف "صريح"   )١

 "الغنية" يف ب.   )٢
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 برأه عن ضمانألو  )البدائع(قال: "ويف  مث ،ح صِ عن األعيان ال يَ  اإلبراءُ  :)املنبع(ويف 
 رضي اهللاُ  مان عند أصحابنا الثالثةاإلبراء وسقط عنه الض  صح  هِ العني وهي قائمة يف يدِ 

األعيان ال يعقل  وإسقاطُ  اإلبراء إسقاطٌ  ألن  ح صِ : "ال يَ تعاىل رمحه اهللاُ  زَُفر لوقا ."عنهم
   ."نَ مِ كما كانت. وإذا هلكت ضَ  وبقيت العني مضمونة ،مِ دَ فالتحق بالعَ 

فع إىل د بال أن يؤَمرَ  ياسُ ها منَك". القِ ر فقال: "اشرتيتُ عاها آخَ اد  دارٌ  هِ دِ يف يَ  رجلٌ 
 ُيربِهنَ عي إىل أن املد  ميهلُ  حسانِ راء منه. ويف االستِ على الش  ثالثة أي كفيل عليه. ام بعد الت

 فإن برهن وإال م إىل املداحسان إذا واالستِ  ياسِ عي. وعلى القِ  سل عى املديون اإليفاء د
يفيت تعاىل  رمحه اهللاُ  ظهري الدين عى عليه. وكان اإلماماملد  رهانِ من بُ  عي فال بد ه املد دَ حَ وجَ 

  ياس. فيها بالقِ 
ن لَك علي شيء" فقال فالن: "مل يكُ  ،ا كانت له عليهألفً  أنه اقتضى من فالنٍ  أقر  رجلٌ 

  شيء.  م يكن له عليهـله على أنه ل َقر ملبعدما حيلف ا ِقر ملا يضمنُ 
 :قالولو  .اال يكون إقرارً  "حق  قوله عند دعوى املال عليه: "ما قبضُت منَك بغريِ 

صال. ا بالقبض فال يربأ بال إثبات األمر باإليصال واالت كان إقرارً   "كَ إىل أخيَك بأمرِ  "دفعتهُ 
 دفعتهُ  سببٍ  ولو قال: "بأي  وفيه نظر.  "ايكون إقرارً " :" قالواإَيل  

له شيء".  "ما علي اليومَ  فَ لِ فله أن حيَ  ،قدمه قبل حلول األجل إىل احلاكم وطالبه به
م يقصد به ـذا الوجه إن ل أن حيلفَ  ويسعهُ ، عى بها باملال املد ال يكون إقرارً  احللفُ وهذا 

املال  وجبُ يا جعله إقرارً  نْ إىل قول مَ  تُ فَ لتَـ ال يُ و : "تعاىل رمحه اهللاُ  قال الفقيه ذهاب حقه.إ
املشهور يف  فإن  ،داقوج عند إنكاره دعوى زوجته الص إذا حلف الز  الكالمُ  ا. وكذ"املؤجل

 مؤ يكون  رَ املهْ  زماننا أن بالعادة.  ًال ج  
املؤخر بعد قبضها  رِ الزوجة ليس هلا مطالبة زوجها باملهْ  على أن  قلُت: "وهذا دليلٌ 

 واهللاُ  ،مر  ا ملاُعرفً  جلٌ ؤ املؤخر م ألن  أو طالقٍ  وتٍ  بعد الفراق مبإال  ،املعجل ودخوله ا
 قكَ الب وف ها الط صريح يعتمد عليه يف ذلك. فيا أي  من نقلٍ  م. وال بد علَ وتعاىل أ سبحانهُ 

  . "حيحريح والتأمل الص قل الص  بعد الن يف هذه املسئلة إال  بشيءٍ  ال جتزمْ  تعاىل اهللاُ 
بغي أن نوي ،إليه بالرد  لكنه ملكي" يؤَمرُ  فقال: "قبضتهُ على شخٍص مبال عى اد  رجلٌ 

  حسان الذي ذكرناه. واالستِ  ياسِ القِ  يكون على
 :"نعم" أو قال : عليَك أو غلة عبدي" فقاليل قِض األلف اليتإ" :رقال آلخَ  رجلٌ 

أو  "ذها"خُ  :خرية أو قالال على وجه الس  "هاـوزنأ"أو  "قبضهااأقعد ف"أو  "هاعطيكَ ا أُ "غدً 
ذها مين اليوم" أو "حىت ليوم" أو "ال تأخُ ها لَك اـنزِ أل" أو "هاـيقبضها أو يزن نْ ا مَ غدً  لْ رسِ اِ "
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 ١هتَ شْ رِ بن فِ ال )شرح الوقاية(من  جيعل اإلقرار سبب الوجوب. اجلملةُ  مـلألنه  عوىهذه الد( 
   .تعاىل رمحه اهللاُ 
بدين  إقراره جائزٌ  فإن  ،جارةبالت  له ا إذا كان مأذونً يب إال الص  إقرار ح صِ وال يَ  :)املنبع( ويف

اللة اإلذن دذن بالبالغ للرجل أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب ألنه التحق بسبب اإل
جارة ناية والكفالة ألا غري داخلة حتت اإلذن إذ الت واجلِ  رِ إقراره باملهْ  ح صِ وال يَ  .على عقله

فلم تكن جتارة  تربع من وجهٍ  والكفالةُ  ،الٍ مبادلة ما ليس مب كاحُ والن  ،مبادلة املال باملال
  مطلقة. 

 إقراره باملال وإن كان ح صِ ال يَ  عليه لك العبد احملجوروكذ ،إقراره ح صِ وكذلك انون ال يَ 
 ،بسْ قبة والكَ ت إليها مالية الر فانضم  قهِ برِ  مته ضعفتذِ  صاص ألن باحلدود والقِ  ح صِ يَ  إقراره

ا يف يون ومبِ إقراره بالد  فإن  له خبالف العبد املأذون ،إقراره عليه ح صِ وهي ملك املوىل فال يَ 
  سليط عليه. ه بالت املوىل رضي بإسقاط حق  صحيح ألن  هِ يدِ 

 نون مائوالنواملغمى عليه كا.  كران جائزٌ وإقرار الس  باحلدود اخلالصة باحلقوق كلها إال 
 والر ةد.  وتنفذ سائر الت فات من السصر فصل "متامه يف  احي وسيجيءُ كران كما تنفذ من الص
 صِ تعاىل. وكما يَ  إن شاء اهللاُ  "القالط صِ اإلقرار باملعلوم يَ  ح هول خبالف اجلهالة يف  حبا

   اإلقرار بال خالف. ةَ َقر له فإنه مينع صح ملا
ة اإلقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال: "هذا صح  نعُ ا متَقر له إمن ملا جهالةُ  :)الذخرية(ويف 

ألحد هذين  بأن قال: "هذا العبدُ  ن متفاحشة ال متنعُ ا إذا مل تكاس". أم من الن  لواحدٍ  العبدُ 
ورة ا يف هذه الص أيضً  نعُ مت تعاىل: "اجلهالةُ  سي رمحه اهللاُ خَ ة السرْ مشس األئم  وقال الرجلني".

على البيان".  وههنا ال جيربُ  ،فائدته اجلرب على البيان فيد ألن للمجهول وأنه ال يُ  إقرارٌ ألنه 
 صِ أنه يَ  واألصح ألنه يُ  ح حِ إىل املستَ  فيد وفائدته وصول احلق ما  ،قوطريق الوصول ثابت أل

 فقا على أخذه فلهما حقلو ات  صِ اإلقرار للمجهول ال يَ  األخذ. فاحلاصل أن إذا كانت  ح
 ا كانا معلومً مطلقً  ح صِ يَ  ة جيوز. واإلقرار مبجهولٍ شَ تفاحِ م تكن مُ ـوإذا ل ،شةتفاحِ اجلهالة مُ 
   بدونه. وأ ضٍ وَ بعِ  ح صِ ا اإلبراء عن احلقوق اهولة يَ . وأم أو جمهوًال 

                                                 
صاحب  .ابن فرشتا ،عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين احلنفي"شرح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" ل  )١

؛ الضوء ٢٥٠رقم  ١/٣٧٤البدر الطالع ؛ ٢/٢٠٢١كشف الظنون م.  ١٣٩٩هـ/٨٠١. تويف سنة تصانيف
   .١/٦١٧؛ هدية العارفني ٩٠٣رقم  ٤/٣٢٩الالمع 
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  ١١٣ الفصل السادس في اإلقرار

  الفصل السادس
  )١في اإلقرار

اإلقرار  ح صِ فيَ  .ثباته ابتداءإلبه  َقر ملوحكم ظهور ا ،ر عليهآلخَ  حبق  خبارٌ إهو  اإلقرارُ 
ا. ولو كان كَرهً تاق مُ الق والعَ بالط  اإلقرار ح صِ وال يَ  .سليم إليهبالت  ر للمسلم حىت يؤَمرَ مْ باخلَ 

  عندنا.  وإعتاقه واقعانِ  كَرهِ ملطالق ا مع اإلكراه ألن  ح صِ إنشاء يَ 
 بعض واستدل  منها .ا مبسائل ُأَخرخبارً إعلى كونه اهللا  تنا رمحهُ أئم:  بنصف داره  إذا أقر

م ـا لولو كان متليكً  ،ة صح ت بالزوجي إذا أقر  :. ومنهاحّ صِ م يَ ـا لليكً متولو كان  ،ا صح شاعً مُ 
ولو   ،ستغرٍق مجيع ماله صح املريض بديٍن مُ  إذا أقر  :ومنها هود.من الش   مبحضرٍ ح إال صِ يَ 

ان ولو ك ،صح  هِ يف يدِ  بعنيٍ  لرجلٍ  له العبد املأذون إذا أقر  :ومنها. حّ صِ م يَ ـا لكان متليكً 
  ح. صِ م يَ ـا لمتليكً 

 لرجلٍ  إذا أقر  :منها .ا مبسائلليكً على كونه متتعاىل  نا رمحهم اهللاُ خيمشابعض  دل تواس
املريض لوارثه بديٍن  . ومنها: إذا أقر حّ صِ يَ ا . ولو كان إخبارً حّ صِ مث قَِبَل ال يَ  ،فرد إقراره بشيءٍ 

ابت بسبب اإلقرار ال يظهر يف حق الث  لكامل أن  :. ومنهاح صَ ا لَ ولو كان إخبارً  ،حّ صِ مل يَ 
 ملحىت ال ميلك ا ةوائد املستهلكالز ا لكانت مضمونة عليه.له مطالبتها. ولو كان إخبارً  َقر   

 اله  أقر  صاحب اليدِ  ن أمث  ،إنسان أا له ا يف يدِ عى عينً اد  :)احمليط(و )الذخرية(ويف 
نفس  ألن  ح صِ ال تَ  تعاىل رمحهم اهللاُ  ة املشايخوعند عام  ،بعضعوى عند الهذه الد  ح صِ تَ 

له. وعند  االستحقاق للُمَقر  تُ ثبِ ا ال يُ بً فإن اإلقرار كاذ ا لالستحقاقِ سببً  اإلقرار ال يصلحُ 
  على املال.  ا حيلفُ توى على أنه ال حيلف على اإلقرار وإمن فالفَ  ،لو نكلَ  ح صِ يقول يَ  نْ مَ 

نه إيقول من املشايخ  "قلُت على قول َمنْ  :تعاىل رمحه اهللاُ  )الفصول(قال صاحب 
خبار إنه إيقول  نْ وعلى قول مَ  ،دعوى املال بسبب اإلقرار ح صِ يف احلال ينبغي أن تَ  ليكٌ مت

 ح صِ تَ  ")٢امللكصاحب به  ملكي وهكذا أقر  . وأمجعوا على أنه لو قال: "هذا العنيُ "ح صِ ال تَ 

                                                 
 بنفس التعريف.  ٢٩٩؛ القاموس الفقهي ص ٨٣أنظر معجم لغة الفقهاء ص   )١
 حب اليد" يف ق."صا  )٢
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عي يف معىن املد  ل املال منها يف حق ذب اضً وَ عِ فصار  ،عٌ ُخلْ  )١عِ ضْ البُ وأخذ املال على ترك 
 ،صومةواخلُ  )٢غبالش ها لدفع ويف حق  بلفظ الرباءة صحيحٌ  واخلُْلعُ  .على زعمه اخلُْلع بناءً 

 احلرام.  طءِ فس عن الوَ وختليص الن  
 تعاىل إذا كان مبطًال  فيما بينه وبني اهللاِ  لدَ البَ  ل له أخذ املال"ال حيَِ  :قالوا :)اهلداية(يف و 

يف مجيع أنواع  ذا املقام بل هو عام  هذا ليس مبختص " :)ملنبعا(يف دعواه". وقال صاحب 
يف  له يعلم أنه كاذبٌ َقر مُ ـلال واه مبري لغ أقر  نْ مَ  أن  )كتاب اإلقرار(يف  الصلح بدليل ما ذكرَ 

 بطيب نفسه سلمهُ أن يُ  ال تعاىل إ فيما بينه وبني اهللاِ  َقر بهمُ ـال ل له ذلك املالإقراره فإنه ال حيَِ 
فصاحلها على مال  ا على رجلٍ كاحً نِ  عي امرأةٌ أن تد  اينوالث  ."ةبَ اهلِ  بطريقا فيكون متليكً  منه

   .)املنبع(ة ويلزمها ردها. كذا يف صومضة من غري خُ ألنه رشوة حمَ  ال جيوزُ 
اس على الن  جيبُ  ،إذا جعل غريه ويل عهده بعد موته مث مات اخلليفةُ  :)الولواجلي(ويف 

 ذلك  ين خليفة كما فعلاأن يعملوا به ويصري الث تعاىل عنه فإنه  رضي اهللاُ  )٣ديقأبو بكر الص
أن يوصي إىل غريه بعد  نه. وكذا للموصي تعاىل ع رضي اهللاُ  )٤رمَ عُ  إىل فوض األمر يف حياته

  اد.شق إىل سبيل الر تعاىل املوف  واهللاُ  ،ر إيرادهما تيس  انتهى .موته
  

                                                 
  .١٠٨؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٨. القاموس الفقهي ص أو اجلماع عقد الزواج: "البضع"  )١

  .ڤ"التعنت" يف   )٢
. تويف م٦٣٢هـ/١١ة نس صلعم)بويع باخلالفة يوم وفاة رسول اهللا (أول اخللفاء الراشدين.  ،أبو بكر الصديق  )٣

 ١٠٥ص الراشدين عهد اخللفاء ؛ تاريخ اإلسالم: ١٠٣- ٢٩ ص م. ترمجته يف: تاريخ اخللفاء٦٣٤هـ/١٣ سنة
  . ١٢٠رقم 

 تأيت ترمجة اخلليفة عمر بن اخلطاب يف حملها يف النص.  )٤
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األخذ ال يتمكن  عى فيه حق كان للمد   ماكل  فاحلاصل أن  .رتدادال ميلك االس النقد عرضٌ 
أنه  يعيف زعم املد  ألن  ،عليه القرينة أو تدل  ،م يذكر لفظ الصلحـما ل يعاملد  همن اسرتداد

 ا وماًال فكيف يكون ُصلحً  .هأخذ حق ن املدا ض يكون ُصلحً رْ عي من أخذه كالعَ  يتمك
 عاطيبالت.   

عى عليه بعد ذلك مث برهن املد  ،فصوِلَح على شيء ،ا فأنكرر ألفً عى على آخَ اد  جلٌ ر 
عى القضاء أو اإلبراء وصوِلَح، مث ا فاد عى عليه ألفً . وإن اد ال يُقَبلُ  ،على اإليفاء أو اإلبراء

 األوىل كانت واليمني يف ،لح فداء اليمنيالص  بدل الصلح ألن  د ر وي .برهن على أحدمها تُقَبلُ 
 على املد عى عليه ففداه باملال ويف الث يعانية على املد  أن يكون الفداء عنها. فإذا  رُ فال يتصو

   .بدلهُ  برهن على القضاء أو اإلبراء يردّ 
 ،عرفا املقدارم يُ ـتصادقا على ذلك ول ،بينهما أخذ وعطاء وتربع وقرض وشركة رجالنِ 

أكثر وقد تربع  احلق  على أن  لفظ الصلح دليلٌ  ألن  ،جاز جلٍ إىل أ فتصاحلا على مائةٍ 
 على مائة.  ر دراهم ال يعرفان مقدارها صاحلله على آخَ  نْ مَ كَ   ،اأجيل فيما بقي أيضً بالت  

ريك ش للال يكون  فأراد أحدمها أن يأخذ نصيبه على وجهٍ  ،دين هلما على رجلٍ  رجالنِ 
مث  ،مبائة درهم ويسلمه إليه بيبٍ ا من زَ ف أن يبيع من املطلوب كَ  يف ذلك فيها نصيب، فاحليلةُ 

ال يكون لشريكه فيه نصيب ألنه ال  بيب فحينئذٍ ين ويطالبه بثمن الز عن نصيبه من الد  ئهُ ربِ يُ 
صاحل أبرأه ملا فصار كأن  ،جوز بدون احلق مبىن الصلح على الت  وأن  ،ينيف هذا الد  له كةر ش

  البعض.  بعض نصيبه واستوىفعن 
د فقد صاحلُتَك "إذا جاء غَ :بأن قال رط وال إضافته إىل وقتٍ تعليق الصلح بالش  وال جيوزُ 

رط وإضافتها إىل الوقت مليكات بالش تعليق الت  ا على كذا" ألن على كذا" أو "صاحلُتَك غدً 
رط وال إضافته تعليق البيع بالش  ال جيوزُ فكما  .بالبيع لح يف األعيان ُملَحقٌ الص  وألن  ،لٌ باطِ 

   إىل الوقت فكذلك الصلح.
  كاح وهو على وجهني:الصلح عن دعوى نِ  زُ وجيو 
عوى . فصاحلته على مال حىت يرتك الد ا وهي جتحدُ كاحً نِ  على امرأةٍ  عي رجلٌ أن يد  أحدمها

 ،ته لصح بأقرب العقود إليه احتياًال اعتباره  الصلح جيبُ  ألن  )١وكان يف معىن اخلُْلعِ  ،جازبه 

                                                 
 .١٢٠ ص ؛ القاموس الفقهي١٩٩ صق الرجل من زوجته على مال تبذله له. معجم لغة الفقهاء طال: "اخللع"  )١
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ت لَ ين أو على غريه بطَ ين فصاحله على بعض الد كانت دعواه يف الد دعواه بعد ذلك. ولو  
  ني. خبالف العَ  دعواه

. ولو صاحله كما كان  ينسليم فإنه يعود الد مث هلكت قبل الت  ،على عنيٍ  عن دينٍ  صاحلَ 
 ين على شيءمن الد،  نة بالدـل ،ينمث أقام البي لح. م يكن له فسخ الص  

 وصي  ألفً  رجلٍ  عى علىاد إنكار معخبمسمائة عن األلف  فصاحلَ  ،نة لها لليتيم وال بي، 
. أقامها يب بينة بعد البلوغوكذا إذا وجد الص  .فله أن يقيمها على األلف ،مث وجد بينة عادلة

   .)القنية(كذا يف 
وكتبا وثيقة  ،معلوم لٍ دَ ر وتصاحلا على بَ ا على آخَ ا أو عينً عى دينً اد  رجلٌ  :)البزازي( ويف

 لح وذكرا فيهاالص:  يبقَ ملعوى على كذا و تصاحلا عن هذه الد   يعهلذا املد  عى على هذا املد
عي عليه بعد الصلح دعوى عي يد مث جاء املد  .من الوجوه عليه دعوى وال خصومة بوجهٍ 

 عي مثًال أخرى بأن كان املد مث جاءت تطلب  ،ا أو جرى احلال كما ذكرناعت دارً  امرأة اد
 دعواها بشيء ال ُتسَمعُ  ،رِ املهْ  عى عليه دينُ من املد  ألن  اعوى ذكرت مطلقً الرباءة عن الد، 

 صالِ واحد ويُ بشيء عي وال مانع من أن يد عاوى. واختارح عنه وعن مجيع الد  شيخ  مةالعال
 ح صِ دة ال يَ ر عن دعوى فاسِ الصلح بعد اإلنكا أن إىل تعاىل  رمحه اهللاُ  خواهر زاده اإلسالم

 ألن  يف زعمه يأخذ بدًال  يعاملد عم  عاها اد،  فال بد  من صح عوى. ة الد  
فدفع له  .فأراد دفعه إىل صاحب املال ،يف دار غريه )٢اأخذ سارقً  :)١)نظم الفقه(ويف 

 أذاه عنهعلى أن يكُ  أيًضا ارق ماًال الس ف،  ل إىل االَبدَ يبطل ويرد لس ارق ألن  ليس له.  احلق
 لح مع صاحب السصومة بأخذ املال. من اخلُ  رقة برىءَ ولو كان الص  

إن كان يف  :ا على نفسهالصلح كان خوفً  مث زعم أن  .فصاحل ،سَ بِ بسرقة وحُ  مَ اُِ  رجلٌ 
القاضي ال ا. وإن كان يف حبس ظلمً  سَ بِ الغالب على أنه حُ  عوى ألن الد  ح صِ حبس الوايل تَ 

  . حبق  سَ بِ الغالب على أنه حُ  ألن  ح صِ تَ 
مث  ،ا فأنكرعى عليه ألفً منهما من الفسخ. اد  الفاسد كالبيع الفاسد يتمكن كل  الصلحُ 

له ذلك. وإن كان مكان  ،افع اسرتدادهعي يعين الد مث أراد املد  ،ال شيئً قُ م يـَ ـأعطاه نصفها ول

                                                 
م. صاحب ١٥١٥ه/٤٠٠أيب علي املتوىف يف حدود سنة  ،قه" للحسني بن حيىي الزندوسيت احلنفي"نظم الف  )١

 ٤/٢٢٢، ٢حـ  ٢/٦٢١؛ اجلواهر املضية ١/٣٠٧؛ هدية العارفني ٢/١٩٦٤. كشف الظنون "روضة الفقه"
  .٦٨ص  ١٩، تاج الرتاجم ص ٢٠٣٥رقم 

 أخذ السارق عيًنا من دار غريه" يف ڤ.  )٢
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  ١٠٩ الفصل الخامس في الصلح

 كما يف   ال يشرتطُ  عقد إلسقاطٍ ني لِ دَ البَ  وقبضُ  .املال إلسقاط اليمني بذلعى عليه املد
قبض  طُ رت مة على دنانري أو عكسه فيشعلى مال. وإن وقع عن دراهم يف الذ  تقِ ع والعِ لْ اخلُ 
قبضه  مة على دنانري أقل ال يشرتطُ . وإن وقع عن دنانري يف الذ ل يف الس ألنه صرفٌ دَ البَ 

 وأخذ الباقي.  فيه ألنه إسقاط بعض احلق  
ل حىت ين يف األجَ دْ ياض عن األجل بني املكاَتب واملوىل حىت لو قال ملواله "زِ االعتِ  وجيوزُ 

ي يف األجل حىت أترَك حق  كذا  تابة كذال الكِ دَ بَ عين من  طْ طحال" أو قال "دَ يف البَ  لكَ  أزيدَ 
 لدَ ل لَك البَ وأعج"  االعتِ  . وال جيوزُ صح وال جيوزُ  ،ينياض عن األجل بني احلر  رهم بيع الد
 رمهني بني املوىل واملكاَتب. بالد  

طن من لقُ سارق ا صاحلَ الوقف أن يُ  ولقيمِ  .الشفعة به وتبطلُ  لٌ عن الشفعة باطِ  الصلحُ 
  ز.جُ ـم يَ ـرت وحنو ذلك لالس  يعطيه ألجل خمافة هتكِ  إمناوإن كان  ،اأرض الوقف إن كان ُمِقرً 

فصاحله  ،فأنكر ،على كذا أنه وقفٌ  )١احمدودً  على رجلٍ ر آخَ  عىاد  :)العمادي(ويف 
 صِ ال يَ  ،عى عليه على مالاملد ح  لح ألنلح مبنـزلةِ  الصوليس لل ،البيع الص والية البيع متويل 

إن مل يكن  ار ألجل الوقف جيوزُ عى عليه وأخذ الد ا إىل املد  شيئً بدال. ولو دفع املتويل واالستِ 
ضويل والفُ  ،مٍ صْ ألنه ليس خبَ  عليه لو فعل ذلك ال جيوزُ  واملوقوفُ  .له بينة على إثبات الوقف

ضويل لو فعل ذلك من ا الفُ ار. أم لد املوقوف عليه فعل ذلك ليأخذ ا ألن  لو فعل ذلك جيوزُ 
  ار. دفع املال وال يأخذ الد يخالص الوقف مال نفسه الستِ 

ذها مسجدً ولو اشرتى دارً  اا فاخت،  فصاحله الذي بىن املسجد  ،فيها دعوى عى رجلٌ مث اد
   .فهو جائزٌ  ،لمسجدلمن بني أظهرهم  أو رجلٌ 

وهل تسقط  ،أخذ املال ح صِ اط الكفالة ال يَ إلسق على مالٍ  فس إذا صاحلبالن  الكفيلُ 
فس بشرط الرباءة من الكفالة بالن  فصاحل ،فس واملال بالن فيه روايتان. ولو كان كفيًال  ؟الكفالة

  . برىءَ 
ز ال عند اإلنكار وال جُ ـم يَ ـمنها ل منها أو على قطعةٍ  فصاحله على بيتٍ  .اعى دارً اد  رجلٌ 

 ما قبض  عند اإلقرار ألن هعني حق،  ا وهو على دعواه يف الباقي. والوجه فيه أحد أمرين: إم
ر كْ به ذِ  أو يلحقُ  ،يه فيما بقا عن حق ضً وَ ذلك عِ  لح فيصريُ الص  لِ دَ ا يف بَ درمهً  هأن يزيد

 ال تُقَبلُ و  ،ر جازَ آخَ  أخرى أو على شيءٍ  دارٍ لى الرباءة عن دعوى الباقي. وإن صاحله ع

                                                 
 .٤١٠"احملدود": العقار الذي بينت حدوده وأطرافه. معجم لغة الفقهاء ص   )١

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



 الفصل الخامس في الصلح ١٠٨

ي إىل سنة أخرى قعنه ما ب خرَ ؤَ على أن يـُ  ،له نصف املال ولو صاحله على أن يـَُعجلَ 
 م يرجع عليه حىت حيَِ ـل ،مثل حلوله مث استحق ١ازيوفً  هاألجل. وكذا لو وجد ل(  ٢وقةأو ُست( .  

وإن عاد  ،إليه بالفسخ يعود األجلإن عاد  :ا فردهفوجد فيه عيبً  وإن صاحله على عبدٍ 
هن والكفيل على فالر  ،ناملرَِ  دِ يف يَ  أو رهنٌ  . وكذا لو كان باملال كفيلٌ حال  باإلقالة فاملالُ 

  حاله. 
 ولو جعل دينه حاال وليس بُصلحٍ   فهو حال  األجل حق املطلوب وقد أبطله. وكذا  ألن

 "ُت من األجلئ"بر  :ا لو قالأم  ".علته حاال كته" أو "جر "أبطلُت األجل" أو "ت :لو قال
 ـل بالضم ال حاجة  :بالفتح بطل األجل. ولو قال "ئتَ رِ بَ "أو  "كَ "أبرأتُ  :ا إذا قالم يبطل. أم"

  يف األجل" ال يبطل األجل.يل 
ها ـمث صاحله على أن يبيعه ب ،فأنكر ،ر ألف درهمعى على آخَ اد  رجلٌ  :)اخلالصة(ويف 

ا فإنه ال يكون إقرارً  ،َك على هذا العبدصاحلتُ  :ين خبالف قولهمنه بالد  وهذا إقرارٌ  ا جازَ عبدً 
 ين. منه بالد  
َك عن مخسمائة" أو "أبرأتُ  :ر ألف درهم فقال لهعلى آخَ  إذا كان لرجلٍ  :)األصل(ويف 

يف هذا  ا فأعطاه الباقيطُت عنَك مخسمائة درهم على أن تعطيين الباقي" ومل يوقت وقتً طَ "حَ 
  عن مخسمائة. ىءَ رِ بَ  ،هِ عطِ م يُ ـاليوم أو ل
ا مخسمائة  غدً د إَيل ا" :: إن قالجعل املسئلة على ثالثة أوجهٍ  :)اجلامع الصغري(ويف 

تعطين مخسمائة فاأللف عليَك على حاهلا"  على أنَك إن مل"أو  "من الباقي على أنَك بريءٌ 
من الفضل". فإن أعطاه  ا على أنَك بريءٌ سمائة غدً  مخإَيل د ا" :فاألمر كما قال. ولو قال

وعند أيب يوسف  ،ال يربأ امعنه رضي اهللاُ م يعطه فعند أيب حنيفة وحممد ـا وإن لمطلقً  بَرِىءَ 
ا مخسمائة" حصل َك عن مخسمائة على أن تعطيين غدً " أبرأتُ  :أ. ولو قالرب تعاىل ي رمحه اهللاُ 

ريء"  مخسمائة فأنَت بَ "إن أديَت إَيل  :. ولو قالد ؤَ ا أو مل يُـ اه اخلمسمائة غدً ا أد اإلبراء مطلقً 
   .لٌ رط باطِ تعليق الرباءة بالش  يَت" ال يربأ ألن يَت" أو "إذا أدَ " أو "إن أدَ يَت إَيل أو "مىت أدَ 
ألنه إن كان عن  الصلح جيوزُ  لِ دَ ين على دراهم وافرتقا قبل قبض بَ من دعوى الد  صوِلحَ 

عي كذلك ويف زعم ففي زعم املد  وإن كان عن إنكارٍ  .همامبزعفافرتقا عن عٍني بديٍن  إقرارٍ 

                                                 
 .٢٣٥ة فيها. معجم لغة الفقهاء ص يت يردها بيت املال وال يقبلها لعل الدراهم الرديئة ال: زيوف"ال"  )١
معجم لغة الفقهاء وقد تطلى بالفضة. مغشوشة غلبت فيها املعادن الرخيصة على النفيسة هي دراهم  "ستوقة"  )٢

 .٢٤١ص 
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  ١٠٧ الفصل الخامس في الصلح

 ،ا ألنه تربع بإسقاط البعض كان جائزً ًال  أو آجِ ًال لو صاحله من دينه على بعضه عاجِ و 
 فة صارَ ألنه مُ   ال جيوزُ ًال ر آجِ آخَ  . ولو صاحله جبنسٍ هِ ا بقي يف يدِ وإسقاط املطالبة عم

 الد فال جيوز. ،ًال نانري آجِ راهم بالد   
الب على مائة فصاحله الط  ،كفأنكر املطلوب ذل ،ألف درهم دين له على رجلٍ  رجلٌ 

م ـة" أو لَك عن البقي َك على مائة درهم من األلف اليت عليَك وأبرأتُ فقال له: "صاحلتُ  ،درهم
يف  تعاىل ألنه مضطر  وال يربأ فيما بينه وبني اهللاِ  ،اهرويربأ املطلوب يف الظ  فذلك جائزٌ  ،لقُ يَـ 

   والرضى شرط جواز الصلح. ،هذا الصلح معىن
فأنكره  ،رعند قاٍض آخَ  يععاه املد مث اد  ، فأنكره وحلفعى عليه ماًال اد  :)القنية(ويف 
  . ح صِ يَ  ،فصوِلحَ 
. وروى ح صِ يَ  وقيلَ  .)٢)نكت الشريازي(يف  ذكر وكذا .ح صِ أنه ال يَ  :)١)األسرار(يف و 

عالء  . قال: "ورأيُت خبط ح صِ أنه يَ  عنه تعاىل رضي اهللاُ تعاىل عن أيب حنيفة  حممد رمحه اهللاُ 
 تعاىل رمحه اهللاُ  )٣ة اُحلمامياألئم:  عى على آخَ اد ر حق  الت رف وأنكر اآلخَ ذْ القَ  عزير أو حد، 
 املشايخ تعاىل: "فيه اختالفُ  واين رمحه اهللاُ لْ قال احلَ  ،هت عليه اليمني فافتدى ميينه مبالوتوج 

ب واملسئلة حباهلا ر الش عى حق . ولو اد ل ال حيَِ  وقيلَ  ،ذلك ل أخذُ قيل حيَِ  ."تعاىل رمحهم اهللاُ 
 داء. االفتِ  وجيوزُ  ،أخذ املال أنه جيوزُ  فاألصح  
 ويؤخرها إىل فصاحله على أن يعطي ا كفيًال  .ر ألف درهم إىل سنةله على آخَ  رجلٌ 

ل وأخرها سنة يل األو ر وأبرأ الكف آخَ فأعطاه كفيًال  ،سنة أخرى جيوز. وكذا لو كان ا كفيلٌ 
  جيوز. 
  

                                                 
. تويف سنة . صاحب تصانيفأيب زيد ،فروع" لعبيداهللا بن عمر الدبوسي احلنفي"األسرار يف األصول وال  )١

اجلواهر ؛ ٢٣٧رقم  ٨/٤٥٢سري أعالم النبالء ؛ ٣٣٣رقم  ٣/٤٨م. ترمجته يف: وفيات األعيان ١٠٤١ه/٤٣٢
  .٩٠١رقم  ٢/٤٩٩، ٧١٤رقم  ٢/٣١٩املضية 

مجال الدين أيب إسحق. ، الفريوزآبادي الشافعيبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ال"النكت يف علم اجلدل"   )٢
 ؛ طبقات٢/١٩٧٧م. كشف الظنون ١٠٨٣ه/٤٧٦. تويف سنة تصانيفم. صاحب ١٠٠٣ه/٣٩٣ولد سنة 
   .١٦٢رقم  ١٤٨ه) ص ٤٨٠- ٤٧١؛ تاريخ اإلسالم (٣٥٦رقم  ٤/٢١٥لسبكي ل الشافعية

  . ٤/١٨٣اجلواهر املضية أنظر   )٣
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 الفصل الخامس في الصلح ١٠٦

  الفصل الخامس
  )١في الصلح

كوت وهو أن مع سُ  مع إنكار وصلحُ  مع إقرار وصلحٌ  : صلحٌ أضربٍ على ثالثة  الصلحُ 
 ال يُِقر  كت. ووجهُ سعى عليه وال ينكر بل ياملد  اإلحنصار أن  يه عند دعوى لع ىعاملد

 املد فإن أجاب فال خيلو  لدعواه أو ال جييب. يبَ ا أن جيُ عي إم:  ا أن يكون اجلواب باإلقرار إم
 أو باإلنكار فهو الض رب األو ب أصًال يم جيُ ـاين. فإن لل والث وكل ذلك جائزٌ  .كوت فهو الس 

  . "كوتالصلح مع اإلنكار والس  : "ال جيوزُ عنه رضي اهللاُ  افعيالش  وقال نا.عند
على  ا عندي بأنكَ ر يه سِ لعى عاملد  ضويل: "أقر الفُ  بأن يقول جائزٌ  )٢ضويلالفُ  وصلحُ 

 يف دعواَك فصاحلِ  حق ين على كذا" وضمنه صح ضويل: "صاِلحْ مان أن يقول الفُ . وطريق الض 
على فالن  ين من دعواكَ " أو "على مايل" أو "صاحلِ نٌ على كذا على أين ضامِ  من دعواكَ 

مث يرجع على  ،لدَ ضويل بالبَ الفُ  بَ وطولِ  صح  ،على كذا" وأضاف العقد إىل نفسه أو ماله
   .)البزازي(يف  . كذا ذكرَ  فالوإال  عليه إن كان الصلح بأمره املصاحلَ 

وهو أن يكون  ، أن يكون من جنسهين إال ين بالد الد  صلحُ  وال جيوزُ  :)الولواجلي(ويف 
يب الن  ل فألن ا األو أم فصاحله على مخسة إىل شهرين فيجوز.  ،عليه عشرة دراهم إىل شهر

 اهللاُ  ىصل  ٣"ءِ اِىل بالكَ  ءِ اِىل هى عن الكَ ـنَ "م عليه وسل(.  وأم ا الث ذلك ليس بُصلحٍ  اين فألن  ألن 
يادة يف البعض وبالز  ط حبَ  :ه الذي كان قبل الصلح لكنه تربع بشيئنييه عني حق عل املصاحل

جوز مبىن الصلح على الت  ألن  ،ةراحبَ م يبعه مُ ـجيوز ول  من دينه على عبدٍ األجل. ولو صاحلَ 
 لح ،بدون احلقمكأنه أبرأه  )٤فصار بالص ين واشرتى العبد بالباقي. ن بعض الد  

جاز وإن فارقه قبل  ،ألف درهم فصاحله منها على مخسماية درهم كان له على رجلٍ   ولو
الصلح  ألن  ،الباقي صفإليفاء الن  صف وطلبٌ عن الن  هذا الصلح إبراءٌ  ألن  ،أن يعطيه إياه

  . للبعض وذلك جائزٌ  للبعض واستيفاءٌ  إبراءٌ  جوز بدون احلق والت  ،بدون احلق  جيوزُ 

                                                 
 . ٢١٥؛ القاموس الفقهي ص ٢٧٦عقد يرفع النزاع بالرتاضي. معجم لغة الفقهاء ص  :"الصلح"  )١

 معجم لغة الفقهاءنيه. "الفضويل": من يتصرف يف ملك غريه بغري وكالة وال والية أو الذي يتدخل فيما ال يع  )٢
 .٢٨٧، القاموس الفقهي ص ٣٤٧ ص

يف:  تلخيص احلبري؛ ٨٠٤حتت الرقم  ٢/١٦٠؛ كتاب البيوع ٧٩٥رقم  ٢/١٥٧الدراية: كتاب البيوع  يف ذكر  )٣
  .٧٩و ٤/٧٧؛ نصب الراية: كتاب البيوع ١٢٠٥رقم  ٣/٢٦كتاب البيوع -١٧

 "املصاحل" يف ب.  )٤
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  ١٠٥ الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة

 عليه احملال له املال بأمر احمليل رجع على احمليل. فإن قال احمليل: "كانَ ولو قضى احملتال 
وذا  ،األداء حصل بأمره ألن  ا منه بشيءٍ م يكن قبول احلوالة إقرارً ـصدق ولم يُ ـل  عليَك"يل

 مثبت حق الر جوع. فلو بطل إمن ين عليها يبطل بكون الد.   
جوع الر  فال يبطل حق ،تكون على املديون قد تكون على غري املديون كما واحلوالةُ 

 حتالك فلو قال احمليل للمُ بالش:  وقال  ،ين من احملتال عليه""كنَت وكيلي يف قبض الد
 أن يقول احمليل: قول احمليل مع ميينه إال  فالقولُ  ،"أحْلَتين عليه بديٍن يل عليَك" :احملتال

  . )ولواجليال( انتهى. كذا يف، هذا املال عين" نْ ضمَ اِ "
 بطريق اإلقراض ماًال  وهي أن يدفع إىل تاجرٍ  )٢السْفَتجةُ  وُتكَرهُ  :)١)شرح الوقاية(ويف 

املذكور ذا  ى اإلقراضُ ـم ا سُ ريق. وإمن ر لسقوط خطر الط آخَ  له يف بلدٍ  ليدفعه إىل صديقٍ 
وفة العصا جمُ  لُ عَ كما جتُ  فةاألشياء او أي يف ج فاتِ راهم يف الس ا له بوضع الد اإلسم تشبيهً 

 أصلها أن  ريق أو ألن  منهما احتال لسقوط خطر الط كال   ا شبه به ألن وإمن  .فيها املال أُ ب وخيُ 
 مث مع ذلك  ،فوضعه يف ُسْفَتجة وأراد إرساله إىل صديقٍ  فر وله نقدٌ اإلنسان إذا أراد الس

 ْفتَ  ،ريقخاف خطر الطْفَتجة على إقراض ما  ،را آخَ جة إنسانً فأقرض ما يف السفأطلق الس
 ْفَتجة، مث شاع يف اإلقراض لسقوط خطر الطنتهى كالم صدر الشريعة.ا .ريقيف الس   

عشرة  دفع إىل تاجرٍ  صورته: رجلٌ  .ريققرٌض يستفاد به أمن الط  هُ كرَ ويُ  :)املنبع(ويف 
 هُ كرَ معىن قوله. وتُ يف وهو  ،ريقخطر الط ا ليدفعه إىل صديقه ليستفيد به سقوط دراهم قرضً 

 َتجة بضَ وهي مجع ُسفْ  ،جفاتِ الس م  الس اءني وفتح الت،  هُ كرَ ا يُ وإمن  عليه  ى اهللاُ ذلك لقوله صل
 وسل نفعً جَ  قرضٍ  م: "كل ٣"ابا فهو رِ ر(  قرضٌ  هُ كرَ ا قال: "ويُ وإمن  ا دفعه على سبيل إخل ألنه إمن

ر لنا الكالم انتهى ما تيس  م.أعلَ  واهللاُ  "،ريق فإنه حرامٌ وهو أمن الط  انفعً  ر القرض إليه فج
   شاد.إىل سبيل الر  قُ تبارك وتعاىل املوف  واهللاُ  ،فيه

  

                                                 
أو صدر الشريعة  صدر الشريعة األصغر ،احملبويب البخاري عمرعبيداهللا بن مسعود بن حممود بن ل "شرح الوقاية"  )١

؛ ٦/٢٤٦لفني ؤ معجم امل؛ ١/٦٤٩هدية العارفني م. ١٣٤٦ه/٧٤٧سنة  صاحب تصانيف. كان حيا. الثاين
  .٦حـ  ٤/٤٠٤واهر املضية اجل ؛٤/٣٥٤األعالم 

 ا ميكنك من اسرتداد ذلك املال من عمل له يف مكان آخرأن تعطي ماًال لرجل فيعطيك خط : "السفتجة"  )٢
  . ١٧٣القاموس الفقهي ص  ؛٢٤٥وص  ١٩ معجم لغة الفقهاء ص. (فارسية)

؛ نصب الراية: كتاب ٣/١٠٠يف: كتاب احلوالة  ؛ اهلداية٨١٣رقم  ٢/١٦٤ذكر يف الدراية: كتاب الصرف   )٣
 بنفس املعىن.  ٤/٥٧٨، كتاب الكراهية ٤/١٣١احلوالة 
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انتهى الكالم  ،)البزازي(من  الكفيل على ختليصه وإحضاره. اجلملةُ  الذي ختاصما عنده جيربُ 
   .وابق للص املوف  واهللاُ  ،يف ذلك

  
  )١نوع في الحوالة

 صِ على قبول احملتال له واحملتال عليه. وال تَ  احلوالة تعتمدُ  ةُ صح حلوالة يف غيبة احملتال ا ح
احلوالة عن  رجلٌ   أن يقبلَ إال  ،تعاىل كما يف الكفالة رمحهما اهللاُ  دله يف قول أيب حنيفة وحمم

غائب مث  ة احلوالة حىت لو أحاله على رجلٍ حضرة احملتال عليه لصح  الغائب. وال يشرتطُ 
 حمليل حىت لو قال رجلٌ حضرة ا ت احلوالة. وكذا ال يشرتطُ صح  علم الغائب ا فَقِبلَ 

 لصاحب الد ا علي يَ " فرضِ ين: "لَك على فالن ألف درهم فاحتْل  الب بذلك وأجازَ الط 
 ت احلوالةصح،  جوع بعد ذلك. وليس له الر  

" فقال ا علي  لفالن بن فالن عليَك ألف درهم فأحتلْ  ن إللمديون " ولو قال رجلٌ 
 يف قول أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ  ال جيوزُ  ،الب فأجازحتلُت" مث بلغ الط ااملديون: "

ة أو م إىل ذِ  ةٍ م ين من ذِ الد  نقلُ هي احلوالة  يف أن  تعاىل رمحهم اهللاُ  تعاىل. واختلف املشايخ
واالختالف بني أيب يوسف  ،املطالبة ين وعند البعض نقلُ الد  املطالبة. فعند البعض نقلُ  نقلُ 

 ين وعند حممد رمحه اهللاُ الد  تعاىل نقلُ  فعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  ،تعاىل هللاُ وحممد رمحهما ا
فعند  ،اخلالف تظهر فيما إذا أبرأ احملتال له احمليل عن دين احلوالة املطالبة. ومثرةُ  تعاىل نقلُ 

د رمحه ين عنه إىل احملتال عليه. وعند حممألنه انتقل الد  ح صِ تعاىل ال يَ  أيب يوسف رمحه اهللاُ 
   .ح صِ اهللا تعاىل يَ 
. عنهم رضي اهللاُ  الثةة الث إذا أحاله وقَِبَل احلوالة برىء احمليل عند األئم  :)التجريد(ويف 

الب: "مات قال الط  .)اخلالصة(كذا يف   .وكل ديٍن جازت الكفالة به فاحلوالة به جائرة
الب مع حلفه. احمليل واحملتال للط  لُ احملتال عليه بال تركة" وقال احمليل: "مات عن تركة" فالقو 

 ميلكان الن لقض يربأ احملتال عليه. قال احمليل: "مات احملتال عقض وبالن ين يه بعد أداء الد
 حتالِ للمُ  جوع به عليَك" فالقولُ حقي فلي الر  )٢وَتوى هُ لَ بْـ "ال بل قَـ  :إليَك" فقال احملتال

 باألصلِ  كهِ لتمس.   

                                                 
 .١٠٥والقاموس الفقهي ص  ١٨٧معجم لغة الفقهاء ص أنظر   )١
  .١٤٩معجم لغة الفقهاء ص هلك.  :توى""  )٢
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 ع به إنسانٌ عنه تعاىل رضي اهللاُ  أيًضا افعيالشصِ يَ  . ولو ترب باإلمجاع. وكذلك لو كان به   ح
   .كالمنا على ذلك  انتهى .يبقى كذلك باإلمجاع كفيلٌ 

  
  الطلب أو قبله عند دهتسليم الغريم للمكفول عن نوع في

 مه إىل الطبَ ىَء قِ ر ب ،البسل نْ ال كمَ  الب أوَل الط  ال.  َل أوبِ قَ  ،ه يربأيين بني يدوضع الد
وق يربأ عند فدفعه يف الس  ،وق أو يف جملس احلكمفوافاه يف الس  ،ملوافاة يف املسجدا شرطَ 
 األئم رْ أمجعني. ق الثة أيب حنيفة وصاحبيه رمحهم اهللاُ ة الثكان تعاىل رمحه اهللاُ  سيخَ ال الس" :

 ا يف زماننا لو شرطَ هذا يف ذلك الزمان. أم  م يف السلس وسلغلبة الفساد إذا وق ال يربأ لِ ا
وعليه  ،تعاىل ر رمحه اهللاُ فَ وإليه ذهب اإلمام زُ  ،ال يُعان على اإلحضار إىل باب احلاكم"

   توى.الفَ 
يقدر على  يف مكانٍ  رِ صْ إن سلمه يف املِ  :جملس احلكم تسليمه يف شرطَ  :)التجريد(ويف 

كذا فسلمه يف   رِ صْ . وإن كان يف برية ال يربأ. وإن شرط أن يسلمه يف مِ ىءَ رِ احملاكمة به بَ 
أ. ولو سلمه رب تعاىل ال ي وعند حممد رمحه اهللاُ  ،عنه رضي اهللاُ عند أيب حنيفة  ىءَ رِ ر بَ آخَ  صرٍ مِ 

تسليمه عند  ال يربأ يف قوهلم. شرطَ  ،فيه مثة أو يف موضٍع ال قاضٍ  القرى][أي  وادالس يف 
قام مقامه جاز. ولو سلمه  األمري فسلمه عند القاضي أو ُعزَِل ذلك األمري فسلمه عند أمريٍ 

  . إليه رسول الكفيل أو وكيله أو الكفيل نفسه عن كفالة املطلوب جازَ 
فسلمه فيه  وهو حمبوسٌ  نَ مِ جن فسلم ال يربأ. ولو ضَ لس يف ا سَ بِ وحُ  نفس رجلٍ  نَ مِ ضَ 

اين من أمور إن كان احلبس الث  :ا فدفعه إليه فيهثانيً  سَ بِ مث حُ  جنمن الس  قَ طلِ يربأ. ولو أُ 
 الت جارة وحنوها صح  الد لطان وحنوها ال. فع. وإن كان من أمور الس  

 به، فدفعه وهو يف حبسه قال حممد رمحه اهللاُ الب املطلوب، مث طالب الكفيل الط  حبسَ 
 جازَ  "تعاىل: "يربأ". ولو قال املطلوب: "دفعُت إليَك نفسي عن كفالة فالن وهو يف حبسه

   .وبرىءَ 
ل عن  قُ م يـَ ـفس تورث بأن مات املكفول له. وإن سلم املكفول عنه نفسه ولبالن  الكفالةُ 

 ،فس بدين عليهاملكفول بالن  تعاىل حبسَ  ه اهللاُ كفالة فالن ال يربأ الكفيل. وعن حممد رمح
 مث أن  فأخرجه القاضي ألجله من احلبس فقال الكفيل:  ،الب خاصم الكفيل يف طلبهالط
ال يربأ. ولو قال  ،عنه برسول القاضي نعٌ تَ إليَك لكفاليت" ورسول القاضي معه وهو ممُ  "دفعتهُ 

ا عند غري القاضي " يربأ. ولو كان املطلوب حمبوسً إليكَ  م: "دفعتهُ اصِ القاضي وهو خيُ  ُقدامَ 
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ومات قبل أن يتقاضاه ويعطيه  "إن تقاضيَت ومل يعطَك فأنا ضامنٌ " :)الفتاوى(ويف 
 بطل الض عطيَك". فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إىل أُ  قاضي "أنامان. ولو قال بعد الت

 عطه من يومه لزم الكفيل.يم ـ. فإن طال ذلك ولمنـزله وأعطاه جازَ  إىل وق أوالس   
 أقر  نة عند احلاكمببال عليه فس أو ثبتبالكفالة بالنقال اخلَ  ،ي ال : تعاىل رمحه اهللاُ  افص"

ولو كان  سهُ بِ ينة حيَ با يف الكذلك يف اإلقرار. أم   )ةظاهر الرواي(ة". ويف ر ل مفيهما أو  سهُ بِ حيَ 
 ل مرة. أو  

 )٢أمهلَ  ،إىل مكانٍ  يف كل حنيٍ  )١علومةم إن علم مكانه أو له خرجة :غاب املكفول
احلاكم الكفيل إىل أن يذهب إليه ويأيت به إذا أراد الكفيل الذهاب. وإن أىب حبسه حىت 

   وجيعل ذلك كموته. سهُ بِ فقا عليه ال حيَ م يعلم مكانه وات ـبه. وإن ل جيىءَ 
وال  ،له الكفيل يالب ويعطاحلاكم على تسليم املكفول به إىل الط  جيربهُ  :)اخلزانة(ويف 

إن صدقه املكفول له  :يل مبكان املكفول به" لمَ "ال عِ  :على إعطاء الكفيل. فإن قال جيربهُ 
  لفه. وال حيُ  ،حىت يظهر عجزه سقطت املطالبة وال حيبسُ 

 كفل على أنه باخليار إىل عشرة أي البزازي(. ذكره ام أو أكثر صح(.   
م ـائن بعدما أدى األصيل ولأدى املال إىل الد  إذا بأمر األصيل الكفيلُ  :)القنية(ويف 
ائن أن يالزم الكفيل حىت فللد  ،إذا غاب املكفول عنه .ال يرجع على األصيل ،يعلم به

مكانه  ىدر َك غاب غيبة ال يُ خصمَ  أن  :يف دفعه أن يدعي الكفيل عليه لةُ حيضره. واحلي
ْ فبَـ  نة على ذلك تندفع عنه اخلُ  نيصومة.يل موضعه. فإن أقام بي   

ال يكون  "َك عليهفَ َك عليه أو أوقِ ل لَك على أن أدُ  نٌ لو قال: "أنا ضامِ  :)املنبع(ويف 
   ذلك كفالة.

لرجل وعليه اا إذا مات اس. وفيه أيضً  وعلى هذا معاملة الن يكون كفيًال  :)املنتقى(ويف 
تعاىل،  الكفالة عند أيب حنيفة رمحه اهللاُ  ح صِ رماء مل تَ للغُ  ا فتكفل عنه رجلٌ ك شيئً رت ديون ومل ي

وقال أبو  عنده. ح صِ م تَ ـا لأو أجنبي  )٣ابن امليترماء وسواء كان ذلك الرجل الذي تكفل للغُ 
وهو مذهب  وبه يفىت "به مجيع ما تكفلَ  زمهُ لوي ح صِ "تَ  :تعاىل مد رمحهما اهللاُ يوسف وحم

                                                 
   .ق، ، پڤ"مفهومة" يف   )١
  "أجل" يف ب.   )٢
 ، ق.پ"ابنه" يف ب،   )٣
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 عى املسروق منه قبله املال الذي سرقه. وكل شيءٍ املسروق إذا اد  عزير مثل احلرّ جيب فيه الت 
بينة حاضرة  يلالب: "فيقول الط  .عزيرفيها الت  بُ م احلّر شتيمة جيشتِ ف العبد أو احلّر يَ قذِ يَ 

العبد يسقط  عزير حق الت  ام ألن فيل ثالثة أي كعلى إعطاء ال " فإنه جيربُ يًال منه كفيل  ذْ فخُ 
املطلوب على إعطاء  جال فيجربُ ساء مع الر فيه حىت أنه يثبت بشهادة الن  ويستحلفُ  ،بعفوه

   .انتهى ،الكفيل فيه كاألموال
. وقاال: عنه تعاىل رضي اهللاُ ا عند أيب حنيفة ة وباخلالص أيضً لَ بالعهدة باطِ  الكفالةُ 

  . "باالتفاق رك جتوزُ وبالد  ،باخلالص ح صِ "تَ 
فس. ولو  بالن بدا لَك" مل يكن كفيًال  اإذَك أوافِ له فأنا رميه: "خَ قال ِلَمْن يالزم غَ  رجلٌ 

فس.  بالن حسان يكون كفيًال ياس كذلك ويف االستِ َك" ففي القِ على أن أوافِ  ل سبيلهخَ قال "
ا أقبضه منه وأدفعه الب: "ضمنُت لَك ما على فالن إمن تعاىل قال للط  ه اهللاُ وعن حممد رمح

وعلى هذا معاين   ،قاضاه له ويدفعه إليه إذا قبضه منهتومعناه أن ي إليَك" ليس هذا بكفالةٍ 
 املكفول عنه لزمه املال ملضي الغد.  فمات ،ا فعليه ما عليهم يواِف به غدً ـاس. إن لكالم الن
مه ورثته قبل األجل أو املكفول سلم نفسه عن جهة إن سل  :ت الكفيل قبل األجلوإن ما

ح تسليمه صِ ا يَ تعاىل: "إمن  رمحه اهللاُ  و الليثبوقال الفقيه أ .برىءَ  ،الكفيل قبل مضي األجل
 فال.عن الكفيل إذا كانت الكفالة بأمر املكفول له وإال    

م يسلمه فعليه ما عليه ومات املطلوب ـفإن ل ،مه إليهبنفسه على أنه مىت طالبه سل  كفلَ 
 سليم وعجزَ وطالبه بالت  ال يلزمه املال ألن  صِ سليم بعد املوت ال تَ املطالبة بالت حّ صِ . فإذا مل تَ ح 
  . )البزازي(. إليه أشري يف فال جيبُ  ،إليه ز املوجب للزوم املالجْ م يتحقق العَ ـاملطالبة ل

مث رجع  ،فغاب املكفول عنه .املكفول عنه إذا غاب فاملال عليه أن  كفل بنفسه على
 مه إىل الدوسل املال حبُ  ائن ال يربأ ألن باألداء أو اإلبراء. وكذا إذا لول املشروط لزم فال يربأ إال 

إن ا إذا قال: "املال الذي عليه". أم  ه فأنا ضامنٌ بَك م أوافِ ـعنَك ول قال الكفيل: "إذا غابَ 
وعن حممد  هذا على أن يوايف به بعد الغيبة. ا عليه" فإن مبِ  َك به فأنا ضامنٌ غاب فلم أوافِ 

الب الط  ". مث أن فهو علي  تعاىل قال: "إن مل يدفع لَك مديونَك مالَك أو مل تقبضهُ  رمحه اهللاُ 
اعة. وعنه ال أقضبه" وجب على الكفيل الس  تقاضى املطلوب فقال املديون: "ال أدفعه أو

. هِ عطِ م يُ ـرط إذا تقاضاه ولق الش ا يتحق إمن  "َك فأنا ضامنٌ َك املديون دينَ عطِ م يُ ـا: "إن لأيضً 
   وكذا إذا مات املطلوب بال أداء.
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قال: "ال  ،ولو تفاسخا :أنه يربأ. قيل له )اهلداية(اانسة هل يربأ الكفيل؟ أجاب صاحب 
  الكفالة".  تعودُ 

دفع اِ الب: "فقال له الط  ،ومل يقدر على تسليمه كفل بنفس رجلٍ   رجلٌ  :)الولواجلي(ويف 
 من  مايل املكفول عنه حىت تربأَ إَيل  يكون له حق  يه على وجهٍ الكفالة". فإن أراد أن يؤد
 فاحليلةُ  ،جوع على املطلوبالر  يف ذلك أن يدفع الد الب ويهبُ ين إىل الط  الب ماله على الط

جوع ألنه لو فيكون له حق املطالبة. فإذا قبضه يكون له حق الر  ،املطلوب إليه ويوكله بقبضه
   ى بشرط أن ال يرجع عليه ال جيوز.ا. ولو أد عً حليلة يكون متطو دفع املال إليه بغري هذه ا

فقال أحدمها لصاحبه:  ،فينةالس  )١ثقلتف ،تاعٌ معهما مَ  يف سفينةٍ  جالنِ ر  :)البزازي(ويف 
تعاىل: "هذا  ا" قال حممد رمحه اهللاُ ِق متاعَك على أن يكون متاعي بيين وبينَك أنصافً لْ اَ "

   .انتهى ،املتاع نصف قيمة متاعه" ملالكِ  نَ مِ وضَ  دٌ فاسِ 
من الوجوه يعود إىل ملك قاضي  بوجهٍ  ضَ قِ . فلو انتُ قضى دين غريه بغري أمره جازَ  رجلٌ 

 عٌ الدين ألنه متطو وعليه للقاضي مثلها. ،ين. ولو قضى بأمره يعود إىل ملك َمْن عليه الد  
م يبعها ـة ولطَ نْ ا من احلِ نً معيـ  افأعطاه مقدارً  .طلب دينه من املديون رجلٌ  :)القنية(ويف 
ين. فإن  بالذي يراه إن كانت قيمتها أقل من الد  فهو بيعٌ  ،ينل أا من جهة الد قُ منه ومل يَـ 
 ا يكون بيعً عر بينهما معلومً كان الس ينا بقدر قيمته من الد،  انتهى. ،بينهما بيعَ  فال وإال   

صاص. ن استيفاؤه حنو احلدود والقِ كِ ا ال ميُ مبِ  وزُ وال جت .لثمن الث  ح صِ املريض تَ  كفالةُ 
 صِ من جاز. وإن كفل باملبيع عن البائع ال يَ وإذا كفل عن املشرتي بالث ح .  

ا الب على املطلوب حد عى الط وإن اد  ):للحسام الشهيد شرح أدب القضاء(ر يف كوذ 
 بينة حاضرة" وطلب كفيًال  يل"صاص فقال: راحة فيها قِ صاص أو جِ ا فيه قِ أو دمً  فٍ ذْ يف قَ 

شهوده عند أيب  ام حىت حيضرَ املطلوب على إعطاء الكفيل ثالثة أي  فإنه جيربُ  ،من املطلوب
: "ال عنه رضي اهللاُ . وقال أبو حنيفة تعاىل رمحه اهللاُ  وهو قول حممد ،تعاىل رمحه اهللاُ  يوسف

نا وشرب تعاىل كحد الز  د اخلالصة هللاِ يف احلدو  . وأمجعوا أن " جازَ لكن إن أعطى كفيًال  ربُ جي
بينة حاضرة"  يلمه: "إىل القاضي فقال الذي قد  مه رجلٌ بيذ إذا قد كر من الن ر والس مْ اخلَ 

على إعطاء الكفيل  عى سرقة ال جيربُ على إعطاء الكفيل. وإن اد  ال جيربُ  ،وطلب منه كفيًال 
 صُ ألنه خالِ  عِ طْ القَ  يف حق  ةعلى إعطاء الكفيل ثالث لكن جيربُ  ،تعاىل اهللاِ  حق  ام باملال أي

                                                 
 .ڤ"وانقلبت" يف   )١
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اه الكفيل ذلك. لو أد  للكفيل أن يطالب املديون قبل األداء وإن كانت الكفالة باألمر ومنعَ 
 ـما ل له أن يسرتد م يؤد ائن.ه املكفول عنه إىل الد   

 ولو وهب رب  الد املال سواء ءوأداين ألحدمها فهذا ين الد،  الب فورثة وكذا لو مات الط
عن الكفيل  سه. لو أخر عن األصيل فهو تأخريٌ كالكفيل ال ع ىءُ ربِ أحدمها. إبراء األصيل يُ 

 ال عكسه. وإن أبرأ األصيل ورد  اإلبراء صح  رد صِ وهل يَ  ،نفسه ويطالب به ه يف حق يف  ح
 البزازي( كذا يف.اختلفوا فيه ،الكفيل حق( .  

ا حىت تعود الكفيل مجيعً  نفسه ويف حق  من األصيل يف حق  الرد  صح  :)الولواجلي(ويف 
  انتهى.  ،الكفالة

ر طِ "إىل أن متُ  :احلصاد. ولو قال وقت )١لويتناول أو  .إىل احلصاد جائزة والكفالةُ 
 ماء" أو "إىل أنالس  ّالريح" ال جيوز.  ب  

وإن كان على األصيل  ،على الكفيل مؤجًال  جيبُ  ،عليه إىل سنة مبالٍ  كفل عن إنسانٍ 
 وال يرجع ورثة الكفيل على املكفول عنه قبل  ،من تركته حاًال  . وإن مات الكفيل يؤخذُ حاال

مىت  به على أين  تعاىل فيَمْن قال: "أنا كفلتُ  الوقت الذي وقته. وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 
ت الكفالة وله أجل شهر من وقت بُت به فلي أجل شهر" صح ما طولِ بُت به أو كل ُطولِ 

 املطالبة األوىل. فإذا مت  الش سليمهر من املطالبة لزم الت،  انية تأجيل. وال يكون للمطالبة الث
أ. وإن كان أصل املال من هذا املال" ال يرب  رميه: "إذا جاء غد فأنَت برىءٌ قال لغَ  رجلٌ   

الكفالة  وكذا "لو شرطَ  ،منها" فالن فأنَت برىءٌ  يربأ. وكذا إذا قال: "إن قدمَ  عليه من كفالةٍ 
   .هذا" فهو جائزٌ  لىع

الب على مائة على أن الكفيل الط  فصاحل ،ر ألف درهم وا كفيل عنهله على آخَ  رجلٌ 
رجع الكفيل على األصيل باملائة ال  أمرهبوإن كانت الكفالة  .يربأ األصيل من األلف

الب إذا أبرأ على مائة على أن يهب الكفيل الباقي رجع باأللف. الط  باأللف. ولو صاحل
ر وبه  على آخَ  َمْن له دينٌ  ي)العماد(فالكفيل ال يرجع على األصيل. وذكر يف  ،الكفيل

 ازً ا جائبيعً  ،ارمي عقارً الب من الغَ كفيل فاشرتى الطا وتقاص  ةملامن أو وقعت الثباعتبار  )٢قاص

                                                 
  "أوان" يف ب.   )١
؛ القاموس ٤٥١املقاصة" بني شخصني هي طرح كل واحد ماله على اآلخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص   )٢

 . ٣٠٤الفقهي ص 
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ال يطالب الكفيل به  ،فلم يقدر أن يأيت به الكفيل ،وهو حمبوس كفل بنفس رجلٍ   رجلٌ 
مث حبس الكفيل يطالب  . ولو كفله وهو مطلقٌ ح صِ ا ال يقدر على تسليمه فال يَ مبِ ألنه كفل 

أو  تيانه وتسليمه. ولو كفل بنفسٍ ا على إالكفيل به حىت يأيت به ألنه حاملا كفل به كان قادرً 
املريض إذا قال   أن إال  ،تعاىل عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ  الب غائب ال جيوزُ والط  مالٍ 

 اهللا: "جيوزُ  عين دين فالن وهو غائب" فإنه جيوز. وقال أبو يوسف رمحهُ  نْ ضمَ الوارثه: "
  . "به كاإلبراء ة فيتم على نفسه خاص  فٌ الكفالة تصر  كله ألن  ذلك

رط. هذا الش  كذا فاملال عليه صح  سلمه إليه يومعلى أنه إن مل يُ  ل عن رجلٍ فك  رجلٌ 
الب ويسلمه إليه  عن الط فإن توارى املكفول له يرفع الكفيل األمر إىل القاضي لينصب وكيًال 

املشرتي يرفع األمر  رى البائع فإن فتوا .ارياملشرتي باخل ا على أن فيربأ. وكذلك فيَمْن باع شيئً 
 هذا القولُ ": دينْ مرقـَ الس  قال الفقيه أبو الليث  فيسلمه إليه.فينصب عنه وكيًال  ،للحاكم

 خبالف قول أصحابنا يف الر اهرةوايات الظ،  وإمن وايات عن أيب يوسف رمحهُ ا هو يف بعض الر 
  . نٌ سَ عنٌت بذلك فهو حَ تَ م مُ صْ اخلَ  . ولو فعل القاضي هكذا إذا علم أن "اهللا

به فعليه  ومل يوافِ  ،على أنه إن مل يواِف به إىل كذا لرجلٍ  بنفس رجلٍ  ولو كفل رجلٌ 
"اليت  :لقُ م يَـ ـا فعلي ألف درهم" ولَك به غدً م أوافِ ـولو قال: "إن ل .املال الذي له عليه جاز

وهذا   الب عليه ألف درهمٍ "ليس للط وقال الكفيل:  ،عي ألف درهمالب يد والط  ،لَك عليه
عليه  يلالب: "وقال الط  ،"م يكن كفالة باملالـرط ولا بالش ا مين بألف درهم معلقً كان إقرارً 

لزمه املال يف قول أيب حنيفة  "م املوافاةدَ ق الكفالة بذلك املال لعَ ل ألف درهم وهو اآلن ع
  شيء".  تعاىل: "ال يلزمهُ  ه اهللاُ وقال حممد رمح ،عنهما رضي اهللاُ  وأيب يوسف
 إن مل آِتَك به غدً   فقال له: "املطلوبُ ماًال  على رجلٍ  رجلٌ  ىعوإن اد مل ا فهو علي "

. ولو قال ذلك كفيله لزم الكفيل ما لٌ رط باطِ تعليق اإلقرار بالش  م يأته ألن ـيلزمه ذلك وإن ل
 نة أو إقرار منه ألنهذا تعليق ا ثبت عليه ببي وتعليق الكفالة بشرط عدم  ،رطلكفالة بالش

 د الط الب واملطلوب جائزٌ املوافاة إذا احت .  
 ببينة أو م يلزم املطلوب إال ـعي به عليه فهو علي" لا فما تد َك غدً م أوافِ ـولو قال: "إن ل
 إقرار املطلوب ألن  املطلوب ليس حبُ  إقرار الكفيل يف حق ة، ويلزم الكفيل ج عى عليه إن ما اد

وليس  ،ا منهم املوافاة كان هذا إقرارً دَ بعَ  )١بتةا علق الكفالة الثام ـلالكفيل  به ألن  م يأتِ ـل

                                                 
   .پانية" يف ب، "الث  )١
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" أو "أثبُتها لَك علي  ،ليس بضمان خبالف ما إذا قال: "كتبُتها لَك علي كلمة   " ألن
   لاللتزام. ركذ فإا ت "علي "زام خبالف كلمة ال تنىبء عن االلتِ  "عندي"

" ا لَك عليه" أو "ضامنٌ مبِ  الكفالة بأن يقول: "أنا كفيلٌ  وجتوزُ  :)١)للعقيلي املنهاج(ويف 
 لي" فهذا كله ضمانٌ بَ " أو "ما لَك عليه فهو علي" أو "عندي" أو "قِ " أو "قبيلٌ عيمٌ أو "زَ 

" أو "ما ا فعلي نً بأن يقول: "ما بايعُت فال تعليق الكفالة بشرطٍ  . وجيوزُ به ذُ ؤاخَ مُ  صحيحُ 
  انتهى.  ،"ي للَك على فالن فهو ع ذوبُ يَ 

عيم والكفيل الز  مته الكفالة ملا قلنا ألن ز " ل" أو "ضمنيٌ " أو "قبيلٌ عيمٌ ولو قال: "أنا به زَ 
مني. ولو وكذا القبيل والض  )٢"مٌ غارِ  عيمُ "الز  :مى اهللا عليه وسل رسول اهللا صل سواء. قال 

 مبعرفته". قيل  كما لو قال: "أنا ضامنٌ لَك حىت أد لَك" ال يكون كفيًال  منٌ قال: "أنا ضا
م ـرامة وَمْن لدامة وآخرها غَ المة وأوسطها نَ هلا مَ أو  الكفالةُ  :ومعلى باب بلد الر  مكتوبٌ 

فس يف األعيان املضمونة وبالن  ح صِ الء من السالمة. مث هي تَ ب ليعرف البَ ر دق فليجَ صَ يُ 
   .ىءَ رِ بَ  مث دفع إليه قبل شهرٍ  إىل شهرٍ  شخصٌ  عندنا. فإن كفل بنفسه

  . إىل شهر كذا هر كما لو باع بثمن مؤجلجيب تسليمه بعد الش  :)شرح الشايف(ويف 
قاله أبو  كذا  .لتأخري املطالبة تكون الثةضيها والث ام ال يربأ مبثالثة أي  بنفس رجلٍ  كفل

. ئه منهارب ا حىت يُ ام فهو عليه أبدً تعاىل كفل إىل عشرة أي  ه اهللاُ جعفر. وعن أيب يوسف رمح
هر فهو ال إذا مضى الش  ىءَ رِ تعاىل: "كفل بنفسه إىل شهر على أنه بَ  وقال حممد رمحه اهللاُ 

  . "كفيًال   يصريُ  توى على أنه ال: "الفَ دينْ مرقـَ الس  قال الفقيه أبو الليث .اشيئً  يضمنُ 
 ين املؤجل حل . وإذا مات الكفيل بالد كفيًال   توى على أنه يصريُ الفَ  :)الواقعات(ويف 

 ين يف مالهالد،  جوع على األصيل إىل أجله. وكذلك لو مات األصيل إىل أجله. مث لوارثه الر
إىل  فيكون على الكفيل ين يف تركة األصيلل الد وكذلك لو مات األصيل والكفيل حىت حيَِ 

 أجله. وإن مات رب  الد ين عليهما إىل أجله. ين بقي الد  

                                                 
املتوىف حفص  شرف الدين أيب احلنفي، األنصاري العقيلي البخاري بن حممد بن عمر"منهاج الفتاوى" لعمر   )١

هدية العارفني  ؛٧/٣١٦معجم املؤلفني  ؛٢/١٨٧٧كشف الظنون صاحب تصانيف.   م.١١٨٠ه/٥٧٦سنة 
   .١٠٧١رقم  ٢/٦٦٧؛ اجلواهر املضية ١/٧٨٤

كتاب الصدقات   ١٦؛ ابن ماجة يف: ١/٣٤٣كتاب البيوع   ١٠، ٢/٥٤٥كتاب الوصايا   ٢٦رواه الرتمذي يف:   )٢
؛ ٣/٥٢كتاب العارية -٢٧؛ تلخيص احلبري يف: ٨٠٩رقم  ٢/١٦٣؛ الدراية يف: كتاب الصرف ٣٤٨ص 

 . ٤/١١٥؛ نصب الراية: كتاب الكفالة ٣/٨٧اهلداية يف: كتاب الكفالة 
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  )١نوع في الكفالة
مة إىل ضم الذ  وقيلَ  ،ينمة يف املطالبة دون الد مة إىل الذ الذ  ريعة ضم هي يف الش  الكفالةُ 

 الذ ة يف الدفيصريُ  نيم  ين الواحد يف حكم ديننيالد،  تان يف حكم ذِ أو تصري الذةٍ مواحدة  م
 واملطالبةُ  .الكفيل مطالب كاألصيل ألن  بإيفاء الد ين بال دين حمال ألن  ين املطالبة فرع الد

مته فلزم ع بدون األصل. فلزم من توجه املطالبة إىل الكفيل ثبوت الدين يف ذِ فال يتصور الفر 
وهلذا يرجع الكفيل على  ،حّ صِ ين من الكفيل يَ . وهلذا لو وهب الد تعدد الدين ضرورة

ين من غري َمْن ة الد بَ هِ  هبته ألن  صح  اة الكفيل ملم ا على ذِ ين ثابتً م يكن الد ـفلو ل .لياألص
 صِ ين ال يَ عليه الد ح .  
ميلك التربع،  نْ ِمم  ح صِ الكفالة عقد تربع، فتَ  ك التربع ألن ميل نْ  ِمم الكفالة إال  ح صِ وال تَ 

 )٢كفالة املكاَتب  وال جتوزُ  .يبكفالة انون والص   فال تنقعدُ  ،ال ميلكه نْ الكفالة ِمم  ح صِ وال تَ 
 صاحبِ  على لسانِ  )٣"عليه درهمٌ  يَ قِ ما بَ  عبدٌ  املكاَتبَ " عن األجنيب ألن  رعِ الش  ريفالش، 

م ـوسواء أذن له املوىل أو ل ،وعلى مجيع األنبياء واملرسلني صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليه
يطالب به بعد  لو كفل حىت )٤ن القِ  يف حق  ه وصح يف حق  حّ صِ م يَ ـل إذن املوىل ألن  له يأذن

ع عليه. كذا يف ألما ميلكان الترب  ،عن املوىل جاز له تق. ولو كفل املكاَتب أو املأذونالعِ 
   .)املنبع(

مبعرفة فالن" فليس هذا بكفالة. وُرِوَي عن  ر: "أنا ضامنٌ قال آلخَ  رجلٌ  :)الولواجلي(ويف 
اس". ولو أنه قال: "هذا على معاملة الن  )األصل(تعاىل يف غري رواية  أيب يوسف رمحه اهللاُ 

هذه  فقد لزمته الكفالة ألن " أو "إَيل  ي ل"هو ع :"قد ضمنُت به" أو قال :قال الكفيل
بارة عن الكفالة. ولو قال: "كتبُتها لَك عندي" أو قال: "أثبُتها لَك عندي" فهذا األلفاظ عِ 

                                                 
بدين أو بعني. القاموس الفقهي  ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة مطلًقا بنفس أو هي "الكفالة"  )١

 .٣٨٣؛ معجم لغة الفقهاء ص٣٢٢ ص
العبد املوقوف عتقه على مال مؤجل موقوف على أداء مبوجب عقد املكاتبة. القاموس الفقهي  هو "املكاتب"  )٢

 .٣٧٧قهاء ص ؛ معجم لغة الف٣١٦ص 
- ٨٦؛ تلخيص احلبري يف: ٢/٦٦٠كتاب العتق   ٣؛ أبو داود يف: ١/٣٤٢كتاب البيوع  رواه الرتمذي يف:  )٣

  .٣/٣٥٦؛ نصب الراية: كتاب الطالق ٢١٥٥رقم  ٤/٢١٦كتاب الكتابة 

التدبري وحنو الرقيق الكامل الرق اذا مل حيصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كاملكاتبة أو  هو "القن"  )٤
 . ٣٧٠ذلك. معجم لغة الفقهاء ص 
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قييد هذا الت  ألن  ة الثالثة ينفذُ م وعند األئ ،ملا أمره به ألنه خمالفٌ  ر رمحه اهللاُ فَ ينفذ البيع عند زُ 
   .انتهى ،قد وجد فينفذُ فبقي األمر مبطلق البيع و  ،فيد فيلغوغري مُ 

  
  )١نوع في العزل

ل زْ ا فكتب إليه كتاب العَ وكذا لو كان غائبً  .انعزل إذا عزل وكيله وهو حاضرٌ  املوكلُ 
م يعلم الوكيل بعزله فهو على ـفبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل. حىت لو عزله املوكل ول

لو عزل نفسه  . الوكيلُ لن املوك م لزْ لعَ يف مجيع األحكام حىت يبلغه ا وتصرفه جائزٌ  ،وكالته
   تعاىل. افعي رمحه اهللاُ ا للش ح خالفً صِ بدون علم املوكل ال يَ 

ا وارتداده وحلاقه بدار احلرب. قً طبِ الوكالة مبوت املوكل وجنونه مُ  وتبطلُ  :)الذخرية(ويف 
فقال أبو يوسف:  .طِبقامل اجلنونِ  تعاىل يف حد  وقد اختلف أبو يوسف وحممد رمحهما اهللاُ 

 ألنه يسقطُ  ه شهرٌ "حد  أكثر من يوم وليلة ألنه يسقطُ  وعنه ،وم"به الص  لوات به الص
 مع اختالف استمراره َحْوًال  ألن  ،حيحه َحْوٌل كامٌل وهو الص اخلمس. وعند حممد حدّ 

ا ما دون الزكاة. أم وم و الة والص بادات كالص به مجيع العِ  حكامه ألنه يسقطُ استِ  فصوله آيةُ 
  فال يكون يف معىن املوت.  ،وجوب الزكاة اَحلْول فال مينعُ 

 له بقبض الدولو وك ين، مث إن  رب  يعلم بذلك فقبضه ملرمي والوكيل ين وهبه من الغَ الد 
  افع أن يأخذ به املوكل. والد  ،فال ضمان عليه ،هِ دِ منه وهلك يف يَ 

من وهلك يف فباع وقبض الث  ،الوكيلببيعه أو املوكل ومل يعلم به املأمور  ولو مات العبدُ 
) الفصول(. قال صاحب ر وال يف تركته إن كان هو امليتُ ومل يرجع به على اآلمِ  ،نَ مِ ضَ  هِ يدِ 

   ة.ر مث نظَ فليُ  )٢")اإليضاح(يف  والفرقُ " :تعاىل رمحه اهللاُ 
 :"باب اخللع"يف  )الزيادات(فإنه نص يف  .زروط جيو الوكالة بالش  تعليقُ  :)الوالواجلي(ويف 

وج عن ذلك قبل هت الز ـامرأة قالت لزوجها: "إذا جاء غد فطلقين بألف درهم" جاز. ولو ن
ينهيها يف  وج بعد ذلك وقع بغري ُجْعٍل ألنه عملٌ حىت لو طلق الز  .هيهاـجميء الغد جاز ن

 .رطوكيل بالش تعليق الت  أنه صح  فدل  ،القعن الط  رِ جْ إلزام املال عليها ال يف احلَ  إبطاله واليةُ 
   .شادق إىل سبيل الر املوف  واهللاُ  ،كالمنا يف ذلك  انتهى

                                                 
 .٣١١"العزل": التنحية واإلبعاد. معجم لغة الفقهاء ص   )١

 .٢/١٢٩٨أنظر كشف الظنون   )٢
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يابة ال جتري يف الن  ألن  ،ينين قد استوىف الد الد  رب  ما يعلم أن  باهللاِ  :الوكيل نائبه يستحلفُ 
احلق يثبت للوارث فكان احللف بطريق  ألن  ،األميان خبالف الوارث حيث حيلف على العلم

 يابة.األصالة دون الن   
ا قل من األمثان أو كثر عند أيب حنيفة البيع مبِ  ميلك قاملطلبالبيع  الوكيلُ  :)املنبع(ويف 
هذا  ى بأن قال: "ِبعْ من مسم ا إذا كان الث ى. أم من مسم وهذا إذا مل يكن الث  .عنه رضي اهللاُ 

 قصانٍ  بنُ أن يبيعه إال  ا ال جيوز. وقاال: "ال جيوزُ  درمهً إال  العبد بألف درهم" فباعه بألفٍ 
روض . وميلك البيع بالعَ عنه رضي اهللاُ وهو رواية احلسن عن أيب حنيفة  "ثلهاس يف مالن  يتغابنُ 

وقاال:  .عنه رضي اهللاُ وهذا عند أيب حنيفة  ،نانريراهم والد ا كما ميلك البيع باألمثان كالد أيضً 
 البيع باألمثان"."ال ميلك إال    

 هِ ينِ عَ جرها بكيلي أو وزين بِ سواء آ ،كان  عرضٍ  بإجيارها بأي  بإجيار األرض وكيلٌ  الوكيلُ 
 بإطالق الوكالة عنده كالوكيل بالبيع. ا عمًال  كان أو كثريً قليًال  ،رضأو بالعَ  هِ ينِ أو بغري عَ 

 به املزارعة محًال  انري أو ببعض ما خيرج من األرض يعيننراهم أو بالد  بالد إال  وعندمها ال جيوزُ 
بالبيع  ألا فاسدة. الوكيلُ  وعنده ال جتوزُ  ،زارعةامل لإلطالق على املتعارف. وعندمها جتوزُ 

 عندنا خالفً  )١سيئةاملطلق ميلك البيع بالن تعاىل. افعي رمحه اهللاُ ا للش  
سيئة إذا  ا ميلك البيع بالن الوكيل إمن  تعاىل أن  عن أيب يوسف رمحه اهللاُ  :)البزازي(ويف 

 كانت الوكالة للت لك نسيئة وبه م ميـكاملرأة تعطي غزهلا للبيع ل  ،ا إذا كانت للحاجةجارة. أم
 أوكفيًال  )٢اسيئة ويأخذ رهنً يفيت. وللوكيل بالبيع أن يبيع بالن . ا اإلقالةُ م  واإلبراء  واحلط

 والت ا أليب يوسف رمحه اهللاُ ن خالفً ضمَ عندمها ويَ  ه جيوزُ جوز بدون حق  راء تعاىل. والوكيل بالش
من وكذا األب والوصي ف الوكيل بالبيع والسَلم. فإذا باع مث أقال لزم الث ال ميلك اإلقالة خبال

 كاألب.واملتويل   
سيئة البيع بالن  جيوزُ  عنه رضي اهللاُ مث على قول أيب حنيفة  :)٣)احلقائق(و )التتمة(ويف 

 وعند صاحبيه ال جيوزُ  ،ة أو قصرتطالت املد  تعارفٍ مُ   بأجلٍ إال  له  لعة.يف تلك السولو وك
وق" فباعه يف داره مل هذا العبد يف الس  عْ : "بِ )٤لقد جاز. إذا قال املوك بالن  بالبيع نسيئة فباعه

                                                 
 . ٣٥١؛ القاموس الفقهي ص ٤٧٩. معجم لغة الفقهاء ص بالدفع "النسيئة": التأخري  )١

  هلا كفيًال" يف ب.   )٢
 .٢/١٢٩٨أنظر كشف الظنون   )٣

  "الوكيل" يف ب.   )٤

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  ٩٣ الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة

 ل وال بالضل بأمر املوكله ال يكون الوكيل ظاأداء املال من مال املوكه ا بامتناعمً لِـ مان عن موك
ر ين من مال اآلمِ املأمور بقضاء الد  تدل على أن  فهذه املسئلةُ  .سُ حبَ ـعن أداء املال فال يُ 

   ين.على قضاء الد  ربُ جي
فإن كان وكيل  :الوكالة والوكيل جيحدُ  خمصوصٍ  يف شيءٍ  إذا شهدوا على وكالة رجلٍ 

 الط هذه ا تُقَبلُ  عي الوكالة والوكيل جيحدُ الب واملطلوب يد صومة على اخلُ  هادة. وهل جيربُ لش
 مع الط الب إن شهد الش له باخلُ  هود أناملطلوب وك م ـوإن ل ؟الوكالةوقَِبَل الب صومة مع الط

صومة والقبض ليس له أن يطلب له وباخلُ  . وكله بطلب كل حق هدوا على القبول ال ُجيبَـرُ شي
 فع ُشفعة ألنصو والوكيل باخلُ  شراءٌ  ةالش له  ،راءمة ال ميلك الشوله أن يقبض ُشفعة قضى ملوك

  ها. ـب
ا عليه يوم فالن" يقيد مبِ   ِقَبلَ يل َك بطلب كل حق ر: "وكلتُ قال آلخَ  رجلٌ  :)البزازي(ويف 

 الت وكيل وال يدخل احلادث بعد الت طلبِ بوكيل وكيل. ويف الت   كل حق  له على الن اس أو بكل 
 له  مم يدخل القائله خبوارز  حقبال احلادث. وذكر شيخ اإلسالم أنه إذا وك له  قبض كل حق

  .انتهى ،توىفيتأمل عند الفَ  ،على فالن يدخل القائم واحلادث
 :تعاىل ا. وعن حممد رمحه اهللاُ له يدخل احلادث أيضً  وكله بقبض كل دينٍ  :)املنتقى(ويف 

له خماصمة  ،م إىل ُخبارازْ وارِ العقار ِخبُ  هِ ذي يف يدِ فقدم ال .له خبوارزم عقارٍ  وكله بطلب كل
 له بطلب كل دينٍ ذلك. ويف الدين إذا وك  عاه له على َمْن خبوارزم فقدم خوارزمي إىل ُخبارا واد

منه يف خوارزم إىل ُخبارا  فقدم املستقَرضُ  "ُبخارابيل  يف كل دينٍ  كَ وكلتُ . ولو قال: "حّ صِ ال يَ 
ا بعد شيئً  فغصب منه إنسانٌ  ،صومة والقبضله وباخلُ  كله بطلب كل حق دعواه. و  ح صِ تَ 

 ر: "أنَت وكيلي يف قبضِ لو قال آلخَ عنه  رضي اهللاُ األعظم له يف طلبه. وعن اإلمام  ،الوكالة
 انتهى ،على احلادث اس" ال يقعُ مايل على الن .  

 له بكلولو وك  له وباخلُ  حق املخاصم به واملخاصم فيه م يُ ـله ول صومة يف كل حق عني
   .انتهى ،جاز

 الوكيل يريدُ  قول املوكل ألن  له فالقولُ قراض وبني موك إذا وقعت املنازعة بني الوكيل باالستِ 
ألما ليسا من  حَ صالِ يُ و  بَ هِ صومة أن يَ وليس للوكيل باخلُ  ،أن يُغرمه ما قبضه من القرض

  وكيل. الت فلم يدخال حتت  ،صومة يف شيءاخلُ 
ا ألف درهم وقد وكلتَك : "أقرضُت فالنً  قال لرجلٍ رجًال  ولو أن  :)الولواجلي(ويف 

قول  وأنكر الوكيل فالقولُ  "ها إىل الوكيلض: "قد دفعتُ قرِ بقبضها منه وقبضَت" وقال املستَ 
وال  .نيقول األم والقولُ  ،أنه أمنيٌ  قول الوكيل ألنه أقر  املوكل. وعن أيب يوسف القولُ 
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 ،سليمعلى الت  ال جيربُ  الوديعة وصدقهُ  عى الوكالة بقبضِ ولو اد  :)شرح الطحاوي(ويف 
ولو سلم ال يتمكن من اسرتداده. فإن حضر املالك  .اأيضً  ال جيربُ  أو سكتَ  ولو كذبهُ 

إذا صدقه ومل يشرتط ال يرجع املودع على الوكيل، وهو ما  واحدٍ  ففي وجهٍ  ،وكذبه يف الوكالة
 ا. وبقيمته إن كان هالكً  ،اإن كان قائمً  هِ ينِ عليه بعَ  مان. ويف سائر الوجوه يرجعُ عليه الض  

 وَمْن اد فالن امليت وطلب الد قه الغَ عى أنه وصيرمي فإنه ال يُؤَمرُ ين وصد  سليم إليهبالت، 
 لت امرأة  لكُ وال مي ،للقاضي والية نصب الوصي خبالف الوكيل فإننصب الوكيل. ولو وك

فويض تناول الت  ألن  ال جيوزُ  ،فزوجها منه يوم اخلميس ،جها من فالن يوم اجلمعة ليزو رجًال 
   ا.ا خمصوصً زمانً 

امرأيت اليوم" ففعل ذلك يف غٍد  عبدي اليوم" أو "طلقْ  عْ لو قال: "بِ  :)الصغرى(ويف 
   فيما قبل ذلك. وال يكون وكيًال  ،عده يف اليوم وما بويكون وكيًال  ،جازَ 

إن سافر به  .فهو وديعة عند الوكيل ،فقبضه ،على رجلٍ  له  بقبض دينٍ وكل رجًال  رجلٌ 
ن. فإن وضعه عند ضمَ م يَ ـوإن حلفه يف أهله ل ،نَ مِ دعه غريه ضَ و ن، وإن استضمَ م يَ ـلوهلك 

 وهلك ا أُِمَر ببيعهيع إذا سافر مبِ بالب ن. والوكيلُ ضمَ م يَ ـامرأته أو خادمه أو بعض عياله ل
   ن.ضمَ يَ 

ولو وكله بقبض وديعته فقال الذي كانت  :)١)خمتلفات القاضي أيب عاصم العامري(ويف 
يف براءة نفسه. ولو  قٌ د صَ قوله وهو مُ  : "قد دفعُتها إىل املوكل أو إىل وكيله" فالقولُ هِ دِ يف يَ 

 له بقبض وديعة أو عارية فمات املوكل فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: "قد  وك
   .انتهى ،ينةب بق على ذلك إال م يصد ـقبضتها يف حياته ودفعتها إىل املوكل" ل كنتُ 

 وبقبضِ  ،اس وعندهم ومعهم وحتت أيديهمله على الن   بقبض كل حق وكل رجًال  رجلٌ 
 .خلية عنه إذا رأى ذلكوبالت  ،َمْن يرى حبسه بسِ وحبَ  ،ركائهما حيدث له من املقامسة بني شُ 

املوكل  ا يدعون ِقَبلَ قومً  م. مث إن اصَ م وخيُ اصِ ره أنه خيُ وكتب له يف آخِ  ،اوكتب له بذلك كتابً 
صوم فأحضر اخلُ  ،الوكيل عنه عند القاضي أنه وكيله وأنكر املال فأقر  ، واملوكل غائبماًال 

م يظهر إذ ـلم ولجزاء الظ  احلبسَ  سوا الوكيل ألن بِ يكون هلم أن حيَ ال  ،شهودهم على املوكل
 له. فإذا ل هادة أمرٌ ليس يف هذه الشب على الوكيل م جيَِ ـبأداء املال وال ضمان الوكيل عن موك

                                                 
مد بن أمحد العامري أيب عاصم امللقب بأيب عصمة. كان قاضًيا بدمشق.  حمل"املختلفات القدمية للمشايخ"   )١

مع مراجع أخرى يف  ١٩٥٢رقم  ٤/٦٨، ١٩٣٨رقم  ٤/٥٨اجلواهر املضية ؛ ٢/١٦٣٨كشف الظنون 
  احلاشية.
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يف حتليف الوكيل  يف فصل "إثبات الوكالة" أن  )الذخرية( على ُحماًال  )العمادي(وذكر يف 
 هذا جوابُ " :تعاىل. قال بعضهم عى عليه اختالف املشايخ رمحهم اهللاُ للمد  الكل"  إال أن  

 اف خصو ق اَخلص ال  عنه رضي اهللاُ كر ألنه مل حيفظ قول أيب حنيفة ل أيب يوسف وحممد بالذ
 قوله خبال ألن تعاىل.  واين رمحه اهللاُ لْ ة احلَ ف قوهلما. وإىل هذا مال مشس األئم  

 قه الغَ  عى أنه وكيلُ وَمْن ادرمي أمرَ الغائب يف قبض دينه فصد  بالت على  سليم إليه ألنه أقر
 قه فذاك وإالدفع الغَ نفسه. فإن حضر الغائب وصد  ورجع به على الوكيل  اين إليه ثانيً رمي الد

م ـل هِ ته منه ومل حيصل. وإن ضاع من يدِ م فع براءة ذِ غرضه من الد  ألن  هِ ا يف يدِ كان باقيً إن  
 بتصديقه اعرتف أنه حمُ  يرجع عليه ألن ق  بالقبض إال أن يكون ضم  نه عند الد املأخوذ  فع ألن

 :الكفالة مبنـزلةِ  ح صِ فتَ  ،أضيفت إىل حالة القبض وهذه كفالةٌ  ،عليه يف زعمهما ا مضمونٌ ثانيً 
فإن  :عائهصدقه على الوكالة ودفعه إليه على اد م يُ ـرمي لولو كان الغَ  ،لَك على فالن ا ذابَ مبِ 

صدقه يف م يُ ـألنه ل هِ رمي على الوكيل. وإن ضاع من يدِ رمي رجع الغَ رجع صاحب املال على الغَ 
 ع رجاؤه رجع عليه. وكذا لو دفع إليه فإذا انقط ،ا دفع إليه على رجاء اإلجازةالوكالة وإمن

املدفوع حىت  أن يسرتد  هوليس ل .يف الوجوه كلها وهذا ظاهرٌ  ،اه يف الوكالةإي  تذكيبهعلى 
 حيضر الغائب ألن  املؤد ا للغائب.ى صار حق   

ه ألقبض لعل  ما لفالن عليَك إَيل  دفعْ اِ قال ملديونه: " رجلٌ  :)فتاوى رشيد الدين(ويف 
ين الد  رب  ه منه ألنه تعلق به حق ليس له أن يسرتد  )١)الزيادات(ذكر يف  .إليه يز" فدفعجيُ 

 ه جيُ ا ألنيز.لقابض قبض ألجله لعل   
 ين إىل رجلٍ ه منه. وكذلك املديون إذا دفع قدر الد له أن يسرتد  أن  )املنتقى(وذكر يف 
 دينه ليدفع إىل رب،  ٢وروى ابن مساعة منه له ذلك. همث أراد أن يسرتد(  الوكيل عن حممد أن 

وكالة غريب "ين. وذكر يف سليم إليه كالد بالت  ربُ جي ني إذا صدقه صاحب اليدِ العَ  بقبضِ 
ني فع يف العَ على الد  بالقبض" ُجيبَـرُ  متاع فقال: "هذا لفالن وهذا وكيلٌ  هِ يف يدِ  رجلٌ  :"الرواية
 تعاىل. ه اهللاُ ين عند أيب يوسف رمحوالد   

                                                 
م. كشف الظنون ٨٠٤ه/١٨٩املتوىف سنة  ، أيب عبداهللاشيباين احلنفي"الزيادات" حملمد بن احلسن بن فرقد ال  )١

 سبقت ترمجته. .٢/٩٦٢
القضاء  ىلتو م. ٧٤٧هـ/١٣٠أبو عبداهللا. ولد سنة التيميمي احلنفي،  حممد بن مساعة بن عبداهللا بن هالل  )٢

تأريخ مدينة السالم  "نوادر ابن مساعة". ترمجته يف: صاحبم. ٨٤٧هـ/٢٣٣للخليفة هارون الرشيد. تويف سنة 
   .٣٧٣ رقم ٢٤ صه) ٢٤٠-٢٣١؛ تاريخ اإلسالم (١٣٢٢رقم  ٣/١٦٨؛ اجلواهر املضية ٨٨٠رقم  ٣/٢٩٨
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ا يف جملس احلكم ال م يكن املوكل حاضرً ـا إذا لا أو شريفً ا، وضيعً ا كان أو مطلوبً املقيم، طالبً 
افعي وعندمها والش  .مه على قبول الوكالةصْ خَ  ربُ أي ال جيعنه  رضي اهللاُ عند اإلمام  ح صِ يَ 

   .ا مر معلى قبوله لِ  ربُ أي جي ح صِ تعاىل يَ  رمحهم اهللاُ 
م صْ اخلَ  مه لكن ال يسقط حق صْ ته بال رضى خَ ال خالف يف صح  :)أدب القاضي(ويف 

أو  ،املوكل )١ىرضبأو  ،مصْ  برضى اخلَ لنفسه إال يف مطالبته باحلضور جملس احلكم واجلواب 
ا له أن اهد حمبوسً فعلى هذا لو كان الش  .ا من اإلعذار ويلزمه توكيلهة وكونه حمبوسً درَ خمُ 

   يشهَد على شهادته.
حىت يشهد مث  جهُ رِ ا ألنه خيُ ذرً إن كان يف سجن القاضي ال يكون عُ " :)البزازي( وقال

عاد عوى مث يُ بأن جييب عن الد  :ا كذلكعوى أيضً كن أن يقال يف الد وعلى هذا مي "عيدهُ يُ 
 انتهى. ،جنإىل الس   

فأراد  .تبةهو دونه يف الر  صومة مع رجلٍ من األشراف وقعت له خُ  رجلٌ  :)الولواجلي(ويف 
 اختلف العلماء فيها. قال الفقيه  وال حيضر جملس احلكم بنفسه. هذه املسئلةُ أن يوكل وكيًال 

  . "ريف فيه سواءريف وغري الش الوكالة والش  نرى أن تُقَبلَ  اىل: "حننُ عت أبو الليث رمحه اهللاُ 
باإلقرار  صومة توكيلٌ باخلُ  وكيلُ : "الت عنهما رضي اهللاُ  قال أبو حنيفة وحممد :)املنبع(ويف 

 له يف غري جملس احلكم ال يَ  يف جملس احلكم حىت لو أقرصِ على موك ه". وقال أبو إقرار  ح
ويف  ،ا يف جملس احلكمباإلقرار مطلقً  صومة توكيلٌ باخلُ  وكيلُ الت " :اتعاىل آِخرً  يوسف رمحه اهللاُ 

 ل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقً  غري جملس احلكم فإنل املوكا فيقتضي أن ميلك ما كان املوك
ري جملس القاضي فكذا الوكيل". اإلقرار بنفسه يف جملس القاضي ويف غ مالكٌ  واملوكلُ  ،امالكً 

مبجلس احلكم حىت ال يستحق  صومة خمتص جواب اخلُ  أن  وأليب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ 
م يتقيد يف جملس احلكم صْ وكيل جبواب اخلَ والت  ، يف جملس احلكمإال  ،على املطلوب اجلواب

احلكم. ولو قال هكذا ال  مي يف جملسصْ خَ  جيبَ َك لتُ وكلتُ  :ضرورة، فصار تقدير املسئلة
  إقرار الوكيل عليه يف غري جملس احلكم.  ح صِ يَ 

 أقر  فاإلمام علمه بكونه وكيًال  الوكالة حتليفه على عدمِ  الوكالة فطلب زاعمُ  ين وأنكرَ بالد 
   .على ذلك" لفهُ "حيُ  :على ذلك" وقال صاحباه لفهُ قال: "ال حيُ  عنه رضي اهللاُ 

                                                 
 ، ق. پ"مرض" يف   )١
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بني خالفه". وذكر تحىت ي ىتتعاىل: "به يف هيد رمحه اهللاُ در الش قال الص  وز.طلق امرأته جي
َك يف مجيع أموري" فقال "وكلتُ  :رَمْن قال آلخَ  أن  )النوازل(يف  دينْ مرقـَ الس  الفقيه أبو الليث

صرف على لفظة الت ذه ال  رادُ ألنه يُ  وقفُت أرضَك" ال جيوزُ "أو  ""طلقُت امرأتكَ  :الوكيل
، هيددر الش هو اختيار الص  وما ذكرناه قبلُ  ،وهو اختيار الفقيه أيب الليث ،سبيل املبادلة

   انتهى.
ا اخلالف وإمن  ني جائزٌ ين والعَ صومة يف إثبات الد وكيل باخلُ الت  ال خالف أن  :)املنبع(ويف 

 وكيل إال الت  ح صِ "ال يَ  :عنه ي اهللاُ رضقال أبو حنيفة  ؟مصْ ته رضى اخلَ لصح  طُ شرتَ يُ  يف أنه هل
لة أو تكون املرأة املوك  ،اما مسرية ثالثة أي ا أو غائبً  أن يكون املوكل مريضً إال  ،مصْ برضى اخلَ 

هي اليت  "املخدرةُ  :ويزدَ قال فخر اإلسالم البَ  ا".ا كانت أو ثيبً جال ِبكرً ط الر م ختالِ ـل )١درةخمُ 
فرياها األجانب ال تكون  ةنص مِ ـا اليت جلست على الأم  ،جالمن الر  غري احملرمِ  ال يراها أحدٌ 

 قُ نطِ م ألا لو حضرت ال تَ صْ وكيل بغري رضى اخلَ "يلزم الت  وقال أبو بكر الرازي:رة". د خمُ 
 اهللا  وقال أبو يوسف وحممد رمحهما توى.وعليه الفَ  ،"بة احلياء عليها فيلزم توكيلهالَ ها لغَ حبق

  . عنه رضي اهللاُ افعي قال الش  هوب ،م"صْ وكيل بغري رضى اخلَ الت  ح صِ "يَ  :تعاىل
 والص حيح أن  اخلالف يف ال م صْ حة. فعنده الوكالة من غري رضى اخلَ لزوم ال يف الص

صومة احلضور وال اجلواب خبُ  وال يلزمه ،مصْ صحيحة غري الزمة حىت ترد الوكالة برد اخلَ 
 ه ا صحيحةوعندمه .لوكيالتصومة الوكيلخلُ ويلزمه احلضور واجلواب  ،الزمة وال ترد برد، 

 من أئمتنا . وبعض املتأخرين)٢فاروأبو القاسم الص  السمرقـَْندي أبو الليث وبقوهلما أخذ
 القاضي إذا علمَ  اختار أن  ت من من خصمه التأباءعن  وكيل يقبلُ الت  وإن علم ا. رً هْ وكيل قـَ الت

 برضى صاحبه، وكيل إال الت  ال يقبلُ  ،من الوكيل لِ يَ من املوكل القصد إىل إضرار صاحبه باحلِ 
   ندي رمحهما اهللا.وزجَ واألُ  سيخَ رْ الس وإليه مال اإلمام 

  مالٌ يلر: "ليس  فقال اآلخَ مني من وكالء احملكمة وكيًال صْ وكل أحد اخلَ  :)البزازي(ويف 
كلم تعن جوابه فال أرضى بالوكيل بل ي وأنا عاجزٌ  قاومهُ الء احملكمة َمْن يُ كو به من  رُ استأجِ 

حيح مه من الص صْ وكيل بال رضى خَ الت  وأصله أن  .فالرأي فيه إىل احلاكم ،بنفسه معي"

                                                 
 بنفس التعريف.  ٤١٥أنظر معجم لغة الفقهاء ص   )١
صاحب تصانيف منها "أصول  .امللقب بـ"َحم" أبو القاسمي الصويف، الصفار البلخي احلنف أمحد بن ِعصمة  )٢

 ؛٢٤٤رقم  ١/٤٥٤الطبقات السنية  ؛١/٦١هدية العارفني م. ترمجته يف: ٩٣٨هـ/٣٣٦. تويف سنة التوحيد"
   .١٩٦٧رقم  ٤/٧٨، ١٤١رقم  ١/٢٠٠اجلواهر املضية 
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  الفصل الرابع
  والكفالة والحوالة )١في الوكالة

والية  وكيل يستفيدال صرف ألن لك الت ة الوكالة أن يكون املوكل ِممْن ميصح  شرطُ 
 الت ل ويقدر عليه من قِ صريقدر غريه عليه كيفَ   ال يقدر على شيءٍ  نْ له. ومَ بَ ف من املوك.   

ا على قول تعاىل. وأم  على قول أيب يوسف وحممد رمحهما اهللاُ  هذا شرطٌ  :)الذخرية(ويف 
صرف بل ا على الت ل قادرً أن يكون املوك  طُ شرتَ فال يُ  عنه رضي اهللاُ أيب حنيفة اإلمام األعظم 

 ف بأهليي بِ الوكيل يتصرمنـزيرواخلِ  )٢رمْ راء اخلَ شِ ة نفسه. وهلذا جاز عنده توكيل املسلم الذ، 
ظر إىل درته عليه بالن صرف وقُ ة املوكل للت مبالكي  وقيل املرادُ  .يديع الص بَ م احلالل بِ وتوكيل احملرَ 

 ف وإن امتنعأصل التر جيوزُ مْ اخلَ  . وبيعُ لعارض صر  عارض ب عَ نِ ا امتُ للمسلم يف األصل وإمن
 هي.الن   

ين وكالة اوالث  ،رعلى أربعة أوجه: أحدها وكالة رجل لرجل آخَ  الوكالةُ  :)٣(املنتقى) ويف
وكلها  ،والرابع وكالة رجلني لرجلني أو أكثر ،الث وكالة رجل لرجلنيوالث  ،رجلني لرجل واحد

، عليه يب احملجوروالص عليه،   ثالثة أصناف: العبد احملجورإال  كل أحدٍ   لَ أن يوك  وجيوزُ جائزة. 
   .لُ ال يعقِ واملعتوه الذي 

 ياعات واملواضعات يف البَ وكيًال  شيء" يصريُ  "أنَت وكيلي يف كل  :رقال آلخَ  رجلٌ 
 يف أنه يكون وكيًال عنه  اهللاُ رضي وُرِوَي عن أيب حنيفة  .لفظ عام ال  تاق ألن بات والعَ واهلِ 

  . )فياطِ لن اواقعات (ر يف كتاق. كذا ذ بات والعَ دون اهلِ املواضعات 
يف  فالن وكيلي يف كل شيء" فهذا توكيلٌ " :ولو قال :)أدب القاضي للخصاف(ويف 

  . انتهى ،ياس أن ال يصري وكيًال والقِ  ،احسانً فظ ال غري استِ احلِ 
 ،راءوالش  ،والبيع ،يف احلفظِ  فهذا وكيلٌ  "أمره جائزٍ  شيءٍ وكيلي يف كل  فالنٌ " :ولو قال

 ،اصرف إليه عام الت  أمر قاضي لديونه وحقوقه وغري ذلك ألنه فوضوالت  ،قةدَ والص  ،ةبَ واهلِ 
صرفات. ولو " فيملك مجيع أنواع الت فهو جائزٌ  "ما صنعَت من شيءٍ  :ما لو قال نـزلةِ فصار مب

                                                 
؛ ٥٠٩تفويض شخص أمره إىل آخر وإقامته مقامه يف التصرف. معجم لغة الفقهاء ص  يف الشرع هي "الوكالة"  )١

 . ٣٨٧القاموس الفقهي ص 

 .ڤيع اخلمر" يف ب"ب  )٢
 "النتف" يف ق. )٣
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  ٨٧ الفصل الثالث في الشهادات

  دقيقة في إيجاب الضمان على الشاهدين
 ا را شيئً كنا. ومىت ما ذ مِ للقضاء مث ظهر خبالفه ضَ  ا هو الزمٌ را شيئً كمىت ما ذ  اهدانِ الش
إذا  )١موىل املواالة ا. حىت أن شيئً  نانضمَ ال يَ مث تبني خبالف ما قاال  ،اج إليه القضاءال حيت

 مرياثه بسبب الوالء فشهد شاهدان عى رجلٌ مات فاد:  هذا الرجل موىل هذا الذي أسلمَ  أن 
هو رياثه فاستهلكه و مبفقضى له القاضي  ،ا غريهله وارثً  وعاقده وأنه وارثه وال نعلمُ  واالهُ 

 يف وُ وأنه تـُ  ،اينالث  هذا ل وواىلينة أنه كان نقض والء األو بر أقام ال آخَ رجًال  ن أمث  ،رعسِ مُ 
 اين مواله ووارثه ال وارث له غريهوهذا الث،  فالقاضي يقضي باملرياث للث اين اين ويكون الث

 نباخليار: إن شاء ضم  الش اهدين األو ن املشهو لني وإن شاء ضم ل ألنه ظهر كذب د له األو
 الش قٌ اهدين األولني فيما للحكم به تعل هو وارثه ال  :قوهلما . وبيان ذلك يف مسئلة الوالء أن

يقولوا أنه  فإم إذا شهدوا بأصل الوالء ومل .منه للقضاء له باملرياث د ال بُ  أمرٌ  ،وارث له غريه
لني أنه اهدين األو ل املرياث بقول الش ا أخذ األو وإمن  ،وارثه فالقاضي ال يقضي له باملرياث

كاح فإما إذا هادة يف الن خبالف مسئلة الش  .نامِ وقد ظهر كذما فضَ  ،مواله ووارثه اليوم
 .ما مات وهي امرأته زيادة غري حمتاج إليهاقوهل نان ألن ضمَ شهدا أنه مات وهي امرأته ال يَ 

 كانت امرأ :ا لو قاالفإمن" ته" فإن  مِ دَ يادة والعَ القاضي يقضي هلا باملرياث فصار وجود هذه الز 
كان   كاحٍ عليهما شيء ألما شهدا بنِ  كان ال جيبُ يادة لَ انعدمت هذه الز  واحدة. فلو نـزلةٍ مب
  كذما يف ذلك.   رم يظهـول

 ما ،لفالن على هذا الرجل ألف درهم ولو شهدا أنوأمر ،فقضى القاضي بشهاد 
 دعى عليه باملد عيفع املال وهو األلف إىل املد،  مث أقام املد نة على الرباءة فإنعى عليه البي 
 نانضمَ اهدين يَ الش،  عى عليهواملد  باخليار يف تضمني املد عي أو الش ما حققا عليه اهدين أل

ما ر فصارا خائنني فغُ  ،ذماينة على الرباءة فقد ظهر كبإجياب املال يف احلال. فإذا أقام ال
 ةل ألنه خبالف الفصل األوم حيُ ـل مث ق ماٍض فلم يظهر   ا أخربا عن شيءٍ قا املال يف احلال وإمن

عى عليه إذا أنكر املد  فإن  القحممد رمحه اهللا تعاىل هذه املسئلة مبسئلة الط  كذما. وأوضحَ 
قا عليه اإلجياب. ولو ق م حيُ ـا أنه لث ملنَ م حيَ ـك لمث شهدا على إقراره بذل ،حلف عليهو املال 

 ضح الفرق. كذا يفاف ثَ نِ قا يف احلال حَ حقواهللاُ  ،ي)العماد( ت  املوف شادق إىل سبيل الر.  

                                                 
وتعقل عين إذا  ت ترثين إذا مُ  أنَت ويل فتعاقد معه قائًال: جمهول النسب هو من أتاه رجل  املواالة" موىل"  )١

 .٣٨٩الفقهي ص  ؛ القاموس٤٦٩وص  ٤٦٨". معجم لغة الفقهاء ص جنيتُ 
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ؤال. فإن وال يقضي قبل الس  ،صولروع عن األُ القاضي يسأل الفُ  تعاىل أن  اَخلصاف رمحه اهللاُ 
لوا أُ  م يف عدالة األُ  م تثبتُ صوهلعدوايةظاهر الر (صول بشهاد(،  انتهى.  ،حيحوهو الص  

يف  همة ألن روع للت صول بتعديل الفُ عدالة األُ  تعاىل ال تثبتُ  وعند حممد رمحه اهللاُ 
م تُقَبل ـصول شهادم لاألُ  صول. إذا أنكرم بعدالة األُ هلم حيث ينفذ قوهل تعديلهم منفعة

ض بني عارُ رط للت فات هذا الش  روع وقدصحة شهادة الفُ  ل شرطُ يحمالت  ألن  ،روعشهادة الفُ 
   .شادق إىل سبيل الر املوف  واهللاُ  ،انتهى ،هادةة الش فيفوت املشروط وهو صح  ،اخلربين

  
  نوع في الرجوع عن الشهادة

ولو  .ح صِ  يف جملس القاضي حىت لو رجع عند غري القاضي ال يَ جوع إال الر  ح صِ ال يَ 
 وأراد ميينهما ال حيلفان. وكذا ال تُقَبلُ عى املشهود عليه رجوعهما اد  نته على الرجوع ألنه بي
 ًال.عى رجوًعا باطِ اد   

جوع ما مل يلحقه حكم حاكم الر  م َيِصحّ ـل جوع عند القاضيعى الر ولو اد  :(التتمة)ويف 
إذا اتصل  ح صِ ا يَ جوع عند القاضي إمن الر  ألن  ،ح صِ مان ال يَ جوع وبالض القضاء بالر  ومل يدعِ 

 به القضاء. أم ا إذا اد صِ جوع عند القاضي والقضاء بذلك يَ عى الر نة على  وتُقَبلُ  ،حالبي
مان عليه لكن إذا قضى ب الض وجي ،ح صِ ر يَ عند قاٍض ورجع عند قاٍض آخَ  ذلك. ولو شهد

 ة الرف صحجوع القاضي عليه. ومن املشايخ َمْن استبعد توق جوع أو على القضاء بالر
 بالض مان. وإذا أقر  ما رجعا يف غري جملس القاضي يَ الشصِ اهدان عند القاضي أ وجيعل  ح

ها سقطت شهادما ـاهدان عن شهادما قبل احلكم باإلنشاء. وإذا رجع الش  نـزلةِ اإلقرار مب
 م ـ. فإن رجعا بعد احلكم لض بني كالمهماناقُ عن اإللزام على القاضي باحلكم لظهور الت

 ،اجعربة للباقي ال للر ا والعِ نصفً  نَ مِ وإن رجع أحدمها ضَ  .نا ما أتلفاه بشهادمامِ يفسخ وضَ 
   .انتهى

  

  

  

  

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  ٨٥ الفصل الثالث في الشهادات

أقل من  على شهادة رجلٍ  وال جتوزُ  .ما فيه من إحياء احلقوقلِ  حيح أا جتوزُ والص  .جتوز
 شهادة رجلني أو رجل وامرأتني. وأم األصل  األصل أن يقول شاهدُ  يفة اإلشهاد ا كيفي

أو يقول:  ")١شهاديت بذلكَ أنَت على  لزيد على عمرو كذا فاشهدْ  : "أشهُد أن عر لشاهد الف
ُد أين هعندي بكذا" أو يقول: "أش فالن بن فالن أقر  أن  على شهاديت أين أشهدُ  شهدْ اِ "

 لفالن بكذا فاشهد مسعُت فالنًا يُِقر  حّ صِ اإلشهاد حىت ال يَ  ا شرطَ أنَت على شهاديت". وإمن 
   ماع بدون اإلشهاد.ع بنفس الس ر حتمل الف
هادة روع عن الش صول الفُ هى األُ ـوهلذا لو ن ، باألمرإال  ح صِ حمل ال يَ والت  :(احمليط)ويف 

   هي.بالن  لَ مِ بعد األمر عُ 
وقال  على رجلٍ  لرجلٍ  شهادة نفسه عند غريه يف حادثةٍ  إذا حكى الرجلُ  :(التتمة)ويف 

قال أبو يوسف رمحه ز. و ل "على شهاديت" مل جيَُ قُ هد" ومل يَـ شهد" أو قال "فاشْ اِ لذلك الغري "
  هد على شهاديت". معناه فاشْ  ألن  تعاىل: "جيوزُ  اهللاُ 

 أن ميوت شهود األصل أو ميرضوا مرًضا ال يستطيعون رع إال الفَ  شهادة شهودِ  وال تُقَبلُ 
م ـا. وعن أيب يوسف أنه لم ولياليها فصاعدً اأو يغيبوا مسرية ثالثة أي  ،حضور جملس القاضي

 إىل القاضي ألداء دا غلو  يف مسافةٍ  رِ صْ طًا ولكنه قال: "إن كان غائًبا عن املِ فر شر جيعل الس
 بأهله يتَ بم يستطع أن يـل هادةالش،  اإلشهادُ  صح  ما أمكن إحياء احلقوق واجبٌ  ألن" .
عند أيب يوسف وحممد  سي أن خَ رْ ة الس ئم ألر القاضي اإلمام علي السغدي ومشس اكوذ 

عنه ال  . وعند أيب حنيفة رضي اهللاُ ذرٍ اإلشهاد من غري عُ  تعاىل ينبغي أن جيوزَ  رمحهما اهللاُ 
 ،فر أو املرضالس  ذرِ  بعُ عنده إال  ال جيوزُ  وكيل من غري رضى اخلصمِ الت  على أن  بناءً  جيوزُ 

قال حممد  "املنتقى شهادات"ويف آخر  .هب هذا غري ظاهر فال يفىت  أن إال  وعندمها جيوزُ 
 من غري مرضٍ  رِ صْ هادة واملشهود على شهادته يف املِ هادة على الش تعاىل: "أقبُل الش  ه اهللاُ رمح

  انتهى.  ،لة"به وال عِ 
فإن كان القاضي  :هادةوصححا الش  وإذا شهد الرجالن عند القاضي على شهادة رجلٍ 

عرف ي مـبالعدالة ولصول وإن عرف األُ  .مروع بالعدالة قضى بشهادصول والفُ األُ  فُ عرِ يَ 
ر كصول بالعدالة ذ روع بالعدالة ومل يعرف األُ . وإن عرف الفُ بالعدالة روعروع يسأل عن الفُ الفُ 

                                                 
  "فاشهد علي بذلك" يف ب.   )١
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وأقامت  ،يف مرض موته وهو عاقلٌ  )١برهاموالها دَ  أقامت بينة أن  أَمةٌ  :(القنية)ويف 
وج بينة أنه  مث أقام الز  ،ىل. وكذا إذا خالع امرأتهعقل فبينة األَمة أوْ الورثة بينة أنه كان خملوط ال

 ،صومةأو كان جمنونًا وقت اخلُ  ،وأقامت بينة أنه كان عاقًال حينئذٍ  ،علْ كان جمنونًا وقت اخلُ 
 نة املرأة أوْ فأقام ولينة أنه كان جمنونًا واملرأة على أنه كان عاقًال فبيانتهى. ،صلنيىل يف الفه بي   

بن أقام بينة أنه الوا ،ثلاملِ  ره بثمنِ غَ ا يف صِ هفأقام املشرتي بينة أنه باع ،باع ضيعة ولده
بن الا "بينةُ : (احمليط)صاحب  )٢ىل. وقال برهان الدينفبينة املشرتي أوْ  ،لوغهباعها يف حال بُ 

ها بعد عتَ نَك بِ إ :وأقام املشرتي بينة ،ريغَ صِ  ها يف حالِ عتُ ين بِ إ :. ولو أقام البائع بينة"ىلأوْ 
   ض.ىل ألنه يثبت العارِ بينة املشرتي أوْ ف ،البلوغ
 اد عى الز ا كانت أبرأته من الصا أوج بعد وفا نةداق حال صحوأقام ،تها وأقام بي 

   ىل.الورثة أوْ  نةُ وقيل بي  ،ىلحة أوْ ينة الص بف ،أبرأته يف مرض موا كانت  الورثة بينة أا
حة" يف الص  له: "أقر  مث مات فقال املَقر  )٣لوارثٍ  لو أقر  :(احمليط)و ة الصغرى)(تتم ويف 

م يقم بينة وأراد ـله. وإن ل والبينة بينة املَقر  ،قول الورثة "يف مرضه" فالقولُ  :وقال الورثة
  له ذلك.  ،حالفهماستِ 

 أنه أك" :عى على رجلٍ اد خويف ِحبَ رهين بالت على أن يستأجر منه  ،"رببس الوايل والض
 نةحانوتًا وأقام املدعي بي،  نة بأنه كان طائًعاوأقام املدعى عليه بي،  نة الطانتهى. ، ىلواعية أوْ فبي  

توى. ولو قضى القاضي ببينة اإلكراه ينفذ قضاؤه إن عرف اخلالف وقضى بناء على الفَ 
 ،ًهاوأقام البائع بينة أنه باعه ُمكرَ  ،رتي بينة أنه باعه منه هذا الشيء بيًعا صحيًحاأقام املش

   ىل".اإلكراه أوْ  "بينةُ  :تعاىل وقال أبو حامد رمحه اهللاُ  .ىلحة أوْ ينة الص بف
عي فبينة مد  رهٍ ر عن كُ عى اآلخَ لح عن طوع واد عى أحدمها البيع أو الص اد  :(احمليط)ويف 

  انتهى.  ،ىلأوْ  رهِ عي الكُ فبينة مد  رهٍ ر عن كُ واآلخَ  عٍ وْ عى اإلقرار عن طَ ىل. وكذا لو اد أوْ  رهِ الكُ 
 إال  يف األقارير واحلقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيءٍ  جائزةٌ  هادةِ على الش  هادةُ الش و 

يف الوقف ال  هادةِ ادة على الش هالش  أن  (واقعاته)في يف اطِ ر الن كصاص. وذ يف احلدود والقِ 
                                                 

 .١٢٨فقهي ص ؛ القاموس ال١٢٦"التدبري": تعليق عتق الرقيق على موت مالكه. معجم لغة الفقهاء ص   )١
سنة ولد . أبو املعايل برهان الدين ،حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري املرغيناين احلنفي  )٢

. اختصره ومساه "ذخرية الفتاوى". صاحب "احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" صاحب م.١١٥٦هـ/٥٥١
هدية العارفني ؛ ١٢/١٤٧عجم املؤلفني ؛ م٢/١٦١٩م.كشف الظنون ١٢١٩ه/٦١٦تويف سنة تصانيف. 

   .٨/٣٦األعالم ؛ ٢/٤٠٤
 .ڤ"املورث" يف   )٣
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  نوع في االختالف في الشهادة
 هادةُ الش  م تُقَبل .ـوإن خالفتها ل ،عوى كانت مقبولةإذا وافقت الد  
 دة فال تُقَبلُ هامنها لفظة الش  .هادة أنواعٌ اليت ترجع إىل نفس الش  رائطُ الش  :(البدائع)ويف 

 هادةُ فالش  ،عوىومنها موافقتها للد  .خبار واألعالم وغريمهاإلبغريها من األلفاظ كلفظة ا
 طُ شرتَ عوى فيما يُ املنفردة عن الد  وبيان ذلك يف مسائل .مقبولة غريعوى فيه الد:  عى إذا اد

مث أقام  ،عى ملًكا مطلًقاه لو اد . ومبثلال تُقَبلُ  ،مطلقٍ  مث أقام البينة على ملكٍ  ،ملًكا بسببٍ 
   فتأمل. الفرق بينهما ظاهرٌ  . ووجهُ تُقَبلُ  ،البينة على امللك بسببٍ 

 شهاديت بني طُ شرتَ عوى فكذلك تُ هادة والد بني الش  طُ شرتَ كما تُ  املوافقةُ  :(املنبع)ويف 
 فيه العدد طُ شرتَ اهدين فيما يُ الش، ما ـما لحىت لو وقع االختالف بني شهادم تُقَبل شهاد

 اختالفهما مثل اختالفٍ  وهذا ألن  بني الد هادة.عوى والش   
الب ين على إقرار الط اهدَ فشهد أحد الش  ،رمي اإليفاءعى الغَ ولو اد  :(الكايف)ويف 

فهما ه أو أجله أو وهبه أو تصدق عليه به مل تُقَبل الختالر أنه أبرأه أو حللَ باالستيفاء واآلخَ 
عى اإلبراء إليه باإليفاء. ولو اد  أنه بريءٌ  أنه أقر  : إذا قال شاهد الرباءةإال  ،لفظًا ومعىنً 

يف الرباءة.  ألما يستعمالنِ  ر أنه وهبه أو تصدق به عليه تُقَبلُ فشهد أحدمها أنه أبرأه واآلخَ 
 ولو شهد اآلخَ َبلُ ر باإلبراء تُقة واآلخَ بَ ة فشهد أحدمها باهلِ بَ عى اهلِ ولو اد . قة ال تُقَبلُ دَ ر بالص 

 ألن  بَ سبحانه وتعاىل واهلِ  قة إخراج املال إىل اهللاِ دَ الص اهدان يف ة إىل العبد. وإذا اختلف الش
 راءالزمان أو املكان يف البيع والش،  صوالو  ،والوكالة ،تاقوالعَ  ،القوالط ةي،  هنوالر،  ينوالد، 

 بِ صْ ناية والغَ . وإذا اختلفا يف اجلِ تُقَبلُ  ،فذْ والقَ  ،واحلوالة ،والكفالة ،والرباءة ،والقرض
 ال تُقَبلُ  ،كاحوالقتل والن.   
القتل فعل  ألن  ال تُقَبلُ  ،ر باإلقرار بالقتللو شهد أحدمها بالقتل واآلخَ  :(الذخرية)ويف 

القتل واختلفا يف الزمان واإلقرار قول والفعل غري القول فاختلف املشهود به. وكذا لو شهدا ب
 أو يف املكان ألن  الفعل الث ا القتل  ل.اين غري الفعل األو وكذا إذا اختلفا يف اآللة اليت كان

هادة. ولو شهدا يف الش  . ولو شهدا بالقول واختلفا يف الزمان أو يف املكان ال يقدحُ ال تُقَبلُ 
. ولو شهدا بالفعل والقول مًعا واختلفا يف قَبلُ ال تُ  ،ان أو يف املكانمبالفعل واختلفا يف الز 

جازت  ،هن والقبض واختلفا يف الزمان أو يف املكانان أو يف املكان بأن شهدا بالر مالز 
 هادة.الش   
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مي الذ  مي ألن ن على الذ شهادة املستأمِ  وال تُقَبلُ  ،نمي على املستأمِ شهادة الذ  وتُقَبلُ 
جوع إىل دار احلرب خبالف ن من الر دارنا حىت ال ميك   منه لكونه من أهلِ أعال حاًال 

  ن. املستأمِ 
دار واحدة. فإن كانوا من  نني بعضهم على بعض إذا كانوا من أهلستأمِ املشهادة  وتُقَبلُ 

 أهل دارين كالر ي ال تُقَبلُ كومي والرت  وهلذا  ،نيتَ الوالية فيما بينهم ختتلف باختالف املنعَ  ألن
 ا دار أحكامٍ  ،وارثال جيري بينهما التتلفُ ختة ال فباختالف املنعَ  ،خبالف دار اإلسالم فإ 

 ارالد،  ة وهذا خبالف أهل الذم مشهادة بعضهم على بعض  فُتقَبلُ  ،ا من أهل دارناصارو أل
   ملنبع).ا( خمتلفة. كذا يف نعاتٍ وإن كانوا من مِ 

عليه  واحدة حرة مسلمة عاقلة بالغة فيما ال يطلعُ  بشهادة امرأةٍ  ىويكتف :(البزازي)ويف 
 الر طُ شرتَ جال. وال يُ جال كالوالدة والعيب الذي ال ينظر إليه الر  دة عند مشايخ هالفظ الش

 أحفظ. واألصح  بتُ توى واملثَ وعليه الفَ  ،وعليه اعتمد الُقدوري طُ شرتَ وعند مشاخينا يُ  ،العراق
ظر ال عن قصد أو عن قصد على وقوع الن  لُ مَ فيه أيًضا، وحيُ  واحدٍ  شهادة رجلٍ  أنه تُقَبلُ 

 ل الشنا. وعلى استِ لتحمهادة كما يف الز اإلهالل الص رث ال تُقَبلُ يب يف حق  شهادة إال 
ة الولد بعد الوالدة كوعلى حر  .ة مسلمةشهادة حر  رجلني أو رجل وامرأتني، وعندمها تُقَبلُ 

 ١على العذراء هادةُ على هذا اخلالف. والش(  جاءت إذا على هذا اخلالف أيًضا.  )٢تقاءأو الر
ة لَ قوهلا بال شهادة القابِ  ال يُقَبلُ  منَك" فأنكر والدا املنكوحة بولد وقالت لبعلها: "الولدُ 

   ب.سَ الن  جرد قوهلا يثبتُ فبمُ  ،قهاصد وإن كان يُ  .طتان أحوَ نْ ب والثـ سَ الن  وبشهادا يثبتُ 
وإن  .شهادما الق تُقَبلُ ت الط دَ حَ إن جَ  :على أبيهما بطالق أمهما بنانِ الشهد ا

 اد وفيه إشكالٌ  الق ال تُقَبلُ عت الط،  فإن  القَ الط  حق  عوى اهللا تعاىل ويستوي فيه وجود الد
 دَ جِ فكذا إذا وُ  عوى تُقَبلُ وعدمها. فلو انعدمت الد ه تعاىل كما ت. قلنا: "نعم هو حق

 ت وال تعتربُ دَ جِ عوى إذا وُ الد  ربُ تفتع بعده ياضتضعها حىت متلك االعهلا بُ  لمُ سِ رت لكن يُ كذ 
 انتهى. ،"عوىالفائدة إذا عدمت الد   

   .انتهى ،ينشهادته بالد  ين جتوزُ الد  بقبضِ  الوكيلُ  :(العتايب)ويف 
  

                                                 
فهي عذراء. معجم لغة الفقهاء  ثيب. وإن لـم تُفضّ  "العذراء": من "الُعذرة": بكارة املرأة. فإذا افتضت فهي )١

 .٢٤٥؛ القاموس الفقهي ص ٣٠٨ ص

  .٢١٩معجم لغة الفقهاء ص . املرأة املنسدة الفرج بعضلة وحنوها بشكل ال ميكن معه اجلماع "الرتقاء":  )٢
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  ٨١ الفصل الثالث في الشهادات

يًنا همة. ولو باع عَ شهادم للت  مث حلفوا ال تُقَبلُ  ،حبق  هود لرجلٍ شهد الش  :(احمليط)ويف 
األمالك واملنافع بينهما  شهادة األخ ألخيه وعمه ألن  . وتُقَبلُ  تُقَبلُ ال ا يمث شهد للمدع

شهادة األشراف بالعراق لتعصبهم. وقال بعض العلماء:  . وال تُقَبلُ (اهلداية)نة، كذا يف بايِ تَ مُ 
   شهادة أهل األمصار". وجتوزُ  ،ويشهادة القرَ  "ال جتوزُ 

جازت  ،فقراء جريانه ومها من جريانه الفقراء على ولو شهدا أنه وقفَ  :(العمادي)يف و 
 ما ألنوكذا لو شهد أنه وقفه على فقراء مسجده ومها من الزمٍ  وار ليس بأمرٍ اجلِ  شهاد .
شهادم،  جازت شهادما. وكذا لو شهد أهل املدرسة بوقف املدرسة تُقَبلُ  ،فقراء مسجده

 لوا اجلواب املشايخ رمحهم اهللاُ  لكنإن كانوا " :فقالوا يف شهادة أهل املدرسة .فيها تعاىل فص
. وقيل يف "تُقَبلُ  وإن كانوا ال يأخذون ،شهادم يأخذون الوظائف من ذلك الوقف ال تُقَبلُ 

 ها تُقَبلُ هذه املسائل كل  وهو الص كون الفقيه يف املدرسة ليس بالزم بل ينتقل.   حيح ألن
 " ال يكونُ بذلكَ  دَ هِ فكتب املأمور "شَ  .ا الصك"شهاديت يف هذ ر: "أكتبُ خَ قال ِآل  رجلٌ 

   البائع. هذا ملكُ  ر بأن ذلك إقرارًا من اآلمِ 
منها ركوب حبر اهلند ألنه  ،اجلرح كثرية أسبابُ  :)للخصاف (أدب القاضير يف كوذ 
علمون. طعموم الربا وهم يجارة يف قرى فارس فإم يُ وماله. ومنها الت  هِ نِ يْ بنفسه ودَ  ُخماطرٌ 

 يعأبامها قضى للمد  شهادة ابنيه". ولو شهدا أن  تعاىل: "القاضي يقبلُ  قال حممد رمحه اهللاُ 
 شهادة  وتُقَبلُ  .شهادة األخرس لعجزه عن األداء وال تُقَبلُ  .عى عليه ال تُقَبلُ على املد

ي صِ اخلَ 
"ال  :قال بعضهم .ادتهنا فاختلف العلماء يف قبول شها ولد الز ًال. وأم دْ إذا كان عَ  )١

 :وقال بعضهم .مالك وهو قولُ  "نا يف الز إال  يف كل شيءٍ  "تُقَبلُ  :مطلًقا" وقال بعضهم تُقَبلُ 
  عنهم.  وبه أخذ علماؤنا رضي اهللاُ  ،"ًال دْ إذا كان عَ  مطلًقا قَبلُ "تُ 

نده راف الذي جيمع عوالص  ،راهمالرئيس واجلايب يف السكة الذي يأخذ الد  شهادةُ 
 ويأخذها طوًعا ال تُقَبلُ  راهمالد .  

 َلَلهم كاليهودي مع اليهوديمقبولة سواء اتفقت مِ  أهل الذمة بعضهم على بعضٍ  شهادةُ 
 والن وسي أو اختلفتصراين مع النوسي مع اصراين وا،  أن يكونا من أهل دارينِ إال  

  رومي.  ني بأن يشهد رومي على هندي أو هندي علىخمتلفتَ 

                                                 
 .١١٧؛ القاموس الفقهي ص ١٩٦"اخلصي": من ذهبت خصيتاه بقطع وحنوه. معجم لغة الفقهاء ص   )١
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شهادته  َبلُ د ملديونه بعد موته مباٍل ال تُقهين إذا شرب الد  :)١)ايبت (شرح اجلامع للعَ ويف 
 ق حقلّ حم ألنه يزداد به ال تُقَبلُ  هِ ينِ عَ لة أو بشيء بِ رسَ وكذا املوصى له بألف مُ  .كةه بالرت لتعل 

 هِ ينِ ته أو سالمة عَ وصي .  
 قبل أن يستشهد ُتسَمعُ  شهدَ  تعاىل: "رجلٌ  دي رمحه اهللاُ نْ جَ ة األوزْ وقال مشس األئم 

 ألنه يكون ظلًما فيكونُ  الذي يأخذ بغري حق  لعوايناشهادة  . وال تُقَبلُ "شهادته بعد ذلك
 رٍ أو بغري أج رٍ اكنان بأجفسًقا. ولو شهد الس  لرب  عنه.  عند أيب حنيفة رضي اهللاُ  ار جازَ الد

 اهنان ال تُقَبلُ . ولو شهد الر اهن تُقَبلُ عي على الر ". فإن شهد املرنان للمد وقاال: "ال جتوزُ 
وال  )٣فلَ األقـْ  شهادةُ  عنهما قال: "ال تُقَبلُ  رضي اهللاُ  )٢وعن ابن عباسهن. ر ال ك فتَ حىت يُ 
وال  .ديق لصديقههره وشهادة الص وج لصِ شهادة الز  ذبيحته. وتُقَبلُ  لُ صالته وال تؤكَ  تُقَبلُ 
ذلك اعون. وك املوت والط يتمىن  األكفان إذا ترصد لذلك ألنه حينئذٍ  شهادة َمْن يبيع تُقَبلُ 

  . بيان بالكذبالِ ألما يكذبان وال يُ  )٥لال والد  )٤خاسشهادة الن  ال تُقَبلُ 
   خبالف اإلقرار. ة ال تُقَبلُ سي ر بالفارِ ة واآلخَ قها بالعربي ل شهد أحدمها أنه ط

ور ألم يشهدون لبعضهم بعًضا بالز  )٦اَخلطابيةشهادة  وال تُقَبلُ  :(اخلالصة)ويف 
ا يقولون عم  األصغر. تعاىل اهللاُ  هو اإللهُ  )٧األكرب وجعفر الصادق عليا هو اإللهُ  ن إ ويقولون

   له. ال شريكَ   اهللا وحدهُ لوا كبريًا، ال إله إال عُ 

                                                 
 صاحبم. ١١٩٠هـ/٥٨٦، زين الدين أبو القاسم املتوىف سنة العتايب البخاري احلنفي بن عمر حممدأمحد بن   )١

تاج الرتاجم ص ؛ ١/٨٧جوامع الفقه" املعروف بـ "الفتاوى العتابية". ترمجته يف: هدية العارفني "تصانيف منها 
   .٤/٢٦٢، ٢٢٢رقم  ١/٢٩٨اجلواهر املضية ؛ ١/٢٠٩األعالم ؛ ١٧رقم  ٩

بداهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، أبو العباس، ينسب إليه كتاب "تفسري القرآن". تويف سنة ع )٢
 .٥٤رقم  ١٤٨ه) ص ٨٠- ٦١( ؛ تاريخ اإلسالم٥٢٦رقم  ١/٥٢٢م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٦٨٧ه/٦٨

 .٧٩وص  ٨٤ص م خينت. ويدعى أيًضا "األغلف". معجم لغة الفقهاء ـاألقلف": الذي ل"  )٣

  . ٤٧٦والدواب. معجم لغة الفقهاء ص  بائع الرقيق": النخاس"  )٤
 . ٢١٠"الدالل": الذي ينادي على السلعة. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
األبدع القائل حبلول األولوهية يف نفسه كما األسدي طائفة من الشيعة تنتسب إىل أيب اخلطاب ": اخلطابية"  )٦

وهم يستحلون الكذب الثبات احلق هلم على خصومهم من أهل الفرق فر الصادق. حلت سابًقا يف اإلمام جع
  . ١٩٧األخرى. ولذلك ال تقبل شهادم. معجم لغة الفقهاء ص 

ولد  .عند الشيعة سادس األئمة اإلثين عشر على مذهب اإلمامية ،، أبو جعفرجعفر الصادق بن حممد الباقر  )٧
وفيات األعيان  م. ترمجته يف:٧٦٥هـ/١٤٨تويف سنة  أبو حنيفة ومالك.م. أخذ عنه اإلمامان ٦٨٨هـ /٨٠سنة 

   .٩٣-٨٨ ص ه)١٦٠- ١٤١تاريخ اإلسالم (؛ ١٣١رقم  ١/٣٢٧
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"ما أوجب احلد فهو   :اىل. وقال بعضهمتع الربا من الكبائر وال حد فيهما يف كتاب اهللاِ 
ه ألنه ال حد فيه مع ري بأكل الربا وغ . وهذا أيًضا يبطل"كبرية وما ال حد فيه فهو صغرية

رها كوقيل هي السبع اليت ذ . "فهو كبرية هِ ينِ عَ بِ "ما كان حراًما  :أا كبرية. وقال بعضهم
 ى اهللاُ رسول اهللا صل  رِ من الكبائِ  سبعٌ " :ث املعروفم يف احلديعليه وسل  ال كف ارة فيهن :

نا والز  املؤمنِ  تُ وَ  بغري حق  فسِ الن  وقتلُ  الوالدينِ  قوقُ وعُ  حفِ من الز  رارُ والفَ  باهللاِ  اإلشراكُ 
أهل احلجاز وأهل احلديث. وزاد بعضهم على هذه  بعض وهذا قولُ  .)١"رِ مْ اخلَ  وشربُ 

 با وأكلُ  أكلُ  :بعالساليتيمِ  مالِ  الر  بغري حق ما يقال فيه ما هو املنقول عن مشس  . وأصح
 اسمِ  تُك ُحرمةِ نيًعا بني املسلمني وفيه هَ تعاىل أنه قال: "ما كان شَ  واين رمحه اهللاُ لْ ة احلَ األئم 

   ."سقوط العدالة يوجبُ  الكبائرِ  لةِ من مجُ  ين فهو حرامٌ تعاىل والد  اهللاِ 
 تعاىل أن  رمحهما اهللاُ  )٣عن أيب احلسن الكرخي )٢و بكر الرازيحكى أب :(احمليط)ويف 

 وكذلك .روءةللمُ  شهادته ألنه تاركٌ  ال تُقَبلُ  ،راويل وليس عليه غريهوق بسَ َمْن مشى يف الس 
اس أو رجليه عند الن  وكذا َمْن ميد  ،اسوق بني يدي الن شهادة َمْن يأكل يف الس  ال تُقَبلُ 

 )٤ةساعة فشهد يف حالة الصح ساعة ويفيقُ  وَمْن جين  .موضع ال عادة فيهيكشف رأسه يف 
وقدره بعض مشاخينا  ،هادةقبول الش  واإلغماء ال مينعُ  ،اإلغماء ذلك مبنـزلةِ  شهادته ألن  تُقَبلُ 
   انتهى. ،حوفشهادته جائزة يف حال الص  ، مث أفاقنين يوًما أو يومأو يومني حىت لو جُ  بيومٍ 

ة ًسا. وقال مشس األئم فلِ ين ملديونه إذا كان مُ الد  شهادة رب  ال تُقَبلُ  :(القنية)ويف 
  ين ملديونه وإن كان مفلًسا". الد  شهادة رب  "تُقَبلُ  :(احمليط)واين ووالد صاحب لْ احلَ 

                                                 
كتاب ٢؛ مسلم يف: ٥٣٨، ٢/٥٣٧كتاب الوصايا ٥٥؛ ١/٥١كتاب الشهادات ٥٢رواه البخاري يف:   )١

؛ ٢/٤٩٤كتاب الوصايا ١٨؛ أبو داود يف: ٢/٦٠٦كتاب الوصايا ٣٠؛ النسائي يف: ٥٣، ١/٥٢اإلميان 
  .٢٠٣٦رقم  ٤/١٦٧كتاب األميان - ٧٩تلخيص احلبري يف: 

م. ٩١٨هــ/٣٠٥أبو بكر املعروف باجلصاص تلميذ أيب احلسن الكرخي. ولد سنة  ،الرازي احلنفي أمحد بن علي  )٢
م. ترمجته ٩٨١ه/٣٧٠. تويف سنة منها "شرح خمتصر الكرخي" فيناصتصاحب  عرض عليه القضاء فامتنع.

   .٤٣١ ص هـ)٣٨٠-٣٥١؛ تاريخ اإلسالم (١٥٥رقم ١/٢٢٠يف: اجلواهر املضية 
صاحب تصانيف م. ٨٧٣هـ/٢٦٠أبو احلسن. ولد سنة  الكرخي احلنفي، بن َدْهلَم عبيداهللا بن احلسني ابن دالل  )٣

تأريخ مدينة  ؛٨٩٤رقم  ٢/٤٩٣م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ٩٥٢هـ/٣٤٠تويف سنة "خمتصر الكرخي". منها 
 .٣٣٣رقم  ١٩٧ ص ه)٣٤٠-٣٣١؛ تاريخ اإلسالم (٥٤٦٠رقم  ١٢/٧٤السالم 

 "الصحو" يف ق.  )٤
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رب دِمن الش ية، ومُ غن يفعل الرديء، ونائحة، ومُ  )٢ُخمنثٍ شهادة  وال تُقَبلُ  :)١(الوقاية)ويف 
 على ال لهو، وَمْن يلعب بالط ٣بورنْ يور أو الط(  به أو يدأو يغين للن خل اس أو يرتكب ما ُحيَد

 با أو يُ  )٤إزارام بال احلمر قامِ أو يأكل الر ٥درْ بالنـ(  ٦جنْ رَ طْ أو الش(  ما أو أو تفوته الص الة
   ف.ر َسب السلَ هِ ظْ يق أو يأكل فيه أو يُ ر بول على الط يُ 

ة يبَ صا أراد اليت تنوح يف مُ حة اليت تنوح يف مصيبتها وإمن ائِ بالن  دْ رِ م يُ ـول :(الذخرية)ويف 
   .هلا ذت ذلك مكسبةً اخت و غريها 

 ،ًعابشَ ستَ م يكن مُ ـر إن لنظَ شيًئا من املالهي فإنه يُ  يضربُ  الذيا وأم  :(البدائع)ويف 
ًعا كالعود وحنوه شَ بستَ فال تسقط عدالته. وإن كان مُ  به ب والدف وحنومها ال بأسَ صَ كالقَ 

به اإلدمان يف  رب املرادُ الش  له: "وُمدِمنُ قو من الوجوه.  ل بوجهٍ سقطت عدالته ألنه ال حيَِ 
 ته أن يشرب بعد ذلك إذا وجدهيعين يشرب ومن نِ  )٧ةيالني ا . وأم لعبُ ال  ظر نيور ألنه يبالط

ها. أم  ،طح وغريه وذا فسقيف الس  وراتِ إىل العَ  ا إذا كان ميسك احلمام يف هذا إذا كان يطري
 ا وال يطري لٌ دْ ها فهو عَ بيته ويستأنس  ىر  تَ . أَال باحٌ اقتناء احلمام يف البيوت مُ  ألن  أن  اس الن

ذ احلمام حلو  .ع من ذلك أحدٌ نَ م ميُ ـبزوج احلمام ول تخذونَ يُـ  أنه إذا اخت الكتب   ملِ ذا تبني
 كما يف الد يار املصري ة والش كبريةتكب  ار  نْ ا مَ امية ال يكون حراًما لوقوع احلاجة إليها. وأم 

  فإنه تـَُرد شهادته. 
 ما فيه حد يف كتاب اهللاِ " :غرية. قال بعضهميف ماهية الكبرية والص  وقد اختلف العلماءُ 

ر وأكل مْ شرب اخلَ  فإن  ديدٍ . قيل وهذا ليس بسَ "تعاىل فهو كبرية وما ال حد فيه فهو صغرية

                                                 
 وقاية الرواية يف مسائل اهلدية" حملمود ابن صدر الشريعة األول عبيداهللا احملبويب احلنفي برهان الدين املتوىف سنة  )١

؛ اجلواهر املضية ٢١٦رقم  ١٧؛ تاج الرتاجم ص ٢/٢٠٢٠روحات. كشف الظنون وللوقاية ش .٦٧٣/١٢٧٣
 .٣حـ  ٢/٥٠٦

"املخنث" هو الذي يشبه املرأة يف اللني والكالم والنظر واحلركة وحنو ذلك. وهو أيًضا الرديء األفعال كما  )٢
 .٤١٧؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٢٤وصف أعاله. القاموس الفقهي ص 

 .٤٧٣طرب ذات ُعُنق طويل، هلا أوتار من حناس (فارسية). املنجد ص  "الطنبور": آلة  )٣

 .٥٦"اإلزار": ثوب حييط بالنصف األسفل من اجلسم (املئزر). معجم لغة الفقهاء ص  )٤

النرد": لعبة تعتمد على احلظ ذات صندوق وحجارة وزهرين وتنتقل فيها احلجارة حسبما يأيت الزهران وتعرف   )٥
  .٣٥٠، القاموس الفقهي ص ٤٧٧ة" (لفظ معرب). معجم لغة الفقهاء ص اليوم بـ"الطاول

الشطرنج": لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستني مربًعا متثل دولتني متحاربتني وثالثني قطعة متثل امللكني   )٦
 . ٢٦٣والوزيرين واخليالة والقالع والفيلة واجلنود (لفظ معرب). معجم لغة الفقهاء ص 

 ڤ.يف  "النبيذ" )٧
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ة يشهد على من أهل السن  ق يشهد على الكافر واحملِ  املسلمُ  :ينيةالعداوة الد  ومثالُ 
   قادحة يف العدالة. شهادة هؤالء غري مردودة وال فإن  .دِعاملبتَ 

 العداوة ال متنعُ  ن أعنه  من احلنابلة عن أيب حنيفة رضي اهللاُ  )١(املغين)ر صاحب كوذ 
 ال  نْ ل شهادته ومَ تقبَ  نْ باب مَ "من أصحابنا يف  (القنية)ر صاحب كهادة مطلًقا. وذ الش

  ذلك.  يدُ ما يؤَ  "قَبلتُ 
عى أو اد  كل َمْن خاصم شخًصا يف حق   أن هود ة والش بعض املتفقهَ  قد يتوهمُ  تنبيه:

بل العداوة تثبت بنحو ما  ،بينهما بالعداوة وليس كذلك دُ شهَ فيُ  ،هعدو  عليه حقا أنه يصريُ 
 خص آخَ ذكرت. نعم لو خاصم الش ال تُقَبلُ  ر يف حق  كالوكيل   ،شهادته عليه يف ذلك احلق

ريك شهادته فيما هو وصي فيه، والش  صي ال تُقَبلُ شهادته فيما هو وكيل فيه، والو  ال تُقَبلُ 
 ال تُقَبلُ  ق يف ح م اثنانِ أنه إذا ختاصَ  إال فيه وحنو ذلك،  شهادته فيما هو شريكٌ  ال تُقَبلُ 

   ما بينهما من املخاصمة.ر لِ شهادة أحدمها على اآلخَ 
ة، هل احلكم نيوي عداوة دُ ه إذا كانت العلى عدو  شهادة العدو  إذا قلنا أنه ال جتوزُ  فرع:

ف م أقِ ـل، ةنيوي نه عداوة دُ ييف القاضي كذلك حىت ال جيوز قضاء القاضي على َمْن بينه وب
إن كان  :فصيلوينبغي أن يكون اجلواب فيه على الت  ،على هذا الفرع يف كتب أصحابنا

اس يف من الن دول ومبحضر وإن كان بشهادة العُ  ،فذنفينبغي أن ال ي ،قضاؤه عليه بعلمه
عي من  افِ لر ل )٢(احملرر) فينبغي أن جيوز. ورأيُت يف ،شرعي ودعواه لب خصمٍ طب جملس احلكم

 أنه جيوزُ  )٣ديرْ افعية عن القاضي املاوَ كتب الش  قضاء العدو  ه خبالف شهادة على عدو
 العدو  ق بينهما بأن قالعلى عدوه وفر: " أسباب احلكم ظاهرة وأسباب ألن  هادة الش
   .)البن وهبان شرح املنظومة(من  انتهى ما نقلتهُ  ".ةيَ خافِ 

                                                 
موفق الدين أيب  بلي،بن قدامة املقدسي الدمشقي الصاحلي احلن لعبداهللا بن أمحد بن حممد يف األصول" "املغين  )١

؛ ٢/١٧٥٠كشف الظنون   م.١٢٢٣هـ/٦٢٠تويف سنة  صاحب تصانيف. م.١١٤٦هـ/٥٤١حممد. ولد سنة 
  .٦٦٧رقم  ٤٨٣ه) ٦٢٠- ٦١١تاريخ اإلسالم (؛ ١/٤٥٩هدية العارفني 

م. ١١٦٠هـ/٥٥٥. ولد سنة أيب القاسم، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي القزويين الشافعيل" "احملرر  )٢
طبقات الشافعية ترمجته يف: ؛ ٢/١٦١٢م. كشف الظنون ١٢٢٦هـ/٦٢٣تويف سنة . يفناصتصاحب 
   .١٨٦رقم ١٥٧هـ) ٦٣٠-٦٢١؛ تاريخ اإلسالم (١١٩٢رقم  ٨/٢٨١للسبكي 

يف ناصتصاحب م. ٩٧٥هـ/٣٦٤أبو احلسن. ولد سنة  ،الشافعي علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي  )٣
رقم  ٥/٢٦٧ترمجته يف: طبقات الشافعية للسبكي  م.١٠٥٨ه/٤٥٠تويف سنة  .السلطانية" منها "األحكام

   .٣٥٢رقم  ٢٥٢ ص هـ)٤٥٠- ٤٤١؛ تاريخ اإلسالم (٥٠٩
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أيًضا عن أيب حنيفة أنه ال  اهللا. وُرِويَ  عن أيب يوسف عن أيب حنيفة رمحهُ  مالك أيبعن 
 وعن حممد أنه جتوزُ  هادة.شهادة االبن على قضاء أبيه وإن كان األب قاضًيا يوم الش  جتوزُ 

  انتهى.  ،البن على قضاء أبيه مطلًقاا شهادة
واملراد به األجري  .ر وال شهادة األجري ِلَمْن استأجرهوجني لآلخَ شهادة أحد الز  وال جتوزُ 

عليه  ى اهللاُ ضرر أستاذه ضررًا لنفسه ونفعه نفًعا لنفسه، وهو معىن قوله صل  عد اخلاص الذي ي
 به َمْن يكون مع القوم   . ويف املغرب قيل أرادَ )١"البيتِ  بأهلِ  عِ للقانِ  م: "ال شهادةَ وسل

 وألنه مبنـزلةِ  ،ابع واألجري وحنوهكاخلادم والت  انتهى. ،معاشه ائل بطلبِ الس   
أو ال تُقَبل؟  العدو على عدوه هل تُقَبلُ  شهادةُ  :)٢)ومة ابن وهبان(شرح منظويف 

 ا تُقَبلُ فالصسواء كانت العداوة دِ  حيح أ ة أو دُ يني ا ال تَ نيويوقيل  .يف العدالة حُ قدَ ة فإ
 ر يف العدالة وتقدحُ نيوية تُ العداوة الده إذ فال تُقَبلُ  ،فيها ؤثعلى عدو ا كانت شهادة العدو
  انتهى.  ،ةنيوي العداوة دُ 

 ذوف على القاذفنيوية أن يشهد املقْ ومثال العداوة الد،  ريق على واملقطوع عليه الط
 .ناوج يشهد على امرأته بالز واروح على اجلارح أو الز  ،ه على القاتللي واملقتول وَ  ،القاطع

 م يف قول أكثر أهل  هؤالء ال تٌقَبلُ  فإن٣العلم كربيعةشهاد(  ومالك  )٥وإسحاق )٤وريوالث
 حُ افعي وأمحد، وهو املصَ والششهور على ألِسَنة فقهائنا. ملبه يف غالب كتب أصحابنا وا ر  

                                                 
كتاب  ٢٥أبو داود يف: ؛ ٣/١٢٢؛ اهلداية: كتاب الشهادات ٨٣٢رقم  ٢/١٧٢الدراية: كتاب الشهادات   )١

؛ نصب الراية: كتاب ١٤٣رقم  ٤/٢٤٣؛ الدارقطين يف: كتاب يف األقضية واألحكام ٢/٦١٣األقضية 
 . ٤/١٧٢الشهادات 

لدمشقي الفقيه احلنفي الشهري بابن وهبان "منظومة ابن وهبان" لعبد الوهاب بن أمحد بن وهبان أمني الدين ا  )٢
وقد شرح ابن وهبان هذه م. ١٣٦٧هـ/٧٦٨م. توىل قضاء محاة. تويف سنة ١٣٣٠هـ/قبل ٧٣٠املولود قبل سنة 

؛ ٢/١٨٦٥املنظومة ومساها "عقد القالئد يف حل قيد الشرائع". وهلذه املنظومة شروحات أخرى. كشف الظنون 
  .١٤٩٦رقم  ٢/١٢٣بغية الوعاة  ؛١٤٩٦رقم  ٧/٣٧٨املنهل الصايف  ؛٢٥٤٠رقم  ٣/٣٧لدرر الكامنة ا

 ٣٦بربيعة الرأي، فقيه أهل املدينة. تويف سنة  املعروف عثمانأبو فروخ التميمي،  ربيعة بن أيب عبد الرمحن  )٣
   .٤٢٣- ٤١٧ ص ه)١٤٠- ١٢١تاريخ اإلسالم ( ؛١٢٣رقم  ٦/٨٩سري أعالم النبالء  م. ترمجته يف:٧٥٣ه/

م. روى عن مجاعة وروى له ٧١٥ه/٩٧أبو عبداهللا. ولد سنة  الكويف، ان بن سعيد بن مسروق الثوريسفي  )٤
تاريخ اإلسالم ؛ ٤٧١٦رقم  ١٠/٢١٩تأريخ مدينة السالم م. ترمجته يف: ٧٧٧ه/١٦١مجاعة. تويف سنة 

  .١٥١رقم  ٢٢٢ه) ص ١٦٠-١٦١(
حمدث فقيه. ولد سنة  ،أبو يعقوب ،بن راَهَويهااحلنظلي املروزي املعروف بإسحاق بن إبراهيم بن خملد   )٥

رقم  ٧/٣٦٢تأريخ مدينة السالم م. ترمجته يف: ٨٥١ه/٢٣٧تويف سنة  صاحب تصانيف. م.٧٧٨ه/١٦١
 . ٥١رقم  ٨٠ص ه) ٢٤٠-٢٣١تاريخ اإلسالم (؛ ٣٣٣٤
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  ٧٥ الفصل الثالث في الشهادات

تشهدوا بعد موت صاحب املبيع يشهدون على ذلك سما. مث إذا ااني ال يعرفمن رجلَ 
 يانةً االحرتاز صِ  عن مثل ذلك غاية زَ رت أن حي بذلك فيجبُ  لمٌ ب ومل يكن هلم عِ سَ سم والن الا

 ازفة وألموال النلنفسه عن ا ياع.اس عن الض   
ال يتصور تواطؤهم على  ب أن يشهد عندهم مجاعةٌ سَ هود بالن الش  لمِ عِ  قال: "وطريقُ 

ني كاٍف كما يف سائر احلقوق". رجلَ  وعندمها شهادةُ  ،عنه رضي اهللاُ الكذب عند أيب حنيفة 
غي أن بنيف ،تعاىل  إحضار اجلماعة اليت شرط أبو حنيفة رمحه اهللاُ يف رجُ احل قهُ قال: "وإذا حل

هادة حىت إذا احتاجوا إىل أداء الش  بِ سَ  آخرين على الن دوًال الن على شهادما عُ دْ يشهد عَ 
 ما على النانتهى ،ا شهدوا عليهوعلى ما يف الكتاب مبِ  ،بسَ شهدوا على شهاد.   

 
   تقبلمن تقبل شهادته ومن ال نوع في

ريك ف، الش ذْ الود يف القَ  ،الولد ة عشر: العبد املدبر، املكاَتب، أم شهادة ست  ال تُقَبلُ 
، )١رهاتُ شهادة الت  ،فيالن لنفسه نفًعا بشهادته اليت تقوم على  ر جُ ـيف شركته، املفاوض الذي يَ 

ى ثَ نْ واخلُ  ،به، شهادة األعمىكاتَ ر على املسلمني، شهادة املوىل ملأذونه ومُ فْ شهادة أهل الكُ 
 ةٍ ل . ومىت ُردت لعِ  تُقَبلُ نيوامرأت ولو كان مع رجلٍ  ،أو امرأةٍ  شهادته مع رجلٍ  لُ قبَ ل ال تُ املشكَ 

أسلم، وأعمى  ، وكافرٌ قَ تِ دت شهادته مث عُ رُ   يف أربعة مواضع: عبدٌ إال  مث زالت ال تُقَبلُ 
   .تُقَبلُ  ،هادةالش وا فأد  ،مث بلغَ  ،هادتهشُردت  يب أبصر، وصَ 

عقله  بيان ألن م الص لشهادة مع لُ ال تُقبَ  :دينْ مرقَـ أليب الليث الس  (خالصة النوازل)ويف 
 َعْلَقَمةوعن  احون.سوان ويوم اجلمعة يف الط لمان وبالليل مع الن هار مع الغُ لكونه بالن  صٌ ناقِ 

شهادته.  ًال تُقَبلُ دْ إذا كان عَ أنه  حيحُ . والص "واحدة أنه قال: "عقل مثانني معلًما بعقل امرأةٍ 
   .هِ ينِ بعَ  وحديث َعْلَقَمة وأيب الليث يف معلمٍ 

ات للولد وولد الولد وإن مهات واألجداد واجلد شهادة اآلباء واألُ  ال تُقَبلُ  :(املنبع)ويف 
الرجل  ات. شهادةُ د واجلد ات واألجداهمسفل، وال شهادة األوالد وأوالد األوالد لآلباء واألُ 

شهادة الرجل على قضاء أبيه  ألنه لو قضى له ال جيوز. وكذلك ال تٌقَبلُ  بنة ال تُقَبلُ اللولد ا
احلسن  شهادته على شهادة أبيه. رواهُ  أباه قضى لفالن على فالن بكذا وجتوزُ  د أن هبأن يش

                                                 
"التهاتر" هو السقط من الكالم واخلطأ فيه. واتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطًال. واتر البينات   )١

 . ١٤٨هو سقوطها. معجم لغة الفقهاء ص 
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 "اا؟فعرِ أتَ " :فقال القاضياها وكانت حاضرة يسِ مسياها ونَ  دا على امرأةٍ هش :)احمليط(ويف 
ة اة بفالنة بنت فالن الفالني شهادما. ولو قاال: "حتملناها على املسم  ال تُقَبلُ  ،"ال" :فقاال

املدعي أن يأيت بآخرين يشهدان  وكلفَ  ،هادةأم ال" صحت الش  يَ ولكن ال ندري أا هِ 
  انتهى.  ،أا فالنة بنت فالن

هادة على وجهها فشهد أحدمها وفسر الش  ،ينعي بشاهدَ ولو جاء املد  :)العمادي(ويف 
  صاحيب" تُقَبل.  شهادةِ  ثلِ "أشهُد مبِ  :رمث قال اآلخَ 

هادة على وجهها ال ا ميكنه بيان الش اهد فصيحً وهو إن كان الش  قلُت: "وفيه تفصيلٌ 
ة شمَ لوال حِ  منه اإلمجال إذا كان حبالٍ  ا غري فصيح يُقَبلُ منه اإلمجال. وإن كان أعجمي  يُقَبلُ 

بلسانه  عبـرَ ي ال ميكنه أن ا إذا كان حبالٍ م أبلسانه.  هادةَ الش  عبـرَ جملس القضاء ميكنه أن يُ 
ة أبو بكر حممد بن أيب سهل رمحه وقال الشيخ اإلمام مشس األئم  ."اأيضً   فإنه ال يُقَبلُ أصًال 

هود يانة من الش ن أحس القاضي خبِ إ وهو فصيلأن جيعل اجلواب على الت  تعاىل: "املختارُ  اهللاُ 
 فُ بشهادة الزر شهادته. وإن مل حيفَ أن يُـ  كل شاهدٍ   ور يكلفُ بشيء من اخلِ  سّ سيانة ال يكل 

   ."كم يف ذلك رأيهوحيَُ 
 بيع أو إجارة  أنه إذا جرى بني اثنني )١)شروطه(يخ ظهري الدين املرغيناين يف وذكر الش
هود املتبايعني بوجههما كتابة معرفة الش   طُ شرتَ هل يُ  ،ى ذلك مجاعةوأشهدا عل ،أو عقد آخر

ا ذلك وغريمها من أصحابنا يكتبون أخذً  ما؟ كان هالل وأبو زيد ال يكتبانِ وأمسائهما وأنسا
املتبايعني إذا كانا  تعاىل: "وعندي أن  وقال اإلمام ظهري الدين املرغيناين رمحه اهللاُ  باالحتياط.

ني. وإن كانا غري هود للمتبايعَ ين ال حاجة إىل كتابة معرفة الش اس مشهورَ ند الن ني عمعروفَ 
من  د منه فال بُ  عليه مبحضرٍ  هادةِ إىل أداء الش  ألنه حيتاجُ  ،منه د اس فال بُ ين عند الن مشهورَ 

 هادة عليه. وعند غيبته أو موته حيتاجُ معرفته بوجهه ليمكنهم أداء الش  ة بامسه هادإىل الش
ني بامسهما خبار املتبايعَ أاالعتماد على  وال جيوزُ  .من معرفتهم امسه ونسبه د ونسبه فال بُ 

 نسب العاقدان باسم غريمها ونسبه يريدان أن يُ يو  ياونسبهما فعسى أن يسم را على الشهود زو
اس مالك الن إبطل مالكه. فلوا اعتمدوا على قوهلما نفذ تزويرمها و  يدِ  منحىت ُخيرِجا املبيع 

ض قابُ راء والبيع واإلقرار والت فإم يسمعون لفظ الش  ،اس عنه غافلونمن الن  كثريٌ   وهذا فصلٌ 

                                                 
"الشروط" حلسن بن علي بن عبد الرزاق املرغيناين احلنفي، ظهري الدين أيب احملاسن املتوىف سنة   )١

 م. سبقت ترمجته.١٢٠٣ه/٦٠٠
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  ٧٣ الفصل الثالث في الشهادات

اهد إذا شهد وكتب أن يعلمه ". وينبغي للش قال الفقيه: "وبه نأخذُ  ،"ا له أن يشهدعندمه
  كن تغيريه. وال مي ،يعرفه بعده حىت يكون حبالةٍ 

هلم أن  ا يف الكتاب" ال جيوزُ شهدوا علي مبِ اِ " :وقال للقوم ةي صكتب كتاب و   رجلٌ 
ة املختومة وهي عليهم أو يرونه يكتب وهم يقرءون ما فيه. وكذا الوصي  يشهدوا حىت يقرأهُ 

 أن  خو  ةاملريض إذا كتب كتاب وصي تمه وقال للش مي فاشهدتْ يت وخَ هود: "هذه وصي وا علي 
ها أو أو ا فيه حىت يعلموا ما يف الكتاب بأن قر هلم أن يشهدوا مبِ  ِمبا يف هذا الكتاب" ال جيوزُ 

ولو كتب رسالة عند  موا ما فيه.لم يعـولم يقرؤه ـول ت عليهم. وكذا لو شهدوا على َصك ئَ رِ قُ 
وعند أيب  عندمها زُ ال جيو  ،وال يكتبان وأمسكا الكتاب عندمها وشهدا به ال يقرأنِ  )١مينيأُ 

   .)اخلالصة(. كذا يف تعاىل جيوزُ  يوسف رمحه اهللاُ 
ومل  "ِمبا فيه شهدوا علي اِ " ك وصيته وقال لقومٍ تب صَ ك رجلٌ ويف (فتاوى قاضي خان): 

ل واألو  ،وقيل جتوزُ  ،هادة عليه"الش  تعاىل: "ال جتوزُ  قال علماؤنا رمحهم اهللاُ  ،عليهم أهُ ر يق
  . أصح

 . بإعالم الكاتب ما يف الكتابإال  ح صِ اإلشهاد ال يَ  وأمجعوا يف الصك أن  :)املنبع(ويف 
ا يف الصك من غري فإم يشهدون مبِ  ،اس اعتادوا خالف ذلكالن  هذه املسئلة فإن  ظْ فَ فاحْ 

  وغري ذلك.  )٢قراءة احلروف
ال  ،هم القاضي بذلكربِ م خيُ ـيه ولوا ما فمم يعلـول ل القاضي إذا أشهد مجاعة على السجِ 

 وايتني عن أيب يوسف رمحه اهللاُ الر  ىحدإوهو  ،تعاىل عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ  جيوزُ 
   اىل.عت

 دْ شهَ اِ " :ل لهقُ ب وإن مل يَـ بَ ن الس عايِ م يُ ـأن يشهد عليه وإن ل وسعهُ  ،حبق  ع إقرار رجلٍ مس
  علي ِمبا أقررُت". 
فسمع إقرارمها أو إقرار  .ع منا"علينا ِمبا تسمَ  "ال تشهدْ  :جلني فقاال لهتوسط بني ر 

  عَ مِ ـا سَ كذا" له أن يشهد مبِ   لَك علي  "بقيَ  :رأو قال أحدمها لآلخَ  ،بشيءٍ  أحدمها لرجلٍ 
   .عَ مِ ـكما سَ 

                                                 
 ڤ."أمينني" يف   )١

  پ.، ڤ"احلدود" يف ب،   )٢
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 الفصل الثالث في الشهادات ٧٢

له به وهم يسمعون   فأقر  ،مث سأله عن شيءٍ  ،ا لرجلٍ رجٌل أخفى قومً  :)١)العيون(ويف 
م هل ل ال حيَِ  ،سمعوا كالمهيم يروه و ـجازت شهادم. وإن ل ،كالمه ويرونه وهو ال يراهم

 هادة. الش  
كاح والقضاء واملوت. ويف ب والن سَ : الن  يف أربع مواطنٍ ماع إال هادة بالس الش  وال جتوزُ 
 ا تُ الوقف الصلُ قبَ حيح إ  سامُ بالت هود على ع على أصله ال على شرائطه. ولو شهد الش

ويف  ،تعاىل اهللاِ  هو حق لة و ق بالغَ صد الوقف حكمه الت  ألن  لُ قبَ تُ  ،الوقف من غري دعوى
   .)املنبع(عوى. كذا يف الد  تعاىل ال ُتشَرتطُ  حقوق اهللاِ 
 ،هرة احلقيقيةش الع على طريقني: بسامُ بالت  فيما يُقَبلُ  هادةُ الش  :)الفتاوى الصغرى(ويف 

فيه العدالة ولفظ  ال يتوهم اتفاقهم على الكذب وال يشرتطُ  من قومٍ  وهو أن يسمعَ 
 دْ وامرأتان عَ  عنده رجالن أو رجلٌ  هدَ شواحلكمية وهو أن ي .هادةالش هادة. وال الن بلفظ الش
. وعند أيب يوسف عنهما رضي اهللاُ هرة يف الوالء عند أيب حنيفة وحممد هادة بالش الش  جتوزُ 

تعاىل:  رمحه اهللاُ واين لْ ا. قال اإلمام احلَ الق إمجاعً تق والط يف العِ  وال جتوزُ  ،تعاىل جتوز رمحه اهللاُ 
  . "كما يف الوالء  وزُ جتأنه  وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  "هذا قوهلما

  تذكرر الواقعة أو ذك ته ومل يع. رأى خط سامُ بالت  رِ أنه يشهد يف املهْ  األصح  :)املنتقى(ويف 
 ر املالـهادة ولكتابة الشأن  ىل يسعهُ تعا أن يشهد. وعند حممد رمحه اهللاُ  ال يسعهُ  ،م يتذك

ذكر احلادثة تأن يعنه  رضي اهللاُ رط عند اإلمام الش  تعاىل أن  يشهد. وذكر اَخلصاف رمحه اهللاُ 
 ،ال يشهد هه وخامتا منها وتيقن أنه خط ر شيئً ك ذ تم يـحىت لو ل .فتهريخ ومبلغ املال وصِ اوالت

   .وإن شهد فهو شاهد زورٍ 
ا ه إن قطع أنه خطه يشهد بشرط أن يكون مستودعً تعاىل أن وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 

 ال وإال  ،صاحب الصك من الوقت الذي كتب فيه امسه م يكن يف يدِ ـم تتناوله األيدي ولـل
إن  يشهد. وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله عنه أنه يشهد عن علم أو عن اخلطّ 

 يتتعاىل: "يف واين رمحه اهللاُ لْ حلَ ا قال ال جيوز. "عن اخلط" :)٣قالوإن  ،قَِبلهُ  "عن علم" :)٢قال
هادة الش  يَ ه ونسِ زِ رْ ولو كان اخلط يف حِ  تعاىل إذا عرف خطه. بقول اإلمام حممد رمحه اهللاُ 

                                                 
م. كشف ٨٩٣ه/٣٧٥"عيون املسائل" لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي، الفقيه أيب الليث املتوىف سنة  )١

 . سبقت ترمجته.٢/١١٨٧الظنون 

   ، "فإن شهد" يف ق.پ"إن كان" يف   )٢
 "وإن شهد" يف ق.  )٣
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  ٧١ الفصل الثالث في الشهادات

ا ال يقدر على املشي باألقدام وليس ا كبريً شيخً  اهدُ وإن كان الش  .رعليه احلضو  ال جيبُ 
به. قال:  وحيضر معه جملس احلكم فال بأسَ  ،بهاكير  ةٍ ف املشهود له بداب كل به يُ كر عنده ما ي

 هود"."وهذا من إكرام الش   
قد اشرتاها  ا إىل ضيعةٍ شهودً  جرجٌل أخر  :تعاىل رمحه اهللاُ  )١زجاينوعن أيب سليمان اجلو 

 جَمْن أخر  العادة جرت أن  م تُقَبل شهادم وفيه نظر ألن ـبوا وذهبوا لكفر  ،ا هلمواستأجر دوابً 
   ة.اهد داب م يكن للش ـا إذا لخصوصً  ،ةستاق يعطيه داب ا إىل الر شاهدً 

اهد عي الش ب املد لباد إذا طحقوق العِ  من أن : تعاىل اهللاُ  رمحه "شيخ اإلسالم شرح"ويف 
ا على شهادته. وكذلك إذا طلب أجرً  لُ قبَ ال تُ  ،ىمث أد  ظاهرٍ  ذرٍ ليشهد له فتأخر من غري عُ 

   .)املنبع(. كذا يف األداء ال تُقَبلُ 
 بنتا فالنة حىت تشهد مجاعة أ وزُ جيال  ،ال يعرفاا شهدا على امرأةٍ  :)البزازي(ويف 

رؤية  الن أا فالنة. وال يشرتطُ دْ عَ  دَ إذا شه تعاىل جيوزُ  فالن. وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ 
هادة على اهول الش  شهد على معلوم ألن يحىت  )اجلامع الصغري(ها يف طَ رَ وشَ  ،وجهها

 ،اؤية شخصها أيضً ر  تعاىل على أنه ال يشرتطُ  رمحه اهللاُ  )٢ر زادهواهَ اإلمام خُ وقال  لة.باطِ 
   رؤية شخصها. وغريه على أنه يشرتطُ 

الن على أا فالنة دْ فشهد عنده عَ  ،مث ماتت ،هادة على امرأةٍ الش  لَ حتم  :)املنتقى(ويف 
وحده دخل  يف بيتٍ  رجلٌ  :تعاىل له أن يشهد عليها. وذكر اَخلصاف رمحه اهللاُ  ،بنت فالن
فسمع إقراره من  ،غريه كٌ وليس للبيت مسلَ  ،بابوجلس على ال جمث خر  ،وراءه عليه رجلٌ 

   .ر قا أله أن يشهد مبِ  حل  ،الباب بال رؤية وجهه

                                                 
عرض عليه املأمون القضاء فامتنع واعتل بأنه ليس . أبو سليمان اجلوزجاين البغدادي احلنفي، موسى بن سليمان  )١

سري أعالم م ـ ترمجته يف: ٨١٥ه/٢٠٠تويف سنة . صاحب تصانيف منها "نوادر الفتاوى"بأهل لذلك ومل يقبل. 
   .٤/١٧٤، ١٧١٤رقم  ٣/٥١٨اجلواهر املضية  ؛٤٢رقم  ١٠/١٩٤ء النبال

 م.١٠٩٠هـ/٤٨٣. تويف سنة هأبو بكر املعروف خبواهر زاد البخاري الُقَديدي احلنفي، حممد بن احلسني  )٢
تاريخ اإلسالم  ؛١٢٨٩رقم  ٣/١٤١اجلواهر املضية  . ترمجته يف:تصانيف منها "التجنيس" و"املبسوط"صاحب 

  . ١١٦وانظر أيًضا ص  ،٨٨رقم  ١٠٦ص  ه)٤٩٠-٤٨١(
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 الفصل الثالث في الشهادات ٧٠

  الفصل الثالث
  )١في الشهادات

  وال يسعهُ  ،عي األداءهادة عند احلاكم إذا طلب منه املد اهد أداء الش على الش  ضُ فرتَ يُ 
يف  وهو صريحٌ  )٢﴾نُه آِمثٌ قـَْلُبهُ إِ َمْن َيْكُتْمها فَ َة وَ الشهادَ   َتْكُتُمواَال وَ ﴿ها لقوله تعاىل: ـكتمان
   ذلك.

هل له أن  ،رجلٍ  أو يشهد على عقد ،منه أن يكتب شهادته بَ لِ طُ  رجلٌ  :)احمليط(ويف 
  فال يسعهُ وإال  ،عناهد هذا أن ميتش لفل ،هادةغريه للش  دُ ر إن كان الطالب جيينظَ  ،ميتنع
  . ناعاالمتِ 

هادة وهو فدعا بعضهم ليقيم الش  .كثرية  له شهودٌ  رجلٌ  :عن حممد )٣)نوادر هشام(ويف 
ناع عن االمتِ  ال يسعهُ  عشهادته أسر  بلُ قَ تُـ  اهد ِممنْ هذا الش  شهادته ولكن  تُقَبلُ  غريه ِممنْ  دُ جي

   ا قلنا.ماألداء لِ 
ضاعت  لَ فاية وإال على الكِ  هادة فرضٌ الش  ملُ وحتَ  :)ياتىب يف تفسري الفضل(ويف 

أخذ  للكاتبِ   أنه جيوزُ إال  ،لذلك وعلى هذا الكاتب إذا ندبَ  ،ت املواثيقلَ احلقوق وبطَ 
   اهد.جرة دون الش األُ 

باد ألنه يتلف املال على العِ  ة فرضٌ ندايَ مُ ـعة والبايَ مُ ـيف ال اإلشهادُ  :)٤)النصاب(ويف 
  قارته. ا ال خياف تالفه عليه حنو درهم حلهً  أو تاف إذا كان قليًال إال  ،والهل

هادة وهو يف إىل أداء الش  يَ اهد إذا ُدعِ نصر عن الش  لَ ئِ سُ  :)الذخرية(ر يف كوذ 
 إن كان حبال لو حضر إىل جملس احلكم وشهد مي :)٥ستاقالر جوع إىل أهله يف يومه كنه الر
جوع إىل أهله يف يومه ن ال ميكنه الر عليه احلضور ألنه ال ضرر عليه يف احلضور. وإن كا بُ جي

                                                 
عن مشاهدة وعيان ال عن ختمني وحسبان.  حبق شخص على غريه"الشهادات" م "شهادة" وهي اإلخبار   )١

 .٢٠٣؛ القاموس الفقهي ص ٢٦٦معجم لغة الفقهاء ص 

  .٢٨٣جزء من اآلية  ،٢سورة البقرة   )٢
هدية العارفني ؛ ٢/١٩٨١كشف الظنون   م.٨١٧هـ/٢٠١املتوىف سنة  هلشام بن عبيداهللا الرازي"نوادر هشام"   )٣

  . ١٤٥رقم  ١٠/٤٤٦الء سري أعالم النب؛ ٢/٤٩؛ شذرات الذهب ٢/٦٠٨
صاحب . وأيب املفاخر أيب القاسم ، تاج الديناحلنفي السديدي "نصاب الذرائع" حملمد بن حممود الزوزين  )٤

؛ معجم املؤلفني ٢/١٤٠؛ هدية العارفني ٢/١٩٥٤م. كشف الظنون ١٣٠٠ه/٦٩٩كان حًيا سنة تصانيف.  
  .١٥٣٧رقم  ٢/٣٦٤املضية ؛ اجلواهر ١٢/٦

 . ٢٩٦ج "رساتيق": القرية (فارسية). املعجم الذهيب ص "الرستاق"  )٥
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  ٦٩ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

ببيع ذلك ومحله  ال يُعَرفُ م فإن كان احل :وعلى عاتقه متاع خرج من دار رجلٍ محاٌل 
اهر شاهد له الظ  ار ألن فهو لصاحب الد  فُ عرَ ا له. وإن كان ال يُ فهو له وكان الظاهر شاهدً 

فإن كانت  :تلفا يف تلك الكارةواخ )٢زازٍ وهو يف دار بَ  )١عليه كارة الٌ ا. وكذلك مح أيضً 
 لُ مَ ا حيُ الكارة ِمم  فيها فالقول قول احلم قول صاحب  فيها فالقولُ  لُ مَ ا ال حيُ ال. وإن كانت ِمم

 ارالد.   
 فقا على أصل اإلباحة ومل يستولِ فإن ات  .واختلفا فيه ا يف دار رجلٍ اصطادا طائرً  رجالنِ 

 عليه قط  ائد سواء اصطاده فهو للص ذ دون جر أو من احلائط ألنه اآلخِ من اهلواء أو من الش
 صاحب الد وقد قال  ،ا على حائطه أو شجرهبكونه مأخوذً  ربُ يد ال يعتار إذ الص ى اهللاُ صل 

 معليه وسل : ٣"أخذهُ  نْ مَ لِ  يدُ "الص( .  
 رُ نظَ ه يُ فإن ر الصائدُ ك" وأنقبلَك" أو "ورثتهُ  ار: "اصطدتهُ وإن اختلفا فقال صاحب الد: 

على اهلواء. وإن أخذه من جداره أو  د ألحدٍ ال يَ  إذْ  ذُ ألنه اآلخِ  إن أخذه من اهلواء فهو له
 من شجره فهو لصاحب الد اجلِ  ار ألن فا يف أخذه من ل. وكذلك إذا اختهِ جر يف يدِ دار والش

ار اإلنسان يكون يف ما يف د أن  لاألص ار ألن قول صاحب الد  دار فالقولُ اهلواء أو من اجلِ 
   م.اعلَ  واهللاُ  ،فاصيلعلى هذه الت  "يدمسئلة الص ". هكذا ُرِوَي عن أيب يوسف هِ يدِ 

  

                                                 
  .٧٠٢، املنجد ص ٣٨٦هاء ص ل الرأس كالعمامة وحنوها. معجم لغة الفقو "الكارة: ما يلف ح  )١
  .١٠٧؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٦والقطن. املنجد ص  ن"البزاز": بائع البز وهي الثياب من الكتا  )٢
 . ٤٠وص  ٥/٣٩، نصب الراية: كتاب الصيد ٩٩٩حتت الرقم  ٢/٢٥٦ : كتاب الصيدالدرايةذكر يف:   )٣
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 الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات ٦٨

ين م جواب احلر وقد تقد  ،ين سواءفيه وفيما إذا كانا ُحر  ا فاجلوابُ كاتـَبً ا أو مُ مأذونً 
   ا.بتفاصيلهم
هاز اجلِ  وزعم أبوها أن  ،بنةالافماتت  ،هازفجهزها ِجبِ  .بنتهازوج  رجلٌ  :)احمليط(ويف 

ا ـلاملدفوع إليها كان ماله وأنه  فالقولُ  ،عارة منه هلاإم يَِهبها ذلك وإمن  وج وعلى األب قول الز
 نة ألنالبي  اهر شاهدٌ الظ  وجللز،  وألن  ز بنتاإلنسان إذا جه مليك ه يدفع إليها بطريق الت

على اإلجارة بشهادة  لَ محُِ  ،ام يذكر له أجرً ـا إىل قصار ليقصره ولدفع ثوبً  نْ مَ ا، وصار كَ ظاهرً 
 نةُ الظاهر فكذا هذا. والبي  الص حيحة أن تشهد عند الت م إليها هذه سليم إىل املرأة أنه إمنا سل

مجيع ما يف  أن  :ويشهد األب على إقرارها أو يكتب نسخةً األعيان بطريق العارية األشياء و 
 واز أنه اشرتى هلا بعض لكن هذا للقضاء ال لالحتياط جلَِ  ،عارية بيدي سخة منكَ هذه الن

 ياط تعاىل فاالحتِ  لألب فيما بينه وبني اهللاِ  ر فبهذا اإلقرار ال يصريُ غَ هذه األشياء يف حالة الص
   انتهى. ،منمث البنت تربئه عن الث  ،معلوم ثمنٍ سخة بِ الن أن يشرتي منها ما يف هذه 

ا ى املديون شيئً فأد  ،واحدٍ  دينان من جنسٍ  على إنسانٍ  كان لرجلٍ  إن :)العمادي(ويف 
مته. ولو كانا من ين عن ذِ ، فيسقط ذلك الد جهةٍ  افع أنه دفع بأي قول الد  فالقولُ  ،من املال
ر من ة واآلخَ طَ نْ أو أحدمها من احلِ  ،ةض ر من الفِ هب واآلخَ الذ  بأن كان أحدمها من جنسنيِ 

 عريالش،  ى الفِ فأد يُت عِ  :ة وقالضضً وَ "أد ضً وَ عِ  هب" ال يكونُ ا عن الذ ا عن الذ هب ألن 
   رفني. بالط ال تتم إال  )١املعاوضة

من" ل وقال: "دفعُت من الث ال لد املشرتي دفع عشرة دراهم إىل ا ن أا، مث باع شيئً  )٢لٌ ال دَ 
 وقال الد ال ليت" فالقولُ ل: "دفعَت دال  ك.مَ مُ ـافع مع ميينه ألنه القول الدل   
ي وقال: "أؤد  فجاء بألفٍ  .وألف درهم من مثن مبيعٍ  عليه ألف درهم من كفالةٍ  رجلٌ 

 هذه من الكفالة" وقال الط وحصل  ،ليَك" له ذلك من مجيع مايل عالب "ال آخذها إال
فللمطلوب أن  ،ال شيئً قُ ا بقي على املكفول عنه. وإن قبض ومل يَـ القبض عن املالني ويرجع مبِ 

 املالني شاء. جيعله من أي   
وب الث  ار ألن قول صاحب الد  ولُ قفال ،وباختلفا يف الث  ا يف دار إنسانٍ خييط ثوبً  خياطٌ 

   ار معىن.صاحب الد  و يف يدِ ياط صورة فهاخلَ  وإن كان يف يدِ 

                                                 
اليت يعطيها الطرف اآلخر. معجم لغة الفقهاء "املعاوضة" هي عقد يعطي كل طرف فيه نفس املقدار من املنفعة  )١

  .٤٣٨ص 

 . ٢١٠"الدالل": الذي ينادي على السلعة. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
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  ٦٧ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

فيه قول  ة واملنـزل والعقار واملواشي وغريها فالقولُ ض هب والفِ هلما كاآلنية والذ  يصلحُ  وما
 تعاىل:  . وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ عنهما رضي اهللاُ وهذا عند أيب حنيفة وحممد  ،وجالز

قدر  قول املرأة إىل ل فالقولُ ا يف املشكَ وأم  .ل كما قاالوج يف غري املشكَ قول الز  "القولُ 
بينهما  لُ املشكَ  :تعاىل يف قولٍ  وقال زَُفر رمحه اهللاُ  ."وجقول الز  هاز مثلها ويف الباقي القولُ جِ 

 ،صفانكله بينهما نِ   املتاعُ  عنهما رضي اهللاُ  افعيالش و ر وهو قول مالك آخَ  ويف قولٍ  ،نصفان
 وج يف الكُ وقال ابن أيب ليلى: "القول قول الز ل ١وقال احلسن البصري ."اوهلا ثياب بد( 

ياب بدنه. ث وج من ما على الز إال  ،فاملتاع كله هلا ،املرأة بيتُ  تعاىل: "إن كان البيتُ  رمحه اهللاُ 
صاحب البيت على ما يف البيت أقوى وأظهر  يدَ  وج فاملتاع له ألن الز  بيتُ  وإن كان البيتُ 

ا ا إذا اختلفا بعد طالقها ثالثً كاح. وأم يام الن . وهذا كله إذا اختلفا يف حال قِ "غريه من يدِ 
الق فزالت يدها. هذا إذا اختلف ة بالط ألا صارت أجنبي  ،وجقول الز  ا فالقولُ نً أو بائِ 

 الز الق أو بعده. وجان قبل الط  
 فالقولُ  ،ورثتهما تفاختلفا إذا ماتا أم  وج يف قول أيب حنيفة وحممد رمحهما قول ورثة الز

ويف  ،هاز مثلهاقول ورثة املرأة إىل قدر جِ  تعاىل القولُ  تعاىل. وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  اهللاُ 
الوارث يقوم مقام املورث فصارا كاملورثني. اختلفا بأنفسهما  وج ألن قول ورثة الز  الباقي القولُ 

   د موما.الف فكذلك بعكاح ولو كان كذلك كان على هذا اخلِ يام الن ومها حيان يف حال قِ 
 هو املرأة فالقولُ  تُ فإن كان امليْ  :توإن مات أحدمها فاختلف احلي منهما وورثة امليْ 

 قول الز ا لو كانت حيكان القولُ ة لَ وج عند أيب حنيفة وحممد أل  ا قول الزوج فبعد مو
له. وإن كان ثلها كما هو أصهاز مِ جِ  وعند أيب يوسف القول قول ورثة املرأة إىل قدرِ  ىل.أوْ 
ل. وعند أيب يوسف يف تعاىل يف املشكَ  قوهلا عند أيب حنيفة رمحه اهللاُ  وج فالقولُ هو الز  تُ امليْ 

وج. وهذا كله إذا كان قول ورثة الز  تعاىل القولُ  ها. وعند حممد رمحه اهللاُ ثلِ هاز مِ قدر جِ 
 الز ني أو مكاتـََبني. ين أو مملوكَ وجان حر  

 ا إذا كان أحدمهأم ما ،اا أو ُمكاتـَبً ا واآلخر مملوكً ا حرفعند أيب حنيفة  ،فاختلفا يف حيا
وإن كان اململوك  .ا فكذلك. وعندمها إن كان اململوك حمجورً قول احلر  القولُ عنه  رضي اهللاُ 

                                                 
سنة يف خالفة عمر بن اخلطاب ولد  .موىل زيد بن ثابت أبو سعيديسار البصري،  احلسن بن أيب احلسن  )١

؛ ١٥٦رقم  ٢/٦٩وفيات األعيان : م. ترمجته يف٧٢٨هـ/١١٠م. كان إمام أهل البصرة. تويف سنة٦٤٢هـ/٢١
   .٣٤رقم  ٤٨ص هـ) ١٢٠- ١٠١(تاريخ اإلسالم 
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 الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات ٦٦

 :عنه رضي اهللاُ  قال أبو حنيفة هما بألفي درهم"هما بألف درهم" وقال البائع "اشرتيتُ "اشرتيتُ 
 م يرضَ ـيتحالفان. وإذا ل اهلالك فحينئذٍ  ةَ ضى البائع أن يرتك حص ر  أن يإال  "ال يتحالفانِ 

القول قول املشرتي مع ميينه". وقال أبو يوسف  ة اهلالك ال يتحالفان ويكونُ رتك حص بالبائع 
ة اهلالك للمشرتي يف حص  والقولُ  عقد يف احلي ال خُ فسَ ويُ  يف احلي  تعاىل: "يتحالفانِ  رمحه اهللاُ 
 تعاىل: "يتحالفانِ  . وقال حممد رمحه اهللاُ "من مع ميينهمن الث  ا احليوقيمة  عليهما ويرد

   اهلالك".
ا أن يكون االختالف بني إم  :تاع البيت فال خيلويف مَ  إذا وقع االختالفُ  :)املنبع(ويف 

 ماالزو  ،وجني يف حال حيا إمماا أن يكون بني ورثتهما بعد وفا،  ا أن يكون يف حال وإم
ا أن يكون يف حال فإم  :ماحيافإن كان االختالف يف حال  ر.حياة أحدمها وموت اآلخَ 

 كاح فما يصلحُ يام الن الق. فإن كان يف حال قِ ا أن يكون بعد زواله بالط وإم  ،كاحيام الن قِ 
 وج مع ميينه ألن فيه قول الز  فالقولُ  ،الح وغري ذلكوالس  )٢وةسُ نْ لَ والقَ  )١مامةللرجل كالعِ 

فيه للمرأة  وحنوها فالقولُ  )٥لغز وامل )٤حفةلْ واملِ  )٣مارساء كاخلِ للن  وما يصلحُ  .له الظاهر شاهدٌ 
 تعاىل: "وما يصلح رمحه اهللاُ  )٦رتاشيمُ هلا. قال اإلمام الت  اهر شاهدٌ الظ  ألن  ،مع اليمني

 ساء فالقولُ للن  متا وله أساور وخوا إذا كان الرجل صائغً فيه للمرأة مع اليمني إال ساء وحلى  الن
وكذلك إذا كانت املرأة  ."ال يكون مثل هذه األشياء للمرأة فحينئذٍ  ،وأمثال ذلك )٧اللخِ وخِ 

  انتهى.  ،)١٠واملنطقة )٩رعوالد  )٨وسمامة والقَ كالعِ   ،ياب الرجالتبيع ثِ 

                                                 
 .٣٢١"العمامة": ما يلف على الرأس. معجم لغة الفقهاء ص   )١

  .٣٦٩سوة": نوع من مالبس الرأس تكون على هيئات متعددة. معجم لغة الفقهاء ص "القلن  )٢
 .٢٠٠؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٢٢"اخلمار": ثوب تغطي به املرأة رأسها. القاموس الفقهي ص   )٣
 . ٤٥٨اء ص "امللحفة ": الـُمالءة اليت تلتحف ا املرأة. واملالءة ما تلبسه املرأة فوق ثياا. معجم لغة الفقه  )٤
 .٤٤٤"املغزل": آلة غزل الوف والقطن وحنومها. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
ظهري الدين أبو حممد املتوىف سنة ، الفقيه احلنفي اخلوارزمي أمحد بن امساعيل بن حممد إيدغمش التمرتاشي  )٦

اجلواهر املضية  ؛١/٨٩هدية العارفني ترمجته يف: "فتاوى الرتتاشي".  تصانيف منها صاحبم. ١٢٠٤هـ/٦٠١
   .٨٤رقم  ١/١٤٨، ٨٣رقم  ١/١٤٧

 .١٩٩"اخللخال: حلية تلبسها النساء يف رجلهن. معجم لغة الفقهاء ص   )٧
  .٦٦٢"القوس": آلة على شكل نصف دائرة ترمى ا السهام. مؤنثة وقد تذكر. املنجد ص   )٨
 .٢٠٨"الدرع": ما يلبسه احملارب من قميص. معجم لغة الفقهاء ص   )٩

 .٤٦٤"املنطقة": ما ُيَشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص   )١٠
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ينات بال ىل ألن يادة أوْ املثبتة للز  ينةُ بفال ،ينةب. وإن أقاما ال)١ةج دعواه باحلُ  نورقامت بينته ألنه 
من ا أن ترضى بالث إم  :للمشرتي قيلَ  ،م يكن هلما وال ألحدمها بينةـُشرَعت لإلثبات. وإن ل

 عاه البائع و الذي اد للبائع وقيلَ .  فسخنا البيعإال:  م ما ادا أن تسلعاه املشرتي من املبيع إم
 فسخنا البيعوإال ،  صومة وقد أمكن ذلك برضى أحدمها مبِ الغرض قطع اخلُ  ألن عيه ا يد
بيمني  ويبدأُ  .رمنهما على دعوى اآلخَ  م يرضيا استحلف القاضي كل واحدٍ ـر. فإن لاآلخَ 

 ر. فإن نكل أحدمها ثبتت دعوى اآلخَ  مث إذا حلف أحدمها يستحلفُ  .حيحاملشرتي يف الص
ف أو يفسخ حالُ هل ينفسخ البيع بنفس الت  )٢أو إقرار. مث إذا حتالفا لٌ دَ بَ كول الن  ر ألن اآلخَ 

"ال  :بعضهم ف" وقالحالُ بنفس الت  البيعُ  "ينفسخُ  :قال بعضهم .القاضي؟ فقد اختلفوا فيه
حيح. هذا هو الكالم بفسخ القاضي عند طلبهما أو طلب أحدمها" وهو الص  إال  ينفسخُ 

 من وحده. فيما إذا اختلفا يف املبيع وحده أو يف الث  
 وأم عُت هذا العبد بألفي درهم" ا بأن قال البائع: "بِ من مجيعً ا إذا اختلفا يف املبيع والث

م يكن هلما وال ألحدمها بينة ـفإن ل ."وقال املشرتي: "بل اشرتيُت هذين العبدين بألف درهم
ىل ملا بيـناه. فَمْن قامت بينته أوْ  ،حتالفا وتفاسخا البيع على ما بيـناه. وإن كان ألحدمها بينة

ا وبينة من ألا أكثر إثباتً ىل يف الث عيه فبينة البائع أوْ منهما بينة على ما يد  وإن أقام كل واحدٍ 
ا. وإن اختلفا يف األجل أو يف شرط اخليار أو استيفاء ىل يف املبيع ألا أكثر إثباتً وْ املشرتي أ
 مع ميينه. نِكرِ للمُ  كان القولُ   ،منبعض الث   
عي فإن هناك القول قول َمْن يد  )٣ملَ الس ق بني هذا وبني األجل يف فر  :)املبسوط(ويف 

 ة ا هناك األجل من شرط األجل من قبل أنانتهى.  ،لعقد على ما جييء يف بابهصح  
من بعد قبض املبيع وهالكه ال حتالف يف قدر الث  إذا اختلف املتبايعانِ  :)املنبع(ذكر يف و 

وقال  بل القول فيه للمشرتي مع ميينه. عنهما رضي اهللاُ فيه عند أيب حنيفة وأيب يوسف 
 وعلى هذا "يع على قيمة اهلالكالب خُ فسَ ويُ  تحالفانِ ي: "عنهما رضي اهللاُ  افعيحممد والش .

ده بالعيب. وإذا اشرتى ال يقدر على رَ  اخلالف إذا خرج املبيع عن ملكه أو تغري وصار حبالٍ 
فقال املشرتي  ،منمث مات أحدمها واختلفا يف مقدار الث  ،عبدين صفقة واحدة وقبضهما

                                                 
 .٧٧؛ القاموس الفقهي ص ١٧٥"احلجة": الربهان والدليل. معجم لغة الفقهاء ص  )١
 . ١٢٢؛ معجم لغة الفقهاء ص ٩٨ملتعاقدان عند االختالف. القاموس الفقهي ص "التحالف": أن حيلف ا  )٢
؛ ٢٤٩بيع السلعة اآلجلة املوصوفة يف الذمة بثمن مقبوض يف جملس العقد. معجم لغة الفقهاء ص : "السلم" )٣

  .١٨٢القاموس الفقهي ص 
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عى عليه: خبالف ما إذا قال املد  ،ل "منَك"قُ ما مل يـَ  صومة: "وهبُت وتركُت" ال يكون إبرأً اخلُ 
يل" فقال له: "وهبُت" أو "تركُت" أو "أبرأُت" خلروجه خمرج  أو "ِهبْ  "ا لَك عليين ِمم ئْ رِ "أبْ 

 هو على تعاىل " قال حممد رمحه اهللاُ اجلواب. قال: "َمْن كان يل عليه شيء فهو يف حل" :
ين". تعاىل: "هو على دعواه يف العني القائمة ال يف الد  وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  ،دعواه"

   .عى عليه بالوكالة أو الوصاية عن غريه صح عاوى مث اد عن الد  ابرأهُ 
يل بذلك  نه كتبَ إعي: "فأنكر فقال املد  ،ر ماًال عى على آخَ اد  رجلٌ  :)العمادي(ويف 

 ا"خط  ه فأمره القاضي أن يكتب على بياضٍ فأنكر املدفكتب وكان  ،عى عليه أن يكون خط
عى به ال يقضي عليه باملال املد  ة على أما خبط كاتب واحدال شابـََهة ظاهرة دبني اخلطني مُ 

 هذا ال يكون أعلى حاًال  ألن ِمم  ي وأنا كتبته ولكن ليس علياملالهذا  ا لو قال: "هذا خط" 
وذكر حممد رمحه  ناصر الدينقوله وال شيء عليه. مث قال الشيخ السيد اإلمام  فهنالك القولُ 

أنِو به  مـ"ل :الق على الرسم يف مثله مث قالولو كتب الط  :)الطالق(تعاىل يف كتاب  اهللاُ 
 قُ الق" ال يُ الطفكذا اإلقرار. صد   

للمدعى عي مث قال املد  ،اا أو عبدً دارً  لٍ عى على رجاد  رجلٌ  :)فتاوى الولواجلي(ويف 
يف دعواي يف هذه "ار" أو صوميت يف هذه الد ار" أو عن خُ َك عن هذه الد عليه: "أبرأتُ 

 ار" فهذا كله باطلٌ الد  نة تُقَبلُ ب. ولو أقام العُ سمَ عى بعد ذلك تُ حىت لو ادخبالف ما إذا  ي
من هذا العبد" أو  ذلك. وكذلك إذا قال: "أنا بريءٌ بينته بعد  " ال تُقَبلُ قال: "برئتُ 

 خرجُت عنه" فليس له أن يد" َك عن خُ قوله: "أبرأتُ  عي بعد ذلك ألن ار" صوميت يف هذه الد
ألنه أضاف الرباءة إىل  "برئتُ "م غريه يف ذلك خبالف قوله اصِ للواحد فله أن خيُ  هو خطابٌ 
   ا.ا فيكون هو بريئً نفسه مطلقً 

 
  االختالف نوع في

عى البائع أكثر واد  ،اعى املشرتي مثنً من أو املبيع بأن اد يف قدر الث  ذا اختلف املتبايعانِ إ
ا أن يكون إم  :فال خيلو ،عى املشرتي أكثر منهمن املبيع واد  أو اعرتف البائع بقدرٍ  ،منه

ان ألحدمها بينة قضى ِلَمْن هلما وال ألحدمها. فإن ك ةألحدمها بينة أو هلما بينة أو ال بين
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  ٦٣ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

 لسرَ الذة يف ذلك ا،  ام جاءمث بعد أي  الس ة وقد تغريعر أينعقدُ وقبض ذلك القدر من الغل 
البيع بينهما باإلقرار  ينبغي أن ينعقدَ  )مداينات الذخرية(ر يف كما ذ  ياسِ البيع بينهما؟ فعلى قِ 

 م.وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ  .ابقالس   
ين وأخذ منه الد  فجاء رب  .اة دينً طَ نْ حِ  له عند رجلٍ  رجلٌ  :)١)فتاوى الديناري(ويف 

ا م ـمث ل .ة كل مائة َمن بدينارنطَ وذلك اليوم سعر احلِ  ،ةطَ نْ احلِ  من اخلام حبسابِ ماًشا قُ  ماًشاقُ 
 عر يوم احلساب كل مخسني مَ حاسبه كان الس بأن  )٢عةواضَ مُ فإن حصل بينهما  :ا بدينارن

 احلِ  القُ عني ة يعتربُ طَ نْ ماش اخلام مبقدار َمن  عة يعتربُ واضَ م حيصل بينهما مُ ـني. وإن لعيذلك الت 
 بأنه لو استخرج ال دِ ستَ ج مُ و ج. واعترب بعض املشايخ وقت اخلر و وقت احلساب ال وقت اخلر 

عندنا  ج. وقال الديناري: "واملعتربُ و وقت اخلر  ا وأعطاه أغلب مثنها يعتربُ حبوبً  من مسانٍ  رجلٌ 
  وقت احلساب". 

 اد عى املديون أن  ه كتب على قرطاسٍ ائن  الدخبط:  أن  ين الذي يل على فالن بن فالن الد
م يكن كذلك ـوإن ل .طق بهن لكا  الكتابة املرسومة املعنونة ألن  ،ينوسقط الد  صح  ،أبرأته عنه

ائن أو بغري طلبه. وال فرق بني أن تكون الكتابة بطلب الد  ،اإلبراء وال دعوى اإلبراء ح صِ ال يَ 
  لب يف احلال.على ترك الط  لُ مَ ين الذي يل عليَك" ال يكون إبراء وحيُ "تركُت الد ولو قال: 

 كتب على نفسه مبالٍ   رجلٌ  :)٤)فتاوى صاعد( على ُحماًال  )٣)خزانة األكمل(ر يف كوذ 
فجاء غرميه يطلب املال من الورثة وعرض  ماتجار وأهل البلد مث بني الت  معلوم وخطه معلومٌ 

اس وقد جرت العادة بني الن  ،حكم بذلك يف تركته ،اس خطهيث عرف الن ت حبامليْ  خطّ 
  . ةً ج مبثله حُ 

ي من املرياث أو برئُت منه أو من حصيت" ال ولو قال: "تركُت حق  :)جامع الفتاوى(ويف 
 عى عليه بعدعي للمد تركه. قال املد  ح صِ ال يَ  اإلرث جربي  ه ألن وهو على حق  ح صِ يَ 

                                                 
. ولد سنة عالء الدين أيب النصر ،حلنفيا الديناري بن حممد عبد الكرمي بن يوسف"فتاوى الديناري" ل  )١

؛ اجلواهر املضية ٢/١٢٢٣الظنون  م. كشف١١٩٤هـ/٥٩٣تويف سنة  . صاحب تصانيف.م١١٢٣ه/٥١٧
   .١٣٥رقم  ١٣٤ه) ص ٦٠٠-٥٩١تاريخ اإلسالم ( ؛٤/٢٠٧، ٨٥٦رقم  ٢/٤٥٩

 . ٤٦٨"املواضعة": أن يبيع السلعة برأمساهلا بعد أن يضع للمشرتي منه شيئًا. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
كان حًيا سنة   وأيب يعقوب. أيب عبداهللا ،اجلرجاين احلنفي يوسف بن علي بن حممدل"خزانة األكمل"   )٣

؛ اجلواهر ١٣/٣١٩؛ معجم املؤلفني ٢٥١رقم  ٨٢تاج الرتاجم ؛ ٢/٧٠٢كشف الظنون   .١١٢٨ه/٥٢٢
   .١٨٤٨رقم  ٣/٦٣٠املضية 

 .٢/١٢٢٤كشف الظنون أنظر    )٤
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 الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات ٦٢

ثبوت  مِ دَ عَ د لِ م توجَ ـحليف يرتتب على دعوى صحيحة ولالت  على الوكالة ألن  يستحلفُ 
   .أصحل واألو  ،على الوكالة لفُ وذكر اَخلصاف أنه حي الوكالة.

 نْ القاضي إليهما مَ  يبعثُ  ا أو امرأةً رع إذا كان مريضً ش لل املطلوبُ  :)املنتقى(ويف 
: "ال عنه رضي اهللاُ . وقال اإلمام هاـب عىعوى املد الد حودمها يستحلفهما يف منـزهلما على جُ 

ما له  :فهوحل  ائن إىل القاضي قبل احلل مه الد ين املؤجل قد . َمْن عليه الد "إليهما يبعثُ 
ولكن  ،به ه ال بأسَ إن كان احلالف ال ينوي إتالف حق  :له القاضيوجه  ،ِقبَـَلَك اليوم شيء

 على أن  قال الفقيه: "فيه دليلٌ  ،اهللا ما له ِقبَـَلَك شيءبِ  :لفهليس للقاضي أن يقبله منه بل حيُ 
ين املؤجل بالد  ام أنه إقرارٌ احلك  ، وال يلتفت إىل قول بعضاليوم شيء إقرارٌ  ليس ِقبَـَلهُ  :قوله

صدقه عى األجل ال يُ به واد  لو أقر  مؤجلٌ  َمْن عليه دينٌ  في أن اطِ وذكر الن  فيجب عليه املال.
ما  باهللاِ : ة حيلفعى احلال إن اد  .َسْلُه إحالة أم مؤجلة :أن يقول للقاضي فحيلته .القاضي

 عيهعليه هذه األلف اليت يد ةا حال ثَ نِ ريق حَ . وإن حلف بغري هذا الط.   
ين م يكن هلا والية املطالبة وكذا الد ـر املؤجل وإن لإثبات املهْ  للمرأةِ  :)احمليط(ويف 

ال ضمان  ،ابعضها زيوفً  اقد، مث وجدالن  نقدهاأو هي عليه  أخذ درامهه ِممنْ  املؤجل. رجلٌ 
 على الن اقد وتـَُرد  افعإىل الد  ويسرتد  فالقول  ،افع أن يكون ذا مدفوعهغريها. وإن أنكر الد

 ه أو احلياد. فإن كان أقر باستيفاء حق  م يُِقر ـقول القابض ألنه ينكر أخذ غريها، وهذا إذا ل
 افع أن يكون ذا هو.ال يرجع إن أنكر الد   

م يبعها منه ـة ولطَ نْ ن احلِ َمن م ألفَ فأعطاه  ،طلب دينه من املديون جلٌ ر  :)١)القنية(ويف 
فإن كان  :ينين. وإن كانت قيمتها أقل من الد بالد  فهو بيعٌ  ،ينل أا من جهة الد قُ م يَـ ـول

 ا يكون بيعً عر بينهما معلومً الس ينا بقدر قيمته من الد،  فال بيع بينهما.وإال    
م فساوَ  ."عطيَك ا دراهمفقال: "أنا أُ  ر دنانريعلى آخَ  ولو كان لرجلٍ  :ي)العماد(ويف 

 البياعة وبنحوه عن  فهذا جائزٌ  ،اف بيعً أنِ ستَ م يَ ـول م يقع بيع، مث فارقه عن قبضٍ ـراهم ولبالد
. قلُت "توى يف زمانناتعاىل. قال يعين العمادي: "وقد وقعت واقعة الفَ  حممد رمحه اهللاُ 

 ا بالفارسيبوصورعلى خريه ودينه وهيع جمَ مُ ـها بعض الفضالء الـة لكن عر:  رب  ين إذا الد
 ة مبقدار مارَ توافق مع املديون على أن يعطيه من الذ  راهم وقد كان ذلك له عنده من الد

م يقبض ـين لالد  رب   أن إال  ،ن بدينارة يف ذلك الوقت كل مائة مَ رَ والذ  ،القدر يف ملكه

                                                 
 "الغنية" يف ب.  )١
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  ٦١ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

 دعوى املد ال حيتاجُ  ،رند قاٍض آخَ عوى ععي مث أعاد الد  عى عليه إىل إعادة الدفع عنده املد
   .)قنيةال(انتهى كالم  .ينةبثبت ذلك بالأإذا  احلكم به قضُ تينوال 

فعند حممد ال يظهر   ،ينعي بينة على الد مث أقام املد  ،عليه ال دينَ  إذا حلف أن  املديونُ 
 نة حُ  كذبه يف احللف ألنالبي ة منج  وال ميني عزرفال يظهر كذبه يف ميينه فيُ  ،اهرحيث الظ .
  عزر. فيُ  ،فيظهر كذبه يف ميينه ،اا أو باطنً ظاهرً  ةً ج وعند أيب يوسف حُ 

 اهللاِ وال ميني يف احلدود سواء كان حد تعاىل ا هو خالص حق،  الز نا وشرب حنو حد
َمْن  حىت أن  ،فذْ تعاىل وحق العبد حنو حد القَ  ا بني حق اهللاِ رقة أو كان دائرً ر وحد الس مْ اخلَ 
 ال ميني عليه فيه.  ،فوأنكر القاذِ  ر أنه قذفهُ عى على آخَ اد  

 وأم عِ طْ ألجل املال إذا أراد املالك أخذ املال دون القَ  السارق يستحلفُ  ا يف السرقة فإن 
. ويف "لَك عليه اليمني فيكونُ  ل مالكَ رقة إذن وأدِع تناوُ الس  رِ كْ ذِ  عْ دَ ": ويقال له حينئذٍ 

أيب حنيفة  دعن عِ طْ رف يقضي بالقَ يف الط   أن إال  يستحلفُ رف والط فس صاص يف الن القِ 
 رضي اهللاُ كول عند أيب حنيفة فس ال يقضي بالن ويف الن  .وعندمها يقضي باملال عنه رضي اهللاُ 

  ية. يقضي بالد  اوعندمه ،أو حيلفَ  لكن حيبس حىت يُِقر عنه 
 عى أنه ر" أو "يا زِ ق" أو "يا كافِ نافِ ر أنه قال له: "يا مُ على آخَ  عى رجلٌ ادنديق" أو اد

وأراد حتليفه فالقاضي ُحيلفه  ،عزيرأو ما أشبه ذلك من األمور اليت توجب الت  ،همَ طَ ضربه أو لَ 
 ألن  العبدالت لعفووهلذا ملك العبد إسقاطه با ،عزير حمض حق.  ر ال مينع وجوبه. كذا غَ والص
   .)العمادي(يف 

وصورة حتليفه أن  ،على األخرس فإنه حيلفُ  لو وجب مينيٌ  :)١)فتاوى قاضي خان(ويف 
 مأ برأسه بـ "نعم" يصريُ فأوْ  ،وميثاقه إن كان كذا وكذا هُد اهللاِ عليَك عَ  :يقول له القاضي

ألنه لو أشار برأسه بـ"نعم" يف هذا الوجه  ،ا وكذاعليَك إن كان كذ باهللاِ  :وال يقول له .احالفً 
   ا.حالفً  وال يكونُ  ،ا باهللاِ ُمِقر  يصريُ 

إن برهن على الوكالة واملال قُِبَلت.  :نيين أو العالد  قبضِ بعى أنه وكيل الغائب اد  رجلٌ 
 نة على املابال ا وال تُقَبلُ مً صْ خَ  ال يصريُ  ،الوكالة وأنكر املالب وإن أقرم يثبت كونه ـلألنه  ،لي

ال  ،باملال وأنكر الوكالة الطالب. وإن أقر  يف حق  ةٍ ج ألنه ليس ِحبُ  ،ا بإقرار املطلوبمً صْ خَ 

                                                 
 فخر الدين املعروف بقاضي خان ،األوزجندي الفرغاينحممود حلسن بن منصور بن "فتاوى قاضي خان"   )١

هدية العارفني ؛ ٢/١٢٢٧كشف الظنون  م.١١٩٦هـ/٥٩٢تويف سنة  تصانيف.صاحب . (قاضيخان)
   .٤٢٣رقم  ٣٩٧ص ه) ٥٩٠-٥٨١؛ تاريخ اإلسالم (٤٨٥رقم  ٢/٩٣؛ اجلواهر املضية ١/٢٨٠
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دُت الوديعة" كان دَ أن يكون القول قوله والبينة بينته كاملودَع إذا قال: "رَ  وجيوزُ  .ىلالغالم أوْ 
   فالبينة بينته. ،البينة أقامالقول قوله. ولو 

بأنه عبده  فهو إقرارٌ   وقبضه املشرتي وهو ساكتٌ رجًال  ولو باع رجلٌ  :)الولواجلي(ويف 
 ،دقبة واليَ ا يف احملل وهو ملك الر ا يوجب حق به املماليك تصرفً  تص خي نقاد لتصرفٍ األنه 

 ف يكون إقرارً واالنقياد ملثل هذا التصر ا بالر على رجلٍ  ا أو أَمةً وامللك. ولو عرض عبدً  ق 
   انتهى. ،قا عليهد ان" صُ مث قاال: "حنن حر  ،م يبعـول أو هي ساكتةٌ  بطريق البيع وهو ساكتٌ 

ا يف ت أوصى إليَك وجعلَك قيمً ا امليْ فالنً  "إن  :رقال آلخَ  رجلٌ  :)أدب القاضي(يف و 
 على يلا وكلَك بطلب حقوقه و فالنً  فال ميني عليه. وكذا لو قال: "إن  ،ماله" وأنكر الوصي

بائع ينكر من والعى املشرتي إيفاء الث " وأنكر الوكيل الوكالة ال ميني عليه. وإذا اد موكلَك مالٌ 
  قرض. ملا قرض حيلفُ ملعى إيفاء القرض وأنكر اإذا اد  قرضُ البائع. وكذا املستَ  حيلفُ 

 ملعى اولو اد ضارب أو الش ريك الذي دفع املال وأنكر رب  ريك القبض املال أو الش
قول  ولُ املال يف أيديهما أمانة والق ألن  ،هِ ريك الذي كان املال يف يدِ لش اضارب أو امل حيلفُ 

 األمني مع اليمني. وكذا وإذا اد من وأنكر البائععى املشرتي إيفاء الث،  فه إذا فالقاضي إمنا ُحيَل
 .له ذلك ،امث أراد املشرتي حتليفه ثانيً  ، طلبهريولو حلفه القاضي من غ .ينهطلب املشرتي مي

 ،بالبينة على اإليفاء" أجيءُ  من وقال املشرتي: "أناالث  م يستوفِ ـمث إذا حلف البائع أنه ل
عي حضور ام بشرط أن يد املشرتي على أداء املال بل ميهله ثالثة أي  فالقاضي ال جيربُ 

 الش العمادي(ا إذا قال: "شهودي غيب" يقضي عليه باملال وال ميهله. كذا يف هود. وأم(.   
للقاضي أن  ا"ا شرعي  دفعً يل "إن عى عليه: فقال املد  ،عي البينةأقام املد  :(القنية) ويف

 يقضي عليه إذا قامت البينة العادلة وال يلتفت إىل مثل هذه املقالة. وقال أبو حامد رمحه اهللاُ 
فع". حق الد  )٢له يبق. فإن أبطأ كان له أن يقضي عليه ويُ )١فعالد ب تعاىل: "يكلفه أن يأيت

 نة وطلب القاضي من بعي الأقام املدي يعين ال  ا فعجز عنه يقضي القاضيعى عليه دفعً املد
وقال  ."حلكمايف تأخريه  مٌ ِـ تعاىل "يقضي عليه والقاضي ظال قال أبو حامد رمحه اهللاُ  .خرؤَ يُـ 

وقضى القاضي ببطالن  ". أتى بدفٍع صحيحٍ لمٌ بعد ثبوت احلق ظُ  القضاءِ  رابيسي"تأخريُ الكَ 

                                                 
 .ڤ"ببينة الدفع" يف  )١

 .ڤ"وينبغي له" يف   )٢
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 فعة باجلِ ادوارعى الش،  فقال القاضي للمد فقال: ؟عى بهعى عليه: "ماذا تقول فيما اد "
 الار "هذه الد بين هذا الط إقراره البنه فل" صح،  ألن  دليل امللك فكان  واليدُ  ،هِ ار يف يدِ الد

ها" فإنه ال فيعُ تعاىل ما أنا شَ  لفه باهللاِ "حَ  فإن قال الشفيع للقاضي: .ح صِ ا على نفسه فيَ إقرارً 
 فهحيل،  فعة على ابنه ال يَ  ألنصِ إقرار األب بالش حالف. وهذا من مجلة فال يفيد االستِ  ،ح
راء كان األب ينة على الش بال صومات. وإن أراد الشفيع أن يقيمَ يف اخلُ  جل واملخار يَ احلِ 
ا مً صْ ا كان خَ بن كبريً البن. ولو كان االمقام ا مألن األب قائ ،يهينة علبال ا وُتسَمعُ مً صْ خَ 

   فكذا هذا.
وى عند أيب حنيفة عبدون الد  ال تُقَبلُ  ة على ِعتق العبدِ مالقائ هادةُ الش  :)احمليط(ويف 

 فُ وال حيل .عوىة من غري الد بَ سْ البينة على ِعتق األَمة وطالق املرأة حِ  وتُقَبلُ  .ا هلماخالفً 
على ِعتق األَمة وطالق املرأة  وهل حيلفُ  ،عوى باالتفاقة بدون الد بَ سْ على ِعتق العبد حِ 

 شرح (. وهكذا ذكر يف أنه حيلفُ  )التحريكتاب (ر عوى؟ أشار حممد يف آخِ بدون الد
  توى. فَ ل عند الفيتأم  ،أنه ال حيلفُ  )١سيخَ ة السرْ وذكر مشس األئم  .)القدوري

"إنه عبد فالن  :وقال ذو اليدِ  ،ينة أنه حر بأقام ال رجلٍ  يف يدِ  عبدٌ  :)صةاخلال( يفو 
ينة على بخبالف ما إذا أقام العبد ال ،ىلأوْ  ينة ذي اليدِ بف ه"نسريآ"أو  "آجرينه"أو  "ينهعَ دَ أوْ 

 نة أنه عبدهبوأقام مواله ال األصلِ  مواله أنه حرنة العبد أوْ  ،يفبي ا خصمً   يصلحُ املوىل ىل ألن
 نة العبد باحلرية. أمبني العبد وبني ذي اليدِ  لكن حيالُ  ليس خبصمٍ  عُ ا هاهنا فاملودَ إلثبات بي.   

 ال حيالُ  ،ينة على اإليداع واإلجارةبم القِ م يُ ـل ولو قال العبد: "أعتَـَقين فالن" وذو اليدِ 
 قدم بلدة ومعه رجال ونساء رجًال  ولو أن  تق.عِ عى المث اد  ق بالر  بينه وبني العبد ألنه أقر  ما

ا ما مل يقروا له عوا أم أحرار كانوا أحرارً اؤه واد عى أم أرق واد  ،هِ وصبيان خيدمونه وهم يف يدِ 
   وم.ك أو الر ند أو الرت وإن كانوا من أهل اهلند أو الس  ،بامللك بكالم أو ببيع أو تقوم له بينة

"هو  :هِ " وقال الذي يف يدِ قال: "أنا حر  رجلٍ  هو يف يدِ  غالمٌ  :)ع الصغرياجلام(ويف 
ا ا أو صغريً وهو كاملتاع. وإن كان بالغً  قول ذي اليدِ  ه فالقولُ سعن نف إن كان ال يعبـرُ  :"عبدٌ 
نة ي بوهذا على احلرية ف ق قول الغالم. ولو أقاما البينة هذا على الر  ه فالقولُ سعن نف يعبـرُ 

                                                 
 ،من تصانيفه "املبسوط" قاض من أهل سرخس. ،أبو بكرالسرخسي احلنفي،  حممد بن أمحد بن أيب سهل  )١

؛ ٨/٢٣٩معجم املؤلفني م. ترمجته يف: ١٠٩٧هـ/٤٩٠. تويف يف حدود سنة و"شرح خمتصر الطحاوي" "احمليط"
  . ١٢١٩رقم  ٣/٧٨اجلواهر املضية  ،١٥٧رقم  ٥٢ ص تاج الرتاجم ؛٢/٧٦هدية العارفني 
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م ـعى أنه لمث اد ، )١املشرتىاملشرتي بقبض  ا وأقر وعلى هذا اخلالف إذا اشرتى شيئً 
راء إىل املشرتي حبكم هذا الش  لقد سلمتهُ  باهللاِ  :لف البائعيقبضه وطلب من القاضي أن حيُ 

 اوعلى هذا اخلالف إذا اشرتى شيئً  ،عيهالذي يد،  وأقر  منالبائع بقبض الث،  م ـعى أنه لمث اد
  يقبضه وأراد حتليف املشرتي. 

 ورب  الد ب ين إذا أقر ف املديونحيُ  ،مث أنكر القبض ،ين وأشهد عليهقبض الدل.  واملِقر 
ا" كاذبً   ا أقررُت له بذلكَ من إين وقال: "ال شيء له علي و مث أنكر الد  لرجلٍ  نٍ يه بدسعلى نف

  ل على هذا اخلالف. له. الكُ  َقرّ مُ ـني الب ميلوط
من ث ال بقبضِ  البائع يُِقر  اس أن الن فيما بني  املعتادُ " :تعاىل يقول أبو يوسف رمحه اهللاُ 

 م يكن قبض مثنه حقيقة. وكذلك املعتاد فيما ـلإلشهاد وإن ل )٢املشرتىبقبض  واملشرتي يُِقر
 بني الن اس أن  ًال املستقرض يكتب أو د عليه به قبل قبض املال. فلو كان شهِ اإلقرار ويُ   خط

 عً ض مانناقُ الت ةا من صح  بطلتل واالستحالفعوى الد  قال أبو يوسف  ."اسحقوق الن
   :عي ذلكم فيها قبل أن يطلب املد صْ القاضي اخلَ  فُ حلِ ستَ أشياء يَ  تعاىل: "أربعةُ  رمحه اهللاُ 

لقد طلبت  فه باهللاِ ل إذا طلب من القاضي أن يقضي له بالشفعة حيُ  فيعُ الش  :أحدها
 فعة حني علمت بالشوعند )٣وهو قول ابن أيب ليلى ،ب املشرتي ذلكم يطلـوإن ل ،راءالش .

   القاضي. فهُ حلِ ستَ تعاىل ال يَ  أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ 
 باهللاِ  :هافُ ستحلِ فريق من القاضي يَ وطلبت الت  ،إذا بلغت واختارت الفرقة كرُ البِ  :الثاين

   وج.الز  هعِ م يد ـوإن ل ،لفرقة حني بلغتالقد اخرتت 
 يب وال عرضتهُ فه القاضي أنه مل يرَض بالعَ ل بالعيب حيُ  رتي إذا أراد الرد املش :الثالثو 

   على البيع منذ رأيته.
 :هافُ ل حيُ  وج الغائبفقة يف مال الز إذا سألت من القاضي أن يفرض هلا الن  املرأةُ  :والرابع

   ا.ة يف قوهلم مجيعً فق. وجيب أن تكون مسئلة الن )٤العظيم ما أعطاِك نفقتِك حني خرجَ  باهللاِ 

                                                 
 .ڤ"املبيع" يف   )١
 .ڤ"املبيع" يف   )٢
من أصحاب الرأي. توىل قضاء الكوفة  ،أبو عبد الرمحن األنصاري البغدادي، حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  )٣

؛ وفيات ٣٤١٦رقم  ٨/٤٧٨م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٧٦٥هـ/١٤٨سنة. تويف سنة  ٣٣حوايل 
   .٢٧٥ ص هـ)١٦٠-١٤١؛ تاريخ اإلسالم (٥٦٤رقم  ٤/١٧٩األعيان 

 .ڤ"سافر" يف   )٤

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  ٥٧ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

ويُقضى  حَلفُ اجر ُيستَ ر والعبد الت جايب الت الص  أن  "عاوى والبيناتإقرار الد "وذكر يف 
 اإلفتِ  كول. وجيوزُ عليه بالن لح عن اليمني على  وكذا جيوزُ  .راهمداء عن اليمني بالدالص

 راهم حىت ال يكون للمُ الد ن حيَ عي أد ف املدعى عليه بعد ذلكل،  داء عن اليمني االفتِ  ألن
عي فيما وقع الصلح دعوى املد  لح عن اإلنكار ال ُتسَمعُ وبعد الص  ،لٌح على اإلنكارصُ 

  عنه. 
 فأنكرر ماًال عى على آخَ اد ،  عي استحالفهوأراد املد،  فقال املد عى عليه: "إن  عي قد املد

عى عليه بينة فأقام املد  ،عي ذلكوأنكر املد  "كذا عوى عند قاضي بلده الد حلفين على هذ
ه يف عي إيفاء حق عي له ذلك ألنه يد م يكن له بينة وأراد حتليف املد ـ. وإن لعلى ذلك تُقَبلُ 

   اليمني.
 ولو اد عى عليهعى املد:  فه أن ،عوىأنه أبرأين عن هذه الدربأين يُ م ـه لوقال للقاضي: "حل

عى اجلواب على املد  عوى استحق عي بالد املد  لفه القاضي ألن " ال حيُ عوىهذه الد عن 
 نكارإليس بإقرار وال  ،عوىأبرأين عن هذه الد  :ا باإلقرار أو باإلنكار وقولهواجلواب إم  ،عليه

ئت. وهذا عليه ما شِ  ادعِ  خصمَك مث بْ أجِ  :قال لهعى عليه" ويُ ا من املد فال يكون مسموعً 
دعوى الرباءة عن املال  ألن  فُ فإنه حيل  "عوى األلفالف ما لو قال: "أبرأين عن هذه الد خب

ومن  حالف.واإلقرار جواب ودعوى اإلبراء ُمسِقط فيرتتب عليه االستِ  ،إقرار بوجوب املال
 فُ حيح أنه حيُ املشايخ َمْن قال: "الصل  عي على هذاملد وهي دعوى الرباءة عن  ،عوىه الد

 فُ عوى كما حيُ الدل  املد ألوإليه مال مشس ا ."حليفعي على دعوى الت اهللاُ  واين رمحهلْ ة احلَ ئم 
   وعليه أكثر قضاة زماننا.

فطلب ميينه فقال  ،عي وال بينة لهيصال فأنكر املد العى املديون ااد  :)نيةقال(ويف 
 اِ عي: "املد انتهى. ،فين" فله ذلك يف زمانناحلِ مث استَ  ي يف اخلتمِ جعل حق   

مث قال بعد  ،املوهوب له قبض املوهوب يف الس أو بعده بأمره الواهب أن  إذا أقر و 
لقد  لف املوهوب له باهللاِ وسأل القاضي أن حيُ  ا"بً كاذه  ب م يقبض وكنُت أقررتُ ـأنه ل" :ذلك
ا يرتتب على دعوى حليف إمن الت  لفه ألن فعندمها ال حيُ  ،هاـعي بة اليت يد بَ عن هذه اهلِ  قبضهُ 

لقد  باهللاِ  لفهُ حيُ  :ض. وعلى قول أيب يوسفناقُ كان الت ههنا مل حّ صِ م تَ ـلعوى والد  ،صحيحة
  عيها. ة اليت تد بَ قبضته حبكم اهلِ 
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 المعليه الس،  عليه اإلجنيل على عيسى الذي أنزلَ  باهللاِ  :صراينوالن  وسي ،المالسباهللاِ  :وا 
وال  .اخالصً   باهللاِ إال  أحد لفأنه ال حيُ  عنه رضي اهللاُ  ار. وعن أيب حنيفةالن  الذي خلقَ 

 ف الوثين إالتعاىل  باهللاِ حيل .  
اوسي  تغليظ اليمني يف حق  ما الفرق بني ميني اوسي والوثين حيث جيوزُ  فإن قيلَ 

قلُت:  ،نمالص  العظيم الذي خلقَ  نم بقوله باهللاِ الص  كرِ ذِ  بِ ينثو ال يف حق ز جُ ـيَ م ـار ولالن  بذكرِ 
 ا أمرنا بإهانةِ "إن  ذومها إو نم والالص م اختهانتهماإا فأمرنا بهلً ثن أل،  م لخبالف النم ـار أل

   .)املنبع(كذا يف   .لفتأم  ،فما أمرنا بإهانتها ،اهً ـليتخذوها إ
  

  االستحالفنوع في 
 فَ ولو حل  لَ ئِ قضاؤه. وسُ  ال ينفذُ  ،فنكل وقضى باملال ،القالقاضي بالط  يخ عبد الش

وال جتد بينة تقيمها  ،كاحتعاىل عن املرأة إذا كانت تعلم بالن  رمحه اهللاُ  )١الواحد الشيباين
 كاحإلثبات الن،  نوج يوالز قة أبد ذه املرأة مُ ماذا يصنع القاضي حىت ال تبقى ه ،كاحكر النعل

 حىت يقعَ  قٌ لَك فهي طالِ  إن كانت هذه املرأةُ  :القاضي ويقول فهُ حلِ قال: "يستَ  ،هرالد 
 لإلزواج". لّ الق باليمني إن كانت امرأة له لتخلص منه وحتَِ الط   

ب؟ فعند أيب حنيفة وحممد رمحهما بَ على احلاصل أو على الس  هل حيلفُ  :)املنبع(ويف 
وقال  .ببَ على الس  اهللا تعاىل حيلفُ  وعند أيب يوسف رمحهُ  .على احلاصل عاىل حيلفُ ت اهللاُ 

   إىل رأي القاضي". فوضُ فخر اإلسالم: "يُ 
كوله. وعن اإلمام حممد رمحه يب املأذون له ويقضي بنُ الص  فُ أنه حيل  )٢)درالنوا(وذكر يف 

   ميينه معتربة. على أن  وإنه دليلٌ  ،عليه نيال مي ،يب مث أدركوهو صَ  تعاىل أنه لو حلفَ  اهللاُ 

                                                 
 ما وراء النهر. من كبار فقهاء ،امللقب بالشهيد أبو الفتح ،البغدادي الشيباين بن علوان بن عقيل عبد الواحد  )١

؛ تاريخ ٨٨١رقم  ٢/٤٨٤ترمجته يف: اجلواهر املضية  م.١٠٩٨ه/ ٤٩١تويف سنة . م١٠١٢ه/٤٠٣ولد سنة 
   .٣٦رقم  ١٠٢ه) ص ٥٠٠- ٤٩١اإلسالم (

، ق. و"النوادر" هي مسائل مروية عن أصحاب املذهب يف كتب أخرى حملمد كـ"الَكْيسانيات" ڤ"النوازل" يف   )٢
و"اجلرجانيات"، والرقيات". قيل "نوادر" ألا لـم ترد عن حممد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة.  و"اهلارونيات"،

وختتلف "النوادر" عن "ظاهر الرواية" بأن األخرية هي ما وجد يف كتب حممد التالية: املبسوط، الزيادات اجلامع 
 . ٢/١٢٨٢ ، كشف الظنون١/٤٣الصغري، اجلامع الكبري والسري. الطبقات السنية 
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  حالفواالستِ  )١ية اليمينفنوع في كي
م وال كُ فوا بآبائِ لِ "ال حتَ  :مى اهللا عليه وسل صل له و تعاىل لق عى عليه باهللاِ املد  فُ لِ وحيَ 

 ٢"رْ ذُ أو ليَ  باهللاِ  فْ ا فليحلِ فً م حالِ نكُ كان مِ   نْ واغيت فمَ بالط(.   
واملسلم يف  ،والكافر ،احلوالص  ،والفاسق ،واملرأة ،والرجل ،واململوك ،احلر  :)املبسوط(ويف 

ل واهللا الذي قُ  :"تعاىل بأن يقول له القاضي أوصاف اهللاِ  كرِ ذِ بِ  اليمنيُ  لظُ غَ وتـُ  .اليمني سواء
 ـعالِ  ، هوال إله إال هوهادة م الغيب والش  الر محن الر ك الذي ك املهلِ ب املدرِ ب الغالِ الِ حيم الط

 ،عاهالنية ما لفالن هذا عليَك وال ِقَبلَك هذا املال الذي اد لم من السر ما يعلم من العَ يع
   وهو كذا وكذا وال شيء منه".

 تعاىل وصفاته وينقصُ  ما شاء من أمساء اهللاِ  غليظ إىل القاضي يزيدُ يف صفة الت  واالختيارُ 
 .ميني واحدة ر عليه اليمني إذا استحق كر يُ  ال فيها عن الواو العاطفة لئَ  ولكن حيتاطُ  ،ما شاء

منهم َمْن يقول  :مث اختلف املشايخ فيه .اتصري أميانً  "ن والرحيممححىت لو قال: "واهللا والر 
 ،عليه عىمد غلظ يف كل مدعى به وعلى كل م يُ ـإن شاء غلظ وإن شاء ل :القاضي باخليار

تعاىل،  اهللاِ  اسم الح اكتفى بذكرإن ُعِرَف بالص  :عى عليهحال املد  يعتربُ : ومنهم َمْن يقول
إن   :به ىعحال املد  بغري ذلك الوصف غلظ يف اليمني. ومنهم َمْن يقول يعتربُ  فَ رِ وإن عُ 

 تعاىل. وال حيلفُ  كر اسم اهللاِ ا اكتفى بذِ ريً قوإن كان ح ،يف اليمني غلظُ ا يُ  عظيمً كان ماًال 
 الق وال بالعَ بالط ما مينيٌ  تاق ألن تعاىل ال جيوز.  بغري اهللاِ  واليمنيُ  ،تعاىل بغري اهللاِ  اليمني

 فَ صْ اخلَ  وقيل يف زماننا إذا أحلم ساغ للقاضي أن حيل  ة مُ تاق لقِ الق والعَ بالطل اس باالة الن
   غريها.و  )٣)اهلداية( تاق. كذا يفالق والعَ تعاىل وكثرة االمتناع عن احللف بالط  باليمني باهللاِ 

قضاؤه.  ال ينفذُ  ،الق فنكل وقضى عليه باملالولو حلفه القاضي بالط  :)اخلالصة(ويف 
 وراة على موسىالت  الذي أنزلَ  باهللاِ  :اليهودي لفُ وحيُ  ،وال مكان عندنا اليمني بزمانٍ  ظُ غل وال تُ 

                                                 
 . ٣٩٥؛ القاموس الفقهي ص ٥١٤وهي على أنواع. أنظر معجم لغة الفقهاء ص  ،"اليمني": القسم  )١
؛ ١/٤١٥واألميان  كتاب النذور  ١٦: ؛ الرتمذي يف٢/٥٦٢ كتاب األميان والنذور  ٢٢: رواه أبو داود يف  )٢

كتاب ٢٨مسلم يف:  ؛٣/١٣٤٣ كتاب األميان والنذور ٨٣، ١/٥٠٩كتاب الشهادات ٥٢: البخاري يف
   .٣/٤٤٨؛ نصب الراية: كتاب األميان ٦٢٦رقم  ٢/٩٠؛ الدراية: كتاب األميان والنذور ٢/٧٠٦األميان 

ولد سنة برهان الدين أيب احلسن.  ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين احلنفيل" "اهلداية  )٣
هدية العارفني  ؛٢/٢٠٣١كشف الظنون م.  ١١٩٧هـ/٥٩٣تويف سنة . تصانيف م. صاحب١١١٧ه/٥١١

  .١٤٠رقم  ١٣٧ه) ص ٦٠٠-٥٩١؛ تاريخ اإلسالم (١٠٣٠رقم  ٢/٦٢٧جلواهر املضية ا؛ ١/٧٠٢
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 الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات ٥٤

 واألخِ  بغريه كاجلد  حيجبُ  نْ ِمم إذا كان  ابن. وأم البغريه كاألب وا ال حيجبُ  نْ ِمم الوارث 
 فإنه ال يدفعُ  والعم  نْ إليه املال. وأمري بغ ال حيجبُ  ا إذا كان ِمم وج ه ولكن خيتلف نصيبه كالز
 فإنه يدفعُ  ،وجةوالز  صيبني إليه أقل الن وقال حممد: "أوفرُ "صيبنيأو أوفر الن .  صيبنيالن: 
 الن صف للز بع للمرأةوج والر" رضي اهللاُ صيبني". وقول أيب حنيفة . وقال أبو يوسف: "أقل الن 

ويف بعضها  .اعي زوجً واملد  امرأةً  تُ مضطرب يف بعضها مثل قول حممد فيما إذا كان امليْ عنه 
صيبني فقد اختلفت له أقل الن  نه يدفعُ مث إذا ثبت عند أيب يوسف أ .مثل قول أيب يوسف

 وايات عنه يف ذلك. الر  
 زوجً  تُ ا إذا كان امليْ أم عنه يدفع إليها  )١)ظاهر الرواية(يف  :ففيه روايتان عي امرأةً ا واملد

من. ويف رواية أخرى عن فيكون نصيبها رُبع الث  ،ةسوَ وج أربع نِ من ألنه قد يكون للز بع الث رُ 
 امرأةً  تُ ا إذا كان امليْ اإلمام. وأم  بع املرياث كما ذُِكَر عن حممدٍ أنه يعطي هلا رُ  أيب يوسف

 و  )ظاهر الرواية(يف  :اا ففيه روايتان أيضً عي زوجً واملد انتهى. ،بععن أيب يوسف يدفع إليه الر   
 ذي اليدِ نه لِ بأ ها كاإليداع واالستعارة واالستئجار واالستيهاب إقرارٌ هُ شبِ وما يُ  )٢املساومةُ 

 كاح األمَ نِ  وى لنفس املساوم ولغريه. طلبُ عومانع من الد وطلبُ  ،كهاة مانع من دعوى متل 
   كاحها.ة مانع من دعوى نِ كاح احلر نِ 

أخذ مين كذا  أباكَ  أن  ىعد اف ،تأحضر ابن امليْ  :نجم الدين البخاريل )القنية(ويف 
هود بنحو ما ذكرنا ال أو شهد الش  ،بهسَ األب ونَ  اسم رم يذكـوأشار إىل االبن ول ،ادينارً 

عى : "إذا قال املد )٣ا قال القاضي عبد اجلباروفيه أيضً  ،بهسَ امسه ونَ  كرُ ذِ  طُ شرتَ . ويُ ح صِ يَ 
 فُ عي "ال أعرِ عليه للمد با ثَك" فلم ت احلق  نة عليه ادال ُتسَمعُ  ،عى اإليصالبالبي عى . ولو اد
 الوصول أو اإليصال ُتسَمعُ عي إقرار املد.   

  

                                                 
اجلامع الصغري، اجلامع الزيادات، املسائل املذكورة يف الكتب التالية: املبسوط،  يعند احلنفية ه "ظاهر الرواية" )١

مسيت بـ"ظاهر الرواية" ألا ُرِوَيت عن حممد بروايات الثقات. فهي ثابتة عنه، إما متواترة  الكبري والسري الكبري.
  .٢٩٥معجم لغة الفقهاء ص ؛ ١/٤٣أو مشهورة. الطبقات السنية 

 .٤٢٦"املساومة": اإلفصاح عن رغبة كل من البائع واملشرتي بالشراء واادلة يف الثمن. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
. صنف "املغين". تويف سنة أبو احلسناهلمذاين األسداباذي الشافعي، الفقيه  عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار  )٣

 هـ)٤٢٠-٤١١؛ تاريخ اإلسالم (٤٤٣رقم  ٥/٩٧سبكي م. ترمجته يف: طبقات الشافعية لل١٠٢٥هـ/٤١٥
  .١٩٢رقم  ٣٧٦ ص
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  ٥٣ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

 فحضر واحدٌ  ،وله ورثة  ماترجًال  قال: "ولو أن  عى وفاة أبيهمنهم واد،  ا يف عى دارً واد
وهم فالن وفالن وفالن،  ،ا له ولسائر ورثة أبيهمات وتركها مرياثً  ،أا كانت ألبيه لٍ رج يدِ 

 ة ورثته وأن بن شاهدين على وفاة أبيه وعد الفأقام ا ،هذا كله دُ حَ ار جيَ الد  هِ والذي يف يدِ 
 ومل حيضر منهم وارث غريه ،ا هلممات وتركها مرياثً  ،ار ألبيههذه الد،  ذلك  قبلُ القاضي ي فإن
الواحد من الورثة  ته منها ألن ينة حص بإىل هذا الذي أقام ال ويدفعُ  ،ار ألبيهبالد  وحيكمُ 

. هِ يف يدِ  كُ رتَ الباقني فإا تُ  صُ صَ ا حِ . وأم تِ وعلى امليْ  تِ ا فيما يثبت للميْ خصمً  ينتصبُ 
 ،على أا كانت ألبيهينة بوال يكلف إعادة ال .ته منهامنهم أخذ حص  فكلما حضر واحدٌ 

إىل  تعاىل: "يدفعُ  رمحهما اهللاُ  أبو يوسف وحممد وقال .عنه رضي اهللاُ  أيب حنيفة وهذا قولُ 
 املد الباقي من يدِ  تزعُ نته منها ويعي حص  حىت حيضر  لٍ دْ عَ  رجلٍ  على يدِ  عى عليه وجيعلُ املد

احلاضر  دفع إىل الوارث ار قِ كان مُ املدعى عليه لو   . وأمجعوا على أن "من الورثة يَ قِ من بَ 
  . ذي اليدِ  يف يدِ  كُ رتَ نصيبه والباقي يُ 

وأقام على ذلك  ،ا لهمات وتركها مرياثً  ،أا ألبيه رجلٍ  ا يف يدِ عى دارً واد  إذا حضر رجلٌ 
 لُ قبَ يَ ا لورثته فإنه ال ولكن قالوا تركها مرياثً  ،وهمفومل يشهدوا على عدد الورثة ومل يعر  ،بينة

 م  قيمَ إليه شيء حىت يُ  وال يدفعُ  ،هادةهذه الشنة على عدد الورثة ألـلبي ا مل يشهدوا على م
  . عذرٌ تَ مُ  بغري املعلومِ  والقضاءُ  ،انصيب هذا الواحد معلومً  عدد الورثة ال يصريُ 

   :وههنا ثالث فصول
  هذا.  األول

 ا غريهله وارثً  هود أنه ابنه وارثه وال نعلمُ والثاين لو شهد الش،  القاضي يقضي جبميع  فإن
   .)١وملَ الرتكة واملال له من غري تَـ 

ومل يشهدوا على عدد الورثة ومل يقولوا  ،ارالثالث إذا شهدوا أنه ابن فالن مالك هذه الد و 
ا غريهله وارثً  ال نعرفُ  :ميف شهاد،  م يف ذلك زمانً تالقاضي ي فإنىر ا على قدر ما يلو. 

ذ منه  وهل يأخُ  .ار إليهضر دفع الد م حيـوإن ل ،بينهم )٢املالضر وارث غريه قسم فإن ح
 "يأخذُ  :" وقال أبو يوسف وحممدمنه كفيًال  "ال يأخذُ  :قال أبو حنيفة ،ا دفع إليه مبِ كفيًال 

هذا  م إذا كانو لَ بعد التـ مجيع املال  رحضإىل الوارث الذي  ا يدفعُ "إمن  :مث قال ، به"منه كفيًال 

                                                 
 .٧٤٠؛ املنجد ص ١٤٥"التلوم": اإلنتظار. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 الدار" يف ق.قسم "  )٢
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فاشرتى ما عليه بدراهم أو دنانري  .ر فلوس أو طعامله على آخَ  رجلٌ  :)حمليطا(وذكر يف 
 قا قبل نقد الثفظهُ حِ  جيبُ  "وهذا فصلٌ  :العمادي قال .ًال كان العقد باطِ   ،)١منوتفر  اس والن

به عري أو ما أشة أو شَ طَ نْ ر حِ َمْن كان له على آخَ  ن أاس بني الن  فيماالعادة  فإن  ،عنه غافلون
ذلك  عن ة مثنٌ ض الفِ بهب أو ا بالذ عر خط هي عليه عند غالء الس  ِممنْ  ذلك فصاحبها يأخذُ 

   فإنه فاسد لكوما افرتقا عن ديٍن بدين". ،ةطَ نْ م احلِ ـويسمونه فيما بينهم تقوي
 ،امطلقً ا ملكً ر آخَ  رجلٍ   يف يدِ ر أو منقوًال ا آخَ ا أو عقارً عى دارً اد  رجلٌ  :)الذخرية(ويف 

تعاىل. وهذا  عند علمائنا الثالثة رمحهم اهللاُ  )٢ينة اخلارجببطلق يقضي ملوأقام بينة على امللك ا
وإن كان تاريخ  ،إن كانا سواء فكذلك يقضي للخارج :ا إذا ذكراها. وأم تارخيً  ار م يذكُ ـلإذا 

  ا. تارخيً  لألسبق منهمايقضي  أحدمها أسبقٌ 
 غاب عين منذ شهرٍ  مارُ يف دعواه: "هذا احلِ  ا وقالارً عى ِمح ولو اد عى عليه: " فقال املد
 عيد ما أشبه ذلك" يقضي للم  ة أونَ مار ملكي ويف يدي منذ سَ هذا احلِ  ينة أن بال "إين أقيمُ 

مار عن تاريخ غيبة احلِ  ،عي من التاريخما ذكره املد  عى عليه ألن إىل بينة املد  وال يلتفتُ  به
ر كذ  وصاحب اليدِ  ،ريخاا عن التا خاليً دعواه يف امللك مطلقً  تفكان ،ال تاريخ ملكه هِ يدِ 

دعوى  تانفك ،عنه رضي اهللاُ عند أيب حنيفة  ربُ التاريخ حالة اإلنفراد ال يعت  أن إال  ،التاريخ
   انتهى. ،كدعوى اخلارج فيقضي ببينة اخلارج  ،دعوى مطلق امللك صاحب اليدِ 

رخا يقضي ؤَ م يـُ ـوأقاما بينة ول راء من واحدٍ عيا الش إذا اد  اخلارج وذو اليدِ  :)العمادي(ويف 
 ذي اليدِ  والقبض يف حق  ،ه خربالتاريخ يف حق  اخلارج ال يعمل به ألن  . فإن أرخَ لذي اليدِ 

يخ اخلارج أسبق  إذا أرخا وتار إال  ،واملعاينة أقوى من اخلرب ،عقده بقِ على سَ  وأنه دليلٌ  نٌ عايَ مُ 
   يقضي للخارج. فحينئذٍ 
أباه مات وهو وارثه وال وارث  عى أن اد  ذاوإ :)هيدللحسام الش  شرح أدب القاضي( ويف

 ا كانت ألبيه مات وتركها مرياثً  رجلٍ  يف يدِ  اعى دارً له غريه، وادهِ والذي يف يدِ  ،ا لهأ  ار الد
وأم ال  ،ا لهمات وتركها مرياثً  ،ار كانت ألبيهالد  عي بينة على أن فأقام املد  .ينكر ذلك

ة ج ه باحلُ سألنه أثبت سبب امللك لنف ،اراحلاكم حيكم له بالد  فإن  ،ا غريهيعلمون ألبيه وارثً 
  ها. ـفيقضي له ب

                                                 
 .٤٨٦قهاء ص ؛ معجم لغة الف٣٥٨"نقد الثمن": تسليم الثمن. القاموس الفقهي ص   )١

ها ـو"الداخل" عبارة عن ذي اليد الذي العني املدعى بيف يده.  هاـى باملدعي الذي ليست العني املدع: "اخلارج"  )٢
  .٢٢٠، ص ٢١٩ص  ةكتاب أدب القضايف يده.  
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  ٥١ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

فقبض  ،وأمر الوكيل بقبض املال من املطلوب حىت يربأ ،فنصب عن الغائب وكيًال  )١صةبالق
 )األقضية(ر يف آخِ  قال: "ال جيوز". كذا ذكر أبا يوسف فإن  ،راملال وحكم به حاكم آخَ 

 عن صب وكيًال نالقاضي ي في أن اطِ الن  ركوذ  كر.ص قول أيب يوسف بالذ وهذا قوهلم وإن خَ 
  توى". "وعليه الفَ  :فياطِ الن  املطلوب قال ثُ وال حينَ  ،الغائب ويقبض ماله

نً اد  :)فتاويه( وذكر رشيد الدين يف  ،القضاءوأراد إحضاره لس  رجلٍ  دِ ا يف يَ عى عيـْ
 امل )٢فجاء ،هِ دِ عى عليه أن يكون يف يَ فأنكر املد د تالعني كان ههذ عي بشاهدين شهدا أن 

املدعى عليه على إحضاره  ربُ ع وهل جيسمَ هل تُ  ،ةنَ عى عليه قبل هذا التاريخ بسَ د امل دِ يف يَ 
 مـول ،يف الزمان املاضي ثبت يدهُ أألنه  تُقَبلَ  توى ينبغي أنكانت واقعة الفَ  ذه البينة أم ال؟

  د املزيل. م يوجَ ـد ما لاليَ  د فتثبتُ وال تلك اليَ يف زَ  ك وقد وقع الش  ،هِ يثبت خروجه من يدِ 
 )٣ربةحضاره عند القاضي كالص إ"ومن املنقوالت ما ال ميكن  :واينلْ احلَ  ةمشس األئم  قال
 ر له  إن شاء حضرَ  :والقاضي فيه باخليار ،منَ عام والقطيع من الغَ من الطذلك املوضع لو تيس

خليفته إىل ذلك  خالف يبعثُ ا باالستِ أ له احلضور وكان مأذونً وإن كان ال يتهي  .ذلك
باب  عهُ سَ ال يَ  لٍ عوى يف مجما إذا كان القاضي جيلس يف داره ووقعت الد  وهو نظريُ  ،املوضع

   ."هود حبضرتهنائبه حىت خيرج ليشري إليه الش  ريأمُ  أو ،فإنه خيرج إىل باب داره ،داره
إن  :فاحلاكم فيه باخليار ،عذر نقله كالرحىتا يعى به شيئً إذا كان املد  :)القدوري(ويف 

: "إذا كانت )٤البَـْزَدوي يعل ا. قال اإلمام فخر اإلسالمشاء حضر وإن شاء بعث أمينً 
 عُ سمَ بني تُ يُ  مـان القيمة. فإن كلفه وليعي باملد  فَ كل بغي للقاضي أن يُ نفي ،خمتلفة القيمةُ 

   دعواه".
من دعوى  م يكن له مانعٌ ـا وثالثني سنة ولعوى ثالثً ترك الد  رجلٌ  :)املبسوط(ويف 

 ةشرعي،  ال ُتسَمعُ  ،عى بعد ذلكمث اد  دعواه ألن  تركه مع الت ن دليلٌ مك  على عدم احلق 
   ا.ظاهرً 

                                                 
  .ڤالقضية" يف ب"  )١
  "فأتى" يف ب.   )٢
  .٢٧٠؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٧"الصربة" من الطعام أو من غريه: الكومة اموعة. القاموس الفقهي ص   )٣
صاحب تصانيف منها "كنز م. ١٠١٠هـ/٤٠٠ولد سنة  أبو احلسن. ،يعلي بن حممد بن عبد الكرمي البزدو   )٤

، ٩٧٧رقم  ٢/٥٩٤م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ١٠٨٩هـ/٤٨٢تويف سنة  الوصول إىل معرفة األصول".
   .٦٤رقم  ٩٣ ص هـ)٤٩٠- ٤٨١تاريخ اإلسالم ( ؛٤/١٥٢
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غريه عند القاضي  صومة عليه. وكذلك لو أحضر رجلٌ اخلُ   عن الغائب ليسمعَ القاضي وكيًال 
 ،صومة عليهفإنه ال يسمع اخلُ  ،مٍ صْ احملضر ليس خبَ  علم أن صومة عليه والقاضي ياخلُ  ليسمعَ 

 م حيضر جملس احلكم بعدما بعث ـاختفى يف بيته ول صمٍ نصب الوكيل عن خَ  ا جيوزُ وإمن
   على باب داره. يَ القاضي أمناءه إىل داره ونودِ 

رمي ر أنه غَ كذ  عى على رجلٍ فاد  فجاء رجلٌ  ،بٌ ئغا رجلٌ  :"شهادات اجلامع" وذكر يف
 الغائب و  الغائب وأن لهُ ك  صومة فيهرمائه بالكوفة وباخلُ له على غُ  بطلب كل حق،  عى واملد

صاحب  قال ،عي بينة على وكالته وقضى القاضي عليه بالوكالةفأقام املد  ،عليه ينكر وكالته
  . "خرعلى املسَ  مِ على جواز احلك دليلٌ  هذه املسئلةُ " :)الفصول(

ينبغي أن تكون هذه املسئلة  وقيلَ  .ر جيوزخ احلكم على املسَ  أن  :)اضيأدب الق(ويف 
يقضي على الغائب وعلى  ،على روايتني. وإذا قضى على وكيل الغائب أو على وصي امليتِ 

جل أنه قضى على الغائب وعلى وال يقضي على الوكيل والوصي. ويكتب يف الس  ،امليتِ 
ويف القضاء  ،قضاء على الغائب )١احلاصلهذا يف  ألن  هحبضرة وكيله وحبضرة وصي  امليتِ 

رغيناين يفيت يف القضاء على مَ ـعلى الغائب روايتان عن أصحابنا. وكان اإلمام ظهري الدين ال
   فاذ.الن  مِ دَ الغائب بعَ 
ال يدفع إىل  ،اسعند الن  قضى عليه وله مالٌ مُ ـلإذا قضى بالبينة وغاب ا :)الواقعات(ويف 

 يف نفقة املرأة إال  ،وزادَ  )أجناس الناطفي( ر يفكوكذا ذ . حىت حيضر الغائب )٢ضى لهقمُ ـلا
 واألوالد الص جاء إىل القاضي وقالرجًال  غار والوالدين. ولو أن :  إن"  ابة وديعة هذه الد

أو  .فقة عليهرين باإلنفاق عليها" ال يرجع بالن فقة فمُ م يرتك الن ـعندي وقد غاب املالك ول
" واملالك غائب فطلب من مسرية سفرٍ  )٣قاآلبِ ابة" أو "رددُت هذا ُت هذه الد طلتقا " :قال

 نة. فإن أقاممنه أن يقضي بالنا قضى هفقة حىت يرجع على املالك فإن القاضي يسأل منه البي
   جع عليه.ر بالبينة على الغائب. فإذا حضر ي

 .َك مالَك اليوم فامرأته كذا"م أقضِ ـالب: "إن لرمي للط وإذا قال الغَ  :)العمادي(ويف 
 القاضي  فأخربَ  ،هو يف ميينه )٤ثُ حنَ املطلوب أن ال يظهر اليوم فيَ  يَ شِ وخَ  ،البفتوارى الط

                                                 
 "يف األصل" يف ق.  )١
 .ڤ"القاضي له" يف   )٢
 .١١ ؛ القاموس الفقهي ص٣٥"اآلبق": الرقيق الذي يفر ممن هو يف يده مترًدا. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
  .١٠٤؛ القاموس الفقهي ص ١٨٧ معجم لغة الفقهاء ص. نقض اليمني والنكث ا"احلنث":   )٤
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  ٤٩ الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات

يون بأخذ الكفيل  تعاىل يف سائر الد  اين رمحه اهللاُ اإلمام الث  لو أفىت بقولِ  :)احمليط(ويف 
   اس.ا بالن فقً ا رِ نً سَ كان حَ 

د على وصدقه ذو اليَ  ،اشرتاها من فالن الغائب ،ر أا ملكهادعى آخَ  رجلٍ  دِ َعْنيٌ يف يَ 
راء  يكون قضاء على الغائب بالش حىت ال يعسليم إىل املد د بالت ذا اليَ  ذلك فالقاضي ال يأمرُ 

  . )العمادي( كذا يف  .بإقراره
عى عليه املد  فأقر  ،ا يذوب له عليهأنه كفل عن فالن مبِ  عى على رجلٍ د اا إذا وفيه أيضً 

 بالكفالة وأنكر احلق،  نفأقام املدا  ،أنه ذاب له على فالن كذا وكذا ةعي البي فإنه يقضي له
 احلاضر الكفيل يف حق،  إىل  ال يلتفتُ  الغائب وأنكرَ  حىت لو حضرَ  .االغائب مجيعً  ويف حق

  إنكاره. 
"إنه قد طلقين  :زوجِك وكلين أن أمحلِك إليه" فقالت "إن  :غائبٍ  مرأة رجلٍ ال قال رجلٌ 

الق على بالط  يوال يقض ،يل عنهاكالو  دِ يَ  رِ صْ يقضي بقَ  ،ينة على ذلكبا" وأقامت الثالثً 
   املرأة إىل إقامة البينة. الق حتتاجُ حىت لو حضر الغائب وأنكر الط  ،.الغائب

 ق فالن امرأته فأنِت طالِ  :مرأتهالوج قال الزمث ."قٌ "إن طل  أامر  إن ة احلالف اد عت أن 
بوقوع  مُ كَ وال حيُ  ال تُقَبلُ  ،عية حاضر وأقامت البينةا طلق امرأته وفالن غائب وزوج املد فالنً 
 الط نتها على طالق فالن الغائب ال تَ  الق عليها ألنصِ بي ح  داء القضاء على يف ذلك ابتِ  ألن

  ل أصح. األو   أن إال  ،القهذه البينة وبوقوع الط  وقد أفىت بعض املتأخرين بقبولِ  .الغائب
م يكن فيه إبطال ـفإن ل :غائبعلى ال فعلٍ  ه بإثباتِ إذا أقام بينة على شرط حق  نسانُ إلا
 نة وينتصبُ  لُ قبَ الغائب تُ  حقمً صْ احلاضر خَ  هذه البي ا عن الغائب. وإن كان فيه إبطال حق 

ويقضي  أفىت بعض املتأخرين أنه يقبلُ  ،أو ما أشبه ذلك أو بيعٍ  تاقٍ أو عَ  الغائب من طالقٍ 
   ْوزَجْندي.ة األَ وبه أخذ مشس األئم  .اعلى احلاضر والغائب مجيعً 

 لو طالب رب  الد اه" واملديون غائب :فقال الكفيل املديون ،ينين الكفيل بالدفأقام  ،"أد
ا عن املديون ألنه ال ميكنه دفع الكفيل خصمً  وينتصبُ  تُقَبلُ  )١ملديونالكفيل بينة على أداء ا

 ذارّب املال إال ،  ُا عنه.خصمً  فينتصب   
ر والقاضي يعلم أنه على آخَ  نسانٌ إعى إذا اد  :املعتربة فتاوىوسائر ال )احمليط(ويف 

صب ناملسخر أن ي ا. وتفسريُ أيضً  ولو حكم عليه ال جيوزُ  ،ال جيوز ،ال شيء عليه سخرٌ مُ 

                                                 
 "أداء الدين" يف ق.  )١
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"أنا  :عن اليمني ثالث مراتٍ  دما نكلَ عى عليه بعولو قال املد  :)احمليط(وذكر يف 
ال  عنه رضي اهللاُ افعي فه. وعند الش ل وبعد القضاء ال حيُ  ،كولفه قبل القضاء بالن ل " حيُ فُ أحلِ 

 رَ كول ولكن تُـ يقضي بالن د  اأيضً  )١وهو مذهب مالك وأمحد بن حنبل ،عياليمني على املد 
   .ماهعن رضي اهللاُ 
  . لحِ عي على وجه الص اليمني على املد  د رَ  وجيوزُ  :)احمليط(ويف 

 فهُ حلِ حىت ال يكون له أن يستَ  اليمني جائزٌ  عن لحالص  أن  )٢)اجلامع الصغري(وذكر يف 
  لح. عي على وجه الص اليمني إىل املد  د ا رَ لح جاز أيضً ا جاز الص ا. فلم على ذلك أبدً 
ا فلم  .على اليمني جائزٌ  لحَ الص  اف أن ص اخلَ  عن نقًال  اأيضً  )اجلامع الصغري(وذكر يف 

 لح على اليمني جاز رَ جاز الص د  لحِ اليمني على وجه الص .  
إن حلفَت " :عليه ىعفقال املد  ،األفً  على رجلٍ  عى رجلٌ اد  :)٣)املنتقى(ا يف وذكر أيضً 

دها ؤَ م يُـ ـها منه ما لأن يسرتد ه لاها إليه. استحلفها و لف وأد فح "ها لكَ يتُ أد  علي  أا لكَ 
   .)احمليط(. كذا يف بغري شرطٍ 
ين من املديون  الد  فطلب رب  .جلةؤَ ر ألف درهم مُ له على آخَ  رجلٌ  :)الذخرية(ويف 

  على إعطاء الكفيل.  فالقاضي ال جيربهُ  ،كفيًال 
الكفيل وإن   بإعطاءِ له أن يطالبه  أن  :تعاىل عن أصحابنا رمحهم اهللاُ  )ظاهر الرواية(ويف 
 ًال ؤَ ين مُ كان الديًال ف. ولو طلب املشرتي من البائع كج بالد  له ذلك رك لو ظهر املستحق، 
 ل أوْ ين املؤَ ففي الدىل.ج   
ين كفيل عليه وإن كان الد له الت  "فرالس  "مديوين يريدُ  :ينالد  قال رب  :)املنتقى(ويف 

   .جًال ؤَ مُ 
يبها  منه" ال جيُ فقة كفيًال يل بالن  ذْ فخُ  أن يغيبَ  "زوجي يريدُ  :قالت امرأة :)البزازي(ويف 
 تعاىل أخذَ  اهللا اين رمحهُ اإلمام الث  ب بعد عليه هلا. واستحسنَ م جتَِ ـإىل ذلك ألا لاحلاكم 
   هلا عليه. )٤ا ذابوجيعل كأنه كفل مبِ  ،توىوعليه الفَ  ،هاـا بفقً رِ  منه الكفيل

                                                 
تويف سنة  .م٧٨٠ه/١٦٤لد سنة إليه ينسب املذهب احلنبلي. و ، ، أحد األئمة األربعةإلمام أمحد بن حنبلا  )١

   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٣٥رقم  ٦٠ ص هـ)٢٥٠-٢٤١تاريخ اإلسالم ( م. ترمجته يف:٨٥٥ه/٢٤١
   .٢/٥٦١كشف الظنون م.  ٨٠٤ه/١٨٩"اجلامع الصغري" حملمد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوىف سنة   )٢
املذكور  احلاكم الشهيدب الشهري أيب الفضل احلنفي، "املنتقى" حملمد بن حممد بن أمحد املروزي البلخي  )٣

  .٢/١٨٥١كشف الظنون أعاله.
   .٢٤٠. املنجد ص وجب ":ذاب"  )٤
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 احلسن مث جاء بالبينة هل تُقَبل؟ روى "ال بينة يل" :عيوإن قال املد  :)١)البدائع(ويف 
  ال تُقَبل.  ا أىلتعا ى عن حممد رمحه اهللاُ و ور  ،اهللا أا تُقَبل عن أيب حنيفة رمحهُ 

"ال  :فعاه عن الد عى عليه عند سؤال القاضي إي د املوإذا قال  :)٢)الفتاوى الظهريية(ويف 
أن تكون املسئلة على اخلالف بني أيب حنيفة وحممد  بُ فع فقد قيل جيمث جاء بالد  ،دفع يل"

 ف رواية يف هاتني املسئلتني.عن أيب يوس ظُ فَ وال حيُ  .تعاىل بناء على هذه املسئلة ا اهللاُ همرمح
 نة  :عيوكذلك لو قال املدا فَـ  أتى"كل بي ُوكذلك لو قال: "كل شهادة  ،زور" م شهودُ ه

 ذا احلق ا فالن وفالن على فالن شهد يل  يل فيها" فال حق،  عى بعد ذلك مث أد
عوى كما هو لد ودفع ا .فهو على هذا اخلالف ،وجاء ما يشهدان عليه ،شهادما عليه

 لكفكذ ،حيحالص  فعدفع الد،  هو املختار.  ،افع فصاعدً وكذلك دفع دفع الد  
 ،ياعروض والض والعَ راهم نانري والد ا من الد شيئً  عى على رجلٍ اد  رجلٌ  :)الولواجي(ويف 

 ل وحيُ الكُ  فالقاضي جيمعُ  ،عى عليه كله وأراد حتليفهوأنكر املد ا.ا واحدً فه ميينً ل   
كول يف ف يقضي القاضي بالن لِ عن اليمني ومل حيَ  . فإن نكلَ هذا إذا حلفَ  :)املنبع(ويف 

 وهو املذهب ل مرةٍ أو.  ذَ فُ نَـ  كول مرةً حىت لو قضى بالن  حيحقضاؤه يف الص،  إال أن   اف اَخلص
 وإال  عليَك اليمني ثالث مرات فإن حلفتَ  ضُ ين أعرِ إله  "ينبغي للقاضي أن يقولَ  :قال

   قضيُت عليَك".
املروي عن اإلمام أيب يوسف  يف الث يف عرض اليمني الزمٌ بالث  قديرُ الت و  :)٣)الكايف(ويف 

وبه قال  ،ا بطريق االحتياطالعرض ثالثً  ولكن اجلمهور على أن  ،وبه قال أمحد ،وعن حممد
   افعي.والش  )٤مالك

                                                 
عالء الدين. صاحب   احلنفي،"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" أليب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين  )١

نبالء إعالم ال ؛١/٢٣٥هدية العارفني  ؛١/٣٧١م. كشف الظنون ١١١٩١ه/٥٨٧تويف سنة تصانيف. 
  .١٩٠٠رقم  ٤/٢٥؛ اجلواهر املضية ٤/٣٠٥

سنة  يفتو . القاضي احملتسب ببخاراظهري الدين أيب بكر  ،مد بن أمحد البخاري احلنفيحمل"الفتاوى الظهريية"   )٢
جلواهر ا؛ ١٥٥رقم  ٥٢ ص تاج الرتاجم؛ ٢/١١١هدية العارفني  ؛٢/١٢٢٦م. كشف الظنون ١٢٢٢ه/٦١٩

   .١١٨٨رقم  ٣/٥٥املضية 
كان قاضًيا ووزيًرا. ويل الشهري باحلاكم الشهيد.  أيب الفضل  احلنفي، مد بن حممد املروزي البلخيحمل ""الكايف  )٣

؛ اجلواهر املضية ٢/١٣٧٨م. كشف الظنون ٩٤٥هـ/٣٣٤تويف شهيًدا سنة قضاء خبارى مث وزارة خراسان. 
   .١٥٣رقم  ١١٣ه) ص ٣٤٠-٣٣١؛ تاريخ اإلسالم (١٤٧٧رقم  ٣/٣١٣

تويف سنة . م٧١٢ه/٩٣إليه ينسب املذهب املالكي. ولد سنة  ،، أحد األئمة األربعةمالك بن أنس أبو عبداهللا  )٤
  .مع مراجع أخرى يف احلاشية ٢٤٧رقم  ٣١٦ ص هـ)١٨٠-١٧١تاريخ اإلسالم ( م. ترمجته يف:٧٩٥ه/٧٩
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  لفصل الثانيا
  )٢اتنوالبي )١اوىعفي أنواع الد

 صومة إذا تركهاعلى اخلُ  ربُ عي َمْن ال جياملد،  صومة أي على اخلُ  ربُ عى عليه َمْن جيواملد
ا وإمن  "ِكرُ نعى عليه هو املاملد " :)٣)األصل(يف  تعاىل على اجلواب. وقال حممد رمحه اهللاُ 

عوى غري صحيحة عي. ولو كانت الد عى عليه عرف املد د ملاعليه ألنه إذا عرف  اقتصرَ 
 فاد عى املد ريفع هل يُسَمع وهل ميكن إثبات دفعه من غعى عليه الد عوى تصحيح الد، 

فع للد  يعاملد  على أن  ما يدل  )كتاب الرجوع عن الشهادات( فيه. ويف املشايخُ  اختلفَ 
   .)املنبع(عوى. كذا يف الد  يطالب بتصحيحِ 

وإذا  ،وإن شاء نظر إليه ،عى عليه جوابهإن شاء سأل املد  :القاضي خميـرٌ  :)احمليط(ويف 
أو  رَ نكِ أو يُ  ا أن يُِقر إم  :سأله وجب عليه اجلواب. فإذا وجب عليه اجلواب فال خيلو

اه دعو  دقِ عى عليه مبوجب إقراره لظهور صِ قضى القاضي على املد  . فإن أقر تَ سكُ يَ 
 نة املظِ باإلقرار. وإن أنكر سأل القاضي من املدنة؟  دقِ رة لصِ هِ عي البيدعواه فقال "أَلَك بي

عي منهما د فقال للمُ  ،دي بني يديهنْ مي والكِ رَ ضْ احلَ  مَ صَ حني اختَ  معليه وسل  ى اهللاُ صل  لقوله
 عي بشاهدٍ د مليه بالبينة. فإذا أتى افإن أحضرها قضى عل .)٤هُ ينُ َلَك ميَ  ال فقالَ  ة فقالَ يـنَ أَلَك بَـ 

 فقد ترج ح جانب جهة الص دق به لكن عارضه شهادة األصل فإن  ت يف األصل قَ لِ خُ  مَ مَ الذ
 ة وعن احلقوق عَ بري بُ  فال ،ةري ر ليكون شغلها حبُ آخَ  من شاهدٍ  د انتهى. ،قوية ةٍ ج   

بينة على هذا يل ليس  عيد ملذا قال ا"إ :عنه رضي اهللاُ قال أبو حنيفة  :)املنبع(ويف 
 نة على ذلكبمث أقام ال ،احلقنتهـل ،يم تُقَبل ألنه أكذب بي" .  

                                                 
؛ ٢٠٩ ص معجم لغة الفقهاءقول أمام احلاكم يطلب به قائله إثبات حق على الغري. م "دعوى":  وى"ادعال"  )١

  .١٣١ صالقاموس الفقهي 
  .٤٧؛ القاموس الفقهي ص ١١٥ص احلجة القوية. معجم لغة الفقهاء  ات" م "بينة" هيبينال"  )٢
. ١/١٠٧م. كشف الظنون ٨٠٤ه/١٨٩"األصل" هو "املبسوط" حملمد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوىف سنة   )٣

  سبقت ترمجته.
كتاب  ١١يف:  ؛ الرتمذي٢/٥٦١ كتاب األميان والنذور ٢٢، ٢/٦١٧ كتاب األقضية ٢٥ :رواه أبو داود يف  )٤

؛ الدراية: كتاب الدعوى ٢٦رقم  ٤/٢١١ كتاب يف األقضية واألحكام: ين يف؛ الدارقط١/٣٦٠ األحكام
  .٨٣٩رقم  ٢/١٧٥
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  ٤٥ األول في أدب القضاءالفصل 

 صومةُ مث ظهرت رواية خبالفه فاخلُ  ،مسئلة على مسئلة وحكم ا القاضي إذا قاسَ 
ا مع وأم  ،بأخذ املال عي فألنه آمثٌ ا مع املد عي. أم يامة مع القاضي واملد عى عليه يوم القِ د مُ لل

. مهِ مِ صور ِمهَ يف زماننا لقُ  أحد من أهل االجتهادِ ه ليس ألن  ،باالجتهاد القاضي فألنه آمثٌ 
ي صاحب مباشرة القاض قاس املفيت على القاضي فأوردُت عليه أن  )١وبعض أذكياء ُخوارِْزم

بب فكيف قاس املسبب على الس ن يقال كيف يُ أىل فيت سبب للحكم، واألوْ مُ ـللحكم وال
 لجأ إىل احلكمِ "القاضي يف زماننا مُ  :وكان له أن يقول ،بب مع املباشر؟ فانقطعالس  يؤَخذُ 

   .)زازيالب(حىت يقضي بعلمه". كذا يف  مٍ ِـ الم ألنه غري عاليُ  ألنه لو تركه ،توىبعد الفَ 

  

                                                 
  .٢/٤٨٠ معجم البلداناسم ملدينة وناحية. "خوارزم":   )١
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 األول في أدب القضاء الفصل ٤٤

 صاحب قال: "آمُر  ت"رقايف الط ١ينالد(  ا له ليكون معه وال أمنعه عن طلب غالمً  لَ أن يوك
قلُت له: "إن كان  قال. "الزمه على قدر ذلك مث ،اياله يومه. وإن شاء تركه أيامً ما يقوته وعِ 

 وإن كان عمًال  ، يقدر أن يعمله حيث يالزمه الزمهقال: "إن كان عمًال  "هِ  يعمل بيدِ عامًال 
فه أن ياله كل لب خرج وطلب. وإن كان يف مالزمته ذهاب قوته وعِ معه على الط  رُ ال يقد

   لي سبيله".خيمث  ، بنفسهكفيًال   قيمَ يُ 
 نة" وطلب ميني خصمهيلعي: "إذا قال املدقيمَ فه القاضي ألنه يريد أن يُ حلِ ال يستَ  ، بي 

اإلمام  ". قاللفهُ له أن حيُ " :. وقاالرنا بالسْرتِ مِ ويفضحه بذلك وقد أُ  ينة بعد احللفِ بعليه ال
  ،وإن شاء مال إىل قوهلما أيب حنيفة تعاىل: "إن شاء القاضي مال إىل قول رمحه اهللاُ  يناحلَْلوا

 صْ وكيل بال رضى اخلَ كما قالوا يف الت القولني شاء".  م يأخذ بأي  
 ين ووضعه عند َعْدلٍ د إن شاء القاضي أخذ ال: ائن غائبين والد احملبوس الد  )٢نقدَ 
   ة بنفسه وباملال.قَ وإن شاء أطلقه بكفيل ثِ  ،وأطلقه

 حسنَ واستَ  .ين غائبالد  وكذا لو برهن احملبوس على اإلفالس ورب  :)٣)النوازل(ويف 
حيبسها معه  )٤قاضي عنبسةالمة كان العال و  ،وجاملرأة إذا ُحِبَس الز  بعض املتأخرين أن ُحتَبسَ 

   جور.ا عن الفُ يانة هلصِ 
 رهعز  "وقضيَت علي  ميصْ خَ  رمييشوة من غَ الر  قضى عليه للقاضي: "أخذتَ مُ ـلا قال
مع  رة لصاحب احلق صومة يف اآلخِ اخلُ  فحق  ،ا حرامً ماًال  )٥لطانلس لأخذ  نْ . ومَ احلاكم

 لِ خيَ  مـلطان ومع القابض إن لالس يكونُ عنه  اهللاُ رضي لط عند اإلمام لطان، وبعد اخلَ طه الس 
 لطان ال غري. مع الس  

 ا وال يفيت له ذلك شرعً  لطان ال إىل القاضي جيوزُ إذا أراد أن يذهب مع خصمه إىل الس
   لطان.إىل الس  عن االستيفاء عند القاضي ذهبَ  به لكنه إن عجزَ 

                                                 
 "رب الدين" يف ق.  )١
 .٤٨٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٥٨. القاموس الفقهي ص الدين مل س": الدين "نقد  )٢
امللقب بإمام اهلدى املتوىف سنة  أيب الليثالفقيه  ،نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي احلنفيل"النوازل"   )٣

   .. سبقت ترمجته٢/١٩٨١م. كشف الظنون ٩٨٣هـ/٣٧٦
يقال له عنبسة الرازي. تويف بعد و  أبو بكر قاضي الري األسدي الكويف، عنبسة بن سعيدلعل املصنف يقصد   )٤

  شية.مع مراجع أخرى يف احلا ٣٠٥رقم  ٣٧٨ ص ه)١٧٠-١٦١تاريخ اإلسالم ( . ترمجته يف:م٧٧٦ه/١٦٠
  .پ"من السلطان" يف   )٥
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 نةُ  ،الب على اليسارفإن برهن املطلوب على اإلعسار والطفبي  نة اإلبراء مع الب أوْ الطىل كبي
   انتهى. ،)١ضبينة اإلقرا
ة القاضي عن احملبوس بعد مد  يسألُ  :يثبت اليسار. وذكر القاضي بيان ما به شرتطُ وال يُ 

 تٍ ا. ولو كان مليْ ين غائبً إن كان صاحب الد  خال سبيله و باإلعسار أخذ منه كفيًال  خِربَ فإن أُ 
غار لص لِ  بكفيلٍ  من احلبس قبل االستيثاقِ  قهُ طلِ بار ال يُ غار وكِ وله ورثة صِ  دينٌ  على رجلٍ 

 اًال له م ال نعلمُ  هود هو فقريٌ اإلفالس بقول الش  تعاىل: "يثبتُ  رمحه اهللاُ  افص اخلَ  وقال فقط.
عند القاضي أنه  تعاىل يشهدونَ  رمحه اهللاُ  فارالص . وعن "ا وال ما خيرج به عن الفقرضً رْ وال عَ 

ه ل أحد عن حاِرب م خيُ ـا. فإن لا وعلنً ر سوته واختربناه سِ  سوى كِ له ماًال  عَدم ال نعلمُ مفلس مُ 
 لكن اد ال ي)التجريد( قال يف ائن اليسارعى املديون اإلعسار والد" : له  ق يف كل دينٍ صد

   كثمن بيع أو قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق أو كفالة".  ،بدل
 املؤجلِ  رِ يف املهْ  صدقُ ويُ  املعجلِ  رِ يف املهْ  صدقُ ال يُ : اهللا رمحهُ  )٢)جامع الصدر(ويف 
  توى. وعليه الفَ 
  جله. عَ جله ومُ ؤَ بني مُ  داق بال فصلٍ يف الص  ال يصدقُ  :)األصل(ويف 
  نايات. ش اجلِ وجات وأرْ يف نفقات األقارب والز  وكذا ال يصدقُ  :)األقضية( ويف
 رب  الد ين إذا اد رضي اهللاُ  عند اإلمام فُ لِ  بعدما برهن على اإلفالس حيَ له ماًال  عى أن 

أنه  فُ عرِ  يَ الب أنه الالط  نيَ تعاىل: "لو طلب احملبوس مي رمحه اهللاُ اين قال اإلمام احلَْلو  .عنه
اجللوس يف املسجد  وجيوزُ  حبسه". وإن حلف أبدَ  ،. فإن نكل عن اليمني أطلقهلفهُ حيُ  عَدمٌ مُ 

 عندنا أنه ال يالزمه يف املسجد ألنه بين رمي. وقال القاضي: "املذهبُ لغَ االة ملالزمة لغري الص 
   تعاىل وبه نفيت". اهللاِ  كرِ لذِ 

قال:  جن عن تفليسٍ من الس  جَ أخر  تعاىل َعمنْ  اهللاُ ا رمحه قال هشام: "سألُت حممدً 
 ذكر املالزمة وأراد به احلبس .ه أخفى ماله فتخرجه املالزمةلعل  )٣الهمبِ لنا  "يالزمه ألنه ال علمَ 

 فاريعبدليل الت"  ببالعِ  قال. قلُت له: "فإن كانت املالزمة أضرْن يتكسيال لكونه ِمم  عي بالس

                                                 
   يف ق. "ر"اإلقرا  )١
املذكور  حسام الدين أيب حممد.شهيد الصدر ال احلنفي، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة"جامع الصدر" ل  )٢

   .٢/٥٦٣كشف الظنون  على الصفحة السابقة.
 حباله" يف ق.  )٣
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 األول في أدب القضاء الفصل ٤٢

إن كان قبل القبض  :. ولو أفلس املشرتي)٢مامةالعِ تعاىل أنه باع  رمحه اهللاُ  )١وعن شريح
وقال  ،)٣ضرْ ال يبيع العقار والعَ  عنه رضي اهللاُ اإلمام حممد  وعند ،منيع القاضي املبيع للث بي

ا عندمها وهو يع العقار إمجاعً بي. وقيل "ا واخلالف يف املنقولعصام: "ال يبيع العقار إمجاعً 
   األصح.
روض. وإن العقار وال العَ  ال يبيعُ  :"يف املال احلاضر ويف الغائب" )٤)شرح القدوري( ويف

 ففيه روايتان.  ،نانري وله عليه دراهمظفر بالد  
  . ذُ أنه ال يأخ :)٥)شرح الطحاوي(ويف 
ي ديين". أجله القاضي قضوأ ضيرْ عَ  . قال املديون: "أبيعُ أنه يأخذُ  :)٦)الصغرى(ويف 
 ام وال حيبسه. ولو كان له عقارٌ ثالثة أي  قليل.  ين ولو كان بثمنٍ حيبسه ليبيعه ويقضي الد

ائن إطالقه . وإن أراد الد مٌ ـِ يفعل فهو ظال موجد املديون َمْن يقرضه ليقضي به دينه فل نوإ
فالقاضي يقبل بينة  ،اسعند الن  ابال حضور القاضي له ذلك. فإن كان أمر املديون ظاهرً 

 ،البينة قبل احلبسِ  لُ قبَ  هل تُ ًال شكَ وإن كان أمره مُ  .ة اليت نذكرهاوخيليه قبل املد  ،اإلعسار
  ة املشايخ عدم القبول. القبول وعام  يلضْ اإلمام الفَ  فيه روايتان. اختار
 واختلفت الر رها الفَ  .بعد احلبسِ ة اليت يسأل القاضي عنها وايات يف تلك املديلضْ فقد 

 )٧حاويويف رواية الط  .احلسن بأربعة أشهر ويف رواية .بشهرين أو ثالثة )كتاب الكفالة( يف
إىل  عِ سارُ والت  جرِ حيح املفىت به تفويضه إىل رأي القاضي ألنه للض ل. والص وْ احلَ  صفِ بنِ 

 ينقضاء الد،  شرتطُ يُ وال  تة.تفاوِ اس يف ذلك مُ وأحوال الن  نة اإلعسار حضرة املدعي. يف بي

                                                 
تويف  يف الكوفة. م. أقام قاضًياأبو أمية من أشهر الفقهاء يف صدر اإلسال ،الكنديبن قيس  شريح بن احلارث  )١

   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ١٨٣رقم  ٤١٩ ص هـ)٨٠-٦١تاريخ اإلسالم (م. ترمجته يف: ٦٩٧هـ/٧٨سنة 
 .٣٢١ما يلف على الرأس. معجم لغة الفقهاء ص  :"العمامة" )٢
 .٣٠٩ص "العرض": املتاع وكل شيء سوى الدراهم والدنانري فإا عني. معجم لغة الفقهاء  )٣
 . وتعريف القدروي وخمتصره يأيت يف موضعه.٢/١٦٣١لـ "خمتصر القدروري" شروحات عدة. كشف الظنون   )٤
 . يف موضعه . وتعريف الطحاوي وخمتصره يأيت٢/١٦٢٧لـ "خمتصر الطحاوي" شروحات عدة. كشف الظنون   )٥
م الدين أيب حممد الصدر الشهيد. ولد ، حسااحلنفي لعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةفتاوى الصغرى" "ال  )٦

؛ تاج الرتاجم ٢/١٢٢٤م. كشف الظنون ١١٤١ه/٥٣٦قتل سنة صاحب تصانيف.  م.١٠٩٠ه/٤٨٣سنة 
  .٢٩٠رقم  ٤١٩ ص ه)٥٤٠-٥٣١تاريخ اإلسالم (؛ ١٠٥٣رقم  ٢/٦٤٩؛ اجلواهر املضية ١٣٩رقم  ٤٦ص 

م. ٨٥٣ه/٢٢٩أبو جعفر. ولد سنة  ،ري احلنفيبن عبد امللك األزدي احلجري الطحاوي املص أمحد بن حممد  )٧
رقم  ١/٧١م. ترمجته يف: وفيات األعيان ٩٣٣ه/٣٢١تويف سنة . "خمتصر الطحاوي" تصانيف منها صاحب

  .٧رقم  ٧٧ه) ص ٣٣٠-٣٢١تاريخ اإلسالم ( ؛٢٥
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  ٤١ األول في أدب القضاءالفصل 

ورى يف من دخول اجلريان عليه وأهله الحتياجه إىل الش  عُ مينوال  :)١)األقضية(ويف 
أنه خيرج يف موت والده وولده ال  حممد . وعنعنده طويًال  نون من املكثِ وال ميك  ،القضاء

الكفيل خيرج جلنازة   ال. وذكر القاضي أن يكن َمْن يقوم عليهما وإال  مـيف غريمها إذا ل
 توى.وعليه الفَ  ،هم الري ات واألوالد ويف غالوالدين واألجداد واجلد   

ي وأضناه أولو مرض يف احلبس  .ن ال خيرج منهأبو بكر اإلسكاف: "إذا جُ  وقال
تعاىل. وهذا  كذا عن حممد رمحه اهللاُ  "القاضي املرض ومل جيد َمْن يقوم عليه أخرجهُ أضعفه 

 تعاىل أنه ال خيرجه. واهلالك يف احلبس إذا غلب عليه اهلالك. وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ 
  م جيدـوإن ل ،ا يطلقه إذا أطلقه بكفيلٍ وإمن  .توى على رواية اإلمام حممدوالفَ  ،وغريه سواء

 ام.كفيل لإلطالق ليس بشرط وال خيرج إىل احلم بعد الت  مِ صْ  ال يطلقه. وحضرة اخلَ كفيًال 
خبالف األكل ألنه ضروري.  ،طءِ عن الوَ  تعاىل أنه مينعُ  وعن اإلمام األعظم رمحه اهللاُ 

 قال: "ومينعُ  ،ه حىت يطأها يف موضع خالعدم املنع لكن تدخل عليه زوجته أو أَمتَ  رُ اهوالظ 
   ."لصوصمن احلبس ُحوَل إىل سجن ال  وإن خاف أن يفر  .يف األصح  ن الكسبِ م

بـَْندياألْرساا ال يويف املال قال اإلمام تعنتً جن مُ َس احملبوس يف الس بِ وإذا حُ 
٢(:  ُ يُطني" 

ىل ة يلقى له منها املاء واخلبز". وقال القاضي: "الرأي فيه إقبَ له ثُ  كُ رتَ ويُ باب احلبس عليه 
حسنة باعها  الباقي. وإن كانت له ثيابٌ  باعُ ياب ويُ ث من ال )٣تٌ سْ دَ له  رتكُ . ويُ "القاضي

 ما ال حيتاج إليه يف احلال حىت  باعُ ين. ويُ القاضي واشرتى له الكفاية وصرف الفضل إىل الد
 ٤دبْ لال(  يف الص ٥طعيف والن(  ى له من شرتَ ويُ  يباعُ  من حديدٍ  )٦تاء. ولو كان له كانونٌ يف الش

 ني.الط   

                                                 
كشف ه.  املذكور أعال أيب احملاسن ظهري الدين ،علي بن عبد العزيز املرغيناين احلنفي بن سنحل"األقضية"   )١

 .١/١٣٧ الظنون
، ق. ولعل املقصود هنا هو حممد بن احلسني بن حممد األرسابندي، القاضي واإلمام پ"األرسابيدي" يف ب،  )٢

؛ ١٢٩٤رقم  ٣/١٤٥؛ اجلواهر املضية ٢/٨٣م. ترمجته يف هدية العارفني ١١١٨ه/ ٥١٢تويف سنة  .أبو بكر
 . ٤١رقم  ٣٤٠ه) ص ٥٢٠- ٥١١تاريخ اإلسالم (

 .٢٦٧دست": جمموعة من الثياب. املعجم الذهيب ص " )٣

 .٧١٠"اللبد": البساط من الصوف. املنجد ص   )٤
 .٤٨٢بساط من اجللد. معجم لغة الفقهاء ص  :"النطع"  )٥
 .٦٩٩"الكانون": املوقد والـُمصطلى. املنجد ص   )٦
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 األول في أدب القضاء الفصل ٤٠

 )٢كان الفقيه أبو بكر اإلسكاف" :يقول )١أبو جعفر كان الفقيه  :)جامع الفتاوى(ويف 
   ."قليدم بالت هُ ال يواجهُ  ـويل ملا ألن  يف ديارنا غري صحيحٍ  ءام القضااحلك  ةُ تولي" :يقول

 ا بشهادا. قلُت: "اجلهةُ اعتبارً  دٍ وَ وقَـ  قضاء املرأة يف غري حد  وصح  :)٣)شرح الوقاية(ويف 
 . "على الغري منهما تنفيذ القولِ  اجلامعة بينهما كون كل واحدٍ 

 توى.وعليه الفَ  ،ينفذ وقيلَ  ،بني اثنني ال ينفذ ملطان إذا حكالس   
ر مث ارتفعا إىل قاٍض آخَ  ،بيعهما مث ارتفعا إىل القاضي فأجاز ،)٥الولد مأو أُ  )٤برباع املدَ 

   عنه رجع عنه. ا رضي اهللاُ علي  الولد ألنه ُرِوَي أن   يف أم إال  ،ميضي القضاء
  

  نوع في الحبس
 سُ حيبات لولده. و الوالدين أو األجداد أو اجلد  ما خال دين ويف كل دينٍ  )٦قٍ بدانِ  حيبسُ 

 ما حبس الكفيل حيبس املكفول عنه معه. وإذا ن وعكسه. وإذي واملستأمِ املسلم بدين الذ
 دلت املسئلة على . ال، وال يأخذ املال قبل األداءكانت الكفالة بأمره وإال ذا  إه ميالز  ُلوزِمَ 
األصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن   ن من حبسِ مك تاملكفول له ي واب الواقعة وهو أن ج

 يادة مريض. وحيبسُ معة وال عيد وال جنازة وال عِ كثروا. وإذا خاف فراره قيده. وال خيرج جل
  به.  سُ ستأنِ وال يدخل عليه َمْن يَ  ،)٧طاءراش وال وِ له فِ  وال يفرشُ  ،يف موضع وحش

                                                 
 م.٩٧٣ه/٣٦٢امللقب بأيب حنيفة الصغري. تويف سنة  أبو جعفر ،البلخي اهلندواين حممد بن عبداهللا بن حممد  )١

؛ اجلواهر ٢/٤٧؛ هدية العارفني ١٩٠رقم  ٦٣ته يف: تاج الرتاجم ترمج. تصانيف منها "الفوائد الفقهية"صاحب 
  .٤/٣٣٥؛ ١٣٤٥رقم ٣/١٩٢املضية 

للشيباين.  "أستاذ أيب جعفر اهلندواين. صنف "شرح اجلامع الكبري ، أبو بكرحممد بن أمحد اإلسكاف البلخي  )٢
 ٤/١٥؛ اجلواهر املضية ٢/٣٧؛ هدية العارفني ٨/٢٣٢م. ترمجته يف: معجم املؤلفني ٩٤٥ه/٣٣٣تويف سنة 

  .٣/٧٦، ١٨٧٩رقم 
صدر الشريعة األول عبيداهللا احملبويب شروحات لربهان الشريعة حممود بن ملصنف "وقاية الرواية يف مسائل اهلداية"  )٣

من أشهر هذه الشروحات "شرح اإلمام صدر الشريعة الثاين عبيداهللا احملبويب احلنفي املتوىف سنة  عدة.
 .٢٠٢١، و٢/٢٠٢٠كشف الظنون . م١٣٤٢ه/٧٤٣

". معجم لغة "إن مُت فأنَت حر  :قول السيد لعبده لالعبد الذي ُعلق عتقه على موت سيده. مث: "املدبر"  )٤
 . ١٢٨؛ القاموس الفقهي ٤١٨الفقهاء 

  .٨٨؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٥"أم الولد": األمة اليت ولدت من سيدها وهي يف ملكه. القاموس الفقهي ص   )٥
  .٢٠٦ة الفقهاء غ؛ معجم ل١٣٢الفقهي  القاموس (فارسي). درهم سُسدْ  : ضرب من النقود الفضية، وهو"الدانق"  )٦
 . ٩٠٦"الوطاء": خالف الغطاء وهو ما يفرتش به. املنجد ص  )٧
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  ٣٩ األول في أدب القضاءالفصل 

  )١العزل نوع في
ال نفيت  : "وحننُ )٢ْرغيناينـمَ ـل الدين اظهري . وقالرط جائزٌ القاضي بالش  لِ زْ عَ  تعليقُ 

 لِ زْ ة تعليق العَ بصح  ت بالقاضي صار معزوًال  صالٍ خِ  رط". أربعةُ بالشذهابُ األول : إذا حل 
  ة. الرد ، الرابع العقل ذهابُ الثالث مع، الس  ذهابُ الثاين البصر، 

 ىحىت لو قض )٣كالوكالة م يصل اخلرب إليهـما ل عزلُ نلطان القاضي ال يوإذا عزل الس 
تعاىل أنه ال ينعزل وإن علم  رمحه اهللاُ  أيب يوسف وعن بقضايا قبل وصول اخلرب إليه تنفذ.

. وهذا لَ زِ واعتربه بإمام اجلمعة إذا عُ  ،اسحلقوق الن  يانةً دم صِ قد غريه مكانه ويقل بعزله ما مل يُ 
ما مل يصل  عزلُ نوصول الكتاب إليه ال ي رطِ ا بشعلقً ا إذا حصل مُ ا. أم مطلقً  لُ زْ إذا حصل العَ 
ى هنا ورواية أيب يوسف تتأت  ،م يعلمـقبل وصول الكتاب إليه أو ل لِ زْ علم بالعَ  ،إليه الكتاب

   ا.أيضً 
 موقضاة فهُ  عزل القاضي، حىت لو مات اخلليفة وله أمراءٌ  لطان ال يوجبُ الس  وموتُ 
. ولو عزل )٤ائبل الن زْ عَ  القاضي ال يوجبُ  وليس هذا كالوكالة. وكذا موتُ  ،معلى حاهل

 نائبه هكذا قيل.  عزل نائبه خبالف ما إذا مات القاضي حيث ال ينعزلُ نلطان القاضي يالس
 ائب بعزلِ وينبغي أن ال ينعزل الن  القاضي ألنه نائب الس رى أنه تَ  ة. أَال لطان أو نائب العام

  . ناشاخيمن م مبوت القاضي وعليه كثريٌ  عزلُ نال ي
 القاضي. القاضي إذا قال: "عزلُت نفسي عزلُ نلطان نائب القاضي ال يوإذا عزل الس" 

ا بدون مساع أم  ،كما يف الوكيل  لطان ينعزلُ ع الس أخرجُت نفسي عن القضاء" ومس"أو 
 ألنه نائبٌ ه أصًال سنف القاضي بعزلِ  عزلُ نال ي وقيلَ  .لطان فالالس   ةعن العام،  العا وحق ة م

   .)فصول العمادي(فال ميلك عزل نفسه. كذا يف  ،بقضائه متعلقٌ 
 

                                                 
 .٣١١"العزل": التنحية واإلبعاد. معجم لغة الفقهاء ص   )١
املتوىف سنة  احملاسنظهري الدين أبو  ،املرغيناين احلنفي بن عبد الرزاق علي بن عبد العزيزاحلسن بن   )٢

ه يف: هدية العارفني . ترمجت، "الشروط" وله أيًضا "فتاوى"من تصانيفه "كتاب األقضية". م١٢٠٣/ه٦٠٠
  .٤٦٦رقم  ٢/٧٤اجلواهر املضية  ؛٣/٢٦٣املؤلفني معجم  ؛١/٢٨٠

 "كالوكيل" يف ق. )٣

  پ.، ڤ"احلاكم" يف   )٤
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 األول في أدب القضاء الفصل ٣٨

ا مقام املوقوف  قائمً املتويل  ويكونُ  ،على فالن ارا بأنه وقفٌ حكم قاضي خبُ  خارا صح بُ بِ 
   انتهى. ،سلم إىل املتويل َمرقـَْند ليُ ـويكتب إىل قاضي سَ  ،عليه

  ة ألن بهَ شُ ال يسقط بِ  كتاب القاضي إىل القاضي يف كل حق   ويُقَبلُ  :)١)الولواجلي(ويف 
خبالف رسالة القاضي إىل القاضي يف احلقوق فإا ال  ،كتابه كاخلطاب يف جملس قضائه

ل يف هذا واملرسِ  ،على هذا املوضع اقتصرَ قل والن  ،لسول ينقل خطاب املرسِ الر  ألن  لُ قبَ تُ 
   ة.عي من الر  وقول القاضي يف غري موضع قضائه كقول واحدٍ  ،املوضع ليس بقاضٍ 

أو عمى  ة القضاء بأن ارتد أو خرج عن أهلي  لَ زِ وإذا مات الكاتب أو عُ  :)٢)املنبع(ويف 
إن كان ذلك عرض  رُ ينظ هل يعمل القاضي املكتوب إليه بكتابه؟ ،أو فسقَ  ن أو جُ 

اين به الث  م يقضِ ـوقبل القراءة ل ،للكاتب قبل الوصول إىل املكتوب إليه أو بعد الوصول
  عندمها. 
. ولو وصل إليه مث عرضت له هذه األشياء "يقضي به" :)٣)األمايل(يف  أبو يوسف وقال

مث وصل  ،إليه قبل وصول الكتاب لَ زِ يقضي به باإلمجاع. وكذا لو مات املكتوب إليه أو عُ 
إىل فالن قاضي " : إذا كتبم يكتب إليه إال ـم يعمل به ألنه لـ مكانه ليل إىل القاضي الذي وُ 

أن يقضي به َمْن قام مقام  فإنه جيوزُ  "بلد كذا وإىل كل َمْن يصل إليه من قضاة املسلمني
من "ولو كتب ابِتداء ت كتابة القاضي إليه. ل صح الكاتب إذا عرف األو  ألن  ،املكتوب إليه

عند أيب حنيفة  ال جيوزُ  "كذا إىل كل َمْن يصل إليه من قضاة املسلمني فالن قاضي بلد
 لألمر على تسهيًال  تعاىل: "جيوزُ  وقال أبو يوسف رمحه اهللاُ  ،تعاىل وحممد رمحهما اهللاُ 

 اس".الن   
  

  

                                                 
ظهري الدين أيب املكارم املتوىف سنة الفقيه  ،سحاق بن أيب بكر الوالواجلي احلنفيإل"فتاوى الولواجلي"   )١

   .٢/٢٣١معجم املؤلفني ؛ ٢/١٢٣٠م. كشف الظنون ١٣١٠هـ/٧٠١
ولد سنة  .شهاب الدين أيب العباس ،"املنبع يف شرح امع" ألمحد بن إبراهيم بن أيوب العينتايب احلليب  )٢

؛ الدرر الكامنة ٢/١٦٠١م. كشف الظنون ١٣٦٥ه/٧٦٧تويف سنة . صاحب تصانيف. م١٣٠٥ه/٧٠٥
 . ١٠٨رقم  ١/٢١١املنهل الصايف ؛ ١١٧رقم  ١/٢٩٧؛ الطبقات السنية ٢٥رقم  ١/٨٧

جملد ومجيعها  ٣٠٠ويقال أا أكثر من م. ٧٩٩ه/١٨٣لقاضي القضاة أيب يوسف املتوىف سنة  "أمايل اإلمام"  )٣
  سبقت ترمجته. .١/١٦٤كشف الظنون يف الفقه.  
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  ٣٧ األول في أدب القضاءالفصل 

ديه ي  بعد أن جيري بنيإال  ،"لا حكم به األو حكمُت مبِ " :ى له أن يقولوال يتأت "قلُت: 
  ."مصْ على خَ  مٍ صْ صومة صحيحة من خَ خُ 

 تأو كان ،يته والرتكة ليست يف واليتهيف وال موه ا يف تركة أيتامٍ القاضي إذا نصب وصي 
مل  ره والبعض اآلخَ تأو كان بعض الرتكة يف والي ،م يكونوا يف واليتهـالرتكة يف واليته واأليتام ل

 مـظالُ الت  ربُ ويعت صب على كل حالٍ الن  ح صِ واين: "يَ لْ ة احلَ قال مشس األئم  ،هتيكن يف والي
علي  اإلسالم ركنُ  وكان مجيع الرتكة أينما كانت الرتكة". ا يفالوصي وصي  عداء ويصريُ واالستِ 

 يشرتطُ  وقيلَ  .ا فيه وما ال يكون فالوصي  ما كان من الرتكة يف واليته يصريُ  :يقول )١السغدي
 لصح كون الرتكة يف واليته.   وال يشرتطُ  ،تيم يف واليتهيصب كون الة الن  

 قال مشس  ،كن الوقف واملوقوف عليه يف واليتهم يـول ا يف وقفٍ يً ولو نصب القاضي متول
 ة: "إذا وقعت املطالبةُ األئم  يف جملسه صح  صِ ركن اإلسالم: "ال يَ  وقال .صب"الن وإن  ح ."

بة العلم أو لَ فإن كانت لطَ  :م تكن ضيعة الوقف يف واليتهـول ،كان املوقوف عليه يف واليته
رمحه  ايناحلَْلو  ةقال مشس األئم  ،ضيعة الوقف يف واليته ومل تكن هِ رِ صْ ا يف مِ أو مسجدً  )٢ارِباطً 
ا ركن اإلسالم: "إذا كان املوقوف عليه حاضرً  وقال .عداء"م واالستِ ـظالُ الت  تعاىل: "يعتربُ  اهللاُ 

   ".جيوزُ 
 )٤ُبخارابِ  ا يف حمدود وقفٍ مً نصب قي  )٣َمرقـَْندـقاضي سَ  :)جمموع النوازل(وذكر يف 

القاضي إذا  :وُرِوَي عن بعض املشايخ .جلعوى والس ت الد صح  ،َسَمرقـَْندعى عليه بد وامل
 توى مشايخ وفَ  )الفصول(توى صاحب وهو فَ  ،ا يف تركة ليست يف واليته ال جيوزنصب وصي

  صومة". ربة للخُ والعِ  : "جيوزُ ينوااَحللْ  ةاإلمام مشس األئم  وقال .)٥رومَ 
ال  ،اراحكم قاضي خبُ  ارا صح إذا كان من خبُ  اليتيمُ  :)٦)فتاويه(يف  رشيد الدين وذكر

 عى عليهواملد  ولو كان املوقوف عليه بَسَمرقـَْند واملتويل  ،نصب الوصي من قاضي َمسَرقـَْند جيوزُ 
                                                 

من تصانيفه "النتف يف الفتاوى".  م.١٠٦٨هـ/٤٦١سنة  ىفتو امل أبو احلسن ،بن حممد السغدي علي بن احلسني  )١
   .٤/٢٣٠، ٩٦٩رقم  ٢/٥٦٧اجلواهر املضية ؛ ١٢٧رقم  ٤٣؛ تاج الرتاجم ص ١/٦٩١ترمجته يف: هدية العارفني 

  .٢١٩ ص يمون فيها ويتفرغون فيها للعبادة والتأمل. معجم لغة الفقهاءالرباط": دور خمصصة للصوفية يق"  )٢
   .٣/١٣٣مسران بالعربية وهي بلد معروف مشهور. معجم البلدان  :"مسرقند"  )٣
   .١/٥١٧معجم البلدان من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبني مسرقند سبعة أيام. : "خبارا"  )٤
  . ٤/٥٠٦معجم البلدان ا، والنسبة إليها مروزي. أشهر مدن خراسان وقصبته :"مرو"  )٥
املتوىف سنة رشيد الدين أيب بكر  ،السنجي الوتار احلنفيبن عبداهللا الصائغ  مد بن عمرحمل"فتاوى الرشيدي"   )٦

؛ اجلواهر املضية ٢/١٠٥؛ هدية العارفني ٢/١٢٢٣كشف الظنون صاحب تصانيف.  م. ١٢٠١هـ/٥٩٨
   .٤/٢٣٧، ١٤٤٤رقم  ٣/٢٨٦
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 األول في أدب القضاء الفصل ٣٦

قال أبو  ،ر يأباهأن خياصمه إىل قاضي حملته واآلخَ  ريدُ عي يُ املد و  ،ر يف حملة أخرىواآلخَ 
توى. وعليه الفَ  "للمدعى عليه ربةُ "ال بل العِ  :عي" وقال حممدد للم ربةُ "العِ  :يوسف رمحه اهللا

ري أن خياصمه سكَ فإن أراد العَ  ر من أهل البلدِ واآلخَ  وكذا لو كان أحدمها من أهل العسكرِ 
كان   ندي. وَمنْ ر على غري اجلُ سكَ وال والية لقاضي العَ  ،ر فهو على هذاسكَ إىل قاضي العَ 

   ا.أيضً  و جندي هر فسكَ ا يف سوق العَ فً رتِ حمُ 
ذا خرجوا إأمري املؤمنني  قضاةُ  :تعاىل عن أيب يوسف رمحه اهللاُ و  )١)جامع الفتاوى(ويف 

 م ليسوا قضاة أرضٍ  ،فةبلدة نزل فيها اخللي مع أمري املؤمنني هلم أن حيكموا يف أيأل  ا إمن
قاسم بن  يخمة الش وذكر العال  هم قضاة اخلليفة. وإن خرجوا بدون اخلليفة ليس هلم القضاء.

فتنفيذهم اآلن  ،نفيذالعمل يف الت  أنه قد اختلفَ  مْ علاِ  :لفه ما نصهؤ يف م )٢غا اجلمايلطلوبُ قُ 
ى يف إىل احلاكم يف أسجاله وهذا يسم  بَ سِ ا نُ ر مبِ آخَ  شهود احلكم عند قاضٍ  هو أن يشهدَ 
فيه   فال أثر له يف القضاء املختلفِ  ،على احلكم ا وليس فيه حكم وال ما يساعدُ احلقيقة إثباتً 

  م واحلكم". صْ م على اخلَ صْ عوى من اخلَ د خللوه عن ال ،كالقضاء على الغائب وحنوه
م ما تقد  ام يفادرة عن احلك الص  حكامِ األ تنفيذاتُ ": )٣)كتاب األحكام(وهلذا قال يف 

 ام كذا احلكم فيه من غري املنفذ بأن يقول "ثبت عندي أنه ثبت عند فالن احلاكم من احلك
ا حكم بكذا" فالنً  "ثبت عندي أن  :من املنفذ البتة. وكذلك إذا قال كمٍ حبوكذا" وهذا ليس 
 صح  ذلك احلكم على خالف اإلمجاعِ  بل لو اعتقد أن  ،ا من هذا املثبتوهذا ليس حكمً 

 أن يقول "ثبت عندي أنه ثبت عند فالن كذا وكذا" ألن  فَ التواحلرام قد يثبت  الفاسدَ  صر
نفيذ حكم البتة ليس يف الت  عليه تأديب ذلك احلاكم أو حنوه. وباجلملةِ  بت رت عند احلاكم لي

 :اين أن يقول الث إال  ،لوهو األو  واحدٌ  حكمٌ  فهو ،عند احلاكم اتِ اإلثبات بكثرةِ  وال يعتربُ 
  انتهى.  ،ل"به األو  ا حكمَ "حكمُت مبِ 

                                                 
ه/ ٥٥٦ناصر الدين أيب القاسم املتوىف سنة  ،السمرقندي احلنفي احلسين "جامع الفتاوى" حملمد بن يوسف  )١

 . سبقت ترمجته.١/٥٦٥م. كشف الظنون ١١٦١
صاحب  م١٣٩٩ه/٨٠٢قاسم بن قلوبغا بن عبداهللا السودوين احلنفي، زين الدين أبو العدل. ولد سنة   )٢

 ٦/١٨٤م. ترمجته يف: الضوء الالمع ١٤٧٤ه/٨٧٩تصانيف منها "تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية". تويف سنة 
 . ١٨٢٠رقم  ٩/١٠؛ املنهل الصايف ٣٦٩رقم  ٢/٤٥؛ البدر الطالع ٦٣٥رقم 

خمتصر  حلنفي.لعل املصنف يقصد "موجبات األحكام وواقعات األيام" لزين الدين أيب العدل قاسم بن قطلوبغا ا  )٣
 . ٢٨القدروي ص 
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يدخل ا فرأى القاضي أن ال حيرمها  مـامرأته ول م إذا زىن رجل بأُ  :)احمليط(وذكر يف 
 هذا  مث نفاذُ  ،فيه دٍ هَ تـَ جمُ  يف حملٍ  ذ قضاؤه ألنه قضاءٌ فن ،ها معه وقضى بذلكعليه فأقر

 فقٌ احملكوم عليه مُ  القضاء يف حقت  أيب  فكذلك عند ،امً لِ قضى له إن كان عاملا عليه ويف حق
ة مَ رْ احلُ  كان احملكوم له يعتقدُ   إذا تعاىل. وعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  حنيفة وحممد رمحهما اهللاُ 

   .)العمادي(ه بإباحة القاضي. كذا يف سيرتك رأي نفال  ،ل باحلَ وقضى القاضي 
  

  ا من القاضي وما ال يكونن حكمً نوع فيما يكو 
 ا منه؟ ذلك حكمً  كذا" هل يكونُ  فالنهلذا على  إذا قال القاضي: "ثبت عندي أن

أن  ال بد " :يقول )١حممود اُألوْزَجْندي ةا". وكان مشس األئم حكمً  "يكونُ  :قال بعضهم
 ي رمحه اهللاُ فاطِ وهكذا ذكر الن  .أنفذُت عليَك القضاء""أو "قضيُت أو  "يقول "حكمتُ 

قوله "ثبت  وأن  قضيُت" ليس بشرطٍ "أو  "حكمتُ "حيح أن قوله . والص )٢)واقعاته(تعاىل يف 
علمُت" فهذا كله "أو  "صح عندي"أو  "عندي كذا" يكفي. وكذا إذا قال: "ظهر عندي

ثبت : "قول القاضي )٣يناحلَْلوا ةقال مشس األئم  منه. حكمٌ  "عليه "أشهدُ . وكذا قوله حكمٌ 
حكم  نة أو باإلقرار ألن بي بوت بالالث  ىل أن يبني أن لكن األوْ  ا وبه نأخذُ حكمً  عندي يكونُ 

   ."احلكم باإلقرار القاضي بالبينة خيالفُ 
 عى" ال يكونُ ا يف هذا املد "ال أرى لَك حق  عى عليه:إذا قال القاضي للمد  :)العدة( ويف

عي" ال إىل املد  )٤م احملدودل "سَ وطلب احلكم:  هادةعد الش ب وكذا لو قال ،ا منههذا حكمً 
 رِ صْ إذا كان يف املِ و  أمره إلزام وحكم. ا منه ألن نه يكون حكمً إ وقيلَ  ،ا منههذا حكمً  يكونُ 

 يف حملة أحدمها صومة بني رجلنيخُ  دة فوقعتيف حملة على حِ منهما  يان كل واحدٍ ضقا

                                                 
جد قاضي خان. تفقه على مشس األئمة وهو  ،األوزجنديمشس األئمة ومشس اإلسالم حممود بن عبد العزبز   )١

   ى يف احلاشية.مع مراجع أخر  ٤/١٤٣، ٦٢٥رقم  ٣/٤٤٦السرخسي. ترمجته يف: اجلواهر املضية 
املتوىف أيب العباس  ،الناطفي احلنفي بن عمر محد بن حممد" ألواقعاتواقعات الناطفي" وتعرف أيًضا بـ"خزانة ال"  )٢

رقم  ٩ص تاج الرتاجم ؛ ١/٧٦هدية العارفني ؛ ٢/١٩٩٩ ،١/٧٠٣ م. كشف الظنون١٠٥٤هـ/٤٤٦سنة 
   .٤/٣٢٤، ٢٢١رقم ١/٢٩٧؛ اجلواهر املضية ١٦

صاحب  م.١٠٥٧ه/٤٤٩أبو حممد من أهل الرأي. تويف سنة  ،زيز بن أمحد بن نصر البخاري احللواينعبد الع  )٣
؛ هدية العارفني ١٠٤رقم  ٣٥ص ترمجته يف: تاج الرتاجم . تصانيف منها "كتاب الكسب" و"كتاب النفقات"

   .٨٢١رقم  ٢/٤٢٩؛ اجلواهر املضية ١/٥٧٧
 . ٤١٠ه وأطرافه. معجم لغة الفقهاء ص "احملدود" هو العقار الذي بينت حدود )٤
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ه. ووسع يف ذلك بعض أصحابنا وفعل ذلك توزوا اهلجوم على بيم جيُ ـول :)البزازي( ويف
معهما و  )١بعث أمينني ،إنه توارى وطلب اهلجوم عليه مُ صْ قال اخلَ  :وصورته .وقت قضائه

 أعوان مث مهُ رَ ساء حَ الن  لوتدخ ،طحكة والس لس ا )٢جانباألعوان من  فيقومُ  ،ساءأعوانه ونِ 
   انتهى.، وزوا اهلجومم جيُ ـة أصحابنا لرر. وعام شون الغرف وحتت الس فيفت  ،يالقاض

قول  خيالفُ  لو قضى بقولٍ  لكقضاؤه. وكذ جازَ  ،عنه مرجوعٍ  ولو قضى القاضي بقولٍ 
ال يراه  مث رفع إىل حاكمٍ  ،وميني هدٍ وهو من أهل الرأي واالجتهاد. ولو قضى بشا ،علمائنا

ر ال يراه آخَ  ليس حلاكمٍ  ،يرى جوازه فنفذه له إبطاله. فإن رفع قبل إبطاله إىل حاكمٍ  جازَ 
بار مجيع األحكام املختلفة. وإن حكم خبالف مذهبه ومل يعلم تا إبطاله. وعلى هذا االعجائزً 

وإن كان هذا  ال جيوزُ "اهللا:  اد رمحهموحمم )٣وقال أبو يوسف يف قول أيب حنيفة. جازَ  ،به
  . "ا منهغلطً 

وذلك أنه  يف دارٍ  رجلٍ  حق  قاٍض قضى بإبطالِ  :)٤)للخصاف ح أدب القاضيشر ( ويف
فإنه  ،رمث رفع إىل قاٍض آخَ  ،فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك ،حقه أقام سنني ال يطلب

بعض العلماء وإن قال:  ار ألن لد ه يف اوجيعل الرجل على حق  ،قضاء القاضي بذلك لُ بطِ يُ 
 "هفقد بطل حق  رِ صْ ثالث سنني وهو يف املِ  )٥مخياصِ فلم  رجلٍ  دِ يف يَ  َمْن له دعوى يف دارٍ "

 ا فكان خالفً  ،من العلماء والفقهاء مجهورٍ  هذا القول قول جمهول مهجور خمالف لقولِ  لكن
ر كان له أن يبطله. رفع إىل قاٍض آخَ  والقضاء يف موضع اخلالف ال ينفذ. فإذا ،اال اختالفً 

 ا واملقصود خمتلفٌ ما كان طريقهم واحدً  االختالفَ  بني اخلالف واالختالف أن  والفرقُ 
   ا.واخلالف ما كان طريقهم خمتلفً 

توى الفقهاء إىل ما فإنه يرتك فَ  ،احلاكم بغري ما أفتوا به ممث حك ،مسئلة وقعت لرجلٍ 
تكملة (توى ال تنفذ واحلكم ينفذ. كذا يف الفَ  ألن  ،ةلة خالفي يراه احلاكم إذا كانت املسئ

   .)التكملة

                                                 
 .ڤ "اثنني" يف )١

 .ڤ"جهة" يف  )٢

م. أول من لقب ٧٣١هـ/١١٣أبو يوسف. ولد سنة  ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري البغدادي احلنفي  )٣
رقم  ١٦/٣٥٩م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٧٩٨هـ/ ١٨٢تويف سنة . قاضي القضاة وكان يقضي ببغداد

   .٤٥٥رقم  ٤٩٦ص هـ) ١٩٠-١٨١تاريخ اإلسالم ( ؛٧٥١٠
  .١/٤٦شروحات من عدة أئمة. أنظر كشف الظنون  "ملصنف "أدب القاضي للخصاف  )٤
 "فلم يطالب" يف ق.  )٥
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  ٣٣ األول في أدب القضاءالفصل 

 )٢لِ دْ القضاء على العَ  مبىن ألن  ،زلواألمري ال ينع سقِ عزل بالفِ نالقاضي ي أن  )١األعمش
  انتهى. ،والغلبة رِ هْ واإلمارة على القَ 

 رِ صْ كان املطلوب خارج املِ   نفإ .ا"يل على فالن حق  جاء إىل القاضي وقال: "إن  رجلٌ 
 )٣ْعديهفإنه يَـ  ،جملس احلاكم ويبيت يف منـزله ابتكر من أهله أمكنه أن حيضرَ  وكان حبيث لو

ى صل وقام  )٥أيب جهل )٤ةقص أعدى ذلك األعرايب يف  معليه وسل  ى اهللاُ صل إنه ف ،احسانً استِ 
ينة بيف جهته. وهذه ال بينة باحلق  قيمَ ديه حىت يُ عْ ال يَـ  ياسِ ويف القِ  .هسبنفم عليه وسل  اهللاُ 

عوى لد يف ا أنه حمق  فُ لِ وقيل حيَ  .ينةبأعاد ال فإذا حضرَ  .احلال بل لكشفِ  ليست للحكمِ 
  . )احمليط( عليه. كذا يف

 م يكن ذلك ألجلِ ـل وايل بلده وإخوانه إذا لةِ للقاضي قبول صِ  جيوزُ  :)الروضة(ويف 
   القضاء.
 منه" فإنه كفيًال   ذْ ا شهودي بذلك فخُ جاء خبصمه إىل القاضي فقال: "أحضر غدً  رجلٌ 
   رمحهما اهللا. )٦ل أيب حنيفة وزَُفرو ذلك يف ق ال يفعل
ا بني وق وحده ويتخذ أعوانً ال ميشي القاضي يف الس  :)٧)للخصاف القاضي أدب(ويف 

ن ع يَ وِ ورُ  به. قُ ثِ يَ  غريه ِممنْ  ا بل يويلما دام قاضيً  يديه. وال ينبغي للقاضي أن يبيع ويشرتي
 مِ صْ القضاء. ولو قامت على اخلَ  أنه يبيع ويشرتي يف غري جملسِ  تعاىل اإلمام حممد رمحه اهللاُ 

 واقعات عمر(فإنه ال يقضي عليه. كذا يف  ،نة واختفىبي(.   

                                                 
أبو بكر املعروف األعمش. تفقه على أيب بكر اإلسكاف وتفقه عليه أبو جعفر  ،حممد بن أيب سعيد بن حممد  )١

  مراجع أخرى يف احلاشية.مع  ١٩٠١رقم  ٤/٢٩، ١٣١٤رقم  ٣/١٦٠رقم اهلندواين. ترمجته يف: اجلواهر املضية 
 .ڤ"العزل" يف   )٢
  .٤٩٣ويقويه. املنجد ص ينصره  :"يعديه"  )٣
 .ڤ"قضية" يف   )٤
عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي يقال له أبو احلكم ودعاه املسلمون بأيب جهل. كان أشد عدواة   )٥

 . اإلسالم: السرية النبوية على صفحات متعددةتاريخ م. ترمجته يف: ٦٤١ه/٢٠كافًرا سنة   لَ تِ . قُ )صلعم(للنيب 
م. توىل القضاء يف ٧٢٨هـ/١١٠ويكىن أبا اهلذيل. ولد سنة  احلنفي زفر بن اهلذيل بن قيس بن سليم العنربي  )٦

؛ تاريخ اإلسالم ٣٥٢٤رقم  ٨/٥٠٩م. ترمجته يف:كتاب الطبقات الكبري ٧٧٥هـ/١٥٨الكوفة. تويف سنة 
   .٣٨٩ ص هـ)١٦٠-١٤١(

ولد سنة  .أيب بكرالبغدادي احلنفي، الفقيه  اخلصاف محد بن عمرو بن مهري الشيباينأدب القاضي" أل"  )٧
 ١/٢٣٠اجلواهر املضية ؛ ١/٤٦كشف الظنون  م.٨٧٥ه/٢٦١تويف سنة . صاحب تصانيف م.٧٩٧ه/١٨١
  .٦٢رقم  ١٣/١٢٣سري أعالم النبالء ؛ ٢٧٢رقم  ١/٤٨٤الطبقات السنية ؛ ١٦٠رقم 
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 ذْ عي: "خُ عى عليه للمد عي فقال املد ا اختصما قام املد نانري فيها. فلم الد  العصا وجعلَ  ونقرَ 
الم فأخربه داود عليه الس  فتحيـرَ  .ا يف اإلنكارق لسلة" فأخذها فكان حمُِ الس  عصاي حىت أنالَ 
 بسبحانه وتعاىل أن يقضي ب اهللاُ  داود العصا فأمرهُ  الم بذلك فقطعَ جربيل عليه الس نة املدعي ي

 عى عليه. وميني املد  
فهو على  صلحَ  مث تعاىل أو فسقَ  باهللاِ  ياذُ والعِ د القاضي تإذا ار  :)الواقعات(وذكر يف 

 ال ينعـزل. ولو  قِ سوبنفس الفِ  ،سق باطلٌ والفِ   أن ما قضى به يف حال االرتدادِ حاله إال
 شوة كان قضاؤه باطًال حكم بالر.   
إىل شافعي املذهب أو  مث بعثَ  ،شوةخذ الر إذا أ ىلالقاضي املو  :)١ي)فصول العماد(ويف 
 اين وال حكمه ألن ال ينفذ قضاء الث  ،وحيكم بينهما صومة بني اثننيِ اخلُ  سمعَ يلر آخَ  إىل رجلٍ 

 القاضي األو َد القضاء يصريُ  شوة. والفاسقُ ل عمل يف هذا لنفسه حني أخذ الرا يً ضقا إذا قـُل
إذا كان من رأيه خالف ذلك. ومىت  ر أن يبطلهُ آخَ  لقاضٍ   أن إال  ،وما قضى به نفذ قضاؤه

   علمائنا. ر أن ينفذه وهذا قولُ أبطله ليس لقاٍض آخَ 
 ،لفالن بكذا" ا أقر فالنً  إن " :رالتقيا فقال أحدمها لآلخَ  )٣وقاضي َسْرَخس )٢قاضي َكرْخ

القاضي إىل القاضي. وإذا  به كتاب ريدُ يُ  ،قعةعث إليه الر بم يـر أن يقضي ما للآلخَ  ال جيوزُ 
 عنه رضي اهللاُ نسان قبل تقليده القضاء فإنه ال يقضي به عند أيب حنيفة إل ق حب علم القاضي

أو يف جملس  ،الذي هو قاٍض فيه رِ صْ بعد تقليده القضاء يف املِ  ا إذا علمَ ا هلما. وأم خالفً 
 يف إال  ،تعاىل اهللاِ  حق  صُ ما هو خالِ  وال يقضي يف ،بادفإنه يقضي يف حقوق العِ  ،القضاء

 الس فإنه يُ  ،كركران إذا وجد به إمارات الس ره ألنعز  ا إذا علم يف ذلك تعزير وليس حبّد. وأم
وُحِكَي عن أيب بكر  ل.فهو على اخلالف الذي ذكرته يف الوجه األو  ،غري جملس القضاء

                                                 
أيب بكر  بنعماد الدين  لعبد الرحيم بن أيب بكر "العمادياألحكام ألصول األحكام" تعرف بـ"فصول "فصول   )١

كشف م.  ١٢٥٣ه/٦٥١كان حيا سنة .ن الدين أيب الفتحزياحلنفي،  عبد اجلليل املرغيناين السمرقندي علي بن
   .٥/٢٠٣؛ معجم املؤلفني ١/٥٦٠هدية العارفني  ؛٢/١٢٧٠الظنون 

أن الكرخ هو أي مكان جتمع فيه املاء أو غريها كالبقر والغنم.  ٢٥٧-٤/٢٥٢ذكر ياقوت يف معجم البلدان   )٢
  . وهناك مواضع تسمى الكرخ وكلها يف العراق

  . ٣/٧١ي خراسان، كبرية واسعة. وهي بني نيسابور ومرو. معجم البلدان حمدينة قدمية من نوا"سرخس":   )٣
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 ،اس بني يدي القاضي ويقيمهمالن  صب إنسان حىت يقعدَ نبغي أن ينوي :)١)القنية(ويف 
 ،اأيضً  )٢ي صاحب الس واجلِلوازويسم  ،ء األدبيسي نْ ويزجر مَ  مهود ويقيمهالش  ويقعدَ 

 ا ألنه يعمل له بإقعادِ عي شيئً وأنه يأخذ من املد  الش يأخذ لكن ال  ،تيب وغريههود على الرت
ولكن ال  ،عى عليهمواملد  عنيوللوكالء أن يأخذوا ِممن يعملون له من املد  أكثر من درمهني.

 نْ يأخذون أُ  )٣جملس أكثر من درمهني. والرجالةُ  يأخذوا لكليعملون له وهم  جورهم ِمم
ال  )٥تيقسانصف درهم إىل درهم. وإذا خرجوا إىل الر  )٤رِ صْ املدعون لكنهم يأخذون يف املِ 

. هكذا وضعه العلماء األتقياء مدراه أو أربعة مأكثر من ثالثة دراه )٦يأخذون لكل فرسخ
على  )٧ابالبو  جرةُ وأُ  ،يكتب له الكتاب الكاتب على َمنْ  جرةُ أمثاهلم. وأُ  جورُ وهي أُ  ،بارالكِ 

جمد  ةفخر األئم  حيفة. قالعي كالص على املد  )٨عديل فاجلُْعلُ ا للت القاضي. وإذا بعث أمينً 
فعلى  فإذا امتنعَ  ، االبتداءيفحيفة عي كالص على املد  )١٠نة الرجالةؤْ "مُ  :)٩الدين الرتكماين

 حسانٌ هذا استِ  انوك "عى عليهاملد  جرمال إليه للز،  ياسَ القِ  فإن  عي يف أن يكون على املد
مث أشهد  ،عديل. قضى يف واليتهللت  وكذا املبعوث ،عيمن املد  جرةيأخذ األُ  ياملزك  احلالني.

   .)يةالقن(انتهى كالم  .اإلشهاد ح صِ على قضائه يف غري واليته ال يَ 
 لـ المُرِوَي أن داود عليه الس رَ مِ ا أُ م  لسِ بفصل القضاء نزلت الس لة من الس مَ ماء. فإذا تقد 

لة فرفعت. لسِ منهما تتقلص عنه الس  لُ واملبطِ  ،لة لهلسِ الس تدلت منهما  ق حملِ إليه اخلصمان فا
 )١١دَ حَ مث جَ  ،دنانري عند رجلٍ   أودعَ اس وذلك أن رجًال بعض الن  وكان سبب ذلك أنه احتالَ 

ع ملودَ ا فاحتالَ  ،المفاختصما إىل داود عليه الس  ،ا معه العصاوكان شيخً  ،نانريع له الد املودَ 

                                                 
 م.١٢٦٠ه/٦٥٨تويف سنة أيب الرجاء. جنم الدين ، ختار بن حممود بن حممد الزاهدي الَعرميينمل ""قنية املنية  )١

رقم  ١١/٢٢٩؛ املنهل الصايف ٢٢٣رقم  ٧٣تاج الرتاجم ص  م؛٢/١٣٥٧كشف الظنون صاحب تصانيف.  
  .٤/٢٦٤، ١٦٤٢رقم  ٣/٤٦٠اجلواهر املضية ؛ ٢٥٠٣

  .٩٨: الذي خيف يف الذهاب وايء. املنجد ص "اجللواز"  )٢
   .٢١٧من ميشي على رجليه لكونه ال مركوب له. معجم لغة الفقهاء ص "الرجالة":   )٣
   .٤٣٣معجم لغة الفقهاء ص . الصقع والنواحي :"املصر"  )٤
 . ٢٩٦ة (فارسية). املعجم الذهيب ص "الرساتيق" م "رستاق": القري )٥

  . ٣٤٣معجم لغة الفقهاء ص  .كيلومرتات  ٨"الفرسخ": مقياس يقدر بثالثة أميال أو اثين عشر ألف ذراع حنو   )٦
  "النواب" يف ب.  )٧
  . ١٦٤ص ، معجم لغة الفقهاء ٦٣ ص "اجلعل": ما جيعل على العمل من األجر. القاموس الفقهي  )٨
 . ٢١٠١رقم  ٤/٤٣٢ملضية أنظر اجلواهر ا )٩

   .اجلالوزة" يف ڤو "  )١٠
  .١٦٠صإنكار احلق مع العلم به. معجم لغة الفقهاء  هو "اجلحود"  )١١
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ا إذا بل ينبغي أن يفعل ذلك أيضً  ،باألقارب بينهم. كذا ذكر هنا وهذا ال خيتص  للعداوةِ 
، عنه ما أمكن زُ حرتَ غينة فيُ القضاء يورث الض  )١ُمر  ألن  ،صومة بني األجانبوقعت اخلُ 

   انتهى.
: )تجال كتاب الس ( تعاىل يف رمحه اهللاُ  )٢قال جالل الدين أبو احملامد حامد بن حممد

 أجرِ  ت واحملاضر وغريها من الوثائق مبقدارِ جال جرة على كتبه الس للقاضي أخذ األُ  "جيوزُ 
ا ب. أم سْ ه فحَ إىل مستحق  ق عليه القضاء وإيصال احل ا جيبُ القاضي إمن  وذلك ألن  ،ثلِ املِ 

ا فيت أن يأخذ شيئً للمُ  ال بأسَ "وعلى هذا قالوا:  ."للُمقضى لهفزيادة عمل يعمله  الكتابةُ 
لسان دون الكتابة الواجب على املفيت اجلواب بال  وذلك ألن  ،توىعلى كتابة جواب الفَ 

ملاء الوجه عن  يانةً والقال وصِ  ا من القيلِ ىل احرتازً عن ذلك أوْ  ف ومع هذا الكَ  ،نانبالبَ 
   ."االبتذال

 وذلك ألن  ،م يكن صوابه أكثر من خطائهـتوى ما ل للفَ الرجل أهًال  مسئلة: ال يصريُ 
   .)٣)امللتقطات(. كذا يف طٌ واملغلوب يف مقابلة الغالب ساقِ  ،صوابه مىت كثر غلب

 ى اهللاُ صل  يبالن ِوَي عن ما رُ توى لِ الفَ  كره بعضهم" قال الفقيه: :)٤)البستان( ر يفكوذ 
 كُ ؤ م أنه قال أجر عليه وسل فيت مُ ـ. وال ينبغي أن يكون ال")٥م على الفتوىكُ ؤ ار أجر م على الن

 ارً جب ا.ا بل يكون متواضعً ا غليظً ا فظ   
ألف  ت والوثائق يف كل جال جرة على كتابة احملاضر والس يف أخذ األُ  ثلِ ـاملِ  مسئلة: أجرُ 

الكتابة  جرة إىل مقدار طولِ حيح أنه يرجع يف األُ ة دراهم إىل العشرة. والص سدرهم مخ
حة اليت يباشرها مثل جرة على األنكِ ا أخذ القاضي األُ ا. وأم هوقصرها وصعوبتها وسهولت

كتاب (له أخذ شيء على ذلك. كذا يف  ل ال حيَِ  ،ُهن ـل غار واألرامل الاليت ال ويل كاح الص نِ 
 تالسجال(.   

                                                 
  .ڤ"أمر" يف   )١
 أضيف على اهلامش يف نسخة ب: صاحب "الشروط اجلاللية".  )٢

"امللتقطات يف املسائل الواقعات" للشيخ حسام النظر أيب املعايل مسعود بن شجاع بن حممد األموي احلنفي  )٣
 . ٢/١٨١٤متفرقة من الكتب. كشف الظنون م. وهو خمتصر جامع ملسائل ١٢٠٣ه/٥٩٩املتوىف سنة 

صاحب  املعروف بـ"إمام اهلدى"أيب الليث  ، الفقيهنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي احلنفيل"بستان العارفني"   )٤
؛ ١٣/٩١؛ معجم املؤلفني ٨/٣٤٨؛ األعالم ١/٢٤٣شف الظنون ك  م.٩٨٥ه/٣٧٥سنة  تصانيف. تويف
   .١٧٤٣رقم  ٣/٥٤٤اجلواهر املضية 

 . ١٥٩رقم  ١/٥٣باب الفتيا وما فيه من الشدة  -٢٠يف:  رواه الدارمي  )٥
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تعاىل  بها فإن اهللاَ طلُ م يَ ـَل إليها وَمْن لالوالية وُكِ  "َمْن طلبَ  :معليه وسل  ى اهللاُ صل وقال 
دانه"سَ ني فيُ كَ لَ يُرِسُل إليه مَ  صوقال  ،)١د ى اهللاُ ل  يانِ قاضِ  ثالثةٌ  : "القضاةُ معليه وسل  ارِ يف الن 
 ٢نة" احلديثوقاٍض يف اجل( حذير عن طلب القضاءِ . ومعىن ذلك كله الت  فيه.  خولِ والد  

 صاحلون. هذا كله إذا كان يف  اجتنبه قومٌ ون و صاحل يف القضاء قومٌ   أنه قد دخلَ إال
م يكن َمْن يصلح للقضاء فإنه يدخل. وإذا كان يف ـا إذا لللقضاء. فأم  يصلحونَ  البلدة قومٌ 
ولو كان يف  .مثيأ م يكن وامتنعَ ـوإذا ل ،منهم ال يأمث واحدٌ  فإذا امتنعَ  يصلحونَ  البلدة قومٌ 
صومات بنفسه ألنه اخلُ  )٣يفصلُ لطان ال وكان الس  .ونيأمث افامتنعوا مجيعً  يصلحونَ  البلدة قومٌ 

   كذا يف (التنبيه).  .ىلتعا ألحكام اهللاِ  تضييعٌ 
 ا وقصده استعمال األحكام حلركةٍ إذا كان القاضي فقريً  :عنه رضي اهللاُ  )٤افعيوعند الش 

 القضاء إال  القاضي على : "ال ُيرتَكُ عنه رضي اهللاُ  له أن يطلب القضاء. قال أبو حنيفة جيوزُ 
لطان أن للس  فيجوزُ  ،ل يف احلكملَ اخلَ  فيقعُ  ،َي العلمسِ ألنه مىت اشتغل بذلك نَ  ،سنة واحدة

ولكن  )٥لفساٍد فيكَ لطان للقاضي: "ما عزلُتَك ويقول الس  ،ةبَ يْـ  رَ رية وبغبَ يـْ يعزل القاضي برَ 
   ا".دَك ثانيً قل إلينا حىت نُ  مث ُعدْ  ،س العلمفادرُ  .أخشى عليَك أن تنسى العلم

 َرد صومات ال لِ اخلُ  ا جلس لفصلِ على القاضي يف جملس قضائه ألنه إمن  سلمُ وال يُ 
 الس مُ سَ يف جملسه هل يُ  همالذين  ناءُ مَ ا األُ الم. وأمل  موا على عليهم؟ الصحيح أنه إن سل
 مُ سَ اس يُ النويف غريه اختلف املشايخُ  )٦للقاضي أن يفيت يف جملس القضاءِ  هُ كرَ ويُ  عليهم. ل 
 وقيلَ  ،وهذا يشمل الس وغريه ،الباطلة لِ يَ صوم يدخلون عليه باحلِ اخلُ  ألن  هُ قيل يُكرَ  .فيه

   .)احمليط( عامالت. كذا يفمُ ـوال يفيت يف ال ،بادات فقطيفيت يف العِ 
هم افعَ دينبغي له أن يُ  ،خوة أو بنو أعمامإوإذا اختصم إىل القاضي  :)امللحقات( ويف

ا سببً  ا يقعُ ق فرمب حلالقضاء وإن وقع  ألن  ،نبينهم لعلهم يصطلحو  عجل بالقضاءِ  وال يُ قليًال 
                                                 

؛ الدراية يف: كتاب ٢/٦٠٩كتاب األقضية ٢٥؛ أبو داود يف: ١/٣٥٧كتاب األحكام ١١رواه الرتمذي يف:   )١
 أخرى.  قبطر  ٤/١٤١؛ نصب الراية: كتاب أدب القاضي ٨١٨رقم  ٢/١٦٨أدب القضاء 

: ؛ ابن ماجة يف٢/٦٠٩ كتاب األقضية  ٢٥: . أبو داود يف١/٣٥٧ كتاب األحكام  ١١: الرتمذي يفرواه   )٢
   .٣٣٥كتاب األحكام ص ١٤

  "ال يسمع" يف ق.  )٣
م وتويف ٧٦٧ه/١٥٠إليه ينسب املذهب الشافعي. ولد سنة  ،أحد األئمة األربعةحممد بن إدريس الشافعي   )٤

   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٣٢٣رقم  ٣٠٤ صهـ) ٢١٠-٢٠١تاريخ االسالم (م. ترمجته يف: ٨٢٠ه/٢٠٤سنة 
  .ڤناد فيك" يف "لع )٥
  .ڤ"جملس احلكم" يف   )٦
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ا ال م يكن جمتهدً ـوإن ل ،له اإلفتاء إذا كان صوابه أكثر من خطائه حل  :)١)امللتقط(ويف 
إن  :الفقهاء. واملفيت باخليار فيحكي ما حيفظه من أقوال ، بطريق احلكايةتوى إال له الفَ  ل حيَِ 

 )٢ابن املبارك . وعنعنهما رضي اهللاُ  صاحبيه أو بقولِ  ،عنه اهللاُ  رضياإلمام  شاء أفىت بقولِ 
ما ال هلو أحد صاحبيه أخذ بق اإلمام تعاىل يأخذ بقول اإلمام ال غري. وإن كان مع رمحه اهللاُ 

   .)٣)جامعه( يف البزازي حمالة". كذا ذكره
ومنهم َمْن  ،ا"خول فيه خمتارً الد  "جيوزُ  :خول يف القضاء. منهم َمْن قال الد اختلفوا يف مث

ُدِعَي إىل  عنه رضي اهللاُ اإلمام األعظم  رى أن  تَ ا". أَال  ُمكَرهً خول فيه إال الد  "ال جيوزُ  :قال
تعاىل  رمحه اهللاُ  )٤وحممد ،اثالثني سوطً  نه ُضِرَب يف كل مرةٍ أحىت  ،ثالث مرات فأىب القضاءِ 

 م: "َمْن ُجِعَل على القضاءِ عليه وسل  ى اهللاُ وقال صل  فتقلده. ،فاضطر  ،وُحِبسَ  فقيدَ  امتنعَ 
ا ُذِبَح بغريِ  نيٍ  فكأمن٥"ِسك( إمن . ا شب ذا ألن ه  الس ك ر والباطنهاني تعمل يف الظ.  ا القتلُ أم 

والقضاء كذلك  .اهردون الظ  نر يف الباطث ؤَ وأنه يُـ  م لغَ وا قِ نْ بطريق اخلَ  و القتلُ هني فك بغري سِ 
يف الباطن فإنه سبب اهلالك فشبه به  رث ؤَ لكن يـُ  ،ةشمَ ظاهره جاه وحِ  اهر ألن ر يف الظ ث ؤَ ال يُـ 

  .)امللحقات(هلذا. كذا يف 

                                                 
ناصر الدين أيب القاسم املتوىف  ،يف الفتاوى" هو "مآل الفتاوى" حملمد بن يوسف احلسين السمرقندي"امللتقط  )١

هدية  ،٢٨٢رقم  ٨٩تاج الرتاجم ص  ؛٢/١٨١٣كشف الظنون   . صاحب تصانيف.م١١٦١ه/٥٥٦سنة 
  .١٩٧١رقم  ٤/٧٩؛ ١٩٦٩رقم  ٤/٧٨؛ اجلواهر املضية٢/٩٤العارفني 

صنف "تفسري . م٧٣٦/هـ١١٨. ولد سنة أبو عبد الرمحن احلنظلي املروزي، اضحعبداهللا بن املبارك بن و  )٢
تاريخ اإلسالم  ؛٥٢٥٩رقم  ١١/٣٨٨م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٧٩٧هـ/١٨١تويف سنة القرآن". 

   .٢٢٠هـ) ص ٢٠٠-١٨١(
 املعروفحافظ الدين  ،نفيمد بن حممد العمادي الكردري احلحمل أو "البزازية يف الفتاوى" "اجلامع الوجيز" )٣

؛ ٢/١٨٥هدية العارفني ؛ ١/٢٤٢كشف الظنون  م.١٤٢٤هـ/٨٢٧تويف سنة صاحب تصانيف.  بالبزازي.
   .١٠٥رقم  ١٠/٣٧الضوء الالمع 

صاحب م. ٧٤٩ه/١٣٢أبو عبداهللا صاحب أيب حنيفة. ولد سنة الشيباين الكويف،  حممد بن احلسن بن فرقد  )٤
؛ تاريخ اإلسالم ٥٤٣رقم  ٢/٥٦١. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم م٨٠٤ه/١٨٩تويف سنة  .تصانيف

   .١٢رقم  ٣٥٨ ص هـ)١٩٠-١٨١(
: ؛ الرتمذي يف٣٣٤ص  تاب األحكامك ١٤: ؛ ابن ماجة يف٢/٦٠٨ األقضية كتاب  ٢٥: رواه أبو داود يف  )٥

   .٨١٦رقم  ٢/١٦٦ ؛ الدراية٤/٢٠٤ كتاب يف األقضية واألحكام  :؛ الدارقطين يف١/٣٥٨ كتاب األحكام  ١١
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  ٢٧ األول في أدب القضاءالفصل 

  الفصل األول
  ق بهلوما يتع )١دب القضاءأفي 

ا ألنه يلزم وهلذا ُمسي القاضي قاضيً  ،مو لز بارة عن ال لغة عِ وفيق: القضاء يف ال الت  أقوُل وباهللاِ 
 الن ات. نازعمُ ـصومات وقطع البالقضاء فصل اخلُ  رع يُرادُ اس. ويف الش  

عليه  ى اهللاُ يب صل الن  فألن  ا العادلُ لطان العادل واجلائر. أم تقليد القضاء من الس  وجيوزُ 
 إىل اليمن قاضيً  )٢ام بعث ُمعاذً وسل ا ووىل  ٣ِسيدبن أَ  باعت(  ة أمريً على مك ا اجلائرُ ا. وأم 
 فألن  دوا األعمال من معاوية حابة رضي اهللاُ الصبعد أن أظهر اخلالف مع  )٤عنهم تقل
 نلطان اجلائر إذا كاقليد من الس الت  ا جيوزُ مع علي. وإمن  وكان احلق  ،ههجو  م اهللاُ كر  )٥علي
 ميك نه من القضاء حبق،  وأم نه فال.ا إذا كان ال ميك  

 دُ وإمننة واالمً لِ عا ، يف نفسهًال دْ القضاء َمْن يكون عَ  ا يتقلجتهاد. وشرطه ا بالكتاب والس
إذا كان صوابه  وقيلَ  .ظق به األحكام ال املواعِ ة ما يتعل ا من الكتاب والسن مً لِ أن يكون عا

 ا مبِ القاضي  ويقضي ،ا ليس بشرطٍ وكون القاضي جمتهدً  .له االجتهاد أكثر من خطائه حل
قال  الجتهاد.املفيت جيب أن يكون من أهل ا توى غريه. وأمجع الفقهاء أن أو بفَ  )٦عهمس

  لنا". قُ  من أينَ  مَ أن يفيت بقولنا حىت يعل ألحدٍ  ل "ال حيَِ  :عنه رضي اهللاُ  )٧أبو حنيفة اإلمامُ 

                                                 
. أدب القاضي عند احلنفية هو التزام القاضي مبا ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك امليل  )١

 .١٧القاموس الفقهي ص 

  م. ترمجته يف:٦٢٩هـ/٨صحايب جليل. تويف سنة  ،أبو عبد الرمحن ،األنصاري اخلزرجي معاذ بن جبل بن عمرو )٢
  . ١٧٩ -  ١٧٥ ص نياء الراشدفخللعهد اتاريخ اإلسالم:  ؛٤٥٢٤رقم  ٩/٣٩١كتاب الطبقات الكبري 

أيب الِعيص بن أمية القرشي األموي ويكىن أبا عبد  عتاب بن أسيد ابن، ق. وهو پ، ڤ"عثمان" يف ب،  )٣
رقم  ٦/٣٤كتاب الطبقات الكبري . ترمجته يف:  على مكة أمريًا )صلعم(فقرره النيب  ،، أسلم يوم الفتحالرمحن

  . ٩٨-٩٧ تاريخ اإلسالم: عهد اخللفاء الراشدين ص؛ ١٠٣٠
تويف سنة . م٦٦١ه/٤١توىل اخلالفة سنة ن. أبو عبد الرمح األموي، أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان )٤

   .٣١٧- ٣٠٦ص هـ) ٦٠- ٤١؛ تاريخ اإلسالم (١٧٨-١٧٠ ص م. ترمجته يف: تاريخ اخللفاء٦٨٠هـ/٦٠
م. ٦٦١ه/٤٠سنة  تويف. م٦٥٥ه/٣٥سنة خلالفة توىل ارابع اخللفاء الراشدين.  ،علي بن أيب طالباإلمام  )٥

   .٦٥٢-٦٢١ ص الراشدين عهد اخللفاءاريخ اإلسالم: ؛ ت١٦٥- ١٤٩ ص : تاريخ اخللفاءترمجته يف
 .ڤ"مبا علمه" يف  )٦
م وتويف سنة ٦٩٩ه/٨٠ليه ينسب املذهب احلنفي. ولد سنةإ ،أحد األئمة األربعةحنيفة النعمان  أبو )٧

   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٣١٢-٣٠٥ص هـ) ١٦٠-١٤١(تاريخ اإلسالم م. ترمجته يف: ٧٦٧ه/١٥٠
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 المصنفمقدمة  ٢٦

  كاح. لن الثالث عشر يف االفصل 
   الق.الرابع عشر يف الط الفصل 
  تاق. اخلامس عشر يف العَ الفصل 
  السادس عشر يف األميان. الفصل 
   السابع عشر يف البيوع.الفصل 
  الثامن عشر يف اإلجارات. الفصل 
  ة. بَ التاسع عشر يف اهلِ الفصل 
   هن.العشرون يف الر الفصل 
  ة. يَ راهِ احلادي والعشرون يف الكَ الفصل 
  ة. يَ ضحِ بائح واألُ يد والذ الثاين والعشرون يف الص الفصل 
  دود. يات واحلُ نايات والد الثالث والعشرون يف اجلِ الفصل 
  ساقاة. مُ ـزارعة والمُ ـرب والالرابع والعشرون يف الش الفصل 
  ها. ـق باخلامس والعشرون يف احليطان وما يتعل الفصل 
  . َري السادس والعشرون يف الس الفصل 
ا من وما يكون كفرً  ،ا من الكافر وما ال يكونالسابع والعشرون فيما يكون إسالمً الفصل 

  املسلم وما ال يكون. 
  لثامن والعشرون يف الوصايا. االفصل 
  لتاسع والعشرون يف الفرائض. االفصل 
   .تامالثالثون يف مسائل شىت وهو اخلِ الفصل 

  متام.النه وكرمه لمبَ  ملوفقُ ا وهو ،ي ال يناما باحلي الذعينً ستَ وقد شرعُت فيه مُ 
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  ٢٥ المصنفمقدمة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١وبه ثقتي وعليه اعتمادي

 ،ىعلى ما حكم وقض أمحدهُ باده بعلمه. العادل يف حكمه، القاضي بني عِ  ،هللا احلمدُ 
له، الذي َمْن توكل  ال شريكَ  ، اهللا وحدهأن ال إله إال  وأشهدُ  ،على ما أبرم وأمضى وأشكرهُ 

 ،فاهالذي اختاره على مجيع خلقه واصطَ  ،بده ورسولهعا دً دنا حمم سي  أن  وأشهدُ  ،عليه كفاه
 صل ى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الث ـصالًة ينال ب ،قاةقات الت رة نيا واآلخِ ها قائلها يف الد

 اهمجيع ما يتمن.   
ا يف األحكام رً صَ تَ خمُ  بُت أن أمجعَ أحبَ  ضيومَ  مري احلكوجَ ليُت بالقضاء ا ابتُ فلم  وبعد،

وقوعه بني األنام على وجه  ا فيه ما يكثرذاكرً  ،ا من كتب ساداتنا العلماء األعالمبً خَ نتَ مُ 
على ثالثني  ورتبتهُ  ،ام على فصل القضايا واألحكامك ا للحُ ليكون عونً  ،كامإلحوا )٢االتقان
   :فصًال 

  ق به. دب القضاء وما يتعل أ األول يفالفصل 
  نات. عاوى والبي الثاين يف أنواع الد الفصل 
   هادات.الثالث يف الش الفصل 
  الرابع يف الوكالة والكفالة واحلوالة. الفصل 
  لح. لص اخلامس يف االفصل 
  السادس يف اإلقرار. الفصل 
   السابع يف الوديعة.الفصل 
  الثامن يف العارية. الفصل 
  مانات. التاسع يف أنواع الض الفصل 
   العاشر يف الوقف.الفصل 
  ة. سمَ فعة والقِ ب والش صْ احلادي عشر يف الغَ الفصل 
  ر. جْ الثاين عشر يف اإلكراه واحلَ الفصل 

                                                 
  . پڤ، "وصلى اهللا على حممد وآله" يف يف  )١
 ڤ. "االتفاق" يف  )٢
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  ١٣ عرفة األحكامممخطوطات لسان الحكام في 

  (الرمز ق) مخطوط القاهرة المطبوع) ٤
مصححه هو رمضان حالوة. مت طبعه و  ح.ح فهو مطبوع ومص طوط القاهرةخمأما 

رجب  ٧مبطبعة جريدة الربهان أمام مسجد جامع اجلورجبي بامليدان بثغر اإلسكندرية يف 
. أرخ طبعه حضرة الشيخ إبراهيم حسن م١٨٨٢أيار  ٢٥ ه املوفق لـ١٢٩٩سنة 

  البشبيشي.
  

  منهج التحقيق
  احلواشي املفردات واملضادات. سخ مع بعضها البعض وأثبت يفالن قمت مبقارنة  لقد

  أيًضا إىل:  تعمد
   .ة الكرمية مع تبيان موقعها يف القرآن الكرمياآليات القرآني ختريج ) ١
٢ ( ختريج األحاديث الن ريفة.بوية الش  

٣ ( ص.ترمجة األعالم الواردة يف الن  

  التعريف مبراجع ومصادر املصنف.) ٤

  ص.يف الن  التعريف باألماكن الواردة) ٥

٦ ( شرح املعاين واملفردات الش لغوية.رعية وال  

  للتسهيل على القارئ فهم النص. وضع احلركات يف النص وحسب احلاجة) ٧

  على لغة نص ذلك العصر. تلقد حافظ) ٨

  
  هي:لتها في النص الرموز التي استعم

  القوسان املزهران لآليات القرآنية الكرمية.  ﴾...﴿
  ضر اإلضافات يف النص. [...] حل

  "..." حلصر األحاديث النبوية الشريفة وغريها من األحاديث.
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 مخطوطات لسان الحكام في معرفة األحكام ١٢

ة إىل تكرار كتابة الكلمة األخرية للصفحة عمد الناسخ عند البدء بكتابة صفحة جديد -
السابقة، واهلدف من ذلك هو ربط الصفحات بعضها مع البعض كما هو املعهود سابًقا يف 

  ذلك الوقت. 
على الصفحة  هذه النسخة تنتهي، و البسملة"تبدأ النسخة على الصفحة األوىل بـ" -

م واهللا أعلم. ورد على اهلامش الكالم بعون ا م تـاألخرية مبا يلي: وإىل هنا انتهى.  مللك العال
شهر  سهذا لسان احلكام كتب يف حمكمة الصالحية يف خامما يلي: لصفحة األمين لنفس ا

   . كتبه الفقري عبيداهللا بن مصطفى.م]١٦٠٠أيار سنة  ١٨[ ذي القعدة من سنة مثان وألف
  
 )ڤينا (الرمز يڤ) مخطوط ٣

  املكتبة الوطنية يف فيينا. هذه النسخة من املخطوط موجودة يف 
  ورد على الصفحة األوىل ما يلي: 

العنوان لسان احلكام. هذا لسان احلكام. لسان احلكام يف معرفة األحكام أليب الوليد  -
، وهو مؤلف جليل يف الفقه ٨٨٢الشيخ إبراهيم بن حممد املعروف بابن الشحنة احلليب 

لى ثالثني فصًال، كلها يف املعامالت واألقضية احلنفي، ألفه حني كان قاضًيا حبلب ورتبه ع
وتويف قبل تكميلها، وكان عزم على نظمه مث كمل أحد التالمذة من الفضالء وكان يدعى 

  إبراهيم اخلالعي العدوي، والتكملة من الفصل الثاين والعشرين إىل متام الثالثني. 
 ١٨٦ هاـصفحاتعدد ، و فصًال  ٢١فصًال من أصل  ١٤على  فقط حتتوي هذه النسخة -

  .صفحة

ووصل الناسخ فيها إىل فصل "نوع القسم  ،هذا النسخة كمثيالا بـ"البسملة" تبدأ -
  م يرد تاريخ النسخ وال اسم الناسخ.ـل ، وهنا انتهت.١٤والرضاع" من فصل الطالق رقم 

   م يعمد الناسخ إىل وضع احلركات.ـ. لاخلط نسخي، جيد، مقرؤ -
ند البدء بكتابة صفحة جديدة إىل تكرار كتابة الكلمة األخرية للصفحة عمد الناسخ ع -

السابقة، واهلدف من ذلك هو ربط الصفحات بعضها مع البعض كما هو املعهود سابًقا يف 
  ذلك الوقت. 

  والعناوين الزائدة على اهلوامش.  والتوضيحات اتقخلت هذه النسخة من التعلي -
يلي: دخل يف سلك الفقري إىل اهللا عبد احلق قندقجي يف كتب على الصفحة األخرية ما   -

م]. ويبدو من التعليقات على الصفحة األوىل أن ١٧٤٣[تشرين الثاين ١١٥٦شوال سنة 
  هذا النسخة قد دخلت يف سلك عدد من األشخاص وآخرهم املذكور أعاله. 
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  ١١ عرفة األحكامممخطوطات لسان الحكام في 

  مخطوطات لسان الحكام في معرفة األحكام
  
 خطوط برلين (الرمز ب)م) ١

 الدولة موجودة يف مكتبةخمطوط "لسان احلكام يف معرفة األحكام"  هذه النسخة من
  نسخ. حتت عنوان "لسان احلكام"  ، وهيبرلنييف 
  صفحة.  ٤٠٠ ها حوايلـعدد صفحات، و فصًال كامًال  ٢١على  هذه النسخة حتتوي -
وضع الناسخ احلركات حسب احلاجة لتسهيل قراءة وفهم جيد، مقرؤ. اخلط نسخي  -

  . النص
-  ري من التعليقات والشروحات واالختصارت على اهلوامش. ثنت هذا النسخة الكتضم  
  تضم هذا النسخة الئحة باملراجع اليت اعتمد عليها املصنف.  -
الكلمة األخرية للصفحة  ةد البدء بكتابة صفحة جديدة إىل تكرار كتابنعمد الناسخ ع -

يف  سابًقا واهلدف من ذلك هو ربط الصفحات بعضها مع البعض كما هو املعهودالسابقة، 
  . ذلك الوقت

التايل: وقع الفراغ عن تنميقه ك الصفحة األخرية تنتهي علىو  "البسملة"، تبدأ النسخة بـ -
بعون اهللا تعاىل وتوفيقه على يد الفقري احلاج يونس معزوًال عن قضاء الربلس وقت الضحوة 

 ١٨[ الكربى يف اليوم السادس والعشرين من مجادى األوىل لسنة تسعني وتسعماية اهلجرية
  . م ـاحملمية تبدار السلطنة. قضطنطينية  ]م١٥٨٢حزيران 

 

 )پاريس (الرمز پمخطوط ) ٢

  .اريسپيف هذه النسخة من املخطوط موجودة يف املكتبة الوطنية 
ورد على الصفحة األوىل ما يلي: هذا كتاب لسان احلكام يف معرفة األحكام. تأليف العبد 

تغمده اهللا  تعاىل قاضي القضاة أيب الوليد أمحد ابن الشحنة احلنفي احلليب الفقيه إىل اهللا
  برمحته وأسكنه حببوحة جنبه حبرمة سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.

  صفحة.  ٣٨٤ها حوايل ـعدد صفحات، و كامًال   فصالً  ٢١حتتوي على  -
وضع الناسخ احلركات حسب احلاجة إليها لتسهيل قراءة وفهم  .اخلط نسخي جيد ومقرؤ -

  النص. 
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  ٩ المصنف

  صفاته
"در فه ة قلب. وقد وصفه أبو ذر يف مؤل وبكاء ورق  ديًنا صاحلًا ذا خشوع وتضرع  كان

 ة. مارس القضاء بعف التايل: "كان شابًا فاضًال، حسن الشكالة، فصيح العبارةاحلبب" ك
 زائدة وحرمة وافرة وانطالق وجه وانبساظ للن هم". وتابع أبو ذر وصفه: "وكان ـف باس وتلط

 مكب ا حيفظ كتًبا على قاعدة مذهبه". ا على االشتغال بالعلم، ذكي  
أما السخاوي فقد وصفه يف ضوئه كالتايل: "كان عاقًال كيًسا عفيًف مشارًكا يف 

   ".وله نظم وسط فتور يف ذهبهالفرائض مع 
  مؤلفاته

. ألفه ورتبه )١ترك لسان الدين أمحد مصنفه الوحيد "ِلساُن احلكام يف معرفِة األحَكام"
 على ثالثني فصًال، مجيعها يف املعامالت واألقضية حني توىل له كتابة   قضاء حلب. وقد مت

 )٢ن امتامه. وقد حاول ولده أثري الدينواحد وعشرين فصًال ألن وفاته املفاجئة حالت دو 
 ق يف ذلكتكملة عمل أبيه إىل أنه مل يوف  نذرًا يسريًاإال  .  

  ةأمتسعة املتبقيحد أ ،الفصل الثاين والعشرين إىل الفصل الثالثني ، منكتابة الفصول الت
رام يف مَ ـه "غايُة الاومس  )٣احلليب ويدَ ي العَ فبرهان الدين إبراهيم اخلالِ  ويدعىعلماء حلب 

 م. ١٦٠٦ه/١٠١٥احلكام". وقد انتهى من تأليفه سنة  مة ِلسانِ تِ تَ 

  

                                                 
  .٢/١٥٤٩أنظر كشف الظنون  )١
  م نعثر على ترمجة له.ـل )٢
 لـم نعثر على ترمجة له.   )٣
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  المصنف ٨

  وظائفه
يف القاهرة جلده  )١السرم توىل لسان الدين أمحد نيابة كتابة ١٤٥٩ه/٨٦٣سنة  يف

قاضي القضاة حمب الدين أيب الفضل حممد، ودون خبطه احلسن جانًبا من الفتاوى اليت  
 فيها. كانت تـَُرفع أسئلتها إليه للبت   

  . )٣السركتابة عن نيابة   )٢مدَ شقَ السلطان خُ م عزله ١٤٦٢ه/٨٦٦يف سنة 
ره يف م أخلع السلطان ُخشَقَدم على لسان الدين أمحد وقر ١٤٦٤ه/٨٦٨يف سنة 

 )٥عقبة آيلةوكان هو يومذاك يف احلج مع والده وجده. فرتكهما من  )٤قضاة احلنفية حبلب
  القضاء. وتوجه فورًا إىل حلب ملباشرة 

. فألف خطًبا بليغة )٦إىل جانب مباشرته القضاء توىل أيًضا اخلطابة يف اجلامع األموي
   من إنشائه، فروع النفوس ومال الناس إليه ومحدوا سريته وأخالقه احلسنة.

  وفاته
اعون شهيًدا يف ليلة اخلميس سلخ صفر أو مستهل القاضي لسان الدين أمحد بالط  تويف

م. قيل أنه ملا كان يف حالة النزع دخل وقت العشاء، فسمع ١٤٧٧ه/٨٨٢نة ربيع األول س
  املؤذن وطلب الوضوء، فتويف من ساعته. 

                                                 
كان موضوع "كتابة السر" قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتسفريها،   )١

 . ٤/٣٠وتصريف املراسيم واجللوس لقراءة القصص بدار العدل وغريها من األمور السلطانية. أنظر صبح األعشى 

السلطان الثامن والثالثون من ملوك الرتك وأوالدهم بالديار خشقدم بن عبداهللا الناصري املؤيدي، سيف الدين،  )٢
ترمجته يف: الضوء م. ١٤٦٧/ه٨٧٢م إىل حني وفاته سنة ١٤٦١/هـ٨٦٥سنة  عرش السلطنةاملصرية. توىل 

   .٩٨٥رقم  ٥/٢١٠املنهل الصايف ؛ ٦٨١رقم  ٣/١٧٥الالمع 
  .٢/٤٢٠ئع الزهور بدا )٣

  .٢/٣٩٧بدائع الزهور   )٤

بينها وبني مكة حنو ميلني وعندها مسجد.  ،. وهي عقبة بني مًىن ومكة)صلعم(عقبة أيلة مبكة. بويع فيها النيب   )٥
 . ٣/٦٩٣معجم البلدان 

ملنتخب ؛ ابن الشحنة، الدر ا٢٣٤-١/٢٠٦عن تاريخ اجلامع األموي حبلب أنظر ابن العجمي، كنوز الذهب   )٦
  .٧٨-٦١ص 
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  ٧ المصنف

 المصنف

املعروف كأسالفه  )١حنة احلليب احلنفيالوليد أمحد بن حممد بن الش  هو لسان الدين أبو
 م. نشأ يف كنف أبيه قاضي القضاة أثري الدين ١٤٤٠ه/٨٤٤حنة. ولد حبلب سنة بابن الش

  . )٣قاضي القضاة حمب الدين أيب الفضل حممد هوجد  )٢من حممدأبو اليُ 
  لومهع

. حفظ القرآن )٤براهيم احلليبمث عن إالُيمن،  أثري الدين أيب عن أبيه أوًال  أخذ العلم
حمب  . مسع عن جده)٦قاضي عجلونالفروض عن جنم الدين بن و . أخذ الفرائض )٥والوقاية

يار يف حتصيل العلم عندما كان قاضًيا للحنفية بالد  جده الزم .ريهغو  الدين أيب الفضل
 مة عن  ة.املصري أجاز له  .)٧غا احلنفيطلوبُ الدين قاسم بن قُ زين أما يف القاهرة فقد أخذ العال

  غري واحد.

                                                 
؛ الضوء الالمع ٦٢٥رقم  ٥/٢٩٣؛ إعالم النبالء ٣٢رقم  ١/١/١٢٢له ترمجة يف كل من: در اجلبب  )١

األعالم  ؛١/٢١هدية العارفني  ؛٢/١٥٤٩كشف الظنون  ؛٧/٣٤٩ ؛ شذرات الذهب٥٢٩رقم ٢/١٩٤
   يينا.ڤوجتدر اإلشارة إىل أنه يعرف أيًضا بـاسم إبراهيم كما يف نسخة القاهرة و. ١/٩٦؛ معجم املؤلفني ١/٢٢٠

اة م. ويل القض١٤٢١هـ/٨٢٤أثري الدين أبو اليمن. ولد حبلب سنة  ابن الشحنة احلليب احلنفي، حممد بن حممد  )٢
م. ترمجته يف: در احلبب ١٤٩٢هـ/٨٩٨. تويف سنة وكتابة السر بالديار املصرية ونظر اجليش يف حلب

   .٥/٣٤٢؛ إعالم النبالء ٧٥٣رقم  ٩/٢٩٥؛ الضوء الالمع ٤٩٧رقم  ٢/١/٣٢٢
 م. تويل١٤٠٢هـ/ ٨٠٤، حمب الدين أبو الفضل. ولد حبلب سنة ان الشحنة احلليب احلنفي حممد بن حممد  )٣

م. ١٤٨٥هـ/٨٩٠تويف سنة  ئف جليلة يف حلب ويف القاهرة. من تصانيفه "نزهة النواظر يف روض املناظر".وظا
الضوء الالمع  ؛٥/٣١٤؛ إعالم النبالء ٤٠٤رقم  ١٠٤/ ٢/١صاحب مصنفات. ترمجته يف: در احلبب 

  .٧٥٥رقم  ٩/٢٩٥
وخطيب عمارة  ،م العربية والتفسري واحلديثم بالعلو ـبراهيم احلليب، برهان الدين، عالإبراهيم بن حممد بن إ  )٤

م. ترمجته يف: شذرات ١٥٤٩ه/٩٥٦"ملتقى األحبر". تويف سنة من تصانيفه السلطان حممد بالقسطنطينية. 
 . ٢١رقم  ١/١/٩٣؛ در احلبب ٥/٥٦٩إعالم النبالء  ؛١/٦٤األعالم  ؛٨/٣٠٨الذهب 

مود بن صدر الشريعة األول عبيداهللا احملبويب. كشف الظنون "وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" لربهان الدين حم  )٥
٢/٢٠٢٠.  

م. فقيه ١٤٢٨ه/٨٣١، جنم الدين أبو الفضل. ولد سنة ابن قاضي عجلون حممد بن عبداهللا بن عبد الرمحن   )٦
م. ترمجته يف: شذرات ١٤٧٢ه/٨٧٦شافعي، توىل التدريس يف عدة مدارس وصاحب تصانيف. تويف سنة 

  .٧/١١٦؛ األعالم ١٩٧رقم  ٨/٩٦؛ الضوء الالمع ٧/٣٢٢الذهب 
م. توىل عدة ١٣٩٩هـ/٨٠٢زين الدين أبو العدل. ولد سنة ، قاسم بن قطلوبغا بن عبداهللا السودوين احلنفي  )٧

م. ترمجته يف: الضوء الالمع ١٤٧٤هـ/٨٧٩تويف سنة  .ه "تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية"مصنفات. من وظائف
   .١٨٢٠رقم  ٩/١٠؛ املنهل الصايف ٣٦٩رقم  ٢/٤٥بدر الطالع ؛ ال٦٣٥رقم  ٦/١٨٤
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 كلمة شكر

 
أحببُت أن  ،الكرام وألهل حلب الشهباءملدينة حلب كّنها اليت أقلبية ال يتبحملنظرًا 

عن حلب يف  كتابنيونشر  قد سبق يل أن عملت على حتقيق ليعود إليها.  الثًاأحقق عمًال ث
 :حتت عنوان ٢٠٠٥العصر العصر اململوكي. الكتاب األول وهو أطروحيت اليت نشرت سنة 

الكتاب الثاين أما  ،جامع املستندات العائد لعائلة أغلبك"سجل "وثائق مملوكية من حلب: 
سنة الذي نشر قف األمري فخر الدين عثمان بن أغلبك" وثيقة و جامع املستندات: " فهو

احلكام يف معرفة األحكام"  "لسانُ على خمطوط  للعمل الثالث وقد وقع اختياري. ٢٠١٤
حتقيق هذا وقد سنحت يل فرصة  "غايُة املرام يف تَِتمة لسان احلكام". تهتكملوعلى 

  يف العلوم اإلسالمية يف جامعة بون.  كباحثةعملي   ثناءأ وإبراز أمهيته الفقهية املخطوط
 Stephan Conermann لربوفسور الدكتور شتيفان كونرمنل اجلزيل شكريأتقدم ب

الذي كان العامل املشجع هلذا  ،جامعة هذه العلوم اإلسالمية يفاللغة العربية و  قسم رئيس
 مؤسسة شكرأكما  ،حقيقالت Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

ألهل الفضل واإلحسان  واالمتنان بالشكر لتنويهافوتين يوال  ،دعمت هذا العمل مالًيااليت 
 على ما قد وباهللا التوفيق وعليه والدعاء،  ،والتشجيع ،واملساعدة ،يد العون موه يل من مد

 واالعتماد لالتوك.  
  

        سعاد صغبيني
  ٦/١/٢٠١٧في كيل   
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Souad Saghbini (Hg.) 

 

 

 

 اجلزء األول

  ة اَألحَكامفَ عرِ كام يف مَ حُ ـِلساُن ال
 يفيب احلنَ د بن الشحنة احللَ ن أيب الوليد أمحَ يالد  سانِ لِ لقاضي القضاة 
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Die beiden Verfasser 13 

Die beiden Verfasser  
 
Der Verfasser des Werkes „LisÁn al-½ukkÁm fÍ maþrifat al-a½kÁm“ (die 
Sprache [wörtl. „die Zunge“] der Richter über die Kenntnisse der 
Rechtsurteile) ist LisÁn ad-DÍn AbÚ’l-WalÍd A½mad1 b. Mu½ammad b. 
aš-Éi½na al-¼alabÍ al-¼anafÍ. Er stammte aus einer angesehenen, be-
kannten, aleppinischen Gelehrtenfamilie der BanÚ aš-Éi½na. Geboren 
wurde er im Jahre 844/1440 in Aleppo, wo er auch aufwuchs. Bereits im 
Kindesalter beschäftigte er sich mit dem Studium des Islam. Sein Fiqh-
Studium begann er zunächst bei seinem Vater, dem Oberkadi AÝÍr ad-
DÍn AbÚ’l-Yumn Mu½ammad b. aÊ-Éi½na2, und setzte es später bei an-
deren Rechtsgelehrten fort, darunter BurhÁn ad-DÍn IbrÁhÍm b. Mu-
½ammad al-¼alabÍ3 und Naºm ad-DÍn Mu½ammad b. þAbd AllÁh b. 
QÁ±Í þAºlÚn aš-ÉÁfiþÍ4. Den ¼adÍÝ hörte er von seinem bekannten Groß-
vater, dem Oberkadi Mu½ibb ad-DÍn AbÚ’l-Fa±l Mu½ammad b. 
aÊ-Éi½na5. Ihm verdankte er seine Karriere, die in Kairo begann.  

Als sein Großvater Mu½ibb ad-DÍn AbÚ’l-Fa±l im Jahre 862/1458 
nach Kairo ging, um das Amt das KÁtib as-Sirr6 zu übernehmen, verließ 
LisÁn ad-DÍn A½mad mit seiner Familie Aleppo und ließ sich in Kairo 
nieder, um bei seinem Großvater sein Studium fortzusetzen. Der Auf-
enthalt in Kairo gab ihm auch die gute Gelegenheit, bei dem bekannten 
Rechtsgelehrten Zain ad-DÍn AbÚ’l-þAdl QÁsim b. QuÔlÚbu™Á as-SÚdÚnÍ 
al-¼anafÍ7 zu studieren und sein juristisches Wissen zu vertiefen.  

                                                 
1  Er wurde auch von einigen Historikern IbrÁhÍm genannt, wie es auch auf 

den ersten Seiten der Wiener und Kairoer Handschriften steht.  
2 (824—898/1421—1492) Er durchlief mehrere Ämter in Aleppo. Zu seiner 

Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/1, S. 322, Nr. 297; ÓabbÁ¿, 
IþlÁm, Bd. 5, S. 342; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 9, S. 295, Nr. 753. 

3 Er war ¼adÍÝ und- Rechtsgelehrte, Prediger und Professor, gest. 956/1549. 
Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/1, S. 93, Nr. 21; 
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 569; Ibn al-þImÁd, ÉaªarÁt, Bd. 8, S. 308. 

4 Er war Professor und Verfasser (831—876/1428—1472). Zu seiner Biogra-
phie siehe Ibn al-þImÁd, ÉaªarÁt, Bd. 7, S. 322; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 8, S. 96, 
Nr. 197. 

5 (804—890/1402—1485) Er bekleidete sowohl in Aleppo als auch in Kairo 
wichtige Ämter und verfasste mehrere Werke. Zu seiner Biographie siehe 
Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd, 2/1, S. 104, Nr. 404; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 314; 
Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 9, S, 295, Nr 755. 

6 Er war unter anderem zuständig für die Korrespondenz des Sultans. Sein 
Sitz war im Justizgebäude (dÁr al-þadl). QaqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 30. 

7 (802—879/1399—1474) Verfasser mehrere Werke. Zu seiner Biographie 
siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 6, S. 184, Nr. 635; Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 9, 
S. 10, Nr. 1820. 
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14 Die beiden Verfasser 

 Im Jahre 863/1459 machte ihn sein Großvater zu seinem Stell-
vertreter (nÁÿib kÁtib as-sirr). Er übte dieses Amt drei Jahre lang aus, 
sammelte Erfahrungen und vertiefte sein Wissen. Er schrieb auch den 
größten Teil der Rechtsgutachten (fatÁwÁ) seines Großvaters nieder. 

Im Jahre 866/1462 wurde er vom mamlÚkischen Sultan ¾ušqadam8 
von diesem Amt abgesetzt.  

Im Jahre 868/1464 unternahm er mit seinem Vater und seinem Groß-
vater die Pilgerfahrt nach Mekka. Dort erreichte ihn die Nachricht, dass 
er vom Sultan ¾ušqadam zum Oberkadi der ¼anafÍten in Aleppo er-
nannt worden war. Dieses Amt hatte bis zu diesem Zeitpunkt sein Vater 
innegehabt. Er begab sich nach Aleppo, um sein neues Amt zu über-
nehmen. Neben seiner Tätigkeit als Oberkadi bekleidete er das Amt des 
Predigers in der UmayyÁden-Moschee in Aleppo. Die Ausübung des 
Amtes als Oberkadi war der eigentliche Grund, sein Buch niederzu-
schreiben. Dies machte er deutlich in der Einleitung des Buches, in der 
er dessen Zweck nannte, es als juristische Quelle, als Hilfsmittel und 
Wegweiser zu verwenden, auf die die Richter (½ukkÁm) bei ihren Ur-
teilen und Entscheidungen zurückgreifen können. Er schrieb 21 von ge-
planten 30 Kapiteln nieder, bevor er im Jahre 882/1477 an der Pest er-
krankte und kurz darauf starb. Er wurde nur 38 Jahre alt. Nach seinem 
Tod versuchte sein Sohn AÝÍr ad-DÍn — über dessen Leben keine An-
gaben gefunden wurden — das Werk seines Vaters zu vervollständigen,  
was ihm jedoch nicht gelang. Es vergingen viele Jahre, bis der Gelehrte 
BurhÁn ad-DÍn IbrÁhÍm al-¾ÁlifÍ al-þAdawÍ al-¼alabÍ al-¼anafÍ, zu 
dessen Geburtsdatum, Aufenthalt oder Todesdatum die Historiker keine 
Angaben machten, die übrigen neun fehlenden Kapitel 22 bis 30, 
niederschrieb. Er betitelte sein Werk mit „³Áyat al-marÁm fÍ tatimmat 
lisÁn al-½ukkÁm“ und beendete es im Jahre 1015/1606. 

  
Kurze Anmerkungen zu der Übersetzung 
 
Von den 30 Kapiteln wurden nur drei übersetzt. Die Übersetzung richtet 
sich nach dem Text der Edition. Ergänzungen und Erklärungen zu der 
Übersetzung wurden in eckigen Klammern, Stellen aus der Edition in 
runden Klammern hinzugefügt. Das Pronomen wurde durch das passen-
de Wort ersetzt, um die Übersetzung verständlicher zu machen. Die 
Umschrift der arabischen Namen und Wörter erfolgt nach dem Laut-
schema der þArabÍya mit Ausnahme der auch in der deutschen Sprache 
vorkommenden Begriffe, z.B. Kadi, Imam. 

                                                 
8 Al-Malik aã-ÞÁhir AbÚ SaþÍd Saif ad-DÍn an-NÁÈirÍ al-MuþayyadÍ (reg. 

865–872/1461–1467). Siehe P. H. Holt, Art. „KhushÅadam“ in: The En-
cyclopaedia of Islam, Vol. V, S. 73.  
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16 Kapitel 15 — Die Freilassung 

Übersetzung aus dem Buch 
„LisÁn al-½ukkÁm fÍ maþrifat al-a½kÁm“ 

 
Kapitel 15  

Die Freilassung  
 
Die Freilassung eines Sklaven (iþtÁq) ist eine Verfügung (taÈarruf), die 
empfehlenswert (mandÚb)9 ist. Der Prophet — Gott segne ihn und 
schenke ihm Heil! — sagte: „Jedem Muslim, der einem gläubigen Skla-
ven die Freiheit schenkt, dem rettet AllÁh für jedes Glied des Sklaven-
körpers ein gleiches Glied seines eigenen Körpers vor dem Höllen-
feuer.“10 

Aus diesem Grund befürworteten die Gelehrten, dass der Mann einen 
Sklaven und die Frau eine Sklavin freilässt, damit die Eins-zu-Eins-
Befreiung stattfinden kann.  

Die Freilassung eines Sklaven ist durch einen Freien, der sich im 
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte befindet und volljährig ist, rechts-
wirksam und bezieht sich auf seinen Besitz. 

Es ist Bedingung, dass der Freilassende ein freier Mensch ist (½urr), 
denn die Freilassung ist nur dann rechtswirksam, wenn es einen Besitz 
gibt. Jemand, der sich im Besitz eines anderen (mamlÚk) befindet, hat 
nämlich keinen Besitz. 

Es ist [außerdem] Bedingung, dass er volljährig ist (bÁli™), denn ein 
Minderjähriger ist unfähig, einen Sklaven freizulassen, weil dies für ihn 
schädlich sein könnte. Nicht einmal sein Vormund (walÍy) darf dies für 
ihn tun. 

[Als dritte Bedingung] muss er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte 
(þaql) sein, denn der Geisteskranke (maºnÚn) ist nicht verfügungs-
berechtigt. Wenn also ein Volljähriger sagt: „Ich habe einen Sklaven 
freigelassen als ich minderjährig war“, so ist seine Aussage maßgebend 
[, dass seine Freilassung des Sklave rechtsunwirksam war].  

Genauso ist es, wenn der Freilassende (muþtiq) sagt: „Ich habe einen 
Sklaven freigelassen, als ich geistig krank (maºnÚn) war“, und seine 
Geisteskrankheit offensichtlich war und sich nicht beweisen lässt, dass 
er gesund war. 

                                                 
9 „mandÚb“ empfehlenswert oder erwünscht, sind freiwillige verdienstliche 

Handlungen, deren Unterlassung nicht bestraft, deren Verrichtung aber be-
lohnt wird. Vgl. Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“, S. 675. 

10 Überliefert in: DirÁya: KitÁb al-þitq, Bd. 2, S. 85, Nr. 614; Tal¿ÍÈ al-½abÍr: 
84—KitÁb al-þitq, Bd. 4, S. 211, Nr. 2145, 40— KitÁb al-waÈÁyÁ, Bd. 3, S. 93, 
Nr. 1372; HidÁya: KitÁb al-þitÁq, Bd. 2, S. 49. 
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Kapitel 15 — Die Freilassung 17 

Es verhält sich auch so, wenn ein Minderjähriger sagt: „Jeder Sklave 
(mamlÚk), der sich in meinem Besitz befindet, ist frei, sobald ich zu ei-
nem Mann herangereift bin.“ Dies ist rechtsunwirksam, weil er nicht be-
rechtigt ist, eine verbindliche Aussage abzugeben. Es ist unbedingt not-
wendig, dass der Sklave sich im Besitz desjenigen, der ihn freilässt, be-
findet. Es ist sogar auch rechtsunwirksam, wenn er den Sklaven eines 
anderen freilässt. Dies stützt sich auf eine Aussage des Propheten — 
Gott, segne ihn und schenke ihm Heil! — „Es gibt keine Freilassung für 
denjenigen, der sich nicht im Besitz eines Menschen befindet.“11  

Wenn jemand zu seinem Sklaven oder zu seiner Sklavin sagt: „Du 
bist frei“ (anta ½urr), oder „du bist befreit“ (muþtaq), oder „du bist frei-
gelassen“ (þatÍq), oder „du bist in die Freiheit entlassen“(mu½arrar), oder 
„ich habe dich freigelassen“ (½arrartuka), oder „ich habe dir die Freiheit 
geschenkt“ (aþtaqtuka), hat er ihn/sie freigelassen. Es ist egal, ob er da-
mit die Freilassung beabsichtigte oder nicht, weil diese Ausdrücke für 
die Freilassung eindeutig sind. Wenn er sagt: „Ich meinte es damit nicht 
ernst“, oder „dass er vom Dienst befreit ist“, wird er aus religiöser Sicht 
für glaubwürdig gehalten, weil diese Ausdrücke eine eindeutige Absicht 
erkennen lassen. Er gilt aus rechtlicher Sicht nicht als glaubwürdig, weil 
er innerlich etwas anderes beabsichtigte, als er es nach außen hin tat. 
Wenn er sagt: „Du bist nicht mehr in meinem Besitz“, und er damit die 
Freilassung beabsichtigte, hat er ihn freigelassen, und wenn er damit die 
Freilassung nicht beabsichtigte, hat er ihn nicht freigelassen. Dies steht 
genauso in „al-HidÁya“12. 

In „al-Manbaþ“13 steht: Wenn jemand zu seinem Sklaven sagt: „Du 
gehörst Gott“ (anta li-llÁh), oder „du gehörst nur Gott“ (innaka li-llÁh), 
oder „du gehörst nur zu Gott“ (anta ¿ÁliÈun li-llÁh), hat er ihn nach der 

                                                 
11 Überliefert in: DirÁya: KitÁb al-þitq, Bd. 2, S. 85, Nr. 615, KitÁb al-bayÚþ, 

Bd. 2, S. 158; HidÁya: KitÁb al-þitÁq, Bd. 2, S. 50; Tal¿ÍÈ al-½abÍr: 52-KitÁb 
al-kaffÁrÁt, Bd. 3, S. 223, Nr. 1616. 

12 „Al-HidÁya“ ist ein Werk von BurhÁn ad-DÍn AbÚ’l-¼asan þAlÍ b. AbÚ 
Bakr b. þAbd al-¹alÍl al-Mar™inÁnÍ al-¼anafÍ (511—593/1117—1197). Siehe 
KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 2031 ff; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 2, S. 627, Nr. 1030; 
©ahabÍ, TÁri¿ al-islÁm (591—600), S. 137, Nr. 140; Brockelmann, GAL, Bd. 
I, S. 376 (24); ders. Suppl. Bd. I, S. 644, (4). 

13 „Al-Manbaþ fÍ Êar½ al-maºmaþ“ ist ein Werk von ÉihÁb ad-DÍn 
AbÚ ’l-þAbbÁs A½mad b. IbrÁhÍm al-þAintÁbÍ (705—767/1305—1365). Siehe 
KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1601; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 383; Ibn 
¼aºar, Durar, Bd.1, S. 87, Nr. 25; Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 1, S. 211, Nr. 
108. 
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18 Kapitel 15 — Die Freilassung 

Meinung AbÚ ¼anÍfas14 — Gott möge an ihm Wohlgefallen haben! — in 
einer Überlieferung überhaupt nicht freigelassen. In einer anderen Über-
lieferung steht: „Wenn er mit diesen Ausdrücken die Freilassung beab-
sichtigte, hat er ihn freigelassen.“ AbÚ YÚsuf15 und Mu½ammad16 — Gott, 
der Erhabene, erbarme sich ihrer! — sagten: „Er hat den Sklaven absolut 
freigelassen.“ In einer anderen Überlieferung von den beiden hängt die 
Freilassung von der Absicht (nÍya) ab. Wenn er sagt: „Du bist Gottes 
Knecht“ (antaþabd AllÁh), lässt er ihn nicht frei. 

Wenn er zu seinem Sklaven sagt: „Das ist mein Herr“ (hÁªÁ maulÁy), 
oder „oh, mein Herr“ (yÁ maulÁy), oder wenn er zu seiner Sklavin sagt: 
„Das ist meine Herrin“ (hÁªihi maulÁtÍ), oder „oh, meine Herrin“ (yÁ 
maulÁtÍ), hat er ihn/sie freigelassen, auch wenn er die Absicht dazu ei-
gentlich nicht hatte. Die drei Imame17 sagten: „Dieses sind indirekte 
Ausdrücke (kinÁya), und es ist unbedingt notwendig [für die Freilas-
sung], die Absicht zu haben.“ 

In al-WÁqiþÁt“18 steht: „Jemand sagt zu seinem Sklaven: ‚Oh, mein 
Herr‘ (yÁ sayyidÍ), oder ‚oh, Herr‘ (yÁ sayyid). Wenn er mit diesen 
Ausdrücken die Freilassung beabsichtigte, hat er ihn freigelassen. Und 
wenn er damit nicht die Freilassung beabsichtigte, gab es die gängigen 
Meinungen: „Er lässt ihn frei“, oder „er lässt ihn nicht frei“, oder „er 
lässt ihn frei durch die Worte ‚oh, mein Herr‘ (yÁ maulÁy), nicht aber 
durch die Worte ‚Oh, Herr‘ (yÁ sayyid)“. [Der Rechtsgelehrte] NuÈair19, 
— Gott, der Erhabene, erbarme sich seiner! — sagte: „Mit diesen beiden 
Ausdrücken lässt er ihn ohne die Absicht [der Freilassung] nicht frei.“ 

Wenn er zu seinem Sklaven sagt: „Oh, mein Vater“, oder „oh, mein 
Sohn“, oder „oh, mein Bruder“, oder „oh, mein Onkel“ [väterlicher-
seits], oder „oh, mein Onkel“ [mütterlicherseits], oder wenn er zu seiner 
                                                 
14 AbÚ ¼anÍfa, (80—150/699—767); nach ihm wurde die ½anafitische Rechts-

schule benannt. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm 
(140-160), S. 305—312 mit weiteren Literaturangaben. 

15 YaþqÚb b. IbrÁhÍm al-AnÈÁrÍ al-Ba™dÁdÍ, AbÚ YÚsuf (113—182/731—798) 
war Oberkadi und Verfasser mehrerer Werke. Zu seiner Biographie siehe 
©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (181—190), S. 496, Nr. 455 mit weiteren Literatur-
angaben. 

16 Mu½ammad b. al-¼asan b. Farqad aÊ-ÉaibÁnÍ, AbÚ þAbd AllÁh (132—189/ 
749—805) war ½anafÍtischer Rechtsgelehrter und Verfasser mehrerer Werke. 
Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (181—190), S. 358, Nr. 12 
mit weiteren Literaturangaben. 

17 Gemeint sind AbÚ ¼anÍfa, AbÚ YÚsuf und Mu½ammad b. al-¼asan 
aÊ-ÉaibÁnÍ. 

18 Der Verfasser machte keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
19 NuÈair b. Ya½yÁ war ein ½anaÍtischer Rechtsgelehrter, gest. im Jahre 

268/881. Zu seiner Biographie siehe QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 546, 
Nr. 1746 mit weiteren Literaturangaben. 
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Sklavin sagt: „Oh, meine Mutter“, oder „oh, meine Tochter“, oder „oh, 
meine Schwester“, oder „oh, meine Tante“ [väterlicherseits], oder „oh, 
meine Tante“ [mütterlicherseits], lässt er ihn/sie mit all diesen Ausdrü-
cken ohne die Absicht [der Freilassung] nicht frei.  

In „al-HidÁya“ steht: „Von AbÚ ¼anÍfa wurde anderes überliefert, 
nämlich, dass er den Sklaven mit den beiden Ausdrücke, d.h. mit „oh, 
mein Sohn“, oder „oh, mein Bruder“ freilässt. Al-¼asan hat dies von 
AbÚ ¼anÍfa überliefert. 

In „al-WalwÁliºÍ“20 steht: „Jemand sagt: „Die Sklaven von Bal¿ sind 
frei“, und er beabsichtigte nicht, seinen Sklaven freizulassen, oder er 
sagt: „Jeder Sklave in Bal¿ ist frei“, oder er sagt: „Jeder Sklave in 
Bagdad ist frei“, oder er sagt: „Alle Sklaven in Bagdad sind frei“, und er 
beabsichtigte [trotzdem] nicht, seinen Sklaven freizulassen, oder er sagt: 
„Alle Sklaven auf dieser Erde“, oder er sagt: „Alle Sklaven auf dieser 
Welt“, oder wenn anstelle einer Freilassung eine Scheidung (ÔalÁq) 
steht, dann gehen die Meinungen der früheren und späteren Rechtsge-
lehrten auseinander.  

AbÚ YÚsuf von den früheren Rechtsgelehrten — Gott, der Erhabene, 
erbarme sich seiner! — sagte in seinem Werk „an-NawÁdir“: „Er lässt 
den Sklaven nicht frei.“ Mu½ammad — Gott, der Erhabene, erbarme sich 
seiner! — sagte: „Er lässt den Sklaven frei.“ þIÈÁm b. YÚsuf21, der den 
späteren Rechtsgelehrten angehörte, sagte: „Er lässt den Sklaven nicht 
frei.“  

Wenn er sagt: „Alle Kinder Adams sind frei“, dann lässt er seine 
Sklaven nach der Übereinstimmung der Rechtsgelehrten nicht frei.  

Wenn er sagt: „Jeder Sklave in diesem Haus ist frei“, lässt er seinen 
Sklaven frei. Das Rechtsgutachten (fatwÁ) wird nach der Meinung von 
AbÚ YÚsuf und þIÈÁm — Gott, der Erhabene, erbarme sich ihrer! — er-
stellt. 

Jemand sagt zu seinem Sklaven: „Wenn ich dich beschimpfe, bist du 
frei“, und sagt dann zu ihm: „Gott möge dich segnen!“ Er lässt ihn nicht 
frei, weil dies kein Schimpfen, sondern ein Segenswunsch für ihn ist. 

 
 
 

                                                 
20 „FatÁwÁ al-walwÁliºÍ“ ist ein Werk von ÞÁhir ad-DÍn AbÚ ’l-MakÁrim Is½Áq 

b. AbÚ Bakr al-WalwÁliºÍ al-¼anafÍ, gest. 710/1310. KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, 
S. 1230 f.; Brockelmann, GAL, Bd. II, S. 78 (1), ders. Suppl. Bd. II, 86 
(1b); Muþºam al-muÿallifÍn, Bd. 2, S. 231. 

21 þIÈÁm b. YÚsuf b. MaimÚn b. QudÁma al-Bal¿Í al-¼anafÍ, AbÚ þIÈma war 
ein Rechtsgelehrter. Er verfasste das Werk „Mu¿taÈar al-fiqh“. Er starb im 
Jahre 215/830. Zu seiner Biographie siehe HadÍyat al-þÀrifÍn, Bd. 1, S. 663; 
Muþºam al-muÿallifÍn, Bd. 6, S. 282. 
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In „al-Qunya“22 steht: „Die Herrin klopfte an die Tür. Ihre Sklavin 
sagte: „Wer bist du?“ Die Herrin antwortete: „Deine schlechte Mutter“, 
sie hat sie freigelassen. 

Ein Unmündiger ließ seinen Sklaven frei. Er wird jedoch nicht von 
ihm freigelassen. Nach der Meinung von AbÚ YÚsuf soll der Sklave sich 
bemühen, etwas Reichtum zu erwerben, um sich in Raten von seinem 
Freilassenden (muþtiq) frei kaufen zu können. 

Wenn der Herr sagt: „Wenn ich [irgendwann einmal] an meiner 
Krankheit sterbe, ist mein Sklave (™ulÁm) frei“, und wird er aber um-
gebracht, lässt er ihn nicht frei, weil er nicht an seiner Krankheit ge-
storben ist, sondern umgebracht wurde. Wenn er hingegen sagt: „Wenn 
ich an dieser meiner gegenwärtigen Krankheit sterbe, ist mein Sklave 
(™ulÁm) frei“, und er wird umgebracht, dann lässt er ihn frei, weil er 
während seiner gegenwärtigen Krankheit starb. 

Wenn er zu seinem Sklaven und zum Sklaven eines anderen sagt: 
„Einer von euch beiden ist frei“, so lässt er seinen Sklaven nicht frei. 
Und wenn er zu seinem Sklaven und zu einem Freien sagt: „Einer von 
euch beiden ist frei“, lässt er nach AbÚ ¼anÍfa, entgegen der Meinung 
von AbÚ YÚsuf und Mu½ammad, den Sklaven frei. 

Von AbÚ YÚsuf wurde überliefert, dass, wenn ein Vater der Sklavin 
seines Sohnes beiwohnt, sie ein Kind gebärt und der Vater Anspruch auf 
das Kind erhebt, dessen Abstammung nicht anerkannt wird, genauso 
wie es der Fall ist, wenn er der Sklavin seines mukÁtab23 beiwohnt. 

Ein Sklave sagt zu seinem Herrn: „Verkaufe mich!“ Er verkauft ihn 
und wird frei. Der Sklave ist verpflichtet, den Preis an den Herrn zu 
zahlen, und das Patronatsverhältnis (walÁÿ)24 bleibt bei seinem Herrn. 

                                                 
22 „Qunyat al-munya“ ist ein Werk von Naºm ad-DÍn AbÚ’ r-RaºÁÿ Mu¿tÁr b. 

Ma½mÚd b. Mu½ammad az-ZÁhidÍ al-³azmÍnÍ al-¼anafÍ, gest. 658/1260. 
Siehe KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1357; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 382 
(44), ders. Suppl. Bd. I, S. 656 (44); Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 11, S. 229, 
Nr. 2503; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 460, Nr. 1642, Bd. 4, S. 264. 

23 Der „mukÁtab“ ist ein Sklave, der mit seinem Herrn einen Loskaufvertrag 
(mukÁtaba) abgeschlossen hat. Die Bezahlung erfolgte in diesem Fall in 
Raten. Nach der Erfüllung des Vertrages erlangt der Sklave die Freiheit. 
Juynboll, IslÁmisches Gesetz, S. 207 f.; Sachau, Muhammedanisches Recht, 
S. 126 f., S. 150—168. 

24 Das Patronatsverhältnis (walÁÿ) entsteht infolge der Freilassung zwischen 
dem Freilassenden und seinem früheren Sklaven und hat rechtliche Konse-
quenzen auf die Erbschaft zwischen den beiden und ihren Nachkommen. 
Das Patronatsverhältnis kann nicht veräußert werden, weder durch Verkauf 
noch durch Verschenkung. Juynboll, IslÁmisches Gesetz, S 207f.; Sachau, 
Muhammedanisches Recht, S. 125 f., S. 140—145. 
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Jemand sagt zu seinem Sklaven: „Wenn du dem Esel zu trinken 
gibst, dann bist du frei.“ Der Sklave gibt dem Esel Wasser, aber der Esel 
trinkt nicht, so ist der Sklave frei. Ebenso wenn er sagt: „Wenn du das 
Wasser aus dem Becher austrinkst, bist du frei.“ Der Sklave trinkt es aus 
und wird frei. 

In „al-HidÁya“ steht: „Wenn jemand einen anderen besitzt, mit dem 
er in einem Verwandtschaftsverhältnis steht (ªÚ ra½im ma½ram), ist der 
Verwandte frei“ [wegen des Verwandtschaftsverhältnisses kann er nicht 
versklavt werden]. Dabei gibt es keinen Unterschied, ob der Besitzer ein 
Muslim oder ein Ungläubiger (kÁfir) ist, der sich in DÁr al-IslÁm be-
findet. 

Wenn jemand seinen Sklaven unter Zwang freilässt, oder wenn ein 
Sklave durch einen Betrunkenen25 freigelassen wird, ist dies rechts-
wirksam, weil die Freilassung durch die beiden Betroffenen am Ort des 
Geschehens erfolgt, wie im Falle der Scheidung (ÔalÁq). Wir haben dies 
bereits im Kapitel „Die Scheidung“26 erläutert. 

Wenn jemand eine schwangere Sklavin freilässt, ist sie frei. Ihr Un-
geborenes ist genauso frei wie sie, weil es zu ihr gehört und nicht von 
ihr getrennt werden kann. Wenn er nur das Ungeborene freilässt, ist es 
frei, nicht aber dessen Mutter. 

Das Kind einer Sklavin (ama), dass sie von ihrem Herrn bekommt, 
ist frei, weil es mit seinem Samen gezeugt wurde, und das Kind ist we-
gen seiner Abstammung väterlicherseits frei. 

Wenn der Herr nur einen Teil seines Sklaven freilässt, ist dieser Teil 
frei. Nach der Meinung von AbÚ ¼anÍfa — Gott möge an ihm Wohl-
gefallen haben! — muss sich der Sklave bemühen, etwas Reichtum zu 
erwerben, um seinem Herrn den Rest seines Wertes abzukaufen. AbÚ 
YÚsuf und Mu½ammad sagten: „Er kann nur den ganzen Sklaven frei-
lassen.“ Nach der Meinung AbÚ ¼anÍfas ist die Freilassung teilbar und 
beschränkt sich auf den freigelassen Teil. Nach den beiden anderen, 
AbÚ YÚsuf und Mu½ammad, ist die Freilassung nicht teilbar. Dies ent-
spricht der Meinung von aÊ-ÉÁfiþÍ27 — Gott möge an ihm Wohlgefallen 
haben! 

 

                                                 
25 Der Betrunkene gilt als zurechnungsfähig und sein Zustand wird ihm nicht 

als Entschuldigung angerechnet. Sachau, Muhammedanisches Recht, S. 27. 
 ,“ist Kapitel 14 des Buches „LisÁn al-½ukkÁm fÍ maþrifat al-a½kÁm فصل الطالق 26

S. 221—250. 
27 Mu½ammad b. IdrÍs aÊ-ÉÁfiþÍ, AbÚ þAbd AllÁh (150—204/767—820); nach 

ihm wurde die ÊÁfiþÍtische Rechtsschule benannt. Zu ihm siehe ©ahabÍ, 
TÁrÍ¿ al-islÁm (201—210), S. 304, Nr. 323 mit weiteren Literaturangaben. 
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Wenn sich ein Sklave im Besitz zweier Besitzer befindet und einer 
der beiden seinen Anteil an dem Sklaven freilässt, ist der Sklave frei. 
Wenn der Freilassende wohlhabend (mÚsir) ist, so hat sein Mitbesitzer 
die Wahl: Wenn er will, lässt er auch seinen Anteil an dem Sklaven frei, 
oder er lässt sich von dem wohlhabenden Mitbesitzer den Wert seines 
Anteils an dem Sklaven auszahlen, oder wenn er will, kann sich der 
Sklave auch bemühen, etwas Reichtum zu erwerben, und sich frei-
kaufen. Wenn der Mitbesitzer den Wert seines Anteils an dem Sklaven 
von dem wohlhabenden Mitbesitzer bekommen hat, so kann der wohl-
habende Freilassende (muþtiq) vom Sklaven die Zahlung seines Wertes 
verlangen. Das Patronatsverhältnis (walÁÿ) bleibt beim wohlhabenden 
Freilassenden. Wenn der Mitbesitzer den Sklaven freilässt oder wenn 
der Sklave sich bemüht, etwas Reichtum zu erwerben, so bleibt das 
Patronatsverhältnis in den beiden Fällen bei beiden Freilassenden. 

Wenn der Freilassende nicht wohlhabend (muþsir) ist, so hat der Mit-
besitzer die Wahl: Wenn er will, lässt er den Sklaven frei, oder der Skla-
ve muss sich bemühen, etwas Reichtum zu erwerben, um sich freizu-
kaufen. Das Patronatsverhältnis bleibt in beiden Fällen bei beiden Frei-
lassenden. Dies ist die Meinung von AbÚ ¼anÍfa — Gott möge an ihm 
Wohlgefallen haben! — nur: AbÚ YÚsuf und Mu½ammad sagten: „Für 
den Sklaven gilt nur: Entweder wird sein Anteil gut bewertet und an den 
anderen abgegeben, oder der Sklave muss sich bemühen, etwas Reich-
tum zu erwerben, um sich selbst freizukaufen, falls sein Herr der Mit-
besitzer nicht wohlhabend ist.“ Der Freilassende darf vom Sklaven 
nichts verlangen, und das Patronatsverhältnis bleibt beim Freilassenden. 

Wenn jemand seinen Sklaven gegen Geld freilässt und der Sklave die 
Freilassung annimmt, ist er frei, wie z.B., wenn er sagt: „Du bist frei 
gegen 1000 Dirham oder für 1000 Dirham.“ Mit Annahme der Frei-
lassung ist er frei, weil dies einen Austausch von Geld gegen Nicht-Geld 
ist, denn der Sklave besitzt sich nicht selbst. Zum Austauschgeschäft ge-
hört eine richterliche Bestätigung mit der Annahme des sofortigen Aus-
tausches wie bei einem Verkauf (baiþ). Wenn der Sklave die Freilas-
sung annimmt, wird er frei. Wenn noch eine Schuld auf ihm lastet, kann 
er eine Bürgschaft (kafÁla) bekommen. 

Wenn jemand zu seinem Sklaven sagt: „Du bist frei nach meinem 
Tod gegen 1000 Dirham“, so gilt die Annahme der Freilassung nach 
dem Tod, weil das Angebot der Freilassung erst nach dem Tod rechts-
wirksam ist. Es ist genauso, wie wenn jemand sagt: „Du bist morgen 
gegen 1000 Dirham frei.“ Anders ist es, wenn er sagt: „Du bist mu-
dabbar gegen 1000 Dirham“, weil die Annahme der Freilassung durch 
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den Sklaven sofort erfolgt, und weil das Angebot des tadbÍr28 sofortige 
Wirkung hat. Das Geld wird aber nicht bezahlt, weil der Zustand der 
Versklavung immer noch besteht. Die Rechtsgelehrten sagten: „Er lässt 
den Sklaven nicht frei, wie es im Buch steht, selbst wenn der Sklave 
nach dem Tod des Herrn die Freilassung annimmt, wird er nicht frei, bis 
ein Erbe ihn freilässt, weil der Tote nicht mehr Verfügungsberechtigt ist, 
ihn freizulassen“, und das ist richtig. 

Wenn der Herr zu seinem Sklaven sagt: „Wenn ich sterbe, bist du 
frei“, oder „du bist frei nach meinem dubur“, oder „du bist mudabbar“, 
oder „qad dabbartuka“29, so wird der Sklave mudabbar. Er wird weder 
verkauft noch verschenkt, wird dienen und kann verliehen werden. Der 
Sklavin (ama) wird beigewohnt und sie kann verheiratet werden. 

Wenn der Herr stirbt, ist der mudabbar zu einem Drittel seines Ver-
mögens frei, weil der tadbÍr wie ein Testament gilt und zu einem Drittel 
berücksichtigt wird. Wenn der Herr kein Vermögen hat außer den Skla-
ven, muss sich der Sklave bemühen, aus eigener Kraft etwas zu erwer-
ben, um seine anderen zwei Drittel freizukaufen. 

Wenn der Herr Schulden hat, muss sich der Sklave bemühen, etwas 
zu erwerben, um seinen gesamten Wert auszulösen, weil die Schulden 
vor dem Testament stehen und es nicht möglich ist, die Freilassung, die 
der Herr verfügt hat, aufzuheben. Der Sklave muss dann aber seinen ge-
samten Wert bezahlen. 

Das Kind einer mudabbara ist ein mudabbar. Wenn der Herr den 
tadbÍr von seinem Tod als Bedingung abhängig macht, wie z. B., wenn 
er sagt: „Wenn ich an dieser meiner Krankheit sterbe“, oder „während 
meiner Reise“, oder „an irgendeiner Krankheit“, ist der Sklave kein 
mudabbar, und es ist erlaubt, ihn zu verkaufen, weil der Zweck der 
Freilassung an die Krankheit geknüpft ist. Beim absoluten mudabbar ist 
es hingegen so, dass seine Freilassung vom Tod des Herrn [nicht von 
einer Krankheit!] abhängt, weil der Tod unausweichlich ist. Wenn der 
Herr tatsächlich an seiner Krankheit stirbt, ist der Sklave frei, genauso 
wie der mudabbar, d.h. zu einem Drittel, weil der tadbÍr in der letzten 
Phase seines Lebens Realität geworden ist und die Bedingung, dass er 
stirbt, erfüllt ist. Aus diesem Grund ist der Sklave nach dem Tod des 
Herrn zu einem Drittel seines Werts frei. 

Eine Beschränkung ist es, wenn er sagt: „Wenn ich in einem Jahr 
sterbe“, oder „in 10 Jahren“, dann gilt der tadbÍr, wie wir es erwähnt 
                                                 
28 Der „tadbÍr“ ist die Erklärung eines Herrn durch bestimmte Ausdrücke, dass 

bei seinem Tod sein Sklave frei sein sollte. Diese Art von Freilassung gilt 
als testamentarische Verfügung. Juynboll, IslÁmisches Gesetz, S. 206 f.; 
Sachau, Muhammedanisches Recht , S. 145—150. 

29 Diese sind die direckte Ausdrücke des „tadbÍr“. Der Sklave wird „mudab-
bar“ und die Sklavin „mudabbara“. 
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haben. Im Gegensatz dazu gilt es nicht, wenn er sagt: „Wenn ich in 100 
Jahren sterbe“, weil einer wie er dieses Alter im Normallfall nicht er-
reichen kann, denn kein Lebewesen lebt endlos. 

Wenn eine Sklavin ein Kind von ihrem Herrn bekommt, wird sie für 
ihn zur Muttersklavin (umm walad - wörtl.: Kindsmutter)30. Es ist nicht 
erlaubt, sie zu verkaufen oder zu übereignen. Dies stützt sich auf eine 
Aussage des Propheten — Gott segne ihn und schenke ihm Heil! — „Ihr 
Kind hat sie freigelassen.“31 Der Herr kann ihr beiwohnen, sich ihrer 
Dienste bedienen, sie verleihen oder verheiraten, weil sie sich immer 
noch in seinem Besitz befindet und ihr Fall dem Fall einer mudabbara 
ähnelt. Die Abstammung ihres Kindes vom Vater wird nicht anerkannt, 
es sei denn, der Herr erkennt das Kind an. 

[Der Imam] aÊ-ÉÁfiþÍ — Gott möge an ihm Wohlgefallen haben! — 
dagegen sagte: „Die Abstammung des Kindes vom Vater wird an-
erkannt, selbst wenn er keinen Anspruch auf das Kind erhebt, denn 
wenn die Abstammung durch einen Ehevertrag anerkannt wird, wird sie 
erst recht durch den Geschlechtsverkehr anerkannt, weil das das Natür-
lichste ist.“ 

Für uns32 ist der Zweck des Geschlechtsverkehrs mit einer Sklavin, 
die sexuelle Lust zu stillen, ohne ein Kind zu zeugen, weil es verboten 
ist, ein Kind mit ihr zu zeugen. Es ist unbedingt notwendig, einen An-
spruch auf das Kind zu erheben (diþwa), um zu beweisen, dass sich die 
Sklavin in seinem Besitz ohne Geschlechtsverkehr befindet. Dies steht 
im Gegensatz zu einem Ehevertrag, weil das Kind bestimmt seins ist 
und es keine Notwendigkeit gibt, einen Anspruch auf das Kind zu er-
heben. Wenn die Sklavin danach ein zweites Kind von ihm bekommt, 
wird die Abstammung des Kindes ohne seinen Anspruch anerkannt, das 
bedeutet: Nachdem er das erste Kind als das seinige anerkannt hat — 
weil durch die Anerkennung des ersten Kindes klar ist, dass das zweite 
Kind von der Sklavin ist —, ist sie für ihn wie eine Ehefrau geworden 
[, die nun das zweite Kind von ihm bekommt]. Wenn er das Kind 
leugnet, ist seine Aussage entscheidend, weil ihr Bett nicht legitim ist. 
Das ändert sich erst, wenn er durch Eheschließung sein Kind anerkennt. 

 

                                                 
30 Siehe J. Schacht, Art. „Umm al-Walad“, in: The Encyclopaedia of Islam, 

Vol. X, S. 857—859. 
31 Überliefert in: DirÁya: KitÁb al-þitÁq, Bd. 2, S. 87, Nr. 621, KitÁb ad-daþwÁ, 

Bd. 2, S. 179, KitÁb al-bayÚþ, Bd. 2, S. 149 unter der Nr. 768, KitÁb al-
mukÁtab, Bd. 2, S. 191 unter der Nr. 870; Tal¿ÍÈ al-½abÍr: 87-KitÁb 
ummahÁt al-þawlÁd, Bd. 4, S. 218, Nr. 2160; HidÁya: KitÁb al-baiþ, Bd. 3, 
S. 42. 

32 Der Verfasser LisÁn ad-DÍn A½mad b. aÊ-Éi½na meinte hier die ½anafÍtische 
Rechtsschule, der er angehörte. 
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Anders ist der Fall bei einer Ehefrau, deren Kind er nur durch einen 
Verfluchungsschwur (liþÁn)33 leugnen kann, weil das Bett legitim ist. Er 
kann sein Kind nicht einmal durch eine neue Eheschließung aberkennen, 
und was wir erwähnt haben, ist die Bestimmung des Gesetzes. Aus reli-
giöser Sicht ist es so, dass, wenn er ihr beiwohnt und sie anschließend 
zu einer ehrbaren Frau und keinen Rückzieher beim Geschlechtsverkehr 
macht, er einen Anspruch auf das Kind erheben kann und es anerkennen 
muss, weil die äußeren Umstände darauf hindeuten, dass das Kind seins 
ist. Wenn er einen Rückzieher beim Geschlechtsverkehr macht und sie 
zu keiner ehrbaren Frau macht, kann er das Kind leugnen, weil die 
äußeren Umstände nicht eindeutig sind. So wurde es von AbÚ ¼anÍfa — 
Gott möge an ihm Wohlgefallen haben! — überliefert. Es gibt zwei an-
dere Überlieferungen von AbÚ YÚsuf und Mu½ammad — Gott, der Erha-
bene, möge sich ihrer erbarmen! — die beiden Überlieferungen wurden 
vom Verfasser des Werkes „al-HidÁya“ in seinem anderen Werk 
„KifÁyat al-muntahÁ“ erwähnt. Dort kann man nachsehen. 

Wenn jemand der Sklavin seines Sohnes beiwohnt, sie ein Kind ge-
bärt und er einen Anspruch auf das Kind erhebt, wird die Abstammung 
des Kindes vom Vater anerkannt und sie wird für ihn zur Muttersklavin 
(umm walad). Er soll ihren Wert bezahlen, aber nicht den Wert ihres 
Kindes. 

Wenn der Vater des Vaters (also der Großvater) ihr beiwohnt und der 
Vater noch lebt, so wird die Abstammung des Kindes vom Vater des 
Vaters (also vom Großvater) nicht anerkannt, weil der Großvater keine 
Vormundschaft hat, solange der Vater am Leben ist. Wenn der Vater tot 
ist, wird die Abstammung des Kindes vom Großvater anerkannt, genau-

                                                 
33 Der “LiþÁn“ ist eine eidliche Ehebruch-Anklage. Sie besteht darin, dass ein 

Ehemann in Gegenwart des Richters auf der Kanzel der Moschee vor der 
Gemeinde spricht: „Ich rufe Gott zum Zeugen an, dass ich die Wahrheit 
spreche, in dem ich meine Frau N.N. des Ehebruchs beschuldige, und dass 
von ihr geborene Kind ein Kind des Ehebruchs ist und nicht von mir her-
stammt.“ Die Formel muss er viermal sprechen, und nachdem ihn der 
Richter auf die Bedeutung dieses Schrittes unter Ermahnungen aufmerksam 
gemacht, spricht er zum fünften Mal, indem er hinzufügt: „Gottes Fluch 
ruhe auf mir, wenn ich die Unwahrheit rede.“ 

 Eine durch einen „LiþÁn“ angegriffene Frau kann sich der in Folge des 
LiþÁn ihres Mannes ihr drohenden Strafe für Ehebruch dadurch entziehen, 
dass sie ihrerseits mit folgenden Worten den LiþÁn ausspricht: „Ich rufe 
Gott zum Zeugen, dass N.N. lügt, in dem er mich des Ehebruchs beschul-
digt.“ Dies muss sie viermal aussprechen, und nachdem sie der Richter auf 
die Bedeutung des Schrittes unter Ermahnungen aufmerksam gemacht hat, 
spricht sie es zum fünften Mal, indem sie hinzufügt: „Auf mir ruhe der Zorn 
Gottes, wenn mein Ehemann die Wahrheit spricht.“ Vgl. Sachau, Mu-
hammedanisches Recht, S. 14 (42) u. S. 15 (44). 
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so wie die Anerkennung der Abstammung vom Vater erfolgt, falls der 
Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn der Vater ungläubig oder ver-
sklavt ist, ist das wie der Tod, durch den die Vormundschaft beendet ist. 

In „al-þImÁdÍ“34 steht: „Ein Kind kann frei geboren sein, selbst wenn 
seine beide Eltern Sklaven sind ohne Freilassung (iþtÁq) und ohne Testa-
ment (waÈÍya). Der Fall ist wie folgt: Ein freier Mann hat einen Sohn 
und dieser Sohn ist Sklave eines Fremden. Der Vater verheiratet seinen 
Sohn mit seiner Sklavin mit Zustimmung des Herrn des Sohnes. Die 
Sklavin gebärt ein Kind. Dieses ist frei, weil das Kind der Enkel eines 
Herrn ist. 

In „al-Mu½ÍÔ“35 steht: „Nach der Meinung AbÚ ¼anÍfas — Gott möge 
an ihm Wohlgefallen haben! — wird ein Beweis (bayyina) für die Frei-
lassung eines Sklaven nicht ohne richterliche Entscheidung angenom-
men. Diese Meinung steht im Gegensatz zu den Meinungen von AbÚ 
YÚsuf und Mu½ammad. Ein Beweis für die Freilassung einer Sklavin 
wird dagegen angenommen. Die Scheidung einer Sklavin ist eine gott-
gefällige Tat (½isba) ohne notwendige gerichtliche Klage. Nach der all-
gemeinen Übereinstimmung der Rechtsgelehrten muss der Herr für die 
Freilassung des Sklaven als gottgefällige Tat vor Gericht einen Eid 
leisten. Muss der Herr für die Freilassung einer Sklavin und für die 
Scheidung einer Frau als gottgefällige Tat vor Gericht einen Eid leisten? 
Mu½ammad — Gott, der Erhabene, erbarme sich seiner! — deutete am 
Ende des Werkes „at-Ta½arrÍ“ darauf hin, dass er einen Eid leisten 
muss. Éams al-aÿimma [AbÚ Bakr Mu½ammad b. A½mad as-Sara¿sÍ] 
sagte: „Er muss es nicht.“ Man soll bei der Erstellung eines Rechtsgut-
achtens (fatwa) darüber nachdenken. 

RaÊÍd ad-DÍn erwähnte in seinem Werk „al-FatÁwÁ“36, dass eine Zeu-
genaussage über die freie Herkunft eines Sklaven ohne gerichtliche Kla-
ge des Sklaven angenommen wird, wenn die Mutter des Sklaven am Le-

                                                 
34 „FuÈÚl al-i½kÁm li-uÈÚl al-a½kÁm“ bekannt als „FuÈÚl al-þimÁdÍ“ ist ein 

Werk von Zain ad-DÍn AbÚ’l-Fat½ þAbd ar-Ra½Ím b. AbÚ Bakr þImÁd 
ad-DÍn b. þAlÍ BurhÁn ad-DÍn b. AbÚ Bakr b. þAbd al-¹alÍl al-Far™ÁnÍ 
al-Mar™inÁnÍ ar-RiÊdÁnÍ, gest. um das 701/1253. KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, 
S. 1270; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 382 (45), ders. Suppl. Bd. I, S. 656 
(45); HadÍyat al-þÁrifÍn, Bd. 1, S. 560; Muþºam al-muÿallifÍn, Bd. 5, S. 203. 

35 „Mu½ÍÔ as-sara¿sÍ“ ist ein Werk von AbÚ Bakr Mu½ammad b. A½mad 
b. AbÚ Sahl as-Sara¿sÍ al-¼anafÍ, gest. 490/1097. KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, 
S. 1620; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 78, Nr. 1219; HadÍyat al-þÁrifÍn, Bd. 2, 
S. 76. 

36 „FatÁwÁ ar-raÊÍdÍ“ ist ein Werk von RaÊÍd ad-DÍn AbÚ Bakr Mu½ammad 
b. þUmar as-SingÍ al-WattÁr al-¼anafÍ, gest. 598/1201. KaÊf al-zunÚn, Bd. 
2, S. 1223; HadÍyat al-þÁrifÍn, Bd. 2, S. 105; Muþºam al-muÿallifÍn, Bd. 2, 
S. 86; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 286, Nr. 1444, Bd. 4, S. 237. 
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ben ist. Denn sie bezeugt, dass sie nur mit dem freien Vater Ge-
schlechtsverkehr hatte. Eine Zeugenaussage darüber, wer ihr beige-
wohnt hat, ist ein Gesetz Gottes des Erhabenen, und ihre Zeugenaus-
sagen wird als gottgefällige Tat (½isba) ohne gerichtliche Klage ange-
nommen. 

Wenn die Mutter des Sklaven tot ist, wird keine Zeugenaussage 
angenommen, weil sie im Tod nicht mehr sagen kann, wer ihr beige-
wohnt hat. Es wird aber gesagt, dass eine Zeugenaussage über die freie 
Herkunft ohne gerichtliche Klage und ohne diese Einzelheiten ange-
nommen wird. Wir haben so etwas Ähnliches darüber im Kapitel „Die 
verschiedene Klagen und Beweise“37 geschrieben. Man kann es dort 
nachlesen. 

Wenn sich die Sklavin im Besitz zweier Besitzer befindet und ein 
Kind gebärt, und einer der beiden Besitzer einen Anspruch auf das Kind 
erhebt, so wird die Abstammung des Kindes von ihm anerkannt, und die 
Sklavin wird ihm eine Muttersklavin. Wenn beide Besitzer gemeinsam 
einen Anspruch auf das Kind erheben, so wird die Abstammung des 
Kindes von den beiden anerkannt, und die Sklavin wird für beide eine 
Muttersklavin. Das bedeutet, wenn sie schwanger ist und sich dabei im 
Besitz der beiden befindet. 

[Der Imam] aÊ-ÉÁfiþÍ — Gott möge an ihm Wohlgefallen haben! — 
sagte: „Man greift auf das Urteil eines Physiognomen (qÁfa) zurück, 
weil die Anerkennung der Abstammung von zwei Männern gemeinsam 
nicht möglich ist, denn wir wissen, dass ein Kind nicht mit Samen 
zweier Personen gezeugt werden kann. Aus diesem Grund erfolgt unsere 
Feststellung der Abstammung aufgrund der Ähnlichkeit [zwischen dem 
Vater und dem Kind].“ 

Ich sage: „Es ist sowohl möglich ein Kind vom Samen zweier Män-
ner, als auch von Samen eines Mannes und [einer Eizelle] einer Frau zu 
zeugen. Siehst du nicht, dass eine Hündin von vielen Hunden empfängt, 
weil es möglich ist, dass sich die Gebärmutter nach dem Eindringen des 
Samen des ersten erst nach einer Weile schließt, der Samen des zweiten 
auch noch eindringen kann. Darauf wurde in „Adab al-qÁ±Áÿ38 des 
Rechtsgelehrten as-SarÚºÍ hingewiesen.“ 

 

                                                 
الدعاوى والبينات في أنواع فصل 37  ist Kapitel 3 des Buches „LisÁn al-½ukkÁm fÍ maþrifat 

al-a½kÁm“, S. 46—69. 
38 „Adab al-qÁ±Áÿ“ ist ein Werk von Éams ad-DÍn AbÚ’l þAbbÁs A½mad 

b. IbrÁhÍm as-SarÚºÍ al-¼anafÍ (637—710/1239—1310). Zu seiner Biographie 
siehe Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 1, S. 210, Nr. 102; QuraÊÍ, ¹awÁhir, 
Bd. 1, S. 123, Nr. 66; Ibn ¼aºar, Durar, Bd.1, S. 96, Nr. 241. 
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Übersetzung aus dem Buch 
 „³Áyat al-marÁm fÍ tatimmat lisÁn al-½ukkÁm“ 

 
 

Kapitel 26 
 

Über das Kriegsrecht  
 

Der Schutz (amÁn)39 eines ©immÍ40 oder einer Frau ist rechtsunwirksam, 
es sei denn, ihnen ist ein ©imma-Schutz zugesprochen worden. In 
diesem Fall ist der Schutz rechtswirksam. Dies gilt auch für Sklaven, 
Bestrafte mit dem ¼add und Blinde. Wenn die Erwähnten fragen, ob sie 
Gefangene in den Händen der Muslime sein werden, so soll der Imam 
ihnen eine Antwort geben. 

Wenn der Imam den Angehörigen eines ©immÍ Schutz gewährt, ste-
hen die Eltern unter diesem Schutz. Dies gilt als Entgegenkommen und 
steht im Gegensatz zu einem Testament (waÈÍya), das ein ©immÍ zu-
gunsten seiner Angehörigen geschrieben hat. 

Wenn der Sultan den Ungläubigen (kuffÁr) — unter der Bedingung, 
dass sie nichts plündern — Schutz gewährt, so gilt sein Schutz nicht 
mehr, wenn offenkundig wird, dass sie zu plündern gedenken. Sie gelten 
dann als Beute (fayÿ). 

Wenn er den Ungläubigen seinen uneingeschränkten Schutz gewährt 
und sie plündern, wird ihr Schutz aufgehoben. Dies gilt, wenn sie zahl-
reich sind, weil sie dann stark und mächtig sind. Wenn ein einzelner 
Mustaÿmin41 Wegelagerei begeht, wird sein Schutz nicht aufgehoben. 
Dies gilt auch, wenn sie zu zweit oder dritt sind. 

Wenn ein Ungläubiger (kÁfir) vor seiner Gefangenschaft zum Islam 
übertritt, nachdem die Ungläubigen eine Niederlage erlitten haben, wird 
er nicht zur Beute (fayÿ), sondern bleibt frei und behält seinen Besitz. 

 
 

                                                 
39 Siehe J. Schacht, Art. „AmÁn“, in: The Encyklopaedia of Islam, Vol. I, 

S. 429—430. 
40 Der „©immÍ“ ist derjenige, der nicht Muslim ist und in den islamischen 

Gebieten gegen Entrichtung von Kopfsteuer (ºizya) Schutz und Sicherheit 
genossen hat. Dies gilt insbesondere für Juden und Christen. Siehe 
ausführlich dazu Cl. Cahen, Art. „Dhimma“, in: The Encyclopeadia of 
Islam, Vol. II, S. 227—231. 

41 Ein Mustaÿmin ist ein geduldeter Fremder, der den Schutz vom Leib, 
Eigentum und Religion des islamischen Staates genießt ohne Anrecht da-
rauf zu haben. Sachau, Muhammedanisches Recht, S. 26. 
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Abschnitt über Verkaufs- und Eigentumsfragen 
 

In „al-FatÁwÁ“42 steht: Zwischen zwei Gruppen Ungläubiger (kuffÁr) 
herrscht Frieden (muwÁdaþa). Sie kamen ins DÁr al-IslÁm43, und auch 
zwischen ihnen und den Muslimen herrschte Frieden. Die beiden Grup-
pen stritten und bekämpften sich. Eine Gruppe unterlag der anderen. Die 
Siegergruppe nahm die Unterlegenen als Gefangene und verkaufte sie 
an die Muslime, bevor sie ins DÁr al-¼arb44 zurückkehrte. Der Kauf 
dieser Gefangenen ist nicht erlaubt. 

Wenn die Inder oder Türken sich der Wege der Byzantiner (rÚm) be-
mächtigen und zum Eigentum des DÁr al-Hind erklären, dann werden 
sie als Eigentum der Inder anerkannt. Und genauso werden sie als Ei-
gentum der Türken anerkannt. Die Rückkehr beider Gruppen ins DÁr 
al-¼arb ist eine Bedingung dafür, dass die Gefangenen verkauft werden 
dürfen, und sonst nicht. Wenn jemand aus der Gruppe der Sieger Gefan-
gene aus der Gruppe der Unterlegenen in den Herkunftsgebieten ver-
kaufen will, ist der Verkauf zulässig. 

Leute einer Ortschaft behaupten, Muslime zu sein. Sie beten, fasten 
und lesen den Koran und trotzdem beten sie Götzen (auÝÁn) an. Die 
Muslime überfallen sie und nehmen sie als Gefangene. Jemand will 
diese Gefangenen kaufen: Wenn die Gefangenen angeben, dass sie Skla-
ven sind, dürfen sie nicht gekauft werden. Wenn sie aber darauf be-
harren, sie seien keine Sklaven, darf man Knaben und Frauen, nicht aber 
die Erwachsene kaufen. 

Ein Muslim kommt ins DÁr al-¼arb und steht dort unter Schutz. Ein 
Bewohner des DÁr al-¼arb bringt seine Mutter, oder die Mutter seines 
Kindes, oder seine Tante (väterlicherseits), oder seine Tante (mütter-
licherseits) gegen ihren Willen zu dem unter Schutz stehenden Muslim 
mit und will sie ihm verkaufen. Der Muslim soll sie ihm nicht abkaufen. 
Das ist die gängige Meinung der Rechtsgelehrten. Der [Rechtsgelehrte] 
al-Kar¿Í45 sagte: „Wenn die Leute des DÁr al-¼arb der Meinung sind, 
dass der Verkauf nicht erlaubt ist, dann ist er nicht erlaubt. Und wenn 
sie der Meinung sind, dass der Verkauf erlaubt ist, dann ist er erlaubt. 

                                                 
42 Der Verfasser macht keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
43 Siehe A. Abel, Art. „DÁr al-IslÁm“, in: The Encyclopeadia of Islam, Vol. II, 

S. 127—128. 
44 Siehe A. Abel, Art. „DÁr al-¼arb“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 

S. 126. 
45 AbÚ’ l-¼asan þUbaid AllÁh b. al-¼usain b. DallÁl b. Dalham al-Kar¿Í 

(260-340/873—952), Verfasser des Werkes „Mu¿taÈar al-kar¿Í“ und anderer 
Werke. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (331—340), 
S. 197, Nr. 333 mit weiteren Literaturangaben. 
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Und so ist der Verkauf nach der ersten Meinung ungültig und nach der 
zweiten Meinung gültig.“ 

Als die Rechtgelehrten ins DÁr al-IslÁm gingen, diskutierten sie da-
rüber. Einige von ihnen sagten: „Er darf das Gekaufte mit Gewalt in 
seinen Besitz bringen, selbst wenn der Verkauf ungültig war.“ Richtig 
ist, wenn der Verkäufer der Meinung ist, dass der Verkauf erlaubt ist, 
dann macht er den Käufer mit diesem Verkauf zum absoluten Eigen-
tümer. Wenn der Verkäufer der Meinung ist, dass der Verkauf nicht er-
laubt ist, gilt: Wenn der Käufer ein Objekt gekauft hat und damit ge-
waltsam weggegangen ist, ist das Kaufobjekt sein Eigentum. Der Ver-
fasser46 sagt: In „Sayar al-aÈl, BÁb Èul½ al-mulÚk wa-l mu-wÁdaþa“ gibt 
es einen Fall, der darauf hinweist, dass der Verkauf erlaubt ist, wenn der 
Verkäufer dies für erlaubt hält. 

Wenn Ein ¼arbÍ47 einen freien Bewohner des DÁr al-¼arb mit Ge-
walt an sich nimmt und ihn dann an einen unter Schutz stehenden 
Muslim verkauft: Wenn es bei ihnen [d.h. bei den Leuten im DÁr al-
¼arb] üblich ist, dass jemand einen anderen mit Gewalt an sich nimmt 
und zu seinem Eigentum macht, dann ist der Kauf erlaubt. Wenn aber 
bei ihnen das Gegenteil der Fall ist, ist der Kauf nicht erlaubt.  

Ein Muslim heiratete ein Frau im Dar al-¼arb. Sie war eine ungläu-
bige Türkin. Er gab dem Vater ihre Brautgabe (ÈadÁq) und verheim-
lichte in seinem Herzen, dass er sie verkaufen wollte. Er ging mit ihr ins 
DÁr al-IslÁm und wollte sie verkaufen. Der Verkauf dieser Frau ist un-
gültig und sie ist frei, damit ist gemeint, wenn sie aus freien Stücken 
und nicht gegen ihren Willen mit ihm gegangen ist. 

Wenn ein unter Schutz stehender ¼arbÍ mit einem Kind in unser DÁr 
al-IslÁm kommt und das Kind verkauft, so ist der Verkauf ungültig, weil 
das Kind unter Schutz steht. Mit der Genehmigung, es zu verkaufen, 
wird der Schutz aufgehoben. 

Ein König des DÁr al-¼arb schenkte einem Muslim einen Freien oder 
einen seiner eigenen Angehörigen. Wenn zwischen dem Schenkenden 
und dem Beschenkten keine Verwandtschaft besteht, so wird der Ge-
schenkte Eigentum desjenigen, der beschenkt wurde. Und wenn der Ge-
schenkte ein Verwandter, der in einem Verwandtschaftsverhältnis steht 
(ªÚ ra½im ma½ram), oder wenn es sich um eine Frau handelt, die ihm 
ein Kind geboren hat, kann der Geschenkte nicht zum Besitz des Be-
schenkten werden. 

                                                 
46 Gemeint ist BurhÁn ad-DÍn IbrÁhÍm al-¾ÁliþÍ al-¼alabÍ al-þAdawÍ al-¼anafÍ. 
47 Ein „¼arbÍ“ (hostis): Angehöriger eines Staates mit dem der islamische 

Staat keinerlei Beziehungen unterhält oder im Krieg steht. Sachau Mu-
hammedanische Recht, S. 26. 
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Dies ist es, was Gott aus [dem Werk] „al-¾ulÁÈa“48 ermöglicht hat, 
einzutragen. Gepriesen sei Gott. Er ist derjenige, der über den Erfolg 
entscheidet.  

 
 

Abschnitt über das Verbotene und das Erlaubte 
 

Jemand setzte ein schwaches Tier aus und ein anderer pflegte es wieder 
gesund. Dann kam der Besitzer des Tieres und wollte es mitnehmen. 
Der andere wies daraufhin, dass er es gesund gepflegt habe, und sagte: 
„Du hast gesagt, als du das Tier ausgesetzt hast: Wer es findet, dem 
gehört es.“ Der Besitzer leugnete dies. Ein Zeuge wurde gebracht und 
sagte gegen ihn aus oder er wurde zum Schwur aufgefordert. Wenn er 
immer noch leugnet, so gehört das Tier einem der beiden.  

Wenn aÈ-Æadr aÊ-ÊahÍd49 anwesend gewesen wäre und diese Frage 
gehört hätte oder abwesend gewesen wäre und ihn diese Nachricht 
erreicht hätte, hätte er gesagt: „Es ist nach unserer Meinung wie der Fall 
über denjenigen, der seine Beute aussetzte.“ 

Wenn die beiden sich darüber streiten, so ist die Aussage des Be-
sitzers des Tieres [zusammen] mit seinem Schwur (yamÍn) maßgebend, 
in dem er aussagt, dass „er nicht gesagt habe, dass das Tier demjenigen 
gehöre, der es mitnimmt“. 

Jemand sagt zu einem anderen: „Komm zu meinen Weinstock und 
nimm von den Weintrauben.“ Er kann dann so viel nehmen, dass eine 
einzelne Person satt wird.  

Jemand sagt: „Ich erlaube den Menschen, Früchte von meinen Pal-
men zu nehmen. Wenn jemand davon nimmt, gehört es ihm.“ Dies 
erreichte die Menschen und sie nahmen davon, und es gehörte ihnen. 

In „al-AºnÁs“50 steht: Jemand sagt zu einem anderen: „Du bist frei 
von meinen Schulden.“ Dies gilt für Dirham und Dinar. Wenn er von 
ihm Obst, Kamele oder Schafe genommen hatte, dann ist er nicht frei. 

In „al-FatÁwÁ“ steht: Wenn jemand zu einem anderen sagt: „Ich er-
lasse dir das, was du bei mir gegessen oder aus meinen Besitz genom-
men oder weitergegeben hast“, gilt der Schuldenerlass [in diesem Fall] 

                                                 
48 Der Verfasser machte keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
49 ¼usÁm ad-DÍn þUmar b. þAbd al-þAzÍz b. MÁza al-Bu¿ÁrÍ, aÈ-Æadr 

aÊ-ÉahÍd“ (483—536/1090—1141), Verfasser mehrerer Werke. Brockelmann, 
GAL, Bd. I, S. 374 (10); ders. Suppl. Bd. I, S. 639 f. (10); ©ahabÍ, TÁrÍ¿ 
al-islÁm (531—540), S. 419, Nr. 290. 

50 „Al-AºnÁs wa’l-furÚþ“ ist ein Werk von ÉihÁb ad-DÍn AbÚ ’l-þAbbÁs 
A½mad b. Mu½ammad an-NÁÔifÍ al-¼anafÍ, gest. 446/1054. KaÊf az-zunÚn, 
Bd. 2, S. 11; Brokelmann, GAL, Bd. I, S. 372, ders. Suppl., Bd. I, S. 636; 
QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 1, S. 297, Nr. 221. 
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nur für das Essen und nicht für das, was er genommen und weiter-
gegeben hat. 

Jemand sagt zu einem anderen „Befreie mich von jeglicher Schuld, 
die ich bei dir habe.“ Der andere tut dies und erklärt ihn für frei. Wenn 
der Gläubiger die Schuld kennt, so ist der Schuldner frei aus rechtlicher 
und religiöser Sicht. Aber wenn er die Schuld nicht kennt, so ist er nach 
Übereinstimmung der Rechtsgelehrten nur aus rechtlicher Sicht frei. 
Nach der Meinung Mu½ammads wird er aus religiöser Sicht nicht frei. 
Nach der Meinung AbÚ Yussufs wird er frei, und nach seiner Meinung 
wird das Rechtsgutachten (fatwÁ) erstellt. Im Kapitel „Æul½ al-aÈl, BÁb 
aÈ-Èul½ fÍ’l-þaqÁr“ des Imam as-Sar¿asÍ51 steht: Die Befreiung von un-
bekannten Schulden ist immer möglich, und egal, ob es für die Be-
freiung eine Gegenleistung gibt oder nicht. 

Jemand sagt zu einem anderen: „Ich befreie dich augenblicklich, 
sowohl im Diesseits als auch im Jenseits.“ Diese Befreiung ist gültig.  

Jemand sagt zu seinem Schuldner: „Wenn du mir mein Geld bis zu 
deinem Tod nicht zurückgegeben hast, bist du befreit.“ Dies ist ungültig, 
weil es von einer Bedingung [dem Tod] abhängig ist und die Befreiung 
keine Abhängigkeit duldet. 

Genauso ist es, wenn der Gläubiger sagt: „Wenn ich sterbe, sind dir 
deine Schulden erlassen“, denn dies gilt als Testament (waÈÍya).  

Genauso ist es, wenn eine Ehefrau zu ihrem kranken Ehemann sagt: 
„Wenn du an deiner Krankheiten stirbst, bist du von meiner Brautgabe 
(mahr) frei“, oder wenn sie sagt: „Meine Brautgabe gilt für dich als Al-
mosen (sadaqa).“ Dies ist ungültig, weil es Gefahr für sie bringt und an 
den Tod geknüpft ist. 

Wenn jemand zu seinem Schuldner sagt: „Wenn ich sterbe, bist du 
frei von den Schulden, die auf dir lasten“, ist dies gültig und wird als ein 
Testament sowohl vom Gläubiger als auch vom Schuldner anerkannt. 

In „WÁqiþat al-fatÁwÁ“ steht: wenn jemand zu einem anderen sagt: 
„Ich werde keinen Streit mit dir führen und ich werde nichts von dir ver-
langen, was mir von dir zusteht“, so ist dies wirkungslos. 

Dies ist es, was Gott der Erhabene aus [dem Werk] „FaÈÚl 
al-þimÁdÍ“ ermöglicht hat, einzutragen. Gott ist es, der über den Erfolg 
entscheidet. 

 
 
 

                                                 
51 Siehe S. 22, Anm. 34. 

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



Kapitel 27 — Was für einen Ungläubigen als islamisch gilt 33 

Kapitel 27 
 

Was für einen Ungläubigen als islamisch gilt und was nicht 
Und was als Unglaube für einen Muslim gilt und was nicht 

 
In „Éar½ al-qudÚrÍ“52 steht: Wenn ein Ungläubiger (kÁfir), der wie die 
Götzenanbeter die Existenz Gottes — gepriesen und erhaben sei Er! — 
leugnet oder die Existenz Gottes zwar anerkennt, aber noch einen zwei-
ten anbetet, wie der Dualismus (ÝanawÍya), sagt, oder wenn sie alle sa-
gen: „Es gibt keinen Gott außer AllÁh (lÁ ilÁha ÿillÁ llÁh)“, gilt das von 
ihnen als islamisch. Und genauso ist es, wenn sie sagen: „Ich bezeuge, 
dass Mu½ammad Gesandter Gottes ist“, weil sie einen Teil des Bekennt-
nisses zum Islam gesagt haben. Wenn sie dies bezeugen, treten sie aus 
ihrer Religion aus und treten zum Islam über und werden zu Muslimen 
erklärt. 

In „as-Siyar“53 steht: Wenn jemand einen Polytheisten (muÊrik) an-
greift um ihn umzubringen, und dieser sagt: „Es gibt keinen Gott außer 
AllÁh (lÁ ilÁha ÿillÁ llÁh)“, und er zu denjenigen gehört, die vorher dies 
nie gesagt haben, so ist er Muslim, und der Angreifer soll von ihm ab-
lassen. Genauso ist es, wenn sie [die Polytheisten] die Gesandtschaft 
Mu½ammads — Gott segne ihn und schenke ihm Heil! — bezeugen oder 
sagen: „Wir bekennen uns zum Islam“ oder sagen: „wir bekennen uns 
zur ¼anÍfiya“ [d.h. wir sind rechtgläubige Muslime]. Wenn der Poly-
theist sein Bekenntnis zurücknimmt, wird er getötet. 

In „at-TaºrÍd“54 steht: Wenn einer, der sich zur Einheit Gottes be-
kennt, aber die Gesandtschaft [Mu½ammads] leugnet, sagt: „Es gibt kei-
nen Gott außer AllÁh (lÁ ilÁha ÿillÁ llÁh)“ wird er nicht zum Muslim. 
Wenn er hingegen sagt: „Mu½ammad ist Gesandter Gottes“, wird er 
zum Muslim. Wenn ein Zoroastrier (maºÚsÍ) sagt: „ Er ist ein einziger 
Gott und alle Propheten sind wahrhaftig“, wird er zum Muslim erklärt. 

 
 

                                                 
52 Für das Werk „Mu¿taÈar al-QudÚrÍ“ gibt es viele Kommentarbücher, die 

unter dem Namen „Éar½ al-qudÚrÍ“ bekannt sind. Siehe KaÊf az-zunÚn, 
Bd. II, S. 163 f. Zur Biographie des AbÚ’l-Hasan A½mad b. Mu½ammad 
al-QudÚrÍ (362/428—973/1032) siehe ©ahabÍ, TÁri¿ al-islam (421—430), 
S. 211, Nr. 254; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 174 (12); ders. Suppl., Bd. I, 
S. 295 (12), S. 951. 

53 Der Verfasser machte keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
54 Der Verfasser machte keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
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In „MaºmÚþ an-nawÁzil“55 steht: Ein Zoroastrier sagt: „Bete für Mu-
½ammad.“ Dies gilt nicht als islamisch. Mu½ammad b. MuqÁtil56 sagte: 
„Ich habe Mu½ammad b. al-¼asan sagen hören: Wenn ein ©immÍ sagt: 
„Ich bekenne mich zum Islam“, so ist das Islam. Genauso sagten dies 
andere Rechtsgelehrte, denn wenn ein Polytheist (muÊrik) sagt: „Ich bin 
Muslim“, und er zu denjenigen gehört, der dies vorher wie die Götzen-
anbeter nie gesagt hat, so ist er bei uns ein Muslim. Wenn er sagt: „Ich 
wollte der Situation entrinnen, damit er mich nicht umbringt“, wird dies 
von ihm nicht akzeptiert. Dies steht genauso in „al-AºnÁs“. 

In „ar-Rau±a“57 steht: Wenn ein Ungläubiger (kÁfir) sagt: „Ich glaube 
an Gott“, oder „an das, was die Gesandten glaubten“, wird er zum Mus-
lim. 

In „MaºmÚþ an-nawÁzil“ steht: Wenn ein Ungläubiger sagt: „Gott ist 
ein Einziger“, wird er damit Muslim. Und wenn er zu einem Muslim 
sagt: „Deine Religion ist wahrhaftig“, wird er nicht zum Muslim. Es 
wird gesagt, dass er Muslim wird, es sei denn, er sagt: „Wahrhaftig ist 
sie, aber ich glaube nicht daran.“ 

In „NawÁdir Ibn Rustum“58 steht: Mu½ammad erzählte von einem 
kranken Juden, der wiederum sagte: „Ich bekenne mich zum Islam“, und 
seinen Geldgürtel (hamjÁn) zerschnitt. Für ihn wird nicht gebetet, wenn 
er stirbt. Wenn er sagt: „Ich distanziere mich von meiner Religion und 
trete in die Religion des Islam ein“, wird er Muslim. 

In „at-TaºrÍd“ steht: Wenn ein Jude oder ein Christ sagt: „Es gibt 
keinen Gott außer AllÁh (lÁ ilÁha ÿillÁ llÁh)“, und sich vom Judentum 
und vom Christentum oder von einem der beiden distanziert, so ist dies 
kein Islam. Wenn er weiter sagt: „Ich trete zum Islam über“, oder „in 
die Religion Mu½ammads ein — Friede sei mit ihm! — wird er ein Mus-
lim. 

In „In al-AºnÁs“ steht: Ein Ungläubiger ruft zum Gebet auf. Der 
Verfasser dieses Werkes sagte: „Er ist Muslim.“ 

                                                 
55 Der Verfasser machte keine weiteren Angaben zu diesem Werk. 
56 Mu½ammad b. MuqÁtil ar-RazÍ war Weggefährte des Mu½ammad 

b. al-¼asan aÊ-ÉaibÁnÍ al-¼anafÍ, gest. 268/881. Zu seiner Biographie siehe 
HadÍyat al-þÁrifÍn, Bd. 2, S. 13; QuraÊÍ, GawÁhir, Bd. 3, S. 372, Nr. 1546. 

57 „Rau±at al-þulamÁÿ“ ist ein Werk von AbÚ þAlÍ ¼usain b. Ya½yÁ al-Bu¿ÁrÍ 
az-ZandustÍ, gest. um das Jahr 400/1515. Siehe KaÊf az-ãunÚn, Bd. 2, 
S. 928; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 375; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 2, S. 621 
(2), Bd. 4, S. 222, Nr. 2035. 

58 „NawÁdir Ibn Rustum“ ist ein Werk von AbÚ Bakr IbrÁhÍm b. Rustum 
al-MawarzÍ, gest. 211/826. Zu seiner Biographie siehe QuraÊÍ, ¹awÁhir, 
Bd. 1, S. 80 Nr. 19; ©ahabÍ, TÁri¿ al-islÁm (201—210), S. 39 Nr. 10. 
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In „MaºmÚþ an-nawÁzil“ steht: Wenn jemand während der Gebets-
zeit zum Gebet aufruft, wird er gezwungen, den Islam anzunehmen. 
Wenn er hingegen den Koran liest oder ihn lernt, ist dies kein Islam. 

In „al-AºnÁs“ steht: Wenn Menschen bezeugen, dass sie jemanden 
gesehen haben, wie er die fünf Gebete mit den Muslimen in einer Ge-
meinschaft verrichtet, so ist dies islamisch. 

In „ar-Rau±a“ steht: Wenn ein Ungläubiger (kÁfir) alleine betet, so 
gilt dies auch von ihm als islamisch. Dies steht auch in „al-AºnÁs“. Und 
dazu gehört: Der Glaube eines Armen (bÁÿis) wird nicht akzeptiert. Die 
Reue eines Armen, der seinen Zustand selbst gewählt hat, wird akzep-
tiert. Wenn er gezwungen wird, den Islam anzunehmen, und er das Wort 
Islam spricht [=Bekenntnis], wird er zum Muslim. Wenn er aber zum 
Unglauben (kufr) zurückkehrt, wird er nicht umgebracht, sondern ge-
zwungen, den Islam wieder anzunehmen. 

In „NawÁdir Ibn Rustum“ steht: Wenn ein Betrunkener59 zum Islam 
übertritt, gilt dies als islamisch. Wenn er sich vom Islam zurückzieht, 
wird er gezwungen, wieder den Islam anzunehmen, und er wird nicht 
umgebracht. Mu½ammad dagegen sagte: „Er wird nicht gezwungen, den 
Islam anzunehmen.“ 

In „as-Siyar al-kabÍr“60 steht: Die Muslime beten für einen Toten alle 
gemeinsam, nachdem man sich vergewissert hat, dass der Tote unbe-
scholten ist. 

In „MaºmÚþ an-nawÁzil“ steht: Ein ©immÍ kam ins DÁr al-¼arb, 
stahl einen Jungen und nahm ihn mit ins DÁr al-IslÁm. Dieser Junge 
wird zum Muslim erklärt. Wenn er aber den Jungen gekauft hat, wird er 
nicht zum Muslim erklärt, weil er den Jungen durch den Kauf sein Ei-
gentum geworden war. 

Wenn ein RÁfi±Í61 AbÚ Bakr und þUmar (šai¿Án) — Gott möge an den 
beiden Wohlgefallen haben! — verunglimpft und verflucht, ist er ein Un-
gläubiger. Und wenn er þAlÍ vor AbÚ Bakr und þUmar bevorzugt — Gott 
möge an alle Wohlgefallen haben! —, so ist er kein Ungläubiger, aber ein 
Erneuerer (mubtadiþ). 

                                                 
59 Der Betrunkene gilt als zurechnungsfähig. Sein Zustand wird ihm nicht als 

Entschuldigung angerechnet. Sachau, Muhammedanisches Recht, S. 27.  
60 „As-Siyar al-kabÍr“ ist ein Werk von Mu½ammad b. al-¼asan aÊ-ÉaibÁnÍ 

(132—189/749—805). KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1014. Siehe S. 14 Anm. 15. 
61 „Al-RÁfi±a“ ist ein allgemeiner Name für Schiiten, die das Imamat von AbÚ 

Bakr und þUmar verwarfen. Siehe ausführlich dazu E. Kohlberg, Art. 
„Al-RÁfi±a“, in: The Encyclopeadia of Islam, Volume VIII, S. 386—389. 
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Ein MuþtazilÍ62 ist ein Erneuerer (mubtadiþ). Nur wenn er sagt, dass 
es unmöglich ist von Angesicht zu Angesicht vor Gott zu stehen, ist er 
in diesem Fall ein Ungläubiger (kÁfir). 

In „al-MuntaqÁ“63 steht: AbÚ ¼anÍfa wurde über die Leute der Sunna 
und die Gemeinschaft (wörtl.: maªhab ahl as-sunna und al-ºamÁþa) be-
fragt. Er sagte: „Du befürwortest AbÚ Bakr und þUmar (šai¿Án), du 
liebst þUÝmÁn und þAlÍ (¿atanÁn), und du siehst das Wischen über die 
beiden Ledersocken (½uffain) und betest hinter jedem Rechtschaffenen 
oder Lügner.“ Gott weiß es am besten. 

 
 

Abschnitt über das, was bei einem Muslim  
als Unglaube gilt und was nicht 

 
Jeder Muslim soll Zuflucht vor dem Unglauben (kufr) suchen. Er soll 
das folgende Bittgebet (duþÁÿ) morgens und abends sprechen, weil es 
vor der Sünde des Unglaubens wegen eines Versprechens des Propheten 
— Gott segne ihn und schenke ihm Heil! — schützen kann. Dieses lautet: 
„Oh Gott! Ich suche Zuflucht bei Dir davor, dass ich Dir nichts beige-
selle, und ich weiß es und bitte Dich um Vergebung für das, was ich 
nicht weiß.“  

Wenn es in einem Fall [des Unglaubens] nachvollziehbar ist, warum 
jemand an Gott zweifelt, soll der MuftÍ gemäßigt reagieren und ihn nicht 
gleich zum Ungläubigen erklären.  

Wenn ein Unwissender (ºÁhil) die Sprache des Unglaubens spricht 
und nicht weiß, dass sie Unglaube ist, sagen einige Rechtsgelehrten: „Er 
ist nicht ungläubig, und er wird aufgrund seiner Unwissenheit entschul-
digt.“ Einige andere Rechtsgelehrten sagen: „Er wird ungläubig.“ 

Wenn jemand Worte des Unglaubens spricht und nicht weiß, dass sie 
Unglauben ausdrücken, aber dies aus freien Stücken tut, so ist er un-
gläubig bei der Allgemeinheit der Rechtsgelehrten. Dies steht im Ge-
gensatz zu einigen anderen Rechtsgelehrten, und er wird nicht durch 
seine Unwissenheit (ºahl) entschuldigt. Wenn er aber spricht und unab-
sichtlich Worte des Unglaubens — Gott, der Erhabene, behüte! — äußert, 
ist er nicht ungläubig. 

                                                 
62 „Al-Muþtazila“ ist die theologische Schule, welche die spekulative Dog-

matik im Islam begründet hat. Siehe ausführlich dazu D. Gimaret, Art. 
„Muþtazila“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VII, S. 783 —793. 

63 „Al-MuntaqÁ“ ist ein Werk von AbÚ’l-Fa±l Mu½ammad b. Mu½ammad 
al-MarwazÍ al-Bal¿Í al-¼anafÍ, bekannt als al-¼Ákim aÊ-ÉahÍd, 
gest. 334/945, Verfasser anderer Werke. KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1851; 
HadÍyat al-þÀrifÍn, Bd. 2, S. 111; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 55, Nr. 1188. 
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Wenn jemandem eine Sache in den Sinn kommt, die als Unglaube 
gilt und darüber spricht, es aber hasst, so ist dies der wahre Glaube 
(ÍmÁn). 

Wenn jemand den Unglauben nach 100 Jahren beabsichtigt, gilt er 
sofort als Ungläubiger. Dies steht im Gegensatz zum Islam, weil ein Un-
gläubiger nicht durch die bloße Absicht zum Muslim wird. 

Wenn jemand glaubt, dass das Verbotene erlaubt ist und umgekehrt, 
ist er ungläubig. Wenn er aber sagt: „Dieses Verbotene ist erlaubt, um 
Waren zu verkaufen, oder aufgrund der Unwissenheit“, gilt dies nicht 
als Unglaube (kufr). 

Jemand sagt: „Dies geschieht mit Gottes Bestimmung“ und [wenn] 
ein Frevler (ãÁlim) sagt: „Ich tue dies ohne Gottes Bestimmung“, ist er 
ungläubig. 

In „FatÁwÁ al-qÁ±Í al-imÁm“64 steht: Jemand schwört und sagt: 
„AllÁh weiß, dass ich dies nicht gemacht habe“, und er weiß, dass er 
dies gemacht hat, so gehen die Meinung der Rechtsgelehrten ausei-
nander. Vom Éai¿, dem Imam, IsmÁÿÍl az-ZÁhid65 wurde überliefert, 
dass er sagte: „Ich fand in einer Überlieferung darüber, dass er un-
gläubig ist.“ Das Gleiche gilt, wenn jemand im Gebet mit dem Imam 
absichtlich nicht in Richtung der Qibla betet. Einige sagen: „Wenn er 
sagt: ‚AllÁh weiß, dass ich dies nicht gemacht habe‘, und er weiß, dass 
er dies gemacht hat, gilt dies nicht als Unglaube.“ Aber die erste Mei-
nung ist die richtige [er gilt als ungläubig]. 

In „al-FatÁwÁ“ steht: Jemand sagt: „Wenn ich dies sage, ‚ich bin 
zukünftig ein Ungläubiger‘, oder „ich bin [zukünftig] ein Jude‘, oder 
‚ich bin [zukünftig] ein Christ“, ist er ungläubig, und dies ist kein 
Schwur (yamÍn). Einige unsere Rechtsgelehrten sind der Meinung, dass 
dies ein Schwur (yamÍn) bei uns ist. Dies wurde schon im Kapitel „Die 
Schwüre“66 erwähnt. 

Jemand spricht aus freien Stücken Worte des Unglaubens, aber sein 
Herz ist vom Glauben erfüllt. Er ist bei uns ungläubig, bei Gott aber 
gläubig. 

                                                 
64 „FatÁwÁ qÁ±Í¿Án“ von Fa¿r ad-DÍn ¼asan b. ManÈÚr al-UzºandÍ al-Far™ÁnÍ 

QÁdÍ¿Án, gest. 592/1196, Verfasser anderer Werke. KaÊf az-zunÚn, Bd. 1, 
S. 1227; Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 876, Nr. 23; ders. Suppl. I, S. 643, 
Nr. 23; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 2, S. 93, Nr. 485; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm 
(581-590), S. 397, Nr. 423. 

65 Er ist AbÚ Mu½ammad IsmÁþÍl b. al-¼usain b. þAlÍ al-Bu¿ÁrÍ az-ZÁhid, gest. 
402/1011. Zu seiner Biographie siehe QuraÊÍ, GawÁhir, Bd. 1, S. 399, 
Nr. 327; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (401—410), S. 57, Nr. 58.  

 ,“ist Kapitel 16 des Buches „LisÁn al-½ukkÁm fÍ maþrifat al-a½kam فصل اإليمان 66

S. 257—265.  
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[Wenn] jemand sagt: „Mich bedrückt etwas, weswegen ich vom 
Glauben ab-fallen wollte“, wird er ungläubig. 

Wenn jemand behauptet ein Prophet zu sein, und jemand anderes 
von ihm daraufhin ein Wunder verlangt, sagen einige Rechtsgelehrte: 
„Er ist ungläubig“, und einige andere sagen: „Wenn er seine Unfähig-
keit und Bloßstellung [mit der Aufforderung] bezweckt, dann ist er nicht 
ungläubig. 

In „al-FatÁwÁ“ steht: [Wenn] jemand sagt: „Ich bin gläubig, wenn 
AllÁh, der Erhabene es will“, ist er ungläubig, wenn er dies ohne Inter-
pretation sagt. Und wenn er sagt: „Ich weiß nicht, ob ich diese Welt als 
Gläubiger oder als Ungläubiger verlasse“, ist er nicht ungläubig. 

Ein Ungläubiger kommt zu einem Mann und sagt: „Lade mich zum 
Islam ein“, und der Mann sagt: „Geh zu einem Gelehrten“ Dieser ist 
ungläubig. Der Rechtsgelehrte AbÚ’l-LaiÝ [NaÈr b. Mu½ammad 
as-SamarqandÍ al-¼anafÍ] sagte: „Er ist nicht ungläubig.“ 

Jemand sagt zu einem anderen: „Oh, du Jude“ und der andere sagt: 
„Hier bin ich“, oder er sagt: „Halte den Juden fest.“ Er ist ungläubig. 
Und wenn er zu einem anderen sagt: „Gott möge deine Seele im Un-
glauben annehmen“, ist er nach der Meinung von AbÚ YÚsuf — Gott er-
barme sich seiner! — nicht ungläubig. Zu dieser Meinung neigte aÈ-Æadr, 
der Kadi BurhÁn ad-DÍn. 

Jemand zeigt einer Frau den Weg zum Abfall vom Islam (ridda), 
damit sie sich endgültig von ihrem Ehemann scheiden lassen kann. Sie 
wird ungläubig, genauso wie er, d.h. derjenige, der sie dazu gebracht hat 
oder ihr diesen Weg befohlen hat. 

In „an-NawÁzil“67 steht: Jemand sagt: „Ich bin Atheist“. Er ist un-
gläubig. Und wenn er sagt: „Das Christentum ist besser als das Juden-
tum“, ist er ungläubig. Er soll sagen: „Das Judentum ist genauso 
schlimm wie das Christentum.“ 

Jemand setzt sich die Zoroastrier-Kappe auf seinen Kopf. Einige 
Rechtsgelehrten sagten: „Er ist ungläubig“, und einige sagten: „Er ist 
nicht ungläubig.“ Einige von den späteren Rechtsgelehrten sagten: 
„Wenn es aufgrund der Kälte passierte oder [aus Verärgerung], weil die 
Kuh ihm keine Milch gibt“, ist er nicht ungläubig. 

Jemand spendete etwas Verbotenes mit der Hoffnung auf Belohnung 
von Gott. Er ist ungläubig. Wenn ein armer Mensch davon weiß und für 

                                                 
67 „An-NawÁzil“ ist ein Werk von AbÚ ’l-LaiÝ NaÈr b. Mu½ammad b. IbrÁhÍm 

as-SamarqandÍ al-¼anafÍ, gest. 376/983, Verfasser anderer Werke. Brockel-
mann, GAL, Bd. I, S. 195 f.; KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1981; QuraÊÍ, 
¹awÁhir, Bd. 3, S. 544, Nr. 1743; Muþºam al-muÿalifÍn, Bd. 3, S. 91. 
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den Spender Segenswünsche spricht und den Schutz Gottes für ihn 
wünscht, sind beide ungläubig. 

Wenn jemand zu einem anderen sagt: „Alles gehört zum Erlaubten“, 
und dieser sagt: „Das Verbotene ist mir lieber“, ist er ungläubig. Und 
ebenso wenn ein Frevler (fÁsiq) Wein trinkt und seine Angehörigen zu 
ihm kommen und ihn mit Dirham überschütten, sind alle ungläubig. 
Und wenn er sagt: „ Das Verbot des Weintrinkens ist im Koran nicht be-
wiesen“, ist er ungläubig. 

In „an-NiÈÁb“68 steht: Wenn jemand einen Gelehrten ohne erkenn-
baren Grund hasst, fürchtet man, dass er dem Unglauben verfallen ist.  

In „Nus¿at al-¿osrowÁnÍ“ steht: „Jemand sitzt auf einem erhöhten 
Platz. Leute stellen ihm Fragen und verspotten ihn und schlagen ihn da-
bei mit Kissen, während sie ihn auslachen. Sie alle sind ungläubig. 

In „an-NiÈÁb“ steht: Jemand liest den Koran, während das Tamburin 
(daff) geschlagen oder die Rohpfeife (qaÈab) geblasen wird. Er ist un-
gläubig, weil er den Koran gering schätzt. 

Jemand wirft einen Vers aus dem Koran in ein Gefäß oder füllt damit 
einen Becher und sagt: „Einen Becher nach dem anderen“, oder er sagt: 
„Ebenso wie es in der ¾Áne gemacht wird und beim Himmel und (bei) 
dem, der sich bei Nacht einstellt!“69 Dazu sagt der Imam AbÚ Bakr 
Mu½ammad b. al-Fa±l Is½Áq: „Ungläubig ist der Wissende, nicht aber 
der Unwissende.“ Und wenn er sagt: „Was es im Kessel [zu Trinken 
gibt] und was bleibenden Wert hat (nämlich?) gute Taten“70, ist er 
ungläubig. 

In „Nus¿at al-¿osrowÁnÍ“ steht: „Jemand trinkt Wein und sagt: „Im 
Namen Gottes“, oder er sagt dies, während er Ehebruch begeht, so er ist 
ungläubig. Genauso ist es, wenn er etwas Unerlaubtes isst und, nachdem 
er das Unerlaubte gegessen hat, sagt: „Gott sei Dank“, [hier] gehen die 
Meinung der Rechtsgelehrten auseinander. 

In „Nus¿at al-¿osrowÁnÍ“ steht: Jemandem wird während der Gebet-
zeit gesagt: „Bete!“, und dieser sagt: „Ich bete nicht.“ Er ist ungläubig. 
Wenn er aber sagt: „Ich bete nicht auf deinen Befehl hin“, ist er nicht 
ungläubig.  

In „MaºmÚþ an-nawÁzil“ steht: Wenn jemand zu einem anderen sagt: 
„Lass diese Welt, damit du das Jenseits erreichst“, und der andere sagt: 
„Dann tilge ich meine Schulden später “, ist er ungläubig. 

                                                 
68 „NiÈÁb aª-ªarÁÿiþ“ ist ein Werk von AbÚ-l-QÁsim Mu½ammad b. Ma½amud 

az-ZauzanÍ al-¼anafÍ, gest. 801/1398. KaÊf az-zunÚn, Bd. 2, S. 1954; 
Brockelmann, GAL, Bd, II, S. 198, Nr. 6; HadÍyat al-þÀrifÍn, Bd. 2, Nr. 
140; QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 3, S. 364, Nr. 1537. 

69 Koran, Sure 86, Vers 1.  
70 Koran, Sure 18, Vers 46 und Sure 19, Vers 76. 
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In „al-FatÁwÁ“ steht: „Ein Sultan niest. Jemand sagt zu ihm: „Dein 
Gott AllÁh erbarme sich deiner!“ Ein Dritter sagt zu ihm: „Dem Sultan 
sagt man so etwas nicht.“ Er ist ungläubig. Und wenn jemand sagt, dass 
der Sultan in unserer Zeit ein Gerechter sei, ist er ungläubig, weil er ein 
Unterdrücker ist. Und wer die Unterdrückung (ºÚr) Gerechtigkeit nennt, 
ist ungläubig. Dies sagt genauso der Imam AbÚ ManÈÚr al-MÁturÍdÍ71. 
Einige Rechtsgelehrten sagen: „Er ist nicht ungläubig.“ 

Wenn einem Muslim gesagt wird: „Werfe dich vor dem König nie-
der, sonst bringen wir dich um“, ist es besser, wenn er sich nicht nie-
derwirft, weil dies Unglaube ist. Es ist besser, wenn er nichts tut, was 
den Unglauben bildlich ausdrückt. 

In „al-AºnÁs“ steht: „AbÚ ¼anÍfa — Gott erbarme sich seiner! — 
sagte: „Segenswünsche werden nur für die Propheten und Engel ausge-
sprochen. Man soll weder YazÍd b. MuþÁwiya72 noch al-¼aººÁº 
[b. YÚsuf]73 verfluchen.“ Er — Gott, der Erhabene erbarme sich seiner! — 
sagt: „Ich hörte den Éai¿, den Imam, den Asketen QiwÁm ad-DÍn 
aÈ-ÆaffÁr74, der von seinem Vater überlieferte, dass dies möglich sei, und 
er sagt: ‚Verflucht nicht MuþÁwiya!75‘ Aber gegen den Fluch über YazÍd 
ist nichts einzuwenden.“ 

Dies ist es, was Gott aus [dem Werk] „al-¾ulÁÈa“ ermöglicht hat, 
einzutragen. Gott ist es, der über den Erfolg zum Richtigen Weg ent-
scheidet. 
 
 

                                                 
71 AbÚ ManÈÚr Mu½ammad b. Mu½ammad b. Ma½mÚd al-MÁturÍdÍ verfasste 

viele Werke, gest. 333/944. Siehe Brockelmann, GAL, Bd. I, S. 195 (4); 
ders. Suppl. I, S. 346 (4); HadÍyat al-þÁrifÍn, Bd. 2, S. 36, Nr. 37; QuraÊÍ, 
¹awÁhir, Bd. 3, S. 360, Nr. 1532. 

72 YazÍd b. MuþÁwiya, der zweite UmyyÁden-Kalif (reg. 60—64/680—683). Zu 
seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (61—80), S. 269, Nr. 122. 

73 Al-¼aººÁº b. YÚsuf b. al-¼akam (41—95/661—714) war ein bedeutender 
Feldherr und Statthalter des Irak. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ 
al-islÁm (81—100), S. 314, Nr. 233. 

74 Zu ihm siehe QuraÊÍ, ¹awÁhir, Bd. 4, S. 251, Nr. 2039. 
75 MuþÁwiya b. AbÍ SufyÁn, Gründer der UmayyÁden-Dynastie 

(reg. 41-60/661—680). Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm 
(41—60), S. 306—317. 
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   والمصادر المراجع  ١٤٦

عبداهللا بن يوسف الزيلعي جلمال الدين أيب حممد  الراية تخريج أحاديث الهداية، نصب
بريوت  الطبعة الثالثة، ، حتقيق أمحد مشس الدين،٥-١، ه٧٦٢احلنفي املتوىف سنة 

   م.٢٠١٠
أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين  ،شرح بداية المبتدى الهداية

   م.١٩٦٥ه/١٣٨٤القاهرة الطبعة األخرية،  ،٤-١ ،ه)٥٩٣(ت  املرغيناين
، استنبول ٢-١إلمساعيل باشا البغدادي، ، فينفين وآثار المصنّ لّ ؤ أسماء المالعارفين:  هدية

١٩٥١.   
أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

   .١٩٧٢-١٩٦٨حتقيق إحسان عباس، بريوت  ،٨-١ ،خّلكان
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  ١٤٥  المراجع والمصادر

، خاويالسّ  لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن الالمع ألهل القرن التاسع، الضوء
   .م١٩٣٦-١٩٣٤/ه١٣٥٥-١٣٥٣، القاهرة ١٢-١

القادر التميمي الداري الغزي  لتقي الدين بن عبد ،السنية في تراجم الحنفية الطبقات
، اجلزء األول، حتقيق عبد الفّتاح حممد م)١٠١٠( ه١٠٠٥املتوىف سنة  املصري احلنفي
   .م١٩٧٠ه/١٣٩٠احللو، القاهرة 

، حتقيق ١١-١ه)، ٢٣٠حملمد بن سعد ين منيع الزهري (ت  كتاب الطبقات الكبير،
   .م٢٠٠١ه/١٤٢١ القاهرة الطبعة األوىل،علي حممد عمر،

، ١٤-١يب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، أل، المعبود شرح سنن أبي داود عون
ه/ ١٣٨٩-١٣٨٨الطبعة الثانية، القاهرة ضبط وحتقيق عبد الرمحن حممد عثمان، 

   م.١٩٦٩- ١٩٦٨
دمشق  إعادة الطبعة األوىل، لسعدي أبو جيب، الفقهي لغة واصطالحا، القاموس
   م.١٩٩٨ /ه ١٤١٩

حلاجي خليفة كاتب جليب مصطفى بن ، الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف 
، استنبول ليسيالك التقايا ورفعت بيلكهيحتقيق حممد شرف الدين ، ٢-١عبداهللا، 

١٩٤٣- ١٩٤١ .  
، حتقيق فرديناند وسيتنفيلد، ٦-١لياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي،  ،البلدانمعجم 

   .١٨٧١- ١٨٦٦ مجعية املستشرقني األملانية، ليبسيغ
   .١٩٦٩ بريوتالطبعة األوىل، حملمد التوجني،  عريب، -فارسي ،المعجم الذهبي

وحامد صادق قنييب، كراتشي  جية حملمد رواس قلعنكليزي، إ - عريب لغة الفقهاء، معجم
١٩٨٣.   

دار إحياء  ،١٥-١الة، لعمر رضا كحّ  تراجم مصنفي الكتب العربية،معجم المؤلفين: 
   .م١٩٦١-١٩٥٧ه/١٣٨٠-١٣٧٦ بريوت ،يبالرتاث العر 

   .١٩٦٨الطبعة التاسعة عشرة، بريوت لويس معلوف،  واألدب والعلوم، في اللغة المنجد
يب أمجال الدين  يوسف بن تغري بردي األتابكيل، والمستوفي بعد الوافي الصافي المنهل
 وسعيد عبد الفتاح عاشور حتقيق حممد حممد أمني، ١٣-١م)، ٨٧٤/١٤٧٠ (ت احملاسن

   م.٢٠٠٩ -١٩٨٤ه/١٤٣٠-١٤٠٥ ، القاهرةمع آخرين
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   والمصادر المراجع  ١٤٤

املتوىف  لشهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين في أعيان المائة الثامنة،الكامنة  الدرر
-١٩٦٦ه/١٣٨٦-١٣٨٥ ، القاهرةد جاد احلقّ يّ س، حتقيق حممد ٥-١ه، ٨٥٢سنة 

   .م١٩٦٧
مجعية املكنز ، )ه٢٧٥-٢٠٧( حممد بن يزيد القزويين يب عبداهللاأل ،سنن ابن ماجة

   م.٢٠٠٠شتوتغارت طبعة اإلسالمي، 
 ينجستاأليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السّ  داود،سنن أبي 

   .٢٠٠٠شتوتغارت طبعة ، مجعية املكنز اإلسالمي، ٢-١م)، ٨٨٨- ه٢٧٥(
مجعية  ،٢-١ )،ه٢٧٩-٢٠٩رة (وْ أليب عيسى حممد بن عيسى بن سَ ، الترمذيسنن 

   م.٢٠٠٠شتوتغارت طبعة املكنز اإلسالمي، 
عين بتصحيحه السيد ، ٤-١،  )ه٣٨٥-٣٠٦(علي بن عمر الدارقطين ل سنن الدارقطني،

   م.١٩٦٦ه/١٣٨٦ عبداهللا هاشم مياين املدين، القاهرة
حققه ، ٢-١ه)، ٢٥١- ١٨١( يب حممد عبداهللا بن عبد الرمحن الدارميأل ،الدارمي سنن

   م.١٩٦٦/ه١٣٨٦القاهرة وصححه السيد عبداهللا هاشم مياين املدين، 
، ١٠-١، )ه٤٥٨(ت  يب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقيأل، السنن الكبرى
  ه. ١٣٥٥-١٣٤٤ كنالدّ  حيدرآبادالطبعة األوىل، 
، ٢-١ه)، ٢١٥أليب عبد الرمحن حممد أمحد بن شعيب النسائي (ت  ،سنن النسائي

  م. ٢٠٠٠شتوتغارت  طبعة مجعية املكنز اإلسالمي،
املتوىف سنة  الذهيببن عثمان الدين حممد بن أمحد  لشمس أعالم النبالء، سير

-١٤٠١ آخرين، بريوتمع ، حتقيق شعيب األرنؤوط ٢٥-١، م١٣٤٧/ه٧٤٨
   .م١٩٨٨ -١٩٨١ه/١٤٠٩

بن العماد احلنبلي (ت  أليب الفالح عبد احليّ  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،
   م.١٩٣٢-١٩٣١ه/١٣٥١-١٣٥٠ ، القاهرة٨-١ه، ١٠٨٩

، مجعية ٣- ١ ه)،٢٥٦-١٩٤خاري (في البُ عْ أليب عبداهللا بن إمسعيل اجلُ  ،صحيح البخاري
   م.٢٠٠٠املكنز اإلسالمي، شتوتغارت 

 ،ه)٢٦١-٢٠٦( سابورييريي الن شَ قُ اج الأليب احلسن مسلم بن احلجّ  صحيح مسلم،
   م.٢٠٠٠شتوتغارت  ، طبعة، مجعية املكنز اإلسالمي٢-١
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  ١٤٣  المراجع والمصادر

  والمصادرالمراجع 

  
  .القرآن الكريم

 بريوتالطبعة الثالثة،  ،١٢-١، خلري الدين الزركلي، قاموس تراجم، األعالم
   .م١٩٦٩ه/١٣٨٩

للشيخ أيب العدل زين الدين قاسم ابن قطلوبغا املتوىف  ،ةالتراجم في طبقات الحنفيتاج 
   .١٩٦٢بغداد مطبعة العاين، ، م١٤٧٤/ه٨٧٩سنة 
 بن عثمان الدين حممد بن أمحد لشمس اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تاريخ

 بريوت الطبعة األوىل، تدمري، عبد السالم ، حتقيق عمر٥٣-١ه، ٧٤٨املتوىف سنة الذهيب 
   .م٢٠٠٤- ١٩٨٦ه/١٤٢٤- ١٤٠٧
-٨٤٩أيب بكر السيوطي (جلالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن  الخلفاء، تاريخ
   .م٢٠٠٤ه/١٤٢٥ الطبعة الثانية، القاهرةمرداش حممد، ه)، حتقيق محدي الدّ ٩١١

-٣٩٢اخلطيب البغدادي ( بن ثابت أليب بكر أمحد بن علي تأريخ مدينة السالم،
 . م٢٠٠١ه/١٤٢٢ بريوتالطبعة األوىل،  حتقيق بّشار عّواد معروف، ،١٧-١ه)، ٤٦٣
أليب العلى حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم  الترمذي، جامعشرح باألحوذي  تحفة

راجع أصوله وصححه عبد الرمحن حممد عثمان، ، ١١-١، ه)١٣٥٣-١٢٨٣( ملباركفوريا
   .م١٩٦٥-١٩٦٤ه/١٣٨٥-١٣٨٤ القاهرةالطبعة الثانية، 

، أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير تلخيص
ين اعين بتصحيحه السيد عبداهللا هاشم اليم، ٤-١ ،ه٨٥٢املتوىف سنة  العسقالين علي

   م.١٩٦٤ه/١٣٨٤ املدين، القاهرة
بن حممد بن حممد  حمليي الدين أيب حممد عبد القادر المضّية في طبقات الحنفية،الجواهر 

عبد ، حتقيق ٥-١ه) ٧٧٥-٦٩٦القرشي احلنفي (بن أيب الوفاء  بن سامل بن نصراهللا
   .م١٩٩٣ه/١٤١٣القاهرة  الطبعة األوىل، الفّتاح حممد احللو،

أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن  في تخريج أحاديث الهداية، الدراية
ين املدين، ا، باعتناء السيد عبداهللا هاشم اليم٢-١ه، ٨٥٢حجر العسقالين املتوىف سنة 

 م. ١٩٦٤/ه١٣٨٤القاهرة 
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  ١٣٩  فهرس األحاديث النبوية الكريمة

 الشريفة النبوية فهرس األحاديث

 
 ١٢٩ص  " قوَت َسَنة ادخرَ  "
 ٦٩ص  " والنارِ  والكألِ  املاءِ  يف ُشرَكاٌء يف ثالثٍ الناُس  "
"  يت عملُ أخَوَف ما أخاُف على أُ  ِإن٦٠ص  " َقوِم ُلوطٍ  م 
  ١٢٨ ص " جارًاـكان نَ   زكريا عليه السالمُ  ن أ "
 ٦٢ ص " بيكَ َك ِأل الُ ومَ أنَت  "
 ٢٦ ص " امأي  الدجاجُة ثالثةَ  ُحتَبسُ  "
 ١٢٨ ص " طلُب اَحلالِل ِجهادٌ  "
 ١٢٨ ص " أداِء الفراِئضِ  طلُب اَحلالِل فريضٌة بعدَ  "
 ١٢٩ ص " البَـز فإن أباُكم كان بـَزازًاعليُكم بِ  "
 ٢٨ ص " رى األْوداجَهَر الدَم وأفْ ـما أنْ  "
 ٥٩ص  " واقتـُُلوها معهُ َمْن أَتى بَـهيَمًة فاقتُـُلوه  "
 ٥٩ ص " َل واملفعوَل بهعمَل َقوِم لُوٍط فاقتـُُلوا الفاعِ  ُموُه يعملُ ـَمْن وجدتُ  "
 ٢٧ ص " هى أن تُنَخَع الشاُة إذا ُذِحبَتـنَ  "
  ١١٠ ص " ةبَ صَ عَ  واجعلوا األخوات مع البناتِ  "
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  فهرس اآليات القرآنية الكريمة  ١٣٨

  الكريمة فهرس اآليات القرآنية

  
  الصفحة  اآلية  

   سورة البقرة
  ١٢٨  ٢٦٧  ﴾مْ تُ بْ سَ ا كَ مَ  باتِ ي ن طَ وا مِ قُ نفِ أَ ﴿

  سورة آل عمران 
  ٥٩  ١٣٥  ﴾َوالِذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشةً ﴿

   سورة النساء
  ٦٥  ٣٤ ﴾ن وهُ بُ رِ اضْ وَ ﴿
  ٤٣  ٩٢  ﴾ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  ةٍ بَ قـَ رَ  يرُ رِ حْ تَ فـَ  أً طَ خَ  ًنامِ ؤْ مُ  لَ تَ قـَ  نمَ وَ ﴿

  سورة المائدة 
  ٥٣  ٤٥  ﴾هُ لَ  ةٌ ارَ ف كَ   وَ هُ فـَ  هِ بِ  قَ د صَ ن تَ مَ فَ ﴿

  م ـسورة مري
  ١٢٨  ٢٥  ﴾اي نِ ا جَ بً طَ رُ  كِ يْ لَ عَ  طْ اقِ سَ تُ  ةِ لَ خْ الن  عِ ذْ ِجبِ  كِ يْ لَ إِ  ىز هُ وَ ﴿

  سورة طه 
  ١٢٨  ١١٧  ﴾ىقَ شْ تَ فـَ  ةِ ن اجلَْ  نَ ا مِ مَ كُ ن جَ رِ  خيُْ َال فَ ﴿

  سورة الشورة 
  ١٢٩  ٢٧  ﴾ضِ رْ  األَ ا ِيف وْ غَ بـَ لَ  هِ ادِ بَ عِ لِ  قَ زْ الر  اهللاُ  طَ سَ بَ  وْ لَ وَ ﴿

  سورة الجمعة 
  ١٢٨  ١٠  ﴾اهللاِ  لِ ضْ ن فَ مِ  او غُ تـَ ابـْ وَ  ضِ رْ  األَ وا ِيف رُ شِ تَ انْـ فَ  ةُ َال الص  تِ يَ ضِ ا قُ ذَ إِ فَ ﴿

  سورة المزمل 
  ١٢٨  ٢٠  ﴾اهللاِ  لِ ضْ ن فَ مِ  ونَ غُ تَـ بْ يـَ  ضِ رْ  األَ ِيف  ونَ بُ رِ ضْ يَ  رونَ خَ آوَ ﴿
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  ١٣٧  مراجع المصنففهرس 

، ٣٥، ٣٤، ٣٠، ٢٤، ٢٣ (الفتاوى)
٧٠، ٦٩، ٦٥، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٦ ،
٩١، ٩٠، ٨٦، ٨٤  

  ٨١ (فتاوى أيب الليث)
  ٢٧ (فتاوى البقايل)

  ١٠٢، ٩٩، ٣٣، ٢٥ (الفتاوى الصغرى)
  ٩٤، ٨٣ )ضليف(فتاوى ال

، ٢٧، ٢٦، ٢٣ )فتاوى القاضي اإلمام(
٩٤، ٩٠، ٧١ ،٧٠ ،٦٩، ٥٥، ٢٨  

  ١٠١، ٧٥ )فتاوى النسفي(
  ٢٥ (فتاوى الولواجلي)

  ١٢٥، ٨٦ )فصول العمادي(
  ٨٣ )فوائد الفضلي(
  ٧١ )متفرقات الفقيه أيب جعفر(
، ٩٥، ٩١، ٨٨، ٨٧ )جمموع النوازل(

٩٦  
  ٨٢ )جمموع مؤيد زاده(
   ٣١ )احمليط(
  ٥٩، ٥٧ )املختار(
  ٢٧ )خمتصر القدوري(

  ٥٢ )خمتصر الكرخي(
  ٧٠ )خمتصر عصام(
  ٣٠ )أليب الليث ختلفاتامل(
  ٦٠ )املصابيح(
  ٣٩ )املنبع(
، ٥٠، ٤٦، ٤٠، ٣٨، ٢٦ )املنتقى(

٨٩  
  ٧١، ٧٠، ٣٢ )نسخة اإلمام السرخسي(
  ١٠٢ )نسخة اإلمام خواهر زاده(
  ٩١ )نسخة اخلسرواين(
  ١٠٣، ٩١ )النصاب(
  ٣٨، ٣٦، ٣٢ )الزندوسيتنظم (
  ٨٨، ٥٢ )نوادر ابن رستم(
  ٦٤ )نوادر ابن مساعة(
  ٩٥، ٧١ )نوادر هشام(
، ٧٤، ٧٣، ٤١، ٢٩، ٢٦ )النوازل(

١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٠ ،
١٣٠، ١٢٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠١  

  ٤٦، ٣٣(اهلارونيات) 
  ٩٤ )واقعات الناطفي(
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  مراجع المصنففهرس   ١٣٦

  مراجع المصنف فهرس

  
، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣ *(األجناس)

٩٢، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٤٠، ٣٩   
    ٣٢ *(أجناس الناطفي)

  ١٠٤، ١٠٢ )للخصاف أدب القاضي(
، ٣١، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢ (األصل)

٥٠، ٤١، ٤٠، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٢ ،
٧٥، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٣، ٦٠، ٥٩ ،
٧٧، ٧٦  

  ٣٧ (أصول التوحيد)
، ٣٥، ٣٣، ٣٢ (أضاحي الزعفراين)

٤٢، ٤٢، ٤٠، ٣٧، ٣٦  
  ١٠٢ (األقضية)
  ٦٠ (األمايل)

  ٣٥ )حممد (إمالء
  ١٠٤ (اإليضاح)

  ٥٤ (البزازية)
  ٥٣، ٤٩ (التتارخانية)

، ٨٧، ٥٥، ٤٥، ٤١، ٢٤ (التجريد)
١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٨٨ ،

١٠٢  
، ٩٥، ٣٩، ٣٠، ٢٨ (اجلامع الصغري)

١٠٤، ١٠٣، ١٠٢  
  ٩٧ (اجلامع الكبري)

  ٦٠ (جامع ظهري الدين)
  ٦٣، ٦١ *(خزانة)

، ٦٠، ٤٨، ٤٥، ٤٤ *(خزانة الفتاوى)
٨٢  

، ٧٢، ٦٦، ٦٤، ٥٥، ٤٢ (اخلالصة)
١٠٥، ٩٢، ٨٥، ٨٣، ٧٧  

  ٦٨، ٥٨ (الدرر والغرر)
  ٥٣، ٤٨ (الذخرية)
  ٨٨، ٨٧، ٤٢، ٣١ *(الروضة)

  ٥٩، ٣١ *(روضة الزندوسيت)
  ١٠٠، ٩٩، ٤٧ (الزيادات)

  ٨٧ *(السري)
  ٨٨ *(السري الكبري)

  ٣٩ )الشهيد(شرح اجلامع الصغري للصدر 
  ٧٤، ٧٠، ٢٦ (شرح الشايف)

، ٩٣، ٦٥، ٢٩، ٢٤ (شرح الطحاوي)
١٠١، ٩٧، ٩٦  

  ٨٧ (شرح القدوري)
  ٤٤ (شرح الكنز)
  ٦٢ (شرح امع)

  ٧٩، ٦٧، ٥٤، ٤٧ (صدر الشريعة)
، ٦٣، ٣٢، ٢٩، ٢٢ (ظاهر الرواية)

٧٤  
  ٩٩، ٧١، ٤٠ (العيون)
، ٥٣، ٥٢، ٤٨، ٤٧، ٤٦ *(الغنية)

٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٥، ٥٤  
  ٨٢، ٨٠، ٦٣، ٥١، ٤٥ *(غنية الفتاوى)
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  ١٣٥  فهرس األنساب

  األنساب فهرس
 

  ١١١ وزاعياألُ 
  ٦٤ قايلبال

  ٣٦ يفوْ احلَ 
  ٣٦ زيزاخَ يْ اخلَ 
 ٤٠ راينفَ عْ الز  

 ٨٦، ٤١، ٣٠، ٢٩ ،٢٦ سيخَ رْ الس  
 ١٠٧، ٧٨، ٧٧، ٢٧ افعيالش ،

١٢٣، ١٢٠، ١١٣، ١١١، ١٠٨  

 ١٢٤، ٦٠ يبعْ الش  
 ٣٧ فارالص  
 ٣٢ حاويالط  

  ١٠٣، ٩٣ الَفْضلي
  ٤٦، ٤٤ دوريالقُ 
  ٨٥، ٥٢ خيرْ الكَ 
 ١٢٣ عيخَ الن  
 ١٠٥ فيسَ الن  
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  األعالمفهرس   ١٣٤

   ١٠٨ زيد بن ثابت
  ١٢٧ سفان الثوري

  ١٣٠ شداد بن حكيم
  ١٢٩ شقيق بن إبراهيم

  ٧٢ ظهري الدين املرغيناين
  ١٢٨ عبادة بن كثري

  ١٢٣عبداهللا بن مسعود 
  ١١١ (اخلليفة)عثمان 

  ٤٢ عصام بن يوسف
  ٧١ علي البزدوي

، ١١١، ٨٨، ٦٢ عمر بن اخلطاب
١٣٠، ١٢٩، ١١٣  

  ٨٠ فخر الدين قاضي خان
  ١٠٩ يبؤ قبيصة بن ذ

  ٩٢قوام الدين الصفار 
  ١٢٩، ١١٣بن أنس مالك 
  ١٢٦ بن احلسناحممد 

، ٧٥ ،٧٣، ٤٢، ٢٩ حممد بن سلمة
٩٤  

  ٩٤، ٨٧، ٧١، ٤٢ حممد بن مقاتل
  ٩٢ (أمري املؤمنني) معاوية

  ١٣٠معاوية بن قرة 
  ١٣٠ مكي بن إبراهيم

  ٦٤، ٥٥ه مؤيد زاد
  ١٣٠، ١٢٧ نصري بن حيىي

  ١٢٩ هشام بن عروة
  ١٢٩ حيىي بن املبارك

  ٩٢يزيد بن معاوية 
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  ١٣٣  األعالمفهرس 

 

  األعالمفهرس 
 

  ٢٣ ابن رستم
  ٦٤، ٣٤ ابن مساعة
  ١٢٨، ٥٩ ابن عباس

  ٨٣ أبو إسحاق
أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد 

  ١٠٦ اجلليل الرشاين املرغيناين
  ٤٧ أبو الفضل الكرماين

  ١٢٦، ١٠٠، ٨٢، ٨١ أبو القاسم
  ٢٩ الصفارأبو القاسم 
، ٨٠، ٧٣، ٥٢، ٤٩، ٢٩أبو الليث 

١٠٢، ٩٩، ٩٠، ٨١  
  ١٢٦ أبو الليث السمرقندي

  ١٢٧، ١٠٠، ٦٠، ٤٩، ٣١ أبو بكر
  ٨٠، ٢٩ أبو بكر اإلسكاف

  ٨١، ٨٠ أبو بكر البلخي
   ١١٠، ١٠٨أبو بكر الصديق 

  ٩١، ٨٢ أبو بكر حممد بن الفضل
  ١٢٦، ١٠٥ أبو جعفر

  ٤٠، ٣٣أبو حفص 
، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٢ أبو حنيفة

٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣٢، ٣٠ ،
٥٣، ٥٢، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،
٧٢، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٥ ،
٩٦، ٩٥ ،٩٣ ،٩٢، ٨٩، ٨٢، ٧٧ ،
١٠٧ ،١٠٣ ،١٠١، ١٠٠، ٩٩ ،

١٢٠، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٠٨ ،
١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١  

  ٤٠، ٣٤ أبو سليمان
  ٣٣ أبو علي الدقاق

  ٤٢ مطيع أبو
  ١٠١ أبو مطيع البلخي

  ٩١ أبو منصور املاتريدي
  ١٢٨ أبو هريرة

، ٤٠، ٣٨ ،٣٣ ،٢٣ ،٢٢ أبو يوسف
٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٤٨، ٤١ ،
٩٣، ٩٠، ٨٦، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٤ ،
١٠٧، ١٠٤، ١٠٣ ،٩٩ ،٩٨، ٩٧ ،

١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٠٨ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ١٢٠  

  ٩٠إمساعيل الزاهد 
  ٥٩ لول النباش
  ١٣٠، ١٢٨ ثابت البناين

  ٦٠ جابر بن عبداهللا
  ٩٢ احلجاج

  ١٢٦ احلسن البصري
  ٢٣ احلسن بن زياد
  ١٢٨ محاد بن سلمة

 ١٠٨بن زيد  خارجة

  ١٠٢، ٧١، ٥٠ هخواهر زاد
  ٥٧، ٥٢، ٤١، ٢٢ زفر
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  ١٣١  الفهارس

  
  
  
  
  
  

  الفهارس
  

  األعالم فهرس
  فهرس األنساب

  مراجع المصنففهرس 
  الكريمةالقرآنية فهرس اآليات 

  الشريفة النبوية فهرس األحاديث
 الموضوعاتفهرس 

 والمصادر عالمراج
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  الفصل الثالثون في مسائل شتى  ١٣٠

غنيين ا عن مال دي تُ يَ بِ  تعاىل يقول: "يا رب علمين صنعةً  ا إىل اهللاِ تضرعً إىل حمرابه مُ 
وكان  .العجني ةِ لمبنـز  هِ دِ وأالَن له احلديد حىت كان يف يَ  روعِ مه تعاىل صنعة الد . فعل "املسلمني
   ياله من مثنها.باعها وعاش هو وعِ  من عمل واحدةٍ  إذا فرغَ 

بادة العِ  بلغين أن " :ت الُبناين قالعن فتح عن ثابِ  )١حدثين مكي بن إبراهيم"وقال نصري: 
  . "بادةوواحدة يف العِ  ةتسعة يف طلب املعيش :عشرة
كانوا "عن أيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم قالوا:  )٢وحدثنا شداد بن حكيم" :قال

  . "اجر أفضل من اجلالسوالت  ،اجرأفضل من الت  هِ دِ يَ يقولون الذي يعمل بِ 
ثنا الث " :الفقيه قال ذه األحاديث اليت وحد قة عن أيب القاسم عن نصري بن حيىي

  ذكرناها. 
قال: "رأى عمر بن اخلطاب  )٣ومسعُت أيب يذكر بإسناده عن معاوية بن قـُرة"قال الفقيه: 

 توكلونَ حنن مُ "يا أهل اليمن؟ قالوا:  ما من أهل اليمن فقال: "ما أنتتعاىل عنه ناسً  رضي اهللاُ 
يف  ألقى حبةً  رجلٌ  :م باملتوكلِ كُ خِرب  أُ أَال  .أكلونَ تَ أنتم مُ  لم ببتُ ذِ فقال: "كَ  "تعاىل على اهللاِ 

 )النوازل(تعاىل نقله من كتاب  ر اهللاُ هذا ما يس  انتهى. ،"تعاىل على اهللاِ  األرض وتوكلَ 
 واهللاُ  .دينْ رقَـ مَ للس  ق إىل سبيل الرلُ  شاد وعليهاملوفمن مجعها  وكان الفراغُ  .واالعتماد التوك

مام تعاىل بالت  يسر اهللاُ  افلم  .]م١٦٠٦حزيران  ٢٠[ ه١٠١٥سنة ر اخلري فَ ثالث عشري صَ 
 ،وحده هللاِ  واحلمدُ  ،ام"احلك  سانِ مة لِ تِ رام يف تَ مَ ـال تام مسيتها "غايةُ ُحسَن اخلِ  وسأنته مبنهِ 

 ى اهللاُ وصل  على سي دنا حمم م. د وعلى آله وصحبه وسل  
  
  

                                                           

، م٧٤٣هـ/١٢٦، أبو السكن. ولد سنة التميمي احلنظلي البلخي مكي بن إبراهيم بن بشري بن فرقد البلخي  )١
؛ تأريخ ٤٤٧٣رقم  ٩/٣٧٧م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٨٣٠ه/٢١٥ سنة ويفأحد الثقات األعالم. ت

   .٤١١رقم  ٤١٦ ص )ه٢٢٠-٢١١؛ تاريخ اإلسالم (٧٠٥٠رقم  ١٥/١٤٣مدينة السالم 
يف: كتاب الطبقات . ترمجته م٨٢٥ه/٢١٠تويف سنة  صاحب رأي. ،شداد بن حكيم ويكىن أبا عثمان البلخي  )٢

  . ٦٤١رقم  ٢/٢٤٧؛ اجلواهر املضية ٨١رقم  ٢٩تاج الرتاجم ص ؛ ٤٤٨٢رقم  ٩/٣٧٩الكبري 
تويف سنة  . كان ثقة وله أحاديث.م٦٥٣هـ/٣٣ولد سنة  أبو إياس. املزين البصري، معاوية بن قرة  )٣

هـ) ١٢٠-١٠١م (؛ تاريخ اإلسال٣٩٣٩رقم  ٩/٢١٩ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري م. ٧٣١هـ/١١٣
  . ٥٦٥رقم  ٤٧٢ ص
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  ١٢٩  الفصل الثالثون في مسائل شتى

 ى اهللا عليه وسوقال النيب صل البـَ م بِ "عليكُ  م:ل ز  أباكُ  فإن يعين إبراهيم اخلليل  )١ا"ازً م كان بز
 وكان الم.عليه الس  م العراة إرفعوا رؤسكُ  رَ شَ عْ "ما مَ : عنه يقول رضي اهللاُ  )٢ابعمر بن اخلط

   ".اسِ  على الن ياًال ريق وال تكونوا عِ الط  حَ واجتروا فقد وضُ 
عن معمر عن الزهري عن مالك بن أنس عن عمر  )٣حدثنا حيىي بن املبارك وقال نصري

 اب رضي اهللاُ بن اخلط  عنه أن  الن ى يب صل خرَ " :ماهللا عليه وسل٤"ةنَ سَ  وتَ قُ  اد(.   
َبَسَط اُهللا الرزَق لِِعَباِدِه  وْ لَ وَ ﴿يقول يف قوله تعاىل  )٥وقال نصري: "مسعُت شقيق بن إبراهيم

وقال: "لو   َرَزَق من غري َكسٍب لَبَـُغوا يف األرِض"عاَىل تَ  اهللاَ  قال: "لو أن  )٦﴾ضِ رْ ا يف األَ لَبَـَغوْ 
 بِ سْ ن شغلهم بالكَ وليكُ  ،لبغوا يف األرض وتفاسدوا بٍ سْ من غري كَ  بادهُ تعاىل رزَق عِ  اهللاَ  أن 

   ."سادِ حىت ال يتفرغوا للفَ 
قال: "كان سليمان بن داود  )٨عن أبيه )٧وقال نصري حدثنا أبو أمامة عن هشام بن عروة

ص يعمل به. فإذا فرغ وْ اخلَ  هِ دِ اس على املنرب ويف يَ الن  ا وسالمه خيطبُ مصلوات اهللا عليه
   ".عهُ بِ به فَ  ا وقال له: "إذهبْ ناوله إنسانً 

 ثين بعض أصحابنا أنوقال نصري حد  الم كان خيرجُ داود النرً تَ مُ  يب عليه السا ليسأل عن نك
فقال له داود: "يا فىت ما  ،مي الم يف سورة آدَ له جربيل عليه الس  فعرضَ  .سريته يف مملكته

" قال: "يأكل من ؟قال: "وما هي صلة"فيه خِ  غري أن  ،وَ تقول يف داود" قال: "نِْعَم العبد هُ 
". فعاد داود هِ دِ يأكل من َكد يَ  تعاىل من عبدٍ  أحب إىل اهللاِ  بادِ املسلمني وما يف العِ  بيت مالِ 

                                                           
 . ٢٤٥ذكر يف: كتاب الكسب حملمد بن احلسن الشيباين؛ البدور اجللية للشيخ نور الدين الربيفكاين ص   )١
. ترمجته يف: كتاب ٦٤٤ه/٢٣م إىل ٦٣٤ه/١٣عمر بن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين. توىل اخلالفة من سنة   )٢

 . ١٣٥-١٠٣؛ تاريخ اخللفاء ص ٧٨رقم  ٣/٢٤٥الطبقات الكبري 
ترمجته يف: تأريخ مدينة  .م٨١٧هـ/٢٠٢. تويف سنة النحوي املعروف باليزيدي املقريالَعَدوي البصري أبو حممد   )٣

   .مع مراجع أخرى يف احلاشية ٤٣٩رقم  ٤٥٠ص ه) ٢١٠-٢٠١؛ تاريخ اإلسالم (٧٤١٧رقم  ١٦/٢٢٠السالم 
: ؛ أبو داود ٧/٢٦ صلى اهللا عليه وسلم وعياله باب ما جاء يف معيشة النيب -٢٥: حتفة األحوذي ذكر يف:  )٤

  ٣٩؛ النسائي يف: ١/٤٥٩كتاب اجلهاد ١٩؛ الرتمذي يف: ٢/٥١١كتاب اخلراج واإلمارة والفىء   ٢٠يف: 
 . ٢/٦٨٢كتاب قسم الفىء 

ري سم. ترمجته يف: ٩٠٩هـ/١٩٤. تويف سنة أحد األعالم الزاهدأبو علي  األزدي البلخي، براهيماشقيق بن   )٥
   .مع مراجع أخرى يف احلاشية ١٣٣رقم  ٢٢٧هـ) ٢٠٠-١٩١؛ اإلسالم (٩٨قم ر  ٩/٣١٣أعالم النبالء تاريخ 

   .٢٧، جزء من اآلية ٤٢سورة الشورة رقم   )٦
م. كان تابعًيا من علماء احلديث ٦٨٠هـ/٦١ولد  .أبو عبداهللا املدين القرشي األسدي، هشام بن عروة بن الزبري  )٧

رقم  ٩/٣٢٣، ١٩٢٨رقم  ٧/٤٦٢م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٧٦٣هـ/١٤٧باملدينة. تويف سنة 
   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٣٢٠) ص ه١٦٠-١٤١؛ تاريخ اإلسالم (٤٢٨٠

م. ترمجته يف:  ٧١٢هـ/ ٩٤م. وتويف سنة ٦٤٩هـ/٢٩عروة بن الزبري، أحد الفقهاء السبعة يف املدينة. ولد سنة   )٨
  .مع مراجع أخرى يف احلاشية ٣٤٥رقم  ٤٢٤هـ) ص ١٠٠- ٨١؛ تاريخ اإلسالم (٥/١٧٨كتاب الطبقات الكبري 
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  الفصل الثالثون في مسائل شتى  ١٢٨

 م ينسُ ـ بالعمل ألنه لذلك إال طخيَِ و ساج ج الن  اطاخلي،  أشهر ة وحيتاج أن يزرع قبل ذلك لست
كلف. يف الدنيا فإنه بالت  اف وأم وتكل  مؤنةة بال تعاىل أهل اجلن  ال ألجل ذلك وقد جعل اهللاُ 

 إال يف املعيشة ال تأكل  د يعين بالكَ  )١﴾ىَتْشقَ نِة فَـ ا ِمَن اجلَْ  ُخيْرَِجنُكمَ َال فَ ﴿م تعاىل آلدَ  قال اهللاُ 
 )٢﴾اا َجِني ِك ُرطَبً يْ لَ عَ  ِك ِجبِذِْع النْخَلِة ُتَساِقطْ يْ لَ إِ  ىُهز وَ ﴿م ـوقال عز وجل ملري ،ق جبينكرَ بعَ 

 وا ِيف َتِشرُ انْـ ا ُقِضَيِت الصالُة فَ ذَ إِ فَ ﴿ وقال تعاىل )٣﴾أنِفُقوا من طَيَباِت ما َكَسبُتمْ ﴿ تعاىل وقال
ِض رْ  األَ آَخُروَن َيضرِبُوَن ِيف وَ ﴿وقال تعاىل  ،بسْ يعين الكَ  )٤﴾ن َفْضِل اهللاِ تَـُغوا مِ ِض وابْـ رْ األَ 
 الدين والدنيا إال  قال: "وبلغنا عن بعض العلماء أنه قال "ال يقومُ  )٥﴾ن َفضِل اهللاِ تَـُغوَن مِ يـَبْ 

   ."سبِ والكَ  واجلهادِ  واألمراءِ  بأربع: بالعلماءِ 
 ثنا صاحل بن حممد عن املعلى عن جماهد عن ابن عب وقال نصري حد يب اس عن الن ى اهللاُ صل 

  . )٦هادٌ جِ  اللِ احلَ  طلبُ  موسل  :عليه
ثنا بعض أصحابنا عن علي بن حيىي عن الشبلي عن عبادة بن كثري عن  وقال نصري حد

 أداءِ  بعدَ  فريضةٌ  اللِ احلَ  طلبُ  مى اهللا عليه وسل قال رسول اهللا صل " :احلسن قال
   .)٧"ضِ الفرائِ 

ثنا أمحد بن يونس الربعي ٨قال وحد(  عن أيب  )١٠ناينعن ثابت البُ  )٩اد بن َسَلمةعن مح
  . )١٢اارً ج ـكان نَ  المُ زكريا عليه الس  أن  :مى اهللا عليه وسل عن النيب صل  )١١هريرة

                                                           

  . ١١٧، جزء من اآلية ٢٠سورة طه رقم   )١
  . ٢٥، جزء من اآلية ١٩سورة مرمي رقم   )٢
   .٢٦٧، جزء من اآلية ٢بقرة رقم سورة ال  )٣
   .١٠، جزء من اآلية ٦٢سورة اجلمعة رقم   )٤
   .٢٠، جزء من اآلية ٧٣سورة املزمل رقم   )٥
  .٥٢٧٣للسيوطي ص ذكر يف اجلامع الصغري   )٦
  .بطريقة أخرى (عباد) ٣/١٢٨ذيب التهذيب يف  كرذ   )٧
لعل املقصود أمحد بن عبداهللا بن يونس الريبوعي التميمي الكويف اإلمام احلجة املنسوب إىل جده ختفيًفا ولد   )٨

  .١٣ رقم ٤٤ ه) ص٢٣٠- ٢٢١ترمجته يف تاريخ اإلسالم (م. ٨٤٢ه/٢٢٧م. تويف سنة ٧٤٩ه/١٣٢سنة 
. تويف سنة ومفيت البصرة أحد رجال احلديث ،محاد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالوالء، أبو سلمة  )٩

رقم  ١٤٤ه) ص ١٧٠-١٦١؛ تاريخ اإلسالم (٥٦٣رقم  ٢/٢٢٥م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ٧٨٤هـ/١٦٧
   .مع مراجع أخرى يف احلاشية ٨٢

يف: م. ترمجته ٧٤٤هـ/١٢٧ثابت بن أسلم البناين التابعي، أبو حممد. أحد أئمة التابعني بالبصرة. تويف سنة   )١٠
   مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٥٤ه) ص ١٤٠-١٢١(تاريخ اإلسالم ؛ ١٣٥٤رقم  ١/٣٦٢ميزان اإلعتدال 

. م٦٧٩هـ/٥٩تويف سنة  أكثر الصحابة حفظًا للحديث. بد الرمحن بن صخر الدوسي امللقب بأيب هريرةع  )١١
مع مراجع أخرى   ٣٤٧هـ) ص ٦٠-٤١(تاريخ اإلسالم  ؛١٢٦رقم  ٢/٥٧٨سري أعالم النبالء  ترمجته يف:

   كثرية يف احلاشية.
   .٣١٣ص  كتاب التجارات  ١٣: رواه ابن ماجة يف  )١٢
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  ١٢٧  الفصل الثالثون في مسائل شتى

 " قال: "ينقبُ قٌ فأنِت طالِ  محِ عِك على هذا الر أجامِ  مـ"إن ل :قال المرأته وُسِئَل عن رجلٍ 
 جُ ِر قف وخيُ الس  رأس الر جيامعها عليه مث ،قليًال  طحِ مح من الس".   

" مث قالت له امرأته: "إن  قٌ  فأنِت طالِ ًال ِك أو قال المرأته: "إن كلمتُ  وُسِئَل عن رجلٍ 
 ألنه قد خرج عن ميينه بكالمِ  ثُ الرجل وال حينَ  ر" قال: "يتكلمُ  فعبدي حُ ًال َك أو كلمتُ 
   ."املرأة

ر مْ أنه شرب اخلَ  مث ،"ا من ذلكَ ألجد خريً  إال  رَ مْ اخلَ  قال: "واهللا ال أشربُ  وُسِئَل عن رجلٍ 
  فر ذه الكلمة".عليه الكُ  يف ميينه وأخافُ  ثُ قال: "حينَ  ،من غري اضطرارٍ 

قال: "ال  .فأكله غري مطبوخٍ  ،لحمحلف أن ال يأكل هذا ال  وُسِئَل أبو بكر عن رجلٍ 
وهذا ما قال  ،"ث كذلكم حينَ ـقيق فأكله على حاله لحلف ال يأكل هذا الد  كرجلٍ   ،ثُ حينَ 

   .ثُ وعندي أنه حينَ  ،الفقيه
" قال: قٌ فأنَت طالِ  منكِ  ارً بُـ م تكن فالنة أوسع دُ ـوُسِئَل عن سكران قال المرأته: "إن ل

   ."ثنْ فيه احلِ  غري مفهوم وال مقدور على معرفته فال يقعُ  "هذا شيءٌ 
هل  ،فتـزوج امرأة يف بلدة ،راش ما دام يف القريةحلف أن ال ينام على الفِ  عن رجلٍ وُسِئَل 

ية أن ية أن يطلقها أو على نِ راش؟ قال: "إذا تزوج امرأة ال على نِ له أن ينام على الفِ  جيوزُ 
وإذا تزوجها على أن  .افقد خرج عن أن يكون غريبً  ،أن يذهب اله ية أو ال نِ  ،يطلقها

   ."اد غريبً عَ قلة ا فهو يُـ ية الن يطلقها أو على نِ 
"على  :قال ،مث اختلسه منه فاستهلكه ،اثوبً  لرجلٍ  وهبَ  عن رجلٍ  )١وُسِئَل سفيان الثوري

أصحابنا وبه  قال الفقيه: "وهذا قولُ  ." عند القاضيقيمته وليس االرجتاع إال  بِ الواهِ 
أن يرجع  بِ . وليس للواهِ استقرضها منه فأقرضها جازَ  مث ،دراهم ولو وهب لرجلٍ . "نأخذُ 

  . بِ ا على الواهِ ينً كة وصارت دَ هلَ ستَ ة صارت مُ بَ هلِ ا ا ألن أبدً 
فريضة  والعملُ  بُ سْ فريضة هو أم ال؟ قال: "الكَ  بِ سْ عن الكَ  )٢ىيوُسِئَل نصري بن حي

  بالوضوءإال  الة ال جتوزُ كالص   بأدائهطاع إال ستَ من الفرائض ما ال يُ  منه ألن  د قدار ما ال بُ مب
 ف املاء وطلبه ليقيم به الفريضةفعليه تكل،  ياب إلقامةِ وعليه أن يلبس الث  وال يرتفع  ،الةالص

                                                           
 "اجلامعصنف م. ٧١٥ه/٩٧ولد سنة  املدينة.من أعالم أبو عبداهللا  ،الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق  )١

م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٧٧٧ه/١٦١. تويف سنة ، "اجلامع الصغري" و"كتاب الفرائض""الكبري
 ٢٢٢ه) ص ١٧٠-١٦١؛ تاريخ اإلسالم (٤٧١٦رقم  ١٠/٢١٩تأريخ مدينة السالم  ؛٣٤٦٨رقم  ٨/٤٩٢

  مع مراجع أخرى يف احلاشية.  ١٥١رقم 
. أخذ الفقه عن أيب سليمان اجلوزجاين وعن حممد بن احلسن. تويف سنة البلخي  وقيل نصر بن حيىينصري  )٢

  مع مراجع أخرى يف احلاشية.  ١٧٤٥رقم  ٣/٥٤٦جلواهر املضية ا. ترمجته يف: م٨٨١/هـ٢٦٨
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  الفصل الثالثون في مسائل شتى  ١٢٦

  الفصل الثالثون 
  وهو تمام الفصول في مسائل شتى

قال حممد ابن  " متفرقةىتباب مسائل ش"دي يف نْ رقـَ مَ أليب الليث الس  )النوازل( يفو 
َأحيَِل  ،أتى رجًال  أنه ُسِئَل عن رجلٍ  )١من أصحابنا عن احلسن البصري احلسن: "أخربين رجلٌ 

 فوصفوا له رجًال  .قال: "نعم" "؟هذا يكونُ وَ اهللا أَ  بحانَ سُ : "فقال "له أن يتزوج ابنته؟
  ". قال حممد: "وبه نأخذُ  ."ام ذلك شيئً ذلك به فقال: "ال حير  لَ عِ كان فُ  )٢اثً ن خَ ـمُ 

 ،ارين يف داره اصطبًال فجعل صاحب إحدى الد  ،متالصقني وٌسِئَل أبو القاسم عن دارينِ 
هل له أن مينعه عن  .ار األخرىعلى صاحب الد  ويف ذلك ضررٌ  ،اوكان يف القدمي مسكنً 

وإن كانت  .إىل جدار داره فليس له أن مينعهُ  وابِ الد  ذلك أم ال؟ قال: "إن كانت وجوهُ 
   ."وافرها إىل اجلدار فله منعهحَ 

قال:  ،فأراد أن جيرها إىل أرضه ،رجلٍ  جبنب أرضِ  )٣واويسوُسِئَل الفقيه أبو جعفر عن نَ 
 ةِ لنـز مب وة فهواويس اجلاهلي فإن كانت من نَ  :وإن كان هلا قيمة ،"إن مل يكن هلا قيمة فال بأسَ 

 وُيصَرفُ  يباعُ  )٥لقطةال  نـزلةِ كانت بعد اإلسالم فهو مبواويس  وإن كانت من نَ  .)٤أرض املوات
يُعَلم أا كانت كذا ينبغي أن ال يتصدق  قطةٍ وكذلك كل لَ  ."مثنه إىل بعض مصاحل املسلمني

   املسلمني. لنوائبِ  إىل بيت املالِ  ولكن سبيلها أن ُتصَرفَ  ،به
وإن  ،قٌ املاء فأنِت طالِ  "إن شربتِ  :من ماءٍ  حٌ دَ قال المرأته ويف يدها قَ  وُسِئَل عن رجلٍ 

ا فيه ثوبً  لُ رسِ قال: "تُ  ."قٌ طالِ  فأنتِ  أو وضعتيهِ  إىل إنسانٍ  وإن دفعتيهِ  ،قٌ فأنِت طالِ  هِ يتبْ بَ صَ 
   ."املاء حىت ينشفَ 

                                                           

سنة  يف خالفة عمر بن اخلطاب ولد يسار البصري، أبو سعيد موىل زيد بن ثابت. بن أيب احلسناحلسن   )١
 ٢/٦٩وفيات األعيان م. ترمجته يف: ٧٢٨ه/١١٠عصره. تويف سنة  أهل البصرة يف م. كان إمام٦٤٢ه/٢١
  .٣٤رقم  ٤٨) ص ه١٢٠-١٠١(؛ تاريخ اإلسالم ١٥٦رقم 

؛ ١٢٤"املخنث": الرجل الذي يشبه املرأة يف اللني والكرم والنظر واحلركة وحنو ذلك. القاموس الفقهي ص   )٢
 . ١٢٦و ٤١٧معجم لغة الفقهاء ص 

   .٨٤٦املنجد ص  أو حجر منقور جتعل فيه جثة امليت. النصارى ابرمق"نواويس" م "ناووس":   )٣
؛ ٥٥نتفع ا بوجه من وجوه االنتفاع. معجم لغة الفقهاء ص األرض اليت ال مالك هلا وال ي: "أرض املوات"  )٤

 . ٣٤٢القاموس الفقهي ص 
؛ ٣٩٣املال أو ما حنوه الذي يوجد ملقى على الطريق وال يعرف له صاحب. معجم لغة الفقهاء ص : "اللقطة"  )٥

 . ٣٤٢القاموس الفقهي ص 
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  ١٢٥  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

وثالثني أكثر منها من ستة  وحممد من ستة وثالثني ومخسة عشر من مخسة ،وثالثني
   .تعسري وتكسري ويف هذا نوعُ  ،همتبِ وثالثني. هكذا برهنوا لذلك يف كُ 

خمرج ما يعطيه منه أبو يوسف وذلك سبعة يف  ضربُ أ: "فاألسلم أن تقولَ  واألوضحُ 
عطه اف .اجلملة بعد الضرب أربعة ومثانني تصريُ  ،ثنا عشراوذلك خمرج ما يعطيه منه حممد 

 من هذا املبلغ بعد الض ذ ريق الذي ذكرنا يف املناسخات إلفراز األنصباء أعين خُ رب بالط
ستة وثالثون.  روذلك اثنا عشر وثالثة يف اثين عش ،بعة فيهضربَت الس ثالثة واضرا فيما 

بعة اليت ضربت مخسة يف الس  ضربْ ا مث ،هذا هو الذي يعطيه أبو يوسف من أربعة ومثانني
فازداد  .عشر فيها يصري مخسة وثالثني. هذا هو الذي يعطيه حممد من أربعة ومثانني ثينالا

 يل يف بعض فكري بتسيهل اهللاِ  يعطيه حممد. هكذا اتضحَ  ما يعطيه أبو يوسف على ما
تعاىل نقله  صري. هذا ما يسر اهللاُ ، نِْعَم املوىل ونِْعَم الن عسريٍ  لكل  وهو امليسرُ  ،هِ يسريِ تَ تعاىل وبِ 

   شاد.اهلادي إىل طريق الر  واهللاُ  ،)فصول العمادي(من 
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  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١٢٤

وقال  ،وقدره بعضهم بتسعني وبعضهم بسبعني ،وقت والدته. وعن أيب يوسف مبائة سنة
ا من ورثته ة ورثه َمْن كان حي . فإذا انقضت تلك املد "إىل رأي القاضي أنه موكولٌ " :بعضهم
إن كان  :لو مات مورثه يف خالل فقده وله وراث سواهة. و د ه من مات قبل مضي املثوال ير 

ف الباقي. وإن كان حيجب به ال صيبني ويوقَ حقه يعطى أقل الن قص به لكنه ينت ال حيجبُ 
  . يعطى أصًال 

وهو  وعند حممد مرياث ابننيِ  ،اهللا نصيب أربعة بنني عند أيب حنيفة رمحهُ  للَحْملِ  يوقفُ و 
 توى. ولو كان معه وارثٌ وعليه الفَ  ،واحدٍ  مرياث ابنٍ  عن أيب يوسف. وعنه أنه يوقفُ  روايةٌ 
 يعطى كل نصيبه. وإن كان ِممْن يسقط به ال يعطى أصًال  ، بهوال يتغري  ،ر ال يسقط حبالٍ آخَ 

  يعطى األقل.  ،وإن كان ِممن يتغري به
  ة. بَ صَ عَ  وال يكونُ  ،األمهات وأا كسائرِ  ،م ال غرياللعان من جهة األُ  ولدِ  مرياثُ 

  ا. كأم ماتوا معً   دمى وجيعلُ رقى واهلَ رقى واحلَ ال توارث بني الغَ 
ا فهو . وإن كانا معً لألسبقِ  فاحلكمُ  ،امهبول. فإن بال منيُ  َمْن حيثُ  يرثُ  )١ىثَ نْ اخلُ 

مث  .ا عندمهاأيضً  شكلٌ األكثر. وإن استويا فهو مُ  ربُ وعندمها يعت ،عند أيب حنيفة شكلٌ مُ 
 أن يكون أسوأ حابة إال ة الص البنت عند عام  صيبني وهو نصيبُ أقل الن  ل يرثُ ى املشك ثَ نْ اخلُ 

حالة  :فيه احلاالن ربُ عتَ يُ " يب:الشعْ  وقال اهللا. وبه قال أبو حنيفة رمحهُ  ،احاله أن يكون ذكرً 
 األنوثةكورة وحالة الذ" .  

 نِ لالبلثا املال اهللا: "ثُ  قال أبو حنيفة رمحهُ  ،ىثَ نْ خَ  وولدٍ  إذا مات الرجل عن ابنٍ  :بيانه
 ىثَ نْ لث للخَ والث" ى مخسة ثَ نْ يب. قال حممد: "للخَ عْ . واختلف أبو يوسف وحممد على قول الش

 ثالثة من سبعة ولالبنِ ى ثَ نْ وقال أبو يوسف: "للخَ  ."ن سبعةاملتيق  من اثين عشر ولالبنِ 
  ويثاب.  مكل منه  يوجيز واب م بالص أعلَ  واهللاُ  ،املتيقن أربعة"

الثة اليت يعطيه أبو الث  ا أعطاه أبو يوسف وحممد أن يضربَ ِمم معرفة ما هو األقل  طريقُ 
اليت يعطيه منها حممد يف سبعة  واخلمسةُ  ،ما يعطيه منه حممد يوسف يف األثين عشر خمرجُ 

وستة  .اين مخسة وثالثنيل ستة وثالثني والث األو  فيكونُ  ،ما يعطيه منه أبو يوسف خمرجُ 
ما يعطيه  فصارت مجلةُ  ،اثنا عشر يعطيه حممد من كل اثين عشر مخسة وثالثون ثالث مراتٍ 

سبعة يعطيه أبو يوسف من   ومخسة وثالثون مخس مراتٍ  .حممد مخسة عشر من ستة وثالثني
 من مخسة  رفيعطيه أبو يوسف مخسة عش ،مرات ثالثة مخسة عشر ومخسُ  ،سبعة ثالثة كل

                                                           

: شخص له فرج املرأة وذكر الرجل، وتسمى اخلنثى غري املشكل، أو ليس له شيء منهما أصًال "اخلنثى"  )١
 . ٤٣١، ص ٢٠١معجم لغة الفقهاء ص  ؛١٢٤ويسمى اخلنثى املشكل. القاموس الفقهي ص 
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  ١٢٣  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

 فإن حلق بدار احلرب مُ "ءٌ ا يفَ مجيعً  افعي: "الكسبانِ الش . القاضي ماله بني ورثته   مُ قسِ ا يَ رتد
   .تٌ يْ كأنه مَ 

فيما بينهم يثبت  بُ سَ والن  .عليه بعد اإلسالم رّ ب والوالء وبنكاح يقِ سَ بالن  ثُ ر اوسي ي
ر ورث اآلخَ  إن كان أحدمها ال حيجبُ  :نيبَ سَ بنَ  تِ دة. وَمْن يديل إىل امليْ باألنكحة الفاسِ 

 ًباحلاجب.  ورثَ  ا. وإن كان حيجبُ ما مجيع  
والباقي بينهما  ،دس بالفرضفله الس  ،مهإذا ترك ابين عمه وأحدمها أخوه ألُ  :مثاله

ما. فإن ترك بنيت خالته إحدى جهيت قرابته ال حتجب اجلهة األخرى فورث  صوبة ألن بالعُ 
األخرى  إحدى جهيت قرابتها حتجبُ  ألن  ،اا ورد فلها املال كله فرضً  ،وإحدامها أخته ألبيه

  ة. بَ اجِ فورثت باحل
م فاألخوان يردان األُ  ،عن املرياث حيجب غريه كَمْن مات وله أبوان وأخوان مث احملجوبُ 

 من الث وإن كانا ال يرثان إذ مها باألب حمجوبان. .دسلث إىل الس   
أو اختالف الدين ال حجب  ق كاحملروم بالقتل أو الر   من املرياث ال حيجبُ  واحملرومُ 

 قصاناحلرمان وال حجب الن،  فإنه أفىت فيما زعم  )١يف قول عبداهللا بن مسعود إال ٢عيخَ الن( 
 املسئلةُ  وعنده تعولُ  ،قصانحجب الن  حجب احلرمان ولكنه حيجبُ  ال حيجبُ  أن احملرومَ 

   على هذا األصل. إىل إحدى وثالثني بناءً 
رمان. بأحد أسباب احلِ  وابن هو حمرومٌ  ،موأختان ألب وأُ  ،مألُ  نوأخوام زوجة وأُ  :صورا
 فعند عام إىل سبعة عشر هذه املسئلةُ  حابة تعولُ ة الص،  وأصلها من اثين عشر ألن  وجة الز
 ها. وعند ابن مسعود أصلها من أربعةٍ  عبفرضها الرعندهم إذ االبن احملروم ال ينقصها حق 

 وعشرين ألن  الز هاوجة فرضها الثفعالت إىل إحدى  ،من عنده إذ االبن احملروم ينقصها حق
   وثالثني.

ا أنه ال يقينً  ة يُعَلمُ أو مبضي مد  ،م يثبت موته ببينةـعنه ما ل ثُ وال يورَ  ال يرثُ  )٣املفقودُ 
يف ذلك أبو حنيفة يف رواية احلسن عنه مبائة وعشرين سنة من  يعيش أكثر من ذلك. ووقتَ 

                                                           

كان   ومن أكابر الصحابة. ، أبو عبد الرمحن من املهاجرين األولنياهلزيل غافل بن حبيبعبداهللا بن مسعود بن   )١
. ترمجته يف: كتاب م٦٥٢هـ/٣٢فيها سنة توىل بيت مال الكوفة مث قدم املدينة وتويف أحد القراء األربعة. 

   .٣٨٩ -  ٣٧٩ص ؛ تاريخ اإلسالم: عهد اخللفاء الراشدين ٦٣رقم  ٣/١٣٩الطبقات الكبري 
علقمة بن قيس بن عبداهللا بن مالك النخعي الكويف الفقيه املشهور، أبو شبل. روى عن مجاعة وروى عنه  )٢

؛ تاريخ اإلسالم ١٤رقم  ٤/٥٣م. روى له اجلماعة. ترمجه يف: سري أعالم النبالء ٦٨٢ه/٦٢مجاعة. تويف سنة 
 . ٧٤رقم  ١٩٠ه) ص ٨٠- ٦١(

؛ القاموس ٤٤٧أهَو من األحياء أم من األموات. معجم لغة الفقهاء ص الغائب الذي ال يُدَرى هو  "املفقود"  )٣
 . ٢٨٨الفقهي ص 
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  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١٢٢

م مينع اإلرث يف هذه املواضع كلها وإن باشره ـإذا قتل الباغي وهو مورثه ل وكذا العادلُ 
ذا على ها إذا قتل الباغي العادل وهو مورثه فارة. وأم الِقصاص وال الكف  ألنه ال يوجبُ 

باإلمجاع. وإن  ثهُ رِ فإنه ال يَ  "ا على الباطلِ واآلن أيضً  وأنا على الباطلِ  "قتلتهُ  :إن قال :وجهني
مد ألنه يف قول أيب حنيفة وحم ثهُ رِ يَ  "اا على احلق أيضً وأنا على احلق واآلن أيضً  "قتلتهُ  :قال
.  ألنه قتلٌ  ثهُ رِ ارة. وعند أيب يوسف ال يَ الِقصاص وال الكف  ال يوجبُ  قتلٌ  بغري حق  

ارة يف الِقصاص يف الَعْمد والكف  ألنه جيبُ  ثهُ رِ ال يَ  ،ا أو خطأً َعْمدً  إذا قتل أباه بنُ الا
بقتله  ارة جتبُ الكف  مينع اإلرث. وهذا ال يشكل ألن  اخلطأ. وكذا األب إذا قتل ابنه خطأً 

به  ا. وإن كان ال جيبُ رمان املرياث أيضً حِ  ا فإنه يوجبُ ا إذا قتله َعْمدً . أم أباه خطأً 
 ارة وهذا يشكل على األصل الذي ذكرناهالِقصاص وال الكف،  ا نقول إالالِقصاصُ  وجبَ " أن 
  . "ةو األبـُ  رمةِ ِحبُ  ههنا لكنه سقطَ 

 يوجبُ  ،رب فماتوعنف يف الض  ،جرمية سرقة أو غريهاب ابنه بأن اجرتم إذا أد  األبُ 
  . وعند أيب يوسف ال يوجبهُ  ،رمان املرياثِ حِ 

 وكذلك األبُ  ،رمان املرياثحِ  ال يوجبُ  ،وهو وارثه فمات ب ولد إنسانٍ إذا أد  املعلمُ 
إذا عزر  وجُ من غري أن يعنف يف ذلك فمات. والز  )٣مهُ جَ حَ أو  )٢هُ نتَ بنه أو خَ ا )١حرْ قـَ  ط بَ إذا 

  رمان املرياث. حِ  فإنه يوجبُ  ،راش فماتتم تطعه يف الفِ ـزوجته بأن ل
اليهودي واليهودي  ثُ رِ ا. فالنصراين يَ بعضهم بعضً  ة واحدة عندنا يرثُ ل كله مِ   رُ فالكُ 

وم وابن مثل نصراين مات وله ابن يف الر  ، إذا كانت دورهم خمتلفة متباينةإال  ،اوسي ثُ رِ يَ 
م ـثه ألنه لر واحد منهما. ولو مات مسلم وله ابن مسلم يف اهلند فإنه ي ثُ رِ يف اهلند ال يَ 

  ا. ار حكمً ن الد تتبايَ 
 ة. وهل يرثُ  من واحدٍ  ثُ ر ال ي )٤واملرَتدمنه؟ قال أبو حنيفة: "إن كان   املسلمُ  وكذا املرَتد

يف حال اإلسالم يكون  ا اكتسبهُ . وإن كان كسبً )٥ًئادة يكون فيحال الر  ا اكتسبه يفكسبً 
لورثته املسلمني". وقال  لورثته املسلمني". وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا: "الكسبانِ 

                                                           

 . ٦١٨"بط": شق. "القرح": اجلرح. مبعىن شق اجلرح. املنجد ص  )١
؛ معجم لغة ١١٣ختنُه أي قطع مجيع اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت تنكشف احلشفة. القاموس الفقهي ص   )٢

  . ١٨٠، ص ١٩٣الفقهاء ص 
جم لغة الفقهاء ص حجمُه أي عاجله باِحلجامة وهي مص الدم أو القيح من اجلرح بالفم أو بآلة كالكأس. مع )٣

 . ٧٨؛ القاموس الفقهي ص ١٧٥
 . ١٣٧؛ القاموس الفقهي ص ٤٢١لراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر. معجم لغة الفقهاء ص : ا"املرتد"  )٤
 . ٢٩١؛ القاموس الفقهي ص ٣٥١من أموال الكفار بغري حرب. معجم لغة الفقهاء ص  ذَ خِ ما أُ : "الفيء"  )٥
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  ١٢١  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

 من أسباب احلرمان وافرً والر ا كما يف القِ ق رأو ناقصً  )١نوأُ  )٢ا كما يف املدب الولد. م   
تابة يؤدي  يف الكِ  أو عن مولودٍ  . وإن مات عن وفاءٍ ا فهو عبدٌ إذا مات عاجزً  )٣بُ واملكاتَ 

  ا. فيتبني أنه مات ُحر  ،حياته من أجزاءِ  ر جزءٍ ته يف آخِ وحيكم حبري  ،كتابته
عليه  يَ قِ ما بَ  اهللا هو عبدٌ  وعند أيب حنيفة رمحهُ  ،مديون عندمها ُحر  نـزلةِ مب )٤يواملستسع

ا إذا كان يسعى حبق يف رقبته  . أم )٥البعض قِ عتَ رقبته كمُ  عى لفكاكِ سإذا كان ي. هذا درهمٌ 
   عنه. ثُ ويورَ  ثُ رِ األحرار يَ  نـزلةِ كالعبد املرهون إذا أعتقه الراهن فهو مب

 ارة فإنه مينعُ الِقصاص أو الكف  يتعلق به وجوبُ  رمان. وكل قتلٍ من أسباب احلِ  والقتلُ 
  اإلرث.  ارة فإنه ال مينعُ الِقصاص وال الكف  ال يتعلق به وجوبُ  وكل قتلٍ  .املرياث
 قُ  ا القتلُ أمبه وجوبُ  الذي يتعل  ا يعمل ا باحلديد أو مبِ ثه َعْمدً الِقصاص فهو أن يقتل مور

  عمل احلديد. 
 ا الذي يوجبُ وأم  ثه وهو راكبها أَ أو أوطَ  ،ارة فهو أن يقتله باملباشرة خطأٌ الكفته مورداب، 

 ثه فقتلهأو انقلب يف النوم على مور،  من  رٌ جَ أو سقط حَ  ،طح فقتلهأو سقط عليه من الس
رمان املرياث إن  حِ  ويوجبُ  ،ارةفيه الكف  املباشرة فتجبُ  بطريقِ  ذا كله قتلٌ هعليه فقتله. ف هِ دِ يَ 

   ا.ة إن كان أجنبي والوصي  ،اكان مورثً 
 ق به وجوبُ  ا القتلُ وأمالذي ال يتعل  ارةالِقصاص وال الكف،  فهو أن  نون إذا الصيب أو ا

 ثه أو غري الصقتل مور ثه بالتنون إذا قتل موربيب واة عَ ا على قارِ جناحً  أشرعكما إذا   ،سب
 ثه فماتالطعَ ا على قارِ ئرً أو حفر بِ  ،ريق فسقط على مور ثه فيها فماتريق ة الطأو  ،فوقع مور

أو توضأ فزلق به  ،أو بالَ  ب ماءً أو صَ  ،ريق فتعلق به مورثه فماتة الط عَ ا على قارِ رً جَ ألقى حَ 
ا أو ا أو رمجً صاصً أو قتله قِ  ،أو قادها فأوطأت مورثه فمات ،أو ساق دابة ،املورث فمات

أو سقط حائطه املائل على مورثه بعدما أشهد عليه  ،ا على قتلهكرهً أو كان مُ  ،ا لقتالهدفعً 
يَة على العاقِ سامَ  يف داره فإنه جيب القَ أو وجد مورثه قتيًال  ،فمات رث.إلا وال مينعُ  ،ةلَ ة والد   

                                                           

 كاملكاتبة والتدبري وغري ذلك.  إذا مل حيصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته الرق الكامل يقلرقا :"القن"  )١
  .٣٧٠معجم لغة الفقهاء ص 

ة غالرقيق الذي علق عتقه على موت سيده. ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حر". معجم ل: "املدبر"  )٢
 . ٤١٨ص  الفقهاء

معجم  : الرقيق الذي يؤدي مال ملالكه على أقساط لينال احلرية، والعقد بينهما يسمى عقد املكاتبة."ملكاتب"ا  )٣
 . ٣١٦؛ القاموس الفقهي ص ٣٧٧لغة الفقهاء ص 

"املستسعي": الرقيق الذي أعِتَق بعضه واملطلوب منه الكسب ليفك ما بقي من الرق. معجم لغة الفقهاء ص   )٤
 . ١٧٣؛ القاموس الفقهي ص ٦١

 . ٤٠٠"معتق البعض" أو "املبعض" هو العبد الذي عتق بعضه. معجم لغة الفقهاء ص   )٥

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١٢٠

  فصل في لواحق الكتاب
 واالة. ووالء مُ  تاقةعلى ضربني: والء عَ  )١الوالء قد ذكرنا أن  

م أو مات عن أُ  ،لثوخرج من الث  برٍ دَ أو مات عن مُ  ،اتاقة: كل َمْن أعتق عبدً فموىل العَ 
فإنه يكون موىل له  ،منه فعتق عليه )٣رمٍ حمَ  مٍ حِ ذا رَ  أو ملكَ  ،تابة عبدٍ أو استوىف كِ  ،)٢ولدٍ 

 والوالءُ  باطلٌ  رطُ فالش  ،منه. وإن أعتقها على أن ال والء له قُ وال يرث املعتَ  ،يرثه إذا مات
  ق. ة املعتِ بَ صَ ال يورث ويكون ألقرب عَ  والوالء .ثابتٌ 

  عن ابن وأب فالوالءُ  كله لالبن. وإن مات  فالوالءُ  ،عن ابن وبنت مثاله: مات املعِتقُ 
. "الوالء لألب والباقي لالبن دسُ سُ " :كله لالبن عند أيب حنيفة وحممد. وقال أبو يوسف

 فالوالءُ  ،وأخ فإن مات عن جد   صفانبينهما نِ  وعندمها الوالءُ  .عند أيب حنيفة كله للجد، 
 افعي الوالءُ وعند الش   قوليه.  كله لألخ يف أصح  

  ا. على ملك مالكه ال يتحول والؤه عنه أبدً  قَ تِ عُ  كل مملوكٍ 
مث  ،ة أشهرٍ ألقل من ست  فجاءت بولدٍ  أَمته مث أعتقَ  ،غريهن عبد مزوج أَمته  مثاله: رجلٌ 

 م. ولو جاءت بولدٍ األُ  قِ عتِ على ملك مُ  تقٌ والء الولد إىل نفسه ألنه عِ  ر ال جيَ  ،العبد أعتقَ 
 افصاعدً  ة أشهرٍ لتمام ست،  والء الولد إىل نفسه. وليس للن ساء من الوالء مث أعتق العبد جر

 رنَ   نْ مَ  بَ أو كاتَنب أو كاتَ  ،َمْن أعتقنَ  أو أعتقَ  ، ما أعتقنَ إالرنَ  ،كاتَنب أو دبَر َمْن دبأو دبـ، 
   معتقهن. أو جر والءُ 

 ا موىل املواالةوأم  وتعقِ ر: "أنَت موالي ترثين إذا مُ إذا قال آلخَ  .)٤بسَ فمجهول الن لُ ت 
يرثه إذا مات  ،موىل له ويكون القابلُ  ،عندنالُت" صح بِ ر: "قَ يُت" وقال اآلخَ نَ عين إذا جَ 

يف هذا العقد أوالده  عنه إذا جىن. وإن شرط من اجلانبني فعلى ما شرطا. ويدخلُ  ويعقلُ 
 عند أيب حنيفة  له بعد ذلك. وكذلك املرأةُ  دُ غار وَمْن يولَ الص إذا عقدت عقد املواالة صح
   أن يرث بوالئه. إال  وللقابل فسخهُ  ،ذا القابلل عنه هم يعقِ ـاهللا. وللعاقد فسخه ما ل رمحهُ 

  وجني. مع أحد الز  ثُ رِ ويَ  ،على بيت املال قدمٌ مُ  ،وي األرحامعن ذَ  خرٌ ؤَ وموىل املواالة مُ 

                                                           

  .٥٠٩معجم لغة الفقهاء ص ؛ ٣٨٩"الوالء": عصوبة سببها زوال امللك عن الرقيق باحلرية. القاموس الفقهي ص   )١
 .٨٨معجم لغة الفقهاء ص ؛ ٢٥ولدت من سيدها وهي يف ملكه. القاموس الفقهي ص اَألمة اليت : "أم الولد"  )٢
 .٤١١؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٤٥حرم نكاحه أبًدا. القاموس الفقهي ص "الرحم احملرم": القريب الذي   )٣
  بنفس التعريف. ٣٨٩؛ القاموس الفقهي ص ٤٦٨أنظر معجم لغة الفقهاء ص   )٤
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  ١١٩  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

  فصل في الصنف الرابع
م أوىل ِممْن كان ألب. وَمْن كان م وَمْن يف معناهم. َمْن كان ألب وأُ ألُ  وهم األعمامُ 

  م. ىل ِممْن كان ألُ كان أوْ  ألب
  م. ىل من اليت ألُ واليت من األب أوْ  .ة ألبىل من العم فهي أوْ  ،مألب وأُ  ةٌ عم  :مثاله
ىل. فاخلال لألب أوْ  ،مألُ  ألب وخالٌ  ىل. خالٌ فاألوىل أوْ  .ألب وخالةٌ  ،مألب وأُ  خالةٌ 

 يف جنسني وال يعتربُ  واحدٍ  هذا الرتجيح يف جنسٍ  ا يعتربُ وإمن،  يف روايةٍ إال   ة عن أيب شاذ
  اهللا.  يوسف رمحهُ 

 ثُ  :افاملال بينهما أثالثً  ،ألب وخالةٌ م ألب وأُ  ةٌ مثاله: عم لثه للخالة. وعند وثُ  ،ةلثاه للعم
 أيب يوسف على تلك الر واية املال كله للعم ات واألخوال واخلاالتة. وإذا اجتمع العم، 

 فالث لثان للعم بالس ويةات بينهن،  والث األُ حَ  مثلُ  رِ كَ لث لألخوال واخلاالت بينهم للذ ني.يَ نثـَ ظ   
رب فَمْن  أوالهم أقرم. فإن استووا يف القُ  يف أوالد هؤالء وبنات األعمام أن  والكالمُ 

   .مىل ِممْن كان ألُ م أوىل ِممْن كان ألب. وَمْن كان ألب أوْ كان ألب وأُ 
 ر ولدُ واآلخَ  ،واحدة ىل. فإن كان أحدمها ولد الوارث غري أنه ذو قرابةٍ الوارث أوْ  مث ولدُ 

  ىل. ذا القرابتني أوْ  حيح أن والص  .حم لكن ذو قرابتني اختلفوا فيهر ذي ال
  ىل. اين أوْ فالث  ،مة ألب وأُ ابن عم  وابنُ  ،ابن عم ألب مثاله: بنتُ 

  
  فصل في الصنف الخامس

  أوالهم أقرم.  .األبوين وهم أقرباءُ 
 األب أوْ  ةُ مثاله: عم ةِ ىل من عم  ا أقرب. وإذا اجتمعت قرابتا األب وقرابتا األُ  اجلدم أل

 فالث لثاه ثُ  :ابينهم أثالثً  مُ قسَ م. مث ما أصاب قرابيت األب يُ لث لقرابيت األُ لثان لقرابيت األب والث
ا هلثاه لقرابتم فكذلك ثُ مه. وما أصاب قرابيت األُ أُ  لِ بَ لث لقرابته من قِ والث  ،أبيه لِ بَ لقرابته من قِ 

   ا.همأُ  لِ بَ لث لقرابتها من قِ والث  ،أبيها لِ بَ قِ من 
 األب وخالتهُ  ةُ مثاله: عم  يف أوالد هؤالء كالكالم يف أوالد  والكالمُ  ،م وخالتهااألُ  ةُ وعم

   وأوالد األخوات فيما يتفقون وخيتلفون. ،البنات
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  ني. يَ نثَـ ظ األُ حَ  لُ ثْ مِ  رِ كَ لذ بينهما لِ  فاملالُ  ،ختأُ  خت وابنُ أُ  بنتُ 
وعند  ،األبدان فعند أيب يوسف يعتربُ  ،بنت أخ وبنتُ  ،بنت أخ وابنُ  ،ختابن أُ  بنتُ 
لث أربعة وثُ  ،بنت األخ لثا أربعة األمخاس البنِ وثُ  ،ختابن األُ  س املال لبنتِ حممد مخُ 

   بنت األخ. األمخاس لبنتِ 
األبدان دون  اهللا يعتربُ  فأبو يوسف رمحهُ  ،مأخ ألب وأُ  وبنتُ  ،مخت ألب وأُ أُ  ابنُ 

 م. وحممد رمحهُ خت ألب وأُ األُ  لثاه البنِ وثُ  ،ماألخ ألب وأُ  لث املال لبنتِ فعنده ثُ  .صولاألُ 
األخ  لثاه لبنتِ وثُ  ،مخت ألب وأُ األُ  لث املال البنِ فعنده ثُ  ،صول دون األبداناألُ  اهللا يعتربُ 
  م. ألب وأُ 

ل عند عدمهم. خوة ألب كالكالم يف الفريق األو األُ  يف أوالد األخوات وبناتِ  والكالمُ 
 خوة واألخوات ألُ ا الكالم يف أوالد األُ وأم م م فهو أنوال يفضلُ  ،أوالهم أقر  ر على كَ الذ
   اهللا. ة عن أيب يوسف رمحهُ شاذ   يف روايةٍ إال  ،نثىاألُ 

وعند أيب  ،صفانصول نِ فعندمها املال بينهما كاألُ  ،مأخت ألُ  وابنُ  ،مأخ ألُ  مثاله: بنتُ 
 صول. ا خبالف األُ واية أثالثً يوسف على تلك الر  

رب خوة متفرقني واستووا يف القُ وإذا اجتمع ثالثة أوالد أخوات متفرقات أو ثالث بنات أُ 
 صول. األُ  اهللا يعتربُ  عن أيب حنيفة رمحهُ  وهو روايةٌ  ،اهللا فعند أيب يوسف رمحهُ  ،رجةوالد  

 فعند أيب يوسف رمحهُ  ،مخت ألُ أُ  وبنتُ ، خت ألبأُ  وبنتُ  ،مخت ألب وأُ أُ  بنتُ  :مثاله
سه ومخُ  ،مخت ألُ األُ  س املال لبنتِ م. وعند حممد مخُ خت ألب وأُ األُ  اهللا املال كله لبنتِ 

   م.خت ألب وأُ األُ  وثالثة أمخاسه لبنتِ  ،خت ألباألُ  لبنتِ 
األخ ألب  اهللا املال كله لبنتِ  فعند أيب يوسف رمحهُ  ،مأخ ألُ  وبنتُ  ،مأخ ألب وأُ  بنتُ 

  م. األخ ألب وأُ  والباقي لبنتِ  ،ماألخ ألُ  دس املال لبنتِ م. وعند حممد سُ وأُ 
فعند أيب  ،خوة متفرقنيوإذا اجتمعت ثالث بنات أخوات متفرقات وثالث بنات أُ 

صفان. م نِ خت ألب وأُ األُ  وبني بنتِ  ،ماألخ ألب وأُ  اهللا املال كله بني بنتِ  يوسف رمحهُ 
لثا املال بني وثُ  ،صفانم نِ خت ألُ األُ  وبني بنتِ  ،ماألخ ألُ  لث املال بني بنتِ وعند حممد ثُ 

خوة صول. وكذا ولد األُ ا كما يف األُ م أثالثً خت ألب وأُ األُ  وبني بنتِ  ،ماألخ ألب وأُ  بنتِ 
  ل. نف األو يف الص  قد مر  واألخوات إذا كانت قرابته ذات جهتني فهو على اختالفٍ 

اهللا  فعند أيب يوسف رمحهُ  ،مأخت ألب وأُ  خت ألب وبنتُ أُ  م هو ابنُ أخ ألُ  ابنُ  :مثاله
 أمخاسه لبنتِ  ثالثةُ  :م. وعند حممد املال كله على مخسةخت ألب وأُ األُ  املال كله لبنتِ 

   خت ألب.األُ  م الذي هو ابنُ األخ ألُ  ساه البنِ ومخُ  ،موأُ خت ألب األُ 
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دس بنت البنت. وعند حممد سُ  لبنتِ  همٌ وسَ  ،كورةهمان لذي القرابتني ملكان الذ سَ  :اأثالثً 
   ذي القرابتني.أسداسه لِ  ومخسةُ  ،بنت البنت املال لبنتِ 

  
  فصل في الصنف الثاني

. فإن استووا تِ الفاسدات. أوالهم باملرياث أقرم إىل امليْ  الفاسدة واجلداتُ  وهم اجلدودُ 
وال تفضيل له عند اآلخرين. فإن استووا  ،ىل عند البعضفهو أوْ  ديل بوارثٍ رب فَمْن يُ يف القُ 
من جانب األب  ،واحد فإن كانوا من جانبٍ  :نظرَ  فيهم َمْن يُديل بوارثٍ رب وليس يف القُ 

ا أو إن كانوا ذكورً  .ة على أبدامسمَ فالقِ  مم واتفقت صفة َمْن يدلون أو من جانب األُ 
ني. وإن اختلفت صفة َمْن يدلون يَ نثَـ ظ األُ حَ  ثلُ مِ  رِ وية. وإن كانوا خمتلطني فللذكَ ا فبالس إناثً 

ني بل. وإن كانوا من جاننف األو اختلف كما يف الص  ،تِ إىل امليْ  على أدىن بطنٍ  مُ قسَ م يُ 
 جيعل الث ا لو مفيما بينهم ك مُ قسَ يُ  مث ما أصاب كل فريقٍ  ،ملث لقرابة األُ لثان لقرابة األب والث
  انفردوا. 
م أب أُ  وأبُ  .األب لِ بَ ان من قِ فهما جد  ،األبم أُ أب  وأبُ  ،م أب األبأُ  أبُ  :مثاله

لثاه لقرابة األب ثُ  :ا أثالثً املال أوًال  مُ قسَ فيُ  ،ماألُ  لِ بَ ان من قِ فهما جد  ،مم األُ أب أُ  وأبُ  ،ماألُ 
 لثاهثُ  :اأثالثً  مُ قسَ مث ما أصاب قرابة األب يُ  .ملث لقرابة األُ والث  أبيه وهو أبُ  لِ بَ ه من قِ جلد 

م فكذلك م األب. وما أصاب قرابة األُ أب أُ  وهو أبُ  ،أمه لِ بَ ه من قِ لثه جلد م أب األب وثُ أُ 
م أب أُ  وهو أبُ  ،اهمأُ  لِ بَ ها من قِ لثه جلد م وثُ م أب األُ أُ  وهو أبُ  ،أبيها لِ بَ ها من قِ لثاه جلد ثُ 

 ،الوارثاإلدالء بِ  ا َمْن يعتربُ بالوارث. وأم  يلاملد على قول َمْن ال يعتربُ  م. وهذا اجلوابُ األُ 
 املذكور أو م أب األب.أُ   وهو أبُ ًال فعنده املال كله للجد   

  
  فصل في الصنف الثالث

وعند االستواء يف  .الهم أقرمأوْ  ن إم وأُ  بيف أوالد األخوات وبنات األخوة أل فالكالمُ 
على أبدام إذا اتفقت أصوهلم. وإن اختلفت  ةُ سمَ فالقِ  ،ىلكان ولد الوارث أوْ   نْ رب مَ القُ 

  ل. نف األو قد مر يف الص  الفٍ تفهو على اخ
ىل من ابن األخ أوْ  وبنتُ  ،خت ألا أقرببنت األُ  ىل من بنتِ خت أوْ األُ  بنتُ  :مثاله

   الوارث. بنت األخ ألا ولدُ  بنتِ 
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صفان باعتبار فعند أيب يوسف املال بينهما نِ  ،بنت بنت وبنتُ  ،ابن بنت مثاله: بنتُ 
بنت البنت كأنه مات  لبنتِ  همٌ وسَ  ،ابن البنت همان لبنتِ سَ  :اوعند حممد أثالثً  ،األبدان

وما أصاب بنت  ،مث ما أصاب ابن البنت فلولده ،ااملال بينهما أثالثً  فينقسمُ  ،عن ابن وبنت
  البنت فلولدها. 

 ،ا باعتبار األبدانفعند أيب يوسف املال بينُهن أثالثً  ،بنت بنت وبنتُ ، بنتا ابن بنت
 ابينأمخاسه لبنيت ابن البنت كأنه مات عن  وأربعةُ  ،بنت البنت ُس املال لبنتِ وعند حممد مخُ 

وما أصاب  ،البنت فلولدها ا. فما أصاب بنتاملال بينهم أمخاسً  مُ قسَ فيُ  ،بنت وبنت بنت
صول ل اعتبار صفة األُ واألو  ،صولروع يف األُ عدد الفُ  بنيت البنت فلولديهما. هذا هو اعتبارُ 

   روع.يف الفُ 
لثاه البن وثُ  ،املال لبنت ابن البنت لثُ فعند أيب يوسف ثُ  ،بنت بنت ابن بنت وابنُ  بنتُ 

بنت البنت له  وعند حممد ينعكس اجلواب فابنُ  .صولبدان دون األُ ألا لبنت البنت اعتبارً 
 صول دون األبدان. وإن اختلف بطنٌ لثان إذ هو يعترب األُ ابن البنت هلا الث  وبنتُ  ،لث املالثُ 

 على أول بطنٍ  مُ قسَ األبدان. وعند حممد يُ  فعلى قول أيب يوسف يعتربُ  مث اختلف بطنٌ 
مث  ،ةدَ ا على حِ نثى فريقً ة. وَمْن يديل باألُ دَ حِ  ا علىَمْن يديل بالذكر فريقً  علُ وجيُ  ،اختلف

   الث إىل أن ينتهي.مث على الث  ،اينعلى الث  مُ قسَ يُ 
 ،األبدان فعند أيب يوسف يعتربُ  ،ابن بنت وابنُ  ،ابن بنت وبنتُ  ،بنت بنت مثاله: بنتُ 
لث أربعة ابن البنت وثُ  بنِ اللثا أربعة األمخاس وثُ  ،بنت البنت املال لبنتِ  سُ وعند حممد مخُ 
 لثني لبنتِ لث الث ا فعند حممد ثُ ابن البنت. ولو كان معهم ابن بنت بنت أيضً  األمخاس لبنتِ 

 لث البنِ لثا الث وثُ  ،بنت البنت لث لبنتِ لث الث وثُ  ،لبنتاابن  لثني البنِ لثا الث وثُ  ،ابن البنت
قال أبو حنيفة وحممد: "َمْن كان له بنت البنت وكذا البنات. فإذا كانت قرابته من جهتني 

اهللا. وعنه  عن أيب يوسف رمحهُ  وهي روايةٌ  "اوي األرحام يرث من القرابتني مجيعً قرابتان من ذَ 
 ة ذات اجلهتني عنده.  من جهةٍ أنه ال يرث إالواحدة كما يف اجلد   
له بنتان ماتتا  رجلٌ  :بنت بنت. صورته وبنتُ  ،بنت بنت ابن بنت هو ابنُ  مثاله: ابنُ 

ر آخَ  مث تزوجها رجلٌ  ،االبنت فولدت له ابنً  بنُ الا. فتزوج اا واألخرى بنتً وخلفت إحدامها ابنً 
بنت بنت.  ا بنتُ بنت بنت واملولودة ثانيً   ابن ابن بنت وهو ابنُ ًال فاملولود أو  ،افولدت له بنتً 
 فلو مات الز ااملال بينهما أمخاسً  يف روايةٍ  فعند أيب يوسف رمحه اهللاُ  ،وجان مث مات اجلد: 

املال بينهما  مُ قسَ يُ  . وعنه يف روايةٍ ذي القرابتنيِ أمخاسه لِ  وأربعةُ  ،بنت البنت املال لبنتِ  سُ مخُ 
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  )١فصل في ذوي األرحام
  بن. البنات ا البنات وأوالدُ  أوالدُ  :أصناف. أوهلم وهم مخسةُ 

  دات. الفاسِ  اتُ واجلد  دةالفاسِ  اجلدودُ  :والثاين
 وبناتُ  ،مألُ خوة واألخوات األُ  وأوالدُ  ،بألم أو ب وأُ ألاألخوات  أوالدُ  :والثالث

  خوة. األُ 
  م وبنات األعمام وأوالد هؤالء. ألُ  واألعمامُ  ،ات كلهن واخلاالت والعم  األخوالُ  :والرابع

م وأعمام ألُ اآلباء  وأعمامُ  ،اآلباء واألمهات وأخواهلم وخاالم اتُ عم  :اخلامس
مث  ،مث رابعهم ،مث ثالثهم ،مث ثانيهم ،وأوالهم باملرياث أوهلم .مهات كلهم وأوالد هؤالءاألُ 

   عن أيب حنيفة وعليه الفتوى. يف روايةٍ  مخامسه
ىل باملال من أوالد البنات. وقال أبو يوسف وحممد: د أوْ الفاسِ  اجلد  عن أيب حنيفة أن  يَ وِ ورُ 

ىل من ولده أوْ  . وكل واحدٍ "ماألُ أب  دِ الفاسِ  ىل من اجلد خوة أوْ األُ  األخوات وبناتُ  "أوالدُ 
   وجني.ة سوى أحد الز بَ صَ هم وال عَ وهم ال يرثون مع ذي سَ  ،ىل من أبويه عندمهاوولده أوْ 

  
  فصل في الصنف األول

ىل. واختلفوا يف ولد ولد رب فولد الوارث أوْ . فإن استووا يف القُ مفأوالهم باملرياث أقر
  . ىلوالصحيح أنه ليس بأوْ  ،الوارث

 ىل من بنتِ بن أوْ البنت ا وبنتُ  .بنت البنت ألا أقرب ىل من بنتِ البنت أوْ  مثاله: بنتُ 
  بنت البنت ألا ولد الوارث. 

ة على سمَ حيح والقِ فاملال بينهما يف الص  ،بنالبنت بنت ا بنت بنت البنت وبنتُ  بنتُ 
وهو رواية عن  ،اهللا أبدام إن اتفقت أصوهلم. وإن اختلفت فكذلك عند أيب يوسف رمحهُ 

مع  ل خالفٍ ة على أو سمَ وايتني عن أيب حنيفة القِ وهو أشهر الر  ،أيب حنيفة وعند حممد
 مث كل شيء جعلته ألصلٍ  ،صولروع يف األُ واعتبار عدد الفُ  ،روعصول يف الفُ اعتبار صفة األُ 

  لك إىل فرعه. ينقل ذ

                                                           

معجم لغة الفقهاء ؛ ١٤٥لفقهي ص لقاموس اا"ذوو األرحام" هم كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة.   )١
  .٢٢١ ص

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١١٤

 وإال  ،د عليهم فيهار هام َمْن يعليه من تصحيحه. فإن استقام على سِ  دبعد نصيب َمْن ال ير 
د عليه من ر وبني الباقي بعد نصيب َمْن ال ي ،عليهم دبني تصحيح َمْن ير  قَ فْ طلبنا الوَ 
 ردد عليهم يف تصحيح َمْن ال ير تصحيح َمْن ال ي قَ فْ ضربنا وَ  قَ فْ فإن وجدنا الوَ  .تصحيحه

فما  ،د عليهر عليهم يف مبلغ تصحيح َمْن ال ي ردكل تصحيح َمْن ي  م جند ضربناـإن لو عليه. 
د عليهم أو يف ر د عليه مضروب يف تصحيح َمْن ير َمْن ال ي فنصيبُ  .ح املسئلةصِ بلغ فمنها تَ 

عليه من  دعليهم مضروب يف الباقي بعد نصيب َمْن ال ير يرد ِممْن  كل واحدٍ   . ونصيبُ هِ قِ فْ وَ 
  ذلك.  قِ فْ تصحيحه أو يف وَ 

ل على ورثته األو  تِ فريضة امليْ  ححَ صحيح وهو أن ُتصَ على الت  ومبناها )١ةُ خَ مث املناسَ 
اين على الث  تِ حح فريضة امليْ مث ُتصَ  .قفْ اين لطلب الوَ ت الث من ذلك ما أصاب امليْ  وحتفظَ 
صحيح يف كل هذا الت م جند ضربنا كل ـوتصحيحه إن ل هِ دِ ق بني ما يف يَ فْ مث تطلب الوَ  ،ورثته

 الت فْ ل. وإن وجدنا ضربنا وَ صحيح األو ق هذا الت صحيح يف كل الت مث نبتدىء  .لصحيح األو
انية. وَمْن كان له ريضة الث ففَمْن كان له نصيب من الفريضة األوىل فمضروب يف ال ،ةسمَ بالقِ 

 تِ انية فمضروب يف نصيب امليْ نصيب من الفريضة الث  اين. وَمْن كان له نصيب من الث
 ةوماله من الفريض ،انيةالفريضتني فماله من الفريضة األوىل فمضروب يف الفريضة الث  انية الث

ق فيضرب يف فْ الوَ  دَ جِ ق. أما إذا وُ فْ الوَ  مَ دُ اين. هذا إذا عَ الث  تِ ضروب يف نصيب امليْ فم
 ها وحيفظ من ذلك ما أصاب امليْ قِ فْ رب يف وَ مواضع الض حُ مث ُتصَ  ،قفْ الث لطلب الوَ ت الثح 

م جند ضربنا  ـوتصحيحه. إن ل هِ دِ ق بني ما يف يَ فْ مث تطلب الوَ  ،الث على ورثتهالث  تِ فريضة امليْ 
 كل هذا الت حصيحَ صحيح يف كل الت ة سمَ ه مث نبتدىء بالقِ قَ فْـ وإن وجدنا ضربنا وَ  .لنيني األو

  وفيق. الت  مس. وعلى هذا مجيع هذا الوجه وقياسه وباهللاِ بع وخنَُ رَ لث ونـُ ثـَ ين ونـُ ثَـ ونُـ 
أن املوافقة أينما اتفقت فلها نتائج ومثرات. وإذا خرجنا مسئلة من  أن تعلمَ  مث جيبُ 

ق وافِ مث ألفينا األنصباء كلها تُ  ،املناسخة أو غريها وأعطينا كل ذي حق حقه وأوفيناه حظه
من كل نصيب  األجزاء الصحيحة فِمْن مثرة هذه املوافقة أن نقتصرَ ا يف جزء من بعضها بعضً 

   .من املسائل فاحفظهُ  كثريٌ   ها. وعلى هذا يدورُ قِ فْ رج املسئلة من وَ خنو  ،على جزء الوفاق
  

                                                           

أن ميوت ورثة بعد ورثة  فهو "التناسخ" يف املرياثمن "ناسخ" و"نسخ الشيء: أزاله أو نقله. أما  "املناسخة"  )١
 . ٤٦١مث ال يُقَسم إال بعد أجيال. معجم لغة الفقهاء ص  ،وأصل املرياث قائم مل يُقَسم
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  ١١٣  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

 ،وائف بعد ضرب بعضها يف بعضإىل ما اجتمع من حاصل رؤس الط  والرابعة أن ننظرَ 
كل واحد من الفريق   ائفة املوقوفة. فما بلغ فهو نصيبُ هام الط فيما أخذنا من سِ  فنضربه

 مة الثالثة. املوقوف. هذا إذا كان الكسر من جوانب. فإن كان من جانبني ال حنتاج إىل املقد
  ب. سْ وإن كان من جانب واحد حنتاج إىل املقدمة األوىل فحَ 

ها سهام كل طائفة إىل رؤ سِ  أن تنسبَ وهو  ،سبةاألنصباء بطريق الن  وإن شئَت أخرجتَ 
ائفة. وإن كل واحد من تلك الط   سبة من مبلغ الرؤس. فما بلغ فهو نصيبُ بتلك الن  وتأخذَ 

وضربته  ،سبةوأخذَت مبلغ الرؤس بتلك الن  ،ا منهاواحدً بَت إىل رؤس كل طائفة سَ شئَت نَ 
   منهم. كل واحدٍ   فما خرج فهو نصيبُ  ،يف سهامهم

م ما اجتمع على قسِ امث  ،كةفاضرب سهام كل وارث يف الرت  ،ة الرتكةسمَ مث إذا أردَت قِ 
والرتكة صحيح هم فهو نصيبه. هذا إذا كان بني الت سَ فما خيرج بِ  ،ما صحت منه الفريضة

م ما اجتمع مث اقسِ  ،كةالرت  قِ فْ وارث يف وَ  هام كلفاضرب سِ  ،ةقَ وافَـ نة. فإن كان بينهما مُ بايَ مُ 
مث  ،هامه من الفريضةط سِ سقِ اف ،على شيء يأخذه مبرياثه حَ ِـ ن صولصحيح. ومَ الت  قِ فْ على وَ 

  م باقي الرتكة على سهام الباقني. قسِ ا
يرد عليهم  ،ال مستحق لههم هامهم وبقي سَ وي السهام سِ نا إذا أعطينا ذَ أمث الرد وهو 

وبه أخذ علماؤنا.  ،ر وعلي رضي اهللا عنهمامَ وهذا قول عُ  ،وجةوج والز  الز هامهم إال بقدر سِ 
  افعي. والش  )١وبه أخذ مالك "املال الفاضل يف بيتِ  عُ يوضَ " :عنه وقال زيد رضي اهللاُ 

ة على سمَ فالقِ  ،د عليهر ال ي م يكن يف املسئلة َمنْ ـيف تصحيح مسائله أنه إذا ل واألصلُ 
مث نظرنا  ،سهام َمْن يرد عليهم. فإن كان فيهم َمْن ال يرد عليه أعطينا نصيبه من أقل خمارجه

يف خمرج  مضربنا َمْن يرد عليه وإال  ،هام َمْن يرد عليهم فيهاإىل الباقي إن استقام على سِ 
بيل ما بعد ذلك فالس  سرُ ح السهام. فإن وقع الكَ صِ نها تَ مفما بلغ  ،َمْن ال يرد عليه نصيب

يعطى كل َمْن ال يرد  .باتصَ نـزلة العَ ا فهم مبا واحدً قدمناه. وإن كان َمْن يرد عليهم صنفً 
املسئلة كما سر صححنا ا. فإن وقع الكَ ا ورد والباقي هلم فرضً  ،خمارجه عليه فرضه من أقل

  بات. صَ هم وعَ إذا كان فيها ذو سَ  ححهاصَ نُ 
عليهم كما لو رد فريضة َمْن ي ححَ صَ تُ دية وهو أن ر يف تصحيح املسائل الر آخَ  طريقٌ 

مث تنظر إىل الباقي  ،ححه عليهعليه نصيبه من أقل خمارجه وُتصَ  يردوتعطي َمْن ال  ،انفردوا

                                                           

م. ٧١٢ه/٩٣اإلمام مالك بن أنس، أبو عبداهللا، أحد األئمة األربعة، إليه ينسب املذهب املالكي. ولد سنة   )١
ه) ٢٥٠-٢٤١(؛ تاريخ اإلسالم ٢٥٨٦رقم  ٦/٩٠م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٧٩٥ه/١٧٩تويف سنة 

 . ٣٥رقم  ٦٠ص 
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ر أو ببعضه فهو من اثين اآلخَ  بع من هذا بكل ستة. وإن اختلط الر ر أو ببعضه فهو من آلخَ ا
أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين. يبقى  راآلخَ  من من هذا بكل وإن اختلط الث عشر. 

 األصل الث له من تقدمة وهي معرفة الوَ امن وهو الت املختلفني  بني اجلانبنيِ  )١قفْ صحيح فال بُد
األكثر على األقل أي تطرح من األكثر مبقدار األقل من اجلانبني حىت يتفقا  مَ وهو أن تقسِ 

ثنني الوإن اتفقا يف أكثر موافقة ففي ا .قفْ يف درجة واحدة. فإن اتفقا يف واحد فال وَ 
 بالن ويف أحد عشر جبزء من  ،لث وهكذا إىل العشرة. ويف العشرة بالعشرصف ويف الثالثة بالث

فنسبتها إىل  ، اثين عشر جبزء من اثين عشر وهكذا إىل حيث ينتهي احلسابويف ،أحد عشر
  ر أجزاء ما اتفقا فيه. آخِ 

 هام والرؤس طلبنا الوَ  صحيحُ مث التهام والرؤس. فإن ل قَ فْ إذا انكسرت السم جند ـبني الس
ا بال الث أخذً اين والث ل بالث عوهكذا يف ،الرؤس قَ فْ أخذنا كل الرؤس. وإن وجدنا أخذنا وَ 

د ضربنا كل جنم ـبني رؤس ورؤس. إن ل قَ فْ ضرب. مث عمل آخر بني رؤس ورؤس طلبنا الوَ 
الث وهكذا يفعل بالث  ،رأحدمها يف كل اآلخَ  قَ فْ وإن وجدنا ضربنا وَ  .راآلخَ  أحدمها يف كل

مث ما  ،وإن تداخلت األعداد اكتفينا بأكثرها ،وإن متاثلت األعداد اكتفينا بأحدها والرابع.
ز األنصباء وضربناها يف أصل الفريضة افر إلوجمموعها حفظناها  ،اجتمع فيه فهو مبلغ الرؤس

كل فريق ما هو   مث نصيبُ  .ح املسئلةصِ تَ  . إن كانت عائلة فما بلغ فمنها)٢هاـلِ وْ مع عَ 
م ينكسر ـل الفريضة. ونصيب كل واحد ِممنْ ا فيما ضربنا يف أصل نصيبهم يف االبتداء مضروبً 

ن انكسر عليهم ا مَ ا فيما ضربنا يف أصل املسئلة. وأم عليهم ما هو نصيبه يف االبتداء مضروبً 
   :فإذا أردنا إفراز نصيب كل واحد منهم حنتاج فيه إىل أربع مقدمات

   ها.قَ فْـ ها ونأخذ سهامهم أو وَ قَ األوىل أن نوفق رؤس طائفته أو وفْـ 
 وبني حاصل رؤس كل طائفة وراءها ِممنْ  ،بني حاصل رؤس طائفته قَ فْ والثانية أن نطلب الوَ 

   من كل موافق والكل من كل مباين. قَ فْ فنأخذ الوَ  ،انكسر عليهم
 ،ائفة املوقوفةوائف سوى الط بني ما أخذنا من حاصل رؤس الط  قَ فْ والثالثة أن نطلب الوَ 

  لب املوافقة. فنضرب بعضها يف بعض بعد ط

                                                           

القاسم املشرتك األعظم وهو أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد هو  يف علم املواريث "الوفق"  )١
 . ٧٠٥فًقا. معجم لغة الفقهاء صو الواحد يسمى 

زيادة يف عدد السهام ونقص يف مقاديرها.  = ا"العول" يف علم الفرائض هو زيادة السهام على الفريضة شرعً   )٢
  .٢٦٨القاموس الفقهي ص ؛ ٣٢٥لغة الفقهاء ص  معجم
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  ١١١  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

عنه حىت قال له أوالد األب  ر رضي اهللاُ مَ وبه كان يقول عُ  ،ة وال باقيبَ صَ ألما عَ  مألب وأُ 
عنه وشركهم  ر رضي اهللاُ مَ فتوقف عُ  "ا واحدةمن ا أما كانت أُ ارً أن أبانا كان ِمح  بْ هِ " :مواألُ 

 يف الث ويةلث بينهم بالس،  وبه  ،عنه رضي اهللاُ  )١نثى. وهو قول عثمانر على األُ كَ ال فضل للذ
   رمحهم اهللا. )٢وزاعيواألُ  ،افعيوالش  ،أخذ مالك

 ٣اتُ بَ صَ ا العَ وأم( مث اجلد وإن عال على  ،مث األب ،مث ابن االبن وإن سفل ،االبنم فأقر
مث ابن األخ  ،ممث ابن األخ ألب وأُ  ،مث األخ ألب ،ممث األخ ألب وأُ  ،اختالف قد مضى

مث ابن  ،ممث ابن العم ألب وأُ  ،مث العم ألب ،ممث العم ألب وأُ  .نومها وإن سفلواألب. كذا بَ 
مث ابن عم  ،مث عم األب ألب ،ممث عم األب ألب وأُ  .سفلوانومها وإن وكذا بَ  ،العم ألب

  مث ابن عم األب ألب.  ،ماألب ألب وأُ 
 قِ ق املعتَ ق ومعتَ مث املعتَ  ،األجداد وإن علوا وأوالدهم الذكران وإن سفلوا مومةُ هكذا عُ 

   وفيه اختالف. ،مث عصبتهما ،نثىا كان أو أُ ذكرً 
اُألَول، وعلى  ةتوي السهام وهم الس توفيقه على حمض ذَ  سنِ وحُ  اهللاِ  بعونِ  الفرائضُ  َمتتِ 

  بات وهم هؤالء. صَ العَ  تة اُألَخر، وعلى حمضِ وي احلالني وهم الس ذَ  ضِ حمَ 
صحيح وثامنها الت  ،تة املتفرقة سبعةح خروج هذه السهام الس صِ اليت منها يَ  )٤صولُ مث األُ 
من أربعة وعشرين.  ،من اثين عشر ،من مثانية ،من ستة ،من أربعة ،من ثالثة ،من اثنني

 ا ومن اثين عشر تعول إىل سبعة عشر وترً  ،)٦اعً فْ وشَ  )٥اة إىل عشرة وترً ثالثة منها تعول من ست
   .واحدة ومن أربعة وعشرين تعول إىل سبعة وعشرين دفعة ،اعً فْ ال شَ 

كل   خرجُ مف )٧حاد آحادآمن هذه السهام الستة املتفرقة  خترجيها أنه مىت جاءك وطريقةُ 
 واحدٍ  صف فهو من اثنني. ومىت جاءك مثىن وثالث نُِظَر إن كانا من جنسٍ  الن إال  ،مسيه جزءٍ 

 فاألكثر يغنيك وجيزئك. وإن كانا من جنسني خمتلفني نُِظَر إن اختلط الن صف من هذا بكل 
                                                           

م. ٦٥٦ه/٣٥سنة . تويف م٦٤٤ه/٢٣سنة  اخلالفةأبو عبداهللا، ثالث اخللفاء الراشدين. توىل  عثمان بن عفان  )١
  .٤٨٢-٤٦٧تاريخ اإلسالم: عهد اخللفاء الراشدين ص  ؛١٤٩- ١٣٥تاريخ اخللفاء ص ترمجته يف: 

م. له كتاب "السنن" يف الفقه. تويف ٧٠٦هـ/٨٨أبو عمرو. ولد يف سنة  ،عبد الرمحن بن عمرو حيُمد األوزاعي  )٢
هـ) ص ١٦٠-١٤١تاريخ اإلسالم (؛ ٣٦١رقم  ٣/١٢٧ وفيات األعيان م. ترمجته يف:٧٧٤هـ/١٥٧سنة 
٤٩٨-٤٨٣ .  

"العصبة" هم قوم الرجل الذين يتعصبون له وبنوه وقرابته ألبيه. والعصبة على نوعني: عصبة نسبية وعصبة   )٣
 . ٢٥١؛ القاموس الفقهي ص ٣١٣سببية. معجم لغة الفقهاء ص 

  .٧١معجم لغة الفقهاء ص  "األصول" يف علم املواريث: أصغر عدد ميكن أن خترج منه السهام دون كسر. )٤

 . ٣٧٠؛ القاموس الفقهي ص ٤٩الفرد من العدد حنو الواحد والثالثة واخلمسة. معجم لغة الفقهاء ص  :""الوِْتر  )٥
 . ١٩٨؛ القاموس الفقهي ص ٢٦٤العدد الزوجي خالف الوتر. معجم لغة الفقهاء ص : "الشفع"  )٦
  .٣٧٤ ؛ القاموس الفقهي ص٣٦"اآلحاد" باملد والتحريك من الواحد. معجم لغة الفقهاء ص   )٧
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 الولليت من ا ،صفالن بن الس دس تكملة الث هم لليت لب فال سَ لثني. وإن كانتا اثنتني من الص
م يكن واحد وال ـبن. وإن لاللب فال شيء لليت من ابن. وإن كان واحد من الص المن ا

 البفاليت من ا ،لبواحدة من الص لب.ن كاليت من الص   
بعضهن أسفل من بعض. صورته: بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت  ،بنات ابن ثالثُ 

  مجلتهن العليا وتفصيلها عليا العليا ووسطى العليا وسفلى العليا.  ،ابن ابن ابن
بعضهن أسفل من بعض. صورته: بنت ابن ابن، وبنت ابن  ،بنات ابن ابن أخر وثالثُ 

وتفصيلها عليا الوسطى ووسطى الوسطى  مجلتهن الوسطى ،ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن
  وسفل الوسطى. 

 ،بعضهن أسفل من بعض. صورته: بنت ابن ابن ابن ،بنات ابن ابن ابن أخر وثالثُ 
فلى فلى وتفصيلها عليا الس مجلتهن الس  ،ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ،وبنت ابن ابن ابن ابن

 ووسطى الس فلى. فللعليا من فلى وسفلى الس الفريق األو ولليت تليها من العليا من  ،صفل الن
 الفريق الث دساين الس  الم لثني وال شيء للباقيات. وإن كان مع إحدى الباقيات غُ تكملة الث
  وال يورث َمْن دونه.  ،لثنيم يستوف فرضه من الث ـذائه وَمْن فوقه ِممْن لحبَ  نْ يورث مَ 
 هامفذَ  ا األخواتُ وأموات الس  ذَ إال بَ صَ فيصرَن عَ  رٌ كَ  أن يقع يف درجتهن ة به. وإذا ُكن

وال يزدن على  ،لثانا الث وللبنتني فصاعدً  ،صفم الن وات السهام فللواحدة من األب واألُ ذَ 
 فلليت من األب  ،م ومعها واحدة من األبلثني وإن كثرن. ولو كانت واحدة من األب واألُ الث

م فال لثني. وإن كانتا اثنتني من األب واألُ دس تكملة الث ولليت من األب الس  ،صفم الن واألُ 
فال شيء لليت من األب. وإن مل يكن  ،مسهم لليت من األب. وإن كان واحد من األب واألُ 

 :وُهن يسقطَن بأربعة ،مم فاليت من األب كاليت من األب واألُ واحد وال واحدة من األب واألُ 
وُهن مع  ،وإن عال على اختالف قد مضى وباألب واجلد  ،بن وإن سفلالابن وابن البا

   .)١ة"بَ صَ عَ  "واجعلوا األخوات مع البناتِ  الم:الة والس ة لقوله عليه الص بَ صَ البنات عَ 
. موأخ وأخت ألب وأُ  ،مم وأخ وأخت ألُ زوج وأُ  :وهي )٢ةى اِحلماري وتسم  ةُ كمث املشرت 

حابة أمجعني أن عنه وعن سائر الص  قول أيب بكر الصديق رضي اهللاُ وجواا عندنا وهو 
 للز ولألُ  ،صفوج الن مخت ألُ دس ولألخ واألُ م الس  لثالث.  خت املال وال شيء لألخ واألُ  مت

                                                           

كتاب   ٨٥هذا احلديث لـم يقله النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كان املعىن منه صحيًحا. وقد ذكر البخاري يف:   )١
: وذكر البيهقي يف: كتاب الفرائض: باب ٣/١٣٦٣الفرائض: باب مرياث األخوات مع البنات عصبة، جـ 

 . ٦/٢٣٣األخوات مع البنات عصبة، جـ 

  .١٨٦، مادة "احلمارية" ص معجم لغة الفقهاءأنظر   )٢
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  ١٠٩  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

خت . ولو كان مكان األُ "اة شيئً ما قال زيد يف األكدري  واهللا" :)١بيْ ؤَ ة بن ذُ بيصَ وقال قَ 
خت صاحبة سهم. ولو كان ة واألُ بَ صَ األخ عَ  ألن  ،ة وال مرياث لألخل وال أكدري وْ أخ فال عَ 

لث إىل م يرد من الث حق األُ  ختني ألن ا. وكذلك إذا كانتا أُ ة أيضً خت فال أكدري أخ وأُ 
 ما صاحبيت سهم فيكونُ ـدس فال ضرورة إىل اعتبارهالس  للز صف ولألُ وج الن م الس دس وللجد 

ني. يَ نثـَ ظ األُ حَ  ثلُ مِ  رِ كَ خت للذ صفني أو بني األخ واألُ ختني نِ والباقي بني األُ  ،سهم من ستة
من الوسط  حىت إذا خرج اجلد  ،ومزامحته م يف مقامسة اجلد  ولد األب يعاد ولد األب واألُ مث

  . صورته: م يكن اجلد ـعاد كل إىل أصله كأن ل
 افاملال بينهم أثالثً  ،وأخ ألب ،موأخ ألب وأُ  جد:  للجد  أخ سهم، مث  سهم ولكل

  األخ ألب، وخيرج بغري شيء.  دِ م ما يف يَ يسرتد األخ ألب وأُ 
 وأخوان ألب ،موأخ ألب وأُ  جد،  فللجد  م، فقد والباقي لألخ ألب وأُ  ،لث خريههنا الث

 ات خريج. فق اجلواب يف املسئلتني مع اختالف الت  
 افاملال بينهم أرباعً  ،خت ألبوأُ  ،موأخت ألب وأُ  جد:  سَ  للجد خت أُ  همان ولكل

   فتخرج من غري شيء. ،خت ألباألُ  دِ م ما يف يَ خت ألب وأُ د األٌ سرتَِ مث تَ  ،سهم
 افاملال بينهم أمخاسً  ،م، وأختان ألبخت ألب وأُ وأُ  جد:  للجد  خت أُ  سهمان ولكل

صف، والباقي هلما ختني ألب إىل متام الن األُ  دِ ما يف يَ  مخت ألب وأُ األُ  د سرتَِ هم، مث تَ سَ 
   ح من عشرين.صِ هم أصلها من مخسة وتَ صف سَ نِ 

 وأخ ألب ،مخت ألب وأُ وأً  جد،  ا تَ فهذه والرابعة سواء إالصِ  أ من عشرة وهلذا  ح
 ت يَ مس" إذ لألخ عنده عشر املال. "ة زيدعشري   

 جد  وتسع أخوات ألب ،مألب وأُ خت وأُ  ،م األبم وأُ م األُ تان أُ وجد،  تني فللجد
 الس صف مجيع م نِ خت ألب وأُ لث ما يبقى ألنه خري أحواله الثالث. مث لألُ ثُ  دس وللجد

ح من ثالمثائة صِ دس أصلها من ستة وتنتقل إىل مثانية عشر وتَ لث الس املال يبقى لألخوات ثُ 
   وأربعة وعشرين.

 هام فذَ  ا البناتُ وأموات الس ذَ إال بَ صَ فيصرَن عَ  رٌ كَ  أن يقع يف درجتهن ة به. فإذا ُكن
لثني لثان وال يزدَن على الث ا الث ثنتني فصاعدً لالو  ،صفلب الن هام فللواحدة من الص وات الس ذَ 

 اللب ومعها واحدة من اوإن كثرَن. وإن كانت واحدة من الص لب بن أو أكثر فلليت من الص

                                                           

م. كان على ٦٢٩هـ/٨أبو سعيد. ولد سنة  اخلزاعي املدين مث الدمشقي، الوزير قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة  )١
سري أعالم النبالء ته يف: م. ترمج٧٠٥هـ/٨٦اخلتم والربيد للخليفة عبد امللك بن مروان بالشام. تويف سنة 

  . ١٢٦رقم  ١٧٠) ص ه١١٠-٨١تاريخ اإلسالم (؛ ١٠٣رقم  ٤/٢٨٢
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  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١٠٨

فهو   ا اجلد صوبة. وأم ا وعُ فرضً صف هلا والباقي له فالن  ،جيتمع احلاالن فيه مثل أب وبنت
  يف ثالث مسائل ويف الرابعة اختالف.  إال  ،م يكن األبـكاألب إذا ل

وج لث ما يبقى بعد نصيب الز م يف هاتني الفريضتني ثُ فلألُ  ،وأبوان وأبوان أو زوجةٌ  زوجٌ 
 وجةأو الز،  ومع اجلد  لث كامًال هلا الث  هحنيفة رمح  يف رواية أيب يوسف عن أيبإال ما اهللا فإن 
  ا. أيضً  لث ما يبقى مع اجلد هلا ثُ 

  ترث.  ومع اجلد  ،م األب ال ترث مع األبة أُ اجلد  وهي أن  والثالثةُ 
ون مع األب ومع ثم أو ألب ال ير خوة واألخوات ألب وأُ األُ  ة وهي أن الفي اخلِ  والرابعةُ 

 يق رضي اجلدوبه أخذ أبو حنيفة. وقال زيد بن  ،عنه اهللاُ . كذلك يف قول أيب بكر الصد
  افعي. وبه أخذ أبو يوسف وحممد ومالك والش  "اجلد  ونَ قاِمس عنه: "يُ  رضي اهللاُ  )١ثابت

خوة واألخوات ألب مع األُ  اجلد  عنه هي أن  على مذهب زيد رضي اهللاُ  ةاملقامس وكيفيةُ 
 ،لث مجيع املالفله خري احلالني من املقامسة ومن ثُ  ،وي السهامم أو ألب إذا انفردوا عن ذَ وأُ 

 ه من الثلث. وإذا اختلطوا بذَ وال ينقص حق هام ويفله خري أحوال ثالث من املقامسة  ،الس
 يف املسئلة دس إال وال ينقص حقه من الس  .دس مجيع املاللث ما يبقى ومن سُ ومن ثُ 
ة ألا ري ت أكدَ يَ مسُ  .خت ألبأو أُ  ،مخت ألب وأُ وأُ  وجدّ  مزوج وأُ  :وهي )٢ةري األكدَ 

 وقيل بل كدرت على زيد مذهبه. قال فيها زيد رضي اهللاُ  .ت على أصحاب الفرائضدرَ كَ تَ 
 ختِ دس ولألُ الس  لث وللجد الث  مِ صف ولألُ الن  وجِ للز " :)٣ةجَ عنه فيما رواه عنه ابنه خارِ 

 صفالن.  مث يضم  ثُ  :اخت فيقسمانه أثالثً نصيبه إىل نصيب األُ  اجلد ختِ لثه لألُ وثُ  لثاه للجد 
 صِ وتَ  ،إىل تسعة وتعولُ  ،ةأصلها من ست من سبعة وعشرين.  ح  

                                                           

يكىن أبا سعيد ويقال له أبو خارجة. كان رأًسا يف املدينة يف  ،زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي  )١
م. ترمجته ٦٦٥هـ/٤٥تويف سنة  .القضاء والفتوى والفرائض.اعتمد عليه أبو بكر وعمر وعثمان يف مجع القرآن

   .٥٨إىل ص  ٥٣ ص؛ تاريخ اإلسالم: عهد معاوية بن أيب سفيان ٩٧٢رقم  ٥/٣٠٦يف: كتاب الطبقات الكبري 
تسميتها ثالثة أقوال: األول أا كدرت على زيد بن ثابت أصوله، فإنه أعاهلا وال عول عنده يف مسائل  ويف  )٢

اجلد، وفـََرَض لألخت مع اجلد، وال يفرض ألخٍت مع جد، ومجع سهامه وسهامها، وال جيمع يف غريها. الثاين: 
فيها، فنسبت إليه. والثالث: أن األكدر  أن رجًال امسه األكدر سئل عنها، فأفىت فيها على مذهب زيد، فأخطأ

  .٣١٦؛ القاموس الفقهي ص مادة "األكدرية" ٨٥سئل عنها، فنسبت إليه. معجم لغة الفقهاء ص 
أحد الفقهاء السبعة باملدينة. ولد سنة  .أبو زيد ،خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري املدين التابعي  )٣

؛ تاريخ اإلسالم ٢١١رقم  ٢/٢٢٣. ترمجته يف: وفيات األعيان م٧١٧هـ/١٠٠م. تويف سنة ٦٥٠ه/٢٩
  . ٢٥٠رقم  ٣٤٢) ص ه١٠٠- ٨١(حوادث 
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  ١٠٧  الفصل التاسع والعشرون في الفرائض

خوة ثنني من األُ الأو ا ،بنالمع الولد أو ولد ا إال  ،لث مع كل الورثةم الث األُ  ونصيبُ 
 يف فريضتني: زوج وأبوان أو زوجة إال  ،حال دس بكل فلها معهم الس  ،اواألخوات فصاعدً 

وذلك يف  ،وجةوج أو الز لث ما يبقى بعد نصيب الز م يف هاتني الفريضتني ثُ فلألُ  ،وأبوان
 الث دسيات. لثيات ال يف الس  

يشرتكَن يف ذلك  .م كانت أو ألب، واحدة كانت أو أكثرألُ  ،دسة الس اجلد  ونصيبُ 
 مستويات يف الد نثيني  بني أُ  رٌ كَ دة هي اليت يف نسبتها ذَ دات. والفاسِ رجة غري فاسِ بعد أن ُكن

   ة.األبويات خاص وباألب  مطَن باألُ كلهن يسقُ   .مم أب األُ كأُ 
ة على عدد مي القاعدة األوىل أُ  نفني أن تبينمستويات من الص  تاأربع جد  وتصويرُ 

م أب األب، م أُ م األب، وأُ م أُ م أُ م، وأُ م األُ م أُ م أُ ب األبويات عليها. مثاله: أُ رت مث تُ  ،املسائل
  م أب أب األب. وأُ 

رتب األبويات مث تُ  ،اعلى عدد املسائل أبً  ات أبويات ال غري أن تزيدَ أربع جد  وتصويرُ 
م أب أب م أب أب األب، وأُ م أُ م أب األب، وأُ م أُ م أُ م األب، وأُ م أُ م أُ م أُ عليها. مثاله: أُ 

  . أب األب
ة القرىب افعي. وعندنا األبوي ة وإن قربت عند الش وإن بعدت تشارك األبوي  ةُ مي مث األُ 
وعند  ،ولو كانت القرىب من جانبه حمجوبة به فكذلك عند األكثرينة البعدى. مي حتجب األُ 

   .اهللا خبالفه أيب حنيفة رمحهُ 
 مث اليت من جد وهي األوىل ر ت ات األب ال ترث مع األب قط ومع اجلد ث واحدة منُهن

 ا األوىل يف تصويرنا واليت تليهامهو  ،نتانث ثِ ر ت يف تصويرنا. ومع أب اجلد،  ومع جد  اجلد 
ما وُهن األوىل يف تصويرنا واليت تليها واليت تلي من يليها َفِقس على هذا. وكل  ،ترث ثالث
  ات. ا يف عدد اجلد ا يف درجة األجداد ُزدَت توريثً زدَت بُعدً 

 اهللا:  قال أبو يوسف رمحهُ  ،واحدة إن كانت ذات جهتني واألخرى ذات جهةٍ  ةُ مث اجلد
 ا". وقال حممد رمحه اهللا: "أثالثً  .صفان"بينهما نِ  دسُ "الس  

م الولد م أُ فهذه املزوجة أُ  ،هلما ولدٌ  دَ لِ فوُ  ،زوجت بنت بنتها من ابن ابنها وصورته: امرأةٌ 
   واحدة. م أبيه ذات جهةٍ م أُ وأُ  ،م أب أبيه فهي ذات جهتنيوأُ 

نثى فيه كر واألُ والذ  ،ثلا الث ثنني فصاعدً لالو  ،ادس إن كان واحدً م الس ولد األُ  ونصيبُ 
 ا األبُ وإن عال. وأم  وباألب واجلد  ،بن وإن سفلالسواء. ويسقطون بأربعة: بالولد وولد ا

حال. وقد  دس بكل همه الس وسَ  ،همذا سَ  فيصريُ  ،بنال مع الولد أو ولد اإال  ،ةبَ صَ فهو عَ 
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  التاسع والعشرون في الفرائضالفصل   ١٠٦

  الفصل التاسع والعشرون
  )١في الفرائض

اإلمام  يخُ الش  رسوله وعبده. قالد الم على حمم والس  الةُ والص  ،محده هللا حق  احلمدُ 
 يناألجل الكبري الزة والدشيخ مشايخ اإلسالم واملسلمني أبو احلسن  ،اهد األستاذ برهان املل

له ولوالديه وأحسن إليهما  غفر اهللاُ  )٢علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغيناين
ين قرأته على املشايخ إاين و قد رغب فيه القاصي والد  ،ثماينيلقب بالعُ  وإليه: "هذا جمموعٌ 

ا م ـ. ول"اا وإضمارً ووقفُت عليه صرحيً  ،ابارً ا وكِ غارً نعة صِ ويل هذه الص فيه أُ  وحاورتُ  ،اارً ر م
وي األرحام وما عدامها من تفريعات األحكام ذكرُت بعد كر الرد وذَ أعرض املصنف عن ذِ 

ٍت كَ ا للمتقدمني وعدة نُ وجدُ  ة كتبٍ د من عد ثنائه فوائِ إد وأدرجُت يف وائِ انتهائه زَ 
ا راجيً  ،ا بأقصى البابم يكن حميطً ـيليق ذا الكتاب وإن ل استفدُا من املتأخرين على وجهٍ 

 عاء من كل ناظر عادل أو عاذر.اجلزاء من امللك القادر والد   
 ة سمَ مث قِ  ،تنفيذ وصاياه مث ،مث قضاء ديونه ،جتهيزه ودفنه تِ ل ما يبدأ به من تركة امليْ أو

   :وفيقالت  باهللاِ و  فنقولُ  .الباقي بني ورثته. وكتابنا هذا لبيان املواريث
على  . والوالءُ كاٍح ووالءٍ ٍم ونِ رحب حق ستَ ويُ  ،ق واختالف ِدينٍ بقتٍل ورِ  اإلرثُ  مُ رَ حيُ 

  تاقة ووالء مواالة. والء عَ  ضربني:
لث لثان وثُ نصيف ثُ ضعيف. والت ن على الت مثُ بع و صف ورُ يف الفرائض ستة: نِ  )٣السهامُ مث 

 سهمٌ  ،واحدة ا. ستة هلم حالٌ تة اثنا عشر نفرً وأصحاب هذه السهام الس كذلك  .دسوسُ 
أب  :وتعصيب م. وستة هلم حاالن سهمٌ خت ألُ وأخ وأُ  ،ةد م وجال غري: زوج وزوجة وأُ 

  خت ألب. وأُ  ،مخت ألب وأُ أُ و  ،وبنت ابن ختوأُ  وجد
 بع بكل فله معهم الر  ، مع الولد أو ولد االبنإال  ،صف مع كل الورثةوج الن الز  فنصيبُ 

   حال.
 من بكل فلها معهم الث  ،بنال  مع الولد أو ولدإال  ،بع مع كل الورثةوجة الر الز  ونصيبُ 

  يف ذلك.  نَ كيشرت  ،حال واحدة أو أكثر
                                                           

 . ٣٤١؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٨٣"الفرائض" هي احلصص املقدرة للورثة من الرتكة. القاموس الفقهي ص   )١
م. صاحب "اهلداية"، "بداية املبتدى"، كفاية املنتهى"، ١١٩٧ه/٥٩٣م وتويف سنة ١١١٧ه/٥١١ولد سنة   )٢

؛ تاريخ اإلسالم ١/٧٠١ني ؛ هدية العارف١٠٣٠رقم  ٢/٦٢٧التجنيس واملزيد". ترمجته يف: اجلواهر املضية 
  .١٤٠رقم  ١٣٧ه) ص ٦٠٠-٥٩١(

 . ٢٥١"السهام" م "سهم": احلصة والنصيب. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
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  ١٠٥  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

وليس هلما أن جيعال  ،لطان فذلك حمسوب من مجيع املرياثلس ل مَ ر  مبال غُ الرتكة إال  حتصنيِ 
   . هذا يف قول أيب جعفر."ةة خاص بَ صَ ذلك من نصيب العَ 

إذا أنفق على باب القاضي فما أعطى على وجه  الوصي  :"يإجارات فتاوى الفضل" ويف
ذا مسئلة  ا يتصلُ ِمم . و نَ مِ شوة ضَ . وما أعطى على وجه الر ثلِ ن قدر أجر املِ ضمَ اإلجارة ال يَ 

  . )١املصادرة
 ْن صودِ سَ ُسِئَل اإلمام النا عين" فدفع شيئً  هِ وإىل أعوانِ  ليهإ دفعْ ا: "فقال لرجلٍ  رَ في َعم

شرط  بدونِ  خ أنه ال يرجعُ املشايِ  ةاهللا: "وعام  إليه هل يرجع عليه؟ قال: "ال". قال رمحهُ 
 جوع". الر  

ق فِ ن ويُ هلم ماًال  )٢ضَ قرِ ستَ  بأن يَ فأمروا رجًال  .وقعت املصادرة بينهم قومٌ  :)النوازل(ويف 
ر إن واملستقرض هل يرجع على اآلمِ  ،فاملقرض يرجع على املقرتض ،ففعل ناتيف هذه املؤْ 

 واهللاُ  .وبدونه هل يرجع اختلف املشايخ فيه ،جوع يرجعشرط الر  ق لسبيل الرشاد. هذا املوف
   م.أعلَ عاىل ت واهللاُ  ،)اخلالصة(تعاىل نقله من كتاب  ما يسر اهللاُ 

  
  

                                                           

   .القاهرةاملطالبة. شرح على هامش خمطوط  ":املصادرة"  )١
 . ٦٤؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٠٠ص  الفقهي"اإلستقراض": طلب املال عن طريق القرض. القاموس   )٢
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ١٠٤

 ،ومجع األموال الضائعة ،ةبَ والودائع وقبول اهلِ  ،املغصوب صومة ورد واخلُ  ،من جنسه تِ امليْ 
وسواء أوصى  ،وفيما عدا هذه املواضع على اخلالف فعند أيب يوسف ينفرد وعندمها ال ينفرد

   .)اجلامع الصغري( هو األصّح. هكذا يف ،بعاقُ ا أو على الت إليهما معً 
 وعليه دين وأوصى إىل شىت  ودائع لقومٍ  هِ دِ ويف يَ  إذا مات الرجلُ  :)١)اإليضاح( ويف
أو قبض ذلك بعض  ،بغري أمر صاحبه تِ والودائع من منـزل امليْ  ،فقبض أحدمها املال ،رجلني

 قال:  .عليه فال ضمان ،هِ دِ  أمر سائر الورثة وهلك يف يَ ريأو بغ ،نيالورثة بغري أمر الوصي
 أحدَ  "ألن  ني ينفردُ الوصي  بقضاء الد م يكن على ـ. ولو ل"الودائع وكذا أحد الورثة ين ورد
ن. ولو أخذها أحد الورثة ضمَ ال يَ  هِ دِ فضاعت يف يَ  ،ني الرتكةفقبض أحد الوصي  ،دين امليتِ 

 عليه  ة أصحابه من املرياث. ولو كان املال يف موضع خيافُ ضمن حص نَ حسِ ستُ أُ  )٢يعةالض 
فضاع  أو وديعة عند رجلٍ  على رجلٍ  تِ ا للميْ من الورثة. لو قبض دينً  ن واحدٌ ضمَ أن ال يَ 
  م. تعاىل أعلَ  ن، واهللاُ ضمَ عنده يَ 

  
  فصل في الضمان

الوصي ببعض  فصاحل ،اليتيم إذا طمع يف مالِ  لطانُ الس  :)للخصاف أدب القاضي(ويف 
م ـ. فإن لنَ مِ ضَ  ،فأعطىا من غري أن يعطي شيئً  هِ لمِ إن أمكنه دفع ظُ  :مال اليتيم لدفع ظلمه

  ن. ضمَ ال يَ  ،ا فأعطىميكنه من غري أن يعطي شيئً 
ن. ضمَ ال يَ  ،فدفع ضوٍ على نفسه القتل أو إتالف عُ  وإن خاف الوصي  :)النوازل( ويف

م ـ. وإن خاف أن يأخذ من ماله لو لنَ مِ ضَ  ،د فأعطىيْ س أو القَ بْ ه احلَ سوإن خاف على نف
ة ال يسعه أن فايَ من ماله كِ  يإن علم الوصي أنه يأخذ بعض ماله ويبق :إليه مال اليتيميدفع 

ن. وهذا إذا  ضمَ ال يَ  ،أخذ ماله كله فأعطى يَ شِ وإن خَ  ،نَ مِ يدفع مال اليتيم. فإن دفع ضَ 
 ال ضمان  ،وأخذ هُ دَ لطان هو الذي بسط يَ كان الوصي هو الذي دفع إليه. فإن كان الس

 على الوصي.   
الوصي  مَ ر فغُ  ،بةصَ بالعَ  رّ قِ م يُ ـالرتكة ول لطانُ فطلب الس  .ةبَ صَ مات وخلف بنتني وعَ  رجلٌ 

 حىت ترك لطان دراهم من الرتكة بأمر البنتنيِ للس  ضالسر على قدِ م يَ ـقال: "إذا ل ،لطان التعر

                                                           

 . ٢/١٢٩٨أنظر كشف الظنون   )١
 . ٢٨٦الضياع واهلالك. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
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  ١٠٣  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

. يب أو عبده أو ماله جازَ الوصي الص  ال يقرضان. وإذا آجرَ  )٢واملكاَتبُ  )١املأذون والعبدُ 
 عقدها غري له أن يفسخ اإلجارة اليت عقدها له وليس له أن يفسخ اإلجارة اليت وإذا بلغ الص

 على ماله. والوصي  ز له. جُ ـم يَ ـيب لإذا آجر نفسه للص  
ار الد  يؤاجر ،ايب وال يكون غاصبً إذا أراد أن يستأجر دار الص  الوصي  :)النصاب( ويف

إذا  جرة. الوصي فتؤدي املرأة األُ  ،جرةويهب من ماله مقدار األُ  ،نها فيهاسكِ مث يُ  ،من امرأته
ا ياسً قِ  اهللا: "ال جيوزُ  ا. وقال أبو يوسف رمحهُ حسانً استِ  رهن مال اليتيم بدين نفسه جازَ 

  ليس له ذلك.  ،غريا" وأمجعوا على أنه لو أراد أن يويف دينه من مال الص حسانً واستِ 
إذا أخذ أرض  . الوصي )٣عبضِ ويُ  مال اليتيم ويعريُ  عُ يودِ  الوصي  :)أدب القاضي( ويف
. ولو جعله الوصي على نفسه على اليتيم ال جيوزُ  ذرُ : "إن كان البَ يلضْ زارعة قال الفَ اليتيم مُ 
  . "تيم من نفسه ينبغي أن جيوزَ يفة يف جواز بيع الوصي مال اليَ نياس ما قال أبو حفعلى قِ 
 الوصي  قامسةُ ومُ  ،املوصى له على الورثة جائزة الوصي  قامسةُ مُ  :)اجلامع الصغري( ويف

  ة. لَ الورثة على املوصى له باطِ 
لث فصرف الث  ،لثا فقاسم الوصي املوصى له بالث غائبً  إذا كان الوارثُ  :املسئلة وتفسريُ 

 لثني للوارثإىل املوصى له وأمسك الث،  هلك من مال الوارث. ولو   ،لثنيفهلك شيء من الث
للموصى  لثلثني للوارث وأمسك الث املوصي الوارث وصرف الث  ا فقاسمَ كان املوصى له غائبً 

لث ما الوارث فيأخذ ثُ  كَ شارِ وله أن يُ  ،ال يهلك من مال املوصى له ،هِ دِ لث يف يَ فضاع الث  هل
  . هِ دِ بقي يف يَ 
مىت يدفع  ا على أوقافه. الوصي قائمً  يه وصفوصي  ،ام جيعل له قيمً ـا ولوقف وقفً  رجلٌ 

   شد".منه الر  وظهرَ  قال: "إذا بلغَ  ؟املال إىل اليتيم
 

  جنس آخر
وشراء ما ال بُد منه  ،تِ امليْ  جتهيزُ   يف مثانية مواضع:صرف إال بالت  ال ينفردُ  نيِ الوصي  أحدُ 

 غريللص، ةسوَ عام والكِ كالط،  نة ،فلَ وبيع ما خيشى عليه التـة املعيين وقضاء دَ  ،وتنفيذ الوصي
                                                           

؛ معجم لغة ١٨٥"العبد املأذون" هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة، فهو مأذون. القاموس الفقهي ص   )١
 . ٣٩٦الفقهاء ص 

؛ ٣١٦هو العبد الذي علق عتقه على مال مؤجل منه وموقوف على أدائه. القاموس الفقهي ص "املكاتب"   )٢
 . ٣٧٧معجم لغة الفقهاء ص 

 . ٣٩"اإلبضاع" هو وضع السلعة عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجًرا. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ١٠٢

فليس هذا الفعل  ،افنصب له وصي  ،اله وصي  م يعلم القاضي أن ـل لو :)التجريد( ويف
  ر عند املوت. أن يوصي إىل آخَ  وللوصي  ،ةا له من الوصي إخراجً 

ا ال ينبغي للقاضي أن يعزله كافيً  ًال دْ الوصي إذا كان عَ  :)نسخة اإلمام خواهر زاده( ويف
  أنه ينعزل.  )الفتاوى الصغرى(لكن مع هذا لو عزله ينعزل. وهكذا يف 

  فيه اختالف املشايخ.  ذكرَ  :)١)األقضية( ويف
 ،را آخَ فأقام احلاكم قيمً  ،عن القيام بأمر امليتِ  إذا عجز الوصي  :"سمة الفتاوى"ق ويف

 ال ينعزل األو ل. الوصي  تِ ا على امليْ دينً  عىإذا اد  ال خيرجه القاضي من الوصي عى ة. ولو اد
ا أن يقول له القاضي يف الدين أيضً  قال الفقيه أبو الليث: "املختارُ  .ا من األعيان خيرجهشيئً 
 ين أو تربئهُ بال قيمَ ا أن تُ إمنة على الدي  ين أو خيرجَك عن الوصية. فإن أبرأهُ من الد  وإال 

  . "رة وجعل مكانه آخَ عن الوصي أخرجه 
 ال يقرض مال اليتيم على ما يذكر. ولو أقرض مع هذا ال يكون هذا خيانة  الوصي

 ل. زْ العَ  حىت ال يستحق  
  

  نوع في تصرفات الوصي
قد ذكرنا  .وكل أم الا الوكيل هل يُ صومة. أم أن يوكل باخلُ  للوصي  :"وكالة األصل"ويف 

ال  الوصي  :)كتاب البيوع(يب. وقد ذكرنا يف مال الص  الوصي  يبيعُ  :)كتاب الوكالة( يف
أنه كالوصي.  واألصح  ،وتكلموا يف األب ،يقرض مال اليتيم والقاضي يقرض مال اليتيم

   ."كتاب القضاء"من  )اجلامع الصغري( هكذا يف
يدفع إليه  م جيد َمنْ ـالقاضي إمنا ميلك اإلقراض إذا ل :)للخصاف أدب القاضي( ويف

. )٣حوداجلُ  إذا كان ال خيافُ  )٢ميلك بيع مال اليتيم نسيئة ا، والوصي ة أو يشرتي شيئً ضاربَ مُ 
 رهن األصل" ن. ويفضمَ اهللا أنه ال يَ  ن. وعن حممد رمحهُ ضمَ لو استقرض لنفسه يَ  والوصي" 

  ن. ضمَ يَ 
 واملتويل وإن استقرض اإلمساكِ ر زمن إذا كان آخِ   إذا أقرض ما فضل من الوقف صح .

  .  يرفع األمر إىل القاضي إن احتاجَ فله ذلك وإال  ،أن شرط الواقف
                                                           

م. ١٢٠٣ه/٦٠٠"األقضية" حلسن بن علي بن عبد العزيز املرغيناين، ظهري الدين أيب احملاسن املتوىف سنة   )١
 . ٤٦رقم  ٢/٧٤؛ اجلواهر املضية ٣/٢٦٣؛ معجم املؤلفني ١/٢٨٠صاحب تصانيف. ترمجته يف: هدية العارفني 

 . ٤٧٩؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٥١"النسيئة": التأخري. القاموس الفقهي ص   )٢
 . ١٦٠اجلحود" هو إنكار احلق مع العلم به. معجم لغة الفقهاء ص  )٣
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  ١٠١  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

  نوع في اإليصاء والعزل
ا عدل يف نيف وعشرين سنة فما رأيُت عم  أنه قال: " أفيت منذُ  )١عن أيب مطيع البلخي

   ."ة فهو أسلمل الوصي قبَ م يَ ـعلى أنه إذا ل ل وهذا يد ،مال ابن أخيه
ر: "تيمار قال آلخَ  رجلٌ  :)النسفيفتاوى (إذا عرفنا هذا جئنا إىل املسائل فنقول يف 

م أو ما جيري م بأمرهِ م أو قُ دهُ ة: " تعه أو قال بالعربي  ،دارى فر ريدان مبرد ماريش برش"
   ا.وصي  جمراه" يصريُ 

وعند  .ا عند أيب حنيفةوصي  يصريُ  "قِض ديوينإ: "لو قال املريض لرجلٍ  :)النوازل( ويف
 حممد إذا قال الرجل لغريه: "أنَت وصي بعد املوت.  ةٌ " فهذه وصي  

 هذه إجارةٌ  ألن  لةٌ وصاياي" فاملائة صِ  ذَ نف َك مبائة درهم لتُ ر: "استأجرتُ رجل قال آلخَ 
   .لث وهو وصي وهي من الث  ،ةلَ بعد املوت باطِ  واإلجارةُ  ،بعد املوت
 ةٌ وصي  واملائةُ  لٌ باطِ  رطُ ا" فالش درهم على أن تكون وصي ر: "لَك أجر مائة قال آلخَ  رجلُ 

 له وهو وصي .  
فعلوا كذا بعد مويت من األعمال اليت اا اجتمعوا عنده وقال هلم: "ولو خاطب املريض قومً 

بعضهم دون  لَ بِ مث قَ  ،أوصياء. ولو سكتوا حىت مات املريض فالكل  "االرجل ا وصي  يصريُ 
 ا يرفع األمر إىل القاضي حىت يضم ني. وإن كان واحدً صارا وصي  اثننيِ  إن كان القابلُ  :بعض

   .)النوازل(  يف أشياء متعددة. املسائل يفأحدمها إال  ر كأنه أوصى إىل رجلني ال ينفردُ إليه آخَ 

  
  جنس آخر في العزل

   البالغون األحرار على ثالثة مراتب: األوصياءُ  :)شرح الطحاوي(ويف 
 أم عزله.  فليس للحاكمِ  ،تِ ا ميكنه القيام على مال امليْ ا أمينً ا األول أن يكون الوصي قوي  

 م ضُ فللقاضي أن يَ  ،من التصرف وغريه ا لكن ال ميكنه القيام على مالهالثاين إن كان أمينً 
  وال يعزله.  ،رة آخَ قَ إليه ثِ 

   فللقاضي أن يعزله. ،ا وتظهر خيانتهيكون خائنً الثالث أن 
                                                           

 مدةتوىل قضاء بلخ  كتاب "الفقه األكرب".  راويأبو مطيع  البلخي، سلمة بن عبد الرمحنماحلكم بن عبداهللا بن   )١
؛ اجلواهر املضية ٤٢٨٩رقم  ٩/١٢١يف: تأريخ مدينة السالم ترمجته . م٨١٣هـ/١٩٧سنة. تويف سنة  ١٦
   .٧٦رقم  ١٥٨ ص )ه٢٠٠- ١٩١(؛ تاريخ اإلسالم ١٩٨٠رقم  ٤/٨٧
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ١٠٠

 وال يدخلُ  ،اة َمْن كان وارثً هذه الوصي  ويدخلُ  .لبوالده وولد الص  ة وولد فيه اجلّد واجلد
   .الولد. وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه ال يدخلُ 

ني لث للعم الث  :فعند أيب حنيفة نالوخاان وي قرابته وله عم ذَ لو أوصى لِ  :)التجريد( ويف
صف للخالني عند لث والن صف الث نِ  فللعم  ،وخاالن ا. ولو كان له عم أرباعً  وعندمها يُقَسمُ 

 كان له نِ   ،واحدٌ  أيب حنيفة. ولو كان له عم فجميع  ،ذي قرابتهلث. ولو أوصى لِ صف الث
 الث لث كله للعم.   

صف الن  :املال كله له ،وجصف ماهلا أو كل ماهلا للز وصت بنِ أإذا  املرأةُ  :)الزيادات( ويف
   ة.الوصي  صف حبكمِ اإلرث والن  حبكمِ 

  
  نوع في الوصية بالدفن والكفن وما يتصل بهما

  ة. لَ باطِ  ةُ فالوصي  ،يقرأ عند قربه بشيء ،القرآن أوصى لقارىءِ  رجلٌ  :)النوازل( ويف
بىن هناك هناك ويُ  نَ دفَ كذا ويُ بعد موته إىل موضع ِ  أمر بأن ُحيَملَ  أبو بكر عن رجلٍ  ُسِئلَ 

إىل هناك  هِ ملِ باط جائزة وِحبَ بالر  ةُ ل إىل هناك قال: "الوصي مَ فمات ومل حيُ  .لث مالهباط من ثُ رِ 
   ة".لَ بعد موته باطِ 

فعمري قربي ت ا وقال: "إن مُ دفع إىل ابنته مخسني درمهً  أبو القاسم عن رجلٍ  وُسِئلَ 
 رُ نظَ هلا فال جتوز ويُ  ا اخلمسةُ دقي ا" قال: "أم صَ ة وتَ نطَ ومخسة دراهم لِك واشرتي بالباقي حِ 

ذلك.  ت بقدرِ مرَ عَ  )١جصيصيف عمارته للت  إن كان حيتاجُ  .ت بعمارتهرَ مِ إىل القرب الذي أُ 
 أم يادةُ ا الز  زينيعلى ذلك يعين للت،  قُ تَ وتـَ لة باطِ  ةُ فالوصيبالباقي على الفقراء واملساكني صد".   

ة. ولو أوصى بأن لَ على قربه قبة باطِ  بَ ضرَ القرب وأن يُ  بتطينيِ  ةُ الوصي  :)النوازل( ويف
مع فالن  رَ قبَـ ة. ولو أوصى بأن يُ اهد تُراعى شرائط الوصي فالن الز  ربِ يف مقربة كذا بقُ  نَ دفَ يُ 

   ال تُراعى شروطها. ،واحدٍ  يف قربٍ 
 ولو يف مقابر املسلمني. نُ دفَ ويُ  ح صِ يف بيته ال يَ  نَ دفَ لو أوصى بأن يُ  :)النوازل( ويف
فيها فساد فينبغي  وأ ، أن يكون فيها شيء ال يفهمه أحدإال  ،كتبه ال جيوز  نَ دفَ أن تُ بأوصى 

   .هو األصحّ  .ةلَ باطِ  ةُ فالوصي  ،ي عليه فالن صالة اجلنازةصل . ولو أوصى بأن يُ نَ دفَ أن تُ 
  

                                                           

ة الفقهاء إضافة اجلص إىل الرتاب بغية إصالحه. وجتصيص البناء هو البناء باجلص. معجم لغهو  "التجصيص"  )١
 . ١٦٤ص ، و ١٢١ص 
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  ٩٩  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

  آخر جنس
إن   :رآخَ  ووطنه يف بلدٍ  لث ماله للمساكني وهو يف بلدٍ أوصى بثُ  رجلٌ  :)العيون( ويف

إىل فقراء وطنه كما  فُ صرَ ذلك إىل فقراء هذا البلد وما كان يف وطنه يُ  فُ صرَ يُ  كان معه مالٌ 
إليهم.  فَ صرَ فاألفضل أن يُ  ،خلْ لث ماله على فقراء بَـ بثُ  دقَ صيف الزكاة. ولو أوصى بأن يت

وكذا  ."ال جيوز" :توى. وقال حممدوهذا قول أيب يوسف وعليه الفَ  ،وإن أعطى غريهم جازَ 
   على غريهم. فيتصدقُ  على فقراء احلج  لو أوصى بأن يتصدقَ 

  . جازَ  ق يف يومٍ فتصد  امٍ ق يف عشرة أي وصى بأن يتصد ألو  :)النوازل( ويف
 ،بيلمني أو أبناء الس ل أو الغارِ مىن أو اليتامى أو األرامِ جون أو الز الس  أوصى ألهلِ  رجلٌ 
قال الفقيه أبو الليث:  )١لث ماله للرباط. ولو أوصى بثُ همفقراؤهم دون أغنيائ ىفإنه يعط
م يكن هناك ـإليهم. وإن ل فَ رِ باط صُ أنه أراد به املقيمني يف الر  يُعَرفُ  هناك داللةٌ  "إن كان

  . "إىل العمارة فَ رِ صُ  اللةٌ د
 وأم تها وإصالحها. كذا رُ مَ وهو لِ  ملسجد كذا أو لقنطرة كذا فجائزةٌ  ةُ ا الوصيعن  يَ وِ رم

 على املسجد". ولو قال: "لبيتِ  قُ نفَ  أن يقول "يُ لة إال حممد. وعن أيب يوسف أا باطِ 
مايل" أو  لثِ املقدس بثُ  على املسجد يف إسراجه وحنو ذلك. ولو قال: "لبيتِ  قُ نفَ املقدس" يُ 

  . )العيون( ة. هكذا يفويعطى ملساكني مك  "إىل الكعبة" فهو جائزٌ 
 فُ صرَ جائزة ويُ  ةُ فالوصي  ،صونة وهم ال حيُ جاوري مك مُ لث ماله لِ ولو أوصى بأن خيرج ثُ 

سهم. ولو قال: "أوصيُت لفالن و ُقِسَم على رؤ  إىل أهل احلاجة منهم. وإن كانوا حيصونَ 
   .غَ لَ ا ما بـَ لث بالغً فله الث  ،لث أكثردرهم" والث  لث مايل وهو ألفُ بثُ 

  ة. سمَ قيمة وقت القِ للث اة يف الث يف تنفيذ الوصي  ربُ عتَ يُ  :)الفتاوى الصغرى( ويف
  

  في الوصية لألقارب والجيراننوع 
 الستحقاقِ  ربُ اهللا يعت لث ماله ألقربائه فعند أيب حنيفة رمحهُ لو أوصى بثُ  :)الزيادات( ويف

 إحداها :ثالث ة شرائطٌ هذه الوصي:  الثانية ة لواحد.ال يعطي كل الوصي:  كما يف  ةاحملرمي
يف  األقرب فاألقرب وال شيء لألبعد مع األقرب كاملرياث. وال يدخلُ  :الثالثة .األقارب نفقة

                                                           

معجم "الرباط": التكايا: وهي دور خمصصة للصوفية، يقيمون فيها ال يغادروا، ويتفرغون فيها للعبادة والتأمل.   )١
  .٢١٩لغة الفقهاء ص 
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ٩٨

  )١ة بالكفارةينوع في الوص
تساوية يبدأ إن كانت مُ  :عن اجلميع لث يضيقُ إذا اجتمعت الوصايا والث  :)التجريد( ويف

 . يف روايةٍ )٢ج والزكاةاهللا يف احلَ  وايات عن أيب يوسف رمحهُ واختلفت الر  .تمليا يبدأ به امبِ 
ارات مقدمة والكف  ،اراتوالزكاة يقدمان على الكف  ج واحلَ  .يبدأ بالزكاة ويف روايةٍ  ،ج يبدأ باحلَ 
ارات مقدمة على ذور والكف والن  )٤ذورمقدمة على الن  رِ طْ قة الفِ دَ وصَ  )٣رطْ الفِ  قةِ دَ على صَ 

  . )٧ةلَ افِ يقدم على الن  )٦بوالواجِ  ،)٥يةحِ ضْ األُ 
ارة فإن كانت يف كف  :تقا الوصايا بالعِ فيها ما بدىء به امليت. وأم  يقدمُ  :)النوازل( ويف

 ارات. وإن كانت يف غري واجبٍ فحكمها حكم الكف  فإن كان مع )٨لفْ فحكمها حكم النـ .
 هللاِ شيء من هذه الوصايا الث مي صرف ما أوصى به، وجعلت  اآلدَ  تعاىل. ووصيةُ  انية حق
 ج والزكاةِ مايل يف احلَ  لثُ ثُ "حنو أن يقول  ،رفِ ة منفردة بالص ربَ كل جهة من جهات القُ 

 مهم من أربعة أسهُ ولزيد سَ  اراتِ والكف".   
 )٩صف صاعنِ  صالةٍ  لكل  عن فوائت صالته يطعمُ  ولو أوصى باإلطعامِ  :)النوازل( ويف
   .هو األصحّ  ،ةطَ نْ من احلِ 
  

  

                                                           

"الكفارة" هي تصرف أوجبه الشرع حملو ذنب معني كاإلعتاق والصيام واإلطعام وغري ذلك. معجم لغة الفقهاء   )١
 . ٣٢١؛ القاموس الفقهي ص ٣٨٢ص 

ليها الشارع. معجم لغة الفقهاء "الزكاة": إنفاق جزء معلوم من املال إذا بلغ نصابًا يف مصارف معينة نص ع  )٢
 . ١٥٩؛ القاموس الفقهي ص ٢٣٣ ص

معجم لغة الفقهاء قبل صالة عيد الفطر. "صدقة الفطر": مقدار معني عن كل شخص مسلم يُدفع يف رمضان   )٣
 . ٢٧٢ص 

 . ٣٥٠"النذور":ما يقدمه املرء لربه أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو حنومها. القاموس الفقهي ص   )٤
؛ ٣٧٢"األضحية": ذبح حيوان خمصوص بنية القربة إىل اهللا تعاىل يف وقت خمصوص. القاموس الفقهي ص   )٥

  . ٧٢معجم لغة الفقهاء ص 
طعي الداللة. معجم لغة الفقهاء "الواجب": الفرض وهو ما ثبت طلبه طلبًا جازًما بنص قطعي الثبوت وق  )٦

 . ٣٧٢؛ القاموس الفقهي ص ٤٩٧ ص
ومنه نوافل العبادات أي ما أدى زيادة عن الفرائض وتشمل السنة واملندوب.  ،ما زاد على الواجب :"النافلة"  )٧

 . ٤٧٣معجم لغة الفقهاء ص 
  .٤٨٥عن الواجب، صدقة كان أم صالة أم صياًما أم غري ذلك. معجم لغة الفقهاء ص ا ما كان زائدً : "النفل"  )٨
  .٢٧٠ة الفقهاء ص غمعجم ل؛ ٢١٨الفقهي ص  مكيال تكال به احلبوب. القاموس :"الصاع"  )٩
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  ٩٧  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

 ال حيتملُ  ويف وجهٍ  ،الفسخ بالقول حيتملُ  ويف وجهٍ  ،الفسخ بالقول والفعل حيتملُ  يف وجهٍ 
  ر. بأحدمها دون اآلخَ  حيتملُ  ويف وجهٍ  ،ما

بالقول بأن . والفسخ لرجلٍ  ة بالعنيِ الفسخ بالقول والفعل فهو الوصي  ا الوجه الذي حيتملُ م أ
 عن ملكه. جهُ رِ ة" وبالفعل بأن خيُ يقول: "رجعُت عن تلك الوصي   

 ا الوجه الذي ال حيتملُ وأم  ١دبريالفسخ بالقول والفعل فهو الت(.   
 ا الوجه الذي جيوزُ وأم  الر إن  :بع مالهلث ماله أو رُ ة بثُ جوع فيه بالقول دون الفعل فهو الوصي

لث من الث  ة وتنفذُ الوصي  إن أخرجه عن ملكه بالبيع ال تبطلُ رجع عنها بالقول صح. و 
   الباقي.

 ا الوجه الذي جيوزُ وأم  الر د. إن رجع عنه بالقول جوع عنه بالفعل دون القول فهو التدبري املقي
   ).شرح الطحاوي( ر املقيد صح. الكل منب . ولو باع املدَ ح صِ ال يَ 

طن فغزله أو بغزل فنسجه أو مث قطعه وخاطه أو بقُ  بثوبٍ  لو أوصى :)التجريد( ويف
 )٢طانة فبطن ا أو بشاة فذحبها أو بقميصمث حشى به أو ببِ  ،طنحبديد فصنعه إناء أو بقُ 

ذا ليس ها فهة يف مجيع ذلك. ولو أوصى بدار فهدمت الوصي لَ بطَ  )٣فقصه وجعله قباء
صفان. ولو ر فهو بينهما نِ مث أوصى به آلخَ  ،لثهبرجوع. ولو أوصى بعبده وهو خيرج من ثُ 

ا. قال أبو يوسف: "إذا أوصى الذي أوصيُت به لفالن فهو لفالن" يكون رجوعً  قال: "العبدُ 
 فُ "ال أعرِ  :ة مث قالبوصي  ا" فهو رجوعٌ ـ"ل :ة" أو قالهذه الوصي وقال حممد: "ال م أرَض .
   ا".رجوعً  يكونُ 

ا. ولو قال: م أوِص بشيء" مل يكن رجوعً ـين لأشهدوا اِ قال: "لو  :)٤)اجلامع الكبري( ويف
 ةٍ  "كلا لفالن فهي باطِ  وصي با" ليس أو رِ  رامٌ . ولو قال: "حَ فهو رجوعٌ  "ةلَ أوصيُت

   م.أعلَ  واهللاُ  ،انتهى ،برجوعٍ 
  
  

  
                                                           

 . ١٢٨؛ القاموس الفقهي ص ١٢٦"التدبري": تعليق عتق الرقيق على موت صاحبه. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٣٧٠"قميص": ما يلبسه اإلنسان مما يلي اجللد. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 . ٣٥٥"القباء": ثوب يلبس فوق الثياب. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
م. وله شروحات عدة. كشف ٨٠٤ه/١٨٩"اجلامع الكبري" حملمد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوىف سنة   )٤

 . ٥٧٠–١/٥٦٧الظنون 
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ٩٦

   أربعة: ووصايا الذمي على وجوهٍ 
يف  واإلسراجِ  )٢قابالر  تقِ وعِ  )١دقاتِ عندنا وعندهم كالص  ربةٌ ا هو قُ مبِ  لو أوصى :أحدها

 سواء أوصى لقومٍ  ،يلم صحتك والد الرت  [أي كان من الروم] ن يغزى بهأاملقدس و  بيتِ 
   ته.وا كما لو فعل يف صح سم م يُ ـبأعيام أو ل

إن أوصى  :)٣حةائِ غنية والن قة للمُ دَ ا هو معصية عندنا وعندهم كالص مبِ  لو أوصى :والثاين
 م صحلقوم بأعيا صِ ال تَ  ا. وإن أوصى لقوم ال حيصونَ ة ويكون متليكً ت الوصي ح.   

أو بإسراجه  دة ببناء املسجا هو طاعة عندنا ومعصية عندهم كالوصي ـإذا أوصى مبِ  :والثالث
إن  :اجلهة اليت عينها ا منهم وتبطلُ متليكً  فيكونُ  ،تى لقوم بأعيام صح . فإن مس ج أو باحلَ 

   .ح صِ ال تَ  شاؤا فعلوا ذلك وإن شاؤا تركوا. وإن كانوا ال حيصونَ 
إن   :)٥ةسَ يْ نِ والكَ  )٤ةيعَ ة ببناء البِ ا هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصي مبِ  إذا أوصى الرابع

 م صحعند أيب حنيفة صِ تَ  ت باإلمجاع. وإن كانت لقوم ال حيصونَ كانت لقوم بأعيا ح
   .ح صِ اهللا، وعندمها ال تَ  رمحهُ 

ا عند أيب عندمها عنه. أم  فهي مرياثٌ  ،ة يف حياتهسَ نيْ يعة أو كَ بِ دراه لو جعل  والذمي
 املسلم. وأم حنيفة فإنه كالوقف عنده يف حق ا عندمها فألن  ي وصيمة ربَ ا ال يكون قُ مبِ ة الذ

  واب. م بالص أعلَ  واهللاُ  ،عندنا ال جيوزُ 
  

  جنس آخر في الرجوع عن الوصية
مث باعها املوصي أو أعتقها أو دبرها أو   ،إذا أوصى باألمة لرجلٍ  :)شرح الطحاوي( ويف

خبالف ما إذا أوصى ببيعها من  ،ة للوصي فهذا كله يكون إبطاًال  ،كاتبها أو باعها من نفسها
  ا. فإنه ال يكون رجوعً  ،فالن

ة. ولو ت الوصي لَ كان بطَ   وكذا لو أخرجها عن ملكه بأي طريقٍ  :)جمموع النوازل( ويف
  ة. ح الوصي صِ عادت إىل ملكه ال تَ 

 ة على أربعة أوجه:مث الوصي   

                                                           

  .٢٠٩ الفقهي القاموس؛ ٢٧٢"الصدقة": العطية اليت يبتغى ا الثواب عند اهللا تعاىل. معجم لغة الفقهاء ص   )١
  .٢٢٥ااز الرقيق ذكًرا كان أو أنثى. معجم لغة الفقهاء ص "الرقاب": على سبيل   )٢
 . ٤٧١"النائحة": هي اليت احرتفت البكاء ولطم اخلدود على املوتى. معجم لغة الفقهاء ص  )٣
  .١١٥معجم لغة الفقهاء ص ؛ ٤٦القاموس الفقهي ص . معبد النصارى :"البيعة"  )٤
 . ٣٢٥؛ القاموس الفقهي ص ٣٨٥"الكنيسة": معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
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  ٩٥  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

ويف املرض على هذا. وكذا لو قال يف مرضه:  ،وصيةحة يكون وكان ذلك يف الص  ،املوت
كر إن كان يف ذِ  :م يزد على هذاـل: "من مايل" ولقُ يَـ  مـ"أخرجوا ألف درهم من مايل" أو ل

 إن كان  :م يزد على هذاـ" ولمايل وقفٌ  لثُ إىل الفقراء. ولو قال: "ثُ  فُ صرَ ة جاز ويُ الوصي
 ل منا على الفقراء. الكُ ا صار وفقً ياعً وإن كان ضِ  .ماله دراهم أو دنانري فهذا القول باطلٌ 

   .)النوازل(
 باطلة عند أيب حنيفة رمحهُ  ةُ تعاىل" فالوصي  مايل هللاِ  لثُ لو قال: "ثُ  :)نوادر هشام( ويف

فهذا  "عطوهاإعطاؤه ف نظروا إىل ما جيوزُ اإىل وجوه الِرب. ولو قال: " فُ صرَ وعند حممد تُ  ،اهللا
 لث.على الث   

هو  ،ةلَ باطِ  ةُ فالوصي  ،اماس ثالثة أي الن  عمَ طَ عام بعد موته ليُ أوصى بأن يـُتَخذ الط  رجلٌ 
  بة العلم. لَ إىل القنطرة أو بناء املساجد أو طَ  لث يف وجوه اخلري ُيصَرفُ أوصى بالث  .األصحّ 

ولو أوصى  ة للوارث.ة وبطلت الوصي صف الوصي أوصى لوارثه ولألجنيب فلألجنيب نِ  رجلٌ 
   بطل ذلك كله. إذا اقر لوارثه ولألجنيب بدينٍ  واملريضة للحي. ٍت فجميع الوصي ي حلي ومَ 

 
  منهجنس 

لث ا لو أوصى بثُ . أم ح صِ من أعيان ماله ال تَ  للعبد بعنيٍ  ةُ الوصي  :)جمموع النوازل( يف
. )١عايةكله بغري سِ   لث قيمة العبد عتقَ تق إن خرج من الث ة بالعِ ويكون وصي  ح صِ ا يَ ماله مطلقً 

 ة قيمته. وإن خرج بعضه عتق وسعى يف بقي  
وللفقراء  ،ن ثالثلث ماله ألمهات أوالده وهُ أوصى بثُ  رجلٌ  :)اجلامع الصغري( ويف

هم للمساكني وثالثة هم للفقراء وسَ سَ  :مٍ لث بينهم على مخسة أسهُ الث  واملساكني يُقَسمُ 
ألمهات األوالد ثالثة  :مٍ لث بينهم على سبعة أسهُ الث  مُ قسَ وعند حممد يُ ألمهات أوالده. 

   ثنان للمساكني.اثنان للفقراء و او 
ألهل  ةُ ة للجنني. والوصي بَ اهلِ  ا يف بطن اجلارية. وال جتوزُ ما يف البطن ومبِ ة لِ الوصي  وجتوزُ 

  ة. لَ احلرب باطِ 
 فأوصى مباله كله ملسلمٍ  .دخل دار اإلسالم بأمان حريب  .ي صحةُ أو ِذمي وصيمالذ 

 ال جتوز.  لثِ فيما زاد على الث  

                                                           

؛ القاموس ٢٤٤معجم لغة الفقهاء ص "السعاية" هي تكليف العبد بعمل يفي به ما ترتب عليه من املال.   )١
 .١٧٣الفقهي ص 
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  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا  ٩٤

 من املوصي ال من ايز. هكذا يف له ميلكه فاملوصىا. فإذا أجاز ا صحيحً  بالغً كان عاقًال 
   .)التجريد(

 ال جيوزُ  ،هِ ينِ بعَ  أوصى جبميع ماله للفقراء أو لرجلٍ  رجلٌ  :)فتاوى القاضي اإلمام( ويف
 ذلك إال لث. فإن أجازت الورثة يف حياة املوصي ال تعتربُ  من الث  م وكان هلم الرجوع. إجاز

  فإن أجازوا بعد موته صحت اإلجازة. 
   مث الوصية على ثالثة أنواع:

الورثةكالوديعة حنو لو  دِ املوصي أو يف يَ  دِ ة يف يَ ع والوصي يكون املوصى له كاملودَ  يف وجهٍ 
   ن.ضمَ هلك من غري تعد يَ 

غري تعد ال  حىت لو هلك من ،لثوذلك خيرج من الث  قائمٍ  مالٍ  نيِ عَ إن أوصى بِ  ويف وجهٍ 
  ن. ضمَ يَ 

بع ماله يكون لث ماله أو برُ ريك مع الورثة حنو أن أوصى بثُ يكون املوصى له كالش  ويف وجهٍ 
   ما هلك يهلك باحلساب وما بقي يبقى باحلساب. حىت إن  ،امشرتكً  مال امليتِ 

  
  جنس آخر

فأوصى وأشار برأسه ويعلم  ،عفهال يقدر على الكالم لضُ  مريضٌ  :)يلفتاوى الفض( يفو 
 هذا قولُ " :)النوازل( طق جازت وصيته. وقال يفعلى الن  إن مات قبل أن يقدرَ  :لأنه يعقِ 

   ."عند أصحابنا حممد بن مقاتل وأنه ال جيوزُ 
فأشار  مفذهب لسانه فلم يقدر على الكال جٌ ـإذا أصابه فالِ  :)١)واقعات الناطفي( ويف

  األخرس.  فهو مبنـزلةِ  ،ة سنةوطال وازداد به مد  )٢بشيء أو كتب وقد تقادم
إن  :م يزد على ذلكـمايل" ول لثُ أوِص بشيء" فقال: "ثُ "للمريض  قيلَ  :)النوازل( ويف

م ـول "ماله للفقراء لثُ "ثُ  :حممد بن سلمة لث ماله للفقراء. وقالقال على أثر سؤاهلم خيرج ثُ 
 أو  "ي لفالنلثَ ثُ  لو قال"ما يأيت بعد هذا فإنه قال: لِ  فصيل. قال: "وهذا موافقٌ يذكر هذا الت

 "مويت دبع" :جائزة. وكذا لو قال ةٌ حسان هذه وصي ي لفالن" يف االستِ بعَ رُ "أو  "يدسَ سُ "
ولو ذكره يف خالل الوصايا أو أضافه إىل ما بعد  "مايل لثُ ثُ  "خبالف ما لو قال يف صحته 

                                                           

م. كشف الظنون ١٠٥٤ه/ ٤٤٦"واقعات الناطفي" ألمحد بن حممد بن عمر الناطفي أيب العباس املتوىف سنة   )١
 . سبقت ترمجته. ٢/١٩٩٩

 . ١٣٩لغة الفقهاء ص "التقادم": مرور مدة طويلة من الزمن. معجم   )٢
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  ٩٣  الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

  الفصل الثامن والعشرون
  )١في الوصايا

قليل أن ال يوصي بشيء إذا كان له  ِلَمْن كان له مالٌ  األفضلُ  :)شرح الطحاوي( ويف
ويوصي  ،لث فيما ال معصية فيهكثري أن ال يتجاوز عن الث   ِلَمْن كان له مالٌ  ورثة. واألفضلُ 

 :قال .ة أفضلالوصي  ا فرتكُ غارً إذا كانت الورثة صِ  :يلضْ اإلمام الفَ  فيما ال معصية فيه. وعن
 لثي إن كانوا فقراء وال يستغنون بثُ  :اهللا". وإن كانوا بالغني عن أيب يوسف رمحهُ  يَ وِ "هكذا رُ 

 وقدرُ  أفضل. ةُ لثني فالوصي وإن كانوا أغنياء ويستغنون بالث  ،ة أفضلالوصي  الرتكة فرتكُ 
ة. وعن من الورثة أربعة آالف دون الوصي  االستغناء عن أيب حنيفة إذا ترك لكل واحدٍ 

بات فإن مل جينبغي أن يبدأ بالوا عشرة آالف. ويف املوضع الذي أراد أن يوصي إليه يلضْ الفَ 
  فإن كانوا أغنياء فاجلريان.  ،من الواجبات يبدأ بالقرابة يكن عليه شيءٌ 

 
  نوع منه

اللة وذلك ريح أو بالد فيها القبول وذلك بالص  طُ شرتَ يُ  ةُ مث الوصي  :)شرح الطحاوي( ويف
  بأن ميوت املوصى له بعد موت املوصي. 

فيكون  ،أن ميوت املوصى له قبل القبول والرد بعد موت املوصي اللةُ والد  :)التجريد( ويف
  رب. عتَ املوصى له ورده قبل موت املوصي ال يُ  ا لورثته. وقبولُ ة ويكون مرياثً  للوصي موته قبوًال 

   مث الوصايا على أربعة أوجه:
بكل ماله وال لث ماله أو بثُ  م جييزوا بأن أوصى ألجنيب ـمنها ما جيوز أجازت الورثة أو ل

   وارث له.
 ي فإنه خبالف املستأمِ  ،ة للحريبومنها ما ال جيوز وإن أجازت الورثة وهي الوصيمن والذ

  ا. حسانً ة استِ هلما الوصي  جيوزُ 
من  أو أوصى لواحدٍ  ماله ألجنيب  لثِ ن أجازت الورثة بأن أوصى بأكثر من ثُ إومنها ما جيوز 

  ازة من الورثة إذا كانوا بالغني.  باإلجال جيوز إال  ،الورثة
وعند أيب يوسف  ،وإجازة الورثة عندمها جتوز ،للعاقل ةُ ا فيه وهي الوصي خمتلفً  ومنها ما يكونُ 

إذا كان ايز من أهل اإلجازة بأن   ا جيوزُ اإلجازة فيه إمن  طُ شرتَ تُ  ال جتوز. مث يف كل موضعٍ 
                                                           

  .٣٨١ص ؛ القاموس الفقهي ٥٠٤"الوصية" هي متليك للغري مضاف إىل ما بعد املوت. معجم لغة الفقهاء ص   )١
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  الفصل السابع والعشرون فيما يكون إسالما من الكافر  ٩٢

 ،ألنه كفرٌ  دَ أن ال يسجُ  لناَك" فاألفضلُ تَ قـَ  وإال  كَ لِ للمَ  دْ سجُ : "أُ للمسلمِ  إذا قيلَ 
  .صورةً  هو كفرٌ  اأن ال يأيت مبِ  واألفضلُ 
 كة. اللعنُ ى على غري األنبياء واملالئِ صل اهللا: "ال يُ  قال أبو حنيفة رمحهٌ  )األجناس( ويف

مسعُت "تعاىل:  قال رمحه اهللاُ . ")٢وكذا على احلجاج ،لَ فعَ أن يُ  ال ينبغي )١على يزيد بن معاوية
 عن الش ارقِ اهد يخ اإلمام الزذلك ويقول:  حيكي عن أبيه أنه جيوزُ  نه كانإ )٣وام الدين الصف

، )اخلالصة(نقله من  على يزيد فال بأس". هذا ما يسر اهللاُ  لعنُ ا ال وأم  )٤"ال تلعنوا معاوية
  واب. املوفق للص  واهللاُ 

                                                           

بويع ثاين ملوك الدولة األموية يف الشام. يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان أبو خالد القرشي األموي أمري املؤمنني.   )١
م. ترمجته يف: تاريخ ٦٨٣ه/٦٤. تويف يف دمشق سنة م٦٨٠ه/٦٠سنة  له باخلالفة يف دمشق بعهد من أبيه

  . ١٢٢رقم  ٢٦٩ه) ص ٨٠- ٦١؛ تاريخ اإلسالم (١٨٢-١٧٨ ص اخللفاء
م. ٧١٤ه/٩٥تويف سنة . م٦٦١ه/٤٠احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي أبو حممد أمري العراق. ولد سنة   )٢

   .٢٣٣رقم  ٣١٤) ص ه١٠٠-٨١تاريخ اإلسالم (؛ ١٤٩رقم  ٢/٢٩وفيات األعيان ترمجته يف: 
م. إمام األئمة ١١٠٠ه/٤٩٣الدين أبو احملامد الصفار البخاري. ولد سنة  محاد بن إبراهيم بن امساعيل، قوام  )٣

(الفوائد البهية  ٢٠٣٩ رقم ٤/٢٥١اجلواهر املضية وأوحد عصره يف العلوم الدينية أصوًال وفروًعا. أنظر عنه 
  ). ٦٩حباشية اجلواهر املضية  ٦٩ ص

م. تويف سنة ٦٦١ه/٤١معاوية بن أيب سفيان األموي، أمري املؤمنني أبو عبد الرمحن. توىل اخلالفة سنة  )٤
 . ٣١٧- ٣٠٦ه) ص ٦٠- ٤١؛ تاريخ اإلسالم (١٨٢-١٧٠م. ترمجته يف: تاريخ اخللفاء ص ٦٨٠ه/٦٠
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  ٩١  فيما يكون إسالما من الكافرالفصل السابع والعشرون 

". "ال يكفرُ  :" وقال بعضهم"يكفرُ  :قال بعضهم .ة اوس على رأسهوَ سُ نْ لَ وضع قـَ  رجلٌ 
   ."لنب ال يكفرُ ال  البقرة ال تعطيه أو ألن نه إن كان لضرورة الربد إوقال بعض املتأخرين: "

 .ار كفَ  ين املعطالفقري ودعا له وأم  مَ لِ . ولو عَ واب يكفرُ تصدق باحلرام ويرجو الث  رجلٌ 
ر مْ يشرب اخلَ  . وكذا فاسقٌ أحب إيل" كفرَ  من احلالل" فقال: "احلرامُ  ر: "كل ولو قال آلخَ 

 يكفرُ  "رآنِ ت بالقُ بُ ثم تـل رِ مْ اخلَ  رمةُ حُ " :راهم عليه كفروا. ولو قالفجاء أقرباؤه ونثروا الد.   
  ر. فْ عليه الكُ  خيفَ  ظاهرٍ  ا بغري سببٍ مً ـَمْن أبغض عالِ  :)١)النصاب( ويف

 ويسألون منه مسائل بطريقِ  ،مرتفع جيلس على مكانٍ  رجلٌ  :)نسخة اخلسرواين(ويف 
  ا. مجيعً  ويضحكون يكفرونَ  هزاء وهم يضربونه بالوسائدِ االستِ 

  رآن. خفافه بالقُ الستِ  قرأ على ضرب الدف أو القصب يكفرُ  رجلٌ  :)النصاب( ويف
"وكاسادهاقا" أو قال: "خانه : ا ويقولحً دَ قَ  آية القرآن يف الوعاء أو ميألُ  لُ دخِ يُ  رجلٌ 

أبو بكر حممد بن  قال اإلمام]، ١: ٨٦ورة س[ "قِ ارِ الط وَ  اءِ مَ الس بالكرده أست جون وَ 
 اتُ احلَِ الص  اتُ يَ اقِ البَ وَ  رِ دْ ما يف القِ دون اجلاهل". ولو قال: "لِ  مُ ـالعالِ  الفضل إسحق: "يكفرُ 

  ]. ٧٦: ١٩، سورة ٤٦: ١٨[سورة الكهف  .يكفرُ  "رٌ يْـ خَ 
. نا يكفرُ ا عند الز ر وقال: "بسم اهللا" أو قاهلمْ شرب اخلَ  رجلٌ  :)نسخة اخلسرواين( ويف

  هللا" اختلفوا فيه.  وقال بعد أكل احلرام: "احلمدُ  ،وكذا لو أكل احلرام
ي" ل صَ الة فقال: "ال أُ ل" وهو يف وقت الص ر: "صَ آلخَ  قيلَ  :)نسخة اخلسرواين( ويف

  . يكفرُ " ال كَ ي بأمرِ ل صَ . ولو قال: "ال أُ يكفرُ 
قد الن  تركُ رة" فقال: "أَ اآلخِ  نيا لتنالَ ع الد ر: "دَ ولو قال آلخَ  :)جمموع النوازل( ويف

 ة" يكفرُ سيئَ بالن.   
: "ال َك ربَك اهللا" فقال له رجلٌ عطس فقال له رجل: "يرمحُ  لطانٌ سُ  :)الفتاوى( ويف

  . لطان هكذا" يكفرُ للس  قالُ يُ 
 ًال دْ ى اجلور عَ وَمْن مس  ،ألنه جائرٌ  " يكفرُ يف زماننا عادلٌ لطان الس  ن إوَمْن قال: "

  ". "ال يكفرُ  :وقال بعضهم .)٢أبو منصور املاتُرِيدي دىكذا قال اإلمام علم اهلُ   ."يكفرُ 
                                                           

م. ١٣٠٠ه/٦٩٩"نصاب الذرائع" حملمد بن حممود السديدي الزوزين احلنفي، أيب القاسم. كان حيا سنة   )١
اجلواهر  ؛٢/١٤٠هدية العارفني ؛ ١٢/٦؛ معجم املؤلفني٢/١٩٥٤صاحب تصانيف أخرى. كشف الظنون 

 . ١٥٣٧رقم  ٣/٣٦٤املضية 
صاحب تصانيف منها  .حممد بن حممد بن حممود املاتريدي أبو منصور حممود إمام املتكلمني يف عصره  )٢

تاج ؛ ٣٧رقم  ٢/٣٦م. ترمجته يف: هدية العارفني ٩٤٤هـ/٣٣٣"تأويالت القرآن". تويف سنة و "التوحيد"
   .١٥٣٢رقم  ٣/٣٦٠؛ اجلواهر املضية ١١/٣٠٠املؤلفني معجم ؛ ٢٨٥رقم  ٩٠الرتاجم ص 
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  الفصل السابع والعشرون فيما يكون إسالما من الكافر  ٩٠

   .اهللا" يكفرُ  تقديرِ  بغريِ  : "أنا أفعلُ مٌ ـاهللا" فقال ظال قال: "هذا بتقديرِ  رجلٌ 
 يعلمُ ين ما فعلُت هذا" وهو إ يعلمُ  حلف وقال: "اهللاُ  رجلٌ  :)فتاوى القاضي اإلمام( ويف

أنه قال: "وجدُت  )١امسعيل الزاهد عن الشيخ اإلمام يَ كِ حُ  .أنه قد فعل اختلف املشايخ فيه
ا. وقال بعضهم: "إذا بلة َعْمدً ى مع اإلمام إىل غري القِ وكذا لو صل  ."يف هذا أنه يكفرُ  روايةً 
   .ل أصحّ واألو  ،افرً كُ   أنه قد فعل ال يكونُ  م أفعل كذا" وهو يعلمُ ـ لين إ يعلمُ  اهللاُ " :قال

 "أو يهودي أو نصراين على االستقبال قال: "إن قلُت كذا فأنا كافرٌ  رجلٌ  )الفتاوى( ويف
وقد تقدم ذلك يف  .عندنا وذهب بعض علمائنا إىل أنه مينيٌ  ،وليس هذا بيمنيٍ  ،يكفرُ 

  . "األميان"
  ا. عند اهللا مؤمنً  ا ويكونُ نعندا كافرً   ميان يكونُ إلبا ا وقلبه مطمئن لسان طائعً كفر بال   رجلٌ 
  ا. كافرً  ر" يصريُ أردُت أن أكفُ  أمرٌ  قال: "أثقلهُ  رجلٌ 

 عى رجلٌ ولو اد  ة فطلب رجلٌ النوقال بعضهم"يكفرُ  :قال بعضهم ،منه املعجزة بو ": 
   ."ر عجزه وافتضاحه ال يكفرُ ا"إن كان غرضه إظه

إن قال ذلك من غري  يكفرُ  "تعاىل إن شاء اهللاُ  قال: "أنا مؤمنٌ  جلٌ ر  )الفتاوى( ويف
  . ال يكفرُ  ،ا أو ال"نً من الدنيا مؤمِ  تأويل. ولو قال: "ال أدري أخرجُ 

" مـإىل فالن العالِ  علي اإلسالم" وقال الرجل "إذهبْ  عرضْ ا" :وقال جاء إىل رجلٍ  كافرٌ 
   ".. وقال الفقيه أبو الليث: "ال يكفرُ يكفرُ 

. ولو قال يكفرُ  )٢ر"يگر: "يا يهودي" فقال: "لبيَك" أو قال: "جهود قال آلخَ  رجلٌ 
وإليه مال  ،عن أيب يوسف رمحه اهللا أنه اليكفرُ  :"رِ فْ روحَك على الكُ  اهللاُ  ر: "قبضَ آلخَ 
 در القاضي برهان الدين. الص  

يعين َمْن علمها أو أمرها  املعلمُ  ويكفرُ  ،تكفرُ  ،من زوجها بنيَ تَ الردة لِ  علم امرأةً  رجلٌ 
  بذلك.
ة" من اليهودي  ريٌ خَ  صرانيةُ . ولو قال: "الن " يكفرُ دٌ لحِ مُ  قال: "أنا رجلٌ  )النـوازل( ويف

  صرانية". من الن  شر  ةُ وينبغي أن يقول: "اليهودي  ،يكفرُ 

                                                           

م. ترمجته ١٠١١ه/٤٠٢إمساعيل بن احلسني بن علي بن احلسن البخاري الزاهد، أبو حممد الفقيه املتوىف سنة   )١
؛ تاريخ اإلسالم ٣٣٠٨رقم  ٧/٣١٢؛ تأريخ مدينة السالم ٣٢٧رقم  ١/٣٩٩يف: اجلواهر املضية 

 . ٥٨رقم  ٥٧ه) ص ٤١٠-٤٠١(
   على هامش خمطوط ق. توضيحقوله "جهود كري" معناه "أمسك اليهودي".   )٢
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  ٨٩  فيما يكون إسالما من الكافرالفصل السابع والعشرون 

  . هو كافرٌ  فحينئذٍ  ،يةؤ حالة الر باستِ  إذا قال إال  )٢بتدعٌ مُ  )١يلزِ واملعتَ 
 ضلَ فَ ن تُـ أُسِئَل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة واجلماعة فقال: " :)املنتقى(ويف 

 اخلَ يخني وحتُِ الش ني وتُ على اخلُ  حَ سْ مَ ـني وترى النَ تَـ بف خلفَ  يصل   بِ  كل واهللاُ  ،)٣"رٍ وفاجِ  ر 
   م.أعلَ 

  
  من المسلم وما ال يكون اكفرً فصل فيما يكون  

 ةصمَ للعِ  ا ومساًء فإنه سببٌ عاء صباحً من ذلك ويذكر هذا الد  أن يتعوذَ  وينبغي للمسلمِ 
 من هذه الورطة بوعد الن يب صل مى اهللا عليه وسل،  لُهمإوهو هذا: "ال شرَِك أُ  َك أنْ بِ  وذُ  أعُ ين

  . )٤"مُ ا ال أعلَ َك ِمم رُ فِ غْ وأستـَ  مُ ا وأنا أعلَ َك شيئً بِ 
فعلى املفيت أن مييل إىل  ،كفري ووجه واحد مينعُ الت  بُ توجِ  ومنها إذا كان يف املسئلة وجوهٌ 

  ذلك الوجه. 
 رُ عذَ ا ويُ كافرً   "ال يكونُ  :ر قال بعضهمفْ ر ومل يدِر أا كُ فْ اجلاهل إذا تكلم بكلمة الكُ 

  ا". كافرً   "يصريُ  :باجلهل" وقال بعضهم
 ا كُ فْ أتى بلفظة الكُ  نْ مَ  ومنها أنرٌ فْ ر ومل يعلم أ  ا عن اختيارٍ إال يكفرُ   أنه أتى  ة عند عام

كلمة   هِ سانِ ا إذا أراد أن يتكلم فجرى على لِ باجلهل. أم  رُ عذَ ا للبعض وال يُ خالفً  ،العلماء
   .ال يكفرُ  تعاىل من غري قصدٍ  ياذ باهللاِ ر والعِ فْ الكُ 

 م به وهو كارٌِه لذلك فذلك حمَ  ،رفْ الكُ  َمْن خطر بباله ما يوجبُ  ومنها أنضُ لو تكل 
  اإلميان. 

خبالف اإلسالم حيث ال  ،يف احلال ولو بعد مائة سنة يكفرُ  رِ فْ ومنها إذا عزم على الكُ 
   على اإلسالم. ا بالعزمِ مسلمً  الكافرُ  يصريُ 

 القلب يكفرُ  أو على حالًال  َمْن اعتقد احلرامَ  ومنها أن هذا حالل  رامٌ ا لو قال: "حلَ . أم
  ا. رً فْ كُ   اجلهل ال يكونُ  أو حبكمِ  ،لعةويج الس لرتَ 

                                                           
صحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل جملس احلسن البصري أقوم من القدرية وهم  "املعتزيل" نسبة إىل "املعتزلة"  )١

 . ٣٤٩ مسألة مرتكب الكبرية. معجم لغة الفقهاء ص يف
 . ٣٩٩"املبتدع": من أتى بشيء يف الدين ال يتفق مع مقاصد الشريعة. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
؛ ١٩٣. "اخلنث" هو زوج كل امرأة ذات رحم حمرم. معجم لغة الفقهاء ص ١/١٢٦أنظر الطبقات السنية   )٣

 . واملقصود باخلتنني هنا اخلليفة عثمان بن عفان واإلمام علي بن أيب طالب. ١٦٢القاموس الفقهي ص 
 . ١٩٨٢ة العلمية جملدات، املكتب ٣. ٣/٣٣٨، ١/٣٢٣ذكر يف: البيان والتعريف البن محزة احلسيين   )٤
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  الفصل السابع والعشرون فيما يكون إسالما من الكافر  ٨٨

ال  )١يانهُ مهَ قال حممد يف يهودي مريض قال: "أسلمُت" وقطع  :)نوادر ابن رستم(ويف 
   ا.مسلمً  ئُت من ديين ودخلُت يف دين اإلسالم" يكونُ ر يصلى عليه إن مات. ولو قال: "ب

ة أو عن تربأ عن اليهودي و  اهللا" إال  صراين: "ال إلهَ لو قال اليهودي أو الن  :)التجريد( ويف
 أو كل واحدٍ صرانية الن  يف دين  وأدخلُ ". ولو قال مع ذلك ذلك ليس بإسالمٍ  منهما فإن

 اإلسالم أو دين حمم ا.كان مسلمً   "المد عليه الس   
  ا". مسلمً  قال: "يكونُ  ،كافٌر أذن :)األجناس( ويف
ا لو قرأ القرآن على اإلسالم. أم  رُ بَـ الة جيُ ن يف وقت الص لو أذ  :)جمموع النوازل( ويف
   ا.إسالمً  ال يكونُ وتعلمه 
لوات اخلمس مع املسلمني يف اجلماعة  صلي الص رأوه يُ  ملو شهدوا أ :)األجناس( ويف

   ا.كان ذلك إسالمً 
ا . وِمم )األجناس(ا وهكذا يف أيضً  فهو منه إسالمٌ  ى وحدهإذا صل  الكافرُ  :)الروضة( ويف
على اإلسالم  وتوبة البائس املختار أا مقبولة إذا أُكرِهَ  ذا إميان البائس غري مقبولٍ  يتصلُ 

على  وُجيبَـرُ  ال يُقَتلُ  رِ فْ ا. فإن عاد إىل الكُ مسلمً  سانه يكونُ فأجرى كلمة اإلسالم على لِ 
   اإلسالم.
 ا. فإن رجع عن اإلسالم ُجيبَـرُ إسالمً  إذا أسلم يكونُ  كرانُ الس  :)نوادر ابن رستم( ويف
  على اإلسالم".  . وقال حممد: "ال ُجيبَـرُ لُ قتَ يُ ود وال على العَ 
  . ًال دْ بعد أن يكون عَ  واحدٍ  بقولٍ  تِ يْ على امل املسلمون يصل يُ  :)٢)السري الكبري( ويف
 مُ كَ حيُ  ،ا وأدخله دار اإلسالمبي دخل دار احلرب وسرق صَ  ِذمي  :)جمموع النوازل( ويف

 مُ كَ يب ال حيُ بإسالمه. ولو اشرتى الص  راءِ بإسالمه ألنه ملكه بالش .  
 ٣ضيافِ الر(  الش ا. وإن كافرً   ما يكونُ هُ تعاىل عنهما ويلعنـُ  رضي اهللاُ  )٤يخنيإذا كان َيِسب
 ا لكنه يكونُ كافرً   عنهم أمجعني ال يكونُ  ر رضي اهللاُ مَ ا على أيب بكر وعُ علي  فضلُ كان يُ 

  ا. عً بتدِ مُ 
                                                           

 . ٤٩٥"اهلميان": كيس جتعل فيه النقود ويشد على الوسط: املنطقة (لفظ معرب). معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٢/١٠١٤م. كشف الظنون ٨٠٤ه/١٨٩"السري الكبري" حملمد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوىف سنة  )٢
حل الطعن يف الصحابة. مسوا بذلك ألم رفضوا قوم من الشيعة يست: من ينتسب إىل الرافضة وهم "الرافضي  )٣

قد اهم الذي كان  أبو احلسني ،بن احلسني بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي املديناإمامهم زيد بن علي 
 ١٢١تاريخ اإلسالم ( ؛٢١٨. معجم لغة الفقهاء ص رضي اهللا عنهما أيب بكر وعمر بن اخلطاب عن سب -

  .مع مراجع أخرى يف احلاشية ١٠٨ -١٠٥ ص ه)١٤٠
الشيخان أبو بكر وعمر من الصحابة، البخاري ومسلم من احملدثني، أبو حنيفة وأبو يوسف من فقهاء احلنفية.  )٤

 . ٢٦٨معجم لغة الفقهاء ص 
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  ٨٧  فيما يكون إسالما من الكافرالفصل السابع والعشرون 

  الفصل السابع والعشرون
   ال يكونا من الكافر وما فيما يكون إسالمً 

  ا من المسلم وما ال يكونوما يكون كفرً 
 ،الباري سبحانه وتعاىل كعبدة األوثان دُ حَ الذي جيَ  إذا قال الكافرُ  :)شرح القدوري( ويف
 ك غريه  شرِ بالباري ويُ  أو يُِقر م إذا قالوا: "ال إلهَ  )١نويةكالثفإ  ا.  اهللا" كان منهم إسالمً إال

من الكلمتني. فإذا  اهللا" ألم ميتنعون عن كل واحدةٍ رسول ا دً حمم  أن  شهدُ أوكذا إذا قالوا: "
   بإسالمهم. مُ حكَ ا كانوا عليه فيُ م شهدوا ا فقد انتقلوا ع

ال يقول ذلك   اهللا" وهو ِممنْ إال  ليقتله فقال: "ال إلهَ  )٢شركٍ ل على مُ إذا مح :)السري( ويف
م أو قالوا: ى اهللا عليه وسل صل د عنه. وكذا إذا شهدوا برسالة حمم  ف كُ ينبغي أن يَ  فهو مسلمٌ 

   .ولو رجع يُقَتلُ  ."إنا على دين اإلسالم" أو قالوا "على احلنيفية"
  اهللا" ال يصريُ إال  د الرسالة فإذا قال: "ال إلهَ وحيد وجيحَ يُِقر بالت  منهم َمنْ  :)التجريد( ويف
إذا قال: "خداى يك أست  )٣ا. واوسيمسلمً  د رسول اهللا" يصريُ ا. وإذا قال: "حمم مسلمً 

  بإسالمه.  ُحيَكمُ  )٤"ومهة بيغمربان حق
ا. وقال حممد د" ال يكون إسالمً على حمم  ل "صَ قال:  جموسي  :)٥)جمموع النوازل( ويف

وهكذا قال . "بن مقاتل: "مسعُت حممد بن احلسن يقول الذمي إذا قال أسلمُت فهو إسالم
 ْن ال يقول ذلك كعبدة األوثان فهو املشرك إذا قال:" أنا مسلمٌ  غريه من العلماء ألنوهو ِمم "

   .)األجناس(هكذا يف منه.  لُ قبَ ين" ال يُ لَ قتُـ حىت ال يَ  عوذَ أردُت منه الت ". ولو قال عندنا مسلمٌ 
  ا. سل" صار مسلمً به الر  نَ ا آمَ مبِ  نُت باهللا أو: "آمَ لو قال الكافرُ  :)الروضة( ويف
: ا. ولو قال للمسلمِ به مسلمً  " يصريُ واحدٌ  : "اهللاُ إذا قال الكافرُ  :)جمموع النوازل( ويف

  به".  إذا قال: "حق لكن ال أؤمنُ ا إال مسلمً  يصريُ  ا وقيلَ مسلمً  "دينَك حق" ال يصريُ 

                                                           
"الثنوية": فرقة تقول بإهلني اثنني مها إله اخلري وإله الشر، ويُرَمز إليهما بالنور والظالم. املنجد يف اللغة العربية   )١

 . ١٧٣املعاصرة ص 
 . ١٩٦"املشرك": من عبد مع اهللا تعاىل غريه ممن ال يدعي اتباع نيب أو كتاب منزل. القاموس الفقهي ص   )٢
 . ٣٣٧؛ القاموس الفقهي ص ٤٠٧"اوسي": من عبد النار والشمس والقمر. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
   ".األنبياء حق مجيعاهللا واحد و وتعين " "است ومهة بيغمربان حق قوله "خداى  )٤
 سبقت ترمجته. م. ٩٨٣ه/ ٣٧٥تويف سنة أيب الليث.  "جمموع النوازل" لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي، الفقيه )٥
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  الفصل السادس والعشرون في السير  ٨٦

  فصل في الحظر واإلباحة
وقال:  مث جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر  ،فأصلحها إنسانٌ  .دابة ضعيفة يبَ سَ  جلٌ ر 
 فَ حلِ أو استُ  ،ينةبوأنكر فأقيمت عليه ال "أخذها فهي له نْ سبيلها مَ  يتَ ل خَ  حنيَ  "قلتَ 

 قال ربا فبلغه اخلا يسمع هذه املقالة أو غائبً منهما. وإن كان حاضرً  فنكل فهي للواحدِ 
 الص وإن مل يكن من هذا الكتاب. وإن اختلفا  يدهُ أرسل صَ  نْ "وهو اختيارنا فيمَ  :هيددر الش

   ."ل هي ِلَمْن أخذهاقُ م يـَ ـقول صاحبها مع ميينه أنه ل فالقولُ 
 نسانٌ إبع به شفله أن يأخذ قدر ما ي .ب"نَ من العِ  ذْ كرمي وخُ   ر: "أدخلْ قال آلخَ  رجلٌ 

   .واحدٌ 
اس وأخذوا من فبلغ الن  .ا فهو له"أخذ شيئً  نْ ر خنلي ومَ اس يف مثَ قال: " أذنُت للن  رجلٌ 
  كان هلم ذلك.   ،اذلك شيئً 
نانري. والد  مراهر: "أنَت يف حل من مايل" فهذا على الد قال آلخَ  رجلٌ  :)األجناس( ويف

   .ل ا منه ال حيَِ غنمً   أوًال أو إبِ  ولو أخذ فاكهةً 
أو أعطيَت"  ا أكلته من مايل أو أخذتَ ِمم  ر: "أنَت يف حل لو قال آلخَ  :)الفتاوى( ويف

   عطاء.إلوا ل له األخذوال حيَِ  ،حل له األكل
إن كان صاحب احلق  :" ففعل وأبرأهلين من كل حق هو لَك علي ر: "حل قال آلخَ  رجلٌ 

فعند  يانةً ا دِ ا باإلمجاع. وأم حكمً  ا به برىءَ مً م يكن عالِ ـيانة. وإن لا ودِ حكمً  ا به برىءَ مً عالِ 
  توى. وعليه الفَ  ،وعند أيب يوسف يربأ يانةً حممد ال يربأ دِ 

اإلبراء عن احلقوق  أن  سيخَ السرْ  لإلمام "باب الصلح يف العقار"يف  "األصل صلح" ويف
   .ضٍ وَ أو بغري عِ  ضٍ وَ ا، سواء كان اإلبراء بعِ مطلقً  اهولة جائزٌ 

  . اإلحالل ذلك ارين" صح اعة ويف الد للس  َك يف حل ر: "جعلتُ قال آلخَ  رجلٌ 
ألنه  عليَك حىت متوت فأنَت يف حل" فهو باطلٌ ِض مايل قْ م تـَ ـقال ملديونه: "إن ل رجلٌ 

هذه  ين: "إذا مت فأنَت يف حل" ألن كذا لو قال رب الد و  عليق.الت  تعليق والرباءة ال حتتملُ 
 يف مرضِ و  ة.وصي من مَ كذا لو قالت لزوجها املريض: "إذا مت ري" أو هْ َك فأنَت يف حل

هذه خماطرة وتعليق. ولو قال ملديونه: "إن  ألن  لٌ فهو باطِ " ةقدَ ري عليَك صَ هْ قالت: "فمَ 
   الب واملطلوب.ة من الط ويكون وصي  ،من الدين الذي عليَك" جاز ءٌ يمت فأنَت بر 

َك" ا يل ِقبَـلَ ا ِمم منَك شيئً  َك وال أطلبُ ر: "ال أخاصمُ ولو قال آلخَ  "واقعة الفتاوى" ويف
  املوفق. واهللاُ  ،)فصول العمادي(تعاىل نقله من  اهللاُ . هذا ما يسر فهذا ليس بشيءٍ 
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  ٨٥  الفصل السادس والعشرون في السير

ا بدارهم فال. بدار احلرب شرط أم  واإلحرازُ  .كامللك ألهل الرت  وكذا يثبتُ  ،اهلند امللك ألهلِ 
   .ا من هذه اجلملة جيوزُ منهم شيئً  ولو باع واحدٌ 

فأغار  .فيصلون ويصومون ويقرؤن ومع ذلك يعبدون األوثان .عون اإلسالميد  بلدةٍ  أهلُ 
بودية ون بالعُ إن كانوا يقر  :باياأن يشرتي من تلك الس  فأراد إنسانٌ  ،عليهم املسلمون وسبوهم

ساء بيان والن راء الص بودية مللكهم جاز شِ قرين بالعُ م يكونوا مُ ـراء. وإن لالش  زجُ ـم يَ ـمللكهم ل
   بار.الكِ  دونَ 

ته م ولده أو بعَ  م ه أو بأُ م من أهل احلرب بأُ  نسانٌ إفجاء  .بأمان دخل دار احلربِ  مسلمٌ 
أكثر  هذا قولُ  .فإنه ال يشرتيها منه ،نأو خبالته قد قهرها وأراد بيعها من املسلم املستأمِ 

جواز البيع  رونَ وإن كانوا يَ  ،جواز البيع ال جيوز رونَ وقال الَكْرخي: "إن كانوا ال يَ  .املشايخ
البيع. فإذا  يرونَ اين إن كانوا ل أو على القول الث البيع على القول األو  وإذا بطل. "جيوز

 باطًال  وإن كان البيعُ  رِ هْ بالقَ  لكهُ موا فيه. قال بعضهم: "ميَ خرجوا إىل دار اإلسالم تكل." 
 إن اشرتاه  :وإن كان ال يرى جواز البيع ،احيح أن البائع إن رأى جواز البيع ملكه مطلقً والص

 "صلح امللوك واملوادعةباب " يف "سري األصل" ويف قال املصنف: .كهلا موذهب به كرهً 
  . "البيع إذا رأى البائع جوازه تدل على أنه جيوزُ  مسئلةٌ 

إذا كان احلكم عندهم أن  :نمث باعه من املسلم املستأمِ  ،بعض أحرارهم ر حريب هوإن ق
  . راء. وإن كان احلكم عندهم على خالف هذا ال جيوزُ قهر منهم صاحبه ملكه جاز الش  نْ مَ 

يف  وأعطى األب صداقها وأضمرَ  ،يف دار احلرب وكانت كافرة تركية تزوج امرأةً  مسلمٌ 
يريد به إذا  ،وهي حرةٌ  لٌ باطِ  فالبيعُ  ،ها إىل دار اإلسالم وأراد بيعهاـفخرج ب .قلبه أنه يبيعها

   .رِ هْ القَ  ا لعدمِ خرجت معه طوعً 
 ال جيوزُ  ،فباع الولد ،إذا دخل دارنا بأمان مع الولد احلريب  حتت  الولد داخلٌ  بيعه ألن

   األمان. ويف إجازة البيع نقضُ  ،األمان
من املسلمني هدية من أحرارهم أو  من امللوك الذين يف دار احلرب أهدى إىل رجلٍ  ملكٌ 

ا ِلَمْن أهداه فإن كان الذي أهدى إليه ليس بينهم وبينه قرابة كان مملوكً  .من بعض أهله
ا للذي أهدى إليه. هذا م يكن مملوكً ـأو امرأة قد ولدت منه ل )١مٍ رَ حمَْ  مٍ حِ . وإن كان ذا رَ مإليه

   هو املوفق. سبحانهُ  واهللاُ  ،)اخلالصة(نقله من  ما يسر اهللاُ 
  

                                                           
 .٤١١؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٤٥"الرحم احملرم": القريب الذي َحُرَم نكاحه أبًدا. القاموس الفقهي ص   )١
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  الفصل السادس والعشرون في السير  ٨٤

  الفصل السادس والعشرون
 ١ريَ في الس(  

العبد  وكذا حكمُ  ،زجيو  هلم ِذمة فحينئذٍ  بأن  مَ كِ  إذا حُ إال  ح صِ ال يَ  واملرأةِ  )٢الذمي أمانُ 
فلإلمام أن  ،يف أيديهم ن ينـزلوا على حكم أسريٍ أواألعمى ال جيوز. ولو سألوا  )٣واحملدود

  هم. يبَ جيُ 
ة خبالف الوصي  ،احسانً يف حق األمان استِ  الوالدانِ  إذا أمنه على قرابته يدخلُ  اإلمامُ 
  لقرابته. 
 ن السالكُ لطان إذا أم ف صِ ال يَ  ،هبار بشرط عدم الن مهُ حىت لو ظهر عليهم فَـ  ،أمانه ح 

يث حبوهذا إذا كانوا كثريين  .أمام ضَ قِ هب انتُ ا فاشتغلوا يف الن . وإن أمنهم مطلقً )٤ءٌ يفَ 
أمانه. وكذا  ضُ نقَ ريق ال يُ إذا قطع الط  )٥ننيا الواحد من املستأمِ ة. أم وكَ وة وشَ هلم قُ  يكونُ 

   والثالثة. ثنانِ الا
وهو حر  ،ًئايْ ال يكون فَـ  ،ارف بعدما وقعت الدائرة على الكُ  إذا أسلم قبل األسرِ  )٦الكافرُ 
   وماله له.

  
  فصل في مسائل البيع والملك

وبينهم وبني  ،دخلوا دار اإلسالم )٧عةوادَ ار بينهما مُ ف من الكُ  طائفتانِ  :)الفتاوى( يفو 
 ،ائرة على إحدى الطائفتنيا. تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الد عة أيضً وادَ املسلمني مُ 

راء الش  ال جيوزُ  ،واستولوا على املقهورين وباعوهم من املسلمني قبل اإلحراز بدار احلرب
 منهم. ولو أن  رقٍ ك استولوا على طُ أهل اهلند وأهل الرت  وم وأحرزوها بدار اهلند ثبتَ من الر 

                                                           

 . ٢٥٣"السري" ج "سرية": الطريقة. وهي هنا نظام اجلهاد يف سبيل اهللا. معجم لغة الفقهاء ص  )١
"الذمي": من أمضي له عقد الذمة وهو عهد يعطى للمواطنني غري املسلمني يف دولة اإلسالم باحلفاظ على   )٢

 . ١٣٨؛ القاموس الفقهي ص ٢١٤أرواحهم وأمواهلم وعدم املساس بأديام. معجم لغة الفقهاء ص 
 . ٤١٠؛ معجم لغة الفقهاء ص ٨٣"احملدود": من أقيم عليه احلد. القاموس الفقهي ص   )٣
 . ٣٥١ما أخذ من أموال الكفار بغري حرب. معجم لغة الفقهاء ص  :"الفيء"  )٤
 . ٢٧طالبوا األمان. القاموس الفقهي ص   )٥
"الكافر": من ال يؤمن باهللا وال مبحمد رسول اهللا، أو من ينكر ما هو معلوم من اإلسالم بالضرورة أو ينتقص   )٦

 . ٣٢٠؛ القاموس الفقهي ص ٣٧٥الفقهاء ص من مقام اهللا تعاىل أو الرسالة. معجم لغة 
 . ٤٦٧املصاحلة وترك احلرب. معجم لغة الفقهاء ص "املوادعة":   )٧
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  ٨٣  الفصل الخامس والعشرون في الحيطان وما يتعلق به

وعلى هذا لو أراد أن يبين  .)١انه طاحونة أو جعله للقصارةوعلى هذا إذا جعل دك أن مينعه. 
 ا أو اصطبًال امً مح.   

فأراد  ،إىل ملك غريه )٢هافُ عْ خنلة يف ملكه فخرج سَ  إذا كان لرجلٍ  :"صلح الفتاوى"ويف 
  له ذلك.  ،ر قطعهااآلخَ 

 ،وأخذت هواء داره لرجلٍ  قد تدلت أغصان شجرةٍ  له دارٌ  رجلٌ  :"بيوع النوازل" ويف
 ار األغصانفقطع صاحب الد:  من غري أن  هجرة أن يفرع هواء دار إن أمكن صاحب الش

 قطعهاأن يا ال ميكن الظً . وإن كانت غَ نَ مِ ضَ  بلٍ ها ِحبَ بأن جيمع األغصان ويشد  يقطعَ 
ا أكثر ِمم  ن. وإن قطعضمَ ال يَ  ،منه لو رفع إليه ممن املوضع الذي يقطعها احلاك وقطعها

   ."غصب الفتاوى" ن. كذا يفضمَ يقطعه احلاكم يَ 
 ،قف األعلى يف منـزل امرأتهبىن الس  رجلٌ  :"كتاب الدعوى"يف  )٣)يفتاوى الفضل( ويف

غري أمره بفع والبناء هلما. وكذا كل َمْن بىن دار غريه إن بناه بأمرها ليس له الر  :مث أراد رفعه
إن  "الوصايا" . ويفعُ نَ ميُ  فحينئذٍ  ،ا  أن يضر إال  ،له. وإن بىن بغري أمرها له أن يرفعَ  يكونُ 

   بىن هلا يكون هلا.
 بٍ شَ وخبَ  ،مث بناه بنقضه ونفقته ،هدم منـزل امرأته برضاها رجلٌ  :)٤)يفوائد الفضل( ويف

وذكر فقيهنا أبو إسحاق أنه إن . م يكن له يف البناء حق ـإن بىن المرأته ل :ر اشرتاه مبالهآخَ 
هلا وال يرجع  م يشهد كان البناءُ ـوإن ل .له كان البناءُ ،أشهد وقت البناء أنه يبين لريجع عليها

 ،)اخلالصة(نقله من  انتهى. هذا ما يسر اهللاُ  ،عليها بشيء. وعلى هذا العمارة يف كرمها
   املوفق. واهللاُ 

  

                                                           
 .٣٦٥"القصارة": مكان تبييض املالبس. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 .٢٤٤النخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء ص "السعف": أغصان شجر  )٢
"فتاوى الفضلي" لعثمان بن إبراهيم األسدي البخاري احلنفي أيب عمرو املعروف بـ"الفضلي". ولد سنة   )٣

؛ اجلواهر ١/٦٥٣؛ هدية العارفني ٢/١٢٢٧م. كشف الظنون ١١١٤ه/٥٠٨م. تويف سنة ١٠٣٥ه/٤٢٦
 . ٢٣٥رقم  ٢٠٨ه) ص ٥١٠-٥٠١؛ تاريخ اإلسالم (٤/٢٧٩املضية 

 إبراهيم األسدي البخاري احلنفي املذكور يف احلاشية أعاله."فوائد الفضلي" لعثمان بن   )٤
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  الخامس والعشرون في الحيطان وما يتعلق بهالفصل   ٨٢

إىل الذي  دارُ فمال اجلِ  ،محولةر عليه وليس لآلخَ  ،ألحدمها عليه محولة بني رجلنيِ  دارٌ جِ 
قال أبو  ،ريكيرفعه حىت سقط فأضر بالش  مفأشهد على صاحب احلمولة فل .ال محولة له

ن املشهود عليه ضمَ بعد اإلشهاد يَ  ها ومتكن من رفعاإلشهاد وكان حمفوفً  القاسم: "إذا ثبتَ 
   ).غنية(. "صف قيمة ما فسد من سقوطهنِ 

 قال أبو القاسم: "إن بناه بنقضِ  ،ريكة الش بادم فبناه أحدمها يف غي بني رجلنيِ  طٌ حائِ 
أو  )١ِنبٍ لَ عليه. وإن بناه بِ  لِ مْ شريكه من احلَ  ا وال يكون له أن مينعَ تربعً ل يكون مُ و ط األاحلائِ 

صف قيمة على احلائط حىت يؤدي نِ  لَ م ريك أن حيُ م يكن للش ـنفسه ل لِ بَ من قِ  بٍ شَ خَ 
   .)غنية(. "احلائط

 ):الكتاب(قال يف  ،ر عليه عشرةواحد ولآلخَ  ذعٌ ألحدمها عليه جِ  بني رجلنيِ  طٌ حائِ 
كون مجيع ي ال ياسِ ويف القِ  .احسانً استِ  رط لآلخَ جذعه وكل احلائِ  عُ ذع موضِ اجلِ  لصاحبِ "

وهو قول  ،حسانمث رجع إىل االستِ  ،ًال اهللا يقول أو  وبه كان أبو يوسف رمحهُ  ،"احلائط بينهما
   .)غنية الفتاوى(اهللا.  أيب حنيفة رمحهُ 

 [أي اهلدم] قضفأراد أحدمها الن  .بسقوطه ضررٌ  فُ وخيا ىهوَ  بني رجلنيِ  مشرتكٌ  طٌ حائِ 
 .على نقضه" : "ُجيبَـرُ رمحه اهللا أبو بكر حممد بن الفضلقال الشيخ اإلمام  ،راآلخَ  وامتنعَ 

كل   لكَ  أضمنُ ر فقال له صاحبه: "أنا وأىب اآلخَ  مشرتكٍ  دارٍ وعنه إذا أراد أحدمها نقض جِ 
دم من منـزل املضمون له ريك فادار بإذن الش مث نقض اجلِ  ،نَ مِ من بيتَك" وضَ  مُ ما ينهدِ 

   .)غنية(ال يلزمه ضمان ذلك.  ،شيء
 ،اعلى البناء إذا كان قادرً  كان هلم جربهُ   ،ِنب واجلريان يتضررون بذلكم يَ ـهدم بيته ول

  واملختار ليس هلم ذلك. 
ل ا إذا ادم الكُ . أم جيربُ  ،ريك عن العمارةادم بعضه وأىب الش  مشرتكٌ  امٌ أو مح  طاحونةٌ 

ا على حىت يكون دينً  قْ نفِ اَ ا يقال له "رً عسِ ريك مُ . وإن كان الش ربُ وصار صحراء ال جي
 ريك"الش.  بتها ولو أنفق أحدمها يف مرم عً ريك ال يكون مُ غري إذن الش(خزانة الفتاوى). ا.ترب 

   م.أعلَ  تعاىل واهللاُ  ،)يد زادهؤَ مُ  جمموعِ (نقله من  هذا ما يسر اهللاُ 
أن مينعه من ذلك إذا   ها ليس جلار خذ داره بستانً أراد أن يت  رجلٌ  :"صلح النوازل"ويف 

له  ،دارهى إىل جِ وة يتعد خْ داره. وإن كانت رَ ى ضرر املاء إىل جِ لبة ال يتعد كانت األرض صَ 

                                                           
 . ٣٨٨"لنب": املضروب من الطني ليبىن به، وقد يطلق على املنحوت من احلجر. معجم لغة الفقهاء ص   )١
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  ٨١  الفصل الخامس والعشرون في الحيطان وما يتعلق به

فأراد أن حيول  ،ألحدمها عليه بناء بني رجلنيِ  دارٌ جِ  :وعن الفقيه أيب بكر البَـْلِخي
ن ر إىل األميَ ر أو من األيسَ ن إىل األيسَ من األميَ  ر قال: "إن كان حيولُ جذوعه إىل موضع آخَ 

. وإن باحلائطِ ا هذا يكون أقل ضررً  ألن  ،ليس له ذلك. وإن أراد أن يسفل اجلذوع فال بأسَ 
رأس  ا كان. فإن هذا يكون أكثر عم  له ذلك ألن  ال يكونُ  ،ا كانأن جيعله أرفع عم  أراد
  . "عُ نَ ما حيتمله أساس احلائط فإنه ميُ  ط ال حيتملُ احلائِ 

أن  ريكنيفأراد أحد الش  ،قدر قامة الرجل املشرتكُ  إن كان احلائطُ  :اهللا وعن حممد رمحهُ 
   .)غنية( . بإذن شريكهليس له ذلك إال  ،يزيد يف طوله

 رِ أذن له جاره يف وضع اجلذوع على حائطه أو حفْ  رجلٌ  :)١)فتاوى أيب الليث( ويف
 إذا اشرتط يف البيع إال  ،ردابفللمشرتي رفع اجلذوع والس  ،سرداب حتت داره مث باع داره

ذلك إىل أن قال:  جنسِ وذكر قاضي خان مسائل من  له ذلك. ال يكونُ  ترك ذلك فحينئذٍ 
من غري أهل  فاشرتى رجلٌ  ،ة برضى أهلهاذَ ة غري نافِ ك أو غرفة يف سِ  ،بناء "إن كان أحدثَ 

 تلك الس برفع الغرفة فله أن يأمرهُ  ،ا منهاة دارً ك" .  
. وكذا إذا أراد عُ نَ ميُ  ،ر أو غرفةً ا آخَ دار بينهما أراد أحدمها أن يبين عليه سقفً جِ  يحاو 
   .)بزازية( .كذلك   إذا كان يف القدميإال  ،عُ نَ لم ميُ وضع الس أحدمها 
فأراد أحدمها أن يرفع  ،فظهر أنه ذو طاقني متالصقني ،ادم بني اثننيِ  مشرتكٌ  دارٌ جِ 

 ةرتَ اق الذي هو من جانب شريكه سُ احلائط الذي هو يف جانبه ويكتفي بالط،  ريك وأىب الش
 ،هذا احلائط بينهما أن  ما ظهرَ  هورِ ظُ  ا قبلَ خي: "إذا كانا أقر لْ قال الفقيه أبو بكر البَـ  ،ذلك

 ،كل حائط ِلَمْن يليه  ا أن ريك. وإن كانا أقر ا بغري أمر الش فيه شيئً  ثَ دِ فليس ألحدمها أن حيُ 
 ثَ دِ منهما أن حيُ  واحدٍ  فلكل  غنية( ."فيه ما أحب(.   

ا مثل جذوع ر أن يضع عليه جذوعً فأراد اآلخَ  ،ألحدمها عليه جذوع بني رجلنيِ  طٌ حائِ 
قال "يُ  :يخ اإلمام أبو القاسمقال الش  ،ذلك ال حيتملُ  دارَ اجلِ  ر ألن فمنعه اآلخَ  ،صاحبه

ئَت فارفع وإن شِ  ،ئَت فحط عنه ما ميكن لشريكَك من احلملِ إن شِ  :اجلذوع لصاحبِ 
. وإن مٌ ـريك فهو ظالِ إذن الش  وضع بغري صاحب احلمل إن كان ألن  ،محلَك حىت تستويا

. قال الفقيه أبو الليث: "وعن أيب بكر خالف "والعارية غري الزمة ،و عاريةهوضع بإذنه ف
   .)غنية( ."ذُ وبقول أيب القاسم نأخُ  ،هذا

                                                           

كشف الظنون   م.٩٨٥ه/٣٧٥املتوىف سنة ن أمحد السمرقندي إمام اهلدى "فتاوى" أيب الليث" لنصر بن حممد ب  )١
 . سبقت ترمجته.٢/١١٢٠
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  الخامس والعشرون في الحيطان وما يتعلق بهالفصل   ٨٠

  الخامس والعشرون الفصل
  في الحيطان وما يتعلق به

 بإذن له ذلك إال  ال يكونُ  ،يف البناء عليه أراد أحدمها أن يزيدَ  بني شريكنيِ  دارٌ جِ 
 ريكالش،  أضر  م يضر.ـريك ذلك أو لبالش   

ر يال أن يبنيه وأىب اآلخَ فأراد صاحب العِ  ،ةسوَ ونِ  ادم وألحدمها بناتٌ  بني دارينِ  دارٌ جِ 
ألنه ال بُد أن يكون  وقال الفقيه أبو الليث: "يف زماننا جيربُ  ،اآليب" ربُ "ال جي :مقال بعضه
 :فصيلينبغي أن يكون اجلواب على الت  :الدين قاضي خان . قال اإلمام فخر)١ة"رتَ بينهما سُ 

 ة ال جيربُ رتَ منهما أن يبين يف نصيبه سُ  واحدٍ  ة وميكن لكل سمَ القِ  لُ دار حيتمِ إن كان أصل اجلِ 
اآليب على  ة على هذا الوجه جيربُ سمَ القِ  لُ احلائط ال حيتمِ  اآليب على البناء. وإن كان أصلُ 

   .)غنية الفتاوى( .البناء
فرفعه أحدمها وبناه مبال  دارُ هى اجلِ فوَ  ،منهما عليه محوالت واحدٍ  لكل  بني رجلنيِ  دارٌ جِ 
قال الفقيه أبو  ،ر عن وضع احلموالت على ما كان عليه يف الزمن القدميومنع اآلخَ  ،نفسه

منهما  كل واحدٍ   بينهما أصابَ  مَ سِ لو قُ  دار حبالٍ اجلِ  إن كان عرضُ  رُ نظَ بكر اإلسكاف: "يُ 
ا عً ترب محوالته على ما كان يف األصل كان الباين مُ  لُ ا حيتمِ طً ئِ أن يبين عليه حاميكن له  موضعٌ 

ال  مَ سِ لو قُ  عليه. وإن كان حبالٍ  صاحبه عن وضع احلموالتِ  بالبناء، وليس له أن مينعَ 
شريكه عن وضع احلموالت على هذا الوجه حىت  وله أن مينعَ  ،اعً ترب يصيبه ذلك ال يكون مُ 

   .)غنية(. "له. تصف ما أنفق يف البناء يضمنَ 
فأراد الذي ال محولة له أن يضع  ،ر محولةألحدمها محولة وليس لآلخَ  بني رجلنيِ  دارٌ جِ 

 "إن كانت محولةُ  :)٢أبو بكر البَـْلِخيقال الفقيه  .اختلفوا فيه ،عليه محولة مثل محولة شريكه
 عليه مثل  ر أن يضعَ وقال الفقيه أبو الليث: "لآلخَ  ."ر أن يضعَ فلآلخَ  ثةٌ دَ ريك حمُ الش

   .)غنية(. "بينهما طَ احلائِ  بأن  وشريكه ُمِقر  ،ذلك لُ حيتمِ  طُ محولته إن كان احلائِ 
أو جذوع أحدمها  ،منهما عليه جذوع واحدٍ  لكل  كان إذا :"كتاب الصلح" وذكر يف

  . "حيتمله طُ ر أن يزيد يف جذوعه إن كان احلائِ فلآلخَ  ،أكثر

                                                           

 .٢٤١"السرتة": ما يسترت به كائًنا ما كان. معجم لغة الفقهاء ص   )١
لخي األصل السمرقندي احلنفي، ظهري الدين أبو بكر. صنف "الفوائد على أمحد بن علي بن عبد العزيز الب  )٢

م. ترمجته يف: هدية ١١٥٨ه/٥٥٣اجلامع الصحيح" للحسام الشهيد، وتسمى "الفوائد الظهريية". تويف سنة 
 . ١١٨٨رقم  ٣/٥٥، ١٩٩٤رقم  ٤/١٠٤؛ اجلواهر املضية ١/٨٥العارفني 
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  ٧٩  والمزارعة والمساقاةالفصل الرابع والعشرون في الشرب 

صف وهو نِ  ،ببعض ما خيرج من عمله ئجارٌ تألنه اس )١انالطح  فيزقَ عمله ألنه يف معىن 
ا بعً ا ال يكون الغراس لصاحبه ألنه غرس برضاه ورضى صاحب األرض فصار تِ وإمن  ،البستان

ويستأجر صاحب األرض  ،صف األرضصف الغراس بنِ أن يبيع نِ  اجلوازِ  لألرض. وحيلةُ 
صدر ( نقله من قليل ليعمل يف نصيبه. هذا ما يسر اهللاُ   بشيءٍ مثًال  ،العامل ثالث سنني

  م.وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ  ،)الشريعة

 

  
  

                                                           

"قفيز الطحان": مسألة مشهورة يف فقه احلنفية، وهي أن يعطي الرجل قمحه للطحان ليطحنه له ويأخذ أجرته  )١
 . ٣٠٧؛ القاموس الفقهي ص ٣٦٨قفيًزا من دقيقه. معجم لغة الفقهاء ص 
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  الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقاة  ٧٨

 منِ يف ضِ  ا جتوزُ إمن  األصل هو املضاربة املساقاة ألن،  ا ألن كالشر  واملساقاة أشبه بح ة يف الر
  فقط. 

ح بال صِ ة فإا تَ  املد إال  ،رذْ زاد على البَ بح وهو ما الر  ردِ ركة يف جمُ الش  ويف املزارعة ال جتوزُ 
ر ذْ وإدراك بَ  .خترج ل مثرةٍ ا ويقع على أو ا معلومً ر وقتً مَ إلدراك الث  فإن  ،احسانً ذكرها استِ 

 ١ةبَ طْ الر(   مَ كإدراك الث بَ طْ ر الر طُ شرتَ وال يُ  .ة ُمساقاةبَ طْ ة بالفارسية "سبست" فإنه إذن دفع الر 
 ةبيان املد،  ذْ إىل إدراك بَ  فتمتد كة فإنه  بَ طْ ر الر مَ إدراك الث جر.ر يف الش   
مرات أو أكثر.  ر فيها غري مقصود بل ُحتَصد يف كل سنة ست ذْ البَ  أن  الغالبُ  :أقول

ر ذْ البَ  ر. ففيما ال يوجدُ ذْ مرة ثانية إىل أن يدرك البَ  كُ رتَ ثانية وتُ ة مر  ر ُحتَصدُ ذْ رِيَد البَ وإن أُ 
 نة األوىلينبغي أن تقع على الس.  ةٍ وذكر مد  مَ ال خيرج الث قد تبلغ  ةٍ ر فيها يفسدها وذكر مد

أي  لِ ث فللعامل أجر املِ وإال  ،رطى فعلى الش مسم  . فلو خرج يف وقتٍ ح صِ فيها وقد ال تبلغ تَ 
 مرة. يعمل إىل إدراك الث  

ا  مدركً ال  اخل. وإن كان فيه مثرً الباذجنان والن طاب وأصول جر والر يف الكرم والش  ح صِ وتَ 
فيهما  ح صِ ا تَ خل وإمن  يف الكرم والن إال  ح صِ اهللا ال تَ  افعي رمحهُ ارعة هذا عندنا. وعند الش ز كامل

 .اسيف مجيع ما ذكر حلاجة الن  ح صِ . وعندنا تَ ياسبقي على القِ  غريمها ويف ،)٢َرب يْ حبديث خَ 
 صِ ت تَ مث إذا صح ح  وإن كان الث جرمر على الش،  إال ا ألنه حيتاج إىل مر مدركً  أن يكون الث

لكن  إذا استحصدَ  ح صِ . وال تَ ًال قْ رع بـَ إذا كان الز  ح صِ العمل قبل اإلدراك ال بعده كاملزارعة تَ 
   أن تكون خالية عن زرع املالك. إال  ح صِ إجارة األرض ال تَ 

افع الد  هَ رِ وإن كَ  .هثيقوم العامل عليه أو وار  ءٌ ينَ مر ا والث مضت مد فإن مات أحدمها أو 
 هَ رِ عليه وإن كَ  لورثة العام وميق ءٌ مر ينَ أو ورثته أي إن مات العامل والث  افع. وإن مات الد

 هَ رِ افع يقوم العامل كما كان وإن كَ الد  ا دفعً حسانً افع استِ ورثة الد خُ فسَ وال تُ  .ررا للض  إال 
 ،منه أو مثره )٣فهعْ سَ على  ا خيافُ قً أو سار  ،على العمل ا ال يقدرُ وكون العامل مريضً  ذرٍ بعُ 
الشرتاط  ح صِ ال يَ  ،جر واألرض بينهماة معلومة ليغرس ويكون الش . ولو دفع قضاء مد ذرٌ عُ 

 ركة فيما هو حاصلٌ الش  ركةقبل الش،  األرضوالث ر قيمة غرسه وأجر ولآلخَ  ،مر والغرس لرب

                                                           

 .٢٢٣"الرطبة": نبات يقيم يف األرض سنني، كلما جز نبَت. معجم لغة الفقهاء ص   )١
ا َخيرُج من ثَـَمٍر أو َزرٍْع". رواه البخاري يف:   )٢ طِر ممَرسوَل اِهللا عاَمَل أهَل َخْيبَـَر بِالش كتاب   ٤١عن ابن عمر أن

؛ أبو داود ١/٣٧٣كتاب األحكام   ١١؛ الرتمذي يف: ٢/٢٣كتاب املساقاة   ٢٣؛ مسلم يف: ١/٤٣٥املزارعة 
 . ٣٥٧كتاب الرهون ص  ١٧؛ ابن ماجة يف: ٢/٥٨٧كتاب البيوع   ٢٣يف: 

 .٢٤٤"السعف": أغصان شجر النخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء ص  )٣
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  ٧٧  والمزارعة والمساقاةالفصل الرابع والعشرون في الشرب 

 األرض أن يقلع الز رع وأىب رب األرض أن يقلع الز بينهما إجارة  وتثبتُ  .رعاملزارع فليس لرب
. وهذا إذا مل دَ حصِ ستَ صفان حىت يَ والعمل عليهما نِ  ،دَ حصِ ستَ ا حىت يَ نة حكمً صف الس يف نِ 

ثالث على ما ذكرنا. وإذا أنفق بعد  لع فلرب األرض خياراتٌ ع. فإن أراد القَ لْ املزارع القَ  دير 
 بأمر القاضي رجع على املزارع بنِ رع انتهاء الز صف الن لَ ة املعامَ فقة. ولو انقضت مد ر مَ ة والث

  . هِ يف يدِ  ك إجارةً رتَ يُ  )١مَ رْ م يدرك وأىب العامل الغُ ـل
 إذا هرب املزارع يف وسط الس األرض حىت استَ قْ ع بَـ نة والزر دَ حصَ ل فأنفق عليه رب، 

ينه على فقة مع ميقول املزارع يف قدر الن  والقولُ  ،غَ لَ بـَ ا ما ا أنفق بالغً مبِ  رجع على العامل
نعملها على حاهلا حىت  املزارع: "حننُ  فقالت ورثةُ  لٌ قْ رع بـَ والز  عمله. وإن مات املزارعُ 

   .على العمل رع وال نعمل" ال ُجيَربونَ الز  فذلك هلم. ولو قالوا: "انقلعَ  "هادَ حصِ ستَ نَ 
  

  آخر مزارعةفصل في المزارع يدفع إلى 
م يأذن له رب ـزارعة وإن لر مُ من املزارع له أن يدفع إىل آخَ  رُ ذْ إذا كان البَ  :)األصل( ويف

رط يف ره والش ذْ ر على أن يعمل ببَ صف إىل آخَ زارعة بالن . فلو دفع املزارع مُ األرض أصًال 
صفان وال شيء للمزارع اين نِ فاخلارج بني رب األرض واملزارع الث  ،صفا الن املزارعة األوىل أيضً 

 األو األصل( يف ل. الكل( ُر اهللانقله من  . هذا ما يس)ق. واهللاُ  ،)اخلالصةاملوف   
  

  )٢كتاب المساقاة
ا زارعة حكمً مُ ـمن مثره وهي كال جبزءٍ  حهُ صلِ جر إىل َمْن يُ هي يف األصل دفع الش  املساقاةُ 

تها ويف أا باطلة توى على صح الفَ  رعة وأن زاحكم املساقاة حكم امل ا. فإن ا وشروطً وخالفً 
ميكن وجوده  ويف كل شرطٍ  ،شروطها كشروطها ويف أن  ،ا هلمااهللا خالفً  عند أيب حنيفة رمحهُ 

ركة يف خلية بني األشجار والعامل والش ة العاقدين وبيان نصيب العامل والت كأهلي   ،يف املساقاة
واملزارعة  املساقاة جائزةٌ  )٣افعيوحنوه فال ميكن يف املساقاة. وعند الش  رِ ذْ البَ  ا بيانُ فأم  اخلارج.

                                                           

 . ٢٧٤؛ القاموس الفقهي ٣٣٠"الغرم": التعويص باملال عن ضرر بغري جناية وال خيانة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ١٧٦؛ القاموس الفقهي ص ٤٢٥معجم لغة الفقهاء ص أنظر نفس التعريف يف:   )٢
م. تويف ٧٦٧ه/١٥٠حممد بن إدريس الشافعي، أحد األئمة األربعة، إليه ينسب املذهب الشافعي. ولد سنة   )٣

مع مراجع أخرى يف  ٣٢٣رقم  ٣٠٣ه) ص ٢١٠-٢٠١م. ترمجته يف: تاريخ اإلسالم (٨٢٠ه/٢٠٤سنة 
  احلاشية.
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  الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقاة  ٧٦

  ا في فسخ المزارعةفصل فيما يكون عذرً 
على  ا خيافُ قً املزارع. ولو كان املزارع سار  لِ بَ من قِ  ذرٌ عُ  واملرضُ  فرُ الس  :)األصل( ويف

 الز ين والبَ  ذرِ . ولو أراد صاحب األرض البيع بعُ ذرٌ ذا عُ فهر منه مَ رع والثر من املزارع أن ذْ الد
فلصاحب  أنه مل يزرعها اة وأشباه ذلك إال ن سَ مُ ـعمل املزارع يف األرض من الكراب وتسوية ال

قد زرع األرض ونبت  وال شيء للعامل على رب األرض. وإن كان املزارعُ  ،األرض أن يبيعها
 األرض الز دَ ستحصِ ن يبيعها حىت يَ أرع فليس لرب  ين خلالزىرع. فلو حبسه القاضي بالد 
يف  خُ املشايِ ح اختلف رع حىت حلق رّب األرض دين فادِ م ينبت الز ـول بيله. ولو زرع املزارعُ سَ 

  جواز البيع. 
رب األرض  ن إمث  ،فزرع األرض .زارعةأرضه مُ  دفع لرجلٍ  رجلٌ  :"مزارعة النوازل" ويف

ا أن يكون وإم  .ى املزارع أو بغري رضاهضا بر ها أن يكون باعإم  :باع األرض مزروعة فال خيلو
ر ذْ رع والبَ ومل يكن نبت الز  ر من جهة رب األرض أو من جهة العامل. فإن باعها برضاهذْ البَ 

 األرض فال شيء للمزارع من الث مَ من ِقَبِل رب ا يثبتُ ر ألنه إمن  بعد الن أبات. له احلق قبله ا م
  فال حق له فيه. 
وإن   ،ونصيب املزارع فيه قائمٌ  ،فإن أجاز املزراع جاز :ااملزارع نابتً  لِ بَ من قِ  رُ ذْ وإن كان البَ 

م ـإن ل :عاملة مث باعهأن يبطل البيع. وكذلك لو دفع الكرم مُ  كان ذلك بغري رضاه فللمزارعِ 
ألنه ليس له فيه حق. فإن خرج وأجازه جاز ونصيبه  ،يكن خرج منه شيء فال شيء للعامل

  . وإن كان بغري رضاه فله أن يبطل البيع. فيه قائمٌ 
ر من املزارع يبقى العقد ذْ والبَ  دَ حصِ ستَ رع قبل أن يَ بعدما نبت الز  وإذا مات رب األرضِ 

شيء من األجر على املزارع. هذا إذا قال  وال جيبُ  ،احسانً رع استِ الز  دَ حصِ ستَ إىل أن يَ 
فإنه ال يبقي عقد املزارعة. وإن اختار  "رعالز  فإن قال: "أنا أقلعُ  .رع"الز  املزارع: "أنا ال أقلعُ 

وإن شاؤا  ،رع واملقلوع بينهمثالث: إن شاؤا قلعوا الز  فلورثة رب األرض خياراتٌ ع لْ املزارع القَ 
 ر أنفقوا على الز وإن شاؤا غُ  ،فقةع بأمر القاضي حىت يرجعوا على املزارع جبميع الن ة رموا حص
 رع واملزروع هلم. املزارع من الز  

 ار انتقضت راعة بعدما عمل يف األرض بأن كرب وإن مات قبل الزاألرض وحفر األ
بات اختلف اعة قبل الن ر ز ا. ولو مات بعد الاألرض للمزارع شيئً  وال يغرم ورثة رب  ،املزراعة
 فأراد ،)١لقْ رع بـَ نة والز راعة حىت انقضت الس ر الز املزارع أخ  ت لكن م ميَُ ـفيه. ولو ل خُ املشايِ 

                                                           
 . ٤١؛ القاموس الفقهي ص ١٠٩"البقل": النبات النابت من البذر. معجم لغة الفقهاء ص   )١
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زارعة جديدة إن كانت العادة بني أهل تلك القرية أم يزرعون املرة بعد األخرى بغري مُ 
   .فذلك جائزٌ 

إن كانت  :رفِ إىل العُ  يُنظَرُ  ،مرهأزرع أرض الغري بغري  رجلٌ  :)١)فتاوى النسفي(ويف 
عدة لذلك بأن كان صاحب اهللا: "وهذا إذا كانت مُ  قال رمحهُ  .صفنيناصفة يكون بينهما نِ مُ 

  . "زارعةاألرض ِممْن ال يزرع بنفسه ويدفع مُ 
هذا قول  .رضقصان األزرع أرض غريه بغري أمره فعليه نُ  رجلٌ  :"مزارعة النوازل"ل و ويف أ

بعد  رُ جَ أستم تُ استعماهلا وبكَ  قبلَ  رُ جَ أستم تُ بكَ  رُ نظَ وقال حممد بن سلمة: "يُ  .نصري
   ."قصان ذلكاستعماهلا فيجب عليه نُ 

 )٢اارً  بذري فأكون أك إَيل  عْ دفَ إمث قال لرب األرض: " ،زرع أرض غريه بغري إذنه رجلٌ 
   م.أعلَ  واهللاُ  ،ا جيوزُ وإن كان قائمً  ا ال جيوزُ ر مستهلكً ذْ إن كان البَ  .لَك"

  
  ما يكون على المزارع وما ال يكون فصل في أعمال المزارعة

رع املرغوب فيه من األرض زارعة منه لتحصيل الز ال بد للمُ  كل عملٍ   أن  )األصليف (
 م يكن  ـا يف العقد أو لعليه، سواء كان ذلك مشروطً  ربُ املزارع جي املدفوعة إليه فإن قي كالس

 بذير. وكل عملٍ والت  يف حتصيل الز للمزارع منه بد يزيد يف جردة اخلارج إن    أنه من عملٍ رع إال
اة على صاحب ن سَ مُ ـوإصالح ال ئرِ البِ  وحفرُ  عليه. ربُ ة جيا يف عقد املزارعَ كان ذلك مشروطً 

 أن يبعد أو يكون إال  ،على العاملهر الكبري غري من الن هر الص الن  ةِ جَ رْ فـُ  وفتحُ  .ااألرض أيضً 
 مة مينعون املاء فحينئذٍ لَ ظَ  يف موضع ومث  األرض. قال: "هكذا أفىت الش يخ يكون على رب

ذلك عليهما. وإن  على املزارع إىل وقت اإلدراك وبعد رعِ الز  فظُ اإلمام ظهري الدين". وحِ 
ينبغي أن ال تفسد  ،ملاء على املزارعنة اؤْ احلفظ على املزارع بعد اإلدراك أو شرط مُ  شرطَ 

 )٣صيًال رع قَ وااللتقاط عليهما. وإذا صار الز  يخ فاحلملُ ط املزارعة. وإذا أدرك الباذجنان والبَ 
   م.وتعاىل أعلَ  سبحانهُ  واهللاُ  .عليهما لُ صْ فأرادا أن يفصاله ويبيعاه كذلك فالقَ 

 

                                                           

. صاحب ١٠٦٩ه/٤٦١جنم الدين أيب حفص. ولد سنة  ،"الفتاوى النسفية" لعمر بن حممد بن أمحد النسفي  )١
اجلواهر املضية  ؛١/٧٨٣هدية العارفني ؛ ٢/١٢٣٠م. كشف الظنون ١١٢٤/ه٥٣٧سنة  تويف .تصانيف

   .٣٣٥رقم  ٤٤٧ه) ص ٥٤٠-٥٣١؛ تاريخ اإلسالم (١٠٦٢رقم  ٢/٦٥٧
 . ٨٤"األكار": َمْن كاَر األرض أي حفرها للزراعة: الزراع. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 . ٣٦٥جز الزرع أخضًرا لعلف الدواب. معجم لغة الفقهاء ص :"القصيل"  )٣

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقاة  ٧٤

. ذرٍ  بعُ املال على أحدمها فيلزمه املضي فيها إال  فِ لَ يؤدي إىل تـَ  ء مبااملعاملة فإنه ليس له الوفا
 فيضطرُ  ،خل دينٌ والُعذُر أن ميرض العامل أو يلحق صاحب الن  ا فيه ضررً  إىل بيعه ألن

 ر يف األرض تصريُ ذْ وبعدما يلقي البَ  .فافرتقا ظاهرٌ  فر فليس فيه ضررٌ ا ترك الس ا. أم ظاهرً 
  الزمة من اجلانبني. 

   هذه املزارعة على سبعة أوجه: بعد )شرح الشايف(قال يف 
 جائزٌ  ر. وهذا العملُ ر من اآلخَ ذْ أن تكون األرض من أحدمها والبقر والعمل والبَ  :حدهاأ

   لألرض. رٌ ستأجِ ر مُ ذْ وصاحب البَ 
ر ذْ وصاحب البَ  ،اأيضً  وهذا جائزٌ  ،روالباقي من اآلخَ  ،أن يكون العمل من أحدمها :الثاين

   للعامل ليعمل به. رٌ ستأجِ مُ 
وهذا  ،رت العمل والعمل من اآلخَ آالوالبقر و  ،ر من أحدمهاذْ أن تكون األرض والبَ  :الثالث
  ا. أيضً  جائزٌ 
ظاهر (يف  وهذا فاسدٌ  ،ب األرضوالبقر من ِقَبِل رَ  ،ر من العاملذْ أن يكون البَ  :الرابع
   وعن أيب يوسف أنه جيوز. )الرواية

   ر.أن يكون البقر من أحدمها والباقي من اآلخَ  :اخلامس
  ر. والباقي من اآلخَ  ر والبقر من واحدٍ ذْ أن يكون البَ  :السادس
 يف هذه الوجوهِ  فاسدةٌ  عةُ فاملزار  ،روالباقي من اآلخَ  ،ر من واحدٍ ذْ أن يكون البَ  :السابع

 الثة. الث  
زارعة فهذه مُ  ،صفخل بالن  يزرعها املزارع على أن يقوم على الن ا أو خنًال دفع أرضً  رجلٌ 

صفقة يف  امن املزارع فسدت املزارعة واملعاملة أل رُ ذْ إن كان البَ  :رنظَ ُشرَِطت فيها املعاملة فيُ 
جرة. وإن كانت املعاملة معطوفة على صفقتني. فإن كان من رب األرض جاز كالمها ألنه أُ 

خل إليَك ما فيها من الن  وأدفعُ  كَ ذرِ فتزرعها ببَ  إليَك هذه األرضَ  املزارعة بأن يقول: "أدفعُ 
  ا. ة" جاز مطلقً لَ عامَ مُ 

حىت يزرعها ويكون ذلك  من رجلٍ  ارً ذْ بَ أراد أن يأخذ  له أرضٌ  رجلٌ  :)النوازل( ويف
ها زرعْ اِ مث يقول له: " ،منئه البائع من الث ربِ ر ويقبضه ويُ ذْ صف البَ أن يشرتي نِ  فاحليلةُ  ،بينهما

 و بينهماهف جفما خر  "صفاناخلارج بيننا نِ  على أن،  منهما. رَ ذْ البَ  ألن   
مث زرع  ،فزرعها فرفع مثرا ة.زارعة سنا مُ أرضً  دفع إىل رجلٍ  رجلٌ  :اأيضً  )النوازل( ويف

 الس األرض فننة الث بانية بغري إذن رب زجِ ـم ينبت فبلغ ذلك رّب األرض فلم يُ ـرع أو لت الز: 
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  ٧٣  والمزارعة والمساقاةالفصل الرابع والعشرون في الشرب 

 وأم األرض والعامل  ،راعةا شرائطها فمن مجلة ذلك كون األرض صاحلة للز وكون رب
من غري بيان  ة جتوزُ لَ راعة. ويف املعامَ يف الز  ة سنة أو سنتني شرطٌ د امل وبيانُ  .من أهل العقد

 قع علىتو  ،احسانً ة استِ املد  رةٍ ل مثََ أو  نة. خترج يف تلك الس  
وتقع على  ،اة جائزة أيضً من غري بيان املد  املزارعةُ  :حممد بن سلمة عن )النوازل( ويف

الكوفة  أهلُ  شرطَ  اوبه أخذ الفقيه أبو الليث وقال: "إمن  ،واحدٍ  سنة واحدة يعين على زرعٍ 
 املعاملة  ووقتُ  ،وابتدؤها وانتهاؤها جمهولٌ  ،تٌ تفاوِ وقت املزارعة عندهم مُ  بيان الوقت ألن

ا يف بالدنا فوقت املزارعة أم  .م جييزوا املزارعة"ـل سنة ولو وتقع على أ ،ةلَ مَ معلوم فأجازوا املعا
  ي فاسدة. هزارعة مخسمائة سنة فت كاملعاملة. ولو دفع أرضه مُ يوق  مـوإن ل فيجوزُ  ،معلوم

 طَ رِ شُ خلية. حىت لو ومن شرائطها الت  ر به التاألرض يف العقد ما يتعذ خلية مثل عمل رب
  تفسد املزارعة. 

  . حسان ليس بشرطٍ ويف االستِ  ،اياسً يف األرض قِ  عُ زرَ ومن شرائطها بيان ما يُ 
بـَْلخر. وعن بعض أئمة ذْ ومن شرائطها بيان َمْن عليه البَ 

أن  ظاهرٌ  رفٌ إن كان بينهم عُ  :)١
   ر.ذْ بيان َمْن عليه البَ  طُ شرتَ أحدمها بعينه ال يُ ر يكون على ذْ البَ 

 ال يقطعُ  صيب على وجهٍ ومن شرائطها بيان الن  ركة بينهما يف اخلارج بأن يقول الش
" أو  "صفبالن" أو  "لثالث" نا نصيب أحدمها يُ  "بعالرنا نظَ أو ما أشبه ذلك. فإن بير. فإن بي

ا. وإن بينا نصيب َمْن كان حسانً واستِ  اياسً جازت املزارعة قِ  ،ر من جهتهذْ نصيب َمْن ال بَ 
   ا.حسانً جازت املزارعة استِ  ،ر من جهتهذْ البَ 

مو حبيث يزيد يف نفسه ا على ما هو يف حد الن ومن الشرائط يف املعاملة أن يكون العقد واقعً 
ال يزيد  وصار حبالٍ  بسبب عمل العامل. حىت لو عقدا عقد املعاملة على ما يتناهى عظمهُ 

  ح املعاملة. صِ ال تَ  ،يف نفسه بسبب عمل العامل
 من جهة  رُ ذْ البَ  حكمها ثبوت امللك يف منفعة األرض إذا كانَ  :ا بيان حكمها فنقولوأم

  املزارع والشركة يف اخلارج. 
 الزمة من اجلانبني. ولو أراد أحدمها  املعاملةُ ة واملزارعة فنقول لَ ا بيان صفة املعامَ وأم

 الس ر منه حىت ال ميلك الفسخ ذْ َمْن ال بَ  لِ بَ الزمة من قِ  . واملزارعةُ ذرٍ  بعُ فر ليس له الفسخ إال
 يف األرض حىت ميلك الفسخ  رِ ذْ ر قبل إلقاء البَ ذْ َمْن له البَ  لِ بَ من قِ  الزمة لكن غريُ  ذرٍ  بعُ إال

على إتالف ماله خبالف  ربُ واإلنسان ال جي ،رُ ذْ الف ماله وهو البَ فيه إت ألن  ذرٍ من غري عُ 

                                                           
 .١/٧١٣عجم البلدان "بلخ": مدينة مشهورة خبرسان. م  )١
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  )١اتو نوع في األرض الم
وعندمها ميلكها  .لطان ملكها وبدون اإلذن البإذن الس  تةً يْ ا مَ أرضً  ايَمْن أح :ل)األص( ويف

 لطان. بدون إذن الس  
فيها  ار وليس ألحدٍ األ واد واجلبال ال يبلغها ماءُ أرٍض من أراضي الس  كل   تةُ امليْ  واألرضُ 

إىل أقصى مالك أو  وُتصَرفُ  ،ةسمَ ارا ليست مبوات ألا دخلت يف القِ . وأراضي خبُ ملكٌ 
اهللا:  للقاضي. وقال رمحهُ  صرفُ الت  فحينئذٍ  ،م تُعَلم ورثتهـبائع يف اإلسالم أو إىل ورثته. وإن ل

  . ""هكذا قال اإلمام ظهري الدين املرغيناين
. "مزارعة النوازل"أو يكريها أو يسقيها وهكذا يف  سَ غرِ أن يبين عليها أو يَ  حياءِ إلا وتفسريُ 
   .)اخلالصة(نقله من  يسر اهللاُ هذا ما 

  
  )٢فصل في المزارعة

زارعة فاملزارعة فاسدة عند أيب ر مُ األرض إىل آخَ  "إذا دفع املزارعُ  :)األصل(قال يف 
وللعامل إن   ،ر منهذْ واخلارج لصاحب األرض إن كان البَ  )٣عاملةمُ ـاهللا وكذا ال حنيفة رمحهُ 

 لِ ثأجر املِ  عمل العامل. وكما جيبُ  ثلِ األرض فعليه أجر مِ ب ر منه. وإن كان من رَ ذْ كان البَ 
واملراد من  .البقر ثلِ أجر مِ  دة. وجيبُ األرض يف املزارعة الفاسِ  ثلِ أجر مِ  يف عمل العامل جيبُ 

 ا البقر فال جيوزُ أم  ،)٤األرض مكروبة ثلِ أجر مِ  األرض والبقر يعين جيبُ  ثلِ أجر مِ  قوله جيبُ 
 زادُ وعند أيب يوسف ال يُ  ،عند حممد غَ لَ ا ما بـَ بالغً  جيبُ  لِ ثوأجر املِ  .زارعةملبعقد ا ستحق أن يُ 

   على املشروط.
ع املسائل على ا فر أبا حنيفة إمن  توى على قوهلما. مث أن والفَ  ،على قوهلما جائزةٌ  واملزارعةُ 

شرائط وركن وحكم  زارعةالناس ال يأخذون بقوله. مث للمُ  زارعة لعلمه أن املقول َمْن جوز 
  ا ركنها فاإلجياب والقبول. فة. أم وصِ 

                                                           

وه االنتفاع. معجم لغة الفقهاء بوجه من وج ااألرض اليت ال مالك هلا وال ينتفع هي  ض املوات""أر   )١
 . ١٠٨؛ القاموس الفقهي ص ٤٦٧ ص

؛ القاموس ٤٢٣دفع األرض إىل من يزرعها على أن يكون الزرع بينهما. معجم لغة الفقهاء ص هي  "املزارعة"  )٢
 . ١٥٨الفقهي ص 

بلغة أهل العراق وهي أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتاج  املساقاةهي  "املعاملة"  )٣
 . ٢٦٣؛ القاموس الفقهي ص ٤٣٨معجم لغة الفقهاء ص إليه جبزء معلوم له من مثره. 

 . ٦٧٩"مكروبة": مقلوبة وحمروثة استعداًدا للزراعة. املنجد ص   )٤
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له ذلك.  ،لو أراد أن جيعل شربه أسفل أو أعلى :خواهر زاده لإلمام "كتاب الشرب" ويف
  . )اإلمام السرخسي نسخة(وهكذا يف 

م ـأخرى ل ربه إىل أرضٍ ولو أراد أن يسوق شِ  :"كتاب احليطان" يف هيددر الش الص  وذكر
ا أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقً  بني قومٍ  وهذا كطريقٍ  ،زجُ ـم يَ ـرب فيما مضى ليكن هلا شِ 

  . )األصل(يف  ز. الكل جُ ـم يَ ـل أخرى ار دارً مَ مَ ـل
 ،م يأذن لهـ فإنه ل رجًال إال  ،قي منهيف الس  أذنوا لرجلٍ  بني قومٍ  مشرتكٌ  هرٌ ـن :)العيون(ويف 

  اهللا.  عن أيب يوسف رمحهُ  )١ليس له أن يسقي حىت يأذنوا كلهم. كذا روى هشام
 ،فساقه إىل أرضه أو كرمه ،سرق ماءً  يف رجلٍ  بن مقاتل دحمم عن "ازلو مزارعة الن" ويف

 ،فِ لَ ن دابته فعليه قيمة العَ ا ومس بنً ا أو تِ غصب شعريً  رجلٍ  وهو مبنـزلةِ  ،له ما خرج فإنه يطيبُ 
 ياسِ اهللا: "فعلى قِ  له. قال رمحهُ  و طيبٌ هابة فوما زاد يف الد  وتِ هذا لو سرق أوراق الت 

  له وعليه قيمة األوراق.  يطيبُ  )٢مُ ريسَ فاإلبْ  قِ لدود الصوأعطى 
  

  فصل في مسائل الماء
 فجاء رجلٌ  .أراد سقي أرضه أو زرعه من جمرى له رجلٌ  :)فتاوى القاضي اإلمام( يف

  اعي حىت ضاعت املواشي". قالوا: "ال شيء عليه كما لو منع الر  ،ومنعه املاء ففسد زرعه
ٍ مُ  يف يومٍ  ماءٍ  له نوبةُ  رجلٌ  ذكر  ،وبتهوسقى أرضه يف نَ  فجاء رجلٌ  .من األسبوع عني

 ٣ويزدَ علي البَ يخ اإلمام الش(  ا. غاصب املاء يكون ضامنً  إن  
إن  :ى املاء إىل أرض جارهفتعد  سقى أرضه رجلٌ  :)متفرقات الفقيه أيب جعفر( ويف

م مثل هذا يف وقد تقد  ،نضمَ يَ  هيف أرض جار  يف أرضه بل يستقر  ال يستقر  جراءً إأجرى املاء 
   م.أعلَ  واهللاُ  ،"الضمانات"
  

                                                           

م. ٨١٧ه/٢٠١تويف سنة  .صاحب "نوادر هشام" تفقه على أيب يوسف وحممد. ،هشام بن عبداهللا الرازي  )١
 . ١٣٥رقم  ١٠/٤٤٦؛ سري أعالم النبالء ٢/٤٩؛ شذرات الذهب ٢/٦٠٨ترمجته يف: هدية العارفني 

؛ ٣٩ معجم لغة الفقهاء ص"اإلبريسم" هو أجود احلرير أو احلرير املنقوض قبل أن خترج الدودة من الشرنقة.   )٢
  .١١وس الفقهي ص القام

م. صاحب تصانيف منها "كنز ١٠١٠ه/٤٠٠علي بن حممد بن احلسني البزدوي، أبو احلسن. ولد سنة   )٣
رقم  ٢/٥٩٤م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ١٠٨٩ه/٤٨٢الوصول" يعرف "بـ"أصول البزدوي". تويف سنة 

 . ٦٤رقم  ٩٣ه) ص ٤٩٠- ٤٨١؛ تاريخ اإلسالم (١٢٢رقم  ٤١؛ تاج الرتاجم ص ٤/٤٠٦، ٩٩٧
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  الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقاة  ٧٠

 ،أن يسقي دابته ياض. ولكل واحدٍ األار واآلبار اململوكة واحلِ  وهو ماءُ  املتوسطُ  :الثالث
 كثرية خيافُ   وأبقورٌ  الٌ  إذا كان له ِمج إال  سَ مُ ـر فساد الهصاحب الن ١اةن(  هر فحينئذٍ وختريب الن 

  . )الفتاوى(. هكذا يف له منعهُ 
ار أو ليس لصاحب الد  ،ر منهآخَ  قىتفاسأو يف بستانه  يف دار رجلٍ  وإن كان احلوضُ 

خول يف ملكه، وكل لصاحب امللك أن مينعه من الد   أن إال  ،البستان أن يأخذ ذلك منه
خول" وهذا إذا كان ين من الد نَ ك ين إليه أو متَُ لَ ا أن توصِ َك فإم حق يف دارِ  يلأن يقول: " واحدٍ 
اإلمام  نسخة(يف  قى غري ذلك. فإن مل يكن فله أن يدخل داره بغري إذنه. الكل ستَ له مُ 

   .)السرخسي
  ،هرمنه من هذا الن  ليس له شربٌ  ،جبنبه أرضٌ  ولرجلٍ  لقومٍ  هرٌ ـن :)فتاوى القاضي( ويف

وابه من هذا أ ويسقي دَ منه أن يشرب ويتوض  األرض الذي ليس له شربٌ  كان لصاحبِ 
 ٢اا وال أن ينصب دوالبً ا أو زرعً ا منه أو شجرً هر، وليس له أن يسقي أرضً الن(  هر على هذا الن

 واألواين ويسقي زرعه أو شجره اختلف املشايخُ  بِ رَ املاء منه بالقُ  يرفعَ ألرضه. وإن أراد أن 
   هر أن مينعوه.الن  وألهلِ  ،أنه ليس له ذلك فيه، واألصحّ 

احونة وال غريها على األار نصب الط  بيعه وليس ألحدٍ  ال جيوزُ  :)شرح الشايف( ويف
   إذنه. ربم يعتـل نَ هلم بذلك. وإن أذِ لطان أن يأذن وليس للس  ،خمصوصني املشرتكة ألقوامٍ 

بينهم على قدر  مُ قسَ يُ  ،ف كيف أصله اختلفوا فيهعرَ م يُ ـل عليه أرضون بني قومٍ  رٌ 
 برضى إال  ،م يكن له ذلكـل ،هرالن  )٣رَ ك سِ حىت يُ  . فإن كان األعلى ال يشربُ مأراضيه

األمر إىل القاضي حىت  عَ فر  ،رٍ كْ أرضه من غري سَ  يم ميكنه سقـأنه إذا ل اآلخرين. واملختارُ 
أن  وليس ألحدٍ  .ا جازيومً  كل شاربٍ   رَ ك سِ . فإن اصطلحوا على أن يُ )٤أةهايَ مُ ـيأمرهم بال

حى يف أرضه  أن يكون موضع الر حى إال  برضى اآلخرين. وكذا نصب الر ا إال منه رً  )٥يكري
 وال يضر  ربٌ شِ هر وال باملاء. وَمْن كان له بالن  هر ففتح ذلك يف أعالهيف أرضه يف أسفل الن، 

 )خمتصر عصام(فليس له ذلك. وَمْن جعل باب داره يف أعلى حائطه له ذلك. كذا يف 
   ."قسمة شرح الطحاوي"و

                                                           
"املسناة": سد يبىن حلجز املاء خلفه، فيه فوهات ملرور املاء منها، يفتح منها بقدر احلاجة. معجم لغة الفقهاء   )١

 . ١٨٦؛ القاموس الفقهي ص ٤٢٩ص 
  . ٢٢٢"الدوالب": كل آلة تدور على حمور. املنجد ص   )٢
 . ١٧٦يسكر من "السكِر": ما ُيسد به النهر وحنوه. القاموس الفقهي ص   )٣
 . ٤٦٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٩"املهايأة": االتفاق على قسمة املنافع على التعاقب. القاموس الفقهي ص   )٤
 . ٣٧٩أن يكري من "الكراء": اإلجارة. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
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  ٦٩  والمزارعة والمساقاةالفصل الرابع والعشرون في الشرب 

  الفصل الرابع والعشرون
  في الشرب والمزارعة والمساقاة

 
 ١ربكتاب الش(  

يف  اءٌ كر شُ  اسُ الم: "الن والس  الةُ فيه قوله عليه الص  األصلُ  :)فتاوى القاضي اإلمام( ويف
م ـا أراد به اإلباحة يف املاء الذي لومل يرد به شركة امللك وإمن  ،)٢"ارِ والن  الءِ والكَ  املاءِ  يف ثالثٍ 

وابه وإن فيه أن يشرب منها ويسقي دَ  ياض والعيون واآلبار واألار. فلكل أحدٍ ز يف احلِ رَ حيُ 
  وال يسقي ا أرضه وال زرعه.  ،انقطاع ذلك املاء

   املياه ثالثة: :)األصل(ويف 
وهي  )٦يحونوسَ  )٥يحونوجَ  )٤راتوالفُ  )٣ةلَ جْ ظام كدِ يف اية العموم كاألار العِ  :لاألو 

أ به. أن يستقي منها ويسقي دابته وأرضه ويشربه ويتوض  ولكل أحدٍ  .ألحد ملوكةٍ ليست مب
اذ  )٧اليةاقية والد احون والس نصب الط  ولكل أحدٍ  ٨عةاملشرَ واخت(  اذ الن هر إىل أرضه بشرط واخت
 أن ال يضر  بالعام نَ م ميُ ـم يضر فعل ذلك ولـمن ذلك. فإن ل عُ نَ ميُ  ة. فإن أضر ع. وإن أضر 

   .ب منعهُ كاتِ مي أو امرأة أو مُ ار، مسلم أو ذِ من أهل الد  فلكل واحدٍ  ،وفعل
 بإذن صاحبه. به إال  أن ينتفعَ  والكوز، وليس ألحدٍ  )٩ب حلُ يف اية اخلصوص كماء ا :الثاين
 فإن اضطر  "هُ ألْ مإ"يقال له  نسانٍ إ ب حُ ب ماء لو صَ  :"كتاب الصالة"يف  )الفتاوى(ويف 
   به.حبه بغري إذن صا ينتفعُ  فحينئذٍ  ،إليه

  

                                                           
 . ١٩٢؛ القاموس الفقهي ٢٥٩"الشرب": النصيب املخصص من املاء لري أرض معينة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
؛ الدراية: كتاب ٢/٥٩٦كتاب اإلجارة ٢٤؛ أبو داود يف: ٣٥٨كتاب الرهون ص ١٧رواه ابن ماجة يف:   )٢

؛ نصب الراية:  ١٣٠٤رقم  ٣/٦٥كتاب إحياء املوات -٣٤؛ تلخيص احلبري: ٩٨٧رقم  ٢/٢٤٦إحياء املوات 
   .٤/٦١١كتاب إحياء املوات 

 .٢/٥٥١"دجلة": ر بغداد. معجم البلدان   )٣
 . ٣/٨٦٠"الفرات": ويقع إىل جانب دجلة وهو أعذب املياه. معجم البلدان   )٤
   .٢/١٧١ر يعرف جبرياب، يسمى أيضاً ر بلخ جمازاً ألنه مير يف أعماهلا. معجم البلدان  :جيحون  )٥
  . ٣/٢١٠جيمد يف الشتاء وهو يف حدود الرتك. معجم البلدان  .ر كبري مشهور فيما وراء النهر :سيحون  )٦
 . ٢٠٦"الدالية": الناعورة يديرها املاء أو احليوان. معجم لغة الفقهاء ص   )٧
 . ٣٨٣"املشرعة": مورد الشاربة. املنجد ص   )٨
   .١٩١و الزيت وحنومها. معجم لغة الفقهاء ص وعاء كبري من الطني يوضع فيه املاء أ :"احلب"  )٩
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٦٨   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

ا ا ففقأ عينً ا صغريً ا أو حجرً بارً أو أثارت غُ  ،واةصاة أو نَ فيه. وإن أصابت بيدها أو رجلها حَ 
   .ابةائق للد ن الس ضمَ ال يَ  ،اأو أفسد ثوبً 
ر أن ال ر وحكم املباشِ ارة ألنه مباشِ مان وعليه أي الراكب الكف يف الض  كالراكبِ   والقائدُ 

ويرثان  ،ارة عليهماائق والقائد حيث ال كف خبالفهما أي الس  ،ثهإن كان املقتول مور  ثَ رِ يَ 
   سبب.رمان اإلرث ليسا من أحكام الت ارة وحِ والكف  ،ألما متسببان
م جَ م يكونا من العَ ـر إن اصطدما وماتا ولة اآلخَ فارس أو راجل ِدي  ،ة كل حر لَ ضمن عاقِ 

ولو أحدمها  .ماهر دمهدَ ولو عبدين فيُ  ،يةصفها أي الد ا فنِ دً مْ ولو عَ  ،وكان االصطدام خطأ
 املقتول قيمة العبد يف اخلطأ ونِ فعلى عاقِ  ار عبدً واآلخَ  احر ويضمنها  صفها يف الَعْمدِ لة احلر
  لته. عاقِ 

 منه رجًال  بعريٌ  ىءَ طِ وَ  وقائد قطارٍ  ،فمات سقط بعض أداا على رجلٍ  دابةٍ  سائقُ 
بل بوسطها ل م يكن يف جانب اإلبِ ـا إذا لنا. وأم مِ ل ضَ يف جانب اإلبِ  لو معه سائقٌ  ،فمات

  وحده.  نَ مِ منها ضَ  وأخذ زمام واحدٍ 
ورجعوا  ،يةلة القائد الد عاقِ  نَ ضم  ،بال علم قائده رجًال  يسريُ  ربطه على قطارٍ  )١قتل بعريٌ 
ة القائد بال رجوع.  لَ ية عاقِ نها أي الد ضم  ابط. فلو ربطها والقطار واقفٌ لة الر ا على عاقِ 

  انتهى.  ،كذا إذا علم القائد
 ما يتعلقُ " فصل الضمانات"وقد تقدم يف  )الدرر والغرر( تعاىل نقله من هذا ما يسر اهللاُ 

   شاد.املوفق لسبيل الر  واهللاُ  ،نايات فلرياجعباجلِ 
  

  

                                                           
 . ١٠٩"البعري": اجلمل اجلذع الذي انشقت نابه وقوي وصلح للركوب (للذكر واألنثى). معجم لغة الفقهاء ص   )١
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  ٦٧  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

وال يف كلب وفهد وزيت  ،، وعبد ودفرت احلساب)٢ينيحمل ولو  ُحر  ومصحف وصيب  )١درْ ونَـ 
 وتنب ومال عامة يف بيت املال ومال له فيه شركة، ومثل حق ه حاال أو مؤج  ولو يزيد. ال   

مث نسج فسرق وال  ،فيه طعَ قكغزل   قطعَ  ،اثانيً  قَ رِ ه ال أن تغري وسُ فيه وهو حبال  وما قطعَ 
)٣مٍ رَ حمَْ  مٍ حِ رَ َمْن سرق من ذي 

وج وال من الز  ،هِ تِ عَ رضِ ومال مُ  ،خبالف مال يف بيت غريه ،منه 
م نَ غْ بعضه ومَ ومُ  بهكاتَ رسه وزوج سيدته وال من مُ وال من مال خاص له من سيده وعُ  ،رسوعُ 
 ـا ولأو سرق شيئً  ،ام وبيت أِذَن يف دخولهومح ا وناول َمْن هو أو دخل بيتً  ،ارم خيرجه من الد

   ُصرة خارجة من ُكم غريه. )٤طر أو  ،افيه وأخذ شيئً  ا وأدخل يدهُ أو نقب بيتً  ،خارج
 ا األطرارُ أم  وحل  الر الر باط من خارج فال باط فإن طر الر باط أو سرق أو قطع. وإن حل

 ،اأو نام عليه أو شق اجلمل فأخذ منه شيئً  ،هن حفظه رب إ  قطعَ ًال أو مح  من قطارٍ حل مجًال 
فيها مقاصري إىل  دارٍ  )٥صورةقْ ه أو أخرج من مَ بِ يْ يف صندوق غريه أو ُكمه أو جَ  أو أدخل يدهُ 

مث  ،ريقيف الط  ا من حرزٍ أو ألقى شيئً  ،أخرى فيها من مقصورةٍ  خارج أو سرق رب مقصورةٍ 
 ر اهللاُ رزِ فساقه وأخرجه من احلِ  ارٍ له على ِمح أخذه ومحصدر (تعاىل نقله من  . هذا ما يس

   .)الشريعة
  

  فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
أو   ،رجلها أو رأسهاته وما أصابت بيدها أو ة ما وطئت داب يف طريق العام  الراكبُ  نَ مِ ضَ 

ت بأو صدمت أي ضر  ،هادأو خبطت أي ضربت بي ،قدم أسنااكدمت أي عضت مبُ 
ارة. حيرم املرياث ويلزمه الكف  مـا. فلو حدثت هذه األشياء وهي تسري يف ملكه لبنفسها شيئً 

ها بإذنه كان :ولو حدثت يف ملك غريه فلو كان سري  ما تلف مطلقً  نَ مِ  ضَ كملكه وإال ا إال 
ا أو عطب مبِ  ،برجلها أو ذنبها سائرة إذ ال ميكنه االحرتاز عنها مع سريها )٦تحَ فَ ما نَـ 

ذن اإلمام بإيقافها أ يف موضع إال  ،نَ مِ ريق سائرة. فلو أوقفها لغريه ضَ ت يف الط أو بالَ  )٧تثرا
                                                           

احلجارة حسبما يأيت به الزهران،  ق وحجارة وزهرين وتنتقل فيهماو "النرد": لعبة تعتمد على احلظ، ذات صند  )١
  .٣٥٠؛ القاموس الفقهي ص ٤٧٧عرف اليوم بـ "الطاولة". معجم لغة الفقهاء ص يو 

 أي كان على كل واحد منهما ِحْلَية.  )٢
 . ١٤٥"الرحم احملرم": القريب الذي َحُرَم نكاحه أبًدا. القاموس الفقهي ص  )٣
 . ٢٨٩معجم لغة الفقهاء ص  .ويستّل ما فيها"طر": اختلس. والطرار هو النشال الذي يشق اجليوب واهلمايني   )٤
 . ٤٥٤"املقصورة: غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وأعلى منها. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
   .٤٨٤معجم لغة الفقهاء ص نفحت أي ضربت.   )٦
 . ٢٢٨"الروث": زبل ذوات احلافر من كل ذي حافر. معجم لغة الفقهاء ص  )٧
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٦٦   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

بارتداده  مُ كَ وحيُ  رٌ ذا ساحِ هف .لعبةاس ويُفرق بني املرء وزوجه بتلك ال لعبة للن  ذُ خِ يت  رجلٌ 
  ا. له أثرً  أن  على ما إذا كان يعتقدُ  وهو حممولٌ  ،ا. هكذا ذكر مطلقً ويُقَتلُ 

هل له أن يكتب إىل أبيه بذلك إن وقع يف قلبه  ،ا يتعاطى من املناِكرفالنً  علم أن  رجلٌ 
 ؟على ابنه غريَ أباه يقدر على أن يَ  أن  م يقع يف قلبه أنه ـوإن ل .له أن يكتب به إىل أبيه حيَِل

انتهى. هذا ما يسر  ،ةوالرعي  لطانِ وكذا بني الس  ،وزوجه . وكذا بني املرءِ ال يكتبُ  ،ال يقدرُ 
   شاد.املوفق لسبيل الر  واهللاُ  ،)اخلالصة(نقله من  اهللاُ 

  
  )١باب السرقة

ونصاا قدر عشرة دراهم  ،ها مال ُحمَرز ومملوك وهو شرطٌ وحمل  ،ةفيَ الشيء خِ  ركنها أخذُ 
 ة مبكانبهَ ا بال شُ رزً حمُ صاب قدر الن  أو عبدٌ  حر  فٌ ع. فإن سرق مكل طْ مضروبة وحكمها القَ 

أو شهد  ،ا مرة ريق أو مسجد عنده مال وأقر الط كبيت أو صندوق أو حبافظ كجالس يف 
سرق  وِممنْ  يَ وكم هِ  يَ هِ  وأينَ  يَ ومىت هِ  يَ أو ما هِ  يَ هِ  سأهلما اإلمام كيفَ  بأن  رجالنِ 

 فأصاب ،فيها . وإن تشارك مجعٌ اها قطعَ وبين  عوا وإن أخذه بعضهم. طِ صاب قُ قدر نِ  كل  
 )٥دجَ رْ بـَ ر والياقوت والز ضْ صوص اخلُ والفُ  )٤لدَ نْ والصَ  )٣وسنُ وباآلبَـ  )٢اجبالس  عَ طِ وقُ 
  والباب.  )٦واإلناء

 )٧نيخرْ  وزِ ْري ب ومسك وطَ صَ شيش وقَ ب وحَ شَ ا يف دارنا كخَ فيما وجد مباحً  عُ قطَ وال يُ 
ا كلنب وحلم وفاكهة رطبة ومثر على شجر وبطيخ وزرع ا يفسد سريعً وال مبِ  ،)٩رةوْ ونـَ  )٨رةغْ ومَ 
 )١٠جنْ طرَ وشِ  ةٍ أو فض  وآالت هلٍو وصليب ذهبٍ  بةٍ رِ طْ مُ  وال يف أشربةٍ  .رزِ احلِ  لعدمِ د صَ م حيُ ـل

                                                           
 . ١٧١؛ القاموس الفقهي ص ٢٤٣"السرقة" هي أخذ ما هو مملوك للغري خفية. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ١حـ  ٤٨٠"الساج": خشب أسود رزين جيلب من اهلند، وال تكاد األرض تبليه. خمتصر القدروي ص   )٢

 .١حـ  ٤٨٠والصندل. معجم لغة الفقهاء ص "اآلبنوس": خشب معروف أشد سواًدا من الساج   )٣
 . ٤٣٧"الصندل": شجر هندي أبيض الزهر، خشبه طيب الرائحة. حيمل مثرًا يف عناقيد. املنجد ص   )٤
 . ٢٩٣الزبرجد": حجر كرمي يشبه الزمرد (فارسية). املنجد ص  )٥
 . ٩٠اإلناء": وعاء الطعام والشراب. معجم لغة الفقهاء ص  )٦
 . ٢٣٢"الزرنيخ": حجر كثري األلوان خيلط بالكلس فيحلق الشعر، له مركبات سامة. معجم لغة الفقهاء ص   )٧
 . ٧٦٩ص  .؛ املنجد٤٤٣. معجم لغة الفقهاء ص : الطني األمحر"املغرة"  )٨
  .٨٤٦، املنجد ص ٤٩٠النورة": حجر كلس يطحن وخيلط باملاء ويطلي به. معجم لغة الفقهاء ص   )٩

ني وثالثني تشطرنج": لفظ معرب. لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستني مربًعا، متثل دولتني متحاربني باثن"ال  )١٠
 . ٢٦٣قطعة متثل امللكني والوزيرين واخليالة والقالع والفيلة واجلنود. معجم لغة الفقهاء ص 
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  ٦٥  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

  )١حد القذفنوع في 
بيث" ال يقول له: "بل أنَت" واألحسن ر: "يا خَ قال آلخَ  رجلٌ  :"جنايات النوازل" ويف
ولو أجاب مع هذا ال  .يب. ولو رفع األمر إىل القاضي ليؤدبه جيوزعنه وال جيُ  ف أن يكُ 

  به.  بأسَ 
ث" ال ن "يا خمُ ق" أو "يا يهودي" أو ر" أو "يا فاسِ ر: "يا ديوث" أو "يا فاجِ ولو قال آلخَ 

: ق: "يا فاسِ ا إذا قال للفاسِ . أم حٍ ـِ لصال ر يعين إذا قالولكن يُعز  دّ احلَ  جيبُ  ق" أو قال لِلص
وهذا  ،إىل القاضي من واحدة إىل تسع وثالثني )٢عزيرالت  يارُ واختِ  .شيء بُ "يا ِلص" ال جي

   .)الفتاوى(وهذا يف  عندمها.
أشراف  : تعزيرُ على أربع مراتٍ  عزيرُ الت  :"احلدودكتاب "يف  )شرح الطحاوي(ويف 

وتعزير  ،اسوتعزير أوساط الن  ،نةوتعزير األشراف كالدهاقِ  ،)٣األشراف كالعلماء والعلوية
َك وهو أن يقول القاضي: "بلغين أن  ،ريس. فتعزير أشراف األشراف األعالم ال غاخلسائِ 

وتعزير  ،ّر إىل باب القاضيواجلَ  ،األعالمتقول كذا" أو "تفعل كذا". وتعزير األشراف 
 سائس األعالم وتعزير اخلَ  ،بسواجلّر إىل باب القاضي واحلَ  ،سة األعالموقَ األوساط وهم الس

 ةٍ قَ عُت من ثِ اهللا: "مس بس بعد ذلك قال املصنف رمحهُ رب واحلَ والض  ،إىل باب القاضي رّ واجلَ 
 أن  ال حيضر  ومن مجلة ذلك رجلٌ  ".بأخذ املال إن رأى القاضي أو الوايل جازَ  عزيرَ الت

األدب فللموىل أن يعزره  صل ذا العبد إذا أساءا يت وِمم  .تعزيره بأخذ املال اجلماعة جيوزُ 
 به وال جياوز احلدَواضْ ﴿تعاىل  وكذا امرأته. قال اهللاُ  ،به ويؤد ٤﴾رِبُوُهن(  عند  ساءِ أباح تعزير الن

  احلاجة إليه. 
 احرُ الس  لُ قتَ م يتب يُ ـإن ل :عى أنه خالق ما يفعلإذا اد  لُ قتَ احرة تُ والس  ا إن كانت برد
 )٥رمَ ى عن عُ روَ وهو ما يُ  ،باألثر احرة تُقَتلُ الس  ولكن  ذلك. وإن كانت املرتدة تُقَتلُ  تعتقدُ 

   .)٦ةرَ احِ ر والس احِ لوا الس اقتُ ن أاله م عنه أنه كتب إىل عُ  رضي اهللاُ 

                                                           
 . ٢٩٧؛ القاموس الفقهي ص ٣٥٩"القذف" هو الرمي بالزنا خاصة صراحًة أو ضمًنا. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٢٥٠على ذنب ال حد فيه غالًبا وال كفارة. القاموس الفقهي ص يب دتأ هو "التعزير" شرًعا  )٢

 . ٣٢٠"العلوية" هم املنسوبون إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
   .٣٤، جزء من اآلية ٤سورة النساء رقم   )٤
 اخلليفة عمر بن اخلطاب وتأيت ترمجته يف حملها.   )٥
  .٨/٢٤٧كتاب احلدود   للبيهقي: الكربى سننذكر يف ال  )٦
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٦٤   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 على عكس هذا وقال على قول  )١)نوادره(يف  وذكر ابن مساعة يف قول أيب يوسف. احلد
 ويف قول أيب يوسف ال حَ  .يف الوجهني أيب حنيفة عليه احلد عليه يف الوجهني. وروى  د

جها مث تزو  ةٍ عليه. وإن زىن ُحبر  د مث اشرتاها فال حَ  اهللا إذا زىن بأَمةٍ  احلسن عن أيب حنيفة رمحهُ 
  . دّ فعليه احلَ 

ك لبسبب امل احلل  ني يف حمل وملك العَ  ،ينهاراء أنه ميلك عَ كاح والش بني الن  والفرقُ 
 للحل  ر بالسباب السرقة"كما يف   ،ببفيجعل الطارىء قبل االستيفاء كاملقد"  فإن  ارق الس

ملك  ها يثبت لني املرأة وإمن عَ  ميلكُ كاح فال ا يف الن ع. فأم طْ القَ  عُ نَ تَـ إذا ملك املسروق ميُ 
ة فيما بهَ فال يورث ذلك شُ  ،هلا )٢رُ قْ ة كان العُ بهَ ت املنكوحة بالش ئَ طِ االستيفاء. وهلذا لو وُ 

   .)الغنية(عنه. من  فال يسقط احلد  ،تقدم استيفاء منها
 :ما هو؟ فإن قالوا فيما وصفوا وينبغي للقاضي أن يسأل شهود اإلحصان عن اإلحصانِ 

" ا امرأة ودخلَ  جَ تزو"،  ُا ودخلَ "م اهللا يكتفي بقوهل فعلى قول أيب يوسف رمحه" وعند .
أو  "سهامَ "تفي بقوهلم كوأمجعوا على أنه ال ي ."هاعَ جامَ "م يقولوا ـحممد ال يكتفي به ما ل

أنه يكتفي  )البقايل(. ويف "هاعَ باضَ ها عَ جامَ "وأمجعوا على أنه يكتفي بقوهلم  ."هاسَ مَ لَ "
   .)غنية(. "منها لَ سَ اغتَ "بقوهلم 

وج يكون الز  أين" فإن طَ ها" وقالت املرأة "مل يَ ئتُ طِ وج: "وَ قها فقال الز طل  مث ولو خال بامرأةٍ 
   نكارها.نة إلِ صَ واملرأة ال تكون حمُ  ،ا بإقرارهنً صَ حمُ 

رُت فأمر القاضي برمجه مث قال: "واهللا ما أقرَ  .مراتٍ  نا أربععند القاضي بالز  ر أقـَ  رجلٌ 
   شارح الطحاوي. "هد زادِ ي ؤَ مُ جمموع "تعاىل نقله من  . هذا ما يسر اهللاُ دّ يدرأ عنه احلَ  "بشيء

 رِ مْ شرب اخلَ  ال حيَِل  إال يشرب قدر ما يدفع العطش. فلو أنه  ،رورة للعطشِ  عند الض
فيباح هذا املقدار لدفع العطش  ،عليه ألنه ضرورة د فسكر ال حَ  ر مقدار ما يرويهمْ شرب اخلَ 

أو أربعني إن   ،الدة إن كان حر مثانني جَ  وفه ُحيَد فقط. وَمْن شرب منها قدر ما يصل إىل جَ 
   .ال ُحيَد  ،ارً أو قاء مخَْ  رِ مْ ا. وَمْن ُوِجَد يف ِفيِه رائحة اخلَ كان عبدً 
 منه ال ُحيَد  . فإن سكرَ م ُحيَدّ ـبه. فإن ذهب به عقله ل بأسَ داوي ال للت  جِ نْ البـَ  شربُ 

 ُعزرَ  د احلَ  طُ سقِ عى ُشبَهة تُ تعاىل. وَمْن زىن يف رمضان فاد  ا حملمد رمحه اهللاُ عندمها خالفً 
   شاد.تعاىل املوفق لسبيل الر  واهللاُ  ،)اخلالصة(تعاىل نقله من  وُحِبَس. هذا ما يسر اهللاُ 

                                                           

 . سبقت ترمجته.٢/١٩٨١"النوادر" للقاضي حممد بن مساعة. كشف الظنون   )١
ما جيب للمرأة من املال (الصداق) إذا وطئت يف نكاح غري صحيح ولـم يكن الوطء موجب للحد. : "العقر"  )٢

 . ٣١٨معجم لغة الفقهاء ص 
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  ٦٣  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

  )١فصل فيما يظهر في الزنا
قُِبَلت  )٢وج قذفهام يكن الز ـفإن ل :زوجهانا وأحدهم بالز  شهدوا على امرأةٍ  أربعةٌ 

وعلى  ،ونُحيَد و  ةٌ فَ ذْ قَ  مواملسئلة حباهلا فيه ًال وج قذفها أو املرأة. وإن كان الز  شهادم وُحدتِ 
 الز ٣لعانوج ال(  ـشهادته ل ألن همةم تُقَبل ملكان الت،  لعان عن ألنه بشهادته سعى يف دفع ال

   .)الغنية( نفسه. من
 والز ال ُحيَبسُ  اين إذا ُضِرَب احلد،  سُ بَ حيُ  عَ طِ ارق إذا قُ والس  إىل أن يتوب ألن  ناية نا جِ الز

فلو  ،ناية على غريه من وجهٍ رقة فهي جِ ا الس وأم  .ألجل نفسه ُحِبسَ  على نفسه. فلو ُحِبسَ 
  . وهو جائزٌ  ،لغريه سَ بِ حُ ُحِبَس 

بالفاحشة  اسالن  مُ علِ القاضي ال يُ  فإن  ،تعاىل مث تاب وأناب إىل اهللاِ  ،أتى بفاحشة رجلٌ 
   .)غنية الفتاوى(إليه.  بٌ مندو  الستـْرَ  عليه ألن  د إلقامة احلَ 

 مينعُ  )٤مُ قادُ الت  الش هادة على الز وحَ  .رقةنا والس د  قادُ الت ره بشهر وهو قوهلمام بعضهم قد، 
 ره وبعضهم قد ة أشهرٍ بست  ضه إىل رأي القاضي. وبعضهم فو  

 وقيلَ  ،ة أشهربعد ست  وعنه ال يُقَبلُ  ،اموعنه ثالثة أي  ،مل يوقت أبو حنيفة :)األصل(ويف 
  . )خزانة(إليه أشار حممد.  ،امبعد ثالثة أي  ال يُقَبلُ 

  
  باإلحصان )٥ر شبهةيفصل فيما يص

َي عن وِ . ورُ ُحيَد  )ظاهر الرواية(يف  رَ كِ ذُ  ،مث اشرتاها بأمةٍ جها أو تزو  مث ،زىن بامرأةٍ  رجلٌ 
 اهللا أن  يب يوسف رمحهُ أعن  )٦"اإلمالء". وذكر أصحاب دّ احلَ  اهللا أنه يسقطُ  أيب حنيفة رمحهُ 
وعليه  ،اهللا عليه عند أيب حنيفة رمحهُ  ال حد  ،مث اشرتاها ،جها أو جباريةٍ مث تزو  ،َمْن زىن بامرأةٍ 

                                                           

  . ٢٣٤"الزنا" شرًعا هو وطء املرأة يف قـُُبِلها وطأً خالًيا من امللك والشبهة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٢٩٧؛ القاموس الفقهي ص ٣٥٩الرمي بالزنا خاصة صراحة أو ضمًنا. معجم لغة الفقهاء ص هو  "القذف"  )٢
"اللعان": شهادات أربع مؤكدات باألميان، مقرونة شهادة الزوج باللعن وشهادة املرأة بالغضب. قائمة شهاداته  )٣

معجم لغة الفقهاء ؛ ٣٣٠مقام حد القذف يف حقه وشهاداا مقام حد الزىن يف حقها. القاموس الفقهي ص 
  .٤٥٨و ٤٥٧، ص ٣٩٢و ٣٩١ص 

 .١٣٩فقهاء ص مرور الزمن. معجم لغة ال: "التقادم"  )٤
"الشبهة" شرًعا هو ما التبس أمره فال يُدرى أحالل هو أم حرام أو حق هو أم باطل، وهي على أنواع: شبهة   )٥

 . ٢٥٧؛ معجم لغة الفقهاء ص ١٨٩شبهة يف احملل وشبهة امللك. القاموس الفقهي ص  وشبهة الفعل،العقد، 

"اإلمالء" ج "أمايل": هو أن جيلس العالـم وحوله تالمذته ومعهم احملابر والقراطيس. فيتكلم العامل ويكتب   )٦
 . ١/١٦١التالميذ ما يقوله، فيصري كتابًا ويسمونه "اإلمالء" أو "األمايل". كشف الظنون 
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٦٢   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

ُوِجَدت يف  رمته لُشبهةٍ جارية ولده وإن سفل مع العلم حبُ  ىءِ على واطِ  احلد  وال جيبُ 
 بهةُ  .احمللإذا ثبتت يف املوطوءة يثبت فيها امللك من وجهٍ  والش،  نا فلم ومل يبَق معه اسم الز

انع فأورث بذلك ملعلى حله. وإن ختلف هنا  يدل  لقيام دليلٍ  طءِ رمة الوَ جيب مع علمه حبُ 
  مِ دَ عوى لعَ مع هذه الشبهة عند الد  بُ سَ . ويثبت الن )١احملل  ى هذا النوع ُشبهةُ ويسم  ،ُشبهةً 
   :وهي تثبت يف مواضع. اا خالصً نً زِ  هكون
 كَ "أنَت ومالُ الم: والس  الةُ حله قوله عليه الص  ودليلُ  ،الرجل جارية ابنه طءُ وَ  منها

اها كه إي لتمل  )٣رقْ العُ  وال جيبُ  ،من األب بُ سَ الن  مث إن حبلت وولدت يثبتُ  .)٢"بيكَ ِأل 
ياع عن الض  هة مائة لصيانَ مليك مث الت  ر ألن قْ طء. وإن مل حتبل فعليه العُ ا على الوَ بالقيمة سابقً 

  امللك.  فال يثبتُ  ،وال حاجة هنا
تعاىل عنهم جعل  حابة رضي اهللاُ بعض الص  فيه أن  ليلُ والد  .)٤نقته البائِ مطل  طءُ وَ  اومنه

  عنه.  ر رضي اهللاُ مَ ومنهم عُ  ،ةرجعي  نايةٍ لكِ 
 ،هِ فيها أا يف يدِ  ليلُ سليم. والد قبل الت  )٥رةاملوىل للجارية املبيعة أو املمهو  طءُ ومنها وَ 

  فضمانه يعود إىل ملكه باهلالك. 
له فيها حق  ألن  ،سليم أو بعده أو بشرط اخلياراملبيعة بالبيع الفاسد قبل الت  طءُ وكذا وَ 
  امللك. 
  ا يف كسبه. له حق  ين ألن جارية مكاتبه وعبده املأذون املستغرق بالد  طءُ ومنها وَ 
  . حقيقةً  ملكه يف البعض ثابتٌ  اجلارية املشرتكة ألن  طءُ ومنها وَ 
وهلذا عند هالكها يكون  ،سبب امللك العقد له ألن  اجلارية املرهونة يف روايةٍ  طءُ ومنها وَ 
   .)شرح امع(للبائع.  بشرط اخليارِ  شرتاةِ مُ ـفصارت كال ،ا لدينهمستوفيً 

  
  

                                                           

وتسمى أيًضا "الشبهة احلكمية" وهي أن يظن احملل حمًال فإذا هو ليس كذلك. كما إذا وطىء "شبهة احملل"   )١
  .٢٥٧امرأة يف فراشه ظانًا أا امرأته فإذا هي أمته. معجم لغة الفقهاء ص 

؛ تلخيص ٦٦٦رقم  ٢/١٠٢ية يف:كتاب احلدود : الدرا٣٣٢كتاب التجارات ص   ١٣رواه ابن ماجة يف:   )٢
 . ١٥٤٨رقم  ٣/١٨٩اح كتاب النك-٤٤احلبري يف: 

  .٢٥٧يف األمة: ُعْشُر قيمتها إن كانت بكرًا، ونصف ُعْشرها إن كانت ثيبا. القاموس الفقهي ص  "العقر"  )٣
 . ١٠١املطلقة اليت ال رجعة هلا إىل زوجها إال مبهر وعقد جديدين. معجم لغة الفقهاء ص هي  "املطلقة البائن"  )٤
على توضيح . "الكنـز"شرح قوله "املمهورة" أي اليت جعلت مهًرا المرأة يتزوجها السيد انتهى. العيين على   )٥

   .القاهرة املطبوعخمطوط نص هامش 
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  ٦١  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

يُت نَ ت املرأة فقالت: "زَ ية. ولو أقر والد  د اع كان عليه احلَ مفقتلها بفعل اجل ولو زىن بامرأةٍ 
اهللا. وقاال: "ُحتَد  منهما يف قول أيب حنيفة رمحهُ  على واحدٍ  د ذا الرجل" وأنكر الرجل ال حَ 
عليه يف قول أيب  د نا ال حَ الز  وأنكرت املرأةُ  ذه املرأة"يُت زناملرأة". كذا لو قال الرجل: "

  ". اهللا. وقال صاحباه: "ُحيَد  حنيفة رمحهُ 
 جين" فإنه ُحيَدذه املرأة" وقالت: "ال بل تزو وعليه املهر هلا.  ولو قال الرجل: "زنيُت

 د نا أربع مرات يف جمالس خمتلفة وقال الرجل: "ال بل تزوجتها" ال حَ ت هي بالز و أقر وكذا ل
   ).الغنية( هلا. من هروعليه امل ،عليه

عليه وال على  فإنه ال حد  كرٌ فنظروا إليها فإذا هي بِ  .نا بامرأةٍ بالز  شهدوا على رجلٍ  أربعةٌ 
 ذْ القَ  دّ هود حَ الش ف. ولو أقر  املرأة  جلالر أربع مرات يف جمالس خمتلفة أنه زىن بامرأة ومل يُعني
   .)الغنية( جل. منالر  د حُ 

 بوبُ  إذا أقر١ا(  بالز ال ُحيَدّ  ،هودنا أو شهد عليه الش اخلَ  . ولو أقر ٢صي(  نا أو شهد بالز
 هودعليه الش،  وكذلك العِ  ،ُحد ني. ن  

 األخرسُ  ولو أقر  كتبه أو إشارةٍ   أربع مرات يف كتابٍ  نابالز،  ولو شهد عليه ال ُحيَد .
 الش غنية(. ال تُقَبلُ  ،ناهود بالز(.   

ان يف قول أيب حنيفة وحممد جها فإما ُحيَد مث تزو  ،أو حبرةٍ  ،زىن جبارية الغري مث اشرتاها
ة إذا ان. واحلر أخرى ُحيَد  ويف روايةٍ  ،انال ُحيَد  اهللا يف روايةٍ  رمحهما اهللا. وعن أيب يوسف رمحهُ 

   .)غنية(ا. ان مجيعً فإما ُحيَد  ،زنت بعبٍد مث اشرتته
ة غالبال . العاقلةُ رٌ هْ مَ  طءٍ لكل وَ  عى الشبهة جيبُ جارية ابنه أو جارية امرأته واد  ىءَ طِ ولو وَ 

  هلا.  رَ هْ وعليها الِعدة وال مَ  )٣)النظم(عليهما. وزاد يف  د ال حَ  أو جمنونٍ  يب طاوعت من صَ 
 مكني إن شاء اهللاُ وال تأمث بالت  مجاعِ إلبا م ُحتَدّ ـل فُمكنتنا إذا أُكرَِهت على الز  املرأةُ 

ا لو ُأكرَِهت حىت َهة إىل وقت اإليالج. أم أن تكون ُمكرَ  طءِ على الوَ  ومعىن الُكرهِ  تعاىل.
  . )خزانة(ارة يف رمضان. عليها الكف  مطاوعة فيجبُ أضجعت مث ُمكَنت قبل اإليالج كانت 

عليه  د ال حَ  ةٍ بي إذا زىن بصَ  يب ان. الص ر: "يا زاين" فقال: "ال بل أنَت" ُحيَد ولو قال آلخَ 
نا أربع مرات مث قال: بالز  أقر  رجلٌ  .حّ صِ بأفعاله وإذا له مل يَ  ذٌ ر يف ماله ألنه مؤاخَ وعليه املهْ 

  . )خزانة( .دّ " ُدرِىَء عنه احلَ ما أقررتُ  "واهللاِ 

                                                           

 . ٤٠٥؛ معجم لغة الفقهاء ص ٥٧"ابوب": املقطوع الذكر واخليصتني. القاموس الفقهي ص   )١
 . ١٩٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ١١٧خصيتاه ونزعتا. القاموس الفقهي ص  "اخلصي": من ُسّلت  )٢
 واملقصود "نظم الفقه" للزوندوسيت.   )٣
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٦٠   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 م:ى اهللا عليه وسل تعاىل عنه قال: قال رسول اهللا صل  رضي اهللاُ  )١وعن جابر بن عبداهللا
 يت عملُ  ما أخافُ  فَ أخوَ  "إنولو الَط بامرأته أو عبده  .)٣)مصابيح( .)٢"لوطٍ  ومِ قَ  على أُم

   .دّ احلَ  ال جيبُ 
عزير الت  ويف األجنيب واألجنبية فيهما أشد  ،يف عبده )٥واطةُ اللِ  :)٤)جامع ظهري الدين(ويف 

إن شاء قتل إن اعتاد ذلك وإن شاء ضربه وحبسه. وقاال: "فيهما  :والرأي فيهما إىل اإلمام
ها". وعن يف األحوال كل  مُ رجَ يُ " :)٦الشْعيب وعن ،ار"بالن  احلّد". وقال أبو بكر: "ُحيَرقُ 

حىت  جِ رْ وعانقها أو قبلها أو جامعها فيما دون الفَ  د امرأةً عليه جدار. ولو جر  البعض يُهَدمُ 
 عزير. أنـزل فعليه الت  

قدر ما  ُجيَلدُ  ،ف إذا ُضِربَ لَ وجب عليه احلّد وهو ضعيف اخللقة خياف عليه التـ  رجلٌ 
  . )خزانة الفتاوى(حيتمل. 
يف  مث ينظرُ  .اعليه يف قوهلم مجيعً  د ال حَ  ،اجلماع فأفضاها زىن بصغرية ال تتحملُ  رجلٌ 
وإن   .ية باإلفضاءِ لث الد وثُ  طءِ ر بالوَ ول كان عليه املهْ البَ  كُ مسِ ستَ إن كانت تَ  :اإلفضاء

ر عليه يف قول أيب حنيفة وأيب هْ ية وال مَ ول كان عليه مجيع الد البَ  كُ مسِ ستَ كانت ال تَ 
 ذا الوَ مهوال حترم عليه أ .ا"أيضً  رية واملهْ يوسف. وقال حممد: "عليه الد يف  طءِ ا وال بنتها

   .)الغنية( قول أيب حنيفة. وقال أبو يوسف: "حترم". من
م يذكر ـعليه قيمتها ول أن  )األصل(اجلماع. ذكر يف  وقتلها بفعلِ  مملوكةٍ  زىن جباريةٍ  رجلٌ 
والقيمة. وقال أبو  د عليه احلَ  عن أيب حنيفة أن  )٧)األمايل(ا. وذكر أبو يوسف يف فيه خالفً 

  حيح. عليه" وهو الص  د يوسف: "عليه القيمة وال حَ 

                                                           

م. ٦٩٧ه/٧٨أبو عبد الرمحن. تويف سنة و  أبو عبداهللا ،بن عبداهللا بن عمرو األنصاري اخلزرجي السلمي جابر  )١
 . ١٤٨رقم  ٣٧٧ه) ص ٨٠- ٦١؛ تاريخ اإلسالم (٣٠١رقم  ٣/٥٣١ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري 

  .٣٧٢كتاب احلدود ص   ٢١يف:  ابن ماجة؛ ١/٣٩٥كتاب احلدود   ١٣الرتمذي يف: رواه   )٢
"مصابيح السنة" حلسني بن مسعود بن حممد املعروف بابن الفراء البغوي الشافعي. صاحب تصانيف. تويف سنة   )٣

وفيات األعيان ؛ ١/٣١٢هدية العارفني ؛ ٤/٤٨؛ شذرات الذهب ٢/١٧٠٢كشف الظنون م.  ١١٢٢ه/٥١٦
 . ١٨٥رقم  ٢/١٣٦

"جامع ظهري الدين" حلسن بن علي بن عبد العزيز املرغيناين احلنفي، ظهري الدين أيب احلسن املوىف سنة  )٤
، اجلواهر ٣/٢٦٣، معجم املؤلفني ١/٢٨٠م. صاحب تصانيف. ترمجته يف: هدية العارفني ١٢٢٢ه/٦١٩

 . ٤٦رقم  ٢/٧٤املضية 
 . ٣٩٤. معجم لغة الفقهاء ص وهو وطء الذكر يف دبره ،عمل عمل قوم لوط: من "اللواط"  )٥
م. ٧٢٣ه/١٠٥قضاء الكوفة. تويف سنة  توىلم. ٦٤٠ه/١٩أبو عمرو عامر بن َشراحبيل. ولد بالكوفة سنة   )٦

 . ١٠٦رقم  ١٢٤ه) ص ١٢٠-١٠١؛ تاريخ اإلسالم (٦٦٣٣رقم  ١٤/١٤٣تأريخ مدينة السالم  :ترمجته يف
 . سبقت ترمجته. ١/١٦٤م. كشف الظنون ٨٠٥ه/١٨٩"أمايل اإلمام" للقاضي أيب يوسف املتوىف سنة   )٧
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  ٥٩  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

على العبد خطأ  قوه. وإذا جىن احلر صد  أن يُ لة ما اعرتف به اجلاين إال العاقِ  اجلاين. وال تعقلُ 
  شاد.الر ق لسبيل املوف  واهللاُ  ،)املختار(تعاىل نقله من  لته. وهذا ما يسر اهللاُ فعلى عاقِ 

  
  )١فصل في المسائل المتعلقة بالحدود

باش فعل ذلك على لول الن  َي أن وِ عزير ملا رُ وعليه الت  ،ال حد عليه ميتةٍ  زىن بامرأةٍ  رجلٌ 
الِذيَن ِإَذا وَ ﴿ونزل فيه قوله تعاىل  ،م عليه احلدّ قِ يُ  لمم فى اهللا عليه وسل صل  عهد رسول اهللاِ 

ا يف املوضع املكروه أو غالمً  ولو أتى امرأةً  .وقُِبَلت توبته من غري حد  )٢اآلية ﴾فـََعُلوا فَاِحَشةً 
   .دّ وعندمها عليه احلَ  .سِ بْ واحلَ  عزيرِ نا ولكنه يُسَتتاب بالت الز  فليس عليه حد  ،تعاىل باهللاِ  ياذُ والعِ 

منها  يف املوضع املكروهِ  ا لو أتى امرأةً الم. أم يف الغُ  اخلالف أن  )روضة الزندوسيت(ويف 
 هتِ أو منكوحَ  هِ بال خالف. ولو فعل هذا بعبده أو أَمتِ  ُحيَد،  بال خالف ال ُحيَد.   

 .منهما" على واحدٍ  د خرساء ال حَ  "إذا زىن بامرأةٍ  :)األصل(اهللا يف  قال حممد رمحهُ 
 عت املرأةُ وجعل اجلواب يف اخلرساء كاجلواب فيما إذا كانت املرأة ناطقة واد  خبالف  ،كاحالن

خبالف ما إذا كانت املرأة و  ،كان على الرجل احلد   ،مثلها ة جيامعُ بي ما إذا كانت جمنونة أو صَ 
 غائبة وأقر  ا أو شهد عليه الش الغنية( . مندّ فإنه يقام عليه احلَ  ،هودالرجل أنه زىن(.   

 ا قال:معنه رضي اهللاُ  )٣اسعن ابن عب " قال رسول اهللا صل َمنْ  مى اهللا عليه وسل" 
وه لُ فاقتـُ  ةً هيمَ ـَ ى بأتَ  "َمنْ  وقال: .)٤به" واملفعولَ  لَ وا الفاعِ لُ فاقتـُ  طٍ و لُ  ومِ قَ  عملَ  يعملُ  وهُ مُ ـوجدتُ 
  .)٥"وها معهُ لُ واقتُـ 

  

                                                           

"احلدود" هي عقوبة مقدرة شرًعا وجبت حًقا هللا تعاىل زجرًا وهي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا،   )١
 . ١٧٦؛ معجم لغة الفقهاء ص ٨٣وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب اخلمر. القاموس الفقهي ص 

   .١٣٥، اآلية ٣سورة آل عمران رقم   )٢
م. ٦٨٧ه/٦٨أبو العباس صاحب "تفسري القرآن". تويف سنة  اهلامشيي عبداهللا بن عباس بن عبد املطلب القرش  )٣

  .٥٤رقم  ١٤٨ص  ه)٨٠-٦١(تاريخ اإلسالم ؛ ٥٢٦رقم  ١/٥٢٢ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم 
  ٢١يف:  ابن ماجة؛ ١/٣٩٥كتاب احلدود ١٣يف:  لرتمذي؛ ا٢/٧٤٧كتاب احلدود ٣٩رواه أبو داود يف:   )٤

  .١٤٠رقم  ٣/١٢٤؛ الدارقطين يف: كتاب احلدود والديات وغريه ٣٧٢كتاب احلدود ص 
  ٢١؛ ابن ماجة يف: ١/٣٩٥كتاب احلدود ١٣الرتمذي يف: ؛ ٢/٧٤٧كتاب احلدود ٣٩: رواه أبو داود يف  )٥

  .١٤٣رقم  ٣/١٢٧؛ الدارقطين يف: كتاب احلدود والديات وغريه ٣٧٣كتاب احلدود ص 
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٥٨   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

فعلى  مكان وال على املشرتين. فلو باع كلهال على الس  اخلطةعلى أهل  ةُ سامَ القَ 
  املشرتين. 

فعلى  لوكٍ مم ويف سوقٍ  .ؤسِ و فهي على الر  ،لبعضهم أكثر بني قومٍ  يف دارٍ  ُوِجَد قتيلٌ 
  املال.  ية على بيتِ والد  ،ةسامَ جن ال قَ ويف غري اململوك والس  ،املالك

ففي اخليمة والفسطاط على ساكنيهما. هذا  ،غري مملوكةٍ  الةٍ يف فَ  رٍ سكَ عَ يف مُ  ولو ُوِجدَ 
  شاد. املوفق لسبيل الر  واهللاُ  ،)١)الدرر والغرر(نقله من  رَ س ما يُ 

  
  )٢باب المعاقل

ة وجبت بنفس عليهم كل ِديَ  بُ وجت .او ة الذين يؤد لَ ية والعاقِ معقلة وهي الد  هي مجعُ و
 ،من عطاياهم يف ثالث سنني ته تؤخذُ لَ الديوان فهم عاقِ  من أهلِ  القتل. فإن كان القاتلُ 

ط عليهم يف س قَ يُـ  ،الديوان فقبيلته م يكن من أهلِ ـسواء خرجت يف أقل أو أكثر. وإن ل
م ع القبيلة ذلك ضُ سِ ت تَـ م ـالواحد على أربعة دراهم وينقص منها. فإن ل ال يزادُ  ،ثالث سنني

تناصروا . وإن هِ تِ رفَ حِ  فأهلُ  فِ رَ يتناصرون باحلِ  ا. وإن كان ِممنْ بً سَ إليهم أقرب القبائل نَ 
  ويؤدي القاتل كأحدهم.  ،فأهله )٣فِ لْ باحلِ 

 وال عقل على الص الكافر عن املسلم وال بالعكس. وإن كان  ساء. وال يعقلُ بيان والن
ة لَ يلة مواله وعاقِ بق قاملعتَ  ةُ لَ  ففي ماله يف ثالث سنني. وعاقِ وإال  ،ية عليهملة فالد للذمي عاقِ 

بعد ذلك  عاه األبه. فإن اد م لة أُ تعقل عنه عاقِ  )٥ةوولد املالعنَ  مواله وقبيلته. )٤موىل املواالة
ا وما دوا يف مال ا فصاعدً ة مخسني دينارً لَ ة األب. وحتمل العاقِ لَ على عاقِ  مِ ة األُ لَ رجعت عاقِ 

                                                           

"درر احلكام يف شرح غرر األحكام" خلسرو حممد بن قراموز الرومي احلنفي. كان والده رومًيا من أمراء الفراسنة.   )١
 . ٧/٣٤٢؛ شذرات الذهب ٢/١١٩٩و  ٢/٧٤٧م. كشف الظنون ١٤٨٠ه/٨٨٥تويف سنة 

 بنفس التعريف.  ٢٥٨القاموس الفقهي ص  ؛٤٣٨ صمعجم لغة الفقهاء أنظر   )٢

   .١٨٥؛ معجم لغة الفقهاء ص ٩٨املعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق. القاموس الفقهي ص : "احللف"  )٣
"موىل املواالة": هو الشخص املعروف النسب يف عقد املواالة. وعقد املواالة هو أن يتعاقد رجل جمهول النسب   )٤

الثاين وأن الثاين يرث كل مال مع آخر معروف النسب على أن ما جينيه األول من جناية فديتها على عاقلة 
أو الذي أتاه رجل جمهول النسب فتعاقد معه قائًال: "أنت ويل ترثين إذا  .٣٨٩األول. القاموس الفقهي ص 

  .٤٦٩مت وتعقل عين إذا جنيت". معجم لغة الفقهاء ص 
املالعنة: "اللعان": شهادة مؤكدة باليمني املقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف يف حق الزوج ومقام حد الزنا   )٥

 . ٣٣٠؛ القاموس الفقهي ص ٤٥٨و ٤٥٧، ص ٣٩٢و ٣٩١معجم لغة الفقهاء ص يف حق الزوجة. 
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  ٥٧  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 ر اهللاُ تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،شعر سقط األرْ ونبت الش١)املختار(تعاىل نقله من  م. وهذا ما يس( 
   على وجه االختصار.

  
  )٢باب القسامة

أو  ،عى وليه القتل على أهلهاقاتله واد  ال يُعَلمُ  به أثر إذا ُوِجَد يف حملةٍ  تٍ يْ كل مَ   القتيلُ 
وال  لناهُ تَ ما قَـ  باهللاِ  :حيلفون خيتار منهم مخسني رجًال  ،له ةوال بين ا أو خطأً على بعضهم َعْمدً 

أو أكثره أو بعضه  بدنهُ  دَ جِ وكذلك إذا وُ  .ية على أهل احمللةمث يقضي بالد  ،منا له قاتًال لِ عَ 
ِتم مخسني. وَمْن أىب منهم  ُكرَرت األميان عليهم لتَ مع الرأس. فإن مل يكن فيهم مخسون رجًال 

وال  وال عبدٌ  وال جمنونٌ  يب ة صَ سامَ يف القَ  وال يدخلُ  للويل.ية قضى بالد ويُ  حىت َحيِلفَ  ُحيَبسُ 
 امرأة. وإن اد م على  لُ قبَ وال تُ  ،سامةالقتل على غريهم سقطت عنهم القَ  عى الويلشهاد

  ذلك. 
وكذا  ،ائقلة الس عليه وعلى عاقِ  ةُ سامَ فالقَ  نسانٌ إيسوقها  على دابةٍ  [القتيل] دَ جِ وإن وُ 

  القائد والراكب. 
 ُكرَرت األميان وإال  ،اته إن كانوا حضورً لَ سامة عليه وعلى عاقِ فالقَ  نسانٍ إيف دار  وإن ُوِجدَ 

 لته. ية على عاقِ عليه والد  
يف ُوِجَد وت. ولو فعلى أقرما إذا كانوا يسمعون الص  ،بني قريتني [القتيل] وإن ُوِجدَ 

 ةُ سامَ فينة فالقَ الس  على املال ةٍ  ،ابحني والركفعلى أهلها ويف مسجد حمل.  ارع ويف اجلامع والش
 سامة. وال قَ  ية يف بيت املالِ األعظم الد  

اطىء فعلى أقرب ا بالش سً بَ تَ . وإن كان حمُ درٌ فهَ  )٣راتأو يف وسط الفُ  ريةٍ يف بَ  وإن ُوِجدَ 
 ر اهللاُ تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،وتالقرى منه إن كانوا يسمعون الصاملختار( نقله من م. هذا ما يس( .  

اهللا. وعند زَُفر  ة ورثته عند أيب حنيفة رمحهُ لَ عاقِ  )٤دىتُ  يف دار نفسه [القتيل] ولو ُوِجدَ 
   .يتوبه يف ،ال شيء فيه

                                                           
م. توىل ١٢٠٢ه/٥٩٩جمد الدين أيب الفضل. ولد سنة  ،املختار" لعبداهللا بن َمودود بن حممود املوصلي احلنفي )١

؛ هدية العارفني ٢/١٦٢٢م. كشف الظنون ١٢٨٤ه/٦٨٣. تويف سنة . صاحب تصانيف أخرىقضاء الكوفة
  .٧٣٨رقم  ٢/٣٤٩؛ اجلواهر املضية ١/٤٦٢

  .٣٠٣الفقهي ص ؛ القاموس ٣٧٢: أميان حيلفها أهل احمللة املتهمون بالقتل. معجم لغة الفقهاء ص القسامة" )٢
 . ٣/٨٦٠"الفرات": نـهر يقع إىل جانب ر دجلة وهو أعذب املياه. معجم البلدان  )٣
 بنفس التعريف.  ٣٧٦تدى": أي تعطى عاقلة الورثة الدية. القاموس الفقهي ص  )٤
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٥٦   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

اثنان  نِ دَ ة واحدة. وما يف البَ خطأ ففيه ِديَ  ءِ رْ خطأ مث قتله قبل البُـ  رجلٍ  دَ وَمْن قطع يَ 
 ية ويف أحدمها نِ ففيهما الد ية. وما فيه أربعة ففي أحدمها رُ صف الد عٍ صبَ إويف كل  .يةبع الد 

ْشر الدية. ن نصف عُ ويف كل سِ  .املفاصل تبعُ  ف والكَ  .على مفاصلها مُ قسَ وتُ  ،يةْشر الد عُ 
 .يةفلم ينبت الد  قَ لِ شها. ويف شعر الرأس إذا حُ ت أخرى مكاا سقط أرْ قَ بـَ فإن قلعها فنَ 

 شُ واليد إذا  ،لحية واحلاجبان واألهدابوكذا ال ١تل(  ارب والعني إذا ذهب ضوءها. ويف الش
ني الء والعَ الش د ولسان األخرس واليَ  )٣نين والعِ  صي ر اخلَ كَ جل وذَ وثدي الر  )٢جسَ وْ ية الكَ وحلِ 

 العوراء والر الس نإلوداء واجل العرجاء والس صبع الز م ـه إذا لرَ كَ سانه وذَ يب ولِ ائدة وعني الص
يب وانون الص  ش. وَعْمدُ لت أخرى ففيها األرْ ا فشُ صبعً إ م صحته حكومة. وإذا قطعَ علَ تُ 

   خطأ وقد تقدم.
 ةُ حعشرة: اجلار  جاجُ والش  ما يشبه  جُ ِر عة وهي اليت ختُ مث الدامِ  ،اجللد وهي اليت تشق

 معالد،  جُ ِر ية وهي اليت ختُ مِ امث الد  مث الباضِ  ،مالد ة وهي مث املتالِمح  ،لحمعة وهي اليت تبضع ال
 لحم أكثراليت تأخذ يف ال،  مث الس صلت إليها الشمث  ،جةمحاق وهي جلدة فوق العظم ات

لة وهي اليت مث املنق  ،ة وهي اليت شم العظممث اهلاِمش  ،ح العظموهي اليت توضِ حة املوضِ 
   ماغ.م الد ة وهي اليت تصل إىل أُ مث اآلم  ،تنقل
 وال ِقصاص يف شيءٍ  .لدْ ويف الباقي حكومة عَ  ،احة الِقصاص إن كان َعْمدً في املوضِ ف

ويف  ،قبلها الِقصاص دون ما بعدهاحة وفيما يف املوضِ  يَ وِ ورُ  .امنها وإن كانت َعْمدً 
ة ويف اآلم  ،صفٌ ونِ  رٌ شْ لة عُ ويف املنق  ،ْشرالعُ  ةاِمش اهلويف  ،يةْشر الد حة اخلطأ نصف عُ املوضِ 

 فإذا نفذت فثُ  )٤ةفلث وكذا اجلائِ الث ف وْ فة باجلَ ختتص بالوجه والرأس واجلائِ  جاجُ لثان. والش
ل. وقد تقدم بيان حكومة دْ فيها حكومة عَ  راحاتٌ وما سوى ذلك جِ  ،هروالظ  بِ نْ واجلَ 
  ل. دْ العَ 

حة. وإن ذهب مسعه أو املوضِ  ش فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه أرْ وَمْن شج رجًال 
رف حىت يربأ. ولو شجه فالتحمت حة والط م يقتص من املوضِ ـم يدخل ولـبصره أو كالمه ل

                                                           

 . ٢٦٥شلت أي بطلت املنفعة املقصودة من اليد. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٣٨٦الذي نبت الشعر يف ذقنه ولـم ينبت على عارضيه. معجم لغة الفقهاء ص  لالرج: "الكوسج"  )٢
 . ٢٦٣؛ القاموس الفقهي ٣٢٣ من عجز عن الوطء لعدم انتصاب ذكره لعاهة. معجم لغة الفقهاء :"الِعنني"  )٣
 . ٧٣؛ القاموس الفقهي ص ١٥٧معجم لغة الفقهاء ص أنظر   )٤
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  ٥٥  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 هذا ما يسر اهللاُ  .)الغنية( ية. منفعليه الد  لِ ع من املفاصِ طْ م يكن القَ ـ. وإن لدٌ مْ د ألنه عَ وَ القَ 
   م.تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،)١يد زادهؤَ مُ لنا نقله من جمموع املرحوم 

 
  )٢نوع فيما يتعلق بالديات

تقدير  املرياث. وال خالف يف أن رمان ارة وحِ ية والكف اخلطأ الد  حكمُ  :)التجريد( ويف
 ل مائةية من اإلبِ الد،  نانري ألفومن الد،  راهم عشرة آالف. وعندمها من البقر مائة ومن الد
صف ذلك وِديَة الذمي ة. وِديَة املرأة نِ ل مائة حُ  للَ احلُ ومن  ،ياه ألف شاةومن الش  ،بقرة

   .ة املسلم عندنان كِديَ واملستأمَ 
 ،)٤بونلَ  وعشرون بنتَ  ،اضوعشرون ابن خمَ  ،)٣اضخمَ  اخلطأ أمخاس: عشرون بنتَ  ةُ وِديَ 

   .)٦ةعَ ذَ وعشرون جَ  ،)٥قةوعشرون حِ 
ومخس  ،بونلَ  وعشرون بنتَ  ومخس ،اضخمَ  د أرباع: مخس وعشرون بنتَ مْ العَ  بهِ شِ  ةُ وِديَ 

   تعاىل. رمحهما اهللاُ ة. وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف عَ ذَ ومخس وعشرون جَ  ،قةوعشرون حِ 
 رُ نظَ . قال بعضهم: "يُ دلِ العَ  واختلفوا يف تفسري حكومةِ  :)فتاوى القاضي اإلمام(ويف 

ْشر عُ  تنقصُ  إن كانت .نايةص من قيمته ذه اجلِ قَ نتَـ ا كم يُ إىل اىن عليه أنه لو كان مملوكً 
   .)اخلالصة(نقله من  يسر اهللاُ توى على هذا" وهذا ما قال: "والفَ  "هتْشر ِديَ ففي احلر عُ  قيمته

 ويف الن وكذا األنْ  ،يةفس الد ٧شفةر واحلَ كَ ف والذ(  والعقل والش م والذ مع والبصر وق والس
 وبعضه إذا منعَ  ،لسانوال  ك مسِ ستَ وكذا إذا أفضاها فلم تَ  ،ب إذا منع اجلماعلْ الكالم. والص
  ول. البَ 

                                                           
م. توىل ١٣٥٦ه/٨٦٠لرحيم بن علي بن مؤيد األماسي، الفقيه احلنفي. ولد سنة لعل املصنف يقصد عبد ا  )١

 . ٤/٩١م. األعالم ١٥١٦ه/٩٢٢التدريس والقضاء وتويف يف القسطنطينية سنة 
 . ٣٧٦؛ القاموس الفقهي ص ٢١٣"الدية" هي املال الواجب يف إتالق نفوس اآلدميني. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
؛ ٤٠و ٤١٤ معجم لغة الفقهاء صلناقة الذي أمت السنة األوىل ودخل يف السنة الثانية. "بنت خماص": ولد ا  )٣

 . ٣٣٧القاموس الفقهي ص 
؛ القاموس ١١٠معجم لغة الفقهاء ص "بنت لبون": ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل يف الثالثة.   )٤

  .٣٢٧الفقهي ص 
 . ٩٤؛ القاموس الفقهي ٨٣"احلقة": احلقة من اإلبل اليت أمتت الثالثة ودخلت يف الرابعة. معجم لغة الفقهاء   )٥
"اجلذع" من اإلبل ما أكمل أربع سنني ودخل يف اخلامسة، ومن الغنم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر، ومن   )٦

 . ٥٩لقاموس الفقهي ص ؛ ا١٦١البقر ما دخل يف السنة الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص 
 . ١٨٠القسم املكشوف من رأس الذكر بعد اخلتان. معجم لغة الفقهاء ص هي  "احلشفة"  )٧
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٥٤   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 الورثة ،د وهو ليس مبالوَ فموجبه القَ  ا الَعْمدُ وأم ق به حقصِ فيَ  ،فلم يتعل العفو عنه على  ح
   .)صدر الشريعة(الكمال. 

   .)١)البزازية( ية وبدل الصلح. كذا يفمن الد  تِ قضى ديون امليْ وتُ 
  

  نوع في المتفرقات
 ا قال أبو يوسف ُوِجَد أحدمها مذبوحً  ،ليس معهما ثالث رجلني كانا يف بيتٍ  ولو أن

  ". ضمنهُ وقال حممد: "ال أُ  ،يَة"ر الد اآلخَ  اهللا: "يضمنُ  رمحهُ 
ار دون فالقيمة على رب الد  ،اهنن أو الر  يف دار املرقتيًال  دَ جِ إذا وُ  املرهونُ  والعبدُ 

لثها ألحدمها ثُ  بني رجلنيِ   يف دارٍ الرجل قتيًال  دَ جِ عن أيب يوسف. ولو وُ  يَ وِ هكذا رُ  .لةالعاقِ 
   .)الغنية( صفان. منتهما نِ لَ ية على عاقِ فالد  ،لثاهار ثُ ولآلخَ 

ما  جاجة وحنومها جيبُ اة والد ففي الش  .أو دجاجةٍ  أو شاةٍ  أو بعريٍ  عبدٍ  فقأ عنيَ  رجلٌ 
   فعليه نصف القيمة.ا يف العبد وأم  ،نقص من القيمة

م ـل ،ر أنه قتلهآخَ  فأقام وارثه البينة على رجلٍ  .ين فالن" مث ماتلَ تَـ ُجرَِح فقال: "قـَ  رجلٌ 
   .)الغنية( ين فالن". منلَ تـَ ب البينة بقوله: "قَـ هذا حق الورثة وقد كذ  ل بينته ألن قبَ تُ 

فضمانه على  ،فوضعه فعطب به اآلمر .ريقا يف الط  أن يضع حجرً أمر رجًال  رجلٌ 
َك تنتفع به" ففعل ا على بابِ انً ِن دك بْ اَك أو ا من دارِ جناحً  عْ شر االواضع. وكذا إذا قال: "

 مث عطب به اآلمر  ،ته. وكذا اآلمر إذا بىن ذلك للمأمور بأمرهفعطب به اآلمر أو عبده أو داب
   .)الغنية( املأمور هو الذي بىن ذلك. من ن أوك

 فِديته على بيت املال.  ،َمْن قتله ىدر  وال يُ فقتلوا رجًال  ،اس يوم اجلمعةولو ازدحم الن
   .)الغنية( من

 نسانً إ أراد أن يضرب رجًال  ولو أن فجذب  ،هِ نسان بيدِ إلذلك ا يفهُ فأخذ سَ  ،يفا بالس
 فعليه  لِ من املفاصِ  عُ طْ فإن كان القَ  :فقطع بعض أصابعه هِ من يدِ  يفهُ يف سَ صاحب الس

                                                           

"الفتاوى البزازية" وتسمى "اجلامع الوجيز" حملمد بن حممد العمادي الكردري احلنفي، ناصر الدين املعروف   )١
؛ ٢/١٨٥؛ هدية العارفني ١/٢٤٢م. صاحب تصانيف. كشف الظنون ١٤٢٤ه/٨٢٧بالبزازي. تويف سنة 

 . ١٠٥رقم  ١٠/٣٧؛ الضوء الالمع ١١/٢٢٣معجم املؤلفني 
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  ٥٣  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

واختلف أهل العلم يف  .)١﴾فـَُهَو َكفاَرٌة َلهُ َفَمن َتَصدَق بِِه ﴿ضل لقوله تعاىل فعن القاتل أ
 للقاتلِ  ارةٌ تأويله. قال قوم: "هو كف"،  ىل التأويلنيِ للعايف" وهو أوْ  ارةٌ وقال آخرون: "هو كف 

   .)الغنية( عندي. من
جاز  ،اعلى مخسني ألفً  مالد أحدمها القاتل عن مجيع  فصاحل .ا وله ولياندً مْ عَ  لَ تِ قُ  رجلٌ 

ية مخسة آالف. وُرِوَي عن أيب ر نصف الد ولآلخَ  ،ايف نصيبه خبمسة وعشرين ألفً  الصلحُ 
ية منهما نصف الد  ووجب لكل واحدٍ  ،لٌ باطِ  ةيالصلح على أكثر من الد  أن  اهللا حنيفة رمحهُ 

 ىل. واية املشهورة هي األوْ وهو مخسة آالف. والر  
الغائب قد عفا عنه وأقام  عى القاتل أن فاد  أحدمها غائبٌ  بني أخوينِ  ولو كان الِقصاصُ 
ف القاتل ال يكل  العفو عن الغائب. فلو جاء الغائبُ  بينته ويثبتُ  لُ قبَ البينة على ذلك فإنه تُ 

 نة على ما ادنة. هذا إذا أقام القاتل البينة ـلعى من عفو الغائب. وإن بإعادة البيم يكن له بي
يؤخر حىت يقدم الغائب. هكذا ذكر حممد وأطلق  ،عى وأراد أن يستحلف احلاضراد  على ما

تأخري  "الغائب حممد بقوله "يؤخر حىت يقدمَ  قال بعض مشاخينا: "يريدُ  ا.اجلواب إطالقً 
احلاضر  حالفَ ا إذا أراد استِ على البتات. أم  حلفُ ستَ احلاضر ال يُ  ألن  ،البتاتاستحالف 
   .)غنية(على ذلك.  فُ حلَ ستَ فإنه يُ  ،الغائب قد عفا عنه ما يعلم أن  باهللاِ  :على العلم

القاتل على  ويل القتيل صاحل ن إمث  .ا وعلى املقتول ديوندً مْ ل عَ تق رجلٌ  :)الذخرية( ويف
ذ من ذلك قضى من ذلك ديون املقتول. وكذلك لو كان املقتول أوصى بوصايا تنف يُ  مالٍ 

نصيب  ياء عن القاتل حىت انقلبَ لِ ياء عفا بعض األوْ لِ لو كان للمقتول أوْ وصاياه. وكذلك 
  ذ وصاياه. قضى من ذلك املال ديون املقتول وتنف يُ  ،الباقني ماًال 

القتل اخلطأ من   يف االبتداء فهو مبنـزلةِ إذا انقلب ماًال  دَ مْ العَ  مشاخينا أن  وزعم بعضُ 
 َال أ ؟ذ وصاياه وليس األمر كما زعمواوتنف  ديون امليتِ  رى أنه يقضي من ذلك تَ االبتداء. أَال 

نصيب  ياء حىت انقلبَ لِ ياء عفا عنه بعض األوْ لِ ا وللمقتول أوْ دً مْ  عَ احلر إذا قتل رجًال  رى أن تَ 
لة القاتل. على عاقِ  ولو كان خطأ يف االبتداء جيبُ  ؟ذلك يف مال القاتل  جيبُ الباقني ماًال 

   .)التتارخانية( من
 لثِ واخلطأ من ثُ  ،فسعن الن  فوٌ وما حيدث منه فهو عَ  عِ طْ ناية أو عن القَ ولو عفا عن اجلِ 

ية ناية خطأ وقد عفا عنها فهو عفوٌ ه أي إذا كانت اجلِ من كل  ماله والَعْمدُ  من  ربُ فيعت ،عن الد
 الث لث ألن  الورثةالد ا ،ية مال يف حق قالورثة يتعل فحق،  فالعفو وصي ة فتصح  لثِ من الث .

                                                           
  .٤٥، جزء من اآلية ٥سورة املائدة رقم   )١
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٥٢   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 عفوَ  إن علموا أن  :مث قتله باقي الورثة ،ه عن القاتلتفعفا بعض ورث ،قتل رجًال  رجلٌ 
عليهم وإن علموا  دَ وَ م يعلموا ذا احلكم فال قَـ ـوإن ل ،دوَ الِقصاص لزمهم القَ  طُ سقِ البعض يُ 

   .)غنية(. بالعفوِ 
ال  ،إن كان ضربه بأمر أبيه أو وصيه :لميذ فماتالت  فُ يب أو احملرتِ إذا ضرب الص  املعلمُ 

   .)غنية(إن كان يف املوضع املعتاد.  يضمنُ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزَُفر: "ال  ،فوقع فمات صاح به رجلٌ  على حائطٍ  يب صَ 

به فقال "ال  فقال: "إذا صاحَ  )رستم ابن نوادر(شيء عليه". أطلق اجلواب هنا وفصله يف 
   .)الغنية( توى على هذا. منوالفَ  ،"نضمَ يَ  " فوقعَ ن. ولو قال: "َقعْ ضمَ ال يَ  ع" فوقعَ قَ تَـ 

م إىل بعض فخرجت األُ  .ارنت وكانت جالسة جنب الن بنت ست سنني جُ  ةٌ بي صَ 
 اجلريان فاحرتقت الص م لكن إذا كانت مَ على األُ  دَ وَ ال قـَ  ،ة فماتتبي رقبةً  بين أن تعتقَ عجِ ة يُ لي 

 ،اهللا أن يعفو عنها غفار لعل واستِ  وتكون على ندامةٍ  ،عنيتتابِ مُ   صامت شهرينِ ة وإال نَ مؤمِ 
   .)غنية(حسان. وهذا استِ 

 حيفظ نفسه كان هذا مبنـزلةِ  إن كان ِممنْ  :فمات مات يف املاء أو وقع من سطحٍ  يب صَ 
فوجبت  ،امعليه فظهُ حِ  ارة ألن ية والكف ال حيفظ نفسه فعلى أبويه الد  البالغ. وإن كان ِممنْ 

 رِ جْ مها. وإن كان يف حِ رِ جْ ارة عليهما إن كان يف حِ الكف  ارة عليه. واختار أحدمها فالكف
 ارة على أحدمهاالفقيه أبو الليث أنه ال كف،  توى على ما اختاره والفَ  ،هِ من يدِ  طَ  أن يسقُ إال

   .)الغنية( أبو الليث. من
  

  )٢والصلح )١وع في العفون
الدين على  تعاىل؟ قال: "هو مبنـزلةِ  إذا عفا عن القاتل هل يربأ فيما بينه وبني اهللاِ  الوارثُ 

املتقدم فال يربأ.  هِ لمِ ا عن ظُ فإنه يربأ فيما بقي. أم  ،الب وأبرأته الورثةفمات الط  ،لرجلٍ  رجلٍ 
 العفوَ  أن  )٣)خمتصره(. وذكر الَكْرخي يف "وعدوانه ويربأ عن الِقصاص هِ لمِ وكذا القاتل عن ظُ 

                                                           

 . ٣١٦"العفو" هو إسقاط احلق الذي على الغري. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٢١٥؛ القاموس الفقهي ص ٢٧٦"الصلح" هو عقد يرفع النزاع بالرتاضي. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
م. ٨٧٣ه/٢٦٠"خمتصر الكرخي" لعبيداهللا بن احلسني ابن دالل بن َدلْـهم الكرخي، أيب احلسن. ولد سنة   )٣

، ٨٩٤رقم  ٢/٤٩٣؛ اجلواهر املضية ٢/١٦٣٤م. كشف الظنون ٩٥٢ه/٣٤٠ف. تويف سنة صاحا تصاني
 . ٣٣٣رقم  ١٩٧ه) ص ٣٤٠-٣٣١؛ تاريخ اإلسالم (١١٥رقم  ٣٩؛ تاج الرتاجم ص ٤/٢٩٧
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  ٥١  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 ١ابً نوع في القتل تسب(  
ريق على الط  نسانٌ إوضعه  فإن كان احلجرُ  :رحفرها آخَ  ئرٍ فوقع يف بِ  حبجرٍ  ولو عثر رجلٌ 

 مان على واضع احلجرِ فالض،  ألن  الرت م ـل بأثر فعله. وإن كان احلجرُ  ]أي السقوط[ يد
  . احلافرِ مان على فالض  ،يليل الس لكنه محَ  يضعه أحدٌ 

فال  باحٌ مُ  الة موضعٌ الفَ  ألن  ،رِ فال ضمان على احلاف ،من األرض )٢الةٍ فَ ا يف ئرً ولو حفر بِ 
  . ااحلفر عدوانً  يكونُ 

بذلك"  فقال صاحب األرض: "أنا أمرتهُ  نسانٌ إفوقع فيها  ،ا يف ملك غريهئرً حفر بِ  رجلٌ 
ألنه  قُ د صَ يُ  حسانِ ويف االستِ  ،صاحب األرض قَ د صَ أن ال يُ  ياسُ فالقِ  ،ياء الواقعِ لِ وأنكر أوْ 
 غنية(ا ميلك إنشاءه. أخرب عم(.   
 ناء دارهِ فإن كانت يف فِ  :نسانإى فيها فرتد  ،ريقا يف الط ئرً له بِ   ليحفرَ استأجر رجًال  رجلٌ 

 فإن علم األجري بذلك  :نائهم يكن يف فِ ـوإن ل .األجري ر دونَ مان على املستأجِ فالض
 املستأجِ  مان على األجري دونَ فالض هُ ر ألنه غَ مان على املستأجِ ر وإن مل يعلم فالضغنية(. ر(.   

م يعلم به ـحىت أكل ول م ا حىت مات فهو على وجهني: إن دفع إليه الس ُمس سقاه 
لته. عاقِ ية على الد  ا جتبُ إخبارً  ر. ولو أخربهز ويـُعَ  َبسُ يَة وحيُ الِقصاص وال الد  ال جيبُ  ،فمات

دعة فع خِ يف الد   أن إال  ،ية ألنه شرب باختيارهالد  ال جتبُ  ،وإن دفع إليه شربة فشرب ومات
   .)غنية(غفار. عزير واالستِ  الت إال  فال جيبُ 
 حىت يقولَ  " قال أبو يوسف: "هو خطأٌ فقتلتهُ  يفِ ا بالس قال: "أنا ضربُت فالنً  رجلٌ 

  ا". َعْمدً 
 )٤واإلحصان )٣نابالز  هود على رجلٍ به. وإذا شهد الش  ـزع فإنه يُقَتلُ الن   يفقتل رجًال  رجلٌ 

غنية (عليه.  صاصَ ال قِ  ،اَعْمدً  فقتله رجلٌ  ،اما أو بعد أي فحبسه القاضي لريمجه غدً  ،يتزك و 
   .)الفتاوى

                                                           
 . ٣٥٧"القتل بالتسبب" هو ما انعدمت فيه املباشرة. معجم لغة الفقهاء ص   )١
 . ٣٤٩"الفالة: األرض الواسعة املقِفرة. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 . ٢٣٤من امللك والشبهة. معجم لغة الفقهاء ص  "الزنا" هو وطء املرأة يف قـُُبِلها وطًأ خالًيا  )٣
وليستحق قاذفه حد  ،جمموع الصفات الواجب توفرها يف الشخص ليستحق الرجم يف الزناهو  "اإلحصان"  )٤

ويف الزنا الدخول  .اإلسالم والعقل والبلوغ ويضاف إليها يف القذف العفة عن الزنا :القذف. وهذه الصفات هي
  .٩١؛ القاموس الفقهي ص ٤٧يف نكاح صحيح. معجم لغة الفقهاء ص 
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٥٠   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 فُ صرِ يب يَ وإن كان هذا الص  اتهما مجيعً لَ القتيل على عاقِ  فِديَةُ  ،عليها كُ مسِ ستَ ابة ويَ الد، 
 سَ  ألن عاقِ  وال يرجعضاف إليهما ابة يُ ري الد لَ يب على عاقِ لة الص ناية جِ  هذا مبنـزلةِ  ة الرجل ألن
 غنية(. هِ يب بيدِ الص(.   

 األصل(ذكر يف  ، يف حال إفاقتهفقتل رجًال  ،ويفيقُ وإذا كان الرجل جين(  حيح أنه والص
قال  .)١)األصل(م يذكر حممد هذا يف ـلصاص؟ بعد ذلك هل يسقط القِ  ن سواء. فإن جُ 

 فقالوا إن كان اجلنون بعض مشاخينا فصلوا فيه تفصيًال  ن إ: ")٢ر زادهشيخ اإلسالم خواهَ 
   .)غنية(. "ال يسقطُ  )٤كان غري ُمطِبقٍ صاص وإن  القِ  يسقطُ  )٣اُمطِبقً 

 ل صَ ا محعبدً  ولو أن بي ا حر ةٍ ا على داب،  يب عنها وماتفوقع الص،  يب تكون يف فِديَة الص
ت ئَ فساقها فوطِ  ،ابةيب على الد . وإن كان العبد مع الص يالعبد يدفعه املوىل ا أو يفد قِ نُ عُ 

 لَ فعلى عاقِ  ،ا وماتنسانً إابة الد ة الص يب  غنية(فها. صالعبد ن قِ نُ ويف عُ  ،يَةنصف الد(.   
فإين  ،هود بالقتل وهو معتوهٌ وشهد عليه الش  ،امث صار معتوهً  ،ا َعْمدً قتل رجًال  رجلٌ 

  . )املنتقى( واملسئلة يف ،ية يف مالهُن أن ال أقتله وأجعل الد حسِ أستَ 
ن  مث جُ قتل رجًال  روى إبراهيم عن حممد يف رجلٍ  :)املنتقى(وذكر يف موضع آخر يف 

 "يُقَتلُ : . وقال أبو يوسفياس أن ال يُقَتلَ ن فالقِ مث جُ  دِ وَ . ولو قضى عليه بالقَ القاتل ال يُقَتلُ 
َل أن بْ إذا قضى القاضي بالِقصاص على القاتل فقَ  رويف موضع آخَ  ."إذا كان قد قضى عليه
فع إليه ن بعد الد وإن جُ  .يَةالد  بُ ا وجتحسانً ال ِقصاص استِ  ،القاتل ن يدفع إىل ويل القتيل جُ 

   .)غنية(. له أن يقتلهُ 
  ارة. ية والكف الد  لزمتهُ  ،فقتله املشهور عليه ،اسالحً  على رجلٍ  رَ هَ شَ  جمنونٌ 

   .رٌ دْ هَ  مهُ فدَ  ، بالقتلِ يستطيعا دفعه إال  مة فلشَ على الفاحِ  ا أو امرأةً أراد أن يُكرَِه غالمً 
  

  

                                                           

كشف الظنون م. ٨٠٤ه/١٨٩"األصل" وهو "املبسوط" حملمد بن احلسن بن فرقد الشيباين احلنفي املتوىف سنة   )١
 سبقت ترمجته.  .١/١٠٧

م. صاحب ١٠٩٠ه/٤٨٣حممد بن احلسني البخاري الُقديدي، الفقيه أبو بكر املعروف خبواهر زاده. تويف سنة   )٢
رقم  ٦٢تاج الرتاجم ص  ؛١٢٨٩رقم  ٣/١٤١: اجلواهر املضية ترمجته يف "املبسوط"، "التجنيس" و"الفتاوى".

  .٨٨رقم  ١٠٦ه) ص ٤٩٠-٤٨١؛ تاريخ اإلسالم (٢/٧٦هدية العارفني  ؛١٨٦
 .٧٠ "اجلنون املطبق": اجلنون الدائم مدة سنة أو مدة شهر أو املمتد أكثر من يوم وليلة. القاموس الفقهي ص  )٣
 .٧٠املطبق. القاموس الفقهي ص  ما كان دون "اجلنون غري املطبق":  )٤
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  ٤٩  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 ،ثث وال يورَ رِ ا فإنه ال يَ تً يْ إن انفصل مَ  :افألقت جنينً  بطن امرأةٍ  نسانٌ إبيانه: إذا ضرب 
 ١)تتارخانية( لة الورثة.ا فهو من مجُ وإن انفصل حي(.   

 
  )٣والمجنون )٢نوع في الصبي

 ،وذهبت هم أحدهم عني امرأةٍ فأصاب سَ  .نو ويرم ونيف موضع يلعب وااجتمع بيانٌ صِ 
 املرأة يكون يف مال  عنيِ  شُ رْ أ"قال الفقيه أبو بكر:  ،يب ابن تسع سنني أو حنوهوظهر الص

 رة". قال الفقيه أبو الليث: يسَ م يكن له مال فنظرة إىل مَ ـوإن ل .وال شيء على األب ،يبالص
 إمن" ية ا وجبت الد لةم عاقِ جَ يب ألنه ال يرى للعَ يف مال الص" ا جتبُ . مث إمن  هُ ميُ ية إذا ثبت رَ الد 

 بشهادة الش يب وال بوجود سَ هود ال بإقرار الص غنية(. لٌ إقراره على نفسه باطِ  همه فيها ألن(.   
ابة فسقط عن الد  ،ن يسري معه" ومل يكُ يلها كْ مسِ اَ فقال له: " ةٍ ا على داب بي ل صَ مح رجلٌ 

كب. فإن ر كب مثله أو ال ير ي يب ِممنْ سواء كان الص  ،يةله الد لة الذي محكان على عاقِ   ،ومات
 الص سري نسانً إت ئَ ابة فوطِ يب الد كون على تالقتيل  فِديَةُ  ،عليها كٌ مسِ ستَ يب مُ ا فقتلته والص

ري بغري إذن يب أخذ يف الس الص  ألن  ،عليهاله لة الذي محوال شيء على عاقِ  ،يب لة الص عاقِ 
  الرجل له. 

 ْن ال يسريُ وإن كان الصالقتيل هَ  فَدمُ  ،عليها كُ مسِ ستَ غره وال يَ لصِ  يب ِمم دٌر ألن  الص يب 
ابة ابة والد يب عن الد وإن سقط الص  املتغلبة. ية مبنـزلةِ عليها كانت الد  كُ مسِ ستَ إذا كان ال يَ 

سواء سقط  ،حال له على كل لة الذي محيب على عاقِ كانت ِديَة الص   ،يبفمات الص تسري 
 الص ذلك ابة أو قبلَ يب بعدما سارت الد،  كُ ستمسِ يب يَ وسواء كان الص  ابة أو ال على الد

  ك. ستمسِ يَ 
ابة وال الد  فُ صرِ يب ال يَ ابة ومثل هذا الص ا معه على الد بي ا فحمل صَ ولو كان الرجل راكبً 

يب إذا  الص  ة الرجل ألن لَ ية على عاقِ كانت الد   ،ا وقتلتهنسانً إابة ت الد ئَ فوطِ  ،عليها كُ مسِ ستَ يَ 
ية على الد  ا إىل الرجل فتجبُ ضافً ابة مُ ري الد سَ  فيكونُ  ،املتاع نـزلةِ يكون مب كُ مسِ ستَ كان ال يَ 

  ة. رَ املباشَ  ارة مبنـزلةِ وعليه كف  ،جلة الر لَ عاقِ 

                                                           

وهو   م.٨٩٩ه/٢٨٦عالـِم بن عالء الدين احلنفي املتوىف سنة ل"التتارخانية يف الفتاوى" أو "الفتاوى التتارخانية"   )١
 . ٥/٥٢؛ معجم املؤلفني ١/٤٣٥هدية العارفني ؛ ١/٢٦٨كتاب يف جملدات. كشف الظنون 

 . ٢٠٧؛ القاموس الفقهي ص ٢٧٠"الصيب": الصغري دون الغالم. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 . ٦٩؛ القاموس الفقهي ص ٤٧٠"انون": الفاقد العقل. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
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٤٨   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 بالٌغ أمر صَ  حر كان على عاقِ   ،فقتله ا بقتل رجلٍ بي لة الص عاقِ يرجع مث  ،يةيب الد يب لة الص
فضمان ذلك على  ،دابته أو بقتلِ  نسانٍ إمال  حبرقِ  ابي ا أمر صَ بالغً  ر. ولو أن لة اآلمِ على عاقِ 

 الص غنية(. بذلك على اآلمرِ يرجع مث  ،يب(.   
إىل  على قول أيب يوسف وحممد ينظرُ  :وأزال بكارا ةٍ بهَ بشُ  نسانٍ إجارية  ىءَ طِ ولو وَ 

ويدخل األقل يف  ،ذلك فأيهما كان أكثر جيبُ  ،قصان البكارةوإىل نُ  كرٍ مثلها غري بِ  رِ هْ مَ 
   األكثر.

   .)الغنية( البكارة. من ر بإزالةِ كان عليه املهْ ،ا ذرَ فأذهب عُ  ةٍ بي ا زىن بصَ بي ولو كان صَ 
سواء قضى القاضي أو  ،اله أن يقتل القاتل ِقصاصً  ،ا وله ويل واحدالرجل َعْمدً  لَ تِ قُ ولو 

ر. ز يـُعَ  ولو فعلَ  ،عن ذلك عُ نَ ميُ  يفِ بغري الس  يف. ولو أراد أن يقتلَ م يقِض ويقتله بالس ـل
   .)خزانة الفتاوى(

 
  دية الجنين نوع

س قيمته رَ أو عبد أو فَـ  ،ْشر الديةوهي نصف عُ  ،مخسمائة درهم )١يف اجلنني الُغرةُ 
ْشر قيمته إن كان نصف عُ  نثى. ويف جنني اململوكِ كان اجلنني أو أُ  امخسمائة درهم، ذكرً 

قيمة كل  رع لقيامِ ومها يف املقدار سواء من حيث الش  .نثىْشر قيمته إن كان أُ عُ ا أو ذكرً 
ُغرة  ُغرة ألن  ىا مسفاوت. وإمن بالت  ربُ اهللا ال يعت ية. وعند أيب حنيفة رمحهُ منهما مقام الد  واحدٍ 
 الش لهيء أو،  ة الشهر أي أومنه ُغر وأ .لهو و ى فلذلك مس ،مخسمائة درهميات ل مقادير الد
   .)نية(غواحدة.  يف سنةٍ  وهي جتبُ  ،ُغرة

فألقت  بطن امرأةٍ  ضربَ  وال ِديَة. رجلٌ  )٢سامةفال قَ   يف حملةٍ إذا ُوِجَد قتيًال  اجلننيُ 
كان على   ،ربفمات احلي بعد االنفصال من ذلك الض  ،ر حي واآلخَ  جنينني أحدمها ميتٌ 

 ة ارب يف امليتِ الضِديَةٌ  ،منهما ُغر الغنية( كاملة. من  ويف احلي(.   
ككنا يف حياته وقت موت األب جلواز أنه كان ا شَ ث ألن رِ م يَ ـا لتً يْ وإن انفصل اجلنني مَ 

   .بالشك  ثُ رِ ا فال يَ وجلواز أنه كان حي  ،وحخ فيه الر نفَ م يُ ـا لتً يْ مَ 
ا فهو ا إذا ُأخرَِج حي وأم  .إذا خرج بنفسه ثُ رِ ال يَ  ،اتً يإذا خرج م مث اجلننيُ  :)الذخرية( ويف
  الورثة.  لةِ من مجُ 

                                                           

  .٢٧٣؛ القاموس الفقهي ص ٣٢٩معجم لغة الفقهاء ص  .دية اجلنني إذا أسقط ميًتا: "الغرة"  )١
 . ٣٠٣؛ القاموس الفقهي ص ٣٦٢"القسامة": أميان حيلفها أهل احمللة املتهمون بالقتل. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
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  ٤٧  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 من املشركني فاقت انِ صف من املسلمني وصف من املسلمني  فقتل رجلٌ  .لواتالتقيا. صف
هذا إذا كان املقتول  عليه. قيلَ  دَ وَ ية وال قَـ ارة والد فعليه الكف  ،اكً شِر  من أصحابه ظنه مُ رجًال 

   .)غنية(عليه شيء.  فال جيبُ  ،ا إذا كان املقتول يف صف املشركنيم أو  ،يف صف املسلمني
 يب وخطأه سواءٌ وَعْمُد الص  ويكون ذلك يف حالة فعلِ  ،احلالنيية يف عندنا حىت جتب الد 

  . الَعْمدِ 
وال  ،ارة عليه يف اخلطأوال كف  ،الة أيضً على العاقِ  الَعْمدِ  يف فعلِ  ةُ يَ الد  :)١)الزيادات( ويف

  يب. كالص   )٢واملعتوهُ  .املرياث حيرمُ 
   .)الغنية( أو يفقأ عينه ففعل ال ضمان عليه يف الوجهني. من ولو أمر غريه أن يقطع يدهُ 

َذ ُن أن آخُ حسِ ستَ أاهللا: " فة رمحهُ يقال أبو حن ،وارثه رُ أخي" فقتله واآلمِ  لْ ولو قال: "أقتُ 
 من القاتل".  ةيالد  

بالِقصاص. فإذا  دَ منهما أن ينفر  م يكن لواحدٍ ـن لاملرَِ  العبد املرهون يف يدِ  لَ تِ قُ ولو 
: "وجدُت )٣قال الشيخ اإلمام أبو الفضل الكرماين .أن يستويف الِقصاص اجتمعا كان للراهنِ 

  . )الغنية( . من"قهإىل الفِ  وهو أقربُ  ،ما حق الِقصاص وإن اجتمعاهل تُ أنه ال يثبُ  روايةً 
اهللا.  ا. هذا عند أيب حنيفة رمحهُ دً وَ غري قـَ الص  َربِ قبل كِ  ويستويف الكبري حق الِقصاصِ 

كما إذا كان بني   ،غري ألنه حق مشرتكٌ الص  الِقصاص حىت يدركَ  واليةُ  وقاال: "ليس للكبريِ 
   .)٤)صدر الشريعة(. "وأحدمها غائبٌ  الكبريينِ 

ر. ة اآلخَ منهما نصف ِديَ  لة كل واحدٍ فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقِ  ا شجرةً مد  رجالنِ 
   ة.ير نصف الد لة اآلخَ ولو مات أحدمها كان على عاقِ 

ن ضمَ ال يَ  ،افعِ نفسه أو غريه بغري إذن الد  يب فضرب الص  .اينً ك سِ  يب دفع إىل صَ  رجلٌ 
 الغنية(ا. من افع شيئً الد(.   

                                                           

. ١/٩٦٢م. كشف الظنون ٨٠٤ه/١٨٩"الزيادات" حملمد بن احلسن بن فرقد الشيباين احلنفي املتوىف سنة   )١
 سبقت ترمجته. 

  .٤٣٩من كان ناقص العقل خمتلط الكالم فاسد التدبري دون مس باجلنون. معجم لغة الفقهاء ص : "املعتوه"  )٢
"التجريد" صنف م. ١٠٦٥ه/٤٥٧ركن الدين أبو الفضل. ولد سنة  الكرماين، عبد الرمحن بن حممد بن أَمريويه  )٣

م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ١١٤٨ه/٥٤٣. تويف سنة وغريه "اإليضاح" هو ويسمى "التجريد الركين" ومساه
  .١٥٦رقم  ١٥٠ه) ص ٥٥٠-٥٤١تاريخ اإلسالم (؛ ١٩٦١رقم  ٤/٧٤، ٧٨١رقم  ٢/٣٨٨

عبداهللا بن مسعود بن تاج الشريعة حممود بن صدر الشريعة البخاري احلنفي، صدر الشريعة "صدر الشريعة" ل  )٤
م. ١٣٤٦/ه٧٤٧تويف سنة نها "شرح الوقاية". صاحب تصانيف م من علماء أصول الفقه والدين. ،األصغر

  . ٢/١٢٨٤؛ كشف الظنون ٦/٢٤٦؛ معجم املؤلفني ١/٦٤٩هدية العارفني 
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٤٦   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 )٢ةٍ ل سَ مِ ِـ فيه. ولو كان ب دَ وَ ال قَـ  ،ا فقتلهتعمدً هها مُ شبِ ا يُ مبِ أو  بإبرةٍ  رجلٌ  ولو غزهُ  .")١لِ قَ ثْـ مِ ـبال
  د جبنسها. وَ ففيه القَ 

 :اهللا أليب حنيفة رمحهُ  عليه. قيلَ  الِقصاصُ  ال جيبُ  ،فمات  بصخرةٍ رجًال  ضربَ  رجلٌ 
 عليه الِقصاص أبا قبيس ال جيبُ  جببلِ  قال: "وإن ضربهُ  ،عظيمة خرةُ أرأيَت لو كانت الص، 

 على أيب حنيفة يف علمِ  الِ ا أخذه بعض اُجله ِمم  لفظُ . وهذا ال "باملثقلِ  القتلِ  فهي مسئلةُ 
ت هذا عن أيب حنيفة م يثبُ ـ: "ل)٣أيب قبيس". قال الُقدوري جببلِ  وابُ فقال: "الص  .األعراب

  . قال القائل:"العرب بعضِ  ذلك عنه فهو لغةُ  م يوجد يف كتابه. وإن ثبتَ ـول
   )الغنية(من   تاهاغايَ  غا يف ادِ لَ قد بَـ   أباها وأبا أباها ن إ
ية.  ،مث ألقاه فمات ،تاء فسكن ساعةً يف يوم الش  باردٍ   يف ماءٍ رجًال ولو ألقى  فعليه الد

 فلم يزل كذلك حىت مات من  ،الربد شديدِ  يف يومٍ  فجعله يف سطحٍ  ،من ثيابه َدهُ وكذا لو جر
   .)الغنية( لج. منفجعله يف الث  ،الربد. وكذلك لو قمطهُ 

 وهو ال ُحيِسنُ  )٤جلةدِ يف البحر أو يف   من سفينةٍ رجًال   طرحَ رجًال  ولو أن  باحة الس
غرق ومات فإن  مث وسبحَ  ية. وإن ارتفع ساعةً به عند أيب حنيفة وعليه الد  ال يُقَتلُ  ،فرسب

   .)الغنية(. من "وال ِدية أبا حنيفة قال: "ليس فيه ِقصاصٌ 
 الباب ا وأغلق عليهماعً بْـ وأدخل معه سَ   يف بيتٍ  أدخل رجًال رجًال  ولو أن.  بعُ فأخذ الس 
م يكن فيه ـل ،عقربٌ  غتهُ دَ أو لَ  ةٌ حي  تهُ شَ وال شيء عليه. وكذا لو َ  ،م يُقَتل بهـل ،الرجل فقتله

ة. يَ فعليه الد  ة والعقرب معه أو كانا يف البيت. وإن فعل ذلك بصيب سواء أدخل احلي  ،شيء
  . )الغنية( . من"يةفيها الد  ر أن آخَ  وفيها قولٌ " ):ارونياتاهل(قال يف 

ىَء " ُدرِ فأصبتهُ  ا أردُت غريهُ مث قال: "إمن  "يفٍ بسَ " :أو قال ا حبديدةٍ أنه قتل فالنً  أقر  رجلٌ 
ل قبَ م يُ ـ" لفأصبتهُ  مث قال: "أردُت غريهُ  "فقتلته ا حبديدةٍ عنه القتل. ولو قال: "ضربُت فالنً 

   .)غنية(. ذلك منه ويُقَتلُ 
 دَ وَ ال قـَ  ،وح فقتله رجلٌ لقوم وفيه الر وبقي شيء من احلُ  ق رجلٍ نُ عُ  إذا قطعَ  :)املنتقى( ويف

 تٌ عليه ألنه مي .  
   .)الغنية( ث هو ابنه. منرِ م يَ ـابنه ول ورثهُ  ،بعد ذلك وهو على تلك احلالة ولو مات ابنهُ 

                                                           

 . ٧٣"املثقل": اسم آلة. املنجد ص   )١
 . ٤٢٩"املسلة": اإلبرة الكبرية اليت خياط ا. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
 ترمجته. صاحب "خمتصر القدروي". سبقت   )٣
 . ٢/٥٥١"دجلة": ر بغداد. معجم البلدان   )٤
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  ٤٥  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

 وُحيَبسُ  رُ ولكن يُعز  ،ةد وال ِديَ وَ م يكن عليه قـَ ـل ،عٌ قتله َسبْ فا وطرحه بي صَ  )١قمطَ  رجلٌ 
 جتبُ  ، فألقاه يف البحر حىت رسب فغرقرجًال  ولو قمطَ  ة.يَ ته الد لَ حىت ميوت وعلى عاقِ 

 عليه.  ةال ِديَ  ،مث غرقَ  . ولو سبحَ ةيَ الد  
فال  إلبرةِ ا بقُِتَل وإن كان يعلم أنه يعيش. ولو قتل رجًال  ،زعـر وهو يف الن قتل آخَ  رجلٌ 

  يَة. الد  الِقصاص وجتبُ  لين" فقتله ال جيبُ قتُ . ولو قال: "أُ لِ قتَ مَ ـ إذا غرزها يف الإال  ،عليه دَ وَ قَـ 
 ويف روايةٍ  .اهللا رمحهُ وايتني عند أيب حنيفة الر  يَة يف أصح الد  ال جتبُ  :)التجريد( ويف

   .)خزانة الفتاوى(ال شيء عليه.  ،يدي" فقطعَ  . ولو قال له: "إقطعْ جتبُ 
 أخذ رجًال رجًال  ولو أن ،  هُ عْ قال حممد: "أوجِ  ،احىت مات جوعً  ده وحبسه يف بيتٍ فقي 

وإن دفنه يف توى على قول أيب حنيفة يف أنه ال شيء عليه. والفَ  ،ته"لَ على عاقِ  يَةُ والد  عقوبةً 
لته توى على أن ال على عاقِ والفَ  ،وهذا قول حممد ،ادً مْ به ألنه قتله عَ  فمات يُقَتلُ  ،احي  ربٍ قَ 

 يَة. الد  
 َ ن يف قول أيب حنيفةضمَ مل يَ  ،اا أو عطشً ا حىت مات جوعً بيتً  على رجلٍ  رجلٌ  وإذا طني. 

 ٢)غنية الفتاوى( .ة"يَ وقاال: "عليه الد(.   
 " فإنه يُقَتلُ تٌ يْ وهو مَ  وقال: "ذحبتهُ  فذحبه إنسانٌ  ،نِ دَ صحيح البَ  رآه قومٌ  نائمٌ  رجلٌ 

  ة. يَ الد  بُ حسان جتويف االستِ  ،اياسً قِ 
صافحة ال شيء للمُ  إن كان أخذ يدهُ  :فانقلبت يدهُ  فجذب الرجل يدهُ  .بيد رجلٍ  أخذَ 

  . اليدِ  شَ أرْ  نَ مِ ضَ  ،ذلكى فجذا فأصابه فتأذ  )٤. وإن كان غمزهادِ اليَ  )٣شعليه من أرْ 
 صَ  ولو أن يَ فدِ  ،أبيه جذبه إنسان واألب ممسكه حىت مات دِ ا يف يَ بي يب على َمْن ة الص
ه أبوه. ثوال ير  ،ةيَ د فعليهما ال ،وإن جذبه األب وجذبه الرجل حىت مات .ه أبوهثجذبه وير 

   .)غنية الفتاوى(
فال ِقصاص عند أيب  ،وقتله دَ مْ يف الغِ فخرق الس  ،هِ دِ مْ يف غِ  يفِ  بالس ضرب رجًال  رجلٌ 

 على القتلِ  وهو بناءٌ  ،وضربه به وحده قُِتَل به دِ مْ اهللا. وقال حممد: "إن كان بالغِ  حنيفة رمحهُ 
                                                           

 . ٦٥٤شد اليدين والرجلني كما يفعل بالصيب يف املهد. املنجد ص : القمط"  )١
"غنية الفتاوى" حملمود بن أمحد بن مسعود القونوي الدمشقي احلنفي، مجال الدين أيب احملاسن. ولد سنة   )٢

م. كشف ١٣٦٨ه/٧٧٠م. توىل قضاء احلنفية بدمشق، صاحب تصانيف أخرى. تويف سنة ١٢٩٣ه/٦٩٢
ر املضية ؛ اجلواه٢٤٧٥رقم  ١١/١٩٨؛ املنهل الصايف ٤٧٤٣رقم  ٥/٩٠؛ الدرر الكامنة ٢/١٢١١الظنون 

 . ١٦١٤رقم  ٣/٤٣٥
  .١٩؛ القاموس الفقهي ص ٢١٢ما جيب يف إتالف ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص : "األرش"  )٣
 . ٥٥٩أي جّسها وكبسها باليد. املنجد ص   )٤
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٤٤   يات والحدودالفصل الثالث والعشرون في الجنايات والد  

 مجاعةٌ  . فإذا قتلَ اجلماعة بالواحدِ  وتقتلُ  الواحد باجلماعة الذمي بالذمي ويقتلُ  ويقتلُ 
قتلوا  سبعةً  أن  يَ وِ عنهم. ورُ  حابة رضي اهللاُ إلمجاع الص  اجلماعة بالواحدِ  ا تقتلُ دً مْ عَ  اواحدً 
عليه أهل  األ أي لو اجتمعَ ا وقال: "لو متعنه مجيعً  رضي اهللاُ  )٢رمَ فقتلهم عُ  )١عاءنْ ا بصَ واحدً 

 جرِ حلكمة الز  عَ ر شُ  )٤والِقصاص ،عاُقب غالبٌ بطريق الت  القتلَ  وألن  .)٣ا"هم مجيعً لتَ تَ قَ عاء لَ نْ صَ 
   .ا ملعىن األحياء من الكل فيجب الِقصاص حتقيقً  ،منهم كاملنفرد ذا الفعل فيجعل كل واحدٍ 

 منهم جرحٌ  ص من مجيعهم إذا وجد من كل واحدٍ ا يقتَ إمن  :ح الُقدوريا ر وذكر بعض شُ 
شرح (من  عليهم. الكل  فال ِقصاصَ  ،ا إذا كانوا معينني باألخذ واإلمساكوح. فأم الر  إلزهاقِ 
  . )٥)الكنـز

ار أو  بالن َمْن أحرق رجًال  ني. حىت أن ك أو الس  يفِ  بالس استيفاء الِقصاص إال  وال جيوزُ 
ال غري. وال  يفِ بالس  يقتلُ  ،اتفم )٦الوتهعِ ه وكان يضرب أو شج  ،سانه فماتقطع طرف لِ 

وال  ،ساء وإن عال، وال بولد الولد وإن سفلجال والن الر  لِ بَ من قِ  الوالد بولده وال اجلد  يقتلُ 
 األب واألُ  لِ بَ ة من قِ والدة بولدها وال جد الولد بالوالد. وإن علت أو سفلت. ويقتلُ  م   

 القاتل بعد القتلِ  ن العبد مبواله. ولو جُ  ويقتلُ  ،املوىل بعبده ملك كله أو بعضه وال يقتلُ 
يب األطراف والبالغ والعاقل بالص  صِ بناقِ  )٧وارحسليم اجلَ  . ويقتلُ ماًال  بُ وينقلِ  ال يقتلُ 
 . الكل فسِ وال بني الذكور واإلناث فيما دون الن  ،والعبيد بني األحرارِ  صاصَ وال قِ  .وانون

   .)٨)خزانة الفتاوى( من
وعندمها  ،اهللا عليه عند أيب حنيفة رمحهُ  ا يف البحر ال ِقصاصَ ا أو بالغً بي ولو غرق صَ 

  العظيم على هذا.  رُ جَ واحلَ  .جيبُ 

                                                           

 . ٣/٤٢٠"صنعاء": مدينة مبنية باحلجارة، حصينة وهي قصبة اليمن. معجم البلدان  )١
  اخلليفة عمر بن اخلطاب وتأيت ترمجته يف حملها.  )٢
 .  ١١٣، ٥/١١٢ذكر يف: نصب الراية: كتاب اجلنايات   )٣
؛ ٣٠٤"القصاص" هو أن يوقع على اجلاين مبثل ما جىن: النفس بالنفس واجلرح باجلرح. القاموس الفقهي ص   )٤

 . ٣٦٤معجم لغة الفقهاء ص 
م. ١٣١٠ه/٧١٠"كنز الدقائق" لعبداهللا بن أمحد بن حممود النسفي، حافظ الدين أيب الربكات املتوىف سنة   )٥

 ٢/٣٥٢؛ الدرر الكامنة ٢/١٥١٥و"كنز الدقائق" له شروحات حتت اسم "شرح الكنز". أنظر كشف الظنون 
 . ١/٤٦٤؛ هدية العارفني ٦٩١رقم  ٢/٢٩٤؛ اجلواهر املضية ٢١١٨رقم 

   .٥٢٨الرأس والعنق. املنجد ص : "العالوة"  )٦
  .١٥٨ص  معجم لغة الفقهاء؛ ٦٠"اجلوارح": األعضاء العاملة من أعضاء اجلسم كاليد والرجل. القاموس الفقهي   )٧
وهو جملد معترب قليل  م.١١٤٧ه/٥٤٢السرخسي احلنفي املتوىف سنة "خزانة الفتاوى" لطاهر بن أمحد البخاري   )٨

 . ١/٧٠٣احب "خالصة املفىت". كشف الظنون الوجود. وهو ص
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  ٤٣  يات والحدودالد و  الجناياتفي  الفصل الثالث والعشرون

  الفصل الثالث والعشرون
   يات والحدودوالد  )١في الجنايات

والقتل  ،وخطأ وما جرى جمرى اخلطأ ،ده َعمْ بْ وشِ  ،د: َعمْ القتل على مخسة أوجهٍ  مدُ عَ تَـ 
  ب. بَ سَ بِ 

د حد مُ ـاألجزاء كال الح يف تفريقِ أو ما جرى جمرى الس  ضربه بسالحٍ  دَ م عُ ما تُـ  دُ فالَعمْ 
 )٤ةر اوال كف  ،ياءلِ وْ  أن يعفو األإال  )٣دُ وَ والقَ  )٢ذلك اإلمثُ  ار. وموجبُ والن  واحلجرِ  من اخلشبِ 

   فيه.
ا ليس بسالح وال ما جرى مبِ  ربالض  دَ اهللا أن يتعم  عند أيب حنيفة رمحهُ  دِ بُه الَعمْ وشِ 

 أو خبشبةٍ  عظيمٍ  حبجرٍ  : "إذا ضربَ الح. وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللاُ جمرى الس 
 ،ارةمث والكف إلا ذلك على القولنيِ  وموجبُ  ،" القتلبه إال  دُ قصِ ألنه ال يَ  دٌ مْ فهو عَ  عظيمةٍ 
  . )٦لةعلى العاقِ  )٥ةٌ ظمغل  ةٌ ديَ وفيه  ،فيه دَ وَ وال قَـ 

 ،مي ا فإذا هو آدَ يدً ه صَ ا يظن يرمي شخصً  وهو أن ،دِ صْ على وجهني: خطأ يف القَ  واخلطأُ 
على  )٧ةيَ ارة والد ذلك الكف  وموجبُ  ،امي ا فيصيب آدَ وهو أن يرمي غرضً  ،وخطأ يف الفعل

فحكمه  ،فيقتله على رجلٍ  بُ لِ ينقَ  مائفمثل الن  ،ا ما جرى جمرى اخلطألة وال إمث فيه. وأم العاقِ 
   حكم اخلطأ.

 يف غري ملكه. وموجبه إذا تلف فيه آدَ  رِ جَ وواضع احلَ  ئرِ البِ  ركحافِ   ،بٍ بَ بسَ  ا القتلُ وأم مي 
 على العاقِ  يَةُ الد ارة فيه. لة وال كف  

 ىءُ جزِ ـُ متتابعني وال ي د فصيام شهرينِ م جيـمؤمنة. فإن ل رقبةٍ  تقُ اخلطأ عِ  بهِ يف شِ  ارةُ والكف 
   .)٨﴾ِمَنةٍ ا َخطَأً فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمؤْ َوَمن قـََتَل ُمؤِمنً ﴿طعام لقوله تعاىل اإلفيهما 

                                                           

 . ١٦٧؛ معجم لغة الفقهاء ص ٧٠هي اسم لفعل حمرم حل مبال أو نفس. القاموس الفقهي ص  ناية"اجل"  )١

 . ١٢؛ القاموس الفقهي ص ٤٢الذنب املوجب للعقوبة األخروية. معجم لغة الفقهاء ص : "اإلمث"  )٢
 . ٣٠٩؛ القاموس الفقهي ص ٣٧٢الِقصاص. معجم لغة الفقهاء ص : "القود"  )٣
معجم ؛ ٣٢١القاموس الفقهي ص ذلك.  حنوإعتاق و و صالة يستغفر به اآلمث من صدقة وصيام و : ما "الكفارة"  )٤

 . ٣٨٢لغة الفقهاء ص 
"الدية املغلظة": الدية الواجبة يف القتل شبه العمد، والواجب فيها أسنان أعلى من أسنان دية اخلطأ. معجم لغة   )٥

 . ٤٤٤الفقهاء ص 
  .٣٠١معجم لغة الفقهاء ص ؛ ٢٥٩الفقهي ص  القاموسعصبة الرجل. : "العاقلة"  )٦
 . ٣٧٦؛ القاموس الفقهي ص ٢١٢معجم لغة الفقهاء ص تالف نفوس اآلدميني. يف إاملال الواجب : "الدية"  )٧
   .٩٢، جزء من اآلية ٤سورة النساء رقم   )٨
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  واألضحية الصيد والذبائحوالعشرون في الثاني  الفصل  ٤٢

 ،مثله )٢وأبو مطيع ،مثل ذلك )١وقال حممد بن مقاتل ،وقال حممد بن سلمة مثل هذا
   ".ل بالكُ  قُ د صَ تَ : "يَـ )٣وقال عصام بن يوسف

  . لث ماله كل عام جازَ عنه من ثُ  ىأوصى أن يضح :)الروضة( ويف
إن كانوا  :ة من أوالدهعن نفسه وعن ست  قرةٍ بلو ضحى ب :)الزعفراينأضاحي ( ويف

نقله  . هذا ما يسر اهللاُ وبغري أمرهم ال جيوزُ  بار بأمرهم جازَ ويف الكِ  ،وأجزأهم ا جازَ غارً صِ 
   املوفق. واهللاُ  ،)اخلالصة(من 

  
  

                                                           

حممد بن مقاتل الرازي، من أصحاب حممد بن احلسن. صاحب مصنف "املدعى واملدعى عليه". تويف سنة   )١
  .١٥٤٦رقم  ٣/٣٧٢املضية  اجلواهر؛ ٢/١٣؛ هدية العارفني ١٢/٤٥م. ترمجته يف: معجم املؤلفني ٨٦٢ه/٢٤٨

 أبو مطيع البلخي، وتأيت ترمجته يف حملها.  )٢
م. صنف "خمتصر الفقه". ٨٣٠ه/٢١٥عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي، أبو عصمة املتوىف سنة   )٣

  . ٦/٢٨٢؛ معجم املؤلفني ١/٦٦٣ترمجته يف: هدية العارفني 
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  ٤١  الصيد والذبائح واألضحيةوالعشرون في الثاني  الفصل

له  ة ُيكرَهُ يَ ضحِ ا وأوجبه أُ أو بعريً  ق بثمنه. وإذا اشرتى بقرةً ولو فعل ذلك يتصد  ،على نفسه
 رَ ا نقصه. وإن آجَ ق مبِ ركوبه واستعماله. فإن فعل ذلك أو بعضه تصد ق بأجره. ه تصد  

   ا.ا ذحبها وولدها معً فإن ولدت ولدً  :)أضاحي الزعفراين( ويف
  

  ضحية عن الغيرالتنوع في 
ا عن وأم  ،غري ففيه روايتانا عن ولده الص وأم  ،هسالغين عن نف ييضح :)التجريد( ويف

يضحي  مالٌ  غريِ بن ففيه روايتان. فإن كان للص الا ابن اوأم  .بار فال يضحي عنهمأوالده الكِ 
  عنه أبوه أو وصّيه عند أيب حنيفة وأيب يوسف. وعند حممد وزَُفر يضحي من مال نفسه. 

على األب أن يضحي  مشاخينا أن  بعضُ  سي: "زعمَ خَ السرْ  قال اإلمامُ  )١)األصل( ويف
 رِ طْ الفِ  قةِ دَ على قياس صَ  وكذلك الوصي "غريمن مال الص  أنه ليس  عند أيب حنيفة. واألصح

وانون   ،غري على هذاة ماله. والقاضي يف مال الص بَ تق عبده وهِ وهلذا ال ميلك عِ  ،له ذلك
 يب. كالص وعلى األب أن يؤد ي َدينه. يب وعُ ي خراج األرض اليت للصْشره ويؤد  

. ق جازَ م يتصد ـغري ولال الص مب اله يعينمبغري إذا ضحى عن الص  الوصي  :)الفتاوى( ويف
   .نَ مِ ضَ  قَ صد تفإن 

الِعتق  خبالف ،ى بشاة نفسه على غريه بأمره أو بغري أمره ال جيوزُ لو ضح  :)النوازل( ويف
 بأمره جيوز.  رجلٍ  )٢ارةعن غريه فإنه لو أعتق عبده عن كف  

قال:  ،ماذا يصنع به تِ ى عن امليضح  نصري عن رجلٍ  لَ ئِ سُ  :)النوازل(وذكر بعد هذا يف 
   ."تهضحيَ بأُ  به ما يصنعُ  منه ويصنعُ  "يأكلُ 

  " "أيصري عن امليتِ  :فقيل له
   هلذا" له وامللكُ  فقال: "األجرُ 

   يب""فإن ضحى عن الص  :فقيل له
  ".هلذا الرجل له وامللكُ  فقال: "األجرُ 

  
                                                           

م. ١٠٩٠ه/٤٨٣لعل املقصود "األصول" حملمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي احلنفي، أيب بكر املتوىف سنة   )١
أماله يف السجن خبوارزم. فلما وصل إىل "باب الشروط" حصل له الفرج، فخرج فأكمله. كشف الظنون 

 . سبقت ترمجته. ١/١١٢
 معجم لغة الفقهاء صوالصيام واإلعتاق وغري ذلك.  رف أوجبه الشرع حملو ذنب معني، كالصالةصت": "الكفارة  )٢

 . ٣٢١، القاموس الفقهي ص ٣٨٢
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  واألضحية الصيد والذبائحوالعشرون في الثاني  الفصل  ٤٠

اختلف  ،ةيَ ضحِ ن من األُ ذُ روق يف األُ اخلُ  عُ مَ اهللا أنه ال جيوز. وهل جتُ  وعن أيب حنيفة رمحهُ 
  . )األجناس(من  "كتاب الصالة"فيه يف  املشايخُ 

اها على نفسه أو كانت مسينة ت عنده بعد إجيابه إي ورَ ني فعَ ينَ العَ  ولو كانت صحيحةُ 
ا ا. وإن كان فقريً ي ضح له أن يُ  ا ال جيوزُ رً إن كان موسِ  :فصارت عنده عجفاء أو عرجاء

ا. رً ا كان أو موسِ رً معسِ  ويف رواية أيب حفص جيوزُ  ،جاز له ذلك وهذا يف رواية أيب سليمان
ها جاز وإن لْ م يرسِ ـإن ل :بحها يف معاجلة الذ ينَ ة فكسرت رجلها أو ذهبت عَ ولو أصابتها آفَ 

ر ال رواية هلا يف ه أو يف يوم آخَ ر يف يومآخَ  ى ا يف وقتٍ مث ضح  ،ةأرسلها بعد إصابة اآلفَ 
  ."األصول"

وقال  اهللا أنه جيوز. عن أيب يوسف رمحهُ  )أضاحي الزعفراين(و )املنتقى(و )١)العيون(ويف 
 به.  ذُ راين يف كتابه: "أنه ال جيوز" وبه قال بعض العلماء وال نأخُ فَ عْ الز  

وإن ذهب من واحد  .)٢روعهاضُ  سِ و ؤ ر  ومقطوعةُ  ،اليت ال شحم هلا ال جتوز والعجفاءُ 
 ن. ذُ ني واألُ صف فعلى ما ذكرنا من اخلالف يف العَ أقل من الن  

 م ـة وبقيت أخرى لها خلقة أو ذهبت بآفَ يْ لمتَـ م يكن هلا إحدى حَ ـإذا ل زِ عْ واملِ  اةِ ويف الش
   م.أعلَ  واهللاُ  ،ال جيوز وإن ذهب اثنتانِ  ،إن ذهبت واحدة جيوز ل والبقرِ ز. ويف اإلبِ جُ ـتَ 

  
  ةيَ ضحِ نوع في االنتفاع باألُ 

 لَ عِ بح ويُنتَـَفع به. فإن فُ َجز صوفها قبل الذ ـة ويُ يَ ضحِ األُ  أن ُحتَلبَ  يُكَرهُ  :)األصل( ويف
 اة اليت أوجبها على نفسه". وجيوزُ قال: "هذا يف الش  نْ به. ومن أصحابنا مَ  قَ د صُ ذلك تُ 

أو  )٣ابً راا أو جِ ساطً ا أو بِ خذه فروً طوع بأن يت املتعة والت  ية وهديَ ضحِ االنتفاع جبلد األُ 
 لّ وال يشرتي به اخلَ  ،)٥ف ربال واخلُ راب والغِ تاع البيت كاجلِ . وله أن يشرتي به مَ )٤رباًال غِ 

 يتوالز  لحم. وال بأسَ وال  يراهم لببيعه بالد اتصد ق،  راهم لينفقها وليس له أن يبيعها بالد

                                                           
م.  ٩٨٣ه/٣٧٥"عيون املسائل" لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي احلنفي، الفقيه أيب الليث املتوىف سنة   )١

 . سبقت ترمجته. ٢/١١٨٧كشف الظنون 
 . ٢٨٣معجم لغة الفقهاء ص  َمَدّر اللنب للشاة والبقر والناقة.م "ضرع": الضروع""    )٢
 . ١٦١ة الفقهاء ص "اجلراب": وعاء من جلد حيفظ فيه الزاد. معجم لغ  )٣
 . ٥٤٨"الغربال": ما يغربل به أو الدف. املنجد ص   )٤
 . ١١٨؛ القاموس الفقهي ص ١٩٧"اخلف": احلذاء الساتر للكعبني. معجم لغة الفقهاء ص   )٥
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  ٣٩  الصيد والذبائح واألضحيةوالعشرون في الثاني  الفصل

  ال.  ويف البقرِ  ،الغنم جيوز منهلا  سانَ واليت ال لِ  .امطلقً  ال جيوزُ  :)األجناس( ويف
واليت ال قرن هلا من األصل جتوز. فإن انقطع أو انكسر  ،إن كانت مسينة جتوز )١واجلرباءُ 
ا جتوزُ بعض قر  خّ مُ ـ إذا بلغ الإال.   

 نٌ ذُ م يكن هلا أُ ـمن األعلى إىل األسفل. فإن ل ق أو شِ  قبٌ ا ثَ ذُ واليت بأُ  نِ ذُ األُ  وصغريةُ 
اهللا إن  احلسن عن أيب حنيفة رمحهُ  ىنني. ورو ذُ وكذا إذا مل يكن هلا إحدى األُ  ،خلقة ال جتوز

  اهللا.  وهكذا روى عن حممد رمحهُ  ،جتوز نٌ ذُ ا أُ م خيلق هلـل
 نونةُ  والءُ والثايف وجتُ  مإن كانت متشي بثالث قوائِ  والعرجاءُ  .إن كانت مسينة وهي ا

 لُ مايَ تَ  أا تـَ ها إال ـالرابعة على األرض وتستعني بالرابعة عن األرض ال جتوز. وإن كانت تضع 
  ا جتوز. ا خفيفً وتضعها وضعً  مع ذلك

واليت  ،هارب سن عال والعاجزة عن الوالدة لكِ واليت فيها الس  .عن اجلماع زُ العاج )٢وابوبُ 
ي ا كَ 

   جتوز. واليت هلا ولدٌ  ،ةمن غري عل  َنبٌ واليت ال ينـزل هلا لَ  ،)٣
م يكن هلا ـنب جتوز. وإن لبه الذ صغرية خلقت شِ  أليةٌ  اةِ إن كان للش  :)األجناس( ويف

   ألية خلقت كذلك قال حممد: "ال جتوز".
اهب . فإن كان الذ )٦والعوراء )٥العمياء ا:همن .ما ال جيوز من العيوبِ  :)٤)املنبع(ويف 

إن كان أكثر  :)األجناس(بعض عينها الواحدة أو بعض أذا أو بعض أسناا ففي رواية 
 صف ال جتوزُ من الن  جتوزُ  لثنيِ باإلمجاع. وإن كان أقل من الث  لث. وما كان دون بقدر الث

 عندمها صف فهو قليلٌ الن،  صف ظاهر مذهبهما أنه كثري.وبقدر الن   
اهر صف عنهما روايتان. والظ يف الن  :)٧ )هيددر الش  للص شرح اجلامع الصغري(ويف 
 عنهما أن  صف كثريالن.  واياتويف خمتلف الر:  عند أيب  لث ال جيوزُ إن كان أكثر من الث

  .)اجلامع الصغري(وعليه اعتمد يف  لث جيوزُ وبقدر الث  ،اهللا حنيفة رمحهُ 

                                                           

 . ٨٤ملصابة بداء اجلرب، وهو داء حبدث بثورًا صغرية يف اجللد تسبب حكة شديدة. املنجد ص : ا"اجلرباء"  )١
  .١٥٩ص  و ٤٠٥ ص معجم لغة الفقهاء املقطوع الذكر واخلصيتني أو املقطوع ذكره.: "ابوب"  )٢
  .٣٨٦إحراق البدن مواضع معينة حبديدة أو غريها. معجم لغة الفقهاء ص : "الكي"  )٣
. ولد سنة شهاب الدين أيب العباس ،محد بن إبراهيم بن أيوب العينتايب احلليب احلنفيألنبع يف شرح امع" "امل  )٤

 ١/٢١١م. ترمجته يف: املنهل الصايف ١٣٦٦ه/٧٦٧تويف سنة  بدمشق.م. توىل قضاء العسكر ١٣٠٥ه/٧٠٥
 . ١١٧رقم  ١/٢٩٧؛ الطبقات السنية ٢٢٥رقم  ١/٨٧؛ الدرر الكامنة ١٠٨رقم 

 . ٥٣١"العمياء": الذاهبة بصر العينني. املنجد ص   )٥

 . ٥٣٧"العوراء": الذاهبة بصر إحدى العينني. املنجد ص   )٦
 . ١/٥٦٣كشف الظنون   ويسمى أيًضا "شرح الصدر الشهيد".  )٧
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وإن  ا جازَ إن اقتسموها وزنً  :لحم بينهموأرادوا أن يقتسموا ال  ضحوا ببقرةٍ  سبعةٌ 
م ـوإن ل ،جيوز )٢قط كالرأس واألكارعالس  ا منلحم شيئً إن جعلوا مع ال  :)١ازافً اقتسموها جِ 

 ز. جُ ـم يَ ـل لبعضٍ  بعضهم لوا الفضل بينهمجيعلوا ال جيوز. وإن فعلوا مع هذا وحل  
ة املشاع فيما بَ هِ  ألن  ر جيوزُ ل صاحبه اآلخَ ل ا فحَ ا بدرهم وأحدمها أكثر وزنً ولو باع درمهً 

ة. ويف مسئلة بَ حتليل الفضل هِ  أن  ة. والفرقُ سمَ القِ  ويف األوىل حيتملُ  ،ة جيوزسمَ القِ  ال حيتملُ 
 ةسمَ القِ  لحم وهُب املشاع فيما حيتملُ ال،  جُ ـلحم فلم يَ وهو ال رهم الواحد ال ز. ويف مسئلة الد

ا جازت زافً م وقسموها بينهم جِ حم سبعة أسهُ لحم والش . ولو جعلوا ال ة فجازَ سمَ القِ  حيتملُ 
   .)الفتاوى(ة. هكذا يف سمَ القِ 

 القيمة لصاحبها أجزأهُ  نَ مِ ه وضَ سة غريه وذحبها عن نفيَ ضحِ أُ  لو غصبَ  :)املنتقى( ويف
  . بِ صْ الغَ  ما صنع ألنه ملكها بسابقِ 

 نَ مِ ة وضَ يَ ضحِ ا األُ  الغري جتوزُ  مخسة أشياء إذا أخذها من ملكِ  :)نظم الزندوسيت(ويف 
  ا.هـى بشاة وضح  غصبَ  :أوهلا. قيمتها

  ها.ـى بشاة وضح  لو سرقَ  :والثاين

  غري أو الكبري.من ولده الص  لو غصبَ  :والثالث

 ا. قً ا مستغر من عبده املأذون املديون دينً  لو غصبَ  :والرابع

  .دُ الفاسِ  راءُ الش  :واخلامس

ى بشاة الوديعة، واملستعري، واملستبضع، ع إذا ضح دَ املو  :اأوهل .ة ال جتوزُ وست " :قال
وج الز  :له. والسادسةى بشاة موك اة، والوكيل حبفظ ماله إذا ضح راء الش ن، والوكيل بشِ هـواملرت
 والز وجة إذا ضح يَ ضحِ واألُ  .بشاة صاحبه بغري إذنه ى كل م ـبح ولو لة تدخل يف ضمانه بالذ

 م ملكه على وقت املباشرة. يتقد  
  

  نوع في العيوب
اليت ال  منها أن  .ةيَ ضحِ جواز األُ  عشر من اآلفات ال متنعُ  مخسة :)نظم الزندوسيت( ويف

تعاىل إن  وعن أيب يوسف رمحه اهللاُ  ."ظاهر األصول"يف  ال جتوزُ  فُ علَ أسنان هلا إن كانت تُ 
   به جيوز. فُ لِ عتَ بقي من األسنان ما تَ 

                                                           

  .٦١؛ القاموس الفقهي ١٦٣معجم لغة الفقهاء قسمة بغري وزن وال كيل على التخمني. " هي الجزاًفا"القسمة   )١
  .٦٨١"األكارع" م "ُكراع": من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم. املنجد ص   )٢
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ة يَ ضحِ األُ ام جاجة يف أي يك والد بالد  ضحيةُ الت  :فارلإلمام الص  )١)أصول التوحيد( ويف
 ا باملضَ تشبيهً  هة عليه إلعسار يَ ضحِ ْن ال أُ ِمم وس. مِ يَ ألنه من شِ  ني مكروهٌ حا   

من واحدة تقع الواحدة  ى بأكثرولو ضح يكفيه.  واحدةٍ  ى بشاةٍ لو ضح  :)الفتاوى( ويف
  ة العلماء. عند عام  يادة تطوعٌ والز  ،فريضة

ت. دَ اختلفت جهة القرابة أو احت  ،ربةل القُ جيزىء عن سبعة إذا أراد الكُ  والبقرُ  )٢زورُ واجلَ 
 جيزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون به  والبقرُ  )٣ل. والبعريُ لحم بطل الكُ ولو نوى أحدهم ال

 )٦قديروالت  )٥عمت والت  )٤رانة والقِ يَ ضحِ ربة أو اختلفت كاألُ فقت جهة القُ ات  ،تعاىل وجه اهللاِ 
 بع ملبالس نع الز يادة ال ملنع الن م ـأو البقرة مثانية ل )٧نةدَ اء يف البَ كر قصان، حىت لو كان الش

ا. أيضً  زُ بع ال جيو نصيب واحد منهم أقل من الس   أن إال  ،جيزهم. ولو كانوا أقل من مثانية
  هما. عنهما أي يف حق  زُ يا ا ال جيو فضح  ،ا وبقرةً وابنً  وترك امرأةً  بيانه: مات الرجلُ 

على أن يدفع أحدهم أربعة دنانري  يف بقرةٍ  رٍ فَ نَـ  اشرتك ثالثةُ  :)أضاحي الزعفراين( يفو 
بينهم على قدر  على أن تكون البقرةُ  ها بقرةً ـواشرتوا ب ،ر دينارر ثالثة دنانري واآلخَ واآلخَ 

يا ا اختلف بني اثنني فضح نة أو البقرة دَ وا ا ال جيوز. ولو كانت البَ فضح  ،س ماهلمو رؤ 
: )٨هيددر الش ا. قال الص حلمً  فال يصريُ  بع تبعٌ ونصف الس  املشايخ فيه، واملختار أنه جيوزُ 

  أيب الليث".  الفقيه وهو اختيارُ  ،)٩اإلمام الوالد "وهذا اختيارُ 
فقال  م قبل أن ينحرواهمث مات بعض ،أو بقرةٍ  نةٍ دَ وا يف بَ كاشرت  سبعةٌ  :)األصل( ويف

ركاء ا. وكذا لو كان أحد الش حسانً " جيزئهم استِ ورثته: "احنروها عنكم وعن فالن امليتِ 
 غري أو عن أُ ضحى عن ولده الص ولده.  م  

                                                           

 . سبقت ترمجته. ١/١١٣"أصول التوحيد" ألمحد بن عصمة الصفار البلخي، أيب عصمة. كشف الظنون   )١
  .٦١؛ القاموس الفقهي ص ١٦٤اصة. معجم لغة الفقهاء ص اسم ملا يذبح من اإلبل خ :"اجلزور"  )٢
 . ١٠٩"البعري": اجلمل اجلذع الذي انشقت نابه وقوي وصلح للركوب أو احلمل. معجم لغة الفقهاء ص   )٣
 . ٣٦٠"القران": اجلمع بني احلج والعمرة بإحرام واحد يف أشهر احلج. معجم لغة الفقهاء ص   )٤
 . ١٤٥م اإلتيان باحلج. معجم لغة الفقهاء ص ـبالعمرة يف أشهر احلج ثـم التحلل منها ثاالتيان : "التمتع"  )٥
  .٢٩٦ القاموس الفقهي ص؛ ١٤٠بيان الكيل أو الوزن أو العدد. معجم لغة الفقهاء ص  :"التقدير  )٦
  .٣٣؛ القاموس الفقهي ص ١٠٥. معجم لغة الفقهاء ص املسمن اإلبل خاصة والبقر: "البدنة"  )٧
 . سبقت ترمجته. ١٠٩١ه/٤٨٣عمر بن عبد العزيز بن مازة، حسام الدين املتوىف سنة   )٨
عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو حممد املعروف بربهان األئمة وبـالصدر املاضي. ترمجته يف: اجلواهر املضية   )٩

 . ٤/٤٠٤مع مراجع أخرى يف احلاشية، وأنظر أيًضا  ٨٣٠رقم  ٢/٤٣٧
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ما  . وال جيوزُ ا جائزٌ منها فصاعدً  ينوالث  )١اصي كر منها أفضل إذا كان خَ والذ  الغنمُ  :والثالث
من الغنم اليت أتى عليها  ينوالث  ،)٢أنمن الض  العظيم عذَ  اجلَ إال  ،دون ذلك من كل شيء

 ذَ واجلَ  ،انيةسنة وطعنت يف الث ة أشهرٍ ع الذي أتى عليه ست  وطعن يف الش ويف ابع.هر الس 
 )أضاحي الزعفراين( اسع. ويفله مثانية أشهر وطعن يف الت  مت أن ما من الض  عُ ذَ اجلَ  )األجناس(

 ت له سبعة أشهرٍ ما مت  األجناس(مث قال يف  ،نماوطعن يف الث( اَجلذَع إذا كان  ا جيوزُ : "إمن
 ا فال جيوزُ ا إذا كان صغريً عظيم اجلسم. أم  إال إذا مت   انيةله سنة وطعن يف الث".   

وهو الذي أتى عليه سنة وطعن يف  ين الث منه إال  وال جيوزُ  .كر منه أفضلوالذ  زُ عْ املِ  :والرابع
 زعْ من املِ  )٣ناقوالعَ  ،كالغنم  ،انيةالث،   ل. وْ وهو الذي أتى عليه أكثر احلَ  ،أنكاَجلذَع من الض

   .)األصل(ل يف الكُ 
 . ولوة ال جيوزُ ه وحشي بني الوحشي واألهلي إذا كانت أم  املولودُ  :)نظم الزندوسيت(ويف 

"إن   :)٥زيزاخَ يْ اإلمام اخلَ  " وقال"ال جيوزُ  ة العلماء:فولدت قال عام  على شاةٍ  كلبٌ  )٤نزا
وقال اإلمام  "جيوزُ " :ة العلماءقال عام  يب على شاةٍ . ولو نزا ظَ "مام جيوزُ ألا هُ شبِ كان يُ 

ل بِ اإل مث ،احسانً حايا واهلدايا استِ يف الض  جيوزُ  )٦ة". اجلاموسُ هَ ـشابَ للمُ  ربةُ زي: "العِ زاخَ يْ اخلَ 
  . زِ عْ مث الغنم أفضل من املِ  ،أفضل من البقرِ 

اة إذا استويا يف أفضل من الش  : "والبقرةُ يفوْ احلَ  قال اإلمامُ  :)الزعفراينأضاحي (ويف 
 واألصلُ  .لحمالقيمة وال  ما إذا استويا يف القيمة والا أفضل. وإن ما حلمً بهلحم فلطيفيه أ

خبمسة عشر.  صي بعشرين أفضل من اخلَ  )٧لَ حْ الفَ   حىت أن َىل أوْ  يف القيمة فالفاضلُ  ااختلف
 ياه أفضل من البقرة. وسبع شِ  ،ياه إذا استويا يف القيمةشِ  والبقرة أفضل من ست  

 شاتنيِ ا أفضل من شراء ة بثالثني درمهً يَ ضحِ واحدة لألُ  شاةٍ  شراء :)الفتاوى( ويف
   بعشرين.

                                                           

  .١١٧؛ القاموس الفقهي ص ١٩٦من ذهبت خصيتاه بقطع أو حنوه. معجم لغة الفقهاء ص : "اخلصي"  )١
 . ٢٨٢"الضأن" من الغنم ذوات الصوف. معجم لغة الفقهاء ص   )٢
  .٢٦٣ ص القاموس الفقهي؛ ٣٢٢ ص م تستكمل السنة. معحم لغة الفقهاءـولد املعز إذا لاألنثى من : "العناق"  )٣
 . ٤٧٨وثب. ونزا الذكر على األنثى لذوي احلافر والظلف والسباع: الوطء. معجم لغة الفقهاء ص  :نزا"  )٤
لعل املقصود أمحد بن عبداهللا بن الفضل اخليزاخزي، أبو نصر اإلمام ابن اإلمام. قـُلَد اإلمامة يف اجلامع ببخارى،   )٥

رقم  ١/١٨١؛ اجلوهر املضية ٢١٤رقم  ١/٤٢٥وعقد له جملس اإلمالء فيها. ترمجته يف: الطبقات السنية 
 . ١٤٧٨رقم  ٣/٣١٥، ١٢٠

 . ١٠١"اجلاموس": نوع من كبار البقر يكون داجًنا، ومنه أجناًسا وحشية (فارسي). املنجد ص   )٦
 . ٥٧١"الفحل": الذكر من كل حيوان. املنجد ص   )٧
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  ةيَ ضحِ بيان وقت األُ 
إذا  ويُكرَهُ  ،تنيلَ ليلتني املتخل التضحية يف ال  وجيوزُ  .هلا أفضلهاحر أو الن  امُ أي  :)األصل(ويف 

 طلع الفجر الث ألف ،حراين من يوم الن هل الس رِ صْ وا وأهل املِ واد أن يضح  ال يضح بعد وا إال 
  صالة العيد. 

 )١)مالء حممد(إيف  جازَ  اخلطبةته بعد صالة اإلمام قبل يَ ضحَ ح أُ بلو ذ :)األجناس( ويف
   ة.يَ ضحِ بقيمة ما يصلح لألُ  قَ حر تصد ام الن ته حىت مضت أي يَ ضحِ يشِرت أُ  مـاهللا. ولو ل رمحهُ 

 ى على غري وضوءٍ أنه صل ر مث تذك  ،ى اإلمام يوم العيدإذا صل  :)أضاحي الزعفراين( ويف
الة الص  ال تُعادُ  ،اسق الن ته بعد صالة اإلمام وقد تفر يَ ضحِ وقد ذبح الرجل أُ  )٢ابً نُ أو كان جُ 

من  ة ألن يَ ضحِ الة وأجزأت األُ الص  عيدُ اس حىت علم يُ ق الن م يتفر ـة. وإن ليَ ضحِ األُ  وجتوزُ 
اإلمام بذلك نادى  مَ لِ . ولو عَ "اإلمام وحدهُ  عيدُ الة ويُ اس الص الن  عيدُ العلماء َمْن قال: "ال يُ 

 ـم يـبذلك ل مَ لِ ه. وَمْن عَ أبذلك أجز  علمَ الة ليعيدها. فَمْن ذبح قبل أن يَ بالص بح إذا جزه الذ
   ."وال جيزئهُ وبعد الز  ،مسوال الش ذحبه قبل زَ 

الة بإعادة الص  يؤَمرُ  ،ةاحلج اسع من ذي هذا اليوم الت  لو تبني أن  :)األجناس( ويف
   .)أضاحي الزعفراين(واألضاحي. كذا ذكره يف 

الة ة جازت الص الل ذي احلج على هِ  عنده شهودٌ  دَ هِ إن شَ " :)الفتاوى( وقال يف
   انتهى. ،"هود ال جتوزُ م يشهد عنده الش ـوإن ل .ةيَ ضحِ واألُ 

  
  ة وما ال يجوزيَ ضحِ ما يجوز من األُ  نوع في

   .من أربعة أصناف من احليوان ةُ يَ ضحِ األُ  :)األصل( ويف
ين وهي اليت أتى عليها مخسة أحوال  الث نها إال مِ زَ  نثى منها أفضل. وال جيوزُ واألُ  لُ اإلبِ  :األول

 وطعنت يف الس ادسة. ويف الط هلا أربعة أحوال. لبة ما مت   
ين وهي اليت أتى عليها سنتان  الث منها إال  نثى منها أفضل. وال جيوزُ واألُ  قرُ لبا :والثاين

 الثة. وطعنت يف الث  

                                                           

 "إمالء حممد" حملمد بن احلسن الشيباين. سبقت ترمجته.  )١
إنزال مّين بشهوة من أصابته اجلنابة جبماع أو إنزال. واجلنابة هي النجاسة املعنوية الناشئة عن وطء أو "اجلنب":   )٢

 . ٦٨، وص ٦٧؛ القاموس الفقهي ص ١٦٧أو حيض أو نفاس. معجم لغة الفقهاء ص 
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فاسري وإن كان ا بكتب األحاديث والت اإلنسان غني  ا. وال يصريُ به غني  أيب سليمان ال يصريُ 
 اثنان. وصاحبُ  له من كل   كتب الط ب والن مائيت ها إذا صارت قيمتها ـب جوم واألدب غين

  درهم. 
وائجه وقيمته مائتا به ويسعى يف حَ كا ير اشرتى محارً  )١مانةبه زَ  رجلٌ  :)األجناس( ويف

مبائيت درهم فبىن فيها  بكراء فاشرتى قطعة أرضٍ  ة عليه. ولو كان يف دارٍ يَ ضحِ درهم فال أُ 
فيها بيتان شتوي وصيفي وفرش صيفي  ة. ولو كان له دارٌ يَ ضحِ ا ليسكنها فعليه األُ دارً 

الث مائتا درهم فعليه وقيمة الث  ا. وإن كان له فيها ثالثة أبياتٍ م يكن ما غني ـوشتوي ل
الث يكون ا وبالث الث. والغازي ال يكون بفرسني غني الفرس الث  تربُ ة. وكذا األفراس يعيَ ضحِ األُ 
 غني ا ا. وال يكون الغازي باألسلحة غني أن يكون له من كل سالح اثنان وأحدمها يساوي إال 

   مائيت درهم.
. فإن كان له فرسان أو واحدٍ  وحبمارٍ  واحدٍ  بفرسٍ  ين ليس بغ )٢قانُ هْ الد  :)الفتاوى( ويف

ان ليس بثورين وآلة الفد  اعُ ة. والزر يَ ضحِ صاب األُ محاران وأحدمها يساوي مائيت درهم فهو نِ 
 إذا ساوى أحدها مائيت درهم.  وبثالثة ثريانٍ  ،غين واحدةٍ  وببقرةٍ  بغين  

ر واآلخَ  )٣للبذلةأحدها  ،بثالثة أثواب ياب ليس بغين الث  صاب وصاحبُ نِ  صاحبُ 
 إذا ساوى مائيت درهم. واملرأةُ  الكرم غين  بالرابع. وصاحبُ  وهو غين  ،الث لألعيادوالث  للمهنة
وعند أيب حنيفة ال  ،ا عندمهالي وج إن كان مَ املعجل الذي هلا على الز  رِ موِسرة باملهْ  تعتربُ 

عن حممد عن أيب حنيفة أنه  )٤ابن مساعة روايةِ  ةِ قَ اهللا: "ورأيُت يف موضع ثِ  . قال رمحهُ ربُ تيع
 ين ى بني غواية سو فعلى هذه الر  ."اله مائتا درهم فصاعدً  نْ  على مَ ة إال يَ ضحِ األُ  ال جتبُ 

   كاة.الز  ين ة وغيَ ضحِ األُ 
  

  

                                                           

 . ٢٣٤معجم لغة الفقهاء ص  ؛١٥٩"الزمانة": املرض الذي يدوم زمًنا طويًال. القاموس الفقهي ص   )١
أقر هذا املصطلح اخلليفة عمر بن اخلطاب واإلمام علي  .(فارسية) حني أو رئيس القريةالرئيس الف: "الدهقان"  )٢

 . ٢٨٥؛ املعجم الذهيب ص ٣٠معجم لغة الفقهاء ص بن أيب طالب. 
 . ٧٧٨وص  ٣٠"البذلة واملهنة" هنا مبعىن واحد ومها الثياب اليت تلبس كل يوم للعمل. املنجد ص  )٣
توىل القضاء للخليفة هارون  م.٧٤٧ه/١٣٠ولد سنة ، أبو عبداهللا. احلنفي التميمي بن هالل حممد بن مساعة  )٤

 صنف "النوادر". م.٨٤٧/ه٢٣٣تويف سنة الرشيد وللمأمون ببغداد. استعفى يف أيام املستعصم لضعفه. 
 . ٣٧٣رقم  ٣٢٤ه) ص ٢٤٠-٢٣١(تاريخ اإلسالم ؛ ١٣٢٢رقم  ٣/١٦٨اجلواهر املضية ترمجته يف: 
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م ـاألضحى وله مائتا درهم وال مال له غريه فهلك ل يومُ  جاء إن :)١)اهلارونيات( ويف
األضحى وال مال له مث استفاد  ة عليه وكذا لو نقص عن املائتني. ولو جاء يومُ يَ ضحِ جتب األُ 

يف حق  ا يعتربُ ىن واملوت إمن ة. الفقر والغِ يَ ضحِ وال دين عليه وجبت عليه األُ  ممائيت دره
  . )٣حرام الن وأي  )٢شريقالت ام ر أي ة آخِ يَ ضحِ األُ 

قيمته ال  يعتربُ  )أضاحي الزعفراين(اختلف املتأخرون. ففي  غل ستَ مُ  ولو كان له عقارٌ 
 يعتربُ " :)٤اقق لد اأبو علي  وقال ة.يَ ضحِ دخله حىت لو كانت قيمته مائيت درهم فعليه األُ 

قة دَ ة وصَ يَ ضحِ فعليه األُ  ،تفسريه إن كان يدخل من ذلك قوت سنة ،"دخله ال قيمته
قة دَ ة وصَ يَ ضحِ فعليه األُ  ،. فإن فضل عن ذلك مائتا درهم""قوت شهر :وقال غريه ،)٥رطْ الفِ 
  . رِ طْ الفِ 

 فهو ياله فهو موِسر وإال تكفيه وعِ  لّ غِ املستَ  ةُ إن كانت غل  :)أضاحي الزعفراين(ل أو  ويف
إن وجب  :ةا وهلا غل ياع وقفً ولو كانت الض . وعند أيب يوسف هو موِسرٌ  .عِسر عند حممدمُ 

 له يف أي يَ ضحِ حر قدر مائيت درهم فعليه األُ ام الن ة وإال ة طَ نْ حِ  ها وعندازً  فال. وإن كان خب
أو صابون  )٧شنانعنده أُ  )٦اارً ص أو قَ  ،لح قيمته مائتا درهمأو مِ  ،قيمتها قدر مائيت درهم

إن كان  :قه أو احلديثف أو كتب الفِ صحَ ة. ولو كان له مُ يَ ضحِ قيمته مائتا درهم فعليه األُ 
ة. يَ ضحِ ن فعليه األُ سِ ة عليه. وإن كان ال حيُ يَ ضحِ أن يقرأ منها وقيمتها مائتا درهم فال أُ  نُ سِ حيُ 

   .)األجناس(ل من الكُ 
 أن يكون له من كل كتاب ا إال غني  بالكتب ال يصريُ  الفقيهُ  :)الفتاوى الصغرى( ويف

ر برواية واآلخَ  اإلمام أيب حفص واحدة عن حممد. وإن كان أحدمها برواية اثنان ومها بروايةٍ 

                                                           

. وقيل هلا غري ظاهر الرواية "اهلارونيات" هي مسائل مروية عن أصحاب املذاهب أيب يوسف وأيب حنيفة وحممد  )١
ألا مل ترد عن حممد بروايات ظاهرة ثابتة وإمنا يف كتب أخرى ككتاب "ارد" للحسن بن زياد وغريه. أنظر 

  .١/٤٣الطبقات السنية 

يوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجة. مسيت بذلك ألن حلوم األضاحي : ال"أيام التشريق"  )٢
  .٩٧فيها، وقيل مسيت بذلك ألن اهلَدي ال ينحر حىت تشرق الشمس. معجم لغة الفقهاء ص تشرق 

اليوم العاشر واحلادي عشر والثاين عشر من ذي احلجة حيث تذبح فيه األضاحي والـهدايا. : "أيام النحر"  )٣
  .٩٨معجم لغة الفقهاء ص 

م. صنف "كتاب الضحايا". ١٠١٤ه/٤٠٥ىف سنة احلسن بن علي الدقاق البغدادي الشافعي، أبو علي املتو  )٤
  .١٩٢رقم  ١٤٠ص ، ١٦٠رقم  ١١٢ه) ص ٤١٠- ٤٠١؛ تاريخ اإلسالم (٢/٢٧٤ترمجته يف هدية العارفني 

  .٢٧٢ معجم لغة الفقهاء"صدقة الفطر": مقدار يدفع يف رمضان عن كل شخص مسلم قبل صالة عيد الفطر.   )٥
 . ٣٦٥"القصار": من ميارس مهنة قصر الثياب أي تبييضها. معجم لغة الفقهاء ص   )٦
؛ ٢٠: شجر ينبت يف األرض الرملية يستعمل هو أو رماده يف غسل الثياب. القاموس الفقهي ص اُألشنان"  )٧

 . ٧٠معجم لغة الفقهاء ص 
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مث أخذ منها شاة وذحبها بتلك  ،ىني ومس ك م فأخذ الس نَ من الغَ  ولو نظر إىل قطيعٍ 
 يَ سمِ الت ولو أرسل كلبه إىل مجاعةٍ ة ال حتَِل .  من الص حتَِ ى فأخذ أحدها يود ومس ولو قال ل .

 احلمد هللا" أو  :ةيَ سمِ مكان الت"" يَ سمِ سبحان اهللا" يريد الت كر هللا" ال ة أجزاء. ولو قال "الش
م مث أكل أو شرب أو تكل  ،كما يف مسئلة األذان وقد ذكرناه. ولو أضجع شاة ليذحبها  جيوزُ 

أنه إن  )األصل(. وذكر يف )األصل(كذا يف   ، فالوإال  إن طال فقطع الفور حرمَ  :مث ذبح
  اظر. ويل ما يستكثره الن الط  ة أن قَ د. ورأيت يف موضع ثِ د م يذكر جَ ـل ولصْ طال الفَ 
. وكذا لو لٍ صْ ة من غري فَ يَ سمِ فرة تنقطع الت الش  إذا حددَ  :)١)أضاحي الزعفراين( ويف

 تقل اة وقامت من مضجعهابت الش،  ة.يَ سمِ مث أعادها إىل مضجعها انقطعت الت   
  
  )٢ةحيَ ضِ كتاب األُ 

هذا قول أيب  أن  )٤حاويوذكر الط  .واجبةٌ  ةُ يَ ضحِ األُ  :)٣)نسخة اإلمام السرخسي(ويف 
  . ا عندمها فهي ُسنةٌ اهللا. أم  حنيفة رمحهُ 

 ر واجبةٌ صدق مبثل قيمتها. ويف املوسِ إيل من الت  أحب  ةُ يَ ضحِ األُ  :)٥)نظم الزندوسيت( ويف
وأن ال  أو قريةٍ  رٍ صْ ا يف مِ وأن يكون مقيمً  ىنا الغِ هـ. وشرائط وجوب)ظاهر الرواية(عليه يف 

   يكون يف الوقت.ا وأن رً فيكون مسا
ض رْ الذي له مائتا درهم أو عَ  املوِسرُ "اهللا:  قال أبو حنيفة رمحهُ  )٦)فيطأجناس النا( ويف

تاع البيت الذي حيتاج ومَ  سُ لبَ ياب اليت تُ سوى املسكن واخلادم والث  ،ميساوي مائيت دره
   ."ةيَ ضحِ إليه. وهذا إذا بقي له إىل أن يذبح األُ 

                                                           

م. كشف الظنون ١٢١٣ه/٦١٠"أضاحي الزعفراين" حلسن بن أمحد الزعفراين، الفقيه أيب عبداهللا املتوىف سنة   )١
 مع مراجع أخرى يف احلاشية.  ٣٤٣رقم  ٢/٤٦؛ اجلواهر املضية ١/٥٦٢

 . ٢٢٠؛ القاموس الفقهي ص ٧٢ما يضحى من احليوان ومجعها "أضاحي". معجم لغة الفقهاء ص  :"األضحية"  )٢

  لعل املقصود هنا بنسخة اإلمام السرخسي كتابه "األصل".  )٣
م. ٨٥٣ه/٢٣٨الفقيه احلنفي. ولد سنة  أبو جعفر املصري احلجري الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة األزدي  )٤

م. ترمجته يف: اجلواهر ٣٢١/٩٣٣. تويف سنة صاحب تصانيف منها "خمتصر الطحاوي" و"احملاضر والسجالت"
 . ٧رقم  ١٧٧ص ه) ٣٣٠-٣٢١؛ تاريخ اإلسالم (٢٠٤رقم  ١/٢٧١املضية 

كشف الظنون صاحب "روضة الزندوسيت.   أيب علي ،"نظم الفقه" للحسني بن حيىي البخاري الزندوسيت  )٥
 سبقت ترمجته. . ٢/١٩٦٤

 . صاحب تصانيف منها "الواقعات".أيب العباس ه،احلنفي الناطفي بن عمر " ألمحد بن حممدوالفروق "األجناس  )٦
رقم  ١/٢٩٧؛ اجلواهر املضية ٧رقم  ٦تاج الرتاجم ص ؛ ١/١١كشف الظنون م.  ١٠٥٤ه/٤٤٦سنة  يفتو 

  مع مراجع أخرى يف احلاشية. ٤/٣٢٤ ،٢٢١
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على  ى اهللاُ . ولو قال: "بسم اهللا صل ل حيَِ كاخلفض ال   النصبُ  :)١)روضة الزندوسيت(ويف 
. مع الواو حيَِل  "ى اهللا على حممدقال: "بسم اهللا وصل . ولو " أن ال يفعلَىل واألوْ  حيَِل  "حممد

 هو املختار. ،ولو قال: "بسم اهللا واسم فالن أو "باسم فالن" ال حيَِل   
ر ظهِ ا". ذبح ومل يُ مطلقً  "جيوزُ  :أبو بكر فالن" قال نامِ لو قال: "بسم اهللا بِ  )الروضة( ويف

   .د وقصد ترك اهلاء ال حيَِل قصِ م يَ ـوإن ل ،اسم اهللا حيَِل  كرَ إن قصد ذِ  :اهلاء يف "بسم اهللا"
  

  نوع آخر
ة على يَ سمِ وإن أراد به الت  ،بح حيَِل ة على الذ يَ سمِ إن أراد به الت  :بحى عند الذ مس  رجلٌ 
 غري الذ كالرجل إذا مس  ،بح ال حيَِل ع اآلذان فلم أكَرب  "اهللاُ " قال هو أكَرب  ن "اهللاُ ا قال املؤذ "

 شارعً  ال يصريُ  ،الةوشرع يف الص م يكن له نِ ـالة. وإن لا يف الص ي يَ سمِ ة يف الت وكذا إذا ة حتَِل .
 طُ شرتَ وتُ  ا.يً ة ناسِ يَ سمِ ترك الت  مارِ ة يف ذبح احلِ يَ سمِ الت  هارة. للط  

مي. وإذا نصب ويف االصطياد عند اإلرسال والر  بح شرطٌ عند الذ  ةُ يَ سمِ الت  :)األصل(ويف 
  الوضع.  ة عنديَ سمِ الت  طُ شرتَ يب تُ خذ الظ أل احلديدة

ا به مث وجده جمروحً  ،الوحش ارِ يد ِمح  لصَ ًال نجِ نصب مَ  :)احمليط( )٢وقد ذكر صاحب
ا م ـعلى ما إذا قعد عن الطلب ل ا ُحيَملُ إمن  اهللا: "وهذا اجلوابُ  يخ رمحهُ . قال الش ا ال حيَِل ميتً 

 أنه يف الر يَ سمِ واية األخرى اعترب الت صب". ة عن الن  
 ولو أضجع شاة وأخذ الس ك مث ،ىني ومس  ا ال دً ة عامِ يَ سمِ تركها وذبح شاة أخرى وترك الت

 يدٍ ا إىل صَ همً . ولو رمى سَ حيَِل  يدٍ أو أرسل كلبه إىل صَ  ،رى فأصاب آخَ ومس  ى وترك ومس
 الكلب ذلك الص يد وأخذ غريه حيَِل اة. ولو ذبح تلك الش،  مث ذبح بعدها أخرى فظن  أن 

 يَ سمِ تلك الت ة تكفي ال حتَِل همُ . والس  إذا أصاب الص يد يد وغريه أو أخذ الكلب ذلك الص
   ل.الكُ  ل وغريه حَ 

                                                           

 م.١٥١٥ه/٤٠٠املتوىف يف حدود سنة  ، أيب عليلحسني بن حيىي البخاري الزندوسيتل"روضة العلماء"   )١
؛ اجلواهر ١/٣٠٧هدية العارفني ؛ ٦٨رقم  ٢٦تاج الرتاجم ص ، ٢/٩٢٨الظنون  كشف  .نيفتصا احبص

  .٢٠٣٥رقم  ٤/٢٢٢، ٢حـ  ٢/٦٢١املضية 
املقصود حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري املرغيناين احلنفي، برهان الدين أبو حفص   )٢

م. صاحب تصانيف أخرى. تويف سنة ١١٥٦ه/٥٥١ولد سنة صاحب "احمليط الربهاين يف الفقه النعماين". 
؛ معجم املؤلفني ٨/٣٦؛ األعالم ٢/٤٠٤؛ هدية العارفني ٢/١٦١٩م. كشف الظنون ١٢١٩ه/٦١٦
١٢/١٤٧ . 
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ه ال حىت لو وجده املالك فلم يذك  كاة يعين حيَِل الذ  الثة والرابعة ال يقبالنِ والث  .)١)خمتلفاته(
  انية. الثة والرابعة وبني األوىل والث ق بني الث اهللا فر  وأبو حنيفة رمحهُ  ،حيرم

سواء كانت  ،أكلها ة حني ُذِحبَت حل إذا علم أا كانت حي  :سيخَ السرْ  وذكر اإلمامُ 
إن كان يتوهم أا " :اهللا احلياة فيها يتوهم بقاؤها أو ال يتوهم بقاؤها. وقال أبو يوسف رمحهُ 

  . "ا أو أكثر حتَِل تعيش يومً 
 اة ال تعيشُ إن كانت الش  :اةفأخرج ولدها وذبح الولد مث ذبح الش  ،شق بطن شاة رجلٌ 
 قمن الش  وإن كانت تعيشُ  ،ال حتَِل  حتَِل .  
يف موضع الوالدة فذبح الولد أو جرح يف غري  يدهُ  فأدخل رجلٌ  .عليها الوالدة عسرَ  بقرةٌ 

 بحموضع الذ:  وإن جرحه ،وال يشكل إن ذبح حيَِل:  إن كان ال يقدر على ذحبه حيَِل.   
ذحبها وهذا عند أيب حنيفة  ل أراد ذحبها. إن تقاربت الوالدة ُيكرَهُ حامِ  له شاةٌ  جلٌ ر  
   عنده. م ى بذكاة األُ اجلنني ال يذك  اهللا بناء على أن  رمحهُ 
ويف  ،حيرمُ  ،فقطع األعلى من احللقوم أو أسفل منه .مظلمة ذبح شاة يف ليلةٍ  )٢ابٌ ص قَ 

   كاة قد ذكرناه.الذ  ل حم
 

  في التسمية لفصل الثانيا
وهي على  .بحتعاىل مع اسم غريه عند الذ  أن يذكر اسم اهللاِ  يُكَرهُ  :)اجلامع الصغري( ويف

  . ومنها ما ال حيرم وال يُكَرهُ  ،ومنها ما ال حيرم ويُكرَهُ  ،: منها ما حيرمثالثة أوجهٍ 
 أم و أن يذكر اسم اهللاِ هل فا األو  ركة حنو أن تعاىل واسم غريه على وجه العطف والش

أن يذكر اسم اهللا  "بسم اهللا وحممد رسول اهللا". واملكروهُ يقول "بسم اهللا واسم فالن" أو 
ة حنو أن يقول "بسم اهللا حممد كوال شر  اهر من غري حرف عطفٍ ا يف الظ وغري اهللا مقرونً 
 أو معًىن، قبله أو   عنه صورةً فنحو أن يكون منفصًال  وال حيرمُ  ا الذي ال يُكَرهُ رسول اهللا". وأم

 لُهمل عن فالن". بعده بأن يقول "التَقب   
م ـول فع حيَِل وبالر  "بسم اهللا وحممد رسول اهللا" باخلفض ال حتَِل  :لو قال :)الفتاوى( ويف

  صب. الن  ريذك

                                                           

م.  ٩٨٥ه/٣٧٥أيب الليث امللقب بإمام اهلدى. تويف سنة ، نصر بن حممد بن أمحد السمرقنديل ""املختلفات  )١
  . سبقت ترمجته.٢/١٦٣٨كشف الظنون 

  .٣٦٤نته تقطيع اللحوم وبيعها. معجم لغة الفقهاء ص مهمن كانت  :"القصاب"  )٢
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  جنس آخر
م اختلف منها الد  لْ اة من املذبح فلم َيسِ الش  حلو ذب"سي: خَ السرْ  قال اإلمامُ 

 روناملتأخ".  ال حتَِ )١فارقال أبو القاسم الص" : به". : "ال بأسَ )٢وقال أبو بكر اإلسكاف ،"ل   
 سفوحٌ مَ  مٌ بح وخرج منها دَ ت بعد الذ كإن حتر  .ذبح شاة أو بقرة رجلٌ  :)النوازل( ويف

 كوكذا إن حتر . حتَِل أو خرجَ  ،مت ومل خيرج الد  الد لـمك. فإن م ومل تتحر  تتحر م ك ومل خيرج الد
 علَ م يُ ـ. هذا إذا لال حتَِل ا وقت الذلمَ بح. فإن عُ م حيا ـمت وإن لت حل  ك.تتحر   
خيرج من  إذا كان خيرج كما إال  ،على احلياة م ال يدل الد  خروجُ  :)شرح الطحاوي( ويف

 ظاهر الرواية(اهللا، وهو  وهذا عند أيب حنيفة رمحهُ  ،احلي(.   
: "إن )٣حممد بن سلمةها قال مُ  فَ ك منها شيء إال ذبح شاة مريضة ومل يتحر  رجلٌ 

 ،تها تؤَكلُ وإن ضم  ني إن فتحتها ال تؤَكلُ وكذا يف العَ  .ته تؤَكلُ وإن ضم  فتحت فاها ال تؤَكلُ 
 جلها تؤَكلُ إن قبضت رِ  :جلويف الر  ا ال تؤَكلُ وإن مد ُوإن قام ال  . وإن نام شعرها تؤَكل
م ا إذا وجد خروج الد أم  ،تتحرك م وملبح ومل خيرج الد . هذا إذا مل يعلم حياا وقت الذ تؤَكلُ 

   واحلركة فقد ذكرناه.
 يد إذا بقي فيه من احلياة قدر ما يبقى يف املذبوح بعد الالص بح فههنا أربع مسائل: ذ  

  إحداها ما ذكرنا. 
  فيها من احلياة ما يبقى يف املذبوحة.  يَ قِ وبَ  إذا قطع بطن شاةٍ  ئبُ الذ  :والثانية
  بح.فيه ما يبقى يف املذبوح بعد الذ  يَ قِ يد وجرحه وبَ إذا أخذ الص  مُ املعل  الكلبُ  :والثالثة
بح. فيه من احلياة قدر ما يبقى يف املذبوح بعد الذ ا فأصابه وبقي يدً إذا رمى صَ  :والرابعة

 انية عندمها ال يقبالنِ األوىل والث  الذ كاة حىت لو ذك واختلف املشايخ على قول امها ال حيَِل .
الفقيه أبو الليث يف  ذكرهُ  .امها حيَِل حىت لو ذك  ،كاةالذ  أما يقبالنِ  أيب حنيفة. واألصحّ 

                                                           

يف:  م. ترمجته٩٤١ه/٣٣٦ة أصول التوحيد". تويف سنصاحب " أبو القاسم، الصفار البلخي، أمحد بن عصمة  )١
رقم  ٤/٧٨، ١٤١رقم  ١/٢٠٠اجلواهر املضية  ؛٨/١٠٤معجم املؤلفني ؛ ٢٤٤رقم  ١/٤٥٤الطبقات السنية 

١٩٦٧.  
م. ترمجته ٩٤٥ه/٣٣٣. صنف "شرح اجلامع الصغري" للشيباين. تويف سنة ، أبو بكرحممد بن أمحد اإلسكاف  )٢

  .١٨٧٩رقم  ٤/١٥؛ ٣/٧٦ اجلواهر املضية؛ ٢/٣٧ية العارفني د؛ ه٨/٢٣٢يف: معجم املؤلفني 
م. ترمجته يف: ٩٠٠ه/٢٧٨م. تويف سنة ٨٠٨ه/١٩٢حممد بن سلمة البلخي، أبو عبداهللا الفقيه. ولد سنة   )٣

  .١٣١٧رقم  ٣/١٦٢؛ اجلواهر املضية ٥٦٢رقم  ٤٤٦ه) ص ٢٨٠- ٢٧١تاريخ اإلسالم (
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  جنس آخر
 أعاله وأوسطه وأسفله. وال بأسَ  :كلهق ِ لْ بح يف احلَ بالذ  ال بأسَ  :)١(اجلامع الصغري)ويف 

ويف  ،ذلك ا يُكرَهُ ذحبَ يُ  تا وملرَ والبقرة إذا حنُ  اةُ والش نَحر. م يُ ـح ذًحبا ولبِ إذا ذُ  )٢بأكل اَجلزور
 خِ سَ بعض الن  ال ُيسَتحب.   
 قِ نُ العروق من أسفل العُ  حر وهو قطعُ ل الن يف اإلبِ  السنةُ  :(فتاوى القاضي اإلمام) ويف

 عند الص نةُ در. والس  باة واليف الش ل وحنَ اإلبِ  بح. فإن ذبحَ قر الذ أيًضا  اة والبقر جازَ ر الش
 لقوله صل رَ هَ ـ"ما أنْ م: ى اهللا عليه وسل  ٣"داجرى األوْ وأفْ  مَ الد(  ت من قفاها أن ِحبَ ذُ  شاةٍ  فكل

   بأكلها. اة ال بأسَ قبل أن متوت الش  )٦ىءرِ مَ ـوال )٥واألوداج )٤لقوماحلُ  قطعَ 
 وإن ذبح الش ال حيَِ  فٍر غري منـزوعٍ أو ظِ  اة بِسن أو سِ  فٍر منـزوعٍ بظِ  ُذِحبَتأكلها. وإذا  ل ن

  عندنا.  ل م وأفرى األوداج حيَِ الد  رَ فأنـهَ  أو قرٍن أو عظمٍ  منـزوعةٍ 
األكثر من  . وإن قطعَ ىء ال تؤَكلُ رِ مَ ـمنها نصف احللقوم ونصف ال فقطعَ  ،تِحبَ ذُ  شاةٌ 

إذا  :اهللا فعن أيب حنيفة رمحهُ  :األكثر. واختلفوا يف تفسري ىء تؤَكلُ رِ مَ ـلقوم واألوداج والاحلُ 
. وقال ل منها ال حتَِ  . وإن ترك قطع واحدٍ ل قطع الثالثة من العروق األربعة أي ثالثة كانت حتَِ 

  م. تعاىل أعلَ  واهللاُ  ،"ل ني حتَِ جَ ىء وأحد الودَ رِ مَ ـلقوم والاحلُ  اهللا: "إن قطعَ  أبو يوسف رمحهُ 
 

 

 

 

 

                                                           

م. ٧٤٩ه/١٣٢"اجلامع الصغري" حملمد بن احلسن بن فرقد الشيباين الكويف احلنفي، أيب عبداهللا. ولد سنة   )١
رقم  ٢/٥٦١؛ تأريخ مدينة السالم ١/٥٦١كشف الظنون   م.٨٠٤ه/١٨٩سنة صاحب تصانيف. تويف 

 . ١٢رقم  ٣٥٨ه) ص ١٩٠- ١٨١؛ تاريخ اإلسالم (٥٤٣
  .٦١؛ القاموس الفقهي ص ١٦٤اسم لـما يذبح من اإلبل خاصة. معجم لغة الفقهاء ص  :"اجلزور"  )٢
؛ تلخيص احلبري ٩٩٨حتت الرقم  ٢/٢٥٥؛ كتاب الصيد ٩٠٥رقم  ٢/٢٠٧ذكر يف الدراية: كتاب الذبائح   )٣

؛ كتاب الصيد ٤/٤٧٢نصب الراية: كتاب الذبائح ؛ ١٩٣٩رقم  ٤/١٣٥كتاب الصيد والذبائح -٧٤يف: 
٥/٣٦.  

 .١٨٥معجم لغة الفقهاء ة الـهواء. جتويف بعد الفم فيه تنتهي فتحة الفم وفتحة األنف ومنه تبدأ قصب :"احللقوم"  )٤
  .٥٠١عرق األخدع الذي يقطعه الذابح فال يبقى معه حياة. معجم لغة الفقهاء ص  م "ودج": "األوداج"  )٥
 . ١٨٥أنبوب جمرى الطعام. معجم لغة الفقهاء ص  :"املريء"  )٦
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  م.أعلَ  واهللاُ  ،سٌ ها جنَِ رقُ عِ  :)١)فتاوى البقايل( ويف
 

  )٢كتاب الذبائح
 ة.يَ سمِ اين يف مسائل الت والث  ،بحل يف مسائل الذ على فصلني. األو  وهو مشتملٌ 

 
  الفصل األول

َتد ر ذبيحة اوسي وامل وال تؤَكلُ  .تايب حاللٌ املسلم والكِ  ذبيحةُ  :)٣)خمتصر القدوري( ويف
  يد. م من الص واملرتدة والوثين واحملرِ 

تايب واوسي بني الكِ  هود اوسي أو تنصر حلت ذبيحته. املولودُ ـت :)األصل( ويف
  ا. ولو كان حربي  ذبيحته حاللٌ 

 أن ا إال وإن كان حربي  صراين حاللٌ اليهودي والن  ذبيحةُ  :)فتاوى القاضي اإلمام( ويف
اهللا. وقال  به لغريِ  ألنه أهل  ل ال حتَِ َع منه ذلك . فإذا مسُِ "املسيح"ي عليه سم منه أنه يُ  عَ سمَ يُ 

 ا حتَِ  :اهللا افعي رمحهُ بعض أصحاب الشإ" ل ."  
يب بح. والص كالرجل يف الذ   إىل دين أهل الكتاب. واملرأةُ  د وإن ارتد ذبيحة املرتَ  ل وال حتَِ 

اة الش  عَ نخَ أن تُ  ويُكَرهُ ة. بلَ بح إىل القِ توجيهها يف الذ  وُيسَتَحب  .الذي يعقل ويضبط كالبالغ
هى أن ـنَ "م أنه عليه وسل  ى اهللاُ عن النيب صل  يَ وِ بيحة منها ملا رُ بأكل الذ  إذا ُذِحبَت. وال بأسَ 

بح حىت يف الذ  بالغَ وقيل هو أن يُ  .ن وقبل أن تربدقبل أن تسكُ  )٤"تِحبَ إذا ذُ  اةُ الش  عَ نخَ تُ 
ها أن جير  ة من غري حاجة. ويُكَرهُ فيه زيادة مشق  ألن  فُيكَرهُ  ،قنُ يف العُ  رقٌ خاع وهو عُ الن  يبلغَ 

  بعدما اضجعها.  ةفر الش  دَ د إىل مذحبها وأن حيُ 

                                                           

لدين أيب الفضل ويعرف باآلدمي أو "فتاوى البقايل" حملمد بن أيب القاسم بن باجبوك اخلوارزمي احلنفي، زين ا  )١
 ؛٢/١٢٢١كشف الظنون م.١١٦٧ه/٥٦٢م. صاحب تصانيف. تويف سنة ١٠٧٩ه/٤٩٠البقايل. ولد سنة

 . ٢٠٧٧رقم  ٤/٣٩٢؛ اجلواهر املضية ٢/٩٨هدية العارفني 
أس. معجم لغة "الذبائح" م "ذبيح" و"مذبوح": قطع احللقوم والودجني ومها العرقان اللذان حيمالن الدم إىل الر   )٢

 . ٢١٣الفقهاء ص 
م. صاحب ٩٧٣ه/٣٦٢"خمتصر القدروي" ألمحد بن حممد بن أمحد القدوري البغدادي، أيب احلسن. ولد سنة   )٣

؛ اجلواهر املضية ١/٧٤؛ هدية العارفني ٢/١٦٣١م. كشف الظنون ١٠٣٧ه/٤٢٨تصانيف. تويف سنة 
 . ٢٥٤رقم  ٢١١ه) ص ٤٣٠- ٤٢١؛ تاريخ اإلسالم (١٧٩رقم  ١/٢٤٧

 . ٤/٤٧٥؛ نصب الراية: كتاب الذبائح ٩٠٨رقم  ٢/٢٠٨كتاب الذبائح   :لدرايةذكر يف ا  )٤
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  واألضحية الصيد والذبائحوالعشرون في الثاني  الفصل  ٢٦

 )٣افباخلُط  وال بأسَ  ،ألنه ذو ناب )٢اشاخلُف  وال يؤَكلُ  :)١)القاضي اإلمامفتاوى ( ويف
طف خي لبٌ ه ِخمْ لراد وكل ما ليس واجلَ  )٧والعصافري والفاختة )٦رزوروالز  )٥ودانيةوالس  )٤والُقْمري

حلم اخليل عند أيب  . ويُكَرهُ والبغل ال يؤَكلُ  ،خبالف األهلي الوحش يؤَكلُ  ه. ومحارُ بِ لخْ مِ ِـ ب
صل ذا  نه كلحمه وما يت بَ حرمي ولَ كراهة الت   واألصح  ،اهللا. ويف الكراهة روايتان حنيفة رمحهُ 

 ويُكَرهُ )٨لةكاجلال .  لة. أكل حلوم اإلبل اجلال  
فعلى هذا قالوا: "ال  .بأكله نـزير فال بأسَ  اخلِ َنب ى بلَ ذ ا غُ ديً جَ  لو أن  :)٩)النوازل( ويف

عليه  ى اهللاُ عن رسول اهللا صل  يَ وِ حلمه". والذي رُ  رُ وال يتغيـ  طُ لَ جاج الذي خيُ بأكل الد  بأسَ 
 سُ بَ "حتُ م أنه قال: وسل  ثالثةَ  جاجةُ الد  ١٠ام"أي(  نـزيهكان للت.  طُ شرتَ ا يُ وإمن  لة ذلك يف اجلال

 اليت ال تأكل إال طُ لَ خيُ  ا ما اجلَِيف. وأم   جاسة واجلَِيف ويتناول غريها على كما إذا تناول الن
   بأكله. ال يظهر أثر ذلك يف حلمها فال بأسَ  وجهٍ 

ام اة عشرة أي ا ويف الش عشرين يومً  ا ويف البقرِ شهرً  بسُ ل حتُ يف اإلبِ  :)شرح الشايف( ويف
 ويف الد رْ جاجة ثالثة أي١١سيخَ ام. وقال اإلمام الس( : ا حتُ  "األصحالرائحةَ  إىل أن تزولَ  سُ بَ أ 

   ة".نَ املنتِ 
حلمها وال  فال يؤَكلُ  ،ةنَ نتِ مُ  منها ريحٌ  اليت تقرب ويوجدُ  لةاَجلال  املكروهُ  :)١٢)املنتقى( ويف
   بيعها وهبتها. ويُكَرهُ  ،والعمل عليها وتلك حالتها ،لبنها ُيشَربُ 

                                                           

 واملقصود بـالقاضي اإلمام، اإلمام قاضي خان. سبقت ترمجته على الصفحة السابقة.   )١
  .  ١٨٩: الوطواط: طائر يطري بالليل ألنه يشق عليه ضوء النهار. املنجد ص "اخلفاش" )٢
  .١٨٧الرجلني أسود اللون. املنجد ص : طائر طويل اجلناحني، قصري "اخلطاف" )٣
   .٦٥٣وع من احلمام حسن الصوت. املنجد ص : ن"القمري" )٤
   .٣٦١عصفور يأكل التمر والعنب. املنجد ص  :"السودانية" وتسمة أيًضا "السوادية" )٥
  .٢٩٦طائر أكرب من العصفور، منه نوع لونه أسود، ونوع آخر أسود منقط ببياض. املنجد ص  :"الزرزور" )٦
   .٥٧١املنجد ص  يشبه الفخت أي ظل القمر.الذي للوا  كذلكمسيت  . نوع من احلمام الربي :"الفاختة" )٧
   ١٦٥معجم لغة الفقهاء ص  من اجلَلة والبعرة. العذرة: اليت يكون طعامها "اجلاللة" )٨
"النوازل" لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي احلنفي، أيب الليث املعروف بـإمام اهلدى. صاحب تصانيف. تويف  )٩

؛ اجلواهر املضية ٥٨٣ه) ص ٣٨٠-٣٥١؛ تاريخ اإلسالم (٢/١٩٨١م. كشف الظنون ٩٨٣ه/٣٧٥سنة 
 . ١٧٤٣رقم  ٣/٥٤٤

 .١٠/٢٥٩ كتاب األطعمةيف:   ن املعبودعو ؛ ٥/٥٥٠: أبواب األطعمة حتفة األحوذيرواه ابن عمر. أنظر   )١٠
، أبو بكر امللقب بـشمس األئمة. قاض من أهل سرخس. حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي احلنفي )١١

م. ترمجته يف: هدية ١٠٩٠ه/٤٨٣تويف يف حدود سنة  صاحب تصانيف منها "شرح خمتصر الطحاوي".
  .١٢١٩رقم  ٣/٧٨املضية ؛ اجلواهر ١٥٧رقم  ٥٢ص ؛ تاج الرتاجم ٢/٧٦العارفني 

أيب الفضل الشهري بـاحلاكم الشهيد. صاحب تصانيف. مات  "املنتقى" حملمد بن حممد بن أمحد املروزي البلخي،  )١٢
رقم  ٣/٣١٣؛ اجلواهر املضية ٢/٣٧؛ هدية العارفني ٢/١٨٥١م. كشف الظنون ٩٤٥ه/٣٣٤شهيًدا سنة 

 . ١٥٣رقم  ١١٣ه) ص ٣٤٠-٣٣١؛ تاريخ اإلسالم (١٤٧٧
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  ٢٥  الصيد والذبائح واألضحيةوالعشرون في الثاني  الفصل

 ،)٥كنَ والفَ  ،)٤نجابوالس  ،)٣ِعرسٍ  بنُ او  ،)٢واليَـْربوع )١ا بيانه: الضب باع اهلوام أيضً سِ و 
 وروالسَلق ،)٦م ٧والد( .  

ومجيع  ،اتواحلي  ،)٩دوالُقنفُ  ،)٨والَوَزَغة ،الفأرةُ  بيانه: .اليت سكناها يف األرض واهلوامُ 
 األرنب فإنه حيَِ هوام األرض إال  أكله.  ل 

وما أشبه  ،)١٢اهنيوالش  ،)١١والبازي ،)١٠والُعقاب ،قرُ الص  من الطيور بيانه: لبٍ وذو ِخمْ 
  ذلك.

راد ك واجلَ مَ  الس إال  ،وحنوه ال يؤَكلُ  )١٤ما ال دم له كالزنْبور :)١٣)الفتاوى الصغرى(يف 
   .)١٧جاساتوالن  )١٦اجلَِيف الغراب وهو الذي يأكلُ  . ويُكَرهُ وحنوه يؤَكلُ  )١٥والَعْقَعق
  يور. من الط  لبٍ به ألنه ليس بذي ِخمْ  ال بأسَ  ١٩اهلُدُهد أكلُ  :)١٨)فتاوى الولواجلي( ويف
  
  

                                                           

   .٤٤٥املنجد ص  الزحافات شبيه باحلرذون، ذنبه كثري العقد.حيوان من : الضب"  )١
   .١٤٣ذويبة حنو الفأر، ذنبه وأذناه أطول منه، ورجاله أطول من يديه. القاموس الفقهي ص  :"الريبوع"  )٢
  . ٤٩٦املنجد ص شبيه بالفأرة، أصلم األذنني، مستطيل اجلسم. : حيوان "ابن عرس"  )٣
  . ٣٥٤املنجد ص . لونه أرزق رمادي. يتسلق الشجر بسرعة طويل، كثيف الشعر له ذنب: حيوان "السنجاب"  )٤
  . ٥٩٧املنجد ص  سنتم. ٤٠ال يتجاوز طوله  شبيه بالثعلب مع أذنني كبريتني حيوان صغري :"الفنك"  )٥
  .٣٥٠، يشبه ابن عرس وأكرب منه. املنجد ص حيوان بري لونه أمحر مائل إىل السواد :"السمور"  )٦
   .٢٢٣حيوان أصفر اللون بطنه وعنقه مائالن إىل البياض. املنجد ص :دلق""ال  )٧
   .٨٩٨حيوان من ضرب الزحافات. املنجد ص : "الوزغة" )٨
   .٦٥٨املنجد ص  : دويبة أعالها مغطى بريش حاد تقي به نفسها إذ جتتمع مستديرة حتته."د"القنف )٩

  .٥١٨منقار أعقف ويطلق على الذكر واألنثى. املنجد ص خالب له املقوي  من اجلوارح طائر :"العقاب"  )١٠
  . ٢٤املنجد ص . أنواع كثرية: طري من اجلوارح يصاد به وهو "البازي"  )١١
  . ٤٠٧طائر من جنس الصقر، طويل اجلناحني (فارسية). املنجد ص : "الشاهني"  )١٢
"الفتاوى الصغرى" لعمر بن عبد العزيز بن مازة، حسام الدين أيب حممد املعروف بالصدر الشهيد. ولد سنة  )١٣

؛ اجلواهر ٢/١٢٢٤كشف الظنون   م.١١٤٢ه/٥٣٦سنة م. صاحب تصانيف. تويف شهيًدا ١٠٩١ه/٤٨٣
 ٤١٩ه) ص ٥٤٠- ٥٣١تاريخ اإلسالم (؛ ١/٧٨٣؛ هدية العارفني ٤/٤٠٤، ١٠٥٣رقم  ٢/٦٤٩املضية 

 . ٢٩٠رقم 
  . ٣٠٧لوا أصفر وأسود. وهي أجناس متعددة. املنجد ص  ةحشر  :"الزنبور" )١٤
  . ٥١٧وتسميه العامة "القعق". املنجد ص طائر على شكل الغراب : "العقعق" )١٥
   .١٦٩ثة امليت املنتنة. معجم لغة الفقهاء ص ج :"اجليف" )١٦
  . ٣٤٧؛ القاموس الفقهي ص ٤٧٥كان قذرًا غري طاهر وال نظيف. معجم لغة الفقهاء ص ما   :"النجاسات" )١٧
م.  ١٣١٠ه/٧١٠، ظهري الدين أيب املكارم املتوىف سنة احلنفيأيب بكر الولواجلي  بن"فتاوى الوالواجلي" إلسحاق  )١٨

 . ٢/٢٣١؛ معجم املؤلفني ٢/١٢٣٠كشف الظنون 
 . ٨٥٧"اهلدهد": طائر ذو خطوط وألوان كثرية. املنجد ص   )١٩
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  واألضحية الصيد والذبائحوالعشرون في الثاني  الفصل  ٢٤

 ت. ولو أصاب موضِ فأدمى حل رُ م خيَ ـلحم ولع ال كانت اجلِ إن   :مج الد وإن   ،تراحة كبرية حل
   .ل وقيل ال حتَِ  ،ل كانت صغرية قيل حتَِ 

  
  مكنوع في الس

. وإن كان مات ايف ال يؤَكلُ وهو الط  ةٍ الذي مات يف املاء بغري آفَ  كُ مَ الس  :)األصل( ويف
أو  ،كٍ أو مس يف بطن طريٍ  دَ جِ أو وُ  ،أو طفا على وجه األرض عنه املاء ة وهو أن ينحسرَ بآفَ 

 ،ةحي  أو لدغته ،فهلك مادون مجاعة منها إىل مضيق فرتاكالصي  يف املاء واضطر  رربطه آخَ 
 ال إأكل ما يف املاء  ل وال حيَِ  .يؤَكلُ  أو أُلِقَي يف املاء شيء فأكله ومات ،أو أصابته حديدة

 ك. مَ الس  
 ،ايفاهللا كالط  عند أيب حنيفة رمحهُ  املاء أو برده ال يؤَكلُ  إذا قتله حر  :)الفتاوى( ويف

   اس.بالن  وهذا أرفقُ  ،وعند حممد يؤَكلُ 
  . "فيه روايتان" :اخلالف ولكنه قال رذكُ م يَ ـل :)التجريد( ويف
وإن   .ِكَلتفإن كان الرأس خارج املاء أُ  :بعضها يف املاء وبعضها يف األرض ميتة كةٌ مس

وإن كان ما على  .م تؤَكلـصف أو أقل لإن كان ما على األرض قدر الن  :كان يف املاء
 صف ُأِكَلت. األرض أكثر من الن  

 إذا رمى به الرجل يف املاء فتع )١بُ بَ الس إن رمى به خارج املاء يف موضعٍ  :كةقت به مسل 
يقدر على أخذه فاضطربت فوقع يف املاء ملكه. وإن انقطع احلبل قبل أن خيرجه من املاء ال 

  من هذا الفصل.  لكه. وعلى هذا إذا أرسل الكلب أو رمى يُعَرفُ مي
  

  نوع فيما يؤكل وفيما ال يؤكل
 ،مروالن  ،ئبوالذ  ،بيانه: األسدُ باع. من الس  ذو نابٍ  ال يؤَكلُ  :)٢)شرح الطحاوي( ويف
  والفيل.  ،نور األهلي والربيوالس  ،والكلب ،بعوالض  ،علبوالث  ،والفهد
 
 

                                                           

١(  ب": ب"بَ "الس٣١٦املنجد ص احلبل الذي يتوصل به إىل املاء.  أو "الس .  
. أنظر كشف الظنون من عدة فقهاء حتت عنوان "شرح الطحاوي" لـ "خمتصر الطحاوي" شروحات عدة  )٢

٢/١٦٢٧ . 
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  ٢٣  الصيد والذبائح واألضحيةوالعشرون في الثاني  الفصل

تعاىل  عن أيب يوسف رمحه اهللاُ  :اة فأصاب صيدً يَ سمِ ا وترك الت كً ا أو مسوإن رمى جرادً 
   .أنه يؤَكلُ  واملختارُ  .ةيَ سمِ ل ما أصابه بدون الت عنه أنه ال حيَِ  )١. روى ابن رستمروايتانِ 
ا مأكول فأصاب صيدً  ،ىأهلي ومس  زٍ عْ أو مِ  أو شاةٍ  لٍ أو إبِ  أو بقرٍ  مي و رمى إىل آدَ ل 

 حيَِ  لٍ و يف ق :اهللا قوالن . وأليب يوسف رمحهُ )األصل(لحم ال رواية هلذا يف ال ال  ويف قولٍ  ل
فإذا هو  أو إنسانٌ  أنه شجرٌ  وهو يظن  ولو أرسله إىل صيدٍ  .)األصل(وإليه أشار يف  ل حيَِ 

 . يؤَكلُ  ،صيدٌ 

إن   :اأو أرسل كلبه فأصاب صيدً  ،فرماه صيدٍ  س أنه حِ  ا فظن ع ِحس مس :)األصل( ويف
 كان ذلك اِحلس  به صيٍد ال بأسَ  ِحس،  أو غريه من األطيار ال حيَِ  إنسانٍ  وإن كان ِحس ل .  

 :ا فرماهاهال يصل إليها صاحب قت بشجرةٍ انفلتت وتعل  لرجلٍ  دجاجةٌ  :)الفتاوى( ويف
  . ثابة ال تؤَكلُ مَ ـتكن ذه ال مـوإن ل ،إن خاف عليها املوت تؤَكلُ 

 د يد حىت لو نَ به الص  ل مبا حيَِ  ل ات حيَِ ش من األهلي ما توح  )األصل(د يوأصل هذا يف ص
اة . ويف الش ات منها حل مف )٣نيااوأصابت اجلارحة ثُ  ،جارحة فرماه بآلةٍ  ،أو البقرة )٢البعري

   .ل ال حتَِ  رِ صْ ويف املِ  ،ل صر حتَِ خارج املِ 
ذا على وجهني: هف ،له محامة فرماها أو رمى غريه رجلٌ  :"يف باب النون" )الفتاوى( ويف

أكلها أصاب املذبح  ل ل حيَِ و ففي الوجه األ :إن كانت ال تدي إىل منـزله أو كانت تدي
اين إن أصاب املذبح . ويف الوجه الث )٤ةكاة االختياري عن الذ  زَ جِ ألنه عَ  را آخَ أو أصاب موضعً 

. وقال احلسن ل فطعنت حتَِ  ئرٍ لو سقطت يف بِ  اةُ والش  ا.مطلقً  ل حيَِ  ر قيلَ آخَ  ويف موضعٍ  ،ل حَ 
اخلالف  كرِ ا من غري ذِ مطلقً  )٦)فتاوى القاضي اإلمام(". وذكره يف ل "ال حتَِ  :)٥بن زياد

ها ـرنأو قَ  )٧هاِظْلفَ هم . وإن أصاب الس "أكلهُ  ل إذا رماه فأدماه حَ  ئرِ املرتدي يف البِ " :وقال
                                                           

ه يف: اجلواهر املضية م. ترمجت٨٢٦ه/٢١١تويف سنة  .النوادر"". صنف أبو بكر إبراهيم بن رستم املروزي احلنفي )١
؛ تاريخ اإلسالم ٣٧رقم  ١/٢٢٥الطبقات السنية ؛ ٢رقم  ٣تاج الرتاجم ص ؛ ١٩رقم  ١/٨٠
 . ١٠رقم  ٣٩) ص ه٢١٠-٢٠١(

  .٧٩٧املنجد ص  نفر وذهب شارًدا. :"ند البعري" )٢
٣( ٧٥ا" الرأس والقوائم. املنجد ص املقصود بـ "ثنيا . 
  .٢١٤ ص ؛ معجم لغة الفقهاء١٣٧ ص القاموس الفقهيوالنحر.  االختيارية": الذبح "الذكاة )٤
الكوفة. تويف سنة  يف قضاءال توىل. النعمان أيب حنيفة اإلمام أحد أصحاب ،احلسن بن زياد اللؤلؤي أبو علي  )٥

  .٨٣رقم  ٩٨ ص )ه٢١٠- ٢٠١(؛ تاريخ اإلسالم ٤٤٨رقم  ٢/٥٦م. ترمجته يف: اجلواهر املضية ٨٢٠ه/٢٠٤
"فتاوى قاضي خان" حلسن بن منصور بن حممود البخاري احلنفي األوزجندي الفرغاين، فخر الدين أيب احملاسن   )٦

م. كشف ١١٩٦ه/٥٩٢املعروف بقاضي خان. صاحب تصانيف منها "شرح اجلامع الصغري". تويف سنة 
 . ٤٢٣م رق ٣٩٧ه) ص ٥٩٠- ٥٨١؛ تاريخ اإلسالم (٤٨٥رقم  ٢/٩٣؛ اجلواهر املضية ٢/١٢٢٧الظنون 

  . ٤٨١املنجد ص . : للشاة كاحلافر للفرس والبغل"الظلف" )٧
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  واألضحية الصيد والذبائحوالعشرون في الثاني  الفصل  ٢٢

   .)األصل( صا. يفر والعَ جَ واحلَ  )٢راضعْ مِ ـلوا )١قةدُ نْ ل صيد البُـ وال حيَِ 
  

 نوع آخر

على  يكن من الوقت ما يقدرُ م ـفأخذه صاحبه ول .ا فوقع عند جموسيرمى صيدً  رجلٌ 
 رمحهما اهللاُ  )٤وأيب يوسف )٣عن أيب حنيفة هذا روايةٌ  :)األصل(هو املختار. ويف  يؤَكلُ  ،ذحبه
  وقوعه عندنا. نـزلةِ ألنه مب ل فال حيَِ  )٥)ظاهر الرواية(ا يف وأم  .تعاىل

  
 نوع آخر

ر فهو ة فأخذه آخَ اآلفَ  مث ذهبت عنه تلك ،راحةعليه ساعة من غري جِ  يَ شِ ا فغَ رمى صيدً 
 ،اهللا كذلك ما شاءَ  فلبث ،هوضراحة ال يستطيع معها الن خبالف ما إذا جرحه جِ  ،لآلخذ

ل و م يأخذه األـيف املسئلة األوىل ل ل. والفرق أن يد لألو ر حيث كان الص ورمى آخَ  مث برىءَ 
بكة فرماه ص من الش مث ختل  ،يد واملالك غائبنصب شبكة فوقع فيها الص  نْ مَ  ةِ لنـز فصار مب

  فعله فملكه.  رل ببقاء أثو انية أخذه األويف املسئلة الث  ،فأخذه فهو له رجلٌ 
 ،ىبه االصطياد ومس  دُ قصَ ا ال يُ ا أو ما أشبه ذلك ِمم نـزيرً ا أو خِ ئبً ا أو ذِ رمى أسدً  رجلٌ 

  . "ل "ال حيَِ  :)٦. وقال زَُفرأكلهُ  ،لحم وقتلها مأكول ال فأصاب صيدً 
 

                                                           

   .١١٠معجم لغة الفقهاء ؛ ٤٢: كرة يف حجم البندقة يرمى ا يف القتال والصيد. القاموس الفقهي "البندقة" )١
   .٤٤٠؛ معجم لغة الفقهاء ص ٢٤٨: عود يشبه السهم يرمى به يف الصيد. القاموس الفقهي ص "املعراض" )٢
م. تويف سنة ٦٩٩ه/٨٠. ولد سنة إليه ينسب املذهب احلنفي ،أحد األئمة األربعةالنعمان، حنيفة  أبواإلمام  )٣

ص هـ) ١٦٠-١٤١؛ تاريخ اإلسالم (٧٢٤٨رقم  ١٥/٤٤٤م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٧٦٧ه/١٥٠
٣١٢-٣٠٥ . 

. أول من لقب م٧٣١ه/١١٣. ولد سنة ، أبو يوسفيعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري البغدادي احلنفي )٤
رقم  ١٦/٣٥٩م. ترمجته يف: تأريخ مدينة السالم ٧٩٨ه/١٨٢تويف سنة وكان يقضي ببغداد. قاضي القضاة 

 . ٤٥٥رقم  ٤٩٦ه) ص ١٩٠-١٨١؛ تاريخ اإلسالم (٧٥١٠
عند احلنفية هي املسائل الواردة يف الكتب التالية: املبسوط، اجلامع الصغري، اجلامع الكبري، السري  )ظاهر الرواية( )٥

  .٢٩٥أيب يوسف وحممد. معجم لغة الفقهاء ص و وهي مسائل رويت عن أيب حنيفة الكبري والزيادات. 
م. توىل القضاء ٧٢٨ه/١١٠ولد سنة  .ويكىن أبا اهلذيل الفقيه احلنفي زَُفر بن اهلَُذيل بن قيس بن سليم العنربي )٦

؛ اجلواهر املضية ٣٥٢٤رقم  ٨/٥٠٩م. ترمجته يف: كتاب الطبقات الكبري ٦٦٥ه/١٥٨يف الكوفة. تويف سنة 
 . ٣٨٩ه) ص ١٦٠- ١٤١؛ تاريخ اإلسالم (٥٩٦رقم  ٢/٢٠٧

© 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847106982 – ISBN E-Book: 9783847006985



  ٢١  الصيد والذبائح واألضحيةوالعشرون في الثاني  الفصل

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الة وأمت الص  وأفضلُ  ،فات اجلاللاملنـزه عن النقص يف صِ  ،ف بالكمالهللا املتصِ  احلمدُ 

 الس بيه هالم على نبيالبَ  ،الن حبوص وعلى آله ،امدر التم ا أرجو صالًة وسالمً  ،األعالمة ه األئم
   تام.بفضلهما ُحسَن اخلِ 

 ١يعبراهيم اخلالِ إالغين القدير برهان الدين  ،الفقري إىل مواله العبد العاجز فيقول ،ا بعدأم( 
ى م األحكام املسم كَ احملرأيُت الكتاب  ام ـل" :عامله اهللا بلطفه اخلفي ،فينوي احلدَ احلليب العَ 

 وقد تُ  ، عند العلماء األعالمومقبوًال  ،ا يف بالد اإلسالممشهورً  ام"بـ "لسان احلك ويف  فه مؤل
 ،الثني تسعة فصولاقص من فصوله الث وكان الن  ،مرمحة امللك العال  ،قبل االمتام عليه

 ة الفُ فأحببُت أن أمجعها من كتب األئم وال زيادةٍ  ف بنقص حرفٍ حول من غري أن أتصر 
من الفصول باألصل الذي هو  حُت يف كل فصلٍ وصر  ،ادةكتوب يف كتب الس املا هو م ع

 ما يعثرون رتوسَ  ،خوانإلمن ا عاء خبريٍ  الد وسائًال  ،فرانتعاىل الغُ  ا من اهللاِ طالبً  ،عنه منقول
 لاعليه من الز،  للَ من اخلَ  وإصالح ما جيدون يف اخلط".   

  
  الثالثينالفصل الثاني والعشرون من الفصول 

  ةيَ ضحِ في الصيد والذبائح واألُ 
  

  )٢ديكتاب الص
إن   :يد فقتلهفأصاب الص  ،ر رماهآخَ  هم مسلمٍ ه سَ مهفأصاب سَ  ،اهمً سَ  رمى مسلمٌ 
 سَ  كان يعلم أن امي هم الر لاألو  ال يبلغ الص مهيد لوال إصابة الس  االث ين فالص اين وهو يد للث

فإن  :بعد رمي املسلم )٣وكذا إذا رمى اوسي .لو يصيبه كان لأل. وإن كان يعلم أنه حاللٌ 
  وهو مكروه.  ،للمسلم يدُ فالص  )٤هِ نِ نَ م يقطع عن سُ ـزاد قوة ول

  

                                                           

 "اخلالفي" يف األصل يف النص.  )١
   .٢١٩القاموس الفقهي ؛ ٢٧٩"الصيد": احليوان املتوحش بطبعه، املأكول، الذي ال مالك له. معجم لغة الفقهاء  )٢
 . ٣٣٧؛ القاموس الفقهي ص ٤٠٧يعبد النار والشمس والقمر. معجم لغة الفقهاء ص الذي  :"اوسي" )٣
  .١٨٣لفقهي ص ؛ القاموس ا٢٥٠م "السنة": الطريقة. معجم لغة الفقهاء ص "السنن" )٤
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 المقدمة  ٦

هو حممد جليب بن درويش كاتب النسخة بنسخ جيد.   طنسخة أخرى، جيدة اخل -
ق،  ]٢٢٦-١٦٧يف آخر النسخة. [ وردكما  م١٦٦٩/ه١٠٨٠السباعي احلمصي سنة 

فهرس خمطوطات الكتب  . وهذه النسخة مذكورة يف٥٣١٢، رقم ١٤×٢٠سم  ٢١
  .٥١٤-٥١٣غ، ص - الظاهرية / فقه حنفي، اجلزء األول أ

حتت  موجود ،والعشرون سهو الفصل اخلامو ، "غاية املرام" هناك فصل واحد من خمطوط -
 صفحة. ١٥عدد الصفحات  .، جامعة إرفورتيف مكتبة أحباث غوتة ١٠٣٠الرقم 

Karl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litterarur, Berlin 1902, 
Bd. 2, S. 97  

 
  منهج التحقيق

   .على نص القاهرة املطبوع تلقد اعتمد
   إىل: تعمد

١ ( القرآن الكرمي.ة الكرمية مع تبيان موقعها يف ختريج اآليات القرآني 

٢ ( ختريج األحاديث الن ريفة.بوية الش  

٣ ( ص.ترمجة األعالم الواردة يف الن 

٤ ( الت ص.عريف باألماكن الواردة يف الن 

٥ ( شرح املعاين واملفردات الش لغوية.رعية وال  
  

  الرموز المستعملة 
﴿ ﴾  ة الكرمية.القوسان املزهران لآليات القرآني  
  ص.اإلضافات يف الن  ] حلصر...[

"..."  ريفة يةبو حلصر األحاديث النوغريها من من األحاديث. الش  
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  ٥  المقدمة

  مقدمةال

 تَتِ رام يف مَ ـال "غايةُ ن خمطوط يتضم سانِ ة لِ م  ية من خمطوط  ام"احلكسعة املتبقالفصول الت
 بن الشحنة أمحد أيب الوليد القضاة لسان الدينقاضي ل احلكام يف معرفة األحكام" لسانُ "

 حاول أحد أبنائه ويدعى أثري الدين إكمالوقد  .م١٤٧٧ه/٨٨٢سنة  املتوىف احلنفي احلليب
على  الفصول هكتابة هذة  جاءت تتم م ١٦٠٦ه/١٠١٥م يوفق. يف سنة ـللكنه عمل أبيه 

مة برهان الدين إبراهيم اخلالِ  يدِ  ورغم البحث يف كتب  .احلنفي الَعَدوي احلليب )١يفالعال
اجم  اريخ والرتمة. علىلـم أعثر الت ترمجة هلذا العال   

 الفصول الت ية هي:سعة املتبق  
بائح واُألضِحَية الثاينالفصل  يد والذوالعشرون يف الص   
يات واحلدودوالعشرون يف اجلِ  الثالثالفصل  نايات والد   

   يف الشرب والـُمزارعة والـُمساقاة الفصل الرابع والعشرون
  الفصل اخلامس والعشرون يف احليطان وما يتعلق به

  الفصل السادس والعشرون يف السَري 
  فيما يكون إسالًما من الكافر وما ال يكونالفصل السابع والعشرون 

  وما يكون كفرًا من املسلم وما ال يكون
  الفصل الثامن والعشرون يف الوصايا

  التاسع والعشرون يف الفرائض الفصل
  الفصل الثالثون يف مسائل شىت

  
  :موجودةال مخطوطاتال
ملحقة و "غاية املرام يف تتمة لسان احلكام" هي نسخة مطبوعة نسخة القاهرة من خمطوط  -

هذا  طبع م ـترمضان حالوة.  هو املصححمبخطوط "لسان احلكام يف معرفة األحكام". 
 ٧يف جلورجبي بامليدان بثغر اإلسكندرية ع امبطبعة جريدة الربهان أمام مسجد جام املخطوط

حضرة الشيخ إبراهيم حسن الطبع أرخ  م.١٨٨٢حزيران  ٢٥ـ فق لااملو  ه١٢٩٩سنة رجب 
 البشبيشي. 

                                                           

 أنظر الصفحة التالية.. ٩٧ص  ٢"اخلالعي" يف بروكلمن، تاريخ، جزء "اخلالفي" يف خمطوط القاهرة املطبوع.   )١
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  ماري إلى
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  اجلزء الثاين

 ماك احلُ  سانِ لِ ة م تِ يف تَ  امر مَ ـال غايةُ 
مة رهانِ بُ  القدير للعال  احلَنفياحلَليب  الَعَدوي فياخلالِ  ين إبراهيمالد  
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