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  في الفقه على مذهب أبي حنیفة

  

  ألبي الفضل عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

  هـ ٦٨٣المتوفى سنة 

  



  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

بالئـه، وأشـهد أن ال إلـه  الحمد هللا على جزیل نعمائه، أحمده على جلیل آالئه، وأشكره علـى جمیـل

ورسـوله سـید رسـله، وخـاتم أنبیائـه، صـلى  م لقائـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـدهإال هو شهادًة أعدها لیـو 

علــى أن جعلنــي ممــن ســلك ســنن ســنته واقتفــاه،  اهللا علیــه وعلــى آلــه وأصــحابه وأصــفیائه، وأحمــده

  .هوعمته عطایا وورد شریعة شرعه فرواه، حمد من غمرته نعمه

علــى مــذهب اإلمــام  فــي الفقــه فقــد رغــب إلــى مــن وجــب جوابــه علــى أن أجمــع لــه مختصــراً : وبعــد

مذهبـه، معتمـدًا فیـه علـى  األعظـم أبـي حنیفـة النعمـان رضـي اهللا عنـه وأرضـاه، مقتصـرًا فیـه علـى

ألنــه اختــاره أكثــر ى المختــار للفتــو : هفتــواه، فجمعــت لــه هــذا المختصــر كمــا طلبــه وتوخــاه، وســمیت

 .الفقهاء وارتضاه

ره بیــنهم وانتشــر، طلـب منــي بعــض أوالد بنــي واشــتهر، وشـاع ذكــ ولمـا حفظــه جماعــة مـن الفقهــاء

رمـوزًا یعـرف بهـا مـذاهب بقیـة الفقهـاء، لتكثـر فائدتـه، وتعـم عائدتـه، فأجبتـه  أخي النجبـاء أن أرمـزه

وبــادرت إلــى تحصــیل بغیتــه بعــد أن اســتعنت بــاهللا وتوكلــت علیــه واســتخرته وفوضــت  إلــى طلبــه،

ألبـي : یـدل علیـه مـن حـروف الهجـاء وهـي وجعلـت لكـل اسـم مـن أسـماء الفقهـاء حرفـا أمـري إلیـه،

 ولمحمد ولهما سم ولزفر وللشـافعي واهللا سـبحانه وتعـالى أسـأل أن یـوفقني إلتمامـه، ویخـتم یوسف

 .للي بالسعادة عند اختتامه إنه ولي ذلك والقادر علیه، وهو حسبي ونعم الوكی

  

 ارةـكتاب الطه

  

 باب الوضوء

 .أراد الصالة وهو محدث فلیتوضأ من

 .ربع الرأس، وغسل الرجلین مع الكعبین غسل الوجه، وغسل الیدین مع المرفقین، ومسح: ضهوفر 

قبـل إدخالهمـا فـي اإلنـاء لمـن اسـتیقظ مـن نومـه،  غسـل الیـدین إلـى الرسـغین ثالثـا: وسنن الوضـوء

والسواك، والمضمضة، واالستنشاق ثالثا ثالثا، ومسح جمیـع الـرأس  وتسمیة اهللا تعالى في ابتدائه،

 .وتخلیل اللحیة واألصابع، وتثلیث الغسل األذنین بماء واحد،و 

 .والتیامن ومسح الرقبة ویستحب في الوضوء النیة والترتیب

  

  :فصل



ما خرج من السبیلین ومن غیر السبیلین إن كان نجسا وسال عن رأس الجـرح والقـئ  وینقضه كل 

نقـض،  اخـتلط الـدم بالبصـاق إن غلبـه الفم، وٕان قاء دما أو قیحا نقض وٕان لم یمإل الفم، وٕاذا ملء

وراكعـًا وسـاجدًا  وینقضه النوم مضطجعا، وكذلك المتكئ والمستند واإلغمـاء والجنـون، والنـوم قائمـا

  .الصالة تنقض وقاعدًا ومس المرأة ال ینقض الوضوء، وكذا مس الذكر والقهقهة في

 

  :لفص

 .المضمضة واالستنشاق وغسل جمیع البدن: الغسل فرض

النجاسة عن بدنه، ثم یتوضأ للصالة، ثـم یفـیض المـاء علـى  أن یغسل یدیه وفرجه، ویزیل :وسننه

غیبوبة الحشفة في قبل أو دبـر علـى الفاعـل والمفعـول بـه، وٕانـزال المنـى  ویوجبه. جمیع بدنه ثالثاً 

والشــهوة، وانقطــاع الحــیض والنفــاس؛ ومــن اســتیقظ فوجــد فــي ثیابــه منیــًا أو مــذیًا  علــى وجــه الــدفق

الغسـل، وغسـل الجمعـة والعیـدین واإلحـرام سـنة، وال یجـوز للمحـدث والجنـب مـس المصـحف  علیـهف

المسـجد  بغالفـه، وال یجـوز للجنـب قـراءة القـرآن، ویجـوز لـه الـذكر والتسـبیح والـدعاء، وال یـدخل إال

 .إال لضرورة، والحائض والنفساء كالجنب

  

  :فصل

وٕان تغیــر  لغیــره كــالمطر ومــاء العیــون واآلبــار، تجــوز الطهــارة بالمــاء الطــاهر فــي نفســه المطهــره

واألشنان ومـاء المـد،  بطول المكث، ویجوز بماء خالطه شيء طاهر فغیر أحد أوصافه كالزعفران

والخـل ومـاء الـورد وتعتبـر الغلبـة  وال تجوز بماء غلب علیه غیره فـأزال عنـه طبـع المـاء، كاألشـربة

یجــوز بــه الوضــوء إال أن یكــون عشــرة أذرع فــي  اســة البــاألجزاء، والمــاء الراكــد إذا وقعــت فیــه نج

ولم یر لها أثر جاز الوضوء منه، واألثر طعم أو لـون  عشرة، والماء الجاري إذا وقعت فیه نجاسة

الحیـوان موتـه فـي المـاء ال یفسـده وكـذا مـا لـیس لـه نفـس سـائلة  أو ریح، وما كان مائي المولد مـن

یفســد المــاء القلیــل، والمــاء المســتعمل ال یطهــر األحــداث، ومــا عــداهما  كالــذباب والبعــوض والبــق،

حـدث، أو اسـتعمل فـي البـدن علـى وجـه القربـة ویصـیر مسـتعمال إذا انفصـل عـن  وهو ما أزیـل بـه

 إهاب دبغ فقد طهر إال جلد اآلدمي لكرامته، والخنزیر لنجاسـة عینـه، وشـعر المیتـة العضو، وكل

  .روعظمها طاهر، وشعر اإلنسان وعظمه طاه

 

 :لفص

فــي البئــر نجاســة فأخرجــت ثــم نزحــت طهــرت، وٕاذا وقــع فــي آبــار الفلــوات مــن البعــر  إذا وقعــت

مـات  واألخثاء ال ینجسها ما لـم یسـتكثره النـاظر، وخـرء الحمـام والعصـفور ال یفسـدها، وٕاذا والروث

لدجاجـة الحمامـة وا في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منهـا عشـرون دلـوًا إلـى ثالثـین، وفـي



المــاء، وٕان انـتفخ الحیــوان أو  ونحوهمـا مـن أربعــین إلـى سـتین، وفــي اآلدمـي والشـاة والكلــب جمیـع

یمكن إخراج جمیع الماء نزح منها مائتـا  تفسخ نزح جمیع الماء، ویعتبر في كل بئر دلوها، وٕاذا لم

 .دلو إلى ثالثمائة

  

 :لفص

 .اآلدمي والفرس وما یؤكل لحمه طاهر سؤر

والثالـث نجـس . المخـالة، وسـواكن البیـوت، وسـباع الطیـر وه وهو سـؤر الهـرة والدجاجـةوالثاني مكر 

البهائم والرابع مشكوك فیه، وهو سؤر البغل والحمار، وعند عدم  وهو سؤر الخنزیر والكلب وسباع

 .ویتیمم الماء یتوضأ

 

 باب التیمم

 ف عـدو أو عطـش أو عـدملم یقدر على اسـتعمال المـاء لبعـده مـیًال أو لمـرض أو بـرد أو خـو  من

الطهــارة  آلــة، یتــیمم بمــا كــان مــن أجــزاء األرض كــالتراب والرمــل والجــص والكحــل وال بــد فیــه مــن

الصــعید  والنیــة، ویســتوي فیــه المحــدث والجنــب والحــائض؛ وصــفة التــیمم أن یضــرب بیدیــه علــى

وباطنهـا  فینفضهما ثم یمسح بهما وجهه، ثم یضربهما كذلك، ویمسح بكل كف ظهر ذراع األخرى

ثم وجد الماء  مع المرفق واالستعاب شرط، ویجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء، ولو صلى بالتیمم

مـا شـاء مـن الصـلوات  لم یعد، وٕان وجده في خالل الصالة توضأ واستقبل، ویصلى بالتیمم الواحـد

یمم إذا علـى الجنـازة بـالت كالوضوء؛ ویستحب تـأخیر الصـالة لمـن طمـع فـي المـاء، وتجـوز الصـالة

خــاف الفــوت، وال للفــرض إذا  خــاف فوتهــا لــو توضــأ، وكــذلك صــالة العیــد، وال یجــوز للجمعــة وٕان

واســتعماله ولــو صــلى المســافر  خــاف فــوت الوقــت، وینقضــه نــواقض الوضــوء والقــدرة علــى المــاء

ن رفیقه فإن منعه تـیمم، ویشـتري المـاء بـثم بالتیمم ونسي الماء في رحله لم یعد، ویطلب الماء من

أن یشـتریه بـأكثر، وال یجمـع بـین الوضـوء والتـیمم، فمـن  المثل إذا كـان قـادرًا علیـه، وال یجـب علیـه

  .موضعها، وال یتیمم لها كان به جراحة غسل بدنه إال

 

 الخفین باب المسح على

كاملة، ویمسح المقیم یومًا  ویجوز لمن وجب علیه الوضوء ال الغسل، ویشترط لبسهما على طهارة

اللــبس، ویمســح علــى ظاهرهمــا خطوطــًا  والمســافر ثالثــة أیــام ولیالیهــا عقیــب الحــدث بعــد ولیلــًة،

والسنة أن یبدأ من أصابع الرجل إلـى السـاق، وال  باألصابع، وفرضه مقدار ثالثة أصابع من الید،

ثالثــة أصــابع مــن أصــابع الرجــل الصــغار، وتجمــع  یجــوز علــى خــف فیــه خــرق یبــین منــه مقــدار

الجرموق فوق الخـف، ویجـوز علـى الجـوربین إذا  حدته، ویجوز المسح علىخروق كل خف على 



مـا یـنقض الوضـوء ونـزع الخـف ومضـى المـدة، فـإذا  كانـا ثخینـین أو مجلـدین أو منعلـین؛ وینقضـه

القـدم إلـى سـاق الخـف نـزع، ولـو مسـح مسـافر ثـم أقـام  مضت المدة نزعهما وغسـل رجلیـه، وخـروج

یومــًا ولیلــًة، ولــو مســح مقــیم ثــم ســافر قبــل یــوم ولیلــة تمــم مــدة  مبعــد یــوم ولیلــة نــزع، وقبــل ذلــك یــت

علــى العمامــة والقلنســوة والبرقــع والقفــازین، ویجــوز علــى الجبــائر وٕان  المســافر، وال یجــوز المســح

 .فإن سقطت عن برء بطل شدها على غیر وضوء

  

 باب الحیض

بلیالیهـا، ومـا  لیالیهـا، وأكثـره عشـرةالدم الذي تصیر المرأة به بالغًة، وأقل الحیض ثالثـة أیـام و  وهو

یمنـع الصـوم وال الصـالة  نقص عن أقله، وما زاد على أكثره، ومـا تـراه الحامـل استحاضـة، وهـو ال

تـرى البیـاض الخـالص والطهـر  وال الوطء، وما تراه المرأة من األلوان في مدة حیضها حیض حتى

  .المتخلل في المدة حیض، وهو یسقط عن الحائض الصالة أصالً 

وٕان  ویحـرم علیهـا الصـوم فتقضـیه، ویحـرم وطؤهـا، ویكفـر مسـتحله، ویسـتمتع بهـا مـا فـوق اإلزار،

وٕان  انقطع دمها ألقل من عشرة أیام لم یجـز وطؤهـا حتـى تغتسـل، أو یمضـي علیهـا وقـت صـالة،

 .انقطع لعشرة جاز قبل الغسل، وأقل الطهر خمسة عشر یومًا، وال حد ألكثره

  

 :لفص

ن به سلس البول، وانطالق الـبطن، وانفـالت الـریح، والرعـاف الـدائم، والجـرح الـذي وم المستحاضة

وضــوءهم  یرقــأ یتوضــئون لوقــت كــل صــالة، ویصــلون بــه مــا شــاءوا، فــإذا خــرج الوقــت بطــل ال

والحـدث الـذي ابتلـي  فیتوضئون لصالة أخرى، والمعذور هو الذي ال یمضي علیه وقـت صـالة إال

ـــه موجـــود، وٕاذا زاد الـــدم  ـــد علـــىب ـــى العشـــرة ولهـــا عـــادة فالزائ عادتهـــا استحاضـــة وٕاذا بلغـــت  عل

 .مستحاضًة فحیضتها عشرة من كل شهر والباقي استحاضة

  

 :صلف

األربعــین  وٕاذا جــاوز الــدم. الــدم الخــارج عقیــب الــوالدة، وال حــد ألقلــه، وأكثــره أربعــون یومــا: سالنفــا

والنفـاس فـي التـوأمین  ة فنفاسـها أربعـون،ولهـا عـادة فالزائـد علیهـا استحاضـة، فـإن لـم یكـن لهـا عـاد

  .دعقیب األول، والسقط الذي استبان بعض خلقه ول

  

 وتطهیرها باب األنجاس



الــدرهم مســاحًة إن كــان مائعــًا،  النجاســة غلیظــة وخفیفــة، فالمــانع مــن الغلیظــة أن یزیــد علــى قــدر

ا یخرج من بـدن اإلنسـان وهـو ربع الثوب، وكل م ووزنًا إن كان كثیفًا، والمانع من الخفیفة أن یبلغ

الـروث واألخثـاء، وبـول الفـأرة، والصـغیر والصـغیرة أكـال  موجب للتطهیـر فنجاسـته غلیظـة، وكـذلك

رطبه، ویجزئ الفرك في یابسه، وٕاذا أصاب الخف نجاسة لها جـرم  أوًال، والمنى نجس یجب غسل

ز فیــه إال الغســل، جــاز والرطــب ومــا ال جــرم لــه كــالخمر ال یجــو  كــالروث فجــف فدلكــه بــاألرض

بمسـحهما فیهمـا، وٕاذا أصـابت األرض نجاســة فـذهب أثرهـا جـازت الصــالة  والسـیف والمـرآة یكتفـي

وبول ما یؤكل لحمه، وبول الفـرس، ودم السـمك، ولعـاب البغـل والحمـار، وخـرء  علیها دون التیمم،

ر إال الـدجاج لحمه من الطیور نجاسته مخففة، وخرء ما یؤكـل لحمـه مـن الطیـور طـاه ما ال یؤكل

 .األهلي فنجاستهما غلیظة، وٕاذا انتضح علیه البول مثل رءوس اإلبر فلیس بشيء والبط

 إزالــة النجاســة بالمــاء وبكــل مــائع طــاهر كالخــل ومــاء الــورد، فــإن كــان لهــا عــین مرئیــة ویجــوز

غلـب حتـى ی فطهارتها زوالها، وال یضر بقاء أثر یشق زواله، ومـا لـیس بمرئیـة فطهارتهـا أن یغسـله

فــي كــل مــرة،  علــى ظنــه طهارتــه ویقــدر بــالثالث أو بالســبع قطعــًا للوسوســة، وال بــد مــن العصــر

  .وكذلك یقدر في االستنجاء

مقامـه یمسـحه  واالستنجاء سنة من كل ما یخرج من السبیلین إال الریح، ویجـوز بـالحجر ومـا یقـوم

وال یستنجى بیمینـه وال  الغسل،حتى ینقیه، والغسل أفضل، وٕاذا تعدت النجاسة المخرج لم یجز إال 

 .في الخالء بعظم وال بروث وال بطعام، ویكره استقبال القبلة واستدبارها

  

  

 الصالة كتاب

  

  :باب مواقیت الصالة

الظهـر مـن زوال الشـمس  وقـت الفجـر إذا طلـع الفجـر الثـاني المعتـرض إلـى طلـوع الشـمس، ووقـت

االخــتالف دخــل وقــت  ج وقــت الظهــر علــىإلــى أن یبلــغ الظــل مثلیــه ســوى فــئ الــزوال، وٕاذا خــر 

المغـرب، وآخـره مـا لـم  العصـر، وآخـر وقتهـا مـا لـم تغـرب الشـمس، وٕاذا غابـت الشـمس دخـل وقـت

یطلـع الفجـر، ووقـت الـوتر  یغـب الشـفق، وٕاذا خـرج وقـت المغـرب دخـل وقـت العشـاء، وآخـره مـا لـم

 .وقت العشاء

وتقـدیمها فـي الشـتاء، وتـأخیر العصـر مـا الصـیف،  ویستحب اإلسفار بالفجر، واإلبراد بـالظهر فـي

العشاء إلى ما قبل ثلث اللیل ویستحب في الوتر آخر  لم تتغیر الشمس، وتعجیل المغرب، وتأخیر



أولـه، ویسـتحب تـأخیر الفجـر والظهـر والمغـرب، وتعجیـل العصـر  اللیل، فإن لم یثق باالنتباه أوتـر

 .والعشاء یوم الغیم

  

 :فصل

لــتالوة وصــالة الجنــازة عنــد طلــوع الشــمس وزوالهــا وغروبهــا إال عصــر الصــالة وســجدة ا ال تجــوز

 عند الغروب، وال یتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وال بعد العصر حتى تغرب، وال بعـد یومه

اإلمـام  طلـوع الفجـر بـأكثر مـن ركعتـي الفجـر، وال قبـل المغـرب، وال قبـل صـالة العیـد، وال إذا خـرج

 .والمزدلفة ن صالتین في وقت واحد في حضر وال سفر إال بعرفةیوم الجمعة، وال یجمع بی

 

 األذان باب

الفــالح قــد قامــت الصــالة مــرتین،  وصــفته معروفــة وال ترجیــع فیــه، واإلقامــة مثلــه، ویزیــد فیهــا بعــد

الفجـر بعـد الفـالح الصـالة خیـر مـن النـوم  وهمـا سـنتان للصـلوات الخمـس والجمعـة، یزیـد فـي أذان

بهمــا القبلــة، ویجعــل إصــبعیه فــي أذنیــه ویحــول  ذان، ویحــدر اإلقامــة، ویســتقبلمــرتین، ویرتــل األ

ویجلس بـین األذان واإلقامـة إال فـي المغـرب، ویكـره التلحـین  وجهه یمینًا وشماًال بالصالة والفالح،

على الصالة قام اإلمام والجماعة، وٕاذا قال قد قامت الصالة كبـروا، وٕاذا  في األذان، وٕاذا قال حي

غائبـًا أو هـو المـؤذن ال یقومـون حتـى یحضـر، ویـؤذن للفائتـة ویقـیم، وال یـؤذن لصـالة  اإلمـامكـان 

  .وقتها، وال یتكلم في األذان واإلقامة، ویؤذن ویقیم على طهارة قبل

 

 الصالة باب ما یفعل قبل

المكــان، وســتر العــورة،  طهــارة البــدن مــن النجاســتین، وطهــارة الثــوب، وطهــارة: وهــي ســت فــرائض

ركبتـــه، وكــذلك األمــة وبطنهـــا  تقبال القبلــة، والنیــة، وعـــورة الرجــل مــا تحــت ســـرته إلــى تحــتواســ

وفي القدم روایتان، ومن لم یجد ما یزیل  وظهرها عورة، وجمیع بدن الحرة عورة إال وجهها وكفیها؛

ثوبــًا صـلى عریانــًا قاعـدًا مومیـًا، وهــو أفضـل مــن  بـه النجاسـة صــلى معهـا ولـم یعــد، ومـن لــم یجـد

إلى عینها، وٕان كان نائیًا عنها یتوجه إلى جهتها، وٕان كان  لقیام، ومن كان بحضرة الكعبة یتوجها

قـدر، وٕان اشــتبهت علیـه القبلـة ولــیس لـه مـن یســأله اجتهـد وصــلى وال  خائفـًا یصـلي إلــى أي جهـة

علـم بالخطـأ وهـو فـي الصـالة اسـتدار وبنـى، وٕان صـلى بغیـر اجتهـاد فأخطـأ  یعید وٕان أخطـأ، فـإن

الصـالة التـي یـدخل فیهـا نیـًة متصـلًة بالتحریمـة، وهـي أن یعلـم بقلبـه أي صـالة هـي،  أعاد، وینوي

 .معتبر باللسان، وٕان كان مأمومًا ینوي فرض الوقت والمتابعة وال

 

 الصالة باب األفعال في



أراد الــدخول فــي  وینبغــي للمصــلي أن یخشــع فــي صــالته ویكــون نظــره إلــى موضــع ســجوده، ومــن

تكبیـرة سـواها، ثـم یعتمـد  بـر، ویرفـع یدیـه لیحـاذي إبهامـاه شـحمتي أذنیـه، وال یرفعهمـا فـيالصالة ك

آخره، ویتعوذ، ویقرأ بسم اهللا الرحمن  سبحانك اللهم إلى: بیمینه على رسغ یساره تحت سرته ویقول

ي بــالقراءة فــي الفجــر واألولیــین مــن المغــرب والعشــاء وفــ الــرحیم ویخفیهــا، ثــم إن كــان إمامــًا جهــر

منفــردًا إن شــاء جهــر وٕان شــاء خافــت، وٕان كــان مأمومــًا ال یقــرأ، وٕاذا  الجمعــة والعیــدین، وٕان كــان

 آمین، ویقولها المأموم ویخفیها، فإذا أراد الركوع كبر وركع، ووضع: الضالین، قال قال اإلمام وال

ربــي  ســبحان: یدیــه علــى ركبتیــه، ویفــرج أصــابعه ویبســط ظهــره، وال یرفــع رأســه وال ینكســه، ویقــول

الحمـد، ثـم یكبـر،  سـمع اهللا لمـن حمـده، ویقـول المـؤتم ربنـا لـك: العظیم ثالثًا، ثم یرفـع رأسـه ویقـول

 .ویسجد على أنفه وجبهته

أذنیــه، ویبــدي ضــبعیه، ویجــافي بطنــه عــن فخیــه، وال  وبضــع ركبتــه قبــل یدیــه، ویضــع یدیــه حــذاء

جد علــى كـور عمامتـه أو فاضـل ثوبــه األعلــى ثالثـًا، ولـو سـ سـبحان ربــي: یفتـرش ذراعیـه، ویقـول

ویجلس، فإذا جلس كبر وسجد، ثم یكبر وینهض قائمًا ویفعل كذلك في  جاز، ثم یكبر ویرفع رأسه

االسـتفتاح والتعـوذ، فـإذا رفـع رأسـه فـي الركعـة الثانیـة مـن السـجدة الثانیـة افتـرش  الركعـة الثانیـة إال

ه نحـو القبلـة، ووضـع یدیـه علـى فخذیـه، الیسرى فجلس علیها ونصـب الیمنـى، ووجـه أصـابع رجله

 .أصابعه وتشهد وبسط

ورحمــة اهللا وبركاتــه، الســالم  التحیــات هللا والصــلوات والطیبــات، الســالم علیــك أیهــا النبــي: والتشــهد

اهللا وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله، وال یزیـد  علینا وعلى عباد اهللا الصـالحین، أشـهد أن ال إلـه إال

مكبــرًا ویقــرأ فیهمــا فاتحــة الكتــاب، ویجلــس فــي آخــر  ة األولــى، ثــم یــنهضعلــى التشــهد فــي القعــد

اهللا علیه وسلم، ویدعو بما شاء مما یشبه ألفاظ القـرآن  الصالة، ویتشهد ویصلي على النبي صلى

 .السالم علیكم ورحمة اهللا، وعن یساره كذلك: عن یمینه فیقول واألدعیة المأثورة، ثم یسلم

  

  :لفص

ثـالث ركعـات كـالمغرب ال یسـلم بیـنهن، ویقـرأ فـي جمیعهـا، ویقنـت فـي الثالثـة  وهـي، واجـب الـوتر

 .الركوع، ویرفع یدیه ویكبر، ثم یقنت، وال قنوت في غیرها قبل

  

  :لفص

فـرض فـي ركعتـین سـنة فـي األخـریین، وٕان سـبح فیهمـا أجـزأه، ومقـدار الفـرض آیـة فـي كـل  القـراءة

المفصـل،  والسنة أن یقرأ فـي الفجـر والظهـر طـوال. اتوالواجب الفاتحة والسورة أو ثالث آی ركعة،

بقـدر الحـال،  وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضـرورة والسـفر یقـرأ

 .وال یتعین شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ویكره تعیینه



  

  :فصل

ثـم  ؤهم، ثـم أورعهـم، ثـم أسـنهم،سنة مؤكدة، وأولى الناس باإلمامة أعلمهم بالسـنة، ثـم أقـر  الجماعة

واألعرابــي واألعمــى  أحســنهم خلقــًا، ثــم أحســنهم وجهــًا، وال یطــول بهــم الصــالة، ویكــره إمامــة العبــد

إمامـة النسـاء والصـبیان للرجـال،  والفاسـق وولـد الزنـا والمبتـدع، ولـو تقـدموا وصـلوا جـاز، وال تجـوز

كثــر تقــدم علــیهم، ویصــف الرجــال ثــم أ ومــن صــلى بواحــد أقامــه عــن یمینــه، فــإن صــلى بــاثنین أو

صـالة الرجـل إال أن ینویهـا اإلمـام، وٕاذا قامـت  الصبیان ثم الخناثى ثم النساء، وال تدخل المرأة فـي

صـالته، ویكـره للنسـاء حضـور الجماعـات، وأن یصـلین  إلى جانب رجل في صالة مشتركة فسدت

احب عذر، وال القارئ باألمي، وال وال یقتدي الطاهر بص جماعًة، فإن فعلن وقفت اإلمام وسطهن،

ویسجد بالمومي وال المفترض بالمتنفل، وال المفترض بمن یصـلي  المكتسي بالعریان، وال من یركع

المتوضـــئ بـــالمتیمم، والغاســـل بالماســـح، والقـــائم بالقاعـــد، والمتنفـــل  ویجـــوز اقتـــداء. فرضـــًا آخـــر

أن یفـتح علـى إمامـه وٕان فـتح علـى أن إمامه على غیـر طهـارة أعـاد ویجـوز  ومن علم. بالمفترض

ومـن حصـر عـن القـراءة أصـًال فقـدم غیـره جـاز، وٕان قنـت إمامـه فـي الفجـر  غیـره فسـدت صـالته،

 .سكت

  

 :لفص

للمصـلي أن یعبـث بثوبـه، أو یفرقـع أصـابعه، أو یتخصـر، أو یعقـص شـعره، أو یسـدل ثوبـه،  یكـره

 لضـرورة، أو یـرد السـالم بلسـانه أو أو یقلـب الحصـى إال یقعى أو یلتفت، أو یتربـع بغیـر عـذر، أو

أو یغمــض عینیــه، أو یعـد التســبیح أو اآلیــات وال بــأس بقتــل الحیــة  بیـده، أو یتمطــى، أو یتثــاءب،

وٕان أكـل أو شـرب أو تكلـم أو قـرأ مـن المصـحف فسـدت صـالته، وكـذلك إذا  والعقرب في الصالة،

 .ربصوت إال أن یكون من ذكر الجنة أو النا أن أو تأوه أو بكى

أفضــل، وٕان كــان إمامــًا اســتخلف، وٕان جــن أو نــام  وٕان ســبقه الحــدث توضــأ وبنــى، واإلســتئناف

الحـدث بعـد التشـهد توضـأ وسـلم، وٕان تعمـد الحـدث تمـت  فاحتلم أو أغمى علیه استقبل، وٕان سبقه

 .صالته

  

 :لفص

فوتهــا،  یخــافالفائتــة إذا ذكرهــا كمـا فاتــت ســفرًا أو حضــرًا، ویقــدمها علـى الوقتیــة إال أن  ویقضـي

تزیـد علـى خمـس  ویسقط الترتیب بالنسیان، وخـوف فـوت الوقتیـة، وأن. ویرتب الفوائت في القضاء

إذا فاتت معها، واألربع  وٕاذا سقط الترتیب ال یعود، ویقضي الصلوات الخمس والوتر، وسنة الفجر

 .قبل الظهر یقضیها بعدها



 

 النوافل باب

الیـوم واللیلـة بنـى اهللا لـه  ثـابر علـى ثنتـي عشـرة ركعـة فـي قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم مـن

وركعتــین بعــدها، وركعتــین بعــد المغــرب،  ركعتــین قبــل الفجــر، وأربعــًا قبــل الظهــر،: بیتــًا فــي الجنــة

أربعــًا، وقبـل العصــر أربعـًا، وبعــد المغــرب  ویســتحب أن یصـلي بعــد الظهـر. وركعتـین بعــد العشـاء

ویصــلي قبــل الجمعــة أربعــًا، وبعــدها أربعــًا، ویلــزم التطــوع  ا أربعــًا،ســتًا، وقبــل العشــاء أربعــًا وبعــده

وصــالة اللیــل ركعتــان . افتتحــه قائمــًا ثــم قعــد لغیــر عــذر جــاز ویكــره بالشــروع مضــیًا وقضــاًء، فــإن

ست أو ثمان، ویكره الزیادة على ذلك، وفي النهار ركعتان أو أربـع، واألفضـل  بتسلیمة أو أربع أو

والقراءة  یزید في النهار على أربع بتسلیمة، وطول القیام أفضل من كثرة السجود،األربع، وال  فیهما

 .واجبة في جمیع ركعات النفل

  

   :فصل

ــراویح وینبغــي أن یجتمــع أن یجتمــع النــاس فــي كــل لیلــة مــن شــهر رمضــان بعــد  ســنة مؤكــدة الت

 یجلس بـین كـلفیصلي بهم إمامهم خمس ترویحات، كل ترویحة أربع ركعات بتسلیمتین  العشاء،

فـي شـهر  ترویحتین مقدار ترویحة، وكذا بعد الخامسة، ثم یوتر بهم، وال یصلي الوتر بجماعة إال

والسـنة خـتم . القیـام رمضان، ووقتها ما بین العشاء إلى طلـوع الفجـر، ویكـره قاعـدًا مـع القـدرة علـى

 .حالتراوی القرآن في التراویح مرًة واحدًة، واألفضل في السنن المنزل إال

  

  :صلف

ركعتان كهیئة النافلة، ویصلي بهم إمام الجمعة، وال یجهر وال یخطب، فإن  الشمس صالة كسوف

صـلى النـاس فـرادى ركعتـین أو أربعـًا، ویـدعون بعـدها حتـى تنجلـي الشـمس، وفـي خسـوف  لم یكن

 .یصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والریح وخوف العدو القمر

  

  :لفص

 لكن الـدعاء واالسـتغفار، وٕان صـلوا فـرادى فحسـن، وال یخـرج معهـم أهـلفي االستسقاء،  ال صالة

  .الذمة

 

 السهو باب سجود

فعـًال مـن جنسـها، أو  ویسـجد لـه بعـد السـالم سـجدتین ثـم یتشـهد ویسـلم، ویجـب إذا زاد فـي صـالته

ات القـراءة والتشـهدین والقنـوت وتكبیـر  جهر اإلمام فیما یخافت به أو عكس، وال یلزم لتـرك ذكـر إال



للسهو، وٕان تشهد في القیام أو الركـوع ال یسـجد، ومـن  العیدین، وٕان قرأ في الركوع أو القعود سجد

وٕاذا سها اإلمام فسجد سجد المأموم وٕاال فـال، وٕان سـها المـؤتم  سها مرتین أو أكثر تكفیه سجدتان،

ذكر وهـو إلـى یسجد مع اإلمام ثم یقضي، ومن سها عن القعدة األولى ثم ت ال یسجدان، والمسبوق

وتشـهد، وٕان كــان إلـى القیــام أقـرب لــم یعـد ویســجد للسـهو، وٕان ســها عـن القعــدة  القعـود أقـرب عــاد

 فقام عاد ما لم یسجد، فإن سجد ضم إلیها سادسًة وصارت نفًال، وٕان قعد في الرابعة قدر األخیرة

ویســجد  ادســةً التشــهد ثــم قــام عــاد وســلم، وٕان ســجد فــي الخامســة تــم فرضــه، فیضــم إلیهــا ركعــًة س

اسـتقبل،  ومن شك في صالته فلم یدر كم صلى وهو أول ما عرض لـه. للسهو والركعتان له نافلة

  .األقل فإن كان یعرض له الشك كثیرًا بنى على غالب ظنه فإن لم یكن له ظن بنى على

 

 التالوة باب سجود

بنـى إسـرائیل، وحـریم، والنحـل، و  وهو واجب على التالي والسامع، وهي في آخر األعراف، والرعد،

. وحـم السـجدة، والـنجم، واالنشـقاق، والعلـق واألولى في الحج، والفرقان، والنمل، والم تنزیل، وص،

اإلمــام ســجدها والمــأموم، وٕان تالهــا المــأموم لــم  وشــرائطها كشــرائط الصــالة وتقضــي، فــإن تالهــا

ن لــیس معــه فــي ســجدها، وٕان ســمعها المصــلي ممــ یســجداها، وٕان ســمعها مــن لــیس فــي الصــالة

الصــالة فلــم یســجدها فیهــا ســقطت، ومــن كــرر آیــة  الصــالة ســجدها بعــد الصــالة، ومــن تالهــا فــي

 .وٕاذا أراد السجود كبر وسجد، ثم كبر ورفع رأسه سجدة في مكان واحد تكفیه سجدة واحدة،

 

 المریض باب صالة

یـًا إن عجـز عنهمـا، موم إذا عجز عن القیام أو خاف زیادة المرض صلى قاعدًا یركع ویسـجد، أو

رأسه شـیئًا یسـجد علیـه إن خفـض  وٕان عجز عن القعود أومأ مستلقیًا، أو على جنبه، فإن رفع إلى

علـى القیـام أومـأ قاعـدًا، فـإن عجـز عـن  رأسه جاز وٕاال فال، فإن عجـز عـن الركـوع والسـجود وقـدر

و صلى بعض صالته قائمـًا وال بقلبه وال بحاجبه، ول اإلیماء برأسه أخر الصالة، وال یومئ بعینیه،

شــرع مومیـًا ثــم قــدر علــى الركــوع والســجود اســتقبل ومــن  ثـم عجــز فهــو كــالعجز قبــل الشــروع، ولــو

 .وال یقضي أكثر من ذلك أغمى علیه أو جن خمس صلوات قضاها،

  

  المسافر باب صالة

ة أیـام قاصـدًا مسـیرة ثالثـ وفرضـه فـي كـل رباعیـة ركعتـان، ویصـیر مسـافرًا إذا فـارق بیـوت المصـر

یلیـق بـه، وفـي البحـر اعتـدال الریـاح، وال  ولیالیها بسیر اإلبل ومشي األقدام، ویعتبر في الجبـل مـا

اإلقامـة خمسـة عشـر یومـًا فـي مصـر أو قریـة،  یزال علـى حكـم السـفر حتـى یـدخل مصـره أو ینـوي

ومـــن لزمــه طاعـــة غیــره كالعســـكر والعبـــد . مقامــه وٕان نــوى أقـــل مــن ذلـــك فهــو مســـافر وٕان طــال



بإقامته، والمسافر یصیر مقیمًا بالنیة إال العسـكر إذا دخـل دار  والزوجة یصیر مسافرًا بسفره مقیماً 

موضعًا، ونیة اإلقامـة مـن أهـل األخبیـة صـحیحة، ولـو نـوى أن یقـیم بموضـعین  الحرب أو حاصر

یجـوز یبیـت بأحـدهما، والمعتبـر فـي تغیـر الفـرض قصـرًا وٕاتمامـًا آخـر الوقـت، وال  ال یصـح إال أن

المقـیم  المسافر بالمقیم خارج الوقت، فـإن اقتـدى بـه فـي الوقـت أتـم الصـالة، فـإن أم المسـافر اقتداء

 .ءسلم على ركعتین وأتم المقیم، والعاصي والمطیع في الرخص سوا

 

 الجمعة باب صالة

فــي المصــر أو مصــاله،  وال تجــب إال علــى األحــرار األصــحاء المقیمــین باألمصــار، وال تقــام إال

السـلطان أو نائبـه ووقتهـا وقـت  وال بـد مـن. المصر مالو اجتمع أهله في أكبر مسـاجده لـم یسـعهمو 

بینهمــا بقعــدة خفیفــة، وٕان اقتصــر  الظهــر، وال تجــوز إال بالخطبــة یخطــب اإلمــام خطبتــین یفصــل

طاهرًا، فإن خطب قاعدًا أو على غیر وضوء  على ذكر اهللا تعالى جاز، واألولى أن یخطب قائماً 

إذا صـالها أجزأتـه عـن الظهـر وٕان أم فیهـا جـاز،  ، وال بـد مـن الجماعـة، ومـن ال تجـب علیـهجـاز

ویكره، فإن شاء أن یصلي الجمعـة بعـد ذلـك یبطـل  ومن صلى الظهر یوم الجمعة بغیر عذر جاز

یصـلوا الظهـر یـوم الجمعـة جماعـًة فـي المصـر، وٕاذا  ظهـره بالسـعي، ویكـره ألصـحاب األعـذار أن

واسـتمعوا وأنصـتوا؛ وتكـره الصـالة واإلمـام یخطـب فـإذا أذن  م الجمعة استقبله النـاسخرج اإلمام یو 

الجمعـة، وٕاذا صـعد اإلمـام المنبـر جلـس وأذن المؤذنـون بـین یدیـه األذان  األذان األول توجهوا إلـى

  .أتم الخطبة أقاموا الثاني، فإذا

 

 العیدین باب صالة

ویسـتحب یـوم الفطـر . الخطبـة ا كشرائطها إالوتجب على من تجب علیه صالة الجمعة، وشرائطه

 .لإلنسان أن یغتسل ویستاك، ویلبس أحسن ثیابه

 ویأكـل شـیئًا حلـوًا تمـرًا أو زبیبـًا أو نحـوه، ویخـرج صـدقة الفطـر ثـم یتوجـه إلـى المصـلي، ویتطیـب

م اإلحـرا ویصـلي اإلمـام بالنـاس ركعتـین یكبـر تكبیـرة. ووقت الصالة من ارتفاع الشمس إلـى زوالهـا

بــالقراءة ثــم یكبــر ثالثــًا،  وثالثــًا، یعــدها ثــم یقــرأ الفاتحــة وســورًة، ثــم یكبــر ویركــع، ویبــدأ فــي الثانیــة

خطبتــین یعلــم النــاس فیهمــا صــدقة  وأخـرى للركــوع، ویرفــع یدیــه فــي الزوائــد، ویخطــب بعــد الصــالة

  .الغد، وال یصلوها بعد ذلك الفطر، فإن شهد برؤیة الهالل بعد الزوال صلوها من

األكـل بعـد الصـالة، ویكبـر فـي  ستحب في یوم األضحى ما یستحب في یوم الفطر إال أنـه یـؤخری

خطبتـین یعلـم النـاس فیهمـا األضـحیة  طریـق المصـلي جهـرًا، ویصـلیها كصـالة الفطـر، ثـم یخطـب

 .الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء وتكبیر التشریق، فإن لم یصلوها أول یوم صلوها من



اهللا، اهللا أكبـر اهللا اهللا أكبـر وهللا الحمـد، وهـو واجـب  هللا أكبـر اهللا أكبـر ال إلـه إالا: وتكبیـر التشـریق

جماعـات الرجــال المقیمــین باألمصـار مــن عقیـب صــالة الفجــر  عقیـب الصــلوات المفروضـات فــي

 .أول أیام النحر ثمان صلوات یوم عرفة إلى عقیب صالة العصر

 

 الخوف باب صالة

یصــلي بهـــم ركعــًة إن كـــان  طائفــًة أمــام العـــدو، وطائفــةً : طـــائفتینوهــي أن یجعــل اإلمـــام النــاس 

وجه العدو، وتجئ تلك الطائفـة  مسافرًا، وركعتین إن كان مقیمًا، وكذلك في المغرب، وتمضي إلى

العـدو، وتـأتي األولـى فیتمـون ضـالتهم  فیصلي بهم باقي الصالة ویسـلم وحـده، ویـذهبون إلـى وجـه

  . فیتمون صالتهم بقراءة ویسلمون وتأتي األخرى بغیر قراءة ویسلمون ویذهبون،

ركبانـًا وحــدانا یومئـون إلــى أي جهــة  ومـن قاتــل أو ركـب فســدت صـالته، فــإذا اشـتد الخــوف صـلوا

 .العدو قدروا، وال تجوز الصالة ماشیًا، وخوف السبع كخوف

  

 الكعبة باب الصالة في

الكعبـة وتحلـق المقتـدون حولهـا  ام فـيیجوز فرض الصالة ونفلها فـي الكعبـة وفوقهـا، فـإن قـام اإلمـ

اإلمــام، وٕاذا صــلى اإلمــام فــي المســجد  جــاز، وٕان كــانوا معــه جــاز، إال مــن جعــل ظهــره إلــى وجــه

 .الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصالته

 الجنائز باب

شــدوا لحییــه وغمضــوا  ومـن احتضــر وجــه إلــى القبلــة علــى شــقه األیمــن، ولقــن الشــهادة، فــإن مــات

 .ه، ویستحب تعجیل دفنهعینی

ویوضع على سریر مجمر وترًا، وتسـتر عورتـه، ویوضـأ  ویجب غسله وجوب كفایة، ویجرد للغسل

ویغلـــي المـــاء بالســـدر أو بـــالحرض إن وجـــد ویغســـل رأســـه  للصـــالة إال المضمضـــة واالستنشـــاق،

ویضــجع علــى شــقه األیســر فیغســل حتــى یعلــم وصــول المــاء  ولحیتــه بــالخطمى مــن غیــر تســریح،

فیغسـل كـذلك، ثـم یجلسـه ویمسـح بطنـه، فـإن خـرج منـه شـيء  تحتـه، ثـم یضـجع علـى شـقه األیمـن

والكـــافور علـــى . بخرقـــة، ویجعـــل الحنـــوط علـــى رأســـه ولحیتـــه غســـله، وال یعیـــد غســـله، ثـــم ینشـــفه

 .قمـــیص، وٕازار، ولفافـــة، وهـــذا كفـــن الســـنة: أثـــواب بـــیض مجمـــرة ثـــم یكفنـــه فـــي ثالثـــة. مســـاجده

ثـم اإلزار فوقهـا ثـم یقمـص، وهـو مـن المنكـب إلـى القـدم، ویوضـع اإلزار  فافـةأن تبسط الل: وصفته

القـدم، ویعطـف علیـه مـن قبـل الیسـار ثـم مـن قبـل الیمـین، فـإن اقتصـروا علـى  وهـو مـن القـرن إلـى

 جاز، وال یقتصر على واحد إال عند الضرورة، ویعقد الكفن إن خیف انتشاره، وال یكفن إزار ولفافة



فــوق ثــدییها، فــإن اقتصــروا ط بســه لــه، وكفــن المــرأة كــذلك، وتــزاد خمــارًا وخرقــًة تــربإال فیمــا یجــوز ل

 .ةفوق القمیص تحت اللفاف على ثوبین وخمار جاز، ویجعل شعرها ضفیرتین على صدرها

  

  :لفص

 على المیت فرض كفایة، وأولى الناس باإلمام فیها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحـي ثـم الصالة

 رب فـــاألقرب، إال األب فإنـــه یقـــدم علـــى االبـــن، وللـــولي أن یصـــلي إن صـــلى غیـــراألولیــاء األقـــ

 الســلطان أو القاضــي، فــإن صــلى الــولي فلــیس لغیــره أن یصــلي بعــده، وٕان دفــن مــن غیــر صــالة

 .صلوا على قبره ما لم یغلب على الظن تفسخه، ویقوم اإلمام حذاء الصدر للرجل والمرأة

بعــد األولــى،  یحمــد اهللا تعــالىا، یــه فــي األولــى وال یرفــع بعــدهوالصــالة أربــع تكبیــرات، ویرفــع ید

وللمؤمنین بعد الثالثـة،  ویصلي على النبي علیه الصالة والسالم بعد الثانیة، ویدعو لنفسه وللمیت

اجعلـه لنـا فرطـًا وذخـرًا شـافعًا مشـفعًا، وال  اللهـم: ویسـلم بعـد الرابعـة، ویقـول فـي الصـبي بعـد الثالثـة

یسـمع لـه صـوت سـمي وغسـل وصـلي علیـه، وٕاال أدرج   تشـهد؛ ومـن اسـتهل وهـو أنقراءة فیهـا وال

سـریره أخـذوا بقوائمـه األربـع وأسـرعوا بـه دون الخبـب،  في خرقـة ولـم یصـل علیـه، فـإذا حملـوه علـى

یقعدوا قبل أن یوضع على األرض، والمشي خلفها أفضل، ویحفر  فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن

بسم اهللا وعلى ملـة رسـول اهللا، ویوجهـه : من جهة القبلة ویقول واضعه ل المیتالقبر ویلحد، ویدخ

شـقه األیمـن، ویسـجى قبـر المـرأة بثـوب حتـى یجعـل اللـبن علـى اللحـد، وال یسـجى  إلـى القبلـة علـى

 ویســوي اللــبن علـى اللحــد، ثــم یهـال التــراب علیــه، ویسـنم القبــر، ویكــره بنـاؤه بــالجص قبـر الرجــل

ویكــره  یكــره أن یــدفن اثنــان فــي قبــر واحــد إال لضــرورة، ویجعــل بینهمــا، تــراب؛واآلجــر والخشــب، و 

غسـل الثـوب  وطء القبر والجلوس والنوم علیه والصالة عنـده؛ وٕاذا مـات للمسـلم قریـب كـافر غسـله

  .النجس، ویلفه في ثوب ویلقیه في حفیرة، وٕان شاء دفعه إلى أهل دینه

 

 باب الشهید

مـال،  جـد بالمعركـة جریحـًا، أو قتلـه المسـلمون ظلمـًا ولـم یجـب فیـهمـن قتلـه المشـركون، أو و  وهـو

ویــزاد مراعــاًة  فإنـه ال یغســل إن كـان عــاقًال بالغــًا طـاهرًا، ویصــلي علیـه ویكفــن فــي ثیابـه، ویــنقص

أكـل، أو شـرب، أو تـداوى،  لكفن السنة، وینزع عنه الفـرو والحشـو والسـالح والخـف والقلنسـوة، فـإن

حمـل مـن المعركـة حیـًا، أو  الـدنیا، أو بـاع، أو اشـترى، أو صـلى، أو أو أوصـى بشـيء مـن أمـور

حــدًا أو قصاصــًا یغســل ویصــلي  آوتــه خیمــة، أو عــاش أكثــر مــن بــوم وهــو یعقــل غســل، والمقتــول

  .علیه؛ والبغاة وقطاع الطریق ال یصلي علیهم

  

  



 الزكاة كتاب

  

عـن الـدین فاضـًال عـن حوائجـه  الیـاً وال تجب إال على الحر المسلم العاقـل البـالغ إذا ملـك نصـابًا خ

 .األصلیة ملكًا تامًا في طرفي الحول

إال بنیة مقارنة لعزل الواجب أو لـألداء؛ ومـن تصـدق بجمیـع مالـه سـقطت وٕان لـم  وال یجوز أداؤها

 وتجـب فـي. وال زكاة في المال الضمار، وتجب في المسـتفاد المجـانس ویزكیـه مـع األصـل ینوها،

 تسقط بهالك النصاب بعد الجول، وٕان هلك بعضه سقطت حصته، ویجوزالنصاب دون العفو، و 

لسـنة أو  فیها دفع القیمة، ویأخذ المصدق وسط المـال؛ ومـن ملـك نصـابًا فعجـل الزكـاة قبـل الحـول

 .أكثر، أو لنصب جاز

 

 السوائم باب زكاة

 .ت بسـائمةأو أكثـره فلیسـ السـائمة التـي تكتفـي بـالرعي فـي أكثـر حولهـا، فـإن علفهـا نصـف الحـول

 .أیضًا؛ والغنم الضأن والمعز والبقر یتناول الجوامیس. واإلبل تتناول البخت والعراب

  

 :لفص

أقــل مــن خمــس مــن اإلبــل الســائمة زكــاة، وفــي الخمــس شــاة، وفــي العشــر شــاتان، وفــي  لــیس فــي

ثالث شیاه، وفـي عشـرین أربـع شـیاه، وفـي خمـس وعشـرین بنـت مخـاض، وهـي التـي  خمس عشر

الثانیـة، وفـي سـت وثالثـین بنـت لبـون، وهـي التـي طعنـت فـي الثالثـة، وفـي سـت  لسـنةطعنت فـي ا

وهــي التــي طعنــت فــي الرابعــة، وفــي إحــدى وســتین جذعــة، وهــي التــي طعنــت فــي  وأربعــین حقــة،

وســبعین بنتــًا لبــون، وفــي إحــدى وتســعین حقتــان إلــى مائــة وعشــرین، ثــم فــي  الخامســة، وفــي ســت

خمس وأربعین ففیها حقتان، وبنت مخاض إلى مائة وخمسین ففیها إلى مائة و  الخمس شاة كاألول

فــي الخمــس شــاة كــاألول إلــى مائــة وخمــس وســبعین ففیهــا ثــالث حقــاق وبنــت  ثــالث حقــاق، ثــم

وثمانین ثـالث حقـاق وبنـت لبـون، وفـي مائـة وسـت وتسـعین أربـع حقـاق  مخاض، وفي مائة وست

 .لمائة والخمسینأبدًا كما استؤنفت بعد ا إلى مائتین، ثم تستأنف

  

 :لفص

 الثانیة، أقل من ثالثین من البقر شيء، وفي ثالثین تبیع أو تبیعة، وهي التي طعنت في لیس في

سـتین  وفي أربعین مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثـة، ومـا زاد بحسـابه إلـى سـتین، وفـي



الفـرض فـي  ى هـذا ینتقـلتبیعـان أو تبیعتـان، وفـي سـبعین مسـنة وتبیـع، وفـي ثمـانین مسـنتان، وعلـ

  .كل عشرة من تبیع إلى مسنة

  

 :لفص

 أقل من أربعین شاة صدقة، وفي أربعین شاًة إلى مائة وٕاحدى وعشرین ففیها شـاتان إلـى لیس في

وأدنـى مـا  مـائتین وواحـدة ففیهـا ثـالث شـیاه، إلـى أربعمائـة ففیهـا أربـع شـیاه، ثـم فـي كـل مائـة شـاة،

 .دقة الثني، وهو ما تمت له سنةتتعلق به الزكاة، ویوخذ في الص

  

   :صلف

 خیـل سـائمة ذكـور وٕانـاث؛ أو إنـاث، فـإن شـاء أعطـى عـن كـل فـرس دینـارًا، وٕان شـاء من كان له

 .قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

فـي العوامـل والعلوفـة، وال فـي الفصـالن والحمـالن والعجاجیـل إال  وال زكاة في البغـال والحمیـر، وال

وال في السائمة المشـتركة إال أن یبلـغ نصـیب كـل شـریك نصـابًا، ومـن وجـب  ن معها كبار،أن یكو 

  .یوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه وأخذ الفضل علیه سن فلم

 

 والفضة باب زكاة الذهب

، ویضم إذا كان ذلك نصاباً  وتجب في مضروبهما وتبرهما وحلیهما وآنیتهما نوى التجارة أو لم ینو

وفیـه نصـف مثقـال، ثـم فـي كـل أربعـة  أحدهما إلى اآلخر بالقیمة، ونصاب الـذهب عشـرون مثقـاالً 

خمسـة دراهـم، ثـم فـي كـل أربعـین درهمـًا درهـم،  ونصاب الفضة مائتا درهم، وفیها. مثاقیل قیراطان

عـــروض، وٕان كانـــت للفضـــة فهـــي فضـــة، وكـــذلك  وتعتبـــر فیهمـــا الغلبـــة، فـــإن كانـــت للغـــش فهـــي

مثاقیــل وال زكــاة فــي العــروض إال أن تكــون  هب، والمعتبــر فــي الــدراهم كــل عشــرة وزن ســبعةالــذ

 .التقدین وتضم قیمتها إلیهما للتجارة، وتبلغ قیمتها نصابًا من أحد

 

 والثمار باب زكاة الزروع

الفارسـي والحطـب والحشـیش،  ما سقته السماء أو سقى سیحًا ففیه العشـر قـل أو كثـر، إال القصـب

والســعف، وال تحســب مئونتــه،  ســقى بالــدوالب والدالیــة فنصــف العشــر، وال شــيء فــي التــبنومــا 

العشــر، واألرض العشــریة إذا  وفــي العســل العشــر قــل أو كثــر إذا أخــذ مــن أرض. والخــرج علیــه

أصــًال، وال شــيء فیمــا یســتخرج مــن  اشــتراها ذمــي صــارت خراجیــًة، والخراجیــة ال تصــیر عشــریة

الجبــال كــالجص والنــورة والیــاقوت والفیــروزج  ر والمرجــان، وال فیمــا یوجــد فــيالبحــر كــاللؤلؤ والعنبــ

 .والزمرد



  

 باب العاشر

 مــن نصــبه اإلمـام علــى الطریــق لیأخــذ الصـدقات مــن التجــار ممــا یمـرون علیــه؛ فیأخــذ مــن وهـو

 فمـن أنكـر تمـام الحـول أو. المسـلم ربـع العشـر، ومـن الـذمي نصـف العشـر، ومـن الحربـي العشـر

 أدیــت إلــى عاشــر آخــر، أو إلــى الفقــراء فــي المصــر وحلــف صــدق،: مــن الــدین، أو قــالالفــراغ 

 والمســـلم والـــذمي ســـواء؛ والحربـــي ال یصـــدق إال فـــي أمهـــات األوالد، ویعشـــر قیمـــة الخمـــر دون

  .الخنزیر

 

  المعدن باب

عشـــر أو  مســلم أو ذمـــي وجــد معـــدن ذهــب أو فضـــة أو حدیــد أو رصـــاص أو نحــاس فـــي أرض

أرضـه؛ وٕان  والباقي له؛ وٕان وجده في داره فـال شـيء فیـه، وكـذلك لـو وجـده فـي خراج، فخمسه فئ

لقطـة، وٕان كـان  وجده حربـي فـي دار اإلسـالم فهـو فـئ؛ ومـن وجـد كنـزًا فیـه عالمـة المسـلمین فهـو

والباقي للواجـد، وٕان وجـد فـي  فیه عالمة الشرك فهو من مال المشركین فیكون غنیمًة ففیه الخمس

الدار له، وهو المختط الذي خطها اإلمام  دفونًا من أموال الجاهلیة فهو لمن كانتدار رجل ماًال م

 .لك یعرف لها له عند الفتح، فإن لم یعرف المختط فألقصى ما

  

 الزكاة باب مصارف

والعامـل علـى الصـدقة یعطـي  وهـم الفقیـر وهـو الـذي لـه أدنـى شـيء، والمسـكین الـذي ال شـيء لـه،

رقبتـه، والمـدیون الفقیـر، والمنقطـع عـن  والحاج، والمكاتب یعان في فك بقدر عمله، ومنقطع الغزاة

علــى أحــدهم، وال یــدفعها إلــى ذمــي، وال إلــى  مالــه، وللمالــك أن یعطــي جمــیعهم، ولــه أن یقتصــر

وال إلى من بینهما قرابة والد أعلى أو أسفل، وال  غني، وال إلى ولد غني صغیر، وال مملوك غني،

إلى هاشمي، وال إلى مولى هاشمي، وٕان أعطى فقیرًا واحدًا نصابًا  كاتبه، والإلى زوجته، وال إلى م

ویجــوز دفعهــا إلــى مــن یملــك دون النصــاب وٕان كــان صــححا مكتســبًا، ولــو  أو أكثــر جــاز ویكــره،

فقیرًا فكان غنیًا، أو هاشمیًا، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبـوه أو ابتـه أجـزأه،  دفعها إلى من ظنه

مـن  ده أو مكاتبـه لـم یجـزه، ویكـره نقلهـا إلـى بلـد آخـر إال إلـى قرابتـه أو مـن هـو أحـوجكـان عبـ وٕان

 .أهل بلده

 

 الفطر باب صدقة

األصــلیة، عــن نفســه  وهــي واجبــة علــى الحــر المســلم المالــك لمقــدار النصــاب فاضــًال عــن حوائجــه

هي نصف صاع مـن بـر ال غیر، و  وأوالده الصغار وعبیده للخدمة ومدبره وأم ولده وٕان كانوا كفاراً 



قیمــة ذلــك، والصــاع ثمانیــة أرطــال  أو دقیقــه، أو صــاع مــن شــعیر أو دقیقــه أو تمــر أو زبیــب، أو

جــاز، وٕان أخرهـا فعلیــه إخراجهــا، وٕان  بـالعراقي، وتجــب بطلـوع الفجــر مــن یـوم الفطــر، فـإن قــدمها

وج إلــى إخراجهــا یــوم الفطــر قبــل الخــر  كــان للصــغیر مــال أدى عنــه ولیــه وعــن عبــده، ویســتحب

 .المصلى

  

  

 كتاب الصوم

  

 رمضان فریضة على كل مسلم عاقل بالغ أداًء وقضاًء، وصوم النذر والكفارات واجب، وما صوم

من اللیل  سواه نفل، وصوم العیدین وأیام التشریق حرام، وصوم رمضان، والنذر المعین یجوز بنیة

 .وٕالى نصف النهار، وبمطلق النیة، وبنیة النفل

النهار، ویجوز صـوم رمضـان بنیـة واجـب آخـر، وبـاقي الصـوم ال یجـوز إال  بنیة منوالنفل یجوز 

 اللیل، والمریض والمسافر في رمضان إن نوى واجبًا آخـر وقـع عنـه وٕاال وقـع عـن بنیة معینة من

 .رمضان

والشــرب  ووقــت الصــوم مــن طلــوع الفجــر الثــاني إلــى غــروب الشــمس، وهــو اإلمســاك عــن األكــل

الهالل في التاسـع  بشرط الطهارة عن الحیض والنفاس؛ ویجب أن یلتمس الناسوالجماع مع النیة 

أكملوه ثالثین یومًا، وٕان كـان  والعشرین من شعبان وقت الغروب، فإن رأوه صاموا، وٕان غم علیهم

قبــل شــهادة الواحــد العــدل، والحــر والعبــد  بالســماء علــة غــیم أو غبــار أو نحوهمــا ممــا یمنــع الرؤیــة

صام، وٕان لم یكـن بالسـماء علـة لـم تقبـل إال شـهادة  ك سواء، فإن رد القاضي شهادتهوالمرأة في ذل

بلــد لــزم جمیــع النــاس؛ وال اعتبــار بــاختالف المطــالع، وال  جمــع یقــع العلــم بخبــرهم، فــإذا ثبــت فــي

ویلتمس هالل شوال في التاسع والعشرین من رمضان، فمن رآه وحده  یصام یوم الشك إال تطوعًا،

رجــل  قضــاه وال كفــارة علیــه، فــإن كــان بالســماء علــة قبــل شــهادة رجلــین أو إن أفطــرال یفطــر، فــ

 .وامرأتین، وٕان لم یكن بها علة فجمع كثیر، وذو الحجة كشوال

  

   فصل

أو جومـع فـي أحـد السـبیلین عامـدًا، أو أكـل أو شـرب عامـدًا غـذاًء أو دواًء وهـو صـائم  ومن جامع

قبـل،  لمظاهر، وٕان جامع فیما دون السبیلین أو بهیمـًة، أورمضان علیه القضاء والكفارة مثل ا في

فوصل إلى جوفه  أو لمس فأنزل، او احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه، أو داوي جائفًة أو آمةً 

والفجــر طــالع، أو أفطــر  أو دماغــه، أو ابتلــع الحدیــد، أو اســتقاء مــلء فیــه، أو تســحر یظنــه لــیالً 



أو جـــامع ناســـیًا، أو نـــام  ه القضـــاء ال غیـــر، وٕان أكـــل أو شـــربیظنــه لـــیًال والشـــمس طالعـــة فعلیـــ

أو اغتـاب، أو غلبـه القـئ، أو أقطـر  فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل، أو قبـل،

جنبـًا لـم یفطـر، وٕان ابتلـع طعامـًا بـین أسـنانه  في إحلیله، أو دخل حلقه غبـار أو ذبـاب، أو أصـبح

 .للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم یأمن على نفسه ، ویكرهمثل الحمصة أفطر وٕاال فال

  

  فصل

المــرض أو زیادتــه أفطــر، والمســافر صــومه أفضــل، ولــو أفطــر جــاز، فــإن ماتــا علــى  ومــن خــاف

شيء علیهما، وٕان صح وأقام ثم ماتا لزمهمـا القضـاء بقـدره، ویوصـیان باإلطعـام عنهمـا  حالهما ال

وقضـتا ال  والحامـل والمرضـع إذا خافتـا علـى ولـدیهما أو نفسـیهما أفطرتـایوم مسكینًا كالفطرة؛  لكل

قضاء علیه، وٕان  غیر؛ والشیخ الذي ال یقدر على الصیام یفطر ویطعم؛ ومن جن الشهر كله فال

النفـل بالشـروع أداًء  أفاق بعضه قضى ما فاتـه؛ وٕان أغمـى علیـه رمضـان كلـه قضـاه، ویلـزم صـوم

أسـلم الكـافر فـي بعـض النهـار  ، أو قدم المسافر، أو بلغ الصبي، أووقضاًء، وٕاذا طهرت الحائض

جاء رمضان آخر صامه ثم قضى  أمسك بقیته، وقضاء رمضان إن شاء تابع وٕان شاء فرق، فإن

 .لزمه ویفطر ویقضي، ولو صامها أجزأه األول ال غیر، ومن نذر صوم یومي العید وأیام التشریق

 

 االعتكاف باب

المنذور باتفاق أصحابنا وهو  دة، وال یجوز أقل من یوم، وهذا في الواجب وهواالعتكاف سنة مؤك

مسـجد بیتهـا، ویشـترط فـي حقهـا مـا  اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنیة، والمرأة تعتكف فـي

إال لحاجة اإلنسان أو الجمعة، فإن خرج  یشترط في حق الرجل في المسجد، وال یخرج من معتكفه

یـتكلم إال بخیـر، ویحـرم علیـه الـوطء ودواعیـه، فـإن  سـد، ویكـره لـه الصـمت، واللغیـر عـذر سـاعًة ف

ناســیًا بطــل، ومــن أوجــب علــى نفســه اعتكــاف أیــام لزمتــه بلیالیهــا  جــامع لــیًال أو نهــارًا عامــدًا أو

 .النهار خاصًة صدق، ویلزم بالشروع متتابعًة، ولو نوى

  

  

 كتاب الحج

  

الـزاد  واحدًة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحیح قـادر علـىفریضة العمر، وال یجب إال مرًة  وهو

یعــود ویكــون  والراحلــة، ونفقــة ذهابــه وٕایابــه فاضــًال عــن حوائجــه األصــلیة ونفقــة عیالــه إلــى حــین

المحــرم علیهــا، وتحــج معــه  الطریــق أمنــا، وال تحــج المــرأة إال بــزوج أو محــرم إذا كــان ســفرًا، ونفقــة



الحجـة، ویكـره تقـدیم اإلحـرام  قتـه شـوال وذو القعـدة وعشـر ذيحجـة اإلسـالم بغیـر إذن زوجهـا، وو 

الجحفــــة، وللمــــدنیین ذو الحلیفــــة،  للعـــراقیین ذات عــــرق، وللشــــامیین: والمواقیــــت. علیهـــا ویجــــوز

علیهـــا فهـــو أفضـــل، وال یجـــوز لألفـــاقي أن  وللنجـــدیین قـــرن، وللیمنیـــین یلملـــم، وٕان قـــدم اإلحـــرام

جاوزها األفاقي بغیر إحرام فعلیه شاة فإن عـاد فـأحرم  مكة، فإنیتجاوزها إال محرمًا إذا أراد دخول 

عمـرة ثــم عـاد إلیــه ملبیـًا ســقط أیضـًا، ولــو عـاد بعــد مـا اســتلم  منـه سـقط الــدم، وٕان أحـرم بحجــة أو

یسقط، وٕان جاوز المیقـات ال یریـد دخـول مكـة فـال شـيء علیـه، ومـن  الحجر وشرع في الطواف لم

 .ل، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم، وفي العمرة الحلفمیقاته الح كان داخل المیقات

یحرم یستحب لـه أن یقلـم أظفـاره، ویقـص شـاربه، ویحلـق عانتـه، ثـم یتوضـأ أو یغتسـل  وٕاذا أراد أن

عورتـه  أفضـل، ویلـبس إزارًا ورداًء جدیـدین أبیضـین وهـو أفضـل، ولـو لـبس ثوبـًا واحـدًا یسـتر وهـو

منـي، وٕان  وتقبلـه اللهـم إنـي أریـد الحـج فیسـره لـي: ین ویقـولجاز، ویتطیب إن وجد، ویصلي ركعتـ

 .نوى بقلبه أجزأه، ثم یلبي عقیب صالته

فـإذا نـوى . َوالُمْلـَك ال َشـِریَك لَـكَ  اللَُّهمَّ َلبَّْیَك ال َشِریَك َلك َلبَّْیـَك، إنَّ الَحْمـَد والَنْعَمـَة لَـكَ  َلبَّْیكَ : والتلبیة

وال یلــبس قمیصــًا وال ســراویل، وال عمامــًة، وال  لفســوق والجــدال،ولبــى فقــد أحــرم، فلیتــق الرفــث وا

یحلق شـیئًا مـن شـعر رأسـه وجسـده وال یلـبس ثوبـًا معصـفرًا ونحـوه،  قلنسوًة، وال قباًء، وال خفین، وال

وجهــه، وال یتطیــب، وال یغســل رأســه وال لحیتــه بــالخطمى، وال یــدهن، وال یقتــل  وال یغطــي رأســه وال

 ر إلیه، وال یدل علیه، ویجوز لـه قتـل البراغیـث والبـق والـذباب والحیـة والعقـربوال یشی صید البر،

وال یقطـع  والفأرة والذئب والغراب والحدأة وسـائر السـباع إذا صـالت علیـه، وال یكسـر بـیض الصـید،

والـبط األهلـي،  شـجر الحـرم، ویجـوز لـه صـید السـمك ویجـوز لـه ذبـح اإلبـل والبقـر والغـنم والـدجاج

وسـطه الهمیـان، ویقاتـل  ن یغتسل ویدخل الحمام، ویستظل بالبیت والمحمل، ویشـد فـيویجوز له أ

 .وادیًا أو لقى ركبًا وباألسحار عدوه، ویكثر من التلبیة عقیب الصلوات، وكلما عال شرفًا أو هبط

  

  فصل

البیـت  نلـیًال دخـل مكـة أو نهـارًا كغیرهـا مـن الـبالد، فـإذا دخلهـا ابتـدأ بالمسـجد، فـإذا عـای وال یضـره

استطاع من غیر  كبر وهلل، وابتدأ بالحجر األسود فاستقبله وكبر، ویرفع یدیه كالصالة ویقبله إن

یطــوف طـواف القــدوم،  أن یـؤذي مسـلمًا، أو یســتلمه أو یشـیر إلیـه إن لــم یقـدر علـى االســتالم، ثـم

ســبعة  رداءه، فیطــوف وهــو ســنة لألفــاقي، فیبــدأ مــن الحجــر إلــى جهــة بــاب الكعبــة، وقــد اضــطبع

ویسـتلم الحجـر كلمـا مـر بـه،  أشواط وراء الحطیم، یرمـل فـي الثالثـة األول، ثـم یمشـي علـى هینتـه،

أو حیـث تیسـر لـه مـن المسـجد ثـم  ویختم الطـواف باالسـتالم، ثـم یصـلي ركعتـین فـي مقـام إبـراهیم،

ویصلي البیت ویكبر، ویرفع یدیه ویهلل،  یستلم الحجر، ویخرج إلى الصفا فیصعد علیه، ویستقبل

ثم ینحط نحو المروة على هینته، فـإذا بلـغ المیـل  على النبي صلى اهللا علیه وسلم ویدعو بحاجته،



ثم یمشي إلى المـروة فیفعـل كالصـفا وهـذا شـوط، یسـعى  األخضر سعى حتى یجاوز المیل اآلخر،

یخرج غداة بالمروة، ثم یقیم بمكة حرامًا یطوف بالبیت ما شاء، ثم  سبعة أشواط یبدأ بالصفا ویختم

یصــلي الفجــر یــوم عرفــة، ثــم یتوجــه إلــى عرفــات، فــإذا زالــت ى فیبیــت بهــا حتــ الترویــة إلــى منــى

صـلى مـع اإلمـام صـلى الظهـر والعصـر بـأذان وٕاقـامتین فـي وقـت  الشـمس توضـأ أو اغتسـل، فـإن

واحــدة فــي وقتهــا، ثــم یقــف راكبــًا رافعــًا یدیــه بســطًا یحمــد اهللا،  الظهــر، وٕان صــلى وحــده صــلى كــل

نبیـه علیـه الصـالة والسـالم، ویسـأل حوائجـه، وعرفـات كلهـا موقـف إال  یثنـي علیـه، ویصـلي علـىو 

الوقوف من زوال الشمس إلى طلـوع الفجـر الثـاني مـن الغـد، فمـن فاتـه الوقـوف  بطن عرنة، ووقت

الحج، فیطوف ویسعى ویتحلل من اإلحـرام ویقضـي الحـج فـإذا غربـت الشـمس أفـاض مـع  فقد فاته

 المزدلفة، ویأخذ الجمار من الطریق سبعین عصاًة كالباقالء، وال یصلي المغـرب حتـىإلى  اإلمام

یقــف  یــأتي المزدلفــة فیصــلیها مــع العشــاء بــأذان وٕاقامــة، ویبیــت بهــا، ثــم یصــلي الفجــر بغلــس، ثــم

  . بالمشعر الحرام

ة الشــمس، فیبتــدئ بجمــر  والمزدلفــة كلهــا موقــف إال وادي محســر؛ ثــم یتوجــه إلــى منــى قبــل طلــوع

 .حصاة العقبة یرمیها بسبع حصیات من بطن الوادي، یكبر مع كل

یحلـق وهـو أفضـل،  وال یقف عندها، ویقطع التلبیة مع أول حصاة، ثم یذبح إن شاء، ثم یقصر أو

یومـه أو مـن غـده أو  وحل له كل شيء إال النساء، ثم یمشـي إلـى مكـة فیطـوف طـواف الزیـارة مـن

  .یطوفها أشواط منه بقى محرمًا حتىبعده، وهو ركن إن تركه أو أربعة 

طـاف للقـدوم  وصـفته أن یطـوف بالبیـت سـبعة أشـواط ال رمـل فیهـا وال سـعى بعـدها، وٕان لـم یكـن 

الجمـار الـثالث بعـد الـزوال  رمل وسعى وحل له النساء، فإذا كان الیوم الثاني من أیام النحـر رمـى

وكـذلك یرمیهـا فـي الیـوم الثالـث  ة،یرمیهـا بسـبع حصـیات ثـم یقـف عنـدها مـع النـاس مسـتقبل الكعبـ

أقــام، وٕان نفــر إلــى مكــة فــي الیــوم الثالــث  مــن أیــام النحــر بعــد الــزوال، وكــذلك فــي الیــوم الرابــع إن

مكة نزل باألبطح ولو ساعًة، ثم یدخل مكًة ویقـیم بهـا،  سقط عنه رمى الیوم الرابع، فإذا انفرد إلى

و ســبعة أشــواط ال رمــل فیهــا وال ســعى، وهــو طــواف الصــدر، وهــ فــإذا أراد العــود إلــى أهلــه طــاف

زمــزم یســتقي بنفســه ویشــرب إن قــدر، ثــم یــأتي بــاب الكعبــة ویقبــل  واجــب علــى األفــاقي، ثــم یــأتي

فیلصـق بطنـه بالبیـت ویضـع خـده األیمـن علیـه ویتشـبث بأسـتار الكعبـة،  العتبـة، ثـم یـأتي الملتـزم،

لمســجد وٕاذا لــم یــدخل المحــرم مكــة ویبكــي ویرجــع القهقــري حتــى یخــرج مــن ا ویجتهــد فــي الــدعاء

نائمًا أو مغمى علیـه أو ال  ووقف بها سقط عنه طواف القدوم، ومن اجتاز بعرفة وتوجه إلى عرفة

تكشـف وجههـا دون رأسـها، وال ترفـع صـوتها  یعلم بها أجزأه عن الوقـوف، والمـرأة كالرجـل، إال أنهـا

المخـیط وال تسـتلم الحجـر، إذا كـان هنـاك تحلـق، وتلـبس  بالتلبیة، وال ترمـل وال تسـعى، وتقصـر وال

اغتسـلت وأحرمـت، إال أنهـا ال تطـوف، وٕان حاضـت بعـد الوقـوف  رجال، ولو حاضت عند اإلحرام

 .علیها لطواف الصدر وطواف الزیارة عادت وال شيء



  

  فصل

 اإلحرام، والطواف، والسعي، ثم یحلق أو یقصر، وهي جائزة في جمیع السنة،: ، وهيسنة العمرة

 .كره یومي عرفة والنحر وأیام التشریق، ویقطع التلبیة في أول الطوافوت

  

 باب التمتع

أن یحــرم بعمــرة فــي أشــهر الحــج، ویطــوف ویســعى، ویحلــق أو : وصــفته. أفضــل مــن اإلفــراد وهــو

 وقد حل، ثم یحرم بالحج یوم الترویة، وقبله أفضل، ویفعل كالمفرد، ویرمل ویسعى، وعلیه یقصر

جـاز،  لم یجد صـام ثالثـة أیـام آخرهـا یـوم عرفـة، ولـو صـامها قبـل ذلـك وهـو محـرمدم التمتع، فإن 

أن یسـوق الهـدى  وسبعًة إذا فرغ من أفعال الحج، فإن لـم یصـم الثالثـة لـم یجـزه إال الـدم، وٕان شـاء

ویحـرم بـالحج، فـإذا حلـق  أحـرم بـالعمرة وسـاق وفعـل مـا ذكرنـا وهـو أفضـل، وال یتحلـل مـن عمرتـه،

ومـن كـان داخـل المیقـات تمتـع  مـن اإلحـرامین وذبـح دم التمتـع، ولـیس ألهـل مكـة،یوم النحـر حـل 

سـاق الهــدى بطــل تمتعـه، وٕان ســاق لــم  وال قـران، وٕان عــاد المتمتـع إلــى أهلــه بعـد العمــرة ولــم یكـن

  .یبطل

 

 باب القران

أریـد  اللهـم إنـي: أن یهـل بـالحج والعمـرة معـًا مـن المیقـات، ویقـول: وصـفته. أفضل من التمتـع وهو

فـي أفعـال  الحج والعمرة فیسرهما لي وتقبلهما مني، فـإذا دخـل مكـة طـاف للعمـرة وسـعى، ثـم یشـرع

یجد صام كالمتمتع،  الحج فیطوف للقدوم، فإذا رمى جمرة العقبة یوم النحر ذبح دم القران، فإن لم

م لرفضـها، القـران وعلیـه د وٕاذا لم یدخل القارن مكـة وتوجـه إلـى عرفـات بطـل قرانـه وسـقط عنـه دم

 .وعلیه قضاء العمرة

  

 الجنایات باب

یومـًا فعلیـه شـاة، وٕان حلـق  إذا طیـب المحـرم عضـوًا فعلیـه شـاة، وٕان لـبس المخـیط أو غطـى رأسـه

أو أحـدهما أو الرقبـة أو العانـة  ربع رأسه فعلیـه شـاة، وكـذلك موضـع المحـاجم، وفـي حلـق اإلبطـین

ولو طاف للقـدوم أو للصـدر جنبـًا أو . شاة فعلیه شاة، ولو قص أظافر یدیه ورجلیه أو واحدة منها

قبــل اإلمــام فعلیــه شــاة فــإن عــاد إلــى عرفــة قبــل  للزیــارة محــدثًا فعلیــه شــاة، وٕان أفــاض مــن عرفــة

عاد قبل الغروب بعد ما أفاض اإلمام أو بعد الغروب  الغروب وٕافاضة اإلمام سقط عنه الدم، وٕان

أشواط فما دونها، أو طـواف الصـدر أو أربعـًة منـه، أو ثالثة  لم یسقط، وٕان ترك من طواف الزیارة



فعلیه شاة، وٕان طاف للزیارة وعورتـه مكشـوفة أعـاد مـا دام بمكـة، وٕان  السعي أو الوقوف بالمزدلفة

ولو ترك رمي الجمـار كلهـا أو یـوم واحـد، أو جمـرة العقبـة یـوم النحـر فعلیـه شـاة،  لم یعد فعلیه دم،

نصـف صـاع بـر، وٕان حلـق أقـل مـن ربـع رأسـه تصـدق بنصـف أقلها تصدق لكل حصـاة  وٕان ترك

إن قص أقل من خمسة أظافر، وكذلك إن قص خمسـًة متفرقـًة، ولـو طـاف للقـدوم  صاع بر، وكذا

محدثًا فكذلك، وٕان طاف للزیـارة جنبـًا فعلیـه بدنـة وكـذلك الحـائض، وٕان تطیـب أو لـبس  أو للصدر

 الثة أصوع من طعام على ستة مساكین، وٕانحلق لعذر إن شاء ذبح شاًة، وٕان شاء تصدق بث أو

 شــاء صــام ثالثــة أیــام، ومــن جــامع فــي أحــد الســبیلین قبــل الوقــوف بعرفــة فســد حجــه وعلیــه شــاة،

 ویمضـي فـي حجــه ویقضـیه، وال یفــارق امرأتـه إذا قضــى الحـج، وٕان جــامع بعـد الوقــوف لـم یفســد

العمرة  فعلیه شاة؛ ومن جامع فيحجه وعلیه بدنة، وٕان جامع بعد الحلق، أو قبل، أو لمس بشهوة 

بعــد أربعــة  قبــل طــواف أربعــة أشــواط فســدت، ویمضــي فیهــا ویقضــیها وعلیــه شــاة؛ وٕان جــامع فیهــا

  .والعامد والناسي سواء. تفسد وعلیه شاة أشواط لم

  

  فصل

 .سـواء المحرم صیدًا أو دل علیه من قتلـه فعلیـه الجـزاء، والمبتـدئ والعائـد والناسـي والعامـد إذا قتل

شـاء اشـترى  والجزاء أن یقـوم الصـید عـدالن فـي مكـان الصـید، أو فـي أقـرب المواضـع منـه، ثـم إن

بـر، وٕان شـاء  بالقیمة هدیًا فذبحه، وٕان شاء طعامًا فتصدق به على كل مسكین نصـف صـاع مـن

شـاء  صام عن كل نصف صاع یومـًا، فـإن فضـل أقـل مـن نصـف صـاع إن شـاء تصـدق بـه، وٕان

 .صام یوماً 

نتـف ریـش طـائر، أو  صیدًا، أو نتف شعره، أو قطع عضـوًا منـه ضـمن مـا نقصـه، وٕانومن جرح 

قملـًة أو جـرادًة تصـدق بمـا  قطع قوائم صید فعلیه قیمته، وٕان كسر بیضته فعلیـه قیمتهـا؛ ومـن قتـل

وكل مـا علـى . اصطاده حالل إذا لم یعنه شاء، وٕان ذبح المحرم صیدًا فهو میتة، وله أن یأكل ما

 .دم على القارن فیه دمان المفرد فیه

  

 اإلحصار باب

تذبح عنه في الحرم أو  المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضیاع نفقة یبعث شاةً 

والقـــارن یبعــث شــاتین، وٕاذا تحلـــل  .ثمنهــا لیشــتري بهــا ثـــم یتحلــل، ویجــوز ذبحــه قبـــل یــوم النحــر

تان، وعلى المعتمر عمـرة، فـإن بعـث وعمر  المحصر بالحج فعلیه أحجة وعمرة، وعلى القارن حجة

والحــج لــم یتحلــل ولزمــه المضــي، وٕان قــدر علــى  ثــم زال اإلحصــار، فــإن قــدر علــى إدراك الهــدى



الوقـوف وطـواف الزیـارة فهـو محصـر، وٕان قـدر  أحدهما دون اآلخر تحلل، ومن أحصر بمكة عـن

 .على أحدهما فلیس بمحصر

 

 الغیر باب الحج عن

الموت، ومن حج عن غیـره ینـوي  و عن العاجز بنفسه عجزًا مستمرًا إلىوال یجوز إال عن المیت أ

 .الحج عنه

الصـرورة والمـرأة والعبـد، ودم المتعـة والقـران والجنایـات  لبیك بحجة عن فـالن، ویجـوز حـج: ویقول

علـى اآلمـر، وٕان جـامع قبـل الوقـوف ضـمن النفقـة وعلیـه الـدم، ومـا  علـى المـأمور، ودم اإلحصـار

الوصي أو الورثة أو اآلمر، ومن أوصى أن یحج عنه فهو على الوسط  ة یرده إلىفضل من النفق

 .ویحجون عن المیت من منزله، فإن لم تبلغ النفقة فمن حیث تبلغ وهو ركوب الزاملة،

 باب الهدي

التطوع  من اإلبل والبقر والغنم، وال یجزئ ما دون الثني إال الجذع من الضأن، وال یذبح هدى وهو

یأكـل منهـا، وال یـذبح  والقـران إال یـوم النحـر ویأكـل منهـا، ویـذبح بقیـة الهـدایا متـى شـاء والوالمتعـة 

الـذبح، ویتصـدق بجاللهـا وخطامهـا،  الجمیع إال في الحرم، واألولى أن یذبح بنفسه إذا كان یحسن

 العرجــاء التــي ال تمشــي إلــى المنســك، وال وال یعطــي أجــرة القصــاب منهــا، وال تجــزئ العــوراء وال

العمیـــاء، وال التـــي خلقـــت بغیـــر أذن، وال مقطوعـــة  العجفـــاء التـــي ال تنقـــي وال مقطوعـــة األذن وال

زاد ال یجــوز، وٕان نقــص عــن الثلــث یجــوز، وتجــوز  الــذنب، وٕان ذهــب الــبعض إن كــان ثلثــا فمــا

یركب الهدى إال عند الضرورة، فـإن نقصـت بركوبـه ضـمنه  الجماء والخصي والثوالء والجرباء، وال

یحلبها، وٕان ساق هدیًا فعطب في الطریق فإن كان تطوعًا فلـیس  ق به، وٕان كان لها لبن لموتصد

واجبًا صنع بـه مـا شـاء وعلیـه بدلـه، ویقلـد هـدى التطـوع والمتعـة والقـران دون  علیه غیره، وٕان كان

 .غیرها

  

 البیوع كتاب

 لفـظ یـدل علـى معناهمـا وبكـل بعت واشتریت: البیع ینعقد باإلیجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله

  . وبالتعاطي

قبـل القبـول بطـل اإلیجـاب،  وٕاذا أوجب أحدهما البیع فاآلخر إن شـاء قبـل وٕان شـاء رد، وأیهمـا قـام

بــد مــن معرفــة المبیــع معرفــًة نافیــًة  فـإذا وجــد اإلیجــاب والقبــول لزمهمــا البیــع بــال خیـار مجلــس، وال

كـان فــي الذمـة، ومــن أطلـق الــثمن فهـو علــى  اللجهالـة، وال بـد مــن معرفـة مقــدار الـثمن وصــفته إذ

كـیًال ووزنـًا ومجازفـًة؛ ومـن بـاع صـبرة طعـام كـل قفیـز  ویجوز بیع الكیلـي والـوزني. غالب نقد البلد



قطیـع غـنم كـل شـاة بـدرهم لـم یجـز فـي شـيء منهـا، والثیـاب  بدرهم جـاز فـي قفیـز واحـد، ومـن بـاع

جـاز فـي الجمیـع؛ ومــن بـاع دارًا دخـل مفاتیحهــا والـذرعان والغــنم  كـالغنم، فـإن سـمي جملــة القفـزان

وكذلك الشجر فـي بیـع األرض ویجـوز بیـع الثمـرة قبـل صـالحها، ویجـب قطعهـا  وبناؤها في البیع،

وال یجــوز أن یبیــع ثمــرًة، ویســتثني منهــا أرطــاًال . تركهــا علــى الشــجر فســد البیــع للحــال، وٕان شــرط

 ء فـي قشـره ویجـوز بیـع الطریـق وهبتـه، وال یجـوزویجوز بیع الحنطة في سنبلها، والبـاقال .معلومةً 

 .ذلك في المسیل

ســلعًة بســلعة أو ثمنــًا بــثمن ســلما  ومـن بــاع ســلعًة بــثمن ســلمه أوًال، إال أن یكــون مــؤجًال؛ وٕان بــاع

العقــار قبــل القــبض، ویجــوز التصــرف فــي  معــا، وال یجــوز بیــع المنقــول قبــل القــبض، ویجــوز بیــع

والحـط مـن الـثمن، ویلتحـق بأصـل العقـد؛ ومـن  ادة في الثمن والسلعةالثمن قبل قبضه، وتجوز الزی

یحرم علیه وطؤها ودواعیـه حتـى یسـتبرئها بحیضـة  باع بثمن حال ثم أجله صح، ومن ملك جاریةً 

والفهـد والسـباع معلمـًا كـان أو غیـر معلـم، وأهـل الذمـة  أو شهر أو وضع حمل؛ ویجوز بیع الكلـب

بیـــع الخمـــر والخنزیـــر؛ ویجــوز بیـــع األخـــرس، وســـائر عقـــوده  مفــي البیـــع كالمســـلمین، ویجـــوز لهــ

األعمى وشراؤه، ویثبت له خیار الرؤیة، ویسقط خیاره بجس المبیع  باإلشارة المفهومة؛ ویجوز بیع

 .وفي العقار بوصفه أو بشمه أو بذوقه،

  

  فصل

 جدید في حقجائزة، وتتوقف على القبول في المجلس، وهي فسخ في حق المتعاقدین بیع  اإلقالة

 .ثالث، وهالك المبیع یمنع صحة اإلقالة، وهالك بعضه یمنع بقدره، وهالك الثمن ال یمنع

 

 الخیارات باب

یجــوز أكثــر مــن ذلــك، ومــن لــه  خیــار الشــرط جــائز للمتبــایعین وألحــدهما ثالثــة أیــام فمــا دونهــا وال

الشرط ال یورث؛ ومن  وغیبته، وخیار الخیار ال یفسخ إال بحضرة صاحبه، وله أن یجیز بحضرته

أخــذه بجمیــع الــثمن، وٕان شــاء رده؛ وخیــار  اشــترى عبــدًا علــى أنــه خبــاز فكــان بخالفــه، فــإن شــاء

المشـتري یخرجـه وال یدخلـه فـي ملكـه ومـن شـرط الحیـار  البـائع ال یخـرج المبیـع عـن ملكـه، وخیـار

بمضي المـدة، وبكـل  جاز وأیهما فسخ انفسخ، ویسقط الخییار لغیره جاز ویثبت لهما، وأیهما أجاز

 .والوطء والعتق ونحوه ما یدل على الرضا كالركوب

  

  فصل

 ما لم یره جاز، وله خیار الرؤیة؛ ومن باع ما لم یره فال خیار له، ویسقط برؤیة ما ومن اشترى

فإن تصرف  یوجب العلم بالمقصود كوجه اآلدمي ووجه الدابة وكفلها، ورؤیة الثوب مطویًا ونحوه،



ولو رأى بعضه  الزمًا، أو تعیب في یده، أو تعذر رد بعضه، أو مات بطل الخیار،فیه تصرفًا 

ومن باع ملك غیره  فله الخیار إذا رأى باقیه، وما یعرض باألنموذج رؤیة بعضه كرؤیة كله؛

 .بحالهم فالمالك إن شاء رده وٕان شاء أجاز إذا كان المبیع والمتبایعان

  

  فصل

 یع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عیب، وٕاذاالبیع یقتضي سالمة المب مطلق

والســرقة  اطلــع المشــتري علــى عیــب فــإن شــاء أخــذ المبیــع بجمیــع الــثمن، وٕان شــاء رده، واإلبــاق

ویـرد بـه إال أن  والبول في الفراش لیس بعیـب فـي الصـغیر الـذي ال یعقـل، وعیـب فـي الـذي یعقـل،

والبخـر والـدفر والزنـا  اع الحـیض عیـب، واالستحاضـة عیـب،یوجـد عنـد المشـتري بعـد البلـوغ وانقطـ

وٕان وجد المشتري عیبًا وحدث  عیب في الجاریة دون الغالم، والشیب والكفر والجنون عیب فیهما،

 .البائع عنده عیب آخر رجع بنقصان العیب وال یرده إال برضا

وٕان مـات  نقصـانه،وٕان صـبغ الثـوب أو خاطـه، أو لـت السـویق بسـمن ثـم اطلـع علـى عیـب رجـع ب

البـراءة مـن كـل  العبد أو أعتقه رجع بنقصان العیب، فإن قتله أو أكل الطعام لم یرجع، ومـن شـرط

قبلـه بقضـاء رده علـى بائعـه،  عیب فلیس له الرد أصًال، وٕاذا باعـه المشـتري ثـم رد علیـه بعیـب إن

  .خیار الشرط وٕان قبله بغیر قضاء لم برده، ویسقط الرد بما یسقط به

  

 الفاسد ب البیعبا

قیـام المبیـع حالـة الفسـخ، فـإن  وهو یفید الملك بالقبض، ولكل واحد من المتعاقدین فسخه، ویشترط

قبضه إن كان من ذوات القیم، أو مثلـه  باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز، وعلیه قیمته یوم

یتــة والــدم والخمــر والخنزیــر أمانــًة فــي یــده، وبیــع الم إن كــان مثلیــا، والباطــل ال یفیــد الملــك ویكــون

بــین حــر وعبــد ومیتــة وذكیــة باطــل، وبیــع المكاتــب باطــل إال أن  والحــر وأم الولــد والمــدبر والجمــع

والطیــر قبــل صــیدهما، واآلبــق والحمــل والنتــاج واللــبن فــي الضــرع،  یجیــزه فیجــوز، وبیــع الســمك

فاسـد، وبیـع المزابنـة واللحم فـي الشـاة، وجـذع فـي سـقف، وثـوب مـن ثـوبین  والصوف على الظهر،

ولو باع عینًا على أن یسلمها إلـى رأس الشـهر فهـو فاسـد، وبیـع جاریـة إال حملهـا  والمحاقلة فاسد،

 ولــو باعــه جاریــًة علــى أن یســتولدها المشــتري أو یعتقهــا أو یســتخدمها البــائع أو یقرضــه فاســد

الكوارات، وال  ع النحل إال معالمشتري دراهم أو ثوبًا على أن یخیطه البائع فهو فاسد، وال یجوز بی

وفطـر الیهـود إذا جهـال ذلـك  دود القز إال مع القز، والبیع إلى النیروز والمهرجان وصوم النصـارى

فاسد، وٕان أسقطا األجل قبله جاز، ومن  فاسد، والبیع إلى الحصاد والقطاف والدیاس وقدوم الحاج

  .بحصته جمع بین عبد ومدبر أو عبد الغیر جاز في عبده



أخیــه، وكــذا  ویكــره البیــع عنــد أذان الجمعــة، وكــذا بیــع الحاضــر للبــادي، وكــذا الســوم علــى ســوم

وكبیـرًا أحـدهما ذو رحـم  النجس، وتلقى الجلب مكروه ویجوز البیـع؛ ومـن ملـك صـغیرین أو صـغیراً 

 .الكبیرین محرم من اآلخر كره له أن یفرق بینهما، وال یكره في

 

 التولیة باب

وال یصـح ذلـك حتـى یكـون الـثمن  من األول، والمرابحـة بزیـادة، والوضـیعة بنقیصـة،التولیـة بیـع بـالث

 .األول مثلیًا أو في ملك المشتري

الــثمن األول أجــرة الصــبغ والطــراز وحمــل الطعــام والسمســار وســائق الغــنم  ویجــوز أن یضــم إلــى

وجعـل اآلبـق وكـراه،  بكذا، وال یضم نفقته وأجرة الراعي والطبیب والمعلم والـرایض قام علي: ویقول

شـاء  علم بخیانة في التولیة أسقطها من الثمن؛ وفي المرابحة إن شاء أخذه بجمیع الثمن، وٕان فإن

  .رده

  

 الربا باب

 .وعلته عندنا الكیل أو الوزن مع الجنس

والنســاء، وٕاذا عــدما حــال، وٕاذا وجــد أحــدهما خاصــًة حــل التفاضــل وحــرم  فــإذا وجــدا حــرم التفاضــل

الربما وردیئـه عنـد المقابلـة بجنسـه سـواء، ومـا ورد الـنص بكیلـه فهـو كیلـي أبـدًا،  د مالالنساء، وجی

 ورد بوزنـه فـوزني أبـدًا؛ وعقـد الصـرف یعتبـر فیـه قـبض عوضـیه فـي المجلـس، ومـا سـواه مـن ومـا

بالـدقیق وال  الربویات یكفي فیه التعیین؛ ویجوز بیع فلس بفلسین بأعیانهما، وال یجـوز بیـع الحنطـة

وبـالتمر متمـاثًال، ویجــوز  ویق وال بالنخالـة، وال الـدقیق بالسـویق، ویجــوز بیـع الرطـب بالرطـببالسـ

بیــع الزیــت بــالزیتون، وال السمســم  بیــع اللحــم بــالحیوان، ویجــوز بیــع الكربــاس بــالقطن، وال یجــوز

  .والحربي في دار الحرب، ویكره السفاتج بالشیرج إال بطریق االعتبار، وال ربا بین المسلم

 

 باب السلم

 تسـمیة الجـنس: مـا أمكـن ضـبط صـفته ومعرفـة مقـداره جـاز السـلم فیـه، ومـا ال فـال وشـرائطه كـل

فــي  والنــوع والوصــف واألجــل والقــدر ومكــان اإلیفــاء إن كــان لــه حمــل ومئونــة، وقــدر رأس المــال

فـــي  المكیـــل والمـــوزون والمعـــدود، وقـــبض رأس المـــال قبـــل المفارقـــة، وال یصـــح فـــي المنقطـــع وال

یصح بمكیال  جواهر، وال في الحیوان ولحمه وأطرافه وجلوده، ویصح في السمك المالح وزنا، والال

ســمى طــوًال وعرضــًا  بعینــه ال یعــرف مقــداره، وال فــي طعــام قریــة بعینهــا، ویجــوز فــي الثیــاب إذا

قبــل القــبض وال فــي رأس  ورقعــًة، وفــي اللــبن إذا عــین الملــبن، وال یجــوز التصــرف فــي المســلم فیــه



خیـار الرؤیـة، وللصـانع بیعـه قبـل  لمال قبل القبض وٕاذا استصنع شیئًا جاز استحسـانًا، وللمشـتريا

 .الرؤیة، وٕان ضرب له أجًال صار سلما

  

 باب الصرف

بیع جنس األثمان بعضه ببعض، ویستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما، فإن باع  وهو

فــإن  ثـل یـدًا بیــد، وال اعتبـار بالصـیاغة والجــودة،بفضــة أو ذهبـًا بـذهب لــم یجـز إال مــثًال بم فضـةً 

متفاضـًال  باعها مجازفًة ثم عرف التساوي في المجلـس جـاز وٕاال فـال، ویجـوز بیـع أحـدهما بـاآلخر

درهمــًا بعشــرة  ومجازفــًة مقابضــًة، ویجــوز بیــع درهمــین ودینــار بــدینارین ودرهــم وبیــع أحــد عشــر

قـبض قـدر الحلیـة قبـل  قـدر الحلیـة جـاز وال بـد مـنودینـار، ومـن بـاع سـیفًا محلـًى بـثمن أكثـر مـن 

 .االفتراق

ثم افترقا صـار شـركًة بینهمـا، فـإن اسـتحق  وٕان باع إناء فضة، أو قطعة نقرة، فقبض بعض الثمن

بحصـته، وٕان شـاء رده، ولــو اسـتحق بعـض القطعــة  بعـض اإلنـاء، فـإن شــاء المشـتري أخـذ البــاقي

لبیع بالفلوس، فإن كانـت كاسـدًة عینهـا، وٕان كانـت نافقـًة ا أخذ الباقي بحصته وال خیار له؛ ویجوز

أعطنـي بـه فلوسـًا : كسدت بطل البیع؛ ومن أعطى صـیرفیًا درهمـًا وقـال لم یعینها، فإن باع بها ثم

 .جاز ونصفا إال حبةً 

 

 الشفعة كتاب

ملـك ال یقسـم، وتجـب إذا  وال شفعة إال في العقار، وتجـب فـي العقـار سـواء كـان ممـا یقسـم أو ممـا

باألخــذ، والمســلم والــذمي  العقــار بعــوض هــو مــال، وتجــب بعــد البیــع، وتســتقر باإلشــهاد، وتملــك

المبیـع ثـم فـي حـق المبیـع، ثـم  والمـأذون والمكاتـب ومعتـق الـبعض سـواء، وتجـب للخلـیط فـي نفـس

ینبغـي أن یشـهد فـي مجلـس علمـه علـى  للجار، وتقسم علـى عـدد الـرءوس، وٕاذا علـم الشـفیع بـالبیع

على البائع إذا كان المبیـع فـي یـده أو علـى  ، فإن لم یشهد بعد التمكن منه بطلت، ثم یشهدالطلب

بالتــأخیر، وٕاذا طلــب الشــفیع الشــفعة عنــد الحــاكم ســأل الحــاكم  المشـتري أو عنــد العقــار، وال تســقط

بملكه الذي یشفع بـه، أو قامـت علیـه بینـة، أو نكـل عـن الیمـین أنـه مـا  المدعي علیه، فإن اعترف

وللشفیع أن یخاصم البائع إذا كان المبیع في یده، وال یسمع القاضي البینـة إال  یعلم به ثبت ملكه،

 المشتري، ثم یفسخ البیع ویجعل العهـدة علـى البـائع، وللشـفیع أن یخاصـم وٕان لـم یحضـر بحضرة

، الموكـل الـثمن، فـإذا قضـى لـه لزمـه إحضـاره، والوكیـل بالشـراء خصـم فـي الشـفعة حتـى یسـلم إلـى

بعـض الـثمن سـقط  وعلى الشفیع مثل الثمن إن كان مثلیًا وٕاال قیمته، وٕان حط البائع عن المشـتري



المشـتري فـي الـثمن ال  عن الشفیع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصـف األخیـر، وٕان زاد

 .بینة الشفیع یلزم الشفیع، وٕان اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، والبینة

  

  فصل

الشــفعة بمــوت الشــفیع وتســلیمه الكــل أو الــبعض، وبصــلحه عــن الشــفعة بعــوض، وببیــع  وتبطــل

وال  به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بیعا وٕاجـارًة، المشفوع

للشــفیع إن  تبطــل بمــوت المشــتري؛ وال شــفعة لوكیــل البــائع، ولوكیــل المشــتري الشــفعة، وٕاذا قیــل

بـألف فسـلم ثـم تبـین أنهـا  الن فسلم ثم تبین أنه غیره فله الشفعة، وٕاذا قیل لـه إنهـا بیعـتالمشتري ف

الحیلة فـي إسـقاط الشـفعة قبـل وجوبهـا،  بیعت بأقل أو بمكیل أو موزون فهو على شفعته، وال تكره

ع األول ال غیر، وٕان اشـتراها بـثمن مؤجـل فالشـفی ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم

ثم یأخذ الدار، وٕاذا قضـى للشـفیع وقـد بنـى المشـتري فیهـا،  إن شاء أداه حاًال، وٕان شاء بعد األجل

قلعــه؛ ولــو بنــى الشــفیع ثــم اســتحقت رجــع ي وٕان شــاء كلــف المشــتر  فــإن شــاء أخــذها بقیمــة البنــاء

وٕان الشجر فالشفیع إن شـاء أخـذ السـاحة بجمیـع الـثمن،  بالثمن ال غیر، وٕاذا خربت الدار أو جف

فالشـفیع إن شـاء أخـذ العرصـة بحصـتها، وٕان شـاء تـرك، وٕان  شاء ترك؛ وٕان نقض المشتري البنـاء

  .للشفیع، فإذا جده المشتري نقص حصته من الثمن اشترى نخًال علیه ثمر فهو

  

 اإلجارة كتاب

كــون المنــافع واألجــرة  وهــي بیــع المنــافع، جــوزت علــى خــالف القیــاس لحاجــة النــاس، وال بــد مــن

خیـار الرؤیـة والشـرط والعیـب،  ًة، ومـا صـلح ثمنـا صـلح أجـرًة، وتفسـد بالشـروط، ویثبـت فیهـامعلوم

وزرع األرضــین مــدًة معلومــًة أو بالتســمیة  وتقــال وتفســخ والمنــافع تعلــم بــذكر المــدة كســكنى الــدار،

 شـيء معلـوم أو لیركبهـا مسـافًة معلومـًة أو باإلشـارة كصـبغ الثـوب، وخیاطتـه، وٕاجـارة الدابـة لحمـل

دارًا أو حانوتـا فلـه أن یسـكنها ویسـكنها مـن شـاء ویعمـل فیهـا مـا  كحمـل هـذا الطعـام؛ وٕان اسـتأجر

والحـدادة والطحـن؛ وٕان اسـتأجر أرضـًا للزراعـة بـین مـا یـزرع فیهـا، أو یقـول علـى  شاء إال القصـارة

وٕاذا  یزرعهـا مـا شـاء، وهكـذا ركـوب الدابـة ولـبس الثـوب إال أنـه إذا لـبس أو ركـب واحـد تعـین؛ أن

والرطبــة  اســتأجر أرضــًا للبنــاء والغــرس فانقضــت المــدة یجــب علیــه تســلیمها فارغــًة كمــا قبضــها،

ویتملكـه، وٕان كانــت  كالشـجر، فـإن كانـت األرض تــنقص بـالقلع یغـرم لــه اآلجـر قیمـة ذلــك مقلوعـا

فله ذلك برضا صاحبه،  األرض ال تنقص، فإن شاء صاحب األرض أن یضمن له القیمة ویتملكه

الدابة كقفیز حنطة فله أن یحمل ما  تراضیان فتكون األرض لهذا والبناء لهذا، وٕان سمى علىأو ی

أثقل كالملح، وٕان زاد على المسمى فعطبت  هو مثله أو أخف كالشعیر، ولیس له أن یحمل ما هو



فلیس لـه أن یحمـل مثـل وزنـه حدیـدًا، وٕان اسـتأجرها  ضمن بقدر الزیادة، وٕان سمى قدرًا من القطن

 .ضربها فعطبت ضمنها یركبها فأردف آخر ضمن النصف، فإنل

  

  فصل

 مشترك كالصباغ والقصار، وال یستحق األجرة حتى یعمل، والمال أمانة في یـده، إال أن: ءاألجرا

أنـه  یتلف بعمله، كتخریق الثوب من دقه، وزلـق الحمـال، وانقطـاع الحبـل مـن شـده ونحـو ذلـك، إال

ضمان على  وال، لسفینة من مده، أو سقط من الدابة بسوقه وقودهال یضمن اآلدمي إذا غرق في ا

للخدمــة ورعــى الغــنم  الفصــاد والبــزاغ إال أن یتجــاوز الموضــع المعتــاد، وخــاص كالمســتأجر شــهراً 

فـي یــده وال بعملــه إذا لــم  ونحـوه، ویســتحق األجــرة بتسـلیم نفســه وٕان لــم یعمـل، وال یضــمن مــا تلـف

 .أن یشرطه ًا فلیس له أن یسافر به إالیتعمد الفساد، ومن استأجر عبد

ـــه، أو باشـــتراط التعجیـــل أو بتعجیلهـــا، وٕاذا تســـلم العـــین  واألجـــرة تســـتحق باســـتیفاء المعقـــود علی

سـقط األجـر، ولـرب الـدار أن یطالـب  المسـتأجرة فعلیـه األجـرة وٕان لـم ینتفـع بهـا، فـإن غصـبت منـه

إخراجـه مـن التنـور، وتمـام الطـبخ غرفـه،  بـأجرة كـل یـوم، والحمـال بـأجرة كـل مرحلـة، وتمـام الخبـز

العــین كالصــباغ والخیــاط والقصــار یحبســها حتــى  وتمــام ضــرب اللــبن إقامتــه، ومــن لعملــه أثــر فــي

وال أجــر لــه علیــه، ومــن ال أثــر لعملــه كالحمــال  یســتوفي األجــر، فــإن حبســها فضــاعت ال شــيء

: أن یسـتعمل غیـره، وٕان قـال الصـانع العمـل بنفسـه لـیس لـه والغسال لیس له ذلك، وٕاذا شـرط علـى

فبدرهم، وحدادًا بدرهمین جـاز، وأي العملـین عمـل اسـتحق المسـمى  إن سكنت هذا الحانوت عطاراً 

 . له

  

  فصل

اإلجــارة یجـب أجــر المثـل، وال یــزاد علــى المسـمى، وٕاذا اســتأجروا دارًا كـل شــهر بــدرهم  وٕاذا فسـدت

واحـد  شهورًا معلومًة، فإذا تم الشهر فلكلفي شهر واحد وفسد في بقیة الشهور إال أن یسمى  صح

سـكن  منهمـا نقـض اإلجـارة، فـإن سـكن سـاعًة فـي الشـهر الثـاني صـح العقـد فیـه، وكـذلك كـل شـهر

استأجره لحمل  أوله؛ ومن استأجر جمًال لیحمل له محمًال إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك، وٕان

ویجـــوز بطعامهـــا  ظئـــر بـــأجرة معلومـــة،الـــزاد فأكـــل منـــه فلـــه أن یـــرد عوضـــه، ویجـــور اســـتئجار ال

كـالحج واألذان واإلمامـة  وكسـوتها، وال یمنـع زوجهـا مـن وطئهـا، وال تجـوز اإلجـارة علـى الطاعـات

علــى التعلــیم واإلمامــة فــي زماننــا،  یجــوز: وتعلــیم القــرآن والفقــه، وبعــض أصــحابنا المتــأخرین قــال

نحوهمـا، وال علـى عسـب التـیس، وتجـوز والنـوح و  وعلیه الفتوى، وال تجـوز علـى المعاصـي كالغنـاء

أمرتـك أن : لیحمل علیها طعامـًا منـه فهـو فاسـد، ولـو قـال أجرة الحجام والحمام؛ ومن استأجر دابةً 

قمیصـًا، فـالقول لصـاحب الثـوب ویحلـف، فـإذا حلـف فالخیـاط ضـامن؛  تخیطـه قبـاًء، وقـال الخیـاط



ــ خطتــه بغیــر أجــر،: ولــو قــال ل العمــل یتحالفــان ویبــدأ بیمــین وقــال الصــانع بــأجر، فــإن كــان قب

بعد العمل فالقول لصاحب الثوب، وٕاذا خربت الـدار أو انقطـع شـرب الضـیعة  المستأجر، وٕان كان

 انفسـخ العقـد، ولـو مـات أحـدهما وقـد عقـدها لنفسـه انفسـخت، وٕان عقـدها لغیـره لـم أو مـاء الرحـى

 .تنفسخ

لزمـه دیـن وال مـال لـه  أو آجر شیئًا، ثم وتفسخ اإلجارة بالعذر، كمن استأجر حانوتا لیتجر فأفلس،

  .بدا للمكاري فلیس بعذر سواه؛ وكذلك إن استأجر دابًة للسفر فبدا له تفسخ اإلجارة، وٕان

 

 كتاب الرهن

وقبـل  عقـد وثیقـة بمـال مضـمون بنفسـه یمكـن اسـتیفاؤه منـه، وال یـتم إال بـالقبض أو بالتخلیـة، وهـو

فــي  المــرتهن دخــل ال محــوزًا مفرغــا متمیــزًا، فــإذا قبضــهذلــك إن شــاء ســلم وٕان شــاء ال، وال یصــح إ

مالیته قـدر دینـه حكمـا  ضمانه، ویهلك على ملك الراهن حتى یكفنه، ویصیر المرتهن مستوفیا من

القیمــة یــوم القــبض، فــإن أودعــه أو  والفاضــل أمانــة، وٕان كــان أقــل ســقط مــن الــدین بقــدره، وتعتبــر

بجمیع قیمته، ونفقة الـرهن وأجـرة الراعـي  هن ونحوه ضمنهتصرف فیه ببیع أو إجارة أو إعارة أو ر 

إال أنــه إن هلــك یهلــك بغیــر شــيء، وٕان بقــي  علــى الــراهن ونمــاؤه لــه، ویصــیر رهنــا مــع األصــل،

على قیمتـه یـوم الفكـاك وقیمـة األصـل یـوم القـبض  النماء وهلك األصل افتكه بحصته، یقسم الدین

ن وال تجـوز فـي الـدین وال یصـیر الـرهن رهنـا بهمـا، الـره وتسقط حصة األصل، وتجـوز الزیـادة فـي

ولـه أن یحفظـه بنفسـه وزوجتـه وولـده وخادمـه الـذي فـي عیالـه،  وأجـرة مكـان الحفـظ علـى المـرتهن،

 .فإن أذن له الراهن فهلك حالة االستعمال هلك أمانةً  ولیس له أن ینتفع بالرهن،

قط مثلهـا مـن الـدین، وكـذلك كـل مكیـل فإن رهنت بجنسها فهلكت س ویصح رهن الدراهم والدنانیر،

الجـودة والـرداءة؛ ویصـح بـرأس مـال السـلم وبـدل الصـرف، فـإن هلـك قبـل  وموزون، وٕان اختلفـا فـي

والسلم وصار مستوفیا، وٕان افترقا والرهن قائم بطال؛ ویصـح بالـدین الموعـود،  االفتراق تم الصرف

 ثمن شـیئا بعینـه فـامتنع لـم یجبـر،ومـن اشـترى شـیئا علـى أن یـرهن بـال. هلـك بمـا سـمى فـإن هلـك

رهنــا مثــل  والبــائع إن شــاء تــرك الــرهن، وٕان شــاء رد البیــع، إال أن یعطیــه الــثمن حــاًال، أو یعطیــه

یقضـي بـاقي الـدین، وٕان ى األول، وٕان رهن عبدین بدین فقضى حصة أحـدهما فلـیس لـه أخـذه حتـ

نــه، فــإن أوفــى أحــدهما دی رهــن عینــا عنــد رجلــین جــاز، والمضــمون علــى كــل واحــد منهمــا حصــة

وٕان كـان الـرهن فـي یـده، ولـیس  فجمیعها رهـن عنـد اآلخـر، وللمـرتهن مطالبـة الـراهن وحبسـه بدینـه

 .على المرتهن أن یمكنه من بیعه لقضاء الدین

  

  فصل



 الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دینه، وٕان أعتق العبد الرهن نفـذ فإذا باع

معسـرًا سـعى  أداء الدین إن كان حاًال، وٕان كان مـؤجًال رهـن قیمـة العبـد، وٕان كـانعتقه، فیطالب ب

اســتهلكه أجنبــي فــالمرتهن  العبــد فــي األقــل مــن قیمتــه والــدین، ویرجــع علــى المــولى إذا أیســر، وٕان

المـرتهن فقبضـه الـراهن خـرج مـن  یضـمنه قیمتـه یـوم هلـك، ولـیس لـه أن ینتفـع بـالرهن، فـإن أعـاره

على ید عدل جاز، وٕان شـرطا ذلـك  هلك في ید الراهن هلك بغیر شيء، وٕان وضعاهضمانه، فلو 

ویجـوز أن یوكـل المـرتهن وغیـره علـى  في العقد فلیس ألحدهما أخذه، ویهلك من ضـمان المـرتهن،

الــراهن وال بعزلـه؛ وٕاذا مــات الــراهن بــاع  بیـع الــرهن، فــإن شـرطها فــي عقــد الـرهن لــم ینعــزل بمـوت

نصـب القاضـي مـن یفعـل ذلـك؛ ومـن اسـتعار  لـدین، فـإن لـم یكـن لـه وصـيوصـیه الـرهن وقضـى ا

عــین مــا یرهنــه بــه فلــیس لــه أن یزیــد علیــه وال  شــیئًا لیرهنــه جــاز، وٕان لــم یســم مــا یرهنــه بــه، فــإن

 .ینقص

 

 القسمة كتاب

المبادلـــة فیمـــا یتفـــاوت أظهـــر  معنـــى اإلفـــراز فیمـــا ال یتفـــاوت أظهـــر كالمكیـــل والمـــوزون، ومعنـــى

القســـمة إذا اتحـــد الجـــنس، وال یجبـــر عنـــد  والعقـــار، إال أنـــه یجبـــر الممتنـــع منهمـــا علـــى كـــالحیوان

على الصبي وصـیه أو ولیـه؛ وینبغـي للقاضـي  اختالف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز، ویقسم

یرزقـه مـن بیـت المـال، أو یقـدر لـه أجـرًا یأخـذه مـن  أن ینصـب قاسـمًا عـدًال مأمونـا عالمـا بالقسـمة

. وال یجبر الناس على قاسم واحد، وال یترك القسـام یشـتركون ین، وهو على عدد رءوسهم،المتقاسم

طلبوا من القاضي قسمته، وادعوا أثه میـراث لـم یقسـمه حتـى یقیمـوا البینـة  جماعة في أیدیهم عقار

 وعـدد الورثـة، فـإن حضـر وارثـان فأقامـا البینـة علـى الوفـاة وعـدد الورثـة ومعهمـا وارث علـى الوفـاة

الجمیـع،  ائب قسمه بینهم إال أن یكون العقـار فـي یـد الغائـب، وفـي الشـراء ال یقسـمه إال بحضـرةغ

 .وٕان حضر وارث واحد لم یقسم وٕان أقام البینة

القسمة وكل منهم ینتفع بنصیبه قسم بینهم، وٕان كانوا یستضرون ال یقسم،  وٕاذا طلب أحد الشركاء

 ر قسـم بطلـب المنتفـع، وال یقسـم الجـوهر والرقیـقأحـدهما ینتفـع بنصـیبه واآلخـر یستضـ وٕان كـان

واألراضــي  والحمــام والحــائط والبئــر بــین داریــن والرحــى إال بتراضــیهم، ویقســم كــل واحــد مــن الــدور

السـفل، وال تـدخل  والحوانیت وحده، وتقسم البیوت قسمًة واحدًة، ویقسم سهمین من الغلو بسهم مـن

 .الدراهم في القسمة إال بتراضیهم

  

  فصل

 للقاسـم أن یقـرع بیـنهم، فمـن خـرج اسـمه علـى سـهم أخـذه، ولـیس ألحـدهم الرجـوع إذا قسـم ینبغـي

 القاضي أو نائبه، فإن كان في نصیب أحدهم مسیل أو طریق لغیره لـم یشـرط، فـإن أمكـن صـرفه



یــد  عنـه صــرفه وٕاال فســخت القســمة، وٕاذا شــهدوا علــیهم ثــم ادعــى أحــدهم أن مــن نصــیبه شــیئًا فــي

منـى فبینتـه  قبضته ثم أخـذه: بل إال ببینة، وتقبل شهادة القاسمین على ذلك، وٕان قالصاحبه لم تق

بعـض نصـیب  أو یمـین خصـمه، وٕان قـال ذلـك قبـل اإلشـهاد تحالفـا وفسـخت القسـمة، وٕان اسـتحق

 .أحدهم رجع في نصیب صاحبه بقسطه

  

  فصل

 طلـب أحـدهما القسـمة بطلـت،جائزة استحسانا، وال تبطل بموتهما وال بموت أحدهما، ولو  المهایأة

بـأن یسـكن كـل منهمـا طائفـًة أو أحـدهما علوهـا واآلخـر سـفلها، ولكـل واحـد  وتجـوز فـي دار واحـدة

 ما أصابه وأخذ غلته، وتجوز في عبد واحد یخدم هذا یوما وهذا یوما، وكذا في البیت منهما إجارة

 علـى مـن یخدمـه جـاز، وفـيالصغیر، وفي عبدین یخدم كل واحد واحدًا، فـإن شـرطا طعـام العبـد 

فـي ثمـرة  الكسـوة ال یجـوز، وال تجـوز فـي غلـة عبـد وال عبـدین، وال فـي ركـوب دابـة وال دابتـین، وال

وكــذلك كــل  الشــجرة، وال فــي لــبن الغــنم وأوالدهــا، وتجــوز فــي عبــد ودار علــى الســكنى والخدمــة،

   مختلفي المنفعة

 

 القاضي كتاب أدب

القاضـي مجتهـدًا، فـإن لـم  شـرف العبـادات، واألولـى أن یكـونالقضـاء بـالحق مـن أقـوى الفـرائض وأ

وأمانتــه وعقلــه وفهمــه، عالمــًا بالفقــه  یوجــد فیجــب أن یكــون مــن أهــل الشــهادة موثوقــا بــه فــي دینــه

الـدخول فیـه لمـن یخـاف العجـز عـن القیـام بـه، وال  والسنة، وكذلك المفتـي، وال یطلـب الوالیـة ویكـره

ومن تعین له تفترض علیه الوالیة، ویجوز التقلید من والة  فرضه،بأس به لمن یثق من نفسه أداء 

فیمـا تقبـل شـهادتها فیـه، فـإذا قلـد القضـاء یطلـب دیـوان القاضـي الـذي  الجور، ویجوز قضاء المـرأة

خرائطــه وســجالته، وعمــل فــي الودائــع وارتفــاع الوقــوف بمــا تقــوم بــه البینــة أو  قبلــه، وینظــر فــي

یعمــل بقــول المعــزول إال أن یكــون هــو الــذي ســلمها إلیــه، ویجلــس  هــو فــي یــده، وال بــاعتراف مــن

 جلوسـا ظــاهرًا فـي المسـجد والجــامع أولـى، ویتخـذ مترجمــا وكاتبـا عـدًال مســلمًا لـه معرفـة للقضـاء

وال یلقنـه  بالفقـه، ویسـوي بـین الخصـمین فـي الجلـوس واإلقبـال والنظـر واإلشـارة، وال یسـار أحـدهما

اآلخـر، وال یقبـل  ال یمازحهما، وال أحدهما، وال یضیف أحدهما دونحجته، وال یضحك ألحدهما، و 

ویعود المرضى، ویشهد الجنائز،  هدیة أجنبي لم یهد له قبل القضاء، وال یحضر دعوًة إال العامة،

 .حاجة حیوانیة كف عن القضاء فإن حدث له هم، أو نعاس، أو غضب، أو جوع، أو عطش، أو

القضــاء إال أن یفــوض إلیــه ذلــك، وال  لنفســه، وال یســتخلف علــى وال یبیــع وال یشــتري فــي المجلــس

یكـون مـا یدعیـه علـى الغائـب سـببا لمـا  یقضي علـى غائـب إال أن یحضـر مـن یقـوم مقامـه، أو مـا

 .یدعیه على الحاضر



اإلجمــاع، وال  وٕاذا رفــع إلیــه قضــاء قــاض أمضــاه، إال أن یخــالف الكتــاب أو الســنة المشــهورة أو

بشـيء مـن حقـوق العبـاد  تقبل شـهادته لـه، ویجـوز لمـن قلـده وعلیـه؛ وٕاذا علـم یجوز قضاوه لمن ال

ینفــذ ظــاهرًا وباطنــا فــي  والقضــاء بشــهادة الــزور. فــي زمــن والیتــه ومحلهــا جــاز لــه أن یقضــي بــه

 .واإلرث كالنكاح، والطالق، والبیع، وكذلك الهبة،: العقود، والفسوخ

امتنـع حبسـه، فـإن  حبسه وأمره بدفع ما علیه، فـإنوٕاذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غریمه لم ی

معسـر، فـإن كـان القاضـي  أنا: هو موسر وهو یقول: اقر أنه معسر خلى سبیله، وٕان قال المدعي

كــالمهر والكفالــة وبــدل الخلــع  یعــرف یســاره، أو كــان الــدین بــدل مــال كــالثمن والقــرض، أو التزمــه

إال أن تقـوم البینـة أن لـه مـاًال فیحبسـه،  الفقـر، ونحوه حبسه، وال یحبسـه فیمـا سـوى ذلـك إذا ادعـى

مـال أظهـره، وسـأل عـن حالـه فلـم یظهـر لـه مـال  فـإذا حبسـه مـدًة یغلـب علـى ظنـه أنـه لـو كـان لـه

حبسـه، ویحـبس الرجـل فـي نفقـة زوجتـه، وال یحـبس  خلـى سـبیله؛ وٕان قامـت البینـة علـى یسـاره أبـد

 .یهاإلنفاق عل والد في دین ولده إال إذا امتنع من

  

  فصل

القاضــي إلــى القاضــي فــي كــل حــق ال یســقط بالشــبهة، وفــي النكــاح والــدین والغصــب  یقبــل كتــاب

 المجحـودة والمضـاربة وفـي النسـب وفـي العقـار، وال یقبـل فـي المنقـوالت؛ وعـن محمـد أنـه واألمانة

بــد أن  وال یقبــل فــي جمیــع المنقــوالت، وعلیــه الفتــوى، وال یقبــل إال بینــة أنــه كتــاب فــالن القاضــي،

المسـلمین وٕاال فـال،  وٕالـى كـل مـن یصـل إلیـه مـن قضـاة: یكتب إلـى معلـوم فـإن شـاء قـال بعـد ذلـك

ویحفظـوا مـا فیـه، وتكـون أسـماؤهم  ویقرأ الكتاب على الشهود، ویعلمهم بما فیه، ویختمه بحضرتهم

ــا داخــل الكتــاب بــاألب والجــد؛ وأبــو یوســف لــم یشــترط شــیئا ره مــن ذلــك لمــا ابتلــى بالقضــاء واخت

المكتوب إلیه نظر في ختمه، فإذا شهدوا  السرخسي ولیس الخبر كالعیان، فإذا وصل إلى القاضي

حكمه، وقرأه علینا وختمه وفتحه وقرأه على الخصم  أنه كتاب فالن القاضي سلمه إلینا في مجلس

لقضاء الخصم، فإن مات الكاتب، أو عزل، أو خرج عن أهلیة ا وألزمه ما فیه وال یقبله إال بحضرة

وٕالـى كـل مـن : مات المكتوب إلیه بطل، إال أن یكـون قـال بعـد اسـمه قبل وصول كتابه بطل، وٕان

المســلمین، وٕان مـات الخصــم نفــذ علـى ورثتــه، وٕان لــم یكـن الخصــم فــي بلــد  یصـل إلیــه مــن قضـاة

یسـمع بینتـه ویكتـب لـه كتابـا إلـى قاضـي البلـد الـذي فیـه خصـمه  الطالـب أن المكتـوب إلیـه وطلـب

 .كتابه نسخة الكتاب األول أو معناه له، ویكتب فيكتب 

  

  فصل

أهـل  رجًال لیحكم بینهما جاز، وال یجوز التحكیم فیمـا یسـقط بالشـبهة، ویشـترط أن یكـون مـن حكما

واحــد منهمــا  القضــاء، ولــه أن یســمع البینــة ویقضــي بــالنكول واإلقــرار، فــإذا حكــم لزمهمــا، ولكــل



خالفـه، وال یجـوز  لى قاض أمضاه إن وافق مذهبه، وأبطلـه إنالرجوع قبل الحكم، وٕان رفع حكمه إ

  .حكمه لمن ال تقبل شهادته له

 

 الحجر كتاب

ال یعقـــل أصـــًال،  الصـــغر والجنـــون والـــرق، وال یجـــوز تصـــرف المجنـــون والصـــبي الـــذي: وأســـبابه

الـذي یعقـل؛ والصـبي  وتصرف الذي یعقـل إن أجـازه ولیـه، أو كـان أذن لـه یجـوز، والعبـد كالصـبي

شــیئا لزمهمــا، وأقــوال العبــد  والمجنــون ال یصــح عقودهمــا وٕاقرارهمــا وطالقهمــا وعتاقهمــا، وٕان أتلفــا

بحـد أو قصـاص أو طـالق لزمـه فـي  نافذة في حق نفسه، فـإن أقـر بمـال لزمـه بعـد عتقـه، وٕان أقـر

یـــة والجار . اإلنــزال، أو بلـــوغ ثمــاني عشـــرة ســنة الحــال، وبلــوغ الغـــالم بــاالحتالم، أو اإلحبـــال، أو

ســبع عشــرة ســنًة؛ وٕاذا راهقــا وقــاال بلغنــا صــدقا، وال  بــاالحتالم، أو الحــیض، أو الحبــل، أو بلــوغ

كان سفیها ینفق ماله فیما ال مصلحة لـه فیـه، ثـم إذا بلـغ غیـر  یحجر على الحر العاقل البالغ وٕان

رشــده وٕان فــإذا بلــغ خمســا وعشــرین ســنًة ســلم إلیــه مالــه، وٕان لــم یــؤنس  رشــید ال یســلم إلیــه مالــه،

نفـذ، وال یحجـر علـى الفاسـق، وال علـى المـدیون، فـإن طلـب غرمـاؤه حبسـه،  تصـرف فیـه قبـل ذلـك

ویـوفي الـدین، فـإن كـان مالـه دراهـم أو دنـانیر والـدین مثلـه قضـاه القاضـي بغیـر  حبسـه حتـى یبیـع

 كـــان أحـــدهما دراهـــم واآلخـــر دنـــانیر أو بـــالعكس باعـــه القاضـــي فـــي الـــدین، وال یبیـــع أمـــره، وٕان

 یبیع وعلیه الفتوى، وٕان لم یظهر للمفلس مال فالحكم ما مر فـي أدب: وال العقار، وقاال العروض

التصـرف  یالزمونه، وال یمنعونه من القاضي، وال یحول بینه وبین غرمائه بعد خروجه من الحبس

  .والسفر، ویأخذون فضل كسبه یقتسمونه بینهم بالحصص

 
 

 المأذون كتاب

البیع للمولى أو لغیـره بـأمره  اللة كما لو رآه یبیع ویشتري فسكت، وسواء كانویثبت بالصریح وبالد

العـام والخـاص، ولـو أذن لـه بشـراء طعـام  أو بغیـر أمـره صـحیحا أو فاسـدًا، ویصـیر مأذونـا بـاإلذن

أن یبیع ویشتري ویوكـل ویبضـع ویضـارب ویعیـر  األكل وثیاب الكسوة ال یصیر مأذونا، وللمأذون

السلم ویزارع ویشتري طعاما ویزرعه ویشارك عنانا،  ویؤجر ویستأجر ویسلم ویقبلویرهن ویسترهن 

وال یتـزوج، وال یـزوج ممالیكـه، وال یكاتـب، وال یعتـق، وال  ولو أقـر بـدین أو غصـب أو ودیعـة جـاز،

وال یتكفــل، ویهــدي القلیــل مــن الطعــام، ویضــیف معاملیــه ویــأذن  یقــرض، وال یهــب، وال یتصــدق،

یلزمه من الدیون بسبب اإلذن متعلق برقبته یباع فیه إال أن یفدیـه المـولى،  ارة، ومالرقیقه في التج

 بالدیون، فإن فداه المولى بدیون الغرماء انقطع حقهم عنه، وٕاال یباع ویقسم ثمنـه بـین فإن لم یف

 الغرماء بالحصص، فإن بقي شيء طولب به بعد الحریة، وٕان حجر المولى علیه لم ینحجر حتى



ولـو  هـل سـوقه أو أكثـرهم بـذلك، وٕان ولـدت المأذونـة مـن موالهـا فهـو حجـر، واإلبـاق حجـر؛یعلـم أ

بعـــد  مــات المــولى أو جـــن أو لحــق بــدار الحـــرب مرتــدًا صـــار محجــورًا، ویصــح إقـــراره بمــال یـــده

أعتقـه نفـذ وضـمن  الحجر، وٕاذا استغرقت الدیون مالـه ورقبتـه لـم یملـك المـولى شـیئا مـن مالـه، وٕان

الـثمن أو أقـل، ویجـوز أن یبیـع  اء وما بقي فعلى العبـد، ویجـوز أن یبیعـه المـولى بمثـلقیمته للغرم

 .من المولى بمثل الثمن أو أكبر

 اإلكراه كتاب

عــاجًال، وامتناعـه مــن الفعــل قبــل  ویعتبـر فیــه قــدرة المكـره علــى إیقــاع مـا هــدده بــه، وخــوف المكـره

المكــره بــه نفســا أو عضــوًا أو موجبــًا غمــًا  اإلكــراه لحقــه أو لحــق آدمــي أو لحــق الشــرع، وأن یكــون

أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شدید أو حبس ففعل  ینعدم به الرضا، فلو أكره على بیع أو شراء

وٕان شاء فسخه، وٕان قبض العوض طوعا فهو إجازة، وٕان قبضه  ثم زال اإلكراه، فإن شاء أمضاه،

ك المبیـع فـي یـد المشـتري وهـو غیـر مكـره فعلیـه كـان قائمـا، فـإن هلـ ، ویـرده إنبإجـازةمكرها فلیس 

یضــمن المكــره، وٕان أكــره علــى طــالق أو عتــاق ففعــل وقــع ویرجــع علــى المكــره  قیمتــه، وللمكــره أن

والــوالء للمعتــق، وفــي الطــالق بنصــف المهــر إن كــان قبــل الــدخول وبمــا یلزمــه مــن  بقیمــة العبــد،

و أكل المیتة أو على الكفـر أو إتـالف مـال عدم التسمیة، فإن أكره على شرب الخمر أ المتعة عند

نفســه وســعه أن یفعــل، وٕان  بــإتالفأو ذمــي بــالحبس أو الضــرب فلــیس بمكــره، وٕان أكرهــه  مســلم

أثـم  حتى قتل كان مأجورًا، ولو أكره بالقتل على القتل لم یفعل ویصـبر حتـى یقتـل، فـإن قتـل صبر

 .حد علیه ال ته منه، ومن أكره على الزناوالقصاص على المكره، وٕان أكره على الردة لم تبن امرأ

 

 الدعوى كتاب

تكـون الـدعوى بشـيء  المـدعي مـن ال یجبـر علـى الخصـومة، والمـدعي علیـه مـن یجبـر، وال بـد أن

عینــا كلــف المــدعي علیـــه  معلــوم الجــنس والقــدر، فــإن كــان دینــا ذكــر أنــه یطالبــه بـــه، وٕان كــان

حدوده األربعة، وأسـماء أصـحابها  كان عقارًا ذكرإحضارها، فإن لم تكن حاضرًة ذكر قیمتها، وٕان 

فــي یــد المــدعي علیــه وأنــه یطالبــه بــه، وٕاذا  ونســبهم إلــى الجــد، وذكــر المحلــة والبلــد، ثــم یــذكر أنــه

اعتـرف أو أقـام المـدعي بینـًة قضـى علیـه، وٕاال  صحت الـدعوى سـأل القاضـي المـدعي علیـه، فـإن

البینـة، وٕان نكـل یقضـي علیـه بـالنكول، فـإن  تقـوم یسـتحلف، فـإن حلـف انقطعـت الخصـومة إال أن

علیـه الیمـین ثالثــا، ویثبـت النكــول بقولـه ال أحلــف،  قضـى أول مـا نكــل جـاز، واألولــى أن یعـرض

لــي بینــة : طــرش، وال تــرد الیمــین علــى المــدعي، وٕان قــال وبالســكوت إال أن یكــون بــه خــرس أو

ًال بنفسـه ثالثـة أیـام، وٕان كـان لم یستحلف ویأخذ منه كفـی حاضرة في المصر وطلب یمین خصمه

القاضــي، وال یســتحلف فــي النكــاح والرجعــة والفــئ فــي اإلیــالء والــرق  غریبــا یالزمــه مقــدار مجلــس



والوالء والحدود، ویستحلف فـي القصـاص، فـإن نكـل اقـتص منـه فـي األطـراف،  واالستیالد والنسب

دخول اسـتحلف، فـإن نكـل حتى یحلف أو یقـر، وٕان ادعـت علیـه طالقـا قبـل الـ وفي النفوس یحبس

المهر والیمین باهللا تعالى ال غیر، وتغلظ باوصافه إن شـاء القاضـي، ویحتـاط  قضى علیه بنصف

موسـى،  التكـرار، وال تغلـظ بزمـان وال مكـان، ویسـتحلف الیهـودي بـاهللا الـذي أنـزل التـوراة علـى مـن

والـوثني بـاهللا،  خلـق النـار،والنصراني باهللا الذي أنزل اإلنجیـل علـى عیسـى، والمجوسـي بـاهللا الـذي 

قائم فیما ذكر، وفي النكـاح مـا  وال یحلفون في بیوت عباداتهم، فیحلفه في البیع باهللا ما بینكما بیع

السـاعة، وفـي الودیعـة مالـه هـذا الـذي  بینكما نكاح قائم فـي الحـال، وفـي الطـالق مـاهي بـائن منـك

ذا قال المـدعي علیـه هـذا الشـيء أودعنیـه حق، وإ  ادعاه في یدك ودیعة وال شيء منه، وال له قبلك

منــه أو أعــارني أو آجرنــي وأقــام علــى ذلــك بینــًة فــال  فــالن الغائــب، أو رهنــه عنــدي، أو غصــبته

 .قال الشهود أودعه رجل ال نعرفه لم تندفع الخصومة خصومة إال أن یكون محتاًال، وٕاذا

 

  فصل

 ٕان أقـام الخـارج البینـة علـى ملـك مـؤرخ،الخارج أولـى مـن بینـة ذي الیـد علـى مطلـق الملـك، و  بینة

على نسج ثوب  وذو الید على ملك أسبق منه تاریخا فذ والید أولى، ولو أقاما البینة على النتاج أو

مـن اآلخــر وال تــاریخ  ال یتكـرر نســجه فبینـة ذي الیــد أولـى، وٕان أقــام كـل واحــد البینـة علــى الشـراء

لواحد منهما، وٕان وقتـا فهـي لـألول، وٕان  ا البینة لم یقضلهما تهاترتا، وٕان ادعیا نكاح امرأة، وأقام

البینة أنها له قضى بها بینهمـا، وٕان ادعـى كـل واحـد  ادعیا عینا في ید ثالث وأقام كل واحد منهما

البینـة فـإن شـاء كـل واحـد منهمـا أخـذ نصـف العبـد وٕان شـاء  منهمـا الشـراء مـن صـاحب الیـد، وأقـام

ر أخـذ جمیعـه، وٕان وقتـا فهـو لـألول، وٕان وقـت أحـدهما أو كـان لآلخ ترك، فإن ترك أحدهما فلیس

ادعــى أحــدهما شــراًء واآلخــر هبــًة وقبضــًا أو صــدقًة وقبضــًا وال تــاریخ  معــه قــبض فهــو أولــى، وٕان

أولــى، وٕان ادعــى الشــراء وادعــت أنــه تزوجهــا علیــه فهمــا ســواء، وٕان أقــام الخارجــان  لهمــا فالشــراء

أحـدهما  على الشـراء مـن واحـد أو مـن اثنـین فأولهمـا أولـى، وٕان أرخعلى الملك والتاریخ، أو  البینة

إن كـان راكبـا فـي  فهو له، وٕان تنازعا في دابة أحدهما راكبها أو لـه علیهـا حمـل فهـو أولـى وكـذلك

والنســج أولــى مــن بینــة  الســرج واآلخــر ردیفــه أو البــس القمــیص واآلخــر متعلــق بــه، وبینــة النتــاج

 .دین وثالثة وأكثر سواءمطلق الملك، والبینة بشاه

  

   فصل

أولـى، فـإن  الثمن أو المبیع فأیهما أقام البینة فهو أولى، وٕان أقامـا البینـة فالمثبتـة للزیـادة اختلفا في

وٕاال فسـخنا البیـع؛ ویقـال  إما أن تسـلم مـا ادعـاه المشـتري مـن المبیـع: لم تكن لهما بینة یقال للبائع

فســخنا البیــع، فــإن لــم یتراضــیا یتحالفــان  ع مــن الــثمن وٕاالإمــا أن تســلم مــا ادعــاه البــائ: للمشــتري



البیع مقایضًة بدأ بأیهما شاء؛ ومن نكل عن الیمین لزمـه  ویفسخ البیع ویبدأ بیمین البائع ولو كان

األجل أو شرط الخیار، أو استیفاء بعض الثمن لـم یتحالفـا، والقـول  دعوى صاحبه، وٕان اختلفا في

عد هالك المبیع لم یتحالفـا، والقـول قـول المشـتري؛ وٕان اختلفـا بعـد هـالك اختلفا ب قول المنكر، وٕان

وٕان اختلفــا فــي اإلجــارة قبــل  المبیــع لــم یتحالفــا إال أن یرضــى البــائع بتــرك حصــة الهالــك، بعــض

یتحالفــان ویتــرادان؛ وٕان اختلفــا بعــد اســتیفاء  اســتیفاء شــيء مــن المنفعــة فــي البــدل أو فــي المبــدل

للمستأجر؛ وٕان اختلفا بعد استیفاء بعض المنافع یتحالفان، ویفسخ  حالفا والقولجمیع المنفعة لم یت

 والقول فیما مضى قول المستأجر؛ وٕان اختلفا بعد اإلقالـة تحالفـا وعـاد البیـع؛ وٕان العقد فیما بقي،

لفــا لهمــا بینــة تحا اختلفــا فــي المهــر فأیهمــا أقــام البینــة قبلــت، وٕان أقامــا فبینتــه المــرأة، فــإن لــم یكــن

قالــت أو أكثــر قضــي  فأیهمــا نكــل قضــي علیــه، وٕاذا تحالفــا یحكــم مهــر المثــل، فــإن كــان مثــل مــا

قالـت وأكثـر ممـا قـال قضـي  بقولها، وٕان كان مثـل مـا قـال أو أقـل قضـي بقولـه، وٕان كـان أقـل ممـا

ٕان فللمرأة، وما یصلح للرجـال فللرجـل؛ و  بمهر المثل؛ وٕان اختلفا في متاع البیت فما یصلح للنساء

لهمـا فللبـاقي، وٕان اختلفـا فـي قـدر الكتابـة لـم  مـات أحـدهما واختلفـت ورثتـه مـع اآلخـر، فمـا یصـلح

 .یتحالفا

  

  فصل

 جاریــًة فولـدت ألقــل مــن ســتة أشــهر فادعـاه فهــو ابنــه وهــي أم ولـده، ویفســخ البیــع ویــرد ولـو بــاع

فـإن ماتـت  سـتیالد فیهـا،الثمن، وال تقبـا دعـوة المشـتري معـه، فـإن مـات الولـد ثـم ادعـاه ال یثبـت اال

ســنتین، فــإن  األم ثــم ادعــاه یثبــت نســبه، ویــرد كــل الــثمن، وٕان جــاءت بــه مــا بــین ســتة أشــهر إلــى

سـنتین ال تصـح دعـوة  صدقه المشتري ثبت النسب وفسخ البیع وٕاال فال، وٕان جاءت به ألكثـر مـن

ى نسـب أحـد التـوأمین ثبـت ومـن ادعـ البائع، وال یفسخ البیع، وال یعتق الولد، وال تصیر أم ولـد لـه،

 .نسبهما منه

  

 

 اإلقرار كتاب

أقـر بمعلـوم أو مجهـول ویبـین  وهـو حجـة علـى المقـر إذا كـان عـاقال بالغـا إذا أقـر لمعلـوم، وسـواء

قیمـة، فـإن كذبـه المقـر لـه فیمـا بـین  المجهول، فإن قـال لـه علـى شـيء أو حـق لزمـه أن یبـین مالـه

مــال عظــیم فهــو : أقــل مــن درهــم، وٕان قــال لــم یصــدق فــي فــالقول للمقــر مــع یمینــه، وٕان أقــر بمــال

أمـوال عظـام فثالثـة : مال الزكـاة، وٕان قـال نصاب من الجنس الذي ذكر، وقیمة النصاب في غیر

كـذا درهمـا فـدرهم، وكـذا كـذا أحـد : كثیرة فعشـرة، ولـو قـال :دراهم فثالثة، وٕان قال: نصب، وٕان قال

فأحـد وعشـرون، ولـو ثلـث بـالواو تـزاد مائـة، ولـو ربـع  كـذا وكـذا :عشـر، ولـو ثلـث فكـذلك، ولـو قـال



مائــة ودرهــم فالكــل دراهــم، وكــذا كــل مــا یكــال : ومــوزون، ولــو قــال تــزاد ألــف، وكــذلك كــل مكیــل

وثوب یلزمه ثـوب واحـد، وتفسـیر المائـة إلیـه، وكـذلك لـو قـال مائـة وثوبـان،  مائة: ویوزن، ولو قال

ٕان قـال لـه علـي أو قبلـي فهـو دیـن وعنـدي ومعـي وفـي وثالثـة أثـواب فالكـل ثیـاب، و  ولو قـال مائـة

قضـیتكها أو  اتزنها أو انتقدها أو أجلني بهـا أو: لي علیك ألف فقال: أمانة، ولو قال له آخر بیتي

بدین مؤجل وادعـى المقـر  ومن أقر. أجلتك بها فهو إقرار، ولو لم یذكر هاء الكنایة ال یكون إقرارا

والفـص، وبسـیف النصـل والجفـن  ومـن أقـر بخـاتم لزمـه الحلقـةلـه أنـه حـال اسـتحلف علـى األجـل، 

فــي خمســة لزمــه خمســة وٕان أراد  والحمائــل، ومــن أقــر بثــوب فــي منــدیل لزمــاه، ومــن أقــر بخمســة

درهـم إلـى عشـرة لزمـه تسـعة، ویجـوز  الضـرب، ولـو قـال لـه علـي مـن درهـم إلـى عشـرة، أو مـا بـین

 .كاإلقرار بالحمل، وله إذا بین سببا صالحا للمل

  

  فصل

 اسـتثنى بعـض مـا أقـر بـه متصـال صـح ولزمـه البـاقي، واسـتثناء الكـل باطـل، وٕان قـال متصـال إذا

والمالئكــة،  بـاقراره إن شــاء اهللا بطــل إقــراره، وكــذلك إن علقـه بمشــیئة مــن ال تعــرف مشــیئته كــالجن

أو القفیـر، وكـذلك  الـدینار ومن أقر بمائة درهـم إال دینـارًا، أو إال قفیـر حنطـة لزمـه المائـة إال قیمـة

غصبته من زیـد : دارًا ال یصح، ولو قال كل ما یكال أو یوزن أو یعد، ولو استثنى ثوبا أو شاًة أو

فاســتثنى أحــدهما أو أحــدهما  ومــن أقــر بشــیئین ال بــل مــن عمــرو فهــو لزیــد وعلیــه قیمتــه لعمــرو،

همـــا صـــح، بعــض كـــل واحــد من وبعــض اآلخـــر فاالســتثناء باطـــل وٕان اســتثنى بعـــض أحــدهما أو

بناؤهـا لـي والعرصـة لفـالن فكمـا  :ویصـرف إلـى جنسـه، واسـتثناء البنـاء مـن الـدار باطـل؛ ولـو قـال

یعینـه لزمـه األلـف وٕان عـین، العبـد، فـإن  على ألف من ثمن عبـد لـم أقبضـه ولـم: قال؛ ولو قال له

ثمـن متـاع  ثمن خنزیـر أو خمـر لزمتـه؛ ولـو قـال مـن سلمه إلیه لزمته األلف وٕاال فال، وٕان قال من

غصـبتها : جیـاد فهـي جیـاد؛ ولـو قـال: وقـال المقـر لـه هـي زیـوف أو نبهرجـة،: أو أقرضني ثم قـال

 .والنبهرجة، وفي الرصاص والستوقة إن وصل صدق وٕاال فال منه أو أودعنیها صدق في الزیوف

  

  فصل

بـه  الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على مـا أقـر بـه فـي مرضـه، ومـا أقـر ودیون

مقــدم علــى المیــراث، وٕاقــرار المــریض لوارثــه باطــل، إال أن یصــدقه بقیــة الورثــة؛ ومــن  فــي مرضــه

المـریض  امرأته في مرضه ثالثا ثم اقـر لهـا ومـات فلهـا األقـل مـن اإلقـرار والمیـراث، وٕان أقـر طلق

رجــل إقــرار ال ألجنبــي ثــم قــال هــو ابنــي بطــل إقــراره، وٕان أقــر المــرأة ثــم تزوجهــا لــم یبطــل، ویصــح

الولـد فإنـه یتوقـف علـى تصـدیق  بالولد والوالدین والزوجة والمولى إذا صدقوه، وكذلك المـرأة إال فـي

  .هبفي المیراث، وال یثبت نس الزوج أو شهادة القابلة، ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه



 

 الشهادات كتاب

یفتـرض علیـه إال أن  ألدائهـا مـن تعـین لتحملهـا ال یسـعه أن یمتنـع إذا طولـب، فـإذا تحملهـا وطلـب

: والسـتر، والسـتر أفضـل، ویقـول فـي السـرقة یقوم الحق بغیره، وهو مخیر فـي الحـدود بـین الشـهادة

الزنــا إال شـــهادة أربعــة مـــن الرجــال، وبـــاقي الحـــدود  ســـرق؛ وال یقبــل علـــى: أخــذ المـــال، وال یقــول

و رجــل وامــرأتین، الحقــوق تقبــل فیهــا شــهادة رجلــین، أ والقصــاص شــهادة رجلــین، ومــا ســواهما مــن

یطلــع علیــه الرجــال كــالوالدة والبكــارة وعیــوب النســاء، وتقبــل  وتقبــل شــهادة النســاء وحــدهن فیمــا ال

فــي حــق الصــالة دون اإلرث، وال بــد مــن العدالــة ولفظــة الشــهادة  شــهادتهن فــي اســتهالل الصــبي

ص، فـإن طعـن فـي المسـلم علـى ظـاهر عدالـه، إال فـي الحـدود والقصـا والحریة واإلسالم، ویقتصر

یســأل عــنهم فــي جمیــع الحقــوق ســرًا وعالنیــًة، وعلیــه الفتــوى، ولــو : وقــاال .فیــه الخصــم ســأل عنــه

 هو عدل جائز الشهادة، وال تقبل تزكیة المدعي علیه،: جاز، وال بد أن یقول المزكي اكتفى بالسر

  .دوتكفي تزكیة الواح

لم یشهد علـه إال الشـهادة علـى  ، وٕانویجوز أن یشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود

یشـهده، وال یجـوز أن یشـهد بمـا لـم یعاینـه  الشهادة فإنه ال یجوز أن یشـهد علـى شـهادة غیـره مـا لـم

القاضي، وأصل الوقـف، ویجـوز أن یشـهد علـى الملـك  إال النسب والموت والدخول والنكاح، ووالیة

ال یشهد ما لم یذكر الحادثة، وشاهد الـزور  رأى الشاهد خطه المطلق فیما سوى العبد واألمة، وٕاذا

موافقـة الشـهادة الـدعوى، ویعتبـر اتفـاق الشـاهدین فـي اللفـظ والمعنـى، فلـو  یشهر وال یعزر، وتعتبر

 بألف واآلخر بألفین لم تقبل، ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفـا فـي لونهـا قطـع، وٕان شهد أحدهما

النحر بالكوفة  ا بقتل زید یوم النحر بمكة وآخران بقتله یوماختلفا في األنوثة والذكورة لم یقطع شهد

  .ىردتا، فإن سبقت إحداهما وقضى بها بطلت األخر 

األعمى، وال المحـدود فـي قـذف وٕان تـاب، ولـو حـد الكـافر فـي قـذف ثـم أسـلم قبلـت  وال تقبل شهادة

 ، وال لمكاتبـه، وال للـزوجللولـد وٕان سـفل، وال للوالـد وٕان عـال، وال لعبـدهة وال تقبـل الشـهاد شـهادته،

تقبــل  والزوجــة، وال أحــد الشــریكین لآلخــر فیمــا هــو مــن شــركتهما، وال شــهادة األجیــر الخــاص، وال

یلعـــب  شـــهادة مخنـــث وال نائحـــة، وال مـــن یغنـــى للنـــاس، وال مـــدمن الشـــرب علـــى اللهـــو، وال مـــن

بالشــطرنج وال مــن  امربــالطیور، وال مــن یفعــل كبیــرًة توجــب الحــد، وال مــن یأكــل الربــا، وال مــن یقــ

واألكــل علــى الطریــق، وال مــن  یــدخل الحمــام بغیــر إزار، وال مــن یفعــل األفعــال المســتخفة كــالبول

الـدنیا، وتقبـل إن كانـت بسـبب الـدین،  یظهر سب السلف، وال شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب

لـذمي، وتقبـل شـهادة شـهادة المسـتأمن علـى ا وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعـض وال تقبـل

والخنثى وولد الزنا، والمعتبر حـال الشـاهد وقـت األداء  الذمي علیه، وتقبل شهادة األقلف والخصي

 .الحسنات أكثر من السیئات قبلت الشهادة وٕاذا كانت. ال وقت التحمل



  

  فصل

 د،الشــهادة علــى الشــهادة فیمــا ال یســقط بالشــبهة، وال تجــوز شــهادة واحــد علــى شــهادة واحــ تجــوز

 أشـهد علـى شـهادتي: وصـفة اإلشـهاد أن یقـول األصـل. ویجوز شهادة رجلین علـى شـهادة رجلـین

علـى شـهادته  أشهد أن فالنا أشـهدني: أني أشهد أن فالنا أقر عندي بكذا، ویقول الفرع عند األداء

تعـذر الفـروع إال إذا  اشهد علـى شـهادتي بـذلك، وال تقبـل شـهادة: أن فالنا أقر عنده بكذا، وقال لي

عـنهم جـاز، وٕاذا أنكـر  حضور األصول مجلس الحكم، فـإن عـد لهـم شـهود الفـرع جـاز، وٕان سـكتوا

الجــد أو الفخــذ، والنســبة إلــى  شــهود األصــل الشــهادة لــم تقبــل شــهادة الفــروع، والتعریــف یــتم بــذكر

 .خاصة المصر والمحلة الكبیرة عامة، وٕالى السكة الصغیرة

 

 الشهادة باب الرجوع عن

لم یفسخ الحكم، وضمنوا  إال في مجلس الحكم، فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت، وبعدهوال یصح 

رجعا ضمناه للمشهود علیه، فإن  ما أتلفوه بشهادتهم، فإن شهدا بمال فقضي به، وأخذه المدعي ثم

لمن رجع، فلو كانوا ثالثًة فرجع واحد  رجع أحدهما ضمن النصف، والعبرة في الرجوع لمن بقي ال

رجـل وامرأتـان فرجعـت واحـدة فعلیهـا ربـع  يء علیه، فإن رجع آخـر ضـمنا النصـف، وٕان شـهدال ش

وعشــر نســوة ثــم رجعــوا فعلــي الرجــل الســدس  المــال، وٕان رجعتــا ضــمنتا نصــفه، ولــو شــهد رجــل

شـهدا . رجعـوا فالضـمان علـى الـرجلین خاصـةً  وعلیهن خمسـة أسداسـه، ولـو شـهد رجـالن وامـرأة ثـم

علیهمــا، وٕان كــان بــأكثر مــن مهــر المثــل ضــمنا  مثــل ثــم رجعــا ال ضــمانبنكــاح بأقــل مــن مهــر ال

الدخول ضمنا نصف المهر وٕان كان بعده لـم یضـمنا وٕاذا  الزیادة للزوج، وفي الطالق إن كان قبل

: وٕاذا رجع شهود الفرع ضمنوا، وٕان رجع شـهود األصـل وقـالوا رجع شهود القصاص ضمنوا الدیة،

ا، وال ضــمان علــى شــهود اإلحصــان، وٕان رجــع شــهود الیمــین، یضــمنو  لــم نشــهد شــهود الفــرع لــم

 .شهود الیمین وٕاذا رجع المزكون ضمنوا وشهود الشرط فالضمان على
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والوكیــل ممــن یعقــل العقــد  وال تصــح حتــى یكــون الموكــل ممــن یملــك التصــرف وتلزمــه األحكــام،

بالخصـومة فـي جمیـع الحقـوق  یجـوزویقصده، وكل عقد جاز أن یعقده بنفسه جـاز أن یوكـل بـه، ف

اســتیفاؤها مــع غیبــة الموكــل، وال یجــوز  وٕایفائهــا واســتیفائها إال الحــدود والقصــاص فإنــه ال یجــوز

مریضـًا أو مسـافرًا، وكـل عقـد یضـیفه الوكیـل  بالخصومة إال برضاء الخصم، إال أن یكون الموكـل

مـــن تســـلیم المبیـــع ونقـــد الـــثمن  تتعلـــق حقوقـــه بـــه إلـــى نفســـه كـــالبیع واإلجـــارة والصـــلح عـــن إقـــرار

والصبي المحجورین، فتجوز عقودهما، وتتعلق الحقوق  والخصومة في العیب وغیر ذلك، إال العبد



الموكـل ال یـرده الوكیـل بعیـب إال باذنـه، وللمشـتري أن یمتنـع مـن  وٕاذا سـلم المبیـع إلـى. بموكلبهمـا

: ه إلـى موكلـه فحقوقـه تتعلـق بموكلـهفإن دفعـه إلیـه حـاز، وكـل عقـد یضـیف دفع الثمن إلى الموكل،

والصـــلح عـــن دم العمـــد والعتـــق علـــى مـــال والكتابـــة والصـــلح عـــن إنكـــار والهبـــة  كالنكـــاح والخلـــع

 .واإلعارة واإلیداع والرهن واإلقراض والشركة والمضاربة والصدقة

ع لـي ینبغي أن یدكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه، إال أن یقول لـه ابتـ ومن وكل رجًال بشراء شيء

بشــراء شــيء بعینــه لــیس لــه أن یشــتریه لنفســه، فــإن اشــتراه بغیــر النقــدین أو  مــا رأیــت؛ وٕان وكلــه

لــه مــن جــنس الــثمن أو وكــل آخــر بشــرائه وقــع الشــراء لــه، وٕان كــان بغیــر عینــه  بخــالف مــا ســمى

لــه، إال أن یــدفع الــثمن مــن مــال الموكــل أو ینــوي الشــراء لــه، والوكیــل فــي الصــرف  فاشــتراه فهــو

الحنطـة  تعتبر مفارقته ال مفارقة الموكل، وٕان دفـع إلیـه دراهـم لیشـتري بهـا طعامـا فهـو علـى لسلموا

فعلى الدقیق؛ وٕان دفـع  ودقیقها؛ وقیل إن كانت كثیرًة فعلى الحنطة، وقلیلًة فعلى الخبز، ومتوسطةً 

ع وٕان حبســه وهلــك فهــو كــالمبی الوكیــل الــثمن مــن مللــه فلــه حــبس المبیــع حتــى یقــبض الــثمن، فــإن

منـه عشـرة بـدرهم لـزم الموكـل عشـرة  وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرین مما یبـاع

. وبالنسـیئة وبـالعرض، ویأخـذ بـالثمن رهنـا وكفـیالً  والوكیل بالبیع یجـوز بیعـه بالقلیـل. بنصف درهم

ثــل وزیــادة والوكیــل بالشــراء ال یجــوز شــراؤه إال بقیمــة الم وال یصــح ضــمانه الــثمن عــن المشــتري،

فیه في العروض، فـي العشـرة زیـادة نصـف درهـم، وفـي الحیـوان درهـم،  یتغابن فیها، وما ال یتغابن

ولو وكله ببیع عبد فبـاع نصـفه جـاز، وفـي الشـراء یتوقـف، فـإن اشـترى باقیـه  وفي العقار درهمین،

 كثر مـن القیمـة،وال یعقد الوكیل مع من ال تقبل شهادته له إال أن یبیعه بـأ. جاز یختصما قبل أن

ورد  ولیس ألحد الوكیلین أن یتصرف دون رفیقه إال في الخصومة والطالق والعتاق بغیر عـوض،

برأیـك، وٕان وكـل  اعمـل: الودیعة، وقضاء الدین، ولیس للوكیل أن یوكل إال باذن الموكـل أو بقولـه

لمــه، وتبطــل علــى ع بغیــر أمــره فعقــد الثــاني بحضــرة األول جــاز، وللموكــل عــزل وكیلــه، ویتوقــف

وٕاذا عجــز المكاتــب أو  .الوكالــة بمــوت أحــدهما وجنونــه جنونــا مطبقــا، ولحاقــه بــدار الحــرب مرتــدا

به الوكیل؛ وٕاذا تصرف الموكـل  حجر على المأذون أو افترق الشریكان بطل توكیلهم، وٕان لم یعلم

الخصومة وكیل بالخصومة فیه، والوكیل ب والوكیل بقبض الدین وكیل. فیما وكل به بطلت الوكالة

أقـر الوكیـل علـى موكلـه عنـد القاضـي نفـذ، وٕاال  بالقبض خالفا لزفر، والفتـوى علـى قـول زفـر، ولـو

وصدقه الغـریم أمـر بدفعـه إلیـه، فـإن جـاء الغائـب فـإن  ادعى أنه وكیل الغائب في قبض دینه. فال

 یرجع إال أن یكون على الوكیل إن كان في یده، وٕان كان هالكا ال صدقه وٕاال دفع إلیه ثانیا ورجع

وٕان ادعى أنه وكیله في قبض الودیعة لم یؤمر بالدفع إلیه وٕان صدقه؛ ولو  دفعه إلیه ولم یصدقه،

 المودع وتركها میراثا له وصدقه أمر بالدفع إلیه، ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه مات: قال

 .لم یدفعها إلیه
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یملــك التبــرع، وتجــوز  یل فــي المطالبــة، وال تصــح إال ممــنوهــي ضــم ذمــة الكفیــل إلــى ذمــة األصــ

وبكـل عضـو یعبـر بـه عـن البـدن،  تكفلـت بنفسـه أو برقبتـه،: بـالنفس والمـال، وتنعقـد بـالنفس بقولـه

علــي، وٕالــي، وأنــا زعــیم، أو قبیــل،  :ضــمنته، وبقولــه: وبــالجزء الشــائع كــالخمس والعشــر، وبقولــه

فإذا فعل ذلك برئ، ولو سلمه في مصر  على محاكمته، والواجب إحضاره وتسلیمه في مكان یقدر

إحضــاره فیــه إذا طلبــه منــه، فــإن أحضــره وٕاال  آخــر بــرئ، فــإن شــرط تســلیمه فــي وقــت معــین لزمــه

حبســه، وٕاذا حبســه وثبــت عنــد القاضــي عجــزه عــن  حبســه الحــاكم، فــإذا مضــت المــدة ولــم یحضــره

وتبطــل بمــوت الكفیــل والمكفــول بــه دون  یطالــب بــه، إحضــاره خلــى ســبیله، وٕاذا لــم یعلــم مكانــه ال

إن لـم أوفـك بـه فعلـي األلـف : فسـلمه قبـل الشـهر بـرأ، وٕان قـال المكفول له؛ وٕان تكفل به إلى شـهر

فعلیـه األلـف والكفالـة باقیـة؛ والكفالـة بالمـال جـائزة إذا كـان دینـا صـحیحا  التـي علیـه فلـم یـوف بـه،

والحـدود والقصـاص، وٕاذا صـحت الكفالـة فـالمكفول ببدل الكتابة والسعایة واألمانـات  حتى ال تصح

شاء طالب الكفیل وٕان شاء طالب األصیل ولو شرط عدم مطالبـة األصـیل فهـي حوالـة كمـا  له إن

 شـرط فـي الحوالـة مطالبــة المحیـل تكـون كفالـًة، وتجـوز بـأمر المكفـول عنــه وبغیـر أمـره، فـإن إذا

طالـب  م یرجـع علیـه وٕاذا طولـب الكفیـل ولـوزمكانت بأمره فأدى رجع علیه، وٕان كانت بغیـر أمـره لـ

الكفیــل لــم یبــرٕا  المكفــول عنــه والزمــه، وٕان أدى األصــیل أو أبــرأه رب الــدین بــرأ الكفیــل، وٕان أبــرئ

الطالب للكفیل برئـت إلـي  األصیل، وٕان أخر عن األصیل تأخر عن الكفیل وبالعكس ال؛ وٕان قال

یصـح تعلیـق البـراءة منهـا بشـرط،  لـم یرجـع، وال أبرأتـك: من المال رجع به على األصـیل، وٕان قـال

سوم الشراء والمغصوب والمبیع فاسدًا؛  وتصح الكفالة باألعیان المضمونة بنفسها كالمقبوض على

وال تصح إال بقبول المكفول لـه فـي المجلـس إال إذا  وال تصح بالمضمونة بغیرها كالمبیع والمرهون

دین، فتكفل والغریم غائـب فیصـح، ولـو قـال ألجنبـي فیـه من ال تكفل بما علي: قال المریض لوارثه

الكفالة عن المیت المفلس؛ ویجـوز تعلیـق الكفالـة بشـرط مالئـم كشـرط  اختالف المشایخ؛ وال تصح

مـا بایعـت فالنـا فعلـي، أو مـا ذاب لـك علیـه فعلـي أو مـا غصـبك فعلـي، : قولـه وجوب الحق، وهو

وهو مكفـول عنـه، أو بشـرط تعـذر االسـتیفاء  الن فعليإن قدم ف: االستیفاء، كقوله أو بشرط إمكان

إن هبت الریح أو جاء المطر، فلو جعلهمـا : الشرط كقوله إن غاب فعلي، وال یجوز بمجرد: كقوله

: المطر أو إلى هبوب الریح ال یصح، ویجب المال حاًال، فإن قال كفلته إلى مجئ: أجًال بأن قال

لزمـه، وٕان لـم تكـن لـه بینـة فـالقول قـول الكفیـل، وال یسـمع  فقامت البینة بشـيء تكفلت بما لك علیه

 .األصیل علیه؛ وال تصح الكفالة بالحمل على دابة بعینها، وتصح بغیر عینها قول

 دین، وكل واحد منهما كفیل عن اآلخر، فما أداه أحدهما لم یرجع على صاحبه حتى یزید علیهما

أداه  وكــل واحــد منهمــا كفیــل عــن اآلخــر، فمــاعلــى النصــف فیرجــع بالزیــادة، فــإن تكفــال عــن رجــل 



 أحــدهما رجــع بنصــفه علــى اآلخــر، وٕان ضــمن عــن رجــل خراجــه وقســمته ونوائبــه جــاز إن كانــت

بحــق  النوائــب بحــق، ككــري النهــر، وأجــرة الحــارس، وتجهیــز الجــیش وفــداء األســارى، وٕان لــم تكــن

 .تصح في زماننا: كالجبایات، قالوا

  

  

 الحوالة كتاب

والمحال علیه؛ وٕاذا تمت الحوالة  الدیون دون األعیان، وتصح برضا المحیل والمحتالوهي جائزة ب

لكن یأخذ كفیًال من الورثة أو من الغرماء  برىء المحیل حتى لو مات ال یأخذ المحتال من تركته،

أن یمـوت المحـال علیـه مفلسـًا، أو یجحـد وال بینـة علیـه،  مخافة التوى، وال یرجع علیـه المحتـال إال

إنمــا أحلــت بــدین لـي علیــك لــم یقبــل، وٕان طالــب المحیــل : فقــال فـإن طالــب المحتــال علیــه المحیــل

 .إنما أحلتني بدین لي علیك لم یقبل :المحتال بما أحاله به فقال

  

 

 الصلح كتاب

مـال فهـو كـالبیع، وٕان  ویجـوز مـع اإلقـرار والسـكوت واإلنكـار؛ فـإن كـان عـن إقـرار وهـو بمـال عـن

رد حصـته مـن العـوض،  ال فهو كاإلجارة فإن استحق فیـه بعـض المصـالح عنـهكان بمنافع عن م

المصــالح عنــه، وفــي  وٕان اســتحق الجمیــع رد الجمیــع، وٕان اســتحق كــل المصــالح علیــه رجــع بكــل

حــق المــدعى  والصــلح عــن ســكوت أو إنكــار معاوضــة فــي حــق المــدعي، وفــي. الــبعض بحصــته

وفي البعض بقـدره،  ح علیه رجع إلى الدعوى في كلهعلیه الفتداء الیمین، وٕان استحق فیه المصال

بالخصــومة فیــه،  وٕان اســتحق المصــالح عنــه رد العــوض، وٕان اســتحق بعضــه رد حصــته ورجــع

إال علــى معلــوم،  وهــالك البــدل كاســتحقاقه فــي الفصــلین، ویجــوز الصــلح عــن مجهــول، وال یجــوز

امـرأة نكاحـًا فجحـدت ثـم  ى علـىویجوز عن جنایة العمد والخطـإ، وال یجـوز عـن الحـدود، ولـو ادعـ

لـه بالنكـاح جـاز، ولـو ادعـت  صالحته على مال لیترك الدعوى جاز، ولو صالحها على مـال لتقـر

فصـالحه علـى مـال جـاز وال والء  المرأة النكـاح فصـالحها جـاز، وٕان ادعـى علـى شـخص أنـه عبـده

نصـف قیمتـه لـم  اآلخـر علـى أكثـر مـن علیـه عبـد بـین رجلـین أعتقـه أحـدهما وهـو موسـر فصـالحه

بــالعین؛ والفضــولي إن صــالح علــى مــال  یجــز، ویجــوز صــلح المــاعي المنكــر علــى مــال لیقــر لــه

علــى ألــف لفــالن یتوقــف علــى إجــازة  :علــى ألفــي هــذه صــح؛ وٕان قــال: وضــمنه أو ســلمه أو قــال

ـــیس  المصـــالح عنـــه؛ والصـــلح عمـــا اســـتحق بعقـــد المداینـــة أخـــذ لـــبعض حقـــه وٕاســـقاط للبـــاقي ول

جیـاد بخمسـمائة، زیـوف، أو عـن  ن صالحه علـى ألـف درهـم بخمسـمائة، أو عـن ألـفمعاوضة؛ فإ



یجــز، ولــو صــالحه عــن ألــف ســود  حالــة بمثلهــا مؤجلــًة جــاز، ولــو صــالحه علــى دنــانیر موجلــة لــم

علـى أنـك بـرىء مـن خمسـمائة، فلـم  أد إلـي غـدًا خمسـمائة: بخمسمائة بیض ال یجوز، ولو قال لـه

  .ایؤدها إلیه فاأللف بحاله

عن نصیبه بثوب، فشریكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب إال أن یعطیه  ولو صالح أحد الشریكین

اتبع المدیون بنصفه، وال یجوز صلح أحدهما في السلم على أخذ نصیبه مـن  ربع الدین، وٕان شاء

جــاز قلــیًال ض صــالح الورثــة بعضــهم عــن نصــیبه بمــال أعطــوه، والتركــة عــرو  وٕان. رأس المــال

كانــت نقــدین فــأعطوه  ثیــرًا، وكــذلك إن كانــت أحــد النقــدین فــأعطوه خالفــه، وكــذلك لــوأعطــوه أو ك

أن یكـون أكثـر مـن نصـیبه  منهمـا، ولـو كانـت نقـدین وعروضـًا فصـالحوه علـى أحـد النقـدین فـال بـد

فــي التركــة دیــون فــأخرجوه  مــن ذلــك الجــنس، ولــو كــان بــدل الصــلح عرضــًا جــاز مطلقــًا، وٕان كــان

  .جاز هم ال یجوز، وٕان شرطوا براءة الغرماءمنها على أن تكون ل

 

  الشركة كتاب

وشـركة العقـود . واختیاریـة جبریـة،: فشـركة الملـك نوعـان. شركة ملـك، وشـركة عقـد: الشركة نوعان

مفاوضــة، وعنــان، : األمــوال أنــواع فالشــركة فــي. شــركة فــي المــال، وشــركة فــي األعمــال: نوعــان

جـائزة وهـي شـركة الصـنائع، وفاسـدة  :ألعمـال نوعـانوالشـركة فـي ا. ووجـوه، وشـركة فـي العـروض

یتساویا في التصرف والدین والمال الـذي تصـح  أما المفاوضة فهو أن. وهي الشركة في المباحات

 .فیه الشركة

البالغین العاقلین المسلمین أو الذمیین، وال تنعقـد إال بلفـظ المفاوضـة، أو  وال تصح إال بین الحرین

 وال یشــترط تســلیم المــال وال خلطهمــا، وتنعقــد علــى الوكالــة والكفالــة، فمــاجمیــع مقتضــاها،  تبیــین

مطالبــة  یشــتریه كــل واحــد منهمــا علــى الشــركة إال طعــام أهلــه وٕادامهــم وكســوتهم وكســوته، وللبــائع

فیـه الشـركة  أیهما شاء بالثمن، وٕان تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه، فإن ملك أحدهما ما تصح

العنـان، وال  كـل موضـع فسـدت فیـه المفاوضـة لفـوات شـرط ال یشـترط فـي صـارت عنانـا، وكـذا فـي

بـه وبـالفلوس الرائجـة، وال  تنعقـد المفاوضـة والعنـان إال بـدراهم والـدنانیر وتبریهمـا إن جـرى التعامـل

اآلخـر إذا كانـت قیمتاهمـا  تصح بـالعروض إال أن یبیـع أحـدهما نصـف عروضـه بنصـف عـروض

في المـال، وتصـح مـع التفاضـل  ة وشركة العنان تصح مع التفاضلعلى السواء، ثم یعقدان الشرك

الربح للعامل، وٕاذا تساویا فـي المـال وشـرطا  في المال والتساوي في الربح إذا عمال أو شرطا زیادة

شــرط والوضــیعة علــى قــدر المــالین، وتنعقــد علــى  التفــاوت فــي الــربح والوضــیعة فــالربح علــى مــا

فیمـا ال تصـح الوكالـة بـه كاالحتطـاب واالحتشـاش، ومـا  لـة وال تصـحالوكالـة، وال تنعقـد علـى الكفا

أعانـه اآلخـر فلـه أجـر مثلـه، وٕان هلـك المـاالن أو أحـدهما فـي  جمعه كل واحد منهما فهو له، فإن

وٕان اشـترى أحـدهما بمالـه ثـم هلـك مـال اآلخـر فالمشـترى . بطلـت الشـركة شركة العنان قبـل الشـراء



الـثمن، وٕان هلـك أحـد المـالین ثـم اشـترى  علـى صـاحبه بحصـته مـنشـرطا، ویرجـع  بینهما على مـا

یجوز أن یشترطا ألحـدهما دراهـم مسـماًة مـن الـربح؛  أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصًة، وال

ویضارب ویودع ویستأجر على العمل، وهو أمین في  ویبضع ولشریك العنان والمفاوض أن یوكل

ان اتفقـا فـي الصـنعة أو اختلفـا علـى أن یتقـبال األعمـال صـانع أن یشـترك: وشركة الصـنائع. المال

وما یتقبله أحدهما یلزمهما، فیطالب كل واحد منهما بالعمل ویطالب  ویكون الكسب بینهما فیجوز،

 .باألجر

وٕان  الوجوه جائزة، وهي أن یشتركا على أن یشتریا بوجوههما ویبیعـا، وتنعقـد علـى الوكالـة؛ وشركة

وألحدهما بغل ولآلخر  هما فالربح كذلك، وال تجوز الزیادة فیه؛ وٕان اشتركاشرطا على المشترى بین

اآلخــر أو راویتــه؛ والــربح فــي  راویــة یستســقي المــاء ال یصــح، والكســب للعامــل، وعلیــه أجــرة بغــل

مـات أحـد الشـریكین أن یـؤدى زكـاة مـال  الشركة الفاسـدة علـى قـدر المـال ویبطـل شـرط الزیـادة وٕاذا

فأدیــا معــًا ضــمن كــل واحــد منهمــا نصــیب  فــإن أذن كــل واحــد منهمــا لصــاحبه اآلخــر إال بإذنــه،

  .بأدائه أو لم یعلم صاحبه، وٕان أدیا متعاقبا ضمن الثاني لألول علم

 

 المضاربة كتاب

سـلم رأس المـال إلیـه  المضـارب شـریك رب المـال فـي الـربح ورأس مالـه الضـرب فـي األرض، فـإذا

شـرط الـربح للمضـارب فهـو  ل، فـإذا ربـح صـار شـریكًا، فـإنفهـو أمانـة، فـإذا تصـرف فیـه فهـو وكیـ

إجــارة فاســدة، وٕاذا خــالف  قــرض، وٕان شــرط لــرب المــال فهــو بضــاعة، وٕاذا فســدت المضــاربة فهــي

شــرط ألحــدهما دراهــم مســماة  صــار غاصــبًا، وال تصــح إال أن یكــون الــربح بینهمــا مشــاعًا؛ فــإن

الوضیعة على المضارب باطل، وال بـد  شتراطفسدت، والربح لرب المال، وللمضارب أجر مثله، وا

یبیع ویشـتري بالنقـد والنسـیئة ویوكـل ویسـافر  أن یكون المال مسلمًا إلى المضارب، وللمضارب أن

اعمل برأیك، ولیس له أن یتعدى البلد والسلعة : بقوله ویبضع، وال یضارب إال بإذن رب المال، أو

وقتًا بطلت بمضیه؛ ولیس له أن یزوج عبدًا وال أمـًة وٕان وقت لها  والمعامل الذي عینه رب المال،

وال یشترى من یعتق على رب المال، فإن فعل ضمنه، وال مـن یعتـق علیـه إن  من مال المضاربة،

ربح، فإن لم یكن في المال ربح فاشترى من یعتق علیه صح البیـع، فـإن ربـح عتـق  كان في المال

مـا رزق اهللا : دفـع إلیـه المـال مضـاربًة وقـال فلـو ویسعى العبد فـي قیمـة نصـیب رب المـال؛ نصیبه

مضاربًة، فدفع إلى آخر بالثلث فنصف الـربح لـرب المـال بالشـرط،  بیننا نصفان وأذن له في الدفع

للثاني، وٕان دفـع األول إلـى الثـاني بالنصـف فـال شـيء لـه، وٕان دفعـه علـى  والسدس لألول، والثلث

مـا رزقـك اهللا فلـي نصـفه : ر السـدس مـن الـربح؛ ولـو قـالالثلثـین ضـمن األول للثـاني قـد أن للثـاني

مـا  علـى أن: شرطه للثاني فهو له، والباقي بین رب المال والمضارب األول نصـفان؛ ولـو قـال فما

لــرب  رزق اهللا بیننــا نصــفان فدفعــه إلــى آخــر بالنصــف فدفعــه الثــاني إلــى ثالــث بالثلــث فالنصــف



المضــارب،  بمــوت: شــيء لــألول، وتبطــل المضــاربة المــال، وللثالــث الثلــث، وللثــاني الســدس وال

وال ینعـزل بعزلـه مـا  وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا؛ وال تبطـل بـردة المضـارب،

بالعزل والمال من جنس رأس المال لم  لم یعلم؛ فلو باع واشترى بعد العزل قبل العلم نفذ، فإن علم

یبیعـه حتـى یصـیر مـن جنسـه، وٕاذا افترقـا  جنسه فلـه أنیجز له أن یتصرف فیه، وٕان كان خالف 

اقتضــائها، وٕان كــان فیــه ربــح أجبــر علــى  وفــي المــال دیــون ولــیس فیــه ربــح وكــل رب المــال علــى

 .فإن زاد فمن رأس المال اقتضائها، وما هلك من مال المضاربة فمن الربح،

  

 

 الودیعة كتاب

ومـن فـي عیالـه وٕان نهـاه،  یحفظهـا بنفسـه، وهي أمانة إذا هلكت من غیـر تعـد لـم یضـمن، ولـه أن

جاره، أو الغرف فیلقیها إلـى سـفینة  ولیس له أن یحفظها بغیرهم إال أن یخاف الحریق فیسلمها إلى

إن أنفــق بعضــها ثــم رد عوضــه وخلطــه  أخــرى، فــإن خلطهــا بغیرهــا حتــى ال تتمیــز ضــمنها، وكــذا

هـا بـالركوب أو اللـبس أو االسـتخدام أو فی بالباقي، وٕان اختلط بغیر صـنعه فهـو شـریك، ولـو تعـدى

فهلكت عند الثاني فالضمان علـى األول فـإن طلبهـا  أودعها ثم زال التعدى لم یضمن؛ ولو أودعها

وللمـودع أن یسـافر بالودیعـة، وٕان كـان لهـا حمـل ومئونـة  صاحبها فجحدها ثم عاد اعترف ضمن؛

كـیًال أو موزونـًا ثـم حضـر أحـدهما یطلـب آمنًا، ولو أودعـا عنـد رجـل م ما لم ینهه إذا كان الطریق

بالــدفع إلیـه مــا لـم یحضــر اآلخــر، فـإن قــال المـودع أمرتنــي أن أدفعهـا إلــى فــالن  نصـیبه لــم یـؤمر

رجلین  المالك ضمن إال أن یقیم البینة على ذلك أو ینكل المالك عن الیمین؛ ولو أودع عند وكذبه

بـأمر اآلخـر،  كـان ال یقسـم حفظـه أحـدهما شـیئًا ممـن یقسـم اقتسـماه وحفـظ كـل منهمـا نصـفه، وٕان

خالفـه فـي الـدار  ولو قال احفظها في هذا البیـت فحفظهـا فـي بیـت آخـر فـي الـدار لـم یضـمن، ولـو

 .ضمن، ولو رد الودیعة إلى دار مالكها ولم یسلمها إلیه ضمن

 

 اللقیط كتاب

له ووالؤه، والملتقط أولى  ودیته وهو حر ونفقته في بیت المال، ومیراثه لبیت المال، وجنایته علیه،

لـه القاضـي بشـرط الرجـوع؛ ومـن ادعـى أنـه  به من غیره، وهو متبرع في اإلنفاق علیه إال أن یأذن

 .منهما إال أن یذكر أحدهما عالمًة في جسده ابنه ثبت نسبه منه، وٕان ادعاه اثنان معًا ثبت

وهـو حـر؛ وٕان ادعـاه ذمـي فهــو وٕان ادعـاه عبـد فهـو ابنـه  والحـر والمسـلم أولـى مـن العبـد والـذمي،

بیعة أو كنیسة أو قریة مـن قـراهم فیكـون ذمیـًا؛ ومـن ادعـى أنـه  ابنه وهو مسلم، إال أن یلتقطه من

وٕاذا كان على اللقیط مال فهـو مشـدود لـه وینفـق علیـه منـه بـأمر القاضـي،  عبده لم یقبل إال ببینة؛

  .رهویسلمه في صناعة، وال یزوجه، وال یؤاج ویقبل له الهبة،



 

 اللقطة كتاب

لیردهـا علـى صـاحبها،  وأخذها أفضل، وٕان خاف ضیاعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها

 .یطلبها بعد ذلك فإن لم یشهد ضمنها ویعرفها مدًة یغلب على ظنه أن صاحبها ال

وأمضــى الصــدقة فلــه  فــإن جــاء صــاحبها وٕاال تصــدق بهــا إن شــاء، وٕان شــاء أمســكها، فــإن جــاء

باقیـًة، وأیهمـا ضـمن ال یرجـع  ، وٕاال له أن یضمنه، أو یضمن المسكین، أو یأخذها إن كانـتثوابه

فقیرًا، وٕان كانت شیئًا ال یبقى عرفه إلى  على أحد، وال یتصدق بها على غني، وینتفع بها إن كان

وٕان كانــت حقیــرًة كــالنوى وقشــور . ومجــامع النــاس أن یخــاف فســاده، ویعرفهــا فــي مكــان االلتقــاط

أخـذه، والسـنبل بعـد الحصـاد إذا جمعـه فهـو لـه خاصـًة،  لرمان ینتفع به من غیر تعریف، وللمالـكا

وســائر الحیوانــات، وهــو متبــرع فیمـا أنفــق علیهــا، فــإن كــان لهــا  ویجـوز التقــاط اإلبــل والبقــر والغــنم

اء وأنفـق علیهــا، وٕان لــم یكــن لهــا منفعـة باعهــا إن كــان أصــلح، فــإن جــ منفعـة آجرهــا بــإذن الحــاكم

حتــى یعطیــه النفقــة، فــإن امتنــع بیعــت فــي النفقــة، فــإن هلكــت بعــد الحــبس  صــاحبها فلــه حبســها

الحــبس ال؛ ولــیس فــي رد اللقطــة والضــالة والصــبي الحــر شــيء واجــب؛ ومــن  ســقطت النفقــة وقبــل

إلــى البینــة، فــإن أعطــى عالمتهــا جــاز لــه أن یــدفعها إلیــه وال یجبــر، ولقطــة  ادعــى اللقطــة یحتــاج

 .سواء رمالحل والح

 

 اآلبق كتاب

اآلبــق دون الضــال،  أخــذه أفضــل إذا قــدر علیــه، وكــذلك الضــال ویــدفعهما إلــى الســلطان، ویحــبس

أربعــون درهمــًا وبحســابه إن  ومــن رد اآلبــق علــى مــواله مــن مســیرة ثالثــة أیــام فصــاعدًا فلــه علیــه

وأم الولد والمـدبر كـالقن  قیمته إال درهمًا، نقصت المدة، فإن كانت قیمته أقل من أربعین درهمًا فله

یأخذه لیرده، ولو أبق من یده ال یلزمه شيء، وٕان كان رهنًا  والصبي كالبالغ، وینبغي أن یشهد أنه

كــان جانیــًا فعلــى مــواله إن فــداه، وعلــى ولــي الجنایــة إن أعطــاه لــه؛  فالجعــل علــى المــرتهن، وٕان

  .كاللقطة وحكمه في النفقة

 

 المفقود كتاب

ماله ویستوفي غالته  حق نفسه ومیت في حق غیره، ویقیم القاضي من یحفظوحكمه أنه حي في 

وینفق من ماله على من تجب  فیما ال وكیل له فیه، ویبیع من أمواله ما یخاف علیه الهالك،

 .ال یعیش أقرانه حكم بموته علیه نفقته حال حضوره بغیر قضاء، فإن مضى له من العمر ما

  

 



 الخنثى كتاب

بـال مـن الـذكر فهـو غـالم، وٕان  ة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبـر بـه، فـإنإذا كان له آل

فـإن بـال منهمـا معـًا فهـو خنثـى مشـكل،  بال من الفرج فهو أنثى، وٕان بـال منهمـا اعتبـر بأسـبقهما،

الرجــال فهــو رجــل، وٕان ظهــرت لــه أمــارات النســاء  وال معتبــر بــالكثرة، فــإذا بلــغ فظهــرت لــه أمــارات

 .تعارضتا فهو خنثى مشكل أة، فإن لم تظهر األمارتان أوفهو امر 

أمـور الـدین فیـورث أخـس السـهمین  فإذا حكم بكونـه خنثـى مشـكًال یؤخـذ فیـه بـاألحوط واألوثـق مـن

النسـاء أعـاد، ولـو صـلى فـي  ویقـف بـین صـف الرجـال والنسـاء فـي الصـالة، وٕان صـلى فـي صـف

ویصــلى بقنــاع، وال یلــبس الحلــي  صــف الرجــال یعیــد مــن علــى یمینــه ویســاره ومــن خلفــه بحذائــه،

یسافر بغیر محرم، وتبتاع له أمة تختنـه، فـإذا  والحریر، وال یخلو به غیر محرم رجل وال امرأة، وال

ستبن حاله یمم، ثم یكفـن ویـدفن بیت المال، وٕاذا مات ولم ی ختنته باعها، وٕان لم یكن له مال فمن

 .كالجاریة

 

 كتاب الوقف

إذا  :حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وال یلزم إال أن یحكم به حاكم، أو یقـول وهو

لجهـة ال  مـت فقـد وقفتـه، وال یجـوز وقـف المشـاع، وٕان حكـم بـه جـاز، وال یجـوز حتـى یجعـل آخـره

جـرى فیـه التعامـل  یجوز وقف المنقول، وعن محمـد جـواز مـا تنقطع أبدًا، ویجوز وقف العقار، وال

مـا ال تعامـل فیـه، والفتـوى  كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصـاحف والكتـب، بخـالف

الوقف وال تملیكه، ویبـدأ مـن ارتفـاع  على قول محمد، ویجوز حبس الكراع والسالح، وال یجوز بیع

الوقف على غنى عمره مـن مالـه، وٕان كـان علـى  الواقف، فإن كانالوقف بعمارته وٕان لم یشرطها 

فقیـرًا آجرهـا القاضـي وعمرهـا بأجرتهـا ثـم ردهـا إلـى مـن لـه  فقراء فال تقدر علیهم، فإن أبى أو كـان

الوقــف وآلتــه صــرف فــي عمارتــه، فــإن اســتغنى عنــه حــبس لوقــت  الســكنى، ومــا انهــدم مــن بنــاء

یصرف الثمن إلـى عمارتـه، وال یقسـمه بـین مسـتحقي الوقـف؛ بیع، و  حاجته، وٕان تعذر إعادة عینه

غلــة الوقــف أو بعضــها لــه والوالیــة إلیــه، فــإن كــان غیــر مــأمون نزعــه  ویجــوز أن یجعــل الواقــف

غیره؛ ومن بنى مسجدًا لم یـزل ملكـه عنـه حتـى یفـرزه عـن ملكـه بطریقـه ویـأذن  القاضي منه وولى

 .فیه بالصالة

بئـرًا أو جعـل أرضـه  خانًا ألبناء السـبیل أو رباطـًا أو حوضـًا أو حفـرومن بنى سقایًة للمسلمین أو 

 .بموته، والوقف في المرض وصیة مقبرًة أو طریقًا للناس ال یلزم ما لم یحكم به حاكم أو یعلقه

ولــو ضـاق المســجد وبجنبــه طریــق العامــة  ربـاط اســتغنى عنــه یصــرف وقفـه إلــى أقــرب ربــاط إلیـه،

 .المسجد الطریق وسع من یوسع منه المسجد، ولو ضاق

 



 الهبة كتاب

وبعـد االفتـراق یفتقـر  وتصح باإلیجاب والقبول والقبض، فإن قبضـها فـي المجلـس بغیـر إذنـه جـاز،

الصغیر تم بمجرد العقد، ویملك  إلى إذنه، وٕان كانت في یده ملكها بمجرد الهبة، وهبة األب البنه

وهبــت ونحلــت وأعطیــت : الهبــة بقولــه قــدوتنع. الصــغیر الهبــة بقــبض ولیــه وأمــه وبقبضــه بنفســه

إذا نــوى الهبــة، وكســوتك هــذا الثــوب،  وأطعمتــك هــذا الطعــام وأعمرتــك، وحملتــك علــى هــذه الدابــة

تجوز، فإن قسـم وسـلم جـاز كسـهم فـي دار، واللـبن  وهبة المشاع فیما ال یقسم جائزة وفیما یقسم ال

ع فـي األرض، ولـو وهبـه دقیقـًا فـي علـى النخـل، والـزر  في الضـرع، والصـوف علـى الظهـر، والتمـر

في سمسم فاستخرجه وسلمه ال یجوز، ولو وهب اثنان من واحد  حنطة، أو سمنًا في لبن، أو دهناً 

تصدق على فقیرین جاز، وعلـى غنیـین ال یجـوز، ومـن وهـب جاریـًة  جاز، وبالعكس ال یجوز ولو

 .ءاالستثنا إال حملها صحت الهبة وبطل

  

  فصل

 ا یهبه لألجنبي ویكـره، فـإن عوضـه أو زادت زیـادة متصـلة أو مـات أحـدهما أوالرجوع فیم ویجوز

 خرجـت عـن ملـك الموهـوب لـه فـال رجـوع، وال رجـوع فیمـا یهبـه لـذي رحـم محـرم منـه أو زوجـة أو

متبرعًا  زوج؛ ولو قال الموهوب له خذ هذا بدًال عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي

بالهبــة؛  اســتحق نصــف الهبــة رجــع وٕان اســتحق جمیــع العــوض رجــع فقبضــه ســقط الرجــوع، ولــو

الرجـــوع إال  والهبـــة بشـــرط العـــوض یراعـــى فیهـــا حكـــم الهبـــة قبـــل القـــبض والبیـــع بعـــده؛ وال یصـــح

 .بتراضیهما أو بحكم الحاكم، وٕان هلكت في یده بعد الحكم لم یضمن

  

  فصل

 أن یجعـل داره لـه عمـره، فـإذا مـات جائزة للمعمر حال حیاتـه، ولـو رثتـه بعـد مماتـه، وهـي العمرى

 .إن مت فهي لي، وٕان مت فهي لك: والرقبى باطلة، وهي أن تقول. ترد علیه

 كالهبـة إال أنـه ال رجـوع فیهـا؛ ومـن نـذر أن یتصـدق بمالـه فهـو علـى جـنس مـال الزكـاة، والصدقة

 .وبملكه على الجمیع، ویمسك ما ینفقه حتى یكتسب ثم یتصدق بمثل ما أمسك

 

 العاریة كتاب

 .عینه وهي هبة المنافع، وال تكون إال فیما ینتفع به مع بقاء

ومنحتك هذا الثـوب،  وهي أمانة، وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه األرض، وأخدمتك هذا العبد،

سـكنى عمـرى؛ وللمسـتعیر أن  وحملتك على هذه الدابة إذا لم یرد بهما الهبـة، ودارى لـك سـكنى أو



فـإن آجرهـا فهلكـت ضـمن، وللمعیـر  اختالف المستعملین، ولیس له إجارتها؛یعیرها إن لم یختلف ب

المسـتعیر، فـإن قیـدها بوقـت أو منفعـة  أن یضمن المستعیر، وال یرجع على المستأجر ویرجع على

اإلطالق له أن ینتفع بها في جمیع أنواع منفعتها ما  أو مكان ضمن بالمخالفة إال إلى خیر؛ وعند

أعـار أرضـه للبنـاء والغـرس فلـه أن یرجـع ویكلفـه قلعهمـا، وٕان وقـت  الرد، ولـوشـاء مـا لـم یطالبـه بـ

له ذلك، ویضمن للمستعیر قیمته ویملكه، وللمستعیر قلعه إال أن یكون فیه  وأخذها قبل الوقت كره

باألرض، فإن قلعهما فال ضمان، فإن أعارها للزراعة فلیس له أخذها قبل حصده وٕان  ضرر كثیر

 .یوقت لم

اصطبل مالكها بـرىء؛  رد العاریة على المستعیر والمستأجر على اآلجر؛ وٕاذا رد الدابة إلى وأجره

 .برىء وكذا رد الثوب إلى داره ومع من في عیاله أو عبده أو أجیره الخاص

  

 

 كتاب الغصب

 أخذ مال متقوم محترم مملوك للغیر بطریـق التعـدى، ومـن غصـب شـیئًا فعلیـه رده فـي مكـان وهو

نقــص  هلـك وهــو مثلــي فعلیـه مثلــه، وٕان لــم یكـن مثلیــًا فعلیــه قیمتـه یــوم غصــبه، وٕان غصـبه، فــإن

مـدًة یعلـم  ضـمن النقصـان، وٕاذا انقطـع تجـب قیمتـه یـوم القضـاء، وٕان ادعـى الهـالك حبسـه الحـاكم

الغاصب مع یمینـه، فـإذا  أنها لو كانت باقیًة أظهرها ثم یقضي علیه ببدلها، والقول في القیمة قول

األكسـاب وال تسـلم لـه األوالد، فـإذا  ه بالقیمـة ملكـه مسـتندًا إلـى وقـت الغصـب، وتسـلم لـهقضي علی

بالبینـة، أو بقـول المالـك سـلمت للغاصـب، وٕان  ظهـرت العـین وقیمتهـا أكثـر وقـد ضـمنها بنكولـه أو

الضــمان، وٕان شــاء أخـذ العــین ورد العـوض، ویضــمن مــا  ضـمنها بیمینــه فالمالـك إن شــاء أمضـى

فـإن نقـص بالزراعــة یضـمن النقصــان، ویأخـذ رأس مالــه  بفعلــه وال یضـمنه لــو هلـك،نقـص العقـار 

والمســــتعیر إذا تصــــرفا وربحــــا تصــــدقا بالفضــــل، وٕاذا تغیــــر  ویتصــــدق بالفضــــل، وكــــذا المــــودع

اسمه وأكثر منافعه ملكه وضـمنه، وذلـك كـذبح الشـاة وطبخهـا  المغصوب بفعل الغاصب حتى زال

نطـة أو زرعهـا، وخبـز الـدقیق، وجعـل الحدیـد سـیفًا والصـفر آنیـًة، الح أو شیها أو تقطیعها، وطحن

الساجة، واللبن حائطًا، وعصر الزیتون والعنب وغـزل القطـن ونسـج الغـزل، وال ینتفـع  واللبناء على

ثـوب  حتى یؤدى بدلـه، ولـو غصـب تبـرًا فضـربه دراهـم أو دنـانیر أو آنیـًة لـم یملكـه، ومـن خـرق به

ضــمنه  ضــمنه، ومــن ذبــح شــاة غیــره أو قطــع یــدها، فــإن شــاء المالــكغیــره فأبطــل عامــة منفعتــه 

بقطــع  نقصـانها وأخــذها، وٕان شــاء ســلمها وضــمنه قیمتهــا، وفـي غیــر مــأكول اللحــم یضــمن قیمتهــا

أحمـر  الطرف، ومن بنى في أرض غیره أو غـرس لزمـه قلعهمـا وردهـا، ومـن غصـب ثوبـًا فصـبغه

أخــذ قیمــة  ورد زیــادة الصــبغ والســویق، وٕان شــاء أو ســویقا، فلتــه بســمن فالمالــك إن شــاء أخــذهما

 .الثوب أبیض ومثل السویق وسلمهما



  

  فصل

 الغصـب أمانـة، متصـلًة كانـت أو منفصـلًة، ویضـمنها بالتعـدى أو بـالمنع بعـد الطلـب، ومـا زوائـد

اسـتوفاها  نقصت الجاریة بـالوالدة مضـمون وتجبـر بولـدها وبـالغرة؛ ومنـافع الغصـب غیـر مضـمونة

 ومـن اسـتهلك حمــر الـذمي أو خنزیـره فعلیـه قیمتـه، ولـو كانـا لمســلم فـال شـيء علیـه؛ ،أو عطلهـا

  .ویجب في كسر المعازف قیمتها لغیر اللهو

 

 الموات كتاب إحیاء

بعید من العمـران، إذا وقـف  ما ال ینتفع به من األراضي، ولیس ملك مسلم وال ذمي، وهو: الموات

بـإذن اإلمـام ملكـه مسـلمًا كـان أو  ال یسـمع، مـن أحیـاهإنسان بطرف العمران ونادى بـأعلى صـوته 

أرضًا ثالث سنین فلـم یزرعهـا دفعهـا اإلمـام  ذمیًا، وال یجوز إحیاء ما قرب من العامر، ومن حجر

 .إلى غیره

فحریمهــا أربعــون ذراعــًا مــن كــل جانــب للناضــح والعطــن، فمــن أراد أن  ومــن حفــر بئــرًا فــي مــوات

لعــین مــن كــل جانــب خمســمائة ذراع، والقنــاة عنــد خــروج المــاء وحــریم ا یحفــر فــي حریمهــا منــع،

للنهر الظاهر إذا كان في ملك الغیر إال ببینة، وكذا لو حفره في أرض موات ال  كالعین، وال حریم

لـه، ولـو غـرس شـجرًة فـي أرض مـوات فحریمهـا مـن كـل جانـب خمسـة أذرع، ومـا عـدل عنـه  حـریم

 .عوده إلیه، وٕان احتمل عوده ال یجوز ودجلة یجوز إحیاؤه إن لم یحتمل الفرات

 

 كتاب الشرب

النصـیب مــن المــاء، وقسـمة المــاء بــین الشـركاء ویجــوز دعــوى الشـرب بغیــر أرض، ویــورث،  وهـو

 بمنفعتـه دون رقبتـه وال یبـاع، وال یوهـب، وال یتصـدق بـه، وال یصـلح مهـرًا، وال بـدًال فـي ویوصـى

 . فــــــــــــــــــي القصــــــــــــــــــاصالخلــــــــــــــــــع، وال بــــــــــــــــــدًال فــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــلح عــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــال وال

البحــر، وهــو عــام لجمیــع الخلــق االنتفــاع بــه بالشــفة وســقي األراضــي وشــق  مــاء: والمیــاه أنــواع

واألنهار العظام كجیحون وسیحون والنیل والفرات ودجلة، فالنـاس مشـتركون فیـه  واألودیة. األنهار

 .وسقي األراضي ونصب األرحیة في الشفة

الشـفة؛ ومـا أحـرز فـي حـب ونحـوه فلـیس  ه شـركة فـيومـا یجـري فـي نهـر خـاص لقریـة فلغیـرهم فیـ

ولو كانـت البئـر أو العـین أو النهـر فـي ملـك  ألحد أن یأخذ منه شیئًا بدون إذن صاحبه وله بیعه،

ملكـه إن كـان یجـد غیـره بقربـه فـي أرض مباحـة، فـإن  رجل له منع من یرید الشفة من الـدخول فـي

مـاء إلیـه، فـإن منعـه وهـو یخـاف العطـش علـى نفسـه یخـرج ال لم یجد فإما أن یتركه یأخذ بنفسـه أو



المحرز باإلناء یقاتله بغیر سالح، والطعـام حالـة المخمصـة كالمـاء  أو مطیته قاتله بالسالح، وفي

 .المحرز باإلناء

  

  فصل

 األنهـار العظـام علـى بیـت المـال، ومـا هـو مملـوك للعامـة فكریـه علـى أهلـه، ومـن أبـى مـنهم كرى

 .إذا جـاوز أرض رجـل ترفـع عنـه، ولـیس علـى أهـل الشـفة شـيء مـن الكـرىیجبر، ومئونـة الكـرى 

نهر بـین قـوم اختصـموا فـي الشـرب . نهر لرجل یجري في أرض غیره لیس لصاحب األرض منعه

 بینهم على قدر أراضیهم، ولیس لألعلى أن یسكر حتى یستوفي إال بتراضیهم، ولیس ألحدهم فهو

إلـى  أو یتخـذ علیـه جسـرًا أو یوسـع فمـه، أو یسـوق شـربه أن یشق منه نهرًا، أو ینصب علیـه رحـىً 

باألیـام، وال  أرض لیس لها شرب إال بتراضیهم، ولو كانـت القسـمة بـالكوى فلـیس ألحـدهم أن یقسـم

 .مناصفًة، وال یزید كوًة، وٕان كان ال یضر بالباقین

 

 المزارعة كتاب

وعنـد أبـي حنیفـة هـي  حمـد،وهي عقد على الزرع بـبعض الخـارج، وهـي جـائزة عنـد أبـي یوسـف وم

األرض للزراعة، ومن معرفة  فاسدة، والفتوى على قولهما، وال بد فیها من التأقییت، ومن صالحیة

األرض والعامــل، وأن یكــون الخــارج  مقــدار البــذر، ومعرفــة جنســه، ونصــیب اآلخــر، والتخلیــة بــین

لسـواقي، أو أن یأخـذ رب البـذر معلومًة، أو ما على ا مشتركًا بینهما حتى لو شرطا ألحدهما قفزانا

رفــع العشــر جــاز، وٕاذا كانــت األرض والبــذر لواحــد، والعمــل  بــذره، أو الخــراج فســدت، وٕان شــرط

لواحـد والبـاقي آلخـر، أو كـان العمـل مـن واحـد والبـاقي آلخـر فهـي  والبقر آلخـر، أو كانـت األرض

ال شـيء للعامـل ومـا المزارعـة فالخـارج علـى الشـرط، فـإن لـم یخـرج شـيء فـ وٕاذا صـحت. صـحیحة

فاسدة، وٕاذا فسدت فالخارج لصـاحب البـذر، ولآلخـر أجـر عملـه أو أجـر أرضـه ال  عدا هذه الوجوه

قــدر المســمى، ولــو شــرطا التــبن لــرب البــذر صــح، وٕان شــرطاه لآلخــر ال یصــح، وٕان  یــزاد علــى

 به اإلجارةفامتنع صاحب البذر لم یجبر، وٕان امتنع اآلخر أجبر إال أن یكون عذر تفسخ  عقداها

والرفـاع  فتفسخ به المزارعة، ولـیس للعامـل أن یطالبـه بـأجرة الكـراب وحفـر األنهـار، وأجـرة الحصـاد

یوســف  والــدیاس والتذریــة علیهمــا بالحصــص، ولــو شــرطا ذلــك علــى العامــل ال یجــوز؛ وعــن أبــي

زرع فعلــى الــ جـوازه وعلیــه الفتـوى؛ وٕاذا مــات أحـد المتعاقــدین بطلـت؛ وٕاذا انقضــت المـدة ولــم یـدرك

 .یستحصد المزارع أجرة نصیبه من األرض حتى یستحصد، ونفقة الزرع علیهما حتى

 

 المساقاة كتاب



مــدًة ال تخــرج الثمــرة فــي  وهــي كالمزارعــة فــي الخــالف والحكــم وفــي الشــروط إال المــدة، وٕان ســمیا

بـة إال بمـدة وأطلق ال یجوز فـي الرط مثلها فهي فاسدة، وٕان دفع نخال أو أصول رطبة لیقوم علیها

وأصــول الباذنجــان إذا كانــت تزیــد بالســقي  معلومــة، وتجــوز المســاقاة فــي الشــجر والكــرم والرطــاب

  .والعمل وتبطل بالموت

  

 النكاح كتاب

وحالة الخوف من الجور مكـروه،  النكاح حالة االعتدال سنة مؤكدة مرغوبة، وحالة التوقان واجب،

بلفظــین أحــدهما مــاض واآلخــر مســتقبل،  ضــیین، أووینعقــد بلفظــین ما. وركنــه اإلیجــاب والقبــول

والتـــزویج والهبـــة والصـــدقة والتملیـــك والبیـــع  كقولـــه زوجنـــي، فیقـــول زوجتـــك؛ وینعقـــد بلفـــظ النكـــاح

بحضــور رجلــین أو رجــل وامــرأتین، وال بــد فــي الشــهود مــن  والشــراء، وال ینعقــد نكــاح المســلمین إال

وٕاذا تـزوج مسـلم ذمیـة بشـهادة . عقـد بشـهادة العمیـانالعدالـة، وین صفة الحریـة واإلسـالم، وال تشـترط

 .عند جحوده ذمیین جاز، وال یظهر

أخیـه وعمتـه وخالتـه وأم  ویحرم على الرجل نكاح أمه وجداته وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها وبنت

ووطئـًا أوالده والجمـع بـین األختـین نكاحـًا  امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبیه وأجداده وبنیه وبني

 .النسب بملك الیمین؛ ویحرم من الرضاع من ذكرنا من

یـدري أیتهمـا أولـى  ولو تزوج أختین في عقد واحد فسـد نكاحهمـا، ولـو تـزوج أختـین فـي عقـدتین وال

رابعـًة حتـى تنقضـي عـدتها، وال  فرقـة بینـه وبینهمـا؛ وٕاذا طلـق امرأتـه ال یجـوز أن یتـزوج أختهـا وال

األمــة علــى الحــرة وال معهــا وال فــي عــدتها،  خالتهــا، وال یجــوز نكــاح یجمــع بــین المــرأة وعمتهــا أو

وفي عدتها؛ ویجوز للحر أن یتزوج أربعًا من اإلمـاء،  ویجوز نكاح الحرة واألمة على األمة ومعها

على الحرة؛ وال یجوز أن یتزوج زوجة الغیر وال معتدته، وال یتـزوج  ویجوز أن یتزوج أمًة مع القدرة

الزانیــة، فــإن فعــل ال یطؤهــا حتــى تضــع؛ وال یجــوز أن یتــزوج أمتــه وال المــرأة  ه إالحــامًال مــن غیــر 

 یجـوز نكـاح المجوسـیات والوثنیـات وال وطـؤهن بملـك یمـین، ویجـوز تـزویج الكتابیـات عبـدها؛ وال

  . والصابئیات

إلــى الفــرج مــن الجــانبین  والزنــا یوجــب حرمــة المصــاهرة، وكــذا المــس بشــهوة مــن الجــانبین والنظــر

 .أیضاً 

نكـاح األخـرى؛ ویجـوز أن یتـزوج المحـرم  ومن جمع بین امرأتین إحداهما ال یحـل لـه نكاحهـا صـح

 .باطل حالة اإلحرام؛ ونكاح المتعة والنكاح المؤقت

جــاز؛ وكــذلك لــو  وعبــارة النســاء معتبــرة فــي النكــاح حتــى لــو زوجــت الحــرة العاقلــة البالغــة نفســها

 .زوجها غیرها فأجازت كذا إذا وكلت غیرها في تزویجها، أوزوجت غیرها بالوالیة أو الوكالة، و 



یســتأمر البكــر قبــل النكــاح ویــذكر لهــا  والســنة للــولي أن. وال إجبــار علــى البكــر البالغــة فــي النكــاح

سـكتت فقـد رضـیت، ولـو ضـحكت فهـو إذن، ولـو  إن فالنـًا یخطبـك أو یـذكرك، فـإذا: الـزوج فیقـول

غیــر الــولي فــال بــد مــن القــول؛ وٕاذن الثیــب  و اســتأذنهابكــت إن كــان بغیــر صــوت فهــو رضــًا، ولــ

تعرفــه، فــإن زالــت بكارتهــا بوثبــة أو جراحــة أو تعنــیس أو  بــالقول، وینبغــي أن یــذكر لهــا الــزوج بمــا

بــل ردت : بلغــك النكــاح فســكت، فقالــت: بزنــا؛ ولــو قــال الــزوج حــیض فهــي بكــر، وكــذلك إن زالــت

ي إنكاح الصغیر والصغیرة والمجنونـة، ثـم إن كـان المـزج علیها، ویجوز للول فالقول قولها وال یمین

 وال خیـار ألحـد الـزوجین. فال خیار لهما بعد البلوغ، وٕان زوجهما غیرهما فلهما الخیـار أبًا أو جداً 

 فــي عیــب إال فــي الجــب والعنــة والخصــاء، والــولي العصــبة علــى تــرتیبهم فــي اإلرث والحجــب ثــم

لعبـد وال صـغیر وال  زویج، ثم مولى المواالة، ثـم القاضـي؛ وال والیـةولألم وأقاربها الت. مولى العتاقة

غــاب الــولي األقــرب غیبــًة  مجنــون وال كــافر علــى مســلمة، وابــن المجنونــة یقــدم علــى أبیهــا، وٕاذا

زوجهــا ولیــان فــاألول أولــى، وٕان  منقطعــًة ال ینتظــر الكــفء الخاطــب حضــوره زوجهــا األبعــد، ولــو

مـن مهـر المثـل وابنتـه بأقـل، ومـن غیــر  والجـد أن یـزوج ابنـه بـأكثر كانـا معـًا بطـال؛ ویجـوز لـألب

العقـد ولیـًا كـان أو وكـیًال، أو ولیـًا ووكـیًال أو  كفء، وال یجوز ذلـك لغیرهمـا، والواحـد یتـولى طرفـي

 .وأصیالً  أصیًال ووكیًال، أو ولیاً 

ن أو فضــولیًا مــن جــانبی وینعقــد نكــاح الفضــولي موقوفــًا كــالبیع إذا كــان مــن جانــب واحــد، أمــا مــن

 .جانب أصیًال من جانب فال

وفـي الـدین والتقـوى وفـي الصـنائع وفـي الحریـة وفـي المـال،  النسـب والكفـاءة تعتبـر فـي النكـاح فـي

الحریـة ال یكـافىء مـن لـه أبـوان، واألبـوان واألكثـر سـواء، وٕاذا تزوجـت  ومن له أب فـي اإلسـالم أو

ــ غیــر كــفء فللــولي ولي المهــر أو جهــز بــه أو طالــب بالنفقــة فقــد أن یفــرق بینهمــا، فــإن قــبض ال

ال یكــون رضــًى، وٕان رضــي أحــد األولیــاء فلــیس لغیــره ممــن هــو فــي درجتــه أو  رضــي، وٕان ســكت

االعتراض، وٕان كان أقرب منه فله ذلك، وٕان نقصت من مهر مثلها فلألولیاء أن یفرقـوا  أسفل منه

 .یتممه أو

مـاًال، فـإن سـمى أقـل مـن  اهـم وال یجـوز أن یكـون إالالمهر أقله عشرة دراهـم أو مـا قیمتـه عشـرة در 

طلقهـا قبـل الـدخول لزمـه نصــفه،  عشـرة فلهـا عشـرة، ومـن سـمى مهــرًا لزمـه بالـدخول والمـوت، وٕان

المثـل بالـدخول والمـوت والمتعـة والطـالق  وٕان لـم یسـم لهـا مهـرًا أو شـرط أن ال مهـر لهـا فلهـا مهـل

والمتعـة درع وخمـار وملحفـة یعتبـر . مطلقـة سـواها كـلقبل الـدخول، وال تجـب إال لهـذه، وتسـتحب ل

المثــل، وٕان زادهــا فــي المهــر لزمتــه الزیــادة، وتســقط  ذلــك بحالــه، وال تــزاد علــى قــدر نصــف مهــر

مهرهـا صـح الحـط، والخلـوة الصـحیحة فـي النكـاح الصـحیح  بالطالق قبل الدخول، وٕان حطـت مـن

 .والمجبوب كالدخول، وكذلك العنین والحصى



المـانع مـن الـوطء مـن  الصـحیحة أن ال یكـون ثـم مـانع مـن الـوطء طبعـًا وشـرعًا، فـالمرضوالخلـوة 

وصـــوم رمضـــان وصـــالة  جهتــه أو جهتهـــا مـــانع طبعـــًا، وكـــذلك الرتـــق والقـــرن والحـــیض واإلحـــرام

بالـدخول حقیقـًة، وال یتجـاوز بـه  الفـرض وفـي النكـاح الفاسـد ال یجـب إال مهـر المثـل، وال یجـب إال

 .فیه النسبالمسمى، ویثبت 

خنزیر، أو على هـذا الـدن مـن الخـل فـإذا هـو خمـر؛ أو علـى هـذا العبـد  وٕان تزوجها على خمر أو

 .خدمته سنًة؛ أو تعلیم القرآن جاز النكاح، ولها مهر المثل فإذا هو حر؛ أو على

 مواله على خدمته سنًة جاز ولها الخدمة، وٕان تزوجها علـى ألـف علـى أن ال وٕاذا تزوج العبد بإذن

 فإن وفى فلها المسمى، وٕاال فمهر مثلها، وٕان قال على ألف إن أقام بها، وألفـین إن یتزوج علیها،

هـذا فلهـا  أخرجها، فإن أقام فلهـا األلـف، وٕان أخرجهـا فمهـر مثلهـا، وٕان تزوجهـا علـى هـذا العبـد أو

حیـوان، فـإن علـى  أشبههما بمهر المثل، وٕان كان مهر المثل بینهما فلهـا مهـر المثـل؛ وٕان تزوجهـا

لــم یصــفه ولهــا الوســط، فــإن شــاء أعطاهــا ذلــك، وٕان شــاء قیمتــه؛  ســمى نوعــه كــالفرس جــاز، وٕان

 .إال أنه ذكر وصفه لزمه تسلیمه، وكذلك كل ما یثبت في الذمة والثوب مثل الحیوان،

ة بنساء عشیرة أبیها، فإن لم یوجد منهم مثل حالهـا فمـن األجانـب، ویعتبـر بـامرأ ومهر مثلها یعتبر

یوجـد  مثلهـا فـي السـن والحسـن والبكـارة والبلـد والعصـر والمـال، فـإن لـم یوجـد ذلـك كلـه فالـذي هـي

مهرها نقلها إلـى حیـث  منه؛ وللمرأة أن تمنع نفسها وأن یسافر بها حتى یعطیها مهرها، فإذا أوفاها

 .شاء، وقیل ال یسافر بها وعلیه الفتوى

  

  فصل

وٕاذا  وأم الولـد إال بـإذن المـولى، ویملـك إجبـارهم علـى النكـاح؛ نكاح العبـد واألمـة والمـدبر وال یجوز

األمــة أو  تــزوج العبــد بــإذن مــواله فــالمهر دیــن فــي رقبتــه یبــاع فیــه والمــدبر یســعى، وٕاذا أعتقــت

یبوئهـا بیـت الـزوج لكنهـا  المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخیار ومن زوج أمتـه فلـیس علیـه أن

بغیـر إذن مـواله فقـال لـه المـولى  متـى ظفـرت بهـا وطئتهـا؛ وٕان تـزوج عبـد: تخدم المولى، ویقال له

فهو إجازة؛ واإلذن في العـزل لمـولى األمـة؛ وٕاذا  طلقها فلیس بإجازة، ولو قال طلقها تطلیقًة رجعیةً 

 .أعتقا نفذ النكاح وال خیار لألمة تزوج عبد أو أمة بغیر إذن المولى ثم

  

  فصل

مهـر لهــا أو علــى میتـة، وذلــك عنـدهم جــائز جـاز وال مهــر لهــا، وٕان ذمیـًة علــى أن ال  تـزوج ذمــي

 بغیر شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه، ولو أسلما أقـرا علیـه، ولـو تزوجهـا علـى تزوجها

المثـل فـي  خمر أو خنزیر ثم أسـلما أو أحـدهما فلهـا ذلـك إن كانـا عینـین، وٕاال فقیمـة الخمـر ومهـر

نكـــاح المرتـــد  ي فـــرق بینـــه وبـــین مـــن تـــزوج مـــن محارمـــه؛ وال یجـــوزالخنزیـــر، وٕاذا أســـلم المجوســـ



وٕاذا أســلمت امــرأة الكــافر  والمرتــدة، والولــد یتبــع خیــر األبــوین دینــًا، والكتــابي خیــر مــن المجوســي؛

وتكون الفرقـة طالقـًا؛ وٕان أسـلم زوج  عرض علیه اإلسالم، فإن أسلم فهي امرأته، وٕاال فرق بینهما،

وٕان كــان اإلســالم فــي دار الحــرب تتوقــف  ٕاال فــرق بینهمــا بغیــر طــالق؛المجوســیة فــإن أســلمت و 

آخــر، وٕاذا خــرج أحــد الــزوجین إلینــا مســلمًا  البینونــة فــي المســئلتین علــى ثــالث حــیض قبــل إســالم

تقع؛ وٕاذا خرجت المرأة إلینا مهاجرًة  ولو سبیا معًا لم وقعت البینونة بینهما، وكذا إن سبي أحدهما،

الفرقــة بغیــر طــالق؛ ثــم إن كــان المرتــد الزوجــة بعــد  ذا ارتــد أحــد الــزوجین وقعــتال عــدة علیهــا؛ وإ 

وال نفقــة، وٕان كــان الــزوج فالكــل بعــده والنصــف قبلــه؛ وٕان  الــدخول فلهــا المهــر وقبلــه ال شــيء لهــا

وٕاذا كان بأحد الزوجین عیب فال خیـار لآلخـر إال فـي . فهما على نكاحهما ارتدا معًا ثم أسلما معاً 

 .والخصى لعنةالجب وا

  

  فصل

والكتابیـة  الرجل أن یعدل بین نسـائه فـي البیتوتـة، والبكـر والثیـب والجدیـدة والعتیقـة والمسـلمة وعلى

ذلــك، ویســافر  ســواء، وللحــرة ضــعف األمــة؛ ومــن وهبــت نصــیبها لصــاحبها جــاز ولهــا الرجــوع فــي

  .ىبمن شاء، والقرعة أول

 

 الرضاع كتاب

شـهرًا؛ ویحـرم مـن الرضـاع مـا  إذا وجـد فـي مدتـه وهـي ثالثـون هوحكـم الرضـاع یثبـت بقلیلـه وكثیـر 

صــبیًة حرمــت علــى زوجهــا وآبائــه  یحــرم مــن النســب إال أخــت ابنــه وأم أختــه؛ وٕاذا أرضــعت المــرأة

اجتمعــا علــى لــبن شــاة فــال رضــاع  وأبنائــه، وٕاذا رضــع صــبیان مــن ثــدي امــرأة فهمــا أخــوان، وٕان

والنبیذ والـدواء ولـبن البهـائم فـالحكم للغالـب،  الماء والدهنبینهما؛ وٕاذا اختلط اللبن بخالف جنسه ك

امــرأتین، وٕان اخــتلط بالطعــام فــال حكــم لــه، وٕان غلــب،  وكــذلك إن اخــتلط بجنســه بــأن اخــتلط لــبن

موتهـــا، وكـــذلك تتعلـــق بلـــبن البكـــر، وال تتعلـــق بلـــبن الرجـــل وال  وتتعلـــق الحرمـــة بلـــبن المـــرأة بعـــد

إلیجــار، وٕاذا أرضـعت امرأتـه الكبیـرة امرأتـه الصـغیرة حرمتـا علــى باالسـتعاط وا وتتعلـق. باالحتقـان

 وال مهر للكبیرة إن كان قبل الدخول، وللصـغیرة نصـف المهـر، ویرجـع بـه علـى الكبیـرة إن الزوج،

 .كانت تعمدت الفساد، والقول قولها في التعمد مع یمینها

 

 الطالق كتاب

في طهـر ال جمـاع فیـه،  أن یطلقها واحدة فأحسنه. أحسن، وحسن، وبدعي: وهو على ثالثة أوجه

 .ویتركها حتى تنقضي عدتها



أطهـــار وال جمـــاع فیهـــا والشـــهر لآلیســـة والصـــغیرة والحامـــل  أن یطلقهـــا ثالثـــًا فـــي ثالثـــة: وحســـنه

والبدعـة أن یطلقهـا ثالثـًا أو ثنتـین بكلمـة واحـدة أو فـي . الجمـاع كالحیضة، ویجوز طالقهـن عقـب

ها وهي حائض فیقع ویكون عاصـیًا، وطـالق غیـر المـدخول بهـا حالـة یطلق طهر ال رجعة فیه، أو

وٕاذا طلــق امرأتــه حالــة الحــیض فعلیــه أن یراجعهــا، فــإذا طهــرت فــإن شــاء  الحــیض لــیس ببــدعي،

 أنت طالق ثالثًا للسنة وقع عند كل طهر: أمسكها، وٕاذا قال المرأته المدخول بها طلقها وٕان شاء

بالرجـل  وقعـن؛ وطـالق الحـرة ثـالث، واألمـة ثنتـان، وال اعتبـار تطلیقـة، وٕان نـوى وقـوعهن السـاعة

السـكران  وطـالق المكـره وقـع؛ وطـالق. في عدد الطالق؛ ویقع طالق كل زوج عاقـل بـالغ مسـتیقظ

ملــك امرأتــه أو  واقــع؛ ویقــع طــالق األخــرس باإلشــارة، وكــذلك الالعــب بــالطالق والهــازل بــه؛ ومــن

 .وقعت الفرقة بینهماشقصًا منها أو ملكته أو شقصًا منه 

 والثاني أنت. أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك: الطالق ال یحتاج إلى نیة، وهو نوعان وصریح

تصـح  الطـالق، وأنـت طـالق الطـالق، وأنـت طـالق طالقـًا؛ فـاألول تقـع بـه طلقـة واحـدة رجعیـة، وال

الثنتـین، ولـو  لـثالث دونوالثـاني تقـع بـه واحـدة رجعیـة، وتصـح فیـه نیـة ا. فیـه نیـة الثنتـین والـثالث

الطـالق إلـى جملتهـا أو مـا  نـوى بقولـه أنـت طـالق واحـدًة، وبقولـه طالقـًا أخـرى وقعتـا، وٕاذا أضـاف

جـزء شـائع منهـا وقـع، ونصـف الطلقـة  یعبر به عن الجملة كالرقبة والوجه والـروح والجسـد، أو إلـى

: ف تطلیقـة ثنتـان، ولـو قـالوثالثـة أنصـا تطلیقـة، وكـذلك الثلـث، وثالثـة أنصـاف تطلیقتـین ثـالث،

واحدة في ثنتین وقعـت : ثنتین تقع واحدة، ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثالث یقع ثنتان وٕالى

أنـت طـالق مـن هنـا إلـى الشـام فهـي : نـوى الحسـاب؛ ولـو قـال واحدة، وثنتـین فـي ثنتـین اثنتـان وٕان

: ل في جمیـع الـبالد؛ ولـو قـالطالق بمكة أو في مكة طلقت في الحا أنت: واحدة رجعیة؛ ولو قال

فـي غـد صـحت : بطلـوع الفجـر، ولـو نـوى آخـر النهـار صـدق دیانـًة؛ ولـو قـال أنـت طـالق غـدًا تقـع

أنــت : بأولهمـا ذكــرًا؛ ولـو قــال أنــت طـالق الیــوم غــدًا، أو غـدًا الیــوم یؤخـذ: قـال قضـاء أیضــًا؛ ولـو

، أو متـى مـا لـم أطلقـك، أو ما لـم أطلقـك أنت طالق: طالق قبل أن أتزوجك فلیس بشيء؛ ولو قال

أطلقـك، أو إذا لـم أطلقـك، أو إذا مـا لـم أطلقـك لـم  إن لـم: متـى لـم أطلقـك وسـكت طلقـت، وٕان قـال

ثالثًا ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق هذه الواحدة؛ ولـو  تطلق حتى تموت؛ ولو قال أنت طالق

أو علیـك حـرام ونـوى الطـالق أنـا منـك بـائن : شـيء وٕان نـوى؛ ولـو قـال أنا منك طالق لم یقـع: قال

أنـــت طـــالق هكـــذا وأشـــار بأصـــابعه الـــثالث فـــثالث، وبالواحـــدة واحـــدة، : قـــال فواحـــدة بائنـــة؛ ولـــو

 .والمعتبر المنشورة، وٕان أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة وبالثنتین ثنتان،

شــره أو أو أفحــش الطــالق أو أخبثــه أو أشــده أو أعظمــه أو أكبــره أو أ أنــت طــالق بــائن: ولــو قــال

ــًة أو  أســوأه أو طــالق الشــیطان أو البدعــة أو كالجبــل أو مــلء البیــت، أو تطلیقــًة شــدیدًة أو طویل

 .فهي واحدة بائنة، وٕان نوى الثالث فثالث عریضةً 



أنت طالق وطالق، أو طالق طالق، أو واحـدًة : ولو قال ومن طلق امرأته قبل الدخول ثالثًا وقعن؛

أو بعــدها واحــدة وقعــت واحــدة؛ ولــو قــال أنــت طــالق واحــدة قبلهــا  ،وواحــدًة، أو واحــدًة قبــل واحــدة

إن : مـع واحـدة أو معهـا واحـدة فثنتـان أیضـًا؛ ولـو قـال لهـا: فثنتـان، ولـو قـال واحدة، أو بعـد واحـدة

أنـت طـالق واحـدًة وواحـدًة : فأنـت طـالق واحـدًة وواحـدًة فـدخلت وقعـت واحـدة؛ ولـو قـال دخلت الدار

 .قعت ثنتاندخلت الدار فدخلت و  إن

الحال، ویقع بائنًا إال اعتدي واسـتبرئي رحمـك وأنـت  وكنایات الطالق ال یقع بها إال بنیة أو بداللة

 .رجعیة واحدة فیقع بها واحدة

بریـة، الحقـي بأهلـك،  أنـت بـائن، بتـة، بتلـة، حـرام، حبلـك علـى غاربـك، خلیـة،: وألفـاظ البـائن قولـه

حـرة، اغربـي، اخرجـي، ابتغـي  ك، تقنعـي، اسـتتري، أنـتوهبتك ألهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بید

اختـاري ینـوي : فواحـدة، ولـو قـال لهـا األزواج؛ ویصـح فیهـا نیـة الواحـدة والـثالث، ولـو نـوى الثنتـین

خیارهــا بالقیــام، وبتبــدل المجلــس، فــإذا  الطــالق فلهــا أن تطلــق نفســها فــي مجلــس علمهــا، ویبطــل

ثالثًا وٕان نواها، وال بد من ذكر النفس أو مـا یـدل علیـه  ناختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وال یكو 

اختــرت اختیــارًة، أو قالــت اختــرت : اختــاري اختــاري، فقالــت: لهــا فــي كالمــه أو كالمهــا، ولــو قــال

طلقت نفسي أو اخترت نفسـي بتطلیقـة فهـي : األخیرة فهي ثالث، ولو قالتو أ األولى أو الوسطى

رك بیـدك بتطلیقـة، فاختـارت نفسـها فهـي واحـدة رجعیـة؛ ولـو قـال اختـاري نفسـك أو أمـ رجعیـة؛ ولـو

 :نفسـي أو زوجـي ال یقـع، ولـو قالـت: اخترت نفسي ال بل زوجي ال یقع، ولو قالت: فقالت خیرها

بیـدك  أمـرك: نفسـي وزوجـي طلقـت، واألمـر بالیـد كـالتخییر یتوقـف علـى المجلـس، إال أنـه إذا قـال

ولـو قـال  اختـرت نفسـي بواحـدة فهـي ثـالث؛: مـر بالیـدونوى الثالث صح؛ ولو قالـت فـي جـواب األ

المجلـس وتقـع  طلقـي نفسـك فلهـا أن تطلـق فـي: أمرك بیدك فاختارت نفسها یقع؛ ولو قال لهـا: لها

الـزوج وقعـن، وال تصـح  واحدة رجعیة، ولیس له أن یرجع عنـه، وٕان طلقـت نفسـها ثالثـًا وقـد أرادهـا

ولـو . واحـدًة ال یصـح نیـة الثنتـین كانـت حـرًة وقـد طلقهـا نیـة الثنتـین إال أن تكـون أمـًة فیصـح، ولـو

أنت علي حرام، أو أنت : أمرك بیدك، فقالت :أبنت نفسي طلقت واحدًة رجعیًة؛ ولو قال لها: قالت

أنا منك طالق، أو : بائن، فهو جواب وطلقت، ولو قالت مني بائن، أو أنا علیك حرام، أو أنا منك

نفسـك متـى شـئت، أو متـى مـا شـئت، أو إذا شـئت، أو إذا مـا  لقـيط: أنا طـالق وقـع؛ ولـو قـال لهـا

إن شئت : طلق امرأتي، ولو قال له: ردته ال یرتد، وكذا لو قال لغیره شئت ال یتقید بالمجلس، ولو

طلقـي نفسـك كلمـا شـئت فلهـا أن تفـرق الـثالث ولـیس لهـا أن : المجلـس؛ ولـو قـال لهـا اقتصر علـى

 واحـدة فطلقـت ثالثـًا لـم: ثـًا فطلقـت واحـدًة فهـي واحـدة؛ ولـو قـالولو قال طلقي نفسك ثال تجمعها؛

بائنـًة فهـي  طلقـت نفسـي واحـدةً : طلقي نفسـك واحـدًة أملـك الرجعـة، فقالـت: یقع شيء؛ ولو قال لها

أنـت طـالق كیـف : لهـا طلقـت رجعیـًة فهـي بائنـة؛ ولـو قـال: واحـدًة بائنـًة، فقالـت: رجعیـة؛ ولـو قـال

أراد الــزوج ذلــك وقــع، وٕان  ٕان لــم تشــأ فــإن شــاءت بائنــًة أو ثالثــًا وقــدشــئت وقعــت واحــدة رجعیــة، و 



مـا شـئت أو كـم شـئت فلهـا أن تطلـق  أنـت طـالق: اختلفت مشیئتها وٕارادته فواحدة رجعیة؛ ولـو قـال

شئت فلیس لها أن تطلق ثالثًا وتطلق مـا  نفسها ما شاءت؛ ولو قال لها طلقي نفسك من ثالث ما

 .دونها

ومتــى مــا وكــل وكلمــا، فــإذا علــق الطــالق بشــرط وقــع عقیبــه  ن وٕاذا وٕاذامــا ومتــىإ: وألفــاظ الشــرط

: كلمـا؛ وال یصـح التعلیـق إال أن یكـون الحـالف مالكـًا كقولـه المرأتـه وانحلت الیمین وانتهت إال فـي

ملـك كقولـه  إن كلمت زیـدًا فأنـت حـر؛ أو یضـیفه إلـى: فأنت طالق؛ أو یقول لعبده إن دخلت الدار

. عبـد أشـتریه فهـو حـر ن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امـرأة أتزوجهـا فهـي طـالق أو كـلإ: ألجنبیة

الطـالق، وٕان وجـد فـي غیـر  وزوال الملك ال یبطل الیمین، فـإن وجـد الشـرط فـي ملـك انحلـت ووقـع

للزوج والبینة للمرأة، وما ال یعلم إال  ملك انحلت ولم یقع شيء؛ وٕاذا اختلفا في وجود الشرط فالقول

إن حضــت فأنــت طــالق وفالنــة، فقالــت حضــت  :تهــا فــالقول قولهــا فــي حــق نفســها، كقولــهمــن جه

إن كنــت تحبــین أن یعــذبك اهللا بنــار جهــنم  :طلقــت هــي خاصــًة، وكــذا التعلیــق بمحبتهــا؛ ولــو قــال

إن ولــدت غالمــًا فأنــت : العبــد؛ ولــو قــال فأنــت طــالق وعبــدي حــر، فقالــت أحــب طلقــت ولــم یعتــق

وال یدري أیهما أوًال طلقت واحدًة، وفي التنزه ثنتین؛  جاریة فثنتین فولدتهما طالق واحدًة، وٕان ولدت

طــالق ثالثــًا فأولجــه ولبــث ســاعًة فــال شــيء علیــه، وٕان نزعــه ثــم  إن جامعتــك فأنــت: ولــو قــال لهــا

 .الطالق رجعیًا تحصل المراجعة باإلیالج الثاني أولجه فعلیه مهر، ولو كان

اهللا، أو ما شاء اهللا، أو ما لم یشإ اهللا، أو إال أن یشاء اهللا ال یقع  ءأنت طالق إن شا: ولو قال لها

إال ثنتــین طلقــت : أنــت طــالق ثالثــًا إال واحــدة طلقــت ثنتــین، ولــو قــال: ولــو قــال شــيء إن وصــل؛

: قـال أنت طالق ثالثًا إال ثالثًا وقـع الـثالث ولـو: وال یصح استثناء الكل من الكل، فلو قال واحدًة؛

عشـرًة إال تسـعًة  أنـت طـالق: ثالثـًا إال واحـدًة وواحـدًة وواحـدًة بطـل االسـتثناء؛ ولـو قـالأنـت طـالق 

 .وقعت واحدة، ولو قال إال ثمانیة فثنتان

 .مرضــه ثــم مــات ورثتــه إن كانــت فــي العــدة، وٕان انقضــت عــدتها لــم تــرث ومــن أبــان امرأتــه فــي

 رث كالمخیرة والمخیرة بسـبب الجـببأمرها، أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه لم ت وٕان أبانها

وهـي فــي  والعنـة والبلـوغ والعتـق، ولـو فعلـت مـا ذكرنـا مـن الخیـارات وهـي مریضـة ورثهـا إذا ماتـت

یجــىء  العــدة، ومــرض المــوت هــو المــرض الــذي أضــناه وأعجــزه عــن القیــام بحوائجــه، فأمــا مــن

علقه بفعل  ض ورثت، وٕانویذهب بحوائجه ویحم فال؛ ولو علق طالق امرأته بفعله وفعله في المر 

أو إن دخــل  إذا جــاء رأس الشــهر فأنــت طــالق،: أجنبــي أو بمجــىء الوقــت فــي المــرض مثــل قولــه

ورثـت، وٕان كـان  فـالن الـدار أو صـلى الظهـر فأنـت طـالق، فـإن كـان التعلیـق والشـرط فـي المـرض

ث علـى كـل بـد لـم تـر  التعلیق في الصحة والشرط في المـرض لـم تـرث، وٕان علقـه بفعلهـا ولهـا منـه

  .تن ورثیواستیفاء الد حال، وٕان لم یكن لها منه بد كالصالة وكالم األقارب وأكل الطعام

 



 الرجعة باب

رضـاها وتثبــت الرجعـة بقولــه،  الطـالق الرجعـي ال یحــرم الـوطء، وللـزوج مراجعتهــا فـي العـدة بغیــر

جانبین، ویستحب المصاهرة من ال راجعتك، ورجعتك، ورددتك وأمسكتك، وبكل فعل تثبت به حرمة

راجعتـك فـي العـدة فصـدقته صـحت الرجعـة،  كنـت: أن یشهد على الرجعـة، فـإن قـال لهـا بعـد العـدة

انقضـت عـدتي فـال : راجعتـك، فقالـت مجیبـًة لـه :وٕان كذبتـه لـم تصـح وال یمـین علیهـا وٕان قـال لهـا

لعكس فال رجعـة، العدة وصدقه المولى، وكذبته األمة أو با راجعتها في: رجعة وٕاذا قال زوج األمة

الثالثـة لعشـرة أیـام انقطعـت الرجعـة وٕان لـم تغتسـل، وٕان انقطـع ألقـل  وٕاذا انقطـع الـدم فـي الحیضـة

تنقطع حتى تغتسل أو یمضي علیها وقت صالة أو تتیمم وتصلى، وفي الكتابیة  من عشرة أیام لم

كـان أقـل مـن عضـو بمجرد انقطاع الدم، فإن اغتسلت ونسیت شیئًا من بـدنها، فـإن  تنقطع الرجعة

: لالرجعة، وال تحل لألزواج، وٕان كان عضوًا لم تنقطع؛ ومن طلق امرأته وهي حامل وقا انقطعت

إذا ولـدت  :لم أجامعها فله الرجعة، وٕان قال ذلك بعد الخلـوة الصـحیحة فـال رجعـة لـه؛ وٕاذا قـال لهـا

تتشـوف وتتـزین  ةفأنت طالق فولدت ثـم ولـدت آخـر مـن بطـن أخـرى فهـي رجعـة؛ والمطلقـة الرجعیـ

المبانـة بـدون الـثالث فـي  ویستحب لزوجها أن ال یدخل علیها حتى یؤذنهـا، ولـه أن یتـزوج مطلقتـه

غیـره نكاحـًا صـحیحًا، ویـدخل بهـا ثـم  العدة وبعـدها، والمبانـة بـالثالث ال تحـل لـه حتـى تـنكح زوجـاً 

الج دون اإلنــزال، وأن المــولى والشــرط هــو اإلیــ تبــین منــه، وال تحــل لــألول بملــك الیمــین وال بــوطء

بشـرط التحلیـل كـره وحلـت لـألول، والـزوج الثـاني یهـدم مـا  یكـون المحلـل یجـامع مثلـه، فـإن تزوجهـا

قــد انقضــت عـدتي وتحللــت وانقضــت عـدتي والمــدة تحتملــه : فقالـت دون الـثالث، ولــو طلقهـا ثالثــاً 

  .أن یتزوجها وغلب على ظنه صدقها جاز له

 

 اإلیالء باب

لــو حلــف بحــج أو صــوم أو  ال أقربــك، أو ال أقربــك أربعــة أشــهر فهــو مــول، وكــذلكواهللا : إذا قــال

الكفارة وبطل اإلیالء، وٕان لم  صدقة أو عتق أو طالق، فإن قربها في األربعة األشهر حنث وعلیه

الیمـین أربعـة أشـهر فقـد انحلـت، وٕان كانـت  یقربها ومضت أربعـة أشـهر بانـت بتطلیقـة؛ فـإن كانـت

الوجـه الـذي بینـا، فـإن وطئهـا فـي األربعـة األشـهر مـن  تزوجهـا عـاد اإلیـالء علـىمؤبـدة فـإن عـاد ف

فــإن عــاد فتزوجهــا فكــذلك، فــإن تزوجهــا بعــد زوج آخــر فــال  وقــت التــزوج حنــث وٕاال وقعــت أخــرى،

وأقل مدة اإلیالء في الحرة أربعة أشهر، ومدة إیالء األمـة شـهران؛  إیالء، فإن وطىء كفر للحنث؛

ال أقربـك شـهرین بعـد شـهرین : الرجعیـة فهـو مـول، ومـن البائنـة ال، وٕان قـال لقـةوٕان آلـى مـن المط

ال أقربـك سـنًة إال یومـًا فلـیس بمـول، وٕاذا كـان أحـد الـزوجین مریضـًا ال یقـدر : قـال فهـو مـول؛ ولـو

محبوسـًا  الجماع، أو هو مجبوب، أو هي رتقاء أو صغیرة، أو بینهما مسیرة أربعة أشـهر، أو على

مـن وقـت الحلـف  فئـت إلیهـا سـقط اإلیـالء إن اسـتمر العـذر: یهـا، فقـال فـي مـدة اإلیـالءال یقـدر عل



: بالجمـاع؛ وٕان قـال المرأتـه إلى آخر المدة، فإذا قدر على الجماع بعـد ذلـك فـي المـدة لزمـه الفـىء

فواحـدة بائنـة، وٕان نـوى الـثالث فـثالث،  أنـت علـى حـرام، فـإن أراد الكـذب صـدق، وٕان أراد الطـالق

 یرد شیئًا فهو إیالء راد الظهار فظهار وٕان أراد التحریم أو لموٕان أ

 

 باب الخلع

ویكـره أن  أن تفتدى المرأة نفسا بمال لیخلعها به، فإذا فعال لزمها المـال ووقعـت تطلیقـة بائنـة، وهو

أكثر مما أعطاها، وٕان  یأخذ منها شیئًا إن كان هو الناشز، وٕان كانت هي الناشزة كره له أن یأخذ

فقبلـت وقـع الطـالق بائنـًا ویلزمهـا  ذ منها أكثر مما أعطاها حل لـه؛ وكـذلك إن طلقهـا علـى مـالأخ

الخلـع، فـإذا بطـل البـدل فـي الخلـع كـان بائنـًا وفـي  المـال بالتزامهـا، ومـا صـلح مهـرًا صـلح بـدًال فـي

؛ خالعني على ما في یدي ولیس في یدها شـيء فـال شـيء علیهـا :الطالق یكون رجعیًا؛ وٕان قالت

مال، أو على ما فـي بیتـي مـن متـاع وال شـيء فـي یـدها وال متـاع  على ما في یدي من: ولو قالت

ولــو خلــع ابنتــه الصــغیرة علــى مالهــا ال یلزمهــا شــيء، وفــي الكبیــرة  فــي بیتهــا ردت علیــه مهرهــا؛

طلقنـي ثالثـًا بـألف فطلقهـا : ضـمن المـال لزمـه فـي المسـألتین؛ ولـو قالـت یتوقـف علـى قبولهـا، ولـو

ثلـث األلـف، ولـو عالـت علـى ألـف فطلقهـا واحـدًة فـال شـيء علیهـا وهـي رجعیـة؛ ولـو  احدًة فعلیهـاو 

أنــت : طلقــي نفســك ثالثــًا بــألف أو علــى ألــف فطلقــت واحــدًة لــم یقــع شــيء؛ ولــو قــال لهــا :قــال لهــا

 وعلیك ألف فقبلت طلقت وال شيء علیها، والمباراة كالخلع یسقطان كل حق لكـل واحـد مـن طالق

 ین علـى اآلخـر ممـا یتعلـق بالنكـاح حتـى لـو كـان قبـل الـدخول وقـد قبضـت المهـر ال یرجـعالـزوج

 .علیها بشيء ویعتبر خلع المریضة من الثلث

 

 باب الظهار

إلیـه  أن یشبه امرأته أو عضوًا یعبر به عن بـدنها أو جـزءًا شـائعًا منهـا بعضـو ال یحـل النظـر وهو

یكفـر، فـإن  حرمـة الجمـاع ودواعیـه حتـى: د؛ وحكمـهمن أعضاء من ال یحل له نكاحها على التأبیـ

علـى وطئهـا، وینبغـي  جامع قبل التكفیر استغفر اهللا تعالى، والعود الـذي تجـب بـه الكفـارة أن یعـزم

أنـت علـى مثـل أمـي أو : ولـو قـال لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفـارة ویجبـره القاضـي علیهـا؛

وٕان أراد الطــالق فواحــدة بائنــة، وٕان لــم  د الظهــار فظهــار،كــأمي، فــإن أراد الكرامــة صــدق، وٕان أرا

علــي كظهــر أمــي فعلیــه لكــل واحــدة كفــارة، وٕان  أنــتن: یكــن لــه نیــة فلــیس بشــيء؛ ولــو قــال لنســائه

 .مجالس فعلیه لكل ظهار كفارة ظاهر منها مرارًا في مجلس واحد أو في

زىء المـدبر وأم الولـد والمكاتـب الـذي وال یجـ والكفارة عتق رقبة یجزىء فیها مطلـق الرقبـة السـلیمة،

إبهامیهما أو الرجلین، وال األعمى وال األصم وال األخـرس  أدى بعض كتابته، وال مقطوع الیدین أو

معتــق الــبعض؛ وٕان اشــترى أبــاه أو ابنــه ینــوي الكفــارة أجــزأه؛ وٕان أعتــق  وال المجنــون المطبــق وال



ن لــم یجــامع بــین اإلعتــاقین أجــزأه؛ والعبــد ال جامعهــا ثــم أعتــق باقیــة لــم یجــزه، وإ  نصــف عبــده ثــم

فــي الظهـار إال الصــوم، فـإن لــم یجـد مـا یعتــق صـام شــهرین متتـابعین لــیس فیهمـا رمضــان  یجزئـه

أو بغیـر  العیـد وأیـام التشـریق، فـإن جامعهـا فـي الشـهرین لـیًال أو نهـارًا عامـدًا أو ناسـیًا بعـذر ویوما

صـدقة الفطـر أو  تین مسـكینًا، ویطعـم كمـا ذكرنـا فـيعذر استقبل، فإن لم یستطع الصیام أطعم سـ

بـد مـن اإلدام فـي خبـز  قیمـة ذلـك، فـإن غـداهم وعشـاهم جـاز، وال بـد مـن شـبعهم فـي األكلتـین، وال

أعطــاه فــي یــوم واحــد عــن الكــل  الشــعیر دون الحنطــة، ولــو أطعــم مســكینًا ســتین یومــًا أجــزأه، وٕان

یستأنف، ومن أعتق رقبتین أو صام أربعة  طعام لمأجزأه عن یوم واحد، فإن جامعها في خالل اإل

ظهــار أجــزأه عنهمــا وٕان لــم یعــین، وٕان أطعــم  أشــهر أو أطعــم مائــًة وعشــرین مســكینًا عــن كفــارتي

كفارتین لم یجزه إال عن واحدة، وٕان أعتق وصام عن  ستین مسكینًا كل مسكین صاعًا من بر عن

 .أیهما شاء كفارتي ظهار فله أن یجعل ذلك عن

 

 اللعان ابب

وهـي ممـن یحـد قاذفهـا وطالبتـه  ویجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد إذا كان من أهل الشهادة

فــإذا العــن وجــب علیهــا اللعــان،  بــذلك، فــإن امتنــع منــه حــبس حتــى یالعــن أو یكــذب نفســه فیحــد،

ن مــن الشــهادة فعلیـه الحــد، وٕان كــا وتحـبس حتــى تالعــن أو تصـدقه، وٕاذا لــم یكــن الـزوج مــن أهــل

 .لعان ویعزر أهل الشهادة وهي ممن ال یحد قاذفها فال حد علیه وال

مـرة أشـهد بـاهللا إنـي لمـن  وصفة اللعان أن یبتدىء القاضي بالزوج فیشهد أربع مرات یقـول فـي كـل

اهللا علیـه إن كـان مـن الكـاذبین فیمـا  الصادقین فیما رمیتـك بـه مـن الزنـا، ویقـول فـي الخامسـة لعنـة

: وٕان كان بهما یقول. فیما رمیتك به من نفي الولد :زنا؛ وٕان كان القذف بولد یقولرمیتك به من ال

أشـهد بـاهللا : ثـم تشـهد المـرأة أربـع مـرات تقـول فـي كـل مـرة. الولـد فیما رمیتك به من الزنا ومن نفـي

غضــب اهللا علیهــا إن كــان مــن : رمــاني بــه مــن الزنــا، وتقــول فــي الخامســة إنــه لمــن الكــاذبین فیمــا

 رماني به من الزنا، وفي نفي الولد تذكره؛ فإذا التعنا فرق الحاكم بینهما، فـإذا فـرق قین فیماالصاد

حملـك : قـال بینهما كانت تطلیقًة بائنة، فإن كان القذف بولد نفـى القاضـي نسـبه وألحقـه بأمـه، وٕاذا

 .لیس مني فال لعان

والدة فـیالعن وینفیـه القاضـي، وبعـد وابتیاع آلة ال ویصح نفي الولد عقیب الوالدة وفي حالة التهنئة

غائبًا فعلم فكأنها ولدت حال علمه؛ ومن ولدت ولدین في بطن  ذلك یثبت نسبه ویالعن، وٕان كان

الثــاني ثبــت نســبهما والعــن، وٕان عكــس فنفــى األول واعتــرف بالثــاني  واحــد فــاعترف بــاألول ونفــى

  .وحد ثبت نسبهما

 

 باب العدة



 ق والفسـخ بعـد الـدخول ثـالث حـیض، والصـغیرة واآلیسـة ثالثـةالحـرة التـي تحـیض فـي الطـال عـدة

 أشــهر؛ وعــدتهن فــي الوفــاة أربعــة أشــهر وعشــرة أیــام؛ وعــدة األمــة فــي الطــالق حیضــتان، وفــي

 الصــغر واإلیــاس شــهر ونصــف؛ وعــدتها فــي الوفــاة شــهران وخمســة أیــام؛ وعــدة الكــل فــي الحمــل

مــن  لذمیـة فــي طـالق الـذمي؛ وعـدة أم الولـدوضـعه؛ وال عـدة فـي الطـالق قبـل الـدخول، وال علـى ا

 بشــبهة مــوت ســیدها واإلعتــاق ثــالث حــیض أو ثالثــة أشــهر؛ والعــدة فــي النكــاح الفاســد والــوطء

الوفـاة فـي الرجعـي؛  بـالحیض فـي المـوت والفرقـة؛ وعـدة امـرأة الفـار أبعـد األجلـین فـي البـائن وعـدة

الحرائـر وفـي البـائن ال، ولـو  إلـى عـدة ولو أعتقت األمة في العدة من طـالق رجعـي انتقلـت عـدتها

ثــم رأتــه فــي خــالل الشــهر اســتأنفت  اعتــدت اآلیســة باألشــهر ثــم رأت الــدم بعــد ذلــك أو الصــغیرة

 .بالشهور بالحیض؛ ولو اعتدت بحیضة أو حیضتین ثم أیست استأنفت

بتـداء عـدة تعلـم بهمـا؛ وا وابتداء عدة الطالق عقیبه والوفـاة عقیبهـا، وتنقضـي بمضـي المـدة وٕان لـم

وطئــت المعتــدة بشــبهة فعلیهــا عــدة  النكــاح الفاســد عقیــب التفریــق أو عزمــه علــى تــرك الــوطء، وٕاذا

آخـر، وأقـل مـدة العـدة شـهران، وال  وأخرى ویتداخالن، فإن حاضت حیضة ثم وطئت كملها بـثالث

المعتــدة مــن نكــاح صــحیح عــن وفــاة أو  ینبغــي أن تخطــب المعتــدة، وال بــأس بــالتعریض، وعلــى

الحـداد، وهـو تـرك الطیـب والزینـة والكحـل والـدهن  الق بـائن إذا كانـت بالغـًة مسـلمًة حـرًة أو أمـةً طـ

المبتوتــة مــن بیتهــا لــیًال وال نهــارًا، والمعتــدة عــن وفــاة تخــرج نهــارًا  والحنــاء إال مــن عــذر؛ وال تخــرج

ن جمیعًا، وتعتـد وتبیت في منزلها، واألمة تخرج لحاجة المولى في العدتین في الوقتی وبعض اللیل

أجرتـه  البیت الذي كانت تسـكنه حـال وقـوع الفرقـة إال أن ینهـدم أو تخـرج منـه أو ال تقـدر علـى في

 .فتنتقل

  

  فصل

 الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان، وٕاذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد ألقل مـن سـتة أقل مدة

 الرجعیـة وٕان جـاءت بـه ألكثـر مـنأشـهر ثبـت نسـبه، ولسـتة أشـهر ال؛ ویثبـت نسـب ولـد المطلقـة 

یصـیر  سـنتین مـا لـم تقـر بانقضـاء العـدة؛ فـإن جـاءت بـه ألقـل مـن سـنتین بانـت ویثبـت النسـب وال

والمتــوفي عنهــا  مراجعــًا، وٕان جــاءت بــه لســنتین أو أكثــر كــان رجعــة، ویثبــت نســب ولــد المبتوتــة

یثبــت نسـب ولــد المعتــدة إال وال یثبـت ألكثــر مـن ذلــك إال أن یدعیـه؛ وال  زوجهـا ألقــل مـن ســنتین،

 رجلین، أو رجل وامرأتین، أو حبل ظاهر، أو اعتراف الزوج، أو تصدیق الورثة؛ وال یثبت بشهادة

وفــي  نسـب ولـد المطلقــة الصـغیرة رجعیـًة كانــت أو مبتوتـًة إال أن تـأتي بــه ألقـل مـن تســعة أشـهر،

طـالق فشـهدت  إن ولـدت فأنـت :عدة الوفاء ألقل من عشرة أشهر وعشرة أیام بساعة، ولو قـال لهـا

إن كان فـي بطنـك : ألمته امرأة بالوالدة لم تطلق، وٕان اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها، ولو قال

 .ولد فهو مني فشهدت امرأة بالوالدة فهي أم ولده



  

  النفقة باب

 وكسـوتها وسـكناها نعتبـر بقـدر وتجب للزوجـة علـى زوجهـا إذا سـلمت إلیـه نفسـها فـي منزلـه نفقتهـا

لهـا نفقـة كـل شـهر وتسـلم إلیهـا، وللكسـوة  حاله، وهو مقدر بكفایتهـا بـال تقتیـر وال إسـراف، ویفـرض

نشـزت المـرأة فـال نفقـة لهـا، وٕان منعـت نفسـها  كـل سـتة أشـهر، ویفـرض لهـا نفقـة خـادم واحـد؛ فـإن

لـو كانـا كبیـرة والـزوج صـغیر فلهـا النفقـة، وبـالعكس ال، و  حتى یوفیها مهرها فلها النفقة، ولو كانـت

أو حبسـت بـدین أو غصـبها غاصـب فـذهب بهـا فـال نفقـة لهـا،  صـغیرین فـال نفقـة لهـا؛ ولـو حجـت

وٕان مرضــت فــي منزلــه فلهــا النفقــة؛ ولألمــة والمــدبرة وأم الولــد  وٕان حــج معهــا فلهــا نفقــة الحضــر؛

نفقـة لـم بیت الزوج وٕاال فال؛ فإن بوأها ثم استخدمها سقطت؛ ومـن أعسـر بال النفقة إن بوأها موالها

 وتؤمر باالستدانة؛ وٕاذا قضي لها بنفقة اإلعسار ثم ایسر تمـم لهـا نفقـة الموسـر؛ وٕاذا یفرق بینهما

 مضت مدة ولم ینفق علیها سقطت، إال أن یكون قضي بها أو صالحته على مقـدارها، فـإن مـات

 مــاتأحــدهما بعــد القضــاء أو االصــطالح قبــل القــبض ســقطت، وٕان أســلفها النفقــة أو الكســوة ثــم 

 أحـدهما لـم یرجـع بشـيء؛ وٕاذا كـان للغائـب مـال حاضـر فـي منزلـه أو ودیعـة أو مضـاربة أو دیـن

ووالدیه وولده  وعلم القاضي به وبالنكاح، أو اعترف بهما من المال في یده یفرض فیه نفقة زوجته

بهـا؛ وٕان كفـیًال  ویأخـذ منهـا الصغیر، وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ویحلفهـا أنهـا مـا أخـذتها

لـم تقبـل بینتهـا علیـه؛ وعلیـه أن  لم یعلـم القاضـي بـذلك وأنكـر مـن فـي یـده المـال الزوجیـة أو المـال

یمنع أهلها وولدها من غیـره الـدخول علیهـا، وال  یسكنها دارًا مفردًة لیس فیها أحد من أهله، وله أن

غیــرهم مــن األقــارب كــل یمنعهمــا مــن الــدخول إلیهــا كــل جمعــة و  یمــنعهم كالمهــا والنظــر إلیهــا، وال

 .سنة

 والسكنى في عدتها بائنًا كان أو رجعیًا، وال نفقة للمتوفي عنها زوجهـا؛ وكـل فرقـة وللمطلقة النفقة

معصـیة  جـاءت مـن قبـل المـرأة بمعصـیة كـالردة وتقبیـل ابـن الـزوج فـال نفقـة لهـا؛ وٕان جـاءت بغیـر

النفقـة بكـل حـال،  مـن جهـة الـزوج فلهـا كخیـار العتـق والبلـوغ وعـدم الكفـاءة فلهـا النفقـة، وٕان كانـت

 .تسقط وٕان طلقها ثالثًا ثم ارتدت سقطت النفقة، وٕان مكنت ابن زوجها لم

  

  فصل

تعینـت،  األوالد الصـغار علـى األب إذا كـانوا فقـراء، ولـیس علـى األم إرضـاع الصـبي إال إذا ونفقـة

ولـدها لـم  معتدتـه لترضـع فیجب علیها، ویستأجر األب من ترضعه عندها، فإن استأجر زوجته أو

ونفقـة اآلبـاء واألجـداد  یجز، وبعد انقضاء العـدة هـي أولـى مـن األجنبیـة إال أن تطلـب زیـادة أجـرة؛

مـع اخـتالف الـدین إال للزوجـة وقرابـة  إذا كانوا فقـراء علـى األوالد الـذكور واإلنـاث؛ وال تجـب النفقـة



لد تجـب علـى قـدر المیـراث، وٕانمـا تجـب إذا والو  الوالد أعلى وأسفل، ونفقة ذي الرحم سوى الوالدین

أو تكـون أنثـى فقیـرًة، وكـذا مـن ال یحسـن الكسـب لخرقـه  كان فقیرًا به زمانة ال یقدر علـى الكسـب،

علم، ونفقة زوجة األب علـى ابنـه، ونفقـة زوجـة االبـن علـى أبیـه  أو لكونه من البیوتات، أو طالب

قــة علــى فقیــر إال للزوجــة والولــد الصــغیر، والمعتبــر زمنــًا، وال تجــب النف إن كــان صــغیرًا فقیــرًا أو

للصــدقة؛ وٕاذا بــاع األب متــاع ابنــه فــي نفقتــه جــاز، ولــو أنفــق مــن مــال لــه فــي یــده  الغنــى المحــرم

وٕاذا قضــى القاضــي بالنفقــة ثــم مضــت مــدة ســقطت إال أن یكــون القاضــي أمــر باالســتدانة  جــاز،

أجبـر  ع اكتسـبوا وأنفقـوا، وٕان لـم یكـن لهـم كسـبوعلى المولى أن ینفق على رقیقه، فـإن امتنـ علیه،

 .على بیعهم، وسائر الحیوانات یجبر فیما بینه وبین اهللا تعالى

 

 الحضانة فصل في

أمهــا ثــم أم األب ثــم األخــت  وٕاذا اختصــم الزوجــان فــي الولــد قبــل الفرقــة أو بعــدها فــاألم أحــق، ثــم

أیضـًا، وبنـات األخـت أولـى مـن بنـات  لكألبوین ثم ألم ثم ألب، ثم الخاالت كذلك، ثم العمات كـذ

تزوجـت بـأجنبي سـقط حقهـا، فـإن فارقتـه عـاد  األخ، وهن أولى من العمات، ومن لها الحضانة إذا

ویكون الغالم عنـدهن حتـى یسـتغني عـن الخدمـة، وتكـون  حقها، والقول قول المرأة في نفي الزوج،

غني، وٕاذا لم یكن للصغیر امرأة أخذه وعند غیرهما حتى تست الجاریة عند األم والجدة حتى تحیض

تعصیبًا، وال تدفع الصبیة إلى غیر محرم، وال إلى محرم ماجن فاسق؛ وٕاذا  الرجال، وأوالهم أقربهم

الحضـانة فـي درجـة واحـدة فـأورعهم أولـى ثـم أكبـرهم، وال حـق لألمـة وأم الولـد فـي  اجتمـع مسـتحقو

علیـه الكفـر؛ ولـیس لـألب أن یخـرج بولـده مـن والذمیـة أحـق بولـدها المسـلم مـا لـم یخـف  الحضـانة؛

إال أن  حتى یبلغ حد االستغناء، ولیس لألم ذلك إال أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فیـه، بلده

  .یكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها

  

 

 كتاب العتق

وهـو  ر نیـة،فالصـریح یقـع بغیـ. صریح، وكنایة: وألفاظه. یقع إال من مالك قادر على التبرعات وال

مـوالي،  أنت حرن أو محـرر، أو عتیـق أو معتـق، وأعتقتـك، أو حررتـك، وهـذا مـوالي، أو یـا: قوله

إضـافة الحریـة  أو هذه موالتي، ویا حر، ویـا عتیـق، إال أن یجعـل ذلـك اسـمًا لـه فـال یعتـق؛ وكـذلك

  .إلى ما یعبر به عن البدن

لــي علیــك، وال ســبیل لــي علیــك، وال رق، ال ملــك : قولــه والكنایــات تحتــاج إلــى النیــة، وذلــك مثــل

: أطلقتـك، ولـو قـال طلقتـك ال تعتـق وٕان نـوى؛ وٕان قـال: ألمتـه وخرجت من ملكي؛ وكـذلك لـو قـال

یــا ابنــي أو یــا أخــي لــم : هــذا أخــي لــم یعتــق، ولــو قــال: عتــق، ولــو قــال هــذا ابنــي أو أبــي أو أمــي



ال سـلطان لـي : ال حر عتق، ولو قالما أنت إ: مثل الحر لم یعتق، ولو قال أنت: یعتق، ولو قال

 .وٕان نوى؛ وعتق المكره والسكران واقع علیك لم یعتق

المالك صبیًا أو مجنونًا، والمكاتب یتكاتب علیـه  ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه، ولو كان

حـامًال  للصـنم أو للشـیطان عتـق وكـان عاصـیًا؛ ومـن أعتـق قرابة الـوالد ال غیـر؛ ومـن أعتـق عبـده

والرق والتدبیر، وولد  ق حملها معها، وٕان أعتق حملها عتق خاصًة؛ والولد یتبع األم في الحریةعت

علـى مـال فقبـل عتـق ولزمــه  األمـة مـن موالهـا حـر، وولـد المغـرور حــر بالقیمـة، ومـن أعتـق عبـده

ولـه ویعتـق بالتخلیـة بینـه وبـین األلـف،  إن أدیت إلي ألفـًا فأنـت حـر صـار مأذونـاً : المال؛ وٕان قال

 .أن یبیعه قبل أداء المال

عبده عتق وسعى في بقیة قیمته لمـواله، والمستسـعى كالمكاتـب، ولـو أعتـق أحـد  ومن أعتق بعض

 نصیبه عتق، فإن كان قادرًا على قیمة نصیب شریكه فاضًال عن ملبوسه، وقـوت یومـه الشریكین

شـاء  ضـمن المعتـق، وٕان وعیاله، فشریكه إن شاء أعتق، وٕان شاء دبر، وٕان شاء كاتب، وٕان شـاء

 .استسعى العبد؛ وٕان كان معسرًا فكذلك إال أنه ال یضمن

أحـدهما عتـق نصـیب األب، وشـریكه إن شـاء أعتـق وٕان شـاء استسـعى علـم أو لـم  وٕاذا اشتریا ابـن

أحـدكما حــر ثـم بـاع أحــدهما أو عرضـه علـى البیــع أو دبـره أو مـات عتــق : لعبدیـه یعلـم، ولـو قـال

إحــداكما حــرة ثــم وطــىء إحــداهما ال : تولد إحــدى الجــاریتین، ولــو قــال ألمتیــهإذا اســ اآلخــر، وكــذا

 .األخرى ولو شهد أنه أعتق أحد عبدیه أو إحدى أمتیه فهي باطلة تعتق

 

 التدبیر باب

مـدبر، أو قـد دبرتـك، أو  إذا مـت فأنـت حـر، أو أنـت حـر عـن دبـر منـي، أو أنـت: وٕاذا قـال لعبـده

أو برقبتــك، أو بثلــث  أو فــي مــوتي، أو أوصــیت لــك بنفســك أنــت حــر مــع مــوتي، أو عنــد مــوتي،

موالها صارت أم ولد له وسقط عنهـا  مالي، فقد صار مدبرًا، وتجوز كتابته؛ وٕاذا ولدت المدبرة من

وٕاجارتها ووطؤها، وكسـبها وأرشـها للمـولى؛ وٕاذا  التدبیر وال تسعى في شيء أصًال، وله استخدامها

یخرج فبحسابه؛ وٕان كان على المولى دیـن سـعى فـي كـل  فإن لممات المولى عتق من ثلث ماله، 

نصــف شــریكه ثــم مــات عتــق نصــفه بالتــدبیر وســعى فــي  قیمتــه؛ ولــو دبــر أحــد الشــریكین وضــمن

أو في سفري هذا، أو إن مـت إلـى عشـرین سـنًة فهـو  إن مت من مرضي هذا: نصفه؛ وٕان قال له

 .الصفة عتق تعلیق یجوز بیعه، فإن مات على تلك

  

 االستیالد ابب

صـارت أم ولـده، فـإذا ولـدت منـه  ال یثبـت نسـب ولـد األمـة مـن موالهـا إال بـدعواه، فـإذا اعتـرف بـه

وال یجوز إخراجها مـن ملكـه إال بـالعتق،  بعد ذلك ثبت بغیر دعوة، وینتفي بمجرد نفیه بغیر لعان،



، وال تسعى في دیونه؛ وتعتق بعد موته من جمیع المال وله وطؤها واستخدامها وٕاجارتها وكتابتها،

االسـتیالد حكمهـا؛ وٕاذا أسـلمت أم ولـد النصـراني سـعت فـي قیمتهـا وهـي  وحكم ولدها من غیره بعد

سیدها عتقت بال سـعایة؛ ولـو تـزوج أمـة غیـره فجـاءت بولـد ثـم ملكهـا صـارت  كالمكاتبة، ولو مات

لـه وعلیـه قیمتهـا دون وطىء جاریة ابنه فولـدت وادعـاه ثبـت نسـبه وصـارت أم ولـد  أم ولد له؛ ولو

 .وقیمــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــدها، والجــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــاألب عنــــــــــــــــــد انقطــــــــــــــــــاع والیتــــــــــــــــــه عقرهــــــــــــــــــا

أحـدهما ثبـت نسـبه، وعلیـه نصـف قیمتهـا ونصـف عقرهـا وال شـيء  جاریة بـین اثنـین ولـدت فادعـاه

ادعیــاه معــًا صــارت أم ولــد لهمــا ویثبــت نســبه منهمــا، وعلــى كــل واحــد  علیـه مــن قیمــة ولــدها، وٕان

 .من كل واحد منهما كابن، ویرثان منه كأب واحد ویرث منهما نصف عقرها،

 

 المكاتب كتاب

كـالكبیر، وسـواء شـرطه حـاًال  ومن كاتب عبده على مال فقبـل صـار مكاتبـًا، والصـغیر الـذي یعقـل

 .المولى دون ملكه أو مؤجًال أو منجمًا، وٕاذا صحت الكتابة یخرج عن ید

ولـو جنـى علیهـا أو علـى ولـدها  علیـه عقرهـا،وٕاذا أتلـف المـولى مالـه غرمـه، وٕان وطـىء المكاتبـة ف

مــال الكتابــة، وهــو كالمــأذون فــي  لزمــه األرش؛ وٕان أعتــق المــولى المكاتــب نفــذ عتقــه وســقط عنــه

یسـافر ویـزوج األمـة ویكاتـب عبـده، فـإن  جمیـع التصـرفات، إال أنـه ال یمتنـع بمنـع المـولى، ولـه أن

ؤه لـه، وٕان ولـد لــه مـن أمتـه ولـد فحكمـه كحكمــه فـوال أدى قبلـه فـوالؤه للمـولى، وٕان أدى األول قبلـه

ولـو زوج أمتـه مـن عبـده ثـم كاتبهمـا فولـدت دخـل فـي كتابـة  .وكسبه له، وكـذلك ولـد المكاتبـة معهـا

شاءت مضت على الكتابة، وٕان شاءت صـارت أم ولـد لـه وعجـزت  األم، وٕان ولدت من موالها إن

ال الكتابــة، وٕان كانــت مــدبرًة جــاز، فــإن فــإذا مــات ســقط عنهــا مــ نفســها، وٕان كاتــب أم ولــده جــاز،

 .شاء سعى في ثلثي قیمته أو جمیع بدل الكتابة مات المولى وال مال له إن

خنزیر، أو على قیمة العبد، أو على ألف على أن یـرد إلیـه  وٕاذا كاتب المسلم عبده على خمر، أو

ر فعلیــه قیمــة نفســه ال فــإن أدى الخمــر عتــق، وٕاذا عتــق بــأداء الخمــ عبــدًا بغیــر عینــه فهــو فاســد،

والكتابـة علـى الـدم . علیه، وفیما إذا كاتبه على قیمتـه یعتـق بـأداء القیمـة ینقص عن المسمى ویزاد

 باطلة، وعلى الحیوان والثوب كالنكاح ولو كاتب الذمي عبده على خمر جاز، وأیهما أسلم والمیتة

  .فللمولى قیمة الخمر

إلى الـرق، وال یعتقـان إال بـأداء الجمیـع،  عتقا، وٕان عجزا رداولو كاتب عبدیه كتابًة واحدًة إن أدیا 

أحدهما فرد إلى الرق ثم أدى اآلخر جمیع الكتابة عتقًا،  وال یعتق أحدهما بأداء نصیبه، فإن عجز

كذلك فكل واحد منهما مكاتب بحصته یعتـق بأدائهـا، وٕان كاتبهمـا علـى  ولو كانا لرجلین فكاتباهما

ن عــن اآلخــر جــاز، فأیهمــا أدى عتقــًا، ویرجــع علــى شــریكه بنصــف مــا ضــام أن كــل واحــد منهمــا

 .أدى



 المكاتب وترك وفاًء أدیت مكاتبته وحكـم بحریتـه فـي آخـر جـزء مـن أجـزاء حیاتـه ویعتـق وٕاذا مات

كـاألب؛ وٕان  أوالده، فإن فضل شـيء فلورثتـه، فـإن لـم یتـرك وفـاًء وتـرك ولـدًا ولـد فـي الكتابـة سـعى

الكتابـة إلـى ورثتـه  المـولى أدى أدى الكتابة حاًال وٕاال رد في الـرق، وٕاذا مـات ترك ولدًا مشترًى فإن

وٕاذا عجـز المكاتـب عـن نجـم  علـى نجومـه، وٕان أعتقـه أحـدهم لـم یعتـق، وٕان أعتقـوه جمیعـًا عتـق،

ثالثـًة وال یـزاد علیهـا، وٕان لـم یكـن لـه  نظر الحاكم، فإن كان له مال یرجو وصوله أنظره یومین أو

  .وعاد إلى أحكام الرقجهة عجزه 

 

 الوالء كتاب

وعتـــق القریـــب بالشـــراء،  والء عتاقـــة، ووالء مـــواالة؛ وســـبب والء العتاقـــة اإلعتـــاق،: وهـــو نوعـــان

للمعتق ذكرًا كان أو أنثى، وٕان شـرطه  والمكاتب باألداء، والمدبر، وأم الولد بالموت إعتاق، ویثبت

فهـــو ألقـــرب عصـــبته فیكـــون البنـــه دون أبیـــه إذا  لغیـــره أو ســـائبًة وال ینتقـــل عنـــه أبـــدًا، فـــإذا مـــات

ولیس للنساء من الوالء إال والء من أعتقن أو أعتـق مـن  اجتمعا، وٕان استووا في القرب فهم سواء،

وسـبب . زوجـت عبـدها معتقـة الغیـر فولـدت فـوالؤه لمـوالي الزوجـة أعـتقن أو جـر والء معـتقهن بـأن

أنـت : یـد رجـل ووااله علـى أن یرثـه ویعقـل عنـه فقـال إذا أسـلم علـى: وصـورته .والء المـواالة العقـد

إذا مـت، وتعقـل عنـي إذا جنیـت فیقبـل اآلخـر فـذلك صـحیح، فـإذا مـات وال وارث لـه  مـوالي ترثنـي

أن یفســخ عقــد الــوالء بــالقول والفعــل، فــإن عقــل عنــه أو عــن ولــده لــیس لــه ذلــك، وٕاذا  ورثــه، ولــه

 .ا ابن صغیر تبعها في الوالءالمرأة ووالت أو أقرت بالوالء وفي یده أسلمت

 

 األیمان كتاب

یتعمــد فیهـا الكــذب فــال  غمـوس، وهــي الحلـف علــى أمـر مــاض أو حـال: الیمـین بــاهللا تعـالى ثالثــة

. بخالفه، فنرجو أن ال یؤاخذه اهللا بهـا وهي الحلف على أمر یظنه كما قال وهو: ولغو. كفارة فیها

منها ما یجب فیه البـر : عله أو یتركه، وهي أنواعلیف وهي الحلف على أمر في المستقبل: ومنعقدة

یجــب فیــه الحنــث كفعــل المعاصــي وتــرك الواجبــات، ونــوع  كفعــل الفــرائض ومنــع المعاصــي، ونــوع

المسلم ونحـوه، ونـوع همـا علـى السـواء، فحفـظ الیمـین فیـه أولـى،  الحنث فیه خیر من البر كهجران

ن شاء أطعم عشرة مساكین أو كساهم، فإن لم یجد إن شاء أعتق رقبًة، وإ  :وٕاذا حنث فعلیه الكفارة

 متتابعـات، وال یجـوز التكفیـر قبـل الحنـث، والقاصـد والمكـره والناسـي فـي الیمـین صـام ثالثـة أیـام

 .سواء

  

  فصل



باهللا تعالى  اهللا ال أفعل كذا؛ والیمین: الباء، والواو، والتاء؛ وتضمر الحروف فتقول: القسم وحروف

وبصــفات ذاتــه كعــزة اهللا  إلــى نیــة إال فیمــا یســمى بــه غیــره كــالحكیم والعلــیم، وبأســمائه، وال یحتــاج

ــًا، وكــذلك ورحمــة اهللا وســخطه وغضــبه؛ والحلــف بغیــر اهللا  وجاللــه، إال وعلــم اهللا فــال یكــون یمین

منه یمـین، وحـق اهللا لـیس بیمـین، والحـق یمـین؛  تعالى لیس بیمین كالنبي والقرآن والكعبة، والبراءة

هــو : أو هــو زان أو شــارب خمــر فلــیس بیمــین، ولــو قــال إن فعلــت كــذا فعلیــه لعنــة اهللا،: ولــو قــال

لعمر اهللا، أو وایم اهللا، أو وعهد اهللا، أو ومیثاقه، أو على  :یهودي أو نصراني فهو یمین، ولو قال

هـو أحلف، أو أقسـم، أو أشـهد، أو زاد فیهـا ذكـر اهللا تعـالى ف: یمین؛ ولو قال نذر، أو نذر اهللا فهو

 كل حالل: حرم على نفسه ما یملكه فإن استباحه أو شیئًا منه لزمته الكفارة، ولو قال یمین؛ ومن

فــي  علــى حــرام فهــو علــى الطعــام والشــراب إال أن ینــوي غیرهمــا، ومــن حلــف حالــة الكفــر ال كفــارة

 .إن شاء اهللا متصًال بیمینه فال حنث علیه: حنثه؛ ومن قال

  

  فصل

 .ًال فأخرجه حنث، وٕان أخرجه مكرهًا ال یحنثیخرج، فأمر رج حلف ال

إلـى مكـة  حلـف ال یخـرج. حلف ال یخرج إال إلى جنازة فخـرج إلیهـا ثـم أتـى حاجـًة أخـرى لـم یحنـث

. یــدخلها فخــرج یریــدها ثــم رجــع حنــث؛ وكــذلك الــذهاب فــي األصــح، وفــي اإلتیــان ال یحنــث حتــى

آذن لـك یكفیـه إذن  إال أن: مـرة؛ ولـو قـالحلف ال تدخل امرأته إال بإذنه فال بد من اإلذن فـي كـل 

 .واحد

دارًا لـم یحنـث، وفـي البیـت ال  :حلف ال یدخل هذه الدار فصـارت صـحراء ودخلهـا حنـث؛ ولـو قـال

حلــف ال . والمســجد والبیعــة والكنیســة حلــف ال یــدخل بیتــًا لــم یحنــث بالكعبــة. یحنــث فــي الــوجهین

لیزهـا إن كـان لـو أغلـق البـاب كـان داخـًال ده یدخل هذه الـدار فقـام علـى سـطحها حنـث، ولـو دخـل

 .بالقعود حنث وٕاال فال، ولو كان في الدار لم یحنث

  

  فصل

 یلبس هذا الثوب وهو البسه فنزعه للحال لم یحنث، وٕان لبث ساعة حنث، وكذلك ركوب حلف ال

 .أجمع حلف ال یسكن هذه الدار فال بد من خروجه بأهله ومتاعه. الدابة وسكنى الدار

ولـو . یحنـث إن تغـدیت فعبـدي حـر، فرجـع وتغـدى فـي بیتـه لـم: اجلـس فتغـد عنـدي، فقـال: هقال لـ

حلـف ال یركـب  إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم تطلق، ومن: أرادت الخروج فقال لها

 .مدیون دابة فالن فركب دابة عبده المأذون لم یحنث مدیونًا كان أو غیر

  .حین حلف حلف ال یكلمه شهرًا فمن. و هلل لم یحنثحلف ال یتكلم فقرأ القرآن أو سبح أ



یسـمع لـم یحنـث؛  حلـف ال یكلمـه فكلمـه بحیـث یسـمع إال أنـه نـائم حنـث، ولـو كلـم غیـره وقصـد أن

 .ولو سلم على جماعة هو فیهم حنث، وٕان نواهم دونه لم یحنث

 عبـد: ر؛ ولو قـالیكلم عبد فالن یعتبر ملكه یوم الحنث ال یوم الحلف، وكذا الثوب والدا حلف ال

المعــاداة  فــالن هــذا، أو داره هــذه ال یحنــث بعــد البیــع، وفــي الصــدیق والــزوج والزوجــة یحنــث بعــد

 .والفراق

  

  فصل

أدري مـا  ال: األبد؛ ودهرًا قال أبو حنیفة: والدهر. ستة أشهر في التعریف والتنكیر: والزمان الحین

 .ثةهو، واألیام والشهور والسنون عشرة، وفي المنكر ثال

 هذه الحنطة ال یحنث ما لم یقضمها ومن هذا الدقیق یحنث بخبزه دون سفه؛ حلف ال یأكل من

والخبز ما اعتاده أهل البلد، والشواء من اللحم؛ والطبیخ ما یطـبخ مـن اللحـم بالمـاء، ویحنـث بأكـل 

ر والقثـاء ما یكبس في التنانیر ویباع في السوق، والرطـب والعنـب والرمـان والخیـا: مرقه، والرءوس

من طلوع الفجر إلى الظهـر، : كالخل والزیت والملح، والغداء: لیس بفاكهة، واإلدام ما یصطبغ به

من نصف اللیـل إلـى طلـوع الفجـر، والشـرب مـن : من الظهر إلى نصف اللیل، والسحور: والعشاء

  .الكرع منه: النهر

ة لیسا بلحم، والكرش والكبد ولو حلف ال یشرب من الحب أو البئر یحنث باإلناء، والسمك واألل

  .والرئة والفؤاد والكلیة والرأس واألكارع واألمعاء والطحال لحم، والشحم شحم البطن

  .حلف ال یأكل من هذا البسر فأكله رطبًا لم یحنث، وكذا الرطب إذا صار تمرًا واللبن شیرازاً 

ذه النخلـة فهـو علـى حلـف ال یأكـل مـن هـ. حلف ال یأكل من هـذا الحمـل فصـار كبشـًا فأكلـه حنـث

ثمرها ودبسها غیر المطبوخ، ومن هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والزبد، وال یدخل بیض السمك فـي 

  .البیض، والشراء كاألكل

حلـــف لیصـــعدن الســــماء أو لیطیـــرن فــــي الهـــواء انعقـــدت یمینــــه وحنـــث للمحــــال حلـــف لیأتینــــه إن 

ه حتى مات حنث في آخـر حیاتـه؛ ولـو حلف لیأتینه فلم یأت. استطاع فهي على استطاعة الصحة

إن أكلـــت، أو شـــربت، أو لبســـت، أو كلمـــت، أو تزوجـــت، أو خرجـــت ونـــوى شـــیئًا بعینـــه لـــم : قـــال

إن أكلـت طعامـًا، أو شـربت شـرابًا، أو لبسـت ثوبـًا، ونحـو ذلـك ونـوى شـیئًا دون : یصدق؛ ولو قـال

  .الیاسمین والوردشيء صدق دیانًة خاصًة، والریحان اسم لما ال ساق له فال یحنث ب

والخاتم النقرة لیس بحلي، والذهب حلي، والعقد اللؤلؤ لیس بحلي حتـى . والورد والبنفسج هو الورق

حلــف ال ینــام علــى فــراش فجعــل علیــه فراشــًا آخــر ونــام لــم یحنــث، وأن جعــل قرامــًا . یكــون مرصــعاً 

  .فنام حنث، والضرب والكالم والكسوة والدخول علیه یتقید بحال الحیاة



حلف ال یضرب امرأته فخنقها . حلف لیضربنه حتى یموت أو حتى یقتله فهو على أشد الضرب

  .أو مد شعرها أو عضها حنث

 حلـــف ال. حلـــف ال یصـــوم فنـــوى وصـــام ســـاعًة حنـــث، وٕان قـــال صـــوما لـــم یحنـــث إال بتمـــام الیـــوم

 ومن. كعتینصالًة لم یحنث إال بتمام ر : یصلي فقام وقرأ وركع لم یحنث ما لم یسجد؛ ولو قال

فهـو حـر : قـال إن ولدت ولدًا فأنت حـرة فولـدت ولـدًا میتـًا عتقـت، وكـذلك الطـالق، ولـو: قال ألمته

فبشـره جماعـة متفرقـون  من بشرني بقدوم فالن فهو حر: فولدت میتًا ثم حیًا عتق الحي؛ ومن قال

إن تسـریت : قـال .فـي الـوجهین مـن أخبرنـي عتقـوا: عتق األول، وٕان بشروه جمیعًا عتقوا؛ ولو قـال

حلـف ال . اشـتراها وتسـرى بهـا لـم تعتـق جاریًة فهي حرة فتسرى جاریًة كانت في ملكـه عتقـت، ولـو

حنـث، وٕان أجـاز بالفعـل ال یحنـث، ولـو أمـر غیـره  یتزوج فزوجه غیره بغیر أمره، فإن أجاز بالقول

توكیـل واإلجــازة حلــف ال یـزوج عبـده أو أمتــه یحنـث بال .أن یزوجـه حنـث، وكـذلك الطــالق والعتـاق

حلـف ال یضـرب عبـده فوكـل . الكبیـرین ال یحنـث إال بالمباشـرة وكذلك ابنه وابنته الصـغیرین، وفـي

ــده فــأمر بــه لــم . یباشــره بنفســه صــدق قضــاءً  بــه حنــث، وٕان نــوى أن ال ولــو حلــف ال یضــرب ول

 حلــف ال یبیــع فوكــل بــه لــم یحنــث، وكــذا ســائر المعاوضــات. العبــد یحنــث؛ وذبــح الشــاة كضــرب

 .المالیة

 فباع ولـم یقبـل المشـتري ال یحنـث، وكـذلك اإلجـارة والصـرف والسـلم والـرهن والنكـاح حلف ال یبیع

 حلـف لیقضـین دینـه إلـى قریـب فمـا دون. والخلع، ولـو وهـب أو تصـدق، أو أعـار فلـم یقبـل حنـث

أو  لیقضـینه الیـوم ففعـل، وبعضـها زیـوف، أو نبهرجـة،: الشـهر، وبعیـد أكثـر مـن الشـهر، وٕان قـال

 .مستحقة لم یحنث، ولو كان رصاصًا أو ستوقًة حنث

فقــبض بعضــه ال یحنــث حتــى یقــبض باقیــه، وٕان قبضــه فــي وزنتــین  حلــف ال یقــبض دینــه متفرقــاً 

استحلف الوالي رجًال . ألفعلنه بر بواحدة: یفعل كذا تركه أبدًا، وٕان قال حلف ال. متعاقبًا لم یحنث

حلـف لیهبنـه ففعـل ولـم یقبـل بـر، وكـذلك القـرض . ه خاصـةً مفسد فهو على حال والیتـ لیعلمنه بكل

 .والصدقة والعاریة

  

  فصل

: آخراً  وعن أبي حنیفة رحمه اهللا. نذرًا مطلقًا فعلیه الوفاء به، وكذلك إن علقه بشرط فوجد ولو نذر

 نحره لزمه ذبح شاة أنه یجزئه كفارة یمین إذا كان شرطًا ال یرید وجوده، ولو نذر ذبح ولده أو

 

  كتاب الحدود

وطء الرجـــل المـــرأة فـــي القبـــل فـــي غیـــر الملـــك : والزنـــا. وهـــي عقوبـــة مقـــدرة وجبـــت حقـــًا هللا تعـــالى

أن یشـــهد أربعـــة علـــى رجـــل وامـــرأة بالزنـــا، فـــإذا شـــهدوا : والبینـــة. وشـــبهته، ویثبـــت بالبینـــة واإلقـــرار



ذلــك، وذكــروا أنهــا یســألهم القاضــي عــن ماهیتــه وكیفیتــه ومكانــه وزمانــه والمزنــي بهــا، فــإذا بینــوا 

محرمة علیه مـن كـل وجـه، وشـهدوا بـه كالمیـل فـي المكحلـة، وعـدلوا فـي السـر والعالنیـة حكـم بـه، 

فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة، وٕان رجعوا قبل الرجم سقط وحدوا، وٕان رجعوا بعد الرجم یضمنون 

تـه بعـدهم عـن اإلمـام لـم الدیة، وٕان رجـع واحـد فربعهـا، وٕان شـهدوا بزنـًا متقـادم لـم یمـنعهم عـن إقام

  .تقبل

ویثبت باإلقرار، وهو أن یقر العاقل البالغ أربـع مـرات فـي أربـع مجـالس یـرده القاضـي فـي كـل مـرة 

  .حتى ال یراه، ثم یسأله كما یسأل الشهود إال عن الزمان، فإذا بین ذلك لزمه الحد

أن یلقنـه الرجـوع كقولـه ویسـتحب لإلمـام . وٕاذا رجع عن إقراره قبـل الحـد أو فـي وسـطه خلـى سـبیله

  .لعلك وطئت بشبهة، أو قبلت، أو لمست: له

وحد الزاني إن كان محصنًا الـرجم بالحجـارة حتـى یمـوت، یخـرج إلـى أرض فضـاء، فـإن كـان ثبـت 

بالبینـــة یبتـــدىء الشـــهود ثـــم اإلمـــام ثـــم النـــاس، فـــإذا متنـــع الشـــهود أو بعضـــهم ال یـــرجم، وٕان ثبـــت 

س، وٕان لـــم یكـــن محصـــنًا فحـــده الجلـــد مائـــة للحـــر وخمســـون للعبـــد، بـــاإلقرار ابتـــدأ اإلمـــام ثـــم النـــا

ویضرب بسوط ال ثمرة له ضربًا متوسطًا یفرقه على أعضائه إال رأسه ووجهه وفرجه، ویجرد عن 

ثیابــه إال اإلزار، وال تجــرد المــرأة إال عــن الفــرو والحشــو، وٕان حفــر لهــا فــي الــرجم جــاز، ویضــرب 

وال یجمـــع علـــى المحصـــن الجلـــد والـــرجم، وال یجمـــع علـــى غیـــر الرجـــل قائمـــًا فـــي جمیـــع الحـــدود، 

المحصن الجلد والنفي إال أن یراه اإلمام مصلحًة فیفعله بما یراه، وال یقیم المـولى الحـد علـى عبـده 

إال بـإذن اإلمـام، وٕاذا كـان الزانــي مریضـًا، فـإن كــان محصـنًا رجـم، وٕاال ال یجلــد حتـى یبـرأ، والمــرأة 

ع حملها، فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها، وٕان كـان الـرجم الحامل ال تحد حتى تض

  .فعقیب الوالدة، وٕان لم یكن للصغیر من یربیه فحتى یستغني عنها

صحیح  الحریة والعقل والبلوغ واإلسالم والدخول، وهو اإلیالج في القبل في نكاح: وٕاحصان الرجم

 .وهما بصفة اإلحصان

وامـــرأتین؛ وكـــذلك إن كـــان بینهمـــا ولـــد  أو بشـــهادة رجلـــین، أو رجـــلویثبـــت اإلحصـــان بـــاإلقرار، 

 .معروف

  

  فصل

علمت أنها على حرام، أو وطىء جاریة أبیه وٕان عـال أو : جاریة ولده وٕان سفل وقال ومن وطىء

 علمـت: ظننـت أنهـا حـالل لـم یحـد، ولـو قـال: أو زوجتـه أو سـیده أو معتدتـه عـن ثـالث وقـال أمه

بهـا، أو  اریـة األخ والعـم یحـد بكـل حـال، ولـو اسـتأجر امـرأة لیزنـي بهـا وزنـىأنها حرام حد؛ وفي ج

امرأتـه فوطئهـا ال  وطىء أجنییًة فیما دون الفرج، أو الط فال حد علیه ویعزر، ولو زفـت إلیـه غیـر

دار الحـرب والبغـي ال یوجـب  یحد وعلیه المهر؛ ولو وجد على فراشه امرأًة فوطئهـا حـد؛ والزنـا فـي



ولـو طاوعـت العاقلـة البالغـة صـبیًا  ىء البهیمة یعزر، ولو زنى بصبیة أو مجنونـة حـد؛الحد؛ وواط

سوطًا، وأقله ثالثة، والتعزیر أشد الضرب، ثم حد  وأكثر التعزیر تسعة وثالثون. أو مجنونًا ال یحد

  .الزنا، ثم حد الشرب، ثم حد القذف

  

 القذف باب حد

الزنا، وتجب إقامته بطلب  ب بقذف المحصن بصریحوهو ثمانون سوطًا للحر وأربعون للعبد، ویج

بـإقراره مـرًة واحـدًة، وبشـهادة رجلـین،  المقذوف، ویفرق علیه وال ینرع عنه إال الفرو والحشو، ویثبـت

العقل والبلوغ والحریة واإلسالم والعفة عن الزنا؛ ومن  :وٕاحصان القذف. وال یبطل بالتقادم والرجوع

أو لست ألبیك حد، وال یطالب بقذف المیت إال من یقع القـدح بقذفـه فـي  یا ابن الزانیة،: قال لغیره

ومـن وطـىء وطئـًا حرامـًا فـي . والعبد أن یطالـب أبـاه أو سـیده بقـذف أمـه الحـرة نسبه؛ ولیس لالبن

 والمالعنة بولد ال یحد قاذفهما، وٕان العنت بغیر ولد حد، والمستأمن یحد بالقذف، وٕاذا غیر ملكه

 .ل الحد، وال یورث، وال یصح العفو عنه وال االعتیاضمات المقذوف بط

 یا فاسق، أو یا خبیث، أو یا كافر، أو یـا سـارق، أو یـا محنـث عـزر؛ وكـذلك یـا: لمسلم ومن قال

وللــزوج أن  .ومــن حــده اإلمــام أو عــزره فمــات فهــو هــدر. حمــار یــا خنزیــر إن كــان فقیهــًا أو علویــاً 

وعلـى الخـروج مـن  بتـه إلـى فراشـه، وتـرك غسـل الجنابـة،یعـزر زوجتـه علـى تـرك الزینـة، وتـرك إجا

  .المنزل، ومن سرق، أو زنى، أو شرب غیر مرة فحد فهو للكل

 

  الشرب باب حد

بالرجوع والتقادم في البینة واإلقرار،  وهو كحد الزنا كیفیًة، وحد القذف كمیًة وثبوتًا، غیر أنه یبطل

هـا توجـد منـه فلمـا وصـل إلـى اإلمـام انقطعـت لبعـد وریح والتقـادم بـذهاب السـكر والرائحـة، فلـو أخـذ

الخمر، وبالسكر من النبیذ؛ والسكران من ال یعرف الرجـل مـن  المسافة حد، ویحد بشرب قطرة من

وال یحـد حتـى یعلـم أنـه سـكر مـن النبیـذ وشـربه طوعـًا، وال یحـد حتـى  المـرأة، واألرض مـن السـماء؛

  .الخمر أو تقیأهایحد من وجد منه رائحة  یزول عنه السكر، وال

  

 

 األشربة كتاب

  . بالزبد المحرم منها الخمر وهي النىء من ماء العنب إذا غال واشتد وقذف

 .فالعصیر إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه وهو الطالء، وٕان ذهب نصفه فالمنص :الثاني

 .السكر، وهو النىء من ماء الرطب إذا غال كذلك :الثالث



ء مـن مـاء الزبیـب إذا غـال واشـتد كـذلك، وحرمـة هـذه األشـربة دون النـى نقیـع الزبیـب، وهـو: الرابـع

بیعهــا وتضــمن بــاإلتالف، وال یحــد شــاربها حتــى یســكر، وال یكفــر مســتحلها؛  حرمــة الخمــر فیجــوز

. والزبیـب إذا طـبخ أدنـى طبخـة حـالل، وٕان اشـتد إذا شـرب مـا لـم یسـكر مـن غیـر لهـو ونبیذ التمر

 الل، وٕان اشـتد إذا قصـد بـه التقـوى، وٕان قصـد بـه التلهـيالعنـب إذا طـبخ فـذهب ثلثـاه حـ وعصـیر

 .فحرام

الســكران منــه روایتــان؛  ونبیــذ العســل والتــین والحنطــة والشــعیر والــذرة حــالل طــبخ أو ال؛ وفــي حــد

الــدباء والحنــتم والمزفــت والنقیــر،  وال بــأس باالنتبــاذ فــي. ویكــره شــرب دردي الخمــر واالمتشــاط بــه

 ت أو خللتوخل الخمر حالل سواء تخلل

  

 السرقة كتاب

للغیـر ال شـبهة لـه فیـه علـى وجـه  وهـي أخـذ العاقـل البـالغ نصـابًا محـرزًا، أو مـا قیمتـه نصـابًا ملكـاً 

 .الحفیة

 .النقرة والنصاب دینار أو عشرة دراهم مضروبًة من

 وٕاذا سـرق مـن. الحـافظ والحرز یكون بالحافظ وبالمكـان كالـدور والبیـوت والحـانوت، وال یعتبـر فیـه

والصحراء حرز بالحافظ، والجوالق  الحمام لیًال قطع، وبالنهار ال وٕان كان صاحبه عنده؛ والمسجد

ال : إال أن یكون لهمـا حـافظ، ولهـذا قـالوا والفسطاط كالبیت، فإن سرق الفسطاط والجوالق ال یقطع

ومكانهــا القــذف، ویســأل الشــهود عــن كیفیتهــا وزمانهــا  یقطــع النبــاش، وتثبــت الســرقة بمــا یثبــت بــه

 .منه عند اإلقرار والشهادة والقطع وماهیتها، وال بد من حضور المسروق

إن أصــاب كــل واحــد نصــاب؛ وٕان نقــب  وٕاذا دخــل جماعــة الحــرز وتــولى بعضــهم األخــذ قطعــوا

خارج لم یقطع، وٕان ألقاه في الطریـق ثـم  فأدخل یده وأخرج المتاع، أو دخل فناول المتاع آخر من

أدخـل یـده فـي صـندوق الصـیرفي أو كـم غیـره  على حمـار وسـاقه قطـع، وٕانأخذه قطع، ولو حمله 

 .وأخذ قطع

كالحطــب والســمك والصــید والطیــر والنــورة والــزرنیخ : دار اإلســالم وال قطــع فیمــا یوجــد تافهــًا فــي

: كالفواكــه الرطبــة واللــبن واللحــم، وال مــا یتــأول فیــه اإلنكــار: إلیــه الفســاد ونحوهــا، وال مــا یتســارع

المطربـــة، وآالت اللهـــو والنـــرد والشـــطرنج، وصـــلیب الـــذهب، وال فـــي ســـرقة المصـــحف  ةكاألشـــرب

 .والصبي الحر المحلى المحلى،

على الشجر وال في كتب العلم؛ ویقطع  وال في سرقة العبد، وال في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة

لهـا، واألوانـي المتخـذة والیـاقوت والزبرجـد والفصـوص ك في الساج والقنا واألبنـوس والصـندل والعـود

نبـاش، وال منتهـب، وال مخـتلس وال مـن سـرق مـن ذي رحـم  مـن الخشـب؛ وال قطـع علـى خـائن، وال



سیده، أو زوج سیدته، أو زوجته، أو مكاتبه، أو من بیت المال،  محرم، أو من سیده، أو من امرأة

  .مال له فیه شركة أو من الغنیمة، أو من

فـإن عـاد لـم یقطـع ویحـبس  تحسم، فإن عـاد قطعـت رجلـه الیسـرى،وتقطع یمین السارق من الزند و 

أصبعین سواها، وفـي روایـة ثـالث  فإن كان أقطع الید الیسرى أو أشلها أو إبهامها أو. حتى یتوب

أو أشـلها أو بهـا عـرج یمنـع المشـي علیهـا لـم تقطـع یـده الیمنـى وال  أصـابع أو أقطـع الرجـل الیمنـى

 .الیسرى رجله

قائمة فـي یـده ردهـا،  ق المسروق أو وهب له أو ادعاه لم یقطع، وٕاذا قطع والعینوٕان اشترى السار 

وٕان تغیر حالها ، بحالها لم یقطع وٕان كانت هالكًة لم یضمنها؛ ومن قطع في سرقة ثم سرقها وهي

 .كما إذا غزًال فنسج قطع

  

  فصل

 یتوبوا؛ وٕان أخذوا مالجماعة لقطع الطریق أو واحد فأخذوا قبل ذلك حبسهم اإلمام حتى  إذا خرج

 مسلم أو ذمي وأصاب كل واحد منهم نصـاب السـرقة قطـع أیـدیهم وأرجلهـم مـن خـالف؛ وٕان قتلـوا

أیدیهم وأرجلهـم مـن  ولم یأخذوا ماًال قتلهم وال یلتفت إلى عفو األولیاء؛ وٕان قتلوا وأخذوا المال قطع

 .خالف وقتلهم وصلبهم، أو قتلهم، أو صلبهم

الیسـرى حتـى یمـوت، وال یطلـب أكثـر مـن ثالثـة أیـام؛ وٕان باشـر القتـل واحـد  ویطعـن تحـت ثندوتـه

على الكل، وٕان كان فیهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع علیهم  منهم أجري الحد

  .لألولیاء صار القتل

 

 السیر كتاب

جـل عاقـل واجـب علـى كـل ر  الجهاد فرض عین عند النفیر العام وكفایـة عنـد عدمـه، وقتـال الكفـار

المـرأة والعبــد بغیــر إذن  صـحیح حــر قـادر، وٕاذا هجــم العـدو وجــب علـى جمیــع النــاس الـدفع تخــرج

حاصـر المسـلمون أهـل الحـرب فـي  الزوج والسید، وال بأس بالجعل إذا كـان بالمسـلمین حاجـة؛ وٕاذا

ى أداء قتـالهم، وٕان لـم یسـلموا دعـاهم إلـ مدینة أو حصن دعوهم إلى اإلسالم، فإن أسلموا كفوا عـن

ومتـى تجـب، فـإن قبلوهـا فلهـم مالنـا وعلـیهم مـا علینـا،  الجزیة إن كانوا من أهلها وبینوا لهم كمیتهـا

الدعوة، ویستحب ذلك لمن بلغته، فإن أبوا استعانوا باهللا تعالى علیهم  ویجب أن یدعو من لم تبلغه

 رمـوهم، وٕان تترسـواونصـبوا علـیهم المجــانیق، وأفسـدوا زروعهـم وأشــجارهم وحرقـوهم و  وحـاربوهم،

یمثلـوا، وال یقتلـو  بالمسـلمین، ویقصـدون بـه الكفـار؛ وینبغـي للمسـلمین أن ال یغـدروا، وال یغلـوا، وال

ــًا، وال امــرأًة، وال صــبیًا، وال أعمــى، وال مقعــدًا، وال مقطــوع الیمــین، وال شــیخًا فانیــًا، إال أن  مجنون



یحرض علیه، أو له رأي فـي الحـرب، أو مـال القتال أو  یكون أحد هؤالء ملكًا، أو ممن یقدر على

 .یحتال یحث به أو یكون الشیخ ممن

لهـم قـوة فـال بـأس بـه، فـإن  وٕاذا كان للمسلمین قوة ال ینبغي لهم موادعـة أهـل الحـرب، وٕان لـم یكـن

بخیانـة وعلـم ملكهـم بهـا قـاتلهم مـن غیــر  وادعهـم ثـم رأى القتـال أصـلح نبـذ إلـى ملكهـم، وٕان بـدءوا

قبـل محاصـرتهم فهـو كالجزیـة وبعـدها كالغنیمـة،  أن یوادعهم بمـال وبغیـره، ومـا أخـذوهویجوز . نبذ

الضـرورة، والمرتـدون إذا غلبـوا علـى مدینـة، وأهـل الذمـة إذا  وٕان دفع إلیهم ماًال لیوادعوه جـاز عنـد

الموادعـة، ویكـره بیـع السـالح والكـراع مـن أهـل الحـرب وتجهیـزه إلـیهم  نقضوا العهد كالمشركین فـي

 .وبعدها بل الموادعةق

مفسـدة أدبـه اإلمـام ونبـذ  وٕاذا أمن رجل أو امرأة كافرًا أو جماعًة أو أهل مدینة صح، فإن كـان فیـه

أســلم عنــدهم وهـو فــیهم، وال أمــان  إلـیهم، وال یصــح أمـان ذمــي، وال أســیر، وال تـاجر فــیهم، وال مــن

 .عبد محجور عن القتال، وال أمان للمراهق

 ًة عنوًة إن شاء قسـمها بـین الغـانمین، وٕان شـاء أقـر أهلهـا علیهـا ووضـع علـیهماإلمام بلد وٕاذا فتح

للمسـلمین، وال  الجزیة، وعلى أراضیهم الخراج، وٕان شـاء قتـل األسـرى، أو اسـترقهم، أو تـركهم ذمـةً 

اإلمـام العـود ومعـه مـواش یعجـز  یفادون بأسرى المسلمین وال بالمال إال عند الحاجة إلیه؛ وٕاذا أراد

 .قلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذبحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ویحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحةعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ن

ومــن مــات مــن الغــانمین فــي دار . غنیمــة فــي دار الحــرب، وال یجــوز بیعهــا قبــل القســمة وال تقســم

 .فال سهم له، وٕان مات بعد إحرازها بدارنا فنصیبه لورثته الحرب

للســوقة الغنیمــة ســواء وٕاذا لحقهــم مــدد فــي دار الحــرب شــاركوهم فیهــا، ولــیس  والــردء والمقاتــل فــي

دار  یقاتلوا، فإذا لم یكن لإلمام ما یحمـل علیـه الغنـائم أودعهـا الغـانمین لیخرجوهـا إلـى سهم إال أن

ویـدهنوا بالـدهن،  اإلسالم، ثم یقسمها، ویجـوز للعسـكر أن یعلفـوا فـي دار الحـرب، ویـأكلوا الطعـام،

ك، فـــإذا خرجــوا إلـــى دار ذلــ ویقــاتلوا بالســالح، ویركبـــوا الــدواب، ویلبســوا الثیـــاب إذا احتــاجوا إلـــى

 .القسمة، ویتصدقون به بعدها اإلسالم لم یجز لهم شيء ومن ذلك، ویردون ما فضل معهم قبل

  

  فصل

الراجـل، فمـن  ینبغـي لإلمـام أو نائبـه أن یعـرض الجـیش عنـد دخولـه دار الحـرب لـیعلم الفـارس مـن

أو كبیـرًا أو مریضـًا  مهـراً  مات فرسه بعد ذلك فله سهم فـارس، وٕان باعـه أو وهبـه أو رهنـه أو كـان

فرسـًا فلـه سـهم راجـل، وتقسـم  ال یستطیع القتال علیه فلـه سـهم راجـل، ومـن جـاوز راجـًال ثـم اشـترى

وللراجل سهم، وال یسهم لبغل وال راحلة، وال  أربعة منها للغانمین، للفارس سهمان،: الغنیمة أخماساً 

خ لهــم دون ســهم إذا قــاتلوا، وللمــرأة إن والمكاتــب یرضــ یســهم إال لفــرس واحــد، والمملــوك والصــبي



المسلمین أو دلهم على عورات الكفار والطریـق؛ والخمـس اآلخـر  داوت الجرحى، وللذمي إن أعان

 .والمساكین وأباء السبیل، ومن كان من أهل القربى بصفتهم یقدم علیهم یقسم ثالثة أسهم للیتامى

 خمـس وٕاال فـال، ویجـوز التنفیـل قبـل إحـراز جماعـة لهـم منعـة دار الحـرب فأخـذوا شـیئاً  وٕاذا دخـل

أصاب شیئًا  من قتل قتیًال فله سلبه، أو من: الغنیمة، وقبل أن تضع الحرب أوزارها، فیقول اإلمام

وآلتـه ومـا علیـه  سـالحه وثیابـه وفرسـه: فلـه ربعـه وبعـد اإلحـراز ینفـل مـن الخمـس، وسـلب المقتـول

 .الغنیمة و من جملةومعه من قماش ومال، وٕاذا لم ینفل بالسلب فه

علـیهم فمـن وجـد ملكـه قبـل  وٕاذا اسـتولى الكفـار علـى أموالنـا وأحرزوهـا بـدارهم ملكوهـا، فـإن ظهرنـا

واشـتراه فمالكـه إن شـاء آخـذه  القسـمة أخـذه بغیـر شـيء، وبعـدها بالقیمـة إن شـاء، وٕان دخـل تـاجر

 .بثمنه، وٕان شاء ترك، وٕان وهب له أخذه بالقیمة

ومــدبرینا  رب بعضــًا وأخــذوا أمــوالهم ملكوهــا، وال یملكـون علینــا مكاتبینــاغلــب بعــض أهــل الحـ وٕان

إلینا مسلمین فهـم أحـرار،  وأمهات أوالدنا وأحرارنا، وٕان أبق إلیهم عبد لم یملكوه، وٕاذا خرج عبیدهم

عبـدًا مسـلمًا وأدخلـه دار الحـرب عتـق  وٕاذا اشـترى المسـتأمن. وكـذلك إن ظهرنـا علـیهم وقـد أسـلموا

لشـيء مـن دمـائهم وأمـوالهم، فـإن أخـذ شـیئًا  ذا دخـل المسـلم دار الحـرب بأمـان ال یتعـرضعلیـه؛ وإ 

 .وأخرجه تصدق به

  

  فصل

 إن أقمت سنًة وضعت علیك الجزیة، فإن أقام صار: الحربي دارنا بأمان یقول له اإلمام وٕاذا دخل

وكـذلك إذا  نة فأقـام،ذمیـًا،، وال یمكـن مـن العـود إلـى دار الحـرب، وكـذلك إن وقـت اإلمـام دون السـ

تــزوج حربــي  ولــو اشــترى أرض خــراج فــأدى خراجهــا؛ وٕاذا تزوجــت الحربیــة بــذمي صــارت ذمیــًة؛

  . بذمیة ال یصیر ذمیاً 

وجزیــة یضــعها اإلمــام إذا غلــب الكفــار ا، عنهــ مــا یوضــع بالتراضــي فــال یتعــدى: والجزیــة ضــربان

یًة وأربعین درهمًا، وعلـى المتوسـط الغنى في كل سنة ثمان وأقرهم على ملكهم، فیضع على الظاهر

الفقیر اثنى عشر درهمًا، وتجب في أول الحول وتؤخـذ فـي كـل شـهر  أربعًة وعشرین درهمًا، وعلى

الكتــاب والمجــوس وعبــدة األوثــان مــن العجــم، وال یجــوز مــن العــرب  بقســطه، وتوضــع علــى أهــل

وال مكاتـب، وال زمـن، وال أعمـى، صبي، وال امرأة، وال مجنون، وال عبد،  والمرتدین، وال جزیة على

 شیخ كبیر، وال الرهابین المنعزلین، وال فقیر غیر معتمل، وتسقط بـالموت واإلسـالم، وال مقعد، وال

 :وینبغـي أن تؤخـذ الجزیـة علـى وصــف الـذل والصـغار، ویقـول لـه. وٕاذا اجتمعـت حـوالن تـداخلت

موضـع  الحـرب، أو إن تغلبـوا علـى أعـط الجزیـة یـا عـدو اهللا، وال ینـتقض عهـدهم إال باللحـاق بـدر

نجبـرهم علـى اإلسـالم؛  فیحاربوننـا فتصـیر أحكـامهم كالمرتـدین، إال أنـه إذا ظفرنـا بهـم نسـترقهم وال

 .ومراكبهم ویؤخذ أهل الجزیة بما یتمیزون به عن المسلمین في مالبسهم



وال بیعـة فـي دار  صـومعة وال یركبون الخیل إال لضرورة وال یحملون السالح، وال تحدث كنیسة وال

تغلــب ضــعف زكــاة المســلمین،  اإلســالم، وٕاذا انهــدمت القدیمــة أعادوهــا، ویؤخــذ مــن نصــارى بنــي

والخـراج كمـولى القرشـي، وتصـرف  ویؤخذ من نسائهم ویضعف علیهم العشر، وموالهم فـي الجزیـة

اه أهـل أجلـي أهلهـا عنهـا، ومـا أهـد الجزیـة والخـراج ومـا یؤخـذ مـن بنـي تغلـب ومـن األراضـي التـي

المقاتلة وذراریهم، وسد الثغور، وبناء القناطر  الحرب إلى اإلمام في مصالح المسلمین، مثل أرزاق

 .والعلماء والمفتین والعمال قدر كفایتهم والجسور، وٕاعطاء القضاة والمدرسین

  

  فصل

 .أرض عشــر، وهــي مــا بــین العــذیب إلــى أقصــى حجــر بــالیمن بمهــرة إلــى حــد الشــام أرض العــرب

 .أرض خراج، وهي ما بین العذیب إلى عقبة حلـوان، ومـن العلـث أو الثعلبیـة إلـى عبـادان سوادوال

عنــوًة  وكـل أرض أســلم أهلهـا علیهــا أو فتحـت: وأرض السـواد مملوكــة ألهلهـا یجــوز تصـرفهم فیهــا

خراجیـة سـوى  وقسمت بین الغانمین فهي عشریة وما فتح عنوًة وأقر أهلها علیها أو صالحهم فهـي

 .رفها اهللا تعالىمكة ش

وال یجتمع عشـر وخـراج فـي أرض واحـدة، وال یتكـرر الخـراج بتكـرر  ومن أحیا مواتًا یعتبر بحیزها،

یتكـرر؛ وٕاذا غلـب المـاء علـى أرض الخـراج أو انقطـع عنهـا أو أصـاب الـزرع آفـة  الخارج، والعشـر

 .وٕان عطلها مالكها فعلیه خراجها فال خراج،

وال یـزاد علـى مـا وظفـه عمـر رضـي اهللا عنـه،  ووظیفـة. ارج كالعشـرمقاسـمة فیتعلـق بالخـ: والخراج

وجریــب الرطبــة خمســة دراهــم، والكــرم والنخــل  وهــو علــى كــل جریــب یبلغــه المــاء صــاع ودرهــم،

اهللا عنــه یوضــع علیــه بحســب الطاقــة، ونهایــة  المتصــل عشــرة دراهــم، ومــا لــم یوظفــه عمــر رضــي

ه عنـد العجـز، وٕاذا اشـترى المسـلم أرض خـراج أو منـ الطاقة نصف الخارج فال یزاد علیـه، ویـنقص

 .أسلم الذمي أخذ منه الخراج

  

  فصل

 المسلم، والعیاذ باهللا، یحبس ویعرض علیه اإلسالم وتكشـف شـبهته، فـإن أسـلم وٕاال قتـل، وٕاذا ارتد

األدیـان  وٕاسـالمه أن یـأتي بالشـهادتین ویتبـرأ عـن جمیـع. فإن قتله قاتل قبل العرض ال شيء علیـه

فـإن أسـلم عـادت إلـى  دین اإلسالم أو عما انتقل إلیه، ویزول ملكه عن أموالـه زواًال مراعـًى،سوى 

وأمهــات أوالده وحلــت  حالهــا، وٕان مــات أو قتــل أو لحــق بــدار الحــرب وحكــم بلحاقــه عتــق مــدبروه

وأكسـاب الـردة فـىء، وتقضـى  الـدیون التـي علیـه ونقلـت أكسـابه فـي اإلسـالم إلـى ورثتـه المسـلمین،

عـاد مسـلمًا فمـا وجـده فـي یـد وارثـه  اإلسالم من كسب اإلسالم، ودیون الردة من كسبها، فإن دیون

 .من ماله أخذه



صـحیح، ویجبـر علـى اإلسـالم وال یقتـل، والمرتـدة ال تقتـل، وتحـبس  وٕاسالم الصبي العاقل وارتـداده

فــي مالهــا تســلم، ولـو قتلهــا إنســان ال شــيء علیـه ویعــزر، وتصــرفها  وتضـرب فــي كــل األیــام حتـى

 .فكسبها لورثتها جائز، فإن لحقت أو ماتت

  

  فصل

 أنـا معتقـد حقیقـة الصـالة فـي جماعـة یكـون: إذا صـلى بجماعـة أو أذن فـي مسـجد أو قـال الكـافر

 .مسلماً 

 الجماعــة وكشــف وٕاذا خــرج قــوم مــن المســلمین عــن طاعــة اإلمــام وتغلبــوا علــى بلــد دعــاهم إلــى

وتعسـكروا بــدأهم؛  وه قـاتلهم حتـى یفــرق جمعهـم، فــإن اجتمعـواشـبهتهم، وال یبـدؤهم بقتــال، فـإن بــدء

تسـبى لهـم ذریـة، وال یغـنم لهـم  فإذا قاتلهم فإن كان لهم فئـة أجهـز علـى جـریحهم واتبـع مـولیهم، وال

بالقتال بسالحهم وكراهم عنـد الحاجـة إلیـه؛ وٕاذا  مال، ویحبسها حتى یتوبوا فیردها علیهم، وال بأس

أنا على الباطل لم : أنا على حق، وٕان قال: قتله الباغي وقال ه، وكذلك إنقتل العادل الباغي ورث

 .یرثه

  

  

  الكراهیة كتاب

العورة حرام إال عند الضرورة  المكروه عند محمد حرام، وعندهما هو إلى الحرام أقرب، والنظر إلى

ن الرجل إلى وینظر الرجل م. في الصالة كالطبیب والخاتن والخافضة والقابلة، وقد بینا العورة

والرجل إلى ما ینظر الرجل من الرجل، وینظر من  جمیع بدنه إال العورة، وتنظر المرأة من المرأة

بدنها، وینظر من ذوات محارمه وأمة الغیر إلى الوجه  زوجته وأمته التي تحل له إلى جمیع

أمن الشهوة، وال والشعر، وال بأس بأن یمس ما یجوز إلیه إذا  والرأس والصدر والساقین والعضدین

إال إلى الوجه والكفین إن لم یخف الشهوة، فإن خاف الشهوة ال یجوز  ینظر إلى الحرة األجنبیة

 والشاهد، وال یجوز أن یمس ذلك وٕان أمن الشهوة؛ والعبد مع سیدته كاألجنبي، والفحل إال للحاكم

بأس  أو یعانقه والوالخصي والمجبوب سواء، ویكره أن یقبل الرجل فم الرجل أو شیئًا منه 

 .بالمصافحة، وال بأس بتقبیل ید العالم والسلطان العادل

الحریر وال یحل للرجال إال مقدار أربع أصابع كالعلم وال بأس بتوسده وافتراشه،  ویحل للنساء لبس

 بأس بلبس ما سداه إبریسم ولحمتـه قطـن أو خـز؛ ویجـوز للنسـاء التحلـي بالـذهب والفضـة، وال وال

وشـد  ال إال الخاتم والمنطقة وحلیة السیف من الفضة وكتابـة الثـوب مـن ذهـب أو فضـةیجوز للرج

الذهب والفضة،  األسنان بالفضة، ویكره أن یلبس الصبي الذهب والحریر، وال یجوز استعمال آنیة



والرصاص، ویجوز الشرب فـي  ویستوي فیه الرجال والنساء، وال بأس بآنیة العقیق والبلور والزجاج

 .ةموضع الفض المفضض والجلوس على السریر المفضض إذا كان یتقي اإلناء

 

 االحتكار فصل في

احتكار في غلـة ضـیعته ومـا جلبـه؛  ویكره في أقوات اآلدمیین والبهائم في موضع یضر بأهله، وال

. عـن قوتـه وعیالـه، فـإن امتنـع بـاع علیـه وٕاذا رفع إلى القاضي حال المحتكر یأمره ببیع ما یفضـل

یتعـدى أربـاب الطعـام تعـدیًا فاحشـًا فـي القیمـة فـال  غي للسلطان أن یسعر على الناس إال أنوال ینب

وال بـأس ببیـع العصـیر ممـن یعلـم أنـه یتخـذه خمـرًا؛ ومـن حمـل  بأس بـذلك بمشـورة أهـل الخبـرة بـه؛

وال بــأس ببیــع الســرقین، وال بــاس ببیــع بنــاء بیــوت مكــة، ویكــره بیــع  خمــرًا لــذمي طــاب لــه األجــر،

 المعامالت قول الفاسق، وال یقبل في الدیانات إال قول العدل حرًا كان أو عبدًا، ها؛ ویقبل فيأرض

 .ویقبل في الهدیة واإلذن قول الصبي والعبد واألمة. ذكرًا أو أنثى

بغیــر إذنهـا، وعـن زوجتــه بإذنهـا، ویكــره اسـتخدام الخصـیان؛ ویكــره اللعـب بــالنرد  ویعـزل عـن أمتــه

 ووصل الشعر بشعر اآلدمي حرام؛ ویكـره أن یـدعو اهللا إال بـه، أو یقـول فـيوكل لهو،  والشطرنج

بـه  أسـألك بمقعـد العـز مـن عرشـك، ورد السـالم فریضـة علـى كـل مـن سـمع السـالم إذا قـام: دعائـه

أهـل الذمـة،  والتسـلیم سـنة ونـواب المسـلم أكثـر؛ ویكـره السـالم علـى. بعض القوم سـقط عـن البـاقین

أشـیاء ال ینبغـي أن  ى أهل الذمة ومن دعاه السلطان أو األمیر لیسـأله عـنوال باس برد السالم عل

ونقطـه، وال بـأس بتحلیتـه، وال  یتكلم بغیر الحق؛ واسـتماع المالهـي حـرام؛ ویكـره تعشـیر المصـحف

 .أو غیره من المساجد بأس بنقش المسجد، وال بأس بدخول الذمي المسجد الحرام

وقصه أحسن وال بـأس بـدخول الحمـام  ط، وحلق العانة والشارب،تقلیم األظفار، ونتف اإلب: والسنة

 .للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره

  

  فصل

أحـج  المسابقة على األقدام والخیل والبغال والحمیر واإلبل وبالرمي، فإن شرط فیه جعل مـن تجوز

یكـون بینهمـا  نالجانبین أو من ثالث ألسبقهما فهو جـائز، وٕان شـرط مـن الجـانبین فهـو قمـار إال أ

سبقاه لـم یعطهمـا، وفیمـا  محلل بفرس كفء لفرسیهما یتوهم سبقه لهما إن سبقهما أخذ منهما، وٕان

مسألة وأرادا الرجوع  فقیهان في بینهما أیهما سبق أخذ من صاحبه، وعلى هذا التفصیل إذا اختلف

 .إلى شیخ وجعال على ذلك جعالً 

  

 الكسب فصل في

 .الصناعة د ثم التجارة ثم الزراعة ثمالجها: وأفضل أسباب الكسب



والزیادة على ذلـك  ثم هو فرض، وهو الكسب بقدر الكفایة لنفسه وعیاله وقضاء دیونه، ومستحب،

ومكــروه، وهــو الجمــع . والتــنعم ومبــاح، وهــو الزیــادة للتجمــل. لیواسـي بــه فقیــرًا، أو یجــازي بــه قریبــاً 

  .للتفاخر والتكاثر والبطر واألشر وٕان كان من حل

لیـتمكن  ومأجور علیـه، وهـو مـا زاد علیـه. فرض، وهو ما یندفع به الهالك: األكل فعلى مراتب أما

. لتـزداد قـوة البـدن ومباح، وهو ما زاد على ذلك إلـى الشـبع. من الصالة قائمًا ویسهل علیه الصوم

؛ وال لـئال یسـتحي الضـیف وحـرام، وهـو األكـل فـوق الشـبع إال إذا قصـد التقـوى علـى صـوم الغـد أو

امتنـع مــن أكــل المیتــة حالــة  تجـوز الریاضــة بتقلیــل األكــل حتـى یضــعف عــن أداء الفــرائض، ومــن

التـداوي حتـى مـات لـم یـأثم وال بـأس  المخمصة، أو صام لـم یأكـل حتـى مـات أثـم؛ ومـن امتنـع مـن

ة األطعمـة والباجـات ووضـع الخبـز علـى المائـد بالتفكه بأنواع الفواكه، وتركـه أفضـل، واتخـاذ ألـوان

الخبـز، ومسـح األصـابع والسـكین بـه مكـروه، ولكـن  أكثر من الحاجة سرف، ووضـع المملحـة علـى

البســملة فــي أولــه، والحمدلــة فــي آخــره وغســل الیــدین قبلــه  وســنن الطعــام. یتــرك الملــح علــى الخبــز

لنقل الماء إلـى البیـوت، واتخاذهـا مـن الخـزف أفضـل، وینفـق علـى  ویستحب اتخاذ األوعیة. وبعده

تقتیر، ومن اشتد جوعه حتـى عجـز عـن طلـب القـوت ففـرض علـى كـل  وعیاله بال سرف وال نفسه

علیــه مــن یطعمــه فــإن قــدر علــى الكســب یلزمــه أن یكتســب، وٕان  مــن علــم بــه أن یطعمــه أو یــدل

الســؤال حتــى مــات أثــم، ومــن كــان لــه قــوت یومــه ال یحــل لــه  عجــز عنــه لزمــه الســؤال، فــإن تــرك

المسـاجد وٕان كـان ال یتخطـى النـاس وال یمشـي بـین یـدي المصـلین ال  السؤال، ویكره إعطاء سـؤال

هدیــة أمــراء الجــور، إال إذا علــم أن أكثــر مالــه حــالل، وولیمــة العــرس ســنة،  یكــره؛ وال یجــوز قبــول

 دعـي أن یجیـب، فـإن لـم یفعـل أثـم، وال یرفـع منهـا شـیئًا، وال یعطـى سـائًال إال بـإذن وینبغـي لمـن

كـان  مة علیها لهو إن علم به ال یجیب، وٕان لم یعلـم حتـى حضـر إنصاحبها؛ ومن دعي إلى ولی

ال یقعـــد؛ وٕان لـــم یكـــن علـــى  یقـــدر علـــى مـــنعهم فعـــل، وٕان لـــم یقـــدر فـــإن كـــان اللهـــو علـــى المائـــدة

  .مقتدًى به فال بأس بالقعود المائدة، فإن كان مقتدًى به ال یقعد، وٕان لم یكن

 

  فصل

 ة ویدفع الحر والبرد، وینبغي أن یكون من القطن أومنها فرض، وهو ما یستر العور : الكسوة

 .ومستحب، وهو ستر العورة، وأخذ الزینة. الكتان بین النفیس والدنىء

ومكروه، وهو اللبس . الثوب الجمیل للتزین به في الجمع واألعیاد ومجامع الناس ومباح، وهو

 إرخاء طرف: والسنة. صفرویستحب األبیض من الثیاب، ویكره األحمر والمع. والخیالء للتكبر

 .العمامة بین كتفیه، وٕاذا أراد أن یجدد لفها نقضها كما لفها

  

  فصل



الفقـه، وقـد  منـه مـا یوجـب أجـرًا كالتسـبیح والتحمیـد، وقـراءة القـرآن، واألحادیـث النبویـة وعلـم الكـالم

شتغلوا عما هـم واإلنكار، ولی یأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو یعمله، وٕان سبح فیه لالعتبار

ویكـره الترجیـع بقـراءة القـرآن واالسـتماع  ویكره فعله التاجر عند فـتح متاعـه،. فیه من الفسق فحسن

 .إلیه

ومنــه مــا یوجــب اإلثــم . قــم واقعــد، وأكلــت وشــربت ونحــوه :ومنــه مــا ال أجــر فیــه وال وزر كقولــك

لخدعــة، وفــي الصــلح بــین والشــتیمة، ثــم الكــذب محظــور إال فــي القتــال ل كالكــذب والنمیمــة والغیبــة

 .ویكره التعریض بالكذب إال لحاجة. الرجل األهل، وفي دفع الظالم عن الظلم اثنین، وفي إرضاء

غیبـة إال  وال. غیبة لظالم یؤذي الناس بقوله وفعله، وال إثـم فـي السـعي بـه إلـى السـلطان لیزجـره وال

بمنظــر حســن  ض وأحــب أن یتــنعملمعلــومین، فلــو اغتــاب أهــل قریــة فلــیس بغیبــة؛ وٕاذا أدى الفــرائ

ینفعـه فـي اآلخـرة فهـو  وجوار جمیلة فال بأس به، ومن قنـع بـأدنى الكفایـة، وصـرف البـاقي إلـى مـا

  .أولى

 

 الصید كتاب

لجلـده وشـعره،  وهو جائز بالجوارح المعلمة والسهام المحددة لما یحـل أكلـه ألكلـه ومـا ال یحـل أكلـه

وكــون المرســل أو  ن الطیــر، وال بــد فیــه مــن الجــرح،والجــوارح ذو نــاب مــن الســباع وذو مخلــب مــ

وأن یكـون الصـید ممتنعـًا، وال  الرامي مسلمًا أو كتابیًا، وذكر اسم اهللا تعـالى عنـد اإلرسـال والرمـي،

كالكلب ونحـوه تـرك األكـل؛ وذي المخلـب  یتوارى عن بصره، وال یقعد عن طلبه، وتعلیم ذي الناب

 .واإلجابة إذا دعي ذا أرسل،كالبازي والصقر ونحوهما االتباع إ

فإن أكل أو ترك إلجابـة بعـد الحكـم  ویرجع في معرفة التعلیم إلى أهل الخبرة بذلك، وال تأقبت فیه،

وٕان تــرك التســمیة ناســیًا حــل، ولــو رمــى  بتعلیمــه حكــم بجهلــه وحــرم مــا بقــي مــن صــیده قبــل ذلــك،

أو أرسـله إلـى صـید فأخـذ غیـره  فأخـذها أو أحـدها، بسهم واحد صیودًا، أو أرسـل كلبـه علـى صـیود

ولـم یسـم ثـم زجـره وسـمى، أو أرسـله مسـلم فزجـره مجوسـي  حل ما دام في جهة إرسـاله، ولـو أرسـله

اإلرسال، فإن أكل منه الكلب لم یؤكـل، ولـو شـرب دمـه أكـل، ولـو أخـذ  أو بالعكس، فالمعتبر حالة

ن أكل منه البازي یؤكـل، وٕان أدركـه أخذ الصید وقتله ثم أكل ما ألقاه أكل، وإ  منه قطعًة فرماها ثم

 یحل إال بالتذكیة وكذلك في الرمي، وٕان شارك كلبه كلب لم یـذكر علیـه اسـم اهللا، أو كلـب حیًا ال

فـإذا هـو  مجوسي، أو غیر معلم لم یؤكـل؛ ولـو سـمع حسـًا فظنـه آدمیـًا فرمـاه، أو أرسـل علیـه كلبـه

إلـى األرض  بل أو سنان رمـح، ثـم تـردىصید أكل؛ وٕاذا وقع الصید في الماء أو على سطح أو ج

الجـرح لـم یؤكـل وٕاال  لم یؤكل؛ ولو وقع ابتداًء على األرض أكل؛ وفي طیر الماء إن أصاب الماء

فــإن خــزق المعــراض الجلــد  .أكــل، وال یؤكــل مــا قتلتــه البندقــة والحجــر والعصــا والمعــراض بعرضــه

وال یؤكـل العضـو، وٕان قطعـه  الصـید،بحده أكل، وٕان رماه بسیف أو سكین فأبان عضوًا منـه أكـل 



جهـة الـرأس؛ ومـن رمـى صـیدًا فأثخنـه  نصفین أكل، وٕان قطعه أثالثًا أكل الكـل إن كـان األقـل مـن

قیمتــه غیــر نقصــان جراحتــه، وٕان لــم یثخنــه  ثــم رمــاه آخــر فقتلــه لــم یؤكــل، ویضــمن الثــاني لــألول

 .األول أكل وهو للثاني
 

 الذبائح كتاب

الجــرح فــي أي موضــع اتفــق؛  واضــطراریة، وهــي. ي الــذبح فــي الحلــق واللبــةوالــذكاة اختیاریــة، وهــ

التسـمیة ناسـیًا حـل؛ وٕان أضـجع شـاًة  وشرطهما التسـمیة، وكـون الـذابح مسـلمًا أو كتابیـًا، فـإن تـرك

بشفرة أخرى أكل؛ ویكره أن یـذكر مـع اسـم اهللا  وسمى فذبح غیرها بتلك التسمیة لم تؤكل، وٕان ذبح

 .من فالن اللهم تقبل: وأن یقولتعالى اسم غیره، 

 .والغــنم كــره ویؤكــل والســنة نحــر اإلبــل وذبــح البقــر والغــنم، فــإن عكــس فــذبح اإلبــل ونحــر البقــر

قطعهــا حــل األكــل، وكــذلك إذا  الحلقــوم والمــرىء والودجــان، فــإن: والعــروق التــي تقطــع فــي الــذكاة

 .دم، إال السـن القائمـة والظفـر القـائمالـ قطع ثالثًة منها؛ ویجـوز الـذبح بكـل مـا أفـرى األوداج وأنهـر

بالســكین النخــاع، أو یقطـع الــرأس وتؤكـل؛ ویكــره ســلخها  ویسـتحب أن یحــد شـفرته، ویكــره أن یبلـغ

الصید فذكاته اختیاریة، وما توحش من النعم فاضطراریة؛ وٕاذا كـان  قبل أن تبرد، وما استأنس من

یؤكـل لحمـه طهـر جلـده ولحمـه إال الخنزیـر میت لم یؤكل، وٕاذا ذبـح مـا ال  في بطن المذبوح جنین

  .واآلدمي

 

  فصل

 أكل كل ذي ناب من السباع وال ذي مخلب من الطیر، وال تحل الحمر األهلیة وال البغال وال یحل

الـــزرع  وال الخیـــل، ویكـــره الـــرخم والبغـــاث والغـــراب والضـــب والســـلحفاة والحشـــرات، ویجـــوز غـــراب

 .الطافي من السمك ن حیوان الماء إال السمك، وال یؤكلوالعقعق واألرنب والجراد، وال یؤكل م

  

 

 األضحیة كتاب

اشترك سبعة في بقـرة  وٕان. وهي واجبة على كل مسلم حر مقیم موسر، ویجب على كل واحد شاة

 .أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ویریدونها

بــالوزن، وتخــتص باإلبــل بقــرًة لألضــحیة ثــم أشــرك فیهــا ســتة أجــزأه، ویقتســمون لحمهــا  ولــو اشــترى

 عاشـر ذي: والغنم، ویجزىء فیها ما یجزىء في الهدى، وتختص بأیـام النحـر، وهـي ثالثـة والبقر

اشـتراها  الحجة وحادي عشره وثاني عشره أفضلها أولها، فإن مضت ولم یذبح، فإن كان فقیـرًا وقـد

بطلـوع الفجـر أول أیـام  تهـاتصدق بها حیًة، وٕان كان غنیًا تصدق بثمنها اشتراها أو ال، ویـدخل وق



لحمهــا، ویطعــم األغنیــاء  النحــر، إال أن أهــل المصــر ال یضــحون قبــل صــالة العیــد، ویأكــل مــن

غیره بغیر أمره جاز، ولـو غلطـا فـذبح  ویكره أن یذبحها الكتابي؛ ولو ذبح أضحیة. والفقراء ویدخر

احبه مذبوحـــًة منهمـــا أضـــحیته مـــن صـــ كـــل واحـــد منهمـــا أضـــحیة اآلخـــر جـــاز، ویأخـــذ كـــل واحـــد

ویجزیهما وٕان تشاجرا ضمن كل لصاحبه قیمـة  ومسلوخًة وال یضمنه، فإن أكالها ثم علما فلیتحلال

  .لحمه

 

 الجنایات كتاب

 .مجرى الخطإ، والقتل بسبب عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري: القتل المتعلق باألحكام خمسة

لیطــة والمــروة والنـــار؛ وحكمــه المـــأثم وال كالســیف: أن یتعمــد الضـــرب بمــا یفــرق األجـــزاء: فالعمــد

عنـد المصــالحة برضـى القاتـل فــي مالـه، أو صــلح  والقـود، إال أن یعفـو األولیــاء، أو وجـوب المـال

العاقلــة، أو عنــد تعــذر اســتیفائه لشــبهة كقتــل األب ابنــه  بعضــهم أو عفــوه، فتجــب بقیــة الدیــة علــى

أن یتعمـد الضـرب بمـا ال : وشـبه العمـد. سنین؛ وال كفـارة فـي العمـد فتجب الدیة في ماله في ثالث

والعصــار والیــد، وموجبــه اإلثــم والكفــارة والدیــة مغلظــًة علــى العاقلــة، وهــو  كــالحجر: یفــرق األجــزاء

والخطـأ أن یرمـي شخصـًا یظنـه صـیدًا، أو حربیـًا فـإذا هـو مسـلم، أو یرمـي . الـنفس عمـد فیمـا دون

 .العاقلة، وال إثم علیهفیصیب آدمیًا، وموجبه الكفارة والدیة على  غرضاً 

كحـافر : مثـل النـائم ینقلـب علـى إنسـان فیقتلـه فهـو كالخطـإ والقتـل بسـبب: الخطإ وما أجري مجرى

 وواضع الحجر في غیر ملكه وفنائه فیعطب به إنسان، وموجبه الدیة على العاقلـة ال غیـر، البئر

 أو جوعــًا فهــو هــدر، وكــل ذلــك یوجــب حرمــان اإلرث إال القتــل بســبب، ولــو مــات فــي البئــر غمــاً 

 .وبالعبـــد ویقتــل الحــر بــالحر. والكفــارة عتــق رقبــة مؤمنــة فمــن لــم یجــد فصــیام شــهرین متتــابعین

بالمســـتأمن، ویقتـــل المســـتأمن  وال یقـــتالن. والرجـــل بـــالمرأة، والصـــغیر بـــالكبیر، والمســـلم بالـــذمي

یقتـل الرجـل بولـده،  وبناقص األطراف؛ وال بالمستأمن، ویقتل الصحیح بالزمن واألعمى وبالمجنون

ورث قصاصًا على أبیه سـقط، واألم واألجـداد والجـدات  وال بعبده، وال بعبد ولده، وال بمكاتبه؛ ومن

رجًال عمدًا فمات فعلیه القصاص، وال یستوفى القصاص إال  من أي جهة كانوا كاألب، ومن جرح

ن وكـل مـن ال یجـب األب والمـولى والخـاطىء والصـبي والمجنـو  بالسیف، وال قصاص علـى شـریك

الرهن فال قصاص حتى یجتمع الراهن والمـرتهن، وٕاذا قتـل المكاتـب  القصاص بقتله، وٕاذا قتل عبد

المـولى فـال قصـاص أصـًال، وٕان لـم یتـرك وفـاء فالقصـاص للمـولى، وٕان  عـن وفـاء ولـه ورثـة غیـر

صـــغار لـــه إال المـــولى فلـــه القصـــاص، وٕاذا كـــان القصـــاص بـــین كبـــار و  قتــل عـــن وفـــاء وال وارث

قتل ولي الصـبي والمعتـوه فلـألب أو القاضـي أن یقتـل أو یصـالح، ولـیس لـه  فللكبار االستیفاء وٕاذا

والتغریق، وتقتل الجماعة بالواحد، ویقتل  یصالح ال غیر، وال قصاص في التخنیق العفو، والوصي



مـدًا فنفـذ منـه أحـدهم سـقط حـق البـاقین، ومـن رمـى إنسـانًا ع الواحد بالجماعة اكتفـاًء وٕان قتلـه ولـي

 .والثاني خطأ إلى آخر وماتا فاألول عمد

  

  فصل

 .القصاص في األطراف إال بین مستوى الدیة إذا قطعت من المفصل وتماثلت وال یجري

اللسان وال فـي الـذكر إال أن تقطـع الحشـفة؛ وال قصـاص فـي عظـم إال السـن، فـإن  وال قصاص في

العــین إال أن یــذهب ضــوؤها وهــي قائمــة بــأن  وٕان كســر یبــرد بقــدره؛ وال قصــاص فــي قلــع یقلــع،

وجهه قطن رطب وتقابل عینه بالمرآة المحماة حتى یذهب ضوؤها؛ وال تقطـع األیـدي  یوضع على

قطعهـا  وتجب الدیة؛ ومن قطع یمیني رجلین قطعا یمینه وأخذا منه دیـة األخـرى بینهمـا، فـإن بالي

فـالمقطوع إن  قـاطع أشـل أو نـاقص األصـابع،أحدهما مع غیبة اآلخر فلآلخر دیة یده؛ وٕاذا كـان ال

ولــو كــان رأس  شــاء قطــع المعیبــة، وٕان شــاء أخــذ دیــة یــده، وكــذلك لــو كــان رأس الشــاج أصــغر،

یـد رجـل خطـأ ثـم  الشاج أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر شجته، وٕان شاء أخذ أرشها؛ ومن قطع

أو عمـــدًا بعــد البـــرء أخـــذ  تلـــه خطــأً قتلــه عمـــدًا قبــل البـــرء أو خطـــًأ بعــده، أو قطـــع یـــده عمــدًا ثـــم ق

القـاطع الدیـة فـي مالـه، ولـو عفـا عـن  باألمرین، ومن قطع ید غیره فعفـا عـن القطـع ثـم مـات فعلـى

وٕاذا حضـر أحـد الـولیین وأقـام البینـة . كـالقطع القطع وما یحدث منه فهو عفو عن النفس، والشـجة

: واحــد منهمــا بالقتــل فقــال الــولي رجــالن أقــر كــل. البینــة علــى القتــل ثــم حضــر اآلخــر فإنــه یعیــد

مكان اإلقرار شهادة فهو باطل؛ ولو رمى مسلمًا فارتد والعیاذ باهللا، ثـم  قتلتماه فله قتلهما، ولو كان

 ففیـه الدیـة، ولـو كـان مرتـدًا فأسـلم ال شـيء فیـه؛ ولـو رمـى عبـدًا فأعتقـه مـواله ففیـه وقـع السـهم بـه

 .القیمة

 

 الدیات كتاب

 .وجـــــــذاع وعشـــــــرون بنـــــــت مخـــــــاض ومثلهـــــــا بنـــــــت لبـــــــون وحقـــــــاقالدیـــــــة المغلظـــــــة خمـــــــس 

أو ألــف  وغیــر المغلظــة عشــرون ابــن مخــاض ومثلهــا بنــات مخــاض وبنــات لبــون وحقــاق وجــذاع،

وال تغلـیظ إال  دینار أو عشرة آالف درهم، وال تجب الدیة من شيء آخر؛ ودیة المـرأة نصـف ذلـك،

 .في اإلبل؛ ودیة المسلم والذمي سواء

األنـــف والـــذكر والحشـــفة والعقـــل والشـــم والـــذوق والســـمع والبصـــر  ة، وكـــذلك فـــيوفـــي الـــنفس الدیـــ

الكالم، والصـلب إذا منـع الجمـاع، أو انقطـع مـاؤه أو احـدودب، وكـذا إذا  واللسان، وبعضه إذا منع

تستمسك البول؛ ومن قطع ید رجل خطًأ ثم قتلـه قبـل البـرء خطـًأ ففیـه دیـة واحـدة، ومـا  أفضاها فلم

الدیـة، وفـي  ن ففیهما الدیة وفي أحدهما نصف الدیة، وما فیـه أربعـة ففـي أحـدها ربـعالبدن اثنا في

 .كل أصبع عشر الدیة



نصـف عشـر الدیـة، فـإن قلعهـا فنبتـت  وتقسـم علـى مفاصـلها، والكـف تبـع لألصـابع، وفـي كـل سـن

ن ینبـت الدیـة، وكـذلك اللحیـة والحاجبــا أخـرى مكانهـا سـقط األرش، وفـي شـعر الـرأس إذا حلـق فلـم

ضــوؤها الدیــة؛ وفــي الشــارب، ولحیــة الكوســج،  واألهــداب، وفــي الیــد إذا شــلت، والعــین إذا ذهــب

األخــرس، والیــد الشــالء، والعــین العــوراء، والرجــل  وثــدي الرجــل، وذكــر الخصــي والعنــین، ولســان

الزائدة، وعین الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلـم صـحته حكومـة  العرجاء، والسن السوداء، واألصبع

نصـف السـاعد ففـي الكـف نصـف الدیـة، وفـي الزائـد حكومـة عـدل، ومـن  دل، وٕاذا قطـع الیـد مـنعـ

أو قطـــع یـــده الیمنـــى فشـــلت الیســـرى فـــال قصـــاص، وعمـــد الصـــبي  قطـــع أصـــبعًا فشـــلت أخـــرى،

 .والمجنون خطأ

  

  فصل

 ثم. ثم الدامعة التي تخرج ما یشبه الدمع. الخارصة، وهي التي تخرص الجلد: عشرة الشجاج

ثم . اللحم ثم المتالحمة التي تأخذ في. ثم الباضعة التي تبضع اللحم. امیة التي تخرج الدمالد

العظم ثم الهاشمة  ثم الموضحة التي توضح. السمحاق، وهو جلدة فوق العظم تصل إلیها الشجة

 .التي تصل إلى أم الدماغ ثم المنقلة التي تنقل العظم بعد الكسر ثم اآلمة. التي تهشم العظم

 عدل، وفي الموضحة الخطا في الموضة القصاص إن كانت عمدًا، وفي التي قبلها حكومةف

   

 نصـف عشـر الدیــة؛ وفـي الهاشــمة العشـر؛ وفــي المنقلـة عشــر ونصـف؛ وفـي اآلمــة الثلـث، وكــذا

والظهر، وما  الجائفة، فإذا نفذت فثلثان، والشجاج یختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب

سـالمًا وسـلیمًا فمـا  حـات فیهـا حكومـة عـدل؛ وحكومـة العـدل أن یقـوم المجـروح عبـداً سـوى ذلـك جرا

أو شـعر رأسـه دخـل فیـه  نقصت الجراحة من القیمة یعتبـر مـن الدیـة، ومـن شـج رجـًال فـذهب عقلـه

الموضـحة مـع ذلـك  أرش الموضـحة؛ وٕان ذهـب سـمعه أو بصـره أو كالمـه لـم تـدخل، ویجـب أرش

 .سقط األرش رف حتى تبرأ، ولو شجه فالتحمت ونبت الشعروال یقتص من الموضحة والط

العاقلـة ذكـرًا كـان أو أنثـى،  ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنینًا میتًا ففیـه غـرة خمسـون دینـارًا علـى

الكفـارة؛ وٕان ألقتـه میتـًا ثـم ماتـت ففیـه دیتهـا  وٕان ألقتـه حیـًا ثـم مـات ففیـه الدیـة علـى العاقلـة وعلیـه

ففیها الدیة وال شيء فیـه، وٕان ماتـت ثـم خـرج حیـًا ثـم مـات فـدیتان،  ألقته میتاً  والغرة، وٕان ماتت ثم

میتـین ففیهمـا غرتـان، فـإن ألقـت أحـدهما میتـًا واآلخـر حیـًا ثـم مـات ففـي المیـت  فـإن ألقـت جنینـین

الحــي دیــة كاملــة، وتجـب الغــرة فــي ســنة واحــدة، وٕان اسـتبان بعــض خلقــه ولــم یــتم ففیــه  الغـرة وفــي

فـارة فـي الجنـین، ومـا یجـب فیـه مـوروث عنـه، وفـي جنـین األمـة نصـف عشـر قیمتـه لـو وال ك الغرة

 .حیًا إن كان ذكرًا، وعشر قیمته لو كان أنثى كان

  



  فصل

 إلــى طریــق العامــة روشــنا أو میزابــًا أو كنیفــًا أو دكانــًا فلرجــل مــن عــرض النــاس أن ومــن أخــرج

 وٕان أصــابه طــرف المیــزاب الــذي فـي ینزعـه، فــإن ســقط علــى إنســان فعطــب فالدیـة علــى عاقلتــه،

ضـمن  الحائط فال ضمان فیه، وٕان أصابه الطرف الخارج ضـمن، وٕان أصـابه الطرفـان أو ال یعلـم

أحـد یكـره،  نصف الدیة، ثم إن كان ال یستضر به أحد جاز لـه االنتفـاع بـه، وٕان كـان یستضـر بـه

جمــرًا فــي الطریــق  ولــو وضــع ولـیس ألحــد مــن أهـل الــدرب الغیــر النافـذ أن یفعــل ذلــك إال بـأمرهم،

فطالبـه بنقضـه مسـلم  ضمن ما أحرق في ذلك الموضـع؛ وٕاذا مـال حـائط إنسـان إلـى طریـق العامـة

 .به أو ذمي فلم ینقضه في مدة أمكنه نقضه فیها حتى سقط ضمن ما تلف

بیــدها أو  وٕان بنــاه مــائًال ابتــداًء فســقط ضــمن مــن غیــر طلــب، ویضــمن الراكــب مــا وطئــت الدابــة

ال فـ أوقفها لذلك ، وال یضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها؛ وٕان راثت في الطریق وهي تسیر أورجلها

رجلهـا وكـذا  ضمان فیما تلـف بـه، وٕان أوقفهـا لغیـره ضـمن، والقائـد ضـامن لمـا أصـابت بیـدها دون

 والوصیة وتجب الكفارة؛ السائق؛ وٕاذا وطئت دابة الراكب بیدها أو رجلها یتعلق به حرمان المیراث

على الناخس؛ وٕان اجتمع السائق  ولو ركب دابًة فنخسها آخر فأصابت رجًال على الفور فالضمان

اصطدم فارسان أو ماشیان فماتا فعلى عاقلة كل  والقائد أو السائق والراكب فالضمان علیهما؛ وٕاذا

ر، وٕان حـبًال فـانقطع وماتـا فـإن وقعـا علـى ظهریهمـا فهمـا هـد واحـد منهمـا دیـة اآلخـر؛ ولـو تجاذبـا

عاقلـة كــل واحـد دیـة اآلخـر، وٕان اختلفـا فدیــة الواقـع علـى وجهـه علــى  سـقطا علـى وجهیهمـا فعلـى

ظهره، وهدر دم الذي وقع على ظهره؛ وٕان قطع آخر الحبـل فماتـا فـدیتهما علـى  عاقلة الواقع على

 .عاقلته

  

  فصل

جنـى  فدیه بأرشها، وكـذلك إنالعبد خطًأ فمواله إما أن یدفعه إلى ولي الجنایة فیملكه أو ی إذا جنى

واحـد منهمـا مـن أرش  ثانیًا وثالثًا، وٕان جنـى جنـایتین فإمـا أن یدفعـه إلیهمـا یقتسـمانه بقـدر مـا لكـل

ضــمن األقــل مــن قیمتــه ومــن  جنایتــه، أو یفدیــه بأرشــهما، وٕان أعتقــه المــولى قبــل العلــم بالجنایــة

یضــمن األقــل مــن قیمتهمــا ومــن  لــداألرش، وبعــد العلــم یضــمن جمیــع األرش، وفــي المــدبر وأم الو 

ویشـارك ولـي الجنایـة الثانیـة األول  األرش، وٕان عاد فجنى وقد دفع القیمة بقضاء فال شيء علیه،

شـــاء الثــاني شـــارك األول، وٕان شــاء اتبـــع  فیمــا أخــذ، وٕان دفـــع المــولى القیمـــة بغیــر قضــاء، فـــإن

یـه قیمتـه ال یـزاد علـى عشـرة آالف عبـدًا خطـًأ فعل المولى، ثـم یرجـع المـولى علـى األول، ومـن قتـل

عشرة، وٕان كان أقل من ذلك فعلیـه قیمتـه، ومـا هـو مقـدر  درهم إال عشرة، ولألمة خمسة آالف إال

  .من الدیة مقدر من قیمة العبد

 



 القسامة باب

ولیه القتل علـى أهلهـا أو علـى  كل میت به أثر، فإذا وجد في محلة ال یعرف قاتله وادعى :القتیل

رجـًال یحلفـون بـاهللا مـا قتلنـاه وال علمنـا لـه  ًا أو خطـًأ وال بینـة لـه یختـار مـنهم خمسـینبعضـهم عمـد

وكذلك إن وجد بدنـه أو أكثـره أو نصـفه مـع الـرأس، فـإن  قاتًال، ثم یقضى بالدیة على أهل المحلة،

علـیهم لتـتم خمسـین، ومـن أبـى مـنهم حـبس حتـى یحلـف، وال  لم یكن فیهم خمسـون كـررت األیمـان

یـدخل فـي القسـامة صـبي وال مجنـون وال عبـد وال امـرأة، وٕان ادعـى  الدیة بیمین الـولي؛ والیقضى ب

سـقطت عـنهم القسـامة، وال تقبـل شـهادتهم علـى المـدعى علیـه، وٕان وجـد  الـولي القتـل علـى غیـرهم

إنسـان فالدیـة علـى عاقلـة السـائق وكـذا القائـد والراكـب، وأن وجـد فـي دار إنسـان  على دابة یسـوقها

 علیـه وعلـى عاقلتـه إن كـانوا حضـورًا، وٕان كـانوا غیبـًا كـررت األیمـان علیـه والدیـة علـى سـامةفالق

الســفینة  الصــوت، ولــو وجــد فــي العاقلــة؛ وٕان وجــد بــین قــریتین فعلــى أقربهمــا إذا كــانوا یســمعون

والشــارع األعظــم  فالقســامة علــى المالحــین والركــاب، وفــي مســجد محلــة علــى أهلهــا، وفــي الجــامع

فهو هدر، وٕان كان محتبسًا  في بیت المال وال قسامة، وٕان وجد في بریة أو في وسط الفراتالدیة 

 .بالشاطىء فعلى أقرب القرى منه إن كانوا یسمعون الصوت

 

 المعاقل باب

دیـة وجبـت بـنفس القتـل،  وهـي جمـع معقلـة وهـي الدیـة، والعاقلـة الـذین یؤدونهـا، ویجـب علـیهم كـل

في ثالث سنین، وٕان لم یكن من  یوان فهم عاقلته، وتؤخذ من عطایاهمفإن كان القاتل من أهل الد

أربعـة دراهـم أو ثالثـة ویـنقص منهـا، فـإن لـم تتسـع  أهل الدیوان فعاقلته قبیلته، وال یزاد الواحد على

نسـبًا، وٕان كـان ممـن یتناصـرون بـالحرف فأهـل حرفتـه، وٕان  القبیلـة لـذلك ضـم إلـیهم أقـرب القبائـل

القاتــل كأحــدهم؛ وال عقــل علــى الصــبیان والنســاء، وال علــى عبــد  فأهلــه، ویــؤدىتناصــروا بــالحلف 

كافر عن مسلم وال بالعكس؛ وٕاذا كان للذمي عاقلة فالدیة علیهم، وٕان لم  ومدبر ومكاتب، وال یعقل

 فالدیة في ماله فـي ثـالث سـنین؛ وعاقلـة المعتـق قبیلـة مـواله؛ وعاقلـة مـولى المـواالة یكن له عاقلة

عاقلـة األم علـى  قبیلته، وولد المالعنة تعقل عنه عاقلة أمه، فإن ادعاه األب بعد ذلك رجعمواله و 

الجـاني، وال تعقـل العاقلـة  عاقلة األب، وتتحمل العاقلة خمسین دینـارًا فصـاعدًا ومـا دونهـا فـي مـال

 .ما اعترف به الجاني إال أن یصدقوه

  .العبد خطأ فعلى عاقلته وٕاذا جنى الحر على

  

 

 الوصایا كتاب



بالثلـث تصـح لألجنبـي  وهي مندوبة، وهي مـؤخرة عـن مئونـة الموصـى وقضـاء دیونـه، وهـي مقـدرة

وللقاتـل والـوارث تصـح بإجـازة الورثـة،  مسلمًا كان أو كـافرًا بغیـر إجـازة الورثـة، ومـا زاد علـى الثلـث

لـث، وٕان تبرعـه، ویسـتحب أن یـنقص مـن الث وتعتبر إجـازاتهم بعـد موتـه، وال تصـح إال ممـن یصـح

أفضل، وتصح للحمل وبه وبأمه دونه، ویعتبر في  كانت الورثة فقراء ال یستغنون بنصیبهم فتركها

  .وقبول الوصیة بعد الموت المال والورثة الموجود عند الموت،

خــالف؛ وٕاذا قبــل الموصــى لـــه  وللموصــي أن یرجــع عــن الوصــیة بــالقول والفعــل، وفــي الجحـــود

وجهـه فلـیس بـرد، فـإن كـان عـاجزًا  ي فهو رد، وٕان ردها فـي غیـرالوصیة ثم ردها في وجه الموص

فاسـقًا اسـتبدل بـه، وٕان أوصـى إلـى عبـده وفـي  ضم إلیه القاضـي آخـر، وٕان كـان عبـدًا أو كـافرًا أو

جـازت، ولـیس ألحـد الوصـیین أن یتصـرف دون صـاحبه،  الورثة كبار لم تصـح، وٕان كـانوا صـغاراً 

آخـــر، وٕاذا أوصـــى الوصـــي إلـــى آخـــر فهـــو وصـــي فـــي  ولـــو مـــات أحـــدهما أقـــام القاضـــي مكانـــه

الیتیم إن كان أجود، ویجـوز بیعـه وشـراؤه لنفسـه إن كـان  ویجوز للوصي أن یحتال بمال. التركتین

یقترض مال الیتیم، ولألب ذلك، ولیس لهما إقراضه، وللقاضي  فیه نفع للصبي، ولیس للوصي أن

الوصـي للمیـت ال تجـوز، وعلـى المیـت تجـوز، الیتـیم مـن الجـد، وشـهادة  ذلك، والوصي أحق بمال

 كانوا كبارًا، وال تجوز إن كانوا صغارًا وتجوز الوصیة بخدمـة عبـده وسـكنى داره وتجوز للورثة إن

یؤاجرهمـا،  وبغلتهما أبدًا ومدًة معلومًة، فإن خرجا من الثلـث اسـتخدم وسـكن واسـتغل، ولـیس لـه أن

الموصـى لـه عـاد إلـى  ین والموصى له یومًا، فإن مـاتوٕان لم یكن له مال غیرهما خدم الورثة یوم

أبــدًا، فلــه ثمرتــه مــا : وٕان قــال الورثــة، ومــن أوصــى بثمــرة بســتانه فلــه الثمــرة الموجــودة عنــد موتــه،

وٕان أوصـى بصـوف غنمـه أو بأوالدهـا أو  عاش؛ ولو أوصى بغلة بستانه فلـه الحاضـرة والمسـتقبلة

یقـل، والعتـق فـي المـرض، والهبـة والمحابـاة وصـیة،  أو لـم بلبنهـا فلـه الموجـود عنـد موتـه، قـال أبـداً 

تـأخرت شـاركته؛ ومـن أوصـى بحقـوق اهللا تعـالى  أولـى، وٕان والمحابـاة إن تقـدمت علـى العتـق فهـي

الموصـى إن ضـاق الثلـث عنهـا، ومـا لـیس بواجـب یقـدم  قدمت الفرائض، وٕان تساوت قدم ما قدمـه

  .ما قدمه الموصى

وآلخر بسدسه فالثلث بینهما أثالثًا؛ ولو أوصى له بثلثـه وآلخـر بثلثـه  ماله لرجل ومن أوصى بثلث

 بنصفه أو بجمیعه فالثلث بینهمـا نصـفان، وال یضـرب الموصـى لـه بمـا زاد علـى الثلـث إال فـي أو

بجــزء  المحابــاة والســعایة والــدراهم المرســلة، وٕان أوصــى بســهم مــن مالــه فلــه الســدس، ولــو أوصــى

بثلــث  و أوصــى بمثــل نصــیب ابنــه ولــه ابنــان فلــه الثلــث؛ ومــن أوصــىأعطــاه الــوارث مــا شــاء، ولــ

المكیــل  دراهمــه أو ثلــث غنمــه فهلــك ثلثاهــا وبقــي ثلثهــا وهــي تخــرج مــن ثلثــه فلــه جمیعــه، وكــذا

العبیـد والـدور؛ ومـن  والموزون والثیاب من جنس واحد، وٕان كانت مختلفًة فلـه ثلـث البـاقي، وكـذلك

وعمـرو فنصـفه لزیـد؛ ومـن  یـت فالثلـث لزیـد، ولـو قـال بـین زیـدأوصى بثلثـه لزیـد وعمـرو وعمـرو م

العـین دفعـت إلیـه، وٕان لـم  أوصى لرجل بألف من ماله وله مال عین ودین واأللف یخرج من ثلـث



یســتوفیها، ومــن أوصــى بثلثــه  یخـرج مــن العــین أخــذ ثلـث العــین وثلــث مــا یحصـل مــن الــدین حتــى

لـرجلین كـل واحـد منهمـا بمائـة، ثـم  ین؛ ولـو أوصـىلفالن وللمساكین فنصفه لفـالن ونصـفه للمسـاك

لفـالن علـى دیـن فصـدقوه یصـدق : لورثتـه أشـركتك معهمـا فلـه ثلـث كـل مائـة؛ ولـو قـال: قال آلخـر

 .لألجنبي وبطل نصف الوارث إلى الثلث؛ وٕان أوصى ألجنبي ووارث فالنصف

زوج : ، واألختـانمحـرم مـن زوجتـه كل ذي رحـم: ومن أوصى لجیرانه فهم المالصقون، واألصهار

من ینتسب إلیـه مـن جهـة : بیته، وأهل نسبه أهل: الزوجة واآلل: كل ذات رحم محرم منه، واألهل

ألقربائـــه، أو لـــذوي قرابتـــه، أو ألرحامـــه، أو لـــذوي  أهـــل بیـــت أبیـــه، وٕان أوصـــى: األب، وجنســـه

المولـودین؛ وفـي فصاعدًا من كل ذي رحم محرم منه غیر الوالدین و  أرحامه، أو ألنسابه فهم اثنان

األقرب فاألقرب، فإن كان لـه عـم وخـاالن فللعـم النصـف وللخـالین النصـف،  الجد روایتان، ویعتبر

الكـل للعمـین، ولـو كـان لـه عـم واحـد فلـه نصـف الثلـث وٕان كـان لـه عـم وعمـة  وفـي عمـین وخـالین

الواحـد یسـتحق  للعم والعمة سواء، وٕان قال لـذي قرابتـه أو ذي نسـبه فكـذلك، إال أن وخال فالوصیة

لـه ذو رحـم محـرم بطلـت الوصـیة أوصـى لبنـي فـالن وهـو أبـو قبیلـة كبنـي تمـیم  فإن لـم یكـن الكل،

  .واألنثى والفقیر والغني، وٕان كانوا ال یحصون فهي باطلة فهي للذكر

للـذكور خاصـًة؛ ولـو أوصـى ألیتـام بنـي فـالن أو عمیـانهم أو زمنـاهم  وٕان كان أبا صلب فالوصـیة

 .فهي للفقراء واألغنیاء، وٕان كانوا ال یحصون فللفقراء خاصةً  وهم یحصونأو أراملهم 

فللذكر مثل حظ األنثیین؛ وٕان قال لولد فالن الذكر واألنثى فیه سواء، وال  أوصى لورثة فالنومن 

االبــن مــع أوالد الصــلب، ویــدخل أوالد االبــن فــي الوصــیة عنــد عــدم ولــد الصــلب، وال  یــدخل أوالد

 نــات، أوصــى لموالیــه فهــي لمــن أعتقــه فــي الصــحة والمــرض وألوالدهــم؛ وال یــدخلأوالد الب یــدخل

والبــاقي  مــوالي المــوالي إال عنــد عــدمهم، فــإن كــان لــه مــولى واحــد ومــولى مــواالة فالنصــف لمــواله

  .لورثته؛ وٕان كان له موال أعتقوه وموال أعتقهم فهي باطلة

  

 الفرائض كتاب

تنفذ وصایاه من ثلث ماله، ثـم  لى قدرها ثم تقضى دیونه، ثمیبدأ من تركة المیت بتجهیزه ودفنه ع

ووالء، والمســتحقون للتركــة عشــرة أصــناف  یقســم البــاقي بــین ورثتــه، ویســتحق اإلرث بــرحم ونكــاح

الســببیة وهــو المعتــق، ثــم عصــبته، ثــم الــرد، ثــم ذوو  ذوو الســهام ثــم العصــبات النســبیة ثــم: مرتبــة

مقـر لـه بنسـب لـم یثبـت، ثـم الموصـى لـه بمـا زاد علـى الثلـث، ثـم ال األرحـام، ثـم مـولى المـواالة، ثـم

 .الرق والقتل واختالف الملتین، واختالف الدارین حكماً : اإلرث والمانع من. بیت المال

الــثمن والســدس، وتضــعیفهما مــرتین، فــالثمن ذكــره اهللا : فــي كتــاب اهللا تعــالى والســهام المفروضــة

ها وفــرض الــزوج، والنصــف فــي فــرض الــزوج والبنــت الزوجــة، والربــع فــي فرضــ تعــالى فــي فــرض



فرض األم واألب والواحد مـن ولـد األم، والثلـث فـي فـرض األم واإلخـوة ألم،  واألخت، والسدس في

 .للبنات واألخوات والثلثان

 

 العصبات فصل في

عصـبة بنفسـه، وهـو كـل : أنـواع أمـا النسـبیة فثالثـة. عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب: وهم نوعان

وهـم بنـوه ثـم بنـوهم وٕان سـفلوا، ثـم  ال یـدخل فـي نسـبته إلـى المیـت أنثـى وأقـربهم جـزء المیـت، ذكـر

ثـم جـزء جـده، ثـم بنـوهم، ثـم أعمـام األب، ثـم  أصـله وهـو األب، ثـم الجـد، ثـم جـزء أبیـه، ثـم بنـوهم،

وعصــبة بغیــره، وهــم أربــع مــن النســاء یصــرن عصــبًة  .بنــوهم، ثــم أعمــام الجــد، ثــم بنــوهم وهكــذا

بـابن االبـن، واألخـوات ألب وأم بـأخیهن، واألخـوات ألب  تهن، فالبنـات بـاالبن، وبنـات االبـنبـإخو 

  .بأخیهن

 .األخـــوات ألبـــوین أو ألب یصـــرن عصـــبًة مـــع البنـــات وبنـــات االبـــن وعصـــبة مـــع غیـــره، وهـــم

المالعنة موالي أمهما، والمعتق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتیب وهو  وعصبة ولد الزنا وولد

 .العصبات آخر

  

 فصل الحجب

 األب واالبــن والــزوج واألم والبنــت والزوجــة، ومــن عــدا هــؤالء فــاألقرب: ال یحجبــون أصــالً  ســتة

والقاتل  یحجب األبعد، ومن یدلى بشخص ال یرث معه إال أوالد األم، والمحروم ال یحجب كالكافر

الثلـــث إلـــى  م مـــنوالرقیـــق، والمحجـــوب یحجـــب كـــاإلخوة واألخـــوات یحجـــبهم األب، ویحجبـــون األ

العــالت بهــم  الســدس، ویســقط بنــو األعیــان بــاالبن وابنــه وبــاألب، وفــي الجــد خــالف، ویســقط بنــو

الجدات باألم، وتسـقط  وبهؤالء، ویسقط بنو األخیاف بالولد وولد االبن واألب والجد، وتسقط جمیع

 .محجوبةً  األبویات باألب، والقربى تحجب البعدى وارثًة كانت أو

  

  فصل

زیادة السهام على الفریضة فتعول المسألة إلـى سـهام الفریضـة ویـدخل النقصـان علـیهم  هو :لالعو

 .حصصهم بقدر

. وأربعـة وعشـرون اثنـان وثالثـة وأربعـة وسـتة وثمانیـة واثنـا عشـر: واعلم أن أصـول المسـائل سـبعة

واالثنا عشر واألربعة  الستة: تعول وثالثة. االثنان والثالثة واألربعة والثمانیة: فأربعة منها ال تعول

 واثنا عشر تعول إلى والعشرون، فالستة تعول إلى عشرة وترًا وشفعًا،

 .غیر ثالثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرین ال



علـى ذوي السـهام  والرد ضد العول، بأن تزید الفریضة على السهام وال عصـبة هنـاك تسـتحقه فیـرد

وعلى ثالثة، ثم المسألة  إال على الزوجین، ویقع الرد على جنس واحد وعلى جنسین بقدر سهامهم

یكـن فإمـا إن كـان جنسـًا واحـدًا أو  ال یخلو غما إن كـان فیهـا مـن ال یـرد علیـه أو لـم یكـن، فـإن لـم

رءوســهم، وٕان كــان جنســین أو أكثــر فمــن  أكثــر، فــإن كــان جنســًا واحــدًا فاجعــل المســألة مــن عــدد

 .قط الزائدسهامهم وأس

لـیس بـذي سـهم وال عصـبة، وهـم كالعصـبات مـن انفـرد مـنهم أخـذ جمیـع  كـل قریـب :وذوو األرحام

األبعـــد، وهـــم أوالد البنـــات، وأوالد بنـــات االبـــن، والجـــد الفاســـد، والجـــدات  المـــال، واألقـــرب یحجـــب

 والخــاالتوأوالد األخــوات كلهــن، وبنــات اإلخــوة كلهــم، وأوالد اإلخــوة ألم، واألخــوال  الفاســدات،

الصنف األول ثم  واألعمام ألم، والعمات وبنات األعمام كلهم وأوالد هؤالء ومن یدلى بهم، وأوالهم

  .يالصنف الثان

 .كل واحد لألحیاء من ورثته الغرقى والهدمى إذا لم یعلم أیهم مات أوًال، فمال

  

   فصل

 قتا في شخصین ورثا بهما ورثال یرث باألنكحة الباطلة، وٕاذا اجتمع فیه قرابتان لو تفر  المجوسي

 .والحمل یرث ویوقف نصیبه، بهما

  

  فصل

واألصــل فیــه أن تصــحح فریضــة المیــت األول . أن یمــوت بعــض الورثــة قبــل القســمة :ةالمناســخ

المیت الثاني، فإن انقسم نصیب المیت الثاني مـن فریضـة األول علـى ورثتـه فقـد  وتصحح فریضة

، فـــإن كـــان بـــین ســـهامه ومســـألته موافقـــة فاضـــرب وفـــق المســـألتان؛ وٕان كـــان ال یســـتقیم صـــحت

 الثـاني فـي التصـحیح األول؛ وٕان لـم یكـن بینهمـا موافقـة فاضـرب كـل الثـاني فـي األول، التصحیح

 .فالحاصل مخرج المسألتین

المضروب، وسـهام ورثـة المیـت الثـاني فـي  وطریق القسمة أن تضرب سهام ورثة المیت األول في

المسـألتین األولیـین، وانظـر إلـى سـهام الثالـث  قـه، فـإن مـات ثالـث فصـححكل ما في یده أو في وف

الـثالث، وٕان  انقسمت على مسـألته فقـد صـحت المسـائل معهما إن كان منهما أو من أحدهما، فإن

مـن األولـى والثانیـة  لـم تنقسـم فاضـرب مسـألته أو وفقهـا فیمـا صـحت منـه األولیـان، فمـن لـه شـيء

سـهام المیـت الثالـث أو  قها، ومـن لـه شـيء فـي الثالثـة مضـروب فـيمضروب في الثالثة أو في وف

 .في وفقها، وكذا إن مات رابع وخامس

  



 الفرائض حساب

والثلثـان والسـدس، فالنصـف  والثاني الثلـث. األول النصف والربع والثمن: اعلم أن الفروض نوعان

ثالثة، والسـدس والسدسـان مـن والثلث من  من اثنین، والربع من أربعة، والثمن من ثمانیة، والثلثان

النـوع الثـاني أو ببعضـه أو بـاثنین فهـي مـن سـتة،  سـتة، فـإذا اخـتلط النصـف مـن النـوع األول بكـل

اثنـى عشـر، وٕان اخـتلط الـثمن كـذلك فمـن أربعـة وعشـرین؛  وٕان اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمـن

، وٕان انكســـرت ســـهام كـــل فریـــق علیـــه فـــال حاجـــة للضـــرب فـــإذا صـــحت الفریضـــة، فـــإن انقســـمت

المسـألة وعولهـا إن كانـت عائلـًة فمـا خـرج صـحت  فاضرب عدد رءوس من انكسر علیه في أصـل

فاضــرب وفــق عــددهم فــي المســألة، وٕان انكســرت علــى  منــه المســألة، وٕان وافــق ســهامهم عــددهم

فریـق وعـددهم ثـم بـین العـددین، فـإن كانـا متمـاثلین فاضـرب  فریقین فاطلب الموافقة بـین سـهام كـل

كانـا متـداخلین فاضـرب أكثرهمـا، وٕان كانـا متـوافقین فاضـرب وفـق  حدهما في أصـل المسـألة، وٕانأ

فــي المســألة، وٕان كانــا متبــاینین فاضــرب كــل أحــدهما فــي اآلخــر ثــم  أحــدهما فــي اآلخــر فمــا خــرج

وٕان انكسر على ثالث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أوًال بـین السـهام  المجموع في المسألة،

والموافقة  بین األعداد واألعداد، ثم افعل كما فعلت في الفریقین في المداخلة والمماثلة عداد، ثمواأل

أصـــل  والمباینــة ومــا حصـــل مــن الضـــرب بــین الفـــرق وســهامهم یســـمى جــزء الســهم فاضـــربه فــي

 .المسألة

  

  فصل

م كــل وارث التركــة دراهـم أو دنــانیر وأردت أن تقســمها علــى ســهام الورثــة فاضــرب ســها وٕاذا كانـت

 التصــحیح فــي التركــة ثــم اقســم المبلــغ علــى المســألة وٕان كــان بــین التركــة والتصــحیح موافقــة مــن

 فاضرب سهام كل وارث من التصحیح في وفق التركة، ثم اقسم المبلغ على وفق التصحیح یخرج

وكــذلك یقســم بــین أربــاب الــدیون فیجعــل مجمــوع الــدیون كتصــحیح المســألة،  نصــیب ذلــك الــوارث،

 .كسهم وارث جعل كل دینوی

ثـم اقســم البــاقي  ومـن صــالح مـن الغرمــاء أو الورثـة علــى شـيء مــن التركــة فاطرحـه كــأن لـم یكــن،

   .على سهام الباقین

  

  انتهى الكتاب بحمد اهللا وتوفیقه




