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جوهر النظام في علمي األديان واألحكام، أُرجــوزٌة تعليميٌة لإلمام العّالمة 
نور الدين أبي محمد عبد اهللا بن حميد السالمي (١٢٨٦ ـ ١٣٣٢هـ).

وهي كمــا ورد في عنوانهــا في األديان (علــم أصول الديــن)، واألحكام 
(الفروع الفقهية). وخاتمُتها في اآلداب، كما هو الشأن في كتب فقهائنا.

لقد ُنشــرت هذه اُألرجوزُة، كما ُنشرت شــروٌح لها. َبْيَد أّن أفضل نشراتها حتى 
رها  اليوم هي النشــرة التي عّلق عليها الشــيخ العّالمة أبو إســحاق أطفيــش، وحر
وصّححها سماحة الشيخ العّالمة إبراهيم بن سعيد العبري. ويذكر العّالمة العبري في 
تمهيدٍ قصيٍر له أنه اعتمد على أصل مخطوط أرســله المصنف 5 إلى قطب األئمة 
رها على ذلك األصل. وأن ذلك كان برجاء الشــيخ الوالد  محمد بن  فصححها وحر

ه. عبد اهللا بن حميد السالمي. وقد فعل الشيخ العبري ذلك بعد إلحاحٍ ما استطاع رد
وقد اعتنى بكتاب جوهر النظام الشــيخ إســماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي؛ 
فضبط النص قدر اإلمكان، وعرض ما لــزم عرضه على المخطوطات؛ فأثبت ما كان 
قد ســقط: بيًتا كان أو كلمــًة أو حرًفا، وأصلح مــا كان فيه مــن تصحيف، وضبط 
ل الكلمات كلها،  التعليقات، وكان قد وقع فيها شيء من خلٍط وتداخلٍ وخطأٍ، وَشك
وأضاف جملــًة من التعليقــات حيث لــزم التعليق ـ وحيــث ُوجد تعليــٌق مختوم 
ـ (أبو إسحاق) فهو للعّالمة أبي إسحاق إبراهيم أطفيش، وحيث وجد تعليق لم يثبت  ب
بعده اسم فهو للعّالمة إبراهيم بن سعيد العبري، وحيث وجد تعليق أثبتت قبله إشارة 
(نجمة) فهو لضابط النص الشــيخ إسماعيل بن ناصر بن ســعيد العوفي، وقد رجع 
ضابط النص إلى أهل العلم فيما لزم الرجوع فيه إليهــم، فرحم اهللا المؤلف، ورحم 

مصححي الكتاب، وجزى 8 من أسهم في إخراج هذا الكتاب خير الجزاء.
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لقد سبق القول ِإن هذه األرجوزة تعليميٌة، ونظمها اإلمام نور الدين لتسهيل 
الجمع والحفظ. لكــْن من األراجيز ما تتجاوز وظيفُته المســائل التعليمية، إلى 
جمع أبواب العلــم وترتيبها بطرائــق رائعة. بل وفــي األزمنــة المتأخرة، فإّن 
الملخصات والتعاليق، والمتون، واألراجيــز، صارت تورد جديًدا أيًضا، وإن لم 
تصرح بذلك تواُضًعا أو ُمجاراًة للتقليد الرئيس. وقــد كّنا ُنِحس ذلك في زمن 
الفتوة والشــباب عندما كنــا ُنْقبل على حفــظ المتون واألراجيــز، وندرُك أنها 

تستوفي الجوهر واألطراف، وفي أصول الدين، وفروع الِفقه.
أّلف اإلمام نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي في شّتى فنون العلم: في 
الِفقه وأصوله، وفي علم أُصول الدين، وفي اللغــة والنحو، وفي التاريخ، وفي 
الفتوى. وقد صارت معظم نصوصــه وفتاواه مصادر ومراجع في المذهب، وفي 
مجاالت الحفظ، والعرض الجديد، كمــا في التجديد. وقد كتب أراجيز تعليميًة 
أُخرى، لكّن «جوهر النظام» ظّلت أو صارت من أشهرها؛ لكثرة المْقبلين عليها؛ 
وألّن االستيفاء العميق ديدنها، ومناط الحاجة إليها، فهي والحال هذه متٌن فائُق 
األهمية من متون الِفقه وأصول الدين. ويفيد منها الشادون، كما أفاد ويفيد منها 

العلماُء األعالم. 
نســأل اهللا ســبحانه الذي بارك في حياة اإلمام نور الدين الســالمي وعلمه أن 
م للعلــم وللدين ولألُمة، وأن يمد الشــيخ أطفيش  يجزيه خير الجزاء علــى ما قد
بشــآبيب رحمته على ما أسهم، وســماحة العّالمة العبري على ما أنجز من تحرير 
وتصحيح، وجزى اهللا الشيخ إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي خير الجزاء على 
الضبط والتصحيح وكّل من أسهم في إخراج هذا الكتاب المبارك. وأن ُيثيب قّراءها 

وحّفاظها، بحيث تبقى مورًدا عذًبا كثير الزحام للعلم وأهله، إنه سميٌع ُمجيب.



الم على سيدنا ونبّينا محمد خير  الة والس اَْلَحمُد هللا على نعمة اإلسالم والص
األنام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام.

أما بعد،
ففي عشــية يوم العشرين من شهر ذي القعدة ســنة ١٣٨٤هـ قد فرغت ِمن 
تصحيح هذه النسخة المخطوطة من كتاب «جوهر النظام في األديان واألحكام» 
اِإلمام الحجة، شيخنا وولينا وعمدتنا  العّالمة  لمؤلفه وناظمه ومحرره ومحققه، 
وقدوتنا، نور الدين أبي محمد، عبد اهللا بن حميد الســالمي الُعماني اإلباضي، 
ه ومأْواه، وجزاه عّنا وعن المســلمين  رضي اهللا عنه وأرضاه، وَجَعــل الجنة َمَقر
خير الجزاء وأعاله، ولقد بذلــُت جهدي في تصحيح هذه النســخة وتنقيحها، 
وإصالح ما رأيته من الخطأ في َرســمها مما حقه أن يكتب بالواو أو باأللف أو 
بالياء مما غلط فيــه كاتبهــا، فأثبته على خالف مــا عليه علماء الرســم، كما 
أصلحُت كثيًرا مما حقه أن يكتب ظاًء فكتبه ضــاًدا أو بالعكس، وهكذا ما كان 
منه في وضع كلما متصلة من غيــر فرق بين كل وما ولو كانــت ما موصولة، 
وما رأيته من الكلم مشــكل الوضع أثبّته في الهامش، ووضعُت له عالمة تشير 
إلى موضعه، وقد شكّلُت كثيًرا من الكلمات بالحركات، مما يقتضيه ضبط لغتها 
أو إعرابها، تســهيًال للقارئ والمطالع وما كان هذا التصحيح َعْرًضا على شيء 
من نسخ الكتاب، ولكن على ما اْسَتقر في ذهني وحافظتي من صحة وصواب، 
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ألني قد كنُت معتنًيا بتصحيحه َوَعْرض ما يكتبه النّســاخ منه في أيام الشــبيبة، 
أبي عبــد اهللا ماجد بن خميس  الســلف  بقية  العّالمــة  َعْصَر شــيخي وُمهذبي 
العبري ƒ وجزاه عنا خيًرا، وقد أَلّح علي شــيخنا العبقري الكاتب البليغ ابن 
الناظم الشيخ أبو بشير محمد بن عبد اهللا بن حميد السالمي بأن أعلق على هذه 
النسخة، وأبّين معاني األلفاظ واالصطالحات الُعمانية التي ال تُعرف عند غيرهم 
من أهل سائر األقطار وأوضح كل ما يشكل معناه على غالب الناس وحيث أنه 
لم يقبل عذري واســتقالتي عن ذلك، فإني قد امتثلت أمــره وأجبته لما طلب 
وجعلت ذلك من حقه الذي علي وجب، واســتعنت اهللا 8 فــي ذلك فكتبُت 
ما يّســره اهللا لي، من حل غريب األلفاظ وضبطها وإعرابها، وبيان المعاني التي 
أراها تشــكل على أمثالــي، وترجيح ما رأيتــه راجًحا من األقــوال في بعض 
األحوال، وإن خالفت في ذلك ما عليه المصنف ƒ ، اعتماًدا على ُحّرية الفكر 
وقد تركُت كثيًرا من األلفاظ والمعاني التي رأيتهــا تحتاج إلى التعليق والبيان، 
لعدم وجود بياض في الهامش تثبت فيه تعليقي عليهــا، كما أنني قد اقتصرُت 
في بعــض المواضع على بعــض البيان مما كان يســتدعي الزيــادة على ذلك 
المقدار، لضيق محله من الحاشية، ومع هذا فإني على غير أمان من الخطأ فيما 
كتبُته وحررته تعليًقا وتحقيًقا لبعض معاني الكتاب، لقلة فهمي وســوء حفظي، 
ولوال أن للشيخ أبي بشير علي حًقا عظيًما ال تمكنني معه مخالفته لما تعرضُت 
لهذا األمر العظيم، وهو الــذي دعاني إلى تصحيح الكتاب قصــًدا منه ِإلعادة 
طبعه ألن جميع النســخ التي ُطبعت منه منذ سنة ١٣٤٣هـ إلى ١٣٨٣هـ كانت 
مغلوطة غلًطا فاحًشــا، ألنها لم تُطبع على نســخة صحيحــة، ولم تُعرض على 
لجنة التصحيح، فلذلك كثرت أغالطها ولما أراد منــي حفظه اهللا أن ألتمس له 
ِحْرًصا على إخراجه سالًما صحيًحا، كان  نسخة صحيحة، ِإلعادة طبعه ونشــره 
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من حســن الصدف أْن ظفرُت بهذه النســخة المخطوطــة للمؤلف بخط بعض 
تالميذه، فأهداها لشــيخه اإلمام القطب عّالمة الدين والدنيا محمد بن يوســف 
أطفيش اليســجني ƒ ، ولم أقف على األمر الذي حبسها عن اإلرسال وأبقاها 
تحت تصّرف رجل ال عالقــة له بالمذهب وال بالدين، فُوجِــدْت بعد موته في 
بيته فاستخرجناها بكل وســيلة، وكنت أعتقد بأنني سأجدها كما يرام صحيحة 
سالمة من الغلط واألســقام، ولما أخذُت في تصحيحها وجدتها غير سالمة من 
األغالط، ولكن أكثر أغالطها في أوضاع الكتابة، فاجتهدُت في إصالحها مبلغ 
طاقتي وجهدي واهللا يغفر لنــا ويعفو عنا فيما كان منا مــن تصحيف أو تبديل، 
وفيما عندي أن هذه النســخة أصح ما يوجد اآلن من ُنســخ هذا السفر الجليل 
جوهر النظام، ونظــام الجوهر، الذي ليس له في فنه شــبه وال نظير، بل إنه آية 
كبرى، ومعجزة تتــرى، وبركة ظاهرة، وحجة باهرة، يغنــي مطالعه األريب عن 
األساتذة، لسهولة ألفاظه، وحسن نظامه، وقرب معانيه على طرف التمام، قل أن 
يالزمه أحد إال وقد أصبح فقيًها، يستشــهد بأبياته كما يستشــهد األدباء بأبيات 
الحكمة، وما ذلك إال من إخالص مؤلفه العّالمــة المنصف العظيم، رحمه اهللا 
ورضي عنه، وضاعف له أجور األعمال الّصالحة، وأسكنه جنة النعيم، في جوار 
نبيه الكريم، سيدنا النبي المختار ژ ، وعلى آله وصحبه األبرار، إلى يوم الدين 

والحمد هللا رب العالمين.

العممصد الضعيف
إحمجراهيم بن سعخمشد العبري





ُعمان من أكبر األقطار اإلسالمية العامرة؛ اشتهر منذ ظهور العرب فيه قبل 
اإلسالم بأكابر الرجال وأبطال الســنان. قال الجاحظ: لربما سمعت من ال علم 
له يقول: ومن أين ألهل ُعمــان البيان وهل يعدون لبلدة واحــدة من الخطباء 
والبلغاء ما يعدون ألهل ُعمان؟ ثم لما جاء اإلســالم كان ألهله القدح المعلى 
في خدمة اإلسالم بالسيف والقلم. فقد ظهر من أهل ُعمان فحول العلماء الذين 
يشــار إليهم بالبنان، ولهم الصدر في النهضات العلمية وال ســيما في الصدر 
األول؛ فتش بين أولئك الجهابذة تجد معظمهم من ُعمان، فمنهم قضاة اإلسالم، 
ومنهم كبار األدباء وأئمة الحديث والتفسير، ومنهم أكابر القواد والزعماء وأئمة 

الدين واألمراء.

منهم كعب بن ُســور قاضــي أمير المؤمنيــن عمر بــن الخطاب على 
النــاس قائًما وقاعــًدا، وابنه كرب بن  الرقبة أخطب  البصرة؛ ومصقلة بــن 
مصقلة ولهما خطبتا العجوز في الجاهلية والعذراء في اإلســالم اللتين قال 
فيهما أبو عبيدة: ما ســمعنا مثلهما إال خطبة قيس بن خارجة بن ســنان في 
أبو الشــعثاء  اإلمام األعظم  المثل، ومنهــم  بها  فقد ضــرب  حمالة داحس 
جابر بن زيد األزدي الجوفي (ناحية بُعمان وأصلــه من بلد فرق وهي بين 
النسابة وأحد  العبدي  العباس  اليوم) وصحار بن  منح ونزوى عاصمة اإلمام 
البيان، والخليل بن أحمد األزدي الفراهيــدي من بلد «ودام» من جهة  أئمة 
الباطنة بحبوحة ُعمان وأبو عمر الربيع بــن حبيب الفراهيدي البصري أحد 
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أئمة الحديث وصاحب المسند الصحيح، وهو من غضفان من أرض الباطنة 
أيًضا، وحاجب األزدي، وأمثال هؤالء األئمة األعالم الذين هم أشهر من نار 
على علم، ومنهم مرة بن البليد األزدي لم يعرف أجود منه ارتجاًال وبديهة، 
وال أعجب فكًرا وتحبيًرا، وناهيك أنه رســول المهلب بــن أبي صفرة إلى 
المختار بن عوف من بني ســليمة بن مالك بن  أبو حمزة  الحجاج، ومنهم 
فهم المشهور بخطبه المأثورة ببرهانها وبالغتها، وقائد جيوش اإلمام طالب 

الحق عبد اهللا بن يحيـى الحضرمي.
ومنهم المهلب بن أبي ُصفــرة قائد جيوش الحجاج، وهــو من أزد ُعمان، 
ومكانته الحربيــة ال تَخفى على أحد، فقد كان في مقدمــة قواد األمويين الذين 
تفانوا في توطيــد القومية العربية والملــك األموي اللذين همــا الغاية للملك 
الــذي يقف عند كالمه  الفصاحة والبالغة  إمام األدب وملــك  األموي، ومنهم 
البلغاء، ويستعير آيات بيانه الفصحاء، أبو بكر بن دريد األزدي [من] أزد ُعمان، 
وأمثــال هؤالء وهم كثــٌر ال يحصون عــدًدا. ومن أئمتــه الفخــام الذين قادوا 
ُه جاللة  الجيــوش، وفتحوا األقطــار، وصدعوا الملــوك، وامتد ســلطانهم تَُحف
أساطيلهم مع الشطوط اإلفريقية الشرقية إلى أن بلغ رأس الرجاء الصالح مطارًدا 
ألكبر دولة اســتعمارية يومئذٍ وهي البرتغال، اِإلمام المؤيد ناصر بن مرشــد بن 

مالك بن أبي العرب اليعربي 5 (١٠٢٤هـ) .
من هذا القطــر العامر بالعلم والدين ظهر الَعلــم األفخم أحد أقطاب العلم 
المجتهدين العّالمة المحقق نور الدين أبو محمد عبد اهللا بن حميد (أو كصديق) 

ابن سلوم السالمي.
كان معروًفا بغــزارة العلم واالجتهاد. إليه انتهت رئاســة العلــم فيما بلغنا 
بُعمان، وظهر ذلك في تآليفه الجمة في مختلف الفنون الشرعية والعربية، وهو 

ـ . من أهل التحقيق واِإلجادة في التأليف، ُولد فيما ذكر بعٌض سنة ١٢٨٦ه
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كان 5 ضريًرا قوي الذاكرة في منتهى الذكاء والفطنة، َذكر تحدًثا بنعمة اهللا 
في بعض تآليفه أنه وقع أمامُه حادٌث وهو في المهد، ولما كبر ذكر ما بقي بذهنه 
لوالديه، فحسبوا مضَي أيامه فإذا هو ابن عشرين يوًما (إن لم تخني حافظتي) وكان 
شــديد اليقظة على تطورات األمة بُعمان على األخص، حتى أنــه كثيًرا ما تحدثه 
نفســه بالعمل ِإلعادة اِإلمامة في القطر الُعماني الذي قل أن يعرف المَلكية، الّلهّم 
إال في ظروف شــاذة، كما وقع في زمن بني نبهان في عصر ابن بطوطة الرحالة، 
وكان غير كاتم ميوله ـ وال سيما أن الرأي العام مؤيد له، وفي مقدمته جمهور من 
ـ وما أشد  ـ عن السلطان فيصل بن تركي ســلطان ُعمان يومئذٍ  قادة العلم والرأي 
حرص العلماء العاملين على بقاء األمة في عز ومنعــة، وتمتع بحريتها كاملة غير 
منقوصة، وعلى إقامة شعائر الدين، وما أقوى غيرتهم على حرماته، ولكنه لم يجد 
من الســلطان انقياًدا إلى إعالن اِإلمامة وقد أحيط من أطرافه بدســائس اإلنجليز، 
ويتحينون االنقضاض عند أول فرصة على أقطار الخليج الفارسي. ومطامع هؤالء 

في جزيرة العرب غير مستورة، فهي أعرف من أن تعرف.

وإذ بدت تلك العوامل األجنبية تســعى لحمل الســلطان علــى االعتراف 
بالحماية البريطانية على ُعمان، وجدها قــادُة الِعلم والدين ـ وفي مقدمتهم هذا 
اِإلمام المترَجُم له ـ فرصة ســانحة تخولهم إظهار شــعور األمة، والوقوف في 
وجــه كل من يروم اإلخالل باســتقالل األمــة، فأعلنوا اِإلمامــة وبايعوا اِإلمام 
األفخم التقي؛ العّالمة سالم بن راشــد الخروصي 5 ، وكان صاحُب الترجمة 
الركَن األعظم في إقامة اِإلمامة، شــديَد الحرصِ على النهوض باألمة الُعمانية، 
واستعادة مجدها الباذخ الذي كادت تهدمه اختالفات األمراء، وتجزئُة األمة إلى 
دويالت، األمــُر الذي يؤول إلى تفكيــك وحدتها، وانفصــام عروتها، وإطماع 

العدو في السيطرة عليها.
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منذ أن ترعرع وظهر فيه الذكاء النادر، اشتغل بحفظ القرآن، ثم بعد أن 
أتمه انقطع إلى العلم، إال أننا لم نقف على أشياخه بالضبط، لكن كان يشير 
في تآليفه إلــى أحدهم بقوله: قال بعض أفاضل عصرنا، ـ ويعني به شــيخه 
كما قال في تنبيهه أول تأليفه مشــارق أنوار العقول ـ العّالمة العامل الشيخ 
صالح بن علي بن ناصر بن عيســى بن صالح الحارثــي المتوفى ١٣١٤هـ 
وهو أبو األمير األفخم عيســى بن صالح أمير الشرقية، أحد أقطاب النهضة 
الُعمانية الحاضــرة، ومن له الفخر العظيم في تأييد اِإلمامة، قال في شــيخه 
هذا في الجزء الثاني من تحفة األعيان، بعد أن ذكر سبب وفاته ما نصه: وقد 
هم حرًصا على قوام  أعَلم أهل زمانــه في الحالل والحرام، وأشــد ƒ كان
اِإلسالم، وأكثرهم خصاًال في صفات الكرام، وكان أحد الثالثة الذين دارت 
عليهم مملكة إمام المســلمين عزان بن قيس ƒ ، وأما قريناه اآلخران فهما 
شــيخنا ســعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي الخروصي، وشيخنا 

ـ . محمد بن سليم الغاربي اه

على كالمه هذا أن أشــياخه كثير، هؤالء الثالثــة وغيُرهم، وذكر أيًضا في 
تحفة األعيان أن من أشــياخه بقية الســلف العّالمة األكبر الشــيخ ماجد بن 
خميس العبري والشــيخ جمعة بن ســعيد بن علي المغيري، غير أنه يظهر أن 
الذي أخذ العلم عنه أكثر هو الشــيخ صالح بن علي، وقد نّوه به في تاريخه، 
وبالجملة إن أســاتذته متعددون، ولكننا لم نقف إال على مــن ذكرناه، وذكر 
بعض الكاتبين أنه أخذ العلم عن الشيخ راشد بن سيف اللمكي في الرستاق، 
ثم انتقل إلى الباطنة بحبوحة ُعمان، ثم هاجر إلى الشــرقية وربما كان بعُض 

من ذكرناه شيَخه بالواسطة.
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تالميذه ُكثر ال نبالغ إذا قلنا إن رجال العلم اليوم بُعمان ُجلهم من تالميذه، 
وقد نبَغ منهم كثيــر، وفي مقدمتهم العّالمــة األفخم المؤيد إمــام ُعمان اليوم 
أبو  عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي، ُبويع بعد 
وفاة شيخه صاحب الترجمة، وبقية العلماء من تالميذه كثٌر، وحسبك أن صفوة 
األمة هناك، والذين قامت عليهم اِإلمامة والملك هم تالميذه، وهذه الروح التي 
 نفخها فيهم حتى كانوا ِحًمى للدين واألمة من أكبر الشواهد على إخالصه وُعلو

شأنه ومكانته.

:¬Ø«`dBÉ`J
لم نقف على كل تصانيفه، حتى نلم لك أيها القارىء بها، ولكنا نسوق أسماء 

التي وقفنا عليها:

تحفة األعيان في تاريخ ُعمان، جزآن ُطبع األول منهما بمصر. �
الحجج المقنعة في أحكام صالة الجمعة، ُطبع بهامش شــرح طلعة الشمس  �

في أصول الفقه.

ســواطع البرهان، رســالٌة صغيرة تتعلق ببعض تطورات العصر في اللباس  �
وغيره، جواب لسؤال بعض أهل الزنجبار.

شــرح المســند الصحيح لِإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري، من  �
أئمة القرن الثاني، فــي ثالثة أجزاء طبع بمطبعة األزهــار البارونية األول 

والثاني منها.

غاية المراد، أحد متون أصول الكالم، لم نقف عليه كله. �
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مدارج الكمال، أرجوزة في الفــروع الفقهية تنيُف على ألفي بيت وهو نظم  �
مختصر الخصال، لِإلمام أبي إسحاق الحضرمي.

معارج اآلمال، شــرح لهذه األرجوزة وقفنا على بعــض األجزاء منها، وهي  �
تنبىء عن غزارة علمه وتدقيقه ورسوخه في علم الشريعة، بحيث ال ُيَشق له 

غبار، قيل لي إنها تبلغ ستة عشر جزًءا، إال أنه لم يتم هذا التأليف الجليل.

مشارق أنوار العقول، شرح أرجوزته في أصول الدين، شرحها شرًحا وافًيا،  �
وهذا ُيعد من أحسنِ كتب اُألصول تحقيًقا وتحريًرا وتنسيًقا ُطبع بمصر.

أنوار العقول، أرجوزة في أصول الدين تربو على ثالثمائة بيت. �
األنوار، شرٌح أيًضا لمتن أنوار العقول وهذا الشرح قبَل مشارق أنوار  � بهجةُ 

العقول وأخصُر منه ُطبع بمصر على هامش شــرحِ طلعة الشمس في أصول 
الفقه.

طلعة الشمس، ألفية في أصول الفقه من أجّل متون هذا الفن وأكثرها نفًعا. �
شرح طلعة الشــمس، جزآن ُطبع بمصر، جدير بأن ُيقال عن هذا الشرح أنه  �

أنفُس كتاب في أصول الفقه.

جوهر النظام، أرجوزٌة في األحكام الشــرعية وهي بضعة عشــر ألف بيت،  �
وهو الذي يلي هذه الترجمة.

بلوغ األمل، منظومــٌة في أحكام الُجمل في اِإلعراب، نفيســة جًدا، هذا ما  �
وقفنا عليه من آثاره القيمةِ ومناقبه، وال شــك أن له مصنفات أخرى إذ هو 

معدود من أَجِلةِ المؤلفين المجيدين.
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كان محبوًبا معظًما عند األّمة كلها، كما إليه انتهت رئاســة العلم، وقوله هو 
الفصل، وال فرق في ذلك بين أمير وملك وعالم وبين ســائر األمة إذ لم يبلغنا 
وقوع مشــادة بينه وبين أحد من أمراء ُعمان، وما جرى في الظروف التي هبت 
فيها األمة الُعمانية إلى مبايعة اِإلمام من المشــادة بين الســلطان فيصل واألمة، 
ولو كان المترجم له رأَس الحركة فإن المســألة ليســت مما يعد نفوًرا عنه، بل 
كان ذلك دليًال على عطــف القلوب عليه، والتفافها حوله، ولم يكن الســلطان 
ممتنًعا ومعارًضا ِإلرادة األمــة، ولكنها ظروف قهرية كمــا يدركه أولو البصيرة 

والعلم، بما يكتنف ذلك الجو من األحوال.
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بلغنا نعيه إلى المغرب ونحــن بالوطن المفدى في الشــهر الذي توفي فيه 
قطُب األئمة، وهو ربيع الثانــي، والذي أفادنا به بعٌض أنه مات في شــهر ربيع 
األول عام ألف وثالثمائة واثنين وثالثين من الهجرة، ـ فكان الخْطُب مضاعًفا ـ 
عن ســن تقارب الســتين على ما بلغنا، هكذا كنا نظن إلى أن جاءنا من بعض 
ـ . اِإلخوان أن عمره ستة وأربعون عاًما إذ ُولد سنة ١٢٨٦ هـ وتوفي سنة ١٣٣٢ه

مضى ƒ إلى مواله، وقد ترك آثاًرا تشهد بجاللة قدره، وأبطاًال ساروا باألمة 
في مناهج السعادة علًما وعمًال، فجزاه اهللا عن العلم والدين واألمة أحسن الجزاء.
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اوان، فاض بهما شعور الشاعر الكبير  مما وقفنا عليه من رثائه قصيدتان غر
بل شــاعر العرب العّالمة أبو مســلم ناصر بن ســالم بن عديم الرواحي، وهو 
الشــاعر الذي عرف بروعةٍ في شــعره، وإبداع في نســجه، وجمال في نظمه، 

نقتطف منهما بعض الُغرر، قال 5 :
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المضمارِريب المنــون مقارض األعمارِ إلــى  وحياتنــا تعدو 
َدى التيارِوالنفس تلهو فــوق تيار الر يــا ليتها حــذرت مــن 
باطل وزخرِف  رنق  على  ت  هارِيقر شــفيرٍ  على  القرار  مثل 

� � �
اســتهتارِما بالنا نبكي الفقيد ونحن من في  أرداه  الذي  حب 
الفنا يراقبه  بما  النفوس  األوطارِشغف  وتغــرة  الهــوى  أثــر 
الســفارِجِسر المنون أمام وجهك عارٌض مع  تعبــُره  ولســوف 
ْر لتعبــره مخفــا ســالما أوزارِشــم مــن  أوقرت  ما  ثقل  من 

� � �
األبــرارِما الهول من يوم النشور أشد من بســيد  النعي  هــول 
األســرارِالعالم القطب المجدد عمدة الـ كعبة  ا  طــر ـعلمــاء 
رفــع المنار والت حيــن منارِليث المعارك مربع الفضل الذي
يــن ســيــُف المـلــة البتــارِحامي حمى اِإلسالم حجته معز الد

� � �
واِإلدبارِبحر المعارف والكمال مسدد الـ اِإلقبــال  فــي  أعمال 
المنيف محمد  أبي  السارِيالســالمي  المجد بدر  الذكر طود 
غــادرت من هولٍ ومــن اذعارِمهال همام (االستقامة) ما الذي
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مروعة العراك  وترسلها  ضوارِيتمضي  والذئــاُب  داج  والليل 
فهجرتهــا فتقومــت  يا هجــرة طالت على الســفارِقومتهــا 
األنصارِ)ارجع إلى اِإلســالم تمم نصَره (فالعز تحــت عمائم 

� � �
جثمت عليك صفائح األحجارِهيهات يا أسفاه ال رجعى وقد
صحابها بعد  باآلثار  باآلثارِيســلون  فيــك  حزنــي  ومثــار 
وخذي الحداد (مشارق األنوار)يا (طلعة الشمس) استري عنا الضيا

� � �
َمــن ذا تركَت لدولــة األحرارِيا من أذاَب الصخَر َحر مصابِه
األطوارِوزعت بين الدين والوطن األَسى في  الطاعات  توزيعك 
األبصارِودعوت في اِإلسالم دعوة مخلصٍ ذوو  بهــا  إليك  ثابت 
وهبية عصائــب  إليــك  نزارِثابت  وأسدِ  يمن  ذي  أســد  من 

� � �
الملْل خيَر  يا  األعالم  رزىء اِإلسالم بالخطب الجلْلنكســي 

� � �
قطبكم أودى  العلــم  رجاَل  والعمْليا  أودى  العلم  جميع  بل 
المرتضى بالســالمي  غــارٌة شــعواء ما عنهــا حوْلفتكــت 

� � �
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تحملــه نعشــه  مــن  اشــتمْلعجًبــا  الكون  فتية وهو على 
أتــرى العالــم في القبــر نزْلجمــع العالــم فــي حيزومــه

� � �
عـجـــزت بأمــر  هللا  همــم األبطــال عنه فاســتقْلقـمــَت 
ــة ــارق ــزة خ ــج ــع الفشــْلفـــأنـــت م وأنواع  الرعب  جندها 

� � �
األجْلفــي ســبيل اهللا تدعــو جاهدا تلقى  أو  القســط  لتقيم 
القوى أجهْدَت  اهللا  ســبيل  لم تبل إن جــد خطٌب أو هزْلفي 
إلــى العلــم  ألويــة  وزحْلرافًعــا  عنهــا  كيــوان  دنى  أن 

� � �
صفحات الكون ضوء يشــتعلمــا فقدنــاك وعرفانــك فــي
خـالــٌد  حــي العلــم   رب  انتقْلإن بالموت  الــذات  أّن  ولو 
الكــون حتى تركت الجلْلما تركت  الحمد  لك  الحمد  خطة 

والتنويه  واِإلرشــاد  والحكمة  الوعظ  مــن  الجامعتين  القصيدتين  آخر  إلى 
بالفقيد شيًئا كثيًرا، رحمهما اهللا، وأسكنهما بحبوحة الفردوس، وصّلى اهللا على 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
القاهرة في ذي الحجة ١٣٤٥هـ

أحمجو إسحاق إحمجراهيم أطفخمشش







الجزء األول  ٢٣

ِ َعْبدِه َواْبــُن  اهللاِ  َعْبــُد  َِيُقــوُل  عِْندِه مِــْن  أَلَْطاَفــُه  الُمْرَتجِــي 
الَحْمــدِ  ُكل  ُهــم الل ْفدِ(١)أَْحَمــُدَك  الر َوَغْيــرِ  ْفدِ  الر َحالَةِ  فِي 
ــِهَوأَْشــُكُر الَمْولَى َعَلــى آَالئِِه(٢) ِ ــائ ــَي ِ ــب ـــُه ِألَْن ـــَالتُ ـــم َص ثُ
َدا ُمَحم َبْينِِهــُم  مِــْن   (٣) بِالُهــَدىَوَخص أََتاَنــا  الــذِي  َنــا  َنبِي
ِ ْعِظيم َوالت بِالَتْبجِيلِ   (٤) َِواْخُتص الَكرِيم ــِه  رب مِْن  الــَوَرى  َبْيَن 
َما َوَســل َنــا  َرب َعَلْيــِه  َوأَْنـَعـَمــــاَصلــى  َجــــَاللَــًة  َوَزاَدُه 
اْآلَال َيْغَشــى  اهللاِ  َســَالُم   َوَمــْن َعَلــى مِْنَهاجِِهــْم َتَوالَىثُــم
ــيَوَصْحبِــِه الِكــَرامِ َخْيرِ َصْحبِ َرب َســَالُم  أَْيًضــا  َعَلْيُهــُم 
َنــْت َنــْتَمــا تُلَِيــْت آَثاُرُهــْم َوُدو َوُبي أَْخَباُرُهــْم  َيــْت  َوُجل
ِ َبالِــغ َنْظــمٍ  َخْيــَر   ِإن فِي الَفْهمِ َمْبَلًغا نَِظاُم الَصايِِغي(٥)(٦)َوَبْعــُد 

الرفد: العطاء.  (١)
اآلالء: النعم.  (٢)

: بالبناء للفاعل أي خصه اهللا. َخص  (٣)
اختص: يحتمل بناؤه على الفاعل مجاًزا وعلى المجهول حقيقة.  (٤)

الصائغي: هو العّالمة المحقق الشيخ سالم بن سعيد بن علي الُعماني صاحب األرجوزة الفقهية   (٥)
المشــهورة الوحيدة في بابها تبلغ نحو عشــرة آالف بيــت أو تتجاوز، وهــو صاحب كتاب 

المضنون به على غير أهله في أصول الدين والفقه واآلداب الشرعية وهو ثالثة أجزاء.
وكانت أرجوزته المشهورة هي الممتازة إذ لم تضارعها منظومة في كثرة الفنون وثروة األبيات 
حتى جاء نور الدين السالمي بجوهر النظام فبزها وضوًحا وتحقيًقا وتعليًال رحم اهللا الناظمين 

وجازاهما عن العلم والدين خير جزاء. (أبو إسحاق)
الصائغي: هو الشــيخ العالم الزاهد سالم  بن ســعيد الصائغي المنحي صاحب األرجوزة التي   (٦)

عناها العّالمة نور الدين ناظم الجوهر، وله كتاب االرشاد.



الجزء األول ٢٤

ــْرعِ(١) الش َبَيــاَن  َحــَوى  َِفِإنُه  َوَمْنــع َوَجائِــزٍ  َواجِــبٍ  مِــْن 
األَلَْفاِظ ُســُهولَةِ  فِــي   اِظَواْنَصب الُحف لَــَدى  ِحْفُظُه  َوَطــاَب 
ــُه لَــْم َيْخــُل مِن أَْشــَياِء كاِءلَِكن الــذ أُولِــي  عِْنــَد  َمِعيَبــٍة 
ِ َطائِل بَِغْيــرِ  َتْطوِيــلٍ  َِكِمْثــلِ  ــائِل َقْوَل الس ْظمِ  فِي الن َكذِْكرِهِ 
ُيْســَتْغَنى ُدوَنــُه  َشــيٌء  لُِيِقيــَم الَْوْزَنــاَوَذاَك  َومِْثــلِ َحْشــوٍ 
َمْعَنــى لَِغْيــرِ  َتْكــَرارٍ  ْهَناَومِْثــلِ  ُيِحيــُر الذ ُمْشــِكلٍ  َومِْثــلِ 
ِصْل ُمت ــْطَر بَِشــْطرٍ  َيْنَفِصْلَوَجْعلِِه الش أَْن  مِْثلِــِه   َحــق َوَكاَن 
َيلِيــِه بَِمــا  الَبْيــَت  تُْلجِيِهَوَعلــَق  َضــُروَرةٍ  َمــا  َغْيــرِ  مِْن 
َحْذفُُه َيُجــوُز  َمــا  لِذِْكــرِ   َكْشُفُهِإال  ــتِــم لـِـَي ــُه  ــْن ِ م َوَذاَك 
َما َوَصْفُت اْســَتَعْنُتَفُقْمُت فِي إْصــَالحِ  ــَي  َوَرب ُمْجَتِهــًدا 
اْســتِْقَصاِء َما  َغْيرِ  َنائِي(٢)أَْصَلْحُتُه مِْن   الَمَحــل َعــنِ  نِــي  ِألَن
ِ الَمانِع َبْعَض  الُبْعدِ  َنْفُس  َِفَكاَن  َوالَمَوانِع األَْشــَغالِ  َمْع ُجْمَلــةِ 
َعْنــُهَوَقــْد َحَذْفُت َبْعَض أَْشــَيا مِْنُه لَْيَســْت  أَْشــَياَء  َوزِْدتُــُه 
َظامِ) الن (َجْوَهــُر  ُيِضــيُء  ِبَِها  َالم الظ فِــي  ُيْســفُِر  ِإْذ  َكالَبْدرِ 

بيان الشــرع: كتاب مشــهور يقع في ثالثة وســبعين جزًءا في األصول والفــروع أّلفه العّالمة   (١)
الجليل الشــيخ محمد بن إبراهيم بن ســليمان الكندي الســمدي النزوي وهو كتاب مشهور 

البركة جزى اهللا مؤلفه خيًرا.
نائي: أي باعد.  (٢)



الجزء األول  ٢٥

ِإلَــى َحبِيبِِهَضَمْمُت فِيِه الُحْكَم َمْع َنِســيبِِه  ذِي الُحب َكَضــم
اهللا(١) بِبِــَالدِ  فِيــِه  َِشــَرْعُت  َفــَكاَن َهَذا مِــْن َعِظيــمِ الَجاه
َقــوِي بَِنــاُؤُه  َكاَن  َمــا   ُروِيَوُكل َكَما  أَْوَرْدتُــُه  َنْظِمــِه  مِْن 
ِســَعا ُمت َيُكْن  لَــْم  ُمْرَتفَِعــاِألَن َحالِــي  َرأَْيُتــُه  َمــا  لَِهــْدمِ 
ْحرِيــُر َواِإلْحَكاُم َواِإلْبَراُمَوالَغــَرُض الت ْقــُض  الن َال  بُِجْهدَِنــا 
ِ َفاْشــُكر الُمــَراَد  ُيَوافِقِ  َواْعُذرَِفــِإْن  َفَســامِْح  ُيَخالِْفــُه  َوِإْن 
َخَلَال َفيِه  الُمْنِصــُف  َرأَى  ُيْصلُِحــُه ِإْن َكاَن أَْهــًال أَْو َفَالَوِإْن 
َمأُْمــوُل ِإلَِهَنــا  مِــْن  َنُقــوُلَوالَعْفــُو  أَْو  َنْعَمــُل  بِــِه  فِيَمــا 

بالد اهللا: مكه شرفها اهللا تعالى، وكانت زيارة المؤلف لها لقضاء فرض الحج في سنة ١٣٢٣هـ   (١)
وفيها شرع رحمه اهللا في نظم هذا السفر الثمين. وقد ظهرت بركة هذا الكتاب ونال من علماء 

المسلمين أعظم القبول.



كتاب العــلـم الجزء األول ٢٦
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ِ الَبَصر مِْثُل  الَقْلــبِ  َدْرُك  ِالِعْلُم  َظر َيُكــوُن َدْرَك الَعْينِ عِْنــَد الن
لَِما َمْحُموٌد  اِإلْطَالقِ  َعَلى  َفاْعَلَماَوْهَو  فِيــِه  َنــاِء  الث مِــَن  َجاَء 
َوِإنــَمــا أََبــــًدا   ــــَذم ُي بِالَعَمىَوَال  َشــبِيًها  َكاَن  َمــا  ُم  ُيذ
ــُب ُمَرك عِْنَدَنــا  َجْهــٌل  ُبَوَذاَك  َصاِحُبــُه َعــنِ الُهــَدى ُمَجن
َفائَِدْه َخْيَر  الِعْلُم  َكاَن   (١) َثم َزائَِدْهمِْن  رِْبــحٍ   ُكل َعــْن  أَْرَباُحُه 
َحِميــَدا بِــِه  َيْحَيــى  َوِإن َيُمــْت َيُمــْت بِِه َســِعيَداَحامِلُــُه 
الَفْضلِ َعِظيَم  الناسِ  فِي  َِيْعيُش  َوُيــْرَزُق الَفــُوَز بَِيــومِ الَفْصل
ِ َحاح الص فِي  َجــاَء  َقْد  َِوالُْعَلَما  ُهــْم فِي الَخْلــقِ َكالِمْصَباح بِأَن
ـــْه ــاِء َوَرَث ــَي ِ ــب ِــألَْن ـــْم ل ـــُه َورَِثْهَوأَن بَِشــْيٍء  أَْولَى  َيُكْن  َوَمْن 
ِ َِوَجــاَء أَْيًضا فِــي َذوِي الُعلُوم ُجــوم َكالن ــاسِ  لِلن ُهــْم  بِأَن
ِ لـِـْلــَبــَصــائـِـر  َشـــك َال  ــــُه  ِِألَن واهِر لِلظ الَعْيــنِ  َكِمْثــلِ  نُــوٌر 
ُعدَِما َمْهَما  الَقْلــبِ  َحياُة  َفَذلِــَك الَقْلــُب بَِمْيتٍ ُوِســَماَوْهَو 
أَْبَداُن َضْعفَِهــا  مِــْن  بِِه  ِســَماُنَتْقَوى  َضِعيَفــٌة(٢)  َهــا  َوِضد

ثم: بالفتح بمعنى هنا وهناك.  (١)
ضعيفة: خبر المبتدأ الذي قبلها و«سمان» خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهي سمان وهذا المبتدأ   (٢)
األخير المقدر وخبره في محل نصب ألن هذه الجملة حالية على تقدير والحال أي أن أجسام 

ذوي الجهل ضعيفة والحال أنها سمان.



الجزء األول  ٢٧

الِكَتابِ فِــي  الُمْؤمِــنِ  ــَوابَِوَنَظــُر  ِـــَن الــث ـــُه م ـــــاَدٌة لَ زَِي
ُيــَواَزُن بِِه  الِعْلــمِ  ذِي  َبايُِنمِــَداُد  َفْضــٌل  َوْهَو  ــِهيدِ  الش َدُم 
ــَعَدا الس الَكرِيــُم  اهللاُ  الُبَعَدا(١)ُيلِهُمــُه  األَْشــِقَياَء  َوَيْحرَِمْنــُه 
َيْتَبُعــْه َوالفَِعــاُل  ِإَمــاٌم  َيْنَفُعْهَوْهــَو  َال  ــِه  ِ ــُدون ِ ب َفــَعــامـِـٌل 
ِ الُعْمر ُطــوَل  ْعلِيمِ  بِالت َِعَلْيــَك  ُذْخر َخْيــَر  لِلِحَســابِ  َواْجَعْلُه 
َشَســَعاَفاْطلُْبُه فِي الُقْربِ َوفِي الُبْعدِ َمَعا  َمَحال ينِ  الص ِإلَى  َولَْو 
َعْنُه َخامَِال َحامَِالَوَال َتُكْن فِي الَبْحثِ  لِْلُعلُــومِ  َتُكــوَن  ــى  َحت
ُمَالَزًمــا َماهِــًرا  لَِقيــَت  تُــَراغـِـَمــاَوِإْن  َوَال  ــُه  ــارِْق ــَف تُ ــَال  َف
أَْو(٢) تُِمــال الَجْهــَالَواْســأَْل َوَال َتَمــل َفأَْبــدِ  َعَرْفَتَهــا  َوِإْن 

لِْلَعفِيــفِ ــَؤالِ  الس أََدبِ  عيفِمِــْن  َكالض الَعالُِم(٣)  َيْســأََل  أَْن 
ِ الِعْلُم مِــَن األَْعَمام ُيــوَرُث  َِال  ْيــلِ فِــي الَمَنام َوَال ُيــَرى بِالل
ْكــَرارِ بِالت َيْحُصــُل  ــُه  َهارِلَِكن ْيلِ َوفِي النْرسِ فِــي الل َوالد
ْفــسِ الن فِــي  َشــَجَرٌة  الَغْرسِ(٤)مَِثالُــُه  َبْعَد  ْرسِ  بِالد َوَسْقُيَها 
َنْفَســُه ـــُهُيدرُِكــُه َمــْن َكــد فِيْه  ــُه ثُــم أََطــــاَل َدْرَس ــاَت ــَي َح

وفي بعض النسخ (ويحرمنه الشقي األبعدا) ولكن ما أثبتناه هو األنسب في مقابلة السعدا في   (١)
الشطر األول ألن السعدا جمع واألبعد مفرد ومقابلة الجمع بالجمع أبلغ.

: أي أضجر غيره، متعد. أي سئم وهو الزم، وأمل : مل  (٢)
العالم: فاعل ألنه هو السائل في هذا المقام.  (٣)

في نسخة بعد الدرس. (أبو إسحاق)  (٤)



كتاب العــلـم الجزء األول ٢٨

َكْب بِالر الُعلُــومِ  أْهَل  َلــْبُمَزاِحًما  الط  ُكل لَِنْيلِــِه  َوَطالًِبــا 
ِ َداُود ِإلَــى  أَْوَحــى  َقــْد  اتِخــْذ َنْعَلْينِ مِــْن َحدِيدِ(١)َفــاهللاُ  أَنِ 
َطَلبِْه فِــي  َوِســْر  مِْنُه  َعًصا   َمْطَلبِْهثُم فِــي  َبَالُهَما  َتَرى  َحتى 
ِ الِعْلــم لَِشــأْنِ  تْعِظيــٌم  َِوَذاَك  ُحْكــم  ُكل َيُفــوُق  َفْضلُــُه  ِإْذ 
ــــُه َألَْفـــَضـــُل األَْعــَمــالِ  األَْحَوالَِوأَن مِــَن  الَفْرَض  َعَدا  ا  مِم
أَْقـــَواَمـــا ـِــِه  ب اهللاُ  ـــُع  ـــْرَف ِإَماَما(٢)َوَي َقــادًة  َيِصيــُروا  ــى  َحت
ِإْنــَكارِ بِــَال  الَعْبــُد  األَْحــــَرارَِوَيْبلُــُغ  َمَنـــازَِل  بَِفْضـلِــِه 
رِيَف الَعالِي َوالــفِــَعــالَِوالَجْهُل َيْخفُِض الش بـِـالــَقــْولِ  لَِجْهلِِه 
َوأََدْبَوالِعْلُم أَْبَقى مِْن لَُجْينٍ(٣) َوَذَهْب َفْضــٌل  لِْلمــْرِء  َوِإنــُه 
أَنِيــُس َيْحِملُــُه  لَِمــْن  ِإْن ُعــدَِم الَخلِيــُل َوالَجلِيــُسَوْهــَو 
َقالُــوا الِعَلَمــاَء   ــــَواُلَواْعَلــْم بِــأَن ــُم األَْم ــُه ــاُء لَ ــَي ــنِ األَْغ
أَلَْفا(٤) أَلًْفا  الُكُنــوَز  َجَمُعوا  َحْرَفاَقْد  َحْرًفا  الِعَلــَم  َجَمْعَنا  َوَقْد 

قولــه: «أن اتخذ نعلين.. إلخ»، كــذا في األصل وفي ثبــوت الرواية به نظــر إذ لم يثبت عن   (١)
داود ‰ أنه فعل ذلك ولو أمر بــه لفعله، وحملته في النظم علــى المبالغة في تعظيم العلم 

تسهيًال للخطب، واهللا أعلم. (المصنف)
قوله: (إماًما) هو بلفظ الفرد المقصود به الجمع على حد قوله تعالى: ﴿ { ~ ے ﴾   (٢)

[الفرقان: ٧٤] أي اجعل كل واحد منا إماًما.
اللجين: الفضة.  (٣)

قوله: (ألًفا ألًفا) و(حرًفا حرًفا) نصبها على الحال الجامدة المؤولة بالمشتق.  (٤)



الجزء األول  ٢٩

أَْعَطْوَنا َواِحــدٍ  بَِحــْرٍف  َرِضيَناَولَــْو  َمــا  األَْمــَوالِ  مَِن  أَلًْفــا 
َيْســَتْبدُِل َوَهْل  َيْرَضْوَن  َفانٍ بَِبــاقٍ(١) َمْن َيِعــي َوَيْعِقُلَوَكْيَف 
الَمالِ لَِحــالِ  ُمَخالِــٌف  ــَؤالَِوْهــَو  ــس ــَرةِ ال ــْث ــَك ِ َنـــَمـــاُؤُه ب
ِشْقَصا(٢) مِْنُه  أَْنَفْقَت  ِإْن  َنْقَصاَوالَماُل  َعَليــِه  أَْدَخْلَت   َشــك َال 
األَْذَهانِ فِــي  َكاَن  َمــا  َسانِأَْنَفُعــُه  بِالل َكـــاَن  ــا  َم ُه  ــــر َوَش
مِْنــُه الُفــَؤاُد  َخــَال  َمــا   َفاْحَذَرْنــُهِألَن فِيــِه  َفــَذاَك َجْهــٌل 
انِ ِضد ُهَمــا  َوالَجْهُل  َفَكْيــَف فِــي الُفــَؤادِ ُيْجَمَعانَِوالِعْلــُم 
الَمــاِء عِْنــَد  ــارِ  َكالن ِإَناِءمَِثالُــُه  فِــي   َقــط ُيْجمَعانِ  َهــْل 
َطَلَبــاُطوَبى لَِمْن فِــي عِْلِمِه َقْد َرغَِبا َقــْد  َواألُْخــَرى بِــِه  هللاِ 
ُعِمَال َقْد  الــذِي  الِعْلمِ  مِْنــُه َحَصَالَفأَْفَضُل  الَخْيــرِ   َوُكل بِــِه 
َيْجَمُعَوَمــا َخَال مِــْن َعَمــلٍ َال َيْنَفُع َمْن  َعَلــى  َبادٍ  ُه  ُضر َبْل 
َســُهَال اِإللٰــُه  أََعاَنــُه  ــْعُي َحتى َيْحُصَالَوَمــْن  َعَليِه فِيِه الس

قوله: وهل يستبدل باقٍ بفانٍ، هكذا في نسخ المؤلف 5 ولعل له وجًها والذي عندنا أن هذا   (١)
سبق قلم وصواب العبارة «وهل يســتبدل فان بباق» كما في قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª ﴾ [البقــرة: ٦١] ألن المســتبدل هنــا األدنا والباقي مســتبدل به، فالباء 
للتعويض ولذلك استفهم عنه استفهاًما إنكارًيا ولو أنه استبدل الباقي بالفاني لكان مصيًبا. وقد 
أصلحناه في النسخة القديمة التي طبعت بمصر ســنة ١٣٤٣ هـ بمطبعة البستان ومشوا عليها 

فيما طبع بعد ذلك واهللا أعلم.
قوله: «شقصا» أي جزًءا من المال، وأكثر ما يراد به النصف من الشيء.  (٢)



كتاب العــلـم الجزء األول ٣٠

ــاَس فِي َزَمانِي ــانَِوَقــْد َرأَْيُت الن لِْلَمن الِعْلــَم  َيْطلُُبــوَن  َال 
ِ ْهــلِ الِعْلم ِلَِكــْن ُمَباَهــاةً (١) ألَِ ْلم الظ ِألَْهــلِ  مِْنُهــْم  ــًة  َوُحج
ــَكالَِوْيــٌل لَِمــْن َكاَن بَِهــَذا الَحالِ الن َومِــَن  الَعــَذابِ  مِــَن 
ِ لِْلَجــاه أَِخــي  َيــا  َتْطلَُبْنــُه  ُمَباهِــيَال  لِْلُعـَلَمــا  بِــِه  َوَال 
الَعَمــُل مِْنــُه  الـُمــَراُد  َمــا  ــُلِألَن ــرِهِ ُمــَبــط ــْي ــَغ ِ ـــُه ل ـــْرفُ َوَص
َيْعَمال (٢) لَــْم  بِِعْلِمــِه  َجِهَالَوَعالِــٌم  ْن  مِم الَتْعذِيبِ  فِي   أََشــد
َوتَُقى َعْفــًوا  ْحَمَن  الر َقاَفأَْســأَُل  ُمَوف الُهــَدى  فِي  أَعِيَش  َحتى 

المباهاة: المماثلة والمفاخرة.  (١)
قوله: «لم يعمال» األلف فيه عوض عن الم التوكيد، أصله لم يعملن كقوله:  (٢)

معممايحســبه الجاهــل مــا لــم يعلما كرســيـه  عـلــى  شــيخــًا 



الجزء األول  ٣١
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َعَلْيَهــا َيبَتنِــي  أُُمــوٌر  ِإلَْيَهــاَوْهــَي  َفِمــْل  دِينَِنــا  ــةُ  ِصح
َيْعرِِف لَــْم  ِإَذا  لِْلَمْرِء  دِيــَن  َمــا َكاَن مِْنُه(١) َالزًِمــا َفْلَتْعرِِفَال 
لِيــلِ بِالـد َذاَك   َِواْعَتـِمــَدن ْفِصيل َوالت اِإلْجَمــالِ  َحالَةِ  فِي 
َفاِإلْجَماُل َعْنــُه  َعَجــْزَت  َقالُواَفِإْن  اِالْعتَِقــادِ  َصِحيــُح   ثُــم
الَقْلبِ َجــْزُم   ُهــو بَواِالْعتَِقــاُد  الر ِصَفــاتِ  مِْن  ــى  َتَلق بَِما 
َوالُبْطَالنِ ــةِ  ح بِالص األَْدَيانُِيوَصــُف  فِــي  األَْحَوالِ  َكَســائِرِ 
ُعلِْم َقْد  َدلِيــلٍ  َعْن  ُوِســْمَواِالْعتَِقــاُد  َتْقلِيٌد  َفُهــَو   َوِإال عِْلــٌم 
َوَيْمَتنِْع َجائِــٌز  لََدْيَنــا (٢)  ُشِرْعَوْهَو  الذِي  الُهَدى  ُيَوافِقِ  لَْم  ِإْن 
َكاَنا َحقــا  الَقــْولِ  َباُع  ات ِإْعَالَنــاَكــَذا  َنْحُجــُرُه  َباِطــًال  أَْو 
أََبــَدا ُيَبــالِ  لَــْم  َهــَذا   َدىِألَن الر َمَهامَِه(٣)  أَْو  َفْوًزا  أََصاَب 
اهللاِ ــابِ  ــَت ِــِك ب ــْر  ــاِظ ــَن نُ َِوَال  اه األَو الُمْصَطَفــى  َكـــَالمِ  َوَال 
َخبِيــَراَمْعَنــاُه لَــْم َنْجَعــْل لَــُه َنِظيَرا َعالًِمــا  َيُكــوُن  َولَــْو 

قوله: «منه» أي الدين.  (١)
قوله: «وهو لدينا» أي التقليد.  (٢)

المهامه: جمع مهمه وهو المفازة الواسعة من األرض قال الشاعر:  (٣)
ـــــاؤه ـــة أرج ـــع ــة واس ــم ــه ــاؤهوم ــم كــــأّن لــــون أرضــــه س



كتاب أصول الدين الجزء األول ٣٢
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الُعُقولِ مِــَن  الَبــارِي  ُقــولَِمْعرَِفــةُ  َوالن ــَماع  بِالس َفَكْيــَف 
ِ لَِجاهِــل َجْهلَُهــا  َيُجــوُز  َِوَال  َالئِل الد ذِي  عِْنــَد  َعْيــنٍ  َطْرَفَة 
ِإنـَمــا ُمـَحــاٌل  َذاتِــِه  َقْد ُعلَِماَوَدْرُك  الذِي  ُيْعَرُف بالَوْصفِ 
َثـَبـاتُـُه(١)َوَنـْفــُس َرب الَعالَِميــَن َذاتُــُه َتْفِســيـُرَهـا  َوَذاتُـــُه 
الَواجِبِ الُوُجودِ  َنْفُس  بِِه  َخاُطبَِيْعنِي  فِي الت اُت َال تَُحــد َفالذ
َجازُِمـوَنــا َعـارِفِيَنــاَفَنْحــُن بِالـُوُجــودِ  َغـْيــُر  َعــَداُه  َوَمــا 
ـــــَدادِ(٢) األَْن َعــنِ  اهللاَ  هِ  ــز ــَن َِف األَْضـَداد َوَعـــنِ  َنِظيــرٍ  َوَعْن 
الَبــارِي َكِمْثــلِ  لَْيــَس  ـه  ـ تَُمارِيِألَن َفَال  األَْشــَيا  مَِن  َشــيٌء 
َيَزلِ لَــْم  َدائًِمــا  َقدِيــٌم  َوَال َيــَزاُل َباقًِيــا فِيَمــا َيلِــيَفْهــَو 
ْه(٣) األَْينِي ــِه  َحق فِــي  ــْهَوَباِطــٌل  َوالَكْيفِي ْعلِيــُل  َوالت  َوالَكــم
َوَال َكْيَف  َوَال  أَْيــَن  َتُقــْل  َبْن َمْن َســأََالَفَال  َحْيــُث َوَال تَُصو
الَحادِثِ ِصَفــاتِ  مِْن  َهَذا   َوْهَو َتَعالَى َغْيــُر ذِي الَحَوادِثِِألَن
مِْنَهــا بَِشــْيٍء  ْهُه  ُيَشــب َعْنَهاَوَمــْن  َتَعالَــى   َجــل َفُمْفَتــرٍ(٤) 

ثباته: أي وجوده ألنه واجب الوجود لذاته.  (١)
األنداد: جمع ند وهو المثل والشريك واهللا ليس له مثل وال شريك.  (٢)

األينية: ما يصلح أن يسأل عنه بأين.  (٣)
قوله: «فَُمْفَتٍر» أي كاذب.  (٤)



الجزء األول ٣٣باب التوحيد

ِ َقــْدرِه  َحق َقــَدُروُه َجــل َِمــا  َفــاْدرِه َعَرفُوُه  َمــا  ُهــْم  َمْعَناُه 
َتْنزِيَلــُه أَْنَكــُروا  َتأْوِيَلُهَوَذاَك َحْيــُث  ُينِكــَرْن  َمــْن  َومِْثلُُهــْم 
بِالَوَرى ُهوُه  َشــب َقــْد  َوَوَراَفِإنُهــْم  أََمـاًمــا  لَــُه  َوَجـَعــلُــوا 
ِ الَبَشــر ِصَفاتِ  مِْن  َهَذا  ُمْفَترِيَوَنْحَو   ُكل َقْولِ  َعْن  ُســْبَحاَنُه 
ــُقــوا بـِـالــُمــَتــَشــابـِـَهــاتِ ــَعــل لِْلُمَتَنـاقِــَضــاتَِت َواْعَتــَقــُدوا 
ــَرْت فُس َقْد  بِأَنَهــا  َدَرْوا  ُذكَِرْتَوَمــا  الِكَتابِ  فِي  بُِمْحَكَماٍت 
َوَمــا  (١) أُم هــا  بِأَن َيُقــْل  أُْحِكَماأَلَــْم  ْذ  بِالل األَْخــُذ   ِإال َمْعَناُه 
ــُر ــس ــَف ــٍه ُي ِ ــاب ــَش ــَت ُيْســَتْنَكُرَفــُكــل ُم َوَال  الَقْولِ  بُِمْحَكــمٍ 
ْشــبِيِه الت َظاهِرِ  أََتى مِــْن  ــبِيـِهَفَمــا  لِلش ْفــيِ  بِالـن ــٌر(٢)  ُمـَفس
اهللاِ َكِمْثــلِ  لَْيــَس  َيُقــْل  ِأَلَــْم  َشــْيٌء َفأَْيــَن َموِضُع األَْشــَباه
الِمْثلِ َنْفــُي  اآلَيــةِ  َهــذِهِ  لِلَوَصلِفِي  َزائِــٌد  فِيــِه  َوالــَكاُف 
ِإنَها َبــْل  َزائِــًدا  لَْيَس  َهــا(٣)َوقِيــَل  كَِناَيــٌة َعـْنــُه بِــَالزِمٍ الن
َمْعَنــاُه َنــا  َرب َوْجــُه  أَْوَالُهَوَيْبَقــى  ــا  ـــ َوَم َذاتـِـــِه  َبــَقـــــاُء 
ِ َنــا قُــل َرب تَعالَــى َجــد لِثُــم األَو مِـْثــُل  َوقِـيَل  عِـَظـُمــُه 
َيـــَداُه ــِه  ِ ــْول َق َمْعَنى  ــَل  ــي ِ نِْعَمَتــاُهَوق  هِــــي َمْبُســوَطَتـانِ 

قوله: «أم» يشير إلى قوله تعالى: ﴿ s r q p o n m l ﴾ [آل عمران: ٧].  (١)
مفسر: خبر المبتدأ الذي هو ما.  (٢)

قولــه: «النها» أي النهاية ففيــه اكتفاء ببعض الكلمــة وذلك جائز عند علمــاء العربية والمراد   (٣)
بالنهاية هنا الكمال.
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ــْه تُ ــو قُ أَْي  ــُم  ــُه ــْوَق َف ــــُدُه  َكَذلِــَك الَقْبَضــةُ َيــا َذا قُْدَرتُْهَوَي
َوَغْيــُرُه ُيــَرْدَوَقْولُــُه َتْجــرِي بِأَْعُيــنٍ َفَقــْد ــَر بِالِحْفــظِ  فُس
ُموَســى بَِعْينِي تُْصَنَعن َفاْعرِِفَومِْثلُــُه آَيــةُ َطــَه َوْهــَي فِــي
ــَرا اِإللِه فُس ْطــُت فِي َجْنبِ  أَمَراَفر َقــْد  َما  َتَرْكُت  أَْي  رَِضــاُه 
بِالـَقـُبــولِ رَِضــاُه  ـــُروا  ــَواُب مِْنــُه لِْلَمْعُمولَِوَفس َوْهــَو الث
ــةِ لِْلَمَحب ـْفِســيُر  الت ـــةَِومِـْثلُــُه  بِالَجـن َثـَواَبـــُه  ـــُروا  َوَفس
ُحجُِبوا َقــْد  ِهْم  َرب َعــْن  ُبواَوَقْولُُه  ُعذ ِإْذ  َثَوابِــِه  َعــْن  َمْعَنــاُه 
اْحَتَجْب ِإنــُه  فِيــِه  ُيَقــاُل  َحَجْبَوَال  َخْلَقُه   لَِكــن َخْلِقِه  َعْن 
لِْلَعَلــْم َتَعالَــى  يــِه  َتَجل ــا  َفاْنَهــَدْمأَم أََتْتــُه  آَيــٌة  َفتِْلــَك 
َرأَى َقْد  ُسول  الر  أَن َرَوى  الَخَطــأََوَمْن  فِيــِه  أَْعَظــَم  َخالَِقــُه 
ــاُرَقــْد َقــاَل َال تُْدرُِكــُه األَْبَصاُر ــه ــَق ـــــُه ُيــْدرُِكــَهــا ال َوِإن
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ِ ْحَمُن بِاألَْجَســام َِال ُيوَصُف الر ــام ِــَي ق َوَال  َال  ــودٍ  ــُع قُ َوَال 
ــُر ــدِي ــــُه َق  ــا أَن ــق َبِصيــُرأَْشـــَهـــُد َح َقاهِــٌر  َقدِيــٌم  َفــْرٌد 
َوزِيُر ُمْلِكــِه  فِــي  لَــُه  ُمِشــيُرلَْيــَس  أَْمــرِهِ  فِــي  لَــُه  َوَال 
الُعَلــى الَســٰمَواتِ   َرب ـُه  ـ بِالُمْلكِ َوالَقْهرِ َعَلى الَعْرشِ َعَالَوأَن
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الَفَنــاُءَشــْيٌء َفَمــا تُْشــبُِهُه األَْشــَياُء َهــا  َحق مِــْن  َهــا  ِألَن
َوالِ بِالــز ْحَمــنِ  الر َضَاللَِوَواِصــُف  َوُذو  ُكْفــرٍ  أَُخــو  َفْهــَو 
اآلَالِء ُذو  َقــاَل  َمــْن  مِــَن األَْشــَياِءَومِْثلُــُه  َواِحــًدا  ُيْشــبُِه 
ــُرورِ بِالس ُيوَصُف  َال   َثــم األُُمورِمِْن  فِــي  اهِــرِ  الظ َوالَفــَرحِ 
َوُهَما َوُحــْزٌن   الَغــم َماَكَذلِــك  َتَقد َقْد  الَوْصفِ  فِي  لَِما   ِضد
ُذكِــَرا ُمْقَتَضــاُه  َوَجــْدَت  ُشــِهَراَوِإْن  َمَجاٌز  َفْهــَو  َخَبــرٍ  فِي 
ــُرورِ ــس ال َالزُِم  ــَراُد  ــُم ال َومِــَن األُُجــورِِإذِ  ــَوابِ  مِــَن الث
ُب َعج َيجُِبَوِإْن أََتــى فِي َوْصفِــِه الت الَمَجــازِ  َعَلــى  َفَحْملُُه 
ــاَرا الُكف أَْصَبــَر  َمــا  جِهاَراَكَقْولِــِه  بِِهْم  أَْبِصْر  بِِهم  أَْســِمْع 
األُولَىَفَذاَك َوْصٌف مِْنُه َقْد َجَرى َعَلى فِي َمَقاَماتِ  الِخَطابِ  وِْفقِ 
ــبِ َعج ُيْســَتْغَربَِولَــْم ُيــرِْد َحِقيَقــَة الت لَْم  بِــَذاَك  عِْلُمُه  ِإْذ 
َنْســَتغرُِب َحالِِهْم  لِِمْثــلِ  ُبلَِكْن  َعج الت َحُســَن  لَِهــَذا  َنْحــُن 
ِ بالَفَســاد ُيوَصــُف  َال  َِواهللاُ  الِعَباد فِي  َكاَن  َشــْيٍء   ُكل مِْن 
أَْفَســَدا َقــْد  ِإنــُه  ُيَقــاُل  َبَداَفــَال  َقــْد  َرأَْيَنا مِْن َفَســادٍ  لَِمــا 
ــُه لِِحْكَمــٍة َوِإْن َخفِي َفْلَتْعرِِفَبــْل ُكل الــَوَرى  َعَلى  ظُُهوُرَها 
لَِمــْن ُمفِســٌد  ُيَقــاُل  ُمْرَتَهْنَوِإنَمــا  فِيِه  َكاَن  َشــْيًئا  أَْفَســَد 
َوالَمْنِهــي الَمأُْمــوُر  َعلِــيَوَذلِــَك  َذا   ُكل َعــْن  َنــا  َوَرب
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ِ األَْصل َفاتِ  الص فِي  َيُجوُز  ــٌب َوَجائِــٌز فِــي الفِْعــلَِوَال  َتَعج
أَْعَلَمْهَتُقــوُل فِــي أَْفَعالِِه َمــا أَْحَكَمْه َمــا  فِــي عِْلِمِه  َتُقْل  َوَال 
ــبِ َعج الت فِــي  َيُكــوُن  ـُه  ـ ــَببِِألَن الس لَِطيفِ  ِإلَــى  ِإَشــاَرٌة 
أَْســَباُب لَِوْصفِِه  َيُكــْن  ُعَجــاُبَولَــْم  ِإنــُه  ُيَقــاَل  ــى  َحت
ــوُع ــْمــُن َم ــــُه  ِإن ــــوُل  أَقُ الَمْســُموُعَوَال  بِــِه  َجــاَء  ـُه  ـ ِألَن
ِ ِفِي آَيٍة مِْن ُسوَرةِ الَكْهفِ اَسَمع َوأَْســِمع بِِه  أَْبِصــْر  َقْولِِه  فِــي 
ِ الَبَصــر فِــي  ــٌب  َتَعج َِفِإنــُه  ْمعِ َوْهَو مِْن ِصَفاتِ األَْكَبر َوالس
الَجــَاللِ ذِي  بِــاهللاِ  َوالَِوُمْشــرٌِك  ــز ــال ِ ــاُه ب ــاَش ــُه َح ــُف َواِص
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َعالَِمــا َقدِيــًرا  اهللاُ  َيــَزلِ  َفاهَِمالَــْم  ُكــْن  َجائٌز  َهــَذا  َوَنْحُو 
األَْفَعالِ فِــي  َيُجــوُز  َال  ـــةُ األَْحــــَوالَِوَذاَك  ـَهــا َحـــادَِث ـ ِألَن
َيُجــوُز َحافًِظــا  َخْيــٌر  َيُجــوُزَواهللاُ  َفــَال  ُمَحافِــٌظ  َوْهــَو 
أَْســَمُعْهفِيَما َحَكى األَْصُل َولَْسُت أَْمَنُعْه لَْســُت  َعلَل  بِــِه  َوَما 
الَبــارِي بِاِإللَــِه  لَْيــَس َيُجوُز َقالَــُه الِهَجارِي(١)َوالُمْســَتَعاُن 

هو الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد صاحب الزيادات على جامع ابن جعفر، وهو من متقدمي   (١)
علماء ُعمان منسوب إلى بلدة (هجار) وهي بلد صغير بالظاهرة من ُعمان قريبة من بلد عبري، 
هكذا أخبرني عنه بعضهم، وإال ففي ُعمان بلد الهجار من وادي بني خروص وهي أشــهر من 

األولى، والهجار أيًضا بلد بالقرب من الخابورة واهللا أعلم.
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َوَعــَالَوَيــا َغَيــاَث الُمْســَتِغيثِيَن َفَال ِإلَِهــي   َجــل تُجِيــُزُه 
رِيـَنـا الُمَتحي َدلِـيـــَل  ُروِيَنــاَوَيـــا  َكــَذا  َعْنــُه  َكِمْثلِــِه 
بِالِكْبرَِيا اْرَتــَدى  َقــدِ  ُروَِياَوَهَكَذا  َقــْد  َمــا  ِخــَالُف  ـُه  ـ ِألَن
َواْخُتلَِفا َســَندِي  َيــا  َفاْعرَِفا(١)َوَهَكــَذا  أَْيًضا  انِ  الَمن لَْفَظةِ  فِي 
ِ بِالُمْنِعــم َهاُهَنــا  ــُروُه  َِوَفس َعم الن  لِــُكل بِالُمْعِطي  َوقِيــَل 
ِ لِْلَمْنــع عِْنَدَنــا  َســبِيَل  َِفــَال  ــْرع الش فِي  أََتــى  َجــَواُزُه   ثُم
بِــِه َعَنــى  ِإْن  اهللاِ  َقلِيــُل  ــا  َفاْنَتبِــِهأَم َجائِــٌز  َنْفــيٍ  َتأْكِيــُد 
ُمَضاهِيَتُقــوُل َمــا عِْنــدِي َقلِيــُل اهللاِ َوَال  َشــيَء  َال  تُرِيــُد 
ــانِ لِْلمن أُْي  الــر ُيَقــاُل  اِإلْنَســانَِوَال  ِصَفــةِ  مِــْن  ـُه  ـ ِألَن
َوِشــيَنا َخالُِقَنــا  َشــاَءُه  ُروِيَنــاَمــا  َهَكــَذا  َيُجــوُز  لَْيــَس 
ْحٰمــُن َمــا َقــْد َشــاَءُه الر اِإلْنَســاُنِألَن ُيــرِدِ  لَْم  لَــْو  َيُكوُن 
َوأَلِْف بِــَالمٍ  ُســْبَحاَن  َوقِْفَوَقــْوُل  َفَدْع  َفاِحــٌش  لَْحٌن  َفَذاَك 

اختلف العلماء في أسماء اهللا هل هي توقيفية بمعنى ال يجوز االشتقاق من صفات الكمال   (١)
إال ما ورد على لســان الشــارع أو يجوز. فمن قال بالقول األخير جعل الحنان المنان من 
أســماء اهللا لقولــه تعالــى: ﴿ ( * + , - . / 0 ﴾ [إبراهيــم: ١١] أي ينعم 
ويتفضل باإلحســان وقوله: ﴿ * + , ﴾ [مريم: ١٣] أي رحمة، ومن قال بأنها توقيفية 
قال: هما ليسا من األسماء الحســنى الواردة بها أحاديث وهي تسعة وتسعون اسًما، وكلها 
واردة في القرآن. والجمهور من المحققين على أنها توقيفية فال يصح الدعاء بما ورد في 
كثير من األدعية من األسماء التي لم ترد في القرآن وال في الحديث الصحيح. واهللا أعلم. 

(أبو إسحاق)



كتاب أصول الدين الجزء األول ٣٨

أََتــاُه ِإْن  الَجاهِــُل  َنْرَضاُهَوُيْعــَذُر  َال  األَْسَماِء  فِي  َوالُعْرُف 
َكْلُبَنا لَــْوَال  نُْســَرُق  َيُقْل  َصْحُبَناَوَمْن  لَــْوَال  نُْقَتــُل  َوَهْكــَذا 
عِْندِي ِحيُح  َوالص ِشــْرٌك  الَقْصدَِفِقيَل  عِْنَد  األَْحــَواُل  تُْنَظَر  أَْن 
ْشرِيُك فِيَما َقْد ُروِي لَُغوِيَوِإْن ُروِي الت بَِمْعًنــى  َتْشــرِيٌك  َفَذاَك 
ـُه ُيَقــاُل فِيَمــْن َيْعَتِقــْد ـ الُمْبَتِعْدأَْو أَن بِــَذاَك  الَقــْولِ  َحِقيَقَة 
َالِحُق بِاِإللٰــِه   ُكل َقــاَل  َمْعَناُه َبْعــٌث َصادُِقَمــْن  ِإْذ  َيُجــوُز 
بِالَمــْوتِ ــْرَتُه  َفس ِإْن  بِالَفــْوتَِكــَذاَك  َواقِــٌع  اللُحــوُق  ِإذِ 
اِرُع َواقُِعَوَال َيِضيــُق أَْن ُيَقــاَل الــز ِإْســٌم   (١) صالن فِــي  هُ  ِألَن
ــرا َوفُس َجائٌِز  ُؤوُف  الــر أُثِــَراَكــَذا  فِيَمــا  ْحَمــةِ  الر ةِ  بِِشــد
َزا ُجو مِْنــُه  أَْرَحــُم  َراِحــٌم  َزاَال  َتَجــو َفْلُيَصــْف  اِحِميــَن  لِلر
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الَحِميدِ ــر مِــَن  الَعبِيــدَِوالَخْيــُر َوالش مِــَن  َوفِْعــَالنِ  َخْلــٌق 
مِْنُه َكْســٌب  الَعْبدِ  فِْعــَل   َفاْفَهَمْنــُهلَِكن الَخالِــُق  َنــا  َوَرب
َكَفــْرَمْن ُعــدَِم اِإليَماُن مِْنــُه بِالَقَدْر َفَقــْد  هِ  َوَشــر بَِخْيــرِهِ 
الَمَعاِصي َحَمــَل  َمــْن  َعاِصيَوَهَكَذا  َعْبــٌد  َفْهَو  اِإللٰــِه  َعَلى 
الَعبِيدِ مِــَن   َشــك َال  ْنُب  بِالَوعِيــدَِوالذ َجــاَء  َمــا  لِفْعلِِهــْم 

قوله: «في النص» أي في قوله تعالى: ﴿ o n m l k ﴾ [الواقعة: ٦٤].  (١)



الجزء األول ٣٩باب في أفعاله تعالى

الَفْضُل َفِمْنــُه  ــا  َعن َعَفــا  ــْدُلَفِإْن  ــَع َف ــا  ــَن ــَب َعــاَق بـِــِه  َوِإْن 
الَوْسَوَســْه فِيِه  ــْيَطانِ  لِلش  ــَقا َوَوْسَوَســْهَوِإن ِحْيــَن َدَعاُه لِلش
مِْنــُهَوَقــْد َنَهــى َرب الِعَبــادِ َعْنــُه ُيَقــاَل  أَْن   َيِصــح َفــَال 
ا َفاْفَهَمن ْهــيِ  الن َغْيــُر  ــاَوالَخْلُق  َوَيْنَهَين ــْيَء  الش َفَيْخلُــُق 
َفاْمَتنَِعــاَوَمــا َعــَدا َذلِــَك ِســر ُمنَِعــا أََال  َعْنــُه،  ُســَؤالُنَا 
ِ ْحَمــن الر هَِداَيــةُ  ــَرْت  َوالَْبَيــانَِوفُس ْوفِيــقِ  بِالت لِْلَخْلــقِ 
اِإليَمــانِ ِصَفــَة  انِيالَجامَِعــانِ(١)  الث َغْيــُر  لِْلَكافِــرِ  َولَْيــَس 
ــُه َوَشـــأَْنـــُه(٢) ِخـــْذَالُن ــْرُك الِحْرَمــاُنَوَت َنْفِســِه  مِــْن  َفَيأْتِــِه 
َفالُمَوفــُق ْوفِيــُق  الت ُه  ــُقَوِضــدُيَوف َمًعــا  لِْلَخْيــرِ  َتــَراُه 
الِعْصَيانِ قُــْدَرةِ  َخْلــُق  بِالِخْذَالنَِوقِيــَل  ُيْعــَرُف  الــذِي  ُهَو 
اْقَتَصْر َواألَْصُل  ْوفِيُق  الت ُه  َغَبْر(٣)َوِضد فِيَما  أََرى   َوالَحــق َعَلْيِه 
ــيــَرانِ َوبـِـالــن بِالَبْعثِ   ـــر ِ ــانِأُق ــَن ــجِ ِــال ـــق َوب ــا َح ــَم ــُه أَن
َيــْوَم الَجــَزا ُكل ِإلَْيــِه َطائِــُرَوُكُتــُب الَخْلــقِ لََهــا َتَطاُيُر(٤)
َيْغُفَالَيــَرى بِــِه ُكل الذِي َقــْد َفَعَال َعــْن أَْعَمالَِنــا لَــْم  َواهللاُ 

قوله: «الجامعان» خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما، وقوله: «وليس للكافر غير الثاني» أي البيان   (١)
لقوله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ﴾ [فصلت: ١٧] يعني هداية البيان واهللا أعلم.

قوله: «وشأنه» الواو فيه بمعنى مع.  (٢)
قوله: «غبر» أي مضى، وتستعمل بمعنى بقي وذلك بحسب القرينة.  (٣)

 v u ts r q p o n ﴿ :قوله: «تطاير» أي ذهاب إلى أصحابها قــال تعالى  (٤)
z y x w } ﴾ [اإلسراء: ١٣].



كتاب أصول الدين الجزء األول ٤٠

َنْتَوقِيَل َتْحَت الَعْرشِ(١) َقْبُل ُخزَِنْت أُم الِكــَرامِ  أَْيدِي  فِي  وقِْيَل 
ـــانِ عِــْنــَدَنــا َصــَواُب َت ر الِحَســاُبَوالـــذ َيَقُع  َقــْد  َعَلْيِهَمــا 
َوالَْعْفُو َفاعِلَُهــا  بَِهــا  ــْهُوُيْجــَزى  الس َعَراُه  َمــْن  أَْو  لَِتائِــبٍ 
َبا ُعذ الَكبِيرِ  َعَلــى  َيُمْت  َوَجَباَوَمْن  ُحْكًما  الُقــَران  فِي  َوَذاَك 
أََحدِ مِــْن  َشــَفاَعٌة  لَــُه  أَْحَمدِلَْيــَس   بِــي الن َحتى  الَوَرى  مَِن 
ِ فِيــع الر الَمْنِصــبِ  ُذو  ـُه  ـ َِوأَن لَــُه لِــَواُء الَحْمدِ فِــي الَجِميع
ــُع ـِـُع َوالــُمــَشــف ــاف ــَش ــــُه ال  تُْمَنــُعَوأَن  ــِقي الش َعــنِ  َهــا  لَِكن
َيْخلُُد َقْطًعــا  ــارِ  الن ــُه فِي  ــُدلَِكن ُمَؤب ٌب  ُمَعــذ بَِهــا  َفْهــَو 
ْكرِ َقْد َنَفاُه َيلَقاُهُخُروُجُهْم(٢) فِــي الذ لَِمــْن  َوْيــٌل  َفَيــا  ــي  َرب
الُمْرجَِئْه َقــْوُل  الُخلُودِ  تُْبدَِيــْهَوَعــَدُم  أَْو  َتْســَمَعُه  أَْن  ــاَك  ِإي
َتَبُع لَُهْم َوفِي األُْخَرى الِخَالُف ُيْرَفُعأَْوَالُدُهْم(٣) فِــي ذِي الَحَياةِ 
ارِ الن ِإنُهْم فِــي  ــارَِفَقــاَل َبْعــٌض  ــُم الــُفــج ــِه ِ ــائ ــلِ آَب ــْث ــِم َك
اِإليَمــانَِوَبْعُضُهــْم َقْد َقاَل فِــي الجَِنانِ َكــَذوِي  ُمــوَن  ُمَنع
َخَدُم الجَِنان  فِــي  َبْعٌض  َفُهْم َكوِلَْدانٍ بَِها ُيْسَتْخَدُموا(٤)(٥)َوَقاَل 

قوله: وقيل تحت العرش، يعني كتب األعمال.  (١)
قوله: «خروجهم» يعني خروج أهل النار.  (٢)

قوله: «أوالدهم» أي أوالد الكفار.  (٣)
حذف النون من يستخدموا إلقامة الوزن.  (٤)

هذا الخالف في أطفال المشــركين فافهم، لكن التحقيق أن األطفــال ال يعذبون ألن اهللا يمن   (٥)
=بالرحمــة وال يظلم بالعذاب، وهم على الفطرة التي خلقهم اهللا عليها لم يدنســوها بالعصيان، 



الجزء األول ٤١باب خلق القرآن
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األَْعَالُم بِــِه  َقالَْت  َمــا   ــــَالُمَوالَحق ـــا َك ـــَن ـــَرب ِ ــــُه ل  ِــــأَن ب
ــُه ــلُ ــزُِي ــْن ـــــُه َت ـــُه َوأَن ـــُي َدلُِيلُــُهَوَوْح لََنــا   َصــح ُســْبَحاَنُه 
الَمْلُحوَظْه األَْحُرُف  أَقُوُل  أَلُْســنَِنا َمْلُفوَظْهلَِكْن  مِْن  فِي الُْكْتبِ 
ــا َمــْخــلُــوَقــٌة لـِـْلــَبــارِي ــَه تَُمارِيبـِـأَن َفــَال  الَمْعَنى  َكَذا  قُْلُت 
ــُرِف ــْألَْح ِ ــا َمــْظــُروفــٌة ل ــَه  َفاْعرِِفِألَن َحُدوٌث(٢)  َمْظُروٍف   َوُكل
َتَعالَــى عِْلِمــِه  َغْيــُر  َكَمــاَالَوَذاَك  َيْعَلُمــُه  َيُكــْن  َوِإْن 
َواِحَدا لَْيَس  َوالَمْعلُــوُم  ْربِ َوالَمْضُروبِ َقْد َتَباَعَداَفالِعْلُم  َكالض
ُرِســَما َقْطًعا  اللْوحِ  فِــي  َكَذاَك أَْيًضا فِــي ُصدور الُعَلَماَوأَنُه 
َتُقــوُل َهــْل  َمْخلُوَقــانِ  َمْنُقوُلَوَذانِ  َحــادٌِث  الَقدِيَم  َيْحوِي 
ُيْخَتَلــُف لَِخلِقــِه  َنِقــُفَوُمْنِكــٌر  َوقِيــَل  َفاِســٌق  َفِقيــَل 

ــالم: «خلقت هذه القلوب حنيفّية إال ما كان من الشــيطان فإنه يخترمها  قال عليه الصالة والس
عما خلقت له» رواه شمس الدين أبو يعقوب في الدليل، وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» 
ــالم: «ســألت اهللا في الالهيــن فأْعَطانِيِهْم خدًما ألهل  الحديث، وثبت عنه عليه الصالة والس
الجنة» واتفق العلماء على أن الالهين هم أوالد المشركين، هذه األدلة وما شاكلها تُْثبت تنعيم 
أطفال غير المسلمين في الجنة. والمسألة فيها خالف أيًضا عند قومنا على ثالثة أقوال كما ذكر 

البركوي في رسالته بيان أحوال أطفال المسلمين. (أبو إسحاق)
ليت سلف هذه اُألمة لم يختلفوا في مسألة خلق القرآن ولم يعتنوا بها إذ لم يكلفهم اهللا 8 أن   (١)
يعتقــدوا أنه مخلوق أو غير مخلوق بــل كلفهم اإليمان والتصديق به وأّنــه كالمه أنزله هدى 
ورحمة وكلفهم أن يقفوا عنــد حدوده أمًرا ونهًيــا وأن يصدقوا بما جاء به مــن خبر ما قبلنا 
وحكم ما بيننا وعلم ما بعدنا وأنه كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه...

قوله: «حدوث» بوزن فعول، أي حادث.  (٢)

=
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َقاَال َقــْد  لِلذِي   ُيَخــط لَــْم  الَمَقــاَال(١)َما  َفعِ  َقــاَل  َمــا   بِِضد
لِْلَمـَغـارَِبـْه ُل  األَو َقاِطَبــْهَونُـِســـَب  يــَن  لِْلُعَمانِي انِــي  َوالث
اْعَتَقْد ــنِ  مِم َيْبــَرأُ  ُيَرْدَوَبْعُضُهــْم  أَْن  فِيــِه   َوالَحــق ُحُدوَثــُه 
ـُه َقــْد َجــاَء فِــي الِكَتابِ ـ الِخَطابِِألَن بـِـَظــاهـِـرِ  ــُه  ــُدوثُ ُح
َيجِــْب َنــا  َنبِي َخْلــَق  َيُتْبَوُمْنِكــٌر  لَــْم  ِإْن  َوُمْشــرٌِك  َتْتوِيُبُه 
ــوُز َكــالــُمــْرَتــد ــُج ــُه َي ــلُ ــْت الَحدَوَق َهــَذا  عِْنــَد  َقــاَل  َكَذاَك 
الُقَرآنِ فِْطــَرةِ  فِــي  َيُقْل  انِ(٢)َولَــْم  ِســي َوُهَمــا  َذاَك  بِِمْثــلِ 
َال ـــأَو َت ــا  ــَرَه ــَك أَْن َمــْن   قُــتـِـَالِألَن  َوِإال ــٌق  ِ ــاف ــَن ُم ــَو  ــْه َف
ُروا َتَســت بَِهــا  ُشــْبَهٌة  (٣) عِْنَد ُعْدمَِها لَْم ُيْعَذُرواَفتِْلــَك  مِْن َثم
َوَصَفــْه اِإللَــَه   أَن ـــْهَوَوْجُهَهــا  َف ـــر ـــُه َوَع ـــَالُم ـــُه َك  ـــأَن ِ ب
َذاتِ َوْصُف  الــَكَالمِ  فِي  آتَِوَكاَن  بِالَمَعانِي  فِْعــلٍ  َوَوْصــُف 
بِي الن فِي  الَوْصــُف  َهَذا  كِــيَولَْيَس  الذ بَِفْهِمــَك  َفزِْنُهَمــا 

هذا ما اختاره اإلمــام أبو يعقوب في «الدليــل» عن علمائنا الُعمانييــن إذ قال في الجزء   (١)
الثالث ص ٨٨: فإذا لــم يعتقدوه ديًنا ولم يقطعــوا عليه عذر أحد من المســلمين الذين 
خالفوهــم عليه فال بأس عليهم بذلــك، وذلك خطأ محمول عليهم، إلــى أن قال: ولكل 
ُمْعَتَقُدُه ما لم يبــغ بعضهم على بعض، والبادي أظلم والتالي أســلم اهـ. فهذه من ذخائر 

العلم فشد عليها يدك. (أبو إسحاق)
سّيان: أي مثالن أو بمعنى متساويان، وهذه الكلمة مالزمة لصيغة التثنية.  (٢)

: بفتح المثلثة أي هناك، فهي بمعنى ظرف المكان المعنوي. ثَم  (٣)



الجزء األول ٤٣باب في اِإليمان
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اِإليَماَنا َيْســَتْكِمُل  َال  أَْثَماَنــا(١)َوالَعْبــُد  لَِنْفِســِه  َرأَى  ِإَذا 
ِ َواُضع الت ــا مَِن  َيَنْل َحظ لَْم  َِمْن  الَمَواِضع أَْســَفلِ  فِي  بِِه  ُيْرَمى 
ُمْعلَِناَوَال َيُجــوُز الَقــْوُل ِإن الُمْؤمَِنا َعْنــُه  ْهيِ  بِالن َفُكــْن  َزانٍ 
الُكْفــرانِ مِــَن  َنــْوٌع  ـُه  ـ اِإليَمانِِألَن َخْصَلــَة  ُيَنافِــي  َوْهَو 
َوَعَمْل َقــْوٌل  اِإليَمــاُن  ــٌة َفْهــَو َعَلى َهَذا اْســَتَقْلَوِإنَمــا  َونِي
ُشــُروُط َاْو  أَْجَزاٌء  لَــُه(٢)  الَمْشــُروُطَوْهَي  َيْنَتفِي  َوبِاْنتَِفاَهــا 
ــدِيُد الس َقْولُُهــُم  َيزِيُدَفَيْظَهــَرْن  َبــْل  اِإليَماُن  َيْنُقــُص  َال 
ْقَصــاُن الن َحلــُه  ِإْن  ـُه  ـ الــُبــْطــَالُنِألَن َجِميَعُه  َداَخــَلــُه 
ُيَوالِــي بِــأَْن  َكَمالُــُه   ــَاللِثُــم َوأَْن ُيَعــادِي لِــَذوِي الض
ــْدقِ َوأَْن َيُكــوَن َناِطًقــا بِالصلِلَحــق ُعْمــرِهِ  فِــي  ُمَالزًِمــا 
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هللاِ ِقًيــا  ُمت َيُكــْن  لَــْم  َِمــْن  َفْهــَو أَُخــو ُكْفــرٍ بَِال اْشــتَِباه
َمْنزِلَــْه  (٣) َبْيَنُهــن َمــا  ـُه  ـ أَْنَزلَْهِألَن ــي  َرب الُقَرانِ  فِــي  َكَذاَك 

قوله: «أثمانا» أي قيمة ورفعة.  (١)
قوله: «وهي له» يعني النّية إما أن تكون جزًءا من اِإليمان أو شرًطا لصحته، وعلى كال األمرين   (٢)

فاِإليمان ال يصح إال بالنّية.
قوله: «ألنه ما بينهن» يعني فيما بيــن اِإليمان والكفر وكان عليه أن يقول: ألنه ما بينهما ولكن   (٣)=
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ُه َمن تَُقس بـِـــأَْن  ــُه  ــُف ــْش ــُهَوَك َفاْفَهَمن ْعَمــةِ  َوالن ــْرِك  لِلش
ْغِطَيْه غاتِ التْســوَِيْهَوالُكْفُر فِي أَْصلِ الل الت ُيَقاُل  َمْعَناُه  ــْرُك  َوالش
اهللاِ َغْيــَر  َيْعُبــُد  َمــْن   بِاِإللَٰـِهَفــِإن لَْيــَس  َمــْن  بِِه  ى  َســو
ِألََحْدَوَقْد َيجِي ِشْرَك ُجُحودٍ(١) ِإْن َجَحْد أَْو  ُحْكِمــِه  أَْو  لَِوْصفِــِه 
أَْشــَكُل َوَهــَذا  أَْنبَِيائِــِه  أَْعَضُلمِــْن  أَْيًضا  ــةِ  األُم َعَلى  َوْهَو 
َعُه فِــي األَْصلِ ــذِي َنوــا ال ِأَم الَفْصل َهَذا  أَْحــَكامِ  مِْن  َفَلْيَس 
الُمَشاَعْه ْســِمَيةِ  الت فِي  َذاَك  َوَطاَعْهَبْل  َورًِيــا  ُجُحــوٌد  َوْهــَي 
ِ ْحَمن بِالر ــْرُك  الش الُجُحوُد  ا  ْنَســانِأَم لِْإلِ َتْعَمــَل  أَْن  انِــي  َوالث
ــْيَطانِ لِلش اَعــةُ  الط الِــُث  الِعْصَيــانَِوالث ِإلَــى  أََجاَبــُه  ِإَذا 
ِ ــَرائِر َفــاُق َفْهَو فِي الس ــا الن ِأَم َواهِر الظ فِــي  َيُكــوُن  َوَتــاَرًة 
َمــا َتَقد َمــا  الِقْســَمْينِ  ُل  َماَفــأَو َســل َربي  َعَلْيِه  َعْصــرِهِ  فِي 
ــْرِك الش َنْفَس  ُيْخُفوَن  ــيَفِإنُهــْم  َزك بالت الَقــْوَل  َوُيْظِهــُروَن 
َقالُــوُه َمــا  الُقــَرآُن  َب  َنالُــوُه(٢)َفَكــذ بِــِه  ُمراُدُهــْم  لَِكــْن 

قد استعصى عليه الوزن فاِإلنســان إما مؤمن وإما كافر وال منزلة بينهما خالًفا للمعتزلة لقوله 
تعالى: ﴿ Ë Ê É È ﴾ [اإلنسان: ٣].

قوله: «شرك جحود» بالنصب، أي يجيئه الشرك شــرك مساواة كمن عبد غير اهللا وشرك جحود   (١)
إن جحد شيًئا من صفاته أو أحكامه أو أحًدا من أنبيائه أو كتبه أو رسله، وانتصابه على الحال.

قوله: «نالوه» أي من عصمة دمائهم وحرمة سبيهم وأموالهم:  (٢)
إلــى اإلســالم إال انتســبوا  تســاالومــا  ال  أن  دمائهــم  لصــون 

=
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َرْك الد أَْســَفُل  ارِ  الن فِــي  َشْكَولَُهْم  اهللاِ  فِي  لَِمْن  َمْوِضٌع  َوَذاَك 
ِ لِلَعَمل ُمَوافًِقــا  الَجــَزا  أَْخَفوا فأُْخُفوا(١) فِي الَمِضيقِ األَْسَفلَِصــاَر 
َينَقِســْم َفْهَو  ُيْظَهُر  الذِي(٢)  ا  ُعلِــْمأَم َقــْد  َوِالْنتَِهــاٍك  لِبِْدَعــٍة 
ُيَخالُِف بَِمــا  َداَن  َمــْن   ُمَوالِــُفَفــُكل لََهــا  بِْدَعــٌة  َفتِْلــَك 
َحال َقــْد  َما  َم  َحــر اِْن  أَْو َحلــَل الَحــَراَم ِحْيــَن َضالَســَواًء 

َيْفَعَلــُه أَْن   ُهــو لَُهَواِالْنتَِهــاُك(٣)  اْعتَِقــادِهِ  فِــي  َحــَراٌم  َوْهَو 
ِ ُجــوع َوالر ْوَبــةِ  الت ِإلَــى  َِوَذا  َتْضيِيع أَُخــو   َوالــُكل أَْقــَرُب 
َمــْن لَْم َيُتــْب َفَذلِــَك الُمِصرــبِ ُمــْســَتــِمــر ْن ــذ ــال ِ ــــُه ب  ِألَن
ْوبِ ورِ َبِعيــُد الت َوالُحْوبِ(٤)َوَشــاهُِد الــز ا أََتى مِــْن َزْورِهِ  مِم
تُْقَبــُلمِْن َثــم َقاَل َبْعُضُهــْم َال تُْقَبُل َوقِيــَل  َشــَهاَدٌة  لَــُه 
ُيَوالَى َهــْل  فِْيِه  الِخــَالُف  آلَــى(٥)َكَذا  َمــا  ِإَذا  ــُه  ُكل َوَذاَك 
َوفِــي الَوَالَيــاتِ َكــَذا ُدُخولُُهَوُيعجِــُب األَْصــَل ُهَنــا َقُبولُُه

قوله: «أخفوا فُأخفــوا» األول بالبناء للفاعل والثاني للمفعول يريد أنهم أخفوا الشــرك فكانت   (١)
عقوبتهم في الدرك األسفل من النار جزاًء وفاًقا.

قوله: «أما الذي يظهر» أي من النفاق، ألنه على معنيين باطن وظاهر.  (٢)
قوله: «واالنتهاك» هو ضد االستحالل في اصطالح فقهاء أصحابنا، فالمستحل من يأتي الشيء   (٣)
ويعتقد أنه حالل في شــرع اإلســالم، والمنتهك من يأتي المعصية وهو يعلم أنها حجر حرام 

كمن يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام.
الحوب: الذنب. (أبو إسحاق)  (٤)

آلى: رجع، واأللف فيه لإلطالق. (أبو إسحاق)  (٥)
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َكَتَما َقْد  الُمْصَطَفى   إن َقاَل  َشْيًئا مَِن الَوْحي اْفَتَرى َوأَْعَظَما(١)َمْن 
اْســَتَوىأَلَْم َيُقــْل أَْنَذْرتُُكْم َعَلى َســَوا َهَذا  َهْل  الُمْنَزَل  َغ  َوَبل
ــِه َوأَْحَكَماَبَلــى لََعْمــُر اهللاِ َقــْد َبلــَغ َما َجــاَء بِــِه مِــْن َرب
َعــى عِْلــَم َغدِ الَفْرَقدَِوَكاذٌِب َمــنِ اد فِــي  َمْنزِلُــُه  َعــَال  َوِإْن 
بِْه اْســَتأَْثَر  َقــدِ  َغْيــٌب  ـُه  ـ َكذِبِْهِألَن أَْصــُل  َفَباَن  الُعــَال   َرب
َيُقــْل َذلَِك َبْعــُض األَْنبَِيا فِي َعْصرَِها(٢)(٣) َفَذاَك َوْحٌي أُوِحَياَوِإْن 
اْسَتْثَنــــاُه ُسْبحـَــاَنـــُه  اْرَتَضاُه(٤)َفـِإنـُه  َمــنِ   ِإال َقْولِــِه  فِــي 
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األَْحــَوالَِوالُحب َوالُبْغُض مَِن األَْعَمالِ(٥) ــَة  َمْخفِي َتُكــْن  َوِإْن 
تُْثِمــُرُه َمــا  بِاْعتَِبــارِ  َتْســُتُرُهَوَذاَك  َما  ُدوَن  الفَِعــالِ  مِــَن 
َقْلبِ فِْعــُل  الَمْســُتوُر  الُحبَفِإنَمــا  ُمْقَتَضَياتِ  ِســَوى  َوْهَو 

قوله: «وأعظما» أي أعظم الفرية.  (١)
قوله: «في عصرها» أي في عصر األنبياء، واألولى عندي إفراد الضمير راجًعا إلى البعض، كذا   (٢)

في النسختين وصوابه (في عصره) يعود الضمير إلى بعض. (أبو إسحاق)
كذا في النسختين وصوابه (في عصره) يعود الضمير إلى بعض. (أبو إسحاق)  (٣)

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :قوله: «إال من ارتضاه» يشير إلى قوله تعالى في سورة الجن  (٤)
Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الجن: ٢٧].

قوله: «من األعمال» أي من جملة األعمال التي هي أحد شــروط اِإليمان المعنية في قوله ژ :   (٥)
«إنما األعمــال قول وعمل ونّية» فهي باعتبــار خفائها في القلب من أعمــال القلب، وباعتبار 

ثمراتها فهي من أعمال الجوارح.
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ُحُقوقِِه مِــْن  لِْلُمْؤمِنِ   ُعُقوقِِهَوالُحــب مِــْن  لِْلَكافِرِ  َوالُبْغــُض 
َعَقَال َمْن  َعَلــى  َواجٌِب   ُجِهَالَوالُكل ــْن  َعم الُوقُوُف  َوَيْلــَزُم 
اهللاِ فِــي  أَْحَبْبَتــُه  َمــْن   ينِ َوَال تَُضاهِي(١)َوُكل َفاْنُصْرُه فِي الد
الَمأْثُــوَرْه الَوَالَيــةُ  ُهــَو  الَمْشــُهوَرْهَوَذا  الَبــَراَءُة  ُه  َوِضــد
اْصِطَفــاُء الَوَالَيــةِ  َخــَفــاُءَوَســَبُب  َوَال  ــْيــنِ  الــَولـِـي ــَن  ــْي َب
بِالَكَدرِ ُيَشْب  لَم  َما  َفــَذرَِواِالْصِطَفا  ُيَوالَــى  َال  َوالُمْســَتَراُب 
ْطقَِوقِيــَل َمــْن َواَفَق أَْهــَل الَحق َمًعــا َوالن الفِْعلِ  فِي َظاهِــرِ 
نَُوالَِيــْه بِــأَْن  َحْتًمــا  الَخافَِيْهَيْلَزُمَنــا  بِاألُُمــورِ  نَُكلْف  لَْم  ِإْذ 
َســَبْق َما  لَِكْن   األََصح ُهَو  لَْق(٢)َوَذا  ِعيفِ مِْن َخْوِف الز أَْسَلُم لِلض
ِ األََنام مِــَن  َوالُبْغُض   َِوالُحــب اِإلْسَالم ُعَرى  َباقِي  مِْن  أَْوَثُق(٣) 
ــْيفِ(٤) الس  َوَحد الَبــَراَءُة   َوالَحْيفِثُــم اِالْهتِــَدا  َحاَل  انِ  ِســي
َما بِــُدونِ  أََبــًدا   َتِصــح َحُرَمــاَفــَال  ِإْذ  َكَقْتلِــِه  ُيوجُِبَهــا 

ال تعارض وال تمار، وأصل المضاهاة المشاكلة والمشابهة ومنه حديث: «أشد الناس عذاًبا يوم   (١)
القيامة الذين يضاهون خلق اهللا» أراد المصورين. (أبو إسحاق)

أي ال تشابه القاعدين به عن نصرة اْلَولِّي.
الزلق: أي الزلل، والمراد بالذي سبق اصطفاء القلب.  (٢)

قوله: «أوثق» أي لقوله ژ : «أوثق عرى اِإلسالم الحب في اهللا والبغض في اهللا».  (٣)
قوله: «وحد الســيف» يعني أن البراءة من الشــخص مثل قتله، فكما ال يحــل قتله إال بما   (٤)
يوجبه من ارتداد أو زنا بعد إحصان أو قتــل النفس التي حرم اهللا ممن يكافي دمه، فكذلك 
ال تحل البراءة منه إال بما يوجبها، من بغي أو ابتداع فــي الدين أو إصرار على معصية َما 

من معاصي اهللا، وذلك بعد امتناعه عن التوبة. فذلك معنى قولهم البراءة وحد السيف.



كتاب أصول الدين الجزء األول ٤٨

َمْوَالُه َعَصــى  َقــْد  ْن  مِم أََتاُهَنْبــَرأُ  الــذِي  َعــنِ  َيُتْب  لَــْم  َما 
َبرَِيــا ــْن  مِم َنْبــَرأُ  ُعنَِياَوَهَكــَذا  َمــا  َفاْفَهَمْن  بِــَرأْيٍ(١)  ا  مِن
آثِــُم َعــاصٍ  بِــَذاَك  ـُه  ـ ُمَراغِــُمِألَن ُمَخالِــٌف  بِــِه  َوْهــَو 
َفْرُض َعَلْيَنــا  ْفــسِ  الن أَْرُضَوَالَيــةُ  الَفــَالحِ  لَِمْغُروسِ  َوْهَي 
ُكل َعــْن  َنُصوَنَهــا  أَْن  َِيْلــَزُم  بِفِْعــل أَْو  َكاَن  بَِقــْولٍ  َشــْينٍ 
ــوسِ ــُف ــن ـــــةُ ال ـــذِهِ َوَالَي ـــَه الَمْغُروسَِف مِــَن  فِيَها  َما  َوَصْوُن 
مِْنَها  ــَرأَن ــْب َت َال  ــْم  ــُه ــْولُ الَزَمْنَهاَوَق َقــى  الت َحْبلِ  فِي  َمْعَناُه 
َواَبــا الص َواَفــَق  ِإْن  ــاَوَغْيُرَهــا  ــاَب ــْرَت َت َوَال  ـــاًال  َح َتــَولــُه 
َذاَكا مِْنــُه  َشــاَهْدَت  ِإْن  ُهَناَكاَكِمْثلِ  َمــا  الَعــْدَالنِ  َنَقــَل  أَْو 
الَواِحدِ َنْقُل  فِيــِه  ُيْجزِي  َِوقِيَل  ــاهِد الش ُحْكمِ  َغْيُر  َهــَذا   ِألَن
ِ اآلَحــاد َخَبــرِ  مِــْن  ــُه  ِلََِكن اِإلْشــَهاد َعَلى  َمْوقُوًفا  َفَلْيــَس 
َعْبدِ مِــْن  ِإنَها  َقالُــوا   َثــم ُبْعدِمِْن  َنــْوُع  َذاَك  فِي  َوَما  تُْجزِي 
ــاُر ــَب ــتِ ــْدلِ اِالْع ــَع ــال ِ ــــُه ب َواألَْحـــــَراُرِألَن الَعبِيُد  َســـَواٌء 
تُقَبــُل َســاِء  الن مِــَن  لُواَوَهَكــَذا  ُعد ْن  مِم َتُكوَن  أَْن  بَِشــْرِط 
َعلَِما ــْن  مِم َيْبَرأُ  الَعَمــى  الَعَمــىَوُذو  ُه  َيُضــر َوَال  بُِكفــرِهِ 

قوله: «برأي» أي بدون موجب لها إال مجرد رأيه وذلــك كأن يرى من أحد فعًال ال يدري هو   (١)
حكمــه أهو حق أم ضالل فيبــرأ من صاحبه بــراءة رأي؛ ألن البراءة بالــرأي ضالل في قول 
أصحابنا، ولكن هم جوزوا للضعيف الذي يجهل حكم الحدث أن يقف عن فاعله وقوف رأي 

مع اعتقاد السؤال عن حكم الحدث، وهذا مذهب المشارقة من أصحابنا.



الجزء األول ٤٩باب الوالية والبراءة

َمــا الِعْلــُم َيُكــوُن بِالَْبَصْر َوبِالَخَبــْرِألَن ًة  َمــر ــَماعِ  َوبِالس
ِ َِفالَعْيــُن َبْعــُض ُطــُرقِ الُعلُوم َوالَمْفُهوم بِالَعْقــلِ  َوَبْعُضَهــا 
ِ الُحْكم ثُُبوَت(٭)  ُيْمَنَعْن  َِفَكْيَف  الِعْلم َطرِيــقِ  َبْعــَض  لَِفْقــدِهِ 
َظْر الن ُموجِــَب  ُيْمَنــُع  ــُه  اْشــَتَهْرلَِكن الذِي  بِالَخَبرِ  َوَيْبــَرأَْن 
َعلِْم َمــْن  َيَتَولى  أَْيًضا  ُرِســْمَكــَذاَك  َقْد  َما  َعَلــى  َوَالَيًة  لَــُه 
مِْنــُهَواْخَتَلُفــوا َهْل تُْؤَخــَذن َعْنُه(١) َنْمَنَعْنَهــا  َقــْوٌم  َفَقــاَل 
ِحيُح الص ُهــَو  بِاألَْخذِ  ــُحَوالَقْوُل  ــٌر َصــِحــي ــــــُه ُمــَخــب ِألَن
َيْمَنُع َفَمــاَذا  َعــْدًال  َيُكْن  مِــْن أَْخــذِ َمــا َيُقولُــُه َوَيْرَفُعَفِإْن 
ْفــُل َتابِــٌع بِــَال ِخــَالِف َصافِــيَوالط الت َوَالَيــةِ  فِــي  أََبــاُه 
ــُه أُم  َيْتَبَعــن َهــْل  َوَذاَك َمــا لَــْم َيْبلَُغــن ُحْلَمــُهَواْخَتَلُفــوا 
َما َجْهُل  َجِميًعا  اَس(٢)  الن َمــاَوَيَسُع  ُمَحر بِــِه  َدانُــوا  ِإْن  َم  ُحــر
فِْعَال اْرَتَكُبــوُه  َيُكونُوا  لَــْم  ُبــوا الــذِي أََتــاُه َجْهَالَما  أَْو َصو
ا َتَبــر َعالِــمٍ  مِــْن  َيْبــَرأُوا  َهْجَراأَْو  َهَجــُروُه  ِإْن  َكــَذا  مِْنــُه 

صار المفعول به األول وهو ضمير عائد إلى (ذو العمى) نائب الفاعل، و(ثبوَت) مفعول به ثانٍ  (٭) 
للفعل (يمنع) الذي يتعدى إلى مفعولين. (إسماعيل)

قوله: «عنه» أي عن العبد.  (١)
قوله: «ويســع الناس جميًعا... إلخ» هذا عقد للجملة التي رواها أئمتنا عن اِإلمام أبي الشــعثاء   (٢)
جابر بن زيد ƒ وهي قوله: «يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه أو يتولوا راكبه 
أو يقفوا عنــه برأي أو دين»، وقد اتخذوا هذه الجملة قاعدة عظيمــة وبنوا عليها أصول الوالية 
والبراءة وجعل اِإلمام أبو سعيد ƒ مدار كتابه (االستقامة) على هذه الجملة من أوله إلى آخره.



كتاب أصول الدين الجزء األول ٥٠

َفُحْكُمُه َكافِــًرا  َتَولــى  ِإْثُمُهَوَمــْن  أَْيًضــا  َكــَذاَك  َكُحْكِمــِه 
َصَدْر لَِمْعــُروٍف  ــُه  أََحب َكَفْرَوَمــْن  َما  لَِغْيــرِ  َكاَن  ِإْن  َبأَْس  َال 
َفْرضِلَِكْن َجــَواُز َذاَك َمــا لَْم ُيْفضِ َوَتــْرِك  َمْحُجورٍ  لِفِْعــلِ 
اْجتَرْمَوأُلَْفــةُ األَْخَيارِ تُْشــِعُل الِحَكْم َقدِ  الذِي  مِْثلِ  َال  بِالَقْلبِ 
األَْفَضلِ بِالَمَقامِ   َِوالُمْســَتِخف الَعَمــل َبــَرَكاُت  مِْنــُه  تُْنــَزُع 
مــا ِألَن الُعَلَمــا  بِــَذاَك  ُرِســَماأَْعنِــي  الِكَتاُب  فِيَها(١)  قُلُوُبُهْم 
َحْيُث َكاَنا اللــْوحِ  َنِظيُر  الُقْرآَنــاَفْهــَي  َجَمــَع  َقــْد  كَِالُهَمــا 
ُيَقــاُل َجائِــزٍ  َغْيــُر  ــاُلَكــَذاَك  ُجه الُفَضــَال  لِْلُمْســلِِميَن 
ِ ْحَمــن الر َخْشــَيَة  فِْيِهــْم   َواِإلْعَالنِِألَن  ــر الس فِي  َيْخَشــْوَنُه 
مِْســِكيُن َيا   الَولِي فِــي  ـــًمـــا َيــُكــوُنَوَجاَز  ــــُه َتـــَرح ـ ِألَن
ْنِقيــصِ الت َحالَــَة  َيُجــوُز  ـُه َنــْوٌع مِــَن الَتْنِغيــصِ(٢)َوَال  ـ ِألَن
َشــْي َيأُْكُل  ــُه  َولِي َرأَى  َيامِ َوْهَو لَْم َيْدرِ ِألَْي(٣)َوَمــْن  َوْقَت الص
ــا ن الظ فِيــِه  ُيْحِســُن  ا(٤)َفِإنــُه  َعن ِإْن  أَْشــَبَهُه  َمــا  َكــَذاَك 
ــوُن ــأُْم ــِه َم ــنِ ــي دِي ِ ــــُه ف  َيُخــوُنِألَن أَنــُه   َيِصــح ــى  َحت

ُح إلى قوله ســبحانه: ﴿ k j i h g f e d c ﴾ [العنكبوت: ٤٩].  ُيَلــو  (١)
(أبو إسحاق)

َره. ص فالن على فالن عيشه أَْي َكدالتنغيص: التكدير، يقال َنغ  (٢)
قوله: «ألي» أي ألي شيء، ففيه اكتفاء ببعض الكلمة، وهو جائز.  (٣)

قوله: «َعنا» بالتشديد أي َعَرَض.  (٤)
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الُمَتَداعَِيْيــنِ(١) فِــي  َوالُمَتَالعَِنْينِ(٢)َوَهَكــَذا  َبْعِضِهــْم  َعــْن 
َقاَال َقــْد  َبْعُضُهْم  َحاَالَوبِالُوقُــوِف  مِْنُهــْم  َيْبــَرأُ  َوَبْعُضُهــْم 
أُوقَِفا َفــَال َيِصــح أَْن َتَولــى(٤) أَْقَلَفاَوَشــْرُطَها (٣) َعَلى الِخَتانِ 
ُيَصلىِإْذ لَــْم َيُكــْن لِِمْثــلِ َذاَك أَْهَال َفــَال  َمــاَت  ِإْن  َكــَذاَك 
َوالــُوَالُة الَعــْدلِ  ِإَمــاُم  ــا  الُقَضاُةأَم ــَذا  ــَك َوَه ــْم  ــِه ِ ــَوال َف
لِْلَعــْدلِ َنَهُضــوا  َقــْد  هُــْم  َوُعرِفُــوا َبْيَن الــَوَرى بِالَفْضلِِألَن
َوأَْشــَكَال َحالُُهــُم  َخفِــي  ُجِهَالَوِإْن  بِاللــْذ  عِْبــَرَة  َوَال  َفِقْف 
ِ الِقَيام َذا  َقْبــلِ  مِــْن  َيُكْن  َِوِإْن  اِإلْسَالم فِي  بِالَفْضلِ  ُشِهُروا  َقْد 
َتَولــى لَِفًتــى  َيُجــوُز  َجْهــَالَفــَال   َيْتُرَكــن أَْن  ِألََحــدٍ 
َجائِــُز  لِْلَولِــي ُدعــاٍء   َفائِــُزُكل ا  ُطــر بِالَخْيــرِ  ـُه  ـ ِألَن
الَولِــي لِِســَوى  َيُجــوُز  (٥)َوَال  ــوِي ــَي ــُدْن ِ ب َكـــاَن  ِإَذا   ِإال

قوله: «في المتداعيين... إلخ» هما الشــخصان اللذان يّدعي كل واحد منهما على اآلخر حدًثا   (١)
محرًما وال بيان ألحدهما.

والمتالعنان هما الزوجان يتالعنان عند اِإلمام في الزنى ففيهم أقوال ثالثة: إبقاؤهما على   (٢)
أصل الوالء إن كانت لهم والية سابقة، والوقف عنهما حتى يعلم المحق من المبطل منهم 
والبراءة منهم، وهذا القول األخير أضعف األقوال وقد بالغ الشــيخ أبو سعيد في تضعيفه 

في االستقامة.
قوله: «وشرطها» أي شرط الوالية أي فال يصلى عليه.  (٣)

تولى: أصله تتولى فحذف إحدى التاءين تخفيًفا.  (٤)
قوله: «بدنيــوي» أي إال أن يدعو له بما ينفعه في دنياه ال في آخرتــه كالدعاء بالغنى والصحة   (٥)

والعافية ونحو ذلك.



كتاب أصول الدين الجزء األول ٥٢

ِ الُكْفر ْهــلِ  ألَِ تُْعـَطى(١)  َهــا  ِِألَن ِحْجر مِْن  لَــُه  َعا  الد فِي  َفَلْيَس 
َيْظَهــُر بِــَذاَك  َكــــاَن  ِإَذا   ُيْحَجــُرِإال َهــَذا  َفِعْنــَد  َفَســاُدُه 
ِ الجَِهاد فِــي  الِحْكَمــةُ  َمــا  ِِألَن َمــا َكاَن مِــَن الَفَســاد لَِقْطــعِ 
َوالَمْغفَِرْه َضــى  بِالر َيُجوُز  الَفَجَرْهَوَال  الُعَصــاةِ  مِــَن  لَِواِحــدٍ 
الُغْفــَرانِ ِإلَــى  ُيْفِضــي  ـُه  ـ ْضــَوانِِألَن َوالَفــْوزِ بِالجَِنــانِ َوالر
ــاقِ الُفس عِنِ  َيْرَضــى  َال  ِإال بَِتــْرِك الفِْســقِ بِاِإلْطــَالقَِواهللاُ 
ِإْبَراهِيَما اْســَتْغَفاُر  َيــُك  ــَمــاَولَْم  َقــدِي َوَعـــــَده  ــا  ــَم ِ ل  ِإال
ـُه َيــُتــوُب َوَتــَرْك ـ َذلِــَك َبْعــَد أَْن َرآُه َقــْد َهَلْكَيـُظــن أَن
كَِتابِــِه فِــي  اهللاُ  َعَلْيــِه  أَْصَحابِِهأَْثَنــى  َعَلــى  أَْثَنــى  َوَهكَذا 
بِالُكل ــَدا  ــتِ ــِالْق ِ ل ــا  ــَن ــث الَفْضلَِوَح أَْهــلِ  َغْيَر  نَُوالِــي  َفَال 
َظاهِــَرْه بَِهــَذا  اهللاِ  أَُيْغِضُب(٢) اهللاَ َوأَْنَت َشــاكَِرْه(٣)َوِحْكَمــةُ 
اهللاُ  ــق ــُش َي َال  ُيــَقــاُل  َتْرَضاُهَوَال  الــذِي  َغْيرِ  فِــي  َعَلْيَك 
اْسَتْحَفَظا ُيَقاَل  أَْن  أََجاُزوا  فِي الُكل َوالَفــْرَق أََراُه لََحَظا(٤)َوَقْد 
َيْنَصرِْف َقــْد  ُكلــُه  َهــَذا   َتْنَصرِْفَوأَن ِإلَى َمَعانٍ فِــي الَجَوازِ 
َيْحُصُل  ُكل ةُ  ــق َوالش تُْســَتْقَبُلَوالِحْفُظ  التِي  َوفِــي  َهذِهِ  فِي 

قوله: «ألنها تعطى ألهل الكفر» أي الدنيا.  (١)
قوله: «أيغضب» بهمزة االستفهام اإلنكاري، وُيغضب بضم أوله.  (٢)

قوله: «شاكره» الهاء للمبالغة كعالمة وبصيرة. (المصنف)  (٣)
قوله: «لحظا» أي نظر، وأصل اللحظة النظرة اليسيرة.  (٤)



الجزء األول ٥٣باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

َيْســَلَما(١)  الَولِي لَِمْملُوِك  َمــاَواْدُع  َتأَل َيُكــْن  ِإْن  ُيعاَفــى  َوأَْن 
ـــى الــَولِــي َنــْفــُعــُه ــــه ِإلَ َمْنُعــُهِألَن َيبِيــُن  َال  ِســَواُه  َوفِــي 
األَْخَيــارِ مِــَن  َهــَذا  َال َشــك فِيــِه أَْو مِــَن األَْبَرارَِوَقائِــٌل 
ــَعَدا الس َجالِ  الر مِــَن  ـُه  ـ أَن ــي َهَدى(٢)أَْو  ـُه ُمَبــاَرٌك َرب ـ أَْو أَن
الَولــي لِِســَوى  َيُجــوُز  ــِقــيَفــَال  بـِـالــت ــص ــَت ــْخ ـــُه َي ـ ِألَن
ــَدا(٤)َوفِيِه َوْجٌه(٣) َيْســَتبِيُن فِي ُهَدى تُفن َال  األَْخَيــارِ  َولَْفَظــةُ 
الَبَيانِ فِــي  َيُكوُن  الُهــَدى  ا  َوالَخْيــُر فِي الُعْرِف لَــُه َمَعانِيأَم
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َغائُِر َفالص قِْســَمينِ  َعَلى  ُيـَكــابِــُر(٥)َوْهَي  ِإَذا   ِإال ٌة  َمْعُفــــو
ِإْصــَرارِ َذا  َيـــُكــوُن  الِكَبــارَِفــِإنــُه  فِــي   ُيــَعــد َوَذنـُبــُه 
(٦)ِ اللَمم َنْفــُس  ُيغَفــُر  َِوِإنَمــا  َفاْعَلم الَكبِيــَر  اْجتَِنابِــِه  عِْنــَد 

قوله: «يسلما» منصوب بأن مقدره.  (١)
هدى: أي هداه.  (٢)

قوله: «وفيه وجه» يشير 5 إلى ما هو األصح عندي من جواز أن يقال لغير الولي هداك اهللا؛   (٣)
ألن الهداية مطلوبة لكل أحد، وهكذا يشير إلى جواز أن يقال: إن هذا من األخيار إذا كان كاًفا 
عن الشر، فقد يكون في الرجل خير وهو من غير أهل الوالية، وفي الحديث: «إذا كان في أحدٍ 

منهم خير ففي صاحب الجمل األورق»، والجمل األورق الذي يخالط حمرته بياض.
ب. ال تفندا: أي ال تُكذ  (٤)

يكابر: أي ُيصر عن المتاب لقوله ژ : «ال صغيرة مع إصرار».  (٥)
اللمم: صغائر الذنوب، قال أمية بن الّصلت:  (٦)=



كتاب أصول الدين الجزء األول ٥٤

نُوبِ الذ َصَغائِــرِ  فِــي  الُغُيــوبَِوقِيــَل  ُجْمَلــةِ  مِــْن  َهــا  بِأَن
َنْت ُعي لَــْو  َها  ِألَن َخفَِيــْت  َنْتَقــْد  ُبي ِإْذ  اْرتَِكابَِهــا  ِإلَى  أَْفَضى 
ِ لِْلَعالِــم َمْعلُوَمــٌة  َبــْل  َِوقِيــَل  َوَذاَك َمــا لَْيــَس مِــَن الَمَظالِم
لَزِْم ِإْن  َوْهــَي  ْطَمةُ  الل َكبِيــَرٌة بِــِه ُجــزِْممَِثالُــُه(١)  أَْرٌش بَِهــا 
َِكــَذا مِــَن الَكبِيرِ ُســوُء الَظن َبــاُع الِضْغــن َوات بِالُمْســلِِميَن 
ُه َهم بِالُمْســلِِميَن  َيُكْن  لَْم  َيْلَزُمُهَمْن  الــذِي  َفَلْيــَس مِْنُهْم فِي 
ا َعَلي بَِمــا  أَْرَضى  َال  َقــاَل  ــا(٢)َمْن  َهي ــا  َهي مِْنــُه  ي  َبــر َفلِلت
ِ بِالُخْلع عِْنَدَنــا  َحِقيــٌق  َِوْهــَو  ــْرع ــش ِــل ــٌف ل ِ ــال ــَخ ِألَنـــــُه ُم
َكالَقْتــلِ ظُْلًمــا لُِعَناَوَمــْن أََقــر بَِكبِيــرٍ مِــْن زَِنى أَْو َغْيــرِهِ 
بِالَمــَتــابِ أَْعــَلــَن  ِإَذا   الِخَطــابِِإال فِــي  ــادُِم  الن ـُه  ـ َوأَن
ُمْكفَِرْه(٣)َمْن لَْم َيُغض َعــْن َحَرامٍ َبَصَرْه َحــاٌل  َفتِْلــَك  ًدا  َتَعم

ــا َجم َتْغفِــْر   ُهــم الل َتْغفِــرِ  ــاِإْن  ــم َ أَل َمـــا  ـــَك  لَ َعــْبــدٍ   َوأَي
ا أتى باللمم وهي الصغائر. ومعنى ألم

قوله: «مثاله» أي مثال الصغيرة اللطمه اليسيرة التي لم يلزم فيها أرش على الالطم، فإن وجب   (١)
بها عليه أرش انقلبت كبيرة، وهذا على قول من قال إن الصغائر معلومة.

قوله: «فللتبري منه» حرف الجر متعلق بقوله: «هيا هيا» أي إســراًعا، أي أســرعوا للتبري منه   (٢)
إســراًعا شــديًدا، ولذلك أكده (بهيا) الثاني، فهو ينادي الناس للبراءة من الممتنع عن أداء ما 

عليه من حق واجب مع رده الحكم، قال الشاعر:
ـــا ــن قُــــْرًبــــا ُجـــْلـــذِي ــرب ــق ــت ــال َحي َفِصيــٌل   فِيِهــن َداَم  َمــا 

ــا َهي ــا  َفَهي ْيــُل  الل َدَجــا  َفَقــْد 
ُمكِفَرْه: أي موجبة لكفر النعمة.  (٣)

=



الجزء األول ٥٥باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

ــل ــُك ِــْل ـــٌة ل ـــي ُســولِ ِألَِخيــِه الَفْضلِ(١)َوَهــــــذِهِ َوِص مَِن الر
ا َشــي ٰــِه  بِاِإللَ  تُْشــرَِكن ــاَال  َحي ُحرِْقــَت  أَْو  قُتِْلــَت  َوِإْن 
َفاْحَذرِ ــَالةِ  الص َتــْرَك  َبــرِيَوَهَكَذا  مِْنــُه  َخالُِقــُه  َتارُِكَهــا 
ُيِطيَعــا أَْن  أَْوَصــاُه  ْضيِيَعــاَوَهَكــَذا  الت َفاْحــَذرِ  لِْلَوالَِدْيــنِ 
بِاِإلْحَســانِ ْحَمــُن  الر الُقــَرآنَِوأََمــَر  فِــي  َوَذاَك  ِإلَْيِهَمــا 
ــا مِم بِالُخــُروجِ  أََمــَراَك  ــالَــْو  ِــم ــُه أَْمــَرُهــَمــا أَت ــُك ــلِ ــْم َت
ِ الَخْمر َشــَرابِ  َعْن  َنَهــاُه  ــرَوَقْد  ـــل َش ــاُح ُك ــَت ــْف ِ ــا م ــَه ــِإن َف
َزْحــفِ مِــْن  أََبــًدا   َتفِــر فَوَال  َوُكــْن ُمِقيًما َثابًِتــا فِي الص
ِ أَقِم َمــْوٌت  اَس  الن أََصاَب  َِوِإْن  فِيِهْم َوُكْن َذا َخْشــَيٍة َواْســَتِقم
أَْهَلَهــا األُُمــوَر  تَُنــاِزعِ  َهــاَوَال  ُكل َال  ِإًذا  َمْعَناَهــا  َنَظْمــُت 
ِ بِالَفْضــلِلَِكْن بَِحْسبِ َما أََتى فِي األَْصل لََنــا  اهللاُ  َوَيْختِــُم 

. ̂ الفضل: هو الفضل بن عباس   (١)



كتاب أصول الفقه الجزء األول ٥٦
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اِإلْجَمالِ َعَلــى  َقواعِــٌد  بِاْستِْدَاللَِوْهَي  ــْرعِ  الش ُحْكمِ  ِألَْخذِ 
َمَلَكْه ْل  ُيَحص ُيَمارِْسَها(١)  وَمْســَلَكْهَفَمْن  َمأَْخَذُه  بَِهــا  َيْدرِي 
الِكَتابِ مَِن  الُحْكَم  ابَِيْســَتْخرُِج  األَو ةِ  ُســن مِــْن  َوَهَكــَذا 
ُعواَكَذلَِك اِإلْجَمــاُع فِيَما اْجَتمُعوا َكَذلِــَك الِقَيــاُس فِيَمــا َفر
َهــا َمَحل مِــْن  تُْطَلــُب  َوتُْخَطــُب الَغــاَدُة عِْنــَد أَْهلَِهاَوِإنَمــا 
ِ الَمَواِضع َهــذِهِ  فِــي  َِوَذَكــُروا  لََوامِع نَُكــتٍ  مِْن  أُْنُموَذًجــا(٢) 
ــْرعِ(٣) الش َبَيانِ  فِــي  َِفَنَثُروَهــا  ْفع الن َمَعانِــي  فِي  َوَشــَكُروَها 
لِْألَْخَبــارِ الِخَطــاَب  ــُموا  تَُمــارَِفَقس َفــَال  ْهــيِ  َوالن َواألَْمــرِ 
َوَما َوَمْنُســوخٍ  أَْيًضا  ُعلَِما(٤)َوَناِســخٍ   ُكل َوالُخُصــوصِ   َيُعم
َوَال ــٍه  ِ ــاب ــَش ــَت َوُم ــمٍ  ــَك ــْح َيْجَهَالوُم أَْن  بَِها  أْيِ  الر َذا  َيَســُع 
َفاْجَتنِْبَفُكل َحالٍ(٥) َيْقَتِضي فِْعالً ُطلِْب َنْهــٌي  َفْهَو   َوِإال أَْمــٌر 

الممارسة: المداومة على الشيء.  (١)
أنموذًجا: األنمــوذج والنموذج: المثــال، يعني أنهم ذكــروا من معاني أصــول الفقه في هذه   (٢)

المواضع أمثلة يسيرة ليقاس عليها غيرها.
بيان الشــرع: يحتمل أن المراد به قواعد الشــريعة وهــذا أظهر، ويحتمل أنــه أراد به الكتاب   (٣)

المسمى بهذا االسم وهو كتاب معروف، وقد سبق ذكره في خطبة الكتاب.
قوله: «كل علما» كل مبتدأ خبره ُعلَِما، أي كل ذلك معلوم فهو على حد قوله:  (٤)

عِي َتد الِخَيــارِ   أُم أَْصَبَحــْت  َِقــْد  أَْصَنــع لَــْم  ــُه  ُكل َذْنًبــا   َعَلــي
قوله: «فكل حال» أي كل شــيء يطلب فعلــه نحو (ُقْم) فهو أمر، وكل شــي يطلب تركه نحو   (٥)=



الجزء األول ٥٧باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

َفُدَعــا لِِإللَــِه  َيُكوَنــا  اْرَحَمن َواْســَمَعاَوِإْن   َكَقولَِنــا َرب
َجَنْيَنــا بَِمــا  تَُؤاِخْذَنــا  وَناَوَال  الد  َيُخــص ْهُي  َوالَن َواألَْمُر 
َال َنْحُو  َفالتَِماٌس  َتْعَمَالَولِلُمَســاوِي  أَْن  َواْجَتِهــْد  اِإللََٰه  َتْعصِ 
َمْنزِلَْه َيفــوُق  لَِمْن  َيُكــْن  الَمْسأَلَْهَوِإْن  مَِن الَوَرى ُيَخص بِاِسمِ 
َفُيْجَتَنْبَوَيجُِب(١) الفِْعُل َوَطْوًرا ُيْسَتَحْب ـــاَرًة  َت  ــن ــُرَم ــْح َوَي
َيأَْثــُم َفالُوُجــوُب   ُمَوُيْكَرَهــن ــر ــَح ُم ــُه  ــْرُك َت ِإْذ  َتــارُِكــُه 
ُه الَحَراُم َوالذِي اْســُتِحْب نُدِْبَوِضد ِحيــَن  َيْفَعلُُه  َمــْن  ُيَثاُب 
َوالُمَبــاُح الَمْكــُروُه  ُه  ُجَنــاُحَوِضــد َفاعِلِــه  َعَلــى  لَْيــَس 
الَوعِيدِ فِي  َيُكوُن  َال  ْســُخ  الَحِميدَِوالن َخالِِقَنــا  مِــْن  َوالَوْعدِ 
َفَقْط ْهــيِ  َوالن األَْمرِ  فِــي  ُه  اْرَتَبْطلَِكن الَمَصالِــحِ  َعَلــى  ـُه  ـ ِألَن
اْمَتَنْع أَْيًضا  َوَقْعَكَذاَك فِي األَْخَبــارِ  َتَناقٌُض  فِيــِه  ُيَرى  َال  َكي 
الَقْلبِ َمَعانِي  فِــي  ُمَحاٌل  بَوْهَو  الر َمَعالِي  فِــي  َيأْتِي  َفَكْيَف 
بِالِكَتــابِ الِكَتــاُب  ابَِوُيْنَســُخ  األَو ــةِ  ــن ِــُس ب ـــَذا  ـــَك َوَه

(ال تقم) فهو نهــي، وما كان بواحدة من هاتيــن الصيغتين في حق اهللا فهمــا دعاء نحو (رب 
ارحمني وال تعذبني) وهذه جمل إنشائية.

قوله: «ويجب... إلخ» يشــير بهذه األبيات إلى األمور الخمسة التي تدور عليها أحكام الشرع؛   (١)
وهي الواجب: وهو ما يثاب فاعله ويعاقــب تاركه، ويقابله الحرام وهو ما يثاب تاركه ويعاقب 
فاعله، والمندوب وهو المستحب أيًضا وهو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، ويقابله المكروه 
وهو ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، وخامسها المباح وهو ما ال يثاب فاعله وال يعاقب تاركه 

إال مع النّية فإنه يكون بالنّية الصالحة طاعة وبضدها معصية واهللا أعلم.

=
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َيْنَســُخ َبْعٌض  ةُ  ــن الس ْكَر لَْيَسْت َتْنَسُخَوَهَكَذا  َبْعًضا َوقِيَل الذ
َوالَمْشــُهوُر ِحيــُح  الص ُل  َوالَعْكُس(١) َمْرُجوٌح كذا َمْهجوُرَواألَو
َوالُخُصوُص الُعُمــوُم  أََتى  الَمْخُصوُصَوِإْن  ُم  ُيقــد َمْوِضعٍ  فِي 
َوِإْن ــــًة  دَِاللَ ــــَوى  أَْق ــــُه  َكان َطرِيُق الَقْطعِ فِي الَمْتنِ ُزْكْنِألَن
ــدِ بِالُمَقي الُمْطَلــَق  ــدِ  َِوَقي َمْورِد َوَرَدا فِــي  َقــْد  ِإَذا ُهَمــا 
ِ ــن بِالُْمَبي الُمْجَمــَل  ــرِ  َِوَفس ــن َبي بِالت األَْحــَكاَم  َواْعَتبِــرِ 
َتَشــاُبِه أََخــا  َكاَن  َمــا   َوالُمَشــابِِهَوُرد اآلَيــاتِ  لُِمحَكــمِ 
ُيْقَبُل الّرُســولِ  َعــنِ  أََتى  وُمْرَســُلَوَما  ًة  َمــر صحيٌح  َوْهــَو 
ُل األَو ــا  َفأَم ــٌة  ُحج  َيِصُلَوالــُكل بِــي ــذِي ِإلَى النَفْهــَو ال
َوالُمْرَســُل لِثَِقــٍة  ثَِقــٍة  ُيْهَمُلمِــْن  َحابِي  الص مِْنُه  الذِي  َفْهَو 
ــْعَثاِء الش أَبِــي  َنْقــُل  َواالَْنبَِياِءمَِثالُــُه  الــَوَرى  دِ  َســي َعــْن 
َالَوَبْعُضُهــْم لَْم َيْقَبَلن الُمْرَســَال األَو فِيــِه  َنْخَتــاُر  َنــا  لَِكن
ِ واتُر بِالت ِحيــُح  الص أََتــى  َِوِإْن  كافِــر  أَي َيْكُفــُر  َجاِحــُدُه 
َقْطَعــا عِْلًمــا  ُيوجِــُب  ـُه  ـ ن فِي اآلَحادِ(٢) ُحْكٌم َشْرَعاِألَن َوالظ

قوله: «والعكس» يعني القول بأن الُســنة ال تنســخ الكتاب قول مرجــوح، وأن والراجح أنها   (١)
تنسخه كقوله ژ : «ال وصّية لوارث» فإنها ناسخة لألمر بالوصّية للوالدين.

قولــه: «والظن في اآلحاد» يعنــي أن األدلة الظنية وهــي غير القطعية إنمــا يجب بها الحكم   (٢)
الشــرعي بحســب الظاهر، وهو معنى قولهم: إنها توجب العمل دون العلم، بخالف القطعية 

فإنها توجب العلم والعمل مًعا.
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اهللاُ ــِه  ــْي ــَل َع ــى  َصــل ــُه  ــلُ ــْع ِ ُهْو(١)َوف َكَمــا  َنْفَعَلــُه  أَْن  َيْلــَزُم 
ُيْنَدُب َفــَذاَك  َنْدًبا  َيُكــْن  َيجُِبَوِإْن  َفَلْيَس  الَوْصُف  ُجِهَل  أَْو 
ُمْسَتْحَســَنْه أُْســَوٌة  َهــَذا   َحَسَنْهَوُكل عِْندِي  ــي  أَس َكالت َولَْيَس 
َجاَء َمْهَمــا  الَحدِيــَث  ُم  ـــَراَءنَُقــد ِ م َوَال  قـِـَيــاِســَنــا  ــى  ــَل َع
ِ الُحْكم َبَيــانِ  فِــي   َِوَنْرجَِعــن الِعْلم أَْهــلِ  َإْجَماعِ  ِإلَــى  َعْنُه 
الَبْعضِ فِالْجتَِهادِ  َيُكــْن  لَْم  َفــْرضِأَْو  َنــوُع  َذاَك  أَْخــَذ   ِألَن
الِمْصَطَفى َزَمانِ  فِي  َحَكاُه َعْنُهْم َبْعُض َمْن َقْد َسَلَفاَواِالْجتَِهاُد 
َنَظَرامِْثــَل اْجتَِهادٍ فِــي َقَضاَيا ُعَمَرا فِيَما  الِكَتــاَب(٢)  َواَفَق  ِإْذ 
ِ األَْمــر بَِمْعَنــى  َِوَكاْختَِالفِِهــْم  الَعْصر َصــَالةِ(٣)  قَُرْيَظــٍة  َيْوَم 
َقَطَعا َبْعٌض  ِضيــر  الن َبنِي  َنِخيَلُهــْم َوَبْعُضُهــْم َقــْد َمَنَعاَوفِي 
ــى أََتْوا لِْلُمْصَطَفــى َفَنَزلَْت لَــْتَحت َوَعد َبــْت  فَصو آَيُتُهــْم 
َيْجَتِهــْد لُِمَعــاذٍ  أََجــاَز  َيجِْدَوَقــْد  َفَلْم  لََهــا   صالن َطَلَب  ِإْن 
ِإْجَمــاُع َزَمانِــِه  فِــي  ــَزاُعَولَْيــَس  الن بَِقْولِــِه  ُيْرَفَعــْن  ِإْذ 
ِ َِوِإنَمــا اِإلْجَمــاُع َبْعــَد َعْصرِه َفَيْنُظــُروَن فِــي َمَعانِــي أَْمــرِه

قوله: «هو» أي كما هو من فعله صلوات اهللا وسالمه عليه.  (١)
الكتاَب: مفعول به، أي أن عمر ƒ وافق الكتاب في بعض األمور مثل مسألة الحجاب، وأخذ   (٢)

الفدية عن األسرى، وذلك أولى عن كون الكتاب وافق عمر ولكنه غير ممتنع فيما يظهر.
صالة: بالجر هكذا شــكلها في نســخة المؤلف ولعلها على البدل أو الجوار أو بتقدير حرف   (٣)

الجر ويجوز نصبها على نزع الخافض أي في صالة العصر.
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َمْذَهــبِ  ُكل فِيــِه  بَِوَيْذَهُبــوَن  الُْمَصو لِلُهــَدى  َوَيْرجُِعــوَن 
َواِحَدا ُحْكًمــا  فيــِه  ايَِداَفَيقَطُعوَن  الز اِالْحتَِمــاَل  َوَيْرَفُعــوَن 
ِ فُِقــوا لِلَقْطــع َِوَحْيــُث لَــْم َيت ـــع َوْق  أي ــَزاعِ  لِــلــن  ــم ــَث َف
ــا ِإْجــَمــاُعــُهــم َيــُكــوُن ــَم  يــنِ بِــِه َندِيُنِألَن َنْوًعــا مِــَن الد
ُهــْم مَِن الَْخَطا َقــْد ُعِصُموا َجَزُمواِألَن َقْد  الذِي  فِي  َضَالَل  َفَال 
الِخَالِف َمَســائِلِ  فِــي   َوافِيَوالَحق الَقائِلِيــَن  َجِميــعِ  عِْنــَد 
أَبــَدا َيُجــوُز  لَْيــَس  ــُه  َيْجَتِهــَدالَِكن بَِهــا  َعالِــمٍ  لَِغْيــرِ 
تُْشــَرُط ُشــروٌط  لَــُه  َمــا  َيْضبُِطِألَن َال  ــذِي  لِل َصــواَب  َفَال 
ــــَواَال ــُح األَْق ـــَمـــا ُيــَرج َقاَالَوِإن فِيَمــا  ــَة  الُحج َعلِــَم  َمْن 
ِ َِوقِيــَل َمــْن َكاَن أََخــا اْجتَِهاد َشــاد الر أُولِــي  َرأَْي  َوَرأُْيــُه 
اْجَتَهْد َقــدِ  َنازِلَــٍة  فِــي  َقَصْدَوَكاَن  َما  أَْخَطا  ِحيَن  َضَماَن  َفَال 
الَوَرى أَْقــَواَل  َخالََف  َولَْو  َجَرىقِيَل  َقاِطًعا  أْســَتْثنِي(١)  نِي  لَِكن
ِ ــاد ــَه ــتِ ــل اِالْج ــَح ـــَمـــا َم ِِألَن الُمراد فِــي   صالن اْنتَِفــاِء  َمَع 
َفْتــواُه فِــي  الَعالِــمِ  أَْوَالُهَوَزلــةُ  َوَمـــا  ــُه  ــْن َع ــوعــٌة  ــْرفُ َم
لَِســانِِه مِــْن  َيْخــُرَج  أَْن  َجنانِِه(٢)َوَذاَك  فِــي  َيْقِصُد  َما  ِخَالُف 

قوله: «لكنني أستثني» يعني أنه يســتثني 5 من القول بعذر المجتهد إنما محل ذلك إذا لم   (١)
يخالف دليًال قطعًيا أو نًصا متفًقا عليه، وهو استثناء صحيح مقبول.

الجنان: بفتح الجيم، القلب.  (٢)



الجزء األول ٦١باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

ــا األُم  ُيــْعــِطــَيــن أَْن  ــُه  ــالُ ــامـِـَث ــم ــا أَت ــًث ــلُ ــَن ثُ ــي ــنِ ــَب ـــَع ال َم
لِلــذِي َعِمل َمــان  الض ِإْذ لِْلَخَطــا مِْنــُه َقبِــْلَوِإنَمــا  بَِقولِــِه 
َيْغُرُم َفَلْيــَس  أَْفَتــى  ِإْن َخالَــَف الَحق َولَِكــْن َيأَثُمَوَجاهِــٌل 
َفَقْط بِالَجْهــلِ  ُيْعــَرُف  ـُه  ـ الَوَســْطِألَن َذاَك  فِي  َيْضَمُن  َوِإنَما 
ــــه َغـــر الــــذِي ُيــَســائـِـُل ِــُلِألَن ــاه ــَج ـــــُه لَ ــِه َوِإن ِ ــال ــَح ِ ب
ِ َِوَال َضَمــاَن ِإْن َيُكْن لَْم َيخُرج الُْحَجج الُعَلَمــاِء   ُكل َقْولِ  مِْن 
ــَؤالِ بالس األَْمــُر  َيُجــوُز  مِْفَضــالَِوَال  بِــِه  َمْوثُــوقٍ  لَِغْيــرِ 
الَْمْسُؤوُل َحَجَر(١)  َقْد  َيُكْن  َيُقــوُلَوِإْن  بِالــذِي   ُيْؤَخــَذن أَْن 
مِْنــُه بَِفْتــَوى  لَْيــَس  َعْنُهفَهــذِهِ  َفــَال َيُجــوُز أَْخــُذ َقــولٍ 
َواَبا لَِمــْن َقــْد أَْبَصــَر الص َطاَبــاِإال َقــْد  بِــِه  َفأَْخــُذُه  فِيــِه 
َوَرَجْع أَْفَتــى  الَعالُِم  َيــُك  َوَقْعَوِإْن  َقــْد  َرأٌْي  َفْهَو  ِســَواُه  ِإلَى 
أََبَدا َنْسٌخ  أْي  الر فِي  َيُكْن  َتْجَتِهَداَولَْم  أَْن  َبْعــَد  َولِكْن  َفاْعَمْل 
َيْرِجُع َفَعَلْيــِه  ِعيــُف  الض ــا  َبــُعأَم الُمت الُمَقلــُد  َرَجــَع  ِإْن 
األَْصَحــابِ بِأََثــرِ  َوابَِوَيْعَمَلــْن  بِالص ِإْن لَْم َيجِْد َمْن ُيْفتِ 

قوله: «قد حجر» أي إذا قال للســائل بعد جوابه (وال تأخذ بقولــي) ألنه قد حجر عليه األخذ   (١)
بجوابــه، ولكني أقــول إنه قد جرت العــادة من كثير مــن الفقهاء قول ذلك لمن يســتفتيهم 
ويجعلونه من بــاب هضم النفس، فينبغــي أن تراعى هنا فتواه فإن كانــت حًقا فالحق مقبول 

مأخوذ به ولو حجر األخذ به قائله، والباطل مردود على قائله ولو أجاز األخذ به واهللا أعلم.



كتاب أصول الفقه الجزء األول ٦٢

َال َوقِيَل  َباِطــٌل(١)   َيِصح َالَحتى  ُمَعد ُمْبِصــًرا  َيُكــوَن  ــى  َحت
ُمَؤثــراَوقِيــَل َبْل َيْعَمــُل بِالذِي َيَرى َثالَثــٍة  ُكُتــبٍ  فِــي 
الَغَلــطِ اْحتَِمــالِ  مِــَن  ـُه  ـ بِاألَْضَبطِِألَن ُهَنــا  َفاألَْخــُذ  أَْبَعُد 
أُولُــو الِخَالِف َقاَل  األَْسَالِفَوُخــْذ بَِما  ُكُتبِ  فِي  َتجِْد  لَْم  ِإْن 
لِألَْغَلبِ)مَِن الَقواعِــدِ التِي فِي الَمْذَهبِ ُحْكُمَهــا  األُُموَر   ِإن)
ا اْطَمَئن ــاَوَمــا بِــِه الَقْلــُب َقــدِ  أَْن َيأُْخــَذُه َمــْن َظن َيِصــح
ِ اهِر ِِإْن لَْم ُيخالِْف فِيِه ُحْكَم الظ ــَرائِر لِلس ُحْكــَم  َال  َفِعْنــَدُه(٢) 
َصِحيُح َبْعُضــُه  الِقَيــاُس   َقبِيُحثُــم ُمْســَتْنـَكــٌر  َوَبْعُضــــُه 
ِ ُل الِقَيــاُس فِــي الُفُروع َِفــاألَو َوالَمْشُروع األُُصولِ  في  انِي  َوالث
ِ ِمِــْن َثم َقــاَل فِيِه َبْحــُر الِعْلم الَفْهــم ِألَْهــلِ  َراَقــْت  َمَقالَــًة 
الِقَياسِ َعَلى  يــَن  الد َحَمَل  ْهــَر أََخــا الْتَِباسَِمْن  الد لَْم َيــَزلِ 
َجلِي َبْعُضــه  ِحيــُح(٣)  الص  ثُمَخفِــي ُمْســَتْبَعٌد  َوَبْعُضــُه 
َمْعَناُه َبــَدا  َمــا   الَْجلِــي ــا  َمْبَنــاُهأَم ِإلَــى  َناِظــرٍ   لِــُكل
(٤) ق أََمٍة فِي الــر الِعْتقِمِْثــَل قَِيــاسِ  َســَرَيانِ  عِْنــَد  بِالَعْبــدِ 

قوله: «باطل» هو فاعل يصح.  (١)
الضمير من قوله: «فعنده» عائد على حكم الظاهر.  (٢)

في نسخة: ثم القياس. (أبو إسحاق)  (٣)
قوله: «مثل قياس أمة في الرق» فيه اإلشارة إلى قوله ژ : «من أعتق شقًصا من عبد قوم قوم عليه»   (٤)
فدخلت األمة في حكم العبد إذا أعتق الشــريك نصيبه منها فإنها تعتــق كلها بحكم القياس على 
العبد وعلى المعتق أن يغرم للشركاء أنصباءهم بالقيمة وإن لم يكن له مال استسعى العبد للشركاء.



الجزء األول ٦٣باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

ُعرَِفاَوَعْكُســُه الَخفِي َفْهَو َما اْخَتَفى إْسًما  ــْبِه  بِالش الذِي  َوْهَو 
ُذكَِرالَِكْثــرةِ األَْشــَباهِ مِْن َثــم َتَرى الُعَلمــاِء  اْخَتــَالَف  فِيــِه 
أََخَذاَفَبْعضُهــْم َيُقــوُل َوْصُفــُه َكَذا َوْصًفــا  ِســَواُه  َوَبْعُضُهْم 
ِ َهَذْين مِــْن  الِخــَالُف  َِفَيْنَشــأُ  مِْن َثــم َتَلَقى الَفــْرَع َذا َقْولَْين
َفُيْعَتَبْرَوَقْد َيجِي الِخَالُف مِْن َحْيُث الَخبْر َيِصــح عِْنــَد َبْعِضِهــْم 
َفَيجِي َقــْومٍ  َِوَال َيِصــح عِْنــَد  الَمْنَهج َهَذا  َنْحــوِ  مِْن  ِخَالفُُهْم 
ِ َالئِل ْرجيُح فِي الَمَســائلَِكــَذاَك َمــْع َتعــاُرضِ الد َيْخَتلُِف الت
الِعلــةِ بُِوُجــودِ  َقَطْعَنــا  ةَِوِإْن  الَْقْطِعي َثابِــُت  َفْهَو  الَفْرعِ  فِي 
الَظني َفــَذاَك  َظنا  ُوجِــَدْت  ــيأَْو  لِيــُل َظن َكــَذاَك ِإْن َكاَن الد
لِْلِقَيــاسِ ُيْنِكــُر  اسَِوَبْعُضُهــْم  َعب َفَتــى  َعــْن  َذَكْرَنا  لَِمــا 
أََبَدا َيِقيــُس  َال  َقالُــوا   َثم َوَرَدامِْن  َقــْد  َما  أْعَيــاُه  اْمــُرٌؤ   إال
َعْجــَزا لِْلِقَيــاسِ  ِحْرَزاَفَيْرَكُنــوَن  َذا  مِــْن  الَمْنُع  َهَذا  َفكاَن 
بِالُخُصوصَِوَذاَك َقْوٌل فِي ِسَوى الَمْنُصوصِ ْعلِيــلِ  الت فِي  َعلْيِه 
َوَمــا َبــا  الر َكِمْثلَِهــا فِيــِه الِخَالُف ُرِســَماَوَذاَك مِْثــُل عِلــةِ 
أَْشــَياِء فِي  الَعــاَدَة  ُمــوا  بِاِالْســتِْقَراِء(١)وَحك الُحْكُم  َوَهَكَذا 
الَفْصــلَِوَهَكَذا اْستِْصَحاُب َحالِ األَْصلِ َهــَذا  َتَمــاُم  َوَهــذِهِ 
َنأْتِــي بَِهــا ِإْن َكُمــَل الِكَتاُبَوَهاُهَنــا َقــْد َبِقَيــْت أَْبــَواُب

باالستقراء: أي العادة.  (١)



كتاب الطهارات الجزء األول ٦٤

äGQÉ¡£dG  ÜÉàc

األَْنَجاسِ مِــَن  َهــاَراُت  الط ا  اسِأَمالن لَِجِميــعِ   َيُعــم ُحْكــٌم 
الِْكَتابِ فِــي  َجاَء  َقــْد  ابُِوُجوُبُه  األو ةِ  ُســن فِــي  َوَهَكــَذا 
تِْه َفْرِضي اُس َعَلــى  الن تِْهَوأَْجَمــَع  َفِمــْن ُهَنا ثُُبوُت َمْعَنــى ُحج
ِإلَــى ــَرْن  ُيَؤخ َوْقتِ الِعَبــاَداتِ َوَبْعٌض َقاَل َالَوَعــَذُروه(١) أْن 
َســا َتَنج ِإَذا  الَثْوبِ  فِــي  النجَِســاَوقِْيَل  مِْنُه  َيْعرُِف  َيُكْن  َولَْم 
َجِميَعــا َيْغِســَلُه  أَْن  َيِضيَعاَعَلْيــِه  لَــْن  فِيــِه  َواِالْحتَِيــاُط 
الَْمَحال َعــَرَف  َقْد  َيُكــْن  َغْســَالَوِإن  َذاَك  َيْغِســُل  َفإنــُه 

ِ َغْيرِه ثَِيــاَب  َســْن  ُيَنج َِوَمــْن  بَِضْيــرِه ُيْعلَِمــُه  أَن  َعَلْيــِه 
ِ َولَْيْرجِــع َغْســلَُها  َعَلْيــِه   ِثُــم ِضع الُمت فِــي  بِالَْخَالصِ  ِإلَْيــِه 
َنَجاَســْه بَِرُجــلٍ  َرأَى  َراَســْهَوَمــْن  أَْو  رِْجَلُه  أََصاَبْت  َوَقــْد 
ِإلَْزاَمــا عِْلَمــُه  ُيْلزُِمــوُه  إَمــاَمــالَــْم  ــْم  ــُه لَ ـــاَن  َك ِإَذا   ِإال
َبْل ــةِ  لِلنِي َيْحَتــاُج  َال  َيْكفِي ِإَذا َزالَْت بَِوْجٍه ِإْن ُغِسْلَوَذاَك(٢) 
ْوُك(٣) َبْعَد الَغْسلِ ِإْن َبَقى بَِها َفَعــَرٌض َعْنــُه ُعفِــي َفاْنَتبَِهــاَوالز

قوله: «وعذروه» أي في اعتقاد وجوب فرض الغسل أو عن علمه وجوبه بعد إقامة الحجة عليه   (١)
بوجوبه حتى يدخل وقت الصالة وما يشــترط فيه الطهارة من العبادات فعند ذلك يضيق عليه 
جهله، وقال بعضهم: إذا قامت عليه الحجة بوجوب غسل النجس من بدنه للصالة فليس له أن 

يجهله بعد قيام الحجة عليه بوجوبه. واهللا أعلم.
قوله: «وذاك» يعني أن غسل النجاسة من البدن أو الثوب ال يحتاج إلى نّية.  (٢)

الزوك: أثر النجاسة في الثوب.  (٣)



الجزء األول ٦٥باب في بيان شيء ِمنَ المعاصي

ــسِ َجسِأَْعنِــي بِــَذاَك أََثــَر الُْمَنجالن َذا  مِْن  الَعْينِ  َزَوالِ  َبْعَد 
َيــابِ َوالث لِْألَْبــَدانِ  َرابَِولَْيــَس  َوالت ْيــحِ  الر بَِضْربِ  ُطْهٌر 
الَعَدمِ(١) بَِحــالِ  َصــاَر  ِإَذا   ِِإال ــم ــَيــم ـــدُِل لـِـْلــت ـــْع ـــُه َي ـــِإن َف
األَْشــَياِء مَِن  َذْيــنِ  َعــَدا  الَْماِءوَما  َثابِــٌت بَِغْيــرِ  َفالُْخْلــُف 
َتْطُهُر(٢) َيابِ  الث فِي  َبْعٌض  أْشــَهُرَوَقاَل  عِْندِي  الَقْولَْيــنِ  ُل  َوأَو
ِ الَفم اُق  َوُبــز الَعْيــنِ  َِوَدْمَعــةُ  َفاْعَلــم َكالِمَيــاهِ  َرآُه  َبْعــٌض 
َجاَســْه الن مَِن  الَعْيــُن  َقاَســْهَفَتْطُهــُر  فِيَما  ْمعِ  َبالد ُعرَِكْت  ِإْن 
اْخَتَلْط مِ  بِالد اُق(٣)  الُْبــز َفَقــْطَكَذلَِك  ــُه  َيْغلَِبن لَــْم  َمــا  َوَذاَك 
َوَجْد َوالــذِي  الُمَخاُط  َوَرْدَومِْثلُــُه  َعْفُوُه  مِ  الــد َطْعَم  الَفمِ  فِي 
َدُم بِــِه  ـُه  ـ أَن  َيِصــح ــى  َيْحُرُمَحت َال  ُغَســالِِه  مِْن  والَْماُء(٤) 
ِ ِأَْخَرَجــُه مِْن فِيــِه أَْو لَْم ُيْخرِج َفْهــَو َطُهوٌر َمــا بِِه مِــْن َحَرج
بِالَعْرِكَوِإْن َيــُزْل بِالَمــاِء ُدوَن َدلْــكِ َشــْرُطُه  َوقِيــَل  أَْجَزى 
َهــاَرْه الط أَْصلُــُه  َشــيٍء   َتَرى اْعتَِباَرْهَوُكل َفْهَو َعَلى األَْصــلِ 
ــَال َتَنق ـُه  ـ أَن  َيِصــح ــى  َال(٥)َحت ذِي َقْد ُحلَكَذا الَكَالُم فِي ال

قوله: «بحال العدم» أي من الماء.  (١)
قوله: «تطهر» أي بالشمس والزمان.  (٢)

البزاق: بالزاي أي: البصاق وهو على وزنه ولكن شدده ِإلقامة الوزن.  (٣)
قوله: «والماء» يعني أن الماء الذي يغسل به فمه من أجل ما وجده في فمه من طعم الدم ليس بنجس.  (٤)

قوله: «كذا الكالم في الذي قد حلال» بَِمْعَنى أن حكم ما صح حله التحليل اســتصحاًبا لحكم   (٥)
األصل حتى يصح حرامه.



كتاب الطهارات الجزء األول ٦٦

√É«ªdG  ÜÉH

ِ ُمْطَلــق َوَغْيــُر  ُمْطَلــٌق  ـقِالَْمــاُء  َحق بِـالت ـاهِـــُر  الط ُل  َواْألَو
ــاِء ــَم ــٌر لـِــَغـــْيـــرِهِ َك ــه ــَط ــَماِءُم َيجِيُئَنــا مِــَن الس َغْيــثٍ 
َوالُْعُيــونِ البِْئــرِ  َمــاُء  الَمُصونَِكــَذاَك  الُمْطَلقِ  َتْحَت  َيْدُخُل 
َفُيْنَتَقــْدَوَغْيــُرُه َيُكــوُن َطاهِــًرا َوَقــْد َطاهِــرٍ  َغْيــَر  َيُكــوُن 
َنَجسِ مِــن  َخــَال  ِإَذا  ــسَِفَطاهِــٌر  بِالُمَنج ُيْعــَرُف  َوَغْيــُرُه 
َرْت ُطه َقــْد  بِــِه  َمــاٌء  َظَهــَرْتمَِثالُــُه  َعَلْيــِه  َنَجاَســٌة  بِــِه 
َتْنُظــُف َمــاٍء  آِخــُر  ــُه  اْخَتَلُفوالَِكن َففِيــِه  َجاَســاُت  الن بِِه 
َكْلبِ ِإْثَر  الَمــاِء  فِي  َتَرى  َفَذلِــَك الَما َطاهٌِر فِــي الُكْتبَِوِإْن 
ُيْعَتَزْلَوِإْن َرأَْيــَت الَكْلَب فِيِه َقْد َنَزْل  (١) قُــال الَماُء  َذاَك  َوَكاَن 
ــالَْه(٢) الَْعس َماَتتِ  ِإْن  لِْلُغَســالَْهَوَهَكــَذا  َيْصلُُح  َال  الَمــاِء  فِي 
ُت فِيــِه ِضْفدَِعا َفاْسَتِمَعاَوِإْن َيــُك الَمي ــُه  ــَســن ُيــَنــج َفـــَال 
ِإَناِء الَْمــاُء فِــي  َذاَك  ِألَن َهــذِي(٣) مِــَن َذَواتِ الَْماِءلَــْو َكاَن 
ــارِ بِالن ًرا  ُمَحــر َيُكــْن  ــارِيَوِإْن  ــَم تُ َال  َيــْنــُجــُس  ــُه  ــِإن َف

قوله: «ُقّال» أي قليل.  (١)
العسالة: من الحشرات المعروفة تشابه الثغباء وهي الوزغة.  (٢)

قوله: «ألن هذي» أي هذه. قال أبو الطيب: هذي برزت لنا فهجت رسيسا.  (٣)



الجزء األول ٦٧باب المياه

ِ َشْيَئْين مِْن  ــاِخنِ(١)  الس َما   ِِألَن َذْيــن ُدوَن  ْفــدُِع  الض َوَذلِــَك 
أَْصلِِه َعــْن  َزائِــٌد  فِيِه  ــاُر  َوَواجِــٌب أَْن َنْنُظَرْن فِــي َعْدلِِهَفالن
َذاَكا ِألَْجــلِ  ُطْهــُرُه  َكاَن  َكَذاَكاِإْن  َال  الَمْقُتــوُل  ــَمُك  َفالس
َيِحــقَوالْــُكل َمائِــي َفأَْيــَن الَفــْرُق ُهَنــا  َفْرًقــا  أََرى  َفَمــا 
َوَقَعا َمــا  ِإَذا  الَبــْولِ  فِي  فِــي الَماِء مِْنــُه َشــَرٌر َفاْرَتَفَعاَوقِيَل 
ــَرارِ الش َذلَِك  ُحْكــُم  األَْطَهــارَِيُكــوُن  ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـُه  ـ بِأَن
أَْكَثَرا مِْنــُه  الَمــاُء  َذاَك  َكاَن  ــن األَْطـــَهـــَراِإْن  ــَب ــل ــَغ ِألنــَنــا نُ
َجْر َفلُيْعَتَبْرَوَطاهُِر(٢) الُمَضاُف مِْثُل َما الش َوَنْحوَِهــا   َباقِــال مِــْن 
ــَالةِ لِْلص مِْنــُه  ــى  ُيَتَوض اتَِال  ــًرا بِالذ ِإْذ لَــْم َيُكــْن ُمَطه
النَجسِ َعْيَن  ُيْذهُِب  َيُكْن  َفِقــسَِوِإْن  ُمَضــاٍف   ُكل َوَهَكــَذا 
اْسُتْعِمَال َما  ِإَذا  الَْماِء  فِي  ــَال(٣)َوقِيَل  ُمَغس َنْجَعَلــُه  أَْن  َيُجــوُز 

قوله: «ألن ما الساخن» بقصر همزة ماء للضرورة، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة،   (١)
وأصله ألن الماء الساخن من شــيئين، ويجوز عندي جعل إّنما أداة حصر فاكتفى بذكر الصفة 

عن الموصوف للعلم به.
قولــه: «وطاهر» بــدون تنوين و«المضــاف» مبتدأ خبــره طاهر المتقــدم وفاًقا لمذهب   (٢)

البصريين.
الماء المســتعمل هو ما غسل به طاهر، كالماء المغســول به أعضاء الوضوء فهذا يصح تطهير   (٣)
النجس بــه وال يرفع الحدث فال يصح به الوضوء وال الغســل من الجنابــة وال الحيض وال 

النفاس. وأجاز قومنا التوضي بالماء المستعمل إن لم يتغير أو تغير قليًال.
ولذا حكى المصنف المسألة بقيل إشارة إلى قول غير أصحابنا فافهم. «أبو إسحاق».



كتاب الطهارات الجزء األول ٦٨

َجاَســاتِ َمَعا َفاْســَمَعاَفَنْغِســَلْن بِــِه الن الُوُضوَء  بِِه  َنَرى  َوَال 
جِــَرارَِوُكل َمــاٍء َكاَن فِــي الِمْقــَدارِ مِــْن  قِيــَل  َكأَْرَبِعيــَن 
َجــُسَفْهــَو َكثِيــٌر َطاهِــٌر َال َيْنُجُس الن َعَلْيــِه  َزاَد  إَذا   َإال
الَوْصفِ فِــي  َيْغلَِبــُه  أَْن  َمًعــا َوالَعْرِفَوَذاَك  ْعمِ  َوالط بِاللــْونِ 
ِ َوْصَفْين فِــي  َيْغلُِب  َيُكْن  َِوِإْن  َهَذْين فِــي  َفالُخْلُف  َواِحدٍ  أَْو 
ِ ْهر اهِــُر ِحيــَن َيْجــرِيَكــَذاَك َال َيْنُجــُس َمــاُء الن ـُه الط ـ ِألَن
َما َتَقد َكَمــا  ــْرُه  ُيَغي لَــْم  اْعَلَماَمــا  َوالُخْلفِ  الوَِفاقِ  فِي َحالَةِ 
اِإلَناُء ُخــرَِق  َقــْد  َيُكــْن  مِْن أَْســَفلٍ َيْطــَرُح مِْنــُه الماُءَوِإْن 
اتَصَال َمْهَما  َكالَْجارِي  فُِصــَالَفُحْكُمُه  ِإْن  َكــَذا  وَال  َجْرَيانُــُه 
فِيــِه َشــْيًئا  َتْغِســُل  َتْموِيــِهَفَجائِــٌز  بِــَال  الَجــارِي  ـُه  ـ ِألَن
َيْنَقِطُع أَْصلِــِه  مِــْن  َيُكْن  َيْنَفُعَوِإْن  َجــارٍ  َفْهَو  َجــارٍ  َوالَفْرُع 
َتــرُِد الِحيَضاَنا ــَباعِ  َكاَناَوفِــي الس َمــا  َطاهٌِر  فِيَهــا  َفالَمــاُء 
َغَبْر(١) َوَمــا  َتْحِملُُه  الــذِي  اْعَتَبْرلََها  َبْعــٌض  َوبِالَْكْثــَرةِ  لََنــا 
ِ الِمَيــاه مِــَن  َكَغْيــرِهِ  َِوْهــَو  األَْشــَباه َبَغالِــبِ  َوَيْنُجَســْن 

قوله: «وما غبر» أي وما بقي.  (١)



الجزء األول ٦٩فصل في ماء البئر
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الِقَياسَِوالْبِْئــُر َال َتْفُســُد بِاألَْنَجــاسِ فِي  َتْنَزُح(١)  َتُكْن  لَْم  ِإْن 
الَْمــاِء َفــَراُغ  قِيــَل  َالِءَوَنْزُحَهــا  بِالــد َيْنُقــَص  أَْن  َوقِيــَل 
ِ بِالُمْســَتْبِحر الَمْعُروُف  ُل  َِواألَو ــر ــُح ــْألَْب ِ ــٌه ل ِ ــاب ــَش ـــُه ُم ـ ِألَن
َنْذُكــُرُه الــذِي  ُهــَو  َنْســُطُرُهَوَغْيــُرُه  َهاُهَنا  فِيَما  بِالُحْكــمِ 
قِيــَال فِيَمــا  َيْنُجــُس  َقلِيــَالَفِإنــُه  َولَــْو  فِيــِه  بَِواقِــعٍ 
الُغولِ(٢)(٣) َومِْثلِ  ــاةِ  الَبْولَِوَذاَك َكالش  َمَحــل ــاةِ  الش فِــي   ِألَن
الِغيَالنِ مِــَن  ــْؤُر(٤)  الس الَبَيانِ(٥)َوَذلَِك  فِــي  َقاَل  َكَذاَك  رِْجٌس 
ِ البِير فِــي  َقْمَلــًة  َرأَْيــَت  َِوِإْن  ْقدِير الت فِــي  الَحَياُة  َفُحْكُمَهــا 
َفِحيَنئِْذ َمْوتَُهــا   َيِصــح ــى  َفاْنَتبِْذَحت ُحْكًمــا  َكالَمْيَتةِ  َتُكــوُن 
َســَواُء(٦)َوَبالَُغــوا فِيَمــا بِِه َقــْد َجاُؤوا بَِها  َوالفِيــُل  الَقْمــُل 

قوله: «تنزح» أي تيبس.  (١)
الغول: هو الحية.  (٢)

أراد السبع سماه غوًال ألنه يغتال اإلنسان. (أبو إسحاق)  (٣)
السؤر: البقية من الشيء، كالباقي من الطعام.  (٤)

قوله: «البيان» أي كتاب بيان الشرع.  (٥)
هذه المســألة من متروك العلم إذ ال تســتند إلى دليل ال من الكتاب وال من الُسنة َولَِذا ردها   (٦)
المصنف 5 بقوله تلطًفا وبالغوا.. إلخ، وماذا عســى أن تكون هــذه الحيوانات الطفيلية في 
جرمها وتأثيرها حتى تكون في حكم الحيوان الكبير تنجيًســا وتطهيًرا بماء الُسنة، الّلهّم هذا 

حرج رفعه اهللا عنا فله الحمد. (أبو إسحاق)



كتاب الطهارات الجزء األول ٧٠

َجَســا الن  َتْنزَِعــن أَْن  َتْيَبَســاَوُطْهــُرُه  َحتى  البِْئــَر   َوَتْنَزَحــن
َدلَْوا أَْرَبِعيــَن  َعــْن  َتــزِْد  ُيْرَوىَوِإْن  فِيَما  أَْرَبُعــوَن  ْزُح(١)  َفالن
َباُس َعَلْيَك  الَباقِــيِ  فِي  َناُسَولَْيَس  َدلْــًوا  بِالَخْمِســيَن  َوَقاَل 
ِ الُمْعَتــاد َبَدلْوَِهــا  َِوَنْزُحَهــا  ــَالد ِ ــب ال ــرِ  ِ ــائ َس بـِــــدَِالِء  َال 
َدلْــَوانِ لََهــا  بِْئــٌر  َتُكــْن  َثانِــيَوِإْن  َوَكبِيــٌر  َصِغيــٌر  مِْنَهــا 
ِ بِاألَْكَبر َبْعِضِهــْم  عِْنــَد  ِتُْنَزُح  َوَقــاَل َقــْوٌم َنْزُحَهــا بِاألَْصَغر
الِحَبــالَِوَبْعُضُهــْم بِأَْغَلــبِ األَْحــَوالِ َمــَع  لْــُو  الد َوَتْطُهــُر 
ــاُل(٢) الُمح َوَهَكــَذا  الَمَقــاُلبُِطْهرَِهــا  ُل  واألَو َال  َوقِيــَل 
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األَْنَجاسِ مِــَن  األَْرُض  الْتَِباسَِوَتْطهُر  بِــَال  الَعْيُن  َزالَــتِ  ِإْن 
َمانِ َوبِالز يــحِ  َوالر ــْمسِ  َالنِ(٣)بِالش االَو َيُقــوُل  َوَبْعُضهــُم 
َشــْمسِ بَِغْيرِ  رِْيٌح  َتُكــْن  الَعْكسَِوِإْن  فِــي  َوَكَذا  ِخَالٌف  فِيِه 
ُروبِ ْرُس(٤) إْن أُْخرَِج فِي الد ُؤوبِ(٥)َوالــد بالد الَْوْطــُي  فِيِه  َوَكاَن 
َيــاُح َوالر ــْمُس  الش ُجَنــاُحَوَضَرَبْتــُه  بِــِه  َوَمــا  َفَطاهِــٌر 

قوله: «فَالنْزُح» أي النزف من تسمية السبب باسم المسبب.  (١)
ال: هي القفة التي يدور عليها الحبل. الُمح  (٢)

قوله: «األوالن» يعني الشمس والريح.  (٣)
الدرس: سماد البقر.  (٤)

الدؤوب: العادة. (المصنف)  (٥)



الجزء األول ٧١باُب الطهارة بغير الماء

ِ ــَماد آدِ(١)َوَتْطُهــُر اْألَْرُض مِــَن الس بَِســْقيِ  ْرُع  الــز َكَذلِــَك 
ِ الِعْلم أَْهــُل  بِاْآلَدْيــنِ  َِوَقــاَل  َوقِيــَل َبــْل َثَالَثٌة فِــي الُحْكم
ُكِســَحا(٢) َمْهَما  الَمْنزُِل  اْنَمَحىَكَذلَِك  َوُخْبُثــُه  اٍت  َمــر َثَالَث 
َتْطُهــُر َال  َنَجاَســًة  تُْبَصُرَوَواِطــىٌء  َال  َغــَدْت  َولَْو  بَِمْشــيِِه 
ْنَســانِ اْإلِ َبــَدنِ  فِــي  َهــا  ْبــَدانِِألَن األَْ عَِبــاَدُة  َفَغْســلَُها(٣) 
الَقْولِ َهــَذا  َغْيــُر  فِيــِه  الَْمْنُقولَِوقِيَل  فِــي  ــِهيُر  الش ُل  َواْألَو
َعاَال الن ــُر  ُيَطه َقــْد  َزاَالَوالَْمْشــُي  َمــا  ِإَذا  ُخْطــَواٍت  بَِســْبعِ 
َجاَســْه الن َتْذَهبِ  لَْم  َتُكْن  أََساَســْه(٤)َوِإْن  بِــٌع  ُمت َفُحْكُمَهــا 
(٥) لِْلُموَســى َولِْلَحدِيدِ ــن َتْفنِيدَِوالس َمــا  َغْيــرِ  مِــْن  ــٌر  ُمَطه
َواب الد فِي  األَْنَجاَس  َتَرى  ــابَِوِإْن  َه ــذ ِــال ــُر ب ــُه ــْط ــا َت ــَه ــِإن َف

فِيَها َتجِْدَها  َولَــْم  َرَجَعــْت  َيْكفِيَهـــاِإْن  َمِغيُبَهــــا  َفِإنَمــــا 
انِ ــَرانَِوالُْخْلُف فِي الُْقْطنِ َوفِي الَْكت ــُه ــْط ــَســا فـِـِقــيــَل َي َتــَنــج

قوله: «آد» هو القســط الواحد من دوران سقي الماء، ســمي بذلك لرجوعه، يقال آد كعاد   (١)
وزًنا ومعنى.

قوله: «كسحا» أي كنس والكساحة كمساحة الكناسة.  (٢)
قوله: «فغســلها عبادة األبدان» يعني أن غسل النجاسة من بدن اِإلنســان أمر تعبدي ال يسقط   (٣)

بزوال عين النجاسة من دون غسل موضعها.
قوله: «متبع أَساســه» أي أن حكم النجاســة بقاؤها ما بقيت عينها في النعل اتباًعا َألْصلِ   (٤)

وجودها فيه.
قوله: «السن» أي الشحذ.  (٥)



كتاب الطهارات الجزء األول ٧٢

َيُقــوُل َوَبْعُضُهــْم  ُغــزَِال  الَْمْغُســوُلِإْن  ُهَو  مِْنُهَمــا  َيْطُهــُر 
ِ َنجِس تُْبَنــى بِِطينٍ  ِإْن  َتْيَبسَِوالُجْدُر  َمْهَمــا  َقْد قِيَل  َفُطْهُرَهــا 
َبْل َوقِيَل  َوَباِطــنٍ  َظاهِــرٍ  َحَصْلمِْن  ِإَذا  َظاهِــرٍ  َيَباُس  َيْكفِي 
الَفاَرا َيْلَقى  الجِــَرابِ(١)  َداَراَوَفاتُِح  َقــْد  َوَمــا  َفُيْلِقيــِه  فِيــِه 
َكَما َطاهِــٌر  َفــَذاَك  َبِقي  أََتى بَِســْمنٍ َجامِــدٍ ِحيَن َرَمىَوَمــا 
َوُكل َجامِــدٍ َكــَذاَك ِإْن َتَســْلَومِْثلُــُه ُيَقاُل أَْيًضا فِي الَعَســْل
تُــَراُق ُحْكُمَهــا  ــا اِإلْرَهــــاُقَوالَْمائَِعــاُت  ــَه ــَل ــــُه َداَخ  ِألَن
الَْعجِيُن َجامِــًدا أَْو َمائَِعا َضائَِعاَكــَذا  لَْيَس  ْطِهيــرِ  الت َوُمْمِكُن 
ــارِ تَُمارِيَوَقــاَل َبْعــٌض ُطْهــُرُه بِالن َفــَال  اللْحــُم  َكَذلِــَك 
َتْذَهُب مِْنُه  اْألَْنَجاُس  َوْهَو مَِن الَْعجِيــنِ فِي َذا أْقَرُبَفالبِِشــَوا 
أُْدِخَال َمــا  إَذا   الَْيُهودِي ُيْغَســَالَصــْوُغ  لَْم  َولَْو  َطاهٌِر  ارِ  الن فِي 
أَْجــَواِف َذا  َكاَن  ِإْن  فِي ُطْهــرِهِ قِيــَل بِاِالْختَِالِف(٣)َوَقْبَلَهــا(٢) 
ُدبَِغا َمْهَمــا  لِلَمْيَتــةِ  الُْبَلَغاوالجِْلــُد  َبْعــُض  َقاَل  َقــْد  َفَطاهٌِر 
الُمْخَتــاُر ُل  َواْألَو َال  الُمْخَتــاُر(٤)َوقِيــَل  بِــِه  أَْفَتــى  ـُه  ـ ِألَن

قوله: «الجراب» هو في األصل الوعاء الســاتر لما فيه وفي عرف أهل ُعمان هو التمر المكنوز   (١)
في ظرف معمول من سعف النخيل.

قوله: «وقبلها» أي قبل إدخاله النار، وكان األولى تذكير الضمير لعوده إلى الدخول.  (٢)
قوله: «باالختالف» يقرأ باختالس األلف التي قبل الالم األولى ألجل الوزن.  (٣)

في قوله: «المختار» األول بمعنى االختيار والثاني بمعنى المصطفى ژ [وذلك] الجناس التام المتماثل.  (٤)



الجزء األول ٧٣باب أنواع النجاسات

دَِباُغ لَــُه  ــْمُس  َوالش َيْنَســاُغَوالِْمْلــُح  َدْبُغــُه  َشــْيٍء   َوُكل
َباسَِوَذاَك َشــيٌء فِيِه ُعــْرُف الناسِ مِــْن  بِِه  َوَمــا  ُمْخَتلِــٌف 
ِ َسم الد َرْفُع  الَْمْقُصوُد  َِفالَْغَرُض  اللْحم َبَقاَيــا  مِْن  َذاَك  َوَنْحــوِ 
بِــي ِإْن َجَرى فِي َفِمِه ِهَقْيُء الص َثــْدَي أُم َيْطُهــُر َمْهَمــا َمص
َثَالَثــا ــُه  َيُمص أَْن  ــْرُط  َوَثْدُيَهــا َقْد َكَســَب اْألَْخَباَثا(١)َوالش
بِالَْمــاِء ُغْســلِِه  فِــي  َوالَْفَنــاِءَوُطْهــُرُه  الَْعْيــنِ  بَِذَهــابِ  َال 
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الِْقَيــاسَِوالَبــْوُل ُهو أَْنَجــُس اْألَْنَجاسِ فِــي  َيلِيــِه  َوَغائِــٌط 
َفالَْجَناَبــْه ُم  َفالــد الُْمْســَتَراَبْهَوَبْعــَدُه  اْألَْشــَياِء  َفَســائُِر 
ُيْخَتلْفَوَبــْوُل َما ُيــْؤَكُل لَْحُمُه أََخْف فِيــِه  َكاَن  ِإْذ  َغْيرِه  مِْن 
اْآلَدمـِـــي ـــْوُل  َب َذاَك   ـــد ــُبعِ الَْوْحِشــيأََش الس ثُم َوالْجِــن

ِ َِقــاَل أَُبو الُْمْؤثِرِ(٢) َبــْولِ الَْغَنم األَُمم جَِمــالِ  َبْولِ  مِــْن  أَْهَوُن 
ِ الُْمْؤنِس َعامِ  الن َخْزُق(٣)  النَجسَِوَهَكَذا  َباعِ  الس ُخْبثِ  مِْن  أَْهَوُن 

األخباثا: أي األنجاس، بمعنى أنه قد تنجس فعليها غسله بالماء.  (١)
هو العّالمة الّصلت بن خميس الخروصي البهلوي كان في زمان اِإلمام الّصلت بن مالك الخروصي   (٢)
وعاش إلى زمان الخارجين عليه، وكان ممن يشنع عليهم في ذلك فأّلف كتاب «األحداث والصفات» 

في الرد عليهم بحجج ُمْقنِعة، و«المؤثر» بضم الميم بعدها همزة ساكنة فمثلثة مكسورة مخففة.
الخزق: بفتح الخاء، درق الطيور.  (٣)



كتاب الطهارات الجزء األول ٧٤

َماِء الد َشــَررِ(١)  فِي  ُصــوا  اْمتَِراِءَوَرخ بَِال  َمْســُفوًحا(٢)  َكاَن  لَْو 
ُســفَِحا ِإْن  ُدوا  َشــد ُيْسَفَحاَوآَخــُروَن  لَْم  ِإْن  ْخَصَة  الر َوَجَعلُوا 
اْآلَثارَِوَهَكــَذا الُْخْلــُف بَِبــْولِ الَْفارِ فِــي  اْألَْشــَهُر  َورِْجُســُه 
أَْرَخُص َولَِكــْن  أَْيًضا  ُصواَوَبْعــُرُه  فِيــِه َرخ مِــْن َبْولِِه مِْن َثم
(٣) الَْجر فِي  ُدُخولَُه  َِواْســَتْقَذُروا  ِحْجــر بَِغْيــرِ  ُخُروَجــُه   ثُــم
َطاهُِر فِيِه  قِيــَل  الَْعَفاِف(٤)  َظاهِــُرَبْوُل  َوْهــَو  َكــَذاَك  َوَبْعــُرُه 
ِ ــَباع الس مَِن  َكاَن  َمــا  ِأَْســَواُر  ِإْجَمــاع بِــَال  لَِكــْن  ــٌس  ُمنج
بَِفِمَهــا رَِواَيــٌة َقــْد نُِقَلــْت(٥)ِإْذ َبْعُضُهْم َقــاَل لََها َما َحَمَلْت
ِ ْير الط ِســَباُع  أَْيًضــا  ُســورَِوَهَكــَذا  َكالن فِيــِه  الُْغــَراُب  َوَما 
الَبْلــَوى فِيــِه   َتُعــم ـُه  ـ ُيْحَوى(٦)ِألَن َقلِيــًال  َنادٌِر  ْســُر  َوالن
الَمأَْكَال  َيْخلَِطــن الُْغــَراُب   َالثُمبَِطاهِــرٍ َبــْل َيأُْكـــُل الُْمَحل

شرر الدماء: قطراتها.  (١)
الدم المسفوح: الخارج من الجسد بسبب من خارج كالجرح والوخز ونحو ذلك.  (٢)

الجّر: إناء معروف يعمل من الخزف.  (٣)
العفاف: طائر كالخطاف لكنه أصغر منه وهو من طيور الليل.  (٤)

هذا هو الصحيح لحديث المســند الصحيح: ســئل رســول اهللا ژ عن الســباع ترد الحياض   (٥)
وتشرب منها فقال: «لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر» قال الربيع: أي لكم ما بقي، أو قيد 
بما إذا كان فوق قلتين لحديــث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبــث» وكذا إذا تغير أحد 

أوصاف الماء بالنجس. أفاده نور الدين في شرح المسند. (أبو إسحاق)
ُيحوى: أي ينال.  (٦)



الجزء األول ٧٥باب أنواع النجاسات

َذاَكا َعْكــُس  ُســورِ  الن ُهَنــاَكاَوَحالَــةُ  لَــُه  َعــادٌة  َفالُْخْبــُث 
َفْلُتْجَتَنبِ ْخَمــةُ(١)  الر الُْمْجَتَنبَِومِْثلَُهــا  َوَخْزقَِها  ُســْؤرَِها  فِي 
َوَهْم َخْزقُــُه(٢)  الُْغَراُب  َفَكَتْمَومِْثلُــُه  ْص  ُيَرخ َمْحُبوبٍ  َســلِيُل 
َواْألَْهلِي قِيــَل  َجاجِ  الد الَْمْروِيَخــْزُق  الُْخْلُف فِي  الَْحَمامِ  مَِن 
َوَكَذا َبأٌْس   الَْوْحِشي فِي  َجاُج َعْن أَْكلِ اْألََذىَولَْيَس  ِإْن ِصيَن َذا الد
َباْألَْطَهارِ ــْؤرِ  الس فِي  ْجــَس َعَلى الِْمْنَقارَِوَحَكُموا  َما لَْم َتَر الر
اْألَْقَلفِ َفاْعرِِفَواْخَتَلُفوا فِي ُطْهرِ ُسْؤرِ  فِيِه  ْنجِيــُس  الت َواْألَْكَثُر 
َقَذالِِه(٣)َوَيْظَهــُر الِْخَالُف فِي اْغتَِســالِِه مِــْن  ُيزِيَل  أَْن  َبْعدِ  مِْن 
َيــْلــَزُمــْه َنــَجــًســا  َرآُه  ــْن  ــَم َيْلَزُمــْهَف َال  َيُقــوُل  َوَبْعُضُهــْم 
مِْن َبْعدِ ِشــْرٍك فِيِه ُخْلٌف ُعلَِماَكَذلَِك الُغْســُل َعَلى َمْن أَْسَلَما
َولَْم ُطْهــُرُه  ْســَالمِ  بِاْإلِ الَْتَزْمَفِقيــَل  َيُقْل بِِه الَْبْعُض ولِْلُغْســلِ 
ُلَقْرُض اْألََماِحي َنَجٌس َواألَْجَدُل اْألَو اِالْختِــَالُف  فِيــِه  َوالَْفاُر 
ْورِ أَْيًضا اْخُتلِْف ن ُوِصْففِي َمْخِطمِ الس َجاَســةِ  بِالن َبْعضٍ  َفِعْنَد 

قولــه: «الرخمة» هي من الطيور المســتخبثة غالب قوتها من الميتــات، والجمع رخم وهي   (١)
األنوق ال تبيض إال إلى شــواهق الجبال حيث ال يبلغها إنســان، ولذلك قالوا: هو أعز من 

بيض األنوق.
قوله: «ُخْزقِهِ» هو بدل من الغراب ويسمى بدل اشتمال.  (٢)

قوله: «قذاله» أي قلفته، وهي الجلدة التي تقطع عند الختان، وتسمى القذلة، و (من) زائدة أي   (٣)
من بعد أن يزيل قذالته أي يقطعها.



كتاب الطهارات الجزء األول ٧٦

َجَســا الن ُيَالقِي  َرْطــٌب  ـُه  ـ َيْيَبَساِألَن َحتى  َيْنَشــُف  َيُكْن  َولَْم 
الَْحاُل َهــَذا  َيُقوُل  َزَواُلَوَبْعُضُهــْم  ــثٍ  ــَب َخ  ــل ــُك ِ ل ـــِه  ِ ب
وُن(١) َوالَْمك َوالِقْرَداُن  ْمُج  لَْيــَس بَِها مِــْن َنَجــسٍ َيُكوُنَوالض
َحَكُمواَوُكل َشــْيٍء لَــْم َيُكن بِــِه َدُم َقــْد  لَُه  ْهرِ  بِالط َفــَذاَك 
األَْرَنبِ بُِســْؤرِ  َبأَْس  َال  بِــيَوقِيَل  الظ مِْثــُل  َوأَنــُه  َوَبْعــرِهِ 
َقْوُل الَعَفــاِف  َبْعرِ  فِــي  الَبــْوُلَوَجاَء  مِْنــُه  َكــَذاَك  بُِطْهــرِهِ 
ِ ْفَدع َمِعيَواْخَتلُفوا فِي رِْجسِ َبْعرِ الض فِيَمــا  ــٍة  ي َبر مِــْن  َوَذاَك 
ِ الِْمَياه مِــَن  َجاَءْت  َتُكــْن  ُيَضاهِــي(٢)َوِإْن  لَِبْولَِهــا  َفَبْعُرَهــا 
َوَرْد َوالَْقــْوُل   أََشــد َبْولَُها  َنَفْدَبْل  َمــاٍء  مِْن  َكاَن  ِإْن  بُِطْهــرِهِ 
ــاِءَوَنَجــٌس ِإْن َجاَء مِــْن َصْحراِء ــَم ـِـْل ــٌد ل ــاعِ ــَب ـــَذا ُم ـــَك َوَه
َفِإْن َقْحَمــاٍت  َثــَالُث  ُه  ُزكِْنَوَحــد  (٣) ي فبــر مِْنــُه  َيْقَحُمَهــا 
َوالَحِميُر األَْنــَعــاُم  ــوُرَوَهــــذِهِ  ــس ــا َوال ــاُرَه ــَع ــَرٌة أَْب ِ ــاه َط
الَْخْيــُل  ثُــم البَِغــاُل  َوِإنَمــا َيْنُجــُس مِْنَهــا الَْبــْوُلَومِثلَُهــا 

الضمج والقردان والمكون: من الحشــرات الصغار المعروفة وهي تؤذي األجســاد بامتصاص   (١)
الدم منها والقردان جمع قراد كغــراب وغربان وهذا النوع أكثــر أذاه لإلبل والغنم ولكنه في 

اإلبل أكثر وكلها ليست من ذوات الدم إال ما يتغذاه من اإلنسان وسائر الحيوان.
يضاهي: أي يشابه.  (٢)

قوله: «فبري» أي منسوب إلى البراري ليس ببحري، وما كان منها في المياه يقال له بحري ولو   (٣)
في غير ماء البحر.



الجزء األول ٧٧باب أنواع النجاسات

ِصيَنا َمْهَما  الَمْرُكــوبِ  ُيْفُتوَنــاَوَعَرُق  بُِطْهــرِهِ  اْألَذَى  َعــنِ 
ــُه(١) ُذُيــوُل اِإلبِــلِ ــِه َمــَكاَن الَْمْبَولَِوَمــا تُمج رِْجــٌس لَِمس
الَْمــاُء مِــَن اْألَْكَراشِ َفاشَِكَذلِــَك  الِخــَالُف  فِيــِه  َوَقْيئَِهــا 
ــْولِ ــَب ــالْ ِ ــٌط ب ــلِ ــَت ــْخ ــــُه ُم  َقْولِِألَن فِــي  َنجًِســا  َكاَن   َثم مِْن 
ْهــَرا الط فِيــِه  أَْخَتــاُر  نِــي  ِإْذ لَْم َيُكْن َبْوٌل ِسَوى فِي الَْمْجَرىلَِكن
ِإْنَســانِ مِْن  َيْخــُرُج  َمــا   َســانَِوُكل مِْن َوالِـجِ الَجْوِف ِإلَى الل
ُم ُمَحــر َوَصْرُطــُه(٢)  َيْحُرُمَفَنَجــٌس  أَْيًضــا  ــَباعِ  الس مَِن  َكَذا 
ُدْبرَِهــا مِــْن  َكَخــارِجٍ  ـُه  ـ َبْعرَِهاِألَن  َبــأَْس بَِمس َوالُحْمُر َال 
أَْضَراِســِه مِْن  َيْخُرُج  َما  َنْتًنا َيُقوُل الَبْعُض مِْن أْنَجاِســِهَكَذاَك 
َكالَْعــذَِرْه َنْتنِــِه  مِــْن  ـُه  ـ َوْهــَو قِيــاٌس لَْيَتــُه َمــا َذَكَرْهِألَن
ْبَعا(٣)َكْيــَف َيُكــوُن مِْثَلَهــا َواألَْمَعا الط َفاْســَتَحاَل  َرْتَها  َغي َقْد 
َجاَســْه الن ُحْكُمــُه  َنْتــنٍ   قَِياَســْهأَُكل َنــَرى  َال  ــي  َوَرب  َكال
الَبْعضِ َقْوُل  فِيــِه  َواُب  الص َيْقِضيَبلِ  فِيِه  ْهــرِ  بِالط َغَدا  َحْيُث 

قوله: «تمجه» أي تُْلِقيه من الرطوبات ولو من غير بولها، كما إذا أصابها ماء فنثرته أذنابها فإنه   (١)
يكون نجًسا، هذا مبني على قول جمهور األصحاب القائلين بنجاسة بولها، واهللا أعلم.

قوله: «صرطه» أي إدخاله الجوف، قوله: «كذا الســباع» أي أن الخارج من قيء الســباع نجس   (٢)
محرم على اِإلنسان االنتفاع به ويجب عليه غسل ما أصابه منه في بدن أو ثوب.

الطبعا: تمييز محول عن الفاعل أي استحال طبعه، وتعريفه للضرورة أو على مذهب من أجاز   (٣)
تعريف التمييز في الشعر كقوله: َوِطْبَت النْفَس يَا َقْيُس َعْن َعْمِرو.



كتاب الطهارات الجزء األول ٧٨

يــُق َال َبأَْس بِــِه ِإَذا َجَرى ُغِمَرا(١)َوالر َقــْد  َنْومِِه  فِي  َنائِمٍ  مِْن 
ُمـْجـَتـَمــُع َطــاهِــٌر  َذاَك   األَْدُمُعِألَن  ثُــم َوالُمَخــاُط  َعَلْيــِه 
َطاهُِر أَْيًضــا  اِإلْنَســانِ  َظاهُِرَوَعَرُق  َوَهــَذا  مِْثلُــُه   (٢) َوالِْمــد
اْحَتَرْق لَــوِ  جِْلُدُه  أَْيًضا  َنَطْقَكَذاَك  بِرِْجِســِه  َوالَْبْعُض  ارِ  بِالن
ِ األَْكَثر لَِقــْولِ  ُيْعَزى  َِورِْجُســُه  َظر الن عِْنــَد  ِحيُح  الص َوُطْهــُرُه 
الِحَمارِ(٣) ُدْبــَرُة  أَْيًضــا  َجارِيَكَذاَك  مِْنَهــا   َوالِْمــد ــَها  َيَمس
ُم الــد  إال ُطْهــَرُه   َيْنُقَضــن َيْحــُرُمَال  َال  ــُه  َمس ِســَواُه  َوَمــا 
َجْس َسُه الَمْخَرُج لَْو لَْم َيْحَتبِْس(٤)َوِإْن َيُكْن َيْخُرُج َمْخَرَج الن َنج
َقِضيبِِه مِــْن  َيْخــُرُج  َتْجنِيبِــِه(٥)َكَرُجــلٍ  َعَلــى  ــُه  َنُحث  مِــد
الَمْنُي َكــَذاَك  الَبــْولِ  والَمْذُي(٦)لَِمْخَرجِ  َوْدُيــُه  َكَذاَك  رِْجٌس 
ِ م الد ْجُس فِي الَمْيَتةِ مِْن َذاتِ  َِوالر َفاْعَلم أَْصٌل  َوالَخْنزِيرِ  َوالَكْلبِ 

غمرا: غمر في نومه إذا غرق فيه، وهو كناية عن ثقل النوم.  (١)
» هو الماء األبيض الغليظ الذي يخرج من القروح، وقد يكون رقيًقا. قوله: «والِمد  (٢)

ُدْبرة اْلِحَمارِ: هي القرحة التي تتكون في ظهره من شدة الحمل، ويكون ذلك في الخيل واِإلبل   (٣)
قال اِإلعرابي:

ُعَمْر َحْفــصٍ  أَُبــو  بِــاهللاِ  َوَال َدَبــْرأَْقَســَم  ــَها مِــْن نَُقــبٍ  َمــا َمس
قوله: «لو لم يحتبس» أي ولو لم يمكث في البطن إذا خرج البول أو الغائط.  (٤)

تجنيبه: أي تبعيده.  (٥)
قوله: «المنــي» بالتخفيف للوزن أو هو لغة فيه وأصله بشــد الياء، وهو مــا يخرج باللذة مع   (٦)
االنتشار، والودي ما يخرج من الذكر بعد البول مثل الخيط، والمذي هو ما يخرج من الرطوبة 
مع االنتشار بدون لذة وال اندفاق، وهذان األخيران يجب غســلهما وال يوجبان غسل الجسد 

بخالف المني الدافق فإنه يوجبه.



الجزء األول َسات ٧٩باُب الُمتَنَج

ــنِــِه ٌم لـِـَعــْي ـــر ـــَح ــا ُم ــَه ــل لُِخْبثِــِه َوَمــا بِــِه مِــْن َشــْينِِهَوُك
الــِكَالبِ ُمَعلــمِ  فِــي  لِِالْنِقــَالبَِوقِيــَل  بَِمْنُجــوسٍ  لَْيــَس 
َهــُؤَالِء َقــولِ  مِــْن  األَْعَضاِءَفَنْفَهَمــْن  َعَلى  رِْجِســِه  ُحُدوَث 
فِي أَْكلَِها َتْزَداُد رِْجًسا َوَوَهْف(١)َوِإْن َتــُك الَمْيَتةُ مَِمــا ُيْخَتَلْف
الُغَرابِ َمــَراَرةِ  فِــي  َوابَِوالُخْلُف  الص َظاهِــُر  ــى  ُيَذك ِحيَن 
ى َنجَِســْه(٢) َســْهَوِإْن َيُكْن َغْيَر ُمَذك ُمَؤس ُحْرمٍة  مِــْن  بِــِه  لَِما 
َواألَْصَواُف ــُعوُر  َوالش َهــا اْختَِالُفَوالجِْلُد  مِــْن َمْيَتٍة فِــي ُكل
ِإَذا يــُش  َوالر األَْوَباُر  األََذىَكَذلِــَك  مِــَن  أََثٌر  فِيــِه  َيْبــَق  لَْم 
ُيْؤَكُل ُيْفَصُلَوِإْن َيُكْن مِــْن ذِي َحَياةٍ  الَحَيــاةِ  فِي  لَــْو  َفَطاهٌِر 
يشِ لَْحٌم اْنَقَلْع اْنَقَطــْعَوِإْن َيُكْن فِي الر ِإَذا  َنْقَلُعــه  َفَنَجــٌس 
ُيْخَتَلْف أَْيًضا  َكالجِْلدِ  فِيِه َفَعْظُم الِغْلبِ(٭) فِيِه َما َسَلْفَوَعْظُمَها 
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َجــْس َطاهِــرٍ ُيِصيُبــُه الن ــُه َيْنُجــُس َمــا مِْنــُه لََمْسَوُكلَفِإن
الَماِء فِــي  ْمُتــُه  َقد الــذِي   ـــاِءِإال ـــَي ــُر األَْش ــه ــَط ـــُه ُم ـــِإن َف

الوهف: العفونة والرائحة الكريهة.  (١)
قوله: «نجسه» خبر لمبتدأ محذوف أي فهي نجسه.  (٢)

ـ : وهو  (٭) قال أبو مســلم: «وعلى هذا الحكم عظم الدابة المعروفة بالِغْلبِ». قلت ـ أي أبو مسلم 
قرن دابة من جنس األوعال، وهيئة القرن مثل شكل الشجرة. انتهى.

وهو عالج كان يستعمل سابًقا في ُعمان. (إسماعيل)
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َوَقَعا َمــا  ِإَذا  الَْبْولِ  فِــي  َفاْرَتَفَعاَوقِيَل  َشــَرٌر(١)  مِْنُه  الَماِء  فِي 
ــَرُر الش َذاَك  ُيَقــاُل  أَْكَثُرَفَطاهِــٌر  مِْنــُه  الَمــاَء   أَن بَِشــْرِط 
َوُحْمــَرٌة مِْن َخــَدشٍ فِي رِْجلَِوُصْفــَرٌة َتْخــُرُج َبْعَد الُغْســلِ
أَْن ــَل  ــْب َوَق ــَرٌة  ِ ــاه َط ــا  ــَه ــِإن ُيْنَقَلْنَف اِالْختَِالُف  فِيَها  ُيْغَســَل 
ُجــْرُح بَِلْيــلٍ  أََصاَبــُه  ــْفُحَوَمــْن  الس  َيِصح ــى  َحت َفَطاهِــٌر 
ــاُن ــَس َعْرَقــاُنَوَقــْمــَلــٌة ُيــْدرُِجــَهــا اِإلْن ِإَذْن  َوْهــَو  بَِظْهــرِهِ 
ْهــُر مِْنُه َطاهِــٌر َواألَْنُمُل(٢) ُمْشــِكُلَفالظ َفْرٌق  َوْهَو  قِيَل  َتْنُجُس 
لُْبِســِه أَْخَرَجَها مِْن  َيُكــْن  ْبُس َرْطٌب َفاْحُكَمْن بِرِْجِسِهَوِإْن  َوالل
لَِتْخُرَجــا أَْدَرَجَهــا  ِإْن  َجاَوَذاَك  ُمَدب َمَضى  َمــا  َعْكُس  َوَذاَك 
فَخَرْج َبْيًضا  َيْســُرُط(٣)  َولَْجَوَرُجٌل  ِحيــَن  َكَحالِِه  َجْوفِــِه  مِْن 
َوَما َطاهٌِر  الَبْيــضِ  َذاَك  َفاْعَلَماَفأَْصُل  مِْنُه  الِقْشــُر   ِإال َيْنُجُس 
َفَنجِــُس ُمنَكِســًرا  َبــَدا  ُسَوِإْن  ُمَنج َيْنَكِســْر  لَْم  لَــْو  َوقِيَل 
الَعــذَِرْه مِْثــَل  َيُكــوُن  ـُه  ـ َفَذاتُــُه فِــي َذا الَمَقــالِ َقــذَِرْهِألَن
ِإْذ َيكُتُب َبا  ُيْسَتْغَرُبُحْكُم مَِدادِ ذِي الص َوَال  َهاَراتِ  الط ُحْكُم 
َيْيَبُس ِحيَن  الُمْشــرِِك  َفــُكل َما َالَقــاُه لَْيــَس َيْنُجُسَوَجَســُد 

قوله: «شرر» أي قطرات صغار.  (١)
األنمل: أطراف أصابع اليدين، واحدها أَنَْمَلة.  (٢)

يسرط: أي يبتلع.  (٣)
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َالَقــاُه الــذِي  َكاَن  ِإَذا   ــَراُهِإالن َنَجــٌس  َفــَذاَك  َرْطًبــا 
ُرُطوَبٌة فِي َجَســدِْه َتُكــْن  ُمْعَتَمدِْهَوِإْن  فِــي  َالَقاُه  َمــا  َيْنُجُس 
لِْلَبَنــانِ ــَف  َنظ َولَــْو  َوبِْاألُْشَنانِ(١)قِيــَل  ــْدرِ  َوالس بِالُغْسلِ 
ُيْســلَِماَفِإنَهــا ِإْن َعرَِقــْت تُْفِســُد َمــا ِإْن  َوُطْهــُرُه  ــُه  َتَمس
(٣) الُبر فِي  ٌة  أُِصيَبْت(٢) هِــر َِوِإْن  ْهــر بِالط لَــُه  َفاْحُكــْم  َوالِــَدًة 
ــُل الـــــوَِالَدْه ــِم ــَت ــْح ــــُه َت  َواْنتَقَلــْت َكالَْعاَدْهِألَن فِــي َغْيــرِهِ 
َتُبــوُل ِإَذا  ْوسِ  الــد َيُشــوُل(٤)َوَباقِــُر  ِإْذ  ْبنِ  الت فِي  فُحْكُمُه 
ــُزوُلَوالَحــب َفْهــَو َطاهِــٌر َنُقــوُل الن َشــأْنِِه  مِــْن  ِألنــُه 
َقــذَِرْهَواللْحُم ِإْن ُيْشَوى بَِجْمرِ الَعذَِرْه َفــَذاَك  بِــِه  َفَلزَِقــْت 
َخــاُن الد َكَذلِــَك  َال  ُيَبــاُنَوقِيــَل  َنَجــٌس  َفِقيــَل  مِْنَهــا 
َســا َتَنج ِإْن  الُعــودِ  ُدَخاُن  ــا  َدَنَســا(٥)أَم ْر  ُيَؤث لَــْم  َما  َفَطاهِــٌر 
ِ ُجناح مِْن  الِمْســكِ  بُِدْهنِ  َِوَما  الُمَبــاح ُجْمَلــةِ  مِــْن  َوأنــُه 
َســْت َتَنج ِإْن  األَْدَهانِ  َســْتَوَســائُِر  نُج ِإْذ  َبْيُعَها  َيُجــوُز  َفَال 

األشنان: بضم الهمزة شجرة الحرض تنبت في الصحارى والقفار أيام األمطار.  (١)
قوله: «أصيبت» أي ُوجَِدت.  (٢)

الُبّر: بضم الباء، أي في حب البّر.  (٣)
يَُشول: أي يرتفع عن الحب.  (٤)

قوله: «ما لم يؤثر دنًسا» هذا منه 5 احتراس، وإال فإن دخان العود ال ُيؤثر سواًدا.  (٥)
وما أحسن قول القائل:

َناُرُه ــَج  َتأَج َوِإْن  الَكرِيــمِ  َســَواُدَغَضُب  فِيِه  لَْيــَس  ُعــودِ  َكُدَخــانِ 
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ُيْشــَتَرْط ِحيَن  َيُجوُز  َبْل  َفَقْطَوقِيَل  ثَِقاتَِنــا  َعَلــى  َبْل  َوقِيــَل 
الَعذَِرْه بَِماِء  ُيْسَقى  ِإْن  ْخُل  َمــَرْهَوالن الث أَْكُل  ــاسِ  لِلن َفَجائِــٌز 
األَْقَذارِ فِــي  ابِــُت  الن أَْشــَجارَِكَذلِــَك  مِْن  َكاَن  َمْهَمــا   َيِحل
مِْنَها األَْرَضا الُعــُروُق  َنالَتِ  َرْفَضــاِإْن   ُيْرَفَضــن َفــَذاَك  َال  أَْو 
ِ ِخيل َد فِــي الن َِوَبْعُضُهــْم َشــد الَعلِيــل بَِمائَِهــا  ُســِقَيْت  ِإْن 
َيلِيِه الــذِي  فِــي  َكَذاَك  ْنزِيــِهقُْلــُت  َوَذلِــَك األَلَْيــُق فِــي الت
هُر فِي األَْحَكامِ عِْندِي أَْظَهُر األََثــُرَوالط اْســَتَحاَل  َقــدِ  ـُه  ـ ِألَن
الَيُهــودِي ِخَياَطــةُ  َِوَجائِــٌز  الَمْعُهود بِرِيِقــِه(١)  َيَنــْل  لَْم  َما 
ــَيــابِ ــةُ الــث ــالَ ــَس َوابَِوَهـــَكـــَذا ُغ الص ِإلَــى  أَْدَنــى  َوَمْنُعــُه 
الجَِراَبا َكــَنــَز  ِإْن  ــَذا  ــَك ُمَراَباَوَه َنجًِســا  عِْنــدِي  َيُكــوُن 
ِ ْمر لِلت ِشــَراَءَنــا  ُزوا  َِوَجــــو مِْنــُه ِإَذا لَــْم َنْعَلَمــْن بِالَْحْجر
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ِ َوَظاهِر َِوَيْطُهــَرْن مِــْن َباِطــنٍ  َطاهِر بَِمــاٍء  الَعْيُن  َزالَــتِ  ِإْن 
َعَرَضالَْو لَْم َيُكْن َيْنوِي ِألَن الَغَرَضا(٢) ِحيــَن  الَخبِيــثِ  ِإَزالَــةُ 

» من  قوله: «ما لم ينل بريقه» أي ما لم ُيصب الخيَط شــيء من ريقه، وفي نســخه «ما لم يَـُبل  (١)
البلل، وهو موافق لما في شعر ابن النضر حيث قال: َما َلْم يَُبل الَخْيَط بِالثْغِر.

الغرض: بالغين المعجمة أي القصد.  (٢)
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ــاُة ِإْن َبالَْت َعَلى الجَِرابِ بِاْنِســَكابَِوالش الَماُء  َعَلْيــِه   ُصب
األَْنَجاسِ َمْبَلــَغ  ُيَوافِي  ــى  الْتَِبــاسَِحت بِــَال  ُطْهــُرُه  َوَذاَك 
بَِنَجــسِ َكَنْزَتــُه  َتُكــْن  َوَيبسَِوِإْن  بَِمــا  َواْغِســْلُه  ْتــُه(١)  َفت
ُر ِضيــعِ َنْضُحــُه ُمَطه أَْكَثُرَبــْوُل الر اِإلَناثِ  َبــْولِ  فِي  َوالَعْرُك 
َماَوالَعْرُك فِي الَجِميعِ َمْهَما َطِعَما(٢) َنْضُح  ُهَنــاَك  ُيْجزِيِه  َولَْيَس 
ْغِســيلِ الت لِذِي  َالزٌِم  َِوالَعــْرُك  لِيــل بِالد أُْخــرَِج  الــذِي   ِإال
الَحَرَكْه َنْفُس  َعْنــُه  َتُنوُب  َكــْهَوَقْد  َكَمــا ِإَذا َخْضَخَضــُه َوحر
َرَفَســا َقْد  َجَســاَكــَذاَك َمــْن بِرِْجلِِه  الن ى ُيْذهَِبنْهرِ َحت فِي الن
بَِوْهــَو ُمَخالِــٌف لَِحــالِ األََدبِ أَد الَفْضلِ فِي الت َوالَْفْضُل ُكل
ِ ــُه ِألَْجــــل ــَل ــض ْجلَِومِــْنــُهــُم َف الر ُشــُقوَق  أَْيًضا  َدُخولِــِه 
ْحِقيــقِ ــُقوقَِوَال أََرى َهــَذا مِــَن الت َوالَعْرُك َال َيْنُبو(٣) َعنِ الش
َســا َتَنج ِإْن  لِِإلنــاِء  ْهــُر  َجَساَوالط الن  (٤) َيْبلَُغن َحتى  ُيْغَســُل 
َيْحَتــاُجَفــِإْن َيُكــْن َرْطًبا َفــَال َيْحَتاُج َيابًِســا  أَْو  َمُؤوَنــًة 
مِْنــُه ُيْكَفــى   ثُــم  (٥) َقــن ــُهُيَوز ــْن ــَس ــب اٍت َوَي ــــَالَث َمــــر َث

قُْه. ته» بفاء فمثناتين من فوق أوالهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة؛ أي فَرقوله: «فت  (١)
قوله: «طعما» أي أكل الطعام.  (٢)

قوله: «ال ينبو» أي ال يقصر عن الوصول إلى الشقوق.  (٣)
قوله: «يبلغن» يعني الماء.  (٤)

َقن» أي يترك في الماء بمقدار ما يرى أنه بالغ في تنظيفه من النجاسة. قوله: «ُيَوز  (٥)
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ــفَِوَذاَك فِــي آنَِيــٍة مِــْن َخــَزِف ُمَنش َخَشــبٍ  مِْن  َوَنْحــوِهِ 
َصبِي مِــْن   َيِصــح الَمْرِضــيَوُطْهُرَهــا  بُِغْســلَِها  أََتــى  ِإَذا 
َياَبا الث َتْطِهيــرِهِ  فِــي  أََصاَباَوالُخْلُف  بُِطْهرَِهــا  َيُقــْل  َوَمــْن 
َداَوَال أََرى لِْلَمْنــعِ َوْجًهــا أََبــَدا َتَعب َيــْجــَعــلُــُه  ــْن  ـِـَم ل  ِإال
أَْرَتــِضــيــِه لَــْســُت  َذاَك  ْنزِيــِهَوَمـــَع  لِلت َكاَن  َمــا  ِإَذا   ِإال
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اِإلْنَســانِ َحاَجــةِ  األَْعَيــانَِولَِقَضــاِء  َعَلــى  آَدابٍ  ُجْمَلــةُ 
ْحَرا الص فِي  َمَضــى  ِإْن   ِســْتَراَفُيْبِعَدن الُْعُيوَن  َعْنــُه  َوَيْســُتَرْن 
ِ َرْمل َكثِيــَب   ِإال َيجِــْد  لَْم  ِلَْو  َرْحــل أَْو  َتْلَعــٍة(١)  أَْو  بِــِه  َالَذ 
لِْلِقْبَلــةِ ُمْســَتْقبًِال  َتُكــْن  ــةَِوَال  بَِمك ُمْســَتْدبًِرا  لََهــا  َوَال 
أََبــَدا َذاَك  َيُجــوُز  َال  َداَوقِيــَل  َقي َبْعٌض  ْحــَراِء  بِالص َوالَمْنُع 
ا ُيْمَنَعن لَْيــَس  الُبُيــوتِ  اَوفِــي  َعن َقــْد  َحائِلٍ  مِــْن  بَِهــا  لَِما 
اهُِرَوْهــَو َمَقــاٌل َقــْد َرَواُه َجابِــُر الظ  َوُهو الَبْحرِ  َشــْيِخِه  َعْن 
َتْسَتْقبَِال َال  ُجوَم  َوالن ــْمَس  الَبَلَالَوالش  َتْرجَِعــن َكْيــَال  يَح  َوالر
الَمَجارِي فِي  الَغائَِط  َمارَِوَوْضُعَك  الث َمْســَقُط  َكــَذاَك  ِحْجــٌر 

التلعة: بفتح التاء بوزن القلعة ما ارتفع من األرض وما انهبط، وهو من األضداد، وهي معطوفة   (١)
على الضمير المجرور بالباء في «بِهِ»، وهو جائز عند ابن مالك وكثير من النحويين.



الجزء األول ٨٥باب اِالْسِتنجاء

ــَرارِ ــض ارَِوَهــَكــَذا أََمــاكِــُن ال الُمــر ُســُبُل  أَْيًضــا  َكــَذاَك 
ــَص فِيــِه قُْلــُت ِالْضِطَرارَِوالَْبْوُل فِي الَماِء الَكثِيرِ الَجارِي ُرخ
ْهــُي بَِما ــَد الن ـُه َقــْد قُي ـ َفاْعَلَماأَْو أَن َوْصًفا  اكِــدِ  الر مَِن  َكاَن 
ُيْســَتْنَجا أَْن  َه  َكــر أَْنَجاَوَبْعُضُهــْم  َجــاةِ  لِلن َوْهــَو  ْهرِ  الن فِي 
الَبْوُل فِيــِه  َيُجــوُز  َال  الَقْوُلَوقِيــَل  َوْهــَو  اكُِد  الر َما  ِســي َال 
الَغائِطِ بَِوْضــعِ  َبأَْس  َال  الَحائِطَِوقِيَل  فِيِه َكَذاَك َتْحــَت َنْخلِ 
ثِمارِ مِــْن  فِيِه  َما  َيُكــْن  لَْم  َيْصلُــُح لِــْألَْكلِ َعَلــى اْختَِيارِِإْن 
َوَبــْولَِوِإْن َيُكــْن َيْصلُــُح لِْلَمأُْكــولِ َغائِــٍط  مِــْن  َفُيْمنَعــْن 
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َيْســَتْبرِي أَْن  َعَليِه  َيُبــْل  َِوَمْن  األَْمر فِــي  َنْفِســِه  أَمِيُن  َوْهــَو 
ــاَرا ــَج ــًة أَْح ــَالَث اِالْســتِْجَماَراَوَيـــأُْخـــَذْن َث  بِِهــن َوَيْفَعَلــْن 
ِ َزْمَزم بَِمــاِء  ُيْســَتْنَجا  َِوقِيــَل  َوُكل ُمْســَتْنجٍ بِــِه لَــْم َيأَْثــم
ِ ــاه ــَي ــِم ـــــُه َكــَســائِــرِ الْ  ِِألَن ُحْكًمــا َوَمــا بِِه مِــَن اْشــتَِباه
َفْضَال مِْنَها  أَْعَظــَم  َيُكــْن  الِحالَوِإْن  َيْنفِي  لَْيَس  َوْصٌف  َفَذاَك 
الَماِء فِي  َكــُه(١)  َحر َيُكْن  اِالْســتِْنَجاِءَوَمْن  فِي  اٍت  َمــر َثَالَث 

قوله: «َحّرَكُه» يعني الذكر.  (١)



كتاب الطهارات الجزء األول ٨٦

اتَِفِقيــَل ُيْجزِيــِه َعنِ الَعــْرَكاتِ بِالَْمــر عِْبــَرَة  َال  َوقِيــَل 
ِ الَعْيــن َرْفــُع  الُمــَراُد  َمــا  ِِألَن َوْهــَو َصِحيٌح َما بِِه مِْن َشــْين
ِ الَعــَدد بِاْعتَِبــارِ  َقــْوٌم  َِوَقــاَل  د الُمَحد هِ  َحــد فِــي  َواْخَتلُفوا 
بِأَْرَبِعيَنــا قِيــَل  َمــا  عِْشــُروَناأَْكَثــُر  أَْكَثــُرُه  َبــْل  َوقِيــَل 
ــَالثِ بِالث  ثُــم َعْشــٌر  األَْخَباثَِوقِيــَل  أَْقَذرِ  فِي  َوذِي(١)  قِيَل 
اُت َثَباُتَوَذاَك َبْعــَد أَْن َتــُزوَل الــذ بَِهــا(٢)(٭)  ْهرِ  لِلط لَْيَس  ِإْذ 
ــا َيْعُرَكن فِيــِه  قــْوٌم  اْطَمأَناَوَقــاَل  بِــِه  الَقْلَب  َيــَرى  َحتى 
ــى َيجَِد الُخُشــوَنْه ُيوَنــْهَوقِيــَل َحت الل َخَبــَث   َوُيْذهَِبــن
أَْمَســىَوالَبــْوُل قِيــَل ُيْعَرَكن َخْمَســا َهَذا  عِْنــَد  َدلِيــَل  َوَال 
ــَالثِ َوْهــَو أَْرَجُح لَِمــا َعَلْيــِه مِــْن َدلِيــلٍ ُيْلَمُحَوقِيــَل بِالث
الُمْخَتــارِ َعــنِ  َجــاَء  ـُه  ـ اِالْســتِْجَمارِِألَن  َعــد فِي  ُمْعَتَبــًرا 

قوله: «وذي» إشارة إلى الثالث العركات، والمراد بأقذر األخباث أي البول.  (١)
قوله: «بها» أي ذات الخبث، فلعل الباء بمعنى الالم، ولو قال لها لكان أظهر.  (٢)

الظاهر أن الباء للسبية، والمراد ليس للطهر بسبب وجود الذات ثبات. (إسماعيل) (٭) 



الجزء األول ٨٧باب اِالْسِتنجاء
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الَجَناَبْه مِــَن  الُغْســُل  أَْســَباَبْهَوَيجُِب  َفاْعرَِفــْن  بَِســَبَبْينِ 
ِإْنَســانِ مِْن  الَمْنيِ  ُخــُروُج  ا  الِخَتــانِ(١)ِإم ِإلَــى  بُِدُخولِــِه  أَْو 
َواِإلْكَســاُل الَمْيَتةُ(٢)  ْطَفــةُ  اْغتَِســاُلَفالن فِيِهَما  ِحيحِ  الص َعَلى 
اْحَتَلَمْت َمْهَمــا  الَمْرأَُة  الَمــاَء اْغتَِســاًال أُلْزَِمْتَكَذلَِك  َوَرأَتِ 
َجَناَبــًة مِْن َخــاِرجٍ َوَمــا َمَنْتَوَال اْغتَِساَل ِإْن َتُكْن َقْد أَْدَخَلْت
الُغْســَال َعَلْيَها  َعــْدَالَوأَْوَجَب األَْصُل  الَمَقــالِ  فِــي  أََراُه  َوَال 
ــُد َتَعب ـُه  أَنـ فِيــِه  ُيوَجُدَواألَْصــُل  الِكَتــابِ  مِــَن  َوأَْصلُــُه 
الَمْعُروَضْه(٣) األََماَنــةِ  مَِن  َوِحْفُظَها َعَلــى الَوَرى َمْفُروَضْهَوْهَو 
َقَصْد َفالــذِي  ــةُ  ي الن ُيَعْدَوَشــْرُطُه  َال  قِيــَل  الُجُمَعَة  بُِغْســلِِه 
ُيْجزِيــِه ِإنــُه  َقــْوٌم  فِيــِهَوَقــاَل  َمــا  ــُروا  َفس َوآَخــُروَن 
ِإْذ َيْدُخَلــن فِــي الــذِي َنــَواُهِإْن َكاَن َيــْدرِي َحالَــُه أَْجــَزاُه
َفلَيُبــْل اِالْغتَِســاَل  أََراَد  لُِيْذهِــَب الَباقِي ُهَنــاَك أَْو َيِقْلَوَمــْن 

قوله: «أبو بدخوله إلى الختان» يعني به الذكر، وإلى الختان غاية ما يوجب االغتسال، والمراد   (١)
به الختانان مًعا، فإذا التقى الختانان وولجت َحَشَفُة الذكر في فرج المرأة وجب عليهما الغسل، 
أنزل أو لم ينزل واختلفوا فيما إذا غابت الحشفة في الدبر ولم ينزل فقيل يجب بذلك الغسل 

قياسا على الفرج وقيل ال إذ لم ينص عليه الدليل واهللا أعلم.
قوله: «النطفة الميتة» هي الخارجة بغير لذة، و«اِإلكســال» النطفة التي تنفصل من مجاريها مع   (٢)

اللذة واالنتشار، ثم يمنعها عن الخروج من ثقب الذكر.
قوله: «المعروضة» هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿° ± µ ´ ³ ² ﴾.... اآلية.  (٣)



ِكتاُب الغُسْل ِمنَ الَجناَبة الجزء األول ٨٨

الُغْســَال ُيِعيَد  أَْن  َعَلْيــِه  الفِْعَالَوَمــا  أََجــاَد  ِإْذ  َذاَك  َبْعــدِ  مِْن 
ِإْن لَــْم َيُبــْل ِإَذا َرأَى َمدِيَدُه(١)َوالُخْلــُف َهْل َعَلْيــِه أَْن ُيِعيَدُه
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ِ َمــْن فِــي ُغْســلِِه الَيَدْيــن ُِيقد الَعْين ــــَزَوالِ  ِ ل  ــَدن ــِص ــْق َوَي
ـــَفـــُه ــُه َوأَْن ــَم ــن َف ــَل ــِس ــْغ َوْصَفُهَوَي الُوُضــوِء  مَِن  َوَيْفَعَلــْن 
اسِ ُيفِيُض الَماَء َفــْوَق الر الْتَِبــاسِثُــم بِــَال  اٍت  َمــر َثــَالَث 
الَجَســدِ َجِميــَع   ــن َيُعم  ــنِ الــَيــدِثُــم ــاِط ِــَب ــُه ب ــن ــُرَك ــْع َوَي
َيْعــُرَكا أَْن  َيْلَزُمــُه  َال  َبــلِ الُوُجوُب َمس َمــاٍء أَْدَرَكاَوقِيــَل 
َكالِعَراِك الَبْحــرِ  ُمْوجِ  َكــَذاَك َصــب الَماِء بِاْنِســَباِكَوَضْرُب 
ُيْجزِيــِه َعْن ُوُضوئِــِه الَمُصونَِوَمْن أََتى فِي الُْغْسلِ بِالَمْسُنونِ(٢)
األَْكَبُر الُوُضوُء  الُغْســُل  أَْكَثُرَوَذلَِك  الَمَقــاُل  َهــَذا  َوعِْنَدُهــْم 
اْشــَتَمَال الُوُضوِء  َعَلــى  ـُه  ـ اْغَتَســَالِألَن بَِحْيــُث  َفْوَقــُه  َوَزاَد 

قوله: «َمدِيَده» هو كناية عن خروج شــيء من بقية المني مع البول، وأما الذي يخرج بعده فهو   (١)
الَوْدي، واختار بعض مغاربتنا أن يبول على ليفة ســوداء ليرى ما يبقى فيها من أثر المني وهو 

مبني على القول بوجوب إعادة الغسل إذا رأى شيًئا وعلى عدم وجوبه إن لم يره.
قوله: «بالمسنون» أي بمسنون الغســل وهو أن يبدأ بوجهه ورأسه ويديه ثم األيمن من جسده   (٢)
جل اليمنى ثم اليســرى بعد غســل مواضع اْلَعْورةِ، فقيل إن هذا ُيْجِزيه عن  ثم األيســر ثم الر
الوضوء؛ ألنه يشــابهه، وعندي أنه إذا نوى بذلك الوضوء مع الغسل أجزأه عن الوضوء، وإال 

فال، وكأَن هذا مراد الناظم 5 .



الجزء األول ٨٩باب كيفية الغسل

فِيــِه ــا  َيَتَوض لَــْم  ِإَذا  ــا  َيْكفِيِهأَم َال  الُوُضــوِء  َعــنِ  َفْهَو 
ِ الَمْنــع َقــْولِ   َمَحــل َِوَهاُهَنــا  َوْقع مِــْن  ُهَنا  لِْلُخْلفِ  َولَْيــَس 
َذَكُروا ِإْذ  أَْطَلُقــوا  َقْوًمــا   ْاألََثــُرلَِكن أََراَد  َمــاَذا  َيُعــوا  َولَــْم 
اْغتَِسالِِه فِي   َقْد َشك َيُكْن  ــِهَوَمْن  ِ ــال ــَح ِ ـــُه ُيــِعــيــُدُه ب ـــِإن َف
ــا ــوَب ــُوُج ــَن ال ــق ــَي ـــــُه َت  ْيَبــاِألَن الر  ِإال ُيفِيــُد  َال   ــك َوالش
بِاْســتِْقَصاِء ُيْجزِيــِه  َمــا   َماِءأََقل  ُمــد الُوُضوِء  َوفِــي  َصاٌع 
َنَفا َوالَبْعُض  الُمْخَتارِ  َعنِ  َتْحدِيَدُه ِســَوى الذِي مِْنُه َكَفىَوْهَو 
َتــَراَءى(١) بِالذِي  فِيــِه   َســَواَءاَواْعَتل الَوَرى  لَْيَس  َقْولِــِه  فِي 
َيْجَهُل َوَبْعٌض  َبْعٌض  ْعلِيلِ َشــْيٌء ُمشِكُلُيْحِســُنُه  َوْهَو مَِن الت
َألَْعــدُِلَوْاألَْصــُل َقاَل فِيِه ُهــو ْاألَْعَدُل َقْولِــِه  َعــْن  َوِإننِــي 
ِ ــَزاع ــن ــُع ال ــْوِض ــَرن َم ــَه ــْظ ِإْن َكاَن لَْم َيْحــَظ بَِغْيرِ َصاعِ(٢)َوَي
ِ َفالُخْلُف فِي اللُزومِ فِي َذا الَفْصلَِوَكاَن َال ُيْحِســُن فِْعَل الُغْســل
لِ ْاألَو الَْمَقــالِ  َعَلــى  َِيْلَزُمــُه  َفاْغَتِســل عِْنَدَنا  َواُب  الص َوْهَو 
ى(٣) اَوُغْســلُُه ُيْجزِيــِه لَــْو َتَعر أََضــر َودِيَنــُه  الــَوَرى  َبْيــَن 

تََراءَى: أي تظاهر، وهو إشــارة إلى حديث َمْروِّي عنه ژ أنه قال: «ليس الَخْلُق في ذلك سواء»   (١)
واهللا أعلم.

«لم يُحظ بغير صاع» هو من الحظوة، وهي بكسر الحاء وضمها، يقال: حظي بكذا إذا ناله.  (٢)
ى» أي عند الناس، أو بحيث يراه الناس، إما لو تعّرى في مكان ســاتر فال شيء  قوله: «لو تََعر  (٣)

يهِ َمْعِصَية. عليه، وهل يكون االغتسال إال مع التعري، لكن بحيث ال يكون تََعر



ِكتاُب الغُسْل ِمنَ الَجناَبة الجزء األول ٩٠
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الُمْصَحفِ َمِسيسِ  مِْن   الُمْنِصفَِوُيْمَنَعن الِْكَتــابِ  تَِالَوةِ  ومِْن 
الِعَالَقا(١) ُيْمِســَك  أَْن  ُزوا  َوْاألَْوَفاَقــاَوَجو الُحــُروَز  وَمَنُعــوا 
الَيدِِألَنَهــا َتُكــوُن َفــْوَق الَْجَســدِ  َكــف فِي   َفَقــط وَســْيُرُه 
ـا ُيـَبـْسـِمـَلـن أَْن  ــاَوَمـَنـُعـــــوُه  ــن ــَص ــَرخ ذٍ  ُي َولـِـــَتــــَعــــو
ِ الَكلِم َكِمْثــلِ  ْســمِ  َِوَجاعُِل الر بِالَْقَلم َرْســِمَها  مِــْن  َيْمَنُعــُه 
ُز ُيَجــو َيُقــْل َال مِْثَلــُه  َوالَْمْنُع فِي الَْقْولَْينِ عِْندِي أَْحَرُزَوَمــْن 
ــُه َيْحِمُل َما مِْنُه َشــَخْط(٢) ـ َفَقْطِألَن ُه  َيْحِمَلن لَــْم  ِإْن  َوالُخلُف 
َنــا ُمْعلَِنــاَوقِيــَل َال َبــأَْس ِإَذا َمــا أَذ الَْعِظيــَم  اهللاَ  َوَذَكــَر 
َباسِ مِْن  ُشْربِِه  فِي  َما  َفاسَِوالَمْحُو  َوالن الَْحْيــضِ  َذاُت  َكذاَك 
َزاَعــاَواألَْصُل فِيِه َقْد َحَكى اِإلْجَماَعا الن َيْقَبــُل  أََراُه  لَِكــْن 
َوالَعَرُق َطاهِــٌر  مِْنــُه  ــْؤُر  أَْطَلُقواَوالس فِيِه  اِالْستِْحَمامِ(٣)  َوإْسَم 

قوله: «العالقا» هو الخيط أو الحبــل الذي يعلق به المصحف والمــراد بـ«الحروز واألوفاق»   (١)
حملها أي أنــه يمنع الجنب مــن حملها وهي ما كانت مــن آيات الكتاب أو أســماء العزيز 

الوّهاب.
قوله: «شخط» أي كتب، يقال شخط الشيء إذا َسّطَرُه.  (٢)

قوله: «واسم االستحمام» يعني أن عَرق الجنب ُيَسّمى مستحًما واستحماًما.  (٣)



الجزء األول ٩١باب أحكام الجنب

ــا(١) َتَحن ِإَذا  َبــأَْس  َال  اَوقِيــَل  َيْذَبَحن ِحيــَن  أَْيًضــا  َكــَذاَك 
َوْاألَْكلِ َوُشــْربِِه  َنْومِــِه  الُغْســلِفِــي  قَُبْيــَل  لَــُه  َكَراَهــٌة 
َقْبَلُه ــى  َتَوض ْوَم  الن َيَشــا  أَْكَلــُهَفَمْن  أََراَد  ِإْن  َولَْيَتَمْضَمــْض 
ُل ُيَخل ــلِــِه  ــْب َق مِــْن  َيْغِســُلَوآكـِـــٌل  أََراَد  َمْهَمــا  أَْســَناَنُه 
لِِإلْنَسانِ(٢) ــَواُك  َوالس ْرُب  األَْســَنانَِوالش َخــَرَس  مِْنُه  ُيْكــَرُه 
الناسِ(٣) َجِميــعِ  َعَلى  َفــاسَِوُســّنٌة  َوالن لِلَمْيــتِ  ُغْســلُُهُم 

قوله: «تحّنا» أي وضع الحّنا على رجليه ويديه، أو على شيء من جسده، والحنا شجر معروف   (١)
يحّمر ما وضع عليه من الجسد إذا وضع عليه الليمون، والمختار عندي أال يمنع من استعماله 

الجنب.
قوله: «والشــرب والسواك لِإلنسان» أي لِإلنســان الجنب؛ فشربه وتســوكه قبل الُغْسل يورث   (٢)

خَرس لَِسانِهِ وهي خاصية غريبة.
قوله: «وُسنٌة على جميع الناس» أي ُسنٌة واجبة، فأما ُغْسل الميت فهو من فروض الكفاية، وأما   (٣)
الغســل من النفاس فعلى من وجب عليها من النساِء ال على جميع الناس، وإنما أُْلِحَق بالُسنة 

ألن أصله وجوبه منها، واهللا أعلم.



كتاب الوضوء الجزء األول ٩٢
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األَْعَضا َبْعــَض   َتُخص الَفْرَضاَطَهاَرٌة  ي  نُــَؤد قُْمَنا  ِإْن  َتْلــَزُم 
َتْفِصيلَِها َوفِــي  َفْرٌض  َتْحِصيلَِهاُجْمَلُتَها  لََدى  َوَمْسُنوٌن  َفْرٌض 
ْه ي ــْهَفالَفــْرُض َمــاٌء َطاهِــٌر، َوالن ــرِي ــَب ـِـَخــالـِـقِ الْ َيــْعــِقــُدَهــا ل
ِ ِأَْيًضا َوُغْســُل الَْوْجــِه َوالَيَدْين ْجَلْين َولِلر اسِ  لِلــر َوالَمْســُح 
َكالَمْضَمَضْه ٌة  ُســن َعــَداُه  َتْرفَُضْهَوَما  َال  َهَكَذا  َواِالْستِْنَشــاُق 
َفقِ(١)َوالَْمْســُح لِألُْذَنْيــنِ ثُــم الُعُنقِ ُيت لَــْم  َعَلْيِه  ذِي  َوَمْســُح 
ْجلِ الر َمْســحِ  َبَياُن  أََتــى  َِوَقْد  أَن الُْمــَراَد مِْنــُه َنْفُس الُغْســل
ــا ــَدن ــم ــَع ــَت َن ـــُجـــوُز  َي اَوَال  ُســن َقْد  َما  لَِتْرِك  َنْقِصــَدْن  أَْو 
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َيْقِصَدنا الُوُضــوَء  َيَشــا  ــاَوَمْن  ــرٍ َفــَيــْعــَمــَلــن ــه ــَط ــــى ُم ِإلَ
بِالُمَضــاِف لَْيــَس  َمــاٌء  َفــَال َيُجوُز َنْحُو َمــاِء الَْغاِف(٢)َوَذاَك 
ِء(٣) الَباقِــال َمــاُء  أَْيًضا  الَمــاِءَكــَذاَك  َكَهــَذا  َكاَن  َمــا  َوُكل

قوله: «لم ُيتَفق» بالبناء للمفعول: أي لم ُيتَفق عليه، يعني على المسح على العنق، وفيه االكتفاء   (١)
المعروف.

قوله: «الغاف» هو شجر كبير مستطيل، وهو كثير بُعمان، وأكثره في الباطنة وبالد جعالن، وهو   (٢)
بالغين المعجمة وآخره فاء.

قوله: «الباقالء» هو الفول وأمثاله من البقوالت.  (٣)



الجزء األول ٩٣باب الماء الذي يتوضأ به

ِ الِمَيــاه مِــَن  َكاَن  َمــا  ُمْســَتْعَمًال َفالْــُكل َعْنــُه َناهِيَكــَذاَك 
الُوُضو عِْنَد  َوْجِهــِه  مِْن  ُعُضوَكَقاِطرٍ   ُكل مِــْن  الَقاِطُر  َوَهَكَذا 
الَمْوُصوُف الُمْسَتْعَمُل  ُهَو  وُفَهَذا  فِيِه الص َق(١)  ِإْن ُوز الَماُء  َال 
الَوَرُق َكَذاَك  َوالَخْوُص  ُقَوالَْغْزُل  ــرٍ بـِــِه ُيــــَوز ِ ــاه َوُكــــل َط
ِ ْهــر الط عِْنــَد  َيُجــوُز  َِفِإنــُه  ْهر الن َمــاُء  َيُجــوُز  َما  َكِمْثــلِ 
ــْوزِيــُق الــت ــُه  ــَرَج أَْخ ِإَذا   ْحِقيُقِإال الت وُهــَو  الُمَضــاِف  ِإلَى 
َدى(٢) الن بَِما  َجائٌِز  أَْيًضا  ِإْن َكاَن َما َيْكفِي الُْوُضوَء ُوجَِداَكَذاَك 
َوَجارِي َراكِــٌد  َســَواٌء  َفَلْيَس َمْعًنى ِالْشــتَِراِط الَْجارِيَوْهــَو 
َعْنــُه نُِهيَنــا  َحائِــضٍ  فاْتُرَكْنُه(٣)َوُســْؤُر  ــَالةِ  لِلص ْهــرِ  فِي الط
ْكرِيــِه بِالت َقــاَل  َســِعيدٍ  فِيِهأَُبــو  َصاَرْت  ْاألَْنَجاَس  َتَر  لَْم  َما 
األَْنَهــارِ مِــَن  َجائِــٌز  ْاألَْبَرارَِوقِيــَل  أَْهلَِهــا  مِْن  ُغِصَبْت  ِإْن 
فِيَهــا  َحــق الُْوُضــوُء  َمــا  َيأْتِيَهــاِألَن ِألَْجلِــِه  َمــْن   لِــُكل
بِِه َبَنــى  لَِمْوِضــعٍ  لَِصْحبِِهَوَغاِصــٌب  ــا  ــَه ــاَح أََب ــَرًة  ــَه ــْط َم
ُمَباَحــا َمْوِضًعــا  َقْبــُل  ُجَناَحــاَوَكاَن  أََرى  َفــَال  َذا  لِِمْثــلِ 
َيْلَزُم الَجِميعِ  فِــي  َيْســَلُمَواِالْختَِالُف  بَِوْجــٍه  فِيــِه  َوَعامِــٌل 
ــاُن ــَب َوْاألَلْ بِيُذ  َوالن  ــَخــل اِإلْنَســاُنَوال بِِهَمــا  ــا  َيَتَوض َال 

وزق غسل بلغة ُعمان فيما يظهر. (أبو إسحاق)  (١)
الندى: بالفتح هو الطل، ويراد به المطر.  (٢)

والمذهب أن النهي هنا للتنزيه، إذ ثبت عنه ‰ أنه توضأ بفضل ميمونة. (أبو إسحاق).  (٣)



كتاب الوضوء الجزء األول ٩٤

َيْقَتِصَدا أَْن  الَمــاِء  فِي  َفــَال َيُثــج الَمــاَء فِْيِه أََبــَدا(١)َوَيْنَبِغي 
َيُكوَنا أَْن  قِيــَل  َقــْد  َمْســُنوَناَفَيْنَبِغــي  َيْجَعَلُه  أَْي  ْهــنِ  َكالد
ــا ُيْكَرَهن لِْلَوْجــِه  اَفَلْطُمــُه  ُيْســرَِفن أَْن  َكــَذا  ــِه  َكَثج
َشــْيَطاُن لَُه  الَمــاِء  فِي  الَْولَْهــاُن(٢)َوقِيــَل  ِإْســَمُه   ِإن ُيَقــاُل 
بِْاِإلْســَراِف ــاَس  الن  الِخَالِفَفُيولَِعــن فِي  بَِذاَك  َيْدُخلُوا  َكْي 

á q«ædG  ÜÉH

ا َيْنوَِين الُْوُضــوَء  َيَشــا  ــاَوَمــْن  ــَيــن ُيــَصــل لِــَكــْي  أََداَءُه 
َطاهَِرا لَِيُكــوَن  ــا  َتَوض َظاهَِراَوَمــْن  َضْرًبا  اَعــةِ  الط مَِن  َكاَن 
ِ َيْحوِيَوَصــح ُطْهــُرُه َوِإْن لَــْم َيْنــو ُطْهــٌر  َفْهَو  ــَالَة  الص بِِه 
َولِألُُجــورِ لِْلَفــْرضِ  ُهــورُِيْجزِيــِه  الط ِإلَــى  فِيــِه  لَِقْصــدِهِ 
ــا َتَوض لَِنْفلِــِه  َمــْن  الَفْرَضاَكــَذاَك  َذاَك  َشــاَء  ِإْن  بِِه  َصلى 
الَفْرضَِوَهَكــَذا َما لَْم َيُكــْن َذا َنْقضِ بُِوُضــوِء  َنْفــًال   َوَصل
ُيَصلى َال  ْفــلِ  الن ُطْهــُر  بِِه مَِن الُفُروضِ َشــْيٌء أَْصَال(٣)َوقِيَل 

يالن. (أبو إسحاق). ج: السالث  (١)
في المسند الصحيح عن أبي بن كعب عنه ژ أنه قال: «إن لبدء الوضوء شيطاًنا يقال له الولهان   (٢)
فاحذروه» قال الربيــع: وإنما قيل له الولهان ألنه يلهي النفوس. أي يشــغلها عن ذكر اهللا تعالى 
ويولعها بكثرة استعمال الماء واإلســراف في كل شيء مذموم، وزعم ابن بدر الموصلي أنه لم 

يرد في هذا الباب شيء، وقد أخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحيحهما أيًضا ـ (أبو إسحاق)
وأكثر القول أن الوضوء من خطاب الوضع، وال يصح إال بالنّية.  (٣)



الجزء األول ٩٥باب صفة الوضوء
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ُيْنَدُب َفْهــَو  اهللاِ  بِذِْكــرِ  َفْضًال َوَقاَل األَْصُل(١) فِيِه َيجُِبَواْبَدأْ 
بِاْســتِْقَصاِءَواْغِســْل َيَدْيَك َقْبَل َمس الَماِء الَْفَم   َوَمْضِمَضــن
َحْه(٢) األُْصُبَع الُمَســب َوتُْمَنَحْهَوأَْدِخَلــن َفْضَلــُه  َتَنــاَل  لَِكــْي 
االْستِْنَشــاقِ عِْنــَد   َفــاقَِوَبالَِغــن بِات َيــامِ  الص لَــَدى   ِإال
َوَعْرَضا ُيْغَســَلْن  ُطوًال  َوالَْحد ُطوًال َحْيُث َتْلَقى الَقْبَضاَوالَوْجُه 
ــْخطِ الس عِْنَد  الَجْبَهةِ  ــَض  الُمْنَضبِطَِتَقب ــَعرِ  الش َنْبــُت  َوقِيَل 
ُمْنَتَهاُه ْقــُن فِــي األَْســَفلِ  َغاَيَتــاُهَوالذ لِألُْذَنْيــنِ  َوالَعــْرُض 
الِمْرَفَقانِ الــَيــَدْيــنِ  ــةُ  ــاَي َالنَِوَغ ُيَدخ الُغْســلِ  فِــي  َوَذانِ(٣) 
أَْفَضُل َجِميًعا  اَس  الر أَْكَمــُلَوَمْسُحَك  ِخــَالٍف  بِــَال  ـُه  ـ ِألَن
ْصَف مِْنُه أَْجَزَى اِإلْجــَزىَوِإْن َمَسْحَت الن َحــن َوقِيــَل َال َوُرج
اسِ الر َبْعَد  لِْألُْذَنْينِ  لِْلَباسَِوالَمْســُح  َرافِــٌع  قِيــَل  َوالَبْعــُض 
َال ُيْلَزَمــن فِي الُوُضــوِء َنْقَضاَفــُكل َمْن َيْتــُرُك مِْنَهــا َبْعَضا
َقَبْه الر َمْســُح  قِيَل   أََمــاٌن َوثَُبْه(٤)(٥)َوُيْســَتَحب َوْهَو مِــَن الُغل

قوله: «األصل» يعني صاحب األصل وهو الشيخ الصايغي.  (١)
المسبحة: األصبع التي تلي اِإلبهام.  (٢)

وفي نسخة: (وذاهما في الغسل ُيْدَخَالنِ) واَألصح ما هنا.  (٣)
الغل: واحد األَغــالل، وهو ما ُيَغل به العنق يوم القيامة، وقولــه: «ُثَبْه» أي ثواب، يعني أن فيه   (٤)

أماًنا من الُغّل وثواًبا عند اهللا.
المثوبة. (أبو إسحاق)  (٥)



كتاب الوضوء الجزء األول ٩٦

ِ لِْلَكْعَبْيــن ْجــَالنِ  الر َِوتُْغَســُل  ْجَلْين َجــْوَزُة الر َوالَْكْعــُب ُهو
ا ـَثـن َوَثل الـَمـــــاَء  اَوأَسبِـغِ(١)  َوُدوَنــُه ُيْجــزِي َولَِكــْن ُســن
ْه ــن أُْذَنــْه(٢)َوقِيَل َمْســُح الَراسِ فِيِه الس أَْيًضــا  َكــَذاَك  ةٍ  َبَمــر
َواألََصابَِعــا ْحَيــَة  الل ــلِ  ُمَتابَِعاَوَخل ــى َتُكــوَن لِلُهــَدى  َحت
ــارِ(٣) َمــــا َتْخلِيلَُهــــا بِالنالُمْخَتارِ(٤)َفــِإن َعــنِ  َجــاَء  لَِتــارٍِك 
ِ الفِْعــل بِلُــُزومِ  َيْقِضــي  َِوَذاَك  ِـــِه َتــَمــاُم الــُغــْســل ــــُه ب  ِألَن
َفالــُكل فِيــِه الَوْعــُد بِالِعَقابَِفْهَو َنِظيُر الُغْســلِ فِي األَْعَقابِ
الَبْعضِ َوَتــْرُك  َفــْرٌض  ـُه  ـ مِْنُه َيُكــوُن مِْثَل َتــْرِك الَفْرضِِألَن
َمْنــُدوُب لِْحَيتِــِه  فِــي  ُوُجوُبَوَذاَك  َتْخلِيلَِهــا  فِــي  َولَْيَس 
ْاألَْعَضا الُوُضــوِء  فِــي   َبن َفْرَضاَوَرت َذاَك  لَْيــَس  َقــْوٌم  َوَقــاَل 
َعــاِء ــــَر األَْشــَيــاُخ بـِـالــد َبأَْســاِءَوأََم مِْن  ْرِك  الت فِي  َوَما  َنْدًبا 
الَْعاتِقِ(٥) َفْوَق   ُيْســَتَحب َِوقِيَل  َثــْوٌب َوَما فِي َذاَك مِــْن َوَثائِق

أراد باِإلسباغ التعميم (أبو إسحاق).  (١)
قوله: «أذنه» منصوب بفعل مقدر، أي وكذلك الُسنة أن يمسح أُُذَنُه مرة واحدة.  (٢)

قوله: «فَــِإنَمــــا تَْخلِيُلَهـا بِالنـارِ» إشــارة إلى قوله ژ: «خللوا بيــن أصابعكم قبل أن تخلل   (٣)
بمسامير من نار» رواه ربيع بمسنده.

يشــير إلى ما ورد عنه ‰ من الوعيد في ترك التْخلِيل ففي المســند الصحيح من طريق ابن   (٤)
عباس عنه ژ أنه قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار» وفي 

النهاية: «خللوا بين األصابع ال يخلل اهللا بينها النار». (أبو إسحاق)
العاتق: ما بين المنكبين.  (٥)



الجزء األول ٩٧باُب نواِقِض الوضوِء

ـــا َمـن َيَتَكـل أَْن  ُهــــوا  ــا(١)َوَكـر َعن َقَضاَهــا  لَِحاَجــٍة   ِإال
َقائَِمــا ــا  َيَتَوض أَْن  ُهــوا  َالزَِما(٢)َوَكر َكاَن  ــْتُر  َوالس َوَعارًِيــا 
َفــَعــاِصــي أََحــــٌد  َرآُه  الَْمَعاِصيفـِـــِإْن  فِي  ْهُر  الط  َيِصح َوَال 
ِ الَجَبائِر َعَلى  الَمْسَح  َرَوى  َِوَقْد  َجابِر َعــْن  ُمْســلِمٍ  َعْن  َربِيُعَنا 
َعلِــي َعــْن  بِالَبــَالغِ  بِــيَيْروِيــِه  الن َعــنِ  َيْروِيــِه   َوُهــو

ِ ْين الُْخف َعَلى  الَمْسَح  َرَوى  َِوَقْد  ْاألَمِين َعــنِ   َصــح َوَما  َقــْوٌم 
َحاَبْه الص َســأََل  َقــْد  ْفــيِ َقــْد أََجاَبْه(٤)َفَجابٌِر(٣)  ُهــْم بِالن َوُكل
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أَْشــَياُء ُوُضــوَءُه  َوْاألَْنَباُءَوَيْنُقَضــْن  ْاآلَثــاُر  بَِهــا  َجــاَءْت 
َمَعا ــبِيَلْينِ  الس مِــَن  َطَلَعــاَفَخــاِرٌج  ِســَواُه  أَْو  َخبِيًثــا  َكاَن 

عنا: أي َعَرض. (المصنف)  (١)
ى اِإلنســان عارًيا وهو  قوله: «والســتر كان الزًما» الواو للحال، والمعنى أنهم كرهوا أن يتوض  (٢)
مســتتر، فلو توّضى عارًيا في غير مكان ساتر من الناس لم يصح وضوءه؛ ألن الطاعة ال تقوم 

مع المعصية.
قوله: «فَجابر» يعني جابر بن زيد وهو ما رواه الربيع عــن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه   (٣)
قال أدركت جملة من أصحاب النبي ژ فسألتهم هل كان رسول اهللا ژ يمسح على خفيه 

فقالوا ال.
لم يثبت عند أصحابنا رحمهم اهللا شيء مما يرويه قومنا من أحاديث المسح على الخفين، وال عند   (٤)
العترة، وال عند اِإلمامية، وفي المســند الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: أدركت 
جماعة من أصحاب رسول اهللا ژ فسألتهم: هل يمسح رسول اهللا ژ على خفيه؟ قالوا: ال. وهذا ما 

أشار إليه الناظم في البيت. وفي شرح المسند للناظم بحث جليل في هذه المسألة. (أبو إسحاق)



كتاب الوضوء الجزء األول ٩٨

يُح َناقٌِض ِسَوى َما َقْد َخَرْج مِــْن قُُبلِ الَمــْرأَةِ َما بِــِه َحَرْجَفالر
ِ َطَعام َعــْن  َيْنــَش  لــْم  ـُه  ـ ِألَن األَْرَحــام مِــَن  َذاَك  َوِإنَمــا 
َيْنُقُض الَمْوِضَعْينِ   َيْنُقُضَكَذاَك مــس لَْيــَس  الُمَباُح  َظــُر  َوالن
َزْوَجتِــْه أَْو  لَِفْرجِــِه  تِــْهَفَناِظــٌر  َعَلــى َكْيفِي ُطُهــوُرُه َبــاقٍ 
ــِه َمس مِْثــُل  ــاُه  ِإي ــَها  ْقــُض فِي َالمِِســِه بَِنْفِســِهَوَمس َوالن
َنْقٌض قِيَال ــبِيَالَوَما َعَلى الَمْمُسوسِ  الس َيْلَمــسِ  لَــْم  ـُه  ـ ِألَن
ِ الَبَهائِــم مِــَن  قِيــَل  ــُه  َِوَمس الَقائِم لُِطْهــرِ  بَِناقِــضٍ  لَْيــَس 
َفــِإَذْن َرْطًبــا  َكاَن  َمــا  ِإَذا   َيْلِمَسْنِإال لِْلَخبِيثِ  َحْيُث  َيْنُقُض 
َواألَْخَباثِ لِْألَْنَجــاسِ   األَْحَداثَِوالَمس َســائِرِ  مِْثــَل  َيْنُقُض 
ِســَوى َناقٌِض  لِْلَمْيَتةِ   َوا(٢)َفالَمــس الت َبْعــَد  ــُه  َمس ِإْن  ِه(١)  َولِي
َال َوقِيــَل  َناقِــٌض  فِيــِه  ْهرِ َشــْرًعا نُِقَال(٣)َفِقيَل  ِإْذ َوْصُفُه بِالط
َيَباِســِه فِي  الَيابِــسِ  ُطُهــوُرُه َبــاقٍ َعَلى أََساِســِه(٤)َوَالمِــُس 
ِميَمــْه َوالن الِغيَبــةُ  مِيَمْه(٥)َوَتْنُقــُض  الذ الَْمْعِصَيــةُ  َومِْثلَُهــا 

قوله: « سوى وليه» أي لقوله ژ إن المؤمن ال ينجس حيا وال ميتا.  (١)
التوا: الهالك.  (٢)

الم أنه قال: «المؤمن ال ينجس حيا وال ميًتا». (أبو إسحاق) يشير إلى ما ورد عنه عليه الصالة والس  (٣)
قوله: «على أساسه» أي على أصله.  (٤)

قيل: الكبيرة مطلًقا ناقضة قياًسا لما لم يرد فيه النص على ما ورد، وقيل: الناقضة هي التي ورد   (٥)
فيها النــص بالنقض كالغيبــة والنميمة، وقيل: النقض باِإلشــراك والغيبــة والنميمة والكذب 

=واليمين الفاجرة ونظرة الشهوة إلى األجنبية.
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َجَرىَوقِيــَل َال َتْنُقــُض َوالَحق أََرى ــًدا  َتَعم ِإَذا  َنْقِضَهــا  فِي 
الُمْخَتــارِ(١) َعــنِ  َجــاَء  ـُه  ـ َوْاِإلْفَطارِِألَن ْقــضِ  بِالن َبْعِضَها  فِي 
ْاِإلْنَســانِ َعــْوَرةِ  ذِْكُر  َوالَْمَعــانَِكــَذاَك  األَْســَماِء  بِأَْقَبــحِ 
الِْعْصَيانِ مَِن  َكاَن  ِإْن  ــْتُم  ــانَِوالش ــُه َوذِْكــــَرَهــــا(٢) ِســي ــِإن َف
َدنــا(٣) ُيَقي بِالَْبــْولِ  ــاَولَْيــَس  ُيْفَهَمن ْعبِيــرِ  الت مِــَن  َكَمــا 
ــر أَْيًضــا اســتَِماُع الس َِومِْنــُه  ــْفر الس وفُُتوحِ  َقــْومٍ  َبْيــَن  َما 
لِْلَوَرى  ِســر فِيِه  ِســْفًرا  َال َدْفَتــَر الَحاكِمِ أَْو َمــْن َتَجَراَعَنْيُت 
ــر ــَس ُهـــَنـــاَك ِس ــْي ـــُه لَ ـــِإن ِحْجُرَف َقْطًعا  اِظــرِ  الن َعَلــى  َفَما 

وغيبة الفاسق ال تنقض اتفاًقا؛ ِإلباحتها بالنص عن الشارع، وقال ضمام بن السائب 5: 
قيل لجابر بن زيد 5 : أرأيت الرجل يكون وقاًعا في الناس فَأََقُع فيه أََلُه غيبة؟ قال: ال. 
قيل لــه: ومن الذي تحرم غيبته؟ قــال: رجل خفيف الظهر من دماء المســلمين، خفيف 
البطن من أموالهم، أخرس اللســان عن أعراضهم، فهذا الذي تحُرُم غيبُته، وَمن سواه فال 
ُحْرمة له وال غيبة فيه. قال ضمام: قلت: يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل ُيْعَرُف بالكذب 
أله غيبة؟ قــال: ال. قلت: والغاش ُألمةِ محمد؟ قال: ال غيبة لــه وال ُحْرمة. قلت: الصانع 
بيده يَُغش في عمله أله غيبة؟ قال: ال، قلت: ولَِم؟ قــال: َمن أكل الحرام فال غيبة له وال 
حرمة وهو مهتوك الستر، أال ال غيبة لكل مهتوك، وال حرمة له عند رب العالمين، فكيف 

عند الخلق. (أبو إسحاق)
قوله: «جاء عن المختار» يعني ما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد.. إلخ.  (١)

 s r ﴿ :قــال اهللا تعالى ، قولــه: «وذكرها» منصوب عطًفــا على الضميــر المتصل بإن  (٢)
z y x w v u t } | ﴾ [األنبياء: ٩٨].

قوله: «وليس بالبول يقيدنا» أي أن النقض بالشــتم ليس مقيًدا بذكر البول فقط كما يفهم   (٣)
من عبارة بعض علماء ُعمان؛ كابن النضر وغيره؛ ولكنه بكل ما ُيَعد شــتًما، ولو لم يذكر 

فيه البول.

=
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ِ اِخلِ َبْيَت الَْغْير َِواْحُكْم َعَلى الد ْيــر الض فِيــِه بَِنْيــلِ  َناِظــرٍ  أَْو 
ُدُخولِِه ُيــْؤَذُن فِــي  الــذِي   (١) فِــي ُوُصولِِهِإالِ َكَبــْرَزةِ الَحاكِم
لِلَعَزاِء(٢) الَْجْمــُع  فِيِه  ــَراِءَوالَبْيــُت  ــش ـِـل َول لِْلَبْيعِ  فـِـيــِه  أَْو 
ــالِ َج ــر ــَجــامـِـُع ال ــَذا َم ــَك ـِـَحــالَِوَه َوُكـــل َمـــــأُْذونٍ بـِــِه ل
الِحْجَرا  أَن الَمَقــامِ  ْهــَراَوَحاِصــُل  الط  َفَتْنُقَضــن َمْعِصَيــٌة 
الفِْعُل َجاَز  الِحْجُر  َزاَل  األَْصُلَوَحْيُث  َوَهــَذا  ْهــُر  الط َوَبِقــَي 
َمْطلُــوُب َدائًِمــا  ــا َمــْحــُبــوُبَواِالْســَتغَفاُر  ــَن ــَرب ِ ــُه ل ــلُ ــْع ِ َوف
ـــَرا ْهَراَفــُيــْثــِمــرن لـِـْلــِعــَبــادِ األَْج الط  َيْنُقَضــن قِيــَل  َفَكْيَف 
ِإْصَرارِ َعَلــى  الَعاِصي  َقالَُه  ــارِيِإْن  ــَب ــْل ِ ــٌد ل ِ ــان ــَع ـــــُه ُم  ِألَن
َكذَِبا االْســتِْغَفارِ  َنْفــُس  َكَذَباَفَكاَن  ِحيــَن  الَنْقــَض  ُمــوُه  َفَلز
َذاَكا َبــْل  َكــذٌِب  أَقُــوُل  َذاَكاَوَال  َوَنْحــُو  َوَطاَعــٌة  ذِْكــٌر 
ــا اَعــَة َتْنُقَضن اَفَهــْل َتــَرى الط لَْو لَــْم َتُكْن فِي الَغْيــبِ تُْقَبَلن
َناقَِضا اِالْستِْغَفارِ  َبْعُض  َكاَن  َالَْغامَِضالَْو  مِْنــُه  ــاِرُع  الش ــَن  لََبي
بِِه َمأُْموٌر  الُجْمَلــةِ  َعَلــى  ِهَوْهَو  لَِرب َعَصــى  َمــْن   َفْلَيْرجَِعــن

قوله: «كبرزة الحاكم» أي مجلسه الذي يبرز فيه لَِعاّمةِ الناس، وأصلها من البروز وهو الظهور.  (١)
قوله: «للعزا» هو المكان الذي يجتمع فيه للمأتم، ويسمى عند أهل ُعمان بيت العزاء، ومكانه   (٢)
مأخوذ من العزاء الذي هو الصبر، ألنهم يتواصون فيه بالصبر على المصاب، يقال: فالن تعّزى 

عن كذا إذا صبر وتسلى عنه، قال الشاعر:
َباقَِيا األَْرضِ  َعَلى  َشــيٌء  َفَال   َواقَِيــاَتَعز اهللاُ  َقَضــى  ــا  مِم َوَزٌر  َوَال 
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لَِمْعَنــى َال  ــَالةِ  الص َفُطْهــُرُه(١) َقــْد قِيــَل َيْفُســَدناَوَقاِطــُع 
َعَمَلــْه فِيــِه  أَْبَطــَل  ـُه  ـ َواهللاُ َقــْد َنَهــاُه َعــْن أَْن ُيْبِطَلْهِألَن
َحَلَفا َقــْد  َمْن  ُطْهُر   الُمْصَطَفىَوَيْفُســَدن بَِرأْسِ  ُوُضوئِِه  َعَلى 
َعاِصي َوْهــَو  َيْفُســُد  َال  َفالُْخْلُف فِيِه الُْخْلُف فِي الَْمَعاِصيَوقِيَل 
أَْقَســَما ــي  َرب بَِغْيــرِ  ـُه  ـ َفاْعَلَماِألَن َشْرًعا  الَمْمُنوعِ  مَِن  َوْهَو 
يَنا(٢) الس َفالُْخْلــُف َثابِــٌت لَِمــا َعَنْيَنــاَوِإْن َيُكْن لَْم َيْكِســَرن
لََحَنــا َقــْد  َيُكــْن  َوِإْن  َعَناَفِإنــُه  َقــْد  َفلِْلَيِمينِ  لَْفِظــِه  فِــي 
اتِ ي بِالن ــاُل  ــَم األَْع ــا  ــَم ظــاتَِوِإن ـَلـف َوالـت بِالْـَمـَقـــالِ  َال 
َيُقوُل بَِمــا  َمأُْخــوٌذ  ــدِهِ َمــْعــُقــوُلَوالَْمــْرُء  ــْص ِــَق ــُه ب ــلُ ِــْع َوف
هورِ لِلط ْقــضِ  الن فِي  الُقُبورَِواْخَتَلُفوا  َعَلى  َوالَوْطِء  بِالَْمْشــيِ 
الَمَعاِصي ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـُه  ـ َعاِصيَوأَن فِيِه  َكاَن  َحْيُث  َفالُْخْلُف 
ــْه ِــي ــب ــَن ــًدا ِألَْج ــْم ــْهَوَنـــاِظـــٌر َع ـي الن فِــي  َزْوَجَتــُه  َهــا  َيُظن
ْقــُض قِيــَل أََكْثــُر األَْقَوالِ َوَعْكُســَها بَِعْكسِ َهــَذا الَحالَِفالن

قوله: «فطهره» أي وضوءه، وذلك ألن قطع الصالة لــدون داعٍ إبطال للعمل، وقد نهى اهللا عنه   (١)
ــد لذلك صار عاصًيا، وهو مبني على  [محمد: ٣٣] فإذا تعم ﴾ Y X W ﴿ :في قوله تعالى

القول بأن المعصية تنقض الوضوء، والخالف في ذلك مشهور، واهللا أعلم.
يَنا» أي من ســين الرأس كأن يقول: ورأس الُمصطفى بالضم أو الفتح أو  قوله: «لم يَْكِسَرّن الس  (٢)
السكون؛ ألن واو القسم تجرها بعدها نحو: واهللا وتاهللا فَكأنه إذا لم يجر السين لم يحلف؛ ألنه 
لم يأِت بوجه القســم، والصحيح ما قاله المصنف ƒ من كون االعتبار في ذلك بالقصد، فال 

عبرة بلحن العوام مع القصد.
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َوَيْلــَزُم َيْنَبِغــي  َوَكاَن  ُهــورِ َحْيُث َكاَن يأَْثُمقُْلــُت  َنْقُض الط
َيْســَلُم ِإْذ  َبَقــاُؤُه  ُمْحَكُمَوَيلَزَمــْن  الَمَقــاُل  َوَذا  إْثِمــِه  مِْن 
َيْنُقُض االْضِطَجاعِ  َحاَل  ْوُم  َيْســَتْيِقُظ(١)َوالن ـُه  ـ ِألَن َجالًِســا  َال 
ِ لُِطْهــرِه َناقِــضٍ   ُكل  ُِيِحــس َيْدرِه لَــْم  ِإنُه  َحْيــُث  ْقُض  َوالن
ِ الَعْقل بِــَزَوالِ  َكاَن   (٢) َثــم ُمْنَتِقًضــا ِإْذ َمــا َدَرى بِالْفِْعــلِمِْن 
ــاُء ــَم ـــاَءُه اِإلْغ ــَوض َج ــَت ــُم ـــَواُءَف َس ــُه  ــل ُك ــوُن  ــُن ــُج ال أَوِ 
ِ ْحــو الص عِْنــَد  ُيِعيــُد  َمــاَذا َيْحوِيَفِإنــُه  ـُه لَــْم َيــْدرِ  ـ ِألَن
ِ َعام الط مِــَن  ــاُر  الن ــتِ  َمس َِما  ْهــَر فِي األَْحَكام الط َال َيْنُقَضن
ِ اهِــر الط الَحــَاللِ  مِــَن  ـُه  ـ ِِألَن َغيــُر َظاهِر َفأَْكلُــُه فِي النْقضِ 
ُم الــد أََصاَبــُه  َوَمــا  َيْنَهــدُِمَوَذابِــٌح  َوَال  َبــاقٍ  ُوُضــوُءُه 
ِ َِكــَذاَك أَْيًضــا َحامِــُل الَجَنائِز َبارِز َمْيتٍ   َكَمــس َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
َمَداِخُلَوَهاُهَنــا َقــْد َبِقَيــْت َمَســائُِل َبابَِنــا  فِــي  لََها  لَْيــَس 
َبابَِها مِــْن  ُحْكَمها   َصَوابَِهــاَفالَتِمَســن ِإلَــى  َيْهدِيَنــا  َواهللاُ 

قوله: «يستيقظ» هو بالظاء المعجمة المشالة. وروي الشطر األول بالساقطة فلعله أخذ في هذا بلغة   (١)
من يبادل بينهما لقرب بْعضهما من بعض في النطق حتى إن كثيًرا من الناس ال يفرقون بينهما.

من ثم: أي من هنا فهي من الظروف المعنوية.  (٢)
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تُْنَســُب َرابِ  الت ِإلَــى  َتجُِبَطَهــاَرٌة  ُهَنــاَك  الَْمــاُء  ُعــدَِم  ِإْن 
ْه ْحَمُن َهذِي األُم بَِهــا الر ْعَمْهَخص الن َتَمــامِ  َذاَك مِــْن  َفــَكاَن 
ــَدَالَوَضــاَق َجْهلُُه َفَمــْن َصلى بَِال ــَب ــُه ال ــْن ــزَِم ــأَلْ ــمٍ َف ــم ــَي َت
ــَرا ُيَكف أَْن  َعَلْيــِه  ِإْن َتَرَك الَوْقــَت ِإلَى أْن َغَبَرا(١)َوَهَكــَذا 
ِ ــَفر الس أَْهــُل  َيْلــَزُم  َِوإنَمــا  فِي الَحَضر َوالُخْلُف فِي َجَوازِهِ 
َلْب بِالط الَفَواَت  َخاَف  ِإْن  َوَجْبَفِقيَل  َمــا   َولُيَصــل ــْم  َفْلَيَتَيم
َيْطلَُبا أَْن  َيْلَزُمــُه  َبــْل  َولَــْو َرأَى الَفــْوَت َعَلْيــِه َوَثَباَوقيِــَل 
ِ لِْلُمَســافِر ْرِخيــُص  الت مــا  ِِألَن َولَْيَس ُيْعَطــى عِْنَدُهم لِْلَحاِضر
ِ اهِــر بِالظ أََخــُذوا  َِوَهــُؤَالِء  اهِر الش  ِضد َوْهَو  الِْخَطابِ  مَِن 
ا َنص الَمرِيــضِ  فِي  َرآُه  ــاَوَمــْن  َمــا َخص َفْرَضــُه   أَن َيْعَلــُم 
َص َمــْن أََجاَدا لَِمْن َجَنى الُشــوَع(٢) أَوِ الَجَراَداَومِــْن ُهَنــا َرخ
َومِْثلُــُه َمْن َخاَف َمــاًال ُيْنَتَهْبِإْن َخاَف َفْوَت َما َجَناُه ِإْن َطَلْب
الَجَنــاِء ُرْخَصــَة   ِإن ــاِءَوقِيــَل  ــَي ــنِ األَْغ ُدوَن  ــراِء  ــَق ــُف ـِـْل ل
ُمْحَتاُجوَنــا َذاَك  فِــي  ُمْشــَتُهوَناَفالُفَقــَرا  َذاَك  فِــي  َواألَْغنَِيــا 

َغَبر: أي مضى.  (١)
الشوع: هو شجُر اْلَبان المعروف.  (٢)



كتاب التيمم الجزء األول ١٠٤

ِ لِْلُمْحَتاج ْرِخيــَص  الت َِفَجَعلُــوا  ْزَعــاج بِاْإلِ ــْهَوَة  الش َوَقاَبلُــوا 
الناسَِوَطَلــُب الَْمــاِء َمــَع اِإلَيــاسِ ُعَلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيــِه 
َيْطلَُبــا أَْن  َيْلَزُمــُه  َوَجَبــاَفَقائِــٌل  َعَلْيــِه  َفــْرٌض  ِألَنــُه 
ــا ــَم َوإن ــُه  ــَزُم ــْل َي َال  ــَل  ــي ِ َماَوق ُوُجوُد  ُيْرَتَجــى  َحْيُث  َيْلَزُم 
ــُم َيم الت عِْنَدَنــا  َيجــوُز  ُمْحَكُمَوَال  َوْهَو  الَْوْقتِ  ُدُخولِ  َقْبَل 
ــاُر ــَص ـــــُه َضــــــُروَرٌة ُي  اِالْضِطَراُرِألَن َجــاَء  َمــا  ِإَذا  لََهــا 
الَْواجِبِ َصائِبَِوَال اْضِطَراَر َقْبَل َوْقتِ  َغيُر  الَْوْقتِ  َقبَل  َفالْفِْعُل 
ِ الَْحاِضر الُوُجوبِ  َبْعــَد  َِوجائٌِز  ـــر َوآِخ ــــٍط  َوَوَس لٍ  أَو ــي  ِ ف
ــا ــَرن ــَؤخ ــَل فـِـيــِه َبــْل ُي ــي ِ ــاَوق ــن ــْدرَِك ــاِء ُي ــَم ــْل ِ ــُه ل ــل ــَع لَ
َما َتَيم َوَقــْد  اْلَمــاَء  َرأَى  َمــاَوَمن  َيم الت ُيْفِســُد  َذاَك   َفــِإن
َالةِ الص فِــي  َذلِــَك  َرأََى  ــا َتـــُبـــوُء(١) بـِـالْــَبــَتــاتَِولَــْو  ــَه ــِإن َف
ماِء َقليــَل   ِإال َيجِــْد  لَــْم  األَْعَضاِءَمْن  لُِجْمَلــةِ  َيْكفِــِه  لَــْم 
ــن األَْقـــَدَمـــا َم ــد ــَق ـــُه ُي َمــاَفـــِإن َيم الت َبْعــَدُه   َوَيْقِصــَدن
الَْيِقيــُن بِفِْعلِــِه  َيُكــوُنَفَيْحُصـَلـــْن  َذا  مِْثــُل  َواِالْحتَِيــاُط 
َمــا َتَحك لَِجامِــدٍ(٢)  َماَوَواجِـــٌد  َتَيم َمــْن  فِْعــَل  فِيــِه  َيْفَعُل 

قوله: «تبوء»: أي تعود، والمعنى أنها تصير فاِسَدًة إذا رأى الماء في أثناء صالته قبل أن ُيسلَم منها.  (١)
أراد بالجامد الماء الذي صار ثَْلًجا.  (٢)



الجزء األول ١٠٥باُب نواِقِض الوضوِء

ِ ــم ــَيــم ــةُ الــت ــأَلَ ــْس ـــــذِهِ َم َِوَه الَْعَدم لَِحــالِ  َيأْتِيَهــا  بِالَْمــاِء 
َنَظــَرا فِيَهــا   ِإن أَقُــوُل  ِإْذ لْم أَجِْد فِــي َذا الَمَقالِ َخَبَرالَِكــْن 
فِْعــُل َهــذِي فِْعَل َهذِيُهَمــا َطَهاَرَتــانِ  الَْوْصفِ  ُمَخالٌِف فِي 
َدلِيلِ ِإلَــى  ُمْحَتــاٌج  َِوالَْجْمــُع  الِقيل َنْفُس  فِيــِه  ُيْجزِي  َولَْيَس 
َما َتَقد َقــْد  هرِ  الط َوْصــَف   َماَوِإن َيم الت َيَشــا  َمْن  َوَهاَك َوْصَف 
ــَرابِ ــت ِــْل ــةِ ل ــي ــِصــُد بـِـالــن ــْق يَجــابَِي لِْإلِ فِيــِه   َوَيْضرَِبــن
ــا ــن ــْيــِه َوَيــْضــرَِب اَيــْبــُســُط َكــف َيْمَســَحن َوالَْوْجــَه  َواِحــَدًة 
أُْخــَرى لِْلَيَدْيــنِ   َوَظْهــَراَوَيْضرَِبــن َباِطًنــا   َوَيْمَســَحن
ِ ْســَغْين لِلر بِالَْمْســحِ  َِفَيْنَتِهــي  َوقِيــَل تُْجزِي َضْرَبــٌة َعْن َتْين
لِيــلِ لِلد ــواُب  الص ُل  ْحِصيلَِواألَو الت ــةُ  نِي فِيــِه  َوالَفْرُض 
ِعيُد َوالص الَمْذُكــوُر  الَحِميُدَوَوْصُفــُه  َخاَطَبَنــا  َمــا  َكِمْثــلِ 
ُب َطي ُطْهــٌر  َفْهَو  ِعيــُد  الص ا  َتْلُزُب(١)أَم ِســَباٌخ  َوَال  َرْمَلــٌة  َال 
َمَعا  َوالَجص َماُد  َوالر  (٢) ُمنَِعاَوالَهك  ُكل الَْمْحــُروُق  َواآلُجــُر 
َرابِ بِالت َيــُك  لَْم  ِإْذ  َوابَِوالِمْلــُح  الص َظاهِــُر  فِيــِه  َفالَمْنــُع 
َيْقِصَدنــا ــَرابِ  الت اَوُمْعــَدُم  َوَيْعَمَلن ِشــْبــًهــا  ــا  ــَه ــَرَب أَْق

تلزب: أي تلصق.  (١)
اْلَهّك: ما تفّرق من الحطب وَنْحوِه، حتى صار مثل التراب.  (٢)



كتاب التيمم الجزء األول ١٠٦

ــا َيْضرَِبن الَجِميــعِ  اَوُمْعــَدُم  َوَيْمَســَحن الَْهــَوى  ــِه  بَِكف
َوقِيــَال ًمــا  َتَيم بِــِه  لِيَالَيْنــوِي  الد َفاْطلُــبِ  الُوُضوَء  َيْنــوِ 
ُيْنبِــي َدليــًال  فِيــِه  أََرى  بَوَال  ــر ــل ِ ــُه َمــــْعــــذَِرٌة ل ــن ــِك لَ
ــا ُيــْمــِكــُنــُه ــةُ َم ــاَي ـــُه َغ نُْعلُِنُهَفـــِإن َوالُْهــَدى  احتِيــاٌط  َوْهَو 
ــُمَوالَْمْوِضُع الَمْغُصوُب قِيَل َيْحُرُم َيم الت ُيْكــَرُه  َوقِيــَل  مِْنــُه 
َوالِْكَتابِ ةِ  ــن الس فِــي  َيــابَِولَْيــَس  َوالث الُمْصَحــفِ  ــُم  َتَيم
بِيَحْه الذ َمْنَحــُر  أَْيًضــا  َصِحيَحــْهَكَذاَك  رَِواَيــٌة  بِــِه  لَْيــَس 
اْســتِْنَباَطا لَُه  أَْيًضا  أَجِــْد  اِْحتَِياَطــاَولَْم  بِــِه  َقالُــوا  َوِإنَمــا 
ُيْعَنــى(١)َوَجــاَء َمْن لَْم َيْفَهَمــن الَمْعَنى اللــُزوُم  ـُه  ـ أَن  َفَظــن
ُشــرَِعاَوَال َيِصــح أَْن ُيَقاَس َفاْســَمَعا َقْد  الذِي  مِ  َيم الت َعَلــى 
ِ ُيْعَلــم لَــْم  َطَهــاَرٌة  َهــا  ـ ِِألَن الَعَدم َمَقــامِ  ِســَوى  ُموجُِبَهــا 
ِ َِمْوِضُعهــا فِي الَوْجــِه والَْيَدْين َهَذْين ِســَوى  فِي   َتِصــح َوَال 
تُْســَحُب ِحيَن  َيابِ  بِالث ُبَفَكْيَف  ْربِ َوالُمْصَحُف ِإْذ ُيَتر فِي الت
َجاَســْه الن َنالَــتِ  ِحيــَن  أَْو لَِحَقــْت قِْرَطاَســْهَوَذاَك  َجِميَعــُه 
لَُه َضــُروَرْه الُغْســلِ  فِــي   الَْمْسُطوَرْهِألَن الُْكُتبِ  ُحْكُم  َكَذاَك 
الَْبــابِ َهــَذا  َتَمــاُم  ــَوابَِوَهاُهَنــا  الص ِإلَــى  َيْهدِيَنــا  واهللاُ 

ُيْعَنى: أي ُيَراُد ويقصد، وهو مبني على المفعول.  (١)



الجزء األول ١٠٧باُب نواِقِض الوضوِء

IÓ°üdG  ÜÉàc

ــَماِء اَالْنبَِياِءعَِبــاَدٌة َجــاَءْت مِــَن الس َجِميــُع  بَِهــا  َجــاَءْت 
ــاَوُكل َواِحــدٍ بَِهــا َقــْد أَْوَصى َتــُه بَِمــا بِِهــْم قــْد ُخص أُم
ــا َســبـِـيــُل ــَه ــــٍة لَ أُم ــــل َتْفِصيُلَوُك َولََهــا  َذاَك  فِــي فِْعــلِ 
ِ ــْرع الش َهــَذا  لِ  أَو فِــي  َِوَكاَن  ْمع الس فِي  َشــاهٌِر  َســبِيٌل  لََها 
ْكلِيُف مِــْن َحالٍ ِإلَى ــَل الت ــَالَتَنق َتَنق َمــا  َيُعــوُد  َوَال  َحــالٍ 
اهللاُ ــِه  ــْي ــَل َع ــى  َصــل ــِه  ِ ــْوت ــَم ِ َقْد ُســد َباُب الَْوْحيِ َعْن ِسَواُهب
أَْوَصَلْهَوْهَي مِــَن الَْعْبدِ ِإلَــى اهللاِ ِصَلْه َقْد  بَِحْبلِــِه  َمْن   َيا َحب
ْاألَْعَمالِ أَْفَضــُل  لََعْمرِي  الَْجَاللَِوْهَي  لِــذِي  رًِضــى  ِألَنَهــا 
َقْلــبِ بُِحُضــورِ  ِإلَْيَهــا  بَفُقــْم  ــر ــل ِ ـــٍة َخــالِــَصــٍة ل ِـــي َون
ِ َوالَْجَوارِح الَقْلبِ  ُخُشــوعِ  َِمَع  َقادِح  أَي َذْيــنِ  اْفتِــَراقِ  َففِــي 
َنْسَتِعيُذ ــاُق  ــَف ــن ال ـــُه  الُمِعيــُذَفـــِإن َوُهــَو  مِْنــُه  بِــاهللاِ 
َصَالتُُه َتْنَهــُه  لَــْم  َمــْن  َنَجاتُُهَوقِيَل  َتْركِــِه  فِــي  ُمْنَكرٍ  َعــْن 
ُبْعــَدا اِإللَٰــِه  مِــَن  َيا َخْيَبَة الَْمْسَعى لَِمْن لَْم ُيْهَدىَتزِيــُدُه 
الَجــَزاِءَوُكــْن مِــَن الَقُبولِ فِــي َرَجاِء مِــَن  َمَخاَفــٍة  َوفِــي 
ُم ـــَقـــد ـــَهـــا عِــــَبــــاَدٌة تُ األَْعَظُمَفـــِإن  الَغنِــي َوْهــَو  لَِناقِــدٍ 
ِ الَفْضل َشــاَء بَِمْحضِ  َما  بِالَعــْدلَِيْقَبُل  َيَشــا  َمــا   َوَيْتُرَكــن



كتاب الصالة الجزء األول ١٠٨

ــاُد ــَم ــا عِ ــَن ــنِ ــدِي ِ ـــا ل ـــَه ــِعــَبــاُدَوِإن الْ ـــَح  ِ َرب  تُــْقــَبــَلــن ِإْن 
ِ ُطْهر مِْن  فُُروِضَها  َعَلــى  َِحافِْظ  ـــٍة َوُبـــْقـــَعـــٍة َوِســـْتـــر ِـــي َون
َفاْســتِْقَبالَُها َوالِقْبَلةِ  َكَمالَُهــاَوالَوْقــتِ  َوبِــِه  مِْنــُه   ُبــد َال 
بِالَوْصفِ أَْو  بِالَْعْيــنِ  َيْكفِيَيْقِصُدَها  فِيَهــا  الَْواِحــدِ  َوَخَبــُر 
َتْكفِيــِه اْستِـْقـَبـالِـَهــا  ـةُ  فِيِهَونِي ــى  ُيَصل الــذِي  لِْلَمْوِضــعِ 
َوَيْنَتفِْل بَِها(١)  َشــاَء  َما  َيْنَتِقْلُيَصلي  لَــْم  َمْوِضِعِه  َعْن  َداَم  َما 
تُْجزِيِه الُعَلَمــا  َبْعــُض  َيأْتِيــِهَوَقــاَل  لِلــذِي  َحيــا  َداَم  َمــا 
َتْجدِيُدَهــا َيْلَزُمــُه  َال  عِْنــَد َصَالتِــِه التِــي ُيرِيُدَهــاَمْعَنــاُه 
ــَالةِ بـِـالــَجــَنــانِ ــةُ الــص َســانَِونِــي بِالل ْفــظِ  الل ُدوَن   َفَقــط
َيَشــاُه لَِمــْن  َتأْكِيــٌد  ْفــُظ  َنــــَراُهَوالل َوَال  َالزٌِم  َوقـِــيـــَل 
ا َيْلَزَمن ْفــُظ  الل َيُكــوُن  اَكْيــَف  َيْدُخَلن الَقْصــدِ  فِي  َيُكْن  َولَْم 
ُدوَن الَقــْولِ ــةُ  َتــُه مِــْن َقــْولَِوالواجِــُب النِي َفــَال أََرى ِصح
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ى ـــَؤد ــا تُ ــَه ــتِ ـــولِ َوْق ِـــُدُخ األَْبَدى(٢)(٭)َوب  ثُم األَْبَدى   َمن ُيَقد
َن األَمـِـيــَنــا ــِخــذِ الـــُمـــَؤذَيِقيَنــاَوات فِْعلَِهــا  َوْقــَت  َيْعَلــُم 

قوله: «بها» أي بالنية.  (١)
لِ من أعمالها. لِ فاَألو قوله: «اَألْبَدى» أي ُيْؤتَى منها باَألو  (٢)

(٭) تقرأ (األبدى) األولى بدال مفتوحة من غير مد األلف. (إسماعيل)
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األََذانِ َعَلــى  األَْجَر  َيأُْخــُذ  ــانَِال  بِالَْمن َذلِــَك  فِــي  َولَْيــَس 
َواِإلَقاَمــْة لِــْألََذانِ  اِإلَماَمــْةَواْجَعْلــُه  ذِي  بِــِإْذنِ  ُيِقيُمَهــا 
بِــاألََذانِ ــْوَت  الص  اآلَذانَِوَيْرَفْعــن فِــي  اِإلْصَبَع  َوَيْجَعــُل 
َيْمِشــي َوْهَو  أََقــاَم  ِإْن  فُْحــشَِوقِيــَل  ُدوَن  ُيْكــَرُه  َفِإنــُه 
ُجُنْب َوْهَو  أََذانِــِه  فِي  َوفِي اْكتَِفائِِهــْم بِِه َنص الُكُتْبَوالُخْلُف 
اْكَتَفى مِْن َباسِ َمــنِ  ــاسَِوَما َعَلى  الن ِالْجتَِمــاعِ  األََذاَن   ِإن
اِإلَقاَمْه فِــي  قِيــَل  َقْد  ــْهَومِْثلُــُه  ــاَم ــَك ــٌة أَْح ــَع ِ ــاب ِألَنـــَهـــا َت
َفــْرُض َوقِيــَل  ٌة  ُســن َوثَِقــًة َيْشــرُِط فِيَهــا الَبْعــُضَفِقيــَل 
الَوْصفِ بَِهَذا  لَْيــَس  َيُكْن  ُيْخفِيَفِإْن  فِيَمــا  اِإلَمــاُم  َها  أََســر
لَِهــَذا عِْنَدَنــا  َدلِيــَل  ِإنــي أََرى َقائَِلــُه َقــْد َهــاَذىَوَال 
فِيــِه اِالْحتِيــاَط   أَن  َوْهــَو َفَســاٌد َحْيــُث َال َيْدرِيِهَيُظــن
اْنِصَراِف َســَبُب  مِْنــُه  األَْســَالِفَفــَكاَن  ةِ  َبْعَدُه َعْن ُســن َمْن 
ُمِقيَما ــْم  ــُه ــاَم ِإَم َســلِيَماَفــَجــَعــلُــوا  ثَِقــًة  فِيــِه  َكاَن  ِإْذ 
َحَضــَرا ــْن  مِم األََذاَن  الْــَوَرىَوَقبِلُــوا  دِ  َســي َة  ُســن لُــوا  َفَبد
َنــا تِِه َمــْن أَذ َصْحُبَنــاِإْذ َكاَن فِــي ُســن َوَعلْيــِه  ُيِقيــُم  َفْهــَو 
ُعوَناَحتى أََتى َمْن َجِهلُوا الَْمْســُنوَنا َيد لـِـْالْحــتـِـَيــاِط  ـــْم  َوُه
لُــوا َبد َمــا  َولَْيَتُهــْم  لُــوا  َيْعِقُلَفَبد َال  َمْن  بَِقْلبِ  َوَرَســَخْت 
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َواْحَتاَال ًة  ُســن َعاَهــا  اد ــى  َقاَالَحت َقــْد  بَِمــا  ثُُبوتَِهــا  َعَلــى 
ُم ُمَحر َجــَدٌل  لََعْمــرِي  َيْعَلــُمَوْهــَو  َال  َمــا  َيُقــوُل  ِألَنــُه 
ْه ــن الس لَِهــْدمِ  َســاعٍ  ـُه  مِْحَنــْهَوأَنـ بَِهــَذا  َكَفــى  بَِجْهلِــِه 
ًة َكَما َقــْد َزَعَما لَــْم َتُفَتــْن أَْســَالَفَنا َوالُعَلَمــالَــْو َكاَن ُســن
ُمَخالَِفْه ًة  ُســن َتُكــوُن  ــالَِفْهَكْيــَف  لَِمــا َعَلْيــِه الُْعَلَمــاُء الس
ــُه َرب َعَلْيــِه  َصلــى  َصْحُبُهَوفِْعلُــُه  َعَلْيــِه  َمَضــى  ُمْشــَتِهٌر 
ِإلَــى اْنتَِهائِِهــْم َعَلْيــِه أَْجَمُعواَوالُخلَفــاُء الَراِشــُدوَن أَْجَمــُع
ِألََحـــْد ــاُة  ــَت ــَف الْ ُن  ــــَؤذ تُ َوَال تُِقيــُم َفْهــَو َمْنــٌع لِألََبــْدَوَال 
ــالِ َج ــر ال ــةُ  ــَف ِص َذاَك   الِحَجالَِألَن ــةِ  َرب ِصَفــاتِ  مِْن  َال 
ِ ِميــن َخْفــَض َصْوتَِهــا الث َِوِإن الَتأْذِيــن لَِحالَــةِ  ُمَخالِــٌف 
ــْه ــاَم ِإَق َوَال  َال  أََذاَن  ِإَماَمْهَوَال  َال  َكــَذاَك  َســا  الن َعَلــى 
ِ لِْلَمْســجِد ُخُروُجَهــا  ــْر َفَقــدَِوَجائِــٌز  بَِشــْرِط أَْن لَــْم َتَتَعط
َفْضَال أَْعَال  الَبْيــتِ  أَْولَــىَصَالتَُها فِي  بِــَذاَك  َبْيتَِهــا  َوَقْعــُر 
ُمنَِعــا األََذانِ  دِ  َتَعــد َقْد ُشــرَِعاَومِــْن  ـُه ِخــَالُف َمــا  ـ ِألَن
َنــا ُيَؤذ أَْن  َبــأَْس  َال  َناَفَقْولُــُه  ِإْثَنانِ لَْيــَس َبي فِــي َمْســجِدٍ 
ــُر ــَث أَْك أَْو  ــٌة  ــَالَث َث ُمْنَكُرَوَهــَكــَذا  عِْنــدِي  َذاَك  َوفِْعُل  قُْلُت 
َدا َيُفْت ُمَحم لَــْم  َدالَْو َكاَن َخْيًرا  َوَصْحَبــُه َولَــْم َيُكــْن َتَعــد
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ُن ـــَؤذ ـــُم ُن الْ ـــا ُيـــــَؤذ ـــَم ُيْعلِــُنَوِإن َوبِــَذاَك  ُيِقيــُم   ثُــم
ِ بِالَْفَالح ْثوِيــبِ  الت فِــي  َِوَجاَء  َباح بِالص  ــص ــَخ تُ زَِيــــاَدٌة 
ــا ــن َن ــَؤذ ُي أَْن  ــَد  ــْع َب ــاَوَذاَك  ـــاَم ُيــوقـِـَظــن ـــْن َن ــُه َم ــل ــَع لَ
ــَفــَراَوالُخْلُف فِي َمْعَنى الَْفَالحِ اْشَتَهَرا الــظ أََراَد  ِإنـــُه  َفــِقــيــَل 
ــَجــاُة ــــُه الــن ــــاَل َقــــْوٌم ِإن ــاُةَوَق ــَي ــَح ــــُه الْ ــــــُروَن ِإن َوآَخ
ــَعاَدْه الس ِإنــُه  َقــْوٌم  ُمــَراَدْهَوَقــاَل  َقَصــُدوا  َقــْد  ُهــْم  َوُكل
ــا الَْمْعَنى َوأَم ُيْعَنــىَوالُْخْلــُف لَْفِظي َغــَداًة  الَْفــْوُز  َفِإنــُه 

¬«LƒàdG  ÜÉH

ا ُخص ذِْكــٌر  ْوجِيــُه  الت ــاَوِإنَمــا  نُص فِيَمــا  ــَالةِ  الص لِ  بِــأَو
ِ َوْهَو َقوُل األَْكَثر ُخــولِ  َِقْبَل الد بِالُْمْشــَتِهر َولَْيــَس  َبْعــَدُه  أَْو 
َبْعُضَوِإنــُه فِي َقــْولِ َبْعــضٍ َفْرُض أَْيًضــا  َقــاَل  َقْد  ٌة  َوُســن
ِحيُح َوالَْهــَالُك َيْلَزُم َيأَْثُمَوْهــَو الص َكــَذاَك  الَْفــْرضِ  لَِتــارِِك 
ِ َدلِيــل ِإلَــى  ُمْحَتــاٌج  َِوَذاَك  َســبِيل مِْن  ْهلِيكِ  الت ِإلَــى  َوَما 
ْوجِيِه الت َتــارُِك  ُيِعيــُد  َصَالَتــُه َفالُْخْلــُف َجــاَء فِيــِهَوَهــْل 
ْوجِيِه فِي الت َمْن َقْد َشــك َيأْتِيِهَوُكل َال  أَْحــَرَم  أَْن  َبْعــدِ  مِــْن 
َيْمِضي ــَالةِ  الص َعَلــى  ــُه  َنْفلِــِه ِإْن َكاَن أَْو فِي َفْرضِلَِكن فِي 
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ـــوَال ُخ ـــد ــَن ال ــق ــَي ـــــُه َت  ــك لِْلَيِقيــنِ لَــْن ُيزِيــَالِألَن َوالش
ْهُت َوْجِهــي لِلذِي َقْد َفَطَرا أََمــَراَوج َحْيــُث  لِْلِقْبَلــةِ  أَْقَبْلــُت 
ْه ي بِالُْكل َقَصــدُت  َبــْل  ــْهَوقِيــَل  ي الن َبْعــَد  بِاألَْفَعــالِ  ِإلَْيــِه 
ــَرا فُس ُمْســَتِقيًما  َحنِيًفا  فِيَما ُذكَِراَمْعَنى  َوْهَو مِــَن األَْضــَدادِ 
الَْمَيلِ نْفــُس  األَْصلِ  فِي  ُه  ـ َفالُْمْســَتِقيُم َماَل َنْحــَو األَْعَدلِِألَن
ُمْســَتِقيُمَمــاَل َعــنِ الُجْمُهــورِ ِإْبَراهِيُم َوَذاَك  الُْهــَدى  ِإلَــى 
ًدا(١) ِســَواُه َمْوَالُهِإْذ لَــْم َيُكــْن ُمَوح رَِضــى  فِي  َحنِيًفــا  َكاَن 
ُه َجــد َتَعالَــى  اْســُمُه  َوَمْجــُدُهَتَبــاَرَك  َشــأْنُُه   َوَجــل َعــَال 
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َيْدُخُل ــي  الُمَصل بَِها  الُْمَحلــُلَتْكبِيــَرٌة  َوَيْحــُرُم  َصَالَتــُه 
ِ الَْخَبر  َنص ْكبِيــُر  الت َِتْحرِيُمَها  ر ُيَكب لَــْم  َداَم  َمــا  َيْدُخَلْن  لَْم 
أََبَدا َعْنــُه ذِْكــٌر  َيُنــوُب  َوَرَداَفــَال  َقــْد  الــذِي   صالن ِألَنــُه 
ِ اِإلْحَرام َتْكبِيــَرةِ  فِــي   م َِوالض فِيَما َنــَرى أَْولَى مَِن اِإلْشــَمام
ِ اِإلْحَرام َتْكبِيــَرةِ  فِي  َِوالَْكْســُر  َعــْن أَْعــالم ــَالةِ  ُيْفِســُد لِلص

ًدا» كذا هو في نســخ هذا الكتاب بنصب «موحد» والظاهــر أنه مرفوع على جعل  قوله: «ُمَوح  (١)
يكن تامة.
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َنــا َبي ــا  َضم َناَفُضــم إْســَم اهللاِ  تَُسك َوَال  ــُه(١)  ــم ــُش َت َوَال 
َيَســُع َال  َتْســِكينِِه  فِي  ُيْمَنُعَوقِيــَل  مِْنــُه  َة  م الض أَْحَســَن  َمْن 
أَلِْف اِء  َوالر الَْبــاِء  َبْيَن  َزاَد  َيِقــْف(٢)َمْن  َوَال  ُيِعيُدَهــا  َفِإنَهــا 
ِ ْحرِيم الت َمْوِضــُع  الِْقَيــاُم   ِثُــم ْسلِيم لِلت الــُقــُعــوُد  ــَك  ِ ــَذل َك
ِ الُقُعود أَْحــَرَم فِــي  َمْن   َِفــُكل الَْمــْرُدود ُجْمَلةِ  مِــْن  ِإْحَراُمــُه 
اْضِطــَرارِ َذا  َكاَن  َمــا  ِإَذا   ُه مِــْن ُجْمَلــةِ األَْعــَذارِِإال َفُضــر
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بِــاهللاِ َفاْســَتِعْذ  َهــَذا  جِيــمِ َوالُمَالهِيَوَبْعــَد  ا مِــَن الر ِســر
َعَلْيِه َنْقِضَهــا  فِــي  أُْذَنْيــِهَواْخَتَلُفــوا  أَْســَمَعَها  َقــْد  َكاَن  ِإْن 
بِالْـَمَثـانِـي َوأْتِ   بِالُْقــْرآنِ(٣)َوَبْســِمـَلـن اللْيلِ  َصــَالةِ  َوفِي 
ْكَعَتْيــنِ األُولََيْينِ َوَكَذا فِي الَْفْجرِ ِإْن ُكْنَت ِإَماًما ُمْحَتَذى(٤)فِــي الر

ُه: أي ال تأِْت فيه باِإلشمام وهو إخفاء الضمة. وال تَُشم  (١)
أي قال: أَْكَبار، وهذا األلف منشــأه من مــد فتحة الباء في الصوت، ولزمته اِإلعادة لفســاد   (٢)
المعنى الناشــئ منه، وأكبار جمع ُكَبر، وهو الطبل، وفســاد المعنى ُمْفِسٌد للصالة، ولو لم 

يتعمد. (أبو إسحاق)
المثاني من أسماء الفاتحة. (أبو إسحاق)  (٣)

أي إن كنت مــن أهل التْقَوى الذين ُيْقَتدى بهم، وجواب الشــرط محــذوف، أي فاعمل بما   (٤)
ذكرُت لك. (أبو إسحاق)



كتاب الصالة الجزء األول ١١٤

ِ ْهر الظ فِــي َصــَالةِ   َِواْقَتِصــَرن الَْعْصر َوَصــَالةِ  الَْمَثانِي  َعَلــى 
ا ِســر اِإلَمــاُم  َيْقــَرأُ  َيْقَراَوَحْيــُث  َمــا  ِإَذا  َتْكفِيــِه  َفالَْحْمــُد 
ُيْبدِي َعَلْيــِه  َيْجَهــَرْن  َبْعــَد الَْحْمــدَِوَحْيُث  قِــَراَءَة الُْقــْرآنِ 
لِْلُقــْرآنِ الَْمأُْمــوُم  ـــَمـــا َيـــْقـــَرأُ لـِـْلــَمــَثــانـِـيَوَيْســَمُع  َوإن
اْنَفَرَدا َحْيــُث  الَْجِميَع  َولَــْم َيُكــْن َيْتَبــُع فِيــِه أََحَداَوَيْقــَرأُ 
الَْمَثانِي هِــَي  الَْحْمدِ  ِــي األَْرَكــــانَِوُســوَرُة  ــَرأُ ف ــْق ــا تُ ــَه ِألَن
َرْكَعْه  ُكل ــَالةِ  الص مِــَن  أَْرَفَعْهتُْثَنى  َمــا  َتْعِظيِمَها  مِــْن  َوَذاَك 
َوَغْيُرُه فِــي الَْقْلبِ عِْندِي َيْزُكوَوقِيَل َمْعَنــى الَحْمدِ ُهو الُمْلُك
َنــاُء الث ُهــَو  الَحْمــُد  ــَناُءِألَّنَمــا  الس َوُهَو  الَْجِميــلِ  َعَلــى 
ُســوَرْه  ُكل عِْنــَد   مِْن َحْيُث َما الَبْسَمَلَة الَْمْسُطوَرْهَوبْســِمَلن
َالةِ اآلَياتَِوَتْلَزَمْن فِــي الَحْمدِ فِي الص مِــَن  الَبْعــُض  هــا  ِألَن
الَْحْمدِ َبْعضِ  َتــْرُك  َيُجوُز  بِالَْعْمدَِوَال  َتارِكَِهــا  فِــي  ْقُض  َوالن
ــَورِ َيْنَبِغي فِي الس َِوَتْرُكَهــا َال  الُمْقَتِصر َعَلى  َبأًْســا  أََرى  َوَال 
ْحَماَنــاَوَمــْن َيُكْن لَْم ُيْحِســنِ الُقْرآَنا ُح الر فِــي َوْقتِــِه ُيَســب
لِْلَحْمــدِ َتْكــَراَرُه  الَْعْمــدَِوَمَنُعــوا  بَِمْعَنــى  ــاتِ  ِحي َولِلت
رِ الُمَكــر َذا  َصــَالَة  اِســي ُهَنــاَك َفاْعُذرَِوَنَقُضــوا  َوَعَذُروا الن



الجزء األول ١١٥باب الركوع
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ُكوعِ فِــي كَِتابِ اهللاِ َِفــْرُض الر اْشــتَِباه بِــَال  األَْمُر  بِــِه  َجــاَء 
لِــذِي الَْجَاللِ اْعتَِدالَِفاْرَكــْع بَِتْعِظيمٍ  َذا  ُكــوعِ  الر لََدى  َوُكْن 
ُرْكَبَتْيَكا َفــْوَق  َيَدْيــَك  َعَلْيَكاَوَضْع  َال  قِيــَل  َتَرْكــَت  َفــِإْن 
ِ الَعِظيم ــَك  َرب اْســَم  حِ  َِوَســب ْعِظيــم ْكــُر بِالت َومِْثــُل َذاَك الذ
الُعَلَما لَِبْعضِ  َقــْولٍ  َعَلى  َما(١)َوْهَو  ُيَعظ أَْن  الَْمْقُصــوُد  َمــا  ِألَن
ِســَواُه َال  ِحيــُح  الص ُل  َرَواُهَوْاألَو َمـــــــْن  َرَواُه  ــــُه  ـ ِألَن
ِ ُكوع َِواْخَتَلُفــوا فِي ُمْنَتَهــى الر لِْلُخُضــوع بِالِْقَيــامِ  َفِقيــَل 
ِ ُجود لِلس ــَهــْوَيــةِ  َبــالْ ــَل  ـِـي َِوق َوالُخْلُف فِيِه الُخْلُف فِي الُحُدود
َدَخَال ُكــوُع  الر  َتــم ــُجودِ َوِإلَْيــِه اْنَتَقَالَفَحْيُثَمــا  ُحْكــُم الس
َبْعَدُه(٢) َجاَء  الُخْلُف  ُهَناَك  َحْمَدُهَومِْن  الَكرِيــُم  اهللاُ  َســِمَع  فِي 
ِ ــُجود الس مَِن  أَْو  ُكــوعِ  الر أْيِيــدِمَِن  بِالت اجِــُح  الر ُل  َواألَو
ِ الُحُدود فِــي  ــُجودِ  الس َِوَهْوَيةُ  ــُجود الس مِــَن  ِإنَهــا  أَقُــوُل 
َحِمَدا َقــْد  لَِمــْن  اهللاُ  ــَداَوَســِمَع  َتَعم َيْتُرُكَهــا  َمــْن  ُيِعيــُد 
ُيِعيــُد َفــَال  اِســي  الن ْحِميــُدَوُيْعــَذُر  َوالت ْكبِيــُر  الت َكَذلِــَك 
ــَالةِ الص ُســَننِ  مِــْن  ـُه  ـ آتِيِألَن َنْقــٌض  لِــْألَْرَكانِ  ْرُك  َوالت

يجوز فتح الظاء وكسرها، فالضم على أنه مبني للمجهول، أي أن المقصود تعظيم اهللا، والكسر   (١)
على بنائه للفاعل بمعنى أن المراد أن يعظم المصلي ربه تعالى.

يجوز في هاء «بعده، حمده» اِإلسكان والتحريك بالضمة.  (٢)



كتاب الصالة الجزء األول ١١٦
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أَْيًضا َفــْرٌض  ــُجوُد  الس َنْقَضاَوِإنَما  َحْتًمــا  َفَتْرُكــُه ُيوجِــُب 
ابَِجــاَءْت بِــِه أََوامِــُر الِْكَتــابِ األَو ــةُ  ــن ُس ـــَرْتـــُه  َوَفـــس
ُب ــــــُه لـَــَحـــالـَــٌة تُـــَقـــر ـــَرُبَوِإن أَْق ــاَك  ــَن ُه ــَعــْبــُد  َفــالْ هللاِ 
ْبَعةِ مِْن آَرابِ َيابَِفاْســُجْد َعَلى الس َوالث ــْعرِ  الش  َكف ْغيرِ  مِْن 
لَُهـــا َجْبَهـُتــُه الَْمُصـوَنــــْه ــْهأَو ــُروَن ــْق ــِه َم ــفِ ــودِ أَْن ــُج ــُس ِ َوب
ِ ْكَبَتْيــن الر  ثُــم َِوبِالَْيدْيــنِ  اْثَنْين َبْعــَد  اْثَنْيــنِ  َوالَْقَدَمْيــنِ 
َوالــذِي َتــَرْك ــْبَعةُ  َرَكْك(١)َفَهــذِهِ الس ُسُجودِهِ  فِي  َشْيًئا   مِْنُهن
لَْه َصــَالَة  َال  الَجْبَهــةِ  َفَنْنُقَلــْهَفَتــارُِك  عِْنَدَنــا  ِخــَالٍف  بِــَال 
َوالُخْلــُف فِي َواِحــَدةٍ ِإْن َرَفَعاَكــَذاَك َمــْن يْرَفُع رِْجَلْيــِه َمَعا
ُســَدىَوَمْن َيُكْن لَْم َيْسَتِطْع أَْن َيْسُجَدا َيْقُعْد  َوَال  ُيومِــي  َفِإنُه 
ــيَوِإْن ُيِطْق أَْن َيْســُجَدْن بِاألَْنفِ ــفِ ــْك ــُه َوَي ــلُ ــَع ــْف ـــُه َي ـــِإن َف
لِِإليَمــاِء َيْرجِــُع  َبــْل  األَْعَضاِءَوقِيــَل  َســائِرِ  فِــي  َوَهَكــَذا 
ــَمالَِوَمْن َرأَى ُوُعوَثًة(٢)(٣) فِي الَحالِ الش أَوِ  لِْلُيْمَنــى  َل  َحــو
َوَيْمَتنِــْع لَــْن  ُيَحو َال  َما َال يْنَزِرْع(٤)َوقِيــَل  َفْوَق   َيْسُجَدن أَْن 

َرَكك: أْي نقٌص ووهٌن.  (١)
الوعوثة: الُخُشوَنة.  (٢)

الوعوثة: المشقة. (أبو إسحاق)  (٣)
اقتصر الناظم على القول الصحيح المشهور، قال قطب األئمة في الذهب: وبطلت على غيرهما   (٤)=



الجزء األول ُجوِد ١١٧باُب الس

ِ َعر الش َومِْثلِ  يشِ  َوالر وِف  َِكالص َوالَوَبر عَِظامَِهــا  َمــْع  َوالْجِْلدِ 
ــي الُمَصل َيْلَبُســُه  ــيَوَجائِــٌز  ُيَصل ِإْذ  َعَلْيــِه  َيِقَفــْن  أَْو 
ــْه األَْرِضي الَْمَعــادُِن  ْهَوَهَكــَذا  ي الْفِض مِــَن  أَْو  َحــاسِ  الن مَِن 
ِ َمــاد َكالر الَْمْحــُروُق  َِكَذلِــَك  وَرةِ فِــي الَْجَماد َوالن َوالَْجــص
ُمْطَلَقــا اْســَتَحاَل  َقــدِ  َعَلْيــِه ُخلَِقاِألَنــُه  الــذِي  َعــْن َحالِِه 
َمــاُد َحَطَبا َوالر أَْرًضا  َعَجَباَقــْد َكاَن  َشــْيًئا  ْحرِيقِ  بِالت َفَصــاَر 
َال َبــأَْس فِيِه بُِســُجودِ الَْفْرضَِوقِيَل فِي الِْقْرَطاسِ َنْبُت األَْرضِ
اهللاِ اْســُم  بِــِه  َكاَن  ِإَذا  بِالَْمَناهِــيلَِكــْن  الَْفــارَِش  َفَبــادِرِ 
ِ ْعِظيــم الت مِــَن  لَْيــَس  ِِألَنــُه  ْحرِيم بِالت الَْفاعِلِ  َعَلى  َفاْحُكْم 
ــِكــَتــابَِوَما ِســَوى َذلــَك مِــْن كَِتابِ الْ ـــَة  آَي  ِإال ــوُز  ــُج َي
اهِــُر الط الَْمــَكاُن  َر  َتَعــذ اهُِرَوِإْن  ُيومِي َوَال َيْســُجُد َوْهَو الظ
ِ ُكوع الر فِــي  قِيَل  َقــْد  َِوَهَكَذا  الُْخُضوع ِإلَــى  َيْنَحنِي  َوقِيــَل 
األَْرضِ ُدوَن  بِــَذاَك  الَْفْرضَِفَيْنَتِهــي  ِألَْجلِ  َيْســُجَدْن  َوقِيَل 
بِاِإليَماِء َيُقــوُل  َمــْن  َســَواِءَوعِْنــَد  َعَلــى  َواقًِفــا  ــي  ُيَصل
الَْفْرَضا  ــَرن ُيَؤخ َبــْل  أَْرَضاَوقِيــَل  ــُجودِ  لِْلس ُيَالقِــي  َحتى 

(األرض وما أنبتت) كصوف وجلد، وكل ما ُيَصلى به (نا)، أو صحت، أو كرهت ونســب لنا 
ولألكثر، وذلك في القيام والسجود وغيرهما. أو يعتبر الســجود كما في بعض اللفظ، وظاهر 

الشيخ (كالمه) هنا (أقوال) اهـ. (أبو إسحاق)

=



كتاب الصالة الجزء األول ١١٨

َواهَِرا الظ َخالَــَف  َمَقــاٌل  َظاهَِراَوْهَو  ــَوابِ  َوَال أََراُه فِــي الص
الَْفْرضِ بَِفــْوتِ  َيْقِضي  ــُه  ـ َوالنص َشــْرًعا بِِســَواُه َيْقِضيِألَن
األَْعَلى ــُجودِ  الس فِي   َحن أَْولَــىَوَسب ــُجودِ  بِالس َذاَك   َفــِإن
نُــو الد َتَذلــلِ  فِــي  الُْعلُــوَفأَْنــَت  زِ  َتَعــز فِــي   (١) َوُهــو

ِ الَْعِظيم ــةِ  ــَف ـِـِص ب َِوَجـــائـِــٌز  ْعِظيــم الت َالزِمِ  مِــْن  ُكلــُه  ِإْذ 
ُل الَْمْنُقــوُل فِــي ْاألَْخَبارِ األَْفَكارَِوْاألَو َنَتائِــجِ  مِــْن  انِــي  َوالث
ِ ْســبِيح الت مَِن  ُيْجــزِي  َما   ِأََقل ِحيح الص َعَلــى  اٍت  َمــر َثَالُث 
ُل َواألَو ٌة  َمــر تُْجــزِي  ُيْنَقُلَوقِيــَل  َقــْوٌل  الُْمْخَتارِ  َعــنِ  فِيِه 
ُه ِإن ــُجودِ  الس َنْقرِ  َعــْن  ُهَوُيْنَه(٢)  َفاْتُرَكن َناَفــَق  َمــْن  َشــأَنِ  مِْن 
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دِ َشــه لِلت َوْهــَو  الُقُعــوُد   َالةِ َيــا َذا َفاْقُعدِثُــم ُرْكٌن مِــَن الص
َتْنَتِقْض َحْتًمــا  الُْقُعودِ  فُــرِْضَفَتــارُِك  ــا  مِم ِألَنــُه  َصَالتُــُه 
اْخُتلِْف اُت  ِحي الت َوْهــَو  ُوِصْفَوذِْكُرُه  ٍة  بُِســن أَْو  بَِفــْرضٍ  فِيِه 
َقَعَدا َمــا  ِإَذا  َنْقــَض  َداَفِقيــَل َال  َشــه الت ــى َولَْو لَــْم َيُقلِ  َحت
ْقُض الن ِحيُح  َذاَك َفْرُضَوْهَو َضِعيٌف َوالص َنُقــْل بِــأَن لَْو لَــْم 

: بتشديد الواو؛ ِإلقامة الوزن، وقيل: تشديدها لغة. ُهو  (١)
قوله: «ُيْنَه» بالجزم بالم النهي المقدرة؛ أي لُِيْنَه؛ وهو بضم الياء للبناء للمجهول.  (٢)



الجزء األول ١١٩باب التسليم

ُيفــَرُض(٭)ِألَن فِي الَْمْســُنونِ َمــا َيْنَتِقُض َما  ــًدا  َتَعم بَِتْركِــِه 
أَْيًضــا ُدوَن  الُْمَشــد فِــي الَْقَدرِ الذِي َيُكــوُن َفْرَضاَواْخَتَلــَف 
َيْمِضي َبــاتِ  ي الط َبْعــَد  لَِنْقضَِفِقيَل  َبْعدَِهــا  َيْلَتفِــْت مِْن  َال 
َرُســولُُه ِإلَــى  َيْنَتِهــي  َدلِيلُــُهَوقِيــَل  َظاهِــٌر  َمَقــاٌل  َوْهــَو 
َما َســل َمــا  ِإَذا   ِإال َال  ُيْحرَِماَوقِيــَل  َحتى  َيْدُخــُل  َال  َكِمْثلِ 
ْســلِيُم الت َتْحلِيلَُهــا  ْحرِيُم(١)ِألَنَمــا  الت َتْكبِيُرَهــا  َما  َكِمْثلِ 
َيْلَزُمْه قِيَل  بِالَْحــادِثِ  ْقُض  ِإْن َكاَن َعْمًدا أَْو َخًطا َال ُيْؤثُِمُه(٢)(٭٭)َفالن
َعَنا ِإنَمــا  ــَص  َرخ َمــْن   َناَوُكل َبي ُعــْذًرا  َكاَن  َحْيــُث  بَِذاَك 
الَعْمدِ َحــاَل  الِْخَالَف  َج  الَمْهدِيَوَخــر الَْفِقيــُه  َســِعيدٍ  أَُبــو 
ِ ْسلِيم َِوالُخْلُف فِيِه الُْخْلُف فِي الت ْتِميم الت أَوِ  ْكــنِ  لِلر َكاَن  َهــْل 
ْشــدِيدِ الت َعَلــى  ُرْكــٌن  الَبِعيــدَِفِإنــُه  َعْكِســِه  فِــي  َوُدوَنــُه 
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ــَرى ــْس ــًة َوُي ــْمــَن ــن َي ــَم ــل وِْتــَرا(٣)َوَس ــِهيُر  َوالش َتْســلِيَمَتْينِ 
ِ ُضَمــام َعــْن  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َِوأَو األَْعَالم ــةِ  َبِقي َعــْن  انِــي  َوالث

(٭) أي: من سنن الصالة ما ينتقض بها الفرض. (إسماعيل)
قوله: «تكبيرها التحريم» فيه نوع من أنواع البديع يسمى القلب، كقوله: «فديت بنفسه نفسي»... إلخ.  (١)

الهاء في قوله: «يؤثمه» هي هاء السكت.  (٢)
ـ (خطًأ) أي: خطًأ ال يدخله في اإلثم وإن كان ينقض الصالة. (إسماعيل) (٭٭) الجملة صفة ل

ِهيُر أن يسلمن وترا. (المصنف) قوله: «وترا» مفعول مطلق تقديره َوالش  (٣)
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ْه بَِمــر اْكَتَفــى  َقــدِ  ُهــْم  ذِْكَرْهَوُكل نُِطيــُل  َال  َحدِيــٌث  َوْهَو 
ِ ْســلِيم الُْخــُروَج بِالت َِوَيْقِصــُد  ْحرِيم َمــا َكاَن مِــَن الت َوِحــل
بِالُيْمَنــاِء َة(١)  الُغــر الَجَفــاِءَوَيْمَســُح  مِــَن  قِيــَل  َوَتْرُكــُه 
أَْيَضا ُخــولِ  الد َقْبَل  مِــَن الَْجَفــاِء َفاْرفَُضْنــُه َرْفَضاَوفِْعلُــُه(٢) 
َنا الُْمَؤذ َيْتَبــُع  َال  َمــْن  َناَكــَذاَك  مِــَن الَْجَفــا َفاْتَبْعُه ِحيــَن أَذ
َقاَما َحتى  ْســلِيَم  الت َنِسي  قـِـَيــاَمــاَوَمْن  َذا  ــَد  ــْع َب  ــَمــن ــَســل ُي
ا َواَرَغَبن ــَك  َرب ِإلَــى  ا(٣)َواْنَصْب  َتَمن َمــا  فِي ُحُصــولِ  ِإلَْيــِه 
َعِظيــُم َمْوقِــٌف  َذاَك   الَْكرِيُمَفــِإن بِــِه  َشــاَء  َمْن  ُيجِيُب 
َقلِيــَال لَــْو  ْفــلِ  لِلن قِيَالَواْنَتِقَلــْن  َكَذاَك  الَفْرضِ  َمْوِضعِ  َعْن 
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ِ الَْجْبر ِألَْجلِ  ــْهُو  الس ــَالمِ َســْجَدَتْينِ َفاْدرَِوُيوجُِب  َبْعــَد الس
ــْيَطانِ الش َعَمــَل  َوُيــْرغِــَمــانِــِه َوُيــْخــزَِيــانَِفَيْهدَِمــانِ 
ــَراَب َفــْوَق َراِســِه أََساِســِهَفَيْعُفــُر الت مِْن  َبَنــاُه  َمــا  لَِهــْدمِ 
أََضْعُت َقــْد  َواَوْيــَالُه  َفاْمَتَنْعــُتَيُقــوُل  ــُجودِ  بِالس أُمِــْرُت 
أََطْعــُت َقــْد  َقــاَل   َوَقــْد َســِمْعُتَواآلَدمِــي ب أََوامِــَر الــر

الغرة: موضع السجود من الجبهة.  (١)
قوله: «وفعله» يعني مسح الوجه.  (٢)

تمنا: أي تََتَمنى.  (٣)
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ِ ْحَمن الر رَِضــى  َذاَك  فِي  ــْيَطانَِفَكاَن  لِلش َوالَْخْيَبــةُ  َوالَْوْيــُل 
ِ لِْألَْمــر ُمْمَتثِــًال  َِفاْفَعْلُهَمــا  الَْكْســر َذاَك  لَِجْبــرِ  ُمَســارًِعا 
ُيْذَكــُر بِــَكَالمٍ  ــْظ  َتَلف ــُرواَوَال  ــةِ َقــْوٌم َعب ي بِــِه َعــنِ الن
َمــا َتَقد لَِمــا  َجْبــٌر  َفاْعَلَماِألَنــُه  ُهَنــاَك  َفاِصٌل  َوالَقــْوُل 
ِ ــةُ بِــالْــُفــَؤاد ــي ــن ـــا ال ـــَم ِِألَن ـْعــــَداد ـَظـــاتِ َوالت َلف َال بِـالت
األَْعَلى  َحن َســب ُجودِ  الس َزالَوفِي  ِحيــَن  َيْســَتْغفُِر  َوقِيــَل 
َمْنَوَقــاَل َقــْوٌم َيْســُجَدن َبْعَد أَْن ُيَســل أَْن  َقْبــَل   َيــن ُيَتح
َســَجَدا ِإْن َســَها بَِنْقصٍ  َداَوقِيَل  َزي َمــا  ِإَذا  َال  ــَالمِ  الس َقْبــَل 
َما ُيَســل أَْن  َبْعدِ  مِْن  َمــاَوَســاجٌِد  َتم ِحيــَن   َمن ُيَســل قِيــَل 
ِ َســَالم مِْن  َعَلْيــِه  َمــا  َِوقِيــَل  ــَمــام ــُد لـِـلــت ــَم ــْح ــُه َي ــن ــِك لَ
َفَمــا َعَلْيِه قِيــَل َيْســُجَدْن لََهاَوَمــْن َســَها ِإَماُمــُه َوَما َســَها
َعَملِْه ــي  ِ ف َيــْتــَبــُعــُه  ــا  ــَم  َزلَلِـْهِألَن فِي  َوَال  َخَطائِــِه(١)  فِي  َال 
َوْهِمِه فِــي  َتاَبَعــُه  َيُكــْن  َفُحْكُمــُه َيُكــوُن مِْثــَل ُحْكِمِهَوإْن 
َوْحَدُه اِإلَمامِ  َخْلَف  َســَها  عِْنَدُهَوَمْن  ــَالةِ  بِالص ُيْعَفــى  َفِقيــَل 
ِ ــُجود مِــَن الس َِوقِيــَل َال ُبــد ــِه الَْمــْوُرود َوْهــَو َدلِيــُل َنص
أََبــَدا لِيــُل  الد قِ  ُيَفــر لَــْم  َداِإْذ  َتَفــر َوَمــْن  َجَماَعــٍة  َبْيــَن 

خطائه: الخطاء كالعطاء، بِاْلَمد ُلَغٌة في الخطأ.  (١)
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َيَســُع ُحْكًما  َالةِ  بِالص ُيْمَنُعَوالَْجْهُل   ثُــم الَْوْقتِ  ُدُخــولِ  ِإلَى 
ــْه الَْكْيفِي َيْعــرَِف  أَْن  ْهَيْلَزُمــُه  ي َوالن َوَشــْرِطَها  َوْصفَِهــا  مِْن 
ِ عِْلم ُدوَن  ُيْمِكــُن  َال  َِفالْفِْعــُل  الَْفْهم فِــي  َســائًِغا  َيُكوُن  َوَال 
فِْعلَِها َوْقُت  الَْمحــُدوُد  َتْركَِهــا َوَجْهلَِهاَوَوْقُتَها  َوَوْقــُت ِضيقِ 
ــى َخَرَجا(١) َالةِ َحت َقْطًعا َولََجاَفَتــارُِك الص ًدا فِــي الُْكْفــرِ  َتَعم
أَْعَظَما بَِذْنــبٍ  اهللاَ (٭)  لَِقــَي  َمــاَما  َتَجه ــًدا  َتَعم َتْركَِهــا  مِــْن 
ِ ُعــْذرَِمــا َبْيَن َتْركَِهــا َوَبْيــَن الُْكْفر بَِغْيــرِ  َكاَن  ِإَذا   َحــد
ــا ُيْقَتَلن فِيــِه  قِيــَل   َثــم امِــْن  ُيْضَرَبن َوقِيــَل  َيُتــْب  لَــْم  ِإْن 
ُمْرَســَال َعَلْيِه  ْرُب  الض ُيْقَتَال(٢)َوُيْجَعُل  أَْن  ِإلَى  أَْو  ُيَصلي  َحتى 
َكافَِرا َماَت  ْربِ  بِالض َيُمْت  َوُكل َمــْن َيْضــرُِب كاَن َظافَِراَفِإْن 
ــى َيْجَحَدا ُيْقَتُل َحت أََبــَدا(٣)َوقِيــَل َال  أََراُه  َوَال  ُوُجوَبَهــا 

قوله: «خرجا» أي الوقت.  (١)
الفاعل ضمير يعود إلى تارك الصالة، والمعنى ما لقي تارك الصالة اهللا بذنب أعظم من ترك الصالة. (إسماعيل) (٭) 
إلى أن ُيْقَتَال: أي إلــى أن يموت، وإنما عبر عنه باْلَقْتلِ ألجــل القافية، وهو في الحقيقة قتل؛   (٢)

ألنه إنما حصل َمْوتُه بسبب الضرب، والقتل يكون بالضرب، ومنه الموقوذة.
ا، مع أن ما جرى عليه في حاشية المسند أن تارك الصالة  ظاهر اختيار الناظم ُيْقَتُل كفًرا َال َحد  (٣)
تَهاُوًنا كافٌر ُكْفَر نِْعَمةٍ وتارُِكَها ُجُحوًدا كافٌر ِشــْرًكا، ولعله رأى هــذا الوجه، وهو ما عليه أكثر 
ســلف األمة، رعاية لجانب الصالة التي هي الركن األعظم للدين بعــد اِإليمان وأن تاركها ال 
دين له، وكأنه ال قيمة ِإلقراره بوجوبها، ويؤيد هذا أحاديث كثيرة كقوله ژ : «ال ِإيمان لمن ال 

صالَة له» وقوله: «ال دِيَن إال بالصالة». (أبو إسحاق)
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َهــاُونِ الت ِإلَــى  ُيْفِضــي  َِفِإنــُه  الَْمَدائِن فِــي  ــَعارِ  الش بِأَْعَظمِ 
َمَنَعْه َقــْد  َمْن  يُق  د الص َتبَِعْه(١)َوَقاَتــَل  َوالَْجِميــُع  َكاةِ  الــز مَِن 
أَْعَظُم ــَالُة  َوالص ُرْكٌن   األَْعَظُمَوالْــُكل ــَعاُر  الش هِــَي  َهــا  ِألَن
ــوُد ــُم ــا َع ــَن ــنِ ــدِي ِ ـــا ل ـــَه  الَْعُموُدَوأَن َذَهــَب  ِإْن  الْبَِنــا  َفَمــا 

IÓ°üdG  ¢†bGƒf  ÜÉH

ــَالةِ أَْشــَيا تُْمَنُع فِــي الص َتَقُعَوِإن ِحيــَن  ــَالَة  الص َفَتْنُقــُض 
َقْلبِــي َعــارٌِض  َذاَك  َقْولِيَفَبْعــُض  َعــارٌِض  مِْنــُه  َوالَْبْعُض 
نُِســَبا أَْيًضا  لِْلفِْعــلِ  َفالَْعــارُِض الَْقْلبِــي أَْن َيْنَقلَِبــاَوَبْعُضــُه 
َوأَْن َتْرَكَهــا  َيْنــوَِي  أَْن  َنْنَوَذاَك  َل الَفْرَض ِإلَى َبْعضِ الس ُيَحو
ــَالَوقِيــَل ِإْن َنَوى َولَــم َيْتُرْك َفَال َتَنق ِإْن  َوالَفَســاُد  َتْفُســُد 
الُْمَصلي الْفِْعلَِوقِيــَل ِإْن لَْم َيْقِصــدِ  بِــَذاَك  الَْفــْرضِ  َتأْدَِيــَة 
َوُيْبــدَِال ــَرْن  ُيَكف أَْن  َمَثَالَعَلْيــِه  الَمَتــاُب  ُيْجزِيــِه  َوقِيــَل 
الَجَناَنا أَْشــَغَل  َمــْن  نِْســياَنا(٢)َوَهَكــَذا  َخَطــأً  َال  بَِغْيرَِهــا 

في قول الناظــم والجميع تَبَِعه نظر، إذ الذيــن قاتَلُهم أبو بكر منهم المرتدون عن اِإلســالم،   (١)
ومنهم المانعون للزكاة، توقًفا فــي أمرها ال رجوًعا عن الدين، وفي قتالــه للكل حفٌظ لَِكَيان 
ــْرك على اِإلسالم  اِإلســالم وصيانًة لوحدة األمة، ولو لم يفعل الرتَّد ُمْعَظُم اْلَعَرب وَقوَِي الش

فحاُل أولئك ال كحال تارِك الصالة مع اِإلقرار بالوجوب: واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
قوله: «نســيانا» معطوف على قوله: (ال َخَطًأ)، والتقدير ال خطأ وال نِْسَياًنا، وإنما حذفه ِإلقامة   (٢)

الوزن، وذلك جائز في النظم.
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َعــارُِضَوَفْهُمَك الِْحَساَب َوْصٌف َناقُِض فِيَها   َشــك َال  ـُه  ـ ِألَن
َعَقْل َمــا   ِإال لِِإلْنَســانِ  َهَكــَذا الَْبْعُض َنَقْلَولَْيَس  َالةِ  مَِن الص
ـــُم لـِــألُُجـــورَِفَمْن َيُكْن َصلــى َعَلى ُحُضورِ ـــَظ ـــُه أَْع ـــِإن َف
َغَفَال َقــْد  لِلــذِي  َصــَالَة  لُِيْبدَِالَوَال  َفْلَيُقــْم  َجِميًعــا  َعْنَهــا 
الَْبْعضِ فِــي  َغْفَلٌة  َعَرْتــُه  النْقضَِوِإْن   َحد مِْقَدارِ  فِي  َفالُْخْلُف 
َرْكَعــْه َوقِيــَل  قِيــَل  َمَعْهأَْكَثُرَهــا  َرأَْيَنــاُه  َمــا   أََشــد َوْهــَو 
َكــَذاَك َمــْن َعــْن دِينِــِه َيْرَتدَوَعــــْن َيــِقــيــنـِـِه َفـــَال َيــْعــَتــد

ِ ْهر لِلط ــٌض  ِ ــاق َن ـــَذا  َه  ِِألَن األَْجر ِخَصــاَل  أَْيًضا  َوَقاِطــٌع 
ِ اِالْرتَِداد َحــالِ  فِي  َيُكــْن  َِوِإْن  بِالِْعَناد الَْوْقــُت  َعَلْيــِه  َمَضــى 
أَْســَلَما ِإْن  َبــَدٌل  َعَلْيــِه  َفاْعَلَماَفــَال   َيُحــج أَْن  َعَلْيــِه  لَِكْن 
اِإليَمــانِ مِــَن  ُرْكــٌن  ـُه  ـ ــــانِألَن ـِـرِ األَْرَك ــائ ــَس ــُه َك ــَزُم ــْل َي
ى أَد َمــا  ِإَذا  ُيْجزِيــِه  اَولَْيــَس  َيْرَتــد أَْن  َقْبــلِ  ــِه مِــْن  لَِحج
ِ ــابِق ُرْكُن الس َذاَك الَْحــج ِحقِِألَن الال َهــَذا  ُركُن  األَِخيُر  َوَذا 
اِإلْغَماُء َعاَرَضــُه  َمــْن  َيــاُءَكــَذاَك  الر َعاَرَضــُه  َوَمــْن  قِيــَل 
ِإَذا َال  فِيــِه  اْسَتْرَســَل  ِإَذا  َوَنَبــَذالَِكْن  فُــَؤادِهِ  َعــْن  َنَفــاُه 
َما َيْعَلُم  َيُكْن  لَْم  ك َحْيُث  َفاْعَلَمــاَوالش ُيِعيــُد  َفِإنــُه  َصلــى 
َما َيْعَلُم  َال  َوْهــَو  ُيَصلي  لَزَِمــاَكْيَف  َعَلْيــِه  َوالَْفــْرُض  اُه  أَد
َخَيالِِه فِــي  َيْغلُِب  َيُكــْن  أَْفَعالِِهَوِإْن  َعَلْيــِه فِــي  َبَنى  َشــْيٌء 
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ُيْعَتَبــُر ُهَنــا   ــن الظ ُيْعَذُرَفَغالِــُب  فِيْهــا  َعَلْيــِه  َبَنى  َوَمــْن 
َســَجَدا اِإلَمامِ  َيُكْن َخْلَف  ــَداَوِإْن  ــل ـــامِ َق ـــِإلَم ِ ــوِهِ َول ــْه ــَس ِ ل
َيْخُطُر َمامِ  الت ــك مِْن َبْعدِ  َيْغفِــُرَوالش َواِإللَــُه  َعْفــٌو  َفــَذاَك 
ُه فِي الَْحــد َبْعــَد فِْعلِِه أَْصلِِهَوَشــك فِــي  ِه  َشــك مِْثَل  َيُكوُن 
ــك الش بَِنْفسِ  لَُه  َيْرجَِعــْن  ــْرِكَال  الت عِْنــَد  َيْرجِــُع  َوِإنَمــا 

ِ اِإلْحَرام فِــي   َشــك َما  ِإَذا   ِِإال َمــام الت ِإلَــى  ُيِعيــُدُه  قِيــَل 
َيْدُخــُل فِيَهــا  بِــَذاَك  ـُه  ـ ُلِألَن لَــُه ُيَدخ ــك َفَهــْل َتَرى الش
أََبــَداَوِإْن َطــَرا َعَلْيِه فِي َحــالِ األََدا  بَِشــك ُيَجــاوِْزُه  َفــَال 
لِْلَمَثانيَوَمْن َيُكْن َقْد َصــاَر فِي الُْقْرآنِ  ــك بِالش َيرجَِعــْن  َال 
ِ ــُجود للِس  َيْرجَِعــن َِوقِيــَل  الُْقُعود َحالَــَة  فِيــِه   َشــك َمْن 
َمَعــا ــاتِ  ِحي لِلت  َعاَوَيْرجَِعــن فِي ِإتَيانَِها َحاَل الد ِإْن َشــك
َيَرى َوالَْبْعُض  َم  َسل َيُكْن  لَْم  الَْقْهَقــَرىَما  َيُعــوُد  َوَال  ــُه  ُمِضي
ا َشــك َم ثُــم ا(١)َوقِيــَل لَــْو َســل اْنَفــك َمــا  ِإَذا   ِإال ُيِعيُدَهــا 
عِْندِي ِحيُح  َوالص َضِعيٌف  الَْحدَوْهَو  َبْعَد  ــُكوَك  الش ُيْلِغَي  أَْن 
ــْه الَْقْلبِي الَْعــَوارُِض  ــْهَفَهــذِهِ  الَقْولِي الَْعــَوارَِض  َوُدوَنــَك 
بِذِْكرَِهــا َال  َســانِ  الل ــاَتَكلــُم  ــرَِه ـِـأَْس ب َيْنُقُضَها  ــُه  ــِإن َف

انفكا: أي قام من مكانه.  (١)
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َالةِ الص فِي  آمِيَن  َيُقْل  ــاتَِفَمن  ــَت ــَب ِــالْ ــا َتــُبــوُء ب ــَه ــِإن َف
أَْعَظُم ــَو  َوْه الُْقُنوُت  َكلــُمَكَذلَِك  الت بِــِه  َطــاَل  ـُه  ـ ِألَن
ِ لِْلــَكَالم ْســخِ  الن َقْبــَل  َِوَكاَن  األََنــام دِ  َســي َعــْن  ُمَؤثــًرا 
ُمْطَلَقا أُبِيــَح  َقْد  َوْقــٌت  فِيَها الْــَكَالُم َفاْنَتَفى َمــا أُْطلَِقاَوَذاَك 
ِ ــُشــوع ــُخ ـــةُ الْ َِفــَنــَســَخــْتــُه آَي الَْمْســُموع مَِن  ذِْكــُرُه  َوَصــاَر 
ــَنْنَوِحيَن َعــم اِالْختِــَالُط َوالْفَِتْن ُه مَِن السِإن َوَقالُوا  أُْحيِـــي 
ةِ لَِكْن نُِســَخا ــن أََفــاَدُه َمْن فِــي الُْعلُومِ َرَســَخاَوْهــَو مَِن الس
ُيْشَرُعَوْاألَْخُذ بِالَْمْنُســوخِ َقْطًعا ُيْمَنُع َذاَك  َبْعدِ  مِْن  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
َما مِْثَل  َحْتًما  الْبِْدَعــةِ  مَِن  َماَفْهَو  َتَقد َمــْن  َبْعُض  بِــَذاَك  َقاَل 
ُن ُيَؤم َمــْن  َخْلَف  ُيَصلي  ُنَوَمْن  ْقــُض فِيَهــا َبي الن أَْو َيْقُنَتــن
بَِحالِِه َيْعَلَمــْن  لَــْم  َيُكْن  ـِـِهَوِإْن  ــَذُر ِالْســتِــْحــَالل ــْع ــُه ُي ــِإن َف
َيْعنِي ــَالةِ  الص فِــي  َِوقانِتِيــَن  ْهن الذ بُِحُضــورِ  الِْقَيــاَم  بِــِه 
ْطوِيَال الت بِــِه  َيْعنِي  َبــْل  فِيَمــا قِيَالَوقِيَل  الِْقَيــامِ  فِيَهــا مِــَن 
ــَالةِ الص فِــي   تَُخافَِتــن ْغَمــاتَِوَال  بِالن َتْجَهــُر  َال  َكــَذاَك 
َحــَيــاَء َتــْتــُرُكــَهــا  َال  ــاُه  ــَن ــْع ـــاَءَم رَِي ــًيــا  ُمــَصــل ــْن  ــُك َت َوَال 
األَْجرِ(٭) َصــَالةِ  فِي  َذاَك  َِوقِيَل  َوالَْجْهر َها  ِســر َبْيــَن  َيُكــوُن 

(٭) (صالة األجر): صالة النافلة. (إسماعيل)
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أُُمورِ فِي  ْرِخيــُص  الت أََتى  َِوَقْد  ْكبِيــر َوالت ْحِميــدِ  َتْســبِيِحِه الت
َفاْحَمدِ َعَطْســَت  َوِإْن  َِتْهلِيلِــِه  د َوَال تَُمــد لَِكــْن بِــَال َجْهــرٍ 
َخَطأَ فِيَهــا  ْســلِيُم  الت أَْخَطأََكَذلِــَك  َقْد  َيُكْن  ِإْن  َرْكَعَتْينِ  َعْن 
نَِزاَعــاَوَقْد َحَكى فِــي َذلَِك اِإلْجَماَعا بِــِه  أَْحِكــي  نِــي  لَِكن
ُيْحَذُر لََدْيَهــا  ُمْطَلًقا  ُيْذَكُرَواللْحــُن  ِحيــَن  َيْنُقُض  َوَبْعُضــُه 
وَنامِــْن َذاَك َكْســُر َالمِ الَْعالَِميَنــا الن مِْنَهــا   َتُضــم أَْن  َكــَذاَك 
ِ َملِك َفْتــُح َالمِ  َمَلــكَِكــَذاَك أَْيًضــا  لَْفــُظ  بِالَْفْتــحِ  ـُه  ـ ِألَن
ِ ين الد َيــْومِ  َفْتــُح َدالِ  َِكــَذاَك  ْيــن الد َهــَذا  ِإْســُم  َذاَك   ِألَن
اَكا ِإي مِْن  الَْكاَف  َكَســْرَت  ُهَنــاَكاَوِإْن  أََتــى  ــُه  ُكل َفالُْقْبــُح 
أَْنَعْمَتا مِــْن  اَء  الت َضَمْمَت  لَِنْفِســَك اِإلْنَعــاَم َقــْد َنَســْبَتاَوِإْن 
ــانِ ــَح ــُض األَلْ ِ ــواق ــذِهِ َن ــَه لِْلَمَعانِيَف ْعِكيــُس  الت َوَضْبُطَهــا 
َنَقْض الَْمْعَنى  أَْفَسَد  لَْحنٍ   َوالَْعْفُو فِي ِســَواُه َقــاَم َوَنَهْضَفُكل
أَْهَوُن الَْعالَِميــَن  نُــونِ   َيْلَحُنَوَضــم ِإْذ  َالمَِهــا  َكْســُر  َكَذاَك 
ــــذِهِ َنــَواقِــُض ْاألَْفــَعــالِ مِــَن ْاألَْحَوالَِوَه َمْمُنوعٍ   مِــْن ُكل
َال ْاألَو  ثُــم َل  ْاألَو أَْمَثَالَنْذُكُرَهــا  ــَياقِ  الس فِي  َيُكوَن  َحتى 
ــَما الس َنْحــَو  بَِعْينِــِه  الُْعلَماَفَناِظــٌر  اْختَِالُف  َجاَء  َنْقِضَها  فِي 
ــي الُْمَصل َنَظــُر   ْجلَِوُيْســَتَحب الر َمَقــامِ  مِْن  الِْقَيــامِ  َحاَل 
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َيْعــَداُه َال  ــُجودِ  الس َعْيَناُهلَِمْوِضــعِ  َتْغُمَضــْن  أَْن  َولَْيْحــَذَرْن 
َتْفُســُد بُِعْذرٍ  َال  ــْض  ُيَغم أَْجَوُدَفِإْن  َوْهــَو  َتْفُســُد  َال  َوقِيــَل 
أَْكَثرَِها فِــي  َض  َغم ِإْن  ــاَوقِيــَل  ــرَِه ــأَْس ِ ــا َفـــاِســـَدٌة ب ــَه ــِإن َف
ِ َِوقِيــَل َال َبــأَْس ِإَذا لَــْم َيُكن َواْفُطن َفاْفَهْم   الُْكل فِي  ًضا  ُمَغم
ِ َفَســاد بِــَال  الَبْعــُض  َه  َِوَكــر َشــاد الر أُولِي  َقْولِ  مِْن   َوالُْكل
ِ اْلَعْيَنْين َعَلى  َشــْيًئا  َيَخْف  َِوِإْن  الَْجْفَنْين ــَض  ُيَغم أَْن  َبأَْس  َال 
لِْلِعــْرقِ َعْينِــِه  مِــْن  ُمْسَتلِقيَوَفاتِــٌح  ــِه  ِ ــَدم ِ ب ــَيــْن  ُيــَصــل
َيِحــال لَــْم  لِلُعْقــَدةِ  َداَم  ُيَقاُل َصلىَمــا  ْقــرِ(١)  َفَتى الص َكَذا 
الُْفَضَال  بِي الن أَْصَحابِ  اسِ ِحيَن َســأََالَوَبْعُض  َنَهــى َفَتى الَْعب
الُْمَصلي َعَلــى  َبأَْس  َال  ــيَوقِيَل  ُيَصل ِإْذ  َة  ر الــذ ُيْخــرَِج  أَْن 
أُْذَنْيِهُيْخرُِجَهــا بِالَْيــدِ مِــْن َعْيَنْيــِه َوَكــَذا  َبأًْســا  َخــاَف  ِإْن 
الَْكْشُف مِْنُه  الَْوْجِه  األَْنُفَوَواجٌِب فِي  ــى(٢)  ُيَغط َضُروَرةٍ  َومِْن 
َيأْتِيــِه َنتِــنٍ  رِيــحٍ  فِيِهَكِمْثــلِ   ــن ــَل ــْدُخ َي ـــابٍ  ـــُذَب َوَك
اْستِْنَشــاَقا ــَد  َتَعم َيُكــْن  ْقــُض َالزٌم لَــُه اْســتِحَقاَقاَوِإْن  َفالن
الُجَشــا ْخَراجِ  ِإلِ َفــاُه  َفِقيــَل َال َنْقَض َعَليِه ِإْذ َجَشــاَوَفاتِــٌح 

ْقر: ُهَو العّالمة أبو معاوية عّزان بن الصقر الغالفقي النزوي. فََتى الص  (١)
ُيَغطى: بالبناء للمفعول.  (٢)
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اْســتِْجَالُبُه ُه  َيُضــر اْجتَِناُبــُهَوِإنَمــا  َوَال  َعْنــُه  َطْرُحــُه  َال 
ْفُخ فِي الَعْمدِ َوفِي الَْخَطا َمَعا َوَقَعاَوالن لِْلُجَشــاِء  لَــْو  َيْنُقُضَهــا 
ــُه ــْن ــا َع ــِهــيــَن ــا نُ ــم ِ ـــــُه م مِْنــُهِألَن أَْو  ًمــا  َتَكل َكْونُــُه  َال 
ُيَؤلــُف َمــا  الْــَكَالُم  َمــا  ـ تُْعَرُفِألَن لَِمَعــانٍ  الُحــُروِف  مَِن 
َثاُؤبِ الت فِــي  الَْفَم   الَْجوانِبَِوَيْكِظَمــن فِي  َماِطــي  الت َوَيْتُرُك 
َعْمَدا َالةِ  َتَماَطى فِــي الص َقْصَداَفَمْن  َكاَن ذاَك  َحْيــُث  َتْفُســُد 
ِ الُْخُشــوع لَِواجِــبِ  ِلَِتْركِــِه  الَمْمُنــوع َوَتْرُكــُه فِيَهــا مِــَن 
َيْنُقُض َفِمْنُه  َنْوَعــانِ  ْحُك  َيْعرُِضَوالض ِإْذ  َوُطْهــَرُه(١)  َصَالَتــه 
َواآلَخــُر َصْوَتــُه   الَْكاِشــُرَوُيْســِمَعن َوْهَو   َفَقــط َيْنُقُضَهــا 
َالةِ َق فِــي الص َبــز َمْن  َياتِيَوقِيــَل  َنْقــضٍ  َغْيرِ  مِــْن  َيْدفُِنَها 
ْجلَِال َيْبُصَقــْن فِي قِْبَلــةِ الُمَصلي الر َتْحَت  ِإْن َشــاَء  َيْجَعلَُها 
ْحَماَنا ِإْعَالَنــاَوَمــْن َجَشــا فَحِمــَد الر َفَســاُدَها  َبــَدا  قِيــَل 
الِْعَماَمْه َمَالَمْهَوقِيــَل َمْن لَــْم َيْقلِــدِ  لَْيــَس بِــِه  فِــي َحْلِقــِه 
ْه ــن الس ِخــَالَف  َشــاَء  ِإَذا   ْهِإال َفاْحَفَظن َجــاَء  فِيَها  َفالُخْلــُف 
ِ الَمْتَنْين َيْســُترِ  لَــْم  َمْن  َِكَذاَك  َقْولَْين فِي  َفالُْخْلــُف  َظْهرِهِ  مِْن 
الَْحَصاَء ــُب  ُيَقل َمــْن  َجاَءَكــَذاَك  أَْيًضا  الِْخَالُف  َنْقِضَها  فِي 

قوله: «َوُطْهَره» أي ُوُضوءَُه.  (١)
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َكا َحر َمــْن  بِفِْعلِِه  أََســا  أَْدَرَكاَوَقــْد  لَــْو  ــًدا  َتَعم َخاتَِمــُه 
َوَال َعَلــى َخاِصــَرةٍ َيَضْعُهَمــاَولُْيْســبَِلْن َيَدْيــِه َال َيْكفِْتُهَمــا
ــاُر ــَص ــتِ ـــَمـــا َذلـِــُكـــُم اْخ الُْمْخَتاُرِألَن فِْعلِــِه  َعــْن  َنَهى  َوَقْد 
َالةِ بِالَْغْلَطــاتَِوقِيــَل َمْن َيْكفُِت فِــي الص  َوُيْخَبــَرن ُيْنَهــى 
ُعوقَِبــا  َوِإال َكاَن  اْنَتَهــى  َباِإنِ  َتَنص َمــْن  َرأُْي  اْقتَضــاُه  بَِما 
اْنَتَشــْر َقدِ  ِإْحلِيلُُه  َيُكــْن  َكْرَوِإْن  ى َيْسُكَنْن مِْنُه الذُيْمِسُك َحت
ُعْثَماَنا أَُبــو  َقــاَل  َقــْد  يَراَناَوفِيــِه  الن َيْذُكــُر  َولَِكْن  َيْمِضــي 
الَْبَللِ ُخــُروَج   َظن َيُكــْن  َِوِإْن  بِالُْمَقــل َيْنُظــُرُه  لَــُه  قِيــَل 
َكَرا الذ أَْجَرى  بِاللْيلِ  َيُكْن  ُمْخَتبِــَراَوِإْن  َفْخــذِهِ  فِــي  بَِيــدِهِ 
الثْوبِ َوَراِء  مِــْن  َذاَك  ْيبَِيْفَعــُل  الر عِْنَد  الَْمْوِضــَع  َوَيْلِمُس 
َوَمَضى أََعــاَد  َشــْيًئا  َرأَى  َعَرَضاَفِإْن  ُهَناَك  َشــْيًئا  َيجِْد  لَْم  ِإْن 
ِ ــن َبي لِلت َذاَك  فِــي  ُصــوا  َِوَرخ ن ــى َيُكوَن الْفِْعُل َعــْن َتَيق َحت
َيْلَتِمْس أَْو  َيْنُظــَرْن  أَقُــوُل  َبْل َيْمِضَيــْن وَيْتُرَكن الُْمْلَتبِْسَوَال 
نُِقَال َعْفٌو  اقِضِ  الن فِي   ــك ِصــَالَوالش ُمت َنــا  َنبِي َعــْن  َمْعَنــاُه 
ُيَدافَِعــن األَْخَبَثْيــنِ َفاْســَمَعْنَوَقْد َنَهى الُمْخَتاُر َعْن َصَالةِ َمْن
َكاِء الــذ أُولِــي  عِْنــَد  الِْكَســاِءَومِْثلُــُه  فِي  َذاَك   َيُصــر َكَمْن 
َوُرْكبَتــاُه َصلــى  َمــْن  ـــَزاُهَوقِيــَل  َج نْقُضَها  ـــانِ  ـــارَِزَت َب
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األَْقــــَوالِِإْن لَــْم َيُكــْن ُعْذٌر لَــُه بَِحالِ ــُر  ــَث أَْك  ــو ُه َوَذاَك 
ِــِه ــْوَرت َع ــْن  ِ م ُرْكــَبــَتــْيــِه   َيْلــَزُم فِــي ُســْتَرتِِهِألَن َســْتُرُهَما 
َوَقَعا َقــْد  لَِجْنبِــِه  َيُكــْن  بِــَال اْختَِيارٍ َفْهَو َعفٌو َفاْســَمَعاَوِإْن 
َوَيْرِجُع َصَالتِــِه  َعَلــى  َيْصَنُعَيْبنِــي  فِيَها  َكاَن  َقــْد  َما  َيْصَنُع 
ِ ع َرب الت َعــنِ  فِيَهــا  نُِهي  َِوَقــْد  َوْهَو َتَفْرُشــُخ الُْقُعودِ األَْوَســع
اِإلْقَعــاِء َعــنِ  نُِهــي  أَْو ُيْلِصَقــن الَفْخَذ بِاألَْحَشــاِءَوَهَكــَذا 
َرُجَال ــَالةِ  الص َحاَل  َرأَى  َيْقُتــُل ِإْنَســاًنا لَــُه َقــْد َجِهَالَوَمْن 
ِ ــْرع الش فِــي  ــٌر  ُمَخي َِفِإنــُه  الَْقْطع َوَبْيــَن  ِحْفِظَها  َبْيــَن  َما 
َيُكوَنا أَْن  ــْمــِكــُن  ُي ــــُه  َيْقُتلُوَنــاِألَن َوالَْباِطــلِ   بِالَْحــق
َوَيْنُصُرْه َيْســَتِغْث  لَْم  ِإْن  َيْقَهُرْهَوَذاَك   َعــُدو مِْن  اْســَتَغاَث  ِإَذا 
ْســبِيَحا الت ُح  الُمَســب ِصيَحاَوَيْقَطــُع  ِصَياحٍ  مِــْن  أَْو  َمَطرٍ  مِْن 
َوُكل َمــا َقــْد َكاَن مِــْن أَْمَثالِِهأَْو مِــْن َهــَالِك َنْفِســِه أَْو َمالِِه
َيْهلُِك ِســَواُه  َرأَى  ِإْن  ــْدرُِكَكــَذاَك  ــَت ــْس ــُه َي ــاَت ــَج َفــِإنــُه َن
َفاَتا ــالةِ  الص َوْقُت  لَــْو  َالَتــاُيْنجِيِه  الص َيْســَتأْنُِف  ــُه  لَِكن
َيْفَعــُل َمــا ُيْمِكُنــُه أَْن َيأْتِــيقُْلــُت ِإَذا َخاَف َفــَواَت الَْوْقتِ
اِإليَماِء ِسَوى  مِْنَها  ُيِطْق  لَْم  لِِإلْنَجــاِءلَْو   َوَيْذَهَبــن ُيومِــي 
ــي تَُصل ِإْذ  لِْلُمْرِضــعِ  ــْغلَِوقِيــَل  الش لَِخْوِف  ِإْبَنَها  تُْرِضــُع 
َعْقَربِ أَْو  ٍة  َحي مِْن  َيَخْف  ــبَِوَمْن  ــَص ــْن ــُه َوَي ــلُ ــُت ــْق ـــُه َي َفـــِإن
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الَْعْوَرةِ َســْتُر  الُمَصلي  الُقْدَرةَِوَيْلــَزُم  عِْنــَد  َيْنُقــُض  َوَتْرُكــُه 
َفْلُيَصــل َيــابِ  الث َِوُمْعــَدُم  الْفِْعل لَِفــْوتِ  َعارًِيــا  َكــَذاَك 
وَيْســُتُر َقاعًِدا  ــي  ُيَصل َيْقــدُِرقِيــَل  َعَلْيــِه  بَِمــا  َعْوَرَتــُه 
َعَلْيَها(١) َيْجَعلُــُه  َشــَجرٍ  ِإلَْيَهــامِــْن  ُه  َجــر تُــَرابٍ  مِــْن  أَْو 
َوَســاجَِدا َراكًِعــا   َقاعَِداَوُيومَِيــن ُيَصلي  َمــْن  َصَالُة  َوْهَي 
َقائُِم َوْهــَو  ُيَصلي  َبــْل  َالزُِمَوقِيَل  ـــٌن  ُرْك ــاُم  ــَي ــِق الْ ــا  ــَم  ِألَن
َوابِ َدَنــا مِــَن الص اآلَدابَِوْهــَو َوِإْن  ــَئــةِ  لـِـَهــْي ِــٌف  ــال ــَخ ُم
أَْكَثــُر األَْصَحابِ َماَل   َثــم َيــابِمِْن  الث ُمْعــَدمِ  قُُعــودِ  ِإلَــى 
َفْلَيْســَتْكِمَال َيــابِ  ُمْشــَتِمَالَوَواجِــُد الث َســادًِال  َال  لَِباَســُه 
َعْنُه نُِهيَنا  ــْرعِ  الش فِي  ْدُل  َفاْحَذَرْنــُهَفالس اِالْشــتَِماُل  َكــَذاَك 
َمــاِء الص ُمْشــَتِمُل  ما  ِســي اْحتَِبــاِءَال  وَهَكــَذا نُْنَهــى َعــنِ 
األَْثَوابِ مِــَن  ُيْجزِي  َمــا   ــَوابِأََقل َفلِلث َزاَد  َوَمــا  َثــْوٌب 
َعارَِيــْه أَْو  ُمْلَكــُه  َذاَك  َكاَن  َفَيْســَتِعيُرُه َولَــْو مِــْن َجارَِيــْهِإْن 
ــا ُمْخَتص أََماَنــًة  َولَــْو  ْقَصاقِيــَل  الن  َوَيْضَمَنــن َصلــى بِــِه 
األََدا َبْعــَد  َصاِحُبُه  َيُقــْل  َولُْيِعــَداَوِإْن  َفْلَيْقَبَلــْن  َنجِــٌس  َذا 

قوله: «عليها» أي على العورة.  (١)
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َكالُْمْفتِــيِإْن َكاَن فِي الَْوْقتِ َوَبْعَد الَْوْقتِ َقْولِــِه  فِــي  ـُه  ـ ِألَن
ـــاَدا أََع ــُه  َق ــد َص ِإْن  ــَل  ــي ِ َوَزاَداَوق بِــِه   ــن الظ َغَلــَب  ِإْن 
َهَمــا ُمت َيُكــْن  ِإْن  ُيِعيــُد  ـُه فِــي َقْولِــِه َقــْد َوهَِمــاَوَال  ـ بِأَن
بَِثــْوبِ َيــْن  ُيَصل َال  ْيبَِوقِيــَل  الر لَِخــْوِف  ُيَوالِيِه  َال  َمــْن 
ــَعْه َوالس اِالْختِيارِ  فِــي  ــُه  ــَعْهلَِكن ُمَوس َحالَــٌة  َواِالْضِطــَراُر 
َوَال بَِثــْوبِ ُجُنــبٍ فِــي َجْنبِِهَوَثْوُب َذاتِ الَْحْيضِ َال َبأَْس بِِه
الَْتَزْقلَــْو َكاَن فِيِه مِْنُهَما َنــْوُع َعَرْق َقــدِ  بَِنَجسٍ  َيُكْن  لَم  َما 
َقــذَِرْه بَِثَيــابٍ   تَُصــل َرْهَوَال  َطه مِْنَها  األَْنَجــاسِ  َوَمْوِضَع 
الُمْمَتنِــُع اِإلْبَرْيَســُم  َجالِ لُْبُســُه َال َيَســُعَوَهَكــَذا  َعَلــى الر
ُر ُيَصــو بِــِه  َثــْوٌب  ُيْحَجُرَوَهَكــَذا  َفــَذاَك  ُروحٍ  ذِي  تِْمَثاُل 
َورِْجلِ َيــدٍ  َنْحــَو  َيُكــْن  َفَال أََرى َبأًْســا َعَلــى الُمَصليَوِإْن 
ُيَرى وحِ  الر َمْعدُِن  فِيه  أُْس  َراَوالر ُصو ُهَنــاَك  َكاَن  ِإْن  َفاْمَنْعــُه 
ِ األَْرَواح َذوِي  َغْيــُر  َواِحيَوَجائِــٌز  َوالن األَْشــَجارِ  َكُصــوَرةِ 
َوالْجَِبــالِ َمــالِ  الر الَحــالَِوُصــوَرةِ  بَِهــَذا  َكاَن  َمــا   َوُكل
ْوُب ِإْن ُيْشَرى مَِن الَْمُجوِسي ُفــوسَِوالث لِلن أَْطَيــُب  َفُغْســلُُه 
الَْمْقُموِط فِي  ْرِخيصِ  بِالت َوالُغْســُل فِي َمْنُشورِهِ الَْمبُسوِطَوقِيَل 
الَْمَعانــي مِــَن  َذَكْرَنــاُه  اِإلْنَســانَِوَمــا  ــعِ  َتَوس فِي  َيُكــوُن 
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بِالنجِْس اِالْضِطَرارِ  فِي  لُبِْسَوَجائٌِز  َمــا   َوبِــُكل َوبِالَْحرِيــرِ 
ِ م َولُْيَيم ِســَواُه  َيجِــْد  لَــْم  ِِإْن  َفاْعَلــم لِْالْحتَِيــاِط  ًســا  ُمَنج
ــي ُيَصل َال  بِالَحرِيــرِ  َعْدلَِوقِيــَل  َغْيُر  َوْهــَو  اِالْضِطَرارِ  فِي 
اْرتَِيابِ ُذو  َوْهــَو  ُيَصلي  َيابَِوَمْن  َمــْع َذاَك فِــي َنَجاَســةِ الث
ا َهْل َزاَل َفالِْخــَالُف فِيِه ُيْحَكىَقــْد َعلِــَم الُخْبَث بَِها َوَشــك
الُغْســَال  بِــأَن  َصــح ِإْن  َصلىَوَذاَك  َوَبْعــُد  لِلثْوبِ  َكاَن  َقــْد 
ـا ِإَذا لَــْم َيْعَلَمــْن بُِغْســلِِه لِفِْعلِــِهأَمـ َالزٌِم  فِيَهــا  ْقــُض  َفالن
َباسِ الل فِي  الَْبَياُض  َوَغْيــُرُه لَْيــَس بِــِه مِــْن َباسَِوْاألَْحَســُن 
بَِزْعَفَرانِ ــْوُب  الث ُصبِــَغ  ْوَرانِ(١)لَــْو  َوالش قِيَل  فِيَما  َوالَوْرسِ 
َجاُل ى بِــِه الرُيَقــاُلَال َبــأَْس ِإْن َصل َهَكــَذا  َوَنْفــًال  َفْرًضــا 
ِه َشــب الت ِإلَى  أَْفَضى  ِإَذا  بِِهقُْلــُت  َفالَْمْنُع  الِْخــْدرِ  َذاتِ  بِلُْبسِ 
ِ الَْخَبر  ْهُي بَِنــص الن أََتــى  َِوَقْد  لِْلُمَعْصَفر َجــاُل  الر َيْلَبــَس  أَْن 
الَْمْحُجورَِفَكْيــَف بِالُْمَزْعَفــرِ الَْمْذُكــورِ ِإنــي أََرى َهَذا مِــَن 
ُرْكَبتِِه ِإلَــى  الَْمــْرِء  ةِ  ُســر َعْوَرتِــِهمِْن  مِــْن  َذاَك  ِإْذ  َيْســُتُرُه 
ِ لَِصــْدرِه َســْتُرُه   َِوُيْســَتَحب ــِه َوَكـــَذا لـِـَظــْهــرِه ــَدْي ــُض َوَع
َعــْوَرْه  ُهــن ُكل َســاُء  الن ــا  ــُروَرْهأَم لِْلض أُْخــرَِج  الــذِي   ِإال

وَران: هو الُعْصُفر وهو بفتح الشين. الش  (١)
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ا َفاْعَلَمن ــانِ  ــَكــف َوالْ ــُه  ــَوْج َتْســُتَرناالْ َهَذْيــنِ  َعــَدا  َوَمــا 
َالةِ الص فِــي  ُيْســَتُر  َال  الِميَقاتَِوالَْوْجُه  مِــَن  اِالْحَرامِ  فِي  َوَال 
الُْحلِــي مِــَن  َجــاَز  َمــا   َوُكلبِالَْمْنِهي لَْيــَس  ــَالةِ  الص َففِي 
ُمنِــْع لُْبُســُه  ُيْمَنــُع  َمــا   َواْمَتنِْعَوُكل  َفاْســَمَعن ــَالُة  الص بِِه 
َجــالِ لِلر الَْمْمُنــوُع  َهــُب  الِحَجالَِفالذ ــةِ  َرب مِــْن  ُيْمَنَعْن  َال 
الَْبْيَضــاِء ــةِ  بِالفِض َســاِءَوَجائِــٌز  َوالن َجــالِ  الر ِحْلَيــةِ  فِي 
َمْحُجــوُر ــُه  ُكل َجــالِ  َوالَْكثِيــُرَولِلر الَْقلِيــُل  َعْســَجُدُه 
بِ َعَجبَِفَقْولُــُه فِــي الَْخاَتــمِ الُْمَذه َنــْوُع  ْرَهــمِ  الد بَِقــَدرِ 
الُْمْخَتــارِ َعــنِ  ــُه  َنْحَفَظن فِــي اآلَثــارَِال  الَْقــاَدةِ  َوَال َعــنِ 
َوَال ذِْكــُرُه  ُيوَجــُد  َمــا  َنَقَالَوُرب أَْو  َقالَــُه  َقــْد  َمــْن  ُيْذَكُر 
فِيــِه لَــَكاَن  َعلِْمَنــاُه  َيْروِيِهَولَــْو  الــذِي  فِــي  َمَقــاٌل  لََنا 
ُيْنَقُلِإْذ لَْيــَس َما قِيــَل َجِميًعا ُيْقَبُل  بِــي الن َعــنِ  الــذِي   ِإال
الِْكَتــابِ مِــَن  أَْصلُــُه  َكاَن  األَلَْبابِأَْو  أُولِــي  َفْهــُم  َيْنزُِعــُه 
َبْه(١) َوالش بِالنَحاسِ  ُيَصلي  َفْلَتْجَتنَِبْهَوَال  الَْمْكــُروهِ  مِــَن  َوْهَو 
اآلَثارِ فِــي  الَْحدِيــُد  ــارَِكَذلِــَك  الن أَْهــلِ  ِحْلَيــةُ  ـُه  ـ ِألَن
َعالِ الن فِي  َالةِ  الص فِي  أَْقــَوالَِوالُْخْلُف  َثَالَثــٍة  َعَلــى  َجــاَء 

بفتحتين؛ أجود النحاس. (أبو إسحاق)  (١)



كتاب الصالة الجزء األول ١٣٦

ُروَرْه الض فِــي  الَْجــَواُز  الَْمْحُصوَرْهَثالُِثَها  اِإلَجــاَزَة  أََرى  َوَال 
الُْمْخَتــارِ َعــنِ  َجــاَء  ـُه  ـ اِالْضِطَرارِِألَن َغْيــرِ  فِــي  َجــَواُزُه 
ِ الَْيْوم َذا  فِــي  الناسِ  نَِعاُل  الَْقْومِ(١)لَِكْن  تِْلــَك  نَِعــاَل  ُمَخالٌِف 
ِ ْجَلْين َعــاُل َتْرَفــُع الر َِفــذِي الن ــُجودِ َفــْوَق أُْصُبَعْين َعــنِ الس
الَْفــْرضِ أََداِء  مِــْن   ِخــَالَف َنْعلٍ َالِصــقٍ بِاألَْرضَِفَيْمَنَعــن
َرْر َيُجــوُز ُدوَن اِالْختَِيــارِ الُمْعَتَبْرمِْن أَْجلِ َهَذا قِيَل فِي َحالِ الض
َعــالُِهْم َنَظــُروا ِإلَى اْختَِالِف الَحالِ الن َومِــَن  َبــاسِ  الل مِــَن 
ُمْطَلَقــا لِْلَمانِِعيــَن  أََرى  َقــاَوَال  ــذِي َذَكْرتُــُه َتَعلِســَوى ال
َفاْتُرَكْنَها ْعــَل  الن َخَلْعــَت  َنْنَهــاَوِإْن  تَُيم َال  الَيَســارِ  َعَلــى 
الَمَلْك َمْوِضــُع  الَيِميُن  َمــا  َفاْحَترَِمــْن َجانَِبُه َحْيُث َســَلْكِألَن
ــْيَطانِ لِلش الَيَســارِ  َوالَهــَوانَِوَمْوِضــُع  ْضيِيــقِ  بِالت  أََحــق
ا َعن َمْهَمــا  َوالُبَصــاُق  ْعــُل  ــاَفالن َيْرمَِين َعْنــُه  الَيَســارِ  َنْحــَو 

I nô rà t°ùdG  ÜÉH

ــْتَرةِ الس َخــاذِ  بِات  َوالِقْبَلةَِوُيْؤمِــَرن َبْيَنــُه  ــَالةِ  الص َحــاَل 
ِ الَقَواِطــع مِــَن  َمْنــٌع  َهــا  ـ ِِألَن َولَْيــَس َشــْيٌء َخْلَفَهــا بَِقاِطع

تلك القوم: إنما أشار بتلك للقوم، وهي مما يشار به إلى المؤنث؛ ألنه قصد به الجماعة.  (١)



الجزء األول تَْرة ١٣٧باب الس

َيُحوُل(١) أَْن  َخْوَف  مِْنَها  َمــا َبْيَنــُه َوَبْيَنَهــا الَمْخــُذوُلَولَْيْدُن 
تُْرَفُع َولَِكْن  َدقْت(٢)  ِإْن  َبأَْس  َفَتْمَنــُعَال  َثَالَثــًة  أَْو  ِشــْبَرْينِ 
مِْقَدارَِها فِي  َجاَء  اْختَِالٍف  ولِ مِْن أَْشــَبارَِهاَعَلى  ًدا فِي الط ُمَحد
األَْشــَهُر  ُهو الَقْولَْيــنِ  ِإلَْيــِه األَْكَثُرَوآِخــُر  مِْن َثــم َقْد َمــاَل 
َكالجَِدارِ الُغْلــظِ  فِي  َتُكْن  َكالِحَظارِ(٣)َوِإْن   ثُــم أَْقــَوى  َتُكوُن 
الَحَجَرا  َيُصف َمــْن  َذاَك  َفأَْكَثــَراَومِْثُل  أَْو  ِإْثَنَتْيــنِ  أََماَمــُه 
ِ ِإْن لَْم َتجِد ــدَِوالَحَجــُر الَواِحــُد  َعب الت ألََدا  ُيْجــزِي  ِســَواُه 
ِ الَجِميع َعــَدمِ  عِْنــَد   َِوالَخــط ْضيِيــع الت َعــنِ  َكاٍف  اَمــُه  قُد
َصُغَرا لَــْو  َحَجٌر  ُيَقــاُل  أَْولَــى مَِن الَخط َولَــْو َقْد َكُبَراَوَقــْد 
ْهرِ الَكبِيرِ َذَكُروا ِحيُح َيْســُتُرَوالُخْلُف فِي الن َوالص َهْل َيْســُتَرن
ِ ِغير الص فِي  َذلِــَك  ُيَرى(٤)  َِولَْم  ْعِســير الت َغاَيَة  ُعْســٌر  َوالَفْرُق 
األُُمــورِ مِــَن  َكاَن  َمــا   الُمــُرورَِوُكل لَــَدى  فِيــِه  َفُســْتَرٌة 
ُســْتَرَتانِ قِيــَل  الَكنِيــَف   انِ(٥)ِإال لِْلــد َبْيَنُهَمــا  َوفُْرَجــٌة 

قوله: «يحوُل» برفع المضارع على إهمال (أن).  (١)
دقت: أي صغرت.  (٢)

الحائط وما يجعل كحائط من الشجر لوقاية الدواب البرد. (أبو إسحاق)  (٣)
قوله: «ُعْسٌر» بضم العين وإسكان السين أي َعِســر، و(ُيرى) غير مجزوم للضرورة أو على   (٤)

إهمال (لم).
ان: أي للقريب. للد  (٥)



كتاب الصالة الجزء األول ١٣٨

َواألُْخــَرى جِــَداُرُه  َفَنــاَل األَْجَراِإْحَداُهَمــا  َمْن َصلى  ُســْتَرُة 
جَِداُر الُعَلَمــا  َبْعــُض  ِحَظاُرَوَقــاَل  ُيجزَِيــْن  َوقِيَل  ُيْجــزِي 
َواِحَدا َيُكــوُن   الُكل َزائَِداَوَمْقَصــُد  َمْعًنى  لِْلُخْلــفِ  أََرى  َفَال 
جِــَداَرُه اْعَتَبــُروا  لُــوَن  اْعتَِبــاَرُهَفاألَو أَْهَملُــوا  َواآلَخــُروَن 
ِ َســاتِر لَِغْيرِ  َصلى  َيُكــْن  َِوَمْن  َكالُمَخاِطر ــوُن  ــُك َي ــُه  ــِإن َف
َتْقَطُع ــاَك  ــَن ُه ــاَء  ــَي أَْش  ــُعِألَن ــَوس تُ بـِـُفــْســَحــٍة  ِإَذا   ِإال
ـــٌف ُيــَعــدالَكْلــُب َوالِخْنزِيــُر ثُــم الِقْرُد ـــَل ـــرٌِك َوأَْق ـــْش َوُم
َونَُفَســا َوَحائِــٌض  َســاَوُجُنــٌب  َتْقَطــُع ِإْن لَــْم َيُك َقد َتَنف
َوَذا َقالُوا  أَْذُرعٍ  َعْشــَر  َذاَخْمَســَة  َبْعدِ  مِــْن  لِلذي  ا  َحد َيُكوُن 
ي َعد بِالت اِإلنَســاَن  َواَجــَه  (١)َمْن  الَحــد ُدوَن  َيْنُقــُض  َفِإنــُه 
َســْبَعةِ َفْوَق  َيْنُقُض  َال  َوقِيَل َبــْل َينُقُض ُدوَن َعْشــَرةَِوقِيــَل 
ِ َِوقِيــَل َبــْل َثَالَثــٌة مِــْن أَْذُرع َحــد لَــُه وَبْعَدَهــا لَــْم َيْقِطع
أَْمَثــُلَكــَذاَك َمــْن َقاَبَل َناًرا تُْشــَعُل بِالَمُجــوسِ  َذاَك   ِألَن
بِِه َبأَْس  َال  ــَراُج  َوالس ِهَوالَجْمُر  َشــب َما لَــْم ُيــرِْد َنْوًعا مَِن الت
ِ َِكــَذاَك َمْن َصلى ِإلَــى الَمَقابِر لِلَكافِــر َتْعِظيُمَهــا  َمــا  ـ ِألَن
َتَقــُعَوَســائُِر األَْشــَياِء لَْيــَس َتْقَطُع ــُجودِ  الس ُدوَن  ِإَذا   ِإال

قوله: «دون الحد» أي دون الحد المذكور وهو خمسة عشر ذراًعا على هذا القول.  (١)



الجزء األول ١٣٩باب صالة الجماعة

الُجُنبِ َغْيُر  الُمْســلُِم  َذلَِك  ــبِمَِن  َطي َوَنْحــُوُه مِــْن َحَيــَوانٍ 
َوَثْعَلــُب َوَكَذاَك األَْرَنُبقِيــَل َكــَذاَك َضُبــٌع  أَْيًضــا  ْئُب  َوالذ
ا َمــْن َيُكــْن َقــْد َمر ىَوَيأْثَمــن َتَجــر َعامِــًدا  َيَدْيــِه  َبْيــَن 
ُيَقاتِلُْه(١) أَْن  قِيــَل  ــي  ُيَماثِلُــْهَولِْلُمَصل أَْو  ــْيَطاُن  الش ـه  ـ ِألَن

áYÉªédG  IÓ°U  ÜÉH

َمْطلُــوُب َدائًمــا  ينِ َوْهَو فِي الُهَدى َمْحُبوُبَواِالْجتَمــاُع  فِي الد
الَجَماَعْة فِي  ــَالُة  الص َذلَِك  البَِضاَعْةمِْن  أََحَســنِ  مِــْن  َفِإنَهــا 
ِ َعْين َفــْرُض  َفِقيَل  َِواْختَلُفــوا  بِالَْعْيــن َواِحــدٍ   ُكل َتْلــَزُم 
الِْكَفاَيــْه َعَلــى  ِإنَهــا  ــْهَوقِيــَل  ــاَي ــَن ــا عِ ــَه ــٌة لَ ــن ــَل ُس ــي ِ َوق
َفــَال ُيَصلــي ْفــلَِوَجــاُر َمْســجِدٍ  َصــَالَة الن فِــي َغْيــرِهِ ِإال
األََبْيــاتِ فِــي   تَُســن َواِإلْخَبــاتَِفِإنَهــا  اِإلْخَفــاِء  لَِطَلــبِ 
الَجَماَعْة فِــي  الَصَالَة  َالَزَم  ــاَعــْةَمْن  ــــَألَُه بـِـالــط ــُرُه َم ــْح ــَن َف
بِاِإلْطــَالقِ أَْعَظــُم  ــَفــاقَِوَفْضلَُهــا  ــةُ الــن ــَالَم ــا َع ــَه ــْرُك َوَت
َرفِيُض ِإنــُه  َقالَــوا   َثــم َيفِيُضمِــْن  َخوفِــِه  مِــْن  َدْمُعُه  لَــْو 

قوله: «يقاتله» في هذه النسخة مشــكول بالضمة على الالم وكأنُه بأمر الناظم 5 على إهمال   (١)
«أْن» أو للضرورة، وعندي فيه جواز النصب فيكــون أو يماثله منصوًبا بأن مضمرة أي إلى أن 

يماثله، أي يقاتله إال أن يمتثل له، يعني المار، ولكن الذي رآه الناظم أظهر.



كتاب الصالة الجزء األول ١٤٠

الَحالِ َخِســيُس  َقالَوا  ُهَنا  بَِتْركِــِه الَفْضــَل مِــَن األََعَمالَِومِْن 
ِ الَبَشــر َخْيُر  الُمْخَتاُر  َيْعُذرِ  ِلَْم  الَْبَصر َضرِيــُر  َوْهَو(١)  َســائَِلُه 
ــَداَء الن فِيــِه أَجِبِ  َقــاَل  الَعَمــاَءَبــْل  َيْعَتبِــُر  َيُكــْن  َولَــْم 
َوأََحْق أَْولَــى  الَبِصيُر  أَْن ُيْلَزَمــن فِْعَلَهــا ِإَذا اْنَطَلــْقَفالَفاتِــُح 
األََدبِ ـــــاُم  ِإَم ـــُه  ـــن َب ـــَؤد بُِي الُمــَؤد َنَظُر  اْقَتَضــاُه  َكَمــا 
َيْنَطلَِقا بِــأَْن   َهم َقــاَوالُمْصَطَفــى  ِإلَــى ُبُيوتِِهــْم لَِكــْي ُيَحر
ُشــِهَراَوأَْغَلــَظ الَمَقــاَل فِيِهــْم ُمْنِكَرا َحدِيٌث  َوْهَو  أَْفَعالَُهــْم 
َعاَدْه َواتِخْذَهــا  َعَلْيَها  الِعَبــاَدْهَواِظــْب  أَْفَضــلِ  مِــْن  َفِإنَهــا 
َبــر  ُكل َخْلــَف  َيْنَهــا  َوَصلاألََبــر َعــَدمِ  َمــْع  َوَفاجِــرٍ 
َصل َيُقــوُل  لَِمــْن  َتِمــْل  ُمْنَفــرًِدا ِإْن لَــْم َتجِــْد َذا َعدلَِوَال 
ــْه ــن ــٌف لـِـْلــس ِ ــال ــَخ ـــُه ُم ـــِإن ــْهَف َفاْتَبَعن لِ  األَو فِــي   َوالَحــق
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َواِإلْمــَكانِ االْختَِيــارِ  اِإليَمانَِوعِْنــَد  فِــي  األَْفَضــُل  ُم  ُيَقــد
َواآلَدابِ األَْحــَالمِ  َذوِي  ـــــَرأُ لـِـْلــِكــَتــابَِومِــْن  ُم األَْق ُيــَقــد
َيُكوُن َفالــذِي  َتَســاَوْوا  الَمْســُنوُنَفــِإْن  ُهَو  بَِمــا  أَْعَلَمُهــْم 

قوله: «سائله» هو عبد اهللا ابن أم مكتوم، وفي بعض النسخ مصّرح باسمه، وذلك في قوله: «اْبَن   (١)
أُم َمْكُتومٍ َضِريَر الَبَصِر» وهو بإسقاط ألف ابن لفًظا ِإلقامة الوزن.
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َما تَقد َفالــذِي  َتَســاَوْوا  أَْســَلَماَفــِإْن  ِحيَن  الِهْجَرةِ  ِإلَى  مِْنُهْم 
ا األََســن ُموا  َقد َتَســاَوْوا  َفإْن َتَســاَوْوا َمْن َيُفوُق ُحْســَناَفــِإْن 
الُمْكَنةِ عِْنــَد  ْرتِيُب  الت ُهَو  ةَِهَذا  ن لِلس ِــٌف  ــال ــَخ ُم ـــُرُه  ـــْي َوَغ
َمــا َتَقد َجائِــًرا  َرأَْيــَت  بِالَقْهــرِ َصــل َخْلَفــُه َواْنَتِظَماَوِإْن 
أَْنَتــا ْم  َتَقــد لَــُه  َتُقــْل  ْمَتاَوَال  َكْيــَال َتُكــوَن أَْنَت َقــْد َقد
اَعْهَوَمــْن لَــُه َقــْد َكــرَِه الَجَماَعْه الط َخــَالُف  َفْهــَو  ُهــْم  َفأَم
ُموا ُيَقد بِــأَْن  أُْولَــى  ُهــْم  ـ ُمِألَن ــد ــَق ــــُه ُم ــوُه أَن ــُم ــلِ ـــْن َع َم
ُسْلَطانِِه فِي  لَطانِ  الس ــَالةِ مِــْن أَْعَوانِــِهَوَصاِحُب  بالص أََحــق
َمْنزِلِِه فِــي  الَمْنزِلِ  أَْجلِِهَوَصاِحــُب  مِــْن  أََتْوا  هُــْم  ِألَن أَْولَــى 
بِالَقارِي َيــْن  ُيَصل َال  ي(١)  َوَهَكــَذا الَبــادِي بِــذِي الَقَرارَِواألُم
ِ َبَقائِــم َقاعِــٌد   ُيَصــل َِوَال  زِم الــال بَِغْيــرِ  َجائِــٌز  َوقِيــَل 
َجــاَزا ِإَماًمــا  َكاَن  ِإْن  الَجَواَزاَوقِيــَل  َرأَى  َبْعــٌض  َوُمْطَلًقــا 
ِ َِوالُخْلــُف فِي ُمَســافِرٍ بَِحاِضر َوالَحــق فِي الَجــَوازِ أَي َظاهِر
ــِه ــْي ــَل ـــا َع ــُه ُيـــتـِــم َم ــن ــِك لََدْيــِهلَ َيْقُصُرَهــا  َوَال  َيْبَقــى 
ةِ َمك بِأَْهلِ  َصلــى  ْكِمَلةَِفالُمْصَطَفى  الت َعَلــى  ُهْم  َوَحث َقْصــًرا 
ـا َين ُيَصل أَْعَمــــى  ــاَوَهَكــــَذا  َعن فِيــِه الِخــَالُف  بُِمْبِصــرٍ 

اُألمّي: هو الذي ال يقرأ الكتابة، وأراد به هنا الذي ال يحسن القراءة.  (١)
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األَْقَوى  ُهــو بِالَجَوازِ  ُيْرَوىَوالَقــْوُل  َدلِيــلٍ  مِــْن  َعَلْيــِه  لَِما 
َنــا َتَمك َقــْد  َكاَن  ِإْن  ُمْعلَِناَوأَْعــَرٌج   َفْلُيَصــل ــُجودِ  الس مِــَن 
ــا َنن َيَتَمك لَــْم  َيُكــْن  ــاَوِإْن  َمن ُيَقد َهــْل  فِيــِه  َفالُخْلــُف 
َما َتَيم َوَمــْن   بِالُْحــر الُعَلَماَوالَعْبــُد  َخْلُف  فِيــِه  ى  َتَوض بَِمْن 
بُِمْرَتدِي ُمْشــَتِملٍ  فِــي  َفاِســَدٌة َوَبْعُضُهْم لَْم ُيْفِســدِ(١)َوقِيَل 
ِ ــل ــَرُج ِ ب اَمــــَرأُة   َتــــُؤم لَِوَال  َنف الت َوفِــي  قِيَل  َفْرِضَهــا  فِي 
ـــا ــَلنـ ـَســـــــاِء َتَتَنف اَوبِـــالن َبْيَنُهن ــف َولَْتــُك َوْســَط الص
الُْخْنَثى َصــَالُة  قِيــَل  أُْنَثىَوَجائِــٌز   َوُكـــل ــًضــا  أَْي بِِمْثلِِه 
ــا ــن َم ــد ــَق ــَت ــِه َي ــْي ــَل ــْن َع ــِك ــالَ َكِمْثلِِهن َال   ِهــن َصف َعــْن 
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َيْنوَِيْن َقــْومٍ  ِإَمــاَم  َيُكْن  ُمؤَتَمــْنَوَمْن  ِإَمــاٌم  لَُهــْم  ـُه  ـ بِأَن
ِ لِلَجِميع ـــــاُم  اِإلَم ـــــُه   َســرِيعِ(٢)َوأَن َغائِبٍ  أَْو  َحاِضرٍ  مِْن 
بَِبْعــضِ َيــْن  ُيَصل َنــَوى  الَفْرضَِوِإْن  َتْحَت  الَباقُــوَن  َفَدَخَل 
َبَدُل َعَلْيِهــْم  َمــا  اِخلُــوَن  َيْدُخلُواَفالد أَْن  أُمِــُروا  َقــْد  ُهْم  ـ ِألَن
ــف الص أََمــاَم  ُوقُوفِــِه  الَوْقفَِوفِــي  أُُمــورِ  َخْيــُر  ُمَســاوًِيا 

أي وبعضهم لم يفسدها، أي لم يَر فسادها.  (١)
أراد بالسريع الذي يلتحق بعد. (أبو إسحاق)  (٢)
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اْرَتَفَعا َمــا  ِإَذا  َبــأَْس  َال  َواتَضَعاَوقِيَل  ِهــْم  َصف َعــْن  َمَكاَنــُه 
ِضــُع يت َوَال  َيْعلُوُهــْم  َوقِيــَل َبــْل َجِميُع َهــَذا ُيْمَنُعَوقِيــَل 
َوَرا ِحَجابِ َعْنُهــْم  َيُكــْن  الِمْحَرابَِوَال  فِــي  الُوقُوُف  فُيْكَرُه 
َفَقْط فِيــِه  ُســُجوُدُه  َيُكْن  َفــَال َعَلْيِه أََبــًدا مِْن َذا َشــَطْطَوِإْن 
اْشَتَهْر الَوْقتِ  لِ  أَو فِي  لُِيْنَتَظْرَوَفْضلَُها  ــا  ــَه ــَرن ــَؤخ ُي َفـــَال 
ــَرا َتأَخ لَِمانِــعٍ  َيُكــْن  ــَراَوِإْن  ــَب ــْلــثٍ َغ ـِـُث ــُه ل ــُروَن ــِظ ــَت ــْن َي
َمَعا ــى َيْبَقى ثُْلَثــانِ  َحت َوَقَعا(١)َوُهــو ُعــْذٌر  َكاَن  ِإْن  َيْنُظُرُهْم 
ِ ْطوِيل َوالت ْخفِيفِ  الت فِي  َِولَْيْرَع  َوالَعلِيــل ِعيــفِ  الض لَِحالَــةِ 
َمَتى َصَالتِِه  َعَلــى  أََتىَولَْيْمِضَيــْن  َوَراَءُه  َمــْن  َصَالُة  َضاَعْت 
َوَرا َمــْن  َفَســاُد  ُه  َيُضــر لَِكــْن َفَســاُدُه َيُضــر ِإْن َطــَراَوَال 
َعَلْيِهــُم َوالُعــْذُر لَْيَس ُيْفِســُدَفَقْطُعَهــا َبَغْيــرِ ُعــْذرٍ ُمْفِســُد
ـــْدرِي َي ــا  ــم َولَ  أَم ــٌب  ــُن َيْجرِيَوُج فِيــِه  الُخْلُف   أََتم َحتى 
َوَيَرى ُيِعيــُدوا  أَْن  َعَلْيِهْم  َجَرىقِيَل  ُحْكــٌم  ـُه  ـ بِأَن َبْعُضُهــُم 
الَْتَبَســا َالةِ  الص َحاَل  َيُكْن  َعَلْيــِه َيَســأَلَن َمْن بِِه اتَســا(٢)َوِإْن 
َقالُــوا ِإْن  بَِقْولِِهــْم  اِإلْعَالُلَوَيأُْخــَذْن  َجاَءَهــا  أَْو  َصِحيَحــٌة 

يعني أنه إذا تأخر اِإلمام فإنهم ينتظرونــه إلى أن يبقى من الوقت الثلث، وإن تأخرت الجماعة   (١)
فإنه ينتظرهــم إلى أن يمضي ثلث الوقــت ويبقى الثلثان؛ ألن حق اِإلمــام أعظم، وعندي أن 

انتظار اِإلمام الجماعة إلى أن يبقى ثلث الوقت أولى ألجل إقامة الجماعة.
به اتسا: أي اقتدى.  (٢)
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فِــْق ْهوِ َال َيْسأَلُْهُم َبْل َيْنَطلِْقَوِإْن َيُكونُــوا َعــَدًدا َال َيت فِي الس
فَِقْه ُمت ــَعــٌة  َســْب َذاَك   ـــل َقْهأََق الث َوفِيِهــُم  َخْمَســٌة  َوقِيــَل 
ُحوَنا ُيَســب َســَها  َيُكــْن  َفَيْفَتُحوَنــاَوِإْن   َعــي َوِإْن  لَــُه 
لَْه ُيْجَهُر  َســَها  ِإْن  َقــْوٌم  بِفِْعلِــِه الــذِي َســَها أَْن َيْفَعَلْهَوَقاَل 
َفاِســُد َوْهَو  ْســبِيَح  الت ُهوا  الَوارُِدَوَكر لِيــُل  الد بِِه  أََتــى  َقْد  ِإْذ 
ــاِء ــَس ــن ـِـل ـــَرُه ل ـــْك ــُه ُي ــن ــِك لِِإلْخَفــاِءلَ ْصفِيــُق  الت َســا  َفلِلن
ــا أََصم ِإَماُمُهــْم  َيُكــْن  اَوِإْن  َعم ِحيَن  ْســبِيَح  الت َيْسَمعِ  لَْم 
َوَيْتُرُكوَنــُه َيْمُضــوَن  ُكوَنُهَفِقيــَل  يَِحر َبــْل  َبْعــٌض  َوَقــاَل 
َحَرْج فِيــِه  َما  ــَالحِ  لِلص َعَرْج(١)َوَذاَك  لَــُه  َمْن   ُيْبدِلَــن َوقِيَل 
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ا َصف َفــْرًدا  الَمأُْموُم  َيــُك  اَوِإْن  َحــْوَل اِإلَمامِ فِــي الَيِمينِ َصف
ــَمالِ الش َعَلــى   ــن َيُصف الِخَصــالَِوَال  أَْقَبــحِ  مِــْن  َفِإنــُه 
ِ اِإلَمـــام َوَرا   ــن ــُصــف َي َِوَال  َمــام الت َعــَدَم  َعَلْيــِه  أَْخَشــى 
أَْو َفأَْكَثَرا الَوَرىَوِإْن َيُكونُــوا اْثَنْيــنِ  َوَقاُموا فِي  َعْنــُه  ُروا  َتأَخ
اْســتَِواِء َعَلــى  َوَراَءُه  ــوا  الْتِــَواِءَصف َوبِــَال  اْعوَِجــاجٍ  بِــَال 

َهُه فصالته فاسدة. له عرج: أي ارتفع، والمراد على هذا القول: أن الذي تقدم إليه لُِيَنب  (١)
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ُجوا ُيَفر َوَال   ــف َيلُِجَولَْيْرِصُنوا الص فِيِهْم  ــْيَطاُن  الش ُجوا  فر ِإْن 
ِ اْثَنْين َبْيــَن   بِي الص َيــُك  َفــَال أََرى َنْقًضــا َعَلــى َهَذْينَوِإْن 
أَْن ــوا َثانًِيا مِــْن َقْبلِ  َمْنَوَال َيُصف ُيَقد الــذِي   ف الص َذا   َيتِــم
ِ م ُفوِف لِْلُمَقد َِوالَفْضُل فِــي الص َفاْعَلم َســاِء  الن  َوَعْكُســُه َصف
َكاَنا َحْيُث  األَِخيرِ  فِي  الَمَكاَناَفالَفْضُل  أَْبَعــَد  َجــالِ  الر َعــنِ 
َجــالِ الر َوَرا  َيْصُفْفــَن   َخــْلــَخــالَِفُهــن َوَال  ــرٍ  ــَعــط َت بـِــَال 
َعْنُهــُم َقلِيــًال  مِْنُهــُمَولَيَتَباَعــْدَن   َيُكــن أَْذُرعٍ  َســْبَعَة 
َسا ُصُفوُف ُهَو الَمْعُروُفَوالُخْلُف َهْل َعَلى الن ــف َوالَقْوُل بِالص
الَبْعضِقِيــَل َوَذاَك فِــي أََداِء الَفــْرضِ َفُل ُيْجــزِي بِاْنفَِرادِ  َوالن
ِحْد ــا ُمتُمْنَفرِْدَوَيِقــُف الُخْنَثــاُء َصف َســاِء  َوالن َجــالِ  الر َبْيَن 
َجــالِ الر مِــَن  لَْيــَس  ـُه  ـ لِِإلْشــَكالِِألَن َســاِء  الن مِــَن  َوَال 
ِ اِإلَمــام َتَبــعِ  فِــي  ُهــْم  َِوُكل َمــام الت ِإلَــى  َيْســبُِقوَنُه  َال 
ــُر ُيَكب َمــا  َبْعــَد  ــُروَن  تُْذَكُرُيَكب ِحيــَن  األَْرَكاُن  َوَهَكــذا 
ِإَذا فْلُيْحــرِْم   أََصم َيُكــْن  ــاُس ِإَذا َدَرى بَِذاَوَمْن  َما أَْحــَرَم الن
َفْلُيْمِسْك ِإلَى َولُْيْبدَِالَوِإْن َيُكْن لَْم َيْدرِ  َولََيْدُخَلــْن  َيْرَكُعوا  أَْن 
األَْرَكانُِيْبــدُِل َمــا َفــاَت مَِن الُقــَرآنِ َســائِرِ  َتَمــامِ  َبْعــَد 
ــي الُمَصل َســَها  ِإَذا  ْكــرِ ِإْذ ُيَصليَوَهَكــَذا  َعنِ اْســتَِماعِ الذ
ُــْه ــْبــدِل ــِه قـِـيــَل ُي ــْي ــُه َعــَل ــِإن َيْفَعلُْهَف اِإلَمــاُم   َتم َمــا  َبْعدِ  مِْن 
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الَْفــْرضَِوِإْن َيُكــْن ُمْســَتِمًعا لِْلَبْعــضِ ِألََداِء  َذاَك  أَْجــَزاُه 
ِ َِوِإْن َيُكْن ُمْســَتِمًعا لَْم َيْســَمع َفاْســَمع َبأُْس  َعَلْيِه  َفَما  َشــْيًئا 
اِالْســتَِماُع(١) الَمْفُروُض  َما  َماُعِألَن الس َال  ــَرأُ  ــْق َي ِإَذا  ــُه  لَ
الَحْمدِ َغْيــَر  الَمأُْموُم  َيْقــَرأُ  َواَختَلُفــوا فِي َزائِــدٍ(٢) بِالَعْمدَِال 
ْســَيانِ الن َعَلى  َزاَد  َيُكــْن  بِالُْقْرآنَِوِإْن  ْقــُض  الن فِيــِه  َفَلْيــَس 
الَمأُْموُم َرَكــَع  َمْهَما  ْقــُض  َمْعلُوُمَوالن عِْنَدُهــْم  اِإلَمــامِ  َقْبــَل 
ــُجوُد َمْهَما َســَجَدا َقَعــَداَوَهَكَذا الس ِإْن  َكــَذا  ِإَمامِــِه  َقْبــَل 
لَِحَقْهَوِإْن َيُكــْن ِإَماُمــُه َقــْد َســَبَقْه َنْقــٌض  قِيَل   َحــد بِفِْعلِ 
لَِحْق  الَحد آِخــرِ  فِي  َيُكْن  َفــَال َيُكــوُن َناقًِضا بَِما َســَبْقَوِإْن 
َدَخَال َقْد  َما  َبْعدِ  مِْن  َيُكْن  َالَوِإْن  ــى َكم َحت َالةِ  الص َســَها َعنِ 
ِإلَــى َفْلَيُقــْم  اِإلَمــاُم  َم  َولُْيْبدَِالَوَســل َســَها  َعنُه  الــذِي  َذاَك 
َتَماَمــاَوِإْن ُهــُم َقــْد َســاَبُقوا اِإلَماَما َفــَال  َصلــوا  َوَقْبَلــُه 
َصلــى اِإلَمــاُم  َكاَن  ِإْن  َوَولىَوَذاَك  َبْعدِهِــْم  مِــْن  َجَماَعــًة 
َجاُؤوا َقْد  بَِمــا  َنْقَض  َال  أََســاُؤواَوقِيَل  بفِْعلِِهــْم  ُهــْم  لَِكن
ِ الَْمَســاجِد ـُع  َتَتبـ لََنــا  لِْألََباعِــدَِوَمــا  األَْقــَرَب  َنْتــُرُك  َال 
َحَصــَال لُِعــْذرٍ  َكاَن  ِإَذا   َمَثَالِإال َهــَذا  َيْخَرُب  َيُكــْن  َولَْم 

المستمع الناصت لالستماع، َسِمَع أَْو َلْم يَْسَمْع.  (١)
قوله: «في زائد» أي فيما زاده من القرآن على الفاتحة عمًدا.  (٢)
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أَْذُكَرْه أَْن  أََرى  َبــاٌب  َرْهَوَهاُهَنــا  أَخ َعْنــُه  َواْألَْصُل  َبابِــِه  فِي 
ــابِ ــَح فِيَما لُِحْكــمِ الَوْقفِ مِْن أَْبَوابَِذَكـــَرُه َكــَســائـِـرِ األَْص
ــا(١) َثم الْــَكَالمِ  َغالِــَب   اِألَن لَم َقــْد  َوَما  َمالِــِه  فِي ُحْكــمِ 
َمــْن أَُقد لُِحْكِمــِه  أََنــا  ــَرْنَوَهــا  أَُؤخ لَــُه  َمالِــِه  َوُحْكــَم 
ُمَناِســبِْه َمْع   الُكل َيُكوَن  لَِطالِبِــْهَحتى  أَْخــُذُه   لَِيْســُهَلن
َمْســجَِداَفَيْنَبِغــي لَِمــْن َيُخــط الَبَلَدا(٢) ــَالةِ  لِلص  َمــن ُيَقد
ُروا أَْن ُيَعم َقْبــلِ  ُيــْعــَمــُرَيْعُمــُرُه مِــْن  ـٰــِه  لَ ِـــْإلِ ل ـــَذا  َه  ِألَن
ِ ــَالد ِ ــب ـــَدرِ ال ِـــَق ــُه ب ــوَن ــُن ــْب َِي اد الُْعب ــَرةِ  َكــْث ِــْن  م بَِها  ــا  َوَم
ُقــوَنــــا ُيـَضي أَْو  ـُعــوَن  ــُطوَناُيـَوس ُيَوس أَْيًضــا  َوَهَكــَذا 
ِ الَمَســاجِد َكْثَرةِ  َباُعدَِوَال أََرى فِــي  َفْضــًال لَِما فِيَهــا مِــَن الت
لِْألَْصَحابِ الَجامِــُع  ــَوابَِوالَواِحــُد  َوبِالث بِالَفْضــلِ   أََحــق
ــُه ــوَن ــرِفُ ــَزْخ ُي َوَال  ْقُش فِي الِمْحَرابِ َيْكَرُهوَنُهَيــْبــُنــوَنــُه  َوالن
اَنــا(٣) َمج َولَــْو  ُه  َتْنُقَشــن ــاَال  ــاَن ــَي ــــٌة عِ ــــَرَف ــــُه َزْخ ـ ِألَن
ِ َضــْن فِيِه َعَلــى التْصوِين الُقُرونَِوَحر َمــَع  َشــارِيفِ  الت مِــَن 

ا» بِاْلُمَثلَثة، أي هناك؛ وهي ظرف مكان، وهي بفتح الثاء. ثم»  (١)
«يخط البلدا» أي يبتــدىء في عمارتها؛ ألن مــن أراد عمارة األرض يقدرهــا أوًال بالخطوط   (٢)

ويقيسها بها.
«مجاًنا» أي َبْرَخا.  (٣)
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َرا ُيْحَصَراَوَفْضلَُهــا مِــْن َبْعــدِ أَْن تَُعم لَْن  َقــْدُرُه  َعِظيٌم  َفْضٌل 
ِ َمَواِطن فِــي  الُقــْرآُن  َِذَكَرَهــا  لِْلُمَعايِن ْكــرِ  الذ بَِهــَذا  أَْعِظْم 
كَِتابِــِه فِــي  اِإللَــُه  فِــي َجَنابِِهَوأَذَِن  ْكرِ  أَْن تُْرَفَعــْن بِالذ
األَْرضِ نُُجــوُم  قِيــَل  َوَفْرضَِوِإنَهــا  َطاَعــٍة  مِــْن  بَِهــا  لَِما 
ُحْكَمــا ــي  َرب اُر  ُزو اُرَهــا  ِإْســَماُزو تَُضــاُف  لَــُه  َهــا  ِألَن
َقــا َتَعل َقْلُبــُه  فِيَمــْن   اْنَطَلَقاَوَصــح َمــا  ِإَذا  الَفْضــلِ  مَِن  بِِه 
ِباألُُجــوِر الَْكاِســَح(١)  ــرِ  الُحورِ(٢)َوَبش ُمُهوُر  قِيَل  َكْســُحُه  ِإْذ 
ِ َتْمر أَْو  َنــَوى  مِْثــَل  َيْجرِيَوُمْخــرٌِج  فِيــِه  َضَماَن  َفــَال  مِْنَها 
َذاَكا مِثــَل  َكاَن  َمــا  لِــَذاَكاَوَهَكــَذا  تُْعَمــَرْن  لَــْم  َهــا  ِألَن
ِ األََنام مِــَن  الَعْيــَن  أََذى  َِوَمــا  اِإلْســَالم َمْســجَِد  ُيْؤذِي  ُيَقاُل 
اْعُتبَِرا َحْيــُث  ريُق  الط الَبَصــَراَكَذلِــَك   َفَيُضــر َيِطيــَر  بِــأَْن 
َضَرَراَوْهــَو َوِإْن َكاَن اْعتَِبــاًرا َنــَدَرا َمانِ  الز َبْعضِ  فِي  َيُكوُن 
ِضــَراَرا َوَال   ُضــر َال  آَثــاَراَوَجــاَء  بَِهــا  َنْبنِــي  َقاعِــَدٌة 
َما  ُكل َعــْن  ًها  ُمَنز لَــُه  َما(٤)َفُكــْن  ُيْقذِيِه(٣) َواْدُخْل َباَبُه ُمَســل
الُيْمَنا ُخــولِ  الد فِــي   َمــن اَوَقد َوَبْســِمَلن الُيْســَرى  ــرِ  َوأَخ

«الكاسح»: الكناس.  (١)
الكسح الكنس. (أبو إسحاق)  (٢)

القذى: الَقَذْر. (أبو إسحاق)  (٣)
ويستحب إذا دخل المسجد أن يقول بعدما يسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن   (٤)

يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك.
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الَْيَســاَرا مِ  َقــد الُخُروجِ  َوالَْعْكُس فِي الَكنِيفِ ُحْكًما َساَراَوفِــي 
ــا َمن َقد الَمْســَكنِ  الُيْمَناَوَمْنــزَِل(٭)   َتْخُرَجــن أَْو  َتْدُخَلْن  ِإْن 
ُيْخَشى ــا  َصــبـِـي ــُه  ــن ــَب ــن ِإَذا َما َيْغَشــىَوَج َجاَســاُت  مِْنُه الن
ُيْمِســُكُه َعْن فِْعلِ َما َقــْد َفَعَلْهَكَذلَِك الَمْجُنــوُن ِإْذ َال َعْقَل لَْه
َيْوَمــا فِيــِه  َيُبــوُل  َمــا  لَْوَمــاَوُرب مِْنــُه  الُفــَؤاَد  َفَتْمــَألُ 
َزَمْن َذاَك فِي  َر  ُيْســَكَبْنَوِإْن َيُكــْن قُــد َماٍء  َذنُوُب(١)  َفُطْهــُرُه 
َفْهُمُه بُِســْكرٍ  َزاَل  َيُكــْن  ُحْكُمُهَوَمْن  أَْيًضا  َكالَْمْجُنــونِ  َفَذاَك 
َدَخَال ــَالةِ  َيْعِقَالُيَطــَرُد لَْو َوْقَت الص لَــْم  لِلذِي  َصــَالَة  َال  ِإْذ 
ــُب ــَفــَســا َوُجــُن ــٌض َونُ ِ ــائ ُبَوَح ُيَجن ــٌف  ــَل َوأَْق ــرٌِك  ــْش َوُم
ــوا بـِـَخــَبــثِ ثُ ــو ــَل ـــْم َت ـــُه ثِِألَن الَمْســجَِد َعــْن َتَلــو هِ  َفَنــز
الَمــاَء  َيجِــَدن لَــْم  فِــي َغْيــرِ َمْســجِدٍ ِإلَْيــِه َجاَءَوُجُنــٌب 
َدَخــْل ِإْن  ُخــولِ  لِْلد ــْم  الُمْغَتَسْلَفْلَيَتَيم َنْحَو  الَماَء   َوُيْخرَِجن
ْنزِيــلِ الت َمَقاِصــدِ  مِــْن  َِوَذاَك  ــبِيل َيْدُخــُل َتْحــَت َعابِرِ الس
ْيــُف فِيــِه َجائِــٌز َيْنزِلُــُه َيأُْكلُــُهَوالض َمــا  فِيــِه   َوُيْدِخَلــن
ــا َطرِي تُْدِخلُــُه  َال  اَواللْحــَم  َوالَْمْشــوِي الَمْطُبوَخ  َوتُْدِخــُل 
ى ْرِخيصِ فِي الُمَذك ُيْحَكىَوقِيــَل بِالت َمَقــاًال  َغْيرِهِ  ُدونِ  مِــْن 

قد يجر على العطف على (الكنيف) أو منصوب على على نــزع الخافض والتقدير: في منزل  (٭) 
المسكن. (إسماعيل)

نوب بالفتح الدلو. َذُنْوُب» الذ»  (١)



كتاب الصالة الجزء األول ١٥٠

أَْن ُيْشــَتَرى أَْو  ُيَباَع  أَْن  فِيــِه َوأَْن ُيْنَشــَد َضــال َنَفــَراَوُيْنَهى 
أََبَدا فِيــِه   ُيَســل َال  ــْيُف  ِإَذا َمــا َكاَن َدْفًعــا لِْلِعــَدىَوالس ِإال
ْنَيا الد أُُمــورِ  فِي  َحدِيثٍ  َنْهَياَوَعْن  ــا  ــَن ُروِي ــٍة  ــاَج ـِـَح ل  ِإال
َجــاَءَوَهــْل لََنــا أَْن نُْنفِــَذ الَقَضــاَء فِيــِه  َفالِخــَالُف  ُهَنــاَك 
أََبــَدا فِيــِه   الَحــد ُيَقــاُم  َوَرَداَوَال  لََدْيِهــْم  ِإْجَمــاٌع  َوفِيــِه 
ــى ُيَغن َوَال  ــْعُر  الش ــاَوُيْنَشــُد  ــن َت ُيــَصــو أَْن  َوَذاَك  ِـــِه  ب
اْختَِياَرا تُْخرُِجَهــا  َال  يــَح  اْضِطَراَراَوالر بَِهــا  َبــأَْس  َوَال  فِيِه 
َجائِي َشْخصٍ  ُدُخوُل  اْســتِْنَجاِءَوُيكَرَهْن  بَِال  َجاَء  َغائِــٍط  مِْن 
ِ ــَراج فـِـيــِه بـِـالــس ــن ــرَِج ــْس َِوُي الِمْنَهــاج َســَنَن  لَِيْســَتبِيَن 
ــارِ قِيــَل َمْنُع َنْفــُعَوفِــي َوقِيــدِ الن فِيَهــا  َكاَن  ِإْن  َوُرْخَصــٌة 
ِ َدَثارِه َعــْن  الَمْســجَِد  ارِهِ(١)َفَتْنَفــُع  ُعم فِــي  ْفعِ  لِلن َولَــو  قِيَل 
ُصَبا الن فِيــِه  َنْرُكــُز  لََنــا  َقــن فِيــِه الِقَرَبــا(٢)َوَهْل  لَِكــْي نَُعل
َيْعَتِكْف َمْن  أَْو  اُر  الُعم اْخُتلِْفلَِيْشَرَب  فِيِه  َيْخُرُجوا  لَِكْيَال  فِيِه 
ِ الَيِســير الَعَملِ  فِي  َِواْخَتلُفــوا  ْقِصيــر الت َعــنِ  فِيَهــا  لَِقاعِــدٍ 
لِْلِحَبالِ َوالَفْتــلِ(٥)  ٍة(٣)(٤)  األَْعَمالَِكُســف َســائِرِ  مِــْن  َوَنْحوَِها 

ار بالتشديد هم المصلون فيه. ارهِ»: الُعم ُعم»  (١)
«النُصَبا»: النُصُب جمع َنْصَبة: وهي الخشــبة؛ سميت بذلك ألنها تُْنَصُب، والِقَرب: جمع قِْرَبة؛   (٢)

وهي معروفة.
ة بضم أولها وفتح ثانيها مع الشد: ما ينسج من الخوص ويجعل مقدار الزبيل أو الجله. (أبو إسحاق) ف الس  (٣)

السّفة بتشديد الفاء عمل الخوص.  (٤)
الفتل عمل الخوص حباًال.  (٥)



الجزء األول ١٥١باب المساجد

َيْنَتِظــُر لَِمــْن  َجائِــٌز  ُيْحَجُرَفِقيــَل  آِخــُروَن  َقــوٌم  َوَقــاَل 
األُْخــَراوِي لِْلَعَمــلِ  َهــا  ـ ْنَياوِيِألَن لِلد تُْجَعــُل  َفــَال  تُْبَنــى 
فِيــِه الَمَتــاعِ  َوْضــُع  َتْكرِيِهَوَجائِــٌز  بِــَال  الُعْذُر  َحَصــَل  ِإْن 
ُيْغَفُر َذْنــٌب  فِيــِه  الُبــَزاُق  ا  ــُرأَم ُمَكف لَــُه  َذاَك  ِإْذ  ْفــنِ  بِالد
َيابِ ــرابَِال َتأُْخــذِ الَقْمــَل مِــَن الث ــت ــِه بـِـال ـِـي ــُه ف ــْن ــَن ِ ــْدف َوَت
ْبَتُه َتر ِإْن   َكَتْبَتــُهَوَجائِــٌز فِــي الَخــط َقــْد  فِيــِه  ِإْذ  بُِتْربِــِه 
ُبْه تَُتر َخــاِرجٍ  مِْن  َتجِــىْء  َنْعتُِبْهَوَال  فِْعــٌل  َفْهــَو  َفَعْلَت  َفــِإْن 
مِْنُه تُْحَسُب الَمْســجِدِ  َتْخَرُبَوَصْرَحةُ  ِحيــَن  تُْعَمُر  َمالِــِه  مِْن 
ْرَحةِ الص َهذِي  َتْحوِيــُل  ةَِوَجائٌِز  ف الص تِْلــَك  َمْوِضعِ  ِإلَــى  مِْنُه 
الَْبانِي َفْهــُم  َذلَِك  اْقَتَضــى  الَمَكانِِإَذا  أَْقــَربِ  مِــْن  َوَدْرُبُه(١) 
ــرِ الــُعــُدولِ ــَظ ِــَن ـِــٌز ب ـــائ ولَِوَج َتْوِسيُعُه فِي الَعْرضِ أَْو فِي الط
ــاُء(٭)َوَرْفُعــُه َعــْن َحالِِه ِإْن َشــاُؤوا ــبــن الْ َيْطلُُبُه  ــا  َم  َوُكـــل
ِ ةٍ(٢) َتُكــوُن لِلنِســيم ِمِــْن ُكــو لِْلُمِقيــم َتُكــوُن  ُبْقَعــٍة  أَْو 
تَُخْطَحرِيُمــُه قِيــَل ذَِراَعــانِ َفَقــْط لَــُه  َثَالَثــٌة  َبــْل  َوقِيــَل 
َعْشــَرْه بَِثَمــانِ  َقــْوٌم  َذَكــَرْهَوَقــاَل  أَُنــاٌس  َمانِيــَن  َوبِالث

«ودربه»: أي طريقه.  (١)
ة»: هي النافذة. اْلُكو»  (٢)

ويجوز أن يكون (البَِناُء) بكسر الباء وفتح النون. (إسماعيل) (٭) 



كتاب الصالة الجزء األول ١٥٢

الَكنِيُف أُْحــدَِث  َقْد  َيْكْن  َبْعــَد الَحرِيمِ َفُهــَو الَمْصُروُفَوِإْن 
ـــــُم اُه ـــــُه بِــرِيــِحــِه أَذ  ــــُمِألَن أََذاُه ــــًدا  أََب  ــل ــِح َي َوَال 
ُيْصَرُف لَِكْن ُيْصَرَفْن رِيُح الَبَالَوِإْن َيــُك الَمْســجُِد َحادًِثا َفَال
أََزالَــــُه ــُه  ـِـُك ــال َم ــأْ  ــَش َي َنالَــُهَوِإْن  َذاَك  َوَفْضــَل  ًعــا  َتَطو
ُروبَِوَمْن َبَنى الَمْسجَِد فِي الَمْغُصوبِ الــد فِي  َكــَذاَك  َنْهدُِمــُه 
أَْيَضا ــبِيلِ  الس أَْرُض  أَْرَضا(١)َوَهَكــَذا   ُحْكُمُهن َوافِي  الص َكَذا 
َيلِيَها لِلــذِي  َتْبَقــى  أَْصــًال َفــَال ُيزِيلَُهــا َمــا فِيَهاَواألَْرُض 
ُبنَِيا َحيــُث  َرارِ  الض لَِغْيــرِ َتْقــَوى بِالَحرِيــقِ ُكوَِياَفَمْســجُِد 
ِ َكالَمْســجِد ُحْكُمُه  َقــوٌم  الُمْعَتدِيَوَقاَل  َهَذا  األَْرَض   َوَيْضَمَنن
ــَوابِ الِكَتابَِوَال أََرى َهــَذا مِــَن الص ُمْحَكــمِ  مِــْن  لُِبْعــدِهِ 
َيــاتِ(٢) َفاتَِوقِيــَل أَْحــَكاُم الُمَصل الص فِــي  اهللاِ  ُبُيــوتِ  مِْثُل 
ــاُحفِــي ُكل َمــا ُيْحَجــُر أَْو ُيَباُح ــَب ـــا َمـــْوقُـــوَفـــٌة ُم ـــَه  ِألَن
ِ َِواألَْرُض َمْســجٌِد لَِمْن لَْم َيجِد الَمْســجِد َنْفَس  َذلَِك  َحالِِه  فِي 
ــَرا ُمَطه تُْرُبَهــا  َيُكــوُن  َوْهــَي َكَراَمــٌة لََنا َفْلَنْشــُكَرا(٣)َكَمــا 

قوله: «أرضا» منصوب على التمييز، أي حكم أرضهن.  (١)
«الُمصلَياِت»: بفتح الالم: جمع ُمَصلى أي المواضع المعدة للصالة، ولم تُْبَن مساجد.  (٢)

«فلنْشُكَرا»: أْصله فلَنشــكرْن بنون التوكيد، فلما حذفت أقيمت األلف مقامها وهي َدالٌة عليها،   (٣)
وقد جاءت هكذا في كثير من أبيات هذا الكتاب.



الجزء األول ١٥٣باب صالة السفر

الُمْخَتــارِ َكَراَمــةِ  مِــْن  ِه َصلــى َعَلْيــِه الَبارِيَوَذاَك  َمــْع َرب
ِإْنَعامِــِه َعَلــى  هللاِ  أَْحَكامِِهَوالَحْمــُد  مِــْن  ْفِصيلِ  َوبِالت بِــِه 

ôØ°ùdG  IÓ°U  ÜÉH

OGôapE’Gh  ™ªédG  »a  π°üa

ِ الِعَبــاد َعَلــى   َمــن َقــْد  َِواهللاُ  البَِالد فِــي  ــْربِ  بِالض ًال  َتَفض
ــَرا َوَنْقُصَرا(١)َوَزاَدَنــا َفْضــًال بِأَْن َقْد َيس َنْجَمَعْن  َســَفْرَنا  ِإَذا 
ــَواِء بِالس َرْكَعَتــانِ  الِعَشاِءَفالَقْصــُر  َوفِي  َوالَعْصرِ  ْهرِ  الظ فِي 
َيْبَقَيــانِ َوالَمْغــرُِب  َكَمــا ُهَمــا َفَلْيــَس ُيْقَصــَرانَِوالَفْجــُر 
لِألُْخَرى َهــذِهِ   َضــم ظُْهَراَوالَجْمُع  أَْو  عًِشــا  َالَتْينِ  الص مِــَن 
الِعَشــاَء َم  ُيَقــد أَْن  َشــاَء  َشــاَءِإْن  َمْهَما  الَمْغرَِب  ــَر  أَخ أَْو 
ْهــُر َوالَعْصُر َكــَذاَك أَْيَضا الَفْرَضــاَوالظ  ــَرن أَخ أَْو  َمــْن  َفَقد
َعَرَفْه َيــْوَم  َغْيــُر(٭)  َال  َمْن  بِالُمْزَدلَِفْهَوَقد َذلـِــَك  ــــَرْن  َوأَخ
ِ الَمَطر ِألَْجــلِ  َجائٌِز  َِوالَجْمــُع  ــَفر الس فِي  َكَما  َقْصرٍ  بَِال  لَِكْن 

مقابلة الجمــع بالقصر اصطالح ُعماني، والصواب مقابلته باِإلفراد؛ ألن صالة الســفر كلها   (١)
قصر في الظهرين والعشــاء، فإن ضمهما المســافر يســمى جامًعا، وإن صلى كل صالة في 

وقتها سمي ُمْفِرًدا.
(َغْيُر) مبنية على الضم على القطع عن اإلضافة. (إسماعيل) (٭) 



كتاب الصالة الجزء األول ١٥٤

َســَتَرا َســَحاٌب  َكاَن  ِإْن  ــْن َنَظَراَكَذاَك  َعم َمْعرَِفــَة األَْوَقــاتِ 
َيْنَقِطــْع لَــْم  ِإَذا  ُمْنَدفِْعَوُمْســَتَحاَضٌة  َوَبــْوٌل  َوَمْبُطــوٌن  َعْنَها 
اتَصَال َمْهَمــا  َعاُف  الر َتَسْلَســَالَكَذلِــَك  ُدُبرٍ  مِْن  ِإْن  يــُح  َوالر
َنَهــْضَكَذاَك َمــْن َكاَن بِأَْنَواعِ الَمَرْض ِإَذا  ُيْتِعُبــُه  ُمْلَتبًِســا 
ِ ْكبِير بِالت ــَالةِ  الص فِــي  َِولَْيَس  بِالَعِســير لَْيَس  ِإْذ  لَــُه  َجْمــٌع 
ِإَذا َكاَن َمرِيًضــا فِي َســَفْر  ــَفْرِإال الس لِِعلــةِ  فِيــِه  َفَيْجَمَعــْن 
َما َتَكل ِإَذا  النْقضِ  فِي  الُقَدَماَوالُخْلُف  َقــْوُل   َوالَحــق َبْيَنُهَمــا 
َنَطْق ِإْن  َعَلْيــِه  َنْقَض  َفَال  َوأََحْقَقالُوا  أَْولَــى  َبــاعِ  بِاِالت َوُهــْم 
َوالِكَتاَبا َة  ــن الس َعلُِمــوا  َواْألَْبَواَبــاَقــْد  الُفُنــوَن  َوَجَمُعــوا 
َمــْه تَُقد بِــأَْن  َجائِــٌز  َمْهَوالَوْتــُر  الُمَقد الَمْغرِبِ  فِي  الِعَشا  َمَع 
َواِحــَدْه َوُيصلــى   َزائِــَدْهَفُيْجَمَعــن َفَثَالًثــا  ــْر  ُيَؤخ َوِإْن 
َســَواُء ُكلــُه  َبْعــٌض  َوَذاَك فِــي األَْســَفارِ َال َســَواُءَوَقــاَل 
ِ ْفِصيلِ مِــْن َدلِيل َســبِيلَِوَمــا لِــَذا الت مِــْن  لِــآلَراِء  َولَْيــَس 
َتْجَمــُع أَْو  َتَشــا  ِإْن   َيَســُعَوتُْفــرَِدن َفالَجْمــُع َواِإلْفــَراُد ُكل
ِ اِإلْفَراد فِي   (١)ِ لِْلُمِقيــم َِوالَفْضُل  ْرَداد الت فِــي   لِْلُمجِد َوالَجْمــُع 
َيْجَمَعْن َيُجــوُز  َال  َقــْوٌل  َوَقَطْنَوفِيِه  أََقــاَم  َقْد  بِــَالدٍ  فِي  َمْن 

المراد بالمقيم هنا من استقر بالمكان الذي سافر إليه فإن الجمع في حقه قيل: ال يجوز، والمختار عند   (١)
بعض المحققين أن اِإلفراد أفضل، وقيل: إذا كان الجمع عن كسل فال يجوز،  فافهم. (أبو إسحاق)



الجزء األول ١٥٥فصل في حد السفر

أَْفَرُدوا َمانِ  الز َصــْدرِ  فِي  ُيْعَتَمُدَوَكاَن  الــذِي  الَجْمَع  َوَتَرُكــوا 
الُفَضَال الُعَلَماِء  َبْعــُض   ُيْهَمَالَفَحض َكْيَال  أُْهِمــَل  الذِي  َعَلى 
َجْمِعهَما ِإلَــى  اُس  الن ُعدَِماَفاْنَدَفــَع  ــى  َحت اِإلْفــَراُد  ُونُِســَي 
نُِقَالَفَهــا أََنــا أَقُــوُل ِإن األَْفَضــَال  بِــي الن َعــنِ  َمــا  ِإحَيــاُء 
ُيْعَمُل  ُكل َواِإلْفــَراُد  األَْفَضُلَفالَجْمــُع   ُهــو َوَذاَك  هِ  َحــد فِي 
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ِ َفْرَســَخْين َقــْدُر  َذاَك   َِوَحــد ْوَعْين الن أََحــدِ  فِــي  لَِخــاِرجٍ 
ُعْدَواَنــافِــي َطاَعــٍة أَْو فِي ُمَبــاحٍ َكاَنا َقاِصــًدا  أَْو  َباغًِيــا  َال 
ِ َوَناِشــز آبِــقٍ  َعْبــدٍ  َِوَنْحــُو  َفالَقْصــُر فِيِهْم قِيَل َغْيــُر َجائِز
ــَفَرا الس  ِألَن َجائِــٌز(١)  ُيْحَجَراَوقِيــَل  لَــْم  َوُحْكُمُه  ُهــْم  َيُعم
ْضيِيَقــا لُــوَن َقَصــُدوا الت ْحِقيَقــاَواألَو الت َنَظــُروا  َواآلَخــُروَن 
الَْمْحُدوَدا ــَفَر  الس َقَصْدَت  الُحُدوَداَوِإْن  تَُجــاوُِز  ِإْذ  َقَصــْرَت 
الَمْعــُروُف بِالُعْمــَرانِ َثانِــيَوذلِــَك  بَِمَقــالٍ  فِيــِه  َوقِيــَل 
ِه أَْصلِِهَيْقُصــُر ِإْذ َيْخــُرُج مِــْن َمَحل مِْن  َفاِســٌد  َضِعيٌف  َوْهَو 
ِ َرْكَعَتْيــن ــي  ُيَصل َال  َِوقِيــَل  َفْرَســَخْين ى  َتَعــد ِإَذا   ِإال

قوله: «وقيل جائز... إلخ» هذا هو الصحيح، ألن القصر في الســفر ليست رخصة فتقصر على   (١)
أحد دون أحد، وإنما هو عزيمة يستوي فيها الطائع َواْلَعاصي واهللا أعلم.



كتاب الصالة الجزء األول ١٥٦

ِ األَْكَثــر َقــْوُل  األَْقــَوالِ  ُل  َِوأَو َظر الن فِي  َثابِــٌت  َصِحيٌح  َوْهَو 
األَْخَباُر بِِه  َجــاَءْت  الذِي  ــُه الــُمــْخــَتــاُرَوْهَو  ــلُ ــَع ــْف ـــُه َي بـِــأَن
بِالَقْصدِ َناوًِيــا  َخَرْجــَت  الَحــدَوِإْن  ُدوَن  َتِقيــُل  أَْو  َتبِيــُت 
َتْرَحَال أَْن  ِإلَــى  فِيِه  َتْقُصَرْن  ــَالَال  الُمَمث ُه  َحــد َوَتْعــُدو  مِْنــُه 
َفاْقُصَرا َعْنــُه  َرَحْلَت  ِإْن  َوالَحــد َمــا َعَلْيــَك أَْن َتْعَتبَِراَوقِيَل 
َفْر الس فِي َحد ك ُمْعَتَبْرَوِإْن َعَراَك الش أَْصًال(١)  َمــامِ  لِلت َفالُحْكُم 
َســَفَرا ُيرِيُد  الَبْحــرِ  فْلَيْقُصَراَوَراكِــُب  َيْرُكُبــُه  َمــا  ِحينِ  مِْن 
ِ الَبْحر فِــي  َمْرَكُبُه  َرَســى  َمــا الَبْحــُر ِخــَالُف الَبــرَولَْو  ـ ِألَن
َوالِحيَطاُن ْخــُل  الن ُروُع عِْنَدُهــْم ُعْمَراُنَوالُْعُمــَراُن  َوَمــا الــز
َيْقُصُر َما لَْم َيــُك فِيِه َقْد َدَخْلَوَذلِــَك الَحد لَِقْصــرِ َمْن َرَحْل
أَْن َيْســَمَعا ِإلَى  الَبادِي  َرَجَعاَوَيْقُصُر  َمــا  ِإَذا  ــِه  َحي أَْصــَواَت 
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َيْسُكُن َحْيُث  اِإلْنَســانِ  ــُنَوَوَطُن  ــوِط َوَتــْطــَمــئـِـن َنــْفــُســُه َوُي
َال ُيْخرُِجْه َمْنــزِلٍ  مِْنُه ِســَوى أَْمرٍ َعِظيــمٍ ُيْزعُِجْهَيــَراُه َخْيــَر 

يصح رفع أصًال ونصبــه، فالرفع على أنه خبر المبتدأ، والنصب علــى الحال إذا جعلنا الجار   (١)
والمجرور الخبر.



الجزء األول ١٥٧فصل األوطان

َصولَتِِه مِــْن  َيَخــاُف  َيْلَحــق فِــي عِيَشــتِِهَكَجائِــرٍ  َوَضــَررٍ 
أَْكَثــُر أَْو  َوَطــٌن  َجــالِ  أثُِرَولِلر َيْســَتْ بَِهــا  َثَالَثــٍة  ِإلَــى 
َما َشــاُؤوا مِــَن األَْوَطانِ ْســَوانَِوقِيَل  لِلن الُْحْكمِ  ِخَالُف  َوْهَو 
أََبــَدا َتزِيــُد  لَْيَســْت  َداَفِإنَهــا  ــَرد َيْمَنُعَهــا الت َعــْن َوَطــنٍ 
َوَطْنِإال التِي َقْد َشــَرَطْت لََها َسَكْن َزْوجَِها  بِــَالَد  َواتَخــَذْت 
َواِطَنْه الَمْوِضَعْيــنِ  فِــي  َســاكَِنْهَفِإنَها  َكاَنْت  َحْيُث   تُتِم َفِهَي 
الُمْشــَترِِط لَِزْوجَِها  َيُكْن  لَْم  الُمْشَتَرِط(١)ِإْذ  َسْكنَِها  مِْن  َيْمَنُعَها 
َتْشــَترِْط لَْم  ِإْن   تُتِم لََهــا  ُضبِْطَوَهْل  َقــْد  الِخَالُف  فِيِه  بِِإْذنِــِه 
َوَطَنــاَفِقيــَل ِإْن َكاَن لََهــا َقــْد أَذَِنــا  َيــن تَُصل َمْوِضــعٍ  فِــي 
َنَصُبوا َحْيــُث  الُبــَداةِ  اْنَقَلُبواَوَوَطــُن  َحْيُث  ْكنِ  لِْلس َعُموَدُهْم 
ــاةِ َع ــر ال َوَطـــَن   ِإن ــَل  ــي ِ أَْغَناُمُهــْم فِــي َوَســطِ الَفــَالةَِوق
اســُتْعِملُوا َحْيُث  الُوَالةِ  َيْعَملُــُواَوَوَطُن  أَْن  َيْلَزُمُهــْم  ـُه  ـ ِألَن
ةَِوَمــا لَُهــْم َعْنــُه اْختَِيــاُر نُْقَلةِ ــد ِــُم ل ــُنــوا  ُعــي ــا  َم ِإَذا   ِإال
َحَملُوا َحْيــُث  ــَراةِ  الش َرَحلُواَوَوَطُن  أَْو  َنَزلُــوا  ِإْن  ُســُيوَفُهْم 
ِهْم ُعِصي فِــي  احِ  الُســي أَْنُفِسِهْمَوَوَطُن  َعْن  األَْوَطاَن  َقَطُعوا  ِإْذ 

المشترط األول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول.  (١)



كتاب الصالة الجزء األول ١٥٨

َوَطُنْه أَْيًضــا  ُح  الَمــال َســَكُنْهَكَذلِــَك  فِيَهــا  َكاَن  ِإْن  َســفِيَنٌة 
َمَكانَِوالِحيُق(١)(٢) مِْثُل الَبُدوِ فِي اَألْوَطانِ وا َقط فِــي  َيِقــر لَــْم  ِإْذ 
الَوَطَنا  بِــأَن  الــُكل َيُكوُن َحْيُث الَقْلُب مِْنُه َســَكًناَوَضابِــُط 
ُيوِطَنــا أَْن  َيْلَزُمــُه  َمــا  ــاَوُرب ــَن ــا َوَط ٌع َم ــــَرو ــُه ُم ــُب ــْل َوَق
ِ اِإلَمــام َطاَعــةُ  َعَلْيــِه  َِكَمــْن  ــَمــام ــي بـِـالــت ــَدُه ُيــَصــل ــْن ــِع َف
َبْعلَِهــا ُحْكــَم  َتْتَبــُع  أَْهلَِهــاَواْمــَرأٌَة  ُدوَن  تُوِطــُن  َدارِهِ  فِــي 
َيْرَحَلْن ِإْن  دِهِ  َســي َمــْع  َيــْنَوالَعْبُد  ُيَصل مِْثَلــُه  أََقــاَم  َوِإْن 
ا َيْتَبَعن  ِــي ــب ــص ال اَكــَذلِــَك  َيْســُكَنن َحْيــُث  مِــْن  َوالِــَدُه 
ِ ْقدِير َوالت الَوْصــفِ  فِي  َِوَهَكَذا  ِغيــر َصــَالُة َعْبــدِ الَولَــدِ الص
ــرِ(٣) لِْلُمَدب ــَالُة  الص َِكَذلِــَك  ــر دِ الُمَدب ــي مِْثــَل َصــَالةِ الس
ــــُه َوَمــــالَــــُه َجــِمــيــَعــا ـ الُمِطيَعــاِألَن َفْلَيُكــنِ  لَــُه  ُمْلــٌك 
الُمْلــُك َعْنــُه  َيــُزوُل  َيْنَفكَوِإنَمــا  ــُه  ــُم ــْك َوُح ِــِه  ــْوت ــَم ِ ب
اَشــَتَرى َقدِ  ُمَســافٌِر  َيُكْن  َيْقُصــَراَوِإْن  َفَعَلْيــِه   ُيتِــم َعْبــًدا 
اْكَتَرى َقــدِ  لَــُه  َمْن   الِكَرىَوَيْتَبَعــن َذاَك  ةٍ  لُِمــد َيُكْن  لَْم  ِإْن 
لَــُه َقــاَل  ِإْن   ُيتِــم أَْنَزلَــُهَوَهَكــَذا  َكَمــا  أَقِــْم  ُدُه  َســي

«الحيق»: قوم يترددون من بلد إلى بلد يعرفون بالحداديــن، ألنه عملهم صنعة الحديد وليس   (١)
لهم بلد مخصوص، ويعرفون عند أهل ُعمان بالعواشير.

أي الزط. (أبو إسحاق)  (٢)
«المدبر» في اصطالح الفقهاء؛ من ُعلَق عتقه بموت سيده.  (٣)
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ــا َج ــَزو ــٌر َت ِ ــاف ــَس ُمِقيَمًة َال َتقُصــَرْن أَْو َتْخُرَجا(١)َوَرُجـــــٌل ُم
ــَفَرا الس  َتْبلَُغن ــى  َحت َوَتْقُصــَراَتْخــُرُج  َذا  َبْعــَد   َوَتْرجَِعــن
الَعْقــدَِوْهــَي بَِهَذا الَحالِ ِضــد الَعْبدِ َبْعــَد   َيْتَبَعــن َفالَْعْبــُد 
الُمِقيــُم َج  َتــَزو َيُكــْن  تُِقيُمَوِإْن  ــا  ــَه ــِإن َف َســــافـِـــَرةً (٭) 
َمْهَرَها ِإلَْيَها  َســاَق  أَْن  َبْعدِ  َظْهَرَها(٢)مِْن  َيُحــوَز  أَْن  َبْعَد  َوقِيَل 
ُيتِْم ِإنــُه   بِــي الص فِــي  ُمْحَتلِْم(٭٭)َوقِيَل  فِيــِه  أَْدَرَك  َبَلــدٍ  فِي 
أَْســَلَما َقْد  ُمْشــرٌِك  َكَذاَك  لَِيْغَنَماَوَال  َيْقُصــَرْن  َبْل  َســَفرٍ  فِي 
َكاَنــا بِــَالدٍ  أَُخــو(٣)  َذا   ِإْنــَســاَنــاِألَن َتــابـِـًعــا  َال  بَِنْفِسِه 
َبَلَغا(٤) َالةِ  َيُكْن َحــاَل الص لَِيْبلَُغاَوِإْن  بـِـُطــْهــرَِهــا  أََعــاَدَهــا 
َفْرَضا َعَلْيــِه  َصــاَرْت  َهــا  ـ ُيْرَضىِألَن َنْفــٌل  ــابُِق  َوفِْعلُــُه الس
ــلِ َنف بِالت َيُقــوُم  َال  الَبَدلَِوالَفــْرُض  بَِوْصفِ  قِيــَل  َهاُهَنا  مِْن 
ِ َِوَتْتَبــُع اِإلَنــاُث ُحْكــَم الَوالِد الــَوارِد بِالَحلِيلِ  َتُفــوَز  َحتى 
َتْســَتِقْل لَْم  َها  ـ ِألَن َبَلْغــْت  َفَتْرَتِحْللَْو  ُدونِــِه  مِــْن  بَِنْفِســَها 

«أو تخرجا» منصوب بأن مقدرة، أي إال أن تخرجا.  (١)
(٭) سافرة أي: المسافرة، وفي اللغة: السافر المسافر. (إسماعيل)

أي بعد أن يزفها إليه، كنى بالظهر عن الدخول ومنه الظهار.  (٢)
(٭٭) يجــوز (محَتَلم) مصدر ميمي والمقصــود به االحتالم، ويجوز (محتلِم) علــى أنه خبر لمبتدأ 

محذوف، أي وهو محتلم أو حال على لغة من ال يقف باأللف. (إسماعيل)
وفي بعض النسخ «أخا» بالنصب خبر كان مقدًما والرفع على أّن كان تامة أو زائدة.  (٣)

قوله: «حال الصالة بلغا» انظر كيف يتصور ذلك، إنــي ال أعلمه ألنه إذا كان بلوغه باالحتالم   (٤)
فهو غير واقع واالحتالم ال يكون إال في حــال النوم وخروج المني في الصالة هو الناقض ال 

مجرد البلوغ.
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َراَوفِْعلُــُه َيْلــَزُم َمــْن َقْد َســَفَرا َولَــْم َيُكْن فِــي َذلُِكــْم ُمَخي
ْخيِيرِ َكاَن الُمْصَطَفى َوالَوَفالَْو َكاَن بِالت َمــامِ  الت َعَلــى  أَْســَبَقَنا 
ِ َِولَــْم ُيتِــم أََبــًدا فِــي َســَفر ــر َخي بِالت َنُقــوُل  لََنــا  َكْيــَف 
ــَفْر الس َوْهَو فِي َحالِ   أََتم ُشــِهْرَفَمْن  َقْوًال  ُيْبدِلََهــا  أَْن  َعَلْيــِه 
َرا ُيَكف ــُه  ــَزَم أَلْ أُمِــَراَوَبــْعــُضــُهــْم  َقــْد  َمــا  ـُه َخالَــَف  ـ ِألَن
ِإلَْيــِهَوقِيــَل َقــْد أََســا َوَمــا َعَلْيــِه َيُعــْد  َشــْيٌء ولَِكــْن َال 
ــا زَِم ــال ال  أََتـــم ــُه  ـ أَن اَوَذاَك  َســالَِمَ َفــَكاَن  َبْعــَدُه  َوَزاَد 
ِ َمــام الت َمْوِضــَع   ُيَصــل َِوِإْن  بِاِإلْرَغــام  ــَرن ُيكف َقْصــًرا 
ُيــْدرِِك اِإلَعــاَدْه لَــْم  ِإْن  زَِيــاَدْهَوَذاَك  َفــَال  أََعاَدَهــا  َفــِإْن 
َفْر الس فِي  َالةِ  لِلص نِســيَت  الَحَضْرَوِإْن  فِي  َوأَْنــَت  َذَكْرَتَها   ثُم
َتَماَمــا َيــْن  تَُصل أَْن  اِإلْتَماَماَعَلْيــَك  َنِســَي  َمــْن  َوَهَكــَذا 
َذَكــَرا َمــا  ِإَذا  َهــا  َين َواْنَبَراُيَصل َقْصــرٍ  َصَالَة  َســَفرٍ  فِي 
َفأَْبدَِال َقْد َفَســَدْت  َالَوِإْن َيُكــْن  أَو لَزَِمْتــَك  َقــْد  َمــا  َكِمْثلِ 
ــُه َتْلَزَمن اِســي  الن  أَن فِي َحــالِ َمــا أََدَرَك فِيــِه ذِْهُنُهَوَذاَك 
َفَســَدْت َعَلْيِه  َمــْن  َكذاَك  أََتــْتَوَال  َكَمــا  َتْلَزُمــُه  َفِإنَهــا 
ِ ــامِ َهـــذِهِ األَْحــَكــام ــَم ــَت ِ َِوب َمــام َوالت َيتِــم َبــاُب الَقْصــرِ 
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ِ ــَرُه َكَغْيــرِه َِواألَْصــُل َقــْد أَخ َتأِْخيرِه فِي  ــَواَب  الص أََرى  َوَال 
ِ ْهــر الظ َصــَالةِ  َقْصــُر  ـُه  ـ ِِألَن لِْلَقْصر َســَبٌب  َذا  َعَلــى  َفْهــَو 
أَْحــَكاُم َولََهــا  ُشــُروٌط  اِإلَمــاُملََهــا  َذلِــَك  ُشــُروِط  َفِمــْن 
ِ ُِيْؤَتــى ِإلَْيَها مِْن َمَكانٍ َشاِســع َجامِع َمــَكانٍ  فِي  تَُصلى  لَِكْي 
ِإْتَيانَُها َواجِــٌب  َفْرَســَخْينِ  َشــانَُهامِْن  لُِيْعــَال  َثَالَثــٍة  َومِــْن 
ُمْحَتِشْمَوَمــْن َيُكــْن آَواُه لَْيــٌل ُمْدلَِهْم ِإلَْيَها  َيْســَعى  أَْهلِِه  فِي 
َيْســَعى أَْن  َيْلَزُمــُه  َال  َجْمَعاَوقِيــَل  َعْنَها  َجــاَوَز  َقْد  َكاَن  ِإْن 
الُمَســافَِرا َتْلــَزُم  َال  َهــا  َحاِضَراِألَن َشــْخًصا  َتْلــَزُم  َوِإنَما 
لَْه َكاَن  َبِعيــدٍ  مِْن  أََجاَب  َمْنزِلَْهَفَمْن  ٰــِه  اإللَ عِْنــَد  َيــَرى  أَْجٌر 
الُحُضورِ َعَلــى  َقــادًِرا  الُبُكورَِتْلــَزُم  َوِإلَــى  ِإلَْيَهــا  َيْســَعى 
النَِســاَء َوَال  الَعْبــَد  َتْلــَزُم  الُخْنَثــاَءَال  َوَال  الَمَجانِيــَن  َوَال 
ِ الُحلُم  َحــد َقْبــَل  َصبِيــا  َِوَال  بَِســَقم ُمْبَتًلــى  َمرِيًضــا  َوَال 
َصلى َهــُؤَالِء  مِْن  َيُكــْن  عِْنَدُهــُم َحــاَز بِــَذاَك َفْضــَالَوَمْن 
َرا(١) ذِي َقْد ُمصى فِي الِمْصرِ الى فِي الَمَسافِي(٢) َوالُقَرىتَُصلَوَال تَُصل

را» أي ُجِعَل ِمْصًرا. قوله: «مص  (١)
المسافِي: جمع ِمسفاة بكســر الميم، وهي البلدة الصغيرة تكون في سفح الجبل، أو ما يقرب   (٢)

من ذلك. (المصنف)
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الُمْصَطَفــى تَُقاُم فِــي َمْوِضــعٍ َوْهــَو لَِهــا ِإَماُمَوفِــي َزَمــانِ 
َيْنَتاُبوَنَها الَعَوالِــي  مِــَن  َيْعرِفُوَنهاَوُهْم  ُهَنــاَك  قُــًرى  َوْهــَي 
ِ َفْرَســَخْين َوَراَء  َِوَبْعُضَهــا  بِالِميَلْيــن َذاَك  َفــْوَق  َتزِيــُد 
َغْيرَِها مِْثَل  الُجْمَعــةُ  َكاَنتِ  َصلــوا ُهَناَك َواْكَتَفــْوا بِخْيرَِهالَْو 
الَفــاُروقِ ُعَمــَر  ْحِقيــقَِوفِــي َزَمــانِ  الت َمْعلُوَمــةُ  أَْمَصاُرَهــا 
ــْه ــوَف ــُك ــٌة َوال ــك ــٌة َوَم ــَن ــدِي الَمْعُرْوفْهَم َومِْصُرَهــا(١)  َوَبْصَرٌة 
ــاُم أَْيًضا َوُعَمــاُن َوالَيَمْن َعَدْنَوالش فِي  قِيــَل   َقط تَُصلى  َوَال 
لَْيَســْت مِــَن األَْمَصارِ َهــا  ـ الَعَمــارِِألَن َجدِيــَدُة  ِإنَهــا  َبــْل 
َمْسَكُد(٢) ُعَماَن  مِْن  َهذِي  ُدواَومِْثُل  َشــد فِيَهــا  ــُروَن  َفالُْمَتأَخ
َولى َمــا  ِإَذا  َنــْزَوى  َعْنَهــا اِإلَماُم قِيــَل َال تَُصلى(٣)َوَهَكــَذا 

أراد الناظم بالمصر المدينة ال خصوص أحد األمصار الســبعة، فصالة الجمعة تجب بوجود اِإلمام   (١)
واالستقالل التام، وهو الذي في كنفه تقام حدود الشرع الشريف، وذلك هو المعبر عنه في اصطالح 
أصحابنا بالظهور، وهو ضد الكتمان، وهو ظهور ســيادة المســلمين بالقوة التنفيذية لسائر أحكام 
الديــن، هنالك تجب صالة الجمعة تحت لــواء ذلك اِإلمام على أهل كل بلد مــن بلدانه العامرة، 
المشــتمل على واليه، ومســجد جامع فيه يقوم الخطباء بالوعظ واِإلرشاد ونشر دعوة الحق وجمع 
الكلمة تحت لواء اِإلمام الذي تجب طاعته وواليته وتعزيز شــوكته، حتى يكون الدين كله هللا، هذا 
ما يقتضيه عموم قولــه 8 : ﴿  $ % & ' ) ( * + , -﴾ [الجمعة: ٩] اآلية، 
وقوله ژ : «واعلموا أن اهللا افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شــهري هذا من 
عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إَمام عادل أو جائر اســتخفاًفا بها أو 
جحوًدا لها فال جمع اهللا شــمله وال بارك في أمره، أََال وال صالة له، أََال وال زكاة له، أََال وال حج له، 

أََال وال صوم له، أََال وال بر له؛ حتى يتوب فمن تاب تاب اهللا عليه». (أبو إسحاق)
مسكد: هي مسقط.  (٢)
ال تصلى: أي فيها.  (٣)
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ُصَحــارِ فِــي  تَُقــاُم  ــةُ األَْمــَصــارَِوِإنَمــا  ِــَع ــاب ـَهــا َس ـ ِألَن
أَْســَلَمْت ُمْنــُذ  تَُقــاُم  َوتَُبْت(١)َوِإنَمــا  َعْنَهــا  َتــَزاُل  َفَال  فِيَها 
َوالِيــِه أَْو  اِإلَمــاُم  بَِهــا  أَْو لَــْم َيُكــْن لِألَْمرِ َمــْن َيلِيِهَكاَن 
َوَغْيــُرُه الَمْفُهوُم مِــْن أَْحَوالِِهْمَهَذا ُهَو الَمْعــُروُف مِْن أَْقَوالِِهْم
َيْعرُِض َحــاٌل  ْمِصيُر  الت َما  ـ َوَيْمــَرُضِألَن َتــاَرًة  َفَيْســَتِقيُم 
ةِ الِعــز َبْعــَد  ُصَحــاُر  ةَِوَهــذِهِ  قُو مِــَن  بَِها  َكاَن  َمــا  َوَبْعــَد 
ُيْعَتَبُر َبَلــدٍ  َكأَْدَنــى  ُرواَصــاَرْت  َعم َقــْد  َمَكاَنَها  َوَمْســَكًدا 
َقْفَرا َكاَنــْت  اُء  الَغــر مِْصَراَوالَبْصَرُة  َبْعــُد  الَفــاُروُق  َرَها  َصي
ُعَمــَرا قَُبْيــَل  َكاَنــْت  َهــا أُم الُقَرىَوَمَكــٌة  مِــَن الُقــَرى لَِكن
َرا َمص فِْيَمــا  الَفاُروُق  َرَهــا  مِْنَبــَراَمص فِيَهــا  لِلُجْمَعــةِ  أََقــاَم 
َيأُْمُرَومِــْن ُهَنــا َكاَن الَنبِــي َيْقُصُر  ثُــم الَفْتحِ  لََيالِــي  فِيَهــا 
وا ُيتِم ِـــأَْن  ب أَْهــَلــَهــا  ــُر  ــأُْم الُحْكُمَي َذا  َوَغْيرَِهــا  ُجْمَعٍة  فِي 
الَمْعَنى َهــَذا  اْعتَِبــاُر  ذِْهَنــاَفَيجِــُب  َيْســَتِقيُم  َال  َوَتْرُكــُه 
ــَنــَهــا الــَفــاُروُق ـــَمـــا َعــي َتــُروُقَوِإن َعْصــرِهِ  فِــي  َهــا  ِألَنـ
َمانِ الز َذلِــَك  َيُكْن فِــي  الُبْلَدانَِولَــْم  مِــَن  َشــْيٌء  َكِمْثلَِهــا 
َفا ُوق ا  مِم ْعيِيــُن  الت َذا  َكاَن  الُمْصَطَفىلَــْو   بِــي الن لََنــا  َنَهــا  َعي

تَُبْت: أي ال تقطع.  (١)



كتاب الصالة الجزء األول ١٦٤

َوَشاِســُعَوِإنَمــا الُمــَراُد مِْصــٌر َجامِــُع َحاِضٌر  ِإلَْيِه  َيْســَعى 
الَقائِــُم اِإلَمــاُم  بِــِه  ُيَقــاوُِمُيِقيُمَهــا  ِإْذ  اِإلَمــامِ  َعامِــُل  أَْو 
ُن ُنَيْخُطُبُهــْم مِــْن َبْعدِ َمــا يَؤذ الُمــَؤذ َذلِــَك  ُيِقيــُم   ثُــم
اِإلَمــام َمــَع  ُيَصلــوَن   ِثُــم َمام الت ِإلَــى  َخطيُبُهــْم  َوْهــَو 
َجْهــَرا َرْكَعَتْيــنِ   َيــن َيْقَراُيَصل َحْمــدٍ  َبْعدِ  مِْن  َوُســوَرًة 
عِْنَدُهْم َقاَمْت  اُء  الَغــر تَُتْم(١)َوالُخْطَبةُ  لَــْم  َفلَِذاَك  َرْكَعَتْينِ  َعْن 
َشــْطُر(٢) الَمَقالِ  َهَذا  َعَلى  َوأَْجــُرَفْهَي  َالزٌِم  َشــْرٌط  َوقِيــَل 
َوُيْهَجــُر اْســتَِماُعَها  َمــا َيْشــَغَلن َوالــَكَالُم ُيْحَجُرَفَيجِــُب 
َيْخُرُج ُيَقــاُل  أَلَْغى  َيُكْن  َيلُِجَوَمْن  فِيَمــْن  َبْعُد  مِــْن  َوَيلَِجْن 
ِ الَســابِق َفْضُل  بِــَذاَك  ِحــقَِوَفاَتــُه  الال مِْثــَل  َيُكــوُن  ـه  ـ ِألَن
أَْحَرَما َقْد  َما  َبْعدِ  َيُكْن مِْن  َماَوِإْن  َســاُروا َجِميًعا َقْبَل أَْن ُيَســل
ي َحر بِالت َرْكــَعــَتــْيــنِ   ــتِــم ُِي ْهــر َوقِيــَل أَْرَبًعــا َصــَالَة الظ
َوالِ َحــاَال َوالجِــَداَالَوَوْقُتَهــا َبْعــَد الــز الَبْيــَع   َفَتْمَنَعــن
الُحُضــورِ َعــنِ  َشــاغِلٍ   الَمْحُجورَِوُكل ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـُه  ـ ِألَن
َنا أُذ َوالِ  الــز َقْبــَل  َيُكــْن  َناَوِإْن  َبي لَْيــَس  ــَراِء  لِلش َفالِحْجــُر 

قوله: «لم تَُتّم» للبناء للمفعول، والنائب ضمير يعود إلى الصالة، أي فلذلك قصرت الصالة. (المصنف)  (١)
قوله: «شــطر» أي جزء من الصالة، كما يقال إن شــطر الشــيء نصفه، وهذا القول غير ظاهر؛ ألن   (٢)

الخطبة ليست صالة، لما فيها من األمور التي تخالف الصالة، وإنما الظاهر كونها شرًطا فقط.



الجزء األول ١٦٥باب في التطوع

الَعَمْل َوْقتِ  فِــي  َداُء  الن َما  ـ َفَكْيَف ُيْدَعــَوَن لَِوْقتٍ َما َدَخلِألَن
ِ ْرِخيصِ(١) فِي َذا الَيْوم َِوقِيَل بِالت َنْوم أَْو  َنــأَى  َغائِــبٍ  ِألَْجــلِ 
َقــابِ لِلر ــي  َخط الت األَْصَحــابَِوُيْكــَرُه  َعَلــى  أًَذى  ـُه  ـ ِألَن
َوَجَدا َقْد  َما  َحْيُث   َيْجلَِسن َبُعَداَبْل   َمَحــل فِي  َذاَك  َكاَن  لَــْو 
ــا ــَرن ــك ــَب ُي أَْن   ــــَرن ــــْؤَم اَوُي َوَذاَك مِــْن َبْعدِ اْغتَِســالٍ ُســن
الــَكَالُمَوَهاُهَنــا َقــْد َبِقَيــْت أَْحــَكاُم بَِنــا  َطــاَل  َنْتُرُكَهــا 
َيْستْوفِي(٢) لَْم  ْظمِ  الن أَْصَل   يِألَنأَُوف َكــْم   ثُــم ــي  أَُوف َفَكــْم 
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َعاُت مِْنَهــا الَمْحُض َطو الت َومِْنَهــا َمــا ُيَقــاُل فِيــِه َفْرُضثُــم
َوِإنــُه َواجِــٌب  قِيــَل  َفُيْبدِلُوَنــُهَفالَوْتــُر  َيْوًمــا  َفاَتُهــْم  ِإْن 
ُيْفَصُل َرَكَعــاٍت  َثــَالُث  ُيْفَصُلَوْهَو  لَْيــَس  َوقِيَل  َبْيَنَهــا  َما 
ـــْرآنَِيْقــَرأُ فِي الــُكل َمــَع الَمَثانِي ـــَن الـــُق ِ ــرٍ م ــس ــَي ــَت ــُم ِ ب
ِ الَعْجز عِْنــَد  تُْجزِيَك  تُْجزِيَوَرْكَعــٌة  َال  ِإنَهــا  فِيَهــا  َوقِيــَل 

قوله: «بالترخيــص» أي في تقديم األذان قبــل دخول الوقت في يــوم الجمعة، ألجل حضور   (١)
الغائب والبعيد.

التوفية: الزيادة على الشيء وإتمام ما نقص.  (٢)



كتاب الصالة الجزء األول ١٦٦

ِ َوالَفْجر الِعَشــا  َبْيــَن  ِســٌع َيْدرِيــِه َمــْن َال َيْدرِيَوَوْقُتــُه  ُمت
ــُه ــْن َم ــد ــَق ـــُه ُي ــي لَ ــِغ ــَب ــْن َيْتُرَكْنــُهَوَي  ثُــم َيَنــاَم  َكْيــَال 
بِالَْعْمــدِ َتــُه  َفو َيُكــْن  يَوِإْن  َعد الت أَِخــي  َتْكفِيــُر  َعَلْيــِه 
الُوُجــوبِ َعَلــى   َمْبُنــي َمْحُبوبَِوَذاَك  لَِفَتــى  َمَقــاٌل  َوْهــَو 
أََضاَعــْهَوَال ُيَصلــى الَوْتُر فِــي َجَماَعْه َفَقــْد  يــِه  ُيَصل َوَمــْن 
ِ قَِيــام فِــي  َكاَن  َمــا  ِإَذا   ِِإال َيام َوالص الَفْضــلِ  َشــْهرِ  قَِيــامِ 
ـــا ــُه فِــي َذاَك ــُع ــَب ــْت ـــُه َي ـــِإن ــاَف ــَذاَك ــُه َك ــَل ــْث ِ ــن م ــَي ــل ــَص ُي
ُمْفَرَدا الِقَيــاَم  َصلى  َيُكْن  أَْفــَرَداَوَمْن  فِيَمــا  َكــَذاَك  أََفــَرَدُه 
اِحَلْه الر َفــْوَق  ُيَصلى  َنافَِلْه(١)َوَجائِــٌز  َيُقــوُل  َمْن  َدلِيــُل  َوْهَو 
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الَمْغرِبِ َفــْرضِ  َبْعَد  الُْقَربَِوَرْكَعَتانِ  فِــي  َدائًِمــا  َيــانِ  ُيَصل
الِعَشاِء َعــِقــَب  ــانِ  ــَت ــَع َفــاِءَوَرْك الص لِــَذوِي  َرْيَحاَنَتــانِ 
ِ الَفْجر َفــْرضِ  َقْبَل  َِوَرْكَعَتــانِ  األَْجــر لَِنْيــلِ  ُطلُوعِــِه  َبْعــَد 

أي ليس بواجب وهــو الصحيح، وهو مذهــب الربيع وجمع من المحققيــن منا لقوله ‰ :   (١)
«خمســة صلوات كتبهن اهللا على العبد» الحديث، ولقوله في حجة الوداع: «وصلوا خمسكم» 
ولم ينزل حكم بعد حجــة الوداع، ولقوله: «ثــالث هن علّي فريضة وهن لكــم تطوع: الوتر 
وركعتا الضحى والفجر» رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس، قال شــيخنا: نسخ وجوب الوتر 

بقوله ‰ : «الوتر واجب َعَلي دونكم» والجمهور منا على الوجوب. (أبو إسحاق)



الجزء األول ١٦٧فصل في صالة الضحى

ِ األَِخْير لَْيلَِهــا  نِْصــُف  َِوقِْيــَل  ْقدِير َوالت لِْلفِْعــلِ  لََهــا  َوْقــٌت 
َوِإنـَمــا َثـــابًِتـــا  أََراُه  أُْبِهَماَوَال  َحْيــُث  الِْكَتاَب  لُــوا  َتأَو
َنْت ُجــومِ ُعي َنْتَقالُــوا بِإْدَبــارِ الن ُبي َقْد  الُمْصَطَفى  بِفِْعلِ  قُْلَنا 
ا ـــر ــا َم ــم ِ ــــُد م أَكِيدِ َتْحِكي الَوْتَرا(١)َوَهــــــذِهِ آَك َفْهَي مَِن الت
َما َتَقد َوَمــا  َفاَتــْت  ِإْن  َمــاتُْبــَدُل  ُمحت َبــَدًال  ُيْبــَدَالنِ  َال 
ــى َصلى َمــْن َفاَتْتــُه َحت َوُكللُِعــْذرٍ َحــال َفرِْيَضــَة الَفْجــرِ 
ــْمسِ الش ُطلُوعِ  ِإلَــى  َرَهــا  األُْنسِأَخ فِــي  َشــاهُِر  َمَقاٌل  َوْهَو 
َالةِ الص الُمْصَطَفى َعــنِ  َواألَْوَقاتِلَِنْهــيِ  األَْحــَوالِ  َهــذِهِ  فِي 
َيأْتِيَهــا ِإنــُه  َبْعــٌض  َيْقِضيَها(٢)َوَقــاَل  َفْجــرِهِ  َصــَالةِ  َبْعَد 
أََداَء َيْفَعلَُهــا  َبــْل  َقَضــاَءَوقِْيــَل  َذلِــَك َال  َوْقتَِهــا  فِــي 
ــَرنــا ــــــُه َكــَمــْن ُيــَؤخ ــاَوأَن ــن ــِه لـِـُيــْدرَِك ِ ــَالت ــَض َص ــْع َب
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َهــارِ الن لِ  أَو َصــالُة  ْمسِ فِي الِمْقَدارَِوْهــَي  َبْعَد اْرتَِفاعِ الش
َوَذَكُروا ُروا  َقــد ُرْمــحٍ  ــُربِِقيــدِ  ُيَؤخ لَِمــْن  اْنتَِصافِــِه  َقْبــَل 

تحكي: أي تشابه.  (١)
يقضيها: أي يســميها حينئذٍ قضاء ال أداء، والنّية تكفي في ذلك عن التسمية باللفظ لقوله ژ : «إنما   (٢)

األعمال بالنّيات»، ومحل النّية القلب، وصالتها قضاًء بعد الفريضة أصح من صالتها أداء.



كتاب الصالة الجزء األول ١٦٨

ُيَقــاُل لََهــا  الَوْقــتِ  َما َقْد َتْرُمُض الفَِصاُل(١)َوأَْفَضــُل  فِي َحالِ 
َرْكَعَتــانِ قِيــَل  َقــْد  َهــا  ُيْجزَِيــانِأََقل الَفْضــَل  أََراَد  لَِمــْن 
َعَشــْر اْثَنَتا  أَْكَثرَِها  فِــي  َخَبْرَوقِيَل  َعْنَهــا  بَِزائِــدٍ  َيــرِْد  َولَْم 
نُِقال َقْد  َما   أََصــح فِي  َجاَء  َال(٢)َبْل  َعو َوَعَلْيَهــا  َثَماًنــا  َصلى 
ِ الَْفْتح َعــاَم  ــَة  َمك فِــي  َِوَذاَك  ْجح َهانِــىٍء لِْلن فِــي بِْيــتِ أُم
َوايــةَِفَقْولُــُه(٣) لَْيــَس لََها مِــْن َغاَيةِ الر مِــَن  َعَرْفَنــاُه  فِْيَمــا 
َنالَْيَس بَِشــيٍء َغيَر ِإْن َكاَن َعَنى َبي َفِقيــٍه  بِــَذاَك َقــْوًال َعــْن 
ُوِضَعا َخْيــٌر  ــَالةِ  الص ُشــرَِعاَوَكْثــَرُة  َقْد  َمــا  َنْنُقــُل  َنــا  لَِكن
ِ الَفَضائِــل مِــَن  لََهــا  َِوَهــذِهِ  َوافِل َمــا َزاَد َوْصُفــُه َعَلــى الن
أََصاَبــا َفَقــْد  يَهــا  ُيَصل ــاَوَمــْن  ــاَب أََن ـــْن  َوَم َداُودٍ  ـــَالَة  َص
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ِ ْكبِيــر بالت َرْكَعَتــانِ   اِإلْضَحاِء َوالُْفُطورَِوهِــي فِي َضْحــَوةِ 
لِْلُمَصلــى اِإلَمــاُم  َوَصلــىَفَيْخــُرُج  َوَراَءُه  َمــْن   َوَصــف

يشــير إلى الحديث «صالة األّوابيــن إذا رمضت الفصــال» أي بركت من شــدة حر الرمضاء   (١)
وإحراقها أخفافها. (أبو إسحاق)

عّوال: يحتمل بناؤه على الفاعل وعلى المفعول.  (٢)
قوله: «فقوله» يعني الشيخ الصائغي صاحب األصل.  (٣)



الجزء األول ١٦٩فصل في صالة العيدين

ــَرا َتَيس َوَما  بِالَحْمــدِ  راَيْقــَرأُ(١)  َكب َقــْد  َما  َبْعَد  َوَذاَك  ا  َجْهــَرً
َذَكــُروا ُوُجوًهــا  َكابِيــرِ  ُرَوللِت ُيَكب لَِمــْن  ُطــْرٌق  َجِميُعَهــا 
ــَر فِْيَها َســْبَعا تِْســَعاَفَمــْن َيَشــا َكب ا  أَْيَضً ــَر  َكب َيَشــا  َوَمْن 
َعَشْر ِإْحَدى  َرْن  ُيَكب َيَشــا  َعَشــْرَوَمْن  َمْع  َفَثَالَثًــا  أََراَد  َوَمــْن 
َفاْعَلَما الُْوُجــوهِ  أَْقَصى  أَْحَرَماَوَهــذِهِ  َقــْد  َما  َبْعدِ  مِْن  َوفِْعلَُها 
َيْقــَرا  ثُــم الَخْمــَس   ــرن األُْخَرىُيَكب فِي  ــُه  َيْفَعلن َوالَباقِي(٢) 
َوالَباقِي َقــَرا  أَْن  َبْعَد  ِشــَقاقَِفالَخْمُس  بِــَال  ُركوعِــِه  َبْعــَد 
َرا ُذكَِراَهَذا ُهــَو الَحاُل لَِمْن َقــْد َكب َما  َعَلــى  َكابِيرِ  الت أَْقَصى 
ْكبِيــُر ِحيَن اْشــَتَغَالَوَمــْن َيُكْن َمــَع اِإلَمــامِ َدَخَال َفَفاَتــُه الت
َِفِقيَل فِي الَمْوُجــودِ َعْن ُمنِيرِ(٣) ْكبِيــر الت َبــَدُل  َعَلْيــِه  لَْيــَس 
ُمَواجِــَه الَقــْومِ قَِياًمــا َيْخُطُبَوَبْعــَد َما َتــم اِإلَمــاُم َيْنِصُب
ِ ْكبِيــر بِالت الُخْطَبــَة  َِفَيْفَتــُح  الَْكبِيــر لِْلَواِحــدِ  َنــا  َوبِالث
الُمخَتارِ َعَلــى  َيــْن  ُيَصل  ــِه األَْبــــَرارِثُــم ِ ــب ــْح ــــِه َوَص ِ َوآل

قوله: يقرأ، يعني اِإلمام.  (١)
قوله: «والباقي» هذا الذي أدركنا عليه عمل أشياخنا بُعمان، ولكنني أختار أن يكّبر الباقي بعد   (٢)
ا في األولى بعد اِإلحرام ثم يكّبر السبع بعد إتمام  القراءة في الركعة الثانية، وذلك أن يكّبر ست
القراءة من الركعة الثانية، هكذا إذا كّبر ثالث عشرة تكبيرة، وإن كّبر أقل من ذلك جعل الشفع 

في األولى والوتر في األخيرة؛ هذا الذي ذكره أصحاب المدونة.
منير: هو الشيخ العّالمة منير بن الّنير الريامي الجعالني أحد حملة العلم من البصرة إلى ُعمان.  (٣)



كتاب الصالة الجزء األول ١٧٠

أُمِــَرا َقــْد  بَِمــا  ــَراَوَيأُْمُرنُهــْم  ــَيــس ــا َت ِــَم ــْم ب ــُه ــن ــَظ ــِع َوَي
الُخْطَبــةِ فِــي  لَُهــُم   َنــن الْفِْطَرةُِيَبي ِإْن َكاَن فِي الفِْطرِ(١) َمَعانِي 
َنا َبي أَْضَحى  َيْومِ  فِي  َيُكْن  َناَوِإْن  ُحْكــَم َضَحاَياُهــْم َوَمــا َتَعي
َتْلــَزُم قِْيــَل  الُخْطَبــةُ  ُمــْلــَتــَزُمَوَهــذِهِ  َوفِْعلُها  َال  ــَل  ــْي ِ َوق
َذَكَرا ا  ُحــر الَْخِطيُب  أُمَِراَولَْيُكــنِ  َمْهَمــا  الَعْبــُد   َيُضــر َوَال 
َمْوَالُه َيأُْمــَرْن  لَــْم  َيُكــْن  َنَهــاُه(٢)(٭)َوِإْن  ِإَذا  ُيِعيُدوَهــا  قِيــَل 
َتُقــوُم ال  اَعــةُ  الط َمأْثُــوُمِألنهــا(٣)  بِفْعلِــِه  َمــْن  بِفِْعــلِ 
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َمْنُدوُب ــُه  ُكل َفْضــٌل  ْفــُل  ــا َمــْحــُبــوُبَوالن ــَن ــَرب ِ ــُه ل ــلُ ــْع ِ َوف
ِ لُــثِ األَِخير ما فــي الث َِال ِســي بِالَْكثِيــر ُيوَصــُف  َفأَْجــُرُه 

نة، أي يبين لهم الخطيب في خطبة عيد الفطر شرائع اِإلسالم  أي زكاة الفطر، وأراد معاني اِإلسالم أو الس  (١)
ُل إليه من ســعادة سرمدية، ألن عيد  وخلقه وســنن األنبياء، والفضائل التي جاءت بها الحنيفية وما تُوص

الفطر ال يشغل بخالف األضحى فإنهم يشتغلون بالضحية فكان االختصار به أليق. (أبو إسحاق)
إن صح هذا اللفظ عن المصنف فالضمير يعود إلــى المصلين وراء العبد الدال عليهم المقام،   (٢)

ولعل األصل قيل يعيدون... الخ. (أبو إسحاق)
(٭)   الضميــر عائد إلى المصلين، وقد نص على ذلك أبو مســلم في نثار الجوهــر: «وعبد يأذن مواله وإال 
أعادوها إذ ال تقوم طاعة بمعصية» وحذف العالمة وهي النون مع أن الفعل مرفوع للضرورة، وهو مما 

يجوز للشاعر، فيجوز حذف النون واألصل إثباتها ويجوز اإلثبات واألصل الحذف، قال الشاعر:
آَدَمــا َبنِــي  أُورَِثــْت  اَمــاَواألَْرُض  أَي َشــَجًرا  َيْغرُِســوَها  َمــا 

واألصل: يغرسونها ألنه لم يتقدمها ناصب وال جازم. (إسماعيل)
قوله: «ألنها» يعني الخطبة، والظاهر عندي أن يكون صوابه «ألنما» فإن ذلك أعم، فلعل ما في   (٣)

نسخة الشيخ سهو من الكاتب.



الجزء األول ١٧١فصل النفل

ــَماِء الس ِإلَى  األَْمــُر  َيْنــزُِل  َعاِءِإْذ  َيْدُعــو ِإلَــى اِإلْقَبــالِ َوالد
َفُيْغَفَرا ُمْســَتغفِرٍ  َفًتى  َفُيْشــَكَراَهْل مِــْن  لَــُه َوَهْل مِْن َســائِلٍ 
َقاَمــا َصــَالٌة  ْيــلِ  الل َبْعــَد َما َقــْد َناَماَناِشــَئةُ  لََهــا بَِلْيــلٍ 
ــي َفْهــَي أَْعَلــى َنْفَعاَوْهــَي َعَلى الَعُدو أَْقــَوى َوْقَعا َولِْلُمَصل
ِضَعا(١) َفات أَْو  ِشــْئَت  ِإْن  َرْن  ُوِضَعــاَفَكث ُهَنــاَك  َخْيــٌر  َفِإنــُه 
َفْضلُــُه َرَمَضــاَن  قَِيــاُم  مِْثلُُهَكــَذا  ُيَنــاُل  َال  َعِظْيــٌم  َفْضــٌل 
َتْلَقــاُه َوافِــرٍ   بَِحــظ لَِقــاُهَفُخــْذ  َعدُِمــْوا  َمــا  ِإَذا  َغــًدا 
الَبــَدُل َعَلْيــِه  قِيــَل  ُيْبدُِلَتارُِكــُه  َعَلْيــِه  َمــا  َقــْوٌل  َوفِيــِه 
الَْحالِ َخِســيُس  قِيــَل  ــُه  َولَْيــَس ُيْبــَرا مِْنــُه فِــي َمَقالِلَِكن
الَجَماَعْه ِإَشــاَعْهُيَصلى(٢) فِي َمَســاجِدِ  لِْلُهَدى  َيُكــوَن  لَِكــْي 
َيْنــُه َفَصل ْفـــلِ  الن َوأَْخفَِيْنُهَوَســائِــــُر  ُمْفــَرًدا  الَبْيــتِ  فِــي 
َيْســَطُع ُهَنــاَك  نُــوٌر  ــِســُعَفِإنــُه  ــًة ُمــت ــاَع ــَم ــُه َج ــلُ ــْع ِ َوف
اهللاُ ــِه  ــْي ــَل َع ــى  ــل َص ـــــُه   أََتــاُهِألَن بَِمــْن  َجَماَعــًة  َصلــى 
َوَمــا بِــِه أَْرَشــَد مِــْن هَِداَيتِْهَفاْنُظْر َمبِيَت الَبْحرِ(٣)(٤) عِْنَد َخالَتِْه

قوله: «فاتضعا» أي أقلل.  (١)

قوله: «ُيَصلى» أي القيام.  (٢)
البحر: هو عبد اهللا ابن عباس. (المصنف)  (٣)

عبد اهللا بن عباس ^ وخالته ميمونة زوج النبي ژ ، يشــير إلى ما ثبت في المسند الصحيح عن أبي   (٤)
الشــعثاء: أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو ُقَبْيَلُه أو بعيده اســتيقظ عليه 
ــالم فجعل يمســح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشــر الخواتم من آل عمران، ثم قام  الصالة والس

=فتوضأ، فقام يصلي فصنعُت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه... الخ، الحديث.



كتاب الصالة الجزء األول ١٧٢

لَــُه مِــْن َجانِــبٍ لَِجانِــبِ الَْمَناِصبَِحو أْفَضــَل  مِْنــُه  َفَنــاَل 
َيْنَفرِْد أَْيًضــا  الِْقَيامِ  فِــي  ُمْنَفرِْدَوقِْيَل  َالَة  الص ُيْحِســُن  َكاَن  ِإْن 
ُيْذَكُر ِحْيــحِ  أََراُه فِــي الص ُعَمُرَوَال  َعَلْيــِه  َمــا  ِخــَالُف  َوْهَو 
َصلى َقْد  بِِهْم  َكاَن  (١)َوالُمْصَطَفى  َكال َعَلْيِهــْم  َخــاَف  ــُه  لَِكن
َشــَفَقْه َعَلْيِهــْم  َذاَك  َصَدَقــْه(٢)َفَتْرُكــُه  ِإلَْيَنــا  اآلَن  َوفِْعلُــُه 
ا َين تَُصل ــْفــلِ  الــن اَوُصـــــْوَرُة  َتْفَعَلن الَفــْرضِ  فِي  َمــا  َكِمْثلِ 
ــَرن فـِـيــِه ــِص ــَت ــْق ِـــٌز َت ـــائ ــِهَوَج ــي ــْوجِ ـــَال َت ِ ــُه ب ــن ــَي ــل ــَص تُ
ِشــْئَتا ِإْن  َفَقْط  الَحْمــَد  َواْكَتَفْيَتــاَوَتْقَرأُ  ْحَت  َســب َتَشــا  َوِإْن 
بِاِإليَمــاِء ْيــَت  َصل َتَشــا  الَْماِءَوِإْن  ُوُجــودِ  َمــْع  ــَرابِ  َوبِالت
َوُمْضَطجِــْع َوَقاعِــًدا  َوُمْضَطلِْع(٣)َوَقائًِمــا  َوَماِشــًيا  َوَراكًِبــا 
تُْخفِيــِه أَْو  الُقــْرآَن  فِيــِهَوتُْعلِــُن  ا  ُطــر الُوُجــْوُه  َفَهــذِهِ 
أَْكَمــال َتُكــوُن  َحالَــٍة   أَْجَزَالَوُكل ُهَنــاَك  أَْجُرَهــا  َيُكــوُن 
ِ الَقائِم َصــَالةِ  نِْصــُف  الَهاِشــِميلَِقاعِــدٍ   الَنَبي َعــنِ  َوَهَكَذا 

وقد أخرج المصنف ثالثة أحاديث في هذا الباب وكلها صحيحة. هذا وحديث أنس عند جدته مليكة، 
وحديث عائشــة في قيام رمضان، وكلها حجة في صالة النافلة جماعــة، وحديث عتبان بن مالك في 
البخاري ومسلم أيًضا، وهذا أصل في الُسنة لصالة النفل جماعة وأبدع من زعمها بدعة. (أبو إسحاق)

أي ثقال. (أبو إسحاق)  (١)
لعل األصل آل إلينا صدقة. (أبو إسحاق)  (٢)

مضطلع: أي نائًما على أضالعك، واالضطجاع مثله، ولعله أراد به هنا االستلقاء على الظهر.  (٣)

=



الجزء األول ١٧٣فصل سجدة القرآن

ِ ُيْقَبل لَــْم  َفْرَضُه  ــْع  ُيَضي ــلَِوَمْن  َنف بِالت َجــاَء  َمــا  ِإَذا  مِْنــُه 
لِلَفــْرضِ َتابِــٌع  َهــَذا   َيْقِضيِألَن َفــْرٌض  َعَلْيِه  َمْن  َكذاَك 
ــاَء ــَض ــَق ُم الْ ـــد ـــَق ـــُه ُي ـــِإن َجاَءَف َقــْد  بِِه  الــذِي  َنْفلِِه  َعــْن 
أَْولَــىَوقِيــَل َال َبــأَْس ِإَذا َمــا َصلى فِيــِه  ُل  األَو َمــا  لَِكن
َصلى ِإْن  َبــَدٌل  َعَلْيــِه  بَِنَجــسٍ(١) لَــْم َيْعَلَمْنــُه أَْصَالَوَهــْل 
َال َوقِيــَل  َبــَدٌل  َعَلْيــِه  َالقِْيــَل  أَو  ــن ــَزَم ــْل َي ـــْم  لَ ــــُه   ِألَن
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ِ ــُجود الس آَيــَة  َقــَرأَْت  لِْلَمْعُبــودِ(٢)َوِإْن  َتْســُجُد  َفَواجِــٌب 
أََداَهــا(٤)لَــْو َكاَن فِــي َصَالتِــِه َقَراَها(٣) َالزٌِم  َوَنْفــًال  َفْرًضــا 
َحــد مِْثــَل  َتُكــوُن  َهــا  ـ يَوأَن َعــد بِالت ُيْتــَرُك  َفــَال  مِْنَهــا 

قوله: «بَِنجس» أي صلى النفل، أما لــو صّلى الفرض ثم علم أنه َصّالُه بنجس فعليه بدله قوالً   (١)
واحًدا.

الصحيح أن ســجدة التالوة ُسنة، وعليه الجمهور، ال واجبة كما قال أبو حنيفة، وال فرض كما   (٢)
قال بعض أصحابنا، وحديث أبي ســعيد الخدري في المســند الصحيح يدل على مشــروعية 
الســجود لها، ولو وجبت الســجدة النتقضت الفريضة بتركها. والجمهور منا على أن السجدة 
بعد التســليم إذا كان التالي لها في الفرض. وداخل الصــالة إذا كان في النفل، وال دليل على 

وجوب سجدة التالوة. (أبو إسحاق)
قوله: «قراها» فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة.  (٣)

إن كان في الفرض فالســجود بعد التســليم عندنا، وإن كان في النفل فداخــل الصالة وكأن   (٤)
الناظم 5 لم يعتّد إال بقول الوجوب، ولم يذكر خالفه. (أبو إسحاق)



كتاب الصالة الجزء األول ١٧٤

َنْقُض َعَلْيــِه  قِيــَل  َهاُهَنا  َنْقُضمِــْن  لَْيــَس  َوقِيــَل  بَِتْركَِهــا 
َتْضيِيــقِ بِــَال  رِيقَِوَيْســُجَدنها  َمْن َكاَن َماِشــًيا َعَلــى الط
ِ ْكر الذ فِــي  َمَواِضٌع  لََهــا  َفْلَتْدرَِوْهَي  ــا(١)  ــًب ــَرت ُم أَْذُكــُرَهــا 
َتْقَرا األَْعَراِف َمْهَمــا  اِإلْســَرافِي آِخــرِ  َكَذاَك  ْحُل  َوالن ْعُد  َوالر
َوالُفْرَقــاُن  َوالَحــج َشــاُنَوَمْرَيــٌم  فِيَها  ــْجَدُة  َوالس َوالنمُل 
ِإَذا َمــا َتْتلُو َتْتلُــوَكــَذاَك فِي َصــادٍ   لُحْكِمِهــن َلــْت  َوفُص
ِ ــُجــود ــذِهِ َمـــَواِضـــُع الــس ــَه َِف َوقِيــَل فِيَهــا َغْيــُر َذا الَمْعُدود
اِإلْنَســانِ َعَلى  ُوُجوبِها  ـــْرآنَِوفِــي  ـــُق ــمِ ال ــَظ ــِع ِ َدَاللَــــــٌة ل
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أََداُء َوْقــتِــَهــا  ِــي  ف الَقَضــاُءَوفـِـْعــلُــَهــا  ُهــَو  َوْقتَِهــا  َوَبْعــَد 
ــابِقِ َكاَن َذا الَبَدْلَوِإْن َيُكْن فِي الَوْقتِ لَِكْن لَِخَلْل فِي فِْعلِِه الس
َفَعَال َقــْد  لَِمــا  ِإَعــاَدٌة  َالَفْهــَي  أَو ــي  ُيَصل َكَمْن  َوُحْكُمَهــا 
ــــَراَدى ــا فُ ــُدَه ــْي ــِع ــُه ُي ــن ــِك أَعاَدالَ لََها  الَوْقــتِ  فِي  َكاَن  َمْن 
َهــا أََتاَهاِإْن َكاَن فِــي َجَماَعــٍة َصال َمــا  َفاْنَتَقَضــْت مِْن ِحْينِ 
الَجَماَعــْه َر  َتَكــر ُهــوا  َكر اَعْه(٢)ِإْذ  فِي َمْسجِدٍ مِْن أَْجلِ َما أََضَ

مرتًبا: إن كسرت تاؤه فهو حال، وإن فتحت فهو نعت لمصدر محذوف أي ذكًرا مرتًبا.  (١)
قوله: «ما أضاعه» ما موصولة، أي من أجل الذي أضاعه.  (٢)



الجزء األول ١٧٥فصل في قضاء الفوائت

َتْحُصُل َدَرَجــاٌت  فِيِه  ُلَوالَوْقُت  اْألَو  ثُــم ُل  اْألَو أَْفَضلَُهــا 
ِ حمن الر رَِضــى  الَْوْقتِ  ُل  ْنَســانَِفــأَو لِْإلِ ْحَمــةُ  الر َوَوْســُطُه 
َمْذُكــْوُر ْقِصيُرَوالَعْفــُو فِــي آِخــرِهِ  الت ُهــَو  الَعْفــوِ  َوَســَبُب 
َوْقتَِها َعــْن  َرَها  أخ َيُكــْن  ــُرُه بـِـَفــْوتـِـَهــاَوِإْن  ــْف ــُك ــًدا َف ــم ــَع َت
ــْوبِ َبالت أَْمــَرُه  َحْوبَِفْلَيَتــَداَرْك  مِــْن  بِــِه  َما   لَِيْمِحَيــن
ــا ــَرن ــف ــَك ــُي ــاَولْــُيــْبــدِلَــن َولْ ــَرن ــفِ ــْغ ـــاَرًة َعــَســاُه َي ـــف َك
ْســَيانِ بِالن َفاَت  َقْد  َيُكــْن  لِِإلنَســانَِوِإْن  َتْعــرُِض  َغْفَلــٍة  أَْو 
الــِحــَداَقــا ــَر  ــَت َس ــامٍ  بـِـَمــَن أََفاَقــاأَْو  َمــا  ِحيــَن   َيــن ُيَصل
ِ الَمْمُنوع َيُكْن فِــي َحالِِه  لَْم  َِما  لُــوع لِلط ــَر  أَخ َيُكــْن  َفــِإْن 
َناَم َعْنَها مِْنَهــا(١)َوِإْن َيُكْن فِــي الَوْقتِ   ــَرن ُيَكف َفَبْعُضُهــْم 
َرآُه ـــذِي  بـِــال أَقُــــوُل  َيْغَشــاُهَوَال  لَِما  َنــاَم  َقــْد  َكاَن  ِإْن 
َنَهاَنــا َقــْد  الُمْخَتــاُر  ـُه(٢)  ـ َيْغَشــاَناِألَن َوَنْوُمَنــا  َيــْن  نَُصل
ا ى َيــُزوَل َعناَبــْل َنْرقُــَدْن َحتَنْحَذَرن الَوْقــتِ  َفــَواتِ  َوَعْن 
َبَدُل  َقــط الَمْجُنونِ  َعَلــى  َيْعِقُلوَما  َولَــْو أََفــاَق ثُــم َصــاَر 
َبْعَدَما فِيَهــا   ُجــن َصــَالًة   ُدُخــوُل َوْقتَِهــا َعَلْيــِه اْحَتَكَماِإال

أي فبعضهم تلزمه أن يكفرن عنها.  (١)
قوله: «ألنه» أي الشأن.  (٢)



كتاب الصالة الجزء األول ١٧٦

َعَقال ِإْن  ــا  ــَه ُ ــدِل ــْب ُي ُجِعَالَفــِإنــُه  أَْيًضا  الُبْرِء(١)  َحاُل  َكَذاَك 
ا َعن َمْهَمــا  الَْحائِــُض  اَكَذلِــَك  تُْبدِلَن الَوْقــتِ  ُدُخــولِ  َبْعــَد 
َقا َقاِإْذ َســَبُب الُوُجوبِ َقــْد َتَحق ُحق ِحيَن  الَوْقتِ  ُدُخوُل  َوْهَو 
َجَناَبْه َثْوبِــِه  فِــي  َرأَى  أََصاَبْهَوَمــْن  َمَتــى  بِــِه  َيْعَلَمْن  لَــْم 
َوتُْجزَِيْنَفِقيــَل َخْمَس َصلــَواٍت ُيْبدِلَْن َواِحــَدًة  َبــْل  َوقِيــَل 
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ِ الَمَصالِح فِــي  َماُن  الز َِيْنَقِســُم  َصالِــح َوَغْيــرِ  لََهــا  لَِصالِــحٍ 
الُقَرْب أَْعَلى  مِْن  الُة  الص تُْســَتَحْبَوَهذهِ  فِيِه  لَْيَس  َزَمــاٌن  لََها 
ُمْطَلَقــا فِيــِه  تُْحَجــُر  َقاَوَزَمــٌن  َحق ــْن  مِم الِحْكَمَة  أَْبَلــَغ  َما 
لُوعِ َوالُغُروبِ َواْستَِوىَوالَمْنــُع ُمْطَلًقــا َرَواُه َمن َرَوى َحاَل الط
َتِقُف ــدِيدِ  الش  الَحر فِي  تُْحَرُف(٢)َوَذاَك  َحتى  ماء  الس َكبدِ  فِي 
ـــــاتِ ـــةُ األَْوَق ـــَالَث ـــَهـــذِهِ َث لِْألَْمَواتَِف ْفــَن  الد ــى  َحت َتْمَنُع 
تُْقَضى لْيَســْت  الُة  الص َفْرَضاَكَذلَِك  ُوُجوًبا  َكاَنــْت  َولَْو  فِيَها 

قوله: «حال البــرء» أي البرء من المرض، والمعنــى إذا مرض بعد دخــول وقت الصالة فلم   (١)
يتمكن من أدائها فليقضها إذا بِرء من مرضه.

قوله: «تُْحَرُف» بالبناء للمفعول وفي نسخة: (ِإَذا تَِقْف) و(َحتى تَْنَحِرْف).  (٢)



الجزء األول ١٧٧خاتمة في األوقات المنهي عن الصالة فيها

َيْنَتِظُر َعَلْيــِه َواجِــٌب(١)  َحَجُرواَفَمــْن  َقْد  الــذِي  َوْقتَِها  َزَواَل 
الَحالِ بَِكَمــالِ  َيــُزوُل  َوالَِوْهــَو  الــز َومِــَن  لُــوعِ  الط مِــَن 
ــا َفاْفَهَمن الُغــُروُب  ــاَكَذلِــَك  ُيْعَرَفن َذلِــَك  مِــْن  َوالَحــاُل 
اِالْستَِوا َوْقَت  الُْجْمَعةِ  ْفلِ ُهَناَك َال ِســَوىَوقِيَل فِي  َال َبأَْس بِالن
ْشــدِيدِ الت عِلــَة  َِوَيْذُكــُروَن  الَوقُود فِــي  ارِ  الن تِْلَك  َهْيَجاَن 
ــَالةِ الص ُجْمَعــةِ  فِــي  ـُه  ـ األَْوَقاتَِوأَن َســائِرِ  مِْثــَل  َيُكــوُن 
ِ الَعْصر َصــَالةِ  َبْعــَد  َِوَهَكــَذا  الَفْجر َصــَالةِ  َبْعــَد  َوَهَكــَذا 
الَوْتَرا ــي  تَُصل أَْن  َبْعــَد  َحْجَراَكَذاَك  َهــَذا  َيَر  لَــْم  َوَبْعُضُهْم 
ِ ْرع َِوالُمْصَطَفى أَْدَرى بُِحْكمِ الش ْرِخيــَص عِْنَد الَمْنع َفَال أََرى الت
ــا ــن ــَل ــف ــَن ــَت َي أََراَد  َوُيوتَِرنــاَفـــَمـــْن  َشــاَء  َمــا   ُيَصــل
ُســلَِوَيْجَعــُل الَوْتــَر ِخَتــاَم الَعَملِ الر ِخَتامِ  فِْعلِ  مِــْن  َوَذاَك 
ــاُن الَمن ــُه  َرب َعَلْيــِه  ــَواُب َوالُبْطَالُنَصلــى  َمــا َظَهــَر الص

واجب: مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور قبله.  (١)
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ُم تَُقــد التِــي  الِعَبــاَدةِ  َيْلَزُممِــَن  ِحيَن  َيــاُم  الص َغْيرَِها  َعْن 
ِ ْســَالم لِْإلِ األَْرَكانِ  مِــَن  َِوْهــَو  ــام ــْألَن ِ ــوُن ل ــُك ـــًة(١) َي ـــن َوُج
َيْخَفى ــُث  ــْي َح هللاِ  ـــــُه  ــىَوِإن ـــــَرُه لـِـَصــائـِـِمــيــِه َوف َوأَْج
َعْنُه أَُجــازِي  أََنا  لِــي  ْوُم  َنْرَفَعْنــُهَفالص َعْنــُه  َقــْوٌل َصِحيــٌح 
ــانِ الش بَِرْفــعِ  ُمْشــِعٌر  ــانَِوَذاَك  ــَك ــى َم ــَل ــُه َع ــْن ِ ـــــُه م َوأَن
َوالُقَرآنِ ــْومِ  ــا لـِـْلــَعــْبــدِ َيــْشــَفــَعــانَِوَقــْد أََتى فِي الص ــَم ــُه أَن
ــارِ لِلَجب ــْوُم  َهــارَِيُقــوُل فِيــِه الص الن َشــْهَوةِ  مِــْن  َمَنْعُتــُه 
َمَنْعُتــُه أَْن  الُقــْرآُن  أََطْعُتُهَوَيْذُكــُر  َوَمــا  لَْيلِــِه  َنــْومِ  مِــْن 
الَعْبدِ َهــَذا  اْمتَِنــاَع  بِِه  بَِمــا َحَواُه مِــْن َعِظيــمِ الَوْعدَِيْعنِــي 
ــُرَوقِيــَل فِيَمــْن َذْنُبــُه َال ُيْغَفــُر ُيَكف َفَمَتــى  َرَمَضــاَن  فِــي 
نُــوُب الذ بِــِه  َشــْهٌر  ـُه  ـ َيُتــوُبِألَن ــِه  لَِرب لَِمــْن  تُْمَحــا 
َمَكانِ فِــي  ْرغِيبِ  الت مِــَن  لِْلُغْفــَرانَِوَذا  اَعــاتِ  الط َفــَالزِمِ 

جنة: بضم الجيم؛ أي ِستًرا ووقايًة.  (١)
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ِ ــام ــَي ـــــُه لـِـلــص ـــَن اِإللَ ـــي َِوَع ــُهورِ ُكل َعام َشــْهًرا مِــَن الش
الُمْنتَخْب َرَمَضاَن  َشــْهُر  ُمْســَتَحْبَوَذاَك  فِيِه  ْوُم  َعَداُه الص َوَما 
ِ َوالِعيَدْيــن  ــك ِصَيــاَم الش ِِإال ـــن ٌم فـِــي َذْي ـــر ـــَح ـــُه ُم ـــِإن َف
الَشــك َيْومٍ  ِإن َصــْوَم  َيْحِكيَوقِيــَل  فِيَمــْن  َنْحِكيِه  ٌه  ُمَكــر

ْشــرِيقِ الت فِي  الِخَالُف  ْحِقيقَِكَذلَِك  فِــي َصْومَِها َقــْوَالنِ بِالت
َكَالُم لَُه   ــك الش فِي  َظاُمَواألَْصُل(١)  الن بِــِه   َمــر الــذِي  َغْيــُر 
َرا َبْعٌض َخي ك أُْفِطَرافِي َصْومِ َيْومِ الش أَْن  لِــي   أََحب َوَبْعُضُهْم 
قَِياَماَوَبْعُضُهــْم أََحــب لِــي ِصَياَما ــْيــَلــُه  لَ ــي  ــل أَُص َوأَْن 
ِ َمْوِضع فِي  َقالَــُه  َقْد  الَذِي  َِهَذا  َفاْســَتِمع َمْوِضعٍ  َوَغْيــَرُه(٭) فِي 
َحابِ الس فِي   ك الش َيْومِ  أَْصَحابِيِصَياُم  َرَوى  َقْد  فِيَما  أَْحَوُط 
ُيْنَظُر قِيــَل  ْحوِ  الص فِــي  ُه  ى َيْحُضُروالَِكنُوُصوُل َمْن َساَفَر َحت
َهــارِ الن َرابَِعــةِ  فِــي  ارَِوَذاَك  ــف الس َمْرجُِع  فِيَهــا  َيُكــوُن 
ِصَيامِِه َعــْن   بِي الن َنَهــى  أَْحَكامِــِهَوَقْد  فِــي  َرَواُه  َمــْن  َرَواُه 
ــُر ُيَخي أَْو   ُيْنَدَبــن َيْذُكُرَفَكْيــَف  فِيَما  ــَواَب  الص أََرى  َفَما 
بِالَْخَبْرِإال ِإَذا َكاَن َســَحاًبا(٢)(٭٭) ُيْنَتَظْر َيجِيُء  َمْن  ُوُصولِ  ِإلَى 

قوله: «األصل» يعني الشيخ العّالمة سالم بن سعيد الصائغي.  (١)
بنصب (َغْيَره) على أنها مفعول به، والتقدير وقال َغْيَرُه. (إسماعيل) (٭) 

كذا في هذه النسخة بنصب سحاًبا، والظاهر رفعه على الفاعلية وعلى أن كان تاّمة.  (٢)
(٭٭) باب التقدير واسع، وقد بنى عليه المتقدمون نحوهم، والتقدير هنا مثًال: كان الجو سحاًبا. (إسماعيل)
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َوَقَفْهَوُيْســَتَحب َصــْوُم َيــْومِ َعَرَفْه فِيَهــا  َيُكــوُن  َمْن  لَِغْيــرِ 
ِ َفاْعَلم أَْيًضا  الَعْشرِ  َصْوُم  َِكَذاَك  م ُمَحر مِــْن  َعاُشــوَراَء  َوَصْوُم 
ــاتِ ـِـَي ــَوال ــَت ــــْوُم ِســت ُم مِْن َبْعدِ عِيــدِ الفِْطرِ َمْذُكوَراتَِوَص
البِيضِ َثــَالُث  أَْيًضا  ْمرِيضَِوَهَكــَذا  َوبِالت  بِالِغــل تُْذهِــُب 
َياَما الص َالَزَم  َقــْد  َيُكــْن  الَعاَماَوَمْن  َيُصــوُم  َمْن  َفِمْثــُل  فِيَها 
ِ ْبر الص َشــْهُر  ُيَقــاُل  َِوَهَكــَذا  فِي َصْومِــِه قِيَل َعِظيــُم األَْجر
َوَذَكــُروا َرَجــبٍ  َشــْهُر  ــُرَوَذاَك  ــَؤث ِـــِه تُ ـــَث ب ـــادِي ـــُه أََح لَ
ِ اِإلْسَناد َضـِعـيـَفــةُ  ـَهــا  ُيَنــادِيلَِكـن بَِوْضِعَهــا  َوَبْعُضُهــْم 
َيُصوُم َمــا  أَْكَثَر  َمْعلُوُمَوالُمْصَطَفــى  َوَذا  َشــْعَباَن  َشــْهرِ  فِي 
األَْخَبارِ َصَحائِــُح  بِــِه  ُمَمــارِيَجاَءْت  ثُُبوتِــِه  فِــي  َفَلْيــَس 
َصْوَما  اْســَتَحب َقدِ  َيْوَماَوَبْعُضُهْم  َيْوًمــا  تُْعَرُف  أَْشــُهرٍ  مِْن 
ْســتِْحَبابِ لِْالِ أَْصًال  أَجِــْد  ِسَوى ُعُمومِ الَفْضلِ فِي َذا الَبابَِولَْم 
ِ ع َطو الت فِــي  َيْســَتأْذُِن  َِوالَعْبُد  َيْمَنــع أََو  َيأَْذَنــْن  ِإْن  َدُه  َســي
ــا(١) َتْطلَُبن الَمــْرأَُة  اَكَذلِــَك  َيأَْذَنن َذاَك  فِــي  َزْوجَِهــا  مِــْن 
ــُم ــَظ أَْع َعَلْيَها  ــُه  ــق َح  ــُب َوالــُمــْلــَتــَزُمِألَن ــَواجِ ـــُه ال ِألَن

قوله: «تَْطُلَبنا» أي في صوم التطوع.  (١)



الجزء األول ١٨١باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان

ْوجِ بِأَْن َيْســَتأْذَِنا َناَوَمــا َعَلى الز َبي ُحْكًمــا  َذاَك  فِــي  َزْوَجَتُه 
ــا َيْضُعَفن َكاَن  َمــا  ِإَذا   ــاِإال َعن ُيِضي َفــَال  َهــا  َحق َعــْن 

¿É°†eQ  øe  ô£ØdGh  Ωƒ°üdG  ÖLƒj  Ée  ÜÉH

أَْســَباُب َفَلــُه  َشــْيٍء   ــى الُمَباُح َوَكــَذا اِإليَجاُبَوُكل َحت
بِالِهــَاللِ َواِإلْفَطــاُر  ــْوُم  َيالِــيَوالص الل ةِ  ُمــد اْنِقَضــاِء  أَوِ 
ِ ــْهر الش َتَماُم  َثَالثُــوَن  لِْلَبــْدرَِوْهــَي  ُرْؤَيــٌة   َتِصــح لَــْم  ِإْن 
بِــَال الْتَِباسَِوَشــاهٌِد ُيْجزِي لَِصــْومِ الناسِ َوالفِْطــُر َعــْدَالنِ 
الُكل َشــاهَِدانِ َبــْل فِي  َالنَِوقِيَل  ُمَعــد َوالفِْطــرِ  ــْومِ  لِلص
ُل ُمَعد َشــاهٌِد  ُيْجــزِي  ُيْقَبُلَوقِيــَل  َقْوٌل  َوْهَو  الَمْوِضَعْينِ  فِي 
األَْرضِ  ـــَرب ِ ل  َحــق ــــُه  الَمْرِضيِألَن َقــْوُل  فِيــِه   َفُيْقَبَلــن
الِهــَاللِ َمْطَلــعِ  الَِوِالْختِــَالِف  َشــو مِْن  األَْحَواُل  َتْخَتلِــُف 
ــاُم ــْم ِصــَي ــَدُه ــْن ـــُؤَالِء عِ ـــَه ــواَف ــاُم ــــُؤَالِء أَْفــَطــُروا َوَق َوَه
َمَقالُُهْم ُروِي  َمــا  َمْعَنــى  هَِاللُُهْم)َوَذاَك  أَِخــي  َيا  َقــْومٍ   لُِكل)

¬«a  Rƒéj  Éeh  Ωƒ°üdG  áØ°U  ÜÉH

ِ ر الُمَفط َعــنِ  ِإْمَســاٌك  ْوُم  َِوالص ر الُمَســت لَِلْيلِــِه  َفْجــرِهِ  مِــْن 
لَْيَلتِْه مـِــْن  ــَتــَهــا  َبــي ــٍة  تِْهبـِـنِــي نِي َتــْرِك  َمــَع   َيِصــح َفــَال 
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َهارِ الن فِي  َصــاَر  َقْد  َيُكْن  ــارَِوِإْن  ــَط ْف ــْإلِ ِ ــَة ل ــي ــن َل ال َوَحــــو
َيْشــَرَبا أَْو  َيأُْكَلــْن  لَــْم  ُه  َصْوَمــُه َقــْد َوَجَبــالَِكن َفِقيــَل ِإن
ِ ــام ــَي ِص َذا  أَْصـــَبـــَح  ــــُه   ِِألَن اآلَثــــام ـــَن  ِ م ـــِه  ي ـــر أَُب َوَال 
ِ الجَِماع َمَع  ــْرُب  َوالش َِواألَْكُل  بِاِإلْجَمــاع ــَراُت  الُمَفط  ُهــن
ْفِطيرِ بِالَمَعاِصي َعاِصيَوالُخْلُف(١) فِي الت َعْبٌد  ْحِقيقِ  الت َعَلى  َوْهَو 
ْوُم فِي األَْسَفارِ الص بِاِإلْفَطارَِوُيْســَتَحب ْخَصــةُ  الر َوَجــاَءتِ 
أَْن َتُصوُموا َفــَذا ُهــَو الَمْفُهوُمَقْد َقاَل َرب الَعْرشِ  َخيــٌر لَُكْم 
َيْخَشــى جَِهــاٌد  َكاَن  ِإَذا   َيْغَشىِإال ْومِ َضْعًفا َعْن َعُدو فِي الص
لِلِقَتــالِأَْو َكاَن َيْخَشى مِْنُه َضْعَف الَحالِ الفِْطــُر   َفُيْســَتَحب
َنا َتَعي ـــا  ـــَم َوُرب ـــوِهِ  ـــْح َنا(٢)َوَن َبي ا  ًُضــر َكاَن  ِإْن  ُوُجوُبــُه 
ِ الَفْتح َعــاَم  َد  َشــد َِفالُمْصَطَفى  َوالنْصح َقْولِــِه  َعــْن  لُِمْعرِضٍ 
َجــاَال الر أََمــَر  َحْيــُث  َزاَالَوَذاَك  الن ُيْظِهــُروا  َحتى  بِالفِْطــرِ 
ِ بِالفِْطــر َعَمــًال  أََراَد  َِوَمــْن  الَفْجــر ُطلــوعِ  َقْبــَل  َفْلَيْنــوِهِ 
َســَفْر َيْخُرُج َقْبَل الَفْجرِ ِإْن َشاَء فَِطْر(٣)َوَمْن َيُكــْن أََراَد فِي َغدٍ 

قوله: «والُخْلف»؛ يعني أن الصائــم إذا تعمد فعل المعصية في نهار الصوم، ففي صومه قوالن:   (١)
قول إنه فاسد وعليه قضاؤه، وقول إن صومه تام وعليه التوبة.

ا بيًنا على المكلف من قَِبــلِ الجهاد أو المرض ونحو ذلك فإن اِإلفطار  أي إن كان الصوم ُضر  (٢)
عليه واجب لدفع الضر، وعليه قضاء ما أفطره من األيام.

فَِطر: بفتح الطاء المهملة ِإلقامة الوزن.  (٣)



الجزء األول ١٨٣باب صفة الصوم وما يجوز فيه

ِ َِوِإْن َيُكــْن أََصَبــَح فِــي بَِالدِه َال ُيْفِطَرْن فِي الَيــْومِ فِي ِإْبَعادِه
ُهَنــاَكاَوُيْفِطــَرْن ِإْن َشــاَء َبْعــَد َذاَكا أَْســَفارِهِ  فِــي  َداَم  َمــا 
َوُيْفِطَرنــا َشــاَء  َمــا  ــاَيُصــوُم  ــَرن ــي ــَخ ُي َذا  فـِــي  ـــُه  ـــِإن َف
َفُيْهــدَِراَوفِيِه َقــْوٌل ِإْن َيُكْن َقــْد أَْفَطَرا َبْعــَدُه  َيُصــوُم  َفــَال 
َســَفْر فِي  فِْطرٍ  َبْعَد  َصْوًما   َال َيْســَتِقيُم َهَكــَذا َبْعٌض َنَظْرِألَن
ُيْبدَِالَوقِيَل َصــْوٌم َبْيــَن فِْطَرْينِ َكَال أَْن  لَــُه   ُبــد َفــَال  َصْومٍ 
َصاَما َقــْد  َما   ِإن َبْعــٌض  َيُكــوُن فِــي الُحْكمِ لَــُه َتَماَماَوَقاَل 
ـُه ُيْبــدُِل َمــا َقــْد أَْفَطــَرا َظَهَراَوِإنـ َقــْد  َعْدلُُه  َوْهَو َصِحيــٌح 
ِ َكالُمَســافِر الفِْطُر  َِولِْلَمرِيــضِ  َقــادِر َغْيــَر  َيــامِ  لِلص َكاَن  ِإْن 
َيــأُْكَال َيْســَتِطيَع  َال  أَْن  َمَثَالَوَذاَك   َيْكفَِيــن َمــا  لَْيلِــِه  فِــي 
الَمَرْض َيْزَداُد  َيامِ  بِالص َكاَن  َفُيْفِطَرْن َحتى َيــُزوَل َما َعَرْضأَْو 
ِ لِْلَحَوامِل الفِْطــَر  أََجــاَز  َِوَقــْد  األََوائِل ُجْمَلــةُ  َوالُمْرِضَعــاتِ 
ِ َِواْشــَتَرُطوا الَخْوَف مَِن الُوقُوع الَمْرُضوع َعَلــى   ر الــد َوقِلــَة 
ِ ـــــام ـــَددِ األَي ـــَع ِ ــا ب ــَه ــن ــِك ِلَ تُْطِعــُم َذا الَفْقــرِ مِــَن األََنــام
ِ ِغير َِوَذاَك مِــْن َمــالِ أَبِــي الص ْكفِيــر لِلت الُمْرِضــُع  َتأُْخــُذُه 
الَهَرُم َعــَالُه  ــْيُخ  الش ُيْطِعــُمَكَذلِــَك  لَِكــْن  ُيْفِطــُر  ُه  َفَضــر
َنــَذَراَوِإْن َيُكــْن ُمَســافٌِر َقــْد أَْفَطَرا َقْبــُل  َوَكاَن  ًصــا  َتَرخ



كتاب الصوم الجزء األول ١٨٤

ــَرا ُيَكف أَْو  َيُصــوُم  لَــُه  ُمْفِطَراَفَهــْل  َكاَن  َحْيــُث  الَْيِمينِ  َعنِ 
ا َيْمَنَعن األَْصَحــابِ  َرنــاَفَمْذَهــُب  ُيَكف ــْومِ  بِالص َكاَن  ِإْن 
ُيْقَبُل(١) لَْيــَس  الَوْقَت  َهَذا   َيْفَعُلِألَن ِحيَن  الَفــْرضِ  ِصَياُم   ِإال
َال(٢) َبد فِيــِه  ِســَواُه  َيُصْم  َالَوَمْن  َنز فِيَمــا  اِإللَــُه  َشــَرَع  َمــا 
ُيْفــَرُض ِصَيــاٌم   ِإال لَــُه  َيْعرُِضَفَمــا  ِإْذ  لَِعــارِضٍ  فِْطــُرُه  أَْو 

Qƒë t°ùdGh  Qƒ£ØdG  ÜÉH

بِاْألُفُــولِ اِإلْفَطــاُر  ــولَِوَيجِــُب  ــأُْك ــَم ـــلٍ َوَتـــــارِِك ال ِ ِآلك
الَمْغرِبِ بَِوْقتِ  ْوُم  الص بِيَفَيْذَهُب  الن َعنِ  أََتــى  َما  َمْعَنى  َوَذاَك 
لِْلُفُطــورِ ْعجِيــُل  الت ــُحورَِفَيْنَبِغــي  لِلس أِْخيــُر  الت َوَهَكــَذا 
اْمَتَثلُوا َمْهَما  لُواَفُهْم َعَلى الفِْطــَرةِ  َة َمْهَمــا َبد ــن َوَخالَُفــوا الس
أِْخيــُر َما لَــم َيْنَفلِْق َيْنَغلِْقَفَيَســُع الت َوبِــَذاَك  َبــاحِ  الص َضْوُء 
ــَماِء َوْهَو َفْجــٌر َظَهَراَوَذلِــَك الَخْيُط الذِي َقــْد َذَكَرا الس َرب
الَبْحرِ(٣) نُِقْل َوامَتثِْلَوَذاَك َمْعَنى َما َعنِ   َتُشــك َال  أَْن  ِإلَى  َفُكْل 
َباقِي َقالُــوا  الَلْيلِ  ُحُكــَم   بِاْنِشــَقاقِِألَن الُصْبُح  َيبِيــَن  َحتى 

قوله: «ليس يَْقَبُل» وعند أبي حنيفــة أن كل ما صامه في رمضان لغير صوم رمضان فإنه ينقلب   (١)
لرمضان، واهللا أعلم.

ال: بالتشديد أي َغّيرا. بد  (٢)
. ƒ قوله: «عن البحر» يعني ابن عباس  (٣)



الجزء األول ١٨٥باب نواقض الصوم

َيْمَنُع َال  ُطلُْوعِــِه  فِي   ــك ِســُعَفالش َيت لََنــا  فِْعلُــُه  َكاَن  َمــا 
اْحتَِياُط(١) َيْمَنُعــُه  َيُكــْن  أَْو َشــك َفْهــَو َرُجــٌل ُمْحَتاُطَوَمْن 
َقْطَعــا َمْنَعــاَوَجائِــٌز َتــْرُك الُمَبــاحِ   ُيَصادَِفــن أَْن  لَِخــْوِف 
اِإلْفَطــاُر ائِــمِ  لِلص اُرَوَينَبِغــي  الن  َتَمــس لَــْم  َطَعــامٍ  َعَلى 
ِ الِمَيــاه أَْو مِــَن  ا  َتْمــَرً اهللاَِيــأُْكُل  َفْضُل  َوْهــَو  َثَالًثا  َيْحُســو 
أَْفَعــالِ مِــْن  َكاَن  َهــَذا   ــَاللَِفــِإن َنــا الَهــادِي مِــَن الض نِبِي
أَْفَطَرا َحــَرامٍ  َعَلى  َيُكــْن  َفِقيــَل َال َنْقــَض َولَِكــْن ُوزَِراَوَمْن 

Ωƒ°üdG  ¢†bGƒf  ÜÉH

ِ ــْوُم بِــَال نِــَزاع َِوُيْنَقــُض الص الجَِماع َمَع  ــْربِ  َوالش بِاألَْكلِ 
اِســي ا الن اسَِوَذاَك فِــي الَعْمدِ َوأَمَفَقْد أََتــى فِيِه اْختِــَالُف الن
ِ الجَِماع فِــي  َد  َشــد َِوَبْعُضُهْم  َســاع ات بَِعــَدمِ  َناِســًيا  لَــْو 
َجَناَبْه َذا  أَْصَبــَح  َمــْن  أَْصَبــَح َواِإلْفَطــاُر َقــْد أََصاَبْهَوقِيــَل 
َقْد َغَســَال لَِرأِْســِه  َيُكــْن  ُيْبــدَِالَوِإْن  َال  أَْن  أَْجــَزاُه  َوَفْرجِــِه 
ِ ْوم الص َوْقَت  َجاَمــَع  َمْن  َِوقِيَل  اللــْوم َبْعــَد  َتْحــُرُم  َزْوَجَتــُه 
ِ َيــام الص ُحْرَمــةِ  لَِهْتــكِ  َِوَذا  بِالَحــَرام َتْخــُرُج  َال  َوقِيــَل 

قوله: «احتياط» هو فاعل يمنعه.  (١)
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َيْعذُِرْهَوِإْن َيُكــْن أَْمَذى بَِمــس َذَكُرْه َوَبْعــٌض  َيْقِضيِه  َفِقيــَل 
لَْيــَال َيــامِ  الص َزَنــى َرب أَْو َشــرَِب الَخْمــَر َولَــْو َقلِيَالَوِإْن 
َيأَْثُم لَِكــْن  ْقُض  الن َعَلْيــِه  أَْعَظُم(١)َفَما  َمــانِ  َوِإْثُمــُه فِي َذا الز
ِ َعــام الط مِــَن   َمــر َمــا  َِوَذْوُق  َيام الص فِــي   َيِحــل َحــَال  َوَما 
اِإلْنَســاُن ُيِســيَغُه  أَْن  َغْيرِ  ــاُنمِْن  ــَس ــل ــُه ال ــرِفُ ــْع ـــا َت ـــَم َوِإن
بِِه َبــأَْس  َال  قِيــَق  الد ِــِهَوَكْيلُــُه  ــْرب ِــُت َوَهـــَكـــَذا عـِــَالُجـــُه ل
ِ ِلَــْو َدَخَل الُغَباُر فِي الَخْيُشــوم الُحْلُقوم فِــي  ُخوُل  الد َومِْثلُــُه 
ِ ــام ــَث ــل ِــال ـــُر ب ـــْؤَم ــُه ُي ــن ــِك ِلَ َمام الت َعَلــى  الَحــْزُم  َوَذلِــَك 
ِ بِالُْمْعَتاد َيــُك  لَــْم  َمــا  َِوأَْكُل  َوالَجَماد َبــابِ  َكالذ األَْكلِ  فِي 
َوجِْلــدِ ــٍة  َوفِض َذَهــبٍ  بِالَعْمــدِمِــْن  أَْدَخَلــُه  ِإْن  َيْنُقــُض 
َطرِيــُق لَــُه  َكاَن  ِإْن  َيِضيــُقَكــَذاَك  َحْلِقــِه  َطرِيــقِ  َغْيــَر 
لِْلَجْوِف اْنَتَهــى  َكاَن  ِإْن  وأَْنـــفَِوَذاَك  َوأُُذنٍ  ــــرٍ  ُدُب ـــْن  ِ م
ُيولِــُج لَْيــَس  الَمــْرأَةِ  لِْلَجــْوِف َشــْيًئا َفَلَهــا تَُولُج(٢)َوقُُبــُل 
َواَءا الــد َتَشــا  ِإْن  فِيِه  َوَداَءاتُْدِخــُل  ــا  َمَرَضً تُزِيــَل  لَِكــْي 
الَمْوُصوَفْه الُحْقَنــةُ   ُهــو َمْعُروَفْهَوَذاَك  عِْنَدُكــُم  َتُكــْن  لَْم  ِإْن 

قوله: «في ذا الزمان» يعني زمان الصيام، وذلك أنه تَُضاَعُف فيه الحســنات، وهو يدل على أن   (١)
الذنب فيه أعظم وْزًرا. (المصنف)

قوله: تولج» َبيَنُه بالبيت بعده فالتهم. (أبو إسحاق)  (٢)
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ُبُر الد َذاَك  الَجْوِف  ُيْحَجُرَوُيولَِجْن فِي  فِيــِه  اِالْحتَِقاُن   َثــم مِْن 
َصْومِِه فِي  َيْصَنُعــُه  َيُكْن  لَِيْومِــِهَوَمْن  َبــَدٌل  َعَلْيــِه  قِيــَل 
َتْلَزُمْه َوقِيــَل  َمَضى  َمــا  ُمْهَوقِيَل  تَُســل ــاَرٌة  َكف الَقَضــا  َمــَع 
َقَضــا َوَال  ــاَرٌة  َكف َال  َمَضىَوقِيــَل  لَــُه  َصْوُمُه  َبــْل  لَِصْومِِه 
أََراُه الــذِي  الَقــْوُل  ُهــَو  َضاَهــاُهَوَذا  الــذِي   ُكل َومِْثلُــُه 
َخَرْجَوالُْكْحُل فِي الَعْيَنْينِ َما بِِه َحَرْج مِْنــَك  لَْوَنُه  َرأَْيــَت  َولَْو 
َفَســَبْق لَِصَالةٍ  ــى  َتَوض اْنَتَشــْقَوَمــْن  لَُه  َمَتى  الَمــاُء  لَِجْوفِِه 
َبــَدْل َعَلْيــِه َحــَرٌج َوَال  ِإْن َكاَن َوْقُت الَفْرضِ َحاًال َقْد َدَخْلَفَمــا 
الثَالثِ َعَلــى  َزاَد  َيُكــْن  ــاثَِولَْم  الُعب َكفِْعَلــةِ  ُمْسَتْنِشــًقا 
ــُروُط فِيَمــا َذَكُروا الش تُْعَتَبــُرَوَهــذِهِ  َمَقاِصــدٍ  َعَلــى  تُْبَنــى 
َداِءَوِإْن َيُكــْن أََقــاَم َوْســَط الَماِء لِلــر ــَب  َرط َقــْد  َكاَن  أَْو 
ِ َيام َيْقَوى َعَلــى الص أَْن  ُِيرِيــُد  األََنــام َعَلــى  ٌه  ُمَكــر َقالُــوا 
َمــْكــُروَهــا أََبـــًدا  أََراُه  ْنزِيَهاَوَال  ــى َولَْو َعَنــْوا بِــِه الت َحت
اسِ َفْوَق الر اسَِفالُمْصَطَفى َقْد َصبالن َوْســَط  ةِ  ــد الش مَِن  َماًء 
ِ لِْلَفْتــح َمِســيرِهِ  فِــي  (١)َوَذاَك  ــح ــُتــَنــا لـِـلــص ــذِهِ ُحــج ــَه َف
َفْعَلــٍة(٢) لِلَعاِصيَواْخَتَلُفوا فِي النْقضِ بالَمَعاِصي أَْو  َقْولَــٍة  مِْن 

ح: بالضم بمعنى الصحة. الص  (١)
القولة والفعلة: بالفتح بمعنى القول والفعل.  (٢)
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ْقــُض بَِنْحوِ الَكذِبِ َفْلَتْجَتنِــبَِواألَْكَثُر الن الُمْؤمِــنِ  َوغِيَبــةِ 
ــوبِ نُ ــذ ـِـُر ال ــائ ــَب ــَهــا َك بِالُْعُيوبَِومـِـْثــلُ الُمْحَصَنــاتِ  َكَقْذِف 
َصَالُح بِــِه  َكاَن  ِإْن  َال َيْنُقَضــن ِإْذ ُهــَو الُمَبــاُح(١)َوالِكــْذُب 
ىَوَناِظــٌر َفْرًجــا َحَراًمــا َعْمــَدا َتَعــد بَِمــا  َصْوُمــُه  َيْفُســُد 
الَبَدْل َعــنِ  َيْعذُِرُه  َوَنَزْلَوَبْعُضُهــْم  َقــاَم  الِخَالِف  َعَلى  َوْهَو 

¿É°†eQ  ∫óH  ÜÉH

ــْذرِ ِــُع ـــل َمــْن أَْفـــَطـــَرُه ل َِوُك الفِْطــر َذاَك  َقَضــاُء  َيْلَزُمــُه 
َصا َص ِحيــَن َرخ َقــْد َرخ َصا(٢)َفاهللاُ  لَخ فِيَما  الَقَضاَء  َوأَْوَجَب 
ِ ـــام ــِصــَل األَي ــت َِفــْلــَتــْقــِضــِه ُم ــَيــام ــاِء لـِـلــص ــَض ــَق ــةِ ال ــي ِــنِ ب
َنــْذَرا َعَلْيــِه  َمــْن  تَُقد ا(٣)َوَال  َمــر َيِميًنــا  ــَرْن  تَُكف َوَال 
َنــا ُعي ا  َنــْذَرً َكان  َمــا  ِإَذا   َنا(٤)ِإال ــُه َيُصــوُم َمــا َقــْد َعيَفِإن
ــا َمن ُيَقد َال  أَْيًضــا  ْفــُل  ــاَوالن ُيْعَرَفـن بِاِالْحتَِيـــــــاِط  َوَذا 
َدَخْل َحتى  ــَرُه  أَخ َيُكــْن  ــَر أَْيًضــا َوَبَدْلَوَمْن  َكف مِــْن َقابِلٍ 

قوله: والكــذب الخ، وذلك كاِإلصــالح بين الزوجيــن وبين متعادييــن، وتثبيت قلوب   (١)
المسلمين في الحرب. (أبو إسحاق)

أي َبين.  (٢)
مّرا أي َسَبق.  (٣)

قوله: «ُعينا» األول بالبناء للمجهول، والثاني للفاعل.  (٤)
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مِْســِكْيَنا ُيْطِعَمْن  َيومٍ   ُكل ــاَعْن  ــَن ـِـي ــاوِن ــَه ــَت ــُم ـِـْل ـــاَرًة ل ـــف َك
َيجِــُب َال  ـُه  ـ ِإن َقــْوٌل  أَْعَجُبَوفِيــِه  َوْهــَو ِإلَى أَبِي َســِعيدٍ 
بَِصْومِــِه اثُــُه  ُور َيُقــْم  َرْومِــِهَوَمــْن  َعــْن  أَْضَعَفــُه  لِِكَبــرٍ 
ِصْل ُمت فِيِهــْم  َياُم  الص َولَْيَس ُيْجزِي أَْن َيُكوَن ُمْنَفِصْلَفُيْجَعــُل 
َهَذا فِْطــرِ  َمــَع  َهــَذا  بَِقــَدرِ الِميــَراثِ فِيِهــْم َهــَذاَيُصــوُم 
ُيْطِعَما أَْن  لَِبْعِضِهــْم  َيُكْن  َفاْعَلَماَولَْم  َيُصــوَم اآلَخــُروَن  َوأَْن 
ُيْطِعُموا أَْن  ُهــْم  ُكل أََراُدوا  لَُهــُمَوِإْن  َذاَك   ِإن َفِقيــَل  َعْنــُه 
َوبَِذا بَِهــَذا  أَْفَتــى  َفَشــَذا(٢)(٣)َفَجابِــٌر(١)  َســَنَتْينِ  فِي  لَِواِحدٍ 
مِــْن َبــَدلٍ ِحيــَن َغــَدا َتَماَماَوَمــا َعَلى األَْقَلــفِ فِيَما َصاَما
لِْلَحــج َبــَدٌل  َعَلْيــِه  بِالُْمْحَتجلَِكــْن  َذاَك  فِــي  أَُكــْن  َولَْم 
َبْيَنُهَما َفارًِقا  أَْدرِي(٤)  لَْســُت  أَْسَلَماِإْذ  َقْد  لَِمْن   َوالَحج ْوُم  َفالص

. ƒ قوله: «فََجابٌِر» يعني جابر بن زيد  (١)
قوله: ««فشذا» أي طاب األخذ به. (المصنف)  (٢)

. ƒ كذا يوجد في بعض النسخ مقيًدا عن الناظم  (٣)
قوله: إذ لســت أدري... إلخ، قلت: الفــارق بينهما ظاهر، فإن الحج والصوم من المشــرك ال   (٤)
يصحان، فإن حج وهو مشرك لم ُيْجِزُه، وإن حج وهو مسلم ثم ارتد عن اإلسالم ثم رجع إلى 
ا لما قبله فليس عليه بدل الصالة وال الصيام، وكان حجه الذي حجه  اِإلسالم كان اِإلسالم جب
قبل الردة غير مجزٍ عنه، فعليه أن يحج في إســالمه الذي لم يعقبه شــرك، هذا مراد القائلين 

بذلك فهو غير مشكل، واهللا أعلم.
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فِي األَْقَلَف  َجَعلُــوا  َقْد  ُهْم  فَِوأَنـ َعس َوالت ــْرِك  الش أَْهلِ  أَْحَكامِ 
َيــاُم الص لَــُه  قِيــَل  َبالُــُه  ِإْســَالُمَمــا  َوَال  ــٍة  َحج ُدونِ  مِــْن 
َيجُِب ُعْذرٍ  َحالِ  فِي  َيُكْن  َوُيْنــَدُبَوِإْن  لَــُه  َهَذْيــنِ  ثُُبــوُت 
ْفرِيُق مِــْن َذا الَفج َوُيْمِكــُن التَســاعِ الَحج لِِضيــقِ َصــْومٍ َوات
أََكْلَنــا ِإَذا  َجِهْلَنــاَوالُمْســَتَحاَضاُت  َمْنَعــُه  َرَمَضــاَن  فِــي 
أَْفَطَرْت َقــْد  َمــا  تُْبدُِل  ُعذَِرْتَفِإنَهــا  َقــْد  بِِه  الذِي  لَِجْهلَِهــا 
َشــْهَرا َقاَل  الِعْلمِ  أَْهلِ  اَوَبْعُض  َمر َقــْد  الذِي  َفــْوَق  َتُصوُمــُه 
ُل الَقْولَْيــنِ عِْنــدِي أَْظَهــُر انِــي أَْصــًال ُيْذَكُرَوأَو َوَال أََرى لِلث

¿GóHC’G  Iô£ oa  ÜÉH

ِ ام ــو ــص ــل ِ ٰـــــُه ل ـــــَرَع اِإللَ َِوَش اآلَثــام ُطْهــَرَة  فِْطــرٍ  َزَكاَة 
ُيْرَفــُع َال  َصْوَمــُه   ِإن ُعَوقِيــَل  ُمَشــي بَِهــا  َفْهــَو  بَِهــا   ِإال
ِ َخِطيــر َقــَدرٍ  مِــْن  لَــُه  َِفَيــا  ــِعير الش مِــَن  ــاعِ  الص لَِقــَدرِ 
الِعيدِ َصَبــاحِ  فِي   َوالَعبِيــدَِفْلُتْخرَِجــن األَْوَالدِ  ُجْمَلــةِ  َعــْن 
الِعَيــالِ مِــَن  َكاَن  َمــْن   األَْمــَوالَِوُكل َتُعولُــُه مِــْن ُجْمَلــةِ 
بِالَحــق َتُعولُــُه  الــذِي  َال ُكل َمْن فِي الَبْيتِ مِْن َذا الَخْلقَِوْهــَو 

ِ َعام الط مِــَن  الَنْفسِ  َعــنِ  َِصاٌع  َذا الَعام فِي  الَمأُْكولِ  مِْن أَْوَسطِ 
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بِيــُب َوالز ــِعيُر  َوالش  َعجِيُبَفـالُْبــــر ُهَنا  َواألَْقــُط(١)  ْمُر  َوالت
ُيْجزِي َمانِ  الز َهــَذا  فِي  أُْرزَِواألُْرُز  َصاَع  أَْخَرْجَت  ِإْن  َفالَْفْضُل 
ِكــدِ الن َمــانِ  الز َذا  ـُه فِــي  ـ الَبَلدِِألَن َذا  فِي  ــاسِ  الن َطَعاَم  َصاَر 
ِ الفِْطــر بُِدُخــولِ   َِوَتْلَزَمــن َوقِيــَل َال َبــْل بُِطلُــوعِ الَفْجر
ُولَِدا فِيَمــْن  الِخَالُف  أََداَوَيْظَهــُر  َعْنُه  َهْل  الَفْجرِ  َقْبَل  ْيلِ  الل فِي 
َيْلَزُمــُه َيُكــْن  ِإْن  َتْلَزُمُهَوَوالِــَداُه  َعْولَُهَمــا ُحْكًمــا َفــذِي 
َرْن(٢) َعْن َزْوَجتِْه َها مِــْن َعْولَتِْه(٣)َوالُخْلُف َهْل ُيَفط ـ َنَعــْم ِألَن قِيَل 
َفــْه ُمَكل َهــا  ـ ِألَن َال  َولُْتْنِصَفْهَوقِيــَل  َفْلُتْخرَِجــْن  بَِنْفِســَها 
ِ الَفْقر  َبَحــد َكاَنْت  ِإْن  َِوقِيــَل  ُيْخــرُِج َعْنَهــا لِِطــَالبِ األَْجر
ِإلَْيَهــا َيْدَفُعَهــا  َبــْل  َعَلْيَهــاَوقِيــَل  َواجًِبــا   لُِتْخرَِجــن
فِْطَراَوَغائِــٌب مِــْن أَْهلِــِه َال ُيْدَرى َيوًمــا  َعْنُه  ُيْخرُِجــوَن  َال 
َحَياتُُه عِْنَدُهــْم   َتِصــح ــى  ــُهَحت ــاتُ ــَم ـــِه َم ِ ـــل ب ــُه َح ــل ــَع لَ
ُيْخرُِج لَْيــَس  اآلبِــُق  َعْنــُه َوَقــاَل آَخــُروَن ُيْخــرُِجَوَعْبــُدُه 
بَِعْبدِ لَــُه  أُوِصــي  َمــْن  الَعْقــدَِوقِيَل  فِــي  َثابَِتــًة  ــًة  َوِصي

األقط: اللبن الجامد.  (١)
ُيَفطرن: مشددة أي يخرج زكاة الفطر.  (٢)

عولته: أي عياله.  (٣)
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ِ بِالْفِطرِ(١)َوَماَت َمْن أَْوَصــى قَُبْيَل الَفْجر لَــُه  الُمْوَصى  َفَيْلــَزُم 
ْه الَوِصي َيْقَبــلِ  لَــْم  َيُكْن  ْهَوِإْن  ي اثِ بِالُْكل َفْهــَي َعَلــى الــُور
َصاَرا َمــْن  َعَلى  الَعْبدِ  ِخَيــاَراَوفِْطــَرُة  اْشــَتَرى  َكاَن  ِإَذا  لَــُه 
ُرهَِنا َمــالٍ  بَِبْعضِ  َيُكــْن  َرَهَناَوِإْن  َقــْد  َمــْن  َتْلــَزُم  َزَكاتُــُه 
ــْن ــِه ــْرَت ــُم ــُه َوال ـِـُك ــال ــــُه َم لَْيَس لَُه ِســَوى الذِي بِِه اْرَتَهْنِألَن

َورِ. قوله: «بالفطر» الباء زائدة في الفاعل كما زيدت في المفعول في قوله: ما ُيْقَرأْن بالس  (١)
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َوَعــَال  َعــز اِإللَــُه  َوَعــَدَالَوَكَتــَب  الَفَنــا  عَِبــادِهِ  َعَلــى 
َتْلــَزُم ُحُقوًقــا   الَحــي بَِمْوتِ َمْن َماَت َوُهو ُمْســلُِم(١)َفأَلْــَزَم 
ــُه ــوَن ــُن ــف ــَك ــُه ُي ــوَن ــلُ ــس ــَغ َفَيْدفُِنوَنــُهُي َصلــْوا  أَْن  َوَبْعــَد 
َيِصــَال أَْن  ِإلَــى  ُعوَنُه  َالُيَشــي َتَحــو لََهــا  التِــي  لِــَدارِهِ 
الُمَوفي الُمْؤمِــنِ  َقْصُر  الَكفَفالَْقْبــُر  لِِضيــقِ  ْنَيا  الد َوِســْجُنُه 
َشــْهَوتِْه َعْن  َنْفَســُه  فِيَها  ــتِــْهَيْمَنُع  ــا بـِـُغــص ــَه ــن َع ــر ــَج ــَت َوَي
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األَْمــَواتِ لَِغاِســلِ  َفاتَِوَيْنَبِغــي  الص مِــَن   الُكل َيْعَلــَم  أَْن 
ِ َهَدا َوالُمْحرِم َِوَكْيَف ُغْســُل الش َفاْعَلم َوالَغرِيــقِ  ــَقامِ  الس َوذِي 
األَْعَضــاِء ُمْنَقِطــُع  بِالَماِءوَهَكــَذا  ُغْســلُُه  َكْيــَف  َيْعــرُِف 
ِهيُد ِإْن َيُكْن فِي الَمْعَرَكْه ا الش َواْتُرَكــْهأَم ــَلْنُه  تَُغس َفــَال  َمــاَت 
ُحِمَال َقــْد  َيُكْن  ِإْن   َمَثَالَوُيْغَســَلن َهــَذا  َبْعــَد  َوَمــاَت  ا  ًَحي
ُروُع َوالــد األَْخَفــاُف  الَمْنــُزوُعَوتُْنــَزُع  ُبْرنُُســُه  َكــَذا  َعْنــُه 
ــا ــن ــَل ــَزم ــــي ثـِــَيـــابـِــِه ُي ِ َتْشــَهَدناَوف بِالَفْضــلِ  َعَالَمــًة 

وفي نسخة: «بموت من قد مات وهو مسلم».  (١)
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ِســَواَها َكَفًنــا  ُيــَزاُد  َتَراَهــاَوَال  َتْكفِــِه  لَــْم  ِإَذا   ِإال
ــُه ــْن ــَن ِ ــْن َعــَلــْيــِه َواْدف ــَي ــل َعْنــُهَوَص َوَراضٍ  لَــُه  ُمْســَتْغفًِرا 
قُتَِال َقــْد  َبْغيِِه  فِي  َيُكــْن  ــَالَوَمْن  تَُغس َوَال  َيــْن  تَُصل َفــَال 
ــُب ُيَطي َفــَال  َمــاَت  َوَوْجُهــُه َوَرأُْســُه َال ُيْحَجــُبَوُمْحــرٌِم 
ــا ــن ــَث ــَع ــْب ــــُه َكـــــَذاَك ُي ـ ــاِألَن ــَرن ــي ــَغ ــــَال تُ ــا َف ــًي ــب ــَل ُم
َيْكفِيــِه َال  الَغرِيــَق  ــلِ  فِيــِهَوَغس  َيْغَرَقــن َمــاٌء  َذاَك  َعــْن 
اْحتَِراقِ أََخــا  َكاَن  ِإْن  بِاْندَِفاقَِوالَمْيُت  الَْمــاُء  َعَلْيــِه   ُصــب
الَماِء ُمــُرورِ  َمْع  َعْرٍك  َغْيرِ  األَْعَضاِءمِْن  ــعِ  َتَقط مِْن  ِخْفَت  ِإْن 
بِِخْرَقــةِ َغْســَلُه   ِإن ــةَِوقِيــَل  َهــا َعَلــى َجِميــعِ الُجث تُِمر
نِْف َوالد أَْيًضا  الَمْجُدوُر  َيْنَشِطْف(١)َكَذلَِك  أَْن  َتَخافُُه  َمَرضٍ  مِْن 
َمــا َيم ــَرابِ  بِالت الُجــَذامِ  َجذَِماَوَذا  ْن  مِم ُهَنــاَك  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
َساُء الن بِِه  أَْولَى  َســا  الن اَالْتِقَيــاُءُغْســُل  َجــاُل(٢)  الر َكَذلِــَك 
األََجانِبِ َمــَع  َماَتــْت  َعَلْيَها الَمــاُء مِْن َجَوانِبَِواْمــَرأٌَة   ُصب
َســاِء الن َمــَع  الَفَتــى  الَماِءَكَذلِــَك   بَِصــب  مِْنُهــن َيْرجِــُع 
ْوَجــاتِ ــلِ الز ْوُج َفْلُيَغس َوُيمَنــُح الُغْســَل مِــَن الَفَتــاةَِوالــز
ِ َِواِالْخَتَصاُص مِْن َذوِي الَمَحارِم مِْن ُمَزاِحم ــاسِ  لَْيَس لَُه فِي الن

أي ينقطع. (المصنف)  (١)
َجاَل. َجاُل األتقياُء الر ُل الر كذلك الرجال: أي كذلك ُيَغس  (٢)
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َجائُِز بِــيِ  َســا ُغْســُل الص ُيَجــاوُِزَولِلن َبــا  الص  َحــد ِإَذا   ِإال
ــٌة َصــِغــيــَرْه ــي ِ ــب لَْم َتُكــْن بِالَعْوَرْهَوَهـــَكـــَذا َص َجــالِ  َمَع الر
َســاُء الن بِــِه  أَْولَــى  َســَواُءَوُغْســلَُها  َوهــذِهِ  الَفَتــى  َفَمــا 
الِخَناثِ َمــَع  الُخْنَثى  اِإلَنــاثَِكَذلِــَك  َفِإلَــى  َعدِْمــَن  َفــِإْن 
ِ َمْحــَرم َذاَت  َتُكــوُن  َهــا  ِلَِكن الَعَدم عِْنــَد  َجاُل  الر َكــَذا  مِْنُه 
تَُصل َوَال  َفاْغِسَلْن  ْقُط(١)(٭)  َوالسَصل َيُقــوُل  َوالَبْعــُض  َعَلْيــِه 
الَمْذَهبِ َثَالَثٍة فِي  َوُجُنبَِوالُخْلُف فِي  َونَُفَســا  َحائِــضٍ  فِــي 
ُيْجزِيِهُم َواِحــٌد  ُغْســٌل  فِيِهُمَفِقيَل  َحْتًما  ُغْســَالنِ  َبْل  َوقِيَل 
لِْلَمَماتَِفـــَواِحـــٌد لِــَحــَدثِ الــَحــَيــاةِ الُغْســُل   ُهــو انِي  َوالث
أََبَدا  الَنبِــي َعــنِ  َيجِــئْ  ُيْقَتَداَولَْم  َحتى  ْفِصيلِ  الت مَِن  َشْيٌء 
لِْلَعْبدِ َواِحــٌد  ُغْســٌل  َجاَء  الَحدَبْل  بَِهــَذا  َتْفِصيلٍ  َغْيــرِ  مِْن 
َجــالَِمْع َكْثــَرةِ الَبْلَوى بَِهــَذا الَحالِ الر َومِــَن  َســاِء  الن مِــَن 
ُوجَِدا َما  ِإَذا  الَمْيــتِ  فِي  ُمْنَفــرَِداَوقِيَل  َقْبــرِهِ  َعــْن  َناِحَيــًة 
بُِغْســلِِه الــذِي لَــُه َقْد َســَلَفاَفــَال ُيَعاُد ُغْســلُُه َبــْل ُيْكَتَفى
ِإَذا َما َخَرَجا الَمْيــتِ  َما َقــْد أُْدرَِجاَوقِيَل فِي  َغائُِطُه مِــْن َبْعدِ 
َوُيْغَســُل ُغْســلُُه  ُيَعــاُد  َينَفِصُلَفــَال  َبْطنِــِه  مِْن  الــذِي  َذاَك 

قط: بضم السين وكسرها.  الس  (١)
قلت: وفيه لغة ثالثة بفتح السين. (إسماعيل) (٭) 
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الَحاَالتَِوالَعْبــُد َمــا َعَلْيــِه لِْألَْمــَواتِ مَِن  َشــْيٌء  َوَال  ُغْسٌل 
لِْلُغْســلِ َيلِي  أَْن   َعْدلَِوالُمْســَتَحب ُذو  َغْيــرِهِ  أَْو  َذَكــرٍ  مِــْن 
ُث ُيَحد َوَال  ِســْتًرا  َيْكِشَفْن  َيْحُدُثَال  َذاَك  عِْنــَد  َيــَراُه  بَِمــا 
ِ ِأََحــق َمــْن َيُقــوُم فِــي األََنام األَْرَحام أُولُــوا  ُهْم  فِيــِه  بَِذاَك 
ُجُنَبا الَقرِيــُب  َكاَن  َولَــْو  َبــاقِيَل  قُر ِإْذ  َيْغِســلُُه  َحائًِضــا  أََو 
َسَقَطا َمْهَما  الَغاِســلِ  َعَلى  َغلَِطاَوَما  ِحيَن  الَمْيــتِ  َبأَْنفِ  َماٌء 
َخَفاِء بِــَال  لِْلَمْيــتِ  األَْحَياِءَوالُغْســُل  َجَناَبــةِ  مِْن  َكالُْغْســلِ 
ــاِء ــَض ــُه َعــَلــى األَْع ــن ــي بِالَمــاِءُيــَوض جِْســَمُه   َيُعــم  ثُــم
ــا ُهم الل َعْفــَوَك  ُيَقــاُل  الَِكــْن  َتم َحتى  الَمْيــتِ  ُوُضوِء  عِْنَد 
اْبنَِها ُيْعَلَمــْن َمْوُت  َوَدْفنَِهاَوَحامٌِل لَْم  ُغْســلَِها  فِــي  َحَرٌج  َال 
ُغْســلِ بَِغْيــرِ  َمْيًتــا  َِوَدافِــٌن  الفِْعل َذا  مِــْن  الَمَتاُب  َيْلَزُمــُه 
أَْشــَرَكاِإال ِإَذا َمــا َكاَن َمْيًتــا ُمْشــرَِكا َقْد  بَِما   لَــُه َحــق َفَما 
ــُه ُيْدَفــُن َتْحــَت الُتــْربِ الَكْلبِلَِكن مِْثَل  ــاَس  الن  ُيْؤذَِين َال 
َتْعرَِفْه لَــْم  ًتــا  َمي َرأَْيــَت  ــْهَوِإْن  َف ــر ــَع ـــُه َعـــَالَمـــٌة ُم ـــا لَ َوَم
ارِ ارَِفاْحُكــْم لَُه بُِحْكــمِ أَْهلِ الد َوالُكف اِإلْســَالمِ  ُجْمَلــةِ  مِْن 
الِخْلَطةِ عِْنَد  اِإلْســالُم  ةَِوَيْغلُِب  ُخط مِــْن  لََنا  َما   ُكل َفاْمَنْحــُه 
َفِإنَهــا اْصِطَفــا الَوَالَيــاتِ   ــذِي َقْد ُعرَِفاِإالال َال تُْمَنَحــْن ِإال
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ــْلَتُه َغس َمــا  َبْعــَد  َنْنــُه  ــْلــَتــُهَوَكف ــا َحــص ــَم ِ ــُه ب ــن ــَب ــي َوَط
َمَعــا َوَذرِيــَرًة  قُْطًنــا  َوَمْوِضَعاَتأُْخــُذ  َمَنافِــًذا  بَِها  َتْحُشــو 
ِ َفاْعَلم مِْنــُه  ــُجودِ  الس َِمَواِضَع  م الُمَكــر بَِوْجِهــِه  َوَتْبَدَيــْن 
انَِوَبْعــَد َذا َفاْجَعْلُه فِــي األَْكَفانِ َكت َومِــْن  َكاَن مِــْن قُْطنٍ  ِإْن 
ُن ُيَكف َوَال  مِْن ُصــوٍف  َكاَن  ُنأَْو  ُيَكو ِإْبَرْيَســمٍ  مِْن  الثوبِ  فِي 
فِيــِه الَجــَواُز  َجــاَء  َســا  ْكرِيِهَولِلن بِالت فِيــِه  أَْيًضــا  َوقِيــَل 
َالُة َمــا َجــاَزْت بِــِه الص األَْمــَواُتَوُكل ــُن  ُيَكف بِــِه  َجــاَز 
ِ الَكَفن  أََقــل فِي  َقالُوا   َثــم الَبَدنِمِْن   ُكل مِْنــُه  ُيــَواَرى  َثْوٌب 
َثَالَثــةُ أَْكَثــرِهِ  فِــي  ـَفــاَفـةَُوقِيــَل  َوالل الَقـِميــــُص  ِإَزاُرُه 
عَِماَمــْه َفْوَقَهــا  َبْعــٌض  ــْهَوَزاَد  ــاَم ــَم ـــذِهِ أَْرَبــــَعــــٌة َت ـــَه َف
ِ تَُجــاوِز َفــَال  قِيــَل  ٌة  َِوِســت َجائِز َغْيــُر  َجــاَوَز  َفَما  َعْنَهــا 
َيــابِ الث َتَضاُعــُف  َمــا  ـ فِي الَمْيتِ َمْكــُروٌه بَِال اْرتَِيابِِألَن
ِ الَمْحُدود َعَلــى  َزاَد  َيُكْن  َِوِإْن  ِإْذنِ الــَوارِثِ الَمْعُهــود بَِغَيــرِ 
ــــَراُف ــــُه ِإْس  ــُه ِألَن ــُن ــَم ــْض َوْهــَو ِألَْمــرِ الُمْصَطَفى ِخَالُفَي
َضَماَنــاَوُيْنَهى َعــْن أَْن َيْخرَِق األَْكَفاَنا َال  قِيــَل  أََتــاُه  َفــِإْن 
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فِيَها َمــا  ـــُه  بـِــأَن ــوا  ــلُ ــل ُيْملِيَهاَوَع َهَكــَذا  َنْفــٌع  لِْلَبْعــثِ 
ُيْجَعُل َفاِإلَزاُر(١)  الَقِميصِ  ُيْفَعــُلَفْوَق  بِالَْفَتــاةِ  َهــَذا   َوِضــد
الَمَماتِ فِــي  الَحالَــةُ  َمــا  ـ الَحَياةِِألَن فِــي  الَحالَــَة  تَُخالِــُف 
ــَرا ْوُب َقْد َتَعس ــَراَوِإْن َعَلْيــَك الث ــس ــَي ــا َت ــَم ِ ــُه ب ــن ــَن ــف ــَك َف
ِ َشَجر أَْو  َيُكْن  ِإْن  بَِســاٍط  ِمِْثُل  ر ِإْذِخَ أَْو  أَْو َصْخَبرٍ  ٍة(٢)  أَْو ُســم
ُنمِــْن َمالِــِه ُيْؤَخُذ َهــَذا الَكَفُن ُيَكف بِــِه  أَْوَصى  َيُكْن  لَْم  لَْو 
ُم ــد ــَق ــِه ُي ــق ـــْن َح ِ ـــــُه م َعْن َحــق َوارِثِيِه ِحيــَن ُيْحَكُمِألَن
َنا ُيَكف َبــأَْن  أَْوَصى  َمــْن  َناَوقِيَل  َعي َقــْد  َمالِــِه  مِــْن  َبَكَفــنٍ 
ــا ــَم ــوُن َثــابـِـًتــا َوِإن ــُك َفاْعَلَماَفــَال َي َهــَذا  الــَوارُِث  ــُن  ُيَعي
ـنِــــي أََراُه َثــابِـًتــــا ِإَذا َمــا َكاَن ُدوَن ثُلُــثٍ مِْقــَداُر َذالَـِكن
ــُع ــَوس ــت ـــُه ال ــــُه فـِـيــَهــا لَ  ُيْمَنُعِألَن َفَكْيــَف  الَمــالِ  بُِثلُــثِ 
َالةِ لِلص َكــاَن  ِإْن  ــَذا  ــَك َقــاتَِوَه الث مِــَن  ِإْنَســاًنا  ــَن  َعي

الَولِــي بَِهــا  أَْولَــى  الَوِصيَصَالتُــُه  ُهــَو  َقــاَل  َوَبْعُضُهــْم 
ِ ْطِهير َوالت ْفــنِ  الد فِــي  َِوَهَكَذا  ــِهير الش الــَوارِدِ  بِاالْختِــَالِف 

في نسخة فوق اِإلزار في القميص. (أبو إسحاق)  (١)
السمة: بساط يعمل من الخوص وتسمى البواري.  (٢)
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َالةِ الص َهْيَئــةِ  ِخــَالُف  َفاتَِوْهــَي  الص مِــَن  َشــْيٌء  بَِها  َفَما 
ِ ــفِيع الش ُجلِ  الر َحــاَل  ِتُْشــبُِه  ُرُكــوع َوبِــَال  ُســُجودٍ  بِــَال 
تِ لِلَمي ــٌة  ــاَع ــَف َش ـــا  ـــَه ــةَِوِإنل الز بَِســْترِ  َيْحَظــى  لََعلــُه 
ِســَواُه َال  ْكبِيــُر  الت َتْنَســاُهأَْرَكانَُهــا  َال  َعــاُء  َوالد َوالَحْمــُد 
الِقْبَلةِ تَُجــاَه  الَمْيُت  ِإْمَرأةَِوُيْجَعــُل  مِــْن  اَس  الــر  َيْســَتْقبَِلن
ِ َِوقِْف َعَلى الَمــْرِء ِحَياَل َصْدرِه َوَكْيَفَمــا َصَنْعــَت َجاَز َفــاْدرِه
َســَبَقْه َقْد  ِإَماُمُه  َيُكــْن  لَِحَقــْهَوَمــْن  ِإْذ  َبــَدٌل  َعَلْيــِه  َفَمــا 
بِالَمــأُْزورَِوقِيــَل َمْن َصلى بِــَال ُطُهورِ(١) َذلِــَك  فِي  َفَلْيــَس 
ْهُر أَْولَى فِي الَجِميعِ َوأََحْق ُمْســَتَحْقَوالط ُهَنــاَك  َالزٌِم  َوقِيــَل 
َِوقِيــَل َال تَُصلى َخْلَف َفاِســقِ بِالُمَوافِق َذاَك  فِــي  أََنــا  َوَمــا 
َكْيــَف لََنــا بَِمْنعِ َهــَذا َنْقِضيَفِإنَهــا َال َشــك ُدوَن الَفــْرضِ
َدلِيلِ ِإلَــى  ُمْحَتــاٌج  َِوالَفــْرُق  َســبِيل مِْن   َقــط لِــَذاَك  َوَما 
َجَناَزْه َعَلــى  َصلى  َمــْن  َحاَزْهَوقِيَل  كَِتــابٍ  مِْن  َيْقــَرا  َوَكاَن 
ــُض ــْع أََجاَز أَْن ُيْقَضــى بَِذاَك الَفْرُضَصــَالتُــُه َجـــائـِــَزٌة َوَب
ِ َِوالُخْلُف فِي َجَوازَِها فِي الَمْسجِد د َتــَرد فِي  َوالَجــَوازِ  بِالَمْنــعِ 

أي بال وضوء.  (١)
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ى رِيــقِ َال تَُؤد اَوقِيــَل فِــي الط ُعد الَمَناهِي  مِــَن  َمْوِضــعٍ  أَْو 
لََنــا نَُصلي َفالَمْنــُع َوالَجــَواُز عِْنــَد الُكلَوَهــْل َعَلــى الَقْبرِ 
َالةِ الص فِــي   بِــي الص أََبــاُه فِــي الَحَيــاةِ َوالَمَمــاتَِوَيْتَبــُع 
َماَتــا  لَِصبِــي  تَُصــل َوَباَتاَفــَال  َغــَدا  ــْرِك  الش فِي  أَُبــوُه 
ــا ــَذاَك ــِه َك ــِس ــْف ـِـَن ِـــٌل ل ـــات ُهَناَكاَوَق َخــًطــا  َكـــاَن  ِإَذا   ِإال
ُمْحَتَمْل لُِعــْذرٍ  َكاَن  ِإْن  قُبِْلَوقِيــَل  َقْد  َقــْوٌل  َوْهَو  َعَلْيِه  ُصلي 
ِإْصَرارِ فِي   بِالَحــد َيُمْت  ــارَِوَمْن  الن بَِعــَذابِ  َحِقيــٌق  َفْهــَو 
أََبــَدا َعَلْيــِه  َيــْن  تَُصل َبــَداَوَال  َقــْد  ــا  َعم أَْقَلــَع  ِإَذا   ِإال
َتاَبــا َمْهَمــا  َعَلْيــِه  َيــْن  َواَبــاَفَصل الث بَِهــا  َيْحَظــى  لََعلــُه 
ِ ْلم َِوَمْن َيُمــْت بَِصْلبِ أَْهلِ الظ ــي َعَلْيِه لَــْو ُرمِــي بِاِإلْثم ُصل
َعَلْيــِه َيــْن  تَُصل َال  َولَْســُت أَْدرِي َمــا ُبنِــي َعَلْيِهَوقِيــَل 
الَغاَيةَِوْهــَي َفرِيَضــٌة َعَلــى الِكَفاَيةِ ذِي  ِإلَــى  ٌة  ُســن َوقِيــَل 
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األَْمَواتِ َكَراَمــةِ  مِــْن  أَْن ُيْدَفُنــوا بُِســْرَعٍة تَُواتِــي(١)َوقِيــَل 
بِاألََســاَال َيْنَبِغــي لِجِيَفــٍة أَْن تُْحَبَســا َكَوْتُهْم  َوْقَد  َبْيَنُهْم  َما 
ِ الَمِســير فِي  الَعْجَلــةُ  َِوتُْكــَرُه  ــرِير الس ُيْحَمُل فِي  ِإْذ  بِالَمْيتِ 

ُر (المصنف) ُن وتَُيس قوله: «تُواتي» بضم أوله أي: تَُمك  (١)
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الَجَنائِــُز تُْتَبــَع  أَْن  ُهــوا  َجائُِزَوَكر ــَالمِ  الظ عِْنَد  َبــْل  ارِ  بِالن
ُع الُمَشــي َوَراَءَهــا  ُيْمَنــُعَولَْيْمِشــَيْن  َفَلْيــَس  ُمــوا  َتَقد َوِإْن 
َراكَِبــا َعْنَها  ُيَشــي لَِمــْن   َواجَِباِإال َيُكــوُن  قِيــَل  َتأِْخيــُرُه 
ُيْدَفَنا ــى  َحت الــَكَالُم  َناَوُيْكــَرُه  ُطي َمــا  ِإَذا  َبــأَْس  َال  َوقِيــَل 
َجاَزا ــَالةِ  الص َبْعدِ  مِــْن  ـــاَزاَوقِيَل  َف ــًرا  ــي ــثِ َك اهللاِ  ـــــُر  ِ َوَذاك
ِ ــل لِ(٭)ِإْن ُدفِــَن الَمْيــُت َولَْم ُيَغس الُمَغس َذا  ِألَْجلِ  ُيْنَبَشــْن  َال 
أَْكَفانِــِه َكاَن فِــي  إْن  ُيْنَبَشــْن مِْن َشــانِِهَوَهَكــَذا  َال  َدَراهِــٌم 
األَْقــَوالِ َمالَِوَهَكــَذا فِــي أَْكَثــرِ  ِألَْجــلِ  الَقْبــُر  ُيْنَبــُش  َال 
َغاَبا َقــْد  َما  افُِن  الد ثَِياَبــاَوَيْضَمــُن  أَْو  َكاَن  َقــْد  َدَراهًِمــا 
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ــانِ الَمن َكَراَمــةِ  مِــْن  اِإلْنَســانَِوالَقْبــُر  َعــْوَرُة  فِيــِه  ُيْســَتُر 
ِ َكالَبَهائِم اِإلْنَســاُن  ُيْجَعــلِ  ِلَْم  لِْلَحَوائِم ْحــَراِء  الص َعَلى  ُيْلَقى 
َقَتْل ِإْذ   ــِقي الش َقابِيُل  َحاَر  َفَعْلَقْد  َكاَن  َمــا  بِْئَس  ظُْلًما  أََخاُه 
َكْيَف َيْســُتَرن َســْوأََتْه آَيــَتــْهلَْم َيْدرِ  فـِـيــِه  اهللاُ  أََراُه  ــى  َحــت
َيْحفَِرنا ــَراَب  ــُغ ال ــاَفــَبــَعــَث  َيْدفَِنن فِيــِه  أََخــاُه  َحْفــًرا 

ــُل: بتشــديد الســين وفتحها مصدر ميمٌي بمعنى الغســل، أي: ال ينبش ألجل الغسل،  المغس (٭) 
ــَل. والمعنى: ال ينبش ألجل  ــل بكسر السين وهو اسم فاعل من غس ويحتمل أن يكون المَغس

ل الذي يريد غسله. (إسماعيل) المغس
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ِ الَقْبر َهــَذا  أَْصــَل  َهَذا  َِفــَكاَن  ْهر الد ُمــُرورِ  فِي  َواْســَتْعَملُوُه 
َمَعا َيُجــوَزانِ  َواللْحُد   ــق َوالَفْضُل فِــي َثانِيِهَما َقْد ُجِمَعاَوالش
َرْه َقــد الَعالَِميَن   َرب  ــَرْهِألَن َوَيس ُعــًال  َخْلِقــِه  لَِخَيــرِ 
َكــَذاَك ُيْدَفُنــوَن فِيَمــا ُروَِيــافِــي ُبْقَعٍة َمــاَت بَِهــا َوْاألَْنبَِيا
ُيْقَبُروا َال  َغْيرَِهــا  فِــي  فِيــِه ُيْذَكُرَوِإنُهْم  الِعْلمِ  ِإْجَمــاُع أَْهلِ 
الَوَرى َعَلى  لَُهْم  َتْشرِيٌف  ُهــُم بِــِه الذِي لَُهــْم َبَرىَوَذاَك  َخص
ِ الَحْفر َبْعــَد  ُت  الَمي َِوُيْدَخــُل  الَقْبر َبــاَب  ْجَلْينِ  الر جَِهةِ  مِْن 
قُبَِرا َمــا  ِإَذا  َبــأَْس  َال  َحَضَراَوقِيــَل  لُِعــْذرٍ  َقْبــرٍ  فِي  ِإْثَنــانِ 
ــُر ــَث أَْك أَْو  ــٌة  ــَالَث َث َذَكُرواَوَهــَكــَذا  أَْيًضــا  لِْلُعــْذرِ  َجــَواُزُه 
افَِيْه الص بِــأَْرضِ  َمْيًتــا  اهَِيْهَوَدافٌِن  ْوَبةُ مِــْن ذِي الد َتْلَزُمــُه الت
َيْلَزُمــُه َال  ــتِ  لِْلَمي ْبــُش  َنْعَلُمــُهَوالن َوَمــا  َعَرْفَنــاُه  فِيَمــا 
َوَفالَِكــْن َعَلْيــِه مِْثُل َما َقــْد أَْتَلَفا لََهــا  َيْجَعلُُه  أَْرِضَهــا  مِــْن 
ُحِمَال َقْبــرٍ   ِإْن لِــَرش َفَضَالَوالَمــاُء  ِإْن  َغْيــرِهِ  فِي  ُيْجَعَلْن  َال 
الَقْبــرِ(١)(٭) َفــْوَق   ُيَرد ــــاْدرِيَوَفْضلُــُه  ــــق َف ـــِه أََح ِ ِألَنــــُه ب
أَْشــَياِء فِــي  ُيْجَعــُل  ـُه  ـ أَن َذاَك الَماِءأَْو  َيُجــوُز فِيَهــا مِْثــُل 
لِألََوانِــي الَكْســُر  َيُجــوُز  ــانَِوَال  الش لَِبَيــانِ  الُقُبــورِ  َعَلــى 

في نسخة: «القبر».  (١)
في النســخة التي علق عليها الشــيخ العبري (النهر)، وقد أثبتنا الصــواب وهو ما أثبته  (٭) 

العّالمة أبو إسحاق. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٠٣باب القبر

ــالِ ــَم ــْل ِ ـــــُه ِإَضـــاَعـــٌة ل  الَجَاللِِألَن ُذو  َعْنــُه  َنَهاَنــا  َوَقــْد 
َعالِ بِالن الَْمْشــيِ  فِي  ُدوا  الَحالَِوَشــد ِالْحتِــَرامِ  الُقُبــورِ  َعَلى 
ْســلِيُم لََها الت َعِظيُممِــْن َهاُهَنا ُســن أَْحَوالِِهــْم  فِي  ــاُن  َفالش
الَمَصابِ(١) َمــَع  ْبُر  الص َيــابَِوَيجُِب  لِلث  ــق الش َيُجــوُز  َفــَال 
ِ لِْلُخــُدود اللْطــُم  َيُجــوُز  َِوال  َوالُحُقود بِالَوْيــلِ  َعــا  الد َوَال 
َهابِ َوالذ بِالَمــْوتِ  َعا  الد ــلٍ ُمــْســَتــتـِـرِ الــَجــَنــابَِوَال  ــَرُج ِ ل
ُمَشــاقَِقاِإال ِإَذا َما َكاَن َشــْخًصا َفاِســَقا ُمَنافًِقــا  َوُمْؤذًِيــا 
َدمِِه َسْفَك  ــْرعِ  الش ُحْكُم  ُحْكِمِهُيبِيُح  فِــي  مِْثلُُه  َعــاُء  الد َفَذا 
اُرَولَْيــَس َبْعــَد الَقْبــرِ َحتًما َداُر الن ــَقا تُْؤوِيــِه ِإال لِــذِي الش
َدارَِوَبْعــَدُه لَِمــْن أََطــاَع الَبــارِي لََها مِــْن  َيــا  َعــْدنٍ  ــةُ  َجن
ْنِعيُم َوالت الَقْبــرِ  َعــَذاُب  ــا  َمْرُســوُمأَم فِيِه عِْنَدُهْم  َفالُخْلــُف 
ــْن َعَرْفَنــاُه مِــَن األَْخَيــارَِولَــْم َيِصــح الَقــوُل بِاِإلْنَكارِ َعم
َوالُعَلَمــا َوُمْســلٌِم(٢)  َيْرُووَن فِي اِإلْثَباتِ َقْوًال ُمْحَكَماَفَجابِــٌر 
الُمْخَتــارِ َعــنِ  آَثــارٍ  َمــارِيُجْمَلــةُ  الت َذا  َفَكْيــَف  تُْثبُِتــُه 
ِ ــم ــَوْه ــْل ِ ــٌد ل ــل ــَق ــُرُه ُم ــِك ــْن ُِم ْعم الز  َشــر َذاَك  فِــي  َوَزاعِــٌم 

ُيِحــس َال  الَمْيــَت   ِإن ــسَيُقــوُل  ــَم ــِه َي ــِم ــْس ــجِ ِ ـــمٍ ل ـــأَلَ ِ ب
الَمَصاب: بالفتح بمعنى المصيبة.  (١)

. ̂ جابر: هو ابن زيد، ومسلم بن أبي كريمة التميمي أكبر تالميذ اِإلمام جابر بن زيد   (٢)



كتاب الجنائز الجزء األول ٢٠٤

بِالَحَيــاةِ اِإلْحَســاُس  َمــا  ـ الَمَماتِِألَن فِــي   َقط َيُكــوُن  َوَال 
ِ َِقالُــوا َوَال َحَيــاَة َقْبَل الَحْشــر َقــط لَِمــْن َكاَن َحلِيــَف الَقْبر
َيْعَجُب مِْنَهــا  األَْوَهــاُم  ُبَوَهذِهِ  ُيَكذ َال  بِالَْوْحيِ  اْمرِىء   ُكل
الُغُيــْوبِ ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـُه  ـ المْحُجوبِِألَن مِــَن  لََنــا  َوعِْلُمــُه 
ْه األَْخَروِي األُُمــورِ  مِــَن  ــْهَفْهــَو  بِالَْقِضي اِإليَمــاُن  َفَيْلــَزُم 
ــَوابَِوْهــَو َنِظْيُر الَبْعثِ َوالِحَســابِ ــث ــةِ َوال ــارِ َوالــَجــن ــن َوال
َشــاء َما  َعَلى  َقــادٌِر   ب َفَيْلَزَمــْن َقُبــوُل َمــا َقــْد َجاَءَوالــر
َهــُؤَالِء مِْثــُل  لِْألَْعَضاِءَوالُمشــرُِكوَن(١)  الَبْعــَث  َيْســَتْبِعُدوَن 
َذَكُروا َقــْد  َما  الُقــْرآُن  أَْنَكُرواَفأَْبَطَل  َقْد  الــذِي   َوأَْثَبَت الَحق
ِ ُِهْم َضَرُبوا األَْمَثاَل فِي اْستِْبَعادِه ِإيَجادِه َعَلــى  الَمْعَنى  َب  َفَقــر
الَجدِْيَدْه َنْشــأَتَُنا  َتُكــْن  لَْم  الَبِعيــَدْهِإْذ  َنْشــأَتَِنا  مِــْن   أََشــد
َوأَْهَوُن َبــْل  أَْقــَرُب  َهــذِهِ  ُنَبْل  َهي اِإللَــِه   َحــق فِي   َوالــُكل
الُقُبورِ فِــي  الَعــَذابِ  ــــورَِفُمْنِكــُر  ــُم األُُم ــُك ــْل ـِـتِ ــًثــا ب َتــَشــب
ـــُؤَالِء ــَشــابـِـُه اْســـتـِــْدَالَل َه َوالــُكل َباِطــٌل َعَلــى َســَواِءُي

قوله: المشــركون، ليس المراد بهذه المماثلة مســاواتهم في الحكــم، بل مراده 5 أن   (١)
هؤالء المنكرين للعذاب قد استبعدوا تعذيب الجسد الميت، مثل استبعاد المشركين بعد 
تفرقه وفنائه، وليس إنكار البعث كإنكار عذاب القبر؛ ألن إنكار البعث شــرك، لتكذيب 

النص واإلجماع.
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ـــَوالِ ٰــــُه لـِــألَْم أَْحَوالَِوَجــَعــَل اِإللَ فِــي  َتْحُصــُل  َطَهــاَرًة 
َتجُِب َصابِ  بِالن َكاُة  الــز تُْضَرُبَوْهَي  لِْلُوُجوبِ  ُحــُدوٌد  َوْهَو 
اْفتَِخاُر بِــِه  لَْيــَس  َما  َنــاُرَوالَمــاُل   ــــَزك ُي ـــْم  لَ ِإْن  ــــُه   ِألَن
ــا َكــاَن ــى  ُيــَزك ِإَذا  ــُه  ــن ــِك أَْحَياَنالَ َمــْن  َطاَعةِ  َعَلــى  َعْوًنا 
الُغُموُم تُْكَشــُف  َدَقــاتِ  الُهُموُمبِالص َكَذلِــَك  الَفَتــى  َعــنِ 
َحاِضَرْه َدَقــاتِ  الص فِي  ها فِي اآلِخَرْهَفِضيَلٌة  َيْحَظى َرب بِاألَْجرِ 
بِــي األَْتَقىَوقِيــَل ِإن َخْيَرَهــا َمــا أَْبَقــى الن غًِنــى ُروِي َعنِ 
ِ َِوَخْيُرَهــا َما َكاَن فِــي األَْرَحام ِإْن فَُقــَرا َكانُــوا أُولِي ِإْســَالم
ِ ْحذِير ْشــدِيدِ َوالت َِوَقــاَل فِي الت بـِـَخــْيــر ــي  ــتِ أُم ــــَزاُل  َت َوال 
ُنــوُه َمْغَنما َمْغَرَماَما لَــْم َيَرْوا َمــا أُم َعْنُهــْم  الَمالِ  َزَكاَة   ثُــم
َراغَِبا األُُجــورِ  َعــنِ  َتُكْن  َطالَِبــاَفَال  َزَكاةٍ  مِــْن  لَِشــيٍء  َوَال 
َيْومِِه َمــْن َيملُِك قُــوَت  َقْومِِهَوقِيَل  َيْســأَلَْن مِــْن  َدَقاتِ  َوالص
َتلُوُحَجــاَء َوفِــي الَوْجِه بِــِه ُكُدوُح الَوَرى  َبْيَن  َما  الَحْشرِ  فِي 
ِ َِفاْحرِْص َعَلى الَخْيَراتِ َواألََوامِر َوالَمَناكِر تِ  ال الــز َعنِ  َواْهُرْب 



كتاب الزكاة الجزء األول ٢٠٦

¬eRGƒdh  ÜÉ°üædG  ÜÉH

ـــَدَرا َق  ــل ــُك لُ اهللاُ  َراَوَجـــَعـــَل  ــد ــَق ــا لـِـُحــْكــِمــِه ُم ــَبً ــَب َوَس
َكاةِ َصاُب فِــي الز ــاتِمِــْن َذلَِك الن ــَب ــَواجِ ِ ــــٌل ل ـــُه أَْص ـــِإن َف
لِيَوْهَي َتُكوُن فِــي ُصُنوِف الَمالِ الآل َوَال  َال  الُفُصوصِ  فِي  َال 
َمــارِ الث فِــي  َتُكــوُن  َجــارَِوِإنَمــا  لِلت َوالَمْتَجــرِ  ْقــدِ  َوالن
ِ ـــم ـــرٍ َوَغـــَن ـــَق ــــــلٍ َوَب ِ َِوِإب َفْلَتْعَلم أَْصــَنــافُــهــا  ــذِهِ  ــَه َف
الَعــَربِ َمــاَل  َكاَن  َهــَذا   بِِألَنَفْرِضَهــا الُمَرت عِْنــَد نُــُزولِ 
ِ الَبْحــر َحْلــَي  اِإللَٰــُه  َتْجرِيَوَذَكــَر  َزَكاٌة  فِيــِه  َيُقــْل  َولَــْم 
ُمــوُر الت َفِهــَي  َمــاُر  الث ــا  ـِعْيـُرأَم َوالش بِْيــُب  َوالز  َوالُبــــر
ِعْير الش أَْقَشــُر  َوْهَو  ــْلُت  َِوالس ِضْير الن الَعَلــسِ   َوقِيــَل َحــب
الَعَلَســا َهَذا   ِإن ِحْيُح  الص َنــْوٌع مَِن الُبر بِِقْشــرٍ اْكَتَســىقُْلُت 
ُصنَِعــا  ُبــر قِيــَل  َقــْد  َفــَال ُيَعد فِــي الُحُبــوبِ َنْوَعاَوأَنــُه 
ُيْقَتــاُت بَِهــا  التِــي  َرُة  َومِْثلَُهــا الُحُبــوُب َواألَْقــَواُتَوالــذ
َوالَقَطانِي  ــْهوِي َوالس ْخنِ  انِيَكالد َوقِيــَل َال َتْلــَزُم فِــي َذا الث
ُيْذَكُر َشــيٌء  انِ  م الر فِي  ُرَولَْيَس  يــُن َكَذاَك الُســك َكَذلِــَك الت
انِ م الر َحامِــضِ  فِي  َيُقْل  الُبْطَالنَِوَمْن  ِإلَــى  ُيْفِضــي  َفَقْولُــُه 
ـــُه ُمــْســَتــَنــُد ــَس لَ ــْي ــــُه لَ  َفَلْيَت ِشــْعرِي أَي َشيٍء َيْقِصُدِألَن
ابَِفَمــا لَــُه أَْصــٌل مِــَن الِكَتابِ األَو ةِ  ُســن مِــْن  لَــُه  َوَال 



الجزء األول ٢٠٧باب زكاة الثمار

ْن َســَلْف الَخَلْفَولَــْم َيُقْلــُه أََحٌد مِم مَِن  لََنــا  َنْرَضاُه  َفَكْيَف 
نَِصــاُب َفَلــُه  ِصْنــفٍ   اِإليَجاُبَوُكل ُحُصولِــِه  مِْن  َيُكوُن 
األَْوَســاقِ َخْمَســةُ  َمارِ  الث األََواقِيَففِي  َخْمَســةُ  ُقــودِ  الن َوفِي 
َوَصَال َمْهَما  األَْحَمــُر  َهُب  َفَالَوالذ َوُدوَنــُه  مِْثَقــاًال  عِْشــرِيَن 
ِ لَِوَخْمــُس َذْودٍ فِي نَِصابِ اِإلبِل َمــو لِْلت الَمأُْخــوذِ  َوالَبَقــرِ 
ِ َِواألَْرَبُعــوَن فِي نَِصــابِ الَغَنم مِــْن أَي َنْوعٍ َكاَن مِْنَهــا َفاْعَلم
ْفــَراِء َوالَبْيَضاِءَوالَمْتَجــُر الَمْشــُهوُر بالنمــاِء َفــْرٌع َعَلى الص
الَمأُْخــوُذ َوَشــْرُطُه  الَمْنُفــوُذنَِصاُبــُه  َوالَقــَدُر  مِْثلُُهَمــا 
ِ وَن مَِن األَْصَواع َِوالَوْســُق ِســت اع الص مِئِيــنِ  مِن  َثــالٌث  َفْهَي 
ــْه ِــي ــا أُوق ــًم ـــوَن دِْرَه ـــُع َيــْهَوأَْرَب فِض َخْمُســها(١)  َومِئَتــانِ 
ا ُيْشَتَرْط َفَقــْطَوالَحْوُل فِي الَجِميعِ ُطر َفبَِدْركَِهــا  َمــاَر  الث  ِإال

QÉªãdG  IÉcR  ÜÉH

َمارِ الث مِــَن  الُعْشــُر  َواألَْنَهارَِوَيجِــُب  ــْيلِ  بِالس ُســِقَيْت  ِإْن 
ُيْسَقى لَْم  َما  َوْهَو  أَْيًضا  الــِعــْرَقــاَوالَبْعُل   ــل ــُب َت ــــُه  أَْرَض  ِألَن
األَْمَوالِ َثَمــرِ  ُعْشــرِ  َوالِيَونِْصــُف  َوالد بِالَغْربِ(٢)  ُسِقي  فِيَما 

قوله: «خمسها» يعني في كل مائتي أوقية خمس أواق؛ وذلك ُربع العشر.  (١)
الَغْرب: الدلو العظيمة، والدوالي: الّدالء الصغيرة.  (٢)
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بِاألََنَهــارِ ــَس  أُس ِإْن  ْرُع  بِاآلَبارَِوالــز َبْعــُد  مِــْن  ُســِقي   ثُم
َكاةِ بِالز الَتأِْســْيسِ  َعَلــى  تَِفْهَو  لِلَغال بـِــــاِإلْدَراِك  ــَل  ـِـي َوق
ــَرابَِوَقــاَل َقــوٌم فِيــِه بِالِحَســابِ ــش ِــل ـــــامِ ل بـِــَعـــَددِ األَي
أَْعَجُب َفْهَو  بِــاِإلْدَراِك  ـــاُة َتــجِــُبَوالَقْوُل  َك ـــز ــــُه بـِــِه ال  ِألَن
ُبْســَرا َنِخيًال  ــَراَوقِيَل َمــْن أَْطَنى  ــْس ــا َوُب ــًب ــا ُرَط ــوَه ــلُ ــأََك َف
َكاةِ الــز مَِن  َشــيٌء  بَِها  تِلَْيــَس  الَغــال ُعُشــُر  فِيَهــا  َوقِيــَل 
َتْمــُر ِســَواُه  َكاَن  ِإْن  الُعْشــُرَوقِيــَل  الَجِميعِ  َففِــي  لَُه  َباقٍ 
َفَتْلَزُمْه ــَرْت  ثُم َقــْد  َتُكْن  َنْعَلُمْهَوِإْن  ِخــَالٍف  بِــَال  َزَكاتَُهــا 
ُمْخَتَلْف فِيِه  ارُِم(١)  الص أُْطِعَم  َلْفَما  َكاُة َقْد َرأَى َبْعُض الس فِيِه الز
لَْم ُيَكلِ َوِإْن  َقْد كِيــَل  لِِإْن َكاَن  َفَمــا بِِه َشــيٌء َمَقــاُل(٭) األَو
ِ َِوَقاَل َبعٌض فِــي كَِال الَوْجَهين َمْين لَْيــَس بِــِه َشــيٌء بَِغْيــرِ 
تُؤَخُذ مِْنُه  الَوْجَهْيــنِ  فِي  ُيْنَفــُذَوقِيَل  مِْنــُه  َوالُعْشــُر  َزَكاتُــُه 
ازِ ــز ــَج اسِ َوالْ و ـــد ازِ(٢)َوأُْجـــَرُة ال َوالَْقــر ــائِفِ  الش َوأُْجــَرُة 

قوله: «الصارم» هو الجذاذ وهو الذي يقطع ثمر النخل، (المصنف)  (١)
(٭) بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديــره: ذلك مقال، والنصب على نزع الخافض، أي: في 

مقال. (إسماعيل)
الدواس: هو الذي يدوس الحب ليزول عنه القشر.  (٢)

الجزاز: هو الذي يجز الزرع من األرض.
ائف: هو الذي يطرد الطير عن األرض.  الش

القراز: هو الذي يسوي األرض ويقطعها بالشكل المخصوص ِإللقاء البذور فيها (المصنف)
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َتْلَزُم الــَزَكاُة  فِيَهــا  األَْســُهُمَجِمْيُعَهــا  ى  تَُزك أَْن  َبْعَد  تُْخَرُج 
ا َيْخُرَجن ــارِمِ  الص فِي  ــاَوالُخْلُف  َفاْفَهَمن الُوُجــوهِ  َهــذِهِ  فِــي 
َراِك َتلَِفا الــد ْرُع مِْن َبْعدِ  َصــابِ َيوًمــا َقْد َوَفاَوالــز َوَكاَن بِالن
َباقِيــِه مِــْن  َكاُة  الــز الِــُف لَْيــَس فِيِهَفُتْؤَخــُذ  َوالت لَــْو َقــل
َصاُب ُمْســَتتِْمَوِإْن َيُكــْن َقــْد أَْتَلُفــوُه َوُغرِْم َدَراهًِمــا فِيَها الن
َما ُيَســل أَْن  َعلِيــِه  َمــا  أَلَْزَماَفِقيــَل  َقــْد  َوبْعُضُهــُم  َزَكاَتَهــا 
َتجِبِ لــم  زَِراَعــٌة  لَــُه  َكاُة الْنتَِفــاِء الُموجِبَِوَمــن  فِيها الــز
َمَلــَكاَوَقْد َحَوى بِاِإلْرثِ َزْرًعا ُمْدرَِكا فِيَمــا  تُْحَمــُل  َزَكاتُــُه 
ُيْدَفُع ُعْشٌر  َوافِي  الص فِي  َيْزَرُعَولَْيَس  َمْن  أَْو  الَعامِــلِ  َعَلى   ِإال
َصاَبــا الن ُتــُه  ِحص َبَلَغــْت  آَبــاِإْن  َقــْد  لَــُه  ُمْلــًكا  ـُه  ِألَنـ
ــي م الذ زَِراَعــةِ  فِــي  ــيَولَْيــَس  ــِق ــت ـــاَرُة ال ـــَه ـــا َط ـــَه  ِألَن

َمارِ لِْلبِيــَدارَِوِإْن َيُكــْن فِــي تِْلُكــُم الث ْخَلــةِ  الن مِــَن  عِــْذٌق 
األَْقــَوالِ أَْكَثــرِ  فِــي  الَمالَِزَكاتُهــا  َجِميــعِ  َعَلى  َمْحُمولَــٌة 
الَحلِيــَال َخالََطــتِ  َنِخيــَالَواْمــَرأٌة  َوَدَفَعــْت  َمالَِهــا  فِــي 
َيَشــاُء َكيَفَمــا  فِيَهــا  ــُه َوَمــالُــَهــا َســــَواُءَيْفَعــُل  ــالُ ــَم َف
جَِهتِْه مِــْن  َواِحدٍ   ُكل تِــْهُيْجَمــُع  َغل َزَكاةِ  فِــي   َوُيحَمَلــن
أَبِْيِهــُم َمــْع  األَْوَالُد  َيْحوِيِهُمَكَذلِــك  َمَقامِــِه  فِــي  َكاَن  ِإْن 
َســَواُء أَْصلُُهــْم  َقــومٍ   َســَواُءَوُكل َفُحْكُمُهْم  َمــْزَرع  فِــي 
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ِ الَجِميع مِــَن  الُعْشــُر  َِفُيْؤَخــُذ  مِــْن َغْيــرِ َتقِســيمٍ َوَال َتوْزيع
َيا ُســم أَْرًضا بَِحب مِــْن أَْرِضِه َكْيًال بِِه َقــْد َعنَِيا(٭)َوَمْن َكــَرا 
لَْيَس َعَلى األُْجَرةِ َشــيٌء ُشرَِعاَزَكاتَُهــا قِيــَل َعَلى َمــْن َزَرَعا
بُِخُمــسِ أَْقَعَدَهــا  َيُكــْن  ُســُدسَِوِإْن  أَْو  ُرُبعٍ  أَْو  َزْرعَِها  مِْن 
َتْخُرُج الَجِميــعِ  َتلِــُجَزَكاتَُهــا مِــَن  فِيَهــا  ــْرَكةُ  الش َمــا  ـ ِألَن
ــُر تَُعش ُغِصَبْت  َمْهَما  َوقِيَل َال َوالَغْصُب َمْعًنى ُيْحَجُرَواألَْرُض 
ــْرِك الش ِألَهِْل  َبــاَع  ي(١)َوُمْســلٌِم  تَُزك َدائًِمــا  َفِقيــَل  أَْرًضــا 
َبْعَدَما ــى  تَُزك َال  َقــوٌم  الُْمْســلَِماَوَقــاَل   َتُخص َها  ـ ِألَن بِيَعْت 

IQÉéàdGh  Oƒ≤ædG  IÉcR  ÜÉH

ِ ُقــود كاُة فِــي الن َِوَتجِــُب الــز الَْمْعُهــود َجِميِعَهــا َوالَْمْتَجــرِ 
ا ُطــر  تُْجَمَعــن َســَواٍء  ــَراَعَلــى  ــْب ِ ــًة َوت ــض ِ َوتُــْخــَرَجــن ف
لَِبْعــض َبُعُضــُه   الَفْرضَِوَيْحِمَلــن ى مِْنُه َحــق لََكــْي ُيَؤد
ِ الُعْشــر ُرْبُع  مِْنــُه   َِوُيْخَرَجــن َوَمْتَجــر َوَذَهــبٍ  ــٍة  فِض مِــْن 
َواِحدِ  ُكل نَِصــاُب  َمَضى  َِوَقْد  ائِد الز ُحْكــَم  أَْذُكــُر  َوَهاُهَنــا 
دِْرَهما(٢) الِماَئَتْينِ  َفــْوَق  َزاَد  َيْقَحَماَما  أَْن  ِإلَــى  َفَما بِِه َشــيٌء 

(٭) أحسب َغنَِيا من الغنى. (إسماعيل)
ي: بالبناء للفاعل على طريق المجاز المرسل. تزك  (١)

درهما: منصوب على التمييز.  (٢)
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َفـــِإَذْن ِألَْرَبِعـيـــَن  َحَسْنَفَينَتـِهــي  دِْرَهٌم(١)  أَْرَبِعيَن   ُكل فِي 
فِــي الِمْقَدارِ ــةِ  َضارِ(٢)َوَعْشــَرُة الفِض مِــَن الن مِْثَقــالٍ  َكِمْثــلِ 
ِ َتَكاُملِفِي ُكل عِْشــرِيَن مِــَن الَْمَثاقِل ِإلَى  مِْثَقــالٍ  نَُصْيُف(٣)(٭) 
أَْرَبَعْة َعَلْيَها  َزاَدْت  َتُكــْن  َمَعــْهَوِإْن  ْنــُه  َتُضم دِيَنــارٍ  َفُعْشــُر 
َزاَدا فِيَمــا  َتْصَنــُع  ْعَداَداَوَهَكــَذا  ى َيُفوَت الَحْصــَر َوالتَحت
َملِي َعَلــى  َدْيًنا(٤)  َيُكــْن  ــرٍ َســنـِـيَوِإْن  ــاِض ــَح َفــُحــْكــُمــُه َك
َذَهَبا ــي  تَُزك َمــا  َمــْع  ــِه  ــًة ِإْن َكاَن َدْيًنــا َوَجَبــاتَُزك أَْو فِض
َعْنــُه َزَكاةٍ  َعَلْيــَك مِــْن  مِْنُهَوَمــا  اِإلَياسِ   َحــد فِي  ُكْنَت  ِإْن 
الَْغانَِيْه(٥) َصــَداقِ  فِي  َزَكاَة  َعَالنَِيْهَوَال  َتْقبَِضــُه  أَْن  َقْبــلِ  مِــْن 
َحَضَرا َعَلْيَك  َدْيــٌن  َيُكْن  َكاةِ َقَدَراَوِإْن  َفاْرَفــْع لَــُه مِــَن الــز
ا َيْرَفَعن الَمْضــُروبِ  فِــي  ا(٦)َوَذاَك  ُيْرَفَعن  الُحلِــي فِي  َوالُْخْلُف 
راهِــمِ الَْمْضُروَبــْة ُوُجوَبْهَفِقيــَل َكالد َيــَرى  َوالَبْعُض  َتْرَفــُع 
درهم: مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله.  (١)

النَضاُر: الذهب.  (٢)
ُنَصْيَف: بالتصغير.   (٣)

وقد يكون َنِصيُف بفتح النون وكسر الصاد وهو النصف. (إسماعيل) (٭) 
ديًنا: منصوب على أنه خبر كان، واســمها محذوف تقديره وإن يكن هذا النقد ديًنا وفي بعض   (٤)

النسخ (ديٌن) بالرفع على أنه إسم كان، والخبر محذوف تقديره وإن يكن لك دين.
الغانيه: المرأة التي استغنت بزوجها وقيل بجمالها.  (٥)

يرفعنا: يرفعن األول مبني للفاعل؛ أي يرفع الــزكاة، والثاني بالبناء للمفعول بمعنى ينقلن عن   (٦)
العلماء.



كتاب الزكاة الجزء األول ٢١٢

ِ ْين َج ُحْكــَم الد َِوَبْعُضُهــْم َخر الَْعْين َزَكاةِ  َغْيــرِ  فِــي  ْفعِ  بِالر
ــُع ــْرَف َي َال  ـــُه  ِإن َقـــوٌم  ا ُيْشــَرُعَوَقـــاَل  َكاة مِم َشــْيًئا مَِن الــز
لِْلَفائِدْة ُيْشــَتَرى  َشــيٍء   الَقاعَِدْهَوُكل َهــذِي  َنْحَو  الزَكاُة  فِيِه 
ِ ــَالح الس مَِن  أَْو  َيــابِ  الث ِمِــَن  ــاح أَْو َجوَهــرٍ َوض أَْو َمْعــدِنٍ 
الَْمْتَجــَراأَْو مِْن أُُصولٍ أَْو ُعُروضٍ تُْشتَرى أََراَد  ِإْن  َحَيــوانٍ  أَْو 
ــابِ ــَس ــتِ ــــاُة االْك الِْكَتــابَِفــَهــذِهِ َزَك ُمْحَكــُم  َعَلْيَهــا   َدل
اْكَتَســْبَنا َمــا  َبــاُت  َطي اْحَتَســْبَناَوَذاَك  َما  َحْيَن  مِْنَهــا  نُْنفُِق 
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الَْمَواِشــي َغَنًمــا(١) َوِإبَِال َكاةِ َحَصــَالَوفِي  الــز َوَبَقــًرا َحــق
َمَراتِــُب َفَلــُه  ِصْنــفٍ   الَْواجُِبَوُكل  َتْعَدادِهِــن مِْن  َيُكوُن 
َشــاُة َتُكوُن  الَخْمسِ  اِإلبِلِ  َكاُةفِي  الــز هَِي  َشــاَتانِ  َوالَعْشــرِ 
َفَلَهــا َشــاٌة ِإلَى َكُمَالَوُكل َخْمــسٍ  ا  الِْعْشــرِيَن َعــد َتْبلَُغ  أَْن 
ْسِمَيةَِوِإْن َتــزِْد َخْمــٌس َفبِْنُت َســَنةِ بِْنُت َمَخاضٍ تُْدَعى فِي الت
بِِســْت َالثِيَن  الث َعَلى  َتزِْد  ُكِسْت(٭)َوِإْن  بِْنُت َعاَمْينِ  بِْنُت لَْبونٍ 

غنًما: غنًما فما بعده منصوبان على التمييز، ويجوز نصبها على الحال.  (١)
(٭) لعل األصل: كسيت، فحذفت الياء مرعاة للوزن. (إسماعيل)



الجزء األول ٢١٣باب زكاة الماشية

ُبَوِإْن َتــزِد َعْشــٌر َففِيَهــا َتجُِب تُلق ــًة  ِحق َثــَالثٍ(١)  بِْنــُت 
يَنا ــت ِسنِيَنــاَوفِــي َبِعيــرٍ َصاَحَب الس ِألَْربــــــعٍ  َجَذَعـــــٌة 
ــْبِعيَنا الس َعَلى  ِســتا  َتزِْد  َيِقيَناَوِإْن  ــا  ــَه ــق َح ــانِ  ــَت ــوَن ــُب لَ
َعَدْد َوتِسِعيَن  ِإْحَدى  َتُكْن  َوَرْدَوِإْن  ُحْكًمــا  َفْرُضَها  َتــانِ  َفِحق
عِْشــُروَنا َبعدَِها  مِــْن  ــاَومِاَئــٌة  ــوَن ــُب ـــٌة لَ ـــَالَث ــــــٌد َث َوَواِح
أَْرَبِعيَنــا  ُكل فِــي  لِْلَخْمِســيَناَوَبْعَدَهــا  ــْه(٢)  َوالِْحق لَُبوَنــٌة 
َعَدَدا األُلُــوِف  مَِن  َبَلَغــْت  َوَرَدالَْو  فِيَمــا  الَْباقِــُر  َوَهَكــَذا 
األَْســَماُء َتْخَتلِــُف  َســَواُءَوِإنَمــا  بَِها  َوالُحْكــُم   ــن َوالس
ِ الُْمَعامِل َقُتوَبــةِ(٣)  فِــي  َِولَْيَس  الَعَوامِل الَبَقــرِ  فِي  َوَال  َشــْيٌء 
ِ ــَوائِم َمــا َتُكــوُن فِــي السَِوِإن الَْبَهائم مِــَن  الَْعلُوَفاتِ  َال فِــي 
الَْمْذُكورِ ها  ِســن فِي  ُكورَِوَفْرُضَهــا  الذ مِــَن  َال  اِإلَنــاثِ  مِــَن 
الَْوْصفِِإال َمَخاًضــا ُعدَِمــْت َفَيكفِــي فِــي  َذَكٌر  لَُبــونٍ  اْبُن 
ِ َِولَْيــَس فِْيَما َبْيــَن ذِي األَْعداد ــاد ــَن ِــْاِإلْس َفــرِيــَضــٌة تُــْنــَقــُل ب

بنت ثالث: أي بنت ثالث سنين، وحقًة منصوب على أنه مفعول ثانٍ لُتَلقُب، واألول محذوف   (١)
وهو الضمير العائد إليها تسمى هي حقة.

الحقْة: وفي نســخة والحق بحذف الهاء ِإلقامة الوزن، وعلى ما في هذه النسخة فهي بسكون   (٢)
الهاء للضرورة.

الَقتوبة: هي التي يحمل عليها الراعي متاعه وهي بفتح القاف.  (٣)



كتاب الزكاة الجزء األول ٢١٤
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َتلَزُم َشــاٌة  اَة  الش األَْرَبعيَن  الَغَنُمفِي  َتزيــَد  ــى  َحت وَتْكفَِيــْن 
ــاَتزِيــُد َواِحــًدا َعلى الِعْشــرِيَنا ــُذوَن ــأُْخ ــْيــنِ َي ــٍة َشــاَت ــاَئ ِ َوم
َواِحــَدْه  َبعَدُهــن َزائَِدْهَوَماَئتَــانِ  َثَالٌث مِــْن ِشــَياهٍ  فِيَهــا 
أَْرَبُع الِْمئِيــنِ  مِــَن  أَْرَبعٍ  َوتُرَفُعفِــي  تُْؤَخــَذْن  ــَياهِ  الش مِــَن 
مِاَئــةِ  لِــُكل َشــاٌة  َحتى َتُفــوَت َحْصُرَها مِْن َكْثَرةَِوَبْعَدَهــا 
َتْلــَزُم ــَياهِ  الش أَْرَبــُع  تُْعَلــُمَوقِيــَل  َثــَالثٍ  َمــَع  َواِحــَدٌة 
ــا(١) َوُرب أَُكولَــٌة  تُْؤَخــَذْن  أَلَْباَال  َحْيــُث  َوالْفَحُل  َوَســْخَلٌة 
الناسِ(٢) َوَحــَزَراُت  األَْجَناسِوَشــارٌِف  مَِن  الُوْسَطى  َوتُؤَخُذ 
لِلتضِحَيةِ َتْصلُــُح  التِــي  ةَِوْهَي  نِي بِالث ْاألَْســَنانِ  فِــي  تُْعــَرُف 
َيْصلُُح قِيَل  ــميُن  الس أَْصَلــُح(٣)َوالَجَذُع  الُْمْســلُِموَن  َرآه  ِإَذا 
ِســَخاَال َجِميُعَهــا  َتُكــْن  َفاألَْخــُذ مِْنَهــا َجائِــٌز َكَمــاَالَوِإْن 

ن، والرّبا: التي تربي ولدها، والّسخلة:  قوله: «أكولة... إلخ» األكولة الشاة تطعم في المنزل لُتَسم  (١)
الصغيرة من الغنم، والفحل: التْيس الذي ينزو على اِإلناث.

الشارف: المســنة، وحزرات المال خياره، والمراد من هذا بأن ال يأخذ الساعي شيًئا من   (٢)
هذه األصناف الســتة، وإنما يأخذ الوســط، وهو ما ال ضرر فيه على المالك، وال حيف 

على الزكاة.
أصلح: كذا في هذه النســخة بالرفع ولعله على إلغاء رأَى، أو ألجل الضرورة، أو لعدم اللبس   (٣)

بالفاعل، وذلك جائز، وفي بعض النسخ (يصلح).



الجزء األول ٢١٥باب إنفاذ الزكاة

َمرِْضَوقِيــَل َال َيُجــوُز ِإال َما فُرِْض َقد  فِيَما  الِْخَالُف  َكَذلَِك 
ِ ْتَبَتْين الر َبْيــَن  فِيَمــا  َِولَْيــَس  الَفرِيَضَتْيــن َبْيــَن  َفرِيَضــًة 

IÉcõdG  PÉØfEG  ÜÉH

الَْحــْولَِوْهَي َعَلى ِصْنَفْينِ ِصْنٌف َحْولِي َتَمــامِ  عِْنــَد  ِإْنَفــاُذْه 
ِ ــَجــر ــْت ــٍة َوَم ــض ِ ــبٍ َوف ــَذَه َِك ـــر ـــَق ــــــلٍ َوَب ِ َوَغـــَنـــمٍ َوِإب
َمُر الث َوْهَو  بِالَْحَصــادِ  انِي  َذَكرُواَوالث ُكل َوالُْخْلُف فِْي َتْعجِيلِ 
ــادِلِ ــَع ــامِ الْ ــِإلَم ِ َِفــُتــْدَفــَعــن ل َعادِل بُِحْكــمٍ  ُوُجــودِهِ  عِْنــَد 
أُمَِرا َقــْد  بِــِه  فِيَمــا  مَِن الْمَســاكِينِ َوجِْنــسِ الُْفَقراَيْجَعلَُهــا 
َقــابِ الر َوفِــي  لََهــا  ُمْرَتــابَِوعامِــلٍ  ُمْســرٍِف  َال  َوَغــارِمٍ 
ِ َكالْجَِهــاد اهللاِ  َســبِيلِ  َِوفِــي  الْبِــَالد َنــاِزحِ  َســبِيلٍ  َواْبــنِ 
ِ لِِإلْســَالم الُْمَؤلفِيــَن  َِوفِــي  اِإلَمام َحاَجــةُ  ِإلَْيِهــْم  َقــْوٌم(١) 
َبْعدَِما اِإلْســَالُم فِيَنا َرَسَخاَوقِيــَل َســْهُم َهــُؤَالِء نُِســَخا مِْن 
ــَوْر َكَفْربِآَيــٍة فِــي ُمْحَكمٍ مَِن الس َشاَء  َوَمْن  َفْلُيْؤمِْن  َشاَء  َمْن 
اَوأَْظَهــَر الَْفاُروُق َهــَذا الُْحْكَما َتم ــى  َحت يقِ  د الص َزَمــنِ  فِي 
ُمَعلــُق َســْهَمُهْم   ِإن بَِحاَجــةِ اِإلَمــامِ َوْهــَو أَْوَفــُقَوقِيــَل 

قوم: خبر لمبتدأ محذوف أي هم قوم.  (١)



كتاب الزكاة الجزء األول ٢١٦

الَْمْعَنى انتَِفــاِء  عِْنــَد  َوُيْعَنى(١)َفَيْنَتفِــي  َبَقائِــِه  َمــْع  َوَيبَقــى 
ِ ــام ْاألَي بِــُدَولِ  ُعنِــي  َِوَمــْن  ــــام ــةِ اِإلَم ــاَج ــَح ِ ـــــاَزُه ل أََج
ْاألَْمَوالِ َمَواِضــعِ  مِــْن  الِتُْقَبُض  الُعم ُمْصَطَفى  ِإلَيَها  َيْســَعى 
َعــا َتَفر َوالــذِي  ُقــوَد  الن  َســَعىِإال لِمْن  بَِها  َفيأْتُــوَن  مِْنَها 
ِإلَْيِه َدفِعَهــا  أََبــى مِــْن  ــْم َعــَلــْيــِهَوَمــْن  ــُه ــَل ــاَت ــَهــا َق بـِـَحــق
جـِـَبــاَيــْه ــــًدا  أََب  ــح ــِص َت إال لَِمــْن َكاَنــْت لَــُه ِحَماَيــْهَوَال 
الْبِــَالَد َيحِمــَي  أَْن  َهــا  َوالَْفَســاَداَوَحد ْلــَم  الظ  َوَيمَنَعــن
َبْعضِ َعْن  َبعِضِهــْم  َدْفُع  األَْرضِ(٢)َوَذاَك  أََقاِصي  مِْن  َعَلْيِه  َوَما 
ــُم ــِه ِ ـــن ب ِـــَع ـــَداف ــُه ُي ــن ــِك لَُهــُملَ  َوَيْنَصَحــن َوَيْجَهــَدْن 
ــاَال الُْعم َيْبَعــَث  أَْن  َكَمــاَالَوَمــا لَــه  َحَمــى  َعاًمــا  ِإَذا   ِإال
ــا َيْبَعثن قِيــَل  َمــاَر  الث  ا(٤)ِإال لَْو َكاَن فِي الِْمْصَطاحِ(٣) ُيدرَِكن
الَْجاُبوَنا أََكَل  َمْهَمــا  َيْجُبوَناَوالُْخلُف  ِحيَنَمــا  َكاةِ  الَــز مِــَن 
أَمَرا َقــْد  لَهْم  َمــْن  ِإْذنِ  ُحجِــَرابَِغْيــرِ  َوقِيــَل  َجائِــٌز  َفِقيــَل 
َتَقْهَقــَرا ِإْذ  لِِإلَمــامِ  الَْوَرىَولَْيــَس  مَِن  أَْخُذَها  َوابِ  الص َعنِ 

وُيعنى: أي يعتنى به.  (١)
قوله: «وما عليه مــن أقاصي األرض» يعني إنمــا عليه أن يدفع ظلم بعــض رعيته عن بعض   (٢)
وليس عليه أن يحمــي عنهم العدو الذي يأتيهم من بعيد، ولكنــه يدافعه بهم فيكون هو وهم 

سواء في حكم الدفاع عن الِحَمى والحرم.
المصطاح: هو البيدر، أي الموضع الذي تجفف فيه الثمار، ويقال له الجرين.  (٣)

مكان يسوونه لدرس الحصيد فيه. (أبو إسحاق)  (٤)



الجزء األول ٢١٧باب إنفاذ الزكاة

تُِشــيُر أََبــًدا  َيُجــوُز  َجــْوُرَوَال  َذاَك   َفــِإن بِأَْخذَِهــا 
َجَمُعوا ا  مِم أَْعَطــْوَك  ِإْن  ُيْمَنــُعَكَذاَك  مِْنــُه  َذاَك   َفــِإن مِْنَهــا 
ــاُر الَجب أََخــَذ  َقــْد  َمــا   َجاُرواَوَزك ِإْذ  َقْد كِْلَتــُه  َما  َبْعدِ  َمْن 
أََخَذا َكْيلٍ  َقْبــلِ  مِْن  َيُكْن  تُْنفَِذاَوِإْن  َيْوًمــا  َعْنــُه  َعَلْيَك  َفَمــا 
األَْمَوالِ مِــَن  َيْبَقــى  َمــا   الِْمْكَيالَِوَزك أَوِ  ــاعِ  الص َمْبَلــغِ  مِْن 
ُيْنفُِذ  ُكل الَْجــْورِ  َزَمــانِ  الَمْنَفــُذَوفِي   ُهــو َوَذاَك  َزَكاَتــُه 
ُمــوا َوَقد َفُقــوا  ات َمــا  ِإَذا   َيْعَلُمِإال َكاةِ  الــز َحْبــًرا(١) بِِإْنَفــاذِ 
ِ الَْمْشُروع الَْمْوِضعِ  فِي  َِيْجَعلَُها  ــةُ الْــَجــِمــيــع ــَع ِ ــام ـــُه َج ـــِإن َف
لَُهُم اِإلَمــامِ  ُحْكمِ  فِــي  َعْنُهــُمَيُكوُن  َوُيْجــزِي  َفَيْدَفُعوَنَهــا 
ِ ْضيِيــع الت َزَمــنِ  َقْبــَل  بِيعِ(٢)َوَذاَك  لِلر َقْد َكاَن فِي األَْشــَياخِ 
ــَرا َتَخي أَْمَرَهــا  َتَولــى  الُْفـَقــَراَوَمــْن  لَِخْيـــرِ  ـَهــا  َفَيـدَفـَعن
األَْفَضَال  ثُــم األَْفَضــَل  ُم  َعَلى َمْن َعَدَال(٣)ُيَقــد َوَمْذَهَب الَحق
ِ َِوقِيــَل َبْل َتُخص أَْهــَل الَْوَرع البَِدع َمْن َعَصى َوأَْهلِ  مِْن ُدونِ 
لَِعاِصي أََبــًدا  تُْعَطــى  ـُه َيْقــَوى َعَلــى الْمَعاِصيَفَلْيــَس  ـ ِألَن

عالم. (أبو إسحاق)  (١)
يعني اِإلمام المحّدث الربيع بــن حبيب بن عمرو الفراهيدي األزدي أحــد تالميذ أبي عبيدة   (٢)

مسلم بن أبي كريمة.
«على من عدال»: أي دون من عدل عن الحق.  (٣)



كتاب الزكاة الجزء األول ٢١٨

الِْخَالِف لِــَذوِي  تُْعَطى  اِفَولَْيَس  الُْعف َصْحبَِنــا  ُوُجــودِ  َمــَع 
ِ َِوقِيــَل َمــْن َيْدَفُعَهــا لُِمْســلِم لَــْو َعاِصًيــا ُمْبَتدًِعا لَــْم َيْغَرم
ِفَولَْيَس تُْعَطى فِي ِشَراِء ُمْصَحفِ ُمَشــر َمْســجِدٍ  بَِنــاِء  َوَال 
أَْهــَل دِينِِهَوَكَفــنِ الَْمْيــتِ َوَال فِــي َدْينِِه الَْبْيــتِ   َوَال لَِحــج
َعَنــاَوقِيَل َبْل َيُحــج مِْنَها ُذو غَِنا(١) ُذو  َوَكــَذاَك  لِْلُمْســلِِميَن 
ْيُف مِــْن َزَكاتِِه َال ُيْطِعُمْه ُيْعلُِمــْهَوالض َذاَك  بَِدْفــعِ  ِإَذا   ِإال
اِإلْعــَالُم َيْلَزُمــُه  َال  َعــاُمَوقِيــَل  الط أَوِ  ْمــُر  الت َوَذلِــَك 
ِ لِْلِعــَالج َيْحَتــاُج  الــذِي  ِأَمــا  لِِإلْنَضــاج َيْحَتــاُج  ِإْذ  َكاألُْرزِ 
ِ َبــاح لِلذ َيْحَتــاُج  ِإْذ  َِواللْحــمِ  لِِإلْصــَالح َيَحَتــاُج  َوَبْعــَدُه 
َتْبدِيــُل َوَنْحــوِهِ  َذا  ــوُلَفَدْفــُع  ُس ــر ــُه ال ــَن ــي لـِــَواجـِــبٍ َع
َدفَعا َقْد  لَُهــْم  َما  َغْيُر  َفــَال أُجِيــُز مِْثــَل َذا أَْن َيْدَفَعاَفالَفْرُض 
َكاةِ َغْيــُر ذِي الز ْيــفِ َحق ثَِقاتِلِْلض َعْن  األَْخَبــاُر  بِِه  َجاَءْت 
َمْفُروُض الُمْصَطَفى  َزَمانِ  الِــِه َمْقُبوُضَوفِي  َوالَفــْرُض َمْع ُعم
اآلَثارِ فِــي  َجاَء  َقْد  الــذِي  ا  َعــْن َذوِي األَْبَصارِأَم الَْجَوازِ  مَِن 
الِــِه ُعم أَْو  لِِإلَمــامِ  َمالِِهَفــَذاَك  مِــْن  َيْدَفُعَهــا  لِلــذِي  َال 

المراد بقوله «ذو غنا» أي الذي يســتغني به المســلمون، كالعالم والقائم بمصالح المســلمين   (١)
وأمورهم، و(ذو الَعنا) هو العاني فيها بالسعي والجباية.



الجزء األول ٢١٩باب إنفاذ الزكاة

َكاةِ الــز مَِن  ُيْعَطــى  َال  أَْقَواتَِوقِيــَل  َوَذا  ُيْســرٍ  َذا  َكاَن  َمــْن 
َيُعولُــُهَوَال لَِمــْن أَْهــُل الِْغَنــى َتُعولُُه َمــْن  َكِمْثــلِ  ـُه  ـ ِألَن
األَْمــَوالِ َعــنِ  ُمَكاَفــاًة  َحــالَِوَال  ِألَْجــلِ  ُمَحاَبــاًة  َوَال 
أََباَنا َمْن  ِإْعَطــاِء  فِي  مِــْن ُولْــدِهِ َعــْن َعْولِــِه عَِياَناَوالُْخْلُف 
ُيْجزَِيْنَفِقيــَل ِإْن أََباَنــُه مِــْن أََجلِ أَْن َفَلْيــَس  مِْنَهــا  ُيْعِطَيــُه 
ــاتِ ْوَج ــز ال ةُ  َعِطي ــَذا  ــَك َكاةَِوَه الــز مَِن  ْوُج  الــز ُيْعِطَها  َال 
ُيْعِطيَهــا ِإنــُه  َبْعــٌض  ــْيــَهــاَوَقــاَل  ــُه ِإلَ ــَزُم ــْل ــا َي ــرِ َم ــْي ــَغ لَ
البِيــَدارِ(١) ِإلَى  َبْعِضَها  اْفتَِقــارَِوَدْفــُع  أََخــا  َكاَن  ِإْن  َيُجــوُز 
ْجرِ رِْبٌح َيْكفِي َال ُيْعَطى َوالُخْلُف ِإَذا لَْم َيْكفَِوَمْن لَُه فِــي الت
اِالْفتَِقــارِ ِشــَعاَر  َرأَى  ــَعارَِوَمــْن  لِلش أَْعَطــاُه  أََحــدٍ  فِــي 
ُيْخجَِلْهَوَمــا َعَلْيــِه َالزًِمــا أَْن َيَســأَلَْه أَْن  َيْســأَلَُه  ِإْن  أََخــاُف 
غَِناُه َذا  َبْعــدِ  مِــْن  َيبِــْن  َيْغَشــاُهَوِإْن  عِْنَدُهْم  َضَمــاَن  َفــَال 
ــِه ــارِي َب ـــى  ِإلَ ــُه  ــَم ــْل عِ  ــِهِألَن ــْي ِإلَ ُه  َرد ــِه  ــْي ــَل َع ــْن  ــِك لَ
ْاألُُصولِ مِــَن  َشــْيًئا  َحْولَِوُمْشــَترٍ  َفــْوَق  ْيــنِ  بِالد َنِســيئًة 
َيأُْخُذ َكاةِ  الــز مِــَن  لَــُه  َوُيْنفُِذقِيــَل  اْشــَتَرى  ا  َعم بِِه  َيْقِضي 
ـــارُِم َغ َذاَك   ِألَن َالزُِمَوَوْجـــُهـــُه  َكاةِ  الــز مِــَن  َوَســْهُمُه 

البيدار: هو العامل في الحرث؛ لغة ُعمانية مشهورة وقد اشتق من الَبْيَدر.  (١)



كتاب الزكاة الجزء األول ٢٢٠

َيْنَبِغي أَْن ُيْشــَتَرْط َفَقــْطقُْلُت َولَِكْن  ُمَكاثِــرٍ  َغْيــُر  ـُه  ـ بِأَن
أَثلِ الت ْهــُي َعــنِ  الن َِوَقــْد أََتى  ل بَِهــا َفــَال تُْعَطــى لِــذِيِ َتأَث
َخَلَطا َقــْد  َزَكاتُُه  َمــْن  َغَلَطــاَوقِيــَل  َال  ــًدا  َتَعم َمالِــِه  فِــي 
مِْنَهــا الُْفَقــَراَء  ُيْعِطــي  َعْنَهــاَوَقــاَم  َوَنــَواُه  َفَشــْيًئا  َشــْيًئا 
أََعَطــاُه َمــْن  َكاَن  ِإْن  َنَراُهَفَجائِــٌز  َال  َوالَْخْلــُط  أَْهلَِهــا  مِــْن 
َولَْم أَْعَواًمــا  َكاةِ  الــز َندِْمَوَتــارُِك  َوَقــْد  َعُه  َضي الــذِي  َيــْدرِ 
ن َقالُوا َيْتَبُع ُيْدَفُعَفالَبْعُض أَْقَصى الظ َال  َعْدلُــُه  َصــَواٌب  َوْهَو 
ِ َعــام َزَكاُة  َقــاَل  َِوَبْعُضُهــْم  َمــام بِالت َذلِــَك  َعــْن  تُْجزِيــِه 
ُيْخرَِجَهــاَوَمْن َيُكْن َقْد َشك َهْل أَْخَرَجَها أَْن  َعَلْيــِه  َفــَالزٌِم 
الَوْقتِ َبْعَد   َشك َقْد  َيُكْن  ُمْفتِــيَوِإْن   ُكل عِْنــَد  َعَلْيــِه  َفــَال 
َكاُة مِــْن َصبِــي َال تُْقَبــُل الــزــي ِ ــَول الْ َذلِـــَك  ــــَرأْيِ  ِ ب  ِإال
َكاَنا ــيٍ  َوص مِْن  أَْو  َوالِــدٍ  أَْو مِــْن َوكِيلٍ أَْظَهَر اِإلْحَســاَنامِْن 
ُيْخرَِجَهــا أَْن  الَْوالِــَد  أََخَرَجَهاَفَيْلــَزُم  ِإْن  ِسَواُه  فِي  َوالُخْلُف 
فِــي اآلَثارِ قِيــَل  َقــْد  بِالِخَيارَِيْلَزُمــُه  َقــاَل  َقــْد  َوَبْعُضُهــْم 
َعَلْيِه َال  َقــاَل  َقــْد  ــِهَوَبْعُضُهــْم  ــَدْي لَ ــا  ــَه ــُرُك ــْت َي ـــُه  لَ َوَال 
َغاَيْحَفُظَهــا لَــُه ِإلَــى أَْن َيْبلَُغــا ُمَبل ــا  ــَه ِ ب ــُه  ــَرن ِ ــب ــْخ َوُي
َقــْه ُيَصد أَْن  الَيتِيــَم  َقــْهَوَيَلــَزُم  َوَحق أَْخَبــَرُه  بِــِه  فِيَمــا 
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َتْلزُمــْه َال  ِإنَهــا  َقــْوٌل  ُمــْهَوفِيــِه  ُيَلز ِإْنَفاُذَهــا  الــذِي  عِْنــَد 
َعــا ـُه فِــي فِْعلِــِه َقــْد َضي ـ َعــاِألَن اد َنْفــُس  َباقَِيــٌة  َفَقْولُــُه 
ْل(١) لَِفًتــى َال ُيْخِرُج ــــَذاَك َحـــَرُجَوَال َتــَوك ــِه َف ِ ــال َزَكــــاَة َم
ُمَعاوَِنــاَكَفــى بَِهــَذا أَْن َيُكــوَن َخائَِنا لَِخائِــنٍ  َتُكــْن  َفــَال 
َتْشَترُِط ــا  ــاَذَه ــَف ِإْن ِإَذا   ُطِإال ُيَســل أَْو  َذاَك  ُيجِيــُز  َوْهــَو 
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الَْحْربِي مِْنُهــُم  ــيَوالُْمْشــرُِكوَن  م ــُهــُم الــذ ـــْم(٢) َومـِـْن ُه ـــد أَلَ
َبابِِه فِــي  ذِْكُرُه  َيأْتِــي   بِِهَوالُْكل َمــا  َبْعَض  َنْذُكــُر  َوَهاُهَنــا 
َقدَِما َمْهَما   الَحْربِي الِحَمــىَفالُمْشــرُِك  َوَنالَــُه  بَِالدَِنــا  ِإلَــى 
أَْمَوالِِه مِــْن  الُعْشــُر  مِْنُه  َحالِِهُيْؤَخُذ  َال ُطْهــَرًة لَِكــْن لَِصــْونِ 
َنَفْذَوقِيَل َبــْل َنأُْخُذ مِْثــَل َما أََخْذ َبأَْرِضــِه  ْن  مِم ُســْلَطانُُهْم 
َما بِِمْثلِ  لَُهــْم  ُعُقوَبــٌة  أَْســَلَماَوْهــَي  َقْد  الذِي  فِي  َفَعلُوُه  َقْد 
ِ اِإلَمام ــةِ  ذِم فِــي  َيُكــْن  َِوَمْن  اِإلْســَالم َشــْوَكةِ  مِْن  َغْيرِهِ  أَْو 
َغارِ الص بَِحــد َمــا َنــَراُه مِــْن مِْقــَدارِتُْؤَخــُذ مِْنُهــْم جِْزَيــةُ 
َعَلْيِهُم ــــًدا  أََب َزَكــــاَة  أَْســَلَمُواَوَال  لِلذِيــَن  َكاَة  الــز  ِإن

توكل: بفتح التاء، وأصله وال تََتَوَكل، فحذف إحدى التاءين تخفيًفا.  (١)
ُهْم. ُهْم: أي أََشد أََلد  (٢)
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الَخَبــْث مِــَن  لَِمالِــِه  الَْحَدْثَطَهــاَرًة  َعــنِ  لَِحالِــِه  ــًة  َوُحج
َمالَِفأَْيــَن َذا الَكافُِر مِــْن َذا الَْحالِ ُغــْرَم  َكاَة  الز َتْحَســبِ  َال 
َتْغلِبِ َنَصــاَرى  أََبى  َما  الُْمْنَقَلبَِوِحيَن  فِي  َغارِ  الص جَِزَيةِ  مِْن 
َكاَة الــز َيدَفُعــوا  أَْن  ــَتاَتا(٭)َوَطَلُبــوا  الش َتَوعــُدوا  َوُدوَنَهــا 
الُْمْؤمِنِيَنــا(١) أَمِيــُر  الُْمْســلِِميَناَصالََحُهــْم   َحق فِــي  بِِضْعفَِها 
اهللاُ أََراُه  ــٌة  ــاَس ــَي َس ــاُهَوْهــــَي  ــَط ــا أََع ــَرَه ــْي َصــَواَبــَهــا َوَخ
ةِ م الذ َتْحَت  الَمُجوُس  الجِْزَيــةَِوَتْدُخُل  بَِصَغــارِ  وا  أََقــر ِإَذا 
َكالِكَتابِــي َذاَك  فِــي  ُتُهْم  َوقِيَل ُهــْم َكانُوا أُولِــي كَِتابُِســن
َعا َيُعــوُه َخاَب َمْن َقــْد َضي ُرفَِعاَفض َقــْد  َعْنُهــُم  َيــاعِ  َوبِالض
َصــاَرى َوالن الَيُهــوُد  َحَياَرىَكَذلِــَك  َفَهاُهــُم  ُعــوا  َضي َقــْد 
ــْوَراةِ َوالت اِإلْنجِيلِ  مِــَن  َفــاتِلَُهــْم  ُمَحر نُْســَخاٍت  ُة  عِــد
ُل الُْمَنــز َهــا  أَي َيْعرِفُــوَن  ُمْشــِكُلَال  أَْمٌر  َذاَك  فِي  َفأَْمُرُهــْم 
َغَلْط فِي  َكانُوا   بِالُْكل آَمُنوا  أَْو َتَرُكْوا الَْجِميَع َكانُوا فِي َشَطْطِإْن 
ُيْدَرى َولَْيــَس  َواِحــٌد   َجْهَراَوالْحق َفــَيــْقــِصــُدوُه  ــْنــَدُهــُم  عِ

(٭) أي: دون دفــع الزكاة ينشــقون عن البقاء في حكم المســلمين، وذلك إذا ألزمــوا دفع الجزية؛ 
فصالحهم عمر بن الخطاب ƒ على دفع ضعف الزكاة. (إسماعيل)

. ƒ يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  (١)
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الِْكَتابِ مِــَن  ُهــْم  َحظ َوابَِفــَكاَن  الص َســَننِ(١)  َعْن  َضَاللَُهْم 
ــْرآنِ ــُق الْ ــا  ــَق َب اهللاَ  ــأَُل  ــْس ــَن َمانَِف الز َذا  اْنِقَضــاِء  ِإلَــى  فِيَنــا 
ــا ــَق ــَوف ِــــأَْن ُي ــُه ب ــن َ ــأَل ــْس َقىَوَن َتَنــا َعَلــى الَْمَعالِــي َوالت أُم
اِإليَمــانِ مِــَن  ُينِيَلَنــا  أَْوَفــَر َحــظ َومِــَن اِإلْحَســانَِوأَْن 
بِالَخْيَراتِ  ُهــم الل لََنــا  الِهَباتَِواْختِْم  َواِســُع  ــي  َرب َفأَْنــَت 

َنن: بالفتح الطريق. الس  (١)
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ِ اِإلْســَالم َشــَرائِعِ  مِــْن   ِالَحج اِإللْــَزام َظاهِــُر  لِْلُمْســَتِطيعِ 
الِعَبــاَدا بِــِه  اهللاُ  اْبَتَلــى  الُمَراَداَقــدِ  َجِهلُــوا  أَْو  َعَرفُــوا  ِإْن 
ــاُل ــَث ــتِ ــًدا َعــَلــْيــَنــا اِالْم ــب ــَع ــَداُلَت ــجِ َوال ْنِقيُر  الت لََنا  ــا  َوَم
َوأَْوَجَبــا َمَهــا  َعظ َباَمَواِضــٌع(١)  َتْعِظيَمَهــا َوفِي الُوُصــولِ َرغ
ــةِ ــْألُم ِ ْحَمةَِجــَعــَلــَهــا َمــَنــاِســًكــا ل الر لُِحُصــولِ  َوُموجَِبــاٍت 
ــَعائَِرا ــْم تِْلُكُم الش ْقَوى لَِباًســا َســاتَِراَفَمــْن ُيَعظ َحاَز مَِن الت
َوافِــَرا َوَثَواًبــا  أَْجــًرا  َوَصــاَر َعْبــًدا َطائًِعا َوَشــاكَِراَوَنــاَل 
َغنِي َفــاهللاُ  َعْنــُه  َتَولى  نِــيَوَمــْن  الد َنْفَســُه   َيُضــر َوِإنَمــا 
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ُمْطَلَقا ُيوجَِبْنــُه  لَــْم  لُْطفِِه  ــامِْن  ــَق ـــُه َوَحــق ـــَب ـــا أَْوَج ـــَم َوِإن
ِ اد بِالــز ُموِســرٍ   َغنِــي َِعَلــى  َواألَْوَالد َولِْألَْهــلِيــــَن  لَـــــُه 
اِحَلْه الر َوُوُجــودِ  فِيــِه ُشــُروٌط َحاِصَلــْهَمــَع األََمــانِ  َفَهــذِهِ 
َمانِ َوالض ْيــنِ  الد َقَضــاِء  َمانَِبْعَد  الز َجَنــى فِي َســالِفِ  ا  َعم
ِ أَْشــُهرِه فِي  الَْمْذُكوُر  ُوجَِد  ِِإْن  أَْمــرِه لَِتَمــامِ  َيْســَعى  َعَلْيــِه 

مواضع: يجــوز أن تكون خبًرا لمبتدأ محــذوف تقديره هي مواضع، ويجــوز أن تكون مبتدأ   (١)
حذف خبره تقديره هنالك مواضع.
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الِقْعَدةِ َمْع ذِي  اُل  ةِأَْشــُهُرُه َشــو ابَِقاتِ مِْن ذِي الِحج َوالَعْشرِ الس
ْخــَالصِ بِاْإلِ الَْخــاِرُج  بِالَْخَالصَِوَيْبــَدأُ  الناسِ  َومِْن ُحُقــوقِ 
ــا ــاَن ــَم ــُر األَْي ــَكــف َوالجِيَرانــاَوَبـــْعـــَدُه ُي ْاألَْرَحــاَم  َوَيِصــُل 
َهــارِ الن لِ  أَو فِــي  ْاآلَثارُِخُروُجــُه  فِي  َجــاَء  الَخِميسِ  َيْوَم 
رِيَقا الط َيْقِصــُد  َهــَذا  فِيَقــاَوَبْعــَد  الر َوَيْصَحــُب  ــِه  لَِحج
فِيقِ الر فِــي  َجــاَء  َقــْد  َِفِإنــُه  رِيــق ٌم أَْيًضــا َعَلــى الط ُمَقــد
ِســَعا َيت لَِكــْي  اَد  الــز ــُع  َيْمَنَعــاُيَوس أَْو  فُيْعِطَيــْن  ُخلُُقــُه 
ِ الَبْحر َهــَذا  ُرُكــوُب  َفاْدرَِوَجائِــٌز  َقْطًعــا  َوالجَِهــادِ   لِْلَحــج
الَفْضلِ(٭) ِاللْتَِمــاسِ  ُهــوُه  الَفْصلَِوَكر َهــَذا  َصَواَب  أََرى  َوَال 
ــا اْمَتن َعَلْيَنــا  بِالُفْلــكِ  ـاَفــاهللاُ  ُيْمَنَعـن َفـَكـْيــَف  بَفْضلِــِه 
َقاَال َقــْد  َفْضلِِه  مِــْن  َمَجــاَاللَِتْبَتُغــوا  لَــُه  أََرى  َال  َفالَمْنــُع 
َرا َقــْد َتَعــذ ُعذَِراَوِإْن َســبِيُل الَبــر َيْوًمــا  الَبْحَر  ُيِطيــُق  َوَال 
الَْمُخــوِف ـُه مِــْن ُجْمَلــةِ  ـ ُؤوِفألَن لِلــر َوالدِيُن  ــِه  َحق فِــي 
اْســَتَطاَعا َمَتى   الَحــج ــاَفَيْنوَِي  ــاَع أََض ــــُه  ِإن ُيــَقــاُل  َوَال 
ــا َتُحج أَْن  لِْلَمــْرأَةِ  ا(١)َوقِيــَل  مِْن َمْهرَِها لَْو َزْوُجَها َقْد ضج
ــَراَوَتْقِضــي مِْنُه َدْيَنَهــا ِإْن َحَضَرا َفْلُتَفط األَْبــَدانِ(٢)  َوفِْطــَرَة 

(٭) اي: طلب األرزاق. (إسماعيل)
ضّجا: ضج أي صاح إنكاًرا عليها.  (١)

زكاة الفطر. (أبو إسحاق)  (٢)
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رِ الَمَقــد َمالَِهــا  مِــْن  ـُه  ـ ِألَن َفَزْوُجَهــا لَْيــَس لَــُه مِــْن َغَير
َمْحَرَما  َتجِــَدن لَــْم  َتُكْن  الُعَلَماَوِإْن  عِْنــَد  الُقُعوُد(١)  َيَســُعَها 
ْه(٭) ْهَوالُخْلُف فِــي ِإلَْزامَِها الَوِصي الَقِضي فِــي  الَْمالِ  ُوُجــودِ  َمَع 
َرا ُحر َوَبْعــُد   َحج ِإْن  ُذكَِراَوالَعْبــُد  َقْد  ِإْجَزائِــِه  فِي  َفالُخْلُف 
ِصَبــاُه فِــي   بِــي الص ــُه أَْجــَزاُهَكَذلِــَك  قِيــَل َحج ِإْن َحــج
َاْسَتْغَنى الُْبلُوغِ  َبْعدِ  َمْعَنــىلَْو َكاَن مِْن   َوُكل اَد  الــز َوَوَجــَد 
(٢)ِ َِوقِيــَل َبْل َعَلْيِه َبْعــَد الُحلُم َيُحــج َوْهَو َفْرُض ُكل ُمْســلِم
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َعَلْيــِه اْســتَِطاَعًة  وَجــَد  ِإلَْيــِهَمــْن  َلــْن  ُيَعج أَْن  بِالَفــْورِ 
األََجلِ بَِضْربِ  َحْفصٍ  أَُبو   لَِهم َمه َوَجْعــلِ جِْزَيــٍة َعَلــى الت
ــاُونِ ــَه ــت ِــال ــُر ب ــِع ــْش ــــُه ُي  ِِألَن الَْبائِن ــَاللِ  الض َوْهــَو َعَالَمــةُ 
ــَال َتَمه ِإْن  َز  َجــو ُمْهِمــَالَوَبْعُضُهــْم  َال  لَِســنٍة  َســَنٍة  مِــْن 
َوْقُتُه َضاَق  الَمْوُت  َغَشــاُه  أُْخُتــُهَفِإْن  أَْو  ِإْبُنــُه  َعْنــُه  َوَنــاَب 

قوله: «يسعها القعود... إلخ»، يحتمل أنه أراد بذلك أنها يسُعَها القعود عن الخروج للحج لكونها   (١)
معذورة، ويحتمل أن يكون أراد أنها يســعها القعــود أي الخروج مع العلمــاء، وأراد بالعلماء 

الثقات، وفاًقا لما قاله بعض العلماء، وأنها يسعها السفر بمعية ثقات المسلمين واهللا أعلم.
(٭) أي: هل للمرأة أن توصي بالحج وال تحج بنفسها مع ملكها ماًال يكفيها للحج؟ (إسماعيل)

الحلم: البلوغ لقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % ﴾ [النور: ٥٩].  (٢)



الجزء األول ٢٢٧باب النيابة في الحج

ِ الَْخْلق َدْيــنِ  َكِمْثلِ  بِِه  (١)ُيوِصي  َدْيُن الَْحق َكَذاَك فِي الِْمَثــالِ 
بِالَقَضــاِء  أََحــق ِإنــُه  ــُه ِألَْغـــَنـــى(٢)(٭) اَالْغــنـِـَيــاِءَبــْل  ألن
الَقرِيــبِ نَِياَبــةُ  أََتــْت  الَحبِيبَِوَقــْد  ةِ  ُســن مِــْن  فِْعلِِه  فِــي 
ُيْنَقُلَفَلْيــَس لِِإلْنــَكارِ َمْعًنــى ُيْقَبُل  بِــي الن الذِي َعــنِ  َبْعــَد 
ُيْعــَذُر َحْيــُث  َذلِــَك  َمــا  ُرلَِكن ُيْؤخ َتَهاُوًنــا  َمــا  َحْيــُث  َال 
ــا ــُروَن ــَؤخ ــاسِ ُي ــن َيْزُعُموَناَوأَْكــَثــُر ال ــنِ  ْي ــد ــال َك ــــُه  َوِإن
َمْغُروُروَنــا اهللاِ  لََعْمــُر  ُمَخاَدُعوَنــاَوُهــْم  الَْقــْولِ  بُِزْخــُرِف 
َيْلَزَمــْنَوَال َيُنــوُب َعْن ِســَواُه َقْبَل أَْن َعَلْيــِه  َمــا   َيــن ُيَؤد
الُْمْخَتاُر َذلِــَك  عــْن  َنَهى  ُصــوا لَِمــْن بِــِه اْضِطَراُرَفَقْد  َوَرخ
َيْبلَُغا َحتى  ْفــُل  الط َيُنوُب  َغــاَوَال  ُمَبل ُيــَرى  أَْن   َوَيْصلَُحــن
أَبِيَهــا َعــْن  َتُنــوُب  َوَهَكــَذا َتُنــوُب َعــْن أَِخيَهــاَواْمــَرأٌَة 
ِ الَبِصير َعــنِ  ْاألَْعَمى  َِكَذلِــَك  ْاألَجِيــر َمــَع  الَعْبــُد  َكَذلِــَك 
ِســَواُه َعْن   بِالَْحــج ُهوَوَخــاِرٌج  َما  لَذاَك  اِإلْســَم  َفَنِســَي(٣) 
ــْه ي بِالن لَــُه  ِإْحــَراٌم  ــْهُيْجزِيــِه  األُْمنِي َيْبلُــُغ  َوفِيــِه  َعْنــُه 

أي: دين اهللا.  (١)
قوله: «َألغنى» بفتح الالم أي اهللا ســبحانه وتعالى هو أغنى األغنيــاء، وذكرها بمعنى أن ذلك   (٢)

الحق هو هللا، وهو أغنى األغنياء، فهو أحق بالقضاء.
ويمكن أن يكون بكسر الالم على أنها حرف جر بمعنى الملك وهو ظاهر. (إسماعيل) (٭) 

فنسي: أي نسي اسم الخارج عنه بالحج.  (٣)



كتاب الحج الجزء األول ٢٢٨

ــِه َوَرب َبْيَنــُه  فِيـَمـــا  َصْحبِِهَوَذاَك  عِْنَد  َشاهَِدانِ  َوالُحْكُم(١) 
ِحَســابَِهاَوَمــْن َعَلْيِه ِحَجــٌج أَْوَصى بَِها فِي  ْرتِيبِ  بِالت ى  تَُؤد
َوقِيــَال ــٌة  َحج َال َبأَْس أَْن تُْقَضى َجِميًعا َحْوَالفِــي ُكل َعــامٍ 
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ِ َمــام الت َعَلــى  الَبْيــتِ  ِزَِيــاَرُة  اِإلْحَرام َومِــَن  ــَواِف  الط مِــَن 
ُعْمَرْه ى  تَُســم ْالَعامِ  َســائِرِ  ذِْكَرْهفِي  َوتُْحيِـــي  الَْبْيَت  َفَتْعُمــُر 
ِ َِفْضــٌل مِــَن اهللاِ َعَلــى الِعَبــاد ــْرَداد الت الَْبْيــُت مَِن  ُيْعــَدُم  َال 
ــْعُي مِــْن لَــَوازِمِ ْاألَْفَعالِ َواِإلْحَاللَِوالس َرْكَعَتْيــِه  َبْيــَن  َمــا 
َصِغيَرْه ــٌة  َحج لََعْمــرِي  َكثِيَرْهَوْهَي  ـِـٌل  ــَضــائ َف ــا  ــَدَه ــْن َوعِ
َتجِــُب َوقِيــَل  ٌة  ُســن تُْنَدُبَفِقيــَل  لَِكــْن  ُوُجوَب  َال  َوقِيَل 
َرْنَها نَُكر لََنــا  َهــْل  نُْفرَِدْنَهــاَوْالُْخْلــُف  َفِقيــَل  َســَنٍة  فِــي 
ةِ َكالَحج ُعْمــَرٌة  َعــامٍ   ُكل َســَنةِفِي  فِي  َرْن  تَُكــر َبْل  َوقِيــَل 
ــُر ُيَكف لُِعْمــَرةٍ  ُعْمــَرةٍ  تُغَفُرمِــْن  نُــوُب  َوالذ َذاَك  َبْيــَن  َما 
َوَرَدا بِيعِ  فِــي الر َداَمْعَنى َحدِيثٍ  َعد الت َعامَِهــا  فِــي  َزْن  ُيَجــو
ِ بِاِإلْتَمام الِْكَتــابِ  فِــي  َِواألَْمُر  الَْعام فِــي  َتْكَراَرَها  َيْســَتلزَِمْن 

قوله: «والحكم» بالرفع على االبتداء، ويجوز جره عطًفا على الضمير المجرور، أو على تقدير   (١)
في، أي عليه في الحكم شاهًدا.



الجزء األول ٢٢٩باب اِإلحرام
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أََبــَدا َيُكــوُن  َال  أَْمــٌر  َقَصَداَوَذاَك  َقــْد  ــًكا  َتَنس لَِمــْن   ِإال
بِــِه  ِإال نُُســٌك   َيِصــح إيَجابِِهَوَال  مِــْن  ــَواُف  َوالط  َفُهــو
ْاألَْحَوالِ فِــي  اِإلْحَرامِ  ــَخــالـِـَفــن َهــْيــَئــَة اِإلْحــــَاللَِوَهْيَئــةُ  تُ
ِ َوفِْعــل َوَمْلَبــسٍ  َمــأَْكلٍ  ْعلِفِــي  الن َغْيَر  َيْلَبُس األَْخَفــاَف  َال 
ِ ْعَلْين َِوِإْن َيُكــْن لَــْم َيجِــدِ الن ْين الُْخف َكْعبِــِه  مِــْن  َفَيْقَطَعــْن 
ُيْمَنُع أَْيًضــا  الَْمِخيُط  ُيْمَنــُعَكَذلِــَك  َال  َفَلَهــا  َســاَء  الن  ِإال
ًســا(٢) َوَال ُمَعْصَفــًرا(٣)َوَهَكــَذا َال َيْلَبــُس الُمَزْعَفَرا(١) َوَال ُمَور
َمَعا َوالَوْجَه  أَْس  الر  ُمنَِعــاَوَيْكِشــَفن َذاَك  َســْترِ  َعــْن  َفِإنــُه 
َغــَلــْطَوَتْكِشــُف الَْمــَرأَُة َوْجَهَها َفَقْط َفــِإنــُه  ــيــِه  تُــَغــط َوَال 
ا تُمَنَعن ــَر  ــرِي ــَح الْ ــَك  ِ ــَذل ــاَك َبن تَُقر َال  أَْيًضــا  يــَب  َوالط
ُيْمَنُع ــا  أَْيَضً  الُْحلِــي َفَتْنــِزُعَكَذلِــَك  أُْذنَِهــا  مِــْن  َوقِْرُطَهــا 

المزعفر: المصبوغ بالزعفران.  (١)
الموّرس: الثــوب المصبوغ بالورس، وهو ضــرب من النبات أصفر طيــب الرائحة ُيصبغ به،   (٢)
ولعل منعه لما فيه من تهييــج الباءه، وإنما منع الطيب عن المحــرم؛ ألنه يدعو إلى الجماع، 
وألنه مناٍف لشــعار الحج الذي كان منه البعد عن الزينة والَتَرفهِ، ومالذ الدنيا المنافية لمقاصد 

اآلخرة واالّتصاف بالخشوع، والعصفر شجر القرطم. (أبو إسحاق)
ْوَران بفتح الشين، وهو زهر نبت معروف يشبه الزعفران  المعصفر المصبوغ بالعصفر، وهو الش  (٣)

في اللون ال في الَعرف.



كتاب الحج الجزء األول ٢٣٠

بِِه َبأَْس  َال  لِْلُمْحــرِمِ  ِطيبِِهَوالُْكْحُل  مِــْن  َخالًِيــا  َذاَك  َكاَن  ِإْن 
ِ اِإلْحَرام أَُخــو  يَب  الط َِوَيْحِمُل  َمــَالم بِــَال  لِلَبْيــعِ  َكاَن  ِإْن 
بَِجْنبِِه َيْلَصَقــْن  لَــْم  ِإْن  َثْوبِــِهَوَذاَك  بَِفْضــلِ  َيَنالُــُه  َوَال 
ِ لُِمْحــرِم أََبــًدا  َيُجــوُز  َِوَال  َواْفَهم َفاْســَمْع  ْوَجَة  الز ُيَراِجُع 
ــاَء(١) ــَس ــن ال ُج  ــــَزو ُي ــُه  لَ َحْســَناَءَوَال  َغــاَدًة  ْج  َيَتــَزو أَْو 
ِ َِقــْد أَْفَســَد الَحج بِــَذاَك الَْعام اِإلْحَرام فِــي  الَْمْرأََة  َجاَمَع  َمْن 
َتْلزُمــُه َقابِــلٍ  مِــْن  ــٌة  َيْهدُِمــُهَوَحج لِلــذِي  َقَضــاٌء  بَِهــا 
الَْجَاللِ ُذو  الَعــْرشِ  ِإلَــُه  َوالْجَِدالَِنَهى  َوالْفِْســقِ  َرَفثٍ(٢)  َعْن 
فِي الَحج مِْنَها َيا َفَتى ُكْن َحذَِراَوْهَي الْجَِماُع َوالَْمَعاِصي َوالِمَرا
َســاَء َوالن يــَب  الط  ْغــَو َوالِمَراَءَواْعَتزلَــن َواْتــُرْك بِــَذاَك الل
أَْنَشَدا(٣) ِإْن  بِِه  َبأَْس  َال  ْعُر  َســاِء َوَرَداَوالش لَــْو َكاَن فِي ذِْكرِ الن
َشــَعْر َوَال  ظُُفــًرا   َيُقــص أََثــْرَوَال  فِيــِه  ــَرْن  ُيَؤث َوَال  مِْنــُه 

قوله: «وال له يزوج النســاء.... إلخ» لعل الشيخ نور الدين اقتصر على قولٍ بالمنع لكونه أصح   (١)
عنده، وإال ففي ذلك خالف مشهور.

الرفث ما تضمن من الكالم لما يســتقبح ذكره من دواعي الجماع وألفاظه، وكناية عن الجماع   (٢)
كما في قولــه تعالــى: ﴿  ! " # $ % & ' ﴾ [البقــرة: ١٨٧] أي اِإلفضاء 
بالجماع، وأما الرفث فــي قوله تعالــى: ﴿ ( * + , ﴾ [البقــرة: ١٩٧] اآلية، فعن ابن 
الخطاب هو الجماع، واقتصر عليه الناظم وهو الصحيح لما ورد أن ابن عباس كان ينشــد في 

الطواف: فَُهن يَْمِشيَن بَِنا َهِميَسا. البيت. (أبو إسحاق)
قوله: «إن أنشد» بالبناء للفاعل أي أنشده المحرم.  (٣)



الجزء األول ٢٣١باب اِإلحرام

اَمْه الَفه َبْحرَِنــا  َعْن  ُروِي  بِالِْحَجاَمْهَوَقْد  لِْلُمِحــرِمِ  َبــأَْس  َال 
ِ ْعُر َال ُيْحَلُق َتْحَت الِْمْحَجم َِوالش م ِإْن َشاَء أَْن َيْسَلَم مِْن ُحْكمِ الد
أََباَنَهــا ِضْرُســُه  أََذْتــُه  َمَكاَنَهاَوِإْن  ــُه  ــَزُم ــْل َت ـــٌة  ـِــْدَي َوف
َعْقــَدا  َيْعِقــَدن أَْن  لَــُه  اوَمــا  ُصوا فِي الِْكيسِ أَْن ُيَشــد َوَرخ
َرْنــُه ُيَجب الَْكْســُر  َيْنُهَكَذلِــَك  ُيغط  ــر ُض ِــْن  م أَْس  َوالـــر
أََذاُه ِإَذا  ــــــــُه  ـــاُهَويــْحــلـِـَقـــــن أََت ِإْن  َتـــْلـــَزُم  ـــٌة  ـــْدَي ِ َوف
ــاُه َال َبــأَْس ِإْن َكاَن بِــَال رَِضــاُهَوِإْن َيُكــْن ِســَواُه َقــْد َغط
ــا َضــن ــَعــر ــَت َي أَْن  ـــُه  لَ ــاَوَمـــا  َفَيْقُتَلن ُمْطَلًقــا  ْيــدِ  لِلص
ِ َبْحــر َصْيــَد  َكاَن  َمــا  ِإَذا   ِِإال ْكر الذ فِــي  أََتــى  ِحلــُه   َفــِإن
ِ الَْبر فِــي اِإلْحَرام َِوأَْكُل َصْيــدِ  الَْحَرام ُجْمَلــةِ  مِــْن  عَِنَدُهُم(١) 
ــا األَْهلِي َيْذَبــَح  أَْن  اَوَجائِــٌز  َهنِي ــُه  ــَم ــْح لَ  َوَيـــأُْكـــَلـــن
ــُه عِــَيــاَنــامِــْن َغَنــمٍ أَْو مِْن َدَجــاجٍ َكاَنا ــَض ــْي َوَيــأُْكــَلــن َب
ِ ُيــود الص مِــَن  لَْيــَس  َال َيْدُخَلْن فِــي ُجْمَلةِ الَْمْحُدودِألنــُه 
تُْذَكُر َســْبًعا  الُْمْحــرُِم  َيعِقُرَوَيْقُتُل  َمْهَمــا  َوالَْكلــَب  َحــَدأًَة 
ــا ــَراَب ـــًة ُغ ــا َوَحـــي ــَرًب ــْق َكاَباوَع الر أََتــى  ِإْن  ُيْرَمــى  َوقِيَل 

قوله: «عندهم» أي عنــد الجمهور، وبه قال أصحابنا، وبعضهم يقــول بتحريم االصطياد على   (١)
المحرم، وال يحرم عليه أكله إذا لم يصده هو، وال ِصيَد من أجله.



كتاب الحج الجزء األول ٢٣٢

ــــاُه ـــــــأَْرًة َوَســُبــًعــا أََت آَذاُه(١)َوَف الــذِي  قِيــَل  َومِْثلَُهــا 
َفاْدَفَعْنــُه أََتــاَك  ِإْن  َتْقُتَلْنُهَوالَْباغِــي  َفــاعِ  الد ُكْنــَت فِــي  لَْو 
َذاَكا مِــْن  َحــَرٌج  َعَلْيَك  َنَهــاَكاَوَمــا  َنــا  َرب الَْهــَالِك  َعــنِ 
أَْكَرَمــُه َمــا  ــْرعِ  الش  َدر َمُه(٢)هللاِ  َكر َوَقــْد  الَْباَس  َرَفــَع  َقْد 
ِ ل لَْم ُيْشــَرْع لََنا فِي َمْوِطن َِوالذ بُِمْؤمِن عِْنَدَنــا  لِيــُل  الذ َفَمــا 
َعْنــُه نُِهيَنــا  َقــْد   ُذال َقــاُة(٣) لَْيــَس مِْنُهَعَنْيــُت  َفالِحْلــُم َوالت
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ِ اِإلْســَالم لُِنُســكِ  َِوَقاِصــٌد  َال َيْعــُدَوْن َمَواِضــَع اِإلْحــَرام
ِ ُمْحرِم َغْيــُر  َوْهَو  َيْعُدَوْنَهــا  َِال  م بِالد فِيــِه  قِيــَل  ى  َتَعــد َفِإْن 
ِ الَيَمن أَْهــلِ  مِيَقــاُت  َمَدنِــيَيَلْمَلــٌم   لِــُكل الُحَلْيَفــةِ  َوُذو 
ِ ــام الش أَْيًضــا ألَْهلِ  َهامِــيَوُجْحَفــٌة  الت لََنْجدَِهــا  َوَقــَرٌن(٤) 
َولِمــْن للِعــَراقِ  عِــْرقٍ  الَيَمْنَوَذاُت  مِــَن  أََتى  لَْو  ِإلَْيَهــا  أََتى 

ورد أيًضا في الحديث قتل الذئب والنمر وقتل الوزغ على ما رواه الطبراني: «اقتلوا الوزغ ولو   (١)
في جوف الكعبة» فمجموع ما ورد قتله عشرة، وهي تقتل مطلًقا أو إذا خيف منها؟ فيه خالف 
في غير الحية والعقرب وما شاكلها من ذوات الســموم؛ ألن ضررها غير مأمون مطلًقا، وقال 

بعٌض: األمر بالقتل على عمومه، والتقييد بالخوف يحتاج إلى دليل، ولم يرد. (أبو إسحاق)
َمُه) عائٌد إلى المؤمن المقصود بذلك. الضمير في (كر  (٢)

التقاة: التقية قال اهللا تعالى: ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ٢٨].  (٣)
قوله: «وقَرن» بفتح الراء إلقامة الوزن، وإنما هو بإسكانها في األصل.  (٤)



الجزء األول ٢٣٣ذكر بدء اِإلحرام

ِ ــةِ الَمَواِضــع َِكــَذاَك فِــي َبِقي لَِمــْن أََتى مِــْن آهِلٍ َوَشاِســع
بِالُْقْربِ ــُه  َمَحل َيُكــْن  يَوَمــْن  ُيَلب أَْهلِــِه  مِــْن  ــٍة  َمك مِــْن 
ُمَقاَمــُه ــٍة  بَِمك َيُكــْن  ِإْحَراُمُهَوَمــْن  َغْيرَِهــا  َال  ــٍة  َمك مِــْن 
األَْصَحابَِفاْحرِْم مِــَن الَبْطَحا أَوِ الِْميَزابِ َمَع   الْجِن َمْسجِدِ  أَْو 
َيْقِصَدنــا الُْعْمــَرَة  َيَشــا  ــاَوِإْن  ُيْحرَِمن فِيــِه   ثُــم  لِْلِحــل
َجْمَعاَوَبْعــَد َذا َيُطــوُف ثُم َيْســَعى الَْمْوِضَعْيــنِ   َفَيْجَمَعــن
الِحل ثُــم الَحَرُم َيْلَزُمَفالَْمْوِضَعــانِ  ُســَكْينِ  الن فِــي  َجْمُعُهَما 
ِ َِفــِإْن َبَلْغــَت َمْوِضــَع اِإلْحَرام َفاْحــرِْم َولَــب َخالِــَق األََنــام
مِْن ِطيبِ بِِه  َمــا  ُبُدْهنٍ  ْطيِيــبَِواْدَهْن  لِلت بِالَمــاِء  َواْغَتِســَلْن 
ِ َرْكَعَتْين ــي  تَُصل أَْن  َبْعــدِ  ِمِْن  الِحين بَِذاَك  َفْرٌض  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
ــا َفأَْحرَِمن َفــْرٌض  َيُكــْن  ــاَوِإْن  ُيْجزَِين َوَذاَك  َبْعــدِهِ  مِــْن 
فِيــِه لُــُزوَم  َال  اللــُزوُم  ــا  ــا أَْو ُجُنًبــا َيْكفِيــِهأَم َنَجَسً لَــْو 
ِ اِإلْحَرام ِِإْذ لَْيــَس مِــْن لَــَوازِمِ  َمام بِالت ــــَدانِ  األَْب ــاَرُة  ــَه َط
َوالَْمَشــاعُِر(١) الُْوقُوُف  َوأَْنــَت َطاهِــُرَكَذلِــَك   َتُطــْف ِإال َوَال 
ُض الُْحي َســاُء  الن َكاَنتِ   َثم ُيْفَرُضمِْن  فِْعلٍ   ُكل مِْن  تُْمَنَعْن  َال 

قوله: «كذلك الوقوف والمشــاعر» أي أنها تجزئ من الجنب ِإال الطــواف؛ فِإن الطهارة   (١)
شرط فيها.



كتاب الحج الجزء األول ٢٣٤

َتْطُهَرا أَْن  َفِإلَــى  ــَواَف  الط  َوُيْحَبَسْن لََها الُْمَكاَرى(١) ِإْن َطَراِإال
َطُهــَرا َورَِداًءا  ِإَزاًرا  َراَوالَْبــْس  َما َقْد ُطه لَْم ُيْلَبَســا مِْن َبْعدِ 
َمــا َتْذُكــُر  ًيــا  ُمَلب ُمْحرَِماَواَنَتِصَبــْن  نُُســَكْيَك  مِــْن  َقَصْدَتُه 
بِِهَمــا أَْو  ُعْمــَرةٍ  أَْو  ــٍة  َفأَْنــَت َقــارٌِن ُمِضيــٌف لَُهَمــابَِحج
َعَلْيــِه َمــا   بِالَْحــج ــِهَفُمْفــرٌِد  ــَدْي لَ ــِه  ــج َح َتـــَمـــاُم   ِإال
ِصَياَمــا َوَال  َال  ذَِبــاَح  ِإْطَعاَمــاَفــَال  َوَال  َال  فِيــِه  َعَلْيــِه 
َيْلَزُمــْه َال  بُِعْمــَرةٍ  َيْلَتزُِمْهَوُمْفــرٌِد  ِســَوى الذِي مِْن فِْعلِــِه 
َواْســَتَقْرَما لَْم َيُكْن فِي أَْشُهرِ الَحج اْعَتَمْر َذاَك  َبْعــَد   أََحــل  ثُم
ا َحج أَْن  ِإلَــى  َشــاَء  َما  ا(٢)َيْفَعُل  َعج ــي  َلب َوبِالت َعامِــِه  فِــي 
ُمْشــَتِهُر ــعٍ  َتمت ُذو  َيْنَحــُرَفــَذاَك  ُهَنــاَك  َهــْدٌي  َيْلَزُمــُه 
َكامَِلْه َعْشًرا  َيُصوُم  َيجِْد  لَْم  الَقافَِلْه(٣)ِإْن  َقْبــَل   الَحج فِي  َثَالَثًة 
َتْلَزُم ُجــوعِ  الر َبْعــَد  ُمــْلــَتــَزُمَوَســْبَعًة  ــعٍ  َتــَمــت ــْن  َع َوَذاَك 
ِ د ــَحــد ــُم ذِ الْ ــذ ــَل ــت ــاَرُة ال َِكــف لِْلَمْســجِد ُمَجاوًِرا  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
َنــاَوالُْخْلُف فِي الَهْديِ َعَلى َمْن َقَرَنا َبي َشــْيًئا  اللــُزوَم  أََرى  َوَال 

ار الذي اســتأجرته لحملها، فإنه ُيْحَبُس معها بمكة إلى أن  ال أو الَحم قوله: «ُمَكاَرى» أي الَجم  (١)
تطهر من حيضها، وتطوف بالبيت طواف اِإلفاضة، وذلك إذا لم يوجد من يحملها إذا لم يقف 

معها دفًعا للضرر.
أي رفع صوته. (أبو إسحاق)  (٢)
قبل القافلة: أي قبل الرجوع.  (٣)



الجزء األول ٢٣٥باب الطواف

َواِف ْعيِ َوفِي الط َكافِيَوالُْخْلُف فِي الس َوَطــَواٌف  َســْعٌي  َفِقيــَل 
ِإْثَنــانِ َيْلَزُمــُه  َبــْل  َســْعَيانَِوقِيــَل  َوَكَذا  ــَواِف  الط مِــَن 
َجَمَعا ــُســَكــْيــنِ  لـِـلــن ــــُه  ُمْجَتِمَعــاألَن فِْعلُُهَمــا  َفَواجِــٌب 
ِ الفِْعل فِــي  َنائًِبا  َيُكــوُن  فُحْكُمُه فِــي َذاَك ُحْكُم األَْصلَِوَمْن 
ا بِي الص أَْحــَرَم(١)  َقْد  َيُكْن  ــاَوَمْن  ــَولـِـي ــَزُم الْ ــْل ــاُه َي ــَن ــَمــا َج َف
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ــدِ َعب لِلت َفاْعُبدَِوَمــْن َيــُدْر بِالَْبْيــتِ  ــَواُف  الط َفَذلَِك  َســْبًعا 
ْســبِيُح َوالت ْكُر  الذ فِيــِه  ِحيُحَيُكوُن  الص َشــْرُطُه  فِيِه  ْهــُر  َوالط
َيْنَقِســْم َوَنْفلٍ  َفْرضٍ  ِإلَى  الَْكلِْمَوْهَو  َز  ُجــو لَِكْن  َالةِ  الص مِْثَل 
الُعْمَرةِ لَِحــالِ  فِْعلُُه  ةَِفالَفــْرُض  َوَبْعــَد ِإْحــَاللٍ لَِحــالِ الَْحج
َفُيْنَدُب َعَداُهَمــا  َمــا  ْفــُل  َوَيْرَغُبَوالن َيْفَعَلــْن  ُهَنــاَك  لَِمــْن 
لََحاِف بِاْإلِ َعــاِء  الد فِــي  َواِفُيْكثُِر  َوالط َوالِميــَزابِ  ْكــنِ  بِالر
ــامـِـلِ بـِـاألََن َيْحَفُظ  ــٌز  ِ ــائ الَْجَنادِلَِوَج َوَحَصــى  َواِف  الط  َعد
َيْفَعــُل َذاَك   أَي َســانِ  َيْشَتِمُلَوبِالل ـِـَطــائـِـفٍ  ل ــٌز  ِ ــائ َوَج
َالُة الص َجــاَزتِ  َقــْد  بِــِه  َقاُتَوَما  الث َقــْد َرَوى  َواُف  الط َجاَز 
ــواِف ــط ـــــاَدُة ال ـــُرُه ِإَع ـــْي اْختِــَالِفَوَغ بِــَال  قِيــَل  َتلَزُمــُه 

أحرمه: أي َجَعَلُه محرًما، أو أمره باِإلحرام، أو أْلَبَسُه لباس اِإلحرام وهو صبي.  (١)



كتاب الحج الجزء األول ٢٣٦

َيُطــوَف َعارِي أَْن  َيُجــوُز  ارَِوَال  الَجب َغَضــُب  َذاَك  فِْعــلِ  فِي 
َواِف َخاِفَواْشَرْب ِإَذا َما ِشْئَت فِي الط َغْيُر  َذلَِك  فِي  َفالُحْكُم(١) 
ِ بِالَحَجر َتْبَتــدِي  َواِف  الط َِوفِي  األََثــر َتَمــاَم  بِــِه  َوَتْختَِمــْن 
ْاألَْدَوارَِفَتْجَعــُل الَْبْيــَت َعَلى الَيَســارِ َســْبَعةُ   َتتِــم ــى  َحت
ْكــَن َوَال تَُزاِحَمــا َتَزاُحَماَواْســَتلِمِ الر َتــَرى  ِإْن  ِإلَْيــِه  أَِشــْر 
ِ الَمَقام فِــي  َرْكَعَتْيــنِ   َِوَصــل َكالِخَتــام ــَواِف  لِلط َتُكــوُن 
ــا َيْرجَِعن ُكــوعِ  الر ــاَوَتــارُِك  َوَيْرَكَعن بِالُقــْربِ  َداَم  َمــا 
َفَســْد ُه  َحج َفِقيَل  َمَضــى  َفَقْد(٢)َفِإْن  َدٌم  َيْلَزُمــُه  َبــْل  َوقِيــَل 
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َيْلَزُم ــْعُي َبْيــَن الَْمْرَوَتْينِ  ٌة فِيَهــا َدُمَوالس َفْرًضــا َوقِيــَل ُســن
الََواجِبِ ــَواِف  الط َبْعَد  ــُه  َفَغْيــُر َصائِــبَِمَحل ْمــُه  ُيَقد َفَمــْن 
َبْعــدِ مِــْن  ُيِعيــَدُه  أَْن  ْشدَِعَلْيــِه  بِالر َفــَيــْظــَفــَرْن  ــِه  ِ ــَواف َط
َوَتْبَتدِي َفا  الص َبابِ  مِْن  َتْقَتدِيَتْخُرُج  َســْبًعا  الَْمــْرَوةِ  ِإلَى  بِِه 
ُجوَعا َوالر الَمِســيَر  ْسبِيَعاَفَتْحِســُب  الت تُْكِمَل  َحتى  َشــْوَطْينِ 
الُْمْنَحدِْر الَْمِســيلِ  فِي   َوَتْمِشــَيْن فِيَمــا َعَداُه ُمْســَتِقْرتَُهْروِلَن

. قوله: «فالحكم» وفي نسخة فالِحل  (١)
قوله: «فقد» أي فقط.  (٢)



الجزء األول ٢٣٧باب اِإلحالل

تَُهْروَِال أَْن  َســاِء  الن َعَلــى  ــَالَوَما  تَُعج أَْن  تُْؤَمــُر  َهــا  لَِكن
ِ َيْقدِر لَْم  ِإْن  الَْمرِيــُض  َفاْعــُذرَِكَذلَِك  أَْولَــى  َفِإنــُه بِالُعــْذرِ 
ــا ُيَهْروِلَن َفَلــْم  َنِســي  ُيْعَذَرنــاَوَمــْن  ْســَيانِ  بِالن َفِقيــَل 
لَِجْهلِــِه َيْتُرُكــُه  َمــْن  فِْعلِــِهَكــَذاَك  عِْنــَد  الَمْســُنوُن  ـُه  ـ بِأَن
ْضيِيَعاَوُمْرمِــٌل فِــي َســْعيِِه َجِميَعــا الت َنــَرى  َال  َفِقيَل  َجْهًال 
أَْفَعالِِه فِــي  أََســاَء  َيُكــْن  أَْعَمالِِهَوِإْن  فِي  َيْدُخــُل  َال  ْقُض  َفالن
َراكُِب َوأََنــَت  َتْســَعى  َواجُِبَوَجائٌِز  َفْضٌل  لِلُمَشــاةِ  َوالَفْضُل 
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اِإلْحَراَما َخالَــَف  َمْعًنــى  َحَراَمــاَوَذاَك  بِــِه  َكاَن  َمــا  ُيَبــاُح 
ِ الَْحَرم َغْيــرِ  َوَصْيدِ  َســا  الن ِمَِن  َفاْعَلم ا  ُطــر َبــاسِ  َوالل َوْاألَْكلِ 
ِ لِْلُمْعَتِمر ــْعيِ  الس َبْعــَد  ْاألَْكَبرِ(١)َيُكوُن  ِســيكِ  لِلن نْحرٍ  َوَبْعَد 
ُيْمَنَعــانِ َســاُء  َوالن ْيــُد  انِيَوالص الث (٭)  لِْلُمِحــل َواِف  الط َقْبَل 
يُب َقاَل فِيــِه َبْعُض الُْعَلَما َمــاَوالط ُيَحر لَــْم  َوقِيــَل  َكِمْثلِــِه 
اْعَتَمَرا ِحيَن  لِْلَهْديِ  َيُسْق  ــى َيْنَحَراَوَمْن  َحت َفــَذاَك َال ُيِحــل

قوله: «النســيك األكبر» هو طواف الزيارة، واألصغر ما يكون من النحر والحلق قبله، فال يحل   (١)
له صيد البر وال النساء إال بعد الطواف، والخلف في الطيب، هذا هو المشهور في ذلك.

(٭) (للُمحل) بفتح الحاء على أنه مصدر ميمي بمعنى اإلحالل أي: قبل الطواف لإلحالل الثاني أو بكسر 
الحاء على أنه اســم فاعل والمراد بالمحــل الثاني من أحل اإلحالل الثاني، وقــد يكون (الَمِحل) 

بكسر الحاء بمعنى اإلحالل؛ فهو من باب المجاز المرسل وعالقته االشتقاق. (إسماعيل)



كتاب الحج الجزء األول ٢٣٨

ِإْحَرامِــِه فِــي  ُيِقيــُم  َوَيْعَمــُل الَحــج ِإلَــى َتَمامِــِهَوَقــارٌِن 
ــًعــا ِإْهــَاللَــُهَوِإْن َيُكــْن لَْم َيُســقِ الَْهْدَي لَُه ــُه َتــَمــت ــلُ ــْجــَع َي
ــُعورِ لِلش ْقِصيُر  َوالت الَمْحُجورَِوالَحْلــُق  مِــَن  َكاَن  َمــا  ُيبِيُح 
ــي للُِمَصل ْســلِيمِ  َكالت لِْلِحلَوَذاَك  َتْحرِيِمَهــا  مِــْن  َيْخُرُج 
ْعَرا الش  (١) َتْسَتْقِصَين أَْن  اْشــَتَهَراَفالَْحْلُق  ِســَواُه  َعَلى  َوَفْضلُــُه 
ُطولَــُه  ــَرن تَُقص أَْن  انِــي  أُُصولَــُهَوالث َكَحالَِهــا  َوتُْبِقَيــْن 
انِــي الث  ِإال َســاِء  للِن ْســَوانَِولَْيــَس  الن فِي  َيُكوُن  َال  َفالَْحْلُق 
ِ أُْصُبَعْيــن َقــْدَر  مِْنــُه  َِتأُْخــُذ  ـــعٍ أََصــابِــَع(٭) الْــَيــَدْيــن ألَْرَب
ــا َمــن ــَقــْيــنِ َقــد ـــَمـــَن الــش اَوأَْي َهن َوج َوالِقْبَلــَة  الَحْلــقِ  فِــي 
ِإْحَاللَــْهَوأَْصَلــُع الــَرأْسِ ُيِمــر اآللَــْه َذا  َوَكاَن  َرأِْســِه  فِــي 
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ُعْمَرتِِه مِــْن   أََحل َيُكــْن  تِــِهَوَمْن  َمك مِــْن  ُيْحــرُِم  ــٍة  بَِحج
الَْحــج َرأََى هِــَالَل  ِإْن  الَحجَفِقيــَل  بَِذاَك  الَْحــالِ  فِي   (٢) ُيِهل
ْروَِيْه الت َيــْوَم   ُيِهــل َبْل  ْهنَِئْهَوقِيَل  َوالت لِمًنــى  الُْخــُروجِ  عِْنَد 

قوله: «تستقصين» أي تستأصله بالموسى. (أبو إسحاق)  (١)
(٭) يجوز نصب (أصابع) على نزع الخافض والتقدير: بأصابع اليدين، ويجوز الجر على أنه بدل من 

(أربع). (إسماعيل)
: أي ُيْحِرُم. ُيِهل  (٢)



الجزء األول ٢٣٩باب عرفة والمشاعر

َوِإْن َيَشــا فِي الَبْيتِ مِْن مِيَزابِِهُيْحــرُِم عِْنــَد َبْيتِــِه مِــْن َبابِِه
الَعَمُل َوَعَلْيــِه  ــِهيُر  الش َيْرَحــُلَوْهــَو   ثُــم  َعــن ُيَود  ثُــم
ــْدرِ َِوَذا الــَوَداُع بَِطــَواِف الص الُْمشــَتِهر ُعْرفِِهُم  فِــي  ُيْعَرُف 
ْهَرا الظ فِيَها   َوَصل مًِنى  َوالَْعْصــَر ثُــم َهَكــَذا َوالَْفْجَراَواْقِصْد 
َلَواتِ الَخْمسِ(١) ي فِيَها الصــْمسِتَُصل الش ُطلُوعِ  ِإلَى  بَِها  َوُكْن 
ِ ـر لِْلُمَحس  َتــَجـــــاوَِزن َِوَال  َفاْنَتِظر لَــُه  َبــْل  لُوعِ  الط َقْبــَل 
ي تَُلب َدائًِمــا  َوأَْنــَت  الُْقْربَِواْمــضِ  َعَرَفــاتِ  تَُوافِــي  َحتى 
ــا َين َصل َتــُزوَل(٢)  أَْن  َرنــاَوَبْعــَد  تَُؤخ َوَال  بَِهــا  َجْمًعــا 
ا َواْســَمَعن اَفَصــل عِْنــَد الناسِ  َيْخُطَبن َقـــاَم  ِإْن  ُخْطَبَتُه 
اْبتَهالِ فِي  الُْغــُروبِ  ِإلَى  ْاألَْحَوالَِوُكْن  َكامِــلِ  ُدَعــاٍء  َوفِــي 
ــْه ــاَرَك ــَب ــٌة ُم ــي ــِش ــا َع ــَه ــِإن لَْيَس لََها فِي الُحْسنِ مِْن ُمَشارَِكْه(٭)َف
ــَال(٭٭) َتأَم َمــْن  تُْبهــُج  َوتُْمَنــُح الْخَيَراُت فِيَهــا َوالُْعَالَفاِخــَرٌة 
اهللاِ َفْضُل   َوالْــُكل َفْضلَِها  ُيَباهِيمِــْن  ــا  ـِـًك ــَالئ َم ــلِــَهــا  بـِـأَْه
ِ َِفَاْحرِْص َعَلى الَخْيَراتِ فِي َذا الَْيْوم الَْقْوم لَِحــاقِ  فِــي   َوَســارَِعن
نُُزْل َخْيرِ  مِْن  َحَمَٰن  الر ْن َوَصْلَفأََســأَُل  فِيَهــا َوأَْن َيَجَعَلنِي مِم

الخمس: بالخفض للمجاورة كقولهم هذا حجر ضب خربٍ.  (١)
تدخل الزوال أو أراد تزول الشمس. (أبو إسحاق)  (٢)

(٭) عجز البيت تضمين، فهو للمحقق الخليلي في مقاليد التصريف. (إسماعيل)
(٭٭) هذا الشطر أيًضا من مقاليد التصريف. (إسماعيل)



كتاب الحج الجزء األول ٢٤٠

َكْل الُْمت َوَعَلْيــِه  َحْســبِي  اتَكْل(٭)َواهللاُ  َمْن َعَلى اهللاِ  ْب  ُيَخي َفَلْم 
َيِقُف ــْن  مِم َياَم  الص ُهــوا  َيْضُعُفَوَكر الُْوقُــوِف  َعــنِ  ـُه  ـ ِألَن
َفاْعرَِفا  ُمْســَتَحب فِيَها  ْهُر  َتِقَفــاَوالط أَْن  لَِحائِــضٍ  َوَجائِــٌز 
َوالُْجُنــُب مِْثلَُهــا  َفَســاُء  أَْوَجُبَوالن َفْهَو  أَْمَكــَن  ِإْن  ْهُر  َوالط
َســِكَرا َقْد  لِلذِي  ُوقُــوَف  َهاُر َوْهَو َما َدَرىَوَال  ى َمَضى النَحت
َقلِيــَال َولَــْو  َدَرى  َيُكــْن  قِيَالَوِإْن  َمــا  َعَلى  ُيْجزِيــِه  َفــَذاَك 
َمْوِضــُع لِْلُوقُــوِف  ِســُعَوَعَرَفــاٌت  ُمت َوأَْصلَُهــا  َجِميُعَهــا 
الَْواقِفِيَنــا  َتُضــم يَنــاَوأَْرُضَهــا  لِْلُعَمانِي الَْحَصــاُة(١)   ثُــم
بَِمْوقِفِ لََنــا  لَْيَس  َتِقفَِوُعْرَنــةٌ (٭٭)  َال  بَِهــا  ِإْبلِيَس  َمْوقِــُف 
َعَرَفْه ُدوَن  الَْمْعــُروُف  ِإَذا َجِهْلَت َفاْســأَلَْن َمــْن َعَرَفْهَمْوِضُعَها 
ْمسِ الش ُغُروبِ  َقْبَل  تُفِْض  ْجــسَِوَال  لِلر ُمَخالِــٌف  َفَهْدُيَنــا 
َتْغُرُبُمَخالِــٌف لَِمــا َعَلْيــِه الَعــَرُب َيْنُظــُروَن(٭٭٭)  َال  َفِإنُهــْم 
ِ َجْمع َقْبــَل   تَُصــل َوَال  َِوِســْر  الَجْمع َصــَالَة  بَِهــا  َيــْن  َوَصل
َمَعا لِْلِعَشــاَءْينِ  فِيَهــا  َوَقَعاَتْجَمــُع  ُهَنــاَك  َفاِصــلٍ  َغْيرِ  مِــْن 
َوقِْف َعَلى الَمْشَعرِ ِإْن نِْلَت َنَفْس(٢)َوبِْت َوَصل الْفْجَر فِيَها َبَغَلْس(٭٭٭٭)

(٭) البيت تضمين من مقاليد التصريف. (إسماعيل)
الحصاة: موضع معروف في عرفة اعتاد الوقوف فيه أهل ُعمان.  (١)

(٭٭) ُعَرنة: بفتح الراء، وسكنها الناظم ضرورة. (إسماعيل)
(٭٭٭) ينظرون: أي ينتظرون. (إسماعيل)

(٭٭٭٭) بغلس: أي في أول الفجر مع وجود الظالم. (إسماعيل)
نفس: أي سعة.  (٢)



الجزء األول ٢٤١باب رمي الجمار

ذِْكًرا َواِســَعا َنافَِعــاَواْذُكــْر َهَناَك اهللاَ  َيْوًمــا  َتْلَقــاُه عِْنــَد اهللاِ 
ِ َفاْقَطع َشــْمٌس  َتْطلَُع  أَْن  َِوَقْبَل  اْرَتع  ثُــم مًِنى  ِإلَــى  ــًرا  ُمَحس
الَْكبِيــَرْه َجْمَرَتَهــا  بَِهــا  َتْكبِيــَرْهَواْرمِ  َرْمَيــٍة   لِــُكل َســْبًعا 
اْنَحْر َفِمًنى لِْلَمْنَحرِ(١) َِواْذَبْح أَوِ  َعر لِلش َتَشــا  ِإْن  ْر  َوَقص َواْحلِْق 
َتْســَعى  ثُم الَبْيَت  َتُزوُر  َواْرجِــْع َوَال َتبِْت ُهَنــاَك َقْطَعاَواْمضِ 
لِِمَنى الِــي  الَلي َهــذِي  م َيْلَزَمن َمْن َبــاَت ُهَنا(٢)َفِإنَمــا  َوالــد
َحَلَقا َمــْن  َيْلَزَمْن  قِيــَل   م اْنَطَلَقاَوالد الجَِمــارِ  َرْمــيِ  ِإلَى   ثُم
َما قُد َقــْد  َما  ــَر  أَخ ِإْن  َدَماَكــَذاَك  َيْذَبَحــْن  ْاألَِخيَر  َم  َقــد أَْو 
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الُْمْخَتارِ ُســكِ  الن لِْلجَِمــارَِومِــْن َتَمــامِ  ْمــُي  الر اِســِكيَن  لِلن
بِِمَنى ْت  أُعِــد َمَواِضــٌع  َنــاَوْهَي  ُبي َقــْد  َمْوِضُعَهــا  َثَالَثــٌة 
ُف تَُعر نَُقًصــا(٭)  َعَلْيَهــا  ُيْقَذُف(٣)َبَنــوا  َوالِ  الــز َبْعــَد  َها  َوُكل
ــْمسِ الش َمِغيبِ  ِإلَــى  تُْرَمــى أَْمسِ(٤)َوَوْقُتــُه  الَْعْقَبةِ  َوَجْمــَرُة 
تُِحال أَْن  َقْبــَل  َواَل  الــز الُْكالَقْبــَل  َتْرمِــي  ــامِ  ْاألَي َوَســائَِر 

ِ نِــَزاع بِــَال  أَْيًضــا  َوَراعِيَوَجائِــٌز  َخائِــفٍ  َرْمــُي  ْيلِ  بِالل
يعني أَْي موضع النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة.  (١)

هنا: أي في مكة أو غيرها مما سوى منى، وقيل ليس عليه شيء كما جاء في الحديث.  (٢)
النَقُص مفردها َنْقصة، والمراد بها األعمدة التي يقوم عليها البناء في لهجة الُعمانيين. (إسماعيل) (٭) 

ُيقذف: أي ُيرمى. (إسماعيل)  (٣)
أمس: أي في اليوم العاشر قبل الزوال.  (٤)



كتاب الحج الجزء األول ٢٤٢

ْحُر َوالن َمًعــا  ْبُح  َوالذ ْمــُي  ْفــُرَفالر َوالن َنَهارَِهــا  فِــي  تُْفَعــُل 
َيْقِضي الُْغُروبِ  ِإلَى  َنِسي  الَْفْرضَِوَمْن  َهَذا  َما َقْد َنِسي مِْن فِْعلِ 
َوأَْمسِ َيْومِــِه  َعْن  َغــًدا  أُْنِســيَيْرمِي  َمــا  ِإَذا  ُيْجزِيــِه  َوَذاَك 
جِــَهــاَراَوَيْنَبِغــي لَِمــْن َرَمــى الجَِماَرا بِـــِه  اهللاَ  ــُر  ــب ــَك ُي
َتْكبِيــَرْه عِْنَدَهــا  َحَصــاةٍ  ــَرْهُكُل  ــي األَِخ ــَع  َم اهللاَ  َوَيــْحــَمــُد 
َحَصَال بَِثَمــانٍ  َرَماَهــا  أُْهِمَالَوَمــْن  َجْهٌل  َواألَِخيُر  ــْبعِ  بِالس
ــا َئن َهي ــْبِعيَن  الس َرَناَوالَحَجــَر  ُيَقد الَخــْذِف(١)  َحَصى  مِْثُل 
الُْمْزَدلَِفْه(٭) مِــَن  ُكلــُه  َفــْهُيْلَقــُط  تَُنظ لَِكــْي  ُه(٭٭)  َوَتْغِســَلن
الَحَرْم ُمْحَتَرْمَوَجائٌِز ِإْن َكاَن مِْن أَْرضِ  َيُكــوُن  َمْوِضعٍ   أَي َمْن 
ا َتْرمَِين الْــَوادِي  َمِســيلِ  ــاَومِــْن  َكِمْثــلِ َمــا الُمْخَتــاُر َيْفَعلن
َتْرمِــي َوأَْنــَت َراكُِب ائِــُبَوَجائِــٌز  َوَجائِــٌز َيُنــوُب فِيــِه الن
َناَبا َقــْد  َضُروَرةٍ  مِــْن  َكاَن  أََصاَبــاِإْن  فِْعلِــِه  فِــي  َفِإنــُه 
َعْنُه ُيَطــاُف  َال  ــَواُف  الط ــا  َفاْحِمَلْنُهأَم الَْقرِيــُب  َمــرَِض  ِإْن 
ــُب ْاألَْقَرُبَوُطــْف بِــِه َوَهَكــَذا ُيَرك َعْنُه  َيُطوُف  َيُمْت  َوِإْن 
ِ ــــام ـــةُ األَي ـــَالَث ــى َث ــَن ــِم ِ َِوب ــُمــَقــام َوالْ الَْمبِيتِ  ــَبــُع  َمــْرَت

الخذف: الرمي بالحصاة من بين إصبعين، ويقال من أعمال قــوم لوط، وهو بالخاء المعجمة   (١)
والذال المعجمة.

دلت اآلثار أن عبد اهللا بن عباس قد التقط للرســول الكريم من موقفه الذي وقف فيه لرمي جمرة  (٭) 
العقبة يوم العاشر، واهللا أعلم، والمراد أنه يرمي بحصى التقطه من الحرم ال من الِحل. (إسماعيل)
ا استحبه بعض العلماء. (إسماعيل) غسل الحصى الذي يرمى به لم يثبت فيه شيء منقول، وهو مم (٭٭) 



الجزء األول ٢٤٣باب وداع البيت

َال َتَعج لَِمــَن  َيْوَمــانِ  َرَحَالَوَيكفِي  مِْنَها  ْيــلِ  الل َقْبــَل  َوَكاَن 
َوَجَبا َعَلْيــِه  ْيــُل  الل أََتــى  ُمْســَتْوعَِباَوِإْن  َهــا  ُيتِم أَْن  َعَلْيــِه 
ُل األَو  ُهــو ْفَرْيــنِ  الن ُل  َوالَْفْضُل فِي األَِخيرِ لَْيَس ُيجَهُل(٭)َوأَو
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ــامِ َهــــذِهِ األَْشـــَيـــاِء ــَم ــَت ِ اْســتِيَفاِءَوب َعَلــى  ــُه  َحج  َيتِــم
ــا َعــن ُيــود أَْن  ــِه  ــْي َعــَل ــْن  ــِك ــالَ لِْلَبْيــتِ َمْهَمــا َشــاَء َيْرَحَلن
ـــا َين َوُيَصل َســْبًعــا  َيْدُعَونــاَيُطـــوُف   ثُــم الَْمَقــامِ  عِْنــَد 
ِ َِحتى َيُكــوَن الَْبْيُت أَْدَنى َعْهدِه َبْعدِه َيْشــَترِي مِْن  أَْو  َيبِـْع  َوَال 
أَْوَجَبا َحْيــُث  الَقائِــُل  َد  َشــرَِباَوَشــد َقْد  َبْعَدُه  َمــْن  َعَلى  َدًما 
َيْذَبُح َعْمــًدا  الــَوَداعِ  ــْصــلِــُحَوَتــارُِك  ــُرُه َوتُ ــُب ــْج ــاَرًة َت َكــف
ــْذرِ ِــُع ـــا َعــَلــى َتـــارِكـِــِه ل َِوَم َجْبر مِــْن  َوَمــَرضٍ  َكَحائِــضٍ 
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الَْجــَزاُء َيْلَزُمــُه  َجَنــى  َث(١) اِإلْحــَراَم َفالفِــَداُءَوَمــْن  أَْو لَــو
اسِ الر َحْلــُق  اِإلْحَراَم  ُث  لَــْو َكاَن مِْن َضــُروَرةٍ أَْو َباسُِيَلــو

(٭)  جاء في اآلثــار أن النبي الكريم تأخر فبقي ثالثــة أيام بمنى، ونفر إلى مكــة بعد زول اليوم 
الثالث عشر، واهللا أعلم. (إسماعيل)

ث: أْي أفسد، والمراد بتلويث اإلحرام فعُل شيء مما يحظر فيه. لو  (١)



كتاب الحج الجزء األول ٢٤٤

َتْغِطَيْه(١) أَْيًضا  أْسِ  الر األَْقبَِيْهَومِْثلُُه فِي  مِْثــَل  الَْمِخيَط  لَبَِس  أَْو 
ِ ْعل الن عِْنَد  األَْخَفــاَف  لَبَِس  الِحلأَْو  َقْبــَل  األَْظَفاَر  َقَطــَع  أَْو 
َمــا الَْجَســَد الُْمَحر َمــاأَْو ُيْدمَِيــن الُْمَكر ــَعَر  الش  َيْقَطَعــن أَْو 
َمْمُنوَعْه ــا  ــُوَه ــْح َوَن ــذِهِ  ــَه الَْمْشــُروَعْهَف الْفِْدَيةُ  فِيَهــا  َتْلَزُم 
َينَتِســُك أَْو  ُيْطِعُم  أَْو  ُســُكَيُصــوُم  الن  لَِيتِــم َشــاةٍ  بَِذْبــحِ 
ــٌع مـِــَن اآلَفـــــاقِ(٢) ــت ــَم ــَت اِإلْهــَراقَِوُم َالزُِم  َهــْدٌي  َعَلْيــِه 
أَْن َقْبَل  َثَالًثا  َيُصْم  لَْم َيجِْد  الَوَطْنَمْن   (٣) أَم ِإَذا  ــْبُع  َوالس َيُعوَد 
ُمْحرُِم َوْهــَو  ْيــدِ  للِص الَحَرُمَوَقاتِــٌل  َحَواُه  َقــْد  َصْيًدا  َكاَن  أَْو 
َما َقَتْل الَْمَثْلُعوقِــَب بِالَْجَزا بِِمْثــلِ  َهَذا  َعَلى  َعْدلَْينِ  بُِحْكمِ 
َواْنُظَرا َيــامِ  الص مِــَن  َعدلِِه  فِي ِصَفةِ الَعــْدلِ الذِي َقْد ُذكَِراأَْو 
َســَبَقا َمْن  َعَلى  َمْعَناُه  َقــاأَْشــَكَل  ُوف ِحيــَن  بِيــُع  الر َوَحلــُه 
ِ األَْنَعام مِــَن  الِْمْثلِ  فِــي  َِيْنُظُر  َعام َكــْم َقــْدُرُه َمــْع َقــَدرِ الط
َيْوَما  َيْجَعَلــن  ُمــد  ُكل َصْوَماَعــْن  َذاَك   َعــد َيُكــوَن  َحتى 
ْعَلبِ َشــاٌة َتجُِب َيْرَتِكُبَوقِيــَل فِي الث لَِقْتلِــِه  الــذِي  َعَلــى 
ِ ُبع َِوالَكْبُش قِيــَل فِي َجَزاِء الض ْفَدع ُغــْرُم الض َعامِ  الط َوَقْبَضــةُ 

تغطية: كتلبية أْي تَْغطيُة الرأس وهو محرم.  (١)
المتمتع من اآلفاق أي من غير أهل مكة ومن كان داخل الحرم.  (٢)

: أي قصد. أَم  (٣)



الجزء األول ٢٤٥باب الفدية والجزاء

ي (١)(٢) َوالَْجَراُد قِيَل َبر ــد َبْحرِيَوالص َيُقــوُل  َوالَبْعُض  َيْحُرُم 
(٣) الِهــر َوالِْعَقاَبا أََصاَبــا(٭)َوَمــْن َيــُرب َمــا  َجــَزاُء  َيْلَزُمــُه 
ْيدِ َزْيدَِوَال َيُكــوُن َحَكًما فِــي الص َســلِيلِ(٤)  َعــْن   َولِــي  ِإال
األَْيَمانِ َذوِي  مِــْن  ُيَوالَِيــانَِوالَْحَكَمانِ  َبْعًضــا  َبْعُضُهَمــا 
َيجِْد ــى  َحت َتأِْخيــُرُه  َعْدلَْينِ َيْرَضى ُحْكَمُهْم َوَيْعَتِمْدَوَواِســٌع 
ــا َيْحُرَمن الَْمْمُنــوُع  ُيْســَتْثَنىَوالَْحــَرُم  الــذِي   ِإال أَْشــَجاُرُه 
ْخَبُر الص َوْهــَو  ْاِإلْذِخُر  تُْعَمــُرَوَذلِــَك  الُْبُيــوُت  بِــِه  ـُه  ـ ِألَن
اضِ(٥) َعامِيصِ َوفِي الُْحم الُْعَلَماِء َماضَِوفِي الد َتْرِخيُص َبْعــضِ 
َواِء لِلــد ْرِخيــصِ  بِالت ــَناِءَوقِيــَل  َكالس الَْحاَجــةِ  َبَقــَدرِ 
ِ ُروع الــز مِــَن  َكاَن  َمــا   َِوَكل بِالَْمْمُنوع لَْيــَس  َفْهــَو  لِلناسِ 
ِ َزْرع بِــَوادِي  لَْيــَس  ــُه  ِلَِكن لِْلَمْنع ــــَالزٌِم  ُم ــْم  ــُه ــَحــْرثُ َف
ُمْمَتنِْع َوَذاَك  أَْشــَجارٍ  ِســْعَكَقْطــعِ  َواألَْرُض ُدوَن َقْطِعَها َال َتت
ــَراِء ْه ــز َجاَء َعــنِ الُْمْخَتارِ فِــي األَْنَباِءَوَحـــَرُم الْــَمــدِيــَنــةِ ال

د: بالفتح هو حوت صغير يوجد في مياه البر كاألنهار ومياه األودية. الص  (١)
 ﴾ ...Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ :(٭)  المراد بالحوت الســمك مطلقا، وذلك موافق للقرآن

[الكهف: ٦١]. (إسماعيل)
د: هو حوت األنهار واألودية البرية. (المصنف) والص  (٢)

، أي يملك. قوله: ومن يَُرب  (٣)
(٭)  أي: لزم صاحب الكلب المعلم أو الطير المعلم جزاء ما أصابه كلبه أو طيره. (إسماعيل)

. ƒ سليل زيد: هو جابر بن زيد  (٤)
ي حامض الطعم، ينبت من مياه المطر في البراري. الدعاميص والحماض: نبت بر  (٥)



كتاب الحج الجزء األول ٢٤٦

بُِمْلَتَزْم َصْيدَِها  فِــي  الَْجَزا  َوقِيــَل َبْل لََها اْحتِــَراٌم َال َحَرْمَوَما 
ِ بِيــع الر فِــي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َِوأَو الَْجِميع دِ  َســي َعــْن  َمَؤثــٌر(١) 
ــُم ــي ِ ــَراه َم ِإْب ــــر ــًة َح ــك ــَم ــُمَف ــرِي ــَك ــُد الْ ــم ــَح َوَهـــــذِهِ ُم
َما ُكل ِإلَِهــي  َصلــى  َماَعَلْيِهَمــا  َســل َكــَذاَك  الْــُوْرُق  َتَرنــَم 

ôëædG  ÜÉH

ا ُيْنَدَبن ْحــرِ  الن َيــْوَم  ْحــُر  اَوالن ُســن أَْمٌر  ِإْبَراهِيَم  َعْهــدِ  مِــْن 
الُْمْصَطَفى بِيحِ  َقــْد َوَفاَكاَن الفِــَداَء لِْلذ َم األَْمــَر َوُكلِإْذ َســل
َفَيــا لََها َنالََهاَوَبِقَيــْت مِــْن َبْعــدِهِ  َمــْن  َنالََهــا  َقــْد  ــًة  َمزِي
ْه ــن ــَد الُمْخَتــاُر َهذِي الس ــْهَوأَك ــن ــَزَم ــْل ــَت َف ــعٍ  ــت ــَم َت َوُذو 
ِ الَْحَرم َِوُكل َمــا ِســيَق لَِنْحــوِ  َوَغَنــم َوَبَقــرٍ  ِإبِــلٍ  مِــْن 
ــَد َفْهــَو َيجِــُبَفــَذاَك َهــْدٌي َالزٌِم أَْو ُيْنَدُب(٭) َوَبْعــَد أَْن قُل
َواجَِبا َهْدًيا  ْقلِيــدِ(٢)  بِالت َعــاِطــَبــاَيِصيُر  َرآُه  ِإَذا  ــُه  ُ ــدِل ــْب ُي
ــُه الــَمــْوُصــوُف ــا َمــَحــل ــَم الَْمْعُروُفِألَن الَْحــَرُم   ُهــو ْحرِ  لِْلن
الَْجــَزاِء مِــَن  َكاَن  َمــا   َماِءَوُكل ْيــدِ أَْو مِــْن َســائِرِ الد لِلص
ُيْعَتَبــُر الــذِي  ــُه  َمَحل َنَحُرواَفْهــَو  ِإْن  ُدوَنــُه  ُيْجزِي  َولَْيَس 
األَْمَصارِ فِي  الناسِ  َضَحاَيا  ا  ــَعارِأَم َمْنُدوَبــٌة َوهِــَي مِــَن الش

مؤثر: خبر المبتدأ وهو قوله: وأول القولين، ويجوز نصبه حاًال أي جاء مؤثًرا.  (١)
(٭)  يشير إلى وجود الخالف بسوقه قبل التقليد واالشعار هل هو الزم أو ال؟ (إسماعيل)

التقليد: هو أن يعلق نعالً أو قالدة على رقبة البعير عالمة على أنه هدي فال يعترضه أحد.  (٢)



الجزء األول ٢٤٧باب النحر

ُيَصلى(١) أَْن  َبْعــدِ  مِْن  َفْضَالَيْنَحُرَها  َبــاحِ  بِالذ َيُحــوَز  لَِكْي 
ِســَوى َقْبَلَها  ابِــحِ  للِذ ِشــَواَفَلْيــَس  أَْو  َقدِيًدا  َكاَن  لُُحومَِهــا 
ِ َنْحرِه فِــي  ِإَماَمــُه  َيْســبَِقْن  َِال  أَْجــرِه بَِعِظيــمِ  َيُفــوَز  لَِكــْي 
بَِيــدِْه  َيذَبَحــن أَْن  َولَــدِْهَوَيْنَبِغــي  مِْثــُل  ِســَواُه  َوُيْجــزِهِ 
َذْبُحَهــا ِشــَعاَرا َكاَن  َصاَرىَوَحْيــُث  َوالن الَيُهــوُد  َيْذَبــُح  َال 
َحاَيــا الض لَِذابِــحِ  الَْبَراَيــاوَيْنَبِغــي  ثُْلَثَهــا  مِْنَهــا  ُيْطِعــُم 
ــْه ِحي الض تُْدَفــَع  أَْن  ــْهَوَجائِــٌز  َعِطي َواِحــدٍ  َفِقيــرٍ  ِإلَــى 
َجِميَعا ــا  ــَه ــلُ ــأُْك َي ْمتِيَعاَوَجـــائـِــٌز  َما لَــْم َيُكــْن َســَبُبَها الت
قِـــَرانِ َوُذو  ــعٍ  ــت ــَم َت انِ(٭)َوُذو  الَْهت لَْحِمــِه  ثُْلــَث  َيــأَُكُل 
َمــاِء َوالد ْيــدِ  ــا َجــَزاُء الص ــاِءأَم ــَي ــنِ اَالْغ ُدوَن  ــَراِء  ــَق ــُف ِــْل ل
مـِـْنــُه  ــن ــَل ــأُْك َي َال  ــُه  ــُع ــْدَف َعْنــُهَي َفُيْجــزِي  َثَالَثــٍة  ِإلَــى 
َيْمِضي َال  َوُدوَنُهــْم  َيْقِضــيَفَصاعِــًدا  َعَلْيــِه  مِْنــُه  َوآكٌِل 
أََكَال َقْد  َمــا  مِْثَل  َيْقِضي  َبَطالَفِقيَل  َقــْد  َبــْل َجِميُعُه  َوقِيــَل 
لِْلَبْعــلِ(٢) أَْكلُــُه  الَْفَتــاةِ  ِإْن لَــْم َيُكْن َتَفــاُوٌض ُذو ِحلَدُم 

قوله: «من بعد أن ُيَصلى» بالبناء للمفعول، أي صالة العيد فمن ذبح قبل صالة العيد فهي شاة   (١)
لحم ال ضحية، هكذا قال ژ لمن ذبــح قبل الصالة، وال يحرم أكلهــا ولكنها ال تجزي عن 
الضحية، وإن كانت مندوبة في سائر األمصار، قال تعالى: ﴿Z ] \ ﴾ [الكوثر: ٢] أي 

َصل صالة العيد وانحر الضحية.
(٭)  األصل في الَهتان المطر، والمراد به هنا الكثير. (إسماعيل)

يعني أن هدي المرأة أو ما لزمها من دم الجزاء يحل لزوجها الفقير إال إذا كانت مفوضة له في   (٢)
مالها، وأما دمه فال يحل لها؛ ألن عليه نفقتها، وهذا على القول المشهور في المذهب.



كتاب الحج الجزء األول ٢٤٨

َدُمــُه ــا  َوأَم َفْقــرٍ  َذا  َكاَن  َطْعُمُهِإْن  َحْتًمــا  وَجةِ  لِْلز َفَلْيــَس 
تُْجزِي َحاَيا  الض فِــي  َفاقٍ  ُيْجــزِيَوبِات َال  َوُدوَنَهــا  ــٌة(٭)  َثنِي
َســَنةِ بِْنُت  ُيْجزِيِه  َبــْل  ةَِوقِيَل  أُْن قِيَل ُيْجزِي(٭٭) ِإْبُن ِست َوالض
َال ِســَواُه ــِمينِ  َرآُهَوَذاَك فِــي الس َمـــْن  ــَالحِ  الــص ــرِ  ــَظ ـِـَن ل
ــْرماُء الش عِْنَدَنــا  َتُجــوُز  الَخْرَمــاُء(٢)َوَال  َوَال   َكال ــًة  َضِحي
َوالَعْضَباُء(٣) الَْجْدَعــاُء  َوالَعْرَجاُءَوَهَكَذا  َوالَْعــْوَراُء  قِيــَل  َقْد 
َبا بِالظ ى  ُيَضح أَْن  َيُجــُوُز  َوُكل َوْحــشٍ َهَكــَذا َفاْجَتنَِبــاَوَال 
ِ الَْبَهائِــم َهــذِهِ  مِــْن  َهــا  ـ ِِألَن َوالَْحَوائِم ْيــدِ  َتُكــوُن ُدوَن الص
ْضِحَيْه الت بَِجــَوازِ  أَقُــوُل  ْســِمَيْهَفــَال  بَِبَقــرِ الَْوْحشِ ِألَْجلِ الت
بِالَْمَعانِــي األَْحــَكاُم  َمــا  الَْعانِــيِألَن بِالَْمَقــالِ  َال  َمُنوَطــٌة 
ِ ُجَناح مِْن  الَْحجِيــجِ  َعَلى  َضاِحيَوَما  فِــي َبْيِعِهــْم ِألََدمِ(٤) األََ
ِ َفاْحُجر َحْتًما   َشــْحِمِهن َررَِوَبْيَع  َوقِيــَل بِالَجــَوازِ عِْنــَد الض
لِْلَخالِــقِ قُْرَبــًة  َيُكــوُن  َوانِــقِ(٥)َوَمــا  بِالد  لَــن ُيَبد َفــَال 
َربِيَحــْه تَِجــاَرًة  لََهــا  َصِحيَحــْهَفَيــا  ــٍة  بِنِي أََتــى  لَِمــْن 

(٭)  الثنية من المعز والضأن هي التي أتمت ســنتين، ومن البقر ما أتمت ســنتين أيًضا، وفي اإلبل 
ما أتم خمس سنين، والمراد بالثني ما تسقط ثنيته (ضرسه) في السنوات المذكورة. (إسماعيل)

(٭٭)  ال يؤتى بالياء لفظا عند قراءة البيت إلقامة الوزن. (إسماعيل)
الشرماء: مشتورة اُألذن، والخرماء: مخروقتها.  (٢)

الجْدعاء: مكسورة القرن، العضباء: التي ليس لها قرون.  (٣)
اَألدم: جمع أديم وهو اِإلهاب.  (٤)

الدوانق «جمع دانق» وهو سدس الدرهم.  (٥)



الجزء األول ٢٤٩باب النحر
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َفِضيَلــْه ٌة  ُســن َجلِيَلْهَواِالْعتِــَكاُف  ــا  ــَن َرب مِــْن  ــٌة  َعــِطــي
ِ َعــام  َكل الُْمْخَتــاُر  َِالَزَمَهــا  َيــام الص َوآِخــرِ  َوَســٍط  فِــي 
ــْيِء َواِإلْقَباُل أَْحــَواُلَوْهــَو لُــُزوُم الش لَــُه  َوالَفْضــُل  َعَلْيــِه 
تَُقــاُم َمْســجِدٍ  فِــي  ـــاُمَمْوِضُعــُه  ــــُه ِإَم ـــَالُة َولَ ــِه الـــص ِــي ف
ــْمسِ الش ُغُروبِ  َقْبَل  َوَيْخُرَجْن َبْعَد الُْغُروبِ الُمْمِسيَيْدُخلُــُه 
ْوُم فِي الُْمْخَتارِ َشْرٌط َالزُِمُيتِــم َمــا َيْنوِيــِه َوْهــَو َصائُِم َوالص
ُدوَنُه  َيِصــح َبــْل  َقــْوٌم  َوالَْفْضــُل فِيــِه َثابِــٌت َيْرُووَنُهَوَقاَل 
بِأُْجــَرةِ َيْعَمَلــْن  َيُجــوُز  ْبَيــةَِوَال  َوالص َنْفِســِه  لُِقــوتِ   ِإال
َيْلَزُمــُه َمــْن   َوُكل ُيْطِعُمــُهَوأَْهلِــِه(١)  بِأُْجــَرةٍ  َقْومِــِه  مِــْن 
مِْنــُه  َيْخُرَجــن َيُجــوُز  ــْيِء َيــْلــَزَمــْنــُهَوَال  ـِـلــش َوَجــائِــٌز ل
اِإلْنَســانِ لَِحاَجــةِ  الِعْرَفانَِفَيْخُرَجــْن  أُولِــي  مِْن  ِخَالٍف  بَِال 
َتْلَزُمْه َحْيُث  الُْجْمَعــَة  َيْعَلُمْهَوَيْحُضُر  َحْيــُث  الَْمرِيَض  َولَْيُعدِ 
ْرِخيصِ فِي َذا الَوْصفَِما لَْم َيلِْج َقْد قِيَل َتْحَت َسْقفِ َوقِيَل بِالت
ــاَزْه ــَن ــَج ــُع الْ ــَشــي أََجاَزْهَوَجــائِــٌز ُي َقــْد  لِْلَمْلُهوِف  ْصــُر  َوالن

قوله: «وأهله» معطوف على نفســه، والصبية هي جماعة الصبيــان أو جمع صبي. أي ال يعمل   (١)
عمًال باألجر إال لقوت نفسه وأوالده وأهله أي أزواجه ومن عليه نفقتهم.



كتاب االعتكاف الجزء األول ٢٥٠

ِ َمــامِ(٭)َكــَذاَك َنْصــُر َراَيــةِ اِإلْســَالم بِالت الَْفائِــَت  َولُْيِعــدِ 
ِصْل ُمت َيُكــوَن  أَْن  َعَلْيــِه  ُمنَفِصــْللَِكْن  َغْيــَر  لِ  األَو بفِْعلِــِه 
لِْلُمْعَتِكْف بِه  َبأَْس  َال  يُب  َفْلَيْعَترِْفَوالط لَــُه  الَْبْيــُع  َوُيْكــَرُه 
َطَعاَما َيْشــَترِي  أَْن  ُصــوا  ِإلَْزاَمــاَوَرخ قُوتُــُه  َعَلْيــِه  لَِمــْن 
َوِطَئــا ِإْن  اْعتَِكافُــُه  ُمْبَتدَِئــا(٭٭)َوَيْفُســُد  َعــْوُدُه  َوَيلَزَمْنــُه 
َظْه ُمَغل ــُه  ــَزُم ــْل َت فِيَما اْسُتْحَفَظْه(٭٭٭٭) َوَهـــَكـــَذا  ْضيِيعِ  ُعُقوَبَة(٭٭٭) الت
َقــْه الُْمَطل َتْعَتِكــُف  َال  َقْهَوقِيــَل  ُمَعل ةٍ  َبِقَيــْت فِــي عِــد َمــا 
َمَكانِ فِــي  ْيــَل  الل َتبِيــُت  َعْن َبْيتَِها فِــي الَْخْوِف َواألََمانَِوَال 
َنْفَال أَْيًضــا   َتُحــج َال  الْــُكالَكــَذاَك   َيُعــم َالزٌِم  َوالَفــْرُض 
الْجِيــَرانِ لِِصَلــةِ  الَْعانِــيَوَتْخُرَجــْن  الَْمرِيِــضِ  َولِِعَيــاَدةِ 
ْعزَِيْه َوالت أَْرَحامَِها  مِــْن  َكاَن  ْهنَِئْهِإْن  الت فِــي  َوهَكــَذا  هِــْم  تُعز
ألَنـــُه ُمـْجـَتــَمـــــُع الَعـبِيـدَِوَهَكــَذا َتْخــُرُج َيــْوَم الِْعيــدِ
ُشــرَِعا أَْمٌر  فِيــِه  َفَزَعاَفاِالْجتَِمــاُع  مِْنُه  يــنِ  الد َخْصَم  ُيورُِث 
ِ اِإلْســَالم فِي  الَْكْثــَرَة  َرأَى  ِِإَذا  ــــام ــَخــْيــَبــةِ َواآلَث ــوُء بـِـالْ ــُب َي

(٭)  المراد أن ذلك الزمن الذي يخرج فيه من معتكفه بعذر جائز يلزمه أن يقضيه متصًال باعتكافه، فإن 
خرج خمس ساعات قضى خمس ساعات نهاية اعتكافه متصلة باالعتكاف األول. (إسماعيل)

(٭٭) أي يلزمه استئناف اعتكافه النهدامه بالجماع. (إسماعيل)
(٭٭٭) مفعول ألجله. (إسماعيل)

(٭٭٭٭) أي: ُطلَِب منهم ِحْفِظُه من شرع اهللا َوَعَدُم تضييعه. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٥١باب النحر

QhòædG  ÜÉàc

لَِنْفِســِه الَْفَتــى  ِإلْــَزاُم  ــْذُر  َمــا لَْيَس َالزًِمــا لَُه فِي َنْفِســِهالن
َقــاَال َقــْد  َوَمــْن  هللاِ   َتعالَــىَوُهــو لَــُه  َفْلُيــوِف  َنــَذْرُت 
أَْحَوالِِهلَــْو لَــْم ُيَســم اهللاَ فِــي َمَقالِِه فِــي  الَْمْقُصــوُد  ـُه  ـ ألَن
اهللاِ َغْيــَر  َيْقِصــُد  بِــِه  الَْمَناهِيَوَمــْن  ُجْمَلــةِ  مِــْن  َفَنــْذُرُه 
ــُذورِ ــن بِالُْفُجــورَِوَيـــْلـــَزُم الــَوَفــاُء بـِـال َكاَن  َمــا  ِإَذا   ِإال
اِإلْنَسانَِقْد ُمــدَِح الُموفُوَن فِــي الَقْرآنِ َعَلى  أََتى ِحيٌن  َهْل  فِي 
ُيْحَجُر ا  ُطر بِالِعْصَيــانِ  ْذُر  ُرَوالن ُيَكف َهــْل  َوالُخْلُف  الَْوَفــا  بِِه 
أَلَْزَما َوَبْعــٌض  َبْعــٌض  ُمْرَســَلًة(١) بِالَعْقدِ ِحيــَن اْنَبَرَماَعــَذَرُه 
ــا ــارِ َيــْلــَزَمــن ــَه ــظ ــال ــاَوُهـــو َك ــَرن ــَكــف ُي ُزوٌر  ــــُه  أَّن ـــْع  َم
َتــْلــَزُم َال  ــا  ــَه أَن ــوَن  ـِـلُ ــائ ــَق َيْنُفوَن أَْصــَل الَعْقدِ َحْيُث َيأَْثُمَوالْ
الَْحالِ َذا  مِْن  ْهرِ  الد  ُكل َيالِيَفَصْوُم  َوالل الِْعيَدْينِ  فِــي  ْوُم  َوالص
ْيَطانِ لِلش ــاَن  َك َنـــْذرٍ   الُبْطَالنَِوُكـــل َواِضــُح  ِحْجــٌر  َفَذاَك 
َفالَفِقيــُر  لِْلجِــن َيُكــْن  الُقُبــوُر(٢)َوِإْن  َوَهَكــَذا  َيُحــوُزُه 

أي كفارة يمين مرسلة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام،   (١)
ولم أذكر العتق ألنه ال يوجد اآلن.

أي وهكذا القبور يكون مــا نذر لها راجًعا للفقراء، وهذا عقوبة للنــاذر، واألصح أن ال يَلزمه   (٢)
شيء إال التوبة؛ ألنه نذر لغير اهللا.



كتاب النذور الجزء األول ٢٥٢

ُيْســَرُج  َحل (١)(٭)  بَِمــن َفِقيــَل ُيْخَرُجَوَناذٌِر  بِــِه َعَلى الَقْبــرِ 
َفاْعَلَماَوَبْعُضُهــْم لِلُفَقــَرا َقــْد َحَكَما ِحيــُح  الص ُهــَو  َوَذا  بِِه 
ـــَراُج لـِـْلــُقــُبــورِ ـَمــا الـــس ـ َوالَْمْحُجورِِألَن الَْمْمُنوعِ  ُجْمَلةِ  مِْن 
ـُه ـ أَن َقــْوٌل  فِيــِه   ــُهَوَيْخُرَجــن َفَيْلَزَمن َشــْيٌء  َيْثُبَتــْن  َال 
األَْقــَوالِ بِاْألَْمَوالَِوَهَكــَذا فِــي أَْكَثــرِ  للُقُبــورِ  ــْذرِ  الن فِــي 
لْلُفَقــَرا أَنَهــا  َقــْوٌل  َراَوفِيــِه  تأَخ َمــا  الَْقْولَْيــنِ  َوأَْحــَوُط 
َنَذَرا َحْيُث  الُْبْطــَالُن  اجُِح  ُحجَِراَوالر َحْتًمــا  الَوَفاُء  بِِه  َشــْيًئا 
ــَدانِ ــْل ــُب ــلِ الْ ــَض ــــاذٌِر ألَْف َِوَن ْحــَمــن ــةِ الــر َيــْحــِمــلُــُه لـِـَمــك

ــصبِالن الُْقــَرى   أُم َهــا  ـ َوَمــْن َيُعد َفْضَلَهــا َال ُيْحِصيِألَن
ِ َمْســجِد فِي  َيــْن  ُيَصل َِوَنــاذٌِر  الَمْســجِد َوَبْيَن  َبْيَنــُه  َفِحيــَل 
ــر ــَب ـــُه َي ـــْولَ ــَالةِ َح ــص ــال ِ ــب ُعْذُرَف فِيــِه  ُخــولِ  الد َمانِــُع  ِإْذ 
ْه ـــد ـــــاذٌِر بِــَرَكــَعــاٍت عِ ْهَوَن َفَلــْم ُيِطــْق َفْلَيْفُرَقْن َمــا َحد
ُيِطيُق َمــا  َحْســَب  َيْنَهــا  ْفرِيــُقُيَصل الت َفُيْمَنــُع  ُيِطــْق  َوِإْن 
ــْيــَال الــل ــن ــَي ــل ــَص ـــــاذٌِر ُي ــوَالَوَن َوالط َعْرَضــُه  َهــاَر  الن أَوِ 
الَْفْرَضا  َيْقِضَيــن َعَلْيــِه  اِإلْمَضاقِيــَل  َتْحــَت  َيْدُخــُل  ِألنــُه 
ِ ــَداد الس مِــَن  َهــَذا  أََرى  َِوَال  ِإْذ لَــْم َيُكــْن َذاَك مِــَن الُْمَراد
ــا َفَيْخُرَجن َمْعلُــوٌم  ُيْحَجَرناَوالَفــْرُض  الَْمْنــعِ  َوْقــُت  َكَذاَك 

: وزان معروف عند أهل ُعمان. الَمن  (١)
(٭) المشهور منان: َمن نزوى ويساوي ٧٦٨ جراما، وَمن مسقط ويساوي ٣٨٤٠ جراما. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٥٣باب النحر

ِســَواُهَما َعَلى  َواقِــٌع  ــْذُر  ــاَوالن َالزَِم أََراُه  َال  ــَذا  َه ــُر  ــْي َوَغ
َعاَمــا َيُصــوَم  بِــأَْن  َتَماَمــاَوَنــاذٌِر  َعــَدًدا  ــنِيَن  الس مِــَن 
ِ ــْوم الص َشــْهَر  ُيْبــدُِل  َِفِإنــُه  َيْوم  لِــُكل ْحــَر  َوالن َوالفِْطــَر 
ْذرِ َهَذا َيْدُخُلَكَذاَك َقاَل األَْصُل َوْهَو ُمْشِكُل(١) ِإْذ لَْم َيُكْن فِي الن
َقْولِ َنِظيُر َما َمَضى مِــْن  َِفْهــَو  ْيل الل ــَالةِ ُكل ــْذرِ بِالص فِي الن
َما الُْمَقد َنَقــَض  َقــْد  َما(٭)َوَهاُهَنــا  َتَقد َمــا  َبْعــدِ  مِْن  بَِقْولِــِه 
َياَمــا الص ُيْبــدُِل  َال  ــُه  الَعاَمالَِكن َهــَذا  َقاَل  َمْهَما  ــْهرِ  للِش
ِ الْفِْطــر َيــْوَم  ُيْبــدُِل  َِوِإنــُه  َشــْجر بَِغْيرِ  قِيَل  َقــْد  ْحرِ  َوالن
الَْعاُم َهــَذا  َقــْوُل  ُيفِيــُد  الَــَكَالُمَفــَال  َيْســَتلزُِم  َما  ِإْخــَراَج 
َفَيجُِب الْقَضا  َواجِــَب  َكاَن  فِي الُْكل أَْو َال َفِســَواُه ُيْحَسُبِإْن 
َيْوَمــا َيُصــوَم  بِــأَْن  َمــْرُســوَمــاَوَنــاذٌِر  ــِه  ــِم ــِإْس ِ ب ًنا  ُمَعي
ــــْوُمَفَلــْم َيُصْم َحتى َيُفــوَت الَْيْوُم ـــاَرٌة َولَ ـــف َتـــْلـــَزُمـــُه َك
لِ(٢)َواِالْختِــَالُف َبْيَنُهْم فِــي الَبَدلِ َكالُْخْلفِ فِي الَْقَضا بِاِالْمرِ األَو

قوله: «وهو مشــكل» قلت: إن صاحب األصل يرى أن النكرة لفظ عام؛ فيجب عليه أن يصوم   (١)
عاًما كامًال ليس منه صوم رمضان؛ ألن صيامه فاصل لصيام نذره المقصود في نفسه، فإن نذر 
أن يصوم هذا العام بالتعريــف دخل فيه صيام رمضان لصدقه أنه صامه، وهذه المســألة قابلة 

للخالف، وما قاله الشيخ الصايغي قول صحيح، واعتبار قوي لمن تأمله، واهللا أعلم.
(٭)  الشيخ الصايغي يفرق بين من نذر أن يصوم عاًما بالتنكير وبين من نذر أن يصوم العام بالتعريف ففي 
تنكير عام يلزمه أن يقضي شــهر رمضان وفي تعريف العام ال يلزمه قضاء شهر رمضان، واإلمام نور 
الدين ال يرى التفريــق، وما ذكره العالمة المعلق فيه نظر فالتعريف والتنكير ال يفيد تفريًقا بل تعيين 

العام في التعريف للداللة على العهد َوَعَدم التعيين في التنكير؛ فيوفي بأي عام يصومه. (إسماعيل)
قوله: «باألمر األول» إشــارة لما جاء عن علمــاء األصول من االختالف فــي القضاء هل هو   (٢)

واجب باألمر األول، أم بأمر آخر غير األمر األول، وهو غير موجود في قضاء يوم النذر.



كتاب النذور الجزء األول ٢٥٤

ِ َيــام الص َعــنِ  فِيــِه  َِوَعاجِــٌز  بِاِإلْطَعــام َذاَك  فِــي  ُيْفُتوَنــُه 
َظاهِــَراَوقِيَل فِي اِإلْطَعامِ ُيْجزِي الَقادَِرا َقــْوًال  أََراُه  َوَال  أَْيًضــا 
ائُِب الن َيُنوُب  ْومِ  الص فِي  َصائُِبَوقِيَل  الَْمَقالِ  فِي  َوْهَو  بِالَْعْجزِ 
ِ َِوالَْحــق َالئِــٌح َعَلــى َمــَدارِه َواألَْصــُل َقْد َبالََغ فِــي ِإْنَكارِه
َيْه ُيَؤد أَْن  َقْبــلِ  مِْن  َيُمْت  َيْقِضَيْه(١)َوَمْن  الَْوارَِث قِيــَل  َفَيْلــَزُم 
ُل َواألَو ــُه  ــَزُم ــْل َي َال  ــَل  ِــي ُيْنَقُلَوق فِيَمــا  الُْمْخَتاُر  بِــِه  أَْفَتى 
ــَر َمــْن َيْســأَلُُه أَْن َيْقِضــي َومِْنــُه عِْلــُم َنْفلَِنــا َوالَفــْرضِأَم
الُْكَدمِي(٢) َمَقالِ  مِْن  الُْمَراُد  ِ(٭)َوْهَو  ُيْعَلم لَــْم  ِإَذا  َال  َعلُِمــوُه  ِإْن 
َنــْذرِ َصــَالَة  َصلــى  ُِمَســافٌِر  َيْذُكُرَهــا ـ قِيَل ـ َصَالَة َســْفر
ِ ل نف الت فِــي  قِيَل  َقــْد  الِْمْقــَولَِوَهَكــَذا  فِــي  َالزًِمــا  أََراُه  َوَال 
َبــَدا  ثُــم بَِطاَعــٍة  أََبــَداَوَنــاذٌِر  َذاَك  َيْتــُرَك  بِــأَْن  لَــُه 
َجَعَلْه َوَبْعــٌض  الَْوَفــا  ُمْرَسَلْهَيْلَزُمــُه  فِيه  الَْيِمينِ  فِي  َكالِحْنثِ 
ِ َغَنــم بِــَرأْسِ  َقــاَل  َِوَنــاذٌِر  َفاْعَلم َجْدٌي  الَْوَفاِء  فِي  ُيْجزِيِه 
الَْوَســُط  ِإال ُيْجزِيِه  َال  ُيْشــَرُطَوقِيــَل   َثنِي َعاَمْينِ  اْبــُن  َوْهَو 

يقضيه: منصوب بأن مقدرة.  (١)
الُكدمي: بضم الكاف نسبه إلى ناحية ُكَدم من جوف ُعمان، وهي أرض وطننا المبارك والمراد   (٢)

بالُكدمى اِإلمام العّالمة الكبير أبو سعيد محمد بن سعيد الُكَدِمي رضوان اهللا عليه.
(٭)  هذا على رأي، وهو أن ما يصليه اإلنسان في ســفره يجعل النية فيه سفًرا حتى صالة المغرب 
والفجر والجنازة، وهذا الرأي ليس عليه العمل، وعلى هذا من نذر أن يصلي مثال ركعتين في 

الحضر فنسي وتذكر في السفر نواها صالة سفر. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٥٥باب النحر

ِ األَْغَنام مِــَن  ُيْجزِيِه  ــأُْن  َِوالض األَْحَكام لَــَدى  جِْنــٌس  َها  ـ ألَن
َنَذَرا ِحيــَن  أَْجَمــَل  ِإَذا  َذَكَراَهــَذا  َمــا  َيْلَزَمــْن  ــْن  ُيَعي َوِإْن 
َوَقَعــا لَِنــْذرٍ  َشــاًة  قَِطَعــاَوَذابِــٌح(١)  مِْنَهــا  ــَباُع  الس َفــأََكَل 
لِــَذاَكا َبــَدٌل  َعَلْيــِه  ُهَناَكاَفَمــا  َمــا  َد  َحــد َقــْد  َكاَن  ِإْن 
ْحدِيَدا الت أَْهَمــَل  َقْد  َيُكْن  َجدِيَداَوِإْن  َيْذَبَحــْن  َعَلْيــِه  قِيــَل 
َولَــَدْت َشــاًة  ــَن  َعي أََتْتَوَنــاذٌِر  َحْيــُث  َيْتَبُعَهــا  َفِإْبُنَهــا 
فِيــِه َشــْيٌء  ــاذِرِ  لِلن ــــُه َيــلـِـيــِهَولَْيــَس  ــــْوٌم ِإن ـــــاَل َق َوَق
َنــَذَرا َقْد  الــذِي  َغْيــُر  ـُه  ـ َجَرىِألَن فِيَمــا  َيْتَبُعــُه  َفــَال  بِــِه 
ــِه بِأُم ِإْتَباعِــِه  فِــي   ُحْكِمِهَوالَْحــق فِي  َشــاَبَهُه  ِإْذ  َكالَْهْديِ 
فُــَالنِ ِإلَــى  ُيْهــدِي  الُْفَالنِيَوَنــاذٌِر  ُعــوفـِـَي  ِإْن  ــًة  ــدِي َه
أَْهــَدى ِحيــَن  َيْبــَرأُ  الُْمْهَدىِفِإنــُه   َيْقَبَلــن لَــْم  لَــْو  ِإلَْيِه 
ـــَدا ــن َزْي ــَي ــِط ــْع ــُي ـــــاذٌِر لَ َها َتْحدِيَداَوَن أََرضٍ َحد مِْن َحــب
أَْعَطاُه َيُكــْن  ِإْن  اْختِــَالٌف  ــاُهفِيِه  َســم ــا  َم َوَذاَك  ــا  ــَه ــاَت َزَك
ْذرِ َوَمْن ُيَراعِــي الَْقْصَد عِْنَد النالْبِر عِْنــَد  بِــَذاَك  َيْكَتــفِ  لَْم 
أَْهَدى َقــْد  ِخْدَمَتُه  َيُكــْن  الُْمْهَدىَوَمْن  َذاَك  أَْجَر  ُيْهدِي  لِْلَبْيتِ 
ـــَداُه أَْه ِإَذا  ــْفــعِ  الــن تِْلَقاُهَوقـِـيــَمــةُ  ــَهــا  ُيــْرِســَلــن لـِـْلــَبــْيــتِ 

(ملحوظة) قوله: «وذابح... إلخ» تأمل فيه أيها القــارىء فإنه يتبين لك من هذا ما قاله صاحب   (١)
األصل في النذر بصيام عام أن فيه فرًقا بينه وبين نذره بصوم هذا العام.



كتاب النذور الجزء األول ٢٥٦

اهللاِ ــْيــتِ  ـِـَب ل ِــي  ــال َم اهللاَِوَقـــائـِــٌل  ــتِ  ــْي ـِـَب ل ا  ـــر ُط ــُه  َيــْحــِمــلُ
اِالْعتَِبــارَِهَذا ُهــَو الَمْعــُروُف فِي اآلَثارِ َهــَذا  َحــُق   َوُهــو
َال اسِ َقــْد َتَحوُعْرَف الن اْسُتْعِمَاللَِكــن َذاَك  َتْحرِيمِ  َفالَْهْدُي فِي 
لِْلَكْعَبــةِ أَْهَدْيُتــُه  َقــْد  بـِـجِــَهــةَِيُقــوُل  ـــُه  ـــالُ أََن َال  ُيــرِيــُد 
لِْلَبْيــتِ َهْدَيــُه  ُيرِيــُد  َيأْتِــيَوَال  فِيَمــا  َكالَْيِميــنِ  َوَذاَك 
الَْحــَالَال َم  َحــر َقــْد  ـُه  ـ ِإْرَســاَالألَن ــَرْن  ُيَكف أَْن  َعَلْيــِه 
َصَدَقْه َمالِــي  َجِميــُع  َقْهَكَقائِــلٍ  فِيــِه َحق الَيِميــنِ  َفُموجِــُب 
َقــا َصد الت ُيــرِدِ  لَــْم  ـُه  ـ َيْسَتـْوثِـَقــاألَن أَْن  أََراَد  َوِإنَمــا 
َفْقَراَوَقــاَل َبْعٌض ُيْخرَِجن الُعْشــَرا َعَلْيــِه  َيــَرى  لَِمــْن  مِْنــُه 
ُيْهدِيَها بـِـَنــْفــِســِه  ُيأْتِيَهــاَونـِــــاذٌِر  َبْيتِــِه  مِــْن  َبَدَنــًة 
أَْسَتْكِشــُفَكــَذاَك َقــاَل َوأََنــا َال أَْعــرُِف َفَلُه  َهــَذا  أَْصُل  َما 
بِيُح َوْهَو الْمْصَطَفى(١) الَْوَفاَوَقْد فُدِي الذ َكاَن  َوبِــِه  َكْبــشٍ  بَِذْبحِ 

أي إسماعيل؛ وقيل أخوه إسحاق، واألول أكثر.  (١)



الجزء األول ٢٥٧باب النحر

p¿É nª rjC’rG  oÜÉàc

الُْمَكلــُف َيْمَتنِــُع  بِــِه  الَْحلُِفَعْقــٌد   ُهو يْقِصُد  َما  فِْعلِ  َعْن 
الَْيِميــُن َوْهــَو  َحقــا  ــوُنَيُكــوُن  ــُك َت ــِه  ِ ــات ــَف ِص أَْو  ـــاهللاِ  ِ ب
الَْبارِي َبَغْيــرِ  َوْهَو  َوْاألَْحَجارَِوَباِطــٌل(١)  بِالَْخْلــقِ  َكَحالِــفٍ 
بِْاآلَباِء الَْحْلــُف  َيُجــوُز  َال  ْاآلَآلِءِإْذ  ذِي  َغْيــرِ  بَِشــْيٍء  َوَال 
أَْقَسْمُت َقْد  َقاَل  فِيَمْن  َولَــْم َيُقــْل بِــاهللاِ َقــْد َعلِْمُتَوالُْخْلُف 
َحَلْفُت أََرى  أَْقَســْمُت  َوَصْفُتَومِْثــُل  بَِهــا  َمــا  ُدوَن  َوقِيــَل 
َقَصْد َوِإْن  ـ (َنَعــْم)  ِ ب َيِميَن  بَِها الَيِميَن قِيــَل فِيَها َما اْعَتَقْدَوَال 
ُذكَِرا ُخْلــٌف  اهللاِ)  (َمَعــاَذ  ُشــِهَراَوفِي  َيِميًنــا  لَْيــَس  َوأَنَهــا 
َقَســُم َقْطًعا  اهللاِ)  (لَعْمــُر  تُْعَلُمَوفِي  َقْطًعــا  اهللاِ  َحَيــاُة  َوْهــَي 
الِْخَطابِ فِي  الَْمْعُروُف  الِْكَتابِلََعْمُرَك  فِي  َجاَء  َقْد  الذِي  َوْهَو 
لََعْمــرِي َجائِــٌز  َهــْل  َِفَقْولُــُه  ْكر َقاَل َنَعــْم َوَقْد أََتى فِــي الذ
الَْغَلْط مِــَن  َســالِمٍ  بَِقْولٍ  َفاْحــَذْر َوَال تَُتابَِعــن َمْن َغلِْطلَْيَس 
ْحمٰــُن الر أَقَســَم  َقــْد  ُبْرَهــاُنَوَقْولُــُه  بِــِه  لَــُه  َفَمــا  بِــِه 
ا ُيْقِســَمن الَْعــْرشِ   َرب ــاَفــاهللاُ  ُيْمَنَعن َوالَعْبــُد  َيَشــا  بَِمــا 

قولــه: «وباطل» بالرفع مبتــدأ خبره محذوف تقديــره ومنه باطل، ويجوز نصبــه خبًرا ليكون   (١)
معطوًفا عليها.



كتاُب اْألْيَماِن الجزء األول ٢٥٨

ــْمسِ َوَما ْيلِ َوالَفْجرِ َوبِالش أَْقَسَمابِالل ي  َرب ْكرِ  الذ فِي  أَْشــَبَهُه 
َواْنهَدَمــاَفَهــْل َتــَرى لِْلَعْبدِ َهَذا َقَســَما اْحتَجاُجــُه  َفَســَقَط 
َحَلَفا َمْن  َعَلى  َشــْيَء  َال  َوَال بِالُْمْصَطَفىَوقِيَل  يــنِ  الد بُِحْرَمةِ 
ْسلِ َوِإْن َيُكْن َقَصْد َفْهــَو َمــا َعَقْدوالُْكْتبِ َوالر  ُهــن بِــَذاَك َرب
أَْضَمَرا َمــا  لَــُه  َحالِــفٍ   َفــُه َقاِضــي الْــَوَرىَوُكل ِإَذا َحل ِإال
الَْمْســَئَلْه ذِي  فِي  ــةُ  ي الن َلْهَفِإنَما  ذِي َقْد َحملَِذلَِك الَْقاِضــي ال
األَْيَمانِ فِي  اللْغوِ  فِي  أََتى  الُْقْرآنَِوَقْد  فِــي  ْحَمنِ  الر َعْفٌو مِــَن 
بِالَْجَنــانِ الَْقْصــُد   األَْيَمانَِفُيْشــَرَطن فِي  الَْقْصــدِ  َدلِيُل  َوْهَو 
أََبَدا لَْفــٍظ  َاْعتَِبــاَر  أََرى  فِي الِْحْنثِ َحتى َيْنوَِيْن َويْقِصَداَفــَال 
َتْنَصرِْف ِإلَْيــِه  ْفــظِ  الل َيْنَحــرِْفوَظاهُِر  َمــا  ِإَذا   ِإال َيِميُنــُه 
تُْهَجُر لَُغاٍت  مِْن  أَْولَى  َتْخُطُرَوالُعْرُف  الُْفــَؤادِ  ــا َعَلــى  َقَلم ِإْذ 
َطَبــا الر  َيأُْكَلــن َال  َرغَِباَوَحالِــٌف  َمــا  ِإَذا  الُبْســَر  َفْلَيــأُْكلِ 
ِ اِإلْســم ألَْجلِ  مِْثلُُه  َِوالَْعْكــُس  ُمْخَتلِــٌف(١) َفاْخَتَلَفا فِي الُحْكم
َق َحْيــُث َمَنَعا أَْيَنَعاَواألَْصــُل َقْد َفر َمــا  َيأُْكَلْن  ُبْســرٍ  َتــارَِك 
ْبسِ َمَعا َوفِي الد ْمرِ اْســَمَعاَوَقاَل فِي الَْخل َيأُْكلُُه ُمْؤلٍ(٢) َعنِ الت
ِ ْمِســم الس  َحل  َيْشــَرَبن َِوَقاَل  َفاْعَلم أَْيَضا  ْمِسمِ  الس َعنِ  ُمْؤلٍ 

قوله: «مختلف» خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.  (١)
مؤل: أي حالف.  (٢)



الجزء األول ٢٥٩باب النحر

ِ الَْمْعلُوم َناقُــضِ  َِوْهــَو مِــَن الت لَِصاِحــبِ الَْمْعُقــولِ َوالَْمْفُهوم
َطبِ ْبُس فِــي َذلَِك مِْثُل الر بَِفالدَقل بِالت َكــــَذاَك  َال  ــو ــَح َت
َال (١) ِسْمِســٌم َوَقــْد َتَحل اْنَفَصَالَوالَحل ِحيَن  الِْقْشــُر  َعْنُه  َفَباَن 
َوى َغْيُر الَلْحمِ أَّما َذا الش َنــَوىَوالُْمخ ِإْن   ِإال  َفَيْحَنَثــن لَْحــٌم 
ِ اِإلَدام مِــَن  َوالُْجْبُن  َِوالَبْيــُض  َص فِي ْاألَْحَكام َواألَْصُل َقْد َرخ
َكاَن لَُهْم ُهَنــاَك ُعْرٌف َيْخُرَجْنَوَال أََرى لِــَذاَك َوْجًهــا َغْيَر ِإْن
الِخَطابَِفالُْعْرُف ُهو األَْصُل فِي َذا الَْبابِ فِــي  الَمْعُروُف  ـُه  ـ ألَن
آلَى َيْشــَرُب الَْحلِيبِ  َسْمًنا َكَذاَك الَعْكُس أَْيًضا َيجُِبَوَمْن َعنِ 
َيأُْكَال َال  بِــأَْن  آلَى  َمــْن  أََكَالَوقِيَل  َقــْد  َبْعَضُه  ُعَمــاَن  َقْيــَظ 
لَِما َحانًِثــا  َذلِــَك  فِي  َقْد َرَسَماَيُكــوُن  الذِي  أََتى مَِن الْجِْنسِ 
ــي َهَذا الش يَوَحالِــٌف َعْن أَْكلِ  ُهي َمــا  ِإَذا  َذَواقِــِه(٢)  َوَعــْن 
أََكَال ِحيــَن  ِحْنَثــانِ  ألَنَمــا الَْوْصَفــانِ فِيــِه َدَخــَالَيْلَزُمــُه 
الَخْلقِ َمــالِ  أَْكلِ  َعْن  الَْحقَوَحالٌِف  َمــالِ  بَِبْيتِ  َيْحَنَثــْن  َال 
َيْدُخُل لَْيَس  ــاسِ  الن َهَذا  ُلَوَماُل  تِــي تَُمــوفِيــِه الَْمَســاجُِد ال
الَْبْحــَرا  َيْدُخَلــن َال  ِشــْبَراوَحالِــٌف  لَْو  َيْدُخَلْن  ِحيَن  َيْحَنُث 

قوله: «واألصل» إلى قوله: «والحل» عندي في ذلــك كله أن قول األصل هو األصح واألظهر،   (١)
واهللا أعلم.

يعني الذوق واألكل.  (٢)



كتاُب اْألْيَماِن الجزء األول ٢٦٠

ــفِيَنا الس َركِــَب  ِإْن  الَْيِميَنــاَوَهَكــَذا  ــرِ  َفْلُيَكف َيْحَنــُث 
ــُفَنا الس  َيْســُكَنن َال  َمْسَكَناَوَحالِــٌف  ــفِينِ  الس فِي  َيَرْوَن  َفَال 
ْوَجــانِ الز َركِــَب  َمــا  ِإَذا   َيــَتــَجــاَمــَعــانِِإال َوَكــاَنــا  فِيَها 
الَبر َصْيــدِ  أَْكلِ  َعــْن  َِوَحالٌِف  الَبْحــر َصْيــدِ  َوأَْكلِ  َجِميِعــِه 
أْلَِيةَِوَكاَن فِــي األَْنَهــارِ َوْاألَْودَِيــةِ الت فِــي  َيدُخُل  َفــَال  َصْيٌد 
َطَرا لَُهْم  الــذِي  بِالُْعْرِف  َفالَْبْحــُر َال َيُعم َهــذِي ْاألَْنُهَراَوَذاَك 
ــْزنـِـي َي َال  ــُه  ــأَن ِ ب َفُيْمنِــيَوَحـــالـِــٌف  َبَعَبــثٍ  َيْحَنَثــْن  َال 
َغْيُر الَْعَبثِ َنا فِي الَْوْصفِ  الز ثِِإذِ  َلو الت َوفِي  الُْحْكمِ  فِي  َكَذاَك 
ا اَوْاألَْرُض فِــي الْبَِســاِط َتْدُخَلن َيْلَزَمن ِإْســًما َوفِيَهــا الِحْنــُث 
َزا َتَجو َتْدُخَلــْن  َولَِكــْن  َزاقُْلُت  ــذِي َتَجوَفَيْلــَزُم الِْحْنــُث ال
َال َيْحَنَثــْن ِإال ِإَذا َمــا َقَصــَدْهَوَذاَك َمْوقُــوٌف َعَلى أَْن َيْقِصَدْه
َذَكَرْه  َحــب أَْكلِ  َعْن  َبَذَرْهَوَحالٌِف  َقــْد  أَْرِضِه  فِــي  َوَبْعــَدُه 
ِ َمر َِال َيْحَنَثــْن بِــأَْكلِ َهــَذا الث َفاْنُظــر اْســتَحاَل  َقــدِ  ألَنــُه 
َياِء(١)(٭) الض َعــنِ  األَْصُل  اِإلْفَتــاِءَوَرَفَع  لَــَدى  ِحْنثِــِه  ثُُبــوَت 

كتاب الضياء من أشهر تأليف المتقدمين من أصحابنا المشارقة وهو في خمسين جزًءا. قال أبو   (١)
القاســم البرادي: وقفت على ثالثة أسفار منه كل ســفر، منها ضخم كبير، ومؤلف الضياء أبو 

المنذر سلمة بن مسلم الصحاري. (أبو إسحاق)
المعلق اعتمــد كالم البرادي، والمعروف عندنا أن الضياء في أربعة وعشــرين جزًءا والمطبوع  (٭) 

منه اثنان وعشرون جزًءا، فبعض الكتاب مفقود. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٦١باب النحر

ُيْنبِــي ــَوابِ  بِالص أََراُه  الَْحــبَوَال  َذاَك  َغْيــُر  َهــَذا   ألَن
ــَداَفَحالِــٌف َال َيْضرَِبــن َزْيــَدا(١) ـِـي ــَول ــُه الْ ــَن ــن ِإْب ــْضــرَِب ــَي َف
بِــَذاَكا َحانًِثــا  َتــَراُه  َذاَكاَفَهــْل  مِْثــُل  َوالَغلــةُ  َفالَْبــْذُر 
ِ الَْجلِيــل بِالَواِحــدِ  ِخيلَِوَحالِــٌف  الن مَِن  َشــْيًئا  َيْشــَترِي  َال 
ثُــم اْســَتَقاَل الَبْيَع مِْنــُه أَْصَالَفَبــاَع مِــْن َبْعــُد لَِزْيــدٍ َنْخَال
َذَكــَرا فِيَمــا  َيْحَنــُث  ُشــِهَراَفِإنــُه  ُهَناَك  َقــْولٍ  َعَلى  َوْهَو 
اِإلَقالَْه فِــي  قِيــَل  َقــْد  َبْيــٌع َوقِيَل َفْســُخ َما َقــْد َنالَْهألَنــُه 
ْسِمَيْه أْلَِيْهَوالُعْرُف َال َيْجَعلَُها فِي الت َبْيًعا َفــَال ِحْنَث بَِهــذِي الت
َنْعــَال  َيْلَبَســن َال  فِْعــَالَوَحالِــٌف  مِْنَهــا  ْاألَْكَثــَر  َفَقَطــَع 
الَْبْعضِ َذاَك  بِلِْبــسِ  َيْحَنَثْن  ُمْرِضــيَال  بَِنْعــلٍ  لَْيــَس  ألَنــُه 
ْسِمَيةِ الت َكالُْكل فِي  الفِْطَنةَِوالَْبْعُض َال  أَْهلِ  عِْنَد  أَْيًضا  َوالُْحْكمِ 
َحَلَفا ُخــُروجٍ  َعَلى  َمــْن  َفــاَوقِيَل  َوَعر َهــا  َحد بِــَالدٍ  ِإلَــى 
ِ لَْو لَــْم َيِصل الُْمْجَملِ(٢)َيَبــر بِالُْخــُروجِ  لَْفــظِ  بِاْعتَِبارِ  َوَذاَك 
لَزَِمْه الُْوُصــوَل  ِإَذا َنــَوى  ــا  مِْثــَل َما َقــْد َفِهَمْهأَم أَْن َيِصَلــن
َحَلُفوا َقــْد  َجَماَعٍة  فِــي  َعْن فِْعلِ َشــْيٍء ثُم فِيِه اْخَتَلُفواَوقِيَل 

قوله: «فحالف ليضربن زيدا» هكذا في النسخ القديمة وفي نسخة األصل وهو مشكل وصوابه   (١)
عندي (وحالف ال يضربن) فليتأمل.

قوله: «لفظ المجمل» بإضافة الموصوف إلى صفته أي اللفظ المجمل.  (٢)



كتاُب اْألْيَماِن الجزء األول ٢٦٢

أَْمَســَكا َوَبْعٌض  الَْبْعُض  َفالِْحْنُث َالزٌِم(١) لَِمْن لَْم ُيْمِسَكاَيْفَعلُُه 
ا َبــر َنْفــسٍ  لَِقْتــلِ  اَوَحالِــٌف  ر الذ  َيْقُتَلــن َمْهَمــا  قِيــَل  َقْد 
لَْم َحْيــُث  َوَذاَك  َنْفــٌس  ُمْلَتَزْمألَنــُه  ُهَنــاَك  َقْصــٌد  لَــُه  َيُكْن 
بِي الن ــوَب  ألَي ْغثِ  الض الَْمْذَهبَِوآَيــةُ  لَِهــَذا   الَْحــق ُب  تَُقر
َفَرَحــا  َيْحُضــَرن َال  ألُْختِِه ُســْخَطا(٢) لََهــا أَْو َتَرَحاَوَحالِــٌف 
َوَحَضْر أَُبــوُه  َبْعُد  ُذكِْرَفَماَت مِــْن  َقــْد  فِيِه  ِحْنَث  َال  َمأَْتَمــُه 
َحَضــَرا َقــْد  لَِنْفِســِه  ـُه  ـ َظَهَراِألَن فِيــِه   َوالَْحق لََهــا  لَْيــَس 
اهللاِ فُمِطيــُع  ــرِيُف  الش ــا  ِأَم َجاه َنــْوُع  الناسِ  فِــي  لَُه  َوَمْن 
ــُف ــرِي ـــُه َش ـــٌف بـِــأَن ِ ـــال َال َيْحَنَثْن ِإْن َكاَن َذا الَْمْوُصوُفَوَح
ــُعَوعِْنَدَنــا الَْعاِصي ُهــَو الَْوِضيُع ــي ــِض ـــِه ُم ـــنِ ـِــدِي ألَنـــــُه ل
َفَال أَتَقاُكْم   ــصبِالن ــَفَال(٣)أَْكَرُمُكــْم  لِلس َتْعِظيِمِهْم  ِإلَى  َتْنُظْر 

قولــه: «فالحنــث الزم» أي أن الحنث على من لم يمســك منهم عن الفعل الــذي حلفوا أن ال   (١)
يفعلوه، ولقائل أن يقول: ال ِحنث عليهم إال إذا فعلوا جميًعا كما أنهم حلفوا أن ال يفعلوه جميًعا، 

واألْولى في هذا اعتبار المقاصد، وقوله: «لم يمسكا» باأللف عوًضا عن نون التوكيد المحذوفة.
قوله: «ســخطا» منصوب على أنه مفعول ألجله، وقوله: «أو ترحا» معطوف على فرحا، وأصل   (٢)
العبارة: أي هذا الرجل حلف أن ال يحضر ألخته فرًحا وال ترًحا أي ال سرور وال حزًنا سخًطا 

منه عليها.
قوله: «للسفال» جمع ســافل وهو الرجل الخســيس الدنيء، وقد حضرت مجلًسا حافالً ببلدنا   (٣)
الحمراء أيام زارها نور الدين العّالمة المصنف، وأنا صبي لم أبلغ الحلم، فاستدعى أن ُيْحَضَر 
له قاموس اللغة لمطالعة هذا الجمع وهو يقرأ هذا البيت، فحفظته من لســانه، فوجد له وجًها، 

فحمد اهللا، وذلك في سنة ١٣٣٠هـ.
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ــاُن م الر َمــا  بِــاهللاِ  ــُه ْاألَْيـــَمـــاُنَوَحالِــٌف  ــَزُم ــْل ــٌة َت ِــَه ــاك َف
َتجِــُب َال  َهــا  أَن َقــْوٌل  أَْقَرُبَوفِيــِه  عِْندِي  لِ  األَو فِي   َوالَْحق
َطرِيَقــا َيْرَكَبــْن  َال  َصدِيَقــاَوَحالِــٌف  لَــُه  ِإْنَســاَنا  َتِغيــُظ 
ا َمر دِيــُق  الص َماَت  أَْن  ىَوَبْعــَد  ُيَعر َال  الُْخْلــُف  َفِقيــَل  بَِها 
ــن َذاَكــا ــْضــرَِب ــَي ُهَناَكاَوَحــالِــٌف لَ أََتــى  َفالِْحْنــُث  َفَمــاَت 
َيُفوتُــُه َمــا  َجِميــُع  َتْوقِيُتُهَوَهَكــَذا  لَــُه  الــذِي  مِــْن فِْعلِــِه 
َصلى َقــْد  أَْن  بِــاهللاِ  الفِْعَالَوَحالِــٌف  الَْفَساُد  َيْغَشى  ِإْن  َفالِْحْنُث 
ــا َثم َصــَالًة  لَْيــَس  ىألَنَهــا  تَُســم بَِذا  الُْعْرِف  َوفِي  قُْلُت 
إنُه َمَقــالٍ  مِْن  َيْخلُــو  ُهَولَْيــَس  َفاْســَمَعن بِــَذاَك  َيْحَنَثــْن  َال 
الَْواجَِبــا  لََيْتُرَكــن أَْو َيْعِصَيــن اهللاَ َجْهــًرا َخائَِبــاَوَحالِــٌف 
بَِحالِــِه َالزٌِم  فِيــِه  أَْفَعالِــِهَفالِْحْنــُث  مِــْن  الَْحــَراُم  ألَنــُه 
ِ ــَالم الس َعنِ  آلَــى  َمْن  َِوقِيــَل  الْــَكَالم َعنِ  أَْو  أَُنــاسٍ  َعَلــى 
َمــا َماَفالِْحْنــُث َال َيْلَزُمــُه ِإْن َكل َســل ِإْن  َوَهَكــَذا  َبْعَضُهــُم 
الَْجَبــَال  لََيْنِســَفن َواتِ الُْعَالَوَحالِــٌف  ـٰ ــَم لِلس أَْو َيْصَعــَدن
َرا َمــا َتَعذ َعَلْيــِه َفالِْحْنــُث َعَلْيِه اْشــَتَهَراأَْو َنْحــوِهِ مِــْن ُكل
َرْيبِ ُدوَن  َيْحَنــُث  َحالِــِه  َوَهَكــَذا أَْيًضــا َيِميــُن الَْغْيبِفِي 
َوَقَعــا َهــَذا   بِــأَن ا َيْســَمَعاَكَحالِــفٍ  لَْم َيْعَلــْم َولَم َوُهــو



كتاُب اْألْيَماِن الجزء األول ٢٦٤

الُْقــْرآُن أَْخَبَرَنــا  بِــِه  الِْعَيــاُنَوَمــا  َفُهــَو  ُســوُل  الر أَوِ 
يَرانِ َوالن لِْلجَِنــانِ  مِــْن َثــم َكاَن َذا مِــَن اِإليَمانَِكالَْوْصــفِ 
بِيَومِْن ُهَنا الَقْطــُع بَِهَذا الَْمْذَهبِ ذِي َعــنِ النال ــُه الَْحــقبِأَن
بِــَذاَكا َحالِــٌف   َيْحَنَثــن ُهــَنــاَكــاَال  َال  ــــَواُه  ِس ـــا  ـــَم َوِإن

äGQÉØμdG  ÜÉH

َعَليَنــا ُســْبَحاَنُه  َفْضلِــِه  َوالَْيِميَنــامِــْن  ْكفِيــَر  الت َشــَرَع  أَْن 
َفَيَرى َشــْيٍء  فِْعلِ  َعْن  ــَراَفَحالٌِف  ُيَكف َفَلــُه  َخْيــًرا  ِســَواُه 
َمانَِعا َشــْيًئا  الَْيِميَن  َتْجَعــلِ  َعْن فِْعــلِ َما َتُكوُن فِيــِه َطائَِعاَال 
َعْنَهــا  ــَرن تَُكف أَْن  مِْنَهاُيْجزِيــَك  أَْيًضــا  ــَواَب  الث َوتُْحــرُِز 
الِْكَتابِ فِــي  ــاَراتِ  َكف بِالِْعَقــابَِثَالُث  َيْهلِــُك  َتارُِكَهــا 
الَْبارِي بِاْســمِ  الَْيِمينِ  ــاَرُة  َهارَِكف َوالظ َجــاَء  فِيَمــا  َوالَْقْتــلِ 
ِ َيــام الص ــاَرةِ  َكف فِــي  َِوَجــاَء  األََنــام دِ  َســي َعــْن  ُمَؤثــًرا(١) 
َيْشَتِهْر لَْم  أَْن  َغْيَر  َصِحيٌح  َفَال َهــَالَك فِيِه َكالذِي ُشــِهْر(٭)َقْوٌل 
ِ َالُة فِي َذا الُْحْكم َِوقِيَســتِ الص الِْعْلم َيامِ عِْنَد أَْهــلِ  َعَلــى الص

قوله: «مؤثًرا» منصوب على الحال المقدمة على صاحبها النكرة كما في قوله: «لَِميَة ُموِحًشا َطَلُل».  (١)
قد يكون المراد بالشــهرة هنــا التواتر، والتعبير بالشــهرة عن التواتر وارد، وقــد ذكره اإلمام  (٭) 
نور الدين في مشارق األنوار، وتارك الظني ال ُيَهلك؛ ألن التهليك أثر ترك المتواتر، وهو الدال 

على القطع. (إسماعيل)



الجزء األول ٢٦٥باب الكفارات

ثَِقاتِ َعْن  ــْوُم  الص َكاَن   َثم ــَالةِ(٭)مِْن  الص ــاَرةِ  َكف مِــْن  آَكــَد 
ِ ْاألَْحَكام لَــَدى  ــٌر  ُمَخي َِوْهــَو  َواِإلْطَعام َيــامِ  فِــي الِْعْتقِ َوالص
أَْولَى فِيَهــا  الِْعْتــَق   ِإن أَْعــَالَوقِيــَل  عِْنــدِي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َوأَو
ُيْطِعَما أَْن  لَــُه  َهْل  َفاْعَلَماَواالِْختَِالُف  َيْوًما  َيُصــوَم  َوأَْن  َيْوًما 
ِإْطَعــاُم ُهَنــا  لَِقاتِــلٍ  َيــاُمَوَمــا  الص أَوِ  الِْعْتــُق  ــُه(١)  لَِكن
َقَبــْه الر  َيجِــَدن لَــْم  ِإْن  َركَِبْهَوَذاَك  َقــْد  لَِما  َشــْهَرْينِ  َيُصوُم 
الَْعْمدِ ُدوَن  الُْمْخِطــئَ  لِْلَحــدَوَتْلــَزُم  َقــَوٌد  فِيــِه  َفالَعْمــُد 
ُغْرُمــُه َعَلْيــِه  الَْعْبــدِ  َيْلَزُمــُهَوَقاتِــُل  َال  ْكفِيــُر  َوالت  َفَقــط
ِ ْقر اَن َنْجــلِ الص َيْجــرِيَوقِيــَل َعْن َعز فِيــِه  ْكفِيــُر  الت بِأَنــُه 
ا ي م الذ َقَتــَل  َمــْن  َعَلــى  ــاوَمــا  َتِقي َيُكــْن  لَــْم  ِإْذ  ــاَرٌة  َكف
َهارِ الظ فِــي  َتْخيِيَر  َال  تَُمــارِيَكــَذاَك  َفــَال  ًال  أَو َفالِعْتــُق 
ْوُم َفاِإلْطَعاُم ِإْن لْم َيْسَتِطْع ذِي ُشــرِْعَفالصَصْوًما َفَهَذا ُحْكُمُه ال
األَْيَمانِ ــاَرةِ  َكف فِــي  الُقْرآنَِوْاألَْصُل  الَْمْذُكوُر فِــي  ُمْرَســلَُها 
الُْمَغلَظــاتِ بَِهــا  أَلَيــاتَِوأَلَْحُقــوا  الت ــاُس  الن َغلــَظ  ِإْذ 
أَُناُس أَْنَكَرَهــا  َقــْد   َثــم الِْقَياُسمِــْن  ُيثبُِتَهــا  َيُكــْن  لَــْم  ِإْذ 

(٭)  المراد أن كفارة الصيام آكد من كفارة الصالة؛ ألن كفــارة الصيام ثابتة بالنص، وكفارة الصالة 
ثابتة بالقياس عند مثبتيها. (إسماعيل)

قوله: «لكنه» يعني أن الشأن الواجب عليه العتق أوًال، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما   (١)
فــي اآلية، وإنما عدل عــن أن يقول: لكن له، لئال يوهــم التخيير بين العتــق والصيام، وقال 

بعضهم: إنه إذا لم يستطع الصيام فعليه اِإلطعام، وهو قول ضعيف.
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َكِمْثلَِها َهْل  َزاعِ  الن فِي  أَْصلَِهاَفاألْصُل(٭)  مِْثــَل  الِْقَياُس  َذا  َيُكوُن 
ا َتْحلَِفن ــــالِ  ْاِإلْرَس ــةُ  ــَف اَوِص َعن َقــْد  الذِي  فِْعــلِ  َعْن  بِاهللاِ 
َفَتْرَغــُب فِْعلُــُه  ُمَبــاٌح  فِي فِْعلِــِه َوالِحْنــُث فِيِه َيجُِبَوْهــَو 
ِ اِإلْطَعام فِــي  ــَر  َخي َقــْد  َِواهللاُ  لِْألََنــام َوالُْكْســَوةِ  َوالِْعْتــقِ 
ِ َيــاَم َفْهــَو َبْعــَد الَعَدم الص ِِإال َفاْعَلم َوَيــْوٌم  َيْوَمانِ  ــْوُم  َوالص
ُيْطِعَمْن َشا  َوَمْن  َمْعلُوٌم  َفَعْشــَرٌة مِْن أَْهلِ َفْقــرٍ َيْقِصَدْنَوالِْعْتُق 
َشــاَء ِإْن  َيْكُســوُهُم  كَِســاَءَوَهَكــَذا  َواِحــدٍ   ُكل َفُيْعــطِ 
ْاِإلَزاُر ــلِ  ُج ــر ــل ِ ل ـــُه  ـــل الِخَماُرأََق ــْرأَةِ  ــَم ــْل ِ ل ــَذا  ــَك َوَه
الَْعَشَرْه ا  أََثــَرْهَوَمْن َيَشــا اِإلْطَعاَم َغد َوَعَشــاًء  َوالِ  الــز َقْبــَل 
ألَْهلِــِه ُيْطِعُمــُه  َمــا  َومِْثلِــِهأَْوَســُط  هِ  َوُبــر َتْمــرِهِ  مِــْن 
مِــَن الَْغَدا َوَعــْن َعَشــاُه َنَكَالَوَمْن َدَعا الِْمْســِكيَن َحتى أََكَال
ُيْعِطيِه مِــْقــَداَرَهــا  َيْكفِيِهَفــِإنــُه  َمــا  َحْســَب  َعامِ  الط مَِن 
َمأُْدوَمْه َوْقَعــٌة  َبْعــٌض  َمْرُسوَمْه(١)(٢)َوَقــاَل  َبَيانَِنا  فِي  تُْجزِيَك 
بِي َحْيُث لْم فُِطْمَولَْيَس ُيْجزِيَك الص َولَــْو  َيأُْكلُُه  َما  َيْســَتْوِف 

(٭)  األصل: قد يراد به األصل المقيس عليه، فاألصل يختلف عن الفرع، فالظهار شيء يختلف عن 
اليمين، ولذلك لم يكن القياس ثابًتا. (إسماعيل)

قوله: «في بياننا» أي بيان الشــرع وهــو كتاب جامع ألصول المذهــب وفروعه وهو في نيف   (١)
وسبعين جزًءا. (المصنف)

هو اســم «المصنف» في الفقه يبلغ ســبعين جزًءا للعّالمة األفخم قاضي المسلمين محمد بن   (٢)
إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد اهللا الكندي 5 . (أبو إسحاق)



الجزء األول ٢٦٧باب الكفارات

َمــاَوَجائِــٌز بِالَْكْيلِ ُيْعَطــى َبْعَدَما ُيْفَطــُم ُيْعَطــى قُوَتــُه ُمَتم
الُْبر َصــاعِ  نِْصَف   َتْدَفَعــن ِأَْو  لِْلَفْقــر مِْنُهــُم  َفــْردٍ   لِــُكل
ِإْن َدَفْعَتــا ــاعِ  ُســْلَتاَوزِْد ُرَبْيــَع الص أَْو  ُذَرًة  الُْحُبــوبِ  مِــَن 
األَُرز مِــَن  ــاعِ  الص ُيْجــزِيَوثُلُــُث  ُيَقــاُل  َواِحــدٍ   لِــُكل
ا َفاْدَفَعن (٭) 

ْخــَن(١) الد َدَفْعــَت  ــاَوِإْن  ُمَعن َواِحــدٍ   لِــُكل َصاًعــا 
ا ــر ــُب الْ  ــن َم ــو ــَق َف ــَشــا  َت اَوإْن  ُطر الُْحُبــوبِ  مَِن  بَِها  َواْدَفــْع 
الِْقيَمْه َنْفسِ  َدْفُع  ُيْجزِي  َمْرُســوَمْهَولَْيَس  ُرْخَصٌة  فِيــِه  َوقيــَل 
مِْنَها تُْعَطــى  الَفِقيــرِ  َعْنَهــاَواْمــَرأَُة  بُِمْغــنٍ  َزَواُجــُه  َفَمــا 
تُْعَطى لَْيــَس   الَْغنِــي اَواْمــَرأَُة  ُخط ــِه  ــْي ــَل َع ــا  ــَه ــق َح  ألَن
ــَفْر الَْحَضْرَوَجائٌِز تُْعِطي الَفِقيَر فِي الس فِي  َغنِيا  َكاَن  َولَْو  َحتى 
َفُتْؤَخُذ بَِهــا  أَْوَصى  َيُكْن  الَْمْنَفُذَوِإْن   َوُهــو الَْمالِ  ثُلُــثِ  مِْن 
َوَذانِ أَْصلِــِه  مِــْن  َبــْل  ــانَِوقِيَل  لِْلَمن َكاَن   َحــق  ُكل فِــي 
َيْثرَِبا َســَكْنُت  َمْهَما  َيُقْل  أَْو ُزْرُت َعْمًرا أَْو َهَجْرُت قُْطُرَباَوَمْن 
يــَرانِ الن َســاكِنِي  مِــْن  األَْوَثــانَِفِإنــُه  َعابِــدِ  مِــْن  ـُه  ـ أَن أَْو 
ِ ُســل بِالر أَْو  بِــاهللاِ  َكافِــٌر  لِأَْو  الُْمَنز الُْمْحَكــمِ  بِالُقــَرآنِ  أَْو 
الَعــَذاُب َيجُِب  َقــْد  َمــا  ُيَصــاُبَوُكل َوبِــِه  أََتــاُه  لَِمــْن 

نوع من الحب صغير جًدا. (إسماعيل) (٭) 



كتاُب اْألْيَماِن الجزء األول ٢٦٨

َظْه الُْمَغل ــاَرُة  ــف َك ــُه  ــَزُم ــْل َظْهَت ِإَذ َقــاَل َقــْوًال َفاِحًشــا َوَغل
َخْصُمــُه ْاِإللَــَه   ِإن ــُهَوَقائِــٌل  ــَزُم ــْل ــا َتــْغــلـِـيــُظــُه َي ــَم ــِإن َف
بِِه آلَى  ِإْن  ْقبِيــُح  َوالت ِهَوالَْمْقُت  َرب مِــْن  لَُه  َوالِخْزُي  ْعــُن  َوالل
َفَعْل ِإْن  َعَلْيــِه  اهللاُ  َغِضــَب  َوَنــَكْلأَْو  َفَخــاَن  اهللاَ  َعاَهــَد  أَْو 
آلَى الُْحُقوقِ  َقْطــعِ  فِي  َكاَن  َمــآَالأَْو  لَــُه  َصــاَر  َتْغلِيُظــُه 
ِ الَْبَهائِــم َالعِــُن  قِيــَل  َِكــَذاَك  َالزِم ــُر  ــْي َغ ــَل  ــي ِ َوق ــٌظ  ُمــَغــل
بَِها َما  الُعُهــوَد  َعــَدا  َما  الَْعْبــُد بَِهاَوقِيَل  َمْهَمــا أََتى  ُمَغلــٌظ 
ــُروَرْهَوَحــالِــٌف بـِـِحــَجــجٍ َكــثـِـيــَرْه الض فِْعلَِها  َعــْن  َفَعاَقــُه 
لُُزوَمــا فِْعلَُهــا  َعَلْيــِه  َيُصوَماقِيــَل  أَْن  ُيْجزِيــِه  َبــْل  َوقِيَل 
َواِحَدْه  لِــُكل َشــْهَرْينِ  ائَِدْهَيُصوُم  الز ْاألُلُــوِف  مَِن  َبَلَغْت  لَْو 
َفَقْط َشــْهَرانِ  لِْلَجِميعِ  ُيْشــَتَرْطَوقِيــَل  َثَالثٍ  َبْل َصْوُم  َوقِيَل 
َيُتــوُب ِإنــُه  َبْعــٌض  َبْعَدَهــا ُوُجــوُبَوَقــاَل  َعَلْيــِه  َوَمــا 
ــوَرْه ــُت ــْس ــــذِهِ َمــْســَئــَلــٌة َم َضــُروَرْهَوَه مِْن  ائِــبِ  لِلت تُْبــَذُل 
ِإْفَطــاُر ُهَنــا  لَِصائِــمٍ  َوِإْن َيُكــْن أَلَْجــاُه اِالْضِطــَراُرَوَمــا 
ْه الُْمَغَلظ ــةُ  ــوَب ــُق ُع ــا  ــَه  َظْهِألَن َغل فِيَما  ْشــدِيَد  الت تَُناِســُب 
َشــاَء َمْهَما  اِإلْطَعــاُم  اِإلْعَطاَءَوُيْجــزِهِ  أَوِ  اِالْعَتــاَق  َشــاَء  أَْو 
ـــًة َتــَمــاَمــا ـــَع ـِــٌم أَْرَب ـــائ َمَالَمــاَوَص َفــَال  الَيِميَنْيــنِ  َعــنِ 
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َيْفِصَال َحتى  َقاَل  َقْد  ــٍة بـِـْيــَنــُهــَمــا َوَيـــْعـــزَِالَوَبْعُضُهْم  ــي ِــنِ ب
ــاَراتِ ُمْرَســَالتَِوَمــْن َعَلْيــِه َعْشــُر َكف َتُكـوُن  َجِميُعـَهـــا 
َتَماَمــاقِيــَل لَــُه أَْن َيْعِقــَد الِصَياَمــا ُكلــُه  َشــْهًرا   َعنُهــن
َقــا ُيَفر أَْن  َيُجــوُز  ِصَياَمَهــا أَْو ُيْطِعَمــْن أَْو ُيْعتَِقاَوَهَكــَذا 
ِ ــــام ـــَن األَي ِ ـــٍة م ـــَالَث ـــل َث ُِك َيام الص مِــَن  ِحَيالَِهــا(١)  َعَلــى 
أََبـــَدا ــَالَث  ــث ال ــرِقِ  ــف ُي َداَوَال  َعد الت أَْهَمــَل  َيُكــوَن  َكْيــَال 
ُمْطَلَقــا نُــوَب  الذ َيْغفِــُر  اتَقــىَواهللاُ  ــنِ  م م َولِِإلْخــَوانِ  لََنــا 

تم الجزء األول من جوهر النظام
وهو جزء األديان

ويليه إن شاء اهللا تعالى الجزء الثاني، وهو جزء األحكام
وأوله كتاب األطعمة

قوله: «على حيالها» أي على ِحَدتَِها.  (١)









٢٧٣َباُب أَْحكَامِ ُصنُوِف اْلَحْيوَانَاِت الجزء الثاني
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َبــاتِ ي الط اهللاُ   أََحــل َثــاتِ(١)َوَقــْد  الُْمَخب َم  َوَحــر َفْضــًال 
َوالَْمْشــُروبِ الَْمأُْكولِ  ــُب  لَْيَس بِِه مِــْن ُحوبِ(٢)َفَطي ُمَحلــٌل 
ــَرُر الض مِنــُه  َيْحــُرُم  الُْمْســِكُرَوِإنَمــا   ثُم الَْخبِيُث  َجُس  َوالن
َوالِخْنزِيــُر َوالَْمْيَتــةُ  ُم  يوُرَوالــد َوالط الَْوْحــُش  ارَِياُت  والض
ــَباعِ َذاُت النابِ َئــابَِوْهَي مِــَن الس َوالذ َوالُفُهــودِ  َكاألُْســدِ 
ُيــورِ الط مِــَن  مِْخَلــبٍ  ُســورَِوَذاُت  َوالن َوالُْعَقــابِ  َكالَْبــازِ 
ِ َرد الص َوَقْتــلِ  َنْحَلٍة  َقْتــلِ  وِصْفرِدِ(٣)(٭)َعْن  ِضْفَدعٍ  َوَقْتلِ  نُْنَهى 
َدال  َقــْتــلـِـهــن َعـــْن  ــُه  ــُي ــْه أَْكــَالَوَن  ــل ــِح َي َال  َذاَك   ـــأَن ب

ِألَْكلِــِه أََبــًدا  َســبيَل  َال  َوَقْتلِِه(٭٭)ِإْذ  َذْبــِحــِه  َطرِيَق   ِإال
المخبثات: بالتشديد الخبائث.  (١)

الحوب: بالضم اِإلثم.  (٢)
مفــرد: َكِزْبِرج أبو المليح وهو طائر جبــان. قاموس. ولعله هو الطائر المعــروف عندنا بوادِي   (٣)
ميزاب بأبي عوَد والعامة تقول ُبعود بضم الباء، وهو نوع من العصافير الجميلة المطربة، وهو 
في غاية الجبن، ربما مات عندما تمســكه يد. ســمعت شــيخنا القطب يقول: ال يجوز قتله، 
وكنت أعلل نهيه باســتئمانه إلى الناس وإلفه البيوت، حتى ال يلد في األشجار خوف الطيور 

الكبيرة واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
(٭)  قلــت: الصفرد معروف عند الناس فــي ُعمان، والظاهر أن الذي ذكره أبو إســحاق ليس الذي 

عندنا في ُعمان. (إسماعيل)
(٭٭)   أي: نهي النبي الكريم عن قتلهن يدل على عدم جواز أكلهن ألنهن لو حللن لجاز ذبحهن فال 

سبيل ألكلهن إال الذبح. (إسماعيل)



ْطِعَمِة ِكتَاُب اْألَ الجزء الثاني٢٧٤

ِ َكالَحَمــام ُيــورِ  الط َِوَســائُِر  الَْحَرام مِــَن  َشــيٌء  بِــِه  لَْيس 
(١) م الس َذاواتِ  مِْن  َِوالَحَشَراُت  الُْحْكم فِــي  َمْكُروَهٌة  َوَغْيــرِهِ 
َوالَْحِميــُر َوالبَِغــاُل  َمُذُكوُرَوالَْخْيــُل  ِخالفُُهــم  لَْحِمَهــا  فِي 
لَِترَكُبوَهــا َقــاَل  َقــْد  َتأْكلُوَهــاَواهللاُ  َقــاَل  َمــا  َوزِيَنــًة 
ُكوَبــا َوالَمْشــُروَبا(٭)قُْلــُت َكــَذاَك َذَكــَر الر األَْنَعامِ  ِصَفةِ  فِي 
أَْيَضا مِْنَهــا  الَْمأُْكــوَل  َفذِْكــُر َبْعضٍ َال ُينافِــي َبْعَضاَوَذَكــَر 
ْاألَْغَلبِ َوْصــُف  ُيْذَكُر  َوذِْكــُرُه َال َيْنفِي َما لَــْم َيْغلِبَِوِإنَمــا 
األَْنَعــاُم ِحــل ُمْطَلَقــا لُِحَقاَوَهــذِهِ  َمْهَما  ْيــُد  َوالص َيْت  ُذك ِإْن 
َنــَفــَرا ــا  َم ِإَذا  ـــدٍ  َواِح  ـــل ــراَوُك َكب ــْن  مِم ْمــيِ  بِالر َذَكاتُــُه 
َذاَقاِخْنزيــَرٌة َقْد َنَتَجــْت َعَناَقا(٢)(٣) َقــْد  َفأَْكلَُهــا ِحــل لَِمــَن 
لَــْه(٤) َكالَجال تُْحَبــُس  الَــْهلَِكنهــا  ْاألك أَْكَلَهــا  لَيْســَتِطيَب 
ِخنزِيَرا َنَتَجــْت  َشــاًة  أَْن  َمْحُجــوَرالَــْو  أَْكلُــُه  َحَراًمــا  َكاَن 
ْه ْيــُد مِْنُه الُْحُمُر الَوْحِشــي ْهَوالص ي الَبر فِــي  تُوَجُد  التِــي  َوْهَي 
ُهــورِ َوالظ ْاألَذَنــابِ  الَْمأْثُورَِقِصيــَرُة  ــَواُد فِــي  َولَونَُهــا الس
مِنَها َشــْيٌء  لَْيَس  ُعَمــاَن  فِيَما َرَوى لِي َمْن َســأَلُْت َعْنَهاَوفِي 

السم: مثلث السين.  (١)
(٭)   المعنى أنه ذكر اإلسقاء والشــرب في األنعام أيًضا، وذكر ذلك ال يدل على منع غيره من أكل 

وركوب ﴿3 4﴾ [النحل: ٦٦]. (إسماعيل)
األنثى من أوالد المعز. (أبو إسحاق)  (٢)

الَعناق: بفتح العين الشاه.  (٣)
لة: هي التي تقتصر على أكل النجاسات من الطيور واألنعام. والجال  (٤)



٢٧٥َباُب أَْحكَامِ ُصنُوِف اْلَحْيوَانَاِت الجزء الثاني

َكاِءَبــْل َبْيَنَهــا تُوَجُد َوْاألَْحَســاِء الذ أُولِــي  َبْعُض  َقالَــُه  َقْد 
َوَثْعَلــُب َضُبــٌع  َومِْنــُه  ُب(٭)قِيــَل  َطي الِْمَقــالِ  َذا  فِــي  َفأَْكلُُه 
ــب أَْيًضــا َجائِــٌز َحَالَال الَْقاَالَوالض فِيــِه  َيْدرِ  لَــْم  َوَبْعُضُهْم 
ي(١) َِوالُخْلُف فِي الََغْيَلمِ قِيَل َبر الَبْحر ُصُيــودِ  مِْن  َبْعٌض  وَقاَل 
لِ فِــي الَْمَقــالِ ْاألَو َيلِــيَفــَال َتِحل فِيَمــا  َوَجائِــٌز  َمْيَتُتَهــا 
َرىَوأَْغَلــُب الَْحالَْيــنِ َبْعٌض َذَكًرا َعَلى َمْتنِ الذ َوْهَو مَِن الَْحق
نِــي أَقُــوُل َمْهَمــا ُوجَِدْت أُلِْقَيْتلَِكن َحْتَمــا   الَبــر فِي  َتــًة  َمي
ِ َتــًة فِــي الَْبْحــر َبْحرِيَوِإْن َتُكــْن َمي َمْيتٍ  َكُحْكــمِ  َفُحْكُمَها 
َحَالُل عِنَدَنــا  الْــِكَالُب  ُيَقــاُلَوَمــا  َكَمــا  ــَنانِيُر  الس َوَال 
ارَِيْه الض ــَباعِ  الس مِــَن  َعَالنَِيــْهِألَنَهــا  َهــا  أََحل َوَبْعُضُهــْم 
الْــِكَالبِ لََبُن  أْيًضــا  ِإْن لَــْم َيُكْن َقْد َمــس لِِإلَهابَِكــَذاَك 
َولَْســُت أَْدرِي أَْصَل َهَذا الَْبابَِوِإْنِنــي مِــْن َذاَك فِــي ُعَجابِ
فِيِه لَِشــيٍء  الْجِْلُد  َيْنُجــسِ  مِــْن َذاتِــِه لَِكــْن لَِمــا َيأْتِيــِهلَْم 
ِ ُطوَباُت التِي فِي اللْحم ِتِْلَك الر الُحْكم لَِهــَذا  الجِْلــَد  َلــتِ  أَه
ــسَِكَيَف َيِحل أَْصــُل َهَذا النَجسِ الُْمَنج َفْرعِــِه  َمــَع َحــَرامِ 
الَْمْعُقولِ َناقُــضِ  فِــي الُْعُقولَِهــَذا مِــَن الت َال َيســَتِقيُم َقــط
اْنتِفــاُع بِــِه  َكاَن  َمــا   ــاُعَوُكل ــَب ــًال َفــَجــائِــٌز ُي ــل ــَح ُم

(٭)   أي يجوز أكله على القول إنه من الصيد. (إسماعيل)
السلحفاة الذكر والضفدع أيًضا. (أبو إسحاق)  (١)



ْطِعَمِة ِكتَاُب اْألَ الجزء الثاني٢٧٦

َيِحْل َفــَال  ًما  ُمَحر َيُكــْن  ُمْنَتِقــْلَوِإْن  الَحــَرامِ  مِــَن  ـُه  ـ ِألَن
ِ لِْلُقــُرود الَْبْيــُع  َيُجــوُز  َِفــَال  ْاألُُســود َوَال  َال  األََفاعِــي  َوَال 
ِ ــَباع الس َســائِرِ  فِــي  َكاألََفاعِــيَوَهَكــَذا   ــم الس َهــاتِ  َوأُم
ْوَر قِيــَل ِحــل ــن َوَبْيُعــَك الســِحــل َي َال  َوقِــيــَل  ــِه  ــفــِع ـِـَن ل
اْخُتلَِفا فِيــِه  ْعَلــُب  الث َســَلَفاَكَذلِــَك  َمَقــالٍ  َعَلــى  َفَبْيُعــُه 
َحــَراُم َبْيَعــُه   ِإن ــــاُمَوقيــَل  ــُه ْاآلَث ــُق ــَح ــْل ــُه َت ــُع ِ ــائ َب
َمَنْع ِألَْكلِــِه  َمــْن  َمَقــاُل  َســْعَوْهَو  ُمت االْختَِالِف  َمَقــامِ  َوفِي 

OÉ«£°U’G  ÜÉH

ــَبكِ بِالش ًة  َمــر َرِكَواِالْصِطَيــاُد  الــد عِْنَد  ْمــيِ  بِالر َوَتــاَرًة 
َوالُعَقــابِ بِالَْكْلــبِ  ْاالْكتَِســابِ(٭)َوَتــاَرًة  َوْصُف  ُمَعلَماٍت 
أَمرَتــُه ِإَذا  ْاألَْمــَر  َنَهْيَتُهَيمتثِــُل  ِإَذا  ــُه  َعــْن َوَيــْنــَتــِهــي 
أََكَال َوَمهَما  ْيــَد  الص َيــأُْكُل  ُحِظــَال(١)َال  َحــَراٌم  َفِإنــُه  مِْنــُه 
َصــاَدا َقــْد  لَِنْفِســِه  ـُه  ـ الُْمــَراَداِألَن َبَلــَغ  َقــْد  َبَنْهِشــِه 
الَْمُجوِســي َمَه  َعل َيُكــْن  الَْمنُجوسِ(٢)َوِإْن  ُجْمَلةِ  مِْن  َفَصْيُدُه 

(٭)   معلمات: حال منصوبــة من الكلب والعقاب. و (وصف) خبر لمبتــدأ محذوف والمعنى ذلك 
وصف االكتساب للكلب والعقاب وهو كونها معلمات. (إسماعيل)

ُحِظَل: أي منع.  (١)
قوله: «المنجوس» يعني أنه حرام ال يحل أكله وأنه ميتة، نجسة.  (٢)



٢٧٧باب االصطياد الجزء الثاني

َيوَما الَْمُجوِسي  َصاَد  َيُكْن  َيُكــوُن ُحْرَماَوِإْن  ُمْســلمٍ  بَِكْلــبِ 
ـــَواُء ـــُه َس ـــُح ــُدُه َوَذْب ــْي ــَص األَْشــَياُءَف َهــذِهِ   َتِحــل َوَال 
ــِه َكْلبِِهَوَيْذُكــُر الُْمْســلُِم ِإْســَم َرب  (١) َوَوس َســْهِمِه  َرْميِ  فِي 
َماَتــا َمــا  ِإَذا  َذَكاتُــُه  َفاَتاَوْهــَي  َيُقــوُل(٢)  َوال  َقْبلِــِه  مِــْن 
ُيــْؤَكُل(٣) َال  ُببنُدقٍ  ُرمِــْي  الَْجْنَدُلَوَما  َوَكــَذاَك   ُيــَذك لَْم  َما 
أَْوَهاُه َوَقــْد  َصْيًدا  َرَمــى  ـــاُهَوَمن  َرَم َغــْيــُرُه  َذاَك  َوَبــْعــَد 
انِي الث بَرْمــيِ  الَْمــوُت  َمــانَِوَعاَقُه  بالض األَِخيــَر  َفَطالَــَب 
ـــْد َقــَتــَلــْه ــِه َق ِ ــي ــَرْم ِ ــــُه ب  َلْهِألَن َحص َقــْد  َغيــُرُه  َمــاٌل   َوُهو
ِإَذا َما َوَقَعا ْيــدِ  لَــُه َقــْد َقَطَعاوقِيَل فِــي الص فِــي َشــَبكٍ ثُم
َبْعُد مِــْن  َيِصيــُدُه  لَِمن  َيْعــُدوَفْهــَو  ُهَنــاَك  َصْيــٌد  ـُه  ـ ِألَن
َبْك َفــَذاَك َمْحُكوٌم بِِه لَِمْن َشــَبْكَوِإْن َيُكْن لَْم َيْنَطلِْق مَِن الش
ِحَبــاُل بِــِه  َكاَن  ِإْن  ْبــُي  َحَالُلَفالظ َال  ْحــَراِء  بِالص َكاَن  لــْو 
ـــةُ اِإلمـــَســـاِك ـــَالَم ـــــُه َع اِك(٤)ِألَن ــب لِلش َيُكــوُن  َمْرجُِعــُه 

ه إذا أغراه بالصيد ونحوه. ا هـ. (المصنف) الكلب يََوس كلبه أي إغراؤه. يقال: َوس قوله: وس  (١)
وفي نسخة وال يقال.  (٢)

قوله: «وما ُرمي ببندق» ال يؤكل، هذا هو المشــهور عند أصحابنا ورفع لي الشيخ الرقيشي أنه   (٣)
وجد عن العّالمة الصبحي 5 أنه يحل إذا ذكر اسم اهللا عند رميه إياه قلت: وهذا هو الصحيح 

عندي، وقد ذهب إلى تحليله أكثر علماء المتأخرين من قومنا واهللا أعلم.
أي لواضع الشبك.  (٤)



ْطِعَمِة ِكتَاُب اْألَ الجزء الثاني٢٧٨

اْحُتِمَال َمْهَمــا  َجاُج  الد َال(١)َكَذلَِك  أُه ا  َيُكــوُن مم الُقَرى  َففِي 
َحارِي الص فِي  َكاَن  إْن  الِْقَفارَِوُحْكُمُه  فِي  ْيدِ  الص َباقِي  َكُحْكمِ 
الَْحائَِمْه تَُصــاَد  بِــأَْن  ُهوا  ائَِمْهَوَكر الن َوَكــَذاَك  الِمَيــاهِ  َعَلــى 
ِ َكاَن أَْو َمَنام ِفِي َحــالِ ُشــْربٍ  الَْحــَرام مِــَن  َذاَك  َنــَرى  َوَال 
ِ ْير الط فُــُروخِ  ِإُخــراُج  َِوقِيــَل  َضْير مِــْن  فِْعلِِه  فِــي  َوَما   ِحل
ـــْوَالُه َم ــُه  ــاَق َس رِْزٌق  أَْوَالُهَوَذاَك  َمــا  َفْهَو  َعْنــُه   َعــف ِإْن 
ُموَقاتِــٌل لَِكْلــبِ َصْيــدٍ َيْغــَرُم ُيَقــو َمــا  كِمْثــلِ  ِألَْهلِــِه 
اَنتَِفاَعــُه َت  َفــو َقــْد  ـُه  ـ أََضاَعــُهِألَن لَِمــا  َالزٌِم  َفالُغــْرُم 

ìÉHòdG  ÜÉH

ــانِ الَْمن نِْعَمــةُ  لِِإلنَســانَِوالَْحَيــواُن  ْحَمــُن  الر بِــِه  َجاَد 
لَْحَمُه  ــن ــَل ــأُْك َوَي ــُه  ــُب ــرَك ــُهَي ــَم وَدْس ُه  َدر  ــن ــَرَب ــْش َوي
ــَدُه ــْل ــَرُه َوجِ ــْع عِْنــَدُهَوَيــْلــَبــَســن َش َمــا  جِْلــَدُه   َوُيوعَِيــن
ِ َِفْهَو أََثــاُث الَْبْيتِ عِْنَد الَحاِضر ادِ لِْلُمَســافِر َوْهــَو وَِعــاُء الــز
ِإَذا  ِإال أَْكلُــُه   َيِحــل األََذىَوَال  مِْنُه  َيَذَهَبــْن  َحتى  اُه  َذك
َمْيَتُتْه  ِحــل الَْبْحــرِ  َتْذكِيُتــْهَوَحيــَواُن  َنْفُســُه  َفاالْصِطَيــاُد 

أي صار أهلًيا مملوًكا.  (١)



٢٧٩باب الذباح الجزء الثاني

ُهــوُر َمــاُؤُه َوالِْحــل ْقــُلَفْهــَو الط الن بَِهــَذا   َصــح َمْيَتُتــُه 
ا بِي الن أََرى  افِــي  الط ــَمُك  ــاَوالس أَبِي لَــُه  َفُكــْن  َنَهــى  َعْنــُه 
ِ الَبْحر َفْوَق  َصاَر  َقْد  الذِي  َذا َنَتــنٍ َوالنهــُي َال لَِحْجــرِ(١)َوْهو 
َباَحا الذ َتْشــَمُل  َكاُة  الــذ  ُصَراَحاثُــم َمًعــا  ْمَي  َوالر ْحــَر  َوالن
التِي بِالَْجــَواِرحِ  تِواالْصِطَيــاَد  َمر َقْد  التِي  َوْهَي  َمْت  ُعل َقْد 
َمْوُضــوُع لَــُه  َواِحــدٍ   الَْمْشُروُعَوُكل ُهَو  الُْبْدنِ  فِي  ْحُر  َفالن
َتَماَما ــتـِـَهــا  لـُـب ــي  ِ ف قَِياَمــاَوَذاَك  تُنَحــَرْن  َثــَالثٍ  َعَلــى 
َوَقَعْت أَْي  ُجُنوُبهــا  َوَجَبْت  َعْتِإْن  قُط َوَبْعُد  َخْت  ُسل األَْرضِ  فِي 
ِ الَبَقر فِي  َمًعــا  ْبُح  َوالذ ْحُر  ــَورَِوالن الس فِي  بِِه  َمْنُطوٌق  ْبُح  َوالذ
ِ َوالَْبَهائِــم األَْنَعــامِ  َِوَســائُِر  ْبــُح َعْيُن الالزِم َيُكوُن فِيَها الذ
َقَبْه الر بُِطولِ  الْجِيدِ  فِي  ْبُح  الَقَصَبْهَوالذ َوَقْطــعِ  أْوَداجٍ  بَقْطــعِ 
اسِ الــر َقْطــُع ُكل َوَما بــِه َعَلى الَخَطــا مِن َباسَِوَال َيِحــل
َقَفاَها مِــْن  ْبُح  الذ َيُجــوُز  أَلْــَقــاَهــاَوَال  َيَفَعلُُه  ــْن  َم  ـــل َوُك
َيْقَطَعا(٢) لَْم  ُشــَرْيَطًة  َتُكْن  ُمنَِعــاَوِإْن  َذاَك  َفــأَْكُل  ُحْلُقوَمَهــا 
ْيـَطـانِ الش َذبِيَحــــةُ  َهــــا  ـ َرأَْســانِِألَن لََهــا  َكاَن  ِإْن  ــاُة  َوالش
َيْغَشــاَهاَفُذبَِحــْت مِــْن َواِحــدٍ أَْجَزاَها بِــِه  َمْوتَُهــا  َكاَن  ِإْن 

يعني أن النهي ال يدل على الَحْجر أي التحريم.  (١)
الُشَريَْطة: تصغير الَشْرَطة هي المرة الواحدة من إجراء الُمدية على الحلقوم.  (٢)
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َمْقُموَطــْه َبِهيَمــًة  بَِحْبلَِهــا َوْهــَي بِــِه َمْرُبوَطــْهوَذابِــٌح 
أَْســَلُمَفِإنهــا فِي الُْحْكمِ لَْيــَس َتْحُرُم أََراُه  فِيَمــا  َوَتْرُكَهــا 
أَْمَســَكا َقْد  لَــُه  َطْيًرا  َخْوَف اْضِطَرابٍ مِْنُه أَْو أَْن َيْهلَِكاَوَذابِــٌح 
ــَدا ــَص ــــُه َقـــْد َق  ــٌز ِألَن ــائ ــَج َمْعَنًى َصِحيًحا َمــا أََراَد االْعتَِداَف
َرَمــاُه َوَقــْد  َطْيــًرا  َحيــا ُحْرُمُه َيْغَشــاُهَوَذابِــٌح  ارِ  فِــي الن
َمْسُموَمْه بــُمــْدَيــٍة  َمْذُموَمْهَوذابـِـــٌح  عِنَدَنــا  َحــَراٌم  َفْهــَي 
ا ــم الس  ِإن َقيــَل  َقــْد  ـُه  ـ لَِقْتلَِهــا َعــْوٌن َفَصــاَرْت ُحْرًماِألَن
ِ الَْقاِطع الَْحدِيــدِ  بِــَذا  َِتذَبُحَها  َقاِطع ُكل جِْنــسٍ  مِْن  َوَنْحــوِهِ 
تُْفرِيَها التِــي  الِْحَجــاَرُة  َيْروِيَهاَكــَذا  لَِمْن  َرابِيُخ(١)  الص َوْهَي 
َجْيــنِ(٢) بالل َذلِــَك  ُهــوا  َِوَكر الَْعْين بِاْسمِ  الْمعُروِف  َهبِ  َوالذ
ِ َجــاج ْبــُح بِالز َِوَال يُجــوُز الذ الِْمْنَهاج فِــي  َجــاء  بُِعودٍ  َوَال 
َوْاألَْظَفارِ ــُروسِ  بِالض ــارَِكــَذاَك  الُْكف َعــنِ  َحالَــٌة  َوتِْلــَك 
ِخيــلِ(٣)(٤) الن ِشــْغَراَفةُ  الِْقيلَِوَهَكَذا  َذا  فِــي  تُــْؤَكُل  َفَال  َقاَل 

الصرابيخ: جمع صربوخ وهو الحجر الذي تكون فيه النار ا هـ. (المصنف)  (١)
ين بل  ــك لعل الصرابيخ الحجارة المعروفة بالصوان وهي ذات صالبة وحّدة كادت تكون كالس

أجاز العلماء الذبح بها لصالحيتها لذلك فتأمل. (أبو إسحاق)
اللجين: الفضة. (أبو إسحاق)  (٢)

الشغرافة قطعة من وعاء الطلع اليابس ا هـ. (المصنف)  (٣)
صوابه شرغوفة أو شــرعوفة وهو قشــر طلعة الفحال من النخل، لكن الذي ذكره بعض جواز   (٤)
الذبح بوعاء الطلع لصالحيــة بعضه لذلك، لصالبته وحدته، وهذا في ذكر النخل أقوى، وغير 
خفي أن هذا حين يفقد الذابح آلة الذبح، ال مطلًقا وهذا كالضرورة فتفهم الحق. (أبو إسحاق)
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ِ تُْغَســل لَــْم  ُبُمْدَيــٍة  ْاألَُولَِوَذْبُحــُه  الُْعَلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيِه 
َوالُْمْصَطفــى َالزًِمــا  أََراُه  َفاْعرَِفاَوَال  ا  مِــَراَرً الُْبــْدَن  َنَحَر  َقْد 
ُذكِــَرا َمــا  َواِحــَدةٍ  ــَرابَِحْرَبــٍة  ــَح َن ِإْذ  ــَلــَهــا  َغــس ـُه  ـ بِــأَن
لِْلِقْبَلــةِ ُمْســَتْقبًِال  ةَِيْذَبُحَهــا  ن لِلس ِــٌف  ــال ــَخ ُم َوغـــْيـــُرُه 
َباسِ مِــْن  بِِه  لَْيــَس  لَْو َكاَن فِــي َذاَك ِخَالُف الناسَِوأَْكلَُهــا 
ْبــُح الذ بِالَيِميــنِ   َوُيْســَتَحبَيِصح ــُه  ــُح َذْب ــالِ  ــَم ــش َوبـِـال
ْذكَِيةِ الت فِــي  اهللاِ  اْســَم  ــةِ(١)وَيْذُكُر  َوبِالِْهْندِي الُعــْربِ  بِلَُغــةِ 
ـٰـِه ــإللَ ِ ـــاَن ل َِوُكــــل ِإْســــمٍ َك اْشــتَِباه بِــَال  ذِْكــُرُه   َيِصــح
ُســْبَحاَنا َذْبِحِه  عِْنــَد  َقاَل  َكاَناَمْن  َقــْد  َما  َكْيَف  َكَفــاُه  ي  َرب
بِيَحْه ابِحِ ُخــْذ َتْصرِيَحْهَال َيْنَفــُع الّذْكُر َعَلــى الذ مِــَن الذ ِإال
الَْبــارِي ِإْنــَكارِِإال ِإَذا َواَطــى لذِْكــرِ  بِــَال  أَْجــَزاُه  ِســَواُه 
ِ َشــاَتْين َذابًِحا  ُيْجــزِي  َِولَْيَس  ْنَتْين ى فِي األُولَى مَِن الث ِإْن َسم
َتْحُرُم  (٢) ُيَســم َولَــْم  ُمَوذابِــٌح  ُيَغــر لَِغْيــرِهِ  َتُكــْن  َوِإْن 

أراد الناظــم بالهندية العجمية مطلًقا بدليل مقابلتها بلغة العــرب، وهكذا ذكر ضياء الدين في   (١)
النيل، والقطب في شــرحه، لكن العربية أفضل وأحق كما قال شيخنا، وقيد هذا بأن ال يكون 
الذابح عارًفا للعربية، والذي نراه أنه يبعد أن يكون شــخص مهما بلغت عجمته غير مستطيع 
للنطق بلفظ اهللا أكبــر مثًال، الّلهّم إال أن هذا القول مجرد افتراض، أما اللكنة في اللســان فقد 
تكون في العربي وفي العجمي، فالبربري الذي ينطق لسانه بآيوش وهو يا اهللا ال يصعب عليه 

النطق باهللا أكبر وما شابهها، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
» أي لم يذكر اسم اهللا. قوله: «ولم ُيَسم  (٢)
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ــْه ــَحــن لَ ــذَب َيْكُفَلْهَوآمـِـــٌر ِســــَواُه َي  ِخــال الْمأُمــوُر  َفأَمــَر 
َشـــاَءا ِإْن  ــَهــا  َيــأُكــلُ ــُه بـِـَذْبــِحــَهــا َقــْد َجــاَءاَفــِإنــُه  ـ ِألَن
َواْنطَلـَقــاَوَغاِصــٌب َوَســارٌِق َقْد َســَرَقا َذَبَحَهـــا  َبِهيَمــًة 
ِ الِعْلم أَْهــلِ  اْختَِالُف  َذلَِك  ِفِي  َوَهــْل َيُجوُز أَْكُل َهــَذا اللْحم
َيْحــُرُم َوقِيــَل  َجائِــٌز  َوفِــي الَْجِميــعِ َضامِــٌن َفَيْغَرُمَفِقيــَل 
الَْمْسُروَقْه فِي  َد  َشــد َتْفرِيَقــْهَوَبعُضُهْم  أََرى  لَْســُت  نِــي  لَِكن
َصاَرى(١) َوالن الَْيُهــوُد  َنــا جَِهاَراَوَتْذَبــُح  ِإْن َذَكــروا اْســَم َرب

قوله: «وتذبح اليهــود... إلخ» اعلم أن ذبيحة أهــل الكتاب ال تحل لنــا إال إذا كانت موافقة   (١)
للذبيحة الشرعية، ولهذا اشترط أصحابنا أن يكونوا تحت المراقبة اِإلسالمية ونفوذ المسلمين، 
وقالوا: إذا كان أهل الكتاب تحت حكم المســلمين حّلت ذبيحتهم ونكاح الحرائر من نسائهم 
ويدل لهذا قوله ســبحانه: ﴿ ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: ٥] اآلية والــذي تفيده اآلية أن 
الحكم ُمَقّيٌد بحال نزول اآلية وهي حال َغَلبة المسلمين وظهورهم على أهل الكتاب، إذ نزلت 
هذه اآلية يوم عرفة في حجة الوداع حيث كانت جاللة اِإلسالم رافعًة ألويتها في جميع أطراف 
الجزيرة والممالك المجاورة لها تخفق أفئدتهم من الرعب وهيبة اِإلســالم. واشترط مالك أن 
تكون ذبيحتهم تحت نظر المسلم، ولم يشترط كونهم تحت ذمة المسلمين، أما ما كان مخالًفا 
للذكاة الشــرعية فهو ميتة حرام بنص اآلية أو لم يذكر اســم اهللا عليها فال تؤكل، كما ال تؤكل 
من المسلم الذي لم يذكر اسم اهللا، وســماها اهللا فسًقا، أما من يدعي ِحليَة ذبيحتهم مطلًقا ولو 
كانت َمْفُتوَلة أو مصروعة أو مقتولة بشــق اليافوخ وما أشبه هذا فدعوى باطلة مخالفة لكتاب 
ــالم، وإجماع المســلمين، ليت شــعري لماذا يستخف  ة رســوله عليه الصالة والساهللا وُســن
المسلمون بأحكام دينهم ويثبون إلى أقوال باطلة فيأخذون بها، أليس هذا من ضعف الدين في 
نفوســهم، واستســالًما للمحاربين لنا في كل جزئيــة وكلية، محاربــة أرادوا القضاء بها على 
وسة أكل ذبيحة اليهود،  اِإلســالم وأهله، ومن المعرة الواضحة ما بلغني أنه انتشــر في أهل نف
ارِين، ثم ما ظهر من إباحــة بعض الضعفاء  وما ألجأهم إليها إال اســتنكافهم أن يكونــوا جز
لشحوم أوروبا المنتشرة بقطرنا الجزائر وهي شحوم الميتة بال ريب، الّلهّم ال تؤاخذنا بما فعل 

السفهاء منا. (أبو إسحاق)
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اْألَْوَثانِ َذوِي  مِــْن  َيُجــوُز  يَرانَِوَال  الن أَْعُبــدِ(١)  الَْمُجوسِ  َوَال 
ِ ْاِإلْســَالم َعــنِ   ُمْرَتــد  َِوُكل الَْحــَرام مِــَن  َحْتًمــا  ذِباُحــُه 
َصابِي مِن  َجائِــٌز  قِيَل  ْبُح  كـِـَتــابَِوالذ َذُوو  قـِـيــَل  ــُم  ــه  ِألَن
ِ ْاألَْعَجم مِْثُل  َســانِ  الل َِوأَْخرُس  م الُْمَحر مِــَن  قِيــَل  ذِباُحُهــْم 
ْكــَرا الذ َيْســَتِطيُع  َال  ـُه  ـ الَْحْجــَراِألَن  ُيورَِثــن َذاَك  َوَتــْرُك 
الُْعْمَيانِ َذبـِـيــَحــةُ  ــٌز  ِ ــائ الُْعْرَيانَِوَج َوذِْبَحــةُ  أَْحَســُنوا  ِإْن 
َذَبْح ِإَذا  ُجُنــبٍ  مِــْن  فِيِه َما َوَضْحَوهَكــَذا  ْهرِ  َشــْرَط الط ِألَن
تُْؤَكُل لَْيَس  ــْكَرانِ  الس َوْهَو الذِي مِْن ُســْكرِهِ َال َيْعِقُلَوذِْبَحةُ 
ِ ــُبع الس َكَنْهــشِ  َذْبَحــُه   ِِألَن ــُه لَْم ُيْشــَرع ُهَمــا َســَواٌء ُكل
ا ُيْغَســَلن َبــاحِ  الذ ا(٢)َوَموِضــُع  َمن ُيَيم َمــاًء  َيجِــْد  لَــْم  ِإْن 
أَْعَلــُم ٰــُه  َوْاِإللَ قِيــَل  ُمَكــَذاَك  الد َمــا َمس مِْنَها ُكل َولَْيــْرمِ 
ِ م َيم َِوَقــْد َمَضى فِــي آِخــرِ الت َعلم الت ُذو  َيْشــَتاُق  لَــه  َبْحٌث 
ْاِإلَهاَبـــا لَِيْسلُــَخ  ُيَعاَباَوَنْفُخَهــا  لَــْن  قِيَل  َقــْد  َغْيرُِه(٭)  َال 

أَْعُبدِ جمع عبد، أي: عبدة النيران.  (١)
ما أحق هذا القول بالهجــران واِإلعراض، وما أواله بالحذف، فإنه قول ليس له دليل يســتند   (٢)
إليه، ولو قياًســا، فالذابح إذا فقد الماء لتطهير المذبح، كان لــه أن يقطع موضع الدم النجس 
وليس للتيمم هنا معنى، ولو استغنى المؤلف 5 عن هذا القول لكان أجمل واكتفى بما نبه 

عنه في باب التيمم ص ١٠٦ إذ قال:
والكتــاب ةِ  ــن الس فــي  ــابوليــس  ــي ــث تــيــمــم الــمــصــحــف وال
الذبيحــة منحــر  أيًضــا  صحيحةكــذاك  ـــــة  رواي ـــه  ل ــس  ــي ل

ولم أجد أيًضا استنباًطا.... إلخ. (أبو إسحاق)
(٭)   (غيره) بالجر معطوف على المصدر المؤول (ليسلخ) والتقدير لسلخ اإلهاب ال غيِره. (إسماعيل)
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َمْن َشــَرى  ُيْخبَِرن َعَلْيه  َغــَرَرالَِكــْن  َيُكــوَن  َكْيــَال  بِفِْعلــِه 
ــوُن ــُك ــِه َت ــِخ ــْف ــَن ِ ـــهـــا ب ــِميُن(٭)ِألَن الس َكأَنَهــا  ــًة  ُمْبَيض
ِسَخاُل َبطنَِها  فِي  ُوجَِدْت  ــا َحـــَالُلِإْن  ــَه ــلُ ــأَْك ــًة َف ــَت ــي َم
ـــَهـــا ـــا َتـــابـِــَعـــٌة ِألُم ـــَه  َذَكاتَُهــا فِــي ُحْكِمَهاِألَن َذَكاتَُهــا 
َواْنَطَلَقْت َذَبْحَتَهــا  َتُكــْن  لُِحَقْتَوِإْن   ثُــم ــَالُم  الظ َمَهــا  َوض
َتْدرِي َال  ِإْذ  تُــْؤَكُل  َال  َِفِقيــَل  ــْتر الس أََصاَبَهــا بِــَذاَك  َمــاَذا 
َالَقاَها َقــْد  ْبحِ  الذ َغْيــَر   َيْلَقــاَهــــالََعــل ـَتـــًة  َمي ِإْن  َوَذاَك 
َحَمَلْه لَْحــٌم  ُيــْؤَكُل  َال  ُيْبدِلَْهَوقيَل   لَِئال َواْخَتَفى  ــْرِك  الش ُذو 
َمَعانِــي االْحتَِيــاِط ْاالْســتِنَباِطَوَذاَك مِــْن  َتْحــَت   َوَيْدُخَلــن

ÉgQÉ°†eh  äÉfGƒ«ëdG  ™aÉæe  ÜÉH

ُخلَِقــا ِالنتَِفــاعٍ  َقىَوالََحَيــَواُن  ُيت ا  ُضــر َيُكــوُن  َما  َومِْنــُه 
ــَرُر َذاَك الض َيُكــوُن  َتْنَحِصــُرلِِحْكَمــٍة  َال  ٰــِه  اِإللَ َوِحَكــُم 
ِ ــاع َف ــد ــال ِ ـــْؤَمـــُر ب ــا نُ ــن ــِكــَن َواألََفاعِــيلَ ــاتِ  الََحي َفَنْقُتــُل 
ِ َفاْقُتــل لِألََنــامِ  ُمــْؤذٍ   لَِوُكل الُْعذ لَــْوَم  اهللاِ  فِي  َتَخْف  َوَال 
ْاآلَثــارِ فِــي  ــةِ  الَْحي ارِوَقاتِــُل  الُْكف مِــَن  َشــْخًصا  َكَقاتِــلٍ 
ُيْدبَِراَوأَنَهــا َفــْرٌض َعَلى َمــْن َقَدَرا َال  أَْن  َصــاَدَف  َمْن  َيْلَزُم 

المراد أن الدابة عند نفخها تبيض فتظهر كأنها سمينة مبيضة من الشحم. (إسماعيل) (٭) 
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ارِ الث لَِخــْوِف  الَْقْتــلِ  ارِ(١)َوَتــارُِك  الن َعــَذاَب  َترُكــُه  ُيوجُِب 
ِ بَِغْيــر أَْقُتلَُهــا  َال  َقــاَل  َِمــْن  أَْجــرٍ َفما فِــي َقْولِِه مِــْن َخْير
َقْد َوَجْبَوُيْعَطــى أَْجَر مِْثلِــِه َوِإْن َطَلْب زَِياَدًة فالُخْلــُف فِيَها 
الَْبــْذلَِفِقيــَل َال ُيــَزاُد َفــْوَق الِْمْثــلِ بِــَذاَك  َوَعْدَتــُه  َوِإْن 
َرا َقــْد أَج ُموِســَراَوقِيــَل َمــْن بَِزائِــدٍ  َغنِيــا  َكاَن  ِإْن  َيْلــَزُم 
َيلَزُم َشــيٌء  الَفِقيرِ  َعَلــى  أَْسَلُمَوَما  َرأًْســا  ْاألَْجرِ  أَْخذِ  َوَتْرُك 
َرا َتَعــذ إْن  ــارِ  بِالن َنَرىَوَحْرقَُهــا  فِيَما  بِــِه  َبأَْس  َال  ِســَواُه 
َوالَعَقارُِب بَيــاُن(٢)(٣)  الد َصائُِبَكَذلك  َقــوٌل  َوْهَو  ُمــْؤذٍ   َوَكل
يــَرانِ يَبانِ(٤)َوَال َيُجــوُز الَْحــْرُق بِالن َوالص َوالَْجــَرادِ  لِْلَقْمــلِ 
الَْخْلــقِ  َرب َعــَذاُب  َهــا  ـ َنْفــُس الَْحْرقِِألَن َولَْيــَس لِْلِعَبــادِ 
أََراَدالَِكــْن لَــُه أَْن َيْشــوَِي الَجَراَدا لَْحِمِه  ــَل  أَْك ــاَن  َك ِإْن 
َتْعذِيُب(٥) ــًدا  أََب َذاَك  َتْطيِيُبَولَْيَس  ــِه  ــِم ــْح ـِـَل ل ــُه  ــن ــِك لَ
َكاَنا َمــا  ِإَذا  الَقْمــَل  فَتــى عِْصَياَنــاَوَرْمُيــَك  َيــا  أََراُه  َحيــا 

أْرِ فقد كفر» أي كفر النعمة، وهذا  يشــير إلى قوله ژ : «من ترك قتل الحيات خشــية الث  (١)
وعيد عظيم. (أبو إسحاق)

بيان: هي الزنابير ذوات الَحّمْه. الد  (٢)
الدبيان هي الزنابير الحمر والصفر لغة ُعمانية.  (٣)

الصيبان: صغار القمل.  (٤)
قوله: «تعذيب» بالرفع على جعله اسم ليس واسم اِإلشارة قبلها خبرها، ويحتمل أنه حذف في   (٥)

من الخبر ألجل إقامة الوزن وتقديره وليس في ذاك أبًدا تعذيب.
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اَعةُ قِيَل تُْحَســُب َســَبُبفِــي َقْتلِِه الط قِيــَل   لِْلَهــم َوَنْبــُذُه 
َزَجْر َعْنــُه  َعَبًثا  الْــِكَالبِ  أََمْرَقتُل  بِه  َبــْل  وقِيَل  الَْوَرى  َخْيُر 
ِ َضــْرع أَْو  ُيْقَتَنــى  لَِصْيــدٍ   ِِإال ْرع الز َكْلــُب  َذاَك  مِْثــُل  َوقِيَل 
ــُل ــَت ــْق تُ َال  َثـــَالثـــٌة  ـــذِهِ  ـــَه ِإْذ َنْفــُع أَْهلَِهــا بِِهــن َيْحُصُلَف
ِ ــود َِوجائِــٌز َقْتــُل الِْكَالبِ الس بِــَال اْختِــَالٍف َعْنُهــُم َمْوُجود
ا ــر أََض ِإْن  ــْوُر  ــن الــس اَوُيــْعــَقــُر  ر الض  َيُكــف َكي  أُناسٍ  َعَلى 
ِإْن ُعلُِمــوا َفِإنُهــُم أَْولَــى بِــِهَوُيْرَجــُع ْاألَْمــُر ِإلَــى أَْرَبابِــِه
ــُم ْاألَْظـــَفـــاُر ــل ــَق ـــُرُه تُ ـــْق َراُرَوَع مِْنــُه لَِكْي َمــا َيْنَتفِــي الض
أَْقـــَرُب  لَـــَدي ــُه  ــَل ــْت َق  ُبَوِإن ُيَعذ بِــه  الــذِي  َعْقــرِهِ  مِْن 
ـِـُع ــاف ــَن ِـــِه َم ـــِه ب ـــلِ ــُع ْاألََصاِبُعَوَمـــا ِألَْه مِــْن َبْعدِ َمــا تَُقط
ُيْطِعَمــا أَْن  لَرُجــلٍ  الُْعَلَماَوَجائِــٌز  َمَقــالِ  فِــي  ِســَواُه   هِر
ِه بِهِإْن لَــْم َيُكن َيْحبُِســه َعن َرب الَْمْنَع  َيــَرى  َوالَبْعُض  بَِذاَك 
ــاُر ــَم ـــُه ِح ـــاَن لَ ـــاُر(١)َوَرُجـــــٌل َك ـــق ـــُه َع ـِــأَن ــُه ب ــرِفُ ــْع َي
َوَعَقــَرا َمْوِضــعٍ  فِــي  ُذكَِراأَْطلَقــُه  فِيمــا  َمــاُن  الض َيْلَزُمــُه 
ُيْؤَمــُر َجــاجِ  الد  ِإْن َبــاَن مِنــُه الَضَرُرَوَهَكــَذا َرب بَِحْبِســِه 
َحْرًثا َضِمَنا أَْفَســَد  َيُكــْن  َناَوِإْن  َصاِحُبــُه مِــْن َبْعــدِ َمــا َتَعي
ِ ْرع الــز  لِــرب  ِحــل َِوَحْبُســُه  ــْرع ه فِي الش َرب َبْعــَد اْمتَنــاعِ 

اض. ار: أي َعض َعق  (١)
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ِ َِوُيْمَنــُع الَبــادِي مِــَن الُْمَقــام ــاسِ بِْاألَْغَنــام ِحَيــاَل َزْرعِ الن
َهــا َوأُم الَْجــَربِ تُْمَنُع مِْن ِخــَالِط َما لَم َيْجَربِلَِخــْوِف ُضر
َباسِِإْن أََكَل الَْكْلــُب ُحُروَث الناسِ مِــن  أَْرَبابِِه  َعَلــى  َفمــا 
َعاَمــا َتَماَماَوِإْن َيُكــْن َقــْد أََكَل الط ــْم  ــُه ــَزُم ــْل َي ــُه  ــْرُم ــُغ َف
َجــَواُز لَــُه  َكاَن  َمــْن   أََجاُزواَوُكل َفَلــُه  َقــْومٍ  أَْرضِ  فِــي 
ِ الَْبَهائِم مِــَن  َشــاَء  َما  ُِيْدِخــُل  كالــَالزِم لَــُه  َوْهــَو  َوَغْيرَِهــا 
ْاألَْخَبارِ(١)فِــر مِــَن الَْمْجــُذومِ َكالفِــَرارِ فِي  ُيوَجُد  أََســدٍ  مِْن 
ِ األَْحَكام فِي  الَْمْجــُذوُم  َِوُيْمَنُع  األََنام مِــَن  الَْخْلــقِ  َمَجالِــَس 
الناسِ أَْعَلى  الَمــاَء   َيَمس الَْباسَِوَال  لَِخْوِف  ْهرِ  الن لَْو َكاَن فِي 
ُيْعــَزُلَوالُْخْلُف فِي الَْمْجُدورِ قِيَل ُيْعَزُل َال  ِإنــُه  َقــوٌم  َوَقــاَل 
ِ األَْحَكام فِــي  َذاَك  َفَلْيَس  َِقالُوا  الُْجــَذام لَِصاِحــبِ  ُمَســاوًِيا 
َقاُســوُه َعْزلَــُه  ُوُجــوُهَوالُْموجُِبــوَن  لَــُه   َوالْــُكل َعَلْيــِه 
ْرُس ِإْن زاَدْت َكَذاَك األُْصُبُع َجائِــٌز أَْن تُْقَلُع(٢)َوالض لَِخــْوِف ُضر
َررِ الض َغْيــرِ  عِْنَد  َيُجــوُز  ُيْعَذرَِوَال  لَــْم  َيْفَعلُــُه  َوَمــْن  قِيَل 

في األخبار: وفي أكثر النسخ يوجد في البراري، وما في هذه النسخة أصح عندي ألن فيه إقامة   (١)
ــالم: «فّر من  الدليل باِإلشــارة إلى الحديــث المرفوع عنه ژ في ذلــك، وهو قوله عليه الس

المجذوم فرارك من األسد».
قوله: «أن تقلع» على إهمال أن.  (٢)
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ِ َِال َبأَْس أَْن تُْخَصى فُُحوُل الَْغَنم َفاْعَلــم ُيَقــاُل  َتْكرِيــٌه  َوفِيــِه 
لِْلجَِمالِ ــَرُه  ــْك ُي جَِدالَِوَذلـِــُكـــْم  بِــَال  والُْحْمرِ  َوالَْخْيــلِ 
ْوُر ــن الس ُخِصــَي  ِإْن  َمْذُكوُرَكَذلُِكــْم  َبْعِضِهــمِ  َعــْن  َجَواُزُه 
َيِطيَرا أَْن  ْيــرِ  الط َجَناحِ  َخبِيــَراَكْســُر  َفُكــْن   ِحــل َعَبًثــا  َال 
ُيْمَنُع ُيَقــاُل  َطْيــًرا  ــا ُيــْزَرُعَوَقابِــٌض  مِم ِإْرَســالُُه لِــْألَْكلِ 
َوالجَِمالِ بِالَحِميــرِ  الَْحــَاللِ(٢)َوالَْهْيُس(١)  مَِن  ُكلــُه  ْجــُر  َوالز
ِ ْفع لِلن ــٌة  ــوَق ــلُ ــْخ َم ـــَهـــا  ِِألَن َمْنع مِــْن  بِِه  َمــا  أََطاَقْت  َفــِإْن 
َضَرْرَوَجائِــٌز أَْن َيْرَكُبوا َعَلــى الَْبَقْر بَِال  َرغُِبــوا  ِإْن  َوَيْحِملُوا 
ــُحَوالَضْرُب فِي ُرُؤوِسَها َال َيْصلُُح ــَســب ـــَهـــا بِــَرأِْســَهــا تُ ِألَن
الَْبَهائَِما َيْملِــُك  َقْد  َمــْن   َولَْم َيُكــْن بِالَْعــْدلِ فِيَها َقائَِماَوُكل
ِ َكِمْثــل َيبِيَعَهــا  أَْن  ُِيْجَبــُر  َبْعل مِــْن  اَمــرأَةٍ  َطــَالقِ  َجْبرِ 
ةٍ(٣)(٭) أَْخَبَرنِي َمْن قَد َمَضىَواْمــَرأٌَة َقــْد َدَخَلْت َنــاَر لََظى في هِر
َعــاَم َمَنَعْت َصَنَعْتَقــْد َرَبَطْتَهــا َوالط َقْد  َمــا  أَْقَبَح  َفَما  َعْنَها 
َوالَعْرضَِولَْم َتَدْعَها مِْن ِخَشاشِ ْاألَْرضِ(٤) ُطولَِهــا  عِْنــَد  َتأُْكُل 
الَْمَعاِصي َتْعــرِِف   أَُخــي لِْلَعاِصياْنُظْر  َمــْهــَلــَكــٌة  ــا  ــَه  ـِـأَن ب

الهيس: لغة ُعمانية وهو إثارة األرض للحرث قال اهللا تعالى: ﴿ : ; > = < ﴾ [البقرة: ٧١].  (١)
الهيس إثارة األرض وشقها بالبقر والحمير والجمال ال السير. (أبو إسحاق)  (٢)

وفي نسخة: «في هرة» وهو األنسب لموافقتها للفظ الحديث.  (٣)
(٭)   قلت: وقد أثبت الصواب (في هرة). (إسماعيل)

خشاش األرض: حشراتها.  (٤)
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áHô°TC’G  ÜÉH

ــَراُب مِْنُه َمــا َقْد ُحجَِرا الش ذِي َقْد َصاَر َخْمًرا ُمْسِكَراثُمَوْهَو ال
ــم الس مِْثُل   َيُضــر َمــا  َِكَذاَك  الُْحْكــم فِــي  ٌم  ُمَحــر َفِإنــُه 
أُلِْحَقاَفالَْخْمُر أَْصُل الُْمْسِكَراتِ ُمْطَلَقا َقــْد  بَِهــا  ُمْســِكرٍ   َوُكل
َررِ الض َهــاتِ  أُم أَْصُل   ــم َِوالس َفاْعَتبِــر مِْثَلــُه   ُضــر  َفــُكل
ْئَبقِ الز اْختَِالفُُهــْم فِي  ُهَنا  ِقــيَومِْن  َفْلَتت َال  َوقِيــَل  ُمَحلــٌل 
ِ ــُمــوم ــَل مـِــَن الــس ِــي ــــُه ق  ِِألَن ــوم ــلُ ــْع ـِــٌع لـِــَمـــَرضٍ َم ـــاف َوَن
َمْحُجوُر َبْيُعــُه  قِيــَل   ــم َمْحــُذوُرَوالس ُه  ُضــر ُيَقــاُل  لَِمــْن 
َال ُحو َما  ِإَذا  الَْخْمــرِ  فِي  َالَوقِيَل  َتَحو َعْينِــِه  َعــْن  بَِمــا   َخال
َخــل َوَذاَك  ــُه  ــْرُب ُش  ــل ــِح (١)َي َوَقــاَل َقــْوٌم فِيــِه َال َيِحــل
ــرابِ لِْلش اْســُتْعِمَل  َمــا   ْاِإلَهابَِوُكل فِــي  ُيْلَقى  بِيــذِ  الن مَِن 
الَْجر فِي  َوال  ُمَزفتٍ(٢)(٣)  فِي  َِال  ْقــر بِالن ثُِقَبــْت  ُجــُذوعٍ  َوَال 

هذا هو الصحيح والمعمول به عند أصحابنا، واختص القــول بجواز تخليل الخمر بعض من   (١)
أصحابنا أهل ُعمان، ولم ُيَتاَبُعوا عليه، إذ لو كان صحيًحا لحافظ النبي ژ على مال اليتيم، بل 
أمر في الخمر أن يهراق، فقال ألبي طلحة األنصاري ـ وقد سأله عن خمٍر ليتيم تحت يده لما 

َنان» (أبو إسحاق) ؟ «أهرقها واْكِسر الد نزل تحريمها ـ أيتخذها خال
المزفت هو الذي ُطلَِي بالزفت وهو القار.  (٢)

فْت وهو القار، نهى ژ أن ينتبــَذ في المزّفت من األوعية. والظاهر أن  المزفت: إناء ُيْطَلى بالز  (٣)
المراد بالمزّفت اِإلناء المطلي مطلًقا. (أبو إسحاق)
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ُذكِْر َمــا   ن َألِ بَِقْرَعــٍة(١)(٢)  الُْمْعَتبِْرَوَال  عِنَد  ْكُر  الس مِْنُه  ُيَخاُف 
َعْنُه  بِــي الن َنَهــى  ُهَنــا  َفاْحَذَرْنــُهَومِــْن  َعْنــُه  َنهــاَك  َوَمــا 
ــاِء تِْلَك الش الَْكْحَالِءُيْنَبــُذ فِي ُجلُــودِ  الَْباقِــرِ  َال فِي ُجلُــودِ 
ُع ُيَســر بِــَذا  ِإْذ  الَجَمــالِ  ِإْذ بِِه َقــْد ُيوَضُعَوَال  لَــُه الَْفَســاُد 
ِ الَْمْوُجود فِــي   الَجر َنِظيُر  َِفْهَو  الُْجلُــود ُمَضاَعــُف  َومِثلُــُه 
َال َبأَْس بِــِه فِي الَْجر َِوالَخــل ــْكــر لـِـْلــس َال  ُيــــَراُد  ـــُه  ـ ِألَن
َصْنَعتِْه عِْنَد  الِمْلــُح  فِْيِه  تِْهَفُيلَقى  لِِشــد َماِحــٌق  َشــيٌء  َوَذاَك 
عِْنــدِيَوقِيــَل َمــا لَِوقِتِــِه مِــْن َحــد َكــَذاَك  َطــاَب  ِإَذا   ِإال
ــُل ُيمه َفــْوَرٌة(٣)  َعَرْتــُه  ُيــْؤَكُلَوِإْن  َوَبعُد  ُســُكونَِها  ِإلَــى 
ُطلَِبا َمــا  َعَلى  َزاَد  َيُكــْن  َوانَقلَباَوإْن  ُمْســِكًرا  َوَصــاَر  مِْنــُه 
اَرا ْســَكَ اْإلِ َذلِــَك   (٤) َساَراُيَعالَِجــن َعْنُه  اِإلْســَكاَر  َيَرى  َحتى 
ِهَوَيبَقــى مِْن َبْعُد َحــَالًال َما بِِه َرب ُمــَرادِ  ُوْفــقِ  َعَلــى  َبأٌْس 
َتُن الت  ثُــم َواألَفُيــوُن  ُمْســَتْهَجُن(٥)َوالَبْنــُج  ُشْرُبَها  َماٌت  َمَحر
ِ ْكر بِالس ــٌة  ــُروَف ــْع َم ــا  ــَه  ِِألَن ْكُر فِي الَْوْصفِ َزَواُل الفِْكر َفالس

باء، وهو القرع. والقرعة هي الد  (١)
القرعة: أراد بها الّدباء فإنه ورد في الحديث النهي عن االنتباذ فيها، لســرعة تأثيرها في النبيذ.   (٢)

(أبو إسحاق)
الفورة: الغليان، يقال فار إذا غال واشتد.  (٣)

يعالجن: بالبناء للفاعل.  (٤)
لعله أراد بالتتــن الدخان فإنه منوم، وهو مــن المواد المخدرة وفيه كثيــر من األوصاف التي   (٥)

ذكرها الناظم، أو أراد الخشخاش وهذا االسم ال أعرفه له. (أبو إسحاق)
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َطَرا ــٌر َعَلى الَْعقــلِ  ُمْســِكَراَوْهــَو َتَغي َذاَك  أَْحــَدَث  َما   َفُعد
الَمْذَهبِ َخالََفَنــا فِي  َمْن  بَِفَقوُل  ُيَصو لَْم  الَخبِيــثِ  َتنِ  الت فِي 
وَال ـــٌد  ـــَرق ُم ـــُه  ـــأَن ِ ب ــــاَل  َالَق ُيْســِكُر قُْلــُت أَْذَهــَب الَتَعق
َهابَِوالَغَرُض الَمْشُروُع مِْن َذا الَبابِ الذ َعــنِ  ُعُقولَِنــا  ِحْفــُظ 
لََكاَنا ُســْكُرُه   َيِصــح لَــْم  ــالَْو  ــاَن ــَي هِ عِ ـــر ـــُض ِ ــا ل ًم ــر ــَح ُم
عِْشُروَنا ــا  ــَدَه ــْع َوَب ــٌة  ــْاَئ ــِم َيْذُكُروَناَف َذاَك  فــي  مِــْن عَِلــلٍ 
الَفَمــا ــُن  ُيَنت اللــْوَن  ــُر  َفاْعَلَماُيَصف أَْيًضا  األَْضَراَس  ُد  ُيَســو
ــَل َمــَع الَوَبــاِء األْْحَشــاِءَوُيــورُِث الس مَِن  الَكْبَد  َوَيْخــرُِق 
الَبَرَصا  ثُــم الُْجــَذاَم  ــُه َعَصىَوُيورُِث  َوَمــْن لَُه َيْشــَرُب َرب
ِ ــْهَوَة فِــي الجَِمــاع ــُر الش ُِيَفت األَْنــَواع َســائُِر  َهــَذا  َوَنْحــُو 
الَْحاُل َيِضيــُق  ا  ُطــر َهــا  ــاُلبَِعد الُعق بَِبْعِضَهــا  َوَيْكَتفِــي 
َررِ الض ِألَْجــلِ  أَْيًضا  ُمــوا  َِوَحر ــَرابِ ثُــم أَْكَل الَْحَجر أَْكَل الت
َحَجُر َوْهــَي  ــْوَرُة  الن ُيْحَجُرَكَذلِــَك  َمعًنى  ْحرِيــُق  الت َفَزاَدَها 
َحَراُم الُمومَِيــا(١)  َبْيــُع  َمــَالُمَوقِيــَل  َفــَال  أَْدرِيــِه  َولَْســُت 
َجاَسْه بِالن ِـــَك  َذل ــوا  ــلُ ــل أََساَســْهَوَع َدَرى  َمْن  َذاَك  َيْعــرُِف 
َساَوفِــي الَيُهــْودِي ِإَذا َما َغَمَســا َنج َقْد  لَُه  ــْمنِ  الس في  َيَدْيِه 
َمــا َيْغــَرَم  أَْن  ُيْجَبــُر  ـــاَفِإنــُه  َم ـــِه َوَحـــر ـــَرب ِ ــُه ل ــَع ــي َض

الموميا: لفظة يونانية وهو دواء يستعمل شرًبا ومروًخا وضماًدا اهـ. (مصباح). (أبو إسحاق)  (١)
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ــْمُن الس َذاَك  ُيَباُع  َوَهــْل  ُنقِيَل  َبي ُخْلــٌف  فِيِه  الَيُهــودِ  َعَلى 
تُْســَتْعَمُل التِي   الُبــن ُيْنَقُلَوَقْهــَوُة  الُعَلَمــاِء  ِخــَالُف  فِيَهــا 
اآلَثارِ فِــي  ْحرِيُم  الت َوَرَد  فِــي َذاَك َعْن َســاَداتِنا األَْخيارَِقــْد 
اْعتَبــاُر َذلِــَك  فِــْي  األَْنــَواُرَولَُهــُم  تِــِه  ُغر فِــي  َتلُــوُح 
َجَعلُــوا ــَفَهاَء  الس  أَن لُــواَوَذاَك  َعو َعَلْيَهــا  َعــاَدًة  َذلِــَك 
ِ ْهو الل َمَقــامِ  فِي  ِفاْســَتْعَملُوَها  ْحو َمــَكاَن َخْمرِهِــْم بَِهــَذا الن
ِ الَْخْمر َكَكاسِ  َكاُســَها  ُِيــَداُر  ْكر الذ فِي  بِِإْســِمَها  َيْت  َوُســم
ـــاسِ ــَرةٍ َوَقـــْهـــَوةٍ َوَك ــْم ــَخ لِْلَحاِســي(١)َك َســائَِغٍة  َهْيَئٍة  فِي 
ِ ًها مِْنُهْم بُِشــْربِ الُْمْسِكر َِتَشــب َوْهــَي أَُمــوٌر َمْنُعَها لَــْم ُيْنَكر
ِسَوى َال  الَحراُم  ِه  َشــب الت َفَذا ُهَو الَْمانِــُع َال َنْفُس الَْهَوىَنفُس 
َظــَرا الن َذاَك  أَْطــَوَل  َمــا  ةِ الَفَســادِ ِإْن َطَراهللاِ  فِي َقْطــعِ َماد
َواْخَتَفى َماُن  الز أَْن َطــاَل  َســَلَفاَوَبعَد  َقْد  َمْن  َعَنــاُه  َمــا  ُمَراُد 
ِ َيســَتْبِعُدوَن َقــوَل َغْيــرِ الِْحلَقــاَم أَُنــاٌس َمــا َدَرْوا بِاألَْصل
ُه َشــب الت اْنَدَرَس  َحْيــُث  أَْوَجُه(٢)َوَذاَك  فِيَها   الِْحل َوْجُه  َوَصاَر 
بَِوْصفِ َيْحُرَمْن  َشــيٍء   الَْوْصفَِوُرب بَِنْفــيِ  الَمْنُع  َوَيْنَتفِي 
ِ األَْحــَكام مِــَن  َنَظائِــٌر  ِلَــُه  َمام َيُفــوُت َحْصُرَهــا ِإلَــى الت

الحاسي: الشارب.  (١)
قوله: «أوجه» مرفوع علــى أنه خبر المبتدأ الذي هو وجه الحل وإهمال عمل صار للضرورة أو   (٢)

على جعل المعرفة خبرها مقدًما وهو اسمها.
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الُْمْخَتــارِ ةُ  ُســن ــَكاُح  الن  األَْبــَرارِثُــم َصْفــَوةِ  َوالُْمرَســلِيَن 
ِ ج َتَزو ِإْخَوانَِنــا  مِــْن  ُكْنَت  ِِإْن  ج َعو الت مِــَن  يــَن  الد لُِتْحــرَِز 
َظــَرا الن  َيْكِســَرن ــَكاَح  الن  ُحجَِراِإن ــا  َعم الَفْرَج   َوَيْحَفَظــن
أَْقَوى َشــْهَوةِ ةَِوَشــْهَوُة الجَِماعِ  َوَكْســُرَها َيحَتــاُج أَْعَلــى قُو
األَْزَمانِ َعَلــى  ــاسِ  الن ْســَوانَِوفِْتَنــةُ  الن َشــْهَوةِ  مِْن  أْكَثُرَهــا 
قُتَِال لِْلَغَوانِــي  َصرِيــعٍ  أَْبَخَالَفَكــْم  َشــِحيًحا  بِالنْفسِ  َوَكاَن 
َفَيْطَمُع ــُه  ــَوتُ ــْه َش ُيْصَرُعَتـــُقـــوُدُه  َعَلْيَهــا  َوْهَو  اْمــَرأَةٍ  فِي 
األَْحَوالِ َهــذِهِ  َعَجًبا مِــْن  َجالَِيــا  َمْعَشــَر الر الُعُقــوُل  أَْيــَن 
َعَزَبا َيِعيــَش  أَْن  اْســَتَطاَع  َفَذلِــَك الَفــْوُز لَــْه َقــْد َوَجَباَمنِ 
َســا الن ُمَعاَناةِ  مِْن  اْســَتَراَح  َواْرَتــاَح مِْن َقولِ لََعل َوَعَســىَقدِ 
بَِهــا َولَِكْن َغْيُرَهــا لِْلُمْصَطَفىَوْهــَي َطرِيَقةُ الَمِســيحِ َقْد َوَفا
َتْه أُم  وَحــث تِْســعٍ  َعْن  َتْهَفَماَت  واجِ َكْي ُيِصيُبوا ُســن َعَلى الز
أَْرَبــُع َواجِ  الــز بِــَذا  ي َكيَف َشاُؤوا أَْجَمُعواَولَُهــُم  َسر َوبِالت
غَِنــاَء بَِزْوَجــٍة  َرأى  َشــاَءَوَمــْن  َمْهَما  َيزِيــَد  أَْن  َيُجــوُز 
َشــبَِعا َما  ِإَذا  َكاألَْكلِ  ُمنَِعــاَولَْيــَس  َذاَك  َبعــدِ  مِــْن  َفأْكلُــُه 
اِإلْســَراِف مِــَن  َنــْوٌع  ـُه  ـ لِْلَعَفــاِفِألَن ْزوِيِــجِ  الت َوَكْثــَرُة 
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ــَدا ــزَِي َي أَْن  ُيــمــَنــُع  ــُه  ــن ــِك َيِحيَدالَ أَْو  َيُعــوَج  أَْن  َخاَف  ِإْن 
َوارَِدْه الِكَتــابِ  مِــَن  آَيــٍة  ِإْن ِخْفُتــَم ْاال َتْعدِلُوا َفَواِحَدْه(٭)فِي 
ْضيِيَع فِي أَْحَرارُِكْمَكــَذاَك أَْو َما َمَلَكــْت أَْيَمانُُكْم ِإْن ِخْفُتُم الت
ــْرَعا الش َهــَذا  أَْكــَرَم  َمــا  َنْفَعــاهللاِ  َعَلْيَنــا  ــُه  أََتم َوَمــا 
الْمَراِشــدِ ِألَْحَســنِ  الَْمَقاِصدِأَْرَشــَدنا  ــمِ  ــَل ِألَْس ــا  ــَن َوَدل
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ُدْنَياُه فِــي  الُْمؤمِــنِ  أُْخَراُهَوَزوَجــةُ  فِــي  قِيــَل  َقْد  َزْوَجُتــُه 
َفاألُْخــَرى ُجْمَلــًة   َيُكــن أَْحَرىَوِإْن  بِــَذاَك  َوْهــَي  َزوَجُتــُه 
َغَلُط عِْنــدِي  َوْهَو  َقــاَل  َهــَذا ُيْضَبُطَكَذاَك  ـُه فِي الَبْعــلِ  ـ ِألَن
ِإْذ َتَعاَقُبــوا فِي َزْوَجٍة َيُحــوُز تِْلَك الَعاقُِبَوَذاَك فِــي ْاألَْزَواجِ 
وَجاتِ الز ُجْمَلةِ  َمــْع  الَفَتى  ا  اتِأملَُه فِــي ُغــَرِف الَجن َفْهــَي 
نيــا الد فِــي  َزْوجاتُــُه  نــا  الُْحســَنىَنبي فِي  َزْوَجاتُُه  َجميُعَها 
الُْمْؤمِنيَنا ــاُت  ــَه أُم  ـــن َيِقيَنــاَوُه َعَلْيُهــُم  َتحرِيُمَهــا 
اتِ الُْخُصوِصي مِــَن  لَــُه  َذاَك مِــْن ِصَفاتَِوْهَي  لَــُه فِي  َوَكْم 
لِْلَجَمالِ ــَمــْرأَُة  الْ ــْنــَكــُح  َمــالَِوتُ أَْو  َحَســبٍ  أَْو  َودِينَِهــا 
َباَنــانُــوٌر َعَلــى نُــورٍ إَذا َمــا َكاَنا َوَجمــاٌل  َوَمــاٌل  دِيــٌن 

خفتم اْال: حصل تخفيف للهمزة ثم نقلت حركتها إلى الميم. (إسماعيل) (٭) 
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ِ يــن الد َِوِإْن َظفِــْرَت َبــَذَواتِ  ـــةُ الــَيــِمــيــن ـــَرَك ــا َب ــَه ــِإن َف
َكُعوَبا ِشــْئَتَها  َما  ِإَذا  لَُعوَبــاَواْنَكــْح  ُمْضِحَكــًة  َضاِحَكــًة 
َلــْت تِــي َتأَهَلْتَولُــوَدًة َوْهــَي ال َتَرح َوقتِــِه  َعْن  َال  ْســلِ  لِلن
َحْســَناَء مِْن  َخْيُر  َولُوٌد  ــَماَءَســْوَدا  الس َنالَــتِ  لَــْو  َعِقيمــٍة 
ــَرْه(١)َواْحَذْر نَِكاَح َمــْن َتَراَها َهْيَذَرْه ــَب ــْه َولَ َذمِيَمًة  َقِصيَرًة 
ــًة َوَشــْهــبــَرْه ــزْولَ ــْه ــَرْه(٢)(٭)َطــوِيــَلــًة َم َمفس أََتْت  َزَرَقــا  ًة  َبذِي
قُوَبــاَكــَذاَك أَْيًضا َفاْحــَذرِ الَْغُضوَبا الر َوَجانِــبِ  َقُطوَبــًة 
الَْمَماَتا تُراقِــُب  التِــي  َفاَتــاَوْهــَي  َمــا  ِإَذا  الَْمــاَل  لَِتأُْخــَذ 
َقْلُبَهــا َقــْد َطاَرا َســاَراَكــَذا لَُفوًتــا  َقْد  بَِمْن  َعْنــَك  ُمَعلــٌق 
َقــْت أَْو َماَت َعنَها َبْعلَُها جِْيعِ َنْســلَُهاَقْد ُطل َيْلفُِتهــا َعــنِ الض
ن َِواْحَذْر َعُجوًزا َطَعَنْت فِي الس َطْعن بِــُدونِ  الَْمــْوُت  َفِإنَهــا 

لعل األصل هيذره وهي المرأة الكثيرة الهذر من الكالم وفي الحديث: «ال تتزوجن هيذرة» أو   (١)
هيذرة فصحفها الناســخ إلى هندرة، والهيــدرة العجوز التي أدبرت شــهوتها وحرارتها وفي 
الحديث: «ال تتزوجن هيدرة» واللهبرة المرأة القصيرة الذميمة أو مقلوب الرهبلة وهي التي ال 

تفهم جلباتها أو التي تمشي مشًيا ثقيًال. (أبو إسحاق)
ـ (قصيرة ذميمة) ولذلك أثبت الصواب. (إسماعيل) قلت: ويدل على أن الصواب هيذره ال هندره تفسيرها ب (٭) 

قلت: الصحيح مفسرة بالفاء وذلك نظم حديث يوجد في كتاب أدب الدنيا والدين عن الماوردي   (٢)
البصري ونصــه: روي عن النبي ژ أنه قــال لزيد بن حارثة: «أتزوجت يا زيــد؟» قال:  ال. قال: 
«تزوج تستعفف مع عفتك وال تتزوج من النساء خمًسا قال: وما هن يا رسول اهللا؟ قال: ال تتزوج 
شهبرة وال لهبرة وال نهبرة وال هيذرة وال لفوًتا فقال: يا رســول اهللا إني ال أعرف مما قلت شيًئا 
قال: أما الشــهبرة فالزرقا البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأمــا النهبرة فالعجوز المدبرة، 

وأما الهيذرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك». (أبو إسحاق)
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اِإلْقَبــالِ َمــَع  ْبــُغ  الض الِمَثــالَِكأَنَهــا  فِــي  َحْدَبــاُء  َوآلَــٌة 
ــا َذَكـــْرتُـــُه ِإْرَشــــاُد ـــل َم ــاُدَوُك ــَب ــِع ــُع ال ــفِ ــَت ــْن ـِــِه َي ــا ب ِــَم ل
َجــا َتَزو أَْن  أََبــاَح  َقــْد  الُحَجَجاَواهللاُ   َفاْفَهَمن ْاألََياَمى(١)  مَِن 
الِْخــْدرِ لِــَذاتِ  ــٌم  أَي ُِيَقــاُل  بِْكر مِن  أَْو  َعْزَبــاَء  ــبٍ  َثي مِْن 
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األُم َســاِء  الن مِــَن  الُْملِمَوَتْحُرَمــْن  ــا  ــَه ــْرُع َوَف ــا  ــَه ــلُ َوأَْص
األَبِ أُْخــُت  ــٌة  َوَعم َتْقــُربَِوَخالــٌة  أَْو  َتْبُعــَدْن  ِإْن  ٌة  َوَجــد
ْاِإلْخــَوةِ َوَبَنــاُت  الَمْرَتَبةَِوْاألََخــَواُت  َهــذِهِ  اْنِقــَراضِ  ِإلَــى 
َمَعــا ِإْبنِــِه  َوبِْنــُت  َعَاَوبِْنُتــُه  َقــْد َتَفر َوُكل َمــا مِــْن َتْينِ 
َدَخَال َمــا  ِإَذا  َزْوَجــٍة  َيْدُخَالوبِْنــُت  لَــْم  لَــْو   َوْاألُم َهــا  بأُم
ُحِظــَالَوَما َعــَال مِْن َذاَك أَْو َما َســُفَال َقــْد  ٌم  ُمَحــر ــُه  َفُكل
َذَكُروا َقد  التِي  الُْخُتوَنةُ(٭)  ــُرَوْهَي  ْهرِ َقَد تَُفس تِي بِالصَوْهــَي ال
الَْولَْد َوَزْوَجــةُ   ْاألَب ْاألََبــْدَوَزْوَجــةُ  َعَلــى  ٌم  ُمَحــر ــُه  َفُكل
َما ُحر ْاألََخــَواتِ  َبْيَن  َفاْعَلَماَوالَْجْمُع  َضــاعِ  الر ُحْكُم  َومِْثلُــُه 
َســبِ بِالن ُمْلَحٌق  َضــاَع  الر  بِيِإن مِْن َقولِ الن فِي ُحْكِمِه َقْد َصح

األيامى: جمع أيم، واْأليُم ِمَن النَساِء من ال زوج لها، ومن الرجال من ال زوجة له.  (١)
(٭)   الختونة: من كان من جهة المرأة كاألب واألخ. (إسماعيل)



٢٩٧باب المرأة التي ال يجوز نكاحها الجزء الثاني

َيْحُرُم َعَلْيــِه  بَِهــا  َزَنى  َتْحــُرُمَوَمــْن  َهــاُت  َوْاألُم نَِكاُحَهــا 
ــا قـِـَيــاَســا ــَه ــاتُ ــَن ـــَذا َب ـــَك َقاَساَوَه ــْد  َق ــُه  لَ ِــبٍ  ــائ َرَب َعَلى 
ــتِــي َزَنـــى أَُبـــوُه ــَذا ال ــَك ــوُهَوَه ــُب ــَجــن َف اْبــُنــُه  أَوِ  ــا  ــَه ِ ب
بِْالَولَــدِقِيــَل َولَْو َزَنــى بَِها َمــْن َبْعدِ أَْو  بِــاْألَبِ  جٍ  َتــَزو
ـــاِء َن ـــَك الـــز ِ ـــَذل ِ ــا ب ــَه ــِإن َواألَْبَناِءَف ْاآلَبــاِء  َعَلــى  ُحــْرٌم 
َواْمَرأَةِ اْمــَرأَةٍ  َبيــَن  ُحْرَمةَِوالَجْمــُع  مِــْن  بِــِه  لَْيَس  َولَدَِهــا 
َوِإْبَنُتــْه الَْفَتــى  َزْوُج  مِــْن َغْيرَِهــا َظاهِــَرٌة ِإَباَحُتــْهَوَهَكــَذا 
َوالَبْعُض َيَرى َبْل تُْكــَرُه  ُحجَِراَوقِيَل  مِْنــُه  الْفِْعــَل  َهــَذا   بِأَن
الُْمْشــرَِكاتِ نَِكاحِ  فِي  ــاتَِوالُْحْرُم  الْــِكــَتــابـِـي  ِإال لـِـُمــْســلـِـمٍ 
ـــَالُل ــا َح ــَه ــُج ــْزوِي ـــُه َت َقالُواَفـــِإن َما  َعَلى  ْلحِ  الص فِي  َوَذاَك 
َفَيْمَتنِــْع ــًة  َحربِي َتُكــْن  ُشــرِْعَوِإْن  َيْوًما  لََها  ــْبُي  الس ِألَنَما 
َمَلَكْت َقــْد  ــًة  ي ذِم َتُكــْن  أَْشَرَكْتَوِإْن  َقْد  التِي  مِثُل  َتْزوِيَجَها 
َمَعا ــاُت  ــري ِ ــام ــس َوال ــَهــا  ــِإن ُمنَِعاَف ـــَراٌم  َح ــاُت  ــابـِـئـِـي َوالــص
ِ َفاْعَلم اُت أَْيًضا  َِكَذا الَمُجوِســي لِْلُمْســلِم ٌم  ُمَحــر َذا   َفــُكل
َجــا أَْبَلَجاَوَيْشــرُِط الُْمْســلُِم ِإْن َتَزو َشــْرًطا  اتِ  الِْكَتابِي مِــَن 
َوالَْجَناَبْه الَحْيَض  َعْنَها  لِالْســتَِطاَبْهَتْغِســُل  ــْعَر  الش َوَتأُْخــُذ 
َصَنَمــا َعَلْيَهــا  َقــْن  تَُعل َماَوَال  َتَلح لَــَو  الِْخْنزِيــَر  َوَتْتــُرُك 
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اْنتَِها ِإلَــى  أَْصلَِها  مِــْن  َهَىَفَهــذِهِ  َوالن الُعُقــولِ  أُولُو  أَْخَرَجَها 
اِإليَجاَباَوَبْعُض َذاَك َيْقَتِضي اْســتِْحَباَبا َيْبلُــُغ  َقــْد  َوَبْعُضــُه 
الَْعم َبَنــاتِ  َبْيَن  َمــا  َِوالَْجْمُع  فِيِه ِخــَالٌف عِْنَدُهْم فِي الُْحْكم
لِْلُجْمُهــورِ َوالَْمْنُع َال ُيْفِضي ِإلَى الَْمْحُجورَِوالَقــْوُل بِالَْجــَوازِ 
َفــا َتَخو َيْكَرُهــُه  َجابِــٌر  َوَصَفاَبــْل  َقــْد  التِي  الَْقِطيَعــةِ  مَِن 
الَْخالَْه عِْنــَد  الَْمْرأَُة  تُْجَمــُع  َحــَاللَــْهَال  أََرى  َوَال  ــٍة  َعــم أَْو 
ي َِترِيَكــةُ(٭) ْاألَْجــَدادِ َفاْفَهم مِن ْاِإلْبن اْبنِ  َعَلــى  ُحْرٌم  نَِكاُحَها 
بِيبِ الر َترِيَكــةِ  فِــي   ْصوِيبَِوالِحــلبِالت فِيــِه  َقــْوٌم  َقاَل  َقْد 
ــُروُه ــْك ـــوٌم ِإنـــُه َم ــــاَل َق ْنزِيــُهَوَق الت ُهــَو  عِْنَدُهــْم  َوَذاَك 
ْاألُم َزْوجِ  َزْوَجــَة  ُهــوا  َِوَكر لََها فِــي الُْحْكم َتْحرِيمٍ  بَِغْيــرِ 
ْبــنِ األُْختِ أُْفتِيَحلِيَلــةُ الَْخــالِ ِإلِ فِيَهــا  ْكرِيــِه  َوبِالت  ِحــل
ِ ــاع َض ــر ال مـِــَن  ِإْبــنِــِه   َِوأُم ــدَِي بـِـاِإلْجــَمــاع ــن ــَزٌة عِ ِ ــائ َج
َحَســَنا الُْمْســلُِموَن  َرآُه  ُمْسَتْحَســَناَوَمــا  َدائًِما  َيُكــوُن  َفْهَو 
ةِ ْاألُم لَِهــذِي  اهللاِ  مِــَن  َوالْفِْطَنةَِفْضــًال  الُْهــَدَى  أَْهــُل  ُهْم  ـ ِألَن
أَْحَمَدا َبْعــَد  َيــُك  لَــْم  ـُه  ـ الُْهَدىَوأَن َذا  َفُرزِْقَنــا   َنبِــي  َقــط
َضَاللِ َعَلــى   َقط َنْجَتِمــْع  الَْحــالِلَْم  َذا  َعَلــى  هللاِ  َفالَْحْمــُد 

التريكة هي التي مات عنها زوجها في عرف الُعمانيين. (إسماعيل) (٭) 
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p¬ pWh oô o°T nh  pèj ph rõ sàdG  pó≤Y  oÜÉH

تُْخَطُب َفَتــاةٍ  فِي  غِْبــَت  ر َفَدْعَها َحتى َيْتُرَكْن َمْن َيْخِطُبَوِإْن 
َخَطَبا َمــا  َعَلى  الَْمْرِء  اْنَقلَباَفِخْطَبــةُ  فِيــِه  ْحرِيــمِ  بِالت أَُخــوُه 
ُيَســاوَِمْن فِي َســْومِِه ِإْذ َذاَك َداعِــي ُبْغِضــِه َولَْومِــِهَكَذاَك َال 
الَْفِهُمَصح َعنِ الُْمْخَتــارِ َهَذا الُْحْكُم مِْنُه  الِْحْكَمَة  فاْســَتْخَرَج 
بِْاِإليَمانِ الَْخاِطــَب  ْاألَْدَيــانَِوَوَصُفــوا  فِــي  أَُخــوُه  ـُه  ـ ِألَن
َوالْــُمــِصــر ــَكــافـِـرِ  الْ َِفِخْطَبةُ  َال َتقَتِضي الَْوْصَف بَِهَذا الَحْجر
الُبْغَضــا أََفــاَد  ُكْفــَرُه   ُيْرَضىِألَن َحْتًما  ْرعِ  الش فِي  َفَهْجُرُه 
َقالِِهْم مِــْن  َنْفَهُمُه  الــذِي  َوْهو َصَواٌب َظاهِــٌر مِْن َحالِِهْمَهَذا 
َتَصلبِ أُولِــي  َكانُــوا  َقلــبَِفِإنُهــْم  بِالت ُيْنَعــُت  َوَغْيُرُهــْم 
َشــاهُِر اِالْنِقَالَب   ِإن اهُِرَوَحْيــُث  الظ واُب  َفالص َمانِ  الز َذا  فِي 
اهَِرا الظ الَْحدِيثِ  مِــَن  َشــاهَِراَفَنأُْخَذْن  َمْنًعا  الَْحالَْينِ  َوَنْمَنــُع 
ِ ــع ــاُط ــَق ــت ـــةُ ال ـــَي ـــــُه َداعِ الُمَداَفعِ(١)ِألَن َعــنِ  بَِذا  َفَيْفَشــلُوا 
الِْخْطَبةِ أُُمــوُر  ــْت  َتم الُعْقــَدةَِوَحْيُثَما  لَِتَمــاِمِ  ُهَنــاَك  َفُقــْم 
ُيْفَهُم بَِلْفــٍظ  الَْعْقــُد  ُيْحَتَكــُمَوَشــْرُطُه  َوبِــِه  الُْمــَراُد  مِْنــُه 
َمَعا ْوُج  َوالــز  الَْولــي َســِمَعاَيْفَهُمــُه  َمْن  َوَكَذا  ــاهَِدانِ  َوالش

أي يَجُبُنوا عن قتال العدو والُمَدافَع.  (١)
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ْجــُت أَْو أَْنَكْحُت أو َملْكُت ُزوا َوالُْخْلُف فِي أَْخَطْبُتَزو َقْد َجو
ُيْعَقُد َفاسِ  َوالن ُيْعَقُدَوفِي الَْمِحيــضِ  َال  َباِطــٌل  فِيــِه  َوالَْحْمُل 
َتْخــُرُج َال  ةٍ  عِــد فِــي  هــا  َيْخُرُجِألَن ِحيَن  الَْحْملِ  َبَوْضعِ   ِإال
ِ َمْين الد فِــي  الَْعاقِــُد  َِوَيْنُظــُر  الَْحالَْين مِــَن  ْهــَر  الط بَِوْطئِــِه 
ــُه ــم ـِــٌز َتــْقــبـِـيــلُــُه َوَش ــُهَوَجـــائ َضم َكــَذاَك  َمْعَهــا  َوَنْوُمــُه 
َبا َوفِي الُْجُنونِ لِْلَمْســُنونِوالُْخْلُف فِي الص أَْقــَرُب  َوَعْقــُدُه 
ِإلْبَنةِ الُمْصَطَفى  َزَواَج  ةَِوْاذُكــْر  ــن يِقَنــا َتْعــرُِف َوْجَه الس ِصد
َيْعِقُل َال  َمــْن  َذلَِك  َعَلى  ُيْعَمُلَوقِْس  فِيَهــا  ــَالحِ  َكاَن لِلص ِإْن 
َوأَْعَجــُم أَْخــَرٌس  َذاَك  يــُن َســْهٌل َمــا بِــِه َتأَثُمَومِْثــُل  َوالد
أَُبــوَهــا ــا  ــَه َج َزو ِإْن  ــَل  ِــي َيْتلُوَهــاَوق َغَيــٌر(١)  َال  ــًة  َصبِي
الَْغَيــُر َيُكــوُن  لِْلَيتِيَمــةِ  ــُرَبــْل  تَُغي ِإَذا   لِْلــُكل َوقِيــَل 
َصِحيُح َبا  الص َحالِ  فِي  ــُه َفــَتــْســَتــرِيــُحَفالَْعْقُد  ــل ــِح ــى تُ ــت َح
ْاألَْمُر الُبلُــوغِ  َقْبلِ  مِــْن  ْكــُرلِْألَبِ  الن َفِإلَْيَهــا  َذاَك  َوَبْعــَد 
ِ الَْولَد بِْنــَت  َج  َزو ِإْن   ُيوَجدَِوالَْجــد لَْم  َتْغيِيرَِهــا  مِْن  َفالَْمْنُع 
ْعبِيــَرا(٢) الت تَُعلــُم  ْغيِيَراَوَجائِــٌز  الت تُْحِسُن  َقْد  َتُكْن  لْم  ِإْن 

بِيُة فســَخ الزواج بعد بلوغها، ألنها بالبلوغ تملك  الَغيَر: في اصطالح فقهائنا هو أن تختار الص  (١)
الخيار، كْاألمةِ إذا أُْعتَِقْت.

التْعبِير اْألول بمعنى العبارة التي تدل على اختيارها نفسها، والتغيير الثاني بالغين المعجمة هو   (٢)
إنكار التزويج واختيار الفسخ.
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عِْنَدَما َزْوًجا  ْتُه  َســم َتُكْن  لَزَِمــاوِإْن  قِيــَل  مِْنــُه   ــَرن تَُغي
فِيِه ِإْذ  ــــا  َالزًِم أََراُه  ْموِيِهَوَال  َوالت ْفــظِ  الل بَِنْفسِ  ُحْكٌم 
َوالَْمْعَنــى ُمَراَدَهــا  ْفــُظ َقالِــٌب لِــَذاَك ُيْبَنــىَوَنْعَلَمــْن  َوالل
ــا ب َقْلَبــاأََنأَُخــُذ الِقْشــَر َونُْلِقــي الل ُرزِْقَنــا  َمــا  َوَنْرَتِضيــِه 
لِْلُمَعاَشــَرْه تُْجَبُر  َهْل  َبــا ِإَذا أََطاَقْت َصاغَِرْهَوالُْخْلُف  َحاَل الص
ــا ــَرن ــْجــَب ـــي أَقُــــوُل تُ ـــنِ اَوِإن ُيْحَســَبن ــَالحِ  الص فِــي  َوَذاَك 
َبْعدِ مِن  ــَرْت  َغي َقْد  َتُكْن  ْقــدِ(١)َوِإْن  بِالن َيْمَنُحَهــا  ُدُخولِــِه 
الَْغَيُر ُخــولِ  الد َقْبَل  َيُكْن  ُيْذَكُرَوِإْن  ُهَنــاَك  َشــيٌء  لََهــا  َفَال 
َوَنَفْخَقْد َكاَن َتْزوِيًجا َوبِالنْقضِ اْنَفَسْخ ِحيًنــا   َهب َكرِيــحٍ  َفْهو 
َها أُم َذاَك  َبَعــَد   َتِحــل َفَقْد َجَرى َعَلى الِخَالِف ُحْكُمَهاَوَهــْل 
ــْكَراُن الس َج  َتــَزو َيُكــْن  الُبْطَالُنَوِإْن  َتْزوِيَجــُه  َعــَرى  َفَقْد 
ْزوِيــَج ِحيــَن َعَقَال َد الت َدَخــَالَوَجــد َقــْد  بَِزْوجِــِه  ِإَذا   ِإال
اْنَقَلَبا َكْيــَف  َذلَِك  فِــي  َقــْد َشــرَِباَفَدْعُه  لُِمْســِكرٍ  ِإْن  َوَذاَك 
ِ فِْكــر ُدوَن  ــَالُق  الط ــْكرِ(٢)َوَيْثُبــُت  الس لَِهَذا  ُعُقوَبــٌة  َوْهَي 
ِ ْزوِيج الت فِــي  الُْمْتَعةُ  لــُه  ْحرِيجِ(٣)َوَهل  الت َعــنِ  َكاَنْت  بَِحالٍَة 

قوله: «بالنقد» أي الصداق من أجل الدخول.  (١)
يعني إذا طلق السكران زوجته فإنها تطلق عقوبة له على شربه المسكر اختياًرا.  (٢)

قوله: «كانت عن التحريج» أي عن ارتكاب الحرج، والمراد به هاهنا الزنى.  (٣)
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ِ اِإلْســَالم َل  أَو ُمَباًحــا  َِكاَنــْت  ام األَي َســائِر  فِــي  َونُِســَخْت 
َثَبْتَوَمــْن أََباَحَهــا َيُقوُل َمــا َثَبْت ـُه  أَنـ  َوالَْحــق لََها  َنْســٌخ 
ِ األَْكَثر عِْنــَد  الِْميــَراثِ  ِبِآَيــةِ  َخْيَبر َيــوَم  َكاَن  َوفِي َحدِيــثٍ 
ِ الُْحُمر َولَْحمِ  َســا  الن ُمْتَعةِ  َِعْن  بي الُمْصَطفى فِي الَخَبر َنَهى الن
ِ ْوَجْين الز مَِن  َضى  الر َِوَشــْرُطُه  بِدِْرَهَمْيــن َكاَن  لَــْو  َوالَمْهــُر 
ِ َراهِــم الد َِوقِيــَل َبــْل أَْرَبَعــةُ  زِم الــال فِــي  ُدوَنَهــا  َال  ــُه  أََقل
ِ الَْقْطع بِنَِصــابِ  َمِقيــٌس  ــْرعِ(٭)َوُهَو  ُه فِي الش َوَحــد لَِســارِقٍ 
ا(١) اَوَما اْرَتَشــاُه ْاألَُب ِحيــَن َفن ُيْحَســَبن َداقِ  الص ُجْمَلــةِ  مِْن 
ْاألْتقَيالــَه َحــَالٌل ُدوَن َباقِــي األَْولَِيا الْعلُــومِ  أهــُل  أْوَضَحُه 
َصــَداقِ بِــَال  َجــْت  َتَزو ــاقَِوِإْن  ــَف ـــَراُم بـِـات ـــَح َفــَذلِــَك الْ
تُحلــُل َال  الُْفــُروجِ  َناء َنْوًعــا ُيْجَعُلَوهَِبــةُ  َوْهَي مِــَن الز
َنْفًســا َوَذاَك مِْن ُخُصوِصِه َثَبْتَواْمــَرأٌَة لِلمْصَطَفى َقــْد َوَهَبْت
الُْمْؤمِنِيَنــا ُدونِ  مِــْن  لَــُه َتــَرى الَفــْرَق بِــِه ُمبِيَنــاَخالَِصــًة 
الُْمْصَطَفى َغارِ  الش عنِ  َنَهى  َفاْعرَِفاَوَقْد  َســاِء  بِالن الَقَياُض  َوْهُو 
َصــَداقِ بِــَال  َكاَن  ِإْن  َفــاقَِوَذاَك  بِات ْحرِيــمِ  لِْلت ْهــُي  َفالن

(٭)   القياس هنا قياس خفــي فقطع اليد يكون في أربعة دراهم وقالوا إتيــان المرأة قطع أيًضا ألن 
اإليالج ال يكون إال بشق الفرج فهو قطع واهللا أعلم. (إسماعيل)

قوله: «فنا» أي شرط. (المصنف)  (١)
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ُنوا َعي َيُكــْن عِنَد َصــَداقٍ  ــُنَوِإْن  َبي فِيــِه  ْنزِيــُه  الت َفَذلِــَك 
َيْقَبلُــُه َال  الِْكــَرامِ  تُْرذِلُــُهوُخلُــُق  َحالَــٍة  مِــْن  بِــِه  لَِمــا 
ُيْســَتَحب الَْغــاَدَة  تُحبَواْســَتأْذِنِ  َوَمــْن  الُبْغــُض  لَِيْظَهــَر 

َهَواَها َعــْن  ــُب  ي الث رَِضاَهاَوتُفِصــُح  مِــْن  الَعْذراِء  َوَســْكَتةُ 
الُبَكا َكَذلَِك  ْحــُك  الض ْكرِ مِنها َمْســَلَكاَكَذلَِك  َحْيُث َتَرى لِْلن
ــوُل ــُق ــا َت ــَه ــْمــِكــُن ـــا ُي ـــَه الَعوِيــُلِألَن َفَمــا  أُرِيــُدُه  لَْســُت 
الَعْقدِ ثُبوُت  الَقْلبِ  رَِضى  ْطقِ بــِه لَْم تُْبدَِوفِي  لَــْو َكاَن فِي الن
ِإْنــَكاُر َبْعــدِهِ  مِــْن  لََها  ْاألَْســَراُرَفَمــا  َتْظَهُر  ــي  َرب َوعِْنــَد 
ْكــُر ُدوَن نُْطــقِ الن َوَال َيِصــحالَْحق ثُُبــوتِ  َبعدِ  مِــْن  َوَذاَك 
وَتْرَغــُب َاَمــَرأًة  اَد  أََرَ َيْكُتُبَوَمــْن  بِــَذاَك  لَــُه  َفَهــْل  َعنَه 
ِ د ــَود ــت ــْل ِ ـِـــَك ل ـــُه َذل ــَل لَ ِــي الَجَسدِق فِي  َها  َيُضر َيُكْن  لَْم  ِإْن 
ــُه لَِمــْن لَــْم َيْعــرِِف ِفَوَال أُِحل َصر الت فِــي  َينَفُع  َمــا  مِْقَداَر 
ُذكَِرْت َقــْد  التِي  الِكَتاَبــةُ   ُشِهَرْتثُم لَْو  بَِها  الَوْجَه  أَْعرُِف  َال 
ِ الَْمْعُهود َِحادِثــٌة فِــي َجْمِعَنــا  الَيُهود فِــي  َكاَن  َقــْد  َوأَْصلَُها 
َعْنَها الِعَبــاَد  أَغَنــى  َقــْد  مِْنَهــاَواهللاُ  ُيْســَتَجاُب  بِأَْدعَِيــاٍت 
الَوَرى فِي  الَيِقيــُن   َقل َراَوَحيُثما  َقاُمــوا لُِزْخُرٍف لَُهْم َقْد ُســط
اَيــَرْوَن االْنفَِعــاَل مِْنــُه عِْلَمــا ُمْدلَِهم الَْجْهــُل  لَعْمــرِي  َوْهَو 
ــبِ بِالُْمَغي الِْعْلــمِ  بَِوُمَتَعاِطــي  َوَكــذ ُمْســرًِعا  ِإلََيــِه  َفُقــْم 



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٠٤

الَْمْعلُوَمْه َمْذُموَمْهَوْهــَو مِــَن الَْكَهاَنــةِ  الْــَوَرى  َبْيــَن  وَحالَُها 
اْخَتَفى َقــدِ  َســارِقٍ  فِي  اْنَصَرَفاَكَقولِِه  َحْيــُث  َعلْيــِه  أَُدلُكــْم 
ُمْضَطــر َِوَقولُــُه فِــي ُمدنِــفٍ  الَقْفر فِي  أَْو  الَبْيــتِ  فِي  َضَرَرُه 
ا اِإلْنِســي َيْصَرُع  َمــْن  ــاَوَهَكــَذا  ي َوُيْدِخَلــْن فِــي َجْوفِــِه جِن
مِْثلُُهُيْخبِــُرُه َعــْن َحــادِثٍ َيْســأَلُُه أَْيًضا  الَْمْنــعِ  فِي  َفَذا  َعْنُه 
َشــْيَطاَنْه عِي  َيد َمــْن  ـــُه َكــَهــاَنــْهَوَهَكــَذا  ــا َذَكـــْرتُ ـــل َم َوُك
الَعْقــدِ فِــي  َالزٌِم  الَْحــدَوَشــاهَِدانِ  َهــَذا  بِــُدونِ  َوَباِطــٌل 
ِ َفَشــاهِد بَِشــاهِدٍ  أََتــى  َِوِإْن  الَعاقِد فِي  َوارٌِد  قِيــَل  َفالُخلُف 
َيْصلُُح لَْيــَس  ْاألَْقَوالِ  َوالَْجْمُع مِْن َمْعَنى الَحدِيثِ َيْرَشُحَوأَْشــَهُر 
ِ د ــُيــَجــد ــْل ِــــَذاَك َف َِوَفـــاعِـــٌل ل َعَدد فِــي  َعْقَدُه  ُخــولِ  الد َقبَل 
تُْطَلُب َقْطًعــا  َكاح  الن ُيْضَرُبَفُشــْهَرُة  َعَلْيــِه   ف بِالــد َوقِيَل 
َمــْن الز َذا  فِــي  ـُه  ـ بِأَن ــَنْنَوَقْولُــُه  الس ُيْمَنــُع َال أََراُه فِــي َرد
الُْمْصَطَفى َزَمــانِ  أُبِيَح فِي  َفَذلِــَك الُْمَبــاُح َحْتًمــا َفاْعرَِفاَفما 
ِه َشــب الت وا َعنِ  َفــر َيُكــْن  ــَفِهَوِإْن  الس أَْهلِ  فِي َضْربِــِه بَِحالِ 
َمْن َغْيــَر   َيُعم َال  أَْمــٌر  َيْضرِبْنَفــَذاَك  إْذ  لَــُه  بِالَْقْصــدِ  َنَواُه 
َربِ فِي َضْربِــِه قُلَنا لَــَه َال َتْضرِبَِفَمــْن َعَرْفَنا مِْنُه َنْفــَس الط
ُيْكَرُه ــُهودِ  بِالش لَــْو  تُْكَرُهِإْخَفــاُؤُه  أُُمــورٍ  مِــْن  َعَلْيــه  لَِمــا 
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الَولِيَمْه َعَلــى   َحث ُهَنــا  َســلِيَمْهَومِن  عِْنــَدُه  بَِشــاةٍ  َولَــْو 
ِإلَى اعِي  الد ِإَجاَبــةُ  ــَالَوَواجِــٌب  تَُهم َفــَال  الُعــْرسِ  َولِيَمــةِ 
َيُكونُــوا أَْن  ــُهودِ  الش ُجُنوُنَوِصَفــةُ  بِِهــْم  لَْيَس  الُْعَقــَال  فِي 
ِ ِإْســَالم َذُوو  أََحــراٌر  ُِبلــُغ  األَْحَكام فِــي  الَعْبُد  َيُجوُز  َفَال 
الُْمْشــرُِك َوَكَذاَك   بِــي الص َتْســلُُكَوَال  لَْيَس  الَْجميعِ  َشــَهاَدُة 
الُْعْمَيانِ ــاَدُة  ــَه َش ــَذا  ــَك َال تُْقَبَلــن َقــط فِــي األَْعَيــانَِوَه
َغْيرِهِْم َمْع  َيْحُضُروا  أَْن  َخْيرِهِْمَوَجائٌِز  مِْن  َطَرًفا  ُيِصيُبوا  لَِكْي 
ِ د الر فِــي  ُحُضوُرهِْم  َيُجوُز مِثُل َمــا َمَضى فِي الَعْقدَِوَهَكــَذا 
الَْمْعَنى َذا  مِــْن  الُمَراُد  ُهَو  َقْد ُيْســَتْغَنىَهَذا  ـُه بِالُْعْمــيِ  ـ َال أَن
ْاألَْصلِ لَْفــُظ  َذاَك  ُيفِيــُد  أَْصلَِكَما  مِــْن  لَه  َمــا  َمَقاٌل  َوْهــَو 
ــلِ ـِـَرُج ــَدا ل ــِه ِـــَدانِ َش ـــاه ــا َولـِــْيَوَش ــَه ــُه لَ  ــأَن ِ َواْمـــــَرأَةٍ ب
َتْزويَِجــا ُيرِيُدَهــا  َفــَال َنــَرى َجــَواَزُه َتْخرِيَجــاَوَواِحــٌد 
ْجُتَهــا َزو َوالُِدَهــا  َيُقــْل  َفالُخْلــُف فِيــِه َهْل لَنــا نُْثبُِتَهاَوِإْن 
َغِضَباَوْاألْصــُل َقْد أَعَجَبــُه أَْن َتْطلَُبا لَــْو  َغيــرِهِ  مِْن  َتــُه  ِصح
ِ الُْحُدود ُجْمَلــةِ  الَْولِــي مِْن   ِثُم لِْلُخــود ُدوَنــُه  نِــَكاَح  َفــَال 
َتَعالَــى َنــا  ب ر مِــْن  َجــاَالَكَراَمــًة  الر بَِهــا   ُخــص ــًة  َومِن
اُموَنــا َســاِء َقو ُيْنفُِقوَنــاَفُهــْم َعَلــى الن  لَُهــن َوُهــْم  َفْضــًال 
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تُْؤَمُن لَْيــَس  الَْمــَرأةِ  ُيْســَتْهَجُنَوَرْغَبــةُ  َما   َتُجر أَْن  َذاَك  فِي 
ا الَْولِي َيْلــَزمِ  لَــْم  ُهنا  َهــا  امِْن  َمْرِضي َيُكــْن  لَْم  ِإْن  َتْزوِيُجَها 
ِ ــام َوَكالَْحج ــالٍ(١)  َبق َِكِمْثــلِ  ْاِإلْســَالم فِي  َوالَْمْولَى  َوَحائِكٍ 
ــــُؤَالِء ُكــل أَْكــَفــا ــُر َه ــْي َوْصَفاَوَغ َيْســَتُووَن  ــى  َحت َوقِيَل 
َوَحالِ َوَحَســبٍ  َنَســبٍ  َوْهــَو َبِعيــٌد َظاهِــُر الُْمَحــالِفِــي 
الَْعَصَبْه َجِميعِ  مِْن  أَْولَى  الَْمْقُرَبْهَوْاألَُب  بَِوْصــفِ  الَْوَال  َوَبْعَدُه 
ْاألَْقَرُب  ثُــم ْاألَْقــَرُب  ُج  ُيْحَسُبُيــَزو فِيِهْم  الِْميَراثِ  بَِحَسبِ 
ْاألَْبَعــُد  الَْولِــي جِ  ُيــَزو ُيوَجُدَوِإْن  َعْنُهْم  َذلَِك  فِي  َفالُْخْلُف 
لِْألَْصَحابَِولَيــَس لِألَْرَحامِ مِــْن َذا الَبابِ َكاَن  َما  ِسَوى  َشْيٌء 
أُم مِــْن  أٌَخ  َكاَن  ِإْن  َِوقِْيــَل  الُْعْدم لَِحــالِ  أَْيًضــا  َجَهــا  َزو

ِ اِإلْســَالم َجَماَعةُ  َبــْل  َِوقِيــَل  ام الُْحك َنَظــرِ  أَْولَــى بَِها فِــي 
الَْجْمَعا  اْســَتَحب َســِعيدٍ  َنْفَعــاأَُبو   أََتــم َوْهــَو  َبْيَنُهَمــا 
الَوِصــي َج  َزو ِإْن  الَْولِيَوَثابِــٌت  َكــرَِه  لَــْو  َقْومَِهــا  فِــي 
َتُكــوُن َال  ْزوِيــجِ  الت ــةُ  َيبِيــُنَوِصي ِإْذ  الَوالِــدِ  َمــَن   ِإال
األَْولَِيا َجِميــعِ  مِــْن  َعَداُه  لَْيَس لَُهْم فِي َذاَك َجْعُل األَْوِصَياَوَما 
َحَياتِــِه فِــي  َل  َوك َيُكــْن  َبَناتِــِهَوِإْن  مِــْن   َجــن ُيَزو بِــأَْن 
ِســَواُه َيأُْمــَرْن  أَْن  لَــُه  َمْعَناُهلَْيــَس  َفــاْفــَهــَمــْن   َجــن ُيــَزو

البقال: الذي يبيع البقل.  (١)



٣٠٧باُب عقِد التْزِويِج َوُشُروِطِه الجزء الثاني

ُمَقاَمــُه أََقاَمــَه  َيُكــْن  لَــَه أْحَكاَمُهَوِإْن  َفْلُيْعــَط  َذاَك  فِــي 
ـــْد َوَق ــــُه  أُم َج  َزو ـــــٌد  ُيــَرْدَوَولَ َفــَال  ِإْخــَوٌة  َذاَك  أَْنَكــَر 
أَْقَدُم ُيَقــاُل  َذاَك  أَْكَرُمَفاإلْبــُن فِــي  َهــَذا  عِْنَد  أَُخوَهــا  لَِكْن 
بَِها أَْولَى  إْخَوتَُهــا  َبــْل  َوُصْلبَِهاَوقِيَل  َقْومَِهــا  مِــْن  ُهــْم  ـ ألَن
الَبَلــدَِوِإْن َيُكــْن لَْيَس لََهــا مِْن أََحدِ َفأَمِيــُر  َواَج  الــز َيلِــي 
الَْغرِيــُب َجَهــا  َزو َيُكــْن  َيِطيُبَوِإْن  َال  َفــَذاَك  أَْمرَِهــا  َعــْن 
ــَال ــي ِ ــُم َوق ــُه ــَن ــْي ــْن َب َق ــر ــَف ُخوَالُي الد َفَعــَل  َمْهَما  َنْســُكُت 
َفَقْط َمْكُروًها  َيــَراُه  اْرَتَبْط(٭)َوَبْعُضُهــْم  أَْمُرَها   لَْو َكاَن بِالَْولِــي
ــْلَطاُن َفالس  الَْولِــي ُعــدَِم  ا اِإلْخــَواُنِإْن  ُهــَو الَْولِــي َوَكــَذَ
ِ َالح َِجَماَعــٌة مِــْن َطالِبِــي الص ــَكاح لِلن الَْعْقــَد  َفَيْملُِكــوَن 
ُوجَِداَوَمــا لَُهــْم َذلَِك َحتى َيْشــَهَدا  َولِــي لَْيَس  أَْن  َعــْدَالنِ 
َغاَبــا  َولِــي لََهــا  ـُه  ـ أَن الّذَهاَبــاأَْو  أْبَعــَد  َكاَن  بَِحْيــُث 
َبْعلِ عِْنــَد  َتــُك  لَــْم  َِوأَنهــا  ْاألَْهل فِي  ةٍ  عِــد فِي  َتُكْن  َولَْم 
ُجــوا ُيَزو أَْن   َيِصــح الَْمْنَهــُجَفَهاُهَنــا  اْســَتَباَن  َقــدِ  ـُه  ـ ألَن
َرغَِبْت َمْهَمــا  َمــامِ  لِْإلِ  َثَبــْتَوَصــح َوَقــْد  َنْفَســُه   َجــن ُيَزو
ُهَوالُخْلُف فِي الَقاِضي َفِقيَل مِْثلُُه ُكل َوْهــَو َصــَواٌب  َال  َوقِيــَل 

المراد أن بعضهم يرى العقد مكروها ال باطال بناء على أّن الولي ليس شرًطا صحة في العقد،  (٭) 
ومعنى الشطر الثاني: لو كان بالولي أمرها ارتبط لكان مستحبا. (إسماعيل)
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َيلِي َفــَال  بِاْمــَرأَةٍ  َزَنى  بَِرُجلَِوَمــْن  َقْولَِنــا  فِــي  َتْزوِيَجَهــا 
َكاَحــا الن َيْشــَهُد  َال  ُمــَبــاَحــاَوَهَكــَذا  ــُه  ــرِفُ ــْع َن َوَال  ــا  ــَه لَ
ُل ُيــَوك َتْزوِيجَِها  فِــي   َمْن َكاَن َما َيْعــرُِف مِْنَها َيْجَهُللَِكــن

p¬ pà së p°U  nó©H  pó≤©dG  ≈∏Y  pá n°V pQÉ n© rdG  pQƒeC’G  oÜÉH

َتْعرُِض  َيِصح أَْن  َبْعــَد  َعَلْيــِه أَْحــَواٌل بَِهــا َيْنَتِقــُضَوالَْعْقُد 
َوالِخَيــارِ ْغيِيــرِ  بِالت َهــارَِكالَفْســخِ  َوالظ َواِإليــَالِء  َوالُخْلــعِ 
َتْملُِكْه أَْو  َيْملُِكَهــا  ِإْذ  َمْســَلُكْهَكــَذاَك  ي  َســر الت لََها  َوُمْلُكُه 
َهــا ِحل ُيَنافِــي  لَــُه  َبْعَلَهــاَوُمْلُكَهــا  َيُكــوَن  أَْن   َفَيْخُرَجــن
ِ الَْمْعلُــوم ــاهِرِ  الش َنــاِء  َِوَكالز ْحرِيم َوالت الَْمْحــضِ  َوْاِالْرتَِدادِ 
لَُه  َوالُْكل ــَالقِ  َوالط ُهَوالَْمــْوتِ  َحل ُيرِيــَك  َبْســٌط  َبابِِه  فِــي 
بِْاآلَفــاتِ الِْخَيــاَر  ْتقِ مِــَن الَْعاَهاتَِوَنْذُكــُر  َكالَْعْفــلِ َوالر
َوالَبَرْص َوالُجــَذامِ  ُيَخْصَوَكالُْجُنونِ  َقــْد  الِْخَياُر  بَِهــا  َفَهذِهِ 
ْخُش أَْيًضا َوْهَو رِيُح األَْنفِ َقْد َفــاَح مِْنَها بَِخبِيــثِ الَعْرِفَوالن
الَْمْوِضَعا  َتُســد لَْحَمٌة  َعــاَوالَْعْفُل  ُمَرص بِــِه  َتْلَقــاُه  ْتــُق  َوالر
ِ لِِإليــَالج  ُيَشــق أَْن  َِيْحَتــاُج  ــَالج ــِع ــْل ِ ــُل ل ــَه ــْم ـــًة تُ َوَســـَن
ــا ُيَعالَِجن أَْن  أَْولَــى  ْوُج  اَوالــز أَْحَســن ِإَذا  َوْاألُْخــُت   َوْاألُم
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ــَســاِء ــُر الــن ِ ــائ ــن َس ــَدُه ــْع َواِءَوَب لِلــد ُيْحِســُن  َيُكْن  ــْن  مِم
ــاةِ ــَت ــَف الْ ـــَرَص  َب  ِإن ــَل  ــي ِ َوالَبَناتَِوق الَْبنِيــَن  فِــي  ُيوَجــُد 
َماُن ُيوَجُدَوَهَكــَذا األَْحَمــُر ثُم األَْســَوُد ْسلِ لَْو َطاَل الز فِي الن
َرْف َسَلْفَفاْخَتْر لَِنْفِسَك الَجَماَل َوالش َمْن  َرَواُه  اٌس  َدس َفالِْعْرُق 
َتْحلُِف أَْنَكَرْتــُه  َمْهَما  ْتــُق  َتْعــرُِفَوالر لَْيــَس  لِــَذاَك  بِأَنَهــا 
ــْوُل ــَب َوالْ َغايُِطَها  َمْحُظوُل(١)َواْمــــَرأٌَة  َتْزوِيُجَها  َمْوِضعٍ  مِْن 
الُخْنَثى ُحْكُم  قِيَل  أَْيًضا  َوْهــَو الــذِي َال َذَكــٌر أَْو أُْنَثىَكَذاَك 
َكْر َكْرَوَبْعُضَها أَْيًضا َمِعيٌب فِي الذ الذ َوَمْجُبوُب   مْخِصي َكَذاَك 
ُيْنَتَظْر لَِكــْن  يــُن  الِعن َفتْرَكَذلِــَك  َمــا   ُيَعالَِجن لَِكــي  َعاًمــا 
َقالُوا َعْيٌب  الَبْعلِ  فِي  ــاُلَوَخْمَســٌة  ــق ــٌة َب ــاَك ــَي ــٌة ِح ــاَم ــَج ِح
َيَرى َوالَْبْعُض  َوالَْكافِــُر  َكَفَراَوالَْعْبُد  َقــْد  الذِي  َرد ِإال فِــي  َال 
َما َتَكل َقــْد  ــْرِك  بِالش َتْحُرَما(٢)َوَرُجــٌل  لَْم  بِــَذا  َفَزْوُجُه  َجْهًال 
الُكْفــَرا  َيْقِصــَدن لَــْم  ـُه  ـ ـــَراِألَن ــُه َكــُمــْســَتــِحــل أَْم ــالُ ــَح َف
ِخَياَرا(٣) َشــَرَطْت  َقــْد  ــاَرا(٤)َواْمَرأٌة  ــَت ــْخ ـِـٌز ت ــائ ــَج ةٍ َف ــد ــُم ِ ل

أي ممنوع.  (١)
وفي نسخة «مجبوب ومخصي». (أبو إسحاق)  (٢)

أصله تَْحُرَمْن، فحذفت نون التوكيد فعوضت عنها األلف، وقد جاء مثل هذا كثير في النظم.  (٣)
تختارا: منصوب بأن مقدرة.  (٤)
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بِــَذاَكا لِْلَفَتــى  ِخَيــاَر  ُهَنــاَكاَوَال  لََهــا  ــْرُط  الش ِألَنَمــا 
ِإلَى َقْد َشــَرَطْتُه َال  َتُكــْن  َوْقــتٍ َفِإن َشــْرَطَها َقــْد َبَطَالَوِإْن 
َنَكْح ِإْن  الِخَيــاُر  لََهــا  َســَنْح(١)َوَهَكَذا  بَِها  أََمًة  رَِضاَهــا  بَِال 
الِخَيــاُر َيْبُطــُل  ُخــول  ِإْنَكاُرَوبِالد َيُكــْن  َولَْم  َعلَِمــْت  ِإْن 
مِْنَها عِْلــمٍ  بَِغْيــرِ  َيُكــْن  َعْنَهاَوِإْن  ْل  َيَتَحــو لَــْم  َفُحْكُمَهــا 
َيُكْن َوِإْن  َعلَِمــْت  َمْهَما  َجاَمَعَهــا مِْن َبْعدِ عِْلــمٍ َيْبُطَلْنَتْخَتاُر 
قِيــَال َقــْد  أُْعتَِقــْت  ِإْن  لََهــا الِخَيــاُر َتْتــُرُك الَحلِيَال(٢)َوأََمــٌة 
ا ُحر الَحلِيــُل  َكاَن  لَــْو  اَتْخَتاُر  َجر َعْبــًدا  َكاَن  ِإْن  َبــْل  َوقِيَل 
َقْطَعا ي  َســر الت فِي  ِخَيــاَر  َشــْرَعاَوَال  بِــَزْوجٍ  لْيَســْت  ألَنها 
َعْبــدِ َتْحــَت  َتُكــوُن  ٌة  عِْنــدِيَوُحــر ِخَيــاَر  َال   َفُيْعَتَقــن
الُمْخَتاُرَوَقــاَل َقــْوٌم َبــْل لََهــا الِخَياُر ُهــَو  عِْنــدِي  َوَتْرُكــُه 
لََها َفــَال  َمْملُْوَكــٌة  َتُكــْن  مِْثَلَهاَوِإْن  َيُكــوَن  أَْن  َفــاَق  َوالَبْعُل 
ُيَرْد َال  َقــْوٌل  فِيِه  َنــاِء  الز َوقِيــَل َبْل ُيــَرد لَــْو َكاَن َعَقْدَواْبُن 
ُختِْن ِإْن  لَِكــْن  األَْقَلُف  ُخولِ َفْهَو َتْزوِيٌج َقِمْن(٣)َكَذلَِك  َقْبَل الد
الَعْقــَدا  َدن ُيَجــد َبــْل  اَوقِيــَل  ُعد ِحيــَن  األَْحــَوُط  َوَذلِــَك 

سنح: أي سعد.  (١)
اعلم أن األمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار قــوًال واحًدا، والدليل على ذلك قصة   (٢)

بريرة مع مغيث، وإن كانت تحت عبد ففيها قوالن.
َقِمن أي: حقيق مثل َقِمين.  (٣)



ِتِه ٣١١باُب األموِر اْلَعاِرَضِة على العقِد بعَد ِصح الجزء الثاني

بِاألَْفَرْنــجِ(٭) الِْخَيــاُر  ِإْن َكاَن فِيِه أَْو بَِذاتِ الُغْنجِ(١)(٭٭)َوَيَقــُع 
ُيْمَنُع لَِكــْن  ِخَيــاَر  َال  َيَقُعَوقِيــَل  َقــْد  لَِضــَررٍ  َوْطئَِها  مِــْن 
ــاِء َن َماِءَوَتــْحــُرُم الــَمــْرأَُة بـِـالــز َوالد األَْدَبــارِ  فِــي  َوالَْوْطِء 
َال َالأَْعنِي بِــَذاَك الَحْيَض ِإْذ َتَعج َصاَر الَجــَزاُء َعْكَس َمــا َتأَم
ــَفــا ــٌم َتــَوق ــلِ ــْس َفاْعرَِفاَوَجـــابـِــٌر َوُم أَْيًضــا  بِيــُع  الر َكَذلَِك 
َغلَِطا َقــْد  ُدُبرٍ  فِي  َيُكــْن  الَخَطــاَوِإْن  َذاَك  َهــا  َمن ُيَحر َفــَال 
ا ُحفَِظا بِيــعِ أَْيَضً َحفَِظاَوْهَو َعــنِ الر لِلُعلُــومِ  َمــْن  ــَذا  َحب َيا 
َنا الز َحــاَل  َعاَيَنَها  َيُكــْن  َفاْفُطَنــاَوِإْن  مِْنــُه  َتْحــُرُم  َفِإنَهــا 
َفاْعَلَمــا َعاَيَنْتــُه  ِإْن  ماَوَهَكــَذا  ُيَحر لَــْم  َذلِــَك  ــر مِْن  َوالس
ــُهوُد الش َشــِهَد  ِإْن  الُحُدوُدَوَهَكــَذا  أُقِْيَمــتِ  َتُكــْن  لَْم  لَْو 
الَحد أَْصــُل  ــُهوُد  الش يألنَمــا  الُمَعد الَســَبُب   ُهو َوالَكْشُف 
أْقَبــُح َفــَذاَك  َكاَن  ِإْن   أْفَضــُحَوالَْحــد َنــاةِ  الز َعَلــى  ِألنــُه 
َزَنْت َقْد  الَحلِيــلِ  بِاْبنِ  َدَنْتَواْمَرأٌة  َقــْد  ا  أَْو بِأَبِْيــِه مِْنُه ِســر
الُمَقــاُم َمَعــُه   َيِحــل األَْعَالُمَفــَال  َتْظَهــرِ  لَــْم  َولَــْو  لََها 
أََبــى َفــِإْن  َهَرَبــاَوَتْفَتــدِي بَِمالَِهــا  مِْنــُه   َتْبُعــَدن َفِقيــَل 

األفرنج أو الفرنج وهو من األمراض الجنسية التناســلية وهو مرض مزمن وهذا يبدأ بقرحة في  (٭) 
األعضاء التناسلية ويتطور حتى يصل إلى تقرحات في الفم والشفتين والبلعوم والحنجرة تخرج 

منها إفرازات والمراد أن الخيار يقع سواء كان المرض فيه أو فيها. (إسماعيل)
األفرنج مرض الزهري، والغنج مالحة العينين.  (١)

(٭٭)  الُغْنج: صفة في المرأة والمراد حسن العينين وتكبر من الدالل. (إسماعيل)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣١٢

َوالُمْســَتْكبُِرَقْلــُت َوبِالُهــُروبِ مِْنــُه َيْظَهُر اِشــُز  الن َهــا  ـ بِأَن
الَبــَراَءْه تُْظِهــَر  أَْن  لََهــا  آَراَءْهَوَمــا  أََرى  َفــَال  َنْفِســَها  مِــْن 
الُغْفَراَنــا َتْطلُــُب   ثُــم يَراَنــاتُِقيــُم  الن َوَتْحــَذُر  َهــا  َرب مِــْن 
ُجلِ َكالر بِي عِْنَدُهــْم  اْجَعلَِوَمــا الص مِْنــُه  َكأُْصُبــعٍ  َفَفْرُجــُه 
ِ الَضُبع لِــَوْطِء  َداَنْت  َتُكْن  َِوِإْن  َفاْســَمع َحَراٌم  َفْهــَي  َوَنْحــوِهِ 
ــاُن ــَس ـــــَرأٌَة َجــاَمــَعــَهــا ِإْن ــــَالُن(٭)َواْم ــُه َحــلـِـيــَلــَهــا فُ ــن ــُظ َت
ــا َعلَِمْتــُه أَْنَكــَرْت أَْخَبَرْتَوَبْعــُد لَم َقــْد  بِِه  ْوَج  َوالــز َعَلْيِه 
التْصدِيُق َيْلَزُمــُه  َنــَرى  َيِضيــُقَفــَال  َال  َق  َصــد َوِإْن  لََهــا 
ُحْكِمَنا فِــي  ُيْمِســُكَها  َناَوَجائٌِز  الز مِْثــَل  َيُكن  لَــْم  َهَذا   ألن
الَخلِيَلْه َواَعــَد  َقْد  َيُكــْن  بِالَحلِيَلْهَوَمْن  ــُه  ــاَءْت َج َفــاِحــَشــًة 
َنـــاِء ــةِ الـــز ــي ــنِ ِ ــا ب ــَه ــَع ــاَم َفالُْخْلُف فِي َتْحرِيمِ تِْلَك َجائِي(١)َج
َســاِء َجــاَرْه الن لَُه مِــَن  ــاَرْهَوَمــن  ــك ـــَرٌة َم ـــاجِ َجــِمــيــَلــٌة َف
َوَذَكـــَرا َزْوَجــَتــُه  أََتـــى  ــا اَشــَتَهاَها َنَشــَراِإَذا  َجاَرَتــُه لَم
ُذكَِرا َقْد  َزْوَجتِــِه  فِي  َوالفِْعُل فِي الــُكل َحَراٌم ُحجَِراَفالُْخْلُف 
ِ بِالَْقْهر ُوِطَئــْت  َقْد  َتُكــْن  َِوِإْن  َنــاِء فِــي َذا األَْمر َفلْيــَس َكالز
ُيْمِســَكَها بِــأَْن  لَُه  َجائِــٌز  َيْتُرَكَهاَبْل  أَْن  ــُر  ــْؤَم ُي ــُه  لَــِكــن
َكْد ى َتِحيَض َبْعــَد َذلَِك النَكْي َال ُيَشارُِكوُه فِي َنْفسِ الَولَْدَحت

(فالُن) خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو فالن. (إسماعيل) (٭) 
جائي: إسم فاعل من المجيء.  (١)
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َنــاِء بـِـالــز ْوُج  ـــز ال  ـــر أََق اِإلْفَتاِءَوِإْن  فــي  َتْحُرُم  َزْوجِــِه  َمْع 
َنْفَســُه ْب(١)  ُيَكذ َقاَل  َقْبَل الجَِماعِ ثُم ُيْمِســْك عِْرَسُهَوَبْعُضُهْم 
ُيْكذِبِ لَْم  لَــْو  َتْحُرُم  َال  الَمْذَهبَِوقِيَل  في  َســائٌِغ  َمَقاٌل  َوْهَو 
لَْوَماَوِإْن َتُكــْن َقــْد َســأَلَْتُه َيْوَمــا َيــَراُه  َوْهــَو  َنــا  الز َعــنِ 
َبا الص ــاَم  أَي َذلِــَك  َنَعــْم  َوَجَبا(٭)َقاَل  بِــَذاَك  بــأَس  َال  َفِقيَل 
َيْســَتْغفُِر َنــا  بِالز َرَماَهــا  َتْســَتْغفُِرَوِإْن  َرَمــْت  إذا  َوَهَكــَذا 
َيُتــوُب َقْولِــِه  مِــْن  ُهــْم  َيِطيــُبَوأَي ــِه  ِخل َمــْع  َمَقاُمــُه 
َرَفَعا اِإلَمــامِ  ِإلَــى  َيُكــْن  َوَقــَعــاَوِإْن  إْذ  ِــِه  ــْذف ِــَق ل ــا  َه ــُحــد َي
َعَلْيِه َرَفَعــْت  َقــْد  َتُكــْن  ـــِه(٢)َوِإْن  ـــَدْي ــا لَ ــَه ــانُ ـِـَع ــه ل ــاُب ــَب َف
َوَجــلی  َعــز َلــُه  َفص َنَزْلَوُحْكُمــُه  بَِصْدرَِها  النورِ  ُســوَرةِ  فِي 
َتْرَكــُب َفَتــاًة  َرأَى  َيرَغُبَوَرُجــٌل   ثُــم َباعِ  الض مَِن  َشــْيًئا 
فُِيرِيــُد أَْن َيأُْخَذَها َفالُْخْلُف فِي َعف الت فِــي   والَْحق َجَوازَِهــا 
ــْه أَْجَنبِي َجاَمــَع  َيُكــْن  ْهَوِإْن  الَقِضي فِــي  َفالُخْلُف  بَِخطــأٍ 
َحَالَال لََها  األَْخــَذ  َيَرى  َالَبْعٌض  َنــاٌس َال  َوَقاَل  َبْعــدِهِ  مِــْن 

ٌد تَْفدِ  (يكذب) مجزوم بالم األمر المقدرة، وهكذا (يمســك) أي ليكذب على حد قوله: ُمَحم  (١)
َنْفَسَك ُكل َنْفسِ.

قوله: «قــد رفعت عليه... إلخ» يعني إن قذف الزوج زوجتــه ورفعت ذلك إلى اإلمام فإن باب   (٢)
حكمها اللعان، إن لم يكن عند الزوج أربعة شهود َالَعَن بينهما وإن كان عنده شهود أقيم الحد 

عليها، واهللا أعلم. ا هـ. (المصنف)
̈ ﴾ [الحج: ٣٦]. (إسماعيل) (وجبا) معناه هنا: َوَقَعا، على حد قول اهللا: ﴿ ¦ §  (٭) 



كتاب النكاح الجزء الثاني٣١٤

اْثَنــانِ َعاَهــا  اد َقــدِ  َبَيــانَِواَمــَرأٌة  مِــْن  لِْلَجِميــعِ  َولَْيــَس 
ــاقِ ــَف ــَحــاكـِـمِ بـِـات ـِـْل َالقِفـِـِقــيــَل ل َعَلــى الط أَْن ُيْجبِــَر الُكل
ْزوِيــُج الت ُيْســَتأَْنُف  بَِمــْن َتَشــا َوَمــا بِــِه َتْحرِيُجَوَجائِــٌز 

pó r≤ n© rdG  pí« pë n°ü pH  oìÉÑj  Ée  oÜÉH

الَْعْقــدِ بَِصِحيــحِ  الَحدَوُيْســَتَباُح  فِي  لَــُه  َمْمُنوًعا  َكاَن  َمــا 
ــالمِْن َذلِــَك الجَِمــاُع َوْهو أَْعَلى ـــِه َيــُكــوُن ِح ِ ُمـــــَرادُِه ب
َفالْجَِماُع الِْكَتــابِ  فِي   اِإلْجَماُعَوالَْمس َال  الُْمْخَتــاُر  َمْذَهُبَنــا 
الُْمَالَمَســْه فِي   ــافِِعي الش ْاألَشاوَِسْه(١)َفِعْنَد  َمَقالَةِ  ِســَوى  َقْوٌل 
اللْمسِ َنْفــُس  َذاَك   ِإن الَْمسَيُقــوُل  َنْفُس  الُْوُضــوَء  َفُيوجُِب 
ــَوابِ ْاألَْعَرابَِوَال َنــَرى َذاَك مِــَن الص ِشيَمةِ  مِْن  الُْكَنى(٢)   ِإن
ُمَبــاُح َفِمَهــا  فِــي  ــاُحِإْدَخالُــُه  ــَب ُي َال  َذاَك   ِإن ــَل  ــي ِ َوق
ْاِإلْنَســانِ بَِذلِــَك الْفِْعــلِ َعَلــى ْاألَْزَمانَِبــْل َتْحُرَمــن َزْوَجةُ 
ِ ُبــر الد َوْطِء  مِْثــَل  َِوَجَعلُــوُه  َظر الن فِــي  َفاِســٌد  الِقَياُس  َوَذا 
ُم ُمَحــر فِْعلُــُه  َذاَك   ِإن َفَمــا الَدلِيــُل أَن َزْوًجــا َتْحُرُمَهــْب 
ْوَجــاتِ الز ُيَجامِــُع  اتَِوَجائِــٌز  َمــر َيجِيُئَهــا  َزْوَجــًة  أَْو 

الظاهر أن المراد باألشاوسة المناقضين للشافعي، فتأمل. (أبو إسحاق)  (١)
يشــير بقوله: «ِإن اْلُكَنى... إلخ» إلى أن اللمس في اآلية كناية عن الجماع، ومن طبيعة العرب   (٢)

الكناية عن أحوال النساء السرية. (أبو إسحاق)



٣١٥باُب ما يباُح ِبَصِحيِح اْلَعْقِد الجزء الثاني

ُغْســَال  َبْعَدُهــن  أَْولَــىَوَيْغِســَلن  َبْيَنُهــن َوْاِالْســتِْنَجاُء 
َعــاَدا َمــا  ِإَذا  لِْلَعــْودِ  َزاَداأَنَفــُع  أَْيًضــا  يِنِ  الت أَْكلِ  َوَنْفــُع 
لُِيْنــزَِال ِإْبِطَهــا  فِــي  نُِقَال(١)َوَجْعلُــُه  الُعَلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيِه 
ِ اجِــُح الَجــَواُز ِإْذ لَْم َيُكن َِوالر الُْمْســَتْهَجن ــِه  بَِكف َكَعابِــثٍ 
َيْمَتنِــُع َوَال  َحْرثُــُه   ا َعَدا الَْعْجــَز(٭) ُهَناَك َمْوِضُعَوهِــي مِم
َســَبَقا ِإْن  َيْنُظُرَها(٭٭)  َتْلَحَقاَويْنَبِغــي  أَْن  ِإلَــى  َيْوًمــا  ِإنَزالُــُه 
أَْقَرُبَولَْيــَس َواجًِبــا َولَِكــْن ُيْنَدُب لََدْيَها   الُحــب ِإلَى  َوْهَو 
ِ ْهر الن فِــي  جَِماُعَهــا  َِوَجائِــٌز  ْتر الس َتْحَت  ْاِالْغتَِسالِ  َحالِ  فِي 
َتْفُتــُر َال  َصْولَــٌة  َجــالِ  َتْبُدُرَوللر ِحيــَن  ــَجاعِ  الش َكَصْولَةِ 
َكَســَرا بِالَْحَاللِ  َمــْن  ذا  َحب َخِســَراَيا  َقــْد  ُه  َوِضــد َصْولََتــُه 
الُْخْســَراَنا أَْعَقَبتِ  يَراَنــاَيــا َشــْهَوًة  الن َصاِحَبَهــا  َوأَْوَرَثــْت 
الَْوَرى ْفْتَنــةُ  اهللاِ  لََعْمــُر  َخَطــَراأَْنــتِ   أََشــد َفيِهــُم  َوأَْنــتِ 
َدا َســا َتَعــو الن أََبَداَوَمــْن ِألَْفَخــاذِ  عِْنــدِي  ُيْفلِــُح  َال  َفــَذاَك 
ِ ْاألَْرَحام فِــي   ُصب الَْحَياةِ  َِماُء  بِاْألَْجَســام  َيُضــر َهاُهَنا  مِــْن 

الم: «حل من الحائض غير  هذه المســألة فيما إذا كانت المرأة حائًضا، لقوله عليه الصالة والس  (١)
الفرج» وألنه ثبت أنه ژ كان يباشر بعض نســائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض، أي مشدودة 
اِإلزار، وهو الحائل الســاتر للفرج، أما في حــال الطهر فال يحل ذلك لشــموله بقوله تعالى: 

﴿ L K J I H G F ﴾ [المؤمنون: ٧]. (أبو إسحاق)
الَعُجز بضم العين، ولكن سكنت للضرورة، والعجُز يراد به الُدُبر. (إسماعيل) (٭) 

ينظرها أي: ينتظرها، فال يَْعَجُل في نزع َذَكِره. (إسماعيل) (٭٭) 



كتاب النكاح الجزء الثاني٣١٦

ــاقِ الس  َوُمخ عْيَنْيَك  نُــوُر  َوَواقُِهَو  ُمــَحــافـِـًظــا  ــُه  لَ ــْن  ــُك َف
ْاألَْرَقُمَوفِــي الَْعُجوزِ ُضر َهــَذا أَْعَظُم َرَمــاُه   َســم جَِماُعَهــا 
اِالْمتَِال َحــاَل   َيُضــر الَْبَالَوَهَكــَذا  ٰــَذاَك  َه َنْفَســَك  َبــْن  َفَجن
ا ر الض َهــَذا  اُن  ــب الش َجِهَل  اِإْن  َمــر ــَباُب  الش ِإَذا  َيْدُروَنــُه 
اْنِهَماِك ْمنِي مِــَن الَهَالِكَوِإننِــي مِــْن َذاَك فِــْي  َســل َيــا َرب
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َســاِء ُدَقــاُت نِْحَلــةُ(٢) الن ْاألََداِءَوالص ـــةُ  ـــَب َواجِ ــا  ــَه ــن ــِك لَ
َزْوَجتِِه ِإلَــى  ْوُج  الــز تِــِهَيْدَفُعَهــا  َوَتْخُرَجــْن بِــَذاَك مِــْن ذِم
ا الَولِي َض  َقب َقــْد  َيُكْن  اَوِإْن  َمْقِضي ِإًذا  َكــاَن  ــا  ــرَِه ـِـأَْم ب
َضِمَنا ــرٍ  أَْم بَِغْيرِ  َيُكْن  ـَنـاَوِإْن  َتـَيـق ُوُصــولَـــُه  ِإَذا   ِإال
َدَفَعا ِإْن  َضَمانِــِه  فِي  َرَفَعاَوالُْخْلُف  َقــْد  َمْهَرَها  أَبِيَهــا  ِإلَــى 
َمْه َفَســل ــًة  َصبِي َتُكــْن  َغرَِمــْهَوِإْن  قِيــَل  َفأَْتَلَفْتــُه  لََهــا 
أَْخَبَرَهــا ِإْن  َوَذاَك  َال  أَْمَهَرَهــاَوقِيــَل  َمــا   ُهــو َذاَك   بِــأَن
َرْنَهــا ُيْخب لَــْم  ِإْن  َعْنَهــاَوَضامِــٌن  َذاَك  بِالَْقْطــعِ  َفَيْغَرَمــْن 

أي وما يعتريه من األحــكام كإبطاله ولزوم الُعقر ـ بالضم ـ ، وَذَكَر فيه أيًضا ما يلزم الفاســق   (١)
الغاصب لمن زنى بها كمــا ترى، وإنما اقتصر على تبويب الباب للصداق ألنه األصل في هذا 

الباب واألهم. (أبو إسحاق)
النحلة: العطية عن طيب نفس ِمْن َنَحَلُه كذا إذا أعطاه إيــاه، أو عطية من اهللا تعالى َلُهن فضًال   (٢)

منه عليهن. (أبو إسحاق)



٣١٧باب الصداق الجزء الثاني

َمْن َوْهَو  أَْولَى  َكاحِ  بِالن ْوُج  َفاْعَلَمْنَوالز ــَكاحِ  الن َعْقــُد  بَِيــدِهِ 
ْاِإليَجابَِوَعْفــُوُه الَمْذُكوُر فِــي الِكَتابِ َقــَدرِ  َعــْن  َمزِيــُدُه 
لَِما ِإْســَقاٌط  َعْنــُه   لَزَِماَوَعْفُوُهــن َعَلْيــِه  بِالَْعْقــدِ  َكاَن  َقــْد 
ْصُف َيجِْب ُخولِ ِحيــَن َيْقَترِْبَوَذاَك نِْصُف الَْمْهرِ َوالن َعَلْيــِه بِالد
الُْمْعَتَمْدَوَبْعَدَما أَْرَخى الِحَجاَب ِإْن َجَحْد  َفَقْولَُهــا َيُكــوُن ُهــو
ُيْقَبُل الِحَجاَب  ُيْرِخي  أَْن  الَْعَمــُلَوَقْبَل  َعَلْيــِه  َوْهــَو  َمَقالُــُه 
ِإَذا َقْولُــُه  ُيْقَبــُل  ُخوُل فِي الَمِحيضِ َواألََذىَوَهَكــَذا  َكاَن الد
ِ ْوم َفــاسِ َوَنَهــارِ الص َِوفِــي الن الَْحــْوم لَِحــَرامِ  َواِالْعتِــكاِف 
ِإلْــَمــاَمــا ـــْت  َع اد ِإنِ  ــَهــا  ــِإن َعــْت َحَراَمــاَف َعَلْيــِه َهاُهَنــا اد
َفَال َمْهَرَهــا  َيْدَفــَع  أَْن  لَِيْدُخــَالَوَقْبــَل  َتْتُرَكــُه  أَْن  تُْجَبــُر 
َيْوَما َنْتــُه  َمك َقــْد  َتُكــْن  َدْوَما(١)َوِإْن  َعْنــُه  ُشــوُز  الن لََها  َفَما 
َدْيَنــا َعَلْيــِه  َمْهُرَهــا  دِيَنا(٭)َوَيْبَقــى  َعَلْيــِه  ِحــْرٌم  َوَبْخُســَها 
َمَنَعْت َقــْد  لَِنْفِســَها  َتُكْن  ُدفَِعــْتَوِإْن  َقــْد  ُمُهوُرَهــا  ِإَذا   ِإال
ا(٢) َلن ُيَؤج ْوُج  ـــز ال ــَر  ــَس ُيَؤنــا(٣)َوأَْع مِاَئــٍة   لِــُكل َشــْهًرا 
الَْمْعُدوَدْه َراهِــم  الد مِــَن  الَْمْوُجوَدْهَوْهَي  قُُروِشــَنا  مِْن  َولَْيَس 

أي دواما.  (١)
ِحْرم بكسر الحاء الحرام وأما الُحْرم بضم الحاء فهو اإلحرام. (إسماعيل) (٭) 

نسخة يمهلنا. (أبو إسحاق)  (٢)
يؤنا: أي يمهل من التأني وهو التمهل. ا هـ. (المصنف)  (٣)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣١٨

َعْشــَرةِ َعــْن  عِْنَدُهــُم  الُْخْبَرةِ(٭)َفِمائــٌة  عِْنَد  الُقُروشِ  َهذِهِ  مِْن 
ةِ اْنِقَضــاء ِســت ِإلَــى  َســَنةَِوَهَكــَذا  نِْصُف  َوَذاَك  أَْشــُهرٍ  مِْن 
َفَقْه الن َعَلْيــِه  َتْجــرِي  ُمَطلقْةَوَبْعَدَها  َيْتُرَكَهــا(١)  أَْو  ْغــمِ  بِالر
َجـــا ـــِه َتـــَزو ـِــنِ ـــــٌل ِإلب َخَرَجــاَوَرُج َوَعْنــُه  ْاِإلْبــُن  َفَكــرَِه 
ــَداُق ــُه الــص ــَزُم ــْل ـــُه َي ـــِإن ــَالُقَف الط لََهــا  اِإلبــَن  َوَيْلــَزُم 
ِهيرِ فِي ْاألََثْر (٢)َوْهَو َعَلى الَقْولِ الش َوأََبــری أَْولَــى  أَبــاُه  بِــِه   ِإن
َفَكــرَِه ْاِإلْبــُن َفــَذاَك اْنهَدَمــاَوِإْن َيُك اْســَتْثَنى رَِضاُه َفاْعَلَما
ــِه ــْي ــَل ــــُه أَْوَقــــَفــــُه َع ـ لََدْيِهألَن بِــِه  َيْرَضى  َيُكــْن  َولَــْم 
َداقِ َوالص َكاحِ  الن ــْرُط فِي  َفاقَِوالش ات َعَلــى  عِْنَدُهــْم  َيْثُبــُت 
الَعْقــدِ بَِحــالِ  َكاَن  ِإْن  الَحدَوَذاَك  َهــَذا  َقْبَل  فِيِه  َوالُخْلــُف 
َالزًِما َيُكــوُن  َال  َقــْومٍ  ُمَالزَِماَفِعْنــَد  لَِعْقــدِهِ  َيُكــْن  لَــْم  َما 
َحْتَما ــوُه  ــُت ــَب أَْث ـــــُروَن  َهْدَماَوآَخ لِــذِاَك  الَعْقُد  َيــُك  لَْم  ِإْذ 
َحْيــُث ُيْعَلُم ــَدادِ  ــُه ُمــْلــَتــَزُمَوْهَو مَِن الس ــادِ فـِـْعــلُ َش ــر ــال ِ َوب
الَْمْعلُوَمــْه ــَرائَِط  الش ــُت  الْمْذُموَمْهُيَثب الَخَدائِــَع  َوُيْذهِــُب 
ــْرُط َبْعَد الَعْقدِ لَْيَس َيْلَزُم ُيْعَلــُمَوالش َوْعــٌد  َذلِــَك  َوِإنَمــا 
َوَعَدا َقْد  بَِما  الُْموفِي  اْرتَدىَوالُمْؤمُِن  بَِغــْدرِهِ  َمْن  َفاقِ  الن َوُذو 

الُخْبَرة بضم الخاء العلم بالشيء، والِخْبَرة بكسر الخاء االختبار. (إسماعيل) (٭) 
أو يتركها: منصوب بأن مقدرة أي إال أن.  (١)

باختالس حركة الهاء من به ِإلقامة الوزن، وفي نسخة إن به أباه أولى وأبر.  (٢)
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َالَوَرُجــٌل َيْشــرُِط ِإْن َمــاَت َفَال أُج َصــَداقٍ  مِْن  َشــْيٌء  َعَلْيِه 
ــْرُط الش َذاَك  َيْثُبــُت  ِإْن َمــاَت َعْنــُه َمْهُرَهــا َيْنَحطَفِإنــُه 
َداُق َفالص  ــد بِالض َيُكــْن  ُيَســاُقَوِإْن  َيرِثَُهــا  لَِمــْن  َبــاقٍ 
َمَحالَــْه َال  َيْبُطــُل  َهــَذا الذِي فِــي َهذِه َقــْد َقالَْهَوَشــْرُطُه 
َغــدا ـُه  بِأَنـ َوْجَهــُه   َدىَوَعــل َواَفاَها الر لَِغْيرَِها مِْن ِحيــنِ 
بِأَنَهــا َشــَرَطْت  َقــْد  لََهاَواْمــَرأٌَة  قِيــَل  نْفِســَها  َتلِي َطــَالَق 
أَْبَرأَْتــُه َزْوَجُتــْه َبْهَجُتْهَوَرُجــٌل َقــْد  لَِتِطيــَب  ــَداقِ  الص مَِن 
ــا َوَجــن َيــَتــز َال  أَْن  ــْرِط  ــَش ِ ــاب َيْبُطلُن َوالُبــْرآُن  ــْرُط  َفالش
ــْخــِطــُب لـِـْلــَفــَتــاةِ ــــٌل َي َتاتِيَوَرُج َما  َوُخْذ  ُخْذنِــي  لَُه  َقالَْت 
ِ َمْهر مِــْن  لََها  َســاَق  َما  ِتُرِيــُد  َشــْهر َتَمــامِ  َقْبــَل  َيأُْخــُذُه 
ِ ِِإْن َنَكَثْت مِــْن َبْعُد فِي الُْوُعود الُْعــود َفِإنَهــا َكِمْثــلِ َغــْرسِ 
َطْب َوالر َمــاَر  الث مِْنُه  َجَنى  ا  الَعَطْبِإم  ُكل َنالَــُه  أَْو  َصاِحُبــُه 
َفــاقِ بِالن تُوَصــُف  َهــا  َوالِْميَثــاقِلَِكن لِْلَوْعــدِ  لُِخْلفَِهــا 
الَْحلِيَال أَْعَطــتِ  َقْد  َتُكْن  َطوِيــَالَوإْن  لََهــا  َوْقًتــا  ثَِماَرَهــا 
لََها َفَما  َنْفِســَها  ِطيَبــٍة مِْن  َمالََهاَعْن   َتأُْخــَذن لَِكــْن  َذلِــَك(١) 
َطَلَبا مِْنَهــا  لِــَذاَك  َيُكــْن  َوَجَباَوِإْن  ُجوعِ  الر فِــي  َفاِالْختَِالُف 

قوله: «فما لها ذلك» أي ليس لهــا الرجوع فيما أكله من ثمارها عن طيبة نفســها إال ثمرة لم   (١)
يستهلكها الزوج، وإنما لها أن تسترجع أصول أموالها من النِخيلِ واألْشَجار.



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٢٠

أَْبَرأَْت َقْد  َتُكْن  ِإْن  َداُق  الص ا  بَِمْطَلــبٍ مِْنــُه ُرُجوُعَهــا َثَبْتأَم
َصَداَقا(١) اْشــَتَرى  ِإنِ  َالَقاَوَجائِــٌز  الط َيَشــا  لَــْم  لَْو  َزْوَجَتــُه 
ــْه الَْعِطي َتْصلُــُح  فِيــِه   ْهألَن الَْقِضي فِــي  ــَراُء  الش َكَذلِــَك 
الَْجِميــُعَوَقــاَل َقــْوٌم َال َيُجــُوُز الَْبْيــُع َويْبُطــُل  الَْعَطــا  َوَال 
َســاِء الن فِي  الِْكَتــابِ  ْعَطــاِءَوَظاهِــُر  بِاْإلِ َذاَك  أَْكَل  ُيبِيــُح 
(٢) َنْفًســا لَُكُم َعْن َشي الَهنِــيِإْن ِطْبَن  مِــَن  َفأَْكلُــُه  مِْنــُه 
لَِعْمرِو أَْشــَهَدْت  َقــْد  َِواْمــَرأٌَة  ْوجِ لَهــا مِْن َمْهر بَِما َعَلــى الز
َمْهرَِها مِــْن  َحلِيَلَها  ْوُج َفك َنْفَســُه مِــْن َقْهرَِهاَوأَْبــَرأَْت  َوالز
َشِهَدا َقْد  الذِي  ْوَج  الز َيْلَحُق  َقــْد ُوجَِداَال  َهَكــَذا  بِــَذاَك  لَــُه 
َبرِي َصَداقَِهــا  مِــْن  ْوُج  َوالــزَحــرِي عِْنَدَنــا  بِــَذاَك  َوْهــَو 
ةِ م ــذِي فِــي الذِإْعَطــاَء ال ُمْثَبتِألَن َقْبــضٍ  َقْبــَل   َيْثُبَتــن َال 
الَْحلِيــَال أَْبــَرأَتِ  قِيَالَوَحْيُثَمــا  فِيَمــا  َماَن  الض أَْســَقَطتِ 
الَْمْذُكورِ فِي  ْجَعــةُ  الر لََها  األُُمــورِلَِكْن  بَِهــذِهِ  َعلَِمــْت  ِإْن 
ِ ِألَنــُه لَــْم َيــُك ِطيــَب َخاِطر َحاِضــر بَِجْهــلٍ  َكاَن  َوِإنَمــا 
َمَلَكا َقــْد  بِاْمــَرأَةٍ  َمــْن  َكا(٣)َوقِيَل  َعَلــى َجِميعِ َما لَُه َقــَد ُمل
َيبِيــُع َمالِــِه  مِــْن  لَــُه  الَْجِمَيــُعلَْيــَس  َقالَــُه  رَِضاَهــا  بِــَال 

قوله: «وجائز إن اشترى صداًقا» يعني إذا أصدقها نخيالً أو عقاًرا أو حيواًنا فإنه يجوز له أن يشتريه منها.  (١)
»، وهو أولى؛ ألن جمع المنصوب على التمييز ضعيف. وفي نسخة: «ِإْن ِطْبَن َنْفًسا َلُكُم َعْن َشي  (٢)

ويجوز على جميع ماله قد َمَلكا.  (٣)
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َصــــَداُق َمـــالـِــِه   ـــل ُك  اِالْنِطــَالُق(١)ألَن  ُهــو َوَذاَك  لََهــا 
الَْجَهالَْه َتْثُبــُت  ــَداقِ  الص فِي ذِي الَْحالَْهَوفِي  ِإْذ لَْيَس َكالُْعُقودِ 
ُيْفرَِضــا َال  أَْن  َيُجــوُز  َمَضىألَنــُه  َمْهَما  لََهــا  مِْثلَِها  َوَمْهــُر 
َقا ُخــولِ َطل َفَقــاَوِإْن َيُكــْن َقْبَل الد َوات َرأَى  بَِمــا  َعَهــا  َمت
الَْيَســارِ مَِن  الَْحــالِ  َوَغْيــرِهِ مِــْن َحالَــةِ اِإلْعَســارِبَِحَســبِ 
َفُتْذَكــَرا ٌة  عِــد َعَلْيَهــا  ُخــولِ أََثــَراَوَمــا  لَِكْونَِهــا َعــنِ الد
اُه َســم َما  َفْهــَو  ي  ُيَســم ــارِ ُمــْنــَتــَهــاُهَوِإْن  ــَن ي ــد َوُرُبــــُع ال
َحدِيدِ(٢) بَِخاَتــمٍ  لَــْو  ْحدِيــدَِوقِيــَل  الت َعــَدمِ  َعــْن  كَِنايــٌة 
قِْنَطارِ ِإلَــى  لَــْو  الَْكثِيرِ  اْنِحَصــارَِوفِــي  َعــَدمِ  َعــْن  عَِبــاَرٌة 
أَْرَشــَدا َعَلْيِه(٣)  الَْمْهــرِ  اِالْهتِــَداَوقِلــةُ  َمَنــاُر  َوْهــَو  َنــا  َنبِي
ْوَجاتِ ــةُ الُْمُهــورِ فِــي الزــَراتَِوقِل ــْي ــَخ ــةُ الْ ـِـَب ــال ــٌة َج ــَرَك َب
لِْلُفُجورِ األَْســَبابِ  ُجْمَلــةِ  الُْمُهورِمِْن  َغــَال   ُهو الْــَوَرى  َبْيَن 
َتجِْد لَْم  َوْهَي  َجاَل  الر لَْم َيجِْدَفَتْشَتِهي  َوْهَو  َســاَء  الن َوَيْشَتِهي 
ِ ْنَفْين الص فِي  ــْهَوُة  الش َِفَتْحِمُل  َعَلى اْرتِكابٍ ُمْفِضحٍ(٭) َوَشــْين

قوله: «ُهَو» االنطالق كناية عن ســوء تدبيره وقلة حزمه. يقال: فالن منطلق إذا لم يكن حازًما،   (١)
هو كناية ُعْرفِّية. (المصنف)

قوله: «حديد» بالجر صفة لخاتم.  (٢)
قوله: «عليه» صوابه عليها لرجوع الضمير إلى القلة.  (٣)

(٭)   الفعل فضح ال أفضح فالصواب فاضح، وقد كان النظم يحتمله ويستقيم به. (إسماعيل)
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الِْقْنَطارِ فِي  ْاألَْشــَياُخ  دِيَنــارَِواْخَتَلَف  مِاَئَتــا  َقــْوٌم  َفَقــاَل 
أَلُْف(١) َوقِيــَل  دِيَنــارٍ  الَْوْصُفَوأَلْــُف  َهَذا  اآلَثارِ  فِي  َجاَء  َقْد 
ُمنِيرَوَقــاَل َقــْوُم مِــْلُء جِْلــدِ َثْورِ ــــبٍ  َذَه ـــْن  ِ م ـــُه  َوُكـــل
ه ي فِض ــا  ــًم دِْرَه ـــوَن  ـــُع ْهَوأَْرَب بِْاألُوقِي تُْعــَرُف  التِــي  هِــَي 
ــَواُة ــن َراهِــمِ ال َمْن َقْد َماتُواَوَخــْمــَســةُ الــد َوَذاَك فِي اْصِطَالحِ 
ــَرْه ُمَحب آَثاُرُهــْم  َبِقَيــْت  ُمْعَتَبــَرْهَقــْد  لَُغاتُُهــْم  َوَبِقَيــْت 
َنِخيــَال أَْمَهَرَهــا  َيُكــْن  َمْجُهوَالَوِإْن  َنْخلَِهــا  َوْصُف  َوَكاَن 
ــاِءَواْخَتَلُفــوا فِــي ِصَفــةِ الَْقَضاِء ــَي ِ ــَالْذك ِ ــِه ل ــفِ ــُر َوْص ــأَْم َف
ــالِ ــَم ــورِ الْ ــأُُم ِ ــَن ب ـِـي ــارِف ــَع َوالَْغالِيالْ َرِخيِصــِه  َدارِهِــْم  فِي 
ــا(٢) َجن َتَزو َعْبــدٍ  َعَلــى  ــاَوِإْن  ــن َي ــَؤد ــُي ــْل ا َف َفـــَبـــاَن ُحــــر
ِ ــَة الْـــُغـــَالم ــَم ِــي َيـــن ق ُِيـــَؤد َمام الت َعَلــى  َمْملُوًكا  َكاَن  لَــْو 
َوَقْد َعْبــًدا  َوالُِدَها  َيُكــْن  َفَقْدَوِإْن  ِشــَرائِِه  َعَلــى  َجــْت  َتَزو
َما َســل َيْشــَترِيِه  َقْبَل  َمــاَوَمــاَت  قُو َحيــا  َكاَن  لَــْو  قِيَمَتــُه 
َقَتَلــْت َقــْد  لَِنْفِســَها  َفَمْهَرَها َعْن َزْوجَِها َقْد أَْبَطَلْت(٣)َواْمــَرأٌة 

قوله: «وقيل ألف» لعله أراد أنه، وقيل ألف دينار فوق األلف الســابق ذكره، فيكون المعنى أنه   (١)
في بعض األقوال ألف وفي بعضها ألفان.

معنى «تزوجنا» أي تتزوجنا فحذفت إحدى الّتاءَيْن. (المصنف)  (٢)
يعني أبطلت صداقها بزناها، ووجــب عليها رده إلى زوجها ســواء كان موجوًدا أو بعضه إن   (٣)
داق تْفويت نفسها  استهلكته، وسواء علَِم زْوُجها بزناها أو لم يعلم، ألن العمدة في إبطال الص=
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َوابِ َوَبْعُضُهــْم َقْد َقــاَل بِاِإليَجابِفي َقْولِ َبْعضٍ مِْن أُولِي الص
ــد ــْرَت َت ــتـِـي  لـِـل َصــــَداَق  ُيَعدَوَال  لََهــا  ِإْســَالمٍ  َبْعــدِ  مِــْن 
لَِغانَِيــْه عِْنَدَنــا  َصــَداَق  ِإْن َصح َعَلْيَها َزانَِيْهَوَال  فِي الُْحْكمِ 
َداقِ أَْوَجَبا َمــا مِْن َحالِها َقــْد َركَِباَوالَبْعُض مِنُهــْم لِلص ألَْجلِ 
َنــا َخت َقــْد  ِالْمــَرأةٍ  بَِرأْيَِهــا َفــَال َصــَداَق عِْنَدَنا(١)َوَرُجــٌل 
ْه َعــْت(٢) َصبِي ْهَواْمــَرأٌة َقــْد َضي َفالَْمْهــُر فِــي الَقِضي بِأُْصَبــعٍ 
الُْغَالَمــا َنَكــَح  َقــد  اَمــا(٣)َوَرُجــٌل  َتَمَ لَــُه  ــبٍ  َثي َفَمْهــُر 
ــِه َمَحل ِإلَــى  آَوى  َرْحلِــِهَوَرُجــٌل  فِــي  َنائَِمــٌة  َواْمــَرأٌة 
الَْحلِيَلْه ـَهـــا  َيُظـن ِحيَلْهَواَقَعَهــــا  ــَداقِ  الص َعــنِ  لَــُه  َفَما 

فقد فوتتها عن زوجها، وســبَبت في حرمانه من التمتع بها، ومثلها من اْرتَّدت أو َســَحَرْت أو 
َقتَلْت نفًسا. (أبو إسحاق)

أي تحرم عليه ألنه اطلع على فرجها وهي أجنبية عنه، وعندنا أن من اكتشف فرج امرأة أْجَنبِّيةٍ   (١)
فََال تَِحل له. فافهم. (أبو إسحاق)

أي َضيعت بكاَرتها وأراد بالمهر الُعقر، والعقر بالضم دِية فْرج المرأة إذا ُغِصَبْت على نفســها   (٢)
ها  َواِطئ البِكــر يَعقرها إذا افتض ثم كثر ذلك حتى اســتعمل في المهر. (مصبــاح). وأْصُله أن

َي ما تعطاه للعقر عقًرا ثم صار عاًما لها وللثيب. ا هـ نهاية ابن األثير. فُسم
وعقر الثيب نصف عشــر ديتها، والبكر عشــر ديتها، واألمة الثيب نصف عشر قيمتها والبكر 
األمة عشر قيمتها على ما ذكر بعض. وال عبرة بمطاوعة في هذا الباب، سواء من طفلة أو طفل 

أو مجنونة أو أمة طفلة إذ ال سلطان لهؤالء على أنفسهم. (أبو إسحاق)
أي زنى به ولو برًضى منه، إذ ال يملك في نفسه تّصرًفا؛ وهو طفل، فلزم ذلك الفاسق قدر ما   (٣)
يلزم الثيب من مهر الُعقر، كما ســبق ذلــك في البيت قبل هذا، وهــو الصحيح، وقال بعض: 
يلزمه اثني عشر ديناًرا. شيخنا في شرح النيل، وهذا قصاص للمجني عليه ال يسقط الحد عن 

الجاني، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)

=
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َمْعــُذوُر ِإنــُه  َقــْوٌم  الَْمْحُجــوُرَوَقــاَل  ُهــَو  فِْعَلَهــا   ألَن
ِ بِالَْقْهر ـــــَرأَةٍ  ِالْم َِوَنــاكِــٌح  الْــَمــْهــر أََداُء  ــَهــا  لَ ــُه  ــَزُم ــْل َي
تُــْدرِِك لَــْم  ــٌة  َصبِي لَْو أَنَها َقْد َطاَوَعْت فِي الَْمْسَلكَِوَهَكــَذا 
ُيْعَتَبُر لََها رًِضــى  َيُكْن  لَــْم  تُْنِكــُرِإْذ  أََمــٌة َال  أَْيًضــا  َكــَذاَك 
ُف َتَصــر لََهــا  لَْيــَس  ُفألَنَهــا  الُْمَصر ُد  ــي َنْفِســَها َوالس فِي 
َحالََهاَواْمــَرأٌَة َقــْد َطاَوَعــْت َفَما لََها أََباَحــْت  ِإْذ  َعَلْيــِه  َمْهٌر 
َفَيْرَفَعــا تُِطيَعــُه  أَْن  َتْمَنَعاَوَذاَك  أَْن  لَــُه  َوالَْمْنُع  رِْجَلْيَها(٭) 
َفَوَقْع َطاَوَعْتــُه  َقــْد  َتُكْن  اْرَتَفْعَوِإْن  َهاُهَنا  َداُق  َفالص الَْعْجزِ  فِي 
ا أَشــد ُدُبُرَهــا  َيُكــْن  لَــْم  ىِإْذ  َتَبد لَــُه  ِحيــَن  َفْرجَِها  مِــْن 
َوَكَتَمــا َزْوَجــًة  ــْق  ُيَطل لَزَِمــاَوِإْن  َثــانٍ  َفَمْهــُر  ــَها  َوَمس
َواَقَعَهــاألَنــُه فِي ُحْكــمِ َمــْن َخاَدَعَها َقــْد  ْغــمِ  بِالر َكأنــُه 
ــاُن ــَس ـــُرُه إْن ـــأُْم ـــــٌل َي َمــاُنَوَرُج الض َيْلَزُمــُه(١)  َيَطأََهــا 
ِ اآلمِر َعْبــَد  الَْمأُْموُر  َيــُك  َِوِإْن  َكالَْقاهِــر لَــُه  َوْهــَو  اْبَنــُه  أَوِ 
ــَداُق ــص ــن ْاآلمـِـــَر ال ــَزَم ــْل ــَي اْســتِْحَقاُقَف لََها  َفْهَو  ُغِصَبْت  ِإْن 
ِ لَِرُجل لَفِظــِه  فِــي  َيُقــْل  قَِبلِــيَوِإْن  ــَداُق  َوالص فَُالًنــا  ْج  َزو
ــَداُق ــُه الــص ــَزُم ــْل ـــُه َي ـــِإن َالُقَف لََهــا الط ِإْن َمــاَت أَْو َصح

يقرأ البيت بفتح هاء (رِْجَلْيَها) من غير مد األلف إلقامة الوزن. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «يلزمه الضمان» أي يلزم الواطئ.  (١)
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َوَماَتــْت ــًة  َصبِي َتُكــْن  َفاَتْتَوِإْن  َفالُْمُهــوُر  ُخولِ  الد َقْبــَل 
َوالــذِي أَقُوُل َبْعضٍ  َمْبــُذوُلفِي َقــْولِ  ُهَنــا  َمْهَرَهــا   بِــأَن
َكالَْكبِيــَرْه َذاَك  فِــي  ِغيَرْهَوِإنَهــا  الص فِي  ْزوِيجِ  الت ةِ  لِِصح
َبْعَدَما الِْخَيــاُر  لََهــا  لَزَِماَوَكْونَُهــا  ــْد  َق َما   َيُحط َال  َتْبلُُغ 
اْنَقَطْعألَن َذا الِْخَيــاَر َبْعــُد لَــْم َيَقْع َقْبَلْه  ْزوِيــجِ  الت َذا  َفَحْبُل 
الِْخَيــاَرا َنْنُظــُر  َشــْيٍء   ْزوِيجِ أَْصًال َســاَراألَي َوُحْكُم َذا الت

pêGhRC’G  pIô°TÉ©e  oÜÉH

بِالْمْعــُروِف األَْزَواجِ  الَْمْوُصوِفَوعِْشــَرُة  بَِشــْرِطَها  َواجَِبــٌة 
اِإلْنَســاُن َج  َتــَزو َمــا  اِإلْحَســاُنَوعِْنــَد  ُيشــَتَرُط  ِالْمــَرأَةٍ(١) 
الِْكَتابِ ُمْحَكــُم  َذا  َعَلــى   األَلَْبــابَِدل أُولُــو  مِْنــُه  َيْفَهُمــُه 
الُْمْخَتــارِ ةِ  األَْخَبارَِوَهَكــَذا فِــي ُســن َصَحائِــُح  بِــِه  َجاَءْت 
أَْوَصاَنــا لََقــْد  ِعيَفْيــنِ  ــٌد َخْيــُر الَوَرى ِإْحَســاَناَوبِالض ُمَحم
ــا َفاْعَلَمن ْوَجــةُ  َوالز ــاالَعْبــُد  ــن ــْولِ ُيــْؤذَِي ــَق ِــالْ ــُه ب َوَمـــا لَ
ــــدِهِ أََمــاَنــْه ـــا فِــي َي ـــَه َوالِْخَياَنــْهَوأَن ْضيِيــَع  الت َفْلَيْحــَذرِ 
ِ ْوَجْيــن الز مِــَن  َواِحــدٍ   َِوُكل َعْين  َحــق ْاآلَخــرِ  َعَلــى  لَــُه 

وفي نسخة: «بامرأة» وكال األمرين صحيح.  (١)
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أََتى  َعَلْيِهــن َمــا  مِْثــُل   َثَبَتالَُهــن ُحْكًما  َجــالِ  لِلر َوالَفْضــُل 
َيِحيَفــا أَْن  فِيــِه   لِــُكل َضِعيَفاَوَمــا  ــُه  ــَن ــرِي َق َرأَى  ِإَذا 
َغَشى(١)َفِإْن َيَشــا أَْمَســَكَها َوِإْن َيَشــا َقْد   ُضر بَِغْيرِ  َحَها  َســر
أَْعَظَما َكاَن   الَْحــق  ُيــَؤد أَْجَرَمــاَوَمْن  الَْقرِيــُن  لَــوِ  َمْرَتَبــًة 
َيْصبِــَرا أَْن  ُيْعجُِبنِــي  ُيْؤَجَراَوِإننِــي  َكــْي  َزْوَجتِِه  أََذى  َعَلى 
َصَبَرا ــا  لَم ــوُب  أَي أَْكَبــَراَفالُمْبَتَلــى  َمَقاًمــا  اهللاِ  مِــَن  َنــاَل 
َوَزاَدا ـــُه  ـــَل أَْه ـــِه  ـــْي ِإلَ  الُْمــَراَداَرد رِْضَوانِِه  مِــْن  َوَنــاَل 
الَْمْهــَرا ِإلَْيَهــا  ى  ُعْذَراَوَبْعــَد أَْن أَد َعْنــُه  تُْلــفِ  لَْم  َفَوْطــُؤُه 
َراكَِبْه الْجَِمــالِ  َفــْوَق  أَنَها  َمَطالَِبــْهلَْو  َتْمَنُعــُه(٭)  لََهــا  لَْيــَس 
ا َوَتْحَفَظن ــُه  لَ ــْنــَصــَحــْن  ــاَوَت َتــْدَفــَعــن ـــر ــِه َوالـــض ــتِ ــْي ـِـَب ل
َوتُْصلُِح ــــا  أَْوَالَدَه ــَيــْن  ُمْربِــُحتُــَرب َمَقــاٌم  َوْهــَو  َفاِســَدُه 
ــَســاِء ــاُد لـِـلــن ــَه ــجِ ـــُه الْ ـــِإن األَْنـَباِءَف ُكُتــبِ  فِــي  ُمَؤثــًرا(٢) 
َســاَعْه ُيَقاُل  الَبْيــتِ  اَعــْهَوِخْدَمــةُ  َوالط هِ  بِــر لَِقْصــدِ  مِْنَهــا 
ِ ْاألَْعَوام مِــَن  أَلْفٍ  مِــْن  ِأَْفَضُل  األََنــام َخالِــَق  فِيَهــا  َتْعُبــُد 
الَْفْضَال  أَن َغْيــَر  َنْفــٌل   َنْفــَالَوالُْكل َذاَك  َكاَن  لَــْو  َمَراتِــٌب 
َعَلْيَهــا َمــا  قِيــَل  َقــْد  ــاَفِإنــُه  ــَه ــْي ــُه ِإلَ ــن ــِك َتـــْخـــُدُمـــُه لَ

أي أصاب؛ أي أصابها. (أبو إسحاق)  (١)
(٭)   إن حذفت (أن) الناصبة جاز رفع الفعل المضارع ونصبه. (إسماعيل)

مؤثًرا: حال عاملها محذوف تقديره جاء مؤثًرا.  (٢)
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َلْف ــُزُومِ ُمْزَدلِْف(١)َوأَْنَت ِإْن َنَظْرَت ِســيَرَة السَرأَْيَتــُه مِــَن الل
ُجُل الر فِيِه  الَْفْضل  َزَماُن  َيْعَمُلَمَضى  مِْنُهــْم   َوالْــُكل َوَزْوُجُه 
َواِحدِ  ُكل َض  َحر َقْد  ــْرُع  َعاُضدَِوالش الت َوَعَلــى  الِْقَيــامِ  َعَلى 
ــْل َبْيَن َمــا َيْلَزُمَها َوَال َيْلَزُمَهاَولَــْم ُيَفص الَْبْيــتِ  َمْن ِخْدَمــةِ 
أََو َيْطُبَخْن َعْنَهــا لَِكْي ُيْكرَِمَهاَولَــْم َيُقــْل َعَلْيــِه أَْن َيْخُدَمَها
َعاُونِ الُمَعاوِنَِوفِــي الِْكَتابِ ْاألَْمــُر بِالت َعَلى  ْقَوى  َوالت  الْبِر فِي 
ُمتِصْفَوَقْد أََخْذَنا مِْن َجِميعِ َما ُوِصْف بِالُوُجــوبِ  َذاَك   بِــأَن
ُيَحــد َال  الَْواجِــبِ  تَُعدَوَقــَدُر  ِإْذ  ــُحــُقــوُق  الْ ــَك  ِ ــَذل َك
َِكِصَلــةِ ْاألَْرَحــامِ بِــر الَْوالِــدِ الَوافِد  َوَحــق الَْجــارِ  َوِصلــةِ 
بِالُوُجــوبِ ُيوَصــُف  َهــا  الُْغُيوبَِفُكل َهــا مِــْن ُجْمَلــةِ  َوَحد
اِإلْنَســاَنا َيَســُع  َقــْوٌم  َزَماَنــاَوَقــاَل  َزْوَجَتــُه  َيَطــا  َال  أَْن 
َراَرا الض َيقِصــدِ  لَــْم  ِإْن  جَِهــاَراَوَذاَك  َتْطلُُبــُه  َتُكــْن  َولَــْم 
ــاُه أََبـــاُهَوِإْن َتُكــْن َقــْد َطَلَبــْت ِإي أَْو  َشـــاَء  ِإْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي
ْه َمر قِيــَل  ــامِ  ْاألَي أَْرَبــعِ  الَْبْصَرْه(٢)فِــي  الَقْوَل َقاِضي  أَْخَرَج َهَذا 
ْحِقيقِ الت َعَلــى   الُْعَمانِي الَفاُروقَِوْهــَو  َحْضــرةِ  فِي  بِِه  َقَضى 
َظَرا الن َذاَك  الَْفاُروُق  ُعَمراَفاْسَتْحَسَن  َقاِضي  َصــاَر  ُهَناَك  َومِْن 

مزدلف: أي مقترب.  (١)
«قاضي البصرة» هو كعب بن سوار الكندي الُعماني. ا هـ. (المصنف)  (٢)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٢٨

ِ َشــْهر  بُِكل َقــاَل  َِوَبْعُضُهــْم  لِــُكل ُطْهــر لَِكــْن  َوقِيــَل َال 
ِ الُْعْمر فِــي  َجاَمَعها  ِإْن  َِوقِيــَل  بِالَْقْهــر ُيْلَزَمــْن  لَــْم  َواِحــَدًة 
اْســَتَطاَعا ِإَذا  ــُه  ُكل اِالْمتَناَعــاَوَذاَك  َوَشــاَء  جَِماَعهــا 
َهــا َقــْد ُحجَِرالَِحالَــٍة فِــي َنْفِســِه َال َضــَرَرا ر ض لََهــا َفــِإن
َالَحــاوِإْن َيُكــْن لَْم َيْســَتِطْع نَِكاَحا َقــْد  َفُعــْذُرُه  لَِعْجــزِهِ 
َتْكفِيَهــا ُعْمــرِهِ  مِــْن  ًة  مِْنُهْم فِيَهاَفَمــر فِي أَْشــَهرِ األَْقــَوالِ 
ْاآلِخــرِ(٭) َِوَذاَك َفــْرٌع لِْلَمَقــالِ  لِْألََواِخــر ْفرِيــُع  الت ُه  َوِضــد
ِ ْاألَْرَبع فِــي  ُوُجوَبَه  َرأَى  َِفَمْن  ــع ــْرِك لَْم ُيَوس ــُه فِــي التَفِإن
ِ َِوَهَكــَذا الَْقــْوُل بِــُكل َشــْهر َوَهَكــَذا الَْقــْوُل بِــُكّل ُطْهــر
ــْولِ ــَق ِ ـــل َقــائِــلٍ ب ــــِإن ُك الــَقــْولَِف َذاَك  ـــُروُع  فُ ــَزُمــُه  ــْل َت
الُْفــُروُع تُْذَكــرِ  لَــْم  ــا الْــَجــِمــيــُعَوِإنَمــا  ــَه ــَف ــالَ ــــُه َخ  ِألَن
َيْتَبــُع الُعَلَمــاِء  َبْعــُض  ُعواَوَكاَن  َبْعًضــا َفِمْن ُهَناَك لَــْم ُيَفر
اِإلْنــَصــاَفــا أََراَدتِ  ــــَرأٌَة  َحاَفاَواْم َرأَْتــَه  ــا  لَم َزْوجَِها  مِــْن 
أَْبَعدِ َقــاضٍ  عِْنــَد  َعَلْيِه  الَْبَلدَِفَمــا  َقاِضــي  عِْنَد  َعَلْيــِه  لَِكْن 
ِ الَْمْجــُذوم لَِزْوجِهــا  َِواْمــَرأٌَة  الَْمْعلُــوم فِْعلِــِه  فِــي  ُمِطيَعــٌة 
ْســَواَنا الن تَُخالِــَط  أَْن  ــر الذِي َقــْد َكاَناتُْمَنــُع  َمَخاَفــَة الض

اآلِخِر بكسر الخاء أي األخير والمراد أنه يسع في العمر مرة واحدة، واآلَخر بالفتح يطلق على  (٭) 
الثاني وعلى األخير. (إسماعيل)



٣٢٩باُب معاشرِة األزواِج الجزء الثاني

َقــاَال ِضــَراَر  َوَال  َضــَرٌر  ِإْرَســاَالَال  ُروِي  َوَقــْد  َنــا  َنبِي
بَِعــا َتت أَْن  ْوَجــَة  الز َشَســَعا(١)َوَيْلــَزُم  َمَكاًنا  َولَــْو  َحلِيَلَها 
ــْرِك الش بِــَالَد  َســاَر  ِإَذا   َتْشــِكيِإال َوأََتْتَنــا  فِْســقٍ  َداَر  أَْو 
َحْملَِهــا مِــْن  َنْمَنُعــُه  َنــا  أَْهلَِهاَفِإن لُِبْعــدِ  الَْجــْورِ  َمَخاَفــَة 
اِالْفتَِتاَنا ــاُف  ــَخ َن ــَذا  ــَك َباَناَوَه َضــَاللٍ  مِــْن  ُهَنــاَك  ا  مِم
ِضــَراَرا َنــَوَى  ِإَذا  َســاَراَوَهَكــَذا  ِإْن  َتْتَبُعــُه  َفــَال  لََهــا 
ــدٍ َحـــَاللِ ــَل ــَب ِ ـــــُه ل َحالِلَـــْو أَن  بِــُكل َمْمُنــوٌع   ــر َفالض
الَْواجَِبــا ِإلَْيَهــا  ى  أَد َواجَِباَوَحْيُثَمــا  َفْرًضــا  َتُكــوُن  َطاَعُتــُه 
ألَْهلَِهــا زَِيــاَرٌة  لََهــا  َبْعلَِهاَوَمــا  مِــْن  َصــادِرٍ  ِإْذنٍ  بَِغْيــرِ 
َناِشــَزا َتُكــوُن  بِــَذا  َوِإْن َيِحْف(٢) َكاَن الُخُروُج َجائَِزاَفِإنَهــا 
َخَرَجْت َقــْد  بِإِْذنِِه  َتُكــْن  َطَلَبــْتَوِإْن  ِإْن  ُرُجوُعَهــا  َيْلَزُمــُه 
َرَحَلْت ِإْذنٍ  بَِغْيــرِ  َيُكــْن  أَْقَبَلْتَوِإْن  ِإْن  َهــا  َرد َعَلْيــِه  َفَمــا 
ِ َدارِه فِــي  َفَهــا  َخل َيُكــْن  َِوِإْن  َل الَْمِغيــَب فِي أَْســَفارِه َوَطــو
ــْهِإْن َخَرَجــْت قِيَل لََهــا الَْمُؤوَنْه ــوَن ــزُِم ــْل ـــُهـــْم بـِـــَذاَك ُي َوأَن
َما َتَقد ــَهــا  لَ ـــاَن  َك ِإَذا   ُيْلَزَماِإال لَــْن  َفُهَنا  الُْخــُروجِ  َعنِ 
لَِزْوَجَها َغَزلَــْت  َقــْد  عِْندَِهاَواْمــَرأٌة  مِــْن  قُْطُنُه  َوَكاَن  َثْوًبــا 

َشَسَع: أي َبُعَد.  (١)
يحف: من الحيف وهو اْلَجْوُر.  (٢)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٣٠

يِه َفْهــَو ُيْرِضي الَْقْبضَِقــاَل لََهــا ُضم َقْبــَل  َماَت  ِإْن  لََها  َفْهَو 
َيْعَمُل الَفَتــاةِ  َمالِ  فِي  ْوُج  َيْرَحُلَوالز ِحيــَن  الَْعَنــاُء  لَــُه  َفَما 
َفَما لَــُه َعْنُه َعًنا فِــي الَْمْذَهبَِوَولَــٌد َيْعَمــُل فِي َمــالِ ْاألَبِ
َبْحــَرا  َيْرَكَبــن أََراَد  اَوَمــْن  ُضر مِْنــُه  ْوَجــةُ  الز َوَخاَفــتِ 
ُيْجَعــَال أَْن  َطَالَقَهــا  َالَوَطَلَبــْت  َطو َمــا  ِإَذا  ِإْنَســانٍ  َيــدِ  فِي 
َررِ الض َخــْوَف  َذلَِك  لََهــا  َِكاَن  الُْمْعَتبِر لَــَدى  ر َمْصُروٌف  َوالض
َشَرَطْت َقْد  لََها  ُســْكَنى  َسَكَنْتَواْمَرأٌَة  َشاَءْت  َفَحْيُث  َبَلدٍ  فِي 
َمْشــُروُط َبَلــٌد  َذاَك   َتُحــوُط(١)َفــُكل لََهــا  لَْيــَس  ــُه  لَِكن
َضــَرُر َيُكــوَن  أَْن   ِإال تُْحَجُرَوقِيــَل  ُهَنــاَك  ــْكَنى  َفالس َعَلْيِه 
ِ َنْفــل ِصَيــاُم  لَِزْوَجــٍة  ــْغلَِوَمــا  الش لَِخــْوِف  بِإِْذنِــِه   ِإال
ُجــلِ الر ِإْذنِ  بِــُدونِ  الَْبــَدلَِوَجائِــٌز  َوِصَيــاُم  َنــْذرٍ  ِصَيــاُم 
َتْلَزُمَهــا ــاَرٌة  َكف َيْلَزُمَهاَوَهَكــَذا  الــذِي  َغْيرِ  فِي  َواِإلْذُن 
ــُر تَُذك َنَشــَزْت  َقــْد  تُْهَجــُرَواْمــَرأٌَة   ثُــم ــارِ  الَجب ُعُقوَبــَة 
َناَما َمــا  ِإَذا  ْوُج  الــز الَْكَالَماَيْهُجُرَهــا  َشــأْنَِها  فِــي  َوَيْقَطَعْن 
ِ ــع ــَرف ــت ـِـل ـــُرُك ل ـــْت ــا َت ــَه ــل ــَع ِلَ الَْمْضَجع عِْنَد  الِْهْجَرانِ  بَِسَببِ 
ــْرُب َكاَن َجائَِزا َناِشَزاَفِإْن أََبْت َفالض َيْوًما  لَْســُت  َتُقوَل  َحتى 

أي تطوف بال حاجة. ا هـ. (المصنف)  (١)
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َنافَِعا َيُكــوُن  َضْرًبا  لَِدائَِهــا َال َكاِســًرا أَْو َصادَِعــاَيْضرُِبَهــا 
ـــَرا أََث فـِـيــَهــا   ـــَرن ـــَؤث ُي ُحجَِراَوَال  َقْد  َكالــذِي  َيُزوُل  لَْيَس 
ــُر ــُمــَؤث َوالْ الــَكــاِســُر  َيْصُدُرَفُيْمَنُع  ِحيــَن  لِْلَعْظمِ  َوَصــادٌِع 
ِ ح بِالُْمَبر ُيْعــَرُف  الــذِي  َِوْهَو  أَبِــح ــوزِ  شلِلن ِســَواُه  َوَمــا 
ِ بِالَْكَالم ــْربِ  الض فِــي  َِوَقْولُُه  َوْاألَْقــَالم بِالِْمْســَواِك  َوقِيــَل 
َقبِيلِ فِــي  َوابِ  الص مِــَن  الِْقيلِلَْيَس  َنفــسِ  َغْيــَر  َدبِيــرٍ  َوَال 
ْخوِيَفا الت َذكــَر  الِْكَتــابِ  ْعنِيَفاَففِي  َوالت ْوعِيــَظ  الت بِــِه  أَْعنِي 
ِ الَْمَضاجِع فِــي  الِهْجَراَن  َِوَذَكَر  َمانُع لِلت ــْرَب  الض َذاَك  َوَبْعــَد 
ــُر ُيَفس َال  بِالَْكَالمِ  ــْرُب  تِــي تُْعَتَبُرَوالضال الُْعــْربِ  فِي لَُغــةِ 
ِ َوالَقَلــم َضْرُبَهــا  ــَواِك  َِوبِالس ــم َهك َيزِيُدَهــا َنْوًعــا مِــَن الت
ْرُع َعْن ُكل َعَبْث َحَدْثَوَقْد َتَعالَى الش ْقد  َما  َوَدْع  ْاألَْصَل  بِعِ  َفات
الَعاِصَيْه  َيْهُجــَرن أَْن  َعَالنَِيــْهَوَجائِــٌز  َتْرجَِعــْن  أَْن  َهــا  لََعل
ِ الَبْعل  بَِحــق َقاَمــْت  أَنَها  الْــُكللَــْو  ِإلَــَه  َعَصــْت  هــا  ِألَن
ــا ــَب ــَواجِ ـــن ال َي ـــَؤد ــُه ُي ــن ــِك ُمَجانَِبــالَ لََهــا  َكاَن  َوِإْن  لََهــا 
َدْت َتَعــد نَِســاُؤُه  َتُكــْن  َثَبــْتَوِإْن  َالزٌِم   َبْيَنُهــن َفالَْعــْدُل 
اهللاُ َوَيْعُفو  اْســَطاَع  َمــا  أََتاُهَيْعدُِل  َيُكــْن  ِإْن  َذاَك  َغْيــرِ  َعــْن 
ُحجَِرا َحْتًما  الَْمْيلِ   ُكل الَْوَرىَفالَْمْيُل  فِْعَلُه  ُيِطيــُق  الذِي  َوْهَو 
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َقــْه َكالُْمَعل بِــَذاَك  َقــْهَيْجَعلَُهــا  ُمَطل َوَال  َزْوَجــٌة  هِــَي  َال 
َســاِء َعادَِال َمائِــَالَمْن لَْم َيُكْن َبْيَن الن َغــَداًة  َيأْتِــي  ُه  َفِشــق
اْنِحَرافِــِه َعَلــى  لَــُه  أَلَْطافِِهَعَالَمــًة  ْحَمــَن مِــْن  الر َفأََســأَُل 
َهارِ الن فِــي  قِْســَمَة  َال  َجارِيَوقِيــَل  اِالْشــتَِغالِ  فِــي  ألَنــُه 
ا َيْقِســَمن َعَلْيــِه  َبــْل  ــاَوقِيــَل  ــَون ــلُ ــْخ ـــن َي ِـــِه ـــــُه ب ألَن
ــاَمــا ــُع ْاألَي ــَجــم ـــا لَـــُه ُي اَمــاَوَم أَي َهــذِهِ  َمــْع  َفَيْقُعــَدْن 
َكــَذاَكا َهــذِهِ  َمــْع  ــاَوَيْقُعــَدْن  َذاَك ــَن  َرِضــي ا  ُطــر ِإَذا   ِإال
ُه َيْقِســُم َحْســَب َمــا َوَرْد َيزِْدلَِكن َيْوًما َال   ثُم َيْوًما  ْرعِ  فِي الش
َقْم ى فِي السَقَســْمَيْفَعلَُها(١) الُْمْخَتاُر َحت الَْعْدَل  َيْقِصُد  َمْن  بِِمْثلَِها 
ْيــَت َذاَك الَْفْرَضا الَْبْعَضاَوِإْن َتُكــْن أَد  ـــَرن ـــَوف تُ ـِـٌز  ــائ ــَج َف
َوالُْكْســَوةِ بِالَْعَطــا  َرْنهــا  َال فِي ُحُقوقَِها َوَال فِي الِعْشــَرةِتَُوف
ــا ــــى َوَم ــِه أَْولَ ِ ــال ــَم ِ ــــُه ب لَزَِماألَن َقــْد  َما  َفْوَق  َشــْيٌء  َعَلْيِه 
ِ َفــَذا ُهَو ْاألَْصــُل لَِهــَذا الَْقْولَِولَــْم َيِمْل فِــي َذاَك ُكل الَْمْيل
َتْلَزُمــُه َال  الْجَِمــاعِ  َتْلَزُمــُهَوقِْســَمةُ  َبــْل  َوقِيــَل  َبْيَنُهَمــا 
ِإَذا  ِإال ــذِهِ  ِــَه ل َيــْرجـِـَعــْن  َعَلى َهــَذا الِحَذاَال  أََصاَب َهــذِهِ 
الَْمْغرِبِ أَْهلِ  عِْنــَد  الَْمَقالُِ  ًة فِــي الَْمْذَهبَِوَذا  أَْكــرِْم بِِهْم أَئِم

قوله: «يفعلها» يعني القسمة.  (١)
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لِْلَمَشــارَِقْه الَْقْولَْيــنِ  ُل  َذاَك َناِطَقــْهَوأَو أَْســَفاُرُهْم بِذِْكــرِ 
َيْســَتِطْع لَــْم  أَنــُه  لُــوُه  لَِذاَك َدْفًعــا ِإْن َيَشــا أَْن َيْمَتنِْعَوَعل
ُعفِــي ــا  مِم عِْنَدُهــُم  َفاْعــرِِفَكأَنــُه  الَْمَعُفــو َعْنــُه  َوأَنــُه 
ــَوى ــْل ــَب ــم الْ ــُع ــا َت ِــم ُيْرَوى(١)ألَنـــُه م ــا  لَم ْاألَْخَبارِ  َوفِي  بِِه 

päÉ≤ØædG  oÜÉH

ْاِإلْنَفاُق ْوَجــةِ  الز تَُســاُقَومِْن ُحُقــوقِ  َوكِْســَوٌة  َوَمْســَكٌن 
َسَكَنا َقْد  َما  َحْيُث  مِْن  مِْن ُوْجدِهِ(٢) لَِكْي َتِطيَب َمْسَكَناُيْسِكُنَها 
َعَلْيَها ــْن  ــَق ــَضــي ُي ـــُه  ـــالَ َمــا لََدْيَهــاَوَم لَِيْذَهَبــْن بَِبْعــضِ 
ــَعْه َعْهَوِصَفةُ اِإلْنَفاقِ فِي َحالِ الس ُمَوز لََهــا  يــقِ  الض َوَحالَــةِ 
َنْفَســا ٰــُه  ْاِاللَ ــُف  ُيَكل َفْوَق الذِي مِْن ُوْسِعَها َقْد أَْمَسىَفــَال 
َيبِيَعا أَْن  ـِـــَذاَك  ل ــُه  ــَزُم ــْل ُمِطيَعاَي َيُكــْن  ِإْن  ْاألُُصــولِ  مَِن 
َقــْه لِْلُمَطل َذاَك  َيبِيــُع  أَْنــَفــَقــْهَوَال  ــا  َم ِإَذا  ــدٍ  ِ ــَوال ِ ل َوَال 
َالزَِمــا َدْيًنــا  َيُكــوُن  ــُه  َراهَِمالَِكن الد َيجِــَد  أَْن  ِإلَــى  لََهــا 
ِ ُيْحَكم لَــْم  َتْطلَُبَها  أَْن  َِوَقْبــَل  َفاْعَلم  َتْطلَُبــن أَْن  ِإلَــى  بَِهــا 
َساُمَحا الت َيــْحــَتــِمــُل  ـــُه  ُمَســامَِحاألَن َيُكْن  لَْم  َمْن  َوَيْطلَُبْن 

لما ُيْرَوى: أي لم ُيْرَو.  (١)
من وسعه وطاقته أو بتقدير مضاف أي أَْمَكَنةِ وسعه. (أبو إسحاق)  (٢)
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ِإْنَفاقِ ــَالقَِوُكل َمــْن َيْعجِــُز َعــْن  ــُذ بـِـالــط ــْؤَخ َزْوَجــتِــِه ُي
ُتْهِإْن َطَلَبــْت َذلِــَك مِْنــُه َزْوَجُتْه َواِضــٌح َعَلْيــِه ُحج َوالَحــق
ُمْشــَتبِْه(١) ُهَناَك  َمــاٌل  لَُه  الَْمــْرأَُة أَْن تُْنفِــَق بِــْهَوَمْن  َفأََبــتِ 
ُيْنفُِق َعَلْيــِه  َمْحُكــوٌم  ــُقَفــَذاَك  ُيَطل أَنــُه  أَْو  َغْيــرِهِ  مِــْن 
َحَراَما َيُكــْن  لَْم  ِإْن  َال  ِإلَْزاَمــاَوقِيــَل  َيْلَزُمــُه  َفــَال  َمْحًضــا 
ْوُج ِإْن َقــاَل أََنــا أُْعِطيَها َعــامِ َمــا َيْكفِيَهاَوالــز قُوًتــا مَِن الط
َتْخَتــاُرقِيــَل لََهــا فِــي َذلِــَك الِْخَياُر َوَمــا  َتَشــاُؤُه  َوَمــا 
َِواْمــَرأٌَة َتْعَتــل َتْحــَت َرُجــلِ َعَلْيــِه َمــا ُيْصلُِحَها مِــْن عَِلل
ُيوِصلَُهــاَوَهَكــَذا َما لَــْم َيُكْن ُبــد لََها َالزٌِم  َعَلْيــِه  مِْنــُه 
ُيوجُبوَنــْهَوَمــا لَــُه َتْحَتــاُج مِــْن َمُؤوَنْه  الْــُكل الِْقَيــامِ  أَوِ 
َتأْتِي َفَقــاتِ  الن  بِــأَن َوْاألَْوَقاتَِواْعَلــْم  ْاألَْحــَوالِ  بَِحَســبِ 
ــُر َتَغي َقــْد  الَْمَعــاشِ  َيْعَتبِــُرَفَحالَــةُ  لََهــا  ارِ  الــد َوَحاكِــُم 
َظْر لِلن َيُكوُن  الَقاِضي  ُهَنا  ْاألََثْرَومِْن  ِإلَــى  َحاَجــًة  مِْنُه   أََشــد
ْاألَْزَمانِ َســالِفِ  َمــانَِوَوْصُفَهــا فِي  الز بِــَذا  ِخَالفَِهــا  َعَلــى 
الَْبَلْد َبُعْدَوَهَكَذا َتُكوُن فِــي َبْعضِ  ِإَذا  َبْعِضــِه  ِخــَالِف  َعَلى 
َواِحلِ(٢) َوالس ُعَماَن  فِي  َِفالَعْيُش  ُمْخَتلِــُف ْاألَْحــَوالِ َوالَْمــآكِل

قوله: «ُمْشَتَبْه» المال المشتبه الذي ُيْسَتَراُب؛ ولم تتحقق ُحرمته.  (١)
قوله: «السواحل» هي في عرف ُعمان زنجبار وما َواَالها.  (٢)
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لِ َمــانِ ْاألَو َوالَْمأَْكلَِوفِــي ُعَماَن فِي الز لِلِْبِســَها  ُدوا  َحــد َقَد 
ُيْرَوىَفَمــن َتْمــرٍ بِــوَِزانِ َنــْزَوى(١) أَْيًضا   الَْحب َصاعِ  َوُرْبُع 
ا ُبر َيُكــوُن   الُبــر َزَمــنِ  ا(٢)فِــي  ـــر َح ــاُن  َم ــز ال ِإنِ  َوُذَرًة 
ُرَطبِ مِــْن  ُرُبًعا   ِإال ــاُع  َتْســَتْعجِبَِوالص َفَال  انِ  َمن َوالُبْســُر 
َمــارِ ُكل َذاَكا الث فِــي ُكل َيــْومٍ َيْدَفَعــْن َكَذاَكامِــْن أَْوَســطِ 
ِ َشــْهــر ِإلَدامِ  َِودِْرَهــــَمــــانِ  َفْقــر لِــَذاتِ  أَْيًضــا  َيْلَزُمــُه 
ــا ــَم دِْرَه ــاَك  ــَن ُه ًة  َغنِي أَْنَعَماَوزِْد  ــوُن  ــُك َي ــا  ــَه أُْدَم  ألَن
اسِ الر ــاسِفِــي ُكل ُجْمَعٍة لَِغْســلِ  ــَي ــِك ـــوِهِ بِــزَِنــةِ الْ ـــْح َوَن
ُعلَِما ُدْهٌن  َوُهَو  َنْزَوى(٣)  َفْلَتْعَلَماكَِياُس  لََهــا  ُدْهــَن  َال  َوقِيــَل 
ِ الَجرَوَمــا َعَلْيــِه َيــْوَم عِيــدِ الْفِْطر فِي  َتْذُخــُرُه  لََها  َصْرٌب(٤) 
َعَلْيِه َمــا  ْحرِ  الن فِــي  ِإلَْيــِهَوَهَكــَذا  َذلُِكــْم  َبــْل  َيــْن  ُيَضح
َنَفَقــْه َعَلْيــِه  لَِناِشــزٍ  ُمْشــفَِقْهَوَمــا  َوَتُتوَب  َتُعــوَد  ــى  َحت
بَِحَســْب قِيَل  الَْمْرأَةِ  َوالَْحَســْبَوكِْســَوُة  الِغَناِء  مِــَن  َحالَتَِها 
َجالِ الر بَِحَســبِ  َبــْل  الَْحالَِوقِيــَل  َوِضيقِ  الَْمالِ  َســَعةِ  مِْن 

َمّن نزوى: تقديره باألرطال رطالن إال ربع رطل.  (١)
ا، والمراد بالحر الصيــف، وهو وقت أكل  ا» أي إن كان الزمــاُن َحر قوله: «ِإن الزمــاُن َحر  (٢)

َرة. ا هـ. (المصنف) الذ
كياس نزوى: ثمانية مثاقيل.  (٣)

قوله: «الصرب» هو الودك، ويسمى هميًسا، وشحم الِقْلَية. ا هـ. (المصنف)  (٤)
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األَْكَثــُر  ُهــو الَقْولَْيــنِ  ُل  أَْنُظُر(١)َوأَو األَِخيــرِ  ِإلَــى  نِــي  لَِكن
ــابِ ــَت ــِك ــرِ الْ ِ ــاه ــَظ ِ ــــُه ل َوابِألَن أَْقــَرُب َوْهــَو َظاهِــُر الص
َســاِء الن مَِن  الِمْثــلِ  َهــُؤَالِءَوكِْســوُة  َمَقــالِ  َعَلــى  تُْعَطــى 
أَْقــَرُب َفــَذاَك  َتَصالََحــا  َتجِــُبَوِإْن  َعَلْيــِه  َتَحاَكَمــا  َوِإْن 
ِ َعــام  بِــُكل أَْثــَوابٍ  ةُ  ِِســت َمــام بِالت جِْلَباَبــانِ  دِْرَعــانِ 
َدا َوالــر َوالِْخَمــاُر  ْاِإلَزاُر   َعــنِ الِْخَمارِ عِــَوٌض ِإْن ُوجَِداثُــم
الِْمْئــَزُر  َفُهــو ِإَزاُرَهــا  ــا  َذَكُرواأَم َقــْد  َصْبُغُه  َعَلْيــِه  َوَمــا 
َمَعا ْرعِ  َوالد ْبُغ لِْلجِْلَبــابِ  َوَقَعاَوالص َقــْد  َبْيَنُهْم  اْختِــَالٌف  فِيِه 
ــا ُيْعَرَفن بِالَْقِميــصِ  ْرُع  ــاَوالــد َدن ــَحــد ــاقِ ُي ــس بـِـَبــْضــَعــةِ ال
َتْســَحُبْه َذْيٌل  َعَلْيــِه  لََهــا  ُبْهَوَما  تَُقر َمالَِهــا  مِــْن  َتَشــا  َفــِإْن 
الَبَلْد َجَالبِيــبِ  مَِثــَل  تُْعَطى َوَال تُْنَقــُص َبْل َوَال تَُزْدَوإنَهــا 
َكاِســيَوَقــاَل َبْعــٌض ُطولُُه ُسَداِســي َيُكــوُن  أَْذُرعٍ  ةُ  ِســت
ُيَحْد ــاقِ  بِالس الَْقِميُص  ُمْعَتَمــْدَوِإنَما  اِإلَزاُر  َتْحَتــُه   ألَن
َيِصلِ لَــْم  َمــا  اِإلَزاُر  َِفَيْســُتُر  الَقِميُص مِْن ذِي األَْرُجل لَِسْترِهِ 
َاْخُتلَِفا فِيــِه  ــَالةِ  لِلص ْوُب  َعَفاَوالث َقْد  َوَبْعــٌض  َبْعٌض  أَْوَجَبُه 

 I H G F ﴿ :قوله: «لكننــي... إلخ» ما اختاره 5 هو مــا تؤيده األدلة كقوله ســبحانه  (١)
J ﴾ [الطــالق: ٧] والنفقة حق متعلق بذمــة الرجل للمرأة، فإذا لم يراعِ فيه اســتطاعته من 
 Q P O N M L ﴿ :ًفا بما ال ُيطيق، واهللا يقول في حق النفقةضيق وسعة كان مكل

Z Y X W V U TS R ] ﴾ [الطالق: ٧] (أبو إسحاق)



٣٣٧باُب النفقاِت الجزء الثاني

َالةِ َمْنَظــُف(١) الص َعَلْيــِه  َياتَِوَمــا  الُْمَصل َمْســجُِد  َفــاْألَْرُض 
ُوُروُس َوَال  عِْطــٌر  لََهــا  ُفــوُسَوَمــا  الن بِــِه  َطاَبــْت  ِإَذا   ِإال
ِ ُحْكم ُدوَن  ْوُج  الز َكَســاَها  َِوِإْن  الِْعلم أَْهــلِ  َقْولِ  لََهــا فِي  َفْهَو 
اثَِوِإْن َتُمــْت َفْهــَو مِــَن ْاألََثاثِ الْــُور ُجْمَلةِ  َبْيــَن  ُيْقَســُم 
َطَلْب ُدوَن  كِْســَوًة  َكَساَها  َوَجْبَوِإْن  َما  مِْنُه  َتْطلُــُب  َوَرَجَعْت 
َكَســاَها الذِي  َذاَك  لََهــا  ِســَواَهاقِيــَل  كِْســَوٌة   َوتُْفَرَضــن
ِإلَْيَهــاَوقِيــَل َبــْل َيْحِســُبَها َعَلْيَهــا ــًة  َعِطي َتُكــْن  لَــْم  ِإْن 
اْحَتَرَقْت َما  ِإَذا  الُْحْكمِ  ُسرَِقْتَوكِْسَوُة  أَْو  ِإْبَدالَِها  فِي  َفالُْخْلُف 
ُيْبــدَِال أَْن  أَلَْزَمــُه  َبَدَالَفَبْعُضُهــْم  ُيْلزَِمْنــُه  لَــْم  َوْبْعُضُهــم 
أَْنَفَقا َمــا  ُيبدِلَْن  َعَلْيــِه  ُيْحَرَقالَِكــْن  أَْن  أَْو  ُيْسَرَق(٢)  أَْن  َعَلْيَها 
ــاقِ ــَف ـِـاِالت ب ــْم  ــَدُه ــْن عِ ْاِإلْحَراقَِوَذاَك  َسَبَب  ِهي  َتُكْن  لَْم  ِإْن 
ِ َمْســَكن فِــي  َيْجَعلَُهــا  َِوَالزٌِم  الَفِطــن عِْنــَد  َيلِيــُق  بِِمْثلَِهــا 
َوَال َال   َعــُدو مِْن  َخْوٌف  فِيِه  َمَثــَالَال  َتُكــوُن  َوْحَشــٌة  ُهَنــاَك 
َكاَنــْت ِإْن  َيْخدُِمَهــا  َباَنــْتَوخــادٌِم  َكــَذاَك  أَْهلَِهــا  َعــاَدُة 
َعلِْم َوَقــْد  لََهــا  أَْخــَذُه   الَْخــَدْمَفــِإن ِاللْتَِزامِــِه  َداعٍ  بِــَذاَك 

المنظف عند أهل ُعَمان؛ الحصير المعمول للصالة بقدر ما يكفي اْلَفّذ في الصالة.  (١)
بنصب يســرق ويحرق على جعل أن ظرفية مصدرية بمعنى أنها ضمنــت معنى الظرف على   (٢)

تقدير حين أن أو وقت أن تُْسَرق إلخ.



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٣٨

(١)ِ أَْنَفَقَهــا بُِحْكــم َيُكــْن  َِوِإْن  َما َغَزلَــْت َفْهَو لَُه فِــي الُْحْكم
لََهــا اْعرِِفبَِشــْرِط أَْن ُيْعِطَيَها الُقْطَن َوفِي َغْزلََها   بِــأَن َقــْولٍ 
َقا َطل َقــْد  َواِحــدًة  َيُكــْن  ُيْنفَِقــاَوِإْن  َفَعَلْيــِه  اْثَنَتْيــنِ  أَوِ 
ْطلِيقِ ة الت َبِقَيْت فِــي عِــد ْحِقيقَِمــا  بِالت الِْكْسَوةِ  فِي  َوالُخْلُف 
َفَال َبائًِنــا  ــَالُق  الط َيــُك  الَْمــَالَوِإْن  عِْنــَد  ِإْنَفاقَُهــا  َيْلَزُمــُه 
الُْمْخَتــاَرْه عِْنَدُهــُم  ُمْخَتاَرْهَوَهَكــَذا  بِــِه  َصــاَرْت  بَِحادِثٍ 
َتْحُرُم فِيَمــْن  قِيَل  َقــْد  ُمَوَهَكَذا  ُيَحر الــذِي  بِاْلفِْعــلِ  َعَلْيــِه 
ُيْنفَِقــا َفَعَلْيــِه  َحْمــلٍ  َقْوًال ُمْطَلَقا(٢)َوَذاُت  الُوُجــوهِ  فِي َهذِهِ 
َفأَْبَعــُد ُمِميَتــًة  َتُكــْن  مِــْن َذاَك لَــْو َكاَن ُهَنــاَك َولَُدَوِإْن 
لِْلَحامِــلِ أَْوَجَبــُه  َعــادِلَِوَبْعُضُهــْم  بُِحْكــمٍ  ُمِميَتــًة  َولَــْو 
ِ الَْهالِك َذاَك  َمــالِ  مِــْن  ارِِكَتأْْخُذُه  الــد َمانِ  الض مِْثــُل  ـُه  ـ ِألَن
ْاألََشــَهُر  ُهــو الَقْولَْيــنِ  ُل  ْاألَْكَثُرَوأَو َعَلْيِه  َمَضــى  الذِي  َوْهَو 
َتأُْخُذ ُدْهــٌن  َماَت  ِإْن  لََهــا  فُيْنَفــُذَوَما  بِــِه  أَْوَصــى  ِإَذا   إال
صْر فِــي َمَعانِي الن َيْمَنُعُه ِإْن أَْوَصــى أَْو لَْم ُيوصَِوَمــْن ُيَفك

قوله: «وإن يكن» يعني أن الزوج إذا أنفق زوجته النفقة الشــرعية بالحكــم، فله ما تأخذه من   (١)
األجر على الغزل، وقيل بل هو لها، وإن دفع لها ُقْطًنــا تَْغِزُلُه فال عناء لها عليه، وله ما غزلته 

على القول األول، وقيل بل لها العناء، واهللا أعلم.
وفي نسخة في هذه الوجوه طرا، ونصب ُيْنِفقا بأن مقدرة.  (٢)
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pónd nƒ rdG  p¥É nërdpEG  oÜÉH

َســا فَِراَشــا َعاَشــاَوالَعْقــُد َيْجَعُل الن َمــا  َتلِــُدُه  الــذِي  لَــَه 
ِهَفْهــَو لَُه إْبــٌن َوِإْن َجــاَءْت بِِه َرب ُحْكــُم  َوَذاَك  َغْيــرِهِ  مِــْن 
أَْخَبَرا فِيَما  لِْلفِــَراشِ  الَْحَجَراَفاِالْبُن(١)  ُيْعَطــى  انِي  َنــا َوالز َنبِي
ِ ــرِه ــْي ـِـَغ ل ـــُه  أَن ْت  ــــر أََق َِوِإْن  َتْصوِيرِه لَــَدى  الَْغْيَر  أَْشــَبَه  أَْو 
اْعتَِبــاُر بِــِه  َمــا  َذاَك   الُْمْخَتــاُرَفــُكل َحَكــَم  َولِْلفِــَراشِ 
ِ َقْبل مِْن  بِــِه  َجاَءْت  َتُكْن  َِوِإْن  ــْكل الش  بَِتــم أَْشــُهرٍ  ةِ  ِســت
الَْعْقدِ(٢) َقْبــَل  َفْهَو  َحيــا  َنْقــدَِوَكاَن  َتْخــُرُج مِْنــُه قِيــَل ُدونِ 
ْتــُه ــا َغــر ــَه ــِس ــْف ـِـَن ـــَهـــا ب أَْوَطْتُهألَن لََهــا  الَعْمدِ  َعَلــى  َوْهَي 
َيْلَزُم ــَداُق  الص لََها  َبــْل  َيْحُرُمَوقِيَل  ــا  مِم َما اْســَتَحل ألَْجلِ 
َفَقــط بَِهــا  َالِحــٌق  َيْنَحــطَواِالْبــُن  الَْفَتــى  َعــنِ  َوأَْمــُرُه 
َيْلَحُقْه ــُهورِ  الش ةِ  ِســت َحتى َولَْو َظن بِــأَْن َال َيْعَلُقْه(٣)َوَبْعــَد 
َعــَقــَدا ــُذ  ــْن ُم ــةِ  ــت الــس ُل  َداَوأَو َحد ُخــولِ  الد ُمْنُذ  َوَبْعُضهْم 

قوله: «االبن» أراد به الولد مطلًقا ســواء أكان ذكًرا أو أنثى، واالبن هنا للتغليب وإلقامة الوزن   (١)
وفي القرآن: ﴿ \ [ ^﴾ [النور: ٤] ومن يرم المحصنين من الرجال فهو مثلهم.

ٌن في َرِحمِ أُمهِ. قوله: «فهو قبل العقد» أي ُمَتَكو  (٢)
قوله: «يعلقه» مرفوع على إهمال أن، أو على مذهب من يقول ِإن ال النافية كفت عملها كقوله.  (٣)

ننِــي َفِإ ةِ  لَْفــَال بِا ــي  فَِنن َتْد أََخــاُف إَذا َمــا مِــت أَْن َال أَُذوقَُهاوال 
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َرَجَعــا  ثُــم َســاَفَر  َفَوَجــَد الَبْيــَت َذَرارِي َجَمَعــاَوَرُجــٌل 
ـــُؤَالِء ْوَجـــةُ َه ْاألَْبَنــاِءَوَقــالَــتِ الـــز َل  أَو َفُيْعَطــى  مِْنــَك 
ــلَوَذَكــَر ْاِإلْجَمــاَع فِيــِه ْاألَْصُل ــُك ِــــَذاَك الْ ـــاَل ب ــــُه َق َوأَن
اْخُتلَِفا َففِيــِه  مِْنُهــْم  َبِقي  أَلَْحَقــُه َقــْوٌم َوَقــْوُم َقــْد َنَفىَوَما 
َمــا َقــدِ اْنَتَفى َعــنِ ْاألَبِ َســبَِوُكل الن فِــي  ــِه  بأُم َفَالِحــٌق 
الَْخلِيــَال(١) َالَزَمــتِ  قِيــَالَواْمــَرأٌَة  َكــَذاَك  اْبُنَهــا  َيْلَحُقــُه 
ــَرى َج ــُه  ــْن ِ م ـــُه   أَن  ـــر أََق لِْلَوَرىِإَذا  أََباَحْت  َمــْن  َكَذاَك  َوَال 
الَْمْزَبَلْه(٢) مِْثــَل  َتُكــوُن  َلــْهَفِإنَها  ُمَحص َفَلــُه  َخبِيــثٍ   ُكل
ــْعــَلــُقَوَبْعــَد أَْن َتْخــُرَج مِْنــُه ُيْلَحُق ــا َوَي ــَه ــُن لـِـَســَنــَتــْيــنِ ِإْب
ــــَوالِ ِــي َنـــادِرِ األَْح ــُه ف ــِإن ِحَمــالَِف َعَلــى  َعاَمْيــنِ  تُِقيــُم 
َتَرى أََثَراَوَذاَك ِإْن َعَالَمــَة الَْحْمــلِ  فِيَهــا  لِْلَحْيضِ  َتــَرى  َوَال 
تِْه عِد مِْن  َخَرَجْت  َقْد  َتُكْن  تِْهَوِإْن  َفــَال أََرى ْاِإللَْحاَق مِــْن َقِضي
ــاُح ــَب ــَت ــْس ـــــَذاَك ُي ِ ـــــُه ب ُمَبــاُحألَن لََهــا  َوْهــَو  َتْزوِيُجَهــا 
ِ ُجل الر َذاَك  َعْن ُحْكمِ  لَِفَخَرَجْت  بــْاألَو ــُه  نُْلِحَقن َفَكْيــَف 
ةِ بُِمد َذا  َبْعــَد  أَُتْتــُه  َمــا  ةَِبــْل  الِعد ُبَعْيــَد  الَْحْمَل  َتْحَتِمــُل 
لَــُه َال  أََراُه  فِيَمــا  لََهــا  ِحَبالَــُهَفْهــَو  َقَطَعــْت  َقــْد  تَُهــا  عِد

الخليل: هنا بالخاء المعجمة، وهو الذي خاللها من أجل الزنى.  (١)
المزبلة: الموضع الذي تحمل فيه القاذورات.  (٢)



٣٤١باُب ِإْلَحاِق اْلوَلَِد الجزء الثاني

ــُد أَُقي بِــِه  الَقــْوُل  ُهــَو  ُمْطَلــَق أَْقــَوالٍ ُهَنــاَك تُوَجــُدَوَذا 
َزْوَجَتْه تَُضاهِــي  الَْمــْرِء  َتْهَوأََمةُ  ي ِســر َتُكْن  ِإْن  اِالْفتَِراشِ  فِي 
ــةِ ــْألََم ِ ِــِه ل ــَرائ ــْب ــتِ ُة اْس ــــد ةَِوُم ــر ــُح ـِـْل ةٍ ل ــا َكــِعــد ــَه ــُرُك ــْت َت
اِالْســتِْبَراِء َبْعــَد  لُُحــوَق  َوْاِإلْعَطــاِءَوَال  ْزوِيــجِ  الت ــةِ  لِِصح
ْاألَْكَثُر َعَلْيــِه  َما  ِخــَالُف  ُيْنِكــُرَوْهَو  لَــْو  َيْلَحُقــُه  َفِعْنَدُهــْم 
ــْك َفْرَجَها ِإْنَســاَنا أَْو َيْخُرَجــْن مِْن ُمْلِكَهــا عَِياَناَما لَــْم ُيَمل
َواإلْســتِْبَرا ةِ  الِعــد ُة  اَوُمــد َمر َقــْد  الذِي  ُحْكَمَها  َتْقَطــُع 
ُمْســَتَنْد(١)  َقط لِلُحوقِ  ِسَوى الذِي ُيْعَرُف مِْن َحالِ الَْولَْدَولَْيــَس 
ْاألُم بِبْطــنِ  ُمَقاُمــُه  َِوَمــْن  الُْحْكــم بَهــَذا  فُيْلِحُقوَنــُه 
ُحْكًما ُمســَتِمْد الَعاَدةِ  نِ َعَلى أَْقَصى ْاألََمْدَوْهَو مَِن  َوْهَي مَِن الظ
ُيوَجــدِ لَــْم  ِإَذا  َها  َمن ــدِتَُســل الُْمَؤي لُِحْكِمَهــا  ُمَعــارٌِض 
ا َمــر َمــا  َعارَضَهــا  َوْاِإلْســتِْبَراَوَهاُهَنــا  ةِ  الُْحــر ةِ  عِــد مِْن 
َيْنَقِطْع لَــْم  ِإْن  اللُحوَق  ُشِرْعَفُنْثبُِت  َقْد  بِاْعتَدادٍ  َواجِ  الز ُحْكُم 
اْنَقَطَعا ــا  َم ِإَذا  ــُه  ُشرَِعاَوَنــْنــفِــَيــن َقْد  الذِي  الَْوْصفِ  بَِذلَِك 
َصــَدَرا َقــْد  لِِحْكَمــٍة  َوْهَو اْختَِباُر الَْحالِْ َهل َحْمٌل َطرىِألَنــُه 

انظروا إلى هذا التحقيق الذي أبرزه هذا العّالمة المحقق نور الدين وشيخ المسلمين ناظم هذا   (١)
السفر الجوهر الثمين في هذه الصفحة، فلقد أتى في هذا المقام بما لم يسبق إليه وال يستطيع 
أن يرده مــن وقف عليه، ذلك الفضــل مــن اهللا، واهللا ذو الفضل العظيم، جــزاه اهللا عنا وعن 

المسلمين جزاء المحسنين.



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٤٢

ا َنْعَلَمن َذاَك  ــِقــَضــاِء  اَفــبـِـاْن َجن ــا  َم لَـــُه  َبــْطــَنــَهــا   بِـــأَن
لِي قُْل  اللُحــوقِ  َمْوِضُع  الَْعْدلَِفأَْيَن  ي  ُمَتَحــر َمَقالِــي  َهــَذا 
أَْهــَال ــَوابِ  لِلص َتــَراُه  َفْضَالَفــِإْن  الَْكرِيــمِ  اهللاِ  مِــَن  َفْهــَو 
َغَلَطا الَْمَقــاُل  َذاَك  َيُكــْن  َفأَْطلُُب الَرْحَمٰــَن ُغْفَراَن الَخَطاَوِإْن 
ْشــدِ الر َباَع  ات  ِإال َقْصُدَنــا  َكاَن أَِخي مِْن َقْصدِيَمــا  َما   َوالَغي
ــدِ ــَولَ ِ ب ــــٌل  َرُج  ــــر أََق َقدِ(١)َوِإْن  لَــُه  أََمٍة  أَْو  َزْوَجــٍة  مِــْن 
َيْنفَِيُه أَْن  َبْعــُد  مِــْن  لَــُه  ُيْغوَِيُهلَْيَس  أَْن  ــْيَطاَن  الش َولَْيْحــَذرِ 
ُكْفــَرانِ أَِخــي  َبْيــَن  ــانَِوأََمــٌة  ــَم ــــَالزِمِ ْاِإلي ــمٍ ُم ــلِ ــْس َوُم
ـــاُه َع ــا اد ــَم ِــَالُه ـــَدْت ك ـــَولَ أَْوَالُهَف َمــا  ْاِإلْســَالمِ  َفــُذو  لَــَه 
َرا(٢)َفُيْلَحَقــْن بِِه َوَبْعــٌض َقْد َيَرى ـــد ـــَق ُم َبْيَنُهَما  ــُه  ــأَن ِ ب
َزْوَجــانِ لََهــا  َكاَن  َجْحَدانِــي(٣)َواْمــَرأٌَة  َوَكافِــٌر  ــٌد  ُمَوح
ــَدْت ــَولَ ــا َف ــَطــأَُه َفْهَو لِذِي اِإلْسَالمِ ُحْكًما َقْد َثَبْتكـِـَالُهــَمــا َي
َوَقَعــا َمــا  ِإَذا  َتْقدِيــٌر(٤)  ُمنَِعاَوَذاَك  َقــْد  ـُه  بِأَنـ َجْهلَِهــا  َعــْن 
ــا ُدوَن ــد ــَع ــَت ــاَوْاألَْولِــــَيــــاُء ُم ــْدُروَن َي َوَال  ــا  ــَه ــوَن ُج ــَزو ُي
َجِهَال َوَعــْبــٌد  ــٌن  ِإْب ــُه  لَ ــْن  ــَالَوَم ــَك َوأَْش َسلِيلُُه  ــا  ــَمَ ــُه أَي

َقدِ: بمعنى قط أو بمعنى حسب.  (١)
أي مقسوًما، ونصبه على الحال.  (٢)
َجْحَدانِي: منسوب إلى الجحود.  (٣)

قوله: «تقدير» أي مقدر.  (٤)



٣٤٣باُب الَحَضانة الجزء الثاني

َوارَِثاُه الُْحْكــمِ  فِــي  ُهَما  ــا ِإْبـــَنـــاُهَقاَل  ــَم ــَالُه ِ ـــا ك ـــَم ِألَن
ــْه ي ــر ــُح ــُب ال ــل ــَغ ـــا تُ ـــَه ْهِألَن الَقِضي َفاْفَهــمِ  َعَلــى ِســَواَها 
عِْتَقا َيْوًمــا  َيَنــاُل  َقْد  ُيَرقــاَفالَعْبــُد  أَْن  ُيْمِكــُن  َال   َوالُحــر

(1)áfÉ n°† nëdG  oÜÉH

ْربَِيــةِ الت َعــنِ  عَِبــاَرٌة  اْبَنــةَِوْهــَي  أَوِ  َذَكــرٍ  مِــْن  لَِولَــدٍ 
ِ ْسل الن َهَذا  لِِحْفظِ  ُشــرَِعْت  َِقْد  ــْكل َعــنِ الَهــَالِك لَِبَقــاِء الش
اْقَتَضْت لَِذاَكا الَْبــارِي  لَــْو َشــاَء لَــْم ُيَوقــعِ الَهَالَكاَوِحْكَمةُ 
ْاألَْســَباَبا َوَضــَع  َقــْد  ــُه  َوالِْعَقاَبــالَِكن ــَواَب  الث لَِيْقِضــَي 
َتجُِب َحْيُث  األَْســَبابِ  ُبَفَتارُِك  ُمَعــذ عِْنــَدُه  َفْهــَو  َعَلْيــِه 
َحْتَمــا ُيَثــاُب  بَِهــا  ُحْكَمــاَوَقائِــٌم   أََتــم اهللاِ  َوِحْكَمــةُ 
الَبَناتِ فِــي  َب  ُرغ َهاُهَنــا  ــَراتِمِْن  ِ ــات َس ــارِ  ــن ـِـْل ل بَكونَِها 
أَْحَســَنا  ثُم  بِِهــن ُبلِي  َناَفَمــْن  َبي ِحَجاًبــا  مِْنَهــا  لَــُه   ُكــن
َقــْد َتْخــرُِق الِحَجاَبــا ــُه  َتــاَبــالَِكن ــا  َم ِإَذا   ِإال ــَرٌة  ــي ِ ــب َك
َحاجُِب الَمَتــاَب   ِإن َتُقــْل  َوَهــا أََنــا الَيــْوَم ِإلَْيــِه آيــُبَفَال 
ــا ُدوَنُهن الِْحَجــاُب  ــا(٢)َفَحَصــَل  َتَعن َمــْن  َقــْوُل  َهــَذا   ِألَن

الحضانة بفتح الحاء.  (١)
قوله: «تعنا»، أي: تعنت، فهو اكتفاء ببعض الكلمــة، أو بمعنى تكلف لما ال ينبغي، فال اكتفاء   (٢)

فيه اهـ. (المصنف)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٤٤

َتَنافِي َبْيَنَهــا  لَْيَس  َخافِــيَفالُحْجــُب  َفَغْيــُر  َزاَد  َمــا   َوُكل
أَْرَبَعــْه أَْو  َثَالَثــٌة  أَْو  َمْنَفَعْهَفاْثَنــانِ  َحْتًمــا  أَْعَظُم  َواِحدٍ  َعْن 
َوَبْينَها َبْيَننِــي(١)  َفاْجَعْل  َهىِإلَِهي  الن تُْحِصيَها  لَْيَس  َوُحْجًبا  ُبْعًدا 
َيــْه(٢) تَُرب َيْلَزُمَهــا  َال   َيْهَواألُم ُمَرب َوالِــُدُه  َيجِــْد  لَــْم  لَــْو 
َيجِــُبِإال ِإَذا َشــاَءْت َفــَذاَك ُيْنــَدُب أَبِيــِه  َعَلــى  َورِْزقَُهــا 
ــى إَذا َمــا َعَقــَل الِْخَيــاَرا َنْجَعلُــُه َقد قِيَل َحْيــُث اْخَتاَراَحت
ــَمــا َفــِإن َجـــْت  َتـــَزو ِإَذا  َفاْعَلَماِإّال  َذاَك  عِْنــَد  أَْولَــى  أَُبوُه 
ــُه أَولَــى بِــِه َصَوابِِهَوَقــاَل َقــوٌم أُم مِْن  َوْهــَو  َحالٍ   ُكل فِي 
َمأُْموَنــْه بِــِه   ْاألُم َكاَنــتِ  ــْهِإْن  ــَمــُؤوَن َوأَلْـــَزُمـــوا َوالـِـــَدُه الْ
َمــْن َفَقد َمْهَمــا ُعدَِمــْت   َتْحِضَنــْنَواألُم أَبِيــِه   أُم َتــُه  َجد
ــا ـــ ــن َم ــد ــَق تُ ــِه  ـــ ـــ أُم  اَوأُم اْعَلَمن ْاألَبِ  ــٍة أُْخــتِ  َعْن َعم
الَْخالَــْه َقْبــَل  ــَة  الَعم مِ  أَْخَوالَــْهَوقِــد َيْســبَِقْن   َعــم  َوُكل
َقْت ــِه ِإَذا َمــا ُطل أَْنَفَقْتَواْحُكــْم ِألُم َمْهَمــا  َضاعِ  الر بِأُْجــَرةِ 
َوِإَذا دِْرَهَمــانِ  َشــْهرٍ   ــٌة لِــَذالِــُكل ــَالَث ــَث ــا َف ــي ــنِ ـــاَن َغ َك
َحْيُثَما الَقدِيمِ  الَعْصرِ  فِي  َكاَن رَِيالَُنــا ُيَضاهِــي دِْرَهَمــاَوذاَك 

قوله: بينني بإثبات نون الوقاية في الظرف المضاف إلى ياء النفس محافظة على الفتحة المشابهة   (١)
لفتحة البناء قياًسا على إثباتها في َلُدني. اهـ. (المصنف) وفي نسخة بيننا وليست بصحيحة ألن 

المصنف هنا في مقام الدعاء والتضرع، فال يصح أن يأتي بصيغة التعظيم. (أبو إسحاق)
وفي نسخة «تربيا».  (٢)



٣٤٥باُب الَحَضانة الجزء الثاني

ِ ــْعر الس َوُرْخصِ  الَْعْيشِ  ِلَِرَغدِ  الَعْصر َذا  فِي  َكاَن  َهَذا  َوَعْكُس 
ــانِ َم ــز ال ـِـَحــاكـِـمِ  ل الَْمَعانِيَفَيْنَبِغي  ُيْمِعَن األَْنَظــاَر فِي  أَْن 
َبــاِء(١) الر أُْجــَرةِ  َغْيــُر  ــاِءَوَذاَك  ــَن ــَع ـــَدرِ ال ـــَق َفــِإنــَهــا َب
َنَظــَرا  َوِإال َتَصالََحــا  َراَفــِإْن  َقــد َرآُه  َوَمــا  َحاكُِمُهــْم 
َبْعَدَما ُيْعَطــى  اِإلْنَفاقِ  فُِطَماَوثُلُــَث  َقــْد  َرَضاعِِه  مِــْن  َيُكوُن 
ْاألَْشــَبارِ َخْمَســَة  ُيوافِي  ِإْنَكارَِحتى  بِــَال  ُيْعَطــى  َفنِْصُفَهــا 
َواَفــا َقــْد  ٍة  لِِســت َيكــن  ــىَوِإْن  ــَواَف ُي ــْم  ــَدُه ــْن عِ بُثلَُثْيَها 
ْاِإلَنَفــاُق َيْكُمــُل  ُيَطــاُقَوبِالُْبلُــوغِ  بَِمــا  َتْقدِيــٌر  َوَذاَك 
الُعُقولِ أُولِــي  َبْعُض  بَِحَســبِ الُْوْســعِ مَِن الَْمْعُقولِأَْخَرَجــُه 
ُوجَِدا َمــاٌل  ْفلِ  لِلط َيُكــْن  أََبــَداَوِإْن   ُينَفَقــن مِْنــُه  َفِقيــَل 
ِ َوِإْن لَــْم َيُكــن ِِإْن َكاَن َذا أَبٍ  َوقِيــَل َبْل َعَلــى أَبِيــِه َفاْفُطن
بِي الص َذلِــَك  َيبلَُغ  أَْن  ْاألَبَِوْبعــَد  َفَفْرُضُه َيــُزوُل َعْن ُحْكمِ 
الَْمَعاَشــا َيْطلُــَب  أَْن  َعاَشــاَيْلَزُمــُه  َمــا  َوَزْوجِــِه  لَِنْفِســِه 
ُيْنفِــُق  َفَلُهــن الَبَنــاتِ   فِــُقِإال ْجــَن بَِمــْن َيت ــى ُيَزو َحت
اْخُتلَِفــا َففِيــِه  َقــْن  ُيَطل َنَفىَوِإْن  َقــْد  َوقوٌم  َقــوٌم  أَْوَجَبَهــا 
َيْكَتِسُب َيسَتِطْع  لَْم  ِإْن  َيجِــُبَواِالْبُن  أَبِيــِه  َعَلــى  ِإْنَفاقُــُه 
ــُه ِســـَواُه ــــا لَ ــْو َكـــاَن َوارًِث ــــاُهلَ أََب ــُه  ُكــل َذاَك  ـــَزُم  ـــْل َي

الرباء بالفتح بمعنى التربية.  (١)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٤٦

ــا ُيْجَعَلن ْاألَبِ  َمــْوتِ  اَوَبْعــَد  ُيْقَســَمن الِْميــَراثِ  بَِحَســبِ 
َبُنوَنــا لَــُه  َكاَن  ِإْن  ُيْنفُِقوَناَوالَْعْبــُد  أَْيــَن  مِــْن  ةٍ  ُحــر مِْن 
ــــَراَرا ــُم لــَكــْونـِـهــْم أَْح ــُه أَْولَــى بِهــْم تُْنفُِقُهــْم جَِهــاَراأُم
َعَلْيــِه َفَمــا  الَْعْبــدِ  ُد  ِإلَْيــِهَوَســي َال  َذاَك  َوأَْمــُر  َشــْيٌء 
َتْســَتْعِمَال َبــأَْن   لِــألُم َكَفــَالَوقِيــَل  أَُبــوُه  َولَــْو  هــا  َصبِي
لِــألَبِ َمــا  لََهــا  قِيــَل  ـُه  َفاْنتِخبِِألَنـ َال  َوقِيــَل  اْبنِــِه  مِــَن 
َمْن عِْنَد  َتســَتْعِمَلْنُه  َتَشــأْ  َتْســَتأْذَِنْنَفِإْن  َيلَزُمَهــا  َيْمَنُعَهــا 
ْاِإلْعَطاِء فِــي  الَْوالِــَد  َوْاألَْبَناِءَوَيْلــَزُم  الَبَنــاتِ  ِإلَــى  َعــْدٌل 
َيْقِسُم فِيِهْم  الِْميَراثِ  َيْلــَزُمبَِحَســبِ  َكــَذاَك   َواألُم َعَطــاُه 
ُل َوْاألَو َيْلَزُمَهــا  َال  َوُهو ْاألَْعَدُلَوقِيــَل  الَقــْوُل  ُهَو  عِْندِي 
أَْعَطــاُه لَِفْقــرِهِ  َيُكــْن  ِســَواُهَوِإْن  َيْلَزُمــُه  َفــَال  َشــْيًئا 
اِإليَثــاَرا َيْقِصــدِ  لَــْم  ـُه  ـ َجــاَراِألَن َقــْد  ِإنــُه  ُيَقــاُل  َفــَال 
ــَرْن ُيَؤث أَْن  ُيْمَنــُع  َبْعًضا َعَلى َبْعضٍ ُهَناَك َفاْعَلَمْنَوِإنَمــا 
َيْســرَِقْن أَبِيــِه  َمــاَل  َضــْنَوَولَــٌد  ُيَعو أَْن  لِلَوالِــدِ  َفَلْيــَس 
َظَلَمــا َقــْد  لَــُه  ِإْبَنــُه   َيْظلَِمــاِألَن أَْن  ظُْلُمــُه  ُيبيــُح  َوَال 
ْوَجةَِولَــْم َيُكــْن َعَلْيِه مِْن َتْســوَِيةِ الز مِْثــُل  اثِ  الُْور لَِســائِرِ 
اثِ الـــُور ـِـَر  ــائ َس  أَن فِي الِميَراثَِوَذاَك  ُمْخَتلُِفو ْاألَْحــَوالِ 
َعَلْيِهْم قُِســَماَوْاِإلْرُث لِــألَْْوَالدِ َثابــٌت َفَمــا َنالُــوُه بِالَعــْدلِ 



٣٤٧باُب الَحَضانة الجزء الثاني

َدائِــَرا َمــاُن  الز َكاَن  َفالَحــق لِْلَوالِــدِ َصــاَر آِخــَراَوَحْيُثَمــا 
َيُقوَمــا بِــأَْن  ْاِإلْبــَن  َمْحُتوَماَفَيْلــَزُم  ــا  ــًب َواجِ ــِه  ــَدْي ِ ــَوال ِ ب
َعَجــَزا ِإْن  َعَلْيِهَمــا  َوَيْمَنَحــن الُْكل أََحَســَن الَجَزاَفُيْنفَِقــْن 
َقْد ُوجِْدَيبِيــُع لَْو مِْن َمالِــِه ِإْن لَْم َيجِْد َمَقالٍ  فِي  ِسَوى األُُصولِ 
الَْولَْد ِإلْنَفــاقِ  َبْيِعــِه  ِحْدَكِمْثــلِ  ُمت َمْعًنى  َوُهــَو  الُبلُوغِ  َقْبَل 
ُذكِْر َما  بَِغْيــرِ  َقوٌل  َمَضى  ِحيُح(١) عِْندِي َفاْعَتبِْرَوَقْد  َوَذا ُهو الص
َيْنَتزِعــا أَْن  لِلَوالِــدِ  َقْد َدَعىَوقِيــَل  َماَل اْبنــِه إْن َكاَن َداعٍ 
َوالَْحج َوَما ْزوِيجِ  َوالت ْيــنِ  لَِيْسَلَماَكالد َيــأُْكــَلــُه  أَْن  ــُد  ــرِي ُي
ِ ْحرِيج بِالت َقــاَل  َقْد  َِوَبْعُضُهــْم  ْتزوِيج َولِل ــْزعِ لِْلَحــج فِــي الن
أَْنَفَقا(٢)َوَبْعُضُهــْم َيْمَنــُع َذاَك ُمْطَلَقــا َقــْد  الذِي   ِإال لَــُه  َفَما 

قوله: «وذا هو الصحيح» يعني القول بأنه يلزمه أن ينفق على والديه ولو ببيع شيء من أصول   (١)
ماله، إذا لم تكفه غلته وال كسبه.

هذا ما يدل له قوله ژ: «كل أحق بماله حتى الوالد والولد» وفي رواية البيهقي في ســننه عن   (٢)
الجمحي: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» وقد ترك كثير من الناس في 
بالدنا هذا الحق الواضح فعمدوا إلى شــيء يســمونه الحيازة يتوصلون بها إلى ما سماه شيخ 
ا شرعُه اهللا  اإلسالم موســى بن أبي جابر 5 باللصوصية وما أحراه بهذه التسمية، فمنعوا حق
من اإلرث وغيره، واســتحوزوا على مال ولدهم الميت بدعوى عــدم الحيازة حتى أن بعض 
األبناء يضطرون إلى االفتداء من أبيهم بمال كبير، كأنه كان مملوًكا ثم كاتب على أنه كان من 
مبدأ التكليف له ما كســب وعليه ما اكتسب إذ بلغ الرشــد، وما يجري بين الولد والوالد في 
بالدنا من التســامح في التصرف في المال ال يعدو أنه مجرد تبرع وتسامح ال ُيستباح بهما ما 
كســبه أحدهما، وال حجة لهم في حديث: «أنت ومالك ألبيك» وكم وقع من مخالفة الشريعة 

في هذه المسألة نعوذ باهللا. (أبو إسحاق)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٤٨

ُه َيْمَنَعن َجابِــرِ(١)  أَبِــي  َيْنُهَواْبــُن  ُيَسم  ــص بـِـالــل َوَكــــاَن 
أََبَدا َحــَراٌم  بِاإلْبــنِ   ــر الَوالَِداَوالض  َيُضــر َال  أََجــاَز  َفَمــْن 
ــَعْه الس عِْنــَد  ُيجِيــُزُه  َمَنَعْهَوِإنَمــا  ُهَنــاَك   ُضــر َيُكــْن  َفِإْن 
ــةِ اْنتَِزاعِِه َمَتاعِــِهَوَشــَرُطوا فِــي ِصح ِإلَــى  َوالِــدٍ  َحاَجــَة 
ُزوَن ِإْن َنَزْع َيَقْعَواْخَتَلــَف الُمَجــو َهْل  َمرِيٌض  َوْهَو  اْبَنِه  َماَل 
الَمرِيضِ َف  َتَصــر ُيجِــْز  ِقيضَِفَمْن  أََجــاَزُه َوالَْعْكُس فِــي الن
َجَعَال َبْعٌض   ْاألُم فِي  َتأُْكَالَواْخَتلُفوا  أَْن  لََهــا  ُحْكَمَها  َكاألْبِ 
بِيــعِ ُيوَجــُد ُدواَوْهــَو َمَقــاٌل لِلر ــوا َوَشـــد قُ ــر ــــُروَن َف َوآَخ
َفَلْيَس لَْه َمأَْكَلْهَوالََجــد مِْثــُل َغْيــرِهِ  َحْتًما  اِالْبنِ  ِإْبنِ  َمالِ  مِن 
َصبِي َماُل  َيــدِهِ  فِي  َيُكْن  ْاألَبَِوَمْن  ِإلَــى  َيْدَفُعــُه  َفَجائِــٌز 
َقةِ بِالث ُيوَصَفْن  لَــْم  لَْو  قِيَل  ةَِقْد  ـُه أَْولَــى بِــِه فِــي الُحج ـ ِألَن
َوأَْطَيــُب َكْســبِِه  مِــْن  َيْكِسُبَوِإْبُنــُه  ا  مِم اِإلْنَســاُن  َيأُْكُل  َما 
بِي َوُيْعــَرُف الُْبلــوُغ فِــي الصالَْبِهي ــِه  لـِـِســن اْنــَتــَهــى  ِإَذا 
ُذكَِرا َعَشــَراَخْمَســَة َعْشَر مِْن ِســنِينٍ  َســْبَع  َيُقوُل  َوَبعُضُهْم 
ِ الُْمْعَتــاد ــَعرِ  الش َِوبَِنَبــاتِ  ْاألَْوَالد فِي  الْمَعــروِف  َوالُحلُمِ 

قوله: «وابن أبي جابر» هو شــيخ المســلمين العّالمة الشــهير الشيخ موســى بن أبي جابر   (١)
األزكوي أحد الثالثــة الذين حملوا العلم من البصرة عن اِإلمــام المحدث الربيع بن حبيب 

إلى ُعمان رحمهم اهللا.



َضاِع ٣٤٩باُب الر الجزء الثاني

َوْاألَثْر الْجَِمــاَع  َيَرى  َنومِِه  َنَظْرفِي  َقْد  فِيَمــا  ْومِ  الن َبْعــَد  َيَراُه 
َوالَْحْمُل َمَعا َفاْســَمَعاَوالَْحْيُض فِي الَْفَتاةِ  مِْنَها  ْدَيْينِ  الث ُب  َتَكع
ــَرْه ــَب ــَت ــْع ـِــــٌل ُم ـــَهـــذِهِ َدَالئ أََثَرْهَف الِخَطــاُب  ُيَعلــُق(١)  بَِهــا 

ṕ É n°V sôdG  oÜÉH

ِ َضــاع بِالر ْزوِيــجِ  الت َِوُحْرَمــةُ  ــةِ ْاِإلْجَمــاع َثابَِتــٌة فِــي ِصح
الُْمْصَطَفىَقــْد َذَكــَر الِْكَتاُب مِْنَهــا َطَرَفا  بِــي الن الَْباقِي  َن  َوَبي
ُيَرْدَوَنَقــَل ْاِإلْجَمــاُع َعْنُه َمــا َوَرْد َما  فِيــِه  لَْيَس  َصِحيٌح  َفْهَو 
ِ َظر َورَِوِإْن َيُكــْن أَْفَضى ِخَالُف الن َبْيَنُهُم فِــي ُحْكمِ َبْعضِ الص
َيْقَدُح لَْيــَس  الِْخــَالُف  ُحواَفَذلَِك  وَما َقْد َصر فِي َوْصفِ َما َصح
بِي فِي ْاألَْخَبارِ مِْن َقْولِ الن َســبَِوَصح َكالن ُحْكُمُه  َضــاَع  الر  أَن
ُم الَقلِيــُل مِْنــُه مِثــَل َما َمــا(٢)ُيَحــر ُمَحر أََبــًدا  الَكثِيــُر  َكاَن 
ِ الَْحْولَْين فِــي  َيُكــوُن  َِوِإنَمــا  اْثَنْين َبْيــَن  َبْعــُد  َرَضــاَع  َفَال 
فُحْكُمــُه َكِمْثلِ لَْو لَــْم ُيْفَصَالَوِإْن َيُكــْن َقْبَلُهَمــا َقــْد فُِصَال

ُيَعلق للفاعل على سبيل المجاز، أي بهذه الدالئل الدالة  ُيَعلُق الِخَطاُب» يحتمل بناء  قوله: «بها   (١)
على بلوغ الصبي يعلق الخطاب أحكامه وآثاره عليه، ولكن بناءه على المفعول أظهر؛ أي بهذه 

الدالئل ُيَعلُق الِخَطاُب أي التكليف على أثر البلوغ، فيكون نصبه بنزع الخافض، واهللا أعلم.
َما: بكسر الراء أي محرًما للزواج. ُمَحر  (٢)



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٥٠

َوِإْن َجْوَفــُه  َيْبلُــَغ  أَْن  َوُدفِْنَوَذاَك  َفَغــاَب  بِالَْقــْيِء  أَلَْقــاُه 
َيَقْعَوِإْن َيُكْن مِْن َبْعدِ َحْولَْينِ َرَضْع ُهَنــا  عِْنَدُهم  َرَضــاَع  َفَال 
َزْوَجتِــْه مِــْن  لَِلَبــنٍ  لُِحْرَمتِْهَوَراِضــٌع  َحالُــُه  ُيْفِضــي  َفَلْيَس 
أَْن َقْبــَل  أَْرَضَعْتــُه  َمــا  ِإَذا   َيْحُرَمْنِإال َعَلْيَهــا  َهاُهَنــا  ُيْفَطَم 
َفَمــْن ْوجِ  لِلــز الَْمــْرأَةِ  ِإَذْنَولََبــُن  ِإْبُنــُه  َفْهــَو  مِْنَها  َيْرَضــُع 
األَلَْباَنــا ُشــْرُبُه  َضــاعِ  َوالُْخْلــُف فِيَمــا َدَخــَل ْاآلَذاَناَوَكالر
ــَســاِء ــن ال ــُن  ــَب لَ ــاُع  ــَب ُي األَْبَناِءَوَال  َخْوَف ِشْرَكةِ  وقِ  فِي الس
ِســَواَها مِْن   ْاألُم َيْجَهلُــوَن  َوَهاُهَنــا الَْفَســاُد َقــْد َتَناَهــىِإْذ 
َتبِيَعُه أَْن   لـِـــْألُم َرِضيَعــُهَوَجـــائـِــٌز  بَِذلُِكــْم  َعلَِمــْت  ِإْن 
اْرَتَفَعا َعْنَهــا  الَْفَســاُد  َهاُهَنا  الِْعْلمِ بَِمْن َقــْد َرَضَعاِإْذ  ــةِ  لِِصح
ِ بِاِإلْجَمــاع األََشــَياُخ  َِوأَْثَبــَت  َضــاع بِالر الَْمــْرأَةِ  َشــَهاَدَة 
ْه ي ذِم َولــْو  َتْزوِيــجٍ  َقْبــلِ  ــْهمِْن  ــي ــِق َوَبـــْعـــَدُه َفــَعــْدلَــٌة َت
َفالَْعــْدَالنِ َيْدُخــَل  أَْن  َيْشــَهَدانَِوَبْعــَد  َذاَك  فِي  َبْعِضِهْم  َعْن 
ــا ــن َق ــر ــَف ُي َال  َذاَك  ــاَوُدوَن  ظُن َهــامٍ  ات َخــْوَف  َبْيَنُهَمــا 
تُــْدَرى َال  َغَوائِــٌل  َســا  ما َصــاَدَف مِْنَها َغْيَرى(١)(٢)َولِلنَوُرب

قوله: «غيرى» أي ذات غْيَرةٍ. (المصنف)  (١)
يقال امرأة غيرى إذا كانت ذات َغْيرة.  (٢)



َضاِع ٣٥١باُب الر الجزء الثاني

َفَال ْيُب  الر اْنَتَفى  َقدِ  َيُكْن  َدَخــَالَوِإْن  َقــْد  َوِإْن  َقْولََهــا   أَُرد
َعــْت اد َقــدِ  َقاِصَيــٍة  َســِمَعْتَكاْمــَرأَةٍ  َمــا  بَِذلُِكــْم  بِأَنَهــا 
َالئِــُل الد َمَقالََهــا  َقــْت  َعادُِلَوَصد ُهَنــاَك  َشــاهٌِد  َوالَْحــاُل 
ْاألَْحَوالِ َشــَهاَدةِ  فِــي  أَْعــَدُل مِــْن َشــهاَدةِ ْاألَْقــَوالَِوقِيــَل 
أَْرَضَعْت لَِزْيــدٍ  َقالَْت  َوَبْعَد َذا َعــْن َقْولِها قْد َرَجَعْتَواْمــَرأٌَة 
ُيْقَبُل َال  ُرُجوعَِهــا  فِــي  ُيْقَبُلَفِقيَل  ُجــوُع  الر َقاَل  َوَبْعُضُهــْم 
َمَقالََهــا أَْبَطَلــْت  َقــْد  َضَاللََهاِألَنَهــا  َعْت  اد َحْيُث  بَِنْفِســَها 
َيُقــوُل بَِغْيــرِهِ  َيُقــْل  ُرُجوُعَهــا لَْيــَس لَــُه َمْحُصوُلَوَمــْن 
َوَمــا ــٌة  ُحج ُل  ْاألَو َقْولَُهــا  َفاْفَهَماِإْذ  َدْعَوى  َبْعُد  َقالَْت بِه مِْن 
الَْولََدا َرَضْعُت  َقالَْت  ِإْن  َداَوالبِْكُر  تَُحد أَْن  َغْيــرِ  ُيْقَبَلــْن مِْن  َال 
لََبْن ــي  مِن أَْرَضْعُته  َقــْد  َيْحُرَمــْنَتُقوُل  َال  َثْديَِهــا  َمــاَء   ِألَن
ُب ي الث َعَلْيــِه  َما  ِخــَالُف  ِإْذ َماُؤَهــا مِثُل َحلِيــبٍ َتْحلُِبَوْهَو 
الُْخْنَثــاِء لََبــَن   ِإن َســاِءَوقِيــَل  الن َكَلَبنِ  َال  الُْحْكــمِ  فِي 
ُمْشــَتبِْه فِيــِه  أَقُــوُل  نِــي  الُْمْنَتبِْهلَِكن عِْنــَد  ْزوِيَج  الت َفَيْمَنــُع 
ا بِِهن َخـــْلـــَوًة  ــبـِـيــُح  ُي اَوَال  َحْليِِهن ِإْظــَهــاُر  ــَهــا  َومـِـْثــلُ
َطَرا َقــْد  ــَفاحِ  الس َعنِ  َصــَدَراَولََبــٌن  ــَكاحِ  الن َعــنِ  َكَلَبــنٍ 
دِ ــي لِلس أَْرَضَعــْت  َقــْد  َِوأََمــٌة  َولَد مِــْن  لَُه  َكاَن  َمــا  َجِميــَع 



كتاب النكاح الجزء الثاني٣٥٢

َحــَالُل لَــُه  َحْتًمــا  ُيَحــاُلَفَبْيُعَهــا  َفَهاُهَنــا  َيُمــْت  َفــِإْن 
أَْرَضَعْت َقْد  لَُهْم  َمْن  ثُوَها  َور ُمنَِعْتِإْذ  َوالُبيــُوُع  َيْســَتْخدُِموَها 
َوقِيــَل َال َيْبُطــُل ِحيــَن َفَعلُواَفــِإْن َيبِيُعوَهــا َفِقيــَل َيْبُطــُل
ُل(١) ْاألَو  ُهــو الَقْولَْينِ  لُواَوأَْشــَهُر  َعو َعَلْيــِه  ا  مِن َمَضــى  َوَمْن 

يعني أن أشهر القولين هو القول األول وهو القول بمنع َبْيعِ األم من الرضاع واهللا أعلم.  (١)



َالِق ٣٥٣باُب الط الجزء الثاني

o¬ pYG nƒ rfnCG nh  p¥G nô pØdG  oÜÉàc

َوالِْخَيــارِ ــَالقِ  بِالط َهــارَِيُكــوُن  َوالظ َوْاِإلَيــَالِء  َوالُخْلــعِ 
َجِميَعــا أَْذُكُرَهــا  أََنــا  ــَعــاَوَهــا  ــْوزِي ًعــا َت ــًال ُمــَوز ــَفــص ُم
ــابَِقا الس  ثُــم ــابَِق  الس ُم  ُمَوافَِقاأَُقــد َوْضُعــُه  َيُكــوَن  ــى  َحت

p¥ nÓ s£dG  oÜÉH

َالُق َفْهَو لَْفــٌظ ُيوجُِب ــا الط ُبأم ُيَقــر َفــَال  َزْوجِــِه  فِــَراَق 
ــَالقِ ــةُ اِإلْنـــَســـانِ بـِـالــط َوالِْعَتــاقَِفــنِــي مِْنــُه  لَْفــٍظ  بَِغْيــرِ 
َمَعالَْم َيْثُبَتا(١) فِي الُْحْكمِ َحتى َيَقَعا ْفــُظ  َوالل َقــْد قِيــَل  ــٍة  بِنِي
َبَطَراَوقِيــَل َمــْن بَِبالِــِه َقــْد َخَطَرا ِإْذ  لَــُه  َزْوَجــاٍت  َطــَالُق 
َطــَالُق عِْنَدَنــا  َعَلْيــِه  ــَداُقَفــَال  الص َيجِــُب  َعَلْيــِه  َوَال 
ُر ْفــسِ َال ُيَؤث ــُرَوْهــَو َطــَالُق الن ُيَعب َقْصــدِهِ  َعــْن  ِإَذا   ِإال
ــا َفــأَِســَفــا ــَه ــَالَق َتْطلُــُق قِيــَل ِإْن لِــَذاَك َعَرَفــاَوَكــاتِــٌب َط
َقــَراُه ِإْذ  َتْطلُــُق  َبــْل  َيَراُهَوقِيــَل  َقــْد  الَعْدُل  فِيــِه  َواألَْصُل 
ِ َِواْخَتلُفــوا فِي لَْفِظــِه الَْمْحُدود الَْمْقصُود َعَلــى   َدل َمــا  َفِقيَل 
َالَقا الْفَِراَقــاَوقِيــَل َمــا َنــَوَى بِــِه الط َيْســَتْلزُِم  َال  َكاَن  لَــْو 

ٍظ بهما. قوله: «لم يَْثُبَتا» يعني الطالق والعتاق، فإنهما ال يقعان بمجرد النّية من دون تلف  (١)



كتاُب الِفَراِق َوأَنْوَاِعهُ الجزء الثاني٣٥٤

َوَنَوى ِإلَِهــي  ُســْبَحاَن  َقاَل  ــَالَق َفَلُه أَْيًضــا َحَوىلَْو  بِــِه الط
َقْولِيَوَال أََراُه مِــْن َصــَوابِ الَْقــولِ مِْن  ُيَرى  أَْرَضاُه  َولَْســُت 
َمْحــُدوُد لَْفُظــُه  َمْوُجــوُدَوالَقائِلــُوَن  عِنَدُهــُم  َتْقِســيُمُه 
َقــْد ُعلِْمِإلَــى َصرِيــحٍ وكَِناَيــٍة قُِســْم  َولَْفــُظ ُكل عِْنَدُهــُم 
ُجِعَال لَْفــٌظ  َفْهَو  رِيُح  الص ــا  نُِقالَأَم َوْضًعــا  لِــَذاَك  أَْصلِِه  مِْن 
فِيــِه َيْكفِيــِهَولَْيــَس َيْحَتــاُج لَِقْصــدٍ  عِْنَدُهــُم  نُْطُقــُه  َبــْل 
ُوِضَعــا َقــْد  لَِذالُِكــْم  ـُه  ـ َعاِألَن َفَقْولُــُه لَــْم َيْنــوِهِ َنْفــُس اد
َشــاَءا َما  ِإَذا  الِْكَناَيــاُت  ــا  ــَواَء(١)أَم الن َد  َجــد ــَالَق  الط بَِها 
ُق َيْنِطــُقَفــِإْن َيُقــْل لَــْم أَْنــوِهِ ُيَصد فِيَمــا  الَْمأُْمــوُن  ـُه  ـ ِألَن
َخاَنا َقــْد  َفَنْفَســُه  َيُخــْن  َكاَناَفِإْن  َشــْيٌء  ْوَجةِ  الز َعَلــى  َوَما 
ْفــَظ فِــي الِْكَناَيــةِ الل الِعَبــاَرةَِوَذاَك أَن َظاهِــرِ  َغيــُر  َمْعَنــاُه 
الُْمْسَتِمْعَفْهــَو بِِه ُيرِيــُد َغْيَر َمــا ُوِضْع فِي  َحاِصلٍ  لِمْعًنى  لَُه 
َوَما كَِناَياٍت  ْي  ُســم َهاُهَنا  َفاْفَهَمــامِْن  االْســتَِتاُر   ِإال َمْعَنــاُه 
ِ َغارِبِك َعَلــى  الَْيْوَم  َِكَحْبلِــكِ  َطالِبِك َمــْع  بِْاألَْهلِ  َوِإلَْحِقــي 
ِإْن َقــاَل َقــْد َتَرْكُتكِ ْيُتــكَِوَهَكــَذا  َخل َهــذِهِ  َيــا  إننِــي  أَْو 
ــي يَوَهَكــَذا ِإْن َقــاَل أَْنــتِ مِن ُمَكن ِإًذا  ــَو  ــْه َف ــٌة  ــَئ ــرِي َب

بقــول من أجاز مد  النوى: بالضم بمعنــى القصد والنّية، ومــده الناظم ِإلقامــة الوزن عمالً   (١)
المقصور لالضطرار.
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اْسُترِي َوَرأَْسكِ  ي  اْعَتد َفاْنُظرِيَوَهَكذا  َعْنكِ  َنَزْعُت  َوقْد  ي  َعن
ْقُتكِ رِيُح َفْهَو َقــْد َطل ــا الص َفاَرْقُتكِأَم َقــْد  َقاَل  ِإْن  َواْخَتَلُفوا 
ِ التْصرِيح عَِبــاَرةِ  مِــْن  َِفِقيــَل  ِحيح الص َعَلــى  قِيــَل  َوُكْنَيــٍة 
ِ الَْيْوم َذا  فِــي  الناسِ  ُعْرَف   َيْقُرَبــْن َوُيومِيَوِإن رِيحِ  ِإلَــى الص
ثُــم َتَرَكا أَْمَســَكاَمْن َقــاَل َطا أَْو َطالِ  َوَعْنُه  َبالَْقاِف  ْطــقِ  لِلن
َتْطلُــُق َال  َزْوَجــُه   ِإن ــى ُيتِم الَقاَف ِحيــَن َيْنِطُقَفِقيــَل  َحت
َحْتَمــا  َيــُدل َال  َهــَذا   َفْهَمــاِألَن َنْفَهَمْنــُه  لَِكــْن  َعَلْيــِه 
َالَقا الط بِــِه  َشــاَء  َيُكــْن  َفاَقا(١)َوِإْن  ات ُهَنــا  الَْقــاَف  وَحَذَف 
َنــَوى َقــْد  َمــا  َيْلَزُمــُه  َحــَوىَفِإنــُه  لَِمْعَنــاُه  لَْفَظــُه   ِألَن
َوَرَدا الْــَكَالم  َداَواالْختَِصــاُر فِي  ُمَقي ــُه  ــُم ِإْس ــاُء  ــَف ــتِ َوْاالْك
ــاِء الت َبَفْتــحِ  أَْنــَت  اْســتِْهَزاِءَوطالِــٌق  َعَلى  لََهــا  ُمَخاِطًبــا 
َجاَءا َوالِخَطــاُب  مِْنــُه  َكاَءاَتْطلُــُق  الذ َتْقَتِضــي  ُصُنوٍف  َعَلى 
ِ َكر الذ ِتَُخاِطــُب األُْنَثى بَِلْفــظِ  َظــر الن فِــي  لُِنْكَتــٍة  َوَعْكُســه 
َال طالُِق َطالِــٌق  أَنتِ  َقــاَل  َطالُِقَمْن  مِْنــُه   َفِهــي َبــْل  َزاَد  أَْو 
َنافَِعــا لَْيــَس  بِــَذاَك  َواقَِعاَوَقْولُــُه  َالُق  َمــا َكاَن الط َبْعدِ  مِْن 
ــَالقِ ــط ـِـْل ـــاُء ل ـــَش ــــُه ْاِإلْن بَِواقِــيِألَن لَــُه  ُرُجوُعــُه  َفَمــا 

قوله: «اتفاقا» أي موافقة، والمعنى أنه وافقه حذف القاف في عبارته. (المصنف)  (١)
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َمْوُجــوُد َمْنَهــٌج  ُجــوعِ  الَْمْوُروُدَولِلر الَْمْنَهُل  َفْهَو  َشــاَء  َمْن 
ــِه ــْي ـــا ِإلَ َه ـــُرد ةٍ َي ــــد َعَلْيِهفِــي عِ الــذي  الَْحــالِ  بَِحَســبِ 
َقَها مِــْن َقبلِ أَْن َفاْعَلَمْنَوِإْن َيُكــْن َطل ُرُجــوَع  َفــَال  َيَطأََهــا 
َكاَحــا الن َد  َجــد َمــا  ِإَذا   ــاَحــا(١)ِإال ــَب ُم َكَغْيرِها  ــَهــا  ــِإن َف
ِ ْاألَْحَكام فِــي  الُق  الط ــَم  َِوقُس ــام ــَئ ــل ــٍة َوبِـــْدَعـــةِ ال ــن ــُس ِ ل
ُمْســَتْقبَِال(٢) َطَالقُــُه  ٌة  ــَالَفُســن ُحل ِحيــَن  َســاِء  الن ةِ  لِِعــد
ــا َمس َما  لَه  ُطْهــرٍ  فِي  أَْمَســىَيُكــوُن  َحَراًما   َمــس َفــِإْن  فِيِه 
َفاسِ الن َوفِي  الَْحْيضِ  اسَِكذاَك فِي  الر مِْن َقْبلِ ُطْهرِها َوُغْســلِ 
ــْق َفُهــَو الُْمْبَتدُِع(٣) َيَقــُعَوَمــْن ُيَطل َعــاصٍ   َوُهــو َطَالقُــُه 
ــا ــن ــَع ــَراجِ ــــأَْن ُي ِ ــُه ب ــُت ــوَب ــى َتِحيــَض ثُــم َتْطُهَرنــاَت َحت
َقا َطل َذاَك  َبْعــدِ  مِْن  َيَشــا  َة َيْوًمــا َواتَقــىَفِإْن  ــن َوَواَفــَق الس
ِ الَْحْمل فِــي  َطَالقَُهــا  الِحلَوَجائِــٌز  َتْحــَت  َتْدُخُل  بَِوْضِعــِه 
الِْخَطابِ ُمْقَتَضــى  الِْكَتابَِنْفَهُمــُه مِْن  فِــي  َة  الِْعــد َذَكــَر  ِإْذ 
َتَضَعا َحتى  الَْحْمــلِ  َذاتِ  ُة  ِســَعاعِد َيت أَن  ْطلِيَق  الت َفاْســَتْلَزَم 

مباحا منصوب على الحال.  (١)
ُمستقبال منصوب على الحال.  (٢)

قوله: «ومن يطلق» أي في طهٍر جامعها فيه أو في حال الحيــض أو النفاس؛ فهو مبتدع أي واقع   (٣)
في البدعة، ألن الطالق في هذه األحوال يسمى طالق البدعة، وهو واقع منه باتفاق أصحابنا وإن 
كان عاصًيا في ذلك، وعند ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما أنه ال يقع وال تطلق به، واهللا أعلم.
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ِ ْطق الن فِــي  بِْدَعٌة  َتُكــوُن  الَْحقَوَقْد  بِِخــَالِف  َطــَالٌق  َوْهــَو 
ُيْحَصُر َال  َهــا  َعد أُُمــوٌر  َذَكُرواَوْهَي  َقــْد  لَِبْعِضَها  أَْشــَياُخَنا 
َطالِــٌق َثَالًثــا َعاَثامِــْن َذاَك أَنــتِ  ِحــيــَن  ــُق  َتــْطــلُ ــا  ــَه ــِإن َف
ِ ــَالثِ عِنــَد ْاألَْكَثر َِتْطلُــُق بِالث َظر َوقِيــَل َبــْل َواِحدًة فِــي الن
ُعلِــْم ِإيَقــاٌع  ــالُث  الث َمــا  اٍت بِفِْعــلٍ َال الَْكلِْمِألَن َثَالَث َمــر
أَْفَعالِ َعــْن  َيُنوُب  َال  بِالَْمَقالَِفالَْقــْوُل  َيُكــوُن  َال  ــْربِ  َكالض
ــَالَث فِي اِإلْنَشــاِء َكالَْهَبــاِءَفذِْكــُرُه الث َيُكــوُن  عِْنَدُهــُم 
ثَِقاتِ َعــْن  َجــاَء  َقْد  اتَِوَهَكــَذا  َمر َطالِــٌق  أَْنــتِ  َقــاَل  َمْن 
ةِ ي لِلن ُه  َيــــُرد ــْم  ــُه ــُض ــْع ــةَِوَب نِي مِــْن  َخــَال  ِإَذا  َواِحــَدًة 
ــَالقِ الط أَْكَثــُر  َثــَالٌث   ْاِإلْطَالقِثُــم َعَلــى  ثِْنَتــانِ  وقِيــَل 
ْقُتــكِ َطل لََهــا  َقــاَل  ِإْن  َفاْشــَتِكيَوَذاَك  َالقِ  الط أَْكَثَر  هِْنُد  َيا 
ْنَتْيــنِ فِــي الَْمْروِي (١)َفَتْطلُــُق الث َعْن قاِضــي مِْصرَِنا أبِي َعلِي
َقَها َطل َمــْن  ُحْكُم  ــَالثِ  أَْن ُينفَِقَهــاَوَكالث َحاكُِمَنــا بِالَْعْجــزِ 
َرْجَعةِ مِــْن  َبُكْرهَِها  لَــُه  ْغَبةِلَْيَس  بالر َتْزوِيُجَهــا  لَــْه  لَِكــْن 
َها ُشــب َذاَك بِالثَالثِ  َال َغْيــرِهِ َفاْفَهــْم َوُكــْن ُمْنَتبَِهامِْن أَْجــلِ 
َقاَال َقْد  َمــْن  َقْولِ  َمْعَنــى   جِـــَداَالَوُهو َال  ــُق  َتــْطــلُ ــــَدًة  َواِح

هو العّالمة الكبير الشيخ الشهير موسى بن علي بن عزرة األزكوي 5 .  (١)
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الَْمْعَنى ــا  َوأَم  لَْفِظي ُيْعَنــىَفالُْخْلــُف  ِســَواُه  َال  ِإْذ  ِحــٌد  ُمت
ِ ـــَالم ْاِإلْس َحــاكـِـَم   أَن َِوَذاَك  َيْحُكــُم بِالَْعــْدلِ َعَلــى ْاألََنام
لُِحْكِمِه ُمــَخــالـِـٌف  ــــا  َه ــا َوِإْثـــِمـــِهَوَرد َه ــر ــُض ِ ُمـــــَالزٌِم ل
َرَجْع الَْقاِضــي  َقَها  َطل َمــا  اْنَقَطْعَفُكل ر ْوُج َمَتى الض َها الــز لَِرد
ِ ــَجر الش  بَِعــد ْقَهــا  ُيَطل َِوِإْن  الَْحَجــر  َوبَِعــد ــَالثِ  َفَكالث
ُجــُوُم ْمــلِ َكــَذا الن ــُوُمَوَعــَددِ الر ــُق ــــــَراُدُه َت ــا أَْف َوُكــــل َم
ُل ـــــــَراُدُه تُــَنــز ـــا أَْف ـــَم َمْنزِلَــَة ْاألَعــَدادِ فِيَمــا أَْجَملُواِألَن
الَبْحُر(١) َقــاَل  ــَالُث  الث وِْزُرَفَتَقــُع  َعَلْيــِه  َفْهــَو  َبِقــي  َوَمــا 
َواِحــَدْه َذاَك   أَن َقــْوٌل  َكَما َمَضى فِي ذِْكرِ تِْلَك الَْقاعَِدْهَوفِيــِه 
ِ َعَدد مِــْن  لَُه  لَْيَس  َيُكــْن  َِوِإْن  الَْمْسجِد بِِمْلِء  أَْو  َبْيتٍ  َكِملِء 
َقْت َواِحَدًة ِإْن لَــْم َيُكْن َقْصٌد َثَبْتأَْو مِْلِء َثْوجٍ(٢) أَْو َقفِيرٍ(٣) ُطل
ِ ْعِظيــم الت فِــي  َيْظَهــُر  ـُه  ـ ِِألَن ــُجــوم ــن ــا لـِــَعـــَددِ ال ـِـًف ــَخــال ُم
َتْطلُُق َالَث قِيــَل  َفُقواَوِإْن َنــَوى الث ات َعَلْيــِه  َمــا  َولَِكــْن  بَِها 
الَْمَقالَْه فِــي  َقــاَل  ِإْن  َمــا َطَلَعــْت َوَغَرَبــْت َغَزالَــْهَواِحــَدًة 

. ̂ البحر ابن عباس   (١)
الثــْوُج: بالُمَثلَثةِ وعاء ُيْجَعُل على الحمار ُيْحَمُل فيه األشــياء، وهو يصنع من ســعف النخل.   (٢)

والقفير هو الِمْكَتل. ا هـ. (المصنف)
الثوج بالثاء المثلثة وعاٌء من خوص نخلة، تحمل فيه أشياء على ظهور الحمير، والقفير: ويقال له   (٣)

القفيز بالزاي إناٌء أيًضا من الخوص يحمل فيه على رأس اِإلنسان مثل التمر أو الحب أو األرز.



َالِق ٣٥٩باُب الط الجزء الثاني

ُيفِيــَدا لَــْن  أْبِيــُد  الت َمــا  ـ فِيَمــا َعلِْمَنــا َعــَدًدا َمْعــُدوَداِألَن
َدا َتَعــد َمــا   ُكل ْم  ُيَقــد ُوجَِداَوِإْن  لُــوُع  الط َحْيُث  َطَالقَُهــا 
الَْمْعَنى  َفاْفَهَمــن الُْغرُوُب  َفَتْفَنىَكَذا  ـــــَدًة  َواِح ـــــَدًة  َواِح
َرا َكــر َمــا  ِإَذا  ــْرِط  الش ــَالَق فِيَمــا َذَكــَراَوآلَــةُ  ــَق الطَوَعل
ــْرِط الش مِثُل  ــَالقِ  الط ُد  َتَعــدلِْلَخــط َتِســْر  َوِإْن  َتُقــْم  َكِإْن 
َتْطلِيَقــْه َقْبلَِهــا  مِــْن  قِيَقْهَتْطلِيَقــٌة  الد َفاْفَهــمِ  اْثَنَتانِ  َتْمِضــي 
َثَالَثا َطالــٌق  َالَثـــا(١)َمــْن َقــاَل أَْنــتِ  َمــا  َفلُه  اْثَنَتْينِ   ِإال
ــُل تَُمث َتْطلِيَقــٌة  لََهــا  َيْبُطُلَوْهــَي  ــا  ــَالًث َث  ِإال َوَقـــْولـُــُه 
لِْلُكل ُمْســَتْثنًِيا  َيُكــْن  ــُكــلَوَمــْن  الْ ِــــَرأْيِ  ب ُه  َيْنَفَعن َال 
لَــْهِإال ِإَذا اْســَتْثَنى األََقــل َكاَن لَْه َمــا أَْخــَرَج اْســثَناُؤُه َوَحو
َقه ُمَطل َطالِــٌق  أَْنــتِ  َقــاَل  َقــْهَمْن  ُمَعل عِْنــَدُه  اْثَنَتــانِ  َفْهــَو 
َطالُِق َيــا  َطالٌِق  أَْنتِ  َقــاَل  َواِحــَدٌة َوْهــَو َمَقــاٌل َصــادُِقَمْن 
َنــَوى َقــْد  بِــَذاَك  َكاَن  ِإَذا   ــَوىِإال بِالن َفْاالْعتَِبــاُر  زَِيــاَدًة 
َيـــَداِك أَْو  َعــْيــَنــاِك  ــٌق  ِ ــال َتْطلُــُق فِيَمــا قِيــَل أَْو أُْذَنــاِكَوَط

أراد بقوله: «فله ما الثا» أي ما اســتثنى، والمعنى إذا قال لها: أنت طالق ثالًثا إال اثنتين فإنها   (١)
تطلق واحدة، وذلك على جعل االســتثنا معتبًرا، فيما إذا اســتثنى األكثر، وقيل: ال إال إذا كان 
مساوًيا، وقيل: ال يعتبر إال إذا استثنى األقل كقوله: أنت طالق ثالًثا إال واحدة، وقيل: ال يَْنَفُعُه 
استثناؤه إذا قدم الطالق، وأما إذا اســتثنى اْلُكل فال يعتبر اســتثناؤه قوًال واحًدا، كقوله: أنت 

طالق ثالًثا إال ثالًثا فإنها تطلق ثالًثا عند جميع من يََرَى أنها تطلق بذلك ثالًثا، واهللا أعلم.



كتاُب الِفَراِق َوأَنْوَاِعهُ الجزء الثاني٣٦٠

ْاألَْعَضاِء َســائِرِ  فِــي  أَْجَزاِءَوَهَكــَذا  َذا  ــَالُق  الط َيــُك  لَْم  ِإْذ 
الُْعَلَما اْختَِالُف  أَْمسِ  َطالِقٍ  أَلَْزَمــافِْي  َوِســَواُهْم  َقــْوٌم  َنَفــاُه 
ُيْدَرُك َال  َمَضــى  َقْد  أَْمسِ   ُيْســَلُكِألَن لَْيَس  بِــَذاَك  َطَالقُــُه 
ْقيِيــَدا الت أَلَْغــُوا  الُْمفِيَداَوالُْمْثبُِتــوَن  ــُه  ــَالَق َط ــواُ  ــُت ــَب َوأَْث
اْسَمكِ ْقُت  َطل ْوَجةِ  لِلز َقاَل  َتَرْكُت جِْســَمكَِمْن  َوَقْد  َهــذِهِ  َيا 
ِإْســُمُهاَفاالْســُم َال َيْطلُُق لَِكْن جِْسُمَها َعَلْيَهــا   َدل َوَذاتَُهــا 
ــَالقِ ــط ــةِ ال ــن ــُس ِ ـــٌق ل ِ ـــال ــاقَِوَط ــَفَ ــات ِ ــُق ب ــلُ ــْط ــا َت ــَه ــِإن َف
ةِ ــن َحْيَضةَِوَطالِــٌق أَْنــتِ َطــَالَق الس مِْن  ُطْهرَِهــا  َبْعَد  َتْطلُُق 
َتِحْض َولَْم  َجاَمَعَها  َقْد  َكاَن  مِْن َبْعدِ أَْن َجاَمَعَها َحَتى َرَفْضِإْن 
ــَها ــَها(١)َوِإْن َيُكْن فِي ُطْهرَِها َما َمس َحس ِحيَن  َتْطلُــُق  َفِإنَهــا 
ا َيْوًما َمر ْبَيــانِ  َيــْدَرىَوَمْن َعَلــى الص ــا  َولَم فِيِهــْم  َوإْبُنــُه 
َقْه ُمَطل َواِحــــدٍ   أُم ــاَل  ــَق َقــْهَف َوث َمَقــاًال  َزْوُجــُه  َتْطلُــُق 
هــا هِــَي التِــي َقــْد َيَقــُع ُيوقِــُعِألَن َمــا  ِإَذا  لََهــا  َطَالقُــُه 
َهاُهَنا َســواٌء  َوالَهــْزُل   أَْعَلَناَوالَجد نُْطًقــا  رِيــحِ  بِالص َوَكاَن 
ِخْدَنُتــْه أَْيَقَظْتــُه  َمــْن  َزْوَجُتْهَومِْثلُــُه  تِْلــَك   أَن  َظــن بِــَذاَك 
َفَتْطلُــُق َطالِــٌق  أَْنــتِ  َيْنِطُقَفَقــاَل  فِيَمــا  لِْلَقْصــدِ  َزْوَجُتــُه 

أي حين طلقها، والَحس القطع، كنى به عن الطالق لكونه يقطع عصمة الزواج.  (١)



َالِق ٣٦١باُب الط الجزء الثاني

َكالَْغَلطِ َوَال  َكالَوْهــمِ  َشــَططَِولَْيــَس  ُدوَن  الَْمْرفُــوُع  َفِإنــُه 
أَْنــتِ َيُقــوَل  أَْن  أََراَد  أَْصَلْحتِنِــي َفَقــاَل َقــْد َطَلْقتَِفَمــْن 
ُرفِْع َوالــذِي  َعَلْيــِه  َغَلــٌط  ا َوَقْعَال  ا َمَكاَن الط َعْن َجابرٍ(١) بِالت
لَُغــْه َوتِْلُكــُم  َقــاَل  َغْهَال َغَلــٌت  ُمَبل أََتــْت  الََمْعَنــى  لَِذلِــَك 
َفاْعَلَماَال أَن َجابِــًرا َكمــا َقــْد َزَعَما ا  بِالط ْطَق  الن َيْسَتِطيُع  َال 
ــا َفَطالَِعن َذاَك  َتَشــأْ  ــاَفــِإْن  َتْعرَِفن فِيــِه  َغــاتِ  الل ُكْتــَب 
ــاَء الت  بِــأَن َقالُــوا  َفْرًقا َجاَءَفِإنُهــْم  الِْحَســابِ  فِي َغَلــطِ 
ــاَزا ــَج ــُه َم ــَق ــَل ـِــٌر أَْط ـــاب َقــْد َحــاَزاَوَج لَُغــًة  فِيــِه  َوقِيــَل 
َسَبْق َهَذا  ِإلَى  الَبْحُر(٢)  َنَطــْقَوَشْيُخُه  بَِهــا  َغَلــٌت  َال  َفِإنــُه 
ِ الَْمْوُجود فِــي  َجاَء  َقــْد  َِومِْثلُُه  َمْسُعود َفَتى  أَْيًضا  َشــْيِخِه  َعْن 
َتبَِعــا َقــْد  لَِشــْيِخِه  بَِعــاَفَجابِــٌر  ُمت ِإْثــَرُه  َيْقُفــو  َزاَل  َال 
ــْق َســاهًِيا أَْو َناِســَيا َالُق َصاَر مِْنــه َماِضَياَوِإْن ُيَطل قِيــَل الط
ْســَيانِ الن فِي  الِْخَالَف  ــْهُو لَــَدى الَْمَعانِيَوأَْحَفُظ  َومِْثلُــُه الس
َقا ــى َطل أُْطلَِقاَومِْثلُــُه الَْمْجُبــوُر َحت َقــْد  َطَالقِِه  فِي  َفالُْخْلُف 
ِ الَْجِميع َعــنِ  َواقِــٌع  َِوالَْعْفــُو  ــِميع الس ٰــِه الَْواِحــدِ  مِــَن ْاِإللَ
ــا َقن ُيَعل ِإْن  ــَالقِ  الط اَوفِــي  ــَمن َقس ْعلِيــُق  الت َفَذلِــَك 

يعني جابر بن زيد الذي روى خبر ال َغَلَت على مسلم.  (١)
البحر هو ابن عباس.  (٢)



كتاُب الِفَراِق َوأَنْوَاِعهُ الجزء الثاني٣٦٢

لَْم ُيــْدَر َكْيــَف َحالُُه ــُهلَِغائِــبٍ  ــَوالُ َوَذاهِـــبٍ َمــْعــُدوَمــٌة أَْح
َيْمَنُع َولَِكــْن  ُيــْدَرى  َيَقُعَوُمْمِكنٍ  َفَلْيــَس  ــْرُع  الش ُوقُوَعــُه 
َمَعــا فِْعلُــُه  َيُجــوُز  َعَلــى َســَواٍء ُشــرَِعاَوُمْمِكــنٍ  َوَتْرُكــُه 
ِ األَْقَســام مِــَن  َواِحــدٍ   ــُه ُحْكــٌم مِــَن األَْحَكامَوَكل َيُخص
ِ َجائِــز بِفِْعــلٍ  ْقــُه  ُيَعل لِْلَمَجائِز(١)(٭)َفــِإْن  ِســْرتِ  ِإْن  َكَقْولِِه 
َفِإنَهــا َطالِــٌق  ــي  مِن َنِظيُرَهــاَفأَْنــتِ  َوَكــَذا  مِْنــُه  َتْطلُــُق 
َمَنــْع بُِمْمِكــنٍ  ْقــُه  ُيَعل َيَقْعَوِإْن  َقْد  َفَحاًال  ــْرُع  الش ُوُجوَدُه 
َفاْجَتنِبَِكَقــَولِ َمْن َقاَل ِإَذا لَْم أَْشــَربِ َطالِــٌق  َفأَْنــتِ  َخْمًرا 
ُحْجــَرا لِــَذاَك  ُشــْرَبُه   َذَكــَراَفــِإن ِحيــَن  ــَالُق  الط َفَيَقــُع 
ــُه اِإللْــَغــاُء ــَزُم ــْل ـــُدُه َي ـــْي ِإْغــَراُءَوَق َقْيــدِهِ  ِإْذ فِــي اْعتَِبــارِ 
ِ الَْخْمر َشــَرابِ  َعَلــى  الِخــْدرَِيْحِملُُه  َذَواُت  لَــُه  لَِتْســَلَمْن 
ـــا ـَقـن ُيَعـل بَِمْعــــُدومٍ  اَوِإْن  َتْطلَُقن ــالِ  ــَح ــالْ ِ ب ــا  ــَه ــِإن َف
َشــرِْبتِ(٢) ِإَذا  َقاَل  َمــْن  ْقتَِكَقْولِ  ُطل َفَقــْد  الَْكوزِ  َداِخــَل  َما 

المجائز هي مواضع الصالة للِنسا فِي ُعْرفَِنا.  (١)
قلت: وتطلق على المواضع التي تغتسل فيها النساء من األفالج. (إسماعيل) (٭) 

قوله: «كقول من قال إذا شــربت» أقول: في هذا المثال نظر، والذي يظهر لي أنها ال تطلق في   (٢)
هذه الصورة، فإن قال لها: إذا شــربت ما في داخل هذا الكوز فمــاذا عليها من الطالق إذا لم 
تشــربه؟ وما الفرق في هذا إذا كان في الكوز ماء أو لم يكن فيه ماء؟ إذا لم تشــربه فالطالق 
معلق بالشراب، فإن لم تشرب فال شيء عليها، فلعل الشيخ أراد أن ُيَمثَل للمعدوم بما إذا قال 
لها إن لم تشربي الماء الذي في داخل هذا الكوز فأنت طالق ولم يكن فيه ماء فإنها تطلق من 
=حينها على مــا يظهر، وليس هذا مثل اإليالء الذي يؤجل أربعة أشــهر، ألن فعل ما علق عليه 
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ُيْشَرُب َشْيٌء  بالُْكوز  َيُكْن  َتْذَهــُبَولَم   ثُــم َتْطلُــُق  َفِإنَهــا 
ْعلِيــُق َوالت ــَالُق  الط َيَقــُع  ْطلِيــُقِإْذ  الت ُيَعلــُق  َفــَال  ُيْلَغــى 
ِ ــْرُط الذِي لَــْم َيْقدِر َِومِْثلُُه الش َعَلــى ُوقُوعِــِه ُصُنوُف الَْبَشــر
َفأَْنــتِ ــَما  لِلس َصَعــْدتِ  َشــرِْبتَِكِإْن  ِإْن  َوالَبْحــَر  َطالَِقــٌة 
ُيْهَدُر ْرُط فِي َهذِي الُْوُجوهِ  ُيعَتَبُرَفالش ِإًذا  ــَهــا  َطــَالقُ ــِكــْن  لَ
ًدا َقي َقــْد  بَِغائِــبٍ  َيُكــْن  َفالُْخْلُف فِــي َطَالقَِها َقد ُوجَِداَوِإْن 
جِْبَرائِيِــُل َشــاَء  ِإْن  مِيَكائِيــُلَكَقْولِــِه  َشــاَء  أَْو  َفَطالِــٌق 
الَْبِهيَمــْه َشــاَءتِ  ِإْن  َمْعلُوَمْهَوَهَكــَذا  َمِشــيَئٌة  َتُكــْن  لَــْم  ِإْذ 
َوالُْخْلــُف فِي َطَالقِهــا َمْوُجوُدَفالَغْيــُب فِيَهــا أََبــًدا َمْعُهــوُد
َيْنِطُقَوأَْكَثــُر الَْمَقــالِ فِيَهــا َتْطلُــُق َعْنَها  بِالَْوْقــفِ  َوَبْعُضُهْم 
َكَما َمْلُعوًنا  ُكْنُت  ِإْن  َيُقْل  َماَوَمْن  َتَحك َطالِــٌق  َفأَْنــتِ  قُْلــتِ 
أَْمــَراَفِقيــَل َغْيــٌب أَْمُرُه لَــْم ُيْدَرى بِــَذاَك  أَْولَــى  ــُه  َوَرب
ِإْن َكاَن ُمِصــْر نِــي أَقُــوُل  َذَكْرلَِكن ِحينِ  مِــْن  َتْطلُُق  َحالِِه  فِي 
َظاهَِرا ُحْكًمــا  الَْمْلُعوُن  ـُه  ـ َصائَِراِألَن عِْندِي  َطــَالَق  َفَال  َال  أَْو 

الطالق صار مستِحيًال وال ينفعها شــرب ما يوَضُع في ذلك من الماء في ذلك الكوز من بعد 
ألن التعليق واقع على أمر مستحيل الوجود في تلك الحال، وهو الماء المعرف بالم العهد فال 
ينصرف إلى ماء غيره، فَْلُيْنَظــْر في ذلك، فإنه بحث مهم جًدا، وهكــذا فيما قاله في المثالين 

التاليين نظر أيًضا وهو قوله:
كأن صعدِت والبحر إن شربتِ، فينبغي أن يكون التمثيل بقوله: إن لم تصعدي إلى السماء وإن 

لم تشربي ماء هذا البحر.

=
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ِ ْذلَِوِإْن أَُكــْن أََنــا َقلِيــَل الَْعْقــل الن َمَقــاَل(٭)  َطالِــٌق  َفأَْنــتِ 
ِإْذ لَــْم ُيْعَطــى ُيْعَطىفِإنَهــا َتْطلُــُق  ِحيَن  الَْقلِيلِ  ِســَوى  مِْنُه 
َعْقــلَِوكامِــُل الَْعْقــلِ َعدِيــُم الِْمْثلِ َقلِيــُل  ــاسِ  الن َوأَْكَثــُر 
ــْذلِ(١) َدلَنا َعَلى َفَعــَالَوَقــْوُل َهَذا الن َقــْد  بَِمــا  َعْقلِــِه  قِلــةِ 
َطالُِق أَْنــتِ   مِــت ِإْن  ادُِقَوَقائِــٌل  الص َرَواُه  الَْوْقتِ  فِي  َتْطلُُق 
َهَبــاُء َباِطــٌل  َشــْرٌط  ْاِإللَِغاُءَوَذاَك  َفِمــْن ُهَنــا َصــح لَــُه 
َيْعَتبِــُر لَِشــْرِطِه  ُرَوَبْعُضُهــْم  ــد ــَق ــا ُي ــَه ــَالَق ــِه َط ِ ــْوت ــَم ِ ب
َقــْه ُمَطل َمْوتِــِه  َبْعــَد  َقْهَتُكــوُن  َطل َقْد  َمــْن  أَْحَكاُم  أَْحَكاُمَها 
ــا َرْجِعي َطَالقَُهــا  َيُكــْن  ــاَفــِإْن  َهنِي مِيَراثِــِه  مِــْن  َتأُْخــُذ 
َرْجَعٍة َقــْد َماَتا َعْنَهــا َفَتْعَتــد لَِمــا َقــْد َفاَتــاَفْهــَي َكــَذاتِ 
الِْميَراَثــا َفُتْمَنــُع  َبائًِنــا  ــاأَْو  ــَالَث َث ــَقــَهــا  َطــل ِإْن  َوَذاَك 
الَْجِميَعا أَْبَطــَل  َقْد  الُْوقُوَعــاَوَبْعُضُهــْم  َيــَر  لَــْم  ــَالقِ  َولِلط
ــْرَط َمًعــا َوالَْحاَال َقاَالَفاْعَتَبــَر الش ْقــْد  َما  َقــاَل  ُهَناَك  َفِمــْن 
َتْطلُُق َفتِْلــَك  ِشــْئتِ  ُقَوَطالِــٌق  إْذ لَــْم َيُكْن َشــْرٌط بِــِه ُيَعل
َتَشا ِإْن  َفْهَي  ِإْن ِشْئتِ  َيُقْل  َمَشىَوِإْن  َفأَْمُرَها  الَْقْولِ  َمْجلِسِ  فِي 
مِْن َبْعُد َال َطــالَق فِيَما َجاَءْتَوِإْن َتُقــْم َولَْم َتَشــا َوَشــاَءْت

(٭)   مقال منصوب على نزع الخافض أي في مقال. (إسماعيل)
«النذل»: الخسيس الدنيء.  (١)
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َذَكــَرا َولَــْدتِ  ِإَذا  ُمْنَكَراوَطالِــٌق  َخفِيــا  َخْلًقــا  َفَولَــَدْت 
أُنَثى أَْم  َذَكــٌر  أَْهــَو  ُيــْدَر  تُْحَثىلَْم  َعَلْيَهــا  ُشــْبَهٌة  َفتِْلــَك 
ِ ُجــل ــٌة لـِـلــر ــَالَم ــا َس ــَه ــَالقُ ُمْشــِكلَِط  لُِكل الُْحْكُم  َوَذلِــَك 
َتْطلُُق َرَمَضــاَن  فِــي  ُيْشــرُِقَوَطالِــٌق  ِحيَن  مِْنــُه  َفْجــرٍ  َل  أَو
ِ الليل ُدُخــولِ  عِنَد  َبــْل  َمْيلِــيَوقِيَل  ِإلَيــِه  الَْقــوُل  َوَذا  مِْنــُه 
لِ األَو لِْلَمَقــالِ  َمــاَل  َوَال أََرى َتْصوِيَبــُه مِــَن الَْجلِيَواألَْصُل 
مـِـْنــُه ـــَضـــاَن  َرَم ــَل  ــْي لَ  َنْعرَِفْنــُهِألَن بِالِْهــَاللِ  ــْهُر  َفالش
ــَالقِ َحَلَفا َوَفىَوقِيــَل فِيَمــْن بِالط َوَما  ا  َكــَذَ الَْيْوَم  َيْفَعَل  أَْن 
َيْفَعَال ــى  َحت ْوَجَة  الز َيَطــأُ  ُمْمَتثَِالَال  َقالَــُه  َمــا  َيْومِــِه  فِــي 
َفِقيــَال َوِطَئَهــا  ِإْن  ْحلِيَالَوالُْخْلــُف  الت َيَرى  َوالَبْعُض  َتْفُســُد 
ْاِإليــَالِء مِــَن  ِإنَهــا  َســَواِءَوقِيــَل  َعَلى  َكُحْكِمــِه  َفْهــَي 
َمْعِصَيْه َنــْوُع  َالقِ  الط َفاعِلُــُه لَْيــَس لَــُه مِــْن َتْزكَِيْهَوَحلِــُف 
أَْقَســَما ــي  َرب بَِغْيــرِ  ـُه  ـ َماِألَن َعظ َقــْد  ــِه  َرب لَِغْيــرِ  َفْهــَو 
اِإلْيَمــانِ َرَكاَكــةِ  مِــن  ِإْذ آَثــَر الَْمْخلُوَق فِــي ْاألَْيَمانَِوَذاَك 
ُيْبَنى ــَالقِ  الط لَْفظِ  مِن  الُْمَكنىَولَْيَس  َوَال  َصرِيِحــِه  مِــْن  َال 
ْعلِيــقِ الت مِــَن  َنــْوٌع  ــُه  ْطلِيقِلَِكن الت فِي  ْعلِيــقِ  بِالت َجاَء  ِإْن 
ِ َكالَقَســم أَْرَســَلُه  َيُكــْن  َِوِإْن  الُْمْقِســم َيِميُن  َفْهــَو  بَِحْرفِــِه 
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هِْنــدِ بَِطــَالقِ  َزْيــدٍ  َزْوَجتِــِه ِإن َكــَذا َمــا عِنــدِيَكَقــْولِ 
َحَنَثا ِإْن  َطَالقِهــا  فِي  أُْحدَِثاَوالُْخْلُف  ــا  مِم َالقِ  بِالط َوالَْقــْوُل 
اتِ ي بِالن ــَالقِ  الط َعَلــى  َياتِيَفــْرٌع  َكْيَف  الَْمْرُجوحِ  مَِن  َوْهَو 
َمــْه تَُلز أَْن  الَْيِميــنِ  َغاَيــةُ  الَْتَزَمْهِإْذ  َمــا  ِإَذا  الِْحْنــثِ  ارَة  َكف
َحَلَفــا َمــا  ــُه  َيْلَزَمن بِــِه َولَــْم َيُقــْل َعَلــي َفاْعرَِفاَفَكْيــَف 
َتْحُرُم  َعَلــي َقــاَل  َولَــْو  ــا  َيْلــَزُمأَم َهــَذا   ِإن َفِقيــَل  هِْنــٌد 
ــُه َوَمــا ــَس ــْف ـــــَزَم َن ــــُه أَلْ ُيْلزَِماِألَن لَــْم  َمــا  ِخَالُف  أَلَْزَمــُه 
ــا ــوَم أَُص أَْن   ــي ــَل َع ــُه  ــْولُ ــَق مْعلُوَماَف لَــُه  الَْعــامِ  مَِن  َشــْهًرا 
ِ ْاألَْقَســام لَــَدى  َقْولِه  ِِخــَالَفُ  َيــام بِالص ــالةِ  بِالص  بِالَْحــج
َوَمــا ِإلْــَزاٌم  ــابُِق  الس َقَســَماَفَقْولُــُه  ى  ُيَســم ا  ُطر َبْعدِهِ  مِْن 
الَُق َحــل َما َقــْد َكاَنا الط َباَنــاثُــم َقــْد  ــُه  َفَحل ُمْنَعِقــًدا 
اْســتِْثَناُء َبْعدِهِ  مِــْن  َيجِي  َهَبــاُءَفِإْن  ــِه  ِحل َبْعــَد  َفــَذاَك 
َتْرَحلِــي لَــْم  ِإَذا   ِإال لَِفَطالــٌق  األَو  الَْمَحل فِــي  َفأَْنتِ  ي  َعن
َما َغْيُر  َوْهــَو  َتْطلُُق  ِحينَِها  ْعلِيــقِ عِْنــَد الُْعَلَمامِْن  مِــَن الت َمر
أُوقَِفــا أَْمــٌر  ْعلِيــُق  الت أَْو ُصرَِفافَذلِــَك  أََتــى  ِإْن  ِســَواُه  َعَلى 
ــا َكاَنا َوْاألَْيَماَنــاَوَذا ُرُجــوُع الَْمــْرِء َعم ــُذوَر  الن َفَيْدُخــُل 
َالَقــا َوالط ــَكاَح  الن َيْدُخــُل  الِْعَتاَقــاَال  َوَال  َال  َهــاَر  الظ َوَال 
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اِإلْقَرارِ فِــي  َيْدُخُل  َال  ــارَِكــَذاَك  ــَك ــاِإلْن ــــُه َيــُكــوُن َك ألَن
بِْه(١)  ــر الُْمق فِي  َيْدُخــُل  ُه  َفْلَتْنَتبِــْهلَِكن مَِئــٍة  مِــْن  َكَعْشــَرةٍ 
ا ـــا أََقــــر ـــاُن َم ـــَي ـــــُه َب األَن بِــِه َوَذا ِخــَالُف َمــا َقــْد َمر
اْســتِْثَنا َالقِ  الط فِي  أََجاَز  الَْمْعَنىَوَمْن  َهــَذا  مِْثــَل  أََراَد  َفَقــْد 
ْلَقــاتِ الط دِ  َتَعــد َمــْع  آتِيَوَذاَك  فِيَهــا  ْاِالْســتِْثَناُء  َيُكــوُن 
ِإال ــا  ــَالًث َث ــٌق  ِ ــال َط ــاُء َحــالَكــأَْنــتِ  ــَن ــْاِالســتِــْث ــــَدًة َف َواِح

ــُد ُيــَقــي ــا  َم أََراَد  ــــُه  أَن ُيْعَهُدأَْو  ا  إْســَمًَ بِْاِالســتِثَناِء  َوْهَو 
الَْمْعَنى ــا  َوأَم ْهَناَفاتَحــَد ْاإلْســُم  الذ أََحــاَر  َوَقــْد  ُمْخَتلِــٌف 
الَْبابِ َذا  مِــْن  ْاألَْفَهامِ  الِْحَســابَِوَغَلــُط  َعــنِ  ُه  َعد َيُفــوُت 
َيَقُع اِالْصِطــَالحِ  فِي الَْوْهمِ َمــْن َيُظن أَْن َال َيَقُعَوبِاْختِــَالِف 
ِ ــَدم ــَق الْ ــاَت  ــَب َث اهللاَ  ــأَُل  ــْس ــَن َِف الَْقَلم ِحْفــَظ  ــاَن  الَْمن َوَنْســأَُل 

p™r∏ oîrdG  oÜÉH

َزْوَجتِِه مِــْن  َيْقَبَل  أَْن  َنْفِســَها ُغْرًما َعَلــى َرْغَبتِِهالُخْلــُع  َعْن 
َوالُبــْرآنِ الْفِــَداِء  َمــَع  الَْمَعانِيَوْهــَو  َال  ْفــظِ  الل ْمْخَتلَِفــاُت 
اْخَتَلَفا ْاِالْعتَِبــارِ  ُعرَِفاَوِالْختِــَالِف  مِْنَها  َوالَْقْصــُد  َتْعبِيُرُهــْم 

قوله: «في اْلُمقر بِهِ» أل في المقر موصولة، أي في الذي أََقر بِهِ، وذلك في اِإلقرار.  (١)
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َفَقا َيْثُبــُت لَْو َقــْد َغلَِطــا ِإْذ َنَطَقالَــْو َقَعَدا فِــي َمْجلِــسٍ َوات
الَْمَعانِي َعَلــى  الَْحــالِ  ــَســانَِدَاللَــةُ  الــل ــــةِ  َدَاللَ مـِــْن   أََدل
َالَقا الط ِشـــَراُؤَهـــا  ــُه  ــلُ ــْث ِ َفاَقاَوم ات لَــُه  َشــْيٍء  َعَلــى  مِْنــُه 
أَُبوَها اْشــَتَرى  َقدِ  َيُكــْن  أَْصَحُبوَهاَوِإْن  َفالُْخْلــَف  َطَالَقَهــا 
َقالُــوا َوأَُنــاٌس  ُخْلــٌع  الَْمَقــاُلَفِقيــَل  َوُهــَو  بُِخْلــعٍ  لَْيــَس 
اْشــَتَرى بِأَْمرَِهــا  َكاَن  ِإَذا   َشــَرىِإال ِحيــَن  َكَنْفِســَها  َفِإنــُه 
َيْثُبــُت َال  ـُه  أَنـ َقــْوٌل  أَْثَبــُتَوفِيــِه  عِْنــدِي  ُل  ْاألَو َوِإنَمــا 
َفَما ــًة  ِإْن َكاَنــْت َصبِي َيْصَنُعــُه الَْوالِــُد َكاَن ُمْحَكَمــاَكــَذاَك 
َخالََعا َوَمْهَما  َيْمِضــي  َصانَِعاَتْزوِيُجُه  َيُكوُن  َما   َوُكل َيْجرِي(١) 
َتَولــتِ بَِنْفِســَها  َتُكــْن  بَِطْلَقةَِوِإْن  َتْخُرَجــْن  قِيــَل  َذلِــَك 
ُدوَنــُه  ُيــَرد فِْعَلَهــا   ُيْلزُِموَنــُهألَن ــَداُق  الص َفَذلِــَك 
ِإلَى َمْوقُوٌف  الُْخْلــُع  َهَذا  َفــَالَوقِيَل  َال  أَْو  ــُه  تُتِم ُبلُوغَِهــا 
الُْخْلُف فِي ُمَراهِقٍ َهْل َيْمِضي َيْمِضيَوَ لَْيــَس  َوقِيــَل  َكَبالِــغٍ 
ُغْرَماَوِإْن َتُكــْن َقــْد َدَفَعْتــُه َيْوَمــا مِْنَها  َفَنــاَل  ُبْضِعَها(٢)  َعْن 

«يجري» بالراء المهملة، وفي أكثر النسخ بالزاي من اِإلجزاء واألول أظهر.  (١)
«الُبْضع» بضــم الضاد؛ الجماع والمراد أنها إذا أعطته ِعَوًضا مــن المال على أن يترك جَِماعها   (٢)
يوًما أو أياًما، فقيل: إّن ذلك ُخْلــع، والراجح ما صّححه المصنف 5 ، أنه ليس بخلع إال إذا 
كان لمدة أربعة أشــهر فما فوقها، وامتنع عن جماعها من أجل الِعَوض فإنها تبين منه قَِياًســا 

على اِإليالء التحاد العلة، وهي االمتناع عن الجماع، هكذا عندي، واهللا أعلم.
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ُه أَن ِحيــُح  َوالص ُخْلــٌع  َيْرُووَنُهَفِقيــَل  َهَكــَذا  بُِخْلــعٍ  لَْيــَس 
ِ ْهر الُْخْلُع َبْعــَد الط مِْن َحْيِضَهــا َقْبَل جَِماعٍ َيْجرِيَوُيْســَتَحب
َرِضيَوِإْن َيُكــْن َخالََعَها فِي َمَرضِ(١) َوبِالَْمْهرِ  مِْنَهــا  بَِمْطَلبٍ 
َتْعَتــد ِإنَهــا  قِيــَل  تَُعدَوَمــاَت  َقــْت  ُطل َقــْد  َمْن  َكِمْثــلِ 
َتْلــَزُم الَْوَفــاةِ  ُة  عِــد َيْلــَزُمَوقِيــَل  لَْيــَس  الُْخْلــَع  َذاَك   ألَن
الَْمرِيضِ ِف  َتَصــر مِــْن  ْمرِيضَِوَذاَك  َوالت بِالتْصِحيحِ  قِيَل  َقْد 
ــْكَراُن ــْلَطاُنَكــَذاَك ِإْن َخالََعَهــا الس الس َجَبــَرُه  ُمْكــَرٌه  أَْو 
الُْعَلَما ِخــَالُف  ُوقُوعِــِه  َمــاَففِــي  َتَكل لَــُه  َبــاَن  بَمــا   ُكل
َيــْثــُبــُت َال  ـــُه  بـِــأَن ِــٌل  ــائ ــَق َيْنُبُت(٢)َف اْختَِيارٍ  َعنِ  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
ـــُه َيــُكــوُن  ـــأَن ِ الَْمْجُنــوُنَوَقــــائـِـــٌل ب َخالَعَهــا  ِإَذا   ِإال
َيْمَتنِــْع َفُهَنــاَك   بِــي الص ُرفِْعأَوِ  َعْنُهَما  ْكلِيفِ  الت ِإْذ َســَبُب 
ِ الَْبائِن ــَالقِ  الط مِْثــُل  َِوُحْكمُه  الَْبائِن ــَكاحِ  لِلن َفْســٌخ  َوقِيــَل 
ــاسِ َعب لَِفَتــى  َمَقــاٌل  ْبــَراسَِوْهــَو  الن َزْيــدٍ  َوَجابِرِ ْبــنِ 
ا َيُجــوُز فِــي َقْولِِهَمــا جَِهــاًرالَــْو َكاَن َقــْد َخالََعَهــا مِــَراَرً

قوله: «في َمَرض» أي وهو مريض، ولكن كان بمطلب منهــا، فالظاهر أن الخلع صحيح؛ ألن   (١)
التصرف فــي المهر إنما كان منها، وهي صحيحة جائزة التصــرف، أما إذا كانت هي المريضة 
فخاَلَعْته بمهرها على أن ُيَطلقهــا فها ُهنا يكون الطالق واقًعا، ويبقى المهر عليه؛ ألنها ممنوعة 
التصرف إذا كان ذلك منها فــي مرض مانع من التصرف، وهل هو يرثهــا أم هو طالق بائن، 

أْحِسب أن فيه اختالًفا، واهللا أعلم.
«ينبت»: بالنون أي يحدث، مأخوذ من نبت الزرع، وهو ظهور بعد عدم.  (٢)
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ــا ــَدن ــي ــَق ُي َال  ـــَالثِ  اَوبـِــالـــث َقن ُيَطل ــْن  ــَم َك ــُم  ــَدُه ــْن عِ
َطــَالَقــا َيْجَعلُُه  ــْن  َم  ـــل ــاَوُك ــَالَق ــَد اِإلْط ــي ــَالثِ َق ــبـِـالــث َف
الْــفِــَداَء َذَكـــَر  ـــي  َرب َجاَءَواهللاُ  ــا  َنص ــَالقِ  الط آَيــةِ  فِي 
الَْقْولِ َهــَذا  َدلِيُل أَْهــلِ  ْنزِيلَِوْهــَو  الت ُمْحَكــمِ  ُمْســَتْنَبًطا مِْن 
ــُحــوُه ــُرون َصــح ــأَخ ــَت ــُم ُحــوُهَوال َرج ِحيــَن  َواْعَتَمــُدوُه 
الَفَتــاوِي أَْكَثــَر  َعَلْيــِه  ــاوِيَبَنــْوا  ــُروعِ َح ــُف ـِـْل ــوُه ل ــلُ ــَع َوَج
لِ ْاألَو الَْمَقالِ  َعنِ  ةِ أَْعَلــى َمْنزِلَِوَســَكُتوا(١)  ح َوْهَو مِــَن الص
َوَعىَوالَبْحُر مِْثُل ِإْســِمِه َقــْد َجَمَعا َقــْد  لَِذاَك  َوَجابِــٌر  عِْلًما 
أْفَهامِِهْم َمــْع  ْاألَْفَهامِ  َحالَــةُ  َال َيْبلُــُغ الَعْقــُل ِإلَــى َمَرامِِهْمَما 
َالقِ َوالط الَفْســخِ  َبْيَن  َيْعرِفُــُه َمــْن لِْلَمَعالِــي َراقِــيَوالَفْرُق 
ِ َيُكن لَْم  َكأَْن  ِإْخَراٌج  َِفالَْفْســُخ  ــن َذا الُْمَعي ــَالُق َحــل َوَذا الط
ــَالقِ الط َمــَع  ــٌة  َبِقي الِْمْطــَالقِ(٢)َتْبَقــى  لَِزْوجَِهــا  َتابَِعــًة 
ِ َِوَال َكــَذاَك عِْنــَد َهَذا الَفْســخ ْســخ الن َكَحالِ  الَفْســخِ  َفَحالَةُ 
َمْرجِــُع ِإلَْيَهــا  لَِزْوجَِهــا  َيْخَلُعَوَمــا  ِحيَن  الَقْولَْينِ  َعَلى  ُكْرًها 

«َوَسَكُتوا»: أي َسَكُتوا عن القول بأن الُخْلَع فْسٌخ.  (١)
«فائدة»: يظهر ثمرة الخالف في الُخْلع أهو فْســٌخ أو َطَالُق فيما إذا خالعها ثالث مرات فعلى 
القول بأنه فســخ فله أن يتزوجها تْزوِيًجا جديًدا، وعلى القــول بأنه طالق فليس له ذلك حتى 

تنكح زوًجا غيره.
«المطالق»: الرجل غير الحازم.  (٢)
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ُيْخَتَلُف ِإْذنَِها(١)  َعْن  َيُكْن  َضْعُفَوِإْن  ُجــوعِ  لِلر َوعِْندِي  فِيــِه 
أَْســَلُم عِْندِي  ْجدِيدِ  الت ْاألَْقَوُمَوَمْنَهُج  ــبِيُل  الس َوْهَو  َشاَءَها  ِإْن 
فِي َفْهَو  َفْســًخا  َكاَن  ِإْن  ُمْخَتفِيألَنــُه  َغيــُر  ُهورِ  الظ مَِن  أَْوجٍ 
َفْهَو مِْن َالقِ  َفاْســَتبِْنَوِإْن َيُكْن مِــَن الط َحْتًما  الَْبائِنِ  َطَالقَِهــا 
ــُك ــَل َمْســَلُكَوإنــَهــا بـِـَنــْفــِســَهــا ألَْم  َثم ْجَعــةِ  لِلر َفَلْيــَس 
ْجِعي الر َالَق  الط َيْعُقُب  َِوالُْخْلُع  الُْخْلع َبْعــَد  َالُق  الط َيجِي  َوَال 
َطَالقِِه مِــْن   ْجِعي الر فِــي   َوَثاقِــِهألَن فِــي  ْاِالعتِــَدادِ  َبَقــاَء 
ُيــَقــاُل َخــالَــَعــَهــا  ِإْن  الْفِــَدا مِنَهــا لَــُه َحَالُللـِـــَذاَك  أَْخــُذ 
َوَســَتَرا َقَهــا  َطل َيُكــْن  أَْمَهَراَوِإْن  َقــد  بَِما  مِْنُه  َواْخَتَلَعــْت 
الَْمْهــَرا  َيــُرد أَْن  َعَلْيــِه  اَكاَن  ــــر ـــا َوغ ـــَه ـــاَدَع ـــــُه َخ ألَن
األَنْفسِ ِطيبِ  َغْيــرِ  مِْن  َدلسَِوَمالَُها  بِالت َكْيــَف  َيِطيُب  لَْيــَس 
لِْلُمْخَتلَِعْه اِإلْنَفــاُق  َيجِــُب  َتَضَعــْهَال  أَْن  ِإلَــى  لِحامِــلٍ   ِإال
َماَتــا َمــا  ِإَذا  ِإْرٌث  لََهــا  َفاَتــاَوَال  َكــَذاَك  مِْنَهــا  َوِإْرثُــُه 
ــَداقِ ِشــَقاقَِوَال َيُجــوُز األَْخــُذ لِلص َعَلى  َقالُوا  َزْوَجــٍة  مِْن 
ُبــْهــَتــاُن أَْخــــُذُه  َذاَك   َنــا الَْبَيــاُنألَن َجــاَء بِــِه َعــْن َرب

قوله: «وإن يكن عن إذنها» اعلم أن القول بأن لــه مراجعة المختلعة بإذنها دون إذن َولِيَها كان   (١)
ِرين من علماء ُعمان، ولكن العمل في زماننا علــى القول بتجديد النكاح؛ ألنه  ُمْعَتَمــَد المتأخ

ـ . أصح وأْسَلُم كما أشار إليه الناظم 5 . ا ه
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الُْمَشــاقَِقْه هَِي  َكاَنْت  ِإَذا  الُْمَنافَِقــْهلَِكْن  مِــَن   ِحــل َفأَْخــُذُه 
الِْعْصَيانِ ــانَِوِإْن َتُكْن َخاَفــْت مَِن  ي الد ةِ  الِْعــز  لِــَرب فِيــِه 
َتأَْثَمــا أَْن  َتْســَلُم مِــْن  َحَكَماَفِإنَهــا  َربي  الُْقــْرآنِ  فِي  َكَذاَك 
َتْقــدَِرا َفاْنُظَراَوَذاَك َخْوفَُهــا بِــأَْن َال  بِالُْحــُدودِ  الِْقَيــامِ  َعَلى 
َتْخَتلُِع َزْوجَِهــا  مِــْن  ُعَواْمــَرأٌَة  ُيَضي بَِهــا  َوَمــا  األََذى  مِــَن 
َنــْه َعي َقــْد  الــذِي   َرد َنــْهَيْلَزُمــُه  الَْبي بِــأََذاُه  أََقاَمــْت  ِإَذا 
ُيــْدرُِك(١)َوُخْلُعَهــا َمــاضٍ َوهِــي أَْمَلُك َال  َهــا  َوَرد بَِنْفِســَها 
َعْتَكَذلَِك الُْحْكــُم ِإَذا َما اْخَتَلَعْت مِْن َزْوجَِها ألَْجلِ َما َقْد ُجو
ــلِ ألَْج أَْت  ــر ــَب َت َتــُكــْن  بِالِْحلَوِإْن  لَــُه  َفاْحُكــْم  جَِماعِــِه 
َوَيأْتِــي لَــُه  َحــْرٌث  َوْقــتِألَنَهــا   أَي َشــاَء  ِإْن  لَِحْرثِــِه 
ــَراَرا الض َقَصــَد  َمــا  ِإَذا   َباَراِإال ــْن  مِم ــَرارِ  الض َفَقاِصــُد 
َضَرُر مِْنــُه  َباَن  َقْد  َيُكــْن  ُيْحَجُرَوِإْن  ُهَنــاَك  َفُخْلُعَهــا  بَِهــا 
َرْر الض َوَيْدَفــُع  َعْنَها  َفــْن  فِي اِإلْسَالمِ َجاَء فِي الَْخَبْرُيَخف َال ُضر
َوَقَعاَوفِْدَيــَة الَْمــْرأَةِ َبْعــٌض َمَنَعــا َقْد  أًَذى  َغْيــرِ  َكاَن مِْن  لَْو 
الِْكَتابِ َظاهِــرِ  ِخــَالُف  ابَِوْهَو  األَو ةِ  ُســن ِخــَالُف  َكــَذا 

قوله: «َوَرّدها ال ُيْدرِك» أي ال يملك مراجعتها.  (١)
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الُمْخَتــارِ َعــنِ   َصــح ْاألَْخَبارَِفِإنــُه  َصَحائِــحِ  فِــي  َذلِــَك 
َرا َوَقــد أََجاَزَهــا  لَْيــَس أَْكَثَراَوَبْعُضُهــْم  ــَداقِ  َذلِــَك بِالص
ِ الَْمْهر َفــْوَق  أََجــاَز  َِوَبْعُضُهْم  نُْكــر ُدوَن  الِْكَتــابِ  لَِظاهِــرِ 
أْوِيــُل الت لَُهــُم  ُقــوُلَوالَْمانُِعــوَن  الن بِــِه  َجــاَءْت  لَِخَبــرٍ 
ِ َحَرام َعَلــى  َكاَن  ِإْن  َِوالُْخْلــُع  األَْحَكام فِي  َشــْرَواُه(١)  لَُه  َكاَن 
الَْحلِيَلْه َخالَــَع  فِيَمــْن  لِيَلْهَوقِيــَل  الس َتْرُزَق  أَْن  َعَلى  َشــْرًطا 
اْختَِالِف بِــَال  ْقَض  الن لََهــا   ْاألَْســَالِفِإن َعنِ  َنْقــٌض  لَُه  َوَال 
ِ ْاألَْحَكام فِــي  الَْمْجُهوُل  ِألَنــُه  ــام ْاألَي بَِعــَددِ  أََتــى  َولَــْو 
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َيُكوُن َمــا  مِْنــُه  الِْخَيــاُر   فُُنوُنثُــم َولَــُه  َقْصــدٍ  َغْيــرِ  َعــْن 
َمَضى فِيَما  َبَيانُــُه  َمَضــى  ِحيحِ َعَرَضاَوَقْد  فِيَما َعَلى الَعْقدِ الص
ِإلَى َقْصدٍ  َعــْن  َيُكوُن  َما  َنَزَالَومِْنُه  َقــْد  الذِي  َتْخيِيرَِهــا َوْهو 
أََمَرا ــي  َرب ْاألَْحَزابِ  آَيــةِ  ــَرافِي  ــَخــي ـِــَســـاَءُه ُي ــًدا ن ــم ــَح ُم
َشــَرَفا َذاَك  َوَكاَن  ْاألَْضَعَفاَفاْخَتْرَنــُه  ُيــرِْدَن  لَْم  َحْيُث   لَُهن

ْروى» في اصطالح أهل ُعمان؛ هو بمعنى المثل، يقول: هذا الشيء شروى كذا أي مثله. الش»  (١)
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ُســوَل َوْاألُْخَرى َمَعا َمَعاَفــاهللاَ َوالر آَثــْرَن َحْيُث َقْد َتَرْكــَن الط
أَْدَرَكْه  َحــظ َســابُِق  لَــُه  َمْسَلَكْهَوَمْن  ُيِصيَب  أَْن  َوَذاَك  َفْضًال 
َقا ُوف اِإللَــِه  فِي  ُيَجاهِــْد  اْرَتَقىَوَمْن  َحْيُث  َواْرَتَقى  ِإلَى رَِضاُه 
ُق ُيَوف لَِمــْن  الَْعْيــنِ  نِْعَمــَة  ــُقَيا  الُْمَوف ُهــَو  َواهللاُ  لِــَذاَك 
ــا َيْجَعَلن ْوَج  الــز  أَن َتْنُظَرنــاَوَذاَك  َكْيــَف  الِْخَيــاَر  لََهــا 
َتُكْن َفــِإْن  َنْفَســَها  أَْو  ُزكِْن(١)َتْخَتاُرُه  َحالٍ  َعَلى  َتْبَقى  َتْخَتاُرُه 
َمــا َتَقد الــذِي  َحالَُهــا  ُيْصَرَماَوَذاَك  لَــْن  ُحْكِمِه  َعــْن  ألَنُه 
َتْخَتــاُر لَِنْفِســَها  َتُكــْن  الِْخَيــاُرَوِإْن  َوُهــَو  مِْنــُه  َتْخــُرُج 
َِتُكــوُن َبائًِنــا َوقِيــَل َرْجِعــي الُْخْلــع ِشــْبَه  أََراُه  َوِإنَنــي 
َحْيُثَما ــَكاحِ  لِلن َفْســًخا(٢)  َوالَْتَزَماأََراُه  َفْســِخِه  َمَهــا فِــي  َحك
ــةِ بِي الص َغَيــرِ  َشــبِيُه  ــةَِوْهــَو  الَقِضي فِــُق  ُمت َمْعَناُهَمــا 
َتْفَعــَالَفُيْشــبُِه الُْخْلــَع بَِحْيــُث َجَعَال أَْن  ِالْختَِيارَِهــا  َذلِــَك 
ــرِ َمـــا فـِـــَداِء ــْي ــَغ ِ ــُه ب ــن ــِك َســاِءلَ لِلن ْغيِيــَر  الت َوُيْشــبُِه 
َبْعَدَما الِْخَيــاَر  َنالَــتِ  ُمْعَتجَِمــابَِحْيُث  َباُبــُه  َعَلْيَهــا  َكاَن 
الِْغيُد(٣) َتُقــوَل تِْلــَك  أَْن  أُرِيُدَوَذاَك  لَــُه  َال  َنْفِســي  ِإْخَتــْرُت 

أي ُعلِْم.  (١)
قوله: «أراه فسًخا» أقول: هو الصحيح الذي يؤيده النقل والعقل.  (٢)

«اْلِغيُد»: المرأة الحسناء.  (٣)
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َعَلْيــِه َزْوجِــِه  َظْهــرِ  اْخَتْيــِهَوَجْعــُل  َكــَذاَك  ــِه  أُم َكَظْهــرِ 
َهــاُر َوْهَو َتْعبِيــٌر َوَرْد َنَقْدُهــَو الظ َما  ِحيَن  ْحرِيمِ  الت ةِ  ِشد َعْن 
ِ الَْبَهائِم فِــي  ُكوبِ  الر َِوَمْوِضُع  َكالْــَالزِم َذا  َفــَكاَن  َظُهوُرَهــا 
ِ ْهــُر َقْد َكنى بِــِه َعْن َغْيرِه َِفالظ َتْعبِيرِه فِي  الُْقْبُح  َيُكوَن  َال  َكْي 
الَْمْعَنى َهــَذا  أَْوَرَث  َمــا   َفْهــَو ِظَهاٌر ِإْن َيُكن َقــْد ُيْعَنىَفُكل
ةِ َجد َوَظْهــرِ  ــٍة  َعم َظْهــرِ  الُْحْرَمــةِمِْن  َطوِيــلِ   ُكل َوَنْحــُوُه 
َفاْتُركِــيَومِْثلُــُه ِإْن َقــاَل َمْهَمــا جِْئُتكِ ــي  ألُم آتًِيــا  أَُكــوُن 
ِ ْقبِيح الت فِــي  أَْصَرُح  َهــذِهِ  َِبْل  رِيح َهــارِ َكالص َفْهــَي َمــَع الظ
األَُوْل ــةِ  الَْجاهِلِي فِــي  ْكرِ َنَزْلَوأَْصلُُه  ورِ فِي الذ َوَوْصُفُه بِالــز
ورِ الز َتــْرُك  الُْمْؤمِــَن  َِفَيْلــَزُم  ـْكفِيــر بِــالت َوَيَتَداَرَكــــــــن
َجَعَال أَْن  ُســْبَحاَنُه  لُْطفِــِه  ــَالمِْن  ــَؤج ـــاَرًة َوأََمـــــًدا ُم ـــف َك
أَْرَبَعــْه ــُهورِ  الش مِــَن  َلــُه  ــْه(١)أَج ــَع ــْرَب كـِــَرن َم ــُه َيـــد لـَـعــل
َرنــا ُيَكف َولَــْم  َمَضــْت  اَفــِإْن  َفاْســَمَعن َعْنــُه  بِــَذاَك  َباَنْت 
ابِ فِــي أَْخذَِهــا ِإْن َكاَن َغْيَر آبِيَوَصــاَر َواِحــًدا مِــَن الُْخط

المربع: المنــزل، وأصله المنزل الذي ينزل فيه وقت الربيع، وقــد كَنى به هنا عن المرأة التي   (١)
ظاهر منها.
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ِ َقْبَل ُمِضــي األََجل لَِوِإْن َيُكــْن  ْاألَو ــَر َعاَد فِــي الَْمَحــل َكف
َرا ُيَكف أَْن  َقْبــلِ  مِــْن  لَــُه  َجــَرىَوَما  ِإَذا  َفَتْحُرَمــْن  َيَطأَُهــا 
َذَكَرا َقــْد  الذِي   الَْمس َراَوَذلِــَك  َفس ِحيَن  الِْكَتابِ  ُمْحَكمِ  فِي 
َفَال الَْجْنبِ  ــَها فِي َســائِرِ  ــَالَوَمس ُحل َقــْد  َفِإنــُه  بِــِه  َبــأَْس 
ُيْحَجَراَوَال َيَمــس الَْفــْرَج مِْنَها َوَيَرى لَــْم  ــُه  َمس  بِأَن َبْعٌض 
َكَمْن الَْوْقــتِ  َذلَِك  فِــي  َفِطْنَوأَنَها  لَِمْن  ــًة  َرْجِعي َقــْت  ُطل َقْد 
أُْنِظَرا َقــْد  لَــُه  الــذِي  َراَفَوْقُتــُه  ُمَقــد لََهــا  ًة  عِــد َيُكــوُن 
َبْعَدُه َعَلْيَهــا  لَْيَس  َهاُهَنــا  ُهمِْن  َتْعَتــد أَْن  َيْلــَزُم  أََجــلٍ  مِــْن 
اِإليَالِء أََجــُل  أَْيًضــا  َســَواِءَكــَذاَك  َعَلى  فِيِهَمــا  َفالُحْكــُم 
اِإلَمــاِء فِــي  َهــارِ  الظ َســاِءَوأََجــُل  الن مِــَن  الَْحَرائِــرِ  مِْثــُل 
َوَال َحْتًمــا  َزْوَجُتــُه  ُجِعَالألَنَهــا  َقــْد  ٍة  ي ُســر فِــي  ِظَهاَر 
َســِمع َقْد  فِي  ُســْبَحاَنُه  ُيَظاهِــُروَن مِــْن نَِســائِِهْم ُرفِْعلَِقْولِِه 
ِ بِالَْحَرائِر ْخِصيــَص  الت َِفأََفَهــَم  اهِر الظ فِــي  مِْثَلها  اِإلَمــاُء  َوَما 
َســاِء ى بِالن ـــُؤَالِءِإْذ لَــْم َتُكْن تَُســم ـــَه ِ َمـــَع اِإلَضـــافـــةِ ل
ِإلَْيَنــا َســا  الن أُِضيَفــتِ  ــاَفــِإْن  ــن ــُه ــــَراُد ُدوَن ـــا ُي ـــَن أَْزَواُج
أََمْه َكاَنْت  لَْو  ْوَجةُ  الز َهاُهَنا  َمْهمِْن  َتْدُخــُل فِي أَْحَكامَِهــا الُْمَقد
َهارِ َكالظ ْاِإليــَالِء  فِي  ــَرارِيَوالُْحْكُم  َال ُيوَجُد ْاِإليَالُء فِي الس
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َذَكــَرْه  َقــْد  ُســْبَحاَنُه  الَبَقَرْه(١)ألَنــُه  فِي  نَِسائِِهْم  مِْن  ُيْؤلُوَن 
َما َتَقد َمــا  َعْيــُن  لِيُل  الد أَْحَكَماَفــَذا  لِْلَمَعانِــي  َمــْن  َيْفَهُمُه 
اِإليَال َهــاُر  الظ َشــاَرَك  أْجِيَالَوَحْيُث  الت َحــَوى  َوَما  َهــذِهِ  فِي 
الِْخَطابِ مِــَن  أَْيًضا  َحَوى  األَْبَوابَِوَما  لَــَدى  َيْفرُِزوُهَما  لَــْم 
َتْرَجَمةِ فِــي  الَْباَبْينِ  ـــا أَْفـــَرْدتُـــُه لـِـُنــْكــَتــةَِفَجَعلُــوا  ـــَم َوِإن
َوَهــَذا ُمْفــَرٌد  َبــاٌب  َبــاٌب َفَبــاَن َجْعلُــُه أَْفــَالَذا(٢)َفــَذاَك 
األَْحَوالِ أَْكَثــرِ  فِــي  ـُه  ـ أَن أَْحــَوالَِمْع  فِــي  َيَتَشــاَرَكانِ  َال 
َحَوى مَِن الَْباَبْيــنِ عِْلًما َفاْفَهَماَيْفَهــُم َذاَك ُكل َمــْن أَْتَقــَن َما
الَْمْنزِلَْه فِــي  ِه  َكأُم َيُقــْل  الَْمْســأَلَْهَوَمْن  فِي  ِظَهــاَر عِْنَدَنا  َفَال 
ْحرِيَمــا الت َيْقِصــدِ  لَــْم  ْكرِيَمــاألَنــُه  بِــِه َولَِكــْن َقَصــَد الت
َكلــُمَوْهــَو َمَقــاٌل ُمْخِطٌر َوْاألَْســَلُم الت َيَســُع  فِيَمــا  ِســَواُه 
َحلِيلَِها مِــْن  ْوجِ  الز َذاتِ  قِيلَِهــاِظَهاُر  فِــي  ــاَرٌة  َكف ُيْلزُِمَهــا 
َوْقــُت َعَلْيَهــا  لَْيــَس  َهــا  لَِكنَيْنَبــت َفــَال  لََهــا  َوَوْطُيــُه 
ــاَرْه ــف ــَك ــا َتــْلــَزُمــَهــا الْ ــَم الِْعَباَرْهَوِإن فِــي  ورِ  َذاَك الز ألَْجــلِ 
َكأَبِــي  َعَلــي أَْنــَت  الَْكــذِبَِفَقْولَُهــا  فِــي  ــِه  َكأُم َكْقوِلِــِه 
ــَرا ُيَكف أَْن  أَْوَجــَب  َقــْد  َراَواهللاُ  َزو بِالَْمَقــالِ  ِحيــَن  َعَلْيــِه 

أي في سورة البقرة.  (١)
أصل األفالذ الِقَطع، واحدها فِْلَذة أي قطعة. أي فبان جعله متفرًقا كتفريق األوالد بعضها عن بعض.  (٢)
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ورِ الز َنْفُس  ْكفِيــرِ  الت َِفُموجُِب  لِلتكفِيــر الَْمَقــاُل  َفُيوجِــُب 
الَمْســأَلَْه ُمْشــِكَلْهَفَذا ُهَو ْاألَْصُل لَِهذِي  أََراَها  فِيَمــا  نِــي  لَِكن
لِلنَســاِء لَْيــَس  َهــاُر  الظ ــُه َيـــُخـــص َهـــــُؤَالِءِإذِ  ــن ــِك لَ
َهــاُر َوالظ ــَالُق  َوالط َوالِْخَيــاُرَفالُْخْلــُع  َجــالِ  بِالر  َيْخَتــص
ا َفاْفَهَمن اِإليـِـــَالُء  ــَذا  ــَك ــاَوَه ــدِ َتــْتــَبــَعــن ــْق ــَع ــْل ِ ـــَهـــا ل ألَن
أََثــُر َذا  فِــي  َســاِء  لِلن ــُرَولَْيــَس  ــَكــف ــــوُل ِإنــَهــا تُ ـــَال أَقُ َف
الِْخَطــاُب قُِصــَد  َجــالِ  َواُبَوبِالر الص َوُهــَو  َذاَك  ُحْكمِ  فِي 
َمْدَخُل  َثــم لِْلِقَيــاسِ  لُواَولَْيــَس  َوِإْن َيُكــْن َقالُــوا بِــِه َوَعو
ُموجُِب ِإلَْيَهــا  الَْعــْوُد  َيْكــذُِبألَنَمــا  ِإْذ  مَقالُــُه  َال  لِــَذاَك 
ــا َيْرجَِعن أََراَد  َيُكــْن  لَــْم  َرنــا(١)لَــْو  ُيَكف أَْن  َعَلْيــِه  لَْيــَس 
ــُع الْـــجـِــَداُلثُــم َيُعــوُدوَن لَِمــا َقــْد َقالُوا ــفِ ــْرَت بـِــَهـــذِهِ َي
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ــَل فِــي الُْقــْرآن ْبَيانَِواهللاُ َقــْد َفص بِالت ــَهــارِ  الــظ َة  ــار ــَف َك
َوَجَدا َقْد  لَِمــْن  الِْعْتَق  ــْوَم َبْعَدُه لَِمْن لَــْم َيجَِداَفأَْوَجَب  َوالص
َفَتــى يَن  ِإْطَعــاُم ِســت مِــَن الَْمَســاكِينِ بِِمْقــَدارٍ أََتىَوَبْعــَدُه 

مة سّباق. انظروا إلى هذا التحقيق الكاشف لكل معًنى رشيق، فَلِّلهِ دره من عال  (١)
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َيُصوُم َيْســتِطْع  لَــْم  ِإْن  الَْمْعلُوُمَوَذاَك  ــُه  ــاُم ــَع ِإْط ــَزَمــُه  ــْل َي
َفاْعَلَمــا بِأَْكَلَتْيــنِ  ُيْطِعَمــاَيْمَنُحُهــْم  أََراَد  ِإَذا  َيْومِِهــْم  فِــي 
َقــا ُيَفر أَْن  أََراَد  َيُكــْن  اَوِإْن  ُمْطَلَقَ َصــاٌع  ْثَنْيــنِ  َفلِْإلِ ا  ُبــر
ِ لِْلِمْســِكين اعِ  الص ثُْلُث  َِوْاألُْرُز  اْكَلَتْيــن َعــَن  عِْنَدُهــْم  َوَذاَك 
َبَلــدِْه فَُقــَراِء  فِــي  َمــَددِْهَيْجَعلُــُه  بَِجِميــلِ   أََحــق َفُهــْم 
الَعَدُد  َيْكُمَلــن لَْم  َيُكــْن  َوفــاُه(١) مِــْن جِيَرانِــِه َال ُيْبِعُدَوِإْن 
ِســَواُه َال  الَْمْنُدوبِ  مِــَن  َحــاَذاُهَوْهَو  َما  َغْيــرِ  فِي  َفْلُيْجــزِهِ 
اْنفَِصالِ بِــَال  ْوُم َشــْهَرانِ  الَْحالَِوالص َفِقيــَر  َكاَن  َمــْن  َيْلــَزُم 
َهــارِ لِلظ ْكفِيــرِ  الت َهــارَِوَصائِــُم  بِالن ْاِإلْفَطــاُر  لَــُه  لَْيــَس 
ُيَســافُِر َال  قِيــَل  َقــْد  ـُه  َشــاهُِرألَنـ َمْقاٌل  َوْهــَو  َصائُِمَهــا 
َتاُبُع َوالت الْفْصلِ  َخْوَف(٭)  ُمَدافِــُعَوَذاَك  لَِشــْرِطِه  َوَمــا  َشــْرٌط 
ُل الِخَصــالِ أَو الَْمالَِوالِعْتــُق َوْهــَو   َغنِــي َكاَن  َمــْن  َيْلــَزُم 
أَْعَتَقْه َعْبــًدا  َيْملُِك  َيُكــْن  أَوِ اْشــَتَرى مِــن َمالِــِه َوأَْطَلَقْهَفِإْن 
الِعَيــالِ َعــنِ  الَْمــالِ  الَْغالِيبَِفْضَلــةِ  ِميــنِ  بِالث لَــْو  َيْبَتاُعــُه 
ـــُه ِإَمــــاُء ـــــٌل َكــــاَن لَ َوالَْماُءَوَرُج َمًعــا  َوْاألَْرُض  ْخُل  َوالن

قوله: «َوفاُه» من جيرانه أي من فقراء أهل بلد أقرب إليه.  (١)
(َخْوَف) مفعول ألجله منصوب، وخبر اســم اإلشــارة (ذاك) محذوف، تقديره: وذاك الَمْنُع  (٭) 

من السفر. (إسماعيل)
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الَْجِميَعــا َيْســَتْهلُِك  َفــَال َعَلْيــِه الِْعْتُق ُكْن َســِميَعاَوَدْيُنــُه 
أَْولَــى َوأََحْق َســَبْقألَن َدْيــَن الناسِ  ـُه  ـ ألَن أَّوًال  ُيْقَضــى  أَْن 
ـــٌة َيــَطــاَهــا ي ـــُه ُســـر ِســَواَهاَوَمــــْن لَ لَُه  لَْيــَس  َبْيتِــِه  فِــي 
َعْنَها َيــاُم  الص ُيْجزِيــِه  ُيْعتَِقْنَهــاَفِقيــَل  َعَلْيــِه  َبــْل  َوقِيــَل 
ــا ُيوجَِبن الِْكَتــابِ  ــاَوَظاهِــُر  ــَدن ــَؤي ـــَر َوُي ـــي ـــَذا ْاألَِخ َه
ُيتِْم أَْن  َقْبــَل  لِْلِعْتــقِ  ــزِْمَوَواجِــٌد  ــَت ــْل ــُه ُيــْعــتـِـُقــُه َوَي ــاَم ــَي ِص
َمْغَنَماَوَبْعــَد أَْن ُيتِــم َصْوَمــُه َفمــا أََصــاَب  لَْو  عِْتــٌق  َعَلْيِه 
عِْندِيَوُمْعتِــٌق نِْصًفــا لَــُه مِــْن َعْبدِ ُيْجزِي  لَْيَس  َهارِ  الظ َعنِ 
َيْلَزُمُه ِإْذ  ُيْجزِيــِه  َبــْل  َيْغَرُمــُهَوقِيــَل  لَــُه  َشــرِيِكِه  َســْهُم 
أَْكَثــُر قِيــَل  الَقْولَْيــنِ  أَْظَهــُرَوآِخــُر  عِْنــدِي  ُل  ْاألَو َمــا  لَِكن
بِــَال نِْصَفــُه  أَْعَتــَق  َمــْن   َالألَن ــد َب أََراُه  َشــرِيــِكــِه  َرأْيِ 
ــرِيكِ َقــْد َعَدا ــُه َعَلى الشاِالْعتَِداألَن ُيزِيــُل  َال  َجْبٌر  َوالُغْرُم 
ِ اْلَقْتل َبْعــَد  الَْمْقُتــولِ  لِفِْعلَِكدَِيــةِ  ُمْجزًِيــا  َيُكــوُن  َكْيــَف 
َر لَْيــَس َيْكفِي الَْوْصفَِوعِْتــُق َمــْن ُدب عِْنَد  بِالَْكامِلِ  لَْيَس  ِإْذ 
َرا(١) ُدب َقــْد  َمْن  ِشــَراُء  لِْلِعْتقِ َال ُيْجــزِي َعَلى َما ُذكَِراَوَهَكَذا 

قوله: «ُدّبرا» أي ُجعل مدبًرا وهو العبد الذي علق إعتاقه بموت سيده.  (١)



٣٨١فصل كفارة الظهار الجزء الثاني

ِ ُجــوع الر َمانِِعــي  َقــْوُل  َِوَذاَك  الَْمْمُنــوع مِــَن  َبْيَعــُه   ِألَن
فِيــِه ُجــوَع  الر زِ  نَُجــو َيْكفِيــِهَوِإْن  َبــْل  ُيَقــاُل  َفَهاُهَنــا 
َفَال ِه  أُم َبْطــنِ  فِي  َيُكــْن  ــَالَوَمْن  َتَحم َالزِمٍ  َعــْن  ُيْعتُِقــُه 
َفُولِــَدا أَْعَتَقــُه  َيُكــْن  َداَوَمــْن  ُحد ْذ  الل ْاألََجلِ(١)   ُمِضي َقْبَل 
لَــزِْم لَِكــْن  َيْنَفُعــُه  َيْحَتلِْمَفِإنــُه  ــى  َحت َعَلْيــِه  ِإْطَعاُمــُه 
ــَال َتَنف أَْعتَقــُه  َيُكــْن  نُِقَالَوِإْن  َقْد  ِإْطَعامِِه  فِي  َفالُْخْلُف(٢) 
َوَظَهْر َعْبــًدا  أَْعَتَق  َيُكــْن  ُمْقَتَهْرَوِإْن   ُحــر َقْبــُل  مِــْن  ـُه  بِأَنـ
الفِْعــَالَفْهــَو َكَمْن لَــْم َيْعتَِقــن أَْصَال  َيْســَتأْنَِفن أَْن  َعَلْيــِه 
بَِما َعْبًدا  اْشــَتَرى  ِإَذا  َبــا فْلَتْعَلَماَوَهَكــَذا  َيْحــُرُم َوْهــَو َكالر
ِ الَْغْيــر َعْبــَد  أَْعَتــَق  ِألَنــُه  ْير َفَلــْم َيــزِْدُه َغْيَر َنْفــسِ الض
ــاِء ــَض ــامـِـَل ْاألَْع ْجَزاِءَولْــَيــَتــَحــر َك َفْهَو الــذِي ُيوَصــُف بِاْإلِ
لِْلُمْقَعدِ عِْتُقــُه  ُيْجــزِي  الَْيــدَِفَلْيَس  َومْقُطــوعِ  ِألَْعــَرجٍ  َوَال 
ِ َمْجــُذوم َوَال  لَِمْجُنــونٍ  َِوَال  لَِمْجُبــوبٍ(٣) َوَال َمْصلُــُوم َوَال 
ْاألَْعــَوُر َوأُجِيــَز  َيْنُظُرَوَال ألَْعَمــى  َعْيــنٍ  بَِفْردِ  الــذِي  َوْهَو 

وفي نسخة (العدد).  (١)
قوله: «فالخلف في إطعامه» أي في وجوب إطعامه عليــه، فقيل عليه إطعامه إلى أن يبلغ وهو   (٢)

الصحيح، وقيل ال يلزمه، بل على بيت مال المسلمين.
المجبوب هو المقطوع الذكر، والمصلوم هو مقطوع األذن.  (٣)



كتاُب الِفَراِق َوأَنْوَاِعهُ الجزء الثاني٣٨٢

َمَما الص  ِإن  ْاألََصــم َفاْعَلَماَكَذلِــَك(١)  ْاِالْكتَســاَب   َال َيمْنَعــن
َقــىَوالُْخْلُف فِي ْاألَْقَلفِ َمْهَما أُْعتَِقا الت أَْهــَل  ُمَخالِــٌف  ـُه  ـ ألَن
ـــانِ ــُم اِإليـــَم ــَه ــت ــــــُه ُم لِْلِخَتانَِوأَن ــْرِك  بـِـالــت ــَدُهــُم  ــْن عِ
اِإليَماُن ُيْشــَتَرُط  َهْل  َهارِ َقــْد أََبانُواَوالُْخْلُف  فِــي ُمْعَتــقِ الظ
ْكرِ َجاَءْت ُمْطَلَقْه أَْعَتَقْهَوآُيَها فِــي الذ ــْن  مِم ْاِإلْجَزاَء  َفَتْقتِضي 
الَْحالِ ا َســلِيَم  َكاَن ُمشــرَِكً لِْلَكَمالِلَْو  بِْاِإليَمــانِ  َوالَْوْصــُف 

AÓjpE’G  ÜÉH

ِ الَْيِميــن َعــنِ  عَِبــاَرٌة  َِوْهــَو  ْمِكين الت لَِذلِــَك  َزْوَجــٍة  مِــْن 
َحَلَفا َقــْد  َيُكن  ِإْن  آلَــى  َال َيْقــُرُب مِْنَهــا َفاْعرَِفاُيَقاُل  بِــاهللاِ 
نَِســائِِهْم ُيْؤلُــوَن مِــْن  ِإَمائِِهْمَدلِيلُــُه  فِــي  الُْحْكُم  َكَذاَك  َوَال 
ياتِ ــر الس بِاِإلَمــاِء  ْوَجــاتَِعَنْيــُت  بِالز  َيْخَتــص ألَنــُه 
أَلَْحُقوا َقــْد  َظاهِــرٍ  ُقواَوبِِقَيــاسٍ  َنم فِيَما  تُــْدَرى  ُحُروًفا  بَِها 
ِ لِْلَمْســجِد أَِســْر  لَْم  ِإْن  َفْلُتْبُعــدَِكَقْولِِه  َطالِــٌق  ــي  مِن َفأَْنــتِ 
َوِإَذا ِإْن  َوَكــَذا  لَــْم  ِإَذا  ِحيَن اْقَتَضى َمْنَع الْجَِماعِ مِْثُل َذاَكــَذا 
َفْلُيراَعا ـــَك  ِ َذل ــوا  ــُط ــَب جَِماَعــاَوَض َمَنَعــْت  َيِميــنٍ   ُكل

قوله: «كذلك» أي وكذلك ُيجزى عتق األصم.  (١)



٣٨٣باب اِإليالء الجزء الثاني

َقْرَيةِ فِــي  َزْوَجُتُه  َتُكــْن  لُِنْكَتــةَِوَمْن  َيْدُخلَُهــا  َال  َفــآَل(١) 
ِإلَــى َتَمــامِ ْاألََجلِ اللــْذ ُعرَِفاَفــِإْن َوَفــا بَِما بِــِه َقــْد َحَلَفا
فِيــِه ِإْذ  َزْوُجــُه  َتبِيــُن  ُيْخفِيــِهقِيــَل  بَِمــا  َعْنَهــا  ِإيــَالُؤُه 
اْشَتَرْط َيُكْن َقدِ  لَْم  ِإْن  اْرَتَبْطَوقِيَل َال  َقــدِ  َوبِــِه  ُســُكوًنا  لََها 
َنَظُر عِْندِي  الْقْولَْيــنِ  كَِال  َوِإْن َيُكــْن َصــح بِــَذاَك ْاألََثُرَوفِي 
الُْقــْرآن فِــي  ْاِإليــَالُء  الُْبْلَدانِِألَنَمــا  َعــنِ  َال  َســاِء  الن َعــنِ 
َعَلْيِه ُسْكَنى ْرِط  الش َكاَن فِي  لَِمْعَنىلَْو  ــا  ــَه ــانُ ــَي ِإْت ُيــْمــِكــُنــُه 
أََراَدا لَِمــا  َشــْرَطَها  ــَراَداَتْتــُرُك  ــُم الْ لَِيْبلَُغ  ــِه  ِ ــأْت َت أَْو 
َوَنَــاَل مِْنَهــا َمــا أََراَد َوالَْتــَزْمَفْهَو بَِذاَك الَْحالِ َقْد َبر الَْقَســْم
أْوِيَال الت َذلِــَك  َعَرْفــَت  اِإليَالَفــِإْن  َهَذا  ُحْكمِ  َعْن  أَْخَرْجَتَها 
َزْوَجتِْه َعــْن  ًيا  ُمَكن َيُكــْن  تِــْهَوِإْن  لِنِي َفُحْكُمَهــا  بَِدارَِهــا 
ِ الْــَكَالم مِــَن  الِْكَناَيــاُت  ِِإذِ  ْطَر فِي ْاألَْحَكام ِصْنٌف َيُحوُز الش
َما َتَقد بَِمــا  َقــاَل  َمــْن   َفاْعَلَمــاَوَعــل َهــَذا  أََراَد  َقــْد  َرآُه 
َقاِضي َدلِيــٌل  الَْحالِ  الَْماِضيَوَشــاهُِد  َنلُــوَم  أَْن   َيِصــح َفَال 
ُيْخَتَلــْفَوِإْن َيُكْن مِْن َقْبلِ أَْخذَِها َحَلْف َففِيــِه  َهــا  َيأْتَِين َال 
َيْلَزُمــُه لََهــا  بِْاألَْخــذِ  َيــْلــَزُمــُهَفِقيــَل  َال  ــَل  ــي ِ َوق ِإْيـــــَالُؤُه 

» أي فآلى حذف ألفها تخفيًفا. فأَل»  (١)



كتاُب الِفَراِق َوأَنْوَاِعهُ الجزء الثاني٣٨٤

َجاَء َقــْد  َوبِِه  ِحيــُح  الص الِْمَراَءَوْهَو  َفاْتــُرِك  الَْحدِيثِ  َمْعَنى 
ــاَرا ــَه ِظ َال  ـــاَل  َق َقــْد  ــُه  ــِإن َفاْنَتَفــى جَِهاَراَف ــَكاحِ  الن َقْبــَل 
الَْمْعَنى َذا  فِــي  اِإليَالُء  ــىَوِإنَمــا  ُيَثن َوبِــِه  َهــارِ  الظ مِْثــُل 
الُْقْرآنِ فِــي  ْاِإليــَالِء  َمــانَِوأََجــُل  الز أَْشــُهرِ  مِــْن  أَْرَبَعــٌة 
ــُر ك َيذ َعلــُه  فِيَهــا  َوَيْشــُكُرُيْمَهــُل  لَِوْطئَِهــا  َفَيْرجَِعــْن 
ِ الَيِمين ـــاَرُة  ـــف َك ــُه  ــَزُم ــْل َتْبيِينِيَت ذِْكرَِهــا  فِي  َمَضى  َوَقْد 
َقــاَال َمــا  ِإَذا  ٌق  ُمَصــد الَْمَقاَالَوْهــَو  ــْرُت َعْنَهــا َفاْفَهــمِ  َكف
ِإْيــَالُؤُه َيْنَحــط ِحيــَن َســاَراَوِإْن َيُقــْل ِإْن لَْم أَِســْر ُصَحاَرا
ْاألَْرَبعْه تِْلَك  َقْبلِ  مِْن  َيِسْر  َمْرَبَعْهَفِإْن  َفْلُيــَواِف  َعْنــُه   َيْنَحــط
َســاِءَونِْصُفَهــا َقــْد قِيَل فِــي ْاِإلَماِء الن َكَســائِرِ  َبــْل  َوقِيــَل 
األََســاسِ فِي  الُْعُمومِ  مَِن  بِـالِْقـَيــاسَِوْهَو  الَْقــْولَْيــــنِ  ُل  َوأَو
ْاألَْكَثُر  ُهــو الُْعُمومِ  َظُرَوُمْقَتَضــى  الن َعــَلــْيــِه   َدل َوَغــْيــُرُه 
َوَرْدَوَبْعَد أَْن َتْخــُرَج مِْن َذاَك ْاألََمْد لََهــا  لَِمْن  َزَواُجَهــا   َحــل
ابِ الُخط مِــَن  َزْوُجَها  ْاألَْصَحابَِوَصــاَر  َعَلــى  َمــْن  َيَتَقد َال 
َفَال َحْمــٌل  بَِبْطنَِهــا  التِــي   الِإال ُمْكم َيْخُرَجْن  َحتى  تُْخَطُب(١) 
ِ الَْمَســائِل الُْحْكُم فِي   َِوَذاَك ُهو الَْحَوامِــل مِــَن  َبائِــنٍ   لِــُكل

قوله: «فال تخطب»، أي ال يخطبها األجنبي، وأما الزوج األول فله أن يخطبها ألن الحمل له.  (١)



٣٨٥باب في المفقود والغائب الجزء الثاني

ÖFÉ¨dGh  Oƒ≤ØªdG  »a  ÜÉH

ــْه(١) َجم َمــانِ  الز َحــَوادَِث   ُحْكَمْهِإن َفُيْعَطــى  َحــادِثٍ   َوُكل
َمْوُجوُدمِــْن َذلِــَك الَْغائِــُب َوالَْمْفُقوُد ُكْتبَِنــا  فِــي  ُحْكُمُهَما 
بِي بَِولَْم َيُكْن مِْن َذاَك فِي َعْصرِ النَقل َشــْيٌء لِِضيقِ الَْحــالِ َوالت
الَْحْبلِ  لَِشــد اْجتَِماُعُهــْم  أَْصلَِكاَن  مِــْن  لَُه  َمــا  َوْاِالْفتــَراُق 
َوَراَيتِْه الُْمْصَطَفى  أَْمــر  هَِداَيتِْهَوَتْحَت  َعَلــى  َحرِيِصيَن  َكانُوا 
األَْهَوا ِالْختِــَالِف  َنْحَواَوْاِالْفتِــَراُق  َوأَُخوَك  َنْحًوا(٢)  َتْســلُُك 
َغاَبــا َمــا  َمَتــى  ــُه  َتْعرَِفن آَبىَال  ِحيــَن  َتْدرِيــِه  َال  َكــَذاَك 
َوَقْع َفَقــْد  ُعَمــرٍ  َزَمــانِ  اتَســْعَوفِي  الَْحاُل  َما  َذاَك ِحيَن  ُل  أَو
الجِن أََخَذْتــُه  َقــْد  َرُجــلٍ  ــنفِي  الس ــى  َتَقض أَْن  َبْعــَد   َوَرد

ِ الْــَكَالم َســَبَب  َذاَك  َِفــَكاَن  َفاْعرِْف َمْوِضَع األَْحَكام فِي الَْفْقدِ 
ُحوا َوَوض ُنــوا  َوَبي َشــَرُحواَفاْجَتَهــُدوا  َقْد  ِه  ُكل َذاَك  َوُحْكــَم 
ا َوُيْشِكَلن َبــْعــَضــُه  اَنــْفــَهــُم  َنْقَبَلن َذاَك   ـــل َوُك ــْعــٌض  َب
َوعِْلِمِهــْم بَِفْضلِِهــْم  َفأَْيَن عِْلُم َمــْن أََتى مِْن َبْعدِهِْملِِعْلِمَنــا 
أَْشــَكَال فِيَما  ُفــوَس  الن ِهــُم  الُْعَالَنت ألَْرَبابِ  الَْفْضــَل  َوَنْعرُِف 

قوله: «َجّمْه» أي كثيره.  (١)
قوله: «نحًوا» أي جهة.  (٢)
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َيْنُظُر لَْيــَس  الَْعْيَنْينِ  ُيْبِصُرَوأَْعَمــُش  َمــْن  َيْنُظــُرُه  َما  مِْقــَداَر 
ِحْدَوالَفــْرُق َبْيَن َغائِــبٍ َوَمْن فُِقْد ُمت َغْيُر  ْاألَْصــَل   ألَن ُيْدَرى 
َمْن َغاَب ُدوَن َســَببِ ُيْعــَرُف ِإال بِاْختَِفــاِء الَْمْذَهبَِفَغائِــٌب 
الَْحرِيقِ فِــي  َتَراُه  أَْن  َكالَْغرِيقَِوالَفْقــُد  الَْمــاِء  فِــي  ـُه  ـ أَن أَْو 
ِإلَى الَْبْحــَر  َركَِب  َمــْن  َرَحــَالَومِْثلُُه  ِإْذ  عِْلُمــُه  َفَغــاَب  َدارٍ 
ُبَعا الس  ُيـــَطـــارَِدن ـــُه   أَن َوَبْعــَد أَْن َطــاَرَدُه َمــا َرَجَعــاأَْو 
ـُه قْد َغاَص فِــي ْاألَْهَوالِ ـ الَْحــالِأَْو أَن َكَهــَذا  ُمْخِطــرٍ   َوُكل
أََجلُــْه ــنِيَن  الس مِــَن  أََجلُــْهَفأَْرَبــٌع  أََتــاُه  أَْم   َحــي ُيْنَظــُر 
الْجَِهــاتِ األَْرَبــعِ   َعــد َياتِــيَوَذاَك   بِِهــن ذِْكــَرُه   لََعــل
أْجِيلِ الت َزَمــنِ  فِــي  ْفِصيلَِوُحْكُمــُه  ُحْكُم الَْحَيــاةِ ُيْعَطى بِالت
ِإلَى َوَمْوُروًثــا  َوارًِثــا  َالَيُكــوُن  ذِي َقْد أُجأَْن َيْنَقِضي الَْوْقُت ال
ــا َيْلَزَمن اِإلْنَفــاُق  ــا(١)َوَهَكــَذا  َلن ُيَكف لَِمــْن  َمالِــِه  مِــْن 
ِ َِوقِيــَل َزْوُجــُه تُــَزاُد َفاْســَمع ــُهورِ َفــْوَق ْاألَْرَبع أَْرَبَعــَة الش
ِ ــام ْاألَي مِــَن  َعْشــٌر  َِوَفْوَقَهــا  َمــام بِالت َذلِــَك  فِــي  تُْنَفــُق 
ُسألَنــَهــا ألَْجـــلِـــِه َتــْحــَتــبـِـُس تَُعر َوَال  الَْوْقــتِ  َذلِــَك  فِي 
اْلَبَقاُء ــةِ  ْوجِي الز فِــي  اِإلْعَطــاُءَوْاألَْصُل  َيَنالَُهــا  َال  َفَكْيــَف 

َلنا» أي لمن جعله الشرع كفيالً عليه بالنفقة. قوله: «لمن ُيَكف  (١)
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لِ األَو لِْلَمَقــالِ  َمــاَل  ْاألَُولَِوْاألَْصُل  عِْنــَد  األَْكَثــَر  لَِكْونِــِه 
لِْألَِخيــرِ(١) أَمِيــُل  أََنــا  الَْمْذُكورَِوَهــا  لَِمــا أََرَى مِْن أَْصلِــِه 
ِ م الُْمَقــد ْاألََجــلِ   َتــم َِوَبْعــَد  َيْحُكــُم َقاِضيَنــا لَــُه بِالَْعــَدم
ــَالقِ بِالط  (٢) الَْولِــي ــَقاقَِوَيأُْمــُر  الش الَْحــاُل َعنِ  لَِيْخــُرَج 
ــاةِ ــَوَف ــْل ِ ــنِ ل ــْي َت ــد ــد عِ ــَت ــْع الَْفــَواتَِت َخْشــَيَة  ــَالقِ  َولِلط
الَْكامِــلِ لِِالْحتَِيــاِط  ــُه  َوُيْقَســُم الَْماُل بَِقْســمٍ َعادِلِ(٣)َوُكل
ــُجــوُز َي ــِه  ــل ُك َذاَك  َتُفــوُزَوَبــْعــَد  بــِه  بَِمــْن  َتْزوِيُجَهــا 
َفــاْدرِ َيْوًمــا  ُل  ْاألَو أََتــى  َِوِإْن  الَْمْهــر  أََقــل أَْو  فِيَهــا  ــَر  ُخي
انِــي ْرغِيبِ فِــي َمَكانَِعَنْيــُت َمْهــَرُه َوَمْهــَر الث َوْهَو مِــَن الت
ْاألَْحَقَرا  ِإال ُيْعــَط  لَــْم  َبالُُه  َفاْنُظَراَما  َيَشــاَها  َكْي   ِإال َذاَك  َما 

قوله: «وها أنا أميل لألخير» أي للقول بوجوب اِإلنفاق عليها من مال المفقود؛ ألن األصل   (١)
بقاء الزوجية، اســتصحاًبا لحال أصل الحياة، وألنها احتبســت من أجله؛ فناســب أن تنال 

النفقة من ماله.
هكذا في هذه النســخة برفع الولي فاعالً أي أن الَولي يأُْمُر الحاكم أن يطلقها، والظاهر   (٢)
ـَق اْمَرأَتَُه جمًعا بين الحكم بموت  ُيَطلـ العكس وذلك بأن يَأُْمَر اْلَحاكُِم َولي المفقود أن 
َبْعلَِها وبين خروجها من عصمته بالطالق الشــرعي من الولي أو من الحاكم وهذا أخذ 

بالحوطة.
وفي المســألة خالف مشــهور قال بعضهم: إن تزويج األخير أمر ماضٍ؛ فال خيار لألول فيها   (٣)
سواء دخل بها األخير أو لم يدخل، وهو قول عبد اهللا بن عبد العزيز ومن وافقه، وقيل: إذا دخل 
بها األخير فال خيار لألول، وإن لم يدخل بها فله الخيار، وهو قول حاتم بن منصور وقول ابن 

عبد العزيز أَظَهر، واهللا أعلم.
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َتْعَتــد َفَلــُه  ُيرِْدَهــا  َتْمَتــدَفــِإْن  لَــْو  ــَالقِ  الط ةِ  بِِعــد
ْسلِ الن اْختَِالِط  َخْوِف  مِْن  َعْدلَِوَذاَك  َنــْوُع  بِالَحْيَضةِ  َوالَقــْوُل 
ِحــُم الر َيبِيــُن  بَِهــا  ـُه  ـ َيْلــَزُمألَن َال  َذا  َوَغْيــُر  ُه  ُخلُــو
نِــي لَــْم أَحَفَظْنــُه ألََحــْد بَِســَنْدلَِكن  ِإال َتأُْخْذُه  َوَال  َفاْنُظــْر 
َعْنَها ــَداَق  الص اْخَتاَر  َيُك  مِْنَهــاَوِإْن   ُبــد لِْألَِخيــرِ  َفَلْيــَس 
الَْعْقــدِ بِــَذاَك  عِْنــَدُه  الَْفْقــدِتُِقيــُم  َذاتِ  أَْحــَكاُم  َفَهــذِهِ 
َيْدُخَال أَْن َال  الَْحاكِــَم  َدَخَالَوَيَســُع  ِإْن  َوَواِســٌع  َمالِــِه  فِــي 
ُخــوُل الد ُيْعجُِبنِــي  َيُقــوُلَوِإننِــي  َهَكــَذا  َوَغْيــرِي  لَــُه 
َجْت ِإْن َتَزو الَمْفُقــودِ  َبْعــَد اْنِقَضاِء َفْقــدِهِ َواْبَتَهَجْتَوَزْوَجــةُ 
ِ ام الُْحك مِــَن  َتْطلِيقٍ  َغْيــرِ  ِمِْن  َمــام بالت قِيــَل   الَْولِــي َوَال 
أََبــَدا  َيتِــم َال  َبْعــٌض  اِالْعتِــَداَوَقــاَل  َكِمْثــلِ  مِْنَهــا  ألَنــُه 
َر الَْحَكْم ُمْلَتَزْمقُْلــُت َولَِكْن ِإْن َتعــذ َوْجٌه  ْخَصــةِ  بِالر َفاْألَْخُذ 
َواِإلْضــَرارِ اِء  ــر الض ــَرارَِمَخاَفــَة  ــِط ِــاْض ــُه ُيــْعــَلــُم ب ــُي ــْف َوَن
ِ فِــي األَْحَكام الَْغائِــبِ  ُة  ُِوُمــد األَْعــَوام مِــَن  َثَمانُــوَن  قِيــَل 
َغاَبا ُمــْذ  َال  اِإلْنَســاُن  ُولَِد  الِْحَســاَباُمْذ  َنَرى  َغاَب  ُمْذ  َوقِيَل 
َمْغرِبِي َوْهَو  ــْبِعيَن  بِالس َوَقــاَل َقــْوٌم مِاَئــٌة َفْلَتْحِســبَِوقِيَل 
الَْحَياُة َبْعــٌض ُحْكُمــُه  الَْمَماُتَوَقــاَل  َبْعَدَهــا   َيِصــح َحتى 
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أَْعَلــُمَوْهَو َعَلى َذا الَْقْولِ لَْيَس ُيْحَكُم َواِإللَــُه  بَِشــْيٍء  فِيــِه 
َتَرْكــُت لََهــا  أَْقــَواٌل  َوهِــي َغْيــُر َمــا لَــُه َذَكــْرُتَوفِيــِه 
َتُقــوُل ِإْذ  الَْغائِــبِ  َفُقولُواَواْمــَرأَُة  َمْوتُــُه  عِْندِي   َصــح َقْد 
َفَتى َيــا   (١) َجن َتَزو لََهــا  َثَبَتــاقِيــَل  َمــا  ألَنــُه  َال  َوقِيــَل 
ــــاُء َع اْشــتـِـَهــاُءَوَقــْولُــَهــا بـِــَذلـِــَك اد َيْحِملَُها  ــُه  ــل َوَع
ــا ــاَت َم فُــَالًنــا   ِإن ِـــٌل  ـــائ َفــاَتــاَوَق ِإْذ  ــُه  ــُت ــْن َدَف ـــي  ـــنِ َوِإن
ُيْحَكــُم َال  بَِقْولِــِه  ُيْقَسُمَفِعْنَدُهــْم  َال  ــِه  ِ ــْول ــَق ِ ب ــُه  ــالُ وَم
َقْبــرِْه مِــْن  َنْبَشــُه  أََراُدوا  َما أََتى مِــْن َخَبرِْهَوِإْن  َجاَز ألَْجــلِ 
لَِمالِِه َقْســُمُهْم  َيِطيــَب  َمَقالِِهلَِكــْي  فِــي  أَْبــَداُه  الــذِي  َهَذا 
الَخَبَرا  ِإن أََقــــُوُل  ــي  ــنِ ُيْعَتَبَراَوِإن أَْن  َيُجــوُز  َذا  مِْثــلِ  فِي 
التْصدِيقِ َعَلــى  ُيْبَنــى  ْضيِيــقَِوأَنــُه  الت َنــْوٌع مِــَن  َوتْرُكــُه 
ِ األََنــام فِــي  األَْخَبــاُر  َِوَهــذِهِ  األَْحَكام فِي  تُْؤَخــُذ  َواِحدٍ  َعْن 
ِإلَى الَْفــْردِ  َعنِ  الَْفــْرُد  الَْمَالَيْرَفُعَها  َبْيَن  َما  الُْمْخَتاَر  َتِصَل  أَْن 
َواألَْيدِي بِــِه   الَْحــق الَْحدَفَيجِــُب  َنْفَس  تُوجِــُب  َبْل  تُْقَطُع 
َوالَقْلُب َهاُهَنــا  ُيْلَغى  ــبَفَكْيــَف  ــل ـــَن ال ـــأَْي ــُه َف ــن َق ــد ــَص ُي
ِ َهًمــا فِــي الَخَبر َِوِإْن َيُكــْن ُمت بِالُْمْعَتبــر َيــُك  لَــْم  َفِمْثلُــُه 

َجن: أي تتزوجن. تََزو  (١)
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َيْســَتْعجُِم(١)َفالَْغْيــُب َوالَْفْقُد بِــِه َال ُيْحَكُم أَْمــُرُه  َمــا  ِإَذا   ِإال
الَْمَمــاتِ آَيــَة  َرأَْيَنــا  الَْحــاَالتَِفَلــْو  مِــَن  َحالَــٍة   بِــأَي
َوَنْحُكُم بَِهــا  ْاألَْخُذ  لََنــا  َنْفَهــُمَجاَز  مِْنَهــا  الُْمــَراُد  ِإذِ  بَِهــا 
ِ الُْحْكم َِولَْيَس َذا الَْبــاُب َكِمْثلِ  الَْفْهم أَْهلِ  عِْنــَد  الُْخُصومِ  َبْيَن 
َتْحَتــاُج َحالَــٍة   ُكل َكاَن  الفَِجــاُجلَــْو  َضاَقــتِ  لَِشــاهَِدْينِ 
ِ يُن ُيْســٌر َما بِِه مِْن ُعْســر َِوالد األَْمر َذا  فِي  ْضيِيُق  الت َذا  َفَكْيَف 

قوله: «يستعجم» أي: ينبهم قال الشاعر:  (١)
َرْســُمَها َوَعَفــا  َصَداَهــا   َِصــم الَســائِل َمْنِطقِ  َعْن  َفاَســَتْعَجْمَت 



٣٩١باب تزويج المماليك الجزء الثاني

∂«dÉªªdG  ΩÉμMCG  ÜÉàc

∂«dÉªªdG  èjhõJ  ÜÉH

َكَما الَْمَمالِيكِ  فِــي  َكاُح  الن  َقْد َكاَن فِي األَْحَرارِ ُحْكًما ُعلَِماثُم
َتْنُدُر أُُمــورٍ  فِــي   ِإال َفــْرَق  َوأَْذُكــُرَال  أَْكِشــُفَها  أََنــا  َوَهــا 
دِ ــي لِلس أَْمــَرُه   أَن َذاَك  ـــدِمِــْن  ــــُه ألََح ــاَح ُدوَن ــَك ِ ـــَال ن َف
َوَذَكْر ِإَنــاثٍ  مِــْن  الَْعبِيُد  ــا  بِالُْمْعَتَبْرأَم َهاُهَنــا  رَِضاُهــْم  َفَما 
تُْجَبــُر َفَعَلْيــِه  َكرَِهْتــُه  َكــُرلَــْو  الذ َوَكــَذاَك  أََطاَقــْت  ِإَذا 
َفــَال ُدوا  َتَعــد ِإْن  َالَوالَْمالُِكــوَن  ُدوَن األَْخــذِ مِْنُهْم أَو َيِصــح
اقِــدِألَنُهــْم فِــي ُحْكمِ َفــْردٍ َواِحدِ َوَذاَك ِالْشــتَِراِك ُمْلــكِ الن
َمــا ْج َبْعُضُهــْم َتَجه َماَوِإْن ُيــَزو َتم َقــْد  َباقِيُهــُم  ِإْن   َيِصــح
َخالََعا أَْو  َبْعُضُهــْم  ْق  ُيَطل َواقَِعــاَوِإْن  مِْنــُه  َيُكــوُن  َفِإنــُه 
َيْضَمُن ــاِء  ــَرَك ـِـلــش ل ــُه  ــِكــن ُنلَ َبي َوْهــَو  َذاَك  فِي  أَْتَلُفــوا  َما 
َدا ــي ــَداَوالَْعْبــُد ِإْن َطالََب َذاَك الس ــَه ــَت ــُه َواْج ــن َج ــَزو ـــأَْن ُي ِ ب
ــُه ــن َج ــَزو ُي أَْن  َعــَلــْيــِه  ــُهقـِـيــَل  َفاْعَلَمن َيْلــَزُم  َال  َوقِيــَل 
َيْنَتِصَرا بِــأَْن  لِْلَعْبــدِ  َوَنَفــَراَولَْيــَس  أََبــى  ِإَذا  َمالِــِه  مِــْن 
َفَحَكَما ــُه  ــَم َحــاَك ِإَذا   ظُلَِماِإال َوَبْعــُد  الَْقاِضي  بَِذلِــَك 
ــاُر ــَص ــتِ ْاِالْن  َيــِصــح ـــَواُرَفَهاُهَنا  ـــَب ــَر الْ ــَه ـــْد َظ ــــُه َق ألَن
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ــَكا َمس الت َيْحَتِمــُل  َهَلــَكاَوَقْبَلــُه  ُيَقــاُل  َفــَال  بُِرْخَصــٍة 
ْاِالْحتَِماَال َذاَك   َحــَالَالَوالُْحْكــُم َبــت لَــُه  ْاألَْخــَذ  ــَر  َوَصي
ــاُد ــَق ــْن ـــُه َي ـــَزُم ـــْل ـــــُه َي ــذِي ُيــَراُدألَنلَِذلِــَك الْْحْكــمِ ال
ُد ــي الس  ُيتِــم بِــأَْن  َعْقــًدا بِــُدونِ ِإْذنِِه َقــْد َعَقُدواَوَجائِــٌز 
َفَال الَْعْبُد  َدَخــَل  َقْد  َيُكْن  ــَالَوِإْن  َتَعج ِإْذ  اِإلْتَمــاُم  ُيْصلُِحــُه 
ةِ ح ُخــوُل َقْبــَل الص َمــا الدالُحْرَمةِألَن بَِوْجــِه  َعَلْيِهَما  َيْقِضي 
َقْبلِ مِــْن  َواَقَعَها  َكَمــْن  الِْحلَفْهــَو  َوْجــُه  َفأَْيــَن  َتْزوِيجَِهــا 
دِ ي الس ِإْذنِ  بـِـَغــْيــرِ  ــــٌة  الَْبَلدَِوأََم فِــي  بَِرُجــلٍ  َجــْت  َتَزو
ا َيْدُخَلن َقْبــلِ  مِــْن  َيْفُسَدناَوأُْعتَِقــْت  َفـــَذاَك  ــْت  ــَم ــم َوَت
ُل ْاألَو ــا  أَم َوْجَهْينِ  مِــْن  ُلَوَذاَك  ُيَحــو َال  الَْفَســاُد  َفأَْصلُــُه 
انِــي َتْزوِيٌج بَِغْيــرِ َما َولِي َِوالث َيْنَتِقل لَــْم  الُْبْطَالنِ  َعلــى  َفْهَو 
بِأََمــْه ا  ُحــر َج  َزو َوَكَتَمــْهَوَرُجــٌل  ُه  َغــر َقــْد  لَِغْيــرِهِ 
َجــاَء  ثُــم الَْبنِيــَن  ــَذ ْاألَْبــَنــاَءأَْولََدَهــا  ــأُْخ ــَي ِ ــا ل ــُدَه ــي َس
ــا َتــْلــَزَمــن ْاألَْوَالدِ  ــاَفــِقــيــَمــةُ  َفَيْغَرَمن  َغــر الــذِي  َذاَك 
ِ بِاْألَْمــر أَْخَبــَرُه  َيُكــْن  َيْنَحط َعْنــُه الُغــْرُم ُدوَن الْوِْزرَِوِإْن 
َالزُِم َحْتًما  ْاألَْوَالدِ  فِــي   ق َقــادُِمَوالر َنــاِء  الز َعَلــى  ألَنــُه 
ــَدُه ــْب ـــن َع َج ـــَزو ـِــٌز ُي ــَدُهَوَجـــائ ــْق ـــُه َوُيـــْعـــَط َن بـِــأََمـــٍة لَ
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ِ أَْجل مِــْن  َيْمَنُعــُه  َِوَبْعُضُهــْم  الَْفْحل َهــَذا  َماُل  الَْجِميــَع   أَن
َداُق َوالص ْوَجــةُ  َوالز ْوُج  َيْنَســاُقَفالــز ُمْلِكِه  فِــي  َجِميُعُهــْم 
ــُه ــالَ ـــن َم َج ـــَزو ـــُه ُي ــا لَ ــَم ــُهَف اْعــتـِـَاللَ أََرى  َوَال  بـِـَمــالـِـِه 
بِاِإلْطــَالقِ ــَداُق  الص بِاْســتِْحَقاقِِألَنَمــا  ْوَجــةِ  لِلز َيُكــوُن 
ــانِ الش َذا  مِْن  ْوَجــةِ  لِلز  َثانِــيَفُهــو َمَقــاٌم  مِْنَهــا  َوَســْلُبُه 
ةٍ ِحيــَن لََها َقــْد َرغَِباَوأََمــٌة َعْبــٌد لََهــا َقــْد َخَطَبــا فِي عِــد
لِْألَْحَرارِ َذلِــَك  فِــي  ْهــُي  ُدوَن الَْعبِيــدِ َجــاَء فِــي ْاآلَثارَِفالن
َمْوَالَهــا مِــْن  َتْطلُــُب  َيْغَشــاَهاَوأََمــٌة  أَنــُه  أَْو  َتْزويَجَهــا 
ــَراَراَيْلَزُمــُه فِي الُْحْكــمِ أَْن َيْخَتاَرا الض َويْرَفــَع  َشــاَءُه  َمــا 
أََراَدا َوَبــْيــَعــَهــا  أََبـــى  الَْفَســاَداَوِإْن  َولَْيْحــَذرِ  لَــُه  َكاَن 
َبَضَعــا(١) َقــْومٍ  أََمــَة  مِْن َبْعــدِ َتْزويجٍ بَِشــْرٍط َوَقَعاَوَرُجــٌل 
ِ ْاألَْوَالد َل  أَو مِْنَها   ـــأَن ِ ِب بِاِإلْشــَهاد ــْرُط  الش  َوَصح  ُحر
َمَعا َبْطــنٍ  فِي  إْثَنْينِ  َجَمَعاَفَولَــَدْت  الْصِطَحــابٍ  َفُيْعَتَقــانِ 
َمْن الث َعَلْيِهَمــا نِْصــُف  ــُه  َحَســْنلَِكن بَِتْقوِيــمٍ   ْاألُم دِ  لَِســي
فِيِه الَْبلُــوغِ  َبْعدِ  مِْن  َيْكفِيــِهَيْســَعْوَن  أَُبوُهَمــا  َوَفــى  َوِإْن 
ِ َِولَْيــَس لِْلَعْبــدِ مِــَن الَْحرائِــر اهِر الش الَْمَقالِ  فِي  اْثَنَتْينِ  ِسَوى 

قوله: «بضعا» أي جامع.  (١)
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ر الْح نِْصــُف  َذاَك  فِــي  ـُه  ـ َيْجرِيألَن أَْيًضا   الُْحــر مِْثُل  َوقِيَل 
َفُيْرَفــُعَوأَْرَبًعــا مِــَن اِإلَمــاِء َيْجَمــُع َهاُهَنــا  ِخــَالٍف  بِــَال 
ةِ(١) لِْلُحر َتْحلِيلِــِه  فِي  الُْحْرَمةَِوالُْخْلُف  َوْجــَه  ُيزِيُل  َال  َفِقيــَل 
ُيزِيلَُها َبــْل  ْاألَْقــَوالِ  َحلِيلَُهــاَوأَْكَثــُر  ُحْكِمــِه  فِــي  ـُه  ـ ألَن
َجَمَعــا َقــْد  َوأََمــًة  ًة  َوَدَعاَوُحــر َيْوًمــا  ــَالقِ  َوبِالط  ُحــر
الَمْعلُوَمــْهَطلــَق تِْلــَك األََمَة الَمْشــُؤوَمْه لِْلَحالَــةِ  َهــا  َوَرد
اْرَتَجَعا ِحيــَن  الِخَياُر  ةِ  َوَقَعــالِْلُحــر نِــَكاحٍ  مِْثــُل  ألَنــُه 
َهاُهَنا الِْخَيــاَر  أََرى  َوَال  الْبَِنــاقُْلــُت  َذاَك  َعَلــى  َبَنــى  ألنــُه 
َفَهاُهَنــا لََهــا الِْخَيــاُر ُيْعــَرُفِخــَالَف َتْزوِيــجٍ لَُه َيْســَتأْنُِف
ــَفــاقِ بـِـات لِْلَعبِيدِ  ــَس  ــْي َالقَِولَ َشــْيٌء مِــَن اِإليــَالِء َوالط
ِإال َوالِْخَيــارِ  َهــارِ  الظ َتَولــىَوَال  لَُهــْم  َمالِــكٍ  بِــِإْذنِ 

ْاألََمــةِ ِخَيــاَر   أَن ةَِوَذَكــُروا  ْاألُم َفــاقِ  بات ــَالقِ  الط مِْثــُل 
ــَرا ــا َخي َوْجــَه َذاَك لَم َذَكــَراَوَعــل َمــا  َملَكَهــا  ـُه  ـ َكأَن
َتْقَطــُع َمــاِء  لِْإلِ َيْرجُِعَوَطْلَقَتــانِ  َذاَك  َبْعــدِ  مِــْن  لَُه  لَْيَس 
َقــْه الُْمَطل ُة  عِــد َقْهَوَحْيَضَتــانِ  َحق َمْن  َمــْع  ْنِصيفِ  للت  مِْنُهن
ةَِوَذاَك أَن ُحْكــَم َهــذِي ْاألََمــةِ فِي َذاَك تُْعَطى نِْصَف ُحْكمِ الُْحر

قوله: «تحليله للحرة» أي المطلقة ثالًثا.  (١)



٣٩٥باب تزويج المماليك الجزء الثاني

تُْقَســُم َال  َوَحْيَضــٌة  َيْفَهُمَوَطْلَقــٌة  َمــْن  َيا  ثِْنَتْينِ  َفُجِعَلــْت 
الَْوَفــاةِ َة  عِــد  أَن َذاَك  اتِمِــْن  الُْحــر ةِ  عِــد نِْصُف   لَُهــن
ْصُف الن الَْكْشــُفَشْهَرانِ َمْع َخْمسٍ َفَصح ي  مِن أََتاَك  َفَقْد  َفاْفَهْم 
ِ ُجل الر َطــَالُق  قِيــَل  الَمَثلَِوَجائِــٌز  فِــي  ِإْبنِِه  َعْبــدِ  َزْوَجــَة 
َمْملُوَكاتِِه(١) َتْزوِيــُج  ِحــل لَــُه ِإْن َشــاَءُه مِــْن َذاتِِهَوَهَكــَذا 
َســَبْق َقْولٍ  َعَلى   َمْبنِــي فِــي أَن َمــاَل ِإْبنِــِه لَــْه بَِحْقَوَذاَك 
َعَقْد َمــْوَالُه  بِــِإْذنِ  ِإْن  َوَنَقــْدَوالَْعْبُد  ــَكاحِ  لِلن َعْقــًدا  َعَلْيــِه 
َداقِ اْســتِيَثاقَِوَبِقــَي الَبْعــُض مِــَن الص َعَلى  الَْعْبدِ  ــةِ  ذِم فِي 
تُْعَطى قِيــَل  الَْعْبُد  َذاَك  ىَوبِيــَع  َوَال تَُخط الَْعْبــدِ  َثَمــنِ  مِــْن 
لِْلَعْبدِ(٢) َالزًِمــا  َيْبَقــى  يَوقِيــَل  َصــد بِالت َر  ُحــر ِإْن  َيْقِضيــِه 
َيْدُخَال أَْن  لَــُه  الَْعْبــدِ  ُد  َحَصــالََوَســي ِإْذنٍ  بَِغْيــرِ  َمَنزِلَــُه(٣) 
بَزْوَجةِ ُمْنَفــرًِدا  َيُكــْن  لَــْم  لُنْكَتــةَِما  ُهَنــا  َفُيْمَنَعــْن  فِيــِه 
لِْلَعْوَراتِ الَْكْشفِ  َخْوَف  َمــاتَِوَذاَك  الُْمَحر مِــَن  َوَكْشــُفَها 
أَْعَتَقــا َقــْد  ألََمــٍة  َوَصَدَقاَوَرُجــٌل  ُمْخلًِصــا  ــي  َرب لََوْجِه 
بَِنْفِســِه َتْزوِيُجَهــا  لَــُه  أَْمِســِهَفَمــا  ُرُجــوعِ  مِْثــُل  ألَنــُه 

قوله: «مملوكاته» أي [مملوكات] االبن.  (١)
قوله: «للعبد» الالم فيه بمعنى على أي الزم عليه.  (٢)

قوله: «منزله» أي منزل العبد.  (٣)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٣٩٦

ب الــر لَِوْجــِه  َكاَن  َمــا   بِالُْقْربَِوُكل أََبــًدا  مِْنــُه  َيْدنُــو  َال 
ــَوابِ الــث ِـــَن  م ــُه  ــظ َح  ْاِالْرتِــَكابِألَن َذاَك  مِــْن  َيْمَنُعــُه 
لَِيْنِكَحــا أَْعَتَقَهــا  َيُكــْن  َوَضَحاَوِإْن  الَْجــَوازِ  َمْعَنى  َفَهاُهَنــا 
أَْمَنُع لَْسُت  الَْوْجَهْينِ  َوفِي  ُيْرَفُعقُْلُت  َدلِيــلٍ  مِــْن  َعَلْيــِه  لَِمــا 
ِ بِاْألَْجَرْيــن َيُفــوُز  َِفاعِلُــُه  فِــي َخَبــرٍ َجــاَء َعــنِ األَمِين
أَْعَتَقا َقْد  ــًة(١)  َصفِي َواجِ اْنَطلَقاَوالُْمْصَطَفى  بَِها َعَلــى الــز ثُــم
اهللاِ َغْيــَر   َيْقِصــَدن مِْنــُه َال تَُضاهِيَتــَراُه(٢)  فِــي ُكل فِْعلٍ 
َوَكَتَمــا أَْعَتَقَهــا  َيُكــْن  َمــاَوِإْن  ــَكاَح َعل َوَبْعــَد َعْقــدِهِ الن
الِْكْتَمــاُن َذلِــَك  ــم َوالــُبــْطــَالُنَفــَال َيُجــوُز  َوبـِـَيــَدْيــَهــا الــت
أَْمَلُك مِْنــُه  ْفــسِ  بِالن َهــا  ـ َيْســلُُكألَن لَْيَس  الِْكْتَماُن  َفَذلِــَك 
َمْملُــوُك أٌَب  لََهــا  ُصْعلُــوُكُمْعَتَقــٌة  ٌر  ُمَحــر أٌَخ   ثُــم
أَُخوَها بِــِه  أَْولَــى  أَُبوَهاَتْزوِيُجَهــا  ُيــَرى  الُْمْلكِ  فِي  َداَم  َما 

…ô°ùàdG  ÜÉH

َمــاِء بِاْإلِ اِالْســتِْمَتاُع   ْاِالْســتِْبَراِءَوُهــو َبْعــدِ  مِــْن  ــُه  لَِكن
َحْبَال أَْقــَوى  لِْلَيِمينِ  َحالَفالُْمْلــُك  ُهَنــاَك  مِــْن  ــَكاحِ  الن مَِن 

قوله: «صفية» هي أم المؤمنين صفية بنت ُحَيـّي بن أخطب سيد اليهود.  (١)
قوله: «تَراه» بحذف ألف االستفهام أي أتََراُه.  (٢)



٣٩٧باب التسري الجزء الثاني

َقَبْه الر ُمْلــكِ  َنْفُس  ُمْســَتْصَحَبْهَيُكوُن فِيــِه  ُمْتَعٌة  َكاحِ  الن َوفِي 
ِ الَْجِميع لَــِه فِــي  لِْإلِ َِوالَْفْضــُل  ْوِســيع الت مِــَن  َنــْوٌع  ألَنــُه 
َفْلَيْســَتْبرِي َذلِــَك  َيَشــا  َِفَمْن  ْاألَْمــر لِتَمــامِ  بَِحْيَضَتْيــنِ 
ُل َوْاألَو َحْيَضــٌة  َتْكفِــي  أَْعــَدُلَوقِيَل  ْاألَِخيــَر   لَِكــن أَْكَثــُر 
ِ ِحم َمــا الُْمــَراُد َكْشــُف الر ِألَن َفْلَتْعَلم َحاِصــٌل  بِــَذاَك  َوْهــَو 
ِ ْبيِ فِي الَحَوائِل ى َيِحْضَن بِالَْمِحيضِ الَْحاِصلَِوفِي َحدِيثِ السَحت
ــُه مـِـــَراَراَوَذاَك لَْيــَس َيْقَتِضــي تِْكــَراَرا ــن ــَب ــوجِ ــَف نُ ــْي ــَك َف
ِ زِم َِواِالْحتَيــاُط َغْيُر َمْعَنــى الال الَْحازِم َشأُْن  ْاِالْحتَِياِط  فِْعُل  َبْل 
َيْوَمــا َوأَْرَبِعيــَن  َمْعُدوَماَوَخْمَســٌة(١)  َحْيِضَها  َنْفــُس  َكاَن  ِإْن 
َوقِيــَل ُيْجزِي ُدوَن َهــَذا الَْحدالَْعد أَْدَنى  بِالِعْشــرِيَن  َوالَقْوُل 
ُيْبَنى األَِخيرِ  الَْقــْولِ  َعَلى  الَْمْعَنىَوْهَو  فِــي  َكَحْيَضــٍة  َهــا  ألَن
َنا َتَيق ِإَذا  الْبِْكــرِ  فِــي  ُهَناَوالُْخْلُف  اْســتِْبَرا  َهــلِ  بِْكٌر  َهــا  بِأَن
اَهــا َرب َوَقــْد  َصِغيــَرةٍ  َمَداَهــاَوفِــي  َفأَْدَرَكــْت  َبيتِــِه  فِــي 
ُيْحَثا(٢)َوفِــي التِــي أََخَذَها مِــْن أُْنَثى الثَالثِ  فِي  َفاِالْْختَِالُف 
ْاِالْســتِْبَراُء الَْقْولَْيــنِ  َجاُؤواَوأََشــْهُر  فِيــِه  بِاِالْحتَِياِط  َوُهــْم 

قوله: «وخمسة» أي تتربص.  (١)
قوله: «يحثــا» بالبناء للمفعول بمعنى ينقل مأخوذ من حثا الرجــل التراب يحثوه حثًوا ويحثيه   (٢)

حثًيا إذا هاله بيده، فهو مجاز استعاري. اهـ. (المصنف)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٣٩٨

ْه ــن الس  َفــِإن َقالُــوا  ُتُهــْم  ــْهُحج ــن لَ ــَبــد ــــاَءْت بـِــِه َفـــَال تُ َج
َيــَراُه بَِغْيــرِهِ  َيُقــْل  َمْعَناُهَوَمــْن  َواْنَتَفــى  لَِمْعَنــى  َجــاَء 
ِ ِحم الر َنْفسِ  اْستِْكَشاُف  َِوَذلَِك  ــم َتَوه بِــَال  َعرْفَنــاُه  َوَقــْد 
ى َتَســر لَِمــْن  َيْوًمــا  ْزوِيُج ُدوَن اْســتِْبَراوُمْعتِــٌق  َجاَز لَــُه الت
َفَمــا َعَلْيــِه َهاُهَنــا اْســتِْبَراهاَكــَذاَك َزْوُجــُه(١) ِإَذا اْشــَتَراَها
َمــا َتــَقــد الـــذِي  ــــاَءُه  َم  مِْنُهَمــاألَن  بِــُكل ِإبُنــُه  َفْاِالْبــُن 
ــد ــَت ــْع ــا لـِــَغـــْيـــرِهِ َت ــَه ــن ــِك ــدلَ ــَع ةٍ لَــَهــا تُ ـــــد ِـــــأَي عِ ب
ةِ الِْعد َكُحْكمِ  ْاِالْستِْبرا  ةَِوُحْكُم  ــد ــُم ــامِ الْ ــَم ـــى َت ةٍ ِإلَ ــر ــُح ِ ل
َبِطــَراَوقِيــَل فِــي َمْملُوكٍة قــْد َنَظَرا ِإذ  لَِفْرجَِهــا  ُدَها  َســي
َفــَال ــٌة  َصَبي َوْهــَي  ُمَحلــَاللَِشــْهَوةٍ  لَــُه  َوْطُؤَهــا  َيُكــوُن 
ِ الَْمْنع َهَذا  َوْجَه  أَْدرِي  َِولَْســُت  ْدع ــٌة لـِــلـــر ــوَب ــُق ـــُه ُع ـــل َوَع
َدْنَوْهَو َعَلــى َذا َال َيِصح َغْيَر أَْن ُيَشــد الذِي  َقْولِ  َعَلى  ُيْبَنى 
ِغيَرْه لِلص ْاِالْســتِْبَراَء  ُمْســَتِطيَرْهُيوجِــُب  َعــْذَراَء  َتُكــْن  َوِإْن 
ِ ــل َعج الت ُعُقوَبــَة  ُه عِْنــدِي َجلِيَيْجَعلُــُه  ُكل َهــَذا  َولَْيَس 
ــاَعــكِ َب ِإْن  ألََمـــٍة  أَْبَتاُعكِ(٢)َوَقـــائـِــٌل  َفأََنــا  َيْوًمــا  َمْوَالِك 

قوله: «كذاك زوجه» أي زوجته األمة.  (١)
أي أشتريك.  (٢)



٣٩٩باب التسري الجزء الثاني

َيَطاَهــا َفَلــُه  اْشــَتَراَها   اَهــاثُــم ِإي َوْعــُدُه   َيُضــر َوَال 
الَْمْذُكوَرْه ةِ  الُْحــر َبــْل َهــذِهِ َمْملُوَكــٌة َمْقهــُوَرْهَولَْيــَس مِْثَل 
ٌة َقــْد َعاَيَنــْت َمْوَالَهــا ي َيَطاَهاُســر لَــُه  َمــا  َفِقيــَل  َيْزنِــي 
َقالُوا َوأَُنــاٌس  َذاَك  َبْعــدِ  ـــَالُلمِــْن  ـــُه َح ــا لَ ــَه ــَي ِــــأَن َوْط ب
ــةِ ــأََم ِ ــرِهِ ب ــْي ــَغ ِ ـــا ل لِْلِخْدَمــةَِوَمــــْن َزَن ِشــَراُؤَها  َفَجائِــٌز 
أََبــَدا َيَطاَهــا  أَن  َيُجــوُز  اْعَتــَدىَوَال  َقــدِ  بِفِْعلِــِه  ِألَنــُه 
أَْوَالَدا ـــا  ـــَدَه أَْولَ ــٌة  ي أََراَداُســر ِإَذا  َبْيـُعـَهــا  َيُجـــوُز 
َفَال ْاِإلْبــُن  لَِغيــرِهِ  َيُكــْن  َالَوِإْن  ِإَذا َمــا اْســَتْغَنى َعْنَها أَو  ِإال
ــُق ــي ــفِ ـــِه َش ـــنِ ـــِإْب ِ ــــــُه ب ْفرِيــُقِألَن الت َوُهــَو  ِســَواُه  ُدوَن 
ِ ـــا لـِــْألَْجـــر ـــَرَه يَوأََمـــــٌة َدب َســر الت َفَلــُه  َحيــا  َداَم  َمــا 
الَْحــالِ الَْمالِِألَنَهــا َمملُوَكــٌة فِــي  ُحْكُم  َذاَك  فِــي  َفُحْكُمَها 
ْه ُحر أَْنــتِ  َقــاَل  ِإْن  ْه(١)َوُيْمَنَعــْن  بِالَمر َوْطُؤَهــا  أَُمــوُت  َيْوَم 
ِ ــْوم ــَي الْ َذاَك  أَّوُل  ـَهــا  ـ ِِألَن لَــوم بِــُدونِ  ُحــرًة  َتُكــوُن 
َفــَال ــُه  َنْجَهَلن َيــْوٌم  َيُكــوُن َوْطُؤَهــا لِــَذا ُمَحلــَالَوَذاَك 
َيرِْد لِلَوْقتِ  الَْيــومِ  َولْفُظ  مِْن َغْيرِ َتْحدِيــدٍ بَِحد َقْد ُوجِْدقُْلُت 
ــاُه ــَن ــْع ــُه َم ــَل ــــِإْن َعــَنــاُه َف ــاُهَف ِإي ُيْمَنَعــْن  َال  َوَوْطُؤَهــا 

قوله: «بالمره» أي بالحال.  (١)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٤٠٠

ــَرا ُحجَِراَوقِيــَل َمــْن أََمَتــُه َقــد َدب َقْد  َوْطُؤَها  ِسَواُه(١)  َعَلى 
ِ الَْغْير َمــْوَت  َيــْدرِ  لَــْم  ـُه  ـ ِِألَن ْيــر الض فِــي  ُيوقُِعــُه  َفَمْوتُــُه 
ُر ـــا بِــَمــْوتِــِه تُــَحــر ـــَم  َوَيْحُضُرِألَن َتــاَرًة  َيِغيــُب  َوْهــَو 
األَْحــَوالِ َغالِــَب  َيالِيَيْفَترَِقــانِ  الل فِي  ْومِ  الن َنْفُس  َوَيْكفِي 
ــا َفــُتــْعــَتــُق ــَه ــَق ــل ـــٌة َط ي تُْعَتُقُســـر لَيــَس  َوقِيــَل  بِــَذا  مِْنُه 
اِإلْطَالَقــاَوَقــاَل َبْعــٌض ِإْن َنــَوى عَِتاَقا ــَد  َقي َوْهــَو  تُْعَتــُق 
َزْيدِ بِــن  الَْقْيدَِوْهــَو ُمــَراُد َجابِــرِ  َنفــَس  أَْهَمــَل  أَنــُه  لَــْو 
َالَقــا الط َجَعــَل  َقــْد  ـُه  ـ الِْعَتاَقــاِألَن بِــِه  َعَنــى  ا  ز َتَجــو
ــا ــازِ تُــْشــَرَطــن ــَج ــَم ــةُ الْ ــي ِ اَون الَْمَجــازِ َحْيُث َعن ــةِ  فِي ِصح
تُْســَتْخَدُم ِإنَهــا  َقــْوٌم  ــدُِمَوَقــاَل  ــْق ُي َال  لـِـَوْطــئـِـَهــا  ــُه  ــِكــن لَ
ِ ــْبَهةِ فِــي الُْفُروج َِخْوَفًا مَِن الش الُْخُروج فِــي  الَْكامُِل  َفالْــَوَرُع 
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ِ الَْخْلق َبْعــَض  َل  َقــْد َفض قَِواهللاُ  بِالــر َبْعَضُهــْم   أََذل َوَقــْد 
ِ ْنَفْين للص مِْنــُه  اْبتِــَالٌء  َِوْهــَو  لَِذْيــن َوَيْصبِــُروا  لَِيْشــُكرُوا 
ب الر  بَِحــق َقــاَم  ِإْن  ــيَوالَْعْبــُد  ُمَرب لَــُه  دٍ  َســي  َوَحــق

قوله: «على سواه» أي على موت غيره من الناس.  (١)
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َشــَكَراَكاَن لَــُه أََجــْرانِ َحْيــُث َصَبَرا َعْبٌد  َوْهــَو  اَعَتْيــنِ  لِلط
َنْســَمُع فِيَما  الَْمْلَكةِ  ىُء  ــَة فِيَمــا ُيْرَفُعَوَســي َال َيْدُخــُل الَْجن
ْعلِيَما الت َطَلــَب  َمْهَمــا  ــاَفالَعْبُد  ــُزوَم ــدِهِ لُ ــي ـــاَن َعــَلــى َس َك
َيْلَزُمْه ْدُب فِي ِســَواُه َمْهَما َيْعَلُمْهَوَذاَك َحْيــُث الِْعْلُم فِيــِه  َوالن
َيْوَماَولَْيــَس لِلَعْبــد بِــأَْن َيُصوَمــا لَــْو  ِإْذنِــِه  بِــُدونِ  َنْفــًال 
ِ َيام الص فِــي  َكاَن  ِإْن  َما  ِســي َِال  َوالِْقَيام الِْخْدَمــةِ  َعــنِ  َضْعٌف 
افَِلْه الن ــي  ُيَصل لَْيــَس  َشاغَِلْهَوَهَكَذا  َكاَنْت  َحْيُث  ِإْذنٍ  بُِدونِ 
الَْجَماَعْه َيْحُضــَر  أَْن  فِي الَْفْرضِ َال فِي َغْيرهِ مِْن َطاَعْهَوَجائــٌز 
ِشــَعاُر ُحُضوُرَهــا  مــا  َوْاألَْحــَراُرِألَن الَعبِيــُد  َيْحُضــُرُه 
لِلَعبِيــدِ ُيْحَكــُم  َال  بَِراَحــٍة لَــْو َكاَن َيــْوَم الِْعيــدَِوقِيــَل 
َهــارِ الن َقْيلُولَــةُ  ْاألَْحــَرارَِوَمالَُهــْم  ــاَدةِ  الس بِــإْذنِ   ِإال
الَْمْولَــىلَِكــْن لَــُه أَْن َيْســَترِيَح لَْيــَال  َيْلَزَمــن  َحــق َوَذاَك 
َيْســَتْخدُِمْه الِْعَشــا  َبْعَد  لَُه  ِإْذ ُيْكرُِمــْهَفَما  َنْفِســِه  ِإال بِِطيــبِ 
مُِقــَداَرا أََراَحــُه  ِإْن  ــاَراَوَجــاَز  ــَه ـــــُه َن ِخــْدَمــتِــِه أَراَح
الَباِطَنْه َوِألَْهــلِ  قِيــَل  َنْفٌس َســاكَِنْهَكــَذاَك  ْخَصةِ  الر فِي َهذِهِ 
ــا ــُروَن ــْزُج ــْيــلِ َي ــْم بـِـال ــُه ــِإن َيْتُرُكوَنــاَف ْجــَر  الز َهــارِ  َوبِالن
الَْحالِ بَِهــَذا  ْيــُب  الر الِْمْفَضالَِوَوَقــَع  الَْكامِــلِ  اِإلَمامِ  َعَلى 



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٤٠٢

ــاَن الَْفَتى َغس َعْبــدِاهللاِ  أََتى(٭)(١)َســلِيلِ  َوَمــا بِِه  الَْعْدَل  َذَكَر  ِإْذ 
ــْه ــاكـِـَن أََم َمــَال  ــُه  ــْدلَ َع  الَْباِطَنْهَوأَن َعبِيــُد  مِْنــُه  َيَنْل  َولَــْم 
ٰــــُه ْاِإللَ ـــَي  َرِض ــُه  ــْن ِ م َعْنــُه َمَقــاُم الَْخْوِف َمــا أَْعَالُهَوَذاَك 
ْخَصةِ الر َنْفــَس  َيَر  لَــْم  ُه  أَن ةِأَْو  ــد الش بَِقولِ  ْاألَْخــُذ  َفَرأُْيــُه 
ــا َيْخدَِمن لِلَمْملُــوِك  ــا(٢)َولَْيــَس  َجن َبَلْيــلٍ  َمــْوَالُه  لَِغْيــرِ 
َفــِإْن اْســَترِاَحٍة  َوْقــُت  ـُه  ـ ُيِهْن(٣)ِألَن لَــُه  فِْعَلــُه   فــِإن َيْخُدْم 
َيْسَتْعِمَلْه أَْن  الُْحْكمِ  فِي  لَُه  َيْعَمَلْهَوَما  أَن  َعاجِــًزا  َيــَراُه  بَِمــا 
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ــُبَوالَعْبــُد لِْلَمْولَى َوَما َيْكَتِســُب َطي َحــَالٌل  لَــُه  َفأَْكلُــُه 
ْاِإللَــِه فيِه َيأْتِيــِهَفاْنُظــْر ِإلَــى َقــْولِ  َمــا  َيْملِــُك  َال  َتْلَقــاُه 
َمارِ َوْاألَْشــَجارَِوَمــا أََتــى الَعْبــُد مِــن الث النْخلِ  َحَصادِ  عِْنَد 
َمــْوَالُه َيْعرِفُــُه  َيُكــْن  َجاُه(٤)َولَــْم   ِحــل َفْهَو  َجاَء  أَْيَن  مِْن 
َحــَراُم ـُه  ـ أَن  َيِصــح ــى  ُيــَالُمَحت َفــَال  ــُه  ِحل َوْاألَْصــُل 
ا َفُيْمَنَعن َصـــاَد  ــا  َم ــاَوَذْبــــُح  ــن ــُرَم ــْح َوَي بِـــِإْذنِـــِه   ِإال

اني. (إسماعيل) هو اإلمام العدل غسان بن عبداهللا الحد (٭) 
قلت: اإلمام غسان من اليحمد وليس من بني الحدان.  (١)

جّن أي ستر.  (٢)
قوله: «يهن» بضم الياء أي يوهن ويضعف.  (٣)

قوله: «جاه» أي جاءه.  (٤)



٤٠٣باب أدب العبيد الجزء الثاني

دِ ــي الس ُمْلَك  َصــاَر  َقــْد  ُه  ُمْعَتــدِيألَن ِإْذنٍ  بِــُدونِ  َذابُِحــُه 
ْاِإلَباَحْه أَْطَلــَق  َقْد  َيُكــْن  ذَِباَحــْهَوِإْن  َنْمَنَعــْن  َال  َفَهاُهَنــا 
الَْمــالِ َفَســاَد  َرأَى  ِإْن  الَْحــَاللَِكــَذاَك  َبــاٌب مِــَن  َفَذْبُحــُه 
َكاَنا َقْد  الُْمْصَطَفى  َزَمــانِ  ــاَوفِي  ــاَن ــَت ــا أَْف ــَه ــلِ َوبـِــَحـــَاللِ أَْك
ْه بِالَْوِصي الَعبــُد   اْســَتَحق ــْهَوَما  الَْعِطي مِــْن َغْيــرِ َمــْوَالُه أَوِ 
لَــُه ـُه  ـ أَن ْاألَْقــَوالِ  َيأُْكَلــُهَفأَْكَثــُر  أَْن  دِ  ــي لِلس َولَْيــَس 
َوفِي الَْعْبــدِ  َذلِــَك  بِــَرأْيِ   َقــْولٍ لَِمــوَالُه َيُكــوُن َفاْعرِِفِإال
َفــَذا َمــاٌل  َولَــُه  َيبِْعــُه  لَِذلِــَك الَْبائِــعِ ِإْن َشــا أََخــَذاَوِإْن 
َفِقيَال ــُه  ــَق ــَت أَْع ــُكــْن  َي األُولَىَوِإْن  َكِمْثــلِ  ُحْكُمُه  َيُكــوُن 
َبَطَنا َقــْد  َمــا  دِ  ــي لِلس َناَوقِيــَل  َتبي َمــا  ِخــَالَف  َمالِــِه  مِــْن 
ـــَوالِ األَْح َظــاهـِـَر   أَن ــاهـِـرِ ْاألَْمــــَوالَِوَذاَك  ِــَظ ــُه ب ــاقُ ــَت عِ
َتِطيُب بِالَمْخفِــي َال  ْفــُس  َمْحُجوُبَوالن عِْلِمَهــا  َعــْن  ـُه  ـ ِألَن
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الَْمليكِ الَْمْملُــوِكَوَحْيــُث َكاَنْت َطاَعــةُ  َعَلــى  لَــُه  َواجَِبــًة 
ا ُيوجَِبن ــَة  ــاَع ــط ال ــُه  ــْرُك ــَت ــاَف ــن َب ــَؤد ُي أَْن  ــِه  ــْي ــَل َع ـــُه  لَ
َمَحالَــْه بِــَال  الَْعاِصــي  ـُه  ـ َوأَْكَثُر الَفَســادِ فِــي ذِي الَْحالَْهِألَن
ِ َفاْعَلم َمَقــاًال  األَْصلِ  فِي  َِوَقاَل  ِإَذا لَْم َيْخُدم َال ُيْضَرُب الَْعْبــُد 
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ُيْضَرُب َالةِ  الص َتْرِك  َعَلى  َوَنْحوَِهــا َوَذاَك ِحيــَن َيجِــُبلَِكْن 
أَْعَجُب الَْمَقــالِ  َذا  َمــْع أَننِي أَقُــوُل فِْيــِه ُيْضَرُبَوِإننِي مِــْن 
َيْزَدجُِر الــذِي  ــْربِ  الض ـــُه َيــْعــَتــبـِـُرَوَقَدُر  ـِــِه َوَمــــــْوَالُه لَ ب
ْاألَْدَبارِ َعَلــى  ُيْضرَبــْن  ْاألْحَرارَِوقِيَل  فِــي  َذاَك  َيُجــوُز  َوَال 
ُيَبــاُح ِإَباَقــُه  َيَخــْف  ُجَنــاُحَوِإْن  بِــِه  َوَمــا  َتْقيِيــُدُه 
َرَنــا ـــُه ُيــَحــو ــــــارٌِب لَ ــا(١)(٢)َوَه ــن ــْرجِــَع َي ـــَذاَك  ِ ب ُه  لََعل
ُيْطِعَمْه أَْن  لَِفًتــى  َيُجــوُز  ُيْكرَِمْهَوال  أَْن  أَْو  اِإلَبــاقِ  َحالَةِ  فِي 
ُجوَعــاقِيــَل َولَْو َمــاَت بِــَذاَك ُجوَعا الر َقَصــَد  َمــا  ِإَذا   ِإال

p≥ rà p©dG  oÜÉH

ِ ــْحــرِيــر ٰــــُه بـِـالــت ــــَر اِإللَ بِاألُُجــورَِوأََم الُْمْعتِــَق  َوَوَعــَد 
َقبْه الر  َفــك الِْكَتــاُب  الَْعَقَبــْهَوَذَكــَر  اْقتَِحــامِ  مِْثــُل  ـُه  ـ َوأَن
بِِهــُم َتْيــنِ  مر َعَلْيَنــا   ًة عـِـْتــِقــِهــُمَمــن ــُم َوَمـــــر ــِكــِه ــْل ُم
َتــــَزاُل َال  ٰـــــِه  اِإللَ ـــُم  ـِــَع َزَواُلَون لَــَهــا  َوَمـــا  َمــْبــُســوَطــًة 
ُيوجَِبْنَهــا ْعَمــةِ  لِلن ــْكُر  ُيْحَرَمْنَهــاَوالش ْعَمــةِ  الن َوَكافِــُر 

ـا»، أي: يجعل له تحييره، وهــي طريقة معروفة عند علماء األســرار وأصحاب  رنـ قوله: «ُيَحو  (١)
الحرف، سميت بذلك تفاؤًال برجوع الذاهب من قولهم حار أي رجع.

رنا» هو بالراء المهملة والتحوير أمر يســتعمله الُعمانيون والحورة عندهم معروفة،  قوله: «ُيَحو  (٢)
قى وهو دعاء وآيات من القرآن بركتها ظاهرة. (أبو إسحاق) وهي نوع من الر
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َيــن الَْواجَِبــا ــْكُر أَن ُيَؤد َوالَْمآرَِبــاَوالش الُْحُقــوَق  َوَيْقِضــَي 
ِ َعم بالن ٰــِه  ْاِإللَ َقْمَوالُْكْفــُر عِْصَياُن  لِلن  ُمْســَتِحق َعَصــاُه  َوَمــْن 
َواألَْحَوالِ بِاألَلَْفــاِظ  الَْمَقــالَِوالِعْتــُق  ُذو  ُل  َفــْاألَو َيُكــوُن 
أَْعَتْقُتَكا َقــْد  َيُقــوَل  أَْن  ْرتَُكاَوَذاَك  َوَكــَذا َحر أَْو أَْنــَت ُحــر
َوَمــْن َيُقــْل لَِعْبــدِهِ َيــا ُحــرَيُضر َفــَال  عِْتًقــا  ُيــرِْد  َولَــْم 
ُيْحَكــُم َفِقيــَل  ُيَحاكِْمــُه  َيْلَتزُِمَوِإْن  َوَمــا  ْفــظِ  بُِمْقَتَضــى الل
ْاِإلْطـــَالقِ ــاهـِـُر  َظ َذاَك   الِعَتاقِِألَن َعَلــى  َدْعَوى  َوَعْكُســُه 
بِالَْقْصدِ َال  اهِــرِ  بِالظ َوالَْعْبدَِوالُْحْكُم  َنــا  َرب َبْيــَن  َوالَْقْصــُد 
ْحُتَكا َســر َقــْد  هللاِ  َتُقــْل  َعْبَدَكاَوِإْن   َفَخــل َظاهِــٌر  َفالِْعْتــُق 
َفَتى َيــا  أَْنَت  هللاِ  َيُقــْل  أََتىَوَمــْن  بِِه  لَِمــْن  الِْعْتَق  ُيوجُِب  َال 
اْشــتَِباُهَوَمــْن َيُقــْل أَْنــَت لَِوْجــِه اهللاِ بِــَال  َظاهِــٌر  َفالِعْتــُق 
ٰــُه ْاِإللَ أَْعَتَقــَك  َيُقــْل  َرَواُهَوِإْن  اْنِعَتاقِــِه  فِــي  َفالُْخْلــُف 
أَْوَثُق لََدْيــِه  بِالِعْتــقِ  أَْطَبــُقَوالَقــوُل  بِالَْمَقــامِ   َوُهــو قُْلــُت 
َعَلْيِه مِْن ُســْلَطانِ َيَخــْف  ــــْوَالنَِوِإْن  ــِه َق ِ ــب ـــر َف َفـــَقـــاَل ُح
ِ الِْعْتق ْطقَِوَجــَزَم ْاألَْصــُل بَِقــْولِ  الن وَِفــاَق  َتــَرى  َكما  َوْهَو 
َصاِحبِي أَْو  أَِخي  َهَذا  َيُقل  َواجِبَِوِإْن  َغْيُر  َفالِعْتــُق  َولَدِي  أَْو 
َوَكــَذا َعَلْيــِه  ِإْن َخــاَف  َذاَوَذاَك  َوَنْحــَو  ًفــا  َتَلط َقالَــُه  ِإْن 
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الُْمْعَتَبُر ُهــَو  ُرَفالَْقْصــُد عِْنَدَنــا  ُيَقــد لَــُه  َقالَــٌب  ْفــُظ  َوالل
ُر ُيَعب بـِـَهــا   ــر ــُح الْ ــظــةُ  ــْف ُرَولَ ُيَؤم ِإْذ  ْاِإلْنَســانِ  ةِ  َعــْن ِحــد
ُيــَراُد َقــْد  الَْعتِيــُق  الُْمــَراُدَكَذلِــَك  َفَلــُه  الَْقدِيــُم  بِــِه 
ِ لَِعْبــدِه َقالَــُه  َمــا  ِإَذا  ِأَْعنِــي  َقْصدِه ُحْكــَم  ُيْعَطى  َنَواُه  َوقْد 
ُيِقر ِإْذ  ْفــظِ  الل فِــي  َيُقْل  ُحــرَوَمْن  َقدِْيــٌم  لِــي  ُغــَالمٍ   ُكل
الُْغــَالُمُيْعَتــُق َمــْن َحــاَل َعَلْيــِه َعاُم ُيعَتــُق  َال  َوُدوَنــُه 
الَْوْصَفا َهَذا   َيْســَتِحق الَْكْشَفا(١)بِالَْحولِ  تُْعِطي  الُْعرُجونِ  َوآَيةُ 
َيْســَتِحْق َحْولٍ  َبْعدِ  مِــْن  لَِحْقَفِإنُه  َهَذا  َوبِــِه  الَْقدِيمِ  َوْصَف 
َنَظُر عِْنــدِي  فِيِه  الِْقَيــاُس  َيْنَحِصــُرَوَذا  َال  األَْشــياِء  َوقِــَدُم 
ِ ــام أَي فِــي  َيْقــُدُم  َِفَبْعُضَهــا  أَْعَوام فِــي  َوالَْبعــُض  َقَالئِــلٍ 
َضابَِطا فِيِه  َكالُعــْرِف  أََرى  َفِإْن َضَبْطَت الُْعْرَف ِصْرَت َقاِسَطا(٢)َوَال 
الُْهَدىَفأَْعِمــلِ الْفِْكــَر ُهَنــا َواْجَتِهَدا ُيَصــادُِف  الْفِْكرِ  َفَعامُِل 
َوَقائِــٌل َبْعــُض ُغَالمِــي ُحــرَيُمــر َجِميِعــِه  فِــي  َفالِْعْتــُق 
أُْصُبَعا مِْنــُه  أَْعَتــَق  ِإْن  َمَعاَكــَذاَك  الَْعْبدِ  َعَلــى  َواقٌِع  َفالِْعْتــُق 
َوْهـــَوا ا  ــز ــَج ــَت َي َال  ـــُه  ـ َوُيــْرَوىِألَن ُيْعرَفــْن  ــَرَيانِ  بِالس

وهي قوله تعالى: ﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [يس: ٣٩].  (١)
قوله: «قاســطا» أي عادًال لداللة المقام عليه، وأكثر استعمال القاســط لوصف اْلَجائِر، قال اهللا   (٢)
تعالــى: ﴿ - . / 0 1 ﴾ [الجن: ١٥] وهو من َقســط إذا جار، وقد ورد في 

بعض كتب اللغة أنها تستعمل بمعنى العادل، وبهذه اللغة أخذ (المصنف)
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فِيــِه َشــرِيٌك  لَــُه  َيُكــْن  َيأْتِيــِهَوِإْن  بَِمــا  الَْعْبــُد  ُم  ُيَقــو
َســْهَمُه ــرِيكِ  للِش  ِإْثَمــُهوَيْغَرَمــن َيْغفِــْر  ٰــَه  اِإللَ َوَيْطلُــُب 
أَْتَلَفــا ِســَواُه  َمــاَل  ـُه  ـ لََفا(١)ِألَن الُْغــْرمِ  َمَع  َفاِإلْثــُم  بَِذاَك 
ْاِإلْثَمــاَوِإْن َيُكــْن َال َيْعرَِفــن الُْحْكَما َعْنــُه  َيْدَفــُع  َفَخَطــأٌ 
ِ الَْغْير َعْبــَد  أَعَتــَق  َيُكــْن  َِوِإْن  َضْير مِــْن  َفَمــا  ِإْذنِــِه  بَِغْيــرِ 
َباِطــَال َيُكــوُن  عِْتَقــُه   َال ُيْذهَِبْن َمــا َكاَن َقبُل َحاِصَالِألَن
َيْجرِي لَْيَس  الَْغاِصــُب  َِكَذلَِك  َحْجــر َنــْوُع  َذاَك  ِإْذ  عَِتاقُــُه 
َمْغُصوَبا اْشــَتَرى  َقــدِ  َمْحُجوَبــاَوَرُجٌل  أَْمــُرُه  َعْنــُه  َوَكاَن 
الُْقْرَبــةِ َنْفــَس  ُيرِيــُد  ــةِأَْعتَِقــُه  األُم ِخــَالُف  ثُُبوتِــِه  َففِــي 
َكاَنا َحْيــُث  أَْمَضاُه  الُْبْطَالَناَفَبْعُضُهــْم  َرأَى  َقــْد  َوَبْعٌض  َغْيًبا 
أَْعَتَقا الَْعبِيدِ  َبْعــَض  َمْن  َنَطَقــاَوقِيَل  ِإْذ  ُهــْم  أَي  ُيَســم َولَــْم 
أَْحــَراُر ُهــْم  ُكل الَْعبِيــَد   فِــي ُحْكِمَنــا َوَمــا لَُه ِإْنــَكاُرِإن
فَُالَنا أَْشــَترِي  َيــْوَم  َقــاَل  ـــاَمْن  ـــَالَن ٌر ِإْع ـــر ـــَح ـــُه ُم ـــِإن َف
ُيْعَتُق لَْيــَس  اْشــَتَراُه قِيــَل   َيْصُدُقثُم ُمْلكٍ  َقْبــَل  عَِتاَق  َال  ِإْذ 
َالقِ الط فِــي  الَْمــْرأَُة  الِْعَتاقَِكَذلِــَك  فِي  الُْحْكــمِ  َكَهَذا  َفْهَي 
ى فَُالًنــا ُيْعَتُق َتْطلُــُقَوقِيــَل ِإْن َســم مِْنــُه  الَْمــْرأَُة  َكَذلِــَك 

ـ . (المصنف) قوله: «لفا» أي حصل. مأخوذ من أْلَفْيُت الشيء إذا وجدتُُه. ا ه  (١)
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ْاألَْكَثــُر  ُهــو الَقْولَْيــنِ  ُل  الَْخَبُرَوأَو َعَلْيــِه   َدل الــذِي  َوْهــَو 
َيْعتِــُق الَْعَتــاَق(٭)  ــقِ  ُيَعل ــُقَوِإْن  ُيَعل َمــا بِــِه  عِْنــَد ُوقُــوعِ 
لَْوَماَكَقولِــِه ِإْن َجــاَء َزْيــٌد َيْوَمــا َتَخــاُف  َال   ُحــر َفأَْنــَت 
ــيِء َزْيـــدِ ــجِ ــَد َم ــْن الَْقْيــدَِفــِإنــُه عِ َهــَذا  ِالْعتَِبــارِ  َيْعتِــُق 
ُعَتَقا َعبِيــدِي  َقالَــْت  َفَقاَواْمــَرأٌَة  َفات ِإْن لَــْم أَُصــل فِي َغــدٍ 
أََتاَها َقْد  َوالَحْيُض  أَْصَبَحْت  َيْغَشــاَهاِإْن  َعبِيدَِها  فِــي  َفالِْعْتُق 
َعبِيــَدا َرُجــلٍ  مِــْن  الَجدِيَداَوُمْشــَترٍ  َبْيَعــُه  اْســَتراَب  ثُــْم 
ا اَقاَل لَُهــْم َمــْن َكاَن مِنُكْم ُحر ُضر َيَخــاُف  َوَال  َفْلَيْنَصــرِْف 
أَْحــَراُر ِإنُهــْم  َقالُــوا   ِإْقــَراُرَفالْــُكل مِْنُهــُم   َيِصــح َولَــْم 
َفةِ ةَِفُمْلُكُهــْم َحْجٌر بَِهــذِي الص ُحج أَْو  بِــِإْقــَرارِهِــُم   ِإال
ا ِإْن َجاَء َســلِيلي َحي اَمْن َقــاَل  َعَلي ُعَتَقا  َعــبـِـيــدِي  َكـــاَن 
َفَما مِــْن عِْتقِ َمْيًتــا  قفِــِإْن أََتى  ُهــْم فِــي الــرَيْلَحُقُهــْم َوِإن
َوَال الَْقْيــُد  لَــْم ُيوَجــدِ  ـُه  ـ ــَالِألَن َتَحص اْنتَِفائِــِه  َمــَع  عِْتــَق 
ُغَالَمــا َولَــَدْت  ِإْن  َداَمــاَوَقائِــٌل   َفــَذاَك ُحــر َمْملُوَكتِــي 
ُعتَِقــا قِيــَل  ِإْثَنْيــنِ  َســَبقاَفولَــَدْت  َمْن  َبْل  َوقِيــَل  كَِالُهَما 

الَعتاق بفتح العين، وأما العتق فيجوز فيه كســر العين وفتحها وقد يكون العتق بالكسر االسم   (١)
وبالفتح المصدر.



٤٠٩باُب الِعتِْق الجزء الثاني

ِ ُغَالم فِــي  الِْخــَالُف  َِوَوْجُهــُه  أَْوُجــِه الَكَالم َوفِــي اْحتَِمــالِ 
اِإلْطَالَقا َيْقَتِضــي  َقــومٍ  َســاَقا(١)فِعْنَد  َقْد  لَِوْحَدةٍ  َوَبْعُضُهــْم 
ِ ــْيــن ــَقــْولَ الْ ُل  أَو ــَن  ــي ِ ل ــألَو ِ ِل َمْين ُدوَن  انِــي  الث َواآلِخرِيــَن 
ُيْذَكُر َنــْوٌع  ْعلِيــقِ  الت مِــَن   ــُرثم ــَدب ــاُل لـِـلــَعــْبــدِ بـِــِه ُم ــَق ُي
َعـَلـــى ــُه  ـَقـن ُيَعل أَْن  الُْعَقَالَوَذاَك  َبْعــضِ  َوَفاتِــِه أَْو َموتِ 
ِ األََجل قَُبْيــَل  َمملُوٌك  َِفالَْعْبــُد  َفاْقَبــل ا  َيُكــوُن ُحــر َوَبْعــَدُه 
ِ َعَلــى َشــْخَصْين ــْرُه  ُيَدب َِوِإْن  نِْصَفْيــن َبْيَنُهَمــا  ِخْدَمُتــُه 
َيْنَعتِــُق َفــَال  َواِحــٌد  َيْلَحُق(٢)َوَمــاَت  أَْن  ِإلَى  انِي  الث َوَيْخُدُم 
َقَتــَال َقــْد  ــٌر  ُمَدب َيُكــْن  ــالََوِإْن  َتَعج َوَقــْد  لِْلِعْتــقِ  َمــْوَالُه 
الِْعْتــقِ َذاَك  ِحْرَمــاُن  ــُه  َفَحقق الر فِــي  َدائًِمــا  َيُكــوَن  َوأَْن 
الْمْوُروَثا َقَتــَل  َقْد  َمــْن  الَْمْبُثوَثاَكِمْثلِ  َفالَْمْنــُع َصاَر ُحْكَمــُه 
اْنَعَتْق َعْبــَدُه  َكاَتــَب  مِْن ِحينِ َما َكاَتَبُه الِْعْتَق اْسَتَحْقَوَرُجــٌل 
الَْوَفاِء َعــنِ  الَْعْبــُد  َعَجــَز  بِــاألََداِءلَْو  ُيْشــَرُط  َال  َفالِعْتــُق 
َنْفَســُه َيْشــرِي  الَْعْبَد   أَن َســُه(٣)َوَذاَك  َكي بَما  الَْعْبدِ  دِ  َســي مِْن 

قوله: «لوحدة» أي لمفرد.  (١)
«يلحُق»: برفع الفعل المضارع على إهمال أن المصدرية.  (٢)

ـ . (المصنف) كّيسه بالتشديد أي جعله في كيسه من األموال. ا ه  (٣)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٤١٠

َيْنعتِــُق َنْفِســِه  ُمْلــكِ  ُقَفِعْنــَد  ُيَعل بِــِه  َمــا  َوْهــَو ِخــَالُف 
ْيَتــا أد ِإْن  َقــاَل  لَــْو  أََبــْيــَتــاَفِإنــُه  ِإَذا  َال   ُحــر ــَت  ــأَْن َف
ْاألََدا َقْبــلِ  مِــْن   َرن ُيَحــر ــَداَفَال  َتَقي َقــْد  بِــْاألَداِء  َكاَن  ِإْذ 
الُمَكاَتبِ فِي  الَْقــْومِ  ُمَراُد  َخاُطبَِوْهَو  الت ِإلَى  َراجِــٌع  َفالُْخلُف 
الَْمْذُكــوَرْه الِْكَتاَبــةِ  وَرْهَفُصــوَرُة  لََنا فِي الص َما  َمْعُهْم ِخَالُف 
َوَمــا َبْيَعــا  َيْجَعلَُهــا  لَزَِماَفُعْرفَُنــا  َشــْرٌط  َفْهَو  ُروُه  َصــو َقْد 
ــا َتْنفَِين ْحِقيــُق  الت ُهــَو  ــاَوَذا  َرن ــر ــَح ـــِخـــَالَف َوتُ بـِــِه الْ
بِْاألَْحَوالِ َيُكــوُن  َقــْد  ــالَِوالِعْتُق  ــَع ــْاألَْف ِ ــوُن ب ــُك ًة َي ــــر َوَم
اِإلْنَســاُن ُيَملــَك  أَْن  تَُصــاُنَفالَْحــاُل  لَــُه  أُمــا  أَْو  أََبــاُه 
َوْاألَْبَنــاُء ْاِإلْخــَوُة  ــَراُءَكَذلِــَك  ــش ال أَوِ  ــُع  ــْي ــَب الْ ــَكــُه  َمــل
ُيْعَتُقوَنا ــــَذاَك  ِ ب ــْم  ــُه ــِإن ــُم َيــَرْوَنــاَف ــُه ـــق لَ ــــو َح َوُه
َوْاألَْعَمــاُم ْاألَْخــَواُل  َحــَراُمَكَذلِــَك  نَِكاُحــُه  َمــْن   َوُكل
َضاُع َوالر ْهــُر  الص َكــَذاَك  َســاُعَوَال  ْاالت فِيــِه  َذْيــنِ  فُُمْلــُك 
ُيَبــاُع َال  َضــاُع  الر َذا   االْمتَِنــاُعلَِكــن َضــاعِ  الر لُِحْرَمــةِ 
الَْبْيــُع َذاَك   ُرد َيبِْعــُه  الُْمبِيــُع(١)َفــِإْن  ُه  َيــُرد َال  َوقِيــَل 
ِ َضــاع الر ذِي  َبْيــَع   ِإن َِوقِيــَل  ِإْجَماع بِــَال  َفالَْمْنــُع  َيُجــوُز 

قوله: «المبيع» بضم الميم بمعنى البائع، أي ال يرده بائعه.  (١)



٤١١باُب الِعتِْق الجزء الثاني

ِضيَعا َمْمُنوَعــاَوإن َيُكــْن َقــْد َورَِث الر َبْيُعــُه  لَْيــَس  ِســَواُه 
دِ ــي الس َقْبَل  أَْســَلَم  ِإْن  األََبــدَِوالَْعْبُد  َدَواَم  بِِعْتِقــِه  َفاْحُكــْم 
َحالُُه َفــَذاَك  الَْمْولَى  أَْســَلم  َيَنالُــُهلَْو  َال  َبْعــُد  مِــن  َفُمْلُكــُه 
بِالُْقــْربِ ِإْســَالُمُه  َيُكــْن  الَْحْربَِوِإْن  َداَر  الَْعْبــدِ  فِــَراقِ  َقْبَل 
ِ َكالُْحْكم ــْم  ــُه ــْدرُِك ُي ــُه  ــِإن يَف َسم فِي الت ْوَجةِ  َوالز ْوجِ  فِي الز
ائِفِ بِالط َخَبــرٍ  فِــي  َيْوَم َثِقيفٍ فِي الِْحَصارِ الَْكاِشفَِوأَْصلُــُه 
بِــي فِيــِه َقــوٌل ُيْذَكُر ُر(١)َعــنِ الن ُمَحــر مِْنهُم  أََتاَنــا  فِيَمــْن 
ــقِ اهللاَ ُيَالقِــي َمْخَرَجا َخَرَجاَمــْن يت َذا  ِإلَى  ْقــَوى  بِالت َفالَعبُد 
بَِحــق عِْتُقــُه  َكاَن  قَوَحيــُث  لِلــر أََبــًدا  َيُعــوُد  َفــَال 
ــةِ ذِم َذا  ُدُه  َســي َيُكــْن  ةَِوِإْن  م الذ لِتِْلــَك  مِْنــُه  ُيْعَتَقــْن  َال 
ُيْجَبــُر َعَلْيَنــا  َبْيَعــُه(٢)   (٣) ُمْســلًِما َمْن َيْكُفُرلَِكــن َكْيَال َيُرب
َمــا َتَقد َقــْد  الِْعْتــقِ  َفاْعَلَماَوَســَرَياُن  بَِحــالٍ  الِْعْتــُق  َوَباُبــُه 
ْاألَْحــَوالِ ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـَه  ـ بِاألَْفَعــالِِألَن الِعَتــاَق  َوُدوَنــَك 
ــا َيْقَطَعن الُْمْثَلــةُ  َذلِــَك  ــامِــْن  َفَيْجَدَعن ْاألَْنــَف  أَوِ  َيــًدا 

أي فهو محرر.  (١)
قوله: «لكّن بيعه» بتشــديد النون أي لكنه يجبر على بيعه لنا، وفي بعض النسخ: «لكن ببيعه»   (٢)

بموحدتين أوالهما بمعنى على.
قوله: «يرب» بفتح حرف المضارعة وضم الراء وتشديد الباء، أي يملك.  (٣)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٤١٢

َذَكــَرْه أَْو  َيْقَلُعَهــا  َعيَنــُه  أَْذُكَرْه(٭)أَْو  َال  َمــا  َكــَذاَك  َيْقطُعُه 
ُيْعَتــُق الْفَِعــالِ  بِــَذا  َيْلَحُقَفِإنــُه  َال  ــــُه  َورِق ــًة  ــوَب ــُق ُع
ــا ــَب ــا َرغِ ــَه ــي ِ ـــُه َوف ـــــٌة لَ َثَقَبــاَوأََم َيْوًمــا  لِلُحْلــيِ  َوأُْذَنَهــا 
بِــَذاَكا َتْحرِيرَِها  فِــي  ُهَناَكاَفِقيــَل  أََرى  عِْتــَق  َوَال  ُخْلــٌف 
ْمثِيــَال الت َيْقِصــدِ  لَــْم  ـُه  ـ ْجِميــَالِألَن َمــا َقــْد َقَصــَد التَوِإن
َفَكْيَفــا َصالًِحــا  َمْعًنــى  ــاأََراَد  ــوَف َوُي بِِعْتِقَها  ُيــَعــاَقــَبــْن 
لَما ُمْثَلًة  ْثِقيــُب  الت َذا  َكاَن  َكاَن الَْخلِيــُل آمِــًرا بِــِه اْعَلَمالَــْو 
َثَقَبــْت َقــْد  ــاَرًة  َسَ  ِإن َعــْن أَْمــرِهِ َهاَجَر َيْوًمــا َفَثَبْتَفِقيــَل 
الْفِْعلِ َهــَذا  أَْصَل  َذاَك  الُْكلَفــَكاَن  فِــي  فِْعلُُه   اْســَتَمر  ثُــم
َيــأُْمــُر أََراَد  ـــُه  لَ َضَرُرَوأََمـــــٌة  فِيِه  َفَلْيَس  بَِخْفِضَها(١) 
ــِه ــي ِ َوف ـــٌة  ُســـن َذاَك   بِيِهِألَن الن ــا  ــَه ــَزْوجِ لَ َكـــَراَمـــٌة 
ــْم أَلَ ــدِهِ  ــْب ِــَع ب َرأَى  ــٌد  ــي َوَوَســْم(٢)َوَس ِإلَْيِه  ــارِ  بِالن َفَجــاَء 
َيْنَعتِــُق َعْبــَدُه   ِإن َيْلَحُقَفِقيــَل  َوقِيــَل َال عِْتــَق بِــَذاَك 
الَْعافَِيْه أََراَد  ِإْذ  ِحيــُح  الص أَْن نَُكافَِيْهَوْهَو  لَْيــَس لََنــا بِالِْعْتــقِ 
ـاَوالَحــَرُق(٣) الُْمْعتِــُق الَ لَِمْعَنى َفـُيـْعـَتـَقـن ُمْثـَلـــٌة  َذاَك  ِإْذ 

(٭)   ينصب الفعل مراعاة األحوال النظم، ويجوز في النظم ما ال يجوز في غيره. (إسماعيل)
قوله: «بخفضها» أي ختانها.  (١)

قوله: «ووَسم» أي كوى، مأخوذ من الوْسم وهو العالمة أو بمعنى السمة.  (٢)
قوله: «والحرق» بفتحتين أي الكي بالنار.  (٣)



٤١٣باُب الوَالِء الجزء الثاني

(1) pA’ nƒdG  oÜÉH

ِ الِْعْتق َبْعــَد  َيْبَق  َصــاٌل  ات َكَنَســبِ اِإلْنَســانِ عِْنــَد الَْحقَوْهَو 
الَعَربِي  الَْهاِشــِمي  بِــي الن َســبَِقاَل  َكالن لُْحَمــٌة  الْــَوَالَء   ِإن
فِيــِه هَِبْه َوَال  َال  فِيــِه  َبْيــَع  َنَســَبْهَال  َيبِيُع  َمْن  َســِمْعُتْم  َفَهْل 
ــا َوُيْعَقَلن الَْمْولَــى  اَفَيْعِقــُل  ُيَناِســَبن َمــْن  َكِمْثــلِ  َعْنــُه 
ــْرُط فِيِه َباِطٌل لَــْو أْطَلَقْهَوَذلِــَك الْــَوَال لِمْن َقــْد أََعَتَقْه َوالش
اْشــَتَرْت َعائَِشــٌة َبرِيــَرْه َمِصيــَرْهَقــدِ  ِإلَْيِهــُم  الْــَوَال  َمــَع 
َزْجــَراَفأَْبَطــَل الُْمْخَتــاُر َذاَك ْاألَْمــَرا الُْمْشــَترِِطيَن  َوَزَجــَر 
َنَطَقا َقــْد  َما  ُجْمَلةِ  فِــي  ِإن الــَوَال لَِمــْن لََها َقــْد أَْعَتَقاَوَقاَل 
الُْمْعتَِقــْه  الُْمْؤمِنِيــَن هِــي  َقْهَوأُم َصاَر الْــَوَال لََها بَِما َقــْد َحق
َيْنَبنِــي َعَلْيَهــا  ٌة  ُســن َِوتِْلــَك  ــن َبــي لـِـَعــتِــيــقٍ  َوَالٍء   ـــل ُك
لَُهَوالُْخْلُف فِي الُْمْســلِمِ ِإْن أَْعَتَقُه َوَالئِه  فِــي  قِيَل  ــْرِك  الش ُذو 
َداِخُل الَْحدِيــثِ  َتْحــَت  َوالُْمَحامِــُلَوأَنُه  الُْمْعتِــُق  ـُه  ِألَنـ
َوَالُه ِإنــَمــا  ــــْوٌم  َق أَْولَِيــاُهَوَقــــاَل   الْــُكل لِْلُمْســلِِميَن 
ْحَمــُن الر َيْجَعــلِ  لَــْم  ـُه  ـ ُســْلَطاُن(٢)َوأَن ُمْسلِمٍ  فِي  لُِمْشــرٍِك 
َســبِيلِ مِْن  اِإللَٰــُه  َجَعــَل  َِِمــا  لِيــل الد َمْوِضــُع  لِْلَكافِرِيــَن 

الَوالء بفتح الواو.  (١)
ـ . (المصنف) قوله: «سلطان» مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، والفعل ملغي عن العمل. ا ه  (٢)



كتاب أحكام المماليك الجزء الثاني٤١٤

َقاَال َفَبْعــٌض  ُمَكاَتــبٍ  ِإْجَمــاَالَوفِــي  َكاَتَبــُه  َمــْن  َيلِيــِه 
َمــْن أَْعَتَقُه ـُه فِــي ُحْكــمِ  ـ أَْطَلَقــُهِألَن بِِعــَوضٍ  َيُكــْن  َوِإْن 
َطالَِبــاَوَقاَل َقــوٌم ِإْن َيُكْن َمــْن َكاَتَبا َمــاًال  َكاَن  ِإْذ  َكُمْعتِــقٍ 
مَحالَْه َال  الَْبْيــعِ  َشــبِيُه  الَْمَقالَْهَفْهــَو  لِــذِي  الَوْجــُه  ُهَو  َفَذا 
أَقُــوُل َمَضــى  بَِمــا  الَْمْبــُذوُلَوِإننِــي  َوَالَءُه  َيْقَطَعــْن  َال 
َواَثَبــْهِألَن مِْنــُه الَْفْضَل فِــي الُمَكاَتَبْه لِِظَهــارٍ  َكِعْتــقٍ  َوْهــَو 
َعَلى الَْعْبدِ  الَْماَل مِــَن  َحلــَالَفأَْخــُذُه  َمــْن  هِ  َكــَرد َعَتاقِــِه 
َغَرضِ ِألَْجــلِ  ُمْعتٌِق   ُمْقَتِضيَوالْــُكل لِالْنِقَطــاعِ  َيُكــْن  َفَلْم 
َوَالَهــا أُْعتَِقــْت  َقــْد  لَِقْومَِهــا مِْن ُدونِ َمــْن َوَالَها(١)َواْمــَرأٌَة 
َولََدا َقــْد  ةٍ  ُحر مِْن  ِإْن  الَولَــَداَوالَْعْبــُد  َذاَك   َتُجــر َفِإنَهــا 
َوِإْن َموالِيَهــا  ِإلَــى  ُيْرَجَعــْنَيْتَبُعَهــا  َفِإلَْيــِه  أَُبــوُه  ُيْعَتــْق 
ــَبــْع ــــِه َت ـــاَن ِألُم ـــا َك ـــَم َسْعَوِإن ُمت األُولَى لَِحالٍ  وَرةِ  فِي الص
َيُجر َال  الــَعــْبــَد   أَن الُْحــرَوَذاَك   َيُجــر َوِإنَمــا  َشــْيًئا 
ا ُحــر أَُبــوُه  َصــاَر  اَوَحْيُثَمــا  َوُجــر َحالُــُه  ِإلْيــِه   ُضــم
َوالَْوَالِء ْاألَْنَسابِ  فِي  ْعَوى  َجائِــيَوالد لَِمْعًنــى   ِإال َمْهــُدوَرٌة 
الِْميَراَثا ــَي  عِ ــد َي أَْن  األَْحَداَثــاَوَذاَك  عِــَي  َيد أَْو  بِــَذاَك 

قوله: «من دون من والها» أي من دون زوجها.  (١)



٤١٥باُب الوَالِء الجزء الثاني

ــاِء ــَخــَط الْ دَِيـــَة   أَن َوالَْوَالِءَوَذاَك  تُْجَعُل فِــي األَْنَســابِ 
أَْنَكَراَولَْيــَس فِي الَوَال ِإَذا َمــا أُْنِكَرا َمْن  َعَلــى  بِأَْيَمانٍ  ُيْقَض 
ـَنــاتِ ُيـْحــَكــُم ــُه بِالَْبـي َيْلــَزُملَِكن َوَالَء  َفــَال  ُعدَِمــْت  ِإْن 
ْاِإلْنَســانِ َنَســبِ  َكِمْثلِ  لَْيــَس بِِه َشــْيٌء مِــَن األَْيَمانَِوْهــَو 



كتاُب الِعَدد الجزء الثاني٤١٦

O nó p©dG  oÜÉàc

الَْفَتى َزْوَجــَة  ُة  الِْعــد َتــاَوَتْلــَزُم  َمي َعْنَهــا  َكاَن  أَْو  َقــا  ُمَطل
َوالِْخَيارِ بِالُْخْلــعِ  َخَرَجــْت  َجارِيأَْو  الَْجِميعِ  فِــي  فِاِالْعتَِداُد 
َكاَنا ُخولِ  الد َباَناِإْن َكاَن مِْن َبْعــدِ  بِالَْمَمــاتِ  ِإْن  َوُمْطَلًقــا(١) 
َســاِء للِن ُة  الِعــد َمَضــى  ْاِإليــَالِءَوَقــْد  َومِــَن  َهــارِ  الظ مِــَن 
ِ َِوَهاُهَنــا أَْذُكــُر َباقِــي الِْعــَدد َوْهــَي َعَلى َتْوزِيِِعَهــا فِي َعَدد
ــا َنص  َحــق ْوجِ  لِلــز اَوأَّنَهــا  َخص َحْيــُث  الِْكَتاُب  بَِذلِــَك 
الُمَطلَقاتِ َعَلــى  لَُكــْم  ٌة تَُواتِي(٢)َفَمــا  ُخــولِ عِــد قْبــَل الد
ـِـيــُل ــْم َدل ــُك ــا لَ ــَم ــُه َف ــْولُ ــَق ُخــوُلَف الد َوَقــَع  ِإْن  لَُهــْم   أَن
َوْهــَوا لــِه  لِْإلِ  َحــق ىَوقِيــَل  الُْمَقــو ــابَِق  الس  َيْنفَِيــن َال 
جَِهــْه مِــْن   َحــق هللاِ  َهْهألَنــُه  ُمَوج جَِهــٍة  مِــْن  َوَزْوجَِهــا 
اَهــا ِإي أَلَْزمَهــا  َقــْد  أََتاَهــاَفــاهللاُ  ِإَذا  َزْوجَِهــا  ألَْجــلِ 
الَْقْتلِ فِــي  َقــَودٍ  َنِظيــُر  (٣)َفْهــَو  الْــُكل ألَْجلِ  َالزٌِم   َفالَْحــق
َتَقــاَرَرا ِإْن  َتَناَكــَراَوَبْعــَد أَْن َيْدُخــَل  َوَمــا   الَْمــس بَِعــَدمِ 

قوله: «ومطلًقــا» أي أنها تلزمها عدة المميتــة إن دخل بها قبل أن يمــوت أو لم يدخل عمالً   (١)
بعموم قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % ﴾ [البقرة: ٢٣٤] اآلية.

أي توافق.  (٢)
» أي هللا والعبد. قوله: «ألجل اْلُكل  (٣)



٤١٧باُب الوَالِء الجزء الثاني

َتْلَزَمْنَهــا َة  عِــد َال  مِْنَهاَفِقيــَل  َحْتًمــا  تُْعــَذُر  َال  َوقِيــَل 
ــا ــَزَمــن ــْل ــَت َف ــَرا  ــاَك ــَن َت ــاَوِإْن  َنْعَلَمن ِســَواُه  َوَال  َقــْوًال(١) 
َدَخَال َمــا  ِإَذا  َقْولَُهــا  َوَفَعــَالَوالَْقــْوُل  ــَها  َمس َقــْد  ـُه  ـ بِأَن
أَْجَمُع ــَداُق  الص لََهــا  ــَها َال ُيْســَمُعَيْلَزُمــُه  َوَقْولُــُه َمــا َمس
ُجــُل َعْنَهــا الر تُْجَعُل(٢)َواْمــَرأٌَة َيْرَتــد ــَالقِ  تَُهــا مِْثَل الط عِد
ُبَوقِيــَل فِي التِي َزَنــْت تُْجَتَنُب تَُقــر َال  ــَالقِ  الط ةِ  َكِعــد
الَْحْملِ ُوُجودِ  َعْن  اْحتَِياٌط  الْفِْعلَِوْهَو  فِيَهــا بِــَذاَك  مِــْن َغْيرِهِ 
اُر الَْجب َجاَمــَع  فِيَمــْن  ُرْغًمــا(٭) فَحْيَضــٌة لََهــا مِْطَهاُرَوقِيــَل 
ــى َتَضَعــن الَْولََداَخْوًفا مِــَن الَْحْملِ َوَمْهَما ُوجَِدا َحْمــٌل َفَحت
ِصْل َتت لَْم  التِــي  فِي  َذاَك  بَِحْبــلِ َزْوجٍ َوأََراَدْت َتْحَتِمــْلَوقِيَل 
الَبْعــلِ َفلِــَذاَك  َزْوجٍ  َِوَذاُت  الفِْعــل َبَيــْومِ  َولَــْو  ِإْتَيانَُهــا 
جِْرَيانُُه َيْلَزمــْن  َمَقــاٌل  فِيَمــْن َزَنــْت وعِْندَنــا َبَيانُــُهَوْهــَو 
لُــْه تَُحص الــذِي  ِإْبَنَهــا   َنْجَعلُْهألَن لِْلفِــراشِ  َنــاِء  الز مِــَن 
َالقِيُحْكًما مَِن الُْمْخَتارِ فِي ْاِإللَْحاقِ الت َنْمَنــَع  أَْن  لََنــا  َكْيــَف 

قوله: «قوالً» أي َقْوالً واحًدا بال خالف.  (١)
قوله: «ِعّدتها مثل الطالق» هذا على المشــهور وقد سبق للمصنف 5 في مثل هذا أنها تعتد   (٢)
بحيضة فقط؛ ألنها ليســت عدة طالق، وإنما هي عدة احتياط لكشف حال الرحم، والحيضة 

الواحدة تكفي لبراءة الرحم.
(٭)   يجوز في راء (رغما) الضم والفتح والكسر. (إسماعيل)



كتاُب الِعَدد الجزء الثاني٤١٨

َعــاُن الل َيَقــعِ  لَــْم  ِإْن  ــانِ َشــاُنَوَذاَك  ــَع ــل ــلِ ــُهــَمــا َف ــَن ــْي َب
ــةِ بِي َوالص اآليِــسِ  ُة  ةَِوعِــد الِْعد َنْفــُس  ْاألَْشــُهرِ  َثَالَثــةُ 
الَْمِحيُضَوَهَكــَذا َمْن لَْم َتُكــْن َتِحيُض َعاَوَدَهــا  َمْن  ِخَالَف 
ُمَراهَِقــْه ــًة  َصبِي َتُكــْن  َواثَِقْهَوِإْن  اِالْحتَِيــاِط  فِــي  بَِســَنٍة 
ِــي ــاق ــَب ــا َوالْ ــَه تُ ــد الذِي ُيَالقِيَثــَالَثــٌة عِ الَْحْمــلِ  َخْوًفا مَِن 
ُهورِ الش ْســَعةِ  الت فِي  الَْمْحُجورِِخْطَبُتَها(١)  مِــَن  لَْيَس  عِْنَدُهــُم 
ــُق الُْمَطل َيْلَحُقَهــا  َال  ُيْلَحُقَكــَذاَك  لـِـْالْحــتـِـَيــاِط  َذا   ألَن
َفَقْط َالثــةِ  بِالث َبْعــٌض  َفُيْشــَتَرْطَوَقــاَل  بَِها  َحْمٌل  َيبِْن  لَم  َما 
َتَضَعا ــى  َحت الَْحامِــلِ  ُة  َفاْســَتِمَعاَفِعــد َوَغْيرَِها  َهــذِهِ  مِــْن 
ْاألََجــلِ قَُبْيــَل  ُمِميَتــًة(٢)   لِِإال َمه َقــْد َوَضْعــْت تُْؤَمــُر بِالت
َحالَْيَها مِــْن  األَْبَعــُد  تَُهــا  مِــْن َوْقتَِهــا َوَوْضُع َمــا َعَلْيَهاعِد
ِ َعْشــر عِْنــَد  ْاألَْشــُهرِ  َيالِــي َوْقُتهــا لَِتــْدرِيأََرَبَعــةُ  مِــَن الل
الَمْملُوَكــْه لِألََمــةِ  الَْمْســلُوَكْهَونِْصُفَهــا  رَِيَقــةُ  الط َوَهــذِهِ 
ــُل ْاألََجُلَوَقــاَل َقــْوٌم َوْضُعَهــا ُيَحل  َيتِــم لَــْم  لَْو  نَِكاَحَهــا 
ْة اَالْســَلِمي َحدِيــُث  ــةَِدلِيلُُهــْم  بِالَْقِضي ــوُه  َخص َوَصْحُبَنــا 

قوله: «خطبتها» لعل الذي ذكره المصنف أن التســعة إنما ُجِعلــْت لالحتياط فقط، والصحيح   (١)
عندي أن الُسنة كلها عدة، فال تخطب فيها، ويلحقها الُمَطلُق في الرجعية.

المميتة: هي التي قد مات زوجها.  (٢)



٤١٩باُب الوَالِء الجزء الثاني

َعلِــي َعــْن  ُيْنَقــُل  الَْعلِــيَوَقْولَُنــا  اِســَنا  َعب َفَتــى  َوَعــْن 
ِإْثَنــانِ َبْطنَِهــا  فِــي  انِيَوَحامِــٌل  للِث َوْضِعَهــا  عِْنَد  َتْخلُــُص 
ــُر ــَث أَْك أَْو  ــٌة  ــَالَث َث ُيْذَكُرَوَهــَكــَذا  َحْمــٌل  الَْجِميــُع  ألَنَمــا 
َقاَال  َحْمَلُهــن َيَضْعــَن  ــى  ْاِإلْجَماَالَحت َفأَْدَخــَل  الُْعَلــى   َرب
َفَتْخلُُص َبِهيَمــًة  َوَضَعــْت  َتْخلُــُصلَْو  ِإنَهــا َال  بِــِه َوقِيــَل 
أَْقَرُب عِْنــدِي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  ُيْســَتْغَرُبَوأَو َوَال  َحْمــٌل  ألَّنــُه 
اْعَتلوا ْاألَِخيــرِ  أَْرَبــاَب   َحْمــُلَوَعل َال  عِلــٌة  َذاَك   بِــأَن
بَِثــَالثِ ِحَيضِ َتْنَقِضيَوَذاُت َحْيــضٍ  َال  َوُدوَنَهــا  َقْت  ُطل ِإْن 
بِاْألَْقَراِء تُْذَكــُر  التِــي  َفالُقْرُء ُهــو الَْحْيُض فِي ْاِإلْفَتاِءَوْهــَي 
ِ ْهر الط َنْفــُس  الُقْرَء   ِإن ُل أَْقَوى َفاْدرَِوقِيــَل  َال الَحْيــُض َواألَو
َفاْنَقَطْع َمِحيضٍ  َذاَت  َتُكْن  َوَقْعَوِإْن  اْعتَِدادَِها  فِــي  َفاِالْختَِالُف 
ِســَواُه َال  بِالَْمِحيــضِ  تَُهــا لَــْو لَــْم َتُكــْن َتــَراُهَفِقيــَل  عِد
ــا ثُم اِإلَيــاسِ  ِإلَــى  ــاَتْنُظــُرُه  َتم ِحيــَن  ــُهورِ  بِالش  َتْعَتــد
َعاَمــا َوقِيــَل  َعاَمْيــنِ  الُْغَالَمــاَوقِيــَل  َتأُْخــُذ   ثُــم  َتْعَتــد
الَْفــاُروقِ ُعَمــَر  َمَقــاُل  ْوفِيــقِ(١)َوْهــَو  الت َوُمْســلِمِ  َوَجابِــرٍ 

هو مســلم بن أبي كريمة التميمي، وفيه إضافة الفاعل إلى فعله الصادر منه، فإن التوفيق   (١)
للمســلم من أفعال اهللا، وجعله من أفعال الرجــل مجاز باعتبار موافقــة أفعاله لمقتضى 

ـ . (المصنف) الشرع. آ ه



كتاُب الِعَدد الجزء الثاني٤٢٠

ــا ُيَراهَِقن َمــْن  َكِمْثــلِ  اَفْهــَي  مِْثَلُهن ــةِ  ــْوَط ــَح ـِـْل ل  ــْعــَتــد َت
َتِحْض لَْم  َواتِي  الل فِي   َقْد ُرفِْضَفَتْدُخَلن ِإْذ َدُمَهــا بِاِالْنِقَطــاعِ 
َيْمَنُع لَْيــَس  مِ  الد َذاَك  مِــْن َجْعلَِها مِْنُهن ِحيــَن ُيْقَطُعَوَســْبُق 
َدم َذاُت  ــــُس  ِ ْاآلي َِفـــَهـــذِهِ  لِْلَعَدم َحْيُضَهــا  َوَصــاَر  َكاَنْت 
ِ لِْألَْشــُهر تَُهــا  عِد َِفاْنَتَقَلــْت  ــر لَــْم ُيَغي مِ  َوَســْبُق َذاَك الــد
ْاألَْســَبابِ بَِســائِرِ  َوْاألَْحَقابِ(١)َوَقْطُعــُه   ــن بِالس َكَقْطِعــِه 
َيْنَقِطــُع ُمْرِضًعــا   ِإال َعْنَها َفَذاَك َشــأُْن َمْن َقْد تُْرِضُعَوقِيــَل 
لََبَنا  َدُمــُهــن َنــاَفــَيــْســَتــِحــيــُل  َبي غِــَذاًء  ْبــنِ  لِْإلِ َيُكــوُن 
ِ ُجــوع الر ُمْنَتَظــُر  َدٌم  َِفْهــَو  ِضيع الر َذلِــَك  فَِصــالِ  َبْعــَد 
َم الُمْنَقِطَعــا َوقَعــاَفــَال ُيَشــابُِه الــد َرَضــاعٍ  َغْيــرِ  بَِســَببٍ 
ــُهوَرا الش تَُهــا  عِد َتُكــْن  أَِخيَراَوِإْن  َشــْهرَِها  مِــْن  َقــْت  َفُطل
َبِقَيا َقــْد  َما  َتْحِســُب  َال  َفنَِياَفِقيَل  َقْد  الذِي  ــْهرِ  الش َذلَِك  مِْن 
ُل َواألَو َتْحِســُبُه  َبــْل  ُلَوقِيــَل  َعَلْيــِه عِْنَد َمْن َمَضــى الُْمَعو
َمْن مِْثُل  َيُجوُز  اني  بِالث اْفَهَمْنَوْاألَْخُذ  ْومِ  لِلص ــاَم  ْاألَي َيْعَترُِض 
ْه بِي الص أَْدَرَك  َمْهَمــا  ْهَوالَْحْيُض  ــْهرِي الش ةِ  الِْعد اْنِقَضــاِء  َقْبَل 
بِالَْمِحيضِ  َتــْعــَتــد ــا  ــَه ــِإن الَْمْرفُوضَِف ُجْمَلةِ  مِْن  َمَضى  َوَما 

األحقاب: السنون.  (١)
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َقــْت َوَماَتا تِــي َقــْد َفاَتا(١)َكــَذاَك َمْن َقــْد ُطلَة ال عِــد َتْعَتــد
َرْجِعي ــَالُق  الط َكاَن  ِإْن  َِوَذاَك  ةِ عِْنــَد الَْجْمع َوَماَت فِــي الِْعد
َمَضْت َوَمــْن  َبائٌِن  َكــَذاَك  اْنَقَضْتَوَال  َقــدِ  َهــا  ـ ألَن تَُهــا  عِد
ــْة بِي لِلص َة  عِــد َال  ِهَوقِيــَل  الَْمنِي َجاَءتِ  ِإْن  َبا  الص ذِي  مِْن 
ــَرا َغي ــَكاحِ  لِلن ِإْن  لَْو َكاَن بِالُْعْرسِ َعَلْيَها اْشــَتهَراَوَهَكــَذا 
َذاَكا  بِــأَن الَْقــْوُل  َراَكاَوأَْصلُــُه  الــد َيِصَل  أَْن  ِإلَــى  َوْقٌف 
َيَقــُع َحْيــُث  أَقُــوُل  َيْتَبــُعَوِإننِــي  َفاِالْعتِــَداُد  َتْزوِيُجُهــْم 
ُخــوَل َواْعتَِداَدَهــا َمَعــا الد َعاِإن َتَفر َقــْد  ْزوِيجِ  الت َعَلــى   ُكل
َتبَِعْت َيْوًما  ْزوِيــُج  الت َثَبَت  ُمنَِعــْتِإْن   َوِإال ا  ُطــر أَْحَكاُمــُه 
ِ َمْنع َمــْع  َبْعِضَها  ثُُبــوُت  ــا  ِأَم ــْرع الش بُحْكمِ  َفَباِطٌل  َبْعــضٍ 
َكاَنــا ــْن  مِم َذاَك   َنْقَبَلــن ِإْعَالَناَال  أَْظَهرتُــُه  َقــْد   َوالَْحــق
اِإليَضاَحــا ْيُتَها  َســم ِإيَضاَحارَِســالٌَة  ُحْكَمَها  فِيَها  أَْوَضْحُت 
ُد ــي ٌة َقْد َمــاَت َعْنَها الس ي َتْقُعــُدُســر قِيــَل  ــَالقِ  الط ةِ  َكِعــد
َرَهــا َدب ِإْن  الَْوَفــاةِ  ةِ  ــاَوعِــد َرَه ــر َح ـــُه  ِإن َحــْيــُث  َوَذاَك 
أََرى َوَال  أَْصَلُه  أَْدرِي  اَولَْســُت  ُمْعَتَبَرَ َمــَقــالـِـِه  ــْن  ِ م ِـــَك  َذل
ــاةِ ــَوَف ــْل ِ ُة ل ـــد ـــِع ـــَمـــا الْ ْوَجاتِألَن بِالز  َتْخَتص ُحْكِمَها  فِي 

قوله: «عدة التي قد فاتا» أي عدة المتوفى عنها زوجها.  (١)
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ــا ــَرَك َت ِإْن  ــٌة  ي ُســر َهَلَكاَوَهــــذِهِ  َعْنَهــا  َكاَن  أَْو  جَِماَعَهــا 
اِالْســتِْبَرا ُحْكُمَها  الَْجِميعِ  ُيْجَرىَففِي  فِيَهــا  ْاِالعِتَداُد  َولَْيــَس 
َرْت ُحر أَْو  َرْت  ُدب َقْد  َتكْن  اْعُتبِــَرْتَوِإْن  ــَالقِ  َفبِالط بَِمْوتِــِه 
ــْحــرِيــُر ـــا الــت ـــَه ــــُه أَْدَرَك َتِصيــُرِألَن َكَطالِــقٍ  ِإَذْن  فْهــَي 

pO nó p©dG  pΩÉμMCG  oÜÉH

ــاُم ــَك ــا أَْح ــَه ةٍ لَ عِـــد ْاِإللْــَزاُمَوُكـــل نَِســائَِنا  َعَلــى  بَِهــا 
مِيَمــْه الد ــةُ  ي م الذ الَْكلِيَمــْهَفَتْخــُرُج  الَْمْملُوَكــةُ  َوَهَكــَذا 
ِإَمائَِناألَن َتْيــنِ لَْيــَس مِــْن نَِســائَِنا َومِــْن  َنــا  َعُدو مِــْن  َبْل 
دِ ــي الس َباُع  ات الَْمَمالِيكِ  َكْيــَف لََنا َنُقــوُل َهاُهَنــا اْقُعدَِعَلــى 
ِ َِوْهَو ِخَالُف الُْحْكمِ فِي الَْحَرائِر َظاهِر بُِحْكــمٍ  الَْبْيَت  لُُزوُمَهــا 
َتْخلَُصا َحتى  الُْخُروُج  لََها  َتَخلَصــالَْيَس  ُيْخرُِجَهــا  لَــُه  َوَال 
َفَعَلــْت ِإْن  ِإْخَراُجَهــا  َفاِحَشــًة َوَذاَك مِْثــُل ِإْن َزَنــْتَوَجائِــٌز 
ـــُه آَذْت ِإْن  ــاُل  ــَق ُي ــُه  ــلُ ــْث ِ َرأَْتــُهَوم ِإْن  ــْتمِ  بِالش لَِســانَُها 
ــا َرْجِعي َطَالقَُهــا  َيُكــْن  ــاَوِإْن  َوالُْحلِي الَْحرِيــَر  َفَتْلَبــُس 
ْجــَالَء الن َعْيَنَهــا   ــاَءَوَتْكَحَلــن الَْوض َوْجَهَهــا   َوَتْدَهَنــن
َيُعــوُد َقَهــا  َطل َمــْن   الُْحُقــوُدلََعــل َوَتْذَهــُب  َهــا  لَِضم
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ةِ الِْعد فِــي  بَِهــا  أَْولَــى  ْجَعــةَِفِإنــُه  الر بَِوْجــِه  أََراَدَهــا  ِإَذا 
َيْخِطَبَهــا َبــأَْن  لَِغْيــرِهِ  َيْطلَُبَهالَْيــَس  َوَال  َضــْن  ُيــَعــر َوَال 
َتْحــُرُم قِيــَل  بِــَذاَك  َوَيأَْثُمَفِإنَهــا  َيْخِطُبَهــا  الــذِي  َعَلــى 
ــَال َتَعج لَِمــا  ُعُقوَبــٌة  َمــْن َقْد َقَتَالَوْهــَو  ِإْرثِ  َفْهــَو َكَمْنعِ 
َخَطْب ِإْذ  َمَنَعْتــُه  َقْد  َتُكْن  ُيَعْبَوِإْن  لَــْم  َواُج  َفالز تُجِْبــُه  َولَْم 
َواْحَتَرْمَوَهَكــَذا ِإْن َخَطبْتــُه َوْهــَو لَْم َما َطلبْتــُه  ِإلَــى  ُيجِْب 
ــا ــن َج ــَزو ــَت َي أَْن  ــٌز  ِ ــائ ــَج ــاَف ــن َم ُيــَحــر َال  َوَذاَك  ــا  ِــَه ب
َفَتْحــُرُم ــٌة  َصبِي َتُكــْن  ُم(١)َوِإْن  الُْمَعم الَْوالِــدِ  َذاَك  بَِوْعــدِ 
ُم َوالُْمَقــد َتْحــُرُم  َال  أَْكَثــُر َمــا َقالُوُه فِيَمــا َحَكُمواَوقِيــَل 
ا َســد لِْلَفَســادِ   أََشــد اَوْهــَو  األََشــد َتْتُرُك  ُهدِيَت  َفاْحــَذْر 
ةِ الِْعد اْنِقَضــاِء  عِْنَد  َيُقــْل  ةَِوِإْن  الُْمــد بَِتَمــامِ  َفأَْخبِرِينِــي 
َحــَرُج َعَلْيــِه  َمــا  ُجَفأَْخَبَرْتــُه  ــَزو الت بَِهــا  لَــُه  َوَجائِــٌز 
ُيْكَرُهَكَذاَك قِْيــَل َوْهَو عِْندِي أَْشــَبُه َوْهــَو  ْعرِيضِ  الت بَِحالَــةِ 
الُْمَطلقاتِ فِــي  َيُجــوُز  َال  الَْوَفــاةَِبْل  ةِ  عِــد فِــي  َوَجائِــٌز 
َفَكَمْن َالقِ  الط فِي  ْض  ُيَعر َحْنَوَمْن  ُيَصر لََهــا  الَْمْوتِ  ةِ  عِد فِي 
َالَوَذاَك َمْحُجــوٌر ِإلَــى أَْن َيِصَال أُج َقــْد  لَــُه  الــذِي  َمَحلــُه 

ـ . (المصنف) المعمم بالرفع نعت مقطوع. ا ه  (١)
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ا ُيْمَنَعـن  تُتِـــم أَْن  ــاَوَقــْبــَل  َجــن َيــَتــَزو أَْن  أُْخــتـِـَهــا  ــْن  ِ م
ــْه ــَخــالَ َوالْ ُتَها  َعم ــَذا  ــَك الَْحالَْهَوَه َبَهــذِي  َكاَن  َمــْن   َوُكل
َذَكْرَنا َمــْن  َيْخِطــُب  أََرْدَنــــاَوَجائِــٌز  ِإَذا  َتــَمــامـِـَهــا  ــَل  ــْب َق
لَــْه َفِقيــَل  َبائَِنــًة  َتُكــْن  لَْهَوِإْن  لَْيَس  َقاَل  َوالَْبْعُض  َتْزوِيُجَها 
ــُق ــل ــَع ــــُه بِــَهــا َت ـــــُه لَ  أَْوَفُقألَن عِْنــدِي  بِاْالْحتَِيــاِط  َوَذا 
ــابِقِ َال َيِضيــُق ْحِقيُقَواألَْخــُذ بِالس الت ــــَدُه  أَي ـــَمـــا  َوُرب
َيــْنــَفــُع َال  ــٌق  ــل ــَع َت َذا   َيْمَنُعألَن َواجِ  لِلــز َفَكْيــَف  َشــْيًئا 
َفاْســَتْبَدَال َالَوَمــْن َيُكْن َذا أَْرَبعٍ  ُمه بَِبْعِضَهــا ِإلَى الُخلُــوصِ 
َقَهــا فِــي الَحْبسَِكْيــَال َيُكــوَن َجامًِعــا لَِخْمسِ َمــْن َطل ألَن
لَُه َزْوَجــٍة  ُحْكــمِ  فِي  َماَثَلُهَوِإنَهــا  َوَمــا  َوِإْنَفاًقــا  َمــأًَوى(١) 
ــا ــن َق ــَصــد ــا تُ ـِـَه ــائ ــَض ــِق ِــاْن ــا(٢)َوب ــن ــَن ــَؤم ــا تُ ــَه ِ ـــا ب ـــَه ألَن
لِــَذاَكا َكْتُمَهــا   َيِحــل َذاَكاَوَال  َمْعَنى  الِكَتابِ  فِي  َجاَء  َقْد 
فِيــِه  َقــن تَُصد َمــا   ــلَتْقِضيِهأَق ِإْذ  ــامِ  األَي َعــَددِ  مِــْن 
ِ َقْوم َوعِْنــَد  َوعِْشــُروَن  ِتِْســٌع  بِالَْيــوم ُه  َعــد َوَشــْهٌر  تِْســٌع 
ِ ْهــر لِلط َمــا  اْعتَِبــاُر  َِوأَْصلُــُه  َوُكْثــر قِلــٍة  مِــْن  َوَحْيِضَهــا 

قوله: مأًوى وإنفاًقا منصوبان علــى التمييز المحول عن المبتدأ، ويجوز أن يكون نصبهما بنزع   (١)
الخافض أي في المأوى واإلنفاق.

تؤمننا: أي تجعل فيها أمينة.  (٢)
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األَْقــَوالِ أَْكَثــرِ  فِــي  ــُه  َيالِــيأََقل َوالل ــامِ  َعْشــٌر مِــَن األَي
ِه أََقل فِــي  بِالثَالثِ  فِــي أَْكَثرِ األَْقــَوالِ عِْنــَد أَْهلِِهَوالَحْيــُض 
اْنَقَضْت َفَما  َثَالُث ِحَيضٍ  َقْد َمَضْتَوْهَي  ِإال بَِشــْهرٍ عِْنَد تِْسعٍ 
لِ األَو بِالَْمَقــالِ  َفاْحفِلَوالَقائِلُــوَن  َعْنَها  ْهرِ  الط َعْشَر  ُيْلُغوَن 
َلْت َتَخل ِحَيــضٍ  َثــَالُث  قُبَِلْتَفْهَي  ُهَنــاَك  مِْن  َفْهَي  ُطْهَرْينِ 
َتِحيُض ِإْذ  ةِ  ــد ــِع ال ُل  ــــأَو الَمِحيــُضَف اْعتَِدادَِهــا  َوآَخــُر 
ِ ْهَرْين الط َوَســطِ  فِي  َِوَحْيَضــٌة  الَقْولَْيــن لِ  أَو َوْجــُه  َفــَذاَك 
الَحْيَضةِ بِأُْخَرى  ُغْســلَِها  ْجَعةَِوَقْبَل  بِالر َقَهــا  َطل َمــْن  ُيْمَنــُح 
َخَرْج َوِإْبُنَهــا  َحامِــٌل  ْجَلْينِ قِيَل َال َحَرْجَكــَذاَك  مِْنَها ِسَوى الر
الَحــالِ بَِهــَذا  َهــا  َيُرد َجالِلَــُه  بَِشــاهَِدي َعــْدلٍ مِــَن الر
َمْدَخُل َذا  فِــي  َســاِء  لِلن َتْدُخُلَولَْيَس  لَْيَس  ْزوِيجِ  الت فِي  َكَذاَك 
ِ َِولَْيــَس ُيْجزِي ُدوَن َشــاهَِدْين أَمِيــن بَِشــاهِدٍ  َوَبْعُضُهــْم 
ــَدْهَوْهَو َمَقاٌل َقْد أََتى َعْن َمْســَعَدْه َبع َوِســَواُه  َتِميــمٍ  َنْجــلِ 
بِالَْجَوابَِفَغْيــُرُه مِــْن َســائِرِ األَْصَحابِ َيــْرَض  لَْم  َجِمْيِعُهم 
َواألَْمــُر ُمْنَفــرٌِد  بِــِه  ْكُرَفْهــَو  الذ َيُقــوُل  َعْدلٍ  بَِشــاهَِدْي 
الُقــْرآُن(١) أََمَر  َحْيــُث  َال َحْيــُث َمــا َقــاَل لََنــا فَُالُنَفَنْحــُن 

قوله: «فنحن حيث أمر القرآن.. إلخ»، يعني قوله تعالى: ﴿ Z Y X ] ﴾ [الطالق: ٢]   (١)=
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أَْقَوالِ َعَلى  الَعْدلِ  فِي  األَْحَوالَِوالُخْلُف  فِي  الَمْسُتوُر  أَْرَجُحَها 
مِْنُه الَجِميلِ  ِســَوى  َيْظَهَرْن  ــا َعْنــُهَال  َكــَذاَك َال ُيْنَقــُل أَْيَضً
ِ لِــَرب األَْمــر َيْجرِيَوَباِطــُن األَْمــرِ  ا  َعم ْفتِيــُش  الت لََنا  لَْيَس 
َظاهُِر اْمتَِنــاٌن  اهللاِ  مِــَن  َوْهَو َعَلى الَعْبدِ ِحَجاٌب َســاتُِرَوْهــَو 
َيْســَعى اِإللَِه  ِســْترِ  فِي  َنْفَعــاَفالَعْبُد   أََتــم ِســْتًرا  لَــُه  َفَيــا 
َجَرى َما  َنْقُل  اِإلْشَهادِ  َواْبَتَكــَراَوِحْكَمةُ  َهــا  َرد َقــْد  َوأَنــُه 
ــْرُدوَدْه ــَم ِــْل ل َذاَك  ُشــُهوَدْهَفــَيــْرَفــُعــوَن  أَْمرَِها  فِــي  لَِتْعَمَلــْن 
د لِلــر َحاِضــَرًة  َتُكــْن  الَحدَوِإْن  َهــَذا  ُدوَن  ُيْجزِي  َفِقيــَل 
الُمْســلِِميَنا ــُهودِ  الش َيْكَتُفوَنــابَِمْحَضرِ  قِيــَل  الُعــُدولِ  ُدوَن 
َوَجاَهــا َراَجَعَهــا  َيُكــْن  أََتاَهــاَوِإْن  َمــا  ِحيــَن  َقْتــُه  َوَصد
َيِضيــُق َال  قِيــَل  َنْتــُه  ْفرِيُقَوَمك الت ُهَمــا  َحق َبــْل  َوقِيــَل 
أَْن َقْبــلِ  مِْن  َلــْت  َتَعج َفاْفَهَمْنِألنَهــا  ُجوعِ  الر َة  ُحج َتْســَمَع 
ـــا َه ـُه َقـــْد َرد ـ ـــُه بِــأَن ـــْولُ عِْنَدَهاَوَق َدْعــَوى  َيُكوُن  بَِنْفِســِه 
َرَدْدُت َهــا  بَِحق َيُقــْل  ُكْنُتَوِإْن  َقــْد  الذِي  َحْســَب  فَُالَنًة 

وهذا إذا جعلنا األمر باإلشهاد على الرجعة كما هو قول أصحابنا وجمهور األمة، وعند اإلمامية 
وأبي حنيفة وكثير من علماء األمة أن ذلك راجــع إلى الطالق وأن الرجعة أمر محبوب وفعل 
مطلوب فال تحتاج إلى اإلشــهاد. فلعل الشيخ مســعدة يالحظ من تأويل اآلية ما الحظه من 

ذكرناهم، واهللا أعلم.

=



٤٢٧باُب أحكامِ الِعَدِد الجزء الثاني

ُيْصدَِقــاَفِقيــَل َحق َغْيــُر َما َقْد َســَبَقا أَْن  َيْلَزُمــُه  َكِمْثلِــِه 
لِ األَو َغْيــُر  َيْلــَزُم  َال  ــَولِ(١)َوقِيــَل  ــْق ــِم ِــالْ ــــَراُدُه ب ـــُه ُم ألَن
ْحِقيقِ الت فِي  َيْظَهــُر  الذِي  َد الُحُقــوقَِوْهَو  ِإْذ لَــْم ُيــرِْد َتَعــد
َرَدْدُت أَْو  َراَجْعــُت  َقــْد  أََرْدُتَيُقوُل  ــا  ــَه ــَل َوَوْص فُــَالَنــًة 
َكاَنــا ــَكاَح  الن دِ  ُيَجــد أَْرَكاَناَوِإْن  لََهــا   د الــر مِــَن  أَْقَوى 
اِإلْحــَداُد الُمِميَتــَة  تُــَزاُدَوَيْلــَزُم  َال  ةِ  الِعــد ةِ  ُمــد فِــي 
ُحجَِراَال َتْلَبُس الَحْلَي(٭) َوَال الُمَعْصَفَرا َعَلْيَهــا  يُب  الط َكَذلِــَك 
َوالِخَضــاُب َهــاُن  الد ُيَعــاُبَكَذلِــَك  لََهــا  َعْينَِهــا  َوُكْحــُل 
ــا ــَذاَك ِ َهَالَكاَوَتــْلــَزَمــن َبــْيــَتــَهــا ل َتَرى  لَــْم  َما  َتْخُرَجْن  َال 
الَمْوِضُعِإْن َخرَجــْت لَِحاَجــٍة َفَتْرجِــُع ــَالةِ  الص عِْنَد  َها  َيُضم
الَخْمسِ َقط َصــَالُة  لََهــا  الَحْبــسِلَْيَس  َمَقــامِ  بَِبْيتَِهــا   ِإال
َفُيْؤَمــُر ــًة  َصبِي َتُكــْن  ــُرَوِإْن  ــْزُج ــا َوَي ــُرَه ــأُْم ــا َي ــَه ـِـي َول
ــا الُحلِي َتْلَبــَس  أَْن  ــاَيْمَنُعَهــا  كِي الذ عِْطَرَهــا   َتأُْخــَذن أَْو 
ِ ْهــر بِالط َيأُْمُرَهــا  َمــا  البِرَكِمْثــلِ  ـِـي  ــان ــَع َوَم ــَالةِ  ــص ــال ِ َوب
ْه الَقِضي فِي  األَْصــلِ  فِي  ــْهَوَقْولُُه  بِي َعَلــى الص َوَال أََرى َهــَذا 

أي بالمقال.  (١)
. (إسماعيل) ُن به، وجمعه ُحلِي(٭)   الَحْلُي ما ُيَتَزي



كتاُب الِعَدد الجزء الثاني٤٢٨

ُيْبَنــى َعَلى َقــْولٍ بِِه َقــْد َقاَاللَْو َجَعَلْت فِــي رِْجلَِها َخْلَخاَال
َمْوقُوُف َتْزوِيجَِهــا  فِــي  َمْعُروُفُيَقاُل  عِْنَدُهــْم  َمَقــاٌل  َوْهَو 
الُْبلُــوُغ ُيْنَتَظــُر  َيُمــْت  َتزِيــُغَفــِإْن  َال   َتْعَتــد َرِضَيــْت  ِإْن 
ةِ ح الص َقْولِ  َتْرجِيُح  َمَضى  ةَِوَقْد  الِْعــد ثُُبــوُت  بِــِه  َفَيْلَزَمــْن 
ْاِالْعتَِداَدا ْمــُت  َقد َقــْد   َثم ُمَراَدامِْن  لِــي  الُْوقُــوَف  أََرى  َوَال 
َعْنَهــا ــي  تُُوف ــٍة(١)  جِن ــاَوَذاُت  ــَه ــَرْن ــأُْم ــَي ــٍة ف ــي ِ ــب ــُل َص ــْث ِ م
ِ ــَداد ــاِإلْح ِ ــي ب ِ ــَول ــُرَهــا الْ َِيــأُْم ــَداد ــَت ــاْع ِ ــُر ب ــأَُم َوَهـــَكـــَذا َي
(٢) َال تُِحد الُْمْلكِ  َتْعَتــدَوَمْن َتُكْن فِي  لََهــا  ةٍ  ُحــر َونِْصــُف 
َالقِ بِالط الَْبائِــنِ  فِــي  الِحَداقَِوقِيــَل  فِي  الُْكْحَل  َحتى  تُْمَنُع 
ــَوابِ الص مِــَن  لَــُه  أََرى  ْاِإليَجابَِوَال  ِإلَى  َفأَْعــُزوُه(٣)  َوْجًها 
ــا فُيْمِكَنن َنْدًبــا  َيُكــْن  ــاَوِإْن  َيْقُرَبن الَْحــالِ  بَِهــَذا  َوْهــَو 
الْــُكل فِــي  ثُُبوَتــُه  أََرى  ْاألَْصلِ(٤)َوَال  َعدِيــُم  فِيَهــا  ألَنــُه 

ِ الِعــَدد تِْلــَك  أَْحــَكاُم  َِفَهــذِهِ  الَمــَدد لَِطيــُف  ِإلِٰهَنــا  َومِــْن 

قوله: «ذات جنة» بضم الجيم، أي: ذات ُجنون.  (١)
» أي ليس عليها إحداد. قوله: «ال تُحد  (٢)

قوله: «فأعزوه» أي أنْسُبُه.  (٣)
قوله: «عديم األصل» أي الدليل، يعني ال دليل عليه ال من الكتاب وال من الُسنة.  (٤)



٤٢٩باُب الحيِض الجزء الثاني

¢SÉØædGh  ¢†«ëdG  ÜÉàc

الُْقَدَما َفاْعَلَماَوذِْكــُرُه ُهَنــا(١) َطريــُق  ا  ُطــر يــنِ  الُعمانِي مِــَن 
ْرتِيَبا الت َرتــَب  َقــْد  ُهَنا  َيْعُقوَبا(٢)َومِــْن  أَُبــو  َشــْيُخَنا  َعَلْيــه 
الِْعَددِ(٣) َحــالِ  ِالْعتَِبــارِ  الُْمَددِ(٤)َوَذاَك  فِــي  لََها  َفِإنــُه األَْصُل 
َفاسِ َوالن الَْحْيــضِ  ْاِاللْتَِباسَِفبِاْنِقَضــاِء  ُحْكــُم  َعْنَهــا  َيُزوُل 

p¢†«ëdG  oÜÉH

(٥)(٦) َجاَء مِْن َفَتاةِ ْنَواتَِفالَْحْيــُض َدم الس مَِن  تِْســًعا  َبَلَغْت  َقْد 
ا َيْخُرَجن الَجَِمــاعِ  َمْوِضــعِ  امِْن  ــةِ ُيْحَســَبن ح َوْهــَو مِــَن الص
ــاِء ــَس ــن ــةُ ال ــَع ــي ِ ــب ـــَمـــا َط َمــاِءألَن بـِـالــد ــٌة َتــْنــَصــب ــوَب ُرُط
بِيَعْه الط ــــَراَرُة  َح ــُه  ــُع ــْدَف َبدِيَعــْهَت بِِحْكَمــٍة  َوْقتِــِه  فِــي 

إفراد الضمير في قوله: وذْكُرُه لإلشعار بأن الحيض والنفاس شيء واحد، وما النفاس إال حيض   (١)
زادت أيامه، وهو ما يراه جمــع من المحققين، منهم اإلمام المجتهد أبو ســاكن في اإليضاح 
وورد في الحديث: «النفاس بمعنى الحيض» قال ابن األثير: وقد نفست المرأة تنفُس بالفتح إذا 
حاضــت. والنهاية ج٣ ص ١٦٤. أو الضميــر عائد إلى الكتاب. وأصحابنــا المغاربة ُيورُدون 

أحكام الحيض والنفاس في الطهارات؛ لعالقتهما بها أصالة، ولكل وْجهٌة. (أبو إسحاق)
أبو يعقوب هو اإلمام العّالمة الكبير والمحقق الشهير والبدر النمير يوسف بن إبراهيم بن متاد   (٢)
الواْرجالني المغربي صاحب العدل واِإلنصاف والدليل والبرهان، وهو الذي رتب مسند اِإلمام 

. ̂ المحّدث الربيع بن حبيب 
ة. الِعَدد بالكسر جمع ِعد  (٣)

والُمَدد بضم الميم جمع ُمّدة.  (٤)
َفُة. (أبو إسحاق) م الُمَخف الميم ـ نبات، ولغة في الد ـ بَِشد م في القاموس َوالد  (٥)

قوله: «دّم» بتشديد الميم لغة في الدم بتخفيفها.  (٦)



كتاب الحيض والنفاس الجزء الثاني٤٣٠

َما ا وِحَكَما(١)َفْهــَو َدٌم لَِكــْن ُيَخالِــُف الد ُحْكًما َوَوْصًفا َمْخَرَجً
نِ ــو ــَل َت َذا  ــوُن  ــُك َي ــُه  ــْونُ ــَل َِف ُمْمِكن أَْقَوى  بِالَْوْصفِ  َوَضْبُطُه 
أََذى ألَنــُه  يــحِ  بِالر ِإَذاُيْضَبــُط  الَْحْيُض  ُهــَو  يحِ  الر َفُمْنتُِن 
أَِسْس(٢) أنُه  الَحديثِ  فِي  َوَنجِْسَوَجاَء  َخبيٌث  يحِ  الر ُمْنتُِن  أَْي 
ِحْم الر َعن  َخارِجٍ  مِْن  أََتى  َفَتْلَتزِْمَوِإْن  َذاَك َحْيَضــًة  َيــُك  لَــْم 
اْستَِحاَضًة َوَذا ِإْن َتْنَبجِْس(٣) بِِه ُعــُروٌق َولَُه ُحْكــُم النجِْسَبلِ 
تُْذَكُر ُعــُروٌق  الَْفْرجِ  َفــمِ  َتْنَفجُِرَعَلى  َمَتــى  الَْحْيَض  تَُشــابُِه 
بَِدمِــِهمِْن َهاُهَنا ُشــق لََها مَِن اْســِمِه َدمَِهــا  لَــْونِ  لِِشــْبِه 
تُْعَطى َبْل  ُحْكَمُه  تُْعَطى  تُوَطىَولَْيَس  َولِــَذاَك  ُطْهــرٍ  أَْحــَكاَم 
ا َتْغِسَلن ــوُل  ــُق َي ــاَوَبــْعــُضــُهــْم  َيــأْتـِـَيــن ـــاَء  َش ــا  َم ِإَذا  ـــُه  لَ
ِ م الد َفــْوَرةِ  عِْنــَد  َيَطاَها  َِفــَال  َفاْعَلم ــَالةِ  الص ُغْســُل  َوُيْجزِهِ 
ــي تَُصل إْذ  َتْغِســَل  أَْن  َِوَذاَك  الْفِعــل لِــَذاَك  َقــاَم  َوَبْعَدَهــا 
اْستِْحَباُب(٤) لَُه  بِالُْغْسلِ  ــاُبَوْاألَْمُر  ــَج ِإي َوَال  ـــُه  لَ ـــًة  َكـــَراَم

قولــه: «ُحْكًما... إلخ» األول بضم الحاء وإســكان الــكاف مفرد األحكام. وقولــه آخر البيت   (١)
«وِحَكَما» بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة.

أَِسْس: بفتح الهمزة وكسر السين أي نتن.  (٢)
تَْنَبجِْس: أي تنفجــر، ومنه قوله تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ [األعراف: ١٦٠]   (٣)

والمراد هنا خروج الدم وسيالنه منها.
قوله: «واألمر بالُغْسل له اســتحباب» لعل صوابه «لها» فيكون الضمير راجًعا إلى المستحاضة،   (٤)
وهذا هو الحق، والقول بلزوم الغســل على المســتحاضة مرجوح، وعلى ما في هذه النسخة 

فالضمير عائد إلى الزوج، أي أنها تؤمر بالغسل كراَمة َلُه.



٤٣١باُب الحيِض الجزء الثاني

َطــَراَوِإْن َيُكْن مِْن َمْخَرجِ الَْبْولِ َجَرى بَِهــا  َمــَرٌض  َذاَك   َفــِإن
َســاَال َكَبــْولٍ  ُحْكُمــُه  َزاَال(١)َوَذاَك  ِحيَن  الَْمْوِضُع  َوُيْغَســُل 
ِ ِإْذ لَْم َيُك الَْمِحيُض(٢) فِي الَْحَواَملَِكــَذاَك َدم َقــْد أََتــى لَِحامِــل
َســاِء لَــُه فِي الن فِي َحالٍَة َحْيًضا َوَحْمًال َجائِي(٣)َمــا َجَعــَل اْإلِ
َمَعُه َحْيًضــا  َيُكوُن  َبــْل  لَِضْعفِ َذاَك الَْحْملِ أَْن َيْجَرَعُه(٤)َوقِيَل 
قُــوتُـــُه لِْلَجـنِيــنِ  َذاَك   َيُفوتُــُهِإلن َمــا  َعْنــَه   َفَيْخَرَجــن
ُحْكَمُهَوَذاك َبْعُض الَْحْيضِ ُيْعَطى ِإْسَمُه ُيْعَطــى  َعَلْيِه  َوَيْلَزَمــْن 
َنَفــاُه َخَبــرٍ  مِــْن  أََتــى  ِســَواُهَوَمــا  َال  الَْغالِبِ  َعَلــى  َفْهــَو 
اْرَتَفْعَوِإْن أََتى اآليِــَس َبْعَد َما اْنَقَطْع بَِهــا  التِــي  َكَحالِــِه  َدٌم 
َتَدُع َحْيــٌض  َيُقوُل  َمَنُعــواَفَبْعُضُهــْم  َوأَُنــاٌس  ــَالَة  الص بِــِه 
َداَءا ــوُه  ــلُ ــَع َج ــــــُؤَالِء  َســاَءاَوَه الن َيْطُرُق  اِإلَيــاسِ  َبْعَد 
أَْقَرَبا أََراُه  الَْحْيــضِ  مِــَن  َيْنَقلَِبــاَوْهَو  أَْن  ُيْمِكــُن  َحالَُهــا  ِإْذ 
ــُه َيــَبــاُســَهــا ــُع ــْرَف ِإَياُســَهاألَنــَمــا َي َوَذا   ــن الس بِِكَبــرِ 
َتُعــوَدا أَْن  ــةُ  ح الص َبِعيــَداَوُيْمِكــُن  َيُكــْن  َولَــْم  َكَحالَِهــا 
أي زال [ذلك الخارج الذي يشبه البول].  (١)

المحيض الحيض، وقد يجــيء المحيض بمعنى الحيض ووقته ومكانــه كما في قوله تعالى:   (٢)
 ﴾ z  y  x  w ﴿ :الحيض، وقوله [البقرة: ٢٢٢] أي   ﴾ r  q  p ﴿
[البقرة: ٢٢٢] أي وقته أو مكانه على أن المصدر فــي هذا النحو من الفعل يجيء على مفعل 

نحو معاش ومعاد ومقبل ومجيء. (أبو إسحاق)
جائي: صفة لحمل.  (٣)
يْجرُعُه: أي يَْشَربُه.  (٤)



كتاب الحيض والنفاس الجزء الثاني٤٣٢

الَْحاَال  َفــِإن الُْعــوُد  َســلَِم  أَْمَثــاَالِإْن  لََنــا  ُروِي  َقــْد  َيُعــوُد 
ــَزا تَُمي أَْن  الَْمــَرأََة  أَْحَرَزاَوَيْلــَزُم  َفَتُكــوُن  َمــاِء  الد َبْيــَن 
ُل َواْألَو َيْلَزُمـَهــا  َال  أَْظَهُر فِــي َجَنابَِهــا(١) ِإَذ َتْعَمُلَوقِيــــَل 
ـــِه أَْحــَكــاُم ِ ــا ب ــَه اُمألَنــَمــا لَ َوالِصي ــَالُة  الص َذلِــَك  مِــْن 
ْفرِيُق الت َمــا  َتْدرِ  لَْم  ِإَذا  َيِضيــُقَوْهــَي  بَِهــا  أَْمرَِهــا  َفَحــاُل 
ِ م بِالد َِال َتــْدرِي َكْيَف َتْفعَلــن ــي أَْو َتُصــوُم أَْم لَْم َتُصم تَُصل
رِيَقــا الط َتْعــرُِف  َتْحِقيَقاَوبِالَبَيــانِ  ــًقــا  َمــَحــق ــًنــا  ُمــَبــي
َتأْتِيَهــا ُحْمــَرٌة  أَْو  فِــي َوْقتَِها َفالُخْلُف َجــاَء فِيَهاَوُصْفــَرٌة 
َقالُوا َوأَُنــاٌس  َحْيــٌض  اْعتَِالُلَفِقيــَل  ُهــَو  َبْل  بَِحْيضٍ  لَْيَس 
ُم الد َقْبَلَهــا  َجــاَء  َمــا  ِإَذا   َحَكُمواِإال َما  َعَلى  تُْعَطى  َفُحْكُمُه 
ِ األَْرَحام فِــي  الَْكامُِن  َِكَذلِــَك  َال ُيْعَطى ُحْكَم ْالَحْيضِ فِي ْاألَْحَكام
َمــا َتَقد َمــا  َيْتَبــُع  ــُه  َمــاِء ُحْكًما َفاْعَلَمالَِكن مِْن َقاِطرِ الد
َقاِطَرا  ِإال َيُكــوُن  َال  ــَرائَِراَوالَحْيُض  الس ــُش  تَُفت لََهــا  لَْيــَس 
اَما أَي َســا  الن فِــي  َيــُدوُم  ــاَوْهَو  ــاَم ــَم ــــُه َثــــَالَثــــٌة َت أََقــــل
َاْنَقَطَعا ــَالثِ  الث َقْبَل  َيُكْن  َوَقَعاَوِإْن  َمِحيًضــا  لَْيَس  َفِعْنَدُهــْم 

أي جنابها أي فــي حقها، وألزم العلماء المــرأة معرفة الدماء الثالثة، كمــا ألزموا الذكر البالغ   (١)
معرفة المياه الثالثة الخارجة منه، الستقالل كل منها بحكم، لكّن التحقيق أنه يتعين على المرأة 
معرفة دم الحيض ودم االستحاضة فقط، ألن دم النفاس ُيْعرُف بالوالدة، وال وجه للزوم معرفته. 

قال شيخنا: تْلزُمها معرفُة دم الحيض فقط ألنه إن لم يكن حيًضا فهو استحاضة، (أبو إسحاق)



٤٣٣باُب الحيِض الجزء الثاني

َقالُــوا َوأَُنــاٌس  َداٌء  َذاَك  جِــَداُلَبــْل  َوَال  الَْحْيــُض  بِأَنــُه 
ــْيــَلــْه ــــُؤَالء لَ ـــْع َه ـــُه َم َدلِيَلْهأََقـــل أََرى  َوَال  ــا  ــَه ــْوُم َوَي
َذاَكا  أََقــل َدْفَعــٌة  ُهَنــاَكاَوقِيــَل  َخَبــرٍ  َرَوْوا مِــْن  لَِمــا 
ــا َين َفَصل الَْحْيــُض  أَْدَبــَر  ــاِإْن  َفاْتُرَكن الَْمِحيــُض  أَْقَبــَل  أَْو 
لِْلَمْعَنــى ًصــا(١)  ُمَلخ الَْوْزَناَرَوْيُتَهــا   ُيَوافَِقــن لَــْم  ْفــُظ  َوالل
بِْاِإلْقَبــالِ ْاألَْحــَكاَم  األَْحَوالَِفَعلــَق  فِــي  بِْاِإلْدَبارِ  َكــَذاَك 
اَمــا اْألَي َيْعَتبِــُر  َيُكــْن  ــْم َتــَمــاَمــاَولَــْم  ــُه ــُت ــج ـــذِهِ ُح ـــَه َف
َذَكْر أَنــُه  َغْيــَر   َقــوِي اَمَهــا فِــي َغْيرِ َذلِــَك الَْخَبْرَوْهــَو  أَي
َســاَء الن َنْجَعــَل  أَْن  َجــاَءَفَيْنَبِغــي  بِاْعتَِبــارٍ  َعــاٍت(٢)  ُمَوز
َحَكَما َيالِــي  الل َد  َتَعــو َماَفَمــْن  الد ُحْكُم  لََها  َوالَبْعُض  بَِذاَك 
ِ ْنَفْين الص فِــي  الَْعاَدةِ  ِبَِحَســبِ  لِْلَقْولَيــن الَْجامِــُع  ُهــَو  َوَذا 
َيالِــي الل َمــَع  ــامٍ  أَي ْاألَْقــَوالَِوَعْشــُر  أَْكَثــرِ  فِــي  أَْكَثــُرُه 
أَْكَثُرْه َنْعَتبِــُرْهَوقِيــَل َخْمٌس َمَع َعْشــرٍ  َوَال  َذا  َغْيــُر  َوقِيــَل 
ْهــُر َال َيُكــوُن ِإال َعْشــَرا ُطْهَراَوالَط لَْيــَس  وُن  َوالد َفَصاعِــًدا 
ِ َعْشــر َبْعــَد  َجــاَء   َدم  َيْجرِيَفــُكل َمِحيٌض  َفْهَو  ُطْهرَِها  مِْن 
ِ بِيــع َِوْهــَو َمَقــاُل َشــْيِخَنا الر لِْلَجِميــع بِْالَمَقــالِ  َولَْيــَس 

ًصا: أي مبّيًنا بكسر الخاء للفاعل. ُمَلخ  (١)
َعاٍت» أي مفرقات. قوله: «ُمَوز  (٢)



كتاب الحيض والنفاس الجزء الثاني٤٣٤

َنَقلُــوا ــوَن  الُْعَمانِي َمــا  َعِملُوالِِكن َقــْد  بِــِه  َوَقولَــُه  َعْنــُه 
الَْمْعَنىمِــْن َهاُهَنا َتْلَقى الُْفــُروَع تُْبَنى لَِهَذا  ــْرقِ  الش ُكُتبِ  فِي 
ــْه َم ــَعــال ــَدَة ال ــْي ــَب ــــي ُع ِ أَْعَالَمــْهَوِألَب ُهَنــا  َفَنْنُثــَرْن  َقــْوٌل 
ِ َقْبــل مِــْن  َيجِيُئَهــا  َدمٍ   يُكلتَُصل بِــِه  َمِحيِضَهــا  َوْقــتِ 
ْاِالْســتَِحاَضةِ ُحْكــمِ  فِي  الَْعــاَدةِألَنُه  بُحْكــمِ  عِْنــَدُه  َوَذاَك 
ُمــَبــاُح َسا  لِلن ــاُل  ــَي ــتِ ُجَناُحَواِالْح َوَال  َعْنَهــا  َقْطِعــِه  فِــي 
أَْمَرا مِْنــُه  َتْخَش  لَــْم  ِإْن  اَوَذاَك  ُضر اِالْحتَِبــاُس  َيُكــوُن  َفَقْد 

p¢† r« nërdG  pΩÉμMCG  oÜÉH

ــَالَة َعْنَها ــاَم َحــاًال مِْنَهــاَوَيْرَفــُع الَْحْيُض الص َوَيْمَنــُع الِصي
َحْتَما َيــاَم  الص َتْقِضــي  َها  ُحْكَمــالِِكن ــَالةِ  لِلص َقَضــاَء  َوَال 
َدَخْل َبْعَدَما  الَْحْيُض  أََتاَها  الَْبَدْلَوِإْن  َهــا  َيْلَزَمن ــَالةِ  الص َوْقُت 
ــاُب ــَط ــِخ ـــَه الْ ـــَوج ــــُه َت  اِإليَجــاُبألَن َوَكــَذا  ِإلَْيَهــا  بِــِه 
َقْبلِ مِْن  َطُهــَرْت  َقْد  َتُكْن  تَُصليَوِإْن  ــا  ــَه ــِإن َف ـــِه  ـــُروجِ ُخ
َتْدُخلُــُه َال  الَْمْســجَِد  َتْفَعلُُهَوتُْمَنــُع  َال  لِْلَمْصَحــفِ   َوالَْمــس
َتْقــَراُه َال  الُْقــْرآُن  َيْدَراُه(١)َكَذلِــَك  َفَمــا  َخاَفْت  َتُكْن  َوِإْن 

قوله: «وإن تكن خافت فما يدراه» بتسهيل الهمزة، واألصل بتخفيفها، والمعنى إن الحائض إذا   (١)=



٤٣٥باُب أحكامِ اْلَحْيِض الجزء الثاني

ـا(١) تَُبْسِمـَلـن لَـَهـا  ــاَوَجــائِــٌز  َذن ــو ــَع ــَت َت أَْو  ًكـــا  َتـــَبـــر
ِ المْســجِد فِي  ُدُخولَُها  َتْقُعــدَِوَجائِــٌز  َال  َيــُزْل  َفــِإْن  لَِضــَررٍ 
َوَطاَها َفــِإْن  الْــَوْطَء(٢)  أََتاَها(٣)َوُيْمَنُع  ِإْذ  الَكبِيــَر  أََتــى  َفَقــْد 
َغَداَولَْيــَس فِي َهَذا اْختِــَالٌف أََبًدا ِإْجَمــاٌع  ــةِ  لِألُم فِيــِه  َبْل 
ْاآلَيةِ َمَعانِــي  َعَلــى  رَِواَيةُِمْســَتنًِدا  مِــْن  َذاَك  فِــي  أََتى  َوَما 
الُْكُتْبُيْبــَرأُ مِــْن َفاعِلِه ِإْن لَــْم َيُتْب َوالَوْقُف َعْنُه مِْن أََغالِيطِ 
َقاَال َمــْن  َقالََهــا  َقــْد  الَْمَقاَالَمْســأَلٌَة  بَِهــا  ْاألَْصــُل  َوَنَظــَم 
َزْوَجتِْه الُْعَلَما فِي  اْختَِالَف  فِْعَلتِْهَرأَى  فِــي  ُخْلَفُهــْم   أَن  َفَظــن

خافت في ليلها أو في خلوتها فاضطرت لقراءة شــيء من القرآن لذهاب الخوف، فلها أن تقرأ 
ما يدرأ الخوف أي يدفعه.

وقوله: «تَُبْسِمَلنا» أي تقرأ البسملة وهي ﴿ ! " # $﴾.  (١)
قوله: «وُيمنع» بالبناء للفاعل وهو الحيض، أي ويمنع الحيُض الجماع.  (٢)

الجماع في الحيض والنفاس مما احتدمت فيه آراء علمائنا، فمنهم من رأى أن المرأة تحرم به،   (٣)
ويرجع ترجيح هذا القول عند األكثر إلى أن النهي يدل على فســاد المنهي عنه، لكن التحقيق 
أن النهي الدال على الفساد فيما إذا كان راجًعا إلى ذات المنهي عنه، ولكن النهي في مسألتنا 
راجع إلى صفة فيــه نص عليها كالم الباري جــل عال وهي األذى، فمن هــذا رأى فريق من 
العلماء عدم الحرمة، وهذا الحق الذي ال مرية فيه لما له من األدلة الصريحة، وتحريم الزوجة 
من أصعب الصعب، مع اِإلجماع على أن هذا الفعل حرام، وألزم الفريق األخير مرتكبه كفارة 
ديناًرا لكل من الزوجين، يؤديه إلى فقير تحل له الزكاة، وســموه دينار الفراش، وبين الفريقين 
ثالث توقف في األمر، ولــم يحلل ولم يحرم، وهو جمع من أئمة العلــم كإمام المذهب أبي 
الشــعثاء واِإلمام أبي عبيــدة رحمهما اهللا، وهؤالء نظــروا إلى جانب ما فــي الفعل من اِإلثم 
العظيــم، وما يكتنفه من الجــرأة على َنْهيِ اهللا تعالــى، وفي ذيل آية الحيض مــا يتدبره أولو 
األلباب من الحكمة البالغة واإلشــارات اللطيفة البديعة، كُسنة البديع الباري في ذيول اآليات 
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َحلِيلَِهــا مِــْن  ُيْبــَرأُ  َال  َتْحلِيلَِهاَفَقــاَل  فِــي  اِالْختِــَالَف   ألَن
ا َحق الَْمَقــاُل  َذا  لَْيَس  ــُه َوَرا الُبُحــورِ ُيْلَقىَهْيَهــاَت  َبــْل َحق
الفِْعــُل ــا  َفأَم َشــْيَئانِ  الْــُكلَهَنــاَك  َيُقــوُل  بِــِه  ٌم  ُمَحــر
الُْمْفَتَرَشْه ْوَجةُ  الز تِْلَك  انِي  َوالُخْلُف فِي َبَقائَِها ُمْفَتَرَشــْه(١)َوالث
َتْفُســُد َعَلْيــِه  ِإنَهــا  ُيوَجُدَفِقيــَل  يــَن  الُْعَماني َعــنِ  َوْهــَو 
َال َتَعج الــذِي  الْفِْعــلِ  َقَتَالُعُقوَبــةُ  َقــْد  َمْوُروَثه  َفْهــَو َكَمــْن 
لَُه َبَقاَءَهــا  َيــَرى  َحالَُهَوَبْعُضُهــْم  َوَتْدرِي  نُــوحٍ(٢)  أَُبو  َوْهَو 
ُل(٣) لُــواَكَذاَك ُموَسى َوْهَو ُموَسى ْاألَو َوَقْوُمَنــا َعَلْيــِه أَْيًضــا َعو
َنَفاُه أَْســَالفَِنا  َعــْن  َدَراُهَوْاألَْصــُل  ـــا  َوَم ُمــْوُجــوٌد   ـــو َوُه
َمَقالِِه فِي  ْضــرِ(٤)  الن ِإْبُن  بَِحالِــِهَكَذاَك  َعــارٍِف  َغْيــَر  َيبِيــُن 
ــولِ ــُه ــَج ــْل ِ ـــــَزاُه ل ـــــُه َع ْحلِيلِألَن الت فِــي  َقاَل  َقــْد  َوَبْعَدُه 
ــارِ ــَن ي ــد ـِـال ــل ب ــِح ــا َت ــَه  ــأَن ِ الُْمَمارِيب الَْجاهِلِ  َذاَك  َقْولِ  فِي 
بِالَْحالِ َجاهِــلٍ  َمَقــاُل  ْحَاللُِوْهــَو  لِْإلِ الدِيَنــاُر  َذا  لَْيــَس  ِإْذ 

أي فراًشا للزوج.  (١)
قوله: «أبو نوح» هو صالح الدهان أحد تالميذ اِإلمام جابر بن زيد.  (٢)

وأبو موسى األول هو موسى بن أبي جابر األزكوي، وقد سبق ذكره وموسى الثاني هو الشيخ   (٣)
موسى بن علي بن عزرة األزكوي أيًضا وقد سبق.

ابن النضر: هو الشــيخ العّالمة أحمد بن سليمان بن النضر الَســْموألِي صاحب عقود الدعائم،   (٤)
قصائده مشهورة في األديان واألحكام وبعض أصول الدين.



٤٣٧باُب أحكامِ اْلَحْيِض الجزء الثاني

لَِمــا َتْكفِيــٌر  َذلِــَك  أَثَِماَوإنَمــا  َعَلْيــِه  َذْنــبٍ  مِــْن  أََتــاُه 
ـــَطـــارِ ـــاَرُة ْاِإلْف ـــف ــُه َك ــالُ ــَث ِ َهارِم فِــي َرَمَضــاَن األَْكلِ(١) بِالن
ــُل ُيَحل َال  ْكفِيــُر  الت َيــأُْكُلَفَذلِــَك  فِيــِه  َكاَن  ِإْذ  َمأُكولَــه 
ــبِ ْن ــذ ِــل ـــاَرٌة ل ـــف ــُه َك ــن ــِك يَناُر َعــْن َذا الُْقْربِلَ َوَذلِــَك الد
ــُر ُيَؤث َال  اِإلْنَســانِ  ُرَوَزْوَجــةُ  ُيَكف ِإْذ  يَنــاُر  الد َهــا  ِحل فِــي 
ــْعَثاِء َقــْد َتَوقَفا أَُبــو الش َفاْعرَِفاثُــم بِيــُع  الر َكــَذا  َوُمْســلٌِم 
َتَراُهُم َفَهــْل  َمْحُبوٌب(٢)  َقــْد َجِهلُوا الُْحْكَم بَِمــا أََتاُهُمَكَذاَك 
َما أْجلِ  مِْن  َوَقُفــوا  َولَِكْن   َفاْعَلَماَكال فِيــِه  الَْحْوَطةِ  َرأَْوا مِــَن 
َقــا لِيــُل لَــْم َيُكــْن ُمَفر َمْوثَِقــاِإذِ الد َفَيْجَعلُــوُه  َبْيَنُهَمــا 
َقــا َق َمــْن َقــْد َفر َمــا َفــرلَِجْعلِــِه َباَب الَْمَعاِصــي ُمْغَلَقاَوِإن
َبْيَن الَْوَرى ُيْفِضي ِإلْى الِعَطابَِرأَْوا بِــأَن َفْتــَح َهــَذا الَْبــابِ
َيَخَشــْوَناِألَن َغالِــَب الْــَوَرى َيْخَشــْوَنا َال   ب َوالــر فَِراَقَهــا 
لَِكْي بـِـَفــَســادَِهــا  َيْنَسد َباُب الُفْحشِ َعْن َذاَك الُفَتْيَفــَعــاَقــُبــوُه 
َجَعلُوا أَْن  َتــُه  ُحج َذلِــَك مِْثَل ِإْرثِ َمْن َقــْد َيْقُتُلَواْســَتْنَبُطوا 

قوله: «األكل» بالجر بدل من اإلفطار.  (١)
قوله: «كذاك محبوب» هو اِإلمام الجليل محبوب بن الرحيل بن ســيف بن هبيرة القرشــي، من   (٢)
أهالي البصرة، ثم انتقل إلى ُعمان وسكن مدينة صحار، وهو والد اِإلمام الشهير الشيخ محمد بن 
محبوب، ولــه ذرية طيبة مباركــة، وبيتهم بصحار يعرف بــآل الرحيل إلى زماننــا هذا ولينظر 

المنصف اللبيب إلى ما حققه الناظم في هذا المقام مما لم يسبق إليه، وال يشق له فيه غمار.



كتاب الحيض والنفاس الجزء الثاني٤٣٨

ْهَي َقْد الن ُيْفِضي ِإلَى َفَســادِ َمــا فِيِه َوَرْدأَْيًضا َوفِي ْاألُُصولِ أَن
قُوا َوَفر ُعوا  َتَشــج َهاُهَنــا  ُقوامِــْن  َوَحَصــَل الَْمْطلُوُب ِحيَن ُوف
تُْذَكــُر أَْشــَيا  َعَلْيــِه  ُعــوا  ُرواَوَفرأَث ــا  مِم الُْفُروعِ  ُجْمَلــةِ  فِي 
َفاْحفَِالمِْن َذاَك َال َتْحــُرُم َحتى َتْدُخَال ا  ُطــر الَقِضيبِ  َحَشــَفةُ 
بَِذا الِخَتاَنْيــنِ  الْتَِقــا  َمــا  ـ َوْهَو الذِي ُيوجُِب أَْحَكاَم ْاألََذىِألَن
ــاُم ــَك األَْح تَُعلُق  َولَْيــَس ُدوَن اِاللْتَِقــا َحــَراُم(١)بـِـاِاللْــتـِـَقــا 
الُْمَباَشــَرْه لَِطالِــبِ  ُيَباِشــَرْهَوَيْنَبِغــي  بِــأَْن  َفْرَجَها  َيْحــَذُر 
َعَلْيــِه َتْجعَلــْن  أَْن  ــِهَيأُْمُرَهــا  ــَدْي ــُه لَ ــُع ــَن ــْم ــٍة َت ــْرَق ــِخ َك
َعــَداُه َمــا  َشــاَء  ِإْن  ــاُهَوَشــأْنُُه  ِإي َيْقَرَبــْن  أَْن  َوَيْحــَذَرْن 
ْوبِ الث َوَراِء  مِــْن  ُخــوُل  الد ْيبِِإذِ  الر فِــي  ُدوَنُه  ُدُخــولٍ  مِْثُل 
قُوا َفر َقــْد  مِْنُهــُم  ُقَفاْألَْكَثــُروَن  ُيَفر َال  َوالَْبْعــُض  بِِه(٢)  َعْمًدا 
ِ َحَرج مِْن  الَْخَطا  فِي  َعَلْيِهْم  َِوَما  ُهــْم بِــأَْن لَــْم َيلِج ِإْن َكاَن َظن
ِ ْهر َيْجرِيَوِإْن َيُكــْن َجاَمَعَها فِــي الط الَْمِحيَض  َرأَى  َوعِْنــَدُه 
َعْنَها ـــاًال  َح َيــْنــِزُع  ُيْمَنَحْنَهــاَفــِإنــُه  ْاِإلْخــَراجِ  َوَحالَــةُ 
َرآُه ــا  َم ــَد  ــْع َب ــــاَم  أََق أََتاُهَفــــِإْن  َقــْد  بِالَْعْمدِ  َكَمــْن  َفْهــَو 

قولــه: «وليس دون االْلتِقا حــرام» أي تحريم؛ والمعنــى أن الزوج ال يْحــُرم عليه من زوجته   (١)
الحائض إال مباشرة الجماع، وأقل ما يحصل ذلك بإيالج الحشفة.

قوله: «عمًدا به» أي بالدخول من وراِء الثوب.  (٢)
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َبا َكذ َمْهَمــا  ــةُ  الُْحج اْرَتَكَبــاَوَقْولَُهــا  َفلِْلَحــَرامِ  َمَقالََهــا 
َتْكذُِب َدْتــُه  َعو َقْد  َتُكــْن  َيْقُرُبَوِإْن  َوَشــاَء  ْقَهــا  ُيَصد َفَلــْم 
َماَء الد َرأَى  َمَضــى  أَْن  َجاَءَوَبْعــَد  َقْد  َفَســادِها  فِي  َفالُْخْلُف 
أَْقَرُب َوْهــَو  َتْفُســُد  َال  َتْكــذُِبَفِقيــَل  َدْتــُه  َعو َقــْد  هــا  ِألَن
أَْســَقَطْت َقْد  َتهــا  ُحج َدْتَوأَنهــا  ــو ــع ــُه َت ــالَ بـِـِكــْذبـِـَهــا َوَم
اِإلْســكارِ َحالَــَة  َوَطاَهــا  َفالُْخْلُف أْيًضا فِي الَفَسادِ َجارِيَوِإْن 
الَْجَناَبْه َقــَذَف  َقد  َيُكــْن  أََصاَبــْهَوِإْن  ــًدا  َتَعم َفْرجَِهــا  فِــي 
ِ َكر الذ بَِنْفــسِ  ــَها  َيَمس َِولَــْم  َفِقيــَل َتْفُســَدْن َعَلْيــِه َفاْنُظــر
ِ ُهوا َذلِــَك بالْجَِمــاع َِقــْد َشــب اّتَســاع فِي  الَْحْوَطةِ  مِــَن  َوْهَو 
َيْخَفى َال  َنَظــٌر  الِْقَيــاسِ  ِإْذ لَــْم َيتِــم ْاِالْشــتَِراُك َوْصَفاَوفِي 
بالَْعْمــدِ َجاَمَعهــا  َيُكــْن  بالَْجْحــدَِوِإْن  َقاَبَلَهــا  َوَبْعــَدُه 
الَْبَلدِ َقاِضــي  عِْنَد  َيْعُمــدَِوَحاَكَمْتــُه  لَــْم  ـُه  ـ أَن َفْتــُه  َوَحل
َتْفَتــدِي َعَلْيَهــا  قِيــَل  َتملُِكه مِْن َســَبدِ(١)َفِإنــُه  مِْنــُه بَِمــا 
مِْنــُه  َتْمَتنَِعــن أََبــى  َبْنــُهَفــِإْن  تَُقر َال  الْجَِمــاعِ  عِْنــَد 
دَِفاَعْه َتْســَتِطْع  لَــْم  َتُكْن  َفمــا َعَلْيَها َفــْوَق ْاِالْســَتَطاَعْهَوِإْن 
َقْطَعــا َتْقُتَلْنــُه  أَْن  لََهــا  َشــْرَعاَوَمــا  َبَقاَهــا  َيــَرى  لََعلــُه 

أي المال.  (١)
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(١) بِالَْبت َقْت  ُطل َقْد  َمْن  لَِيأْتِــيِخَالَف  َوَجاَءَهــا  َوأَْنَكــَرْت 
قُتِــْل َولَــْو  َتْدَفُعــُه  ا َقْد َعِمْلَفِإِنَهــا  ِإْن لَْم َيُكْن َيْرِجُع َعم
َتْقُتلُْه بـِـاِالْغــتـِـَيــالِ  َتْفَعلُــْهَوَمــالَــَهــا  الدَِفــاَع  لَهــا  َمــا  ِألَن
َظاهُِر َقــْوٌل  َوْهَو  قِيــَل  آَخــُرَكَذاَك  َمَقــاٌل  فِيــِه  َوَيْنبِغــي 
َوَجْعَلَهــا لََهــا  َحْبَســُه   ِإْضــَراٌر لََهــاَفــِإن ْوَجــةِ  َمْنزِلَــَة الز
َواْعتِــداُء مِْنــُه  َبْغــٌي  َهَبــاُءَوَذاَك  بِــِه  لَْيــَس  َفَقْتلُــُه 
َيْلَزَمــا ِإْن  َتْســُتُرُه  َهــا  َتْغَرَمالَِكن أَْن  َوَكــَذا  َعليَهــا  ُحْكٌم 
ــَقــْن مِـــَراًرا ـــُه ُيــَطــل ـــْرُط َقــاٍت َوَيجِــي ْاِإلْنــَكاَرا(٢)َوَش ُمَفر
لَْفَظةِ َقاَل بَِهــا(٣) فِي  َيُكْن  ةَِوِإْن  الَقِضي فِــْي  َفالُخْلُف  َواِحــَدةٍ 
ُيْقَتــُل َذاَك  عِْنــَد  َيُجــوُز  َيْعَمــُلَوَال  بِــَرأيٍ  فِيــِه  لََعلــُه 
قِيــَل لَهــا تَُعاِشــَرْنُه ِإْن َرَقــْدَوِإْن َوَطاَها فِي الَْمِحيضِ َوَجَحْد
ِ اهِــر الظ فِــي  َزْوَجُتــُه  ِألَنهــا  ــاهِر بِالش َيُكْن  لَْم  الْمَقاُل  َوَذا 
تُْلَمــُح فِيــِه  ــةُ  ح الص َمــا  ُحلَِكن ُيَجــر ال  أْيِ  بالــر َوَعامِــٌل 

» أي بالقطع، والمراد به من ُطلَقْت طالًقا بائًنا، كمن ُطلقت ثالث مرات، وتُسمى  قوله: «باْلَبت  (١)
المطلقة الطالق البائن مبتوتة النقطاع مراجعتها.

قوله: «ويجي اإلنكارا» أي ويجي الزوج باإلنكار.  (٢)
قوله: «وإن يكن قال بها» وذلك كأن يقول لها: أنت طالق ثالًثا ولم تســبق منه تطليقتان فليس   (٣)
لها هنا أن تقتله إذا جحد الطالق ألن في مســألته قولين: قيل تطلــق واحدة وقيل ثالًثا وعند 

بعض قومنا ال تطلق أصًال ألن هذا من طالق البدعة.



٤٤١باُب النفَاِس الجزء الثاني

ــُدَوالَْوْطُي فِي ْاألَْدَبارِ َعْمًدا ُمْفِسُد ُمَقي بالَْخَطــا  َوْاِالْختِــَالُف 
َخَطا َولَــْو  أَفْســَدَها  ُضبَِطاَفبْعُضهُم   نبِــيال َعــنِ  بِــِه  لَِمــا 
َســا َحَراُم ــَالُمَقــْد َقــاَل أَْدَبــاُر الن الس ٰـِهَنــا  ِإلَ مِــْن  َعليــِه 
أَْفَســَدا ا  َحَراَمً َكاَن  َوإْن  ــَداَقالُــوا  َتَعم أَْو  الَْفاعِــُل  ِإْن أَْخَطــأَ 
ِ الَعْفو فِي  أََتى  َقــْد  َولَِكْن  ِقُْلُت  َوَســْهو َخَطأٍ  فِي  ُمْخِطىٍء  َعْن 
ــاُب ــَق ــا عِ ــاُدَه ــَس الُْمْخِطگ َمــا ُيَعاُبَوإنــَمــا ِإْف َوَما َعَلــى 
ِ بِالَْحــَرام الُفــُروجِ  َِوَراكِــُب  بِاْآلَثــام َيُبــوُء  الــذِي  ُهــَو 
َمــا ـِـٌل َتــَقــد ــائ ــَس ــا َم ــَن ــاُه َمــاَوَه ُكل الت َفَنْقَطــُع  َنِظيُرَهــا 
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ِ الَْولَد عِْنــَد  َيْخــُرُج  َدٌم  ْاألََمدِ(١)َوْهــَو  َمزِيدِ  فِي   إال َكالَْحْيضِ 
ا ــد ــَن ُح ــي ــِع ــاْألَْرَب ِ ـــُه ب اَفـــِإن َعــد أَْدَنــى  َوالَعْشــُر  أَْكَثــُرُه 
وَنا ِســت أََكَثــُرُه  َبــْل  تِْســُعوًناَوقِيــَل  أَْكَثــُرُه  َبــْل  َوقيــَل 
َوَال ـــاويـــُل  أََق ــِه  ــل أَق ـــي  ِ نُِقَالَوف َقــْد  َمــا بــِه   َنْذُكــُر ُكل
اْعتَِيــاُد َذلِــَك  فِــي  َســا  َتْعَتــاُدَولِلن َمــا  الَْفَتــاُة  َتلَتــزُِم 

األمد: األجل.  (١)



كتاب الحيض والنفاس الجزء الثاني٤٤٢

َمــاِء الد مِــَن  أََتــى  َمــا   َجائِيَوُكل نَِفــاٌس  َفْهَو  َوْقتِهــا  فِي 
َبهَيَمْه َولَــَدْت  َقــْد  َتُكْن  َذمِيَمــْهَوِإْن  َقبيَحــًة  لَْحَمــًة  أَْو 
َماُء الد َجــَرتِ  َقــْد  مِــَراُءَوعِْنَدَهــا  بِــِه  َمــا  نَِفــاٌس  َفْهــَو 
َما َغيرِ  َولََدْت مِْن  َقْد  َتُكْن  َفاْعَلَمــاوِِإْن  َتُكــوُن  َفَطاهِــًرا  َدمٍ 
َواجُِب َحْتًما  َالةِ  لِلص َواجُِب(١)َوالُْغْســُل  ُحْكًما  ةِ  ن الس مَِن  َوْهو 
َيْنَقِطَعا أَْن  َبْعــَد   َدم َســاَل  أَْو لَْم َيِســْل َفَبْعَدَمــا أَْن َتَضَعاِإْن 
َتْقُعُدَوَقْبــَل أَن َيْخــُرَج َذاَك الَْولَــُد ــَالةِ  لَْيــَس لَها َعــنِ الص
الَْهادِي(٢) بِانفَِقــاِء  َبْعٌض  َِوَقاَل  لِْلِمْيــَالد َتْرُكــَز(٭)  ِإْن  َوقِيــَل 
ا َيْقُرَبن ْخفِيــفِ  الت مِــَن  ــاَوْهــَو  َيْلُطَفن بِالِْعَبــــــــــادِ  َواهللاُ 
َفاسِ َوالن الَْحْيضِ  َذاتِ  الناسَِوُحْكُم  َجِميعِ  عِْنَد  اْســَتَوى  َقدِ 
َما اْختَِالِف ُدْوَن  فِي َمْوِضــعِ ْاِإلْجَماعِ َوالِخَالِففِي ُكل َحــالٍ 
ْاألَْعَالُم َقالَــتِ  َفــاسِ  الن ــاُمَوفِي  َحْيــٌض َولَِكــْن َزاَدتِ ْاألَي
َما مِْثــَل  َحــَراٌم  فِيِه  َماَوَوْطُيَهــا  َتَقد أَْحَكامِِه  مِْن  الَْحْيضِ  فِي 

قوله: «واجب» األول بمعنى الزم وهو الوجوب الشــرعي، والثاني بمعنى ثابت وهو الوجوب   (١)
اللغوي ففيه الجناس المماثل. ا هـ. (المصنف)

والعنق والمقدم استعارة للذي يسبق الولد من غشائه. (أبو إسحاق)  (٢)
(٭)   انتصب الفعل بعد الجازم (إن) على حد قول الشاعر

أَفِْر الَمــْوتِ  مِــَن   َيْوَمي  أي أََيْوَم لَــْم ُيْقَدَر أَْم َيْوَم قُدِْر   (إســماعيل)فِــي 



٤٤٣باُب النفَاِس الجزء الثاني

ُهَناَكا أَْفَســَدَها  َمــْن  بِــَذاَكاَوَبْعــُض  َهاُهَنــا  َيُقــوُل  َفــَال 
أَْكَثُر الَقدِيــمِ  فِي  الَْمَقــاُل  اْســَتْنَكرُواَوَذا  مِْنُه  ــُروَن  َوالُْمَتأخ
َنْبَهاَنا(١) أَُبــو  ــْيُخ  الش َيــا(٢)(٭) ِإْعَالَناَوَبالَــَغ  أَْنَكــَرُه َعَلى الض
َيا َما الُْمِصيــُب فِي َذاَك الضاَرِضَيــاَوِإن َوِإْن َيُكــْن أَْكثُرُهــم م
الَْحائَِضا  َخص ْكرِ  الذ  َنص  َمْعًنى َعارَِضاِألَن َفاسِ  َوَصاَر فِي الن
َيِحل َال  الَْوْطــُي  َفاسِ  الن الْــُكلَوفِْي  بِــَذاَك  َقــاَل  َوِإنــُه 
الُْمْخَتــارِ َعــنِ  ُيــْرَوى  الَْبارِيَوِإنــُه  َعَلْيــِه  َصلــى  ــدٍ  ُمَحم
ِإْفَســادَِها فِي  الِْخــَالُف  مِيالدِهاَوِإنَما  فِــي  باِإلْتَيــانِ  َعَلْيــِه 
ْكُر َعَلْيــِه الذ ةِ األَْمرِ َكُحْكــمٍ َيْطرُوَولَْيــَس َما َنــص فِي ِشــد
بِــي نُِقــَال َوْصًفا ُجِعَالَوِإْن َيُكــْن َعــنِ الن َفُهَو مِــَن ْاآلَحــادِ 
ِإْجَماُع َذلُِكــْم  فِي  َيُكــْن  ْاِالْمــتـِـَنــاُعَوِإْن  ــاعِ  ــَم ْاِإلْج َفَغاَيةُ 
َخَصائُِص َولَــُه   ِســر  ــصالَْخَصائُِصلِلن لَِغْيــرِهِ  َتُكــْن  َولَْم 

الشــيخ أبو نبهان: هو العّالمة الكبير الســيد الشهير شيخنا بل شــيخ مشايخنا جاعد بن   (١)
خميس بن مبارك الخروصي المتوفى يوم ٥ ذي الحجة من ســنة ١٢٣٧هـ ƒ . وجزاه 

عن اإلسالم والمسلمين الجزاء الوافر في رياض الجنة والنعيم.
والضياء: كتاب مشهور جامع لألديان واألحكام في نحو ثالثين جزءا ألفه العّالمة الَحْبر أبو إبراهيم   (٢)

سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، وله أيًضا كتاب األنساب المشهور بكتاب تاريخ العوتبي.
قلت: تقــدم التعليق أن الضياء في أربعة وعشــرين جزًءا طبع منه اثنان وعشــرون جزًءا ومن  (٭) 

الكتاب مفقود، وهو قليل. (إسماعيل)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٤٤
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َتَعالَــى لَنــا  الَْبْيــَع  ـــَالَالَوَشــَرَع  ـــَرُه َح ــٍة َصـــي ــَم ــْك ِــِح ل
ْاألَشــَياِء فِي  الَبْيُع   َيِحل لَْم  الَفَضاِءلَْو  َواِســُع  َعَلْيَنــا  َضــاَق 
نُْدرُِكُه َفــَال  ــيِء  لِلش َيْملُِكــُهَنْحَتــاُج  َغــَدا  َغْيَرَنــا   ِألَن
َســبِيَال لََنــا  َصــاَر  ْحلِيــَالَوَبْيُعــُه  َوَكاَن ُحْكــُم َذلِــَك الت
َماَوالَبْيــُع مِْنــُه َجائِــٌز َومِْنــُه َما ُيْكــَرُه َوالَبْعــُض َغــَدا ُمَحر
َجِميَعا ـــــُرُه  أَْذُك ـــا  أََن ـــا  الَْمْمُنـوَعــاَوَه ُم  أَُقــــد نِــي  لَِكن
َفَوَجــْب َحــَراٌم  فِْعَلــُه   ُيْجَتَنْبِألَن أَْن  فِْعلُــُه  الِعَبــادِ  َعَلى 
َفالُْمَبــاُح الَْمْكــُروُه  إْذ لَــْم َيُكــْن فِي فِْعلِــِه ُجَناُحَوَبْعــَدُه 
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لِالْبتِــَالِء َبــا  الر َم  َباِءَوَحــر ــَة الرأَْخَفــى عِل مِــْن َثــم
َتْشــدِيَدا بِــِه  الَْقــْوَل  ْهدِيــَداَوشــّدَد  َوالت الَوعِيــَد  َوأَْغَلــَظ 
َيْنَتــِهَحــْرٌب مِــَن اهللاِ لَِمْن لَــْم َيْنَتِه أَْو  َبَحْربِــِه  َفْلَيأَْذَنــْن 
أْبَوابِ مِــْن  قِيل  َها َســْبُعوَن فِي الِْحَســابَِوْهَو َيجِــيُء  َوَعد
ِ الَْحــَرام ةِ  ِشــد فِــي  َهــا  ِأََقل اْحتَِرام بِــَال   األُم أََتــى  َكَمــْن 



٤٤٥باب الربا الجزء الثاني

أَْعَمالُــُه َمــْرُدوَدٌة  َبــا  الر َمالُُهَوُذو  َحــَواُه  قِيَراًطــا  َكاَن  لَــْو 
ُمْبِطــُل َوَذاَك  بِــِه  َدَرى  ُيْجَعــُلِإَذا  الَْكبِيــرِ  مِــَن  ـُه  ـ ِألَن
َوُيْربِــي َبــا  الر اهللاُ  بَوَيْمَحــُق  الــر َكَالمِ  فِــي  َدَقــاتِ  لِلص
لَِما ِإْذَهــاٌب  ْاِإلْمَحاُق  َماَوَذلِــَك  َيْنمُو َوَيْرُبو(١)(٭) أَْي َيزِيُد فِي الن
َنــا َتَبي ِإْن  الُْمْشــرُِك  َناَوُيْحَبــُس  َبي َمَقــاًال  مِْنــُه  َبــا  الر َبْيــُع 
َصــاَرى َوالن الَيُهــوُد  جَِهاَراَكَذلِــَك  أَْكلِــِه  َعــْن  نُُهــوا  َفَقْد 
َفأََكلُوا َبــا  الر الُْمْنَزُلَوَقــْد نُُهوا َعــنِ  الِْكَتــاُب  بِــِه  َخُهْم  َوب
َمالِــِه َرأَْس  َيأُْخــُذ  َحَاللِِهَوَتائِــٌب  مِــْن  لَْيــَس  َيزِيُد  َوَمــا 
ُمْعِســَرا َعَلْيِه  الُْمْرَبى  َيُك  ُيْنِظَراَوِإْن  أَْن  لَــُه   الَْحــق َذا  َيْلــَزُم 
ةِ ِســت ُصُنوٍف  فِي  َجاَء   صةَِوالن فِض أَْو  بَِذَهــبٍ  َذَهــبٍ  فِــي 
ِ ــِعير الش َوفِــي   بِالُبــر  ُمــــورَِوالُْبــر ْمـــــرِ بِالت بِِمْثلِــِه َوالت
َقاَال َوَطــْوًرا  بِالِْمْلحِ  َحَالَالَوالِْمْلــحِ  بِْع  ْوَعــانِ  الن اْخَتَلَف  َما 
تَُبــاُع َال  ْاألْنــَواُع  ْاِإلْجَماُعَفَهــذِهِ  َوْهــَو  َبْعًضــا بَِبْعضٍ 
بَِيــدِ َيُكــوُن  َيــًدا  ِإَذا   ِِإال َيزِد لَــْم  َبْعُضَها  مِْثــًال بِِمْثــلٍ 
اْخَتَلَفا َففِيــِه  َبْعٌض  َيــزِْد  َســَلَفاَوِإن  َمْن  بَِحاِضرٍ  َحاِضًرا  لَْو 
َيْحُجَراَفالَبْحــُر َعْبــُد اهللاِ َواْبــُن ُعَمَرا لَــْم  تِْلِميُذُهم  َوجابِــٌر 

في أكثر النسخ «ويربو» وهو األظهر.  (١)
وقد أثبتنا األظهر، وكان المثبت «يَْرَبى». (إسماعيل) (٭) 
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لُوا ــُلَوَصْحُبَنــا أَْيًضــا َعَلْيــِه َعو ُيَؤج ِإَذا   ِإال رًِبــا  َفــَال 
الَْحْصــُر(١)َوَذاَك َمْعًنــى َقــْد َرَواُه الَبْحــُر َذاَك  َوفِيــِه  َيْرَفُعــُه 
الَفْتَوى فِي  بِــِه  ْاألَْخُذ  لِيــَل األَْقَوىَفَوَجَب  ــَع الد َكْيــَال نَُضي
ــٌن لـِـَمــا ــي ــَب ــــا ُم ـــــُه ِإم  ُمْبَهَماِألَن ُحْكًما  ِسَواُه  فِي  َكاَن  َقْد 
ْســوَِيةِ الت لُمْقَتَضى  َناِســٌخ  ْفَقةِأَْو  الص فِي  بَِحاِضرٍ  َحاِضرٍ  فِي 
ْاالْنتَِظارِ ذِْكــُر  الُْقــَرانِ  ْاِإلْعَسارَِوفِــي  فِي  الَْمالِ  َرأْسِ   َرد فِي 
اْقَتَضــى ِســيَئةِ  للِن َكاَن َمَضىَوْاالْنتَِظــاُر  لِلــذِي  اْنتَِظاَر  َال  ِإْذ 
ا ُطــر الُْمَخالُِفــوَن  َوِحْجَراَوأَْجَمــَع  رًِبــا  َزاَد  َمــا  ُيْجَعــُل 
َســِعيدِ أَبِــي  َعــْن  ْمجِيدَِوَنَقلُــوُه  الت أُولِــي  َحاَبةِ  الص مِــَن 
الَفــاُروقِ َولَــدِ  َعــْن  ْضيِيــقَِوَنَقلُــوا  بِالت للَِقــْولِ  ُرُجوَعــُه 
اْنَعَقْد االْجَمــاَع   بِأَن َعَلْيــِه َوْهــَو عِْنَدَنا َحْتَمــا ُيَرْدَوَزَعُمــوا 
أُْخَرى ُوُجوهٍ  مِْن  َجاَء  تُْطَرىَوالُْخْلُف  الُْعلُــومِ  َما َبْيَن أَْشــَياخِ 
َبا َعَلى َالَفَبْعُضُهــْم َقْد َقَصــَر الر ُيَعل َولَــْم  النــصِ  َمَواِضــعِ 
ْعلِيــَال الت َيْذُكــرِ  لَــْم  ـُه  ـ لـِـيــَالِألَن الــد َذَكــــَر  ِإْذ  ــَنــا  َنــبـِـي
َنْعِقــُل َولَْســَنا  ــٌد  َتعب لُواَفُهــَو  َعل فِيــِه  َوالُْجْمُهوُر  َمْعَنــاُه 

قوله: «وفيه ذاك الحصر» يشير إلى الحديث المشهور عن ابن عباس عن النبي ژ : «إنما الربا   (١)
في النسيئة».
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ِ بِالَْفْهــم َتــُه  عِل َِفاْســَتْنَبُطوا  ْعم بِالط أَْو  بِالْــَوْزنِ  أَْو  بِْالَكْيلِ 
َخْر ُيد ــا  مِم ْاالْقتَِيــاُت  َخْرَوقِْيــَل  ُيد َال  َوَمــا  يخٍ  َبط مِْثَل(٭)  َال 
بِالُخُصوصِ الَْمْذُكــوُر  َمــا  النُصوصِِألَن فِي  االْقتَِيــاتِ  أَْنَواُع 
ِإلَى ِإذ ُهَمــا  ْقَدْيــنِ  الن ــَالَوَذَكــَر  تُُوص بَِهــا  َوِســيَلٌة  َذاَك 
الْــَوَرى بَِمَنافِــعِ  َخَراَفاالْعتَِبــاُر  ُمد َيُكــْن  ِإْن  االْقتَِياتِ  فِي 
ِ لِْلَفَســاد ُيْســِرُع  َيُكــْن  َبادِيَوِإْن  َفَمــا الّرَبا فِيــِه بُِحْكــمٍ 
ُدوا فِيِه َحد الِْعْلمِ  َيْفُســُدَوَبْعُض أَْهــلِ  الثَالثِ  َقْبــَل  بَِكْونِــِه 
َبــاِء الــر ــَة  ــل عِ  ِإن ــَواِءَوقِــيــَل  بِالس ــْيَئْينِ  الش ةُ  جِْنِســي
ِ بَِحَجــر َحَجــٌر  ُيَبــاُع  َِفــَال  الُْمْعَتبِــر لَــَدى  ـُه جِْنــٌس  ـ ِألَن
الِقْرَطــاُس بِالِقْرَطاسِ اِســي(١)(٢)َكَذلِــَك  الن بَِبْيعِ  ــُه  ُكل َوَذاَك 
األَْدَهــانِ ُجْمَلــَة   ِإن َواألَْســَمانَِوقيــَل   الَْحل َكِمْثلِ  جِْنٌس 
ــاُع ــَب ُي َال  ــَل  ِــي ق ـــْد  َق ـــُه  ُيَباُعَفـــِإن َبــْل  َوقِيــَل  بِــَذا  َهــَذا 
جِْنَســا لَْيــَس  جِْنَســانِ  ُيْنَســاِألنــُه  أَْو  ُيْنَقــَدْن  أَْن  َفَجائِــٌز 
بِْاألَلَْبانِ ــْحمِ  الش َبْيــُع  َمانَِكَذاَك  لَْيــَس بِِه َبــاٌس َمــَدى الز
ُعلَِما  َبَحــب الُْحوُت  الُْعَلَمــاَكَذلِــَك  عِْنــَد  جِْنَســانِ  ـُه  ـ ِألَن

(٭)   ال مثل بالجر عطفا على ما، ويجوز النصب على نزع الخافض، واألصل (ال كمثل). (إسماعيل)
أي المؤجل. ا هـ. (المصنف)  (١)

«بَبْيُع الناِسي» أي النسيئة.  (٢)
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َمْك َهَلْكَوقِيَل َمْن َباَع الَْكِسيَف(١) َوالس ْمــرِ  َوالت  بِالَْحب َنِســيَئًة 
ــْطــُعــوُم ـــَمـــا َجــِمــيــُعــُه َم ْعــُم ُهــو جِْنُســُه الَْمْعلُوُمِألَن َفالط
أََرى َال  َبِعيــٌد  جِْنــٌس  َوُيْحَجــَراَوأَنــُه  َفُيْمَنَعــْن  ثُُبوَتــُه 
ِ الَْغَنم َفلُُحــوُم  جِْنٌس  َِواللْحــُم  َفاْعَلــم لَْيــَس تَُبــاُع  َبَغْيرَِهــا 
ـــَدا أََب َحــَيــواٌن  ــاَع  ــَب ُي َداَوَال  ــــًدا ُمــَمــد بِــَحــَيــَوانٍ أََم
ِ َنــْوع َيُكــْن مِــن  ِإْن  َذاَك   ِِألَن الَْمْمُنوع َبــا  لِلر ِحْجــٌر  َفالَْبْيُع 
ُمنِْع َفالَبْيُع  َنْوَعْيــنِ  ُتبِْعأَْو َكاَن مِن  بِــِه  الذِي  انِــي  الث لَِغْيَبــةِ 
َزا َفَجو ُهَنــا  ْاألَْصــُل  َزاَوَوَهــَم  ُجــو بِشــَياهٍ  َبِعيــرٍ  َبْيــَع 
َذَكَراَنِســيَئًة َوَذاَك َوْهــٌم َقْد َســَرَى َحْيُث  ْضــرِ  الن اْبنِ  مَِن  لَُه 
ِ ْضر الن اْبــُن  َزُه  َجو َيُكــْن  َِولَْم  ْبر الص فِــي  ُيجِْز  َولَْم  ا  َيــَدً  ِإال
ِســَئْه الن فِي  ُه  َظن  (٢) ائِِغــي ْخِطَئْهَوالص الت أََتْتــُه  َقــْد  ُهَناَك  َفِمْن 
َوَجْدتُُهَوَبْعــَد أَْن َكَتْبــُت َمــا َكَتْبُتــُه ائِِغــي  الص َحــَكاُه  َفَما 
ْاألَُوْل أَْســَفارِ  َبْعضِ  فِي  َتوهِيِمِه َحاًال َحَصْلَبَعْينِِه  َفالُعْذُر مِْن 

ُف وُيَملُح وُيْعرُف عند أهل ُعمان بالعوال. قوله: «الكسيف» هو حوت ُيَجف  (١)
قوله: «والصائغي» هو صاحب األرجوزة األصل الشيخ العالمة سالم ابن سعيد الصائغي المنحي،   (٢)
وله كتاب اإلرشــاد، وقد عكر هنا اِإلمام نور الدين ناظم الجوهر على الشــيخ الصائغي، ثم إنه 
بعدما كتب هذا وجد في أثر القدماء عن بعض علماء الســلف أنه ال ربا في الحيوان، ذكر ذلك 

الشيخ أبو غانم في المدونة، فاستدركه الناظم فقال: «َوَبْعَد أَْن َكَتْبُت َما َكَتْبُتُه.... إلخ».
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ْاألَْرضِ َنَباُت  الِْمْلَح  ُدْوَن َقْولِ َبْعضَِوَيْشــَمُل  فِي َقْولِ َبْعضٍ 
َيَقْع أَْن  الَْبِعيدِ  الجِْنسِ  مَِن  َوَقْعَوْهَو  َيْوًما  الَْمْنَع بِــِه  َفــَال أََرى 
مِْنــُه أَْدَنــى  ْاألَْنــَواُع  َنْمَنَعْنــُهَفَهٰــذِهِ  لَْيــَس  فِيَهــا  َوالَْبْيــُع 
َحاسِ بِالن ــةُ  الفِض َذلِــَك  الِْقَياسِمِــْن  فِي  بِالَْحدِيــدِ  ْفُر  َوالص
بِيــُب َوالز َعــامِ  بِالط ــْوُب  َيِطيُبَوالث َكــَذا  َواللْحُم  ْيــتِ  بِالز
َوُهَما بَِتْمــرٍ  اللْحــُم  َماَكَذلِــَك  َحر َقْد  َمْن  ُدوَن  َقْومٍ  َرأْيِ  فِي 
ْعَمــا الط َيْجَعلُــوَن  َقْوًمــا   َوْصًفــا لَُهــْم َفُيْثبُِتــوَن الُْحْرَماِألَن
ُيَكاُل َمــا  َيْجَعــُل  اْعتَِالُلَوَبْعُضُهــْم  لَــُه  الَْكْيــُل  ِإذِ  جِْنًســا 
َعَلى اْختَِالٍف لَُهــُم فِي الَْمْعَنىَفاالْْختِــَالُف فِي الُْفــُروعِ ُيْبَنى
َيْشــَملُْهَوُكل َقائِــلٍ بَوْصــفٍ َيْجَعلُــْه َما  َفَيْمَنَعْن  لَُه  جِْنًســا 
ْاالْختَِالُف َجــاَء  َقــْد  ْاألَْصَناُفَوُربمــا  ُبْعدَِهــا  أَْو  بُِقْربَِهــا 
الِْخــَالُف عِْنــَد ِصْنفِ عِْنــَد مَقالِِهــْم بِــَذاَك الَْوْصفَِفيْنَشــأُ 
الَْبِعيــَدا َيْعَتبِــُر  َبْعُضُهــْم  َبِعيــَداِإْذ  َيْجَعلُــُه  َوَبْعُضُهــْم 
ْاألَلَْبــانِ َمــَع  ــْحُم  الش ُيْطَعَمانِمَِثالُــُه  َفاْشــَتَرَكا فِي الَْوْصفِ 
َبِعيــدِ ْاالْشــتِراَك مِــْن   ْبِعيــدِلَِكــن َفالَْمْنــُع فِيــِه َظاهِــُر الت
انِ بِالَكت الُقْطــنِ  َبْيــُع  ــَســانَِكــَذاَك  ــْن ــجِ ــَد الْ ــاَع ــَب ــــُه َت  ِألَن



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٥٠

ــوُب َبَحــب َما بِِه َبــأٌْس لُِبْعدِ جِْنِســِه مِــْن قُْربِِهَكَذلِــَك الث
ــلِ(١) بِالُْمَبس  الَْحب َيُجوُز  الْــُكلَوَال  َمَقــاُل  َوْهــَو  َنِســيَئًة 
ِ الِعَلــل فِــي  َفاقِــِه  ِالْت َِوَذاَك  الَْمأَْكل َوالَْكْيلِ َوَطْعمِ  فِي الَوْزنِ 
ــى َوالُمَزك الُْمْقَتــاُت  ـُه  ـ َفَلْم َيُكْن فِيــِه الِْخَالُف ُيْحَكىَوأَن
بِالُحُبوبِ ْمــرِ  الت َنِظيــُر  بِيــبَِفْهــَو  بِالز الُْحُبــوُب  َكَذلِــَك 
بِيَعــا بُِتُمــورٍ  َكَتْمــرٍ  تُوَعى(٢)َوْهــَو  بُِحُبــوبٍ   َحب َومِْثُل 
َتْمَرا(٣) بِجِــَرابٍ  ا(٣)َوفِي جِــَرابٍ  َوَهَكــَذا َجــْرٌي بَِجــْريٍ ُبر
َلْه َبْعٌض َحل األَْشَياخِ  َجَعَلْهُخْلٌف َعنِ  ُحْكًمــا  َكالَْقْرضِ  ـُه  ـ َوأَن
َعَلــى بَِزائِــدٍ  لَْيــَس  ـُه  ـ َالِألَن َمــا َكاَن أَْعَطــى َفلِــَذاَك ُحل
ِ الَْبَياع ُصــوَرُة  َولَِكــْن  ِقُلــُت  َتْقِضــي بِْاالْمتَِناع التِــي  هِــَي 
َقْرَضا َجَعلُــُوُه  َقــْد  َيُكْن  َفُيْمَضىَوِإْن  بِــِه  َبأَْس  َال  َفالَقْرُض 
ــَمادِ(٤) بِالس  الَقت َبْيــُع  َِوقِيَل  ــَفــَســاد بـِـالْ ــَحــُق  ــْل َي َنِسيَئًة 
فــُيــْعــَرَفــا ــٌف  ــَل َس َال  ــــُه   فُيُوَصَفــاِألَن َثَمــٌن  ــَماُد  الس َوَال 
َبــا َفَلْيَس َذا مِــن َبابِِه ــا الر ِإْذ لَــْم َتُكْن أَْوَصافُــُه َحْتًما بِِهأَم

قوله: «الُمبَسل» هو البسر المطبوخ بعد يباسه، وذلك عند أهل ُعمان.  (١)
أي: تُْجَمُع. (المصنف)  (٢)

تَْمًرا ُوّبًرا: منصوبان على التمييز.  (٣)
َماد»، هو الزبل وهو معروف أيًضا. القت: نبات معروف وُيَسّمى القْضب، «والس  (٤)



٤٥١باب الربا الجزء الثاني

دِ ــي ِألََحــدَِوَحْيُث َكاَن الَعْبُد ُمْلَك الس َبْيَنُهَمــا  رًِبــا  َفــَال 
ــُه ــُد َوَمـــالـُــُه لَ ــْب ــَع ــا الْ ــَم  َمالَــُهِألَن َيزِيــُد  بِمالِــِه  َفْهــَو 
َوَرْدَوَحْيُث َكاَن ْاالْختَِالُف فِي الَْولَْد أَْيًضــا  َمالُــُه  ِألَبِيــِه  َهْل 
َعَلْيــِه ُعــوا  َفر أَْيًضــا  لََدْيــِهَكــَذاَك  ِإْرَبائِــه  فِــي  َقْولَْيــنِ 
ِ َوالِدِه َعَلــى  أَْرَبى  ِإْن  َِوْاالْبــُن  ــارِِف(١) أَْو َتالِدِه َفالَمْنُع فِي الط
ْاِإلْطَالَقا اْقَتَضى  َقــدِ  َيْكْن  ــَفــاَقــاَوِإْن  ــْم َفــَمــْنــُعــُه ات ــُه ــَالُم َك
ى الُْمَســم الَْوالِــدِ  َمــاَل   ُحْرَماِألَن رَِضــاُه  َغيرِ  مِــْن  َيُكوُن 
ِ َغْيرِه مِْثــُل  َفْهــَو  ِخــَالٍف  ِبَِال  َوَضْيرِه الْــَوَرى فِي َخْيــرِهِ  مَِن 
َبــا َقْد َذَكرا فِي الر ائِغــي نُْنِكــَراَوالص أَْن  َيْلَزُمَنــا  َمْســأَلَةً 
اْشــَتَرى َقدِ  َرُجلٍ  فِي  َحَضَراَيْذُكُرَها   لُِضــر بَِجْرَيْينِ  َجْريــا 
ُيْعلُِم َولَِكــْن  َبــأَْس  ــُرُمَفَقــاَل َال  ــْح َي َذاَك   ـــأَن ِ ب ــُه  ـِـَع ــائ َب
الَْجــرِي  ِإال لَــُه  لَْيــَس  ـُه  ـ َقاَل َحفِْظُت َذاَك َعن َحْبرٍ َجرِيَوأَن
ُمورِ الت فِــي  ْاألَْحَكاُم  َوَغْيرَِهــا مِــْن َســائِرِ األُُمــورَِوَهَكــَذا 
ْه الُْمد ُحُضــورِ  عِْنــَد  ْهُيْعلُِمــُه  َحــد َمــا  لَــُه  لَْيــَس  ـُه  ـ بِأَن
مِْنــُه َبرِيــا َوأََنــا مِْنــُه َبــرِيِإْن َصح مِْنه ْاألَْخُذ َكاَن الُْمْشَترِي

الطارُِف: المال الجديد؛ وهو ما يحصل لِإلنسان بكســب أو هبة، و«التالد» وكذلك التليد هو   (١)
المال القديم الموروث.



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٥٢

ْاآلَثارِ َواِضــحِ  كَِتــابٍ  تَُمارِيَوفِــي  َال  الَقــْولِ  فِي  َمْوُجوَدٌة 
دِْرعِ(١) َســلِيُل  ــْيُخ  الش َِرَفَعَها  ــْرع الش َحلِيفِ  مِْنــُه  ــدٍ  ُمَحم
بَِعْينَِهــا َوَجْدتَُهــا  َوَقــْد  َمْينَِها(٢)َقــاَل  مِن  َســلَِمْت  َقْد  ِه  َبَخط
االْضِطَراَرا  أَن َتــْدرِي  َبــا اْعتَِبــاَراَوأَْنــَت  ُغ الر لَْيــَس ُيَســو
َنى الز مِْثــُل  َبا  الر فِْعــُل  َحَســَناِألَنَما  َيُكوُن  َال  َحالٍ   ُكل فِي 
بِالَْمْيَتــةِ َنِقيُســُه  لََنــا  ُروَرةَِوَمــا  الض فِــي  َوالِخْنزِير  مِ  َوالد
ا اِالْســتِْثَناَء فِيَهــا َنص أَن اَمــْع  لََها بِــَذاَك ُحْكــٌم ُخص َفْهــَو 
َيْحُصــُل اِالْضِطــَراَر   أَن بَِحْيُث َال َشــيَء ُهَنــاَك ُيْؤَكُلَوَذاَك 
الَْبَلْد فِي   ِإال َيُكــوُن  َال  َقْد ُوجِْدَوالَْبْيُع  الْبِــَالدِ  َفْهــَو لَِمأُْكولِ 
َجْهــَرا ُيْطِعُمــوُه  أَْن  اَيلَزُمُهــْم  ر َوالض األََذى  َعْنــُه  وَيْدَفُعــوا 
ِ بِالَقْهــر لَــُه  َكاَن  أََبــْوا  َِفــِإْن  َوالِحْجــر َبــا  بِالر َال  َيأُْخــُذُه 
ُروَرْه الض َفــْوَق َحاَجةِ  مِْن َثــم َتْدرِي أَنَهــا َمْنُكوَرْه(٣)َوالَْجْرُي 
ُيَخاِصُم لَــُه  أَْرَبى  َيُكــْن  َراهِــُمَوَمْن  الد َتْرجِــَع  أَْو  َصاِحَبــُه 
ُخْلٌف َعنِ األَْشَياخِ َبْعٌض َقاَل لَْهَوفي الِْقَصاصِ(٤) منه والُْمَحالََلـْه

الشــيخ محمد بن درع من أهالي بلد أدم من ُعمان ولم أقف على نسبه، وهو من علماء دولة   (١)
اليعاربة.

المين: الكذب.  (٢)
أي ُمْنَكَرة لغة ُعمانية. ا هـ. (المصنف)  (٣)

قوله: «القصاص» هــو أن يقطع حًقا عليه عن حق له، والمراد هنــا إذا كان له على أحد فضلة   (٤)=



٤٥٣باب مناهي البيوع الجزء الثاني

ــةِ م الذ فِــي  لَــُه   َحــق ْبرَِئــةِِألَنــُه  َوالت بِالِْقَصــاصِ   َيْنَحــط
بِــْاألََدا  ِإال  َيْنَحــط َال  ُه الَْمْفُهــوُم مِن َمْعَنى الُْهَدىَوقِيــَل  ِألَن
َيْحُكُملَُكــْم ُرُؤوُس َمالُِكُم َال تُْظَلُموا الِْكَتــاُب  َهــا  بَِرد َنَرى 
ا َرد لَْيَس  َوالِقَصــاُص   اَوْالِحــل الَْحد َهــَذا   َنْتُرَكــن َفَكْيــَف 
اِإلْحَالَال ُيْثبِــُت  َولَِكــْن  الَْمَقاَالقُْلُت  َفــعِ  قُــوا»(١)  َتَصد «َوِإْن 
َوَمــا َبــا  الر آَيــةِ  فِــي  ـُه  ـ لَزَِمــاِألَن ــا  مِم  الِحــل  ِإال أََراَد 
ـُه مِْن َبْعــدِ االْعَســارِ ُذكِْر ـ َفاْعَتبِْرِألَن أَْيًضــا  الِْقَصاُص  َومِْثلُُه 
َيْســَتْلزُِم َال  الَْمــالِ  َرأْسِ   ُيْفَهُمَوَرد ــُقوِط َوْهَو َشيٌء  َمْنَع الس
ائِــدِ الز َمْنــُع  الُْمــَراُد  ِِألَنَمــا  ائِد الز ُؤوسِ ُدوَن ِحل َعَلى الــر
َقــا َتَصد َفَقــْد  أََحلــُه  َواْرَتَقىَفَمــْن  ــَواَب  الث َذاَك  مِْن  َوَناَل 
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َبــا الر َنــا  َرب َم  َحــر َباَوَحْيُثَمــا  َطي ُحْكًمــا  الَْبْيَع  أََبــاَح  َفَقْد 
فِيِه أَْشــَيا  َعــْن  َنَهــى  ــُه  َتأْتِيــِهلَِكن َوَال  ْهــَي  الن َفَجانِــبِ 

َها له، وكان عليه لذلك المربي حق يماثل ماله من الربا، فهل له  ربوية، يجب على المربِي َرد
أن يَْقَتص ماله مما عليه قوالن، والُمَحاَلَلـْه أن يحــل المربى عليه أخذ الربا مما صار له عليه 

منه، والصحيح جواز الَوْجَهْين الِقصاص والِحل، واهللا أعلم.
يقول قوله تعالــى: ﴿ Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ٢٨٠] يثبت اِإلحــالل من الزائد، ألنه   (١)

شيء في الذمة تجب منه التبرئة والمحالَلة. (أبو إسحاق)

=



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٥٤

ْرِك َقْبَل الُْمْصَطَفى َنَفىَوَكاَن أَْهُل الش ــْرُع  الش َولَها  ُبُيــوٌع  لَُهم 
ا َمْنِســي ذِْكُرَهــا  َصــاَر  اَوْاآلَن  َمْروِي اْســُمَها   ِإال َيُكــْن  َولَْم 
َولَْم بِذِْكرَِها  ْظَم  الن َنْشــَغُل  َفُيلَتــَزْمال  ِإًذا  ْاألَْصــُل  َيْذُكــُرُه 
أُتِْمَوِإنَمــا أَذُكــُر َمــا مِْنــُه َتُعــْم ْظــَم  الن َوبِِه  الِْعَبــادِ  َبْلوَى 
لِْلبَِضاَعــْه الَْبائِــُع  َيْمــَدُح  أََذاَعْهَال  الــذِي  الَْوْصُف  بَِها  َولَْو 
َيْرَغُب بِــَذاَك  ــارِي  الش َما  َيْطلُُبِألَن َمــا  َعَلــى  َزاَد  َمــا  َوُرب
َسأَْل بَِنْفِسِه  ــارِي  الش َيُك  َفَجائِــٌز ُيْخبِــُرُه بَِمــا َحَصــْلَوِإْن 
ِ َخَبر مِــْن  َفْوَقــُه  َيزِيــُد(١)  ُمْفَترِيَوَال  ــاَن  َك َزاَد  ِإْن  ـــُه  ِألَن
َكَذَبا َفَمْهَما  َمْمُنــوٌع  اْرَتَكَباَوالِْكْذُب  َفلِْلَحــَرامِ  َنْعتَِهــا  فِــي 
ِ ُمْســلِم َمالِ  أَْخــُذ   َيِحــل َِوَال  ُمْؤلِــم بِاْحتَِيــالٍ  أَْو  بُِخْدَعــٍة 
َنْفــسِ ِطيــَب  لَْيــَس  َذاَك   ْفسِِألَنالن ِطيــبِ  ُدوَن   َيِحــل َوَال 
َتــُه َعــْن َبْيِعِهْم َبْيــَع الَْغَرْرَومِْن ُهَناَك َقْد َنَهى َخْيُر الَْبَشــْر أُم
اْشَتَرىَوَذاَك َبْيــُع َما اْخَتَفى َواْســَتَتَرا َمنِ  أَْحَوالَُه  َيَرى(٢)  َولَْم 
َنْقشِ بُِدونِ  ْرِف  الظ فِي  ْمرِ  َمْســُتورٍ َكــَذاَك َيْمِشــيَكالت َوُكل

قوله: «وال يزيد» ال هنا نافية ولذلك لم تجزم الفعل.  (١)
قوله: «ولم يرى» على إهمال لم عن الجزم على لغة من قال:  (٢)

تنمــى واألنبــاء  يأتيــك  زيــادألــم  بنــي  لبــون  القــت  بمــا 
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ْجــشِ َوَذاَك أَْن َتزِْد تُرِْدَنَهى َعنِ الن لََها  َتُكــْن  َولَْم  ِســْلَعٍة  فِي 
الَْمَواِشــي َقْد َنَهى اةِ  َنَهــاَوَعْن ُمَصر َحي َقــْد  َيُكــوَن  أَْن  َوَذاَك 
ا َفَيْحَســَبن ــْرُع  الض لََلْبَنى(١)َفَيْعُظــُم  بِأَنَهــا  َيْشــَترِي  َمــْن 
الِْخَيــاُر َثَبــَت  ُهَنــاَك  َيْخَتــاُرَفِمــْن  َثَالَثــٍة  ِإلَــى  لَــُه 
َصاَعا  َيــُرد  د الــر َيَشــا  أََضاَعاَفــِإن  لَِمــا  ْمــرِ  الت مَِن  َمْعَهــا 
َبَدْل  (٢) ر الد اُع َعــنِ  لِْلِحَيْلَفَذلَِك الص َيْنفِي  الُْحْكمِ  َهَذا  َومِْثُل 
َنَهاَنــا َقــْد  َمــاُر  الث أَلَْواَنا(٣)َوَهَكــَذا  تُــَرى  َحتى  َبْيِعَها  َعْن 
َحاُل َوْهــَي   َتْحَمر أَْو   ْاالْعتَِالُلَتْصَفــر َعْنَهــا  َيــُزوُل  فِيَهــا 
َوالَْفَســاَدا الَْعاَهــَة  ُمْعَتاداَفَنأَْمــُن(٤)  لََهــا  َكاَن  َمــا   مِــْن ُكل
َتجِــي بَِجَوائِــحٍ  اْعتَِبــاَر  الَْمجِيَوَال  فِي  َقلِيــلٍ  بَِحادِثٍ  َوَال 
ْاالْحِمَراُر  ُهــو فِيَهــا  ْهــُو  ْاالْصفَِراُرَوالز َوْهــَو  َراَك  الــد َوْهَو 
َمْمُنوُع ُيْدرَِكــْن  لَــْم  َما  َمْشــُروُعَوَبْيُع  َذاَك عِْنَدَنــا  َوَنْقــُض 
مِْنَها َبْعــٌض  أَْدَرَك  َيُكــْن  َيْلَزَمْنَهاَوِإْن  األَِخيــرِ  فِي  ْقــُض  َفالن
أَْدَرَكا َقْد  َيُكْن  ِإْن  َبْعٌض  َســَلَكاَوَقاَل  َطَناُه  ْخــلِ  الن َجَماَعــةُ 

أي كثيرة اللبن. ا هـ. (المصنف)  (١)
ر: بالفتح اللبن. الد  (٢)

قوله: «ألوانا» منصوب على التمييز.  (٣)
فنأمن: بالنون بعد اْلَفاء وهي نون الجمع.  (٤)
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قلــبَِفُيْعَطــى لِألَقل ُحْكــُم ْاألَْغَلبِ َوالت ْاألَلْــَوانِ  لَِكْثــَرةِ 
َقارِيُن(١) بِــِه  َبــَدا  ِإْن  َيُكــوُنَوقِيــَل  َدَرًكا  َفــَذاَك  َســْبٌع 
ْهــُو بَِهــا َيْسَتْرِســُلَوَذاَك فِــي اْعتَِبارِهِْم َال َيْحُصُل ِإَذا الز ِإال
ِ بِالَْقارِيــن ْحدِيــَد  الت أََرى  َِوَال  ْلوِين َد بِالت ــْرُع َقــْد َحــد َوالش
ــَلْع لِلس ي  َلق الت َعنِ  َنَهــى  َمَنْعَوَقْد  ــْرُع  الش فِْعَلــُه  ــي  َفالُْمَتَلق
َفَيْشــَترِي َيْلَقاُهــُم  أَْن  لِلمْتَجرِ(٢)َوَذاَك  َطالًِبــا  الُْوُصولِ  َقْبَل 
الَْغَررِ ُبُيــوعِ  مِــْن  َنــْوٌع   َوالَْقــَدرَِوُهو بِِســْعرِهِ  لَِجْهلِِهــْم 
َيْظَعَنْن(٣)َوَقْد َنَهى َعــْن َبْيعِ َحاِضرٍ لَِمْن ُيرِيُد  الَْبــْدوِ  مَِن  َجاَء 
ِإْذ ُشــرِْع مِْن َثم ْاالْحتِــَكاُر فِيِهْم َقْد ُمنِْعَوَذاَك رِْفــٌق بِالِْعَبــادِ 
الُْمْحَتِكــُر َيْنَتِظــُر  ِخُرلِنْقَمــٍة  ذِي قُــْوَت الَْوَرى َيدَوْهَو ال
ــاُس َوالن بِــِه  الَْغــَال  َذاَك الَْباُسَيْنَتِظــُر  ُهْم مِْن ُعــْدمِ  َقْد َعم
َرآُه ِإْذ   الْمْضَطــر َيرَحــُم  أََتــاُهال  َجائًِعــا  ُيــَؤاوِي  َوَال 
ــْلَعةِ الس فِي  َيــْزَداُدُه  ةَِفدِْرَهــٌم  ُخل َحلِيــفِ  مِْن  لََدْيــِه  أَْغَلى 
الُْمَحاَقَلْه َعــنِ  أَْيًضا  َنَهى  َحاَقَلْهَوَقْد  بَِزْرعٍ  َوْهَو كِــَرا ْاألَْرضِ 

قوله: «القارين» هو أول ما يبدو من اِإلرطاب في رأس البلح.  (١)
قوله: «طالًبا للمتجر» هذا قيل للنهي عن التلقي للجلب، فلو أراد شــراء ذلك لبيته ال للمتجر   (٢)

لم يكن مرتكًبا للنهي.
قوله: «وقد نهى عن بيع حاضر.... إلخ» أي ال يكون الحاضر سمســاًرا للبــادي «َدُعوا الناَس   (٣)

يرزُق اهللا بعَضُهْم منِ َبْعضٍ».
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َوأُْخــَرى لَــُه  قِْطَعــًة  أَْجَراَيــْزَرُع  َتُكوُن  ْاألَْرضِ  لَِصاِحــبِ 
انِ(١) كِالَُهَمــا َوَقْد َيَسْدَفَقــْد َيُســد لَم  َوِســَواُه  َبْعٌض   َيَســد
الَْعَطاُب فِيِهَمــا  َيُكــوُن  َهــاُبَوَقــْد  الذ َجِميَعــُه  َفَيْشــَمَلْن 
ِســَواُه َال  ْهــيِ  الن  َمَحــل ـــَراُهَهَذا  َن َفــَال  َمــْتــُروٌك  َوْاآلَن 
ْهــُي َوَمْعَنــاُه اْخَتَفى َفِمْن ُهَنــاَك فِي الُْمــَرادِ اْخُتلَِفاَفَبِقــَي الن
الُْمْصَحفِ َبْيَع  ْاألَْشــَياُخ  َه  َوأُْجــَرَة الَْكاتِبِ أَْيًضــا َفاْقَتفَِوَكر
َمْكُروَها عِْنَدَنــا  ِشــَراَها  َفاْشــَتُروَهاَوَمــا  َذاَك   ُيْســَتَحب َبْل 
ْنزِيــِه للِت ْكرِيــُه  الت ْكرِيِهَوَذلِــَك  الت ِصَفــةِ  مِــْن  َغْيــرِهِ  َال 
ــاَرا الن َيبِيــَع  َبــأَْن  ُهــوا  َصــاَراَوَكر االْنتَِفــاَع  فِيَهــا   ِألَن
َبادَِيْه ِإلَْيَهــا  ــاسِ  الن انَِيْه(٢)َوَحاَجــةُ  الد ْاألُُمــورِ  مِــَن  َفَبْيُعَها 
فِيَها َوْهَوا ْرِخيــصِ  ا(٣)َوقِيــَل بِالت و ِإْن َباَع َجْمــًرا َال َيبِيُع الض
ْوُء َيْكفِــي لَِقَضاِء الَمْنَفَعْه َيْمَنَعْهَفالض أَْن  لَُه  َشــاَء  ِإَن  َوالَْجْمُر 
ُيَباُع َال  ْاآلَبــارِ  فِــي  ا لِْلــَوَرى اْنتَِفــاُعَوالَمــاُء  ِإْذ فِيــِه ُطــر
ِ ْضيِيق الت ِإلَــى  ُيْفِضي  رِيقَِوَبْيُعــُه  الط لَِواِســعِ  الْــَوَرى  َعَلى 

قوله: «يسدان» من السداد، وهو في اصطالح أهل ُعمان بمعنى زكاء الزرع وصالحه، وسالمته   (١)
من الفساد، مأخوذ من السداد.

الدانية: أي الحاضرة.  (٢)
: لهُب النار. و الض  (٣)
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ْاألََنهارِ مِــَن  الَْمــاَء  َجارِيَوَبْيُعــَك  الُْعلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيِه 
َيْشــرِيَوْهَو َســَواٌء َيابٌِس(١) َوَيْجرِي(٭) َماَذا  َيــْدرِ  لَــْم  ِألَنــُه 
َوالَْبْعــُض ُيْبِطلُــُه  َنْقُضَفَبْعُضُهــْم  َهــَذا  َبْيعِ  فِي  َمــا  َيُقوُل 
الَْعَمُل َعَلْيِه  َمَضــى  اّلذِي  ُيْنَقُلَوْهَو  َقْوٌل  ْاآلَثــارِ  فِي  ْقُض  َوالن
الُْعلَما َوَفْتــَوى  الناسِ  َعَدَماَوَعمــُل  َهــَذا  َيْجعــَل  أَن  َيــَكاُد 
ِ َقدِيم مِــْن  ْاألَنهــاُر  َِوَكاَنــتِ  الَْكرِيم الُْمْصَطَفى   َبــي الن َقْبَل 
َخَبْر  َقــط َبْيِعَها  فِي  َيــرِد  اْســَتَقْرَولَْم  َقدِ  لَُهم  َمــاٌل  أَنها  َمْع 
ِ الَْجْهلَِوَجْهُل َمائَِهــا الذِي فِي األَْصل َهــَذا  مِْثُل   َيُضــر لَْيَس 
ــَالُد ِ ــب ــتِ الْ ــاَم ـــْد َق ــــُه َق َيْعَتاُدألَن الــذِي مِن َجْريَِهــا  َعَلى 
الَْمْنَفَعْه  إال َتْطلُــُب  َال  اُس  َيْمَنَعْه(٢)َوالن لَْم  َشــْرُعَنا  َوْاالْنتَِفاُع 
بَِما لـِـجــَهــالَــٍة  ْهرِ مِْن مِْقَدارِ َماَوْاالْعــتِــَبــاُر  فِي أَْصلِ َهَذا الن
الُْغلُــو مِــَن  أْنواَعًــا  ُِيْشــبُِه  ْحو الن َهــَذا  مِْثــَل   َنُعــد َفــَال 
ُيْمَنــُع َحَراًمــا  َكاَن  َمــا   ــُع(٣)َوُكل ــَجــم ــْذَرةٍ َت ــَع ــاُعــُه ك ــَي َب
َوالِْخْنزِيــُر الَْميَتــةُ  الَْمْحُجوُرَكَذلِــَك  َكَذلِــَك  َبــْل   م َوالد

قوله: «يابس» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ويجوز نصبه على الحال.  (١)
(٭)   ظاهر الكالم أن منَع بيعه بســبب الجهالة حيث ال يدرى متــى ييبس النهر ومتى يكون جاريا 

والمصنف رحمه اهللا بين أن هذا القول صار مهجوًرا. (إسماعيل)
قوله: «لم يمنَعه» بفتح العين على لغة من ينصب الفعل المضارع بلم. قال الشاعر:  (٢)

أَفِْر الَمــْوتِ  مِــَن   َيْوَمي  أَي قُــدِْرفِــي  َيــْوَم  أَْم  ُيْقــَدَر  لَــْم  أََيــْوَم 
أي تتجمع.  (٣)
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َيْثُبُتَوالَْبْيــُع لِلَمْغُصوبِ لَْيَس َيْثُبُت َوقِيــَل  َمْغُصوًبا  َداَم  َمــا 
ُغِصَبــا َمــْن  َيبِيَعــُه  أَن  َوَثَباَوَذاَك  ي  َعــد الت َعَلى  َغاِصٌب  َال 
ِ الَْمْنع َقــْوُل  الَْقْولَْيــنِ  َِوأَْكَثــُر  َدْفع َعــْن  َباَعُه  َقــْد  َمْن  لَعْجزِ 
ــارِي لِلش َدْفَعــُه  َيْســَتِطيُع  َشــْرٌط َجارِيَال  ْســلِيمِ  الت َوقُْدَرُة 
َتِطــبِأَْيًضا َومِْن َوْجٍه َولَْو لَم ُيْغَصبِ لَــْم  بَِبْيِعــِه  َفَنْفُســُه 
قِْيَمتِــِه مِــْن  ــَص  َرخ َمــا  تِِهَوُرب َمــا َذَكــْرُت مِــْن ُحج َوُكل
بِالترِخْيصِ َقــاَل   (١) الَْمْخُصوصَِوالُْكَدمِــي ُمْلِكــِه  ــُه مِْن  ـ ِألَن
َيْكفِي َذاَك  لَْيــَس  َولَِكْن  ُمْسَتْوفِيقُْلُت  ُشــُروَطُه  َيُكْن  لَْم  َما 
َوَال ُمــْلــُكــُه  ــَمــاُر  الــث ــذِهِ  ــَه َحَصــَالَف بَِوْصــفٍ   ِإال َيبِيُعَهــا 
أََبَقــا َوَمْهَمــا  ُمْلُكــُه  ُمْطَلَقــاَوالَْعْبــُد   َيِصــح لَْيــَس  َفَبْيُعــُه 
أََتى َمــا  َجْميُع  أَْيًضــا  َثَبَتاَومِْثلُــُه  َشــْرٌط  الَْبْيــعِ  فِــي  بِأَنــُه 
َفَقْط ْعلِيــُل بِالُْمْلكِ  َعَلْيــِه َهاُهَنا َســَقْطَفَســَقَط الت ُبنِي  َوَمــا 
ارِ لِْلُكف ــاُع  ــَب ُي َال  ــُد  ــْب ــَع َوْاِإلْكــَفــارَِوالْ الْفِْتَنةِ  َمــَخــاَفــَة 
ُجَناُح(٢) َفــَال  مِْنُهْم  َيُكــْن  ــــــُه ُمـــَبـــاُحَوِإْن   بِــَبــْيــِعــِه ِألَن

الُكدِمي: بضم الكاف منسوب إلى ُكَدم ناحية من جوف ُعمان، وهو اِإلمام أبو سعيد محمد بن   (١)
سعيد ƒ ، وقد سبق ذكره.

«ال»؛ فــي قوله ال جناح؛ عاملة عمل ليس؛ على حد قول الشــاعر: فأنا ابن قيس ال براح. وال   (٢)
يصح أن تكون ال مهملة لعدم تكررها وأجاز بعض النحويين إهماَلها ولو لم تتكرر في الشعر 

خاصة كما نص عليه ابن هشام. (أبو إسحاق)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٦٠

اْرَتَفَعا الَْمْحــُذوُر مِْنــُه  اْمَتَنَعــاِألَنَمــا  الُْمَحارِبِيــَن  َوَبْيُعــُه 
ةِ الُْقــو فِــي  َيزِْيُدُهــْم  لِألَْســلَِحةِِألَنــُه  الَْبْيــعِ  َنِظيــُر  َفْهَو 
األَْعــَرابِ فِــي  ُيَبــاُع  ــُه  َوْالِكَتابِيلَِكن  ــي م الذ ِإلَــى  َكــَذا 
أَْيَضــا ُيَبــاُع  َجائِــٌز  الَْفْرَضاَوقِيــَل   َيْتُرَكن َعْبــٌد  الَْبْدوِ  فِي 
ــا َيْبلَُغن الَْبــْدوِ  َجَفــاُء  اَفَمــا  َيْتُرَكن لِلَفــْرضِ  َمْن  فِْعــلِ  َمْع 
يَنــا ْاِإلَباِضي مِــَن  َيُكــْن  الُْمَخالِفِيَنــاَوِإْن  فِــي  ُيَبــاُع  َفــَال 
ــَاللِ ــض لَِمــَخــاَفــَة الْــفِــْتــَنــةِ َوال ــال الض مِــَن  َكاَن  ِإْن  َوبِْعــُه 
َرا ــر ــَح ُم ــــًدا  أََب ــاُع  ــَب ُي َكَفَراَوَال  بَِعْبــدٍ  ا  ُحــر َيبِــْع  َوَمْن 
َقَتَال َقــْد  لَُه  َمــْن  اْرَتَحــَالَيُكــوُن مِْثَل  الُْوُجــودِ  ـُه َعــنِ  ـ ِألَن
ـــــَواًال لَــُه ــُه َوأَْم ــَل ــُهَفـــاَرَق أَْه ــَل ـــُه أَه ـــا َكــــاَن لَ ـــًن َوَوَط
أَْمـــَرا ُيِطيُق  َال  ـــُروُه  اَوَصـــي ُضــر َيوًمــا  َعْنــُه   َيــُرد َوَال 
َوَتاَبــا بَِبْيِعــِه  ُبلِــي  َيْطلُُبــُه مِــْن َحْيــُث َكاَن َغاَباَفَمــْن 
ا َعــز لََدْيــِه  َمــا  فِيــِه  ا(١)َيْبــُذُل  َاْســَتَفز َوَمالَــُه  َمالِــِه  مِــْن 
َطَلبِْهَوَيْســَتِعيُن بِالَْوَرى فِــي َمْطَلبِْه فِــي  ُعْمُرُه(٢)   ُيذهِبــن أَْو 
أََبَدا َهــَذا  بِــُدونِ  ُيْعــَذَرْن  الْفِــَداَال  َوأُْغلِــَق  َمــاَت  ِإَذا   ِإال

قوله: «استفزا» أي استخف والمراد أن عليه أن يبذل في استرداده ما عز وهان.  (١)
قوله: «ُعْمُرُه» بالرفع على الفاعلية وبالنصب على المفعولية أو الظرفية.  (٢)



٤٦١باب مناهي البيوع الجزء الثاني

ــا َفُيْعتَِقن َمــاَت  أَْن  اَوَبْعــَد  َيْرَحَمن اهللاَ   ــل ــَع لَ ــًدا  ــْب َع
َبْعــُد بِــِه مِــْن  أَْولَــى  ــُه  َفَربَال ُيَرد َوُحْكُمــُه فِــي الَخْلــقِ 
ُيِقْرَوَمْن َيُكْن َقدِ اْشــَتَراُه َوْهَو ُحْر لَــْم  بَِذاَك  َوْهَو  َيــْدرِهِ  لَْم 
ــر ــِق ــِه ُي ــِك ــْل ــُم ِ ــُه ب الْــوِْزُرلَــِكــن َعَلْيــِه  َضامِــٌن  َفــَذاَك 
ُيَبــاُع َيا َفَتى ِإْن َســَكَتاأَْعنِي بِــَذاَك َمْن  َوالُْخْلُف فِي َضَمانِِه 
ــاَرا ــَك ْاِإلْن ــُه  ــَزَم أَلْ جَِهاَراَفَبْعُضُهْم  ــُه  َحط َقــْد  َوَبْعُضُهــْم 
ــَرا َقــْد َدب َفالُْخْلُف فِي َجــَوازِ َبْيِعِه َجَرىَوِإْن َيُكــْن لَِعْبــدِهِ 
األَْصَحابِ َمــَع  الَْقْولِ  َهابَِوأَْكَثــُر  الذ َعــنِ  ْينِ  ُيَباُع فِــي الد
َمْملُــوُك َحالِــِه  فِــي  َيلُــوُك(١)ألنــُه  َفــَال  َالزٌِم  ْيــُن  َوالد
آَثــــاُر بِـِمـْثـلِــــِه  ْاألَْخَباُرَوَوَردْت  بِي  الن َعــنِ  بَِها  َجاَءْت 
َحَكَمــا َقــْد  بِِمْثلَِهــا  َعَلْيــِه َدْيــٌن لَزَِماَفِإنــُه  فِــي َرُجــلٍ 
ِ َغْير فِــي  عِْنَدُهــْم  ُيَبــاُع  َِوَال  ْغيِير الت مِــَن  فِيــِه  لَِمــا  َدْيــنٍ 
َصَدَرا َعْقــٌد  ْدبِيــُر  الت أََمَراألنَمــا  َقــْد  ب بِالَْوَفا بَِها(٢)  َوالــر
َوَيرى بِالُْعُقودِ»  «أَْوفُوا  َقاَل  َراَقْد  َدب ــا  ُجــوَع َعم َبْعُضُهــُم الر
َيْرجَِعا أَْن  لَــُه  َوْصــٌف  َيَقَعاألَنــُه  لَــْم  َيُكْن  ِإْن  َوَذاَك  َعْنــُه 

قوله: «فال يلوك» أي ال يذهب، وأصله من األلوكة وهي الرسالة، أي ال يذهب إرساالً.  (١)
̂ ﴾ [المائدة: ١].  ] \ [ Z ﴿ :قوله: «بها» أي بالعقود في قوله تعالى  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٦٢

ِ ْاألَْمــر ُوقُــوعِ  َقْبــَل  ـُه  ـ َيُكــوُن َمْملُــوًكا َوَغْيــَر ُحــرِألَن
ِ ــاع َض ــر ــال ِ ــــاُه ب َِوَبـــائـِــٌع أََخ ْجَماع بِاْإلِ لَْيــَس  لَِكــْن   ُيــَرد
َفاقَِوَقــْد َمَضى فِــي آِخــرِ الَعَتاقِ ات أَوِ  َما فِيــِه مِــْن ُخْلــفٍ 
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ــَرا الش عِْنَد  أَْرَكانُــُه  الَْعْقــُد َوالَبائُِع َوالذِي اْشــَتَرىَوَخْمَســٌة 
َمــُن الث ابِــُع ْالَمبِيــُع ثُــم ــُنَوالر َبي َشــْرٌط  َوَذاَك  َخامُِســَها 
َثَمْن َال  ِإْذ  الَعَطــا  بِِه  الِْمَنْنَفَيْخُرَجْن  ذِي  َثَواَب   ِإال الَعَطا  عِْنَد 
ُيْضَبُطلَِكــْن ُحُضوُر َذاَك َال ُيْشــَتَرُط َحْيُث   َيِصــح َعْقُدُه  َبْل 
الْجِْنَســانِ اتَحــَد  َمــا  ِإَذا   ــَرانِِإال ــُض ــْح ُي  ـــد ُب َال  ـــُه  َفـــِإن
فِي  َيْدُخَلــن َغــاَب  ِإْن  ُمْخَتفِيألَنــُه  َغْيُر  َوَذاَك  َبــا  الر ُحْكمِ 
َهُب الذ ــا  أَم ْالَمْعُهوُد  َمــُن  َيْذَهُبَوالث َقــْد  َوَغْيُرَها  ــٌة  فِض أَْو 
َنــاتِ ُمَثم تُْدَعــى  َتُكــْن  اتَِوِإْن  الذ َنْفــَع  َيْدَفُع  َال  َفْاِإلْســُم 
أَقُــوُلَفَجائِــٌز أَْن تُْشــَتَرى ْاألُُصــوُل بَِنْحــوِهِ  أَْو  ْمــرِ  بِالت
َيُجــوُز َذَهــٌب  َعَلْيــِه  َيُفوُز(١)َوَمــْن  بَِهــا  َدَراهًِما  َيْقِضــي 

يعني أن من عليه ذهًبا فيجوز له أن يقضي عنه فضة، وهكذا العكس.  (١)



٤٦٣باُب أركاِن الَبْيِع الجزء الثاني

ُه ألَن َبــا  الر مِــَن  َيُكــْن  ــُهَولَــْم  َيْلَزَمن َكاَن   َحــق ِإْســَقاُط 
ِ الَْبْيع َكِمْثــلِ  ْاِالْســَقاُط  َِولَْيَس  الَْمْمُنوع ُحْكِمــِه  فِي  َفَيْدُخَلْن 
ِ ْمر الت َقَضــاُء  عِْنــدِي  َوتِْبــرِ(١)َومِْثلُــُه  ــٍة  فِض َعــْن  َوَنْحــوِهِ 
َعى ُيْسَمَعاَوِإْن َيُكْن ِحيَن اْشَتَرى َقدِ اد لَْم  بِِه  اْشَتَرى  َما  َتْسلِيَم 
ِ الَْبائِع َقــْوُل  َذلَِك  َِوالَْقــْوُل فِي  َدافُــع الت لَــَدى  بَِعْدلَْيــنِ   ِإال
الَْمبِيَعا َقَبــَض  َقــْد  َيُكْن  َسِميَعاَوِإْن  ِإًذا  ِــِه  ــْول ِــَق ل ــْن  ــُك َف
ــْلَعةِ الس ــةِ(٢)ِحيَنئِــذٍ ُيْحِضــُر َرب بِاألَلِي َيــْرَض  أَْو  َنــًة  َبي
ُرَوقِيَل َبْل فِــي الَْحالََتْينِ ُيْحِضُر تَُقــر َنــًة  َبي اْشــَتَرى  َمــنِ 
َفَقــدِ(٣)َوَحْيــُث قُْلَنا الَْقْوُل َقــْوُل أََحدِ َتُكــوُن  َيِمينِــِه  َفَمــْع 
ــا َوَنــاقِــًداَوَمْن َيُكْن َقْد َباَع َشــْيًئا َواِحًدا ـِـًب ــائ بـِـَثــَمــَنــْيــنِ َغ
ُمَعاِضــُدَفِقيــَل َمْكــُروٌه َوقِيــَل َفاِســُد لَــُه  َجائِــٌز  َوقِيــَل 
أََجْل ِإلَى  َباَعــُه  َثْوبٍ  َحَصْلَكنِْصفِ  ِه  بَِكف َحاِضــٌر  ْصُف  َوالن
َفَعَلــْهَوِإنَمــا الَْمْمُنــوُع أَْن َتْدَفــَع لَْه أَيــا  بِقيَمَتْيــنِ  َشــْيًئا 
َقــَدَرا  أََقــل ْقــدِ  الن لَِيْنُظــَراَفِقيَمــةُ  لَــُه  ــْيَء  الش َوأََخــَذ 

التبر: الذهب.  (١)
األلية: اليمين.  (٢)

أي فحسب.  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٦٤

ــُه َيْلَزَمن الَْمْمُنــوُع  ُهــَو  ا  ــُهَهــَذَ ــن ــَع ــْدَف ــِه َي ــْي ــــل قـِـيــَمــَت أََق
أَْخَطــاقِيــَل َوأَْقَصى ْاألََجَلْيــنِ ُيْعَطى َقــْد  لَِبائِــعٍ  ُعُقوَبــًة 
ُيْدرُِك الَْمبِيعِ  َنْفــَس  َيُكْن  ُيْســَتْمَلُكَوِإْن  َال  لِْلَبائِــعِ   ُيــَرد
َوْاألَْثَمــانِ بِالَْمبِيــعِ  اِإلْنَســانَِوالِْعْلــُم  َعَلى  َبْيُعــُه  َيْثُبــُت 
َرَسْن(١) دِيَنارٍ  بِأَلْفِ  اْشَتَرى  َمــْنلَوِ  الث َوَكاَن َعالًِمــا بِِمْقــَدارِ 
اْشــَتَرى َقدِ  َغَزلٍ  مِْن  ًة(٢)  ُكب ــَراأَْو  الش أُْثبَِت(٣)  يَنارِ  الد بَِماَئــةِ 
َمْحُبوبِ(٤) َفَتــى  ــْيُخ  الش الُْعُيوبِأَْثَبَتُه  ِإْذ لَْم َيُكْن مِــْن ُجْمَلةِ 
َما اْشَترى  أَن ارِي  َذاَك الش الُْعُشَرالِِعْلمِ   َيْدَفَعن ا  مِم َيْســَوى  َال 
لِْألَْمَوالِ الُْمْعِطــي  َكُحْكمِ  أَلَْيــَس َذا الَْعَطــا مِــَن الَْحَاللَِفْهَو 
َيُكوَنا أَْن  ِــُه  ــْشــب ُي ــُه  ــِكــن َمْجُنوَنالَ َيُكــْن  لَْم  ِإْن  َســَفٍه  َذا 
َيْحُجَرنــا الَْحاكِــُم  اَومِْثلُــُه  َيْمَنَعن ــَر  ــذِي ــْب ــت َوال َعــَلــْيــِه 
الُْقــْرآنِ فِــي  رِيــَن  الُْمَبذ  ــْيَطانِِإن الش َذَكَرُهــْم مِــْن إْخَوةِ 
َيْثُبَتاَوَحْيُث َكاَن الَْعْدُل فِي َمْنعِ الَْفَتى َال  أَْن  َفاْألَْقــَرُب  َذاَك  مِْن 
َوَنْقِضــي بَِمْنِعــِه  َيْمِضيأََنأُْمــــَرْن  ـــَذاَك  ِ ب َبْيَعُه   ـِــأَن ب

الرسن: الحبل الذي تَُقاُد به الدابة.  (١)
والُكبة: الحزمة من الغزل.  (٢)
«أُثبت»: بالبناء للمفعول.  (٣)

فتى محبوب: العّالمة الكير الشهير أبو عبد اهللا محمد بن محبوب ابن الرحيل القرشي 3 وقد   (٤)
سبق ذكره.



٤٦٥باُب أركاِن الَبْيِع الجزء الثاني

َيــُقــولـُـوا أَْن  ــتـِـيــَن  ــوُلَولـِـْلــُمــَثــب ــُق ــْع ـــــُه َم  ــُه ألَن ــُت ِ ــب ــْث نُ
َفَال َحاِصًال  َقْبــَل الِحْجرِ  َالَوَكاَن  ْقضِ َوَقد َتَحصَنْقَوى َعَلى الن
ْقــُض عِْنَدُهْم َيُكــوُن َثَمَرْه َعَلْيــِه َحَجَرْهَفالن ِإْن َكاَن  لِْلُحْكــمِ 
ِســَواُه َال  الَْمْجُهولِ  فِي  َيْســَواُه(١)َوالَغْبُن  َما  ْيدِري  َال  َباَعُه  ِإْن 
َعى فِــي َذلِــَك الَْجَهالَْه اد ــُه ُيْنَقــُض فِــي ذِي الَْحالَْهثُــمَفِإن
َسَنْه إلَى  َفاِحًشــا  َغْبًنا  َكاَن  َغَبَنــْهإْن  َمــْن  َقــُه  َصد ِإْن  َوَذاَك 
َنــْه َفالَبي أَْنَكــَرُه  َيُكــْن  َنــْهَوِإْن  َبي أُُمــوٌر  َوْهــَي  َبْيَنُهَمــا 
َفــن الُْمْنِكــَرا ــَرا(٢)ِإْن ُعدَِمــْت ُيَحل الش ُن  ُيَغب َال  َعــامٍ  َوَبْعَد 
ْاألَْزَمانِ فِــي  ْاألَْشــَياُء  نُْقَصانِألنَمــا  َومِــن  َزْيدٍ  مِــْن  َتْزَداُد 
ُيْغَبُن َال  َمــا  الَْفاِحُش  ُيْحِســُنَوالَْغَبــُن  لِْألُمورِ  َمــْن  بِِمْثلِــِه 
ِ بِالُْعُشــر َبْعُضُهــُم  ُه  رَِوَحــد فِــي ْاألَْصلِ أَْو بُِخُمــسٍ ُمَقد
ــيَمةِ(٤)َوفِي الُعُروضِ(٣) قِيَل ُرْبُع الِقيَمةِ أَْو ثُلٌُث َقْد قِيَل عِْنَد الس
بِأَْن الُْعْشَر  ــَر  َفس َقْد  َيأُْخُذ دِْرَهًما َحَسْنَوَبْعُضُهْم  َعْن َعْشــَرةٍ 
ــارِ ــَش ْاألَْع تـِـْســَعــَة   ْاآلَثــارَِفُيْغَبَنن ُمْجَمــلِ  َبَيــاُن  َوْهــَو 
ِ الُْعُشــر َنْفــَس   بِــأَن ُتــُه  لِْلُمْشــَترِيُحج َفاِحشٍ  بُِغْبنٍ  لَْيَس 

قوله: «يسواه» أي ما يستحقه من الثمن.  (١)
قوله: «وبعد عام» يعني أن البائع إذا طلب نقض البيع بعد انقضاء عام، فال يدرك رد المبيع.  (٢)

الُعُروض: هي ما ليس بأصول وهي التي تنتقل.  (٣)
السيمة: هي سوم المبيع قبل عقد البيع.  (٤)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٦٦

ُيوَجَدنا الُْبُيــوعِ  َغالِــبِ  ا(١)فِــي  ُيَشــن َال  الَْغْبنِ  َهــَذا  َكِمْثلِ 
َحاِصُلَوْهــو ِخــَالُف َمــا أََراَد الَْقائُِل  َرد الَْوْجــَه  َهَذا   ِإن َبْل 
الَْمَقاُل ُيْنَســَب  أَْن  َيْنَبِغــي  َقالُــواَال  قِْدًمــا  لِلذِيــَن  بِــَذاَك 
َمْن  َوَعل َحــادٌِث  َقْوٌل   ُهو َغَبْنَبْل  َذاَك  َيــَرى  بِالَْغْبنِ  َقاَل  َقْد 
ابِــطِ الض  الُْكَدمِــي  َدر َضابِطِهللاِ  الَغْبَن بَِغْيــرِ  أَْرَســَل  ِإْذ 
َيَتَعاَملُوَنــا َمــا  َعَلــى   ــاِإال ــوَن ــُن ــاَب ــَغ ــَت َي َال  ــِه  ــلِ ــْث ــِم ِ ب
ِ َمــن الث ذِْكــَر  ْمــُت  َقد َِوِإنَمــا  َفاْفُطــن فِيــِه  الْــَكَالمِ  لِِقَصــرِ 

p™ r« nÑdG  pó r≤ nY  oÜÉH

ِإلَى ــْيَء  الش َيْنُقُل  لَْفــٌظ   آَخَر َبْل َعــْن عَِوضٍ َقْد َحَصَالَوُهو
ــْه َوالَعِطي الِْميــَراُث  ْهَفَيْخــُرُج  الَْوِصي َوَتْخــُرُج  َبــْل  َوالَفْيُء 
عَِوُض فِيــِه  لَْيــَس  َهــَذا   َيْعــرُِض(٢)ألَن إلَْيــِه  رِْزٌق  ــُه  لَِكن
ِ ــي لـِـْلــُمــَتــَعــاقـِـَدْيــن ــِغ ــَب ــْن َِوَي الَْيَدْيــن َبْيَنُهَمــا  َيْصفَِقــا  أَْن 
ةُ َمْن َمَضــى َوفِيَهــا بَرَكْه َيْتُرَكــْهُســن أَْن  لِِمْثلَِنــا  َيْنَبِغــي  َال 
َيَداُهَمــا مِْن َصْفَقــٍة بَها َصفِْقَوالْــُكل بِالِْخَيارِ َما لَــْم َتْفَترِْق

قوله: ال ُيشنا بالمعجمة مْبنِيا للمفعول أي ُيْسَتْنَكُر؛ لغة ُعمانية. (المصنف)  (١)
وفي نسخة «يفرض». (أبو إسحاق)  (٢)



٤٦٧باُب َعْقِد الَبْيِع الجزء الثاني

عِ(١) الَبي الُْمــَراُد بِِخَيــار  َِوْهــَو  ِحيحِ َفاْفَهْم َواْتَبع فِي الَخَبرِ الص
َِوقِيَل َبــْل أََراَد َنْفــَس ْاألَنُفسِ َفأَْثَبُتــوا مِْنــُه ِخَيــاَر الَْمْجلِس
َفَما َقْومَِنا  َبْعــضِ  َمَقــاُل  لَُهَمــاَوْهَو  الَْمــَكانِ  َكاَنــا بَِذلِــَك 
َنْقِضىَحتى َيبِيــَن َبْعُضُهْم َعْن َبْعضِ بَِهــَذا  َنْحُن  َنُكــْن  َولَْم 
ِ الَْخَبر َذاَك  َفْهــمِ  مِــْن  َِوُكلــُه  َتْنَحِصر لَــْم  َوْاألَْفَهاُم  ُيْؤَخــُذ 
َيُقوُل َوَال  بِْعــُت  َقــْد  أََبْعــُت َذا الَْمــاَل َفــَذا َمْعلُوُلَيُقــوُل 
ِ الَْفِصيــح مِــَن  لَْيــَس  ِألَنــُه  رِيح الص َعْقــدِهِ  مِْن  َيُكْن  َوِإْن 
أَْكَثــُر ِإلَْيــَك  ُيْذَكُرَوَهَكــَذا بِْعــُت  َعَلْيَك  بِْعــُت  َقْولِِهْم  مِْن 
الَالَما ُهَنــاَك  َنْخَتــاُر  َنُقــوُل َقْد بِْعــُت لَــَك الُْغَالَماَوَنْحــُن 
َرِضيَتُه َفَهــْل  َهــَذا  َيُقــْل  أََخْذَتُهَوِإْن  َوَهــْل  َقبِْلَتــُه  َهــْل  أَْو 
الُْمْشــَترِي َوَذاَك  اْشــَتَرْيَتُه  ِأَوِ  لِْلُمْعَتبِــر َيْثُبــُت  َنَعــْم  َقــاَل 
َوَرْد بَمْعَنــاُه  َكاَن  َمــا   اْنَعَقْدَوُكل َقــدِ  بِــِه  الَْبْيــُع  َفِإنَمــا 
بِالُْمَســالََمْه ُيْدَعى  َوْجــٌه  َوْهَو الــذِي َيأْتِي بَِال ُمَكالََمْه(٢)َوفِيِه 
ِ الَثَمــن َوَدْفــُع  َقْبــٌض  ــُه  ِلََكن ــن ــِه ألَْمـــرٍ َبــي ـِـي ــَمــا ف ــَســالَ َت
ــــَراُم ـــاُل ِإنــــُه َح ـــَق ـــَال ُي َكَالُمَف َعْقــدِهِ  َيَقْع فِــي  لَــْم  لَْو 
َيْحُضَرا أَْن  َيْنَبِغــي  َراَوَشــاهَِدانِ  الش َذاَك  فِي  الَْحْزُم   َيتِم لَِكْي 

البّيع: بالتشديد إشارة إلى حديث: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» وهما البائع والمشتري.  (١)
أي بدون كالم يقتضي طلب البيع.  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٦٨

َبْيَنُهُم َمــا   الُْود َيْبَقى  َدْعَواُهُمبِالَْحــْزمِ  مِْن  الَْقاِضي  َوَيْسَترِيُح 
َهابِ الذ َعــنِ  الَْماُل  الِْكَتــابَِوُيْحَفــُظ  َمَراِشــدِ  مِــْن  َوَذاَك 
بِالِْكَتاَبــْه الِْكَتــاُب  ْاِالْســتَِراَبْهَوأََمــَر  َنْفــَي  فِيَهــا   ألَن
َحاِضــَرْه لََدْيَنــا  تَِجــاَرًة   ُمَجاَهــَرْهِإال َبْيَنَنــا  َمــا  نُدِيُرَهــا 
َتَرْكَنا ِإْن  الَبــأُْس  َعَليَنــا  أََدْرَنــاَفَمــا  َمــا  ألَْجــلِ  كَِتاَبَهــا 
ُهوَنُه ُيَكر ْيــلِ  الل فِــي  َيْنُقُضوَنــُهَوالَبْيــُع   لِلــُكل َوَجائِــٌز 
الَْمبِيَعا َعَرفُــوا  َمْهَمــا  َجِميَعا(١)َوقِيــَل  بِــِه  َنْقٌض  لََهــْم  َفَما 
أَْخَرَجــا لِْلَحَيــَوانِ  َدَجا(٢)َوَبْعُضُهــْم  َمْهَما  لََهــا  الَبْيَع  َفأَْبَطَل 
َِوَبْعُضُهْم َقْد َقــاَل فِي ْاألُُصولِ ْيل َيْثُبــُت لَــْو َكاَن بُِجْنــحِ الل
ا َيْلَزَمن لَْيــَس  الُْعــُروُض  ــا  ــاأَم َفَيْهدَِمن َشــاَء  َفَمــْن  فِيَهــا 
ُيْعَتَبُر لََهــا  اْعتَِبــاَراٌت  َيْســُتُرَوْهــَي  لَِذاَك  ْيــُل  الل َوأَْصلَُهــا 
بِالَْغَررِ عِْنَدُهــْم  َشــبِيٌه  َِفْهــَو  َفاْعَتبِــر جِْنِســِه  مِــْن  أَنــُه  أَْو 
َجَعَلــْه لِْلَحَيــَوانِ  َفأَْبَطَلــْهَوُمْخــرٌِج  َغْيبــٍة  فِــي  َكَبْيِعــِه 
َيْثُبُت ْاألُُصولِ  َبْيــُع  َيُقْل  أَْثَبُتَوَمْن  الُعــُروضِ  مِــَن  ألَنَهــا 
ــا ــَرن ــي ــَغ ــَت َت َال  ـــا  ـــَه ـــِإن ــاَف َفاْفَهَمن الَْوْقــتِ  بُِطــولِ   ِإال

قوله: «وقيل مهما عرفوا البيعا» قلت: هذا هو الصحيح، وال سيما في هذا الزمان التي انتشرت   (١)
فيه األنوار الكهربائية فيصير بها الليل مثل النهار في اِإلضاءة.

قوله: «دجا» أي: أظلم، والمراد به الليل.  (٢)
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pó r≤ n©dG  nó r© nH  p¢† rÑ n≤rdG  oπ r°ü na

َما ُيَســل أَْن  الَْبائِــَع  َيْســَتلَِماَوَيْلــَزُم  لََكْي  ــارِي  لِلش َذلَِك 
َتَمامِِه مِْن  الَبْيــعِ  َبْعَد  ُمْجَتَنــى أَْحَكامِِهَفالَقْبُض  َتَمــامِ  َومِــْن 
أََبَدا َقْبــضٍ  َقْبــَل  ُيَبــاُع  َوَرَداِإْذ َال   بِــي الن َعــنِ  بِــِه  لَِمــا 
ِ َِوَقْد َنَهى َعْن رِْبحِ َما لَْم َتْضَمن ن ارِي َقْبَل الَْقْبضِ لَْم ُيَضم َوالش
َباَعــا َمــْن  َيْضَمُنــُه  ِإْن أَْبــَدى مِْن َتْســلِيِمِه اْمتَِناَعاَوِإنَمــا 
َوالُْمْشــَترِي َبْيَنُه  َما  َيُكْن  َِوِإْن  َخلــى(١) َفــَال َيْضَمُنــُه َفْلَتْنُظر
أََضاَعــْه الُْمْشــَترِي  َذاَك   البَِضاَعْهألَن َيْقبِــَض  أَْن  أََبى  ِحيَن 
أَْعَتَقْه َمــا  ِإَذا  الَْعْبدِ  مِــْن َقْبــلِ أَْن َيْقبَِضــُه َوُيوثَِقْهَوُمْشــَترِي 
َقْبــُض مِْنــُه  َوالِْعْتــُق  َنْقُضَفَجائِــٌز  فِيِه  لَْيــَس  َصِحيٌح  َوْهَو 
َمَنَعاَوَبْيُعــُه(٢) فِيــِه اْختِــَالٌف ُرفَِعا َوَبْعــٌض  َبْعــٌض  أََجــاَزُه 
َنْرَضــاُه َال  بِالَْجــَوازِ  ــَضــاُهَوالَْقــْوُل  ــت ــْق ـــَف ُم ألَنــــُه َخـــالَ
اْنَتَهىَعْن َبْيعِ َما لَــْم َيُك عِْنَدَنا َنَهى َمــنِ  ــَذا  َحب َيــا  َنــا  َنبِي
َفْهَو لَِمْعَنى الَْقْبضِ أَْيًضا ُمْقَتِضيَوَذاَك َشــامٌِل لَِمــا لَــْم َتْقبِضِ

قوله: «َخلى» أي ترك قال دريد بن الصمة:  (١)
َمَكاَنُه َخلــى  اهللاِ  َعْبــُد  َيــُك  َفَمــا َكاَن َوقاًفــا َوَال َطائِــَش الَْيدَِفِإْن 

قوله: «َوْبيُعُه» أْي قبَل قبضهِ.  (٢)
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اِإلْجَماَعا َبْعُضُهــُم  َحَكى  ُيَباَعاَوَقْد  أَْن  لِْلُعــُروضِ  الَْمْنعِ  فِي 
الَْمْنُقولِمِْن َقْبــلِ َقْبِضِه َوفِــي ْاألُُصولِ ُجْمَلــةِ  فِي  أََتى  ُخْلٌف 
َيْكفِيــِه َبْيِعَهــا  َعْقــُد  َيْكفِيِهَفِقيــَل  َال  َوقِيــَل  َقْبِضَهــا  َعْن 
ْاألََشــَهُر  ُهــو الَْقْولَْيــنِ  ُل  األَْكَثــُرَوأَو ِإلْيــِه  َمــاَل  عِْنَدُهــُم 
َقْد َدَخْل  َيــَراُه ِإال َنَقْلَوالَبْحُر(١) الَ  لَُه  الــذِي  ْهيِ  الن ُجْمَلةِ  فِي 
َولى(٢) َمــا  ِإَذا  َبــأَْس  َال  (٭)َوقِيَل  مِْن َقْبلِ َقْبضِ َما اْشَتَراُه الِْخال
َوالَْمْكُيولِ(٣) الَْمْوُزونِ  َعَدا  بِيعِ َجاَء فِــي الَْمْنُقولِفِيَما  َعــنِ الر
الَْحالَْة ذِي  َبْل  الَْبْيعِ  َغْيُر  بِالَْحَوالَْةَوَذاَك  ــاسِ  الن َبْيــَن  تُْعَرُف 
ِإْحَراَزا عِْنَدُهْم  ُيْدَعى  َيْجَتاَزاَوالَقْبُض  أَْن  َوَذاَك  ُعْرفِِهــْم  فِــي 
فِيــِه َيُكــوُن  ٌف  َتَصــر َيْكفِيــِهَوْهــَو  َال  َعَلْيــِه  َفَواقِــٌف 
َهاَســا أَْو  ــَرُه  َتم ِإَذا  الَيَباَســا(٤)(٥)لَِكــْن  ُه أَْو َوَجَز  أَْو َجــد
الْجِــَداَرا َبَنــى  ِإَذا  َداَراَوَنْحــُوهِ  قــْد  َمــا  َم  َهــد أَْو  َعَلْيــِه 

. ̂ قوله: «البحر» يعني: عبد اهللا ابن عّباس   (١)
قوله: «ولى» أي أحال، والتْولَِية هي الحوالة المعروفة عند الفقهاء.  (٢)

(٭)   قلت: الخال مفعول به للفعل ولى والمراد ولى الخل من قبل قبض ما اشتراه. (إسماعيل)
المكيول كَمْبُيوع لغة ُعمانية، وافقت لغة تميم. ا هـ. (المصنف)  (٣)

َرُه» أي أخذ تَْمَرُه. و«هاسا» أي أثار األرض. قوله: «تَم  (٤)
«َوَجّده» أي: صــرم ثمرته. و«َوَجَز»: أي َقَطع. «واليباســا» هو ما يبــس من الزور والكرب   (٥)

والعراجين.
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ْاألََشــَجاَرا َغَرَس  ِإْن  َماَراَوَهَكــَذا  أَْو َقْلَعَهــا(١)(٭) أَْو أََخــَذ الْث
َراَعْه ْاِإلَضاَعْهَواألَْصُل َقــاَل لَْيَس فِي الز َفاْتُرِك  َحْوٌز  الَْمالِ  فِي 
ــَوى أَْق ـــْوًزا  َح أََراُه  ــي  ــنِ مِْن َغْيــرِهِ َفَكْيَف ُيْلَغى األَْقَوىَوِإن
ْاِإليَجازِ(٢) فِــي  َقــاَل  َقْد  ُه  ْاِإلْحَرازَِوِإن مِــَن  ْرعِ  لِلــز ــْقُي  الس
َمْعَنى أَْقَوى  ْرُع فِي ْاألَْمَوالِ  اَوالز َفاْفَهَمن ْرعِ  الز َنْفسِ  َســْقيِ  مِْن 
ُيَعد َفالَ  ْاَألْرضِ  فِــي   (٣) َوالَخدالَْخد فِيِه  َكاَن  َما  ِســَوى  َقْبًضا 
َفَقْط ِإْحــَراٌز   الَْخد لِــَذاَك  َفَرْطَفْهَو  الَْقْبضِ  َوَسائُِر ْاألَْرضِ َعنِ 
الَْقْبَضا فُــُروُع َشــارِِطيَن  َوْاألَْرَضاَوْهَي  أُُصولَــُه  َشــَرى  لَِمْن 
الَْعْقدِ َنْفــُس  َيْكفِي  ال َحاَجــٌة لَُهــْم بَِهــَذا الَْحــدَوالَْقائِلُوَن 
بِالْوَِزانِ لِلُعــُروضِ  الْمَعانِــيَوالَْقْبــُض  أَْو بَِســائِرِ  َوالَْكْيــلِ 
ــَودِْه ــَق َب َقْبُضُه  ــَواُن  ــَحــَي ــالْ َيدِْهَف  ُيْمِســَكُه َكف أَْن  يُف  َوالس
ــِه ــْي ِإلَ ــُه  َيــُضــم أَْن  ــُد  ــْب ــَع َعَلْيِهَوالْ َيْخُدَمــْن  أَْو  َبْيتِــِه  فِــي 
بَِحَسْب َشــْيٍء   ُكل َقْبَض   أَْحَوالِِه َوالُْعــْرُف فِيِه ُيْصَطَحْبَفِإن

قوله: «أو قْلعها» بإســكان الالم مصدر قلــع، فأقام المصدر مقام الفعــل الماضي، أي قلعها   (١)
وذلك ِإلقامة الَوْزن. 

 Ñ Ð Ï﴿ :(٭)  وذلك من باب عطف ما يشــبه الفعل على الفعل على حد قول اهللا
Õ Ô Ó Ò ﴾ [الحديد: ١٨]. (إسماعيل)

ــيَجانِي من أجوبة علماء  فه الشــيُخ أبو خليل أحمد بن خليل الساِإليجاُز: كتاٌب فــي الفقه أل  (٢)
عصره، ومن قارب زمانه من العلماء.
» هو الشق في األرض. قوله: «والَخد  (٣)
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لِْلِميــَزانِ الَبائِــُع  َولـِـْلــَمــَكــايـِـيــلِ َولـِـــــْألَْوَزانَِوُيْحِضــُر 
ِســْلَعتِْه َبــَوْزنِ  أَْولَــى  ـُه  ـ تِْهَوِإن ُحج َمَعانِــي  َوُخــْذ  َوَكْيلَِها 
ِ َقائِل َقْولِِه ُســْبَحاَنُه مِــْن  الَْكائلِفِــي  َوْصُف  ْطفِيفِ  الت ُسوَرةِ  فِي 
ُصوَنــاَوُهــْم ِإَذا اْكَتالــُوا َفَيْســَتْوفُوَنا ُيَنق َوَغْيَرُهــْم  لَُهــْم 
َذَكَرا أَْيًضا  الْــَوْزنِ  فِي  ُمْعَتَبَرا(١)َوَهَكَذا  لَُهــْم  َوالَْكْيُل  َفالَوْزُن 
ِ ــَواع يــُق لِلص د َِوُيوُســُف الص ــاع ــَي ــَب ــبِ ال ِ ــال ــَط ِ ـــأَُه ل ـــي َه
َوْالِميَزاَنــا الِْمْكَيــاَل  ِإْعَالَنــاَوَبَخــَس  َفَنَهــى  َقــْوُم ُشــَعْيبٍ 
َعــاَدْه َذاَك   أَن َدلِيــٌل  أََبــاَدْه(٢)َوْهــَو  َقْبلَنــا  َوفِيَمــْن  فِيَنــا 
ِ ْاألََثر فِــي  ُهوا  َكر ُهَنــاَك  َولَْو َرِضي الََوْزَن َوَكْيَل الُْمْشَترِي(٭)َومِْن 
َيْغِمَزا أَْن  لَــْه  الَْكْيــلِ  َيْهِمــَزاَوِصَفــةُ  لَــْن  َرافَِعــًة(٣)  َغْمــَزًة 
ا َحن ُيَرج أَْن  ــِه  ــْي َعــَل ـــا  ــاَوَم ُيوَزَنن َكاَن  ِإْن  بَِواجِــبٍ 
األَْخــَالقِ َمــَكارِمِ  مِــن  ــَقاقَِوَذاَك  َال َواجِــٌب ُحْكًما َمَع الش
الَْيْوَما َعَلْيــِه  ــاسِ  الن ْوَمــاَوَعَمــُل  َالل لُِيزِيلُــوا  ُحــوَن  ُيَرج
وَِزانِ َفَعَلــى  الِعَيــاُر(٤)  ــا  ِإْثَنــانِأَم َبــْل  َوقِيــَل  ثَِقــٍة  ذِي 

معتبرا: منصوب على الحال وهو بفتح الراء.  (١)
أي أهلكه.  (٢)

أحســب أن المعنى أنهم كرهوا وزن المشتري وكيله للســلعة ولو رضي البائع؛ ألن البائع هو  (٭) 
الذي يزن ويكيل على ما تدل عليه األدلة التي ساقها اإلمام نور الدين 5 . (إسماعيل)

وفي نسخة «رافقْه». (أبو إسحاق)  (٣)
قوله: «أما العيار» هو اعتبار اعتدال الميزان قبل الوزن.  (٤)



٤٧٣فصُل اِإلَقالَِة َبْعَد اْلَعْقِد الجزء الثاني

ثَِقةِ مِْن  اْشــَتَرى  َقدِ  َيُكْن  ــْلَعةَِوِإن  لِلس بِــِه  َبــاَع  وَِزانُــُه(١) 
بِِه َمْوثُوقٍ  َغْيــرِ  مِْن  َيُكْن  بِــِهَوِإْن   َيبِيَعــن أَْن  َيُجــوُز  َفــَال 
َوَعــلـِـَمــا ــَحــُه  َصــح ِإَذا   َوالَْتَزَمــاِإال بِــِه  َبــاَع  َتــُه  ِصح
َوالِْميــَزانِ الِْمْكَيــالِ  اِإلْخَوانِِإَعــاَرُة  َعَلــى  َمْنُعهــا  ُيْكــَرُه 
َياَعــا الض َخِشــَي  َمــا  ِإَذا   اْمتَِناَعــاِإال ُيْظِهــَر  أَْن  َفَجائِــٌز 
ْقَرارِ بِاْإلِ َيْثُبــُت  َقــْد  الَعَقارِ(٢)َوالَْقْبُض  لُِمْشــَترِي  َبائِــعٍ  مِْن 
ِ ــاد ــَه ِــْاِإلْش ــب َف ــَرا  ــاَك ــَن َت َِوِإْن  َباد َغْيَر  الَْقْبــضِ  َنْفُس  َكاَن  ِإْن 
َيدِ َذا  َيُكــوُن  الَْمالِ  َِوَقابِــُض  د ــَرد بِالت مِْنــُه   ُيْنَزَعــن َال 
َدا(٣) الَْمْشــَهَدالَِكْن َعَلى الَْخْصمِ بِأن ُيَشه  أََتــم ِإَذا  َوَيْنزَِعــْن 
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ْاألَْشــَياُء لَُه  َتْبُدو  َقــْد  اُءَوالَْمْرُء  ــر َوالض ْفــُع  َوالن لَِجْهلِــِه 
ــَرا الش فِي   َفيْنَدَمن اْشــَتَرىَوَيْشــَترِي  ِإَذا  َبائًِعــا  َفَيْســَتِقيُل 
بِْه َفالَْمأُْموُر  الَْبائِــُع  َيْنــَدُم  َيْنَتبِــْهأَْو  ِحيــَن  ــادِمِ  الن ِإَقالَــةُ 
َوِإنمــا َالزًِمــا  َذاَك  َوَكَرَمــاَولَْيــَس  ُخلُــقٍ  ُحْســَن   ُيَعــد

قوله: «وِزاُنه» مبتدأ خبره باع به للسلعة.  (١)
العقارات: البيوت والرموم التي ال تُْحَرُث.  (٢)

َدا» بتشديد الهاء أي يأتي بالشاهدين. قوله: «ُيَشه  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٧٤

َكاَنــا ِإْن  فِْعلُــُه  ِإْعَالَنــاَولِْلَوكِيــلِ  َيَشــا  فِيَمــا  ًضــا  ُمَفو
َفَال ضٍ  ُيْجَعــَال(١)َوِإْن َيُكــْن َغْيــَر ُمَفــو لَــْم  ألَنــُه  ُيِقيلُــُه 
ُيِقيــَال أَْن   لِْلَوِصــي ِخيَالَولَْيــَس  َمنِ اْشــَتَرى الُعرُوَض َوالن
ــا َوِصي ُيْجَعَلــْن  لَــْم  ــاِألَنــُه  َجلِي َباَعــُه  َقــْد  َمــا   لِــَرد
ــةِ بِالَْوِصي َكاَن  َقــْد  ــةَِفَبْيُعــُه  الْــَقــِضــي ِــُف  ــال ــَخ ُم ُه  َوَرد
َثانِ َبْيٌع  قِيــَل  فِيَها(٢)  َيَتَبـاَيـَعــانَِوالُْخْلُف  َذا  َعَلى  ُهَمــــا 
الَعْقدِ لِــَذاَك  َفْســٌخ  َبْل  ْشــدَِوقِيَل  َوْهَو َصِحيٌح َظاهٌِر فِي الر
الِْخَالَفا ُيْشــبُِه  فِيَها  َواَفىَوالُخْلــُف  َطَالٌق  أَْم  َفْسٌخ  الُخْلعِ  فِي 
َوَجْب(٣)َوالُخْلُف َيْظَهَرن فِي الذِي َطَلْب ْقُض  الن لَُه  َما  فِي  ِإَقالًَة 
ــا ــبٍ ُهــَنــاَك ُيــوجـِـَبــن ــَب ــَس ِ ــاب ــَل ُيــْبــِطــَلــن ــي ــِق ـــَرُه َف ـــَي َغ
الِــبِ الط مِْثــَل  َيُكــوُن  ـُه  ـ الَْواجِبِألَن ُبــوتِ  الث َبْعــَد  لَِبْيِعِه 
َرِضَيْه َقــْد  ـُه  ـ أَن َدلِيــٌل  نُْمِضَيْهَفْهــَو  أَْن  لَِنْقِضــِه  َنُكــْن  َفَلْم 

قوله: «لم يجعال» أي لم يجعل لذلك أي لِإلقالة.  (١)
قوله: «والُخلف فيها» أي في اِإلقالة.  (٢)

قوله: «والُخلف يظهرن» معناه أن ثمرة الخالف في اِإلقالة أهي بيع أم فسخ؟ تظهر فيما اشتراه   (٣)
من األشياء المعيبة فيطلب من البائع اِإلقالة؛ فمن قال إنها بيع ثانٍ ألزمه قبول المبيع، ألنه لما 
طلب اِإلقالة صار كمن ســاَمُه للبيع، ألن من اشــترى معيًبا فســامه للبيع ُعد ذلك منه قبوًال 
للبيع، وكذلك يدرك فيه الشفيع الشفعة إن أقاله، ألنها بيع ثانٍ على هذا القول، والقول الثاني 

بأنها فسخ للبيع األول، وهو األصح؛ فال يلزمه البيع بطلبها، وال ُيْدرِك بها الشفيع شفعته.
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بِالَْجَهالَــْه ْقــَض  الن  ِإن اِإلَقالَــْهَوقِيــَل  بَِطَلــبِ  َيْبُطَلــْن  َال 
َفَلْم الَْفْســَخ  َطَلــَب  َقــْد  ُه  ذِي لَــُه لَزِْمِألَنَيْحُصــْل َفمــاَل لِل
ْاألَْســَبابِ مَِن  َغْيرَِها  يَجابَِوُحْكــُم  َكُحْكِمَها فِي النْقضِ َواْإلِ
َوَرغَِباَوْالُحْكــُم فِيَها َواِحــٌد ِإْن َطَلبا اْشــَتَرى  َمنِ  أَْو  َباَع  َمْن 
تُْفِسُد قِيَل  الَْعْقدِ  فِي  ُيْعَقُدَوَشــْرُطَها  َمــا  َنَقَضــْت  َقــْد  ِألَنها 
ــا ــَم ِألَن ــُدُه  ــِس ــْف تُ َال  ــَل  ــي ِ ــْرِط ُحْكًما لَزَِماَوق َتُكوُن مِْثَل الش
َمَثَالَوِإننِــي أَقُــوُل ِإْن َكاَنــْت ِإلَى َشــْرٌط  َفْهَي   ُيَحــد َوْقتٍ 
ْرِط َوْهَو الُْخْلُف َوْالجَِداُلَيْلــَزُم فِيَهــا مِْثــُل َمــا ُيَقــاُل فِي الش
أَْفَســَدْت َوْقتٍ  لَِغْيرِ  َتُكْن  َثَبْتَوِإْن  َقــْد  َما  َهــا  لَِحل َمبِيَعهــا 
َمالِي بِْعــُت  َيُقوُل  َكَمــْن  َفَحالِــي(١)َفْهَو  أَْخــَذُه  أََرْدُت  َوِإْن 
ـــالَفــَال ُيفِيــُد َذاَك َبْيًعــا أَْصــَال ـــْد َبـــاَعـــُه َوَح ـــــُه َق ِألَن
الَْعْقدَِوِإْن َيُكــْن َقالُوا بَِهــا مِْن َبْعدِ َبْيِعِهــْم بَِنْفــسِ  ثُُبــوتِ 
َوَعْدَفــَذاَك َوْعــٌد ِإْن َوَفى بِــِه َفَقْد َقــْد  فِيَما  َخــاَن   َوإال َفاَز 
ِصَفاتِ مِْن  لِلَمْوعِــدِ  َفــاقِ َفاْحــَذرِ ْاآلَفاتَِوالُخْلُف  أَْهــلِ الن

قوله: فحالي؛ أي فهو لي، لغة ُعمانية وأصله (حاللي) ُحِذفَــْت الُمه األولى تَْخِفيًفا واهللا   (١)
أعلم. (المصنف)
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َجَحْدَوفِــي َثَالَثــٍة َتَشــاَرُكوا َوَقــْد َوَواِحــٌد  ِإَقالَــًة  أَْعَطــْوا 
َعَلْيِه ــَدا  ــِه َش لََدْيــِهَوَصــاِحــَبــاُه  َثابِــٌت  َفْهــَو  بِــَذاَك 
ـُه لَْيــَس ُهَنــا َمــا ُيوجُِب ـ َرد َمَقالِِهــم إَذا َمــا أَْوَجُبــوا(١)ِألَن
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َوْالَخدِيَعْه  الِْغــش  (٢) ِإن رِيَعْهَوَحْيُث  فِي الَْبْيعِ ُحْرٌم(٣) ُمْقَتَضى الش
أَْو ُمْشــَترِي لَِبائعٍ  أَْثَبُتــوا  َِقــْد  الَْغَير ُحْكــُم  َيْثُبُت  بَِهــا  ُطْرًقا 
َهــا الَْجْهــُل بَما َقــْد بِيَعا ــا َجــِمــيــَعــاأََعم ــَه ــم ــُع ـــُه َي ـــِإن َف
َوالَْمِعيُب الَْمْغُشــوُش  الُْغُيوُب(٤)َفيْدُخُل  َوَتدُخُل  ُحْكِمَها  فِي 
َجِهَال َقــْد  َيُكْن  لَــْم  لَْو  ـُه  ـ ُيْبِطَالِألَن أَْن  لَــُه  َكاَن  َمــا  بِــَذاَك 
َواِحـــدِ  ــل ُك ــــرُِد  أُْف نِي  ِلَِكن َمْعًنــى َزائِد ِألَْجــلِ  بَِمْوِضــعٍ 
الَْجْهلِ َنْفــَس  أَْذُكــُر  لِلُبْطــلَِوَهاُهَنــا  َســَبٌب  َفْهــَو  لِلَبْيــعِ 
َيْعَلْم بِِه َولَْم  ــْيِء  ــِهَفُمشَترِي الش لـِـَرب ُه(٥)  َرد ــا  َش ِإَذا  ــْه  لَ

قوله: «أوجبوا» أي أثبتوا وهو من اِإليجاب الذي هو نقيض السلب.  (١)
في ألف أَّن َبْعَد َحْيُث وجهان؛ الكسر والفتح واألول أكثر.  (٢)

قوله: «ُحْرٌم» بالتنوين أي: حرام، (ومقتضى) منصوب بنــزع الخافض أي في مقتضى، وتجوز   (٣)
إضافة حرم إلى مقتضى.

قوله: «الغيوب» أي األشياء المغيبة بالمعجمة أي المجهولة.  (٤)
ه» بالرفع مبتدأ وهو األحسن وبالنصب مفعول لشاء. قوله: «رد  (٥)
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ُيْتَحُفَوَهَكــَذا َمْن َباَع َمــا َال َيْعرُِف َيوًمــا  َشــاَء  ِإْن  هِ  بِــَرد
َماَال لَِزْيــدٍ  َبــاَع  َمــْن  ِــِه(٭) أَْجــَمــَلــُه إْجــَمــاَالَوقِيــَل  ــْرب ِــِش ب
ْقُض لِلَبائِع َبْل َوْالُمْشــَترِي ِشــْرَبُه باألََثرِ(١)(٢)َفالن ِإْذ لَــْم َيُحد
َولَــْم َيُكــْن َباِطَنــُه َقــْد َنَظَراَوَمْن َيُكْن لِْلَبْيتِ َيْوًما اْشــَتَرى
َشــَراُه ِإْذ  اهِــَر  الظ َنَظــَر  َرآُهَبــْل  ِإَذا  ــٌت  ِ ــاب َث ــْقــُض  َفــالــن
ْقُض الن فِيــِه  رِ  ــك الس ْاألَْرُضَوَقَصُب  َحَوْتــُه  َقائًِما  بِيــَع  ِإْن 
ْالَجَهالَــْه َيْســَتْصِحُب  ـُه  ـ ِإْذ لَــْم َتُكْن تُْدَرُك مِْنــُه ْالَحالَْهِألَن
ُجــَزاِف َعَلــى  َحبــا  ْقُض بِــَال ِخَالِفَوُمْشــَترٍ  الن لَــُه  قِيــَل 
ْاألْسَفلِ ِخَالَف  ْاألَْعَلى  َظَهَر  ِِإْن  َوَذاَك ِإْن لَــْم َيْعَلَمــْن بِــِه قُل
قِيَال َســَواٍء  َعَلــى  َيُكــْن  َكْيَال(٣)وِإْن  اْشــَتَرَطاُه  َمــا  َيْلَزُمــُه 
لَْك أَبِيــُع  لَــُه  َقــاَل  ِإْن  َســَلْكَوَذاَك  َذا  مِْن  بَِكَذا   َجرِي  ُكل
َواِحدِ  (٤) َجرِي فِي  َماضٍ  َِفالَبِْيُع  َوَما لَــُه َعَلى الَْجــرِي مِْن َزائِد
ــَمــانِ ُيــَتــم َشــــاَءا  ِإَذا   َيْمِضَيــانِِإال َبــأَْس  َال  َفِإنــُه 

(٭)   الّشْرُب هو القدر المخصوص من الماء كأثر أو أثرين أو ما شابه ذلك. (إسماعيل)
قوله: «بِاَألثَِر» هــو عبارة عن قدر مخصوص من الماء الجاري فــي العيون وهي عبارة ُعمانية   (١)
وه بذلك ألن قســمته موقوفة عندهم على تقدير الظل باألقدام، وموضع القدم يسمى أثًرا  َسم

واهللا أعلم. ا هـ. (المصنف)
َمان أنه نصُف ساعةٍ أي ثالثون دقيقة. قلت: وأظهر شيء في تبيِين ُمّدةِ اَْألثر ِمَن الز  (٢)

قوله: «كيال» منصوب على التمييز المحول عن المفعول.  (٣)
قوله: «جري» هو عبارة عن كيل معروف عند أهل ُعمان وهو عْشرة آَصاعٍ.  (٤)
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ِ الَْجِميع فِــي  َيْثُبُت  َبــْل  َِوقِيَل  الَْمبِيــع فِــي  َيْدُخــُل  ـُه  ـ ِألَن
َمْن ــَن الث َوَعي ُيْعَرَفْنَقْد َباَعــُه الَْحب َكْيَمــا  بِالَْجْريِ  ًرا  ُمَقــد
ْقَضــا الن  َيْســَتلزَِمن َال  ُيْمَضىَوَذاَك  ُه َعَلــى الَْجِميعِ  َبْل َحق
(١) ُعال َما  ِإَذا  الَبْيع  فِي  أَْصَالَوالُْخْلُف   َيْثُبَتــن قِيــَل  ْقــضِ  بِالن
َيْعُرُض َعَلْيــِه  ْقــُض  الن َتْنُقُضَوِإنَما  َرآَهـــا  ِإَذا  ــٍة  ــل ـِـِع ب
أََقاَما بِــِه  رًِضــى(٢)  َولَْو  الَْحَراَماَفْهــَو  َيْرَتِكــبِ  لَــْم  َعَلْيــِه 
ُيتِْم ُمْنتِقــٌض َحتى  َبــْل  َهَدْمَوقِيَل  الــذِي  َوْصَفــُه  فِيــِه   ِألَن
دِا َفْلُيَجد اْألَْصــلِ  َضِعيُف  مِــْن َبْعــدِ عِْلِمــِه َوِإال َفَســَداَفْهَو 
َقَبْض َما  الِْخالِف  َعَلى  َنَقْضَوَيْنَبنِي  أَْن  َقْبَل  الَْمْعلُولِ  ةِ  َغل مِْن 
َجَعلُــوا ُبــوتِ  بِالث َفَيــأُكُلَفالَْقائِلُــوَن  َتــُه  َغل لِْلُمْشــَترِي 
َقالُــوا بِالَْفســادِ  الَْمــاُلَوالَْقائِلُــوَن   أََغــل َوَمــا  ُه  َيــُرد
لِ ـِــــْألَو ـــُه َوأَُصـــَلـــُه ل ـــِإن َِف َكْيــَف لَــُه األَْخُذ َولَــْم ُيَحلل
الَْبــابِ َكَهــَذا  ْاِإلَقالَــةُ  اْألَْســَبابَِوَمــا  ُجْملةِ  مِْن  ِإنَهــا  َبْل 

قولــه: «والخلف في البيع إذا ما ُعّال.... إلخ» يعني إذا باع إنســان شــيًئا فقال للمشــتري إني   (١)
ــْي وهو معيٌب أو معلول بعلة توجب نقضه، أو إني أنقضه متى شئت، أو قال  بايعتك هذا الش
ذلك المشــتري، ولم يشــترطا أو أحدهما إقالة إلى مدة، ففيه قوالن: صحة البيع وفساده، كما 

. ƒ نه الشيخَبي
قوله: «رًِضى» مفعول ألجله.  (٢)
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ُزكِْنَفْهَي َعَلى الَْقْولَْينِ مِْن َفْسخٍ َومِْن لُِمْشــَترٍ   (١) َغــل َفَما  َبْيعٍ 
َوالِْخَيــاُر ــْفَعةُ  الش اْخَتاُرواَومِْثلُهــا  َوَبْعــُد  َبْيُعُه   ِإْن َصــح
َما َيــأُْكُل  الُْمْشــَترِي  َذاَك   َمــاِألَن ــةِ لَــْم ُيَحر ح َشــَراُه بِالص
َوالِْخَيــارِ ــْفَعةِ  بِالش ْقــُل  َطارِي(٢)َوالن َعَلْيِه   َصح َما  َبْعدِ  مِْن 
بِاْســتِْحَقاقِ ُيْعَرُف  الذِي  َفــاقَِوْهَو  بات َذلِــَك  َيُكــْن  َولَــْم 
بُِحْكِمــِه َحاكِــٌم  َيبِيــُع  بِِعْلِمــِهَوَال  َيْعَترَِفــْن  لَِمــْن   ِإال
َيبِيَعــا أَْن  َقْبــلِ  مِــْن  الَْمبِيَعاَيْســأَلُُه  َذا  َعَرْفــَت  َهــْل  َيُقوُل 
َفِإْن َمْعلُوًال  الَْبيــُع  َيُكوَن  َيْثُبَتــْنَكْيَال  ُهَنــاَك  َفالَْبْيــُع   أََقــر
بِْالَجَهالَــْه ْقــَض  الن َيَنــاُل  الَْحالَْهَوَال  بَِهــذِي  اْعتَِرافِــِه  َبْعــَد 
لَْه  ُيْســَتَحب  الَْوِصي عَِلَلْهَكَذلِــَك  لَِيْنفِــي  ــارِي  الش  ُيَقــرِر
َفــَال بِالِْعْلــمِ   أََقــر َمــْن   ُيْســَمُع مِْنُه ِإْن َيُقــْل َقْد َجِهَالَوُكل
بِْه  أَقر َمــا  َبْعَد  ُرُجــوَع  َال  َوِإْن َيُكــْن ِإْقــَراُرُه مِــْن َكذِبِْهِإْذ 
ــانِ ــَس ــل ـــاَدُة ال ـــَه ـــَمـــا َش الَْعْدَالنِِألَن ُيْثبِــُت  تُْثبِــُت َمــا َال 
َناِء َنا(٣) َوالَقــْذِف بِالز االْذكَِيــاِءَوفِــي الز عِْنــَد  َذاَك  َيْظَهــُر 

» أي أََغل فحذف الهمزة للوزن أو على لغة واهللا أعلم. قوله: «غل  (١)
قوله: «طاري» أي حادث.  (٢)

قوله: «وفي الزنى والقذف بالزناء» يعني أن شَهاَدَة الشاهدين على أحد أنه زنى ال تكفي حتى   (٣)
=يشهد عليه أربعة شهود، فلو أقر على نفســه أنه زنى ثبت عليه إقراره؛ إذا كان صحيح العقل، 
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الَْمْعلُولِ مِــَن  بِيــَع  َمــا   الَْمْجُهــولَِوُكل أَوِ  ْقــضِ  الن بِِعلــةِ 
الُْمْشــَترِي َتْمَترِيَفِإنــُه َيْقَوى بَِمْوتِ  َال  َباَعــُه  َقــْد  الذِي  أَو 
ِ غَِيــر مِــْن  لَِوارِثِيهَمــا  َِوَمــا  ــر ُيَغي َولَــْم  َمــاَت  ـُه  ـ ِألَن
َبْعَضــُه أَْو  أَْتَلَفــُه  ِإْن  َمنِ اْشــَترَى َفــَال َيَنــاُل َنْقَضُهَكــَذاَك 
َخَلْط بِأْرِضِه  َكاَن  ِإْن  َذاَك  َغَلْطمِــْن  ُدوَن  عامًِدا  َشــَراَها  أَرًضا 
َفَســَال مِْنَهــا  َكاَن  ِإْن  َعَزالََوَهَكــَذا  َقْد  َمْوِضِعِه  َوَعْن  َصْرًما(١) 
َوَهَبْه أَْو  َباَعــُه  َقــْد  َيُكْن  َكَتَبْهَوِإْن  إْن  َكــَذا  ِإْتــَالٌف  َفــَذاَك 
َكَتْب لِــَوارِثٍ  َكاَن  ِإْن  َذاَك َفَلْيــَس فِيِه ِإْتــَالٌف َوَجْبَوقِيــَل 
أَْعَطــاُه ِإْن  الِْخــَالُف  ــاُهَكَذلِــَك  َرب ِصَغــرٍ  َذا  لَــُه  ِإْبًنــا 
ْه الَقِضي فِي  ْاِإلْتــَالَف  أََرى  ْهَوَال  َوالَْوِصي َوْاِإلثَبــاتِ  ْهــنِ  َوالر
ُيْخَتَلُفَفــُكل َهــَذا لَْيــَس فِيــِه َتَلُف َبْعِضــِه  فِي  َيُكْن  َوِإْن 
بِالِْخَيــارِ الَْمبِيــُع  ْاألَْخَيارَِكَذلِــَك  الُْعَلَمــا  اْختِــَالُف  فِيِه 

فيقام عليه الحد، فظهر أن إقرار اللسان يوجب على اِإلنسان ما ال يوجبه العدالن، وأما شهادة 
العدلين على القاذف فإنها تثبت ويقام عليه حد القاذف ثمانين جلدة، فأشكل علينا معنى قوله 
(والقذف بالزناء) فإن كان أراد بذلك إذا قذف أحد مسلًما بالزنى فإن عليه أن يأتي عليه بأربعة 
شهداء وإال فعليه حد القذف، فهذا صحيح ظاهر معناه، لكن يغني عنه قوله (وفي الزنى) فاهللا 

أعلم بما أراد رضوان اهللا عليه.
َيْت َصْرَمة ألنها تُْصَرُم من أصل  قوله: «صرًما» الصرم جمع َصْرمة؛ هي الَفِســيَلُة من النخل ُسم  (١)

أمها.

=
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َوَال ِإْتَالًفــا  َيــَراُه  َالَفَبْعُضُهــْم  َيــَراُه َبْعــٌض َحْيُث لَــْم ُيَنق
ُيْدرُِكْه َكاَن  َحْيُث  َباقٍ  َوْهَو َمْســَلُكْهَفْاألْصُل  َذاَك الَْبْيعِ  بَِنْقضِ 
الَْفَلُج َوَمــاَت  َمــاًال  َيلُِج(١)َوُمْشــَترٍ  ُهَنــاَك  َنْقــَض  ال  َفِقيَل 
َبْعُض َوَقــاَل  ِإْتَالٌف  ْقُضَوالَْقْســُم  الن  ُيْدَرَكــن أَْتَلُفــوُه  لَــْو 
ُل اْألَو َوالَْكثِيــُر  َقلِيــٌل  لُواَوْهــَو  َعو َعَلْيــِه  ا  ُطــر الذِي  َوْهَو 
الَْقلِيــلِ َذلِــَك  فُــرُوعِ  ِخيلَِومِــْن  لِلن الُْمْبَتــاعِ  فِــي  قِيَل  َما 
ــَرا َعم َقــْد  لَــُه  أَْعــَوامٍ  َة  ــَراُمــد َثم ــا  مِم الَْغلــَة  َوَيأُْخــُذ 
ــْيُل الس َعَلْيِه  أََتــى  َذا  ِخيــُلَوَبْعــَد  َوالن ْاألْشــَجاُر  َفَغاَبــتِ 
الَْجَهالَــْه َعــى  اد ِإنِ  لَــُه   الَْحالَْهأَن لِهذِي  فِيِه  ــَرا  الش َنْقَض 
الَْبارِي مِْنُه بِاْســمِ  َيِميــنٍ  َمارَِبْعَد  للِث  د الــر فِــي  َواْخَتَلُفــوا 
الَْمالَِوالَْقــْوُل بِالنْقضِ بَِهــَذا الَْحالِ فِي  َمَفاِســدٍ  ِإلَى  ُيْفِضي 
ْرُع فِي الُْجمَلةِ َيأَْبى الَْمَفسَدْه َمْقَصَدْهَوالش ُيَنافِــي  الَْمــالِ  َذا   َوَرد
اَرا الَْجب َيَخــفِ  لَــْم  َمــْن   ــــَداَراِألَن ــِه َم ــِم ــْل ـِـُظ ــُه ل ــلُ ــَع ــْج َي
الَْباَبــا  َنُســد لََنــا  ــاَوَيْنَبِغــي  ــَواَب َص ُه  ـــد َس َرأَْيـــَنـــا  ِإَذا 

الفلج ترعة الماء والنهر الصغير، أو كل ما ُشــق في األرض لتقســيم المياه على ما يظهر من   (١)
عبارة أصحابنا المشارقة، واســتعار الموت لذهاب مائه بجامع أنه انقطاع في كل لما به الحياة 

كانفصال الروح عن الجسد. (أبو إسحاق)
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َوَقَعا َما  ِإَذا  الَبْيع  فِي  ــْرُط  ُرفَِعاَوالش الُْعَلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيــِه 
َوْاألَْكَثــُر أَْبَطَلــُه  ُرواَفَبْعُضُهــْم  َحــر َوَقــْوٌم  ثُُبوتِــِه  َعَلــى 
َوَما َباِطًال  الَْمْجُهــوَل  لَِتْعَلَمــافَجَعلُوا  َثابِــٌت  َفْهــَو  ُيْعَلــُم 
ِ َِفِإْن َيُكْن َشــْرَطانِ فِــي الَْمبِيع بِيــع الر َعــنِ   ِإال َفَباِطــٌل 
ِ الَبْيــع َنْفــَس  ُيْثبِــُت  َِفِإنــُه  ْضيِيــع لِلت ــْرَطْينِ  الش َوُيبِطــُل 
ِإْنَســانِ َعَلــى  َبْيًتــا  َمانَِكَبائِــعٍ  الز َمَدى  ــْكَنى  الس َوَيْشُرُط 
ْكَنى َتْفَنــى(١)َفَذانِ َشــْرَطانِ ُحُصوُل الس َال  لَــُه  ٌة  َوُمــد فِيــِه 
ــا ُيْثبَِتن لِْلَبْيــعِ  ــْكَنىَوَبْعُضُهــْم  َمــَع ُشــُروِطِه لِتِْلَك الس
ُســوُل أَقُــوُلَوْهــَو ِخَالُف َما َنَهى الر لَــُه  َمْعًنــى  َفــَال  َعْنــُه 
ِ ــْرَطْين الش َعــنِ  َنْهَيــُه   َمْينِ(٢)َفــِإن َنْقلِِه مِن  َما فِي  الَبْيعِ  فِي 
ِ َنَظــر أَْعَلــى  فِيــِه  بِيــعِ  َِولِلر َنْهــُي الَْخبر ــْرَطانِ  َمــا الشألَن
َعْنــُه نُِهيَنــا  الــذِي  َلْنــُهَفأْفَســَد  ُيبط لَــْم  فِيــِه  َوالَبْيــَع 
ــْرُط ِإْن َخالَــَف َمــا ُيَراُد َفْهــَو َباِطــٌل ُيــَذاُد(٣)َوالش بِالَْبْيــعِ 

ال تفنى: أي ال تنقضي.  (١)
من َمْين: أي من كذب.  (٢)

أي يطرد؛ ألن الذود الطرد، والمراد به هنا المنع.  (٣)



ْرِط في الَبْيِع ٤٨٣فصُل الش الجزء الثاني

ــا ــَالَم ــدٍ ُغ ِ ــال ــَخ ِ ــعٍ ل ِ ــائ ــَب الُْغالََماَك َيْصرَِف(١)  َال  أَْن  بَِشْرِط 
َولَــدِي َكِمْثــلِ  ِإنــُه  ـــدَِيُقــوُل  ِألََح َتــبـِـيــُعــُه  َال  َفـــأَْنـــَت 
َكاَنا َمــا  ِإَذا  َباِطــٌل  ــْرُط  عَِياَناَفالش ــــاَءُه  َش ِإْن  َيــبـِـيــُعــُه 
ُيْفِســَدنا ــْرُط  الش َذاَك  ُيْعَقَدناَوقِْيــَل  ِحيــَن  الَْمبِيــعِ  أَْصــَل 
َبِهيَمــًة َوَقْد َشــَرْط َيبِــْع  َفِإن َشــْرَطُه َســَقْطَوِإْن  َجنِيَنَهــا(٢) 
ِ ِحم ـُه َعْن َبْيــعِ َما فِــي الر ـ ِِألَن اْعَلم َشــْرُطُه  الَْبْيعِ  َومِْثُل  نُِهي 
َيْلُصُف(٣)َوِإْن َيُكــْن مِــْن أََمــٍة ُيْخَتَلُف فِيِه  ْهيِ  الن َوَمْعَنى  فِيِه 
َذاَوَقــْد َرأَى ْاألَْصــُل ثُبوَتــُه ِإَذا أَْو ُدوَن  ٍة(٤)  لِِســت َولَــَدْت  َما 
الَْمالِ َشْرَوى(٥)  َشْرِط  فِي  ْاألَْقــَوالَِواْخَتَلُفوا  أَْكَثــرِ  َوَثابِــٌت فِــي 
َوَقْد ـُه َشــْرٌط َمــَع الَْبْيــعِ  ـ ُيــْدَرى بِِمْقَدارِ الــذِي لَُه ُيَحْدِألَن
ــالِ ــَم الْ َذاَك  َكــِمــْثــلِ  ـــُه  بَِحــالِِألن لَــُه  َدْفُعــُه  ُيْشــَرُط 
ُمْشَترِي مِن  َنْزُعُه(٦)   اْسُتِحق ِِإَذا  َذاَك ْاألَْكَثر َوَذاَك َمْعَنــى َقــْولِ 

أي يبيع.  (١)
أي ما في بطنها.  (٢)

قوله: «يلُصف» أي يلمع. (المصنف)  (٣)
أي لستة أشهر فما دونها.  (٤)

ْرَوى: الَمثُل. الش  (٥)
َنَزُعُه: أي أَخُذُه.  (٦)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٨٤

َفْهَو َكَمْن اْعَلَمْنَوَمْن َيــَرَى ُبْطَالَنــُه  عِْنَدُه  َيُك  لَْم  َما  َباَع  َقْد 
ِ الَبْيع َكِمْثــلِ  ــْرُط  الش َمــا  ِِألَن َوالَْممُنوع فِي ُحْكِمــِه الَْجائِــزِ 
َشــَرْط ــتٍ  لَِمي َمــاًال  َفَرْطَوَبائِــٌع  ِإَذا َعْنُه  ــارِي  َشــْرَواُه لِلش
ِ ْاألَْكَثــر َمَقــالِ  َعَلــى  إذا اْســَتَحق َذاَك عِْنَد الُْمْشَترِيَيْلَزُمــُه 
لِْلَوَكالَــْهَواْشــَتَرَط ْاألَْصُل بَِهذِي الَْحالَْه الَْبائِــُع  عِــي  َيد أَْن 
ِ ع َِوالَْوْجــُه فِيِه ِإْن َيُكــْن لَْم َيد ع بِالُْمَضي ُيْعــَرُف  َفالُْمشــَترِي 
َتْنَســاُه َال  بِالُبْطــَالنِ  َشــْرَواُهَوالَْقــْوُل  َتْبُطَلــْن  َعَلْيــِه  َفْهــَو 
َشــَجَرْه َوفِيــِه  َبْيًتــا  َرْهَوُمْشــَترٍ  َقــر َقْد  لَــُه  َقْطِعَها  َوَشــْرُط 
َيْشــَترِْط َوَمْهَما  َشــْرُطُه  َيْنَضبِْطَيْثُبُت  لَْم  َفَشــْرُطُه  َتْقوِيَرَها(١) 
الَْمْجُهولِ فِــي  َيْدُخــُل  ـُه  ـ ولِِألَن َال َيْدرِي َوْصَف َعْرِضِه َوالط
لُِتْقَطَعا ــَرًة  ــَج َش ــرٍ  ــَت ــْش أَْجَمَعاَوُم مِْنَهــا  اهِــَر  الظ لَــُه   أَن
ــا لـِـَبــائـِـعٍ َعــتـِـيــقِ(٢)َوُحْكُم َما فِي ْاألَْرضِ مِْن ُعُروقِ ــوَِه ــْح َوَن
ُيَباُع َال  ْاألَْرضِ  فِــي  َمــا   ِإْجَماُعِألَن بَِهــا  عِْنــَدُه  َوْاألَْصــُل 
َقْد تُرَِكْت أُْدرَِكْتَوإْن َيُكْن فِي أَْرِضَها  َماُر  َوالث َقْطــعٍ  َغيرِ  مِْن 
ِ َثَمر مِــْن  بَِهــا  َمــا   ِإن لَِبائِــعٍ َقْد قِيــَل أَْو لِْلُمْشــَترِيَفِقيــَل 

قوله: «تقويرها» أي َقَلَعَها من أصل قرارها من األرض في شكل يصلح معه إعادة زراعتها وهو   (١)
اصطالح ُعماني.

أي قديم.  (٢)



ْرِط في الَبْيِع ٤٨٥فصُل الش الجزء الثاني

ـــُه لـِـْلــُفــَقــَرا ـــْوٌم ِإن ــــاَل َق َتــَرىَوَق َكَمــا  ُمْشــَتَبٌه  ِألنــُه 
ِ َمن الث َذاَك  َتأْجِيلِ  فِي  ْرُط  َِوالش ن ُمَعي لَــْه  َوْقــتٍ  ِإلَــى  َعْنــُه 
ِســَئْه الن َبْيــُع  َوَذاَك  َتْســِمَيْهَفَجائِــٌز  لََدْيَنا  ْبرِ  بِالص ُيْعــَرُف 
َمَحالَــْه َال  َيْثُبــُت  لَــْهَوَشــْرُطُه  َال  َفِقيــَل  َمــاَت  ِإَذا   ِإال
تِــِه ذِم فِــي  َكاَن  َقــْد  ـُه  ـ ــَرُه الَْمــْوُت ِإلَــى تِْرَكتِــِهِألَن َصي
َوَال َواجًِبا  ْرَكــةِ  الت فِــي  ــَالَفَصاَر  ُمَؤج َمْوتِــِه  َبْعــَد  َيُكــوُن 
ِإلَى َثابِــٌت  َذلِــَك  َبْل  ــَالَوقِيــَل  َتأَج لَــُه  َكاَن  َمــا  َتَمــامِ 
ــا َفنُيَوق أَْن  بَشــْرِط  الَِكــْن  ُيْقَسَمن َفــَلــْيــَس  ـــَداُرُه  مـِــْق
ِ ــام َِوقِْيــَل َمــْن َبــاَع ِإلَــى أَي َمام بِالت ُيْعَطــى  َثــَالٌث  َفْهــَي 
ــَرا نُك َجْمــعٍ   أََقــل اْشــَتَرىِألَنَهــا  ِحْيَن  َفَها  َعر َيُكْن  َوِإْن 
ِ ــام لِألَي َشــَرْيُت  َقــْد  َِفَقــاَل  َتَمــام َعَلــى  َســْبٌع  َفِإنَهــا 
َتــُدوُر التِــي  ــْبُع  الس ْعبِيــُرِألَنَهــا  الت َيْنَصــرُِف  لَِنْحوَِهــا 
أَْقَرُبِألَنَهــا لَــَدى الِْخَطــابِ َتْغلُِب َمْعًنى  َيــُك  لَْم  ِإْن  َوَذاَك 
اَمــا أَي َعِهــُدوا  ِإْن  َتَماَمــافِإنهــُم  لَُهــْم  َفْهــَي  َبْيَنُهــُم 
ْيُروزِ لِلن ــاُع(١)  ــَت ــْب َي ِــٌز  ــائ ــُروزِ(٢)َوَج ــْف ــَم ــتِــِه الْ ــَوْق ـــُه َك ِألَن

يبتاع: يشتري.  (١)
أي المحدود.  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٨٦

ِ الَْحَصاد ِإلَــى  َقاَل  َيُكــْن  َِوِإْن  َفَســاد ُذو  َفْهَو  َيــاسِ(١)  الد أَوِ 
َواألَْخذِ الَْعَطــا  ِإلَــى  ذِيَوَهَكــَذا  فِي  َعــَراُه  الَْجْهــُل  ِألَنــُه 
أََخْذ َوْالَقْيظِ  ْيفِ  لِلص َيُكْن  َنَفْذَوِإْن  َوالَبْعُض  َيْنُقــُض  َفَبْعُضُهْم 
ِ ْاألَْكَثر َدْوسِ  عِْنــَد  َمرِ(٢)َوأَْوَجُبــوُه  الث َدَراُك  َوالَْقْيُظ  ْيفِ  الص فِي 
أَْرَطاَبا اْخَتَرفُــوا(٣)  َما  ِإَذا  َطاَباَوْهَو  مِْنُهْم  بِْاألَْرَطــابِ   َوالُْكل
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ُيوَجُد الُبُيــوعِ  فِي  الِْخَيــاَر   تُْعَقــُدِإن بُِشــُروٍط  أَْو  بِعلــٍة 
ْاألْخَبارِ فِــي  الَْمْوُجوُد  ُل  ْاآلَثــارَِفاألَو ُجْمَلــةِ  فِــي  أُُصولُــُه 
انِي أَْن َيْشــَترَِطن الُمْشَترِي َِوالث َظر لِلن َتـــُه  ُمـــد ــٌع  ِ ــائ َب أَْو 
الِْخَيــاَرا لَُهَمــا  َيْجَعــَالنِ  اْخَتاَراأَْو  َمــا  َواِحــدٍ   ُكل َيْنُظــُر 
َمــانِ الز َذلِــَك  اْنِقَضــاِء  ْاألَْرَكانِِإلَــى  َثابِــَت  َيِصيــُر   ثُــم
ــْرِط فِيِه اْخَتَلُفوا َوَقُفــواَوْهَو ِخَياُر الش َوَقــْوٌم  َقــْوٌم  أْثَبَتــُه 
َما ِألَْجــلِ  أَْفَســَدُه  َفاْعَلَماَوَبْعُضُهــْم  فِيِه  ْرَطْينِ  الش مَِن  َحَوى 

قوله: «اّلَديَاس» هو في االصطالح استخراج حب السنبل بالدوس أي بالضرب.  (١)
القيظ: َدراك الثمر.  (٢)

قوله: «اخترفوا» أي جنوا يقال: اخترف النخل وخرفها إذا جنى من ثمرها.  (٣)



٤٨٧فصل شرط الخيار الجزء الثاني

الِْخَيــارِ ةِ  ُمــد ــُه(١) لـِـَبــائـِـعٍ َوَشـــارِيُهَمــا ُحُصــوُل  ــُس ــْف َوَن
َقالُــوا ُبــوتِ  بالث الِْغَالُل(٢)َوالَْقائِلُــوَن  َيْثُبُت َمــا لَْم تُْقَصــدِ 
ُمْربِي(٣) الِْغــَاللِ  َقاِصــَد   ْحبَِفــِإن الص َجِميــعِ  عِْنَد  َمالِِه  فِي 
ــُه لـِـَمــْن ــوَن ُغ ــو ــَس ـــَمـــا ُي َتْنَوِإن ُيَثب الــذِي  ْاألَْصَل  َقَصَد  َقْد 
ــا َج ــَدر َت ــَذُه  ــأُْخ َي أَْن  ــُد  ــرِي َمْنَهَجاُي َحاًال  لِْلَقْطعِ  َيجِْد  لَْم  ِإْذ 
ُزوُه َال ِســَوى ذِي َقْد َجواسِ أَْتَباُع الَْهوَىَهَذا اللَِكْن َفَشا فِي الن
أََبَدا َيْشــَترِيِه  َمــْن  َتــَرى  مِْنُهــم لَِغْيــرِ َغلــٍة َقــْد َقَصَداَفَال 
لِْلَمأَْكلُِهــْم َجَعلُــوُه َمْنَهًجــا لِْلِغَلــلِ َمأَْخــَذُه  َواْسَتْســَهلُوا 
َيْشَتُروَنا ــَمــالِ  ـِـْل ل ــُم  ــَراُه َيْبُغوَناَت الَ  بِاألَْصــلِ(٤)  لَْه  َوُهْم 
ُروَنــا ُيَؤخ الَْوْقــُت  َقــُرَب  ــاِإْن  ُدوَن ــد ــَم ــــَرى ُي ًة أُْخ ــــد َوُم
ُخلُقِ ُحْســَن  َذاَك  َوْهَو َضــَالٌل َال َيُكوُن فِي َتِقيَوَيْجَعلُــوَن 
ِ انَِيْيــن الز َكَحــالِ  َِحالُُهَمــا  ُمَتَراِضَيْيــن َذا  َعَلــى  َكاَنــا 
َبــا أََشــد الر َوَقــْد َمَضــى أَنَيْشــَتد َال  َفالَْوْصُف  َنــا  الز مَِن 
أَنــا  َيْزُعَمــن َمــْن  ــاَومِْنُهــُم  ـــُل َوَيــْكــذَِبــن ــــَراَدُه األَْص ُم

قوله: «ونفسه» أي نفس الخيار والمعنى أن نفس اشــتراط الخيار شرط على حده، وكونه إلى   (١)
مدة معلومة شرط آخر، فاجتمع في هذا العقد َشْرطان.

قوله: «الِغالل» هي جمع غلة، والغلة ما يحصل من الثمرة أو النتاج أو أجر العقارات.  (٢)
الُمْربِي: فاعل الربا.  (٣)

األصل: المراد به البيع الناجز وهو بيع القطع.  (٤)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٨٨

َكاذِبِ بَِقــْولٍ  اهللاَ  َطالِبُِيَخــادُِع  َغْيــُر  أَنُه لِألَْصــلِ  َمــْع 
ــْوَمــاَيُقــوُل لَــْو َقــْد َتَرُكــوُه َيْوَما لَ أََخــــاُف  َوَال  ــــُدُه  أُرِي
َيْقِضــي َتَرُكــوُه  لَــْو  ُيْفِضي(١)َفَقْولُــُه  َمــا  بِاْســتِْلَزامِِه  َعَلْيِه 
أَلَْقــى لَْســُت  َيُقــوُل  ا َفــَال أَْتــُرُك َمالِــي ُمْلَقىَكأنــُه  ُبــد
األَْصَال ُيرِيــُد  َمْن  َهــَذا  أَْصــَالأَمِْثُل  أََراَد  َمــا  ــي  َوَرب  َكال
اْســَتَغال َمــا  ُيرِيــُد  ــُه  مِــْن َذاَك َتْلَقــاُه َيبِيــُع ْاألَْصَاللَِكن

ِخَيارِ َعَلــى  َمــاًال  َجارَِوَيْشــَترِي  رِْزٌق  الِْخَيــارِ  فِــي  َيُقوُل 
األُُصــولِ َغلــةِ  َفــْوَق  الَْمْحُصولَِيَنــاُل  فِي  الَْخْيَراُت  َفَتْكُثُر 
ــاُق ــَس ــا تُ ــَن ــتِ ــْي ــَب ِ ــُه ل ــُت ــل ْاألَْرَزاُقَغ بَِهــا  عِْنَدَنــا  َتْكُثــُر 
ــارِ ــَم ــَع ـِـالْ ــُه َيــُقــوُم ب ــُع ِ ــائ َيا لَــَك(٢) مِْن َبْيعٍ بِــَذا الِْخَيارَِب
ــا َيأُْكَلن اهللاِ  لََعْمــُر  ــاَوْهــَو  ــن َب ــذ ــَع ــــًدا ُي ـــِه َغ ِ ــــا ب رًِب
ــْوَبــتِــْهِإال ِإَذا َمــا َتــاَب مِــْن َخِطيَئتِْه َت بــُحــْســنِ  هللاِ  َوَداَن 
قُْمَنــا الَْفَســاُد   َعــم ــاَوَحْيُثَمــا  َدن ــد ــَش ـــنِ اْرتـِــَكـــابـِــِه نُ َع
ِإلَــى ْفــُه  ُيَوق ْفــُه  ُيَوق َالَوَمــْن  ذِي َقْد أُجأَْن َيْنَقِضي الَْوْقُت ال
َفَيْجَعَلْنــُه  َتــم أَْن  َيْنفَِيْنــُهَوَبْعــَد  َوَقْبــُل  لِْلُمْشــَتري 

ُيْفِضي: أي يصير إليه.  (١)

يا لك: مدح وتعجب.  (٢)



٤٨٩فصل شرط الخيار الجزء الثاني

َمــا لِْلَبائِــعِ  الَْغلــَة  لَْم َيْنَقضِ الَْوْقَت الذِي َقْد أُْبرَِما(١)َفَيْجَعــُل 
ــَرمٍ َيــْلــَزُمــُه ــْغ ــل َم ـــَذاَك ُك َيْغَرُمُهَك الــذِي  ْاألَْصلِ  َفَصاِحُب 
الُْكال  ــَفــن ــَوق ُي َحتى ُيَرى َمــْن َيأُْخَذن ْاألَْصَالَوَبــْعــُضــُهــْم 

الِْغَلْل َوَيأُْخــُذ  الُْغــْرَم  ْاألََجــْلَفَيْدَفــُع   َتــم ِإَذا  ــُه  ُكل َوَذاَك 
َيْنَعِقْدَوأَْصلُُه ْالُخْلُف الذِي َعْنُهْم ُوجِْد َتــَراُه  َمَتــى  َعْقــدِهِ  فِي 
ْفَقةِ الص عِْنــَد  َيُقوُل  ةَِفَبْعُضُهــْم  الُْمد َتَمــامِ  عِْنــَد  َوَبْعُضُهــْم 
الَْحَوزِ مِْثــَل  َيُكــوُن  زِ(٢)َوَقْبَلَهــا  الُْمَجــو أَْكَثــرِ  ُمــَراُد  َوْهَو 
اْنَدَرُجواَكاَنْت َفَتاوِيِهــْم َعَلى َذا َتْخُرُج لِْلَحــَرامِ  َعْنُه  اُس  َوالن
ــَرا َتأَخ َمــْن  َبْعــَض   أَن ــَراَوَذاَك  الش َوَحلَل  َعْقــَدُه  ــَح  َصح
ــُذوا بـِـَقــْولـِـِه َوَعــاَمــلُــوا ــأََخ ُيَعاَمُلَف ِإَذ  بِْالُوقُــوِف  َبــاَع  َمْن 
ِ الَْمبِيــع َغلــَة  َيأُْخــُذوَن  ُِهــْم  ْضيِيــع الت َعَنــا  َوُيْلزُِموَنــُه 
َتْخلِيــُط أَنــُه  َتــْدرِي  ْخبِيُطَوأَْنــَت  الت َوْهــَو  الُْفــُروعِ  َبْيــَن 
ْه بِي الص ــَة  ــأَلَ ــْس َم ِــٌه  ــاب ــَش ْهُم الَْقِضي ــِحــُد  ُمــت َحــالـُـُهــَمــا 
الُْكل فُــُروعِ  َبْيَن  َخَلُطــوا  الَْعْدلَِقْد  َمْعَنى  فِيِه  َكَشــْفُت  َوَقْد 

َد. أُْبِرَما: أْي ُحد  (١)
أي الصنف المجّوز من إقامة الصفة ُمقام الموصوف.  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٩٠

ْاِإليَضاَحا(١) ْيُتَها  َســم َها بَِهــا ِإيَضاَحارَِســالٌَة  أَْوَضْحــُت َحق
ِ ْاألََثر َفَتــاَوى  فِي  َنَظــْرَت  َتْنَبرِيَوِإْن  الُْوقُــوِف  َعَلى  َها  َوَجْدت
َمْســأَلَْه َتْلَقى  ْاألَْحَوالِ  َنادِرِ  َلْهفِي  ُمَفص َعْقــدِهِ  ثُُبــوتِ  َعَلــى 
َحِســُبوا َعَرْتُهْم  َغَبــاَوةٍ  َركُِبواَفِمــْن  َقــْد  لَِمــا  َفــْرٌع  بِأَنَهــا 
َحــَالَال(٢) َتــُه  َغل لََنــا  َكَماَالَقالُــوا:  بِــِه  قُــْم  أَْنَت  َوالُْغــْرُم 
ُيْعَرُف ُحْكٌم  َمانِ  بِالض ْبُح  ُفــواَوالر َتَخل لَُهــْم  َفَمــا  َبْيَنُهــُم 
ا َغض ــا  ــرِي َط ــُه  ــوَن ــلُ ــأُْك ا(٣)(٤)أََي َمض الَْبائِِعيَن   َمض َوالُْغْرُم 
ــْه ــنِــي ــٌل َمــْب ِ ــائ ــَس ـــــذِهِ َم ْهَوَه الَقِضي َفاْعرِِف  الُْوقُوِف  َعَلى 
َفْرَعا ِســَواَها  ْاألَْصُل  َيْذُكرِ  َيْسَعىلَْم  َال  لـِـَغــْيــرَِهــا  ــُه  ــأَن َك
ِ فُــُروع مِــْن  َرآُه  َمــا  َِيْنِظــُم  ْفرِيع الت َعــنِ  َفْهِمِه  َعْجــزِ  َمْع 
الِْخَيــارِ َنْخَلــَة   أَن َذاَك  الَْجارِمِــْن  َنْحَو  الْجَِدارِ  َعَلى  َمالَْت 
َباَعا َقــْد  الذِي  َعَلى  الُْمْبَتاَعا(٥)َفَصْرفَُهــا  َصْرفَُهــا   َيْلَزَمــن َال 

مين لتزويج الصبيان، ومذهب الواقفين  هي رسالة َسنِّية مّيز فيها المذاهب الثالثة: مذهب الُمَحر  (١)
عن التحليل والتحريم، ومذهب المحللين وهم جمهــور علماء األمة، ورد كل فرعٍ من أقوالهم 
إلى أصله، وأوضح فيها أحكام الصبيان إيضاًحا ال مزيد عليه، وســّماها إيَضاح البيان في نكاح 

ُه من محقق عظيم، جزاه اهللا عن اإلسالم خيًرا. هِ َدرالصبيان، وهو اسٌم طابق ُمَسّماه، فَلِل
حالال: منصوب على الحال.  (٢)

مّضه وأمّضه أحزنه أشد الحزن وآلمه. (أبو إسحاق)  (٣)
: أي أتعب. مض  (٤)

أي المشتَرى.  (٥)



٤٩١فصل شرط الخيار الجزء الثاني

َرَهَناَوَهَكــَذا ِإْن َمــاَل َما َقــْد ُرهَِنا َقــْد  َمــْن  َيْلَزُم  َفَصْرفُــُه 
َكالَْمْرُهــونِ الَْمبِيــَع  ُنونَِفَجَعــَل  الظ َكاِشــُف  َمْعًنــى  َوَذاَك 
َضاَعــا ِخَيــاًرا  َبْيًتــا  ِإْصَالُحــُه َيْلــَزُم َمْن َقــْد َباَعاوَبائِــٌع 
ُيْجَبــُر َال  ِإنــُه  َقــْوٌل  أَْكَثــُرَوفِيــِه  عِْنــدِي  الَقْولَْيــنِ  ُل  َوأَو
الَْحَجُر َكَذاَك  ْوُل(١)  َوالت ْرُب  اْشــَتَجُرواَوالت ِحيَن  َيُكــوُن  لَِبائِعٍ 
ِ ْيلِ فِي اَألْفَالج َِكَذاَك َكْبُس(٢)(٣) الس ــُذ بِــاِإلْخــَراج ــْؤَخ َبــائـِـُعــُه ُي
َقَعَدا َقــْد  َمــْن  َيْلَزُم  ُمْقَتِعَداَوَهَكــَذا  لَــُه  الــذِي َصــاَر  ُدوَن 
ــَراِءَفَجْعلُــُه الَْبْيــَع َكُقْعــدِ الَْماِء(٤) الش بَِذا  َوْهنٍ  َعــْن  ُيْنبِيَك 
ا ْبِحــي(٥) ُيْثبَِتن الص اَوَحْيــُث ِإن ــارِي ُيْلزَِمن َبْيــَع الِْخَيــارِ الش
َمــانِ بِالض الَْخــَراُج  لِْلمَعانِيِألَنَمــا  َراُك  الـــــد ــــُه  َوأَن
ِخَياَرا اْشــَتَرى  َقدِ  َيُكــْن  جَِداَراَوَمْن  اْشــَتَرى  فِيَما  َبَنــى   ثُم
ُغْرُمُه قِيــَل  الَْبائِع  َعَلــى  َهْدُمُهلَْيَس  قِيــَل  ــارِي  لِلش َوَجائِــٌز 

قوله: «التول» هو الطوب وهو التراب المبلول ثم يبس ألجل البنا.  (١)
الكبس: الطم واالمتالء بالتراب. (أبو إسحاق)  (٢)

الكبس: إلقاء الحجر والتراب في المكان المنخفض.  (٣)
قعد الماء: بيع شربه إلى وقت محدود.  (٤)

والصبحي: هو العّالمة المحقق الجليل سعيد بن بشير بن محمد الصبحي النزوي، كان آية في   (٥)
علم الفقه والزهد، وكان مكفوف البصر وكان معاصًرا لِإلمام ســلطان بن سيف بن سلطان بن 

سيف بن مالك اليعربي رضي اهللا عنهم أجمعين. 



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٩٢

ــا ــَس لـِـلــَبــائـِـع َيــْغــرَِســن ــْي ا(١)َولَ َعن َفْســًال  الِْخَيارِ  ةِ  ُمــد فِي 
الِْخَيــاُر لَــُه  َمــْن  بِــَرأْيِ   َوْاألَْشــَجاُرِإال ِخيــُل  الن َســَواٌء 
َفــا َتَصر َمــْن  َكِمْثــلِ  أَْوَقَفاِألَنــُه  َعَلْيــِه  َوْهــَو  َرْهنِــِه  فِي 
ِخَياَرا اْشــَتَرى  فِيــَم  َواْخَتــاَراَوَفاِســٌل  َقْلَعــُه  أََراَد  َصْرًمــا 
ْرمِ مِْن َذا الَْمالِ بَِحــالِِإْن َكاَن أَْصُل الص ِإْخَراُجــُه  لَــُه  لَْيــَس 
َفاْحُكْم لَُه ــُهَوِإْن َيُكْن مِْن َغْيــرِهِ  ــَل أَْص أََراَد  ِإَذا  بـِـَقــْلــِعــِه 
البَِنــاُء َيْلَزُمــُه  َال  ــارِي  الَْماُءَوالش َجا  ِإَذا  ــْقُي  َوالس َوالَفْسُل 
ِ ُيْحِضر لَْم  ِإْن  َيْبُطــُل  ُمْشــَترِيَوَرْفُعُه(٢)  َكاَن   بِِهــن َدَراهًِمــا 
َيْفدِيِه َال  ــنِ  ْه ــر ــال َك ـــُه  فِيــِهِألَن َجَعْلــَت  َمــا  أََداُء   ِإال
ِ الَْبْيع  َفــك  ْبِحــي الص َز  َِوَجــو ْفرِيع الت َعَلى  ِإْحَضــارٍ  َغْيرِ  مِْن 
َعا(٣) َفر مِْنُه  الَْعْقــدِ  ثُُبوَت  َوَعىَيَرى  َمــْن  َوَعاُه  ــِه  َفك َجــَواَز 

َعنا: أي عرض.  (١)
قوله: «ورفعه» يعني به رفع الخيار، والمراد به نقض البيع، فإن نَقَضه البائع ولم ُيحضر الدراهم   (٢)
التي باعه بها خياًرا فال ينتقض، ألجل صيانة مال المشتري، ألنه لو كان يرتفع الخيار ويرجع 
المبيــع لبائعه إذا نقضــه ولم ُيحضــر الدراهم وكان معســًرا لكان في ذلك إتــالف لدراهم 
المشتري، فهذا الذي راعاه الجمهور من األصحاب، وأما الذي قاله العّالمة الصبحي فهو أصح 
من جهة القياس، ولكــن المصلحة ال تقتضيه فاالعتمــاد على ما عليه عامــة المتأخرين من 

أصحابنا أولى، واهللا أعلم. 
عا» بتشديد الراء على أن فاعله مضمر يعود إلى قوله: «ثبوت» والمراد أن ثبوت العقد  قوله: «فر  (٣)

من البائع فرع جواز فكه أي نقض العقد، وهذا أصح مما يقرأه عامة الناس من تخفيف الراء.



٤٩٣فصل شرط الخيار الجزء الثاني

لِْلَمْجُهــولِ ْقــضِ  بِالن َهُه  الَْمْعلُــولَِشــب ُجْمَلــةِ  مِــْن  ِألَّنــُه 
ــا ــن ــَف ــوق ــَت َي َال  ـــُضـــُه  ـــْق اَوَن َفْيلَزَمن ــا  ــُضــورَِه ُح َعــَلــى 
الَْمْقُبوضِ َرْهنَِنــا  ِخَالُف  الَْمْفُروضَِوْهَو  َفَقْبُضــُه مِْن ُجْمَلــةِ 
أََشــْرُت لَُه  َما  َمَعانِــي  َفَقــل َمــن َيْذُكــُر َمــا َذَكْرُتَفاْفَهــْم 
َرا ُمَســط أََبــًدا  َتــراُه  َال  َراَبــْل  ُمَحر َتــَرَى  َكَمــا  َدْفَترٍ  فِــي 
الَْعْقــدِ بُِثبــُوتِ  الَْعدَوالَْقائِلُــُوَن  فِــي  ذِْكُرُهم   َيِقــل َحاًال 
تُْبَنى الُْفــُروَع  َتَرى  َهاُهَنــا  ْهَنامِْن  َنب َمــا  مِْثَل  الُْوقُــوِف  َعَلى 
الَْحالِ فِــي  أَْثَبَتــُه  َمــْن   الَْمالَِوُكل ُمْلــَك  فِيِه  َحاًال  ُيوجُِب 
ْقــضِ الن َوَقْبــَل  َبْيــٌع  فِيِه َيْمِضيِألَنــُه  الَْبْيــعِ  َجِميُع ُحْكمِ 
َواجَِبْه فِيــِه  َتُكوَن  أَْن  الَْواجَِبْه(١)بَِشــْرِط  ــُروَط  الش ُن  تَُبي لَْفًظا 
الِْخَيــاَرا َيْشــَترُِط  َمــْن   َبْيُعُه َقــْد َهاَرا(٢)َوُكل لَِغْيــرِ َوْقــتٍ 
ِ ُبْطلَِوقِيــَل َبــْل َيُكوُن َبْيــَع أَْصل َنــْوُع  الِْخَيــاَر  َوَشــْرُطُه 
لِِإلَقالَْه ــْرِط  الش َنِظيــُر  َمَقالَْهَوْهــَو  مِــْن  فِيِه  َمــا  َمَضى  َوَقْد 
الَْقلِيَلْه ــُه  تُ ــد ُم ــْم  ــَدُه ــن وِْيَلــْهَوعِ الط تِــِه  ُمد مِــْن  أَْجــَوُز 
َحْتَما  أََقــــل ــا  َه ــر ُض  ُحكَمــاِألَن تُــَراُد   ــر الض َوقِلــةُ 

قوله: «واجبة» اُألوَلى؛ المراد بها واجبة البيع أي عقده، والثانية بمعنى الثابتة.  (١)
أي فسد.  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٩٤

ــُروِط َحتى الش َرْســُم  اَوَيْنَبِغي  َبت الَْجاِحدِيــَن  َقــْوَل   (١) َيُبت
الَْمْرُســوُم َذَهَب  َقْد  َيُكْن  َمْعلُوُمَوِإْن  َبْيَنُهَمــا  َيُكــن(٢)  َولَــْم 
َقْوُل الُْمْشَترِي ةِ  َِفالَْقْوُل في الُْمد َوالِْقَصــر لُِطولَِهــا  َعــى  اد ِإنِ 
ِ الَْبائِع َقْوُل  األَْثَمانِ  فِي  َِوالَْقْوُل  َتَنــاُزع َكــَذاَك َقــاَل ُدوَن َمــا 
َقاَال َقــْد  لَِما  الَْوْجَه  َفَلْســُت أَْدرِي فِيــِه اِالْعتِــَالَالَوالَْتِمــسِ 
َيْنَبنِي لَْيَس  بِالُْوقُُوِف(٣)  َِفالَْقوُل  ــن َبي َغْيــُر  ــةِ  ح َوالص َعَلْيــِه 
ةِ َمــا الُْحْكــُم َبَقــاُء الُْمــدَنةِِألَن لِْلَبي ــاُج  ــَت ــْح َي َتــَمــاُمــَهــا 
أَْطَلَقاَفالَْقــوُل َقْوُل َمن َيُقــوُل بِْالَبَقا َمــا  َعَلــى  َيِمينِــِه  َمــَع 
ِ َمن َِوالَْقْوُل َقْوُل الُْمْشَترِي فِي الث ــوُن َكــالْــُمــْرَتــِهــن ــُك ِألَنـــُه َي
ِســَواُه َال  أََراُه  الــذِي  َمْعَناُهَهــَذا  أَْعرَِفــْن  َوَمــا َمَضــى َال 
َيبِيَعــا أَن  الَْبائِــُع  َســِميَعاَوُيْمَنــُع  ُكْن  بِالِْخَيارِ  َبــاَع  َما 
لِ األَو َعْقــُد   َصــح ِإْن  ِِألَنــُه  ــل الُْمَبط انِــي مِــَن  الث َفَبْيُعــُه 
ُل َمْوقُوًفــا َفــَال ــَالَوِإْن َيــُك ْاألَوُمَعل بِــِه  ُيــَرى  أَْن   أََقــل

» أي يقطع، وفاعله يعود إلى رسم، والرسم الصك، وهو المرسوم أيًضا. قوله: «َيـُبتی  (١)
قوله: «ولم يكن» يكن هنا تامة، ال خبر لها بمعنى لم يقع.  (٢)

قوله: «فالقول بالوقــوف» يعني أن القول بوقف البيع إلى انقضاء المــدة ال ينبني عليه ما قاله   (٣)
الشيخ الصائغي صاحب األصل، من أن القول في المدة قول المشتري، وفي الثمن قول البائع، 
ألنه غير بين الصحة، فالصحةِ مجــرورة بغير وقدمها على الجار لضــرورة إقامة الوزن وهذا 

ضعيف عند أكثر النحاة.



٤٩٥فصل شرط الخيار الجزء الثاني

ِ الَْقْولَْين َعَلــى  الَْبْيــُع  َِفَبَطــَل  َعْيَنْيــن لِــذِي  َظاهِــٌر  َوَذاَك 
ِ ْاألَِخيــر بَِبْيِعــِه  َبــْل  َِوقِيــَل  ْخيِير َيُكــوُن َنْقــُض َذلِــَك الت
َقْطَعا ْاألَِخيــُر  الَْبْيــُع  َشــْرَعاَفَيْثُبــُت  ُحْكًما  ُل  ْاألَو َوَيْبُطــُل 
َمْن الث ِإْحَضــاُر  الَْبائَِع  َلْنَوَيْلــَزُم  ُيَمه ِإْحَضــارِهِ  فِــي  َولَْيَس 
َوَجــَدا َقــْد  بَِبْيِعــِه  أََبَداِألَنــُه  ــْل  ُيَمه َفــَال  الَْوَفا  َقــْدَر 
َرِضَياَوِإْن َيُكــْن َقْد َباَع َمــا َقْد َبِقَيا فِيــِه  ــارِي  الش َوَكاَن  لَُه 
َبَدلَْه َيُكــوُن  ــارِي  َوالش  َلْهَيِصح َتَعج ِإْن  الِْخَيــاَر  َنْقِضــِه  فِي 
ِســَوى َال  َمْعًنى  الَْمبِيُع  َواْســَتَوىَفَذلَِك  فِيِه  َقاَم  ِخَيــاٌر  َوْهَو 
ِ الَْبائِع لِــَذاَك  َيْبَقى  َيُكن  لَْم  ِِإْذ  َتناُزع َمــا  ُدوَن  الِْخَيارِ  ِســَوى 
تِْهَفْهــَو َكَمْن َباَع َطــَالَق َزْوَجتِْه ُحج َمَعانِــي  َفاْفَهم  َوَنْحــوِهِ 
ُثَوالُْخْلُف فِي الِْخَيارِ(١) قِيَل ُيوَرُث ُمــَور لَــُه   َحــق ِألَنــُه 
َكاَنا َحْيــُث  ُيــوَرُث  َال  َوْصــُف ِخَيــارٍ َالَزَم ْاِإلْنَســاَناَوقِيَل 
ْخُص َماَت عِْنَدُه َبْعــَدُهِإْن َماَت َذاَك الش َيْبَقــى  َتــَراُه  أََوْصُفــُه 
ُمْســَتْظَهَرا َبْيُعُه  َكاَن  أَْظَهَراَوَحْيــُث  َصاَر  ْورِيــثِ  بِالت َفالَْقْوُل 

قوله: «والُخْلُف في اْلِخَيارِ» يعني بذلك شرط الخيار، فقد قال من قال: إن شرط اِإلقالة ال   (١)
يورث، فإذا مات البائع صار المبيع أصًال لمشــتريه، إال إذا جعل شــرط اِإلقالة له ولوارثه 
من بعده، وقيل: ولو جعل لهم ذلك فليس لهم ما للبائع من الشرط، ألن الشروط ال تورث 

واهللا أعلم.



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٩٦

َمَضى َما   َرد َعَلْيِه  َهْل  ٍة ِإْن ُمْشــَترٍ َقــْد َنَقَضاَوالُْخْلُف  مِــْن َغل
َحَصَال ِإْذ  ــا  َه ــَرد ِ ب الــِغــَلــَالَفــَقــائـِـٌل  أََراَد  ــــُه  أَن ــــَذاَك  ِ ب
َرد ــِه  ــْي ــَل َع ــَس  ــْي لَ َتْبــُدوَوَقـــائـِــٌل  ْاألُُمــوُر  لَــُه  الَْفَتــى  ِإذِ 
قُْلَنــا َمــا  ِإَذا  َظاهِــٌر  ُيْبَنــىَوَذاَك  َعَلْيــِه  الَْعْقــدِ  ــةِ  بِِصح
َمــَرْه الث أََراَد  أَنــُه  ُمْعَتبَرْهَوالَْقــْوُل  َتُكــْن  لَْم  َهــامٍ  ات َنْفُس 
ــْت فُُصــوُل الَْعْقدِ الِعْقدَِوَهاُهَنــا َتم فِــي  لُْؤلک  مِْثــَل  َتلُــوُح 

™FÉÑdG  ÜÉH

َيُكوَنــا أَْن  الَْبائِــعِ  ا َصِحيًحا لَــْم َيُكْن َمْجُنوَناَوِصَفــةُ  ُحر
أَذِْن ِإْن   ِإال َيبِيــُع  َال  َغْنَفْالَعبــُد  ُيَســو لَــُه  َفــاِإلْذُن  َمــْوَالُه 
َِوَجائِــٌز َقــْد قِيَل مِنُه َنْشــَترِي لِْلُمَحَتَقــر ْاِإلْذَن  َجِهْلَنــا  َوِإْن 
َكاَنا َحِشيشٍ  مِْن  أَْو  َحَطبٍ  عَِياَنامِْن  ــُه  ــاَع َب إن  ـــْحـــوِهِ  َوَن
َجارَِيــْه فِيــِه  الَْعــاَدُة  َيبِيُعــُه الَْعْبُد َكــَذاَك الَْجارَِيْه(١)ِألَنَمــا 
الَْحْجَرا  َنْعَلَمــن لَــْم  ِإْن  َعَلْيــِه ِإْن َكاَن َفَلْيــَس ُيْشــَرىَوَذاَك 
بِــي َوالص لِلَمْجُنــونِ  لـِـْلــَولـِـيَولَْيــَس  َذاَك  ــْل  َب ٌف  ــر ــَص َت

بين الجارية والجارية الجناس التام المتماثل؛ فاألول بمعنى ماشية، والثانية األمة.  (١)



٤٩٧باب البائع الجزء الثاني

ِعيُف َوالض ــفِيُه(١)  الس َمُخــوُفَوَهَكــَذا  ُه  َوُضــر بَِمــَرضٍ 
َكاَنــا ِإْن  َبْعُضُهــُم  ُه  ِإْمَكاَناَوَحــد َيجِــْد  لَــْم  الِْقَيامِ  ِإلَــى 
ِســــَواُه ـــَدُه  ـــَن أَْس ِإَذا   َيْغَشــاُهِإال َمــَرضٍ  مِــْن  بِِه  لَِمــا 
َوَال ــُعــه  ــْي َب  ُيــــَرد ــَال(٢)فــَهــاُهــَنــا  َتَنف ِإَذا  َعَطــاُؤُه  ُيْمَضــى 
َنَقَضاَوَهكــَذا الَْقَضــا ِإَذا َماًال َقَضى َذاَك  الْــَوارُِث  َيَشــا  َوِإْن 
لَزَِمــا َقــْد  َمــا  َقَضــاُه  ِإَذا   دِْرَهَماِإال أَْو  َقَضــى  دِْيَناًرا  َعَلْيــِه 
ُيــَرْد ِإنَمــا   ُيــَرد َال  ُيَحْدَفــَذاَك  ِإْذ  َشــبِْيًها  بِالَْبْيعِ  َكاَن  َما 
َبــَداَفــَال َيُجــوُز الَْبْيــُع مِْنــُه أََبَدا َوْمشــُروبٍ  ِإال لَِمأُْكــولٍ 
َتْدُعــو ِإلَيــِه  َوَمــا  َوا  الــد َمْنــُعأَوِ  فِيــِه  َفَلْيــَس  َحاَجُتــُه 
ــْه َوالَْوِصي ْاِإلْقــَراُر  ــْهَفَيْثُبــُت  الَْقِضي َهــذِهِ  ِألَْجــلِ  مِْنــَه 
ــوُن ــُك ــا َي ــــُه أَْحـــــَوُج َم الَْمُنوُنِألَن بِــِه  ِخيــَف  ِإْن  لَِتْيــنِ 
َمَلَكْه َقــْد  لَِمْن  بِالَْمــالِ   َوُيوِصي(٭) َقْبَل أَْن ُيَوافِي َمْهَلَكْهُيِقــر
الُْقــْرآُن ــَة  الَْوِصي الَْبَياُنَوأَْوَجــَب  َوُهــَو  َمْوًتــا  ِإْن ِخْفــَت 
الَْمَخــاُض أَْدَرَكَهــا  أَْمَراُضَوَحامِــٌل  بِــِه  َكَمــْن  فُحْكُمَهــا 

السفيه: الذي ال ُيحســن التدبير في أمر المال، ومنه قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾   (١)
[النساء: ٥].

قوله: «تنفــال» أي إذا أعطى عن غريب الزم عليه، أما الحقوق الالزمــة فإنها تثبت منه إذا أقر   (٢)
بها، وإن أصدق ما يكون اِإلنساُن عند الموت.

الياء من (يوصي) ال يلفظ بها. (إسماعيل) (٭) 



كتاب البيوع الجزء الثاني٤٩٨

اِإلْدَالُل(١) عِْنَدَنــا  َيُجــوُز  جَِداُلَوَال  بِــِه  َما  الَْمرِيــضِ  َعَلى 
َفــا َصر الت ُمنِــَع  َقــْد  ُعرَِفاِألَنــُه  َقــْد  فُُروعِــِه  مِــْن  َوَذاك 
ُمنِْع َفَبْيُعــُه  أَْعَمى  َيُكــْن  لَِجْهلِــِه بَِمــا َيبِيــُع َفاْســَتِمْعَوِإْن 
َشــاَء ِإْن  لَُه  َثابِــٌت  ْقــُض  رَِبـــاَءَفالن َيْجَعلُُه  َوَبــْعــُضــُهــْم 
أََرى َوَال  أََبــًدا   َيِحــل َســَرىَفــَال  لَــُه  َغَلًطــا   ِإال َذلِــَك 
َرنــا ُيَعب اَفَبْعــُض َمــن َمَضــى  اْفَهَمن َبْيُعــُه)  َيُجــوُز  ـ (َال  َبــ
َجاَزا(٢) ِحْيَن  الَْبْعُض  َهَذا   مِــَن الَْحــَرامِ ِإْذ َنَفــى الَْجَواَزاَفَظن
َعْنُهُمَوِإنَمــا الَْجــَواُز فِــي ُعْرفِِهــُم َفاْفَهــْم  َباتِ  َكالث َيُكــوُن 
ــُتَفــَال َيُجــوُز َذاَك لَْيــَس َيْثُبُت ُيَثب َيَشــا  ِإْن   ِإال َعَلْيــِه 
ُيَباُح َمــا  َنْفَي  ُيرِيــُدوا  ُعْرفِِهــُم اْصِطــَالُحَولَــْم  َوَذاَك فِــي 
َتَقُع ْاالْصَطــَالحِ  ُيْمَنُعَوبِاْختِــَالِف  َال  َمــا  َمْنُع  مِْنها  أَْشــَياُء 
َطــَالقِ فِــي  َيْثُبــُت  ــَفــاقَِوَبْيُعــُه  َزْوَجـــتـِــِه َوالْـــَمـــاِء بـِـات
الُعْمَيــاُن َيْقِضــَي  أَْن  ــاُن(٣)َوَجائِــٌز  ي الد َطَلــَب  ِإْن  َدَراهًِمــا 

قوله: «اِإلدالل» يعنــي الداللة المعروفة عند الفقهــاء، وهو ما يتناوله اِإلنســان من مال أخيه   (١)
المسلم في غيبته على جهة االستدالل وطيبة النفس وسيأتي حكمها.

قوله: «جازا» أي جازف فيه اكتفاء ببعض الكلمة. ا هـ. (المصنف)  (٢)
يان» بكســر الدال جمــع دّين والمراد بهــم أصحاب الديــون في اصطالح  قولــه: «الد  (٣)

الُعمانيين.



٤٩٩باب البائع الجزء الثاني

الَْقَضــاُء مِْنُهــُم  َيُجــوُز  الَْقَضــاُء(١)َوَال  َوَرَد  َقــْد  لَِغْيرَِهــا 
ــاُج ــْحــَت ــْيــِعــِهــْم َي ــــُه َكــَب الِْمْنَهاُجِألَن َوُهــَو  الَْوكِيــلِ  ِإلَــى 
األَْمـــُر  َيْثُبَتن َيِكــرَفــبـِـالْــَوكـِـيــلِ  َفــَال  ْقــُض  الن َوُيْمَنــُع 
الَْجَهالَْه َعــى  اد َقدِ  َيُكــْن  الَْوَكالْهَوِإْن  أَُخو  َمــاَت  َما  َبْعدِ  مِْن 
ــا َحي الَْوكِيــُل  َكاَن  اَوِحيَنَمــا  َشــي َيبِيــُع  َكُمْبِصــرٍ  َفْهــَو 
َتَولــى بَِنْفِســِه  َيُكــْن  (٢)َوِإْن  َيُحــال لَــُه  َفَجائِــٌز  َذاَك 
َوَمَضى َماُن  الز َطــاَل  َيُكْن  َيْنُقَضــاَوِإْن  َعَلْيــِه أَْعــَواٌم لَــُه أَْن 
لَِوارِثِيــِه َفَمــا  َيُمــْت  فِيِهَوِإْن  ــِهيرِ  الش الَْقْولِ  َعَلى  َنْقٌض 
ــُه ــَالقُ ــُه َط ــاُح ـِـَك ــْن ن ــَت ــُب ــْث ـــــَراُرُه ِإيـــَصـــاُؤُه َعــَتــاقُــُهَوَي ِإْق
ا أََقــر َمــا  َعَلْيــِه  افُيْكَتَبــْن  َوَمــا بِــِه أَْوَصــى ِإَذا َمــا َبر
ْوكِيــلَِوقِيــَل فِي اِإليَصــاِء بِْاألُُصولِ لِلت َيْحَتــاُج  َشــاَءُه  ِإْن 
الُْمَكاَتَبْه َتْثُبــُت  ُيَكاتِــْب  َكاَتَبْهَوِإْن  َقــْد  َما  ِحينِ  مِــْن  لَِعْبدِهِ 
َوالَْبَصْر الَْعَتــاقِ  َفــْرُع  لَْيــَس لَُه فِــي مِْثلِــِه َقــط أََثْرِألَنَهــا 
لِْلَمــاِء َبْيُعــُه  ُهَنــاَك  اِإلْفَتاِءَومِــْن  فِــي   َصح ــَالقِ  الط َمَع 

القضاء األول الوفاء بغيــر الدراهم المضروبة، كأن يقضي األعمى غريمُه نخًال أو أرًضا أو بيًتا   (١)
عن حقه، ألن القضاء مثل البيع، والقضاء الثاني الحكم، وبينهما الجناس التام المتماثل.

قوله: يحال منصوب بأن مضمرة، ومعناه له أن ينقضه. ا هـ. (المصنف)  (٢)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥٠٠

ُيْفَهُم َمْعًنــى  ــَالُق  الط ُمِألَنَمــا  ُيَقــو َال  بِالُْعُيــونِ  َوالَْمــاُء 
َهَلْك َمــْن  َماَل  َيبِيُِع  َتــَرْكَوَحاكِــٌم  َمــْن   ُيَشــاوَِرن لَِدْينِــِه 
أََحــق َفُهــْم  فِيــِه  َرغُِبــوا  الَْحــقِإْن   ِإال للَِغرِيــمِ  َولَْيــَس 
ــا ــَشــاوَِرن ُي ـــْم  َولَ ــبـِـْع  َي اَوِإْن  ُيْنَقَلن ُبــوتِ  الث فِــي  َفالُْخلُف 
الُْبْطَالنِ ِسَوى  َيَرى  َال  ْاألَْرَكانَِوْاألَْصُل  َثابِــتِ  َغْيــُر  َفالَبْيــُع 
َالزُِم  َحــق اثِ  لِْلــُور فِيــِه  الَْحاكُِمِإْذ  َذا  ُهــُم  َحق َيْمَنَعــْن  َال 
َقْد َحَضَرا اْمرِىٍء  َماَل  َيبِْع  أَْنَكَراَوَمْن  َقــْد  َمالُِكُه  َيُكــْن  َولَــْم 
َمــُن َوالث َثابِــٌت  فِيــِه  ُنوافِقيــَل  َعي َقــْد  َمــا  كِِمْثــلِ  ــِه  لَِرب
َقْطَعــا َذاَك  َيْثُبــُت  َال  ُيْدَعــىَوقِيــَل  الُْفُضــولِ  مِــَن  ِألَنــُه 
ــُه َوَطــاَبــاَوَبائِــٌع مِــْن َرُجــلٍ جَِراَبــا(١) ــَل ــرِي أََك ــَت ــْش ــُم َوالْ
ــاَل َغْيرِي َخْيرِي(٢)َقــاَل لَــُه بِْعُتــَك َمَ مِــْن  أَْملُِكُه  أَُكْن  َولَْم 
َيْقَبَال أَْن  عِْنَدَنــا  َعَلْيــِه  َنَقَاللَْيــَس  َمــا  عِْنَدُهم   َيِصــح َحتى 
أَْمــَواُل َيــدِهِ  فِي  َمــْن  َحــَالُلَوقيــَل  َوبَِهــا  َحــَراٌم  فِيَهــا 
ِ َيدِه َما فِي  َبْعٌض ُحْكُم  َقاَل  َِقْد  عِندِه مِــْن  َوُيْشــَتَرى  لَُه  ُمْلٌك 

الجراب: وعاء من خوص يوضع فيه التمر.  (١)
من خيري: أي من ماله.  (٢)



٥٠١باب البائع الجزء الثاني

ُحجَِراَوَقــاَل َبْعــٌض ِإنُه َال ُيْشــَتَرى َقْد  َمــا  َخْلطِ  ألَْجلِ  مِْنُه 
َبْعٌض ُحْكُمــُه لِألَْغَلبِ بَِوَقــاَل  ي الط َوالَْحــَاللِ  الَْحــَرامِ  مَِن 
َرى َكِمْثلِ َمن َماَكَس(٢) ِحيَن َما اْشَتَرىَوبِـْع َعَلى ُمْسَتْرِسلٍ(١) عِْنَد الش
َيْسَتْرِســُل َمْن  َغْبُن  َيُجوُز  ُلَوَال  ُيَؤص الذِي  بِالَْحــالِ  بِْعُه  َبْل 
َبْعَضا  ــَســاهـِـَلــن تُ َعْن َبْيِعَك الَْمْعُروِف ِحيَن أَْفَضىَوَجــائِــٌز 
َعْنــُه َتزِيــَد  أَْن  َيُجــوُز  َفاْفَهَمْنُهَوَال  فِيــِه  ُيَماكِْس  لَــْم  َمْن 
َحَرُج مِْنُه  ْدرِ  الص فِي  َما  ُجَواِإلْثُم  ُيَحر أَُو  َيريــُب  َما  َعْنَك  َدْع 
َوَهَبا َقــْد  لَُه  أَْو  َباَع َشــْيًئا  َوَكاَن َعْنــُه عِْلُمــُه َقــْد َذَهَبــاَمْن 
ِ الَْجِميع فِــي  ْجَعــَة  الر لَــُه   ِِإن ُمِطيــع فِــي َقــْولِ ُكل َعالِــمٍ 
الُْخْلفَِوِإْن َيُكــْن َيْعرِفُــُه بِالَْوْصــفِ َمَقــاُم  ُرُجوعِــِه  َففِــي 
َيْعَترِيَوِإْن َيُكــْن بِــِه أََقر الُْمْشــَترِي َنْقــضٍ  لَِخــْوِف  لَِغْيرِهِ 
ِ َيِميــن مِــْن  لِلَبائِــعِ  نِينِ(٣)َفَلْيــَس  الض مِــَن  َكاَن  لَــْو  َعَلْيِه 
ا ـــــر أََق ِإْذ   أََقــــــر ــــــُه  األَن َفــر مِْنــُه  َكاَن  لَــْو  بُِمْلِكــِه 

المسترسل: الذي يشتري الشيء بدون ُمَماَكَسة بل يَجِيء إلى البائع فيقول له: بعني هذا الشيء   (١)
ولم يماطله في ثمنه.

والمماكس: هو الذي يسأل عن الثمن ويجتهد في تنقيصه.  (٢)
الضنين: الشيء الغالي الثمين.  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥٠٢
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الَْمْدفُوَعــاَوالُْمْشــَترِي َمْن َيأُْخــُذ الَْمبِيَعا َمــَن  الث  َوَيْدَفَعــن
َيبِيُع َمــْن  َكَوْصــفِ  َســِميُعَوَوْصُفــُه  َبالِــٌغ  َصِحيــٌح  ُحــٌر 
َباَعا َما  أَْو  األَْعَجُم  اْشَتَرى  أَْو َكاَن أَْعَطــى َفاِســٌد ِإْجَماَعاَفَما 
َجاَزا َشــْيًئا  أُْعِطَي  َيُكــْن  ِإْحــَراَزا(١)َوِإْن  ُيْلزُِمُه  َيُكــْن  َولَــْم 
ِإْن َغْيَر   َصبِــي َعَلى  َتبِــْع  َكاَن أَُبــوُه َحاِضــًرا َوَقــْد أَذِْنَوَال 
دِ ــي ــدَِكَذلِــَك الَْعْبــُد بِــِإذنِ الس َفاْفَهــْم َمَعانِــي أَْصلِــِه َوَقي
َص فِي ْاألَْســَواقِ َفاقَِوَبْعُضُهْم َرخ ات بَِال  لَِكــْن  َبا  الص مِْن ذِي 
ْبَيانِ الص مِــَن  َبــأَْس  َال  بِاألَْثَمــانَِوقِيَل  الَْبْيــُع  الَْعبِيــدِ  أَوِ 
َوَجْبِإْن َكاَن َقْد َباُعوا َحشيًشا أَْو َحَطْب َفَبْيُعُهــْم  ِســْعرِهِ  بَِعْدلِ 
ــْلَطاُن الس َر  َســع َقْد  َيُكْن  َكانُواَوِإْن  َحْيــُث  ــاَر  جالت َوَجَبــَر 
ــَراُء الش مِْنُهــُم  َيُجــوُز  مِـــَراُءَفــَال  َوَال  ــٌب  ــْص َغ ــــُه  ألَن
َالَوِإْن َيُكــْن لَــْم ُيْجبَِرنُهــْم َفَال َنك َبــأَْس ِإَذا لَْم َيْحــَذُروا الت
لَُهــُم الُْمِشــيرِ  مِْثــُل  ـُه  ـ أَْســَلُمألَن َحْتًما  ْســِعيرِ  لِلت ْرُك  َوالت
ْعُر َزَماَن الُْمْصَطَفى َفاْنَتَفىَفَقْد َغَال الس مِْنــَه  ْســِعيَر  الت َوَطَلُبوا 

قوله: «ُيْلِزُمه» بضم أوله، وفاعله ضمير يعود إلى األصل، و (إحرازا) مفعوله الثاني. ا هـ. (المصنف)  (١)
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َوَال ِإلََهــُه  َيْلَقــى  أَْن   اْنَتَقــَالأََحــب ِحيــَن  َعَلْيــِه  َمْظَلَمــٌة 
ُمَوالَبْيُع َقْد قِيــَل َعَلى َمْن َيْظلُِم ـــُه ُمــَحــر ـــِإن َشــرِيــَكــُه َف
َتَغلبِ َذا  َيــُك  لَــْم  ِإْن  الَْمْذَهبَِوقِيــَل  أَْصــُل  َفالَْجَواُز  َعَلْيِه 
أَْشــَرَكْه َقــْد  بَِنْفِســِه  لََتَرَكْهألَنــُه  لَــُه  ــْرَك  الت َيَشــا  َولَــْو 
ــا َيْبُطَلن لِلَمْغُصــوبِ  اَوالَْبْيــُع  َيْطلَُبن َبــاَع  َمــْن  َوالُْمْشــَترِي 
ــا ــَع ــا ِإلَــْيــِه َدَف َحْتًما َرَجَعاَيــُطــْلــُبــُه بـِـَم َوالَْغْصُب لِلَمالِــكِ 
َجاَرْه الت فِــي  الَْكافِرِ  الَْخَســاَرْهَوِشــْرَكةُ  تُــورُِدُه  َمْكُروَهــٌة 
َداَوَقــاَل َبْعــٌض َال َتُجــوُز أََبَدا أُي َقــْوٌل  بِالَْجــوازِ  َوالَْقــْوُل 
َفــاقِ الن ذِي  ِشــْرَكةُ  ــاقَِوَهَكــَذا  الُْفس َوِشــْرَكةُ  َمْكُروَهــٌة 
ِ َوالَْبْيع ــَرا  الش فِي  وا  َيُجر َِكْيَال  نِيع الص مِــَن  َمْكُروًها  َكاَن  َمــا 
ــا ــاَب ــَن ِـــٌع لـِــَرُجـــلٍ أَْع ـــائ أَْرَطاَباَوَب أَْو  مِْنــُه  اْشــَتَراَها  َقــدِ 
ألَْشــَترِيَها أَْخرِْجَهــا  أَْبِغيَهــاَفَقــاَل  َال  َفَقــاَل  أَْخَرَجَهــا 
َيــْغــَرَمــا أَْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي ــُه  ــِإن لَزَِمــاَف أَْمــٌر  َوَذاَك  نُْقَصاَنَهــا 
ــي ــنِ ــاوِلْ ــاجــرٍ َن ِــَت ـِــٌل ل ـــائ َكــَذا مِــْن َمنَوَق ْمــرِ  الت لَذلِــَك 
َيْلَزُمــُه ــُهأَْو أَْعِطنِــي أَْو َالفِنِــي  ــُم ــلِ ــْع ــِه ُي ــِع ــْي ــَب ِ ـــــُه ب ألَن
ا َعَلي ــْن  َق ــَصــد َت َيــُقــْل  اَوِإْن  ي الش َهَذا  َقاَل َهْب لِي مِْنَك  أَْو 
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الَْمْعلُوُم َمُن  الث َعْنُه  ــوُمَيْسُقُط  ــُه ــْف ــــــَراُدُه َم ـــا ُم ـــَم ألَن
َيْلَزُم قِيــَل  ْرَمــةِ  لِلص َمــنِ اْشــَتَراَها َوبِــَذاَك ُيْحَكُمَوالَْقْلــُع 
َباَعا َقــْد  َمْن  َيْلَزُم  َبــْل  نَِزاَعاَوقِيَل  َفــَال  َشــْرٌط  َيُكــْن  َوِإْن 
َشــَجُر َعَلْيــِه  َبْيًتــا  ــْنــَظــُرَوُمْشــَترٍ  َوتُ ــٌة  ـِـَل ــائ َم َنــْخــَلــٌة  أَْو 
َزاَدا َما  ِســَوى  َعْنُه  َيْصرَِفْن  أََراَداَال  َقــْد  َكاَن  ِإْن  ــَرا  الش َبْعَد 
ِ ُيْبِصــر لَــْم  ِإَذا  ْاألُْرزِ  َيْشَترِيَوُمــَوُر  َمْن  َداِخلَِها  فِي  َكاَن  َما 
َمْعلُــوُل ذِلُِكــُم  فِــي  َمْجُهــوُلَفالَبْيــُع  َوْصفِــِه  فِــي  ألَنــُه 
ِ َيْعَلــم لَِمــا لَــْم  َِوُكل ُمْشــَترٍ  َفاْعَلــم َرآُه  ِإْن  الِْخَيــاُر  لَــُه 
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ُف َصــر الت بِــِه  َمْملُــوٌك  ُيْعَرُفَوَذاَك  فِيــِه  َوالَْحــَالُل  ُيَبــاُح 
َما ُحر َقــْد  َما  َبْيُع  َيُجــوُز  َماَفَال  َوَكالد َبْل  َوالِْخْنزِيرِ  َكالَخْمرِ 
ــارِ ــَط ِ ٌم ب ـــر ـــَح ـــُه ُم َطــَرا َوَكاِإلْضــَرارِ(١)َومـِــْثـــلُ َكَنَجــسٍ 
َكالــِكَالبِ الَْفارِ   َســم عَِتابَِوقِيــَل  مِــْن  فِيــِه  َمــا  لَِقَنــصٍ 
ُيَعاَملُوَنا َال  ُيَباِشــُروَناَوالــُمــْشــرُِكــوَن  لَــُه  َنَجــسٍ  فِــي 

قوله: «بطار» بكســر الباء الجارةِ معناه بحادث طرأ عليه فاقْتَضى تحريمه، فهو اســم فاعل من   (١)
طرأ يطرؤ إذا حصل، وأصله الهمز فحذف تخفيًفا. ا هـ. (المصنف)
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الْجِْبَنا  أَن ــابِقِ  الس فِــي  ا(١)َوَكاَن  ُيْجَلَبن ــاُر  الُْكف َفــارِسِ  مِْن 
َفَال ُيْحَتاُج  امِــنِ  الض ِإلَى  َالَقالُوا  َتَكف َضامِــنٍ  بَِغْيــرِ  ُيْشــَرى 
الَْحــَاللِ مِــَن  أَنــُه  الَْخالِيَيْضَمــُن  الُْمْسلِِميَن  َطَعام  مِْن  أَْو 
أَْعَمالَِنا مِْن  َكاَن  َحْيُث  ْمُن  لَِمالَِناَوالس َضامِــنٍ  بَِغْيــرِ  ُيْشــَرى 
ِ الْجِْبن َبْيــَن  الَْفْرُق   ُهــو َِوَذاَك  ْمن لِلس ُمْشــَترٍ  َوَبْيَن  ُيْشــَرى 
الُْمْعَتَبْر  ُهــو الَْحالَْينِ  َفاْحِمْل َعَلى ْاألَْغَلبِ َما َكاَن َنَدْرَوأَْغَلــُب 
َغائَِبــا ُيَبــاُع  َال  َهارَِباَوالَْحَيــَواُن  ُيَبــاُع  َال  أَْيًضا  َوالَْعْبــُد 
َيْدُخــُل  َفَثــم َتَباَيَعــا  ُلَفــِإْن  الُْمَعل َوُهــَو  َنْقــٌض   لِْلــُكل
َواْشــَتَرْيُت َرِضيُت  َقْد  َقاَل  (٢)لَْو  َيْنَبــت َوَال  َالزٌِم  ْقــُض  َفالن
أَْقــَرُب ــَحــَيــَواَن  الْ  أَن َيْذَهــُبَوَذاَك  َقــْد  َمــا  َفُرب ذَهاُبــُه 
َواألَْشَجارِ ْاألَْرضِ  ِخَالُف  الَْعَقــارَِوْهَو  َبــْل َوَســائِرِ  َوالَْمــاِء 
َوَجَدا َقــْد  بِِه  َســْمًنا  َبَداَوُمْشــَترٍ  َقْد  مِْنُه   الَْجــر بَِبْطنِ  ا(٣)  ُرب
ُيْعِطيــِه َبائِِعــِه  َعَلــى  فِيــِهقِيــَل  َرْنــُه  َخي َوقِيــَل  َعْنــُه 

قوله: «الجبن» بكسر الجيم، اللبن المنعقد، وهو معروف.  (١)
وقوله: «الكفار» هو مبتدأ خبــره يجلبنا بضم الياء أي يجلبونــه، أو بإضافة فارس إلى الكفار 

وُيْجَلَبّنا مبني على المفعول (أي المجهول) وهذا أظهر.
» أي ال ينقطع. قوله: «ال يَْنَبت  (٢)

قوله: «ربا» هو ودك منعقد من غير نوع السمن. ا هـ. (المصنف)  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥٠٦

ــًة َفــَظــَهــرا ــَك ــَم ــرٍ َس ــَت ــْش الُفَقَراَوُم فُيْعَطى  َحْرٌف  َبْطنَِها  فِي 
ــــُه لـِـُمــَشــتــرِيــَهــا َيْدرِيَهــاَوقـِــيـــَل ِإن َال  لِْلَبائِــعِ  َوقِيــَل 
َوالَْحْرُف َغْيُر لَْحِمَها فِي الجِْنسَِولَــْو َدَرى َما َباَعهــا بِالَبْخسِ
ْاألَْمَوالِ فِــي  الَْخْدُع   َيِحل َئالِيَوَال  َوالل ــَجــْوَهــُر  الْ َومـِـْثــلُــُه 
َظَهرا َقــْد  َمْعــدٌِن  َكــَذاَك  فِي األَْرضِ َبْل َهَذا لَِمْن َقدِ اْشَتَرىَوَال 
َيْدُخُل ِإْذ  لَــُه  َشــامٌِل  َتْشــَتِمُلَفالَبْيــُع  لَُه  َوْهَي  ِإْســِمَها  فِي 
َعَلْيَهــا َفَمــا  بِيَعــْت  لُِمْشــَترِيَهاَوأََمــٌة  قِيــَل  الِْكَســا  مَِن 
الِْمْثلِ كَِســاُء  لَــُه  َبــْل  َفْهَو لِــَرب ْاألَْصلِ(١)َوقِيَل  َفِإْن َيــزِْد 
ِحَبــاُل بَِهــا  َشــاًة  َقالُــُواَوَبائِــٌع  َكــَذاَك  ِحَبالَُهــا  لَــُه 
َوَقَعا ُهَناَك  َشــْرٌط  َيُكْن  لَْم  أَْجَمَعاِإْن  الِْحَبــالِ  َمــَع  بَِبْيِعَهــا 
ــاُل ــَف أَْق بـِـَهــا  َداًرا  ُيَقــاُلَوَبــائِــٌع  لَــُه  َفْهــَي  َمْقُفولَــٌة 
َمْنُقولَْهَوَهَكــَذا ِإْن لَــْم َتُكــْن َمْقُفولَْه ــا  ــَه ــْدت َوَج َــٌة  ــْســأَل َم
َرا ارِي بَِشْرٍط َقْد َجَرىَوِإْن َتُكْن َقْد ُشرَِطْت عِْنَد الش َيأُْخُذَها الش
رِيُق لَــُه الط ِإْن بِيــَع  َحِقيُقَوالَبْيــُت  بَِهــا  ــارِي  َوالش َتْثُبــُت 
تَُخْط(٢)ِإْن ُشرَِطْت فِي الَبْيعِ أَْو لَْم تُْشَتَرْط الَبْيــعِ  ألَّنَها مِــْن َالزِمِ 

قوله: «األصل»، يعني: البائع. انتهى. (المصنف)  (١)
قوله: «تَُخّط» أي تُْثَبُت، وهو بالبناء للمجهول.  (٢)



٥٠٧باب المبيع الجزء الثاني

أَْخَشــاُب بَِهــا  َداًرا  ِخَطاُبَوَباَئــٌع  مِْنُهَمــا  فِيَهــا   َصح َما 
ــا َيْدُخَلن َعَلْيــِه  ُبنِــي  فِي الَبْيعِ َدُوَن َخَشــبٍ لَْم ُيْبَنىَفَمــا 
بِيــُر َوفِيــِه  بِيــَع  ِإْن  َفْهــَي لَِمــْن َقــْد َباَعــُه َتِصيُرَوالَْمــاُل 
ُدُخولَــُه َشــَرُطوا  َمــا  ِإَذا   أُُصولَُهِإال َفِعــي  الَبْيــُت  َومِْثلُــُه 
ــا َفــَتــأُْخــَذن بِيَعْت  ــٌة  ــْخــَل اوَن اْعَلَمن أَْرِضَهــا  مِــْن  قَِياَســَها 
َناتُْعَطــى َحرِيَمَهــا َوِإْن مِْنَها َدَنا َتَعي َقْد  ْاألَْرضِ  فَقْســُم  َنْخٌل 
ِ ْخل الن مِْثُل  أَْدَرَك  ِإْن  ــْرُم  فَيأُْخــُذ الَْحرِيــَم عِْنَد الَْفْســلَِوالص
ُيَقايِــُس َال  ْخــلِ  لِلن ُيَقايِــُسَوَشــَجٌر  ِإنــُه  َقــْوٌم  َوَقــاَل 
ْيُمــوُن َواألُْتُرْنــُج يِــُن َوالل ارِْنُجَوالت قِيــَل َوالن ِخيــلِ  الن مِثــُل 
َرابِ الت مِــَن  ْرمِ  الص ْاألَْربــابَِوَقــْوَرُة(١)  ِإلَــى  مِْثلَُهــا   ُيــَرد
لَــُه َوْحَدَهــا  ْرَمــةُ  الص أََهَلْهألَنَمــا  ُيْعَطى  ْرُب  َوالت اْشَتَرى  ِإنِ 
الْجَِبــالِ َمَواِضــعِ  فِــي  َغالِــيَوَذاَك  فِيَهــا  ــَراُب  الت ألَّنَمــا 
ــا َجم ــَراُب  الت َكاَن  ْرَمــاَوَحْيُثَمــا  َوالص َشــاَءُه  ِإْن  َيأُْخــُذُه 
ِ الَْقْطع لَِغْيــرِ  ْرَع  الــز َِوَبْيُعــَك  الَْمْنع فِي  ُحْكُمــُه  َراِك  الد َقْبَل 
َوأََبى فِيــِه  َص  َرخ َباَوَبعُضُهــْم  الر مِــَن  ِإنــُه  َوَقــاَل  َبْعٌض 

ِغيَرة المقتلعة من األرض، أما التي  قوله: «َوَقْورة» هي الحزمة من التراب المحيطة بالفسيلة الص  (١)
تُْقطع من أمها فال تسمى قورة، ألنه ليس عليها شيء من الطين المنعقد.



كتاب البيوع الجزء الثاني٥٠٨

َصا َرخ َن  مِم ْرِخيــُص  الت َصاَوَذلَِك  ــرِيكِ َبْيًعا ُخص ِإْن َكاَن للِش
ــَجْر الش مَِن  ِإنُه  قِيــَل  َشــَهْرَوالُْقْطُن  َقْد  َقْوٌل  َوْهَو  َزْرٌع  َوقِيَل 
بِالَْقَشــاشِ َيُكــوُن  بِاْنتَِفاشِ(١)َدَراُكــُه   الِْكــم اْنفَِتاُح  َوْهَو 
لَِتْعَلَماَفُمْشــَترِ األَْرضِ بَِها الُْقْطُن َفَما َيْتَبُعَهــا  ُيْدرَِكــْن  لَــْم 
َجَمَعا َمــاًء(٢)  ْيُمــونِ  الل ُيْنَتَزَعــاَوَدَرُك  أَْن  ــَخاخِ  بِالش َوقِيــَل 
َيْنَدفَِنــا بِــأَْن  الَْمــْوزِ  َناَوَدَرُك  ْيــِه اْمتِــَالًء َبي َمــا َبْيــَن َحد
لِْلَجــَزازِ َيْصلُــَح  أَْن   ازَِوالَْقــت ــز ــُج ِــْل ــُح ل ــْصــلُ َفــَبــْيــُعــُه َي
َدا َتْســو أَْن  األَْعَنــابِ  اَوَدَرُك  َتْشــَتد أَْن  الُْحُبــوبِ  َوَدَرُك 
َحــَال َوَكاَن َمــاُؤُه َقــْد أََخــَذاَوأَْبَيــُض األَْعَنــابِ َدْرُكــُه ِإَذا
ْخلِ الن َدَراِك  َوْصُف  َمَضى  الْــُكلَوَقْد  عِْنــَد  ْهــوِ  بِالز َوأَنــُه 
ا َتْصَفــر أَْو   َتْحَمــر أَْن  اَوَذاَك  َمــر َولَِكــْن  َتْفِصيــٌل  َوفِيــِه 
َكَســرا َما  ِإَذا  ْخــلِ  الن نِي  َطــَراوُمط ِإَذا  َيْضَمُنــُه  لُِخوِصَهــا 

قوله: «الكم» هو واحد األكمام، وهو ما ظهر مســتتًرا من طلع النخل واألشجار قبل أن ينفتح.   (١)
وقوله: «بانتفاش» هو بالفاء وهو انفتاحه من الكم، وهو بكســر الكاف، ويقال له: وَعاُء الطلع 
وانْتِفاشــه ظهوره من الكم، وهو كناية عــن ارتفاعه وتفرقه في جوانب الكــم. قال اهللا تعالى: 

﴿ > = < ? ﴾ [القارعة: ٥].
قوله: «ماًء» مفعول مقدم لجمعا، ويجوز رفعه خبًرا للمبتدأ، فيكون مفعول «جمعا» ضميًرا مقدًرا   (٢)
أي دركه ماء جمعه، والشــخاخ ما في جوف الحبــة من الليمون من اللحم، وانتزاعه ســهولة 

إخراجه باليد، والقت: البرسيم، والجزاز القطع، وطناء النخل: بيع ثمرها، ومطنيها: مشتريها.



٥٠٩باب المبيع الجزء الثاني

الَْمــالِ فِــي  َخَطــأٌ  َذاَك   الَْحالِألَن فِــي  َخَطأٍ  مِْثــَل  َيْلــَزُم 
الَْمْرفُوُع ُهــَو  َغْيُر  َال  الَْمْشــُروُعَوْاِإلْثــُم  َوَذلَِك  ُمْخِطىٍء  َعْن 
َمــارِ الث مِــَن  َزاَد  َمــا  َواألَْشــَجارَِوقِيــَل  ِخيلِ  الن َطَنــا  َبْعَد 
َيُكْن لَْم  ِإْن  َنا  الط َذلَِك  َعْن(١)ُيْفِســُد  َنا َشــْرٌط بِأَْن ُيُقط عِْنَد الط
َقْبلِ مِــْن  َنــا  الط َكاَن  ِإْن  َِوَذاَك  َونْخــل لَــه  أَْشــَجارٍ  َدَراِك(٢) 
َطَنا َقْد  َراِك  الــد َبْعَد  َيُكْن  ِإَن َحُســَناَوِإْن  َفَما بِــِه مِْن َحــَرجٍ 
ُرَطَبا َيِصيُر   َشــك َال  َبا(٣)َفالُبْســُر  َتَزب عَِنــبٍ  فِــي  َوَهَكــَذا 
ِ َمر َبْيــَع الث َِوأَْنــَت َتــْدرِي أَن الُمْشَتِهــر ـــعِ  َمت لِلت َز  ُجــــو
اتِ(٤) ْاألُم فِي  َوْهَي  مِْنَها  اتُِيْؤَكُل  ــذلِل َيْقَطــُع  َوَقْطُعَهــا 
ُيوَصُف َال  َوالذِي  الُمَشاعِ  ُيْعَرُفَبْيُع  فِيــِه  ْقــُض  َفالن هِ  بَِحــد
َمْجُهــوُل َكــَذاَك ُجــل الُعَلَمــا َيُقولُــواألَنــُه فِــي ُحْكِمَنــا 
ُيَباُع َال  الُمَشــاعِ  فِــي  الُمَشــاُعَوقِيــَل  ُه  َعم َمــْن  َعَلــى   ِإال
ا َفاْفَهَمن فِيــِه  ــرِيُك  الش ــاَوْهــَو  ــرِ َيــْبــُطــَلــن ــْي ــَغ ــْل ِ ـــــُه ل َوِإن
َوَال لِلَقْبضِ  َيْحَتاُج  ـــُه  َبَطَالألَن ــاَك  ــَن ُه َفــِمــْن  ُيْمِكُنُه 

ُيَقطَعْن: بتشديد الطاء.  (١)
قوله: «دراك» هو اإلدراك، يقال: أدرك الغالم إذا بلغ، والثمر إذا صلح.  (٢)

تزببا: أي صار زبيًبا، ومنه قول بعضهم: متى تزبْبَت وأنت حصرم.  (٣)
قوله: «األمات»، أي األمهات وهي لغة مشهورة.  (٤)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥١٠

ِ الَْمبِيــع َتْســِمَيةُ  َِوَواجِــٌب  ــع ـِـي َرب ُرُبـــعٍ  أَْو  بِــُســُدسٍ 
ا اْســَتَحق بَِما  بِيَع  ِإْن  الُطْرَقــاَوالَمــاُل   َوَعــم َســَواقِيِه   َعــم
لِْلَمــاِء ُشــْرُبُه   َيُعــم ــَراِءَوَال  الش فِــي  أُْدِخــَل  ِإَذا   َإال
ُمْفــَرَدا َيُكــوُن  الَْمــاُء  َداألَنَمــا  تَُفر لَْن  ــَواقِي(٭)  َوالس ْرُق  َوالط
ــَواقِي اِالْســَتْحَقاقَِفِمــْن ُهَناَك الُطْرُق َوالس َمْعَنــى   ُهــن َيُعم
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َمَنا الث َناَوالَعْيُب َشــْيٌء ُيْنِقَصــن ُيَبي أَْن  ـِـَع  ــائ ــَب ال ــَزُم  ــْل ــَي َف
ــا غِش َيُكــوُن  ْنــُه  ُيَبي لَــْم  ــا(١)ِإْن  َمش الَبَرَكاتِ   َيُمــش َوْهَو 
َرآُه إذا  ــارِي  لِلش ْقــُض  ــذِي أَْخَفاُهَوالنَيْثُبــُت بِالَْعْيــبِ ال
الَعْيبِ َجِميــعِ  مِْن  ى  َتَبــر َرْيبَِولَْو  بِــُدونِ  َثابٌِت  ْقــُض  َفالن
َعْيَبا(٢) ــا  َعْيَبً َذاَك  ُيرِيــِه  ْيَباَحتى  الر َوَيْنفِي  َشارِيِه  َوَيْرَضى(٭٭) 
َقاَال الِعَراقِ  أَْصَحــابِ  الجَِداَالَوَبْعُض  أَْظَهــَر  ــى  َحت َيْثُبــُت 
الُمْشــَترِي َذاَك  َرَضاُه  َقْد  ُيْخَبرِ(٣)َيُقوُل  لَــْم  بِِه  الذِي  َعْيبِِه  َمْع 

(٭) يستقيم البيت بحذف األلف في القراءة. (إسماعيل)
قوله: «يمش» أي يذهب. ا هـ. (المصنف)  (١)

قوله: «عيًبا عيبا» هما حاالن جامدان.  (٢)
يستقيم البيت بحذف األلف في القراءة. (إسماعيل) (٭٭) 

يخبر بفتح الموحد  (٣)



٥١١باُب عْيِب المبيع الجزء الثاني

َعَلــى َيْبيُعــُه  َبــاَع  َمــْن   َحــالٍ َيُكوُن الَعْيــُب فِيِه َدَخَالِألَن
ُمْجَتِمْع فِيــِه  الَعْيبِ   ُكل َوَيْســَتِمْعَيُقوُل  َيْقَبلُــُه  َوالُمْشــَترِي 
بِــِه بَِمــا  نُْثبُِتــُه  َال  مِــْن ِحيَلٍة َعَلى ِخــَداعِ َصْحبِِهَوَنحــُن 
الَعْيَبــا َذاَك  ــَن  َبي ـُه  أَنـ ْيَبالَــْو  الر َوأََزاَل  ــَراُه  ــَت اْش ا  لََمَ
ـــُه ــا أَن ــَن ــْم ــلِ ِــِه َع ــائ ــَف ــَخ ِ ــب ــُه(١)َف أََكــن بـِـَمــا  ــُه  ــش غِ أََراَد 
َمْد ْيُب َعْيٌب فِي الَعبِيدِ َوالر ِإْن َكاَن َقــْد َيْعَتــاُدُه بِــَال أََمْدَفالش
َفَشــاَوَصَلــٌع(٢) َمَع الُجُنونِ والَْعَشــا َقْد  َعْيٌب  ْفلِيُج  الت َكَذلَِك 
َســانِ الل َوَشــاَمةُ  ــانَِوَبــَرٌص  ــَن َوَهــَكــَذا زَِيــــاَدُة األَْس
بِالُعْســَرى ُيَعالَِجــْن  اَوأَْعَســٌر  ُضــر األََنــاُم   َعــد َمــا   َوُكل
َتْنُبتِ لَــْم  ِإَذا  الَعْبــدِ  ُمَثبتَِولِْحَيــةُ  عِْنَدُهــْم  بَِعْيــبٍ  لَْيــَس 
َهْيَئتِــْه َكَمــالِ  مِــْن  َذاَك   ُرْؤَيتِْهِألَن عِْنــَد   الُْحر َحالِ  ِخَالَف 
بَِمْســأَلَْه ُهَنا  َجاَء  َقْد  ُمْشــِكَلْهَواألَْصُل  الُْمَقامِ  َذا  فِي  َوَجْعلَُها 
ِ ــَس الــَغــَيــر ــْف ــَد َن ــي َررَِفــِإنــُه َق الض  َرب الَفاِحــشِ  بِالَبَرصِ 
َتَولَدا الــذِي   الَطبِيِعــي َبَداَوْهــَو  لَــُه  َســَببٍ  ُدوَن  ْبــعِ  بِالط

أي كتمه.  (١)
الصلع ذهاب شــعر الرأس أو مقدمه، والعشــا ضعف في البصر ال يبصر صاحبه بالليل؛ ويقل   (٢)
بصره بالنهار، وقيل العشا ســوء البصر مطلًقا، والتفليج االعوجاج في اليدين وانقالب القدمين 
على الوحشــي، وزوال الكعب، وانشــقاق القدمين، ومرض يحصل به شلل في بعض الجسم 

(أبو إسحاق). والتفليج هنا افتراق بين األسنان بحيث يَِشيُن العبد، والشام هي الخال.



كتاب البيوع الجزء الثاني٥١٢

عِلــْه أَلَدْتــُه  فِيَمــا  ْهَولََيــَس  الِعل َمَعانِــْي  َفاْفَهْم  َغَيــرٍ  مِْن 
لُــُه مِــْن َنــارِ ــذِي أَواألَْبَشــارِمِْثــُل ال فِي  َالَح  َبَياٌض  َوْهَو 
ُعرَِفاَوأَْنــَت َتْدرِي أن َهــَذا الَوْصَفا ُحْكًما  ْزوِيــجِ  الت َغَيرِ  فِي 
ــا الَعبِيــُد َفبِــُدونِ َمــا ُذكْر الَغَيــْرأَم َوَيْثُبــُت  َبْيُعُهــْم   ُيــَرد
ِ ِإَذا لَــْم َيُكن ــارِ  َِفالَْوْســُم بِالن َفْلَتْفُطن بِِهــْم  َعْيــٌب  َعَالَمــًة 
أَْيًضا َهــَذا  َن  َبي َقــْد  ــاَواألَْصُل  ُمْبَيض َبَرًصــا  َنِعيــُب  أََال(١) 
أْنِيــُث(٢) َوالَبْوُل َعَلى الِعَلــَالكَذلَِك الت  َفْلَتْفَهَمــن فَِراِشــِه 
ِ الَخْمر وُشــْرُب  ينِ  لِلط َفــاْدرَِواألَْكُل  أَْيًضــا  َنــاَء  الز َوفِْعلُــُه 
َعْيــُب قِيــَل  َنــاِء  الز َعْيُبَوَولَــُد  فِيــِه  لَْيــَس  َقــْوٌم  َوَقاَل 
ــا ــاَق اِإلَب َد  ــو ــَع َت َيــُكــْن  اَقاَوِإْن  َســر َيُكْن  ِإْن  َكــَذاَك  َعْيٌب 
َمــالِ لَِغْيــرِ  َكاَن  ِإْن  أَْحــَوالَِوَذاَك  فِــي  َيْســرُِق  دِهِ  َســي
ْقــُب لِْلَبْيتِ وَكْســُر الُقْفلِ َِوالث ْفل الَحْليِ مِْن َذا الط َعْيٌب َوَفك
َفَعلُوا َقْد  أَْرَبابِِهــْم  َمْع  َكاَن  ُمَعلــُللَْو  بِــِه  َفالَْبْيــُع  َذلِــَك 
َزْوَجــٌة َفَال َعْيــٌب َوقِيَل الَعْيــُب فِيِه َدَخَالَوِإْن َتُكــْن لِلَعْبــدِ 
َمــا َتَقد َقــْد  َســانِ  الل أَلَْزَماَوَشــاَمةُ  َوَبْعــٌض  الَعْيــُب  بِأَنَهــا 
َوَكَذا َعْيٌب  اِإلَماِء  فِي  ِإلِْبنَِهــا غِــَذاَوالَحْمُل  رِ  الــد َمْعُدوَمــةُ 

قوله: «أال» بالتخفيف أداة افتتاح، ونعيب بفتح أول المضارعة أي نعده عيًبا.  (١)
قوله: «التأنيث» أي لين حركة العبد وكالمه، بحيث يكون في ذلك مثل اِإلناث.  (٢)



٥١٣باُب عْيِب المبيع الجزء الثاني

ِإلَى َوْطَيها   َيْمَنَعــن الِْعَلــَالَفالَحْمــُل   َفافَهَمــن  َتَضَعــن أَْن 
الَولَُد َعْنُه  َيْســَتْغنِي(٭)  ر ال  َتــرُِدَوالد ُعُيــوٌب   ر الــد َفَعــَدُم 
أََتاَهــا(١) َجارَِيــًة  َتُكــْن  َرَضاَهاَوِإْن  َوَمــا  الَعْيَب  َرأَى   ثُــم
َفَقْطَفِقيَل أَْرُش الَعْيبِ َعْنُه َقْد ُيَحْط عِْنَدَهــْم  الــَالزُِم  َوَذلِــَك 
الَغَيُر بِــَذاَك  لَــُه  َبــْل  األَْكَثــُرَوقِيــَل   ُهــو الَقْولَْيــنِ  ُل  َوأَو
ِ لِْلَغْيــر َجَهــا  َزو َيُكــْن  َِوِإْن  ْغيِير الت في  َجاَء  أَْيًضا  َفالُخْلُف 
ُيْعَطى َوَيَرى َغَيَراَفِقيَل أَْرُش الَْعْيبِ  فِيَها  ُيْعَطى(٭٭)  أَْن  َبْعُضُهُم 
ْزوِيــُج َوالَْمْهُر ِإلَى َبَطــَالَوَيْثُبــُت الت ِحيــَن  ُيْدَفــُع  َبائِِعَهــا 
َزَواُل بَِهــا  ِإْن  ُيَقــاُلَوالَحَيــَواُن  َثابِــٌت  َعْيــٌب  َفــَذاَك 
َباُض َوالر َفــاُر  َوالن ْعــُر(٢)  َكاُضَوالذ َوالِخــَراُط َوالر َوالَعــض
َباالَ َما  ِإَذا  لِألَْيــرِ(٣)   آَالَوالَْمــص َعْيٌب  َفْهــَو  َفْحلٍ   ُكل مِــْن 
ُيْعَرَفــنَوالَوْسُم فِي الَجِميعِ َعْيٌب َغْيَر ِإْن ِألَْجــلِ  َعَالَمــًة  َكاَن 

يستقيم البيت بحذف الياء في القراءة. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «أتاها» أي وطيها ففيها قوالن: قول إّن بيعها ثابت ويحط عن المشــتري قيمة نقص العيب فقط،   (١)
وقول إن له ردها، ولكن عليه ُعْقرها وهو عشر قيمتها إن كانت بكًرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيًبا.

يستقيم البيت بحذف األلف في القراءة. (إسماعيل) (٭٭) 
قوله: «الذعر.. إلخ» الذعر: بضم الذال الجفــال، يقال: ذعرت الدابة إذا جفلت. والنفار: بالفتح   (٢)
باض: أن تقعد براكبها أو حملها عادة ألمن شدة ثقل ما عليها والعض: معروف.  الهروب. والر
والِخراط: مصدر َخَرط الشــيء إذا جذبه وخراط الدابة اعتيادها جذب خطامها من يد قائدها، 

ْمح. بها البيع. والركاض: الر وهو من عيوبها التي ُيَرد
واألير: الذكر.  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥١٤

الَبَلدِ َبْعُض َطَعــامِ  َيُكــْن  َوَقْرَفــدِ(١)َوِإْن  َكَعَبــسٍ  َيأُْكَلــْن  َال 
ا َيأْتِيَوَكالَحِشــيشِ أَْو َكِمْثــلِ الَقت َفالَْعْيُب فِــي الَجِميعِ ُطر
ــاُب ــَع َهـــا تُ ــا لـِــَدر ــَه ــْرُب اْرتَِياُبَوُش َذلِــَك  فِــي  َوَمــا  بِــِه 
َعْمَيــا َفَباَنــْت  َشــاًة  ــاَوَذابِــٌح  الُمَهي لَْحُمَهــا   ُيــَرد َفــَال 
اللْحَمــا مِْنَهــا  أََراَد  ــىِألَنــُه  الُمَعم الَعَمــى  ُه  َيُضــر َوَال 
َفَلــُه ِســَواُه  بَِهــا  َيُكــْن  َلــُهَوِإْن  َكم الــذِي  لَِنْقِصــِه  أَْرٌش 
الَعَمــاُء ُيْجَعــَل  أَْن  ــاُءَوَيْنَبِغــي  ــَج ــِه ُي ــِص ــْق ـِـَن ــرِهِ ب ــْي ــَغ َك
اْشــَتَرى لََما  َدَرى  َولَــْو  ـُه  ـ َراِألَن َقْد قُــد لَــُه  َمــا  ِإال بَِطــْرحِ 
ُيْســَتْعَمُل َبْعَدَمــا  ُيْقَبــُلَوالَْحَيــَواُن  َفــَذاَك  بِالَعْيــبِ   ُيــَرد
أَْحَوالِــِهَوَمــا َعَلْيــِه أُْجــَرُة اْســتِعَمالِِه فِــي  امِــُن  الض ـُه  ـ ِألَن
َمانِ بِالض ــَراُج  ــَخ الْ ــا  ــَم األَْرَكانَِوِإن َثابِــَت  َكاَن  َوالَْبْيــُع 
ا ا(٢)َوفِيــِه َقــْوٌل َغْيــُر َهــَذا َمــر أََقر لَــُه  َما  لَِكْن  النْقضِ  في 
اَوُمْشــَترٍ َســْيًفا َفَبــاَن َنْرَمــا(٣) َفــَذاَك َعْيــٌب فِيِه َحْيــُث َغم
ــُيوِف الس َعــاَدةِ  مِــْن  ـُه  ـ بِالَمْعُروِفِألَن لَْيــَس  َوَهَذا  َفْوَرى 

العَبس والَقْرفد: أردأ ثمر النخل.  (١)
قوله: «وفيه قول... إلخ» في أكثر النسخ السابقة بعد هذا البيت زيادة بيت وهو قوله:  (٢)

اْســَتْعَمَلْه  ثُم بِالَعْيــبِ  َعلِــْم  ــْهَوِإْن  ــَل ِ ــب ــــْد َق ــــــُه َق لَــــزَِمــــُه ِألَن
وهو ليس من قول الناظم ولكن زاده شيخنا الفقيه ماجد بن خميس العبري تكميًال للفائدة.

قوله: «فبان نرما» انتصاب نرما على التمييز، والحديد الفوري غير النرم.  (٣)



٥١٥باُب عْيِب المبيع الجزء الثاني

الَمــاُء َفَبــاَن  أَْرًضــا  ــَراُءَوُمْشــَترٍ  الش َيْنَتِقــُض  َفــَال  ا  ُمــر
َيُكْن ِإْن  َعْيــٌب  البَِالدِ(١)  َيْعَلَمْنَوَمَتُق  لَْم  َوالُمْشــَترِي  َيْعَتاُدَها 
اُر جالن اْشــَتَرى  َقــدِ  أَْغــَواُرَوَشــَجٌر  بِــِه  َبــاَن  ِإْن  ُيَعــاُب 
َوالُْغلُــوُج(٢) ِخيــلِ  الن َعْيــٌب َوَما َعــْن َنْقِضــِه ُولُوُجَوَقْرَفــُد 
ُيْعَرُفَوُمْشــَترٍ َتْمــًرا َفَبــاَن َحَشــُف ــا  َعم َيزِيُد  َجْوفِــِه  فِي 
ِ َيــزِد لَــْم  َوِإَذا  َعْيــٌب  الَبَلدَِفــَذاَك  َذاَك  ُعــْرِف  َعْن  َحَشــُفُه 
الِْكَراَفَلْيــَس َعْيًبا َوِإَذا َما َقْد َشــَرى َيْبــُذُل  فِيِه  َوَصــاَر  َتْمًرا 
َباَنــا ــَرا بَِعْيــبٍ  َضَماَنــاَوَنَقــَض الش َبائًِعــا  ْم  تَُلــز َفــَال 
فِيــِه لْيــَس  َقــاَل  َمــا  ِإَذا   فِيــِهِإال ــْر  َوَخس ْلــُه  َفَنق َعْيــٌب 
ــَمــاُن ــُه الــض ــَزُم ــْل الُخْســَراُن(٣)َفــَهــاُهــَنــا َي بَِقْولِــِه  ُه  َغــر ِإْذ 
ازِ الَخب َمــَع  َباَت  ِإْن  َفــَذاَك َعْيٌب َجاَء فِــي اِإليَجازَِوالُخْبــُز 
ُمْســَتِكْنَوِإْن َيبِْن فِي الثْوبِ َما َيْمَنُع مِْن َعْيٌب  َفــَذاَك  لَِباِســِه 
ِ ُجل الر بَِثــوبِ  ُيَرى  ِإْبَرْيِســٌم  الُمَعلــل مِــَن  َفْهــَو  ٌم  ُمَحــر

قوله: «ومتق البالد» أراد بالبالد نخيل البالد. والمتق داء يظهر في ســعف نخيل بعض البلدان   (١)
ويمكث بها إلى خمس ســنوات فأكثر فإذا اشــتد بها صارت تقطر قطرات على األرض بمثل 

العسل، ويمنعها عن الثمرة إذا تبالغ ويقتل شيًئا منها إذا اشتد.
قوله: «والقرفد» أن تظهر في القمعة الواحدة حبتان صغيرتان من البلح، وال يرطبان أي ال يصيران   (٢)

رطًبا، ألن ذلك يفسدهما مًعا، والغلوج: بالغين المعجمة انِْزَواء الثَمرة بحيث ال تصلح لألكل.
قوله: «الخســران» فاعل غره، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، وإطالق المصدر على اســم   (٣)

ر وهو البائع. ا هـ. (المصنف) الفاعل؛ إذ المراد المخس



كتاب البيوع الجزء الثاني٥١٦

ْوُك(١) فيــِه الز َيابِ  َيْزُكوَوأَْبَيــُض الث َيوًما  ْهــرِ  بِالط َولَْو  َعْيٌب 
أَمــَراَوِإْن َشَرى الَمأُْموُر َثْوًبا َما َدَرى َمــْن  َيْلَزَمــْن  َال  بَِعْيبِــِه 
الَمأُْمــوُر َدَرى  ِإَذا  َمــْشــُهــوُرَوَهَكــَذا  ــُه  ـ أَن أَْو  بـِـَعــْيــبـِـِه 
َيْلــَزُم لَِكــْن  َيْلــَزُم اآلمِــَر  ُيَعلــُم(٢)َال  ِإْذ بِــِه  اْشــَتَراُه  َمــنِ 
ِ ْهن الر فِــي  ُمْرَتِهــٌن  َرأَى  َِوِإْن  الَوْهــن لِــَذاَك  ُه  َيــُرد َعْيًبــا 
َعْيبِ مِــْن  َخَال  َرْهًنا  لَِكــْي َيُكــوَن َحافًِظــا لِْلَغْيبَِوُيْعِطــِه 
المْعُيــوُب(٣)َوُكل َمــا َال َتْســَمُح الُقلُــوُب َفَذلِــَك  بِأَْخــذِهِ 
َتَســاَمُحوا بِِه  اُس  الن َمــا   َســاُمُحَوُكل الت بِِه  ِإْذ  َعْيًبــا  َفَلْيــَس 
َغلبَِوالُحْكُم َيْجرِي فِيِه َمْجَرى األَْغَلبِ الت لَــَدى  الناسِ  َعاَدةِ  مِْن 
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ــَرا(٤) لَِيْرَبَحاَوالِغش أَْن َيْســُتَر َمــا َقْد َقُبَحا مَِن الَمبِْيعِ فِي الش
َوَرَدْت لُِنُصــوصٍ  َحــَراٌم  َدْتَوْهَو  َهد َقْد  ُمْســلًِما   َيُغش َوَمْن 
ــَنا َفليَس مِنا ُيْحَســُب ُب(٥)َمْن َغش ُمَنك َطرِيِقَنــا  َعــْن  َوَذاَك 

ْوك» هو ما يبقى من أثر، أي َلْون من غير البياض. قوله: «الز  (١)
قوله: «ُيَعلُم» بالتشديد، أي: يختبر بتشديد الموحدة.  (٢)

قوله: «المعيوب» أي الذي صار فيه العيب، وأصله معاب ومعيوب لغة فيه.  (٣)
قوله: «في الشرا» أي في حال عقد البيع.  (٤)
د. ب» بتشديد الكاف أي ُمَبعقوله: «ُمَنك  (٥)



٥١٧باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َنا َزي ِحيــَن  ــْيَطاُن  الش ــَناأََضلــُه  َحس الَقبِيــَح  َوفِْعَلــُه  لَــُه 
ــا ــَح ــــُه َيــَنــاُل رِْب  ــن أَن ــُظ َوْهَو َعَلى الُخْسَرانِ َمْعًنى أَْضَحىَي
ــا َيْمَحَقن لِْلَخْيــَراتِ   ــاَفالِْغــش ــن ــَب ــْعــِق ــارِ ُي ــن ــل ِ ــــــُه ل َوأَن
ُب ُيــَؤد َيْنَتِهي  لَْم  َفــِإْن  الُمْحَتِســُبُيْنَهى  ِه  َحق فِي  َيَرى  بَِما 
ِ لِْلَخَراج  الِْغــش َِواْخَتلُفــوا فِي  بِاِإلْزَعــاج لِْلَجائِــرِ  ُيْحَمــُل 
ِألَنَمــا(١) ــُه  َيُجــوُز غِش ْلُم َعَلــى َمْن َظلَماقِيــَل  الظ بِأَْخــذِهِ 
َيــْنــَتــِقــُل ــــُه  ِألَن َال  َيِصــُلَوقِــيــَل  َقــْد  لَِغْيــرِهِ  ــُه  َفِغش
دِي لِلــر الَْخْلــُط  َيُجــوُز  َعلِــيَوَال  جِْنِســِه  مِــْن  ــدٍ  بَِجي
َيْقِصَدا لَــْم  لَِتاجِرٍ  ُصــوا  َفَقــَداَوَرخ لِْلوَِعــاِء  َولَِكــْن  ــا  غِش
ُخلَِطا َقْد  َمــا  َبْيَع  أََجاُزوا  َشــَرَطاَوَقْد  َما  َبائُِعُه  لَــْو  لِــألَْكلِ 
َقَصْد لَنْفِســُه  ــا  غِش َيُكْن  اْقَتَصْدَولَْم  َكنْفِســِه  الَْغْيَر  َمْن َجَعَل 
لِــْألَْكلِ َيْخلُِطوَنــُه  ــاُس  ْقــلِ(٢)(٣)َوالن بـِـالــد ًذا  ــذ ــَل َت ًها  َتَفك

قوله: «إلنما»، يعني: ألن الذي يأخذ الظالم إنما هو الظلم، أي: الشيء المظلوم على من ظلمه   (١)
هو، فال يحرم عينه فيه، وهذا هــو القول الصريح والقول الصحيح، وتعليل من اعتل باالنتقال 

ال يقوم دليال؛ ألن فيه شيء. ا هـ. (المصنف)
الدقل أردأ أنواع التمر كذا في القاموس، والمشهور اآلن في ديارنا المغربية أن الدقل هو أجود   (٢)
أصنــاف التمر وألذها، ولكن فــي بعض الجهات يضيفــون لفظة النور، فيقولــون دقل النور 
والظاهر أن هذه اِإلضافة نشأت للتمييز بين الغاية في الجودة وبين صنف رديء يسمى بالدقل 

واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
الدقل أنواع النخل. (المصنف)  (٣)



كتاب البيوع الجزء الثاني٥١٨

َمــا ُحر َمــاوَخْلُطــُه لِْلَبْيــعِ غِــش َنع الت َيْقِصــدِ  لَــْم  ـُه  ـ ِألَن
ــَزا(١) ُيــَجــل أَْن  أََراَد  ــا  ــَم َزاَوِإن ُجــو َما  ُهَنــا  َفِمــْن  ــُه  َردِي
ُيْخبَِرا َعَلْيــِه  ْمــرِ(٢)  الت بَِوْصفِــِه َذاَك الذِي لَُه اْشــَتَرىَوَحائُِل 
َكاَنــا ِإْن  َيْلَزُمــُه  َال  عَِياَنــاَوقِيــَل  ــَرا  الش َحــاَل  َيْنُظــُرُه 
ِ َوَغْيرِه َحائِــلٍ  مِــْن  َيُكْن  َِوِإْن  ُيْخبِــُرُه لَيْخلَُصــْن مِــْن َضْيرِه
بِالُْكْبَشانِ ــاِء  الش لَْحمِ  جِْنَســانَِوَخْلُط  َذلُِكــْم   ِألَن  غِــش
ــْثــُقــَال ــُه لـِـَي ــل ــُب ـــٌك َي ـــَم َفاْحفَِالَوَس  غِــش َفْهَو   َوَيْحُســَنن
َقُصَرا َقْد  بَِسْوجِِه(٣)  ِإْن  ْوُب  ُيْخبَِراَوالث لَْم  َيُكــْن  ِإْن   َفَذاَك غِش
َنَرى َال  َســْوجٍ  بِغيــرِ  َبأًْســا بِِه لَْو لَْم َيُكْن َقْد أَْخَبَراَوَقْصُرُه 
ـا َظن ُيَغل ـــــْوُج  الــس ــا  ــَم ــاِألَن ــــَذاَك ُيــْذهـِـَبــن ِ ــُه ل ــلُ ــْس َوَغ
ِ الَغْســل َقْبَل  اِظُر  الن َِفَيْحَســُب  األَْصل فِــي  َحالُــُه  َذاَك   بِــأَن
أََراَدا ـــٌة  ـــارَِي َج ـــُه  لَ ــَكــَســاَداَوَمــــْن  الْ ــــاَذَر  َوَح َيبِيُعَها 
ــٌز ُيــْلــبـِـُســَهــا ثـِـَيــاَبــا ِ ــائ ــَج ــًة ُعــَجــاَبــاَف ــَغ ــي ــًة َوِص ــَي ِ ــال َغ

َجه. زا» أي أراد أن ُيَروقوله: «أن ُيَجل  (١)
قوله: «وحائل التمر» الحائل مــن التمر هو ما مضى عليه عام كامل في ظروفه، يقال حال على   (٢)

هذا الشيء حول، إذا دار عليه عام كامل.
السوج: هو ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغُلظ.  (٣)



٥١٩باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

ــا َرآَه إَذا  ــارِي  الــش ـــالـِـَيــْرَغــَب  ـــَراَه ــِه َي ــنِ ــْي ــَع ِ ــــــُه ب ِألَن
َوالُحَلْل  الُحلِــي  أَن الُمَقْل(١)َوَيْعَلَمــْن  ُرْؤَيا  فِي  َساَء  الن ُن  ُيَزي
الَفَرْس ُن  ُيَزي َمــْن  أَْيًضا  ــا َولُْيَقْسَكَذاَك  بَِســْرجَِها َفَلْيَس غِش

الُمقل: جمع مقلة، وهي العين الواحدة.  (١)



كتاب الشفعة الجزء الثاني٥٢٠
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أََرى َوَال  ــَرُه  أَخ َقــْد  َفاْنُظَراَواألَْصُل  ــَوابِ  الص مِــَن  َتأِْخيَرُه 
لَِمْعَنى ــُه  ــُت ْم ــد َق ـــا  ـــَم ــاَوِإن َفاْفَهَمن ِإْذ فِيــِه َنْقــُل البْيــعِ 
بِيَعــا َمــالٍ  اْســتِحَقاُق  ـُه  ـ ــفِيَعاألَن الش ُيْمَنَح  ــى  َحت لِْلَغْيــرِ 
ــبٍ ُيــوجـِـُبــُه ــَب ـِـَس ـــُذُه ب ـــأُْخ َيْطلُبُهَي َمــا  ِحيــنِ  مِْن  َيْنزُِعــُه 
اِإلْدَراِكأَْســَباُبُه تُْحَصــُر فِي اْشــَتَراِك ُشــْفَعةُ  ــرِيكِ  َفلِلش
ِ أْنَواع فِــي  ــْرَكةُ  الش َِوَتْظَهــُر  الُمَشــاع فِي  اّلِشــْرَكةُ  أَْعظُمَها 
ــَواقِي َوالس رِيــقِ  الط ــاقِيَوِشــْرَكةُ  الس لَِذاَك  البِْئرِ  فِي  َوالَماِء 
َوالجِــَدارِ الِميــَزابِ  ِإْن َجاَء مِــَن األَْمَطارَِوِشــْركةُ  ــْيلِ  َوالس
ِخيــلِ لِلن الِْقَيــاسِ  ْفِصيــلَِوِشــْرَكةُ  بِالت ــْرَكاُت  الش َفَهــذِهِ 
ِ ــفِيع لِلش ُيوجِــُب  َِجِميُعَهــا  ْضيِيــع بِالت َتْبُطــُل  َهــا  لَِكن
ــا َكــالْــَحــل لـِـْلــِعــَقــالِ(١) ــَه  َتْبُطُل ِإْن لَــْم تُْطَلَبْن فِي الَْحالِِألَن
ِ َوالَْيتِيم لـِـألَْعــَجــمِ  ــَس  ــْي َِولَ الَمْقُسوم فِي  قِيَل  َقْد  ُشْفَعٍة  مِْن 
فِيــِه َيْشــَفَعانِ  الُمَشــاُع  أَْدرِيِهَبــلِ  َال  ْخِصيــُص  الت وَذلِــَك 

ـِـي ــَول َوال الَوكِيُل  الَوِصــيَيــأُْخــُذَهــا  َيأَُخُذَهــا  َكــَذا  لَــُه 

يقال: «َحل العقال» إذا أطلقه.  (١)



٥٢١باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َمــالِ فِــي  َوقِيَعــةُ(١)  بَِحالَِوَنْخَلــٌة  ُشــْفَعٍة  مِــْن  لََها  لَْيــَس 
ِ الجِــْذع بِــَذاَك  ــُه  َحق  ِألَن بِالَْقْطــع أَْو  َيــُزوُل  بَِقْلِعــِه 
الَمــالِ  ُكل َتْشــَفُع  َهــا  جَِدالِلَِكن بِــَال  أَْصــًال  َثبَتــْت  ِإْن 
بِالَْخَيارِ بِيــَع  َمْهَمــا  ــَعــٌة لـِـَجــارَِوالَمــاُل  َوَكــــاَن فـِـيــِه ُشــْف
َيْطلُُب َبْعٌض  َقاَل  اْختَالٌف  َيْرَغُبفِيِه  فِيَها  َكاَن  ِإْن  ِحينِــِه  مِْن 
َتجُِبَوَقــاَل َبْعــٌض َما َعَلْيــِه َطَلُب فِيــِه  ــْفَعَة  الش َيَرى  َوَال 
ــراِء لِــذِي الش ِإْن َكان  اْمتِــَراِءَوقِيــَل  بِــَال  ُيْشــَفْع  ِخَيــاُرُه 
لَُهَمــا أَْو  لِبائِــعٍ  َيُكــْن  لَزَِماَوِإْن  َقــْد  َمْطَلبٍ  لَــُه مِــْن  َفَما 
الِْخَيــارِ ــةِ  بِِصح َنُقــْل  بِاْضِطــَرارَِوِإْن  ــْفَعةُ  الش َتْتَبُعــُه 
َيجِــُب َصِحيــٌح  َبْيــٌع  أَْن ُيْعَطى ُحْكَم الَبْيعِ ِحيَن َيجُِب(٢)ألَنــُه 
ــوُف ــْوقُ َم ــُه  ــأَن ِ ب ــْل  ــُق َن ْوقِيُفَوِإْن  الت أَْحَكامِــِه  َعَلى  َجَرى 
الِْخَيارِ فِي  ْحِقيُق  الت َمَضى  الُمْخَتــارَِوَقْد  َوْجِهــِه  َبيــانِ  َمــَع 
ــــَوالِ ــرٍ َثــَالَثــَة األَْم ــَت ــْش َجــالَِوُم الر أََحــدِ  مِــْن  بِصْفَقــٍة 
ــاُن ــَس ُيعــاُنَوَواِحـــــٌد َيــْشــَفــَعــُه ِإْن ُشــْفَعتِِه  َعَلــى  َفْهــَو 

قولــه: «ونخلة وقيعة» هي في اصطــالح أهل ُعمان النخلة التي لصاحبهــا حق في األرض ما   (١)
دامت قائمة فإذا سقطت لم يكن له أن يغرس مكانها شيًئا.

قوله: «يجب» األول بمعنى يلزم، والثاني بمعنى يثبت، يقال: وجب البيع إذا ثبت.  (٢)



كتاب الشفعة الجزء الثاني٥٢٢

ــُدولِ ــُع الْ بِِقيَمةِ  ــا  ــُذَه ــأُْخ َِي ِخيل الن ــَن  ــَم َث ـــوَن  ُع ـــَوز ُي
الِقَطعِ(١) َباقِــي  أَْخُذ  َعَلْيِه  َِوَما  لَْو قِيــَل ُخْذ َجِميَعَهــا أَْو َفَدع
ــا الِقَياُض قِيَل لَْيَس ُيْشــَفُع ُيْشــَفُعأَم َوعَلْيــه  َبْيــٌع  َوقِيــَل 
َكَذلَِك اِإليَصاُء َعْن َحق َعَرْضَكَذلَِك اِإلْقَراُر أَْيًضا َعْن عَِوْض
َفالَْجِميــُع الَْقَضــاُء  ــفِيُعَكذلِــَك  الش ــْفَعَة  الش فِيِه  ُيــْدرُِك 
ــفِيعِ مِــْن َرَجاِء(٢) َواِإليَصاِءَولَْيــَس لِلش اِإلْعَطاِء  َصاِحبِ  فِي 
َكاَنا َقــْد  عٍ  َتَبــر َعــْن  َكاَن  َباَنــاِإْن  لََدْيــِه   َوالَحــق َذلِــَك 
َداِء بِالن بِيــَع  فِيَمــا  اِإلْفَتاِءَوالُْخْلــُف  أَْو َال َجاَء فِــي  ُيْشــَفُع 
ِإْجَماَعاَوقِيــَل َال ُشــْفَعَة فِيَمــا َباَعــا وُحِكــي(٣)  أَبِيــِه  َعَلى 
َعَلــى اْبنِِه َوهِي عِْنــدِي َتجُِبَوأَْوَجُبوا ُشــْفَعَة َمــا َباَع األَُب
َباَنا َقــْد  َبْيَنُهَما  َمــا  َمَكاَنــاَوالَْفــْرُق  َيْنتِقــْل  لَــْم  ألَنــُه 
َحــَالُل ِإْبنِــِه  َمــاُل  َوَال َكــَذاَك الَعْكــُس ِإْذ ُيَنــاُللِــألَبِ 
أَُبــوُه لَــُه  َبــاَع  ِإْن  ُمــوُهَواِإلْبــُن  َفْلُيَقو َرِخيًصــا  َبْيًعــا 

القطع: جمع قطعة وهي الطائفة من النخل. ا هـ. (المصنف)  (١)
قوله: «من رَجاء»، أي ليس في العطية وال في الوصية للشفيع شفعة، إذا كانتا عن تبرع أي عن   (٢)
غير عــوض وال حق، أما إذا كانــت العطية عن عوض والوصية عن حق ففي ثبوت الشــفعة 

فيهما قوالن.
قوله: «وحكي» بالبنــاء للمفعول. «وإجماًعا» حال وهو واقع موقــع المفعول الثاني، وانتصب   (٣)

مكاًنا على التمييز.



٥٢٣باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

الَمــاَال َذاَك  ــفِيُع  الش َمَحــاَال(١)َوَيأُْخــُذ  َال  الُعــُدولِ  بِقيَمــةِ 
لِلَوالِــدِ ِإنــُه  قِيــَل  َِوالَفْضــُل  َوقِيــَل َبــْل ِإلْبنِــِه الُمَســاعِد
َمالَــُهألَنــُه(٢) َقــْد َجَعــَل الَمــاَل لَُه مِْنــُه  ــفِيُع  الش َوأََخــَذ 
َزْوَجتِِه مِْن  ْوُج  الز اْشــَتَراُه  ُشــْفَعتِِهَوَما  مِْن  ــفِيَع  الش ــُس  ُيَئي
ــُهَكــَذاَك أَيًضا َمــا اْشــَتَرْتُه مِْنُه ــْن ــلــن َع ــَق ــْن ـــْم ُي ـــُه لَ َكـــأَن
ِ ــاد ــَح اِالت َعــِظــيــُم  َِبْيَنُهَما  الِعَباد َمــا مِْثلُــُه ُيوَجــُد فِــي 
ُيَجــاُز(٣)مِــْن َهاُهَنا َال ُيْشــَرُط اِإلْحَراُز َبْيَنُهَما  الَْعَطــا  َبــلِ 
َال قَِصاُص الَخَالُصَوَهكَذا فِي الُجــْرحِ  َيجِــُب  َبْل  َبْيَنُهَمــا 
َباَعا فِيَمــا  ــْفَعةُ  الش لَــُه  ــاَوَمْن  ــاَع ــُه أََض ــْفــِســِه ُشــْفــَعــَت بـِـَن
َولَــدِْه َمــاَل  َيبِيــُع  َيدِْهَكَرُجــلٍ  مِْن  َذاَك  أَْخــَرَج  الذِي  َفْهَو 
ــْفَعةِ بِالش ــُه  ُيْدرَِكن ــةَِفَكْيــَف  لِلَوصي َبــاَع   َوِصــي َكــَذا 
َيْشــَفُعْه َماًال  َباَع  َوكِيــٌل  َوَيْنَفُعــْهَكَذا  َيْشــَفُعُه  َبــْل  َوقِيــَل 
ــا ُيْدرَِكن الَبْيــعِ  ـاَبْعــَد ثُُبــوتِ  َوَيـْشــَفَعن َذاَك  َجِميُعـُهـــْم 
َتجِــُب فِيــِه  ــْفَعةُ  الش ــا  مَبْعَد ثُُبــوتِ الَبْيعِ َوْهَو أَْقَرُب(٤)ألَن

َمحاال: بفتح الميــم، إذا كان أراد ال محالة؛ فحذف الهاء للوزن، وبضمها إذا كان بمعنى األمر   (١)
المستحيل.

قوله: «ألنه» هذا القول أظهر من كون الفضل للوالد.  (٢)
قوله: «بل العطا» يعني أن عطية أحد الزوجين لآلخر تَْثُبُت بدون إحراز.  (٣)

قوله: «وهو أقرب» أي إلى الحق، وهذا هو الصحيح عندي.  (٤)



كتاب الشفعة الجزء الثاني٥٢٤

اْبتَِداَء ُيْمِكُنــُه  َيُكــْن  لَــْم  ــَراَءِإْذ  الش لَِنْفِســِه  َيْجَعَلــْن  أَْن 
ُيْســِقُط َال  َواِســَطًة  َيْنَبِســُطَوَكْونُــُه  َحقــا لَُه فِــي أَْخــذِهِ 
الَْمبِيَعا َنَقــَض  ِإْن  َشــفِيَعاَوالُمْشــَترِي  َفــَال  عٍ(١)  َتَشــف َقْبــَل 
بِـِعـلــــةِ ُه  َيــــُرد ِإْن  ْفَقــةَِوَذاَك  الص ُذو  ُيِقيلُــُه  أَنــُه  أَْو 
األَْســَباَبا ــَع  َقط ِإْن  َواألَْبَواَباَوَهَكــَذا  ُروَب(٢)  الــد َف  َوَصر
َف الَْمْسَقى(٣) َوَما ُيْشَتَرُك تُــْدَرُكأَْو َصر فِيِه  ــَفَعةُ  الش َفَمــا  فِيِه 
َكاَنــا َمــا  ِإَذا  ــُه  ُكل الَبَياَناَوَذاَك  َفــعِ  أَْخذَِهــا  َقْبــلِ  مِْن 
َمْســجَِدا َبَناَها  أَْرًضا  َفَلْيــَس فِيَها ُشــْفَعٌة لَِمــَن َبَداَوُمْشــَترٍ 
َوَيــَرى َصــاَرْت  هللاِ  ُمْعَتَبــَراألَنَهــا  ثُُبوَتَهــا  َبْعُضُهــُم 
ِإلَــى َوالَعْبــُد   الَغنِــي َنــا  ــَالَوَرب ُيَعط َفــَال  ُمْحَتــاٌج  َذلِــَك 
َقَطَعا َقــْد  لَِنْخَلــٍة  َيُكــْن  َيْشــَفَعاَوِإْن  أَْن  َبْعَدَهــا  ــفِيعِ  َفلِلش
الَمْوِضَعا  ثُــم الجِْذَع   َشــَفَعاَوَيأُْخَذن ِحيَن  ْقَصانِ  الن َوقيَمــَة 

ًدا أي طلب الشفعة أو الشــفاعة، والمعنى أن  َع ُمَشــد ع» التشــفع مصدر تشف قوله: «َقْبَل تََشــف  (١)
المشتري إذا نقض البيع بوجه يوجب له نقضه؛ كغبن أو جهالة قبل أن يأخذ الشفيع شفعته أو 
قبل أن يحكم له بها الحاكم فال شفعة له؛ ألنها فَْرٌع على ثبوت البيع، وقوله: «فال شفيًعا» أي 

ال شفعة أو أنه أراد فال شفيًعا يدرك فيه الشفعة، فيكون اسم ال النافية مطوًال َكَال طالًعا جبًال.
قوله: «الدروب» جمع درب وهي الطريق قال امرؤ القيس:  (٢)

ْرَب َدوَنُه ا َرأَى الــد بَِقْيَصــَراَبَكــى َصاِحبِي لَم َالِحُقــوَن  أَنــا  َوأَْيَقــَن 
والمســقى: كالمرمى موضع مسلك الماء، وهو الســاقية، والمراد أن المشــتري إذا قطع هذه   (٣)

األسباب قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فال شفعة، هكذا جاء عنه ژ .



٥٢٥باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َفَال َفاِســًدا  َكاَن  َمْهَما  َالَوالَبْيــُع  َتَعج لَِمــْن  ُشــْفَعًة  ُيوجِــُب 
تِــِه ِصح َعَلــى  َفــْرٌع  َهــا  َفَيْفُســُد اْلَمبِيــُع َمــْع ُشــْفَعتِِهألَن
َماَتا ْن  مِم ــْفَعةُ  الش تُوَرُث(١)  َفــاَتــاَال   ثُـــم ــَب  ــالَ َط ِإَذا   ِإال
َلــبِ الط َذاَك  بَِنْفــسِ  َتْســَتْعجِبَِفِإنــُه  َفَال  ُه  اســَتَحق َقــدِ 
ِسَوى َال  َماًال  الَمْوُروُث  َحَوىَفَذلَِك  ُشــفَعًة  الَوارُِث  َيُك  َفَلْم 
َغاَبا َخْلَف َبْحــرٍ  آَباَوفِي َشــفِيعٍ  َمْهَمــا  ــْفَعَة  الش ُيــدرُِك  َال 
ِ ْجَماع بِاْإلِ الَمْقُسومِ  فِي  قِيَل  َِقْد  الُمَشــاع فِــي  ُيــْدرُِك  ــُه  لَِكن
َقْد َخَرْج لَِحْجَوِإْن َيُكْن َيْوًمــا لَِغْزوٍ  ِإْن  َكــَذاَك  ا  ُطــر أَْدَرَكَها 
أََراُه َال  ْخِصيــُص  الت َرآُهَوَذلِــَك  ــْن  ــَم ِ ل ِإَيــــالَــــًة(٢)   ِإال
األَْمَوالِ فِــي  الُمِطيــُع  انِ بِــُكل َحالِألنَمــا  َوالَْعاِصي(٭) ِســي
ِه َحق َفْوَق  ُيْعَطى(٭٭)  الُمِطيُع  ِهَفَال  ُمْســَتَحق ُدوَن  ِســَواُه  َوَال 
َنَظــَراَفَلْســُت أَْدرِي الَوْجَه فِيَما ُذكَِرا َقــْد  لَِمــْن  ِإَيالَــًة   ِإال

قوله: «ال تورث» يريد أنه إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة؛ فال شفعة لوارثه من بعده ِإال إذا   (١)
طلبها قبل موته، فمــات قبل أن ُيْحَكَم له بها، وفيها قول آخر: وهــو أنها تُورث ويكون وارثه 

مثله إذا لم يصح أنه تركها عن طيبة نفس، والقول األول قول األكثر، وهو األظهر.
قوله: «إال إيالة» أي إال نظر مصلحة، فاِإليالة في اصطالح المشــارقة هي النظر في األمر الذي   (٢)

ُحُه جانب المصلحة، وتؤيده السياسة الشرعية. ُيرج
يستقيم البيت بحذف الياء في القراءة. (إسماعيل) (٭) 

يستقيم البيت بحذف األلف في القراءة. (إسماعيل) (٭٭) 



كتاب الشفعة الجزء الثاني٥٢٦

اُم الُحك َباَعــُه  فِيَمــا  تَُقــاُمَولَْيــَس  ُشــْفَعٌة  َمْيــتٍ  لَِدْيــنِ 
أَْيَضا  الَوِصــي َبْيــُع  َفُتْمَضىَوَهَكــَذا  ُشــْفَعٍة  مِــْن  بِه  لَْيَس 
ــا ــْوَم ــوَن َي ــُغ ِ ــال ــَب ـــُهـــْم ُي ــْوَما(١)ألَن والس نِــَداَءُه  َبْيِعــِه  فِي 
َهْم(٢)فِي َطَلــبِ الَمزِيــدِ فالَِقائُِل لَْم الت ُيْدُخُل  الَبْيعِ  بَِهَذا  أَْعَلْم 
َعا َوَوَعــىَوَال أََرى الَقــْوَل بِــأَْن ُيَشــف َدَراُه  لَِمــْن  ُمْســَتْبَعًدا 
َدا بِالن ُيَبــاُع  َمــا  َكِمْثلِ  َداَفْهــَو  ُمَقي َمَضــى  َقْد  فِيِه  َوالُخْلُف 
َوالَحَيــَواُن قِيــَل لَيَس ُيْشــَفُعَوالُخْلُف فِي الُعُروضِ(٣) َهْل ُيْسَتْشَفُع
ْرَهَما الد ا َفاْعَلَماَوقِيَل َبــْل ُيْشــَفُع ِإال ر َوَنْحُوُه الَمْضــُروُب ط
َســَبَقا َقــْد  ُهــْم  أَي ــَفَعاُء  َواْنَطَلَقــاَوالش بَِهــا  َفــاَز  ِألَْخذَِهــا 
ا ُيَقاِســَمن أَْن  َعَلْيــِه  اَوَمــا  يْشــَفَعن َكاَن  ــْن  مِم ِســَواُه 
َقــْد َطَلَبــا اْرَتَكَبــاَوِإْن َيُكــْن لَِغْيــرِهِ  َفلِْلَهــَالِك  ُشــْفَعَتُه 
َفَيِحْق(٤)ِألَن َذاَك الَغْيــَر لَْيَس َيْســَتِحْق ُمْشــَترِيَها  مِْن  لَِنْزعَِها 

«نداءه والســوما» منصوبان على التوســع على حد قوله: كما َعَســَل الطريق الثعلب، أو هما   (١)
منصوبان على نزع الخافض.

َهــْم» يجوز بناؤه على الفاعل أي يَدخل هو فــي األمر الذي يتهم فيه؛ فيكون  قوله: «يدخل الت  (٢)
بفتح أوله، ويجوز أن يكون بضم أوله من أُدخل أي ُيدخل نفسه في أمر التهمة.

قوله: «والُخلف في الُعروض» الُعروض بضم العين اســم يطلق على الممتلكات المنتقلة، وما   (٣)
كان غير منتقــل منها كالبيوت والنخيل واألروض فهي األصــول، هكذا في اصطالح الفقهاء. 

«وُيْسَتْشَفُع» بالبناء للمجهول أي هل يحكم فيها بالشفعة، في ذلك قوالن.
قوله: «فيحق» أي فيحق له أخذها.  (٤)



٥٢٧باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َغْصُب رِيــقِ  الط بَِذا  بَفأَْخُذَهــا  الــر َيْعَلَمْنــُه  أَْمــٌر  َوَذاَك 
َقــط َخافَِيْه َعْنُه  َتْخَفى  َكالَعَالنَِيــْهَفَلْيــَس  الَباِطــَن  َفَراقِــبِ 
ــا َيْطلَُبن لِْلَمرِيــضِ  ــاَولْيــَس  ــى ُيــَعــاَفــَيــن ــت ــُه َح ــَت ــَع ــْف ُش
َحْتَمــا ــَراِء  الش مِْثــُل  األَنَهــا  َوْهــَو مِــَن الَْمرِيضِ لَــْم َيتِم
ــُل ُيَمه َال  اِالْختَِيــارِ  َتْبُطُلَوعِْنــَد  بِاْختَِيــارٍ  َتَواَنــى  َفــِإْن 
َوَتــَرَكــا ــا  ِــَه ب َدَرى  ــــُه  َألَْدَرَكاألَن ُشــْفَعَتُه  َيَشــا  َولَــْو 
اِإلْضَرارِ ِإلَــى  ُيْفِضــي  ـُه  ـ ــارِيَوأَن الش َوْهَو  لِْلُمْبَتاعِ   ر َوالض
لَِقَيا َمْهَمــا  ــَفعةِ  الش ُمْشــَترَِياَوَطالِــُب  لََها  بِالَبْيعِ  َكاَن  َمــْن 
ا ُيِقــر َولَــْم  الَبْيــَع  اأََنَكــَرُه  َفر َقــْد  أَْخذَِهــا  َعــْن  ـُه  َوأَنـ
َعلِــْم َمَتــى  ُيْدرُِكَهــا  ُكتِْمَفِإنــُه  َعْنــُه  الذِي  الَبْيــعِ  بَِذلَِك 
ْســَياُن الن َعاَرَضــُه  َيُكــْن  الُبْطَالُنَوِإْن  َواَثَبــُه  أَْخذَِهــا  َعــْن 
َيْســأََال أَْن  َجائِــٌز  ــفِيعِ  األُ لَى(١)َولِلش َقاَل  ُشْفَعتُِه  ُمشَترِي  َعْن 
َيْســَتأْذُِن َبْيتِــِه  فِــي  َيأَْمُنَوَهَكــَذا  فِيَهــا  الُبْطَالنِ  مِــَن  َوْهَو 
ِ الّربيــع َعــنِ  َجــاَء  َِوَهَكــَذا  ــفِيع لِلش لَْفــاُظ  األََ تَُعلــُم(٢)(٭)  

قوله: «قال األَلَى» أي قال الذين علموا، فاألَلَى اســم موصول بمعنى الذين، وقد حذف الصلة   (١)
لضيق النظم مع العلم بها فال ضير، أو أنه أراد األَلَى الذين سبقوا.

قوله: «تََعّلم» مصــدر تعّلم يعنــي أن هذه األمور؛ وهي االســتئذان في البيت، وســؤاله عن   (٢)
المشتري، والتماس من ُيَعلُمه اللفظ الذي ينتزع به الشفعة، ال تفّوته شفعته، بل هي من األمور 

التي تؤكد طلب الشفعة.
وقلت: ويجوز أن يكون فعال مبنيا لما لم يسم فاعله، واأللفاظ نائب فاعل، وهو واضح. (إسماعيل) (٭) 



كتاب الشفعة الجزء الثاني٥٢٨

ْزَعــا َمْنَعاَكْيــَف َيُقــوُل ِإْن أََراَد الن لَْيــَس  ْعلِيمِ  لِلت َوالَوْقــُف 
ِ الْــَكَالم مِــَن  َهَذا  َعــَدا  َِوَمــا  ــَالم َكالس قِيــَل  َقــْد  ُيْبِطلَُهــا 
ُيْبِطُل لَْيــَس  ــَالمِ  لِلس  د ُمْنَتَفُلَوالــر َواِالْبـــتـِــَدا  لـِـَفــْرِضــِه 
ُيْبِطَلْنَهــا  َقــط أَقُــوُل  َمْن ِإْن ِشــْئَت َواْطلَُبْنَهــاَوَال  َفَســل
أَنــُه َقــْد َطَلَبا ــفِيعِ  أََبى(١)َقــْوُل الش َشــارٍ  لَْو  ُيْقَبُل  ُشــْفَعَتُه 
الَْيِميــُن َتْلــَزُم  َعَلْيــِه  ــُنلَِكــْن  ِــي أَم َوأَنــــُه  َشــاَءَهــا  ِإْن 
َمــَرْه الث  ُكل ــفِيُع  الش َرْه(٢)َوَيأُْخــُذ  ارِي َما َقْد َخس َوَيْدَفَعْن لِلش
ــَرُه َوَمــا أََخْذ َونَفــْذَوقِيــَل َمــا َخس َعَلْيــِه  َوَال  لَــُه  َفــَال 
َوَمــا َمالَــُه  َكاَن  َقــْد  َغرَِمــاألَنــُه  َقــْد  وَمــا  لَــُه  أََغلــُه 
ــَال َتَنق َقــْد  انِــي  لِلث َالَوَكْونُــُه  ُحل َقــْد  َما  َعَلْيِه  َيْمَنَعــْن  َال 
ِحــال اِالنتَِقــالِ  َقْبــَل  َكاَن  أَْصَال(٣)ِإْذ  َيْطلَُبْنــُه  لَْم  لَــْو  َكَذاَك 

َلُب الط َعَلْيــِه  َمــْن  ُيَحر ُبَكْيَف  َما َقْد َمَضى َوْهــَو َحَالٌل َطي
ِ لِألَْصــل َنَظــُروا  لُــوَن  ْقــلَِواألَو الن أَْصــُل  الَبْيــَع  َذاَك   ألَن

أبى: أي امتنع، أو هنا بمعنى أنكر طلب الشفيع، بأن قال: لم تطلبها مع العلم بها، فالقول في   (١)
ذلك قول الشفيع مع يمينه.

َرْه»، أي: َغِرَمه. قوله: «َخس  (٢)
قوله: «لو لم يطلبنه» الضمير لالنتقال، والمعنى أن المال كان للمشــتري قبل االنتقال بالشفعة   (٣)
وكذلك يكون له لو لم يطلب الشفيع نقله إليه بالشفعة، فكيف يحرم عليه غلة ماله حينما كان 

ملًكا له. ا هـ. (المصنف)
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ــفِيُع ِإال َبْعَدَمــا ُعلَِماَمــا َنالَــُه الش أَْصــٌل  الَبْيُع  َفــَذاَك  بِيَع 
ِ ــفِيع لِلش الَْمــاُل  َيِصيــُر  ِبِــِه  َتْشــفِيع أََخا  َكاَن  َمــا  َبْعدِ  مِْن 
لَِنْفِسِه َشــَرى  ــارِي  الش بَِفْلِســِهَكأَنَما  أََتــى  ِإْن  ــفِيعِ  لِلش أَْو 
أََخَذا َيْوًمــا  ــفِيُع  الش أََتى  اْسَتْحَوَذاَفِإْن  َعَلْيِه  َوَما  َشَرى  َقْد  َما 
ْشــفِيَعا الت أَْبَطَل  أَْو  أََبــى  َجِميَعــاَوِإْن  َيَحــوُزُه  َفالُمْشــَترِي 
ــْفَعَة َشْيًئا َغْيَر َما َمــالَِكْن أََرى الش َتَقد لَــُه  الَبْيــعِ  مِــَن  َكاَن 
بِالَعْقــدِ َيأُْخــُذُه  َبْعدِ(١)َفالُمْشــَترِي  مِــْن  َنْزُعــُه  ــفِيعِ  ولِلش
ا َفاْعَلَمن ــْزعِ  الن َغْيــُر  ــاَفالَعْقــُد  َقن أَُفر قُْمــُت  َهاُهَنــا  مِــْن 

قوله: «من بعد» بالجر على نية إضافتها أي من بعد ذلك على حد قوله:  (١)
َقَراَبًة َمْولًــى   ُكل َناَدى  َقْبــلِ  الَعواِطُفَومِْن  َعَلْيِه  َمْولًــى  َعَطَفْت  َفَما 

أي من قبل ذلك.



كتاُب المضاربة الجزء الثاني٥٣٠

áHQÉ°†ªdG  oÜÉàc

ُيَضــارُِبَوهِــي أَْن َيْسَتْســلَِم الُمَضارُِب لَِغْيــرِهِ  بِــِه  َمــاًال 
ــُن ُيَعي رِْبِحــِه  مِــْن  ــُنبُِجــُزٍء  ُيَبي ُخُمــسٍ  أَْو  كُرُبــعٍ 
ِ ُقــود بِالن َيُكــوُن  َِجَواُزَهــا  َوَغْيُرَهــا مِــْن ُجْمَلةِ الَمــْرُدود
َحْتَما َتُجوُز  َال  الُْعــُروضِ  ىَوفِي  تَُســم ِإْذ   َشــذ َمَقــاًال   ِإال
ِ َمــن لِلث َدافُِعَهــا  َيْن  ُِيَســم َفاْفُطن َبْعُد  َزاَد  فِيَما  ْبُح(١)  َوالر
ِ لِلْجَهــل َيْمَنُعَهــا  َمــْن   الفِْعلِألَن عِْنــَد  الَمأُْخــوذِ  بَِقــَدرِ 
ا َيْنفَِين ْبيِيُن  الت ــــَك  ِ ُيْظِهَرناَوَذل ــْلــَعــةِ  الــس ــَة  َوقـِـيــَم
لََما َبا  الر مِــَن  َدْفُعَها  َكاَن  الُعَلَمالَــْو  َبْعــُض  بِــَذاَك  َزُه  َجــو
لِْلَجَهالَةِ الََمْنــُع  َكاَن  َزُه َبْعــٌض بَِهــذِي الَْحالَةَِوَحْيــُث  َجــو
ي ُســم َمْهَما  مِْنُه  ُجــْزٍء  َِورِْبُح  الُحْكــم فِــي  ُمْنَتِقــٌض  َفِإنــُه 
الَباقِي َوْهــَو  الُجــْزَء  َذاَك   َعَلى األَْعَناقِألَن َكالَْقــْرضِ  َيُكوُن 
َفُمنِْع َنْفًعــا   َجر َقْرًضــا  ُشِرْعَفَكاَن  الذِي  ُحْكِمِه  ِخَالُف  َوْهَو 
ــَما تَُقس آَخــرٍ  َطريــقٍ  َبْيــَن أََماَنــٍة َوَمــا َقــْد ُغرَِمــاَومِــْن 
نُْكَرانَِوأَْجَمُعوا أَْن لَْيَس مِْن ُخْســَرانِ بِــَال  قِيــَل  َقد  َعَلْيــِه(٢) 

قوله: «والربح» يجوز عطفه على الثمن، ويجوز رفعه على االستئناف.  (١)
قوله: «عليه» أي على المضارب.  (٢)



٥٣١باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َســلَِما َقْد  َيُكْن  ِإْن  َضَماَن  َعلَِماَوَال  َمــْن  َقالَُه  ي  َعــد الت مِــَن 
ى ىَوِإْن َيُكــْن َيْوًمــا بِــِه َتَعــد َتَرد عِْنَدَنــا  َمــانِ  الض َففِــي 
ِ َيــاع الض َمــَع  رِْبــٌح  لَــُه  َِوَال  بِاْجتَِماع الَمــاُل   َيتِــم ــى  َحت
الَمالِ َتَمــامِ  َبْعدِ  مِــْن  ْبُح  بِالَْكَمــالَِوالر ُيْقَســُم  َبْيَنُهَمــا 
َوالِْكَرا ُيَقــاُل  لِْلَمــالِ  ــَراَواألَْجُر  ُخس َقْد  َما   ُكل َكــَذاَك  مِنُه 
ُيطالِــُبِإال الــذِي َيْعَملُــُه الُمَضــارُِب بِــِه  أَْجــٌر  لَــُه  َفــَال 
َلْه َحص َقْد  الذِي  ْبُح  الر أَْجُرُه  مِْنُه َوِإْن لَــْم َيْحُصَلْن َفَلْيَس لَْهِإْذ 
الَْمــالِ  َرب َيْشــرُِط  َعَلى الــذِي َضــاَرَب بِاألَْمَوالَِوَجائِــٌز 
َنْه َعي َقــْد  لَُه  َنــْوعٍ  فِي  َنــْهَيْتُجــُر  َبي َقــْد  َمْعُروَفــٍة  َبَلــدٍ  أَْو 
الِخــَالُف عِْنَدَنــا  َيُجــوُز  اْختِــَالُفَوَال  بِــِه  َومــا  لَِشــْرِطِه 
ى َتَعــد ِإْن  َيْضَمــُن  ا(١)َوأَنــُه  َعــد َقْد  لَِمالِــِه  الــذِي  أَْمَر 
الُمَضارُِب َيْشَترِي  أَْن  َيُجْز  ُيَضــارُِبَولَْم  َيــدِهِ  ــا بِــِه فِي  مِم
جِــَدالَِوَهَكــَذا َقــْد قِيــَل َرب الَمالِ بَِال  مِْنــُه  َيْشــَترِي  َال 
َعامِــُل فِيــِه  ُل  األَو ُيَحاوُِلِألَنَمــا  َمالِــِه  أَْخــَذ  انِــي  َوالث
أَْنَفَذاَفَيْبُطــُل الِقــَراُض(٢) فِيَما أََخَذا َيْوًمــا  لِْلِقيَمــةِ  َكاَن  لَــْو 

قوله: «عّدا» أي نقَد، والمراد به صاحب المال.  (١)
قوله: «القراض» أي المضاربة.  (٢)



كتاُب المضاربة الجزء الثاني٥٣٢

بِاْختَِالِف الَوْجَهْيــنِ  فِي  َوَذاَك فِــي اآلَثــارِ َغْيــُر َخاِفَوقِيَل 
َنــُه َبْعٌض َوَبْعٌض أَْســَقَطاُمَضــارٌِب بَِمالِــِه َقــْد َخَلَطــا َضم
ــِهَوَهَكــَذا ِإْن َركِــَب الَبْحــَر بِِه َرب أَْمــرِ  بَِغْيــرِ  ُمَضارًِبــا 
َبْعــضِ عِْنــَد  َيْضَمــُن  فِيــِه َيْقِضيَفِإنــُه  َجاةِ  َوالَبْعــُض بِالن
تُْنَظــُر األَْحــَواُل َقــْوٌم  َوُيْجــَرى فِيَما َيْقَتِضيــِه الَحاُلَوَقــاَل 
َشــْرُط فِيِه  ُيْجَر  لَــْم  ِإْن  (١)َوَذاَك  ُيَخط ِإَذا  ُيْلَغى  َال  ــْرُط  َفالش
َوَحط َشــْيٍء َعْنُه أَْيًضا َواِســُعَوَجائِــٌز ُيِقيــُل(٢) َمــْن ُيَبايِــُع
األَْوَفــَرا مِْنــُه  َيْنُظــُر  َطــَراألَنــُه  فِيَمــا  َونْفِســِه  ــِه  لِرب
الُمَضارُِب َتَجــَر  َقْد  َيُكْن  َمــْن لَُه ُيَضارُِبَوِإْن  مِْن َبْعدِ َمْوتِ 
لَزَِما َعَلْيــِه  َضــاَع  َما  َعلَِماَضَمــاُن  َقــْد  بَِمْوتِِه  َيُكــْن  لَْم  لَْو 
اْنَفَســْخ َقــدِ  بَِمْوتِــِه  ــٌب ُهنا لَِمْن َرَســْخألَنــُه  َفــَال َتْعج
َهَذا الَحالَِفْهــَو َيُكوُن ُمْخِطًئــا فِي الَمالِ َوالَجْهُل مِْن ُجْمَلــةِ 
َيْجرِي ــَرَكاِء  الش فِــي  َيْدرِي(٣)َوَهَكَذا  ا  لَم رِيُك  َماَت والش ِإْن 

قوله: «يخط» أي يشرط ويكتب.  (١)
قوله: «يقيل» أي أنه يجوُز للمضارب أن يقيل من يشتري منه شيًئا من مال المضاربة إذا جاءه نادًما، كما   (٢)

يجوز له أن يحط عنه شيًئا من الثمن إذا رأى في ذلك صالًحا؛ ألن عليه أن يراعي المصلحة في ذلك.
ا يدري» أي لم يدر، والمراد أن الشريك المأذون له في التصرف إذا مات شريكه ولم  قوله: «َلم  (٣)
يعلم بموته فما أتلفه من نصيبــه بإذنه من بعد موته فإنه يضمنه، وهكذا الوكيل فهو من الخطأ 

في المال، والخطأ في المال يوجب الضمان على المخطىء فيه، واهللا أعلم.



٥٣٣باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َما َجميُع  ِإْذ  الَوكِيــُل  َماَكَذلِــَك  َتَهد َقــْد  بِالَمــْوتِ  َذَكْرتُــُه 
َنْقــدِ بَِغْيــرِ  َشــْيًئا  َعْبــدَِوُمْشــَترٍ  أَْو  أََمــٍة  مِــْن  َنِســيَئًة 
ُمَراَبَحْه َبْيُعــُه(١)  َيُجــوُز  َراَبَحْهَفــَال  َقــْد  لِلذِي  َيُقــوَل  َحتى 
ــاِســي(٢) ــــَذُه بـِـالــن ــُه أََخ ــأَن ِ َباسِب مِْن  َمــا  الَقْولِ  َهَذا  َوَبْعَد 
اللْبسِ َبْعــَد  ْوَب  الث َيبِيــُع  ــى ُيزِيَل َمــا بِِه مِــْن لَْبسَِوَال  َحت
َيبِيــُع َمــْن  ُيْخبِــَر  أَْن  بِيــُعَوَذاَك  الر بِــِه  َقــاَل  َكــَذا  لَــُه 
الَعَملِ َبْعــَد  الَْخادُِم(٣)  َوَجَمــلَِكَذلِــَك  َناَقــٍة  مِــْن  وَنْحــُوُه 
َيِعيــُب َال  الَقلِيــُل  َيِطيُبَوالَْعَمــُل  بِــِه  الَقْلُب  الــذِي  َوْهَو 
ــارِي بِِه لَِيْشــُعَراَوِإْن َيُكــْن أَْخَرَج مِنُه َشــْعَرا(٤) الش َفْلُيْخبِــرِ 
الِْكــَرا مِــَن  أَْنَفَقــُه  َمــا   اْشــَتَرىَوُكل فِيَما  َيْحِســُبُه  وَغْيرِهِ 
َعَلــي بَِكَذا َقــاَم  َقــْد  َوِإْن َيُكــْن َعَراُه مِــْن َبْعُد أَذىَيُقــوُل 

قوله: «فال يجوز بيعه... إلخ» يعني أن ما اشتراه بالنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة بالنقد إال إذا   (١)
أخبر المشتري بذلك، ألن بيع النسيئة يكون بثمن أكثر من بيع النقد في العادة، فلذلك يجب 

عليه إعالم المشتري به نفًيا للخداع.
أي بالنسيئة.  (٢)

قوله: «كذلك الخادم... إلخ» يعني أن هذه األشــياء المذكورة ليس له أن يبيعها مرابحة إال بعد   (٣)
إعالم المشــتري بأنه قد َلبَِس هذا الثوب، أو اســتعمل هذا العبد أو هذه الدابة إال ما كان من 

العمل القليل الذي ال يستحق قيمة في العادة.
وقوله: «أخرج منه شــعرا» أي من الحيوان؛ كشعر وصوف ووبر، مما يكون له قيمة، وهذا كله   (٤)
في بيع المرابحة، وذلك بأن يقول للمشــتري قد اشتريته بعشرة دراهم فأربحني درهمين، فإن 

كان قد استفاد منه شيًئا مما تكون له قيمة فعليه أن يخبره به، واهللا أعلم.



كتاُب المضاربة الجزء الثاني٥٣٤

ــــَرضِ ـــــَرجٍ َوَم بِِه َرِضيَكـــَعـــَورٍ َوَع ِإَذا  ــارِي  الش َفُيْخبِــُر 
َصِحيَحا أََخْذتُــُه  َقــْد  َفــِإْن َرِضــي بِــِه َفَقــْد أُبِيَحاَيُقــوُل 
الُمَصالََحْهَوَهــذِهِ األُُمــوُر فِــي الُمَراَبَحْه َعَلى  َيْجرِي  َوَغْيُرَها 
ِ َعِْين الَبي َبْيــَن  َراِضي  الت َِوْهــَي  ــْين فِي َزْينِِه ِإْن َكاَن أَْو فِي الش
فَِقــا َيت أَْن  الُْمَراَبَحــاُت  ــا  َعَلــى زَِيــاَدةٍ َعَلــى َمــا أَْنَفَقاأَم
َقاَمــا َعَلْيــِه  بَِمــا  َراَمــاُيْخبِــُرُه  ائِــَد رِْبًحــا  َوَيأُْخــُذ الز
َكاَنا ِحيــَن  الِكْتَمــاُن  أَبــاَنــا(١)َفَيْحــُرُم  ِإَذا   ِإال ــًة  ــاَن ــَي ِخ

أي أظهر.  (١)



٥٣٥باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني
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َلْم َلُف الَمْعُروُف َيْوًما بالس اْســَتَلْمَوالس لَِمْن َقدِ  َدْفــُع َدَراهِــمٍ 
الُعُروَضــا لَِيْدَفــَع  َمْفُروَضــا(١)َيأُْخُذَهــا  ــَرُه  َصي ألََجــلٍ 
ِ ـــــام ـــةُ األَي ـــالَث ــــُه َث ــــل ِأََق َمــام الت َعَلــى  لََيالِيَهــا  َمــَع 
َحــد مِْنــُه  لِْلَبِعيــدِ  َمــا َداَم ُيْحَصــى ِحيَنَمــا ُيَعدَولَْيــَس 
األََجــُل َذاَك   َيتِــم أَْن  ُيَحلــُلَوَقْبــَل  ال  الَباِطــُل  َفَقْبُضــُه 
َيِصــح َفــَال  َتَراَضَيــا  ْلــُحَوِإْن  فِيــِه الص َذاَك وال َيِصــح

ُيْمَنَعــاِإال ِإَذا أَجــَزاُه َمــا َقــْد َدَفَعا(٢) َال  أَْن  َيُجــوُز  َفِإنــُه 
َما تِي َقْد َســلَراهُِم ال َفاْعَلَمــاَوْهــَي الد َيُجــوُز  لَــُه  َفَدْفُعَهــا 
َفَتى ُيوليــِه(٣)  بِــأَْن  لَــُه  أََتىَوَهْل  َقْد  فِيــِه  َفالُْخْلُف  َقْبلِِه  مِْن 
ْولَِيةِ الت فِــي  الِْخَالُف  ةَِوَهَكــَذا  مِــْن َقْبلِ َقْبِضــِه َوَبْعــَد الُمد
ْرِف الص َغْيــُر  فِيه  َيُجــوُز  َيكفِيَوَال  لَْيَس  الُعُروضِ  َفَســَلُف 
وِف بَحب َوَشَعْرَواألَْصُل َعن أَبِي الَحَوارِي(٤) َقد َذَكْر فِي َسَلفِ الص

قوله: «مفروضا» أي محدودا.  (١)
قوله: «ما قد دفعا» أي الدراهم التي دفعها عند عقد السلف.  (٢)

قوله: «بأن يوليه فتــى» بإهمال أن على العمل ضرورة، أو على لغة مــن يهملها، ومعنى ُيوليه   (٣)
يحيله والتْولِية هي الَحوالة وقوله: «من قبله» أي من قبل تمام أجل السلف.

ي كان ضرير  قوله: «عن أبي الحواري» هو الشــيخ العّالمة الشــهير محمد بن الحــواري الُقر  (٤)
البصر ولد بتنوف وانتقل إلى نزوى وكان شــيخه العّالمة نبهان بن عثمــان، وهما من علماء 
القرن الرابع وألبي الحواري هذا الجامع المشهور بجامع أبي الحواري، وهو ممن زادوا على 

جامع ابن جعفر ـ رحمه اهللا وغفر له وجزاه عن المسلمين خيرًا ـ .



كتاب السلف الجزء الثاني٥٣٦

َمَحالَْه َال  الُعــرُوضِ  مِــَن  الَْحالَْهَوْهَو  بَِهــذِي  ــيُخ  الش أََجاَزُه 
الَْوْزَنــا  َيْشــَترَِطن اَوَبْعُضُهــْم  اْفَهَمن أَْســَلْفَتُه  ِإْن  ْقــدِ  الن فِي 
فِيــِه  َصــن ُيَرخ َيْكفِيِهَوَبْعُضُهــْم  ــُم  ــَدُه ــْن عِ َهــا  َوَعــد
ــــوَِزانَِوالُْخْلُف فِي َغْيرِ الُقرُوشِ(١) َعانِي ــا َمــْضــُبــوَطــةُ الْ ــَه  ِألَن
الَمْعُدوَده َراهِــمِ  الد فِــي  مْحُدوَدهَوَذاَك  عِنَدُهــُم  َتُكْن  لَــْم  ِإْذ 
ــا ــن ــَص ــُق ــْن ًة َوَت ــــر اَتـــزِيـــُد َم مِــْن َهاُهَنــا َقــْد قِيــَل تُوَزَنن
َفــَال ــُه  ُيْبِطَلن فِيــِه  ْهــُن  َفاْسَتْكفَِالَوالر َتَشــا  َوِإْن  َتْسَتْرهَِنْن 
َباُس فِيــِه  بالَْكفِيــلِ  اُسَفَلْيــَس  قِيــَل َوَقــْد أَْجَمَع فِيــِه الن
ــــَرُه َهـــَبـــاَءَوِإْن َيُكــْن َقــْد َشــَرَط الِكَراَء لـِــَبـــَلـــدٍ َصــــي
َلْف ُيْخَتَلْفَوَهَكَذا ِإْن َشَرُطوا َقْبَض الس الَفَسادِ  َففِي  مِْن َموِضعٍ 
َيُقــوُل بَِنْقِضــِه  ائِِغــي(٢)  َمْعلُــوُلَوالص بِــِه  َشــْرٌط  ـُه  ِألَنـ
ُعِقَدا َقْد  َمــا  َحْيُث  مِْن  َبُعَداَوَقْبُضُه  ِإْن  َيــَرى  فِيمــا  أَْعَجَبــُه 
اِإلْرَســاُل ُيْعجُِبنِــي  نِــي  ُيَناُللَكن َمــا  َحْيُث(٣)  مِــْن  َيْقبُِضُه 
َفِإْن َمْرفُوٌع  َواِإلْضــَراُر   ر َفْلُيْمَنَعــْنَوالض ُه  َيُضــر أَْن  أََراَد 
مِْكَيــاَال ُنــوا  َعي ِإْن  ـــَزاَالَوَيْبُطَلــْن  ُي أَْن  ــُن  ــمــِك ُي ــــُه  ِألَن

قوله: «القروش» يعني الرياالت المعروفة اآلن بُِعمان.  (١)
الصائغي: هو العّالمة سالم بن سعيد المنحي، صاحب األرجوزة التي هي األصل لهذا الجوهر،   (٢)

فهو يشير إليه مرة بالصائغي ومرة باألصل.
في نسخة «حين».  (٣)



٥٣٧باُب الغش في المبيِع الجزء الثاني

َحــَرقِ أَْو  بَِســَرقٍ  َبِقــيَفَيْذَهَبــْن  َكاَن  َوِإْن  َباِطــٌل  َفــَذاَك 
ُعلَِمــا َكْيــًال  ُنــوَن  ُيَعي َفاْعَلَمالَِكــْن  َنــْزَوى  مِْكَياُل  َكَقْولِهْم 
ا َفاْفَهَمن ــــوَِزاُن  الْ ــَذا  ــَك اَوَه َنن ُيَبي ــــٌب  َواجِ  ــل ــُك ــالْ َف
َفاْعرَِفاَوَمْن َيُكْن بِالَكْيلِ(١) َيْوًما أَْسَلَفا َعْنُه  بِالــَوْزنِ  َيأُْخَذْن  َال 
َيْقبُِض َولَْيَس  الَْعْكــُس  َيْعرُِضَوَهَكَذا  بِــَوزِنٍ  أَْو  بَِكْيــلٍ   ِإال
َفا ا َســلَفاَوِإْن َيُكــْن َتْمــًرا َوَحب َعر ِصْنــفٍ   لُِكل َيُكــْن  َولَْم 
ــا َلن ُيَبط َمْحُبــوبٍ  َزنــاَفَنْجــُل  ُيَمي لِــَذا  َيُكــْن  لَــْم  َمــا 
َلُف الس األُُصولِ  فِي  َيُجوُز  ُيْخَتَلــُفَوَال  َوَال  ِإْجَمــاٌع  َوفِيــِه 
ِه ُوِصْفَوفِي الُعــُروضِ َجائٌِز َوُيْخَتَلْف فِــي الَحَيوانِ لَْو بِِســن
َوالِْحيَتانِ اللْحــمِ  فِــي  األَلَْبانَِوَجائٌِز  َمــَع  َواألَْقطِ  ــْمنِ  والس
الَْوَفا عِنــَد  أََبــًدا  َيُجــوز  َفاَوَال  َســل َقْد  َما  َغْيَر   َيأُْخــَذن أَْن 
أَْدرِي(٢) َال  َمْســأَلٌَة  ْظمِ َجاَءْت َتْجرِيَوَهاُهَنــا  َما أَْصلَُها فِي الن

قوله: «ومن يكن بالكْيل... إلخ» يعني أن السلف إنما يكون على ما عقداه فإن أسلفه على كيل   (١)
معلوم فال يأخذه بالوزن، وهكذا العكس، وعندي أنه إذا ضبطــوا وزن المكيال من الحب أو 
التمر ثم وزنوا الباقي على حساب وزان المكيال فال يضيق ذلك، ولعل ذلك يكون أضبط من 

الكيل في االعتبار.
قوله: «وهاهنا مســألة... إلخ»، ال غرو إذا لم يعرف المؤلف نور الدين رحمه اهللا تعالى الفرق   (٢)
بين الذرة الحمراء والبيضاء؛ ألنه نشــأ بأرض الباطنة، ثم قضى أكثر عمره ببالد الشــرقية من 
ُعمان حيث ال تزرع الــذرة، وإال فعند من يزرعها من أهل ُعمان فرق واضح، فالبْيضاُء عندهم 

أعز وأغال من الحمراء، والقاعدة في السلف أن ال يأخذ األعلى عن األدنى، واهللا أعلم.



كتاب السلف الجزء الثاني٥٣٨

الَبْيَضــاَءَفــِإْن َيُكْن َقْد َســلَف الَحْمَراَء َيأَُخــُذ  َال  ُذَرةٍ  مِــْن 
الَبْيَضاِء َعــنِ  الَحْمَرا  َوالْــُكل عِْنَدَنــا َعَلــى َســَواِءوَيأُْخــُذ 
أَْن َقْبلِ  مِــْن  َبْيُعُه  َيُجــوُز  َيْقبَِضــُه َولَْو َعَلى َمْن ُيْســلَِفْنَوَال 
َمالِــِه َرأَْس  َشــاَء  َمــا  ِإَذا   َكَمالِــِهِإال َعَلــى  لَــُه  َيْدَفُعــُه 



٥٣٩باب القرض الجزء الثاني

¿ƒjódG  ÜÉàc

َمْن ذِّمةِ  ْيُن َحق َصــاَر فِي  َيْدَفَعْنَوالد أَْن  ِإلَــى  َيْبَقى  َيأُْخــُذُه 
َمَعا َوبِالَْبْيعِ  َتبَِعاَيُكــوُن بِالَقــْرضِ  أْو مِْن َضَمــانٍ  أَْو َســَلفٍ 
ــا ــن ــَزَم ــْل ــــٌن َوَي ـــُه َدْي ـــل ــاَوُك ــن ــَل ُيــَؤج ـــْم  لَ ِإْذ  أََداُؤُه 
ِ األََجل َتَمــامِ  َمْع  ــْل  ُيَؤج َِوِإْن  ل َتَمط َمــا  َغْيــرِ  مِــْن  َيْلَزُمــُه 

¢Vô≤dG  ÜÉH

ْيَء َعَلى ــَالَفالَقْرُض َوْهَو أَخُذَك الش ُمَكم مِْثَلــُه   َتْدَفَعــن أَْن 
ِ َِوْهــَو مَِن الُيْســرِ َعَلــى الِْعَباد اْزدَِياد َمــا  أََباَحــُه مِــْن َغيــرِ 
َواَبا َوالث الَفْضــَل  فِيــِه  َخاَباأَْجــَزَل  الَْمزِيــَد  بِــِه  ُيــرِْد  َوَمْن 
ــا أُْخَروِي َيُكــوُن  َنْفُعــُه  ــاِإْذ  ــوِي ــَي ــن ُدْن لَ ــد ــَب ــَف ُي ــْي َك
َفرَِبا َنْفًعــا   َجــر َقــْرضٍ   َركَِبــاَوُكل لِــَذاَك  َمــْن   َوَيْهلَِكــن
الَقْرَضــا  َيــُرد لَِمــْن  أَْيَضاَوَجائِــٌز  َيزِيُد  َشــْرٌط  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
اْقَتَرْض َقــدِ  الذِي  َفْوَق  عَِوْضَيزيُدُه  لَُه  َيْجَعَلــُه  أَْن  َغْيرِ  مِْن 
َوَنْحَوُه ُيوَجُد فِيَما َقَد ُيَســْن(١)لَِكْن لَِكْي َيُكوَن فِي الَْقَضا َحَسْن

قوله: «فيما قد يسن» أي في الُسنة.  (١)



كتاب الديون الجزء الثاني٥٤٠

َوَقَضى ا  َبْكَرً الُمْخَتاُر  َعْنــُه َرَباعِيــا َفَزاَد فِــي الَْقَضاَفاْقَتَرَض 
ــُر ــاهـِـُر َوالــُمــَطــه ــط ــــُه ال َيْظَهُرَوأَن لَْيــَس  لِلُمْقــرِضِ  َوَذاَك 
ُيْقَتــَرْض الَْحَيــواَن   أَن َفالَمْنُع ال َمعَنــى لَُه َوِإْن َعَرَضَوفِيــِه 
األَْصَحابِ أَْكَثــُر  َقاَل  الَْجَوابَِواألَْصُل  لَــَدى  َقالُــوا  بَِمْنِعــِه 
َيْبلُْغُهُم لَــْم  َمانِِعيــِه   (١) ُمواَوَعــل َحر َحتى  الُمْخَتــاُر  َفَعَل  َما 
َمْخُصوَصــا َيَرْوَنــُه  أَنُهــْم  ْخِصيَصــاأَْو  الت أََرى  َوَال  بِفِْعلِــِه 
ــُه ـــْدَوُة َنــْتــَبــَعــن ـــُق ـــــُه ال ــُهِألَن ــَصــن تُــَخــص ــٍة  ــج ــُح ب  ِإال
َرَواُه َقــْد  الَحدِيــُث  أَُعــَالُهَوَذلــَك  َوَمــا  عِْلِمَنــا  َربِيــُع 
َحــَراُم َقْرُضَهــا  اِإلَمــاَء   ـــَالُمِإال األَْع أَْجــَمــَعــتِ  بَِمْنِعِه 
ِإَعــاَرةِ ِإلَــى  ُيْفِضــي  ِإَشــاَرتِيِألَنــُه  َفاْفَهَمــْن   فُُروجِِهــن
الُمْقَتــَرْض َعْيــنِ   َرد  أَن َيُجــوُز مِْثَل َرد َذلِــَك الِعَوْضَوَذاَك 
َدَخْل َوَقــْد  َعْيَنَهــا   َيــُرد اْسَتَحْلَفِإْن  لَِفْرجَِها  َمْن  مِْثَل  َيُكوُن 
ــْرُط أَْن َيــُرد َغْيَرَهــا َفَال َبَطالَوالش فِيــِه  َفالَْوْجَهــانِ   َيِصــح
ِ ه َرد َمــْع  َيْقبَِضُه  أَْن  ــْرُط  َِوالش ُبْعدِه أَْو  قُْربِــِه  مِْن  َمْوِضعٍ  فِي 
َيْقَتِضي َوَعَلْيــِه  َيُجــوُز  مِْن َحْيُث َما َقَضاُه َمْهَما ُيْقرِضِلَْيَس 

» لغة مشهورة في لعل. قوله: «َعل  (١)



٥٤١باب القرض الجزء الثاني

أََجْل ِإلَى  أََقَرَضُه  ِإْن  ــْرُط  َفَلــُه َقْبــَل َاألََجــْلَوالش َيْثُبَتــن َال 
َال أَج َمــا  َيْلَزُمــُه  َبــْل  َيْســَتْعجَِالَوقِيــَل  أَْن  عَلْيــِه  لَــُه  َفَما 
َعْنُه اْخُتلَِفا الْجِْنسِ  أُلَِفا(١)َوأَْخُذ َغْيــرِ  َوالَْجَواُز  َشــْرٍط  َغْيرِ  مِْن 
َفاْعَلَما الُبُيوعِ  مِــَن  َيُكْن  لَْم  لَزَِمــاِإْذ   َحــق ِإْســَقاُط  ــُه  لَِكن
ِ َراهِــم الد أَوِ  َنانِيــرِ  َِقــْرُض الد َباِطــٌل َعــْن َعالِم َوْزنٍ  بَِغْيــرِ 
َتَفاُضــُل َوْزنَِهــا  فِــي  الَفاِضُلِألَنــُه  َذاَك   ُيَرد أَْن  َفُيْخَشــى 
ِ م الُمَحر َبــا  الر فِــي   َِفَيْدُخَلــن ــْعــَلــم ــَت ــْل ــُه َف ــُت ــل ـــذِهِ عِ ـــَه َف
َفائُِت(٣)َوَجائِــٌز(٢) ِإْن لَْم َيُكــْن َتَفاُوُت فِيــِه  الَْمْحُذوُر  ِألَنَمــا 
ْكــَرارِ بِالت َيْعَلــَم  أَْن  ــَدارَِوَذاَك  ــْق ــِم ــا َواِحــــَدُة الْ ــَه ـِـأَن ب
ُيــْدَرىَوالَقْرُض فِي الَْبْيضِ َيَراُه ِحْجَرا(٤) َال  ُمْخَتلِــٌف  ـُه  ـ ِألَن
األَْشــَجارِ مَِن  َكاَن  َمــا  اآلَثارَِكَذاَك  فِــي  َجاَء  َقــْد  ُمْخَتلًِفــا 
َمْك ــَبْكَوَهَكَذا َقْد قِيَل فِي َقْرضِ الس الش َيَنالُــُه  َال  َقــْد  ـُه  ـ ِألَن

قوله: «ألفا» بالبناء للمفعول أي صار مألوًفا أي مشهوًرا مأخوًذا به.  (١)
قوله: «وجائز..... إلخ» معناه أن ما كان من النقود المضروبة متفق الوزن والمقدار، فال ُيْشَتَرُط   (٢)

في قرضه الوزن ومثل ذلك ورق األنواط المعروفة اليوم. 
أي معدوم.  (٣)

قوله: «يراه ِحجًرا» يعني الشــيخ الصائغي صاحب األصل، وهذا الحجر منه في قرض البيض   (٤)
تشــديد، وذلك لما رآه فيه من الكبر والصغر، فإن بعضه أكبر من بعض، وعندي أن مثل هذا 
االعتبار مناٍف لسهولة الحنيفية السمحاء، وإنما المناســب لها الترخيص في مثل هذا إذ كان 

من بيض غير معروف، أال ترى أنهم ال يفرقون بينه في األثمان ِعْنَد بيعه. واهللا أعلم.



كتاب الديون الجزء الثاني٥٤٢

ــالَِكْثــَرةِ األَْجَنــاسِ فِيــِه ُمنَِعــا ــَع ــاَك َوَق ــَن َولـِــَتـــَفـــاُوٍت ُه
أَْن َبْعدِ  مِــْن  أَْقَرَضُه  َيُكْن  َعــُه َوْزًنــا َفَلْيــَس ُيْمَنَعــْنَوِإْن  َقط
ُعدِْم َهاُهَنــا  الَْمْحــُذوُر  ما  ُعلِْمِألَن َقْد  بِــوَِزانٍ  َقْرًضا  َكاَن  ِإْذ 
األَْنَهارِ مِــَن  لِْلَمــاِء  ًرا بـِــَعـــَددِ اآلَثـــــارِ(١)َوالَقْرُض  ـــد ـــَق ُم
الَْجَهالَْه ــَنــَدُهــُم  عِ ــُه  ْقــَض ال َمَحالَــْهَتــُدُخــلُ لَِمــْن أََراَد الن
الَماِء بَِقــْرضِ  َبأْسِ  َال  َســَواِءَوقِيــَل  َعَلــى  ُه  َيــُرد لَِكــْن 
ِخَياَنــْهَوعِْنَدَنــا الَقــْرُض مِــَن األََماَنْه َهــا  َرب ِإْذنِ  بَِغْيــرِ 
َيتِيَمــا َصاِحُبهــا  َيُكــْن  أَْو َمْســجًِدا َفاْحُكْم بِِه َتْحرِيَماَوِإْن 
َيْضَمُن لَِكــْن  َبالَجَوازِ  ُيْؤَتَمُنَوقِيــَل  الــذِي  َضاَع  ِإْن  بِــَذاك 
الَقــْرُضَورِْبُحَهــا فِيــِه ِخــَالٌف َبْعُض َعَلْيــِه  لِلــذِي  َيــراُه 
ــالِ(٢)َوقِيــَل رِْبُحَهــا لِــَرب الَْمــالِ الُعم َكَواِحــدِ  َذا   َوإن
َزنــا ُيَجو َمــْن  ْز  ُيَجــو ــاَولَــْم  َعن َقــْد  َواِســعٍ  لَِمْعًنــى   ِإال
َياَنْه الص فِــي  الَقْرَض   أَن َماَنْهَيَرْوَن  الض فِي  َصاَر  َحْيُث  أَْضَبُط 
(٣) ــي ــلِ ــَم وال  ــَوفـِـي ـِـْل ل َوفِيَوَذاَك  َمــا  َغْيــرِ   َملِــي فــي  َال 

قوله: «اآلثار» جمع أثر، وهو عبارة عندنا عن مدة زمانية مقدرة بنصف ساعة أي ثالثين دقيقة.  (١)
ال» بتشديد الميم أي اُألَجراء العاملين. قوله: «الُعم  (٢)

قوله: «لِْلَوفِي» الوفي هو اِإلنسان الذي لم يتعود الَمْطل في أداء ما عليه، و«الَملِّي» بفتح الميم   (٣)
وكسر الالم واسع المال، مأخوذ من امتالء الكف أو الكيس.



٥٤٣باب القرض الجزء الثاني

َغنِــي َمــا  َغْيــرِ   َوفِــي لِْلَوفِــيَوَال  َيْمَنــُع  َقــْد  َفالُعْســُر 
عَِوْضَوَقْد َيُمــوُت َفَيِضيُع َما اْقَتَرْض لَُه  َبْعــَدُه  ْف  ُيَخل لَْم  ِإْذ 
الَْمْعَنى  َيفْهَمــن لَْم  َمــْن   ــاَفَظن َزن ــو ــَج ا(١) ُي ـــــر ـــُه ُط بـِــأَن
ِ لِألََمائِن الَْقــْرضِ  فِي  َِفاْنَدَفُعوا  الَخائِن َكفِِعــلِ  فِْعلُُهــم  َفَكاَن 
َوَذَهْب بِالْبِــَالدِ  الَْفَســاُد   َوَذَهْب(٢)َعــم َقــْومٍ  ةُ  فِض بَِقْرِضِهْم 
بِالَْقْرضِ أَْفَقــُروا  َيتِيمٍ  مِْن  َوَمْســجِدٍ ِإْذ لَْم َيجِْد َما َيْقِضيَكْم 
َعِمْلُت َقــْد  َقــاَل  َعاَتُبــوه  َص َقــْد أََخْذُتِإْن  بَِقــْولِ َمْن َرخ
ِ َوِإنَمــا الَْخَالُص مِــْن ُمعَتَقدِيَوَضــاَع َمالِــي َفأََنــا لَــْم أَجِد
ــا َصن ــاأَمِْثــُل(٣) َهــَذا َمــْن ُيَرخ ــن ــْســأَلَ َي ــــاَءَك  َج ِإَذا  ـــُه  لَ
ُصــوَن الَْيْوَما لَْوَمــالَــْو َظَهــَر الُمَرخ َهــَذا  لَِنْحــوِ  ُهــوا  لََوج
فِي َذا الَْمْعَنىَكانُــوا َيُقولُــوَن َجِميًعا لَْســَنا ْرِخيصِ  َنُقوُل بِالت
َوُهــُم َقــْوٌم  أْطَلــَق  ُيْفَهُمَوُربمــا  فِيَما  ْقيِيــَد  الت َقَصُدوا  َقْد 
اْســَتأَْذَنُه لَوِ  الَْمــالِ  اْســَتأَْمَنُهَوَصاِحُب  َقدِ  لَُه(٤)  َما  َقْرضِ  فِي 

ا» أي جميًعا. قوله: «ُطر  (١)
قولــه: «وذهب» األول فعل ماضــي بمعنى هلــك، والثاني هو المعدن المعــروف وبينهما   (٢)

الجناس المتماثل.
قوله: «أمثل» بهمزة االستفهام اِإلنكاري المفتوحة.  (٣)

قوله: «في قْرض ما له» ما موصولة بمعنى الذي، وله جار ومجرور، والهاء فيه ضمير عائد إلى الموصول.  (٤)



كتاب الديون الجزء الثاني٥٤٤

َفــِإَذْن(١) َعَلْيــِه   َشــق َمــا  َنْفِســِه َيْقَترَِضْنلَُرب بَِغْيــرِ ِطيــبِ 
ُيوَصُف ي  َعد بِالت َشــْيٌء  ُيْخَتَلُفَوَذاَك  َحَرامِــِه  فِــي  َولَْيــَس 
ُعُقوَال الْــَوَرى  أْعَطى  َقْد  َمْقُبوَالَواهللاُ  َغــَدا  َمْنُقــولٍ   ُكل َمــا 
الَْمَعانِــي تُــْدَرُك  ُيَعانِــيَفبِالُْعُقــولِ  أََراَد َمــْن  َوَمــا لَــُه 
َدا قُي الُقــَرانِ  مِــَن  ُمْطَلقٍ  ُوجَِداَكــْم  بَِمَقــالٍ  َكْيــَف  بِالَْعْقلِ 
قُْلَنا الَْفَســاَد   َجــر َمــا   َعَرْفَناَفــُكل الــذِي  ــْرعِ  لَْيَس مَِن الش
ِ بِالَْمَصالِــح َيأُمــُر  َِفَشــْرُعَنا  َفَضائِــح َوَال  بَِمَفاِســدٍ  َال 
أْحَمَدا َســبِيَل  اهللاُ  ــَر  َطه َوَعْن َكل اْعتَِداَقــْد  َعْن ُكل َفاِســدٍ 

pø rj qódG  » pa  pá≤«KƒdG  oÜÉH

ُن(٢) َمــْن ُيْقــرُِض أَْو ُيَدي َيْرَتِهُنَوُكل أَْو  َذاَك  فِي  َيسَتْشــِهَدْن 
ــْرآُن ــُق ـــا لِــَذلِــَك ال ـــَدَن َهــاُنأَْرَش َفالر الَْكاتِــُب  ُعــدَِم  ِإْن 

قوله: «فإذن» هــي حرف مكافأة وجواب، قيــل إنها تكتب بالنون كما هنــا، وقيل إنها تكتب   (١)
باأللف إال إذا عملت في نحو قولك جواًبا لمن قال لك إني أزورك إذن أكرمك ويشــترط في 
نصبها الفعل المســتقبل اتصالها به، وأن ال يتقدمها شــيء، قيل: وال يضــر فصلها عن الفعل 

بالقسم كقوله:
ــْربٍ ِــَح ب َنــْرمــيــِهــْم  َواهللاِ  الَمِشــيبِِإَذْن  َقْبلِ  مِْن  فَِل  الط تُِشــيُب 

ـُن» أي يَبيع إلى أجل، وذلــك ألن الثمر يصير على المشــتري ديًنا قال تعالى:  قوله: «أو ُيَديـ  (٢)
﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾.... [البقرة: ٢٨٢] اآلية.



٥٤٥باُب الوثيقِة ِفي الّدْيِن الجزء الثاني

بِالَْمْقُبوَضْه َهــاَن  الر الَمْفُروَضْهَوَوَصــَف  ُشُروِطِه  مِْن  َفالَْقْبُض 
َفاْقضَِوَباِطــٌل ِإَذا َعــَرى مِــْن َقْبضِ بَِذاَك  رْهًنــا  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
عِْنَدا َجَعلُــوُه  َقــْد  َيُكــْن  أََبَداَوِإْن  َفالِْخــَالُف  َقــاةِ  الث َبْعضِ 
َقالُــوا َوأَُنــاٌس  َرْهــٌن  اِإلْبَطاُلَفِقيــَل  ُهــَو  َبْل  بِرْهــنٍ  لَْيَس 
(١) َطَلْب َوَجْبَوقِيَل ِإْن َكاَن أَُخو الحق َقْد  بِــَذاَك  ْهُن  والر لَِذاَك 
ِ ــن ــي ِ ــاْألَم ـــــُه َيـــُكـــوُن َك لَــُه بَِقْبــضِ َذلِــَك الَْمْرُهــونِِألَن
َهاَنا الر َيْدَفــُع  َمــْن  َيُكْن  ِإْعــَالَنــاَوِإْن  ـــَدُه  ـــَس أَْف أََراَدُه 
الُمْرَتِهــْن َبْيــَن  أََحــاَل  ُرهِْن(٢)ِألَنــُه  الذي  َذلَِك  َقْبضِ  َوَبْيَن 
ْهُن ِإْن َيْذَهْب بَِما فِيِه َذَهْب َعَلى الَْخْصمِ َطَلْبَوالر َوَما لِذِي الَْحق
ِ ــن ْه ــر ال بـِـــَذاَك  ــُه  ــق َح  يِألَن َعن َفــِإْن َيِغــْب َغاَب َفَخــل
ا(٣) َيشــرَِطن الَْحق َيُكْن ُذو  ــاَوِإْن  َهــابِ َيْلَزَمن ــي َمــَع الذ َحق
ُيَؤثــُرَفِقيــَل َال يْثُبــُت َوْهــَو األَْكَثُر َمــا  َخالَــَف  ِألَنــُه 
ــا َيــْذَهــَبــن ـــاَل  َق  ِــي ــب ــن ال  ــاِإن َمن ُيَلز َوْهــَو  َحــَوى  بَِمــا 

قوله: «أَُخو الحق» أي صاحبه.  (١)
قوله: «رهن» يِصح فيه وجهان؛ بناؤه على الفاعل فيكون بفتح الراء؛ أي رهنه هو، وبناؤه على   (٢)

المفعول، أي الذي ُصير مرهوًنا فيكون بضمها.
قولــه: «وإن يكن ذو الحق يشــرطنا... إلخ» قلــت: الظاهر عندي أن اشــتراط الضمان يثبت؛   (٣)
لحديث العارية التي اســتعارها النبي ژ من صفوان بن أبي أَُمية حين اشــترط عليه صفوان 
ضمان اإلدراع فقال له إنها مضمونة، فقال له ژ: «مضمونة»؛ واألصل في العارية عدم الضمان.



كتاب الديون الجزء الثاني٥٤٦

َتْدُخُل فِيــِه  الَْمْرُهــونِ  َوُكل َمــا َعَلْيــِه َقــْد َيْشــَتِمُلَوَغلــةُ 
ــا ــَذن ــأُْخ ِــنِ َي اه ــر ِــل اَفــَلــْيــَس ل َيْدَفَعن  الَْحــق ــى  َحت َذاَك  مِْن 
ــا ــن ِــَب ــال ــَط ــــُه ُي اَوَجــــائـِـــٌز لَ َعن َقــْد  لَــُه  َمَتى  ــِه  َحق فِــي 
ْهُن َقَضــاًء لَزَِما وِثيــُق َبْيــَن الُغَرَمــاِإْذ لَــْم َيُك الر ــُه الت لَِكن
َما َحَكَماَفــِإْن أََبــى الَْغرِيُم أَْن ُيَســل َمــْن  ِإلَى  أْمــَرُه  َيْرَفــُع 
بِالَْقَضا َعَلْيِه  َيْقِضي  الذِي  َقَبَضاَفْهَو  َقْد  َرْهنِــِه  مِْن  َما  َبْيعِ  أَْو 
ــَدا بِالن  ِإال ْهــُن  الر ُيَبــاُع  ِإَذا َجــَرى الُْحْكُم بِــَذاَك َوَبَداَوَال 
الَْمْرُهوَنا َيْســَتْعِمُل  لَــُه  ــاَوَمــا  ــَن ــي ِ ــــاَر لَـــُه أَم ـــــُه َص ِألَن
ــا َيْضَمَنن االْســتِْعَمالِ  ــاَوَبْعــَد  َنن ُيَؤم َكاَن  أَْن  َبْعــدِ  مِــْن 
أَْدَخَلُه ِإْن  الَْخاَتــمِ  فِــي  َنْن(١) لَُهَوقِيَل  الُيْسَرى ُيْضم فِي األُْصُبعِ 
ِ الَْيِمين األُْصُبــعِ  فِي  َيُكْن  َِوِإْن  ْضِميــن الت مِــَن  َخــَال  َفِإنــُه 
الُيْســرى فِي  َجَعَلــُه   إن األُْخــَرىَوَذاَك  َكــَذاَك  َوَال  ــٌم  َتَخت
الُْمْشــِكَلْه الُْفــُروقِ  مَِن  اْســَتْعَمَلْهَوأَنــُه  الَْمْوِضَعْينِ  فِي  ِألَنُه 
الَْمْضُموَناَفَكْونُــُه َقــْد َخالََف الَْمْســُنوَنا َيْرَفــُع  ًمــا(٢) الَ  تَخت
ُيْلَزَما أَْن  َيْنَبِغي  بِالِْخــالِف  َماَبْل  َخت َوالت الِْخــَالَف  َجَمــَع  ِإْذ 

َنْن» بالبنــاء للمفعول؛ أي يحكم عليــه بالضمان؛ ألنه إذا وضعــه في أصبع يده  قولــه: «ُيَضم  (١)
اليسرى فقد اســتعمله، وذلك على قول من يقول إن الُسنة في لبس الخاتم وضعه على أصبع 

اليد اليسرى، وأصح القولين كون لبسه في أصبع اليد اليمنى؛ ألن الخبر [...].
قوله: «تختًما» تمييز أو بنزع الخافض أي في التختم.  (٢)
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ــا ــم ُيــَوافـِـَقــن ــاٌس لَ ــَب ِ ــَو ل ــْه اَف َفاْعَلَمن ــاسِ  ــَب ــل ال ــةِ  ـِـُســن ل
الُيْمَنى  ِإن قِيَل  َقْد  ــُه  أَن اَمْع  ُسن َكــــَذاَك  ــِســِه  ــْب لُ  ــل ــَح َم
ــَواُه ِس ال  أََراُه  ـــذِي  ال َرَواُهَوْهـــَو  َمـــــْن  َرَواُه  ِألَنــــــُه 
ــاُر ــَب أَْخ هِ  ــد ــِض ِ ب ـــْت  أََت أَْخَتـاُرَوِإْن  ِإًذا  الُيْمـَنــى  َفَخَبــــَر 
ِ ــل َكــَرم ــُك ــا أَْولَــــى ُب ــَه ِِألَن َفاْعَلم َذاَك  لَِعْكــسِ  َهــا  َوِضد
َياُمــُن(١) َشــْيٍء َوْهَو َمْعًنى بائُِنَوَكاَن َمْحُبوًبــا لَــُه الت فِي ُكل
َبَقــاُء لَــُه  لَْيــَس  َمــا   ُيَجاُءَوُكل ِإْذ  ــاِطــُل  ــَب الْ ــُه  ــَرْهــُن َف
ــاُء ــث ــِق ــيــُخ َوال الَفَنــاُءَوذلـِـــَك الــبـِـط ُيْســِرُع  ِإلََيــِه  َوَمــا 
أَْجــَوَداَوالُْخْلُف فِــي َرْهنِ الَعبِيدِ َوَرَدا الَجــَواَز  أََرى  نِــي  لَِكن
فِيَمــا َرَهَنــا اهِــنِ  الُْمْرَهَناَولَْيــَس لِلر  َيُفــك ــى  َحت ٌف  َتصر
َوَهَبْه ِإْن  أَْو  أَْعَطاُه  ِإْن  َبْهَوالَْعْبُد(٢)  َفْهــَو َعَلى الِْخالِف فِيَمــا َرت
ُيــبـِـيــُحَفَمــْن َيُقــوُل َرْهُنــُه َصِحيــُح َال  ـــــَذاَك  ِ ل ـــُه  ـــِإن َف
أَْطَلَقــْهَوالَْعْكُس فِي الَْعْكسِ َوَمْهَما أَْعَتَقْه ِحيــَن  ُيْعَتــُق  َفِإنــُه 
َفاْعَلَما الْفِــَداِء  أَلَْزَماُيْعَتُق مِــْن َقْبلِ  ــرِيكِ  ِإْذ لَْم َيُكْن مَِن الش
َرَهَنا َمــْن  َعَلى  ــُه  َحق َضِمَناَوَيْبــَق  َقــْد  الــذِي  ُهــَو  ـُه  ـ ِألَن

قوله: «َوَكاَن َمْحُبوًبا َلُه» يعني النبي ژ ، وتقديره: كان النبي ژ محبوًبا له أي إليه فاالم في له   (١)
بمعنى إلى، التيامن العمل باليمين أخًذا وعطاًء ودخوًال وخروًجا إال فيما يســتحب فيه تقديم 

اليسار، كالخروج من المسجد ودخول الكنيف وما أشبه ذلك.
قوله: «والعبد... إلخ» يعني العبد المرهون.  (٢)
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أََمَتْه َيْوًمــا  َيْرَهُن  لَِمــْن  ُمْثَبَتــْهَوَهْل  بِــَذاَك  َوْهــَي  َيَطأَُهــا 
َوِإنَمــا َال  َوقِيــَل  لَــُه  َماقِيــَل  َتَقد الذِي  الُخْلفِ  َعَلى  ُيْبَنى 
َفَال ْهنِ  الر ــةِ  بِِصح َنُقــْل  ــَالَفِإْن  ُحل َقــْد  فِْعَلــُه   ِإن َنُقــوُل 
فِيَهــا َشــرِيٌك   الَْحــق َذا   َكْيــَف لَــُه َمــْع َذاَك أَْن َيأْتِيَهاِألَن
َقْد ُرهَِنا َرَهَناَوقِيَل َمْن أَْوَصــى بَِما  َقْد  َمــْن  َمالِ  مِْن  فَِداُؤُه(١) 
الذِي َمــالِ  مِْن  َفْهَو   أََقــر َواْنُفذَِوِإْن  مِْنــُه  ُخــْذُه   (٢) أُقِــر لَــُه 
الُغَرَما فِيــِه  ُيْشــَرُع  َال  ْهُن  ِإْن َكاَن مَقُبوًضــا َرَواُه الُعَلَمــاَوالر
َرَهنا َمْن  َيُكْن  ِإْن  اْختَِالٍف  َحيا َوفِي الَمْوتِ(٣) اْختَِالُف الُفَطَنابَِال 
أََحــق بِــِه  الَقــْولِ  الَْحــقَوأَْكُثــُر   َيتِــم ــى  َحت َقابُِضــُه 
ْثَباتِ ْهُن فِــي األُُصولِ بِاْإلِ َواألَْبَيــاتَِوالر ِخيــلِ  ُيْعــَرُف َكالن
َوالَبْعــُض أَْثَبَتــُه  الَقْبــُضَفَبْعُضُهــْم  َيَتأَتــى  َال  ِإْذ  َيْنفِيــِه 
ُدوَن الُغَرَماَفِعْنــَد َمــْن أَثَبَتــُه َقــْد َحَكَما بِِه لِــذِي اِإلْثَبــاتِ 
ِ ْهــن َكالر ــُه  َحق  َيتِــم ــى  يَحت َعن َفاَفَهَمْنــُه  ُحْكــمٍ   ُكل فِي 
َيُقــوُل ُبطَالَنــُه  َيــَرى  ـــوُلَوَمــْن  ــمِ ُدُخ ــِه ــل ــاِء ُك ــرَم ــُغ ِــْل ل

قوله: «فَِداُؤُه» أي فكه من الرهن.  (١)
» هو بضم األلف بالبناء للمفعول، يعني أنه إذا أقر ألحد بشيء مرهون ففداؤه في  قوله: «له أُقِر  (٢)
مال المقر له؛ ال مــن مال المقر، بخالف الوصية، والفرق بينهمــا أن الوصية إنما تكون على 
جهــة التبرع من الموصي، وأما اإلقــرار فهو اعتراف بالحق للغير فهو علــى ما اعترف له به، 

وفيما أحسب أن المسألة ال تخلو من الخالف في الوجهين جميًعا.
قوله: «وفي الموت» أي فيما بعد موت الراهن.  (٣)
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ــاُن فِــي اِإلْثَباتِ ي الَحاَالتَِفَتْشــَرُع الد ُمْطَلــقِ  فِــي  عِْنَدُهُم 
اْســتِْعَمالِِه َعَلى  الناسِ  َفُهــْم ُيَعامِلُــوَن فِــي أْحَوالِــِهَوَعَمُل 
أَْطَلَقا َمْهَما  الَغرِيــُم  َيْدُخُل  َقاَال  َمــَع َغرِيــمٍ ُمْثَبتٍ(١) َقــْد َعل
َحَكْم َمْن  ُمَنــادِي  َناَدى  ِإَذا   ُيْلَتَزْمِإال ُبْطــٌل  اِإلْثَبــاُت  ــا  بِأََنم
الُمْســَتْقَبلِ فِي  َذلَِك  لَِفَيْبُطَلــْن  بِيلِ األَو َوالَْماِضي َيْبَقى فِي الس
ــا َزن ــو ــَج ْزُه ُي ـــو ـــَج اَوَمــــْن ُي َيْكُتَبن َذاَك  ِــي  ف لـِـَكــاتـِـبٍ 
رِ(٢) ــك الس فِي  أََجاَزُه  َِوَبْعُضُهْم  َظــر لِلن َزْرعِــِه  ظُُهــورِ  َبْعــَد 
َقــاَال ِإْن  ٌق  ُمـــَصـــد ـــــُه  َواْســَتَحاَالَوأَن ُر  ــك الس َنَبَت  َقــْد 
ِ األََثــر ُمْشــِكَالتِ  مِــْن  َِوأَنــُه  ر ــك الس َهَذا  َرْهُن  َيُجوُز  َكْيَف 
َيْفُســُد َهذِي  َوالَْحاُل  ِإَذْن ُيْعَتَمــُدَوَبْيُعــُه  ْهــنِ  َفَكْيــَف بِالر
َيْمَتنِــُع َبْيُعــُه  َشــْيٍء   ُيْمَنــُعَوُكل َكــَذاَك  أَْيًضــا  َفَرْهُنــُه 
ُمْســَتْرهَِنا َفــَراَم أَْن َيْبنَِيــُه َبْعــَض الْبَِنــاَوَمْن َيُكْن لَِمْســَكنٍ 
أَْصَحابِِهَوَيْجَعــُل الُغــْرَم َعَلــى أَْرَبابِِه َعَلــى  ُغــْرٌم  لَُه  لَْيَس 
َبَنى لَُه  أَْمرِهْم  َعْن  َيُكْن  لَْم  البَِنــاِإْن  َذلِــَك  َزَواُل  لَــُه  لَِكــْن 

قوله: «ُمْثَبتٍ» أي صاحب حق قد أثبت له غريمه حقه في شــيء من نخيله أو شجره أو بيوته،   (١)
فإنه ال يدخل عليه في حقه أحد من الغرماء الذين لم تثبت لهم حقوقهم في شيء من األموال، 
ولو لــم تفِ أمواله بما عليه من الحقــوق إال فيما فضل من قيمة المــال المثبت فيه عن حق 

صاحب اِإلثبات، وهذا كله على القول الصحيح المعمول به من ثبوت اِإلثبات في األصول.
كر بعد أن يظهر َنْبُتُه في األرض. ر» أي في َزْرع الس ك قوله: «في الس  (٢)



كتاب الديون الجزء الثاني٥٥٠

الَْكَفالَْه الَْوَثائِــقِ  ُجْمَلــةِ  الَْحَوالَــْهمِــْن  َوَهَكــَذا  َضَماَنــٌة 
الَْمْعَنى  َجلِــي َبْيَنَها  ُيْعَنــىَوالَْفــْرُق  الُْحُضــوُر  َفبِالَْكَفالَــةِ 
فَُالنِ َعــْن  َكَفْلُت  َقــد  ــانِ(١)َيُقــوُل  ي الد لَِحْضــَرةِ  أُْحِضــُرُه 
َفالَْحــق َال َيْلَزُم َمــْن َعْنُه َكَفْلَوْقَت َكَذا َفِإْن َيُمْت َقْبَل األََجْل
َال أَج َقْد  َما  َبعدِ  مِْن  َيُمْت  َكَفَالَوِإْن  َمــْن  أَْحَضَرُه  َيُكــْن  َولَْم 
ــا َيْلَزَمن لِْلَكفِيــلِ   اَفالَحــق َفَيْضَمَنن َوفــى(٢)  َيُكــْن  لَْم  ِإْذ 
َغاَبا ِإْن  ــُه  ــَزَم ــْل َي َهاَبــاَوُمْطَلًقا  الذ َقَصــَد  َبْحــرٍ  َوَراَء 
الُمَراَقَبــْه ــَع  َضي َقــْد  ـُه  ـ َراَقَبــْهِألَن أََراَد  َولَــْو  ــِه  َحق فِــي 
ــا َيْلَزَمن ْضيِيــعِ  بِالت  ا(٣)َوالَْحــق َيْغَرَمن َنُقــوُل  َهاُهَنــا  مِــْن 
َيْلَزُمــْه َال  أَنــُه  َقــْوٌل  َيغَرُمُهَوفِيــِه  َعَلْيــِه  َمــْن  ُحُضوُر   ِإال
َعَلْيــِه اْشــَتَرُطوا  َمــا  ِإَذا   َعَلْيــِهِإال َمــا  َنْقــَد  أَْو  ِإْحَضــاَرُه 
ُيْحِضــَرْه أَْن  َيْلَزُمــُه  ــُه الذِي َقْد َذَكَرْهَفَهاُهَنــا  أَْو َيْقِضي َحق
َكَفالَْه مِــْن  الُْحُدودِ  فِي  الَْمَقالَْهَولَْيَس  َفاْفَهــمِ  الِْقَصــاصِ  َوَال 
ُغْرمِِه فِي  َيْكُفَلــْن(٤)  أَْن  أَْو فِي ُحُضورِ الَْجانِي عِْنَد ُحْكِمِهَوَجائٌِز 

يان: جمع َدين بتشديد الياء أي أصحاب الديون. الد  (١)
ى الحق؛ يقال أوفاه حقه ووفاه إياه. ى» أي أدقوله: «وف  (٢)

قوله: «يغرمه» يعني الذي عليه الحق.  (٣)
قوله: «وجائز أن يكفلن» يعني أنه يجوز أن يكفل للحاكــم بإحضار من عليه الحد من غير أن   (٤)

يكون الحد عليه إذا لم ُيْحِضْره.



٥٥١باُب الوثيقِة ِفي الّدْيِن الجزء الثاني

َيُكوَنــا أَْن  الَْمْمُنــوُع  َيْكُفلُوَنــاَوإنَمــا  الذِيــَن  فِــي  َذلِــَك 
َيْقُتُل َوالَْحــد َعَلى َمن ُيْجرَِمْنِإْذ َال َيِصــح َقَوٌد فِــي َغْيرِ َمْن
ِإْنَســانِ َعَلــى  لَــُه  ِســَنانَِوَرُجــٌل  ِإلَــى  أََحالَــُه   َحــق
لَزَِما الَْتَزَمافِــي َمْحَضرٍ مَِن الَْجِميــعِ  َمــا  ِإَذا  َضَماَنــٌة  َوْهــَي 
َشــاَءا أَيــا  الَْغرِيــُم  األََداَءاَفُيْلــزُِم  مِْنُهـَمــــا   َوَيْطـلُـَبــن
َيْمَتنِــْع َال  َيْقِصــُدُه  ُهَمــا  ُشــِرْعأي َقْد  َتْينِ  م الذ فِي  ُه  َحق ِإْذ 
َقَضــاُه ِإْن  امِــُن  الض الــذِي آَخــاُه(١)َوَيْرجِــُع  ــِه َعَلــى  بَِحق
ٌع َولَْيــَس َيْرجَِعــْنَوِإْن َيُكْن َعــْن َغْيرِ أَْمرِهِ َضِمْن َفْهــَو َتَبــر
الَ (٢) أَْبَرى ْاَألو اْنَتَقــَالَوِإْن َيُكْن ُذو الَْحق األَِخيــرِ  ِإلَــى  ــُه  َفَحق
لِ لِــألَو أََبــًدا   َيْرجَِعــن ُجلَِال  الر َمالُُه بَِجْحــدِ  لَْو َضــاَع 
الَْتــَزْم لَــُه  الــذِي  َكاَن  ِإَذا  اْنَبَهــْمِإّال  َعْنــُه  َوَحالُــُه  ُمَفلًســا 
َيْرجَِعا أَْن  لَــُه  َحْتًمــا  ُخدَِعاَفَهاُهَنــا  َقــْد  ِألَنــُه  ــِه  َحق فِــي 
الَْه الَْحَ بَِهــذِي   لِْلَحق ْقــُل  بِالَْحَوالَْهَوالن ُيْعــَرُف  الــذِي  ُهــَو 
ُيونِ الد َوَثائِــقِ  مِــْن   بِالْمْرُهونَِوالــُكل ألَْحْقَنــاُه   َثــم مِــْن 

قوله: «آخاه» أي جعله كاألخ حيث أنه ضمن عنه بما عليه من الحق.  (١)
قوله: «وإن يكن ذو الحق» أي صاحب الحق، وذلــك بأن يقول للضامن إني قبلت حقي منك   (٢)
وأبريت غريمي مما عليه لي، ففي هذا ال يرجع على غريمه األول في حقه، ولو جحد الضامن 
ُه إال إذا كان هذا الضامن ُمَفلًســا وهو لم يعلم بإفالسه حين ضمن  له ضمانته أو جحد له َحق

له، فإن له أن يرجع بحقه على األول إذ التواء على مال امرىء مسلم.



كتاب الديون الجزء الثاني٥٥٢

pá se uòdG  » pa  … pòsdG  u≥ëdG  oÜÉH

َيُكوُن َقــْد  ةِ  م الذ فِــي   َيُكــوُنَوالَحق َوَال  َعْنــُه  ــًال  ُمَؤج
ُل َواألو َحاِضــٌر  َدْيٌن  انِــي  ُلَفالث ُيَؤج الــذِي  ْيُن  الد عِْنَدُهــُم 
َذاَك األََجلِ َتَمــامِ  ِإلَــى  َيُكــوُن مِــْن َقَضائِِه فِــي َمَهلَِوْهــَو 
(١) الِْحل َقْبَل  أَْعَطــاُه  َولَْو  الْفِْعلَِحَتى  َذا  َعــْن  ُجوُع  الر لَُه  َكاَن 
أَّداُه(٢) لَــُه  َمــا  مِْنــُه  ــاُهَيأُخــُذ  ــم ــــٌل َس ــم أََج ــتِ ــى َي حــت
َرِضي ِإَذا  َقْبِضــِه  فِي  اْخَتَلُفوا  أْرَتِضــيَوَ َولِْلَجــَوازِ  َغرِيُمــُه 
أََبى َقْد  ا  مِن الِْعْلمِ  أَْهلِ  ــاَوَبْعُض  رَِب ــَدُه  ــْن عِ َذاَك   ِألَن َذاَك 
ــا َحط ِإْن  َجــّوَزُه  ا(٣)َوَبْعُضُهــْم  اْشــَتط ِحيَن  ْعجِيلِ  الت َبَقَدرِ 
ِ الَبِشــير َعن  أََتــى  َمــا  ِألَْجلِ  ِضير الن َبنِــي  َعْنُهْم  َجــَال  َيْوَم 
َلــْت أُج ُدُيــوٌن  َعَلْيِهــُم  َوَثَبْت(٤)َكاَن  ــوا  َوُحط لُوا  َتَعج َقاَل 
ْرِخيَصا الت َجَعلُــوا  َتْخِصيَصاَوالَمانُِعــون  بَِحالِِهــْم  ًصــا  ُمَخص
َواِإلْجــالِء اِإلْخــَراجِ  َخــاِءلَِحالَــةِ  الر َحالَــةُ  َكــَذاَك  َوَال 

قوله: «قبل الحل» أي قبل حلول أجل الدين.  (١)
اه» ما موصولة بمعنى الذي وله أداة صلة الموصول. قوله: «يأخذ من َما َلُه أد  (٢)

َل. لغة ُعمانية. ا هـ. (المصنف) قوله: «اشتطا» أي تََعج  (٣)
قوله: «وثبت» لو قال: فثبت بالفاء لكان أظهر، وهي الفاء التي تسمى الفصيحة أو الفصحى.  (٤)



ِة مِذي ِفي الذال ٥٥٣باُب الحق الجزء الثاني

َيُعــم ُحْكُمــُه  َولَِكــْن  َما لَــْم َيُكــْن َتْخِصيُصــُه َيتِمقُْلــُت 
ُص الُمَخص ُينَقــلِ  لَــْم  ُص(١)َوأَنــُه  ُيَخص الُْعُمــوُم ال  َفَبِقــَي 
َفالَ  َصح لَْو  الُعُمومِ(٢)  َمَثالَوَســَبُب  ِحيــحِ  الص َعَلــى  ُه  َيُخص
َوبَمَمــاتِ َمــْن َعَلْيــِه الَْحــقَوُيْســَتَحق َحاِضــًرا(٣)  َيِصيــُر 
انَتَقــْل َقــدِ  بَِمْوتِــِه  ـُه  األََجْلِألَنـ ُيْنَظــُر  َفَليــَس  لَِمالِــِه 
َيْحَتاُجوَنــا اُث  الــُور َفَيْقِســُموَناِألَنَمــا  مِْنــُه  َبِقــي  لِمــا 
رِ الُْمَقــد األََجــلِ  َررَِوباْنتَِظــارِ  الض َبْعــُض  بَِذاَك  َيْدُخلُُهْم 
َبَطالَوَقْسُمُهْم مِْن ُدونِ أَْن ُيْقَضى َفَال َفَعلــُوه  ِإْن  َبــْل   َيِصــح
َيْكُمال ــى  حت  َيِحل ال  ــالَوقِيــَل  ــذِي لَــُه َقــْد أُجأََجلُــُه ال
اُث(٤) َقْسًما َحاالَ َمــاَالَفِإْن َيَشــا الُْور َذاَك  بَِقــْدرِ  َفْلُيْخرُِجــوا 
لِْلُجْمهــورِ الَْمْنُســوُب  ُل  أُُولِي األُُمورَِواألو انِي َعْن َبْعضِ  َوالث
ِ ا َيْحُضر ْيُن لَم فِيــِه الد ك َِوالص لـِـَبــَشــر ُيــِحــيــَلــُه  أَْن  أََراَد 
ُذكَِرا َوالَْجــَواُز  ِخــالٌف  افِيــِه  َحَضَرَ َقْد  َمــا  َبْعَد  ِخَالٍف  بَِال 

صٍ، ألنه لم يقم دليل على التخصيص فهو على عمومه. ُص» أي غير مخص قوله: «ال ُيَخص  (١)
قوله: «وسبب العموم... إلخ» يشير إلى قولهم: «ال عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ».  (٢)

قوله: «يصير حاضًرا» يعني ما خال السلف فإنه يبقى إلى تمام أجله.  (٣)
اُث» بتشــديد الراء جمع وارث، ويجمع على وزنه، كما يقــال عمال وَعَمَلْه في  قوله: «اْلُور  (٤)

جمع عامل.



كتاب الديون الجزء الثاني٥٥٤

ø rj sódG  pAÉ°†b  oÜÉH

الَْقَضا َيْلَزُم  ْينِ  الد ُوُجوبِ  َضاَوَمْع  مِْن َغيرِ َمْطلٍ َبْل بَِخالِصِ الر
بِالُْمَطالََبْه الُوُجــوُب  َطالََبــْهَوَيْظَهــُر  ِإْذ  الَْقَضــا  ــُن  َفَيَتَعي
َيِضيــُق َفــَال  ُســُكوتِِه  رِيُقَوَمــْع  الط بِــِه   (١) َشــط ِإْن  َكذاَك 
لِــألَداِء الُخــروُج  َيْلــَزُم  رَِضــاِءَال  َعــْن  َكاَن  َقــْد  ألَنــُه 
ــَال ــَط َوَم ــُه  ــَب ــالَ َط ِإَذا   َيــْرَحــالِإال أَْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي ــُه  ــِإن َف
ِ الِــم الظ مِْثــَل  َيُكــوُن  ـُه  ـ ِِألَن لِْلَمَظالِــم الُخــُروُج  َوَيْلــَزُم 
أَْرَبابِها ِإلَــى  يَهــا  ُيَؤد ــى  أَْبَوابَِهاحت مِــْن  َجــاَة  الن َوَيْطلُُب 
َبا ْينِ الَخَالُص فِي الر َذَهَباَوقِيَل َكالد ِحيــَن  الُْخُروُج  َيْلــَزُم  َال 
َيْمُطلِ لَْم  َولَْو  ْينِ  الد فِي  ــلَِوقِيَل  َنص للِت الُْخــُروُج  َيْلَزُمــُه 
الَْمْدُيوُن َنِســَي  َقْد  َيُكــْن  َيكــوُنَوإْن  َمــا   ُكل مِــْن  ُدُيوَنــُه 
األََداُء ــِه  ــتِ ـِـي ن ــي  ِ ف ــــاَن  َتــَواُء(٢)َوَك َوال  َمْعــذُوٌر  َفــَذاَك 

ه إال إذا  قوله: «إن شــط» أي َبُعَد، والمراد به الذي له الحق فال يلزم الغريم أن يســير إليه بحق  (١)
ماطله وهو َملِّي، أو كان ســبب تعلق وجوب الحق عليه من قَِبل الظلم أو الغصب، وقيل: بل 

يلزمه الخروج ألداء ما عليه مطلًقا، واألول أكثر.
قوله: «وال تواء» أي ال هالك عليه، ألن اهللا سبحانه قد رفع عن عباده إثم النسيان، وقيل إنه غير   (٢)
معذور بالنســيان في حقوق العباد، وثمرة الخالف تظهر في جواز االنتصار من ماله، فمن قال 
إنه معذور بالنســيان في حكم الظاهر فال يبيح له االنتصار من ماله، ومن قال إنه غير معذور 
في الحكم أباح للغريم االنتصار من مالــه ِخْفَية، ولو كان ال يعذر به عند اهللا إذا لم يمتنع من 

أداء الحق إال من أجل النسيان.



ْين ٥٥٥باُب قضاِء الد الجزء الثاني

ُحُقوقِ فِــي  َذاَك  َبْعٌض  َرب الُْعال َال َحــق َذا الَمْخلُوقَِوَقــاَل 
َنِســيَها لَو  الَعْبدِ  ــا ُحُقــوُق  َيْقِضيَهــاأَم ِإَذا   ِإال َبــاقـِـَيــٌة 
َيْظَهَرنــا الِخــَالُف  اَوَذلِــَك  َســن ُيَؤي أَْن  االْنتَِصــارِ  فِــي 
َمْعــُذوُر بِأَنــُه  َيُقــْل  َمْحُجوُرَفَمــْن  عِْنَدُهــْم  َفاِالْنتَِصــاُر 
بِاِإلْطــَالقَِوَمــْن َيُقــْل بــأن َذاَك َباقِــي ْجوِيــُز  الت ُيْلزُِمــُه 
ــا ــن َب ــعــذ ُي َال  ـــاقٍ  ـــَف ـــات ِ ــاَوب ــَذَرن ــْع ــُي ــي َف ــاِس ــن ــــُه ال ِألَن
ا َيْرَفعن ــاُن  ــْســَي الــن اَوِإنــَمــا  تُْغَرَمن َواألَمــــواُل  ــمِ  ــِإلْث ِ ل
ِإْنَســانِ لَــُه َحــق َعَلى  نُْكــَرانَِوَمــْن  َذا  لَيــَس   ُمِقــر بِــِه 
الِْمْقَداَرا َيأُخــَذ  أَْن  لَــُه  اْنتَِصــاَرالَْيــَس  ُيرِيــُدُه  َمالِــِه  مِــْن 
ِ ْلــم الظ َبْعــَد  َذلِــَك  ِِألَنَمــا  الُحْكم َظالًما فِــي   الُمِقــر َوَما 
َغاِصَبــا ا  ُمِقــر َكاَن  ِإَذا   ُمَغالَِباِإال دٍ  َتــَمــر َذا  ــــاَن  َوَك
بَِما َيــْزَداُد  ظُْلَمْينِ  أَُخــو  َظَلَما(١)َفْهَو  َمــا  َعَلى  َيُقولُــُه ظُْلًما 
اْنتَِصارِ َذا  َكاَن  فِيَمــْن  مِــْن َظالِــمٍ َكاَن أََخــا ِإْنــَكارَِوقِيــَل 
بِالحــق َذا  َبعــَد   أَقــر  َفاِالنتَِصــاُر َباِطــٌل فِــي الَحّقثُــم
َتَماَما َيـــأُخـــُذُه  ـــُه(٢)  ـــالُ أََعَواَماَوَم َولَــُو َبِقــي فِــي َيــدِهِ 

قوله: «على ما ظلما» أي على ظلمه فما هاهنا مصدرية.  (١)
قوله: «وماله» الضمير فيه عائد إلى الجبار.  (٢)



كتاب الديون الجزء الثاني٥٥٦

بَِمــا َمْشــُروُط  َذلِــَك  َظَلَما(١)ِألَنَمــا  َمــا  َعَلى  َغرِيُمُه  َيْبَقى 
َرد  َقــط َعَلْيِه  َمــا  قِيــَل(٢)  ُبْعُدلَْو  عِْنــدِي  َيدُخَلْنُه  َكاَن  َمــا 
لَْه أََبــاَح  َقْد  الِْكَتــاُب  ــا  َما َقــْد َفَعَلْهِألََنم َفَكْيــَف َينُقَضــن
َدْيــُن ِألَِخيــِه  َعَليــِه  َيدِيــُنَوَمــْن  ــِه  بَِحق َيُكــْن  َولَــْم 
ــا ــاَت َوَم أََداَءُه  َنـــَوى   ـــم َقْبــَل األَداِء َهالِــًكا َقــْد َفاَتــاثُ
ِإَصــَرارِ أََخــا  َمــاَت  ارِِألنــُه  الن فِــي  َغــًدا  َمــأَْواُه  َوَكاَن 
ْه ي الن َنْفــُس  تُْجزِيِه  َتُكــْن  ــْهَولَْم  األُْمنِي َفاْتــُرِك  األََداِء  َعــنِ 
ِســَواُه َال  الَقــادِرِ  فِــي  أََداُهَوَذاَك  ـــُه  ـــَزُم ـــْل َي ــــُه  ــــِإن َف
األََداَء َتــَرَك  َقــْد  َجاَءَوَحْيُثَمــا  َقــْد  َهَالُكــُه  ُهَنــا  َفِمــْن 
لَزَِما َقــْد  الذِي  الفِْعــَل  أَثَِمــابَِتْركِِه  األََداِء  اْســتَِطاَعةِ  َمــَع 
األََداِء َعاجَِزا َفائَِزاَوَمْن َيُكــْن َعــنِ  أَْوَصى َوأَْرُجــو أَْن يَكُون 
ــْه لِْلَعِطي األَْخــُذ   َيِحــل ْهَوَال  ِقي الت أَِخــي  أَْو  الَْغرِيــمِ  مِــَن 
أِْخيَرا ــا الَْغرِيــُم َيْطلُــُب الت مِْن َهاُهَنــا َكاَن الَْعَطا َمْحُجوَراأَم
ِ م َبــا الُْمَحــر َِفْهــَو َشــبِيٌه بِالر ُيْطِعــم أَْن  َطَعاُمــُه  َومِْثلُــُه 

قوله: «على ما ظلما» أي على ظلمه فهي مصدرية مثل األولى.  (١)
قوله: «لو قيل ما عليه... إلخ» أقول إن عندي في هذا تفصيالً، فإن كان هذا الجبار لما أقر بحق   (٢)
المنتصر دفــع له حقه فاالنتصــار باطل، وعليه أن يرجــع إليه ما أخذه من ماله على ســبيل 
االنتصار، وإن كان أقر بالحق ولم يســلمه لصاحبه فاالنتصار صحيح، وليس عليه رد ما أخذه 

ما لم يؤد إليه الحق.



ْين ٥٥٧باُب قضاِء الد الجزء الثاني

ِضَياَفــْه أََخــا  َكاَن  ِإَذا   بِاِالْستَِضاَفْه(١)ِإال َمْعُروًفا  ارِ  الد فِي 
مِْثلِِه َقــْدرِ  َفــْوَق  َيــزِْدُه  ــِهَولَــْم  بِِحل ُهَنــا  الَقــْوُل  َفَيْنَبِغــي 
ُمنَِعا َقــاٍء  بات ُيــَداَرى(٢)  َوَقَعاَوَمــْن  ِألَنــُه َعــْن َغْيــرِ ِطيــبٍ 
ِإْنَســانِ لَــُه َحــق َعَلى  َمــانَِوَمــْن  الز مِــَن  َبْعًضــا  َطالََبــُه 
َمْن الث َبايِْعنِي ألُوفِيــَك  َجــَواُزُه فِيــِه اْختِــَالٌف ُيْرَفَعْنَفَقــاَل 
لِْلَمْدُيــونِ قِيــَل  َقــْد  ُيونَِوَجائِــٌز  الَبْعــَض مَِن الد َيْقِضَي  أَْن 
ِ َيْحُكم لَْم  ِإَذا  الَبْعــَض  َِوَيْتُرَك  َفاْعَلم بِحْجــرٍ  َحاكِــٌم  َعَلْيــِه 
الُْمَصنفِ(٣)ِإْن َكاَن َمالُــُه َوَفــى أَْو لَْم َيفِ َيْرَفُعُه األَْصُل َعــنِ 
ِإلَْيــِه َطَلُبــوا  َمْهَمــا  َعَلْيــِهَوقِيــَل  َواجِــٌب  فِيــِه  َفالَْعــْدُل 
(٤)ِ لِْلَحَكم َيْرَفُعــوا  لَْم  َما  َِوقِيَل  َفْلَتْعَلم ــاُؤُه  ــَض َق ــابـِـٌت  ــَث َف
ِ الُمتَفاوَِضْيــن فِــي  ِوَجائِــٌز  َدْيــن لُــُزومِ  َعــْن  َيْفَترَِقــانِ 
َمْن َشــاَءا ــِه  َيأُْخــَذْن بَِحق الَْوَفــاَءاأَْن  َفْلَيْطلُــبِ  َومِْنُهَمــا 

لُيَضيَفُهْم وهي بالضاد المعجمة  الناس  قوله: «باالستضافة» االستضافة بسين الطلب أي يطلب   (١)
كالضيافة.

قوله: «ومن يداري» بالبناء للمفعول أي من يداريه الناس إتقاء شره.  (٢)
«المصنف» بفتــح النون كتاب في نيــف وأربعين ُجــْزًءا ألَفه الشــيخ أبو بكر أحمد بن   (٣)
عبد اهللا ابن موســى الكندي، اختصر فيه بيان الشرع بعبارات رائقة وزاد عليه فوائد جليلة. 

ا هـ. (المصنف)
قوله: «للحكم» أي للحاكم.  (٤)



كتاب الديون الجزء الثاني٥٥٨

َيُرْد َوَال  َواِحدٍ  َكَشــْخصٍ  َبْعُضُهَمــا لِْلَبْعــضِ ِإال أََن َيزِْدُهَما 
َزاَدا فِيَمــا  ــرِيُك  الش َوَعاَداَفيْطلُــُب  َوَفــا  نِْصفِِه ِحيــَن  َعــْن 
َجَحْدَوَمــْن َيُكــْن َعَلْيِه َحــق ِألََحْد َوَمــا  بِــِه  لِْلَغْيــرِ   أََقــر
أُقِــّر لَِمــْن  ــُه  َيْدَفَعن أََقّر(١)َفِقيــَل  لَِمــْن  ُزوا  َوَجــو بِــِه  لَُه 

pø rj sódG  pAÉ°† n≤H  pQÉ°ù rYpE’G  oÜÉH

ْيَنا الد  َيْقِضَين َمــا  لَْم َيجِْد  َيِقيَنــاَمْن  الَْقَضــا  َعــنِ  َفُمْعِســٌر 
الِْغَنى ذِي  َوَمْطــُل  ظُْلٌم  لَنالُُزوُمُه  َقْد ُروِيِ  الُْمْخَتــارِ  ظُْلٌم َعنِ 
الُْقْرآنِ فِــي  أَْعَســَر  َمْن  ْبَيــانِِإْنَظاُر  الت َبأَْحَســنِ  ًنــا(٢)  ُمَبي
ِ ُعْســر َيْوَم  الُمْعِســرِ  َِوُمْنِظــُر  ُيِظلــُه اهللاُ َغــًدا فِــي الَْحْشــر
اْشــَتَرى َقدِ  لَِرُجلٍ  ُصــوا  بَِضاَعــًة َنِســيَئًة مِــَن الْــَوَرىَوَرخ
َوَفــاَء َمــا َصــح لَُهــْم َعَلْيــِهَولَــْم َيُكــْن َيْملُِك فِــي َيَدْيِه
ــا ــُظــَرن ــْن ــحِ َي ــفــْت ـِـْل ــُه ل ــن ــِك ــالَ ُيـــونِ َيــْنــوَِيــن َولـِــَوَفـــا الـــد
َباَعا َمــْن  ُيْخبَِرْن  أَْن  ــاَوَيْنَبِغــي  ــَداَع ــِخ بـِـَحــالـِـه لـِـَيــْنــفِــَي الْ
لِْلُمَطالِبِ اِإلْعَســارِ  عِــي  َفلُيَطالَبَِوُمد ــةِ  ح بِالص ْينِ  الد فِي 

قوله: «أُقِّر» بضم الهمزة مبنًيا للمفعول، والثاني في آخر البيت بالبناء للفاعل بمعنى الُمقّر.  (١)
قوله: «مبيًنا» هو منصوب على الحال أي جاء مبيًنا.  (٢)



ْيِن ٥٥٩باُب اِإلْعساِر بقَضاِء الد الجزء الثاني

َعــْن عَِوضِ لَــُه  َصــاَر  َيْقَتِضيِألَنــُه  لِــَذاَك  بِالَْبَقا  الَْحــاُل  َوَ
أَْرشِ مِــْن  َيْلَزُمــُه  َيُكــْن  ُيْنِشيَوِإْن  َصَداقٍ  أَْو  َضَمانٍ  مِْن  أَْو 
عِْنَدَنــا عِيــِه  َيد َمــا  ــى َيِصح أَنُه مِــْن ذِي الِْغَناَفَجائِــٌز  َحت
ُغَالَمــا َمــَرضٍ  فِــي  ــاَوُمْعتِــٌق  ــَزاَم ــُه ِإلْ ــن ــَزَم ــْل ْيـــُن َي َوالـــد
لِــألََداِء َيْكــفِ  لَــْم  اْســتِيَفاِءَوَمالُــُه  ذِي  الَعْبدِ  بَِبْيــعِ   ِإال
َمْوُجوُد َكــَذا  ْينِ  الد فِــي  َباِطــٌل َمــْرُدوُدُيَباُع  َوالِْعْتــُق مِْنــُه 
ْيــُن بِاألَْمــَوالِ الِْعَيالَِوِإْن أَحــاَط الد َعَلــى  بِالُْقوتِ(١)  أَْنَفــَق 
ُيوَفا َوالَْمْعُروَفالَْيــَس لَــُه أَْن ُيْطِعــَم الض اِإلحَســاَن  َوَيَهــَب 
لِْلَعبِيدِ(٢) الِْعْتــقِ  ُحْكــُم  الِْغيدَِكَذاَك  َصــَداقِ  فِي  َغالِي  الت َكَذا 
ُيْحَجرِ(٣) لَــْم  ِإْن  لِــَذاَك  َِوفِْعلُُه  َفاْنُظر َقــْوٌل  َوْهَو  َمــاضٍ  َعليِه 
َيأَْثــُم فــاقٍ  بات بِــَذاَك  َيْلــَزُمَوْهــَو  َمــا  ــٌع  ُمَضي ِألَنــُه 
َفَعْل َما  بُثُبــوتِ(٤)(٭)  أَقُوُل  َحَصْلَوَال  لِْلَخْصمِ   ــر الض مِْنُه   ِألَن
َعَلى َدَالَالٌت  األَحادِيــثِ  َفَعــالَوفِي  َمــا  ِإَذا  فِْعلِــِه  ِإْبَطــالِ 
َشــَرَعا اِإللُٰه  َما  ُيَخالِْف  ُيْمَنَعاَوَمــْن  أَْن  فِْعلُــُه  َحِقيــٌق  َفْهــَو 

«بالقوت» أي بقدر االقتيات.  (١)
قوله: «العتق للعبيد» ظاهــرُه كذاك حكم العتق للعبيد، ولكن لعلــُه أراد بذلك ما هو أعم من   (٢)

يْن. العتق كالبيع والهبة، ولكن ال يبطل بيعهم إال إذا كان لغير الد
قوله: «إن لم ُيحَجرا» أي إن لم يحجر عليه الحاكم ماله.  (٣)

قوله: «بثبات» وفي بعض النسخ بثبوت وهو أولى.  (٤)
وقد أثبتنا األولى، وكان المثبت «بثبات». (إسماعيل) (٭) 



كتاب الديون الجزء الثاني٥٦٠
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ِفَوَمْن َيُكــْن َعَلْيِه َديٌن َال َتفِي(١) َتَصــر مِــْن  ُيْمَنــُع  أَْمَوالُــُه 
َبْعَدَما َولَِكــْن  الَحْجُر  َحَكَماَوَذلِــَك  ــْن  مِم الَْغرِيــُم  َيْطلُُبــُه 
َغَنــاِء(٢) أََخــا  َكاَن  ِإْن  ــاِءَكــَذاَك  ــَوَف ــال ِ ــُل ب ــُط ــْم ــُه َي ــن ــِك لَ
َيْمَتنِْع َوْهــَو  الَْغرِيُم  َيْرَتدِْعَفيُطلــُب  َحتى  ُيْحَبــُس  األََدا  مَِن 
َال َوالَْحاكُِم  َعَلْيــِه  َما  َنــَكال(٣)َوَيْقِضي  َمــا  إَذا  َمالَــُه  َيبِيــُع 
أََبــى ِإَذا  َيبِيُعــُه  َبــْل  َوَجَباَوقِيــَل  َقْد  الــذِي  الُْحْكُم  َوذلَك 
ــَرا ُيَحج أَْن  لِْلَحاكِــم  َراَولَْيــَس  َعَلْيــِه َحج ــْن  َغْيَبٍة مِم فِــي 
َوأَُنــاٌس َقالُوا ِإْن َغاَب أَْيًضــا تُْحَجُر األَْمَواُلفِي َقــْولِ َبْعضٍ 
الَْوَرى َمَجامِــعِ  فِي  َذاَك  ُحجِــَراُيْعلُِن  َقــْد  َمالُــُه  فَُالًنــا   أَن
ــا َيْثُبَتن َفَلْيــَس  َخفِــي(٤)  ــاَوِإْن  ــن َف ــَصــر ــَت َي أَْن  ـــٌز  ِ ـــائ َوَج

قوله: «ال تَِفي» أي ال تكفي.  (١)
قوله: «َغَناِء» بفتح الغين ممدوًدا لما ســيأتي في باب الضوابط من قوله: «َوَكَكالم سدة لِلَفْقِر»   (٢)
ُه  وأما الغنى الذي هو ســعة المال فهو مقصور، ويحتمل أن يكون أراد به سعة المال ولكنه مد

للضرورة، فيكون بكسر الغين قال في الخالصة:
ُمْجَمُع اْضِطــَراًرا   الَْمد ذِي  َيَقــُعَوَقْصــُر  بُِخْلــفٍ  ْوالََعْكــس  َعَلْيــِه 

قوله: «إذا ما نكال» أي امتنع من بيع ماله فإنه يحبســه حتى يبيع هــو ماله وال يبيعه الحاكم،   (٣)
وقيل: بل يبيعه الحاكم إذا تماجن في الحبس، أي تصلب ممتنًعا عن البيع وهو األصح.

قوله: «وإن خفي» أي إن خفي الحجر؛ ألنه ال يمنــع تصرفه إال إذا أعلن الحاكم للناس حجر   (٤)
ماله عليه.



٥٦١باب الحجر والتفليس الجزء الثاني

ُمَخاَدَعــْه ِإْخَفائِــِه  فِــي   َمَوانَِعهَوِإن َيْعَلُمــوا  لَْم  ِإْذ  ــاسِ  لِلن
الَْمالِ  ُكل ُيْحَجُر  َهْل  َعَلــى جَِدالِ(١)َوالُْخْلُف  ْينِ  الد َقــَدُر  أَْو 
الُكال  (٢) َيْحُجــَرن أَْن  أََرى  َحالَوَال  َدْيــٌن  الُْموجِــُب  ِألَنَمــا 
ِســَواُه َال  الَْوَفــاُء  َعــَداُهَوالَْغــَرُض  َمــا   ُيْحَجــَرن َفَكْيــَف 
ُحجَِرا َقــْد  َمالُُه  َعَلْيِه  ــْن  ــَراَوَم ــي ــاِء ُص ــَرَم ــُغ ــْل ِ ــُه ل ــالُ ــَم َف
َنَفَقْه فِيِه  ْوَجــةِ  لـِـلــز ــَس  ــْي َقْهَولَ َغل ــْد  َق ــِه  ــنِ َدْي ـِـي  ف ـــُه  ِألَن
ِصَغاَرا ــْو  لَ األْوَالُد  ـــاَراَكــَذلـِـَك  ــاء َص ــَرَم ــُغ ــْل ِ ـــــُه ل ِألَن
ُمَخالََعْه(٣) مِــْن  لِْلَفَتــاةِ  الُمَخالَِعْهَولَْيَس  َمالَِها  َحْجــرِ  مِْن َبعدِ 
ــا ُيْمَنَعن الَْمَقــامِ  اَوَحاِصــُل  َعن َحْيــُث  الَْمْدُيونِ  ُف  َتَصــر
َيْدُخــُل  أََقــر بِــِه  َمــا   ُيْجَعُلَوُكل الُْغَرَماِء  عِنــَد  الَمالِ  فِي 
الَْمْدُيونِ مِْثــُل َغْيرَِها اَن فِي َتْقدِيرَِها(٤)َوَزْوَجــةُ  ي تَُحاِصُص الد

قوله: «على جدال» أي على خالف.  (١)
» بالبناء للفاعل أي ال أرى للحاكم أَْن يَْحُجَر عليه جميع ماله إذا كان يكفي  قوله: «أَْن يَْحُجَرن  (٢)

بعضه لقضاء ما عليه من حقوق.
قوله: «من ُمَخاَلَعه» يعني أن الزوجة إذا كان عليها ديْن يحيط بمالها فليس لها أن تخالع زوجها   (٣)
بصداقها؛ ألنه مال استحقه عليها الغرماء، وهل ذلك بعد الحجر عليها أم يبطل خلعها ولو لم 
َحْجِر َمالَِها الُمَخالَِعْه»، بكســر الالم إعادة  يحجر عليها التصرف؟ فيه قوالن، وفي قوله: «َبْعدِ 

الضمير إلى متأخر لفًظا ورتبة وهو ضعيف ونادر.
ر لها عليه، وكذلــك إذا كان لها عليه حق من غير  قوله: «في تقديرها» أي في صداقهــا المقر  (٤)

الصداق، فهي في ذلك كله تحاصص سائر الغرماء.



كتاب الديون الجزء الثاني٥٦٢

َال ُيَحاِصُص َتَحاَصُصواَوَولَــُد الَْمْدُيــونِ  الُْغَرَما  فِيَما  قِيَل  َقْد 
أََحــَدا اِإللٰــُه  ُب  ُيَعــذ ُوجِــَداَوَال  َكــَذاَك  ِإْبنِــِه  بَِدْيــنِ 
ُمْسَتْهلُِكَوَمــْن أََقــر بِالذِي َقــْد َيْملُِك ـِـِه  ــال ـِـَم ل َوَدْيـــُنـــُه 
لِْلُمَقــر الَْمــالِ  ُحْكــَم   َيْجرِيَفــِإن ُخْلــفٍ  َغْيرِ  لَُه بِِه مِــْن 
ــَالِإال ِإَذا َمــا َكاَن ِإلَْجــاًء(١) َفــالَ َتَحي لَِمــْن  ِإَقــَراًرا  َيْثُبــُت 
الَُمــَراُد َظَهــَر  َمْهَمــا  ُيــَراُدَوَذاَك  بِــِه  الــذِي  َوَعلُِمــوا 
ــِه ِــَرب ل َفــأَْمــُره  ــي  َخــفِ َذْنبِهَوِإْن  اْرتِــَكاُب  مِْنــُه  َوَحْســُبُه 
َقَصَدالِْلُغَرَمــا َعَلْيــِه َمْهَمــا َجَحــَدا َمــا  لِــَذا(٢)  ُه  أَن َيْحلِــُف 
أُْمِهَال َبْيَع األُُصــولِ  ُيــرِْد  الَوِإْن  َمــا َتَحص َولِْلُعُروضِ  َشــْهًرا 
ِ ـــــام ــــُه َثـــالَثـــةُ األي ــــل ِأََق ــَمــام ــــامِ بـِـالــت لـِـَســْبــَعــةِ األَي
َما َقْد ُحِكَما الُْغَرماَوِإْن َيُكْن مِْن َبْعدِ   َحــق َيْقضِ  لَْم  بَِحْجرِهِ 
َمــاُل َذاَك  َبْعــَد  أََتــاُه  ُيَقــاُلَوَقــْد  َكــَذا  فِيــِه  َفَداِخــٌل 
قِيــَال اِإلَزارِ  َفــْوَق  َمــا   لِيــَالَوُكل الد َفاْطلُــبِ  لِْلُغَرَمــاِء 
َورَِدا ِإَزاٌر  َقــاَل  ـــَداَوَبْعُضُهــْم  أََب ِإَزاٌر   ِإال َال  ــَل  ــي ِ َوق
لَِتْعَلَمــا مِْثلِــِه  ِإَزاُر  َوَعــل َهَذا فِي الذي َقــْد َظَلَماَوْهــَو 

قوله: «إلجاًء» أي تحويالً للمال إلى غيره على جهة الحيلة؛ لئال يأخذه الغرماء.  (١)
قوله: «أنه لذا» أي لِإللجاء يعني أنــه عليه أن يحلف باهللا أنه لم يقر بذلك لفالن إلجاًء إن أراد   (٢)

الغرماء منه اليمين.
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ُص ُيَرخ لَــُه  ْينِ  الد ُصَوَصاِحــُب  ُيَخص َوبِــِه  َســَيأْتِي  َكَمــا 
ُدأَْو أَنهــا األَْقَواُل فِــي َذا تُوَجُد ــصٍ َوَمــْن ُيَشــد َبْيــَن ُمَرخ
ْرِخيُص َما َقد َذَكُروا أَْذُكُرمِْن َذلَِك الت فِيَما  الَمْدُيــونِ  َمْنزِلِ  مِْن 
الَمْدُيونِ َمْنــزِلِ  فِــي  ُيونَِكَقْولِهْم  الد َقَضــا  فِي  ُيَبــاُع  لَْيَس 
ــاُع ــَس ات بـِــِه  ـــاَن  َك إَذا   ُيَبــاُعِإال َفَفْضلُــُه  َســْكنِِه  َعــْن 
والِْكَتاُب والُمْصَحــُف  ْعُل  الَْجــَواُبَوالن َوَرَد  ُيَبــاُع  لَْيــَس 
َطالَِبــا لِْلُعلُــومِ  ــْن  َراغَِبــاِإْن َكاَن مِم فِيــِه  َوالّليــَل  َنهــاَرُه 
َيْطلُبِ لَــْم  لََهــا  َكاَن  ِإَذا  ــا  ُيَبــاُع عَنُه َما َحَوى مِــْن ُكُتبِأَم
َناَعــْه لِلص الَْمْدُيــونِ  البَضاَعْهَوآلَــةُ  َمــَع  ْينِ  الد فِــي  تُباُع 
أَبِي َعلي الَْحَســنِ بنِ أَحَمدِ(١)َوَال تَُبــاُع فِــي َمَقــالِ األَْمَجدِ
َمالِ مِْن  َخَال  ِإْن  َعَلْيــِه  اَألَحــوالَِواْجَعْل  َبَقــَدرِ  َفريَضــًة(٢) 
ــى َيْقِضي َحت الَفــْرضِتُْدَفــُع لِْلَغرِيــمِ  مِْثــُل  َوَذاَك  ُحُقوَقــُه 
َتْعلِيــُلَوَمــا َعَلْيــِه الَْحْبــُس َوالَْكفِيُل بِــَذا  لَِخْصِمــِه  َوَال 
ِصَناَعــْه ــا  أَخَ َكاَن  ِإْن  اْمتَناَعهَوقِيــَل  َمِغيبِــِه  مِــْن  َوَخــاَف 
الَْكفِيــَال ُيْحِضــَر  أَْن  ــوَالَيْلَزُمــُه  َوالط َعْرَضَهــا   َوَيْذَهَبــن

قوله: «أبي علي» تقدم ذكره.  (١)
قوله: «فريضة» أي شيًئا ُمَحدًدا مفروًضا شهريا، بحسب ما يراه الحاكم من وسعه.  (٢)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٦٤
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باِإلْنَســانِ الُحُقــُوقِ  َمــانَِتَعلــُق  بِالض ُيعــَرُف  جَِناَيــًة(١) 
َضِمْن َغْيرِهِ  َمالِ  فِي  َجَنى  ِإْن لَــْم َيُكْن َصاِحُبُه بِــَذا أَذِْنَفَمْن 
األَْبَدانِ َعَلــى  َجــانٍ  الَْجانِــيَوَهَكــَذا  َذاَك  َيْلــَزُم  َفأَْرُشــَها 
َســَواُء َوالَْخَطا  فِيــه  ــاُءَوالَعْمــُد  ــَخــط الْ َراكِــُبــُه  َيْضَمُنه 
َمــْن َكاَن ُمْخِطًئــا لِــَذاَك َفَعالَوالَفْرُق فِــي اِإلْثمِ َفَال ِإثَم َعَلى
َمَعا الَعْمدِ  فِي  ماُن  والض ُرفَِعاَواِإلْثُم  َعْنــُه  َفاِإلْثــُم  َيُتــْب  َوِإْن 
لَْه َخــَالَص  َفَال  ُغْرُمُه  َلــْهَوَيْبَقــى  َتَحم بِــِه  َمــا  بُِغــْرمِ   ِإال
َصافِــي  وِحــل بَِبــَراَءةٍ  َتَصافِيأَْو  َعَلى   الَْحق مِْن َصاِحبِ 
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الَْبابِ َذا  أَذُكــُر فِــي  أَنا  أَْســَبابَِوَهــا  مِْن  َمانِ  لِلض َمــا كاَن 
َزَرَعا َوفِيها  األَْرَض  َغَصَب  ُشرَِعاَمْن  ُحْكًما  األرضِ   لَِرب َفْهَو 
َعَنــاُء َوَال  َبــْذٌر  لَــُه  ــاُء(٢)َوَال  َوالََخط الَْغاِصــُب  ِألَنــُه 

قوله: «جناية» مفعول ألجله أي مــن أجل الجناية، ويجوز أن تكون مصدًرا واقًعا موقع الحال،   (١)
أي حال كونه جناية.

قوله: «والخطاء» بتشديد الطاء اسم فاعل من الخطأ.  (٢)



٥٦٥باب أسباب الضمان الجزء الثاني

َقــْد َحَكَما َواألَْرَض(١) َما أَْنَقَصَها أَْن َيْغَرَماَوَبْعُضُهــْم بَِبــْذرِهِ 
أَْطَوَالَوَســارٌِق َصْرًما لَُه َقْد َفَســَال(٢) َنْخــًال  َفَصــاَر  بِأَْرِضــِه 
ِ ْرم الص ْخُل فِــي الُْحْكمِ لَِرب َِفالن الُْحْكم َوقِيــَل فِيِه َغْيــُر َهــَذا 
اَنــا الَْكت أَوِ  قُْطًنــا  َكاَناَوَغاِصــٌب  ِحيــَن  ْوَب  الث مِْنــُه  َفَحاَك 
لِْلَمْغُصوبِ ــْوَب  الث َذاَك   نُــوبَِفــِإن بِالذ الَْغاِصــُب  َوَرَجــَع 
َواْنَطَلَقا َخــَشــَبــًة  ــــارٌِق  َوأَْوَثَقــاَوَس َبْيَتــُه  َعَلْيَهــا  َبَنــى 
ــِه ــْرِضــي ــلِــَهــا ُي ـــُه بـِـِمــْث ـــِإن ُيْعِطيــِهَف َثَمَنَهــا  َيَشــا  َوِإْن 
ِإْفَســاَدا ِإْخَراجَِهــا  فِــي   ــَفــَســاَداِألَن الْ َنـــَرى  َوَال  لَِبْيتِِه 
َوَرَدا ِضــَراَر(٣)  َوَال  َضــَرَر  ُمْفِســَداَال  َيكوُن  َما  فِعــَل  َيْمَنُع 
الَبدِيَعْه َطائِــفِ  الل مِــَن  ــرِيَعْهَوْهــَو  الش َمــَوارِدِ  مِْن  ُيْؤَخــُذ 
َبْعضِ عِْنَد  اِالْستِْحَســاُن  َيْقِضيَوَذاَك  َقــْد  َوبِــِه  َيُقــوُل  بِــِه 
َخَلَطا َقْد  لََهــا  أَْرًضا  َغَلَطاَوَغاِصٌب  َال  ــًدا  ــَعــم َت بِــأَْرِضــِه 
ْعلَْيَس لَــُه مِْن َزْرعَِهــا أَْن َيْنَتفِْع ِألَنَمــا الَْحــَراُم فِيَما َقــْد ُزرِِ

قوله: «واألرض» مفعول به بفعل مقدر دل عليه ما أنقصها. يعني: عليه أن يغرم ما أنقص األرض.  (١)
قوله: «فسالَ» بفاء فســين أي غرس، و«الصرم»: جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة من النخل،   (٢)

سميت بذلك ألنها تصرم من أمها أي تقطع، وقد سبق مثل ذلك.
قوله: «ال ضرر» بفتح الراء من غير تنوين، اســم ال التي لنفي الجنس مع تشديد الواو ِإلقامة   (٣)
الوزن، ويجوز تنوين الراء مرفوًعا بضمتين، كقوله: فال لغٌو وال تأثيٌم فيها وهذا أســهل وأخف 
في الورن والمشــار إليه هو الحديث المشهور: «ال ضرَر وال ضرار في اِإلسالم» وهذا الحديث 

قاعدة من القواعد الخمس التي ُبنَِي عليها الفقه.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٦٦

لِلَحــَاللِ الَْحــَراُم  األَْمَوالَِوَيْغلِــُب  فِــي  َذلَِك  َخَلُطــوا  ِإْن 
الَْحــَراَم مِــَن  َحبــا  َِوَخالِــٌط  ــَعــام ــبِ لـِـلــط ــي ــط ــِه ال ــب ِــَح ب
ُيْجَتَنْب َجِميًعــا   الَْحب َغَلْبَفَذلَِك  َقــْد  فِيِه  الَْحــَراُم  ِألَنَمــا 
َواْنَطَلُقواَوفِــي َجماَعــٍة لَِشــاةٍ َســَرقُوا ِألَْكلَِهــا  َواْجَتَمُعــوا 
ْبَحا ــى الذأَْضَحىَوَواِحــٌد مِْنُهــْم َتَول الَجميعِ  َعَلــى  َضَمانَُها 
َرُجلِ مِْثــُل  َذاَك  فِــي  َوالَْمأَْكلِِألَنهــْم  َوَذْبِحَهــا  أَْخذَِها  فِي 
ــرِيَكْينِ ِإَذا َما َغَصَبا اَوفِــي الش َغَلَبَ ــلَطاُن ِحيَن  الس َبْعَضُهُم(١) 
َمْقُســوُم َبْيَنُهَمــا  َبِقــي  َمــْظــلُــوُمَفَمــا  ــــدٍ  َواِح  ُكـــل  ِألَن
َجارْه الت فِي  َكالُْخْســَرانِ  الَْخَســاَرْهَوَذاَك  ْتُهــُم  َعم ــَرَكا  َفالش
َقــَد َهَدَما َغْيــرِهِ  َظَلَمــاَوَمــْن لَِنْهــرِ  َقــْد  ــًدا  َتَعم بِْئــرِهِ  أَْو 
ِخيَال والن ْرَع  الــز مِْنُه(٢)  ْعلِيــَالَيْضَمُن  الت َفْلَيــَدعِ  َتلَِفــْت  ِإْن 
ــا بـِـَســَبــبـِـْه ــَه ــَالفُ ـــا َت ـــَم بِْهِألَن َتَســب مِْن  الُْمْتَلَف  َوَيْضَمــُن 
َخَرَقا َقــْد  َغْيــرِهِ  لَِبْيتِ  َوَجــاَء لِص َمــا بِِه َقْد َســَرَقاَوَمــْن 
َضَمانِ مِــْن  اقِبِ  الن َعَلــى  ُبْنَيانَِفَما  مِــْن  أَضــاَع  الــذِي   إال

قوله: «بعضهم» مفعول مقدم والسلطان فاعل مؤخر.  (١)
قوله: «يضمن منه... إلخ» إن هذا وأمثاله، مما يكون ضمانه على الجاني، يســمى عندهم تأثير   (٢)
األسباب؛ ألن السبب له تأثير فيما يقع على المتسبب له، فلو سلب شراب أحد في فالة فهلك 

عطًشا فعليه ديته.



٥٦٧باب أسباب الضمان الجزء الثاني

َبِهْيَمْه َدَخَلــْت  َقْد  َيُكــْن  لِْلِقيَمــْهَوِإْن  َفَضامِــٌن  َفأْتَلَفــْت 
لِْلِحَظــارِ الَفــارُِج  َضــارِ(١)وَيْضَمــُن  لِلن األَْنَعــاُم  أَُكَل  ِإْن 
ُيْفَهُم ْوَرَتْينِ  الص َبْيــَن  َيْعرِفُــُه َمــنِ األُُصــوَل َيْعَلــُموالَفْرُق 
َقــا َتَعل َقــْد  َمــاُن  الض َســَرَقاألَنَمــا  لِْلَمَتاعِ  باللــص ِحيــَن 
ــيــَنــا ــفِ ــُمــَكــل ـــَن الْ ِ ـــــُه م َوما َعَلــى الَْبْهمِ َنــَرى َتْضِميَناِألَن
َتــا(٢) َنب َتاَوَرُجــٌل مِــَن الَْحــَرامِ  نُب ِحيَن  ْخــُل  الن َوَطاَب  َنْخًال 
ــاتِ ــَب ــن ــةِ ال ــَم ــي ــْق ِ ـــُه ل ـــِإن تَِف َيْضَمــُن َال َيْضَمــُن لِْلَغــال
بِاْغتَِصــابِ األََقْبــابِ  األَْقَبابِ(٣)َوَقالِــُع  قِْيَمــةُ  َعَلْيــِه  قِيــَل 
َعــْن فِْعلِِه َمــْن َكاَن مِْثلُُه َغوِيلِكــْن َعَلْيــِه أَدٌب لَِيرَعــوِي(٤)
َنْخَلتِِه ِحيــَن َطَلْعَوَغاِصــٌب لَِعْبــدِ َغْيــرِهِ َوَقــْع َعَلْيــِه مِــن 
مِْنــُه لَزَِماَفاْنَكَســَر الَْغاِصُب أْو َماَت َفَما دِ  ــي َشــْيٌء َعَلى الس
ا َصبِي َنْخَلــٍة  فِــي  َرأَى  اَوَمــْن  َجنِي ُرَطًبــا  مِْنَهــا  َيْخــُرُف(٥) 

قوله: «للنضار» أوائل الزرع، ويقال له أيًضا نضرة ونضارة وهو أول ما يبدو من ذلك. ا هـ. (المصنف)  (١)
َتا» أْي أَبَر والنبات في اصطالح أهل ُعمان هو ثمرة فحال النخل الذي يلقح به ثمرها. قوله: «َنب  (٢)

قوله: «األقبــاب» جمع َقب وهي أكمام ثمــرة النخيل، وقلعها جذبهــا أو قطعها، وقوله: «قيل   (٣)
عليه» هذا مما أشــكل معناه على عامة الناس إذ من المعلوم عندهم أنــه ال قيمة لها فتذهب 
الثمرة على ذلك هدًرا، والجــواب أن المراد بقيمتها هو ما نقص مــن قيمة تلك النخلة فإنها 
تقوم مثمــرة وغير مثمرة، فما كان من النقصان فيما بين القيمتيــن فذلك الذي ُيحكم به على 

قاطع األقباب، وهذا التفسير لم أَر من تعّرض له، وهو كذلك إن شاء اهللا.
قوله: «لَِيْرَعوِي»: أي ليرجع ويتوب.  (٤)

قوله: «يخرَف»: أي يجني.  (٥)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٦٨

ِ َِقــاَل لَــُه َعــْن َنْخَلــةِ األََنــام َئام (١) َمْذَهــَب الل اْنــزِْل َوَخــل
َفَفزَِعــا ِإْفَزاَعــُه  ُيــرِْد  َفــَال َضَمــاَن ِإْن بِــَذاَك ُصرَِعاَولَــْم 
أَراَدا ِإَذا  ــَل  ـِـي ق الَْفَســاَداَوَضـــامـِــٌن  َركِــَب  إْذ  ِإْفَزاَعــُه 
َرُجال اْســَتَعاَن  َقدِ  َيُكــْن  َيْحِمالَوَمْن  أَْن  لَُه  َشــاَء  َما  َرْفعِ  في 
الُْمَعانِ َعَلــى  الِْحْمــُل  الَْيَدانَِفَوَقــَع  َذلِــَك  َعــْن  َضُعَفْت  إْذ 
اْنَكَســْر ِإنِ  َتْلَزُمــُه  َظَهْرَفدَِيــٌة(٢)  فِيَمــا  الَْخَطا  مِْثــُل  ـُه  ـ ِألَن
َقْد أَْضَرَما َبْيتِــِه  َوَنَما(٣)َوَمْن َيُكْن فِي  َيــاُح  الر َوَهاَجتِ  ا  َنــاَرً
الْجِيَرانِ َعلــى  الَْبْيُت  َضَمانَِواْحَتَرَق  مِــْن  َعَلْيِه  َيُكــْن  َفَلــْم 
َما َضَماُن  بَِلَهــبٍ  َعَلــْت  لَزَِمــاَوِإْن  َقــْد  لَِغْيــرِهِ  َتْحرِقُــُه 
ِ َجــارِه مِــْن  َبَهــا  َقر ِِألنــُه  ــارِه ــَن ِ ــكٍ ب ِ ــال ــَه ِ ــٌن ل ِ ــام ــَض َف
َقــَرارِ فِــي  ــاُز  الَْخب َخَبــَز  َســفِيَنٍة َســاَرْت َعَلــى الْبَِحارِِإْن 
الَْمْحُموُل َواْحَتــَرَق  َيُقــوُل(٤)َفاْحَتَرَقْت  َهاُهَنا  َضَمــاَن  َفــَال 
َيْخبَِزا أَْن  لَــُه  َمأُْذْوًنــا  َكاَن  أُْحرَِزا(٥)(٭)ِإْن  َمــاُن  َفالض  َوِإال فِيَها 

»: أي َدْع. قوله: «َوَخل  (١)
قوله: «فدية تلزمه» يعني إن مات بذلك، وإن انكسر ولم يمت فعليه دية الكسر.  (٢)

ونما: أي زاد الحريق.  (٣)
قوله: «يقول» يعني صاحب األصل، وفي بعض النسخ «نقول» بالنون.  (٤)

ل، وفي بعض النسخ «أحرزا». قوله: «حرزا» أي ناَل وحص  (٥)
وقد أثبتنا األولى، وكان المثبت «َحَرزا». (إسماعيل) (٭) 



٥٦٩باب أسباب الضمان الجزء الثاني

الِْحَماَرا أََخــَذ  َقْد  َيُكــْن  جَِهــاَراَوَمْن  َعامِــًدا  الَْفــَالةِ  مِــَن 
ــُه ِحـــَمـــاَرُه َوَبـــاَنـــا ــن ــُظ ــاَي ــاَن ــَي عِ ُه  َرد  ـــم ثُ ـــــَواُه  ِس
َذَهَبــا ِإْن  َيْضَمُنــُه  َال  َعِطَبا(١)َفِقيــَل  َقــْد  هِ  َرد َبْعــَد  َكاَن  ِإْن 
بالَْقْبضِ َيْضَمُنــُه  َبــْل  َيْمِضــيَوقِْيــَل  أَْن  ــِه  لَِرب َخَالُصــُه 
َمْغُصــوبِ لُِمْصَحــفٍ  الُغُصوبِ(٢)وآِخــٌذ  َوَصاِحبِ  َظالِمٍ  مِْن 
لَِغاِصبِــْه ْه  َرد ِإْن  بَِصاِحبِــْهَفَضامِــٌن  َمْعرَِفــٍة  َذا  َكاَن  ِإْن 
ُغِصَبا َقْد  َمْن  َيْجَهُل  َيُكْن  َغَصَباَوِإْن  َقــْد  الذِي  َفْلُيْعطِ  َعَلْيــِه 
ْســَيانِ الن َعَلى  َشــْيًئا  َمانَِوَقابٌِض  بِالض ُيْحَكــُم  َقْبِضــِه  فِي 
ــى َيِصيَر فِي َيــدِ األَْرَبابِ َوابَِحت الص َظاهِــُر  َمَقــاٌل  َوْهــَو 
ـي َصفِي َيــا  َقَبْضــَت  َمــا  َوُكلَصبِي أَْو  َكاَن  َعْبــدٍ  َيــدِ  مِــْن 
ــدِ َســي أَْو  ـــدٍ  ِ ـــَوال ِ ل ُه  ـــــُرد دِ(٣)َف َقي َهــَذا  َغْيــُر  َقــْوٌل  َوفِيِه 
َقَبَضا َقــْد  لَِحاَجٍة  َيُكــْن  اْقَتَضىَوَمْن  َمالََها  ِحيَن  َعْبدٍ  َيدِ  مِْن 
د ــي لِْلَعْبــدِ َخــَالٌص ُيْوَجُدَفُعتِــَق الَعْبــُد َوَمــاَت الس د َفالــر
َصاِحبِْه َمــالِ  لِِحْفــظِ  ــى َيِضيــَع َضامِــٌن لَِعاِطبِْهَوَتــارٌِك  َحت

عطب: أي هلك.  (١)
أي الغصب.  (٢)

ه إلى والده، ومــا قبضته من عبد فرده إلى  قوله: «لوالد أو ســيد» يعني أن ما قبضته من صبي ُفرد  (٣)
سيده، وقوله: «وفيه قول غير هذا» أي فيه قول آخر أنه يرده إلى تلك اليد التي قبضه منها، وعندي 

أن بين العبد والصبي فرًقا، فالعبد البالغ األمين حكمه غير حكم الصبي غير المميز في ذلك.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٧٠

لُــــُزوُم(١) ــِه  ِ ــال َم ــَظ  ِحــْف  َمْعلُــوُمِألَن َعْجــزِهِ  َمــْع  َوُعــْذُرُه 
ِ َزْرع فِــي  َبِهيَمــًة  َِوَواجِــٌد  ْفــع بالد َطْرُدَهــا  َعَلْيــِه  َقــْومٍ 
ْهــُر إَذا َما انَكَســَرا ُمْنَكــَراَكَذلِــَك الن ُيزِْيــَل  لَِكــْي  ُه  َيُســد
ِ الْـمـََنــاكِـر ُمــْشـبِــُه  َذاَك   ِِألن َقــادِر  ُكل َيْلــَزُم  َتْغيِيــُرُه 
اِحبِ الص لَِمالِ  بَِواجِبَِوْهَو مَِن الِْحْفظِ  َطْرُدَهــا  لَْيــَس  َوقِيَل 
ا َتْمَراَوِإْن َرأَْيــَت َســارًِقا َقــْد َمــر أِخيــَك  َمالِ  مِْن  َيْســرُِق 
ــَهاَدْه َوالش اِإلْعــَالُم  عِْنــَد أُولِي الُْحْكمِ َمَتــى أََراَدْهَيْلَزُمــَك 
ُجْوَعا َيُموُت  َقْد  َمْن  َرأَى  َمْمُنوَعا(٢)َوَمْن  َيُكن  َولَْم  َعَطًشــا  أَْو 
وُيْســِقَيْه ُيْطِعَمــُه  أَْن  َيْهَيْقــدُِر  َفَماَت َقْد قِيــَل َعلى َذاَك الد
َزال ِإْن  ُيـــْرِشـــُدُه  َضالَوَهــَكــَذا  الَفَيافِي  فِــي  رِيقِ  الط َعنِ 

ــَرَكــا َت ِإْن  ـــًة  دَِي ــوُه  ــَزُم ــأَلْ َوَهَلَكاَف َفنِــي(٣)  َحتى  إْرَشــاَدُه 
ِإْنَســاَنا َرأَى  َقْد  فِيَمــْن  ُعْدَواَناَوقِْيَل  ُمْســلًِما  ا  ُحــر َيْلِطــُم 
ُيْنِقــَذُه(٤)(٭) مِــْن ظُْلِمِه ُحْكِمِهَوَقــادٌِر  فِــي  َواجًِبا  َعَلْيــِه  َكاَن 

قوله: «لزوم»: أي الزم.  (١)
انتصاب «جوًعا وعطًشا» على التمييز.  (٢)

قوله: «فنى» بكسر النون مخففة كما في قوله:  (٣)
لَُكُم َرِضي  َما  َفارَضــْوا  الَخلِيَفةُ  َجَنُفُهَو  ُحْكِمِه  فــي  ما  الَعزِيَمةِ  َماِضي 

قوله: «ينقذه» أي قادر على إنقاذه، وواجًبا خبر كان، واسمها محذوف تقديره كان إنقاذه واجًبا   (٤)
عليه في الحكم.

(أَْن) مضمرة قبل (ينقذه) وفي هذه الصورة يجوز نصب الفعل ورفعه. (إسماعيل) (٭) 



٥٧١باب أسباب الضمان الجزء الثاني

ــــَرَك اِإلَعـــاَنـــْه ـــْد َت ــــُه َق َضَماَنــْهِألن َذا  عِْنــَد  وألَْزُمــوُه 
َهارَِبــا أَِخيــِه  َعْبــَد  ــاَوَواجــٌد  ــَب ُه ِإلَـــْيـــِه َراغِ ـــاَم َيـــــُرد َق
أُْمِسَكا ِحيَن  الَعْبُد  َذاَك  َهَلَكاأْفَلَت(١)  ِإْن  َضَمانِــِه  فِي  َفالُْخْلُف 
أََصــح َيْعــذُِرُه  َمــْن  ــحَوَقــْوُل  ــِص َي ـــا  َم أََراَد  ـــــُه   ِألَن
َعِطــْبأََراَد ِحْفــَظ َمالِــِه َوَقــْد َوَجْب ِإَذا  ــُه  َيْلَزَمن َفَكْيــَف 
َقــْد َطَرَدا َبِهْيَمًة  َوَجَداَوَمــْن َيُكــْن  َقْد  لَِمْن  أَْمِســْكَها  َيُقوُل 
َعَلْيِه ــا  ــَه ــاُك ــَس ِإْم ـِـٌز  ــائ ــَج لََدْيــِهَف َهًمــا  ُمت َيُكــْن  لَــْم  ِإْن 
َكاَنــا ِإْن  ُيْمِســُكُه  َال  الَبَياَنا(٢)والَعْبــُد  لَــُه  َواْطلُــْب  َيْطــُرُدُه 
ُيْمَلــُك َعْبــًدا  َكاَن  ِإْن  ُيْمَســُكَفِإنــُه  الُهُروبِ  َعــنِ  َفَجائٌِز 
ِ زِم الال مِْثــَل  َيُكوُن  َمْنُعــُه  َِبْل  َكالَْبَهائِــم َيُكــوُن  ال  َفَكْيــَف 
بِالِْعْصَيــانِ َيزِيــُد  أَنــُه  َثانِيَمــْع  َمْعًنى  ْجوِيــزِ  الت فِي  َوَذاَك 
ُعرَِفا َقــْد  لََها  َعْيــٌن  بِــِه  َتلَِفــاَوَمْن  َومِْنــُه  إْنَســاًنا  َفَعــاَن(٣) 
َحْيُنــُه(٤) أََتــاُه  ِإَذا  َعْيُنُهَفَضامِــٌن  َرأَْتــُه  ــا  لَم أَْجلِــِه  مِــْن 

قوله: «أفلت» أي انفلت من يده بمعنى هرب منه بعدما قبضه لسيده، والعبد فاعل أفلت.  (١)
قوله: «واطلب له البيانا» قلت: بيانه واضح، وهو كون العبد مكلًفا عاقالً فلعله هرب عن سيده خوًفا   (٢)
ــه منه؛ ألن العاقل ال يهرب ممن أحسن إليه غالًبا، والحكم لألغلب، والبهيمة  من شره أو لضر َمس

ال تعقل شيًئا فهي تهرب من المسيء والمحسن؛ فلذلك جاز إمساكها لصاحبها دون العبد.
قوله: «فعان» أي أصابه بعينه.  (٣)

َحْيُنُه: بفتح الحاء الموت والهالك.  (٤)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٧٢

ُيْرِشــدِ لَْم  ِإَذا  األَْعَمى  َفبَِضَمــانِ َمــا أََصــاَب َيْرَتدِيَوَقائِــُد 
َحَفْر َغْيــرِهِ  ِألَْرضِ  اْنَكَسْرَوَغاِصــٌب  فِيَها  َما  َيْضَمُن  بَِها  بِْئًرا 
اُد ي الص الَْفَتى  أَْرَخــى  ِإْن  َيْصَطاُدَوقِيَل  َبْحــرِهِ  لَــُه في  لِيًخا(١) 
َفُقِطَعــا َخَشــَبٌة(٭)  بِــِه  ْت  َفَضامِــٌن َصاِحُبَهــا َمــا اْنَقَطَعاَمــر
رِيقِ الط َعَلــى  ُرْمًحا  َمِضيقَِوَحامِــٌل  َعَلــى  َجــاَز  بِــِه   ثُــم
َعْمدِ بَِغْيــرِ  َشــْخًصا  (٭٭)َفَطَعَنْت  ــَجــد ــُه َيــْلــَزُمــُه بـِـالْ ــأَْرُش َف
َقَلَعــا َقــْد  لَِرُجــلٍ  َوَجَعا(٢)َوَرُجــٌل  أََذاُه  َوَقــْد  لَُه  ِضْرًســا 
ى َتَعــد َوِإَذا  َضَمــاَن  ىَفــَال  ــُه َتــَبــد ــانُ ــَم ــرِهِ(٣) َض ــْي ــَغ ِ ل
ُرِســَما َقْد  َمــا  َخالَــَف  ـُه  ـ لَزَِماِألَن َمــاُن  الض َثــم َفِمــْن  لَــُه 
َفاْنَصَرْعَوَرُجــٌل َرَمــى الَْعــُدو َفَوَقــْع الُمْســلِِميَن  َبِعيرِ  َعَلى 
َقَصْد ِإْذ  َعَلْيــِه  ُغــْرَم  َال  ُمْعَتَقْدَفِقيَل  َضَمــاَن  َفــَال  َهــْم  َعُدو
ُمْسلَِما مِْنُه  ــْهُم  الس الُعَلَمــاَوِإْن أَصاَب  فِيــِه  أَْوَجــَب  َفدَِيــًة 
َمانِ الض فِي  َواألَْنُفــُس  انَِوالَماُل  َوَغْيــرِهِ َعَلــى الَْخَطــا ِســي

قوله: «ليخا» هو الشبكة التي يصاد بها السمك.  (١)
الخشبة يراد بها هنا السفينة. (إسماعيل) (٭) 

: يراد به هنا القطع الذي حصل بالرمح. (إسماعيل) الَجد (٭٭) 
وجعا: تمييز.  (٢)

قوله: «لغيره» أي لقلع ســن غير التي أراد قلعها ولو خطأ فعليه أرشها أي ديتها، وهي خمسة   (٣)
أبعرة إذا لم ينبت مكانها سن غيره، وإال فله عليه سْوم عدلْين أو عدل.



٥٧٣باب أسباب الضمان الجزء الثاني

ْفرَِقْه َقْه(١)َفَلْسُت أَْدرِي َوْجَه َهذِي الت ُمَنم ا  أََبــَدً أَجِْدَهــا  َولَــْم 
الَماَال  أَن أَْجــلِ  مِــْن  َهــا  الِقَتــاَالَوَعل َنــَرى  َمْهَمــا  َنْبُذلُــُه 
ِ َفاْعَلم الِْقَتــالِ  َوِســيَلةُ  َِفْهــَي  َيْلَزم لَــْم  َضَمانُُه  َهاُهَنــا  مِــْن 
ُيْغنِي لَْيــَس  الَفــْرَق  َهَذا   ذِْهنِيَوإن َرآُه  َقــْد  َولَِكــْن  َشــْيًئا 
عِْندِي َما  ِســَوى  عِْنَدُهْم   ي(٢)َوَعل َحد فِــي  َفأََنا  أَجِــْدُه  َولَْم 
َجنِيــُن بَِهــا  َشــاًة  ْضِميــُنَوَضــارٌِب  أَلَْقْتــُه َمْيًتــا َيْلــَزُم الت
قِيَمتَِها مِــْن  اقُِص(٣)  الن بِْنتَِهــاَيْلَزُمــُه  َطــْرحِ  َقْبــَل   َمــن تَُقو
َضَرْب الَْغْيــرِ  ِألََمةِ  َيُكــْن  َوَعِطْبَوِإْن  َجنِيًنا  الَبْطنِ  مَِن  ألَْقْت 
وُح الــر فِيــِه  َكاَن  ِإْن  َصِحْيــُحقِْيَمُتــُه  ــِه  أُم َفُعْشــُر  َال  أَْو 
ــرُِم ــْغ َي  ـــم ثُ  األُم  ــن َم ــو ــَق َيْلَزُمتُ َقــْد  الذِي  َوْهَو  ُعُشــَرَها 
َنَظْر َوْهَو  َوْجَهُه  أَْدرِي  مِْن َقائِلِيــِه لَْيَس فِيــِه مِْن َخَبْرَولَْســُت 
لِْلَفَتــاةِ(٤) َيْغِصــُب  والَْبَنــاتَِوَغاِصــٌب  الَبنِيــَن  أَْولََدَهــا 
ــا ــَذن ــأُْخ ــاةِ َي ــَت ــَف ــُد الْ ــي ــَس اَف اْعَلَمن ــا  ــَه ــَل ــْس َوَن ــُه  ــاَت ــَت َف
َعَناِء مِــْن  لِْلَغاِصــبِ  فِــي قِيَمــةِ الَْبَنــاتِ واألَْبَنــاِءَولَْيــَس 

أي مرسومة.  (١)
في منزلتي. ا هـ. (المصنف)  (٢)

قوله: «يلزمه الناقص... إلخ» هذا هو المختار عندنا وقيل: أن عليه ربع قيمتها أي األم.  (٣)
يريد بالفتاة األمة. ا هـ. (المصنف)  (٤)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٧٤

َوَجِهْل اْشــَتَراَها  َقدِ  َيُكْن  َوَنَســْلَوِإْن  ى  َتَســر  ثُم لَِغْصبَِهــا 
ـــا َتـْلَزَمن األَْوَالدِ(١)  َيأُْخَذنــاَفِقيَمــــةُ  ُد  ــي الس َغاِصَبَهــا(٢) 
أْحــَراُر ُهــُم  ِإْذ  ُيْمَلُكــوَن  َصاُرواال  َقــْد  أَبِيِهُم  ِإلَــى  َعْنــُه 
اْألََمــةِ َنْفــَس  َيأُْخــُذ  ــُه  ــارِي بَِنــْزعِ الِْقيَمةِلَِكن َوَيْرجُِع الش
ِ َِيْنزُِعَهــا مِــْن عِنــدِ َذاَك الَْبائِع ـِـع ــَدائ ــَخ الْ ــذِه  ــَه ِ ب ُه  ـــر َغ ِإْذ 
ِ البِْكر فِــي  ُعْقُرَهــا  َمــاِء  َِولِْإلِ الَعْقــر ُغــْرُم  الِْقيَمــةِ  بُِعُشــرِ 
بِ ي الث لَِعْقــرِ  ُعْشــرَِها  تُْغَصبَِونِْصُف  لَْم  أَْو  َعَليِه  ُغِصَبْت  ِإْن 
ُمَطاَوَعْه(٣) مِــْن  َماِء  لِْإلِ لَْيَس  تَُطاوَِعْهِإْذ  أَْن  ةِ  الُحــر َذاَك فِي  َبْل 
َفُقتَِلْت َزْرعِــِه  فِــي  َحَصَلْتَوَشــابٌِك  ِإْذ  ــرِهِ  ــْي ـِـَغ ل ــَرٌة  ــَق َب
ْضِمينِ عِْنــدِي أَْظَهُرَضَمانُــُه فِيــِه ِخــَالٌف ُيْذَكــُر َوَعــَدُم الت
لَــْه أُبِْيــَح  َمالِــِه  فِــي  ـُه  ـ َقَتَلْهِألَن َمــْن  َيْقُتَلْن  أَْن  ُيــرِْد  َولَْم 
الَبِعيــَرا َقَتــَل  فِيَمــْن  َغــْيــَراَوقيــَل  َال  ــُه  ــَل أَْك أََراَد  ــا  لَــم
ــِه لَِرب ُغْرَمــُه   َيْضَمَنــن بِِهال  أَْفَتــى  َضَماَنــُه  َوَبْعُضُهــْم 
أَْرَجُح عِنــدِي  الَقْولَْيــنِ  ُل  ائِــُل ِحيــَن َيْســَنُحَوأَو ـُه الص ـ ِألَن

قوله: «فقيمة األوالد» أي يقومون بفرض أن لو كانوا مماليك، وإال فالحر ال يقوم.  (١)
قوله: «غاصبها» مفعول به تنازعه عامالن تلزمّنا ويأخذّنا.  (٢)

قوله: «مطاوعْه» مصدر طاوعه مطاوعة إذا امتثل ألمره ومراده.  (٣)



٥٧٥باب أسباب الضمان الجزء الثاني

ــْوُر لَِيْعلُــَو الَْبَقْر اْشــَتَهْرَال ُيْؤَخــُذ الث الذِي  ِه  َرب ِإْذنِ  بِــُدونِ 
أَْنَقَصُه َمــا  اآلِخــُذ  ْغلِ َقْد أَْوَهَصُه(١)َوَيْضَمــُن  َوَذاَك ِإْن فِي الش
ِ َِوَضْرَبــٌة َقْد َوَقعْت مِــْن مِْدَفع لِلَمْزَرع أَْو  لِْلُقْطــنِ  َفأْحَرَقــْت 
َعا(٢) َنق َقــْد  َمْن  َيْلــَزُم  فِــي َمالِــِه لَِمْن لَــُه َقــْد َوَقَعاَضمانُُه 
ْيــنِ(٣) الد  عِــز أُرِْيــَد  ِإَذا   ِإال ْضِمين الت مِــَن  َخــَال  َفَقــْد  بِِه 
الَْمْعُروَفْه الَقَواعِــدِ  َعَلى  َمأْلُوَفْهَوْهَي  َتُكــْن  لَــْم  ِإْذ  ُمْشــِكَلٌة 
َرَمى فِيَمْن  َقْد َمَضى  َما  َمــاَنِظيُرها  َتَقد َوَقــْد  ُمْســلِمٍ  َبِعيــَر 
ِ َفَقــاَل َال َضَمــاَن فِيــِه َيْجرِيُيريــُد أَْن َيْضرَِب أَْهــَل الُْكْفر
ِ َفْلُيْنَظــر الَْخَطــا  مِــَن  ِوأَنــُه  فِــي َوْجِهِه مِــْن َخَبــرٍ أَْو َنَظر
َذَكَرا ــا  لَم ــارِ  الَجب َحَضَراَوقِيــَل فِي  َقْد  َوَفًتى  بُِسوٍء  َشْخًصا 
َمْعــُروُف ِإنــُه  فِيــِه  بِــُكل َما َقــْد قُْلَتــُه َمْوُصوُفَفَقــاَل 
نُِهَبا َقــْد  أَْو  الَْمْذُكــوُر  اْنَقَلَباَفُقتِــَل  َمــانِ  َفبِالض َقْولِــِه  مِــْن 
َاللَــْه الد َقَصــَد  فِيــِه  َكاَن  ــْهِإْن  َمــَحــالَ ال  ــُن  ــْضــَم َي َفــِإنــُه 
ُوجَِداَوِإْن َيُكــْن ُمــَراُدُه أَْن َيْشــَهَدا فِيــِه  َفالِْخَالُف   َبالَْحــق

أي أضعفه. المصنف  (١)
عا» أي أطلقه وهي لغة ُعمانيــة، يقولون فالن نقع البندقية أو المدفع إذا أطلق  قوله: «َمْن َقْد َنق  (٢)

وا الطلقة نقعة لذلك. ناره؛ ألن الرصاصة إذا أطلقت أثارت دخاًنا كالنقع، وهو الغبار، فسم
قوله: «عز الدين» أي إعزازه بإظهار ما يدل على قوته.  (٣)
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ُيْبَرى(١) مِْنــُه  ارِ  الَجب ىَوَخارُِص  ــر ــَج ــِه َت ــِم ــْل ــُظ ِ ـــــُه ب ِألَن
َيــُدل َوَمــْن  ُيِعيُنــُه  َذاَك الُكلَوَمــْن  َفِمْثلُــُه فِــي ُحْكــمِ 
اصِ بِالَْخَالصَِوَمــْن َيُكْن َقْد َقــاَل لِْلَخر َبــاَء  َقْد  َكَذا  ِإْطَرْح 
ِإَذا َقاَل لَُه أَْثبِــْت(٢) َكَذا َكــَذالَِكــْن  َعَلــى  َدلــُه  ِإْذ  َفَضامِــٌن 
ارِ الَجب َمَع  الَغْزوِ  فِي  َســاَر  لَِخْشــيِ َنْخــلٍ أَْو لَِحــْرقِ َدارَِمْن 
َمانِ الض مِــَن  َهَذا  فِــي  الَْجانِــيَفَلْيَس  َذاَك  َســاَعَد  إَذا   ِإال
الَمْقُتــوُل َســَواَدُه(٣)  َرأَى  َمْكُبــوُلَوِإْن  َهاُهَنــا  َمــانِ  َفبِالض
ــَرا ــَظ َن ِإْذ  ـــُه  ـــَزَع أَْف ــــُه  َراِألن َكث َقــْد  َســَوادِهِْم  فِي  َوَكاَن 
َنَظْر ِإَذا  َضامِــٌن  ُيَقــاُل  الَخَطْرَوْهــَو  َراكُِب  َفْهَو  الَقتِيلِ  َرأَْس 
ــاُر الَْجب َفــُه  َكل َيُكــْن  ــُه الــفِــَراُرَوَمــْن  ــَزُم ــْل ــًة َي ــاَي ــَب جِ
َجَبىِإْن لَــْم َيجِْد ِإال الفِــَراَر َمْهَرَبَا لَِما  َفَضامِــٌن  َجَبــى  َوِإْن 

قوله: «خارص الجبــار» الخارص هو الذي يخرص الثمار أي يحزرهــا ألخذ زكاتها. وقوله:   (١)
«منه يبرى» أي ُيَتَبرأُ منه ألجل إعانته الجبار على الظلم.

قوله: «أثبت كذا» انظر إلى هذا الفرق الدقيق بين قوله أسقط عنه من المائة خمسين وبين قوله   (٢)
أثبت عليه خمسين، مع أن المحصول واحد، ولكنه في األولى أمر بالتخفيف عنه وفي الثانية 
 Ê É È Ç Æ Å ﴿ أمر باألخذ منه، وهنا يتجلى للناظر الفرق بين العالم والجاهل

Ì Ë ﴾ [الزمر: ٩].
قوله: «ســواده» أي شــخص، ومنه قولهم فــالن كّثر ســواد القوم، حيث جمع شــخصه إلى   (٣)
ْمناه  أشخاصهم، وقد اختلف الناس في تأويل هذا الكالم؛ فحمله بعضهم على المعنى الذي قد
من أنه يضمنه إذا رأى المقتول سواده مع المعتدين؛ ألن ذلك مما يؤثر في قلبه الفزع، ويثبطه 

عن الدفاع، وقيل إنما يضمنه إذا هو رأى سواد القتيل، واهللا أعلم.
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َوَما َيْغَرَمْن  ــْوَب  الت أََراَد  َيْغَرَماَفــِإْن  أَْن  ُه  اْســَتَحل الذِي  َعَلى 
َحَالَال َيــَرى  َمْن   َما َقــْد أََتى لَْو َقــْد أََتى َضَالَالَوالُمْســَتِحل
َوُيْلزُِموَنــاَكِمْثــلِ َحــالِ الَْقــْومِ ُيْوجِبِوَنا َجــاَر  َمــْن  َطاَعــَة 
َباِطلَِفُحْكُم َمْن َجــاَر َوُحْكُم الَعادِلِ بَِزْعــمٍ  عِْنَدُهــْم  انِ  ِســي
َتاُبوا َمْهَمــا  َهــُؤَالِء  ــْرِك ِحيَن آُبواَفُحْكــُم  الش أَْهلِ  َكُحْكمِ 
َذْنبِ مِــْن  لَُهْم  َكاَن  َمــا  يُيْغَفُر  َرب مِــْن  َرْحَمًة  ُغــْرمٍ  بَِغْيــرِ 
َوَفَعْل َحَراًما  الْفِْعــَل  َرأَى  ُمْنَتِهًكا ُيْدَعى(١) َوَال ُعْذٌر َحَصْلَوَمْن 
َتاَبــا َمــا  إَذا  ْنــُب  الذ ــُه ِإْيــَجــاَبــاَفُيْغَفــُر  والْــُغــْرُم ُيــْلــزَِمــن
الُمَطاُع أََمــَر  َقــْد  َيُكــْن  نَِزاُعَوِإْن  َجــَرى  َمــا  َضَمانِ  َففِــي 
آَكُد فِيــِه  ْضِمينِ  بالت َيْنُفــُدَوالَقــْوُل  َكَســْهمٍ  أَْمــَرُه   ِألَن
َوَضَعا َطَعاًمــا  أَْهــَدى  َصَنَعاَوَرُجٌل  َقــْد  لَــُه  لَِمْن  بِِه  ا  َســم
ِســَواُه لَــُه  الُْمْهــَدى  اُه(٢)(٣)أَْطَعَمــُه  َســو بِــِه  بَِمــا  لَِجْهلِــِه 
ــا ــكِ َتــْلــَزَمــن ِ ــال ــَه ــاَفـــدَِيـــةُ الْ ــَذَرن ــْع ــَس ُي ــْي ُمــْطــِعــَمــُه َولَ
ْفــسِ َهــَذا َخَطــأٌ فِــي الن لَْبسِِألَن ُدوَن  الَْمْضُمــوُن  َوَذلِــَك 

م بكســر الراء،  قولــه: «منتهًكا يدعى» أي يســمى، وهذا هــو الفرق بين المســتحل والمحر  (١)
فالمستحل من يعتقد ِحل ما أتاه من قتل أو نهب، والمنتهك من يعتقد تحريمه فيأتيه.

قوله: «سّواه» بالتشديد أي صنعه. ا هـ. (المصنف)  (٢)
[سّواه] لغة ُعمانية.  (٣)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٧٨

َمْن ِإلَْزامِ  َعلى  َيْقَو  لَْم  ُيْعَلَمْنَواألَْصُل  َضَماًنا   ــم الس َوَضَع  َقْد 
َوَقــْع َمــْن  َغْيــَر  أََراَد  ــم لَِمــْن لَُه َوَضْعِألنــُه  ِإْذ َوَضَع الس
َوِإنَمــا هَكــَذا  أَقُــْوُل(١)  َفَيْغَرَمــاَوال  لَــُه  َيْرجَِعــْن  أَقُــوُل 
أَْطَعَمــُه َمــْن   الَولِــي ُم  ُهُيَغــر ْن َســم الُمْطِعــُم مِم َوَيأُْخــُذ 
ِ َعام الط فِــي   ــم لِلس َِوَوْضُعــُه  ــَهام ْميِ بِالس َيُكــوُن مِْثــَل الر
َمــانِ َقْد َرَجْعَفَمْن َرَمى ُيريُد َشــْخًصا َوَوَقْع فِي َغْيــرِهِ َفبِالض
ــْهُم َســَواٌء فِيــِه والس ــم ــِهَفالس ــي ِ ــأْت ــٌب َي ــــــُه َتــَســب ِألَن
ِ ُه بُِمْســِكر أَْو َكاَن َقــْد أَْفَزَعــُه بُِمْنَكــرِ(٢)َوِإْن َيُكــْن َقــْد َغر
َيِصيــُر بِــَذا  َعْقلُــُه  َبِعيــُرَفــَزاَل  لَــُه  اِالْغَمــاِء  َكُحْكــمِ 
اَد فِي َمَكانِ اْســتِْئَذانَِمــْن َجالََس الَحــد بِــال   ِحــل ُدُخولُــُه 
َشــَراَرْه َعْينِــِه  فِــي  الَحَراَرْهَوَوَقَعــْت  ةِ  ِشــد مِــْن  فاْحَتَرَقْت 
لِْلُمَصــابِ اُد  الَحــد يــابَِفَيْضَمــُن  لِلث َيْضَمــُن  َوَهَكــَذا 
اْســتِئَذانِ بِال  ِحْجًرا  َيُكْن  َضَمانَِوِإْن  مِــْن  ادِ  الَحد َعلــى  َفال 
ـــا أَذَِن ِإْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي ــُه  ــن ــِك َجَنى(٣)لَ َقْد  َما  ِإْذنِِه  َعْن  َوَدَخلُوا 
َمْضُموُن ُحْكِمَنا  فِــي  الَْخَطا  َمَتى َيُكوُنِإذِ  ْفــسِ  والن الَْمالِ  فِي 

ال على تبحر المؤلف ƒ في علم الشريعة. قوله: «َوَال أَُقوُل.. إلخ» هذا لعمر اهللا التحقيق الد  (١)
قوله: «بُِمْنَكِر» أي بقول منكر مفزع قال اهللا تعالى: ﴿ æ å ä ã â ﴾ [لقمان: ١٩].  (٢)

قوله: «َما َقْد َجَنى» ما فاعل «يَْلَزُمُه».  (٣)



٥٧٩باب ما ال ضمان فيه الجزء الثاني

¬«a  ¿Éª°V  ’  Ée  ÜÉH

تُْذَكُر ُرَوَال َضَمــاَن فِــي أُُمــورٍ  ُيَغي إْذ  الُمْنَكــُر(١)  َذلِــَك  مِْن 
الِْمْزَماَرا أْتَلــَف  َقْد  َمْن  ــاَراَكِمْثلِ  َكس لَــُه  َكاَن  َوَثًنــا  أَْو 
ِ ــْهــو ـــازٌِف لـِـل ـــَع َِوهـــَكـــَذا َم ْحــو الن بَِهــَذا  َكاَن  َمــا   َوُكل
أََخْذَتُه ُمْصَحــفٍ  فِــي  َمَنْعَتــُهَوَهَكَذا  َوَقــْد   الَيُهــودِي مِــَن 
ــَرْنَفــَال َضَمــاَن فِيــِه َال َوَال َثَمْن ُيَغي َكُمْنَكــرٍ  َنْزُعــُه  ِإْذ 
ــاُر الَجب َقَصــَد  ِإْن  أَْنَصــاُرَوَهَكــَذا  َولَــُه  لَِقــْومٍ  ظُْلًمــا 
َمَعــا ُيزِلُهــْم  أَْن  لِيــلِ  اْرَتَفَعاَفلِلد َوالَضَمــاُن  رِيقِ  الط َعنِ 
َيــا َذا َجــاُر ــارِ  َجــاُرواَولَْيــَس لِْلَجب َعَلْيَنــا  أََجــاَرُه  َوَمــْن 
ِ لَِغْير الــذِي  الَْكْلَب  َقَتــَل  َقْد َنَجا مِْن َضْيرِ(٢)َمْن  َوَضْرعٍ  َزْرعٍ 
يُر الط ْرعِ(٣) َفَضــر َضْيــُرَوَشــائُِف الز َعَلْيــِه  َمــا  ِســَواُه  َزْرَع 
أََحــَدا أََصــاَب  ِإَذا  َداَوَضامِــٌن  الُمَشــي َهــَدَم  أَْو  بَِرْميِــِه 
اْجَتَمْع َغْيرِهِ  َمالِ  فِي  َيُكْن  َوَقْعَوِإْن  َما  أََزاَل  َحًصــى  َرْميِِه  مِْن 
أْثَمــاُن لَــُه  َمــا  َشــْيٍء   َضَماُنوُكل عِْنَدُهــْم  فِيــِه  َفلْيــَس 
َوَبْعُضُهــْم َقْد َقــاَل بِالَْخَالصِفِي َقولِ َبْعضٍ مِْن َذوِي اِإلْخَالصِ

قوله: «الُمْنكر» مبتدأ خبره من ذلك.  (١)
أي من ضمان.  (٢)

شائف الطْيِر: هو الذي يذودها ويطردها عن أكل الحروث.  (٣)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٨٠

لَِيْشــَرَباَوَال َضَمــاَن ِإْن َيُكْن َقــْد َطَلَبا لَــُه  َمــاًء  َجــارِهِ  مِْن 
َفَســَقْط ِإَناٍء  فِــي  َماًء  َقْطأْعَطــاُه  فِيِه  ــْر  ُيَقص َولَــْم  َيدِهِ  مِْن 
ُمْعَتَبــْر أَمِيــٌن  فِيــِه  ـُه  ـ َكَسْر(١)ِألَن لَْو  َحتى  فِيِه  َضَماَن  َفَال 
َزْيــدٍ َولَــْم َيُكــْن َبــَذاَك أَذَِناَوِإْن َتُكــْن َجَعْلَت َمــاًء فِي ِإَنا
ــاُح ــَب ـــُه ُم ـــَراقُ ــا ِإْه ــَدَن ــْن ــِع ُجَنــاُحَف فِْعلِــِه  فِــي  َوَمــا  لَــُه 
اْعَتَدى َقــدِ  َوْضِعِه  االْعتِــَداِألَنــُه فِــي  َفــأَزاَل  ِإْذنٍ  بَِغْيــرِ 
اُم عِْنــَد فِْعلِِه مِْثلِــِهَال َيْضَمــُن الَحج فِْعــَل  َجــاَوَز  إَذا   إال
غارِ الص ــُن  ــَخــت ُم ــارِ(٢)َوَهـــَكـــَذا  ــَم ــث ُر ال ــد ــَح ــُه ُم ــلُ ــْث ِ َوم
الْفَِعــالَِوالَْقاِضي ِإْن أَْخَطا َضَماُن الَْمالِ فِــي  لِْلَجْبــرِ  َيْلَزُمــُه 
بِيــُب الط أَْخَطــأَ  ِإْن  َفاألَْرَش مِــْن ِإْخَطائِِه(٣) ُيِصْيُبَوَهَكــَذا 
عِالجِِه مِــْن  َمــاَت  ِإْن  مِْنَهاجِــِهَودَِيــٌة  فِــي  أَْخَطــأَ  ـُه  ـ ِألَن
َزاَدا ولَِكــْن  عِْرًقــا  أََراَداَوَقاِطــٌع  الــذِي  َفــْوَق  َقْطِعِه  فِــي 
ُيْقَطُع َزاَد َعلى َمــا  تُْشــَرُعَفِإْن َيُكــْن  مِْنــُه  َمــاَت  ِإْن  َفدَِيــٌة 
َقْطِعــِه مِْثَقــاَالَوالَْقــْوُل فِيــِه َقْولُــُه ِإْن َقاَال(٤) َفــْوَق  َزاَد  َمــا 

َلُه فََجَبر». ا هـ. (المصنف) يَن اْإلِ قوله: «َكَسر» أي انكسر على حد قول الشاعر: «َوَجَبَر الد  (١)
َر الثمار»: هو الذي ينزل عذوق ثمر النخل ويحنيها ليتناولها الجاني. قوله: «ُمَحد  (٢)

اِإلخطاء: كاِإلحصاء مصدره أخطأه.  (٣)
قوله: «َواْلَقْوُل َقْوُلُه» أي مع يمينه.  (٤)



٥٨١باُب األمواِل المشتََبهَِة الجزء الثاني

َنــْه الَْبي فِيــِه  الــَوارَِث  َنْه(١)َوَتْلــَزُم  َضم أََتاَهــا  ِإْن  َزاَد  َقاَل  ِإْن 
َماَتا َقــْد  َما  َقــاَل  ِإْن  َفاَتا(٢)َوَهَكــَذا  الَوارِثُــوَن  َوَقــاَل  مِْنــُه 
الَْمَقالَْهَفالَْقــْوُل فِيــِه عِْنَدَنــا َمــا َقالَْه َفاْفَهــمِ  َعــوُه  اد َمــا  َال 
َقَطَعا َمــا  َعــى  اد ِإْن  َعىَوَهَكــَذا  اد ِإَذا  َقْولُــُه  فِيــِه  َفالَقــْوُل 
ــُه َتــْلــَزُمــُه الــَيــِمــيــُن ــن ــِك تُبِيــُنلَ َنــٌة  َبي َتُكــْن  لَــْم  ِإْن 
َمانِ َقوُل الَْجانِي ــانَِوالَقْوُل فِي الض ــَم ــاألَْي ــُذ َب ــْؤَخ ــُه ُي ــِكــن لَ
ـــاُر(٣) ـــَب ـــٌة ُج ـــَالَث َيْنَهــاُرَوهـــــذِهِ َث ِإْذ  والَمْعــدُِن  البِْئــُر 
الَْعْجَماِء مِــَن  الُجْرُح  بِهــُؤالِءَوالَثالُِث  ُغــْرَم  َال  َفالُْغــْرُم 
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ُه َرن ْيــُب فِــي الَْمــالِ ُيَصي ــُهَوالر ــْتــُرَكــن َن ِــــَذاَك  ل ُمْشَتبًِها 
َنــَزْل َفَمــْن  ًعــا  َتَور َوأََكْلَنْتُرُكــُه  َفاْســَتَضاَف  َغُشومٍ  َعَلى 
َيْعَلَما لَْم  ِإْن  الَْبــأُْس  َعَليِه  َمــاَفَما  ــُمــَحــر ــُه الْ ــَم ــَع ــُه أَْط ــأَن ِ ب

ْنه»: بتشــديد الميم فعل أمر أي ألزمه ضمانه، ويصــح أن يقرأ بتخفيف الميم فعالً  قوله: «ضم  (١)
ماضًيا بمعنى لزمه ضمانه.

فاتا: أي ذهب وهو كناية عن َمْوتِه.  (٢)
قوله: «ُجَبار»: بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر، والمــراد أن الذي يقع في بئر غير ممنوعة   (٣)
الحفر في ذلك الموضع، واألجير يقع عليه المْعدنِ فيموت، وما تصيبه الدابة بَِرْمِحَها أو عضها أو 

نطاحها، وهي غير معروفة بذلك، ولم يتقدم على صاحبها، فهو مهدور ال يَطالب فيه أحد بشيء.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٨٢

ِ ْلــم الظ أَُمــَراِء  َعَطاَيــا  َِوفِــي  الِْعْلم ِألَْهــلِ  ُخْلــٌف  َوأَْخذَِها 
َما َوَبْعــٌض َحر َنَهى  تُْعَلَماَفَبْعُضُهــْم  لَــْم  إَذا   بِالِْحــل َوقِيــَل 
ُم َوالُمَحر ْيــبِ(١)  لِلر َنَهى  َيْلَزُمَفَمْن  َحــَرامٍ  مِــْن  َعَلْيــِه  لَِمــا 
َما َيْجَعُل  ــِه  بِِحل َيُقــْل  َفَحَكَماَوَمــْن  لَــُه  ُمْلــًكا  َيــدِهِ  فِــي 
ِ َيدِه فِي  بَِما  أَْولَــى  اْمرِىٍء   ُِكل عِْندِه مِْن  أَْخُذُهــْم  َجاَز   َثم مِْن 
َحــَراُم أَنــُه   َيِصــح ــى  ــنِــُع الــُمــَقــاُمَحت ــَت ــْم ــئِــذٍ َي ــَن ِحــْي
ارِ َجب َعلــى   َحــق لَــُه(٢)  ــارِ(٣)َفَمْن  ــَب ْاألَْن مَِن  ِحْجٌر  َفــأَْخــُذُه 
َوالَْمَظالِم َِوَمْوِضــُع الُْغُصــوبِ  الِم الظ مِْثــُل  َذاَك  مِــْن  َفأَْخُذُه 
ِ الَمْوِضع َذاَك  َغْيــرِ  مِْن  عِيَوَجائٌِز  الذِي َقْد َيد أْن َيْقبَِض الَحق
الَْجَبابِرِ(٤) مِــَن  بِاْألَْخذِ  َِوالَْقْوُل  َناِصر مِــْن  لَُه  َوَكــْم  لَــُه  َفَكْم 
ــْيُخ اْبُن َزيدٍ َجابُِر َجائُِرَقْد أََخَذ الش َوْهــَو  ــاجِ  الَْحج َجائِــَزَة 
الُمْخَتــارِ َصَحاَبــةُ  ــارَِوأََخــَذْت  الُفج ــَة  أَُمي َبنِــي  َعَطــا 
َمَضى َمْن  َبْيَن  َنَظْرَت  إَذا  َوَمْن َنَرى َرأَْيــَت َفْرًقا ُمْرَتَضىلَِكْن 
َبا َتَغل َباَفَمْن َمَضــى بِالَْفْيِء َقــْد  َتَقل َغْصبِــِه  فِــي  َنَرى  َوَمــْن 
أََخُذُوا مِْنُهْم  ْحُب واألَْتَباُع  أَْنَفُذواَفالص ِحيَن  اهللاِ  َبْيــتِ  َمالِ  مِْن 

قوله: «للريب» أي للخروج من الريب، فالنهي عنده في ذلك للتنزيه.  (١)
وفي نسخة «وَمن له».  (٢)

نَْبارِ»: مواضع أخذ العشور. ا هـ. المصنف «األَْ  (٣)
قوله: «اْلَجَباَبِر»: جمع َجّبار وأصله الجبابرة.  (٤)



٥٨٣باُب األمواِل المشتََبهَِة الجزء الثاني

ُمَوُهــْم لَُهْم بِــِه ُحُقوٌق تُْرَســُم ُمَحــر أَْخُذُهــْم  ُيَقــاُل  َفــَال 
َواْنَتَهُبــوا َغَصُبــوا  ُبواَوَهــُؤالِء  ا َخر ُطــر اهللاِ  َوَبْيــَت َمــالِ 
ُمْغَتَصُب عِْنَدُهــُم  َمــا   َيْغلُِبَفــُكل فِيــِه  ْحرِيمِ  َفالَْقــْوُل بِالت
َنُقــوُل ــِه  َرب لَِجْهــلِ  َمْجُهــوُللَِكــْن  ُحْكِمــِه  فِــي  ـُه  ـ بِأَن
َعَلــى أَقاوِيــَل َومِْنــُه ُيْؤَخــُذَوالُخْلُف في الَمْجُهولِ أَْيَن ُيْنَفُذ
ِ ــام ــاُج لـِـْلــُحــك ــَت ــْح ــُه َي ــأن ِ ِب ــَص بِاِإلَمام َهاُهَنــا ُخص مِــْن 
َعلِي(٭) فِيَه  َقَضى  َقْد  ُهَناَك  َِفِمْن  الَْجَمل َيــْوَم  َناصــَر  لَُه  فِيَمْن 
َما َبْيُر  والز َطْلَحــةُ  َجَبــى  اْنَهَزَماَفَقْد   ثُــم الَيْومِ  بِــَذاَك  َجَبى 
َقــْه ـــَدَرٌة(١)(٢) َوَفــر ـــَذُه َحـــْي َعَلــى ُجُنــودِهِ َوفِيِهــْم أَْنَفَقــْهأََخ
(٣)(٤) بَِصْنَعا َحَكَما َواْحَتَشــَماَوَطالُِب الَْحق أَْهلَِها  فِــي  بَِجْعلِِه 
َيْومِِه لَِقْومِــِهلَْم َيأُْخــَذْن عِْنَد َمِضيــقِ  َوَال  لَِنْفِســِه  َشــْيًئا 
َكِمْثلِهْم َوَمــْن  مِْنُهــْم  ــا  َفً بِِهْمَتَعف أَْكرِْم  ُعْصَبٍة  مِْن  بِِهْم  أَْكرِْم 
أَْبَصُروا َما  َعَلى  َيُموتُوَن  ُروا(٥)َكانُوا  َوَغي لُــوا  َبد َما  الُهَدى  مَِن 

ـ . (إسماعيل) اإلمام علي بن أبي طالب ـ كرم اهللا وجهه  (٭) 
ْتنِي أُمي َحْيَدَرْه». حيدرة هو علي بن أبي طالب، وهو القائل: «أََنا اْلِذي َسم  (١)

حيدرة اسم ألبي الحسن علي بن أبي طالب. (أبو إسحاق)  (٢)
. ƒ هو اإلمام عبد اهللا بن يحَيى الكندي اإلباضي اليمني «قوله: «َطالُِب اْلَحق  (٣)

هو عبد اهللا بن يحيـى بن عمر بن األسود بن عبد اهللا بن الحارث الكندي اإلباضي اليمني ولي   (٤)
اِإلمامة سنة (١٢٩هـ). (أبو إسحاق)

أَْي: وما غيروا.  (٥)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٨٤

بَِاللِ(١) أَبِــي  أَْخُذ  َيُكــْن  الَحالَِولَْم  َذا  مِــْن  اهللاِ(٢)  ُعَبْيدِ  َماَل 
الَْعَطاَيــا أََخــَذ  َقــْد  الَمَطاَياِألَنــُه  َعَلــى  الَباقِــي  َوَتــَرَك 
الــَفــاُروَقــا ــَر  ــَم ُع  أَن ْفرِيَقاَوَذاَك  َقْد َضَبــَط الَمْحُصوَل والت
َمَنازِلِ َعَلــى  ــاَس  الن َِوَرتــَب  َتَفاُضل َعَلــى  الَعَطــا  َر  َوَقــد
َواوِنِ الــد فِي  الَجِمْيَع  َِوَضَبــَط  َبائِن َســبِيلٍ  فِي  َيُكونُوا  لَِكْي 
أََتى َمْن  َبْعــُض  َذلَِك  َقَفا  َثَبَتاَوَقْد  َفِمــْن ُهَنــاَك  مِــْن َبْعــدِهِ 
الَْفيِء فِــي  لَُهُم  ُحُقــْوٌق  بَِشــْيِءَفْهَي  َفْوَقَها  َيزْيــُدوا  َولَــْم 
أُِخْذ مِْنــُه  الذِي  الَْمــاُل  مِْن ُخَرَســاَن(٣) جِْزَيــًة لَها َنَفْذَوَذلَِك 
َحَماُهُم َقــْد  ــاُر  الَجب ِحَماُهُمَوَذلِــَك  َعلــى  ُمَكاَفــاٌة  َوْهــَي 
الِْمْرَداُس(٤) أَْخَذُه   اْســَتَحل ــاُسَفَما  الن َغْتــُه  َفر َمــا  ِألَنــُه 
َوَما ــَرى  الش َعَلى  َصْحَبُه  َطــاَل َزَمانُــُه ِإلَــى أَْن أُْكرَِمــاَباَيَع 
ــَهاَدَة التِي َقــْد َطَلُبوا اْنَقَلُبواَنالُوا الش فِيَها  ْحَمــنِ  الر َوبِرَِضى 

قوله: أَبِي بِالَلِ: هو المرداس بن حدير بالحاء المهملة إمام الشــراة وقدوة المجاهدين البائعين   (١)
أنفسهم هللا ابتغاء رضوانه وله، ولِإلمام طالب الحق قصص وآثار مشهورة.

عبيد اهللا: هو عبد اهللا بن زياد الملقب بالفاسق.  (٢)
قوله: «خرسان» بحذف األلف للتخفيف وخراسان كورة معروفة مشهورة.  (٣)

هو أبو بالل مرداس بن حدير، يشــير الناظم إلى المال الذي مر على أبي بالل وأصحابه إلى   (٤)
ابن زياد أمير البصرة، فأخذ منه أعطيتهم دون سواها. (أبو إسحاق)



٥٨٥باُب األمواِل المشتََبهَِة الجزء الثاني

َرى ُعَمَرا(٢)َوفِي َبنِي الَْيْحَمدِ(١) مِْن أُْسدِ الش ُيْدَعى  َكاَن  ِصْدقٍ  ِإَماُم 
ابِ َحابِــيَكــَذا أَُبــوُه ُيْدَعــى بِالَْخط الص لُِعَمــَر  ُمَســامًِيا 
الَعَلُم َوَذاَك  َشــاَذاَن  َنْســلِ  َظَلُموامِْن  ِحيــَن  الُظْلمِ  أْهَل  َخ  َدو
َنْبَهاَنا َبنِــي  َعَلى  َقَضــى  َجَبابِــًرا َكانُــوا َعَلــى ُعَماَنــاَفَقْد 
ظُلِْم لَِمــْن  َمالَُهْم   بِــأَن ُعلِْمَقَضى  َمــا  لَِكْن  يــَن  الُعَمانِي مَِن 
َمــالِ بِْيــَت  َذلِــَك  األْمــَوالَِفَجَعلُــوا  بَِمالِــكِ  لَِجْهلِِهــْم 
ْغرِيــقِ بِالت ُيْعــَرُف  َذا  َمــا أَْشــَبَه الَفــاُروَق بالَفاُروقَِوَكاَن 
َصلبِ والت اِالْســمِ  فِي  َتْسَتْعجِبَِشــاَبَهُه  َفال  ْلمِ  الظ أُولِي  َعَلى 
ـِـقِ ــائ َق ــد ــاِء َهـــذِهِ ال ــَف ــَخ ِ َِول الَخالئِق َعلــى  َفْهِمَها  َوُعْســرِ 
َحَكْم بَِها  َمْن  ُيَخاِصُموَن  الَعَلــْمَقاُموا  َوَذلِــَك  اَن  َعــز ــاَم  أَي
ِ ِخيل َوالن الَْمــاِء  فِــي  بِِه  الَْخلِيلِــي(٣)أَْفَتى  ــُق  الُْمَحق إَماُمَنــا 

قوله: «َوفِي َبنِي اْلَيْحَمدِ» أي: أوًال واليحمد بن شاري اليمني األزدي، وهم بنو خروص، ومن   (١)
ناسبهم ممن يجمعهم اليحمد.

هو عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شــاذان الخروصي أحد أئمــة ُعمان الذين قاموا   (٢)
باألمر حق قيام، فكان في أعماله مثاًال للعظمة اِإلســالمية زمن الفاروق، وقد طّهر األرض من 
د لِإلســالم ِعّزه وأنار أّيامه بالعدل واِإلصالح، وال غرو أن تكون أيامه  كل ظلم وفســاد، وجد

كأيام عمر بن الخطاب رحمهما اهللا. (أبو إسحاق)
اْلَخلِيَلي» هو الشــيخ العّالمة الكبير صاحــب التصانيف المفيدة أبو محمد  ُق  اْلُمَحق قوله: «ِإَماُمَنا   (٣)
سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الخروصي المتوفى بمســقط بعد وفاة اِإلمام الشهيد عزان بن 
ـ ، وهو جد إمام المسلمين العّالمة  قيس ببضعة أيام، وكان ذلك في شــهر ذي القعدة سنة ١٢٨٧ه

محمد بن عبد اهللا بن سعيد الخليلي @ أجمعين.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٨٦

ِ َِفاْســَتْنَكُرْوُه َوْهَو لَْم ُيْســَتْنَكر الَْقَمــر مِْثــُل  الَواِضــُح  ـُه  ـ ِألَن
ُبَقــٌع َمْجُهولَــْه َوْهــَي بِــَذاَك عِْنَدُهــْم َمْعلُْولَْهَوفــي ُعَمــاَن 
األَْرَبابِ مِــَن  لََها  َمــْن  َواألَْسَبابِلَِجْهلِ  األَْصلِ  اْختَِالِف  َمَع 
َهــابِ لِلذ ُيْجَهــُل  اِإلَيــابَِفَبْعُضُهــْم  بَِعــَدمِ  أَْو  ــْيلِ  َبالس
الَْباِطنْه َومِْثــلِ  ُبْدُبدٍ(١)  الَْبائَِنْهَكِمْثــلِ  ــُيولِ  بالس  ُكل َذَهــاُب 
لِْلُفَقَرا بَِهــا  ْرُع  الــز َهاُهَنا  ُســِطَرامِْن  َقْد  َمــا  ِألَْجلِ  َزُه  َجــو
َمْملُْوَكْه لَُهْم  َصاَرْت  َقْد  َمْتُروَكْهَوالَيوَم  أَْهلَِهــا  َبأْيــدِي  َوْهَي 
ي(٢) تَُزك َعْدلَِنــا  َزَمــانِ  الِمْلــكَِوفِــي  ثُُبــْوَت  َهــَذا  أََفاَدَنــا 
َلَها َنق الــذِي  األَْصَل  َنْعرُِف  لََهــاَال  َحو لِــَذا  َحاكًِمــا   لََعــل
َيْقَتِطُعــوا أَْن  امِ  لِلُحــك  َوَيْمَنُعواَفــِإن َوَيْمَنُحــوا  َمْصَلَحــًة 
ُمْمِكَنا االْنتَِقــاُل  َكاَن  َنــاَوَحْيــُث  َبي ظُْلًمــا  َيُكــوُن  َفَنْزُعَهــا 
اآلَثــارِ فِــي  َر  ُســط َمــا   فِيَها َجارِيَوِإن ارِيــخِ  َيُكــوُن َكالت
ــا ـَكـن َنَتَمس أَْن  لَـَنـــا  ــالَْيـَس  ُيْمَلَكن َكاَن  ِإْن  َنْزعِــِه  فِــي 
َواِحي َحَصال َالَوالَْجْهُل فِي َبْعضِ الن ُحل َمــا  َهاُهَنا  مِــْن  بَِغْصبَِها 
ِ الَْبْحَرْين مِــَن  األَْكَل  ُمــوا  َِفَحر مِْن َغْيــرِ َمْجلُوبٍ لََهــا بالَْعْين

قوله: «ُبْدُبد» كُهْدُهد والعامة تقول بِْدبِد بكسر الموحدتين، وهي بلد مشهور بُعمان، وهي من   (١)
قرى وداي سمايل، فيها معقل مشهور يقطنه والي البلد ويسمى حْصًنا.

قوله: «تزكي» للبناء للفاعل على المجاز.  (٢)



٥٨٧باُب األمواِل المشتََبهَِة الجزء الثاني

َوالَمْحُيولِ(١)  عِــز فِــي  والُْعُقولَِوَقْولَُنا  اِإليَمــانِ  أُولِــي  َقْوُل 
ــالُم ــا َك ــَن ــَس لَ ــْي ــا لَ ــَه ــلُ األَْحَكاُمَومـِـْث ــتِ  َصح َقْد  لِما  فِيَها 
ِ َيدِه فِــي  لَِمــْن  ُمْلــٌك  ِبِأَنَهــا  عِْندِه مِــْن  َنْقلَُها   َيِصــح َحتى 
اُب(٢) الُْكت َوَقــَف  َقْد  َيُكْن  َعْنَهــا َفَما فِــي َذلِــَك اْرتَِياُبَوِإْن 
َيبِْن لَــْم  َما  لَُهْم  َبــاَن  ُهــْم  لَِغْيرِهِْم في َذاَك َفاْفَقْه َواْســَتبِْنلََعل
َمْنُقــوُل َنــا  َنبِي َوَعــْن  ُغلُــوُلقِيــَل  األَُمــَرا  َهَداَيــا   إن
َفَمــْن ِخَياَنــٌة  أَنَهــا  َيْطلَُبْنَمْعَنــاُه  َفلِمَعْنــًى  إلَْيِهْم  أَْهــدى 
الَعَمْل فِي  لِْلُمْســلِِميَن  َمْن َقبَِل الُمْهــَدى ِإلَْيِه إْذ َوَصْلَفَخائٌِن 
َيْســَتْوفِي َفال   َحــق لَــُه  ُيوفِيَوَمْن  ــْن  مِم الَحَرامِ  َثَمــنِ  مِْن 
ِ ــَرام ــَح ال ــَن  ــَم َث  أَن َِوَذاَك  األَْحَكام ُمْطَلــقِ  فِــي  َكِمْثلِــِه 
َرَضــاُهَوقِيــَل ِإْن َكاَن الــذِي اْشــَتَراُه َوَقــْد  ُحْكَمــُه  َيْعَلــُم 
َحَاللِِه َعْن  اْســَتْبَدَل  الذِي  َمالِــِهَفْهَو  ُمِضيــُع  َوْهــَو  ًمــا  ُمَحر
ُيَعامَِلْنــُهَفــَال َعَلــى َمــْن َيأُْخــَذن مِْنُه َمــْن  َكــَذاَك  َبــأٌْس 
َما قُِســَما إَذا  الَمالِ  أَْســُهَما(٣)َوقِْيَل فِــي  َورِثُوُه  َقــْومٍ  َبْيَن  َما 
ِ الَحــَرام مِــَن  قِْطَعــٌة  َِوفِيــِه  األَْقَســام مَِن  لَِواِحــدٍ  ْت  َصح

قوله: «في ِعز َوالَمْحُيولِ»: هما بلدان صغيران بُعمان، وهما من أعمال نزوى.  (١)
قوله: «الُكتاُب»: جمع كاتب.  (٢)

قوله: «َورُِثوُه أَْسُهَما» منصوب على التمييز، ويجوز أن يكون حاالً من ورثوه.  (٣)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٨٨

رِيكِ َبأٌس ِإْن أََخْذ َنَفْذَفَما َعَلى الش َعْنُهــْم  َوبِِه  َحَالًال  َســْهًما 
َحُرْملَِكْن بَِشــْرِط أَْن َيُكوَن َقْد َعلِْم َما  الَحَراَم َوْصَف  أََخَذ  َمْن 
األَْمــَوالِ مِــَن  اْخَتــاَر  الَْحَاللِِألَنــُه  ُجْمَلــةِ  َعــْن  ًمــا  ُمَحر
غِش َفــَذاَك  الَجْهــلِ  َمــَع  ا  أمَنُغش َشــأْنَِنا  مِــْن  َيُكْن  َولَــْم 

الَْمالِ َقْســُمُه مِــَن الَحــَاللَِوْهَو ِخَداٌع فِي اْســتَِالبِ  َفَلْيــَس 
َعلِْمَوِإْن َيُكــْن َيْعَلُمُه(١) َمْن لَْم َتُقْم َمــا  ى  أَد ــةُ  الُحج بَِقْولِــِه 
ُحجَِراَفَمــْن َرَضاُه َبْعَد َما َقــد أُْخبَِرا َسْهٌم  رِيكِ  الش َعَلى  َفَما 
بِْه ةُ  الُحج ُيْدِخُل فِي َذا الَمالِ َوْصَف الُمْشَتبِْهَوَقْوُل َمــْن لَْم َتُقــمِ 
ــُر ُيَخب ِإنــُه  قُلَنــا   َثــم َغــَرُرمِــْن  َذاَك   أَن  ُيَعــد َال  َكــْي 
الَمالِ فــي  َشــِهَدا  الَْحــَاللَِوَشــاهَِدانِ  مِــَن  لْيــَس  بِأَنــُه 
ِ ْوَب َغْيــُر َطاهِر َهــَذا الث ِأَْو أَن َظاهِر َوْصفٍ  َغْيرِ  مِْن  أْطَلَقا  َقْد 
ــُروُهَفِقيــَل ال ُيْقَبــُل َمــا َقالُــوُه(٢) ُيَفس أَْن   إال َذاَك  فِــي 
ِ الَْحــَرام َســَبَب  ــُروَن  ُِيَفس فِي األَْحَكام َوَســَبَب الَتْنجِيسِ 
قُبِــَال َعالَِمْيــنِ  َيُكوَنــا  مِْنُهــْم َوِإْن َكانُوا َعَلْيــِه أَْجَمَالَوِإْن 

قوله: «َوِإْن يَُكْن يَْعَلُمُه» وفي نسخة «أعلمه» أي أخبره، وهو أظهر، ومعناه أنه إذا أخبره بتحريمه   (١)
من ال تقوم به حجة العلم فال يلزمه تصديقه، وهو قد أدى شهادة علمه.

قوله: «ما قالوه» إنما عدل إلى صيغة الجمع عن صيغة المثنى؛ ليتفق له حرف الروي والردف   (٢)
في الشطرين مًعا، وهو جائز.



٥٨٩باُب األمواِل المشتََبهَِة الجزء الثاني

ِ الُْحْكم فِــي  الُْعَلَما  َقــْوَل   ِِألَن َوُحــْرم َنجِــسٍ  مِْثــُل  ُيْقَبــُل 
َعالُِموَنا الُْحْكــمِ  بَِوْصفِ  ُيْفُتوَناَفُهْم  َمــا  ُيْقَبــُل  َهاُهَنا  مِــْن 
الَْمَنازِلِ ذِي  ُدوَن  َذاَك بِالَْمَراِحلَِوالَجاهِلُــوَن  َقْد َقَصُروا َعــْن 
ــالِ ــِعــَي ــَف لـِـْل ــل مِــْن َبْعدِهِ َشــْيًئا مِــَن األَْمَوالَِوَرُجـــــٌل َخ
الَْماَال  أَن ــنِ  اِالْب عِْنَد   ــــاَالَوَصــح ــــــُدُه رَِج ِ ــُه َوال ــَب ــَص َغ
ـــُه َحـــَالُل ــَل أَْخـــــُذُه لَ ــْي ــِق ــاُلَف ــَم ــتِ ــُه اْح ــلُ ــْدُخ ــــُه َي  ِألَن
ــِه ــَوْج ِ ـــُم ب ـــاُه ــُه أَْرَض ــل ــَع مِــَن الُْوُجــوهِ عِْنَد أَْهــلِ الْفِْقِهلَ
ـــَالُل َح ِإنــــُه  أقُــــوُل  اِالْحتَِمــاُلَوَال  لََدْيــِه  اْنَتَفــى  ِإَذا 
األَْحــَوالِ َداللَــةِ  َمــْع  األَْمَوالَِوَذاَك  فِي  الَْغْصبِ  َبَقاِء  َعَلى 
الَغاِصَبا َيْطلُُبــوَن  َقــومٍ  ُمَغاِضَبــاَكِمْثلِ  َغــَدا  ــارٍ  َجب َومِْثــلِ 
ُنــوُنَفــَال اْحتَِمــاَل َهاُهَنــا َيُكــوُن الظ ــِه  ِحل َعــْن  َفَتنَتفِــي 
َتــَرَكا َمــا  لَِرُجــلٍ  َيْتُرَكا(١)َوَقائِــٌل  َعَلْيــِه  َما  ُحــْرٌم  أَُبوَك 
ةِ ِصح َعــْن  َيْبَحَثْن  َعَلْيــِه  ةَِوَال  َيْبَحَثــْن َعــْن ُحج أَْو  َمَقالِــِه 
ِ ــْرع بِالش لَــُه  ُحْكَمــُه   ِِألَن لِْلَمْنــع َيْطلَُبــْن  َعَلْيــِه  َفَمــا 
َيْحُكــُم بَِوْجــٍه   َصــح ِإَذا   َيْحــُرُمِإال َفُهَنــاَك  الُْقَضــاُة  بِــِه 
َحق َعَلْيــِه  الــذِي  فِــي  َيِحــقَوقِيَل  مِْيَراثُــُه  لَــُه  لَِمــْن 

قوله: «يَْتُرَكا» منصوب بأن مقّدرة.  (١)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٩٠

َعَلْيــِه لَــُه  َكاَن  َمــْن  لََدْيــِهَوَمــاَت  َكــَذا  َبــاقٍ  ــُه  َفَحق
ُيْبرِيِه(١) َال  الِْمْيــَراَث  َعَلْيــِهَوأَْخــُذُه  الْــذِي لَــُه  ــِه  مِــْن َحق
الِْقَياسِ أُُولُــو  ــْرَب  الش َز  الْفِْنَطاسِ(٢)َوَجو بِأَْثــَرةٍ مِْن َقابِــضِ 
َفَتى َيــا  اكِبِيــَن  الر إْذنِ  َثَبَتــابَِغْيــرِ  بِــِإْذنٍ   إال َال  َوقِيــَل 
ارِ الَْجب َمــاًال مِــَن  ــارَِوَمــْن َفَدى  ــَن ــْي دِْي ــَت ــاَئ ِــِم لـِــَرُجـــلٍ ب
َيْلَزُمــُه َال  قِيــَل  ِإْذنٍ  َيْلَزُمــُهبَِغْيــرِ  ـُه  ـ أَن َقــْوٌل  َوفِيــِه 
الَْمــالِِإْن َكاَن فِــي َذاَك َصالُح الَْحالِ فــي  ُمْحَتِســٌب  ـُه  ـ ِألَن
َصاِحبِْه لَِمــالِ  َكُمْنِقــذٍ  َمَعاِطبِْهَفْهــَو  مِــْن  َعَلْيــِه  َرأَى  لَِمــا 
ا ُيْنَتَصْر اْشــَتَهْرَوأَْخُذ َغْيرِ الْجِْنسِ(٣) مِم َقدِ  َعْنُهْم  اْختَِالٌف  فِيِه 

¿Éª°†dG  øe  ¢UÓîdG  oÜÉH

َيْعــرُِف أَْن َيُكــوَن  ــا  َيْعــرُِفَوَذاَك إم ال  أَنــُه  أَْو  َصاِحَبــُه 
ــا َيْلَزَمن َيْعــرُِف  َيُكــْن  ــاَفــِإْن  َفــاْعــَلــَمــن ـــِه  ـــْي ِإلَ أََداُؤُه 

قوله: «َوأَْخــُذُه اْلِمْيَراَث َال ُيْبِريهِ» إنما اقتصر عليه المؤلــف 5 لكونه هو األصح عنده، وإال   (١)
ففي ذلك قول آخر؛ وهو أنه يكون له حالًال؛ ألنه مال رده إليه كتاب اهللا، وهو قول عبد اهللا بن 

عبد العزيز، وأن التوبة تجزيه في ذلك.
الفنطاس بفاء ونون فمهملة وعاء يحمل فيه الماء ألهل المركب. ا هـ. (المصنف)  (٢)

قوله: «َوأَْخُذ َغْيِر اْلجِْنــسِ... إلخ» يعني أنه إذا ظلمه أحد دراهم فليــس له أن ينتصر من ماله   (٣)
بشيء من العروض وال العكس، وقيل: بل له أخذ ذلك بالقيمة وهو األصح.



٥٩١باُب الخالص من الضمان الجزء الثاني

ــَرى ــْب ــِه إلَــْيــِه َي ِ ــول ــُوُص ِ ــب ُعْذَراَف َمــانِ  الض مِــَن  َوُيْعَذَرْن 
ــا َفَيْجَعَلن َغــاَب  َيُكــْن  اَوِإْن  ُيْصلَِحن األَْمــَوالِ  فِــي  َذلِــَك 
َجَعال َشــا  َوِإْن  َمالَــُه  َرَحَالُيْصلِــُح  َقــْد  َمْن  َتْلَزُم  َحالــٍة  فِي 
عَِيالِــِه َعَلــى  ِإْنَفــاقٍ  أْمَوالِِهَكِمْثــلِ  َعَلــى  ِإْنَفــاقٍ  مِْثــلِ  أَْو 
اُم الُحك َيْحُكــُم  ــا  مِم َكاَن  األَْحــَكاُمِإْن  بِــِه  وَتْثُبَتــْن  بِــِه 
فِيِهَوَغْيــُر َهــَذا قِيــَل َال ُيْجزِيــِه  ــَذن ــفِ ــْن ُي أَْن  ـــاُذُه  ـــَف ِإْن
الناسِ ثَِقاتِ  َبْعــُض  َيُقْل  َباسَِوِإْن  مِــْن  َما  َعْنَك  ي  أَُؤد أََنــا 
َقَضــاُه َعــى  اد َكاَن  ِإْن  أََتاُهَيْبــَرأَ  لِِعــَوضٍ  َيُكــْن  لَــْم  َمــا 
عَِوَضــا مِْنــُه  أََراَد  َيُكــْن  َمرَِضاَوِإْن  َقــْد  َتْصدِيُقــُه  َفَهاُهَنــا 
ُجــُدرِ مِــْن  َطَفالَــًة(١)  َبرِيَوآِخــٌذ  َقــْد  ُيَقــاُل  مِْثلِهــا   بِــَرد
ِحَظارِ مِْن  األَْخــذِ  ِخَالُف  ْونِ َكالْجَِدارَِوْهَو  إْذ لَْم َيُكْن فِي الص
ُيوَزُن َال  َمــا  أَْتَلَف  َمــْن   َمــُنَوُكل الث َيْلزَمْنــُه  ُيــَكاُل  َوال 
ُيَكاُل أَْو  ــوَزُن  ُي َيُكْن  ــاُلَوِإْن  ــَث ــِم ـــُه َيــْلــَزُمــُه الْ ـــِإن َف
ِ الِْمْثل بِــُدونِ  َيْرَضــى  إَذا   إالبِالِحل َرِضــي  َولَْو  قِْيَمــٍة  مِْن 
أَْبــَرى َمْهَمــا  َيْبــرأُ  َصاِحُبــُه والُمْبرِي َنــاَل األَْجَراَفِإنــُه 

قوله: «َطَفاَلًة» هي قطعة من الطين توضع في قالب من الخشــب، ويبنى بها الجدران، ويقال   (١)
لها اللبَِنة.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٩٢

ــا ُيْلَزَمن الَخْلَخــالِ  ــاَوَكاِســُر  ــن َم ــو ــَق ــى ُي ــت ــُه َح ــَت ــْدَم ِخ
الَْخْلَخــالِ قِيَمــَة  أَراَد  ــالَِوِإْن  ــَح ِ ــُه َتــْلــَزُمــُه ب ــُك ِ ــال َم
ِ َكْســر مِــْن  َســالًِما   َمــن ُِيَقو بِالَْكْســر أَْنَقَصُه  َمــا  َوُيْعطِ(١) 
َبَنــى  ثُــم َخَشــَبًة  َوَخاَف مِــْن إْخَراجَِها َهْدَم الْبَِناَوَســارٌِق 
ِألَْصلَِهاَفِقيــَل فِــي َخَالِصــِه بِِمْثلَِهــا بَثَمــنٍ  َكــَذا  ُيْجــزِي 
َما َبَنــى مَِن الُْجــْدَرانَِوَذاَك َخــْوَف(٭) َضَررِ اِإلْنَســانِ بَِهــْدمِ 
َبِعيــَرا الَفــَال  مِــَن  َمْحــُذوَراَوآِخــٌذ  َفــَال  فِيَهــا  ُه  َفــَرد
َيْعَلَما ــى  َحت َيْبــَرأُ  ال  َماَوقِيــَل  ُمَسل ـــِه  ـِــَرب ل ـــُه  ـــولَ ُوُص
َضَمــاُن لَزَِمــُه  َمــْن  ُهْم بِــِه أْعَواُنَوقِيــَل  َقــْومٍ  َنْهــرِ  مِْن 
ُيْنَقَلْنَولَْم َيُكــْن َيْعرِفُُه مِــْن َماِء َمْن الَْخَالصِ  َفاِالختَِالُف في 
َهَراَفَقــاَل َقــْوٌم ُيْنَفَذْن فِــي الُْفَقَرا الن مِْنــُه  ُيْصلُِح  َبــْل  َوقِيَل 
اْنتَِقــاُل ُيْمِكــنِ  لَــْم  ِإْن  ُيَزاُلَوَذاَك  َوال  الَمــالِ  مِــَن  َشــْيٍء 
َفاِإلْصَالُح ُيْمِكــُن  َيُكــْن  َصــَالُحَوِإْن  ِألَنــُه  بِــِه  أَْولَــى 
ـــُحَكــَذاَك َقــاَل وأَقُوُل َيْرَشــُح(٢) أَْرَج ــَراِء  ــَق ــُف ـِـْل ل ِحْينَئذٍ 
بَِبَلــدِ جَِناَيــًة  َجَنــى  َشــدَِوَمــْن  الر عِْنَد  األَْرَباَب  َوَجِهــَل 

قوله: «َوُيْعط» مجزوم بالم األمر المقدرة على حد قوله: محمٌد تَْفدِ نفُسَك كَل نفسٍ. وقد سبق   (١)
ذكر ذلك.

منصوب على نزع الحافض والتقدير من خوف أو لخوف. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «يَْرَشُح» أي يَْحُسن.  (٢)



٥٩٣باُب الخالص من الضمان الجزء الثاني

ُيْجزِيِه الُفَقــَرا  فِــي  ُيْجزِيِهَخَالُصــُه  الَ  َوقِيــَل  َغْيــرِهِ(١)  فِي 
َمــانِ الض َذا  ُيِصيــُب  الَْمَكانِلََعلــُه  فــي  ُيْنفُِذ  َمــا  بَِبْعضِ 
اِإليَجاَباَوْهــَو َمَقاٌل َيْقَتِضي اْســتِْحَباَبا َيْســَتْلزُِم  َيُكــْن  َولَْم 
َهَرَبا َمــا  إَذا  الَْعْبدِ  فِــي  ــْوَب ِحيــَن اْنَقَلَباَوقِيَل  أََراَد الت ثُــم
أََحَدا الَمَوالِــي  مَِن  َيجِــْد  َدى(٢)َولَْم  الــر  َكــر أَْفَناُهــُم  ِألَنــُه 
َيْســأَُل َوارِثِيِهــْم  َعــْن  ُيْنَقــُلَفِإنــُه  إلَْيِهــْم  ُمْلــٌك  ِألَنــُه 
َفِإنــُه َجِهلُــوا  َيُكونُــوا  ُهَوِإْن  َفاْفَهَمن ــوُن  ــُك َي لـِـْلــُفــَقــَرا 
أَْرَباُبُه ُجِهلُــوا  َقــْد  َمــا   ـــُهَوُكل ـــاُب ــَرا ِإَي ــَق ــُف ــْل ِ ـــُه ل ـــِإن َف
الَْمْعُروُف َوْهــَو  َقــْوٌم  َمْصُروُفَوَقــاَل  َذا  اِإلْســَالمِ  َدْولَةِ  فِي 
ــــُه أََمــاَنــْه ــــْوٌل أَن َياَنْهَوفِــيــِه َق لِلص اهللاِ  َمــالِ  َبْيــتِ  فِــي 
ا(٣) َحْشــرِي َيْجَعَلُه  ــاَوَبْعُضُهــْم  ـِـي ـــاذِهِ أَب ـــَف َوَكــــاَن َعــْن ِإْن
ِ الَمْحُمود عِ  ــَور الت مِــَن  َِوْهــَو  الَمْعُهود فِــي  األَْنَفــُع  ُل  َواألَو
والَْمْشــُروُع ائِــُع  الض َمْمُنــوُعَوِإنــُه  َمالَِنــا  َضَيــاَع   أَن
ا ُيْجَعلن اِإلْســَالمِ  َدْولَــةِ  افِــي  ُيْجَهَلن األَْمــَالِك  فِــي  َكاَن  َما 
ــاسِ الن  ُكل  َتُعــم مِــْن َباسَِمْنَفَعــًة  إْنَفــاذِهِ  َفَلْيــَس فِي 

قوله: «فِي َغْيِرهِ» أي في غير ذلك البلد.  (١)
َدى» أي الموت؛ سمي بذلك ألنه يكر على الخلق مرة بعد أخرى. الر قوله: «كر  (٢)

قوله: «َحْشِريا» أي مؤبًدا إلى يوم الحشر.  (٣)



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٩٤

اُم(١) الُقــو ُعــدَِم  ِإْن  اُمَوالُفَقــَرا  الُحك َفْلَيْحُكــمِ  بِــِه  أَْولَــى 
َقَطْه َطْهَوإن َنَظْرَت فــي َحدِيثِ الل ــذِي َذَكْرُت لَــْم تَُغلَوفِي ال
َحــق َعَلْيــِه  َمــْن   إن َيِحــقَوقِيــَل  الُفَقــَرا  فِــي  ِإْنَفــاُذُه 
َنْفَســُه مِْنــُه  ُيْبــرِأَ  أَْن  َعْكَســُهَيُجــوُز  َبْعٌض  َوَقــاَل  لَِفْقــرِهِ 
ــَســانِ الــل ــَظ  ــَلــف َت أََرى  َمــانَِوَال  الض مِــَن  يــِه  ُيَبر َشــْيًئا 
َوَمْن  بِالَْحــق الَمأُْخــوُذ  َفاْفَهَمْنِألنــُه  ِســَواُه   الَْحق لَُه  ُيْؤَخْذ 
َمــا  َوُكل ُجْمَلــٌة  َمــاَوالُفَقــَراُء  َتَهد ــُه  ِحل َكــَذاَك  َكاَن 
أَْولَى مِْنُهْم  الَواِحــُد  َيُك  لَْم  ُيِحالإْذ  لَــْم  َوالَغْيُر  َغْيــرِهِ  مِــْن 
َولَْيــَس اِالْنَفــاُذ كِمْثــلِ الِحلالُكل فِــي  َيْنفِــَذُه  أَْن  لُعْســرِ 
ــُه ِــْن ــــامِ ُيـــْبـــرِأَن م َم ِــــْإلِ ــُهَول ــْن ــرَِف ــاْع ِــُب َف ــائ ــن ــــُه ال ِألَن
َفالُبْرآُن الَجِميــعِ  َعــنِ  مِْنــُه َعنِ الَجِميعِ َحْيــُث َكانُواَنــاَب 
َناَبا ا  ُطــر ــةِ  األُم َعــنِ  أََصاَباَوْهــَو  َشــَرٍف  مِــْن  لَــُه  َفَيــا 
َضَرَبــا َقــْد  َولَــَدُه  ًحــا(٢) َيْضَمُن َما َقــْد َعِطَباَوَوالِــٌد  ُمَبر
َنْفَســُه مِْنــُه  ُيْبــرِأُ  لَــُه  لَْبَســُهَوَال  َفاْتُرْك  األَْقَوالِ  أَْكَثرِ  فِي 
َحــق لَِيتِْيــمٍ  َعَلْيــِه  ُمْســَتِحقَوَمــْن  مِْنــُه  َوبِالَْخــَالصِ 

ام» بضم القاف جمع أَقوام بفتحها وهم الذين يقومون بأمر المســلمين وشؤونهم،  قوله: «الُقو  (١)
ويصح جعله مفرًدا أي إن عدم اِإلمام أو السلطان العدل القائم باألمر.

ًحا» صفة لمصدر محذوف أي ضرًبا مبّرًحا. قوله: «ُمَبر  (٢)



٥٩٥باُب الخالص من الضمان الجزء الثاني

َكَســاُه ِإْن  مِْنــُه  َيْبــَرا  ـــاُهَفِقيــَل  ِإي ــُه  ــَم ــَع أَْط َوِإْن  ــُه  ــْن ِ م
ا ُيْلَحَظن الِكْســَوةِ  فِــي  أْفَنىَوقِيــَل  َقــْد  لَِباَســُه  َيــرى  َحتى 
ــَرى ــْب ــيــِه َي ــا َعــَل ـِـَه ــائ ــَن ِــَف ُعــْذَراَوب ُيالقِــي  لَيــَس  َوَقْبَلــُه 
َبــاسِ لِل ْضيِيــعِ  الت الِْقَيــاسَِمَخاَفــَة  مِــَن  َخــالٍ  ـُه  ـ ِألَن
إال َيُجــوُز  َال  َذاَك  َتَولىَوقِيــَل  َحاكِــمٍ  عِْنــَد  بِالُْحْكــمِ 
ــي ــَوِص ــْل ِ ــُه َيــُجــوُز ل ــن ــِك بِــيلَ لِلص  َصــح َوكِيــلٍ  َكــَذا 
ُه ُيِحل أَْن  الَْخــَالصِ  مِــَن   أَْصَلُهثُــم َفاْفَهــْم  اِإلْســَقاُط  ِألَنــُه 
ُيْقَصُدَكَذلِــَك الُبــْرآُن َوْهــَو أَْوَكــُد إْذ  َجائِــٌز  َوْجٌه   َوالِحــل
أَْولَــى  بِِحــل أَْنــَت  (١)َوَقْولُــُه  الِحال َفــن َمْن ُيَعر مِْن َقــولِ 
َوَيْســُقُط َتْعرِيُفــُه  ُيْســَقُطَوَجائِــٌز  الُحُقوقِ  مَِن  َما   بالُكل
ِحــل فِــي  َجَعْلَتنِــي  الُكلَوَقائِــٌل  بِاْصِطــالحِ  ِإيــٍه  َفَقــاَل 
َعــاُرِف لِلت مِْنــُه  َيْبــَرا  الَعــارِِفَفِقيــَل  عِْنــَد  َكاِإلْذنِ  ـُه  ـ ِألَن
أََرى َوَال  ِحلــُه  َيأَْبى  ُعذَِراَوالُْحْكُم  َقــْد  ُه  أَن  ِإال الُْحْكــمِ  فِي 
الَْبابِ َذا  فِــي  األَْحَكاُم  الِْخَطابِِألَنَمــا  فِــي  اِالْصِطالَح  َتْتَبُع 

قوله: «يعرفن الحال» يعني أنه إن قال له أنت فــي حل من كذا أو مما عليك لي فهو أولى من   (١)
قوله أنت في الحل؛ ألنه يحتمل أنه أراد به الموضع أي لســت في الحرم، والصحيح ما قاله 
المصنف 5 أن الحق يســقط بذلك؛ ألن األمور بمقاصدها وال ُيصار إلى االحتمال إذا خال 

من القرينة الدالة عليه.



كتاب الضمانات الجزء الثاني٥٩٦

َمْوُجــوُد بَِعْينِــِه  َمــا   َمــْرُدوُدَوُكل َباِطــٌل  فِيــِه   َفالِحــل
َيْنَتِقــُل بِالَعَطــا  َهــَذا   ــُلِألَن ُيَنق ــَرا أَْو َمــا لَــُه  أَْو بِالش
ُل ُيَحــو َال  َوالُبــْرآُن   ُيْجَعُلَوالِحــل ــُقوِط  لِلس لَِكْن  لِْلُمْلكِ 
اِإلْنَســانِ ةِ  ذِم فِــي  َما  َوالُبــْرآنَِيْســُقُط   بالِْحــل َجــاَءُه  ِإْن 
َبــَقــاُه ــُه  َصــاِحــُب َدَرى  أَْبــَراُهَوِإْن  أَْو   أََحــل َذا  َوعِْنــَد 
ــاِء ــَط ــَع ــالْ ـــُه َيــُكــوُن َك اِإلْعَطــاِءَفـــِإن مِــَن  َذاَك  لَِجْعلِهــْم 
َمــا َتَظل َصاِحُبــُه  َيُكــْن  ــى ُيْعَلَماَوِإْن  َحت مِْنــُه َفــَال َيْبــَرأُ 
ــا ــن ــَع ــْدَف ــــاقٍ َوَي ـــُه َب ـــأَن ِ ُيْبرِأَنــاب َيــُك  لَــْم  ِإْن  ِإلَْيــِه 
الَحالِ ــَذا  َه عِْنَد   ــل أََح ــِإْن  الَحــَاللَِف مِــَن  ِحلــُه   َفــإن
ُبْرآنُــُه مِــَن الَْحَيــاِء الُمْفــرِِطَوالُخْلُف َهل َيْسُقُط أْم لَْم ُيْسِقطِ(١)
أََبَدا َمرِيــضٍ  مِــْن  َيُجوُز  َبــَداَوال  لَُهــْم  بِــِه  لَــْو  لِوارِثِيــِه 
ــا ــَوَصــاَي ــَحــُق بـِـالْ ــْل ــــُه ُي َوْهَو مِــَن الَْمْمُنوعِ فِــي الَْبَراَياِألَن
َوارِثِيــِه لَِغْيــرِ  َيُكــْن  فِيِهَوِإْن  أَْيًضــا  َجــاَء  َفاِالْختِــَالُف 
ــةِ(٢) ــُه ُيــْلــَحــُق بـِـالــَعــِطــي ـ ــةِِألَن َوَمــْن أَجــاَز َقــاَل َكالَْوِصي

قوله: «ُيْسِقِط» بضم حرف المضارعة من أســقط الرباعي، والمعنى أن العلماء اختلفوا إذا أبرأ   (١)
اِإلنســان أحًدا من حق له عليه مع الحياء المفرط أي الشديد هل يســقط برآنه حقه وهل يبرأ 

غريمه من حقه أم ال، واألصح أنه ال يبرأ إذا علم ذلك منه.
قوله: «ُيْلحق» بالعطية، أي أن إبــراء المريض من حق له، بعضهم يجعلــه مثل العطية وعطية   (٢)

المريض مردودة، وبعضهم يجعله كالوصية فيكون من ثلث ماله.



٥٩٧باُب الخالص من الضمان الجزء الثاني

لُثِ الث فِــي  َحْصــَرُه   الَعَبثَِفُيْلزَِمــن لَِغْيــرِ  الَبْعُض  وأَْطَلــَق 
ِخْدرِ فِي  ُحجَِبْت  َقْد  َتُكْن  َِوِإْن  َولَــْم َيُكــْن ُوُصولَُها بِالُْيْســر
َوأَْرِســَلن َمْن ُيْبلَِغْنَفِقْف َعلى الَْبابِ  ُهَنــاَك  ــْن  مِم أَْدَرْكَتــُه 
ِ َفأَْرِســل َغْيــَرُه  أَْو  أًَخــا  َفاْقَبــلَِكاَن  أََتــاَك  َفــِإْن  َهــا  بَِحق
ُيْقَبُل مِْنــُه  َوالَْخَالُص   ُيْرَسُلَفالِْحــل ْن  مِم ِســَواُه  لَْم َيجِْد  ِإْن 
ــُه اِإللَـٰــَهـــا ــن ف ــو ــَخ ــْن ُي ــِك ـــالَ ـــاَه ــــٌة أََت ــــاَن ـــــــُه أََم َوأَن
َغــَدا َعْنَهــا  َيْســأَلُُه  ـُه  ـ األََداَوأَن َذا  َوَكَفــاُه  اِإللَــِه  عِْنــَد 
َقــْد َضِمَنا أَْبــَراُه فِــي كَِتابِِه إْذ َشــَطَنا(١)َوِإْن َيُكــْن لَِرُجــلٍ 
الَْخــط مِْنــُه   َصــح ِإْن  (٢)َفِإنــُه  َيْنَحــط َيْلَزُمــُه  َمــا   َفــُكل
الَْبِهيَمــْه أَوِ  الَْعْبــدِ  الِْقيَمْهَوَمالِــُك  فِــي  لَــْو  َيْثُبُت  ُبْرآنُــُه 
ِإْن أْبَراُه مِْن َيْبــَرأَْنَوالُْخْلُف فِي الَْوالِدِ  أََراُه  َوَال  اْبنِــِه   َحــق
ــا ــَذن ــأُْخ َي لـِــْلـــَوالـِــدِ   ــا(٣)ِألَن َعن ِإْذ  َمالِــِه  مِــْن  لَِنْفِســِه 
ـا ُيْبـرَِين لِْلَغْيـــــرِ(٤)  قُْلَناَوَمـالَــُه  ِإْن  أَْخــذِهِ  ِخــَالُف  َوْهــَو 
َما َتَقد َقــْد  َوالُْخْلــُف  َماَيأُْخــُذُه  فِــي أَْخــذِهِ مِــَن اْبنِــِه ُمَتم

قوله: «َشَطَنا»: أي َبُعْد.  (١)
»: أي يسقط. قوله: «يَْنَحط  (٢)

َعنا: أي عرض.  (٣)
قوله: «َوَماَلُه لِْلَغْيِر» يعنــي أنه ليس لألب أن ُيبري أحًدا من حق عليه لولده، وإنما يجوز له أن   (٤)

يبري نفسه في قول بعضهم.



تم الجزء الثاني من جوهر النظام
في األديان واألحكام

ويليه إن شاء اهللا الجزء الثالث
وأوله كتاب اِإلباحة
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