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٧ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

(1)áMÉHpE’G  oÜÉàc

بِاألَْحَوالِ تُــْدَرى  أُُمــوٌر  ْيــبِ َكاِإلْدَاللَِوْهَي  َمــَع اْنتَِفــاِء الر
ِ الَْجِميع مِــَن  ــاُرٍف  ــَع ــَت َِوَك ْوِســيع َمــا أَْفَضى ِإلَى الت َوكل
َعاُملِ الت ِإلَــى  ــاسِ  الن الَئِــلَِفَحاَجةُ  وَكالد َكاِإلْذنِ  َيُكــوُن 
يَنــــا األُُصولِي عِْنــــَد  َيِقيَنــاَوَباُبــُه  ُيْعَرَفــْن  بِاِالْســتِْدَاللِ 

p± oQÉ n© sàdG  oÜÉH

َتَعاَرفُــوا بَِهــا  إَباَحــٌة  َولَْم َيُكــْن فِي أْمرَِهــا َتَخالُُفَوْهــَو 
ا ُطــر الْبِــالَدِ  أَْهــُل  ِحْجَراَيْعرِفَُهــا   ُيْحَجــَرن لَــْم  َذا   َبــأن
ُفوِسِ الن َتَســاُمُح(٢)  مِْثلِــِه  الَمْحُسوسِفِي  َرْيٌب مَِن  َيُكْن  َولَْم 
انِ الش َذا  فِي  ْيبِ  الر اْنتَِفاِء  الَْمــَكانِعِْنَد  بِــَذا  ــُه  ِحل ُيْعــَرُف 
أَجاَزْه ُحْكِمــِه  فِي  اِإلَجاَزْهَواْخَتَلُفــوا  َيَرى  ال  َوَبْعٌض  َبْعٌض 
ِ َقــْوُل األَْكَثر َِوالَْقــْوُل بِالَْجَوازِ  الَْخَبــر َمَعانِــي  أَْيًضــا  ــَدُه  أي
األَْخَبــارِ فِــي  ُيوَجــُد  َمْعَنــاُه َمْنُصوًصــا َفــَال تَُمارِيَفِإنــُه 
ُغِصْب فِْيَما  َيْمَنُعــُه  َيِغْبَوَبْعُضُهْم  َوَمْن  َمْســجِدٍ  َيتِيمٍ  َوفِي 

أي: المباح، فالمصدر بمعنى اســم المفعول يعني المباحــات، وما يجري مجرى العرف   (١)
بين الناس. (أبو إسحاق)

قوله: «تسامح» مضاف والنفوس مضاف إليه.  (٢)



كتاُب اِإلباحة٨ الجزء الثالث

َتَعــاُرُف َعَلْيِهــُم  َمــا  الَواِصُفَيُقــوُل  َيْقِصَدْنــُه  لَــْم  ألَنــُه 
الُكل فِــي  َيْمَنُعــُه  لِْلِحــلَوَبْعُضُهــْم  ــًة  ُحج َيــَرْوُه  َولَــْم 

ِ اْألَْحــَكام بُِمْقَتَضــى  ًقــا  َِتَعل الَْحَرام مِــَن  َقالُــوا  وَغْيــُرُه(١) 
تُْذَكــُر فُــُروٌع  لَــُه  َنْذُكــُر َبْعَضَها َكَما َقــْد َذَكُرواَوعِْنَدُهــْم 
ـــا َيْشــَرُب مِن َماٍء َحــَواُه فِي ِإَناَفــَرُجــٌل لِــَرُجــلٍ َقـــْد أَذَِن
ــَال َتَغس أَْو  مِْنــُه  ــا  َتَوض َقْد َغَســَالَفــإْن  َفَضامِــٌن لَِمــا بِــِه 
ِســَواُه َســَقى  إَذا  َذا أَْعَطاُهَوهَكــَذا  ِإْذ لَــْم َيُكــْن لِِمْثــلِ 
لِْلَخــَاللِ َقــاَط(٢)  الل األَْمــَوالَِوَمَنُعــوا  َصاِحــبِ  بِــِإْذنِ   ِإال
ــاِيُح فِــي اْألَْنَهارِ مارَِوَهَكــَذا الس الث مِــَن  الَْقْيــظِ  َزَمــنِ  فِي 
َرا َتَعــذ َيُكــْن  ِإْن   ِإال ــَراُيْمَنــُع  ــَق ــُف ِــْل ـــُه ل ـــِإن ــُه َف ــُك ِ ــال َم
ِ قـِــطِ الْــَفــِقــيــر ـِــٌز لـِــال ـــائ َِوَج الَْغْيــر َكِمْثــلِ  بِــِه  َيْنَتفَِعــْن 
َرُجَال َطَعــامٍ  ِإلَــى  َدَعا  ــَرُه أَْن َيــأُْكَالَوَمــْن  َولَــْم َيُكــْن أَم
ُيْؤَمَرا ــى  َيــأُكُل َحت لَُه  لَِهــَذا َحَجَرالَْيــَس  َمــْن  َمَقاُل  َوْهــَو 
ِ َطَعــام َعَلــى  َجَماَعــٍة  َِوفِــي  ْطَعام اْإلِ ِإلَــى  َبْعُضُهــْم  َدَعاَك 
ا ــى َيُقولُــوا ُطر اَال َتأُْكَلــْن َحت َتْضَطر َوَال  َفــُكْل  َفتى  َيا  ُكْل 

قوله: «وغيره» مبتدأ خبره ما بعــده، والمعنى: أن األحكام تقضي بأن كال أولى بما يملكه؛ فال   (١)
يحل ملكه ألحد إال بإذنه، وغير ما خرج بإذنه أو بيعه أو عطيته فهو حرام.

اللقاط: بالفتح وهو تناول ما يتساقط من ثمر النخيل مدرًكا كان أو غير مدرك، والخالل منه ما لم يَْزُه.  (٢)



٩ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

ِ َِوِإْن َيُكــْن َدَعــاَك َرب الَمْنزِل أَجِْبــُه فِي الَحــالِ َومِْنــُه َفُكل
لِْلُقــوتَِفِإنــُه أَْولَــى بَِمــا فِــي الَْبْيتِ ُعــوا  َتَجم َوَغْيــُرُه 
َعاَما(١) الط َذلِــَك   أَن َكَالَمــاَوالُحْكــُم  لَِغْيــرِهِ  َنــَرى  َفــَال 
َصْقرِ(٢) َســلِْيُل  ــْيُخ  الش بِالُْجْدرَِوَمَنَع  َكــى  ُيت أَْن  َقْولِــِه  في 
الْجِــَداَرا أَلَْصــَق  َقــْد  ــاَراَفإنــُه  ــَب ــُغ ــعٍ َوَنــَظــَر الْ ــَب ــِإْص ِ ب
َمــاُل َهــَذا   ِإن فِيــِه  ــواَوَقــاَل  ــالُ ــــى بـِــِه َوَق ــــُه أَْولَ َوَرب
ِ ـــــام ـــُدرِ اْألََن ِـــُج ـــا ب ـــَك اْنِهَدامِ(٣)اِالت َذا  َيــُك  لَم  َما  َيُجوُز 
َعاُرَفا الت َيــَرى  َمْن  َمَقــاُل  َصارَِفاَوْهَو  َهــَذا  مِْثَل  إلَْيِهــْم  َفُكْن 
ْرُب َوالُْوُضوُء مِْن َنْهرٍ ُغِصْب َيجِْبَوالش فِيِه  عِْنَدُهــْم  َفاِالْختِالَُف 
َيْشــَرَبا أَْن  َجائٌز  الَْيتِيــمِ  الَْجَرَبا(٤)بِْئــُر  مِْنَها  َيْغِسل  َوأَْن  مِْنَها 
ِقيِإْن َكاَن َمْن َيْفَعُل َذاَك َيْســَتِقي َيت لَـــِه  َولِـــْإلِ ـــوِهِ  ـــَدلْ ِ ب
الَْماِء فِــي اْآلَبارِ تَُمــارِيَوقِيــَل ُحْكُم  ال  َيْنــِزُع  لَــُه  لَِمــْن 
ُيْشــَرُعلَــْو أَنــُه َباألَْجــرِ مِْنَهــا َيْنِزُع َكَذاَك  َمْملُوًكا  َكاَن  أَْو 

قوله: «أن ذلك الطعاما» خبر أن محذوف تقديره له وإنما حذفه ِإلقامة الوزن وللعلم به.  (١)
مة الشــهير أبو معاوية عزان بن الصقر الغالفقي النزوي من  قوله: الشيخ سليل صقر؛ هو العال  (٢)

العلماء المتقدمين السابقين علًما وزماًنا. (أبو إسحاق)
قوله: «ذا انِْهَدام»، أي: ما لم يكن ينهدم إذا اتكأ عليه؛ فإن كان كذلك امتنع االتكاء به.  (٣)

قوله: الجربا: هو داء معروف يكون في اِإلبل والغنم، وليس المراد به حصر اِإلباحة لغسله من   (٤)
تلك البئر وحده بل هو تكملة للبيت، والمراد أن الشرب والغسل ال يمنع من بئر اليتيم، وإذا 

جاز غسل الجرب منها جاز غيره من باب أولى، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)



كتاُب اِإلباحة١٠ الجزء الثالث

ُعواَفَهــذِهِ فُــُروُع َمــْن َقــْد َمَنُعوا َوس َمْن  َمْع  َتْلَقاُه  َوَعْكُســَها 
ــِعــيــَن َتــْفــرِيــَعــاُت َتأْتِــي بَِها فِي َنْظِمَنــا اْألَْبَياُتَولـِـْلــُمــَوس
الَْمْحُصونِ مِــَن  ْمَر  الت الُْحُصونَِولَْقُطَك  ُحْرَمــةِ  ِحْجــٌر لَِهْتكِ 
َنا(١) َمــا َقْد َحص ُه مِْن ِحينِ  ـ َبَنىِألَن لَــُه  لَِمــا  َمْنَعــُه  َتْعــرُِف 
َباَحــْه اْإلِ أََبــاَحــْهَفَيْخُرَجــْن َذاَك َعــنِ  ــِه  ِ ــْول ــَق ِ ب إَذا   ِإال
ُيْلَتَقــْط َفَحــَالٌل  َعــَداُه  يحِ َسَقْطَوَمــا  ِإْن لَْم َيُكْن بَِخارِبِ الر
َيْســُقُط َقْد  َما  الَْخارِبِ  ُيْلَقُطَوِصَفةُ  َال  َدْفَعــًة  َثــَالٌث(٢)  مِْنَها 
ُيــوُر الط أَْســَقَط  َمــا  َمْحُجــوُرَوَهَكــَذا  عِْنَدُهــُم  َفَلْقُطــُه 
َصا َرخ َوَبْعٌض  الَْقْولِ  أَْكَثرِ  َصافِي  لِيــُل فِيــِه لَــْم ُيَخص الد ِإذِ 
لََقَطا َمْن  َعَلــى  َبأَس  َال  َقْومٍ ُســْنُبًال إْذ َسَقَطاَوقِيَل  مِْن أَْرضِ 
ِ ْمــر َِوَهكــَذا أَْيًضــا لَِقــاُط الت ْمر األََ َوَذَهــابِ  الَْجــَدادِ(٣)  َبْعَد 
لَِما ــْرُك  َوالت الَْمْتــُروُك  ـُه  ـ َمــاِألَن ُمَحر َيْجَعلُــُه  َال  َيْملِــُك 
الُْحُصــونِ مِــَن  َكاَن  ِإَذا   لِْلَمْحُصونِِإال ْقــُط  الل َيُجــوُز  َفَال 
ِ ين الت لَْقــَط  َيْمَنــُع  َِوَبْعُضُهــْم  ْعيِين الت فِي  ْمرِ  َكالت َيُكْن  لَْم  ِإْذ 

نا» بالبناء للفاعل، أي: بنى عليه حائًِطا. قوله: «حص  (١)
غير موجودة، أي: ثــالث حبات من ثمرة النخلــة الواحدة، وَدفعة مصــدر واقع موقع   (٢)

الحال. (أبو إسحاق)
الجداد: هو صرام الثمر.  (٣)



١١ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

ُفوُس الن بِــِه  ْت  َشــح َمْحُســوُسَفُربمــا  َفَرْيُبــُه  لُِعْدمِــِه 
أََبــاَح األََثــُر ْمــرِ  ْقــَط لِلت َخَبُرَوالل َعْنُهْم  ينِ  الت فِي  َيُكْن  َولَْم 
ــا ُخص َمْعًنــى  ِألْجــلِ  الََعلــُه  َعَلْيِه نُص ْمــرِ  مِــْن َذاَك فِي الت
ــاتِ ــَي ــتِ ــــلِ اِالْق ــُه ِألَْج ــل َهــاتَِوَع َفك لِلت ُيْؤَتــى  يِــُن  َوالت
ْحلِيــَالَهــَذا ُهــَو الَْوْجُه لَِما َقــْد قِيالَ الت أََرى  فِيــِه  نِــي  لِكن
ــوُن َكـــاْألَْرَطـــابِ ــُك ــُه َي ـ الُْمْســَتَرابِِألَن َنْفــيِ  عِْنــَد  َوَذاَك 
الَْعَربَِوَجائِــٌز َقْد قِيَل أَْخــُذ الَْحَطبِ  لِــُكل الُْمَباَحــاتِ  مَِن 
ُن ُيَحص الــذِي  َوْهَو  َهــا  ُنَوِضد ُيَبي َمــا  َفــاْدرِ  َيُجــوُز  لَْيَس 
ِ ُروع َِكَذلَِك الَحِشــْيُش فِــي الز الَْمْمُنوع مِــَن  لَْيــَس  َفأَْخــُذُه 
َِوْهــَو الــذِي َيْنُبــُت ُدوَن َبْذرِ ِحْجــر َفَغْيــُر  الْــَكَال  ـُه  ـ ِألَن
َقــا َتَعل َمــا  َيْنُفــُض  ــُه  ــَرابِ ِحيــَن اْنَطَلَقالِكن بِــِه مَِن الت
مِْثَلــُه  َيــُرد مِْنــه  َبِقــي  َعْدلَُهَوَمــا  َفاْعرِْف  الُْمْؤثِرِ(١)  أَُبو  َقاَل 
ِ ْرع َبالــز َوْطُيــُه   أََضــر َِوِإْن  ــْرع الش فِــي  َيْلَزُمــُه َضَمانُــُه 
الناسِ أُُروضِ  فِــي  الُْمُروُر  ا  َباسِأَم َمــْن  بِِه  َمــا  ِضــَرارٍ  بِالَ 
الَْمالُِك َعَلْيَها  الَْمْشــَي  َم  َفــَال َتِضيــُق َهاُهَنا الَْمَســالُِكلَْو َحر

أبو المؤثر: هو العالّمة الشــهير الصلت بن خميس الخروصي البهلــوي، والمؤثر بضم الميم   (١)
وكسر الثاء المثلثة على زنة المؤمن. (أبو إسحاق)



كتاُب اِإلباحة١٢ الجزء الثالث

أََتـــاُه ــا  ــًم ِ ــال َع  ِإن أَْفَتــاُهَوقِــيــَل  َقــْد  الَْقــْولِ  آٍت بَِهــَذا 
ُر(١) ُيَجــد أُُروِضِه  َعَلــى  ِإْن َشــاَء َعْنَها لِْلُمــُرورِ َيْحُجُرَقــاَل 
ِ ــُمــَبــاح الْ ِــَع  ــان َم  ِإن ــَل  ــي ِ َِوق َكَمْن أََباَح الِْحْجــَر فِي الُْجَناح
ِ ْجَلْين بِالر فِي أَْرضِ َقومٍ قِيَل بِالَْوْجَهْينِ(٢)َوَوْضُع َمــا لَْم ُيــْؤذِ 
َضَرُر مِْنُه  ُيْخــَش  لَْم  ِإْن  ُيْحَجُرَوَذاَك  فِيِه  ــَراُر  َفالْض الَْمالِ  فِي 
َيْبــَرا مِْنَهــا  ــَرابِ  الت ا(٣)َوآِخــُذ  َجــر َقْد  َمــا  لِمْثــلِ  هِ  بِــَرد
ا اقِيــَل َولَْو فِــي َغْيرَِها َقــْد َرد َمــا َكاَن مِْن أَْمَالكِِهــْم َقْد ُعد
ْحرِيــرِ(٤) لِلت َيحَتــاُج  ــُه  ِلِكن ْقرِيــر بِالت فِيــِه  أَقُــوُل  َفــَال 
َنَرى َبْعُضَهــا  اْألُُروُض  ــَرابِ فِيَهــا َضــَرَراَفَهــذِهِ  َزَيــاَدَة الت
َيُضــر نُْقَصانُــُه  ُمْســَتِمرَوَبْعُضَهــا  ْفِصيــُل  الت َفَهاُهَنــا 
عَِياَناَوَمــْن َرأَى فِــي َنْخَلٍة ِإْنَســاَنا ــا  ــَه ــْخــرِفُ َي ــُه  َيــْجــَهــلُ
ِ َتْمر َقْد َجَنــى مِْن  ا  َشــْجرِ(٥)أَْعَطــاُه مِم بَِغْيــرِ   ِحــل َفأَْكلُــُه 
ِ ْعلِيــم الت َذوِي  أَْخــُذ  َِوَجائِــٌز  َوالَْيتِيــم الَْمْملُــوِك  ــَة  َهدِي

ُيَجّدر، أي: يبني اْلُجُدر.  (١)
بالوجهين، يعني: اِإلباحة والمنع.  (٢)

َجّرا، أي: أخذ.  (٣)
قوله: للتحرير، أي: للتبيين والتفصيل. (أبو إسحاق)  (٤)

قوله: بغير شجر: بغير ُخْلف. (أبو إسحاق)  (٥)



١٣ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

اْألَبِ َطبَِوِإْن أََتاَك اِإلْبــُن مِْن َمالِ  بِالر أَْو  ْيُمــونِ  والل ينِ  بِالت
ِ الُْحْكم فِــي  أَْخُذُه   َيِحــل َِفَال  ِإْذ لَــْم َيُكــْن َذا ثَِقــٍة َوَحــْزم
ِ ي فِــي األَْوَالد َجــر َِوَكْثــَرُة الت الُْفــَؤاد فِــي  ــْبَهَة  الش أَْوَرَثَنــا 
َوَضَعــا َيتِيــمٍ  َعَلــى  ــَعاَوَرُجــٌل  َتَخش ًدا(١)  َتــَود لَــُه  َيــًدا 
ْهــُن بَِها مِْن َراِســِه َباِســِهَفَعلِــَق الد مِْن  َســالٌِم  َهــَذا   َفــِإن
ْبَيانِ الص َمــَع  الَْعْبَد  َزانَِتْســَتْعِمُل  ُيـــَجـــو ال  ِإْذنٍ  ــرِ  ــْي ـِـَغ ب
دِهِْم َســي مِْن  الَعبِيدِ  فِي  َوالِدِهِْمَفاِإلْذُن  مِْن  ْبَيانِ  َواِإلْذُن فِي الص
َعــاُرِف لِلت َمْوِضــَع  َوَال  َخائِفِقِيــَل  َعْبدٍ  عِْنَد  الَْمْوِضَعْينِ  فِي 
َحاَبْه الص ِســيَرَة  َنَظــْرَت  اْنِســَحاَبْهَوِإْن  َالَزَما(٢)  َقــْد  َتَراُهَما 
بِــي لِلص َقــاَل  َقــْد  األَبِــيَوَرُجــٌل  َوالِــدَِك  َعَلــى  ْم  َســل
ُمْســَتْعِمال َيُكْن  لَــْم  َهَذا   ُيْهِمالَفإن أْن  َيْنَبِغــي  َوَقــاَل(٣)  لَُه 
ــَالَما الس ُيْهِمــُل  أََقــوُل  َوالَْكَالَماَوَال  ْبَيــانِ  الْص َمــَع  َولَــْو 
ِ ْســــــالَم ــةُ اْإلِ ــي ــِح ـــــُه َت  َولَْيــَس بِالْــَكَالمِ مِــْن َكَالمِ(٤)ِألَن

توددا: مفعول ألجله.  (١)
قوله: «تراهما قد الزما» هما الصبي والمجنون، والمعنى: أنك إذا نظرت إلى ســيرة الصحابة   (٢)

رأيت هذين في معاني التعارف، وهذا هو الحق.
قولــه: «وقال» يعني: أنه قــال ذلك صاحب األصل الشــيخ الصائغــي و«الكالما» عطف على   (٣)

«السالما». (أبو إسحاق)
قوله: «من كالم»، أي: ليس في القول من حرج. (المصنف)  (٤)



كتاُب اِإلباحة١٤ الجزء الثالث

ِ دِه ِِإْن َرَفــَع الَْعْبــُد َعَلــى َســي َيدِه فِي  َغــَدا  الُْحْكُم  الذِي  َمَع 
َرْه(١) ُيَؤم َقــْد قِيــَل أْن  لُه  ُيْحِضَرْهلَْيَس  ــى  َحت ِإلَْيِه  بِــِه  َيأْتِي 
ْنَســاُن اْإلِ َيْربِــَط  أَْن  ــَبــَيــاُنَوَجائِــٌز  الْ َوَرَد  َقــْد  ِحــَمــاَرُه 
َشــَجَرْه أَْو  لَِغْيــرِهِ  َنْخَلــٍة  َضَرَرْهفِي  َعَلْيَها  مِْنــُه  َيَخْف  لَْم  َما 
األََثُرَوَضامِــٌن ِإْن َبــاَن فِيَهــا َضَرُر فِيــِه  َجــاَء  َقْد  َكــَذا  مِْنُه 
ِحْجــُرَوالَحَطُب الَمْغُصوُب مِْنُه الَجْمُر َذاَك   َفــِإن ُيْقَتَبــْس  َال 
اللَهبِ َبأَْخــذِ  َبأَس  َال  الَْحَطبَِوقِيــَل  بَِنْفــسِ  لَْيــَس  ـُه  ـ ِألَن
الَْماِء فِــي  َجائِــٌز  ِإْن َفاَض مِْن َمْجَراُه فِي اْألَْجَراِء(٢)َواِالْنتَِفــاُع 
ــُه(٣) َقــْد َغَلَبــا َيــاعِ َمْهَرَباَوَذاَك َمــاٌء َرب َولَــْم َيجِْد َعنِ الض
ــُع ُيَضي َال  اْألَْمــَوالِ  َفاِالْنتَِفــاُع مِنــُه لَْيــَس ُيْمَنــُعَوَضائِــُع 
َياَبا الث َغَســَل  َمــْن  َعلى  فِــي َفَلــجٍ َيْعِصُرَهــا ِإيَجاَبــاَوَمــا 
َِبْل ُيْسَتَحب َعْصُرَها فِي الَْفَلجِ(٤) َحَرج مِــْن  َتارِكِِه  َعَلــى  َوَمــا 
اْألَْنَهاُر تُْكَســَر  أَْن  َيُجــْز  اُرَولَْم  الن أَْحَرَقْتــُه  َمــا  بَِهــا  ُيْطَفا 

قوله: «يؤّمَره» بتشــديد الميم والمراد به هنا األمر ال التأمير، فال يأمره أن يحضر سيده إليه بل   (١)
يأمر غيره لذلك.

قوله: «في األجراء» هي جمع جرية، وهي الساقية التي يجري فيها الماء.  (٢)
قوله: «ربه» مفعول به مقدم من غلبا، والفاعل مضمر، وهو راجع إلى الماء، أي: هو ماء غلب   (٣)

ربه إذا لم يقدر أن يحفظه ويمنعه عن الفيضان.
قوله: الفلج: النهر الصغير. (أبو إسحاق)  (٤)



١٥ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

بِالْجَِرارِ الَغــْرُف  َيُجــوُز  َفارِي(١)لَِكْن  َوالص َوبِالُقــُدورِ  مِْنَهــا 
تُْكَســرا أَْن  َجائٌِز  َقــْوٌل  َيْظَفَراَوفِيــِه  أَْن  َكْســرَِها  فِي  َرأَى  إَذا 
َمــانِ لِلض مِْنــُه  اْعتَِقــادٍ  ــِه بـِـالْــِمــْثــلِ واْألَْثــَمــانَِبْعــَد  ــَرب ِ ل
اْألَْنَهارِ مِــَن  لِْلَبْيتِ  ْضــُح  فِيَها َجارِيَوالن  الِْحــل ِحْجٌر وقِيَل 
َعلِي َفَتى  ُموَســى(٢)  َعْن  ـــــــاَزُه لِـــَرُجـــلٍ َولـِـــيَوقِيَل  أََج
اِإلَهــاَبــا ــَذ  ــأُْخ َي أَْن  ِــٌز  ــائ َغاَباَوَج َقــْد  َها  َرب ِإْن  َمْيَتــٍة  مِــْن 
َداَمــا َمــا  أْخــُذُه  َيُجــوُز  ــاَوَال  ــاَم ــَهــا أََق َصــاِحــُبــَهــا ِحــَيــالَ
ــَدُه ــرِي ُي أَْن  ُيــْمــِكــُن  َعبِيــَدُهِألَنــــُه  ُيْعِطَيــْن  أَْو  لَِنْفِســِه 
ُه أَن َعَرْفَنــا  َغــاَب  َمــا  ــُهَوِحيَن  ــَذن ــأُْخ ــَي ــَس ُيـــرِيـــُدُه َف ــْي لَ
ِ الَفَلج َســائٌِح فِي  َِوَرأُْس َشــاةٍ  َحَرج َنــْوُع  قِيَل  َقــْد  أَْكلِِه  فِي 
ــَرى َت َوِإْن  َكــَمــْيــَتــٍة  ــــُه  أََثــَراِألَن فِيــِه   ــْرعِي الش لَِذْبِحــِه 
َفــا تُـَعـر أَْن  َيْلــَزُم  ُمْقَتَفىَفـلُْقـَطـٌة  َعليــِه  لِْلُعْرِف(٣)  َولَيَس 
ــاُة ِإْن َتْتُرَكَهــا األَْرَبــاُب ِحيَن َعَيْت(٤) َعْنُهْم َوَعْنَها َغاُبواوالش

َفر، يحمل فيها الماء  الجرار: جمــع جرة. والصفاري: جمع صفرية، وهي قدور تعمل مــن الص  (١)
ويطبخ فيها الطعام.

هو العّالمة أبو علي موســى بن علي بن عزرة العــزري األزكوي، كان معاصــًرا للعّالمة أبي   (٢)
عبد اهللا محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي رضي اهللا عنهم أجمعين.

قوله: «وليس للُعْرف»، أي: ال يتبع في هذا ُعرف أهل البلد، وال يدخل في معنى التعارف؛ ألنه   (٣)
من األمور النادرة.

َعَيْت: أي: أصابها اِإلعياء، وأصله عييت بياءين ُحذف إحداهما تخفيًفا.  (٤)



كتاُب اِإلباحة١٦ الجزء الثالث

تُرَِكْت ِحيــَن  َيُجوُز  َوَهَكــَذا ِإْن ُذبَِحــْت وأُكَِلــْتَفأْخُذَهــا 
آَبْتَوقِيــَل فِــي َبِهيَمٍة َقــْد َغاَبْت  ثُــم تُْنتِــُج  َمــا  مِْقــَداَر 
َتْمَنُعَوعِْنَدَهــا ِإْبــٌن َصِغيــٌر َيْرَضُع ال  لَــُه  َوْهــَي  َهــا(١)  لَِدر
الَولَــُد َذاَك  َيُقــوُل  ُدواَفَبْعُضُهــْم  َشــد فِيِه  َوالَْبْعــُض  َهــا  لَِرب
ْشــدِيَد إال َقْوَل َمْن َيْمَنُع َهَذا الَباَب أَْصًال َفاْعَلَمْن(٢)َوَال أََرى الت
َعاَما الط َيجِــُد  فِيَمــْن  َحَراَماَوقِيــَل  أَْكلُــُه  لَْيَس  الُطــْرقِ  فِي 
ُجِعالَ وَِعــاٍء  َعَلى  َيُكــْن  َقــْد أََكَالَوِإْن  َفِإنــُه َيْضَمــُن َمــْن 
ِإلَــى ــْرُك  الت ُيْحَتَمــُل  َوَيْحِمَالألَنــُه  َصاِحُبــُه  َيْرجَِعــْن  أَْن 
تُْجَعُل رِيقِ  َيْحُصُلَوِإْن َتُكْن َعَلــى الط ــَراُب  الش مِْنَها  أَْوعَِيــٌة 
َعاُرِف الت فِــي  َبــأَْس  َال  َيْشــَرُب َمْن لَْيَس لََهــا بَِعارِِفَفِإنــُه 
ْربِ لِلش َمــْجــُعــولَــٌة  ــا  ــَه  تُْنبِــيِألَن بَِهــَذا  َحالَــٌة  َوتِْلــَك 
الِْكَتاُب َوَصــَل  َمْهَمــا  ــًة ُمــَعــْنــَوًنــا ُيــَصــاُبَوقِيــَل  ــاَع ــَم َج
ـــَرُؤُه ِإْنــَســاُن ـــْق ــٌز َي ِ ــائ ــَج ُيَعاُنَف لَــُه  الَفْتــحِ  َوفِي  مِْنُهــْم 
فِيِه َشــْرُع ُهــْم فِي الُْحْكمِ  ـ َمْنُعِألَن َعَليــِه  َمــا  َشــرْيٌك  َوْهَو 
الِْكَتاَبا َكَتــَب  فِيَمــْن  َغاَبــاَوقِيــَل  َوَكاَن  لَــُه  لَِصاِحــبٍ 
َجانَِبــا َيبِْيــَع  َبــأَْن  َفــُه(٣)  َكاَتَباَعر ِحْيــَن  أُجِْيــَز  َمالِــِه  مِْن 

ها: بفتح الدال، أي: لبنها. (أبو إسحاق) قوله: لَِدر  (١)
قوله: «يمنع هذا الباب»، أي: باب التعارف.  (٢)

فه، أي: كتب إليه يأمره أن يبيع له شيًئا من ماله، وهو اصطالح ُعماني. (أبو إسحاق) قوله: َعر  (٣)



١٧ الجزء الثالث باُب التَعارُِف

َباَعــا ِإْن  َحــَرٌج  َعَلْيــِه  أََضاَعــاَوَمــا  لَِمالِــِه  َيُكــْن  َولَــْم 
ــَعــاُرِف ــَرُف بـِـالــت ــْع ــــُه ُي َعارِِفِألَن  ُكل َقــْولِ  فِــي  َجَواُزُه 
َبِشــيرِ(١) َعْن  َكاَن  َهــَذا  َِومِْثُل  لِْلَقدِيــر الَْعْبــدِ  أَِخيــِه  ِإلَــى 
ــا ــَن َجــُب َرآُه  ــا  ــم لَ ــــــُه  الُْجَبَناَوأَن لَــُه َخــل ِصَفــاتِ  َقاَل 
َيَزلِ ــا  لَم ــاسِ  الن أْمــَر   لَِفــإن أَو َعــْن  آِخُرُهْم  بِــِه  َيْجرِي 
ــا ــاَب ـــلٍ كـِـَت ـــَرُج ِ ــــــٌع ل ِ ُيرِيــُد مِْنــُه َيْكُتــُب الَْجَواَبــاَوَداف
لِ اْألَو الِْكَتــابِ   َرد الَْجلِيَيْلَزُمــُه  عِ  ــَور لَْو لَــْم ُيــرِْدُه لِلت
ــــْه َدَاللَ ـــُه  لَ ـــاَن  َك ِإَذا   الَْحالَْهِإال ذِي  فِــي   َيِصح َفَتْرُكــُه 
َيْكُتَبــا أَْن  لَِغْيــرِهِ  َطَلَبــاَوَجائِــٌز  ِإْن  بَِدْفَتــرٍ  لَــُه  َحقــا 
َشــَهاَدْه عِْنَدَنــا  لَْيــَس  أََراَدْهَوَذاَك  ــا  ـِـَم ل ــٌط  ــْب َض ــُه  ــن ــِك لَ
َيْكُتُب َال  ِإنــُه  َبْعــٌض  َيْطلُُبَوَقــاَل  َمــا  َعــى  اد َقــدِ  ـُه  ـ ِألَن
َنَظَرا َطَعــامٍ  ِإلَــى  ُدعِي  َيَرىَوَمــْن  ُحْكَمُه  كِيــَف  َدَعاُه  فِيَمْن 
أَْهــَال ُيَجــاَب  أَْن  َرآُه  َوأَْهــَال(٢)َفــإْن  بَِمْرَحًبــا  أََجاَبــُه 
هللاِ َيُكــْن  لَــْم  َشــْيٍء   َكالُْمَباهِي(٣)َوُكل َوْهــَو  فِيِه  َخْيَر  َال 
َعــاُم الط ُوِضــَع  ِإْن  ُيــَالُمَوعِْنَدُهــْم  َال  ــُل  ِ ــاآلك َف ــاسِ  لـِـلــن

قوله: «َعْن َبِشيِر» هو: العّالمة الفقيه بشير بن محمد بن محبوب وأخوه العّالمة عبد اهللا بن محمد بن   (١)
محبوب وبه يكّنى والداهما اإلمام محمد بن محبوب وللشيخ بشير كتاب المحاربة. (أبو إسحاق)

قوله: «أهال» األولى مفعول ثانٍ لرأى والثانية مصدر غير مشتق.  (٢)
المباهي: المفاخر من المباهات وهي المفاخرة.  (٣)



كتاُب اِإلباحة١٨ الجزء الثالث

َمْعــُروُف َوَذا  ِإْذنٍ  بِــَال  ــُروُفَولَــْو  ــْص ــِهــْم َم ــــُه لـِـُكــل  ِألَن
ا ُخص َقْد  بَِبْعِضِهــْم  َيُكْن  ــاَوِإْن  لِص َيُكــوُن  الَْغْيــُر  َفــأََكَل 

ád’ódG  ÜÉH

ِ اْثَنْيــن َبْيــَن  َتُكــوُن  ِِإَباَحــٌة  ُمَتَصـافَِيْين َقــــــْولٍ  بَِغْيـــرِ 
َاللَــْه تِــي تُْعــَرُف بِالدبَِحالَــْههِــَي ال عَِنَدُهــُم  َوَضْبُطَهــا 
ْنَســاُن مِــْن َصاِحبِِه بِِهَال َيجُِد اْإلِ َيأْتِي  الذِي  فِي  َيْسَترِيُب  َما 
َمالِــِه مِــْن  َيأُْكَلــْن  َرآُه  أَْحَوالِِهَولَــْو  مِــْن  ــُروُر  الس َداَخَلــُه 
َرآُه ِإْن  اآلكـِــُل  َيْخَجُل  ـــَراُهَال  َن ــًة  ــَب رِي ــاَء  ــَي ــَح الْ  ِإن
َخجَِال َمــا  َصَفــا  َولَــَو  أََكَالَفِإنــُه  ِحيــَن  َطاَب  َولَِكــْن  مِْنُه 
ــا ُيْعَرَفن بِالَْقْلــبِ  َفاْحَذَرنــامِيَزانَُهــا  َيرِيــُب(١)  َمــا   وُكل
َيْلَزُم لَْيــَس  بِالَْقْولِ  ُيْعَلُمَتْعرِْيُفَهــا  َحــاٌل  بِالَقْلــبِ  َهــا  ـ ِألَن
ُعَبْيَدْه(٢) أَُبــو  َقــاَل  َهاُهنا  َتْحدِيَدْهمِْن  قُْلُتــْم َوال  َما  أَْدرِي  َال 
أََخــْذُت أََشــا  َولَــْو  نِــي  مِــْن كِيسِ َحاجِبٍ لَِمــا أََرْدُتلَِكن
ِ م الُمَقد َعــاُرِف  الت مِــَن  َِوهِــَي  م َقد الت َوفِي  الَْمْعَنى  فِي   أََخص

قوله: «يريب» بفتح الياء؛ من َرابه يَريبه إذا أدخل في قلبه الريْب وهو الشك.  (١)
أبو عبيده: هو اِإلمام المحّدث مســلم بن أبــي كريمة التميمي، مولى لهم وهو شــيخ اِإلمام   (٢)
الربيع بن حبيب أخذ عن شيخه اِإلمام أبي الشــعثاء جابر بن زيد وضمام بن السائب الندابي 
وحاجب: هو أبو مودود حاجب بن مودود، وكالهما من تالميذ جابر بن زيد، وهما من أهالي 

البصرة أصًال ومنشًأ، رضي اهللا عن الجميع.



١٩ الجزء الثالث باب الداللة

ْكَثُر َيْحُجُرَواْخَتَلُفوا فِي ُحْكِمَها(١) َواألَْ َوَبْعــٌض  َجَوازَِها  َعَلى 
َدَهــا بِاْألَْولَِيــا(٢) َما َرضَياَوَبْعُضُهــْم َقي َغْيرِهِْم  َوُحْكُمَها فِــي 
ِ ــع َصن الت مِــَن  َخــاَف  ـُه  عِيَكأَنـ َيد َقْد  َما  ِخالََف  ُيْخفَِيْن  أَْن 
َراِضــي بِــَذاَك  أَنــُه  أَْمَراضُِيْظِهــُر  َذاَك فِــي  َوَقْلُبــُه مِــْن 
َيْنفِــُر َومِْنَهــا  رِْيَبــٌة  ــُرَوَذاَك  ُمَطه ُمَوفــٌق  َقْلُبــُه  َمــْن 
ُع(٣) َصن الت أُمِــَن  َقْد  َيُكــْن  َفــَال أَقُوُل بِالُْخُصوصِ تُْشــَرُعَوِإْن 
َفاْعَلَما َراِضــي  الت أَْصَلَهــا   ُيَبــاُح ِإْن رَِضاُهَمــا َقــْد ُعلَِماِألَن
ــْه ينِي الد لِْلَوالََيــةِ  ْهَولَْيــَس  الَْقِضي َكذِي  َمْدَخٌل  الَْمالِ  فِي 
اْألَْســالَِف ِســيَرَة  َنَظْرَت  َصافِيَوِإْن  الت َمــَع  فِْعَلَهــا  َرأَْيــَت 
َعَلــى َوالَ  ُســْبَحاَنُه  َالَوَقْولُــُه  َفص ِإْذ  َتأُكلُــوا  أَْن  أَْنُفِســُكْم 
َذَكــْر َوَمــا  آَبائُِكــُم  دِيقِ ُمْعَتَبْرُبُيــْوُت  مِْن َبْعدَِها ِإلَــى الص
ُيْدَعى دِيقِ  الص َوْضَعاَفاألَْكُل مِْن َمالِ  اِالْصِطــالحِ  فِــي  َدالَلًة 
ُل َيد َمــا  ةِ  ــن الس فِــي  ِحــلَوَجــاَء  َهــَذا   إن َوفِْعــًال  َقــْوًال 
الَْمَعانِي َعَلــى  الَْحــالِ  َســانَِدالَلَــةُ  الل َدالَلَــةِ  مِــْن   أََدل
َقــْولٍ ال ُيفِيــُد الِْحــال (٤)َفــُرب َقْد ُيفِيــُد الُْكال َوُرب َحــالٍ 

قوله: «في حكمها»، أي: في حكم الداللة.  (١)
والمراد باألولياء: األولياء في الدين. (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: التصنع: هو إظهار الجميل مع إخفاء ضده. (أبو إسحاق)  (٣)
قوله: الُكّال، أي: القول والفعل مًعا. (أبو إسحاق)  (٤)



كتاُب اِإلباحة٢٠ الجزء الثالث

اِالْســتَِراَبْه اْنتَفــاُء  َحاَبْةَضابُِطــُه  مِْن َهاُهَنا َجــاَءْت بِِه الص
ِخَرْنَوِإن َقْوًما دَخلُوا َبْيَت الَحَسْن(١) َيد َمــا  أَْكلِ  فِي  َفاْنَدَفُعوا 
َتَهلــالَ(٢) َوَقــْد  َقْلُبــُه   بِأَْكلِِهــْم مِن َبْعدِ َمــا َقْد َدَخَالوُســر
لِيَناَقــاَل َكــَذاَك َكانُــوا َيْفَعلُوَنــا الُمَفض ْحــَب  الص بِِه  َيْعنِي 
َواْألَْمَوالِثُــم َمَحــل َهــَذا اِالْســتِْدَالَل الَْعبِيــدِ  فِــي  ُيَقــاُل 
ُيْســَتَدل األَْوَالدِ(٣)  فِــي  ــلَولَْيَس  ــُح ـــــــٌة َت ــــَهــــا َوَالَي ِألَن
ِ بِالَْوالِد َصَها  َخص َقْد  ــْرُع  ُمَعاِضدَِفالش ــَدُه  ــْع َب  ــي ِ ــَول ِ ب أَْو 
َكاَنــا ِإْن  ــُه  َولِي الَْبَياَنــاَفْلُيْملَِلــْن  أَْحَكَمــتِ  آَيــٍة  فِــي 
َيْســَتْعِمُل َوالِــدِهِ  َيْفَعُلَوبِرَِضــى  فِيَمــا  بِالَْقْولِ  أَْمــرِهِ  َعْن 
اْألَْفَعــاَالَكأَنُهــْم َقــْد َجَعلُــوا الَْمَقــاال ُزوا  َفَجــو َتْولَِيــًة 
ْولَِيــةِ لِلت ُيوجِــُب  َال  ــةَِوالَْحــاُل  ْوجِي للِز الَْعْقــدِ  مِْثــُل  َوَذاَك 
اْألَْوالَُد أُْخــرَِج  َقْد  َهاُهَنــا  أََجــاُدوامِْن  َفَقــْد  ُهــْم  َدر هللاِ 
َيْلَبَســا(٤)  لِْلُمْســَتدِل أََســاَوَجائِــٌز  َيُكْن  َولَْم  َثــْوَب َصدِيِقِه 
َمــَرْض َنــْوُع  َكاَن بِــِه  ِإَذا   َعَرْضِإال َقْد  َعَلْيَها  ْيُب  الر َفَهاُهنا 

هو: الحسن البصري التابعي المشهور.  (١)
قوله: تهلال، أي: أشرق فرًحا وسروًرا. (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: «وليس فــي األوالد» يعني: أن الداللة ال تدخل في األوالد، ألنهــا كالَوالية وإنما والية   (٣)
األوالد آلبائهم وليس لها محل إال في األموال.

يلبسا: منصوب بأن المقدره.  (٤)



٢١ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ْيُب َفالِْحل اْنَتَفى ُعرَِفاَوَحْيُث َكاَن الر َقــْد  َمــا  ِخــَالُف  ـُه  ـ ِألَن
َيأُْكلُُهمِــْن َهاُهَنــا َنْمَنــُع َمــا َيْفَعلُُه َما  الَْوَرى مِْن أَْكلِ  َبْعُض 
َفِإْن َغْيــرِهِ  َمــالِ  مِــْن  َتُمــْن(١)َيأُكلُــُه  َوَال  أَْبرِنِــي  َقــاَل  َرآُه 
ُيْعَرُف بِالَْجَســاَرْه الــذِي  ــاَرْهَوْهَو  ــَس ــُم َوأنــَهــا َخ ــَدُه ــْن عِ
ِإلَى اْحَتاَج  لََما  ْيُب  الر اْنَتَفى  َاللَوِ  أَو ــــاُه  أََت ــا  ــم َع ـِــِه  ـــْرآن ُب
(٢) لَِمْن َقــْد َجــاَءُه لِــَذاَك َال تَُنافَِقــْنمِْن َهاُهَنا َقــاَل الَخلِْيلي
اْســتِْدالَُل لَُه  َكاَن  َولَــْو  اْســتِْحالَُلَيْعنِي  لَُه  َكاَن  َمــا  َعَلْيــِه 
َمانِ الض َعــنِ   الِْحــل َمــا  ـ ْنَســانِِألَن اْإلِ ةِ  ذِم فِي  الــذِي  َوْهَو 
أََبَدا فِيــِه  لَْيــَس  أُبِيــَح  َدىَوَمــا  الر ُوقيــَت  َمانِ  الض َتَعلــُق 
أَنــُه اْعتَِقــادِ  َعَلــى  ـــُه(٣)َفأَْخــُذُه  َعن نَِفــــاٌق  ــُه  َسيِْسَتِحـل

pΩÉàjC’G  pÖfÉL  »a  oìÉÑj  Ée  oÜÉH

ِ األَْيَتــام فِــي  الُقــرآُن  َِوأََمــَر  َوَمالِِهْم(٤) بِالِْقْســطِ فــي الِْقَيام
ِإال الَْيتِيــمِ  َمــاَل  َتْقَرُبــوا  فِْعَال(٥)َال  اْألُمــورِ  أَْحَســنِ  بِفِْعلِ 

قوله: «ال تَُمن»: من المّن، أي: ال تمن علّي بما أكلته، أو ِمْن مانُه يمونه. (أبو إسحاق)  (١)
قوله: «قال الخليلي»: هو: العّالمة الشــيخ المحقق أبو محمد ســعيد بن خلفان بن أحمد جّد   (٢)

اإلمام محمد بن عبد اهللا بن سعيد الخليلي وقد سبق ذكره. (أبو إسحاق)
َعنه، أي: عارضه.  (٣)

قوله: «ومالِهم»: معطوف على قوله: «في األيتام». (أبو إسحاق)  (٤)
تمييز. (أبو إسحاق)  (٥)



كتاُب اِإلباحة٢٢ الجزء الثالث

ِ َعام الط فِــي  اْألَْيَتــامِ  َِوِخْلَطــةُ  األَْحَكام فِــي  ُيوَجُد  َجَواُزَهــا 
َيْرَزاُه(١) ال  َخالَــَط  َمْن  َكاَن  أََتــاُهِإْن  ِإْذ  َخالَــَط  بِــِه  فِيَمــا 
ِإْخَواُن َفُهــْم  تَُخالِْطُهــْم  الُْقــْرآُنفِــِإْن  َجاَءَنــا  بَِهــَذا  لََنــا 
الُْمْفِســَدا ا  مِن لَــُه  اْإلِ َعلِــَم  َداَقْد  َتَهــد َقالَــُه  َوالُْمْصلِِحيــَن 
لََفَعَال َيْعنَِتَنــا(٢)  أَْن  َشــاَء  ــَاللَــْو  ــا َتــَفــض ــَه ــاَح ــُه أََب ــن ــِك لَ
ــا َوالْــَوِصــي الَحاكَِم  ــَزُم  ــْل ــاَوَي بِي الص ُيْنفِــَق  الَوكِيــَل  أَوِ 
َفَقْط َمالِــِه لَــْو َكاَن بِالَْبْيعِ  ُيَحْط(٤)مِْن  أَْو  ُيَقــاُل(٣)  َوَال  َيبِيُعُه 
ِ ــع ــْي ِ ــب ــَم ـــةُ الْ ـــالَ ـــا ِإَق ـــَم  ِِألَن ْضيِيع والت ْبدِيلِ  الت ِإلَــى  تُْفِضي 
أُْبرَِما َقــْد  لَِمــا  َنْقٌض  َتْغَرَماَوِإنهــا  أَْن  َفاْحَذَرْن  ُغْرٌم   َوالَْحط
نِــَدا بِــَال  َيبِيُعــُه  َبَداَوَجائِــٌز  َذاَك  فِــي  َالَح  الص َرأَى  ِإَذا 
َوالَْمْعُتــوُه(٥) الَْغائِــُب  ُيْنفُِقــوُهَومِْثلُــُه  َيْلــَزُم(٦)  َمــْن  ُيْنفِــُق 
ُيَبــاُع ال  لِْلَيتِيــمِ  ــْيُف  َيــاُعَوالس الض بِــِه  ِخيــَف  ِإَذا   ِإال

قوله: «ال يَْرزاه» بتســهيل الهمزة وأصلــه، ال يرزئه، أي: ال ُيدخل عليه الرزيــة بأكله أكثر مما   (١)
خالطه به. (أبو إسحاق)

قوله: «يَْعنُتَنا» أي: يضّيق علينا بمنع الخلطة. (أبو إسحاق)  (٢)
وال ُيقال: في اِإلقالة، وهو رد البيع.  (٣)
الحط: إسقاط شيء من ثمن المبيع.  (٤)

قوله: «المعتوه» المجنون الذي ال يفارقه الجنون. (أبو إسحاق)  (٥)
قوله: «ينفق من يلزم»، أي: أن الغائب والمجنون ينفق مــن أموالهما من تلزمهما نفقته، فيقوم   (٦)

بذلك عن الغائب وكيله وعن المجنون َولِيه.



٢٣ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ـُه ِإَذا َنَشــا(١) َيْحَتــاُج لَــْه ـ لَْهِألَن ُيَبــاُع  َجائٌِز  ــَالحِ  الص َوفِي 
ِ َتْعلِيــم َذا  الَْيتِيــُم  َيــُك  َِوِإْن  ــَرْن(٢) مِــْن َمــالِ َذا الَْيتِيم َفأَج
الَْيتِيــُم ُيْضــَرَب  أَْن  َمْعلُــوُمَوَجائِــٌز  َصَالُحــُه  بِــِه  لَِمــا 
َما الُمَعل أَْبــَرأَ  َمْهَما  أَلَما(٣)َوالُْخْلــُف  بَِضــْربٍ  ِإْذ  الَْيتِيــمِ   أُم
بِِه(٤) َيْبــَرا  َال  اْألَْقــَوالِ  بـِـَضــْربـِـِهَوأَْكَثُر  ــُه  َح ــر َب ِإْن  َوذاَك 
َحا ُمَبر َيَكــْن  َضَرْبــَت ال  َحــاوإْن  ُمــَجــر َوال   َكــال ــًرا  ُمــَؤث
ا بِي الص َتْضــرَِب  أَْن  َتَشــا  ــاَوِإْن  ــي ِ ـِــــَدُه اْألَب ـــاوَِرْن َوال ـــَش َف
ِ الُكْفــر َكَالُم  َبــاَن  ِإْن  َِوقِيــَل  اْألَْمر َوِخــَالُف   بِــي الص مِــَن 
َيْرجَِعا ــى  َحت َذلَِك  َعــْن  َب  َفاْســَمَعاأُد  َقط  ُيْقَتَلــن َولَْيــَس 
ِ الَْيتِيــم ُكُتــبِ  فِــي  َِوَجائِــٌز  ْعلِيــم َوالت ْلِقيــنِ  الت ُذو  َيْنُظــُر 
الِْقْرَطاَســا ــَر  َغي َمــا  ِإَذا   ــُه قـِـَيــاَســاِإال ــانُ ــَم ــُه َض ــَزُم ــْل َي
َوَقاَال أََتــى  ِإْن  الَْيتِيــمِ  آَالَوفِــي  َزْيــدٍ  َهــَذا لَُكم مِــْن عِْندِ 
َيُقْل َوِإْن  أََخــُذُه  َيُجــوُز  َيِحــْلَفــَال  َفَهاُهَنــا  بِــِه  أَْرَســَلنِي 

إذا َنَشا، أي: َكبَِر.  (١)
قوله: «فأّجَرن»، أي: َمن يعلمه.  (٢)

ألَما: بالبناء للفاعل، أي: أوجعه.  (٣)
قوله: «ال يبرا به»، أي: ببرآن األم، والضرب المبرح المؤثر، أو هو الذي يحبس المضروب عن   (٤)

المشي من قولهم فالن ال يبارح المكان إذا لم ينتقل عنه.



كتاُب اِإلباحة٢٤ الجزء الثالث

ُمْشِكُل(١) الَْحالََتْينِ  َبْيَن  ُلَوالَْفْرُق  ُيَفص َال  الَْيتِيُم  ــا  ــَم  ِألَن
ــٍة َعَلــى ِســَواُه ِإْن أَْعَطاُه أَْو إْن أَْرَســَالألََفاظُــُه لَْيــَس بُِحج
ــَبــُر الْـــَعـــاَداُت ــْعــَت َباُتَوإنــَمــا تُ الث الَْمْنَهــُج  َفْهَو  َذاَك  فِــي 
ــارِ الَْجب الِْمْقَدارَِوَجائِــٌز ُيْفــَدى مِــَن  فِــي  َزاَد  َيتِيــمٍ  َمــاُل 
َفَال ُمَســاوًِيا  الْفِــَدا  َيــُك  َقْد َخَالَوِإْن  الَحِ  ِإْذ مِــَن الص َيْفدِيِه 
مِ(٢) ــال ْفــُع لِلظ َِوَال َيُجــوُز الد اْألَْيَتام َمْن َغــاَب أَوِ  مِْن َمــالِ 
ْلمِ َحتى لَْو َخَشى(٣) َغَشــاَقْبَل ُوقُوعِ الظ َقــْد  َولِْلبِــَالدِ  ُوقُوَعــُه 
َيْقــدُِر الَعالَِميــَن   َرب  َظــُرِألَن الن َيُعــوَد(٤)  َقْبــَل  ُه  َيــُرد
َمكانِ فِــي  ْشــدِيدِ  الت مَِن  ْرِخيُص(٥) بِالَْمَعانِيَوْهَو  َواْألَْنَسُب الت
َقــا َتَعل َقــْد  بِالَْخــْوِف  ـُه  ـ َقىِألَن ُيت َوَصــاَر  أَْحــَكامٍ  ُجْمَلــةُ 
ُيْؤَنَســا أَْن  ِإلَى  َمالُــُه  َســا(٦)ُيْحَفــُظ  ُمَكي ُرْشــَدُه  الُبلُوغِ  َبْعَد 

قوله: «والفرق بين الحالتين مشــكل» قلت: ال إشــكال في ذلك، فإن قولــه: «هذا لكم» ليس   (١)
بحجة من الصبي، وأما إذا قال له: أرسلني إليك بهذا فالن، أو أرسل لك هذا معي فالن، فهو 
مما تقتضيه عادة الناس في إرسال الصْبَيان بالشيء اليسير الذي يحتمله حال الصبي في العادة.
الظّالم: جمع ظالــم، ويصح أن يكون بفتح الظاء وتشــديد الالم مراًدا بــه الواحد مبالغة في   (٢)

الظلم، قال اهللا تعالى: ﴿ ì ë ê é ﴾ [فصلت: ٤٦].
قوله: «خشى» بالفتح مبيًنا للفاعل. (أبو إسحاق)  (٣)

قوله: «يعود» منصوب بأن المقدرة.  (٤)
قوله: «واألنسب الترخيص» قلت: هذا الذي أيده المحقق الخليلي ƒ وهو الحق إن شاء اهللا.  (٥)

مكيســا: حال ومعناه عاقالً، والَكيُس: العاقل، وروي: «الكيس من دان نفســه وعمل لما بعد   (٦)
الموت».



٢٥ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

َفــَال َمالَــُه  َيْحَفــَظ  أَْن  ــَالَوَذاَك  ــم ــَه ُي َوَال  ـــُه  َرن ـــذ ـــَب ُي
ِ ين َوَالَيٌة فــي الد َبــْل  َِوقِيــَل  َتْخِمين بِــال  ُرْشــدِهِ  ِإْيَنــاُس 
َوأَْن  ُبــد َال  الَْفاِســُق  َمــا  ـ َيْعِصَيــْنِألَن ِإْذ  َمالَــُه   َرن ُيَبــذ
َعَلى ِإْنَفــاٌق  ْبذِيــُر  الت َمــا  ـ ُحِظَال(١)ِألَن َمــا  أَْو  لَِه  اْإلِ َمْعِصَيــةِ 
أَْوَســُع َفْهــَو  الَقْولَْيــنِ  ُل  ُيْدَفــُعَوأَو بِــَذاَك  َمالُــُه  ِإلَْيــِه 
َدْفِعِه عِْنَد  الَْعْدلَْينِ  َوْضِعــِهَولُْيْشــِهدِ(٢)  عِْنــَد  اْألَْحــَزُم  ـُه  ـ ِألَن
نِــَزاُع أََبــًدا  فِيــِه  َيْبــَق  ــــَداُع(٣)َال  ُص بـِــِه  ــُه  ــالُ ــَن َي َوَال 
َيْدَفــْع لَــُه إْذ َدْفُعُه َقــْد ُحِظالَوَقْبــَل أَْن ُيْؤنِــَس ُرْشــَدُه َفَال
فِيِه الُبلُــوَغ  َرأَى  َولَــْو  ــى  َيْكفِيِهَحت َيُكــْن  لَــْم  الُبلُــوُغ  ِإذِ 

❁  ❁  ❁

ُحظال: منع.  (١)
وليشهد: األصل وفي نسخة: «يشهد».  (٢)

ُصَداع: استعاره لألذى.  (٣)



كتاُب العطايا٢٦ الجزء الثالث
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َيْنَتِقُل َقــْد  ْعَطاِء  بِاْإلِ ُلَوالَمــاُل  ُيَحــو لَِمالِــكٍ  َمالِــكٍ  مِــْن 
ْملِيكِ الت بَِذا  الُمْعِطي  َيْطلُُب  الُْملُوِكَال  َمالِــكِ  ِســَوى َثــَوابِ 
قِ َصــد الت َعَلــى   َحــث َِفِإنــُه  لِْلُمْنفِق أَْي  ــَواَب  الث َوأَْجــَزَل 
َما إْنَفاقِ  َعَلــى   الْبِر َفاْعَلَماَوَقَصــَر(١)   نُِحــب َما  َبْعُض  َوَذاَك 
أََحْب َما  َبْعــَض  أَْنَفَق  َمْن   آَثــَر َغْيــَرُه َعَلْيــِه َواْســَتَحْبَفِإن
أَْنَفَقا َقــْد  بَِمــا   الْبِر ــَل  ــاَفَحص َق ــد ــَص ـــِه َت ـــلِ ـــــُه ِألَْج  ِألَن
ِإنَما ُيْقَضى  الَْمْحُبوَب(٢)  َمْغَنَمــاَفَبْذلُُه  أَْعــَال  لََدْيــِه  َيْطلُُبــُه 
َوَرَدا لِْلِعَبــادِ  اْختَِبــاٌر  ــَداَوْهــَو  ــي ــَق ــٍة َت ــَغ ِ ــال ــٍة َب ــَم ــْك ـِـِح ب
لَُهَمــْن ُيْقــرِضِ اهللاَ ُيَضاعِْفــُه لَُه الَْقــْرُض  ِإنَمــا   َغنــي َوْهَو 
ْنَفاقِ َباقِــيَفأْطَلــَق الَقْرَض َعَلــى اْإلِ َيُكــوُن  َنْفَعــُه   ِألَن
َوَرَجْع َعْنــُه  َســاَر  َكَماٌل  َواْنَتَفْعَفْهَو  َعلْيــِه  اْفتَِقــارِهِ  ِحيــَن 
أَْعَطــاُه لِِعــَوضٍ  َيُكــْن  ـــَواُهَوِإْن  َن الـــذِي  َذاَك  ــُه  ــَحــظ َف
أَْعَطى َفَال َعَقَال(٣)َوِإْن َيُكْن فِي َغَضبٍ  ِإْذ  َمَضــى  ِإْن   ِإال َتْثُبُت 
ْقــَرارِ اْإلِ َمــَع  الَْبْيــُع  َوُحْكــُم َذاَك َجارِيَوَيْثُبــُت  فِي َغَضبٍ 
ُذورِ َِوالُخْلُف فِي الَهْديِ َوفِي الن لِْلَكثِيــر ُبــوتِ  بِالث َوالَْقــْوُل 

قوله: «وَقَصر» يشير إلى قوله: تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [آل عمران: ٩٢].  (١)
المحبوب: مفعول به من المصدر وهو البذل، وبذل مضاف إلى ضمير فاعله.  (٢)

وفي نسخة «غفال». (أبو إسحاق)  (٣)



٢٧ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

َغِضْب َقْد  َوَكاَن  آلَى  َمْن  َتجِْب(١)َوقِيَل  لَْم  َوعَِتــاقٍ  َطَالقٍ  بَِال 
الَْغَضُب َيْحِمَلْنــُه  أَْن  َيْغَضُبَوَوْصُفــُه  ِحيَن  ُيْعِطي  َفْهَو  لَِذاَك 
ــْه اْألَْصلِي الَحــَراَرُة  ْهَتْحِملُــُه  نِي ِســَواَها  لَــُه  َيُكــْن  َولَــْم 
َعى َقــْد َوَقَعاَوِإْن َيُكْن َمْن َبْعدِ َما أَْعَطى اد بِأَنــُه فِــي َغَضــبٍ 
ْقــُه الــذِي أَْعَطــاُه َعــاُهَولَــْم ُيَصد اد َمــا  ُيْثبِــَت  أَْن  َعلْيــِه 
لَــْه َتْشــَهُد  َعادِلَــٌة  َنــٌة(٢)  َفَعَلْهَبي َقــْد  ـُه فِــي َغَضــبٍ  ـ بِأَن
الُْمَشــاعِ(٣) ةِ  َعِطي فِي  َِوالُْخْلُف  نِــَزاع َعَلــى  َقــْوٌم  أََجاَزَهــا 
َتْبُطُل فِيَهــا  اْألََقــَوالِ  َتْبُطُلَوأَْكَثــُر  لَْيَس  ــرِيكِ(٤)  لِلش َوقِيَل 
َفَال الُمْعَطى  أَْتَلَفَهــا  َيُكْن  َالَوِإْن  َتَنق ُيْدرُِكَهــا الُمْعِطــي لَِمــا 
ــا ــَه ــَف ــَل ـــعٍ أَْت ـــَواِس ِ ــــُه ب  َفَهاألَن َولَــْم َيُكــْن بِاْالْعتِــَدا َصر
َتِصّحَوالَْقْبُض َشْرٌط َفالَعَطاَيا َال َتِصّح َبــْل  َوقِيَل  بَِقْبِضَهــا   ِإال
لَُه الُْحْكمِ  فِــي  الَْواهِبِ  َعْدلَُهَفِهَبــةُ  َفاْعرِْف  الَْقْبُض   َيِصح َحتى 

قوله: «لم تجب»، أي: األلِية، ومعناه: لم تلزمه اليمين التي حلفها في حال الغضب إذا لم تكن   (١)
بالطالق وال العتاق، أمــا الطالق والعتاق فإنهما يقعان من الرجــل ولو كانا في حال الغضب 

عندنا، خالًفا لمن قال: إنهما ال يلزمان لحديث: «ال طالق في إغالق».
قوله: «بينة عادلة» يحتمل أن تكــون مرفوعة على االبتداء، أو فاعلــة لفعل دل عليه قوله   (٢)

«تشهد له».
الُمَشاع: المال المشترك بين أناس.  (٣)

قوله: «وقيل للشريك ليس تبطل»، أي: الشريك في الُمشاع فإن كانت العطية ألحد الشركاء في   (٤)
المشــاع فإنها تثبت، بخالف غير الشــريك، فقد قيل إنها ال تثبت إال للشريك، وهذا هو قول 

األكثر؛ ألن األجنبي ال يمكنه قبض اْلَعِطية.



كتاُب العطايا٢٨ الجزء الثالث

ِ ِلَْو َمــاَت(١) َمْوُهوٌب لَُه مِْن َقْبل لِألَْصل عِْنَدُهــْم   ُيــَرد َقْبــضٍ 
الَقْبَضا  بِــأَن الَْقْولِ  َعَلــى  َشْرٌط َوفِي الَْعْكسِ اْنِعَكاٌس ُيْمَضىَوَذا 
لَِما ِإْحَراٌز(٢)  ْوَجينِ  الز َعَلى  ُعلَِمــاَوَما  َحــادٍ  ات مِــَن  َبْيَنُهَمــا 
ِ ْوَجْين لٰــِه َجَعــَل الز ُِحْكــُم اْإلِ اْثَنْين َال  َواِحــًدا  اِالتحــادِ  فِي 
آلُــفِ الت ةِ  ِشــد َعــْن  َخالُــفِعَِبــاَرٌة  َوالت ْفرِيــقِ  الت َوَعــَدمِ 
َرَوْواَوقِيَل َبْل َال ُبــد مِْن َقْبضٍ َولَْو ِإْذ  َقلِْيــٌل  َوْهــَو  َبْيَنُهَمــا 
ْه الَْعِطي مِــَن  لِْلَحْمــلِ  ــْهَولَْيــَس  َقِضي فِــي  َتْثُبــُت  َوِإنَمــا 
ــَضــاُه َق ـِــــُدُه  َوال ِإَذا  أَْعَطاُهَوْهـــَي  أْوَالَدُه  بِــِه(٣)  َمــا  َعــْن 
الَْحــق مِْثــَل  َيُكــوُن  ـُه  ـ ــقِألَن ــَح ِ ـــُه ب ـــَذن ـــأُْخ ـــَي ــــُه َف لَ
لِْلَبنِيَنا ـــُد  ِ ـــَوال الْ ــةُ  ــي ــِط ُتوَنــاَع ُيَثب ال  الُبلُــوغِ  َقْبــَل 
ْحــَرازِ بِاْإلِ َتْثُبــُت  بِالَْجــَوازِ(٤)َوِإنَمــا  َوقِيــَل  َبَلُغــوا  ِإْن 
ُجــوُع لَْو َحاَز الَولَْد ُيــَعــْدلَِكْن لَُه الر ـــُه  لَ ــِه  ــنِ إْب ـــاَل  َم  ألَن
الُْحلِي فِــي  الِْخَالُف  ُهَنا  بِــيَومِْن  َيْجَعلُــَه الَوالــُد فِــي الص
الُْمَحلي الَْوالِــُد  َيُمــوُت   ثُــمــــُه لـِـْلــُكــل ــــْوٌم ِإن َفــَقــاَل َق

قوله: «لو مات» اختلف العلماء متى يستحق الموهوب له الهبة؟ فقيل: بانفصالها من الواهب،   (١)
وقيل: بل باتصالها إلى الموهوبة له.

إحراز: أي قبض.  (٢)
في نسخة: «عّما به» باِإلدغام وهو أخف للوزن.  (٣)

قوله: «وقيل بالجواز»، أي: جواز العطية، وهي عبارة عن ثبوتها عند من قال به، كما بين ذلك   (٤)
في قوله: ومن هنا الخالف.... إلخ.



٢٩ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

اْألَبِ َكتِْرَكــةِ  مِيَراًثــا  بِيَيُكــوُن  لِلص َوقِيَل  َقْبٌض  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
ِ الَْوالِد َغْيــُر  أَْعَطاُه  يُكــْن  ائِــدَِوِإْن  لِلز َقْبِضــِه  ُدوَن  َيْثُبــُت 
َعلِْيُلَوقِيــَل ِإْن لَــْم ُيْحــرِزِ الَْوكِيُل ــٌل  ــاِط َب  الْــَولِــي أَوِ 
لِْلَمَســاجدِ الَْعَطــاُء  َِوَيْثُبــُت  اْألََماجِد مِــَن  ِإْحَرازٍ  َغْيــرِ  مِْن 
ِ األَْفالَج فِــي  ِحَراُز  اْإلِ الِْمْنَهاجِ(١)َوَيْلــَزُم  فِــي  ُيوَجُد  أَْرَباَبَها 
الَباقِيَنــا َيِقْيَنــاَوَواِحــٌد مِْنُهــْم َعــنِ  أَْحــَرَزُه  ِإَذا  َيْكفِــي 
َفُهــُم َشــرِْيٌك  فِيــِه  َيْلَزُمِألَنــُه   ُكل َقْبــُض  َســَواٌء  فِيــِه 
بِالَْحالَِوِإْن َيُكــْن أَْعَطــاُه أَْصــَل َمالِ لَــُه  الُْمْعَطى  َوَباَعــُه(٢) 
َمبِيَعاَال ُيــْدرُِك الُْمْعِطي بِــِه ُرُجوَعا لَــُه  َصــاَر  أَْن  َبْعــدِ  مِْن 
أََمْرَت َرُجــًال ُيْعِطي َرُجْل َيُقْل(٣)َوِإْن  َولَــْم  أَْعَطْيُتُه  َقــْد  َفَقاَل 
ُيْقَبــُل بِــَذاَك  َقْولُــُه  ُيْقَبــُلَفِقيــَل  َال  ــٍة  ُحج ُدوَن  َوقِيــَل 
َمْعَنــى أَْقــَوى  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َمْعَنــا(٤)َوأَو اْألَمِيــنِ  مِْثــُل  ـُه  ـ ِألَن

قوله: «المنهاج» هو كتاب منهاج العدل لمؤلفه الشيخ عمر بن سعيد المعدي البهلوي 5 .  (١)
قوله: «وباعه»، أي: باع له مــا أعطاه إياه، فإنه ال ُيْدرُِك الرجوع في العطية بعدما اشــتراها من   (٢)

المعَطى بالفتح.
قوله: «ولم يقل»، أي: لم يقل المعطى شيًئا، أو هو بضم الياء من اِإلقالة أي لم يرد العطية.  (٣)

األول من المعاني، والثاني هي مع موصولة بضمير جماعة المتكلمين أو الواحد المعظم نفسه.  (٤)
«تنبيه»: إن قيل ما الفــرق بين العطية والهدية والهبة والصدقة والنْحَلــة فالجواب؛ أما العطية: 
 Ò Ñ ﴿ فهي تكون بين المتســاوِيَْين من الناس. والهدية: تكون من األدنى لألعلى بدليل
Ô Ó ﴾ [النمل: ٣٥]، ألن سليمان أعلى منها، والهبة من األعلى إلى من دونه، والصدقة 
إنما تكون مــن الغني للفقير والنحلة من اآلباء لألوالد، واســم العطية أعم، ولكل واحدة من 

هذه الخمس حكم يخصها مبين في محله، واهللا أعلم.



كتاُب العطايا٣٠ الجزء الثالث

ا ُيْطَلَبن ــَف  ــْي ــَك َف ــُه  ــَط ــل ــاَس َيْغَرَمن َكْيــَف  أَْم  ــٍة  بُِحج
َصَدَقْه ى  ُيَســم  َمــر َمــا   ــْهَوُكل ــَق ــَف ـــْد أَْن ـــِه َق ــــُه لـِــَرب  ِألَن
مَِنْن فَيَها  لِْلَوَرى  َكاَنْت  تُْرَفَعْنَوَحْيُث  َعَلْيــِه  أَْعَطى  َمــْن  َوَيُد 
الُْمْخَتارِ َعَلــى   ب الــر َمَها  الَبارِيَحر َغْيــرِ  ــةِ  مِن لَِيْبــَرى مِْن 
ِ ْعِظيم الت َِوفِــي الَهَداَيــا ِصَفــةُ  الَعِظيــم ِإلَــى  تُْهــَدى  ألَنَهــا 
لَــُه َحَالَال َكاَنْت  َذا  أَْجــلِ  ــاَالمِْن  ــَث ــُه أَْم ــن ــوَِض ــَع ــْن ُي ــِك لَ
عَِوضِ أَْهــَدى ألَْجلِ  َمْن   ضَِوُكل َعو َولَِكــْن  َفاْقَبْلَها  ِإلَْيــَك 
ـــٌة تُــَنــاُلقِيــَل ُوُجوًبــا َوأَُنــاٌس َقالُــوا ـــُرَم ـــْك ــُه َم ـ بِـــأَن
لِْلَغنِي الَفِقيُر  أَْهــَدى  ِإْن  َِوقِيَل  ن بِالَثم ُيــَكــافـِـَيــْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي
األَْســَالِفَوأَْخُذَهــا ِحــل بِــَال ِخــالَِف ِســيَرةِ  مِْن  َوأَنَهــا 
َنا َعَلْيَها الُمْصَطَفــى َوَبي َناَحــث َقــْد َتَعي فِيَهــا الُْحــب َبــأن
ِ الُمْحِسن  َمْطُبوٌع بُِحب َِوالَْقْلُب  ِإلَْيــِه ِإْن ِشــْئَت وَِداًدا أَْحِســن
أَمِْيــُر أَْعَطْيَتــُه  لَِمــْن  َوأَْنــَت لِْلُمْعِطــي(١) ِإًذا أَِســيُرأَْنــَت 
أَْنــَت ِإلَــى أَْن َيأتَِيْنــُه أََجلُــْهَوِإْن َيُكــْن أَْعَطاَك َمــاًال َتأُْكلُْه
ــٌة َضــِعــيــَفــْه ــي ــِط ـــذِهِ َع ـــَه َتْضِعيَفْهَف أََرى  َشــْرِطَها  ألَْجــلِ 
الُعْمَرى لَِحــالِ  ُمَخالٌِف  الُعْمَراَوْهــَو  َتْســَتْقِصي مِْنــُه  ألَنَهــا 
ْيَء ُعْمَر الُْمْعَطى أَْعَطىُيْعِطْيِه َذاَك الش َما  ِإَذا  أَْعَطى  َمْن  ُعْمَر  َال 

قوله: «وأنت للمعطي»: المعطي اسم الفاعل. (أبو إسحاق)  (١)



٣١ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ُعْمرَِكا ُطــوَل(١)  لََك  َهَذا  َوالُْخْلُف َهْل َتْرِجــُع َبْعَد َذلَِكاَيُقوُل 
ــَر َبْل لَِمْن َيلِيَفِقيــَل َال َتْرجِــُع َنْحــَو األَّولِ َمْن ُعم بَِمْوتِ 
َيْجَعالَ لَْم  َمــا  َتْرِجُع  َبْل  َجــَعــَالَوقِيَل  ِإْذ  َكــِمــْثــلِــِه  ــُه  ــَب ــِق َع
َيْبُطُلَوَمانِــٌح َشــْيًئا َوَمــاَت ُيْنَقــُل ــاُح  ــَن ــِم َوالْ ــِه  ِــي ِــَوارِث ل
ُيْمَنَحا أَْن  بِــِه  أَْوَصــى  ِإَذا   َربَِحاِإال َمْنــُه  يَصــاِء  بِاْإلِ َفــَذاَك 
الَقت لِــَزْرعِ  اْألَْرضِ  الَْوْقــتَِومِْنَحــةُ  َتَمــامِ  ِإلَــى  َثابَِتــٌة 
َســَنْه َوَبْعَدَها  ولَى  اُألْ ةِ(٢)  َنْهلِْلَجز َتَمــاُم َهــَذا الْوْقتِ فِيَمــا َبي
َمَنَحا َمــْوزٍ  لِــَزْرعِ  َيُكــْن  الِمَنَحا(٣)َوِإْن   َيْســَتِغل َحَتى  َتْثُبُت 
ــاتِ واألُم األَْبــَكاَر  َوَمــا لََها مِــْن َبعُد مِــْن َثَباتَِوَيــأُْكَل 
ُمــومِ(٤) الر مِْنَحــةُ  َتُجــوَز  َِوَال  الَْقْوم مِــْن جَِبــاهِ(٥)  بِــِإْذنٍ   ِإال
َقــاتِ ــَالتَِوَذاَك ِإْن َكانُــوا مِــَن الث الُمَبط مِــْن  َغيُرُهــْم  ِإْذ 
َجــارِ َقــاتِ  الث أَْمــُر  َمــا  ـ ــارِِألَن للُفج األَْمــرِ  ُدوَن   بِالَْحــق

طول: منصوب على الظرفية المعنوية؛ أي: مدة عمره.  (١)
ة: في اصطالح أهل ُعمان عبارة عن قطع جميع المدَرك من زرع القضب (البرسيم) وهو القت، ثم  الَجز  (٢)

؛ أي: قطع، سمي ذلك الجّزة الثانية وهي بالجيم والزاي المعجمة. (أبو إسحاق) إذا نبت وأدرك َوُجز
جمع منحة، والمراد به الشيء الممنوح. (أبو إسحاق)  (٣)

الرموم جمــع رم وهي األثارات جمع أثارة، وهي بقايا العمران من األطالل واألشــجار واألراضي   (٤)
ائِغي 5 . قال في المضنون به على  والســواقي والمياه، وما يجري مجرى ذلك، على ما بينه الص
غير أهله، في الباب السابع عشر: واألثارة ما كان قد سبق فيه العمران، وقال في الباب قبله: والرموم 
ُعوَنَها أثارات لهم، وفيها  المشهورة في أيدي الناس والقرى والمزارع التي فيها األنهار واآلبار، َويَد

أثر العمارات فتلك رموم ألهلها، وهي قسم في الجاهلية ثبت في اإلسالم... إلخ. (أبو إسحاق)
وجوه القوم وأعيانهم. (أبو إسحاق)  (٥)



كتاُب اِإلقراِر٣٢ الجزء الثالث

pQGôbpE’G  oÜÉàc

الَْمَقــاَال ُيْفِصــَح  أَْن  َمــاَالِإَقــَراُرُه  لُِفــالَنٍ   َعَلــي  أَن
ـِـْه ــر ب ــَق ــُم ــَنــن َعـــَدَد الْ الُْمْشــَتبِْهُيــَبــي َوَوْصَفــُه في  َوَذاَتــُه 
ا َنن ُيَبي ــْم  لَ ِإْن  ــاَواْخــَتــَلــُفــوا  َفاْعَلَمن أَلَْغــاُه(١)  َفَبْعُضُهــْم 
ـــــَراُر ْق ــعِ اْإلِ ــَق ـــْم َي ــــُه لَ  الِْمْقــَداُرِألَن اْنَتَفــى  ِإَذا  َمْوقَِعــُه 
ِ َِفُحْكُمُه(٢) ُحْكــُم الذِي لَْم َيُقل ل ُيَفص َولَــْم  الَْقْوَل  أَْجَمــَل  إْذ 
ــْه ــَزَم ــَبــَتــُه َوأَلْ ــَرن َمــا َقــْد أَْبَهَمْهَوَبــْعــُضــُهــْم أَْث بِــأَْن ُيَفس
َوَما  الَْحــق َثَبــَت  َقــْد  ـُه  ـ َفاْعَلَماِألَن مِْنُه  ْفِصيلِ  الت َبِقي ِسَوى 
ْفرِيــعِ فــي اْآلَثــارِ اِإلْقَرارَِوأَْكَثــُر الت َذا  َنْحــوِ  ثُُبــوتِ  َعَلى 
َال(٣) ُمَفص أَْذُكُرَهــا  أََنــا  ُجِهَالَوَهــا  َقــْد  َمــا  ِإْثَبــاَت  ًنــا  ُمبِي
مِْثَقــالِ بَِماَئَتــْي  َيُكــْن  الَْمَقــالَِفــِإْن  فِــي  ــَن  َبي َمــا   أََقــر
ِ ْفِســير َفبِالت َحيــا  َيُكــْن  َِفــِإْن  ُيْؤَخــُذ فِيَمــا َجاَء عِْن َبِشــير
لََدْيــِهَوِإْن َيُكــْن َمــاَت َفــَال َعَلْيــِه َثابًِتــا  َيُكــوُن  َشــْيٌء 
ــانِ ــَي ــَب ــةِ َوالْ ــج ــُح بِالُْبْطــالنِلِــَعــَدمِ ال َنُقــوُل  ُهَنــا  َفِمــْن 

قوله: ألغاُه: أي أبطلُه. (أبو إسحاق)  (١)
قوله: «فحكمه حكم الذي لم يقل»، أي: حكم من لم يقر إذا لم يَبّين اِإلقرار. (أبو إسحاق)  (٢)

مفصالً: حال من أذكرها وهو بكسر الصاد، أو صفة لمصدر محذوف، أي: ذكًرا مفصالً فيكون   (٣)
بفتح الصاد.



٣٣ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ا ــــر ــِه أََق ــِك ــْل ــُم ِ اَوَرُجـــــٌل ب َوَبْعــُض ُمْلِكــِه اْخَتَفــى َوَمر
َعلَِمــا فِيَمــا  َيْثُبــُت  اْنَبَهَماِإْقــَراُرُه  َعَلْيــِه  َما  َذاَك ُدوَن  مِــْن 
الَْمْجُهولِ َيْثُبــُت فِي  َبْل  الَْمُقــولَِوقِيَل  فِــي  َيدُخــُل  ِألَنــُه 
ــا ــَم  ِألَن ــــًال  َداِخ أََراُه  َعلَِمــاَوَال  فِيَمــا  َيُكــوُن  ِإَقــَراُرُه 
الَْمَقــالِ بُِمْقَتَضــى  بِــُكل َحالَِوأَْخــُذُه  الَْقْصــَد  ُيَخالِــُف 
ِسَوى َال  الَمَعانِي  َقالَُب  ْفُظ  َنَوىَوالل بِِه  الــذِي  الَْمْعَنى  َفَيْثُبُت 
َثَبــَت الَْمَجاُز ُيَجاُزمِــْن َهاُهنا َقــْد  َمْقُصــودِهِ  َعَلــى  َوْهــَو 
َوَوَصْفَوَذاَك لَْفٌظ َعــْن َمَعانِيِه اْنَصَرْف َيْوًما  ــَر  َعب َمْن  بَِقْصدِ 
ــر ــِق ــــــَرأٌة لـِــَزْوجـِــَهـــا تُ َيِقــرَواْم َبْيتَِهــا  فِــي  َمــا  بِــُكلِ 
َياُب الُْمْســَتَطاُبَوْهــَي بِــَذاَك الَْبْيــتِ َوالث الَْحْلُي  َوفِيَها  فِيَها 
َيْدُخُل َعَلْيَهــا  َمــا   ِإن ُجُلَفِقيــَل  الر َذاَك  َيأُْخــُذ  َقْولَِهــا  فِي 
نُِقَال َســِعيدٍ(١)  أَبِي  َعــْن  ــَالَوَذاَك  ــفِ أُْغ ــا  مـِـم أََراُه  َوِإنــنِــي 
الَْحالِ ُدوَن  َيْقَتِضيــِه  ْفــُظ  بالَْمَقالَِفالل ُيْقَصــُد  َيُكــْن  لَْم  َما 
أََبــَدا َذاَك  ثُبــوَت  أََرى  قـُـِصــَداَفــَال  ــِه  ــْي ِإلَ َكـــاَن  ِإَذا   ِإال

قوله: «عن أبي سعيد..» هو: الشــيخ العّالمة قدوة أهل اإلســتقامة محمد بن سعيد بن محمد   (١)
الكدمــي ƒ وقوله: «مما أُْغفال» بضم الهمزة مبنًيا للمفعــول، أي: مما ترك من القول، وعدل 
عنه إلى ما ســواه، وإنما قال هذا ألنه يعتبــر المقاصد في غالب األمور الشــرعية، وال يعتبر 
مقتضى ظواهر األلفاظ، والذي ذهب إليه الكدمي له وجه لكــون ما عليها من الحلّي هو في 
داخل البيــت، وقد عمه اِإلقرار؛ فالعمــوم يدخله فيما أقرت به، ومن اعتبــر القصد فهو وجه 

صحيح، فالقوالن متجهان في المسألة، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)



كتاُب اِإلقراِر٣٤ الجزء الثالث

َمــالِ مِــْن  ْفُتــُه  َخل َمــا   ْجَمالَِوُكل اْإلِ َعَلــى  لَِزْوَجتِي  َفْهــَو 
َيَرى َال  َوَبْعــٌض  قِيَل  ــَراَفَثابِــٌت  ِإْذ لَــْم َيُكْن َقْد َفس ثُُبوَتــُه 
ــَجْر َفالش لَِزْيدٍ  َدارِي  َيُقْل  أََقْرَوَمْن  بَِها  إْذ  ارِ  الد فِي  َيْدُخَلْن  َال 
الَْمْنزُِل َهَذا  َقــاَل  َقْد  َيُكْن  َتْدُخُلَوِإْن  فِيــِه  قِيَل  َقْد  أَْشــَجاُرُه 
َســْيَفا لَِزْيــدٍ   ِإن َيُقــْل  َتِحيَفا(١)َوَمــْن  َفــَال  َبْيتِي  فِــي  َوَذاَك 
َفَما(٢) أَْســَياٍف  ُجْمَلةُ  الُعَلَماَوُوجَِدْت  اْختَِالُف  َذاَك  َففِي  ُيْعَطى 
اْألَْعَلى َوقِيــَل  أَْدَناَهــا  الُْكالَفِقيــَل  فِيِه  َحاَصــَص  َوَبْعُضُهْم 
ُجــْلَوَمــْن َيُقْل أْكَثُر َمالِــي أَْو َيُقْل الر لَِذلِــَك  َفُهــَو  ــُه  أََجل
ُر ُيَقر لَــُه  ْصــَف  الن َعــَدا  ـــُه َواْألَْكـــَثـــُرَفَما  ـــل ـــــُه أََج ِألَن
َال(٣)َوقِيَل فِي اْألََجل ُيْعَطى اْألَْفَضَال الُْمَفض َغَدا  ِإْذ  َنْوعٍ   ُكل مِْن 
ا ـــر ــِه أََق ِ ــال ُيْدَرىَوَمـــْن بِــُجــْزِء َم لَــْم  ِإَذا  َباِطــٌل  َفِقيــَل 
ُبُع الر مِْنــُه  َيْثُبــُت  َبْل  ــُبُعَوقِيــَل  الس  َيْثُبَتــن َقــْوٌم  َوَقــاَل 
واْقَتَصْرَوَمْن َيُقْل ُســُدُس َمالِي(٤) لُِعَمْر َعلِْيــِه  ْوَب  الث َوَعَطَف 

من الحْيف وهو الجور. (أبو إسحاق)  (١)
فما: ما استفهامية ها هنا.  (٢)

ال، أي: هو  الً عنده إذ سّماه أجل ماله، وفي نسخة: مفض المفضال: يعني: األجل ألنه صار مفض  (٣)
ًال لما أقر به لغيره. صار مفض

قوله: «ومن يقل ســدس مالي» إذا أقر يعني: إذا قال في إقراره: سدس مالي وثوبي لفالن صار   (٤)
للمقر له سدس المال وسدس الثوب، حيث عطف الثوب على ُسُدسِ المال. (أبو إسحاق)



٣٥ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

َكــَذاَك ُيْعَطى َضْبَطاَفُســُدُس الثْوبِ  َيْقِضي  بِــَذاَك  َعْطُفُه  ِإْذ 
ــا َحب بَِقفِيــزٍ(١)   أََقــر ُيْعَبــى(٢)َوَمــْن   ُبــر  َجــرِي َيْلَزُمــُه 
َمــا َتَقد الــذِي  لِْلُعــْرِف  ُعلَِماَوَذاَك  لََدْيِهــْم   بِالُْبــر  َفالَْحــب
ــَجــرِي بـِـالْ الَقفِيُز  ــَك  ِ ــَذل ــِه الْـــَوفـِــيَك ــلِ ــْي ِــَك ٌر ب ـــد ـــَق ُم
أَْشــَكَال اِالْصِطالحِ  ــَالَوبِاْختَِالِف  َتَنق لَْفُظــُه  َحْيــُث  َمْعَنــاُه 
َمْجُهوَال ــَرُه  ــي َص ــا  ــَن ــْرفُ الَْمُقوَالَوُع نُْثبِــُت  َعَلْيَنــا  لَْيــَس 
بِْه الَْيــْوَم   أََقــر َمْن   ِإن ْفِســيُر عِْنــَد الُْمْنَتبِْهَنُقــوُل  َيْلَزُمــُه الت
َوَيْكَبــُر َيْصُغــَرْن  الَْقفِيــُز  ــُرِإذِ  ُيَفس لِــَذا  ُمْبَهــٌم   َوالَْحــب
ْقَرارِ َحْتًما ُيْعَتَبْر الَْمْعَنى الــذِي مِْنُه َظَهْرَوالُْعْرُف فِي اْإلِ ــُه  ـ ِألَن
َنــا(٣) الد لَِمَســاجِدِ   أََقــر ــَناَوِإْن  َحس َقْد  َتْضِعيَفُه  َفَبْعُضُهــْم 
َيْرجُِع  لِْلُمِقــر َذا  َعَلــى  َيــَقــُعَفْهــَو  َال  ــــــَراُرُه  ِإَق ـــَمـــا  ِألَن
ــُه َوُيــْجــَعــُل ــوتُ ــُب ــٌن ثُ ــَس تُْجَهُلَوَح الُْبُيــوُت  ِإذِ  الُفَقــَرا  فِي 
الَبَلْد َمَســاجِدِ  مِــْن  َقَصْدَوالُفَقــَراُء  َكاَن  لِلــذِي  َمْعًنى  أَْقَرُب 
ِ الَْجامِع فِي  َوَضْعَتــُه  َتُكْن  َِوِإْن  َواِســع بَِمَقالٍ  أََخــْذَت  َفَقــْد 

ا» تمييز، أي: قفيز من حــب، والقفير بالراء المهملة معروف أيًضا،  بقفيز: القفيز المعروف، و «َحب  (١)
وهو إناء يعمل من سعف النخل يََسُع َجْرَي حب فما دونه، وظاهر كالم المؤلف أنه يقتضي ذلك.

قوله: «يعبى»، أي: يجمع. (المصنف)  (٢)
الدنا: يعني: الدنيا.  (٣)



كتاُب اِإلقراِر٣٦ الجزء الثالث

ِســَواُه َال  أََراُه  الــذِي  أََراُهَوْهــَو  َال  الَْقــْولِ  َهــَذا  َوَغْيــُر 
َتْجَتِمُع َمــْصــَلــَحــٌة  ــا  ــَه  َيْنَفــُعِألَن َفَلْيــَس  ْقــُه  تَُفر َوِإْن 
ُمْشــَتَرْك َنِصيٌب  لَُه  َيُكْن  َوَســَلْكَوَمْن  ــرِيكِ  بالش ا  ُضر أََراَد 
ِســيَراِف(٢) لُِفَقــَرا  َكافِــيأََزالَــُه(١)  والِ  لِلــز َهــَذا   َفــِإن
َيلَزُم لَِكــْن  َيْخُرُج  ُمْلِكــِه  َيْقِسُممِْن  ِحيَن  ــرِيَك  الش ُيَقاِســُم 
َرُر الض َزاَل  الَْقْســمِ  ُيــْؤَزُرَوبُِحُصولِ  َعَلْيِه   ــر الض َوَقْصــُدُه 
الَْمْجُهولِ َمــَســائـِـُل  ــذِهِ  ــِه َوُكل َمــا فِيَهــا مِــَن الَْمُقــولَِف
ِ بالَْمْحــُدود  أََقــر يُكــْن  َِوِإْن  بـِـالْــَمــْعــُهــود  ـــر أََق ـــُه   أَن أَْو 
أََشــاَرا َولَــْو  َثابِــٌت  ْقــَراَراَفــَذاَك  اْإلِ أَْظَهــَر  ِحيــَن  ِإلَْيــِه 
الَْماُل َذا  أَْو  الَْبْيــُت  َهَذا  الَْحــاُلَيُقوُل  َهــَذا  َيْثُبــُت  لَِخالِــدٍ 
ــانِ ــَن ــَب ــــــاَرُة الْ ـــا ِإَش ـــَم  ْبَيانِِألَن الت واِضــَح  عِْلًمــا  تُفِيــُد 
َمــا َقد ُعرَِفا الَْمْحُدوُد  َواْنَكَشــَفاَوَقْولَُنــا  َوَوْصفِــِه  بَِعْينِــِه 
لِْألَْطَفــالِ ْقــَراُر  اْإلِ بَِحــالَِوَيْثُبــُت  َوَغائِــبٍ  َوَمْســجِدٍ 
لَزَِمــْه َقــْد  أَْن  ُيمِكــُن  ـُه  ـ َمْهِألَن ُيَســل أَْن  أََراَد  لَُهــْم   َحــق
ـــَالنِ فُ ــي  ــنِ ــَب ِ ل  ــــر أََق ْكَرانَِوِإْن  لِلذ قِيــَل  فِيَمــا  َيُكــوُن 

أزاله: أي: أقّر به لفقراء سيراف؛ أو غيرها من المواضع الشاسعة إضراًرا بالشريك.  (١)
هي كورة مشهورة بناحية بالد العجم. (أبو إسحاق)  (٢)



٣٧ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ــــا َتْشَمَلن األَْوالَدِ  اَولْفَظــــةُ  َفاْعَلَمن ُكــوَر  الذ َســا  الن َمــَع 
قــَراُر مِْن َحَالئِلِ(١) اْإلِ َيْثُبُت  َِال  اْآلجِل ــَداقِ  بِالص َزْوجٍ  لَِغْيــرِ 
َتَقــْع َبأَْســَبابٍ   َحــق ـُه  ـ َســْعِألَن ُمت ِإلْيَهــا  لَِغْيــرِهِ  لَْيــَس 
بِالَْمْغُصوبِ ْقــَرارِ  اْإلِ فِي  اَألرِيبَِوقِيَل  انَِنــا(٢)  َحي َعــْن  َيْثُبُت 
ُجُل َيــْنــَتــِقــُلَولَْســُت أَْدرِي َمــا أََراَد الر ـــْد  َق أََراَد  ــُه  ــل ــَع لَ
ُغِصْب لَِمْن  إْقــَراُرُه  َيُكْن  َيجِْبَوِإْن  َفَثابٌِت بَِال ُخْلــفٍ  مِْنــُه 
َنَوىَوفِــي الَْمرِيضِ ِإْن أََقر لِِســَوى بِــِه  َمــا  َيْثُبــُت  َوارِثِــِه 
أََقر ِإْن  َوالِْخــالُف  ُخْلفٍ  أََقْر(٣)بَِغْيرِ  َوَمــْن  َنَفى  َمــْن  لَوارِثِيِه 
أَْوَجَبْه  بَِحــق َقــاَل  َيُكْن  أَْدَنــى َمْرَتَبْهَوِإْن  ُبوتِ  َفْهَو ِإلَــى الث
ْه َوِصي َيْجَعلُــُه  َنَفــى(٤)  ــْهوَمــَن  الَقِضي ُيْثبِــُت   أََقــر َوَمــْن 
ْقَراُر اْإلِ َباُبَهــا  ِإْذ  َبابَِهــا  اْعتَِبــاُرمِــْن  بَِهــا  لَِغْيــرِهِ  َوَمــا 

حالئل: جمع حليلة وهي الزوجة.  (١)
«عن حّياننا» هو الشــيخ العّالمة حيان المعروف بلقبه الشــهير؛ وهو األعرج، وهو من العلماء   (٢)
القدماء الذين في طبقة الربيــع، وقد ظن المصنف 5 أن حياًنا يثبــت إقرار الغاصب حيث 
عّلله باحتمال االنتقال، وهو لم يرد ذلك، وإنمــا أراد إقرار المغصوب منه، وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى عدم ثبوته، إذ ال يصح بيعه وال تثبت هبته فيه، وذهب الشــيخ حيان األعرج إلى 
ثبوت اِإلقرار به؛ ألن اِإلقرار أثبت من البيع في االعتبار، فهذا هو مراده ال ما توهمه المصنف 

رحمة اهللا عليه. (أبو إسحاق)
أقر الثاني بمعنى أثبت.  (٣)

قوله: «ومن نفى»، أي: من أبطل إقرار المريض لمن يرثه جعل إقراره مثل اِإليصاء للوارث، وال وصية   (٤)
لوارث، «ومن أقر» أي جعله إقراًرا أثبته وهو األصح إذا لم يتهم بقصد إلجاء المال للوارث المحبوب.



كتاُب اِإلقراِر٣٨ الجزء الثالث

اْقَتَضى َما  ِخَالِف  َعَلى  َعَرَضاَوَحْملُُه  َهــامٍ  ات َنْفــُس  َتْعبِيــُرُه 
ْقَراُر مِــْن َمْجُنْونِ اْإلِ الُْعُيــونَِال يْثُبــُت  َوَذاهِــبِ  َوأَْخــَرسٍ 
ا أََقــر ِإْن  الَْمْســُجوُن  َهْدَرا(١)َكَذلِــَك  َيَراُه  َبْعٌض  ِســْجنِِه  فِي 
َيْبُطــُل َوقِيــَل  َثابِــٌت  ْجنِ(٢) الذِي َقْد َيْحُصُلَوقِْيــَل  فِي َسَببِ الس
ـُه ُيْمِكــُن أَْن َيُكــوَن َقــْد نـ َجَحْدِألَ ِإْن  َكالِ  الن َخوِف  مِْن   أََقر
أََقــْر ِإَذا  ِإْقــَراُرُه  الَْعَمــى  اْســَتَقرَوُذو  َقدِ  تِِه  ذِم فِــي   بِالَْحــق
ِ ِإْقــَرارِه فِْي  َوالُْبْطــالَُن  َِيْثُبــُت  بــَدارِه أَْو  َكاَن  ِإْن  بَِمالِــِه(٣) 
َمَعا َعىَوقِيَل َمْن بالُْمْلكِ(٤) َوالِْعْتقِ  اد َنْفــُس  لَُه  َفالِْعْتــُق   أََقــر
ِإلَى َوَيْحَتاُج  الُْمْلــُك  ــَالَوَيْثُبــُت  ــق ــَن ــــُه َت ِــــأَن ـــٍة ب ـــَن ـــي َب
ــةِ ْوجِي بالز ْقــَراُر  اْإلِ ةَِوَيْثُبــُت  َوالُْبُنــو َفــاْدرِ  مِــْن َجانَبْيَهــا 
ةِ ــو ــاْألُُب ِ ــــَراُر ب ْق ــَذا اْإلِ ــَك ةَِوَه الَْقِضي فِــي  اْألَْحَكاُم  َوَتْثُبــُت 
َيُقْل َفَمْن  ُهَنــا  الُْعرُف  َرُجْلَوَيْثْبُت  لِي  فُــالٌَن   مِْنُهن ْوجِ  لِلــز

هدًرا: أي: باطالً، كما أراد امرؤ القيس بالباطل الهدر في قوله: واهللا ال يذهب شيخي باطالً.  (١)
قوله: «في سبب السجن... إلخ» يعني: أن في إقرار المسجون إطالقين وتفصيًال، فبعضهم أبطله   (٢)
مطلًقا، وبعضهم أثبته مطلًقا؛ وبعض أبطله فيما سجن من أجله، كما إذا اتهم بأخذ شيء على 
وجه الســرقة فأنكره؛ ثم أقر به في الســجن، فهو ال يثبت عليه، وال يؤخذ بــه إذا أنكره بعد 

اِإلفراج عنه على هذا القول، ويثبت فيما عدا ذلك مما ال عالقة له بأمر السجن.
بماله، يعني: بشــيء من أصول األمــوال، وهو ما عدا الُعــُروض المتناقلة، وهــذا جارٍ على   (٣)

ون النخيل وأروض الزراعة أمواًال. اصطالح أهل ُعمان يسم
قوله: «وقيل من بالملك... إلخ» يعني: أن العبد إذا قال: أنا َمْمُلــوك فالن ولكنه أَْعَتَقني فإن يثبت   (٤)

عليه اِإلقرار بالملكية، ويكون قوله أعتقني دعوى منه محتاجة إلى البينة واهللا أعلم. (أبو إسحاق)



٣٩ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

َوَقْد «َجْوَزتِي»(١)  َيُقــوُل  ُه  أَن َقَصْدأَْو  َما  أَْثبِْت  ْوَجَة  الز بَِها  َعَنى 
َخاَطُبوا ِإْن  ُعْرفُُهُم  َذاَك  َكاَن  َخاُطُبِإْن  الت ُيــْعــَتــَبــُر  ــا  ــَم  ِألَن
َقــاَال فُــَالنٍ(٢)  َح  ِإْن  ْبَطــاَالَوَثابِــٌت  َوَبعُضُهــْم َرأََى بِــِه اْإلِ
دِْرَهــُم فُــالَنٍ  َيْلــَزُمَوَهَكــَذا َحــاَل  َهــَذا   ِإن قِيــَل   َعَلــي
ِســَواُه َال  أََراُه  الــذِي  ــاُهَوْهــَو  ــَن ــْع ــا َم ــــُه ُيـــْعـــَرُف َم  ِألَن
ُهَنا الُْعْرُف  ُيْعَتَبــُر  َيُكْن  لَْم  َنالَْو  َبي ــْن  مِم ْقــَراُر  اْإلِ َثبــَت  َما 
ُمْعَتَبــَراَعَلى اْختَِالِف أَلُْسنِ الَْوَرى َنَرى مِْنُهــُم   ُكل ِإْقــَراَر 
ْثَباتِ بِاْإلِ َيْقِضــي  َدلِيــٌل  َواللَغاتَِوْهَو  الُْعْرِف  اْختِالَِف  َعَلى 
َمِعي َما  أَْو  أََرى  فِيَما  َيُقْل  عِــيَوَمْن  لِْلُمد دِْرَهًمــا   َعَلــي  أَن
قِيــَال  أَظُــن فِيَمــا  ْفِصيالَوَهَكــَذا  الت َفــعِ  بِِإْقــَرارٍ  لَْيــَس 
َحَصْل  َظــن َعْن  أَْخَبــَر  ـُه  ـ ُجْلِألَن ــا لِلرُيْثبُِت َحق ــن الَ  َوالظ
فِيَمــا َمِعي َوالَ ُيفِيــُد َغْيَر َظْنَوَقْولُــُه فِيَمــا أََرى آَكــُد مِــْن
أَْعَلُم فِيَمــا  َقــاَل  ِإْن  ِإْذ عِْلُمــُه بِالَْحــق َقْطًعــا ُيلزُِمَوَثابِــٌت 
لَْه(٣)  الُْمَقر َب  َكذ َقْد  َيُكْن  أَْبَطَلْهَوِإْن   أََقــر  بِالَْحــق َكاَن  َمــْن 

جوزته: بالجيم، هكذا يقول بعض األعراب بُعمان.  (١)
قوله: «وثابت إن َح ُفالن» هذا أيًضا كذلك اصطالح العامــة من أهل عمان فأقاموا الحاء مقام   (٢)
الم الملك اصطالًحا عرفيا، والناس يعاملون على مقتضى اصطالحاتهم في التعبير، ومثل هذا 

نة النبوية، والحمد هللا. (أبو إسحاق) تؤيده الس
المقر له: فاعل كذب، وَمْن الموصولة مفعولة.  (٣)



كتاُب اِإلقراِر٤٠ الجزء الثالث

أََراُه الَ  َقـــاَل  ِإْن  ــَذا  ــَك أَْبَراُهَوَه َقــْد  َعَلْيــَك لِــي َومِْنــُه 
ْنـــَكـــاُر ــا الْــُبــْرآُن َواْإلِ ــَم  ْقــَراُرِألَن اْإلِ بِِهَمــا  َعْنــُه  َيْبُطــُل 
اْســَتْثَنى  ثُم  أََقــر َيُكــْن  ُيْســَتْثَنىَوِإْن  َما  َيْلــَزُم  َفالَ  َشــْيًئا 
َعَلْيــِه لَِمــا  َتْبيِيــٌن  ــِهَوَذاَك  ــَدْي ــًال لَ ــِص ــت ــِه ُم ــلِ ــْع ِــَج ل
َحَوىَكَقْولِــِه َعَلي عِْشــُروَن ِســَوى لَِباقِيَهــا  َفَلْفُظــُه  قِــْرشٍ 
ُيْخَتَلْف َولَِكْن  ُخْلفٍ  بِالَ  ا َقْد َوَصْفَوْهَو  ِإْن أَْخَرَج اْألَْكَثَر مِم
ــا ــوَن ــُع ــي أَْرَب ــَل ــِه َع ِ ــْول ــَق الِْعْشــرِيَناَك َمــَع  َثالََثــًة   ِإال
َذَكــَرا ــا  مِم اْألَْكَثــَر  ُذكَِراَفأَْخــَرَج  َعْنُهــْم  الِْخــَالُف  َفَهاُهَنا 
َســاَواُه ِإْن  الِْخــَالُف  اْســَتــْثــَنــاُهَكَذلِــَك  لَــُه   أَن ــا  ــَن ــْولُ َوَق
َعَشــَرْه  ِإال عِْشــُروَن  ُمْعَتَبَرْهَكَقْولِــِه  اْستِْثَنــائِــِه  َفَحـالَـــةُ 
الَْجِميَعــا أَْخــَرَج  ِإْن  ــُه  َفــالَ َنَرى اْســتِثَناَءه َمْســُموَعالَِكن
تِْســَعْه ِإالَ   َعَلــي الّتْســَعْهَكتِْســَعةِ  تِلَك  َتْثُبــُت  َفَهاُهَنــا 
ـــَكـــَرا ـــم أَْن ـــــُه أََقــــر ثُ  ُيْنِكراِألَن أَْن  َبْعــدِهِ  مِــْن  لَــُه  َوَما 
َمــامِ(١) بِالت ْقــَراُر  اْإلِ َِوَيْثُبــُت  َكأَنــُه َما اْســَتْثَنى فِــي الَْكَالم

❁  ❁  ❁

بالتمام: أي: بالجميع، وفيه براعة ختم الباب.  (١)



٤١ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

áfÉeC’G  ÜÉàc

ِ لِْلَغْيــر َحفِْظَتــُه  ِإْن  َِوالَْمــاُل  َضْير مِــْن  َخــَال  أََماَنــٌة  َفْهــَو 
َواْألََداُء َيــْلــَزُم  ــُه  ــْونُ ــَص ـــاُؤواَف َج ــِه  ــْي ِإلَ ِإَذا  ِألَْهـــلـِــِه 
ِ الُْمْعَتــاد ِحْفِظَهــا  َِولُِوُجــوبِ  لِْلجَِهاد ــْيُر  الس َعْنــُه   َيْنَحــط
ْضيِيَعــاِإْن َخــاَف بِالَْمِســيرِ أَْن َتِضيَعا الت َفَعــَل  ِإْن  َوَضامِــٌن 
ُل ُيَعط َال  الُْفــُروضِ  ــُلَوَحاِضــُر  ُيَمه َوالَ  َغائِــبٍ  لِفِْعــلِ 
لَِيْنزَِعــاَومِــْن ُهَنــا َيْلَزُمــُه أَْن َيْدَفَعــا أََراَدَهــا  َجائِــٌر  ِإْن 
دَِفــاُع َيِغــْب  ِإْن  َعَلْيــِه  ــاُعَوَمــا  ــَن ــتِ ــِه اِالْم ــْي ــَل ـــا َع ـــَم َوِإن
َيكوُن ِحْفِظَهــا  ُوُجــوبِ  الَْيِميــُنَومِْن  لَــُه  ـُه  ـ َوأَن َخْصًمــا 
َخْصَما فِيَها  َيُكــوُن(١)  َال  َبْل أَْهلَُهــا ُيْعَطْوَن َهَذا الُْحْكَماَوقِيَل 
َيُكوَنا َبــأَْن  َيْخَتاُر  ا َيُصوَنــاَواْألَْصــُل  َخْصًمــا َوعِْرَضــُه إَذً
َعْتَوَمــْن لَــُه َدَراهِــٌم َقــْد ُدفَِعْت ُضي َقــْد  بَِخْلِطَها(٢)  أََماَنــًة 

َعى على  قوله: «يكون.... إلخ» اخُتلِف في األمين إذا ضاع شيء من أمانته من غير تضييع، فاد  (١)
أحد مــن الناس أنه ضّيعها بَســِرق أو َحَرق، هل تُْســَمع دعواه عليه؟ وهــل تنصب بينهما 
خصومة في ذلك؟ فقال بعضهم: إنها تسمع وإن له أن يخاصم فيها؛ ألن ذلك من تمام حفظ 
األمانة، وقال بعضهم: ال تُْســَمع وإنما يكون ذلــك لصاحبها، إال إذا كان لهــا ضامًنا، فإن 
َضِمَنها بشــيء مما يوجب عليه ضمانها فله أن يخاصم فيها؛ ألنه صار يخاصم لنفسه، وهذا 

هو األظهر، واهللا أعلم.
بخلطها: أي: مع دراهمه حتى ال يتميز بعضها من بعض.  (٢)



كتاب األمانة٤٢ الجزء الثالث

ِإْذنِ بَِغْيــرِ  َخْلُطَهــا  َكاَن  َيْجنِيِإْن  َمــاَن  الض َبَخْلِطَها  أََرى 
َرآُه ِإَذا  َبـــأَْس  َال  ــَل  ــي ِ أََراُهَوق َوَال  ــالِ  ــَم ِــْل ل ــــَرَز  أَْح
ُمْتلِفِ فِي  َوْضُعَهــا  َيُجوُز  َتْتَلفَِوَال  ِإْن  بَِوْضِعَهــا  َوَضامِــٌن 
َنا أَم َقــْد  َمْن  َبأَْمــرِ  َولَــْو  َضِمَناقِيَل  َقــْد  َواِضُعَها  بَِوْضِعَهــا 
ــالِ ــَم ــْل ِ ـــــُه ِإَضـــاَعـــٌة ل  الَْحالَلِِألَن مِــَن  َوْضُعَهــا  َفَلْيــَس 
َكاَن لَــُه لَــْوالَُه َحقــا(١) لَزَِمــاقُْلــُت َولَِكــْن ِإْذنُُه ُيْســِقُط َما
الَْخُئوَنــا َتْســَتأْمِنِ  َال  أَمِيَنــاَوقِيــَل  لَِخائِــنٍ  َتُكــْن  َوالَ 
َتضيِيُِع َخائِــنٍ  َمْع  َجْعلَُهــا  ـــْم َمــْمــُنــوُعِإْذ  ِـــُك ــِه َوذِل ِ ــال ــَم ِ ل
َياَنْه الص أُولُــو  َقاَل  ُهَنا(٢)  الِْخَياَنــْهَومِْن  فِْعلِــِه  فِــي  َجــَزاُؤُه 
َفــَال لَِخائِــنٍ  ْنــَت  َتأم الَْمالََوِإْن  بَســْرَقةِ  َيأْتِي  أَْن  ُيْؤَمــُن 
َعلِْمَتــا ِإَذا  أَْنــَت  ــا(٣)َوَخائِــٌن  ــَت ــْن ــٌة أُم ــاَن ــَي ــا ِخ ــَه  ــأَن ِ ب
َيْســرُِق َفْهَو  َخاَن  ِإْذ  ُمْنَطلِــُقَشــاَرْكَتُه  َذا  ــْرَقةِ  بِالس َوأَْنــَت 
أََماَنْه َيــدِهِ  فِــي  َتُكــْن  ِخَياَنــْهَوَمــْن  َخائِــنٍ  َمــْع  َفَجْعلَُهــا 
َيُكْن َوِإْن  َنَهــا اْألَمِيــَن لَْيــَس َيْضَمَنْنَوْهَو بِــَذاَك َضامِــٌن  أَم

حًقا: خبر كان.  (١)
قوله: «ومن هنا.... إلخ» يشير إلى قول بعض علماء السلف؛ كفى بالمرء خيانة أن يؤمن خائًنا،   (٢)

أو يكون أميًنا لخائن.
خيانة: يحتمل رفعها على أنها خبر ألن؛ ونصبها على أنها مفعول ثانٍ، ويكون اســم إن ضمير   (٣)

الشأن، أي: إذا علمت بأن شأن القضية أنك أّمنت خيانة، أي: ماًال َحَراًما.



٤٣ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

ِ َمــا َتْضيِيع ِلََو َتلَِفــْت مِْن غِْيرِ  لِْلَجِميــع َضَمــاَن  َفــَال  مِْنــُه 
َضِمَنــا األَِخيــُر  ــعِ  ُيَضي َنــاَوِإْن  أَم لِْألَمِيــنِ  َمــْن  َوَســالٌم 
ــِه ــْدرِي َي َوَال  هللاِ  ــُب  ــْي ــَغ َوَظاهِــُر الَْحــالِ ُهَنــا َيْكفِيــِهَوالْ
َضَمانِ مِــْن  اْألَمِينِ  َعَلــى  الَْمَعانِيَوَما  َفاْفَهــمِ  ْر  ُيَقص لَــْم  ِإْن 
لِْألََماَنــْه الَْبْيــُع  َيُجــوُز  َياَنْهَوَال  ِإْذ لَْيــَس َبْيُعَهــا مِــَن الص
َوالَْعَطْب الَْفَســاَد  َخاَف  ِإَذا   َالحِ ُمْســَتَحْبِإال َفَبْيُعَهــا لَِذا الص
لَِما أَلَْقاَها  الَْبْحرِ  فِي  َيُكْن  َماَوِإْن  ُيَغر َفــَال   الخــب مِــَن  َرأَى 
ارِ(١) الَْجب مَِن  ْفَس  الن َفَدى  َجــارِيَوَمْن  َعَلْيــِه  َفُغْرُمَهــا  بَِهــا 
ُغلَِبــا ِإْن  َضَمانُــُه  َعَلْيــِه َوالُْعــْذُر لَــُه َقــْد َوَجَباَوَســاقٌِط 
َدَخلُــواِإْن لَــْم َيُكــْن لَُه بِــَذاَك َعَمُل ِإْذ  لَُهــْم  َدالَلَــٌة  َوَال 
ْربِ(٢)َوقِيــَل فِــي ُمْســَتْوَدعٍ لَِحــب بِالض مًعا  وُس  الس أَْفَسَدُه 

الَْمْنزِلِ ُسُطوحِ  فْوَق  ُه(٣)(٤)  لَِفَحط أك الت َمــَع  ــوُس  الس لَِيْذَهَب 

قوله: «ومن فدى النفس من الجبــار.... إلخ» أقول: هنا عندي تفصيل، فإن كان هذا الجبار إنما   (١)
قصد األمين لغير أخذ األمانة، وإنما أراد أن يكلفه غرم شــيء من ماله، وتوعده بالقتل ففدى 
نفسه منه بأمانته؛ فها هنا عليه ُغرمها لصاحبها إال إذا لم يجد شيًئا إال األمانة، فبعضهم يعذره 
يه بها لو حضر، وإن كان اغتصب منه األمانة ولم يقدر على  ويقول: كان على صاحبهــا أن يَنج

منعها منه؛ لم يكن عليه شيء فوق جهده وطاقته.
قوله: «الضرب» عبارة عن فساد الحب بأكل السوس (المصنف)  (٢)

وقوله: «فحّطه» أي: وضعه. و «سطوح المنزل» سقوفه وهما لغتان ُعمانيتان. (المصنف)  (٣)
قلت: ال وجه لتخصيصها بلغة عمان بل هما لغة عامة العرب كما في المعاجم اللغوية. (أبو إسحاق)  (٤)



كتاب األمانة٤٤ الجزء الثالث

َفَغَدا(١) َعَلْيــِه  يُح  الر ــْل مِْنُه َشــْيًئا أََبَداَفَهاَجــتِ  َولَــْم ُيَحص
ِحينِــِه مِــْن  َضَمانُــُه  َتْحِصينِِهَفَســاقٌِط  مِــْن  قِيــَل  َهــَذا   ِألَن
َواْشــَتَرَطا َعُه(٢)  َود َيُكــْن  َضَماَنَهــا َفَذاَك َشــْرٌط َســَقَطاَوِإن 
الَْمْشــُروعِ(٣) ُمَخالِــُف  ـُه  ـ ِِألَن َفَجْعلُــُه فِيَهــا مِــَن الَْمْمُنــوع
الَْوَفاَوُكل َما َخالَــَف أَْمَر الُْمْصَطَفى َباِطــُل  َوْهــَو   َرد َفــَذاَك 
َوَقْد َثابِــٌت  ــْرَط  الش  ِإن َجــَرى َعَلى رَِضاُهَمــا َفَال ُيَرْدَوقِيَل 
كَِتاَبا َرُجـــلٍ  مـِــْن  ــــٌذ  َغــاَبــاَوآِخ ِإْن  بـِـِقــيــَمــٍة  َمـــُه  َقـــو
الِْكَتــابِ قِيَمــةِ  َعــْن  َهــابَِزائِــدةٍ  أُِصيــَب مِنــُه بِالذ ثُــم
ْه الَْقِضي فِــي  َعَلْيــِه  َمــا  ْهَفِقيَل  اْألَْصلِي الِْقيَمةِ  َغْيُر  الُْحْكمِ  فِي 
ِ اْألَمِيــن الَْقــْوُل مِــَن  َِوُيْقَبــُل  التْصوِين َمــَع  َضاَعــْت  بِأَنَها 
ــَنــا(٤) أَم ِإْذ  ــُه  ــُن ــي ِ أَم ــــُه  َناِألَن ُيَخو أَْن  َبعــُد  مِــْن  لَــُه  َفَما 
َعى اد َعــاَوالُْخْلُف فِــي َتْحلِيفِِه ِإنِ  َضي َقــْد  لِِحْفِظَهــا  بِأَنــُه 
ُيْذَكَرنــا ْحلِيــفِ  بِالت ــاَوالَْقــْوُل  فِــي أَْكَثــرِ اْألَْقــَوالِ َفاْعرَِفن
َودِيَعْه َيــدِهِ  فِــي  َتُكْن  ــا َربـِـيــَعــْه(٥)َوَمــْن  ــذَِه ــاَءُه ِألَْخ ــَج َف
غدا: ذهب، ويقال: غدا فالن، أي: مات.  (١)

ة مقام ألف التعدية أي ترك عنده وديعة. (أبو إسحاق) وّدعه: بتشديد الدال، أي: أودعه فأقام الَشد  (٢)
قوله: «ألنه مخالف المشــروع» قلت: لعــل المؤلف 5 لم يثبت عنده خبر اشــتراط صفوان   (٣)

ضمان أدراعه؛ لما استعار منه النبي ژ ، أو أنه يرى فرًقا بين األمانة والعارية.
إذ أّمنا: يصح أن يكون مبنًيا للفاعل أو للمفعول.  (٤)

ربيعة: اسم رجل على صورة الفرض والتقدير.  (٥)



٤٥ الجزء الثالث باُب ما يباُح في جانِب األيتامِ

كَِتــاُب َهــا  َرب مِــْن  بَِدْفِعَهــا(١) َوَمــا بِــِه اْرتَِيــاُبَوعِْنــَدُه 
ِ اْألََنــام َتَعــاُرِف  مِــْن  َِفِقيــَل  اْألَْحَكام فِــي  لَْيَس  َهَذا  َجَواُز 
أَْنَكــَرا َمــا  إَذا  لََهــا  َصاِحُبَها ِإْرَســاَل َمــْن َقْد َذَكَراَوَضامِــٌن 
َيْرجُِع ُســولِ  الر َعَلــى  لَُه  َيْصَنُعَوَما  َمــا  َجَرى  بِاْختَِيــارِهِ  ِإْذ 
أَْوَدَعــا َقــْد  َدَراهًِمــا  َفاْمَنَعاَوَرُجــٌل  إْبنِــي  لِْألَمِيــنِ  َوَقــاَل 
َضْعَها الُْفَقَراِء  فِــي  َبْل   َفَدْعَهــاِإْن َمت َقالَــُه  َمــا  َفَباِطــٌل 
لِْلُفَقــَرا بَِهــا  أَْوَصــى  ِإَذا   َذَكــَراِإال َقــْد  َمــا  ُيْنَفــُذ  َفِإنــُه 
ُل َواْألَو ـــٌة  َوِصـــي ـــا  ـــَه أَْمــٌر َوقِيــَل األَْمُر فِيَهــا َيْبُطُلِألَن
ــْوتِ ــَم ــالْ ِ ـــَدُه ب ـــي ـــــُه َق الَْفْوتِِألَن َبْعــَد  َيُفــوُت  َوَمالُــُه 
ــةِ َكالَْوِصي اْألَْمــَر   ِإن ةَِوقِيــَل  الَْقِضي فِــي  الَْمْقُصــوُد  ـُه  ـ ِألَن
ِ ــر َِقــْد َقُصــَرْت عَِبــاَرُة الُْمَعب َظر الن فِــي  أََراَدَهــا  ـُه  ـ أَن َمــْع 
اْألََماَنــْه َصاِحــُب   أََقــر ــْهَوِإْن  ــَالَن ـــُه َســـَرَقـــَهـــا(٢) فُ َبـــأَن
ُمَبــاُح أََرى  فِْيَمــا  لَِمــْن َيَشــاُء َمــا بِــِه ُجَنــاُحَفَدْفُعَهــا 
ا الُْمَقــر ُيْعِطَيَهــا  أَْن  َشــاَء  اِإْن  أََقــر الــذِي  َشــاَء  َوِإْن  لَــُه 
أَْحــَواُل ُهَنــاَك عِنَدَنــا  َحــاُللَِكــْن   بِاْعتَِبارِهِــن َيْلــَزُم 
مِْنــُه َوَخــاَف  َقــادًِرا  َكاَن  َفَيْمَنَعْنــُهِإْن  ألَْهلَِهــا  ظُْلًمــا 
بدفعها: بالموحدة، أي: يأمره فيه بدفعها.  (١)

سرقها فالنة: أي: من فالنة.  (٢)



كتاب األمانة٤٦ الجزء الثالث

َبــابِ مِــْن  ِألَْهلَِهــا  َهــا  َمْظلُومٍ مِــَن اْألَْصَحابَِوَرد نُْصــَرةِ 
َوأَْن  ُبــد َال  لَْفَظــانِ  اْئَتَمــْنَوَهاُهَنــا  أَوِ  َعــُه  َود َتْدرِيِهَمــا 
ْطُق الَفْرُقُهَمــا بَِمْعًنى َواِحــدٍ(١) َوالن ُهَنــاَك  َفِمــْن  ُمْختِلِــٌف 
ــْه ــاَن ــاْألََم ِ ــُروَن ب ــب ــَع ـــْوٌم ُي َوَبَعْضُهــْم َودِْيَعــًة لَِســاَنْه(٢)(٭)َق
لَِيْنَتفِــْع أََخَذَهــا  َيُكــْن  ُشــرِْعَوإْن  َها  َرد َذاَك  َوَبْعــَد  بَِهــا 
بالَْعارَِيــْه(٣) عِْنَدُهــُم  َجارَِيْهَفِإنَهــا  لِْألََنــامِ  َوْهــَي  تُْعــَرُف 
ُيْجَعُلَيأُْخُذَهــا َوَيْعَمَلــْن َمــا ُيْعَمُل فِيَهــا  َضَمــاَن  َوَال  بَِها 
َماَنا الض َشــَرَط  َقْد  َيُكــْن  َكاَناَوِإْن  َقْد  َضَمانَِهــا  فِي  َفالُْخْلُف 
َيْســَتْعِمُل لََهــا  ِإَذا  َمــا ِألَْجلِِه َقــْد تُْجَعُلَوَضامِــٌن  فِي َغيرِ 
اْنَكَســْرَوَذاَك َكالَْخِصينِ(٤) َيْضرُِب الَْحَجْر ِإَذا  لَــُه  َفَضامِــٌن  بِــِه 
َعْنــُه ُيَقط لِــْألَْكلِ(٥)  َيْضَمَنْنــُهَواللْحــُم  َضــاَع  ِإْن  بِِخْنَجــرٍ 

قوله: «هما بمعنى واحد» فإن كان أراد أنهما متحدان في الحكم فَُمَسلم، وإال فالفرق بينهما من جهة   (١)
العموم والخصــوص، فاألمانة أعم من الوديعة؛ ألن الوديعة ال تكون إال من مســتودع، وأما األمانة 

فإنها تكون لمن يملك أمره ومن ال يملك أمره، بل وتكون لقطة فكل وديعة أمانة وال عكس.
قوله: «لسانه»، أي: لغته وانتصب على الظرفية المعنوية. (المصنف)  (٢)

قلت: المراد أنها منصوبة على نوع الخافض. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «بالعارّية» هي بتشــديد الياء على المشــهور، وتخفيفها قليل، وإنمــا عدل إليه المؤلف   (٣)

لخفته في النظم وِإلقامة الوزن.
الخصين: هو الفأس.  (٤)

قوله: «واللحم لألكل» اعلم أن بعض العلماء يرى الضمان بمجرد مخالفة العمل، فإن استعمل   (٥)
العارية لما لم تجعل له فضاعت فعليه ضمانها، وإن كان ذلك العمل أخف مما جعلت له، كما 
=مثل به المؤلف من تقطيع اللحم بالخنجر ومن المعلوم أن تقطيع اللحم أخف من الطعن بها 



٤٧ الجزء الثالث باُب اللقََطْه

رَِشــاَءا(٭) ــُه  َيْجَعَلن ــْوُب  َشــيٍء َنْحــُو َهــَذا َجاَءاَوالث وَكل
ــى ــاَرةٍ ِإلَ ــَم ــِح ِ َوَعَالَوُمــْســتـِـِعــيــٌر ل  الَْمَحــل َفَجــاَوَز  َنْزَوى 
الِْكَرا َمــَع  َتلَِفــْت  ِإْن  كَِرا(١)َتْلَزُمــُه  بِــَال  قِيَمُتها  َبــْل  َوقِيَل 
لِْلِكَتــابِ َنْســُخَك  اْألَْصَحابَِوَجائِــٌز  مِــَن  اْســَتَعْرَتُه  ِإنِ 
َما ـ َتأُْخــُذُه الِعْلُم الذِي َقْد ُرِســَمالَــْو َمَنُعوا مِــن َنْســِخِه ِألَن
ِألََحــدِ أََبــًدا  َيُجــوُز  َطالًِبــا(٢) َوُمْهَتدِيَوَال  َمْنــُع الُْعلُومِ 

r¬ n£ n≤t∏dG  oÜÉH

َســاقَِطا َتــَراُه  ُمْســلِمٍ  َفُكــْن لَِما َضــاَع َعَلْيــِه َالقَِطاَوَمــاُل 
َتجِــَدْه أَْن  ِإلَــى  لَــُه  َدْهَتْحَفُظــُه  َحد َقْد  الــذِي   الَْحد َيْبلَُغ  أَْو 
ـــُه بِــَمــا َحــــَواُه َفـــن ـــَعـــر ــــاُه(٣)تُ ــاُصــُه وَِك ــَف ــــاُؤُه عِ وَِع
ــةُ اْألَْوَصـــــاِف ــالَث َكافِــيَفــَهــذِهِ َث قِيــَل   بِِهــن َفَدْفُعــُه 
ِ أَُخــر بَِثــَالثٍ  ْف  ُيَعــر َِوِإْن  َظر الن فِــي  َجائِــٌز  ُمْخَتلَِفــاٍت 

في األجساد، وبعضهم يقول: إذا كان ذلك العمل أخف لها مما جعلت له فال ضمان عليه فيها 
إذا ضاعت واهللا أعلم. (أبو إسحاق)

رشاء: حبل. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «بال كِرا»، أي: ألن الَخَراَج بالضمان.  (١)

طالًبا: مفعول ثانٍ لمنع.  (٢)
وعاؤه: هو اِإلناء أو الكيس، العفاص: ما يسد به فم القارورة، وهو بكسر العين،الوكاء: الخيط   (٣)

الذي ُيشد به فم اِإلناء.

=



كتاب األمانة٤٨ الجزء الثالث

َتْكفِيــِه َعالَمــٌة  َبــْل  فـِـيــِهَوقِيــَل  ــــا  َرآَه ِإَذا  َواِحــــــَدٌة 
َنْه الَْبي َغْيــُر  َتْكفِيــِه  ال  َنْهَوقِيــَل  َوْهــَو َمَقــاٌل َما لَــُه مِــْن َبي
َوَنْحــُن َنْحِكــي َبْعــَدُه ِخَالَفاالُْمْصَطَفــى َيْعَتبِــُر اْألَْوَصاَفــا
َوَرَدا فِيَمــا  الِْخَالَف  َنْقَبــُل  أُْســنَِداَال  ُحْكٌم  الُْمْخَتارِ  َعنِ  فِيِه 
الَْمَقــاَالَوَنْعــذُِر الَْقائِــَل َحْيــُث َقــاَال َيْســَمعِ  لَــْم  لََعلــُه 
ــَف َما َقْد َســِمَعا ــُه َضعــىأَْو أَن َع اد أَوِ  ــــُه(١)  لَ أو ـــُه  أَن أَْو 
َبْعدَِما مِــْن  أَْتَلَفَهــا  ِإَذا  اْنَتَمىلَِكــْن  لََهــا  َمْن  َوَجــاَء  َفَها  َعر
ــا َيْطلَُبن قِيــَل  َقــْد  ــاَفَهاُهَنــا  ــن ــَن ــي ــَب ـــُه تُ ـــْن ِ ـــًة م ـــَن ـــي َب
ــَرُه ــي ــًة َخ ــَن ــي ــــِإْن أََتـــى َب أَْجَرُه(٢)َف َشا  َوِإْن  ُغْرَمُه  َشــاَء  ِإْن 
ْنَفــاقِ باْإلِ الَْخــَالُص  َمــا  ـ ـــَالقِِألَن ـــَدمِ الـــت ـــَع ِ ــٌق ب ــل ــَع ُم
َمــاَفــِإْن لَِقي َصاِحَبَها مِــْن َبعدَِما ــُه َتــَهــد ــَالُص ــا َخ ــَذَه ــَف أَْن
ــا َنْبَهــاَن(٣) َوالُْمَهن ــاَقــاَل أَُبــو  َيْغَرَمن َبْعــُد  َعلْيــِه  لَْيــَس 

أّوَلُه: ِمْن أّول الكالَم إذا فسره بغير ما يقتضيه ظاهُر لفظه.  (١)
أَْجَرُه: أي ثوابه.  (٢)

أبو نبهان: هو الشــيخ العالم الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيـى الخروصي األزدي   (٣)
الُعماني المتوفى سنة ١٢٣٦هـ ببلد العليا من وادي بني خروص. (أبو إسحاق)

والمهنا: هو الشيخ العّالمة السيد مهنا بن خلفان بن محمد اْلُبوسعيدي؛ من أهالي شريعة سمد 
الشأن من شرقية ُعمان، وســكن والده بندر مســقط، وكان وكيل المالية للسلطان سلطان بن 
أحمد وأوالده، ولذلك صار ُيعرف هنا بالوكيل، ونشــأ ولده الســيد مهنا معه بمســقط وكان 
معاصًرا ألبي نبهان. وكان يقول فيه إن العلم ال يذهب من ُعمان ما بقي فيها الســيد مهنا بن 

خلفان وكان زاهًدا عابًدا في غاية من الورع رحمهما اهللا وغفر لنا ولهم. (أبو إسحاق)



٤٩ الجزء الثالث باُب اللقََطْه

َرا َتأَخ َمــْن  ِخَيــارِ  مِــْن  َنَظَرا(١)َوَذانِ  بَِهــَذا  َقاَال  َصْحبَِنا  مِْن 
ُر ُيَكــر َال  الَْخــَالُص  َمــا  ـ ُيْنَظُرِألَن َولِكــْن  قُْلــُت  عِْنَدُهَمــا 
َما َتَقد َمــْن  عِْنَد  الَْخــَالَص   ُعدَِمــاِإن َقــْد  َهــا  َرب ِإْن  ُمَعلــٌق 
َصاِحُبَهــا لَِشــْرِطِه اللــْذ ُعِهَداَفَال َخــَالَص ِإْن َيُكْن َقْد ُوجَِدا
يَصــاُء اْإلِ َيْلَزُمــُه  ُهَنــا  الَْفَنــاُءَومِــْن  َجــاَءُه  َمــا  ِإَذا  بَِهــا 
وَِعــاُء لَــُه  لَْيــَس  َمــا   ــــاُءَوُكل وَِك ـــِه  ِ ب َوالَ  ــُه  ــم ــُض َي
بِِه َتْعرِيٌف  قِــطِ  الال َعَلى  ــِهلَْيَس  بَِرب َجاهِــًال  فِيــِه  َكاَن  ِإْن 
َعَلى َعالََمــًة  َهــا  َعد نُِقَالَوَجْعــُل  َعْنُهْم  َقْولَيــنِ  َعَلى  ُخْلفٍ 
مِــْن أَْظَهــُر  َعالَمــًة  ُزكِْن(٢)َوَجْعلُــُه  َوْصــٌف  ـُه  ـ ِألَن ِإلَْغائِــِه 
ثَِقْه ُذو  َعاَهــا  اد َقدِ  َيُكــْن  ــْهَوِإْن  ــَق ــَوث ـــُه ُم ـــٍة لَ ـــَال َعـــَالَم ِ ب
ِإلَْيــِه َتْسلِيـُمَهـــا  َعَلْيــِهَفـَجـائِـــٌز  ثَِقــٍة  مِــْن  َنــَرى  لَِمــا 
عِي ِســَوى الــذِي لَُه َوَال الِْمْقَوَالَال َيد  َيْدَفَعــن َخْصــٌم  ُهَناَك 
عِــي ُمد َهــَذا   ِألَن َال  عِيَوقِيــَل  َولَْيــَس ُيْعَطى أََحٌد َمــا َيد
الناسِ اْجتَِمــاعِ  عِْنَد  َناسَِتْعرِيُفَهــا  أَْو  ــٌع  ُمِضي َمــْن  َيُقــوُل 
ِ ــَظــر ًة بـِـالــن ــا ُمــــد ــَه ــْن َف ــر ــَع ُِي الِْقَصر  َوَحــد ُطولَِها   َحــد فِي 

قوله: «قاال بهذا نظًرا» يحتمل أنهما لم يجداه لغيرهما، أو هو قول قد ســبق إليه غيرهما، وهو   (١)
. في غاية القّوة، الّلهّم إال إذا كانت في القول األول ُسنة صحيحة؛ فاتباع الُسنة أولى وأحقی

ُزكِن: علم.  (٢)



كتاب األمانة٥٠ الجزء الثالث

ِ ــن ــْي ــَم ــَداَر دِْرَه ــْق ِ َِوَالقـِـــٌط م َشــْهَرْين َقْولِهْم  فِــي  َتْعرِيُفَها 
َفزِْد دِْرَهــمٍ  مِْقــَداَر  َتــزِْد  َتزِْدَوِإْن  ِإْن  َتُكــوُن  َوَهَكَذا  َشــْهًرا 
َكامِــُل َعــاٌم  ةِ  الُْمــد ــاُس بِــِه َتَكاَملُــواَوأَْطــَوُل  َمــا الن ـ ِألَن
ِ َعـاَمْين َتْعرِيَفَهـا  َِوَحَمـلُـــوا  ــن ــي ِ ـــَن اْألَم ــاِط َزَم ــَي ــتِ ـِـِالْح ل
ُف ــر ــَع ــا تُ ــَه ـــْوٌم ِإن تُْصــَرُفَوَقــــاَل َق  ثُــم ــامِ  اْألَي َثالَثــَة 
ِ َوالَْكثِيــر الَْقلِيــلِ  فِــي  َِوَذاَك  ْقدِير الت بِــَذا  أََرْضى  َوَال  َمْعُهْم 
َفــا تَُعر أَْن  الُْمْخَتــاُر  َكَفىأََيأُْمــُر  َبــْل  َوَنُقوُل  َفَعاًمــا  َعاًما 
ــا الُْتِقَطاأُْجَرُة َمْن َشاَدى(١) َعَلى َمْن لََقَطا َوَبْعُضُهــم َقْد َقاَل مِم
َبْعَدَما َصاَرا  َقْولَْينِ  َبْل  َجــا َوَقْبُل َكاَنــا َعَدَماَوْجَهانِ  َقــْد ُخر
َوتُْنَفُذ َذا  َبْعــدِ  مِــْن  الَْمْنَفُذَوتُْصَرَفْن  فِيَهــا  َوَذاَك  الُْفَقــَرا  فِي 
اْألَْرَبــــابِ َمْجُهولَةُ  ــا  ــَه  الَبابِِألَن َهــَذا  َمْوِضــُع  َوالُْفَقــَرا 
َفِقيــَرا َالقُِطَهــا  َيُكــْن  َمِصيَراَوِإْن  َغْيــرِهِ  مِــْن  بَِها  أَْولَــى 
تُْشــَترى أَْن  عِْندِهِ  مِــْن  ــَراَوَجائٌز  الش قِيَمــَة   َضــن ُيَقب َوأَْن 
َمْن الث َدْفَع  لَــُه  اْألَْصُل(٢)  َفاْعَلَمْنَوَمَنَع  َقاتِ  الث َيُكْن مَِن  لَْم  ِإْن 
َما َغْيَر  َوْجًها  لِْلَمْنــعِ  أََرى  ْضيِيعِ فِيَما لَزَِماَوَال  ُيْخَشــى مَِن الت

قوله: «أجرة من شــادى»، أي: من عّرف بها في المجامع، قال بعضهــم: هي على الالقط لها   (١)
 ﴾́ وقال آخرون على صاحبها، وهذا أولى من باب المروءة ﴿° ± ² . 

[الرحمن: ٦٠] . (أبو إسحاق)
قوله: «األصل» أي الشيخ الصائغي. (أبو إسحاق)  (٢)



٥١ الجزء الثالث باُب اللقََطْه

ِ ْضيِيــع الت َخْشــَيَة  َمَنْعَنــا  َِوِإْن  الَْمْمُنوع ُجْمَلةِ  مِْن  ــَرا  الش َكاَن 
َعا ُيَضي َبــأَْن  ُيْخَشــى  َمــا  ـ َوَقَعــاِألَن َشــْيٌء  َوَذاَك  َتْعرِْيَفَهــا 
َفَال َبْيُعَهــا  َيُجــوَز  أَْن  َبــأَْس َعَلْيــِه ِإْن لََها َقــْد أََكَالَوبْعــَد 
ــَراُه ــَت ــا اْش مِْنــُه َكــَذاَك أَْكُل َمــا أَْعَطــاُهَولـِـْلــَغــنـِـي أَْكـــُل َم
لَِمــْن ُيْؤتِيــِه  اهللاِ  َمــاُل  َنْنَوَذاَك  الس َمْعَنى  عِْنَدَنا  َوَذاَك  َيَشــا 
ْعرِيَفا الت َتْســَتْكِمَل  أَْن  َتِحيَفــاَوَقْبــَل  َفــَال  أََماَنــٌة  َفْهــَي 
تُْهِمــَالَحافِْظ َعَلْيَها َوأَْب(١) أَْن َتْسَتْعِمَال أَْو  َعــْن  تَُضي َوَال  لََهــا 
ــي ُيَصل َفــَال  َثْوًبــا  الفِْعلَِوَالقِــٌط  فِيــِه َوَجــاَز ِالْضَطــَرارِ 
ِسَواُه َصلى َوَضِمْن لَْم َيجِْد  َيْســَتْعِمَلْنِإْن  الذِي  بِِمْقــَدارِ  مِْنُه 
َبَدْتَوِإْن َتُكــْن َدَراهٌِم َقــْد ُوجَِدْت َوَما  ُدفَِنْت  َقْومٍ  أَْرضِ  فِي 
اْألَْرضِ تِْلــَك   لَِرب َتْســَتْقِضيَفُحْكُمَهــا  لَُقَطــٌة  َبــْل  َوقِيَل 
َوَجْدَوَهَكَذا الِْخــَالُف فِي َكْنزٍ ُوجِْد لِلذِي  َفِقيــَل  أَْرِضِهْم  فِي 
ِ َمام اْإلِ ِإلَــى  الُْخْمُس  َِوُيْخــَرُج  اْألََنــام فَُقــَرا  مِــْن  َغْيــرِهِ  أَْو 
كالَْغنِْيَمــْه َمــامِ  اْإلِ َعــَدمِ  ــْهَمــْع  ــيــَم ــِق ــٌة ُم ــَم ــي ــنِ ـــــُه َغ  ِألَن
َجاَهَدا َقْد  َمْن  ُحْكمِ  فِي  َوُخْمُســُه لَِمْن َيُكــوُن َباعَِدا(٢)َواجُِدُه 
َوَما اْألَْرضِ  لَِمالِــكِ  َبْل  لَِغْيــرِهِ فِــي مِْثــلِ َذا أَْن َيْغَنَماَوقِيَل 

َوأَْب: فعل أمر؛ أي: امتنع.  (١)
قوله: «لَِمْن يكون َباِعدا»، أي: باعًدا عن الجهاد.  (٢)



كتاب األمانة٥٢ الجزء الثالث

الَْخــَرابِ فِــي  ُيْغَنــُم  ُدوَن ذِي اْألَْرَبــابَِوِإنَمــا  الُْمَبــاحِ  أَوِ 
َعَلْيــِه ُوجِــَدْت  َكْنــٌز  َيَدْيــِهَوَذاَك  فِــي  ــارِ  الُْكف َعَالَمــةُ 
ُدفَِنا َقــْد  عِْنــَدُه  َصلِيبٍ  الُْمْدفَِنا(١)مِْثــُل  َنْعــرُِف مِْنَها  أَْو َحالٍَة 
ِ ْســَالم اْإلِ َعَالَمــةُ  َتُكــْن  َِوِإْن  اْألَْحَكام لَــَدى  َفَمْجُهوٌل  فِيــِه 
اْألَْرَبــابِ رِ  َتَعــذ َمــْع  الَْبــابَِوَذاَك  َكَهــَذا  َفُحْكُمــُه  َال  أَْو 
لِْلَخزِينِ(٢) الُمْنِكــرِ  َعَلــى  َِوَما  ِإْن َجــاَء مِْن َحْبــسٍ َوَال َيِمين
الَْبــر فِــي  لُؤلُــَؤًة  َِوَواجِــٌد  الَبْحر َرْمــُي   ُيْمِكَنن بَِحْيــُث 
َوَجَدا َقــْد  لََهــا  لَِمــْن  َبُعَدا(٣)َفِإنَهــا  ِإْن  ُحْكُمَهــا  َكَذاَك  َوَال 
َقَطْه َها َتُكــوُن مِْثــَل اللَكــَذاَك ِإْن َمْثُقوَبــًة(٤) ُمْلَتَقَطــْهَبــْل ِإن
َعَلى نِ  َيــُدال ْقُب  والث َمَثــَالَفالُْبْعــُد  َعَلْيَهــا  الُمْلــكِ  مِ  َتَقــد
ُب َطي َحــَالٌل  الَبْحــرِ  َذَهُبَولُْؤلُــُؤ  فِيــِه  َكاَن  لَــْو  َوَمْعــدٌِن 
َســَبَقا ِإلَْيــِه  لَِمــْن  ِإْن لَْم َيُكْن فِي ُمْلكِ َقْومٍ فُتَِقا(٥)َفُحْكُمــُه 
الَْمْعدَِنــا  (٦) َيــن ُيَزك ــُه  َنالَِكن َبي ُحْكًما  ــاُه  َصف َما  ِحينِ  مِْن 

المدفنا: بكسر الفاء، أي: الدافن أهو مسلم أْم كافر.  (١)
الخزين: أي: المال المخزون.  (٢)

َبُعدا: يعني: البحر بحيث ال يبلغ هناك مّده.  (٣)
مثقوبة: خبر لكان المقدرة بعد إن، قال ابن مالك:  (٤)

الخبـــر ويبقــون  اشــتهرويحذفونهــــا  ذا  كثيــًرا  ولو  إن  وبعــد 
فتقا: أي: أخرج.  (٥)

يزكين: بنون التوكيد وهو مبني للفاعل.  (٦)



٥٣ الجزء الثالث باُب اْلوَْقِف

ِ الَْعــام َتَمــاَم  بِــِه  َيْنُظــَرْن  اْألَْكَمــامِ(١)َال  مِــَن  َيْبُدو  َكَثَمــرٍ 
َذَهــبِ مِــْن  َزَكاَتــُه  ــِه  ُمْنَتَخــبِ(٢)ُيَزك ــبٍ  ُمَطي ــٍة  فِض أَْو 
َزَكاُة َغْيرِهَِمــا  فِــي  َولَــْو َغَلْت فِي َبْيِعــِه الِْقيَماُتَولَْيــَس 
َوالآللِــي الُْفُصــوُص  َغالِيَفَهــذِهِ  َقْدٌر  ــاسِ  الن فِي  َقْدُرُهَما 
ِ الَْبْحر َحْلــَي  ــاُن  الَْمن َتْجرِيَوَذَكــَر  َزَكاٌة  فِيــِه  َيُقــْل  َولَــْم 

p∞ rb nƒrdG  oÜÉH

اْألَْوَقــاُف اْألََماَنــةِ  مِــَن   اُف(٣)ثُــمالُوق اْشَتَرَط  َحْيُث  تُْجَعُل 
ــْرُع الش َيْقَبَلْنُه  َشــْرًطا  َكاَن  َمْنُعِإْن  فِيــِه  َعَلْيــِه  َيُكــْن  َولَــْم 
َعَلــى ِخَالِف َشــْرٌط  اْألَْوَقاِفَوَباِطــٌل  فِي  ْرُع  الش َيْقَتِضيِه  َما 
ِ ــن لـِــــْألَْوالد ــَف ِ ــَوق ــْن ُي ــَم َِك مِــْن َبْعــدِ َمْوتِــِه بَِال اْســتَِناد
ِإلَــى ــٍة  َوِصي مِْثــُل  ـُه  ـ َبَطــَالِألَن قُْلَنــا  لِــَذاَك  اثِــِه  ُور
أَْن َبْعدِ  مِْن  ُمْســَتنًِدا  َيُكْن  َيْفَنْوا إلَى َبابٍ مَِن الَْخْيرِ َحَسْنَوِإْن 
لِ اْألَو َكِمْثــلِ  َباِطــٌل  َِفِقيــَل  ــل َنف الت أَْثــَرةِ  مِــْن  بِــِه  لَِمــا 
جمع كم وهو غالف الطلع. (أبو إسحاق)  (١)

وفي نسخة:  (٢)
ــا ــَب ــي َذَه ــَن ُيــَزك ــي ـــِه َح ـــَزك ــًبا ُمْنَتَخـَبا     أبو إســحاق. َي ــًة ُمَطي أَْو فِـــض

الُوقاف: بالتشــديد مبالغة فــي الواقف، أو هو جمــع واقف: أي: بضم الــواو، وجمع واقِف   (٣)
كالُعمال في جمع عاِمل والكتاب في جمع كاتب، والواقف فاعل من وقف المال، أي: حبســه 
فهو واقف، ويجــوز فيه أن يجعل رباعًيا من أوقف فهو موقِف بكســر القــاف، واألول أكثر، 

والثاني هو المألوف عند أهل ُعمان.



كتاب األمانة٥٤ الجزء الثالث

اْســَتَنْد(١) ُه  ِألَن َثابِــٌت  الَْولَْدَوقِيــَل  َذاَك  َفَنــى  أَْن  َبْعــَد   لِْلبِر
لِْلبِــر َجْعلُــُه  َولَِكــْن  ِقُلــُت  مِــْن َبْعــدِهِ ُيشــبُِه َنــْوَع َمْكر
َقَصَدا َولَِكــْن   الْبِر َيْقِصــدِ  الَْولَــَدالَْم  َذاَك  مِْنــَه   (٢) ُيَؤاثِــَرن
َرا َتَســت بَِهــا  ِحيَلــٌة   َراَفالْبِــر ــُه َقــَد َغيَكــْي َال ُيَقــاَل إن
بِالَْمَقاِصــدِ اْألُُمــوُر  َِوِإنَمــا  َشــاهِد  َوأَي َشــاهٌِد  َوالَْحــاُل 
َفَقْطَوَرُجــٌل َوقــَف َماًال َواْشــَتَرْط الَْقْبرِ  َعَلــى  بِِه  َيْقَرُؤوا  أَْن 
َفِقيــَل َثابِــٌت َوقِيــَل َيْســُقُطَفالَْوْقــُف َثابِــٌت َوَما َيْشــَترُِط
َســَلَفا ْن  مِم اْألَْقــَوالِ  ُعرَِفــاَوأَْكَثــُر  َقــْد  َقْبــُرُه  ِإْن  ِإَثَباتُــُه 
َوَيفِيقِيــَل َوَيْقُعــَدن ِإْن لَــْم ُيْعَرِف َيْقــَرا   ثُــم الُْقُبورِ  َبْيــَن 
ــْرِط الش َهَذا  ثُُبــوَت  أََرى  ــيَوَال  بِالُْمَخط لِْلُمْثبِــتِ  َولَْســُت 
َوارُِس الــد قُُبْوُرَنا  ارُِسأَتُْعَمــَرْن(٣)  ـــد ال ِإلْيَها  َدْن  ـــَرد ـــَت َوَي
ْه الُمَعــد الَْمَســاجُِد  ْهَوهــذِهِ  ُعــد لِــَذاَك  َوْهــَي  نُْخرُِبَهــا 
قُُبــوَرا ُبُيْوَتُكــْم  َتْجَعلُــوا  ُمِشــيَراَال  أََتــى  َخَرابَِهــا  ِإلَــى 
َوالِْعَباَدْه ْكرِ  َفــاَدْهِإْذ لَْم َتُكْن فِــي الذ َواْإلِ اهللاِ  ُبُيــوتِ  مِْثــَل 
الَْخَرابِ َمَواِضــُع  ِإنَهــا  َوالَْعــَذابَِبــْل  ــَوابِ  الث َوَمْوِضــُع 
الَْعَمْل فِيَها مِْن َمَحْلَقْد نُِقلُــوا أَْصَحاُبَها َعنِ  َفلْيَس لِْألَْعَمــالِ 

قوله: «استند» أي اعتمد. (أبو إسحاق)  (١)
يؤاثرن: هو من األثرة، وهي التخصيص، يقال: أثره بكذا إذا خّصصه به.  (٢)

أَتُْعمَرْن: بالبناء للمفعول بعد همزة االستفهام اِإلنكاري.  (٣)



٥٥ الجزء الثالث باُب اْلوَْقِف

اْنتَِفــاُع لَــُه  َكاَن  ِإْن  ْفــُع  ُيَضــاُعَوالن َال  َكاَن  َحْيــُث  َيأْتِيــِه 
َقَرى َوَما  َزاَرَها  َقْد  ــــَراَوالُْمْصَطَفى  َوأَْدَب ـــا  َوَدَع ــا  ــالًَم َس  ِإال
الُْقُبــورِ قِــَراَءُة  َتُكــْن  الَْمأْثُــورَِولَــْم  فِــي  تُوَجــُد  ٍة  بُِســن
الُْمْخَتاُر َســَبَق  َخْيــًرا  َكاَن  لَــُه َوَصْحُبــُه َمَتــى َمــا َزاُروالَْو 
أََراُه َال  َوقــَف  َمــْن  َرَواُهَفَشــْرُط  ــا  ِــَم ل ــِه  ــفِ ـِـُخــْل ل ـــاقٍ  َب
َوقَفاَوُكل َما َخالَــَف أَْمَر الُمْصَطَفى َمــْن  َيْشــرُِطُه  لَْو  َيْبُطــُل 
ــَمــا ــورِ ِإن ــُب ــُق ــــاَرُة الْ اْعَلَماثُــم زَِي بِاْألُْخَرى  ْذكِيرِ  لِلت تُْفَعُل 
َمْن َزاَرَها َبــْل َيْذُكَرن اْألُْخَرىَيُزْوُرَهــا َوَال َيُقــوُل ُهْجــَرا(١)
ــَدا ــب ــَع َت ــــًدا  أََب ــــَزاُر  تُ ِإْن ِشْئَت َهَذا َفاْقِصَدن الَْمْسجَِداَوَال 
َفا َوَفــاَواْقــَرأْ ُهَنــاَك َوُخَذْن َمــا ُوق ـُه  ـ بِأَن َواْعَلَمــْن  لِْلَقْبــرِ 
الَْمْطلُوَبــْه الِْقــَراَءُة  َمــا  ـ َمْحُبوَبــْهِألَن َوأَنَهــا  بَِهــا  َجــاَء 
َنْلَتزُِمْه َفــَال  َباِطــٌل  ــْرُط  َيْلَتزُِمُهَوالش َمَضى  َقْد  َمْن  َيْكْن  َوِإْن 
الُْمخَتــاَرا بِــَع  َتت أَْن  اْآلَثاَرا(٢)َحْســُبَك  َخالَــَف  َيُقولُــوا  َوِإْن 
ِ ــَراج لِلس أُوقِــَف  َمــا  َِكــَذاَك  َعَلــى الُْقُبــورِ َباِطــُل الِْمْنَهاج
ِ الَْمَســاجِد فِي  ُيْجَعــُل  ــُه  َوَعابِــدِلَِكن بِــِه   

ً
َقــارِئ  لِــُكل

ُهجًرا: بضم الهاء، أي: ُفْحًشا.  (١)
نة رسول اهللاژ قال  قوله: «حسبك... إلخ» انظر إلى تمسك هذا الشيخ العالّمة المؤلف بس  (٢)
 ﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ? اهللا تعالــى: ﴿ < 

[آل عمران: ٣١]. (أبو إسحاق)



كتاب األمانة٥٦ الجزء الثالث

لِْلبَنــاِء أُوقِــَف  َمــا  َعَلــى الُقُبــورِ َباِطــُل الَْوَفــاِءَكــَذاَك 
لِْلُقُبورِ ــْذرِ  الن فِي  َمَضــى  الَْمْذُكورَِوَقْد  لَِذا  الُْحْكَم  ُيْشــبُِه  َما 
أََبــَداَوِإْن َيُكْن َشــْرًطا ُيَوافُِق الُْهَدى َيُجــوُز  لَْيــَس  إْبَطالُــُه 
تُْحَمالَ أَْن  َمَنُعــوا  ُهَنــاَك  َمَثَالَومِْن   (١) تَُخــص بَِبْلــَدةٍ  ُكْتــٌب 
ِ لَِقْوم ُوقَِفــْت  َقــْد  َتُكــْن  َِوِإْن  لَْوم مِــْن  َحامِلَِها  َعَلــى  َفَمــا 
ِ ــوم ُم ــر ــال ــوُن َك ــُك ـــَهـــا َت ِِألَن الَْمْعلُــوم بَِشــْرِطِه  َفَحْملَُهــا 
لِْلَمْوقُــوِف الَْبْيــُع   ــوِفَوَال َيِصــح ــُوقُ ــةِ الْ ــالَ ـِـَح لـِـُخــْلــفِــِه ل
ُمَخالِــُف َوَنْقلُــُه  ْوقِيــُف َال ُيَخالَــُفُمَوقــٌف(٢)  لِــَذاَك َفالت
َفَال انِ  ِضــد ْوقِيُف  َوالت ْقــُل  َالالن َبد َقــْد  َمــْن  َغْيــُر  َلْنــُه  ُيَنق
ِ بِيل لِلس  ــن ــَف ــَوق ُي ــــْن  َِوَم الَْجلِيــل َنــا  َرب َســبِيُل  َفْهــَو 
رَِضاُه بِــِه  َما  َطريــُق(٣)  ُيْجَعــُل فِي الَْخْيــَراتِ َما َجَناُهَوْهــَو 
َفَسَال(٤) ــبِيلِ  الس أَْرَض  مِــْن َمالَِهــا ِحيــَن َرآُه أَْمَثَال(٥)َوَرُجٌل 
ــْرُم َما َعَلْيِه مِْن َحَســْنَوَماَت َذاَك الص فِيِه  فِْعَلــُه   ِألَن َشــْيٍء 
َسبِيلِ مِْن  الُْمْحِســنِ  َعَلى  َِوَما  ْكرِ َعنِ الَْجلِيل َقْد َجاَء فِــي الذ

: بضم حرف المضارعة مبنًيا للمجهول. تُخص  (١)
ُمَوقُف: بالبناء للمفعول، وهكذا (ال ُيخاَلُف).  (٢)

وهو طريق: بإضافة طريق إلى ما، أي: طريق العمل الذي فيه َمرضاته.  (٣)
فَسال: اْلَفْسل الغرس.  (٤)

أمثالً: أي: أصلح.  (٥)



٥٧ الجزء الثالث اِفيَِة باُب الص

pá n« paÉ s°üdG  oÜÉH

َوافِي(١) الص األََماَنــةِ  مِــَن   َكاألَْوَقاِفثُــم الُْحْكــمِ  فِــي  ألَنَها 
ِ اِإلَمــام َزَمــنِ  فِــي  َهــا  ـ َِوأَن ــَمــام ــا ِإلَـــْيـــِه بـِـالــت ــُرَه ــأَْم َف
ُف َتَصــر بَِهــا  لَِغْيــرِهِ  ُفلَْيــَس  ــر ــَع ُي ــا  ــَم َك ـِــِه  ِـــِإْذن ب  ِإال
ِ اِإلْســَالم َمَصالِحِ  فِــي  ِتُْنَفــُذ  ـــــام هِ بِــَنــَظــرِ اِإلَم ــــــز َوعِ
أُُصوَال(٢) َيبِيَعَهــا  أَْن  َشــاَء  َيبِيُعَهــا َوَعْكــُس َهــَذا قِيــَاللَْو 
الَبر  (٣) الُكَدمِــي َقــْوُل  َِوالَمْنُع  ْكر الذ فِــي  أََتى  َقْد  َمــا  ُتُه  ُحج
ــاَال َق الْــُمــَهــاجـِـرِيــَن  ــَمــَقــاَاللِْلُفَقَرا  ــَل الْ ــَع َوامِ َج ـــد ـــل ِ وِل
مِْن َبْعدِهِْم تُْصَرُف َكْيَف َشاُؤواَفْهــَي لَُهــْم َولِلذِيــَن َجــاُؤوا
الَْجــْورِ(٤) ِإَمامِ  َبْيــُع  الَْمأْثُورَِوَباِطــٌل  فِــي  َيْثُبــُت  َفــَال  لََها 
اْعَتَدىَفالَْعــْدُل فِيِه اِالْختِــَالُف ُوجَِدا َقــدِ  َبْيُع َجائِرٍ  َفَكْيــَف 
افَِيْه َقاِضَيْهَوَجائِــٌز أَْخــُذ اِإلَمــامِ الص فِيَهــا  َتُكــوُن  بُِشــْهَرةٍ 
َنــةِ لِْلَبي َيـْحـَتـــاُج  َال  ــْهَرةَِوَذاَك  َبْل ُيْكَتَفى فِيِه بَِمْعَنى الش

الصوافي جمع صافية، هي األمالك واألراضي التي جال عنها أهلها أو ماتوا وال وارث لها،   (١)
وافي ما أفاء اهللا  ياع التي يستخلصها الســلطان الصوافي اهـ والص وقال األزهري: يقال للض

على رسوله من أموال بني النضير. (أبو إسحاق)
البلدان التي أخذوها  هي األصول من األروض التي غنَِمها المسلمون من المشــركين من 

عنوة فجعلوها بيت مال.
قوله: «أصواال» تمييز محول عن المفعول أي لو شاء أن يبيع أموالها. (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: «الكدمي» هو اإلمام أبو سعيد ƒ . (أبو إسحاق)  (٣)
إمام الجور: من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: اِإلمام الجائر.  (٤)



كتاب األمانة٥٨ الجزء الثالث

َمْن َيدِ  فِــي  َبَقاَءَهــا  َرأَى  َحَســْنَوِإْن  َفْهَو  َمْصَلَحٌة  َيــدِهِ  فِي 
َزَرَعا َمْهَمــا  لِْلَفِقيــرِ  ْرُع  َطَلَعا(١)َوالــز  ثُــم اِإلَمــامِ  َعــَدمِ  َمْع 
َزَرَعــاَوَمــا لَُه مِــْن َبْعدِ َما َقــْد ُمنَِعا ِإْن  أُْجــَرٌة  َوَتْلَزَمْنــُه 
أََبــَدا فِيَهــا  لِْلَجائِــرِ  اْعتَِدىَولَْيــَس  فِيَهــا  أَْمــَرُه   َوِإن أَْمــٌر 
َســَواُء ُكلُُهــْم  فِيَهــا َوَمــا فِــي َذلُِكــْم َخَفاُءَوالُْمْســلُِموَن 
ِ َفاْعَلم َيُجــوُز  َبْرًخا(٢)  ــدِمِ(٭)َوأَْكلَُها  ــْع ــل ُم ِــُك لـِـألَْغــنـِـَيــاِء َول
َحــق لِألَْغنَِيــاِء  َمــا  ُمْســَتِحقَوقِيــَل  الَْفِقيــُر  َبــلِ  فِيَهــا 
َتْمَنــُع َذا الِْغَنــاِء أَْن َيْســَتْوفَِياَكْي َال َيُكــوَن ُدولًَة فِي األَْغنَِيا
َدال ــراِء  ــَق ــُف ــل ِ ل ــــُه  ــــْولُ َحــالَوَق َمــا  لَِغْيرِهِــْم  بِأَنــُه 

ِ اِإلْســَالم فِــي  َكاَن  َغنِيــا   ِِإال ًال َمـــْنـــزِلَـــَة اِإلَمــــام ـــز ـــَن ُم
ِ بِاألَْحــَكام َيُقــوُم  أَنــُه  الُْمَحامِــي(٣)أَْو  أَوِ  بَِمَصالِــحٍ  أَْو 
اهللاِ ــــالِ  َم ــتِ  ــْي ــَب ِ ب ـــُه  ـــِإن الَْمَالهِــيَف َال  ــَالحِ  لِلص  أََحــق
لُِمْكَترِيَهاَوقِيــَل أَْرُض الُفَقــَرا ُيْكرِيَهــا  بِالَحــق َقــاَم  َمــْن 
ورِ الد أَْهــلِ  َجْبُر  َيُجــوُز  ــورِ(٤)َوَال  َعَلى الْبَِنا عِْنَد اْنِهَدامِ الس

طلعا: أي: ظهر.  (١)
اًنا. (المصنف) قوله: «برخا»، أي: َمج  (٢)

والفعل (أَعَدَم)، واسم الفاعل (ُمْعدِم). (إسماعيل) (٭) 
المحامي: يعني: الذي يحامي عن اِإلسالم والمسلمين وبالدهم.  (٣)

الســور: هو البناء الحائط على المحلة أو على القرية لمنع العدو عن احتالل المحلة أو القرية   (٤)
والدور هي البيوت.



٥٩ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

الُْبْنَياَنــاَما لَْم َيُكونُــوا َحاَذُروا الُْعْدَواَنا َهاُهَنــا  َفأَلْزَِمْنُهــْم 
ا َيْحَفَظن ــْرسِ  ــت ــال َك ـــُه  ــاألَن َيْدَفَعن َوالَْخْصــَم  بَِالَدُهــْم 
ِ َفــاع لِلد َكالَْجْبــرِ  الَْمَســاعِي(١)َفَجْبُرُهــْم  َوَعنِ  الْبِــَالدِ  َعنِ 

pó pLÉ n°ù nªrdG  p∫Gƒ reCG  oÜÉH

ُمْهَتدِيَوْهــَي أََماَنــٌة َتُكــوُن فِــي َيدِ اْحتَِسابٍ  ذِي  أَْو  َوكِيلِِه 
مِــْن أَْمَوالِ َفــالِ(٢)َولَْيــَس لِْلَمْســجِدِ  الط مِــَن  َبْيــٌت  ألَنــُه 
ــِهلَِكــْن بَِتِصيِيــرِ الْــَوَرى ِإلَْيــِه ــْي ــَل ًبــا َع َمــالَــُهــُم َتــَقــر
َفُيْنَفــُذ بِــِه  ــا  ُمْخَتص َمْنَفُذَيِصيــُر  ِســـَواُه  ــُه  لَ َوَمـــا  فـِـيــِه 
َيْجَعلُوَنــُه َذاَك  فِــي  لُوَنُهألَنُهــْم  ُيَحو َجــاُؤوا  َمــْن  َفَكْيَف 
ــُه َتــْبــدِيــُل ــلُ ــْحــوِي ـــَمـــا َت الَْمْبــُذوُلَوِإن َوَقــَع  َعَلْيــِه  لَِمــا 
ــَال ــَوك َت اْمــــُرٌؤ  اهللاَ  ــقِ  َالَفــْلــَيــت َبد ُيَقــاَل  أَْن  مِْن  َولَْيْحــَذَرْن 
نُِقــَال ُخْلــٌف  نــَك  َيْغر َالَوَال  َقــاَل  َوَبْعٌض  َنــا  لَِرب  َحــق
ــوُق ــُق ــَنــا ُح ــَهــا لِــَربَمْخلُوُقَفــِإن َيْملُِكَهــا  َيُكْن  لَــْم  ِإْذ 
ِ لِْلَفْضل أُْخرَِجــْت  َقْد  ِإنَها  لِْلــُكلَبْل  َال  مِْنــُه  لَِنــْوعٍ  َوْهــَي 

اْلَمَساِعي: أي: األماكن التي يَْسَعى فيها أهالي البالد، أو ِهَي الطرق التي يذهبون ويعودون فيها   (١)
لقضاء حوائجهم.

الطَفال: هي الّلَبن التي تعمل من الطين المبلول لبناء الجدران والحوائط.  (٢)



كتاب األمانة٦٠ الجزء الثالث

َيُكــوُن أَْشــَبَهَها  َمــا  َيُصــوُنَكــَذاَك  الــذِي  لَِنْوعِــِه  َفْهــَو 
ــاَرْه ــف ــَك ــاُة َوالْ َك ــز ــذِهِ ال ــَه ُمْخَتــاَرْهَف لََهــا  َمَواِضــٌع  لََهــا 
َمْمُنوُع َغْيرَِهــا  فِــي  الَْمْشــُروُعَوَوْضُعَها  ُيْنَفَذ  أَْن  َواجٌِب  َبْل 
َوَما هللاِ  الُْحُقــوقِ  مِــَن  َحَكَمــاَوْهــَي  َقــْد  ـُه  ـ أَن  ِإال َمْعَنــاُه 
افَِيْه َكالص َجْعلَُهــا   َيِصــح َعَالنَِيــْهَوَال  الُْفَقــَرا  َكَمــالِ  َوَال 
لِلْفَقــَرا الُْفَقــَرا  َمــاَل   َوافِــي ُحْكُمَها َكَما َجَرىألَن َولِلص
أَْحــَكاُم لَــُه  َمْوِضــعٍ   َواِضُعَهــا فِــي َغْيــرِهِ ُمــَالُم(٭)َوُكل
َبــا(١)َوالْــُكل َحــق اهللاِ فِيــِه َوَجَبــا ُيَقل أَْن  َيْمَنــُع  ــُه  لَِكن
َتَرى َهْل  ا  ُطر اهللاِ  َخْلُق  الَْوَرىوالَْخلُق  فِــي  ِحَداٍت  ُمت أَْحَكاَمُه 
َوالَْبَشــْر َخْلٌق  األَْنَعــاُم  َوالَْحَجْرَفَهــذِهِ  َخْلٌق  َباُع  الس َكَذا  َخْلٌق 
الَْحق فِي  عِْنَدُكــْم  َيُجوُز  الَْخْلقَِفَهْل  لَِمْعَنى  الُْحْكمِ  َتْســوَِيةُ 
األَْمَوالِ فــي  األَْحَكاُم  الَْحالَِكَذلِــَك  فِي  َكَمــا  اْختَِالفَِها  َعَلى 
َيْلــَزُم َفِقيــَل  أََضاَعَهــا  َيْلــَزُمَوِإْن  لَْيــَس  َوقِيــَل  إْبَدالَُهــا 
ُل الَْقْولَْيــنِ عِْنــدِي أَْظَهــُر األَْكَثُرَوأَو َعَلْيِه  َمَضــى  الذِي  َوْهَو 

لو قال اإلمام 5 (يــالم) على حد قــول اهللا: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ [الذاريات: ٥٤] لكن  (٭) 
أظهر في الداللة على المراد، والفعل (الم) وهو ثالثي واســم الفاعل منه الئم واسم المفعول 
ملوم ال مالم. وأما المالم فهو اسم مفعول من أََالَم، و(أََالَم) أتى بما يالم به أو صار ذا الئمة، 
ومنه ﴿ n m l k ﴾ [الصافات: ١٤٢]، وقد ذكر صاحب القاموس أَن (أََالَمُه) مبالغة في 

(َالَمُه) مثل (َلّوَمه)، وعلى هذا يصح (ُمَالم). (إسماعيل) 
ل. َر وُيَبدَبا: أي: يغيُيَقل  (١)



٦١ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

لَِمْعَنى ــٌة  ــوَع ــْوُض َم ــا  ــَه ــاألَن َفُيْبدِلَـن أََضـاَعَهــــا  َوَمـــْن 
الِْخَالَفا َج  َخــر َقــْد  َواَفىَوَبْعُضُهْم  الُْحُقوقِ  فِي  ِخَالٍف  َعَلى 
اهللاِ  ــق َح َكـــاَن  ِإْن  اهللاَِيــْعــُذُرُه  لـِـَغــْيــرِ  َمــْعــُذورٍ  ــُر  ــْي َوَغ
ْخرِيُج َفالُْعْذُر لَِما َذا الت َقــْد َكاَن فِيِه ُمْخِطًئا لَــْن َيأَْثَماِإْن َصح
ــْســَيــانِ ــــُه ُيـــْعـــَذُر بـِـالــن انِ(١)ألَن لِْلَمن َوبِالَْخَطــا فِي الَْحــق
ــَدا ــُه َيْضَمُن َمْن فِيَهــا اْعَتَدىَوَال َكــَذاَك َمــْن لََهــا َتَعمألَن
ِ َيام َوالص ــَالةِ  الص ِإلَــى  َِواْنُظْر  األَْحَكام مِــَن  ــا  بِــِه ُخص َوَما 
أََكَال َحتى  َياَم  الص َنِســي  َبَدَالَفَمْن  َعَلْيــِه فِيــِه  لَْســَنا َنــَرى 
اهللاِ ــوقِ  ــُق ُح ــُم  ــْك ُح ــَهــذِهِ  ــاهِي(٢)َف َال أَْكلَُها َعْمًدا لَِغْيرِ الس
َذَهْب لَِمْســجِدٍ  أَْوَصى  ْيلِ ثُم َماَت َفاِإليَصا َوَجْبَوَرُجٌل  بِالس
ـِـِه ــُه بـِـَحــال ــُع ــْوِض ِإْبَطالِِهألَنــَمــا َم فِــي  الَْقْوُل  َيُجــوُز  َفَال 
(٣) َفَهذِي َنْخَلتِي ةَِمْن َقاَل ِإْن مِت ى بِِه مِــْن ِحل َســم لَِمْســجِدٍ 
أَنــُه ِإْقَراُر ِإْنــَكاُرفِــي َقــْولِ َبْعــضٍ  َوَال  فِيــِه  َرْجَعــٌة  َال 
ــْه َوِصي ِإنَهــا  َبْعــٌض  ْهَوَقــاَل  الَْقِضي فِــي  َيْرجَِع  أَْن  َيُجــوُز 
ِ لَِمْسجِد بـِـَنــْخــَلــٍة  ــــٌل  ِه مِــْن َبَلدَِوَرُج أَْوَصــى َولَْم ُيَســم

أي: في حق اهللا.  (١)
قوله: «لغير الساهي» أي الناسي. (أبو إسحاق)  (٢)

مت: بضم الميم وكسرها.  (٣)



كتاب األمانة٦٢ الجزء الثالث

ــِه ِ ــب ــَت ــاْن ــٌة َف ــَت ِ ــاب ــا َث ــَه ــِإن َيْشَتبِِهَف لَْم  الَمْســجُِد  َذا  َكاَن  ِإْن 
ِإْرَســاَال(١) لَِمْســجِدٍ  ــُه َمــآَالَوَنــاذٌِر  ــُم ــْك ــارِ ُح ــَم ــَع ــْل ــلِ َف
ــْه َوالَْوِصي اِإلْقــَراُر  ــْهَوَهَكــَذا  َوالَْعِطي قِيــَل  َقــْد  َكِمْثلِــِه 
ا اَوِإْن َيُكــْن َمْعًنى بِــِه َقْد ُخص َقْد نُص َفْهَو َمــا  الَْمَعانِي  مِــَن 
أَْرَفــَدا َقــْد  َدَراهًِمــا  أََراَد أَْن َيْبنِــي بِِهــن َمْســجَِداَوَرُجــٌل 
الْبَِنــاِء آلَــةُ  مِْنَهــا  الَْمــاِءُيْؤَخــُذ  لَِنــْزعِ  لْــُو  الد َكَذلِــَك 
تُْجَعــُل الْبَِنــاِء  مِــَن  َيْحُصُلألَنَهــا  َقْد  بَِغْيرَِها  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
ِ لَِمْســجِد ُمْســَتْرفٌِد(٢)  َيْســَتْنفِدِوَرُجــٌل  َولَْم  َعْنــُه  َففَضَلــْت 
ـا ُيْجَعَلنـ آَخــَر  َمْســجِدٍ  ُيْقَصَدنافِــي   ــر ِ ــب َوال َفــاِضــلُــَهــا 
َقَصْدَوْهَو َمَقاٌل َعْن أَبِي الُْمْؤثِرِ َقْد(٣) لَــُه  الذِي  َفاْفَهــمِ  َحَكاُه 
ــي ذِم الُْمْســلِِميَن  أََعــاَن  يَوِإْن  ُســم َقْد  َمْســجِدٍ  بَِناِء  َعَلى 
َحــَكاُه َكَما  َبــأٌْس  بِــِه  أََراُهَفَمــا  َوَال  ــــــــــــُه  أُِحب َوَال 
ـــَهـــا َمـــــــْرُدوَدٌة قـُــْرَبـــاُه ــاُهألَن ــَن ِ ــا ب ــَن ـــاَدٌة لَ ـــَب ــــَو عِ َوْه

إرساال: أي: نذًرا مطلًقا غير مخصص لشــيٍء معلوم، والمراد بالنذر هنا العطاء للمسجد على   (١)
وجه الُقْرَبة، فإن لم يخص به شيًئا من وظائف المسجد، فإنه ينفذ في عمارة من بناء أو ترميم، 
ويدخل في ذلك تنويره وفراشه؛ ألنه من َعَمارِه، وفي قول بعضهم: إن كل ما ُيَرغُب المصلين 
فيه من األمور التي تدعوهم إلى عمارتــه بالصالة والذكر فهو من َعَمــارِه، فالَعَماُر على هذا 

حسي ومعنوي، وهذا معنى وجيه سائغ.
فْد: أي: المعونة من أرفدته أعطيته وأعنته. (أبو إسحاق) طلُب الر  (٢)

أبو المؤثر: الصلت بن خميس وقد سبق ذكره. (أبو إسحاق)  (٣)



٦٣ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

الِْعيدِ لَِيــْومِ  ْبَح  الذ َمَنُعــوا  َِقْد  الَْيُهود َومِــَن  َصــاَرى  الن مِــَن 
عَِبــاَدْه بِــِه  ْبــُح  الذ ِإْرَفــاَدْهَألنَمــا  ُهَنــا  َنْقَبَلــْن  َفَكْيــَف 
ُذكَِرا فِيَها  ابِتِ  الن فِي  قِيــَل لََهــا َوقِيــَل َبــْل لِْلُفَقَراَوالُْخْلُف 
ِ الَمْسجِد َعَمارِ  َمالِ  مِن  ٌم َفــأَْبــِعــدَِواألَْخُذ  ــر ــَح ــَرةٍ(١) ُم ــْط ــفِ ِ ل
َصَالَحــا لَــُه  لَْيَســْت  َوَبْعُضُهــْم لِــَذاَك َقــْد أََباَحــاألَنَهــا 
ــارِ ــَحــةُ الــُعــم ــْصــَل ــا َم ــَه َجارِيألَن بَِذاَك  لِْلُمْعِطي  َوالَْفْضُل 
ــُن ُيَعي لِفِْطــَرةٍ  َيُكــْن  ــُنَوِإْن  َبي فِيــِه  ْفِطيــرِ  الت َفَمْنَهــُج 
ِ َفاْدرُِيــَؤَكُل لِْلُفُطــورِ َوْقــَت الْفِْطر َيأُْكَل َشــْيًئا  أَْن  مِْن قبــلِ 
َمْحُجوُر الَْعَشــا  َبْعــَد  ــوُرَفأَْكلُــُه  ــُط ــُف ــُه الْ ــاَت ـــْد َف ــــُه َق ألَن
َفأَْكلُــُه مِْن َبْعُد مِْنَهــا َال َيِحْلَوَهَكــَذا َمــْن َكاَن َقْبَلَهــا أََكْل
ا ــاقِيــَل َولَــْو لَْيُموَنــًة َقــْد َمص ُخص َقــْد  بِفِْطــَرةٍ  ألَنــُه 
َفــَال َقْبَلَهــا  أَْفَطــَر  َقــْد  َفَيــأُْكَالَوَذاَك  بَِها   َحــق لَــْه  َيْبَقــى 
َيــُدل بَِمــا  ــٌك  َتَمس الُْمْســَتِقلَوْهــَو  ْفــُظ  الل َذاَك  َعَلْيــِه 
الُْمَوقفِ َمْقَصــَد  َفاْعرِِفَوَمــْن ُيــَراعِ  َهــَذا  مِْثَل   َيْمَنَعــن َال 
األُُجوَرا َقَصــَد  َقــْد  فُُطــوَراألَنَمــا(٢)  َيْت  ُســم َقــْد  بِأَْكَلــٍة 
ـــَهـــا َألَْكـــَلـــةُ الْــُغــُروبِ الُْوُجوبَِوِإن مِــَن   الَْكف أََرى  َفَال 

ائِمين من المأكول أّول كل ليلة من شــهر رمضان؛ كما هو المعتاد في  أ لِلصلِِفْطــَرةٍ: هَو ما ُيَهي  (١)
مساجد ُعَمان.

َألنَما: لو قال ألنه لكان أنسب.  (٢)



كتاب األمانة٦٤ الجزء الثالث

َفَســَدا َقْد  َصائٌِم  أَْيًضــا  ــَداَكَذاَك  َتَعم َيُكــْن  َولَــْم  ِصَياُمــُه 
ِ َفاْعَلم مِْنَهــا  ُيْفِطَر  أَْن  ِ(١)َيُجــوُز  ُيَؤثــم لَــْم  بِــَذاَك  ألَنــُه 
ائِِميــَن َرَجَعا مِــْن َهاُهَنــا فُُطــوُرُه َمــا ُمنَِعاَفْهــَو بُِحْكمِ الص
َقاَمــا َولَِكــْن  مِْنَهــا  أََقاَمــاَوُمْفِطــٌر  َمــا  ِحيــَن   َيــن ُيَصل
مَِن اْعتَِبــارِ(٢) الَْحالِ أَْو َما َنَطَقاَوالُْخْلــُف َمْبنِي َعَلى َما َســَبَقا
َفَقْط بَِشــاهِدٍ  َصاُموا  َيُكْن  َســَقْطَوِإْن  الَْيْوَم  َذلَِك  مِْنَها  َفالْفِْطُر 
أََبَدا َيُجوُز  الَ  َقــاَل  َداَفاألَْصُل(٣)  َقي َمــْن  َعَلى  َفــْرٌع  َوَمْنُعــُه 
ِ بَِشــاهَِدْين َصْومِــِه  ُِوُجــوَب  الَْقْولَْين َعَلــى  َفْرًعا  َيُكْن  َولَْم 
َواألَْشــَهُر عِْنَدَنا  ِحيُح  الص َيْنُظــُرَبلِ  ِإْذ  بَِشــاهِدٍ  ُوُجوُبــُه 
َصاَمــا َقــْد  بَِشــاهِدٍ  َتَماَمــاَفَصائِــٌم  َيْوَمــُه  َرَمَضــاَن  مِــْن 
تُوَقُعَوُيْعَطــى ُحْكَمُه َفَكْيــَف ُيْمَنُع َرَمَضــاَن  فِــي  فِْطَرةٍ  مِْن 

َلم ُيَؤّثم: بتشديد المثلثة، أي: لم ينسب إلى اِإلثم.  (١)
قوله: «من اعتبار الحال.... إلخ» مراده أن الخلف مبني علــى أمرين؛ األول أن االعتبار في   (٢)
هذا علــى قصد الواقف، فيكون كل مــا يحصل له من األجر والثواب واســًعا، ولو خالف 
مقتضى اللفظ، والثاني أن الحكم في هذه األمور يبنى على ما تقتضيه األلفاظ، فكل شيء 
يكون خارًجا عن مقتضى ظاهر اللفظ فهو غير واسع، والذي يقتضيه اللفظ في وقف الفطور 
َل كل شــيء، ألنه يسمى فطوًرا، فمن أكل منه بعد ما أكل من  أن يكون لما يأكله الصائم أو
غيره فال يكون مفطــًرا به، ولكن إذا حملنا جواز األكل على مقتضــى اللفظ لم ُنجِز له أن 
يأكل من ذلك الطعام إال ما يصدق أن يســمى فطوًرا، وإنما ذلك يصدق لغة على أول لقمة 
أو تمرة يتناولها في أول فطره، وهذا غير مــراد عرًفا وال عادة؛ فاألولى في هذا الجواز كما 

مال إليه المؤلف 5  بناًء على قصد الواقف والعلم عند اهللا. (أبو إسحاق)
األصل المراد به صاحب األصل وهو الشيخ الصائغي. (أبو إسحاق)  (٣)



٦٥ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

َيَســُع قِيَل  الَْمْســجِدِ  َمَنُعواَوفِْطــَرُة  َوَقــْوٌم  مِْنَها  َســا  الن فِْطُر 
ــالِ َج ــر ــال ِ ــص ب ــَخ ــا تُ ــَه األَْحَوالِألَن َغالِــبِ  فِــي  عِْنَدُهُم 
َمْعُروَفــْه َمَواِضــٌع  َســا  لِلن َوْهَي بِــَذاَك عِْنَدُهــْم َمْوُصوَفْهِإْذ 
َمَنْعَنا َقــْد  ْهرِ  الد َفَســادِ  لَِمْعَنــى(١)َفِمــْن  َمْســجَِدَنا  نَِســاَءَنا 
ــا ــَن ــَدْث ــٌر أَْح ــط ــَع ـــٌن َت ـــَزي َيْســَمْعَناَت َال  ْهــَي  َوالن ٌج  َتَبــر
َســاِء ــَص الُْمْخَتاُر لِلن فِي َغْيــرِ ذِي الَْحالِ بِــَال مَِراِءَقــْد َرخ
الُْحُضوَرا َشاَءتِ  َمْن  َنَهى  َمْسجَِدُهْم(٢) أَْن َتَضَع الُْعُطوَرا(٣)َوَقْد 
الُْمْصَطَفى أََراَد  َمــا  َفِهْمَنا  مِــْن َذاَك َوالَْحاُل بِِهــن اْخَتَلَفاَوَقْد 
َحَجُروا  لَُهــن الَْمْنعِ  ةِ  ِشــد ِحيَن تُْفَطُر(٤)مِْن  الَْمْسجِدِ  مِْن فِْطَرةِ 
األَْمَوالِ ُمَوقــفِ  مِــْن  َجــالَِوالَْحاُل  لِلر َذاَك   بِــأَن َيْقِضــي 
ِ َواهِر الظ ُمْقَتَضــى  ُيَراعِي  َِوَمْن  َظاهِر َغْيــُر   (٥) َمْنُعُهــن َيُقــوُل 
َمْوُجــوَدْه ٍة  ــَمــْقــُصــوَدْهَوَمــا بِِه مِــْن ُســن ــُتــُه الْ ــَهــا ُســن ــِإن َف

قوله: «لمعنى» جار ومجرور، ومعنى مضاف إلــى ما بعده في أول البيت الثاني، ويجوز قطعه   (١)
عن اِإلضافة فيكون (تََزيٌن) وما بعده مســتأنًفا اســتئناًفا بيانًيا، فكأنه قيل له: وما هذا المعنى؟ 

فقال: هو تزين وتعطر، ويجوز نصبها بأحدثنا، واهللا أعلم.
مسجدهم: منصوب بالحضور على التوسع أو بنزع الخافض تقديره بمسجدهم. (أبو إسحاق)  (٢)

في نسخة: البخورا.  (٣)
تُْفَطُر بالبناء للمفعول؛ أي: حين يفطرها، أي: يأكلها الناس.  (٤)

قوله: «يقول منعهن» أقول هذا هو الصحيح، ألن للنساء الصائمات حًقا في الفطرة كما للرجال   (٥)
فما معنى منعهن منهــا واهللا يقول: ﴿ ¢ £ ﴾ [األحــزاب: ٣٥] فهن من جملة 

الصائمين الذين قصدوا بتوقيف مال الفطور. (أبو إسحاق)



كتاب األمانة٦٦ الجزء الثالث

ِ ــر تَُغي َوَال  َال  ْل(١)  تَُبــد َِفــَال  ُمْنَكر لِفَِعــالِ   تَُســن لَــْم  َمــا 
َفُتْطــَرُح َباِطلَُهــا  َبــَدا  َوُيْفَعــُل الَْجائِــُز ثُــم األَْصَلُحَوِإْن 
ةِ فِي األَْوَقاِف ــن اْختَِالِفَوُحْكُم ذِي الس بِــَال  َيأْتِي  َجِميِعَهــا 
ــَتاِء ُيْســَرُج فِي الش الِْعَشاِءَوَمْســجٌِد  ِإلَى  ْمسِ  الش َمْغرِبِ  مِْن 
َفالُخْلُف فِي اِإلْسَراجِ َوْقَت الَْحرر الض لَِدْفــعِ  َســْيٌل  َجاَءُهْم  ِإْن 
َوأََرى َيِميــُل  ْرِك  للِت َفاْنُظَراَواألَْصــُل  لِْلَجــَوازِ  َتِميُل  َنْفِســي 
ــَالَمْه لِلس ــْرُك عِْنَد األَْصلِ  َوالْفِْعــُل عِْندِي َدافِــٌع َظَالَمْه(٢)َفالت
أَْوَقَفا َقــْد  لَُه  َمــْن  ُمــَراُد  َوِإْن َيُكــْن َتْعبِيــُرُه لَــْم ُيْعَرَفاَوْهَو 
ِ ِإْســَراج فِي  الِْخــَالُف  َِكَذلَِك  َواِإلْخَراج لِلِعْلــمِ  الِْعَشــا  َبْعَد 
ِ أَْخَبارِه مِــْن  الَْحدِيَث  ُج  ُِيَخــر الُْعلُــوَم مِــْن أَْســَفارِه َوَيْقــَرأُ 
الَْمْوُجــوَدْه الَْفَوائِــَد  َمْحُموَدْهَوَيْنُشــُر  َخْصَلــٌة  لََعْمرِي  َوْهَي 
يــنِ أَي َمْنَفَعْه َذا أَْن َنْمَنَعْهَمْنَفَعــٌة فِــي الد َكْيَف لََنا فِي مِْثــلِ 
أَْثَمَرْت ــا  لَم الَْمْســجِدِ  أَْظَهــَرْتَوَنْخَلةُ  َقــْد  َكثِيــَرًة  َثَمــَرًة 
َقاَما َمــْن  َهــا(٣)(٭)  َيُخف َتــَمــاَمــاَفَجائِــٌز  ــا  ــَه ــُرُك ــْت َي َوَال  بـِــِه 

قوله: «فال تبدل» هو وما بعده مجزومان بال الناهية، وقد يكون النهي للغائب في صيغة الكالم   (١)
́ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. قال تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

ظالمة: أي: ظالم المســجد أو ظالم الجهل، وهذا هو الصحيح المؤيد، وقد روي األمر بتنوير   (٢)
ر مساجدنا. ر اهللا قبر عمر بن الخطاب كما نو المساجد، وقال علي بن أبي طالب: نو

يخفها: أي: يخف من حملها بقطع شيء من ثمرتها لئال تضعفها كثرة الثمر، فال تثمر في العام   (٣)
القابل نظًرا لما هو أصلح.

ويفعل الناس ذلك رجاء جودة الثمرة أيًضا. (إسماعيل) (٭) 



٦٧ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

َالئَِحا ــَالَح  الص َرأََى  ِإْن  َوَمْنُعــُه ِإْن لَــْم َيــَر الَْمَصالَِحاَوَذاَك 
الَْفاَرا َمــارِ  الث َعَلى  َيَخْف  جَِهاَراَوِإْن  لَــُه   ــم الس َيْشــَترِي  َال 
ــا َصــَالُحــُه َمــْجــُهــوُل ــَم َيُقــوُلألَن َهَكــَذا  َال  أَْم  َيُكــوُن 
َيُكــوُنقُْلــُت َولَِكــْن َنْفُعــُه َمْظُنــوُن َنْفُعــُه   ُيَظــن َوَمــا 
َيْفَعلُوَنــُه ــاُس  الن ُعوَنــُهَفَهــُؤَالِء  ُيَضي َوَال  َمالِِهــْم  فِــي 
َضَياَعــا ا  أََبــَدً ُيرِيــُدوا  اْنتَِفاَعاَولَــْم  َطَلُبــوا  َبــْل  لَِفْلِســِهْم 
الَْمْعَنى َذا  مِــْن  َالُح  الص اَفَظَهَر  ُيَســن أَْن  األَْوَقاِف  فِــي  َفَجاَز 
ُرومِ(١) قِيَل أَْصُل َوالُْخْلُف فِي الصَيــِحــل َال  ــِه  ــْي ــَل َع َفــَبــْيــُعــَهــا 
َيِحــْل َوَبْيُعَهــا  َغلــٌة  قُبِْلَوقِيــَل  َبْيُعَها  الَْقْولَْيــنِ  َعَلى  قُْلُت 
َصَالُح َبَقائَِهــا  فِــي  لَْيــَس  َيْلَتــاُحِإْذ  بَِهــا   ــر الض َمــا  َوُرب
َفْســَال مِْنَهــا  أََراَد  َيُكــْن  الُْكالَوِإْن  َيبِيــُع  َال  مِْنَهــا  َيْفِســُل 
ــَالَوَزاِرٌع فِــي أَْرضِ َمْســجِدٍ بَِال َتَحص َمــا  َفلِْلَمْســجِدِ  ِإْذنٍ 
رِيفِ الش الَْمْسجِدِ  َمالِ(٢)  لَْيــَس َيُجــوُز ِالْمــرِگ َعفِيفَِوَرْهُن 
بِالْفَِدا فِيــِه  اهِــُن  الر اْعتِــَداَوُيْؤَخــُذ  َنــْوُع  لَــُه  َرْهَنــُه   ألَن

الصروم: سبق ذكرها.  (١)
قوله: «ورهن مال.... إلخ» هذا البيت برمته من أبيات أرجوزة الصائغي جرى فيه على اصطالح   (٢)
أهل زمانه من أهل عمان، من تسميتهم بيع اِإلقالة رهًنا تشبيًها برهن الُعروض التي يملك فيها 

صاحبها الِفَدا، واهللا أعلم.



كتاب األمانة٦٨ الجزء الثالث

ِ َالح َِوالُْخْلُف فِي الِْقَياضِ(١) لِلص الُمَبــاح مِــَن  قِيــَل  بَِمالِــِه 
فِيــِه ِإْذ  َيْمَنُعــُه  تُْلفِيــِهَوَبْعُضُهــْم  الــذِي  َحالِــِه  َتْبدِيــُل 
ــا ــاَب ــا َوَغ ــاَرَه ــَم ِ ـِــٌع ث ـــائ آَباَوَب َمــانِ  َفبِالض اْشــَتَرى  َمــنِ 
َباَعا  َملِــي َعَلى  َيُكــْن  لَْم  َوَال َوَفــي َيْضمَنــْن َمــا َضاَعاِإْن 
أَْحَوالِِهَوَال َيِميــَن عِْنَدَنــا فِــي َمالِــِه فِــي  َنْحُكــُم  بِــِه  َوَال 
بِْه الَْخْصُم   ُيِقر لَْم  ِإْن  الذِي   َفاْنَتبِْهِإال ُحْكًما  الَْقائِــُم  َيْضَمُنُه(٢) 
َوَجَحــَدا لَــُه  َبــاَع  ِإْن  ــر أََبــــَداَوَذاَك  ــِق ــــْم ُي ــُه َولَ ــَن ــَم َث
َيْحلُِف الَْمَقــامِ  َذا  فِــي  ُف(٣)َفِإنــُه  ُيَحل َيَشــا  ِإْن  َيِميًنــا  لَــُه 
ِ دِ(٤)َوَقــْد أََجاُزوا لَِوكِيلِ الَْمْســجِد الُْمَعض مَِن  َناَف  َما  َيْصرُِف 
اُم َبْعَد ُحْكِمِهْم وُيْصَرَفْن َعــْن َرأْيِِه َمْع ُعْدمِِهْمِإْن ُوجَِد الُْحــك
الَْوكِيُل َقْطِعــِه  َعــْن  أََبى  َعلِيُلَوِإْن  ــُم  ــَدُه ــْن عِ ــُه  ــالُ ــَح َف
اْمَتَنْع َقــدِ  َواجِــبٍ  َعــْن  َوَقــْعألَنُه   ُضــر َبَقــاُؤُه  ألَنَمــا 
ْشــَجاُرَوالَْجــاُر ِإْن َكاَن لَــُه اِإلْنــَكاُر َواألََ ِخيُل  الن ُغرَِس(٥)  ِإْذ 
القياض: إبدال مال بمال من جنسه غالًبا.  (١)

قوله: «يضَمُنه» يعني: أنه ليس لوكيل الوقف أن يقطع دعواه للوقف بيمين المنكر، إال فيما يكون الوكيل   (٢)
ضامًنا له، فإن له أن يحلف عليه المنكر، ألن حق اْلوقف ثابت عليه، فليس يضيع بيمين الحالف.

ُيَحلف: أي: ُيَحلفه.  (٣)
دِ»، أي: المســطر يقال: نخل معضد، وَعضد النخل واألشــجار إذا ســطرها عند  قوله: «الُمَعض  (٤)

الغرس، لغة ُعمانية. (المصنف)
ُغِرس: هي بالبناء للمفعول.  (٥)



٦٩ الجزء الثالث باُب أْمواِل اْلَمَساِجِد

َغــال ــى  َحت اِإلْنــَكاَر  َفْســَالَفَتــَرَك  َعَلْيــِه  َثابِــٌت  َفِقيــَل 
الَْمْعُروِفَكَذلِــَك األَْحَكاُم فِــي الُْوقُوِف األََثــرِ  فِي  َجِميِعَهــا 
َِواْخَتَلُفوا فِــي الُْقْعدِ مِْن ُمْقَتِعدِ لَِمْســجِد َعَرْفَتــُه  َوَقــْد  َمــاًء 
َخُؤوَنــا(١) أَْقَعــَدُه  َمــْن  أَْو لَــْم َتُكــْن َتْعرِفُــُه َمأُْموَنــاَوَكاَن 
َســْهَما  َيأُْخَذن َشــا  لَِمْن  َغْرَما(٢)قِيَل  َعْنــُه  َنــاَب  َما  َوُيْعِطِه 
ــدِهِ َقــدِ اْنــَتــَقــْل ــْع ــُق ِ ـــُه ب لَِمْن َغــَدا ُمْقَتِعــًدا َوَقْد َحَصْلألَن
َخاَنا َقــْد  َمــْن   ألَن َال  عَِياَنــاَوقِيــَل  ٌف  َتَصــر لَــُه  لَْيــَس 
ُيْبَنى الَْمَقامِ  َهــَذا  فِي  َمْعَناَفالُْخْلُف  فِيَما  الُقْعــدِ(٣)  َجَوازِ  َعَلى 
األَْوَقاِف فِــي  ْوكِيُل  الت ِخَالِفَوَيْثُبُت  بِــَال  َعــْدًال(٤)  ثَِقــٍة  َذا 
َجَماَعْه أَْو  قِيــَل  َقْد  َحاكِمٍ  ِإَضاَعْهمِْن  بِــِه  َما  اْحتَِســابٍ(٥)  أَوِ 
بِاألَْســَفارِ الَْوكِيــُل  األَْعــَذارَِوُيْعــَذُر  مِــَن  ُعــْذٌر  ألَنــُه 
ــُع ــْرجِ َي َال  ــتِــِه  ــْي ـِـَب ل ــُه  ــن ــِك َنْســَمُعلَ فِيِه  َيْدُخَل  أَْن  َقْبلِ  مِْن 

 } | { z ﴿ :خؤونا: أي: كثير الخيانة فهو فعول بمعنى فاعل، كما في قوله تعالى  (١)
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [اإلسراء: ٤٥].

غرما: مصدر؛ أي: يغرمه غرًما أو واقع موقع الحال بمعنى غارًما.  (٢)
القعد: في اصطالح العمانيين في األرض كراؤها، وفي الماء طناؤه، أي: بيعه للسقي في وقت   (٣)

ر بالساعات. مخصوص مقد
ذا ثقة عدالً: منصوب بالتوكيل على حد قوله:  (٤)

أَْعـــَداَءُه النَكـــاَيــةِ  األََجــْلَضِعــيــُف  ُيَراِخــي  الفِــَراَر  َيَخــاُل 
احتساب: أي: محتسب.  (٥)



كتاب األمانة٧٠ الجزء الثالث

ـــى ـــَراَع ــــٌة تُ ــــاَن ـــــُه أََم أََضاَعاألَن َقــْد  َيكوَن  أَْن  َيْحــَذُر 
الِْقَيــاُم عِْندَنــا  اُمَوالَْحاِضــُروَن  َيْلَزُمُهــْم ِإْن لَــْم َيُكــْن ُحك
ُمْحَتِســَبا َبْعِضِه  فِي  َيُكْن  َوَجَباَوِإْن  َعَلْيــِه  الَْبْعــُض  َوَذلِــَك 
الِْقَيــاُم َيْلَزُمــُه  َيُكــْن  بِالْــُكل َبْل فِي الْــُكل َال ُيَالُمَولَــْم 
الَْوكِيــَال َيْعــزَِل  أَْن  الَْمْســجِدِ(١) فِيَما قِيَالَوَجائِــٌز  َجَماَعــةُ 
أَْو أَنــُه فِــي َمالِــِه َقْد أَْفَســَداِإَذا َرأَْوا مِْنــُه َضَياًعــا َقــْد َبَدا
ُيْجَعــُل ــَالحِ  َولِلص ُيْعــَزُللِِحْفِظــِه  أََضــاَع  َوِإْن  َوكِيلُــُه 
َمْوقُوَفــا َخائًِنــا  ــْن  تَُؤم الَمْعُروَفاَوَال  َوَال الذِي(٢) لَــْم َيُكنِ 
َخاَنا َقــْد  َخائًِنا  ــْن  ُيَؤم ــاَفَمــْن  ــاَن ــَي ــــَدُه عِ ــــاَع ـــــُه َس ألَن
َوإْن َيُكــْن َيْدُخُل فِــي أَْبَوابَِوَهاُهَنــا َقــْد َتم َمْعَنــى الَْبابِ
ــاُه ِإي اْســَتْحَفَظَنا  َمــا   ــــَراُهَفــُكل ــــًة(٣) َن ــــاَن ِإلَــُهــَنــا أََم
أَْبــَواَبــا نُــْفـــرُِزُه(٤)  ـَنـا  الَْباَبــالَِكـن َمــا َيُخــص َوَنْذُكــَرن

❁  ❁  ❁

جماعة المســجد: هم الذين ُيَصلون فيه الصلوات الخمس جماعــة، وال يتخلفون عنها إال من   (١)
عذر، ويختص بذلك أهل العقول والبصائر من أهل الحل والعقد.

قوله: «وال الذي»، يعني به المجهول الحال الذي ال يعرف رشده وال َغّيه.  (٢)
أمانًة: فيه اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، فجاز الوجهان الرفع والنصب.  (٣)

قوله: «نفرزه» من فرز الشيء إذا ميز بعضه عن بعض. (أبو إسحاق)  (٤)



٧١ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

p∫G nƒ renC’G  oÜÉàc

األَْجَســاَما َخَلــَق  ــي  َرب َقَواَمــاَواهللاُ  لََهــا  الَْمــاَل  َوَجَعــَل 
األَْمَوالِ فِــي  َالَح  الص ــالَِوَجَعــَل  ــُعــم ِــحِ الْ ــال ِــَص ــًقــا ب ُمــَعــل
أَْحَيانِ فِــي  لِألَجِيــرِ  َثــانَِيْحَتــاُج  َمَقــامٍ  فِــي  ــرِيكِ  َولِلش
ِ َوالِْمَيــاه األَْرضِ  لَِيْزَرَع األَْرَض َوَيْسِقى الَْواهِي(١)َوِالْقتَِعــادِ 
ــَواقِي َوالس ُروَب  الد َوَيْضــرَِب الُْحُدوَد فِــي اآلَفاقَِوُيْصلِــَح 
َررِ َِوَيْجَعــَل الَْحرِيَم َخْوَف الض ــَجر َبْيــَن َنِخيلِِهــْم َوَبْيَن الش
الُْمْلكِ ُحْكــمِ  َغْيُر  ــْلكِ(٢)َولِْلَمــَواتِ  الس بَِهَذا  َمْنُظوٌم   َوالُْكل
ــا أَْبـــَواَبـــا ــًب ــَرت ــُه ُم ــلُ ــَع ــْج كَِتاَباَن ــُه  َنــْجــَعــَلــن  َوالْـــُكـــل

pIQÉ nL pE’G  oÜÉH

الَْمْعلُوَمــْه لِْلَمَنافِــعِ  َوالِْقيَمــْهَوالَْبْيــُع  بَِوْقتَِهــا  ًرا(٣)  ُمَقــد
اِإلْنَســانِ فِي  َتُكوُن  َوفِــي َبِهيَمــٍة َوفِــي الَْمــَكانِِإَجــاَرٌة(٤) 
َواألَْحَرارِ الَْعبِيــدِ  فِي  َعَلى َســَواٍء ُحْكُم اِالْســتِْئَجارَِوَيْجرِي 

العطشان.  (١)
السلك: بكسر السين الخيط الذي ُيْجَعل فيه اللؤلؤ.  (٢)

دًرا: منصوب على الحال. مق  (٣)
إجارٌة: خبر المبتدأ الســابق في البيت األول وهو قوله: والبيع. عــّرف اإلجارة بهذا التصريف   (٤)

اللطيف. (أبو إسحاق)



كتاُب اَألْموَاِل٧٢ الجزء الثالث

دِْه َســي بِــِإْذنِ  الَْعْبــُد  َمــا  بَِيــدِْهلَِكن َيُكــوُن  أَْمــُرُه   َوالُْحــر
الُْحر فِي  َوْصَمٍة(١)  مِْن  بَِها  البِــرَوَما  ِخَصــالِ  َبْعــُض  ألَنَهــا 
الَْكلِيُم ُموَســى اْسَتأَْجَرا َتَرىَفَذلَِك  َكَما  َفْرجِــِه  َعَفــاِف  َعَلى 
ــا«َيا أََبتِ اْسَتأْجِْرُه» َتْعنِي ُموَسى ــُروَس ــُه َع ــَت ــَن ــُه ِإْب ــَح ــَك أَْن
أَْغَناَمــا لَــُه  َيْرَعــى  َثــَمــانـِـًيــا َعـــَدُدَهـــا أَْعــَواَمــاَوَمْهُرَهــا 
َرَعى َقْد  الُْعَلَمــاِء  َبْعُض  َسِمَعاَوَقاَل  َقْد  َهَكَذا  ِســنِينٍ  َعْشــَر 
َمانِ الث فِــي  زُِم  الــال ْجَحانَِوَشــْرُطُه  لِلر الَْفْضــُل  ــَنَتانِ  َوالس
ــا أََتم ــًال  َتَفض عِْنــدِهِ  امِــْن  َتم َقْد  َما  َبْعَد  َوَســاَر  َعْشــًرا 
ــْعُد الس َوَالَح  بِأَْهلِــِه  َيْبــُدوَســاَر  َرآُه  بَِمــا  ُطــورِهِ  مِــْن 
َحَوىبَِشاِطگ الَْوادِي الذِي ُيْدَعى ُطَوى َما  فِيِه  ْكلِيمِ  الت مَِن  َحَوى 
َذاَكا َكاَن  اِالْســتِْئَجارِ  َبْعدِ  ُهَناَكامِْن  َوْصَمــٍة  مِــْن  َتَرى  َفَهْل 
َعَلى َواِإلْثــُم  الَْوْصَمةُ  َمَثَالَوِإنَمــا  فِيَهــا  الَْحَراَم  َركِــَب  َمْن 
بِالَْمَالهِي َيْلَعــُب  َمــْن  اهللاَِكأَْجرِ  َمَعاِصي  فِــي  َســاعٍ  َوأَْجرِ 
أُُجــوُر لََهــا  َمــا  ائَِحــاُت  ــــُه َمــْحــُجــوُرَوالن ــا ألَن ــَه ــْوِح ِــَن ل
ِ الَْفْحل َعْسَب(٢)  الُْمْخَتاُر  َم  ْســلَِوَحر الن ألَْجلِ  ِضَراُبــُه  َوْهــَو 

َوصمة: بفتح الواو العيب والنقيصة.  (١)
َعْسب: قال في المختار: العسب بوزن الَعْدبِ كراء ضراب الفحل.  (٢)



٧٣ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

ُيْحَجُر  (١) الَْبِغــي َمْهُر  ُيْمِهــُرَوَهَكــَذا  َنــاِء  الز َعَلــى  ألَنــُه 
أَْبَراَها ِإْن  فِيِه  ُيْجزِي   (٢) َيَراَهــاَوالِْحل لَــُه  َتْوَبــٍة  َبْعــدِ  مِــْن 
تُْعَطى َشْرٍط  َغْيرِ  مِْن  َيُكْن  تُوَطىَوِإْن  أَنَهــا تُْعَطى ألَْجــلِ  َمْع 
د فِي الَمْشُروِط َحْتًما َقْد َيجِْبَفِقيــَل َال َرد َعَلْيَهــا ِإْن َتُتــْب َوالر
الَكَهاَنْه فِــي  الَْكاهِنِ  ُحْلَواَنْه(٣)َوأُْجــَرُة  عِْنَدُهْم  َوُيْدَعى  ُحْرٌم 
ِ ام الَْحج أُْجــَرةِ  فِي  َِواْخَتَلُفــوا  الَْحَرام مِــَن  لَْيَســْت  َوعِْنَدَنــا 
َما جِــَدالِ بَِغْيــرِ  َتُكــْن  الَْحــَاللَِفــِإْن  مِــَن  َنــْوٌع  َفِإنَهــا 
ِ الَْقــذِر الَْحــَاللِ  مِــَن  َهــا  الَْحذِرِ(٤)لَِكن عِْنَد  الَْخِسيُس  َفأَْكلَُها 
ِ َراهِــم َوالد يَنــارِ  الد َِوأُْجــَرُة  َعالِم  ُكل َقــْولِ  َمْحُجــوَرٌة فِي 
َبــا َوَمــا ــُه َنــْوٌع مِــَن الرُعلَِمــاألَن َقــْد  َحَراُمــُه  َكِمْثلِــِه 
ُغِصْب فِيَما  َعَمــٌل  َيُجوُز  َرغِــْبَوَال  ِإَذا  ــِه  َرب بِــِإْذنِ   ِإال
أَْكــَراُه ِإَذا  َوالَعْبــُد  ــْوُر  َدَراُهَوالث َوَقــْد  َمْغُصوبٍ  َمــالِ  فِي 
ُيْذَكُر ِإْن لَــْم َيبِْن بِــَذاَك فِيــِه َضَرُرَفَمــا َعَلْيِه مِــْن َضَمــانٍ 
َصَالَحا َعِملُــوا  َما  َيُكــْن  َالَحــاَوِإْن  فِيــِه  َفالَْجــَواُز  لِْلَمــالِ 

: الزانية والجمع: بغايا. هو ما ُيعَطى للزانية من األجر على الزنا، والَبِغي : مهر البغي  (١)
الِحل: يعني: الُبْرآن.  (٢)

قوله: «حلوانه» الحلوان أجر الكاهن على الكهانــة، والكاهن هو الذي يتعاَطى األمور الُمَغيبة.   (٣)
(أبو إسحاق)

الحذر: بوزن اْلَقِذر، فَِعٌل بمعنى فاعل، قال الشاعر:  (٤)
َوَتــارٌِك  َتُضــر ال  أُُمــوًرا  الَمْقــُدورَِحــذٌِر  مِــَن  ُمْنجِيِه  لَْيــَس  َمــا 
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ْحَماَنــا الر َيْســَتْغفُِر  ــُه  عِْصَياَنالَِكن فِْعلُــُه  َيُكــوَن  َال  َكْي 
َوالِْمْكَيــالِ لِْلِميــَزانِ  َيالِــيَواألَْجــُر  الل ةِ  ُمــد فِــي  ُمجَتَنــٌب 
ــاسِ الن َبْيــَن  َذلِــَك  بِالِْمْقَياسِألَنَمــا   الَْحــق ُيبِيــُن  َعْدٌل 
َيِصــح َال  َذاَك  مِْثــلِ  َعَلْيــِه رِْبُح(١)َوَمْنــُع  لَْيَس  َهاُهَنــا  مِْن 

َمْفُروَضا(٢) فِْعلُــُه  َيُكــوُن  َمْرفُوَضــاَوَما  ِإًذا  أَْجــُرُه  َيُكــوُن 
نُِقَال َوالِْخــَالُف  ــَال(٣)بِــَال ِخــَالٍف  َتَنف فِيَمــا َيُكــوُن فِْعلُــُه 
ِ ِ(٤)مِْن َهاُهَنا َجــاَء الِْخَالُف َفاْعَلم م الُمَعل أُْجــَرةِ  فِــي  َبْيَنُهــُم 
اآلَداَبــا َعلــَم  َمْهَمــا  َطاَبا(٥)َوقِيــَل  َعَلْيَهــا  أَْجــرِهِ  َفأَْخــُذ 
َقاِء الر َعَلــى  األَْجُر  ُيْؤَخــُذ  الَْعَناِءَال  َعَلــى  َتْرِخيــٌص  َوفِيــِه 
بِالُْقــْرآنِ َكاَن  َمْهَمــا  َِوَذاَك  ْحَمــن َوالر اهللاِ  بِاْســمِ  َكاَن  أَْو 
األُُجوُر تُؤَخــُذ  َقــْد  َما   َونُــوُرأََحــق لََنــا  قُــْرآٌن  َعَلْيــِه 
ُيوَجُد َحاحِ  الص فِي  َحدِيثٍ  َيْســَتنُِدَمْعَنى  أََجاَزَهــا  َمــْن  َعَلْيــِه 
ِ ُكْفر الُرَقى(٦) بَِنــْوعِ  َيــُك  َِوِإْن  َشــْجر ُدوَن  الَْحــَراُم  َفأَْجــُرُه 

َربِح: أي: أُجِر.  (١)
ًما َمْتُروًكا. مرفوًضا: أي: ُمَحر  (٢)

تَنُفًال: أي: َمنُدوًبا.  (٣)
المعلم: أي: معلم القرآن، وقوله عليها في الشطر الثاني راجع إلى اآلداب.  (٤)

قوله: «عليها» أي: على اآلداب. (أبو إسحاق)  (٥)
الُرَقى: بضم الراء: جمع ُرقية بالضم وهو مصدر رقاه يرقيه َرقًْيا. (أبو إسحاق)  (٦)



٧٥ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

َمْحُجوُر ــٍة  لَِمك الِْكــَرا  َيــُدوُرأَْخــُذ  بَِنائَِهــا  َعَلــى  لَِكــْن 
َحَرْم(١) أَْرُض  َجِميُعَها  األَُمْمَفأَْرُضَها  َعَلــى  ٌم  ُمَحــر َوُمْلُكَهــا 
َوَبــادِي ِفِيــِه َســَواٌء َعاكِــٌف  َوُمْلِحــٌد فِيــِه أَْخــو اْســتِْبَداد
َواألَْبَوابِ ــيَرانِ  الس َعَلى  األَْســَبابِلَِكْن  َوَســائُِر  الِْكَرا  أَْخُذ 
َراِضــي الت َيُجــوُز عِْنَدَنــا  األَْغــَراضَِوَال  َباِطَلــةِ  بِأُْجــَرةٍ 
ِ َواِإلْتَمام  الِْحــل ُحْكــُم  َِكَذاَك  ــَرام ــَح الْ ــَن  ِ م ــا  ــَه ــَل أَْص  ألَن
(٢) الُْحلِي َوالَْمْنــُع َما َكاَن مِــَن الَْمْرِضيَواْخَتَلُفــوا فِي أُْجــَرةِ 
األَْعَمالِ مِــَن  َجاَز  َمــا   ُكل الَْحــَاللِِإْذ  مِــَن  أَْجــَرُه   َفــِإن
عَِلــُل َدَخَلْتــُه  َمــا  ِإَذا   ــُلِإال ــل ــَع ُم ِإًذا  ــا  ــَه ِ ب ـــُه  ـــِإن َف
الِْكَرا فِــي  َتُكوُن  َجَهالَــٍة  تَُرىمِْثُل  َمَســاَفٍة  فِــي  أَْو  ةٍ  ُمــد أَْو 
الَْمْعُمــولِ َجَهالَــةُ  الَْمْجُهولَِوَهَكــَذا  مِــَن  َكاَن  َمــا   َوُكل
أََبَداَمــنِ اْكَتَرى ِإلَى الِْعَراقِ َفَســَدا َمــامِ  بِالت فِيــِه  قِيــَل  َمــا 
ِســْع َذاَك األَْمــُر(٣) فِيــِه َيت َفاْســَتِمْعألَن لُِخَرَســاَن  َوَهَكــَذا 
يَنــا الط  َيُبــل الَْمــْرِء  َيْحوِيَناَوأُْجــَرُة  َمــا  الِْمْقَدارِ  َمْجُهولَــةُ 

َن وتكون «َحَرٌم» ِصَفًة لها. أرُض حرْم: يجوز أن تكون (أرض) مضافة إلى حرم َوأن تَُنو  (١)
قولــه: «أُجرة اْلُحلِّي» وذلك بأن يســتأجر من أحد ُحلِيا معروًفا بأجر معلــوم إلى مدة معلومة   (٢)

يلبسه فيها، أي: ُيْلبَِسه أَهله.
. (األمر): مبتدأ و(يتسع) خبُره، وجملة المبتدأ وخبره خبر إن  (٣)
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َرا اْشــَتَجَرا(٢)لَِكْن َعَنا(١) الِْمْثلِ َعَلى َمْن أَج َما  ِإَذا  الَزًِما  َيُكوُن 
َيْصَطاَدا أَْن  ــَر  أُج َمــْن  فِي الَْبر َوالَْبْحــرِ َعَلى َما اْعَتاَداَوقِيــَل 
َمْجُهــوُل ُحْكِمَنــا  فِــي  َمْبــُذوُلَفِإنــُه  مِْثلِــِه  َعَنــاُء  لَــُه 
ِ َتاج بِالن ــِقــْنــَيــةُ(٣)  الْ ـِـَك  ــَذل َِك اْعوَِجاج َعَلــى  تُْبَنى  َمْجُهولَــٌة 
َقَناَهــا ِإَذا  الَْعَنــا  لَــُه  َعَناَهــالَِكــْن  َمــا  اُق  الُْحــذ ُر  ُيَقــد
لِألَْصَحــابِ األَْقــَوالِ  َوابَوأَْكَثــُر  الد فِــي  الِْقْنَيةُ  َتْثُبــُت  َال 
ًة َمْعلُوَمــْه َمْذُموَمْهَحَتــى َيُكــوَن ُمــد َخْصَلــٌة  َهــَذا  َوَغْيــُر 
ــاةِ َقاتَِوَهَكــَذا بِنْصــفِ رِْبحِ الش الث ُجْمَلــةِ  َعــْن  َفَســاُدَها 
َقاَال َوَبْعــٌض  الَْعَنــا  لَــُه  ِإَذا َمــا َشــاَء أَْن َيْحَتــاَاللَِكْن  لَــُه 
َوبِــَذا َعَلْيــِه  نِْصَفَهــا  ُيْحَتَذىَيبِيــُع  أَجِيًرا  َال  َشــرِيًكا  َكاَن 
َيْعَمــَال أَْن  ــَرُه  أَج َيُكــْن  أَْدَخَالَوِإْن  َقــْد  َوقِْطَعــًة  َمالِــِه  فِي 
ــالِ الُْعم الَْمالِأَْدَخَلَهــا فِــي َعَمــلِ  َباقِي  أَْجــرِ  مِْن  َوأَْجُرَها 

ر من األجر للعامل، إطالًقا للسبب  اْلَعَنا واْلَعَناء بالقصر والمد: التعب، واستعمل اللفظ فيما يقد  (١)
وإرادة المسبب. (أبو إسحاق)

قوله: «اشتجرا» أي اختلفا. (أبو إسحاق)  (٢)
القنيــة: يقال: قنوت الغنــم وغيرها ُقنوة وقنيتها ُقنية بضم القاف وكســرها فيهمــا إذا اقتنيتها   (٣)
لنفسك ال للتجارة أي اتخذتها، وفي عرف أهل ُعمان أن يعطي اِإلنسان إنساًنا آخر شاة أو أكثر 
على أن يقوم برعيها وعلفها، ويكون له نصف ثمنها؛ أو نصف أوالدها أو أقل أو أكثر سنة أو 
أكثر، فهذا الذي عناه المؤلف 5 ، حيث أوجــب له العناء فقط، على ما يراه له أهل الِحذق 
مات بحسب العناء واِإلطعام، ورأي المؤلف إذا  من المســلمين الذين لهم الخبرة بتقويم المقو
كانت القنية إلى مدة معلومة فهي ثابتة، ولكن ال تزايلها الجهالة ولو إلى مدة، فاألولى إذا لم 

يتفقا على ما اشترطاه بينهما أن يكون للذي اقتضاها العناء. (أبو إسحاق)
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ِحْجــُرَوَنْفُســَها لَْيــَس َعَلْيَهــا أَْجــُر َهــَذا   ِإن َقــْوٌم  َفَقــاَل 
لَزِْم َوالَْعَنا  َيْبُطــُل  َشــْرُطُه  َعَلْيــِه مِْثُل َمــا َعَلْيِه َقــْد ُعلِْمَبْل 
ــْرَطا الش َذاَك  أَْثَبَت  ُيْعَطىَوَبْعُضُهــْم  لَْيــَس  َذاَك  مِــْن  َوإنــُه 
َحَمَال(١) َقــْد  لَِرُجــلٍ  َمَثــَالَوَرُجــٌل  َفاَهــا  َعر َقــْد  لَِبَلــدٍ 
لـِـَمــْنــزِلـِـْه َتْبلِيُغُه  ــُه  ــَزُم ــْل َعَملِــْهَي َتَمــامِ  مِــْن  َهــَذا   ألَن
اْكَتــَرى ِحَمــاَرا َفْوَقــُه جَِهــاَراَوَرُجــٌل َقــدِ  َيْحِمــُل َشــْيًئا 
َيْلَزُمــُه بَِقــْدرِ َمــا َزاَد الِْكــَراَوَزاَد فِي الَحْمــلِ َعَلى َما َذَكَرا
لَِيْرَكَبا اْكَتــَرى  َقدِ  َيُكــْن  َبــا(٢)َوِإْن  ُيَرك َال  َفِقيــَل  بَِنْفِســِه 
اْكَتَرىِســَواُه لَــْو َكاَن ِســَواُه أَْصَغَرا قــدِ  َمــا  َخالََف  ألَنــُه 
ِ َيُكن لَْم  ِإْن  ــَص  َرخ َِوَبْعُضُهْم  ــن َبي بِِقَيــاسٍ  مِْنــُه  أَْثَقــَل 
البِيَدارِ(٣)َولَــْم َيُكــْن لُِمْشــَترِي الِْخَيارِ َذلِــَك  َعــْزُل  قِيَل  َقْد 
َما لَــُه َقــْد َعِمَال ِإْن َجِهَالَقْبــَل َتَمــامِ  ْقُض بِــِه  الن لَــُه  لَِكْن 
َمْعلُوَمْه بِأُْجــَرةٍ  َرَعــى(٤)  َمْفُهوَمْهَوِإْن  ــٍة  ــُروَف ــْع َم ةٍ  ــد ــُم ِ ل
َيْحبَِســا أَْن  َهــا  َرب أََراَد   لََهــا أَو الَْبْيــَع لََهــا ِإْذ أَْفَلَســاثُــم
ِ ام َِقْبــَل َتَمــامِ(٥) الَْوْقــتِ َواألَي َمام الت َعَلــى  اعِــي  الر َفأُْجــَرُة 

حمال: أي: على دابته باْلِكراء.  (١)
ال يركبا: أصله ال ُيَركَِبْن فحذف نون التوكيد وعوض عنها األلف.  (٢)

البيدار: تقدم بيانه، وهو العامل في النخيل أو الحرث بجزء ما يخرج من ثمره.  (٣)
رعى: أي: غنًما باألجر.  (٤)

قوله: «قبل التمام» أي: قبل تمام المدة، وأجرُة مبتدأ خبره ما بعده.  (٥)



كتاُب اَألْموَاِل٧٨ الجزء الثالث

َتَرَكا َقْد  لََهــا  اعِي  الر َيُك  َهَلَكاَوِإْن  َقــْد  أَْجُرُه  َمــامِ  الت َقْبــَل 
ِ الَْجِميع مِــَن  الُْعْذُر  أََتــى  بِيعِ(٢)َوِإْن  لَُه الَْعَنا(١) َعْن َشــْيِخَنا الر
َذَهَبا َقــْد  لَِما  اعِي  الر َوَجَباَوأُْجــَرُة  َقْد  ُحْكُمَها  الَْمَواِشي  مَِن 
الَْعَمْل َنْفسِ  َعْن  األُْجَرُة  َما  ـ َحَصْلِألَن ِإْن  َهاُب  الذ َها  َيُحط َوَال 
َداَوُيْعــَزُل الَْعامِــُل َمْهَما أَْفَســَدا ــْذ ُحدَقْبَل َوْقتِِه الل لَــْو َكاَن 
ــارِ ــَم ــَع ــْل ِ ــــُه أُرِيـــــَد ل ـ َمــارِِألَن َوالد ْرعِ  الــز لَِفَســادِ  َال 
ــُه ُيْعَطــى َعَنــا َمــا َعِمَال ــَاللَِكن ــًطــا ُمــَفــص ًرا ُمــَقــس ُمـــَقـــد
ِ ُيْكِمل لَــْم  ِإَذا  أَْجــٌر  لَــُه  َِوَما  َعَمل مِــْن  َنُه  َعي َقــْد  َكاَن  َمــا 
َمْجُهــوَال َعَملُــُه  َيُكــْن  َمْبُذوَالَوِإْن  لَــُه  الِْمْثــلِ  َعَنــا  َكاَن 
َوَقَفا َمْهَمــا  الَْعامِلِ  فِــي  َواْنَصَرَفاَوقِْيَل  َزْرعِــِه  َعــْن  بَِنْفِســِه 
بُِعــْذرِ َيُكــْن  َوِإْن  َعَنــا  َوقُْوفُــُه َفــاَز بَِبْعــضِ األَْجرِ(٣)َفــَال 
َبِعْيــَداَوِإْن َيُكــْن َقــدِ اْكَتــَرى َعبِيَدا لَــُه  أَْرًضــا  لََيْعَملُــوا 
الَْعَمْل فِي  ُخولِ  الد َقْبَل  َبــَدْلَفَهَرُبوا  َوَال  أُْجــَرٌة  َعَلْيــِه  َفــَال 
َمْجُهــولِ لَِعَمــلٍ  َيُكــْن  َكاَن َعَلْيــِه أَْجُرُهم فِــي َقْولِ(٤)َوِإْن 

له العنا: أي: له ما يستحق من عناء العمل الماضي.  (١)
والربيع: هو اإلمام المحدث الربيع بن حبيب السابق الذكر. (أبو إسحاق)  (٢)

فاز ببعض األجر: أي: يعطى عناء ما عمل.  (٣)
أجرهم: أي: أجر ما عملوا، أو لهم أجر ما أشغلهم عن سيدهم.  (٤)



٧٩ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

ِ لِْلَغرِيــق أََنَقــَذ  َيُكــْن  الَْحرِيقَِوَمــْن  الَْمــاِء أَوِ  مِــْن َوالِــجِ 
لَــُه لَْيــَس  َزائِــَدةٍ  مِْثَلــُهبِأُْجــَرةٍ  َيُكــوُن  َمــْن  َعَنــاُء   ِإال
أَْحَيــاُه ِإْن  الَْعْطَشــاُن  ــاُهَكَذلِــَك  ــَن ـــُه َع ــــرِ لَ ـِــدِ األَْج ـِــَزائ ب
ِ الَْمْوِضع بِــَذاَك  الَْماِء  َثَمنِ  َِمْع  َفاْسَتِمع ــُه  ــْوَق َف ـــَزاُد  ُي َوَال 
َذَهَبا َقــْد  َمالُــُه  فِيَمْن  َركَِباَكــَذاَك  َقْد  َما  بِاْنِكَسارِ  الَبْحرِ  فِي 
َلْهَفَقاَل َمــْن أَْخَرَج َشــْيًئا َفْهَو لَْه َوَحص لَــُه  ِإْنَســاٌن  َفَغــاَص 
ِ الِْمْثــل َعَنــاَء  ُيْعَطــى  لِْلُكلَفِإنــُه  أَْخــــُذُه  ــوُز  ــُج َي َوَال 
َعْنُه(١)َوِإْن َيُكــْن َقــاَل بُِجــْزٍء مِْنــُه َيــُزوُل  لَْيــَس  َفَثابِــٌت 
َقْد ُســرَِقا َمْن َقْد َســَرَقاَوَهَكــَذا فِــي َرُجلٍ  َماٌل لَُه لَــْم َيْدرِ 
بِْه آتِيــَك  أََنــا  َزْيــٌد  لَُه  بَِســَببِْهَقــاَل  مِاَئــٌة  َعَليــَك  لَِكــْن 
َمْن عِْنَد  أَْو  عِْنــَدُه  َذاَك  َكاَن  َمــْنِإْن  الث َذاَك  لَــُه  َفــَال  َيْعرِفُــُه 
َجِهَال َقــْد  َمْوِضَعُه  َيُكــْن  َفَذلِــَك األَْجــُر لَُه َقــْد َحَصَالَوِإْن 
ِ األَجِيــر أُْجــَرةِ  َقْطــُع  الَْمْحُجورَِوقِيــَل  مِــَن   الَْحــج لَِعَملِ 
ــَص َوالَْمانُِع َال َبَذَال(٢)َوَبْعُضُهــْم َرخ َقْد  الذِي  ِسَوى  لَُه  َيَرى 

قوله: «وإن يكن قال بجزء منه فثابت»، أي: ألنه ُجْعل، وهكذا المؤاجرة شيء زائد على العناء   (١)
فإنه يثبت له ذلك.

قوله: «قد بذال»، أي: ما بذله األجير من الزاد والكراء.  (٢)



كتاُب اَألْموَاِل٨٠ الجزء الثالث

ِإْنَفاقِِه مِــْن  َيْفُضــُل  َمــا   بِاْســتِْحَقاقِِهَوُكل لِْلــَوارِثِ  َيْرجِــُع 
َســبِيلِِه َوفِي   الَْحج فِــي  ُيْنفِــُذ(١) َال َيْرجُِع َعــْن َمْبُذولِِهَوقِيَل 
ِإْنَســانِ بِــي الَعْدَنانِيَوَخــارٌِج بِالَْحــج َعْن  َقْبَر الن َولَْم َيــُزْر 
َياَرْه الز ــْرُط َعَلــى  َوَقَع الش اِإلَجــاَرْهِإْن  ُرُبــُع  َعْنــَه   ُيَحــط
ْصُف ْلُث َقْد قِيــَل َوقِيَل الن الُْعْرُفَوالث َيْضبَِطْنــُه  أَْن  َوَيْنَبِغــي 
ارِ و الــز َمَغــارِمِ  فِــي  َوالِْمْقَدارَِيْنُظــُر  بِالَْكْيــفِ  الَْعَنا  َوفِي 
َواألَْسَعارِ الَْوقتِ  اْختِالَِف  الِْمْعيارِ(٢)َعَلى  مِــَن  َهــَذا  َفُيْجَعَلْن 
ــُكــوُن االْنــِحــَطــاُط ــْدرِهِ َي ــَق ِ االْحتَِيــاُطب  ُهــو عِْنــدِي  َوَذاَك 
ُل أَْن َيأُْخَذ َما ال ُحِكَماَوِإْن أََبــى الــد َعلْيــِه  ــاُس  الن َتَعاَمــَل 
بِالَْحْبسِ َولَــْو  بِاألَْخــذِ  لَْبسَِعَلْيِه  َعــْن  َخلَصُه  ُعْرفُُهــْم  ِإْذ 
َسا الن َتأُْخُذ  الُْقْطنِ(٣)  فَِتاِك  أَْنُفَســا(٥)َوَعْن  بَِذاَك  َطاُبوا  أَْجَوَدُه(٤) 
الِْخَيــاَرا أََرى  َفــَال  أََبــْوا  ــَراَراَوِإْن  َيأُْخــْذَن مِْنــُه َال َوَال الش
الَْعَنــا َذاَك  مِــْن   لَُهــن َعَنــاَوِإنَمــا  ِإْن   مِْثلِِهــن أَْجــُر  َوَذاَك 

قوله: «ينفذ»، أي: ما فضل عن نفقته.  (١)
المعيار: الميزان.  (٢)

فتاك القطن: هو نزعه وإخراجه من أكمامه بعد انتفاشه.  (٣)
قوله: «أجوده» كانــت العادة بُعمان فــي فتاك القطن أن تنتقي النســاء أجــوَده ويضعنه على   (٤)
رؤوســهن، وذلك أجرهن، فإن طابت نفــوس أصحابه بذلك فليس له أخــذ خيار القطن وال 

شراره وإنما لهن العناء.
أَنفسا: تمييز.  (٥)



٨١ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

ِ ــاج ســٍة(١) َمــَع الن َِوفِــي َقِصي اْحتَِجاج بِــَال  الثْوبِ  لَِصاِحبِ 
مِنَها َشــْيٌء  ــاجِ  سلِلن َيأُْخَذْنَهاَولَْيــَس  ْفــسِ  الن َوعِْنَد ِطيــبِ 
َلُهَوِإْن َجــَرى الُْعــْرُف بَِتْركَِها لَُه َحل َقــْد  َفالُْعــْرُف  َيأُخُذَهــا 
لَِبَقــَرْه(٢) ُمْســَتأْجٌِر  َرْهَوَرُجــٌل  أَج َقــْد  لَِمْن  قِيَل  َســَماُدَها 
ــَماُد الس هــا  لَِرب َبــْل  َوالَْحَصــاُدَوقِيــَل  الْفِْعــُل  َولِألَجِيــرِ 
ــَمادِ(٣) بِالس الَْمْنــزِلِ  َِوَســاكُِن  الَْجــَواد ــِه  َرب مِْن  بِــِه  أَْولَــى 
ُمْجَتِمَعا أَْحَوالِــِه  فِــي  َكاَن  أَْجَمَعاِإْن  َذاَك  ــُذ  ــأُْخ َي ــُه  ــِإن َف
ِ الَْمْنزِل فِــي  ًقا  ُمَفر َيُكــْن  َِوِإْن  ل الُْمَحص الَْمْنــزِلِ   لِــَرب َفْهَو 
ِ َرُجــل َداَر  َيْســُكُن  مِن َبْعــدِ أَْن َغاَب َولَــْم َيْنَتِقلَِوَرُجــٌل 
ــَماُد مِْن ُســْكَناُه ــُه َنـــَراُهَفاْجَتَمــَع الس ــُع ــْي ــِم ـــُه َج ــَو لَ ــْه َف
َتجِْب ْكَنى  الس أُْجَرُة  َعَلْيِه  الُْمْغَتِصْبلَِكْن  مِْثُل  الَْحالِ  بَِذاَك  َوْهَو 
األَْنُفــسَِوَعامُِل النْخلِ لَُه مَِن الِْعِسي(٤)(٥) بِِطيــبِ   ِإال ُتــُه  ِحص

القصية: هي ما يقطعه النســاج ـ وهو الحائــك ـ من أقصى عمل الثوب وهــو الذي ال يتأتى   (١)
إدخاله في الثوب. (المصنف)

قوله: «مستأجر لبقره»، أي: استأجرها من مالكها لينتفع بلبنها مدة معلومة بأجر معلوم فسمادها   (٢)
ـ أي زبلها ـ له، وقيل لصاحبها، واألول أصح إذا كان طعامها من عنده.

قوله: وساكن المنزل بالســماد، الباء متعلقة بأولى، يعني: أن ساكن المنزل باألجر أو باِإلباحة   (٣)
من صاحبه فهو أولى بما يجتمع فيه من ســماد دوابه، وإن كان شــرط ســكناه فيه أن يكون 

السماد لصاحب المنزل فال بأس به، واهللا أعلم.
العسي: جمع عسوة وهو العذق بعد إخراج التمر منه.  (٤)

النبات الذي غلظ ويبس. (أبو إسحاق)  (٥)



كتاُب اَألْموَاِل٨٢ الجزء الثالث

الُْبر َوتِْبــُن  الُْقْطــنِ  الْبِرَوَحَطــُب  َكمْثلِــِه فِــي َقــْولِ أَْهــلِ 
َرةِ(١) الــذ  ةَِوَهَكــَذا قِيَل عِِســي َمــا َكاَن لَُه مِــْن ِحص بَِقــْدرِ 
اْشُترَِطا َعْليِه  َشــْرٌط  َيُكْن  اْشَتَرَطا(٢)َوِإْن  َما  ِإَذا  ــْرُط َالزٌِم  َفالش
مِــْن نَِضــارِ ــالِ  اآلَثارِ(٣)َولَْيــَس لِلُعم فِي  َيْنُضــُر  الذِي  َوْهَو 
ِإنَما َنِصيــٌب  فِيــِه  لَُهْم  َفاْعَلَمالَْيــَس  الُْجــُذورِ  مَِن  َنِصيُبُهــْم 
الَْعَمــَال مِْنــُه  أََرْدَت  َيْعَمَالَوَعامِــٌل  َفاْشَترَط الَقْرَض َعَلى أَْن 
َدَنانِيــَر َعَلــى الَْعَمــَالأَْقَرَضــُه َعْشــَر   َيْتُرَكــن أَْو  ِخْدَمتِــِه 
َوَال َجائٌِز  الَْقــْرُض  َذاَك  َيُكــوُن َقْرًضــا َجر َنْفًعــا َمَثَالَفِقيــَل 
ِإَجــاَرْه َعَلــى  َقــْرٌض  ـُه  ـ َل اِالْســتِْئَجاَرْهِألَن َفْهــَو َكَمْن َعج
ِ ْمــر بِالت َرُهــْم  أَج َيُكــْن  الُْبرَوِإْن  ُصُنــوِف  أَْو  ــِعيرِ  بِالش أَْو 
َراهَِما(٤) الد َيْقِضيِهــُم  َال  َوالَْعْكُس قِيــَل َجائٌِز ُكْن َفاهَِماَفِقيَل 
ِ األَْكَثر عِْنــَد  األَجِيــرِ  رَِوأُْجــَرُة  الُْمَقــر الَْعَمــلِ  َتَمــامِ  َبْعــَد 
ِ َقْبل مِــْن  أََخُذَها   َيْســَتِحق الَْبــْذلَِال  أَْصــُل  َذاَك   ِألَن َذاَك 

عسي الذرة: سنبلها.  (١)
اشترطا: األول مبني للمفعول والثاني للفاعل.  (٢)

قوله: في اآلثار جمع أثر بمعنــى العقب، والمراد به ما ينظر في عقب الجزة األولى يقال: جاء   (٣)
فالن في أثر فالن، أي: عقبه حاًال، والمعنى: أن العامل إذا أراد تنضير نصيبه من النابت الثاني 

فليس له ذلك، إنما له نصيبه من جذوره فقط (ِمصنفه). (أبو إسحاق)
قوله: «فقيل ال يقضيهم الدراهما» ال يدل قوله: فقيل أن في ذلك قوالً آخر بل إن هذا ال يجوز   (٤)
قوًال واحًدا، وهكذا إذا كان عليه حب أو تمر من قبل الســلف فليس لــه أن يأخذ عنه دراهم 

بالقيمة إال إذا رجع إلى رأس ماله.



٨٣ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

َها ُمــْذ َعَقــَدا َداَوقِْيــَل َيْســَتِحق َتَقي ِإْذ  َفالَْعْقــُد أَْصُل األَْجــرِ 
ِ الَْعَمــل لَِتَمــامِ  َهــَذا  ُِيْجَبــُر  ــل الُمَفص َمْبُذولِــِه  َعَلــى  َوَذا 
األُْجَرةِ ظُْلــُم  نُوبِ  الذ الِْخْدَمــةَِوأَْقــَذُر  َتَمــامِ  َبْعــَد  أَجِيــَرُه 
َيجِْف(١) أَْن  َقْبَل  األُْجَرَة  َيِخــْفَفأَْعِطِه  أَْن  َقْبــَل  َوَذاَك  َعَرقُــُه 
الُْمَســاَرَعْه َعــنِ  عَِباَرٌة  َمَنافَِعــْهَوْهــَو  لَــُه  ًيــا  َمَؤد َفُكــْن 
ِإنَمــا  َيــُدل الَْحــاُل  َمــاَوَذلِــَك  أُْجَرتُــُه مِــْن َبْعــدِ أَْن ُيَتم
نُوبِ(٢) أَْيًضا َما َوَرْد َســا َصَداَقَهــا ِإَذا َنَقْدمِْن َقَذرِ الذ ظُْلــُم الن
الَْبهائِــُم تُْقَتــلِ  ِإْن  َمَظالِــُمَوَهَكــَذا  َهــا  ُكل َمْعًنــى  لَِغْيــرِ 
ِ َغاَب مِــَن األُُمورِ(٣)َوُيْقَبــُل الَقــْوُل مِــَن األَجِيــر َما   فِي ُكل
َيامِ َمْع َشْحبِ(٤) الَفَلْج(٥) َوالص َوَحْجَكالَْحج َصــاَم  بِأَنــُه  َعــى  اد ِإنِ 
األَْعَمالِ َحاِضــرِ  فِــي  ــُه  الَْقالِ(٦)لَِكن بَِنْفــسِ  فِيِه  ُيَكَتَفى  الَ 
ُل َواألَو ــٌد  ــاَه ــَش ُم ـــــُه  َفُيْقَبــُلِألَن َنْفِســِه  أَمِيــُن  فِيــِه 
أََراَداَوِإْن َيُكْن َقْد َشــَرَط اِإلْشــَهاَدا َكَمــا   الَْحــج فِــي  َعَليِه 

قوله: «يجف» أي يَْيَبس. (أبو إسحاق)  (١)
(من قذر الذنوب) أي من أحسها. (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: «ما غاب من األمور»، أي: لم يظهر للمســتأجر كما إذا أجر إنســاًنا بأن يصوم شهًرا أو أياًما   (٣)
معينة أو يحج أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك من األمور التي يخلو فيها األجير بنفسه، فهي إلى أمانته 
ويكون قولــه مقبوًال إذا قال إنه عملها، إال إذا ادعى شــيًئا ال يتأتى إتمــام عمله في الوقت الذي 
ادعى فيه إتمام العمل، كما إذا ادعى أنه أتم صيام الشهر والشهر لم يتم بعد وهكذا. (أبو إسحاق)

َقشره بمسحاة. (أبو إسحاق)  (٤)
قوله: «شحب الفلج»، أي: إخراج ما في ساقية النهر من التراب والحصى.  (٥)

القال: أي: القول.  (٦)



كتاُب اَألْموَاِل٨٤ الجزء الثالث

ِ َجِميــع فِــي  َذلِــَك  َِيْلَزُمــُه  بِيع الر َعــنِ   الَحــج َمَناِســكِ 
ُل ال َعــى الد َوالَْمــاُلَوِإْن َيُكــْن َقــدِ اد ِســْلَعُتُه  َذَهَبــْت  أَْن 
عِي ــُه(١) َيُكــوُن فِــي َذا ُمدــيَفِإن عِ ــد َي ِإْذ  ــٌة  ــَن ــي َب ــُه  ــَزُم ــْل َت
ِ َمن َعى َذَهــاَب الث َِوِإْن َيــُك اد الُمْثَمن َبْيــعِ  َبْعدِ  مِْن  َيدِهِ  مِْن 
َمْقُبــوُل ُهَنــا  َقْولُــُه  ــوُلَفِقيــَل  ــُق ــا َي ــَم ِ ــِه ل ــنِ ــي ــِم ـــَع َي َم
َوَال عٍ  ُمــد الَْحالَْينِ  فِــي  قُــبـِـَالَوقِيَل  ــانٍ  ــَي ــَب ِ ب  ِإال ــُع  ــَم ــْس ُي
قِيــَل َيْضَمُن َيْضَمُنَوَبائِــٌع بِاألَْجــرِ  لَْيــَس  َوقِيــَل  َضائَِعــُه 
ـــٌل لـِــَرُجـــلٍ َمــَتــاَعــا ِ ـــام َجْرًيا َكالَــُه أَْو َصاَعاَوَح بِالَْكْيــلِ 
ْقَصاَنــا الن َصاِحُبــُه  َرأَى   َخاَنــاثُــم َمــا  َيِميُنــُه  َتْلَزُمــُه 
ِ الُْحْكم أَْهــلِ  عِْنَد   َيِصح َِحتى  بِالُغــْرم َفَيْحُكُمــوا  َتْضيِيُعــُه 
لَِكْي َبِهْيَمــًة  أُْعِطــي  لِْلُفَتْيَوَرُجــٌل  مِْنــُه  َبالُْجــْزِء  َيْعلَِفَهــا 
َســَبْب بَِال  ذَهاَبَها  َعــى  اد  َوَجْبثُم َهاُهَنــا  َضَماَن  َفــَال  مِْنُه 
َيْلَزُمْه َفَلْيَس  اعِــي(٢)  الر َيْغَرُمْهَكَذلَِك  َولَْيــَس  َغاَب  َما  َضَماُن 

قوله: «فإنه.... إلخ»، أي: ألنه أجير في الســلعة أمين في الثمن، فلذلك يقبل قوله في الثمن إن   (١)
ادعى تلفه، وقيل: إنه أجيــر فيهما، وفي قول ثالث أنه أمين فيهمــا، ولكن العادة اآلن صيرته 

أجيًرا فيهما مًعا، ألنه هو الذي يستوفي الثمن.
قوله: كذلك الراعــي؛ اعلم أن كل من أخذ األجر على شــيء فهو له ضامــن إال أربعة، وقد   (٢)

جمعهم شيخنا بقية السلف ماجد بن خميس العبري 5 في قوله:
ِ َضامِــٌن فِــي الُحْكــم ُِكل أَجِيــرٍ  الَنْظم ِإال األُلَــى اســَتْثَنْيُتُهْم فِــي 
ِ الَمَتــاع َوَراقِــبٍ  َشــائِفٍ  اعِــيمِــْن  الر  ثُــم بِاألَْجــرِ  لِ  ُمــَوك=



٨٥ الجزء الثالث باُب اِإلَجارِة

َيْحَفــُظ َعَلْيــِه  ــْن  مِم ـُه  ـ َتْلَحــُظِألَن مِْنــُه  َوالَْعْيــُن  بَِعْينِــِه 
َرا ِإَذا فِــي ِحْفِظــِه َقــْد َقص ــَراِإال أَج َقــْد  لَِغْيــرِهِ  أَنــُه  أَْو 
ِ َيُكــن لَــْم  ِإْن  َيْضَمــُن  َِفِإنــُه  أَجِيــُرُه مِــَن الثَِقــاتِ َفاْفُطــن
ُعذَِرا َقــاتِ  الث مَِن  َيُكــْن  َراَوِإْن  َقص َمــا  َشــأْنَِها  فِــي  ـُه  ـ ِألَن
َطَعاَمــا بِأُْجــَرةٍ  َيَناَماَوَحافِــٌظ  أَْن  الُحْكــمِ  فِــي  لَُه  قِيَل 
َيْســُقُط َماُن  َوالض الَْمَنامِ  أَْحَوُطَوْقَت  عِْندِي  ْومِ  الن َوَشْرُط  َعْنُه 
ــالِ لِْلَجم الَْمَتــاَع  َدَفــَع  الْجَِمــالَِمــْن  بِأُْجــَرةِ  َيْحِملُــُه 
َفــارَِفَقــاَل َقــْد َضــاَع مِــَن الِْعَثارِ الن مِــَن  أَْو  الَْبِعيــرِ  مِــَن 
َســَرقِ َيُكْن مِْن  لَْم  ِإْن  َحــَرقَِفَضامٌِن  أَْو  َغــَرقٍ  أَْو  َضَياُعــُه 
ــارِ َقص ِإلَــى  َثْوًبــا  بِالِْمْقَصــارَِوَدافِــٌع  َفَضــاَع  َيْقِصــُرُه 
األَْمَوالِ فِي  ُيْضَمــُن  الَخَطا   َحالِِإن  بِــُكل قِيَل  َقــْد  ْفُس  َوالن
َصَنَعا فِيَمــا  انِــُع  الص فاْسَمَعاكَذلِــَك  َمانِ  بِالض أَْولَى  َوالَْعْمُد 
الَْعامِــُل َواألَجِيُر َيِصيــُرَمــا أَْحــَدَث  َعَلْيـِهَمــا  َضَمـــانُــُه 
ا َســد َقْد  لَــُه  َكاَن  ِإْن  اَوالَمــاُء  َرد َقــْد  َما  َبْعــَد  َوثِيًقا  ا  َســد
ــَقــاَفَما َعَلى البِيَدارِ فِيَما اْنَدَحَقا(١)(٢) ُيــَوث أَْن  ــِه  ــْي ــَل َع ـَمــا  ـ ِألَن

وجمعهم ولده الشيخ عبد اهللا بن ماجد في بيت ُمْفَردٍ وهو قوله:
لَِطالِــبَِوَال َيْضَمُن الَراعِي َكَشــائِفِ َراقِبٍ َولُْيآلُــوا  بِأَْجــرِ  َوكِيــًال 

وقوله: «وليآلوا»: أي: يحلفوا. (أبو إسحاق)
انَْدَحَقا: أي: انَدفَق.  (١)

اندلق واندفع، والبيدار فيما يظهر هو القائم بحراســة السدود كما يرشــد إليه قوله فيما يأتي:   (٢)
(وذلك البيدار في عناء) البيت. (أبو إسحاق)

=
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pπª n©rdG  » pa  p∂j pô s°ûdG  oÜÉ nH

اْفَتَقْرَوَحْيُث َكاَن الَْعْجُز فِي َهَذا الَبَشْر َحالُــُه  َفلِْلُمِعيــنِ  َطْبًعــا 
ْشــرِيكِ َوالت أْجِيرِ  لِلت ــرِيكَِفاْحَتــاَج  َوالش لِألَجِيــرِ  بِاألَْخــذِ 
َما اْســَتَقر مِــْن كَِرا ــًال َقــْد ُذكِــَراَفلِْألَجِيــرِ  َوُحْكُمــُه ُمَفص
َمــارِ الث ــةُ  ِحص ــرِيكِ  الِْمْقَدارَِولِلش فِــي  الَْواقِعِ  بَِحَســبِ 
الَْعَمــلِ َيْلَزُمــُه فِــي  ــلَِوَهَكــَذا  الُْمَفص َبالَْقــَدرِ  َنِصيُبــُه 
َوالِْحَاللِ(١)  الَْقــت األَْعَمالِمِْثُل َســَمادِ  َســائِرِ  مِــْن  َوَنْحــوِهِ 
َمْن َيْلــَزُم  َشــرِيُكُه  َيُمْت  ــى ُيْدرَِكــْنَوِإْن  َيرِثُــُه الِْقَيــاُم َحت
والَْيتِيَما ِــَغ  ــال ــَب الْ ــَزُم  ــْل ــَي لَِيْسَتِقيَماَف ــُه(٢)  ــاُب ــَن َم  ــال ُك
َما أَْحَضَرا ِإَذا  ــرِيَكْينِ  َيْبُذَراَوفِي الش أَْن  َرغَِبــا  ألَْرضٍ  َبــْذًرا 
َنَبَتا َقــْد  مِنُهَما  َبْعــضٍ  َفاِالْشــتَِراُك َبْيَنُهــْم َقــْد َثَبَتــاَفَبــْذُر 
لِْلَبــْذرِ َيْخلَِطــا  لَــْم  ِإْن  َِوَذاَك  ـــٌد لِــْألَْمــر ــُه ُمـــَؤك ــُط ــْل َوَخ
زَِراَعــْه لَــُه  َكاَنــْت  َوالَْجَماَعْهَوَرُجــٌل  ــاسِ  الن َبْيــَن ُزُروعِ 
ْيَرا الط َيُشــوَف  أَْن  َعَلْيــِه  َكِمْثــلِ َما َيْلــَزُم فِيــِه الَْغْيَرا(٣)قِيَل 

قوله: «الحالل» بمهملة هو تنقية الزرع من الكال، وهي لغة ُعمانية. (المصنف)  (١)
قوله: «ُكال َمَناُبه»، أي: يلزم كال منهما ما ينوبه من أجر العمل؛ أي: يصير عليه بقدر حصته من المبتاع.  (٢)

قوله: «أن يشــوف الطير» وعبارة عن طرد الطير عن الزرع؛ لغة ُعمانية، وأصلها مجاز إرسالي؛   (٣)
ألنه َعّبر بالشــوف وهو عبارة عن النظر عن ثمرته، وهو طرد الطير، ثم اشتهر استعماله فصار 

حقيقة ُعْرفِّية. (المصنف)



٨٧ الجزء الثالث ِريِك ِفي اْلَعمِل َباُب الش

َقــاَل بِــِه ُموَســى َفَتــى َعلِيَولِــي ثَِقــٍة  مِــْن  بِــِه  أَْكــرِْم 
َِوالَهْيُس(١)(٢) لَِألْرضِ َعَلى الُمْقَتِعدِ د َوالُْمَعو الَْمْعــُروِف  بَِحَســبِ 
َيجِْب الِْهْيُس  ِإنَما  َبْعٌض  اْنُتِخْبَوَقاَل  ْرُع لََها َقــدِ  لََهــا ِإَذا الز
ِ األَمِين الُْمْقَتِعــدِ  َعَلــى  َِكــَذا  ين َحْفُر الط َواقِي(٣) ثُم َشْحُب الس
األَْحــَداثِ(٤) زَِيــاَدُة  َمــا  أَْنــَكاثِلَِكن بِــَال  َعْنــُه  َســاقَِطٌة 
انِ ك الــد ُمْقَتِعــدِ  فِــي  ـــَدُه بـِــَزائـِــدِ األَْثــَمــانَِوقِيــَل  ـــَع أَْق
َيـــاَدْه لـِـْلــُمــْقــَتــِعــدِ الـــز ـــأَن ِ اْســَتَفاَدْهب َمــا  لِ  لِــْألَو َوقِيــَل 
َربَِحاَوَقاَل َبْعٌض ِإْن َيُكْن َقْد أَْصَلَحا َمــا  َفَلــُه  فِيــِه َصَالًحــا 
قُِعَدا َما  ِإَذا  ْخــُل  َوالن َبُعَداَواألَْرُض  ــَوابِ  الص َعــنِ  بُِجْمَلــٍة 
ُمنِْع َقْد  ــنِينِ  الس َبْيعِ  مِْن  ُرفِْعَوَذاَك  َنــا  َنبِي َعــْن  فِيِه  ْهــُي  َوالن
اَألْمــَوالِ َعَلــى  ُمَباَنــاَة(٥)  الَْحالَِوَال  لِِســْترِ  لَْيَســْت  َهــا  ـ ِألَن
ثُُبوتِ مِــْن  َنْحَفُظ  الــذِي  ــْترِ َعَلــى الُْبُيوتَِبلِ  َذلَِك فِي الس

قوله: «والهيس» هو إثارة األرض بآلة الحرث، و(المقتعد) هو آخذ األرض باألجرة. (المصنف)  (١)
وسبق لنا أن شرحنا الهيس بالدق والكسر على ما في القاموس وغيره من معاجم اللغة، وعلى   (٢)

ما ذكر المصنف فلغة ُعمانية غير مشهورة وال مدونة. (أبو إسحاق)
شحب الســواقي: اخراج ما فيها مما يحبس الماء عن الجري كتراب وحجر ويجوز ذلك وقد   (٣)

سبق ذكره. (أبو إسحاق)
«زيادة األحداث» كالهدم وخراب الساقية؛ بسيل أو نحوه؛ مما يزيد على الشحب المعتاد عند أهل   (٤)

البالد، ومثل ذلك تصريج الساقية فذلك كله على مالك األرض ال على الُمْقَتِعد. (أبو إسحاق)
قولــه: «وال مبانــاة» المباناة مفاعلة مــن البناء، وهو أن يبنــي كل واحد حائًطا على بســتان،   (٥)
ْتر  والمقصود أن هذا ال يلزم في البساتين؛ فال يجبر الجار على بناء حائط على بستانه، ألن الس

إنما يجب في البيوت ال في األموال.



كتاُب اَألْموَاِل٨٨ الجزء الثالث

األَْنُفسِ لِِســْترِ  الَْبْيــُت  َمــا  ــسِ(١)ِألَن َنف َوالَْمــاُل لِْلُفْرَجــةِ والت
َكاَنا َما  ِإَذا  األَْعَلــى  َعَلى  َمَكاَنــاَوْهَو  أَْعَالُهَمــا  َبْعُضُهَمــا 
بِالُْخوصِ َال  يــنِ  بِالط َفالُْخوُص َال َيْكفِي ِسَوى َمْخُصوصَِيْســُتُرُه 
ــْتَر بِِه َد الس تُْربِــِهَيْكفِــي لَِمــْن َتَعو َوُبْعــدِ  يــنِ  الط ةِ  لِِعــز
َرَحلُواَوفِــي َثالََثــٍة إَذا َمــا َوَصلُــوا ِإلَْيَهــا  َمــاًء  بَِهــا  بِْئًرا 
َيْســَتِقي أَْن  مِْنُهــُم   ُكل ِقيأََراَد  َيت َال  لَــُه  أَْصَحابٍ  َقْبلِ  مِْن 
َقْد َوَصلُــوا َجِميَعا الَْمْقُروَعا(٢)َفِإْن ُهُمــوا  ُمــوا  َوَقد َتَقاَرُعــوا 
َســَبَقا َقْد  َبْعُضُهُم  َيُكــْن  َواْســَتَقىَوِإْن  ُموُه  َقد الُْوُصولِ  عِْنَد 
ِ ــو ــَدلْ ِ ـــَمـــا َيــْســبـِـُقــُهــْم ب َيْحوِيَوِإن ا  ُطــر لِْلَمــاِء  لَُه  لَْيــَس 
ر َعَلى األَْصَحابِ اِإليَجابَِخْوًفا مَِن الض مِــَن  هِْم  ُضر َوَدْفــُع 
َبْيَضا ْرضٍ  َال َشــَجٌر فِيَهــا َوَنْخــٌل أَْيَضاَوَمْن لَُه ُشــْرٌب(٣) ألَِ
َكــرِْه ِإَذا  َيْفِســلَُها  لَــُه  َفاْنَتبِْهلَْيــَس  َعَلْيــِه  ُشــْرُبَها  َكاَن  َمْن 
َتْغيِيــُر لََهــا  الَْفْســُل  َمــا  ـ َيِصيــُرِألَن بَِفْســلَِها  الــذِي  َفَمــا 
اُر الَْجب َغَصــَب  َمْهَمــا  بِيــَداُرَوقِيــَل  بِــِه  َمــاًال  َرُجلٍ  مِــْن 
َثَمْر َقــْد  فِيَما  الْبِيــَدارِ  ةُ  ْرُع َحَضْرَفِحص لَْو َكاَن فِيِه الَْغْصُب َوالز

عِ. َوسسِ: أي: الت َنفالت  (١)
المقروع: الذي أصابته الُقرعة.  (٢)

شرب: أي: شراب غير محدد بالســاعات، بل على الكفاية من الماء، واألرض البيضاء الخالية   (٣)
من النخيل واألشجار كما فسره 5 .



٨٩ الجزء الثالث ِريِك ِفي اْلَعمِل َباُب الش

ْورِ(١) الث  لِــَرب قِيَل  َقْد  الَمأْثُورَِوالَْغْيُث  فِــي  اِرعِ  لِلــز َوقِيــَل 
ــا ــاَم أَي ــَرُه  ــأَْج ــَت اْس ِإَذا   َتَماَماِإال ــا  ــُرَه ــْزُج َي ــَوَمــًة  َمــْعــلُ
ْورِ الث  لِــَرب  َشــك َال  َجــْورِفالََغْيُث  َوبَِغْيــرِ  َحْيــفٍ  بَِغْيــرِ 
ِ ْهر الن َظْهَر  ــَر  َكس ِإْن  ــْيُل  َِوالس الَْكْسر بَِذاَك  ُيْســَقى  أَْن  َيُجوُز 
الَْمْسَقى َفَال ُه  َقْد َضم َالَوِإْن َيُكْن  َيُجــوُز أَْن ُيْؤَخــَذ أَْو ُيَحــو
الِْمْقَدارِ مِــَن  ــاقِي  لِلس ــابِقِ فِــي األَْنَهارَِوقِيــَل  َكأَْصلِــِه الس
َِوَمــا َعــَداُه َفْهــَو لِْلَجِميــعِ(٢) ُمِطيــع َوُمْســلِمٍ  َكافِــرٍ  مِــْن 
َوَيُمْنَكاَن لَــُه َماٌء بِــِه أَْو لَــْم َيَكْن َيَشــاُء  َمْن  ُيْعِطــي  َواهللاُ 
ــا َيْنُقَصن ــْيلِ  بِالس اَوَناقِــٌص  َفاْفَهَمن الْجِميــعِ  َعَلــى  مِْنــُه 
ُيْغَتَصُب َمــا  قِيَل  َذاَك  َيجُِبَومِْثــُل  الَْجِميــعِ  َعَلى  َفَنْقُصــُه 
َيُكــوُن ِإنــُه  َبْعــٌض  الَْخُؤوُنَوَقــاَل  َيْغِصُبــُه  الــذِي  َعَلى 
أَْظَهُر عِْندِي  ْفِصيــلِ  الت َيْقَهُرَوَمْنَهُج  َشــْخًصا  الَْجائُِر  َقَصَد  ِإْن 

قوله: «والغيث قد قيل.... إلخ» يعني: أن الزارع إذا استأجر رجًال أن يزجر له زرعه على ثوره إلى   (١)
أن يحصد الزرع، فصار في بعض األيامِ يسقيه المطر ويستغني عن الزجر، فهل يكون ذلك الغيث 
من حظ صاحب الثور فيكون له أجره تاًما؟ أم يكون ذلك للزارع فُيْسِقط من أجر الزاجر مقدار ما 
سقاه الغيث، فإن قدر بثلث السقي أســقط من أجره الثلث؟ ففي ذلك قوالن، أصحهما عندي أن 
ذلك من حظ صاحب الثور، وأما إذا استأجره أن يسقيه له شهًرا أو أقل أو أكثر لمدة معلومة فما 
ســقاه الغيث فهو من حظ صاحب الثــْور، وكأن المصنف 5 يرى له ذلــك من غير اختالف، 
والذي عندي أن ذلك مما يسوغ فيه االختالف أيًضا، ولكن األصح أنه لصاحب الثور، واهللا أعلم.

قوله: «وما عداه.... إلخ» أقول: أن الظاهر هو القول األول فما جمعته ســاقيته من ماء الســبيل   (٢)
فهو له، كما أنه إذا نقص ماؤه بشيٍء من األسباب يكون عليه ما دام ذلك الماء له، واهللا أعلم.



كتاُب اَألْموَاِل٩٠ الجزء الثالث

ُغِصَبا َمْن  َعَلى  الَْغْصُب  اْنَسَحَباَفَذلَِك  الَْجِميعِ  فِي  َفْهَو   َعم أَْو 
تُْقَتَعْد َهْل  ُمْغَتِصبٍ  َمْع  َوتُْنَتَقْدَواألَْرُض  ُخْفَيــًة  َمالِِكيَهــا  مِــْن 
ِ األَْكَثر َمَقــاُل  َوْهــَو  َال  َِفِقيــَل  َظر ْرِخيصِ عِْنــَد الن َوقِيــَل بِالت
َرِضــي َفــِإْن  َمالُِكَهــا  ـُه  ـ َيْقَتِضيِألَن الَْعْقــدِ(١) رَِضاُه  َة  َفِصح
َضى َمُشــوُب َمْغُصوُبقُْلُت َولَِكْن َذا الر َمالُــُه  َحْيُث  بِالُْكــْرهِ 
َمَنْعَوَظاهِــُر األَْحــَكامِ أَن َمْن َزَرْع ــْرُع  الش فِْعَلُه  بَِشــيٍء  أََتى 
ِ لِْلَمْنــع ُمْرَتِكــٌب  بِــَذا  َِفْهــَو  ــْرع الش ُحْكمِ  ِخَالَف  َوُمْظِهــٌر 
مِــْن َهاُهَنــا َقــاَل أََنــا َبــرِياألَبِــي َيُتــبِ  لَــْم  ِإَذا  مِْنــُه 

ِإْدَاللِ ــَال  ِ ب ـــا  أَْرًض َجــالَِوَزاِرٌع  الر أََحــدِ  مِــْن  لَِغْيــرِهِ 
اْغَتَصْب َقــدِ  الذِي  مِْثــُل  بَِسَبْب(٢)َفِإنُه  مِْنُه  ْرُع  الز  َيِصح َحتى 
َوَجْب َحْتًمــا  َها  لَِرب ُمْكَتَســْبَوَزْرُعَهــا  َعَناٌء  فِيَهــا  لَــُه  َوَما 
َزَرَعا َقــْد  لَِمْن  ُمَخالِــٌف  بَِســَببٍ َفاْفَهم َمَقالِي َواْســَمَعاَوْهَو 
َوَال َتَوى(٤) َرَوىال َعــَرٌق(٣) لَِظالِــمٍ  َمْن  َرَواُه  ُمْســلِمٍ  َمالِ  فِي 

قوله: «فصحَة العقد» صحة مفعول به مقدم، ورضى فاعله والهاء مضاف إليها. (أبو إسحاق)  (١)
قوله: «بسبب» كما إذا اقتعدها من أحد الشــركاء، وهو ال يدري أن له فيها شريًكا، أو اشتراها   (٢)
ثم ُرّد البيع بوجه من الوجوه، أو استحقت األرض ممن كانت بيده فهذا داخل بسبب؛ فتكون 
له زراعته إلى حصادهــا، ويكون األجر لمن له األرض، وأما الغاصــب لها ومن زرعها بدون 

سبب فليس له شيء، كما قيل ال ِعْرق وال َعَرق لغاصب.
قوله: «َعَرق» بفتحتين؛ أي: ال عناء لتعبه الذي أعرقه.  (٣)

التَوى: الهالك، أي: ال يذهب مال المســلم ُسدًى وال يهلك، بل َغرمه وضمانه على من ضيعه   (٤)
أو أتلفه على التعدي.



٩١ الجزء الثالث ِريِك ِفي اْلَعمِل َباُب الش

ــَواقِي ْرُع َعَلى الس الز ــكٍ َوَســاقِــيَوَهَكــَذا  ِ ــال ــَم ِ ـــُه ل ـــِإن َف
َفُيوَضُع َجائِــزٍ(١)  فِي  َيُكْن  ْفُع فِيــِه ُيْجَمُعَوِإْن  َذلِــَك فِيَمــا الن
َفَطــاَرا لَــُه  أَْرًضــا  جَِواَراَوَبــاذٌِر  لَــُه  َصاَر  َمْن  أَْرضِ  فِي 
َتْلــَزُم ُهَنــاَك  الَْبــْذُر  ُمَوَنَبــَت  ُيَغــر لَــُه  َبــْذرِهِ  قِْيَمــةُ 
بِالَْغَراَمــْه فِيــِه  أَقُــوُل(٢)  َبــْل َذاَك َمــاٌل َضائِــٌع أََماَمــْهَوَال 
َيْقــدُِر ال  َضائِــعٍ  َمــالٍ   ُيْحَجُرَوُكل لَْيــَس  َعَلْيــِه  َصاِحُبــُه 
َيْنَتفَِعا أَْن  لِْلَغْيــرِ  َجائِــٌز  َعا(٣)َبــْل  ُضي بِاْختَِيــارٍ  َمــا  َكَذا  بِِه 
َفَال لَِغْيرِهِ  َكاَنــْت  ِإْن  َمَثــَالَواألَْرُض  مِْنَهــا  ــَماُد  الس ُيْلَتَقــُط 
ِ َســْيل مِْن  بَِها  َحادًِثا  َكاَن  ــِخــيــلِلَــْو  ــةُ الــن ــَع ــَف ــْن ـــــُه َم ِألَن
َيْســَمُح َال  بِأََخــذِهِ  َهــا  َتْســَمُحَوَرب ُفوُس  الن بِِه  َما  ِخَالَف 
َوَحَطْب ُجُذوعٍ  مِْن  ِســَواُه  َعَتْبَوَما  بِــِه  َفَما  ــْيُل  الس بِِه  أََتى 
ُمنَِعاَوُمْكَتــرٍ أَْرًضا َعَلــى أَْن َيْزَرَعا َقــْد  َغْيرِهِ  َعْن  بَِهــا  ا(٤)  ُبر
َفــِإْن َغْيــَرُه  َيــْزَرُع  لَــُه  َقِمْن(٥)َفَمــا  ْرعِ  الز بِــَذا  َها  فَرب َيْزَرْع 

الجائز نوع من السواقي، وهو ما كان منها مشترًكا بين متعدد في توزيع وسقي، ومنها اِإلجالة   (١)
واقي. (أبو إسحاق) والحمالن والقائد وستأتي في باب الس

قوله: «وال أقول فيه بالغرامة» أي: قياًسا على المال الضائع الذي ال يدركه ربه، وال يقدر عليه،   (٢)
يد بالدليل والنظر. وهذا هو الصحيح المَؤَ

في نسخة وضعا. (أبو إسحاق)  (٣)
ا» هو بضم الباء، حّب الحنطة. قوله: «ُبر  (٤)

قِمن: أي: حقيق.  (٥)



كتاُب اَألْموَاِل٩٢ الجزء الثالث

َيْغَتِصــُب َمــْن  َكِمْثــلِ  ـُه  ـ َعَنــاٌء َيجِــُبِألَن َوَمــا لَِغاِصــبٍ 
ِ ُيْمَنــع لَــْم  ِإَذا  لَــُه  عِي(١)َوَزْرُعــُه  َيد ا  ُبر َكاَن  لَــْو  َغْيرِهِ  مِْن 
َدَخــَال َقــْد  بَِســَببٍ  َوالَْمْنــُع َعْن ِخَالفِــِه َما َحَصَالألَنــُه 
َر(٢) أَْرَض الَهْنَقرِي(٣) رَِوَعامٌِل َحظ ُمَقــد َســَببٍ  َعــْن  َفاْفَتَرَقــا 
َرا َحظ َقــْد  َما  ُيْخــرَِج  أَْن  اْســَتْنَكَراأََراَد  مِْنُه   الَْغنِــي َوَذا  بِــِه 
أَْخَرَجــُه ِإْن َشــاَء عِْنــَد َحَطبِْهَفــِإْن َيُكْن مَِن الُْمَبــاحِ َجاَء بِْه
لَُهَوَهَكــَذا ِإْن َكاَن مِــْن َمــالٍ لَُه  ِحــل ِإْخَراُجــُه  بِــِه  َجــاَء 
األَْرضِ  َرب َمالِ  مِْن  َيُكْن  َنْقِضيَوِإْن  ــاُه  ــَق ِــَب ــب َف بـِــِه  ـــاَء  َج
ــاَوَرُجــٌل َقْد َباَع أْرًضــا َبْعَد َما ــَزَم ــَت ــرِهِ َوالْ ــْي ـِـَغ ــا ل ــَدَه ــَع أَْق
َفَســْد لََهــا  َبْيَعــُه   ِإن َقَعْدَفِقيــَل  لَِمــْن  َباَعَهــا  َمــا  ِإَذا   ِإال
ِ ــام بِاألَي ُيْقَســُم  َبــْل  َِوقِيــَل  َمــام َوالت الَْبْيــعِ  ثُبــوتِ  َمــَع 
َرا الش ةِ  ِصح َيومِ  مِْن  َوَما َمَضى مِْنَهــا لَِمْن َباَع ُيَرىلِْلُمْشَترِي 
ِ الَْمْعلُــوم لِْلُمْقَتِعــدِ  ْفــُع  َِوالن الَْمْرُســوم األََجلِ  َتَمــامِ  ِإلَــى 
اْكَتــَرى أَْرًضا لََهــا لَِيْزَرَعا َفَغــاَب َعْنَها َبْعَد َما َقــْد َزَرَعاَمنِ 

ِعي» أي: صاحب األرض. ا يَد قوله: «لو كان ُبر  (١)
َواّب فيها. قوله: «حّظر» بتشديد الظاء، أي: وضع عليها الحظار، وهو الشوك ليمنع دخول الد  (٢)

قوله: «الهنقــري» هو صاحب المال، وهــو مقابل للعامل، وذلك اصطــالح ُعماني، وعامل   (٣)
النْخل ســمي عندهم ببيدار، وِكــراء األرض والماء يســمى قعد، فالقاعد هــو فاعل ذلك، 

والمقتعد قابله. (المصنف)



٩٣ الجزء الثالث باُب ما تستِحقه اَألْموَالُ من حريمٍ َوَغْيِره

َذَهَبا أَْن  ِإلَــى  ْرَع  الــز َوَجَباَوَتــَرَك  َعَلْيــِه  لِــألَْرضِ  َفاألَْجُر 
ــا ــَفــن َيــَتــَوق ـــْم  لَ الْــِكــَرا  اِإذِ  اْعَلَمن َزْرعِــِه  َصــَالحِ  َعَلــى 
َيَناَما(١) َال  الَْمْنــزِلِ  فِــي َظْهــرِهِ ِإال بَِشــْرٍط َقاَمــاَوُمْكَتــرِي 
الْجِــَدارِ فِــي  َيْرُكــُز  لَــُه  ــارَِوَال  ــَم ــْس ِ ـــدٍ م ـــَوَت ــًة َك ــَب ــَش َخ
ورِ ن الت فِــي  ْحِميُم  الت الَْمْذُكورَِوَهَكــَذا  َشْرِطِه  فِي  َيُكْن  لَْم  َما 
ــاَوَبْعُضُهــْم(٢) َقــاَل لَُه َمــا َكاَنا ــاَن ـــر َب ــرِ ُض ــْي ــَغ ِ ـــِه ب ـِــَرب ل
َحَرْج َفــَال  بِِإْذنِــِه  َيُكــْن  لَْو َكاَن مِْن َغْيرِ اْشتَِراٍط َقْد َخَرْجَوِإْن 
لَِما الَبــاُب َجامًِعــا  َهَذا   َفاْفَهَماَوَتــم َمْعنًى  ــْرَكةِ  الش مَِن  فِيِه 
ِ َظــر لِلن َظاهِــٌر  َذاَك  َِفَبْعــُض  الُمْبِصر َوَبْعُضــُه َيْخَفى لَِغْيــرِ 
الَْمْعَنى فِــي  ِشــْرَكٌة  َكَذا كِــَرا األَْرضِ َكَذلِــَك الْبَِناَفاِالْقتَِعاُد 
بِــاِإلْدَراِكَوَيْدُخــُل الَْجِميُع فِي اْشــتَِراِك َذاَك  َمْعنى  َوُيــْدَرى 
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َفَال َمْصُروًفا   ر الض َكاَن  فِيِه ُضــر َحَصَالَوَحْيُث  ُحْكٌم  َيْثُبــُت 
َواألَْشــَجاُر ِخيــُل  الن ــَراُرَفَهــذِهِ  الض َهــا  َيُضر َجِميُعَهــا 
َوالِْقَيــاُس الَْحرِيــُم  أََســاُسَفَيْثُبــُت  َهــا  ُضر َوَدْفــُع  لََهــا 

قوله: «ال يناما» أصله ال ينامن بنون التوكيد، فحذفت وعوض عنها األلف. (المصنف)  (١)
قوله: «وبعضهم قال له.... إلخ» قلت: هذا هو الصحيح المعروف بين الناس.  (٢)



كتاُب اَألْموَاِل٩٤ الجزء الثالث

َشــاَكَلَها َما  ْخَلــةُ  الن لََهاتَُقايِــُس  َقاِطــٌع  ُهَناَك  َيُكــْن  لَْم  َما 
بِالْجَِدارِ الَْقْطعِ  فِي  َوالِْحَظــارَِواْخَتَلُفوا(١)  قِيــَل  ــَواقِي  َوبِالس
ِ األَْكَثــر فِــي  قاِطــٌع  َالنِ  َِواألَو َواْنُظر  َفاْفَهَمــن الِْحَظــارِ  ُدوَن 
َفُيْجَعــُل اْعتَِبــاُرُه  لُواَوَيْنَبِغــي  فِــي َمْوِضعٍ َقْطًعا َعَلْيــِه َعو
ِ َِوَال ُيَعــد َقاِطًعــا فِــي َمْوِضع َفاْســَمع لََدْيِهْم  بَِقاِطــعٍ  لَْيَس 
ِحَظــاَراَوَجائِــٌز أَْن َيْفِســَل األَْشــَجاَرا َيْجَعلَُهــا  َمالِــِه  فِــي 
الْــَوادِي بَِبْطــنِ  َكاَن  ِإَذا   َبادِيِإال ِســَواُه  َعَلــى  ُه  ُضــر ِإْذ 
َما َوْهَو   ( َعاِضدِي) مِْنُه  ْخُل  َواقِي َفْسًال(٢)(٭) ُعلَِماَوالن َكاَن َعَلى الس
َعــَدا َوَمــا  أَْذُرعٍ  َثــَالثِ  ى (َذا الِحَياضِ) أََبَداُدوَن  َهَذا ُيَســم
تُْدَعى أَْرضٍ  ُدونِ  مِــْن  َتَنــاُل َمْدَعــىَوَنْخَلٌة  (َوقِيَعــًة)(٣) َوَال 
َيْفِسَال أَْن  لَُه  لَْيَس  َســَقَطْت  َمَكاَنَهــا َوَال َيَناُل َمْســَجال(٤)(٭)ِإْن 

قوله: «واختلفوا في القطع بالجدار» أي: في قطع وجوب الحريم للنخيل واألشــجار بالجدار   (١)
فقال بعض العلمــاء: إن الجدر تقطع الحريم؛ فال يجب على من أراد أن يفســل في بســتانه 
المحاط بالجداران يحرم عن مال جاره الذي خلــف جداره، وقيل: إنها ال تقطع الحريم فعليه 
أن يحرم عن جاره الحريم الشرعي، ولو كان من خلف الجدار، ولم يذكر المصنف حد ارتفاع 

َر بقامة اِإلنسان المتوسط فصاعًدا، ال ما ُدون ذلك. الجدار، وأحب أَْن ُيَقد
قوله: «فسال» مصدر واقع موقع الحال.  (٢)

(٭) ويقرأ البيت بحذف الياء من كلمة (السواقي). (إسماعيل)
قوله: «تدعى» أي: تســمى. والوقيعة: النخلة التي ليس لها حق من األرض إال ما دامت قائمة   (٣)

عليها فإذا وقعت، أي: سقطت فال حق لصاحبها في األرض.
قوله: «مســجال»، أي: ســجاالً، والســجال هو ما يوضع على النخلة من الجذوع أو الخشب   (٤)

ليمنعها عن الوقوع، ومنه قولهم فالن عذيقها المرّجب.
(٭) وقد يكون المراد بالَمْسجل مكان السجل. ويدل عليه منع الدكانة ألنهما يحتاجان إلى مكان. (إسماعيل)



٩٥ الجزء الثالث باُب ما تستِحقه اَألْموَالُ من حريمٍ َوَغْيِره

اَنْه(١) َمَكاَنــْهَكــَذاَك َال َيْبنِــي لََهــا ُدك َيُكــْن  لَــْم  َذاَك   ِألَن
َيُد َغْيــرِهِ  أَْرضِ  فِــي  ُدواَولِْلبَِنــا  َبع َقــْد  بَِنــاَءُه  َهاُهَنا  مِــْن 
َنــا ُيَدك أَْن  أََجــاَز  ِإْن َخاَف أَْن َتْسُقَط مِْن ُعْدمِ البَِناَوَبْعُضُهــْم 
ــاَال ــي َق ــلِ ــو َع ـــَذا أَُب ـــَك الِســَجاَالَوَه َيْجَعــَل  أَْن  لَــُه   ِإن
َكرِْه َولَْو  ُسُقوِطَها  مِْن  َخاَف  ُذو األَْرضِ ِإْذ بَِمْنِعِه َصاَر َشرِْه(٢)ِإْن 
َوَجْب َقــْد  ِألَِخيِه   َحــق الَْخَشبَِوَذاَك  َيْغرُِز  ِإْن َشــاَء  َكَجارِهِ 
ُب ْعج الت َفَمــا  الَْوْجُه  ُهــَو  ُيْرَغُبَهَذا  َعْنــُه  َوَكْيَف  َقْولِــِه  مِْن 
َوَضْع َما  ُيزِيــَل  أَْن  َعَلْيِه  اْنَقَلْع(٣)لَِكْن  َقــدِ  جِْذُعَها  َما  ِإَذا  لََها 
اتَصــْل ِإنِ  َهــا  لَِرب اْنَفَصْلَوَصْرُمَهــا  َما  َكــَذاَك  َوَال  بِجِْذعَِها 
ــا ــَم  ن ــُه ِألَ ــَزُم ــْل ــُه(٤) َي ــُع ــْل أَلَْزَمــا(٥)َوَق ِإْن  لَِغْيــرِهِ  َمْوِضُعــُه 
َمــاَوِإْن َيَشا ُذو األَْرضِ َفْسًال أَْحَرَما ُمَتم أَْذُرعٍ  َثــَالَث  َعْنَهــا 
َحَدُث فِيَها  األَْرضِ   لَِرب ُثلَْيَس  ى َيــُزوَل جِْذُعَهــا الُْمَورَحت
أََبَدا َحرِيــٌم  لََهــا  َمــا  أُْســنَِداَوقِيــَل  جِــْذعٍ  َكِمْثــلِ  ِألَنَهــا 

ان» هي بناء يجعل في أصل جذع النخلة لئال تسقط، مشتق من التدكين وهو التطيين،  قوله: «ُدك  (١)
أي: البناء بالطين.

قوله: «صار َشِره»، أي: حريًصا.  (٢)
قد انقلع: أي: سقط.  (٣)

قلعه: أي: إزالته قال قلع سنه إذا أزالها. (أبو إسحاق)  (٤)
قوله: «أْلَزَما»، أي: إن ألزمه ذلك.  (٥)
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ِإَذا  ِإال َوقِيَعــًة  َتُكــْن  أَْوَصى بَِهــا أَْو َباَعَها َعَلى َكَذاَولَــْم 
َذَهَبْت ِإْن  َوقِيَعــًة  َثَبْتَيْشــرُِطَها(١)   َحــق َبْعدَِها  مِــْن  لَُه  َفَما 
ِإَذا أََقْر ِإَذا أَْعَطــى َكــَذا  ْرِط الذِي َقدِ اْسَتَقْرَكــَذا  بَِها َعَلى الش
ِــدٍ َبـــأَْرضِ ــال ِــَخ ــٌة ل ــَل ــْخ َزْيــدٍ َتَخالََفــا بَِمــاَذا َنْقِضــيَوَن
َوقِيَعــْه ِإنَهــا  َيُقــوُل  ُيِطيَعْهَزْيــٌد  لَــْن  َذاَك  فِــي  َوَخالِــٌد 
ــا َشـــاهـِــَدٌة بـِـأَْصــلـِـَهــا ــَه ــِإن عِي َمــْن َقاَل َال أَْصَل لََهاَف َوالُْمد
َعْدلِ(٢) بَِشــاهَِدْينِ  َيجِي  بِأَنَهــا لَْيــَس لََهــا مِــْن أَْصلَِحتى 
َعى اد َمــنِ  عِي  الُْمد  ِإن الَْمْوِضَعاَوقِيــَل  َتُحــوُز  أَْصــٌل  بِأَنَها 
الُْمْلــكِ فِــي  زَِيــاَدٌة  َهــا  ـ ْرِك(٣)ِألَن الد عِنَد  ْشــَهادِ  لِْإلِ َيْحَتاُج 
ِ أَْذُرع َثــَالُث  ــاتِ  َوَقــاَل َقْوٌم َبــْل ذَِراَعــانِ َفِعيلِْلَعاِضدِي
َوآَخُروَنــا ْرعِ  الــذ َيْذَرُعوَنــابَِوَســطِ   الَْحــد  بِالُْعَمــرِي
بِي الن  َجــد َهاِشــمٍ  ذَِراُع  الَْعــَربَِوْهَو  أَْرَض  َر  َقــد َفِإنــُه 
َزاَدا ذَِراعٍ  نـِـْصــُف  ــــُه  الُْمــَراَداذَِراُع َفاْفَهــمِ  َعَلــى ِســَواُه 

قوله: «يشِرطها»، أي: أنها ال تكون وقيعة إال إذا باعها على أنها وقيعة، أو أوصى بها وقيعة أو   (١)
أَقر بها ألحد أنها وقيعة، أو أعطاها أحًدا على أنها وقيعة.

قوله: «بشاهَديْن عدل» عدل صفة لشاهدين وإنما إفراد الوصف ألنه مصدر قال في الخالصة:  (٢)
كثيرا ـــْصـــَدرٍ  ـِــَم ب والتذكيراوَنـــَعـــُتـــوا  اِإلفــــراد  ــوا  ــزُم ــت َوالْ

وفي نسخة: «بشاهدي عدل» بحذف نون المثنى إلضافته إلى عدل ولكن ال يستقيم الوزن في 
الشطر إال بتشديد الياء من شــاهدي، والوجه األول أخف، ولذلك َعَدل عنه المصنف في هذه 

النسخة. (أبو إسحاق)
الدرك: أي: عند طلب درك المطلوب.  (٣)
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اْرتَِيابِ بِــَال  َذْرَعَهــا  مَِن الَْوجِيــنِ(١)(٢) َومَِن الَْخَرابَِتُحــوُز 
ُروبِ َوالد الناسِ  أُُروضِ  مِْن  َنِصيبَِال  مِْن  َذاَك  فِــي  لََها  َما  ِإْذ 
ــَواقِي اِالْســتِْحَقاقَِوِإْن َتُكــْن فِي َجائِزِ الس بُِحْكمِ  لََهــا  قِيَل 
تَُوافِيَما َفْوَقَها َولَْو ِإلَى ِســيَراِف(٣)(٤) بَِقاِطــعٍ  َتُكــْن  لَــْم  َما 
َطاَل الَْمــَدى َبْيَنُهَما َكَذا َحَكْواَوِإنَهــا تَُقايِــُس األُْخــَرى َولَْو
لَِحُقــوا ْخَلَتْيــنِ  الن أَْهــَل   َيْلَحُقواِألَن لَْم  َمْن  ِخَالَف  بَِســَببٍ 
ِ األَْذُرع ــَالثِ  الث َفْوَق  َما  َِوقِيَل  َفاْسَمع َذا  َوَعْن  َهَذا  َعْن  ُيوَقُف 
َثَمانَِيْه لََهــا  َبــْل  َقــْوٌم  َعَالنَِيْهَوَقــاَل  َبْعَدَهــا  ــا  َعم َوالَْوْقُف 
َوَســُط عِْندِي  ْضَبُطَوْهَو مَِن األَْقَوالِ  األََ  ُهــو لِْلُعــْرِف(٥)  ُه  َوَرد
ُر ُيَقــد ــًة(٦)  َتُكــْن َحْوِضي َوُيْنَظــُرَوِإْن  َوأُْختَِهــا  َبْيَنَهــا  َمــا 
َبْيَنُهَما ِســت َعَشْر(٧) َيُكْن  الَْقَدْرَفِإْن  َذلِــَك  ُيْقَســُم  أَْذُرعٍ  مِْن 

الوجين شاطئ الساقية، والوجين أيًضا شــاطئ الوادي، والوجين أيًضا األرض الغليظة الصلبة   (١)
والعارض من األرض. (أبو إسحاق)

قوله: الوجين: هو الحاجــز المنصوب بالتراب بين عواضد النخيــل، ويقال له عندنا: الوعب،   (٢)
وكذلك يسمى جانب الساقية وجينا، والخراب: األرض الموات غير المحروثة. (أبو إسحاق)

بتها الزالزل. ولم يبق اآلن إال اسمها.  ســيراف: هي من بالد العجم، قريبة من بحر القلزم، خر  (٣)
(أبو إسحاق)

بلد بفارس كبيرة. (أبو إسحاق)  (٤)
للُعرف: أي: للعادة المعروفة بين أهل كل بلد.  (٥)

الحوضية: النخلة التي لها قياسها من األرض بخالف الوقيعة.  (٦)
قوله: «فِإن يكن بينهما ست عشــر.... إلخ» يعني: أنه إذا كان بين النخلة والنخلة األخرى التي   (٧)
=تقايســها، وهي لغير صاحب النخلة األولى ستة عشر ذراًعا فما دونها فلكل نخلة منهما ثمانية 



كتاُب اَألْموَاِل٩٨ الجزء الثالث

َزائِــَدْهَوِإْن َيــزِْد َتْرجِــُع ُكل َواِحــَدْه َال  أَْذُرعٍ  َثــَالثِ  ِإلَــى 
ِ الَْمْقُســوم َقــَدَر   ِإن َِوقِيــَل  الَْحرِيــم َقــَدَر  َعْشــرٍ  َســْبَعَة 
رِ الُْمَقد َذلِــَك  َعــْن  َيــزِْد  رَِفِإْن  َتْرجِــْع ِإلَــى َحرِيِمَهــا الُْمَقر
َيْفِسَال أَْن  ِإًذا  األَْرضِ  َفَما َعَاللَِصاِحبِ  أَْذُرعٍ   ِســت َبْعــدِ  مِْن 
اقِ بِاِالْســتِْحَقاقَِوقِيَل فِي األَْشَجارِ مِْن ذِي الس ْخَل  الن تَُقايِــُس 
ِخيــَال الن تَُقايِــُس  َال  قِيَالَوقِيــَل  َعَلْيِه  َقاَمــْت  َما  تُْعَطى  َبْل 
َيَرى َوالَبْعُض  الِْقَيــاَس  َوَراَوَتْقَطُع  َمــا   َتْقَطَعــن َال  بِأَنهــا 
لِْلـِكـَبــارِ األَْذُرعِ  َبارِ(١)َوتِْسـَعـــةُ  َوالص َكالَْجْوزِ  َشــَجرٍ  مِْن 
ــْوَقُم الس َكَذاَك  األَْمَبا  ــُمَكَذلِــَك  الُمَعظ َوالَْقــَرُط  َوَنْحُوَهــا 
ِ ِخيل َكالن ارِْنُج  َوالن َِواللومِــي(٢)  الِْقيــل َبْعــُض  األَْذُرعِ  ةُ  َوِســت
ــانِ م ــر ـِـلِ ل األَْذُرعِ  ــةُ  ــَالَث َوالَخــْوخِ واألُْتُرْنجِ فِي الَمَكانَِث
لَْه َقاَل  َوَبْعــٌض  يُن  الت َلــْهَكَذلِــَك  َحص َحرِْيًمــا  أَْذُرعٍ  ةُ  ِســت

أذرع حريًما، وليس لــكل واحد منها أن يغرس نخلــه في هذه الثمانيــة األذرع، ألنها حريم 
لنخلته الســابقة، وإنما له أن يزرعهــا ويحرثها بما ال يضر نخلة جــاره، إال أن يتفقا مًعا على 
الغرس في هذا الحريــم، وإال فال يغرس واحــد منهما إال مكان نخلته أو فيمــا خلفها، دفًعا 
للضرر، وإن زاد القياس علــى هذا المقدار رجعت كل نخلة إلــى حريمها المقرر، وهو ثالثة 
أذرع، والذي اختاره في هذا كله، أن يكون لكل نخلة من الحريم مثل طول َعِسيبها، ألن ضرر 

المفاسلة ال يرفعه إال هذا االعتبار، وقد َرَوى هذا بعُضهم حديًثا، واهللا أعلم بصحته.
الصبار: هو شجر الحومز، وهو التمر الهندي.  (١)

اللومي: هو الليمون الحامض المعروف.  (٢)

=
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َتِكفــي قِيــَل  األَْذُرعِ  ةُ  ــت الَوْصفَِوالس بَِهَذا  َواألَْمَبا  ــْدرِ  لِلس
َررِ َِوْهــَي اْعتَِباَراٌت لَِدْفــعِ الض ــَجر مِــَن اْختِالِط َنْخلِِهْم َوالش
ُيَقــاُل َشــَجُر ــا  َوالِْحن ُيْنَكُرَواآلُس  َال  َثابِــٌت  َعْنُه  َوالَْفْســُح 
زَِراَعــْه ِإنــُه  َبْعــٌض  َال َفْســَح فِيــِه َال َوَال ِإَضاَعــْهَوَقــاَل 
اْخُتلِْف َقــدِ  مِْثلُُه  َفاْعَترِْفَوالتورَِياُن(١)  َكَذاَك  الُقْطنِ  َوفِي  فِيِه 
اقِ قِيَل ُيْحَسُبَوِسْمِســٌم َوُمْشــُمٌش َواألََثــُب َوالَقاُو مِْن ذِي الس
ِ ْجــم لِلن َوَال  ْرعِ  لِلــز َِولَْيــَس  الِْعْلم أَْهــلِ  َقــط َحرِيٌم عِْنــَد 
ْجُم مِْن أََشْجارَِنا َما لَْيَس لَْه َفَيْحِمَلْهَوالن َســاٌق َوَال جِــْذٌع لَــُه 

»bGƒ°ùdG  ÜÉH

َساقَِيْه ى  ُيَســم الَْماِء  اِحَيْه(٣)َوَمْســَلُك  ا(٢) لَِســْقيَِها لِلض َزً َتَجــو
َرَهــا َحِقْيَقْه رِْيَقْهَوالُعــْرُف َقــْد َصي اْســتِْعَمالِ ذِي الط لَِكْثــَرةِ 

التوريان: هو من أنواع البقوالت، يزرع غالًبا على حافة زرع السكر، حتى صار عند أهل عمان في   (١)
كر، وشجرُه أطول من شجر الفول، وحبه أصفر. ذلك مثل يضرب وهو قولهم: التوريان ِحظار الس

ًزا»، أي: مجاًزا ألن الساقي حقيقة هو الماء، والساقية َمْسَلكه، فسميت بذلك مجاًزا  قوله: «تجو  (٢)
مرسًال، من وصف المحل باسم الحال.

(٣)  «الضاحية» هــي القطعة مــن األرض المحروثــة المحددة بحــدود معروفة، وقــد اختلفت 
االصطالحات بين أهل ُعمان فعند أهالي الظاهرة من عمان أن الضاحية هي القطعة الكبيرة من 

النخل، وعند غيرهم هي أرض الزراعة التي ليس بها نخل وال شجر.
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تَُرى َوُحْمَالٌن)(١)  (َجَوائٌِز  َفالَْجائِــُز الــذِي َيُكــوُن أَْكَبراَوْهَي 
ِ أَْسَفل مِْن  َحَوى  أََجايِلٍ  َوقِيَل أَْرَبًعا َحــَوى َال مِْن َعلِيَخْمَس 
َدا َتَعد َمــا  األَْمَوالِ  مَِن  َداَتْســِقي  ُحد بَِهــَذا  َشــْرًطا  ُكَهــا  ُمال
َفَقْط َفًتى  َيْملُِكَهــا  َيُكــْن  َســَقْطَوِإْن  ُهَنا  بَِجائِــزٍ  َفَوْصُفَهــا 
أَْمــَوالُــُه ــْت  َق ــر ــَف َت ِإَذا   ِخــَاللـُـُهِإال بـِـَغــْيــرِهِ  َواْنَفَصَلت 
لَِمــا َجائِــًزا   ُيَعــد َفاْعَلَماَفَهاُهَنــا  ُهَنــاَك  الَْفْصلِ  مَِن  َكاَن 
ُحِســَبا بِاِالْنفَِصــالِ  ـُه  ـ َبــاِألَن َتَقل َحْيُثَمــا  َكَمالَِكْيــنِ 
َما َبْعَد  ِإلَْيِه  َتُكْن َصــاَرْت  َنَماَوِإْن  َجائِــٌز  َفْهَو  لَِشــتى  َكاَنْت 
َيْنَتِقُل َال  ـِـُز  ــَجــائ الْ ــا  ــَم  ُلِألَن ُيَحــو َوَال   َكال أَْصلِــِه  َعــْن 
َال َتَحو َوِإْن  َبــاقٍ  ُحْكُمــُه  َالَبْل  أَو َذاَك  ُحْكــُم  َهــَذا  َفُحْكُم 
االْعتَِبــاَرا أِْســيسِ  بِالت  َصاَراِألَن َقْد  الــذِي  بِالَْحالِ  َولَْيَس 
َيْنَتِقــُل ُحْكُمــُه  َيْنَتِقُلَوالُْحُمــَالُن  َال  ــَل  ــي ِ َوق ـِـزٍ  ــائ ـِـَج ل
َبا َتَشــع َمْســَلٌك  َقُرَباَوالُْحُمــَالُن  َقــْد  َما  لَِســْقيِ  َجائِزٍ  مِْن 
ِ لِْلَجَوائِز الَْمْســَقى  ُدوَن  َِمْسَقاُه  َجائِز َغيــُر  ُيَقــاُل  الــذِي  َهَذا 
الَْكبِيــَرْه ــاقَِيةُ  الس يَرْه(٢)و(الَقائِــُد)  الد اْعتَِماُد  بَِها  التِي  َوْهَي 

قوله: «وهي جوائز وحمالن» هذه التســميات إنما هي اصطالحات ُعمانية، فالســاقية الجائزة   (١)
عندهم ما جمعت خمســة فتوح وقيل أربعة فقط لمالكين متفرقيــن، أي: كل فتح منها لمالك 
غير مالك الفتح اآلخر، والحمالن ما كان فيها دون ذلك، والفتح هو الباب الصغير الذي يفتح 

من الساقية لسقي البساتين، ثم يفتح من بعده فتح آخر لسقي بساتين أخرى، وهكذا.
يَره: هي البلد، لغة ُعمانية. الد  (٢)
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اْجَعَالَوَقْدُرَها فِي الَْعْرضِ َوالُْعْمقِ َعَلى الَْماِء  مَِن  َيأْتِي  َما  مِْقَدارِ 
الَْماِء َجــْرَي  َيْمَنــُع  َمــا   اِإلْفَتاِء(١)َوُكل فِي  اِحُب  الش ُيْخرُِجُه 
َقَطَعــا َذاَك  بَِغْيــرِ  َيُكــْن  َعىَوِإْن  َفَضامِــٌن ِإْن َكاَن ُمْلــًكا ُيد
ْهــَرا الن  َيُســد أَْن  أََراَد  ْبَيَة(٢) َوْسَط الَْمْجَرىَوَمــْن  َرأَى الس ثُم
َعَلْيَهــا َمــاَءُه   َيُســد ــاقِيــَل  ــَه ــَدْي لَ ــــَرٌج  َح َال  ـــــُه   َوأَن
ــُروُف ــْع َم ــُه  فـِـْعــلُ َذاَك   َمْصــُروُفِألَن ُه  َوُضــر َبْيَنُهــُم 
ْشــدِيُد َوالت َد  َشــد َبِعيُدَوَبْعُضُهــْم  أَْحَمــدٍ  دِيــنِ  ُيْســرِ  َعْن 
ــاُحَوِإْن َيُكــْن فِي َكْبِســَها َصَالُح ــَب ُي ِإًذا  َكــْبــَســَهــا   ــــِإن َف
َوالَْمْقُصــوُد رِيــُق  الط َالحِ َوالَْهــَوى َمْرُدوُدَكَذلِــَك  فِْعــُل الص
بِالِحَجاَرْه َذاَك  ُيجِيــُزوا  ــاَرْهَولَــْم  ـــٌة َكــس اَح ـــر ـــَهـــا َج ِألَن
ثَِقــاُب(٣) َمالِــِه  فِــي  ــاُبَوَرُجــٌل  ــَع ـــِه ُي ـــَزْرعِ ِ ــَهــا ل ــَســم َف
ــالِإال ِإَذا َمــا األَْرُض َكاَنْت أَْصَال ــم َح ــَث ـــُه َف ــا لَ ــَه ــُع ــْوِض َم
ِ الَفَلج أَْهلِ  َِواِإلْذُن مِْن جَِبــاهِ(٤)  َحَرج مِــْن  َوَمــا  فِيــِه  ُمْعَتَبــٌر 

في اإلفتاء: أي: الفتوى يعني عند أهل الفتوى.  (١)
قوله: «السبية» هو الماء الجاري في الساقية بعد رد النهر، ويسمى أيًضا المجرى. (المصنف)  (٢)

ثقاب: جمع ثقبة وهي: الفرض التي تحفر إلى ســاقية الفلج، قبل أن يســيح ماؤه في األرض   (٣)
» بالفتح  ها»: ختمها وســدها. و«ثَم التي يســقيها؛ ِإلخراج الحفر من التراب والحجارة. «وَسم

ظرف مكان بمعنى هنالك وهنا.
جباه: بالجيم والباء، أي: إشــرافهم كما هــو ذلك في الوجه وهو جمــع ال واحد له من لفظه   (٤)

والمراد بالجباه هنا أهل الحل والعقد من أرباب النهر.
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ُح(١) ُيَطــر فِي َفَلــجٍ ِألَْجلِ َمْعًنــى َيْصلُُحَوَرُجــٌل مِــْن َفَلــجٍ 
َتَماَمــا لَــُه  َكاَن  ِإْن  َبــأَْس  أَْيَتاَمــاَال  َوَال  فِيــِه  َغائِــٌب(٢)  َال 
َمالِِه فِــي  َمالِــِه  مِــْن  َوَكْيــَف َنْمَنَعــن َذا مِــْن َحالِِهَفَجائِــٌز 
َمْسَقى(٣) َشاَرُكوُه  َقْد  َيُكْن  ُيْلَقىَوِإْن  َشــرِيكٍ   ُكل َعْن   ر َفالض
َوَكانُوا َرُضــوا  َقْد  َمــا  ِإَذا   ْكَراُنِإال الن َكــَذا  َضا  الر لَــُه  ْن  مِم
تَُســاوِي(٤) َســاقَِيٍة  فِي  َمالَْيــنِ َذا َحــاوٍ وَهــَذا َحاوِيَوقِيــَل 
ِ لِْلَمالَْين الُحْكــمِ  فِــي  ِبِأَنَهــا  نِْصَفْيــن َبيَنُهَمــا  َمْقُســوَمًة 
ُمَســاوَِيْه َبْعُضُهَما  َتُكــْن  ُمَعاوَِيْه(٥)َوِإْن  أَُبــو  َقــاَل  لَــُه  َفْهَي 
الَمــالِ  َرب َيْعُمــُر  َال  بَِحالَِوقِيــَل  َغْيــرِهِ  َمْســَقى  َوجِيــَن 
ــَواقِي لِلس الَْوجِيــُن  َمــا  ـ الَْواقِيِألَن َومِْثــُل  لََها  الْوَِعى  مِثُل 
رِيقِ الَْعَمــاُر فِــي الط ْضيِيــقَِوَهَكــَذا  لِلت ُيْصــَرُف  َفِإنــُه 
َمَمــر بِــِه  َمــاٌل  لَــُه  ــْن َيــُمــرَوَمــْن  ــُك ــرِهِ َولَـــْم َي ــْي ــَغ ِ ل

ُح: أي: يَُصب، يقال: طَرح الماء إذا انصب، والمراد به هنا ضم ماء فلج إلى ماء فلج آخر،  ُيَطر  (١)
والفلج النهر كما َمّر.

قوله: «ال غائب وال أيتاما» إنما جاز رفع (غائب) ونصب (أيتاما) للمغايرة في إعراب ما بعد ال   (٢)
إذا تكررت كما في قوله: فََال َلْغٌو َوَال تَأْثِيَم فِيَها.

مسقى: أي: في المسقى وهي الساقية.  (٣)
تساوي: أي تحاذي.  (٤)

أبو معاوية: هو عزان ابن الصقر النزوي، وقد سبق ذكره.  (٥)
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َفاْهَتــدِيلَْيــَس لَُه َيْفِســلُُه َخــْوَف الَيدِ ِســَواُه  ُمْلــُك  ـُه  ـ ِألَن
َيْفَتُح أََراَد فِــي َطرِيــقٍ  ــِه َوَيـــْرَبـــُحَوَمــْن  ِ ــال ــَم ِ ــًة ل ــَي ِ ــاق َس
َيَضُع َعَلْيــِه  لَِكــْن  لَــُه  َيَقُعقِيــَل  َضَمانٍ  َخــْوَف  َقْنَطَرًة(١)(٭) 
َعْتــُه الَْقْنَطَرْه أَْيًضا َكَذا الَمْسَقى َولَْو َقْد َقْنَطَرْهَوَضامِــٌن َمــا َضي
ِإْبَراهِيَما(٢) َنْجلِ  َفِهيَماَوَما ُحِكي َعْن  ُكــْن   ُيَظــن َما  ِخــَالُف 
َثَقَبا رِيــقِ  الط َتْحــَت  َواْنَقَلَبــاَســاقَِيًة  لَِمالِــِه  َمالِــِه  مِــْن 
َعَلى الُعْمقِ  مِــَن  َمْوِضٌع  بِــِه َيأَْمــُن َمْن َقــْد َفَعَالَوَذاَك  َحالٍ 
َغَدا لَِمــْن  ــٌة  ُحج فِيِه  َواْعَتَدىَفَلْيــَس  الُمْسلِِميَن  ُطْرَق   َيُشق
الَفَرُج فِيــِه  الِْعْلمِ  أَْهــلِ  َنَهُجوا(٣)َوفِْعُل  َقْد  َما  َيْنَهُج  َغَدا  لَِمْن 
ِ ــائِرِ(٤)َوَوَقــَع الِخــَالُف فِــي الَقَناِطر الس َطرِيقِ  َعَلى  ُحُدوثَِها 
أَْســَلُمأََجاَزُه الَبْعــُض َوَبْعٌض َحَكُموا َحْتًما  ــْرُك  َوالت بَِتْركِــِه 
ــَواقِي ُل(٥) الس َوالُطُرَقــاُت َحْيــُث َمــا تَُالقِيَوقِيــَل َال تَُحــو
َال تَُحــو أَْن  أََجــاَز  َالَوَبْعُضُهــْم  َتَحص بِــِه   ُضر َيُكْن  لَــْم  ِإْن 

َقْنْطَره: أي: َسَقَفه.  (١)
القنطرة: الممر بين جانبي الساقية؛ فهو أشبه بالجسر الصغير. (إسماعيل) (٭) 

نجل إبراهيم: هو الشيخ العّالمة الكبير محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي،   (٢)
صاحب كتاب بيان الشرع في ٧٣ جزًءا، رحمه اهللا تعالى. (أبو إسحاق)

يَنهج: يَسلك.  (٣)
حدوثها: بدل من القناطر. السائر: أي: السالك في الطريق والذاهب فيه.  (٤)

قوله: «ال تحول»: أي ال تنقل وال تصرف عن موضعها. (أبو إسحاق)  (٥)
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اِإلَجالَْه ُمْحــدِثِ  فِي  ِســَفالَْه(١)َواْخَتَلُفوا  أَْو  أَْعــَالُه  َفَلــجٍ  في 
وِْزُرَفِقيــَل مِــْن ُدونِ َثــَالثٍ ِحْجُر َفَعَليِهــْم  َوالُْمْحدِثُــوَن 
ِ أَْرَبع ُدوَن  ُيْحَجــُر  َبــْل  َِوقِيَل  َفاْســَمع َخْمٌس  َوقِيَل  أََجائِــلٍ 
تُْجزِي َوَقــاَل األَْصُل َهذا أَْولَىَوقِيــَل َبــْل ِإَجالَــٌة مِــْن أَْعَال
َمــا َذَكــْر َشــَهْرَوَال أَقُــوُل بَِجــَوازِ  َوِإْن  رَِضاُهُم  َعَلــى   ِإال
ـــَدٌث َعــَلــْيــِهــُم ـــَح ـــــُه لَ لََدْيِهــُمَوِإن فِْعَلــُه  أُجِْيــُز  َفــَال 
َعَرَضاَولَْو أََجْزَنا الَْفْتَح مِْن َغْيرِ رَِضى  َوُكل الَْخــْرُق  َالتَســَع 
لـِـَمــالـِـِه ِإَجـــالَـــًة  َذا  ــُذ  ــأُْخ مـِـَثــالـِـِهَي ــى  ــَل َع ِإَجـــالَـــًة  َوَذا 
ُطِبْعَمَتى َتــَرى َهَذا الَْفَســاَد َيْنَقِطْع َقْد  َوْصًفا  ُفوسِ  الن ح فِي  َوالش
َعــاتِ ُمَتَقط ــَواقِي  الس َيأْتِيَتــَرى  فِيَهــا  َوالَْماُء  أََجايِــًال(٢) 
َعَنــاِء فِــي  الْبِيــَداُر  الماِءَوَذلِــَك  َذاَك   لَِســد ُكْثرَِهــا  مِــْن 
اِإلْنَصاِف مِــَن  الَْفْتَح  أََرى  ِإْســَعاِفَفَال  َوبِــَال  َتــَراضٍ  بِــَال 
َحَســُبواَوقِيَل فِي الَْمالِ الُْمَشاعِ ُيْحَسُب َقــْد  ُهــُم  ِإَذا  ِإَجالَــًة 
أََجايِــَال َيْجَعلُــُه  ــَالَوَبْعُضُهــْم  ِ ــِه لـِـَمــالـِـِكــيــَن آي ِ ــْون ــَك ِ ل
أَْقَرُب عِْنــدِي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  ــذِي لِألَْصلِ َصاَر ُيْعجُِبَوأَوَوْهَو ال

اِإلجالة: هي الفتح الذي سبق بيانه. سفاله: أي: أسفله.  (١)
أجايًال: نصبه على الحال.  (٢)
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َواقِي(١) ُج الس َباقِيَوالُْخْلُف َهْل تَُصر َعَلْيَهــا  النْخلِ  َوَعاِضــُد 
المْذُكــورِ الَعاِضــدِ  َذاَك   َيْمَنُع مِْن َتْصرِيجَِها الَْمْشــُكورَِوَرب
ِإَذا َمــا َقْد َرِضي  قُِضــيَفِقيــَل َال ِإال بِــِه  َنْخلِــِه   ُضــر  ِألَن
الَْعاِضَدا  ِألَن َبــأَْس  َال  َزائَِداَوقِيــَل  َصاَر  ْهرِ  الن َبْعَد   َشــك َال 
التْصرِيــُج َم  َتَقــد َيُكــْن  ْحرِيُجَوِإْن  الت اْنَتَفــى  َقــدِ  َفَهاُهَنــا 
ُجوا اُروُج ِحيَن َصر َيْلَزُم الص ُجواَال  َتَحر ِإَذا  ــَراَباتِ(٢)  الش أَْهَل 
ِ الَْفَلج أَْهــَل  َيْلــَزُم  َال  َِكــَذاَك  الُمْنَدرِج َفا  الص َقْطَع  َكرُِهوا  ِإْن 
اِإلْفَتــاِءِإال َصًفــا َيْمَنــُع َجــْرَي الَْماِء فِــي  َيْلــَزُم  َفَقْطُعــُه 
َنا َتَبي ــِه  ــِع ــْط َق ــَع  ــْف َن  َنــاِألَن َتَعي ِإْخَراُجــُه  ِإْذ  َكالَْكْبــسِ 
ُيْجَبُروَنا الَْكْبــسِ  فِــي  ــاَفِإنُهْم  ــُروَن ــَه ــْق ــى َزَوالـِــــِه َوُي ــَل َع
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بِْه ُيْحَتاُط  َمْوِضــٌع  الَْحرِيَم   َواْنَتبِْهِإن َفــَراعِ  الَْجارِ  َعْن َضــَررِ 
َيْنَتِهــَكا أَْن  لِِإلْنَســانِ  َتَملــَكاَولَْيــَس  َوِإْن  َغْيــرِهِ  َحرِيــَم 

تصريج الســواقي طالؤها بالصاروج، وهو شــيء يخلط بالنورة، ويطلى به الحياض ونحوها،   (١)
وهو معرب، وتسمى بركة الماء صهريًجا لذلك. (أبو إسحاق)

أهل الشرابات: أي: أصحاب األموال التي صار ســقيها من ماء النهر من دون قسم معلوم، إال   (٢)
ما تحتاج إليه من الماء على الُســنةِ المدركة فيها عندهم، فهؤالء ليس لهم شركة في النهر إال 

ما يكفي أموالهم في الوقت المعروف.
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َوالْجِيَرانِ ْفــسِ  الن َبْيَن  َواِإليَمانَِوالَْعْدُل   الْبِــر أَْهلِ  َشــأْنِ  مِْن 
الَْمَجارِي َعنِ  الَفْســُل  لـِـْلــجِــَوارَِوُيْفَسُح  األَذُرعِ(١)  ــَة  ــالَث َث
َوَقْد ذَِراَعانِ  َيْكفِــي  َبْل  َواْنَفــَرْدَوقِيَل  بِــذَِراعٍ  أَُنــاٌس  َقــاَل 
الَْماِء َضــْربِ   َحد مِــْن  ُه  َال َغْيــرِهِ مِْن َســائِرِ األَْرَجاِء(٢)َوَحد
قِيــَال فِيَمــا  لِألَْنَهــارِ   َتْفِصَيالَوِإن أَْذُرًعــا(٣)  مِئِينٍ  َخْمَس 
الَْقْدرِ َذا  فــي   َقط  ُيْحَدَثــن َشــيٌء مَِن اآلَبارِ َبْل َواألَْنُهرِ(٤)َال 
َحَكَما مِئِيــنٍ  مِــْن  أَْحَرَماَوبَِثــَالثٍ  مِاَئَتْينِ(٥)  َوَبْعٌض  َبْعٌض 
َفاْعرِِفَوَبْعُضُهــْم بِاألَْرَبِعيــَن َيْكَتفِي بِْئــرٍ  َحْفَر  ُيرِيــُد  لَِمْن 
ْحدِيَدا َبِعيَداَوَبْعُضُهْم(٦) لَْيَس َيَرى الت َيْجَعلُــُه  َبــْل  ْرعِ  بِالــذ
ــَررِ َمــا ُيْنَظــُر َنْفــُس الضَِوِإن الُمْعَتبِر لَــَدَى   ــر الض َفُيْمَنــُع 
ِ الَْحْفر بَِهــَذا  ْقَص  الن َرأَى  ــرَفِإْن  الض َنْفــُس  فِيــِه  ِإْذ  أََزالَــُه 
َفــَال ُه  ُضــر َيبِيــَن  أَْن  َمَثــَالَوَقْبــَل   َيْحفِــَرن أَْن  َيْمَنُعــُه 
قوله: «ثالثة األذرع» هو على لغة من قال:  (١)
الَبَالقُِعَوَهْل َيْرجُِع الَتْســلِيَم أَْو َيْكِشُف الَعَمى َيــاُر  َوالد األََثافِــي  َثــَالُث 

األرجاء: أي: الجهات.  (٢)
أذرًعا: منصوب على التمييز.  (٣)

األنهر: جمع نهر كاألشهر في جمع شهر.  (٤)
قوله: «وبعض مائتين» بجر مائتين على تقدير وجود الباء الموحدة، أي: وبعض بمائتين.  (٥)

قوله: «وبعضهم» أقول: هذا هو القول األصح عندي، ألن مبنى أساس الحريم إنما هو لمراعاة   (٦)
منع الضرر؛ فإذا لم يمتنع بالذرع المحدد سقط اعتبار هذه القاعدة من أصله، ولكن مدار هذه 

األمور على رفع الضرر ودفعه، ال ضرر وال ضرار في اِإلسالم.
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ُيْحــرُِم ذَِراعٍ  مِــْن  َيْخُدُم(١)َوأَْرَبِعيــَن  َمْن َشاَء بِْئًرا َحْوَل بِْئرٍ 
ِ ْحــَراِء مِْثــُل البِْئر ِوَمــْورُِد الص لِْلَغْيــر َمــْورِدٍ  َمــْع  َشــاَءُه  ِإْن 
ِ أَْذُرع َثَالُث  أَْرضٍ  َعْن  َِوالْبِْئُر(٢)  الُْمْخَتَرع ُعْمِقَهــا  َقــْدُر  َوقِيَل 
أَْصَوُب عِْنــدِي  الَْقْولَْينِ  ُل  َما لَْم َيَخْف لِألَْرضِ َهْدًما َيثُِبَوأَو
الَْمَواَتــا َيْعُمــُر  أََراَد  َواَتى(٣)َوَمــْن  َما  ِإَذا  َقْبرٍ  َعْن  َيْفَســُح 
َرْر الض َيَنالُــُه  لَْيَس  َمــا  بِالُمْعَتَبْرمِْقَداَر  ُهَنا  َيُكــْن  لَْم  ْرُع  َوالذ
ــُر أََث األُُروضِ  َرُرولـِـُصــُعــوَبــةِ  ُيْنَفــى الض الُْقُبورِ  بَِها َعــنِ 
ــْهُل َفالس َســْهَلٍة  َيْنَحُل(٤)ِخَالَف أَْرضٍ  إًذا  بِالَْمــاِء   َشــك َال 
َكاألَْنهارِ قِيــَل  فِيــِه  ــارَِوالَبْحــُر  ــاآلَب ــَل َك ــي ِ ــُه َوق ــُم ــرِي َح
ُه مِْن َحيُث َمــد الَبْحرِ(٥) َوَحــدالَْبــر لَِنْحــوِ  َمــاَءُه   َمــد ِإْن 
لِْلَبَلــدِ أَْذُرعٍ  مِئِْيــنِ(٦)  دَخْمــُس  ــَرد ــت ــوبِ َوال ُه ــذ لـِـَســَعــةِ ال

يخدم: أي: يحفر.  (١)
قوله: «والبئر» مبتدأ وهو من إقامة المضاف إليه مقــام المضاف مع حذفه، وثالث أذرع خبره   (٢)
وتقدير الكالم وحــرم البئر عن أرض الغير ثالثــة أذرع، ويصح أن تكون البئــر فاعًال مجاًزا 

وثالث مفعول به، أي: وتحرم البئر عن األرض ثالثة أذرع.
قوله: «واتى»، أي: عارض ومنع. (أبو إسحاق)  (٣)

ينحل: أي: ينهال ويتداعى.  (٤)
» بإضافة حيث إلى المفرد وهو قليل، ومنه قوله: قوله: «من حيث َمد  (٥)

َطالَِعا ُســَهْيلٍ  َحْيــُث  َتــَرى  َالمَِعاأََمــا  ــَهابِ  َكالش ُيِضــيُء  َنْجًمــا 
قوله: «خمس مئين» بإضافة مئين إلى أذرع ويصح نصب أذرع تمييًزا وتنوين مئين.  (٦)
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اْنَفَصْل(١)َوقِيَل َبــْل َحرِيُمُه َحْيُث َوَصْل ِإَذا  ُهــْم  َوُخف َحافُِرُهْم 
ُيــَشــاَرُكــوَنــا َال  ــوَن  ــُق ــفِ ــْرَت ــاَي ُروَن ــر ــَض ــَت بـِــاِالْشـــتـِــَراِك َي
َفالُْمرِيــُد  أََحــق بِــِه  ــــْرُدوُدَوُهــْم  ــُه َم ــْعــلُ ـــاَءُه َفــفِ ـــَي ِإْح
اِإلْحَيا فِيــِه  أََجــاَز  ُيْحَيىَوَبْعُضُهــْم  الَْمــَواُت  ِإذِ  َيَشــا  لَِمْن 
َيُحْز(٣)َحد ُصَحارٍ(٢) َمْشرًِقا َوادِي َمَجْز بَِغْربَِها  َن  َصــال َوَوادِي 
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ِ َطرِيق مِــْن  لِْلُعْمــَرانِ   ُبــد َمِضيقَِال  فِي  ــاُس  الن َيُكوَن  َكْيَال 
رِيــَق َال جَِهاُد ــَق الط ــاُدَمــْن َضي ــَس َف ــُه  ــَل ــْع ِ ف  ِألَن لَــــُه 
الَْعَمالَ الَْكبِيُر  ْنُب  الذ َبَطَالَوُيْحبُِط(٤)  َقــْد  جَِهــاُدُه  َهاُهَنا  مِــْن 

قوله: «حافرهــم وخفهم»، أي: دوابهم ذوات الحافر كالخيــل والحمير، وذوات الخف كاِإلبل   (١)
ومثلهما ذوات الظلف كالبقر والغنم، والمراد أن حريم كل بالد إلى حيث تبلغ أسامة دوابهم، 
واعتبار الحريم بهذا يجعله بعيًدا جــًدا، واألْوَلى أن يكون دون ذلك، وال ســيما إذا تقاربت 
البلدان، بحيث ال يكفي أن يكون حريم كل واحدة منهما إلى حيث يبلغ خفهم وحافرهم، فإن 

لم يتفقوا على تداخل الحريم ُقِسَم ما بينهما نصفين. (أبو إسحاق)
صحار قصبة ُعمان، وهي عاصمة إمامة ُعمان منذ الفتح اِإلسالمي حتى استبدلها بعض األئمة   (٢)
رحمهم اهللا بغيرها؛ كنزوى ومسقط وغيرهما؛ لكثرة ما توالى عليها من إغارة األعداء من جهة 
البحر، وقد وصفها بعــض الكاتبين يوم كانت مزدهرة بالعلم، وزينــة الملك، وجمال العدل، 
بقوله: صحار قصبة ُعمان، وهي َمدِيَنٌة ليس على بحر الصين أََجل منها، وهي عامرة ومشهورة 

بطيب هوائها وخيراتها وأسواقها. وإليها يشير مهيار الديلمي بقوله:
ُطُروَســَها َكأََن  فِيَهــا  بَِمــا   ُصَحاُر»َتنِــم» ِإلَْيــَك  أَْهَدْتَهــا  لََطائِــُم 

واللطائم: جمع لطيمة أوعية المسك. (أبو إسحاق)
أي: يحد.  (٣)

قوله: «يحبط»: أي يبطل ويذهب. (أبو إسحاق)  (٤)
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األَْعَمــالِ َســائُِر  بَِحــالَِوَكالْجَِهــادِ  ُمْحبِــٌط  الَْكبِيــُر  ِإذِ 
َرَجْع َتــاَب  َفَمْن  َتــاَب  ِإَذا   لَُه مِــَن األَْعَمالِ َمــا َكاَن َصَنْعِإال
بَِقَدرِ َعْرِضَهــا  فِــي  َهــا  َِوَحد َفاْنُظر فِيَهــا   َيُمــر َمْن  َحاَجــةِ 
لِْلَمَنــازِلِ َكــَذاَك  َِفلِْلُقــَرى  الَْمَســائِل فِــي  األَْذُرعِ  أَْرَبَعــةُ 
ــقِ ــرِي ــط ــزِ ال ِ ــائ ــَج ِ ـــٌة ل ْضيِيقَِوِســـت الت ِإلَــى  أَْدَناَهــا(١)  َوَذاَك 
ِ أََذُرع َســْبُع  لِْلَجائِــزِ  َِوقِيــَل  ع َوس لِلت ــَمــانِ  بـِـالــث ــَل  ــي ِ َوق
ِ ــاد ــم لـِـلــس األَْذُرعِ  لَِســاقِي اآلدِ(٢)َثـــَالَثـــةُ  َراَعــانِ  الذ ثُــم
ــذٍ َفــــَذاَك َجــائـِـُز ِ ــاف ـــل َن َحائُِزَوُك ا  ُطــر ْرعِ  للذ الــذِي  َوْهَو 
َحارِي(٣) ريُق فِي الص َكاآلَبارَِوِإْن َتُك الط الَْحرِيــمِ  مِــَن  ُيْعَطى 
أَْرَبُعوَنا قِيــَل  َوْجــٍه  عِْشــُروَنامِــْن ُكلِ  َبْل  َوقِيَل  أَْذُرعٍ  مِــْن 
ِ ْرع َهَذا الذ َِال ُيْحدِثُوا فِي َحــد َشــيًئا مِــَن الْبَِناِء أَْو مِــْن َزْرع
َكنِيَفــا ُيْحدَِثــْن  أََراَد  رِيــقِ َفلَيُكــْن َعفِيَفاَوَمــْن  َعَلــى الط
َعَشَرْه َمْع  َخْمَســًة  َعْنَها  ــي َضَرَرْهُيْفِسُح  ى ُيَنحمِــْن أَْذُرعٍ َحت
مِْقَداَرا أَْوَجُبــوا  َقْد  اَرا(٤)َوَبْعُضُهــْم  الُمــر رِيُحُه   َيُضــر َال  َما 

أدناها: أي: أقربها.  (١)
«اآلد» اسم لدوران الماء في اْلَفَلْج؛ اصطالح ُعماني. (المصنف)  (٢)

الصحارِي: جمع صحراء وهي األرض الواسعة التي لم تُحرث، وهذا الجمع فيه الفتح واِإلمالة   (٣)
ومثله العذاَرى في جمع عذراء.

ارا: جمع مار بتشديد الّراء، وهو المجتاز بالطريق، أي: الماشي فيها. الُمر  (٤)



كتاُب اَألْموَاِل١١٠ الجزء الثالث

ــُدوُه ــي ــَق ـــْم ُي ُدوُهَوَهـــــــُؤالَِء لَ َعــو  ــر بِالض ِإْذ  ْرعِ  بِالــذ
الَْحد ُبْعــدِ  َمــَع   َيُضــر ي(١)َفَقــْد  الُْمَعد ُه  ُضــر  َيِخــف وَقْد 
اتَصَال رِيقِ  بِالط َمــَواٍت(٢)  اْنَفَصَالَوفِي  َعْنــُه  َولَْيَس  ُمْســَتوًِيا 
َحَصَالَفــَال َيُجــوُز عِْنَدَنا أَْن ُيْفَســَال ــاٌع  ــَس ات ــــُه  ِألَن فـِـيــِه 
الَْفْســُلَوفِيــِه َقْوٌل َقــْد أََشــاَر األَْصُل ِإلَْيــِه َوْهــَو أَْن َيُجوَز 
ْرَبا الد َيْجَعلُــوَن  أَْولَــى بِــِه ِإْذ َكاَن أَْدَنــى قُْرَباَوالَمانُِعــوَن 
ِســَوى ُحْكٌم  لَُه   َصــح ِإَذا   ذِي اْسَتَوىِإالَهَذا َفُيْعَطى ُحْكَمُه ال
َبَنى َقْد  َقــْومٍ  َبْيَن  َطرِيقٍ  الْبَِناَوفِي  َعَلْيــِه َغيُرُهــْم َوأُْنِكــَر(٣) 
َســَكَتا َوَبعٌض  َبْعٌض  أََتىأَْنَكــَرُه  َقْد  َخْصٌم(٤)  الُمْنِكُر  َفَذلَِك 
ُف ُيَحل َكــَذا  الَْبانِي  َإْن َوَجَبْت فِيــِه َيْميٌن تُْحَلُف(٥)ُيَخاِصــُم 
َخِصيُم ــــدٍ  َواِح  ُكـــل  لَــُه َفَمــْن َشــا مِْنُهــُم َيُقــوُمِألَن
رِيقِ الط فِــي  الُمْثِمُر  ــَجُر  ُيْخَرُج(٦) َمْهَمــا َكاَن فِي َمِضيقَِوالش
ِ الَْمَناكِــر أَْعَظــمِ  مِــْن  ـُه  ـ ِِألَن َقــادِر  ُكل َيْلــَزُم  َوَصْرفُــُه 

المعّدى: الكثير الزائد، هكذا في االصطالح الُعماني.  (١)
قوله: «في موات»: هو األرض التي لــم تحَي بالحرث، وفي الحديث: «من أْحَي مواًتا فهو له».   (٢)

(أبو إسحاق)
أُنِكر: بالبناء للمفعول.  (٣)

قوله: «فذلك المنكر خصم»، أي: تسمع دعوى إنكاره، ولو سكت الباقون.  (٤)
تُْحَلُف: بالبناء للمفعول.  (٥)

يخرج: أي: يقطع وُيصرف.  (٦)



١١١ الجزء الثالث ُرِق باُب الط

َشــرِْيَفْه َشــَجَرةٍ  فِــي  ُمنِيَفــْهَوقِيــَل  َهــا  ُكل رِيــقِ  َعَلــى الط
ــَرا ــَق ــُف ــا َوالْ ــَه ِــَرب ــا ل ــُرَه ــَم َمَراَث لَْيــَس لَُهْم أَْن َيأُْخــُذوَن الث
ــُزوُم ــْل ــا َم ـِـَه ــْرف ـِـَص ــُه ب ــن ــِك َمْعلُوُملَ َدْربِِهــم  فِــي  َهــا  َوُضر
ِألََحــدِ عِْنَدَنــا  َيُجــوُز  رِيقِ َفاْقَتدِيَوالَ  ُيْحدُِث َمْسَقى(١) فِي الط
ُمـــَزاُل ــــَدٌث  َح َذاَك   َجــاُلِألَن َوالر َســاُء  الن ُيْنِكــُرُه 
َيْرَفَعا(٣)َوَحامِــٌل تِْبًنــا َومِْنــُه َوَقَعــا(٢) َفَعَلْيــِه  رِيــقِ  الط َعَلى 
َوِإال ــُه  ــَن ــَك أَْم ــْن  ــُك َي ـــِإْن  (٤)َف أُِحــال َوَقــْد  مِْثَلــُه  َيْحِمــُل 

ْربِ ِإْن َضاَع ِإَذا َما ُيوَطىَوالُْخْلُف فِي َضَمانِ َما ُيَوطى(٥) فِي الد
ــَواِحلِ بِالس الَْمْوُضوُع  َِوَهَكذا  األََوائِل الُْعَلَمــا  اْختِــالَُف  فِيِه 
َحَجَرا ريــقِ  الط ِإْخَراُجــُه فِيِه اْختِــَالٌف ُذكَِرا(٧)َوَســادٌِع(٦) مَِن 
اِإلْخَراَجــا أَلَْزَمــُه  ـــاَفَبْعُضُهــْم  ـــاَج ـــُه ِإْزَع َك ـــر ـــــُه َح  ِألَن
َوَطــا ِإَذا  َيْعــُذُرُه  بِالَْخَطاَوَبْعُضُهــْم  لَِكــْن  بِالَعْمدِ  َال  َذلَِك 

مسقى: أي: ساقية.  (١)
قوله: «وقعا» أي سقط. (أبو إسحاق)  (٢)

يرفعا: منصوب بأن مقّدرة.  (٣)
أِحال: أي: بِرىءَ.  (٤)

ُيَوطى: بتشديد الطاء، أي: يوضع؛ ويترك، لغة ُعمانية.  (٥)
السدع: االصطدام.  (أبو إسحاق)  (٦)

قوله: «وسادع»، أي: ضارب، يقال: َســَدعه إذا ضربه وأصابه، ومعناه: إذا أصابت قدم الماشي   (٧)
كه عن موضعه، فهل يلزمه إخراجه من الطريق، فيه قوالن، وذلك إذ لم  على الطريق حجًرا فحر

يتعمد تنقيله من موضعه، وِإال لزمه إخراجه قوًال واحًدا.



كتاُب اَألْموَاِل١١٢ الجزء الثالث

ــْوُك مِــَن الْجَِدارِ الِْحَظارِِإْن َوَقــَع الش أَْو مِــَن  رِيقِ  َعَلــى الط
أَْرَبابِــِه َعَلــى  َقالُــوا  أَْســَبابِِهَفَرْفُعــُه  مِــْن  َكاَن  َقــْد  ـُه  ـ ِألَن
ـــدِ ِألََح ــــُذُه  أَْخ  ــل ــِح َي الُمْرفِــدَِوَال  بِــِإْذنِ   ِإال َتَملــًكا(١) 
َحَجَرا ريــقِ  الط َعَلى  َقْد َكَســَراَوَواِضــٌع  َمــا  َيْضَمــُن  َفِإنــُه 
َلْه َنق َبْعــُد  ِســَواُه(٢)  َيُكْن  َلْهَوِإْن  انِي َقــْد َتَحم َفَمــا َجَنــاُه الث
َبْعــدِ مِــْن  بَِوْضِعــِه  ـُه  ـ يِألَن َعــد َكالت َيُكــوُن  َتْنِقيلِــِه 
َفُســدِْع(٣) رِيقِ  َســَدْعَوَقائِــٌم َعَلى الط الذِي  َيْلَزُم  َضَمــاَن  َفَال 
اْعَتَرَضا رِيــقِ  الط َعَلــى  ُمْعَترَِضاألَنــُه  َســادُِعُه  َيُكــْن  َولَــْم 
َســَقَفا َمْن  َعَلى  َبأَْس  َال  َقــْد ُعرَِفا(٤)َوقِيَل  َعَلى َطرِيــقٍ َجائِزٍ 
ْكَباَنا الر َيْمَنــُع  َيُكــوَن  ــى  َكاَناَحت َمــا  َتحَتُه  الُمــُرورِ  َعــنِ 
َمَنَعا مِْنــُه  الِعْلمِ  أَْهــُل  َوَقَعــاَوَبْعُض  رِيــقِ  الط َعَلــى  ـُه  ـ ِألَن
الَهَوا َمــَع  أَْرُضَهــا  رِيــقِ  َذا َحَوىَفلِلط لِِمْثــلِ  ْن  َكِغْيرَِهــا مِم

تمّلًكا: مفعول ألجله.  (١)
سواه: أي: غيُره.  (٢)

فســدع: األول بالبناء للمفعول والثاني بالبناء للفاعل، أي: ال ضمان على الذي سدعه إذا كان   (٣)
وقوفه معترًضا في الطريق لغير عذر.

ســَقفا: أي: وضع ســقًفا على هواء الطريق من بيته إلى بيته إذا كانت الطريق بينهما، واألكثر   (٤)
على جوازه إذا ارتفع ولم ُيِصب الماشي وال الراكب كما سيأتي.



١١٣ الجزء الثالث باُب َصْرِف اْلَمَضار

uQÉ n°† nªrdG  p± rô n°U  oÜÉH

الْجِيَرانِ َعــنِ  َمْصُروٌف   ر اِإليَمانِ(١)َوالض ُشــَعبِ  مِْن  َوَصْرفُُه 
ُيْصَرُف رِيــقِ  الط َعــنِ  َكْيَال َيُضر َمْن َعلْيَها َيْخُطُف(٢)(٭)َوهَكَذا 
َررِ الض لِــَزَوالِ   أَُخــي َِفاْنَهْض  مِْن َقْبــلِ أَْن تَُضم َبْيــَن الُْحَفر
الُْمْحدِثِ َمــْوتِ  َبْعدِ  مِْن  الَْحَدثَِفإنُه  َذاَك  َزَوالِ  َعــْن  ُيوَقُف 
ُتــْه َوَماَتــْت ُحج َمــاَت  ــْهألَنــُه  ــُت ــب ــَث ــٍة ُي ــج ــُح ِ ــُه ب ــل ــَع لَ
ُيْغنِيِه َال  اِالْحــتـِـَمــاُل  َيِقيــِهَوَذاَك  َوَال  َشــْيًئا  ــِه  َرب مِــْن 
َكاهِلِِه(٣) َعَلــى  ِإْثُمــُه  َوَعــاَش َوارِثُــوُه فِــي َحاِصلِِهَفَيْبَقــى 
الَجارِ َحرِيــمِ  َعَلــى  بِاِإلْنــَكارَِوَفاِســٌل  ُيــَزاُل  َنْحــوِهِ  أَْو 
ــَعــاِإْن َسَكَت الَْجاُر ِإلَى أَْن َنَسَعا(٤) ـــُه َوَحـــالُـــُه َتــَوس ـــَالُب أَْق

يشير إلى الحديث المشهور عنه ژ : «اِإليمان بضع وســبعون شعبة أعالها كلمة ال إله إال اهللا   (١)
وأدناها إماطة األذى عن الطريق».

يسرع في المشي. (أبو إسحاق)  (٢)
يَْخُطف: أْي يمشي، لغة ُعمانية. (إسماعيل) (٭) 

كاهله: أي: على ظهره، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ j i h g ﴾ [األنعام: ٣١].  (٣)
قوله: «إلى أن وسعا» عبارة أصحاب اآلثار العمانية إن سكت الجار عن اإلنكار، أي: عن إنكار   (٤)
اْلَفْسل إلى أن نســعت أقالبه، أي: خرجت وظهرت، واألقالب هي األعساب التي تظهر على 
رؤوس النخل، فكل عسيب يبدو أوًال من رأس النخلة فهو يسمى (قلب) تشبيًها بقلب اِإلنسان 
ألن وجود األقالب في النخلة يدل على حياتها، ومتــى فقدت األقالب ماتت النخلة والظاهر 
أن عبارة األثر هي األصــح، ألن المقصود أنه إذا تبينت حياة الفســيلة ولم ينكرها الجار، ثم 
أنكرها بعد نسوع األقالب الدالة على حياتها لم يســمع إنكاره على هذا القول، وهناك أقوال 

أخرى كما ذكرها المصنف. (أبو إسحاق)



كتاُب اَألْموَاِل١١٤ الجزء الثالث

ُيْنِكُر َقــاَم   ثُــم َفْســًال  ُرَوَصاَر  ُيَغي َبــْل  َوقِيــَل  ُيْســَمَعْن  َال 
ُيْقَلــُعَوقِيــَل ِإْن أَْثَمــَر لَْيَس ُيْســَمُع َعْنــُه  َولَْيــَس  ِإْنــَكاُرُه 
َيُمتِ لَــْم  َما  ُيــَزاُل  َبْل  ةَِوقِيَل  بُِحج َيُكــْن  لَــْم  ِإْذ  ُمْحدِثُــُه 
َعَلى ــٌة  ُحج مِْنُه  ِكيــرِ  الن َالَتْرُك  األَو َيُقــوُل  َمــْن  َمْع  ثُُبوتِــِه 
اِإلْثُم ــا  أَم األَْحَكامِ  فِــي  ظُْلُمَوَذاَك  ي  ــَعــد الــت ِإذِ  ــُه  ــَزُم ــْل َي
َغَرَســا َقْد  بِأَْرِضِه  َولَــْو  َوَناَف(١) َبْعُضَها َعَلى الَجارِ أََساَحتى 
َحــاَال َيْصرَِفْنــُه  لَــْم  ِإْن  ُيَزاَالَوَذاَك  أَْو  ُيْنِكــَر  أَْن  َقْبــلِ  مِــْن 
َيــِقــُف َال  بِــَيــدِهِ  ــُه  ــْرُس ــَغ ُيْصَرُفَف َبْل  ُه  ُضــر ِكيرِ  الن َعَلى 
َجلِيَوَما َعَلْيــِه ِإْن َيُكْن لَْم َيْفِســلِ ــارٍ  ــَك ــِإْن ِ ب  ِإال ــدِهِ  ــَي ِ ب
اَها َحش ــلٍ  ِــَرُج ل ــاَهاَوَكـــْرَمـــٌة(٢)  َمش َوَقْد  َغْيــرِهِ  َمــالِ  فِي 
ِ ُيْنِكر لَــْم  لََها  الَْغْيــُر  َِوَذلِــَك  ر ــى َمــاَت لَــْم ُيَغي َذلِــَك َحت
بِاِإلْنــَكارِ َقــاَم  َذاَك  الَْجــارِيَوَبْعــَد  َذاَك  َيْثُبــُت  َفِإنــُه 
مِــْن َبْعــدِ َذاَك َفاْفَهــمِ الُْمَراَداَوإنَمــا ُيْصــَرُف َمــا َقــْد َزاَدا
ــَرا َجــَراَوَهَكــَذا ِإْن َزاَل َعْنــُه بِالش َكاَن  َمــا  َيْثُبــُت  َفِإنــُه 
َعَلى َزاَد  َمــا  ُيْصــَرُف  َالَوِإنَمــا  َتَحص َقْد  الَبْيــعِ  َقْبَل  َكاَن  َما 
اْنَصَرُفَوالَْخْوُص(٣) ِإْن َناَف َعَلى الَجارِ ُصرِْف َقدِ  َضــَرُرُه  ُيُرى  َحتى 

عال.  (أبو إسحاق)  (١)
قوله: «وكرمة» شجرة العنب المعروفة. (أبو إسحاق)  (٢)

الخوص: هو سعف النخل، هكذا عند أهل ُعمان، وهو العسيب، قال كعب بن زهير:  (٣)
َذا ُخَصلٍ النْخلِ  َعِســيبِ  مِْثَل   األََحالِيُلَتُمر ْنــُه  تَُخو لَــْم  َغــارِزٍ  فِي 



١١٥ الجزء الثالث باُب َصْرِف اْلَمَضار

َمْصُروُف ِإنــُه  َبْعــٌض  لَــْو َكاَن َال ُضــر بِــِه َمْعُروُفَوَقــاَل 
اْرَتَفْع َما َداَم فِي أَْرضِ ِســَواُه َقْد َيَقْعلَْو َكاَن فِي َســَمائِِه َقــدِ 
َيُضْر لَْم  َما  ُيْصَرَفــْن  أَقُوُل  َيفِْر(١)َوَال  َشــاَء  َفــِإْن  هللاِ   َوالَْجــو
ْحِقيــقِ بِالت ُيْصــَرُف  ــُه  رِيقِلَِكن الط َعَلــى  َناَف  َمــا  َجِميُع 
ْكَباَنــا الر َيُنــشِ(٢)  لَــْم  ِإَذا   ِإْن َوَقُفــوا َفــْوَق رَِفــاعٍ َكاَنــاِإال
قَِياَمــا َيْرَكُبــوا  أَْن  لَُهــُم  األَْحَكاَماِإْذ  َفاْفَهــمِ  َفــاعِ  الر َعَلى 
ْربِ َفَال َالَوِإْن َيُك الِْميَزاُب فِي الد ُيَحو َمْوِضِعــِه  َعــْن  َيُجــوُز 
أَْسَفلِ فِي  َوَال  أَْعَال  فِي  قِيَل  َِقْد  َوَال ِحــَذاُه َمــا لَُه مِــْن َمْدَخل
ْحوِيــلِ بِالت َيُكــوُن  ْنِقيلِألَنــُه  الت ــَك  ِ ــَذل ِ ل ُمــْبــَتــدًِعــا 
اْســَتَحْق َحْقَقْد َتــَرَك الذِي لَُه قدِ  َغيرِ  مِْن  لَُه  انِي  الث َواْخَتَرَع 
ُبْه(٣) َنْعتُِبــْهَوِإْن َيُكــْن أَْخَطأ َمــْن ُيَرك َعَلْيــِه  َفَمــا  َمْوِضَعــُه 
اآلِســي(٤)ِإْذ لَْيَس فِي الَْخَطا ُهَنا مِْن َباسِ فِيــِه  َيأَْثــُم  َوِإنَمــا 
ْكِميــمِ لِْلجَِدارِ األَْبَرارَِوَجــاَء فِــي الت الُعَلَمــا  َنْهُي  ــْوِك  بِالش
األَْضَرارِ مِــَن  فِيــِه  َما  ارِألَْجــلِ  بـِــالْـــُمـــر ـــُه َيــُضــر ـــِإن َف

يفر: أي: يرتفع. (أبو إسحاق)  (١)
يَُنشِ: يََنْل، قال اهللا تعالى: ﴿ P O N M L K ﴾ [سبأ: ٥٢] أي التناول. (أبو إسحاق)  (٢)

ُيَركبه: أي: يضعه في موضعه، وقد رأيت أصحابنا يشددون في وضع الميازيب على سقف البيوت   (٣)
ت فيه البلوى، وال يستغني عنه أحد، فال يناسب هذا الحال إال  ْيل منها، وهذا مما عم ِإلخراج الس

نة وأفعال الصحابة ما يؤيد ما أشرت إليه، والعلم عند اهللا. الترخيص ورفع الحرج، وفي الس
اآلسي: المتعمد ألن المتعمد لذلك آسي، أي: مرتكب لِإلساءة.  (٤)



كتاُب اَألْموَاِل١١٦ الجزء الثالث

ِ رِيق ــْوُك َعَلى الط ِِإْذ َيْسُقُط الش ْحِقيق بِالت الَخاِطــَف(١)  َفَيْطَعُن 
َقْبُل مِــْن  ًمــا  ُمَكم َيُكــْن  َيِحــُلَوِإْن  َال  ْجدِيــُد  َفالت َوَزاَل 
َوابِ لِلِميــَزابَِوَال َيُكــوُن َذاَك فِــي الص ْجدِيــَد  الت ُيَشــابُِه 
ِ جِــَدارِه َعَلى  َشــْيًئا  َِوَواِضــٌع  آَثارِه َفَطــاَح(٢)(٣) َال َيْضَمُن فِي 
ا ــى َولَْو أََصاَب َمــْن َقْد َمر ِحْجَراَحت لَْيــَس  ُهَناَك  َوْضُعــُه  ِإْذ 
ُيْعَتَبــُر َبــْل  أَقُــوُل  نِــي  ــا ُيْنَكُرلَِكن مِم ِإْن َكاَن فِــي الَْعاَدةِ 
َجَلَباَوَطَلُبــوُه َصْرَفــُه ثُــم أََبــى(٤) َقــْد  َمــا  َيْضَمــُن  َفِإنــُه 
مِْنــُه ِخيــَف  َكالْجِــَدارِ  ُوقُوُعــُه َعَلــى الْــَوَرى اْعَلَمْنُهَوَذاَك 
اتَصَال َما  ِإَذا  الَبْيــتِ  فِي  فَُضَال(٥)َوقِيَل  لَِقْومٍ  ُيْســَقى  بَِمْوِضعٍ 
َقبلِ مِــْن  َســْقيِِهْم  َمْنــَع  ِأََراَد  اَألْصل لَِهَذا  آدِهِــْم(٦)(٧)  َدْوَرانِ 
ُيْمَنُع لَِكــْن  ُيْمَنُع  َال  ــْقُي  َيْدَفُعَفالس الَْماُء ِحيَن  الْجَِدارِ   (٨) َمس

الخاطف: أي: الماشي على الطريق. لغة ُعمانية.  (١)
فطاح: أي: فسقط.  (٢)

سقط. (أبو إسحاق)  (٣)
«أبى» أي امتنع. (أبو إسحاق)  (٤)

ُفَضال: جمع فاضل.  (٥)
آدهم: هو وقت حضور نصيب كل شريك من ماء النهر، سمي بذلك لرجوعه مرة بعد أخرى. (أبو إسحاق)  (٦)

اآلد هنا َنْوَبة السقي. (أبو إسحاق)  (٧)
: مضاف إلى الجدار من إضافة المصدر إلى مفعولــه، واألصل مس الماء الجدار، فقلبت  َمس  (٨)
اِإلضافة، والماء فاعل الَمس، والمراد بالمس هنا إصابة بلل الماء الجدار؛ ألن البلل يهدمه إذا 

كان مبنًيا بالطين.
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َيَقْع لَْم  أَْرٌض  َفْهَو  الَْمَواُت  ا  ُمْخَتَرْعأَم َعَلْيَهــا  لَِمْخلُوقٍ  ُمْلٌك 
َســَوا فِيَها  ُهْم  ُكل َحَوىَوالُمْســلُِموَن  َفْضَلُه  أَْحَيــاُه  َمــْن   َفُكل
أَْحَيا فِيَمــا   ــي م الذ َيُك  اَولَــْم  َشــي ُيْعَطى  اِإلْســَالمِ  َبَلدِ  مِْن 
َيُد َفــَال  َصاغِــًرا  مِْنــُه  ُدُيْنــَزُع  ُيَوح َمْن  أَْرضِ  فِي  لُِمْشــرٍِك 
الِْعَمــاَرْه آَثــاَرْهَوَمــا بِــِه مِــْن أََثــرِ  َوَيْمُحــَوْن  َيأُْخــُذُه(١) 
َعى اد ُمْلًكا  الَْفَيافِــي  َيُك  َعىَوَمْن  الُْمد َذا  َعَلى  بَِعْدلَْينِ  َيْدعِي 
ــا ــاَه ــَي ــَدانِ أَنــــُه أَْح ــَه ــْش ــَي َوَالَهــاَف لَــُه  َكاَن  َشــِهَدا  ِإْن 
َفَال َغْيرَِهــا  َفِهــي مِْثــُل  َالأَْو َال  َيْمَنــُع َمــْن ِســَواُه أَْن ُيَحص
أَْحَياَهــا َفَمــْن  هللاِ  َمْوَالَهاَواألَْرُض  ــِه  َرب مِــْن  لَــُه  َفْهــَي 
َيْســِقَيَها أَْن  اِإلْحَيــاِء  ُيْحيَِيَهاَوِصَفــةُ  َقاِصــٌد  َوْهــَو  بِالَْمــاِء 
َعَجْلَكــَذاَك إْن َكاَن لَــُه بَِهــا َعَمْل َعَلى  َيِهيَســَها  أَْن  َكِمْثلِ 
َبــَنــاُه ِإْن  الْــجِــَداُر  ــَك  ِ ــَذل ــُك َمــا َحـــَواُهَك ــلِ ــْم ـــُه َي َفـــِإن
َوالُْمْخَتاُر الِْحَظارِ  فِي  الِْحَظاُرَوالُْخْلُف  أَْرَضَنــا  َيُحــوَز  َال  أَْن 
قُِســْم َمالَْينِ  َبْيَن  َمــَواٍت  فِيَمــا َقْد ُعلِْمَوفِي  َبْيَنُهَمــا نِْصَفْينِ 

قوله: «يأخذه»، يعني: أن الذمّي إذا أخذ شــيًئا من أراضي المسلمين لم يكن له تملكه باِإلحياء،   (١)
ولكنه ُيْنَزُع منه صاغًرا، وإن كان َغَرَس أو بنى فيما أحياه فله إخراجه، واألرض ترجع للمسلمين.
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َفَقْد أَْعَلى  َبْعُضُهَمــا  َيُكْن  ُمْنَتَقْدَوِإْن  ــا(١)  ثُْلَثــاُه َحظ لَــُه  قِيَل 
ْلَثانِ الث لِألَْســَفلِ  َبــْل  الَْمَكانَِوقِيــَل  مِــَن  لِألَْعَلى  ْلــُث  َوالث
َمْوقُــوُف ِإنــُه  َبْعــٌض  َوَحــَدُث الْــُكل بِــِه َمْصُروُفَوَقــاَل 
الَْمْشُهورِ الَجْدَولِ  َبْيَن  َِوالَفْرُق  التْصوِير َحالَــة(٭)  الَمَواتِ  َوَذا 
َواقِي الس َعَلى  الَْوْعُب  َباقِيَفالَْجْدَوُل  أَْو َغْيرَِها مِــْن ُكل َوْعبٍ 
ا َدك ى  ُيَســم الَْوْعــُب  اَوَذلِــَك  ــك فِي ُعْرِف َبْعِضَنا لَِنْنفِي الش
َرا ُصو لَِكْن  الَْخــَراُب  مَِن  َتَرىَوْهَو  َكَمــا  َمْخُصوَصٍة  بَِهْيَئــٍة 
َتــَراُه أَْن  األَْحــَوالِ  ُمْلــًكا لَِمــْن َيُكوُن َقــْد َحاَذاُهَوَغالِــُب 
ُيولِ َوالُفُحولِ(٢)َوالَْوادِي َمْجَرى الَْماِء فِي الس َعابِ  الش ُجْمَلةِ  مِْن 
َبِعيُد الُْقــَرى  َيُكْن َعــنِ  َفَلْيــَس فِيــِه أََبــًدا َتْشــدِيُد(٣)َفــِإْن 
األَْشــَجارِ مَِن  فِيِه  َمــا  ــارَِوُحْكُم  لـِـْلــُفــَقــَرا َواألَْغــنِــَيــاِء َج
ــاُح ــَب ــُه ُم ــُع ــْف ُجَناُح(٤)َفــلـِـْلــَجــِمــيــعِ َن َتْحوِيلِــِه  فِــي  َولَْيَس 
َنَبَتْت َقــْد  َجَبــلٍ  فِي  َثَبَتْتَكَنْخَلــٍة  َقــْد  بَِها  ْفــعِ  الن ِإَباَحــةُ 

قوله: «حظا» منصوب على الحال من المبتدأ على قولٍ لمن أجاز مجيء الحال منه.  (١)
(حالَة) منصوب على نزع الخافض، والمعنى في حالــة التصوير، وقد يكون الجار والمجرور  (٭) 

هو خبر (الفرق). (إسماعيل)
قوله: «الشعاب» جمع ِشعب بالكسر، وهو الوادي الصغير، و(الفحول) جمع فحل وهو الوادي   (٢)

الكبير. (المصنف)
وقوله: «بعيد» مبتدأ والجار والمجرور قبله خبره، والجملة خبر كان.  (المصنف)  (٣)

ُجناح: أي: حرج. (أبو إسحاق)  (٤)



١١٩ الجزء الثالث باُب الَموَاِت َواَألْوِدَيِة

الَْغنِي َعنِ  َمْنِعَهــا  فِي  أََرى  َِوَال  ن َبي َدلِيــلٍ  مِــْن  الَْفِقيــرِ  ُدوَن 
الَْوادِي ِسْدرِ  َقْطُع  َيُجوُز  َال  َِبْل  لِلِعَباد أَْنــَفــُع  َتــْرُكــُه  ِإْذ 
الِْغَذاُء ُعــدَِم  إْن  ا(١)  َجاُؤواَفْهــَو غِــَذً َمــا  ِإَذا  َمــأًَوى  َوِظلُــُه 
َمْكُروُه(٢) َقْطُعُه  أَْيًضا  ــوُع  َيْعِصــُروُهَوالش  الَْحــل مِْنــُه   ألَن
ْشــدِيُد فِــي األَْودَِيةِ َمــا التَوالَبْلَدةَِوإن الُْقــَرى  َبْيَن  َوَقَعْت  ِإْن 
َيْحــُدُثَفَلْيــَس لِِإلْنَســانِ فِيَهــا َحَدُث بِــَذاَك  َهــا  ُضر  ألَن
ُيْلَقــى أَْن  َفَمَنُعــوا  َيْبَقىَوَبالُغــوا  أَْن  َمَخاَفــًة  ــَوى  الن فِيَها 
َرْر الض َفَيْحُدُث  ْخــُل  الن اْســَتَقْرَفيْنُبُت  َما  ِخَالَف  الَماَء  هِ  لَِصد
ــُيوُل الس ُل  تَُحــو َال  َتِســيُلَوقِيــَل  َما  َحْيُث  الَْمَجارِي  َعنِ 
َمأَُمــوَرْه َســْيرَِها  فِــي  َمْقُهوَرْهألَنَهــا  الَوَرى  قِ  َخال فِي ُحْكمِ 
َفَال أَْرضٍ  َعَلى  ْيُل  الس أََتى  َمْعزَِال(٣)َفَلْو  َيْصرِفُــوُه  أَْن  ألَْهلَِهــا 
ِ لِْلَمْوِضع َصْرَفــُه  أََراُدوا  َِولَــْو  َواْســَمع َفاْفَهْم  مِْنُه  أََتاُهْم  َوَقْد 
هِ َضَرْر َظْرَوِإْن َيُكــْن لَْيــَس بِــَرد لَِغْيــرِهِ َيُجــوُز َذاَك فِــي الن
اْرَتَفْع َهاُهَنــا  الَْمانِــُع  َيَقْعألَنَمــا  ــر بِالَْغْيرِ  َوَذاَك َخْوُف الض
ــْيُل َوفِيَها الس أَْرًضــا  َيْجــرِي الَْكثِيــُر مِْنــُه َوالَقلِيُلَوُمْشــَترٍ 

فهو غذا: أي: قوت.  (١)
الشوع: هو شجر اْلَبان، وقد سبق ذكره في باب التيمم. والَحّل بفتح الحاء هو ما يخرج منه من الزيت.  (٢)

معزًال: أي: مكاًنا آخر. قال تعالى: ﴿ v u t s r q ﴾ [هود: ٤٢] وهو بكسر   (٣)
الزاي وفتحها.



كتاُب اَألْموَاِل١٢٠ الجزء الثالث

َســلَِما ِإْن  ُه  َيُســد مِــْن أَْن َيُضــر َغْيــَرُه َفَيأَْثَمــاَفَجائِــٌز 
َوْهَو َشاهِدِي َقاَل األَْصُل  الَْفَوائِــدَِكَذاَك  مِــَن  َذَكْرتُــُه  لَِمــا(١) 
األَْودَِيْه فِــي  التِي  النْخلِ  َتْغذَِيْه(٢)َثَمَرُة  لِلُفَقــَراِء  الُقــَرى  مَِن 
الُْقَرى َبْيــَن  أَْودَِيــٌة  لِلُفَقــَراَوَهَكــَذا  ُحْكُمــُه  أَْنَبَتْتــُه  َمــا 
رِيقِ الط فِــي  َكاَن  َمــا  ْحِقيقَِوَهَكَذا  الت أُولُــو  َقــاَل  لِْلُفَقــَرا 
َقْد ُحِكَما َيُكــْن بَِصْرفِِه  لَْم  لَزَِمــا(٣)ِإْن  َقــْد  َفَصْرفُــُه ِحيَنئِــذٍ 
الَمَقابِــُر أَْنَبَتــتِ  َمــا  ْكرِيِه فِيِه َشــاهُِرَكــَذاَك  َوالُْحْكــُم بِالت
ُحْكَمــا(٤) لِْلُفَقــَراِء  ــاثَِمــاُرُه  َنْفًعــا(٥) َعم َوقِيــَل لِْلُقُبــورِ 
الَْماِء َوَحْملِ  ــْولِ(٦)  َوالت األََشــَياِءلِْلَحْفرِ  َســائِرِ  مِْن  َوَنْحوَِهــا 

∫GƒeC’G  oº r°ù nb  oÜÉH

َما اْشــَتَرْكَوالَْقْســُم َتْوزِيٌع لَِمالٍ ُمْشــَتَرْك  أَْهلِِه لُِكل َبْيــَن  َما 
تُْكَتَسْب َطْوًرا  األَْمَوالِ  َســَبْبَوِشْرَكةُ  َغْيرِ  مِْن  َتأْتِيــَك  ًة  َوَمر
ِ الُْبُيوع فِــي  الِقْســَمْينِ  ُل  َِفــأَو الَْمْزُروع مَِن  َوالَْكْســبِ  َيُكوُن 

في نسخة: «بما» والمثبت أْولى.  (١)
تغِذيَه: أي: غذاء.  (٢)

ُحِكَما: بالبناء للمفعول.  (٣)
قوله: «ُحْكَما»، أي: في الحكم.   (٤)

نفًعا: حال.  (٥)
ان منه. ْولِ» هو الطين؛ ويراد به ما يحمله الكفقوله: «والت  (٦)



١٢١ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

َفاْعرِِف الَْغانِِميــَن  َمــاُل  َيفِي(١)َومِْنُه  َقْد  َكْســًبا  ْيفِ  ُه بِالسألَن
ِ الْجَِهاد فِــي  َتأْتِيــَك  الَْهادِيقِْســَمُتُه   بِــي الن َعــنِ  َتأْثِيُرَهــا 
َوالَْوَصاَيا بِالِْميــَراثِ  انِــي  َوْهــَو بَِهــا َيُكوُن فِــي َقَضاَياَوالث
ــْه الَْوِصي بَِحَســبِ  ْهَوَقْســُمُه  الَْقِضي فِي  الِْميَراثِ  َوَحَســبِ 
ِ الَْقْســم َوْصَف  َنْذُكُر  ِ(٢)َوهاُهَنــا  َال َغْيــَرُه مِْن أَْنِصَباِء الِقْســم
ــُع ــَواِض ــا َم ــِصــَب ـِـْألَنْ ــا ل ــَم  الَْجَوامُِع(٣)ألَن َبَياَنَها  َبَســَطْت  َقد 
ــِه َكَمــا الُعَلَماَنْذُكــُر َذاَك فِــي َمَحل  ُجــل فِيــِه  َذَكــُروُه  َقْد 
بِاألَْمَوالَِفإْن َيَشــا الَْوارُِث َقْســَم الَْمالِ الَْمْيــتِ  ُدُيوَن  َقَضْوا 
ِ َتــزِد لَــْم  ِإَذا  َوَصاَيــاُه  َِكــَذا  تَُزد لَــْم  َتــزِْد  َوِإْن  ثُلُــثٍ  َعْن 
َباِطُل أَْمــٌر  َذاَك  َقْبَل  ِإْذ لَُهــُم مِْن َبْعــدِ َذاَك الَْفاِضُلَوالَقْســُم 
َرا َد الُقــْرآُن َحْيــُث َكر َرا(٤)َقــْد أَك َســا َوَقر َقَضــاَء َذاَك فِي الن
ــٍة ِإلَى الُْعَلىَفَقــاَل مِــْن َبْعــدِ َوِصي آِخــرِ َما َقــْد َقالَــُه َرب
ُيْشــِعَرنا َبْعــدِ  مِــْن  ــاَفَقْولُــُه  َيْبُطَلن الَْقْســمِ  َســْبَق   بِــأَن

كسًبا: مصدر ُحِذف فعله، أي: يكسب كسًبا، ويجوز أن يكون واقًعا موقع الحال. (أبو إسحاق)  (١)
الَقسم: األول بالفتح مصدر قسم المال يقسمه قسًما، والثاني بالكسر أحد األقسام، أي: األنواع   (٢)

أو األجزاء.
الجوامع: هي الكتب الجامعة ألحكام الشــريعة، أو المراد بها الكتب المســماة بهذا اِالســم   (٣)
كجامــع أبي جعفر وجامع أبــي صفرة وجامع أبــي الحواري وجامع األشــياخ، وجامع أبي 

محمد، وجامع البسيوي وجامع أبي قحطان وغيرها.
النَسا: أي: سورة النساء.  (٤)



كتاُب اَألْموَاِل١٢٢ الجزء الثالث

ُيْقَســُم َما  َقَســُموا  َذاَك  ُيْعَلُمَوَبْعَد  فِيــِه   ُضر َال  الــذِي  َوْهَو 
َضَرْر الَْقْســمِ  فِي  َكاَن  ِإْن  ُه  ُيْعَتَبــْرَفِإن َال  َفَقْســُمُه  ــَرَكا  لِلش
َمْوقَِعــْهَبْل َيْقِســُموَن مِْنُه تِْلَك الَْمْنَفَعْه  ُكل ُيِصيــُب  َبْيَنُهــُم 
َمْقُســوُم َبْيَنُهْم  أَْيًضا  َمْعلُوُمَوالُْغــْرُم  َوَذا  َمــَنــاُبــُه   (١) ـــل ُك
ُيَبــاُع َهــْل  الِْخــَالُف  الُْمَشــاُع(٢)َوَوَرَد  َتــُه  َغل تُْقَســَمْن  أَْم 
ِ الَْقْسم َمْعَنى  ُيْمِكُن  َال  َكاَن  ِِإْن  ــْوم ــَق ِ ــٍة َواِحـــــَدةٍ ل ــَل ــْخ ــَن َك
ةِ ــْرَكةَِفــِإْن ُهــُم َقــْد َقَســُموا لِْلَغل الش َبَقــْدرِ  َالزٌِم  َفالُْغــْرُم 
ُيــونِ لِلد الَْقْســُم  َيُجــوُز  أَْن تُْقَبــَض مِْن َمْدُيونَِوَال  مِْن َقْبلِ 
ِ َمم الذ فِــي  َمــا  َكَبْيــعِ  ِألَنــُه  َفْلَتْعَلــم َباِطــٌل  َذاَك  َوَبْيــُع 
ُحْكَما لََدْيِهْم  َكالَْبْيعِ  ــاَوالَْقْســُم  َثم َصــح َثــم َفَمــا َيِصــح
اآلَثارِ فِــي  الَْمْنُع  ُهَنــاَك  َمارَِومِْن  لِلث الَقْســُم(٣)  َراِك  الــد َقْبَل 
النَضجِ(٤) َقْبــَل  ُروُع  الز َِكَذلَِك  فِي َقْســِمَها َيُكوُن َنــْوُع َحَرج
مِــْن َنْقِضــِه بَِحالَــةِ الَْجَهالَــْهَومِــْن ُهَنــاَك قِيــَل َال َمَحالَــْه
َرا أَْن ُيَغي َبْعــَدُه َجَرىَوِإْن َيُمــْت مِْن َقْبــلِ  َفالَْقْســُم  َبْعُضُهُم 

كل: مبتدأ والخبر «منابه»، والتقدير كل واحد منهم عليه منابه، أي: ما ينوبه من الغرم، ويجوز   (١)
جر كل بدًال من الضمير الذي في بينهم.

غلته الُمشاع: بإعادة الضمير إلى متأخر لفًظا متقدم رتبة، وقد شاع جوازه.  (٢)
القسم: هو بالرفع على توهم كونه نائب فاعل المنع، وتقدير الكالم؛ ومن هنا منع قسم الثمار   (٣)

قبل إدراكها. (أبو إسحاق)
النضج: بتحريك الضاد هو اشتداد َحبها.  (٤)



١٢٣ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

لِْلــَوارِثِ أََبًدا  فِيــِه  َنْقــَض  لَْو َكاَن َمْعلُوًال بَِوْصفٍ َناكِثِ(١)َال 
َقاَســَما َما  ِإَذا  األَْعَمى  َالزَِماَوَهَكَذا  َصــاَر  َوَمــاَت  َشــرِيَكُه 
ــا َيْثُبَتن الَْمــاِء  فِــي  ــاَوَقْســُمُه  ــَلــن ُيــَوك أَْن  ــِه  ــْي ــَل َع ـــا  َوَم
الَْبَصْر َوُذو  بِــِه  األَْعَمى  َما  ـ الَقَدْرِألَن فِي ِخْبَرةِ(٢) َهَذاَك  انِ  ِســي
ْوكِيُل الت َيْلــَزُم  األُُصــولِ  الَْوكِيُلَوفِي  َيْقِســُم  الَْعَقارِ(٣)  َوفِــي 
َمالَــُه لِْلَوَرَثْه َورَِثْهَقْســُم الَْمرِيــضِ  َمْن  َرِضي  لَْو  َيُجوُز  لَْيَس 
َجِميُل َجائِــٌز  فِيــِه  ْقــُض  َعلِيُلَوالن ــْقــِســُمــُه  َي َمـــْن   ألَن
ِ الَْمْمُنوع ِف  َصــر الت مِــَن  َِوْهَو  الُبُيوع َقْد قِيَل فِــي  َمــا  َكِمْثلِ 
بِالِخَيــارِ بِيــَع  َمــا  تَُمــارِيَوَهَكــَذا  َال  الَْباِطــُل  َفَقْســُمُه 
الُْعَلَما َبْيــَن  الَْمْعلُــوُل  ـُه  ـ الُْتزَِماِألَن ــُروِط  الش مِــَن  بِــِه  بَِما 
ِ َنْقُضــُه بِالَْغْبــن َِكــَذاَك قِيــَل  ن الُْمَبي مِْقــَدارِهِ  فِــي  َكالَْبْيــعِ 
ِ الُْعُشــر َقــْدَر  ُيْغَبــَن  أَْن  الَْقَدرَِوَذاَك  َهــَذا  ُدوَن  َال  َفَصاعِــًدا، 
(٤)ِ ــْهم الس بَِرْميِ  َكاَن  ِإْن  َِوقِيَل  الَقْســم لَِذاَك  لِلَغْبنِ  ْقــُض  َفالن
بِالِْخَيــارِ َصــاَر  ِإْن  اْختَِيــارَِوَثابِــٌت  َعــنِ  َكاَن  ِإْذ  ِإلَْيــِه 

بوصف ناكث، أي: بشيء من األوصاف التي ُيْدَرُك بها َرد اْلَقْسم.  (١)
في خبرة هذا: أي: في علمه ومعرفته. وقوله: «هذاك» إشارة إلى البعيد، قال طرفة:  (٢)

ُيْنِكُروَننِي َال  َغْبــَراَء  بَِنــي  َِرأَْيُت  د الُمَمد ــَراِف  الط َهــَذاَك  أَْهُل  َوَال 
والطراف بكسر الطاء بيت من اُألُدم وهي الجلود. (أبو إسحاق)

الَعقار: هو بفتح العين مخفًفا األرض والضياع والنخل فهو مرادف لألصول.  (٣)
برمي السهم: أي: بالقرعة المعروفة.  (٤)



كتاُب اَألْموَاِل١٢٤ الجزء الثالث

ِ َحَرَجَوَقْد أُجِيَز الَْقْســُم لَْو لَْم ُيْخرِج مِــْن  َفَما  ألَْيَتــامٍ(١)  َغْبًنا 
ِ ــَتــام ــةُ لـِـألَْي ــُحــج ــُت الْ ــُب ــْث َِوَت َواِإلْتَمام ْقــضِ  الن فِي  َبَلُغوا  ِإْن 
ــابِ َوالُْغي لِألَْيَتــامِ  اْرتَِيابَِوالَْقْســُم  بِــَال  عِْنَدُهــْم  َيُجــوُز 
َيْحُضُرُه ــدٍ(٢)  ُمَحم أَبــو  َقــاتِ ُكل َمــْن َيْخُبُرُهَقــاَل  مِــَن الث
ِ ين ُيــونِلَْو لَْم َيُكونُــوا أَْولَِيا فِي الد َوالد َوالُْحُقــوقِ  َكالَْبْيــعِ 
ــَهاَدْة أََفاَدْهَففِــي الَْجِميــعِ تُْقَبُل الش َقْســُمُهْم  َكــَذاَك  مِْنُهــْم 
ُدوا َواْشــَتَرُطوا ُيْضَبُطَوآَخــُرُوَن َشــد ُحْكًمــا  ــامِ  الُقس َوَالَيَة 
َمْعَنوِيــا الِْخــالَُف  َذا  ــاَولَْيــَس  ــي ِ ــْم َول ــُه ــن َم ــز ــَل ــى نُ ــت َح
َفَقْط َراجِــٌع  ْفــظِ  لِل ِإنــُه  َسَقْطَبــْل  الَْمْعَنى  َعَلى  اْمُرٌؤ  ُيْدرُِكُه 
الُْمْســلِِميَنا َبْعــَض   أَن قُـوَنــاَوَذاَك  ُيـَفـر لَْيــَس  َبْيَنُهـَمـــا 
َقــةِ بِالث َوَصْفَتــُه  َمــْن   ــةَِفــُكل بُِحج عِْنَدُهــْم   َولِــي َفْهــَو 
َرا ْعبِيــُر َبْعٌض َعب اْقَتَصَراَواْخَتَلــَف الت بِــَذاَك  َوَبْعُضُهــْم  بَِذا 

قوله: «غبًنــا أليتام» بنصب غبًنــا على بناء يخرج للفاعــل، أي: ولو لم يخرج القاســم غبًنا،   (١)
والظاهر بناء الفعل على المجهول، ورفع غبًنا على أنه نائب الفاعل، وغبن األيتام في اصطالح 
المشارقة بأن تطلع لهم شيء من المال قبل القســمة ألجل االحتياط، وقد قدره بعضهم بربع 

عشر المال الذي يقسم.
أبو محمد: هو العّالمة عبد اهللا بن محمد بن بركة السليمي صاحب الجامع المشهور باسمه   (٢)
وكتاب التقييــد وكتاب الموازنة وغيرهــا، كان معاصًرا لِإلمام أبي ســعيد الكدمي، وكان 
مسكنه بمحلة الَضْرح (كالصرح) من بلد بهال من ُعمان، ونسبه من بني سليمة بن مالك بن 

فهم األزدي.



١٢٥ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

َواِحَدا َمْعًنــى  أََراَد  َقــْد   َعاَنَداَوالُْكل لَِهــَذا  َمــْن  َفْهُم   َوَضــل
ِ الَْقْسم  َيْدرِي َحق َيُكْن َال  َِوَمْن  الُْحْكم َذا  فِي  ُخوُل  الد لَُه  لَْيَس 
ِ َِوالَْقْســُم َباِطٌل ِإَذا لَــْم َيْحُضر الَبَصر أَْهــُل  َقــاتِ  الث مَِن  فِيِه 
ــاُم الْــُقــس ـــَذ  أََخ ِإْن  ــٌز  ِ ــائ ــَهاُمَوَج تِ الس أَْجــًرا َمَتى َما َصح
ِ الَْكبِيــر َعَلــى  َواجِــٌب  َِوَذاَك  ِغير َوالص الِْقْســَمةُ  لَــُه  ــْن  مِم
مِــْن َوارِثِيــِه قِيــَل َوالَْجلِيُل(١)َوُهــْم َســَواٌء َمــْن لَــُه الَْقلِيُل
تُْجَعُل ُؤوسِ  الــر َعَلى  َهــا  ـ ــَهامِ فِيَما ُيْنَقُلِألَن لَْيــَس َعَلى الس
قِيَال َكَذاَك  ــْحبِ(٢)  الش َتْفِضيــًالَوأُْجَرُة  َوَال  َبْيَنُهــْم  تُْقَســُم 
الَْقْســُم عِْندِي أَْفَضُل َهامِ  فِي األَِصــلِ لِألَْيَتامِ ِحيَن ُيْفَعُلَوبِالس
َفاْعرِِفَوْهَي التِي تُْعَرُف بِالُْقْرَعةِ(٣) فِي ا  ُطر يَن  الِْحَجازِي ُعْرِف 
الُْمْشــِكَالتِ األُُمورِ  فِي  َنــاتِتُْفَعُل  الَْبي تُْجَعــُل فِيَهــا مِْثــَل 
نُِقَال اْعتَِنــاٌء  فِيَها  أَْشــَكَاللِْلُمْصَطَفــى  فِيَما  اِإلْنَصاِف  لَِطَلبِ 
َوَقَعــا  ثُــم َســاَهَم  َصَنَعاَوُيونُــٌس  فِيَمــا  ــْهُم  الس َذاَك  َعَلْيِه 
ِ َِوَوْصُفَهــا قِيــَل بِــَال اْندَِفــاع أَْن تُْكَتَب األَْســَماُء فِــي رَِقاع

في نســخة والعليل: أي: المريــض، أي: كلهم في ذلك ســواء من له الكثير ومــن له القليل   (١)
والصحيح منهم والسقيم، وفي نسخة:

الَكثِيــُر لَــُه  َمــْن  َســَواٌء  َوالَيِســيُرَوُهــْم  قِيــَل  َوارِثِيــِه  مِــْن 
الشحب: أي: شحب الساقية.  (٢)

«القرعة» بضم القاف.  (٣)



كتاُب اَألْموَاِل١٢٦ الجزء الثالث

ِإْســُمُه َيُكوُن  َســْهُمُهَوُكل ذِي َســْهمٍ  مِْنَها  ُيْعَرُف  ُرْقَعــٍة  فِي 
ِ مِــْن ِطين ِتُْجَعــُل فِــي َبَنادِقٍ  بِالَْيِقين األَْســَماِء  َعَلــى  تُْبَنى 
ِ َيْحُضر لَْم  َمْن  قِيَل  َقْد  َِيْطَرُحَها  َيْنُظر لَــْم  بَِها  َوَمــا  رَِقاَعُهــْم 
بِِحــَدةِ ُيْقَســَمْن  َنْهــرٍ   الِْقْســَمةَِوُكل عِْنَد  األَْنَهاُر  تُْحَمُل  َال 
َتــَراضِ َعــْن  َكاَن  َمــا  ِإَذا   َراِضــي َذاَك َماِضيِإال مِْنُهــْم َفبِالت
ِ (١) ُسُكوُن الَْبْيتِ َقْبَل الَْقْسم يِحل ُســم أَْجــرٍ  بَِغْيــرِ  ــَرَكا  لِلش
ِ الَْمْقُسوم ِســَوى  فِيَما  ــُرومِ(٢)َوَغارٌِس  الص َوقِيَمــةُ  الَْعَنــا  لَُه 
ِ َهام الس َعَلى  َمْقُســوٌم  َِوالَْغْرُس  األَْقَســام َبَحَســبِ  َجِميِعَهــا 
(٣)ِ َِوَشْرُط َرْفعِ الَْفْسلِ عِْنَد الَْقْسم َســْهم  بُِكل قِيــَل  َقْد  َيْثُبــُت 
َعَشْر ٍة  بِِست الَْفْســَح  َشَرُطوا  اْســَتَقْرلَْو  َما  َكِمْثلِ  َعَلْيِهــُم  َكاَن 
ِلَْو َكاَن َخْلــَف َنْخَلٍة مِْن َقْبلِ(٤) َمــا َبْيَنــَه َوَبْيــَن َذاَك الَْفْســل
َالزُِم َعلْيــِه  ــْرُط  الش َقائُِمَفَذلِــَك  الُمْســلِِميَن  عِْنَد  ْرُط  َوالش

❁  ❁  ❁

: خبر مقدم، وسكون مبتدأ مؤخر، وِفاًقا لمذهب البصريين. ِحل  (١)
الصروم: جمع َصْرمة، وهي الفسيلة من صغار النخل وقد سبق بيانها.  (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: «وشرط»، يعني: إذا اتفق أصحاب السهام على أن يجعلوا لِْلُمَفاَسَلةِ فيما بين نخيلهم وأشجارهم   (٣)
حريًما محــدوًدا بذرع معلوم ثبت ذلك عليهم، ولم يكن ألحدهم أن يغير ذلك الشــرط، وهكذا إذا 

اشترط بعضهم على بعض أن ال يفسل أحدهم إال مكان نخلته أو شجرته ثبت ذلك عليهم.
قوله: «من قبل»، أي: من قبل ذلك، على نية إضافة قبل، ولذلك لم تُْبَن على الضمة.  (٤)



١٢٧ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

p∑ƒμ t°üdG  oÜÉàc

َعاُرِف الت فِي  الُْحُقوقِ  َعارِِفقِْرَطاَســةُ   ُكل عِْنَد  تُْدَعى   ك بِالص
األَْوَضاَعا ُيْحِســُن  َمْن  َضاَعاَيْكُتُبَها  ُيَقاَل َحــق َزْيــدٍ  َكْيــَال 
بِالَْعَربِــي ًحــا  ُمَصر َمْتَربِي(١)َيُكُتُبَهــا  َوُدونِ  ُعْجَمٍة  ُدونِ  مِْن 
األَْحُرِف َوَطْمسِ  َتْعرِيجٍ  َفاْعرِِفَوُدونِ  لَِرْســمٍ  َتْبدِيــلٍ  َوُدونِ 
لَِها أَو فِــي  اهللاِ  اْســَم  ُر  َوَفْضلَِهـــاُيَصــد لَِخْيرَِهــــا  ًكا  َتَبــر
اتِ الذ بِاْســمِ  ُيْبَد  لَْم  َما   ــَراتَِفُكل ــْي ــَخ ــُه ُمــْنــَقــِطــُع الْ ــِإن َف
اللْفظِ َباقِــي   َصــح ِإْن  ــُه  ِحْفِظيلَِكن فِــي  َثابٌِت  َفــَذاَك  مِْنُه 
َباُس فِيَها  ْعرِيــجِ(٢)  بِالت ِإْن لَْم َيُكْن فِــي َوْضِعِه الْتَِباُسَولَْيَس 
ـــاَال ــُه َوَق ــلُ ــي مـِـْث ِ ــَرب ــْت ــَم ِإْشــَكاَالَوالْ بَِوْضِعِه  َنــَرى  َبْعٌض 
لَِهَذا لَــُه  ــْرَك  الت َمَالَذاَفاْسَتْحَســُنوا  بِــِه  الَْخْصُم  َيــَرى  َكْيَال 
الِْكَتاَبْه أَنَمــا  َتــْدرِي  ُيْشــبُِه الَْخَطاَبْهَوأَْنــَت  َوْضُع اْصِطَالحٍ 
َتَعاَرفُوا َمــا  فِيــِه  َقــْومٍ   َتآلَُفــوالِــُكل َقــْد  َعَلْيــِه  َمــا   َوُكل
َفَيِقْفَوالَقْدُح بِاِإلْشَكالِ َوْهَو ُمْخَتلِْف(٣) َوَعنُه  ُيْشــِكُل َمْع َبْعضٍ 

قوله: «متربي» القلم الهندي ـ (المصنف)  (١)
قوله: «وليس بالتعريج» التعريج وضع الحرف على صورة غير صورته الرسمية، فكتابة التعريج   (٢)

هكذا هو نفس التعريج، اصطالًحا ُعمانًيا.
قوله: «والقدح»، يعني: األمر الذي يقدح في صحة األمر إذا داخله اِإلشــكال، فمن أشكل عليه   (٣)

أمر وقف عنه.



كوِك١٢٨ كتاُب الص الجزء الثالث

لُوا(١)َولَْيــَس عِْنــَد آَخرِيَن ُيْشــِكُل َعو َعَلْيــِه  َبــادٍ  َفْهُمُه  َبْل 
ــد ــَع ُي َال  ـــــُؤَالِء  َه ــَد  ــْن ــِع َنْقــًدا(٢) َوعِْنــَد اآلَخرِيــَن َنْقُدَف
ُيْرَســُم َبْعٌض  أََجاَز  َهاُهَنا  ُيْعَلُممِْن   ِــي ــَرب ــْت ِــَم ب ــا  ــَن ــْرآنُ قُ
ــدِي ِــْن ــٌم ه ــَل ــي َق ِ ــَرب ــْت ــَم اَالْعَجِمــيَوال َذاَك  فِــي  َومِْثلُــُه 
الُْحُروِف فِي  ْطِميُس  الت َهاُهنا  َيْثُبــُت إْن َكاَن مِــَن الَْمْعُروِفمِْن 
الَْبادِي(٣) نُْطُق  ُيْكَتُب  ُهَنا  َبادِيَومِْن  بِِجيــمٍ  َقاَل  لَــْو  بِالَْقاِف 
ُيْبـدِلُوَنــا بِــَذاَك  َيْنِطُقوَناَفُعـْرفُـُهـــْم  ِحيــَن  ِجيًما  بِالَْقــاِف 
ــُروا َعب بَِعتِيــجٍ  َعتِيــقٍ  ُرواَففِــي  َغي َقــْد  لَِجاِســمٍ  َوَقاِســًما 
َقالُوا َقــْد  ــٍة  َنِقي فِــي  ــــَواُلَكــَذاَك  ــُر األَْح ــَظ ــْن ــٌة َوتُ ــي ــجِ َن
َما َيْرُســَم  أَْن  الُْمْتِقنِ  َقْد أُْحِكَمالِْلَكاتِبِ  الــذِي  َقالُوُه بِاللْفظِ 
َتْبدِيِــُل(٤) أََبــًدا  َذاَك  َيُقولُــواَولَْيــَس  َمــا  ُيْعــَرُف  ـُه  ـ ِألَن
َكَتَبا َما  ِإَذا  ــيُن  َوالش ــيُن  ْبِحي أََبى(٥)َوالس َحْرَفْينِ مِْن ثُُبوتِِه الص

عولوا: أي: اعتمدوا.  (١)
نقًدا: أي: عيًبا.  (٢)

البادي: األول بمعنى األعرابي، والثاني بمعنى ظاهر، من َبَدا الشيء إذا ظهر.  (٣)
تبديــُل: بالرفع، والظاهر أنه هو خبر ليس؛ فحقه أن ينصب فلعل المصنف 5 جعله اســمها   (٤)

وجعل اسم اِإلشارة الخبر عمًال بقول شاذ كما في قوله:
قِ َيــا ُضَباَعــا َفــر َوَال َيــُك َمْوقِــٌف مِْنــَك الَوَداَعــاقِفِــي َقْبــَل الت

ويمكن أنه جعلها بمنزلة الحرف النافي، وأهمل عملها كما في قوله:
الَطالِــُب َواِإللَــُه   الَمـَفــر الَغالُِبَكْيــَف  لَْيــَس  الَمْغلُوُب  َواألَْشــَرُم 

الصبحي: هو العّالمة سعيد بن بشير بن محمد الصبحي الســمدي النزوي، وهو هنا بتخفيف   (٥)
ياء النسب ألجل إقامة الوزن.



١٢٩ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

ُيْعَرُف بِِســينٍ  َذاَك  َيُكْن  لَْم  ــُفِإْذ  َعس الت ُهَو  َبْل  بِِشــينٍ  َوَال 
َيُقــوُم َال  بِالَْباِطــلِ   َمْفُهوُمَوالَْحــق َقْصــُدُه  َولَِكــْن  قُْلــُت 
الِْكَتاَبْه فِي  الَْمْقُصوُد  اْســتَِراَبْهَوالَْغَرُض  َوَال  َمْعَنــاُه  ِإْدَراُك 
َال َجِهَالَوَال َضَمــاَن قِيــَل َمْهَمــا َبد لَِهــَذا  َمْن  َظــاًء  ادِ  بِالض
ُيْعــَذُر َال  ِإنــُه  َقــْوٌم  ُمْشَتِهُرَوَقــاَل  ُبــْطــَالنُــُه  ِإْذ  ِـــَذاَك  ب
اِء الظ َمْعَنى  َغْيــُر  َمْعًنى  ادِ  اِإلْمَالِءلِلض فِــي  الَْحاَالنِ  َفاْخَتَلَف 
ِ ــُه ُيــْســرُِع لِــِإلْصــَالح ــن ــِك ِلَ ُجَناح مِــْن  َبْعــُد  َعَلْيــِه  َوَمــا 
ا ُيْبدِلَن الُْعــْربِ  َبْعــَض   ــالَِكــن ــادِ َظــاًء ِحيــَن َيْنِطَقن بِالض
ُوُجوَدَهــا َمــا َبْيَنَنــا ُمْشــَتِهَراَوَبْعُضُهْم َيْعِكُس َواألُولَى َتَرى(١)
نُِقَلــْت الذِيــَن  الَْقــْوُم  َنــا  َما َثَبْتَكأن َعْنُهــْم َفَكْيَف َنْتُرَكــن
فِيِه  َصــك ِإْبَطــاَل  أََرى  َذلِــَك لِْلَمْعَنــى الــذِي أَْحِكيِهَفــَال 
ِ بِاِإلْيَضاح َذاَك  َنْقَل  ِشــْئَت  مِْن (َضَودٍ)(٭) َطالِْعُه فِي الِْمْصَباحِ(٢)ِإْن 

قوله: «َواُألوَلى ترى»، أي: إبدال الضاد ظاًء صار بيننا معاشــر الُعمانيين عمًال مشهوًرا، فنحن   (١)
ننطق بها ظاء مشالة.

من (َضَودٍ) أي من مادة (َضَودٍ) من الكتاب المذكور، وقد تكون طريقة إبدال الظاء ضادا مؤدية  (٭) 
إلى مــا يعرف بالضاد اليابســة، وهي التي تكون فــي نطقها أقرب إلى الضــاد، وهذه طريقة 

مذكورة في اللغة. (إسماعيل)
أي في كتاب المصباح. (أبو إسحاق)  (٢)



كوِك١٣٠ كتاُب الص الجزء الثالث

ُيْقــَرا لَْيــَس  َذاَك  َمــْع  ــُه  الَْمْقَرا(١)لَِكن  ُيَســن ِإْذ  الُْقــَرآُن  بِِه 
ا ُيْكَتَبن ــاِء  ــَي ــالْ ِ ب ــٍة  ــاَئ ــِم ِ ــاب َيْبُطَلن بِالَْهْمــزِ  َوَرْســُمُه 
ــْه ــي ــلِ أَْص ــــاُءُه  َي ـــَذا  َه  ْهألَن الَْقِضي فِــي  َفَســاَد  َال  َوقيــَل 
ُيْنَســُب َهَناَة  َبنِي  مِــْن  ُيْكَتــُبَوالَْفْرُد  بَِهْمــزٍ   َهَنائِــي ِإلَــى 
األَلِفِ َفــْوَق  تُْجَعــُل  الُْمْؤَتلِفِبَِهْمــَزةٍ  َوْضِعِهــُم  مِــْن  َوَذاَك 
َوفِي َمْمُنوٌع  الَْمْرفُوَع  ك ُخْلٌف َفاْعرِِفَوَخْفُضَك  ِإْبَطالِِه فِي الص
َماَوَال أَقُــوُل َباِطــٌل(٢) ِإْن فُِهَمــا ُمَتم َصالًِحــا  َفْهًمــا  َمْعَنــاُه 
ُيْذَكَرنا الَْحَواِشــي  فِــي   د اَوالر َنن ُيَبي ــــًرا  ذِْك ُه  َرد ـــْن  َم
ِ ُيْذَكرِ(٣)َوَثابِــٌت ِإْن َكاَن َبْيَن األَْســُطر لَــْم  َكاتُِبــُه  لَــْو  َذلَِك 
َســَواَءا(٤) َرآُهَما  َقــْد  َجــاَءاَواألَْصُل  فِيــِه  الَْفــارِقِ  لَِعــَدمِ 
ــْرُه(٥) الَْخَطا َال َيْضَمُن ُنَوَما ُيَدم الُْمَبي ــُه  ـِـُب ــات َك ــُه  ــاَس ــرَط قُ
َتَرَكا َمْهَمــا  َيْضَمُن  َال  َكا(٦)َكــَذاَك  َصك َمــا  ِإَذا  ِه  َصك َتأْرِيَخ 

ــنة واالقتداء بقراءة  قوله: «إذ ُيَســّن الَمْقرا»، أي: أن قراءة القــرآن الكريم ُيراَعى فيها اتباع الس  (١)
القّراء المشهورين، فال يقرأ بالقراءات الشاذة.

قوله: «باطل» مرفوع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وال أقول هو باطل.  (٢)
ُيذَكر: بالبناء للمفعول، ويجوز بناؤه للفاعل، أي: لم يذكر نفسه.  (٣)

قوله: «رآهما»، أي: الرد في الحاشية أو بين الســطرين، فهما عند الشيخ الصايغي على سواء،   (٤)
ُه فالن ابن فالن. فال بّد من ذكر اسم الراد بأن يكتب َرد

وما ُيَدّمْرُه: بالجزم ألجل الضرورة، وإسناد التدمير إلى الخطأ مجاز مرسل.  (٥)
صككا: أي: كتب الصك.  (٦)
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َوَقْد َثابِــٌت  الُْحْكمِ  فِــي  ُه  ـ ُيَرْدِألَن َقــاَل أَُنــاٌس ُدوَن َتأْرِيــخٍ 
بِاألََصــم  الُْمِقــر َِوَيْكُتــُب  اِالْســم بَِهَذا  َمْعُروًفــا  َكاَن  ِإْن 
األَْعَوُر َكــَذاَك  األَْعَمى  ُيْشــَهُرَكَذلَِك  ِحيَن  األَْعــَرُج  َكَذلَِك 
َيرِْدَمــا لَم ُيــرِْد َتْنِقيَصُه َفــِإْن ُيرِْد َهاُهَنــا  َفالَْمْنــُع  َتْنِقيَصــُه 
َتْدُخُل اِإلَنــاُث  َعبِيــدِهِ(١)  َتْدُخُلَوفِي  لَْيَس  َوقِيَل  ُرِســُموا  ِإْن 
تُْعَرُف بِاِإلَمــاِء  اِإلَنــاُث  قُْلُت َولِكــْن َذاَك لَْيَس َيْصرُِفَبــلِ 
َمــا َكِمْثــلِ  َعْبَدتُــُه  َفاْعَلَماَفِإنَهــا  ى  تَُســم َكاَنــْت  أََمُتــُه 
ِ ــْيُء َقْد َيُكوُن َذا ِإْســَمْين َِفالش ْوَعْين ْغلِيُب فِي الن َوَقْد َيجِي الت
ُجُل ا َيْدُخُلَوالَجْمُع َتْكِســيٌر َوفِيــِه الر مِْنُهــْم َمَع اِإلَناثِ ُطــر
َحَصَاللَِكــن َســْبَق ُمْلِكِه أَْقــَوى َفَال َعْنــُه بِاْحتَِمــالٍ  تُْنَقــُل 
َيْخَتــاَرا أَْن  الَْكاتِــَب  جَِهاَراَفَيْلــَزُم  َهــا  َعم َمــا  َشــاَءَها  ِإْن 
َوَيْنَعِكْسَكْي َال َيُكوَن األَْمُر فِيَها ُمْلَتبِْس بِــِه  الَْمْعَنى  َفَيْفُســُد 
قِيــُق الر ُيْجَمــُع  َمْوثُوُقَوبِاألَرِقــا  بُِمْلِكــِه  الــذِي  َوْهــَو 
الَْمْملُوَكا اْجَمــعِ  ْعلُوَكاَوبِالَْمَمالِيكِ  َعالِيــكِ اْجَمعِ الص َوبِالص
ــا ُيْجَمَعن بِاألَْقَنــانِ   اَوالِْقــن َوالَْعبــُد فِيــِه أَْوُجــُه اْســَمَعن

قوله: «وفــي عبيده»، أي: إذا أقّر أو أْوَصى بعبيده، وكان فيهــم الذكور واِإلناث دخلت اِإلناث   (١)
في اِإلقرار بحكــم التبعية واألغلبية، وقيل إنهــا ال تدخل، واألول أظهر ُلَغــًة، وينبغي اعتبار 

العرف في ذلك شرًعا. (أبو إسحاق)



كوِك١٣٢ كتاُب الص الجزء الثالث

أَْعُبــُد َعبِيــٌد  َعْبــُدوَن  َوفِيــِه َغْيُر َمــا َذَكــْرُت ُيوَجُدعَِبــاُد 
األَلَْفاُظ فِــي الِْكَتابِ(١) َيْقُبــُح َجْهلَُهــا َعَلــى الُْكتابَِوَهــذِهِ 
ـا ُيْكَتَبن ــرِيـــــُد  تُ ـــــَرأٌَة  َتْظَهَرنــاَواْم َفلِْلَكاتِــبِ  َعْنَهــا 
ِ َثام الل َعــنِ  َوْجَهَهــا  َِتْكِشــُف  ِإْبَهام فِي  األَْمــُر  َيُكوَن  الَ  َكْي 
َتْعِقُبَوِإْن أََبْت َعْن َكْشــفِِه َال ُيْكَتُب أُُمــورٍ  مِْن  لَِخْوٍف  َعْنَها 
بِأُْخــَرى َهْت  َتَشــب َهــا  َوَمْكــَرالََعل مِْثلَِهــا َخدِيَعــًة  مِــْن 
َيــُزوُل َوْجِهَهــا  الَْمْعلُوُلَوبِاْنِكَشــاِف  َمْحــُذوُرُه  الَْوَرى  َبْيَن 
لِــْألَْوَراقِ ْســجِيلِ  الت َفاقَِوقِيَل فِي  بِات َواِإلْمَضــاِء  َكالُْحْكــمِ 
ــُهوُد فِيَها لَْو بَِخْط َفَقْطَوتُْكَتُب الش مِْنُهــُم  ــابِقِ  الس َكاتِبَِهــا 
ــٌة َعَلــى ــُهوُد ُحج َمــا الشثُُبوتَِهــا فِي َقْولِ أَْكَثــرِ الَْمَال(٢)َفِإن
الَْقاِضي كَِتــابِ  فِي  َقْوٌم  ِإْن َكاَن َعــْدًال َثابٌِت َوَماِضي(٣)َوَقاَل 
ِ ُشــُهود بَِال  َيْمِضــي  ِبَِنْفِســِه  ـــُه َكــُحــْكــِمــِه الْــَمــْعــُهــود  ألَن
أَقْر أَْو  فُــَالٌن  أَْوَصــى  اْســَتَقْرَفَقْولُــُه  َكَقْولِِه َهذا  فِي َرْســِمِه 
َحَياتِِه فِــي  أَْثَبــَت  َذاَك َولَــْم ُيْثبِْتــُه فِــي َمَماتِــِهَوَبْعُضُهــْم 
ِكيُر الن ُيْمِكــُن  الَْحَياةِ  فِــي  التْصوِيــُرِإْذ  َوَقــَع  َمــا  ِإَذا  مِْنــُه 

قوله: «في الكتاب»، أي: الصك، واْلُكتاب في آخر البيت جمع كاتب.  (١)
قوله: «المال»، أي: الخلق.  (٢)

ثابت: استدالالً بقوله تعالى: ﴿ , - . / ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  (٣)



١٣٣ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

ةِ الَْوِصي فِــي  َز  َجــو ةَِوَبْعُضُهْم  الَْقِضي َثابِــتِ  َعــْدلٍ   بَِخــط
اْشَتَهَرا َما  ِإَذا  َيُكْن َقاضٍ  لَْم  َرالَْو  ــِه َمْع َمْن َيَرى َما ُســط بَِخط
أَْوَقَفا ــُهودِ  الش َعَلى  َفــاَوَبْعُضُهْم  َتَخو ــِه  ُكل َذاَك  ثُُبــوَت 
ْبدِيلِ فِي الِْكَتاَبةِ ــةَِخافُوا مِــَن الت ــَراَب ــتِ اِالْس لَِنْفيِ  َفــَوَقــُفــوا 
ِه َمــَع الذِيَن َســَلُفواَوالَْقاِضي مِْن أَْهلِ الِْخَالِف ُيوَقُف َعــْن َخط
الَْعْدلِ بُِشــُهودِ   َيِصــح ــى  ثُُبوتُــُه َكِمْثــلِ َما فِــي األَْصلَِحت
َتْحِمــُل أَْهــَوا  تُْفَعُلَولِْلُمَخالِفِيــَن  أُُمــورٍ  َعَلــى  َصاِحَبَهــا 
ِ الَْكَبائِر َمــَع  َشــَفاَعًة  َِرَجــْو(١)  الُْمَكابِر َعــنِ  َعَذاَبــُه  أَْرَجــو 
الْجَِناَنا َيْدُخلُــوا  أَْن  ْحَماَناَوَقَطُعــوا  ُهــْم َقْد َعاَنــُدوا الرلَْو أَن
ا َتْحِمَلن األُُمــــوُر  ـٰــذِهِ  ـــَه ــاَف َمن َعَلــى اْرتِــَكابِ َمــا ُيَحر
َجَسُروا الَْمَعاِصي  َعَلى  َهاُهَنا  َيْســُتُرمِْن  َواِإللَــُه  َوَالَزُموَهــا، 
ــِه َقــْد َكَتَبا َوَجَبــاَوقِيــَل َمــْن بَِخط لُِفــَالنٍ  َعَلْيــِه  َحًقــا 
َال َوقِيــَل  ــٌة  ُحج َذاَك   ــَالبِــأَن ــص ــَنــُه َوَف ــْم َبــي ــُضــُه ــْع َوَب
َيُجــوُز ــُه  َخط ــْن  مِم َكاَن  َيُفــوُزِإْن  َفبِــِه  الُْمْســلِِميَن  فِــي 
َيْثُبــُت َال  َبْيَنُهــُم  َيُكــْن  ــُتَوِإْن  ُيــَثــب َال   ــق ــَح ــْل ِ ل ـــُه  َفـــِإن

قوله: «رجوا»، أي: أخروا، بمعنى: أنهــم رجْوا تأخير العذاب عنهم يوم القيامة، تمســًكا بمجرد   (١)
اِإلقرار بالشهادة؛ وبذلك سميت المرجِئة مرجئة: قلت: ولكنهم مع هذا ال يستحّلون شهادة الزور، 

وفيهم من العدول من يتحاشى عن سفساف األمور، فاألَْوَلى قبول شهادة عدولهم، واهللا أعلم.



كوِك١٣٤ كتاُب الص الجزء الثالث

بَِما ــُه  ــوَت ــُب ثُ أََرى  ُه ِإْن لَْم َيُكْن ُمْســَتْبَهَماَوِإنــنِــي  َقْد َخط
ُعرَِفا َمــا  ِإَذا  ــُه  َخط َفاْعرَِفــاأَْجَعــُل(١)  مِْنــُه  اِإلْقــَرارِ  َمْنزِلَــَة 
َكَتْب إْن  ــَالَق  الط بِِه  أَْثَبُتوا  َوَجْبَقْد  أَْيًضا  بِــِه   الَْحق َكَذلَِك 
ِ ــام ــَه ـِـِإلْف ــَالُم ل ــَك َِوُوِضــــَع الْ َكالْــَكَالم َذلِــَك  فِي   َوالَْخــط
َســْم(٢) َنا لَِبارِک الن الَْقَلْمَقْد َوَجَب الث اِإلْنَساَن مِْن َرْسمِ  َم  َعل أَْن 
ِ َيْعَلم لَــْم  َمــا  بِــَذاَك  َمــُه  َِعل َعــم الن َكَباقِــي  نِْعَمــٌة  َوَذاَك 
اهللاُ َعَلْيَنــا   اْمَتــن َقــدِ  ِإلَْغاُهبِــِه  لََنــا  َهــَذا  َمــْع  َفَكْيــَف 
َثانِــي لَِســاٌن  قِيــَل  لِْلَمَعانِــيَوِإنــُه  ْتبِيِيــنِ  لِل َوَذاَك 
فِيــِه لِيــَن  األَو ُعلُــومِ   نُْلِغيِهُجــل َهٰــذِهِ  َمــْع  لََنــا  َكْيــَف 
َواألَْخَباُر الُْقــْرآُن  ُحفِــَظ  اآلَثـــاُرَمــا  ـــَذا  ـــَك َوَه ـــِه  ِ ب  ِإال
ِ بِالَْقَلم نِْعَمــٍة  مِــْن  لََهــا  َِفَيــا  َعم الن َجزِيــَل  َوْصُفَها  َيُفــوُق 
َوَرَفَعــا َعــى  اد َقــدِ  َعىَوَرُجــٌل  َعَلــى َمنِ اد ا بِِه َحق َصــك
أَنَكَرا(٣) َقــْد  لَِمْن  قِيــَل  َراأَْنَكَرُه  ُســط َما  َبَقا  َعَلــى  َتِحلِيُفــُه 

قوله: «أجعل خطه.... إلخ» قلت: هذا هو الحق الذي ال امتراء فيه.  (١)
لبارئ النسم: أي: خالق الخلق.  (٢)

َعى  قوله: «أنكر» بفتح الهمــزة للبناء للفاعل، يعني: إذا أنكر َمن عليــه الحق بقاء الحق، واد  (٣)
تســليَمه؛ فإن له على صاحب الحق اليمين باهللا على بقاء حقه المكتوب له في ذلك الصك 
على هذا المقر، وال يدفع وجود الصك الذي بيده عنه اليمين إذا طلبها منه غريمه على بقاء 

حقه عليه.



١٣٥ الجزء الثالث باُب َقْسُم األموال

َوَقْد َتْبَقى  َقــْد  ُيْعَتَمْدألَنَمــا األَْوَراُق  َفلَِهٰــَذا  الُْحُقوُق  تُْقَضى 
َنَكَال الَْيِميــنِ  َعنِ  َيُكــْن  ــَالَوَمْن  ــَط ـــْد أَْب ــِه َق ــق ِــَح َفــِإنــُه ل
ِخيَفا ِإْن  َجائِــٌز  ُكوِك  الص َتِحيَفاَنْقُل  بِــأَْن  َواْحــَذْر  ذَِهاُبَهــا 
ِ الَمْوُجــود بَِحَســبِ  َتْزيِيدَِيْنُقلَُهــا  َوَال  َتْنِقيــصٍ  َغْيــرِ  مِْن 
َحْرًفا بَِحْرٍف بَِطرِيقِ الُمْحَتِسْبَيُقــوُل َهَٰذا َمــا َوَجْدتُــُه ُكتِْب
َغْيُر ُشــُهودِ األَْصلِ َحتى ُيْقَبَالَوَيْشــَهَدْن َعَلى الــذِي َقْد َنَقَال
الَْمْنُقولِ فِــي  َجاَء  َقْد  َمْقُبــولَِفُخْلُفُهْم  َكَشــاَهدٍ  َفَبْعُضُهــْم 
نُِقْل الــذِي  َكأَْصلِِه  َفاَحَتفِْلَوَبْعُضُهــْم  َيْقَوى  ــُهودِ  َوبِالش مِْنُه 
ُمنَقِطَعــْه ــٍة  َوِصي فِــي  ُمْجَتِمَعــْهَوقِيــَل  َقــْت  َتَلف َقــْت  لُف ِإْن 
َباتِ ِإثَباتِلَْيــَس َيُجوُز الُْحْكــُم بِالث َتْخلُــوا(٭) مِْن  بَِها َولَْيَس 
الَْمْعَنى َفْهــُم  الُمــَراُد  َعَرْفَناألَّنَمــا  َقــَد  َنْحــُن  َوَهَذا  مِْنَهــا 
َوالَْوَصاَيــا اِإلْقــَراُر  لِْلَبَراَيــاَوَيْثُبــُت  َكاَن  لَْفــٍظ   بِــُكل
َوْضُعُهــْم َوِإْن َنَطْق َفَحْقلُِكل َقــْومٍ  َمْعَناَهــا  ُيْعــَرُف  بِلَُغــٍة 
ــْه الِهْندِي ُيْحِســُن   ــْهَفَعَربِــي ــَوِصــي ِإْقـــــَراُرُه َيــْثــُبــُت َوال
ا(١) أََقر ِإْن  الُْعْجَمــةِ  ُذو  ــَراَكــَذاَك  ــَه ـــــا َج ــٍة َدَراَه ــي ِ ــَرب ــَع ِ ب

يقرأ البيت بإسقاط الواو إلقامة الَوزن. (إسماعيل) (٭) 
ذو العجمة: يريد به األعجمي ال األعجم.  (١)



كوِك١٣٦ كتاُب الص الجزء الثالث

ْعبِيُر َعْن َمْعًنى ُعلِْم ا َقــْد فُِهْمَفالَْغَرُض الت لَْفــٍظ َكاَن مِم بِــأَي
ُذكَِرا َقــْد  َما  الَْكاتُِب  َقْد ُشــِهَراَفَيْرُســُم  بِِه  الــذِي  بَِوْضِعــِه 
َعَربِي بَِلْفــٍظ  َعْنــُه  الَمْغرِبِيُيَتْرجَِمــْن  ِإْن َكاَن مِْنُهْم أَْو بَِلْفظِ 
بِْه  أََقــر َما  ُيْتِقــَن  أَْن  َفاْنَتبِْهبَِشــْرِط  َعْنــُه  َتْرَجــَم  بِــِه  َوَمــا 
ك لَْفٌظ َيْحَتِمْل نُِقْلَوِإْن َيُكْن فِي الص َقْد  َبِعيــًدا  أَْو  َقرِيًبا  َوْجًها 
بِالَْقرِيــبِ الَْحاكِــُم  الَغرِيــبَِفِإنَمــا  بَِوْجِهــِه  َال  َيْحُكــُم 
األَْذَهــانِ فِــي  َيْســبُِق  ـُه  ـ َمــا َكاَن َمأْلُوًفــا مِــَن الَْمَعانِيألَن
َمْعرَِفتِْه َمــْع  أَْخَطــأَ  بِالَْوْضعِ َال َيَضَمُن َذا فِي َغْلَطتِْهَوَكاتِــٌب 
ــانِ ــَن ــَب ــأِ الْ ــَط ِـــْن َخ ــــُه م  اِإلْنَســانِِألَن َعــنِ  َمْرفُــوٌع  َوَذاَك 
َفْتَواُه فِــي  أَْخَطأَ  َمــْن  أَْفَتاُهَكِمْثــلِ  َمــا  َمــْع عِْلِمــِه بِأَْصــلِ 
َسانِ الل ـــةِ  َزل ــْن  ِ م َذا   الْــَبــَنــانِِألَن ــَرُة  ــْث َع َذاَك  ــُل  ــْث ِ َوم
َعَلى أََخَطا  َمــْن  َيْضَمُن  َما  َجِهَالَوِإن فِيَما  َواَب  الص َيَرى  َجْهلٍ 
ُمــْرَتــِكــُب َوَنــْحــَوُه  َذا   ُب(١)ِألَن ُمَرك بِــِه  َوَجْهلُــُه  َجْهــًال 
ا َيْسأَلَن ــاهـِـَل  ــَج الْ ــاَوَيــْلــَزُم  َوَيْكُتَبن ُيْفتِــي  لَــُه  لَْيــَس 

❁  ❁  ❁

ُب»، أي: من جهلين، فاألول جهله بالشيء، والثاني جهله لنفسه بأنه جاهل. قوله: «ُمَرك  (١)



١٣٧ الجزء الثالث باُب اِإليَصاِء

É njÉ n°U nƒrdG  oÜÉàc

بِالُْقْربِثُــم الَْوَصاَيــا نِْعَمٌة مِــْن َربي َمْوَتــُه  َيَخــاُف  لَِمــْن 
ــَالزَِيــاَدٌة لَــُه َعَلــى َمــا َعِمــَال َتَفض َمْوتــِه  عِْنــَد  َتُكــوُن 

pAÉ n°üjpE’G  oÜÉH

َما ِإَنَفاَذ  َيقَتِضــي  لَْفــٌظ  َفاْعَلَماَوَذاَك  َعْنُه  الَْمــْوتِ  َبْعَد  ُيْنَفُذ 
ْدُتمِــْن َمالِِه َيُقــوُل َقــْد أَْوَصْيُت أَك َكــَذا  ي  َعن ُيْنَفــَذْن  أَْن 
الَْحَياةِ فِــي  ــْيِء  بِالش بِالَْمَمــاتَِوأَْمُرُه(١)  َذاَك  ــْد  ُيَقي َولَــْم 
أََمْر َمــا  َنُفوذِ  َقْبلِ  مِــْن  ُيْنَفَذْن ِخَالفُُهْم فِيِه اْســَتَقْرَوَماَت  َهْل 
ــةِ َكالَْوِصي َيُقــوُل  ةَِفَبْعُضُهــْم  الَْقِضي َق فِــي  َفــر َوَبْعُضُهــْم 
َفَقْط ْفــَظ  الل َنَظــُروا  ؤَالِء  ـٰ َوَقْوُل َمْن أَْثَبَت فِي الَْمْعَنى َسَقْطَوَه
بِِه أَْوَصى  َما  َوْهَو  َفْرًضا  لَِمــْن َيُكوُن مِــْن أَُهْيــلِ قُْربِِهَيُكوُن 
بَِحق بِــِه  أَْوَصــى  َمــا  لُِمْسَتِحقَكَذاَك  ــَذْن  ــَف ــْن ُي َعــَلــْيــِه 
ــوُنَومِْنــُه َنْفــٌل َوْهــَو َمــا َيُكوُن ــُن ًعـــا َوَهـٰــــــذِهِ فُ َتـــَبـــر
ا ُيْعَرَفن ــَرامِ  ــَح ــالْ ِ ب ــُه  ــْن ِ ــاَوم َفاْفهَمن َيِحيــَف  أَْن  َوَذاَك 

قوله: «وأمره»، أي: بأن يقول أعطوا عني فالًنا كذا، أو ادفعوا من مالي لعمل كذا، فيموت قبل   (١)
أن ينفذ ما أمر به، ولم يقل بعد موتي، فقيل: إنه بمثابــة الوصية؛ فُيْخَرُج عنه من ثلث تركته، 

وقيل: إن هذا األمر يبطل بالموت، واهللا أعلم.



كتاُب اْلوََصاَيا١٣٨ الجزء الثالث

ُيْعَرُفَوالَْحْيُف َهو الَْجْوُر َوْهَو الَْجَنُف َهٰــَذا  اِإليَصاِء  آَيــةِ  مِْن 
َفَجَنْف َعْمــدٍ  بَِغْيرِ  َيُجــْر  َوْهَو الذِي بِالَْجْهلِ َوالَْخَطا اْعَتَسْفَفِإْن 
ِ عِْلم َعْن  أََتى  َقــْد  َذْنٌب  َِواِإلْثُم  ْلــم الظ لِــَذاَك  َوبِالَْعْمــدِ  بِــِه 
ةِ الَقِضي فِي  األَْصلِ  َمْعَنى  ةَِوَذاَك  فِي اِإلْثمِ َقْصُد الَجْورِ فِي الَوِصي
أَْوَصى َقــْد  بِِه  فِيَمــا  اَوَعــادٌِل  ُخص فِيَنا  بِالَْفْضــلِ  الذِي  َفْهَو 
األَْمَوالِ ُمْنفِــقِ  مِْثــَل  الَْجــَاللَِيُكــوُن  ذِي  اهللاِ  ِإلَــى َســبِيلِ 
بِالُْقَضــاةِ الُْموُصــوَن  َه  الُْعَصــاةَِوُشــب أَوِ  الُمِطيِعيــَن  مِــَن 
ُيَثــاُب الَْقَضــا  عِْنــَد  الِعَقــاُبَفَعــادٌِل  بِــِه   َحــل َوَجائِــٌر 
ِ الَْحالَْين فِــي  ــاَن  الَْمن َِفأَْســأَُل  األَْمَرْين َعَلــى  َوَتْوفِيًقا  َعــْدًال 
الَْمالِ  َمَقالَِوَجائِــٌز ُيوِصــي بِــُكل الْــَوارَِث فِــي  َمْن َعــدَِم 
بَِحــالَِوعِْنــَدُه(١) َفَفــْوَق ثُْلــثِ الَْمالِ َباِطــٌل  ِإْذنٍ  بِــُدونِ 
اُث(٢) الْــُور أَذَِن  ِإْن  اِإلْنَكاُثَوَجائِــٌز  لَُهــُم  َهْل  َواْخَتلَفــوا 
َمْهَمــا َرَجُعوا َيُقوُل  َمْوتِِه لَُهــْم أَْن َيْرجُِعواَفَبْعُضُهــْم  مِْن َبْعدِ 
األَْرَجُح َوْهــَو  َرْجَعَة  َال  لَِمــا َعَلْيــِه مِــْن َدلِيــلٍ ُيْلَمُحَوقِيَل 
ْلُح فِي َيْقَتفِيفِي آَيةِ اِإليَصاِء َجاَء الص ُبــوتِ  لِلث َوْهــَو  َذلِــَك 

قوله: «وعنده»، أي: عند وجود الوارث.  (١)
اث: جمــع وارث، وقوله: «هل لهــم اِإلنــكاث»، أي: الرجوع فيما أذنوا، وســواء كان  الُور  (٢)
رجوعهم عن اإلذن في حياة الموصي أو بعد موته، ولكن الرجوع في حياته ال يفيد شــيًئا؛ 

فالظاهر عدم اعتباره.



١٣٩ الجزء الثالث باُب اِإليَصاِء

ــْة الَْوِصي عِْنَدَنــا  َتُجــوُز  ــْهَوَال  الَْبرِي دِ  َســي َعــْن  لِــَوارِثٍ 
َال(١) تَنف َمــا  الَْمْمُنــوُع  َمَثَالَوَذلِــَك  َمــانِ  لِلض َوُيوِصــي  بِــِه 
ــا ــرَِض ــِه فُ ــْي ــَل ــــُه َحـــق َع  الَْبْعَضــاِألَن  َلــن ُيَفض أَْن  َوالَمْنــُع 
َهَلَكا لَــْو  ــِه  بَِحق لَــُه  فِــي َذاَك ُكل َمــا لَُه َقــْد َتَرَكاُيوِصي 
الُْغَرَمــا َباقِــي  َكِمْثــلِ  ــزَِمــاألَنــُه  ــا لَ ــُم َم ــُه ــْي َيـــْن ِإلَ ُيـــَؤد
اِإليَصا مِْثُل  لِْلــَوارِثِ  الَْباِطُل ِحيــَن أَْوَصىَوالَْوْقُف  كَِالُهَمــا 
َوَقــْد لَــُه  ِإْثــَرًة  فِيــِه   اْســَتَنْد(٢)ِألَن  بِر لَِنــْوعِ  ِإْن  أُجِيــَز 
َضَمانِ مِــْن  اِإليَصاُء  َيُك  لِْلِعَيــانَِوِإْن  َيْظَهــُر  َيُكــْن  َولَــْم 
َما َيْحلَِف  أَْن  الْــَوارُِث  الذِي َقــْد َعلَِماَوَطَلَب  ِإلَْيــِه فِي  أَلَْجا 
الَْيِميُن لَــُه  الُموَصى  َعَلى  ْضِميُنَكاَن  الت َيْثُبــَت  ــى  َحت بَِذاَك 
ــَالتِ َنف الت فِــي  َيِميــَن  ْهَمــاتَِوَال  الت مِــَن  َخــالٍ  ـُه  ـ ِألَن
َشــاَءا ِإْن  َلْن  ُيَوك الَْعَمــى  اِإليَصاَءاَوُذو  أُُصولِــِه  مِْن  بِاألَْصلِ 
الَوكِيُل َذلِــَك  َعْنــُه  ْوكِيــُلَفُيوِصــي  الت َثَبــَت(٣)  ِإْن  نَِياَبــًة 
ــا ُيْثَبُتن َذلِــَك  َعــَدا  ــاَوَمــا  َلن ُيَوك لَــْم  لَــْو  ِإْيَصــاُؤُه 

ع به على وجه الفضيلة، ال عن حق واجــب عليه، فالحق الالزم يجب إنفاذه  ما تنفال: أي: تبر  (١)
سواء كان لوارث أو لغيره.

قوله: «إن لَِنوع بِر اْسَتَنْد»، أي: بأن يســنده إلى عمل بر؛ إذا انقرضت ذريته، كأن يوقفه لشيء من   (٢)
المساجد أو الفقراء أو في سبيل اهللا أو البن السبيل، أو نحو ذلك من أبواب الخير. (أبو إسحاق)

إن ثبت: أي: إن صح.  (٣)



كتاُب اْلوََصاَيا١٤٠ الجزء الثالث

َمــالَِوَجائِــٌز قِيــَل(١) بِــُكل َحــالِ مِــْن  ُرُبــعٍ  أَو  بُِســُدسٍ 
مِــْن َفَلــجٍ َيثُبــُت بِاِإليَصــاِءَوَهٰــَكــَذا ِإيــَصــاُؤُه بـِـالْــَمــاِء
َوالَوَصاَيا اِإلْقَراُر  َبا  الص الَقَضاَيــامِْن ذِي  َفافَهــمِ  َيْثُبَتــانِ  َال 
ــًال فِي الَْبــابِ مِــْن أَْبَوابِِهَوَبْعُضُهــْم أََجاَز َمــا أَْوَصى بِِه َتَنف
َيْعِقــُلقِيــَل َولَــْو أَْعَتَق لَْيــَس َيْبُطُل ــْن  مِم َكاَن  إْن  عَِتاقُــُه 
الَْمَرضِ َذاَك َحاَل  ُه بِــِه َرِضيلَْو َكاَن مِْنــُه  لَْو لَــْم َيُكــْن َولِي
ِ لَِعْبدِه الَْفَتــى  ِإيَصــا  َِوَباِطــٌل  َبْعــدِه مِــْن  عِْتِقــِه  بَِقْيــدِ   ِإال
الِْعْتَقا  ِإَذا اْســَتَحق َفُيْلَقــىُيوِصي لَــُه  َباِطــٌل  َهــَذا  َوقِيــَل 
لَُه أَْوَصى  َقْد  َكاَن  ِإْن  بَِنْفِســِه أَْو َبْعــضِ َنفِســِه لَــُهَوُيْعَتَقــْن 
َمْن َتــْنَوَباِطــٌل ِإْن َكاَن أَْوَصى بِالث تَُثب َفــَال  لَــُه  َبْعِضــِه  أَْو 
َوَهَبا(٢) َقْد  َمَرضٍ  فِي  َيُكْن  َوَجَبــاَوِإْن  َعَلْيــِه  َنْفَســُه  لِْلَعْبــدِ 
َرنــا ُيَحر الَمــالِ  ثُلُــثِ  ــامِــْن  ُيْجَعَلن َكاِإليَصــاِء  َذاَك  ِإْذ 

قوله: «وجائز قيــل»، أي: بدون الوكيل، وذلك فــي كل ما يكون فيه البصير واألعمى ســواء   (١)
كالســهم المشــاع والماء والدراهم المعدودة، وعندي أن األعمى العاقــل المميز كالبصير في 
جميع ذلك ألني رأيــت كثيًرا من العميان أعظم خبرة باألموال وأكثــر بصيرة باألعمال، وهو 

قول ذكره العّالمة الصبحي 5 في بعض جواباته. (أبو إسحاق)
قوله: «وهبا.... إلخ» وذلك بأن يقول: اشــهدوا علّي بأني قد وهبت لهذا العبد أو لعبدِي فالن   (٢)
نفَسه، أو قال ذلك ولم يقل اشهدوا عليه؛ فإن هذا يكون كناية عن العتق فُيْعَتق العبد، ويكون 
إعتاقه من ثلث المال، فإن وسعه الثلث وإال استسعى العبد بما يبقى عليه من قيمته للورثة أو 

ألصحاب الدين. واهللا أعلم.



١٤١ الجزء الثالث باُب اِإليَصاِء

لَْك(١)َوَباِطــٌل ِإْقــَراُرُه لَِمــْن َمَلــْك َذاَك  َجِميُع  ِإْذ  الَْعبِيدِ  مَِن 
لَِرُجــلِ بِــِه  أَْوَصــى  َِوَفــَرٌس  َيْبُطــل لَــْم  َحَياَتــُه  َيْرَكُبــُه 
بِِه ُيوِصي  َال  ــَالةِ  الص َصْحبِِهَوَبــَدُل  مِــْن  أََبًدا   َيِصــح َال  ِإْذ 
أََحدِ َعــْن  أََحٌد  ــي  ُيَصل َال  َجَســدِِإْذ  مِــْن  عَِبــاَدٌة  ألَنَهــا 
َالةِ َكالص فِيــِه  قِيــَل  ــْوُم  بِاِإلْثَباتَِوالص الَْجِميــعِ  فِــي  َوقِيَل 
ِ َيام الص فِــي  األَْقــَوالِ  َِوأَْكَثــُر  ثُُبوتُــُه فِــي َظاهِــرِ األَْحــَكام
الُمْخَتــارِ َعــنِ  آَثــاٌر  َجــاَءْت بَِهــا َصَحائِــُح اآلَثارَِوفِيــِه 
لِْلَمْعُدومِ(٢) اِإليَصــاُء  َِوَيْبُطــُل  الَْمْعلُــوم لِْلــَوارِثِ  َوَيْرجَِعــْن 
َضَمــانِ مِــْن  َكاَن  َمــا  ِإَذا   َعانِيِإال لَُه َفــَذاَك َحــق أَْوَصــى 
َلُهُيْقَســُم َبْيَن َوارِثِي الُْموَصى لَُه َفص َقــْد  الُقــْرآُن  َما  َكِمْثــلِ 
ا أََقــر ِإْن  اِإلْقــَراُر  اَكَذلِــَك  َمــا َقــْد َمر َكُحْكــمِ  ــتٍ  لَِمي
ُعلَِما اْنَعَدَمــاَوِإْن َيُكْن أَْوَصى لَِشْخصٍ  َوَكاَن  َحيــا  ــُه  َيُظن
لِ األَو ــَل  ِــْث م َتــْبــُطــُل  ــُه  ــِإن َِف َيْعَمــل لَــْم  َحَياَتــُه  ــُه  َوَظن
لِْلُمْخَتـارِ َتْثُبـــُت  ـَهــا  مِــْن َبْعــدِ َمْوتِــِه َفــَال تَُمــارِلَِكـن
َنْن ُيَبي لَــْم  َوْهَو  َقــاَل(٣)  َوْجــَه الذِي َقــْد َقالَــُه لُِيْعَلَمْنَكَذاَك 

قوله: «إذ جميع ذاك لك» فيه التفات من الغيبة إلى الحضــور ومثل هذا في القرآن وفي كالم   (١)
العرب كثير. (أبو إسحاق)

قوله: «للمعدوم»، أي: للميت، ويرجع ذلك لورثة الموصي، وذلك فيما كان تبرًعا، وأما ما كان   (٢)
عن حق أو ضمان فإنه يثبت، ويكون ذلك لورثة الموَصى له.

قوله: «كــذاك قال.... إلخ» قلت: لعل وجهه أَن ما كان لرســول اهللا ژ مــن المال كان هللا، وما   (٣)=



كتاُب اْلوََصاَيا١٤٢ الجزء الثالث

َنا َتَيق ــا  َم ألَْجــــلِ  ـــُه  ُدفَِنــاَوَعـــل َقــْد  َوإْن   َحــي ـُه  ـ بِأَن
الَْحَياَتا ذِي   أَن َتــْدرِي  الَْمَماَتاَوأَْنــَت  َتْنفَِيــْن َعْن ُحْكِمــِه  الَ 
ـــْه أُْخـــَروِي  َشــك َال  ـَهــا  ـ ــْهَوأَن الَعلِي ــهَدا  الش َحَيــاةِ  مِْثــُل 
ِهــْم َال َشــك ُيْرَزقُوَنا ُمْســَتْغُنوَنامِــْن َرب ْنَيــاِء  الد َعــنِ  َفُهْم 
َقاَال َقْد  َما  َوْجَه  أَْدرِي  آَالَفَلْســُت   لـِــبـِــر ــــاَل  َق ِإَذا   ِإال
هللاِ ــْل  ــُق َي أَْن  ــُل  ــْث ِ م َِوَذاَك  اْشــتَِباه بِــَال  َهــَذا  َفَثابِــٌت 
ِ ْعبِير الت فِــي  ُســوَل  الر َِفَيْجَعُل  ــْقــدِيــر َذرِيـــَعـــًة لِــَذلِــَك الــت
الُفَقَرا ُيْعَطى  َقاَل  َقْد  َهاُهنا  الَوَرىمِْن  دِ  َما َكان فِي اِإليَِصا لَِسي
أَقُــوُل َوَال  أَْرَضــاُه  َمْقُبــوُلَولَْســُت  َثابِــٌت  هــَذا   بِــأَن
حتى َحْرًبا  َيْدُخُل  َال  َتأَتىَوالَعْبُد(١)  ِإْن  َيْلــَزُم  بَِمــا  ُيوِصــي 
أَْيَضا َبْحــًرا  َيْرَكُب  َال  اِإلْمَضــاَكــَذاَك  َقْبــَل   ُيَســافَِرن َوَال 
َعَلْيــِه الــذِي  َدْيُنــُه  َيقِضيــِهَكــَذاَك  أَْن  َعَلْيــِه  َواجِــٌب  ِإْذ 
ِ مِــْن ُشــُهود َقــاتِ  الث ُد  ُِيَشــه ُدود الر ُجْمَلةِ  مِْن  َيْســَلَمْن  َكْي 
الَْمْقُبوَالَوِإْن َيُكــْن َقــْد َعــدَِم الُْعُدوَال َيُكــنِ  لَْم  لَْو  ُيْشــِهُد 

كان  هللا كان للمســلمين، يجاهدون به عدوهم، ويســددون به ثغورهم، ويفكون من أساراهم، 
ويحملون منه كلهم، ويواســون منه فقراءهم، وفي بقاء ســهمه ژ من خمس الغنيمة إلى يوم 

القيامة دليل واضح لما قاله صاحب األصل، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
قوله: «والعبد»، أي: الحر ولو قال: والمرء، لما احتاج إلى بيان.  (١)

=
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َبَشــَرا(١)  لَْم َيجَِدن َيُكــْن  ُيْعَذَراَوِإْن  ــى  َحت بِاِإليَصاِء  َيْجَهُر 
الَمَالئَِكْه َتْســَمَع  َدارَِكــْه(٢)َيْجَهــُر َحتى  َعَلْيــِه  اهللاِ  َوَرْحَمــةُ 
َيْكُتَبــا أَْن  أَْمَكَنــُه  َيُكــْن  َفْلَيْكُتَباَوِإْن  قِْرَطاَســٍة  فِــي  َذلِــَك 
ــى َولَْو أَْمَكَنــُه فِي األَْرضِ َوَيــْمــِضــيَحت َيْكُتُبَها  َفــِإنــُه 
َتعالَى ــِه  لِــَرب األَْفَضاَالَمــــْعــــذَِرًة(٣)  َيَهــُب  الَْخبِيُر  َوْهــَو 
أَْوَصى َوَصح أَْو أََتى ِإلَى الَْحَضْرَوِإْن َيُكْن(٤) فِي َمَرضٍ أَْو فِي َسَفْر
تِْه َوِصي فِــي  ْقَض  الن  ِإن تِــْهَفِقيــَل  ِصح فِــي  َتَهــا  َثب ِإَذا   ِإال
َبْعــدِ مِــْن  َتَهــا  َثب ِإْن  الَْحــدَكــَذاَك  َكَهــَذا  َدارِهِ  ُوُصــولِ 
َجــاَءا اْصِطــَالٌح  اِإليَصاَءالُِفَقَهائَِنــا(٥)  ــُز  ُيَمي َمــْن  لَْفظِ  فِي 
ِ َفاْعَلــم لِْلُمَضــاِف  ــُموُه  َِفَقس والُمْعَلــم َمْفُصولِــِه  َوُمــوَدعٍ 
َحَســُن اْصِطَالٌح  َوْهَو  ــُنَوُمْبَهــمٍ  ــي ــَب ــا ُم ــَه ــِه ــَوْج ِ ـــــُه ل ألَن
َخاُطبِ الت الَمَراتِبَِوَعــارٌِف بُِمْقَتَضــى  هــذِهِ  َوْجــَه  َيْعــرُِف 

بشًرا: أَي: أحد من البشر، وهم من كان من بني آدم ‰ .  (١)
دارَكْه: الحقه.  (٢)

معذرة: مفعول ألجله، أي: ألجل المعذرة.  (٣)
قوله: «وإن يكن.... إلخ» يعني: إذا أوصى في ســفره أو في مرضه فعاد من سفره أو عوفي من   (٤)
مرضه، فقيل: إن تلك الوصية إنما هي لذلك السفر أو لذلك المرض خاصة، ِإال إذا أثبتها في 

وطنه أو في صحته، وقيل ثابتة إال إذا أبطلها، وهو األصح عندي.
ع الوصايا إلى هذه الخمســة األقسام التي ذكرها  قوله: «لفقهائنا» اصطالح، قيل: إن أول من وز  (٥)
المؤلف ƒ ؛ أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي رحمه اهللا تعالى. (أبو إسحاق)
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َيُضــر َال  بِاِالْســمِ  قِْشــُرَوَجْهلُــُه  لََدْيَهــا  اِإلْســُم  ألَنَمــا 
ــْعــَتــَبــُر الْــَمــَعــانـِـي ـــَمـــا تُ لِألَْذَهانَِوِإن َتْســبُِق  التِــي  َوْهــَي 
ُهــَو الُْمَضاُف َيْثُبَتــْن بِالَْمْوتَِفَقْولُــُه بِالَْبْيــتِ مِــْن ُبُيوتِــي
ــْيفِ مِْن ُســُيوفِي َذا الَْمْوُصوِفَوَهَكَذا بِالس َوَنْحوِهِ مِْن مِْثــلِ 
بـِــدِْرَهـــمٍ َفــُمــوَدٌع بـِـَحــالـِـِهَوِإْن َيُكــْن أَْوَصى لَــُه فِي َمالِِه
َســْيفِِه َونِْصفِ  َعْبدِهِ  َوْصفِِهَونِْصــفِ  فِي  أََتــى  َمْفُصوٌل  َفَذاَك 
الُْمْعَلــُمَوِإْن َيُكْن أَْوَصى بَِشــْيٍء ُيْعَلُم  ُهــو َفــَذاَك  ًنــا  ُمَعي
َفــْرَحــاَنــا ــدِهِ  ــْب ـِـَع ب ِإَذا  َحْيــُث َما َقْد َكاَناَكــَمــا  أَْوَصى لَِزْيدٍ 
ــاَوُمْبَهــٌم َكــَذا َكَما َمــا أَْوَصى َمــا ُخص َتَفــقٍ  أَْو  بِدِْرَهــمٍ 
ِ َفْلُتْعَلم ــا  ــَه ــَســاُم أَْق ــذِه  ــَه َِف الُْمْعَلم َغْيــُر  أُْبِهَم  َمــا  َوُحْكُم 
أَْيَضا ُيَضــاُف  َما  ُحْكُم  ُيْمَضىَكَذاَك  َحْيــُث  أُوَدَع  َما  َكَذاَك 
أَْحــَكاُم أََبــًدا  قِْســمٍ   َتْقِضــي بِــَذاَك عِْنَدَنــا األَْفَهاُملِــُكل
ُيْسَمُع الَْوَصاَيا  فِي  ُجوُع  الر  َيْرجُِعثُم َشا  ِإْن  الَحَياةِ  فِي  َداَم  َما 
لِْلبِــر بِــِه  فِيَمــا  أَْوَصى َفِقيــَل َال ُرُجوَع َيْجرِيَواْخَتَلُفــوا 
الَْخْيــَراتِ َقَصــَد  َمــْن  ــاتِألَنــُه  ي الن ــُر  ُيَغي لَــُه  لَْيــَس 
قُِصــَدا َقــْد  َوَمــا  هللاِ   أََبــَداَوالبِــر  ُيــَرد َال  اِإللَــُه  بِــِه 
ُجوَعــا الر ُزوا  َجــو َمْمُنوَعــاَوآَخــُروَن  أََبــًدا  َيــَرْوُه  َولَــْم 
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َوْهــَو بَِمْوتِــِه َفَقــط ُيْمَضــىِإْذ َال ُرُجوَع فِي الذِي َقْد أَْمَضى
الَحج َومِْنــُه  الِعْتُق  َذلِــَك  َيْرُجومِْن  ــَواَب  الث بِــِه  َمــا   َوُكل

بِاألَْقــَوالِ ُجــوُع  الر ــوُن بِــاألَْحــَوالَِوَيَقــُع  ــُك ــــاَرًة َي َوَت
أَْوَصى َقــْد  بِِه  َما  َبْيــعِ  ُيْحَصى(١)َكِمْثلِ  ُجــوعِ  الر مِــَن  َفِإنُه 
بِِه َعْبــًدا  َتْشــَترِي  أَْن  ِهَفَجائِــٌز  َرب بِِعْتِقِه مِــْن  َولَــْو  أَْوَصــى 
ِ ْدبِيــر َِولَــْم َيُكــْن َذلِــَك َكالت الَْكثِير فِــي  فِيِه  ُرُجــوَع  َال  ِإْذ 
ِخَياَرا(٢) َباَعــُه  فِيَما  قِيــَل ُرُجــوٌع فِيِه ِحيَن َســاَراَوالُْخْلــُف 
فِي َوالِْخَالُف  ُرُجــوَع  َال  َفاْعرِِفَوقِيَل  فِيــِه   َمر َكُخْلــفٍ  َهَذا 
ِإْن َزاَد َعَلى ُجــوعِ  َاللَْيَس مَِن الر َمــا َكاَن َقْد أَْوَصى بِــِه َوَكم
لِْلَبْعــضِ َتْنِقيُصــُه  َمــا  َبْعضِلَِكن َمَقــالِ  فِي  ُرُجــوٌع  مِْنُه 
ِ َمر ُجوعِ أَْخــُذ الث ِلَْيَس مِــَن الر مِــْن َنْخَلــٍة أَْوَصى بَِهــا لُِعَمر
َمَعا ْورِ  َوالز الَْكْربِ  أَْخُذ  َزَرَعاَكَذاَك  ِإْن  َوَكــَذا  ُرُجوًعا  لَْيــَس 
ــُل ــِق ــَت ــْن ـــــُه بـِــَمـــْوتـِــِه َي ُيْنَقــُلألَن َال  َحَياتِــِه  َوفِــي  َعْنــُه 

يحصى: أي: يعّد.  (١)
قوله: «خياًرا» صفة لمصــدر محذوف؛ أي: باعه بيًعا خيــاًرا، والمعنى: إذا أوصى بقطعة   (٢)
ألحد أو لنوع مــن أنواع البِر، ثم باع تلك األرض بيع خيار ـ وهو بيع اِإلقالة ـ فهل يعد 
هذا البيع رجوًعا في الوصية أم ال؟ خالف، مثاره: هل هو بيع صحيح أم فاســد لوجود 
الشــرط فيه، فَمن قال بصحة البيع عــدُه رجوًعا عن الوصية، ومن قال بفســاده لم يعده 

رجوًعا، واألصح األول.



كتاُب اْلوََصاَيا١٤٦ الجزء الثالث
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لَِيْقِضــي َما أَْوَصى بِــِه ِإْن َفاَتاَوْهَو الذِي َيُنــوُب َعْن َمْن َماَتا
ا الَْوِصي ــاَوَيْنَبِغــي أَْن َيْجَعــَل(١)  َمْرِضي ثَِقــًة  َتِقيــا  َفًتــى 
لِألََماَنــْه ُيــْرَض  لَــْم  ِخَياَنــْهألَنــُه  بِــِه  َمــا  أَمِيــٌن   ِإال
ثَِقْه عِْلــمٍ  بِأَِخي  َظفِــْرَت  َوأَْنَفَقــْهَوِإْن  أَْمَســَكُه  َمــا  َيْعــرُِف 
ِ اْشــُكر َواهللاَ  بِالَْكَمالِ  َِظفِــْرَت  َفر الظ بَِهــَذا   َمــن الــذِي  َفْهَو 
ثَِقةِ لَِغْيــرِ  أَْوَصــى  َمْن  ــةَِوقِيــَل  ــَل لِْلَوِصي َمــْن َعط َكِمْثــلِ 
ْضيِيُع الت ــُن  ــْؤَم ُي َال  ـــُه  َتِضيــُعألَن ــٌة  َوِصي َفَمــا  مِْنــُه 
الَوِصي مِــَن  َبــاَن  ِإْن  ــَولـِـيَوقِيــَل  بـِـالْ ــَس  ــْي لَ ِإْذ  ِخــَيــاَنــٌة 
ُيِقيَمــا أَْن  الَْحاكِــَم  َحلِيَماَفَيْلــَزُم  ــٍة  ــَق ِ ث َذا  ــُه  ــاَم ــَق ُم
َفَيْجَعــُل َهًمــا  ُمت َيُكــْن  َعَلْيِه ُمْشــرًِفا(٢) َيــَرى َما َيْفَعُلَوِإْن 
ِإلَى أَْوَصى  ِإْن  اِإليَصاُء  اْنَتَقَالَوَيْبُطُل  ِحيــَن  الَْعْبُد  َفبِيــَع  َعْبدٍ 
ُيْهِمَالَوِإْن َيُك الُْموَصى(٣) لََها َقْد َقبَِال َال  أَْن  َذاَك  فِــي  َيْلَزُمــُه 
(٤) الُْعْذرَِوَمــا لَُه َقــْد قِيــَل مِــْن َتَبر فِــي  َواِضــحٍ  بِأَْمــرٍ   ِإال

يجعل: بالبناء للفاعل.  (١)
مشرًفا: أي: رقيًبا.  (٢)

الموصى لها: أي: الموصى إليه، والمراد به الوصي.  (٣)
: أي: تعذر عن الوصاية َبْعَد َما قبلها، والصحيح أن له ذلك في حياة الموصي، وال سيما إذا  تََبر  (٤)

كان يجد من يقوم بها عنه من بعده.



١٤٧ الجزء الثالث باُب اْلوَِصي

َفَما اْســَتَقالَُه  َقــدِ  َيُكــْن  َتْنَهدَِماَوِإْن  لَــْن  قِيــَل  َقــْد  أََقالَــُه 
ُيْعَذُر مِْنَهــا  ي  َبــر بِالت ى َوْهــَو َحــي َيْقــدُِرَوقِيــَل  ِإَذا َتَبــر
َوَعْد بَِمــا  الَْوَفا  لَــُه  َعَقْدَوَيْنَبِغــي  َما  َنْكــُث  فِيِه  ي  َبــر الت ِإذِ 
ــَرا َقص َمــا  َفــِإَذا  ــْر  ُيَقص َظَهَرا(١)َوَال  َقــْد  ُغْرُمُه  ُعــْذرٍ  بَِغْيرِ 
ُعْذرِ بَِغْيــرِ  الَْمــاُل  َذَهــَب  َوَال َضَمــاَن عِْنــَد َذاَك الُْعــْذرِِإْن 
َقَدَرا َمْهَمــا  اِإلْنَفــاُذ  أََمَراَولَْيُكــنِ  ِإْن  لَــُه  َحاكِــمٍ  أَْمــرِ  َعْن 
َيــْنــزُِع(٢) أَْو  ُه  ــر ــِق ُي ــُه  ــَعــل َيَقــُعلَ ــا  مِم َفَيْســَترِيَح  َعْنــُه 
ِ ام َِوَيْرَفــُع األَْمــُر مِــَن الُْحــك الِْخَصام ُمْؤَنــَة(٣)  ُمْنفِذِيَها  َعْن 
ُيــونِ الد ــَة  ِصح  ِإن الَْمْدُيونَِوقِيــَل(٤)  ُجــلِ  الر َعَلى َوِصــي
َطَلَبا مـِـْنــُه  ــاَن  َك ِإْن  ـــٌة  َوَجَباَالزَِم َقــْد  َما  َتْصِحيَح  َوارِثُــُه 
َباَعا َقــْد  َفالذِي   لَــْم َيِصح ِإْجَماَعــاِإْن  َوارِثِــِه  َعَلــى   (٥) َرد
ِ ْيــن الد ألَْجــلِ  َبــاَع  ِألَنَمــا  بِالَْعْدلَْين  َيِصــح لَــْم  ْيُن  َوالد
َيِميُن ــا  ــَدَن ــْن عِ  ــي ــَوِص ــْل ِ َيُكوُنَول بَِما  اِإلْرثِ  أُولِــي  َعَلى 
َيْلــَزُمَفَيْحلُِفــوَن أَنُهــْم َمــا َعلُِمــوا أَْو  بِــِه  أَْوَصــى  بِأَنــُه 

غرمه: أي: ضمانه.  (١)
أو ينزع: أي: ينزع عنه الوصاية ويؤخره عنها؛ ألنه يلزمه امتثال أمر الحاكم.  (٢)

ُمْؤَنَة: أي: محنة الخصام وعناءه.  (٣)
قوله: «وقيل إن صحة الديون»، أي: أن على الوصي أن يقيم البينة على صحة الديون التي يريد   (٤)

قضاءها من مال الهالك إذا لم يصدقه ورثته.
رد: أي: مردود.  (٥)



كتاُب اْلوََصاَيا١٤٨ الجزء الثالث

َتَرُكوا الَْيِميــنِ  َعنِ  َنَكلُــوا  َيْســلُُكِإْن  َحْيُث  َيْســلُُك  ُه  َوِصي
َولَْو أُْنفِْذَها  َوِصيتِي(٭)  َيُقْل  َرَوْواَوِإْن  َقْد  ِخــَالٌف  فِيِه  َتْثُبَتْن  لَْم 
ُيْنفَِذا أَْن  لَــُه  َقــاَل  ُمْنفِــَذاَفَبْعُضُهــْم  ُيفِيــُد  َال  َذاَك  َوقِيــَل 
فِيِه َوعِْنــدِي  األَْصــُل  َبــُه  ْنبِيِهَصو َوالت ْفِصيــلِ  الت مِــَن  َنــْوٌع 
ُمنَِعاَفــِإْن َيُكــْن ُبْطَالنَُها َقــْد َوَقَعا َقْد  الــذِي  األَْمرِ  جَِهةِ  مِْن 
ــُد ــزِي ـــًة َت ــا َوِصـــي ـِـَه ــْون ــَك ُيرِيدَِك لََهــا  الَْمــالِ  ثُلُــثِ  َعْن 
لِــَوارِثِ ــًة  َوِصي َكْونَِهــا  ِأَْو  الَْعابِث َقْولِ  مِْثُل  أَْنفِْذ(٭٭)  فَقْولُْه 
اِإلْنَفــادِ(١) َعــنِ  َيْنَهــاُه  َجادِياهللاُ  َغْيــُر  َذاَك  فِــي  َفَقْولُــُه 
جَِهةِ مِــْن  ُبْطَالنَُها  َيُكــْن  َفأَْثبِتَِوِإْن  َفُهَنــا  ُكــوِك  الص َوْضعِ 
َمــْن َيُقوُل أَقُــوُلألَنــُه فِــي ُحْكــمِ  الــذِي  َهــَذا  تِــي  َوِصي
ِسَواُه َرَســُموا(٢)  ِإْن  َرْسُمُهْم  َعَناُهَال  َمــا   أُْثبِــت َهاُهَنــا  مِــْن 
َيْقَتِضيَبْيُع الَْوِصي َجائٌِز فِي الَْمَرضِ(٣) ِإْن َكاَن اِالْنَفــاُذ لَِبْيــعٍ 

الظاهر أن المصنف 5 نظــم هذا البيت على اللهجة الُعمانية و (وصيتي) بفتح الواو وكســر  (٭) 
الصاد وسكون الياء وكسر التاء، والفعل (أنفذها) ساكن الذال. (إسماعيل)

(٭٭)  بسكون الهاء في (فقولْه) وسكون الذال في أنفْذ). (إسماعيل)
اِإلنفاد: بالدال المهملة كاِإلنفاذ بالذال المعجمة وزًنا ومعنى.  (١)

قوله: «ال رســمهم» مراده أن االعتبار بالوصية ال باللفظ، فإن فهَم المعنــى ِصير إليه ألنه هو   (٢)
اللب، واأللفاظ قشور ال تعتبر، وال تضيع بها الحقوق، إذا كان تغييرها من أجل جهل الكاتب، 

ألن الكاتب عليه أن يكتب كما علَمُه اهللا.
قوله: «بيُع الوصي.... إلــخ»، أي: بيُعه لمال الموصي ِإلنفاذ الوصية فــي مرضه، أي: اْلَوِصّي   (٣)

يصير ثابًتا وال ُيَرد بالمرض ما دام يعقل البيع، بخالف بيع ماله وهو مريض.



١٤٩ الجزء الثالث باُب اْلوَِصي

َحالِِهَولَْيــَس َذاَك مِْثــَل َبْيــعِ َمالِــِه فِــي  َواجِــٌب  َهــَذا   ألَن
َفــْرضِ َنــْوُع  لِــَذاَك  َيْقِضيَفَبْيُعــُه  أَْن  ــُه  ــَزُم ــْل َي ـــُه  ألَن
الَْمــَرضِ لَِمالِــِه فِــي  الُْمْنَتِقــضَِوَبْيُعــُه  مِــَن  ألَنــُه   َرد
ــا ــَذن ــفِ ــْن ـِـُي ل َبــــاَع  ِإَذا   ــاِإال ـــًة َعــْنــُه َفــَيــْثــُبــَتــن ـــي َوِص
ِ ــْعر َيْجرِيِإْن َكاَن َقــْد َباَع بَِعْدلِ الس َنْقــٌض  اثِ  لِْلــُور َوفِيِه 
َفْلَيْخَتاُروا الِْخَيــاَر  َطَلُبــوا  الِْخَيــاُرِإْن  َذلِــَك  فِــي  لَُهــُم  ِإْذ 
َمــْن الث َفَعَلْيِهــُم  َنَقُضــوُه  َفاْعَلَمْنِإْن  مِْنــُه  اِإليَصــاَء  لُِيْنفَِذ 
(١) َجائِــٌز أَْن ُيوِصي بَِما بِــِه أَْوَصى ِإلَْيــِه الُْموِصيَولِْلَوِصــي
َبَطــَالَوفِيِه َقــْوٌل ِإْن َيُكــْن َقْد َجَعَال  َوِإال َجــاَز  لَــُه  َذاَك 
ِ اِإلْنَفــاذ فِــي  ُيْقَبــُل  ِإْن َقــاَل َما أَْنَفــْذُت َغْيُر َهذِيَوَقْولُــُه 
َجِميَعا أَْنَفْذتَُهــا  َقــْد  َقــاَل  َيُكــوُن َقْولُــُه ُهَنــا َمْســُموَعاأَْو 
َعاُه اد َمــا  الــَوارُِث  أَنَكــَر  أَْوَصــاُهلَْو  َمــْن  أَمِيــُن  َفِإنــُه 
ِ َيُكن لَــْم  أَْو  َقاتِ  الث َِكاَن مِــَن  ــن َكالُْمَؤم َصــاَر  َقــْد  ألَنــُه 
الَْيِميَنا الْــَوارُِث  مِْنُه  َشــاَء  ُروِيَناِإْن  ُوُجْوبَِهــا  فِــي  َفالُْخْلُف 
ُه أَْوَصى بَِحْج(٢) َخَرْجَوِإْن َيُكــْن َولِي ِإْن  َعْنــُه   الَولِي ــُج  ُيَحج

.... إلــخ»، أي: يجوز لِّلَوِصــي أن يجعل ِإلنفاذ ما ُجعل فيــه وصيا إذا خاف  قوله: «َولِْلَوِصي  (١)
الموت ولو لم يجعل له الموصي ذلك، وقيــل: ال ِإال إذا جعل له ذلك، واألول أظهر وأقرب 

إلى الصحة؛ لئال تَِضيَع الوصية.
قوله: «وإن يكن وليه»، أي: إذا كان الموصي وليا عنده، أي: يتواله ويثق به، فال يســتأجر من   (٢)

يحج عنه إذا أوصى بالحج إال وليا ثقة عنده.



كتاُب اْلوََصاَيا١٥٠ الجزء الثالث

ِ األََنام َســائِرِ  مِــْن  َيُكــْن  َِوِإْن  ِإْســَالم أََخا  َكاَن  َمــْن  أَْجــَزاُه 
ــتِ الَمي  لَِوِصــي َيُجــوُز  ــةَِوَال  لَِقَضــاِء َحج َعْنــُه  َيْخــُرُج 
َبَلَغــا َقــْد  َوارِثٍ  بِــِإْذنِ   الُْبَلَغاِإال َبْعضِ  َقْولِ  فِي  َحاكِمٍ  أَْو 
ــوُز ــُج ــــُه َي ــــْوٌل ِإن َيُحوُزَوفِــيــِه َق مِْنُهَما  ِإْذنٍ  بَِغْيرِ 
َفَال(١) بِِإْطَعامٍ  أَْوَصى  َيُكْن  َمَثــَالَوِإْن   ُيَفَرَقــن بِــأَْن  ُيْجــزِي 
ِهألَنــُه َخالَــَف َمــا أُوَصــى بِِه لَِحب َتــْفــرِيــَقــُه  ُزوا  َوَجـــــو
ِ ــام ــَع ــاِإلْط ــوُن َك ــُك ــــُه َي  ِِألَن الَْمَقام فِــي  ِصيَن  الُمَرخ عِْنــَد 
َيْوَمــا َيْســَتِعيُن   لَْوَمــاَولِْلَوِصــي َيَخــاُف  َوالَ  بِغْيــرِهِ 
اْســَتَعاَن بِثَِقْه َقْهَوإْن َيُكــْن َقــدِ  َوَصد لَــُه   َحــد َمــا  ُيْنفِــُذ 
فِي َذاَك َعْن فِْعلِ الذي َقْد َحد لَهَفَمــا َعَلْيِه َواجٌِب أَْن َيْســأَلَه(٢)
ــاُط ــَي ــتِ ـــَمـــا ُســـَؤالُـــُه اْح َيْحُصــُل اْنِضَباُطَوِإن ــَؤالِ  ِإْذ بِالس
ِ اِإلْنَفاذ أُْجــَرةِ  فِــي  مِْن أَْصلِ َرأْسِ الَْمالِ قِيَل َهذِيَواْخَتَلُفــوا 
الَْوَصاَيا ثُلُــثِ  مِْن  َبــْل  الَْقَضاَياَوقِيَل  تَُحاِصــُص  ِإًذا  َفْهــَي 
الُْمَنــادِي أُْجــَرَة   ِإن ُيَنادِيَوقِيــَل  ِإْذ  الَْمْيتِ  َمالِ  َرأْسِ  مِْن 
الَْوِصــي َباَعــُه  فِيَمــا  َحرِيَوَذاَك  بِــِه  الَمْيــتِ  َالزِمِ  فِــي 
ــي ــى(٣) ُمْســلٌِم لِذِم َِوِإْن َتَوص الُْحْكم فِــي  َجائٌِز  َهــَذا  َفِقيَل 

قوله: «بإطعام»، أي: مطبوخ فال يجزيه أن يعطي كل فقير كيالً من حب أو ُرز أو تمر، ألن في   (١)
ذلك مخالفة لما أوصى به الموصي وهكذا العكس، وقيل بالجواز في التفريق.

واجب: صفة لمبتدأ محذوف، أي: ما عليه أمر واجب بأن يسأله.  (٢)
وإن توّصى: أي: صار َوِصيا.  (٣)
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ÉjÉ°UƒdG  pPÉØfEG  oÜÉH

الَْوِصــي ُيْخرُِجَهــا  أَْن  الَْولِــيَوَذاَك  ُيْخرَِجَهــا  أَْو  َكاَن  ِإْن 
أَْوَصى َقــْد  بِِه  َما  وَِفــاقِ  ــى َيْبلَُغن األَْقَصىَعَلى  َمْن َماَت َحت
ِ ْعجِيُل فِــي اِإلْنَفاذ َِوَيْنَبِغــي الت ــــــَرُب لِــِإلْنــَفــاذ ـــــُه أَْق ألَن
اِإلنَفــاَذا ــَر  أَخ  َوِصــي َمــَالَذاَوفِــي  َوَال  َضــاَع  َمــا  َيْغــَرُم 
ُعْذرِ لَِغْيــرِ  َتأِْخيــًرا(١)  َكاَن  لِْلــوِْزرِِإْن  َحامِــٌل  بِــَذاَك  َوْهــَو 
لِألَْهــلَِال َيْنُظــُر الَْوِصي ُوُضوَع َحْملِ َغائِــبٍ  ُرُجــوَع  َوَال 
لـِـألَْحــَمــالَِولَْيــَس مِْثــَل الَْقْســمِ لِألَْمَوالِ ــاُر  ــَظ ــتِ اِالْن َففِيِه 
ِ بِالَْبْطن الذِي  َما  ُيْدَرى  لَْيَس  تُْثنِــي(٢)ِإْذ  أَْم  َغْيــُرُه  أَْم  أََذَكــٌر 
َالَكَذلِــَك الَْغائِــُب ُيْحَتــاُج ِإلَى َقــْد َكف أَْو َنائِــبٍ  ُحُضــورِهِ 
الَْمالِ ِســَوى َهــا مِْن ثُلُثِ  َحَوىَوُكل َقْد  َعَلْيِه   َحق مِْن  َكاَن  َما 
َكاةِ الز َوفِــي   الَْحج فِــي  الَْواجَِباتَِوقِيَل   ُكل مِــْن  َوَنْحوَِهــا 
تِ الَْمي َمــالِ  َرأْسِ  مِْن  َهــا  ـ ةِبِأَن َوقِيــَل َبْل مِــْن ثُلُــثِ الَْوِصي
َفَقْد بِالِْعْتــقِ  اِإليَصاُء  َوَبْعٌض اْنَتَقْد(٣)َكَذلِــَك  قِيَل مَِن األَْصلِ 

قوله: «تأخيًرا» مصدر حذف فعله، أي: أّخره تأخيًرا، ويجوز رفعه على كون كان تامة، أي: وقع   (١)
منه تأخير.

له، أي: تأتي باثَْنْينِ. (المصنف) قوله: «تُْثنِي» بضم أو  (٢)
انتقد: أي: لم يَر القول به، كأن عابه، بل يراه من ثلث المال.  (٣)
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تَُرى(١)َوأَْكَثــُر األَْقــَوالِ فِيَمــا ُذكِــَرا الَْمــالِ  َها مِــْن ثُلُثِ  بِأَن
فِــي َمــَرضٍ بِــِه َفَقــاَم َقــْوُمَوَمــْن َيُكْن أَْوَصى لَِمــْن َيُقوُم
َســَواِء َعَلــى  َبْيَنُهــْم  ــَعــَنــاِءُيْقَســُم  ــَدرِ الْ ــَق ِ ــْل ب ــَل َب ــي ِ َوق
ِ لِلُمْنَقِطع َيُكــوُن  َبــْل  َِوقِيــَل  بِع َفات ــرِهِ  ــْي َغ ُدوَن  َعــَلــْيــِه 
ِ َقْبرِه لَِحْفــرِ  أَْوَصى  َمــْن  َِوقِيَل  َفْهــَي لِــُكل َداِخلٍ فِــي َحْفرِه
ــلُْه ُيَغس لَِمْن  أَْوَصى  َمْن  َوَتْشــَملُْهَكَذاَك  ــَلُه  َغس َمــْن   َتُعــم
الَعَزا ــاَم  أَي اِإلْطَعــامِ(٢)  ةُ  َزاَوُســن َمي َمْن  َمْع  الناسِ  فِْعلِ  ِخَالُف 
ُيْرِســلُوَنا أُِصيَب  َمــْن  َيأُْكلُوَنــاِجيَراُن  مِْنــُه  َطَعاًمــا  لَُهــْم 
َثَكلُواألَنُهــْم َعــنِ الِْعــَالجِ ُشــِغلُوا َفِقيــدٍ  َعَلــى  بُِحْزنِِهــْم 
بِــي الن ــاَم  أَي ةُ  ــن الس الَْعَربَِفَهــذِهِ  فِي  ُعِكَســْت  َقْد  َها  لَِكن
ُيْطِعُموَنا الَْمْيــتِ  أَْهــُل  يِيَنــاَفَصاَر  َمــْن َجــاَء َنْحَوُهــْم َمَعز
ا َهم َفــَزاُدوا  وَن  ُيَعــز ــاَجــاُؤوا  لَم أَْكًال  ــَراَث  الت َوأََكلُــوا 
َمــانِ الز َمَصائِــَب  بَِحْملِِهْم َعَلى الُمَصابِ الَْعانِي(٣)َوَعاَونُــوا 
اْنَقَلَبا ــا  مِن بِــاألَْرَواحِ  َذَهَبــاَفالَمْوُت  ــا  َعن بِالَْعــَزاِء  َوالَْمــاُل 

قوله: «ترى»، أي: الوصية بالعتق؛ ولذلك أنث الضمير في قوله بأنها.  (١)
قوله: «وســنة اإلطعام»: ما أحســن هذا النقد وهذا الجهبذ المحقق نور الدين وسراج المذهب   (٢)
على الذين ارتكبــوا هذه الجريمة األليمــة والرذية العظيمة المخالفة لما عليه رســول اهللا ژ 
وأصحابه المهتدون رضوان اهللا عليهم قال ژ: «اصنعوا آلل جعفر طعاما... إلخ». (أبو إسحاق)

العاني: أي: األسير، جعله أسير األحزان.  (٣)



١٥٣ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

اآلَبــاُء َرِحــَم  َقــْد  اِإليَصــاُءِحيَنئِــذٍ  َوأُْحــدَِث  أَْبَناَءُهــْم 
َواِإلَدامِ(١) َعــامِ  بِالط ُِيوُصــوَن  ــام أَي فِــي  الَْمأَْتــمِ  لَِحاِضــرِ 
تُْذَكــُر فُُروًعــا  لَــُه  ُعــوا  ُمْنَكُرَوَفر ــا  مِن الَْبْعضِ  عِْنــَد  َوَذاَك 
ــْه ـِـَف ــِخــال ـــٌة ُم ــَهــا َوِصـــيــالَِفْهألَن الس األَْتِقَياُء  َعَلْيــِه  لَِمــا 
ِخــَالِف َعَلــى  َكاَن  َمــا   ــَالِف(٢)َوُكل ــت ــل ــلِ ــدٍ َف ـــرِ ُمــحــم أَْم
َمْن َثِكْلأَْيًضا َوفِي اْجتَِماعِِهْم َما َال َيِحْل َوَحالِ  َنائِــحٍ  مِْن َنْوحِ 
أَْجوَِبتِْه فِــي  َنْبَهــاَن(٣)  بِجَِهتِــْهَوألَبِي  َتْبِطيلِــِه  ِإلَــى  َمْيــٌل 
َتْفِريُع ــُم  ــُه لَ ــبـِـُتــوَن  َتْنوِيــُعَوالــُمــْث َوْصفِــِه  فِــي  َولَُهــُم 
ــامِــْن َذاَك ِإْن بَِشــاتِِه َقْد أَْوَصى َوَخص َمأَْتِمــِه  فِــي  تُــْؤَكُل 
ِ الَْمأَْتم اْنِقَضــاِء  َبْعــَد  ِِإْنَفاُذَها  َيْســَلم لَْم  َيَفَعلُُه  َوَمــْن  ِحْجٌر 
ــــَالُث ــــُه َث ــــاُم ـــا أَي ـــَم اُثألَن الْــُور َيأُْخُذَهــا  َوَبْعَدَهــا 
ِ الَْغَنم ُجلُــوُد  أَْيًضــا  َِوَهَكــَذا  لِْلَمأَْتم بَِهــا  الُمْوَصى  َوالَْبَقــرِ 
ِ ــَهام الس َعَلى  الَْمْيتِ  ِلِــَوارِثِ  ِإْبَهام َمــا  َغْيــرِ  مِْن  َمقُســوَمًة 
َعَلى َواقِــٌع  اِإليَصــاُء  َفَالألَنَمــا  َوَغْيــُرُه  َمأُْكــوًال  َكاَن  َمــا 
مِْن َيــأُْكَل  أَْن  لِْلــَوارِثِ  ُيْؤَكَلْنَوَجاَز  أَْن  بِِه  أَْوَصى  الذِي  َهَذا 

اِإلدام: ككتاب ما يؤدم به الخبز؛ كالزيت والخل ونحو ذلك، وفي الحديث: نِْعَم اِإلداُم الخل.  (١)
فللتَالِف: أي: الهالك.  (٢)

هو العالم الرباني جاعد بن خميس بن مبارك ƒ الخروصي، وقد تقدم ذكره. (أبو إسحاق)  (٣)



كتاُب اْلوََصاَيا١٥٤ الجزء الثالث

ُهــْم ِإيَصاَءألَنُهــْم َقــْد َحَضــُروا الَْعــَزاَء َولَــْم َيُكْن َقْد َخص
فِي َيقِصَد  أَْن  الَمْمُنــوُع  َفْلَتْعــرِِفَوِإنَما  لِــَوارِثٍ  ِإيَصائِــِه 
ْيُموُن الل َيْدُخــُل  اِإلَدامِ  َيُكوُنَوفِــي  الِْحَال(٭)  َعَلــى  َعْصُرُه  ِإْذ 
الَْخل اِإلَداُم  نِْعــَم  أََتــى  ْقُلَوَقــْد  الن َحــَكاُه  َقــْد   بِي الن َعــنِ 
َيْدُخُل قِيَل  الِهيــُل  البَِزارِ  َوالَقرْنُفــُلَوفِي  الَْجــْوَزُة  َوَهَكــَذا 
الَْمذُكــوَرْه َالَثــةُ  الث ِإنَهــا َعِطيَرْهَوَتْدُخــُل  َحْيُث  الِْعْطــرِ  فِي 
َيْدُخُل الَْمْعَنَيْيــنِ  فِي  َما   ُيْجَعُلَوُكل قِيَل  ِصْنَفْيــنِ  َعَلى  َفْهَو 
ِ َواِإلَدام بِـالْـِعـْطــــرِ  ِإْن  َِوَذاَك  األََنــام مِــَن  ِإلِِْثَنْيــِن  أَْوَصــى 
الْبَِزارِ فِــي  الَْجــْوَزَة  اآلَثارَِوَجْعلَُنــا  فِي  األَْصــُل  َحَكاُه  َقْوٌل 
بـِـــَزاُر ـــَهـــا  ِإن أَقُـــــوُل  ِإْســَكاُرَوَال  َكثِيرَِها  فِــي  قِيــَل  ِإْذ 
أَْســَكَرا َقْد  َكثِيــُرُه  َمــا   ُحجِــَراَوُكل مِْنــُه  الَقلِيــُل  َفَذلِــَك 
يبِ الط َوَجِميُع  ِطيــٌب  ْقرِيبَِوالِعْطُر  الت فِي  األَلَْفاِظ  لََدى  عِْطٌر 
ِ َقــْوم عِْنــَد  َكاَن  َمــا  ِإَذا   ِِإال لَْوم مِْن  ُعْرفِِهــْم  فِي  َفَما  ُعْرٌف 
َماَوالَوْرُس عِْطٌر َقاَل َبْعُض الُعَلَما(١) قُد َقــْد  َما   َوالَْحق َال  َوقِيــَل 
الَْحل َوَكــَذاَك  ِطيــٌب  َيِحلَواآلُس  بِــِه  الْــَكاذِي  ُجِعــَل  ِإْن 
َيِطيــُب َعْرفُــُه  ِطيُبَوالَْياَســِميُن  َهــَذا  فِيِه  قِيــَل  َذاَك  مِْن 

قوله: «الَوْرس» هو نبت أصفر له رائحة، ويسمى الُحص، قال عمرو ابن كلثوم:  (١)
فِيَهــا  الُْحــص  َكأَن َســِخيَناُمَشْعَشــَعًة  َخالََطَهــا  الَمــاُء  َمــا  ِإَذا 

(الِحَال) في لهجة الُعمانيين ما يكون مع الطعام من سمك ولحم ونحوهما. (إسماعيل) (٭) 



١٥٥ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

فُــَالنِ ِإلَــى  أَْوَصــى  بـِــاْألََوانـِــيَوَرُجــٌل   ــن َق ــَصــد ــَت َي أَْن 
األَْشــَياُء تُوَضــُع  وَِعــاٍء   َذلِــَك اِإليَصــاُء(١)ُكل فِيــِه َيُعــم
الُموَقَعْه َوْهــَي   الَْهاُون ُخولِ َمْوِضَعْهَفَيْخُرُج  ِإْذ لَْم تُِصْب مَِن الد
أَْيًضا َيْخُرُج الُمَدْمَلُجَوَســَفُن(٢) الَحدِيدِ  الِْمــْرَوُد  َوْهَو  َوالِميُل 
ُذكِْر َمــا   َوُكل َحا  الر لَْيَس مَِن األََوانِــي عِْنَد الُمْعَتبِْرَوَتْخــُرُج 
َخَزَفــا لَْيــَس   ينِــي الص ُعرَِفــاآنَِيــةُ  فِيَمــا  األَْزَوْرُد  َوَال   َكال
أَْنــَواُع َثَالَثــٌة  ِإنَهــا  َســاُعَبــْل  ات َفَلــُه  َنــْوعٍ   َوُكل
بِالَْخَشــبِ لَُه  أَْوَصى  ِإْن  ــا َحــَواُه َبْيُتــُه َوالَْحَطــبَِوقِيَل  مِم
َنْعَمُلِإن الَْمَنادِيــَس(٣) بِــِه َال َتْدُخُل َمــا  َعَلى  ــَفاتِيَر  الس َوَال 
تُْحَســُب األََوانِي  مِــَن  َيْذَهُبألَنَهــا  الِخَطاُب  َعْنــُه  َوأَْصلَُها 
اْبَتَدَرا َما  َعَلــى  ْفُظ  الل ُذكَِراوُيْحَمُل  ِحيــَن  َمْعَناُه  مِــْن  ْهنِ  لِلذ
الَوَصاَيا تُْنَفــَذ  أَْن  ُصوا  َرخ الَبَراَيــاَبْل  مِــَن  بِاِالْطِمَناَنــاتِ 
ــاَولَْيــَس َذاَك َغْيــَر أَن الَمْعَنــى َفَيْطَمئِن لِلَقْلــبِ  َيلُــوُح 

اإلصاء فاعل يعّم. (أبو إسحاق)  (١)
َسَفن: هو الُمدق ويسمى المعول َسَفًنا كما في قول أبي كبير:  (٢)

َقرًِدا َتامِــًكا  منها  ْحــَل  الر ُف  ــَفُنتَُخو ُف ُعــوَد الَنْبَعةِ الس كمــا تَُخو
يصف ناقة كبيرة الســنام وإن دوام الرحل عليها وطول السفن تخوف ذلك السنام الضخم أي 

تنقطه شيئا فشيئا. (أبو إسحاق)
المناديس: هي الصناديق الكبار، والســفاتير: الصناديق الصغار، ولكن المناديس إنما تعمل من   (٣)

الخشب والسفاتير من الخشب والحديد. وتسمى في القديم الجوالق. (أبو إسحاق)



كتاُب اْلوََصاَيا١٥٦ الجزء الثالث

اَعَتَزْلَوُيْلَغــى َما َوَراَءُه مِــْن ُمْحَتَمْل ألَنــُه َعــْن َفْهِمــِه َقــدِ 
الَْمَعانِــي ُيَالِحــُظ  بِاْطِمْئَنــانَِوَبْعُضُهــْم  اِإلْنَفــاَذ  َوَيْمَنــُع 
َيْقَطــُع بُِحْكــمٍ   ِإال ــُعَيْمَنُعــُه  ــْدَف َي َال  ُمـــــَراَدُه  ـــُه  بـِــأَن
َدَخْل بُكْتبِِه  أَْوَصــى  َيُكْن  َشِمْلَوِإْن  َقْد  ِبِإْســمٍ  فِيَها  ُمْصَحُفُه 
ُه الِْكَتاُب َبــْل أَْصُل الُْكُتْب َفْهَو لَِهَذا اِالْسمِ أَْولَى َما اْنُتِخْبألَن
ــى ُيْذَكَرا َراَوقِيــَل َال َيْدُخُل َحت ُســط فِيَمــا  الُْمــَراُد  َبأنــُه 
َكَمــا جِْنــٌس  بَِرأِْســِه  الُعَلَماألَنــُه  َباقِــي  بِي عِْنَد  الن َشــأْنِ 
ـــُم َواِالْس ُعَلَما  ــاُء  ِــَي ــب ــاألَْن الَْفْهــُمَف َذا  لَِغْيرِهِــْم  َيْصرِفُــُه 
ُمْمَتاُزوَنا الَْحــالِ  لَِهــَذا  ــاَفُهــْم  ــُزوَن ــي ــَم ــا ُي ــَه ِ بِــُرْتــَبــٍة ب
ُصوَنا ُيْنَعُتوَنا(٢)بِاألَْنبَِياِء(١)(٭) اْســًما ُيَخص الِْعْلــمِ  بَِوْصفِ  َوُهْم 
جِْنــٌس بَِرأِْســِه َفَال َتْســَتْغرِبَِكَذلَِك الُْمْصَحــُف عِْنَد الُْكُتبِ
َيُكــْن أَْوَصى بَِســْيفِِه َفَال َدَخَالَوِإْن  َقــْد  َجْفُنُه  فِيــِه  َيُكوُن(٣) 
بِالَْوْصــفِ َصــُه  َخص ِإَذا   ْيفِِإال َغْيُر الس ــْيفِ  َجْفَن الس ألَن
َوَقْد بَِنْخَلٍة  أَْوَصــى  َيُكْن  األََمْدَوِإْن  َرأْسِ  َعَلــى  َدَراُكَهــا  آَن 

قوله: «باألنبيا» هكذا في نسخة األصل، ولكن إسقاط ألف اسم للدرج أْولى من قصر األنبياء.   (١)
فيكون هكذا باألنبياء اسما.. الخ).

وقد أثبت الصواب. (إسماعيل) (٭) 
ُينعتون: أي: يوصفون.  (٢)

قوله: «فال يكون» قلــت: إن المقصود في اِإليصاء عندنا اليوم إدخال الجفن مع الســيف، فإن   (٣)
أوصى بسيفه ألحد أعطيناه إياه مع جفنه.



١٥٧ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

َمَرْه َرْهَفَبْعُضُهــْم َيْجَعُل تِْلــَك الث ــر ــَق ــُم ــا الْ ــَه ــًة ألُم ــَع ِ ــاب َت
ُزكِْنَفْهَي لَِمْن أَْوَصى لَُه َما لَْم َتبِْن(١) َكَما  َفاِصــلٍ   (٢) بَِجذ َعْنَها 
اثِ تَُراثَِوقِيــَل َبــْل لُِجْمَلــةِ الْــُور مِــْن  َخلــَف  َما  َكِمْثــلِ 
َتْتَبــُع َراِك  الــد َقْبــَل  َهــا  ُيْرَفــُعلَِكن ِخــَالٍف  بِــَال  َهــا  ألُم
ُمْطَلَقا َفْهــَي  اِإلْقــَراُر  ُه  ِحيــَن أَْطَلَقاَوِضــد لَِمــْن بَِهــا(٣) أََقر
بُِمْدرَِكْه َتُكــْن  لَْم  أَْو  َكْهُمْدرَِكــًة  َمل َمــا  َكُه  َمل َيُكــْن  لَــْم  ِإْذ 
لَــْه َذاَك   أَن أَْخَبــَر  لَْهَوِإنَمــا  َقْبــُل َال ُمَحو َفْهــَي لَُه مِــْن 
الُْمــْدرِِكَوفِي الَْعَطــا والَْبْيعِ َما لَْم ُيْدرِِك فِــي  َوَعْكُســُه  لٍ  ألَو
اِإلْجَماُع َال  الَْمْذَهــُب  ُهَو  ِإْذ فِيــِه َبْيــَن الُْفَقَهــا نِــَزاُع(٤)َهَذا 
َتْهَتدِيَذَكْرُت َذاَك فِي ُشُروحِ الُْمْسَندِ(٥) مِْنــُه  الِــَث  الث َفَراجِــعِ 

تبن: تنفصل.  (١)
بجذ: بالجيم والذال المعجمة، أي: قطع، يقال: جّذ الثمرة إذا قطعها، وأهل ُعمان يقولون: َجّد   (٢)

النخل بالمهملة إذا حصد ثمارها.
قوله: «لمن بها أقر» أصل العبارة هي لمن أقر بهــا له، فالثمرة في اِإلقرار تابعة ألصلها ُمدرِكَه   (٣)

كانت أو غير مدرِكَه.
قوله: «نزاع»، أي: خــالف؛ ألن جمهور العلماء من قومنا، بل عامتهــم أن ثمرة النخيل تكون   (٤)
رة فثمرتها للبائع إال أن  للبائع بالتأبير، ما روي عنه عليه الصالة والســالم : «من باع نخًال مؤب

يشترطها المبتاع»، وكان اِإلمام الخليلي يعمل بذلك اتباعا للسنة. (أبو إسحاق)
قوله: «في شــروح» إنما جمعها باعتبار كون كل حديث منه له شرح مخصوص، والمسند هو   (٥)
صحيح اِإلمام الحجة الثبت أبي عمرو الربيع بن حبيب، وعامة الناس يســمونه مسند الربيع، 
وقد شرح المصنف األجزاء الثالثة منه، ولم يتمكن من شرح الجزء الرابع منه؛ ألنه اشتغل في 
آخر عمره بأمور المســلمين، فمات قبل أن يشــرع فيه، وإنما لكل امرگ مــا نوى، رحمه اهللا، 

وجزاه عنا وعن المسلمين خيًرا. (أبو إسحاق)



كتاُب اْلوََصاَيا١٥٨ الجزء الثالث

ةِ بِالَْغل لَــُه  أَْوَصى  َيُكــْن  الُْجْمَلةَِوِإْن  فِي  أََتــى  ْورِ  الز َفَيابُِس 
ْغَراُف والِعْسُق َمَعا َعاَوالَْكْرُب(١) َوالش َقــْد َتَجم َفْهــَو مِــَن الَْغلــةِ 
مِْنَهــا َيُكــوُن  ــا  الِْحن َعْنَهاَوَوَرُق  َمِحيــٌص  عِْندِي  لَــُه  َوَما 
قِيــَال َكــَذاَك  ــْدرِ  الس ْغِســيَالَوَوَرُق  ِإْذ َقــْد ُيفِيــُد عِْنَدَنا الت
ــا ُيورَِقن  ثُــم مِْنــُه  تُْثِمَرنــاُيْؤَخــُذ  َكاْألَْشــَجارِ  ِســَواُه 
أَْوَصى َمــا  ِإَذا  الَْعْبدِ  ــاَوِخْدَمــةُ  َخص َوَعْمــروٍ  لَِخالِــدٍ  بَِهــا 
َوَعْمَرا َخالِــًدا  َشــْهًرا  َشــْهَراَيْخــدُِم  َذاَك  َبْعــَد   ُيِغــل لَــُه 
ــْه ــَرُم ــْغ َوَم َبْيَنُهَما  ــُه  ــاقُ ــَف َعَلْيِهَما بَِحْســبِ َما َقــْد َيْلَزُمْهِإْن
ــوَدانِ مَِن الس الَْعْبدِ  الِحيَوانِ(٢)َوقِيَل فِــي  ــةِ  َيْدُخــُل فِي َوصي
َوابِ َوبْعُضُهْم مِْن َذاَك فِي اْستِْعَجابَِوَهَكــَذا َيْدُخــُل فِي الــد
َعَلى َتْعوِيــًال  َيْدُخُل  َال  َالَيــَراُه  َما َعِهُدوا مِــْن ُعْرفِِهْم ِإْذ َفص
َوابِ عِْندِي أَْقَرُب ِإلَى الص َيْذَهــُبَوْهَو  ِإلَْيــِه  الَْفْهــُم  ــا  ألََنم
ِ َِوقِيــَل َمْن أَْوَصى بِِعْتــقِ َعْبدِه َبْعدِه يْنَعتِْق مِــْن  لَــْم  َمالِِه  مِْن 
ـــي َوِصِ ــُه  ــَق ــَت أَْع ِإَذا   ِإالَرِضــي َحاكِــٌم  أَْو  َوارٌِث  أَْو 
ُمْحَتِســُب أَْعَتَقــُه  َيُكــْن  الُْكُتُبَوِإْن  َحَكْتــُه  َقْد  ُخْلٌف  َففِيِه 

ــغراف: هو ما يَبَِس من أكمام الطلع، والِعْسق هو  قوله: «الكرب.... إلخ» الكرُب معروف، والش  (١)
العرجون، والخوص: هو السعف، والزور هو الَعِسيب.

واْلِحيَوان: بكسر الحاء وسكون الياء لغة ُعمانية. (المصنف)  (٢)



١٥٩ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

َيْنَعتُِق ِإنـــُه  َقـــْوٌل  ــِه  ــي ِ َوَهــَذا أَْرَفُقَوف ِإْعَتــاقٍ  مِــْن َغْيرِ 
ــا ــاَت َوَم ــــَرُه  َدب ــْن  ــُك َي َفاَتاَوِإْن  َقــْد  َما  ِحيــنِ  مِْن  َفِعْتُقــُه 
َعَلــى ًقــا  ُمَعل عِْتُقــُه  َكاَن  اْنَفَعــَالِإْذ  َوبِالَْمَمــاتِ  َمَماتِــِه 
لَْم ُيَسْم ُمْســِقٌط لَِمــا اْنَبَهْمَوقِيَل ِإْن أَْوَصى بَِصْومٍ  َفَصْوُم َيْومٍ 
اَراتِ بَِكف أَْوَصــى  َمــْن  ُمغلَظــاتِ(١)َوقِيَل  ْنَهــا  ُيَبي َولَــْم 
أَْبَهَماأَْو ُمْرَسَالٍت(٢) َقاَل َبْعُض الُعَلَما ِإْذ  ــٌة  ــَل ــاِط َب ــا  ــَه بـِـأَن
َصَرَفا لِلُمْرَســَالتِ  َذاَك َوَقــاَل ِإن َهــَذا َقــْد َكَفىَوَبْعُضُهْم(٣) 
ــــل َمــا َيــْنــَطــلـِـُق ُقألَنــَهــا أََق ُيَحق ِإْذ  اِالْســمِ  َهــَذا  َعَلْيــِه 
ِ ْكفِير َِوالُْمْرَسالُت األَْصُل فِي الت ْعبِير الت َتْغلِــُب فِــي  ِإًذا  َفْهــَي 
اَراتِ بَِكف أَْوَصــى  َيُكــْن  ــاتَِوِإْن  ــَن ــي ــَع ــاٍت َوُم ــَي ــم ــَس ُم
اِإلْطَعاَمــا َيْذُكــرِ  لَــْم  ــُه  َياَمالَِكن الص َيْذُكــرِ  لَــْم  َوَهَكــَذا 
ُيوِصيَفلِْلَوِصــي مِْثــُل َمــا لِْلُموِصي ِحيَن  ْخيِيــرِ  الت مَِن  فِيِه 

قوله: «مغلظات» حال ِمْن (ولم يبينها).  (١)
قوله: «أو ُمْرســالت» الفرق بين اليمين المرســلة واليمين المغلظة في اصطــالح فقهائنا، بأن   (٢)
دها الحالف وأغلظ فيهــا، كأن يقول بعد الحلف باهللا: إن فعلت ذلك فديني دين  المغلظة ما أك
المجوس أو اليهود، أو إنه كافر باهللا أو عليه لعنة اهللا وغضبه ونحو ذلك، والمرســلة ما أرسل 
فيها الحلف ولم يأت بشــيٍء مــن ألفاظ التغليظ، فكفــارة المغلظة ككفــارة الظهار، وكفارة 
المرسلة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كســوتهم، فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام، وعند 

الشيخ أبي محمد األيمان كلها مرسلة، وهو األصح عندي. (أبو إسحاق)
قوله: «وبعضهم.... إلخ» أقول هذا هو القول الصحيح الموافق ألصل الكفارة.  (٣)



كتاُب اْلوََصاَيا١٦٠ الجزء الثالث

ْحرِيــُرَوَقــاَل َبْعــٌض َمــا لَــُه َتْخيِيُر الت َيْلَزُمــُه  ِإًذا  َفْهــَو 
ٍة َفَال َالَوِإْن َيُكــُن أَْوَصــى بَِحج ُعــد  لَِتِقــي  ِإال تُْدَفــُع 
َوَرَدا  ِقي الت َغْيــرِ  فِي  َوَمْن أََجاَز ُيْلزَِمْن(١) أَْن ُيْشــِهَداَوالُْخْلُف 
ِ الِْعَبــاد ألَْعَقــلِ  بِــِه  َِوَمــا  اد ه أُوِصي َفَمْصــُروٌف َعَلى الز
ِ الَْحاِضر فِــي  بُِزْهدِهِْم  ِألَنُهــْم  األََكابِر َعَلــى  بَِعْقلِِهْم  َفاقُــوا 
ى الَْكافِــُروَن ُعَقــَال نُِقَالَوَال ُيَســم َقــْد  لََنا  َمْســُعودٍ  اْبنِ  َعنِ 
َكَفُروا َمــا  َعَقلُــوا  لَْو  َســَتُرواألَنُهــْم  َقْد  لََها  الَْعْقــلِ  َفنِْعَمةُ 
ُمْبِصَرا َعْقــًال  ْحَمُن  الر َخَطــَراأَْوَالُهُم  بَِضــَاللٍ  َفَطمُســوُه 
ِإنَما ُعْمًيــا  الُْقلُوُب  الَْعَمىَفَصــاَرتِ  َهَو  عِْنَدَنا  الُْقلُوبِ  َعَمى 
َعَلى الَْخْتُم  ُهــَو  الَْحاُل  َحَصَالَوَذلَِك  غِــَالٌف(٢)  َوْهَو  قُلُوبِِهْم 
ةِ أَكِن الُْقلُوَب فِــي  َجَعلُــوا  ْغِطَيــةُِهْم  بِالت ُيْعــَرُف  َمــا  َوَذاَك 
الُْقلوبِ َعَلــى  الِْغَشــاَوُة  نُوبَِوْهَي  اُن مِــْن َتــَراُدِف الذ َوالــر
َنا ــذِي َقْد َبَطَناُهــْم َيْعَلُموَن َظاهًِرا مِــَن الدَولَْيــَس َيْدُروَن ال
الَْحق َمَعانِي  َعْن  وا  َوَصم اهَِر َبْيــَن الَْخْلقَِعُموا  َوأَْبَصــُروا الظ
َظُر الن الُْعُقولِ  َشــأْنِ  مِْن  ا تُْبِصــُرَوَكاَن  ُطــر األُُمــورِ  لَِباِطــنِ 
َحَياةِ مِــْن  اهِــرِ  بِالظ َمَع الَْعَمى َعــْن َباِطنِ الَْحاَالتَِوالِْعْلــُم 

يلزمن: بضم الياء من المضارع الرباعي، أي: ُيْلِزَمنُه األشهاد.  (١)
غالف: أي: غطاء وقلوبهم غلف، أي: مغطاه عن الصواب.  (٢)



١٦١ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

َفُيْذَكَرا َكامِــلٍ  بَِعْقــلٍ  َكَفَرالَْيــَس  َقْد  َمْن  ــالِ  الُْعق ُجْمَلةِ  مِْن 
َتَعلــُق بِِهــْم  َكالِيــفِ  ُيْغَلــُقَولِلت بُِفــَؤادٍ  ُيْعــَذُروَن  َال 
َكاَنا مِْنُهــْم  اِإلْغــَالُق  تِْبَياَنــاألَنَمــا  َنــُه  َبي َقــْد   ب َوالــر
َال َيْدُخَلْن فِي الَْحب ُعْرًفا ِإْن َجَحْدَواألُْرُز(١) بِاِإلْسمِ ُيَخص إْن َيرِْد
لَُهْم ــٍة(٢)(٣)  َبدِي أَْهــُل  َمــا  ُعلِْملَِكن َوَبْيَنُهــْم  ُهْم  َيُخص ُعــْرٌف 
ُيْدَعى لََدْيِهْم   بِالَْحــب َيْســَعىَفاألُْرُز  لََدْيِهْم  َنْحَوُه  َوالَْفْهــُم 
عِْنَدُهْم الُْمــَراُد  َفْهَو  أَْطَلُقوا  َقْيَدُهــْمِإْن  َيْعَتبِــُروَن  ــُدوا  َقي أَْو 
ُيَعاَملُوَنا بـِـُعــْرفـِـِهــْم  ــْم  ــُه ُيوُصوَناَف َوبَِمــا  وا  أََقــر فِيَمــا 
اَوِإْن َيُكــْن بَِبْيتِــِه َقــْد أَْوَصى َمــا فِيــِه لَِمْن َقــْد َخص َوُكل
َمْرُهــوُن َتَفــٌق(٤)  فِيــِه  َيُكــوُنَوَكاَن  أََرَهَنــُه  لَِمــْن  َفْهــَو 
بَِما َحَوى الَْبْيــُت َوَبْعٌض َمَنَعْهَوفِي الْفَِدا ُخْلــٌف َفَبْعٌض أَْتَبَعْه
َيلِيَوِإْن َيُكْن أَْوَصى بَِبْعضِ الَْمْنزِلِ قِيَل  لَُه  الُْموَصى  َفنِْصَفُه(٥) 
ــا َيْصُدَقن الَْبْعــَض   ِإن ــاَوقِيــَل  َيْخُرَجن مِْنــُه  ُجــْزٍء   بِــأَي

قوله: «واألرز.... إلخ» يعني: أنه إذا أوصى بأرزٍ فال يشمل الحب، وكذلك العكس.  (١)
أهل َبدّية: بالبــاء الموحدة على وزن َندِّيْه ُقَرى من ناحية الشــرقية متقاربة، أشــهرها بلد الُمْنَتِرب   (٢)
كالُمْنَتــدِب، وكلها آلل حجر، قبيلة مشــهورة في ُعمــان، كان فيها رجال من أهــل العلم والزهد 
والفضل، وهي من كندة القبيلة األزدية المشهورة، وسميت هذه القرى بدية؛ ألنها واقعة في صحراء 

البادية، طيبة الهواء ذات رمال لينة عالية، كأنها جبال ممتدة في تلك الصحارى تماثل رمال عالج.
بدية ناحية من الشرقية ـ مقاطعة بُعمان ـ بها الحجريون. (أبو إسحاق)  (٣)

تفق: هو البندقية المعروفة.  (٤)
فنصفه: مفعول يلي، أي: يأخذ.  (٥)



كتاُب اْلوََصاَيا١٦٢ الجزء الثالث

ُيْجَهُلَوَقــاَل َبْعــُض الُْعَلَمــاِء َيْبُطُل مِْنــُه  الَْبْعــَض  َذاَك   ألَن
الَْمَقالَــْه بِالَْجَهالَــْهَوالَقائِلُــوَن ِضــد ذِي  َذاَك  ُيْبِطلُــوَن  َال 
لَِزْوَجــٍة َقــْد َقــاَل َبْعــَد َمْوتِِهَوقِيَل َمْن أَْوَصى بُِســْكَنى َبْيتِِه
ُيَشـارُِكـوَنَهـا َال  ُيوفُوَنَها(١)َفـالُغـَرَمـــاُء  َما   َقط ْف  ُيَخل لَْم  لَْو 
ةِ الِْعــد َزَمــاَن  َكاَن  ِإْن  َفَظاهِــُر الَْمْعَنــى مِــَن األَدِلــةَِوَذاَك 
تُْحَتبِــُس َبْيتِــِه  فِــي  ُســواألَنَهــا  أَس َقْد  َما  ِخــَالُف  َوَنْزُعُه 
َة فِي ــن َفْلَتْعرِِفِإيَصــاُؤُه َقــْد َواَفَق الس َبْيتَِهــا  فِــي  ُمَقامَِهــا 
اْســتِْقَصاِءَوِإْن َيُكــْن أَْطلَق فِــي اِإليَصاِء َوَال   َحد َما  َغْيرِ  مِْن 
تَِهــا عِد َعَلــى  َزاَد  أَنــُه  تَِهــاأَْو  ُمد َعــْن  َزاَد  َمــا  َفَباِطــٌل 
َيْبُطــُل ِحيــَن أَْوَصىألَنــَهــا َوارَِثـــــٌة َواِإليــَصــا لِــَوارِثٍ 
ِ َدارِه بَِهــْدمِ  أَْوَصى  َيُكْن  َِوَمْن  جِــَدارِه أَْو  َقــاَل  َقْد  َبْيتِــِه  أَْو 
ُيْهَدَما أَْن  أَْعَجَبــُه  َقْد  َعلَِماَفاألَْصُل  ـــْد  َق ــِه  ِ ــال ــَح ِ ب ــــُه  ألَن
َوَخــاَف مِــْن َمــْوَالُهُيْمِكــُن أَْن َيُكــوَن َقــْد َبَنــاُه بَِباِطــلٍ 
الُْبْســَتانَِوِإْن َيُكــْن أَْوَصى ِإلَى ِإْنَســانِ َذلِــَك  مِــْن  بَِنْخَلــٍة 
َمْعلُوَمــْه َنْخَلــًة   ُيَســم َمفُهوَمْهَولَــْم  بِِصَفــٍة  َغْيرَِهــا  مِــْن 
َقاَال َوَبْعــٌض  األَْعَلى  لَــُه  الَْمَقاَالقِيَل  َفاْفَهــمِ  ِخيــلِ  الن أَْدَنى 

ُيوُفوَنَها: بالبناء للمفعول، والضمير عائد إلى الديون، وفيه رائحة من االستخدام المعروف.  (١)



١٦٣ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

الُْكل فِي  َحاَصَصــُه  َعْدلَِوبْعُضُهْم  َنــْوَع  َذلِــَك  َرأَى  َوَقــْد 
الَْمالِ  بِــُكل أَْوَصى  َيُكْن  ــالَِوِإْن  َج ــر ال ـــدِ  أََح أَْو  لـِـَخــالـِـدٍ 
َفَقــط لَــُه  الَْمــالِ  ــوا(١)َفُثلُــُث  َبط َوارِثِــوُه  لَُثْيــنِ  َوالث
اْســَتَوىَوِإْن َيُكْن َقْد َذَهَب الَْماُل(٢) ِسَوى بَِذا  َفَقْســُمَها  َواِحدةٍ 
َدا أَك َقْد  َولَــْو  الُْحْكُم  ُهَو  َبــَداَهَذا  لَــُه فِيــِه  َتأْكِيــدٍ   بِــُكل
َرَســَماَما لَــْم َيُكْن َحــق َعَلْيــِه لَزَِما فِيَما   أَقــر َيُكــْن  َولَْم 
لُُث الث الَْوَصاَيــا   َحــق َعَبُثألَنَمــا  فِيَهــا  أْكِيــُد  الت َوَذلِــَك 
ِ َِفَما َحَكاُه األَْصُل فِي َذا الَمْوِضع مِْن ِضد َمــا َذَكْرتُُه لَْم ُيْســَمع
ُعَمْر لَِزْيدِ بِنِ  أَْوَصى  َيُكْن  ْنــُه بَِغْيــرِ َمــا َذَكــْرَوِإْن  َولَــْم ُيَبي
بِْه لِْلَجْهــلِ  َباِطــٌل  َذاَك   ُمْنَتبِــْهَفــِإن َحيــا  َكاَن  أَْم  ــٌت  أََمي
َضَمــانِ َعــْن  َكاَن  َمــا  ِإَذا   َفــَذاَك َال ُيْفِضي ِإلَــى الُبْطَالنِِإال
ُجِهــَال َحقــا  َيُكــوُن  ــُه  أَْرَباُبــُه َوفِيِه ُحْكٌم َقــَد َخَال(٣)لَِكن
مِْثلُُه أَْيًضــا  اِإلْقــَراُر  َجْهلُُهَكَذلِــَك  َذا  فِــي  اِإلْقَراَر  ُيْبِطُل  َال 
لَُهَما  أََقـــر ِإْن  ــــــَداُه  ِ ُعلَِمــاَوَوال َذْيــنِ  لِل  أََقــر َفَقــْد 
ِ ــن ــَذْي ِ ــــــَراُرُه ل ــٌت ِإْق ِ ــاب ــَث َِف اِإلْســَمْين َذَكَر  َقَد  َيُكْن  لَْم  لَْو 

َدة أي: أخذوا، عرف لبعض العامة عندنا. (المصنف) قوله: «بطوا» بموحدة ثم مهملة ُمَشد  (١)
قوله: «وإن يكن قد ذهب»، يعني: إذا أوصى بكل ماله فلم يوجد له إال نخلة واحدة فله ثلثها.  (٢)

خال: أي: مضى. (أبو إسحاق)  (٣)



كتاُب اْلوََصاَيا١٦٤ الجزء الثالث

َمَقالِ مِــْن  َذاَك  َيْخلُــو  بِأَنــُه ُيْفِضــي ِإلَــى اِإلْبَطــالَِولَْيَس 
َما َتقد الذِي  الَْقــْولِ  فِي   ُيْبَهَماَوالَْحق لَــْم  أَْمُرُهــْم  َوالِــَداُه  ِإْذ 
ُجْملِ(١) لِبِْنتِــي  َقالَْت  َِواْمــَرأٌَة  األَْصل فِي  لََها  بِْنًتــا  َتُكْن  َولَْم 
َيْبُطُل َفِقيــَل  ْتَهــا  َتَبن َقــْد  ى ُيْقَبُلَبْل  َوقِيــَل َبْعــَد أَْن تَُســم
َنَظــُروا ــي  َبن لِلت لُــوَن  ُيْحَجُرَواألَو فِيــِه  األَْصُل  َما  َفَمَنُعوا 
َمْمُنــوُع عِْنَدَنــا  ــي  َبن الت َمْقُشوُع(٢)ِإذِ  اْســَتْلَزَمُه  َما  َوُحْكُم 
الَْمْقُصوَدا َنَظــُروا  الَْمْحُدوَداَواآلَخــُروَن  ِإيَصاَءَهــا  َوأَْثَبُتــوا 
ــْرَداُد ـــُه َقــدِ اْنــَتــَفــى الــت ــَراُدألَن ــُم ــَم الْ ــلِ ــا َوُع ــَه بـِـِإْســِم
َبِعيــُد َتْبِطيلَُهــا  َذا  ْشــدِيُدَوعِْنــَد  الت َيْثُبُت  َال  ُهَنــا  َفِمْن 
أَْن(٣)(٤)َواْمــَرأٌَة أَْوَصــْت بَِنْخَلــٍة لَِمْن َبْعَد  َفَماَتْت  َقْبَرَها  َيُزوُر 
َوأَْن َيبِيَعَهــا  أَْن   َيْســَتْوجَِبْنَفلِْلَوِصــي لَِمْن  ثَِماَرَها  ُيْعِطي 
األَْثَماَنــا َدَفــَع  َيبِْعَهــا  الَْمَكاَنــاَوِإْن  َذلِــَك  َيــُزوُر  لَِمــْن 
َقْبرَِها ُجِهْل  َيُكــْن َمَحــل َفَهاُهَنــا الِْخَالُف فِيَهــا َقْد نُِقْلَوِإْن 
بِالَْمْعُروِفَفَبْعُضُهــْم َقــْد َقــاَل بِالُْوقُوِف َيــُك  لَْم  ِإْذ  َكالَْمالِ 

ُجْمل بضم فسكون: اسم امرأة. (المصنف)  (١)
مقشوع: أي: مهدوم.  (٢)

قوله: «بعد أن»، أي: بعد أن أوصت، ففيه اكتفاء عن كلمة.  (٣)
أي بعد أن أوصت إلخ. (المصنف)  (٤)



١٦٥ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

اثِ لِْلــُور َيُقــوُل  تُــَراثِ(١)َوَبْعُضُهــْم  مِْن  َتْتُرُك  َمــا  َكِمْثلِ 
َجَهالَُتْه اْنَتَفــَت  َقدِ  َتُكــْن  ــْهَوِإْن  ــاَرتُ زَِي َرْت  َتـــَعـــذ َها  لَِكن
الَْمَزاَراَفَهاُهَنــا َيْقُعــُد َمــْن َقــْد َزاَرا بِــِه  َيْنوِي  َمْوِضــعٍ  فِي 
ــْه الَْوِصي تِْلُكــُم   ْهَوَيْســَتِحق الَْقِضي فِــي  الَجَواُب  َونُِســَب 
ْحرِيُر َوالت ــْرُح  الش ِإلَْيــِه  ْن  َخبِيُرَعم بِــِه  َوْهــَو  اْنَتَهــى  َقــدِ 
ُدواأَُبو َســِعيدِ(٢) الُكَدمِــي الُْمْفَرُد َقي َعْنُه  الِْعْلــمِ  ُمْطَلَقاتِ  َمْن 

ْبِحي الص َعــنِ  أَْيًضا  َحــَكاُه فِي ُجْمَلــةِ َذا الَْمْحِكيَوَهَكــَذا 
الَْمَغارَِبْه أَْصَحاُبَنــا  َكــَذا  َقالُــوا بِِه ِصــْرُت لَِهٰــَذا َكاتَِبْهَقاَل 
ِ َكَالم مِــْن  فِيِه  َمــا  َمَضى  َِوَقْد  األَْحَكام مِــَن  َقْبُل  َمَضى  فِيَما 
الَْمْطَلبِفِي الَْوْقفِ مِْن َبابِ األََماَنةِ اْطلُبِ بَِنْيــلِ  َتْظَفْر  َتْحِقيَقــُه 
َكَما َقْبٌر  لََهــا  لَْيَس  َيُكــْن  ِإْن أُْحرَِقــْت أَْو أُْغرَِقْت َفاْنَبَهَماَوِإْن 
َيْرجِــُع لِْلَوارِثِيــَن  ُيْرَفُعَفَهاُهَنــا  ِإْذ  هِ  َقْوًال َخــَال مِْن ِضــد
َرَحى ِإلْصَالحِ  أَْوَصــى  بِِه  َلَحاَوَما  الص َبْعــُض  َفَقاَل  َوَذَهَبْت 
ِســَواَها َيْشــَترِي  َيُجوُز  ِشــَراَهالَْيَس  َرأَى  َقْد  َوَبْعــٌض  مِْنُه 

تراث: أي: مال.  (١)
قوله: «أبو سعيد» تقدم التعريف به، والمفرد الذي ال نظير له في العلم والفضل، ومن: موصولة بدل من   (٢)

أبو، ومطلقات مفعول مقدم منصوب بالكسرة عوًضا عن الفتحة، جمع ملحق بجمع المؤنث السالم.



كتاُب اْلوََصاَيا١٦٦ الجزء الثالث

ِ األَْكَثــر َقــْوُل  الَْقْولَْيــنِ  ُل  الُْمْنَحِصــرِ(١)َوأَو بَِلْفِظــِه  ُقــوا  َتَعل
َنَظــُروا ُصــوَن  الُْمَرخ َمــا  َمْصَلَحَة الَْقْصــدِ َفَلْم َيْنَحِصُروالَِكن
َمْعَنــى أََراَد  بِـأَنــــُه  تُْعَنىَرأَْوا  َحَصــاًة  َال  ــَوابِ  الث مَِن 
اَوفِــي أُولِي الْبِــر ِإَذا َما أَْوَصى ُخص ــَربـِـيــَن  بـِـاألَق ِإْنـــَفـــاُذُه 
َفُهْم  الْبِــر أَْفَضلِ  فِــي  ُعلِْمَوَهَكَذا  َقــْد   بِر أَْفَضُل  ــِه  َحق فِي 
لَزِْمَوَذاَك ِإْن لَْم َيُك َقْد أَْوَصى لَُهْم أَْوَصى  َفــِإْن  ُهْم  َيُخص بَِما 
أَْفَضلِ فِــي  ِحيَنئِــذٍ  ــلِ(٢)َوأُْنفِــَذْت  الُْمَفض َنَظــُر  َيــَراُه   بِــر
الَْفْضلِ ألَْهــلِ   الْبِر أُولِي  الُْكلَوفِي  عِْنَد  اِإليَمــانِ  ةِ  ِصح َمْع 
ــبِيلِ لِلس أُوِصــَي  بِــِه  ْبِطيلَِوَمــا  بِالت فِيــِه  َيُقــوُل  َبْعــٌض 
ِإْســَما رِيــُق  الط َهــَو  ىألَنــُه  َفَخالَــَف الُْمــَراَد َمــا ُيســم
عَِباَرتُــْه َقُصــَرْت  َمْعًنــى  ْت لَــُه ِإَشــاَرتُْهأََراَد  َعْنــُه َوَمــا َتم
الُْمــَراَدا ُيَطابِقِ  لَــْم  ْفــُظ  أََراَداَفالل َمــا  َيْثُبــُت  َيُكــْن  َفَلــْم 
ــوا ــالُ ــُه َوَق ــَت ــَب ــَرا َحــــَالُلَوَبــْعــُضــُهــْم أَْث ــَق ــُف ــْل ِ ـــُه ل  ـــأَن ِ ب
أَْيًضــا لِألَْغنَِيــاِء  َبــْل  َفْرًضا(٣)َوقِيــَل  َوافِي  الص مِْثُل  َذا  َوقِيَل 

قوله: «المنحِصر»، أي: الخاص باِإلصالح، فهو محصور عليــه لفًظا ال قصًدا، فمن ذهب إلى   (١)
األَخذ بمقتضــى اللفظ َمَنَع الشــراء، ومــن ذهب إلى مراعــاة القصد أجــازه، وهو األصح. 

واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
ل على غيره، وهكذا النظر في األمور إنما  المفَضل: بفتح الضاد وكسرها، فالفتح على أنه مفض  (٢)

يرجع إلى من هو األفضل، والكسر بمعنى العالم بما هو أفضل من أنواع البر.
فرًضا: أي: تقديًرا، مصدر بمعنى الحال.  (٣)



١٦٧ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

َوافِــي َوالَْكَفاِفُيْنَفــُذ فِيَمــا تُْنَفــُذ الص ْقوِيــمِ  الت مِــَن  فِيــِه 
ُجِعــَال ــبِيلِ  َقاَل الُْفَضَالَوَمــا ألَْبَنــاِء الس َفْهَو لِذِي األَْســَفارِ 
ُســولِ لِلر أُوِصــَي  بِــِه  َقــْولَِوَمــا  فِــي  َثابِــٌت  لِْلُفَقــَراِء 
عِز فِــي  ُيْجَعَلْن  َوْجــٌه  الِْعزَوفِيــِه  أَْهــلِ  َبْيــَن  ٰــِه  اِإللَ دِيــنِ 

ِ الَْغَنائِــم َســْهِمِه مِــَن  َِكِمْثــلِ  َوالَْكَرائِم ــَالحِ  ُيْجَعــُل فِي الس
َحــالَِوَمــا بِِه أُوِصــى لَِبْيــتِ الَْمالِ  بِــُكل فِيــِه  ِإْنَفــاُذُه 
الِْمَراَوَال َيِصــح َجْعلُــُه فِــي الُْفَقَرا َعْنَك  َفَدْع  مِْثلُُه  َوالَْعْكُس 
الُْكل عِْنــَد  اِإلَمامِ  ــةِ  ِصح الَْفْضلَِمْع  ألَْهــلِ   الْبِر أُولِي  َوفِي 

ِ الَْوْجَهْين فِي  ْرِخيصِ  بِالت َِوقِيَل  َرأَْيْين َيْعرَِفــْن  فِيــِه  َفاألَْصــُل 
الَْوْجَهــانِ َخــَرَج  َقــْد  َفَتى ِســَنانِ(١)َوِإنــُه  ــْيخِ  الش َنَظرِ  فِي 
أَْرَبابِــِهَوَمــا لُِفْقــَرا(٢) َبَلــدٍ أُوِصى بِِه فِــي  ُيْنَفــُذ  َفِإنــُه 
َوَطَنــا َجَعلُــوُه  الذِيــَن  َال ُكل َمــْن َكاَن بِه َقْد َســَكَناُهــُم 
ُمْطَلَقا لِْلُفَقــَراِء  َيُكــْن  أَْطَلَقاَوَمــْن  َبــْل  َدْن  ُيَقي َولَْم  أَْوَصى 
َفأَْكَثــَرا َثَالَثــٍة  فِــي  ُذكِــَراَفِقيــَل  ــا  مِم  أَقــل َال  تُْنَفــُذ 

فتى سنان: هو العّالمة خلف بن ســنان بن خلفان بن عثيم الغافري، ُولد بوادي بني غافر، ثم انتقل   (١)
إلى نزَوى في أيام اِإلمام ســيف بن سلطان بن سيف اليعربي، وكان من شــيوخ العّالمة الصبحي 
على ما يظهر من كالم الشــيخ الصبحي، وكان له يد في الشعر والبالغة، وقد أولع في شعره ونثره 
بالجناسات، وديوان شعره جامع كبير، ولم أقف على تاريخ وفاته. رحمه اهللا وغفر له. (أبو إسحاق)

قوله: «وما لفْقرا» بإسكان القاف لضرورة الوزن.  (٢)



كتاُب اْلوََصاَيا١٦٨ الجزء الثالث

ُيْعَتَبــْر َجْمــعٍ   أََقــل َوقِيَل فِي اِإلْثَنْينِ ُيْجزِي ِإْن َقَصْرألَنُهــْم 
ُعِهْدِإْذ فِيِهَمــا عَِبــاَرُة الَجْمــعِ َترِْد َبْيَنُهْم  الِْخَطابِ  لََدى  َوْهَو 
ألَنَما َواِحــٌد  ُيْجــزِي  ُعلَِماَوقِيــَل  َقْد  َكَمــا  لِْلجِْنسِ  فِيِه  أَْل 
بِــْه ُيــَراُد  ًفــا(١)  ُمَعر َفاْنَتبِْهَفالُْفَقــَرا  َمْن َكاَن َهَذا الَْوْصُف فِيِه 
َكَما َصادٌِق  الَْواِحــدِ  َعَلى  اْعَلَماَوْهَو  َوالَْجْمعِ  َيْصُدُق فِي اِإلْثَنْينِ 
ــةِ ــَالَث َث ــى  ــِإلَ َف ــْر  ُيــَنــك َاللــةَِوِإْن  ُيْصــَرُف َال َمــا ُدوَن لِلد
َوَال ــٌر  ــك ــَن ُم ــٌع  ــْم َج ــــُه  قُبَِالألَن َقــْد  ُدوَنَها  فِيَمــا  َيُكــوُن 
بِأَْصلِ لَُهْم  أَْوَصــى  َيُكْن  َغْيــُر ِحلَوِإْن  َذاَك األَْصــلِ  َفَبْيــُع 
(٢) َبْل َيأُْخُذوَن َمــا لَُهْم َقْد َغالَحــال َقــْد  َبْيَعــُه   ِإن َوقِيــَل 

َوِصــي مِــْن  َيُكــوُن  َرِضــيَوَبْيُعــُه  َقائِــمٍ  ِإَمــامٍ  مِــْن  أَْو 
ــا ــن ــَق ــفِ ــْن ـــُه َوُي ــُع أَْصـــَل ــي ِ ــب ـــاَي ـــَرأَن ـــْب ــِه َوَي ــي ِ ــُه ف ــَت ــَم ــي ِ ق
َقَبَضا َمْهَمــا  لِْلَفِقيــرِ  َمَضىَولَْيــَس  َمــْن  أَْمرِ  بَِغْيــرِ  َيبِيُعــُه 
لَزَِمــا َذاَك  فِيــِه  أََجْزَنــا  الُْفَقــَراِء َعَدَماَولَــْو  َجْعــُل ُحُقــوقِ 
ــَزُم ــْل ــَي ــَدٌة َف ــَس ــْف ـــهـــا َم َيْعَلــُمَوِإن َمــْن  َهــا  َبن َيَتَجن أَْن 

ًفا» حال، أي: في حال تعريف هذا االسم. قوله: «ُمَعر  (١)
قوله: «قد غالّ» جرى في هذا الفعــل على لغة أهل ُعمان، يقولون غّل المال، واألصل فيه أغّل   (٢)

ولو قال: بل يأخذون ما لهم أغال لوافق المراد.



١٦٩ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

أَْن أُوِصــَي  لَــُه  لَِمْن  َوَيْقَحَمْن(١)َوَجائِــٌز  لَُه  أُوِصي  َما  َيأُْخَذ 
َذاَكا  أَن َيْعَلــُم  َيُكــْن  لَــْم  َوَال َهَالَكا(٢)لَْو  الَْمــالِ  ثُلُــثِ  مِْن 
ائُِبألَن َمْن أَْوَصى ُهَو الُْمَخاَطُب(٣) الص الَْمَقاُل  َوالُْحْكُم  بَِذاَك 
َجــاَرا َقــْد  بِأَنــُه  َدَرى  فِــي َذاَك َفاألَْخــُذ َحَراًما َصاَراَوِإْن 
ْلَما الظ  َيْقَبَلــن أَْن  لَــُه  َمــا  أََحــاَط عِْلَما(٤)ِإْذ  ِإَذا  أََحــدٍ  مِــْن 
ثَِقْه َغْيــُر  بِــِه  أََتــى  َوُيْنفَِقــْهَودِْرَهــٌم  ُيْنفِــَذُه  َكــْي  ِإلَْيــَك 
ةِ َزْيــدٍ َفَما فِي أَْخذِهِ مِــْن ُحْرَمةَِفَقــاَل َهــَذا لَــَك مِــْن َوِصي
َمالِ مِــْن  أَْخــَذُه  َعلِْمــَت  َمْن َمــاَت َفاْتُرْكُه لَِهــَذا الَْحالَِوِإْن 
ــُق ــوَث ُي َال  بِــَقــْولِــِه  ــــُه  ُيْنفُِقألَن َوِصيــا  َكاَن  َمــْن  ِخَالَف 
ِ األَمِيــن َقــةِ  الث  الَْوِصــي ِمِــَن  َنأُْخــُذ َمــا أَْعَطى بِــَال َتْوهِين
َشــِهَدا َما  ِإَذا  ْيــنِ  الَوِصي َقْد َبَداَوفِي  َعَلى الذِي أَْوَصى بَِدْينٍ 
َعىَفَجائِــٌز ِإْن لَــْم َيُكوَنــا َدَفَعــا ذِي لَــُه َكاَن ادِإلَــى ال َذاَك 
َتْبُطُل َدَفَعــاُه  َقــْد  َيُكــْن  ُيْقَبــُلَوِإْن  َال  َعــا  اِإلد َنْفــَس   ألَن
َيْرَفُع َمــا  َعــْوا  اد َقــدِ  َعْنُهــْم َضَماَن َما لَُه َقــْد َدَفُعواألَنُهــْم 

يقحمن: يقفزن، وهو كناية عن انصرافه مسرًعا بما استفاده من الوصية.  (١)
هالًكا: أي: ال إثم عليه في ذلك وال تَبَِعة.  (٢)

المخاطب: أي: المكلف بالعدل في وصيته.  (٣)
علما: تمييز محول عن الفاعل.  (٤)



كتاُب اْلوََصاَيا١٧٠ الجزء الثالث

َفَال أَْوَصى  َمَن  َيُموَت  أَْن  ُمْسَتْعَجَال(١)َوَقْبَل  بِِه  أَْوَصى  َما  ُيَحاُز 
ــْه َتْثُبــُت الَْوِصي ــْهِإْذ بِالَْمَمــاتِ  الَْقِضي َفاْفَهــمِ  َذاَك  َقْبــَل  َال 
َقاَال َمــانِ  الض مَِن  َيُكــْن  َفالُْخْلُف فِي اْستِْقَضاِء َذاَك َحاَالَوِإْن 
لَُه لَْيــَس  أَْن  اْألَْقــَوالِ  َلــُهَوأَْكثــُر  أَج ِإْذ  بِالَْحــالِ  َيُحــوُزُه 
ِإْن أَْوَصى اَوَقْســُمُه َعَلى َســًوا  َيُخص َولَــْم  َعْمــروٍ  لِوارِثِــي 
َورِثُوا َقــْد  َيُقْل بَِحْســبَِما  ْورِيثِ مِْنُه َيْشــُبُث(٢)َوِإْن  مِْنــُه َفبِالت
مِــْن َقْبلِــِه َيْبُطــُل ِحيــَن َفاَتاَوِإْن َيُكْن أَْوَصــى لَِمْن َقْد َماَتا
َضَمــانِ مِــْن  َكاَن  َمــا  ِإَذا   الَْفانِيِإال لِــَذاَك  َواجِــبٍ  َعَلْيــِه 
َوَيْلــَزُم َبــْل  َيْثُبــُت  ُيْقَسُمَفَهاُهَنــا  فِيِهْم  الِْميَراثِ  بَِحَســبِ 
ُيْنَثُر  أَْوَصى بَحــب ِإْن  ُيْنَكــُرَوقِيــَل  لَْيــَس  َذاَك   إن ْيــرِ  لِلط
َمْوِضَعا َن فِيــِه  َعي َقــْد  َوَقَعــاِإْن َكاَن  َقــْد  َمــا  َيْثُبــُت  َفِإنــُه 
َبا َتَعج ثُُبوتِــِه  مِــْن  أَْوَجَبــاَواْألَْصــُل  َقــْد  َباَعــُه  ات ــُه  لَِكن
َظْر َوالن  َحــظ لِــْآلَراِء  لَْيَس  الَْبَصْرِإْذ  ْرعِ مِْن أَْهلِ  عِْنَد ُوُرودِ الش
َظــَراَوأَْنــَت َتــْدرِي أَن َهــَذا اْألََثَرا الن  َيْمَنَعــن َال  َوَنْحــَوُه 
َوَرَدا َقــْد  َما  الَْمانِــُع  َداَواْألََثــُر  ُمَؤك الُْمْصَطَفــى   بِــي الن َعنِ 

مستعجال: بفتح الجيم وكســرها، فالفتح على أن المراد به الضمير الراجع إلى الموصول، أي:   (١)
الموَصى به، والكسر على أن المراد به الموَصى له، وهو حال على الوجهين.

يشبث: يتعلق. يقال تشبث بكذا أي تعلق به. (أبو إسحاق)  (٢)



١٧١ الجزء الثالث باُب إنفاِذ الوصايا

ِ اْألََثــر ُوُرودِ  عِْنــَد  ِفَقْولُُهــْم  َظــر لِلن أََبــًدا  فِيــِه   َحــظ َال 
الُْمْخَتارِ اْألَْنَظــارَِمْعَناُه(١)(٢) َمــا أََتى َعنِ  مِــَن  ِخَالَفــُه  َيْنفِــي 
اْألََثْر فِي  َقدِ اْخَتَفى الَْمْعَنى َعَلى َمْن َقْد َنَظْرَوبِاْختَِالِف اِالْصِطالَحِ 
َيْمَنُع ُروُه  َســط َقــْولٍ   ُكل ا ُيْســَمُعَمــا  َذاَك َوَال الِْخــَالُف ُطر
ِ الِْعْلم َباُب   اْنَســد َذاَك  َكاَن  ِلَْو  الَْفْهــم عِْنــَد  ْقلِيــُد  الت َولَــزَِم 
َيْمَنُعوَنا ْقلِيــدِ  الت مِــَن  َيْتَبُعوَناَوُهــْم   ــَحــق ـِـْل ل ـــُهـــْم  ِألَن
ِ اِظر الن وا َعَلى اْستِْعَمالِ فِْكرِ  َِحث ــاهِر الش الَْمَقامِ  فِــي  َوَرَفُعــوُه 
َيَقُع عِْندِي  ُيــورِ  لِلط  الَْحب ُعَما  ُمَضي بِــِه  أَْوَصــى  َمــْن   َفِإن
نُِهيَنــا نُِضيَعــُه  أَْن  ُروِيَنــاَوالَْمــاُل  َنــا  َنبِي َعــْن  ْهــُي  َوالن
ــةِ لِْلَوِصي ُبــوَت  الث أََرى  ــةَِفــَال  َمك َحَمــاَم  َكاَن  َولَــْو  بِــِه 
ا َتْرجَِعن اثِ  الْــُور ِإلَــى  ــاَفْهــَي  َيْبُطَلن ْوقِيــُف  الت َكَذلِــَك 

قوله: «معناه.... إلخ» إن هذا وأمثاله مما يدل داللة قطعية على اعتماد المصنف نور الدين السالمي   (١)
نة المحمدية وتقديســها والوقوف معها ونبذ التقليد والتعصب ِظْهِريا وإعطاء العقل  على اتباع الس
حقه من النظر في أقوال المجتهدين ووزنها بميزان الحــق والعدل؛ فما وافقهما قبله، وما رآه غير 
موافق لما جاء عن رسول اهللا ژ ضرب به وجه الحائط ولو كان القائل به من أكابر العلماء المشار 

إليهم؛ ألنُه ممن ال يعرف الحق بالرجال، وهكذا حال رجال العلم والدين.
هذه المسألة من ضمن المسائل التي نقلت نور الدين الســالمي من شرقية ُعمان في رحلة وفاته لتهدئة   (٢)
العاصفة التي نشبت بينه وبين بعض علماء عصره، ومنهم: الشيخ ماجد بن خميس العبري إجالًال لقدره 
وجمًعا لكلمة المســلمين، ومما قدره اهللا عليه في قرية بني صبح بالقرب من حمراء العبريين أن صدعه 
ض تحت إشــراف  فرع شــجرة أمبا، فألقاه على ظهره، فُحِمــَل على أكتاف الرجال إلى تنوف حيث ُمر
الشــيخ حمير النبهاني، فانتقل إليه الشيخ ماجد لعيادته، وأصر النور السالمي على تصفية الوضع، فأبى 
المجتمعون لثقل المرض عليه، ولكن تم ما أراد بموافقة الشــيخ ماجد على رأيه، وبعد عدة أيام قامت 

روحه الشريفة، ودفن في سفح الجبل األخضر، ƒ وجزاه عن المسلمين خيًرا. (أبو إسحاق)



كتاُب اْلوََصاَيا١٧٢ الجزء الثالث

لِــَذاَك ُوجَِدا ُه لَــْم ُيْعَهَداَوِإْن َيُكــْن َمــاٌل  َوَرب مِــْن َســالِفٍ 
ُيْجَعــُل الُْفَقــَراِء  فِــي  ــُه َال ُيْعَقُل(١)َفِإنــُه  َرب َمــالٍ  َكِمْثــلِ 

nø« pH nôbnC’G  pá s« p°Uh  oÜÉH

َحــق الَْحَيــاةِ  فِــي  وا(٢)ِألَْقَربِيــِه  َفَيْســَتِحق َمْوتِــِه  َوَبْعــَد 
ــاُن ــن ــَم ــا الْ ــَه ــَزَم ــًة أَلْ الُْقــْرآُنَوِصــي َنَطــَق  َقــْد  بَِها  لَُهــْم 
ْفِسيرِ َماٌل ُيْحَسُبَمــْن َتــرَك الَْخْيَر َعَلْيــِه َتجُِب َوالَْخْيُر فِي الت
َولَْم مِْنُهْم  َواِحــًدا   َيُخص لَِباقِيِهْم بَِمــا لَُهْم َيُعْمَوِإْن  ُيــوصِ 
الَْفْرضِ لُِســُقوِط  ُيْجزِي  الَْبْعضَِفِقيَل  َمَقالِ  فِي  ُيْجزِي  َولَْيَس 
ِ ْعبِير الت فِــي  َقــاَل  ِلِْألَْقَربِيــَن  َنِكيــر بِــَال  َثابِــٌت  َفِقيــَل 
َيْجَعَال ــى  َحت َيْثُبُت  َال  َمَثــَالَوقِيــَل  ِميــرِ  ضلِل ُمَضاًفــا  َذاَك 
ــوُل ــُق ـــِه َمــَثــًال َي ِـــي ـــَرب الَْمْبــُذوُلِألَْق َفَيْثُبــُت  ِحيَنئِــذٍ 
ــاتِ ــَب ْث ــاْإلِ ِ َفاتَِوِإنــنِــي أَقـُـــوُل ب الص فِي  ْطَالقِ  اْإلِ َمَع  َحتى 
َوَوَرْد فِيــِه  لِْلَعْهــدِ  أَْل   اْسَتَنْدِألَن َقدِ  َكَما  ُمْطَلًقا  ْكر  الذ فِي 
اَالْقَربِيَنــا  ثُــم َقــاَل َرب الَْعالَِميَنالِْلَوالَِدْيــنِ(٣)  ْكــرِ  فِي الذ

ال يعقل: بالبناء للمفعول، أي: ال ُيعلم؛ يريد به المال المجهول ربه، أي: مالكه.  (١)
فيستحقوا: يحذف النون للضرورة.  (٢)

قوله: «للوالدين.... إلخ» يشــير بهذا إلى اآلية الكريمة؛ وهــي قوله تعالى: ﴿ ® ¯ °   (٣)=



١٧٣ الجزء الثالث باُب وِصيِة اَألقَرِبينَ

َعَطَفــا  ثُــم َمــَكاَن  ــُه  َخَفالَِكن فِيَهــا  َما  َواآلَيــةُ  بِالْــَواوِ 
يَصــاُء ــَراثِ(١) نُِســَخ اْإلِ لِْلَوالَِدْيــنِ َحْيُثَمــا َقــْد َجاُؤواَوبِالت
أََقاربِْه مِــْن  الْــَوارُِث  أََجانِبِْهَكَذلِــَك  مِــْن  َكاَن  أَْو  َجِميِعِهــْم 
َمَنَعــا ــَراثِ  الت مِــَن  َعاَفَســْهُمُه  َتَبر لَــُه  الُْموِصي  ُيوِصَي  أَْن 
َيرِْث لَْم  ــْن  مِم الَْقرِيُب  أُْتِحَف بِاِإليَصا َوفِيِه َقْد َشَبْث(٢)َوَبِقَي 
َفْهــَو َقرِيٌب َمــا لَه مِــْن َواقِيَوَمــْن لَِجــد َســادِسٍ ُيَالقِــي
ِ الُْجُدود َعاِشــرِ  َمــْن فِي  َِوقِيَل  الَْمْعُهود َقرِيبِــِه  فِــي  َيْدُخــُل 
النســبِ َصاُل  ات َح  ص َما  َفْهَو َقرِيــٌب َما بِِه مِــْن َعَجبَِوقِيَل 
ــْرُك َفَال ُمْنَفِصــَالَوقِيَل َما لَْم َيْفِصلِ الش َعْنُهــُم   قــط  ُيَعــد
لَِمْن  َحــق َفَال  َقاِطٌع  ــْرُك  اْعَلَمْنَوالش الَْقَراَبةِ   َحق فِي  أَْشــَرَك 
عَِوْض َهــا  ـ ِألَن َقاِطٌع  َعْن ِصَلٍة مِْن َقْبلِ َمْوٍت َقْد َعَرْضَوالَْبْحــُر 
ــا ُيــَواِصــَلــن أَْن  َعــَلــْيــِه  ـــا  ــاَوَم َمــْن َركِــَب الَْبْحــَر َفُيْعِطَين
َفَال َماَت  َفَمــْن  الَْمْوُت  اْنَتَقَالَكَذلَِك  ِحيَن  يَصاِء  اْإلِ مَِن  ُيْعَطى 
َفَمــْن الَْقْســَم  َنْعَتبِــُر  َنــا  ـ مِْنُهْم ُيْعَطَيْنِألَن ُيوَجُد َحاَل الَْقْسمِ 

اآلية  فالعطــف في  [البقــرة: ١٨٠]   ﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
بالواو ال بثم، ولكنه عطفها بثم ألجل الوزن.

وبالتراث: أي: بالميراث، وقد اختلفوا في ناســخ الوصية للوالدين، فقال بعضهم: نسختها آية   (١)
الميراث، وقال اآلخرون: نَسخها قوله ژ : «ال وصية لوارث».

قوله: «شبث» أي تعلق. (أبو إسحاق)  (٢)

=



كتاُب اْلوََصاَيا١٧٤ الجزء الثالث

مِْن َقْبلِ َقْســِمَها ِإَذا لَــْم ُيْفَقَداَفُيْلَحــُق الَْمْولُــوُد َمْهَمــا ُولَِدا
َســَبَقا َوفِيَما  َهَذا  فِي  ُمْطَلَقاَوالُْخْلُف  فِيــِه  اْألَْشــَياخِ  َعنِ  أََتى 
ــا َحق َيْجَعَلْنــُه  َبْعًضــا   اَفــِإن اْســَتَحق ِإَذا  َعْنــُه  ُيْدَفَعــْن  َال 
قِْســَطاَمْن َماَت َبْعَد اِالْستِْحَقاقِ ُيْعَطى(١) فِيِهــْم  ُيْقَســُم  اثُــُه  ُور
َال أَو َوالَْبَنــاتِ  الَْبنِيــَن  ُجِعَالَنْســُل  اْألَقَربِيــَن  َدَرَجــاتِ  مِْن 
اِْبتَِعاُدُهلَــْو َســَفلُوا َوَبْعَدُهْم أَْجــَداُدُه َعــَال  لَــْو  جَِهَتْيِه  مِــْن 
الَْعــم َقْبــَل  ــتِ  الَْمي َِوإْخــَوُة  الَْقْســم عِْنَد  ــَواِء  بِالس ُيْعَطْوَن 
أَبِ مِــْن  أَْو  ــِه  أُم مِْن  أَْو َجَمُعوا الَْوْجَهْينِ عِْنَد النَسبِِإْخَوتُــُه 
َســَواٌء ُحْكَما الَْبابِ  بِــَذا  َســْهَماَفُهْم  َســْهًما  ُيْعَطْوَن  ُهْم  َوُكل
َقْطَعا َناثِ  اْإلِ مِْثــُل  َرَجاتِ َشــْرَعاُذْكَرانُُهم(٢)  َكــَذاَك َباقِي الد
ــاُت َوالَْخاَالُتَوبْعــَد َذا اْألَْعَمــاُم َوالَْعم َواْألَْخــَواُل  قِيَل  َقْد 
الَْخالِ الَْعم َكِضْعــفِ  الِْمَثــالَِوَيأُْخــُذ  فِــي  ــةُ  الَْعم َوَهَكــَذا 
َدَنْوا  بــاألُم اْألَْخــَواُل  َمــا  ـ َوتِْلُكــُم اْألََعَماُم َباْآلَبا َســَمْواِألَن
الَْجَوابِ اْألُم فِــي   اْآلبَِوَســْهُم َعم َخالِ  مِْثــُل  األَْقَربِيَن  فِي 
نُِظــَرا بَِنَســَبْينِ  َدَنــا  اَألْوَفَراَوَمــْن  َذاَك  َوُيْعــَط(٣)  أَْقَواُهَما 

قوله: «يعَطى»، أي: نصيبه من الوصية، يعَطى ورثته.  (١)
ل الذكر على األنثى. قوله: «ذكرانهم»، أي: أن الذكر واألنثى في وصية األقارب سواء، ال ُيَفض  (٢)

قوله: «وُيْعط» بالجزم على تقدير الم األمر.  (٣)



١٧٥ الجزء الثالث باُب وِصيِة اَألقَرِبينَ

ِ الَْوْجَهْين ُيْعَطى مِــَن  َبْل  َِوقيَل  أَْصَلْيــن أََخــا  َصــاَر  ـُه  ـ ِألَن
بــرِْزقِ َجــاَءُه  أَْصــلٍ   الَْخْلقَِوُكل َبْيــَن  ْورِيثِ  الت َكَحالَــةِ 
أَْعَجَبا  (١) لِْلُكَدمِــي الذِي  ــَبَباَوْهَو  الس فِيــِه  َالَحــَظ  ـُه  ـ ِألَن
ِ َفاْعَلــم بَِدانَِقْيــنِ  َِوَقْطُعَهــا  دَِرَهم مِْن  ُسُدسٍ  أَْي  َدانِقٍ(٢)  أَْو 
الَحد َهــَذا  َكاَن  َمــا  ِإَذا  َيْعــُدوأَْعنِي  َال  لُِدونِــِه  َفَقْســُمَها 
َقْد ُيَحْدَبــْل َيْقَطُعوَنَها َولَــْو َبِقي أََحْد ِإْذ بِــَذاَك  أَْقَربِيــِه  مِْن 
ِ َِولَْســُت أَْدرِي أَْصَل َهَذا الَقْطع ْفــع لِلن َنَظــُروا  َقــْد  ُهــُم  لَعل
ُيْنَتَفــُع َفــَال  َدانِــقٍ  ُدوَن  َفُيْقَطــُعِإْذ  َعْهدِهِــُم  َعَلــى  بِــِه 
َيْحُصُل اِالْنتَِفــاُع  َكاَن  ُيْفَصُلَوَحْيُث  لَْيــَس  َفالَْقْســُم  بُِدونِِه 
ِألَْقَربِيــِه أَْوَصــى  َيُكــْن  ــِهَوِإْن  ــي ِ ــَوارِث ِ ــَي ل ــْه ــوا َف ــدُِم ــُع َف
تُْجَعُل الُْفَقــَراِء  فِي  َبــْل  أَْهلُُه َقــْد ُجِهلُواَوقِيَل  َمــالٍ  َكِمْثــلِ 
ْجَماَال اْإلِ ــَل  َفص َســِعيدٍ  َقاَالأَُبــو  فِيَما  ــَواَب  الص َوأَْوَضــَح 
َفَتْبُطُل أَْصلِِهــْم  مِْن  ُعدُِموا  ُيْجَعُلِإْن  ا  ُطر الَْوارِثِ  فِي  َوالَْماُل 
ُجِهلُوا َقــد  ُهْم  لَِكن ُيْجَعُلأَو ُوجِــُدوا  َهــَذا  أَْشــَباُه  الُْفَقرا  فِي 

قوله: «للُكَدِمي» بضم الكاف نســبة إلى الناحية المعروفة بُكدم فــي ناحية الجوف من ُعمان،   (١)
وهو اِإلمام أبو سعيد، وقد سبق ذكره.

قوله: «أو دانق» هو من الصرف القديم الذي بقي اســمه، وذهب رســمه، وهو ســدس درهم   (٢)
والدرهم عشر الريال المعروف.
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َقابِ الَمــْوَت فِي الر َذَهابَِوحْيُث إن ِإلَــى  الَخْلــقِ  َوَســائُِر 
َيْفُنوَنــا ًجـــا(١)  َتَدر ُهــْم  ُفوَنــالَِكن ُيَخل َبْعَدُهــْم  َوالَْمــاَل 
ــِه ُيــْحــَتــاُج ــِع ــانِ َوْض ــَي ــَب ــلِ الِْمْنَهــاُج(٢)َف لَُهــُم  لَِيْســَتبِيَن 
أََن َقْد أَْنَزَال الِْحَكمــةُ  ــَالَفاْقَتَضتِ  ــص ــَف ٰــُهــَنــا َبــَيــاَنــُه ُم إلَ
ِ ْفِصيــل الت َلــُه فِــي َغاَيــةِ  ُســولَِفص الر ِإلَى  َتْفوِيضٍ  َغْيرِ  مِْن 
أَْســَهاَمُهُم ــاُن  الَمن َفــَرَض  ُيْفَهُمَقْد  َفْرًضا  َســاِء  الن ُسوَرةِ  فِي 
ِ اْألَْرَحــام َوَذُوو  َِوالَْعَصَبــاُت  ــَهام َقــْد أُلِْحُقوا َبْعَد َذوِي الس
ُســوُل الر ــَن  بي الُْفُضــوُلَفالَْعَصَبــاُت  لَُهــُم  َيِصيــَر  بِــأَْن 
ــَهامِ َفَضَال ِإْن َكاَن َشــْيٌء َفاِضًال أَْو َال َفَالُيْعَطــْوَن َما َعنِ الس
َســبِ الن فِي  ُمنَقِطًعا  َيُكْن  بَِوِإْن  َعصالت َوَذوِي  ــَهامِ  الس مِــَن 
بَِمــا أَْولَــى  أَْرَحاُمــُه  الُْعَلَماَفِإنَمــا   ُجــل َقــْولِ  فِي  َفــُه  َخل
ــاُف الْــَوارِثــيــَنــا ــَن ــذِهِ أَْص ــَه َيـِقيـَنــاَف َفْلُتْحَفـَظـْن  َثـَالَثــــٌة 
ــَما قُس َقْد  آَخــرٍ  َطريقٍ  َفْلُيْعَلَمــا(٣)َومِــْن  َوَنَســبٍ  لَِســَببٍ 
ِ ْوَجْيــن لِْلز َيُكــوُن  َِفَســَبٌب  َهَذْيــن َمــا  لَِغْيــرِ  َوَنَســٌب 

تدرًجا: مصدر واقع موقع الحال، أي: درجة بعد درجة.  (١)
المنهاج: الطريق.  (٢)

قوله: «فليعلما» كانت في نسخة األصل «فيعلما» وصوابه ما دون.  (٣)
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َســَبُب فِيــِه  ــَكاُح  الن َمــا  ـ َســُبِألَن الن َتَناَءى  َولَــْو  َبْيَنُهَمــا 
ــبِ ــَس ــبٍ َوَن ــَب ـِـَس ِإْن لَْم ُيْحَجبَِوَجـــامـِــٌع ل َيأُْخُذ بِالَْوْجَهْينِ 
ْحَماَنا ُذْكَراَنــاَوقِيــَل فِيَمــْن َســأََل الر أَْوَالدِهِ  مِــْن  ُيْعِطيــِه 
ْرَث َعْن أََقارِبِْه َمَعاِطبِْهلَِكْي َيُحــوَز اْإلِ فِــي  َيْهلِــُك  بَِقْصــدِهِ 
َذْنــبِ َكبِيــُر  َقْصــَدُه   ــي(١)ِألَن الُْمَعب َكالَْحَســدِ  ِألَنّــُه 
ِإال ـــا  ـــرِي َزَك ــــَؤاُل  ُس ـــا  ُيْتَلــىَوَم َعَلْيــِه  َمــا   لُِيْحَفَظــن

َتَسْلَســِال َوَقــْد  ِإْرثُــُه  َوَصَالَفــَذاَك  أَْن  ِإلَــى  َيْعُقوَب  آلِ  مِْن 
آَال  ــــن ــــرَِث َوَي ـــي  ـــنِ ـــرِثُ ْشــَكاَالَي اْإلِ َدَفــَع  َقَراَها  َفَمــْن 
َيْعُقوَب ُهَنا َناِإْذ لَــْم َيُكــن ِآللِ  َعي َقــْد  الــذِي  َيُحوُزُه  َمــاٌل 
َمَدى َيْعُقوَب  َوبْيــَن  َبْيَنُهْم  َداِإْذ  ُعــد الُْقــُرونِ  مِــَن  َوَعــَدًدا 
َســَبَقا َمْن  َحاَزُه  َمــاًال  َكاَن  لَِحَقالَْو  َقــْد  الذِي  مِنُه  َيَنــْل  َولَْم 
ــاِء ــَي ِ ــب ــَراُث األَْن ــي ِ اآلَالِءَوِإنــَمــا م ذِي  اهللاِ  َوَتْقــَوى  عِْلــٌم 
َنا َفَصَدَقْه أَْنَفَقــْهَما َتَرُكوا مِــْن ذِي الد فِيَمــا  َمــاُم  اْإلِ ُيْنفُِقــُه 
فُــَالُن َوارِثِــي   ِإن َقــاَل  ُنَمــْن  الِْخــال َهــا  أَي َمَماتِــي  َبْعــَد 
ــا ــدَِم ُع ِإْن  ـــُه  ـــرِثُ َي ـــُه  ـــِإن َرِحَمــا(٢)َف أَْو  َعَصَبــًة  َوارِثُــُه 
ِ ــَهام الس َذوِي  َمــْع   َِوُيْمَنَعــن األَْرَحام َوأُولِــي  َوالَْعَصَبــاتِ 

المعبي: أي: المجتمع هكذا فسره المؤلف، وهو من قولهم: عّبا األمير جيشه، أي: جمعه.  (١)
عصبًة أو رحًما: تمييز أو حال.  (٢)
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بِــالــُقــْرآنِ َهــــــُؤَالِء   فُــَالنِِألَن َعــا  بِاد َال  َورِثُــوا  َقــْد 
ِ ــَدم ــَع الْ عِــْنــَد  َث  ُور ــا  ــَم َِوِإن ِإْذ َذاَك َكاِإليَصــا لَــُه َفْلَتْعَلــم
َبالَْكَمالَِوَجائِــٌز ُيوِصــي بِــُكل الَْمالِ الْــَوارَِث  َعــدَِم  َمــْن 
ا أََقــر بَِزْوَجــٍة  َمــْن  اَوقِيــَل  أََضــر بِــِه  َكاَن  َمــَرضٍ  فِــي 
الُْعَلَما اِْختِــَالُف  فِيِه  َماَتْورِيُثَهــا  ِإْن ُســل ُيْبَنــى َعَلى ِإْقــَرارِهِ 
اْآلَثارِ فِي  الَْمْعــُروُف  اِجُح  ْقــَرارَِوالر اْإلِ َذلِــَك  ثُُبــوُت  مِْنــُه 
ِف َصر الت َكَســائِرِ  َيُكْن  لَــْم  َيفِيِإْذ  َقْد  فِيِه  الُْخْلُف  َنُقوَل  َحتى 
َيْلَزُم َصــَداَق  َال  ــَداُق  الص ا  َتْســَتْلزُِمأَم َنــٌة  َبي َتُكــْن  لَــْم  َما 
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ُذكَِرْت الِْكَتابِ  الذِيَن فِــي  َرْتُهُم  وُســط َنــْت  َوُبي ِســَهاُمُهْم 
ِ َعَشــر ِإْثَنا  قِيــَل  َقــْد  ُهــُم  َِعد مِــْن ُكل أُْنَثــى فِيِهــُم أَْو َذَكر
ِألُم َوأٌَخ   َوَجــــــــــد َِزْوٌج  ــْهم بِالس َيْســبُِقُهْم  َوَوالِــٌد 
الُْفَضَال َجــالِ  الر مِــَن  َوالَْباقِــي مِْن نَِســائِِهْم َفاْحَتفَِالأَْرَبَعــٌة 
َوأَم ٌة  ــــــد َوَج ــــٌة  ــــَزْوَج َتتِــمَف َواْبَنــٌة  ِإْبــنٍ  ِإْبَنــةُ 
َالُث اْألََخــَواُت َفاْطلُبِ الث ألَبِثُــم أَْو  ــــِه  ألُم َواِحــــــَدٌة 
أَْســَبَقا َتُكــوُن  َشــِقيَقٌة  لَِحَقــاَكــَذا  َرَفْيــنِ  الط فِيَهــا   ِألَن
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َمْحُتــوُم َواِحــدٍ   ُكل الَْمْعلُــوُمَوَســْهُم  َحاجُِبــُه  اْنَتَفــى  ِإَذا 
َبْعــَض َهــُؤَالِء َيْحجُِب  َبْعًضا َفلِْلِميَراثِ َال َيْســَتْوجُِبَفــِإن
أُم َوَال َمــْع  ةِ  َواْقَبَالَال َشــْيَء لِْلَجــد َفاْفَهْم  اْألَبِ  عِْنــَد   لِْلَجد
ْخَوُة َال َشــْيَء لَُهْم ُعلِْمَوَهَكــَذا اْإلِ  َجد أَو  األَبِ  ُوُجــودِ  عِْنَد 
َيْمَنُعوَنــا َواآلَبــاُء  ْســُل  ُيْعَطْوَنــاَوالن َفــَال   األُم ْخــَوةِ  ِإلِ
تِ الَْمي ِإْبَنةَِفُيْمَنُعــوَن عِْنــَد َنْســلِ  َقْد َكاَن أَْو مِــْن  مِْن َذَكــرٍ 
ا َيْحجَِبن ْلــبِ  الص َبَنــاُت  ا(١)َكذا  َبن لَــْم تَُعص ِإْن  اْبنِــِه  بِْنــَت 
ِ ــَقائِق َِكَذاَك أُْخُت األَبِ(٢) بِالش الُْمَطابِق ُسُدِســَها  َعْن  تُْحَجُب 
ا َيَشــْمَلن ْنَتْيــنِ  لِلث ــاوالَْجْمــُع  ُيْحَجَبن  َفالْــُكل َفَصاعِــًدا 
ِ ِلِْلبِْنتِ نِْصــٌف ِإْن َخَال مِْن َذَكر َفاْنُظر اِالْبــنِ  لِبْنتِ  َوُســُدٌس 
تُْقَبــُل ـلُـَثْيــنِ  لِلث َيْفُضُلَتكِمَلـــًة  َمــا  َحاَزَتــا  َواِالْبَنَتــانِ 
َفْرُضُهَما ــُه  ــل ُك ــلُــَثــانِ  َفاْعَلَمــاَفــالــث َعَلْيــِه  ُيــْزاَدانِ  َوَال 
ا َعــد لِْألُلُــوِف  اْنَتَهْيــَن  ا(٣)لَــْو  ُيَعــد َال  َعْنــُه   َفَســْهُمُهن
ِحيَنئِذِْن اْبنِــِه  بِْنُت  َفاْســَتبِنَفَســَقَطْت  لَُثْيــنِ  الث  ِألَْخذِهِــن

َبنا»، أي: بأخيها أو ابن أخيها وإن ســفل، فإن كانت ابنتان وابنة ابن فال شــيء  قوله: «إن لم تَُعص  (١)
لبنت اِالبن إال أن يكون معها ابن ابن محاذًيا لها أو أسفل منها، وال يعصب من كانت أسفل منه.
قوله: «كذاك أخت األب»، أي: إذا كانت أختان شــقيقتان وأخت من أب فال شيء لألخت من   (٢)

األب إال أن يكون معها أخ من أب، وال يعصبها ابن أخيها بخالف بنات االبن.
أي: ال يزاد. (أبو إسحاق)  (٣)
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َشــَقائَِقْهَوَهَكــَذا أُْخُت أَبِيــِه الَطارَِقْه(١) إْرثِِه  فِــي  َواَفَقْت  ِإْن 
َفَقــْط َشــِقيَقٍة  عِْنــَد  َكِمْثلِ بِْنتِ اِإلْبنِ َمْع بِْنتٍ تَُحْط(٢)َفِإنَهــا 
الَْمْعلُوَمةِ لِْلَشــِقْيَقةِ  ْصــُف  الَْمْرُســوَمةَِفالن لَِهــذِهِ  َوُســُدٌس 
ــَقائُِق الش َتأُْخــُذ  لَُثْيــنِ  تَُفارُِقوالث التِي  ُخــُت  األُْ َفُتْحَرُم(٣) 
أُم ـــْن  ِ م ـــــَوةٍ  ْخ ِإلِ ـــٌث  ـــلُ َِوثُ الُْحْكم فِي  َحاجِبٍ  مِْن  َسلُِموا  ِإْن 
َســَواِء َعَلــى  َبْيَنُهــْم  َســاِءُيْقَســُم  الن َومِــَن  ُكــورِ  الذ مِــَن 
ُشــَرَكا فِيِه  اِإلْثَنْينِ  مِــَن  اْشــَتَرَكاَوُهْم  فِيِه   َفالْــُكل َفَصاعًِدا 
ُدَســا الس ُيعَطى   َفَقط َســاَواِحُدُهْم  الن مَِن  أَْو  َكاَن  َجالِ  الر مَِن 
ِإْخَوتِْه َمْع  تُْعَطى ُسُدًســا   َوَمــْع َبنِيِه مِــْن َجِميــعِ تِْرَكتِْهَواألُم
لُــُث الث َهٰــُؤَالِء  َيــرُِثَوعِْنــَد ُعــْدمِ  أَُبــوُه  َوَباقِيــِه  لََهــا 
ُدْس(٤) الس َفلِْألَبِ  َنْســلِِه  اْخُتلِْسَوعِْنَد  األَُب  ِإَذا  مِْثلُــُه   َوالَْجد

الطارقة: بالقاف، أي: اآلتية ليالً، وهو كناية عن مجرد وجودها؛ َألن كل طارق موجود.  (١)
تحط: أي: تُْجَعُل.  (٢)

قوله: «فتحرم»، يعني: األخت من األب، فإنها ال ترث مع األختين الشــقيقتين فصاعًدا، كما   (٣)
تقدم، ومعنى قوله تفارق: أي: لم تكن موافقة لهما في كونها أخًتا للميت من األب أو األم 

بل فارقتهما مع األم.
الســدس: أي: فْرضه مع البنين أو البنات الســدس مطلًقا، ولكنه مع البنات  وعند نسله فلِألَبِ   (٤)
يأخذ السدس بالســهم، ويأخذ ما فضل عن ســهام البنات بالتعصيب، فلو كان عند الميت ابنة 
وأب كان للبنــت النصف ولألب الســدس، فبقي من الفريضة التي أصلها من الســتة ســهمان 

يأخذهما األب بالتعصيب، وأما مع الذكر فال يزاد على السدس شيًئا كما سيأتي. (أبو إسحاق)



١٨١ الجزء الثالث هَامِ باُب ذِوي الس

ا َوَجــد َزوَجــًة  ــْف  ُيَخل ى(١)َوِإْن  َتَعــد َفَســْهُمَها  ــُه  َوأُم
ِ َقْبــل مِــْن  َتأُْخــُذُه  ِثُلُُثَهــا  َبْعل أَْو  َزْوَجــٍة  َنِصيــبِ  أَْخذِ 
َيْتُرُكَوثُلُــَث الَْباقِــي َفَقــط تُــْدرُِك َزْوًجا  األَبِ  عِْنَد  َكاَن  ِإْن 
األُم َفَســْهُم  نِْصُفــُه  ْوجِ  يلِلــز ُســم َقــْد  َوثُلًُثــا  ُسُدُســُه 
َراثَِكْي الَ َتُفوَق اْألََب فِي الِْميَراثِ الت فِــي  َتُكــوُن  ُدوَنــُه  ِإْذ 
َفلَِذا َعَلْيــِه   َنص َال   (٢) َكــَذاَوالَْجــد َكاَن  ِإَذا   اْألُم َتُفوقُــُه 
َتــزِْد َفــِإْن  ةٍ  لَِجــد ُيَبــْد(٣)َوُســُدٌس  َقــْد   َفَبْيَنُهــن اتُــُه  َجد
َيزِيــُد َال  َعْنــُه   ــوُدَفَســْهُمُهن ــُه ــْع ـــِه َم ــُه بـِــأُم ــُب ــْج َوَح
تُْحَجُب(٤) َهــْل  أَبِِه  مِْن  ٌة  ُيْطَلــُبَوَجد ِخــَالٌف  فِيــِه  بِأَبِــِه 
اْألَْصَحابِ مِــَن  الَْقْولِ  ابَِوأَْكَثــُر  لَْم َيــُك َحاجًِبا مِــَن الُْحج
ْسُل اْنَعَدْم ْوجِ ِإَذا الن ْصُف للِز ْســُل الَْتَزْم(٥)َوالن َوُرُبــٌع لَــُه ِإَذا الن
تِــَالدِهِ(٦) مِْن  الَْكائِــنِ  َِوثُُمــُن  أَْوَالدِه َمــْع  اِإلْنَســانِ  لِزْوَجــةِ 

تعدى: زاد.  (١)
قوله: «والجد.... إلــخ» هذا هو مذهب زيد بن ثابت، وقد أخذ بــه أصحابنا، وعند ابن عباس   (٢)
ومن وافقه من الصحابة والتابعين أن الجد كاألب على ســواء، كمــا أن ابن االبن كاالبن مع 

يق ƒ فيما حكي عنه. (أبو إسحاق) د عدمه، وهو مذهب الص
م. ُيَبْد: أي: ُيَقس  (٣)

قوله: «هل تحجب» الصحيح أنها ال تُْحَجُب بابنها وأنه ال يحجب الجدات إال األم.  (٤)
الَتَزم: أي: ُوجد.  (٥)

تِالدِه: أي: من ماله، طارًفا كان أو تالًدا.  (٦)
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ُعدُِمــوا َمــا  ِإَذا  لََهــا  َعْن أَْصلِِهْم(١) َوْهَو َمَقاٌل ُمْحَكُمَوُرُبــٌع 
ِ ِِإَذ َواِحُد اْألَْوالَدِ فِي َذا الَْمْوِضع ُبع الر أَْخــَذ  َيْمَنُع  َكَجْمِعِهــْم 
َدْت َزْوَجاتُــُه َتَعــد مِيَقاتُــُهَوِإْن َيُكــْن  َمَضــى  َمــا   ــن ه َفَحق
ُرُبــُع أَْو  ثُُمــٌن   لَُهــن َواْألَْرَبــُعَفْهــَو  َتأُْخــْذُه  َواِحــَدٌة 
ــَواِء ــس ـِـال مِــْن َغْيــرِ َتْفِضيــلٍ َوَال ِإْحَباِءُيــْقــَســُم َبــْيــَنــُهــن ب
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ِ ــَهام َِوَمــا َبِقي َبْعــَد َذوِي الس اْألَْحَكام فِــي  لَِعاِصبِيــِه  َفْهــَو 
َنَســَبا مِْنُهْم  اْألَْقــَرُب  أََبــاَيأُْخــُذُه  َكاَن  َوِإْن  ِإْبَنــُه  َكاَن  ِإْن 
ــُد ــْع َوَب أَْوَالُدُه  ــــــــْم  ــُه لُ أَوَفَجــد أٌَب   ثُــم اْبنِــِه  َبُنــو 
ا َيْرجِعن ْســلِ  الن اْنِقَضــاِء  اَبْعَد  َفاْعَلَمن اْآلَبـــاِء  ــةِ(٢)  ــَب ــُرْت ِ ل
َذاَكا َبْعــَد  ْخــَوةِ  اْإلِ ُهَناَكاَوُرْتَبــةُ  ُوجِــُدوا  َمــا  َوَنْســلُُهَم 
ِ اْألَْعَمام َفِإلَــى  ــْوا  َتَقض َِفــِإْن  َوَنْســلِِهْم مِْن َبْعُد فِي اْألَْحَكام
اْرَتَفْع انَقَطْعثُم ِإلَــى َمْن َفْوَقُهْم َقــدِ  َيْوًمــا  َهُؤالَِء  َنْســُل  ِإْن 
ُذكِرا فِيَمــا  ْرتِيبِ  الت َكَرابَِحَســبِ  الذ الَْجِميعِ  فِي   َوَتْحِســَبن
بِ َنــاثِ مِــْن َتَعص اْحُسبَِولْيــَس لِْإلِ بَِها(٭)  أََتْت  َمَواِضًعا   ِإال

قوله: «عن أْصلِهم» أي: لم يوجد منهم أحد أصالً، أي: قطًعا.  (١)
لرتبة: أي: َمْرتََبة وهي بمعنى الدرجة.  (٢)

يقرأ بحذف األلف بعد الهاء إلقامة الوزن. (إسماعيل) (٭) 



١٨٣ الجزء الثالث باُب اْلَعَصَبِة

ــَن الْــَبــاقـِـي ــرِْث ــُه َي ــَواتُ ــأََخ ــاقَِف ــَق ـــَال ِش ِ ــِه ب ِ ــات ــَن ـــَع َب َم
ُعلَِما الَْعَصَبــاتِ  ُحْكــُم  َفاْعَلَماَوَذاَك  أَْيًضــا  َوالَْبَنــاُت   َوُهن
ِ َمْوُجــود َذَكــرٍ  عِْنــَد  َِيرِْثــَن  َمــا َكاَن َفاِضــًال مِــَن الُْحُدود
ِ اِإلْبن َبَنــاُت  أَْيًضــا  يَوَهَكــَذا  َعن َفاْفَهــْم   لَُهــن ِإْخــَوةٍ  َمْع 
ِ الَْمَواِضع فِي  ْعِصيــبِ  بِالت  َِفُهن َتَناُزع بِــَال  نِْلــَن  َما  نِْلــَن  َقْد 
َوالَْبَناتِ الْبِْنــتِ  لَِنْســلِ  َوالَْخَواتِ(١)(٢)َوَمــا  َواْألُْختِ  ٌب  َتَعص
ْخَوةِ اْإلِ َبَنــاُت  أَْيًضــا  الَْمْرَتَبــةَِوَهَكَذا  فِــي  َكَهــُؤَالِء   ُهــن
ــَهامِ أُْخَرىَفــاْألَُب َوالَْجــد َيُكــوُن َطْوَرا ًبــا َوفِــي الس ُمَعص
ُدَســا الس ــَهامِ  الس فِي   َرَســاَفَيأُخَذن بَتْعِصيبٍ  الَْباقِي  َوَيأُْخُذ 
َولَــْم اْبُنــُه  َمــاَت  ِإْن  اْحَتَكْممَِثالُــُه  َفَهاُهَنا  بِْنتٍ  ِسَوى  َيْتُرْك 
ِ ــْهــم ــــِه بـِـالــس ِ َِفـــُســـُدٌس ِألَب َوْهم بَِغْيــرِ  لِْلبِْنتِ  ْصــُف  َوالن
لُُث َوْهَو الث َيرُِثَفَيْبَقى َباقِــي الَْمالِ  َهــَذا  ْعِصيبِ  الت بَِســَببِ 
ِ َتَمام َعَلــى  ْصــَف  الن َِفَيأُْخــُذ  ــَهام َوالس ْعِصيبِ  الت مِْن جَِهــةِ 
ُعدَِمــا َمــا  ِإَذا   الَْجــد الُْتزَِماَومِْثلُــُه  فِيــِه  َفالَْوْصَفــانِ  أَُبــوُه 

قوله: والخوات، أي: األخوات وحذف الهمزة تخفيًفا لغة ُعمانية. (المصنف)  (١)
قلت: ليس جمع األخت على خوات لغة ُعمانية كما قال المصنف 5 فقط، فقد وجدت هذا   (٢)
الجمع هكذا في بعض الشعر القديم لغير الُعمانيين ولكني ال أذكر قائله اآلن، وقد كتبته على 
هامش بعض نسخ الجوهر، لكنها لم تحضرني اآلن، والشعر المذكور في التنديد على مذهب 

المجوسي، وهذا شطر فيه:
ــا َوالْــــــَخــــــَواتِ                  (أبــو إسحاق) ــَن لَ ــاتِ  ــَن ــَب ــل ال ــِح ُي
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ِألُْمَوَهَكَذا ِإْن َكاَن َزْوًجا(١) َواْبَن َعْم أًَخــا  ــِه  َعم إْبــَن  َكاَن  أَْو 
ـــاَزا ــْيــنِ َح ــَت ــَه ـِـْلــجِ ـــُه ل َفاَزاَفـــِإن فِيِهْم  ْعِصيبِ  َوالت ــْهمِ  بِالس
َمْقَرَبْه أَْدَنى  ِقيُق  الش الَْمْرَتَبْهَوالَْعاِصُب  تِْلَك  أَْهلِ  مِْن  َغْيرِهِ  مِْن 
أَبِــِه مِــْن  َوأٌَخ  َشــِقيٌق  َمــالُــُه َفـاْنـَتـبِـــِهأٌَخ  َفلِلشـِقـيـقِ 
َعاِصبِ  ُكل َذلِــَك  َعَلى  الَْمَراتِبَِوقِْس  فِي  ْرتِيبِ  الت بَِحَســبِ 
ــِقيقِ الش اْألَخِ  ِألَْوَالدِ  ْحِقيقَِوَمــا  َشْيٌء َمَع اْبنِ اْألَبِ فِي الت
َمْنزِلَــْه مِْنُهــُم  أَْقــَرُب  ـُه  ـ لَهِألَن الَْمالِ   ُكل َصار  َقْد  َهاُهَنا  مِْن 
َبا َعص الت َعــدَِم  َقــْد  َيُكْن  َوَجَباَوِإْن  َقــْد  ُه  َرد ــَهامِ  الس َففِــي 
َفْلُيَرْد ــَهامِ  فِيِهْم َعَلى مِْقــَدارِ َما فِيِهْم َوَرْدَفَمــا َبِقي مِــَن الس
ِ ْوَجْين فِيِهْم َمــا َعــَدا الز ُِيــَرد َذْيــن َيَنــاُل  َال  قِيــَل   د َفالــر
فِيــِه َحْتَما َســْهَما(٢)َوالَْعــْوُل َيْدُخــَالنِ  بَِهَذا  َكَغْيرِهِْم  َفُهــْم 
ــَهاُم الس َتْكُثــُر  َمْهَمــا  َمــاُمَوَذاَك  الت َيْنَتِهــي  ــى  َحت ُيــَزاُد 
َمَعــا َوأُْخَتــانِ  َزْوٌج  َفاْســَتِمَعامَِثالُــُه  ــِه  أُم مِــْن  َوِإْخــَوٌة 
ْوجِ بَِغْيــرِ َمْينِ(٣) ْصــُف لِلز َِفالن اْألُْخَتْيــن َواجِــُب  لُُثــانِ  َوالث
لُْث لَُهــْم مِْنــُه الث َيرِْثَوِإْخــَوُة األُم  َوالْــُكل ــَهاُم  الس َفَزاَدتِ 

قوله: «إن كان زْوًجا» هو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: إن كان الوارث زوًجا وابن عم.  (١)
َسْهَما: أي: في السهم.  (٢)

بغير َمْين: أي: بغير كِذب.  (٣)



١٨٥ الجزء الثالث باُب اْلَعَصَبِة

الُْكل َبْيــَن  الَزايِــَد  َِفَتْجَعــُل  اْألَْصل فِي  َتزِيُدَهــا  َهاُهَنا  مِْن 
َوتُْقَســُم ٍة  ِســت مِــْن  اْألَْســُهُمَفأَْصلَُهــا   َتتِم لَِكْي  تِْســَعٍة  مِْن 
تُْدَعى َثالًَثــا  ْوُج  الــز َنْفَعاَفَيأُْخــُذ  نِْصًفا  لَْيَس  لَْفًظا  بِالنْصفِ 
ِ ــوُن لـِـْألُُخــَتــْيــن ــُك ِأَْرَبــَعــٌة َت َســْهَمْين َعَلــى   األُم َوِإْخــَوُة 
الَْمْسأَلَْه َهذِي  أَْصلِ  فِي  َتزْد  لَــْهَوِإْن  َفــْلــُتــَعــو ــَشــَرةِ  ــَع ــْل ــلِ َف  أُم
َفُيْجَعُل لََهــا  الَْمالِ  ُســُدُس  لُوا(١)ِإْذ  ِإْذ ُعو مِْن أَْجلَِهــا َعَشــَرًة 
َشاهَِرا ُعْشًرا  َصاَر  َقْد  َظاهَِراُسُدُســَها  َتَراُه  الَْباقِي  فِي  ْقُص  َوالن
ــا َطن نَُفر لََنــا  َيُكــْن  لَــْم  اِإْذ  َبْعًضا َونُْعِطــي الَْبْعَض َفاْعَلَمن
ِ ْعوِيل الت ِإلَى  اْحَتْجَنا  َهاُهَنا  َوالَْقلِيــلِمِْن  الَْكثِيــرِ  بَِحَســبِ 
ِ لَِوقِْس َعَلى َما قُلــُت َما لَْم أَقُل ُمَعو َزائِــدٍ  َفــْرضٍ   ُكل مِــْن 
ــَهاُم الس َزاَدتِ  ِإْن  َتزِيــُد فِــي الَْعــْولِ َوَال تُــَالُمَفِإنهــا 
ةِ ِســت مِْن  أَْصلُُه  َيُكــوُن  َعْشــَرةَِوَمــا  َعْن  َعْولُــُه  َيزِْيُد  َفــَال 
َتْجَتِمــُع َال  ــَهاُم  الس َمــا  ـ َوتُْرَفُعِألَن َفَتْرَتِقــي  أَْصلَِهــا  فِــي 
ِ لِْلَفــْرد ًة  َمــر َتُعــوُل  الَْعــدَوْهــَي  َحــاَل  ْوجِ  لِلــز ًة  َوَمــر
ًة لَْيَســْت َتُعــوُل أَْصــَال ِإْذ لَــْم َتــزِْد ِســَهاُمُهْم َفُتْعــَالَوَمــر

لوا» بالبنــاء للمفعول، أي: جعلوا أهل عْول، والعول في اللغة الزيادة، يقال: عالت  قوله: «ِإذ ُعو  (١)
الفريضة إذا زادت.



كتاب الميراث١٨٦ الجزء الثالث

لَْم َيُعْل َيْنَتِقــْلَوَما َعَداَها مِــْن أُُصولٍ  ِإلَْيــِه  َفــْردٍ  ِإلَــى   ِإال
َعَشــْر(١) إْثَنْي  أَْصلُُه  َيُكوُن  َفُمْنَتَهى الَْعْوُل لَُه َســْبَع َعَشــْرَفَما 
ــوُل ــُع ـــَالَث َعـــْشـــَرةٍ َي ـــَث ِ َمْنُقوُلَول َعْشــَرةٍ  َمــْع  َوَخْمَســٍة 
ــاَوَمــا َيُكــوُن أَْصلُــُه عِْشــرِيَنا ــَن ــُه ُروِي ــْولُ ــَع ـــا َف ـــًع َوأَْرَب
َفَقْط عِْشــرِيَن  َتُفــوُق  ُيَخْط(٢)لَِســْبَعٍة  لَِغْيرَِهــا  َعــْوٌل  لَُه  َوَما 
ـــةُ اْألُُصـــــولِ َ ـــَالث ـــذِهِ َث ـــَه َِف ْفِصيل الت لََدى  الَْمَوارِيثِ  أَْصُل 
ةِ الَْكْثرةِأْكَثُرَهــا َمــا أَْصلُــُه مِْن ِســت فِــي  ُدوَنــُه  َيلِيــِه  َوَما 
َعَشْر(٣) ِإْثَنْي  مِْن  َيُعوُل  َما  اْألََثْرمَِثاُل  َعَلــى  َبْعدِهِ  مِــْن  لَِواِحدٍ 
اْخُترِْم(٤) ِإَذا  َزْوَجــًة   َيتُرَكن ِألُْمأَْن  أُْخــتٍ  َمْع  َشــِقيَقَتْيِه  َمــَع 
ْوَجةِ لِلز َعَشــرٍ  اْثَنــا  الِْقْســَمةَِفأَْصلَُهــا  عِْنَد  األَْســُهُم  َثَالثــةُ 
َثَمانَِيــْه فِــي  َوْهــَو  لُثَــانِ  َوافَِيــْهَوالث ــِقيَقَتانِ  الش َتأُْخــُذُه 
ِ َســْهَمْين فِي  َيُكوُن  َِوُســُدٌس  بَِذْيــن ــِه  أُم مِــْن  ِألُْختِــِه 
ِ َظر الن عِْنــَد  األَْســُهمِ  َِفُجْمَلــةُ  َعَشــر َمْع  َثالََثٍة  ِإلَــى  َصاَرْت 
َعَشــَراَوِإْن َتــزِْد أَم َعَلــى َمــا ُذكِــَرا َخْمَس  َيْبلُــُغ  َفَعْولَُهــا 
أَْكَثــَرا  أُم ِإْخــَوُة  َيُكــْن  َتْبلُُغ َســْبَع َعَشــَراَوِإْن  مِــْن َواِحدٍ 

قوله: «إثني عشر» بقطع الهمزة للوزن.  (١)
يخط: أي: يكتب.  (٢)

قوله: «إثني عشر» بقطع الهمزة أيًضا.  (٣)
اخترم: أي: مات.  (٤)



١٨٧ الجزء الثالث باُب اَألْرحام

َعْن َيُموَت  أَْن  األُُصولِ  َزْوَجتِــِه َوإْبَنَتْيــِه َمــْن َظَعْن(١)َوَثالُِث 
َعْهَوأََبَوْيــِه أَْصلَُهــا مِــْن أَْرَبَعــْه ُمَوز أََتْت  عِْشــرِيَن  َبْعدِ  مِْن 
ــُد ــزِي ــا َت ــَه ــُم ــُه ــَمــا أَْس ــِكــن ــُدوُدلَ ــْع َفــَعــْولُــَهــا لـِـَســْبــَعــٍة َم
َثَمانَِيــْه َهاُهَنــا  ــْهلِْألََبوْيــنِ  ــَي ِ ــَواف ـــٍة ُم ـــَزْوَج ِ َثـــَالَثـــٌة ل
الْبِْنَتــانِ َتأُْخــُذ  َعْشــَر  ةُ  نُْقَصــانِِســت َمــا  ُدوَن  ثُلَُثْيــِه  أَْي 
ُيوَجُدَوَهاُهَنــا َقــْد َتــم َذاَك الَْعــَدُد َعْوٌل  اْألَْرَحامِ  فِي  َولَْيَس 
بِ َعصالت أُولِــي  مِيَراُث  َتْســَتْغرِبَِكَذاَك  َفَال  َعــْوٌل  بِِه  لَْيَس 
َتْكُثُر َســَهاٌم  الَْعــْوُل  َمــا  ـ َتْنَحِصُرِألَن بِــِه  لَْيَس  أَْصلَِهــا  َعْن 

ΩÉM rQnC’G  oÜÉH

ِ ــَهام الس َمَواِضــُع  ُعدَِمــْت  ِِإْن  َوالَْعَصَبــاتِ َفأُولُــوا اْألَْرَحــام
فُِقْدَولَْيَس لِْألَْرَحامِ َشــْيٌء إْن ُوجِْد ِحيَن  َعاِصُبُه  أَْو  ْهمِ  الس ُذو 
ْطَالقِ اْإلِ َعَلــى  ُعْدمِِهْم  ِشــَقاقَِوعِْنــَد  َعَلى  أَْولَــى  أَْرَحاُمــُه 
ِخَالَفــا َتْورِيثِِهــْم  فِــي   َواَفىَفــِإن فِيِهْم  اْألَْصَحابِ  َوَمْذَهُب 
َوأَْقــَرُب بِــِه  أَْولَــى  مِــَن الــذِي ِإلَْيــِه َال َيْنَتِســُبَفِإنُهــْم 
بِِه أَْولَى  أَنُهــْم  الِْكَتــاُب  أَْنَسابِِهَجاَء  مِْن  األَْصلِ  فِي  لَِكْونِِهْم 

ظعن: أي: مات، وأصل الظعن السفر واالرتحال، وسمي الموت ظعًنا َألنه السفر البعيد.  (١)



كتاب الميراث١٨٨ الجزء الثالث

ِ لِيل الد مِــَن  َشــْيٌء  َيــرِْد  َِولَْم  ْفِصيل ُيبِيــُن ِإْرَثُهــْم َعَلــى الت
َقُرَباَفِمــْن ُهَنــاَك اْخَتَلُفــوا َفأَْوَجَبا َقــْد  لَِمــْن  َذاَك  َبْعُضُهــُم 
الَْمَراتِبِ أَْقــَرَب  ُيَراعِــي  َناُســبَِفْهَو  لِلت الِميــَراَث  َفُيْعِطــِه 
َفُيْعــطِ َفْرَعَها َكَمــا فِي األُولَىَوَبْعُضُهــم ُيَالِحــُظ اْألُُصــوَال
ِ ْنزِيــل بِالت تُْعــَرُف  كاْألُُصــولَِطرِيَقــٌة  الُفــُروَع  لِجْعلِــِه 
ِ اْبــن َمــَع  اْبــُن بِْنتِــِه  ألُْختِــِه َفالْــُكل مِْنُهــْم َيْبنِــيمَِثالُــُه 
الَقَراَبــةِ َففِــي  َمَقالِــِه  َيُكوُن الْبنِ الْبِْنتِ فِي ذِي الَحالَةَِعَلــى 
الْــُكل َيَنــاُل  تَُنّزلُْهــْم  أَْصــُلَوِإْن  َوَهــَذا  ــِه  أُم مِيــَراَث 
ْصُف َوالن بِْنتِــِه  الْبنِ  ْصُف  الَْكْشــُفَفالن انِــي مِْنُهَمــا َوَتم لِلث
َكاِإلَنــاثِ ْكــَراُن  الذ ِإْذ ُهْم َســَواٌء قِيَل فِي الِْميَراثَِوَيأُْخــُذ 
اْســَتَهُموا َما  ِإَذا   األُم ُيْقَســُمَكِإْخــَوةِ  َســَواٌء  فِيِهــْم  َفِإنــُه 
ُيْدلِي(١) بِأُْنَثــى  َكاَن  َمْن   وُكلالْــُكل عِْنــَد  َذلِــَك  َفَرِحــٌم 
األُْختِ َوَنْســلِ  بِْنتِــِه  َفاْفتِــيَكَنْســلِ  بَِهــَذا  ةٍ  َجــد َوَنْســلِ 
َبُنوَنــا(٢) َفُهــُم  َبنِيَنــا  ــا لـِـَالْبــَعــدِيــَنــاَبُنــو  ــاتـِـَن ــَن ــو َب ــُن َب
َوالَْخالَْه أَْرَحامِــِه  مِــْن  َمَحالَــْهَوالَْخاُل  َال  ــاُت  الَْعم َكَذلِــَك 

يدلي: أي: يتعلق.  (١)
قوله: «بنو بنينا» فيه تضمين قول القائل:  (٢)

َوبَِناتُنَــا أَْبَنائِـَنــا  َبـُنــو  َجــالِ األََباعِــدَِبـُنـوَنــا  أَْبَنــاُء الر َبُنوُهــن



١٨٩ الجزء الثالث باُب اَألْرحام

أَْيَضــا أَِخيــِه  بِْنــُت  َفْرَضاوَهَكــَذا  أَْو  َعاِصًبــا  تَُســاوِي  َفَال 
فِــي َذا الَْبابِ َضاعِ  َفَال ُيْحَســُب فِي اْألَْسَبابَِولَْيــَس لِلر َحق
َعَصَبْه َطــْوًرا  َيُكــوُن  َبْهَورِِحــٌم  َصو َمْن  َمْع  نِيمِ  الز فِي  َوَذاَك 
ُذكِــَرا فِيَمــا  نِيــمِ  الز َخــَبــَراَعَصَبــةُ  َرَوْوُه   األُم َعــَصــَبــةُ 
ــِه َعم مِْثــَل  َيُكــوُن  ــِهَفَخالُــُه  ُه مِــْن أُم َهــَذا َجــد َوَجــد
ـــوُن ـــُك ـــــــِه َي ـــــــُه ِألُم ــوُنِألَن ــُك َت َوأَبٍ   َكــــأُم ــَي  ــْه َف
َمْن َتْمَنُع  َبْعُضُهــْم  َقاَل   َثم َثــْنمِْن  َيُكــوُن َبْعَدَهــا َفــَال ُيَور
َشْي األَبِ  عِْنَد   لِْلَجد َما   الُْفَتّيَكالَْجد َذاَك  ــِه(١)  ِ ــأَب َك ــُه  ــأُم َف
َيزِيُدَهــا فُُجوَرَهــا  أََرى  َمْرَتَبــًة َبــْل َيْقَتِضــي َتْبِعيَدَهاَوَال 
اِإلْرثِ َفــْرضِ  َفْوَق  َتَنــاُل  (٢)َفَال  َغث مِْن  أََتْت  َما  ِألَْجلِ  َشْيًئا 
لِْلُفَقــَرا ِإنــُه  َقــْوٌم  ُيْحَشــَراَوَقــاَل  أَْن  ِإلَى  َمْوقُوٌف  َوقِيَل 
الَْمــالِ لَِبْيــتِ  ِإنــُه  ـــــَوالَِوقِيــَل  ـــــذِهِ َثـــَالثـــةُ األَْق َوَه
ِ اْألَْرَحام َعــَدمِ  عِْنــَد  َِتْخــُرُج  ــَهام مِْن َذوِي الس اْنِعــَدامٍ  َبْعَد 
أَْقَرَبا َيُكــوُن  ــْهُم  الس لَُه  َباَفَمْن  ُيَخي لَــْم  الَْمْعُروُف  ِحــُم  َوالر
َمــا َتْخــُرُج عِْنَد َمــْن َمَنْع ْرَث َعَلى َما َقْد َوَقْعَوُرب ِحُم اْإلِ َذا الر
ــي عِ ــد ـِـال ــُم ب ـِـي ن ــز ــَر ال َوفُــسلَِغــي ُيْجَهَلــْن  أَُبــوُه  َوَمــْن 

قوله: «فأمه كأبه» بإعادة الضمير إلى متأخر لفًظا ورتبًة، وهذا قليل نادر.  (١)
: من باطل. من غث  (٢)



كتاب الميراث١٩٠ الجزء الثالث

اُه ُيْعَطى َمــْن َرب ِقيــطِ  ـــــاُهِإْرُث الل ـــٌه أََب ِ ـــاب ـــَش ـــــُه ُم ـ ِألَن
الَْمالِ لَِبْيــتِ  ُيْعَطى  َبْل  َكَهــَذا الَْحالَِوقِيَل  َوالُْخْلــُف َفِــي الَْعْقلِ(٭)
ــا َيْعِقَلن ــاُه  َرب َمــْن  ــاَفِقيــَل  َيْعِقَلن لَْيــَس  َوقِيــَل  َعْنــُه 
لِْلُفَقــَرا َفــُه  َخل َمــا  والَْقــْوُل بالَْوْقفِ ُهَنــا َما ُذكَِراَوقِيــَل 
أََراُه ـِــٌغ  ـــائ ـــَس لَ ـــــــُه  ــاُهَوِإن ــَن ــْع ــــــُه ُمــــَوافـِـــٌق َم ِألَن
َماَال ِقيــطِ  الل َمــَع  َرأى  آَالَوَمــن  الْفِــَراشِ  فِي  أَْو  َثْوبِــِه  فِي 
ــا ــن ــَق ــَف ــْن ــِه ُي ــْي ــَل ـــُه َع ـــِإن ُيْنَفَذنــاَف ِســَواُه  فِــي  َولَْيــَس 
ُجِهَال َقــْد  َمْن  بُِغْســلِ  ــَالَوآمِــٌر  ُغس ــى  َحت َفَقــاَم  َوارِثُــُه 
َيابِ بِالث قِيــَل  أَْولَــى  اْرتَِيــابَِيُكــوُن  بِــَال  تُْدَفَعــْن  ِإلَْيــِه 
َوابِ الص مِــَن  َهــَذا  َيــَر  َبْعــٌض لُِبْعــدِهِ َعنِ األَْســَبابَِولَْم 
َفــَال لِْلَفْقــرِ  َكاَن  إْن  ـُه  ـ َالِألَن َغس َمْهَما  الُْغْسلِ  لِذِْكرِ  َمْعَنى 
َفَما الِْغَنى  َذوِي  َمْن  َيُكوُن  ُيْحَرَمــاَوَقْد  أَْن  ِحيَنئِــذٍ  ــُه  أََحق
ْقيِيُد الت َيْنَبِغــي  َولَِكــْن  ِإْذ َقــْد َيُكــوُن الُْفَقــَرا ُيرِيــُدقُْلــُت 
اْســَتَحْق َيْوًما  بِاْألَْمــرِ  َســَبْقَوأَنــُه  لَْه  َمــْن  َكِمْثــلِ  ثَِياَبــُه 
بِالْجِْنسِ ُه  اْســَتَحق َمــا  فِيِه ُيْمِســيَكِمْثلِ  الَْفْقرِ  مِْن َبْينِ أَْهلِ 
الِْهْنُد َوَكــَذاَك  جِْنــٌس  ْنُج  ــْنُدَفالز الس َوَكَذاَك  الُْحُبوُش  َكــَذا 
العقل: دفع دية القتل الخطأ. (إسماعيل) (٭) 



١٩١ الجزء الثالث باُب اَألْرحام

جِْنُس أَْيًضــا  وَباُن  الن َكَذلِــَك الُْعْرُب َكــَذاَك الُفْرُسَكَذلِــَك 
أَْقَرَبــا ِإلَْيــِه  َكاَن  َمــْن   مِْن جِْنِســِه فْهــَو بِِه َقــْد َذَهَباَوُكل
ُيْعَرَفا لَــْم  ِإَذا   الُْخَزاعِــي َفامِْثُل  َخل َقــْد  بَِما  أَْولَــى  ُخَزاَعــٌة 
ُخَزاَعــٍة ُصرِْف مِْن  َكبِيــرٍ  َماُل اْمرٍِء مِْنُهْم َغَدا َوَما ُعرِْف(١)ِإلَى 
امِــِه َفَصاَر َهــَذا اْألَْصُل فِي أَْحَكامِِهَصَرَفــُه الُْمْخَتــاُر فِــي أَي
ِ الَْفْقر أَْهــَل   ِإن َبْعــٌض  َِوَقــاَل  أَْولَــى مَِن الْجِْنسِ بَِهــَذا اْألَْمر
ُيْجَمَعا أَْن  َيْنبِغــي  َولِكْن  اْألَْرَفَعاقُلُت  َيُحــوَز  لَِكــْي  َبْيَنُهَما 
لَِمْن جِْنِســِه  أَْهلِ  مِــْن  ُيْجَمَعــْنَفُيْعِطِه  َوبَِهــَذا  َفِقيــًرا  َكاَن 
ُمِقيَما َدارِهِ  فِــي  َيُكــْن  َفْهــَو بِــِه أَْولَــى َفــَال َتْعِميَماَوَمــْن 
ــَبــَلــدِ ــــاةِ الْ ــُل َزَك ــْث ِ ــــُه م  َفْلُتْنَفــدِِألَن أَْهلَِهــا  فَُقــَراِء  فِــي 
َمْن الز َصْدرِ  فِي  لِْلَحلِيفِ  َثْن(٢)َوَكاَن  ُيَور ِإْرَثــُه  الَْحلِيــفِ  مَِن 
آتُوُهْم أَْيَمانُُكــْم  َعَقــَدْت  ثُوُهــْمَمْن  َور َمْعَنــاُه  َنِصْيَبُهــْم 
بِآَيــةِ نُِســَخْت  َذاَك  الَْقَراَبةَِوَبْعــَد  فِــي  اْألَْنَفالِ  آِخــرِ  فِي 
لِْلَحلِيــفِ مِيــَراَث  َال  ْخفِيفَِفالَْيــْوَم  ِألَْجــلِ َما فِيــِه مِــَن الت

غدا: أي: مات، لغة لبعض الُعمانيين، وكأن أصلها صــار، أي: غدا إلى الفناء، ثم حذف الخبر   (١)
لكثرة االستعمال اهـ. (المصنف)

ثَن إرثَه، ويجوز أن يكون بهمزة فمثلثة فراء فنون  قوله: «إرثَه» مصدر مقدم على فعله، أي: ُيَور  (٢)
توكيد مخففة من التأثير، أي: إثباته أثًرا مؤثًرا.



كتاب الميراث١٩٢ الجزء الثالث

çQpE’G  p™fGƒe  oÜÉH

مِْنَهــا أُُمــوٌر  اِإلْرَث  َفاْفَهَمْنَهــاَوَيْمَنــُع  يَنْيــنِ  الد َتَخالُــُف 
أَْســَلَماَال َيــرُِث الَْكافِــُر َقط ُمْســلَِما َقْســمٍ  َقْبلِ  مِْن  ِإَذا   ِإال
ِ الَْقْســم َقْبــَل  َكاَن  ِإْن  َِفإنــُه  بَِســْهم لَــُه  ُيْضَرَبــْن  أَْســَلَم 
ِ الُْكْفر ذِي  مِْن  الُْمْســلُِم  َِكَذلَِك  َال َيرَِثــْن َشــْيًئا لَِهــَذا اْألَْمــر
الُْمْخَتــاُر أََمــَر  َقــْد  ْكَفــاُرَقِطيَعــًة  بَِهــا َوأَْصــُل َذلِــَك اْإلِ
َســْب الن ُع  ُيَقط ُجْرمِــِه  َبْبلُِعْظــمِ  الس الَْمَوارِيثِ  فِي   َوَيْقَطَعن
َمالُُه قِيَل   الُْمْرَتــد فِي  َحالُــُهَوالُْخْلُف  َكــَذاَك  دِينِــِه  ِألَْهــلِ 
َغارِ الص لُِولْــدِهِ(١)  َبــْل  اْختَِيارَِوقِيــَل  مِــَن  لَُهْم  َيُكــْن  لَْم  ِإْذ 
لِْألَْهــلِ(٢) ــٌد  ُمَوح ُيصليوأَْقَلــٌف  َمــْن   ُكل مِــْن  مَِيَراثُــُه 
ــاَرا الُْكف َفــاَرَق  َقــْد  ـُه  ـ ْقــَراَراِألَن اْإلِ أَْظَهــَر  َقــْد  ـُه  ـ ِألَن
بِالَْمَعاِصيَوْهــَو بَِتْركِــِه الِْخَتــاَن َعاِصي ُيْقَطــُع  َال  ْرُث  َواْإلِ
َســْه َنج اْختَِالٌف  فِيِه  لََمَسْهَوُســْؤُرُه  فِيَما  ْرِك  الش َكأَْهلِ  َبْعٌض 
َيْمَتنِــْع َال  َواِحــدٍ   ُكل  ُجِمْعِألَن َقْد  بَِهَذا  َجاَســاتِ  الن مَِن 

قوله: «ُلولده» بضم الواو وإسكان الالم لغة في األوالد، أي: ألوالده.  (١)
قوله: «لألهل»، أي: ألهله من المسلمين. ألنه وإن كان كافًرا بتركه الختان، فإن له حكم اإلقرار   (٢)

بالقول، فما دام على إقراره فليس له حكم المشركين في ذلك.



١٩٣ الجزء الثالث باُب موانِع اِإلرث

ِ لَِقاتِــل َفَمــا  َمانِــٌع  ِإْرٌث مَِن الَْمْقُتولِ عِْنَد الَْفاِصلِ(١)َوالَْقْتــُل 
ــَدُه أََحــق ــْع َحقَوالْــــَوارِثُــــوَن َب َقْطًعــا  َذاَك  فِــي  َمالُــُه  ِإْذ 
ـــِه لِــَوارِثِــيــِهَفـــَقـــاتـِــٌل ِإلْبـــنِـــِه َيــدِيــِه ـــفِ ـــمِ أَْن ـِــَرْغ ب
َنْفِســي مِْنــُه  أَْبــَرأُْت  الِْحسَوَقْولُــُه  أَْهلِ  عِْنَد  بَِشــْيٍء  لَْيَس 
ـَه َحــق َعَلْيــِه َقــْد َوَجْب ـ َلــْبِألَن الط لَــُه  َيْلَزُمــُه  لَِغْيــرِهِ 
ــِه َقـــَوُد ــْي ــَل ــَس َع ــْي ــُه لَ ــن ــِك ــُد(٢)لَ ــي ــَق ـــا ُي ـِـِه أًَب ــْون ــَك ِ بِــِه ل
أََمَرا َقــْد  بَِضْربِــِه  َيُكــْن  َوَمــا أََراَد َقْتَلــُه لَِكــْن َجــَرىَوِإْن 
َيْبُطــَال لَــْم  ِإْرَثــُه   ِإن ــَالَفِقيــَل  ــَع ـــا َف ـــدِهِ َم ـــَي ِ ــــُه ب ـ ِألَن
ــاَرْه الَْكف َضارَِبــُه  ـــــاَرْه(٣)َوأَلَْزُمــوا  أََب َكُمْخِطگ  ــــُه  ِألَن
َوَضَعا رِيقِ  ُصرَِعــاَوِإْن َيُكْن َعَلــى الط َومِْنــُه  أََصاَبــُه  َشــيا 
ُم َال ُيَحر َيْغــَرُمَفِمْثــُل َمــا َقــْد َمــر َولَِكــْن  ِإْرَثــُه  َذلِــَك 
ُيْعَطى َال  ِإنــُه  َبْعــٌض  أَْخَطاَوَقــاَل  َقــْد  َولَْو  َشــْيًئا  َمالِِه  مِْن 
َقَتال َقــْد  َمْوُروَثُه  َمــْن  َيْبُطالَكــَذاَك  لَــْم  ِإْرثُُه  قِيَل  بِالُْحْكــمِ 
ـــْدَواُن ـــُع ُم الْ ـَمــا ُيــَحــر ـ الِْحرَمــاُنِألَن َفَيْلــَزُم  ُمْســَتْعجًِال 

الفاصل: أي: الحاكم بالفصل، وهو العدل.  (١)
ى، وهذا فيما إذا كان القاتل أًبا، وأّما إذا لم يكن أًبا فإنه يقاد بولِيه في  قوله: «ُيقّيد»: أي: ُيَســم  (٢)

قتل العدوان.
أباَره: أي: أهلكه. (المصنف)  (٣)



كتاب الميراث١٩٤ الجزء الثالث

الَْمــاَال  َيســَتْعجَِلن أَْن  ِإْبَطاالأََراَد  َناَقَضــُه  َقــْد  ــْرُع  َوالش
(١) َوالَْمْجُنونِ بِي الَْمْدفُونَِوالُْخْلُف فِي الص لِْلَفَتــى  َيرَثــانِ  َهــْل 
ِ َِحَرَمُهــْم(٢) َقْوٌم بَِمْعَنــى الَْخَبر ْج َقاتًِال فِي الَْبَشــر إْذ لَــْم ُيَخر
َما َثُهــْم ِألَْجــلِ  َماَوَبْعُضُهــْم َور ــذِي َتَقدَرأَْوا مِــَن الَْمْعَنى ال
ُوجَِدا أْيًضــا  الِْخَالُف  َيْعَمَداَكَذلِــَك  لَــْم  بَِخَطــأٍ  َقاتِــلٍ  فِي 
اْســتِْعَجاُل ِه  ُكل َذا  فِي  لَْيَس  مِــْن َثــم قِيــَل ِإْرثُــُه َحــَالُلِإْذ 
دَِوفِي َحدِيثٍ فِي َربِيعِ الُْمْسَندِ(٣) َعم الت َمــَع  ُمْخِطــگ  َتْعِميــُم 
أََرى َفــَال  ًحا  ُمَصر بِــِه  لَِطْرِحــِه َمْعًنــى بَِما َقــْد ُذكَِراَجــاَء 
ِحيَحا الص ــُح  ــَرج نُ ــا  ــَن  َعَلــى الِْقَياسِ لَْو َغــَدا َرجِيَحاِألَن
َقَتَلْتَواْمــَرأٌَة مِــَن الزَِنــاِء َحَمَلــْت َقْد  لَــُه  الَْوْضعِ  َوفِي  إْبًنا 
ِ الَْفاجِر ِألَبِيــِه  َبْعــٌض  َِفَقــاَل  آَخــر َمَقــالٍ  َوفِــي  ُتــُه  دِي

قوله: «والُخلف في الصبي»، يعنــي: إذا قتال موروثَهما فقيل: إنهمــا ال يرثانه لعموم الحديث   (١)
الصحيح الذي رواه الربيع بســنده، وهو قوله ژ : «ال يرث المقتوُل قاتَله كان القتل عمًدا أو 
َخَطأً» فدخل في ذلــك الصبي والمجنون، ألن عمدهما كالخطأ لرفــع القلم عنهما، وقيل: بل 

يرثانه، وذلك عند من ال يمنع إرث القاتل المخطئ. 
قوله: «حرمهم» بتخفيف الراء، أي: منعهم من الميراث.  (٢)

قوله: «في ربيع المسند»، أي: في مسند الربيع ففيه نوع القلب المعروف، عند أهل البديع على   (٣)
حد قوله:

َوَمالِــي َنْفِســي  بَِنْفِســِه  أُِطـــيــُقَفَدْيــُت  َمــــا   ِإال آلُــوُه  َوَمــا 
أي فديت نفسه بنفسي. (أبو إسحاق)



١٩٥ الجزء الثالث باُب موانِع اِإلرث

َتْســَتِحْق لِــَذاَك   اْألُم َوقِيَل َبْل أَْرَحاُمَهــا بَِها(١) أََحْقَعَصَبــةُ 
لِْلَعْبــدِ َفَمــا  َمانِــٌع   ق َعْبدِ(٢)َوالــر مِْن  َوَال   الُْحــر مَِن  ِإْرٌث 
ُف ُيْصَرُفَوالَْعْبــُد َمْملُــوٌك َفَمــا ُيَخل ِإلَْيــِه  لِْلَمْولَــى  َفــَذاَك 
َحــَواُه َوَمــا  الَْعْبــُد  َمــا  ـ ــلِــُكــُه َمــــْوَالُهِألَن ــْم َجــِمــيــُعــُه َي
َفا َخل َوَكاَن  َمــاَت  ِإْن   َفاْعرَِفاَفالُحــر َوَعْبــًدا  ا  ُحــر أَْنَســاَبُه 
ُيْدَفــُع ِإلَْيــِه   لِْلُحــر ُيْمَنُعَفالَْمــاُل  مِْنــُه  الَْمْملُــوُك  َوَذلِــَك 
َولَــَدا أَْو  َوالِــًدا  ــُف  ُيخل َبَداَوِإْن  ُهنا  َهــا  ْوقِيُف  َفالت َعْبَدْينِ 
ُيَباُع ــى َيِصــح الِْعْتــُق أَْو  ِإْجَمــاُع(٣)َحت مِْنــُه َوال  َفُيْشــَتَرى 
اُثَوَغْيُرُهــْم َال ُيْحَبــُس الِْميَراُث الْــُور َيأُْخــُذُه  َبــْل  َعَلْيــِه 
ُيْحَبــُس َال  أَنــُه  َقــْوٌل  أَْنَفــُسَوفِيــِه  َمَقــاٌل  َوْهــَو  ألََحــدٍ 
َمَنْع ـــُه  رِق ـــاَن  َك ِإْن  ــــُه  َيَقْعِألَن َحْبُســُه  َفَكْيــَف  مِْيَراَثــُه 
ق الر عِْنــَد  ْورِيُث  الت ُهــَو  الَْحــقَهَذا  فِــي  َظاهِــًرا  أََراُه  َوَال 

بها: أي: بالدية.  (١)
قوله: «وال من عبــد» أي: ال ميراث من العبد ألحد إال للحّر؛ ألن الحر ال يرث العبد وال لعبد   (٢)

ألن ما يخلفه العبد لسيده.
قولــه: «وال إجماع» أي: ليس فــي ذلك إجماع؛ ألن إيقــاف إرث الهالك الحر إلــى أن يباع والداه   (٣)
الرقيقــان أو يعتقا لم يجتمع عليه العلمــاء، وإنما هو قول ذكره صاحب بيان الشــرع، واعتمد عليه 
المشارقة وقد أنكره القطب ƒ ، والصحيح أنه ال يوقف اِإلرث كما رجحه المصنف . (أبو إسحاق)



كتاب الميراث١٩٦ الجزء الثالث

َفْن ُيَخل َولَــْم  َماَت  َيُكــْن  ُيَوقَفــْنَوِإْن  أَبِــِه  أَْو  اْبنِــِه  َغْيــَر 
ْوقِيُف لَْيَس َيْمَنُع َيْدَفُعِإْذ َها ُهنــا الت َولَْيــَس  ِســَواُهَما   َحــق
َعَتْق َوِإْن  َفْلُيْشــَتَرى  ُيَبــْع  اْسَتَحْقَفِإْن  لَُه  الذِي  الَماَل  َفْلَيأُْخذِ 
َجالِ(١)َوَبْعَد أَْن ُيْشــَرى بِــَذاَك الَْمالِ الر مِــَن  َواِحــًدا  َيِصيُر 
ِإلَى اِإلَمامِ الَْعادِلِ الَْمْولَى الَْوفِيَوِإْن َيُمــْت فِي َرقــِه َفْلُيْصَرِف
ِ ْســَالم اْإلِ َدْولَــةِ  فِــي  ُِيْنفِــُذُه  ــَرا اْألََنـــــام ــَق ــُف ِ ـــَدُه ل ـــْع َوَب
َمَقالِ مِــْن  فِيِه  َمــا  َمَضى  مِــْن َجْعلِِه فِــي جِْنِســِه بَِحالَِوَقْد 
َثَالَثا َقــْت  ُطل َقــْد  َتُكــْن  مِيَراَثاَوِإْن  عِْنَدُهــْم  تُْعَطــى  َفَلْيَس 
مِْنَهــا  َيرَِثــن لَْيــَس  َعْنَهاَكــَذاَك  َبـــاَن  بِــــَذاَك  ــــُه  ألَن
ُمْدَنَفــا(٢) َمرِيًضــا  َكاَن  ِإَذا   ُعرَِفاِإال َقــْد  َبْيَنُهَما  َمــا  ْرُث  َفاْإلِ
َفَما َوالُْخْلــُع  الُْبــْرآُن  َبْعَدُهَمــا َتــَواُرٌث َقــْد ُعلَِمــاَكَذلِــَك 
َتْقَتِضيَوالُْخلُف ِإْن َخالََعَها فِي الَْمَرضِ مِْنــُه  لِْلِميــَراثِ  َفِقيَل 
ـُه عَِوْض ـ ِألَن َمْهــٌر  لََهــا  َعْن َذلَِك الُْبرآنِ فِي َحالِ الَمَرْضَوَمــا 
اْنُتــزِْعَوِإْن َيُكْن فِــي َمَرضٍ مِْنَها َوَقْع مِْنــُه  َصَداقَُهــا  ُبْرآنُــُه 
ٌف فِــي الَْمــَرضِ ـُه َتَصــر ـ الَْغــَرضِِألَن لَِهــَذا  َمــْرُدوٌد  َوَذاَك 

من الرجال: أي: من األحرار.  (١)
مدنًفا: بصيغة المجهول، أي: أدنفُه المرض.  (٢)



١٩٧ الجزء الثالث باُب موانِع اِإلرث

َقــْوُل َوَهــَذا  ِإْرَثــُه  ــرِهِ َيــُقــوُلَوُيْعَطــى  ــْي ِــَغ ــْعــُضــُهــْم ب َوَب
تِ أََقــر َقــْد  ْتــقِ  َبالر الَحْضَرةَِواْمــَرأٌَة  فِي  َزْوجَِهــا  َوَفاةِ  َبْعَد 
َداقِ الص َوفِــي  لََهــا  ــاقِمِيَراثَُهــا  ــَف ــاِالت ِ ب ــا  ــَه لَ َال  ــوُل  ــُق َي
لََمْس لَِمــْن  لَْمَســَها   ِإن بَِمْسَوَذاَك  َمْهَر  َال  ْخَرةِ  الص َكَالمِسِ 
َراِإْذ لَْيــَس(١) َثم َمْوِضــٌع َفُيْمَهَرا َمــا اِإليــَالُج َقــْد َتَعــذ ـ ِألَن
ِ َيْظَهــر ــا  َولَم َزَنــْت  الَْبرِيَواْمــَرأٌَة  َزْوُجَهــا  َوَماَت  زَِناُؤَهــا 
ــَدُق ــْص ــًرا َوتُ ِ ــاه َثــن َظ تُْنَفــُقتُــَور َكــَذاَك  َحَياتِــِه  َوفِــي 
ــا َتأَْثَمن قِيــَل  َقــْد  ا(٢)بِأَْخــذِهِ  َكن َقْد  لَِمــا  اْألَْمرِ  َباِطنِ  فِي 
ِ َِوَال أَقُــوُل ِإن ُحْكــَم الَْباِطــن اهَِر فِــي الَْمَواِطن ُيَخالِــُف الظ
َعَلْيِه ــْن  ــُرَم ــْح َت َال  ــا  ــَه لََدْيِهِألن َيْظَهــَرْن  لَــْم  ِإْن  بِــَذاَك 
الَقذِْر أََتى  لَِمْن  ْتُر  الس ُشرَِع  ا َفــَال ُحْرَمَة ِحيَن َما اْســَتَتْرَقْد  مِن
َعانِ َقــاَل َهْل مِْن َتائِبِ َكاذِبَِوفِي الل مِــْن  َيْخلُــَوْن  َال  َفِإنــُه 
ِ َيْظَهر لَــْم  لَْو  َتْحُرُم  َنــا  ِلَْو بِالز الَْبَشــر َبْيــَن  الُْمْخَتــاُر  َنــُه  َبي
ــانِ ــَي ــَب ـــاَء بـِـالْ ــــُه َقـــْد َج انِيِألَن الز ُحْكــَم  َيْتُرُك  َيُكْن  َفَلْم 
ِ الُْحْكم َبــاَب  مِثَل  َذاَك  َِولَْيَس  ْلــم َوالظ بَِلْحنِــِه  أَْخــذِهِ  فِــي 

قوله: «إذ ليــس» قلت: لقائل أن يقول، أي: لها الصداق كامالً، قياًســا علــى التي يموت عنها   (١)
زوجها، أو تموت هي قبل الدخول.

َكنا: أي: َستر.  (٢)



كتاب الميراث١٩٨ الجزء الثالث

بِلَُغتِــْه لَــُه  َيْقِضــي  تِْهَفإنــُه  ِألَْجــلِ َمــا أَْظَهَرُه مِــْن ُحج
َظَلــْم ــِه  َحق ِخــَالَف  عٍ  لَزِْمَفُمــد َقــْد  بِــَذاَك  ْثُم  فاْإلِ ِســَواُه 
َفَال ُحْكَمُه  ــَن  َبي َقْد  ــْرُع  ُيْشــبُِهُه ُحْكــُم الَْمَقــامِ َمَثــَالَوالش
َغَرَضاَوَها ُهنا َباُب الَْمَوارِيثِ اْنَقَضى ُيفِْدَنا  لَــْم  فِيِه  َواْألَْصُل 
َعَلى الَْفْضُل  َولَــُه  الَْيِســيَر   َالِإال أَو َكاَن  َحْيــُث  الَْيِســيرِ  ذاَك 
ْرَب فِي الِْحَسابِ الض َوابَِواْعَلم َبأَن الص مِــَن  الَْخَطــا  ــُز  ُيِمي
َقْد َيْحَتاُج لَْه ْرثِ  َلُهَوالُْمْعَتنِي بِاْإلِ َما أَْجَمَلــُه َوَفص فِي َكْشــفِ 
عَِياَناَواْألَْصُل لَــْم َيْذُكْرُه َحْيُث َكاَنا اْســتِْقَاللَُه  َيــَرى  َفنــا(١) 
ُكُتَبا ــِه  ــي ِ ف  ِألَن ــُه  ــُت ــَرْك َطَلَباَت َمْن  َيْقِصُدَهــا  َفْت  ُصن َقْد 

❁  ❁  ❁

فنا: أي: نوًعا من فنون العلم على حده.  (١)



١٩٩ الجزء الثالث باُب موانِع اِإلرث

ºdÉ©dG  ΩÉ¶f  ÜÉàc

الَْوَرى بَِمَصالِــحِ  َفْرٌض َعَلــى ُكل اْمرِگ َما َقَدَراَواِالْهتَِمــاُم 
ِ َِفَلْو َبَذلَْنــا الُْجْهَد فِي اِإلْصَالح َوالَْفــَالح  الِْعــز بَِنْيــلِ  فُْزَنــا 
ِ ْرَشــاد بِاْإلِ اَرْينِ  الد فِــي   َوَبادِيَفالِْعز َحاِضــرٍ  َبْيَن  ْشــُد  َوالر
ــْه ــرِي ــَب الْ ُيــْصــلِــُح  َال  ــــُه  ْهَوِإن عِي الر َمَع  الَْعْدلِ  ِســَوى  َشْيٌء 
َطاَعْه ُدوَن  َيْصلُــُح  َال  ُهَو اِإلَضاَعْهَوالُْمْلُك  الُْمْلكِ  َفالَْعْسُف فِي 
َداُر َعَلْيــِه  تُْبَنــى  َال  ْلــُم  ـــَواُرَوالظ ـــَب ـــَراُب َوالْ ـــَخ ألَنـــُه الْ
َشكَوالَْعْدُل َال َشــك أََساُس الُْمْلكِ ُدوَن  الَْخْيرِ  أََســاُس  َوْهَو 
َنْهَضةِ ُدوَن  اَعــةِ  لِلط الْفِْطَنةَِوالُْحْزُن(١)  لََها ُغــُروٌر عِْنــَد أَْهــلِ 
الَْحاكُِمَوالَْقْوُل ُدوَن الْفِْعلِ َمْقٌت(٢) َالزُِم َوْهــَو  الُْقْرآُن  بِــِه  َجاَء 
َقَدْرَتــاَفاْنَهْض ِإلَى اِإلْصَالحِ َما اْسَتَطْعَتا لَــُه  َمــْن  لِــَذاَك  َواْدُع 

والحزن: هكذا في جميع نســخ الجوهر، فلينظر ما معناه، ولعله أراد أن من حزن على   (١)
ترك الطاعــة من غير أن يقوم لها ويتعاطاها فذلك منه غــرور؛ ألن حزنه على تركها ال 
ينفعه إذا لم يشمر لها، والمناســب عندي في هذا أن يقول: والحب للطاعة... إلخ. فإن 
 y x w v u t ﴿ من أحب الطاعات ولم يعملها فهو كمن يقول ما ال يفعل

z } | ﴾ [الصف: ٣].
مقت: أي: بغض.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٠٠ الجزء الثالث

ِ َفاْعَلم َقْوًال  أَْحَســُن(١)  ِإًذا  ِأَْنَت  َعا َوُحْزَت َوْصَف الُمْسلِم ُحْزَت الد
ِإال ِإَذا َمــا اتفُقــوا َواْجَتَمُعــواَوَمــا نَِظــاُم الناسِ َحْتًمــا َيَقُع
ِ َناُزع أْيِ َوفِــي الت الر ِفِي َفَشــلِ  َمانِع  أَي اَرْيــنِ  الد ُرَتــبِ  َعْن 
أَْجَمَعا الِْعَبــاَد  أَْوَصى  َقْد  َعاَواهللاُ  َضي َقــْد  لَِجْمِعِهْم  َمــا  بَِتْرِك 
ِإْخَواًنــا َوَال ــَالُكونُــوا عَِبــاَد اهللاِ  ــَش ــا َوَف ًق ــر ــَف ــوا َت ــاَزُع ــَن َت
َياَســْه الس هَِي  الَْوْحيِ  الرَِياَســْهِسَياَســةُ  أُولِي  ُعُقولُُكْم  أَْيــَن 
ُم الَْوْحــيِ َعَلى الَْفَشــَالَفَواجِــٌب َتَقــد  َوَنْتُرَكــن ُعُقولَِنــا 
أَْن ُدوَن  اِالْجتَِمــاُع   َيتِــم َمــْنَوَال  ُيَقد َقائِــٌد  فِيَنــا  َيُكــوَن 
ِ ــُد بِــاِإلَمــام ِ ــائ ــَق َِوَذلِــــَك الْ األََنــام فَُقَهــا  َبْيــَن  ُيْعــَرُف 
تِِه أُم فِــي  الُْمْخَتــاَر  ِسيَرتِِهَفَيْخلُــُف  فِي  َواِإلْحَســانِ  بِالَْعْدلِ 
ُعَمَرا َومِْثــُل  أَبِي بِْكــرٍ  اْنَبَرى(٢)مِْثــُل  َقدِ  ِسيَرتِِهْم  َعَلى  َوَمْن 
َوالَْمَغــارَِبـــْه ـيــَن  َغالَِبــْهَولِْلُعَمــانِي أَُمــَراُء  َوَحْضَرَمــْوٍت 
َعــْدَال الُعَمَرْيــنِ  ــَالُيَشــابُِهوَن  ــْض ـــًة َوَف ـِــَق َوَوَرًعــــــا َوث
َفَلُهْم َوابِ  الص َنْهجِ  َعَلى  ِهْمَمَضْوا  َرب مِْن  َضا  الر َمَع  َنا  الث ُحْسُن 

 S R Q P O N M L ﴿ :قوله: «أنت إًذا أحســن... إلخ» يشــير إلى قوله تعالى  (١)
X W V U T ﴾ [فصلت: ٣٣].

قوله: «انبرى»، أي: سار مبارًيا لهم، أي: مماثالً لهم.  (٢)



٢٠١ الجزء الثالث باُب اِإلمام

ΩÉepE’G  oÜÉH

الناسِ فِــي  َقائِمٍ  َنْصــُب  أَْكَياسَِيْلَزُم  َرُجــًال  أَْرَبِعيــَن  فِــي 
ُيَخـالُِفوَنــا َال  ـفِــُقــــوَن(١)  ُمَوافُِقوَنــاُمت َبْعًضــا  َبْعُضُهــُم(٢) 
ــَثــْق ــِه ات ـــدٍ بـِـِخــل ـــل َواِح َفــْقَوُك ات َقــدِ  َمَعــُه  َعَلْيــِه  بَِمــا 
فِيِهُم عِْلــمٍ  أَْهــلِ  مِْن  ٌة  َيْحُكُمواَوِســت َحْيُث  الُْحْكَم  ُنوَن  ُيَبي
ِ َِوُهــْم أُولُــوا َمُشــوَرةِ اِإلَمــام األََنام َعَلــى  َفــْرٌض  َنْصُبُهــُم 
َونُِصْب اِإلَمــاُم  َماَت  ِإْن  مِْن َبْعدِهِ ِســَواُه َفالَْبْحُث َيجِْبَوقِيَل 
الُْعْقَدةِ تِْلَك  أَْحَكامِ  َعْن  ةَِنْبَحُث  َكــْي َال نُِطيَع َجائِــًرا فِي األُم
ُيْســَتَراُب األَْمُر  َحْيــُث  اِإليَجاُبَوَذاَك  اْنَتَفــى  َدَرْيَنــاُه  َوِإْن 
َبا َتَغل َمْوِضــعٍ  فِــي  َيُكْن  َباَوِإْن  َتَقل َوَمــا  الَْفْضــلِ  أُولُــوا  بِِه 
ُمَطاُعَفالَبْحــُث َال َيْلــَزُم َبــْل ُيَطاُع لَــُه  قِيــَل  َما  ِحيــنِ  مِْن 
أَْشــَكَلْت َقْد  َبْيَعٍة  فِي  َثَبْتَوَداِخٌل  ِإَمامِــِه  ُحْكــُم  َفُحْكُمــُه 
َوُمْنِصفِفِي َمْوِضعِ اِإلْشَكالِ ِإْشَكاٌل َوفِي َجائِــرٍ  مِــْن  أَْحَوالِــِه 
َرِضي َمْن  َتْكفِي  األَْعَالمِ  بَِها َوَمــْن َكاَن لَها لَــْم َيْنُقضَِوَبْيَعةُ 

قوله: «متفقون» خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هم متفقون.  (١)
بعضهم: إن رفعه على االبتداء أفصح من نصبه على المفعولية.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٠٢ الجزء الثالث

ــا ــُروَن ــَب ــْج ــوَن ُي ــُع ــن ــَم ــَت ُيَقـاَتلُوَنــاَوُم لَـــْو  ُيَبـايُِعــوَن 
الَْبْيَعةِ َتَالِشــي  اْمتَِناعِِهْم  ــةِِإْذ فِي  َوفِــي َتَالِشــيَها َفَســاُد األُم
َكَبْيَعةِ ــَرى  الش َعَلــى  ْفَقةَِوَبْيَعــٌة  َعَلى الدَِفاعِ فِي ُوُجوبِ الص
ُيَطاَعا َبــأَْن  َواجِــٌب   ِإْجَماَعــاَوالــُكل ُخْلُفُهــْم   َيِصــح َوَال 
ــا َفَتْلَزَمن األَْمــرِ  أُولُــو  ُيْذَكَرناَوُهــْم  ْكــرِ  َطاَعُتُهــْم فِــي الذ
الَْعادِلِ اِإلَمــامِ  َطاَعــةِ  ُِوُجوُب  َالئِل الد فِــي  ُســولِ  الر َكَطاَعةِ 
مِْنُهَما  ُكال الُْقــْرآُن  َذَكــَر  َفاْعَلَمــاَقــْد  ُمْقَترَِنْيــنِ  آَيــٍة  فِــي 
اِإلَماَما َعَصى  َمْن   أَن  َشــك أََقاَمــاَال  ــِه  َرب َمَعاِصــي  َعَلــى 
َفُيْبــَرى عِْنَدَنــا  َخلِيــٌع  الُْكْفــَراَوْهــَو  أََصــاَب  ألَنــُه  مِْنــُه 
ِ اِإلَمــام َعــنِ  ُيَؤاوِيــِه  َِفــَال  ــــام األََن ـــَن  ِ م ــٌر  ِ ــاب ــَك ُم  ِإال
َفا ُيَحل أَْن  قِيــَل  َقــْد  َفاَوجائٌِز(١)  َخل َوالت الَْغــْدَر  مِْنُه  َمْن ِخْفَت 
ــَالقِ َفــْن َقــْد قِيــَل بِالط َوالِْعَتــاقُِيَحل األَْيَمــانِ  َوَســائِرِ 

قوله: «وجائز.... إلــخ» قلت: إن كان أراد أنهم أجــازوا أن ُيَحلُفوا من خافوا منه الغدر   (١)
بالطالق والعتاق بمعنى القســم بهما فهذا لم يقل به أحد مــن العلماء، وإن كان قاله 
أحد فهو مردود على قائله، وإنمــا أرادوا في هذا األمر إلزامه الطالق والحنث إذا خان 
البيعة، وذلك أن ُيَحلُفوُه أوًال برب العزة، ويغلظوا عليه، ثم يزيدوه فوق ذلك، وقل: إذا 
نكثت بيعتي فكل امراة عندي أو أتزوجها فهــي طالق مني، وكل عبد ملكته أو أملكه 
فهو معتوق، ونحو ذلك من اإللزامات، فهذا الذي رأينــاه في آثار علمائنا من تحليف 
الخائن، أو من خيفت منه الخيانة، وهذا ومثله ليس من باب الَحلِفِ بغير اهللا؛ فليعلم، 

واهللا أعلم.



٢٠٣ الجزء الثالث باُب اِإلمام

ِالْســتِيَثاقِ َذلِــَك  ُزوا  ــَالقَِوَجــو بِالط ْحلِيــَف  الت أََرى  َوَال 
ــاقِ الُْفس َحلِــفِ  مِــْن  ـُه  ـ اِإلْطـــَالقِِألَن َعـَلــى  ـُه  َفَنْمَنَعـن
ِ ــــام ــَة اِإلَم ــوَن ــُع َِوَتـــــارٌِك َم الَْمَقــام َســاقُِط  ُعــْذرٍ  بَِغْيــرِ 
ــرِيَرةِ ــيَرةَِوقِيــَل َمْن َيْبــَرأُ فِي الس الس َضْعفِ  عِْنَد  اِإلَمامِ  مَِن 
ْتوِيــبِ الت َعــنِ  َعاجِــًزا  ْقرِيــبَِوَكاَن  الت َعــنِ  لُِبْعــدِهِ  لَــُه 
لَِمــا َيْنُصَرنــُه  أَْن  لَــُه  َفاْعَلَمالَْيــَس  فِيــِه  الِْعْصَيانِ  مَِن  َرأَى 
َنَصَرا َقــْد  لَــُه  َمــْن  أَْبَصَراَوَيَتَولــى  َقْد  َما  ُيْبِصُر  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
ــا ُخص َقــْد  َواِحــدٍ   ُكل  األَن نُص َقــْد  َكَمــا  فِيــِه  بِِعْلِمــِه 
َحَدَثا اِإلَمــامِ  َعَلى  َعــى  اد أَْحَدَثاَمنِ  َعْبــٌد  َفْهَو  ُكْفًرا  ُيوجُِب 
َمَحالَــْه َال  ْوَبــةُ  الت الَْمَقالَــْهَتْلَزُمــُه  تُْقَبــُل  مِْنــُه  َولَْيــَس 
ِ اِإلَمام َعَلى  الَْعــْزلِ  ُمْوجُِب  ِِإْذ  األََنــام لَــَدى  َذْنبِــِه  ظُُهــوُر 
َوالَْمُشــوَرةِ الَفْضلِ  أَْهــَل   ــيَرةَِوأَن َقْد أَْنَكُروا َعَلْيِه َضْعَف الس
لِْلُهــَدى ُجــوعِ  بِالر َداَوَطالَُبــوُه  َتَمــر َخالََفُهــْم  َقــْد  َوَكاَن 
َدْعــَواُهَهــَذا ُهــَو الُموجُِب َال ِســَواُه لِــَذا  تُْقَبَلــْن  فَلْيــَس 
ـا ـ ُيْبَرأَن الَْمَتــاَب  أََبــى  ــاَفــِإْن  مِن لَْيــَس   الُْمِصــر ِإذِ  مِْنــُه 
ْه ِقي الت َتَســُع  َهــْل  ــْهَواْخَتَلُفــوا  ــي عِ ــر ال ــُه  ــُذلُ ــْخ َت ِإَذا  ـــُه  لَ
الِْقَيـاَمـــا أَلَْزَمــُه  َقاَماَفَبْعُضُهــْم  َما  ِإَذا  الَْمــْوَت  َرأَى  َولَــْو 
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ِإَماَمــُه َوْهــَو الَْفَتــى الِْمْفَضاُلَوْهــَي التِي أَْفَتى بَِهــا هَِالُل(١)
أَفَضُل َمــْن َقــاَم بُِقْطرَِنا الَْعلِيأَْعنِي الُجَلْنَداَء اْبَن َمْسُعودِ الَولِي
ــاسِ اسَِقاَتَلــُه َجْيــُش َبنِــي الَْعبع فِي َسْيفِ َشْيَباَن الَْفَتى الد
ِ َخازِم بِاْســمِ  الَمْعُروُف  َِيْطلُُبُه  فِي أَْخذِ َســْيفِِه َوأَْخــذِ الَْخاتِم
اثِ لِْلــُور َذلِــَك  لَــُه  َراثَِقالُــوا  الت َذوِي  مِْن  لَْســَت  َوأَْنَت 
َفَلْم الَْحْرُب  َبْيَنُهُم  َيْنَشْب(٭) ِإلَى أَْن قُتِلُوا َفَما اْنَهَزْمَواْنَتَشــَبْت 
َواِإلَمــاُم َهــَالُل  َبِقــي  اْنِهَزاُمَوَقــْد  َيْغَشــُهَما  لَــْم  َفْرَدْيــنِ 
َتَرى َمــا  لِِهــَاللٍ  اِإلَماُم  ْم َوأََنا فِيَمــْن َجَرىَقــاَل  َقــاَل َتَقــد
قُتِــَال ــى  َحت اِإلَمــاُم  َم  ُمْقبِــَالَتَقــد َوَراُه  الَْقاِضــي  َوقُتِــَل 
ْولَةِ الص فِــي  َكأََســدٍ  لَُهْم  الَْجْولَةَِكاَن  عِْنــَد   الَْجو َوَكُعَقــابِ 
َرآُه َوَمــْن  الَْخْصــُم  ــَب  أَْبَداُهَتَعج بَِمــا  الَْحــالِ  َذلِــَك  فِي 
ْهَنــا الذ َثَقاَفــًة تُِحيــُر  ُيْثَنــىأَْبــَدى  َعَلْيَهــا  َبَســالٍَة  َمــَع 
األَْخَباُرَفاْسُتْشِهُدوا(٢) َوَقْد َحَوْت جِْلَفاُر بَِذا  َجاَءْت  َمْشــَهَدُهْم 

قوله: هالل: هو ابن عطية الخراساني، والجلندى بن مســعود، وهو أول أئمة ُعمان، وهو من بني   (١)
الجلندى من معولة بن شــمس، وهو أفضل األئمــة، وقيل: أفضلهم اِإلمام ســعيد بن عبد اهللا بن 
محمد بن محبوب؛ ألنه جمع العلم والعدل والشهادة، وكلهم أولوا فْضلٍ، رحمة اهللا عليهم جميًعا.

لم يَْنَشْب يفعل كذا أي: ما زال، والمعنى استمر في القتال إلى أن ُقتِل. (إسماعيل) (٭) 
ير، وتســمى اليوم رأس الخيمة وهي بلد واسع  فاسُتْشِهُدوا: بالبناء للمفعول. وجلفار هي الص  (٢)

بجانب ساحل الخليج العربي، وهي تعد من إمارات الساحل المتصالح.
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ْضــَواُن َوالر ْحَمــةُ  الر َوالُغْفَراُنَعَلْيِهــُم  َوالَعْفــُو  َنــا  َرب مِــْن 
لََما ــْيَف  َوالس الَْخاتَِم  َدَفُعوا  دَِما(١)لَْو  َســْفُك  أََبًدا  ُهَنــاَك  َكاَن 
الُْمَداَهَنْه َيْرَتُضــوا  لَــْم  ُهْم  ُمــوا األَْنُفــَس َغْيــَر َخائَِنْهلَِكن َفَقد
ِ ْحَمن الر رَِضــى  ُمَراُدُهــْم  ــْلَطانَِكاَن  الس ُدَولِ  مِــْن  ُدْولَــًة  َال 
ــْه ِقي الت َتَســُع  َقــْوٌم  ْهَوَقــاَل  الَْبرِي فِــي  ــَالحِ  الص لَِطَلــبِ 
َنْفَعــا أَْقــَوى   َشــك َال  ينِ أَْن َيْبَقى اِإلَماُم َيْسَعىألَنــُه  فِي الد
ُغرِْم ْيَف  َوالس الَْخاتَِم  َدَفُعوا  ُعلِْملَْو  ِحيَنَما  الَْمْقُتــولِ  لِــَوارِثِ 
َظاهَِرْه اِإلَمــامِ  َدْولَــةُ  َزاهَِرْهَفَتْبَقــى  فِيَنــا  بِالَْعــْدلِ  ِســيَرتَُها 
اِإلَمــاُم ُيــَالُمَوقِيــَل ِإْن لَــْم َيْقــدِرِ  َفــَال   بِالَْحــق َيُقــوُم 
اِإلْخَواَنا ُيْحِضــُر  َعَلْيــِه  ِإْعـَالَنـالَِكْن  ِإلْيـِهــــُم  ُمْسَتْعفِـًيــا 
ارِي َواألَْخَيــارَِوالْْخْلُف فِي َعْزلِ اِإلَمامِ الش مِْنــُه  َفــاقٍ  ات َبْعــَد 
َوفِي َجائٌِز  األَْقــَوالِ  أَْكَثــرِ  َفاْعرِِففِي  َيُجــوُز  َال  َقلِيــلٍ  َقْولٍ 
بِاِإلَقالَةِ تُْعــَرُف  التِــي  الَْحالَةَِوْهــَي  فِــي ذِي  الَبْيَعــةِ  ِإَقالَــةُ 
ُيَقاالَ أَْن  يــُق  د الص َطَلــَب  تَُقــاَالَقْد  لَــْن  ِإنــَك  لَــُه  َقالُــوا 
َطَلَبا َمــا  َتُكــْن َجائَِزًة  لَــْم  َبــالَْو  َتَرغ َوَال  َبْكــرٍ  أَُبــو  َذاَك 

دِما: بكسر الدال جمع دم.  (١)
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ىَوالُْمْســلُِموَن َعَزلُــوا الُْجَلْنــَدا َتَعــد َوَمــا  َعْنُهــُم  َفــَزاَل(١) 
ــَراةِ الش مِــَن  َكَواِحــدٍ  َقاتَِغــَدا  الث فِي   َوُيْصبَِحن ُيْمِســي 
ِســَوى َال  َعَزلُــوُه  َفالَْتَوى(٢)لِالْختَِبــارِ  مِْنــُه  ْجَعَة  الر َوَطَلُبوا 
َرَجَعا أَْن  ِإلَــى  ــوُه  َيُفك َوَســَعىَفَلــْم  فِيهْم  َوَقــاَم  ألَْمرِهِــْم 
اْعَتَزْل َقــدِ  بَِرأْيِــِه  َيُكــْن  َيِحْلَوِإْن  َفــَذاَك َال  َرأْيِِهْم  مِْن ُدونِ 
ِ َيْرجِع لَــْم  َفــِإْن  مِْنُه  َبــْن  ُِيَتو َفْهــَو ُمِصــر َوبِــِه(٣) َفْلُيْخَلــع
ُيْعَزلَــْنَوَهكَذا َعــْن َرأْيِِهْم مِْن ُدونِ أَْن َفَلْيــَس  ُهــْم  ُيَوافَِقن
أَْســَباُب لَــُه  الَْعــْزُل  ــَمــَتــاُبألَنَمــا  الْ ــا  ــَرَه ــت َس ِإَذا   ِإال
اِإلَماَمْه َعــنِ  بِالَْعْجــزِ  ــْهَوقِيــَل  ــَالَم َم َوَال  ــُه  ــْزلُ َع ــوُز  ــُج َي
ُم ُيَقــو َبــْل  ُيْعــَزُل  َال  َيْعَلُمَوقِيــَل  مِْنُهــْم  َكاَن  َمــْن  َدْولََتــُه 
ِ الَْملِك َعْبــُد  اِإلَماُم  َعَجــَز  كِيَقْد  َنْجُل ُحَمْيدِ الَْفاِضلِ الَْحْبرِ الز
أَْمَرُه  َعَلــي ْبــُن  ُموَســى  أَْزَرُهأََقاَم  وا  َشــد َكــَذاَك  ِإْخَوانُــُه 
ِإَماَمتِــْه فِــي  اِإلَمــاُم  اْستَِقاَمتِْهَفَبِقــَي  َعلى  فِيَها  َغَدا(٤)  َحَتى 
َتبَِعا ُموَسى  َنْجَل  ُموَسى  َطَلَعاَولَْيَت  ِحيــَن  َذاَك  فِــي  َوالِــَدُه 

فزال: أي: فما زال فحذف ما النافية كما قال ابن دريد:  (١)
ــٍة ــوَن ــْوُض َم ــٍة  ــَط رِي ــَو  ــْش َح أََزاُل 

أي: ال أزل، والمعنى: أنه ما زايلهم وال فارق جماعتهم، ولم يسخطه ذلك العزل.
فالتوى: أي: امتنع. (المصنف)  (٢)

وبه: أي: باِإلصرار.  (٣)
غدا فيها: أي: مات. (المصنف)  (٤)
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ْلتِ لَِكْي َيْعزِلَــُه َعْن أَْمرِهِ مِْن َغْيرِ َشــْيَولَْم َيِسْر بِالَْجْيشِ لِلص
ِ يــن الد فِــي  فِْتَنُتــُه  َذا ُشــُجونَِوأَثــَرْت  َفْتًقا َغَدا فِي الناسِ 
اْفَتَرقُوا ُعَمــاَن  أَْهُل  أَْجلَِها  ُقوامِْن  َوُوف َبْعُضُهــْم  َفــاَز  ِحزَبْينِ 
الُْمَوفقِ َســِعيدٍ  أَبِــي  َعَلى الُْهَدى َوَمْن َبرِي مِْنُه َشِقيِحــْزُب 
أََحُد مِْنــُه  َيْبَق  لَــْم  َيْشــَهُدَوِحْزُبُهــْم  فِيَنا   بِالَْحــق َذَهاُبُهــْم 
ِإْذ لَْيَس َتْخلُو األَْرُض مِْن ُمِحقالَْحق فِــي  ًة  ُحج َيُكــوُن  فِيَها 

ِ ـــام ــْم بـِـَســَبــبِ اِإلَم ــُه ــاُب َِذَه ــام ِــألََن ــدِ ل ــْرِش ــُم ــا الْ ــاِصــرَِن َن
َناِصَرا َفــَكاَن  ُمْرِشــدٍ  َظاهَِراَســلِيلِ  ُرْشًدا  ينِ  الد فِي  َوُمْرِشًدا 
ا مِْنــُه َحْتًما ُيْبَراَوِإْن َيــُك اِإلَمــاُم َقــْد أََصــر نُوبِ  َعَلــى الذ
ِ ـــادِر ــَزُم ُكــل َق ــْل َِوَعـــْزلـُــُه َي ِإْن لَْم َيُتــْب ِإْذ ُحْكُمُه َكالَْجائِر
ِهَما ات َمْهَمــا  ُيْعــَزُل  َعَلــى أُُمورِ الُمْســلِِميَن َفاْعَلَماَوهَكــَذا 
ــُه ــْن ِ م  ُيـــْبـــَرأَن َال  ــُه  ــن ــِك َعْنــُهلَ َتــَراَءْت  تُْهَمــٍة  ألَْجــلِ 
ـُه ـَهــــاَم ُيْخــرَِجـن (١)(٭) اِالت ُهِألَن َنْتُرَكن َكْيــَف  الُْوثُــوقِ  َعــنِ 
أُلِْفَوِإْن َيُكْن بَِقْســَوةِ الَْقْلبِ ُعرِْف َقــْد  َعَلْيَهــا  َوبُِخُشــوَنٍة 
ُيْعــَزَال أَْن  َذا  بِِمْثــلِ  بِِمْثلَِها َقْد قِيَل ُموَســى َعَزَال(٢)َفَجائِــٌز 

قوله: لكن، وفي نسخة: ألن االتهام، وهذا أولى عندي من االستدراك.  (١)
. (إسماعيل) وقد أثبتنا الصواب، وهو ألن (٭) 

عزال: بالبناء للفاعل، أي: أن موســى بن أبي جابر األزكوي أحــد حملة العلم عزل محمد بن   (٢)
أبي عفان عن اِإلمامة بمثل ذلك.



كتاب نظام العالم٢٠٨ الجزء الثالث

َنَصَبا قُْدًمــا  َجابِرِ  أَبِــي  اْنَقَلَباَنْجُل   ثُــم ــاَن  َعف أَبِــي  َنْجَل 
ــوَرا ــُس ـِـِه َج ــْون ِــَك ْصَح َوَال الُْمِشــيَراأَْخـــَرَجـــُه ل َال َيْقَبــُل الن
ــيَوَنَصُبوا الْــَوارَِث َنْجَل َكْعبِ(١) ُمَلب لَُهــْم   بِالَْحــق َفَقــاَم 
َقاتِ الث ِســَوى  َولى  ِإْن  ْوَبــاتَِوقِيــَل  الت أََتــى  ِإْن   ِإال ُيْعــَزُل 
اِإلَماَمــا أََســُروا   َعــُدو َقاَماَوفِــي  الُمْســلِِميَن  فِــي  َوَغْيــُرُه 
ُل األَو قِيــَل  َبْعــُد  ُيْعَزُلَوأَْطَلُقــْوُه  َعْنُهــْم  انِي  َوالث ِإَماُمُهــْم 
ِ األَِخيــر ِإَماَمــةُ  َبــْل  َِوقِيــَل  ــر ــي األَِس ِإَمــاَمــةُ  َال  ــُبــُت  ــْث َت
َغَدا بِاألَْســرِ  األَِســيُر  ُمْنَفرَِداألَنَمــا  الْــَوَرى  مِــَن  َكَواِحــدٍ 
الَْحالِ َذا  فِــي  األَِخيرِ  جِــَدالَِوَبْيَعــةُ  َما  َغْيــرِ  مِــْن  َثابَِتــٌة 
تُْنَزُع مِْنــُه  َباِإلَيــابِ  َوُيْخَلــُعَفَكْيــَف  َذا  عِْنــَد   َوُيْنَزَعــن
الَْعــُدو لِألَْصَحابِمِــْن َغْيرِ َما ُجْرمٍ ِســَوى ِإَيابِ أََســَر  َمــْن 
الَْخلِيلِ َزَمــنِ  فِــي  َِوَوَقَعــْت  بِيل الن الَْفَتــى  َشــاَذاَن  َســلِيلِ 
َوَرَجْع أََســُروُه  قِيــَل  ــْرُك  ِإلَْيِهــُم مِْن َبْعدِ َمــا الَْعْقُد َوَقْعَفالت
ا َال َفَشــْلَفَرَجُعــوا ِإلَى الَخلِيــلِ َواْعَتَزْل َثانِي اِإلَماَمْينِ اْختَِياَرً
َيْرَغُبوَنــا ــاَس  الن  بِــأَن َيْطلُُبوَنــاَرأَْوا  الَْخلِيــلِ  ِإَماَمــَة(٢) 

قوله: الوارث: هو أول أئمة بني خروص، ولم أعلق على هؤالء األئمة؛ ألن لهم سيًرا معلومة   (١)
وتاريًخا مفرًدا.

قوله: إمامَة: تنازعها يرغبونا ويطلبونا؛ فانتصابهــا على األول على نزع الخافض، وعلى الثاني   (٢)
مفعول به.



٢٠٩ الجزء الثالث باُب اِإلمام

ُد اِإلَمـــاَمـــةِ ـــٌل َتـــَعـــد ـــاِط وَِالَيةَِوَب فِــي  َكــَذاَك  ِســيَرةٍ  فِي 
َقَطْع َكاَن  ِإْن  َقــْد قِيــَل  َمَنْعَوَجائٌِز  َبْحــٌر  أَْو   الَْعــُدو َبْيَنُهَمــا 
َظَهْر يَن(١)  ْســُتِمي الر َزَماُن  بِالَْعْدلِ فِي الَْغْربِ َعَلى َما َقْد َشَهْرَكاَن 
ُعَماَنا فِــي  الَعْدلِ  َزَمــاُن  اِإلْحَســاَناَوْهَو  أَْظَهــُروا  َقــْد  ٌة  أَئِم
َواتَصَال ُمْلُكُهــْم  َتَالَقــى  اْنَعــَزَالَوِإْن  بِــَذاَك  َواِحــدٍ   َفــُكل
َظــُر الن  َيْرجَِعــن ُروالِْلُمْســلِِميَن  َتَخي َغْيرِهِــُم  َومِــْن  مِْنُهــْم 
ِ األَْمــر لَِهــَذا  َيْرَتُضوَنــُه  َِمــْن  ــرِ َشــْجــر ــْي ِــَغ ــُه ب ــوَن ُم ــد ــَق ُي
َفَال َنا  الز َعَلــى   ُحد َيُكْن  َعــَالَوَمْن  َوِإْن  َهاُهَنــا   َمــن ُيَقد
َصَلَحا ِإْن  َمــْن  ُيَقد َبــْل  اْمَتَحىَوقِيَل  بَِمَتابِــِه  َعْنُهــْم  َذاَك  ِإْذ 
َجــْنَوأَْنــَت َتْدرِي أَنــُه َال َيْصلَُحْن تَُزو بِــِه  َعفِيَفــًة  ُكْفــًؤا 
لِْلِخَالَفــْه  َيْصلَُحــن ِخَالَفــْهَفَكْيــَف  أََرى  أَنــي  أُْشــِهُدُكْم 
َفَقْد الَْقْذِف  َعَلى   ُحد َمْن  َقَعْدَكَذاَك  َحْيُث  َيْقُعــَدْن  مِْنَها  ُيْمَنُع 
ــا َمن ُيَقد َهــَذا  َبــْل  ــاَوقِيــَل  َعن ــَواَب  الص فِيــِه  أََرى  َوَال 

ستميين: هم قوم من فارس قيل إنهم هم الذين عناهم النبي ژ بقوله: «لو تعلق الدين  قوله: الر  (١)
بالثريا لنالته رجال من فارس»، وهم أئمة عدل مشــهورون، ظهــرت دولتهم في المغرب في 
القرن الثالث، وقد تتابع منهم خمســة أئمة كلهم في َوالية المسلمين، أولهم: عبد الرحمن بن 
رســتم ثم ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن ثم ابنه أفلح بن عبــد الوهاب ثم ابنه محمد بن 
أفلح ثم ابنــه حاتم بن محمد، وقــد َعَمُروا في أيامهم تيهرت، وســيرتهم فيهــا وفي غيرها 
مشهورة، وبالعدل مذكورة، رضي اهللا عنهم وجزاهم عن المسلمين أفضل الجزاء، وجمعنا بهم 

في دار النعيم الذي ال ينفد بجاه سيدنا ونبينا محمد ژ.



كتاب نظام العالم٢١٠ الجزء الثالث

ــَهاَدةِ الَحالَةَِفالُخْلــُف فِي الَْقُبولِ لِلش بَِهــذِي  َتــاَب  ِإَذا  مِْنــُه 
ــا ــاَم ــُه ِإَم ــن ــَل ــَب ــْق ــَف َن ــْي ــَك اْرتَِســاَماَف بِــِه  لِْلَجْلــدِ   َوِإن
ُم األَْعَجُمَكَذلِــَك األَْعَمــى َفــَال ُيَقــد َكَذلِــَك األَْخَرُس ثُــم
جِْســِمِه فِي  ــٍة  لَِصح عِْلِمــِهَنْخَتــاُرُه  فِــي  َوَســَعٍة  َوَعْقلِــِه 
الُقْرآُن َطالُــوَت بَِما َنَعــَت  َمــاَقْد  َقد الت َفاْســَتْوَجَب  َذَكْرتُــُه 
َزا َوُجــو َجاهِــٌل  ْم  ُيَقــد َزاَفــَال  َتَجو َمــْن  عِْنــَد  لِِالْضِطــرارِ 
َعْســَكَرابَِشــْرِط أَْن َال ُيْمِضَيــن َنَظــَرا ْز  ُيَجه َوَال  ُدونِهْم  مِْن 
بِالَجْهــلِ َال  بِالِعْلــمِ  الَعْدلِألَنــُه  َمَنــاُر  ــاسِ  الن فِي  ُيَقاُم 
ِ اِإلَمــام َمُشــوَرةِ  فِــي  َِوقِيــَل  اِإلْســَالم ألُولِي  َعَلْيــِه  َفْرٌض 
َقْد َحَضَرا َمْن  َذلَِك  فِي  َراَوَيْكفِي  َتَعــذ َجْمَعُهــْم   ألَن مِْنُهــْم 
ِإَذا لَْم تُْشــَتَرْط َنْدٌب  َبْل  َفَقْطَوقِيَل  ــْرِط  بِالش َوالُوُجوُب  َعَلْيِه 
َجَمَعا أَْهــًال  لِألَْمرِ  َيُكــْن  َمَعــاَوِإْن  َوِسَياَســًة  َوَرأًْيــا  عِْلًمــا 
َشــَرْط َوِإْن  َيْلَزُمــُه  َال  ــْرُط لََدْيِه َقْد َسَقْطَفِقيــَل  الش َذاَك َبلِ 
ــا ُيــَخــالـِـَفــن ــا  ــَه ــْرَط َش  األَن ُســن فِيَما  األَْمــُر  َعَلْيــِه  لَِمــا 
اِإلَمــاَرْه ُســنتِ  َقــْد  ـــاَرْهألَنــُه  آَث َجِميُعَنا  لـِـَيــْتــَبــَعــْن 
لَــزِْم َولَــْو  َباُعــُه  ات َيْنَهدِْمَيْلَزُمَنــا  فِيَهــا  َيْتَبــَع  أَْن  َعَلْيــِه 
َدَخــَالَيُكــوُن َتابًِعــا َوَمْتُبوًعــا َفــَال فِيــِه  ْوَر  الــد  ِإال أََراُه 



٢١١ الجزء الثالث باُب اِإلمام

ــاَنا بِيــُع(١) َوأَُبو َغس عِــَيــاَنــاأَْفَتــى الر ــٌل  ــاِط َب َذاَك   بـِـــأَن
ارِ(٢) َحْيُث أَْنَكُروا ك ــُرواَوَذاَك فِي الن َغي ِحيــَن  اِإلَمــامِ  ِإَماَمــَة 
َباَيُعوا َقــْد  بِأَنُهــْم  َناَزُعواَوَزَعُمــوا  فِيِه  ْورِ  الش اْشتَِراِط  َعَلى 
لِْلَمْشرِقِ َرُســولَُهْم  َيْلَتِقيَفأَْرَســلُوا  بَِذْيــنِ   الَْحج فِي  َفَكاَن 
ــوتِ الْــَعــْقــدِ ــُب ـِـُث ــاُه ب ــَي ــَت ــأَْف الَْحدَف َشــْرِطِهْم بَِهــَذا  َوُبْطــلِ 
َمْن َيرجِــَع  أَْن  َقْبــَل  لِْلفَِتْنَفَقاَتلُــوُه  بِالَْجــَوابِ  أَْرَســلُوُه  َقْد 
َباقَِيْه فِيِهــْم  الُْفْرَقــةُ  َواقَِيْهَفَكاَنــتِ  مِــْن  َما  اهللاِ  َقَضــاِء  َوَعْن 
ــــاُم ــَر اِإلَم ــَه ـــْد َظ ــُه َق ــن ــِك ـــَالُملَ اِإلْس ــَر  ــَش ــَت َواْن َعَلْيِهُم 
َما َبْعدِ  مِــْن  َصَمٌم  َعــَراُه  الَْعَمىَوِإْن  أََصاَبــُه  أَْو  ِإَماًمــا  َصاَر 
ــُل(٤)َال ُيْعَزلَْن(٣) بِــَذاَك لَِكْن ُيْجَعُل ُيَفص َنائًِبــا  لِــَذاَك  َعْنــُه 
أُِصيَبا َقــْد  ُســوُل  الر َيْعُقوَبــاُشــَعْيٌب  َوفِــي  الَْعَمــى  بِآَفــةِ 
َفــَال َيُتــم َتْبلِيــغٍ  َيـــُؤمَمــْن َبْعــدِ  َال  َذاَك  ــي  ِ ف ـِـلٍ  ــائ ِــَق ل
َيْخَتــاَرا أَْن  اِإلَمــاَم  ُهــُم جَِهاَراَوَيْلــَزُم  َمْن َوال ــاسِ  فِي الن

قوله: أفتى الربيع: هو ابن حبيب المحدث المشــهور، وأبو غسان: حاتم بن منصور، وهما من   (١)
تالميذ أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة..

قوله: النكار: هم قوم من اإلباضية أنكروا إمامة اِإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن، وخرجوا   (٢)
عن طاعته، فخالفوا المســلمين، وكان منهم العالم الحافظ نفاث بن نصــر فلم تطل أيامهم... 

﴿ r q p o ﴾ [اإلسراء: ٨١].
قوله: ال يعزلن: عزل اِإلمام عن اِإلمامة خلعه منها.  (٣)

ُل: أي: ُيَبّين. ُيَفص  (٤)



كتاب نظام العالم٢١٢ الجزء الثالث

ــَال َف اهللاِ  أََمـــاَنـــةُ  ـــا  ـــَه الَْمــَال(١)ألَن َنــن َخائًِنــا مِــَن  تَُؤم
ــَفَها الس َولى  ِحيَن  َســَفَهاَوُيْســَتَتاُب  َذاَك  مِْنُه  َيُكــوُن  َقْد  ِإْذ 
َســبِ بِالن لَُه  الُْقْربِ  فِي  َفْلُيْجَتَنــبَِولَْيَس  لِــَذاَك  ٌغ  ُمَســو
َمَحْل َهاُهَنا  لِألَْنَســابِ  لَْيَس  ْقَوى تَُراَعى أَْن َتِحْلِإْذ  َبْل َحالَةُ الت
ِ َتــَدع لَــْم  أَْتَقاُكــُم  عِيأَْكَرُمُكــْم  َيد َقْد  َما  األَْنَسابِ  لِذِي   َقط
يَنــا الُْعَمـانِي ــــةِ  أَئِـم لَِالْقَربِيَنــاَوفِـــي  َكاَنــْت  َتْقدَِمــًة 
َحْضَرَمْوتِ أَْهــُل  مِْنَها  ُمْفتِــيَفاْرَتاَب   أَي َذاَك  َعــْن  َفَســأَلُوا 
َوَجْمُعُه األَْمَرْينِ َوْصًفا(٢) أَْصَلَحْهَوَمــا َدَرْوا بِــأَن َذاَك َمْصَلَحــْه
ــا َولِي َغــَدا  الَْوالِــي  ــاَفَذلِــَك  َتِقي َفاِضــًال  فِيِهــْم  َكاَن  ِإْذ 
َســبِ الن فِي  ِإَمامِِه  مِْن  َتــبَِفالُْقْرُب  الر َعِظيــَم   ِإال َزاَدُه  َمــا 
َوالِي َعْزَل  الْجَِبــاُه(٣)  َطَلَب  الَْحــالِِإْن  فِــي  ِإَماُمــُه  َيْعزِلُــُه 
ُنــوا ُيَبي أَْن  ُيَكـلـُفــوَن  َوُيْعلُِنــواَوَال  أََحَدَثــُه  َمــا  َعَلْيــِه 
الَْوَرى فِي  الَْعالَِميَن   َرب َســَتَراَوِسْتُر  َما  ُيْهَتَكْن  أَْن  َيْنَبِغي  َال 
الَْعبِيَدا َيــْشــَتــرِي  ــامِ  ــِإلَم ِ َوالَْحدِيَداَول اهللاِ  َمــالِ  َبْيــتِ  مِْن 
فِــي اِظــُر  َوالن األَمِيــُن  َفاْعرِِفألَنــُه  ا  ُطــر ــةِ  األُم َمْصَلَحــةِ 

المال: الخلق.  (١)
قوله: وصًفا: تمييز.  (٢)

قوله: الجَِباه: هم أعيان القوم، أصحاب الَحل والعقد.  (٣)



٢١٣ الجزء الثالث باُب األمِر بالمعروِف والنْهِي عِن الُمنْكِر

الُْعَلَما اْختِــَالُف  فِيِه  َمــا   َيْلَزَمــاَوُكل لَــْم  َوأَْخــُذُه  َفَتْرُكــُه 
َرأَى ِإَذا  أَْخــُذُه  لِِإلَمــامِ  َيَشاَبــْل  ِإَذا  ــُه  لَ َوَتــْرُكــُه  َذاَك 
ِ اِإلَمــام َطاَعــةِ  َِولُِوُجــوبِ  األََنام فِــي  الِْخــَالُف  َيْرَتفِــُع 
َحَكَما َمــا  ِإَذا  َقْولَْينِ   ُكل لَزَِمــافِــي  َذاَك  َفأَْخــُذ  بَِواِحــدٍ 
ُمْســَتِقيَماَولَْيــَس لِْلَوالِــي بــأَْن ُيِقيَمــا َكاَن  لَــْو  ًال  ُمَعــد
اِإلَمــــاُم ــــــَرُه  أَم ِإَذا   ــاُمِإال ــُحــك الْ أَوِ  ــــودِهِ  ُوُج َمــَع 
الِخَالِف أُولِــي  مِْن  ُيَقــاُم  بِــَال ِخــَالِفَوَال  قِيــَل  ٌل(١)  ُمَعــد
َيْحِملُُه ــاُدُه  ــَق ــتِ اْع ــا  ــَم لَــُهألَن َعد ِإَذا  َتَســاُهلٍ  َعَلــى 
َوِإْن الَْفــْوَز  َيْعَتِقــُد  لَْنألَنــُه  َعَصــى َفَكْيَف مِْثــُل َذا ُيَعد
َيْسَتأْجَِرا أَْن  َيُجوُز  َال  ارِي  ــَرىَوالش الش َذاَك  َقْطِعِه  َبْعَد  للناسِ 
ِ ـِــِإلْســـَالم ـــُر ل ـــي ــــُه األَجِ ِألَن ام الُْخــد ُجْمَلــةِ  مِــْن  ـُه  ـ َوأَن
َخــَال ِإَذا  لـِـَنــْفــِســِه  اِإلَمامِ فِيَمــا نُِقَالَوَجــائِــٌز  مِــْن ِخْدَمــةِ 

pôμ ræ oªdG  pøY  p» r¡ sædGh  p±hô©ªdÉH  pôeC’G  oÜÉH

ِ الِعَباد َعَلــى  ْهــُي  َوالن َِواألَْمــُر  َفــْرٌض َعَلى الَقادِرِ فِــي الْبِالَد
ــةِ ةَِوْهــَو َعَلــى الــُوَالةِ َواألَئِم األُم فِــي  ُوُجوبِِه  مِــْن   أََشــد
ُدوا َتَجــر َقــْد  لِــَذاَك  َقَصُدواألَنُهــْم  َقْد  الــذِي  َوَقَصُدوُه فِي 

ل الشهود، ومن يريدونه والًيا أو جابًيا أو وكيالً. قوله: ُمَعّدل: هو الذي يعد  (١)



كتاب نظام العالم٢١٤ الجزء الثالث

َصاَراَوقِيــَل َمْن َقــْد َتــَرَك اِإلْنَكاَرا َشــرِيًكا  فِيِه  ُمْنَكــرٍ  َعْن 
ْعَنــا الل  اْســَتَحق َقــدِ  الَِكْونِــِه  ُمْنَكًرا َقــْد َعن ــْر  ُيَغي َمْن لَــْم 
َيَرى َوالَبْعُض  بِالَعْقــلِ  أََرىُوُجوُبُه  َما  َوْهَو  ــْرعِ  بِالش ُوُجوَبُه 
َبِشــيرِ(١) َعْن  الَْمأَثُــوُر  ُل  َِواألَو الَْخبِير الَْفَتــى  ــدِ  ُمَحم َنْجــلِ 
ِ انِــي عِْنَدَنــا َمَقــاُل األَْكَثر َِوالث ِإْذ لَْيــَس لِْلَعْقــلِ ُهَنا مِــْن أََثر
ــَن َمــا َيِحل ــْرُع َقــْد َبي الَْعْقُلَفالش َال  َيْحُرَمــْن  َعَلْيَنــا  َوَما 
ُيْنِكَرنــا الَْقُبــوَل  َفُيْعَذَرناَفَمــْن َرَجــا  َخــاَف  َوَمــْن  َحْتًمــا 
ر َولَْم ُرِسْمَوِإْن َيُكْن لَــْم َيَخفِ الض َقْد  َفالِْخَالُف  الَْقُبوَل  َيْرُج 
ُيْنِكــَرا أَْن  أَلَْزَمــُه  فِي َذاَك َوالَبْعُض َيَرى أَْن ُيْعَذَراَفَبْعُضُهــْم 
َفبِالَْجَنانِ(٢) ا  ُضــر َيَخــْف  الَْجانِيَوِإْن  َذاَك  ُبْغــُض  َوْهَو  ُيْنِكُر 
اِإلْنــَكارِ أَْضَعــُف   ُهــو َجارِيَوَذاَك  فِيــِه  َفالَْفْضُل  َيــزِْد  َفِإْن 
الَْمْحــُذوَرا َركِــَب  ِإْن  ـُه  ـ ِإًذا َمأُْجــوَراِألَن َذاَك  َيُكــوُن فِــي 
ِ ْغيير ْفــُل فِــي الت الن الَمأُْمورَِوَذاَك ُهــو فِي  ْفــُل  الن َيُكوُن  َوَقْد 
ِ ْرَشــاد لِْإلِ َبــاَدَر  َمــْن  َمــا َبْيَن َحاِضــرٍ َوَبْيــَن َبادِيَكِمْثــلِ 
َمَعانِــي َثَالَثــٍة  َعَلــى  َوالْــَجــَنــانَِوْهــَو  ــَســانِ  َوالــل بِالَْيدِ 

قوله: َبشير: تقدم ذكره.  (١)
قوله: فبالَجنان: هو بفتح الجيم القلب، وهو أضعف اِإلنكار.  (٢)



٢١٥ الجزء الثالث باُب األمِر بالمعروِف والنْهِي عِن الُمنْكِر

ِ األَْحَكام َذوِي  بِاألَْيــدِي  َِيْلَزُم  ـــام ــَر األََن ِ ــائ ــانِ َس ــَس ــل ِ ــال ِ َوب
ِ لَِعْجز َيْســَتِطْع  لَْم  َيُكــْن  ُيْجــزِيَوَمْن  َقــْد  بَِقْلبِــِه  ِإْنــَكاُرُه 
بِالَْجَنــانِ الَْمــــــْرأَُة  َســانَِكَذلَِك  ْطــُق بِالل الن ِإْنَكاُرَهــا َال 
َمَكانِ َعَلى  الَعْجــزِ  فِي   الَْعانِيَوالُْكل ِعيــَف  الض اهللاُ  َفَيْرَحــُم 
ُق الَْخلِيلِي(١) أَْو بِالِقيــلَِواْســَتْخَرَج الُْمَحق ِإْنَكاَرَهــا بِالْفِْعــلِ 
الُْمْؤمِنِيَنا َوْصــفِ  فِي  َقْولِِه  َيِقيَنامِْن  الُْهــَدى  فِي  َوالُْمْؤمَِنــاتِ 
َيأُْمُروَنــا بِالُْعــْرِف  َيْنُهْوَنــابِأَنُهــْم  هِ  َعــْن ِضــد َوَهَكــَذا 
ْســوَِيةِ الت الَْمْرأََة فِي  ْوَبةَِقْد َجَعــَل  الت فِــي  آَيٍة  فِي  الَْفَتى  ِمثَل 
َســاوِي لَِذاَك َحاوِيَواِالْشــتَِراُك َيْقَتِضي الت فِي الَْوْصفِ َفالُكل
َحَســْن َتْخرِيٌج  اهللاِ  لََعْمُر  َوَمْن(٢)َوْهَو  لَِمْن  َفْضَلــُه  ُيْؤتِي  َواهللاُ 
َســاُء تُْؤَمُر تُْعَذُرَوَحْيــُث َكاَنــتِ الن بِــَذاَك  َصوتَِها  بَِخْفــضِ 
ِ األَْكَثر لَِقــْولِ  الَْوْجُه  ُهــَو  َِوَذا  بُمْنَكــر ُمْنَكــٌر  ــْر  ُيَغي َال  ِإْذ 
ي تَُلب َال  اِإلْحــَرامِ  فِــي   َثم بمِْن  َجْهــًرا َولَِكــْن ُخْفَيــًة لِلــر
اِإلنَكارِ َوفِــي  األَْمرِ  فِــي   بِاألَْحــَرارَِوِإن  َتْخَتــص َمَناِصًبــا 
لِنِْســَوةِ َوَما  َياَســاُت  الر ةَِوْهَي  الِْمل أَْهــلِ  عِْنَد  َنِصيــٌب  مِْنَها 

هو العّالمة سعيد بن خلفان بن أحمد، وقد سبق ذكره.  (١)
قوله: لَِمْن وَمْن: أي لمن شاء ولمن أراد.  (٢)



كتاب نظام العالم٢١٦ الجزء الثالث

ـــَالُن ـِــٌل أَْرَســَلــنِــي فُ ـــائ ْلَطــاُنَوَق الس أََتــاُكــــُم  ِإلَْيُكــُم 
ِ ُمْفَترِيُيرِيــُد َتْفرِيَقُهــُم َعــْن ُمْنَكــر بِــَذاَك  َكاَن  لَْو  َبأَْس  َال 
الَْحــْربِ ِخــَداعِ  مِْثــُل  ـُه  ـ كِْذبِِألَن مِــْن  ُمَخادِعٍ  َعَلــى  َوَما 
األَْمُر  ُهــو اَعــةِ  بِالط ْكُرَواألَْمــُر  الن  ُهو َوالِعْصَيــاُن  بِالُْعْرِف 
ُعرَِفا َحْيُث  الَْمْعروُف  َي  أُلَِفاَفُســم الُمْســلِِميَن  َوَبْيَن  َشــْرًعا 
أُْنِكَرا َحْيــُث  الُْمْنَكُر  ُه  ُمْســَتْنَكَراَوِضــد َبْيَنَنا  َوَصاَر  َشــْرًعا 
َيْفَعَلــن فِْعَال َمــْن  َرأَى  َوالُْبْطَالَوَمــْن  َيْحَتِمــُل الَحــق َمًعــا 
َيْلَزُمْه الَْحق لَْيــَس  َنْعَلُمــْهَفِالْحتَِمــالِ  فِيَمــا  َعَلْيــِه  ِإْنــَكاُرُه 
َغَســالَ َقــْد  لَــُه  َعْبــٌد  َوْجَهــُه َقْد َجِهَالمَِثالُــُه  مِْن َمــاِء َقْومٍ 
ــأْذُِن ــَت ــْس ـــُه ُم ــِالْحــتِــَمــالِ أَن ُنــواَف َعي َمــا  ِإْنــَكاَرُه  ــِه  لَِرب
بـِـَمــاِء َســَقــى  ِإَذا  ــَواِءَوَهــَكــَذا  بِالس َذاَك  فِــي  ُهَما  َقــْومٍ 
ِ ع ــَور ــت ــل ِ ــَزاَهــاتِ ول ِولِــْلــن أَْرَفع َمَقــامٍ   أَي َذا  مِْثــلِ  َعــْن 
الَْبانَِيــانِ ِإْحــَراُق  َمْوَتاُهــُم َبْيــَن أُولِــي اِإليَمانَِوُمْنَكــٌر 
َعْن الَْبْحُث  َعَلْيَنا  َما  َسَتُرْوُه  ُيْنَكــَرْنِإْن  أَْظَهــُروُه  أَْو  فِْعلِِهــُم 
ُمْنَكــٌر َفَمــْن َوَيْمَنَعــْنَولَِعــُب الَْعبِيــدِ  َيْزُجْرُهــْم  َرآُهــُم 
َعْنُه ُيْنَهــى  ــْطَرْنجِ  الش ــَرْنــُهَولَِعُب  ــــَراٌم َفــْلــُيــَغــي َوْهــــَو َح
الَْحــْربِ لِِعْلــمِ  أََراَدُه  ْحبَِوَمــْن  الص َمَقالِ  َجاَز َعَلى َبْعضِ 
تُْصلُُح َال  التِــي  ْهــوِ  الل تُْلَمــُحَوآلَــةُ  ِحيــَن  تُْكَســُر  لَِغْيــرِهِ 



٢١٧ الجزء الثالث باُب األمِر بالمعروِف والنْهِي عِن الُمنْكِر

ِ األَْنَواع مِــَن  َكاَن  َمــا   ُكل ِمِْن  اْنتَِفــاع بِــذِي  لَْيــَس  ـُه  ـ ِألَن
بِِهَرَوى اْبُن َمْحُبوبٍ لََنا َعْن َصْحبِِه َبأَْس  َال  ْبــلِ  الط َضْرَب   بِأَن
ُمْســَتِقيُمفِــي َقْولِِهْم َوُيْخــَرُق األَدِيُم(١) َعَلْيــِه  الــذِي  َذاَك 
ِ ْبل الط بَِضــْربِ  ُصوا  ُيَرخ الَْعــْدلَِولَْم  لَِمَعــانِ  لَِكــْن  ْهــوِ  لِل
لِْألَْعــَداِء َكاِإلْرَهــابِ  ائِــيَوَذاَك  الن رِيــخِ  الص َوَكِإَجاَبــةِ 
الِْعيدِ لِــَصــَالةِ  ـــاٍء  ـــُدَع َســدِيدَِوَك َبْيَنُهــْم  اْجتَِمــاعٍ  أَوِ 
َيُجــوُز ِالْمتَِناعِــِه ِإْن لَْم ُيجِْبَوَكْســُر َبْيتِ َجائِــرٍ َوُمْغَتِصْب
ــاُل َوالــُبــُيــوُت ــَف ــا األَْق ــَم  َيُفــوُتِألَن َوَال   الَْحــق َتْمَنــُع  َال 
الَْمْدُيونِ َذاَك فِي  ُيــونَِولَْم ُيجِيــُزوا  لِلد ُيْكَســُر  َال  َفالَْبْيــُت 
َتْن(٢) َوالت ُيَراُق  َباَن  ِإْن  ُيْتَلــُف َوالَبْنــُج َوَما فِيــِه َثَمْنَوالَْخْمُر 
الَْحــالِ بَِهــَذا  ُمْســِكرٍ   لِألَْمــَوالَِوُكل الُْغــْرمِ  ُدوَن  ُيْتَلــُف 
َفَقَعْدَفَقْد أََراَق الُْمْصَطَفى الَْخْمَر َوَقْد ُبُيــوٍت  بَِتْحرِيــقِ   َهــم
ِ َيُجز لَــْم  لَْو  بِــَذاَك  َدُهــْم  َرَجزِيَهد َفاْفَهْم   َهــم َما  َتْحرِيُقَها 
ِإْبَراهِيــُم األَْصَنــاَم  ــَر  َق الِْعْجَل ُهــَو الَكلِيُمَوَكس َمْن َحــر

قوله: األديم: أي: اإلهاب.  (١)
التتن: هو الدخان، وســبق لنا التردد فال عبرة به طبًعا، إذ صــح أن هذا اللفظ يطلق في جزيرة   (٢)
العرب وغيرها على ما يعرف في غيرها بالدخان أو التبغِ، وحكم ما يشــاكلها من المخدرات 

حكم هذه التي ذكرها المصنف؛ إذ في إتالفها تغيير المنكر وإزالة المفاسد. (أبو إسحاق)



كتاب نظام العالم٢١٨ الجزء الثالث

الُْحلِي َقــْد ِصيــَغ مِــَن  (١)َوَكاَن  ــِقي الش بَِذلِــَك  فُتُِنــوا  ِإْذ 
َالَحا ُمَباَحــافِي ُســوقَِنا َمْن َشــَهَر الس َيــدِهِ  َقْطــُع  َيُكــوُن 
ــا ــــُه بِــأَْمــرَِنــا اْســَتــَخــف  اِألَن أََخف َســارِقٍ  مِــْن  َيُكْن  َفَلــْم 
اْنَتَهْك لِْلِحْرزِ  ــارُِق  الس َما  ـ َهَتْكِألَن َقْد  الُْمْسلِِميَن  لُِسوقِ  َوَذا 
َخَلْل األَْمرِ  َعَلى  مِْثلِِه  َهْتكِ  َوَحْلفِي  َجــاَز  َقْطُعُه  ُهَنــاَك  َفِمْن 
ِ َِوَمــْن أََبى َعــنِ اْمتَِثــالِ األَْمر ْكــر الن فِْعــَل  َالَزَم  أَنــُه  أَْو 
ْعزِيــُر َوالت ــْجُن  الس الَْمْنُظوُر(٢)َفلِِإلَمــامِ  اْقَتَضــى  ِإَذا  َوَنْفُيــُه 
ُيْنَفــى َال  َرأْيِــِه  ُدوَن  الَْعْســَفاَوقِيــَل  أََصاَب  َولَــْو  َبَلدٍ  مِْن 
َيْب ُيْنَفْوَن مِنَها َوْهَو عِندِي الُْمْسَتَحْبَقاَل أَُبو الُْمْؤثِرِ أَْصَحاُب الر
َنَزلُــوا َعَلْيَهــا  َكاَن  ِإْن  لُواَوَذاَك  َتأَص َمالَِهــا  مِْن  َيُكــْن  َولَْم 
َوهَكــَذا الَقدِيــُم فِيَهــا ُيوَجُدَفَمــْن لَُه أَْصــٌل بَِهــا َال ُيْطَرُد
أَْو ْعزِيرِ  َوالت بِالَْحْبــسِ  ــُه  َرأَْوالَِكن َما  َحْســَب   ُيْرَدَعن بِالَْقْيدِ 
لِلُمَعاَقــبَِوَظاهِــُر الُْقْرآنِ فِــي الُْمَحارِبِ ْفــَي  الن  أَن ُيفِيــُد 
َوِإْن َوالَْقْتــلِ  َكالَْقْطعِ  ُيْمَنَعــْنُعُقوَبــٌة  َفَكْيــَف  ُعُقوَبــًة  َكاَن 
َحاَبْه َوالص الُمْخَتــاُر  َنَفى  اِالْســتَِراَبْهوَقْد  ِألَْجلِ  َعْصرِهُِم  فِي 
الَفَتاةِ َعَلى  الَْحْبــُس  َوَجَب  َقاتِِإْن  َواْمَتَنَعــْت َعْن ُصْحَبــةِ الث

قوله: «بذلك الشقي»، يعني: السامري.  (١)
قوله: «المنظور»، أي: النظر. (المصنف)  (٢)



٢١٩ الجزء الثالث باُب األمِر بالمعروِف والنْهِي عِن الُمنْكِر

لَِتْقَبــَالَفَجائِــٌز فِي جِيدَِهــا أَْن ُيْجَعَال َوَيْســَحُبوَنَها  َحْبــٌل 
َفُتْضَرُب َذا   ُكل مِــْن  أََبْت  َتْســَتوجُِبَوِإْن  َبأَْمــرِهِ  َمــْن  َبأَْمرِ 
الَْحْبَس َفَال َالَوَحامٌِل َتْســَتوجُِب  فِــي الَْمِضيــقِ أَْن تَُدخ َيُضر
الَْحْمــَال  َيُضــر َال  َذاَك   ِألَنَحال لِــَذاَك  الَْبْطنِ  فِــي  َداَم  َما 
َعِمــَالَال ُيْمَنُع الَْمْحُبوُس مِْن أَْن َيْعَمَال ِإْن  أُْجــَرةٍ  أَْو  لَِنْفِســِه 
الَْمْقَصــَدا ُيَنافِــي  َال  َذاَك   ــَداِألَن َتَقي ِإَذا  َوَال  ِســْجنِِه  مِــْن 
َففِــي َضَمانِــِه َعَلْيَنــا ُيْخَتَلْفَوُكل َمْســُجونٍ بَِحــق َفَتلِــْف
ْضِميَنا الت َيــَرى  لَْيَس  أَمِيَناَبْعُضُهُم  ــا  ــَن ــاَم ـــ ِإَم لـِـَجــْعــلـِــــِه 
َكاألََماَنــْه الَْمْســُجوُن  َضَماَنْهَفَذلِــَك  َيــَرى  َكاَن  َوَبْعُضُهــْم 
ُيْجَعُل أَْو  َيْضَمُنــُه  َمالِــِه  األَْمَثُلمِــْن  َوْهَو  اهللاِ  َمــالِ  َبْيتِ  فِي 
َجــَنـــاُه َخَطــــأٌ  َذاَك   َرآُهِألَن َما  َحْيــَن  ــَالحِ  الص َرأُْي(١) 
ا ُطــر لِألَنــامِ  ــَالَح  الص أَْحَرىَرأَى  َيُكــوُن  بِالُْغْرمِ  َفَكْيــَف 
َتلِــْف أََماَنــٌة  أَنــُه  َما َسَلْفَوالَْقــْوُل  أَْقَوى َوأَْولَى مِْن َجِميعِ 
ى ُيْفَدىِإْن لَْم يُكْن فِــي َذاَك َقْد َتَعد َمــانِ  بِالض ى  َتَعــد َوِإْن 
ْعدَِيــْه لِلت َيْغَرُمــُه  َمالِــِه  َتأْدَِيْهمِــْن  الُْمْســلِِميَن  فِــي  لَُه  َفَما 
الَْخُروِصي َكْعــبٍ  ْبُن  َفاَز ُهَنــا بَِفْضلِــِه الَْمْخُصوصَِوَوارُِث 

قوله: َرأُي: هو فاعل جناه.  (١)



كتاب نظام العالم٢٢٠ الجزء الثالث

ْجنِ َقْوٌم(١) َفَجَرى ُمْخِطــَراَكاَن لَُه فِي الس َرآُه  َعَلْيِهــُم  َســْيٌل 
َوَقــْد بَِنْفِســِه  ِإلَْيِهــُم  َوَقَصــْدَســاَر  َفَســاَر  أََماَنتِــي  َقــاَل 
َغرَِقا ــى  َحت ــْيُل  الس َذاَك  ُمْنَطلَِقــاَفَزاَد  َوَراَءُه  َغــَدا  َوَمــْن 
ِ اِإلَمــام َمــَع  ُمْؤمًِنــا  َِســْبُعوَن  َمام َماتُــوا ِألَْجــلِ الِْحْفــظِ لِلذ
َجائُِز قِيــَل  ْهَمةِ  بِالت َحائِــُزَوالَْحْبــُس  فِيِهــْم  لِْلَحــْزمِ  ـُه  ـ ِألَن
ــا َرن ُيــَعــز أَْن  ُيــجـِـيــُزوا  ـــْم  اَولَ ُيْســَجَنن َذاَك  َبــْل  بُِتْهَمــٍة 
ِ ـــي َحــاتـِـِمــَنــا(٢) األَِخــيــر ِ َِوِألَب ْعزِير فِــي مِْثلِ َهــَذا َعَمــُل الت
ا َشــك َال  الُْهَدى  فِي  ِإَماٌم  ُيْحَكىَوْهَو  َذا  فِي  الفِْعُل  َعْنُه  َفَكاَن 
َوَكاَنــا لَــُه  َرأٌْي  ِإًذا  َقــْوًال لَِمالِــكٍ َكَمــا َقــْد َباَناَفْهــَو 
ِ َهــم َقــْوَل أَْهــلِ الت َِوقِيــَل ِإن َهــم ُمت مِْثلِِهــُم  فِــي  ُيْقَبــُل 
ِ الْــَكَالم مَِن  َشــيا  َرَفُعــوا  ِِإْن  األَْحَكام فِــي  الَْقائِــُم  َيْقَبلُــُه 
َقــاُت َعْنُهــُم فِــي َمْعزِلِ الث ِِإذِ  ــل ــَعــط ـــةُ الــت ـــَي ـــا َداعِ َه ـــَرد َف
األََثْر اُص  قُص َقاَل  َقْد  َما  الَْخَبْرَكَذاَك  َهــَذا  َهمٍ  ُمت فِــي  َقاَل  ِإْن 
َوَقــْد َقْولُــُه   ُيْقَبَلــن ُمْعَتَمْدَفِقيــَل  َقــْوٌل  َوْهــَو   ُيــَرد قِيَل 
ِ َوافِع لِلش الَْقــْولَْيـــــنِ  ُل  ــافِِعيَوأَو الش َرآُه  ِإْذ  اْعتَِنــاٌء  بِــِه 

أي: أسارى. يتجّلى في هذه القضية كمال دين هذا اِإلمام، ومروءته وجالل نفسه، حيث ذهب   (١)
ضحية المحافظة على أسراه، ومحاولة إنقاذهم، رحمه اهللا ورحم أصحابه. (أبو إسحاق)

. ƒ قوله: «وألبي حاتمنا»: هو اِإلمام أبو حاتم محمد بن أفلح  (٢)
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ُســجِْن الَقْتلِ  بُِتْهَمةِ  َيُكْن  ُخــزِْنَوِإْن  ِإْذ   أََقــر بِالَقْتــلِ  َوَكاَن 
َيْه الد مِْنُه  َبــْل  بَِذاَك  ُيْقَتَلْن  َيــْهَال  ُمَؤد أَْمَوالِــِه  مِــْن  تُْؤَخــُذ 
ــَوُد ــَق َوالْ ُشــْبــَهــٌة  َذاَك   ُيْفَقُدِألَن َعْنــُه  ــْبَهةِ  بِالش  َكالَْحــد
َفاْحَتَرْق َبْيًتــا  أَْحــَرَق  الَْحَرْقَوَرُجٌل  َفَجــَزاُؤُه  ُهَنــاَك  َفًتــى 
يــَرانِِإْذ قِيــَل فِي الُمْحرِقِ لِِإلْنَســانِ بِالن ُيْحــَرُق  َجــَزاُؤُه 
َقْتلُُه َيجِْب ــْيفِ  اُر فِي األُْخَرى لَُه ِإْن لَْم َيُتْبَوقِيَل َبْل بِالس َوالن
ِإْجَماَعــاَوقِيــَل فِيَمــْن ُيْحــرُِق الَْمَتاَعا َيــُدُه  مِْنــُه  تُْقَطــُع 
ــا تُْقَطَعن َيُقــوُل  تَُؤنا(١)َوَبْعُضُهــْم  َوَمــا  ْجــُل  الر َيــدِهِ  َمْع 
ــوُن ــُك ـــــُه ُمـــَحـــارًِبـــا َي َيُكــوُنِألَن َال  َوالَْبْعــُض  عِْنَدُهــُم 
أِْصيــَالَوْهــَو َســَواٌء أَْحــَرَق الَْقلِيــَال الت َفاْفَهــمِ  الَْكثِيــَر  أَوِ 
ُيْحرَِقا َحتى  الناسِ  َبْعُض  َســَرَقاَوَقاَل  لَْو  بِِه  الَقْطُع  َما َيجِــُب 
أَْحَرَقْت َقــْد  ِإلْبنَِهــا  أََتْتَواْمــَرأٌَة  فِيِه  لَِمــا  َواجٌِب  َفاألَْرُش 
ــا اْعَلَمن َقْطُعَهــا  َيُجــوُز  َيْلَزَمَناَوالَ  ــابـِـُت  ــث ال ــا  ــَه ــق َوَح
لَــزِْم َقْتلُــُه  ــْحرِ  لِْلس َوْهَو َعنِ الُْمْخَتارِ ُحْكًما َقْد ُعلِْمَوُمْظِهــٌر 
ِإَذا  ِإال َســاِحًرا  َيُكــوُن  َال  اْحَتَذىِإْذ  َقدِ  بِِه  ــْحُر  َفالس أَْشَرَك 
لِْلُمْخَتــارِ ــاتُِم  الش اِإلْكَفارَِوُيْقَتــُل  أَْعَظــمِ  مِْن  َشــْتُمُه  ِإْذ 

قوله: «وما تَُؤنا»، أي: تؤخر.  (١)



كتاب نظام العالم٢٢٢ الجزء الثالث

يــا َفــَال ــاتُِم ذِم َفْلُيْقَتــَالَوِإْن َيــُك الش عِْنــَدُه  َتْبَقــى  ــَة  ذِم
ا َســب ِحيَن   ــيِعي الش اَوُيْلَطــُم  ــب الس َيَعاَف(١)  أَْو  لِْلُعَمَرْيــنِ 
ُيْقَتُل الُعَلَمــاِء  َبْعــُض  ــُلَوَقــاَل  ُيَمه ِإنــُه  َقــاَل  َواألَْصــُل 
اْقَتَرَفــا ــا  مِم َيُتــوُب  الَْوَفــالََعلــُه  َيْقَبــُل  أََراُه  َوَال  قُْلــُت 
ْنَدَقــْه َقْهِإذِ اْعتَِقــاُدُه ُيَضاهِــي الز َتَمل ــْجــزِهِ  ـِـَع ل َفــُيــْظــِهــَرْن 
األَْبــَرارِ مِــَن  أَنــُه  ارُِيرِيــَك  َمــْع َعْجزِهِ َوْهــَو مِــَن الُْفج
َواْنَقَلْبِإْن أَْمَكَنْتــُه فُْرَصــٌة لََهــا َوَثْب َحاًال  الَمْكُتــوَم  َوأَْظَهَر 
يــُن الد  َيِعــز مِْثلِــِه  ُنــوُنبَِقْتــلِ  ــُكوُك َوالظ َوَتْذَهــُب الش
قُِطْع ُمْســلًِما   ي م الذ لََطــَم  َيْرَتــدِْعِإْن  ِســَواُه   َعــل َيِميُنــُه 
لََطَما َيْوًمــا  لِلَعْبدِ  َيُكــْن  َوَيْغَرَمــاَوِإْن  َبــْن  ُيَؤد أَْن  َيْلــَزُم 
ِحَماُر َوَيــا  َكْلُب  َيــا  َقاَل  ـــاُرَمْن  ــَرُه اآلَث ــزِي ــْع ــْن َت ــَب ــَوج تُ
َوالُمَقاَعَدْه(٣) الُْقْبَلةِ(٢)  فِي  بِالُْمَعاَنَدْهَوقِيَل  ْعزِيــُر  الت ةِ(٤)  م َوالض
َكَمــا َيــَرى الَقائُِم فِيِه َشــْرَعاَزْجــًرا لَُهْم َعْن فِْعلِِهــْم َوَرْدَعا

قوله: «أو يعاف»، أي: يترك، ومعناه: أنه يلطم إِال أن يدع السب.  (١)
قوله: «الُقْبلة»، أي: في تقبيل األجنبية.   (٢)
والمقاعدة: أن يقعد معها مقعد الريبة.  (٣)

الضمة: هو الضم، وهو أن يضمها.  (٤)



٢٢٣ الجزء الثالث باُب الحدوِد
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أَْوَجَبْه الَعالَِميــَن   َرب  َســَبَبْهَوالَْحــد ُيَوافِــي  لَِمــْن  ُعُقْوَبــًة 
ــــارِ ـــلِ اِالْزدَِج ــُه ِألَْج ــَب ارِأَْوَج الَْجب َغَضــبِ  اْرتِــَكابِ  َعنِ 
َيْعُفوَفْهــَو ِإَذا َنَظــْرَت فِيــِه لُْطــُف َكثِيــرٍ  َوَعــْن  َنــا  َرب مِْن 
ِ ِأَْوَجَبــُه َعَلــى اِإلَمــامِ الَْقائِــم الَغاِشــم لُومِ  الظ َعَلى  َوهَكــَذا 
َقَدَرا َمــْن  َعَلى  َفــْرٌض  الِْمَراِألَنــُه  َفاْتُرِك  ــَالةِ  َوالص ْومِ  َكالص
أََجاَدا َفَقــْد  الَْعــْدَل  َفَعــَل  الَْفَســاَداَمْن  َيْرَكُب  ْن  لَــْو َكاَن مِم
الَملِْك َعْبدِ  َعَلى  أَْثَنى  اْنَتَهْكَفَجابٌِر(١)  فِيَمــنِ   الَْحد أََقاَم  ِحيَن 
َذَبَحــاجِــيَء لَــُه(٢) بَِبــَدوِي َنَكَحــا َقــْد  َفَلــُه  أَبِيــِه  َزْوَج 
ــْن َيْرَكَبن الَْباِطَالَوَقــاَل َال َجْهــَل َوَال َتَجاُهــَال ينِ مِم فِي الد
بَِما َجاَء  َقْد  ــْرَع  الش  َبأَن بِالَْعَمىَيْعنِي  َهَذا  ُيْعَذُر  َفَال  َيْشــفِي 
ــْعَثاِء فِيَمــا ُرفَِعا أَْحَســَن أَْو أََجــاَد فِيَمــا َصَنَعاَقــاَل أَُبو الش
يَوقِيــَل َمــا لَِجائِــرٍ فِــي الَْحد ــد ــَع ـــُه أَُخـــو َت ـ ـــظ ِألَن َح
ــةِ عِي الر مِــَن  َكَواِحــدٍ  ةَِفْهــَو  الُقو بَِقْهــرِ  ــاسِ  الن َعَلى  َقاَم 

قوله: فجابر: أي: جابر بن زيد، وعبد الملك هو ابن مروان الخليفة األموي.  (١)
قوله: «له»، أي: إليه.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٢٤ الجزء الثالث

َيْنَخلَِعا أَْن   الَحــق فِــي  َعــاَيْلَزُمُه  َتَور َوَيْتــُرَك األَْمــَر لَِمــْن 
ِ الَفْضل أَْهلِ  ثَِقــاتِ  مِْن  الَعْدلَِيْجَمُع  بِِطــَالبِ   ُيْعَرَفــن َمــْن 
َعَلــى َتَغلــبٍ  مِــْن  ى  الِعَلَالَوَيَتَبــر  ــن ــُرَك ــْت َوَي أُُمــورَِنــا 
ــاَراَهَذا ُهــَو الَواجِــُب فِيَمْن َجاَرا الن لَِيْصَلــى  َبــْن  َيَتأَه أَْو 
ُل َال ُيَؤج َمَخاَفــَة الَْفــْوتِ َوَما ُيْســَتْقَبُلَبْعــَد ُوُجوبِ الَحــد
ــاُم ــَق ُي َال  ــلِ  ــْي ــل بـِـال ــُه  ــن ــِك َالُملَ الظ لَِيْذَهــَب  ُيْمَهَلــْن  َبــْل 
ِ َِوَال ُيَقــاُم الَْحد فِي الَْمَســاجِد َفَباعِد َبــْل  اِالْحتِــَرامِ  ِألَْجــلِ 
اِإلَماُم ُه  َحــد َقْد  َمــْن  َماَت  ُيَقــاُمِإْن  ِإْذ   الَْحــد َتَمــامِ  َقْبــَل 
اِإلَماَمــا َيْلــَزُم  َضَمــاَن  ــِه َقــاَمــاَفــَال  ِــي ــق ف ــَح ــالْ ِ ــــُه ب  ِألَن
فُُصولِ فِــي  الُْحُدوَد  الُْحُصولَِوَنْجَعــُل  فِي  األَْسَبابِ  بَِحَسبِ 
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ِ لِْلَقْتــل ُموجِــٌب  الَْعْدلَِفاِالْرتِــَداُد  أَْهــلِ  َبْيَن  ِخــَالٍف  بَِال 
ـا ُيْقَتَلن الَْمَتـــاَب  أََبــى  ـــاِإَذا  َلن ُيَمه َال  َثــَالثٍ  َبْعـــَد 
الثَالثِ فِــي  ْتوِيُب  الت َمــا  ـ اِإلَناثِِألَن فِي  الُْحْكــُم  َجالِ  َوَكالر
ا َتْرَتـــد ِإْن  الَْمــْرأَُة  َتْرَدى(١)َفُتْقَتـــُل  َحتى  تُْسَجُن  َبْل  َوقِيَل 

[تردى] أي: تهلك. (المصنف)  (١)



٢٢٥ الجزء الثالث فصل حد المحارب

اِإلْنَظاَرا َطَلــَب  َقْد  َيُكــْن  اَألْنَظاَراَوِإْن  لَِيْســُبَر(١)  أَْمــرِهِ  فِــي 
ُيْنِظــَرْه أَْن  َيَشــا  ِإْن  َوَيْقُبــَرْهَفلِِإلَمــامِ  َيْقُتَلــُه  َيَشــا  َوِإْن 
ا ُيْقَتَلن َل  َبــــد ــُه  ــَن دِي اَمـــْن  َيْشَمَلن ــــاَث  اِإلَن َظــاهِــُرُه 
َيْخُرُج َولَِكــْن  الَْعْبَد  َيْنــَدرُِجَوَيْشــَمُل  َفــَال  َمــاًال  لَِكْونِــِه 
َمــْوَالُه َعَلى   ُضــر َيَراُهِإْكَفــاُرُه(٢)  َال  األَْعــَرابِ  فِــي  ُيَبــاُع 
َجْفَوةِ أَْهــُل  األَْعــَراُب  َما  ـ َقْســَوةِِألَن َوأَْهُل  ِإْغــَالٍظ  َوأْهــُل 
ْشــدِيُد فِــي ُدْنَيــاُه ُعْقَباُهَفَذلِــَك الت َيْرجَِعــْن  لَــْم  ِإْن  اُر  َوالن
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ــُرْق الط ــاُع  قُط َحد بِــِه الُْقْرآُن فِيِهــْم َقْد َنَطْقَولِْلُمَحارِبِيــَن 
ِ بِالَْفَساد األَْرضِ  فِي  َسَعى  َِوَمْن  َوالِْعَبــاد الَْحــْرثِ  َوبَِهــَالِك 
ُيْنفُِذ الُْمَحارِبِيــَن  مِــَن  الُمْنفُِذ(٣)َفْهــَو  َذاَك  اهللاِ  ُحــُدوَد  فِيــِه 
ــلُــوا ــًة ُيــَقــت ــَوَب ــُق َقَتلُواَولَـــُهـــْم ُع َمــا  ِإَذا  َعْفــوٍ  بِــَال  ا  َحد
ِضْحَوِإْن َعَفا الَْولِــي َعْنُهْم َال َيِصْح ُمت َوْهــَو  اِإلَماُم  َيْعُفــَو  أَْن 
ُبــواَوِإْن ُهُمــو َقــْد َقَتلُوا َوَســَلُبوا َمــاًال َفَبْعــَد َقْتلِِهــْم ُيَصل

قوله: ليسبر: أي: يَْنِظَره.  (١)
قوله: إكفاره: أي: كفره.  (٢)

قوله: الُمْنِفُذ: أي: اِإلمام الذي يتولى إنفاذ أمور المسلمين.  (٣)



كتاب نظام العالم٢٢٦ الجزء الثالث

دِ ُمَوح َعَلــى  َصْلَب  َال  أْسِ مِْنُه َفَقدِ(١)َوقِيــَل  َوقِيَل َصْلُب الــر
َجْمَعا ُيْصَلُبــوَن  َرْدَعاَوالُمْشــرُِكوَن  لِِســَواُهْم  َيكــوَن  لَِكــْي 
الَْحَياةِ فِــي  ْلَب  الص  ِإن أَْقَواتَِوقِيــَل  َوَال  ُشــْربٍ  َما  َغْيرِ  مِْن 
ِ بِالُْجوع َهَكــَذا  َيُمــوَت  َِحتى  ْضيِيع الت َســائِرِ  مِــْن  َوَغْيــرِهِ 
ُيْقَتلُوا  ثُــم ُيْصَلُبــوَن  لُواَوقِيــَل  ُيَنك بِِه  ْعنِ  بِالط ْلبِ  الص فِي 
َفَقْط الَْماَل  َقْد أََخــُذوا  َوَســْطَوِإْن ُهُم  َفُيْقَطُعوَن مِن ِخَالٍف َال 
ِ ْجل الر َوُيْســَرى  َيَدْيِهُم  ُِيْمَنى  لِْلَفْصل َوَمْفِصــلٍ  ُرْســِغَها  مِْن 
َيْنَفِصلُيْتــَرُك َعْقُبَها(٢) َولَِكــْن ُيْفَصُل َمــا  َحيُث  مِــْن  َقَدُمَها 
ارِ(٣) الُمــر ُســُبَل  أََخافُــوا  َيارَِوِإْن  الد مِــَن  الُْحْكمِ  فِي  ُينَفْوَن 
َذَهُبواَوَنْفُيُهــْم أَْن ُيْطَلُبــوا َفَيْهُرُبــوا َقــْد  َحْيُثَمــا  َوُيْطَلُبــوَن 
َوَقْد بَِالَدَنــا  ُيَفارِقُــوا  ــى  ْفُي األََشْدَحت ُيَقاُل ِســْجُنُهْم ُهَو الن
نُُفوا َفَقــْد  ُســجُِنوا  ِإْن  ُهْم  ـ ُيْعَرفُواِألَن لَــْم  بِــِه  َيِغيُبوَن  َنْفًيــا 
َراَحٌة لَُهْم ُيَجاوُِروَنُهْمَوَنْفُيُهْم فِــي األَْرضِ  لَِمــْن  أًَذى  َوْهــَو 
َال أَو ــاَن  َك ــاُروُق  ــَف الْ َالَوُعــَمــُر  َتأَو لَُهــْم  ــْجَن  الس َجَعَل  َمْن 
ــَحــارِبِ ــُم ــذِهِ ُعــُقــوَبــةُ الْ ــَه الَْمَراتِــبَِف بَِحَســبِ  َتْرتِيُبَهــا 

قوله: فقد: أي: فحسب.  (١)
قوله: عقبها: أي: عرقوبها، وجمــع العقب أعقاب، وجمع العرقــوب عراقيب، وفي الحديث:   (٢)

«ويل للعراقيب من النار».
قوله: المّرار: بضم الميم وتشديد الراء جمع مار، وهو السائر في طريقه.  (٣)



٢٢٧ الجزء الثالث فصل حد المحارب

بَِها الْْعُقوَباتِ  لَِتْنوِيــعِ  ـ (ـأَْو)  بَِحَسبِ الُْجْرمِ الذِي مِْن َصْحبَِهاَف
َوإنَمــا (أَْو)  ْخيِيــرِ  لِلت َفاْعَلَماَوقِيــَل  فِيِهــْم  اِإلَمــاُم  ــُر  ُيَخي
لِْلُمَخالِفِيَنــا َمَقــاٌل  َوَمــا َمَضى َعْن َصْحبَِنــا ُروِْيَناَوْهــَو 
ْلبِ الص فِي  َمَضْت  َتَفاِصيًال   ْحبِِإال الص لَِغْيــرِ  َبْعَضَهــا   َفــِإن
الُقْدَرةِ قَُبْيــَل  مِْنُهْم  َيُتْب  ْوَبةَِوَمْن  بِالت َســاقٌِط  َعْنــُه   َفالَْحــد
َوُمْسَتِحْل ُمْشــرٍِك  ُحْكُم  َفَعْلَوَذاَك  َما  َعْنــُه   ُيْهَدَرن ــْوبِ  بِالت
ُيْهَدُر َهْل  ُمْنَتِهكٍ  فِي  ُيَؤثــُرَوالُْخْلُف  الــذِي  بَِتْوبِــِه  َعْنــُه 
َمَثــَالَوِإْن َيُكــْن بَِنْفِســِه َقــْد َقَتــَال الُبَغــاةِ  َقائِــَد  َكاَن  أَْو 
َقَتَلــْه َشــا  ِإْن  قِيــَل  َوأَْرَســَلْهَفلِِإلَمــامِ  أَْطَلَقــُه  َيَشــا  َوِإن 
أَلَْقــى َقــْد  بَِيــدِهِ  َيُكــْن  اَوِإْن  ِإلَْيِهــُم مِــْن َغْيــرِ َتــْوبٍ َحق
َرا َيَرىمِــْن َبْعــدِ قُــْدَرةٍ َعَلْيــِه ُخي َكَمــا  َوَتْركِِه  َقْتلِــِه  فِــي 
الْفِْعلَِقــدِ اْسَتَشــاَر َوارٌِث فِــي َقْتلِ بَِهَذا  َجْعَفرٍ  ْبنِ  عِيَســى 
ِشــيدِ الر َقائِــَد  عِيَســى  َِوَكاَن  بِالُْجُنــود ُعَمــاَن  ِإلَــى  َجــاَء 
َفاْنَهَزْم ُصَحــاَر  َوالِــي  َفأُودَِع الِســْجَن َعَلى أَْنفٍ َرغِْمَقاَتَلــُه 
ِ لِِإلَمــام الَْبِشــيُر  أََتــى  َِفُمــْذ  لِألَْعــَالم  ُيَشــاوَِرن َقــاَم 
أَلَْقْتُل(٢) َعــْزَرةٍ(١)  اْبــُن  لَُه  َيُجــوُز َوالَْمــن َعَلْيــِه َفْضــُلَقاَل 

قوله: ابن عزرة: هو علي بن عزرة والد الشيخ موسى بن علي األزكوي رحمهما اهللا تعالى.  (١)
القتل: بهمزة القطع للوزن.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٢٨ الجزء الثالث

ِ ـــام ـــِإلَم ِ ـــُم ل ـــَل ــــــُه أَْس ــَالَم(١)َوأَن لِلس َذاَك  َتَرْكــُت  َقــاَل 
َوَقــْد َقْتَلــُه  اِإلَمــاُم  َقــاَم ِإلَْيــِه َبْعُض َمْن لَــُه َحَقْدَفَتــَرَك 
َفُقتِْل َعَلْيــِه  الِســْجَن  َر  َفَلــْم ُيَعاقِــبِ اِإلَماُم َمــْن َقَتْلَتَســو
الُقْدَرةِ َبْعــَد  أَْســَلَم  َزلــةَِوُمْشــرٌِك   ُكل َعْنــُه  ُيْعَفــى  َعَلْيــِه 
َمْغَنَمــا لِْلُمْســلِِميَن  ــُه  َصــاَر ُعُقوَبــًة لَِما َقــْد أَْجَرَمالَِكن
اْســُترِْق(٭) َقدِ  لِِشــْركِِه  َسَبْقُعُقوبًة  َقْبُل  ِإْســَالُمُه  َيُكْن  لَْم  ِإْذ 
َظُر الن فِيــِه  اِإلْســالََم  أََبى  ــُرَوِإْن  ُمَخي أَنــُه  اِإلَمــامِ  ِإلَــى 
ُيَفــادِي َيَشــا  َوِإْن  َِيْقُتلُــُه  َوالِْعَنــاد ــْرِك  الش أَُهْيــَل  بِــِه 
يَوِإْن َيَشــا َيبِيُعــُه فِــي الَبــْدوِ ُيَقــو لََنــا  َبْيُعــُه  َكاَن  ِإْن 

p¥QÉ s°ùdG  uóM  oπ°üa

ِ ْرع ارِقِ ُحْكُم الش َِوالَقْطُع في الس الَقْطع فِي  أََتْت  َقْد  ُشُروٍط  َعَلى 
الَمُصوَنــا َيْســَترَِق  أَْن  ُيْفُتوَناَوَذاَك  َال  ِســَواُه  مِــْن  بِالَْقْطعِ 
ِ اهِر َِفالِْحْرُز َشْرٌط فِي الَْمَقالِ الش اهِر الظ أَْهلِ  َغْيــُر  ُيَخالِْف  َولَْم 

قوله: للسالم: أي: لطلب السالمة، وقد كانت هذه الشورى من اِإلمام وارث بن كعب ƒ ببلد   (١)
َســْيَفم من ناحية جوف ُعمان، وكان اِإلمام خارًجا بجيشــه، فوافاه الرســل بهزيمة عيسى بن 
جعفر بَســْيَفم، فرجع منها إلى نزوى، ثم ســار رجال من خيار المســلمين إلى صحار فقتلوا 
عيســى بن جعفر خفية، ولما بلــغ اِإلمام خبر قتله بنزوى كان معه الشــيخ بشــير بن المنذر 

المعروف بالشيخ، قال في قاتل عيسى بن جعفر: ال تمسه النار.
أي صار رقيًقا. (إسماعيل) (٭) 



٢٢٩ الجزء الثالث ارِق الس فصُل حد

ا ُيْقَطعن ــارِ  ــَن ي ــد ال ابِــُرُبــعِ  َمن ُيَقو ــا  َم أَْو  ــًدا  ــاعِ ــَص َف
ِ ــم ِ َراه ــد ال ــَالَثــةِ  بـِـالــث َِوَذاَك  َفاُهــم الت أُولِــي  َبْيــَن  ٌر  ُمَقــد
َرُه بـِـأَْرَبــَعــْه ـــد بَِعــْهَوَبــْعــُضــُهــْم َق َفْلَتت الَْمْشــُهوُر  ُل  َواألَو
ـا مِن الــُعــَمــانـِـُيــوَن(٭)  َما  الَِكن َفاْفَهَمن األَِخيــرِ  ِإلَــى  َمالُــوا 
الْبِْصرِي الَْحَســنِ  َمَقــالِ  الَْمْروِيَوفِي  فِــي  ُيْقَطــُع  بِدِْرَهــمٍ 

األَْصَحابِ مِــَن  َهَذا  َيُكْن  مِــْن َصَوابَِولَْم  َيْخُل  لَــْم  ــُه  لَِكن
ُمَخالِفِيَنــا مِــْن  َقــْوٌم  َال َحد فِي الَْقْطــعِ َكَما ُروِيَنا(١)َوَقــاَل 
َصْحبِي َعْن  ْمُتــُه  َقد َما   ُيْنبِيَوالَْحق َدلِيــلٍ  مِــْن  َعَلْيــِه  لَِمــا 
الُْمْخَتارِ َعــنِ  األََحادِيثِ  يَنــارِمِــَن  الد ُرُبــَع   َيْشــُرَطن َمــا 
َيْشــَهَدا أَْن  أَْو   ُيِقــر أَْن  َتَقلــَداَوَذاَك  بَِمــا  َعــْدَالنِ  َعَلْيــِه 
ا أََقر َقْد  ــْجنِ  الس فِي  َيُكْن  اَوِإْن  ُمْضَطــر إْقــَرارِهِ  فِــي  َكاَن  أَْو 
َســَقْط  الَْحد بَِها  ُشــْبَهٌة  ُيَقْط(٢)َفَذاَك  َقْطــٌع  َهاُهَنا  َعَلْيــِه  َفَما 
َرَجَعــا  ثُــم  أََقــر ِإْن  َوَقَعــاَكــَذاَك  َقــْد  َهاُهَنــا  َفاِالْشــتَِباُه 
َشــِهَدا َعَما  ــاهُِد  الش َرَجَع  ــَداأَْو  ُمَؤك َصاِحُبــُه  َبِقــي  َولَــْو 
ُمْشــَتَرَكْه َدَراهًِمــا  ُمْعَترَِكْهَوَســارٌِق  أَْقَوالُُهــْم  َقْطِعــِه  فِــي 

تقرأ من غير تشديد للياء للضرورة. (إسماعيل) (٭) 
قوله: كما روينا: بالبناء للفاعل، أي: كما َرَويَْنا من حد القطع، أو للبناء للمفعول، أي: كما ُروِيَنا   (١)

عن قومنا.
[يقط] أي: يمضي. (المصنف)  (٢)



كتاب نظام العالم٢٣٠ الجزء الثالث

َجَماَعْه َســَرقُوا(١)  ِإْن  ـــًة َدَراهـِــًمـــا ُمــَشــاَعــْهَوَهَكــَذا  ـــَع أَْرَب
نُِقَال َقــْد  فِيِهَمــا  َالَفاِالْختِــَالُف  َقاَل  َوَبْعٌض   الُكل فِي  ُيْقَطُع 
َطَلَبــا  َصبِــي َمــاَل  َوالِــُدُه ُيْقَطــُع لَــْو َكاَن أََبــىَوَســارٌِق 
لَِمــْن َوَمالُــُه  اِإلْبــُن  َمــا  ُيْقَطَعــْنِألَن لَِهــَذا  أًَبــا  لَــُه  َكاَن 
َغنِيَمْه مِــْن  ــارِقِ  الس َعَلى  الِقيَمْهَوَما   َتْلَزَمــن َولَِكــْن  َقْطــٌع 
َمْجُنونِ َعَلــى  َقْطَع  َال  الَْمُصــونَِكــَذاَك  َنــا  َصبِي َعَلــى  َوَال 
دِْه َســي لَِمالِ  َعْبــدٍ  َعَلــى  لَِيــدِْهَوَال  َقْطًعــا  َتْمَنــُع  لُِشــْبَهٍة 
َســَرَقا ِإْن  لَِغْيــرِهِ  َفَقــاَوُيْقَطَعــْن  ات َشــاهَِدانِ  فِيــِه  َكاَن  ِإْن 
بِاِإلْقــَرارِ  ُيْقَطَعــن ــــُه َعــَلــى ِســــَواُه َجــارِيَولَْيــَس  ِألَن
َوِإْن بِالَْمْولَــى   َيُضــر اْقَطَعْنِإْقــَراُرُه  عِْنــَدُه  َوالَْمْســُروُق   أََقر
الَْولَْد َمــاَل  َســَرَقا  َبْد(٢)َوالَْوالِــَدانِ  الس َهَذا  فِي  ُيْقَطَعانِ  َفَلْيَس 
ــِه ِ ــال ــَم ِ ـــارِقٍ ل ـــَس ـــــُه َك  َحالِــِهِألَن َفِمْثــُل  ْمــُه  نَُحر َوِإْن 
ِ ــن ـِـِإْب ب ــٌل  ِ ــات َق ــاُد  ــَق ُي َال  يِإْذ  َفَاْفَهْم َعن الَْقْتــلِ  َوالَْماُل ُدوَن 
بَِحــالَِكَذاَك َمْن َيْســرُِق َبْيــَت الَْمالِ َيــُدُه   تُْقَطَعــن َال 
ــرِيَفْه الش ِإْذ َنــَرى َتْخفِيَفــْهَكــَذاَك َمــاُل الَْكْعَبةِ   َال ُيْقَطَعــن

قوله: إن سرقوا: لو قال إن سرقت َلَسلَِم من لغة البراغيث؛ ألن الجماعة مؤنثة لفًظا.  (١)
ــبد: أي: المال مطلًقا، وأصله الشعر. واللَبد: الصوف؛ يقال: ليس له سبد وال لبد، أي:  الس  (٢)

ال ذات شعر وال ذات صوف.



٢٣١ الجزء الثالث ارِق الس فصُل حد

َمارِ للِث ــارُِق  ــس ال ــَذا  ــَك األَْشَجارَِوَه أَوِ  النْخلِ  فِي  َكاَن  ِإْن 
َيُكــوُنَوِإْن تُــَوارِي َذلِــَك الُْحُصــوُن َالزًِمــا  فِيــِه  َفالَْقْطــُع 
َمْر الث مِــَن  َنائًِفا  َتَعاَطــى  َال َقْطَع فِيِه ِإْن َيُكْن َخْلَف الُْجُدْرَوَمْن 
ِ ــام َثْوًبــا مِــَن الَْحم َِوَســارٌِق  لَْيَس َعَلْيِه الَقْطــُع فِي األَْحَكام
ــولِ ُخ ــد ــال ِ ـــــْؤَذُن ب ــــُه ُي  َقــْولِِألَن بَِغْيــرِ  الَْخْلــقِ  لُِجْمَلــةِ 
ُدُخولِِه فِــي  الَْمــأُْذوُن  َتْفِصيلِِهَومِْثلُــُه  َعَلــى  َمْوِضعٍ   ُكل مِْن 
ُيْقَطُع لَْيَس  ارِقِ  الس ــارُِق  ــٍة ُمــْضــَطــلـِـُعَوَس ــَه ــْب ـِـُش ــــُه ب  ِألَن
َبَلَغا(١) َقْد  َوَمْن  ْيرِ  الط َيْبلَُغــاَوَسارُِق  لَــْم  ِإَذا  َال   ُيْقَطَعــن َال 
َيْمَتنَِعــا أَْن  لِْلَبــالِـــغِ   ُيْقَطَعاِألَن لَــْم  َطاَوَعُه  َمــا  َفحْيُث 
َطاَوَعــُه ِإْذ  الَْحَيــاَة  آَثــَر  َطالََعُهَقــْد  َمَتــى  الَْهــَوى  آَثــَر  أَْو 
اْختَِيــاَرا َيْصَحُبــُه  َمــا  ُرب اْضِطــَراَراِإْذ  َطاَوَعــُه  َمــا  َوُرب
َيْمَتنُِعَوفِــي الَْجِميعِ ُشــْبَهٌة َال ُيْقَطُع َال  َعْنــُه  َفَكْيــَف  بَِهــا 
الَْعبِيدِ فِــي  األَْحــَكاُم  َتْحدِيدَِوَهــذِهِ  بِــَال  َفْوَقُهــْم   َوالُحــر
َفِإَذا الُْحر بَِمــالٍ  أُْنفَِذاِإْذ لَــْم َيــُك  َففِيــِه   الُْحــر أََخــَذ  َمــا 
يُيْنَفــُذ فِيِه َمــا َمَضى مِــْن َحد َعــد بِالت  ُيَحارَِبــن فِيَمــْن 

قوله: «ومن قد بلغا» أي: من العبيد، فإن ســارق العبد البالغ ال ُيقطع، الحتمال أن يوافقه على   (١)
ذلك راغًبا، ففي ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.



كتاب نظام العالم٢٣٢ الجزء الثالث

بِيــُع َواْبُن َجْعَفرِ(١) َِوأَْوَجَب الر َفاْنُظر ِغيــرِ  الص  الُْحر فِي  َذلَِك 
َومِْن ِســَواُه َحــَكاُهِإْن َكاَن مِــْن َبْيتٍ  َكــَذا  َجْعَفــرٍ  َســلِيُل 
الَْمَقاَال بِــِه  األَْصــُل  َقاَالَوأَْطَلــَق  فِيــِه  ــْيَخانِ  الش َما  َكِمْثلِ 
ا ُيْقَطَعن ْيــرِ  الط فِــي  َبْل  َتَعنى(٢)َوقِيَل  لَــُه  ِحْرزٍ  مِــْن  َكاَن  ِإْن 
أُْرِسَال ْذ  الل َعنِ  الَْقْطُع  مِْنــُه لُِعــْدمِ الِْحــْرزِ فِيــِه َمَثَالَوُيْرَفُع(٣) 
َمْنــزِلِ مِــْن  َبِهيَمــًة  لَِوَســارٌِق  ُيَنق ـــْم  َولَ فـِـيــِه  ــا  ــَه ــَح َذَب
َال َفِقيــَل  أَْخَرَجَهــا  َذا  ُيْقَطــُع ِإْذ َضَمانَُها َقْد َحَصَال(٤)َوَبْعــَد 
ِإْن َعاُم  َوالط ُيْقَطــُع  َبــْل  َيأُْكْلُه فِي الَْبْيتِ بِِه الُْخْلُف ُزكِْنَوقِيَل 
الَْعارَِيــْه  ُيْنِكــَرن َعَالنَِيــْهَوُمْســَتِعيٌر  عِْنَدُهــْم   ُيَحــد َفــَال 
ــوقِ ــُق ــُح ــِكــرِ الْ ــــُه َكــُمــْن  الَْمْســُروقِِألَن َحالَةُ  فِيــِه  َولَْيــَس 
ْقَطــةِ لَْيــَس ُيْقَطُع ُيْسَتْوَدُع(٥)َوَســارُِق الل َما  َســارُِق  َوُيْقَطَعْن 
ِ الَْغْير َوَكْلــَب  ا  ًهِــر َِوَســارٌِق  ــْقــدِيــر ــا بـِـِقــيــَمــةِ الــت ًم ــو ــَق ُم

ابن جعفر: هو الشيخ محمد بن جعفر األزكوي الدرمكي، صاحب الجامع المشهور.  (١)
تََعنى: أي: أخذ، والتعني تكلف العناء في طلب الشيء.  (٢)

ويرفع: أي: يدفع، والمرسل من الطيور المتروك يذهب حيث يشاء، هكذا المراد به هنا.  (٣)
قوله: «إذ ضمانها قد حصال»، أي: صار عليه، ألنــه أتلفها قبل أن يخرجها من حرزها فصارت   (٤)
عليه، إذ ال تصلــح لغيره، فكان حملها حيــن صارت له لتعلق حق صاحبهــا في ذمته، فلعل 
هؤالء يشــترطون في قطع السارق إخراجه المســروق من الحرز، وال يعدون إتالفه في داخل 

الحرز سرقة، ولو قال قائل إن اِإلتالف كاِإلخراج وإنه سرقة لم يكن بعيًدا عندي.
قوله: «سارق ما يستودع»، أي: سارق الوديعة يقطع إذا سرقها من الحرز.  (٥)



٢٣٣ الجزء الثالث ارِق الس فصُل حد

ُيْقَطُع فِيــِه  َفِقيــَل  ِحــْرزِهِ  أَْمَنــُعمِْن  َهــَذا  لَِقْطــعِ  َوِإننِــي 
َوفِي الَْكْلبِ  ْنَفْيــنِ ُخْلٌف َفاْعرِِفلَِما أََتى فِي َثَمــنِ  كِ الصَتَمل
ْبَهةِ ــةِلَْو لَْم َيُكْن ِسَوى ُحُصولِ الش الُْحج لَِدْفــعِ  لَــَكاَن َكافًِيــا 
لِْلُقُبورِ ــاُش  الــَنــب ــُع  ــَط ــْق ِإْن أََخــَد الِْمْقَداَر فِــي الَْمأْثُورَِوُي
َوَقــْد ِحــْرُزُه  الَْقْبــَر  َذاَك   مِْثــَل َهــَذا َال ُيَحْدِألَن قِيَل بِــأَن
اْنَطَلَقاَكــَذاَك َال َحد َعَلى َمْن َســَرَقا  ثُــم اُش  الَنب أَْخــَرَج  َما 
ارِ َقْطٌع َوْهَو َمْن ــر َوَيْذَهَبْنَوَما َعَلى الط ةٍ  َما فِــي ُطــر َيأُْخــُذ 
ِ َخلسَِكــَذاَك َال َقْطَع َعَلــى ُمْخَتلِس بِالت َيأُْخــُذ  الــذِي  َوْهَو 
ِ أُْصُبــع مِــْن  لَِخاتِــمٍ  َِكآِخــذٍ  َيع َولَــْم  َنائًِمــا  أَْو  بِــِه  َدَرى 
َفــَال َغائِــبٍ  لَِمــالِ  الَ(١)َوَســارٌِق  ُوك َقْد  الذِي  َجاَء  لَْو  ُيْقَطُع 
ــا ُيْقَطَعـن قِيـــَل  ــاَولِْلَيتِيــــمِ  َفاْفَهَمن  الَْوِصــي َطَلــَب  ِإْن 
اْشــَتَرْيُتَوِإْن َيُقــْل َمالِي الــذِي أََخْذُت َقدِ  َهــَذا  أَننِــي  أَْو 
ا الَْحــد َعْنــُه  َتْدَفــُع  ىَفُشــْبَهٌة  َتَعــد أَْو  فِيــِه  ُمِحقــا  َكاَن 
أَْن َيْرجَِع َعْن ــارِقِ  َمْن(٢)َوقِيــَل لِلسُيَؤل أَْن  َقْبــلِ  مِــْن  ِإْقَرارِهِ 
ِ الَْيِمين الَْيدِ  ُرْســغِ  مِن  َِوالَْقْطُع  ْبيِين الت أُولِــي  عِْنــَد  َفْوَقــُه  َال 

أي: ولو طلب وكيله ذلك الحتمال أن يسّوغ له الغائب أخذ ذلك أن لو حضر.  (١)
من قبل الشروع في قطعه.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٣٤ الجزء الثالث

لِْلُمـَخــالِفِيَنـــا َهــَذا  َحَكْيَناَوَغْيــُر  َمــا  َغْيــُر  فِيِه  قِيــَل  ِإْذ 
مِْن َبْعدِ َقْطِعِه َوَما الَْقْوُل األََحْقَوالُْخلُف َهْل َعَلْيِه ُغْرُم َما َسَرْق
ــِه َرب عِْنــَد  َذاَك  َعَلْيــِه  بِــِهقُْلــُت  لَــُه  ُيْحَكَمــْن  َال  ــُه  لَِكن
أُِخَذا َقْطعٍ  َقْبــلِ  مِْن  َيُمْت  أُْنفِــَذاَوِإْن  َوَعْنــُه  َذاَك  َمالِــِه  مِــْن 

» pfG sõdG  uóM  oπ°üa

أَْصَناِف َعَلى  َنى  الز فِي   َوبِاألَْســَياِفَوالَْحد ْجمِ  َوالر بِالَْجْلــدِ 
ِ ْكر الذ َفالَْجْلُد فِــي البِْكرِ بَِنصالُْحر َذا  فِــي  ةِ  ــن بِالس ْجُم  َوالر
ثُــم َزَنــى َفَرْجُمُه ُهَنــا اتَضْحِإْن َكاَن ُمْحَصَنًــا َوَذاَك ِإْن َنَكْح
انِي(١)َوالَْعْقُد َيْكفِي قِيَل فِي اِإلْحَصانِ الث َذا  ُحــوا  َوَرج َال  َوقِيَل 
ــا َج ــَزو َت ـــٍة  ِألََم ِإْن   ــر ــُح َعْنُه ُمْلَتَجاَوالْ ْجــمِ  الر َكاَنْت لَِدْفعِ 
ُيْحَصــُن لَْيــَس  بِــَذاَك  ـُه  ـ ُنِألَن تَُمك ُمــْجــُنــوَنــٌة  ــَذا  ــَك َوَه
ــْيفِ بِالس بَِمْحَرمٍ(٢)  َزَنى  َحْيــفِوَمْن  بِــُدونِ  ُه  َحــد ُيْقَتــُل 
ا فِيِه ُحْكَمافِي الْبِْكــرِ َوالُْمْحَصنِ َهَذا َعم الُْمْخَتارِ  ُيْرَوى َعــنِ 
الَْحــد َهــَذا  أَْصَنــاُف  يَفَهــذِهِ  َتَعــد َذا  َمــَكاَن  َذا  َوَوْضــُع 

قوله: «ورجحوا ذا الثاني»، أي: رجحوا القول بــأَن اإلحصان إنما يحصل بالدخول؛ ال بمجرد   (١)
العقد، وقول اِإلمام جابر: من ملك له فقد أحصن مرجوح، لَِدْرء الحدود بالشــبهات، والجلد 

أسهل من الرجم.
قوله: «بمحرم» أي: بذات محرم منه، وهي من ال يحل له نكاحها أبًدا.  (٢)



٢٣٥ الجزء الثالث اِني الز فصُل حد

ْجَما الر  اْســَتَحق َقدِ  َيُكْن  ُيْعِطي اِإلْثَما(١)َفَمْن  ــْيفِ  َفَقْتلُُه بِالس
ْحَماَنــا الر َيْســَتْغفُِر  قِيــَل َولَــْم َيــَرْوا بِــِه َضَماَناَفاعِلُــُه 
بِالَْجْلدِ ُه  َحــد َقــْد  َيُكْن  َبْعدَِوَمْن  لَُه مِــْن  ِإْحَصــاٌن   َوَصــح
ُغــرِْم َواألَْرُش  ُيْرَجــُم  لَزِْمَفِإنــُه  َحْســَبَما  اهللاِ  َمالِ  َبْيتِ  مِْن 
َجا َتَزو ِإَذا  الُخْنَثــى  َولََجاَوقِيَل فِــي  َقــْد  بَِها  ُخْنَثــى  بِِمْثلِــِه 
ِــــَذاَك ُيــْحــَصــَنــانِ ــا ب ــَم ــُه ُيْرَجَمانِأَن  الَْحــد َزَنَيــا فِــي  ِإْن 
الَْمُجوِســي َعَلى   َحد َال  َوالنُحوسِ(٢)َوقِيَل  األَْوَثــانِ  َوَعابِــدِ 
َبْعدِ مِْن  أُْحِصُنــوا  َتَراُهْم  بِالَْحدَحتى  لَُهْم  َفاْحُكْم  ِإْســَالمِِهْم 
الُْمْشــرُِك ثُم أَْســَلَما اْنَهَدَماَوِإْن َزَنى  َعْنــُه  بِاِإلْســَالمِ   َفالَْحد
َنا الز َبْعدِ  أُْعتِــَق مِْن  ِإْن  عِْنَدَناَوالَعْبُد  اْختِــَالٌف  فِيــِه  ُه  َفَحــد
ــا َرن ــز ــَع ــِه ُي ــِق ــْت ـــَل عِ ـــْب َفُيْجَلَدنــاَوَق أَْو  بِْكــًرا  َكاَن  ِإْن 
ْصَف َسَقْطُيْجَلُد نِْصَف الَْحد َخْمِسيَن َفَقْط ةِ الَْحالِ َتَرى الن لِِخس
ا أُْحِصن ِإْن  ِشــْئَت  َما  ِإَذا  ــاَواْقَرأْ  َنن َتَبي َســا  الن ُســوَرةِ  فِــي 
ْنِصيُفَوَحْيُثمــا َقْد ُشــرَِع الَْمْوُصوِف الت َيْدُخلُــُه  َال  ْجــُم  َفالر
َخْمِســيَنا ُيْجَلَدْن  قُلَنا  َذاَك  َيِقيَنــامِْن  َنــا  ُحر فِــي  مِاَئــٌة  ِإْذ 

قوله: «يعطي اِإلثمــا»، أي: يوجبه؛ ألنه خالف المشــروع فيه من الرجم، وإن كانا ســواًء في   (١)
إتالف الناس، فاِإلثم من جهة مخالفة الشرع، ولكن ال ضمان عليه؛ ألنه لم يزد على ما يكون 

في الرجم من إتالف النفس.
قوله: والنحوس: أي: كل شيء ُيْعَبُد من دون اهللا من النجوم وغيرها.  (٢)



كتاب نظام العالم٢٣٦ الجزء الثالث

ــَســاُء ــن ــوُر َوال ُك ــذ ــا ال ــَم الُْخْنَثــاُءَوِإن َوَكــَذا  َســَواٌء  فِيــِه 
فِي ُيِقيــَم  أَْن  دِ  ــي لِلس ــفَِوقِيــَل  َتَعس بِــَال   الَْحــد َعبِيــدِهِ 
ِإلَى ــُه  َيْحِمَلن َبــْل  َال  َيْفَعــَالَوقِيــَل  لَــْن  َغْيــُرُه  ِإْذ  ِإَمامِــِه 
ـــَرارِ ـــاِإلْق ِ ـــَمـــا َيــْلــَزُم ب ِإْنــَكارَِوِإن بِــَال  اٍت  َمــر َثــَالَث 
ابَِعــْه َوالر َزَنــى  أَنــُه   ُمَماَنَعــْهُيِقــر بِــَال  ُه  َحــد تُوجِــُب 
الُْجُنونِ َقــْد َخَال مِــَن  َكاَن  الَْمُصونِِإْن  َعْقلِــِه  فِــي  َوَعَتــٍه(١) 
ِ ـل َمه بِالت ُيــْؤَمــــُر  َِوِإنَمـــــا  الُْمْخبِل الَْفَســادِ  َمَخاَفــَة  بِــِه 
أََقــر َماعِــُز(٢) ِإْذ   بِــي الن َغامُِزَقــاَل  ُجُنــونٍ  مِْن  َشــْيٌء  أَفِيَك 
أََرْدُت نِــي  لَِكن َال  لَــُه َصَنْعُتَفَقــاَل  َتْطِهيــَر َمــا ُكْنُت 
ا ُيِقــر أَْن  قِيــَل  َقــْد  َظْهــَرا(٣)َوَجائِــٌز  أََراَد   لِْلَحــق َكاَن  ِإْن 
أَْنُفِســُكْم بِالَحــق َقــْد أَْنَزلَــُه اهللاُ لَُكــْملَِقْولِــِه قُوُمــوا َعَلى 
َماعِــَزا  بِــي الن ــفِ  ُيَعن َجائِــَزاَولَــْم  َكاَن  َذاَك   أَن  َفــَدل
ـا ُيْتلَِفـن أََراَد  َيـُكـــْن  ــاَوِإْن  َيْهلَِكن بِالَْقْصــدِ  لَِنْفِســِه 
َرَجَعــا  ثُــم  أََقــر َيُكــْن  َمَنَعاَوِإْن  َقــْد  ُه  َحــد ــُروعِ  الش َقْبَل 
ِ ــُهــود ــاُم بـِـالــش ــَق َِوَهـــَكـــَذا ُي الَْمْحُدود َحْضَرةِ  فِي  َشِهُدوا  ِإْن 

قوله: َوَعَتهٍ: اْلَعَته هو أشد الجنون؛ وقيل المعتوه هو الذي ال يفارق الجنون.  (١)
ماعز: هو ماعز بن مالك، رجل أقر بالزنى عند النبي ژ . (المصنف)  (٢)

أي: قوة. (المصنف)  (٣)



٢٣٧ الجزء الثالث اِني الز فصُل حد

فِي لَْيَس  الُْعــُدولِ  مِــَن  أُْنَثــى َوَال َعْبٌد َوفِيأَْرَبَعٌة  ُجْمَلتِِهــْم 
بِــَال َرأَُوا  أَنُهــْم  َشــك بِــأَن َذاَك فِيَهــا َدَخــَالَفَيْشــَهُدوَن 
الِْمْكَحَلةِ فِي  الِْميلِ  ُدُخولِ  ــةِمِْثَل  َتْثُبــُت َنْفــُس الُْحج بَِهــذِهِ 
َفْلَيْشــُكُروا أََال  اهللاِ  مَِن  َيْســُتُرِســْتًرا  َوالُْعُيوَب  ٰــِه  اِإللَ ِســْتَر 
أََتى َمــا   َفْلَيْســُتَرن أََتى  َثَبَتاَوَمــْن  اِإلَمــامِ  عِْنــَد  َيُكــْن  َوِإْن 
ْيَحَتــاَال بِــأَْن  لَــُه  َمــَجــاَالَفَجائِــٌز  َرأَى  ِإَذا  ــِه  ــِع ــَدْف ِ ب
ــا َيْهُرَبن قِيــَل  َقــْد  اَوَجائِــٌز  ِإَذا َرَجــا الَْمَتــاَب َحْيــُث َعن
األَْمَرا  اْســَتَخف َقدِ  َيُكْن  ِحْجــَراَوِإْن  لَِهــَذا  ُهُروُبــُه  َكاَن 
َزَنى َجْلدِهِ  َبْعــدِ  مِْن  َيُكْن  ــاَوِإْن  ــَن ــي ــَع ُه َثـــانـِــَيـــًة َت ـــد ـــَح َف
لَْم لِ  ُه أَِخيــًرا َقــْد لَزِْمَوِإْن َيُكْن مِــْن َضْربِِه األَو َفَحــد َيْبــَرأْ 
ِ َِوِإْن َيُمــْت َفَمــا َعَلــى اِإلَمام األَْحَكام فِي  َمانِ  الض مَِن  َشْيٌء 
َنى مِــْن َقْبلِ أَْن َر الز َرْنَوِإْن َتَكــر َال ُيَكر قِيــَل الَْحــد ُيَحــد
َال قِيَل  َزْوجٍ  َغْيــرِ  مِْن  َحَصَالَوَحامٌِل  اْحتَِمالٍ  أَْجــلِ  مِْن   تَُحد
تُْؤَتا أَْن  أَْو  تُْغَصــَب  أَْن  الَْمْوَتــاُيْمِكُن  َتَخــاَف  أَْن  أَْو  َنائَِمــًة 
تَُحــد َنــى  بِالز ْت  أََقــر (١)َوِإْن  ــد ــَع ـــا ُي ـــَراُرَه ـَمــا ِإْق ـ ِألَن
َحَراَمامِــْن َهاُهَنــا ِإْن َولَــَدْت ُغَالَما بَِهــا  َزَنــى  َرُجــلٍ  مِْن 

ُيَعّد: أي: يحسب ويعتبر.  (١)



كتاب نظام العالم٢٣٨ الجزء الثالث

ــد ــَح ــُه َفــَعــَلــْيــَهــا الْ ــْت ــَل ــَت ــَق ِإْن َكاَن َرْجٌم(١) أَْو َيْكوُن الَْجْلُدَف
ِ بِالْفِْعل ـــا  ـــَراُرَه ِإْق ــا  ــَم  ِِألَن الَْحْمل بَِنْفــسِ  َال  َذاَك  أَْوَجَب 
َدال الُْغــَالَم  َقْتَلَهــا   أَن (٢)أَْو  َحــال َنــاُء  الز مِْنَهــا  ـُه  ـ بِأَن

الَْجْلــدِ َبْعــَد  تُْقَتــُل  بِالَْحــدَوَقْولُــُه  َتُمَتــْن  لَــْم  ِإَذا  بِــِه 
ِ الْبِْكــر فِــي  لَِقْولِــِه  ُِمَناقِــٌض  األَْمــر لَِهــَذا  بِــِه  تُْقَتَلــْن  َال 
ــا ُيْرَجَمن  أُْحِصــن َمــْن   اِألَن َفاْفَهَمن الْبِْكــرِ   َوالَُجْلــُد َحــد
َناقُُض الت َحَصــَل  ُهَنــاَك  َعــارُِضَفِمْن  ِســَواُه  َمانِــٌع   َوَثــم
ــَال َف ــنِــَهــا  بـِـِإْب ــا  ــَه  أَن َحَصــَالَوَذاَك  فِيــِه  َفالَْمانِــُع  تَُقــاُد 
ُهَنا الَْقْتَل  َيْجَعلُــوا  أَْن  َناَولَُهــُم  ُمَبي ــــَوًدا  َق َال  ــًة  ــوَب ــُق ُع
الَْعَصَبْه بِــَرأْيِ  َقالُوا  َما   َثم َبــْهمِْن  ُمَهـذ َهـــا  َفــاْفَهَمن تُْقَتــُل 
ــةِ بِي بِالص الَْبالِــُغ  َزَنــى  ةَِوِإْن  الَقِضي فِــي   الَْحد َعَلْيــِه  َكاَن 
َزَنْت إَذا  َبالَِغــٍة  َثَبْتَوالُْخْلــُف في  ُهَنا  َها  َبا َهْل َحد بِذِي الص
َال َوقِيــَل  ُهــا  َيُحد َحَصَالَفَبْعُضُهــْم  الْشــتَِباهٍ  َعَلْيَهــا   َحــد
ــِه ِألُم بِأََمــٍة  َزَنــى  ُحْكِمِهَوَمــْن  أَْصــُل   الَْحد ِألَبِيــِه  أَْو 
َرِضَيا َما  ِإَذا   الَْحد فِي  َوِطَيــاَوالُْخْلُف  ِإْذ  بَِوْطئَِهــا  َمالُِكَهــا 

قوله: رجم: فاعل على أَن كان تامة، أي: ثبت، أو على أنه اســم كان؛ وخبرها محذوف أي إن   (١)
كان عليهما رجم... إلخ.

أي: وقع. (المصنف)  (٢)



٢٣٩ الجزء الثالث اِني الز فصُل حد

َيِطيــُبَوِإْن َيُكــْن لَــُه بَِهــا َنِصيــُب َال  ــْبَهةِ  بِالش  َفالَْحــد
ِ الَْمْوِضع َذا  فِي   ُيَحد َبْل  َِوقِيَل  َفاْســَمع الَْحــَراَم  أََتــى  ـُه  ـ ِألَن
جَِهــاَراَوالَْحــد ِإْن أَْوَطــأَتِ الِْحَمــاَرا لَِنْفِســَها  َغْيــَرُه  أَْو 
ُيْخَتَلُف َبِهيَمــًة  َوَطــا  ُيْتَلُفَوَمــْن  قِيَل  ــْيفِ  بِالس هِ  َحد فِي 
انِي مِْثــَل الز ِإْحَصانَِوقِيــَل َبــْل ُيَحد أََخا  أَْو  بِْكــًرا  َكاَن  ِإْن 
َجَبْل َفــْوقِ  مِْن   ُيْهَدَفن ئِطِ َنْحَوُه َحَصْلَوقِيــَل  َوالُْخْلُف فِي الال
لِْلَبِهيَمــةِ اكِــُح  الن َهــا َقــْد قِيــَل ُكل الِْقيَمــةَِوَيْضَمــُن  لَِرب
ُم ــِه تُــَحــر ــلِ ــْع ــفِ ِ ـــا ب ـــَه ُمِألَن ــَحــر ــَهــا َولَــْحــُمــَهــا ُم ــَبــانُ أَلْ
أُمَِرا َقــْد  بَِذْبِحَها  َهــا  َرب َرىَبــْل  الث َتْحــَت  ُمَوارًِيا  َوَدْفنَِهــا 
َســُبُع مِْنــُه  َيــأُْكُل  َال  ُيْنَتَفــُعَيُقــوُل  َال  مِْنــُه  ِإْذ  َطائِــٌر  أَْو 
دِ(١) ُمَحم أََبا  ــْيَخ  الش َســَمدِ(٢)َوأَْعَجَب  أَهلِ  َوَبْعَض  َتْحلِيلَُها 
ــَزُم ــْل َي َال  ـُه  ـ َبــأَن ـــوا  ُع ـــر َيأَْثــُمَوَف لَِكــْن  َعَلْيــِه  َضَمانَُهــا 
َبْعدِ مِــْن  َزْوَجَتُه  َوَطــى  َوَفاتَِهــا اْختَِالفُُهــْم فِــي الَْحدَوَمْن 
ا َحق ــَداُق  الــص ــُه  ــن ــَزَم ــْل ــــاَوَي ـــــا َوَدق َوُيـــوَجـــَعـــن أََدًب
َقا َطل فِيَمــَن  الِْخَالُف  واْنَطَلَقــاَوَهَكــَذا  َجاَمَعَهــا  َواِحــَدًة 

قوله: «أبا محمد» هو الشيخ عبد اهللا بن محمد بن بركة البهلوي، وقد سبق ذكره.  (١)
وسمد: هي الجانب العلوي من نزوى، منها العلماء المشهورون من آل كندة أصحاب المؤلفات   (٢)

المباركة المعتمدة عند المشارقة من أصحابنا رحمهم اهللا.
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ا الَْحد َعْنــُه  َيــْدَرأُ  اَفَبْعُضُهــْم  ُيَحد َبــأَْن  َيــَرى  َوَبْعُضُهــْم 
بِاْســتِْدَاللِ َذاَك  فِي  أََتــى  بِاْســتِْحَاللَِوِإْن  تُْشــِعُر  َفُشــْبَهٌة 
َعْنــُه بَِهــَذا   الَْحــد ــا ُيــَشــابـِـَهــْنــُهَوُيــْدَرأُ  ِــم ـــُوُه م ـــْح َوَن
ــا َج ــَزو ــًة َت ــَس ِ ــام ــــٌل َخ َمْنَهَجاَوَرُج فِيَهــا  ْحرِيَم  الت َوَيْعَلــُم 
بِالَْعْقــدِ َال  ُخــولِ  بِالد  الَْعْمــدُِيَحــد بُِحْكــمِ  َزانٍ  ـُه  ـ ِألَن
ُغَالَمَهــا َجــْت  َتَزو أَْحَكاَمَهاَواْمــَرأٌَة  عِــي(٭)   تَُحــد بَِوْطئِِه 
ُر ُيْذَكُرَوَقــاَل َبْعــُض الُْعَلَمــا تَُعــز فِيَما   الَْحــد ُدوَن َجْلدِ  َما 
َتأْوِيَال َعــْت  اد َقــدِ  َتُكْن  قِيــَالَوِإْن  فِيَمــا  َيْســُقُط  َهــا  َفَحد
َجا َزو َقــْد  َمْملُوَكــًة  َواْبَتَهَجاَوَناكِــٌح  َحاَزَهــا  بِــَزْوجٍ  لََهــا 
ُيَحد اْلُعَلَمــا  َبْعضِ  َقــْولِ  َوَقــاَل َبْعــٌض َمــا َعَلْيــِه َحدفِي 
ــا أََبـــاُه ــَه ــُن ــن ِإْب ــَق ــَح ــْل َواَطاُهَوَي بِــِه  الــذِي  َشــْرِطِه  فِي 
َداَقــا َالَقاَوَمــا لَــُه أَْن َيأُْخــَذ الص مِــْن َزْوجَِها ِإْن َطَلــَب الط
َوَوَهَبــا بِأََمــٍة  َزَنــى  َمالُِكَهــا الُْعْقــَر لَــُه ِإْذ َوَجَبــاَوَمــْن 
َفالُعْقــُر َعْنــُه َســاقٌِط َوالَْحــدُيـــَرد َال   ـــَحـــق َوالْ ــُه  ــَزُم ــْل َي
ــارِقِ َمــا َقْد َنَهَباَوَهَكــَذا الُْحْكــُم ِإَذا َمــا َوَهَبا لِلس ُذو الَحق
َفْوقِ مِــْن  بِاْمــَرأَةٍ  َزَنى  ْوقَِوَمــْن  الذ أَْهــلِ  عِْنَد   ُيَحــد َثْوبٍ 

فعل أمر واألصل (ع) على حــرف واحد وهو العين؛ فهو من اللفيــف المفروق الذي تحذف  (٭) 
فاؤه والمه في األمر، وأثبتت الياء هنا على جهة اإلشباع مراعاة للوزن. (إسماعيل)
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ِ َِوقِيــَل َال َحــد َعَلْيــِه َفاْعَلــم ــم َجه بِالت ــَداُق  الص َوَيْلــَزُم 
ــْبَهةِ الش ِألَْجلِ   الَْحد الْفِْعَلةَِوُمْســِقُط  عِْنــَد  الَْحائِــلِ  بَِذلِــَك 
َســا َوالن َجالِ  الر َبْيــَن  َســاَوَجامٌِع  ُمَؤس أََتى  ُخْلٌف  هِ  َحــد فِي 
َقالُــوا َوأَُنــاٌس   ُيَحــد ــاُلقِيــَل  ــَق ــَم ــــَو الْ َرن َوْه ـــز ـــَع ُي
َيْدَفُعــُه َمــا  َقــْدَر   َيْصَنُعُهَوُيْحَبَســن ِإْذ  األَْفَعالِ  ىِء  َســي َعْن 
َعبَِثا َمــْن  َعَلى   َحــد َال  لَبَِثــاَوقِيَل  ِســنِيَن  َولَــْو  بَِفْرجِــِه 
َمْحُجــوُر عِْنَدَنــا  فِْعــٌل  َعَلــى الــذِي َيْفَعلُــُه َمْنُكــوُرَوَذاَك 
َنا األَْصَغــُر فِيَما قِيَال َتْحلِيَالَوْهــَو الز بِــِه   َقــط َنــَرى  َفــَال 
َعَنْتَوَقاَل َبْعٌض ِإْن َيُكْن َخاَف الَْعَنْت ِإْن َضــُروَرًة  َعَلْيــِه  َفــَال 
ـــوُل أَقُ َال  ــــَذاَك  ِ ب ــنـِـي  َمْنُقوُللَــِكــن َماهِــرٍ  َعــْن  ـُه  أَنـ َمــْع 
َنى َحتى َيَرى بَِعْينِــِه الَْفْقــَر َجــَزاًء َحَضــَراَوَال َيُموُت ُذو الز
أََشــْد فِي األُْخَرى  َوَرَشــْدَولََعَذاُب اهللاِ  َســرِيًعا  َتــاَب  ِإَذا   ِإال
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َيْقِضيَوالَْحد فِي الَْقْذِف لَِصْونِ الِْعْرضِ فِيــِه  األَْمرِ   َولِــي َعَلى 
ُيْجَلُد ا  الَْبالِــُغ ُحــر ــُدِإْن َقــَذَف  ُيَقي َوَال  َثَمانِيــَن  ا  َحــد
َنــى َفَمــْن َقــْد َقَذَفا َفاْعرَِفــاَوَذاَك بِالز  ُيَحــد لَْيــَس  بَِغْيــرِهِ 
َنَزْل ــورِ  الن ُســوَرةِ  فِي  َيِحْلَوذِْكُرُه  َال   َقْذفُُهن َفالُْمْحَصَنــاُت 
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الُْمْحَصُنوَنا َجــاُل  الر ــةِ ُيــْعــَرفُــوَنــاَومِْثلَُهــا  ــِعــف ــاُه بـِـالْ ــَن ــْع َم
ا ُطر الُمْســلَِماتِ  َوْصُف  ىَوَذاَك  َتّجر َمْن  َغْيَر(١)  َوالُْمْســلِِميَن 
اْشــَتَهَرا َناِء  بِالز َمــْن  َخَطَراَفَقــاذٌِف  ِالْشــتَِباهٍ   ُيَحــد لَْيــَس 
َحـــَالُل َقــْذفُــُه  ــوُل  ــُق َن ـــَزاُلَوَال  ــد بـِــِه ُي ــَح ـــا الْ ـــَم َوِإن
أَْحَضَرا َمــا  ِإَذا   الَْحــد الُْكَبَرا(٢)َوَيْدَفُع  ــُهودِ  الش مِــَن  أَْرَبعًة 
انِي الز َذاَك   ُيَحــد َشــِهُدوا  الَْجانِي(٣)ِإْن  َهــَذا   ُيَحد َجُبُنوا  أَْو 
َوَرَجُعوا َشــِهُدوا  َقْد  ُهــُم  َمــاُن َيَقُعَوإْن  هِ الض مِــْن َبْعدِ َحــد
ىَفَيْضَمُنــوَن الَْجْلَد(٤) َمْهَما ُجلَِدا يــَت الَردُوق َودَِيــَة الَْمْرُجومِ 
َعــاِء الَْغَلطِ َشــَططَِوقِيــَل َهَذا فِــي اد بَِغْيرِ  عِْنــَد ُرُجوعِِهــْم 
ُعوا فِيــِه َغَلْط َيد لَــْم  ِإَذا  ــا  َفَقْطأَم مِْنُهــُم  َيْرجِــُع  َمْن  ُيَقــاُد 
ُرجِْم َما  مِْثَل  ُيْرَجــُم  َبْل  َســلِْمَوقِيَل  َوَمــا  بَِقْولِــِه  َصاِحُبــُه 
ِ َِولَْيَس لِْلَمْقــُذوِف فِي األَْحَكام اِإلَمــام ِإلَــى  ِإَذا َصــاَر  َعْفــٌو 
َوَمْن الَْعْبــدِ  َقــاذُِف   ُيَحد ُيْجَلَدْنَوَال  َعَلْيــِه  ُمَكاَتًبا  َيْقــذِْف 
َوَمَضى ا  ُحــر َصــاَر  َقْد  ـُه  ـ الَْمَرَضــاِألَن  َيْشــفَِين َكَالٌم  فِيــِه 
ْبَيــانِ الص َقــاذُِف   ُيَحــد الَْبَيانَِوَال  فِــي  الَْمْجُنونِ  َوَقــاذُِف 

قوله: َغْيَر: منصوب على االستثناِء الموجب.  (١)
قوله: الُكَبَرا: أي: العدول؛ ألن العدل في دينه كبير عند المسلمين.  (٢)

قوله: الجاني: أي: القاذف؛ ألن القذف جناية على المقذوف.  (٣)
قوله: فيضمنون الجلد: أي: أرش الضرب.  (٤)
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ُرفَِعا َعْنُهــْم  ْكلِيُف  الت َمــا  ـ َففِْعلُُهــْم لَْيــَس َكبِيــًرا َوَقَعــاِألَن
ِ َفاْعَلم  َيِحــل لَْيــَس  َِوَقْذفُُهــْم  ُيْلَتــَزم لَــْم  ــْبَهةِ  لِلش  َوالَْحــد
َواألََصــم األَْعَجــمِ  َِوَقــاذُِف  َوْهم بَِغْيــرِ  َواألَْعَمــى   ُيَحــد
َطَلَبا َمــا  ِإَذا  الَْمْيــتِ  َوَجَبــاَوَقــاذُِف  َقــْد  ُه  َفَحــد َوارِثُــُه 
َيْطلُبِ لَْم  َوارِثُــُه  ِإْن  ُيَحــد أَْم َال َفاْفَهَمــْن َواْنَتِخبَِوالُْخْلُف 
ُيَحــد َال  ــْيَطانِ  الش ُيَعدَوَقــاذُِف  ــَذًال  ــَت ــْب ُم ــُه  ــْرُض عِ ِإْذ 

(١) ــي بِالجِن اِإلْنَســانِ  الَجلِــيَوَقــاذُِف  َقْولِِهــُم  فِــي   ُيَحــد
ُيَحــد َواألَْصــُل ُهَنــا ُيَخالُِفَمْن َقــاَل َيا لُوِطي َفْهــَو َقاذُِف
ِســَواُه ِإلَى  َمْيــٌل  َنْفِســِه  َرآُهفِــي  ـــذِي  بـِــال أَقُــــوُل  َوَال 
ُيْعَرُف ُعْرًفــا  َصــاَر  َقْد  ـُه  ـ ُيْقَذُفِألَن مِْنُه ُمــَراُد َمــْن بِِه َقــْد 
ِســَوى َال  ُيَراُد  لِْلَمْعَنى  ْفُظ  َحَوىَوالل َقْد  ــا  مِم الُْمَراُد  َوُيْعَرُف 
َرُجُل َيــا  لَُه  َقــاَل  ِإْن   َتْعَمُلَوالَْحــد عِْندِي  أَْنــَت  لُوٍط  َكَقْومِ 
نُِقَال ِخــَالٍف  َغْيــرِ  مِْن   ُجِعَالُيَحــد انَِيْيــنِ  الز َســلِيَل  َوَيــا 
ا َحد َيــَراُه  َوالَبْعــُض  ْيــنِ  ىَحد ــِه َتــَعــد ــِظ ــْف ــَل ــــــُه ب ِألَن
ِ انَِيْيــن الز َســلِيُل  َيُقــْل  َِوِإْن  ْيــن َحد َهاُهَنــا   ُيَحــد َزانٍ 
َوقِيــَال َثَالَثــٌة  َبــْل  أِْصيــَالَوقِيــَل  واِحــًدا َفــعِ الت ُيَحــد

قوله: «بالجني» وذلك بأن يقول للمرأة: قد وطئك أو زنى بك جنّي، أو الجني، أو يقول لرجل:   (١)
إني رأيت الجني يلوط بك، أو الط بك، أو نحو ذلك.



كتاب نظام العالم٢٤٤ الجزء الثالث

ِ الُْحــُدود َد  َتَعــد َرأَى  َِفَمــْن  الَْمْحــُدود دِ  َيْنُظــُر فِــي َتَعــد
ِ لِْلَكلِم ــُروا  ــَظ َن َِوآَخـــــُروَن  الَْفِهم عِْنــَد  ْحِقيــُق  الت ُل  َواألَو
انَِيْه الز َنْجــَل  َزانِ  َيا  َيُقْل  انِ فِــي الَْعَالنَِيــْهَوِإْن  َيْلزُمــُه َحــد
الُذْكَراَنا أَنــَث  فِيَمْن  ْســَواَناَوالُْخلُف  الن َر  َذك أَْو  َقْذفِــِه  فِــي 
ــلِ ُج ــر ِــْل ـــٌة ل ـِــَي ــِه َزان ِ ــْول ــَق َِك َفاْقَبــل ِألُْنَثــى  َزانٍ  َوَقْولِــِه 
ِحيــُح َوْهــَو الص َصرِيــُحقِيــَل ُيَحــد َقْذفِــِه  فِــي  ـُه  ـ ِألَن
أََراُه َال  ْعِكيــُس  الت أََتــاُهَوَذلِــَك  َمــا   َعْنــُه َحــد ُيْســِقُط 
الُْمَبالََغْه َيْقَتِضــي  َقــْد  َما  َبالَِغْهَوُرب الَْمَعانِــي  فِيَهــا  لِِحْكَمٍة 
َحيُثَما َعَلْيــِه   َحــد َال  ُعلَِماَوقِيــَل  َقْد  َكَما  بِالَْقْذِف  َيأْتِ  لَْم 
َيْخَتفيَفَحَصَلــْت بِــَذاَك ُشــْبَهٌة َوفِي َال  َمــا   الَْحد لَِدْرِء  َهَذا 
َقَذَفا َمــا  ِإَذا  الَْفــْرجِ  ُعرَِفابَِفاِســقِ  ِخــَالٌف  َعْنُهْم  هِ  َحــد فِي 
ُيْعَنى َقــْد  بِــِه  ِإْذ   ُيَحــد َنى َوقِيَل َبــْل ُيَكنىقِيَل  َنْفــُس الز
اْحتَِماُل لََها  اْشــَياَء(١)(٭)  َعَن  ــــَزاُلبِِه  ُه ِألَْجــلِــَهــا ُي ـــد ـــَح َف
الَْعْوَرةِ َكْشــُف  ُيَراَد  أَْن  ِإْذ َذاَك فِْسٌق ِإْن َيُكْن فِي َحْضَرةُِيْمِكُن 
َبْغُل َيــا  َيُقــْل  إن   ُيَحــد َنْغــُلَوَال  َيــا  َوَكــَذا  لِِالْحتِمــالِ 
الُْخلُقِ ُســوُء  ُيَراَد  أَْن  ِقيُيْمِكــُن  ُمت َغْيُر  الَْوْصــفِ  فِي  أَنُه  أَْو 

قوله: «عن أشياء» بإسقاط الهمزة ألجل استقامة الوزن.   (١)
وقع تخفيف للهمزة ثم نقلت حركتها وهي الفتحة إلى النون. (إسماعيل) (٭) 



٢٤٥ الجزء الثالث فصُل اللعاِن

ــَالَوِإْن َيُكْن(١) فِي ُعْرفِِهْم َقْذٌف َفَال َتَحم ُعْرفُُهــُم  َمــا  ُيْتــَرُك 
َفالِْهْنــُد ُعْرفُُهــْم  َقــْومٍ   ــْنُدلِــُكل َوالس َقْذفُُهــُم  بُِعْرفِِهــْم 
الَْعَربِ لَُغــاتِ  َعَلى  َيُكْن  َتْســَتْغرِبَِولَْم  َفَال  َمْوقُوًفــا  َذلِــَك 
ُذكَِرا َما  َيْقَتِضــي  لَْفٍظ   ُكل ُحجَِراَبْل  َفَقــْذٌف  أَْهلِيِه  َبْيــَن  َما 
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ِ َيُكــن لَــْم  لَِزوَجــٍة  َِوَقــاذٌِف  ــن الَْبي بِالَْمَقــالِ  ُشــُهوٌد  لَــُه 
َقــاَال َمــا  َزْوَجُتــُه  آَال(٢)َوأَْنَكــَرْت  َعــانِ  الل ُحْكــُم  َفَهاُهَنــا 
الَْمْنُصوَبــا الَْحاكِــَم   أَن َيُتوَبــاَوَذاَك  أَْن  َوتِْلــَك  َذا  َيأُْمــُر(٣) 
َتائِبَِيُقــوُل َال ُبد لَُكْم مِــْن َكاذِبِ مِْن  َهــْل  الَْكاذُِب  َفْلَيتقِ 
لَِيْشــَهَدا الَْفَتى  َدَعا  أََبــْوا  الَْمْشــَهَداَفِإْن   َيُحــد أَْرَبًعا  بِــاهللاِ 
َصــادُِق ـي  بِأَنـ بِــاهللاِ  ُيَناِطــُقَيْشــَهُد  بَِهــا  اٍت  َمــر أَْرَبــَع 
َجالَِســْهَوَيْلَعَنــن َنْفَســُه فِي الَْخامَِســْه  َوهِي َكاذًِبــا  َكاَن  ِإْن 
َوَال(٤)َوَتْشــَهَدْن بِــاهللاِ َبْعــَدُه َعَلــى اٍت  َمــر أَْرَبــَع  َكذِبِــِه 

قوله: «وإن يكن» كان هنا تامة، وقذٌف فاعل بَيُكن، أي: إن يثبت عندهم قذف في عرفهم بشيء   (١)
من األلفاظ.

أي: صار. (المصنف)  (٢)
قوله: يأمُر ذا: إشارة للرجل، وتلك للمرأة، أي: يأمر كال منهما بالمتاب.  (٣)

أي: متواليات. (المصنف)  (٤)



كتاب نظام العالم٢٤٦ الجزء الثالث

َيُكْن ِإْن  َعَلْيَهــا  اهللاِ  لَْتبِْنَوَغَضــُب   ثُــم َعــاُه َصادًِقا  اد فِيَمــا 
َولَْيــَس فِــي َهــَذا لَُهْم نِــَزاُعَبْيُنوَنــًة َمــا َبْعَدَهــا اْجتَِمــاُع
ــا ـــذِي ُيــَالعِــَنــنـــُد ال ـــَولَ ــاَوالْ َفـُيـْلَحـَقـن  بِـــاْألُم َعَلْيـــِه 
َداَقــا َولَِمــا َقــْد َذاَقاَوَمــا لَــُه َيْســَتْرجُِع الص لَِمــا اْســَتَحل
ِ الَْعْصر َصــَالةِ  َبْعدِ  مِــْن  َِوَذاَك  ْهر َوقِيَل َبْعــَد الظ فِي َمْســجِدٍ 
َيْلَتئِــُم َال  َعَلْيــِه  ُمَتْقدِيُمَهــا  َبــْل ُهــَو الُْمَقد َعانِ  عِْنــَد الل
ــي ــبِ ــن ـــْرآُن َوال ـــُق ـــُه ال َم ـــد الَْمْرِضيَق ُهــَو  َوَذا  فِي ُحْكِمــِه 
ةِ ن لِلس ِــٌف  ــال ــَخ ُم ـــُرُه  ـــْي ــــةَِوَغ ِألَم ـــــًدا  أََب لـِــَعـــاَن  َوَال 
ــةِ ــي م لـِـلــذ ــاَن  ــَع ِ ل َال  ــــَذاَك  ــةَِك َصــبـِـي ـــُه  لَ ـــٍة  ـــَزْوَج ِ ل َوَال 
ِ َقَهــا فِــي األَْكَثر َِوَال لَِمــْن َطل لَِعــاٌن فاْنُظــر لِْلَعْبــدِ  َولَْيــَس 
ِ َكالُْمْفَترِيَوَال ِألَْعَمــى ِإنــْه لَــم ُيْبِصــر َفُحْكُمــُه  َصنِيَعَهــا 
أَْن َقْبلِ  َقْذفَِهــا مِْن  َعْن  َعاُن َفَعَلْيــِه ُيْجَلَدْنَوَراجٌِع  َيْمِضــي الل
لَُه أَْيًضــا  َوِإْبُنَهــا  لَــُه  ــْقــَلــُهَوْهــَي  ــن ثُ ــَل ــِم ــْح ـــُه َوَي َيـــرِثُ
ــا ُيتِم أَْن  َبْعــدِ  لَِعاَنــُه َصــاَرْت َعَلْيــِه ُحْرَمــاَوَراجِــٌع مِــْن 
ــا ــُه َوُيــْجــَلــَدن ــُن ــــُن ِإْب ــى(١)َواِإلْب َتَعن بَِمــا  اْفتَِرائِــِه  َعَلــى 
تُْرَجُم َقْتــُه  َصد َمــا  ِإَذا  ُيْحَرُمَوْهــَي  قِيَل  الِْميــَراثِ  مَِن  َوْهَو 

أي: تََعنْت.  (١)



٢٤٧ الجزء الثالث فصل حد الشارب
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(١)(٭) َعَلى َمْن َسِكَرا َفْلَيْشــُكَراَوُشرَِع الَْحد أََال  َعْقلِــِه  لَِصــْونِ 
َعاجُِل ُجُنوٌن   َال َشــك ْكُر  َعاقُِلَفالس ُجُنونٍ  فِي  َيْسَعى  َفَكْيَف 
ِ َيْسَكر لَْم  َولَْو  الَخْمرِ  َِفَشــارُِب  َظر الن فِــي  َشــارِبٍ   َحد ُيْجَلُد 
ُم ُمَحــر قُْربَِهــا  َنْفــَس   ُيْعَلُمألَن الُقــَرانِ  فِي  «َفاْجَتنُِبــوُه» 
ــَرابِ ُيْجَلُد ــُد(٢)َوَغْيُرَهــا مِــَن الش ُيَفن َوَال  َعْقلُــُه  َزاَل  ِإْن 
َما مَِن األَْرضِ َوَال َحَصــَالَال َيْعرُِف الس لََدْيــِه  َمــا   ــَزن ُيَمي
َوَما  الَْحــد َيْســَتْوجُِب  اْنَتَمىَفَهاُهَنا  ــْجنِ  َفلِلس َقْبَلُه  َكاَن  َقْد 
َتْعزِيــَرُه َرأَى  ِإْن  أُُموَرُهَولِِإلَمــامِ  َيْتُرَكــْن  ــى  َحت بِالَْجْلدِ 
ــى َيْنَتِقــْلَوِإْن َيُكْن فِي ُشْربِ َهَذا ُمْسَتِحْل َعاَقَبــُه اِإلَمــاُم َحت
ُذكِْر الَْجْلدِ  أَْوَســطِ  مِْن  َقْد أُمِْرَوَجْلُدُه  َثَمانِيَن(٣) َعَلــى َما  ا  َحد
فِيِه(٤) َعْنــُه  َيــاُب  الث تُْنــَزُع  َبــْل َجْلُدُه مِــْن َفْوقَِهــا َيْكفِيِهَال 
َجَلَدا َقْد  الُْمْصَطَفــى   ِإن فِي الَْخْمرِ أَْرَبِعيَن َجاَء ُمْســَنَداَوقِيَل 

قوله: «وشرع الحد على من ســكرا... إلخ» في هذا نظر، ألن مشروعية الحد غير متوقفة على   (١)
وجود اِإلسكار فقط فلو شرب الخمر فإنه يحد ولو لم يسكر، ولو قال:

َشــرَِبا َمْن  َعَلــى   الَحــد َوأََدَبــاَوُشــِرَع  َعْقلِــِه  لَِصــْونِ  َخْمــًرا 
لكان أولى في نظري لسالمته من هذا اِإليراد، ولصدقه على المراد.

الظاهر أن الشيخ العبري شطب على هذا التعليق. (إسماعيل) (٭) 
وال يفند: ال يميز. (المصنف)  (٢)

ا ثمانين» منصوبان على التمييز أو على الحال، واألول أظهر. قوله: «حد  (٣)
قوله: فيه: أي: في حال الحد.  (٤)



كتاب نظام العالم٢٤٨ الجزء الثالث

َوفِي مِْثَلــُه  يــُق  د الص َصــْدرِ َزَمــانِ ُعَمرٍ بِــِه اْكُتفِيَوَجَلــَد 
أََعاجُِم دِينَِنــا  فِــي  َفَشا(١) بِِهْم فِي ُشْربَِها الُْمَالزُِم(٢)َوَدَخَلــْت 
َكَفاُهُم َمــا  اَالْرَبِعيــَن  َالَقاُهُمَوَجْلــُد  َمــْن  الَْفاُروُق  َفَشــاَوَر 
َســِكَرا َقْد  َمْن   ِإن  : َعلِــي َفإنــُه اْفَتَرىَقاَل  َهَذى َوَمــْن َهَذى 
لَــُه ألَنــُه بِــَذاَك َقــْد ُعــرِْفَفاْسَتْخَرُجوا ُهَناَك َحد َمْن َقَذْف
ُعرَِفا َقــْد  بِِه  َمــا   َحد َقَذَفاأَْعُطــْوُه  َمــا  َوْقتِــِه  فِــي  أَنــُه  لَْو 
ةِ ــن ةَِمْصَلَحــٌة َوأَْصلَُهــا فِي الس لِلَمَشق األَْســَفارِ  فِي  َكالَْقْصرِ 
لَْم َتْحُصلِ َولَْو  َثابِــٌت  َِفالَْقْصُر  الِْعَلل َمَعانِــي  َفاْفَهــْم  ٌة  َمَشــق
َفَمْن َبْعــَدُه  اِإلْجَمــاُع  َخالََفــُه َقــْد قِيــَل مِْنُه ُيْبــَرأَْنَفَثَبــَت 
ُيَسْنَوَبِقَي اِإلْشــَكاُل َكْيَف َساَغ أَْن َقْد  َما  َعَلى   الَْحد ُيَزاَد فِي 
نُِقَالَوِإْن أََبــى َعــنِ الَْمَتــابِ ُعزَِال فِيَما  اِإلْجَمــاَع  َخالََف  ِإْذ 
ـا ُيْنَقَلنـ بِيــعِ  الر َعــنِ  ا(٣)َكــَذا  ُســن فِيَمــا  الَماهِــُر  َوِإنــُه 
الُْمْخَتــارِ َصَحاَبــةُ  بِاِإلْنــَكارَِجَواُبــُه(٤)  َذلِــَك  َقاَبلُــوا  َمــا 
َفُيْقَبَالَوَكاَن فِــي َعْصرِهِــُم َمــا نُِقَال َعْنُهــُم  َبْحــٌث  َذاَك  فِي 

قوله: فشا: أي: َكُثَر بسببهم. (المصنف)  (١)
المالزم: أي: المالزم للخمر. (المصنف)  (٢)

قوله: فيما ُســّنا: بالبناء للمفعول، أي: في المســنون، وهو ما ثبت من األحكام والشــرائع من   (٣)
جانب الُسنة قوًال أو عمًال أو تقريًرا، وال شك أن الربيع بن حبيب من علماء الُسنة.

قوله: جوابه: مبتدأ، وصحابة المختار مبتدأ ثانٍ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ األول،   (٤)
فهي من الجمل التي محلها الرفع.



٢٤٩ الجزء الثالث فصل حد الشارب

ُيْقَبُل لَْيَس  الَْعْصرِ  َذا  فِي  َبْحُثَك َفاْذَهْب َوَهَواَك ُمْشــِكُلَفأَْنَت 
َنَقلُوا َقْد  الذِي  فِي  الُْعُدوُل  َقبِلُواُهُم  َقــْد  َمــا  َقُبــوُل  َيْلَزُمَنــا 
الُْمْؤمِنِيَنا َخالَْفــَت  ِإْن  َيِقيَنــا(٭)َوأَْنــَت  َقَصْدَتــُه  َمــا  ُوليــَت 
الَْمْســَئَلةَِوِإْن َتُقــْل أُرِيُد َوْجــَه الِْحْكَمةِ فِي  الَْجَواَب  َفُدوَنَك 
ا َحــد أَْرَبِعيــَن  َجَلــُدوُه  ــَن َجــْلــَداُهــْم  ــي ــِع ُروُه أَْرَب ـــــز َوَع
ِ ْعزِير الت َمــَع   الَْحــد َِفَحَصــَل  ِكيــر الن َمْصَلَحــَة  لَِتْشــَمَلْن 
َدْنَومِــْن َطرِيــقٍ آَخرٍ ُيْمِكــُن أَْن ُيَحــد لَــْم  َذاَك   ِإن َنُقــوَل 
ِ الَْقائِم اْجتَِهــادِ  ِإلَــى  ِإنــُه  َالزِمَبْل   َحــد مِْثــُل  َال  ٌض  ُمَفــو
اْخَتَلْف فِْعلِِه  َوْصُف  ُهَناَك  بِي َقْد َرَواُه َمْن َســَلْفَومِْن  َعــنِ الن
َعالَِفبِالَْجرِيدِ(١) َقــْد ُروِي فِي َحالِ َوالن بِاألَْيــدِي  ُروِي  َوَقــْد 
ُمْطَلَقــا بِأَْرَبِعيــَن  ُروِي  َقاَوَقــْد  ُمَعل ـــى  أََت ــَن  ـِـي ــان ــَم ـِـَث َوب
األَْفَعــالِ َهــذِهِ  بَِحالَِوبِاْختِــَالِف  َضْبِطــِه  ُعــْدَم  َنْعــرُِف 
َوْجًها مِــَن الَْحق َوَما اْســَتَراَباَوِإنَمــا الَْفــاُروُق َقــْد أََصاَبــا
َنا َتَعي َمــا  الَْوْجــَه   ِإن َنــاَوَحْيــُث  ُمَعي فِْعلِــِه  الْتِــَزاُم  َكاَن 
اِالْحتَِمــاَال اِإلْجَمــاُع  َكَمــاَالَوَقَطــَع  لََنــا  ــًة  ُحج َوَصــاَر 

قوله: فبالجريــد: أي: بجريد النخل، وهي جمع جريدة، وهي الزورة الصغيرة؛ ســميت جريدة   (١)
لتجريدها من السعف، أي: الخوص.

 L K J I H G F E D C B A @ ? > ﴿ :يشير إلى اآلية (٭) 
R Q PO N M ﴾ [النساء: ١١٥]. (إسماعيل)



كتاب نظام العالم٢٥٠ الجزء الثالث

OÉ n¡ pédG  oÜÉ nH

ِ الُْمْســلِم لَِقَتــاُل  الْجَِهــاَد   ِِإن األَُمــم ُبَغــاةِ  أَْو  لِْلُمْشــرِكِيَن 
اِإلْســَالَما ُيْظِهــُر  ٰــِه  اِإللَ َقاَمابِــِه  َحقــا  بِالْجَِهــادِ  يــَن  َفالد
َوَال َنْفِســِه  جَِهــاَد  مِْثلُــُه  َعامِ لِألُولَى(١) َقْد َكَفَالَمــا  َكْسَب الط
َالزُِم َفْرٌض  ْفــسِ  الن جَِهاُد  ُيَالزُِمَنَعْم  لَِمــْن  الَْكْســُب  َكَذلَِك 
اْقَتَصْر النْفسِ  َعَلــى  َنْفَعُه   َفَكْيَف َيْفُضَلْن(٢) جَِهاَد َمْن َكَفْرلَِكن
ِ الجَِهاد أَْصَغــرِ  مِــْن  َِفَجْعلُُه(٣)  قَِتــاَل أَْهــلِ الَْبْغــيِ َوالَْفَســاد
َيُخْص ْفَس  الن َما  بِاْعتَِبارِ  ْكُر َنْصَفَذاَك  َال بِاْعتَِبارِ َمــا َعَليِه الذ
األَْكَبُر الْجَِهــاُد  َقاَل  ُهَنــا  ُيْحَجُرَومِْن  ــا  َعم النْفسِ  جَِهاُد   ُهو
الِْعَيالِ َعَلــى   الَْكــد َوَطَلــُب الُقــوتِ مِــَن الَْحَاللِأَْوَســُطُه 
َدْفــٌع فِيِه ــْيــتِــِه َيــأْتـِـيــِهَوْهــَو َعَلــى ِصْنَفْينِ  ــاُل َمـــْن لـِـَب ــَت ِ ق
الْبَِالَدا َقَصــَد  َقــْد  َمْن  ــَفــَســاَداَكــَذاَك  َوالْ ــَالَل  الــض لُِيْظِهَر 
بـِـاِالْعــتـِـَداَوَمــْن َعَلْيِه فِي َطرِيِقــِه اْعَتَدى ــُه  َمــالَ أََراَد  َوَمــْن 
َالزَِما َيُكــوُن  َدْفــٌع  َذا   َقائَِماَفــُكل فِيِه  َكاَن  َمــْن  َعَلى  َفْرًضا 

لِألولى: اسم موصول بمعنى الذين.  (١)
قوله: «فكيف يفضلن.... إلخ» فجهاد مفعول به، والمعنــى: أن جهاد النفس نفعه مقصور على   (٢)
صاحبه، وجهاد الكفار منفعة عامــة، فكيف يكون الجهاد المقتصر نفعه على النفس أفضل من 

جهاد الكفار الذي يعم نفعه المسلمين، في أمر الدنيا والدين.
قوله: «فجعله» الضمير عائد على صاحب األصل الشيخ الصائغي.  (٣)



٢٥١ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

َدَهَمْه َما  ِإَذا  ْيــنِ  الد أَُخو  َمْهَحتى  ُيَســل بِأَْن  َخَالَصــُه  َيْنــوِي 
اْســَتَطاَعا َمــا   لُْيَدافَِعــن  دَِفاَعــاثُــم َخْصَمــُه   َوُيوِســَعن
َمَكاَنــاقَِتالَُنــا َمــْن َضــل فِــي ُعَماَنا لََهــا  لَِجْعلِِهــْم  َدْفــٌع 
اْســَتَقال َقدِ  مِْصــٌر(١)  َهــا  ـ َيْنَحالِألَن َغــًدا  َبْعُضُه   (٢) ُحــل ِإْن 

َقاِصَدا أَْنَت  َتْخــُرَج  أَْن  الَْفَوائِــَداَوالَْغْزُو  تُْظِهــُر   الَْعــُدو َداَر 
َواِإلْحَســاَنا الَْعْدَل  فِيَها  َكاَنــاَتْنُشــُر  َقــْد  كَِفاَيــًة  ُوُجوُبــُه 
الَْفْرُض  َيْســُقَطن َبْعضٍ  الَبْعُضبِفِْعلِ  َيْكفِي  لَْيَس  فِيِه  ْفُع  َوالد
ْيُن ُعْذٌر ُيْســِقُط الَْغْزَو َوَال ُيْســِقُط َفْرَض َمــا َعَلْيــِه َنَزَالَوالد
َعاَيــا ُمنَِعا َوالَبْعُض َيَرى أَْن َيَســَعاَومِــْن ُهَنا َجْبــُر الر لِْلَغْزوِ 
َيْقَهَرا أَْن  َرَجا  بِالَجْبــرِ  َكاَن  َيْجُبــَراِإْن  أَْن  لَــُه  َجــاَز  ُه  َعــُدو
َلْف ا لَِمْن َعَرْفَوأَْنَت ِإْن َنَظْرَت ِســيَرَة الس الَْجَواَز َواِضْحً َتَرى 
َفا َتَخل الُْمْخَتاُر َمــْن  َفــاَقْد َهَجــَر  َخل الت آَثــُروا  ِإْذ  ُعُقوَبــًة 
بَِما َعَلْيِهُم  َضاَقــْت  ِإَذا  ــى  َماَحت َند الت َوأَْظَهــُروا  َرُحَبــْت  َقْد 
َفَكاَنــا َعْنُهــُم  اِإللَٰــُه  َباَناَتــاَب  الَْجــَوازِ  فِــي  َدلِيًال  َهــَذا 

رها أمير المؤمنيــن عمر بن الخطاب، وجعلها مملكة مســتقلة قصبتها يومئذٍ صحار،  أي: مص  (١)
التمصير تحديد الحدود. (أبو إسحاق)

قوله: ُحّل: بالبناء للمفعول، وغًدا ظرف، والمعنــى: إن ُحل اليوَم بعُضه انحل غًدا كله، أو هي   (٢)
بمعنى صار فتكون فعًال ماضًيا، وهذا أظهر، ونصب ينحل للضرورة؛ إذ ال موضع هنا ِإلضمار 

أن، وال لتقدير نون التوكيد.



كتاب نظام العالم٢٥٢ الجزء الثالث

َخَرَجــا َتُبــوَك  ِإلَــى  ـُه  ـ َتَولَجــا(١)ِألَن اِإللَــُه َمــْن  ــَخ  َوَوب
َوَقْع ُســَلْيَماَن  عِْنــَد  َوَقْعَوُهْدُهــٌد  َقْد  َمــا  َتْهدِيدِهِ  َعَلْيِه مِــْن 
الَْمْمَلَكْه ِحْفظِ  ألَْجلِ  ألَْهَلَكْهِسَياَســًة  ــٍة  بُِحج َيجِــئْ  لَْم  لَْو 
ُيَكلفِ َولَــْم  َطْيــٌر  أَنــُه  بِالُْمَكلــفَِمــْع  َفَكْيــَف  بَِطاَعــٍة 
َكَما ـــُه  لَ ــٌر  ــخ ــَس ُم ــُه  ــن ــِك الَْمَواِشي نَِعَمالَ َرْت لََنا  َقْد ُســخ
ِ الَْمَثــل فِــي  عَِقاُبــُه  َِوِإنَمــا  ُمَحلــل لََنــا  َتأْدِيــبٍ  َكِمْثــلِ 
ــا َلن ُيَحل َمــا  َذْبــحِ  اَومِْثــلِ  ُيْشِكَلن ــَس  ــْي ــَل َف ذَِبـــاُحـــُه 
َعَدْد َكانُوا  َمــْن  الْجَِهاُد  الُْعَدْدَوَيْلَزُم  فِي  َوَكَذاَك   الَْعُدو نِْصفِ 
َهارَِبا ُيَولي  ْحــفِ  الز ُمَعاَقَبــاَوَمْن َعنِ  َغــًدا  ــارِ  بِالن َيُكــوُن 
ــَزا ــي ــَح َت ــٍة  ــَئ ــفِ ِ ل ِإَذا   أَْحــَرَزاِإال الِْقَتــالِ  لَِمِكيــَدةِ  أَْو 
ُيَباِشــَرا أَْن  لِِإلَمــامِ  ُيَخاِطَراُيْكــَرُه  َوأَْن  الَْحــْرَب  بَِنْفِســِه 
قُتِــَال ِإْن  ألَنــُه  َتَخْلَخــَالِسَياَســًة  َفأَْمُرُهــْم  ِإَماُمُهــْم 
ــاَوالُْمْصَطَفـــى َكـــاَن ُيَباِشَرنــا َفـاْعَلَمن َحَمْتــُه  لِِعْصَمــٍة 
َفَقْط ِصْنَفــانِ  الُمَحاَرُبوَن   ِصْنٌف َعَلى اِإلْشَراِك مِنُهُم َسَقْطثُــم
ِ أَْهُل َوَثن َِوُهــْم َعَلى ِصْنَفْيــنِ  َمن الز َقدِيــمِ  فِي  كَِتــابٍ  َوُذو 
ِ اِإلْســَالم ِإلَى  ُيْدَعْوَن   َِوالْــُكل َوَمــا بِــِه أََتى مِــَن األَْحــَكام

قوله: تََولَجا: أي: تخلف.  (١)



٢٥٣ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

ِإْخَوانَُنــا َفُهــُم  َقبِلُــوُه  َمــا َكاَن لََناِإْن  لَُهْم مِــَن األَْحَكامِ 
ِ َنم الص أَْهــَل  َقاَتــَل  أََبْوا  َِفــِإْن  مِْنُهــْم َفاْعَلم َال تُْقَبــُل الْجِْزَيةُ 
ُصْلِحِهُم فِــي  اِإلَماُم  َرأَى  لَُهُمَوِإْن  َجــاَز  ةِ  الُقــو مِــَن  َشــْيًئا 
أََســْد َكاَن  َمــا  َيْنُظــُر  َوَجْدألَنــُه  َحْيُثَما  ْولَــةِ  َوالد يــنِ  للِد
ةِ َمك أَْهَل  الُْمْخَتــاُر  َهاَدَن(١)  ــةَِقْد  األُم لُِعُمــومِ  َفْتًحــا  َفــَكاَن 
ِ األَْمر َذا  فِــي   َدن ُيَشــد َِوَمــْن  ْكر الذ َيُقــوُل َمْنُســوٌخ بَِنــص
ْدرِ مِْن َبَراَءةٍ ِإَذا اْنَقَضْت َثَبْتفِي الص َقــْد  ُيَقاَتلُــوَن  أَْشــُهُرُهْم 
َفْلُيْقَعدِ لَُهــْم  َمْرَصــدٍ   ُكل األََبدِيفِي  لِْلِحَصــارِ  لِْلُمْشــرِكِيَن 
اِإلْســَالُم أَوِ  ــْيُف  الس ذَِمــاُمَفَلُهــُم  َوَال  ُصْلــٌح  لَُهــْم  َوَمــا 
ــُد أََح مـِـْنــُهــْم  ـــَن  أُم ِإَذا   ــُدِإال ــُع ــْق ــُه َوَي ــَن ــأَْم ــَغــْن َم ــل ــَب ُي
تُْقَبُل كَِتابٍ  أَْهــَل  َيُكْن(٢)  تُْبَذُلَوِإْن  جِْزَيُتُهــْم َعَلــى َصَغــارٍ 
لِْلجِْزَيةِ أَْو  لِِإلْســَالمِ  بِأَْنَفــةِ(٣)ُيْدَعــْوَن  أََتــْوا  ِإْن  لِْلِقَتــالِ  أَْو 
لَُهُم الْجِْزَيــَة َكاَنْت  َبَذلُــوا  ُيْســلُِمواِإْن  لَْم  َولَــْو  ٌة  ذِم بِــَذاَك 
َماَما َقاَماَوِإْن ُهــُم َقــْد َنَقُضــوا الذ فِيِهــْم  فالَْحْرُب  َبْيَنَنــا  َما 
َحاَرُبوا َما  ِإَذا  ُيْســَبْوَن   َناَهُبواَوالُْكل فِيَمــْن  األَْمَواُل  َوتُْغَنــُم 

قوله: «قد هاَدن... إلخ» يشير إلى ما كان من رسول اهللا ژ في ُصْلح الحديبية.  (١)
قوله: «وإن يكن»، أي: وإن يكن المحاربون أهَل كتاب إلى آخره.  (٢)

قوله: بأنفة: أي: بامتناع.  (٣)



كتاب نظام العالم٢٥٤ الجزء الثالث

الَْعَربِ َمْغرِبِيَوقِيَل َال تُْسَبى(١) َذَرارِي  َقْوٌل  َوْهَو  َوقِيَل تُْســَبى 
ْســُخ َوَرْد ــوَن َفالن ــا الُعَمانِي َبْد(٢)أَم عِْنَدُهُم فِي َسْبيِِهْم ُدوَن الس
أَْوَطاسِ(٣) فِي  َكاَن  َقْد  عِْنَدُهــُم مِن َبْعدِ َســْبيِ الناسَِناِســُخُه 
َعَلــى َبْعَدَهــا   رِق َال  نُِقَالبَِقْولِــِه  َقــْد  َهــذِهِ  بَِنْحوِ  ُعــْربٍ 
َوأَْقبلُواقُْلــُت ولِِإلْخَبــارِ َقــْد َيْحَتِمُل أَْســَلُموا  َقــْد  بِأَنُهــْم 
فِيِهُم ِشــْرٌك  َيْبــَق  لَــْم  ـُه  ـ مِْن َبْعدَِها َحتى بِِه(٤) َقْد ُيْحَكُمَوأَن
َواهِي َصاَرى الَْيْوَم بِالد ــا َغافِــٌل َوَالهِي(٥)َحْرُب الن مِن َوالــُكل
ِ بِالَْخَدائِــع اَر  الــد َِفَيأُْخــُذوَن  الَْمَدافِــع مِــَن  أَْقــَوى  َوِإنَهــا 
َعَلْيَنا َدْعــَوةٍ  مِــْن  لَُهــْم  لََدْيَنــاَفَمــا  ــٍة  ذِم مِــْن  لَُهــْم  َوَمــا 

قوله: «وقيل تســبى... إلخ»، مختار المحققين من أصحابنا أهــل المغرب أن حكم الوثنية   (١)
واحد، ال فرق بين العربي وغيره، وإنما المســتثنى هم من يناله نسب النبي ژ ، وقد َسَبى 
النبي ژ هوازن وهم من قريش، وأما غزوة أوطاس ـ وادٍ بديار هوازن ـ فإنها وقعت بعدها 
ـ  صنم  بعض غزوات، فسبى فيها رســول اهللا ژ الســبايا، وهي من العرب كغزوة الفلس 
لطيء  ـ فوقوع السبي بعد أوطاس دليل على أن حكم السبي في العربي باقٍ غير منسوخ، 

واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
َبد: أي دون غنم أموالهم، والسبد المال. دون الس  (٢)

قوله: في أوطاس: هــي المعروفة بغزوة ُحنين، وأوطاس ماء لهوازن، كان فيه معســكر هوازن   (٣)
وثقيف لحرب النبي ژ .

قوله: حتى به: أي: بالسبي.  (٤)
من هنا يعرف المرء مكانة الناظم 5 في العلم والسياسة الشرعية، والخبرة بحال االستعمار   (٥)
ومكر أهله، وغفلة األمة اِإلسالمية، وال غرو فهو الذي كان يهتف باستقالل ُعمان، وهو الركن 

لِإلمامة، جزاه اهللا عن علمه وجهاده في الدين أحسن جزاء. (أبو إسحاق)



٢٥٥ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

ِ مِ(١)َوَمــا الِخَياَنــاُت َتِحــل َفاْعَلم الُمَخذ ارِمِ  الص لَِكْن بَِضْربِ 
تُْقَســُم َيْنَهزُِموَن  َمــا  تُْغَنــُمَوِحيــَن  ِإْذ  َغنِيَمــًة  أَْمَوالُُهــْم 
ِ ُِيْدَفــُع ُخْمُســَها ِإلَــى اِإلَمــام أَْقَســام أَْرَبَعــٍة  فِــي  ُيْنَفــُذ 
ــبـِـي لـِـلــن  ـــم ثُ ـــٌم(٢)  ـــْه َس يهللاِ  األُم الُمْصَطَفــى  َقرِيــبِ   ثُم

ِ األَْيَتام فِــي  األَْقَســامِ  َِوَرابِــُع  َمام الت َعَلــى  الَْمَســاكِينِ  َوفِي 
َثَالَثةِ فِــي  ــبِيلِ  الس َبنِي  لَِمَعانِــي اآلَيةَِوفِي  َفاْفَهــْم  ُيْقَســُم 
الُْمْصَطَفى َسْهُم   ثُم اِإللَِه  الَْوَفاَسْهُم  أَْرَبــابِ  ةِ  ُيْجَعُل فِــي عِز
ُيْجَعــُل  بِــي الن َقَراَبــةِ  ُمْسَتْشــَكُلَســْهُم  فِيِهْم َولَِكْن عِْلُمُهْم 
أََحــق بِــِه  َفُهــْم  ُعلُِمــوا  أَْو ُجِهلُــوا ُيْنَصــُر مِْنــُه الَْحقِإْن 
ُيْحَملُوَنــا ُجــوَن  ُيَزو ــم ُيــْخــَدُمــوَنــامِْنــُه  ــوَن ثُ ــُق ــَف ــْن َوُي
ُســوُل َيْفَعُل تُْقَبُلَكِمْثــلِ َما َكاَن الر بَِهَذا  ْعــَوى  الد َوَما  فِيِهْم 
ُعلِْمَوَما َعدا الُْخْمَس َففِي الَْجْيشِ قُِسْم ــُه  َحق ــْهَمانِ  الس لِلَفارِسِ 

الصارم: السيف. والمخذم: القاطع.  (١)
قوله: «هللا سهم إلى آخره» هذا القسم غير موافق لما في كتب المشارقة من أهل المذهب، وإنما   (٢)
هو عندهم أن يكون من ستين سهًما، فيخرج من الستين خمسها وهو اثنا عشر؛ فيكون منها هللا 
سهم، وللرسول سهم، ولذي القربى ســهم، ولليتامى ثالثة أسهم، وللمســاكين ثالثة أسهم، 
والبن السبيل ثالثة أسهم، فذلك اثنا عشر، فهذا قسمها المعروف عند أصحابنا، وقد رأيت في 
بعض نســخ هذا الكتاب ما يوافق هذا القســم، ولكنني لم أحفظها ولم أظفر بها في األوان، 
ولعل المصنف رأى لهذا القسم وجًها آخر غير الذي عليه أصحابه، استدالًال من معاني اآلية، 

فجعل لما فيه الالم ثالثة أرباع الخمس، وجعل ولما ال الم فيه الربع فقط. واهللا أعلم.



كتاب نظام العالم٢٥٦ الجزء الثالث

َوالُغلُوُل(١) اجِــلِ  لِلر ــْهُم  ــَقــلـِـيــُلَوالس ــُرُم َوالْ ــْح ــُرُه َي ــي ــثِ َك
ــا َمن ُيَحر  َغــل َمــْن  ــاَوقِيــَل  مِْنَهــا َوقِيــَل َبــل ُيَقاَصَصن
َحَســُن فِيَها  بِالُقْرَعةِ  ُنَوالَْقْســُم  مِــْن َبْعــدِ َتْوزِيــعٍ لََهــا ُيَبي
َصابِــيَوُكل ُحْكــمٍ لِــَذوِي الِْكَتــابِ  َولِــُكل َفلِْلَمُجــوسِ 
َفْهَو مِْن َبــاَح  َوالذ ــَكاَح  الن  َلْنِإال ُيَحل ُدوَنُهــْم  الِْكَتابِ  أَْهــلِ 
ا َمْن َحَرْب ْلحِ َوأَم ُيْجَتَنْبَوَذاَك فِي الص َذاَك  مِْنــُه  َفِقيــَل  مِْنُهْم 
َوقِيَل َبــْل تُْحَبُس ِحيــَن تُْغَنُمَوالُْخْلُف فِي األُُصولِ قِيَل تُْقَسُم
ِإْن َشــاَء اِإلَماُم َقَســَما َماَوقِيــَل  َوَعم ــَفــَهــا  َوق َيَشا  َوِإْن 
َيْرجِــُع  َفَقــط لَِرأْيِــِه  َفــُكل َمــا أََراَد مِْنَهــا َيْصَنــُعَفْهــَو 
َخْيَبَرا أَْصَل  الُْمْخَتاُر  َقَســَم  ُعَمَراَقْد  َعْصــَر  َفــارُِس  َفْت  َوُوق
َصافَِيْه(٢) لِْلُمْســلِِميَن  َماِضَيْهَفُجِعَلْت  الَْجِميــعِ  َعَلى  َمْصَلَحًة 
ُجوُع الَْمْشــُروُعَوَمــْن َبَغــى َفُيْطَلــُب الر َيْقَتِضي  َما  ِإلَى  مِْنُه 
ــُل ــاَت ــَق ـــُه ُي ـــى َفـــِإن َوالَوَســائُِلَفــــِإْن أََب األَْســَباُب  َوتُْقَطُع 
َوَال َمالُــُه  ُيْغَنَم  أَْن  َغْيــرِ  ُحِظَال(٣)مِــْن   َفــُكل َذَرارِيِه  تُْســَبى 

 g ﴿ :قوله: «والغلول» هــو األخذ من الغنيمة على وجه االختالس والســرقة، قال اهللا تعالى  (١)
m l k j i h ﴾ [آل عمران: ١٦١].

ين،  قوله: صافيه: أي: بيت مال يســتغله اِإلمام أو من يقوم مقامه، وينفــذ غلته في مصلحة الد  (٢)
وتقويم أمر المسلمين.

حظال: أي: منع.  (٣)



٢٥٧ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

ُمْدبُِر مِْنُهــْم  ُيْتَبــُع  َال  ُيْجَهُرَكــَذاَك  َعَلْيــِه  َما  الَْجرِيــُح  َكَذا 
ُســْلَطاُن لَُهــْم  َكاَن  ِإَذا   أَْعـــَواُنِإال ــُم  ــُه لَ أَْو  ــْم  ُه ــد ــِم ُي
َوالَْجرِيــُح الُْمْدبِــُر  َصرِيــُحَفُيْتَبــُع  َبْغُيُهــُم  ِإْذ  ُيَجــاَز(١) 
الَْجَمْل َيْومِ  فِــي  َكاَن   َعلِي الُْمْدبِــَر َبْل مِْنُه َحَظْللَِذا  َيْتَبعِ  لَْم 
َوَعَكْس َجرِيحٍ  َعَلى  ُيجِْز  يَن ِإذِ األَْمُر اْنَعَكْسَولَْم  فِي َحْربِ ِصف
ــَرْه َيْوًمــا َبش َبْيــرِ  الز ُه َقــْد َحَجَرْهَوَقاتِــُل  ــارِ َحْيــُث ِإن بِالن
َبُعَنــاَدى ُمَنادِيــِه بِــأَْن َال ُيْتَبــُع ُمت ـــــُرُه  َوأَْم ــْم  ــُرُه ِ ــْدب ُم
َبْيــُر َقْبــَل الَواقَِعــْه ــْهَفأَْدَبــَر الز ــَع ــاَب ــُه َوَت ــلُ ِ ــات ـــُه َق ـــاَم لَ َق
الُْمْخَتارِ(٢) َمــَع   الُحــر اِإلْدَبارَِوألَبِي  َمــَع  الَْقْتلِ  َعَلــى   َحث
ــاُر َجب لَُهــْم  ِإْذ  قَُدْيــدٍ  رِْدٌء(٣) َوَمــا َســاَعَفُه الُْمْخَتــاُرَيــْوَم 
َظْر الن  الُْحــر َنَظــْرَوَكاَن فِيَهــا ألَبِي  َوَقــْد  َماَرَســُهْم  ألَنــُه 
َقْيسِ َنْجــُل  ِإْبَراهِيــُم(٤)  الَْبــأْسَِوَكاَن  عِْنــَد  َيأُْخــُذ  بَِرأْيِــِه 
الِْقَتالِ فِــي  أََبــاُه  َرأَى  الَْمَجالَِوَمــْن  فِي  اِإلْعــَراُض  لَُه  َجاَز 

قوله: يجاز: أي: يقتل.  (١)
المختار بن عوف أبو حمزة الشاري، وأبو الحر هو علي بن الحصين العنبري، وكان من خيار   (٢)
علماء المســلمين وُفَقَهائِِهْم ورجال الدين في القرن الثاني مــن أهل مكة، ومن األغنياء الذين 

خدموا الدين بأموالهم، وهو من رجال أبي حمزة رحمهم اهللا. (أبو إسحاق)
قوله: ردء: أي: عون وظهير.  (٣)

قولــه: إبراهيم: هــو اِإلمام العــدل إبراهيم بن قيس بن ســليمان الحضرمي، البطــل الكّرار،   (٤)
والفارس المغوار، والشاعر البليغ، والفقيه الكبير رحمه اهللا ورضي عنه.



كتاب نظام العالم٢٥٨ الجزء الثالث

ــــَواُه ــُه ِس ــلُ ــُت ــْق ــاُهَيــْتــُرُكــُه َي َرب َقــْد  َقْبــُل  مِــْن  ألَنــُه 
لَِمــا َجــاَز  َقْتَلــُه  َتَولــى  َفِهَماَوِإْن  لِْلَمَعانِــي  َمــْن  َيْفَهُمــُه 
ْكــرِ الَْوالَِدانِ انِِإْذ فِــي َمَعانِي الذ ُهْم ِســي َكَغْيرِهِــْم فِي الَْحق
َفُقوُموا أَْنُفِســُكْم  َعَلــى  َمْفُهوُمَولَــْو  ُهَنــا  مِْن  َوالَوالَِدْيــنِ(١) 
ــَالُح َوالس الُْكــَراُع(٢)  ُيَباُحَوُيْعَقــُر  لَِمــا  الَْبْغيِ  ُيْكَســُر فِــي 
ِ بِاِإلْجَمــاع فِيــِه  َضَمــاَن  َســاعِيَوَال  َعَلْيــِه  َبْغَيُهــْم   ألَن
لَُهُمَوَذاَك ِإْن لَــْم َيْقــدَِرْن َعَلْيِهــُم أَْو بَِكْســرٍ  َعْقرٍ  مِــْن ُدونِ 
َواألَْمــَوالِ لِْلُبُيــوتِ  بَِحالَِوالَْحــْرُق  الُْعَلَمــا  اْختِــَالُف  فِيــِه 
مِيَنـا الُْمَتَقد َطـــرِيــُق  ُيْفُتوَنــاَكـاَن  بِــَذا  اْمتَِناعِــِه  َعَلــى 
ــا(٣) األَُمَنا أَْرَســَل الُْمَهن ُضِمَنامِْن َثم َما  َيْكِشُفوا  (تَُوامٍ)(٭)  ِإلَى 
َطَلُبوا الُْجَلْنــَدا  َبُنــو  بَِها  اْنَقَلُبواَكاَن  مِْنــُه  َوبِالَْخْيَبــةِ  ُمْلــًكا 
َوَحــَرَق الَقائِــُد فِيَهــا َوَهــَدْمَقــاَم لَُهــْم َوالِي ُصَحــاَر َفَهَزْم
َيْدُعوُهُم َمــْن  اِإلَماُم  َيْلَتــزُِمَفأْرَســَل  َوَمــا  ِهــْم  َحق ألَْخــذِ 

قوله: َواْلَوالَِديْنِ: بالعطف على «ولو على أنفسكم».  (١)
قوله: الُكراع: بضم الكاف، أي: الخيل.  (٢)

قوله: المهنا: هو اِإلمام المهنا بن جيفر الخروصــي وتوام هي صحار، وقيل: ما بعد عن البحر   (٣)
فهو صحار؛ وما قرب منه فهو توام، كذا سمعت بعض الرواة عن ذلك بصحار. 

ذكر الشيبة في نهضة األعيان أن البريمي تسمى قديًما توام، وهذا هو المعروف. (إسماعيل) (٭) 



٢٥٩ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

ُصــوا َتَرخ َقــْد  ــُروَن  ُصواَوالُْمَتأَخ َخص َمــا  َتْضيِيَعُه  ُموا  َفَعم
َفَما الَْبْغيِ  َعَلــى  ًة(١)  قُــو َفلُتْحَســَما(٢)َرأَْوُه  ةٍ  قُو مِْن  لَُهْم  َكاَن 
ُمنِْع  ــر ِإَذا َمــا أُمَِن الش ــى  ُمْمَتنِْعَحت َغْيــُر  َذاَك  َقْبــَل  َكاَن  َما 
ــُم ــُه ـــُهـــْم ِإْخــَوانُــَنــا َولَ َعَلْيِهُمألَن َكــَذا  لََنــا  َمــا  َجِميــُع 
َيِحل َال  الَْبْغــيِ  أَْهــلِ  َوِإْن َيُكــْن َقــْوٌم لَُه اْســَتَحلواَوَمــاُل 
َمارَِقْه َوَصاَرْت  َغَلْت(٣)  أََزارَِقــْهَخَوارٌِج  ــٌة  ُصْفرِي دِينَِهــا  مِــْن 
الُْمْشــرِكِيَنا بُِحْكمِ  َجْهــًال َعَلى ُبَغــاةِ الُْمْســلِِميَناَفَحَكُمــوا 
َكَما ــْيفِ  بِالس للِناسِ  َمْغَنَماَفَعَرُضوا  مِْنُهْم  الَْماَل  اْسَتَحلوا  َقدِ 
َفاَرَقْتُهُم الْــُمــْخــَتــارِ  ـــةُ  ــُمَوأُم ــُه ــْت ــَق ــس ــُم َوَف ــُه ــْت ــَل ــل َوَض
الُْمْخَتارِ َعــنِ  فِيِهــْم  اآلَثــارَِوَوَرَدْت  َمــَع  أَْخَبــارٍ  ُجْمَلــةُ 
ــا ُيْعَرَفن الُمــُروُق(٤)  ــاَوفِيِهــُم  ــَرأَن ــْب َن  َشـــك َال  ــُم  ــُه ــْن ِ َوم
ِ الَْجَمل بَِيــْومِ  ُغْنٌم  َيُكــْن  َعلِيَولَْم  مِْن  َوَســْبٌي  يَن  ِصف َوَيْومِ 
َيُكْن لَْم  أَْيًضا  ارِ  الد َيْوَم  َســْبٌي َوَال ُغْنٌم َفَكْيــَف ُيْقَبَلْنَكَذاَك 

قوله: «رأْوه قوة»، يعني: إحراق النخيل والمنازل.  (١)
أي تقطع.  (٢)

قوله: غلت: تجاوزت الحد في اْلُغُلو في الدين؛ ولذلك ُيَسَمْوَن بالغالة.  (٣)
قوله: «وفيهم المروق يعرفنا»، أي: الخروج من الديــن؛ الَمْعنِي بقوله ژ : «يمرقون من الدين   (٤)

ة». مِي كما يمرق السهم من الر



كتاب نظام العالم٢٦٠ الجزء الثالث

َفَعلُوا فِيَمــا  ــةُ  الُْحج َوَنْقلُُهــْم فِيَمــا لَــُه َقــْد َنَقلُوافِْعلُُهــُم 
فِيِهُم لِلُعَمَرْيــنِ(١)  َيُكــْن  َزَعُمواَولَْم  َقْد  َكَما  ُغْنٌم  َوَال  َســْبٌي 
ِ بِـــاِالْرتِـَداد َخْصَمُهــْم   َوالَْفَســادِألَن َيْدُعــوَن َال بِالَْبْغــيِ 
ــابِي لَُهْم َيْوَم (َدَبا)(٢) َل الس الَمْذَهَباَتأَو َذاَك  الَْفــاُروُق  َوأَْنَكــَر 
َهــَذا  أَن ـــَالُة  ـــُغ الْ ـــَالَذاَفـــَزَعـــَم  ــُم َم ــُه ــوُن لَ ــُك ـــٌه َي َوْج
لَــلِ الز بَِنْفــسِ  فِيــِه  ُقــوا  َِتَعل ُيْقَبل لَْم  َذا  َنْحــوِ  مِْن  أََتى  َوَما 
ِ ادِيَال َيْســَتوِي َمــْن َكاَن َذا جَِهاد الن َســا فِــي  الن بِْيَن  َوَقاعِدٍ 
َمــْع ُكل اْمــرِگ ُمَجاهِــدِ ـِـدَِواهللاُ  ــَوائ ــَف َوال ْصرِ  بِالن ُه  ــد ــُم ُي
ِ ْكر َِوأَْنــَت َمأُْمــوٌر بِِه فِــي الذ لِألَْمــر ُمْمَتثِــًال  لَــُه  َفُقــْم 
َوَمن َيْنُصْرُه  ْحَمَن  الر َيْنُصرِ  َرْنَمْن  ُيَســخ لَُه  َفالَْخْلــَق  ُيِطْعــُه 
َتُمــوُت أَْنُفًســا  ــي  لَِرب َتُمــوُتَهُبــوا  َفــَال  لَُكــْم  َهــا  َيُرد
َســاَعاتِ أَْنُفًســا  َخالَِداتَِوأَْقرُِضــوُه  الُْخْلــدِ  فِــي  َهــا  َيُرد

. ̂ قوله: للعمريْن: هما: أبو بكر وعمر   (١)
 ، ƒ قوله: يوم َدبا: أي: يوم وقعة َدبا، وهي ملحمة مشــهورة، كانت في خالفة سيدنا الصديق  (٢)
لما منع أهلها الزكاة ونادت امــرأة منهم قومها بقولها: يا قوماه، فظنهــا قائد أبي بكر أنها قد 
ارتدت عن اِإلســالم؛ أوًال بمنعها الزكاة وثانًيا بندائها لقومها بدعاء الجاهلية، فلما تعصب لها 
قومها قاتلهم ذلك القائد، فظهر عليهم، وســبا ذريتهم، وحمل الســبي معه إلى المدينة، فرده 
الخليفة الثاني عمر ƒ . ودبا بفتح الدال قرية واســعة على شاطئ الخليج العربي من ُعمان، 

بالقرب من جبال الشحوح المعروفة.



٢٦١ الجزء الثالث َباُب الِجهَاد

ــْه ــا َســنـِـي ــًب ِ ــَرات ــُم َم ــُك ــِط ــْع ــْهُي ــــــاٍت عـِــْنـــَدُه َعــلـِـي َوَدَرَج
ــِهيدِ لَُهــَو الَْحَيــاُة ــْت َعَلْيــِه عِْنَدَنــا اآلَيــاُتَمــْوُت الشَدل
ِإَذا َما ِشــْئَت َبــْل أَْحَياُء َيَشــاُؤواَفاْقَرأْ  َمــا   َثــم َوُيْرَزقُــوَن 
َجَرى َما   َيْســَتِقل ــِهيَد  الش  َيَرىِإن مِْن َقْتلِِه َمْع َما مَِن الَْفْضلِ 
َفُيْقَتَال َيْرجَِعــْن  لَــْو  أَْن   الُْعَلىَيــَود لُِيْحــرَِز  اٍت  َمــر ُجْمَلــَة 
ا َيْرجَِعن  َيــَود َفًتــى  مِــْن  اَمــا  َيْخُرَجن َبْعــدِ  مِن  َنا(١)  الد ِإلَى 
ُيَجاهَِدنــا َكــْي  ــِهيَد  الش  ــىِإال َتَمن َمــا  بِــَذاَك  َفُيْدرَِكــْن 
الَْقْتَال  َيــَود اٍت  َمــر َعْشــَر  لِْلَقْتَلى(٢)لَْو  َشــَرٍف  مِْن  َرأَى  لَِما 
َيْســَتْوجُِب ًة  َمر لَــْو  َغَزا  ُيَرغــُبَفَمْن  بَِهــا  ــًة  َجن بِــَذاَك 
َففِي ْيفِ  بِالس َة  الَْجن َتفِــيَفاْسَتْفتُِحوا  ُخْلدَِنــا  ــةُ  َجن ِظَاللِــِه 
َمْوًتــا فِيــِه ْحَمــَن  الر أُْرِضيِهَفأَْســأَُل  بَِهــا  ــَهاَداتِ  الش أَْعَال 
َعاَوَرِحــَم اهللاُ اْمــَرأً َقــْد َســِمَعا اْسَتجِْب َهَذا الد َوَقاَل َيا َرب

❁  ❁  ❁

قوله: الدنا: أي: الدنيا.  (١)
جمُع قتيل.  (٢)



كتاُب القضاِء٢٦٢ الجزء الثالث
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ِ الُمَتَخاِصَمْين َبْيــَن  َِوالَفْصــُل  أَمِين الَقَضا مِــْن َحاكِــمٍ  ُهــَو 
َيْقِضي قِيــقِ  لِلر َفَلْيــَس   َيْمِضي(٭)ُحــر َمــاُه  َحك َمْهَما  َوقِيَل 
فِيــِه َمــاُه  َحك فِيَمــا  َيلِيِهَوَذاَك  الــذِي  ِإْذنِ  َعــْن  َكاَن  ِإْن 
ــُم ُيَحك َال  األَْعَجــُم  َكــَذا األََصــم ِإْن َيُفْتــُه الَكلُِمَكَذلِــَك 
الُْخَصَما َقْوَل  َيْسَمُع  َيُكْن  َيْحُكَمــاَوِإْن  أَْن  ِحيَنئِــذٍ  لَــُه  َكاَن 
َيْقِضيَوالُْخْلُف فِي األَْعَمى َفِقيَل َيْقِضي لَْيــَس  َوقِيــَل  َبْيَنُهَمــا 
َيْصلُُح َشاهًِدا َعَلى َوْصفٍ ُزكِْنِإْذ َال َيُكوُن َحاكًِما َمْن لَْم َيُكْن
َواِإلْشــَخاصِألَنَما الُْحْكُم َعَلى األَْشــَخاصِ لِِإلْبَصارِ  َيْحَتاُج 
ِإَذا َمــا َكاَنــا اِإلْنَســاَناَوالَْمْنــُع َظاهِــٌر  َيْلــَزُم  َجْبــٌر  ُهَنــاَك 
َجْبُر فِيــِه  َيــُك  لَــْم  ِإَذا  ــا  َيْعــُروأَم َفَلْيــَس لِْلَمْنــعِ َمَحــل
ـــُه ـــُه ُمـــَوج ـــَالُم ـــا َك ـــَم ُهألَن تِي َتَوجْعَوى ال فِي الُْحُكمِ فِي الد
ِ َمانِع مِــْن  َهْل  َكاِإلْفَتــاِء  َِوَذاَك  َنافِــع لَــُه مِــَن اِإلْفَتــا بِأَْمــرٍ 
ــَهاَدْه لَُه الش أَْوَالَدْهَوقِيَل َمــْن َجاَزْت  َخــَال  الُْحْكُم  لَــُه  َجاَز 
َوَال لَُهــْم  َيْشــَهَدْن  َال  َفُيْقَبَالَفِإنــُه  َيْشــَهَدْن  َوقِيَل  َيْحُكــْم 
ِ عِْلم َذا  َفًتــى  لِْلَقَضــا  َِنْخَتــاُر  َذا ِحْلم َذْنبِِهْم  فِيَما َقَضى َعــْن 

أي يمضي حكمه أو يمضي هو في القضاء بين المتخاصَمْين. (إسماعيل) (٭) 



٢٦٣ الجزء الثالث باُب صفِة اْلقاِضي َوآَداِبْه

َوَرْع َذا  َعفــا  لِلــْومِ  لَِطَمــْعُمْحَتِمــًال   َقــط  َكــن َيَتَحر لَــْم 
َعَنا فِيَما  الُْهَدى  أَْهَل  َناُمَشــاوًِرا  َبي َبــَالًء  فِيــِه  الَْقَضا  َيــَرى 
ُيْعَزلِ لَــْم  أَنــُه   أََحــب َفلُيْعــَزلَِفَمــْن  لِْلَقَضــا   َيْســَتِحق َال 
اْكَتَفى بَِغْيــرِهِ  َمْن  ــِعيَد  الس  َفاِإن َتَعس بِالَْهَوى  َمْن  ــَقا  الش َوُذو 
ارِ الن فِــي  ُروِي  َقــْد  األَْبــَرارَِفَقاِضَيانِ  ــةِ  َجن فِــي  َوَواِحــٌد 
َوَجاهِــُل َجائِــٌر  النِ  الَْعادُِلَفــاْألَو َوْهــَو  الَْعالُِم  الِــُث  َوالث
ــاَءا ــَي ــِق اَالْش  أَن  ـــُدل َي َتَراَءىَوَذا  َكَمــا  الناسِ  فِــي  أَْكَثُر 
ِ الَْخَطر َعِظيــَم  َكاَن  َوِإْن  الَْخَطرِ(١)َوْهــَو  َعِظيــُم  أَْيًضا  َفَفْضلُُه 
ِ ـــام ـــَه ــةُ األَْف ــل ــَض َِوِإنـــــُه َم ــــُه َمـــَزلـــةُ األَْقـــــَدام ـــْل ِإن َب
ُذبَِحا َقــْد  ُه  ِإن قِيــَل  َذاَك  َوَضَحامِــْن  َحدِيًثــا  ينٍ  ِســك بَِغْيرِ 
بِِه األَْمــرِ  ةِ  ِشــد َعــْن  َفْضلِِهكَِناَيــٌة  َبــْل كَِناَيٌة َعــْن  َوقِيــَل 
الَوالِي فِيَهــا  َيْعدُِل  لََيالِــيَوَســاَعٌة(٢)  قَِيامِــِه  مِــْن  أَْفَضــُل 
لِْلَقاِضي َوَال  لِْلَوالِــي  َقاِضيَولَْيــَس  اِإلَمــاُم  َما  َفــْوَق  َيزِيُد 
اِإلَمــاُم ــَن  َعي فِيَمــا  ـــَالُمَيْحُكــُم  ـــُه ُي ـــِإن َفــــِإْن َيــــزِْد َف
ي َعــد الت جَِناَيــَة  الَْحدَوَيْضَمَنــْن  َذاَك  َفــْوَق  َشــْيًئا  َزاَد  ِإْن 

قوله: عظيم الخطر: األولــى بمعنى المخاطــرة، والثاني بمعنى القــدر ـ فهو جناس تام   (١)
متماثل. (المصنف)

قوله: وســاعة: مبتدأ على االتســاع في الظرف، ســوغ االبتدا بها ما فيها من معنى الوصفية،   (٢)
ويجوز نصبها على الظرفية.



كتاُب القضاِء٢٦٤ الجزء الثالث

ــا ُيْخَرَجن الَْحاكِــمِ  ُيْنَفَذنــاَوَخَطــأُ(١)  اهللاِ  َمــالِ  َبْيــتِ  مِــن 
ــا َفن ُيَضي أَْن  َعَلْيـــــِه  ــا(٢)َوَمـا  َفُيْنِصَفن ْفُهــْم  ُيَضي َفــِإْن 
ا ُمْنِصَفا ــُف الَْخْصَمْينِ ُطر َفــاُيَضي َتَعف ِإْن  الَْجِميــَع  َيْتــُرُك  أَْو 
ُم ُيَكل َال  ــَالُم  ــَك الْ ــَك  ِ ــَذل َبْعَضُهــُم أَْكَثــَر ِحيــَن َيْحُكُمَك
َيُرد َفــَال  الُْحْكمِ  َمْجلِــسِ  َيْبُدوفِي  َمــا  ِإَذا  َبْعِضِهــْم  َســَالَم 
َحَكَمــا َمــا  ِإَذا  ُه  َيــُرد َمالَِكــْن  َســل ِحيَن   َيــُرد َبــْل  َوقِيَل 
فِيــِه لَْيــَس  ــَالُم  الس ِإيَثــاُر َبْعِضِهــْم َفَيْســَتْجفِيِه(٣)ألَنَمــا 
َما(٤) أَْن ُيَعم َعَلْيُكَمــاَوَبْعُضُهــْم أََحــب َكَقْولِــِه  هِ  َرد فِــي 
ِ لِْلُخُصوم َيْفَتــُح  َال  َِوالَقاِضــي  الَْمْعلُوم َذلِــَك  فِــي  ٍة  ُحج مِْن 
الَْبــارِي ُحْكــَم  َيْلــَزُم  ــُه  ارِلَِكن الن َعــَذابِ  مِْن  َيُفــوَز  لَِكْي 
ا َحَكَما الُْعَلَماَوقِيــَل فِي الَْحاكِــمِ لَم َبْعــضِ  بِــَرأْيِ  لَِرُجــلٍ 
َيْحُكَما أَْن  عِْنَدَنــا  َيُجــوُز  لَِيْسَلَماَفَال  هِ  بِــِضــد ــرِهِ  ــْي ــَغ ِ ل
َال َتَحــو الَْعــْدَل بِــِه  َرأَى  َالَوِإْن  أَو أََتــاُه  َقــْد  ــا  َعم ِإلَْيــِه 
ةِ عِي لِلر ــاكـِـَم  ــَح الْ ةَِوَيــْلــَزُم  وِي بِالس الُْحْكمِ  فِي  َيْجَعَلُهْم(٥) 

قوله: وخطأ: أي: ضمان الخطأ في الحكم، وما يلزم فيه من الُغرم، فإنه يخرج من بيت المال.  (١)
قوله: ُيَضيَفنا: أي: ليس عليه إطعام الضيوف الذين يقصدونه للحكم بينهم.  (٢)

قوله: فيستجفيه: أي: ُيدخل عليه الجفاء.  (٣)
ه الّسالم بأن يأتي بصيغة الجمع. ما: أي: يعم برد قوله: ُيَعم  (٤)

قوله: يجعلهم: منصوب بأن مقدرة، فاعل يلزم.  (٥)



٢٦٥ الجزء الثالث باُب صفِة اْلقاِضي َوآَداِبْه

ــى َيُكوَن الُْكل َكاألَْســَنانِ الَْمَعانِيَحت َفاْفَهمِ  مِْشــٍط  أَْســَنانِ 
َعاَياَوَمــا لَــُه أَْن َيْقبِــَض الَْهَداَيــا الر مِــَن  لَــُه  أُْهدَِيــْت  إْن 
ُيَهــادِي لَُهــْم  َكاَن  لَِمــْن   ِِإال َجَواد َصاِحبٍ  مِــْن  الَْقَضا  َقْبَل 
أَْهــَالَوِإْن َيُكــْن َقــْد َقَبُضوَها َجْهَال َيُكــوُن  لِلــذِي   تُــَرد
َحَراُم أَْهلَِهــا  َعــْن  اِإلَمــاُمِإْمَســاُكَها  الَْقاِضــي أَوِ  أَْمَســَكَها 
ُيــَرد َفِمْثلَُها  ــلِــَفــْت  َت ُيَعــدِإْن  لَُهــْم  الِْمْثــلِ  قِيَمــةُ  أَْو 
َنْجــُل  َوُهــو انِــي  الث َتِحــلَوُعَمــُر  َقــاَل َال  الَعزِيــزِ  َعْبــدِ 
َهــا ِإلَى َالَقــْد أُْهدَِيــْت لَــْه َفَرد َتَقب َوَمــا  أَْهَداَهــا  َكاَن  َمــْن 
َيــٌة لَــُه َحْتًمــا َتِحْلقِيــَل لَُه الُْمْخَتــاُر مِْثَلَهــا َقبِْل َقــاَل َهد
ـــاُء ــي مـِـْثــلـِـَنــا ُرَش ِ ـــَهـــا ف ــَنــاُءَوِإن ـــاَب لَـــُه الــث َهـــا َط بـِــَرد
َوالِي اِإلَمــامِ َبْعُضُهْم َقْد َحَجَراَوالُْخْلُف َهْل َيُجــوُز أَْن َيتجَِرا
ــَراُة الش َكَذا  الَْقاِضي  ُوَالُةَوَهَكــَذا  الْــَوَرى  َعَلــى  ُهــْم  ألَن
ُعَمَرا ُشــَراةِ  مِْن  َبْعــٌض  بِمْصــَر َقــاَم َيْزَرَعــن َواْنَبَرىَوَكاَن 
لَْم ُيَمانَِعْه بِالُمَزاَرَعْهَوَكاَن َنْجُل الَْعــاصِ  الَْفــاُروَق  َف  َعر َبْل 
ارَِعا الز َذاَك  الَفــاُروُق  َمانَُعــاَفأَْزَعــَج  الت أَْغَلــَظ(١)   ثُــم ِإلَْيــِه 
ـــِه َيــْعــَتــبـِـُر ِ ــا ب ــَم ِ َدُه ب ـــــد ِســَواُه َكْيَف الَْحاُل فِيَمْن َيْتُجُرَه
بِــي الن َعــنِ  فِيــِه  ُروِي  بِالَْمْرِضيَوَقــْد  الَْجــَواُز  َفَمــا  لَْعٌن 

أَْغَلَظ، وفي نسخة: َغلظ.  (١)



كتاُب القضاِء٢٦٦ الجزء الثالث

أََمَرا َشــْيٍء  ِشــَراَء  ُيــرِْد  َراَوِإْن  ُيَخب َوَال  لَــُه  َيْشــَترِي  َمــْن 
َيَشــاُء لَِمــا  َبْيُعــُه  ــُه الــَحــَيــاُءَكــَذاَك  ــلُ ــْدُخ َكـــَراَهـــًة َي
ُيَداَهَنا بِأَْن  ُيْخَشــى  َقْد  ُيَزاَبَنا(١)َكَذاَك  َولَــْم  لَــُه  َفُيْرَخَصــْن 
وامِــْن َهاُهَنــا اِإلَمــاُم َال ُيَحــلَحل َقــْد  َوِإْن   الِْحــل بَِطَلبِ 
لَِكــْن ِإَذا َمــا َبــَدأُوا بِالِْحــلالُكل عِْنــَد  الَْقُبــوُل  لَــُه  َجاَز 
َقْد َحَكَما الَْحاكُِم َما  َخَصَماِإْن َنِســَي  َقــْد  َمْن   أََقــر بِــِه  َوَما 
َضَمانِ مِــْن  فِيــِه  َعَلْيــِه  ْســَيانَِفَمــا  الن الَْعْفــُو َعنِ  َثَبــَت  ِإْذ 
لَزِْمَوِإْن َيُكْن بَِصْرِف َشْيٍء َقْد َحَكْم َصْرفُُه  ْرعِ  الش فِي  َيُكْن  َولَْم 
َواِإلْنَفــاُذ َيْضَمــُن  َواِإلْنَقاُذَفَهاُهَنــا  اهللاِ  َمــالِ  َبْيــتِ  مِــْن 
ِ الُْحْكم فِي  َرُجٌل  ُيْجزِي  َِوقِيَل  الَْخْصم عِْنــَد  الَْحاكِمِ  ــةِ  لُِحج
َفَيْنُظُر ــُه  ــلُ ــْرِس ُي ــٍة  ِــَق ث َقْد ُيْشــَتَجُر(٢)ُذو  َما َكاَن َثــم فِيِه 
َقْولُــُه ِإْذ  بَِقْولِــِه  لَــُهَفَيْحُكَمــْن  ــًة  ُحج اهللاِ  عِْنــَد  َيُكــوُن 
َوالَْفِقيــِه لِْلَحــاكِــمِ  فِيــِهَولَْيـَس  تُُدوعِــي  ــا  َعم زَِيــاَدٌة 
َنِخيَال َعــى  اد َمــنِ  َعى  اد َوُشــْرَبَها فِيَمــا لََنــا َقــْد قِيَالَقــدِ 
َمْحُبوبِ َفَتــى  ــْيُخ  الش ْربِ فِي الُْوُجوبَِفَحَكَم  ْخلِ ُدوَن الشبِالن
َيُقلِ لَــْم  ِإْذ  َذاَك  فِــي  ُتــُه  لُِحج بُِشــْربَِها مِــْن َمائِــِه الُمَحص

المزابنة: المزايدة في الثمن اهـ. (المصنف)  (١)
ُيْشَتَجُر: أي: ُيْخَتَلُف.  (٢)



٢٦٧ الجزء الثالث باُب الدعاِوي

ــْرُب الش َيُكوُن  َفــَال  لَــُه  ِإال مِــَن الَْمــاِء َتــَراُه الُْعــْرُبقِيَل 
زَِيــاَدْه لََنا  لَْيــَس  لَُهــْم  اِإلَفاَدْهَقــاَل  َفاْفَهــمِ  َعــاوِي  الد َعَلى 
فِي َيْحُكَم  بِأَْن  لِْلَقاِضي  َيْعرِِفَولَْيَس  لَــْم  لَُه  َكاَن  ِإَذا  َشــْيٍء 
ـَرَنـــا َيَتَخي أَْن  لَــــــُه  اَوَال  َفَيْحُكَمن َقــْولٍ  مِــْن  َشــاَء  َما 
َيْحُكُم فِيَما  الَْعْدَل  ى  َيَتَحر َوَيأُْخــُذ األَْرَجــَح فِيَمــا َيْعَلُمَبْل 
ِ َفْلُيَشــاوِر ْرجِيــَح  الت َعــدَِم  ِِإْن  َماهِر َفِقيــٍه  ِإلَــى  أَْمــرِهِ  فِــي 
ِ َيجِد لَــْم  ِإْن   الَْحــق  َيْقَتدِيَولَْيَتَحــر َقــْد  بَِرأْيِِه  َمــْن  لِــَذاَك 
الَْهَوى ِإْتَبــاُع  الَْمْمُنوُع  َنَوىَفِإنَمــا  َما  َشــْخصٍ   لِــُكل َوإنَما 

… phÉYódG  oÜÉH

َعاوِي َوَحاوِيَوَيْنُظــُر الَْحاكُِم فِــي الد لَْفِظَهــا  مِْن  َقاِصرٍ  فِي 
َوَكاذُِب َصــادٌِق  َعاوِي  الد عِي فِيَها ُهــَو الُْمَطالُِب(١)َففِي  َوالْمد
اْعَتَرَفا َمْهَمــا  َعَلْيِه  َعــى  ــُه الَْوَفــاَوالُْمد َفاألَْمــُر َســْهٌل أَلْزَِمن
ُيْنِكَرنــا لِــَذاَك  َيُكــْن  ــاَوِإْن  َنن ُيَبي ْعــَوى  الد َفَصاِحــُب 
ــا الَْحق  ُيْثبَِتــن ابَِشــاهَِدْينِ  اْســَتَحق َخْصِمــِه  َفَيِميــَن  أَْو 
ِإْسُمُه َبْيَن الَوَرىَوالُْحْكــُم بِالذِي ُهَنــا َقْد ُذكَِرا َفْصُل الِْخَطابِ 
الُْمْصَطَفى  بِــي الن َداُوَد  َســَلَفاأُوتِيــِه  َقْد  َمْن  َعَلْيِه  َمَضى  َوَقْد 

َعى عليه  الُمد ِعي، كما أن قوله: هو المطالِب: بكسر الالم، أي: فاعل الطلب، وهو تعريف للُمد  (١)
َعى عليه هو المطلوب. ِعي هو الطالِب، والُمد هو المطاَلب بفتح الالم، أي: المطلوب، فالُمد



كتاُب القضاِء٢٦٨ الجزء الثالث

ُرفَِعــا فِيَمــا  الُْمْخَتــاُر  ُه  َفَتْرُكــُه ِخــَالُف َما َقْد ُشــرَِعاأََقــر
ْعَوى الد بَِحْسبِ  اُس  الن أُْعِطَي  عِــي َمــا َيْهَوىلَْو  َيد لَــَكاَن ُكل
َبْعضِ مِْن  َبْعُضُهْم   األَْرضَِوَالْســَتَحل فِــي  َوَمالَُهم  دَِماَءُهــْم 
َقــا ُيَصد أَْن  لِْلَحاكِــمِ  َقاَفَلْيــَس  َولَْو ُمَوث َخْصًما َعَلى َخْصــمٍ 
َعى يقِ فِي الَْفْضلِ اد د ُيْســَمَعالَْو َكاَن َكالص لَْم  َمَقالُــُه  َدانِــقٍ  فِي 
َيُهودِي َعَلى  ْعَوى  الد َكاَنتِ  ِلَْو  ــُهود بِالش َجــاَء  َمــا  ِإَذا   ِإال
الَْخِضرِ(١)(٢) َسلِيُل  اُن  َغس َِوَقاَل  َظر لِلن ــا  ــُرَه ــْذُك َن ــًة  َ ــأَل ــْس َم
ــي م َوالذ الُْمْســلِمِ  فِــي  َتَخاَصَمــا َبْيَنُهَمــا فِــي َشــيَِوَذاَك 
َوَال َواِحدٍ  َيــدِ  فِي  َيُكــْن  قُبِــَالَولَْم  فِيــِه  َشــاهَِدانِ  ُهَنــاَك 
أََحْق َهاُهَنــا  الُْمْســلُِم  بِِه  َسَبْقَقاَل  َهَذا  ِإلَى  َمْحُبوبٍ  َســلِيُل 
َحَكَما  َعلِي ْبُن  ُموَســى  َبْيَنُهَمــاَوَكاَن  َمــا  نِْصَفــانِ  ـُه  ـ بِأَن
َوَما َبْيَنَنا  الُْحْكــمِ  َنِظيــُر  َعلَِماَوْهَو  َقْد  َمْن  عِْنَد  َهَذا  أَْحَســَن 
ــاِف ــَص ــِإلْن ِ ــــُه أَْقـــــَرُب ل َكالُمَصافِــيألَن  الَْعــَدو لَِجْعلَِنــا 
َصلبِ الت فِــي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َكْاألَبِي(٣)َوأَو َذا  فِي  الُْمْسلُِم  َفَما  أَْقَوى 
الَْبِهيَمْه ــُد  ِ ــائ َوَق ــــٌب  ِ كَِالُهَما ُذو الَْيــدِ فِي الُْخُصوَمْهَوَراك

ــان بن محمد بن الخضر الصالني، يكنى أبا مالك، وهو  ــان سليل الخضر: وهو َغس قوله: َغس  (١)
شيخ أبي محمد. (المصنف)

ان هو أبو مالك غسان بن الخضر الصالني نسبة إلى صالن، بلد على ساحل الخليج العربي  قوله: َغس  (٢)
تبعد عن صحار ثالثة أميال من جهة الشمال، وهو شيخ العّالمة إبي محمد عبد اهللا بن محمد البهلوي.

: أي: كالكافر الممتنع عن اِإلسالم. كاَألبِي  (٣)



٢٦٩ الجزء الثالث باُب الدعاِوي

َنْه َبي فِيَهــا  الَْواِحــدِ  َعَلــى   َنْهإن َبي َقــْد  بَِمــا  َتأْتِــي  َعادِلَــًة 
َجِميَعا اْســُتْحلَِفا  َعَجَزاَهــا  َتْوزِيـَعـاِإْن  َبْيَنُهـَمــا  َوقُِسَمـْت 
َحَلْف َفْمــَن  َواِحٌد  أََباَها  َفْهَي لَُه ُحْكًمــا َولَْيَس ُيْخَتَلْفَفــِإْن 
ِ ْوَجْين الز مِــَن   لِْلَحي َِوالَْقــْوُل  الُْمَتَســاكَِنْين فِــي  َوَهَكــَذا 
َعى َشــْيًئا لَُه فِــي الَْمْنزِلِ ِِإَذا اد ِإْن لَــْم َيْقَبل لَِكْن َمــَع الَْيِمينِ 
ُق ُيَصــد َواِحــدٍ   ُكل ُيْطَلــُقَوقِيــَل  َال  ــُه(١)  ُيَالئَِمن فِيَمــا 
ُجْل الَْمَقاُل للِر الَْحــْربِ  َوَنْحوَِهــا َوُكل َما َقْد َيْشــَتِمْلفِي آلَةِ 
الَْمــْرأَةِ َفَقــْوُل  َســا  الن َنــةَِوآلَــةُ  َبي َمــا  ُدوَن  فِيَهــا  ُيْقَبــُل 
َســا َعى َما للِن ُعِكَســاَوِإْن َيُكــْن َقدِ اد َقْد  أَْمُرَها  َما  َعْت  اد أَوِ 
ــةِ بُِحج َواِحــدٍ   ُكل الَْقْولَةِ(٢)ُيْطَلــُب  عِْنَد  الَْيِميــُن  َيْكفِِه  لَْم 
ُل َتْحَتِمُلَوأَْعَجَب األَْصــَل الَْمَقاُل األَو َحالَــٍة  مِــْن  بِــِه  لَِمــا 
ُجْل الر آلَــَة  َســاُء  الن َتْملُِك  َيْنَتِقــْلِإْذ  ِإلَْيــِه  الَْفَتــى  َكَذلِــَك 
َفَال لِي  َعَلْيِه  َقــاَل  ِإْن  ــَالَوالَْخْصُم  ُيَفص أَْن  الَْحاكِــُم  ُيْلزُِمــُه 
َيْخِصُم(٭)َوِإْن َيُقــْل لِــي عِْنــَدُه َفَيْلــَزُم َمْن  َشــاَءُه  ِإْن  ُسَؤالُُه 
عِْنــَدْه َغْيــُر  َعَلْيــِه  َقْولُــُه  ُهِإْذ  مِــْن َهاُهَنــا َيْلــَزُم أَْن َيُحــد

قوله: ُيالَئَِمنُه: أي: يوافقنه ويَلِيُق به.  (١)
القولة هنا الدعَوى.  (٢)

اإلمــام نور الدين 5 يســتعمل َخَصَم بمعنى نازع في الشــيء، وقد يكــون ذلك جريا على  (٭) 
االستعمال الُعماني، واألصل أّن خصم بمعنى غلبه في الحجة. (إسماعيل)



كتاُب القضاِء٢٧٠ الجزء الثالث

فِيــِه َماًال  الَْحاكِــُم  َيــْحــوِيــِهَوَيْمَنــُع  أََحـــٌد  َال  َتـــَنـــاُزٌع 
ِ الَْخْصَمْين ألََحــدِ  َيُكــْن  َِوِإْن  الَْيَدْيــن َيْمَنــُع  َال  َيــٌد  فِيــِه 
هــا َدْعَوى َعَلْيــِه لَْم َتِصْح ـ ِضْحِألَن َعَلْيــِه َفالَْمْنــُع لَِذا لَــْم َيت
َعــى َفاد لَِقــْومٍ  َعاَوَرُجــٌل َجــاَء  َود َقــْد  ــتٍ  َمي َمْع  لَــُه  َماًال 
قُــوُه َصــد اِإلْرثِ  أَْهــَل   أَْطَلُقــوُهَوِإن الَْمــاَل  َيَدْيــِه  َوفِــي 
ِإلَْيــِهلَْيــَس لَُهــْم أَْن َيْرجُِعــوا َعَلْيِه َدَفُعــوا  َقــْد  بِــِه  فِيَمــا 
ُرُجوُع لَُهــْم  َقــاَل  ـــوُعَوَبْعُضُهــْم  ـــْدفُ ـــــُه بـِــَقـــْولـِــِه َم  ِألَن
َبْيتِ فِــي  َعى  اد َقــدِ  َمْيتَِوَرُجــٌل  َبْيــُت  َوالَبْيُت  لَُه  َشــْيًئا 
َعْدلِ(١) بَِشــاهَِدْينِ  أََتــى  ِحــلَوَقْد  َغْيــُر  َذاَك  أَْخــُذ  َفِقيــَل 
ُســرِْق بِأَنــُه  ــَال  ُيَفص ــى  ــُه َودِيَعــٌة َقــدِ اْســُتِحْقَحتأَْو أَن
ُتــْه َوَماَتــْت ُحج َمــاَت  ـُه  ـ ــُتــْهِألَن هـِـَب َذاَك  ــَل  ــق َن ــُه  ــل ــَع لَ
َقالُوا ــــاٌس  َوأَُن ــَراُه  ــَت اْش ــَالُلأَوِ  ــا َح ــُذَه ــِه أَْخ بـِـَشــاهـِـَدْي
َما ــَال َكَمــا َتَقد َواِالْحتَِمــاُل َال ُيَراَعــى َفاْعَلَمالَــْو لَــْم ُيَفص
َعــى اد َفَتــاةٍ  َعَلــى  ـــُه ُمــْنــَدفـِـَعــاَوَرُجــٌل  ـــُت ــا َزْوَج ــَه  ِــأَن ب
َِفَقالَــتِ الَْفَتــاُة َكاَن َرُجلِــي(٢) أَْو َكاَن َزْوجِــي بِــَكَالمٍ َعجِل
ــْه ْوجِي بِالز َيْحُكــُم  ْهَفَبْعُضُهــْم  ْت َفاْفَهــمِ الَْقِضي َحْيــُث أََقــر

قوله: «عدل» صفة لشاهدين، وإنما أفرده لكونه مصدًرا، وقد سبق بيانه.  (١)
قوله: «كان رجلي»، أي: زوجي حقيقة عرفية عندنا.  (٢)



٢٧١ الجزء الثالث باُب الدعاِوي

ُيْعَتَبــْر َفَلْيــَس  َكاَن  ُيْعَتَبــْرَوَقْولَُهــا  َهــَذا   ِإن َقــْوٌم  َوَقــاَل 
َصرِيَحا ِإْقَراُرَهــا  َيُكْن  لَــْم  َمْطُروَحــاِإْذ  بِــِه  َقْولَُهــا  َفــَكاَن 
َفُيْخَبــُر َتْنَقِضــي  األُُمــوُر  َعْنَهــا بِــَكاَن َهَكــَذا ِإْذ ُيْذَكُرِإذِ 
َطَالَقا ـــْت  َع اد ــدِ  َق ــــَرأٌَة  َداَقاَواْم مِــْن َزْوجَِهــا لَِتأُْخــَذ الص
ْوُج الــز َفَقاَل  مِْنــُه  الُْخُروُجبَِمْحَضــرٍ  لََهــا   َصح َصَدَقْت  َقْد 
َقْه َقــْهَوِإْن َيُكــْن َقاَل هِــَي الُْمَصد ُمَطل َهاُهَنــا  َتِصيــُر  َفــَال 
أَْن ُيْمِكــُن  َتْصدِيُقَهــا  َيُكوَن مِْن ِســَواُه فِيَمــا َتْنِطَقْنألَنَمــا 
ـــُه َتــْمــَنــُعــُه ـــُت عٍ َزْوَج َتْمَنُعُهَوُمـــــد َمــا  َتْحلُِف  َنْفِســَها  مِْن 
الَْيِميَنــا تِ  َرد َقــْد  َتُكــْن  لَِيْسَتبِيَنــاَوِإْن  ْفــــُه  َحل َعَلْيـــِه 
ا َفُتْحَبَســن ْوُج  الــز َحَلــَف  ــاِإْن  ــن ــَن ــْذعِ ــْي تُــِطــيــَعــُه َوتُ ــَك ِ ل
ُكتَِبا َقــْد  َوَرَقــٌة(١)  لَــُه  َوَجَباَوَمــْن  َقــْد  َفًتى  َعَلى  بَهــا   َحق
الَْفَتى َذاَك  َتْســلِيَمُه  َعــى  اد  أََتىثُم ِإْذ  َقَبْضــُت  َبْعَضــُه  َفَقاَل 
الَْحق َعَلْيــِه  َمْن  َقــْوُل  َوقِيــَل َبــْل(٢) َثانِيِهَمــا أََحــقَفالَْقْوُل 
َدَراهَِمــا َعــى  اد َقــدِ  َالزَِماَوَرُجــٌل  َكاَن  َفَقــاَل  َفًتــى  َعَلــى 
َيْعَترِْفَقــْد َكاَن َذاَك َفُهَنا َقــدِ اْخُتلِْف لَــْم  ِإْذ  لُــُزوَم  َال  َفِقيَل 
َعَلْيــِه أَنَهــا   ُيِقــر لَــْم  َعَلْيِهِإْذ  َفَمــا  َكاَنــْت  ِإنَهــا  َبــْل 

ون الصك ورقة. ورقة: أي: صٌك؛ ألن أهل ُعمان ُيسم  (١)
قوله: «وقيل بل .... إلخ» قلت: هذا هو األصح عندي، وال سيما في هذا الزمان، إذ قّل أن تجد   (٢)

ًرا. وَقَت ُحُلولِهِ، ولو كان ُمَيس ي الحق اليوم واحًدا يؤد



كتاُب القضاِء٢٧٢ الجزء الثالث

أَْوَفْيُتُه َقــْد  َقــاَل  ِإْن  أَْعَطْيُتُهَوَهَكــَذا  َوَقــْد  اْســَتْوَفى  أَنُه  أَْو 
ـــىَوِإْن َيُقــْل َعَلــي ثُم اْســَتْوَفى ـــُه َقــْد أَْوَف أَن ــَدن ــْشــِه ــُي َف
َوِإال ــًة  ــَن ــي َب ــــى  أََت ُمْســَتِقالَفــــِإْن   الَْحــق َعَلْيــِه  َكاَن 

َعـــى الْـــَوَفـــاَءا ـــُه َقـــدِ ادَجاَءاألَن فِيَمــا   أََقر أَْن  َبْعــدِ  مِــْن 
َحــاَزا َقــْد  َفًتــى   أَن عٍ  َفــاَزاَوُمــد َقــْد  لَــُه بَِقْبِضــِه  َمــاًال 
الَْقابِــُض َكاَن َذا َيدِِ فِي الَْمــالِ بِاِإلْقَرارِ مِْنــُه بِالَْيدِِإْن أَْنَكــَر 
ا ــِه أََقــــر ــِض ــْب ــَق ِ اَفـــِإنـــُه ب اْســَتَقر َفَما  ْلَم  الظ َعــى  اد  ثُم
أَْصلَُها َزْيــدٍ  َمالِ  فِــي  َحْشــُوَهاَوَكْرَمٌة  َعْمرٍو  َمالِ  فِي  َها  لَِكن
َعاَهــا أَْصــَال اد َقــدِ  األَْصَالكَِالُهَمــا  َيُحوُز  َمْن  َقْوُل  َفالَْقْوُل 
ا َتْتَبَعن ـــُروُع  ـــُف ال ـــَمـــا  اِألَن َفاْحُكَمن ـــَذاَك  ِ ب ــَهــا  أُُصــولَ
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َنةِ بِالَْبي الُْحْكــُم  َكاَن  ةَِوَحْيــُث  َيْلَزُم أَْن َنْكِشــَف َمْعَنى الُْحج
ِ ــاَدُة الْــَعــْدلَــْيــن ــَه ــٌة َش َِفــُحــج َعْبَدْيــن َمــا  َغْيــَر  َرْيــنِ  ُمَذك
اْخُتلَِفا الَْعبِيــدِ  َشــَهاَدةِ  َفاَففِــي  َيْقَبلَُهــا َبْعــٌض َوَبْعــٌض َزي
تُْقَبُل َكُثــْرَن  َولَــْو  َســا  الن َرُجــُلَوَما  ُهَنــاَك  َكاَن  ِإَذا   ِإال
َشــَهاَدةِ َعْن  ْنَتْيــنِ  الث َعــْدلٍ َكَما َجــاَء بَِنــص اآلَيةَِشــَهاَدُة 



٢٧٣ الجزء الثالث باُب اْلَبينَِة

قِيَال َضاعِ  الر فِي  َما  َمَضى  َمْقُبوَالَوَقْد  بِــِه  َقْولَِهــا  َكــْونِ  مِْن 
َتْمَتنِْعَوَهَكــَذا ُيْقَبــُل فِيَمــا َيْمَتنِــْع أُُمــورٍ  مِْن  َجالِ  الر َعَلى 
َيْنزُِل ِحيَن  الَْمْولُودِ  فِي  ُيْقَبــُلَكالَْقْولِ  َفــَذاَك   َحــي ـُه  ـ بِأَن
َحامَِلْهألَن فِيــِه الَْقــْوَل َقــْوُل الَْقابَِلْه َهــذِي  قُْلَن  ِإْن  َوَهَكــَذا 
ِ َوبِْكــر ــبٍ  َثي فِــي  َيْجرِيَوَهَكــَذا  ِحيــَن  مِ  بِالد َبالِــغٍ  أَْو 
َساُء الن َوَنــْحــُوُه  َذا   ــُكــل اِإلْجَزاُءَف َقْولَِهــا  فِــي  ُتــُه  ُحج
فِي األَْنَســابِ الُْعْمَيانِ  األَْبَوابَِشــَهاَدُة  َســائِرِ  فِــي  َال   َتِصح
َنْفَعــا  َيُجــر لَِنْفِســِه  َدْفَعــاَوَمــْن  ُهَنــاَك  َقْولَــُه  َنْدَفــُع 
ثَِقــْه َكاَن  َولَــْو  ــُه  َنقَبَلن َقْهَال  َوِإْن َيُكــْن فَُؤاُدَنــا َقــْد َصد
َشــِهَدا َقْد  َمْن  ُحْكمِ  فِي  ُه  ـ الَْمْشــَهَداِألَن  َنــُرد لِــَذا  لَِنْفِســِه 
َفــَال لِِإلْبــنِ  الَْوالِــدِ  َالَشــَهاَدُة  ُعد َقــْد  َفًتى  َكاَن  لَــْو  تُْقَبُل 
َالَوقِيــَل َبــْل تُْقَبــُل َوالْبَِنا َعَلى َما َقد َمَضى مِــَن الِْخَالِف أَو
َمَنْع َفَمــْن  لَُه  ِإْبنِــِه  َمــاُل  َصَنْعَهْل  َعْكَســُه  َوالَبْعُض  َيْقَبلَُها 
َيَرى(١) لَُه  اْبنِِه  َماَل  َيَرى  لَْم  َجَرىَمْن  الَْقــْوُل  بِِه  فِيَما  ثُُبْوَتَهــا 
َيْشــَهَدنا َعَلْيــِه  َيُكــْن  ــاَوِإْن  ــْقــَبــَلــن ـــَفـــاقِ تُ بـِــات َفــَثــم

قوله: «من لم يرى» بإثبات حرف العلة على إهمال العمل بلم.  (١)
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َعَلى اِإلْبــنِ  َشــَهاَدُة  َفَعــــَالَوَهَكــَذا  ِإْن  َنْقَبلَُهــــا  َوالِــدِهِ 
َشــِهَدا َقــْد  لَــُه  ِإَذا  َنْقَبَلن الَْمْشــَهَداَوَهَكــَذا  َففِــي الَْجِميعِ 
َنْه َســك ْذ  لِل ــاكِنِ  الس َمْســَكَنْهَشــَهاَدُة  ُيزِيَل  َحَتــى  َمْرُدوَدٌة 
َوالَْوكِيــُل الَْعامِــُل  َتْحِصيُل(١)َوَهَكــَذا  لَــُه  َكاَن  َمــْن   َوُكل
لُواَخْوًفا مِــَن الَْمْيلِ َولَْيــَس تُْقَبُل ُعد َقْد  لَْو  الُْخُصومِ  َشــَهاَدُة 
َشــِهْدَوَمــْن لَــُه ِضْغــٌن َفِإنــُه ُيــَرْد َقْد  َعَلْيِه   بِالَحق َكاَن  ِإْن 
ــاقِ الُْفس َشــَهاَدُة  لَْيــَس َتُجــوُز قِيــَل بِاِإلْطَالقَِوَهَكــَذا 
مَِنى أَْهَل  َكْثــَرةٍ  فِي  َقاَوُموا  ُهَنــالَْو  لِْلَعــْدلِ  الَْقُبــوُل  ألَنَمــا 
ِ ــُهود الَْحِميدَِفَمــْن َرِضيَنــاُه مِــَن الش َنــا  َرب مِْن  أََتى  َشــْرٌط 
ِ ين الد فِي  َفاِسًقا  َنْرَضى  َِولَْيَس  األَمِين َعــنِ  َنْرَضــاُه  َفَكْيــَف 
َال ُعد َمْهَمــا  أْوِيلِ  الت فِــي دِينِــِه فِيــِه ِخــَالٌف نُِقَالَوَفاِســُق 
ِ َفاْعَلم الُحــُدودِ  َغْيرِ  فِي  َِوَذاَك  َوَغْيــرِ َمــا َبــَراَءةٍ مِن ُمْســلِم
تُْمَنُع َتَقُعفِإنَهــا فِــي الَمْوِضِعْيــنِ  َقــْد  ُشــْبَهٍة  مِْن  بَِهــا  لَِما 
مَِلُل َوقِيــَل  مِلــٌة(٢)  ــْرُك  ُيْقَبُلَوالش قِيــَل  اِإلْشــَهاُد  َبْيَنُهــُم 
الَْيُهــوُد تُْقَبــُل  الَيُهــودِ  َمْحُدوُدَففِــي  مِْثلُُهْم  َصــاَرى  الن َوفِي 

قوله: وُكل من كان له تحصيل: أي: حصول منفعة في شهادته.  (١)
قوله: مّلة: أي: مّلة واحدة وقيل ملل.  (٢)
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وُس(١)(٢)َوالُمْشــرُِكوَن َوَكــَذا الَْمُجوُس َوالر َهَكَذا  ابُِئوَن  َوالص
ِ الُمَســامِي(٣)َوالُْمْشــرُِكوَن مِْن َذوِي األَْصَنام مِْثلِِهُم  فِــي  تُْقَبُل 
مَِلْل بِأَنُهــْم  الَْقْولِ  َعَلــى  َوعَِلْلَهَذا  لَِمَعــانٍ  ِحيُح  الص َوْهــَو 
َواِحَدْه َجَعلُوُهــْم  ــَدْهَواألَْكَثــُروَن  ِ ــان ــَع ــا ُم ــَن ــنِ ـِـدِي ألَنــَهــا ل
ُجِعلُــوا الِعَنــادِ  َذا  ــُلَفبِاْعتَِبــارِ  ــص ــنـِـي أَُف ــِكــن ـــــَدًة لَ َواِح
ــَهاداتِ أََرى َال تُْقَبُل َيْدُخُلَففِــي الش َقْد  لَِما  َعَلى هذِي  َهذِي 
َتــَزْل َولَــْم  َعــَداَوٌة  َوَذاَك فِي اِإلْشَهادِ مِْن أَْقَوى الِْعَلْلَبْيَنُهــُم 
ُيْقَبُل لَْيَس  اِإلْسَالمِ  فِي  َكاَن  ُلِإْن  نَُفص أََال(٤)  َخْصمٍ  َعَلى  َخْصٌم 
لِ األَو َمَقــالِ  فِــي  أَقُوُل  ِِإنــي  مَِلــل َال  مِلــٍة  فِــي  بِأَنُهــْم 
َبــا َتَقل الــذِي  فِــي  َذاَك   ــَقــَلــَبــابِــأَن ــٍة َواْن ــل ـِـِم ــٍة ل ــل ِ ــن م مِ
َكَما(٥) بِالَْقْتلِ  َعَلْيِه  ُيْحَكَمْن  بِــِه لَِتــارِِك الُْهَدى َقــْد ُحِكَماَال 
ــْرِك الش فِي  مِلــٌة  الَْجِميــُع  ــكِإذِ  الش َخبِيُث  َبْيَنُهْم  َيْجَمــُع 

ُعوَن النصرانية. (المصنف)  الروس هم الروسيا قوم من المشركين بالمغرب يَد  (١)
أراد بالمغرب االصطــالح الحديث، وهو إطالق الغرب على أوروبا مقابلة للشــرق، والمراد به   (٢)
عون؛ ألن الروس ليسوا نصارى في الحقيقة،  ر بيداألقطار اِإلسالمية وما يجاورها من األمم. وعب

ولكنهم إباحيون ملحدون في النصرانية، وأكثرهم اليوم ال دينيون، شيوعيون. (أبو إسحاق)
أي المشابه. (المصنف)  (٣)

أال: بالتخفيف أداة استفتاح.  (٤)
قوله: ال يحكمن عليه بالقتل: يعني: أن الذي تحول من مّلة من ملل الشرك إلى مّلة أخرى منها   (٥)
فإنه ال يقتل؛ ألنها في حكم مّلة واحدة، وأن المراد بقوله ژ : «من بّدل دينه فاقتلوه» أي: دين 

اِإلسالم إلى غيره من ملل الكفر.



كتاُب القضاِء٢٧٦ الجزء الثالث

ــا َفاْفَهَمن الُْمــَراُد  ُهــَو  َولَــْم ُيرِيــُدوا َحْيُث َيْشــَهَدناَهــَذا 
ِ م الُمَحــر الُْمْرَتِكــبِ  َِشــَهاَدُة  ـــــْرُدوَدٌة َوَدافِــــعٍ لـِـَمــْغــَرم َم
َاللَــْه َوالض الُتْهَمــةِ  الَْوَكالَْهَكــَذاَك ُذو  الَْخْصــُم َوُذو  َوَهَكــَذا 
لِْلَمْجُنونِ ــاَن  َك َوكـِـيــًال   َبــا َمُصونِِإال فِــي الص لَِيتِيــمٍ  أَْو 
ــُد ــَه ــْش ــْن َوَي ــازَِع ــَن الَمْســجُِدَفــِإنــُه ُي َكَذاَك  الَوْقُف  َكَذا  لَُه 
األََناَما َظَلــَم  َقــْد  َيُكْن  الَْحَراَمــاَوَمــْن  أََكَل  أَْو  لَُهــُم  َمــا 
َشــِهَدا َما  أََبــًدا  َيُجــوُز  َعَبَداَفــَال  َمــانِ  الز ُطــوَل  َولَــْو  بِِه 
اَعــاتِ الط ُيْبِطــُل  الَحــَراُم  ِإْن لَــْم َيُتْب َوَيْهــدُِم الَخْيَراتِِإذِ 
َكُثَرْت َمْهَما   الَْولِــي فِي  َظَهَرْتَوقِيَل  َقْد  الْــَوَرى  َوفِي  تُُه  َزال
تُْقَبُل َمــْن َال  ُلَيِصيُر فِــي عَِدادِ  ُيَعــد َوَال  ــَهاَداُت  الش مِْنــُه 
َيُذْم َمْن  َوْهَو  ــاعِرِ  الش َتتِْمَشــَهاَدُة  لَْم  َطــْوًرا   َوَيْمَدَحن َطْوًرا 
ُحرَِما َوَمْهَما  أُْعِطي(١)  ِإْن  َمــاَيْمَدُح  ُمَحر َغــَدا  َففِْعلُــُه  َهَجــا 
ِ يــن الد أَُهْيــَل  َيْهُجــو  ًة  َِوَمــر فِيــن الد َدائِــِه  ألَْجــلِ  ُزوًرا 
الُْمَنافَِقــا َيْمــَدُح  َقــْد  َوَفاِســَقاَوَتــاَرًة  ُمَكابِــًرا  ُمَعانِــًدا 
َقاَال َقــْد  ِخَتامِِه  فِــي  ــْعرِ َقْوًال َفاْسَمعِ الَْمَقاَالَواألَْصُل  فِي الش
ْشــَعاَرا األََ ُض(٢)  أَُقر أَُكــْن  ــاَراَولَْم  َجب َملِــًكا  أَْو  َثــْرَوةٍ  َذا 

قوله: «أُْعِطي وُحِرَما» بالبناء للمفعول فيهما.  (١)
قوله: «أقرض» أي: أنظم، والقريض الشعر.  (٢)



٢٧٧ الجزء الثالث باُب اْلَبينَِة

َباِطــُل َحــَراٌم  فِْعــٌل  ـُه  ـ َعادُِلِألَن ــَوابِ  الص َعــنِ  َفاعِلُــُه 
ـُه َقــْد َقــاَل َغْيــَر الَْحــق ـ ُمْسَتِحقَوأَن ــرِ  ــْي ـِـَغ ل ــِه  ــْدِح ــَم ِ ب
َكاَنا َقْد  َما  اِإلْنَســاَناَوأَْحَســُن األَْشــَعارِ  َيْرَدُع  َوَوْعًظا  َشــْرًعا 
َوالْجَِنــانِ ــارِ  الن ذِْكــُر  الِْحَســانَِوفِيــِه  دِ  لِْلُخــر ًقا  ُمَشــو
ــوبِ ــلُ ــُق ــةُ ال ــالَ ــَق ــــُه َص الُْكُذوَبألَن مَِن  َنــاجٍ  َرْينَِها(١)  مِْن 
َيَرى َهاَداتِ  الش َبابِ  َوفِي  ُشــَعَراَهَذا  َعْن  أََتــْت  َشــَهاَدةٍ   َرد
َمــا َتــَقــد ــا  بـِـَم َذاَك  ــًال  ــل ــَع مِــْن َنْظِمَنــا فِيَما َقرِيًبــا نُِظَماُم
َيلُــوُح َقالَــُه  فِيَمــا   َصِحيــُحَوالَْحــق َقْولِــِه  مِــْن  َوِإنــُه 
َقْد أََتــى َوْصُفُهُم َيِهُمــواَففِي الْقــَرآنِ  َوادٍ   ُكل فِــي  بِأَنُهــْم 
َيْتَبُعوَنُهــْم الَْغــاُووَن  َوَيْسَمُعوَنُهْمَوِإنَمــا   َضل َمْن  َوالَْغاوِي 
َيْفَعلُوا ــا  َولَم َيُقولُــوَن  ُيْجَعُلَفُهــْم  َمْقتٍ(٢)  أَْعَظمِ  مِْن  َوَذاَك 
قُــوُه مِْنُكــْم فِْعــَالَكُبــَر َمْقًتــا أَْن َتُقولُــوا َقــْوَال َولَــْم تَُصد
ُشــِعَرا(٤)أَْن َيْمَتلِي(٣) َجْوُف اْمرِگ َقيًحا ُيَرى َما  َمْلئِِه  مِــْن  لَُه  َخْيًرا 
الُْمْخَتارِ َعــنِ  أََتــى  َخَبــرٍ  األَْشــَعارِفِي  لِــذِي  َتْقبِيــٌح  َوَذاَك 

قوله: من رينها: أي: َدَرنِها ودنسها.  (١)
المقت: الُبْغض.  (٢)

، أي: ألن فالالم لتوطئة القســم، وفي هذا البيت عقد الحديث  قوله: أن يمتلي: بفتح همزة أَن  (٣)
المروي عنه ژ : «ألن يمتلئ جوف أحدكم قْيًحا خير له من أن يمتلئ شعًرا».

قوله: ما شعرا: بضم الشين وكسر العين، أي: خير له من ملئه شعًرا، فما مصدرية.  (٤)



كتاُب القضاِء٢٧٨ الجزء الثالث

َوَرْد ِإْبلِيــَس  مِْزَمــاُر  ُيَرْدَوأنــُه  لَْيــَس  َقْولُُه  َفَكْيــَف  فِيــِه 
ِ ــْعر الش فِي  َنا  الث مِــَن  أََتى  َِوَما  ــْحر َكالس ـُه  ـ أَن الَْبَيــانِ  َوفِــي 
الَمَعاِصي مَِن  الَْخالِي  فِي  َال مِْثــلِ َمْدِحــِه لَِعْبــدٍ َعاِصيَفَذاَك 
لِْلُبَلَغا َمــا  بِاْعتَِبــارِ  َذاَك  َبَلَغاَبــْل  الَْمَعانِــي  ِإلَى  َمْنَهــجٍ  مِْن 
ِ َظــر لِلن َقْطِعــِه  عِْنــَد  ُمْحَتجِرِ(١)َوَذاَك  َوَعــْن  مِْنُه  َجائِزٍ  َعْن 
ــانِ ــَس ــل ـــةُ ال ـــَالَغ ـــَمـــا َب لِْلَجَنــانِألَن ــْحرِ  َكالس َســالَِبٌة 
َيْت ِســْحًرا بَِهَذا الَْمْعَنى ُيْعَنىَفُســم بَِهــَذا  ُحْكُمــُه  َولَْيــَس 
َتاَبا َقــْد  َولَْو  ورِ  الــز الِْخَطاَبــاَوَشــاهُِد  َفاْفَهــمِ   ُيْقَبَلــن َال 
َمَنَعــا َقــْد  ُســْبَحاَنُه  ُشــرَِعاألَنــُه   أََبــدِي بَِمْنــعٍ  َذاَك 
َتْقَبلُوا َال  أََتى  النورِ  تُْقَبــُلفِي ُســوَرةِ  َفَكْيــَف  َشــَهاَدًة  لَُهــْم 
قُبِْل َتاَب  ِإْن  َيُقــوُل  ُجِعْلَوَبْعُضُهْم  َقْبَلَها(٢)  اآلَيــةِ  فِي   د َوالر
َتاُبــوا» الذِيــَن   ِإال» آُبــواَفَقْولُــُه  الذِيــَن  مِْنُهــُم  َيْشــَمُل 
ْت بِِه(٣) َال تُْقَبُل ــذِي ُردُيْقَبَلْن مِْن َذاَك َما ُيْســَتْقَبُلَوفِي ال َبْل 

أي: ممتنع.  (١)
قوله: قبلها: أي: قبل التوبة.  (٢)

ر فيها؛ فإنها ال تقبل أبًدا، وإنما تقبل فيما  قوله: وفي الذي ردت به: أي: في الشــهادة التي زو  (٣)
 h g ﴿ :شهادته ال تقبل مطلًقا ولو تاب؛ لقوله تعالى يشهد به بعد التوبة، وقال بعضهم: إن

k j i ﴾ [النور: ٤].



٢٧٩ الجزء الثالث باُب اْلَبينَِة

َقَتــْل َثَالَثــًة  ورِ  الــز َفَعْل(١)َوَشــاهُِد  ُزوًرا  لَــُه  َوَمن  لَِنْفِســِه 
َكاَنــا َمــا  َوِإَذا  َعَلْيــِه  ُجْحَداَنــاَوَمــْن  َرأَى  ِإلْنَســانٍ   َحــق
ــا ــن ــَل ــَوص ــَت ـــُجـــوُز َي ـــَال َي َفَيْشــَهَدناَف ورِ(٢)  الــز بَِشــاهِدِ 
َيْحُرُم قِيــَل  ورِ  بِالــز ُمَوأَْخــُذُه  ُيَســل الذِي  الَْمــاُل  َوَيْحــُرُم 
َمــْن ُيَحر َال  َقــاَل   َلــْنَوالُْكَدمِــي ُيَحل لَــُه  َحقــا  ُزوُرُهــُم 
َيُتوَبا أَْن  ــِه  ــْي ــَل َع ـــَمـــا  نُوَباَوِإن الذ َركِــَب  ِإْذ  فِْعلِــِه  مِــْن 
ــا ــَلــن ُيــَتــَوص َال  ـــا  َوَم ــُت  ــْل ــاقُ َيْحُرَمن اِإلْثــمِ  بَِغْيــرِ  لَــُه 
َكاَنا ِإْذ  َيْحُرَمــْن   (٣) الَبِغي الِْعْصَياَنــاَمْهُر  َبْيَنُهَمــا  َســَبُبُه 
َنْفسِ انِــي بِِطيــبِ  ْفــسَِوَذلِــَك الز الن فِــي  َوَرْغَبــٍة  َيْبُذلُــُه 
ُيِحل َنْفِســِه  ِطيــُب  َكاَن  الَْبْذُلَمــا  بِالَْمَعاِصي  فِيــِه  َكاَن  َما 
ــَهــاَدْه ــةُ الــش ــأْدَِي ــــٌب َت عَِبــاَدْهَوَواجِ َطاَعُتــُه  الــذِي  َمــَع 
َمْذُكوُرَوَذلـِــــَك اِإلَمـــــاُم َواألَمـِــيـــُر ِســَواُهَما  فِي  َوالُْخْلُف 

قوله: فََعَل: أي: شهد.  (١)
قوله: بشاهد الزور: أي: بشهادة الزور.  (٢)

قولــه: «مهر البغي» أنظر ما وجه هــذا القياس بين مهر الزانية وبين توصل اِإلنســان إلى حقه   (٣)
بشاهدي الزور، فإن شــهادة الزور في هذه الصورة يتوصل بها إلى حق، ومهر البغي إنما أراد 
أن يتوصل به إلى باطل، فهو قياس مع الفارق، وقول اِإلمام الكدمي ƒ في هذا هو الصحيح؛ 
ألنه لم يأخذ بتلك الشــهادة إال حقه، وإن كان في ذلك عليه ذنــب، فإنما عليه التوبة، وليس 

عليه رد ما تناوله من مال، بل ليس له أن يطعم المشهود عليه حراًما، واهللا أعلم.



كتاُب القضاِء٢٨٠ الجزء الثالث

َبَلْد مِْن  ُهودِ  الش َحْمَل  َيَشا  َنَكــْدَوِإْن  بِــَال  َيْحِمْلُهــْم  لَِبَلــدٍ 
َيْلَزُمُهْم َمــا  َيْدَفــَع  أَْن  لَُهْمَعَلْيــِه  يــِه  ُيَؤد فِيَمــا  َمْغــَرمٍ  مِْن 
ــَهاَدةِ الش َعَلى  أَْجًرا  َيُكْن  الْوَِفــاَدةَِولَْم  َعَلــى  َكاَن  َوِإنَمــا 
َسانِ بِالل اِإلْشــَهــاُد  ــا  ــَم  بِاألَْبَدانِِألَن َولَْيــَس  َحَضــُروا  ِإْن 
ِ ام الُْحك ِإلَــى  الَْوالِي  َِوَيْكُتــُب  َمْع ثَِقــٍة َما َصح فِــي األَْحَكام
ــُهوُد الش َبُعــَد  َمْهَمــا  الَْمْوُجــوُدَوَذاَك  َوالِيِهــُم  ُيْشــِهُدُهْم 
َقةَِوَيْرُســَمْن َمــا َصح عِْنــَد ثَِقةِ لِلث ــعٍ  ِ ــاب ــَط ِ ب ــُه  ــُم ــتِ ــْخ َي
ــَهاَدْه الش ــُل  تَُحم ــُروَراتِ لَِمــْن أََراَدْهَوَجائِــٌز  عِْنــَد الض
الَْواِحدِ َقــْوَل  اِإلْثَنانِ  َِفَيْحِمــُل  َشــاهِد َعْن  مِْنُهَما  ــاهَِدانِ  َفالش
ــا ُيْحَمَلن لَْيــَس  ُمَعنىَوالَْحاِضــُروَن  َمَرضٍ  ذِي  ِســَوى  َعْنُهْم 
َشِهْد َما  َعْنُه  ُيْحَمُل  الَْقَضا  َوَتْجَتِهْدَوُذو  َتْســَتِحي  ِخْدرٍ  َوذاُت 
فِيَمــا اتَضْحَفُيْمِضي َهَذا الَْقاِضي َما ُهَناَك َصْح ُهــْم َكَرُجــلٍ  ـ ِألَن
َهاَدْه الش فِي  ــاهُِد  الش َنَقَص  أَْو َكاَن فِيَهــا َقــْد أََتــى زَِياَدْهِإْن 
ِ الُْحْكم اْنِقَطــاعِ  َقْبلِ  مِْن  َِفَذاَك  الِعْلم أَْهــلِ  عِْنــَد  مِْنُه  ُيْقَبــُل 
ُيْقَبــُل َال  ِإنــُه  َبْعــٌض  أَْعَدُلَوَقــاَل  عِْنــدِي  الَْقْولَْيــنِ  ُل  َوأَو
َوَجــَدا َقــْد  لَِشــاهِدٍ  َيْشــَهَداَوَرُجــٌل  أَْن  َيْلَزُمــُه  َال   َفَقــط
ُيــْقــَبــُل َال  ــِه  ــِس ــْف ـِـَن ب ــــُه   َمْدَخــُلِألَن فِيــِه  لِلــُزومِ  َفَلْيــَس 



٢٨١ الجزء الثالث باُب اْلَبينَِة

َثانِي ــِه  ــْي ِإلَ  َضــم ِإَذا   َيْشــَهَدانِِإال الَْجِميــُع  َفَهاُهَنــا 
َل(١) الَْمْشــُهوُد عِــي ُشــُهوُدَوِإْن َيُكْن َقْد َعد َعَلْيــِه َمــْن لِْلُمد
َيْثُبــُت َوقِيــَل  َذاَك  ُتَيْلَزُمــُه  ُيَثب لَُهــْم  بَِتْصدِيــقٍ  أَْيًضــا 
ُهــْم َقن أَُصد َقــاَل  ِإْن  ُهــْمَوَذاَك  لَن ُيَعد ــى  َحت َال  َوقِيــَل 
َهَما َفات َشــِهُدوا  َقْد  َيُكــْن  َفْنُهَمــاَوِإْن  ُيَحل بِــأَْن  لَــُه  قِيــَل 
َشــِهُدوا َما  أَنُهــْم  ُدواَفَيْحلُِفــوَن  َعَلْيــِه فِيَمــا َحــد بَِباِطــلٍ 
َالزُِم َذاَك   ِإن أَقُـــــوُل(٢)  ــةُ َمــْن ُيَخاِصــُمَوَال  ُهــْم ُحجألَن
َهْم ُيت ــًة َال  َيُكــوُن ُحج ُيْلَتَزْمَوَمــْن  َيِميــنٍ  مِــْن  َعَلْيِه  َوَمــا 
لََوَجَبــا َواجًِبــا  َذاَك  َكاَن  اْحَتَسَبالَــْو  ِحيَن  َواِإلَمامِ  الَْقاِضي  فِي 
ِ َيْحُكــم لَــْم  أَنــُه  َفْنــُه  (٣)ُيَحلِ الُْمَســلم فِي  َعَلْيــِه  بَِباِطــلٍ 
ُيَماثِــُلَوأَْنــَت َتــْدرِي أَن َهــَذا َباِطُل لَــُه  الــذِي  َومِْثلُــُه 
َكَتَبــا َقــْد  لَِرُجــلٍ  َوَثــَبــاَوَرُجــٌل  ِإْذنٍ  بـِـَغــْيــرِ  َشــَهــاَدًة 
ــَماَعا ِإْجَماَعاَال َبــأَْس فِيِه ِإْذ َنَرى الس بَِهــا  ُحِكــي  َشــَهاَدًة 

َل: أي: جعلهم عدوالً بمعنى اعترف بَِعَداَلتِِهْم، وكذلك إذا قال: إني أرضى شهادتهما؛  قوله: َعد  (١)
فشــهدا عليه؛ فإنه يحكم عليه بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين، ِإال إذا كان هنالك تقية أو أمر 

ال يمكنه معه رد شهادتهما، واهللا أعلم.
قوله: «وال أقــول إن ذلَك الزم» يعني: أنه ال يقول بأن على الشــاهدين يميًنا، وهذا هو الحق؛   (٢)

ألنهما إذا كانا عدلين فهما حجة الزمة بدون استحالف.
ى. (المصنف) أي: الحق المؤد  (٣)



كتاُب القضاِء٢٨٢ الجزء الثالث

َوَجْبَوَال ُيَضــار َكاتِــٌب ِإَذا َكَتــْب َقْد  الُْقَرآنِ  فِي  َشِهْيٌد  َوَال 
ــْن َيْطلُُب ْحرِيُج مِم َيْكُتُبَفَذلِــَك الت َمْن  أَْو  اِإلْنَســانِ  َشَهاَدَة 
َتْشــَهَدا َحتى  أَْبرِيَك  َال  أَْو َتْكُتَب األَْمَر الذِي لِي َقْد َبَداَيُقوُل 
َفَمْعَنَيانِ ــاَداُت  ــَه ــش ال  ــم لِِإلْنَســانِثُ الُْحُضــورِ  َشــَهاَدُة 
الَْمْحَضُر مِْنــُه  ُيْطَلَب  أَْن  ُرَوَذاَك  الُْمَقــر َذلِــَك   َيِصــح لَِكــْي 
َواِإلَماَمــةِ ــَكاحِ  الن فِــي  الَْجَماَعةَِوَذاَك  َعَلــى  األَْمــُر  لَِيْثُبَت 
ِ ــل َحم الت َشــَهاَدُة  َِثانِيُهَمــا  الَْخَلل لَِرْفــعِ   الَْحق فِي  َتُكوُن 
َيْحِمَال َكْيَما  ــاهُِد  الش ُيْســأََالَفَيْحُضُر  أَْن  ِإلَى  لَُهــْم  َمْشــَهَدُه 
األَْنَسابِ فِي  ــْهَرةِ  الش األَلَْبــابَِشــَهاَدُة  أُولِــي  َبْيــَن  َثابَِتــٌة 
ِ َكاح َِكَذاَك فِي الَْمــْوتِ َوفِي الن ِصَحاح ُشــْهَرةٍ  َعْن  َشِهُدوا  ِإْن 
األَْمَوالِ فِي  ــْهَرةِ  بِالش لَْيــَس َتُجوُز عِْنَدُهــْم فِي َحالَِوالُْحْكُم 
َتْنَتِقــُل َمــا األَْمــَواُل َقــْد  ـ َوتُْبــَذُلِألَن لَِواِحــدٍ  َواِحــدٍ  مِــْن 
األَْحَواُل َدلــتِ  َمْهَمــا  الَْمــاُلَوقِيــَل  َذاَك  َيْثُبــُت  بِِصْدقَِهــا 
َدْفــُع فِيــِه  َكاَن  ِإْن  َما  ِســي الَْمْنُعَال  َفاَالْولَــى  َال  أَْو  َمْفَســَدةٍ 
ِ ْخل الن فِــي  َمفاِســٌد  الَْعْدلَِوَظَهَرْت  اِإلَمــامِ  َراِشــدِ(١)  ـاَم  أَيـ
َفَيْقَطُع َيجِــي  ْلمِ  الظ ُذو  َيْدَفُعَفَكاَن  َعْنــُه   ثُــم ِســَواُه  َمــاَل 

قوله: «راشد»، أي: اِإلمام راشد بن سعيد.  (١)



٢٨٣ الجزء الثالث فصُل تعارُِض اْلَبينَاِت

َقاَال َمــا  َفــِإَذا  َمالِــي  َالَيُقــوُل  َال  َهَذا  َقــاَل  َمالِي   الَْحق ُذو 
بِأَْن لِْلَوالِــي  اِإلَمــاُم  َوُيَســْنَفَكَتــَب  فِيِه  ــْهَرةِ  بِالش َيأُْخــَذ 
َوَضَعــا َقــْد  َفًتــى   ُكل ـُه  ـ أَِخيــِه أُوجَِعا(١)َوأَن َيًدا َعَلــى َمالِ 
الَْمَفاِســُد بَِذلَِك  اِشــُدَفاْنَحَســَمْت  الر اِإلَماُم  َذاَك  َرأَى  بَِمــا 
ِ اِإلْصــَالح ِإلَــى  اهللاُ  ِأَْرَشــَدُه  َالح ولِــي الص (٢) َرأًْيــا ألُِ َفُعــد
َتَكلــفَِوالُْخْلُف فِي الَْحاكِمِ َهْل َيْحُكُم فِي بِــَال  بِِعْلِمــِه  َشــْيٍء 
َيَرى َوالَْبْعُض   َيْحُكَمــن ُحجِــَراَفِقيَل  بَِهــَذا  ُحْكَمــُه   بِــأَن
ِ لِْلَغْير ــْم  ــُه ــُع ــْدَف َي ــُه  ــن ــِك ِلَ الَْخْير فِي  َشــاهًِدا  َيُكوُن  َوْهَو 
ُيْحَجَراَوقِيَل َما فِي َمْجلِسِ الُْحْكم َدَرى(٣) لَــْن  بِــِه  َفُحْكُمُه  بِــِه 
بِِعْلِمــِه ُيِقيُمــُه  َال   ُحْكِمِهَوالَْحــد فِي  أََتــى  بَِال ُخْلفٍ  فِيِه 
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تْخَتلِــُف َمــا  ُرب َنــاُت  الُمْنِصُفَوالَبي فِيَها  ْرجِيَح  الت َفَيْطلَُب 
َتْرُجُح َحْتًمــا  الُْمْســلِمِ  َنــةُ  األَْوَضُحَبي َوْهــَو   ــي م الذ َنــَة  َبي
َتجِــي الَْعْقــلِ  ــةِ  َنــٌة بِِصح َِبي الُْحَجج عِْنَد  ْقَصانِ  الن مَِن  أَْولَى 

َب. قوله: أوجعا: أي: عوقب وأُد  (١)
قوله: فَُعّد: أي: ُحِسَب فعُله هذا قوالً ورأًيا؛ يجوز العمل به لمن رآه.  (٢)

قوله: َدَرى: أي: َعلَِم.  (٣)



كتاُب القضاِء٢٨٤ الجزء الثالث

الَْعَربِ ُشــُهوُد  قِيــَل  َســبَِوَهَكــَذا  الن أَْولَى ِألَْجلِ  الَْولِي  مَِن 
ــْه ي ــر ــُح ــةُ الْ ــَن ــي ـــَذا َب ـــَك ْهَوَه الَْقِضي َفــعِ   ق الــر مَِن  أَْولَــى 
األُُصولِ َشــَهاَدةِ  مِْن   (١) م الَْمْنُقولَِوالــر أَْولَى َكــَذا فِي األََثــرِ 
أَْولَى َفْهــَي  األَْحــَداثِ  َنــةُ  أَْوَالَبي َيــُؤوُل  ِإْذ  الَْبــَراةِ(٢)  مِــن 
ــارِي(٣) مَِن الَْمْغُصوبِ َنةُ الش أَْولَــى لَِما فِيــِه مِــَن الُْوُجوبَِبي
ِ ْغيِير الت مِــَن  أَْولَى  َضــى  َِوبِالر لِْلَخبِيــر الِْعْلــُم  َزاَد  فِيــِه  ِإْذ 
َزاَدا فِيَما  ـِـعِ  ــائ ــَب ال ــةُ  ــَن ــي اْســَتَزاَداَب بِِه  أَْولَــى  َثَمــنٍ  مِْن 
ــبِيلِ الس مِــَن  الُْمْلــكِ  َنــةُ  َِبي أِْصيل الت أَْولَــى لَِما فِيــِه مِــَن 
ا َوالَفــْرُق أََراُه ُعْســَراَوْهــَو ُمَخالِــٌف لَِمــا َقــْد َمر م فِــي الر
األََماَنــْه مِــَن  الَقــْرضِ  َنــةُ  أَْولَى لَِما فِي الَقْرضِ مِْن َضَماَنْهَبي
بَِمــْوتِ َشــِهَدا  َوالُبُيوتَِوَشــاهَِدانِ  أَْهلِيــِه  َعْن  َغاَب  َمَن 
ــَدا َوأَْخــَبــَرا ــِه ــُه َحــي َفــــَذانِ أُْهــــدَِراَوآَخـــــَرانِ َش  ــأَن ِ ب
ةِ ح الص بَِوْجــِه  َمْوتُُه   ــةِِإْن َصــح بُِحج َتْثُبَتــْن  َال  َحَياتُــُه 

الروم عبارة عن وقف لقوم مخصوصين. (المصنف)  (١)
قوله: الَبَراةِ: أي: براءة الذمة، والمعنى: إذا شهد شاهدان بحدثه وآخران ببراءته قدمت األولى؛   (٢)

ألن الحدث يؤول، أي: يحدث. (المصنف)
قوله: «بينة الشــاري» لو قال بينة الشــرا من الَمغصوب لكان أظهر، والمعنى: إذا جاء المدعي   (٣)
بشاهدي عدل أن هذا المال قد آل إليه بالشراء، وأقام الخصم شاهدي عدل أنه اغتصبه، فشهادة 

الشراء أولى من شهادة الغصب.



٢٨٥ الجزء الثالث فصُل تعارُِض اْلَبينَاِت

ِ بِفِْعــل َشــِهَدا  الَْفْصلَِوَشــاهَِدانِ  َوُعورَِضــْت بِِمْثلَِها فِي 
الُمَعارَِضــْه َنــةُ  الَبي تُْقَبــُل  َوالَْحــق َال َيِصــح أَْن تَُعارَِضْهَال 
ــَالقِ(١) الط َنــةِ  َبي فِــي  َفاقَِوقِيــَل  بِات ْزوِيــجِ  الت مِــَن  أَْولَــى 
الِْخَيارِ َشــَهاَدةِ  مِــْن  األَْخَيارَِوالَقْطــُع  َعــنِ  َجاَء  َكــَذا  أَْولَى 
ــَراِء الش نــةِ  َبي فِــي  مَِراِءَوقِيــَل  بِــَال  ْهــنِ  الر مِــَن  أَْولَى 
َنــْه بَِبي َجاَءَنــا  ِإْن  عِــي  َنْهَوالُمد َبي َقْد  بَِمــا  الَْخْصُم  َوَعاَرَض 
ِإْذ ةُ  الُحج هِــَي  األُْولَى  نُبِْذَفإنَمــا   ــد َوالض ةُ  الُحج عِــي  لِلُمد
َعى ْيُء(٢) َيُحوُز الُْمد َوَقَعاَوِإْن َيُك الش َقــْد  ُهَنا  َفالُْخْلــُف  َعَلْيِه 
األُولَى مِْثــُل  َيُقوُل  أَْولَىَفَبْعُضُهــْم  َوَبْعُضُهــْم َيَرى األَِخيــَر 
ــنِ أَْدلَــــى ــْي ــَت ــج ـِـُح ـــــُه ب أَْهــَال(٣)ِألَن َفــَكاَن  ــٍة  َوُحج َيــدٍ 
ِ َيَقع لَــْم  ِإَذا  َجائِــٌز  ْلــُح  َِوالص َواْســَمع  َفاْفَهَمن َحــَرامٍ  َعَلى 
ْلحِ َعَلى اِإلْنَكارِ َجارِيَوالُْخلُف فِي الص َغْيــَر  َيــَراُه  َفَبْعُضُهــْم 

قوله: «وقيل في بينة الطالق»، أي: إذا شهد شــاهدان أن هذا الرجل قد طّلق هذه المرأة وشهد   (١)
آخران أنه تزوجها فشهادة الطالق أْوَلى، والثانية معارضة.

قوله: «وإن يك الشيء.... إلخ»، يعني: إذا كان الشــيء المتداَعى فيه بيد أحد الخصمين، فجاء   (٢)
المدعي ببينته أنه له، وجاء الذي في يده الشيء بأنه له، ولم يخرج من ُملكه ففي ذلك قوالن: 
عِــي البينة وعلى  قول أن بينــة المدعي أْوَلى؛ ألنــه هو المطاَلُب بهــا، لقوله ژ : «عَلى المد
َبيَنَة الذي بيده الشيء   ِعي، واألخرى معارضة، وقيل: ِإن المدَعى عليه اليمين» فالبينة بينة المد

أولى؛ ألَنه أدلى بحجتين يدٍ وشهادة، واألول أصح.
قوله: «فكان أهال» وفي نسخة: فكان أْولى، وهذا أحسن عندي.  (٣)



كتاُب القضاِء٢٨٦ الجزء الثالث

َوَقــْع َوِإْن  ُيْثبُِتــُه  َصَنْعَوَبْعُضُهــْم  َقْد  َمْن  َيْجَهلُُه  الذِي  َعَلى 
َيِصــح َيَشــا  لَِمــْن  ْلُحَفَنْقُضــُه  الص قِيــَل  َكالَْبْيــعِ(١)  ـُه  ـ ِألَن
لَِكْي ُمــْدَرًة(٢)  أَْعَطاُه  بُِعَلّيَوَحاكِــٌم  فَجــاَء  َزْيًدا  بَِهــا  َيأْتِي 
َمْمُنــوُع عِْنَدَنــا  فِْعــٌل  ــوُعَفــَذاَك  ــُن ــْص ـــــُه لِــَغــْيــرِهِ َم  ِألَن
َال ــو ــَق ـــْد َت ــِه َق ــْي ــَل ـــُه َع ُحِظَالَكـــأَن فِْعــٌل  َنُقوُل  َهاُهَنــا  مِْن 
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َتْشــَهدِ لَْم  ِإْن  الُْمْنِكُر  َِوَيْحلُِف  َيجِد لَــْم  لَُهــُم  أَْو  ُشــُهوُدُه(٣) 
ا َعَلي ــا  ــَم لَ ـــاهللاِ  ِ ب ــُف  ــلِ ــْح اَي لََدي َيُكــْن  لَــْم  أَْو  لَــُه   َحــق
ــَالِف ــتِ اْخ بـِـَحــَســبِ  َوالَْوافِيَيِميُنُه  َقلِيلَِهــا  مِــْن  َدْعــَواُه 
ِ قَِبل مِْن  عِي  اد  الَْحــق َيُك  َجلِيَوِإْن  بِالِْعْلــمِ  َفالَْيِميُن  ِســَواُه 
َقاَال َمــا  ِإَذا  بِالَْقْطــعِ  الَْماَالَيْحلِــُف  َهــَذا  أََخْذَت  الذِي  أَْنَت 
َمَثَال أَبِيــَك  َعَلــى  َيُقــْل  ُمْبَتِهــَالَوِإْن  َعلِْمُتــُه  َمــا  َيْحلِــُف 

قوله: «كالبيع» يعني أن الصلح مثل البيع، فكل شيء يملك أحد المتبايعين رده بغبن أو جهل   (١)
ْلح. أو فساد أصل؛ فكذلك يكون حكم المتصالحْين في رد الص

ُمدرة: هي بضم الميــم الورقة التي يرســلها الحاكم لمن يطلب حضــوره للحكم، هكذا في   (٢)
اصطالح القدماء من أهل ُعمان، وُعَلّي بضم الميم تصغير َعلِّي.

شهوده: أي: شهود المدعي.  (٣)



٢٨٧ الجزء الثالث باُب اْليَِميِن

َحَلَفا َعــَلــْيــِه  ــا  َه ــُرد َي َتـلِـَفــاَوِإْن   َوِإال َذاَك  لَــــُه   أَن
بِــَال ــُه  َفن ُيَحل َال  َالَوالَقاِضــي  ِإْهــَدارِ(١) َشــاهَِدْيِه ِإْن َتَحص
ِ ـُه َقــْد قِيــَل ِإْن لَــْم ُيْهدِر ـ تُْهَدرِِألَن لَــْم  ــٍة  بُِحج أََتــى   ثُــم
ــا ــَس لـِـْلــَوكـِـيــلِ ُيــْهــدَِرن ــْي ــاَولَ َفــاْعَلَمن األَْيـَتــــامِ  َنــَة  َبي
َحَلَفاَوِإْن َيُكــْن أَْهَدَرَها َواْســَتْحَلَفا َمــْن  َعَلى  َبــاقٍ  ُهْم  َفَحق
ِ ُحْكم بَِغْيرِ  الَْخْصــُم  َحَلَف  ِِإْن  الِْعْلم أَْهــلِ  َعْنــُه عِْنَد  ُيْجزِ  َال 
الَْحاكِــُم َفْنــُه  ُيَحل ِإنــُه  ُيَخاِصُمَبــْل  الذِي  َشــاَء  ِإَذا  أُْخَرى 
ُكوُت ِإْن َرِضي َفْنــُه الُْمْقَتِضيَوَيَسُع الَْقاِضي(٢) الس َعْنــُه بِــأَْن ُيَحل
َقَصْد َما  َحْســَب  الَْيميُِن  َحاكُِمُهْم َال َحْسَب َما الَْخْصُم اْعَتَقْدَوَتَقُع 
ِ الَْقَســم َيْســَتِميِخــَالَف َما َمــر بَِبابِ  ِألَن َهــَذا َحق َخْصمٍ 
ــــا َفن ُيَحل أَْن  َيُجـــــــوُز  ــاَوَال  َفاْعَلَمن الَْعــْرشِ   َرب بَِغْيــرِ 
بِالُْقُبــورِ َيْحلِــَف  أَْن  ُخــورَِوَذاَك  الص أَوِ  بَِمَســاجِدٍ  أَْو 
َمْن َيْزُجَر  أَْن  الَْحاكِــَم  َفــْنَوَيْلــَزُم  ُيَحل َذا  بِِمْثــلِ  َيْســَمُعُه 
ــُر ُيــَغــي ــٌر  ــَك ــْن ُم َهـــَذا   ــُكوُت ِإْن َتَراَءَى(٣) الُمْنَكُرِألَن َفَما الس

قوله: إهدار البينة إْلغاؤها.  (١)
َعى علْيه بأن يحلفه المدعي بنفســه وســع القاضي  قوله: َويََســُع القاضي: أي إذا َرِضَي الُمد  (٢)

السكوت واكتفى بها.
قوله: «إن تراءى»، أي: تظاهر واشتهر.  (٣)



كتاُب القضاِء٢٨٨ الجزء الثالث

َعلَِمــاَوالنْصُب(١) فِي األَْيَمانِ بِالَْحج َوَما َمــْن  َزُه  َجــو أَْشــَبَهُه 
الَْحالَِفــا  َمــن ُيَلز أَْن  َتَكالَِفا(٭)وَذاَك  بَِهــا  َحانًِثــا  َكاَن  ِإْن 
ــَالقِ بِالط َذاَك  ُيجِيــُزوا  بِالِعَتــاقَِولَــْم  قِيــَل  َقــْد  َومِْثلُــُه 
َســِعيدِ أَُبــو  ْزُه  ُيَجــو َبِعيدَِولَــْم  مِــْن  ِإلَْيــِه  ُيِشــْر  َولَــْم 
ــُه َعــْن َصْحبِــِه َقــْد َنَقَال َمَثَاللَِكن ــَكاحِ  أَْن َال َيِميــَن فِي الن
َوَرْدَوَقْد ُحِكي الَْعْكُس َعنِ الَْقومِ َوَقْد َمــا  َفَهــَذا  َذاَك  أَْعَجَبــُه 
َما َغْيُر  أَن َهــَذا  َتــْدرِي  َفِهَماَوأَْنَت  َقــْد  َوَمــا  األَْصــُل  أََراَدُه 
ــَراَوِإنَمــا َذا فِــي َفًتى َقــْد أَْنَكَرا َتَمك بَِهــا  نِْســَوةٍ  َطــَالَق 
َنــْه َبي َنــْهَوأَنــُه لَْيــَس لََهــا مِــْن  ُمَبي َهاُهَنــا  َيِميــَن  َفــَال 
َضا الر تُْنِكــُر  الَْمــْرأَُة  بِــِه َوَزْوُجَهــا َيُقــوُل َعَرَضــاَكَذلِــَك 
لَزَِما فِيــِه  ــُهوُد  الش أََتــى  َقَســَماَفِإْن  فِيِه  ُيْدرُِك  َفــَال  َال(٢)  أَْو 
َرَمَزا َســِعيدٍ  أَُبــو  الــذِي  َزاَهَذا  ُمَجــو َحلًِفــا  فِيــِه   َبــأَن

قولــه: «والنصب.... إلخ» هو أمر اصطلــح عليه علماء بلد إزكي في القديــم في التغليظ على   (١)
الحالف إذا اســتحلفوه على مال وافر وأمر عظيم، بأن يقول له الحاكم الذي ُيَحلُفه: وإن كنُت 
، وعلي أن أحج  كاذًبا في هذه اليمين فمالــي صدقة وأزواجي طوالق مني، وعبيدي عتقاء علي
كذا كذا حجة، وأن أصوم كذا كذا شــهًرا، تغليًظا عليه في اليمين، وكان بعض العلماء ال يرى 
هذا النصب، وقال: إن اليمين باهللا هكذا جاء في الشــرع، وهذا هو الصحيح، وقد صار العمل 

بهذا النصب في اليمين متروًكا منذ قرون عديدة.
تكالف أي: تكاليف. (إسماعيل) (٭) 

قوله: أو ال: ال نافية، أي: وأال يأتي عليهــا بالبينة، فليس له عليها يمين بأنها لم ترض به، هذا   (٢)
على رأي من لم يَر اليمين على ما في القلوب.



٢٨٩ الجزء الثالث باُب اْليَِميِن

ِ الَقَســم َغيُر  اهللاِ  لََعْمــُر  َِوْهــَو  الَْفِهم عِْنــَد  ــَالقِ  الط بَِحالَــةِ 
ــَالقِ بـِـالــط َزن ــَف ُيــَجــو ــْي ــاقَِك الُْفس َحلِــفِ  مِــْن  َوِإنَهــا 
أََبَدا الُْحــُدودِ  فِــي  َيِميَن  َيْجَحَداَوَال  لَْم  ِإَذا  ْتمِ  والش َوالَْقْذِف 
َشــَتَما أَْو  َقَذَفــُه  َيُكــْن  أُلْزَِماَوِإْن  َفِقيــَل  الْفِْعــَل  َوَجَحــَد 
َيِميــُن أَْو  اِإلْقــَراُر  َيِميُنَيْلَزُمــُه  ُهَنــا  لَْيــَس  َوَبْعُضُهــْم 
الَبابِ َذا  فِــي  َيِميَن  َال  َواألَْنَســابَِوقِيــَل  َكاحِ  َوالن دِ  الــر فِي 
(١) ــي َحق َكــَذاَك َمــا َكاَن لَِربتُْســَتَحق فِيــِه  َيِميــَن  َفــَال 
َكَتَمــاَوَقْد أََجاُزوَهــا َعَلى َمْن تُِهَما(٢) َقــْد  َزَكاَتــُه  ـُه  ـ بِأَن
ْهَمةِ فِي الُْحُقوقِ لِْلَمْخلُوقَِوالُْخْلُف فِي الت َكاَن   َحــق  ُكل مِــْن 
َوقِيــَل َبْل فِيَهــا َيِميــٌن تُْذَكُرَفِقيــَل َال َيِميــَن َوْهــَو األَْكَثُر
ِ بَِمْوِضــع َدَهــا  َقي عِيَوَبْعُضُهــْم  لِْلُمد بَِها  الَْحْبَس  َيْسَتوجُِب 
ــا تُوجَِبن ْهَمــةُ  الت اَفَحْيُثَمــا  َفن ُيَحل ــا  ــَهــاُهــَن َف َحــْبــًســا 
َهْم َهْمَوَذاَك أَْن َتْظَهــَر أَْســَباُب الت ات لِلــذِي  َيِميَن  َفــَال  َال  أَْو 
ِ الَقَســم  َرد ْهَمةِ  الت فِــي  َِولَْيَس  َفاْعَلم َقْطــعٍ  َغْيرِ  َعــْن  َها  ـ ِألَن
ِإَذا َرِضــي َبــأَْن َيْحلَِف لَْه  الَْمْســأَلَْهِإال فِــي  َيْتَهُمــُه  بِأَنــُه 

قوله: «حق» مبتدأ، وخبره محــذوف؛ والتقدير: وكذلك ما كان فيه هللا حــق، فليس فيه يمين،   (١)
فعلى هذا فكان تامة.

تُِهَما: أي: اتهما بالبناء للمفعول فحذف األلف للوزن أو حذفها لغة.  (٢)



كتاُب القضاِء٢٩٠ الجزء الثالث

َعْنُه(١) َيْلَزَمْنــُهَوَمــا أََرى َهــَذا بُِمْغــنٍ   د الــر فَكْيــَف  َشــْيًئا 
َقَســم لِإلْبنِ  الَْوالِدِ  َعَلــى  تُْلَتــَزْمَوَما  َوقِيــَل  مِْثلُــُه   َواألُم
الناسِ َكَباقِــي   األُم فِــي  الِْقَياسَِوقيَِل  فِــي  الَْيِميــُن  َتْلَزُمَهــا 
ــُر ُيَخي َوالِــُدُه  َبــْل  ُيْجَبُرَوقِيــَل  َعَلْيَهــا  َال  الَْيِميــنِ  لََدى 
ا اِإْن َشــاَء أَْن َيْحلِــَف أَْو َيــُرد َعَلــى اْبنِــِه الَْيِميــَن فِيَما َحد
َوالَِدْيِه  َحــق مِــْن  َيُكْن  َعَلْيــِهَولَــْم  َعــا  لِِالد ِإْحَضاُرُهــْم 
ِ َغر ْعَمــةِ َحــاَل الص ْوُه بِالن َِغــذ َكْيَف َيُكوُن َخْصَمُهْم فِي الِْكَبر
َنَكْد  ُكل ثَِمــارِهِ  مِــْن  فُِقْدَيْجُنوَن  ِإْن  َوَمَماًتــا  َوَكْهــًال  ِطْفًال 
َعى َفاد أَُخــوُه  َمــاَت  ُه(٢) َفُصرَِعــاَوَرُجــٌل  َزْيــًدا َســم بِــأَن
أَْنَكــَرا ِإْن  َتْحلِيَفــُه  لَــُه   ــَف ِإْبًنا َذَكَراِإنَوالُْخْلــُف ِإْن َخل
َوقِيــَال َتْحلِيُفــُه  لَــُه  أِْصيَالقِيــَل  الت َفــعِ  َذاَك  لَــُه  لَْيــَس 
الَقَوْد فِي  َمــا  َعَلى   َمْبنِي أَْهــَو(٣) أََحــق َهاُهَنــا أَمِ الَولَْدَوَذاَك 
ُعَمْر َعَلــى  َعى  اد َقــدِ  َنَحــْرَوَرُجٌل  َحيــا  َبِعيــَرُه  بِأَنــُه 
َنَحْرتُُه َقــْد  الَْمْوتِ  َبْعــَد  َوَجْدتُُهَفَقاَل  َغــارِمٍ(٤)  َقــْوُل  َفالَْقْوُل 

قوله: بُمغن: الباء فيه زائدة كما زيدت في قوله: ال يقرأن بالسور.  (١)
ُه: أي: أطعمه السم. وُصرع، أي: مات. قوله: َسم  (٢)

قوله: «أهو» بهمزة االستفهام وإسكان الهاء للوزن.  (٣)
قوله: «فالقول قول غارم» أقــول: إن عندي في هذا غير ما قيل؛ وذلــك ألن الذبح حدث متلِف،   (٤)
فقوله: ذبحته بعد موته َدْعَوى منه، فإن أقام البينة وِإال فعليه قيمته، وله على صاحب البعير اليمين.



٢٩١ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َفْلُيَحلــفِ ــُهوُد  الش َعَجــَز  َلفِِإْن  الت َبْعــَد  َنَحــْرُت  َقْد  بِاهللاِ 
لَْم َفــن َحْيــُث  تَُحل الَْقَسْمَوَحائِــٌض  ُم(١)  ُيَحر َشْيٌء  بَِها  َيُكْن 
َوِإْن َيُكــْن َيْمَنُع َحظ الَقارِي(٢)َفالَْحْيــُض َال َيْمَنُع ذِْكَر الَْبارِي

pAÉe uódG  »a  pAÉ°†≤dG  oÜÉH

َمَضى َوَقــْد  َمَواِضٌع  اْنَقَضىَولِلَقَضــا  َوَما  َمَضى  فِيَما  أَْكَثُرَها 
َما الد َبابِ  ِسَوى  مِْنَها  َبِقي  َماَوَما  َتَقد َقــْد  َكــَذاَك  َوَبْعُضــُه(٣) 
َِوَهاُهَنــا أَْذُكــُر َمــا مِْنــُه َبِقي َيْســبِق لَــْم  َوَقــَودٍ  َكدَِيــٍة 
َحــق بَِغْيــرِ  ْفــسِ  الن ــاُد لـِـْلــُمــِحــقَفَقاتِــُل  ــَق ــْن ــُه َي ــَزُم ــْل َي
َعَفا َوِإْن  ــُه  َولِــي ــُه  ــلُ ــُت ــْق لِْلَوَفاَي أَْدَنــى  َفالَْعْفُو  َقْتلِــِه  َعْن 
َقَوْد َفــَال  َبْعُضُهــُم  َعَفــا  ِألََحْدَوِإْن  َيُكــوُن  َعْفــوِهِ  َبْعدِ  مِْن 
الَْمْقُتــولِ دَِيــةُ  َعَلْيــِه  َقــْولِلَِكــْن  فِــي  ــاَرٌة  َكف َوَهَكــَذا 
الَْعْمدِ فِــي  ــاَرٌة  َكف َال  ي(٤)َوقِيــَل  َعد الت لِِعَظمِ  الَْخَطا  فِي  َبْل 

م: أي: يَْمنع. ُيَحر  (١)
قوله: «وإن يكن يمنع َحّظ القاري» أي: أجره، وعندي أنه ال يرفع األجر؛ ألن ذكره تعالى   (٢)
ال ُيمنع بحال فحيث جــاز ذكره ثبت أجره، وإنما يمنع قراءة القــرآن كما يمنعها النفاس 

والجنابة.
قوله: «وبعضه... إلخ»، يعني بالبعض َباَبيِ اْلحدود والجهاد اهـ. (المصنف)  (٣)

قوله: «لعظم التعدي» اختلف في وجوب الكفارة على المخطىء، فقال بعضهم: عليه الكفارة؛   (٤)
=ألنها إذا وجبت في قتل الخطأ فوجوبها في قتل العمد أْوَلى؛ ألن الحكم إذا ُشِرَِِع في األَخف 



كتاُب القضاِء٢٩٢ الجزء الثالث

ِ َيجِد لَــْم  َفــِإْن  عِْتــٌق  دِ(١)َيْلَزُمــُه  َتَفن بِــَال  َشــْهَرْينِ  َيُصــوُم 
َســبِيلِ مِْن  لِِإلْطَعــامِ  َِولَْيــَس  لِيــل الد مِــَن  ذِْكــرِهِ  لُِعــْدمِ 
أَْطَعَما ِإْن  الُعَلَمــا  َبْعُض  َمــاَوَقاَل  َتَقد َمــا  َواألَْكَثــُر  أَْجــَزاُه 
ِ ْكر الذ لَِمْعَنــى  ُمَوافِــٌق  َِوْهــَو  بِِه مِــْن ذِْكر لَــُه  لَــْم يُكْن  ِإْذ 
لَْينِ(٢) األَو الُقــَراُن  َذَكــَر  َِقــْد  ْهَرْين الش َتــَتــاُبــُع  ــَذا  ــَك َوَه
َذَكَرا ِإْطَعاَمُهْم َقــْد  َكِمْثــلِ َما فِي َغْيرَِهــا َقْد ُذكَِراَولَْم َيُكــْن 
َقَتــَال َقــْد  َعَشــَرًة  ــا َفَعــَالَوَرُجــٌل  ــْوَب مِم الت أََراَد   ثُــم
ــَقــاُد ــُم َيــْن ــُه ــِه لَ ــْي ــَل ـــاَن َع أََراُدواَك َمــا  فِيــِه  َفَيْفَعلُــوَن 
الِْقَصاُص أَوِ  ــا َعَفــْوا َعْنــُه  َخــَالُصِإم لَــُه  َوْهــَو  دَِيــٌة  أَْو 
َوفِي َنْفسٍ  َعــْن  َكاَن  َقَتلُوُه  َفاْعرِِفِإْن  َيــاتِ  الد َباقِي  تِْرَكتِــِه 
َفَقــْط َقْتلُــُه  لِ  لِــْألَو َوالَْباقِي فِي تِْرَكتِِه ُغْرًما ُيَحْط(٣)َوقِيــَل 
ــــَواُءَوقِيــَل َبــْل فِــي َقْتلِــِه أَْكَفاُء ـــــٌر َس ــــْم َوآِخ ــــُه لُ أَو
ُيْقَتُل َال  َبْعُضُهــُم  َعَفــا  َيــاُت َعْنــُه تُْبَذُلَفــِإْن  َبــْل لُهُم الد
َقَتْل َبْعٌض  ِإْن  َوقِيــَل  َمالِِه  َحَصْلمِْن  َقْد  َشْيٌء  لِلَباقِيَن  َفَلْيَس 

فهو في األعظم أولى وأحق، وقيل: ال كفارة عليه؛ ألنها لم تُْشــَرع عليه، فليس لنا أن نشــرع 
شيًئا بالقياس، وكذلك الخالف في كفارة ترك الصالة عمًدا على نحو ما ذكرنا. واهللا أعلم.

أي: بال تفرقة بينهما، والمراد متتابًعا. (المصنف)  (١)
َلْين» يعني: العتق والصوم. قوله: «األَو  (٢)

: أي: ُيْجَعل.ا هـ. (المصنف) ُيَحط  (٣)

=



٢٩٣ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َوَهَلُكواَوفِــي َجَماَعٍة َبَشــْخصٍ َفَتُكوا َجِمْيُعُهــْم  بِــِه  قِيــَد 
َوَقَعا َقــْد  الذِي  لِْلَفْتــكِ  َعاَوَذاَك  ُضي َقــْد  بَِفْتِكِهــْم  َفَدُمُهــْم 
ِ ــاعِيَن فِــي البَِالد َِوُهْم مَِن الس َوالَْفَســاد بِالَْقْتلِ  الْــَوَرى  َبْيَن 
َقْطَعا الُْمَحارِبِيــَن  مِــَن  َصْنَعــاَوُهــْم  َكأَْهــلِ  لَــْو  لُــوَن  ُيَقت
دَِيْه  َقــط َعْنُهُم  َيــْهَولَْيــَس تُْجزِي  ُمَؤد هِــْم  بَِعد َتُكــْن  َوِإْن 
ِ الَعــْدلَِوإْن َيُكــْن َتَصالَُحوا مِــْن َقْبل اِإلَمــامِ  ِإلَــى  َتَرافُــعٍ 
َما َيأُْخــُذ  ِحْيَنئِــذٍ  لَــُه  ُمْحَكَماَجــاَز  َقــْوًال  َعَلْيِه  َصالََحُهــْم 
أْدَِيْهلَــْو أَنــُه َزاَد َعَلــى أَلْــفِ دَِيْه الت فِــي  َجائِــٌز  َذاَك   َفــِإن
أَْن َغْيــرِ  مِــْن  دَِيــًة  أََراَد  َمــْنَوِإْن  ــَلــز ــًة تُ ــدَِي ُيــصــالـِـَحــْن َف
َمــا الَْمْقُتوُل َنْفــٌس َواِحَدْه ـ َزائِــَدْهِألَن  َيأُْخــَذن َيُجــوُز  َوَال 
َعْنُهــُم(١) َوَرَواُه  فِيــِه  مِْنُهُمَوقِيــَل   ُكـــال َتــْلــَزُم  بِــدَِيــٍة 
ُهوُه بِالْفِــَدا ُهــْم َقــْد َشــب اْعتَِداَوَعل َقْتلُُه  َكاَن  َحْيــُث  لِلنْفسِ 
الَْحاكِِميَناَفُهــْم بِــِه َال َشــك َمْقُتولُوَنــا لُِحْكــمِ  ُرفُِعــوا  لَْو 
َغَدا مِْنُهــْم  َيْقَبلُــُه  بَِمــا  الْفَِداَوْهَو  َعْنُهــُم  َيْقَبُل  َمــْن  َكِمْثلِ 
ِ ُيْذَكر لَــْم  َوإْن  َهــَذا  أََرى  َِوَال  األََثــر فِــي  عِْنَدُهــُم  ِخَالفُــُه 
َمْســأَلَْه فِيــِه  تُوَجــُد  َمــا  َمْنُقْولَــٌة َوْهَي لََعْمرِي ُمْشــِكَلْهَوُرب

قوله: «ورواه عنهم»، أي: رواه الصائغي عن بعض أهل العلم.  (١)



كتاُب القضاِء٢٩٤ الجزء الثالث

ُيْرَســُم َقْوٌل  ُيْوَجــُد  َمــا  ُه َال ُيْعَلُمَوُرب فِــي َمْوِضــعٍ َوِضــد
َراَوْهــَو لَــُه ُمَخالِــٌف َقــْد ُذكَِرا ُســط َما  ُه  لَِكن َمْوِضــعٍ  فِــي 
الَْعْكسِ ُيورُِث ُعْدَم َعْكِســِه فِي النْفسَِفذِْكــُرُه مِْن َغْيرِ ذِْكــرِ 
بِأَْكَثَرا َصالََحُهــْم  ِإْن  أُثِــَراَوالُْخْلُف  َقــْد  َبْيَنُهــُم  دَِيــٍة  مِــْن 
ُحجِــَراقِْيَل لَــُه َمــا َزاَد َوالَبْعُض َيَرى َعَلْيــِه  َزاَد  َمــا   بِــأَن
َفَعْل َوَمْن َكاَن  ْفــسِ  الن ــةِ األَُوْلَبْل دَِيةُ  َفــَذاَك َشــأُْن الَْجاهِلِي
َبِعيَرا َيــزِْد  ِإْن  الَْحدِْيثِ  ــٌة َتــْعــيـِـيــَرا(١)َوفِــي  ـــَذاَك َجــاهـِـلـِـي َف
َبْيَنُهــُم َنائِــَرًة(٢)  َيُكــْن  ــَزُمَوِإْن  ــَت ــْل ـــَواِحـــٌد بـِــَواِحـــدٍ ُي َف
ِإْنَســاَنا َقَتلُــوا  َقــْد  ــاَفَعْشــَرٌة  ــاَن ــُل أَيــــا َك ــُت ــْق ـــُه َي ـِــي َول
َيْه الد أَْصلِ  مِْن  األَْعَشارِ  أْدَِيْهَوتِْسَعةُ  َتْلَزُم َمْن لَْم ُيْقَتَلْن(٣) فِي الت
الَْقْتلِ(٭) َبْعــَد  لِْلَمْقُتولِ  ــْطــلِتُْدَفــُع  ــرِ َم ــْي ــَغ ِ ـِــِه ب ـــائ ـــَي ِ ِألَْول
ــا تُْدَفَعن ِإلَْيــِه  َبــْل  ــاَوقِيــَل  َوُيْقَتَلن َقْتلِــِه  َقْبــلِ  مِــْن 

قوله: «تَْعيِيرا»، أْي: َعيَرُهْم بكونه من فعل الجاهليــة، والتعيير بالعين المهملة تذكير المرء بما   (١)
فعله من العار على معنى التنقيص.

نائرة: أي: فتنة وعداوة، وهو الذي يعبر عنه باللْوث في الَقَسامة.  (٢)
قوله: «من لم ُيقتلن» بضم الياء بالبناء للمفعول، يعني: إذا قتل عشرة رجال رجًال قِيَد به واحد   (٣)
من العشــرة وهو الذي يختاره الَولِّي أو الذي تكون عليه القرعــة، فيكون على كل واحد من 
التســعة الذين لم يقتلوا مائة وعشــرة قروش من الدية المقدرة باثني عشرة مائة قرش ألولياء 

المقاد منهم، وهذا في قتل النائرة.
المراد أن الدية تدفع ألولياء المقتول قبل قتل من اختاره الولي، وقيل: تدفع بعد القتل. (إسماعيل) (٭) 



٢٩٥ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

لِألَْصَحابِ الَْمْنُســوُب  ُل  َوابَِواألَو انِي َال َيْخلُــو مَِن الص َوالث
َفُتـْدَفـــــُع دَِيــــــًة  أََراَد  ُعَوِإْن  تُــَوز َبْيَنُهــْم  َوْهــَي  ِإلَْيــِه 
َفَقَتــَال بَِحَجــرٍ  َرَمــى  َمَثَالَوِإْن  ــَواةٍ  ــَن ِ ب أَْو  ــَرةٍ  ــْع َب أَْو 
الَقــَوُد َعَلْيــِه  الَْقْتــَل  ُيوَجُدَوَقَصــَد  َكَذاَك  َمْحُبوبٍ  َنْجلِ  َعْن 
َقَصــَدا َقــْد  لَِقْتلِــِه  ـُه  ـ ــَداِألَن َتَعم َيْقُتلُــُه  َكَمــْن  َفْهــَو 
ِ بَِقاتِــل َال  َرَمــاُه  ِإْن  َِوقِيــَل  لِْلَعامِل ُيَقــْد  لَــْم  ــْر  ُيَؤث َولَْم 
بُِقْطَنــةِ َرَمــى  ِإْن  مِْثــُل  َكِخْرَقةَِوَذاَك  َنْحوَِهــا  أَْو  رِيَشــٍة  أَْو 
َوْهــَو ِإلَْيــِه َمــاَل فِيَمــا ُيْفَهُمَحَكى أَُبــو الُمْؤثِرِ َهــَذا َعْنُهُم
َهْل َذاَك َكالَْحد أَمِ الَْحق ُعِهْد(١)َوَعل َمْبَنــى اِالْختَِالِف َما ُوجِْد
ُه ُيْســِقَطن  َكالَْحد َيُقــْل  ـُه(٢)َفَمــْن  ـ َيْدَرأَن  َوالَْحــد بُِشــْبَهٍة 
َيْنَدفُِع َفــَال   َحــق َيُقــْل  تُْدَفُع(٣)َوَمْن  َحْتًما  َوالَْحُقــْوُق  بَِذاَك 
لَزَِمْه َعْنــُه  الَقْتــَل  َدَرأَْنــا  َمــْهَوِإْن  ُمَتم دَِيــٌة  مِْنــه  َمــاَت  ِإْن 
َقَوَدا َقْطًعا  ُيوجِــُب  الَْخَطا  ــَداَوَما  ــَص ــِه َمــا َق ــلِ ــْت ِــَق ـــُه ل ـ ِألَن
أَْو َماَت بِِه ِحيَن َســَدْعُيرِيــُد أَْن َيْرمِــي ِســَواُه َفَوَقْع َعَلْيــِه 

» ضبطه الكاتب هنا بشكل الضمة ولعله بأمر من المصنف، ولعله مبتدأ أو خبر  قوله: «أم الحق  (١)
لمبتدأ محذوف أو هو الحق المعهود.

درُء الحد: رفُْعه.  (٢)
ى إلى أهلها. ا هـ. (المصنف) أي: تَُؤد  (٣)



كتاُب القضاِء٢٩٦ الجزء الثالث

ــا َتْلَزَمن الُمْخِطــئُ  ُهــَو  ــا(١)َفــَذا  َتْدَفَعن الَْقاتِــلِ  َعِشــيَرَة 
الَْقتِيــلِ دَِيــَة  َعْنــُه  َِتْدَفــُع  أْجِيل الت فِــي  ْوزِيعِ  بِالت َعَلْيــِه 
األَْقَرُب  ثُــم األَْقــَرُب  ُم  َســُبُيَقــد الن  َيتِم ــى  َحت َوَهَكــَذا 
َرُجــلِ مِْثــُل  الَقاتِــُل  مِْنُهْم َفَال َيزِيُد فِي الُغْرمِ الَْجلِيَوَذلِــَك 
ــاَرةِ ــف ــَك ِــالْ ــُد ب ــزِي ــُه َي ــن ــِك عَِباَرةِلَ مِــْن  فِيِه  َما  َمَضــى  َوَقْد 
بِــي َوالص الَْمْجُنــونِ  مِــَن الَْخَطــا َواألَْعَجــمِ الَْغبِيجَِناَيــةُ 
َتَقُع َقْصــدٍ  َغْيــرِ  َعْن  َهــا  ـ ُعِألَن تُــَوز أَْهلِيِهــُم  َعَلــى  َفْهــَي 
ــدِ ــَولَ ـِـالْ ب َوالـِـــٌد  ــاُد  ــَق ُي َِوَال  لِْلَقــَود َمانِــٌع  َهــَذا   ِألَن
ــي بِذِم ُمْســلٌِم  ُيَقــاُد  َِوَال  الِْعْلم وأَْهــلِ   الَْحق أُولِي  عِْنَد 
َوَال بِالَْعْبــدِ   الُْحــر ُيَقــاُد  ُيَقــاُد أَْعَجــٌم(٢) ِإَذا َمــا َقَتــَالَوَال 
ــى ــَث بـِـأُْن ــــٌر  َذَك ُيــَقــاُد  بِالُْخْنَثىَوَال  َوَال  الَفْتــكِ(٣)  َمَع   ِإال
لَــزِْم بَِهــا  َقْتَلــُه  أََراُدوا  ُغرِْمَوإْن  َقْد  ا  مِم الَفاِضَل  َيْدَفُعوا  أَْن 
ِ ُجل الر ُغــْرمِ  نِْصفِ  فِي  َها  ـ ِِألَن ل ْصــُف َمْرُدوٌد ِإلَــى الُمَقت َوالن
قُتَِلــْت ِإْن  َنائِــَرةٍ  فِــي  َثَبْتَوَذاَك   َرد َال  بِالَْفْتــكِ  َيُكْن  َوِإْن 

قوله: تدفعنا: في محل فاعل تلزم على حذف أن المصدرية.  (١)
قوله: «وال يقاُد أعجم»، أي: لتعذر أن يبين عذره، فلعــل له في ذلك عذًرا، والَقَوُد إن لم يكن   (٢)

ا فهو أشبه بالحد، والحد ُيْدَرُء بالشبهات. حد
قوله: «إال مع الفتك»، يعني: القتل العْمد الُعْدَوانِّي.  (٣)



٢٩٧ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َوَكَذا بِأُْنَثــى  األُْنَثــى  الَمأَْخَذاَوتُْقَتــُل   َفاْفَهَمــن بَِعْبــدٍ  َعْبٌد 
َقَتلُــوا الَعبِيــدِ  مِــَن  ــُلَوَعْشــَرٌة  ُيَقت بِــِه  فَواِحــٌد  َعْبــًدا 
الَْباقِيَنا َســـاَدُة   ــن ــَرَم ــْغ تِْســَعَة أَْعَشــارٍ َكَمــا َحَكْيَنــاَوَي
الِْقيَمةِ َنْفــُس  تُْقَســُم  ُهنا  َيةِلَِكْن  َوَما َمَضى تُقَســُم َنْفــُس الد
َفالَْقْتُل َفَتُكــوا  َمْهَمــا  َعْدُلَوقِيــَل  َقــْوٌل  َوْهَو  الَْجِميعِ  َعلَى 
ــَوُد ــَق ال  َيمَتنِعن أَْبَعُدَوَحــْيــُثــَمــا  َوْهــَو  الِْقَصاُص  َيْمَتنِــُع 
ْوَجــانِ َال قَِصاَصــا َمــا الز ـ َبْيَنُهَما فِي الُْجــْرحِ ِحيَن َغاَصاِألَن
لَِبْعضِ َبْعُضُهــْم  ُيَقــاُد  فِي الَْقْتلِ َمْع َرد َعَلْيَها(١) َيْمِضيَوَقــْد 
َوالَْبَصْر الِْعَظامِ  فِي  قَِصاَص  ــْمعِ َمْهَما َنَقَصا َعنِ الَْقَدْرَوَال  َوالس
يْقَتص َال  بِالْجِْنــسِ(٢)  َيــْخــَتــصَوَوارٌِث  َال  ــــَذاَك  ِ ب ــــُه   ِألَن

ِ ــَهام الس لَِذوِي  الِْقَصــاُص  َِبلِ  َواألَْرَحــام قِيــَل  َوالَْعَصَبــاتِ 
ِحْم ُيْلَتَزْمَوقِيَل َال قَِصــاَص أَْيًضا لِلر ا  ُطــر ــَهامِ  الس لِذِي  َوَال 
ِ َقَود مِــْن  َســا  لِلن لَْيَس  قِيَل  دِِإْذ  َقي فِــي الت َوقِيــَل َبــْل لَُهــن
ِإْن َبَطَل الِْقَصــاُص ِإْرٌش ُيْعَلُمَوَال قَِصــاَص ِإْن َعَفــا وَيْلــَزُم

قوله: «مع رد عليها»، أي: رد نصف الدية إن هي قيــدت بالزوج؛ ألنها كنصف الرجل، فليس   (١)
بينهما َبواء.

ــند  قولــه: «ووارث بالجنس.... إلــخ»، أي: ليس لمن يــرث بالجنس أن يقتص، وذلك كالس  (٢)
والحبشــة والنوبان إذا مــات منهم أحد ولم يوجد لــه وارث غير أهل جنســه، عند من يرى 

الميراث بالجنس، فالوارث بالجنس ليس له قصاص وال قود.



كتاُب القضاِء٢٩٨ الجزء الثالث

ا ُصنَِعا َعم الَْمْجــُروُح  َعَفا  َعْفُوُه َقــْد َوَقَعاَوِإْن  فِيــِه(١) بَِعْمــدٍ 
بَِخَطــا ِإْن  َعْفــُوُه   َيِصــح الَْخَطاَوَال  ِألَْهلِــِه  ِإْذ  َجَرُحــوُه  َقْد 
ــْه ــَم ــَســل ـــِه ُم ـــلِ ـــٌة ألَْه ـــدَِي ْكرِ َجاَءْت ُمْحَكَمْهَف مِْن آيٍة فِي الذ
َيْبــَرأَ مِــْن جَِراِحــِه َوُيْعَرَفــْنَوَال قَِصاَص فِي الْجَِراحِ َقْبَل أَْن
َوَال َال   لَِصبِــي قَِصــاَص  مِــْن َقــَودٍ َعَلْيــِه َفــاْدرِ الِْعَلَالَوَال 
ــى َحت َعَلْيــِه  َوَال  لَــُه  ــا(٢)َفــالَ  َبت َجــالِ  الر َمْبَلــَغ  َيْبلُــَغ 
ُيْقَتُل َعْفــوٍ  َبْعــدِ  مِْن  ُيْقَبُلَوَقاتِــٌل  َعْنــُه  الَْعْفُو  َولَْيــَس  ا  َحد
َيةِ الد أَْخــذِ  َبْعــدِ  مِْن  ْعدَِيةَِوَقاتِــٌل  لِلت ــُل  ــْقــَت ُي َكــِمــْثــلـِـِه 
األََمــانِ فِــي  الَقاتِــُل  اِإلْنَســانَِومِْثلُــُه  َعَلى   َحــد َفَقْتلُُهــْم 
ِ ــاعِيَن بِالَْفَســاد َِوُهــْم مَِن الس َقْتلُُهــُم َفــْرٌض َعَلــى الِْعَبــاد
لِْلَبْعضِ َفَمــا  الَْبْعُض  َعَفا  َيْســَتْقِضيَوِإْن  َبــْل دَِيًة  َقــَودٍ  مِْن 
ا َيْســُقَطن بِالَْعْفوِ  َبــْل  اَوقِيــَل  َفاْعَلَمن َعْنــُه  الَْجِميــعِ   َحــق
يلِ الن ُشــُروحِ  فِي  َهــَذا  لِيــلِ(٣)ُيوَجُد  الد مِــَن  َخــالٍ  ــُه  لَِكن

قولــه: «ُصنَِعا»، أي: ُفِعــَل به من قتل أو جــراح؛ يعني إذا عفا المقتول قبــل موته عن قاتله   (١)
 L ﴿ :ية، لقوله تعالى بالعمد ثبت عفــوه، وإن عفا عن قاتله خَطًأ لم يثبت عفوه عــن الد

O N M ﴾ [النساء: ٩٢].
قوله: َبتا: أي: قطعا.  (٢)

قوله: «في شروح النيل»، أي: شــرح النيل لمؤلفه العّالمة محمد بن يوسف المغربي، والنيل كتاب   (٣)
لم يؤلف مثله في المذهب لمؤلفه العّالمة عبد العزيز بن إبراهيم الثميني رضي اهللا عنهم أجمعين.



٢٩٩ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َولَْم الَْقْتلِ  ِإْن َعفا َعنِ  لَزِْمَوالُْخْلُف  ُغْرٌم  َفَهْل  الُْغــْرمِ  ِإلَى  َيْنزِْل 
َنَزْل الُغْرمِ  ِإلَــى  َعْنُه  َيُكْن  َفَهاُهَنــا الُغْرُم لَــُه َقْطًعا َحَصْلَوِإْن 
ُخْلُفَوِإْن َيُكــْن َعْن َقْتلِــِه لَْم َيْعُف فِيــِه  الَْقْتلِ  َقْبــَل  َوَماَت 
اْفُتِقْدقِيَل لَــُه مِن َمالِِه الُْغــْرُم(١) َوَقْد ِحيــَن  لَُه  ُغــْرَم  َال  ُيَقاُل 
َفَذَهــْب  َدم َعَلْيــِه  لَــُه  َفَعَطْبَكاَن  َبِعيــٌر  لَــُه  َكَمْن  َفْهــَو 
ُيْدرُِك لَْيــَس  لِْلَوارِثِ  َيْهلُِكَوالَْمــاُل  ِحيَن  مِْنُه  َشــْيًئا  مِ  الد ُذو 
َيْنَتِقُل َفــَال  النْفسِ  فِي  َكاَن  َيْنَتِقــُلَما  َغْيــُرُه  لَِكــْن  لِْلَمــالِ 
تِِه ذِم فِــي  َيُكــوُن  الــذِي  تِْرَكتِــِهَذاَك  فِــي  َيِصيــُر  بَِمْوتِــِه 
َيْنَتِقْل  َفَثــم َعَفــا  َولَــْو  ُجِعْلَنَعــْم  الَْمــالِ  فِي  َوَبْعــُد  ٍة  لِذِم
ِ ْحِقيــُق لِألَِخيــر َِهــَذا ُهــَو الت الَْكثِير فِــي  الَْمْوُجــوُد  ُل  َواألَو
َوَقَعــاَوَرُجــٌل لِــَرأْسِ َمْيــتٍ َقَطَعــا َقــْد  َقــَوٌد  َعَلْيــِه  َفــَال 
ى تُــَؤد دَِيــٌة  َعَلْيــِه  َعْمــَدالَِكــْن  َذاَك  َكاَن  َمــا  ِإَذا  َعْنــُه 
أََبَدا َعَلْيــِه  لَْيَس  الَْخَطــا  ــَداَوفِي  َتَعم ِإَذا  الُْغــْرُم  ُغــْرٌم َبــلِ 
أُْهدَِرا َعْبــًدا  ُت  الَْمي َيــُك  َخَطــَراَوِإْن  بَِعْمــدٍ  َكاَن  وِإْن  َعْنــُه 
الَْمــاُل َولَْيــَس  َمــاٌل  ـُه  ـ َيَناُلِألَن ُعــًال   الُْحــر ُحرَمــةِ  مِْن 
َرَمى َقْد  َقــْومٍ  َبْينِ  مِْن  فِيَمْن َرَمى أََصاَب َشْخًصا ُمْبَهَماَوَرُجٌل 

قوله: الُغرم: الدية.  (١)



كتاُب القضاِء٣٠٠ الجزء الثالث

َيْلَزُمُه َال  الُْحْكــمِ  فِــي  ــى َيُكــوَن مِْنُهــُم َيْعَلُمــُهَفِإنــُه  َحت
ِ الَْقْوم لَِجِميــعِ  َِوفِــي الَْخَالصِ  ــُه مـِــْن دَِيـــٍة َوَســـْوم ــَزُم ــْل َي
ا ـــر أََق ِإَذا  ُغــْرمِــِه  َيْطــَراَوأَْخــــُذ  َحــَالٌل  ِألَْهلِــِه  بِــِه 
ــا ــُروَن ــآَم ــَت ـــْن َي ـــٌع َم ِ ـــام َسَيْقُتلُوَنـاَوَس َغـــًدا  ــُهـــــْم  بـِـأَن
َســُيْقَتُل َمــَن  َيْعــرُِف  ـه  ـ َيْفَعلُــواَوأَن أَْن  ُيْنــذَِرُه  أَن  َعَلْيــِه 
ِإْنَذارِ َعــْن  ــَر  َقص َيُكــْن  ـــُه َيــُبــوُء بِــــــاْألَْوَزارَِوِإْن  ـِــِإن ف
َتْلــَزُم َعَلْيــِه  َهــْل  َقَتلُــوُه  ُيْرَســُمِإُن  ِخــَالٌف  فِيــِه  دَِيُتــُه 
َال َوالَْبْعُض  ُيْلزُِمــُه  َحَصَالَفَبْعُضُهــْم  اْحتَِمــاٌل  َحْيُث  ُيْلزُِمــُه 
َيُكوَنــا أَْن  ُيْمِكــُن  ـُه  ـ َمْظُنوَنــاِألَن َفَغــَدا  َيُكــوَن  َال  أَْو 
َيْســَتِحْقَوِإْن َدَرى بِــأَن َقْتَلُهــْم بَِحــْق لَْيَس  َفلِِإلْنــَذارِ  لَــُه 
ُد َمْن َقــْد َمَلَكا ــي َهَلــَكاِإْن أََمــَر الس َومِْنــُه  ِإْنَســانٍ  بَِقْتــلِ 
دِ َمأُْخــوٌذ بِِه ــي ــــــَرُه بِــَضــْربِــِهَفْهــَو َعَلى الس ــــــُه أَم ِألَن
َسَدَعا(١) َقْد  ُهَما  ِإْن  انَصَرَعاَوالَْماِشَيانِ   ثُــم اآلَخَر  َبْعُضُهَمــا 
لَِصاِحبِْه مِْنُهَمــا   كل َضارِبِْهَيْضَمــُن  مِــْن  أَثًرا  فيــِه  َكاَن  َما 
ــانِ ــَن ــاَح ــَط ــَت ــــانِ َي ــــَرأََت ــانَِواْم ــاَوَن ــَع ــَت ـــى َوَي ــى َرَح ــَل َع
َوَقَتَال َحــى  الر مَِن  الَْعَصــا   َعَقَال(٢)َزل َمــْن  َيْضَمُنَها  َواِحــَدًة 

قوله: َسَدَعا: أي: صدما.  (١)
يعني: العاقلة. ا هـ. (المصنف)  (٢)



٣٠١ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

ِ َيــدِه فِــي  بِهيَمــًة  َِوَراكِــٌب  عِْندِه مِْن  َتــْت(١)  َتَفل َوَقْد  ُرْمٌح 
َبابِ الَْخَطا ُيْحَسُب ُحْكًما َفاْعرِِفَفَضامِــٌن لَِما أََصــاَب َوْهَو فِي
َتْذَهَباَوَضــارٌِب َبِهيَمــًة َقــْد َركَِبــا مِْنَهــا  ُيرِيــُد  َيْضرُِبَهــا 
ِ م بِالُْمَقـد َكـــاَن  ِإْن  ِْفُقتَِلـــْت  اْعَلم ُغــْرَم  َفَال  َال  أَْو  َفَضامِــٌن 
َوالُْمْؤَخــُر َكَســْهِمِه  ُيْهَدُرَمْقَدُمَهــا  ُجْرٌح  َوَذاَك  ُجْرِحَها(٢)  مِْن 
اْصَطَحَبا رِيقِ  الط فِــي  أََتاُهَمــا َمْن َيْقُتَلْن َمــْن َصِحَباَوَرُجَالنِ 
َفُقتِــْل َعْنــُه  اآلَخــُر  نُِقْلَفاْنَهــَزَم  َقد  فِيَمــا  َماُن  الض َيْلَزُمــُه 
لُِعــْذرِ َيُكــْن  ِإْن  َضَمــاَن  َِوَال  األَْمــر بِأَْصــلِ  َعْنــُه  فِــَراُرُه 
َعْقَرَبا أَِخيــِه  َعَلــى  َوَجَباَوَطــارٌِح  َمــاُن  الض فِيــِه  ـَرْت  َفأَثـ
َفاْفَهَمــاَفَســْوُم َعْدلَْيــنِ َعَلْيــِه َوْهَو َما َيلِيــِه  فِيَمــا  َنْذُكــُرُه 
َظُر الن َيْقَتِضيــِه  َقــْد  َمــا  َمــا ِإْن َنَظُرواَوَذاَك  مِــْن َعارَِفْينِ بِالد
ِ َراهِم َِوقِيــَل عِْشــُروَن مِــَن الد َالزِم َغْيــُر  َوَذاَك  َســْوُمُهَما 
نِْصُفُه َوقِيــَل  الُْغْرمِ  ثُلُــُث  َوَكْشــُفُهَبْل  َبيَنُهَمــا  َمــا  َوقِيــَل 
ِ الُمَؤثــر دَِيــَة   َتْنُظــَرن ِأَْن  َذَكر أَْو  أُْصُبــعٍ  أَْو  َيــدِهِ  مِــْن 
رِ الُْمَقــد ثُلُــَث   َِوتُْخرَِجــن َظر الن اْختِــَالِف  َعَلى  نِْصَفُه  أَْو 
َواَء الــد َســَقتِ  َقــْد  ــَفاَءَواْمــَرأٌة  َســلِيَلها َشــاَءْت لَــُه الش

قوله: وقد تفلتت: أي: سقطت من يده، وأصل الَفَلت االنفصال.  (١)
قوله: من جرحها: أي: من جرح العجماء، وجرح العجماء جبار، أي: هدر.  (٢)



كتاُب القضاِء٣٠٢ الجزء الثالث

َقتِيــُل(١) َيْلَزُمَهــا  َالَ  ــلِيُلَفَمــاَت  الس َيْهلَِك  أَْن  تُــرِْد  لَْم  ِإْذ 
أَثَراقُْلــُت َولَِكْن َيْنَبِغــي أَْن ُينَظَرا َقــْد  أَقاتِــٌل  َســَقْت  فِيَما 
ُل األَو ــا  َفأَم َقاتِــلٍ  َغْيــُر  َفُحْكُمــُه َقْتُل الَْخَطــا ِإْذ َتْفَعُلأَْم 
ــًال َولَــْو ِ ــات ــا َســَقــْتــُه َق ــَه  لَْم َتْعَلَمْن َفالُْغْرُم فِيَما َقْد أََتْوا(٢)ِألَن
ِ َقاتِل َغْيــَر  َواُء  الــد َيــُك  َِوِإْن  بَِقاتِل َهاُهَنــا  فَلْيَســْت  َطْبًعــا 
َزاَالَوقِيــَل َمــْن َحائُِطــُه َقــْد َماَال َعْنَهــا  لَْيَس  َطرِيــقٍ  َعَلى 
َعْمرِو َفــْوَق  الَْحائُِط  َوَقــَع  فَلْيــَس فِيِه مِْن َضَمــانٍ َيْجرِيِإْن 
َمــا(٣) ــُقــد تُ ــُه  لَ َكــاَن  ِإَذا   ُحِكَماِإال َمــانِ  َفبِالض َصْرفِــِه  فِي 
ا َمن َيَتَقد لَــْم  ــْن  ــُك َي ــاَوِإْن  ُيْحَكَمن َمــانِ  بِالض َفَلْيــَس 
ــِه َرب عِْنــَد  َيْضَمــُن  ــُه  َدْربِــِهلَِكن فِــي  ُمْخِطــًرا  َرآُه  ِإَذا 
أَْشــَرَعا رِيقِ  الط َعَلــى  َصَرَعاَوَرُجٌل  َقــْد  َما  َيْضَمُن  َخَشــَبًة 
الَجَناَحا(٤) أَْشــَرَع  َقــْد  ُمَباَحــاَورُجٌل  ــُه  َظن رِيــقِ  الط َعَلــى 
الُْمْشــَترِي  أَن الَْبْيَت  َذاَك  َبرِيَوباَع  َهَذا  ُيِصيُبــُه  َمْن  ُغْرمِ  مِْن 
الُْمْحدَِثــا َذاَك  َيْلــَزُم  أَْحَدَثــاَوِإنَمــا  رِيــقِ  الط َعَلــى  ـُه  ـ ِألَن
ِ الَْمْتَجر فِي  لَُه  ُيْؤَذْن  ِإْن  الُْجُدرَِواْلَعْبُد  َبْعــُض  َذلَِك  مِْن  َوَماَل 

قوله: «ال يلزمها قتيل»، أي: دية قتيل فأقام المضاف إليه ُمقام المضاف.  (١)
قوله: «قد أتَْوا»، أي: أَتَْت، عبر عنها بالجمع عن المفرد.  (٢)

ما: بالبناء للمفعول، أي: تقّدم عليه الحاكم أو جماعة المسلمين بأن يصرفه أو ُيِقيَمه. قوله: تُُقد  (٣)
قوله: الَجَناَحا: أي: أخرج طرًفا من بيته كَرْوَشْن ونحوه.  (٤)



٣٠٣ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

أََبى َقــْد  َوْهَو  َعَلْيــِه  ُمــوا  اْنَقَلَباَتَقد الْجِــَداُر   ثُــم َصْرفِه  مِْن 
َيــةِأََصــاَب ِإْنَســاًنا َعَلى َعِشــيَرةِ الد تِْلــَك  َتْوزِيــُع  دِهِ  َســي
بِْه ُيْحَكــُم  بَِيــدِهِ  َجَنــى  فِي َنْفسِ َذاَك الَْعْبدِ(١) عِْنَد الُْمْنَتبِْهَوَما 
ــَرا الُْمَدب َقَتــَل  َقــْد  ـــَرا(٢)َوَرُجــٌل  ـــَدب ــُه ُم ــُن ــَم ــُه َث ــَزُم ــْل َي
َرْه َرْهَوقِيــَل َبْل ِخْدَمةُ َمْن َقــْد َدب أَج َمْن  َعَنــا  أَْو  َيُموَت  َحتى 
َرا مِــْن َقْبــلِ أَْن ُيِصيَبُه َمــا ُذكَِراَوَمــْن َرَمى َعْبًدا َولَِكــْن ُحر
الُْمْعَتَبــُر ِإنَمــا  مِْنــُه   ُرواُيْقَتــصُوقــوُع َســْهِمِه َكَما َقــْد أَث
ــــةُ اِإلْنـــَســـانِ بـِـاْعــتـِـَبــارِ َقاتِلِيــِه فِــي الِْمْقــَدارَِودَِي أَْمــَوالِ 
َمْن َتْلــَزُم  ِإبِــلٍ  مِــْن  ــَعــْنَفِماَئــٌة  ــْدَف ــَي ـــُه ِإبِــلُــُه َف ـــَوالُ أََم
َلْه ُمَفص بَِهــا  َتَفاِصيــلٍ  َلْه(٤)َعَلــى  الُْمَعط َومَِن  الِْعَشــارِ(٣)  مَِن 
الَْبَقْر أَْصَحــاَب  َيْلــَزُم  ُشــِهْرَوَهَكَذا  ُغْرًمــا  َبَقــَرةٍ  بِِماَئْتــي 
الَْغَنْم أَْهلِ  َعَلــى  أَلَْفانِ  َغرِْمَوالُْغْرُم  َقــْد  فِيَما  ْيِســيرِ  لِلت َوَذاَك 
َهْب َوَجْب(٥)َوأَلُْف دِيَنــارٍ َعَلى أَْهلِ الذ بِِمْثَقــالٍ  َوُكل دِيَنــارٍ 
الَْغالِيَواألَْصــُل َقــاَل مِاَئَتــا مِْثَقــالِ َضــارِ  الن مِــَن  مِْقَداُرَها 

قوله: «في نفس ذاك اْلَعْبد»، أي: في قيمته، وال يلزم ســيده من جنايته أكثر من قيمته؛ إال فيما   (١)
يأمره به من الجنايات.

قوله: ُمَدبرا: منصوب على الحال.  (٢)
قوله: الِعَشار: هي اِإلبل الحوامل.   (٣)

قوله: المَعطلة: هنا اِإلبل الخالية من الحمل.  (٤)
قوله: وجب: أي: ثبت. ا هـ. (المصنف)  (٥)



كتاُب القضاِء٣٠٤ الجزء الثالث

ارِ الــد َوْزنِ  بِاْعتِبــارِ  ارِي(١)(٢)َوَذاَك  مِْثَقالُُه َعْن َخْمَســٍة لِلد
َيــةِ الد  َحــد اآلَالِف  ةَِوَعَشــَرُة  الْفِض أَْهــلِ   َحق فِــي  َدَراهًِما 
ِ أَلَْفْيــن َيزِيُدَهــا  َِوَبْعُضُهــْم  ــن ــْي َوْزَن ِالْخــتـِـَالفـِـَهــا  َوَذاَك 
الَْقدِيَمْه َراهِــُم  الــد ــا  ــَم  َوالِْقيَمــْهِألَن َوْزنَُهــا  ُمْخَتلَِفــاٌت 
َعَشْر ِإثَنْي  َعنِ  الَْعْشَرُة  َفاْجَمْع بَِذا الَْقْولَْينِ فِي َحد الَْقَدْرَفَبْعُضَها 
ِ ُجل الر نِْصــُف  الَْمــْرأَةِ  لَِودَِيــةُ  َعط َوالت َوالُْجــُروحِ  فِي النْفسِ 
َعَلْيَها ــٌف  ــاَع ــَض ُم ـــُه  ـ لََدْيَهاِألَن َثابِــتٍ  َحــالٍ   ُكل فِــي 
ِإْجَماَعــاَواْحُكْم َعَلى َمْن أَْذَهَب الْجَِماَعا بِدَِيــٍة  َرُجــلٍ  مِــْن 
أُْذهَِبا َمــا  ِإَذا  الَْحْمــُل  أَْوَجَباَوَهَكَذا  َقــْد  دَِيــٌة  الَْفَتــاةِ  مِــَن 
الَْبــْولِ فِــي  َكامَِلــٌة  َقْولَِودَِيــٌة  فِي  ُمْسَتْمِسًكا  َيُكْن  لَْم  ِإْن 
َيْه الد قِيــَل  فِيِهَما  َيـــْهَوالَْبْيَضَتــانِ  ــُم ُمـــَؤد ــِه ــْي ــٌة ِإلَ ــَل ِ ــام َك
ِ َِوَهَكــَذا َقــْد قِيَل فِــي الَْيدْين ْجَلْين الر فِي  قِيَل  َقْد  َومِْثلَُها 
الَْواِحَدْه فِــي  َيْلَزُمُه  َزائِــَدْهَونِْصُفَهــا   َيْســَتْوجَِبن َال   مِْنُهــن
ُكِســَرْت َقْد  ُرْكَبٍة  فِي  اْنَجَبَرْتَوُرْبُعَها  ِحيَن  َء  َشــال َوُجبَِرْت 
ِ الَْعْيَنْيــن فِــي  َتْلــَزُم  َِودَِيــٌة  ـــن ـــْي ــٌة َكــــَذاَك َواألُُذَن ِــَل ــام َك

أي المنتبه، مأخوذ من درى بالشيء أْي علم به. ا هـ. (المصنف)  (١)
يء. قوله: «الدار» األول المراد به البلد، والثاني المراد به العالُِم بالش  (٢)



٣٠٥ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َذَهَبْت ِإْن  َواِحَدةٍ  فِي  ْصُف  َثَبْتَوالن َكِمْثلَِهــا  الَْعْيــنِ  َوَبَصــُر 
َذَهَبا َمــا  ِإَذا  مِْثلَُهــا  ــْمُع  َفنِْصُفَها َقــْد َوَجَباَوالس مِْن َجانِــبٍ 
ــُكــل ــي الْ ِ ــٌة ف ــَل ِ ــام ــــٌة َك الِْمْثــلَِودَِي ــم بَِهــَذا  َكَذلِــَك الش
َتَماَمــا دَِيــٌة  فِيــِه  ْطــُق  األَْحَكاَماَوالن َفاْعــرِِف  َوالَْحاجَِبانِ 
ْحَيــة ِإْن لَــْم َتْنُبتِ أَْثبِتَِكَذلِــَك الل َكــَذاَك  اسِ  الــر َوَشــَعُر 
أَثَرْت ِإَذا َمــا  الَْوْجــِه  َظَهَرْتَولَْطَمــةُ  َقْد  بَِهــا   الَْكف أََصابُِع 
َرُجلِ فِــي  َتُكْن  ِإْن  َبِعيــٌر  ِلََها  الَْجَمل َفنِْصُف  أُْنَثى  َتُكْن  َوِإْن 
ــا ــَرن ــَؤث ت لَـــْم  ِإْن  ــُه  ــُف ِــْص اَون َعن ُهدِيــَت  َفاْفَهْم  َرُجــلٍ  فِي 
َبِعيــُر لََهــا  اسِ  الــر َيِصيُرَدامَِيــةُ(١)  َوْجِهــِه  فِــي  َوِضْعُفَهــا 
َوَباقِي الَْجَســدِ أْسِ  ــُر الر َفَقدِ(٢)ُمَؤخ لِــَرأْسٍ  مٍ  ُمَقــد نِْصــُف 
ــا ــاَن ــَس ـــَرةٍ ِإْن ـِــِإْب َكاَناَوَطـــاعِـــٌن ب َحْيــُث  تُْحَســُب  َدامَِيــًة 
ةِ(٣) ــال بِالس َكاَن  ِإْن  َفاتَِوَهَكــَذا  َمــا َزاَد مِــَن الص لَِجْهــلِ 
ُعلَِما َقــْد  َمْبَلُغَهــا  َيُكــْن  لَزَِمــاَوِإْن  َقــْد  َفُحْكُمَهــا  َمْرَتَبــًة 
َمــا الُْجــُروُح فِــي َمَراتِبِ ـ َواجِــبِِألَن بِــأَْرشٍ  َواِحــدٍ   َوُكل

الداميــة: الجرح الذي قطع الجلد، وفــاض منه الدم، وهو إن بقي خدًشــا فصغرى، وإن قطع   (١)
الجلد ولم يصل اللحم فَُكْبَرى. (أبو إسحاق)

فََقدِ: فحسب.  (٢)
السالة: الشوكة. (المصنف)  (٣)



كتاُب القضاِء٣٠٦ الجزء الثالث

امَِيْه الد َفــْوَق  َتزِيُد  ُمَســاوَِيْهَفَباِضــٌع(١)  َتُكْن  َولَــْم  بِِضْعفَِها 
الَْباِضَعْه َفــْوَق  َتزِيُد  الُمَتابَِعــْهَوُمْلِحٌم(٢)  وَهَكــَذا  َبِعيَرَهــا 
ْمَحاقِ(٣) بِالس تُْعَرُف  التِي  َواقِــيَوْهَي  قِْشــًرا  َتْبلُــُغ  جَِراَحــٌة 
ــا أَْرَبـــَعـــٌة ُبــْعــَراَنــا ــَه ــأَْرُش ُعْظَماَناَف أَْوَضَحْت(٤)  ِإْن  َوَخْمَسٌة 
َبَلَغــْت َمــا  ِإَذا  ــُه  ُكل َوَثَبْتَوَذاَك  َوَعْرًضا  ُطــوًال  َراجَِبًة(٥) 
ُهَناَكاَوِإْن َتُكْن َقــْد َنَقَصْت َعْن َذاَكا ــا  ــْدرَِه ــَق ِ ب ــا  ــَه ــأَْرُش َف
ــا َرن ُيــَقــد َزاَدْت  ِإْن  ـــَذاَك  ــاَك َفاْفـَهَمن َزاَد  ِإْن  ــا  ـِـُدَه َزائ
َوِإْن لِألُْنَثــى  َيُكــوُن  َقْد َهَشَمْت(٦) َفَعْشــَرٌة لََها ُزكِْنَونِْصُفــُه 
َرْه َفَصي َعْظَمَهــا  ــْل(٧)  تَُنق َخْمَســَة َعْشــَر َوالَجِميُع أَْبِعَرْهَوإْن 
َفَقْط أْسِ  الر َمْقَدمِ  فِي  ِإْن  َوِضْعُفَها فِي الَْوْجِه ُيْعَطى ُمْقَتَسْطَوَذاَك 
َمْعلُوَمــْه دَِيــٍة  مِــْن  َوالَْمأُْموَمْه(٨)َوثُلُــٌث  الْجائِفِ  فِي  َتُكوُن 

والباضعة: هي الجرح الذي خرق الجلد، ووصل السفاق فشقه. (أبو إسحاق)  (١)
والمتالحمة: هي التي بلغت اللحم. (أبو إسحاق)  (٢)

وهي البالغة إلى سفاق العظم ولم تؤثر فيه. (أبو إسحاق)  (٣)
والموضحة: هي الكاشفة للعظم ولم تكسره. (أبو إسحاق)  (٤)

ما بين عقدتي األصبع من داخل، وقياس الجروح براجبة اِإلبهام األولى. (أبو إسحاق)  (٥)
الهاشمة: هي التي كسرت العظم. (أبو إسحاق)  (٦)

الناقلة: هي التي تحول بها العظم من مكانه. (أبو إسحاق)  (٧)
والجائفة: هي الجرح الذي بلغ جوف اِإلنســان وتختص بالبطن، والمأمومة هي الجرح البالغ   (٨)
أم الرأس، وهي مختصة بالرأس، والجروح خمســة عشر، والمصنف ذكر منها تسعة كما ترى، 

الباقي ستة، وبعض العلماء يجعلها عشرة فلتطلب من كتاب الدّيات. (أبو إسحاق)



٣٠٧ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

َضَرَبــا َقــْد  لَِرُجــلٍ  َضْرًبــا َوجِْيًعــا َوبِِه َقــْد َعِطَباَوَرُجــٌل 
ــْه ــَل ــأََك ــٌع َف ــُب ــــاُه َس ــى أََت ــارِبِ َما َقْد َفَعَلْهَحــت َكاَن َعَلى الض
ِ ــُبع الس أَْكلِ  ُغــْرُم  َعَلْيِه  َِوَمــا  ــع َف ـــُه  لَ ــُه  ــَم ــل َس ِإَذا   ِإال
اْفُترِْسقُْلُت َفــِإْن َكاَن بَِضْربِِه اْحُتبِْس ْجلِِه  ألَِ َكاَن  ِإْذ  َيدِيــِه(١) 
ِ لِِإلْبــن َثَقَبــْت  َقــْد  ِإْذنَِواْمــَرأٌَة  بَِغْيــرِ  لَِكــْن  اْبَنــٍة  أَْو 
َضَمانِ مِــْن  قِيَل  َعَلْيَهــا  ــُب األُْذَنــــــانَِفَمــا  ــق ــَث ـــــُه تُ  ِألَن
ِ َبــَغــْيــر َيــْنــَبــِغــي  َال  ــُه  ــن ــِك ِلَ َخْيــر فِْعــُل  َوْهــَو  أَبِيــِه  ِإْذنِ 
َمــا َتَقد بَِمْنِعَهــا  َيُكــْن  َتْغَرَمــاَوِإْن  أَْن  َيْلَزُمَهــا  َفَثَقَبــْت 
َكاَن َزنِيًمــا(٢) َفُهَنــاَك َيْلَزَمــْنَال َيْلَزُم األَْرَحــاَم َعْقٌل َغْيَر َمْن
َعَصَبــْه َيُكونُــوا  ِإًذا  ُهــْم  ـ لَــُه لَِكْونِــِه َخــَال مِــْن َمْقَرَبْهِألَن
َيْعِقلُوَنــا الَْمــْرِء  اَألْقَربِيَناَوَعَصَبــاُت   َال ُكل َجَنــى  َقــْد  َما 
مِْن َفْهَو  ِألُنَــاسٍ  َمْولًــى   َوُيْعَقَلْن(٣)َوُكل َيْعِقلُُهــْم  أَْنُفِســِهْم 
َساُء الن ــُه  ــَق ــَت أَْع ــْن  َم  ـــل ــُع الْــــَوَالُءَوُك ــْرجِ ــن َي ــْومـِـِه ـِـَق ل
مِْنُه َنِصيــٌب  ْوجِ  لِلــز َثْنــُهَولَْيــَس  ُيَور َمــاٌل  َيُكــْن  لَــْم  ِإْذ 
الَْوَال لُْحَمــَة   بِــأَن َمَضى  َكلُْحَمةِ األَْنَســابِ َحْيُث اتَصَالَوَقْد 

قوله: يَدِيه: أي: ُيسلم ديته.  (١)
َدِعّي النسب. (أبو إسحاق)  (٢)

قوله: «يعقلهم ويعقلن»، أي: يعقلهم ويعقلونه، وهو حديث مروي عنه ژ .  (٣)



كتاُب القضاِء٣٠٨ الجزء الثالث

أََثــُر فِيــِه  لَْيــَس  َمْيــتٍ   ــُرَوُكلتَُؤث َقَســاَمٌة  بِــِه  َفَمــا 
ُوجِْد فِيَمْن  بَِهــا  الُْحْكُم  َمْيًتــا َعَلْيــِه أََثــٌر(١) َبْيــَن َبَلْدَوِإنَما 
ـــَل الْــَبــَلــدِ ــَزُم أَْه ــْل ــُه َي ــِإن َِف د ــُمــَحــد َهــا الْ َقــَســاَمــٌة بـِـَحــد
َقَتلُوا َقْد  َما  َيْحلُِفوَن  َوَال لَُهــْم عِْلٌم بَِمْن َقــْد َفَعلُواَخْمُســوَن 
ْبَيانِ َوالص الَْغائِــبِ  َعَلــى  َوالُْعْمَيــانَِوَما  الَْعبِيــدِ  َعَلــى  َوال 
َســاِء َوالن الَْغرِيــبِ  َعَلــى  ْمَنــاِء(٢)َوَال  الز َوَال  الَْمَجانِيــنِ  َوَال 
َواِإلَماَمــا الَْوالِــي   َتَماَماَوَتْلَزَمــن ـِـْم  ــرِه ــْي ــَغ َك ــٌة  ــاَم ــَس َق
اْحَتَمْل ـُه  ـ ِألَن الَْقاِضي  َقَتْلَوَتْلــَزُم  َقــْد  َيُكوَن  بِــأَْن  َكَغْيــرِهِ 
الَْبَلدِ تِْلــَك  رَِجاُل  َتُكــْن  َِوِإْن  الَْعَدد عِْنــَد  َخْمِســيَن  مِْن   أََقل
َهــا َفــَال ُيْجزِيِهــُمقِيــَل تَُضاَعــُف الَْيِميــُن فِيِهُم ِإْذ ُدوَن َعد
َمْه ُمَســل دَِيــٌة  َذاَك  َمْهَوَبْعــَد  ُمَتم ــُم  ــِه ــْي ــَل َع ـــلِـــِه  ِألَْه
الَْقــَوَدا  تُْســِقَطن الَْيِميــُن  أََبــَداِإذِ  َعَلْيِهــْم  َالزٌِم  َوالُغــْرُم 
َهَدْر ُمْســلِمٍ  َدُم  َيِضيــُع  َال  َوَدُمــُه َمــا َبْيَنُهــْم َقدِ اْشــَتَهْرِإْذ 
الَفاعُِل  َيِصــح لَْم  َحْيُث  الَْقاتُِلَوَذاَك   ُيْؤَخــَذن  َيِصــح َفــِإْن 

قوله: «عليه أثر»، أي: أثر القتل، كجرح أو خدش أو نافذ رصاص، فإن لم ُيَر عليه أثر القتل فال   (١)
قسامة فيه، فلعله مات حتف أنفه ُفَجاءًَة.

َمانة، وهم الشيوخ اْلُمِسنون. قوله: وال الزمناء أي: أصحاب الز  (٢)



٣٠٩ الجزء الثالث ماِء باُب القضاِء في الد

الَْبَلْد أَْهلِ  مِــْن  الَْعْدَالنِ  أََحْدَوُيْقَبُل  َعَلــى  بَِقْتلِــِه  َشــِهَدا  ِإْن 
ِ لَِمْغــَرم َدَفُعــوا  ُيَقــاُل  َِوَال  َيْلَزم لَــْم  َذا  َفِإن مِْثــَل  َعْنُهــْم 
ِ ــُهود الش تُْهَمــةِ  َعــْن  ِلُِبْعــدِهِ  الَْمْوُجود فــي  أَْشــَياُء  َومِْثلُــُه 
َفَصاعِــَدا َثالَثــٌة  َبــْل  الَْمَقاِصــَداَوقِيــَل  َفاْفَهــمِ  لِِالْحتَِيــاِط 
َهــْم ات َقــدِ  ــُه  َولِي َيُكــْن  الَْتَزْمَوِإْن  َقــدِ  لَــُه  َشــْخًصا  بَِقْتلِِه 
الِْخَصاَمــْهَفَتْبـُطـَلـن َهـاُهـَنـا الْـَقـَسـاَمــْه َبْيَنُهَمــا  َوتُْنَصَبــْن 
ِ َوالَْبَهائِم الَْمْملُــوِك  فِي  َِولَْيَس  الُْمَخاِصــم َقَســاَمةُ  َوَنْحوِهــا 
ُعرَِفــا َمــا  ِإَذا  َمــاٌل  ـُه  ـ بِالَوَفــاِألَن مِْنــُه  ُيْؤَخــُذ  َفاعِلُــُه 

تم الجزء الثالث من جوهر النظام
ويليه إن شاء اهللا تعالى الجزء الرابع

نن واآلداب وهو جزء الس









٣١٣ الجزء الرابعَباُب اْلِعلِْم

oÜG nOB r’G nh  oø næ t°ùdG

الِْكَتــابِ َل  أَو َوَعْدَنــا  اْألَْبَوابِ(١)َوَقــْد  مَِن  الَْباقِي  َنْذُكَر  أَْن 
َوَعَدا َقْد  َبَمــا  َيفِي  َمْن   ُعِهَداَوالُْحر َشــْرٌط  يَمانِ  اْإلِ فِي  َوَذاَك 
َوعَِبَراَوتِْلــَك أَْبــَواٌب بَِها َقــْد َذَكَرا ِحَكًمــا  َشــتى  أَْشــَياَء 
آَدابِ َوَمــْع  ْت  ُســن ُســَننٍ  فِي النْفسِ أَْو فِيَها َمَع اْألَْصَحابَِمْع 
أَُخْر َوَتْفِســيُر  أَلَْفــاٍظ  ُيْفَتَقْرَوَضْبُط  ِإلَْيَهــا  أَْحــَكامٍ  َوذِْكــُر 
َقْت َتَفر ِحَكًمــا  َجَمْعــُت  َعلَِقْتَوَقْد  مِْنُه  اْألَْبَوابِ  َســائِرِ  فِي 
ُمَناِســبِيِه َمــْع   ُكال ــلِيَل َمــْع أَبِيِهَجَعْلــُت  ــى َتَرى الس َحت
أَْبَواَبــا َتــَرى  َكَمــا  اْألَلَْباَبــا(٢)َجَعْلُتَهــا  َنْحَوَهــا  لَِتْســَتِميَل 

pºr∏ p© rdG  oÜÉ nH

الَْحِميــدِ مِــَن  ِإلَْهــاٌم  َسِعيدِالِْعْلــُم  أَبِي  ــْيخِ  الش َمْذَهبِ  فِي 
َبــاتِ َكالن ْعلِيــُم  الت َبــاتَِوعِْنــَدُه  َوالث ْلِقيــحِ  لِلت ْخــلِ  لِلن
دِ ــْيُخ أَُبــو ُمَحم ُيَنــاُل َفاْجَهــدَِوَخالَــَف الش َفَقــاَل بِالْجِــد

قوله: «أول الكتاب» إنما كان ذلك آخر كتاب أصول الفقه، وذلك قوله:  (١)
أَْبــَواُب َبِقَيــْت  َقــْد  الِْكَتــاُب    ا هـ. (المصنف)َوَها ُهَنــا  َكُمَل  ِإْن  َنأْتِي بَِها 

ْلَباَبا»، أي: يكون ترتيبها على هذا الحال ســبًبا لميل العقول إليها،  قوله: «لَِتْســَتِمَيَل َنْحَوَها اْألَ  (٢)
فيحصل للســامع منها الفوائد. واســتمالة القلوب إليها لهذا المعنى محمــود، بخالف طلب 
استمالتها إلى المؤلف نفســه، فإن ذلك والعياذ باهللا مذموم، ألنه حظ عاجل يطلب بأمر ديني، 

وفيه الذم المنصوص فيمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس. اهـ. (المصنف)



نَنُ َواْآلَداُب٣١٤ الس الجزء الرابع

الَْبابِ َذا  فِي  الِْخَالَف  أََرى  َوالِْخَطابَِوَال  ْفــظِ  الل لَِغْيرِ  ُيْفِضي 
أََثــْر بَِنْفِســِه   لِْلجِــد َصَدْرَفَلْيــَس  َوِإلَْهــامٍ  َتْوفِيقٍ  َغْيــرِ  مِْن 
َكد ُدوَن  لَْهــاُم  اْإلِ َيــُك  لُِمْســَتِعدَولَــْم  َيْنَفَعْن  ــْرعِ  الش فِــي 

ِ ــْيَخْين الش مِــَن  َواِحدٍ  َِفــُكّل  َوْجَهْين ُذو  َوْهــَو  بَِوْجــٍه  َجاَء 
الِْحَكْمَوِإْن َنُقــْل ِخَالفُُهْم فِيــَم اْألََهْم ِإلَْهاُم   َفاْألََهــم َذْينِ  مِْن 
ُمْجَتِهدِ َفًتى  مِــْن  َرأَْيَنا  َقْد  َيْســَعدَِكْم  ا  لَم مِْنــُه  بَِبابٍ  َوْهــَو 
اَوآَخــرٍ لَــْم َيْقــَر ِإال الَْبْعَضــا الُْمْشــِكَالتِ َفض َوْهــَو َيُفض
ِ الُْحلُوم أُولِي  مِــْن  َبْعٌض  َِوَقاَل  ــوم ــلُ ــُع ــُع الْ ِ ــال ــَط ـــٌة َم ـــَالَث َث
ــُر ُيَفك بِــِه  َقْلــٌب  لَُهــا  ــُرأَو ُمَعب َناِطــٌق  لَِســاٌن   ثُــم
َرا َصــو لِْلَمَعانِــي  َبَيــاٌن   َنَظَراثُــم أَْو  َقــَرا  َقــْد  َمْن  َيْفَهُمــُه 
ْكَثــارِ َوبِاْإلِ بِالِْعْلــمِ  اْألَْخَيارَِعَلْيــَك  ُجْمَلــةِ  مِــْن  َتُكن  مِْنُه 
َحَمَلْه َقْد  َمْن  مِْنُه(١)  َخْيٌر  َبَذلَْهَفالِْعْلُم  َقْد  َمــْن  مِْنُه  َخْيٌر  َوالَْماُل 
ِ ْســَالم َِوثُْلَمــٌة َقــْد قِيَل فِي اْإلِ الْتَِئام بِــَال  الِْعْلمِ  أَِخــي  َمْوُت 

قوله: «فَاْلِعْلُم َخْيٌر ِمْنُه َمْن َقْد َحَمَلْه... البيت» هكذا في جميع نسخ الجوهر، ولم يبن لي معناه،   (١)
ـ (ما) في الوجهين بدل «من» فيكون هكذا: والذي عندي أن هذا تصحيف وصوابه أن يكون ب

َبَذلَْهَفالِْعْلــُم َخْيــٌر مِْنــُه َما َقــْد َحَمَلْه َقــْد  مــا  مِْنُه  َخْيــٌر  َوالَْمــاُل 
فيكون معناه أن خير العلم ما حمله اإلنسان في صدره، كما قال الشافعي:

َفاتِــْر عِْلٌم َجالِلَْيــَس فِي الُْكْتــبِ َوالد الر ُصــُدورِ  فِــي  الِْعْلُم  ِإنَمــا 
وإن خير المال ما بذله اِإلنســان وقّدمه في رضى الرحمن، ليس لك مــن مالك إال ما أكلت 

فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت.



٣١٥ الجزء الرابعَباُب اْلِعلِْم

ِ بِالِْعْلم َيُكــْن  لَــْم   عِــز  ــيَوُكل َعم َوالت  ل لِلــذ َمِصيــُرُه 
الُْعَلَما قُلُــوُب  َقَوى  الت لَزَِماَوَمْعدُِن  َمــا  َفالَْتَزُموا  َعَرفُــوا  َقــْد 
الْــَفــَنــاُء ــُهــُم  َعــم َوِإْن  ــُهــْم  أَْحَيــاُءَف َعْنُهــُم  ُروِيَنــا  بَِمــا 
اْألَْمَواُت َفُهــُم  َماتُواَوَمــْن َعَداُهــْم  َمــا  َبْيَنَنــا  َيُكونُــوا  َوِإْن 
بِاْألَْحَيا ُوِصُفــوا  أَْحَياَوالُْمْؤمُِنــوَن  اِالْمتَِثــالِ  ِألَْجــلِ  َفُهــْم 
ــْه ــادِلَ ــَب ــٍة َع ــك ــَم ِ ـــٌة ب ـــَالَث َوالُْمَســاَءلَْهَث بِالِْعْلمِ  ُعرِفُــوا  َقْد 
ُعَمَرا َواْبُن  ــاسِ  الَْعب َفَتى  ُذكَِراَوُهْم  َقــْد  َهَكَذا  َبْيــرِ  الز َواْبُن 
أََثُر َبْيــرِ  الز ِالْبــنِ  َيُكْن  أَثُرواَولَــْم  َصاِحَبــاُه  َبْل  ُكْتبَِنــا  فِي 
اْألَْصَحابِ َمــَع  ْقلِ  الن ابَِوأَْكَثــُر  اْألَو الَْفَتى  اسِ  َعب َنْجلِ  َعْن 
ُعَمَرا اْبــنِ  َعنِ  أْيًضا  ُشــِهَراَوَنَقلُــوا  لََدْيِهْم  َمْســُعودٍ  َوَنْجلِ 
َكثِيــَرا أََنــسٍ  َعــْن  َتأْثِيــَراَوَنَقلُــوا  أَثــُروا  َقــْد  َوَغْيــُرُه 
عِْنَدُهْم َما  َحَوى  َبْدرِيا  َعلِْمَسْبُعوَن  َوَقــْد  َوَعى  َوَقــْد  َجابُِرَنا 
ا ُطر َكانُــوا  ْهــَرَوانِ  الن اَوأَْهــُل  َوالُْقــر بِالُْفَقَهــا  ُعرِفُــوا  َقــْد 
نَُبَهــاَقــاَل َعلــي َقــْد َقَتْلَنــا الُْفَقَها لََدْيَنــا  َوأَْخَيــاًرا  ــا  مِن
َفَيا لَِخْصِمــِه  الَْخْصمِ  أَْتِقَيــاَشــَهاَدُة  ــي  تَُزك َشــَهاَدًة  لََهــا 
ُل الُْمَفض بِــَاللٍ(١)  أَُبــو  َوَصْحُبــُه الِْكَراُم عِْلًمــا َحَملُواَكــَذا 

ــماك، وســالم ابن  أبو بالل مرداس بن حدير بالحاء كجبير، وصحار العبدي، وجعفر ابن الس  (١)
هــان، وضمام ابن  ذكوان، وأبو عبيدة مســلم بن أبــي كريمة التميمي، وأبــو نوح صالح الد
الســائب، والربيع بن حبيب. كل هؤالء من علماء المسلمين وســلف المهتدين أصحاب علم 

وورع وفضل وجهاد واجتهاد.



نَنُ َواْآلَداُب٣١٦ الس الجزء الرابع

َجْعَفُر َوَكــَذاَك  ُصَحــاٌر(١)  ُذكُِرواَكَذا  َقْد  َوَمــْن  َذْكَواَن  َوَنْجُل 
َصْحبِ َعْن  أََخُذوا  َتابُِعوَن  ــيُهْم  َرب َعَلْيــِه  َصلــى  ــدٍ  ُمَحم
الَْبْصَرةِ ُعَلَمــاِء  مِــْن  ْســِمَيةَِوَبْعَدُهْم  الت َعَلى  ذِْكُرُهْم  َزاَد  َمْن 
أَْدَرَكا َقــْد  ُعَبْيــَدةٍ  أَُبو  ُمْدرَِكامِْنُهــْم  ُهَنــاَك  َجابٌِر  َكاَن  َمــْن 
أَْعــَالُم(٢)َكــَذا أَُبــو نُــوحٍ َكــَذا ِضَماُم ُهْم  ُكل بِيــُع  الر َكــَذا 
اْنَتَقَال ُعَمــاَن  ِإلَــى  َمَثَالَوَبْعَدُهــْم  اِالْنتَِقــالِ  فِــي  َوَضَرُبــوا 
ــَراقِ ــِع ِــي الْ َخ ف ـــر ــَالقِبـِـَطــائـِـرٍ َف ــِط ِــاْن ـــاَر ب ــاَن َط ــَم ــُع ِ َول
الَْمْغرِبِ َنْحَو  َطاَر  أَيًضا  ُجــبَِكَذاَك  الن بِالُْعَلَمــاِء  َفاْمَتــَألَْت 
الُْمَباَرِك الَْيَمــنِ  َنْحــَو  َِكــَذاَك  ــالِك لِلس أَْرَجاُؤُه  َفاتَضَحــْت 
ُعَلَمــا َوفِيِهــْم  َعدَِماَولُِخَراَســاَن  َقــْد  َغالِبَِهــا  مِــْن  َواْآلَن 
ــا ــا َوَســَيــْرجـِـَعــن ــًب ـــَدا َغــرِي ـاَب ُيْخلَِفن َواهللاُ  َبــــَدا  َكَمــــا 
ــَقا َعَلى َســفِيِه الش َغَلــَب  الَْفِقيــِهِإْن  َعَلــى  ًعــا  َتَنط أَْبــَدى 
ِ ـــام ــُد اْألََن ــاَل َســي ــُم َق ــْل ــِع َِوالْ ْســَالم َواْإلِ يــنِ  الد عَِمــاُد   ُهو

ُصحار بن العبــاس العبدي، وجعفر بن الســّماك العبدي أحد رجال الوفــد إلى عمر بن عبد   (١)
العزيز، وابن ذكوان هو المعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكوان الهاللي، هؤالء الثالثة كانوا من 
خيار المســلمين علًما وعمــًال وجهاًدا، لهم المقــام األعلى والحظ األوفى فــي خدمة الدين 
رحمهم اهللا. ومن الكاتبين مــن يكتب ُصحار بن العبد وهو خطأ مــن الناقل تبعه عليه بعض 

وصوابه ما رأيته، كما يرشد إليه التاريخ الصحيح من كتب أصحابنا وغيرهم. (أبو إسحاق)
أبو نوح صالح الدهان، وضمام بن الســائب والربيع أبو عمر بــن حبيب؛ أحد أئمة الحديث،   (٢)

وصاحب المسند الصحيح. (أبو إسحاق)



٣١٧ الجزء الرابعَباُب اْلِعلِْم

ــَرِف الش أَْهــَل  َيزِيــُد  َتَكلفَِوأَنــُه  َمــا  ُدوَن  َعِظيًمــا  ا  َحظ
ــُمــْقــتِــرِيــَن َثــــْرَوٌة َوَمـــاُلَوعِْلــُم أَْصَحــابِ الِْغَنى َجَماُل َوالْ
ِ الَْجاهِل مِْثــَل  الَْعالُِم  َِوَيْســأَُل  الَْعاقِل ِحْفــَظ  َيْحَفــُظ  ــُه  لَِكن
َمــا ُيَعل أَْن  ْنَســاَن  اْإلِ لَزَِماَوَيْلــَزُم  َمــا  دِينِِهــُم  مِــْن  أَْهلِيــِه 
أَْنُفَسُكْم قُوا  الَْعْرشِ   َرب َمَعُكْملَِقْولِ  َفُقوُهــْم  َوأَْهلِيُكْم  َنــاًرا 
َقى تُت زَِمـــاتِ  الـــال ُيْلَتَقىَوبـِــــأََداِء  َحْتًمــا  ْعلِيــمِ  بِالت َوَذاَك 
َولَْم َيْزَدْد ُهَدى ــَداَمْن َكاَن َذا عِْلمِ  ـــِه َتــَبــع َيـــزِيـــُدُه مـِــْن َرب
َدَخَال(١) َقْد  َمــا  الِْعْلمِ  َخْيَر   َخَالَوِإن عِْنــَدَك فِي الَْقْبــرِ ِإَذا ِخل
ْفَتا َخل َمــا  قِيــَل  َقــْد  ُه  ْلَتــاَوَشــر ِإْرًثــا َوبِالَْجْمــعِ لَــُه َحص
ِســَوى بِِه  ُيرِْد  لَْم  عِْلــٌم  َوَهَوىَوَذاَك  ُحبا  الناسِ  قُلُوبِ  َجْلبِ 
ِ أْثِيــر بِالت أََراَد  َيُكــْن  بِاْألُُجــورَِوِإْن  َفــاَز  لَــِه  اْإلِ َوْجــَه 
لَــُه َتْجــرِي  َدائَِمــٌة  عَِيالَُهَصَدَقــٌة  الُْعَلَمــا   ُجــل َصــاَر  ِإْذ 
بِالْجَِنانِ الَْعــْرشِ  ِإلَــُه  َوالَْبَيانَِجــَزى  َوالِْعْلــمِ  الُْهــَدى  أَْهَل 
اْآلَثـاَرا لَِخْلـِقــِه  أَثــــُروا  اْســَتَناَراِإْذ  ِإَذا  َكالَْبــْدرِ  َتلُــوُح 
ِإْن َكاَن َخْيــًرا أَْو بَِشــر َحَصَالَوالَْمــْرُء َمْجزِي َبَمــا َقْد َعِمَال
الَْعَمْل لَِصالِــحِ  ُمَالزًِمــا  َخَلْلَفُكْن  َكاَن  ِإْن  َيْنَفــُع  َال  َفالِْعْلُم 

قوله: «َما َقْد َدَخَال»، أي: إن خير العلم ما عملت به فسعدت به، ودخل معك في قبرك، والمراد   (١)
به الزم العمل، وهــو الثواب الذي وعد اهللا به عباده العاملين لوجهــه الكريم، بما علمهم من 

معرفته وتعظيمه وامتثال أمره ونهيه فعًال وترًكا.



نَنُ َواْآلَداُب٣١٨ الس الجزء الرابع

ِ الِْعْلم وَِعــاُء  الَْحامِي  َِوالْــَوَرُع  ْلم َوالث َكْســرِهِ  مِــْن  َفَحــاذَِرْن 
الْــوَِعــاُء ُخـــرَِق  ِإْن  الَْماُءَفــِإنــُه  مِْنــُه(١)   َيْذَهَبن  َشــك َال 
ــَؤاُل َفالس الِْعْلمِ  أَُهْيَل  ُيَقاُلَواْســأَْل  َهَكــَذا  الُْعلُــومِ  نِْصــُف 
َتْدرِيَقْد َجاَء فِي اْألَْمَثالِ(٢) ِإْن لَْم َتْدرِ أَْنَت  َكْيَف  تَُســائِْل  َولَْم 
ــَفا َتَعس َمــْن   َشــك َال  ـُه  َســَلَفاَوأَنـ ْن  مِم اْألَْشــَياخِ  َمَذاهَِب 
ْوفِيــُق الت َفاَتــُه  عِْلــمٍ  َوأَنـــــُه بـِــَذلـِــُكـــْم َحــِقــيــُقبَِغْيــرِ 
اْألُُصولِ َعَلــى  ُمَحافًِظا  الَْمْنُقولَِفُكــْن  َذلِــَك  َوْجــَه  َتْعــرُِف 
َوَتُرْد مِْنَهــا  الَْمْقُبــوَل  َوَســَنْدَفَتْقَبــُل  بِِعْلمٍ  َباِطــًال  َكاَن  َمــا 
َدَرَجــْه ُيْرَفُعــوَن  َجــْهَفالُْمْؤمُِنــوَن  ُمَعر َفْوَقُهــْم  َوالُْعَلَمــاُء 
ُيْســَتْقَصىَوَفْضُل أَْهلِ الِْعْلمِ لَْيَس ُيْحَصى أََبــًدا   بَِعــد َوَال 
ِ ين الد ِألَْهــلِ  الُْعْلَيــا  َِمــَدارُج  ْبيِيــن لِلت اْألَْعــَالمِ  َمَجالِــُس 
ِ َيْحُمومِ(٣)َفاْعَمــْل بَِما َقاَل أُولُــوا الُْعلُوم َومِــْن  ارِ  الن مَِن  َتْنُج 
ِ ــَخــْلــق ـــــًة لـِـْل ــُهــْم أَدِلَفــِإنالَْحق َطرِيــقِ  َعَلى  ِهــْم  َرب مِْن 
َباَهــْه بِالن ْعــَت  الن أََرْدَت  ــَفاَهْهَوِإْن  الس لَِذوِي  تَُجالِــْس  َفَال 

في نسخة: «ذاك».  (١)
قوله: «قد جاء في األمثال.... إلخ» ومثله قول من قال:  (٢)

بِالْذِي أَْنَت  َوَال  َتــْدرِي  َال  ُكْنَت  َتْدرِيِإَذا  ِإًذا  َفَكْيَف  َيْدرِي  َمْن  ُيَســائُِل 
اليحموم يَْفُعول من الحميم، أو أصله الدخان الشديد السواد، وتسميته إما لَِما فيه من فرط الحرارة   (٣)
ة، ويقال لألسود:  [الواقعة: ٤٤]، أو لَِما تصور فيه من الُحم ﴾ º ¹ ¸ ¶ ﴿ :ره تعالى بقوله كما فس

يحموم، وعطف المصنف اليحموم على النار يدل على تغاير المعنى الذي أراد. (أبو إسحاق)



٣١٩ الجزء الرابعَباُب اْلِعلِْم

ِ َيْنزِل لَْم  َمــا  الِْعْلمِ  فِي  َِتَكلُموا  الَْمْحَفل أَْهلِ  سِ  الُْجال َفْخٌر مَِن 
ِ اْألََنــام الَْفْخــُر مِــَن  َنــَزَل  ِِإْن  الْــَكَالم َعنِ  ــوا  ُكف الِْمــَرا  أَوِ 
ِإْذ َجــاَوُروا فِيِه لَِمــْن َقْد َظَلَماَزَمانَُنــا َصْعٌب َعَلى َمــْن َعلَِما
الِ الُْجه َعَلــى  َصْعٌب  لَْيــَس بِالَْحَاللَِوَهكــَذا  َما  َيْرَكُبــوا  ِإْن 
َنْســَتعيُن الَْعــْرشِ   َرب الُْمِعيــُنَواهللاَ  فإِنــُه  َقــى  الت َعَلــى 
َال َتَكف َفَقــْد  الِْعْلَم  َطَلــَب  ــَالَمْن  ـــِه َتــَفــض ِ ـــرِْزق ِ ــُه ب ــُق ِ ــال َخ
ــا ــاُطوَبــى لَِمــْن َكاَن لَــُه ُمِهم ــم ــا أََه ـِـَم َفــِإنــُه ُيــْكــَفــى ل
َنافَِعا َتجِْدُه فِي َيْومِ الِْحَســابِ َشافَِعاِإْن ِشــْئَت أَْن تُْرَزَق عِْلًما 
ِ ْفِســير َوالت بِالُْقــْرآنِ  َِعَلْيــَك  نِْحرِيــر َعالِــمٍ  مِــْن  َتأُْخــُذُه 

َفض  ُكل اْآليِ  َمْعَنــى   َيُفــضَوالَْغض َنِضيجِــِه  مِــْن  ُيولِْيَك 
الُْمْخَتارِ الُْمْصَطَفى  َحدِيُث   ــــارِثُم ــبِ اْآلَث ــي ــَط ِ ـــَدُه ب ـــْع َوَب
أَْمَكَنا َما  ِصَحاِحَهــا  مِْن  الُْمْســَتْهَجَناَتأُْخُذ  ِضَعافَِها  مِْن  َوتُْلقِ 
ينِ(١) الد ُعلُومِ  ِإْحَيــا  َيُكْن  َِولَْم  يــن الد ُعلُــوَم  لََنــا  بَِجامِــعٍ 
نَِســاُن اْإلِ َيأَْمُن  َال  َمــا  فِيِه  ُخْســَراُنَبْل  بِِه  ُيِصيَبــُه  أَْن  مِــْن 
أْخَبارِ مِــْن  الَْمْوُضوَع  َنَقَل  اْألَْســَفارَِقْد  فِي  ِعيَف  الض َوَذَكــَر 
ُســِمَعامِْن َغْيــرِ َتْبيِينٍ لَِمــا َقْد ُوِضَعا َضِعيــفٍ  َوَال  َقــى  َفُيت

يْنِ» هو الكتاب المشهور للشــيخ محمد بن محمد [بن محمد] بن حامد  الد قوله: «ِإْحَيا ُعُلومِ   (١)
الغزالي الطوســي جعله أربعة أقسام: قســم في العبادات، وقســم في المعامالت، وقسم في 

المهلكات، وقسم في المنجيات، وهو كتاب نفيس لوال ما ذكره المصنف عنه.



نَنُ َواْآلَداُب٣٢٠ الس الجزء الرابع

َواَبــا الِْخَطاَباَوفِيــِه َمــا ُيَخالِــُف الص َفاْفَهــمِ  اِالْعتَِقــادِ  فِي 
الَْفْلَسَفْه أَْهلِ  ُعلُومِ  فِي  َمْزلََفْهَوَغاَص  الُْخــُروجِ  ِإلَى  َيجِْد  َفَلْم 
ْفسِ لَْبسَِنَعْم َحَوى َكْشَف ُعُيوبِ الن مِن  َخَالَ  َقْد  َبلِيًغا  َكْشــًفا 
ــَن الُْمْهلِــَك مِــْن ِخَصالَِها أَْحَوالَِهاَفَبي مِــْن  الِْعــالََج  َوَذَكــَر 
ــَن الُْمْنجِي بَِما لَْم ُيْســَبقِ ــقَِوَبي الُْمَنم َتْفِصيلِــِه  فِــي  ِإلَْيــِه 
َعَلْيــِه اْألَْصُل أَْثَنى  َهاُهَنــا  َيْنَحلمِْن  َقــْد  النْفسِ  َداُء  مِْنــُه  ِإْذ 
اِالْســتَِقاَمْه(١) كَِتاُب  َيُكْن  أَْحَكاَمــْهَولَْم  َوَال  دِيَنَنــا  َيْجَمــُع 
ــُف ــُه الْــُمــَصــن ــَف ــا َصــن ــَم تُْعــَرُفِألَن ُهَنــاَك  بِْدَعــٍة   لِــَرد
َوأَْطَنَبــا ِإْنَكارَِهــا  فِــي  اْنَقَلَباَبالَــَغ  َحْيُث  الِْعْلمِ  فِي  ُمْسَتْطرًِدا 
َقَواعِــًدا لَــْم تُْبقِ َقط ُمْشــِكَلْهَفَعد َمــا َيُخص تِْلَك الَْمْســأَلَْه
َنا بَِما بِــِه فِيَها َنَطْقَفَحَصَل الَْمْطلُوُب مِْنَها َفاْسَتَحْق ُحْســَن الث
ــَؤاُل ُيَنــاُلَخَزائِــُن الِْعْلــمِ لََهــا الس بِــِه  فِيَهــا  َمــا  مِْفَتــاُح 
لَِتْعَلَمــانُْقَصــاُن أَْرضِ اهللاِ َمْوُت الُْعَلَما ُهــُم  اْألَْرضِ  َوزِْيَنــةُ 
ــر أََش ــُدوا  ــَس َف ِإْن  مِــْن َغْيرِهِــْم َوفِْعلُُهــْم أََضــرَوالْــُعــَلــَمــا 
َفَمــا َقــاَدٌة  ــاسِ  لِلن الَْعَمىِألَنُهــْم  أَْهُل  َيْتَبُعُهــْم  بِِه  َجاُؤوا 

قوله: «ولم يكن كتاب االستقامة.... إلخ» هو السفر الجليل الذي أّلفه الشيخ الكبير العّالمة الشهير   (١)
أبو ســعيد محمد بن ســعيد الناعبي الُكدمي الُعماني في الرد على الجماعة الذين جعلوا الفتنة 
الواقعة في آخر زمان اِإلمام الصلت بن مالك الخروصي من األمور التي ال يســع جهلها، وَكلُفوا 
عامة الناس أن يهاجروا للسؤال عن حكمها حتى يتولوا اِإلمام ويبرأوا من الخارجين عليه، فبالغ 

في رد هذه البدعة وأوضح المحجة بنور الحجة جزاه اهللا عن [اإلسالم والمسلمين خيًرا].



٣٢١ الجزء الرابعَباُب اْلِعلِْم

َيْهَتـُدوَنـا الُْمَوفـُقــــوَن  ــا  َوالَْباطِــَل َال َيْرَضْوَنــاأَم  لِْلَحــق
َمــْوَالُه مِن  الَْعْبــُد  َيــَزاُل  أَْوَالُهَوَال  َمــا  َبالَْفــْوزِ  قُْرَبــٍة  َذا 
َمــاَما لَْم َيُكْن ُيْخَدُم(١) َمْهَما ُخدَِما ُمَذم قُْربِــِه  مِــْن  أَبَعــَدُه 
عِْنَدَنا فِيَما  الَْوْيــلِ   ُكل َنــاَفالَْوْيُل  الد  ُحــب أَْســَكَرُه  لَِعالِــمٍ 
َوَتــاَب مِــْن ُغــُرورِهِ َوأَْصَلَحاُطوَبى لَِمْن مِْن َسْكَرةِ الَْغي َصَحا
َعالٌِم َجَرى ــاسِ  الن  أََذل ــَراَومِــْن  َتَكب َعَلْيــِه ُحْكــُم َجاهِــلٍ 
َعا َتَشــج بِعْلِمــِه  َمــْن  َعــاَوقِْيــَل  َتَور بِِعْلِمــِه  َكَمــْن  َفْهــَو 
َخْيَرا لَــُه  اْإلِ بِــِه  ُيــرِْد  ُكــْن َخبِيَراَوَمــْن  يــنِ  الد َهــُه فِي  َفق
ِ َِوقِيــَل َمْن َعــاَش أََخــا َتْعلِيم َتْعِظيم َوَذا  عِْلــمٍ  أََخــا  َمــاَت 
ْنَســانِ بِاْإلِ ْعلِيــُم  الت بِاْألَْزَمــانِ(٢)َوَيْحُســُن  َذاَك   ُيَخــص َوَال 
ُمَجاهِــدِ َفًتــى   ُكل َمــْع  لِْلَفَوائِــدَِواهللاُ  ْوفِيــقِ  َوالت بِالَْعــْونِ 
َفْحَالَوالِْعْلــُم َفْحــٌل َال ُيِطيُق َحْمَال ــا  مِن َكاَن  َمْن  ِســَوى  لَُه 
الَْفِقيَها ــُم  ــُت َرأَْي ِإْن  َوَيْقَتفِيَهــاَوقـِـيــَل  ــَالِطيَن  الس َيأْتِــي 
لِـــص َذاَك   ِإن ُيَخــصَفـاتـِهُمــــــوُه  بِالَْجَفــا  أَْن  َوَيْنَبِغــي 

قوله: «َما َلْم يَُكْن يَْخَدُم»، أي: ما لم يتكبر على الناس، ويجعلهم يخدمونه في جميع شؤونه على جهة   (١)
التسخير والجبروت، وأما إذا كانت الخدمة من األوالد والتالميذ على الرغبة منهم والتكريم له؛ لعلو 

منزلته عندهم من غير أن يرى نفسه مستحقة لذلك، وأنه أهل للخدمة، فال يضره ذلك، إن شاء اهللا.
قوله: «وال يخــص ذاك باألزمان»، أي: ال يختص طلب العلم بزمــان الصغر دون زمان الكبر،   (٢)
وإن كان تحصيل الصغيــر أعظم من تحصيل الكبيــر، فالتعليم مطلوب دائًمــا في كل وقت 

وزمان، وقد قيل: اطلب العلم من المهد إلى اللحد.



نَنُ َواْآلَداُب٣٢٢ الس الجزء الرابع

أَُمَنــا الِْعَبــادِ  َعَلــى  َتَســْلَطَناَوالُْعَلَمــا  الذِي  ُيَخالُِطوا  لَْم  َما 
ْحَماَنا ــْيَطاَناِإْن َخالَُطوا(١) َخانُوا بِِه الر الش بَِذلِــَك  َوَعَبــُدوا 
الَْوَرى فِــي  َهُموَن  ُمت ِإًذا  َفاْحَذَراَفُهــْم  مِْنُهْم  ُيْؤَخُذ  َال  يُن  َوالد
نَِفارِ فِــي  الِْعْلــمِ  أَْهــُل  ارَِوَكاَن  بِالَْجب ُيْعــَرُف  َمــْن   ُكل َعْن 
قِيــَال فِيَمــا   ْهــرِي الز َتْجلِيَالَوَفَتــَح  عِْنَدُهم  ُخــولِ  الد َباَب 
ْفَرةِ الن فِــي  َوَبِقي  ةَِفَخالَُطوُهــْم  اْألُم ذِي  مِــْن  لَُه  اْإلِ َعَصَم  َمْن 
اَرا الَْجب َتْقِصدِ  ٍ(٢) ال  ُمْســلِم اَراَعْن  َوالــد لَُه  الَْبْيــَت  َوَتْدُخــلِ 
ــاَرا ــَه جِ ــِه  ِ ــأْت َت ـــيٍء  َش  ـــاَراِألَي ــا أَم ــْذُه َصــاِحــًب ــِخ ــت َوَت
دِيًنــا َوُدْنَيــا لِْلــَوَرى َمْقُصوَدْهَولَْيــَس فِيــِه َخْصَلــٌة َمْحُمْوَدْه
الَْوَرى  َرب مِــن  ُيْبِعُد  َشــَكَراَوقُْرُبــُه  َهَذا  لِِمْثلِ  بَِمن  أَْقبِْح(٣) 
َب مِْنُه ِشــْبَرا ُخْســَراَوقِيــَل َمــْن َقــر ذَِراًعــا  اهللاُ  ُيْبِعــُدُه 
ــةِ اْألُم َهــَالَك   أَن أََتــى  ْلَمةَِوَقــْد  مِــْن َرُجَلْيــنِ الَْتَبَســا بِالظ
لِْألُُمــورِمِــْن َعالِــمٍ َكاَن أََخــا فُُجــورِ َيْجَهــُل  َوَعابِــدٍ 
ــُه(٤) َتَفق بَِهــا  لَْيــَس  لََبَلــُه(٥)عَِبــاَدٌة  ِإنَهــا  فِيَهــا  َخْيــَر  َال 

وفي نسخة: «َداَخُلوا».  (١)
قوله: «ُمْسلِمٍ»، أي: مسلم بن أبي كريمة ا هـ.  (٢)

قوله: «أَقْبَِح» أراد بذلك التعجب، أي: ما أقبحه، كما يقال في المدح أكرم بفالن، أي: ما  أكرمه،   (٣)
فللتعجب صيغتان إحداهما بصيغــة فعل األمر قال اهللا تعالــى: ﴿ × Ù Ø ﴾ [مريم: ٣٨]، 

والثانية بما التعجبية.
ُه»، أي: علم. قوله: «تََفق  (٤)

وقوله: «َبَلُه»، أي: َجْهَل ويقال للجاهل أبله إذا كان ال يعقل المصالح.  (٥)
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ا الَْحق  َيُظن َحْيــُث  مِْن  اُيْخِطئُ  اْســَتَحق َقْد  َذاَك  فِــي  لِْلَمْقتِ 
َيْنَتفِْع لَــْم  بِِه  عِْلــمٍ  ذِي   َوْهَو الْمَبتدِْعَوُكل َفَذاَك َشــر الناسِ 
َسَبَبا َذانِ  ــوُن  ــُك َي ــا  ــَم َعِطَباَوِإن َقْد  َيَتَبُعُهْم  َمــْن  فِي َكْونِ 
فِيــِه  ُيَظــن ْهــدِ  الز َذا   الَْفِقيِهِألَن فِــي   ُيَظــن َكــَذا  َخْيٌر 
َضلــوا َقــْد  َوُهــُم  َيِضــلَفُيْتَبُعــوَن  َيْتَبُعُهــْم  َمــْن   َوُكل
أَْهلِِه َغْيــَر  ُيْمَنــُح  َال  فِْعلِِهَوالِْعْلــُم  عِْنــَد  ْضيِيــعِ  الت َمَخاَفــَة 
عَِياَناَوَال َيُجــوُز َمْنُعــُه َمــْن َكاَنــا ــُه  ــرِفُ ــْع َن ــِه  ــلِ أَْه مِــْن 
أَْهلَِها َغْيــَر  الِْحْكَمَة  َمَنــَح  َهاَمْن  َتْخِصُمــُه َقــْد قِيَل عِْنــَد َرب
الِْكَالبِ َعَلــى  ُيْلَقى  َال   ر ابَِوالد ْهــُي َعــنِ األَو ُيَقــاُل َذا الن
َلَحاَيْعنِي بِِه الِْعْلــَم َنَهى أَْن ُيْمَنَحا َجالِ الص َمْن لَْم َيُكْن مَِن الر
ِـــــَذاَك َيــْســَتــِعــيــُن ـــــُه ب ُمِعيُنِألَن َوَشــْيُخُه  الَْخَطــا  َعَلــى 

pπ r≤ n© rdG  oÜÉ nH

ِإْقَباُل ُهَمــا  والَْعْقــُل  لَِمــْن بِِه لَــْو َقــل مِْنــُه الَْماُلَوالِعْلــُم 
ِإْدَباُر ُهَمــا  َوالُْحْمُق  َال َيْنَفَعــانِ َمــْن لَــُه َيَســاُر(١)َوالَْجْهــُل 
الَْعْقُل ُيَقــاُل  فِيَما  الِْغَنا  ْقُلأَْغَنــى  الن فِيــِه  َجاَء  َوْهَو َصَحيــٌح 
الُْحُمُق َفــَذاَك  الَْفْقــرِ  األَْحَمُقَوأَْكَبــُر   ــَرن ُيَفق َما  َيْجنِــي  ِإْذ 

يََساُر، أي: مال.  (١)
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وُل ُعُقوُلَعْرُض الُْجُســومِ َباِطٌل َوالط أَِخــي  َيا  َتزِْنَها  لَــْم  ِإْن 
َكَراَمــْه َال  لِْلَعاقِــلِ  َفْقــَر  الَْمَالَمْهَال  َطْبُعــُه  َبــْل  لِــَكاذِبٍ 
َمَالئَِكْه َبــْت  ُرك الُعُقــولِ  َسالَِكْهمِــَن  َعَلْيِهْم  َشــْهَوةٍ  َغْيرِ  مِْن 
َبْت ُرك َعْقــلٍ  بَِغْيرِ  ُركَِبْتمِْن َشــْهَوةٍ  أَْو  ُذبَِحــْت  َمــا  َبَهائٌِم 
ِ آَدم اْبــُن  َذلَِك  َجِميــعِ  َِومِــْن  ــٌب مِــْن َجاهِــلٍ أَْو َعالِم ُمَرك
ُمْحَتِســَباَمــْن َعْقلُــُه َشــْهَوَتُه َقــْد َغَلَبا َمَالئِــكٍ  َعَلى  َفــاَق 
ِ الَْبَهائِــم مِــَن   َشــر ُه  َِوِضــد زِم ِإْذ أَْهَمــَل الَْعْقَل َوفِْعــَل الال
َفَعْقٌل ُمْكَتَســْب َوَجْبَوالَْعْقُل َعْقَالنِ  َقــْد  َما  بِِه   َغرِيــزِي  ثُم
َيْعِقــُل َنْفَس الَْمْرِء َعــْن أَْفَعالَِقْد ُشــق فِي األَْصلِ مَِن الِْعَقالِ
ُرْفَقتِْهَوأَْعــَوُن اْألَْشــَيا َعَلــى َتْقوَِيتِْه مِــْن  َمْن  ُيَعل َمــْن  َتْعلِيُم 
ِسَوى َال  َعِقْيٌم  ْنَيا  الد ذِي  َوُمْثِمٌر َعْقُل الذِي األُْخَرى َنَوىَفَعْقُل 
َعَقَال َقــْد  الذِي  الناسِ  ُد  الُْعَقَالَوَســي قُلُــوُب  ْقَوى  الت َوَمْعدُِن 
اْكتَِســابِ بَِال  َمْخلُوٌق  َواآلَدابَِوالَْعْقُل  ْعلِيــمِ  لِلت َوالَْكْســُب 
الَْبــارِي هَِبــاتِ  َخْيــُر  لَِمــا َحَوى مِــْن َحَســنِ اآلَثارَِوِإنــُه 
ِ الَْكلِم َنْقُص  الَْعْقــلِ  َتَمامِ  َِومِْن  الِْحَكم َبَيــاَن  ْمتِ  الص فِي   َفِإن
ُد ــَود الت َعْقلَِنا  نِْصــُف  ــُدَوقِيــَل  ُيَبع لِِضْغنِِهــْم  ِإْذ  ــاسِ  لِلن
أَْزكَِيــاَال َيْســَتِخف َعاقِــٌل بِاألَْتِقَيــا لََدْيــِه  بِإِْخــَوانٍ  َوَال 
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َفَمــْن َزَمانِــِه  بُِســْلَطانِ  ُيْحَرَمْنَوَال  َفْهَو   اْســَتَخف بِاألْتِقَيا 
بِاِإلْخَوةِ َوَمــْن  أُْخــَراُه  ةَِتْذَهُب  الُْمُرو َذاهِــُب   اْســَتَخف َقــدِ 
اْسَتَخْف َزَمانِِه  بُِســْلَطانِ  َلْفَوَمْن  الت ــُه  َوَمس ُدْنَيــاُه  َتْذَهــُب 
َقــْد قِيــَل َوالَْعاقِلِ فِــي أَْفَعالِِهَوَغَضــُب الَْجاهِــلِ فِــي َمَقالِِه
ْمسِ لََما َر(١) الَْعْقُل َمَع الش َناَرْت َوُيْمِسي َضْوُؤَها َقْد أَْظَلَمالَْو ُصو
ْلَمةِ الظ َر عِْنَد  لَْو ُصــو ةَِوالَجْهُل  ــد َزاَد َعَلْيَهــا ظُْلَمــًة فِي الش
ُيَقــاُل أَْقَبُح َألَْفَضــُحَوُصــوَرُة الَْجْهــلِ  ِإنَهــا  الُْقــُرودِ  مِــَن 
الُْعَقَال قُلُــوَب   أَن أََتــى  ُحُصوُن أَْسَرارِ الَْوَرى َبْيَن الَْمَالَوَقــْد 
َجارِبِ الت ِإلَى  ُمْحَتــاٌج  الَْغائِبَِوالَْعْقُل  َوْصَف  َتْكِشــُف  ِألَنَها 
الُْقلُــوبِ َصَقالَــةُ  أََتــى  الُْغُيــوبَِوَقــْد  َعالِــمِ  ِإلَِهــي  ذِْكــُر 
اِإلْيَماُن هِــَي  الَْقْلــبِ  ــاُنَعافَِيــةُ  الَمن الَْواِحــُد  َوْهــَو  بِــاهللاِ 
َنائَِيــْهَفــأَي َقْلــبٍ َســَكَنْتُه الَْعافَِيــْه أَْمَراُضــُه تُْصبِــُح َعْنــُه 
اآلَالِء َذا  اهللاَ  ــُت  ــأَلْ َس اِءِإنــي  الد َجِميــعِ  مِْن  َقْلبِي  ِشــَفاَء 
َســانِ َوبِالل بِالَْعْقــلِ  االَْصَغَرانَِوالَْمــْرُء  مِْنــُه  َذْيــنِ  َوِإْســُم 

َر اْلَعْقُل... إلخ» قد ســبق في هذا المعنى قول الشيخ العالم الفصيح عبد اهللا بن  قوله: «َلْو ُصو  (١)
مّداد ـ كشّداد ـ النزوي، وهذا نصه:

ُصــوَرةٍ َعَلى  الْعقــُل  َر  ُصــو ــْمُسلَــْو  الش نُــوَرهِ  مِــْن  َألَْظَلَمــْت 
َهْيَئــٍة َعَلــى  الَْجْهــُل  َر  ُصــو ْمــُسأَْو  الد ظُْلَمتِــِه  مِــْن  لََضــاَء 

والدمس: الظالم.
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َرْه ُمَصــو َفُصــوَرٌة  َبِقــي  َنِخــَرْهَوَما  َوعَِظــاٌم   َوَدم لَْحــٌم 
َســاُن َوالل اْألَْصُل   ُهو ــُه َوتُــْرُجــَمــاُنَفالَْقْلــُب  ــْن ــٌر َع ــب ــَع ُم
َذاكَِرا ِإلَِهي  َيا  لَِســانِي  َشــاكَِراَفاْجَعْل  َقْلًبا   َرب َيــا  َوأَْعِطنِي 
َفَما َوالنْفسِ  وحِ  الر بْيَن  َنْدرِيــِه لَْو َقــاَل بِِه َمــْن َعلَِماَوالَْفْرُق 
وُح َقْد قِيــَل بَِهــا الَْحَياُة ْفــسِ لَــُه َثَبــاُتَفالــر َوالَْعْقــُل بِالن
َنُقــوَال أَْن  اْألَْشــَياِء  فِي الَْعْقلِ نُوٌر َيْكِشُف الَْمْعُقوَالَوأَْقــَرُب 
ِ مِْثــُل الَْبَصر ُه فِــي الَْقْلبِ  َِمِحل ُمْبَصر  ُكل  ُيْدرَِكــن الَْعْينِ  فِي 
وُح َوْصــٌف َوبِــِه الَْحَياُة َولَــُه ِصَفاُتَوالــر َمْعًنــى  ْفــُس  َوالن
َمْعَنــوِي  َردِي  ُكل َيْحَتوِيِصَفاتُــُه  َفَخْيــًرا  مِْنَها  َصَفا  َفِإْن 
ْة تِــي تُْدَعــى بُِمْطَمئِنــْةَوْهــَي ال َمْرِضي َهــا  َرب َعــْن  َراِضَيــٌة 
ــر ـــــاَرٌة َبــالــش ـــا أَم َه ـــد رَوِض بِالض َصاِحَبَهــــا  ُمْهلَِكــــٌة 
ُم ــو ــَل ـــٌة تُ اَم ـــو ــا لَ ــَم ــُه ــَن ــْي ــْنــَدُمَب َصــاِحــَبــَهــا بـِـفِــْعــلـِـِه َفــَي
بِاْعتَِبـــارِ ْقِســيـُم  الت ــَرارَِوَذلِــَك  َوالش الِْخَيــارِ  ِصَفاتَِهــا 
الُْعُقــوُل الُْفُضوُلَوقِيــَل َمْهَمــا َقلــتِ  َتْكُثُر مِــْن أَْصَحابَِهــا 
ِ الُْعلُوم أُولِــي  مِْن  َبْعٌض  َِوَقاَل  ُجــوم ــَماُء بِالن ــَن الس َقــْد ُزي
ْنَســاُن َواْإلِ َبــاتِ  بِالن َســاُنوِاْألَْرُض  الل َوَكَذا  قُْلــُت  بِالَْعْقــلِ 
أُْعِطيِه الذِي  َقْلــبِ  فِي  َيْهدِيــِهَوالَْعْقُل  ــِه  َرب لَِتْقــَوى  نُــوٌر 
ُيْعِطينِي أَْن  ْحَمــَن  الر َعْقــًال َصِحيًحا نُــوُرُه َيْهدِينِيَفأَْســأَُل 
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َواْألَْفَعــالِ بِاآلَمــالِ  اْألَْحَوالَِوالَْقْصــُد  فِــي  ــةِ  ي بِالن ُيْعــَرُف 
َخْيَرا ُيَالقِــي  الَْخْيَر  َقَصــَد  ْيــَر ُيَالقِي َضْيَراِإْن  أَْو َقَصــَد الض
َنَوى َما  َشــْخصٍ   لِــُكل َفاْحَذْر ُهدِيَت مِْن َمَسالِكِ الَْهَوىَفِإنَما 
َتْرَبَحا َكْيَمــا  ــَة  ي الن تُْفلَِحاَوأْصلِــحِ  لَِكْيَمــا  الَْهَوى  َوَخالِفِ 
ــْه ــي ــنِ اْألُْم ــــْدرُِك  تُ َال  ــُه  ــِإن ــْهَف ي ِإَذا أَْخَلْصــَت مِْنــَك الن ِإال
الَْعَملِ ــَل  ــْب َق ــَة  ــي الــن مِ  ــد ــَق َِف أََمل مِــْن  أََرْدَتُه  بَِمــا  َتْحَظــى 
ــا لـِـُجــْمــَلــةِ اْألَْعــَمــالِ ــَه ــِإن َخالِيَف َفــَذاَك  َخــَال  َفَمــا   لُب
ــْه الَْمْرِضي الَِحــةُ  الص ــةُ  ي ــْهَوالن َخلِي عَِبــاَدةٍ  مِــْن  أَْفَضــُل 
ــــــَدٌة َتــْكــفِــيــِه ـــٌة َواِح ـِــي َيأْتِيــِهَون لَِمــا  َحَياتِــِه  ُطــوَل 
ــِه هللاِ ــلِ ِــْع ف ــَع  ــي ــِم َج ُيْؤَجــُر ِحيَن َما َيُكوُن َســاهِيَيــْنــوِي 
ُيْبِطَلْه أَْن  ِإلَــى  ُيْجزِيــِه  ــْهَوَذاَك  ــَل ــط ــَع ــٍة ُم ــَل ــاِط ــٍة َب ــي ــنِ ِ ب
َذَكَرا َمْهَما  ْجدِيــُد  الت َقــَدَراَوَيْنَبِغــي  أَْعَلــى  َيُكــوُن  ِألَنــُه 
َســانِ َوبِالل بِالَْقْلــبِ   اسِ مِْن ُعَمانَِوهِــيفِي َقْولِ َبْعضِ الن
َقْلبِيَوأَْهــُل نْزَوى عِْنَدُهــْم بِالَْقْلبِ ِإلَْيــِه  َمــاَل  الــذِي  َوْهَو 
َفَقْط ْطــقِ  لِلن َســاُن  الل َضَبْطِألَنَمــا  َحْتًما  لَُه  بِالَْقْلبِ  َوالَْقْصُد 
ــا نُوجَِبن َســانِ  بِالل ـاَفَكْيــَف  َيْلَزَمن أََراُه  َفـــَال  َقْصـــًدا 
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ــَســاُن الــل ــَق  ــَط َن ِإْن  ــُه  ــن ــِك ْحَســاُنلَ اْإلِ َفُهــَو  َنــَواُه  َبَمــا 
ُيْفلَِحا أَْن  ُه  أََســر َمــْن  أَْرَبعــًة َيْنــوِي ِإَذا َمــا أَْصَبَحاَوقِيــَل 
َفَرَضــا َقــْد  َمــا  أََداُء  لَُهــا  فُرَِضاأَو َقــْد  َما  مِْثُل  ــي  َرب َعَلْيِه 
َهاثُــم اْجتَِناُب ُكل َمــا َعْنُه َنَهى ُمَكر أَْو  َكاَن  َقــْد  ًمــا(١)  ُمَحر
ْنَصاُف لَِخْلِقــِه ِإْن َخَصُمــوا أَْو َصافُواَثالُِثَهــا أَْن ُيْقَصــَد(٢) اْإلِ
ْخــَالُص فِي اْألَْعَمالِ الَْجــَاللَِرابُِعَها اْإلِ ذِي  الَْعــْرشِ   َرب هللاِ 
َصِحيَحْه ــًة  نِي ْم  ُيَقــد لَــْم  ِصيَحــْهَمْن  َوالن الَْخْيــَراتِ  لَِعَمــلِ 
َنِصيبِِه مِــْن  الَْمْغُبــوُن  ُحوبِِه(٣)َفَذلِــَك  مِْن  لَُه  َوْيٌل  الَْجَزا  َيْوَم 
لِْلَجَســْد غِــَذاًء  اْألَْكلِ  ــةُ  َمْدَونِي الص الَْفــْردِ  لَِطاَعــةِ  َتْقوَِيــًة 
ــدِ ــَولَ ــاعِ َطــَلــًبــا لـِـْل ــَم ــجِ ِــْل َتْبَتدِيَول ِحيَن  ــْهَوةِ  لِلش َوالَْكْسَر 
َوَتُضْم َتْنــوِي  الَْمــْرأَُة  الَْحَكْمَومِْثلُــُه  َهــا  َوَرب َزْوجَِها  َطاَعــَة 
ِ ــَنن الس ِإْحَيا  ــَالمِ  بِالس َِوَيْنوِي  ــن الُْمَعي لَِفْرِضــــِه  هِ(٤)  َوَرد
َيْحَتــرَِزا أَْن  لِْلَمــْرِء  َيْبــُرَزاَوَيْنَبِغــي  أَْن  َرأَى(٥)  ِإَذا  ــٍة  بِنِي
ــى ــٍة ِإلَ ـِـي ــرِ ن ــْي َفَعَالَفـــَخـــارٌِج بـِـَغ َذْنًبا  قِيــَل  َواِحي  الن َبْعضِ 

َما» يعني: سواء كان النهي للتحريم أو للتكريه. قوله: «ُمَحر  (١)
قوله: «أَْن يَْقِصَد» بالبناء للمفعول.  (٢)

الحوب: اِإلثم.  (٣)
ه»، أي: وينوي برد السالم أداء فرض الرد. قوله: «َوَرد  (٤)

قوله: «إذا رأى»، أي: أراد الخروَج من بيته.  (٥)
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َكبِيــَرْه أَنــُه  َهــَدادٍ(١)  َمِســيَرْهَوَعــْن  َيــَرى  نِّيٍة  َغْيــرِ  مِــْن 
َوِإنَمــا َوْجَهــُه  أَْدرِي  الُْعَلَماَولَْســُت  َبْعــضِ  َزلــةِ  مِــْن  أََراُه 
ِ َِوَقــْد َيــزِل الَْفْهُم مِْثــُل الَْقَدم م الُْمَحك َمْوِضِعَهــا  َعــْن   َتزِل
ُد ــَرد ــا الْــُخــُروُج َوالــت ــَم َوَكــَذاَك الَْمْقَعُد(٢)ِألَن مِــَن الُْمَباحِ 
َيــِحــل أَْو  َيــْحــُرُم  ـــَمـــا  الَْعْقــُلَوِإن َذاَك  َيْنويــِه  بَِعــارِضٍ 
ُمَبــاُح ــٍة  نِي مِــْن  َخــَال  ُجَناُحَفَمــا  اْرتَِكابِــِه  فِــي  َولَْيــَس 
ُيَثاُب بِــِه  الَْخْيَر  َنــَوى  ــاُبَوَمــن  ــَق ــِع ــُه الْ ــَزُم ــْل ُه َي ــــد َوِض
ِ ْســـَالم ــْصــَرةِ اْإلِ ـِـُن ــاِرٌج ل ــَخ َِف ْقَدام َواْإلِ ُيَثــاُب فِــي الَْمِســيرِ 
الُْبَغــاةِ نُْصــَرةِ  فِــي  َبــاتَِوَخــارٌِج  َوالث الَْبْغــيِ  ِإْثــُم  َعَلْيــِه 
لِْلَمَعاِصي َيْخــُرُج  َمــْن  ِألَنــُه بِــَذا الُْخــُروجِ َعاِصــيَكَذاَك 
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ِإنَها َحْيــُث  بِــَذاَك  َيْت  َهاَوُســم َفاْفَهَمن اْألَْبــَدانِ  ِخْلَقــةِ  فِي 
ِخْلَقُتَهــا أَْي  اْألَْبــَدانِ  ُتَهاَففِْطــَرُة  ُســن أَْي  الْفِْطــَرةِ  َوُســَنُن 
َشــْرُط َفْهَو  الِْخَتاُن  َذلِــَك  ُيَحطمِْن  َال  ْســَالمِ  اْإلِ ــةِ  ِصح فِي 

قوله: «َهَداد» هو هداد بن ســليمان؛ ولم أقف على شــيء من تاريخ حياتــه، وال على عصره   (١)
وزمانه، وأظنه من العلماء القدماء.

الظاهر أن المراد هداد بن ســعيد بن ســليمان أبو ســليمان، عاش في القرن الخامس وتولى 
القضاء لإلمام سعيد بن عبد اهللا في صحار.

أي القعود.  (٢)
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َيَخاَفــا أَْن  مِْثــَل  بُِعــْذرٍ   َواَفىِإال ِإلَْيــِه  َمــْوٍت  مِــْن  َعَلْيِه 
َيأَْمَنــا ــى  َحت ُيْعــَذُر  َيْخَتتَِنــاَفِإنــُه  أَْن  ُيْلــَزُم  َوَبْعــَدُه 
أَْقَلَفــاَوُحْكُمــُه َمَع الذِي َقــدِ اْخَتَفى َيُكــوُن  ُعــْذُرُه  َعَلْيــِه 
الِْخَتاَنــا َتــَرَك  ِإْن  أَْوَثاَناأَْحَكاُمــُه  َعابِــدٍ  َكُحْكــمِ  َعْمــًدا 
النَجسِ فِي  ِالْشــتَِراكِِهْم  َفْلُيَقسَِوَذاَك  َنَجــٌس  مِْنُهــْم   َفالُْكل
َيدِْن َكَمــْن  بَِتْركِِه  َيــدِْن  َلــْن(١)َوَمْن  ُيَقت أَْن  َيْلــَزُم  بُِكْفــرِهِ 
أَْجَمــُعَوَذاَك أَْن ُيــَزاَل جِْلــٌد َيْجَمــُع مِْنــُه  ُيــَزاُل  َنَجاَســًة 
ــى َتبِيَن مِْنُه تِْلَك الَْحَشــَفْه ُمْنَكِشــَفْهَحت َواِضَحــًة  َجِميُعَهــا 
ِ ْكَثر لِْألَ َكْشــُفُه  ُيْجــزِي  َِوقِيَل  َظر مِْنَها َوقِيــَل نِْصُفَها(٢) فِي الن
َجْس الن ِإْذَهــاُب  الُْمَراُد  َمــا  َيُحْس(٣)ِألَن لَُه  نِْصفَِها  َوَكْشُف  مِْنُه 
ُمْنَكِشــْف َفْرُض الِْخَتانِ َعْنُه َحتًما ُمْنَصرِْفَوَمْن َيُكْن بَِال ِخَتانٍ 
بِالِْخَتــانِ الَْمْقُصــوُد  َمــا  انِِألَن الَْفت ْبــَذبِ(٤)  الذ َرأْسِ  ظُُهوُر 
َكــَرا الذ  ُيْخرَِجــن أَْن  َســَتَراَوَجائِــٌز  ِســَواُه  ِإْن  لِِالْختَِتــانِ 
ْترِ ُيَحْطُيْخــِرُج َمــا ِإلَْيِه ُيْحَتــاُج َفَقْط ْحلِيلِ(٥) فِي الس َوَسائُِر اْإلِ
الَْمْســُنوُن الَْعاَنةِ  َحْلــُق  َيُكوُنَكَذاَك  َذا  الْفِْطــَرةِ  ُســَننِ  مِــْن 

َلّن: بالتشديد ِإلقامة الوزن، وللمبالغة بمعنى ُيْقَتل. ُيَقت  (١)
قوله: «َوقِيَل نِْصُفَها»، أي: كشف نصفها.  (٢)

ـ . (المصنف) أي: يقطع. ا ه  (٣)
قوله: «الذبذب»: أي الذكر.  (٤)

قوله: «اِإلحليل»: اإلحليل الذكر أيًضا.  (٥)



٣٣١ الجزء الرابعَباُب ُسنَِن اْلِفْطَرِة

َوِإْن بِالُْموَسى  َشاَء  ِإْن  َفــْنَيْحلُِقَها  تَُنت َوال  بُِنــوَرةٍ(١)  َشــاَء 
َنَتَفا َقــْد  َمــْن  َخالَــَف  َعاَنَتــُه أَْو َجــز مِْنَهــا َمــا َعَفاَفِإنــُه 
ـا ـَفـن ُيـَضـع َنـْتـُفـَهــا  اَوقِـيـَل  ُيَجامَِعن ِحــيــَن  ــُه  ــَوَت ــْه َش
َشــْهرٍ إذا َمــا َكاَن َذاَك َرُجــَالَوَحْلُقَهــا َيُكوُن مِْن َشــْهرٍ ِإلَى
َوِإْن َعْشــًرا  َيزِْيُدُه  َكاَن ِألُْنَثــى َفبِِعْشــرِيَن َقِمْن(٢)َوَبْعُضُهــْم 
ــارِبِ الش  َوَجز ْبطِ  لِْإلِ ْتُف  َواتِبَِوالن فِــي الر تَُعــد مِْن ُســَننٍ 
أَْن َيْخُرَج مِْن الَْبَدْنيْنتُِفــُه مِْن َقْبــلِ  َوَســائِرِ  َعْضَدْيِه  َبْيَن  َما 
بِالِْمْقَراضِ ْبــطِ  اْإلِ  َجــز َماِضيَوقِْيَل  بُِموَسى  َوالَْحْلُق  َيُجوُز 
َراَحــْه َوَهــَذا  ٌة  ُســن ْتــُف  اِالْســتَِراَحْهَوالن َشــاَء  َمْن  َيْقِصُدُه 
ــَواُه ِس َال  ــارِبِ  لـِـلــش  ــز ــَج اْصَطَفــاُهَوال َخالُِقــُه  َمــْن  ةُ  ُســن
ْقلِيــَال الت َنــَوى  ِإَذا  قِيــَالَوَنْتُفــُه  َقــْد  َجــَواُزُه  لَِشــْعرِهِ 
ِ ْزييــن لِلت َذاَك  َيُجــوُز  َِوَال  ْبيِين الت إلَــى  ُمْحَتاٌج  َوالَفــْرُق 
عِْندِي فِيَمــا  ُيْمَنــُع  ــُه  ُكل الَْمْهدِي(٣)َبْل  فِْعــلِ  ِخــَالُف  ُه  ِألَن
ــارَِبانِ الش قِيــَل  ُيْقَطَعــانَِوالَْمَلــَكانِ   َثــم مِــْن  َمْقَعُدُهــْم 
لَُهْم َتْكرِيًما  الَْمْوِضــَع  ــرِ  أَْفَعالِِهْمَفَطه فِــي  األَْعَجاَم  َوَخالِفِ 

قوله: «بُِنوَرةٍ» هي الكلس، والنتف معروف.  (١)
َقِمْن: بمعنى حقيق.  (٢)

أي النبي ژ فهو هادي مهدي. (أبو إسحاق)  (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٣٣٢ الس الجزء الرابع

ُقوَنــا ُيَحل مِْنُهــْم  َحــا  لِل َيْتُرُكوَنــاُهــْم  ــارِبِ  الش َوَشــَعَر 
ــارَِبا الش  َفُجز َخالِْفُهْم  َواجَِباَوأَْنــَت  ُحْكًمــا  ْحَيــَة  الل ــرِ  َوَوف
َوالَْمَقاُلأََتى َعــنِ الُْمْخَتارِ َهــَذا الَْحاُل الفِْعــُل  بِــَذاَك   َصــح
َهــا َكبِْيَرْه َقص ِإن َشــِهْيَرْه(٢)َبــْل قِيــَل(١)  بَِها  ٌة  ُســن َفالَْمْنــُع 
ِ الَْفاِضل بِأَخــذِ  َقاَل  َمْن  َِوَقْوُل  ْنَســانِ ِشْبُه الَْباِطل مِْن َقْبَضةِ اْإلِ
ابِ الَْخط َفَتــى  َرَوْوُه َعْن  َعْنــُه فِي الِْخَطابَِوَمــا  َغْيُر َصِحْيحٍ 
َرَبْطَبْل قِيَل َذاَك َجاَز فِي الَْحْربِ َفَقْط بَِهــا  لُِمْســلِمٍ  َكافِــٌر  ِإْن 
َررِ َِفــَذاَك َتْرْخيٌص ِألَْجــلِ الض الَْخَبر َنْقــُل  ِإْن َكاَن َصــح فِيِه 
اسِ الر َحْلــُق  لِْلَمــْرأةِ  الْتَِباسَِولَْيــَس  بِــَال  الَقْملِ  َكْثــَرةِ  مِْن 
الَْفَتــى َكلِْحَيــةِ  َرأَْســَها   َثَبَتاِألَن َقــْد  َقْطِعِهَما  مِــْن  َفالَمْنُع 
ْفسِ لَْبــسَِوِإْن َتُكــْن َخاَفْت َهَالَك الن بَِغْيــرِ   ِحــل َفَحْلُقــُه 
َررِ الض َخْوِف  عِْنَد  َبْعٌض  َِوَقاَل  َظر الن َحْلُقُه فِــي  َيُجــوُز  مِْنــُه 
ِ الُْمْحرِم َوبَِراسِ  ِحيُح  الص َِوْهَو  َفاْعَلــم َدلِيــٌل  لََهــا  َوَحْلِقــِه 

وفي نسخة: «به».  (١)
قوله: «بل قيــل» ليس لفظ قيل هنا للتمريــض، ألن قص اللحية ورد عــن النبي عليه الصالة   (٢)
والســالم أحاديث صريحة في النهي عنه، وأخرى في الوعيد عليه. ففي المسند الصحيح من 
طريق أبي ســعيد الخدري أن رســول اهللا ژ أمر بإحفاء الشــارب وإعفاء اللحــى. وإعفاؤها 
وا  توفيرها، وفي صحيحي البخاري ومســلم من حديث ابن عمر يرفعه: «خالفوا المشركين ُجز
الشــوارب ووفروا اللحى» فاألمر بالمخالفــة يفيد إطالق المنع من التشــبه بهم، وذلك حكم 
معلل بالمخالفة، فهي علة عامة، وما بعدها بعض معلوالتهــا، واألحاديث الواردة في الكتب 

الصحاح في موضوعنا هذا كثيرة. (أبو إسحاق)



٣٣٣ الجزء الرابعَباُب ُسنَِن اْلِفْطَرِة

آَذاُه ِإْن  َيــــُجـــوُز  ـــَداُهَفــِإنــــُه  ِ ــُه َوُيــْلــَزَمــْن ف ــْحــلِــُق َي
َوَرَدا ا(١) َفاْهَتَدىَوَذاَك َنــص فِي الِْكَتــابِ  ُسوُل َكْعَبً أَْفَتى بِِه الر
َجالِ الر مِــَن  اسِ  الــر اْألَْحَوالَِوَشــَعُر  فِي  الَْمْشــُهوُر  َتْوفِيُرُه 
ِ الِْمْفَرَقْيــن َبْيــَن  َمــا  َِوَفْرقُــُه  الَكْوَنْين َر  َنــو َقــْد  َمْن  ةُ  ُســن
ْســكِ الن َبْعَد   ُيَســن َزكِيَوَحْلُقــُه  َجــَواُزُه  ُمْطَلًقــا  َوقِيــَل 
ــا(٢) ــَصــن ُيــَعــق َوَال  ــُه  اَيــْنــُشــلُ َيْســُجَدن ِحيــَن   لَِيْســُجَدن
وَرةِ بِالن َال  بِالُْموَســى  ــةَِوَحْلُقــُه  األُم فِْعــلِ  ِخــَالُف  َذا   ِألَن
أََمــَرْت َقــْد  لَِغْيرَِهــا  َرأَْتَواْمــَرأٌَة   ُضــر بَِال  َرأَْســَها  َيْحلُِق 
اسِ ـــر ال َذاَك  ـــةُ  دِي ــُه  ــَزُم ــْل الِْقَياسَِي فِــي  ْقدِيرِ  الت بَِحَســبِ 
َعْدلِ َفَســْوُم  اُس  الــر َنَبَت  ِِإْن  اْألَْصل لَِفــْوتِ  ُكْبــَرى  َودِيــٌة 
أََشــاَرا َقْد  ِإلَْيــِه  الــذِي  جَِهــاَراَهــَذا  َيْنَفُعــُه  َال  َواِإلْذُن 
بَِمــا آمِــًرا  َصــاَر  َقــْد  اْعَلَماِألَنــُه  بِــِه  َيأُْمَرْن  أَْن  لَــُه  لَْيَس 
ُذكِْر َما  َغْيُر  فِيــِه  َوعِْندِي  أََمْرقُْلُت  َكاَن  لَِمــْن  الُْغــْرُم  َمــا  ِألَن
َوِإْن ــُه  َحق ُيْســِقْط  َفاْســَتبِْنَفأْمــُرُه  َعَلْيــِه  ًمــا  ُمَحر َكاَن 
الَْفاجَِرْه  َحق ُيْســِقُط  َما  ِإَذا أََباَحــْت َنْفَســَها ُمَجاَهــَرْهَكِمْثلِ 

ـ . (المصنف) أي: كعب بن عجرة. ا ه  (١)
ينشله: يرفعه، ويعقص: يضفره ويفتله. (أبو إسحاق)  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٣٣٤ الس الجزء الرابع

َوَســَقْط َحَراٌم  الَفــْرجِ  َقْط(١)ِإَباَحــةُ  ِحيَن  َعْنُه  َداُق  الص بَِذلَِك 
َفَمــْن لِْحَيــٌة  لِْلَمــْرأَةِ  َســا َال َيْغَرَمــْنَولَْيــَس  أََزاَل لِْحَيــَة الن
َفاْعَلَمْن َيُجــوُز  لََهــا  َتْشــَتبَِهْنَوَحْلُقَها  الَْبَقا  فِي  َجالِ  بِالر ِإْذ 
َها َتَشب أَْن  ــْمــَنــُع  تُ َهاَوأَنــَهــا  ُكر َقــْد  َوْجِهَها  َشــْعرِ  َوَنْزُع 
َوَرَدا َحْيــُث  ْحرِيمِ  الت ُمْســَنَداَكَراَهــَة   بِي الن َعــنِ  بِــِه   َنص
ُجْل الر َكلِْحَيةِ  الُخْنَثــى  َيُطْلَولِْحَيةُ  َوِإْن  َشــْعرَِها  َحْلُق  ُيْمَنُع 
ِ ــْعر ْدرَِوقِيــَل َمــْن َكاَن َكثِيَر الش َوالص َوَبْطنِــِه  َظْهــرِهِ  فِــي 
ِ ْطِهيــر بِالت ُيْؤَمــــُر  َِفــِإنــُه  الَْكثِيــر َومِــَن  الَْقلِْيــلِ  مِــَن 
َوِإنَمــا َواجًِبــا  َذاَك  َماَولَْيــَس  ُســل مِْنُه  ْطِهيــرِ  لِلت َيُكــوُن 
َســاعَِدْيَها الَْمــْرأَُة  َســاَقْيَهاَوَتْحلِــُق  مِْن  ــْعَر  َوالش بُِنــوَرةٍ 
ْيُب ْسَالمِ َكاَن الش َعْيُب(٢)َمْن َشاَب فِي اْإلِ َال  الَْجــَزا  َيْوَم  لَُه  نُوًرا 
الَْوَقــاَرا أَْكــرِمِ  َوَقــاٌر  َناَراَوْهــَو  مِْنــَه  الَْمْرِء  َوْجــَه   َحل ِإْن 
ا بِالِْحن ُيْســَتَرْن  أَْن  َيْنَبِغــي  ــاَال  ــَرن ــت ــَس ُي ـــرِهِ  بـِــَغـــْي َوَال 
ِ ــَواد بِالس َكاَن  ِإْن  َبادِيَوِســْتُرُه  ُحــْرٌم  ــَبابِ  الش لُِشــْبَهةِ 
َحنى َمْن  َعَلــى  َبأَْس  َال  ــى(٣)َوقِيَل  الُْمَكن َوَرأَْســُه  لِْحَيَتــُه 

قوله: «َقْط»، أي: أمضى في فعله اهـ. (المصنف)  (١)
قوله: «َال َعْيُب» خبر لمبتدأ مقّدر، أي: ال ُهَو عيٌب.  (٢)

قوله: «اْلُمَكنى» أي: الُمستر.  (٣)



٣٣٥ الجزء الرابعَباُب ُسنَِن اْلِفْطَرِة

ِ الَيَدْيــن فِــي  ُيْكــَرُه  َِوِإنَمــا  ْجَلْين َجــالِ قِيــَل َوالر مِــَن الر
ِ األَْقَدام َباِطــنِ  فِي  َيُكــْن  َِوِإْن  ـــام ـِــْألََن ــعِ ل ــْف ـِـلــن ــٌز ل ِ ــائ ــَج َف
تُِصبِ ا  ُطــر األَْظَفــاَر  ــمِ  بِــيَوَقل َة الن ْقلِيــمِ ُســن بَِذلِــَك الت
لِْلَجَناَبــــْه َتْجَمـــــُع  َهــا  ـ الُْمْســَتَراَبْهِألَن األَْشــَياِء  َوَســائِرِ 
َحْه(١) الُْمَســب مَِن  بِالُْيْمَنى  ْبَهاُم َحْيُث الَْمْصَلَحْهَيْبدأُ  َوَبْعَدَها اْإلِ
الُْخْنُصُر َيلِيَها  َفُبْنُصٌر  بِــي ُيْذَكــُرُوْســَطى  َوقِيــَل َذا َعــنِ الن
الُْوْســَطى  َمن َقد الَْيَســارِ  َتْخَطــاَوفِي  َال  ِإْبَهاَمَهــا  اَبًة  َســب
أَْعَلــُمَوُبْنُصــًرا مِــْن َبْعُد ثُــم َيْختُِم ــي  َرب َواهللاُ  بُِخْنُصــرٍ 
اْألَْســَنانِ ُطْهــَرُة  ــَواُك  الس  ــانِثُم ــَس ــل ــَصــَحــةُ الْ ــْف ــــُه َم َوإن
ــَة َيْنفِــي الَْبْلَغَمــا ث ُد الْل َفاْعَلَماُيَشــد أَْيًضا  ْبَصاَر(٢)  اْإلِ ُد  ُيَحد
لِْلُمْحَترِْم(٣)َحث َعَلْيــِه الُْمْصَطَفى لَِما َعلِْم َوأَْجــرِهِ  َنْفِعــِه  مِْن 
ــَواَكا الس َتَرَك  َقْد  َيُكــْن  ــاَوَمْن  َذاَك ــى  ُيــَتــَول َال  ـــًة(٤)  ـــاَن دَِي
ِ ام الَْحم َداِخــَل  ــَواِك  الس َِوفِي  اْألََنام فــي  الَفمِ  َبْخــَر  ُيورُِث 
َوَقْد اِالْستِْنَجا  الْفِْطَرةِ  ُسَننِ  َمَضــى بَِبابِــِه الذِي مِْنــُه ُيَعْدمِْن 

قوله: «اْلُمَسبَحه»: هي األصبع التي تلي اِإلبهام سميت بذلك ألنها يشار بها في التسبيح.  (١)
ْبَصاَر»، أي: ُيحدها بمعنى يقويها قال اهللا تعالى: ﴿ h g f ﴾ [ق: ٢٢]. ُد اْإلِ قوله: «ُيَحد  (٢)

للمحترم: أي: المحترم لألوامر الشرعية والُسنة النبوية.  (٣)
قوله: «دِيَاَنــًة»، أي: تركه ديًنا بمعنى داَن اهللاَ بتركه، فإنه ليس لــه والية، أي: محبة وُنْصَرة عند   (٤)

المسلمين ألنه دان بما فيه خالف المسلمين؛ ونصُبها على المفعولِ له.



نَنُ َواْآلَداُب٣٣٦ الس الجزء الرابع

َجاَســْه ْهرِ مَِن الن ــْه(٭)َوَذاَك فِــي الط ــاَس أََس َتْطِهيُرَها  ــا  ــَم ِألَن
(١)ِ لِْلَبَراجِــم ْطِهيــُر  الت َِكَذلِــَك  َســائِم الد مَِن  ْرَهــا  َفَطه مِْنَهــا 
ِ ــا َمــْجــَمــُع ُكــل َدْســم ــَه  ِِألَن ُحْكم َنْوُع  بِالُْغْسلِ  َتْخِصيُصَها 

pI nQ rƒ n© rdG  pô rà n°S  oÜÉ nH

َوَجْب ْرعِ  بِالش لِْلَعْوَرةِ  ــْتُر  َوَجْب(٢)َوالس َقــْد  الِْخَطاُب  بِِه  ِألَنُه 
َوأََرى أَُنــاٌس  بِالَْعْقــلِ  َظَهَراَوَقــاَل  نُــوًرا  الَْقْولَْينِ  لِ  أَو فِــي 
ِ اْألَْحَكام مِــَن  لِْلَعْقلِ  لَْيــَس  ِِإْذ  َواْآلَثام بِاْألُُجــورِ  َيْقِضــي  َما 
ُر(٣)(٭٭) تَُصــو أَْحَكاُمــُه  ُيْنِكــُرَوِإنَمــا  أَْو  َهــا  ُيْثبَِتن أَْشــَياَء 
َوَصَال َمْن  َعْلى  ِسْترَِها  َوْهَو َشــْخٌص َعَقَالُوُجوُب  َحد الُْبلُوغِ 
ْكَبَتــانِ الر ْكــَرانِ  الذ ْنَســانَِفَعــْوَرُة  اْإلِ ةِ  لُِســر َفَصاعِــًدا 
ةِ ــر الَْعْوَرةَِوَبْعُضُهــْم أَْخَرَج َنْفَس الس ْكَبَة َتْحــَت  َوأَْدَخــَل الر
اْعَلَما َتْينِ  َص فِي  َبْيَنُهَمــاَوَبْعُضُهْم َرخ َمــا  الَْعــْوَرَة  َوَجَعــَل 
ُيْعَذَرا(٤)َفَقْولُــُه َيأَْثــُم َمــْن َقــْد أَْظَهَرا لَْم  ُرْكَبَتــُه  الَْوَرى  ِإلَى 

(٭)   قد يكون النصب على تقدير (يكون) َوأساسه خبرها. (إسماعيل)
قوله: «للبراجم»: هي الُعقد التي تكون في وسط األصابع، ألنها تجمع الوسخ والدسم والدهن.  (١)

وجب: األولى بمعنى لزم والثانية بمعنى ثبت اهـ. (المصنف)  (٢)
قوله: «تصور»، أي: تتصور فحذف إحدى التاءين تخفيًفا.  (٣)

(٭٭)   قد يكون تصور بالبنــاء للفاعل والفاعل ضمير عائد إلى أحكام، وفاعل يثبتها ضمير عائد 
إلى الشرع. (إسماعيل)

أي: لم يعذرن.  (٤)



٣٣٧ الجزء الرابعَباُب َستِْر اْلَعوْرَِة

َفاْعَلَمْن َقْولٍ(١) َيُكوُن  َمْنَفْهَو َعَلى  ُيَؤث َال  ْرِخيِصِ  الت َوَصاِحُب 
َوَمــا َعــْوَرٌة  الَْمــْرأةِ  َيِحل ِإال الَْوْجــَه َوالَْكف اْعَلَماَوَجَســُد 
اهِــُر ــا الظ ْيَهــا َوأَم َتَشــاُجُر(٢)َباِطــُن َكف َبْيَنُهْم  فِيَمــا  َففِيــِه 
َمْحَرَما(٣) مِْنَهــا  َيُكوُن  لَِمن   ِإْظَهــاُر َحْليَِها(٤) لَُه لَــْم َيْحُرَماِإال
ــْعَرا الش مِْنَها(٥)  َيْنُظــُر  ْدَراَوَجائٌِز  والص َمًعــا  َوالَبْطَن  ْهَر  والظ
الَْحالِ َذا  فِــي  َتُكــوُن  َجــالَِوِإنَمــا  الر َكَعــْوَرةِ  َعْوَرتَُهــا 
َشــْهَوةِ بِــُدونِ  َكاَن  ِإْن  الُْحْرَمةَِوَذاَك  َتْحَت  َيْدُخُل  َفاِالْشتَِها 
ِ َضــاع الر مِــَن  أٌَخ  َِوَفاِســٌق(٦)  اْمتَِناع فِــي  قِيــَل  َعْنُه  َتُكــوُن 
ِ َمْحَرم َذا  َفاِســٌق(٧)  َيُكوُن  َال  ِِإْذ  أَثــم بِالت الُْحْرَمــَة  َقَشــَع  َقــْد 
لِْلَعــْوَرةِ َكْشــُفُه  َيُجــوُز  ةَِوال  ي ــر َوالس ْوَجــةِ  الز َمــَع  إال 
أَْهلَِكَذلِــَك الَْمــْرأَُة عِْنــَد الَْبْعــلِ مِْن  َغْيرِهِ  َمْع  َال  َتْكِشــُف 

قوله: «فَْهَو َعَلى َقْولٍ»، أي: هو مبني على قول من أدخلهما في حكم العورة، ال على قول من   (١)
أخرجهما؛ أعني: الركبتين.

قوله: «تََشــاُجُر»: أي: اختالف، فبعضهم قــال فيه إنه عورة، وقال بعضهم غير عورة؛ وهو األنســب   (٢)
لتسهيل الخطب.

قوله: «َمْحَرما»: أي: ممن يحرم عليه نكاحها.  (٣)
قوله: «َحْليَِها»: بفتح الحاء وِإســكان الالم الصوغ المتخذ للحليةِ، والُحلِّي بضم الحاء وكســر   (٤)

الالم وتشديد الياء الذهب والفضة.
قوله: «ينظر منها»، أي: ذو محرمها وذلك عند أَمن الفتنة وعدم الشهوة.  (٥)

قوله: «وفاســق»، يعني: إنه إذا كان أخوها من الرضاع فاســًقا، أي: خارًجا عن الطاعة غير مجتنب   (٦)
للمعاصي فعليها أن تمتنع منه كما تمتنع من األجنبي، لهتكه الحرمة بارتكاب المعاصي والفسوق.
وقشع الحرمة: َهَتكها فلو عّبر عنه به فقال: قد هتك، لكان أظهر فلعله أراد بالقشع المبالغة والمراد واحد.

قوله: «فاسق» هو اســم يكون وإنما جاز أن يكون اســمها مع كونه نكرة ألنه صفة لموصوف   (٧)
محذوف فأقامه مقامه، والنكرة الموصوفة تكون اسًما لكان كما يجوز االبتداء بها.



نَنُ َواْآلَداُب٣٣٨ الس الجزء الرابع

َتْكِشــَفا أَْن  لِِعلــٍة  ُعرَِفــاَوَجائِــٌز  َطبِيــبٍ  لَِماهِــرٍ  َذاَك 
َجــالِ الر َومِــَن  َســاِء  الن الَْحالِمِــَن  اْضِطــَراُر  ــِه  بِِحل َقَضى 
لِْلَفَتــى َفــَال الَْمــْرأةِ  َحَصَالِحَجاَمــةُ  ِالْضِطــَرارٍ   ِإال َتُجــوُز 
َفِإْن ْيبِ  الَقْلَب مِــَن الر ئُ  َكاَن بِــِه َرْيــٌب ُهَنــاَك ُيْمَنَعْنُيَبــر
َساِء لِلن ــَســاِء  الــن َجائِيفـِــَالَيـــةُ(١)  الُْعَلَمــاِء  اْختِــَالُف  فِيَها 
ِ َِوِإنَمــا َيُجــوُز فِــي األَْرَحــام َال فِــي الَْبِعيــَداتِ مِــَن اْألََنام
الِْكَتــابِ فِــي  ــَد  َقي ـُه  ـ الِْخَطابِِألَن فِــي  ِميرِ  بِالض َذلِــَك 
َفاْفَهَمــا  نَِســائِِهن أَْو  الُْعَلَماَفَقــاَل  ُخْلــُف  َمْعَناُه  فِي  َفَكاَن 
َبْعَضا(٢)(٭) َجــاُل  الر ــُل  ُيَقب الَْبْعَضاَوَال  َيْلَتزُِمــوَن  َوَال  َبْعًضــا 
ْن َعَقَال ــْتُر لِْلَعــْوَراتِ َعم ــذِي لَــْم َيْعِقَالَوالسَيْلَزُمــُه ُدوَن ال
ِ بِالْجَِماع َبــأَْس  َال  َهاُهَنــا  ِمِْن  َضاع الر َحالَــَة   بــي الص عِْنــَد 
َيــَرى َمــا   َيْعِقَلــن َال  ـُه  ـ َفْلُتْســَتَراِألَن َيْعِقلَُها  َيُكــْن  َفــِإْن 
َحَسُن اْحتَِياًطا  َهَذا  َعْن   ْبَيــانِ َمْن َقْد َيْفُطُنَوالَْكف فِي الص ِألَن
َداَوَنَظــُر الَْعــْوَراتِ َحْجــٌر َوَرَدا فِــي َذاَك لَْعٌن ِإْن َيُكــْن َتَعم
َرا الَْبَصــَراَوفِي الَْخَطا َال َبــأَْس لَْو َتَكر  َيُغــض أَْن  َوَيْلَزَمْنــُه 

قوله: «فَِاليَُة» بالفاء هي إخراج القمل من الرأس، قال الشاعر:  (١)
َجارَِيــْه َتُكــوَن  أَْن   َعَلــي الَْفالَِيــْهَوَمــا  َوَتُكــوَن  َرأِْســي  َتْغُســُل 

قوله: «َبْعًضا» مفعول ُيَقبل، وهكذا الثاني فكل مــن َقّبْلَته فقد قبلك فهي مفاعلة؛ فلذلك نصبا   (٢)
جميًعا على المفعول به. وااللتزام اِإلمساك، أي: ال يمسك بعضهم بعضها. 

َجال). (إسماعيل) (٭)   وقد تكون (َبْعض) الثانية بالرفع على أنها بدل من (الر



٣٣٩ الجزء الرابعَباُب َستِْر اْلَعوْرَِة

الِْكَتــاُب أََمــَر  َقــْد  ــِه  َوالِْحْفــُظ لِلَفــْرجِ بِــِه ِإيَجاُببَِغض
َكالَْمْنُظـــورِ اِظـــُر  الن الَْمْحُجورِفِإنَمــا  َوفِي  اللْعنِ  فِي  انِ  ِسي
ــاَدةِ ــَب ــِع ِــالْ ــذ ب ــَت ــْل ــِه َي ــض ِإْرَســالُُه َيْذَهــُب بِالَْحــَالَوةِ(١)بـِـَغ
َظُر الن ُيَقــاُل  ٌم(٢)  ُمَســو ُيْحَجُرَســْهٌم  َقــْد  َمــا  ُيِصيُب  ـُه  ـ ِألَن
ــوُم ــأْثُ ــَوةٍ َم ــْه ــَش ِ ـــاِظـــٌر ب ــوُمَوَن ــلُ ــا َم ــَه ــتِ ــاِالْش ِ ـــــُه ب ِألَن
ِ لَِصْخرِ(٣)لَــْو َكاَن َجائِــًزا َبأَْصــلِ اْألَْمر َولَْو  َحْجٌر  َفاِالْشــتَِها 
َبــا َتَعج َنَظــُرُه  َيُكــْن  َوَجَبــا(٤)َوِإْن   َتَشــه بِــَال  َجــَواُزُه 
ا َمر ن  مِم يــبِ  الط رِيحِ   ِحْجَراَوَشــم لَْيــَس  قِيَل  َســاِء  الن مَِن 
َفَلــُه َصَالُح َعْنــُه   َعــف ــاُحَمــْن  ــَب ُم ــُه  ــم َش ِإْذ  ــا  ــًف ــف ــَع َت
ِ ُجل الر َوْجــَه  الَْمَرأَُة  َتْنُظــُر  َتْنَجلِــيَال  ِإلَْيــِه  َحاَجــٍة  لَِغْيــرِ 
َجــاُل الر َيْنُظــُر  َال  ُيَقــاُلَوَهَكــَذا  َعَبًثــا  الَْفَتــاةِ  َوْجــَه 
الْبِيَداُر(٥) َيْهُجــَم  أَْن  ُصوا  ـــاٍء َوْقــُتــُه َنــَهــاُر(٦)َوَرخ لِـــَرد َم

قوله: «بِاْلَحالََوةِ»، أي: ُيذِهُب حالوَة اِإليمان.  (١)
ب. ٌم» أي ُمَصو قوله: «ُمَسو  (٢)

قوله: «َوَلْو لَِصْخِر» فيه المبالغة للتنفير عن النظر شهوًة، وأنه يحرم ولو كان إلى حجر، إذا كان   (٣)
لمعنى الشهوة.

وجبا: أي: ثبت جــوازه، أو هو من الواجب ألنه يجب على العبد النظر إلى عجائب مخلوقات   (٤)
 q p o n m l ﴿ ..للتدبر في حكمته والتفكر في قدرته ، وجل اهللا عز

y x w v u t s r ﴾ [آل عمران: ١٩١].
اْلبِيَداُر: هو العامل في سقي النخيل والحرث والقيام بها، و«وقته» مبتدأ.  (٥)

«َنَهاُر» خبره.  (٦)



نَنُ َواْآلَداُب٣٤٠ الس الجزء الرابع

َســاُء الن الَْفَلجِ(١)  َوْســَط  كَِســاُءَوَكاَن  بَِهــا  َمــا  ُمنَكِشــَفاٍت 
ـُه َيْخَشــى َضَيــاَع الَْمــاِء ـ مِــَراِءِألَن بَِال  الَْمــالِ  مِــَن  َوْهــَو 
لِْألَْمَوالِ ْضيِيــعِ  الت الَْحَاللِنُِهــي َعــنِ  مِــَن  لَْيــَس  َتْضيِيُعــُه 
ُيْخبَِرا أَْن  َذا  َقْبــَل  َعَلْيــِه  َظَرالِكْن  الن ُخولِ  فِــي الد َوأَْن َيُغض
َظــُر الن ِإلَْيــِه  َجــاَز  َمــا   ُيْذَكُرَوُكل اْختِــَالٌف  فِيــِه  ــُه  َفَمس
أََشــْد  الَْمس أَنَما  َتْدرِي  أََســْدبَِذاَك  عِْندِي  َوَتْرُكُه  َنَظــرٍ  مِْن 
الَْكبِيَرْه ةِ  الُْحــر الَْفَتــاةِ   َكبِْيَرْهَمــس َعامِــًدا(٢)  َثْوبٍ  َفْوقِ  مِْن 
َال ــْتُر  والس َعــْوَرٌة  َذاَك   ــا َحَصَالِألَن ُيبِيُح فِــي الَْعْوَرةِ َمس
َحــَراُم َرأِْســَها  َشــْعرِ   َكَالُمَوَمــس َتْحرِيِمــِه  فِــي  َولَْيــَس 
َجــاتِ(٣) الُْمَتَبر َســاِء  الن َقاتَِوفِــي  الث َعــنِ  َتْرِخيٌص  ُيْوَجــُد 
الَْكْبيِرِ(٤) ُعَبْيــَدَة  أَبِــي  َنَظُرَهــا لَْيــَس مِــَن الَْمْحُجْورَِفَعــْن 
َفَمــْن َرأَى َفــَال َمَالَمــْهَقــْد َقــاَل َذاَك فِي نَِســا تَِهاَمْه َقــاَل 
َكاِإلَمــاِء اِالْحتِــَراَم  َســَواِءَخَلْعــَن  َعَلــى  َمــا  َواْإلِ  َفُهــن

«اْلَفَلجِ»: النهر.  (١)
قولــه: «َعاِمًدا» أصله عمًدا، ولكنه لم يســاعده الوزن فعدل إلى اســم الفاعــل ِإلقامة الوزن،   (٢)

والتقدير: إذا مسه عامًدا.
َجاِت»، أي: اللواتي ال يســتترن في بيوتهن، وال يســترن ما حّرمه اهللا عليهن من  قوله: «اْلُمَتَبر  (٣)

ظهور زينتهن.
قوله: «اْلَكبِيِر» هو مسلم بن أبي كريمة، وأبو عبيدة الصغير هو عبد اهللا بن القاسم السلوتي من   (٤)

أهالي سلوت من وادي قريات.



٣٤١ الجزء الرابعَباُب اللَباِس

ِإنَما لََعْمــرِي  َال  َبِشــيٌر(١)  َحُرَماَقاَل  َقْد  َكَمــْن  َال  َماًال  َيُكوُن 
َســاِء(٢) الن َفْحَلةِ  فِــي  ْفَتاِءَوَهَكــَذا  َقْد قِيــَل بِالَْقْولَْينِ فــي اْإلِ
لِْلَقَواعِــدِ الِْكَتــاُب  ــَص  َِوَرخ الَْوافِد عِْنَد  الْجِْلَبــاَب  َتَضَع  أَْن 
لِزِْيَنــةِ جٍ  َمــا َتَبــر لِْلَمُصوَنــةِ(٣)مِــْن َغْيــرِ  أَْفَضــُل  َوَتْرُكــُه 
َها(٤)َوْهَي التِي لَْم َتْشــَتِه أَْو تُْشَتَهى َتَشــو الذِي  َحالَِها  ِألَْجــلِ 

p¢SÉ nÑu∏dG  oÜÉ nH

َيُكــوُن ِســْتُرَها  َبــاسِ  الُْعُيــوُنَوبِالل تُْدرُِكَهــا  َال  بِــَذاَك 
َيْســُتُر لَِباًســا  اهللاُ  أْنــَزَل  َنْشــُكُرَقــْد  َتَعالَــى  لَــُه  َســْوَءَتَنا 
بِاْألَْيدِي(٥) َنْعَملَُهــا  َنا  الد مِْن ذِي اْألَْيدِيَففِي  ةِ  الَْجن َوكِْســَوُة 
ــانِ الَْمن َكَراَمــةِ  مِــْن  اْألَْبَدانَِوَذاَك  َيَرْوَنَهــا مِْنُهــْم َعَلــى 
َتُطــوُف َخَدُمُهــْم  ِإنَمــا  َمْوُصوُفأَْو  َهَكــَذا  َعَلْيِهــْم  بَِها 
َيَقــُع َقــْد  ُكلــُه  َذاَك   ُعَوَعــل تُــَوز ُرَتبٍ  اْختِــَالِف  َعَلــى 

قوله: «َقاَل َبِشيٌر َال َلَعْمِري.... إلخ»، يعني: أن الشــيخ يشير قال: ال تكون حرمة الحرة كحرمة   (١)
األمة المملوكة ألنها مال وال تكون حرمة المال كحرمة األحرار.

فَْحَلةِ النَساِء: هي التي تتشبه بالرجال.  (٢)
أي: للصيانة على حد قوله تعالى: ﴿ t s ﴾ [القلم: ٦]، أي: الفتنة. ا هـ. (المصنف)  (٣)

َها»، أي: قبح. قوله: «تََشو  (٤)
يَدِي» األولى جمع يد وهي العضو المعروف، والثانية بمعنى القوة وبينهما الجناس  قوله: «بِاألَْ  (٥)

التام المتماثل.



نَنُ َواْآلَداُب٣٤٢ الس الجزء الرابع

َهــْم فِيَهــا َعَلــى َمَراتِــبِ ـ َواجِبِِألَن بُِحْكــمٍ  لَُهــْم  َتَفاُضًال 
َمَعا وُف  َوالص اُن  َوالَْكت ُشــرَِعاَوالُْقْطُن  َجِميًعــا  لََنــا  لَِباُســُه 
ــاُل َج ــر ــَالُلَوِإنــَمــا َيــْجــَتــنـِـُب ال َح َسا  َولِلن ــِســًمــا  ــَرْي ِإْب
َنا َفَال َالَمْن لَبَِس الَْحرِيَر(١) فِي الد ــد ــَب ـــًدا َفـــَال َت ــُســُه َغ ــَب ــْل َي
ِ ِعيم الن َيْدُخــُل فِــي  َِمْعَنــاُه َال  الَْجِحيم فِــي  َيُكــوُن  َوِإنَمــا 
َهْب الذ لِْبسِ  فِي  َجاَء  َقْد  َجالِ َتْعذِيٌب َوَجْبَومِْثلُُه  َفْهَو َعَلى الر
ِ ْومِ َعَلــى الَْحرير َِوقِيــَل فِي الن َنِكير مِــن  َذاَك  فِــي  َما  َيُجوُز 
َمــا النص أََتى فِــي اللْبسِ ـ الِْحسِألَن أَْهلِ  عِْنَد  الَْفَراشِ  فِي  َال 
الْفَِراَشــا َجَعَل  َقــْد  اِالْفتَِراَشــاَوَبْعُضُهْم   َفَيْمَنَعــن لِْبًســا 
َنَعَتا َقــْد  أََنًســا(٢)   أَن  َثَبَتاَواْحَتــج َحدِيــثٍ  فِي  الَْحِصيــَر  بِِه 
ُحجِــَراَوَجائِــٌز أَْن َيْلَبَســن الَْجْوَهَرا(٣) َمــا  َوَنْحــَوُه  َولُْؤلُــًؤا 
َسا(٤)َوقِيــَل ُيْحَبَســن َمْن َقْد لَبَِســا ذِي َقْد ُورَثْوَب الَْحرِيِرِ َوال

قوله: «َمْن َلَبَس اْلَحِريَر... إلخ» فيه إشــارة إلى ما روي عــن النبي ژ : «الذهب والحرير حرام   (١)
على رجال أمتي حالل لنسائها، َمن لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في اآلخرة».

قوله: «َواْحَتج أَن أََنًســا.... إلى آخره» يشــير بهذا إلى الحديث المشهور عن أنس بن مالك أنه   (٢)
 قال: صنعت جدتي مليكة َطعاًما فدعت إليه رســول اهللا ژ فأكل منــه، ثم قال: «قوموا فلنصل
لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسوّد من طول ما ُلبِس... رواه الربيع بن حبيب بسنده 

المتصل، ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: «أَْن يَْلَبَسن اْلَجْوَهَرا»، يعني: الرجال.  (٣)

َسا»، أي: صبغ بالورس. قوله: «ُور  (٤)



٣٤٣ الجزء الرابعَباُب اللَباِس

لَْبــسِِإْن لَْم َيُكــْن ُعْذٌر لَُه فِي اللْبسِ ُدوَن  ُيْحَبــُس  َفِإنــُه 
ُذكِــَرا فِيَمــا  َخالَــَف  ـُه  ـ َة أَْحَمــدٍ َوَمــا َقــْد أُثِــَراِألَن ُســن
ِ ــر ــَحــرِي ــَهــى َعـــنِ الْ ــُه َن ــِإن َِف َنِكيــر بِــَال  ُمَعْصَفــرٍ  َوَعــْن 
ُعَمَرا اْبنِ  َعَلــى  ُمَعْصَفًرا  َفَقــاَل َذا لَِبــاُس َمْن َقــْد َكَفَراَرأَى 
َســا َما َقْد ُور الِْعْلمِ  ُحبَِســاَفَقاَس أَْهُل  َقالُوا  ُهَنــاَك  َفِمــْن  بِِه 
ُروِي فِيَمــا  بُِصْفــَرةٍ  َيْحَتوِيَوَصْبُغــُه  َقْد  َحاِصٌل  لَِمْعًنى  َذاَك 
ـــــَراُه ـــُه لـِـــَضــــَررٍ َع أَْو َكاَن َمْعًنــى َنْحــُن َال َنــَراُهلَـــَعـــل
َنَدْر َقــْد  َحاٌل  َفْهــَو  َذاَك  مِْن َثم لَْم َيْروِيــِه ِإال اْبُن ُعَمْرَوَمَع 
َدا َتَعو َقْد  َكاَن  فِيَمــْن  َبــَداَوالَْحْبُس  لَــُه  َضــَررٍ  لَِغْيــرِ  َذاَك 
َمْحُقوَرةَِواْحَذْر أَِخي مِْن لِْبَسٍة َمْشُهوَرةِ(١) َولِْبَســٍة  الْــَوَرى  َمــَع 
َبــاسِ الل َوَســَط   الَْباسَِواْســَتْعِمَلن َجِميــعِ  مِْن  بِــَذاَك  َتْنُج 
َفَدَحا لَْو  الُْعرِي  ُيَقاُل فِــي  ي الذِي َقْد َفَضَحاَوَقْد  َخيٌر مَِن الــز
ْه الِْعز لَْيــَس  َتْنِطُق  ْه(٢)َوالُْحَكَمــا  فِي ُحْسنِ أَْثَوابِ الَْفَتى َوالْبِز
َظاهَِرْه فِيــِه  ْنَســانِ  اْإلِ اهَِرْهُمــُرَوَءُة  الط َيابِ  الث فِــي  ُيَقاُل  فِيَما 
َعْيُب الَْقِميــصِ  َتْشــِميُر  َرْيُبَوقِيَل  مِْنَك  الَْقْلبِ  فِي  َيُكْن  َفالَ 

قوله: «ِمْن لِْبَســةٍ َمْشــُهوَرةِ» هي المخالفة لما يلبسه أهل بالده، ويســتنكرها كل من رآها عليه   (١)
منهم، فتكون له بها شهرة في البالد، أو هي التي تكون غالية جًدا ال يلبسها أحد غيره في بلده.

ْه: الثياب. اْلبِز  (٢)
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ِ ْقِصيــر بِالت ْشــِميُر  الت ــَر  َِوفُس ِكيــر لِلن َيْخــُرَج  أَْن  َوَذاَك 
ِ ْســَالم اْإلِ أُولِي   زِي َعْن  َِيْخُرُج  َوْاألَْعَجام الُْكْفــرِ  لَِبــاسِ  ِإلَى 
َزارِ ـِـــْإلِ ــْذيـِـيــُل ل ــَك الــت ِ ــَذل الُْمْخَتارَِك َعــنِ  ْهــيِ  لِلن ُيْمَنــُع 
َغلَظــاَما َجاَوَز الَْكْعَب َيُكوُن فِي لََظى  بِــي الن بَِهــا  كَِناَيــٌة 
قِيال اْختِالٌف  ــَراوِيلِ  الس ْذيِيَالَوفِي  الت َفاْحــَذرِ  َزارِ  اْإلِ مِْثــَل 
الَْفَتاوِي فِــي  الَْكثِيُر  ُهــَو  اوِيَوَذا  الر عِْنــَد  الَْقلِيــُل  َوَغْيــُرُه 
تُِطيــَال أَْن  لِْلَمــْرأَةِ   َذْيَاللِكــن ذَِراعٍ  َقــْدَر  لِْبِســَها  مِــْن 
الَْقَدْم َظاهِــَر  َتْســُتَر  أَْن  َفْلُتَلْمِألَْجلِ  َراعِ  الــذ َعَلى  َتــزِْد  َوِإْن 
ِخــَالِف بِــَال  ِإْجَمــاٌع  الِْخَالِفَوَذاَك  َذوِي  َومِْن  َصْحبَِنا  مِْن 
بِــي ُيــْرَوى َخَبُر الن ُيْؤَتَزُربِــِه َعــنِ  بِــِه  َمــا  ِخــَالُف  َوْهَو 
َقــاقِ الر بِالَْغَالئِــلِ  َبــأَْس  َفــاقَِال  الِْمْئــَزُر(١) بِات لَِمــن بِــِه 
َســَتَرا ُرْكَبَتْيــِه  مِْنــُه  َكاَن  تُْنَظــَراِإْن  لَــْم  تُُه  ُســر َوَهَكــَذا 
َيْحــُرُم َال  َذا  َوَراَء  َمــا  ـ َيْعَلُمِألَن لَــْو  الَْفَتى  َعَلى  ِإْظَهــاُرُه 
َمْكــُروُه َســا  لِلن ْيَلَســاُن  َفاْتُرُكــوُهَوالط َجــالِ  َولِلر قُْلــُت 
ِ الَْعَجــم لَِبــاسِ  مِــْن  َذاَك   ِِألَن َمانِ الُْمْؤلِم (َكالُْكوتِ)(٢) فِي َهَذا الز

قوله: «المئزر» هو السراويل.  (١)
قوله: «كالكوت» قلت: إن لباس الكوت أصبح اليوم من األمور الضروريات ألن البســه يتقي   (٢)=



٣٤٥ الجزء الرابعَباُب اللَباِس

بِالِْعَماَمــْه  أَُخــي َيــا  الَْقاَمــْهَعَلْيــَك  فِــي  زَِيــاَدٌة  َفِإنَهــا 
َتَرْك َمــْن  َجالِ  الر  عِــز َســَلْكَوِإنَهــا   ل الذ َفَمْســَلَك  هِ  لِِعــز
لِْلَعــَربِ َهــا  ـ بِأَن ُروِي  َتْسَتْعجِبَِوَقــْد  َفَال  أْسِ  الر َعَلى  َتاٌج 
َوَقــاُر أَنَهــا  فِيَهــا   َشــك َوْهــَي لَــُه َيــْوَم الَْجــَزا أَْنَواُرَال 
ــا ــَرن ــْؤَم ــاُل ُي ــَع ــن ــَك ال ِ ــَذل ــاَك َتْدَفَعن  ــــر بِلِـْبِسـَهـــا َوالض
اْنَتَعْل َمــنِ  َراكًِبــا  َيــَزاُل  اْســَتَقْلَفَال  َوْهَو َعَلْيَها َماِشــًيا َقدِ 
َفاْخَلَعــا  َوإال َمًعــا  لَِتْتَبَعــاَوالَْبْســُهَما  تُْفرِْدُهَمــا  َوَال  َمًعــا 
َوِإْن ْبسِ  الل لَــَدى  الُْيْمَنى  مِ  تُْكَرَمْنَوَقد لَِكْيَمــا  ْرَها  َفأَخ َتْنــزِْع 
ْهُن َوالد َيْنَبِغي  وِْتــًرا  َوْهُنَوالُْكْحُل  اْلَمَقــالِ  َذا  فِــي  َوَما  غِبا 
َجالِ قِيــَل َما َقْد َظَهَرا اْســَتَتَراِطيُب الر مِْنُه  ْوُن  َوالل َريَحُتــُه(١) 
ــَســاِء ُه ُيـــَقـــاُل لـِـلــن ـــــد اِءَوِض َوالِْحن َوالُْعْصُفــرِ  َكالْــَوْرسِ 
ِ َباح بِالص َوْهــَو  ِطيًبا   َشــم َِمْن  َواح الر ِإلَــى  الَْعْقَل  َيْفِقــدِ  لَْم 
َنَقَالَوَهَكــَذا َقــْد قِيَل فِيَمــْن أََكالَ َقْد  َمــا  أَْعرُِف  َوَال  َحْلَوى 

بها البرد ويحفظ فيها ماله، وفيما عندي أن لباســه ال يكره، وال ســيما في هذا الزمان، وأمر 
اللباس ليس هو من العبادات وإنما هو من العادات، إال ما كان خاًصا بالكفار، أو بالنساء في 

حق الرجال، وهكذا العكس واهللا أعلم.
قوله: «ريحته»، أي: َعْرفه ورائحته.  (١)

=



نَنُ َواْآلَداُب٣٤٦ الس الجزء الرابع

pÜ rô t°ûdGh  pπ rcnC r’G  oÜÉ nH

انِ الَْمن مِــَن  ــْرُب  َوالش اْألَْبــَدانَِواْألَْكُل  َتْقوَِيــةُ  بِــِه  لُْطــٌف 
ــَال َتَفض َنــا  َرب َعَلْيَنــا   َنَزَالَمــن الِْكَتابِ  فِــي  َذاَك  َكاَن  ِإْذ 
ــاُل ــَق تَُنــاُللِــَكــْونِــِه َتــْقــوَِيــًة ُي َمْهَرَمــٌة  الَْعَشــا  َتــْرُك 
بَِكف لَــْو   َتَعــش َتجِــْد  مِْن َحَشــفٍ(١) َما أََمُروا بِالَْكفَفِإْن 

اْألَْبَوابِ َسالِفِ  فِي  َمَضى  َشــَرابَِوَقْد  َومِْن  أَْكلٍ  مِْن  َجاَز  َما 
اْآلَدابَِوِإنَمــا َنْذُكــُر فِــي َذا الَْبــابِ مِــَن  فِيِهَمــا  َكاَن  َمــا 
ا ُعــد َقــْد  لََهــا  اْألَْكلِ  ىلَــَوازُِم  ــد ــَب ــٌة تُ ــَي ــِم ــْس ـــٌة َت ـــَع أَْرَب
ْقَرارِ اْإلِ َمــَع  ــْكُر  َوالش ــارَِوالَْحْمُد  ــَجــب الْ نـِـْعــَمــةُ  َذاَك   ـــأَن ِ ب
اْألَْكُل(٢) ــَالثِ  بِالث فِيِه   َفْضُلَوُســن َوَذاَك  الَْمْضــغِ  َوَجــْوَدُة 
اْألََصابَِعــا َفَيْلَعــُق  َرابَِعاَوَبْعــَدُه  ــَمالِ  الش َعَلى  َولَْيْحَتِمْل 

الحشف: ردِيء التمر.  (١)
قوله: «وُســَن فيه بالثالث.... إلخ» إعلم أن آداب األكل تجري مجرى الُعرف في كل بلد. وما   (٢)
ــنة في بالدنا  ة فمن المســتحبات، فمثًال يوجد من اآلداب الواردة في الســن ورد فيها عن الس
المغرب؛ وفــي أنحاء جزيرة العرب وغيرها من أقطار اإلســالم ما جرى اســتعماله واعتياده؛ 
كاألكل باليد حتى صار كالعادة، إذا خالفها المرء كان محــط انتقاد، وفي أقطار أخرى كمصر 
وتونس وغيرهما من األقطار اِإلسالمية أيًضا ُيَعد ذلك من قبيل حطة النفس وما يزدرى، ألنهم 
لم يعتادوا إال األَكل بالمعالق وما يشــاكلها، ولم يكن من المــروءة والعدالة أن يضع العاقل 
نفســه موضع الهزء واالحتقار، بل ال يجوز هذا شرًعا، ألن التجميل واجب، وليس أجمل من 
التجمل بالصفات الحســنة، واآلداب المرعية في كل مكان، ما لم يقصــد المرء إلى مخالفة 

الُسنة؛ فإن ذلك يصل به إلى الكفران، والعياذ باهللا تعالى فتنبه. (أبو إسحاق)



٣٤٧ ْكِل والشْرِب الجزء الرابعَباُب اْألَ

ــاُه ــَك ــَرُه ات ــْك ــُي ـــَدُه َف ـــْن ِكــي َعَلــى ُيْســَراُهَوعِ َيت ِإْن َكاَن 
الَْجَبابِــَرْه َعَمــلِ  مِــْن  ـُه  ـ َوَحــاذَِرْهِألَن فِْعَلُهــْم   َفَجانَِبــن
ُدوا َتَمد الَْغــَدا  َبْعدِ  مِــْن  ُدواَوقِيَل  َتــَرد الَْعَشــا  َبْعَد  ُكــْم  لَِكن
امِِه(١) قُد مِْن  اْألَْكُل  َوالُْغْســُل لِْلَيَدْينِ مِــْن أَْحَكامِِهَوالَْمْكُرَماُت 
ُيْقِصُر(٢) لِْلَجلِيــسِ  ــُرَواِاللَْتَفاَت  ُيَصغ لََهــا  َقْيَمــاتِ  الل  ثُــم
َتــأُْكُل ِحيَن  ْقَمــَة  الل ــرِ  أَْجَمُلَفَصغ َفــَذاَك  الَْمْضَغ  لِ  َوَطــو
َتْنَســاُه َال  بِالَْيِميــنِ  ُيْســَراُهَواْألَكُل  َتأُكَلْن  أَْن  َنَهــى  َفَقــْد 
ــَرابِ َوالش َعامِ  ْفــُخ فِي الط اْآلَدابَِوالن مِــَن  َذا  لَْيــَس  ُيْكــَرُه 
الةِ الص فِي  ْفُخ  َوالن قِي(٣)  الر َياتِيَوفِي  ِحيــَن  بِالَْعْمدِ  َيْنُقُضَهــا 
َمَما(٤)َوُيْســَتَحب الُْغْســُل َقْبَلــُه لَِما َيْنفِــي الل قِيَل َبــأَن َذاَك 
الَْفْقَرا َيْنفِــي  قِيَل  َقــْد  َواِظــْب َعَلْيَهــا َواتِخْذَها ُذْخَراَوَبْعَدُه 
الُْجُنــْوُن ُهــَو  قِيــَل  َتُكــوُنَولََمــٌم  َصَغائِــٌر  َبــْل  َوقِيــَل 
َعَلْيِه الَْتَقــْت  َما  َعــامِ  الط ِإلَْيِهَخْيُر  َواْجَتَمُعــوا  الْــَوَرى  أَْيدِي 
الَْتَجــْوا أَُناًســا   أَن لََنــا  َشَكْواُروِي  َقْد  ِإلَْيِه  ُجوًعا  بِي  الن ِإلَى 

اِمهِ»، أي: من أمامه. قوله: «ِمْن ُقد  (١)
قوله: «ُيْقِصُر»، أي: ال يكثر النظر وااللتفات إلى الذي يأكل معه لئال ُيْخجُله.  (٢)

قِــي» جمع رقية وهي ما يرقى به من القرآن، أو شــيء من أســماء اهللا تعالى،  قوله: «َوفِي الر  (٣)
ومعناه: أن النفخ في الرقي مكروه، كما يكره في الطعام، وأما في الصالة فيحرم على العمد.

قوله: «اللَمَم» المراُد بِاللَممِ هنا الجنون.  (٤)



نَنُ َواْآلَداُب٣٤٨ الس الجزء الرابع

َعامِ اْجَتِمُعوا َفــَفــَعــلُــوا ِألَْمــــرِهِ َوَشــبـِـُعــواَقاَل لَُهْم َعَلــى الط
َرابِ َوالش اْألَْكلِ  فِي  تُْسرِفُوا  ْهُي فِــي الِْكَتابَِال  َفَعْنُه َجــاَء الن
َعْنُه ُســوُل أَْيًضا  َنَهــى الر َفاْحَذَرْنــُهَوَقْد  َعْنــُه  َنَهــاَك  َوَمــا 
أَْوعَِيْه َتْجَعلُوَهــا  َال  أَْودَِيْهُبُطوَنُكــْم  َتِســيَل  أَْن  َعَلْيَها  َخْوًفــا 
الفِْطَنــْهَوَقْد ُروِي فِيَمــا أََتى فِي الْبِْطَنْه مِْنــُه  تُْذهِــُب  َبأَنَهــا 
ْنَســانِ اْإلِ َبــَدنِ  فِي  َمــا   ْبَدانِأََضر األَْ َعَلى  َفاْحَذْر  َبْشــَمُتُه(١) 
ُهْم ُكل َقالُوا  اْألَْمَواُت  ُســئَِل  َقْتلُُهْم(٢)لَْو  َكاَن  الُْبُطونِ  َبْشَمةِ  مِْن 
ْســَراُف َما َقــْد َزاَدا اْزدَِيــاَداَوِإنَمــا اْإلِ َفَحــاذِرِ  ِشــَبعٍ  َعــْن 
ــَبُع ى(٣) الشاْجَتَمُعواأََتْدرِي أَْنَت َما ُيَكن َعَلْيِه  الُْكْفرِ  أََبا  ُيْكَنى 
َشــْهَوتُْه َفَتْقَوى  َقْلَبــُه  ْفُس َفَتْنُمــو(٤) َغْفَلُتْهُيِميــُت  َفَتْبَطــُر الن
َوَال َدَناَءٌة  ــوقِ  الس فِي  َبــأَْس بِِه فِي َســاتِرٍ ِإْن َحَصَالَواْألَْكُل 
َحانُوتِ فِــي  َيُكــوَن  أَْن  ــُيــوتَِوَذاَك  ــُب ــالْ ــوُن َك ــُك َفــِإنــُه َي
الُْمــَراُد اِالْســتَِتاُر َفَحَصــْل ِإْن َكاَن فِي الَْحانُوتِ َعْنُهْم َقْد َدَخْلِإذِ 
اِإلْنَســاُن َيأُْكَل  أَْن  الَْجَفــا  ْمَكاُنمَِن  اْإلِ َحَصــَل  ِإْن  َضْيفِِه  َمْع 

البشمة: هي التخمة. ا هـ. (المصنف)  (١)
قوله: «قتلهم»، أي: موتهم.  (٢)

قوله: «ُيْكنى» بالتخفيف، أي: يَكنى بالتشــديد، والكنية ما كان بأبٍ وأُّم نحو: أبو الفضل وأم   (٣)
الحارث.

قوله: «فتنموا»، أي: تزيد من النماء، وهو الزيادة.  (٤)



٣٤٩ ْكِل والشْرِب الجزء الرابعَباُب اْألَ

َفا(١) َضي َقــْد  الذِي  َكاَن  ِإَذا   ــَرَفاِإال الش َجالِ  َوالر الُْملُــوِك  مَِن 
ِ َعــام الط َصاِحــُب  مِْنــُه  َِوَكاَن  الَْمَقام بِــذِي  َبــأَْس  َفَال  أَْدَنى 
َيْخَجُل َال  ُهَنا  ْيــُف  الض َما  ـ َيأُْكُلِألَن ِإْذ  َيْســَتِحي  َقــْد  َوَغْيُرُه 
أََكَالَوَصاِحُب الَْمْنــزِلِ(٢) لِْلِخْدَمةِ َال ِحيــَن  َيــأُْكُل  لَِغْيرَِهــا 
أََضْفَتا َمــْن  َبعَض  تَُنــاوِْل  َقَدْرَتــاَوَال  ِإَذا  الَْبْعــَض  َوَتْتــُرِك 
َبْعضِ َعْن  َبْعَضُهْم  تَُناجِي  َوالُْبْغــضَِوَال  الَْجَفــا  مِــَن  َفِإنــُه 
ا(٣) َيْخُدَمن الَْمْنــزِلِ  اَوَصاِحــُب  َفُيْكَرَهن َوالَْعْكــُس  ْيــفِ  لِلض
َوَال الَْكْوزِ  ُعْرَوةِ  مِْن  َتْشَرَبن  مِــْن ثُْلَمٍة فِــي َقــَدحٍ َتَخْلَخَالَال 
بِــِه(٤) َشــْيَطاٌن  َيْقُعــُد  ُشــْربِهَفِإنــُه  عِْنَد  ْنَســاَن  اْإلِ َفَيْرُصُد 
َيْنَفُعُه َفــَال  ى  َســم لَْو  قِيَل  َيْمَنُعُهَقْد  َال  الَْحــالِ  َهــَذا  ِألَْجلِ 
أَبِْن لَِكْن  َنــا  اْإلِ فِي  ْس  َتَنف َســْنَوَال  َنــا َوَبْعَد َذا َتَنف َعْنــَك اْإلِ
َفُيْســَتَحب الَْمــاَء  ــَك  َوَمصالَْعــب فِيــِه  ُيْكــَرُه  َوِإنَمــا 

قوله: «َضيَفا»، أي: إال أن يكون الذي ضيفه َملًِكا أو أميًرا ويصح بناؤه على المفعول.  (١)
قولــه: «وصاحب المنزل.... إلخ»، يعني: أن من حق من كان مســتأجًرا في المنزل لخدمة أهل   (٢)

المنزل أو لخدمة الضيفان أن يأكل من بعد أكل الضيف إذا كان مجعوًال للخدمة ال لغيرها.
قوله: «يَْخُدَمنــا»، يعني: أن صاحب المنــزل أحق بخدمة ضيفه وأن خدمــة الضيف لصاحب   (٣)
المنزل مما يكره، ألنها ليســت من المروءة، وال من مكارم الرجال، إال أن يكون الضيف من 

خواص صاحب المنزل ودونه في الرتبة.
قوله: «فِِإنُه يَْقُعُد َشــْيَطاٌن بِهِ» قلت: إن هذا ومثله إنما هــو كناية عن ارتكاب األمور المكروهة   (٤)
التي يعد فعلها وارتكابها من طاعة الشــيطان، وال يلزم من ذلك أن يكون المراد حقيقة القعود 

قال اهللا تعالى في ضد ذلك: ﴿ l k j i h ﴾ [البقرة: ١١٥].



نَنُ َواْآلَداُب٣٥٠ الس الجزء الرابع

َفسِ الن ِضيــَق  ُيــورُِث  ــُه  اْألَْنُفسَِفَعب َداِء   أََشــق مِــْن  َوَذاَك 
ــا َهن ُيَكر َقائًِمــا  ــْرُب  ــاَوالش َعن ِالْضِطــَرارٍ   ِإال َجانِْبــُه 
َمْكُروُه َقا  الس َفمِ  ــْرُب مِْن  َفاْتُرُكــوُهَوالش ْشــَفاقِ  اْإلِ لَِحالَــةِ 
ِإَنــاِء فِــي  ِشــْئَت  ِإْن  ــُه  اِءَفَصب الد  ُضــر افِــُع  الد ــَك  َكف أَْو 
َحاُس َوالن َجــاُج  والز ْفــُر  َباُسَوالص  بِِهن ــْربِ  الش فِي  َفَلْيَس 
ا ُيْكَرَهن  ــب الط الَْمْعنىلَِكــْن ِألَْجــلِ   َفاْفَهَمن َحاسِ  الن ُشْرُب 
أَْهَناُه َبــْل  ــَرابِ  الش يــنِ ِإْن أَْمَكَنَنــا إَناُه(١)َوأْطَيــُب  فِــي الط
ِ َِوَقْد نُِهي َعــْن َذاَك فِي اللَجْين الَْعْين بِاْسمِ  الَْمْعُروِف  َهبِ  َوالذ
ِخــالِف ـــَال  ِ ب ٌم  مــَحــر ْســَراِفَوَذا  اْإلِ ِصَفــةِ  مِــْن  ِألَنــُه 
ُيَجْرجَرنا(٢) فِيــِه  َيْشــَرَبْن  ــاَمْن  ــمٍ بـِــِه اْعــَلــَمــن ــن ــَه ـــاَر َج َن
الَْمْعَنى َهَذا  الُْمْخَتــارِ  ُيْشــِعَرناَجاَء َعنِ  ْغلِيــظِ  بِالت َوَذاَك 
َخَبــُر َوفِيــِه  مِْثلُــُه  َظُرَواْألَْكُل  الن فِيــِه  َيُســوُغ  َفَال  أَيًضــا 
ــْرُب َعَلى َســَواِء َنــاِءَفاْألَْكُل َوالش اْإلِ َذلِــَك  فِــي  ٌم  ُمَحــر
َِفَقــْوُل َمْن َقــاَل بِِحــل اْألَْكلِ الُْبْطل فِــي  َداِخــًال  أََراُه  فِيــِه 
َمْمُنــوُع َنْفُســُه  ـي  أَنـ الت ـــُم َتــْضــيـِـيــُعَبــلِ  ِـــُك ـــا َذل ـــَم ِألَن

قوله: «ِإْن أَْمَكَنَنا»، أي: حضرنا إناء الطين.  (١)
يجرجرنــا: أي: يصبن، وهذا عقد حديث عن رســول اهللا ژ : «من أكل أو شــرب في إناء من   (٢)

ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم» رواه الربيع وغيره.



٣٥١ ب الجزء الرابعَباُب الط

َهْب َوالذ َجْيــَن  الل اهللاُ  َجَعَل  اْألََرْبِإْذ  لَِنْقِضــَي  لََنــا  َوِســيَلًة 
َنا الد َحَوائِــجِ  فِــي   الَْفَناَنْدَفُعُهــن َبْعــَد  لََنــا  َحَوائِجٍ  َوفِــي 
َمــا ِخــَالُف  آنَِيــًة  َقــْد َشــَرَع اهللاُ َوَما َقــْد َحَكَماَوَجْعلُــُه 
ةُ َمــْن َقْد َجِهَال َنــا َجن َالَوذِي الد ُعج َقــْد  لَُه  ْنَيا  الد َوُزْخــُرُف 
َبــا ُيَعذ أَْن  أََراَد  َقــْد  بِِه(١) َفًتــى لَْم َيْعــرِِف الُْمْنَقَلَباَواهللاُ 
َال ُعج ِإلَيــِه  مِمــْن  َتُكــْن  ــَالَفَال  ــَؤج ــُم ــــرَِم الْ اتُـــُه َوُح لَـــذ
َباِطُل ُغــُروٌر  فِيَهــا  َمــا   َزائُِلَفُكل َقرِيبٍ  َعــْن  لََعْمرِي  َوْهَو 
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ِ اْألَْجَســام َعَلى  اَء  الد أَْنَزَل  َِمْن  لِْألََنــام َواَء  الــد أَْنــَزَل  َقــْد 
َدَواُء َفــَلـــــُه  َداٍء   ــــــــل الَْفَنــاُءَوُك َوُهــَو  الَْمَمــاَت   ِإال
َقَضــاُه َقــْد  لَــُه  اْإلِ َقَضــاُهَفِإنَمــا  أََتــى  ِإْن   ُيــَرد َوَال 
َركَِباَوَيْلــَزُم الَْمَريــَض أَْن َيْجَتنَِبــا َمــا  ِإَذا  ُه  َخــاَف ُضــر َما 
بِيَعْه الط َخالَــَف  ِإْن  َما  ِســي َتْضيِيَعــْهَال  لَــُه  اْألَْكلِ  فِــي   ِألَن
ي ــر ــَح ــــــُه َيـــْلـــَزُمـــُه َت َوأَنــَتا َوالَْحر َصَالِحــِه َوْقــَت الش
َفَمــا لَِنْفِســِه  َناِظــٌر  َحُرَمــاَوالَْمــْرُء  َفَعَلْيــَه  ا  ُضــر َيــَراُه 
اِء الد َبْيــُت  ْنَســانِ  اْإلِ اِالْحتَِماِءَفَمْعــَدُة  الْتِــَزاُم  َوا  الــد َرأُْس 

قوله: «به»، أي: بزخرف الدنيا.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٣٥٢ الس الجزء الرابع

َشــْهَوَتْه  أَُخي َيا  أََمــاَت  َتــْهَوَمْن  ُمُرو بِــِه  أَْحَيــا  َفَمْوتَُهــا 
اْعَتاَدا َما  َفاْعِطِه(١)  َزاَداَوُكل جِْســمٍ  أَْمــٌر  اْألَْجَســامِ  َفَعــاَدُة 
الَْعاَدْه  ِإن اْألَْمَثــالِ  فِي  قِيَل  ُمــَراَدْهَقْد  بَِهــا  َيْلَقــى  َطبِيَعــٌة 
َمْوُجوُد َداُؤَهــا  ُخَمــاُت(٢)  َمْفُقـوُدَوالت َدَواُؤَهـــــــــا  َمــا  لَِكن
َدَواُء لِْلَفَتــى  ـَدَقــــاُت  ــَالُءَوالص ــَب ــُع الْ ِ ــَدف ــْن ــا َي ــَه ــِع بـِـَدْف
َمْرَضاُكُم َعالُِجــوا   بِــي الن أَْوَصاُكُمَقاَل  َهَكــَذا  َدَقــاتِ  بِالص
بَِما ى  الُْحم َحــَراَرَة  َماَوأَْبرُِدوا(٣)  َجَهن ــْن  ِ م ــوُح  ــُف َت ــَهــا  َفــِإن
ــُر تَُكف َســاَعٍة  ــى  ُحم ُذنُوَب َشــْهرٍ َذاَك ِحيــَن َيصبُِرَوقِيــَل 
َســَنةِ ُذنُــوبِ  َتْكفِيــُر  لَْيَلةَِوقِيــَل  أَْو  أََتــى  َقــْد  َيْومٍ  ــاُء  ُحم
الَْعلِيــُل أَْخَبــَر  ِإْن  َثِقيــُلَوَجائِــٌز  َمــَرٌض  َعَنــاُه  َقــْد  أَْن 
َوِإنَمــا ِشــَكاَيًة  ُيــرِْد  لَــْم  أََراَد َمْعًنــى َجــاَز أَْو َمــا لَزَِماِإْن 
َقَدَرا ِإْن  َيْســُتَرُه  أَن  ِإْن لَْم َيَخْف مِْن ِسْترِ َذاَك َضَرَراوالَْفْضــُل 
اْنَتَقَالَوقِيــَل َمْن َعــاَد َمرِيًضــا َنَزال ِحيــَن  ةِ  الَْجن ُغــَرِف  فِي 
اَوَقــاَل َمــْوَالُه لَــُه َقــْد ِطْبَتــا َوَطــاَب َمْمَشــاَك َوَمــا َقَصْدت

قوله: «فَاْعِطهِ» بإسقاط حركة ألف الفعل ألجل إقامة الوزن، وهذا جائز في الشعر كما في قوله:  (١)
جِْئَتُهــْم ِإْن  قَُضاَعــَة  اْبلِــْغ  َســاعَِدْهأََال  َبنِــي  َســَراَة   َوُخــص

التخمات: جمع تخمة وهي اســتثقال الطعام في البطن، وعدم استمرائه، ومن التخمة ينشأ أو   (٢)
هو التخمة. (أبو إسحاق)

قولــه: «وأَْبردوا» قلت: هذا ال يتفق إال فــي البالد الحارة نحو جزيرة العــرب وما ماثلها، وال   (٣)
يناســب إال الجســم القوي في غير فَصل الشــتاء، الّلهّم إال إذا كان في امتثال أمر النبي ژ 

خاصية تخالف أوهام غيره من الناس، كما في حديث أمره أن يسقي المبطون العسل.



٣٥٣ زِْق الجزء الرابعَباُب الر
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الَْمُعوَنْه َخالِِقَنــا  مِــْن  ــْهَوقِيــَل  ــُؤوَن ــَم ـــٌة بـِــَقـــَدرِ الْ ـــازِلَ َن
اْألَْرَزاقِ َخزائِــُن  ُروِي  اْألَْخالقَِوقــْد  َســَعةِ  فِــي  َمْكُنوَنــٌة 
ُدْنَياُه مِــْن  ْنَســاُن  اْإلِ َخَر  اد ــــاُهَمــا  ــــرِهِ َســـأَلَـــُه ِإي ــــَدْه ِ ل
اهللاُ(١) َتَغاَنــا  َعْنــُه  َمــا   ـــَواُهَوُكل ِس ــُه  َيــْرُزَقــن  َشـــك َال 
ــابِ الَْوه مِــَن  ٌر  ُمَقــد ْكتَِسابَِوْهــَو  اِالْ بَِغْيرِ  أَْو  بِالَْكْســبِ 
ْرُث َيأْتِي ُدوَن َكْسبٍ َوالِْهَبْه َكَذا الَْوَصاَيا لَْم َتُكْن ُمْكَتَســَبْهَفاْإلِ
َيْعَملِ لَــْم  إْن   َيُظن َغــَدا  أَْرَزاقُُه َعــْن َكُملِ(٭)َفَمْن  َتأْتِــِه  لَــْم 
ُيْمَنُعواَفِإنــُه َقــْد َظــن َمــا َال َيَســُع َوالَْخْلُق َعْن أَْرَزاقِِهْم لَْم 
ِ الَْجِميع َعَلى  َمْقُســوٌم  ْزُق  َِوالر ُمِطيــع َوُمْســلِمٍ  َكافِــرٍ  مِــْن 
َرا قُــد َقــْد  َمالَــُه  َيَنــاُل   َراُكل مِــْن رِْزقِِه ُســْبَحاَنُه َمــْن َقد
ِ ْقدِير بِالت ْزَق  الــر  َبــأَن َِواْعَلْم  ْدبِيــر بِالت لَْيــَس  لَــِه  اْإلِ مِــَن 
بِاْألَْســَبابِ َذلِــَك  َيُكْن  ابَِولَــْم  الَْوه مِــَن  أَْمــٌر  ِإنــُه  َبــْل 
ــَماِء رِْزقُُكْم نُْطِقُكــْملَِقْولِــه َوفِــي الس َكِمْثــلِ   َحــق َوِإنــُه 
َيْهُرَبــا أَن  أََحــٌد  َيْســَتِطيُع  َطَلَباَال  َقــْد  لَُه  ِحيــَن  رِْزقِِه  مِــْن 
َمــا َكِمْثــلِ  ُيْدرُِكــُه  ـُه  ـ َهَجَماَوأَن َمــا  ِإَذا  الَْمْوُت  ُيْدرُِكــُه 

قوله: «وكل ما عنه تغانا.... إلخ»، يعني: أن كل ما فضل من رزق اِإلنسان عن حاجته واستغنى   (١)
عنه فهو صائر إلى غيره من الورثة. واهللا مبتدأ، ويرزقنه سواه خبره.

لغة في َكَمال. (إسماعيل) (٭) 



نَنُ َواْآلَداُب٣٥٤ الس الجزء الرابع

ــــا اْألَْرَزاَق َقــَســَم  ــي  َرب اْألَْخَالَقاَواهللاُ  َقَســَم  َقــْد  َما  َكِمْثلِ 
بِالُْجْهدِ َال  بِالِْقْســَمةِ  ْزُق  ــَمَها الَفْرُد الُْمِعيــُد الُْمْبدِيَفالــر َقس
ِإلَى مِْنــَه  َنَظــٌر  َوَهــَذا  َجَعَالقُْلــُت  ي  َرب َكاَن  َقْد  الذِي  أَْصلِ 
َسَبْب َوْهَو  بِِه  َمأُْموٌر  ُمْكَتَسْبَوالَْكْسُب  َيُكوُن  رِْزقِِه  َبْعُض  ِإْذ 
َيْلَزَمْنمِْن َهاُهَنا َقْد فُرَِض الَْكْسُب َفَمْن َما  ٌع  ُمَضي َيْكَتِســْب  لَْم 
َرا قُد لَِكــْن  ْقدِيرِ  بِالت ْزُق  ــَراَفالــر ُيَدب أَْن  لِْلَعْبــدِ  َبَقــاُؤُه 
الِْعَيــالِ قِلــةُ  مِْنــُه  الَْمالَِفالُْيْســُر  ُســوُس  قِيَل  الِْعَيــاُل  ِإذِ 
َوالِْغَنى َذاَك  الُْيْســَرْينِ  َنا(١)َفأََحــُد  َصو َواِالْقتَِصــاُد  َثانِيِهَمــا 
لَْيــَس فِيــِه َتْمُر فِي أَْرِضَنــا َفالُْجوُع فِيِهْم َيْعُروَفــُكل َبْيــتٍ 
ِ لِْلُمْحَتــاج ُيْحَضــُر  ـُه  ـ ِِألَن عَِالج َوَال  َطْبــخٍ  بِــَال  َحــاًال 
ُيْوَصُف ازِقِيــَن  الر َخْيــُر  ُيوَصــُفَواهللاُ  ال  رِْزقُــُه  َفبِالَْحــَرامِ 
ِســَواُه َرازٌِق  َال  أَْن  ــاُهَنْعَلــُم  ــَم أَْس ــْت  َس ــد ــَق َت َها  لَِكن
ِ ــَرام ــَح الْ َرازُِق  ــاُل  ــَق ُي ــَال  َِف اْألََنــام َرازُِق  ُيَقــاُل  لَِكــْن 
َطَعــاُم لَــُه  َكاَن  َمــْن  اْهتَِمــاُمَوقِيــَل  َوبِــِه  َشــْهًرا  َيْكفِيــِه 
َيْرُزَقْه ــا بِــأَْن َال  ُمْهَتم أَْحَمَقــْهِإْن َكاَن  َمــا  َفِإنــُه  َخالُِقــُه 
الَْمَعاشِ َطَلــبِ  فِي  َيُكْن  َفاِشــيَوِإْن  أَْمٌر  َذلَِك  ِإْذ  َبــأَْس  َالَ 

َنا» يالتشــديد والبناء للفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى االقتصاد. والمعنى: االقتصاد  قوله: «َصو  (١)
صون المال، أي: حفظه من الذهاب بخالف التبذير فإنه سبب لذهاب المال. ا هـ. (المصنف)



٣٥٥ زِْق الجزء الرابعَباُب الر

أَْبَداَها أَْو  الَْحاَجــَة  أَْظَهــَر  ِإلَى الَْوَرى لَْم َيْســَتِطْع ِإْخَفاَهاَمْن 
َتُكْن ِشــَكاَيًة لَِخْلِقِه(١)َفــَال َيُكــوُن َســاِخًطا لِرْزقِــِه ِإْن لَــْم 
ُيْكثُِر َفْضًال  ْعَمــَة  الن أُلْبَِس  َيْصبُِرَمْن  َحْمــًدا َوَمْن ُبلِي بَِفْقــرٍ 
ا اَوَهَكــَذا َقــْد قِيــَل َمــْن أُهِم الَْهم ُيْكَفى  ْحَمَن  الر َيْســَتْغفُِر 
أَْبَطا َقــْد  َعَلْيــِه رِْزقُــُه  َفُيْعَطىَوَمــْن  َدائـِـًمــا   (٢) ُيــَحــْوقـِـَلــن
الَْقانُِع الُْمْؤمِنِيــَن  َخْيــُر  امُِعَوقِيَل  الط ُيَقــاُل  فِيَمــا  ُهْم  َوَشــر
ِ َفاْقَنــع  َتِعــز أَْن  أََرْدَت  َِوِإْن  َفاْطَمــع  َتــذِل أَْن  أََرْدَت  َوِإْن 
الْبَِضاَعْه أَْفَضــُل  ُيَقــاُل  َال َشــك فِيَهــا أَنَهــا الَْقَناَعــْهَوَقــْد 
رِْزَقا ــي  َرب أَْعَطاُه  َيُكــْن  ا(٣)َوَمْن  الَْحق مِْنــُه  ُيْخرَِج  أَْن  َعَلْيــِه 
ــا ــَعــن ُيــِضــي َوَال  ــُه  ــُظ ــَف ــْح ــاَي َيْحُرَمن ْضيِيــُع  الت ِألَنَمــا 
َيْتُرَكا(٤) أَْن  لَِفًتــى  َيُجــوُز  أَْدَرَكاَفَال  َقــْد  بَِغلــٍة  لَــُه  َمــاًال 
ٍ(٥) َال تُْطِعمِ الَْحِميَرا َفِقيــَراَعْن َهاِشــم ــُه  َاْطِعَمن َبــل  ُخْبــًزا 

قوله: «لخلقه»، أي: لخلق اهللا تعالى. والمعنى: أن إظهار الحاجة من غير َســَخٍط لخلق اهللا، وال   (١)
شكاية من اهللا فال بأس به ـ اهـ. (المصنف)

قوله: «ُيَحْوقَِلن»، أي: يكثر من قول: ال حول وال قوة إال باهللا العلّي العظيم.  (٢)
قوله: «الحّقا»، أي: حق الزكاة والصدقة.  (٣)

قوله: «أن يتركا»، أي: ال يجوز ألحد أن يهمل حصاد غلة نخيله وأشــجاره ولو استغنى عنها،   (٤)
ألن تركها وإهمالها إضاعة للمال وإضاعته حرام.

قوله: «عن هاشم» هو الشيخ العالم الجليل هاشــم ابن غيالن الَسيَجاني نسبة إلى بلد «سيجا»   (٥)
من أعمال سمائل.



نَنُ َواْآلَداُب٣٥٦ الس الجزء الرابع

َكاَنا َحيــُث  َيُجوُز  َبــْل  ــَيــاَنــاَوقِيَل  ـــُه عِ ــعٍ لَ ــي ــَض ــَر ُم ــْي َغ
ُمنِْع ْمرِ  بِالت لِْلَيَدْيــنِ  َيــاعِ الُْمْمَتنِــْعَوالُْغْســُل  ـُه مِــَن الض ـ ِألَن
ُضــر ِألَْجــلِ  َجْعلُــُه  َِكــَذاَك  َنــْوُع ِحْجر ُيَقــاُل  فِي َجَســدٍ 
َفاْدرِ َيــاعِ  الض مِــَن  َذا  ــرَولَْيــَس  ــــُع الــض ــــَد َدْف ــــِه أُرِي  ِألَن
َســَخاُء ــِه  َحق فِــي  ــَنــاُءَوَبْذلُــُه  الــث لِْلَفَتى   ــق ــِح َي بِــِه 
َمَنَعا َقــْد  َفْمَن  ُبْخــٌل  َمْذُموًما لََدى َمْن َســِمَعاَوَمْنُعــُه  َيُكوُن 
ُسوُل الر َنا  َحث َقْد  ــَخا  الس َمأُْمــوُلَعَلى  ِصــٌف  ُمت بِــِه  َوْهــَو 
الُْمْخَتاُر َشــْيًئا أََبَدا َيْرفِــَدالَْم ُيْســأَلِ  َال  أَْن  ُيرِيــُد  َال  َفَقــاَل 
َزال َقــْد  أََحًدا  ُيَعاتِــْب  َصلــىَولَــْم  الَْكرِيــُم  َنــا  َرب َعَلْيــِه 

َبِخيــَال َمَصادًِقــا  َتُكــْن  ِخيَالَفــَال  َوالن اْألَْشــَجاَر  َمَلــَك  لَْو 
الَْكَراَمْه أَِخــي  ُن  ُخال ــاُس  َكَالَمــْهَوالن َيْســَتِمُعوا  ُهــْم  َوُكل
مِيــُم الذ َفُهــَو  الَْبِخيــُل  ــا  َوالَْحِميــُم(١)أَم اْألَْبَعــُد  ُيْبِغُضــُه 
مِْن أَْهَوُن  اْبنِِه  َعنِ  الَْفَتى  ُســَؤالِِه الَْبِخيَل َشــْيًئا َفاْحَذَرْنَمْوُت 
ُجْل ا َرأَْيُت الُْبْخَل َيْزرِي َبالر أَْكَرْمُت َنْفِسي أَْن ُيَقاَل َقْد َبِخْل(٢)لم

الحميم: القريب.  (١)
هذا البيت مأخوذ من قول القائل:  (٢)

الُْبْخَل ُيــْزرِي بِأَْهلِِه َبِخيُلَوِإنِي َرأَْيــُت  ُيَقــاَل  أَْن  َنْفِســي  َفأَْكَرْمُت 



٣٥٧ الجزء الرابعَباُب حق اْلوَاِلَدْين

ø rj nó pdG nƒ rdG  u≥M  oÜÉ nH

َحــق ــن ــَزَم ــْل ــنِ َي ــَدْي ِ ــَوال ــْل ِ ــقل ــَع ــا َوالْ ــَم ــْن أََذاُه ــُرَم ــْح َوَي
أُف َمَقــالِ  َعــن  َنَهــاَك  الُْعَلــى َفَســارَِعْن لِْلَكفَفَقــْد   َرب

اْألََجْلَوْهــَو كَِنايِــٌة َتُكوُن َعــْن أََقْل بِــاْألََذى  َفَكْيَف  أََذاُهَما 
بِالَْمْعُروِف عِْشَت  َما  ُؤوِفَصاِحْبُهَما  الر مِــَن  الَْفْضَل  بِــِه  َتَنْل 
َما َكِمْثلِ  اْرَحْمُهَما  ِإلَِهي(٭)  َوأَْكرَِماَوقُْل  َوِصَلــْن  َيانِــي  َرب َقــْد 
ِ َفــاْدرِأَِطْعُهَمــا َما لَْم َيُكــْن فِي ُكْفر أَْولَــى  لَــِه  اْإلِ َفَطاَعــةُ 
َوَقــْد َمَضــى َمالَُهَما مِــْن َحقَيــا بَِحق َرب َقــْد  َمْن  َمــالِ  فِي 
الْــُعــُقــوقِ ــَة  ِصــَف  ِإن ــَل  ــي ِ الُْحُقوقَِوق َســائِرِ  َعــْن  َمْنُعُهَمــا 
ــا َعق َيُقــاُل   ــق الش اَوأَْصلُــُه  َشــق َقــْد  لََهــا  َمَتــى  ثَِياَبــُه 
ِإنَما َيْقِضي  اْألَْصُل  َوَهَذا  َماقُْلُت  ُحر َقْد  َما  فِْعُل  الُْعُقوقِ  َمْعَنى 
َجَفا َفَمْن  الَْجَفا  أَوِ  اْألََذى  ُعرِفاَوْهَو  َقــْد  َوْصُفــُه  َفبِالُْعُقــوقِ 
َفاْحَذُروَهــا الَْوالِــدِ  ُروَهاَوَدْعــَوَة  ُيَقد ــْيفِ  الس مِــَن  أَْمَضى 
أَْســَرَعا َتُكــوُن   اْألُم َعاَوَدْعــَوُة  الد َوْقــَع  َفَحــاذَِرْن  ِإَجاَبــًة 
َفاَتــاَوَمــْن َيُكْن َقْد َعــق َحتى َماَتا َقــْد  َفأَْمــُرُه  َوالِــُدُه 
ْحماَنــا الر َيْســَتْغفُِر  ــُه  َكاَنالَِكن َقــْد  الذِي  َوَيْنَدَمــن فِــي 
َخالََتــْه  َيَبــر أَْن   َحـالََتــْهَوُيْســَتَحب  لُِيْصلَِحــن ـــُه  َوَعم
بحذف الياء في قراءة (إلهي). (إسماعيل) (٭) 



نَنُ َواْآلَداُب٣٥٨ الس الجزء الرابع

pº pM sôdG  u≥ nM  oÜÉ nH

َوَجَبــا َحقــا  لِْألَْرَحــامِ   َجَباَوِإن الن َجــالِ  الر مِــَن  بِــِه  َقاَم 
الَْفْرَضا ى  أَد هللاِ  لَِمــْن  َقْرَضــاُطوَبــى  الَْعِظيــَم  اهللاَ  َوأْقــَرَض 
اْألَْرَحــامِ َجــاَء فِيَهــا ْنبِيَهاَوِصَلــةُ  الت َيْقَتِضي  َمــا  الُْهَدى  مَِن 
َقَطَعا َقْد  َمــْن  َة  الَْجن َيْدُخُل  َرِحَمــُه َكــَذا لََنــا َقــْد ُرفَِعــاَال 
اْألَبَِوْهَو الذِي َقْد َيْلَتِقي فِي النَسبِ َنْحــوِ  َومِْن   اْألُم مِــَن  بِِه 
لَِخْمَســةِ أَْو  اْألَْجــَدادِ  ْســِمَيةِلَِســْبَعةِ  بِالت  ُيَحــد َال  َوقِيــَل 
اْألَْرَحاُم َفُهــُم  َعلُِموُهــْم  ْســَالُمَمــا  اْإلِ َفاَرَقــُه  الــذِي   ِإال
ِ ِحم ــْرُك َقاِطٌع ُحُقــوَق الر َِفالش لُِمْســلِم َواجِــبٍ   َحــق  َوُكل
اْألََناَمــاَوَمــا َعَلى َمْن َجِهــَل األَْرَحاَما َعْنُهــُم   َيْســأَلَن أَْن 
ــوُل ــُق ـِـــــَدُه َي ـــٌع َوال ِ ـــام أَن فَُالًنــا َرِحِمــي الَْمْوُصــوُلَوَس
الَْمَقالَــْه َيْقَبــَل  أَْن  ــْهَيْلَزُمــُه  ــَحــالَ ــذِي الْ ــَه ِ ــُه ل ــن ــِصــَل َوَي
اْألََقــارِبِ ــةُ  َوِصي َيأُخــُذ مِْنَهــا َمالََهــا بِالَْواجِبَِوَهَكــَذا 
َســاَء(١) ِإال ِإْن َمَنــْع أَْزَواُجَهــا َفَهاُهَنــا الُْعــْذُر َوَقْعَوَتْلــَزُم الن
َحاِضُر َفــْرٌض  ْوجِ  الز أَْمَر   ُيَكاَبــُرِألَن َفــَال  ٌم  ُمَقــد َوْهــَو 
بِالَْقْلبِ َوْصَلُهــُم  َنــَوى  ْحبَِفــِإْن  الص اْختَِالُف  اْجتَِزائِِه  َففِي 

قوله: «َوتَْلَزُم النَساءَ»، أي: صلة األرحام إال إذا منعهن أزواجهن.  (١)



٣٥٩ الجزء الرابعَباُب َحق اْلَجاِر

َقاَل َال َوَبْعــٌض  ُيْجزِيِه  َوَصَالَفِقيــَل  َقْد  َيُكــْن  ِإْن   ِإال ُيْجزِيِه 
َوجـِـْســِمــِه بـِـَمــالـِـِه  ِحْلِمِهَيِصْلُهُم  َوَصافِي  اكِــي  الز َوُخْلِقِه 
ا أََســر لَُهــم  فِيَمــا  اَيِصْلُهــْم  أََضر لَُهــْم  َكاَن  الــذِي  َوفِــي 
ْعزَِيْه الت  َيْقِصَدن الُْمَصابِ  ْهنَِيْهَففِي  الت ــُرورِ  َوَيْقِصَدْن َحاَل الس
بِالَْهَداَيــا األَْرَحــامِ  َوالَْعَطاَياَوِصَلــةُ  قِيــَل  َقــْد  أَْفَضلَُهــا 
ــَالُم ــا الــس ــَه ــل ـــا أََق ـــَم َوَمــْن لَــُه الُْعــْذُر َفــَال ُيــَالُمَوِإن
َررِ الض َدْفــُع  الَْمْجُنونِ  َِوِصَلــةُ  الَْبَشــر َباقِي  َفِمْثُل  ُيفِْق(١)  َفِإْن 
َرَجَعــا ِإْن  أَْرَحاَمــُه  َقَطَعاَوَقاِطــٌع  َقْد  َمْن   (٢) َيْســَتِحل َفِقيَل 
َنَزْلَوقِيــَل َال َيْلَزُمــُه أَْن َيْســَتِحْل َقــْد  لَــِه  لِْإلِ  َحــق َذاَك  ِإْذ 
الِْحل ُدوَن  فِيــِه  َكاٍف  ْوُب  ْفلَِوالت َوالُْخْلُف فِي الُْوُجوبِ َال فِي الن

pQÉ nérdG  u≥ nM  oÜÉ nH

ِ َكاْألَْرَحــام الْجِيــَرانِ  َِوِصَلــةُ  ــةِ اْألََنــــام ــَل ــْم ِــُج ـــــٌة ل َالزَِم
ُه(٣) َقــْد قِيــَل أَْرَبُعوَنــا َيْرُووَناَوَحــد أَْشــَياُخَنا  َكــَذا  َبْيًتــا 
بِاْقتَِباسِ الَْبــْدوِ  فِــي  ُه  ــاسَِوَحــد َنارِهِــُم عِْنــَد َجِميــعِ الن

قوله: «فإن يفق»، أي: من جنونه صار مثل غيره في حق الرحم.  (١)
قوله: «فقيل يستحل»، أي: قيل عليه أن يطلب منه؛ أي: ممن قطعه من أرحامه الحل والرضى،   (٢)

وقيل، بل تجزيه التوبة.
وفي نسخة: «وحّدها».  (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٣٦٠ الس الجزء الرابع

ا أَْن َتُكف ــاَولَْيــَس َحــق الَْجــارِ  اْألَُكف َوَتْبُســَط  اْألََذى  َعْنــُه 
أََذاُه َتْحِمَلــْن  أَْن  ــُه  َحق آَذاُهَبــْل  الــذِي  َعْنــُه  َوَتْدَفَعــْن 
اْســَتَعاَنا ُيَعاَنــاَوقِيــَل َمــْن بَِجــارِهِ  أَْن  َيْلــَزُم  َجائِــزٍ  فِــي 
أُْســُتْرَها ُطَرًفا(١)  اْشــَتَرْيَت  َوَواجِــٌب تُْعِطيــِه ِإْن تُْظِهْرَهــاِإنِ 
قِــْدَرا(٢) َطَبْخــَت  ِإَذا  اَوَهَكــَذا  ِســر َذاَك  َفأَْخــفِ  أَْو  أَنِْلــُه 
ــا ــاَن ــَس اِإلْن ــُع  ــَس َي َال  ــــُه  َوالْجِيَراَناَوِإن اْألَْرَحــاَم  َيْمَنــَع  أَْن 
مِــْن َنْفــعِ َبْيتِــِه بَِغْيــرِ َحــقلُِمْسَتَحق ــُع  ــْن ــَم الْ ــا  ــَم َوِإن
َرِحَمْه  َيِصَلــن فِيَمــن  َوَصَلــُه الَْبــارِي بِــِه َوَرِحَمــْهَوقِيــَل 
َجــاَرُه(٣) أََجاَر  فِيَمــْن  أََجــاَرُهَوَهَكَذا  أَْو  الَْخالِــُق  أََعاَنــُه 
ا ر ــوِء ُيْفِشي الس اَوقِيَل َجاُر الس ــر الش َوُيْبدِي  ــْتَر  الس َوَيْهتُِك 
ُيوَجُد َخْيٌر  الَْبْحــرِ  ُرُكوَب   ُدِإن ُيَنك َمْن  َوْهَو  ُســوٍء  َجارِ  مِْن 
ُيَقــاُل َجاَرُه فِيَمــا  َداَرُهَوَمــْن أََذى  الَْعِظيــُم  اهللاُ  أَْوَرَثــُه 
ارِ الد َقْبــَل  لِْلَجــارِ  اْألَْشَرارَِفالَْتِمُســوا  عِْشــَرةِ  مِْن  لَِتْســَلُموا 

قولــه: «ُطَرًفا» جمع ُطْرفَــة كغرف في جمع غرفــة، والطرفة هو كل ما يســتطرف من الفواكه   (١)
والمآكل.

قوله: «قِدرا»، أي: لحًما أو نحوه، مما له َقَتار، أي: رائحة تصل إلى الجار.  (٢)
قوله: «أجار جاره»، أي: أنقذه ممن أراده بسوء َوأََعاَنُه عليه.  (٣)



٣٦١ ْسَالمِ َالمِ َوُهوَ ِمْن ُحقُوِق اْإلِ الجزء الرابعَباُب الس

pΩ nÓ r°SpE r’G  p¥ƒ o≤ oM  rø pe  nƒ og nh  pΩ nÓ s°ùdG  oÜÉ nH

َما ُيَســل أَْن  الُْمْســلِمِ  َماَحق َعَلى  ُيَكل أَْن  َقْبــَل  أَِخيــِه  َعَلــى 
ْســَالُم اْإلِ أََتــى  ــٌة  َتِحي َكَالُم(١)َوْهــَو  َيْخلُُفَهــا  َفــَال  بَِهــا 
ــاَكا َمس َقْد  َعْنُه  ُيْغنِــي  َذاَكاَفَلْيَس  بَنْحــوِ  أَْو  بَِخْيــرٍ  ــي  َرب
َوالَْخْيــُر فِــي ُمْحَدَثــٌة  ئِفَِفِإنَهــا  الر  بِــي الن َعنِ  أََتــى  َقْد  َما 
ـــَالُم َس لـِــَرُجـــلٍ  ــْل  ــُق َت تُــَالُمَوَال  بِــِه  َهــَذا  َيــا  َعَلْيــَك 
ا َولِي ُحْكِمــِه  فِي  َيُكــْن  لَْم  اِإْن  َســَخي ُكْن  الَْجْمعِ  بِِميمِ  لَِكْن 
ــُمــْؤمـِـنِــيــَنــا ــم الْ ــُع ـــُه َي ـ َيِقيَنــاِألَن ــُه  َعم مِْنُهــْم  َكاَن  ِإْن 
ِ الَْمْنع َهَذا  َوْجَه  أَْدرِي  َِولَْســُت  َمــا الَْفْرُق َبْيــَن ُمْفــَردٍ َوَجْمع
َقَصْد الَْجْمــعِ  بِِصْيَغــةِ  اْعَتَقْدَفِإنــُه  ِحيــَن  َخاَطَبُه  الذِي  ِإلَى 
الُْمَخاَطــبِ لَِذلِــَك  ــٌة  َواجِبَِتِحي َشْرعٍ  بُِحْكمِ  لَُه  َصاَرْت 
ْوجِيــِه لِْلِخَطابِ َيْدُخُل فِــي الَْمْعَنى بَِال اْرتَِيابَِفْهــَو بِــَذا الت
مِْن ُيَسْنَوِإنَمــا أُِحب لَْفــُظ الَْجْمعِ  َما   َوُهو َهَذا  ِســَوى  َوْجٍه 
ْســلِيَما الت ُم  الُْمســل َتْعِميَمــاَفَيْقِصــُد  َمَالئِــكٍ  َمــْع  َعَلْيــِه 
ا َفاْفَهَمن ــُب  ِ اك ــر ال ــُم  اُيــَســل َيْمِشــَين َالَقــاُه  الــذِي  َعَلــى 
ا َمن ُيَسل ــَمــاِشــي  الْ ــَك  ِ ــَذل َعَلى الذِي فِــي اْألَْرضِ َيْقُعَدناَك

قوله: «فال يخلفها كالم»، أي: ال يعّوض عنها شيء من سائر الكالم.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٣٦٢ الس الجزء الرابع

ُموَنا ُيَســل ُهــْم  َيْعِكُسوَنا(١)َواْألَْكَثــُروَن  الَْبْعُض   اْألََقل َعَلى 
ــَالمِ َيْنُمو(٭) َخْيــُر َبْيتَِكا لَِنْفِســَكاَوبِالس َولَــْو  فِيــِه  َمْن  َفَســل
ــَالمِ مِْثُل الُْحر َوالَْعْبــُد فِي السالْبِر َمْعَنــى  ِألَْجلِ  َســا  الن َكَذا 
َسا أَْن ُيْجَتَنْب(٢)ِإذِ الَْجِميُع ُمْســلُِموَن َواْسَتَحْب َبْعُضُهُم َعَلى الن
لَِقاَهــا أَْعرِضِِإْن أَْعَرَضْت َعْنَك َفَال َتْسَتْعرِضِ لََها َولَِكــْن َعْن 
ــُدورِ ــص ــل ِ ـــُه أَْبــــــَرأُ ل ـــِإن َواْألُُمورَِف الَْوْســَواسِ  مِْن َحالَــةِ 
َما َمْت َواْحَترَِمــاَوِإْن َتُكــْن لَْم تُْعرَِضْن َفَســلَمْهَمــا َســل َوُرد
ُحجَِبا َقْد  الُْمْصَطَفى  نَِساِء  اْنَتَســَباَعَلى  الْــَكَالُم  َوَرائِِه  َومِــْن 
َفأَْســألُوا َمَتاًعا   َتْســأَلُوُهن َفاْخَتَلُفــواِإْن  َذلِــَك مِــْن َوَرائِــِه 
ا َمن تَُكل أَْن  ُيــبـِـيــُح  ــَو  ــْه اَف َفُيْنَقَلن  َعــْنــُهــن ــُم  ــْل ــِع َوالْ
ِ الْبِْنَتْيــن َســأََل  ُموَســى   َِوِإن َتْين بِْنَتــْي ُشــَعْيبٍ َهــاَك ُحج
َما تَُكل أَْن  أََبــاَح  َقــْد   َما(٭٭)َوالْــُكل تَُسل أَْن  َفَكْيَف  َسا  الن تِْلَك 
الُْمَداَخَلْه فِــي  ــاتِ  َحابِي اْختِــَالٍط ِألُُمــورٍ َحاِصَلــْهَولِلص أَي
َوَتْخُرُج َبــْل  ــَؤالِ  لِلس ُج(٣)َتْخُرُج  عِْنــَد الِْقَتالِ َوْهــَو َال ُيَحر

قوله: «اْلَبْعُض» بحذف الواو للعلم بها، أي: والبعض يعكســون في ذلك، ويقولون على األقل   (١)
أن يسلم على األكثر.

بحذف الواو في قراءة (ينمو). (إسماعيل) (٭) 
قوله: «أَْن ُيْجَتَنْب»، أي: يجتنب عن السالم على المرأة، طلًبا للسالمة.  (٢)

التقدير فكيف التباعزأن تسلما. (إسماعيل) (٭٭) 
قوله: «َال ُيْحــَرُج» بالبناء للمفعــول، أي: ال يحجــر، ويحتمل أن يكون الضميــر راجًعا إلى   (٣)

النبي ژ ، أي والنبي ال يضيق عليهن إذا خرجن للسؤال أو عند القتال.



٣٦٣ ْسَالمِ َالمِ َوُهوَ ِمْن ُحقُوِق اْإلِ الجزء الرابعَباُب الس

الُْقلُــوبِ َســَالَمةِ  َمــْع  َيبَِوَذاَك  الَْمْنُع عِْنــَد الر َوُيْســَتَحب
ِ م تَُســل َال  َالةِ  الص فِي  َكاَن  َِمْن  َفاْعَلم َعَلْيــِه َخْوَف اِالْشــتَِغالِ 
َوالَْفَضاِءَوَال َعَلــى َمْن َكاَن فِــي َقَضاِء الَْبْيــتِ  فِــي  َحاَجتِِه 
َالَما الس ــائـِـُل  ــَب الْ  ـــُرد َي َوالَْكَالَماَوَال  َم  َســل الــذِي  َعَلــى 
َفاَرَقا َمــا  ِإَذا  َقــاَل  َناِطَقاَوَبْعُضُهــْم  َذاَك   ـــُرد َي ــُه  ــَت ــالَ َح
َفَال َنائًِمــا  َكاَن  َمــْن  َواْقَبَالَوَهَكــَذا  َفاْفَهــْم  َعَلْيــِه  َمْن  تَُســل
ِ إْثم مِــْن  مٍ  ُمَســل َعَلــى  َِوَمــا  الِْعْلم أْهــلِ  ِخَالَف  ُيرِْد  لَْم  ِإْن 
الُْخْلَفــا أََراَد  َمْهَمــا  َيــْخــَفــىَوآثِــٌم  َال  ٌد  ـــر ـــَم َت ـــــُه  ِألَن
يَمــانِ لِْإلِ َذاَك  َكاَن  ْصَرانِيَوَحْيــُث  لِلن َيُجــوُز  َفــَال  َحقــا 
لِْلَيُهــودِي َيُجــوُز  َال  َكُنــودِ(١)َكــَذاَك  لَِكافِــرٍ  َوَال  أَْصــًال 
لَُه الَْيُهــودِي قُــْل  مِ  ُيَســل ْهَوِإْن  َعَلْيــَك َما قُْلــَت َوَحــاذِْر غِل
أََقاَمــا ُبُمْنَكــرٍ  َيُكــْن  ــَالَماَوَمــْن  َفــَال َيُجــوُز ُيْمَنــُح الس
ـــُه َكـــَراَمـــْه ــَس لَ ــْي ـــــُه لَ َقاَمْهِألَن َواْإلِ فِيــِه  الُْعُكــوِف  َحاَل 
ــا َركَِبا ــُه ُيــْرَدُع َعم ــَياِط ُضرَِبــاَبــْل َحق َفــِإْن أََبــى َفبِالس
ِ د َواجِــٌب َعَلــى الَجِميع َِوالــر ْضيِيع الت َعــنِ  َيْكفِي  َوَواِحــٌد 
َفــِإْن كَِفاَيــٍة  َفــْرُض  ـُه  ـ َيْسُقَطْنِألَن الَْحاِضرِيَن  َبْعُض   َيُرد

قوله: «َكُنودِ»، أي: جحود والمراد به هنا عابد الوثن.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٣٦٤ الس الجزء الرابع

(١) َبْعٌض َقاَال بِي َالَوالُْخْلُف فِي الص َال  فِيِه  َقــاَل  َوَبْعٌض  ُيْجزِي 
أَْهَال َيُقــوَل  أَْن  َيْكفِي  أَْو أَْن َيُقــوَل َســْهَالَولَْيــَس  هِ  فِــي َرد
ا َقــْد ُســن َمــا  ـُه ِخــَالُف  ـ ــاِألَن ُيْجزَِين لَْيــَس  َعْنــُه  َفــَذاَك 
ا ِســر َيُرد أَْن  ُيْجــزِي  اَولَْيــَس  َمر َقْد  َمْن  ُيْســِمَع  أَْن  َغْيرِ  مِْن 
َســاِء َوالن َجــالِ  الر َعَلــى  الَْمَســاِءَوَما  َوَال  َبْل  َبــاحِ  الص  َرد
َحِمَدا َمْهَما  الَْعاِطَس  تِ(٢)  َيْحَمــَداَوَسم لَــْم  ِإَذا  ْتُه  تَُســم َوَال 
ِ ْســَالم اْإلِ ِألُولِــي  َحــٌق  َِوَذاَك  ــَالم الس فِي   َكالَْحــق َقاِطَبــًة 
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ِ الَْمْنزِل َِوَذاَك َشــْيٌء مِْن ُحُقوقِ  َواْدُخل َفآذِْن  َمْســُكوًنا  َكاَن  ِإْن 
(٣) ِإْن لَــْم َيأَْذنُوا َســَكُنواِإْن أَذِنُــوا َوُرد َقْد  لَِمْن  أُْي  الــر ما  ِألَن
اٍت َوَال َتــزِْد َعَلى نُِقــَالَثــَالُث َمــر َحدِيًثــا   الَْحــد َوَذا  َذاَك 
َذاَك الَْبابِ لِــْآلَدابَِوقِــْف َعَلى َيِميــنِ  ــَمالِ  الش جَِهــةِ  أَْو 
َفَتْســبَِقا ُمَقابِــًال  َتِقــْف  َعْيَناَك فِي الَْبْيتِ الذِي َقْد أُْغلَِقاَوَال 

قوله: «والخلف في الصبي»، أي: إذا رد السالم عن الجماعة صبي، فهل يجزي رده عنها أم ال؟   (١)
قوالن، واهللا أعلم.

تِ»، أي: قل له يرحمك اهللا، وهو بالســين المهملة واختاره ثعلب، وقيل بالشين  قوله: «وَســم  (٢)
المعجمة، قال أبو عبيد: الشين أْعَلى في كالمهم وأكثر.

»، أي: ارجع. قوله: «َورد  (٣)



٣٦٥ اِرِق الجزء الرابعَباُب الس

َظْر الن اِالْســتِْئَذاَن مِْن أَْجلِ   ُمْحَتَجْرَفِإن ِإْذنِ  َغْيــرِ  ِإْدَخالُــُه مِْن 
َمْن َعْيــَن   َيْفَقــأَن  بِــي الن  َيْنُظَرْنَهم ِإلَيــِه  الَْبْيتِ  ةِ(١)  ُكو مِْن 
رِيــُد الط َوُهــَو  َنَفــاُه  َبِعيــُدَوَقــْد  الُْهــَدى  َعــنِ  ــُه  َفَحظ
ْدَاللِ(٢) قِيَل تُْدَخُل َحَظلُوا(٣)َوالُْخْلُف فِي اْإلِ َوأَُنــاٌس  الُْبُيــوُت  بِِه 
اِالْســتِْئَذاَنا  ِإن ــَواُب  الص ْنَســاَناَوْهَو  اْإلِ بِــِه  َحَمــى  َقــْد  هللاِ 
لِْلَعــْوَراتِ ــترِ  الس َنِظيُر  ِآلتِــيَفْهــَو  َكْشــُفَها  ُيَبــاُح  َفْهــل 
ْداللِ اْإلِ ـــةُ  ـــاَح ِإَب ـــا  ـــَم َيالِــيَوِإن َهــارِ َال الل بِالن ِإْن َصــح
َتَعاُرُف ُهَنــا  ْيلِ  بِالل لَْيــَس  ائُِف(٤)ِإْذ  الط فِيِه  َيْســَتأْذُِن   َثم مِْن 
ِإْذنِ بـِـَغــْيــرِ  َبْيًتا  ــــٌل  ْذنَِوَداِخ اْإلِ  َحــق َمــاُم  اْإلِ َرُه  َعــز
مِْثُل َداِخلِْه الَْبْيتِ  َفْوَق  ْعزِيــُر َحــق َفاعِلِْهَوالَْمْشُي  ْثــُم َوالت فاْإلِ
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لِْألَْمــَوالِ قِيــَل  َقــْد  الَْحاللَِوَســارٌِق  مِــَن  َقْتلُُه  الَْبْيــتِ  فِي 
الُْحْرَمةِ َنْفــُس  بِــَذاَك  لَِنْظَرةِلَِهْتِكــِه  بِــِه   َهــم َوالُْمْصَطَفــى 

ة: النافذة في البيت. اْلُكو يَْفَقأَن  (١)
قوله: «َواْلُخْلُف فِي اِإلْدَاللِ»، أي: إذا كان بينك وبين أحد من إخوانك داللة ومصافاة فقيل لك   (٢)

أن تدخل عليه في بيته بدون استئذان، وقيل: ال، وهو األصح ألنما االستئذان من أجل النظر.
و «َحَظُلوا»: أي: منعوا.  (٣)

«الطائُِف» هو الخادم الذي يطوف بأهل البيت، ويتردد عليهم في قضاء حوائجهم. وفي حديث   (٤)
افات عليكم اهـ. (المصنف) افين والطو الهرة: إنها من الطو



نَنُ َواْآلَداُب٣٦٦ الس الجزء الرابع

ـــد ــــُه أََش ـــْل ِإن ْوَجــَة َبــْل ُيَحدَومِــْثــلُــُه َب ِإْن َجاَمــَع الز
اْنَتَهَكــا لِْلُحْرَمَتْيــنِ  ــُه  ـ ُســفَِكاِألَن َمــا  ِإَذا  َهــْدٌر  َفَدُمــُه 
َراِســِه َفَقْطــُع  َبْيًتــا  َباِســِهَوَثاقِــٌب  مِْن  آَمــٌن  َوْهَو  َيُجــوُز 
َبْيتِِه َضَرْب اْنَقَلــْبِإْن َكاَن مِْن َداِخــلِ  ِإَذا  ــُه  َيْضرَِبن َولَْيــَس 
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ُب ْرُب فِي اْألَْرضِ َحَالٌل َطي َيْكَتِسُبَوالض ِألَْهــلِــِه  ــرٍ  ــاجِ ـِـَت ل
اهللاِ َفْضَل  ــْربِ  الض فِي  ــاهِ(١)َفَيْبَتِغي  ــَب ُم َوَال  ــَكــاثـِـرٍ  ُم ــَر  ــْي َغ
ِ الَْبْحر َهــَذا  ُرُكــوَب  َِوَكرُِهوا  ْجــر لِلت َيْرَكُبــُه  َمــْن  َكاَن  ِإْن 
ب ُيْنبِيقُلــُت َولَِكْن فِي اْمتَِنــانِ الر بِالُْفْلكِ فِــي اْبتَِغاِء َفْضلٍ 

اِالْبتَِغا فِــي  َجائِــٌز  َذاَك   َصَغىبِــأَن َقْد  َمــْن  ُه  َيْفَهَمن لِْلَفْضلِ 
الَْغْزوِ ْيُر فِي اْألَْرضِ ِألَْجلِ  َيْحوِيَوالس َفْضًال  َوالُْعْمــَرةِ   َوالَْحج
َطرِيَقا أِخــي  َيا  َقَصــْدَت  َرفِيًقــاَوِإْن  ُمَصاِحًبــا  لَــُه  َفُخــْذ 
اْألَْســَفارِ َعنِ   َمْنِهــي َهــارَِوالَْمــْرُء  َوالن ْيــلِ  الل فِــي  ُمْنَفــرًِدا 
الَْوْحَدْه فِي  بَِما  اُس  الن َيْعَلُم  َوْحَدْهلَْو  ِإْنَســاٌن بَِلْيــلٍ  َما َســاَر 
الُْمْفــَرَدا  ِإن قِيــَل  َقــْد  َال َشــك َشــْيَطاٌن ِإَذا َما اْنَفَرَداَوِإنــُه 

أي: غير مكاثر بالمال وال مفاخر للرجال.  (١)



٣٦٧ الجزء الرابعَباُب النِصيَحِة

َشــْيَطاَنانِ ْثَنــانِ  اْإلِ َيْصَحَبانَِكَذلِــَك  الِــَث  الث َيْنَبِغــي  َبْل 
َنَقْص ِإْن  َرْكٌب  اْألَْنُفــسِ  ُيَخْصَثَالَثةُ  َوْصُفُهْم  ْيَطانِ  الش بِِصَفةِ 
َفُوِصُفــوا بِفِْعلِــِه  ُهوا  َعَرفُواَتَشــب أَْو  َجِهلُــوا  ِإْن  بَِوْصفِــِه 
اْألَْصَحابِ مِــَن  َزاَد  َمــا   اْآلَدابَِوُكل فِــي  َزاَد  َفْضــٌل  َفَذاَك 
ــُروا ُيَؤم أَْن  لِْلَقــْومِ  َيأَْتِمــُرواَوَيْنَبِغــي  َوبِــِه  أَمِيــًرا  مِْنُهــْم 
ــل ــُك ــْل ِ ــــــُه َبــــَرَكــــٌة ل ِِألَن َفْضل َنــْوُع  ادِ  الز َخْلــُط  َكَذاَك 

ِ لُْؤم َوْصــُف  قِيــَل  َِواِالْنفِــَراُد  الَْقــْوم ُدوَن  ادِ  بِالــز َتْنَفــرِْد  َال 
ا َيأُْكَلن ــْيــَطــاُن  الــش ــا  ــَم ــِإن ــاَف ــَشــابـِـَهــن ـــَال تُ ُمـــْنـــَفـــرًِدا َف
ــا ــَســافـِـَرن تُ َسا  لِلن اَولَــْيــَس  اْعَلَمن لََهــا  َمْحــَرمٍ  َغْيــرِ  َمْع 
تَُســافُِر لََهــا  َزْوٌج  َيُكــْن  َظاهُرَوِإْن  الَْجــَوازِ  في  َوَذاَك  َمْعــُه 
َتجَِدا لَْم  ِإَذا   َبالَْحــج ــَداَوتُوِصي  الُْمَؤي َزْوَجَهــا  أَْو  لَِمْحــَرمٍ 
لِْلَمــالِ َوَجــَدْت  َمْهَمــا  الَْحالَِوَذاَك  فِي  َظاهِــٌر  ُعْذٌر  َوالَْعْجُز 

pá në« p°ü sædG  oÜÉ nH

َصِحيَحْه أََتــْت  رَِواَيــٍة  ِصيَحــْهَوفِــي  الن َدينَِنــا  َتَمــاَم   ِإن
تُِطيَعــُه َبــأَْن  هللاِ  َســِميَعُهَتْنَصــُح  َتُكْن  َبأَْن  َوالُْمْصَطَفى 
َتْتَبَعــا أَْن  الُْهــَدى  ــةِ  َوَتْســَمَعاَوِألَئِم َوَتْنَصَحْن  ُرْشــَدُهُم 
ــا َتْنَصَحن الُْمْســلِِميَن  ــاَوَباقِــي  ــن ــَدَع ــْخ ــُهــْم َوَت ــُغــش َفـــَال َت



نَنُ َواْآلَداُب٣٦٨ الس الجزء الرابع

َما تُِحْب  تُِحب يــنِ  الد لِلنْفسِ َهَذا ُمْنَتَهى النْصحِ ُحِسْبَفِألَِخي 
ِصيَحْه الن أَْحَســَن  َقْد  َمْن   َنَجــا بَِهــا مِــْن تُْهَمــٍة َقبِيَحْهَوُكل
ْفــُق بَِشــيٍء َزاَنُه َشــاَنُهِإْن َدَخــَل الر  ِإال َيْدُخُل  َمــا  َوالُْحْمُق 
ِصيَحْه الن َقْد َجــاَء فِــي  مِــَن الَفِضيَحْهَوِإنــُه  فِي َمــَإلِ الناسِ 
نُْصَحا  أَُخــي َيــا  أََرْدَت  فُْســَحا(٭)َفــِإْن  لَِذاَك  َفاْجَعــْل  ِألََحدٍ 
اْألَْعَدا َقــْوَل  َتْســَمَع  أَْن  اَك  أَْبَداِإي نُْصًحــا   َقــط  الَْعُدو َفَمــا 
َلَحا َجــاُل الص َيأْتُوَن في اْألَْعَمالِ َما َقْد َصَلَحالِكــْن أُولَئَِك الر
َنَهاُهــُم َمــا   ُكل َمْوَالُهُمَوَيْتُرُكــوَن  فِْعلِــِه  اْرتِــَكابِ  َعــنِ 
ُمْقَتدَِيا َهى  الن َذا  َيــا  بِِهْم  ُمْهَتدَِياَفُكْن  فِْعلِِهــْم  مِْن  َوبِالُْهــَدى 

pQG nò pà rYpE’G  oÜÉ nH

َتْعَتــذُِر َوَمــا  ــاَك  ِإي ُيْذَكُرَوقِْيــَل  َهــَذا  الُْمْخَتارِ  َعــنِ  مِْنُه 
اْعتَِذارِ ِإلَــى  اْحَتاَج  َمــا  َهــارَِمْعَناُه  َوبِالن ْيــلِ  بِالل َجانِْبــُه 
ُمْعَتذَِراَوِإْن َعَثــْرَت فِي َفًتــى أَْو َعَثَرا أََتــى  ِإْن  أَقِْلــُه  فِيــَك 
أََقالَــُه َنادًِمــا  أََقــاَل  فَِعالَــْهَفَمــْن  لَــُه  َفاْغفِــْر  ِإلَُهــُه 
َســَتْر ُمْســلِمٍ  َعْوَرَة  َيُكْن  ُحِشــْرَوَمْن  ِإْذ  َعَلْيــِه  اهللاُ  َفَيْســُتُر 
اْعتَِذاَرا َصــاَراَوقِيــَل َمْن لَــْم َيْقَبــلِ  ــا  مِن َفَلْيــَس  ُمْعَتــذِرٍ 

بضم الفاء أي مكانا، والمعنى عدم النصح في حضور الّناس. (إسماعيل) (٭) 



٣٦٩ الجزء الرابعَباُب اْلِغيَبِة

َتْعَذَرْهَفــَال َتــُرد َيا أَُخــي الَْمْعــذَِرْه أَْن  َطالًِبــا  أََتــاَك  ــْن  مِم
ــْيُف َيْنُبو َوالَْجــَواُد َيْكُبو َيْنُبوَفالس لَْيَس  الَْمــْرِء  َرأُْي  َفَكْيَف 
َكاذُِب أَْو  َصــادٌِق  َواجُِبَواِالْعتِــَذاُر  َفْهَو  الَْقُبولِ  فِي  انِ  ِســي

pá nÑ« p̈ rdG  oÜÉ nH

ِميَمْه َوالن ــِغــْيــَبــَة  َوالْ ـــاَك  َذمـِـيــَمــْهِإي ــا  ــَه ــِإن َف ــا  ِــَه ــأْت َت َال 
لَْقاُب َواألَْ ْمــُز  َوالل ــٌس(١)  الِْكَتاُبَتَجس َنَهــى  َقْد  الَْجِميعِ  َعنِ 
اِإلْنَســانِ مِــَن  اهللاُ  َيْقَبــُل  أَْعَمالَــُه َمــا َداَم فِــي الِْعْصَيانَِال 
ِحيَحا الص َيْتــُرُك  َبــاَب  الذ  الُْقُروَحاِإن َيْقِصــُد  الُْجُســومِ  مَِن 
َيْتُرُكوَنــا اْألَْشــَراُر  َوَيْذُكُروَنــاَكَذلِــَك  الَْمــْرِء  َمَحاِســَن 
الْفِْعلِ ُســوَء  مِْنــُه  َِوَيْذُكــُروَن  الَْعْقل ُضَعَفــاِء  ِصَفــاُت  تِْلَك 
ــَفــاقِ ــنِ بـِـات ِ ــْؤم ــُم ــةُ الْ ــيــَب ــاقَِوغِ ــس ــُف ــةُ الْ ــَه ِ ــاك ــا َف ــَه  ــأَن ِ ب
ْنَســانِ َمــا لَْيــَس فِيــِه َفِمــَن الُْبْهَتانَِفِإْن َتُكْن َقْد قُْلَت فِي اْإلِ
رِيَبْهَوِإْن َيُكــْن فِيــِه َفــَذاَك غِيَبــْه َيُكــوُن  َمــا  َعْنَك   َفَخــل
الَْمْســُؤوُل أَنَك  َيِقيًنا  َتُقوُلَواْعَلــْم  بِــِه  أَْنــَت  َما   ُكل َعــْن 

ــٌس» هو البحث عن العيوب والعــورات، و«اللْمُز» العيب؛ يقــال: لمزه إذا عابه،  قوله: «تََجس  (١)
از َوُلَمَزة بوزن ُهَمــَزة، أي: عّياب، واأللقاب جمع  وأصله اِإلشــارة بالعين ونحوها، ورجل َلم

لقب، وهو النبز والمراد النهي عن التسمية بوصف ناقص.



نَنُ َواْآلَداُب٣٧٠ الس الجزء الرابع

َقْوَال َيِغيــُب  فِيَمْن  َيُقــْل  َيُقوَالَوَمْن  ُيِطــْق  لَْم  الُْحُضــورِ  َمَع 
ــالِ ــَق ــَم ـــًة لـِــَذلـِــَك الْ ـــَراَه ـــَدالَِك ــٌة بـِــَال جِ ــيــَب ــــَذاَك غِ َف
ِ َكَبائِــر مِــْن  الُْمُؤمِــنِ  َِفِغيَبــةُ  َصَغائِــر مِــْن  َوقِيــَل  ُذنُوبِــِه 
ُيوَصُفَوَهَكــَذا َمــْن َحالُــُه َال ُيْعَرُف َقْد  َمــا  َيْمَنُع  َجْهلُُه  ِإْذ 
ــَالَمْه َوالس الِْمْيَثاقِ  َعَلــى  ــْهَوْهَو  ــَالَم ــــًدا َم ــه أََب ــْي ــَل ــا َع ــَم َف
ِه َحق فِي  َفْرُضَنا  ــُكوُت  الس ِه أَْو فِْســِقِه(١)َبلِ  ى َنَرى مِْن َحقَحت
ــسِ َجسالت فِي  الُْقْرآُن  اْألَْنُفسَِوأَْطَلــَق  َمْنُع  الَْخْلقِ  َجِميعِ  َفَعْن 
ِ لِْألََنام الَْعْثــَراتِ  َطَلــَب  َِمــْن  َمــَالم فِــي  َوَكاَن  أََفَســَدُهْم(٢) 
اْســَتَغاَبا َمنِ  َتاَب  ِإْن  َتاَبــاَوالُْخْلُف  َمــا  ِإَذا  ُيْجزِيــِه  َفِقيــَل 
َيْســَتِحْل أَْن  َيْلَزُمُه  َبــْل  ُيِحْلَوقِيَل  َحتى  ُيرِِضــِه  َبْل  َصاِحَبُه 

قوله: أو فســقه. يريد إن ظهر المجهول الحال فاسًقا اســتبيحت غيبته، وإباحتها مما اشتهر عند   (١)
2 ﴾ [الحجرات: ١٢].   1  0 العلماء ومنعها بعضهم لعمــوم قوله تعالــى: ﴿ /  جمهور 
َصُة لعموم اآليــة منها: «اذكروا الفاســق بما فيه حتى يعرفــه الناس» ومنها:  واألحاديــث المخص
«اترعون عن ذكــر الفاجر، إن تذكروه فاذكروه يعرفه النــاس» رواه الخطيب ورواه مالك عن أبي 
هريرة، وقال الذهبي: هذا الحديث موضوع، وتعقب بأن له عاضــًدا، وهو ما رواه ابن أبي الدنيا 
في ذم الغيبة والحكيم في نوادر األصول، والحاكم في اْلُكَنى والشيرازي في األلقاب وابن عدي 
والطبراني في كبيره والبيهقي في ســننه، والخطيب عن بهز بــن حكيم عن أبيه عن جده عنه ژ 
«أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس» والفاسق الذي ال 
غيبة له، هو المجاهر بفســقه المنتهك لحرمات اهللا بدون مباالة، ما َمن وقع في معصية واستتر، 
ولم يعــد، فهذا ممن تحرم غيبتــه على الصحيح، إذ لــم يكن له قصد النتهــاك الحرمة العامة، 
والعاقل مأمور بستر ذنوبه؛ لقوله ‰ : «من أصاب منكم ذنًبا فستره ستره اهللا عليه». (أبو إسحاق)

قوله: «أفسدهم» يحتمل وجهين: األول: أن يكون فعالً ماضًيا، أي: أدخل بينهم اِإلفساد، الثاني:   (٢)
أن يكون َخَبًرا لُِمْبَتَدأ محذوف والتقدير هو أفسدهم، أي: هو أشد منهم فساًدا.



٣٧١ الجزء الرابعَباُب اْلَحَسِد

pó n°ù nërdG  oÜÉ nH

َمْحُســوُد َزَمانِِه  فِي  الَْفْضلِ  َوبِــاْألََذى فــي َنْفِســِه َمْقُصوُدُذو 
َكــَذاَكا نِْعَمــٍة   َرب  ُهَنــاَكاَوُكل لَِمــا  ُعْنــَواٌن  َوَذاَك 
ُيْحَسُد(١) َقْد  لَِمْن  الَْفْضُل  َقْد َجــاَء فِيَما ُيوَجُدِألَنَما  فِي َمَثــلٍ 
َقْوَمــا َيُســوُد  َال  الَْحُســوَد   فِيــِه لَْيَلــًة أَْو َيْوَمــاِإن َال َشــك
ا الَْحَســَدا َمــْن َيْغرُِس مِن َفَيْجَتنِي فِي الَْحالِ مِْنُه الَْكَمَدا(٢)َوُكل
ِ لِْلَحُســود َراَحــَة  َال  َِوقِيــَل  الَْمْوُجود َحَســدِهِ  مِــْن  َيْتَعُب 
َيْنَقلِــُب نِْعَمتِــِه  فِــي  ُبَفــَذاَك  ــذ ــَع ُي ـــَدا  َغ ــِه  ــم ـِـَغ ب َوَذا 
ِ ْحَمن الر اْألَْمــُر مِــَن  َوَرَد  الُْقْرآنِ(٣)َقــْد  فِي  الُْمْخَتارِ  لِْلُمْصَطَفى 
مِْنــُه َيْســَتِعيَذ  أَْن  َوَجانَِبْنُهَيأُْمــُرُه  َصــاحِ  َيــا  َفاْحــَذْرُه 
ــاسِ الن ُمْهلِــَكاتِ  اْألََســاسَِفِإنــُه مِــْن  فِي  الَْباِطلِ  مَِن  َوْهَو 
َيُجوُد الــذِي  ــاسِ  الن ُد  َوالَْحُســوُدَفَســي (٤)(٭)  الَْخب َال  بَِمالِِه 
ــالِ الُْعق مِــَن  َكاَن  َمــْن   َمــالَِوُكل  َرب  َقــط  َيْحِســَدن َال 
مِــْن َعْظِمِه الــذِي لََدْيِه َحَصَالُكْن َحاِســًدا َكْلًبا َعَلى َما أََكَال

قوله: «َلَمْن َقْد ُيْحَسُد» بالبناء للمفعول.  (١)
اْلَكَمَد: الحزن.  (٢)

 K J ﴿ قوله: «في القرآن» وهو في ســورة الفلق، أمَره فيها أن يســتعيذ من أشياء، آخرها  (٣)
N M L ﴾ [الفلق: ٥] اهـ. (المصنف)
: هو بضم الخاء الرجل اللئيم.  قوله: اْلَخب  (٤)

ب بفتح الخاء وبكسرها. (إسماعيل) الذي وجدته أن الِخَ (٭) 



نَنُ َواْآلَداُب٣٧٢ الس الجزء الرابع

ِ لُِمْسلِم َحــَســٌد   ــن ــُرَم ــْح َِوَي م بِالُْمَحــر َفَلْيــَس  َوَغْيــُرُه 
َوتُْغَنــُم َبــْل  الَْكافِــُر  ُمَفُيْقَتــُل  ُيــَحــر ِإًذا  َكــْيــَف  أَْمـــَوالـُــُه 

pô rÑ pμ rdG nh  pÖ ré o©rdG  oÜÉ nH

اْآلَدابِ مِــَن   َشــك َال  ْعَجابَِوقِيــَل  َواْإلِ لِْلَفْخــرِ  الَْفَتى  َتْرُك 
َواْألَْحَوالِ َفــاتِ  بِالص لِْألَْعَمــالَِفالُْعْجُب  ُيْحبِــُط  َوَنْحوَِهــا 
ــارِ الن َكِمْثــلِ  فِيَهــا  اْألَْشــَجارَِوِإنــُه  لَِخَشــبِ  أَْكلَِها  فِي 
َيِقْيَنا أَْن  الَْعــْرشِ   َيِقيَناَســأَلُْت َرب ــا  ــَدَن ــزِي َي َوأَْن  َذاَك 
َمْهَمــا أُْعجَِبا الُْقــْرآنِ  َذاَك اْســَتْوَجَباَوَقــارِئُ  ْثــمِ  ِإلِ بَِصْوتِــِه 
ْعَجابِ اْإلِ لِــَذوِي  َوقُْبًحــا  الَْعَذابَِتبا  مِــن  َوالَْوْيُل  َوالِْكْبــرِ 
َرا َتَكب َمــْن  ــَة  الَْجن َيْدُخــُل  َراَال  َتَجب َمــْن  َكَذاَك  الَْوَرى  َعَلى 
ِ لِْلَبَشر َال  هللاِ  ــا  ــرَِي ــِكــْب ــالْ َِف َســَقر فِــي  ُدوَنــُه  عِيَهــا  َفُمد
ةِ فِي الَْقْلبِ َمَنْع ر َوَقــْعلَْو َكاَن َكالــذ ِإَذا  ــٍة  َجن ُدُخــوَل  َذاَك 
َقذُِر  َمنِــي أَْصَلــُه(١)  َكاَن  َيْفَخُرَمــْن  َال  آِخــــُرُه  ــٌة  ــَف ــي َوجِ

قوله: «َمْن َكاَن أَْصُلُه.... إلخ» أصله بالنصب خبر كان، ومني اسمها وَقِذر صفة لمني، وهذا إما   (١)
للضرورة أو على مذهب بعض النحاة ومن ذلك قوله:

قِ َيــا ِضَباًعــا َفــر َوَال َيــُك َمْوقِــٌف مِْنــكِ الَْوَداَعــاقِفِــي َقْبــَل الت
فجعل موقًفا وهو نكرة اسمها، والوداعا وهو معرفة خبرها، ومن ذلك قول حّسان:

َرأْسٍ َبْيــتِ  مِــْن  َســبِيَئًة   َوَمــاُءَكأَن َعَســٌل  َمَزاَجَهــا  َيُكــوُن 



٣٧٣ الجزء الرابعَباُب النفَاِق
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َمْذُموَمــْه َحالَــٌة  َفــاُق  الن  َمْعلُوَمْهثُــم الْــَوَرى  َبْيَن  ــُتَها  ِخس
ُيْضِمُر أُُمــوًرا  ــاسِ  لِلن ِخَالَفَهــا َوْهــَو بِــَذاَك َيْكُفــُرُيْظِهــُر 
الَْعْهَدا َيُخوُن  الَْوْعَد  َيْكذُِب فِي الَْحدِيثِ ِحيَن أَْبَدىَفُيْخلُِف(١) 
ِ ْســَالَم عِْنــَد ُكْفر ــرِإْن أَْظَهــَر اْإلِ الس نَِفــاُق  َفْهــَو  فُــَؤادِهِ 
ُحِظــَالأَْو َكاَن ُمْســلًِما َولَِكــْن َفَعــَال َمــا  لِفِْعلِــِه  ــًدا  َتَعم
ُيْدَعــى  َعَملِــي نَِفــاٌق  ــْرَعاَفْهــَو  ِإْذ فِْعلُــُه َخالَــَف فِيِه الش
ِ الَْوْجَهْين َوُذو  َســانْينِ  الل َِفــُذو  َمْيــن بَِغْيــرِ   ِحــل لَْعُنُهَمــا 
ــاُن ــن ــَم ــاُن َوالْ ــت ــَف ــَك ال ِ ــَذل ــاُنَك َوالَفت ــاُن  الَْمن َناَفــَق  ِإْذ 
َفــاقِ بِالن الَْمــَالُق  قَِوَهَكــَذا  الِْمال ِصَفــَة  َفاْحــَذْر  ُيْعَرُف 
ــا ــَقــن َيــَتــَمــل أَْن  ـــٌز  ِ ـــائ اَوَج َمن ُيَعل ــــذِي  ال ــِه  ــِخ ــْي ـِـَش ل
بِــِه ِإْذ  لِْلَوالَِدْيــنِ  ــِهَوَهَكــَذا  لَِرب رًِضــا  َوَيْنوِيــِه  َطاَبــا 
ــانِ ــَس ــل ــةُ ال ــي ــِق ـــَذا َت ـــَك ْنَســانَِوَه لِْإلِ َفــاقِ  لَْيــَس مِــَن الن
ْحمُن الر أََبــاَحــَهــا  ــا(٢)  ــَه  اِإلْيَمــاُنِألَن َيْنَهــدُِم  َفــَال  لُْطًفــا 
َتْخَشــاُه َمْن  ِإْرَضــاُء  َيْهــَواُهَفَجائِــٌز  َقْلبِــِه  فِــي  بَِمْنِطــقٍ 

قوله: «فَُيْخلِف اْلَوَعَد» هذا مأخوذ من قول رسول اهللا ژ : «أال أحدثكم عن آية المنافق» وفي رواية:   (١)
ـ : «آية المنافق ثالث: إذا وعد أخلف وإذا عاهد فجر وإذا حدث كذب». «أال أخبركم» ـ وفي أخرى 

وفي نسخة: «ألنه».  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٣٧٤ الس الجزء الرابع

الَْهَالَكا أَوِ   ــر الــض ــالـِـَتــْدَفــَع  بـِـَذاَك َنــْفــَعــُه   َتْجلَِبن أَْو 
ِ ــالم ْس ِــإلِْ ل َكــاَن  ِإْن  ــْفــُعــُه  َِوَن ـــَالم ـــَال َم ِ َفــــَذاَك َجــائِــٌز ب
أََقْط(١)َوِإْن َيُكــْن َنْفًعــا لُِدْنَيــاُه َفَقْط َفالَْمْنُع  َيَخَشاُه  َال   ر َوالض
اْألَْقــَوالِ ــةِ  َتِقي فِــي  اْألَْفَعــالَِوَذاَك  ــةِ  َتِقي فِــي  َوالَْمْنــُع 
َبَشــَرا  َيْقُتَلــن َيُجــوُز  َال  َرَراِإْذ  الض َعْنــُه  بِــَذاَك  لَِيْدَفَعــْن 
َيْعَتِقْد َمالٍ  إْتَالِف  فِي  ُوجِــْدَوالُْخْلُف  ِإَذا  ــِه  ــَرب ِ ل ــُه  ــاَن ــَم َض
فِْعُل ـــَذا  َه  ِألَن َال  َيِحــلَفــِقــيــَل  ِإنــُه  َبْعــٌض  َوَقــاَل 
َفَجْر لَِمــْن  َشــْيَخَنا  َيا  َرْرَوَجائٌِز  الض َعْنُه  لَِيْدَفَعْن  دِي  َســي أَْو 
الَْقْولِ َذا َقــوٌل َوَمــا فِــي   َبــأٌْس لَِدْفــعِ َحْيفِــِه َوالَْمْيــلِِألَن
ْعرِيضِ الت فِي  َكاَن  ِإْن  َضْن  َمرِيضَِوَعر َكــذِبٍ  َعْن  َمْنُدوَحٌة(٢) 
الَْكذُِب َفَلْيَس  ِخْدَعٌة  لِلــذِي َيْحَتِســُبَوالَْحْرُب  فِيــِه نَِفاًقــا 
ْلُح َبْيَن اْثَنْينِ َال َبأَْس َوِإْن َبــْنَوالص ُيَقر َكاذِبٍ  بَقــْولٍ  َكاَن 
َســِمْعُت َقْد  َيُقوَل  أَْن  ُســرِْرُتَكِمْثــلِ  بِِه  َقوًال  ُكــْم  َحق فِي 
َمَقالِ ِســَوى  َيُقــْل  لَــْم  ــيَوَذاَك  ِ ــَوال ــُم ــِه الْ ــل ِــِخ ــدٍ ل ــك ــَن ُم
ْســَيانِ الن َمــَع  الَْخَطــا  ْنَســانَِوُرفِــَع  لِْإلِ النْفسِ  َحدِيــثِ  َمَع 
َيْقدُِر ــا  مِم َذلَِك  َيُكــْن  لَْم  ُيْعــَذُرِإْذ   َفَثــم َذَهابِــِه  َعَلــى 
اْألَْمَوالِ فِــي  أَْخَطأَ  َيُكــْن  اْألَْحَوالَِوِإْن  فِــي  َكــَذاَك  َفَضامٌِن 

أي: أقَْوى َوأَقطع. ا هـ. (المصنف)  (١)
قوله: «َمْنُدوَحٌة»، أي: سعة ومخرٌج. وُيْرَوى: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.  (٢)



٣٧٥ الجزء الرابعَباُب آَداِب التَالَوِة

َفَقــْط ِإْثُمــُه  ُيْرَفــُع  َماُن َفبِجِيــدِهِ(١) اْرَتَبْطَوِإنَمــا  ــا الض أَم
فَِوَقْد َمَضى الَْمَقاُل فِي الُْمْخطىِء فِي َخف الت مِــَن  فِيــِه  َوَما  َقْتــلٍ 
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الَْيِسيَرا ـــَر  َذَك ــْد  َق ــا  ــَم الَْمْذُكوَراَوِإن أَْذُكــُر  َوِإنــي  مِْنَهــا 
لِْلُقــْرآنِ ْعلِيــمِ  بِالت ــْيَطانَِعَلْيــَك  الش مِــَن  ِحــْرٌز  َفِإنــُه 
َما َتَعل َمــْن  قِيَل  َقــْد  َماَفَخْيُرُكْم  ــي أَْو لَُه َقــْد َعل كَِتــاَب َرب
الُْقــْرآنِ فِــي  قِيَل  َقــْد  ِإيَمانَِوِإّنــُه  أََخــا  َكاَن  َمــْن  َربِيــُع 
اْألَْرضِ َربِيَع  َكاَن  َقْد  َوالَْعْرضَِكالَْغْيثِ  فِــي ُطولَِها  بِِه  َتْحيى 
الُْقْرآنِ فِي  َكاَن  َقــْد  َما   (٢) ْنَســانَِوُكل اْإلِ َالزُِم  َفَفــْرٌض  أَْمــًرا 
ِــيــَرْه ــب ــُه َك ــي ــِه ــْن ـــَذا َم ـــَك لَْيــَس فِيِه قِيَل مِــْن َصِغيَرْهَوَه ِإْذ 
فِيــِه َوأَقُــوُل  قِيــَل  أُْخــفِــيــِهَكــَذاَك  َيْنَبِغي  َال  ــٌل  ــأَم َت
ِ أَْنــَواع َذا  َجــاَء  فِْيــِه  َِفاْألَْمــُر  ــاع ــَس ِــِالت ــُه ل ــلُ ــُي مـِـْث ــْه ــن َوال
َثَمرِْه مِــْن  َكُكلُوا(٣)  عَِبرِْهلِِالْمتَِنــانِ  َمَعانِــي  َفاْفَهــْم  َوَنْحــوِهِ 
ــْرآنِ ــُق الْ ــَل  ِ ــام َح  ِإن ــَل  ِــي الِْعْصَيانَِوق مِــَن  َشــْيًئا  أََتــى  ِإَذا 

قوله: «فَبِجِيدِهِ» الباء بمعنى في، والجيد: العنق.  (١)
قوله: «وكل ما.... إلخ»، يعني: أن كل أمر ورد في القرآن فهو للوجوب، وكل نهي جاء أيًضا فيه   (٢)

فهو للتحريم، والصحيح ما اختاره المصنف رضوان اهللا عليه.
̈ ﴾ [األنعام: ١٤١]. قوله: «َكُكُلوا»، أي: كقوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٣٧٦ الس الجزء الرابع

َتُكْن لَــْم  َوَيُقوُل  َعْنــُه  بِْنَيْخُرُج  َعْنُه  َهــَذا  لِِمْثلِ  َحَمْلَتنِــي 
َتْعِظيَما َطَهــاَرةٍ  فِــي  َتْحرِيَماَواْقــَرأُْه  َغْيــرِهِ  َنْهــُي  َولَْيــَس 
َفاْجَتنِْبَوِإنَمــا َيْحُرُم أَْن َيْقــَرا الُْجُنْب نَُفَســاُء  أَْو  َحائٌِض  أَْو 
الُْمْحدِثِيَنا َباقِــي  مِْن  ُيْنَهْوَنــاَوَغْيُرُهْم  لَــُه  َتْعِظيــمٍ  ِألَْجــلِ 
َثــَواُب َفَلــُه  َقــَراُه  ْهيِ بِــِه عَِقاُبَوَمــْن  ِإْذ لَْيــَس فِي الن
َثــْوُب َوَعَلْيــِه  َقــَراُه  ـــُبَوَمــْن  ــِه َرْي ــي ــفِ ــٌة َف ــاَب ــَن ِـــِه َج ب
ْنزِيــِه لِلت َذلِــَك  ُهــوا  َكر ْكرِيِهَقــْد  الت ُحْرَمــةُ  فِيــِه  َولَْيــَس 
َعْنُه(١)  ْومِ ُكف الن ــَطــْنــُهفِي َســَكَراتِ  ــَخــل ــَال تُ ــْي ـــا َك ًب ـــأَد َت
بِالَْبــَداَوْه الُْقــْرآَن  َقــَرأَ  َالَوْهَمــْن  الت الَْقاِف َتْحرِيًفــا َعنِ  فِي 
َفــَال ُيَكلُف َوَيْعرُِفِإْن َكاَن مِــْن ُعْذرٍ  ُيِطيُقــُه  الــذِي  َفــْوَق 
ُعــْذرِ بَِغْيــرِ  َذاَك  َيُكــْن  َِوِإْن  ِحْجــر َنــْوُع  َعَلْيــِه  َفِإنــُه 
اْألَلَْحــانِ تِــَالَوَة  ُمــوا  الُْقْرآنَِوَحر ِصَفــةِ  مِْن  َتُكــْن  لَْم  ِإْذ 
َســِمَعا ا  لَم ــوَب(٢)  أَي أََبــا   َجَمَعــاِإن َعَلْيــِه  ثَِياَبــُه  َذاَك 

ر عن تالوته مخافة التخليط. أي: أخ ،« قوله: «ُكف  (١)
قوله: «إن أََبا أَيوَب» هو وائل بن أيوب من تالميذ الربيع، وهو من علماء المذهب المشــهورين   (٢)
قديًما وحديًثا ومعنى جمعه لثيابه وضعها على أذنيه لئال يسمع تلك القراءة المحدثة، وعندي أن 
قراءة األلحان على وجهين: فمــا كان منها على وجه المد والتطويــل والتطريب كاألغاني فهي 
حرام، وما كان منها علــى وجه الترتيل وإعطاء الحروف حقها من مد وإشــباع وتفخيم وترقيق 
وحسن ترتيل وتناسب في الوقف والوصل مع الخشوع والتعظيم فهي مباحة بل مستحبة، وإليها 
يصرف ما ورد في األحاديث من التغني بالقرآن، واِإلذن فيه لمن كان حسن الصوت، واهللا أعلم.



٣٧٧ الجزء الرابعَباُب آَداِب التَالَوِة

َيْنُفوَنــاَوَقــاَل لَــْم أَْســَمْعُهُم َيْتلُوَنــا أَْصَحاُبَنــا  أَْي  َكــَذاَك 
ــي َغن الت ِصَفــةُ  مِْنــُه  َِولَْيــَس  َنْوُع ُحْســن َبْل َذاَك  فِي َخَبــرٍ 
ــْه ــَل ــــَالَوًة ُمــَرت ِ ــي بِــِه ت ــنِ لَــُه أَْنَزلَْهأَْع َمــا اْإلِ َعَلــى وَِفــاقِ 
اْألَلَْحــاُن َال  ــي  َغن الت ُيَصــاُنَفَذلِــَك  أَْمَثالَِهــا  َفَعــْن  فِيــِه 
أُْعجَِبا َقــْد  بَِصْوتِــِه  اْســَتْوَجَباَوَقــارٌِئ  َذاَك  َفِإْثــَم  لُِحَســنِِه 
َلْهَوالَْوْقُف فِي الُْقْرآنِ َبْعَد الَْبْسَمَلْه فِي تِْسعِ ُســوَراٍت أََتْت ُمَفص
ــُس ــَب ــٌة، َوَع ــاَم ــَي ِ ــٌد، ق ــم ــَح ُسواُم أَس فِيَها  ْطفِيفِ  الت َوُســوَرُة 
أَلَْهاُكْم َيُكــْن،  َولَــْم  َفَهاُكْمَوَبَلــٌد،  لََهــبٍ،  َمــْع  ُحَطَمــٌة، 
أَْن(١)  ُيْسَتَحب اْألَْنَعامِ  َهــا الَْقــارِي ِإَذا َمــا َيْقَرأَْنَوُســْوَرُة  ُيتِم
َشــاَءا َما  َفَلــُه  ِســَواَها  َســَواَءا(٢)َوَمــا  ــُه  ُيتِم أَْو  َيْقَطــُع 
اْآلَيةِ َقْســُم  قِيــَل  َقْد  َواَيةَِوَجائِــٌز  الر فِي  َجــاَء  فِيَما   ِإْن َصح
َوَقْد َوَقَصــْدَمْن َكَتَب اْآلَيــَة فِي اللْوحِ  بِرِيــقٍ  َمْحَوَهــا  أََراَد 
ُيْكــَرُه َوأَقُــوُل  َيُجــوُز  ُهقِْيــَل  َنــز الت ُهــَو  عِْنــدِي  َفَتْرُكــُه 
ْحِقيَرا الت َيْقِصــدِ  لَــْم  ِإْن  َكُفــوَراَوَذاَك  َغــَدا  لَــُه  بَِقْصــدِهِ 
لَِمْن َيْنوِيــِه  الُْقــْرآنِ  َفَيْنَفَعْنَوَقــارِئُ  ِإيَمانِــِه  َعَلــى  َمــاَت 

َها... إلخ» هذا االستحباب لم يقم عليه دليل، وقد أنكره كثير من العلماء  قوله: «ُيْسَتَحُب أَْن ُيتِم  (١)
كاِإلمام النووي وغيره.

وسواء منصوب على الحال.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٣٧٨ الس الجزء الرابع

ــا ــن َق ــَتــَصــد َي أَْن  ـــَذا  ـــَك ــاَوَه َيْعتَِقن ِحيــَن  َكــَذاَك  َعْنــُه 
بِالَْمْغفَِرْه لَــُه  َعــا  الد َرْهَكَذلِــَك  أَث عِْلــمٍ  أَْجَر  ُيْعَطــى  َكَذاَك 
أَْجَرى َنْهرٍ  أَْجــَر  ُيْعَطى  اْألَْجــَراَكَذاَك  ُينِيــُل  ــا  مِم َوَنْحــوِهِ 
َبَطَال ا  ُمِصــر َماَت  َيُكــْن  لَُه َقــْد ُعِمَالَوِإْن  َجِميــُع َمــا َكاَن 
ِ بِالَْكبِير ْحــَبــاُط  اْإلِ ــا  ــَم ِِألَن َنِكير َمــا  َغْيرِ  مِــْن  أََتــى  أَْمٌر 
َنَطَقا َوالَْحدِيــُث  الِْكَتــاُب  َســَبَقابِِه  َقْد  َمــا   َيْغفِــَرن َفــاهللاُ 

p√ pô r« nZ nh  p¿BG rô o≤rdG  nø pe  mäÉ nª p∏ nc  pô« p°ù rØ nJ  oÜÉ nH

ْعبِيــُر عِْنــَد الَْعَربَِوَحْيُث َمــا َكاَن الِْكَتاُب َعَربِي َســَع التَوات
لََهــا َغْيرَِهــا   بِِضــد َهــا  ـ أَْهلَِهــاِألَن َعْنــَد  ُيْعــَرُف  َســٌع  ُمت
َنــن َبْعــُض َما ُمْنَبِهَماُيْحَتــاُج أَْن ُيَبي الَْوَرى  َبْعضِ  َعَلى  َكاَن 
ــازِ ــَج ــِح ــةِ الْ ــَغ ــلُ ِ ـــــُه ب  َوبِالَْمَجــازِِألَن َوبِاْألَْصــلِ  َجــاَء 
اْقَتَصْرَوَحْيُث َكاَن الَْقْصُد ذِْكَر َما َذَكْر(١) َمــنِ  َعَلى  لَْوَم  َفالَ  مُِنَها 
لََنا َمْقُصوًدا  ْفِسيُر  الت َيُك  لَْم  َناِإْذ  الُْمَبي َنْذُكــُر  َبــْل  َذاتِــِه  فِي 
أَْعَتِصْم أَْســَتِعيُذ  َمْعَنــى  ُرجِْمَفِقيَل  َقــْد  لَِعينٍ   ُكل مِــْن  بِاهللاِ 
َمَعــا غَِشــاَوٌة  ــٌة  أَكِن َوَعىَخْتــٌم  َمــا  لَِقْلبٍ  ــى  َغط غَِالَفٌة 

قوله: «ذِْكَر َما َذَكْر» بالبناء للفاعل، أي: ذكر ما ذكره صاحب األصل وهو الشيخ الصائغي.  (١)



٣٧٩ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

ــٌة فِي َقْلــبِ َمْن َقــْد َكَفَرا الَْبَصــَراأَكِن مِْنــُه  َتْمَنــُع  أَْغِطَيــٌة 
َعِمي أَْضَحى  الُْهَدى  َعنِ  َِفَقْلُبُه  َمم بِالص ــَرُه  َفس َقــْد  َوالَْوْقــُر 
ــَما الس فِي  لِْلُمؤمِنِْيــَن  ــٌة  َقْد َســَماَوَجن َها أَْي فِي اْرتَِفاعٍ  َمَحل
ي َرب َعــْرشِ  َيِمينِ  َعَلى  َكــَذا َولِلُوقُــوِف َمــاَل َقْلبِــيَوْهَي 
الَبْعَضا  َتَســَعن ــَماُء  الس َعْرَضــاَوَمــا  َتزِيــُد  َفِإنَهــا  مِنَهــا 
ُيْجَعُل َوَذاَك  اْألَْرضِ  فِي  اُر  ُيْحَمُلَوالن َعَلْيــِه  َمْوِضــعٍ  أَْســَفَل 
َكبِيُر بِِهــْم  َمــا  الْجَِنانِ  َصِغيــُرأَْهــُل  بِِهــْم  َوَال  َهــَرمٍ  مِــْن 
َوىَبْل ُهْم َعَلى ِسن َيَكْونُوَن َسَوى الث ِطيــُب  َولَُهْم  ِميــَن  ُمَنع
َهاُروَنا ِســَوى  ُمــْرٌد  ُهــْم  ــاَوُكل ــْرُووَن ــًة َي ـــِإن فـِـيــِه لـِـْحــَي َف
َتْخِصيَصا تِِه  ُســر ِإلَــى  َمْخُصوَصاَوْهــَي  ــِه  َرب مِــْن  َكَراَمــًة 
َســْبُع َطَبَقــاٌت  ــٌن َوَوَســــُعَواْألََرُضــوَن  ــاُي ــَب َبــْيــَنــُهــَمــا َت
ِ ــُجــود لَـــــُه بـِـالــس َِوأََمـــــَر اْإلِ الْــَمــْحــُمــود ِآلَدَم  ــا  ـِـًك ــَالئ َم
َخَلَقا َقــْد  لَُهْم  نُورٍ  مِــن  َفَيــا لََهــا َمْنزلَــًة َقــدِ اْرَتَقــىَوَكاَن 
ــاُر ــَي ــُرُه ِخ ــي ــِس ــْف الِْخَيــاُرَوَوَســـــٌط َت ُهــُم  أَْحَمــدٍ  ــةُ  أُم
َغًدا ُشــُهوُد َمْحُموُدَوُهــْم َعَلى الناسِ  الْــَوَرى  فِي  َمَقاٌم  َوْهَو 
بِالُْقَمارِ الْــَمــْيــِســُر  ــَر  ــس تَُمارِيَوفُ َفــَال  بِالَْفْرضِ   َوالَْحــد
اهللاِ ُحـــــُدودِ  َتْفِسيـُر  َِفِقيـَل  ــاه اْشــتِــَب بِــَال  اهللاِ  َفــَرائِــُض 
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ا ىَوفُــرَِض الَْعَطــا ِإَذا َمــا َحــد َتَعد َيُكــْن  َولَــْم  لَــُه  ا  َحــد
ِ َشــْهر  لِــُكل َفرِيَضــٌة  َِفْهــَي  ـــُه َولـِـــي اْألَْمــــر ـــا لَ َرَه ـــد َق
بِــاْآلَالِفَوأَلُْف أَلْــفٍ قِيَل فِي اْألَْضَعاِف ْحدِيــَد  الت أََرى  َوَال 
ِ ْكثِيــر الت َعــنِ  عَِبــاَرٌة   ِهِــي ْقدِير َوالت َال الِْحَسابِ  فِي اْألَْجرِ 
ُيْرَوى َخَبُر َذاَك  َيُكْن فِــي  َظُرَوِإْن  الن َهــَذا   َيْســُقَطن  َصح َقْد 
َال نُز َمــا  ــٌن  ُمَبي ُمْحوَِال(٭)َفالُْمْصَطَفــى  َيُقــوُل  ا  َعم َنْبَتِغي  َال 
َمَعــا ًة  َوقُــو ُطــوًال  َجَمَعــاَوَبْســَطٌة  لَــُه  اْإلِ لَِطالُــوَت  َذاَك 
َقْد الــذِي َمر َعَلــى الَْقْرَيةِ  َوَرْدَمنِ  َشــاٌن  َولَــُه  ُعَزْيــٌر  قِيــَل 
اهللاُ ــاُه  ــَح ــَم َف ــا  ــي ِ ــب َن َحَكاُهَكــــاَن  ُهَنا  اْألَْصــُل  َما   َصح ِإْن 
الَقَدْر  ِســر َعْن  لََه  اْإلِ َســأََل  اْزَدَجْرِإْذ  َما  لَِكــْن  َنَهاُه  َوَقْد  َقاَل 
َنبِي فِي  َيْســَتِحيُل  َوَهَذا  َكذِبِقُْلُت  َنــْوَع  َكاَن  َهــَذا   َفَعــل
الَْيُهودِ فِيَما أَْحَســُب َكَذُبوامِْن َكذِبِ  األَْنبَِيــاِء  فِي  َفُهــْم  َذاَك 
َيأُْخُذوَنا ــَر  َفس َمــْن  قـُـوَنــاَوَبْعــُض  ــْم ُيــَصــد ــُه  َعــْنــُهــْم ِألَن
َذلِــَك مِْن َمــا َقــْد أََخُذوا  لَِيْكذَِبْنَوُرب َيُكــْن  َولَْم  ُمْســلِِمِهْم 
ــُه َمــْن َقْبَلــِه َقــْد َكَذَبــا َكذَِبــالَِكن َيــَراُه  َمــا  َرَواُه  َوَقــْد 
ِ ُعَزْير فِــي  الَْيُهوُد  َكــَذَب  َجْورَِبْل   أَي َوْهــَو  ي  َرب اْبُن  َقالُوا 

ُمْحوِل: مضى عليه حول، والمــراد هنا الزمه وهو التبديل، أي ال نبتغي تبديال، وقد يقرأ بفتح  (٭) 
الواو، فيكون مصدرا ميميا، وخففت الواو للضرورة. (إسماعيل) 
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َولِــي أَنــُه  ِحْيــُح  الص ــيَبــلِ  ــبِ ـــــاَل َقــــْوٌم ِإنــــُه َن َوَق
ِ ْفــَواُن َصافِي الَْحَجر َِوَذلَِك الص الَْمَطــر  أََشــد َفْهــَو  َوَوابِــٌل 
فِيــِه ــَراُب  الت َذلِــَك  َيأْتِيــِهأَْيْبَقــى  َوابِــلٍ  َبْعــَد  َتــَراُه 
ِ لَِغْيــر َعامِــلٍ  مَِثــاُل(١)  َِوْهــَو  َخْيــر  ُكل َم  ُحــر َفَقــْد  ــي  َرب
ـــَرا ِ ــَعــِشــي أُم ـــا بـِـالْ ـــرِي ــَراَوَزَك ُيــَبــك َوأَْن  اهللاَ  ــُح  ــَســب ُي
ــَهــارِ الــن ـــُر  آِخ  ــي ــِش ــَع الْ  ــارِِإن ــَك ْب ِــاْإلِ ــَهــارِ ب ِــــُل الــن أََوائ
الَْمِسيُح ُيـــْبـــرُِؤُه  َفــَذاَك َمــْن َبَصــُرُه َمْمُســوُحَوأَْكـــَمـــٌه 
أَْبَصَرا َمــا  َفــِإَذا  أَْعَمى  َبَهَراُيولَــُد  َقــْد  لَُه  فِالْعَجــاُز(٢)  َهَذا 
َفُتْلَتَزْمَوَقــاَل َقْوٌم ِإنــُه اْألَْعَمــى َولَْم وَِالَدًة  َيْشَتــرُِطــــوا 
َما َحر الَْكلِيــمِ  َتــْوَراةِ  َقْبلِ  َيْطَعَمامِْن  لَــْم  َفَلُه  َشــْيًئا  َيْعُقوُب 
بِلِ(٣) اْإلِ لَْحــُم  قِيَل  فِيَما  َِوَذاَك  الُْمَحلــل مِــَن  َقْبَلــُه  َوَكاَن 
مِــْن َفَنْحــُن  أََحلــُه  َفاْعَلَمْنَوَشــْرُعَنا  الَْيُهــوَد  تَُخالِــُف  َقْومٍ 
ِ ْحرِيــج الت مِــَن  دِيُنُهــْم  َِوَكاَن  ْعوِيــج بِالت َزاُدوُه  َغاَيــٍة  فِــي 
ِ َحَرج مِْن  دِينِنِــا  فِي  َيُكْن  َِولَْم  الَْمْخَرج َوُســوُء  يُق  الض َوَذلَِك 
ُعِهْد َطائِــرٍ  َغْيَر  الُْغــَراُب  ُوجِْدَوَما  َقــْد  َعامٍ  أَلْــَف   ــَرن ُيَعم

قوله: «ِمَثاُل» هو مضاف إلى عامل.  (١)
«فَِالْعَجاُز»: بكسر الالم وإسقاط حركة األلف ِإلقامة الوزن.  (٢)

قوله: «َلْحــُم اِإلبِلِ»، أي: أن يعقوب ‰ حّرم لحم اِإلبــل قال اهللا تعالى: ﴿ 3 4 5   (٣)
6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [آل عمران: ٩٣]، وإسرائيل هو يعقوب.
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ْبَتنِيَقــاَل الَْعــُدو َفبَِمــا أَْغَوْيَتنِــي َمْعَناُه َعــْن قُْربَِك َقــْد َخي
ــــَزَال ـــُه َوأَْن ـــُه َعـــْوَرتُ َيــابِ َحَصــَالَســـْوَءتُ لََنــا لَِباًســا بِالث
َوالَْمَتاُع الَْمــاُل  قِيــَل  يُش  َقــى مِــْن ِســْترَِها أَْنــَواُعَوالر َولِلت
َوالَْكَفــاُف الَْعَفــاُف  اْألَْوَصــاُفَوَذلِــَك  بِــِه  ــْت  َتم َوَوَرٌع 
ْقَوى لَِبــاٌس ُيْذَكُر َتْســُتُرَولَْيــَس َكالت َتَراَهــا  َســْوأَةٍ   لِــُكل
َتَرْوَنُه َال  َحيــُث  َيَراُكــْم  َتْدُروَنــُهَوْهَو  َحْيــُث ال   َوَيْدُخَلــن
َنــَراُه َفــَال  َيْخَتفِــي  َضاَهــاُهَمْعَنــاُه  الــذِي   ُكل َومِْثلُــُه 
َفَال  الْجِــن مَِن  ُجُنــوُدُه  َحَصَالَوُهــْم  َقــْد  ِســْتُرُهْم  ِإْذ  َنَراُهُم 
َفَقْد  الْجِن َيــَرى  َقاَل  َمْن   ُيَرْدَفُكل َحْتًمــا  َفَقْولُــُه  َذا  َخالَــَف 
َوَوَقْف مِْنــُه   ُيْبــَرأَن قِيــَل  َبْعٌض َفَلْم َيْبَرأْ مَِن الذِي ُوِصْفَبْل 
مـِـْنــُه  ـــَرأَن ـــْب ُي ــــوُل  أَقُ َتْمَنَعْنـُهَوَال  أَقُــــــوُل  َال  َواْآلُي 
ْخبِيــُر الت ُهــَو  فِيَهــا  َمــا   ْحذِيُرِألَن الت َوَذلِــَك  َحالِِهــْم  َعْن 
ْنسِ ِإَذا َمــا َرَصُدوا َصــُدَوَرَصــُد اْإلِ الر َوَيَراَنــا  َنــَراُه  لَْســَنا 
ُح َيْصلُُحُمْلــُك ُســْلْيَماَن لَُهــْم ُيَصح لَْيــَس  َفالَمْنُع  ُرْؤَيَتُهــْم 
ْيَطاَنا الش أَْمَسَك  َقْد  عَِياَنــاَوالُْمْصَطَفى  َيْربَِطــُه  أَْن   َوَهــم
َذَكــَرا َبْعــُد   ثُــم ــَرالَِيْنُظــُروُه  أَخ َوَعْنــُه  ُســَلْيَماَن  ُدَعــا 
بِي بَِكــذِبَِوَقْد َرآُهْم َبْعُض أَْصَحابِ الن َهًمــا  ُمت َيُكــْن  َولَــْم 
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(١) أَُنــاٌس أَْنَكُروا َر الْجِن ُرَتَصــو َتَصــو لَُهــُم  َقــْوٌم  َوَقــاَل 
ْنسِ َنْفِسي(٢)َوفِــي ُدُخولِِهْم بِجِْســمِ اْإلِ َمالَْت  َولِْلَجوازِ  ُخْلٌف 
َيُعمَوَقْولُُهــْم مِــَن الُمَحالِ جِْســُم َيُكــْن  لَْم  جِْســًما  َيْدُخُل 
أَْجَواِف َذا  الْجِْسُم  َيُكوُن  َقْد  َيْدُخُل فِي الَْجْوِف بَِال اْختَِالِفِإْذ 
َدَخَال جِْســٌم  َعاُم  والط َالَفالَْمــاُء  َدخ الت َذا  َيْمَنُع  َمن  َجْوِف  فِي 
جِْسُم َوالُْمَحاُل  جِْســٌم   الُْحْكُمَوالُكل فِيِه  لَْيَس  جِْسًما  َيْدُخُل 

َر اْلجِن»، أي: انقالب صورهم على هيئــات مختلفة، وهذا ممكن إذا كان من نوع  قوله: «تََصو  (١)
قلب األعيان كما يقع ذلك من أصحاب القمار، وأما االقتدار على تبديل الصورة الحقيقية التي 

ُخلَِق عليها الجني فهو عندي من المستحيل في حقه، واهللا أعلم.
مسألة دخول الجن في جسم اِإلنسان ليس لها استناد شــرعي في الحقيقة، ال من الكتاب وال   (٢)
من الُســنة فقد أُلَف فيها كتب خاصــة كآكام المرجان؛ وغيره. فأنت إذا جمعت ما يســتدل به 
القائلون بصحة دخول الجني في جســم اِإلنســان؛ ال تجد إال التأويل والتخمين. فالمسألة إذا 
حللناها مــن حيث الحقيقة فإننــا نجد القول بثبــوت ذلك دعوى ال نصيب لهــا من الصحة. 
فالجسم الحي ال يدخل في مثله، ولو كان الجني يســتطيع أن يتشكل بحسب َلَطافِتِهِ بالحيوان 
الطفيلي، فال منفذ له إلى الجسم وامتزاجه به امتزاج الدم؛ كما حملوا عليه حديث: «إن الشيطان 
ليجري من ابن آدم» إلخ وما استدل به المصنف من دخول الطعام في جوف اِإلنسان ال ينهض 
شيًئا إذ الطعام مادة ميتة والجن أجســام حية، والعجب من ميله إلى قبوله مع تحقيقه وتدقيقه. 
نعم ميله يفيدنا مجرد استرواح منه دون الجزم، ولكن القول بنفيه هو الذي يقبل عند التحقيق، 
ولو قلنا أن الجوف يبعد أن ينفذ إليه الجني َوَلْو شديد اللطافة جًدا فتجاويف الهيكل الجسماني 
التي هي مجاري الدم غير ممكن أن ينفذ فيها جســم ذو روح، وهذا ما ينفيه النافون، والمس 
الذي ذكره القرآن، والَجْرُي الذي ذكره الحديث كالهما بمعنى الوسوســة والتخييل، وهذا في 
اســتطاعة الجن، وهم أجســام نارية في غاية اللطف، كما في اســتطاعة المالئكة التحدث إلى 
اِإلنسان َوإْلَهاُمُه وهم أجسام نورانية في غاية اللطافة، ولمذاهب األعراب دخل كبير في المسألة، 
راجت على الكثير، فاشتبه عليهم األمر، وال تنسى ما يبديه الدجالون من استخدام مردة الجن، 

الذين يوحون إلى أوليائهم ما صرف عن إدراك الحقيقة، واهللا أعلم بالصواب. (أبو إسحاق)



نَنُ َواْآلَداُب٣٨٤ الس الجزء الرابع

َيَتَناَكُحوَنا قـِـيــَل   ــن ــجِ ــاَوالْ ــوَن ــلُ ــاَس ــَن ــَت ــا َوَي ــَن ــلِ ــْث ــِم َك
ــــَراُر ــاُر َواْألَْب َواْألَْخَيــاُرَومـِـْنــُهــُم الْــُكــف يــنِ  الد َونَُصَحــاُء 
قُوا َتَفر َمَذاهِــبٍ  َعَلــى  فَِرُقَوُهــْم  أَْيًضــا  ْنــسِ  َكاِإلْ َففِيِهــُم 
ْنِســي اْإلِ جِ  َتَزو فِــي  الَْمْحِكيَوالُْخْلُف  فِــي  ُيْذَكــُر  ــًة  ي جِن
َمــا ِألَْجــلِ  َيْمَنُعــُه  الَْغْيَبةِ(١) فِيِهــْم ُعلَِماَمانُِعــُه  َكاَن مِــَن 
اْألَْبَصارِ َعــنِ  َيِغيُبــوَن  َدارِيَفُهــْم  َغْيــَر  ْوَجــةِ  بِالز َيُكــوُن 
َال َوْهــَو  أََتــاُه  َغْيَرَهــا   َيْعرِفَُهــا َفِمــْن ُهَنــاَك ُحِظــَاللََعــل
لَِمــا ْزُه  ُيَجــو ْزُه  ُيَجــو ْكلِيفِ فِيِهــْم لَزَِماَوَمــْن  َكاَن مِــَن الت
ُفـوَنـــا ُمَكل َكِمْثلَِنــــا  ُيْنَهْوَنــاَفُهــْم  بَِمــا  َوُحْرَمــًة   ِحــال
ِحيــُح عِْندِي يَوَمْنُعــُه ُهــَو الص َتَعد لَــُه  الْفِْعــَل  أََرى  ِإنــي 
ــاَء ــَي ــنِ ْغ ــاُة اَالِ َك ــز َســَواَءَوَتــْلــَزُم ال َتْلَزُمَنــا  َكَمــا  مِْنُهــْم 
َالُة الص َكــَذا   الَْحــج َالُت(٢)َكَذلِــَك  َوالص ــْوُم  َوالص َتْلَزُمُهْم 
َبْعضِ مِن  ُعْذُرُهْم   َيِصح الَْفْرضَِحتى  َذَكْرَنا مِْن ُسُقوِط  َقْد  َما 
فِيِهُم أَْيًضــا  ُســولِ  الر لَُهــُمَوَدْعَوُة  ِخــَالٍف  بِــَال  َكِمْثلَِنــا 
ــــَال ــثــَقــَلــْيــنِ أُْرِس ــــُه لـِـل  َالِألَن ُحم َقــْد  َما  الَْجِميــَع  َفَبلــَغ 
َيْســَتْخدَِما أَْن  أََراَد  أَلَماَوَرُجــٌل  َقــْد  بَِمــا  َنالُــوُه   لِْلجِــن
قوله: «ِمَن اْلَغْيَبةِ» بفتح الغين من الغياب.  (١)

َالُت» جمع ِصلة؛ وهي ما كان مندوًبا إليه من الصدقة والمعروف والتواصل. قوله: «الص  (٢)



٣٨٥ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

َرا َقد َقــْد  َنْفِســِه  فِي  َيُكْن  ُعــذَِراَفِإْن  بِــَذاَك  َفِإنــُه  َيْقــَوى 
َضِمْن َعْجــَزُه  َر  َقد َيُكــْن  لَِمــا أََصاَبــُه ِإَذا لَــْم َيْقــدَِرْنَوِإْن 
َفِإْن ْثــُم  اْإلِ ِســَوى  َضَمانُُه  َيْغفَِرْنَوَما  َعْنُه  الَْعــْرشِ   َفَرب َتاَب 
تَُعــْدَوأُم بِْلِقيــَس مِــَن الْجِــن َوَقْد ــالٍ  َدج قِيــَل َكــَذاَك أُم
اْألََبالَِســْه ُهُم  َمْن  أَْنَت  اْألََخانَِســْهأََتْدرِي  ُهُم  ــَياِطيُن  الش ُهُم 
َوَما َجْمٌع  َفُهــْم  ِإْبلِيٌس  َفاْعَلَماَوالَْفْرُد  الُْمِطيــُع  فِيِهــُم  َيُكوُن 
ِإْبلِيَســا ُهــْم  َجد  ِإال َمْنُحوَســاَيْفَنــْوَن  َتْعِميرِهِ  فِــي  َيُكوُن 
َغَدا َحائِــٌط  اْألَْعــَراُف  َمْقَعَداَوِإنَمــا  َوَنــارٍ  ــٍة  َجن َبْيــَن  َمــا 
أَْفَعــاُل لَُهــْم  َقــْوٌم  ُيَقاُلَوأَْهلُــُه  َحْبَســُهُم  اْقَتَضــْت  َقــدِ 
ُيْقَضى ــى  َحت فِيِه  ثُم ُيْمَضىَفُيْحَبُســوَن  َما َبْيَن َهــَذا الَْخْلقِ 
ُيْحَشــُروَنا ــةِ  الَْجن ِإلَــى   َيْطَمُعوَنــاثُــم َذاَك  فِــي  ِألَنُهــْم 
ــا ــوَن ــُئ ــن ــَه ــوَن َوُي ــُم ــل ــَس َيْدُخلُوَناُي َقْبــلِ  مِــْن  بَِذلُِكــْم 
ــارِ الن أَْهــَل  ُخــوَن  ُيَوب  ْكَفارِثُــم اْإلِ مِــَن  َكاَن  الــذِي  َعَلى 
َمــَالئـِـَكــْه ــُه  ــَل أَْه  ِإن ــَل  ــي ِ َســالَِكْهَوق لَِقْومٍ  أَْحــَواًال  َتْشــَهُد 
ُل الَْقْولَْيــنِ عِْنــدِي أَْظَهــُر ــُر(١)َوأَو تَُؤش َقْد  اْآلُي  ِإلَْيــِه  لَِمــا 
ــةِ الَْجن بُِدُخــولِ  ةَِفَيْطَمُعــوَن  ُحج بِــأَْقــَوى  ــُه  ــن ــَح ــَرج ُي

قوله: «تؤشر»، أي: تشير.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٣٨٦ الس الجزء الرابع

ــــْوُه ُيــْهــَرُعــوَنــا ـــُه أََت ـــْوُم ُيْســرُِعوَناَوَق َمْعَنــاُه  لُِفْحِشــِهْم 
لُِيوُســَفا أََتــى  ــِه  َرب ــِه لَــُه َعَلــى الَْوَفاُبْرَهــاَن  عِْصَمــةُ َرب
ذَِراُع بِــِه  َمــا   َكــف اِالْمتَِنــاُعَوقِيــَل  نُــوبِ  الذ َعــنِ  بِــِه 
َغُضوَباَوَقــاَل َبْعٌض َقــْد َرأَى َيْعُقوَبا ِإْبَهامِــِه  َعَلــى   َعــض
َهَتَفا َقــْد  َهاتٌِف  َبْعــٌض  َهَفاَوَقاَل  َمْن  َكفِْعــلِ  َتْفَعْل  َال  َوَقاَل 
َكاَنا َقــْد  َصَنٌم  َبْعــٌض  َيَراَناَوَقــاَل  أَْســَتِحي  َقالَــْت  ْتــُه  َغط
ِ َتْســَتِحيَن مِــْن َجَمــاد َِفَقــاَل  ْفَســاد َواْإلِ ْصَالحِ  اْإلِ مِــَن  َخَال 
أََنا َال أَْسَتِحي مِْن َخالِِقي َتَعانُــقَِكْيَف  بِــَال  الَْبــاَب  َفَبــاَدَر 
َوَرا مِْن  َقِميصٍ  مِْن  َنَفــَراَفأَْمَســَكْتُه  ِإْذ  َنْحَوَهــا   لَِيْرجَِعــن
َفَبــاَدَر الَْبــاَب وَكاَن َقــْد ُغلِْقَفاْنَقــد َذلَِك الَْقِميــُص َواْنَطَلْق
فِي َوْهَي  ُهَنــاَك  بَِزْوجَِهــا  ِطَالبِــِه مِــْن َغْيــرِ َمــا َتَوقفِِإَذا 
أََراَدا َمــْن  َجــَزاُء  َفَمــا  الَْفَســاَداَقالَْت  أَوِ  ــوَء  الس بِأَْهلِــَك 
الُْمــَراوَِدْه هِــَي  ِإنَهــا  َشــاهَِدْهَفََقــاَل  َربي  أََقــاَم  َفأَْنَكــَرْت 
الَْفَتى َبــَراَءَة  َرأَْوا  أَْن  َبْعدِ  َفأََتىمِْن  َيْســُجُنوُه  أَْن  لَُهــْم  َبــَدا 
الَْكَالَمــا لَِيْقَطُعــوا  الَْمَالَماِسَياَســًة  الْــَوَرى  مِــَن  َوَيْدَفُعوا 
ِ ْجن الس ِألَْهلِ  ْجنِ  الس فِي  ُحــْزنَِفَكاَن   لِــُكل ًيا  ُمَســل أُْنًســا 
ــْعــبـِـيــَرا ـــُه الــت ـــُه ــُه ِإلَ ــَم ــل َخبِيــَراَع ِإًذا  ْؤَيــا  بِالر َفــَكاَن 



٣٨٧ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

ِ لِْلَفــَرج َســَبًبا  َذاَك  َِفــَكاَن  الَْمْخَرج ُحْسَن  ْعبِيرِ  بِالت َناَل  ِإْذ 
ــاَال ـــْد َن ــًة َق ــَي ِ ــال ــًة َع ــزِلَ ــْن ا اْنَقَضى مِْن ِســْجنِِه َما َطاَالَم لَم
ــُه َخــالِــُقــُه رَِقـــاَبـــا ــَك ــل ــَمــآَبــاَم ـــَن الْ ـــَس ـــَبـــادِهِ َوأَْح عِ
ِأَْكَثُر َما َقــْد قِيَل فِي اْألَْحَالمِ(١) َتَمام بِــَال  الَْوْحي  مِــَن  ُجــْزٌء 
َجَعَال َقــْد  َرْحلِِه  فِــي  ُمَكلــَالِســَقاَيًة  َحَســًنا  ِإَنــاًء  َيْعنِــي 
الَْملُِك فِيِه  َيْشــَرُب  الذِي  ُكَوْهَو  ُمَســب َذَهــبٍ  مِــْن  ـُه  ـ ِألَن
مِْكَيــاُل ِإنــُه  َبْعــٌض  ُيــَكاُلَوَقــاَل  بِــِه  َكاَن  ــٍة  فِض مِــْن 
َرَفــْع َعْرِشــِه  َفــْوَق  اْرَتَفْعَوأََبَوْيــِه  لَــُه  الذِي  َســرِيُرُه  َوْهَو 
َوَقْد َســرِيُرَها  بِْلِقيَس  فِيَما َقْد َوَرْدَوَعْرُش  أََتى بَِمعَنى الَْقْصرِ 
َرا لَــِه أَْي َســرِيٌر َدب َبَرىَعــْرُش اْإلِ َقْد  ا  مِم الَْخْلــقِ  أُُموَر  فِيِه 
ْدبِيــُر الت َيْنــزُِل  ُهَنــاَك  َيِصيــُرَفِمــْن  َنْحــَوُه   ثُــم لِــْألَْرضِ 
َظَهَراَوْهَو َعَلى الَْعْرشِ اْسَتوى أَْي َقَهَرا َقــْد  لَِمــْن  كَِناَيٌة  َوْهــَو 
الِْعَراقِ َعَلى  بِْشــٌر  اْسَتَوى  ُمْهَراقِ][َقدِ  َوَدمٍ  َســْيفٍ  َغْيــرِ  مِْن 
َقَهــَرا َقــْد  لََهــا  ـُه  ـ أَن َشــَهَراَمْعَنــاُه  لِِقَتــالٍ  َســْيفٍ  بَِغْيــرِ 
ِخيلِ الن فِــي  ْنَواُن  الص َِوَذلِــَك  الِْقيل فِــي  عِْنَدَنا  الَْقرِيــُن  ُهَو 
اللــْوُح َحيُث َجَمَعا َقــْد أََتى َوُســِمَعاأُم الِْكَتابِ  ُكل كَِتــابٍ 

ْحَالمِ: جمع ُحُلم بضم الحاء والالم، هو ما يراه النائم في نومه من األمور. األَْ  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٣٨٨ الس الجزء الرابع

أََحُد َيْعَلَمْنــُه  لَــْم  َمــا  َمُدَوفِيــِه  مِْن َخْلِقِه َوْهــَو الَْعِظيُم الص
ْوُحُيْثبِــُت َما َيَشــاُء َبــْل َوَيْمُحو الل ُيْمَحــا  َولَْيَس  ُدوَنــُه  َما 
َصْلَصالِ مِــْن  نَســاَن  اْإلِ َوَذاَك ِطيــٌن َيابٌِس فِــي الَْحالَِوَخَلَق 
َمْســُنْوَنا َحَمــأً  َذاَك  َيْرُووَنــاَوَكاَن  ُمْنتَِنــًة  ُحْمــَدًة  أَْي 
َوَما َيابًِســا  ــارِ  َكالَْفخ ُعلَِمــاَفَصــاَر  َقــْد  َخَزًفــا   ِإال َذلِــَك 
َحَصــَال تَُراَبــا  َقْبَلــُه  ــَالَوَكاَن  َتَنق َمالَــُه  َجْمــٌع  بِــَذاَك 
َما َوْهَو  ُمومِ  الس َنارِ  مِْن   َماَوالْجِن َتَســم َمَنافِــذٍ  فِــي  َيْدُخــُل 
َصَفا َما  َوْهــَو  الَْمــارُِج  ُوِصَفاَوَذلَِك  َكــَذاَك  ارِ  الن لََهــبِ  مِْن 
ُر ُرَما أَْبــَدَع اْألَْمَرينِ َهــْل ُيصو الُمَصو َعْقلُــَك  َهــَذا  ِإْمَكاَن 
َجاَءاَفــاهللاُ َقــادٌِر َعَلــى َمــا َشــاَءا َعْنــُه  َكاَن  َمــا  تُْنِكَرْن  َال 
َنْجَهــُل أَْو  َنْعِقلُــُه  َمــا  ْقُل َحْيُث ُيْنَقُلَنْقَبــُل  فِيــِه الن ِإْن َصح
ْنِعيُم َوالت الَْقْبــرِ  َعــَذاُب  ِعْيُمَفَمــا  َما الَْبْعُث َمــا الَْعَذاُب َما الن
الُْقْدَرةِ فِــي  ُمْمِكٌن  َذاَك  ْشــأَةَِجِميُع  الن بِأُولَى  الَْحــالِ  َكَمْبَدِإ 
َداِخـــُروَنـــا هللاِ  ـــًدا  لُوَنـــاَوُســـجُمَتَذل َصـــــاغِـُروَن  أَْي 
َداِخريَنــا ــاَر  الن َصاغِرِيَناَوَيْدُخلُــوَن  ــاُه  ــَن ــْع َم ــابـِـٌر  ــَب َج
ِ بِِعْلم لََنــا  لَْيــَس  َمــا  ِأََنْقــُف  َوَقــْد نُِهيَنــا َفْهــَو َنــوُع ُحْرم
تَُعلــُق التِــي  َعاوِيــُذ  الت َنْنِطُقَفَمــا  َما  َجْهلَِنا  َمــْع  َقى  الر َوَما 
َِوَكْيــَف َنْكُتَبــن َمــا لَــْم َنْدرِ ُكْفر َنــوَع  َذلِــَك  فِــي   لََعــل



٣٨٩ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

ُعلَِمْت َمــا  ِإَذا  َعاوِيذِ  الت َثَبْتَوفِــي  َقْد  اْختِــَالٌف  فِيِه  َتْعلِيُقَها 
َمَنُعــوا َوَقــْوٌم  َقــْوٌم  َيْمَنُعأََجــاَزُه  َمــْن  َمْع  أَْرَكــُن  َوِإننِــي 
بِالَْجَوازِ َيُقــوُل  َقــْد  بِالَْمَجــازَِواْألَْصُل  َولَْيــَس  َحِقيَقــًة 
َمَنَعــا َدلِيــًال  أََرى  َال  ُرفَِعاَيُقــوُل  َقــْد  َمــا   َفُيْقَبَلــن مِْنَهــا 
ُمْبَتــَدُع فِْعلُــُه  َولَِكــْن  ُيْبَتَدُعقُْلــُت  َمــا  ُيْمَنَع  أَْن  َواْألَْصــُل 
َهــاتِ َيُقولُــوا  أَْن  ــَبــاتِلِْلَمانِِعيــَن  ــــْؤذُِن بـِـالــث ــٍة تُ بـِـُحــج
ِإلَى َيْحَتــاُج  اْألَْشــَياِء  َذاَك َوَال َيْحَتاُج َمْن َقْد َحَظَال(١)َفُمْثبُِت 
َقالُــوا ُيْكَرُه ُهَمْن َقــاَل بِالَجَوازِ  ــز ــَن َت َوَذا  َبــِهــيــَمــٍة  ــى  ــَل َع
صالل َبــْولِ  َحْصُر  َيُجوُز  َيْســَتْقِصيَوَال  َقــْد   ــر لِلض ـُه  ـ ِألَن

َجَرْه ْسَرى(٢) أََتى لِلش ْعُن فِي اْإلِ ــَرْهَوالل ــَكــَف الْ أََراَد  ـــُه  أَن َفِقيَل 
َوَما َم َبــْل َخص لَِما َقــْد َفِهَماَوَبْعُضُهــْم َقاَل أَُبــو َجْهلٍ  َعم
ِ ــوم ق ــز ــل ِ ــُر ل ــِك ــْن ــُم ــــُه الْ ِألَن َوالَْيْحُمــوم ــارِ  َوالن ًعــا  َتَنط
الَْمْلُعــوُن ِإنَمــا  َقــْوٌم  َيُكــوُنَوَقــاَل  َمــا   ُكل مِــْن  آكِلَُهــا 
ْوَراةِ الت فِــي  الَْمْلُعوُن  ثَِقاتَِوالَْجَمُل  َعْن  اْألَْخَبــاُر  بِِه  َجاَءْت 
َركَِبا َقــْد  لَُه  َمــْن  لَْعَن  ُطلَِباُيرِْيــُد  لَِشــيٍء  َمْخُصوٌص  َوَذاَك 

أي: منع.  (١)
قوله: «في اِإلسرى»، أي: في سورة اِإلسرى.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٣٩٠ الس الجزء الرابع

ِ قــوم الز َشــَجَرُة  َبــْل  َِوقِيــَل  الَْجِحيم فِــي  ــارِ  لِلُكف َتْنُبــُت 
َرْحَمتِْه َعــْن  ُمْبَعــَدٌة  َنْقَمتِــْهَمْلُعوَنــٌة  بِأَْصــلِ  َمْنَشــاَها   ِألَن
َفَمــا َمْثُبــوًرا  أََراَك  أََراَد ِإال َهالِــًكا َعَلــى الَْعَمــىَوَقْولُــُه 
الَْخْيَراتِ الَْمَماتَِوقِيــَل َمْصُروًفا َعــنِ  َوِإلَــى  َحيــا  َداَم  َمــا 
ُموَســى  َظــن لَــُه  اْإلِ َق  أْيِيَســا(١)َفَصــد الت هِ  َعدِو فِــي   َظن ِإْذ 
َســُع ُمت َكْهفِِهْم  فِــي  ــُعَوَفْجــَوٌة  َتَوس َبْينِِه  مِــن  َبَهــا  لَُهــْم 
َنبِي ِإنــُه  الَْقْرَنيــنِ  ُذو  َوقِيــَل َعْبــٌد َصالٌِح َغْيــُر أَبِيَوقِيــَل 
ِ ــَدُه ِإلَــُهــُه بـِـالْــَخــِضــر َوَزرِ(٭)َعــض مِــْن  ــَذا  َفحب ُمــَؤازًِرا 
َبَنى َوَمأُْجــوَج  َيأُْجوَج   َناَوَســد ْنسِ َعَلــى َما ُبي َوُهــْم مَِن اْإلِ
ــْرُك الت َوقِيــَل  َيافِــثٍ  ــْرُكأَْوَالُد  ُهــْم ِإلَْيَنــا الت مِْنُهــْم َفَجر
ــد َفَلْم َواْنَحَســْمَكانُــوا ُغــَزاًة َفَبَنى الس َفأََقاُموا  َيَرْوا َســبِيًال 
الَْخفِي قِيَال ــْوُت  َهْل َتْســَمَعْن رِْكًزا لَُهــْم َوقِيَالرِْكًزا ُهَو الص
ُمْســَتوِي َمَكاًنا  َقاًعــا  َيْســَتوِيَيَذُرَهــا  فِيِه  َنْبَت  َوَصْفَصًفا َال 
ــَراِإْذ َنَفَشْت فِي الَْحْرثِ أَْغَناُم الَْوَرى فُس فِيَما  اللْيلِ  أَْكُل  َفــَذاَك 
َهارِ بِالن ــاَن  َك ِإْن  ــا  ــَه ــلُ َفــَذاَك َرْعــٌي ُدوَن َمــا َتَمارِيَوأَْك
ُبــوَرا ــُروا بِــِه الث ُبوَراَوالَْوْيــُل َفس َمْعَنــى  قِيــَل  َوَهالِِكيــَن 

قوله: «التأْيِيَسا»، أي: اِإلياس من إيمانه فكان كذلك.  (١)
الَوَزر: النصير. (إسماعيل). (٭) 



٣٩١ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

ُيْنَظُر َشــْيٌء  الَْمْنُثــوُر  َيْنَتِشُرَوالَْهَبــأُ  ةٍ  ُكو مِْن  ِإْن  ْمسِ  الش فِي 
ــارِ الُْكف َعَمــلِ  مَِثــاُل  ارِي(١)َوْهــَو  َيِصيُر فِي اْألُْخَرى َكِمْثلِ الذ
ِ ْثم َِيْلَقــى أََثاًمــا أَْي َجــَزاَء اْإلِ ْســم بِاْإلِ ــُه  َخص َوادٍ  َوقِيــَل 
َوقـِـيــَال ــمٍ  ــن َجــَه ــي  ِ ف ــبِيَالَوَذاَك  الس ُيَوفــُق  َفــَال   َغــي
َعَلْيــِه ًنــا  َهي َيْعنِــي  لََدْيــِهأَْهــَوُن  َوَطائًِعــا  َشــاَءُه  َمــا 
َكبِيــَرا بِــِه  َيْعنِــي  ْفِســيَراَكأَْكَبــرٍ  اْقَتَضى الت َفأَْفَعــٌل َقــدِ 
َمْعًنــى ُعرَِفاِإْذ َباُبــُه أَْفَعــَل لَِكــْن ُصرَِفــا َعْن أَْصلِــِه ِألَْجلِ 
الَْمْولَى َســَوا َها فِي قُْدَرةِ  َفالَْقْهُر فِي َجِميِعَها َقدِ اْســَتَوىِإْذ ُكل
اْألََعْمَولَْم ُيَشــارِْكُه َتَعالَى فِي الِْعَظْم َشــْيٌء َفَيْحَتاُج ِإلَى الَْفْضلِ 
َتْنَفُع ــَالُة  فالص َعَلْيــِه  َتْدَفُعَصلــوا  ُخُصوًصــا  َولِْلَعْينِ  قِيــَل 
تَُســر بِــِه  َمــا  َرأَْيــَت  رِإَذا  الض ُيْنَفى  الُْمْخَتارِ  َعَلى   َصل
ب َمَنــازَِل الَْقَمــْر َر الــر الَْقَدْرَوَقــد َوْفــَق(٭)  َبالَِغــٍة  بِِحْكَمٍة 
الَْمَنازِلِ فِي  مَس(٢)  َوالش َبِهْيَئــٍة ُيْعــَرُف فِــي اْألََوائِــلَتْسيِيُرُه 
بِالَْفَلكِ عِْنَدَنــا  ُيْدَعــى  الُْحُبكِ(٣)َوَذاَك  َوَذاُت  َبْل  الُْبُروجِ  َذاُت 

ارِي» وهو ما تذريه الريح مــن التراب، وأصله الَمْذرِي، فأطلق اســم الفاعل على  قولــه: « الذ  (١)
المفعول، وكثر استعماله عندنا فصار حقيقة عرفية اهـ. (المصنف)

َوفَْق بفتح الواو الموافقة. (إسماعيل) (٭) 
ْمَس» مفعول له، أي: مع الشمس، ويجوز أن يكون الواو للعطف؛ ولكنه ضعيف. قوله: «َوالش  (٢)

الم فيها. قوله: «ذات الحبك» هي السماء والحبك مسالك المالئكة عليهم الس  (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٣٩٢ الس الجزء الرابع

اْآليِ َجِميعِ  َففِي  ــَما  الس ايَِيْعنِي  بِالــر أَْثَبَتــُه  َمــْن  ــةُ  ُحج
لَــِعــَبــَرا لِــْلــَوَرى  فـِـيــِه   َظَراَوِإن الن ْجــومِ  الن فِي   َنْمَنَعــن َال 
ــَراَعــى تُ أَْن  َنــْمــَنــُع  ــا  ــَم ــْرِك َوأَْن تَُراَعا(١)َوِإن فِي الْفِْعلِ َوالت
لِْلُمْصَطَفى َوَال  ْحبِ  لِلص َســَلَفاَفَلْيَس  َمْن  َوَكَذا  اْعتَِنــاٌء  بَِهــا 
َواْنَتَشــْر َبْعُد  أُْحــدَِث  ــُه  وَكاَن مِــْن عِْلمٍ َقدِيــمٍ َقْد َغَبْرلَِكن
ُجــومِ مِــْن َخلِيــلِ َِوَنْظــَرُة الن الِْقيــل َهــَذا  ــةُ  ُحج ِإلَِهَنــا 
ُمنَِعــا ُجــومِ  بِالن َعىَواِالْعتِــَداُد(٢)  اد الذِي  َفَفارِقِ  َشــْرعَِنا  فِي 
ــاُه ــَق ــْن َمـــْوَالُهَولـِـْلــَجــبـِـيــنِ َتــلــُه(٣) أَلْ ــَي ــْرِض ِــُي ةٍ ل بِــِشــد
ِإْســَماعِيُل قِيَل  بِيــُح؟  الذ َعلِيــُلَمْنُه  َوَذا  ِإْســَحاُق  َوقِيــَل 
ِ ِِإذ أَْصلُُه َقــْد َكاَن فِي الَْمْوُجود الَْيهُود ُيْحَكــى لََنا َعْن َحَســدِ 
ــَر بِالِْكَتابِ (٤) َقــْد فُس لِْلِحَســابَِوالِْقــط َيْجَمُع  الــذِي  َوْهَو 
ُكتَِبــا َمــا  أَْي  ْلــُه  َعج َنــا  َبــاَفِقط ُمَقر لََنــا  ْلــُه  َفَعج لََنــا 

قوله: «تراعى» األولى بمعنى تالحظ، والثانية من الروع وهو الخوف. اهـ. (المصنف)  (١)
قوله: «َواِالْعتَِداُد»، يعني: أن االعتداد بالنجوم؛ على معنى التصديق بما يستدل به المنجمون من   (٢)

سعد أو نحس أو خير أو شر؛ ممنوع في شرع اهللا بل الخير والشر والنفع والضر كله من اهللا.
بَِها َيِعيــُش   لُِطْرقِــي ُجــوَم  الن َهــا الَْملُِكَدعِ  َفاْنَهــْض أَي َوبِالَْعَزائِــمِ 
بِــي نُُهوا َوأَْصَحــاَب الن بِــي الن ُجــومِ َوَقْد أَْبَصــْرَت َما َمَلُكواِإن عِنِ الن

تّله: أي: صرعه.  (٣)
 ﴾ ä ã â á à ß Þ ﴿ :يعني: الوارد فــي القرآن في قوله تعالــى ،« قولــه: «َواْلِقط  (٤)

[ص: ١٦]، أي: كتاب أعمالنا.



٣٩٣ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

َكَما َتْكذِيبٍ  َماَوَذاَك مِــْن أَْبَلــغِ  الس مَِن  كَِســًفا  َفأَْسِقْط  َقالُوا 
ْشــَراُق ــُروَق َوَكــَذا اْإلِ الش َفــاُقِإن ات َوبــِه  لُــوعِ  الط َوْقــُت 
ــي َفَرب ــَما  الس َمَقالِيــُد  لِْلُقــْربِلــُه  ــَما  الس َمَفاتِيــُح  لَــُه 
َشــامُِخوَنا قِيــَل  ُمَبْرِطُموَنــاَوَســامُِدوَن  َقــاَل  َوَبْعُضُهــْم 
اْنَتَفَخا ِحيــَن  َبْرَطَم  َقــْد  َرَســَخاُيَقاُل  َمَقاٌل  َوْهَو  َغَضبٍ  مِْن 
ــا ــوَن ــُب ــوَن َوَالعِ ــاُه ــَل َس ِــي َســامُِدوَناَوق َمَعانِــي  َهــا  َوُكل
َبَطــُر قِيــَل  َمْعَنــاُه  اْألَِشــُرَوأََشــٌر   ُهو اُب  الَْكــذ َفَذلِــَك 
َســاقِ ْجــُم أَْشــَجاٌر بَِغْيرِ  َفــاقَِوالن بِات الَْبْقــلِ  مِثــُل  َوَذاَك 
َشــَجُر َفــَذاَك  َســاٌق  لَُه  َيْشــُكُرَوَمــا   ثُم َيْســُجُد  َجِميُعَهــا 
ــةِ الَْجن بَِشــَرابِ  ُيْنَزفُــوَن  ُعُقولُُهــُم بَِســْكَرةَِال  َتْذَهَبــْن  َال 
َيأْتِيَهاَوَذاَك َمْعَنــى َقولِــِه َمــا فِيَهــا َخْمــَرةٍ  ِخــَالَف  َغْوٌل(١) 
َيْحُموُم َغــدٍ  فِي  اْألََعادِي   َبِهيــُمِظل أَْســَوٌد  ُدَخــاٌن  َوْهــَو 
ــَحابِ بِالس ــَر  فُس َقْد  ــَرابَِوالُْمْزُن  َولِلش لِْلَمــاِء  َيْحِمــُل 
بِاْألَبَيضِ ــُه  َخص َقْد  َحابِ والُْعُموَم أَْرَتِضي(٢)َوَبْعُضُهْم  مَِن الس

الغْول من االغتيال، وبه ســميت المادة المخدرة في الخمور، ألنها تغتال العقول، والظاهر أن   (١)
تســمية الكحول بهذا االســم أخذ من الغْول صحفت إلــى كؤول باللغــة اِإلفرنجية، فعربت 
ممســوخة ـ ككثير من العربية األصل المفرنجة الفرع ـ إلى كحول فمن تأمل أصل االشتقاق 

وقف على صحة هذا، واهللا أعلم. (أبو إسحاق)
َحاب كله ال يختص باألبيض منه. قوله: «واْلُعُموَم أَْرتَِضي»، أي: أختار أن المزن اسم عام للس  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٣٩٤ الس الجزء الرابع

ــَماِء الس مِــَن  َيأْتِيــِه  َكالْوَِعــاِء(١)َوالَْمــاُء  َيُكــوُن  لَــُه  َوْهَو 
ــا ــن َن ــو ــَك ــَت ــِه َي ــي ِ ـــَل ف ِـــي ــاَوق اْعَلَمن َذا  َغْيــُر  فِيــِه  َوقِيــَل 
أَْقَســَما ي  َرب ُجــومِ  الن ْكُر َيأْتِــي أَْنُجَماَمَواقِــُع  بَِهــا َوَذاَك الذ
ةِ الِْعز لَِبْيــتِ  ُجْمَلــًة  َجــاَء  ُجْمَلةَِقْد  َغْيــَر  لِْلُمْخَتــارِ  َوَجــاَء 
َتــا ُوق َوَيْعنِــي  أَْنُجًمــا  ــَم  ُجْمَلــَة أَْوَقــاٍت َبَهــا لَــُه أََتىنُج
اَرا الُْكف أَْعَجــَب  َغْيثٍ  اَع َال ُيَماَرىَكِمْثــلِ  ر َيْعنِــي بِــِه الــز
الَْبْذَرا َيْســُتروَن  ِإْذ  بِِه  وا  ْتَراُســم الس َكاَن  الَْكْفرِ  َمْعَنى  َوأَْصُل 
ي َرب أََطــاَع  َمْن  ي  َرب ِحْزبَِوِحــْزُب   َشر ــْيَطانِ  لِلش َوالِْحْزُب 
ْيــَرانِ الن ِإلَــى  ِحَزَبــُه   ــْيَطانَِيُجــر الش ِشــْيَعَة  َيا  َواَوْيَلُكْم 
َقْد َقاَال الَْمْقُت لَِمــْن  أَْفَعــاَالَقْد َكُبــَر  ــِه  ُيَزك َولَــْم  َقــْوًال 
َفالَْبِغْيُض الُْبْغُض   ُهــو فِيــُضَفالَْمْقُت  الر ُهــَو  ٰـِهَنــا  ِإلَ عِْنــَد 
ورِ الص َقْرُن  اقُــورِ  الن فِي  اقُورُِيْنَفُخ  بِالن فِيــِه(٢)  ُيْدَعى  َكاَن  ِإْذ 
ــاقِ مِْن َغس ارِ  الن أَْهلِ  ــَفــاقَِشــَراُب  ـــَو َصــدِيــُدَهــا بـِـاِالت َوْه
ــَرا فُس َقْد  َهَكَذا   َقت َراَوالَْقْضُب  َتأَخ َقــْد  َوْهَو  َمــْوٌز  ْلُح  َوالط

قوله: «َوْهَو َلُه يَُكــوُن َكاْلوَِعاِء» قد كان هذا في نظر بعض القدماء، وأما اآلن فال يقول به أحد،   (١)
بعدما أســفر عنه الكشــف والبيان، وكون المطر تصعيًدا من البحار والخلجان أعظم آية وأدل 

على قدرة اهللا عز وجل من صبه من السماء إلى السحاب.
ـــُه آيــٌة ـــُدَوفِــــي ُكــــل َشــــيٍء ل ـــَواِح ـــُه الْ ـ ــى أَن ــَل َتــــُدل َع

قوله: «فِيهِ»، أي: في القرآن. والمعنى أن الصور يسمى في القرآن بالناقور ـ اهـ. مصنفه.  (٢)



٣٩٥ الجزء الرابعَباُب َتْفِسيِر َكِلَماٍت ِمنَ اْلقُْرآِن َوَغْيِرِه

الَْواقَِعْه ــُه َقــْد َكاَن عِنــَد  َرافَِعــْهَمَحل ِألَُكــوَن  أَجِــْدُه  َفلــْم 
اُر؟ أَْي َهْل ُعوقُِبوا َب الُْكف ُعوتُِبواَهْل ثُو ِإْذ  لَُهــْم  َتْوبِيــٌخ  َوَكاَن 
َوْتــُر لَــُه  َواْإلِ ــْفُع َخْلــٌق  الِْحْجُرَوالش  ُهو ْفِسيرِ  الت فِي  َوالَْعْقُل 
ِ الَْحَرام َعَلــى  الِْحْجُر  َِوُيْطَلــُق  الَْكَالم فِي  الَْمْوِضعِ  َذا  َغْيرِ  فِي 
ْمسِ َحى ُمْنُذ اْرتَِفاعِ الش لَْبــسَِوقُت الض بَِغْيــرِ  اْنتَِصافِــِه  ِإلَــى 
َِوَما أَتــى فِي الَْوْصــفِ لِْلُقرآنِ ــن ــَم ْح ــر ـــةُ ال ـــأُْدَب ـــُه َم بـِــأَن
ب الَْعلِيَمْعَناُه َمْدعاٌة ِإلَــى الَْحق الَْجلِي َفَدْعــَوُة الُْقــْرآنِ للــر
ُكوَنــا؟ أَُمَتَهو بِــي(٣)  الن رِيَنــاَقــاَل  ُمَتَحي َفَيْعنِـــي  أَْنُتــــْم 
َيُهــوُد َكــْت  َتَهو َمــا  َمُوُجــوُدَكِمْثــلِ  َودِيُنَهــا  ــَرْت  َتَحي
َقَراَبُتــْه أَْي  ْنَســانِ  اْإلِ َجَماَعُتــْهَوعِْتــَرُة  َبْيتِــِه  أَْهــُل  َواْآلُل 
َتبَِعْه َقــْد  دِينِِه  فِي  َيكــْن  بَِعــْهَوَمْن  َفات آلُــُه  أَْيًضــا  َفــَذاَك 
بِالَْجَنانِ ــَر  فُس َقْد  َســانَِواْألَْصــُل(٤)  بِالل ــَر  فُس َقْد  َوالَْفْصــُل 
الْجَِراُر هِــَي  الَْخْضَرا  َوْهَي التِي َجــاَءْت بَِها اْألَْخَباُرَوالَْحْنَتُم 
أُدَِما(٥) ُخْبــزٍ  َغْيَر  رِيــُد  الث بِاللْحــمِ َكْي َيأُْكَلــُه َمْن َطِعَماَوَما 
ِ ع بِالُْمَقط ْيْعــَرُف  الــذِي  َِوْهَو  ــع َوَقط َبــْن  َفَقر ُعْرفَِنــا  فِــي 

«َقاَل النبِي»: بإسكان ياء النبي ِإلقامة الوزن.  (٣)
ْصُل»، أي: قولهم أصل فالن وفصله، أي: قلبه ولسانه، وقيل: أصله آباؤه وفصله أوالده. قوله: «َواألَْ  (٤)

قوله: «أُدَِما»، أي: وضع في اِإلدام.  (٥)



نَنُ َواْآلَداُب٣٩٦ الس الجزء الرابع

ِ َقــْت بَِزْيَبــق َتْنُفقِ(١)َدَراهًِمــا َقــْد ُزب َفِمْن ُهَنا لَــْم  َفــْت  َوُزي
ثَِقْه َعــْن  ُيَقاُل  َما  َوْجــُه  ــْهَفَذاَك  ــَق ــَزب ــا َدَراهِـــــٌم ُم ــَه  ــأَن ِ ب
لِْلَبَوارِي ْكــَر  الذ َوَجْدَنــا  ِميُم(٭) فِي اْسِمَها الُْمْخَتارَِوَقْد  َوْهَي الس
َفاْقَبــلَِوَمــا َعِســيُب َفْهَو اِْســُم َجَبلِ ُيَقــاُل  ومِ  الــر بَِبَلــدِ 
الَْعَربِ الَْمْوُت عِنَد  َفْهَو  اُم  َهبَِوالس الذ عِْرُق  قِيَل  أَْيًضا  اُم  َوالس
َرا فُس عِْلِمي  لَْيَت  ِشْعرِي  ُذكَِراَولَْيَت  َمــا  ِإَذا  َمــا  َيْوًما  َكــَذاَك 
َمــْن الز ُمْبَهــُم  ُيــَراُد  َنْنَفِإنــُه  ُيَعي لَــْم  الَْوَقــُت  َفــَذاَك  بِِه 

p§HG nƒ s°†dG  oÜÉ nH

ِ الَْكلِم لَِبْعــضِ  اْألَْصُل  َِوَذَكــَر  َودِْرَهــم َكُمْتَعــٍة  َضَوابًِطــا 
ــَكاحِ بِالَْكْســرِ َوَما َفاْعَلَماَفِمْتَعــةُ الن ُمْتَعٌة بَِضــم فِي الَْحــج
َوَقــْد َدالِــِه  بَِكْســرِ  ُيْفَتُح والَْكْســُر الَْكثِيُر الُْمْعَتَمْدَودِْرَهــٌم 
َباُن ُهــَو الث ــَبــَيــاُنَوالَْحْجــُر بِالَْفْتــحِ  ــِه الْ ِ َوَكـــْســـُرُه َجـــاَء ب
اْنَتَشــاُيَقــاُل فِي َحْجرِ فَُالنٍ َقْد َنَشــا َقدِ  ثَُبانِــِه  فِــي  َمْعَنــاُه 
الَْحَضاَنــةِ َعاَيةَِوْهــَو كَِناَيــٌة َعــنِ  الر َالزِمِ  مِــْن  بَِهــا  َوَمــا 
َوْهَو َعَلى الَْحَرامِ أَْيًضا َقْد َسَقْطَوالِْحْجُر بِالَْكْسرِ ُهَو الَْعْقُل َفَقْط

ْرِف. قوله: «َلْم تَْنُفقِ»، أي: لم تَُرْج ولم تَْمشِ في الص  (١)
ة، ويجمع على ِسِميم. (إسماعيل) المراد الحصير، ويسمى عندنا ُسم (٭) 



٣٩٧ وَابِط الجزء الرابعَباُب الض

ِ بِالَْقْصر غًِنــى  الَْمــالِ  َِوَســَعةُ  لِْلَفْقــر ٌة  ُســـــد َوَكَكــــَالمٍ(٭) 
ي ُيَغن َمْن  َصــْوُت  أَْيًضا   ــيَوالَْمد الُْمَغن َفْهــَو الِْغَنــاُء ِحْرَفــةُ 
يفِ الس غَِالُف  بِالَْكْسرِ  َســْيفِ(١)َوالِْغْمُد  لَِقْصرِ  ُعْثَماَن  َومِْثــُل 
ُبنِي َما  لََقْصــرِ  ُغْمــَداَن  َِفَذاَك  الَْيَمــن فِــي  لِِحْمَيــرٍ  َكِمْثلِــِه 
َتْســُكُنْه َوالُْملُوُك  بِْصَنَعا  ُنــهَوْهَو  ُيَحص لَــُه  َســاكِنٍ   َوُكل
َمْتَدَعا َعَلْيــِه الُْمْصَطَفى َفاْنَهَدَمْت ُهد َحدِيــدٍ  بِــَال  أَْرَكانُــُه 
ــوُح ــلُ ــُه َي ــُت ــَن ــــُه اْب ــا َرأَْت ــم َمْشــُروُحلَ َهَكَذا  ُســَهْيلٍ  مِْثــَل 
ــُرُب ــْع َي ــاُه  ــَن َب ــُه  ـ أَن أَْقَرُبَوَذاَك  َوَهــَذا  َيْشــُرٌح  َوقِيــَل 
ِ َِبَنــاُه مِــْن أَْرَبَعــٍة مِــْن أَْحَمر َوأَْخَضــر َوأَْصَفــرٍ  َوأَْبَيــضٍ 
ــُع ــْب ــُه ُيـــَقـــاُل َس ــاتُ ــَق ــَب َذْرُعَوَط  ُكل َبْيــَن  َمــا  َصاعِــَدٌة 
ُيوَجــُد ذَِراعٍ  مِــْن  ــُدَفأَْرَبُعــوَن  َتَصع َطْبَقــٍة   ُكل  ُعلُــو
الَْحــالِ بَِهــَذا  َكاَن  َمــا   ِإْشــَكالَِوُكل بَِال  ْجــمِ  َكالن َيلُــوُح 
َمــا ُذكِْر  لَــْم أَجِــَدن نِــي  فِــي َخَبرٍ َولَــْم أَجِْدُه فِــي أََثْرلَِكن
َوَقــْصَوَعلــُه َرآُه فِي ُكْتــبِ الَْقَصْص ــُه  َفَضم ــُه  َحق  َوَظــن
ُغْمَداَنا فِــي  َوَجْدُت  الذِي  ُعْثَماَناَبلِ  َيــَدْي  َعَلــى  َوَهْدمِــِه 

قوله: «مثل عثمان»، أي: بضم أولــه فهو ُغمدان؛ قصر لحمير، وآخرهم ســيف ابن ذي يزن،   (١)
إضافة إليه للوزن والجناس المتماثل بين السيف وسيف. اهـ. مصنفه.

أي َغَناء ـ على وزن كالم ـ ما ُيَسد به الفقر وفي الحديث (ال يجد َغَناًء ُيْغنِيهِ). (إسماعيل) (٭) 



نَنُ َواْآلَداُب٣٩٨ الس الجزء الرابع

ُوجِْد َوالَْكْســُر  الَْفاِء   بَِضم َفَقْد(١)فُْتَيا  َفْتــَوى بَِفْتِحَها  َتُقْل  َوِإْن 
ــْه ــَراَط َنَرى اْنِضَباَطْهزَِراَعــــٌة وَِجـــــاَزٌة(٢) ِش َوالَْفْتحِ  بِالَْكْســرِ 
ــْت ــٍة أََت ــل فـِـَعــالَ ــَذا ُك ــَك َقْد َثَبْتَوَه مِْن ِحْرَفٍة َعَلــى قَِياسٍ 
َال قِيــَل  َبَفْتَحَتْيــنِ  ــَبــن الْــِعــَلــَالَوَخَتــُن  ــاْطــلُ ــن َف َن ــو ــَن ُي
ِ الَْعَلم ِألَْجــلِ  َصْرفِِه  َمْنــُع  َِبل  الَْفِهم عِْنَد  الَْماِضي  فِْعلِ  َوَوْزنِ 
ْوَجــةِ لِلز َقَراَبــٍة  َعَلــى  ةَِفْهــَو  ُيْطَلــُق َفْهــَو َعَلــُم الْجِْنِســي
َيْرَشــُح(٣) فِيِه  أْنِيُث  الت َمــا  أَْوَضُحَوُرب َفْهَو  الَْوْجُه  َهَذا   ِإْن َصح
بَِضْم أَْي  َوَكِحْملٍ  َكُقْفلٍ  ُرقِــْمَواْسٌم  ا  ُطــر َوَكْســرِهِ  لِــِه  أَو
تَُضْم(ُبْهَال) بَِضم الَْباِء أَْيًضا َو(ُكَدْم)(٤) مِْثلَُها  ْسَتاُق)  َو(الر  م بِالض
تُْكَسُر َو(ِإْزكِي)  (ُبْسَيا)  َكَسُرواَومِْثلَُها  َقْد  َهْمَزَها  (ِإْبرا)  َكَذاَك 
(أََدُم) ا  َوأَم (الَْحْمَرا)  ــُمَوالَْفْتُح فِي  ــَل أَْع لَــــُه  َواْإلِ بَِفْتَحَتينِ 
ــمِ بِــَوْزنِ َيْقُتُل(عِْبرِي) بَِكْسرِ الَْعْينِ ثُم (َيْنُقُل) بِالَْفْتــحِ َفالض
الَْفاِء ا (فِــَدى) َفْهَي بَِكْســرِ  مَِراِءأَم بَِال  (َنــْزَوى)  فِي  َوالَْفْتُح 
ُضْم  ثُــم بَِفْتَحَتيــنِ  َتتِْمَو(َمَنــٌح)  َقْد  َوبَِهــَذا  (ُصَحاَر)  َصادِ 

أي: فقط.  (١)
اْلوَِجاَزة: عند أهل ُعمان قطع ســعف زور النخلة بالمنجل من فوق الكربة، والشــراطة قطعُة   (٢)

بالمخلب مع الكربة وتسمى خالبة.
قوله: «يَْرَشُح»، أي: يحسن.  (٣)

قوله: «ُبْهال» وما ذكره بعدها من القرى كلها من قرى ُعمان المشهورة.  (٤)



٣٩٩ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

ِ ْطَرْنج فِي الش ينِ  َِوقِيَل َكْسُر الش ْفَرْنج اْإلِ لَُعــبِ  مِــْن  َوَفْتُحَهــا 
ِ ــر تَُذك َال  الَْمْنُســوَل  َِوأَنــثِ  َدثــر لِلت َتُكــوُن  التِــي  َوْهــَي 
اْألَْمَجــدِ عِنــَد  َداُوُد  َِوِإنَمــا  ُمْفَرد بِــَواوٍ  َطــاُوسٍ  َكِمثــلِ 
لَِعْمــرِو أُِخــَذْت  َقــْد  َفــاْدرَِفــَواُوُه  َكَتُبــوُه  بِــَواوٍ  َيْعنِــي 
ِ َداُود ــي  ِ ف ــــَزاُد  تُ ــَهــا  َِفــَحــق الَْمْوُجود فِــي  َكَذاَك  َيُكْن  َفَلْم 
لَِيِصْح بِــَواوٍ  َعْمــًرا  ِضْحَفَكَتُبــوا  َوَيت ُعَمــرٍ  َعــْن  َتْميِيــُزُه 
َكالَْغَواِشــي ــَواقِي  الس َفاِشيَوِإنَمــا  َهَذا  أَْشــَباهِ  فِي  ْقُص  َوالن
ا تُْكَتَبن ْعرِيــفِ  ــابِالَْيــاِء فِــي الت تُْحَذَفن َفالَْيــاُء  ــَرْت  نُك أَْو 
ــَحــل ـــُه َم ــــل َواِحـــــدٍ لَ اْألَْصُلَوُك َيُقــوُل  َما  فِيــِه  َولَْيَس 
َوُســْكَنى َســَكًنا   َمْعَنــىَوتُْكَتَبــن َيُحــوُز  َواِحــدٍ   َوُكل

pÜG nOB r’G  p™ peÉ nL  oÜÉ nH

ِخَصالِ مِْن  الَْمْرِء  فِي  َزَكى  ُيْعــَرُف بِاْآلَدابِ فِــي اْألَْحَوالَِوَما 
اْألََدبِ َمْعَنــى  َجالِ  الر َهبَِفِحْلَيــةُ  الذ لِْبــُس  َســاِء  الن َوِحْلَيةُ 
اتَصْف َقدِ  َبَما  َمْعُروٌف  ُعرِْفَوالَْمْرُء  َقْد  بَِخْيــرٍ  ْن  مِم َفُكْن  بِِه 
اْألََدبِ فِي  َبْيَنَنــا  فِيَما  مِْن َنَســبَِوالَْفْخُر  َال فِي َغْيرِهِ  ينِ  َوالد
الَْمدِيُن(٥) لِــَي  ــِه أَدِيــــُنأََحــب إْخَوانِي  ـــنِـــي بِــُحــبَوإن

ينِ وُهَو المتمسُك بأمره، القائم بجميع شروطه. قوله: «اْلمدِيُن»، أي: صاحب الد  (٥)



نَنُ َواْآلَداُب٤٠٠ الس الجزء الرابع

َيْعُذُرنِي َغْيَبــًة  َعْنــُه  غِْبُت  َيْقَبلُنِــيِإْن  َنْحــَوُه  َرَدَدُت  َوِإْن 
َعْيَبُه ــي  ُيَغط ــيِء  لِلش ــَك  ــُه َوَرْيــَبــُهُحب ــَب ــْي ــَرن َع ــُت ــْس َوَي
َفاْحَذرِ  َوُيِصــم ُيْعِمــي  َك  َيَذرُِحب لَــْم  َفِإنــُه  الَْهــَوى  مِــَن 
َمــْوَالَكا ُيِحبُه  َمــا   ُحــب َهــَداَكاَبْل  الذِي  َفْهــَو  دِينِــِه  مِْن 
تُِحــب لِلــذِي  َعْبــٌد  ُيِحبَفأَْنــَت  الذِي  وِْفــقِ  َعَلى  َتْجرِي 

ــْوَراُة الت ُختِــَم  َكَالًمــا  َقــاُتَهــاَك  الث الُْقــْدَوُة  َرَواُه  بِــِه 
َعــادَِال َيُكــوُن  َال  أَمِيــرٍ   ُمَماثِــَالُكل َغــَدا  لِفِْرَعــْوَن  َفْهــَو 
ِ ــا َيْعَمــل َولَم الَْمَثلَِوُكل ذِي عِْلــمٍ  لَــُه فِــي  َفِإْبلِيــُس  بِــِه 
بِِه لَْم َيْســَترِْح ُشــرِْحَوُكل ذِي َمــالٍ  َقْد  َوالَْفِقيُر  َســَواٌء  َفْهَو 
ُســَؤالِ أَُخــو  َفْقــرٍ  ذِي   جِــَدالَِوُكل بِــَال  َكْلــٌب  لِْألَْغنَِيــا 
ِ َتْلَزم لَــْم  َبْيَتَهــا  َخــْودٍ   َِوُكل َفاْعَلم َمــاُء  َواْإلِ َســَواٌء  َفْهــَي 
َياَســْه َياَســْهَوَمــْن َيُكْن َقْد َطَلَب الر الس لَِمَضضِ  َفْلَيْحَتِمــْل 
ْنَســانِ اْإلِ َغَضــَب   ِإن ْيَمانَِوقِيــَل  َال َشــك فِيــِه ُمْفِســُد اْإلِ
ْبُر(١) الَْعَسْل َحَصْلَكِمْثلِ َما َقْد ُيْفِسُد الص ِإَذا  ــُه  ُيْصلَِحن َوالَْعْفــُو 
أَْذَنَبا ْن  َعم َيْعُف  لَْم  َمْن  َساَد  ُمْرَتِكَباَما  لَــُه  بِالَْعْمــدِ  َكاَن  لَــْو 
ِ ـــَرَة الْــِمــَزاح ـــْث ـــاُكـــُم َوَك َالِحي(٢)ِإي الت ِإلَــى  ُيْفِضي  َفِإنــُه 

الصبر: هو المر.  (١)
أي: التخاصم.  (٢)



٤٠١ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

ُيَحــاُل الَ   َشــك َال  ُه  ُيَنــاُلَفَشــر َال  قِيــَل  َقــْد  َوَخْيــُرُه 
وَرا الز  َفاْحــَذَرن َمَزْحــَت  َوالُْفُجــوَراَوِإْن  الَْباِطــَل  َواْجَتنِــبِ 
َيُقْل لَْم  َيْمَزُح لَِكْن  قُبِْلَفالُْمْصَطَفى  َقْد   َحــق َغْيَر  الِْمَزاحِ  عِْنَد 
ــُر ــَكــثِــْي َوالْ ُيــْحــَمــُد  ْكثِيــُرَقلِيلُُه  الت بِــِه  َفْلُيْحــَذْر   ُيــَذم
ِ الَْكَرم أَْهلِ  ِشيَمةِ  مِْن  ْدُق  َِوالص الِْعَظــم ُذو  بِــِه  اهللاُ  أََمــَر  َقــْد 
ِ َئام الل ِشــْيَمةُ  َفْهــَو  َِوالِْكــْذُب  اْألََنــام َكــذُِب  َيُجــوُز  َفــَال 
َيْملَِكْنُه الَْكرِيــَم  أَْكــَرَم  ُيْبِطَرْنــُهَمــْن  ئِيــَم  الل أَْكــَرَم  َمــْن 
ا َتْكِشــَفن اْألَْســَفارِ  فِي  ــاَوقِيــَل  َفُيْعَرَفن الَْفَتــى  ُخلُــقِ  َعــْن 
َجــالِ الر َمَعــادُِن  ــالَِفَيْظَهــَرْن  ــَع ــفِ ــــَرُم الْ َهـــا َوَك َوِضـــد
ــُم َوُصــْحــَبــَة اْألَْشــــَرارِ ــاُك ــارِِإي ــن ــل ِ ـــَهـــا َداعِــــَيــــٌة ل َفـــِإن
ْهرِ اْعَلَماَفُيْفِســُد الَْقرِيُن فِــي الَْيْومِ َكَما ِعيُن فِي الش َقْد ُيْفِسُد الل
َفاْحَذرِ  أََشــد َذْينِ  مِْن  ْفُس  َِوالن َمَكائِــَد النْفسِ َوُســوَء الَْمْخَبر
ــالِ َج ــر ـــَمـــا َجـــَواهـِــُر ال اْألَْحَوالَِوِإن َتَقلــبِ  فِــي  تُْعــَرُف 
ِ ْدَق فِــي الَْكَالم الص َِوقِيــَل ِإن الُْحَســام مِــَن  لِْلَمــْرِء   أََعــز
ْدَقا الص  َفــِإن ْدقِ  بِالص ىَعَلْيــَك  ُيَلق لَــُه   الْبِــر ِإلَــى  َيْهــدِي 
يَمانِ اْإلِ ِإلَــى  َيْهدِيــِه   الْجَِنــانَِوالْبِــر ِإلَــى  َيْهدِيــِه  َوَذاَك 
الْفَِجارِ ِإلَــى  َيْهدِيِه  ــارَِوالِْكــْذُب  لِلن َغــًدا  َيْهدِيــِه  َوَذاَك 
ِ َتَكلــم َال  َجــاَة  الن َتَشــا  َِفــِإْن  ِإال بَِمــا َيْعنِيــَك َيا َذا َتْســَلم



نَنُ َواْآلَداُب٤٠٢ الس الجزء الرابع

ُهْجــَرا(١) َمَقــاًال   َتُقْولَــن اَوَال  ــر َش  َتــْفــَعــَلــن َال  َوَهـــَكـــَذا 
اْآلَجــاَال َيْقَطــُع  َســاَن  الل  اْألَْوَصاَال(٢)ِإن َيْقَطُع  الُْحَسامِ  مِْثُل 
َزَرَعا َقْد  َما  ْنَســاُن  اْإلِ َصَنَعاَوَيْحُصُد  َقــْد  بَِما  ُيْجــَزى  َوِإنــُه 
الَْحــق الَْعزِيــَز َمــْن ُيِعــز الْفِْســُقِإن ــذِي ُيــذِلُه ال َوِضــد
اْألََدبَِمْن َحفَِظ اْألَْسَراَر َحاَل الَْغَضبِ أَْهلِ  عِْنــَد  الَْكرِيُم  َفْهَو 
َصاَفاُه َمــْن   َزل ِإْن  الذِي  أَْعَطاُهلَْيَس  َمــا  اْألَْســَرارِ  مِــَن   َبث
ــاُن ــَس ْن اْإلِ ــدُِر  ــْق َي َال  ــــُه  ــاُنَوِإن الَْمن أَْكَرَمــُه  َمــْن  ُيِهيــُن 
ُمِعْز لَــُه  َمــا  اهللاُ  ُيِهْنــُه  َتِعْزَوَمــْن  ْقَوى َعَلى َحالٍ  َفُكْن مَِن الت
بِالَْمْمُقوتَِوِإْن َرِضيــَت بَِقلِيــلِ الُْقــوتِ لَْيَس  ا  ُحر أَْصَبْحَت 
أَْوَســُطَها َفَتى  يا  اْألُُمورِ  َيْبُســُطَهاَخيــُر  الْــَوَرى  أَْرَزاَق  َواهللاُ 
الَْجدِيَدا َوالَْبــسِ  لَذِيــًذا  َشــِهيَداَفُكْل  َنْم   ثُم َحِميــًدا  َوعِْش 
َكاَنــا أْكٌل  اللذِيــَذ  الَْبَياَناَفأَْكلُــَك  َفاْفَهــمِ  ُجــوعٍ  َبْعدِ  مِْن 
الثْوبِ لِْبُس  الَْجدِيَد  َوَرْيــبَِولِْبُســَك  َدَنــسٍ  َعــْن  َتْغِســلُُه 
َتْلَبُس ِحيــَن  َكالَْجدِيدِ  ولَْم ُيــَرْد َجدِيُد َما َقــْد ُيْلَبُسَتْلَقــاُه 
َِوَنــْم َشــِهيًدا َطاهًِرا مِــْن ُكل ــسٍ َتْظَفــْر بَِنْيــلِ الَْفْضل ُمَنج

قوله: «ُهْجَرا» بضم الهاء، أي: ُفْحًشا وباطالً.  (١)
قوله: «يَْقَطُع اْآلَجال»، أي: يكون ســبًبا لموت صاحبه، فينقضي أجله بســببه، وليس المراد ما   (٢)
تزعمــه طائفة من المعتزلة أن المقتــول يموت قبل أجله، الذي قدر له لــو لم يقتل؛ فإن هذه 

مقالة باطلة ـ اهـ. مصنفه.



٤٠٣ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

الِْخَصالِ َزاكِــَي  َحِميًدا  َوالْفَِعــالَِوعِْش  الَْقــولِ  فِــي  ِقًيــا  ُمت
ــَلَفا الس َيِشــيُن  ــوِء  الس ــَرَفاَوَولَُد  الش  أَُخــي َيــا   َوَيْهدَِمــن
اْألُُمورِ فِــي  الَْعْجَلــةُ  لِْلَمْحُذورَِوتُْكــَرُه  ْفــُع  ي الدأَن الت َوفِــي 
ِ ــن َبي بِالت ْحَمــُن  الر أََمــَر  َِقــْد  ــن َيق لِلت الَْفاِســقِ  َخَبــرِ  فِــي 
الَْحالَْهَكْي َال نُِصيَب الَْقــْوَم بِالَْجَهالَْه اْرتِــَكابِ  َعَلى  َفَنْنَدَمْن 
ِ ِألَخ ُســوٍء  ُحْفــَرَة  َِوَحافِــٌر  خ َوأَر َفاْفَهَمــْن  فِيَهــا  َيْســُقُط 
َمْعُيوَبا(١) ُعوَبا(٢)َمْن َشاَء ِخال لَْم َيُكْن  الص َركِــَب  لَْو  َيْلَقُه  لَْم 
أَْصَحابِ بِــَال  ْهــُر  الد بِاْرتَِيابَِوَفاَتــُه  لَْيــَس  َصِحيــٌح  َوْهَو 
َعزِيُز الْــَوَرى  فِي  الَْكَمــاُل  الَْعزِيُزِإذِ  ُهــَو  الَْفــْرُد  َوالَْكامِــُل 
الُْعُقولِ بِــَذوِي  اْســَتَعاَن  ــَمــأُمــولَِمــنِ  الْ بـِـــَدَرِك  ِإًذا  َفـــاَز 
اْألَلَْبابِ لِــَذوِي  اْسَتَشــاَر  َوابَِمنِ  َوالص  الَْحق َطرِيَق  َيْسلُْك 
اْســَتَخاَرا َمنِ  قِيَل  َقْد  َخاَب  اْسَتَشــاَراَما  َمنِ  َيْنــَدْم  َولَْم   َكال
َداَمْه الَْمَالَمــْهفْهــَي ِإًذا ِحْصــٌن مِــَن الن مِــَن  أَْمــٌن  َوِإنَهــا 
َرِشــيَدا َرُجًال  ُيَشــاوِْر  لْم  َبِعيَداَمْن  َغــَدا  َقْد  ــَواُب  الص َعْنُه 
َكْه َشــر َقْد  َرُجًال  اْسَتَشــاَر  َمْســَلَكْهَمنِ  أََراُه  َوَقــْد  َعْقلِِه  فِــي 

قوله: «َمْعُيوَبا» لغة ُعمانية موافقة للغة تميم، والمشهور معيب ـ اهـ. (المصنف)  (١)
ُعوَبا» هي الدابة التي تعصي راكبها، وأكثر ما يعرف بهذا اِإلسم صعاب اِإلبل يقال:  قوله: «الص  (٢)

مطية صُعباء وفرس شموس.



نَنُ َواْآلَداُب٤٠٤ الس الجزء الرابع

ُمَشــاَوَرْه َفًتى  مِــْن  أََرْدَت  َقْبَل أَْن تَُشــاوَِرْهَوِإْن  ِإلَْيــِه  َفاْنُظــْر 
َتــَرى فِيــِه وَِداًدا َخالَِصا فِيِه َشــاِخَصاَفــِإْن  الَْعْقلِ  ُوفُــوَر   ثُم
بِالَْحِقْيَقــْه َحالَــَك  َشــاوِْرُه َواْقِصْد َســالًِكا َطرِيَقْهَوَعارًِفــا 
الَْمْذُكوَرا ــوَرىَوِإْن َتُكــْن لَْم َتجِــدِ  الش  َوَخل َفَجانِْبــُه  فِيــِه 
فِْكَرةِ ُدوَن  اْألُُمــوَر  أََتــى  الَْعْثَرةِوَمْن  بُِســوِء  َمْعُروًفا  َيُكــوُن 
َتْكُثَرنــا الْفِْكــَرةِ  قِلــةِ  ــاَمــْع  ــَرن ُيــَفــك لَـــْم  ِإْن  ــُه  ــَرتُ ــْث َع
ِصيَحْه َمــْن َقــْد َقبِــَل الن َتُصونُــُه َعــْن فِْعَلــةِ الَْقبِيَحــْهَوُكل
ِ ــَماح بِالس يــُن  الد َهــَذا  َن  ُِزي َصاح َيا  الَْوَرى  أَْخَالقِ  َوُحْسنِ 
ْحَســانِ اْإلِ َعــاَدَة   َتْقَطَعــن ِإْمَكانَِال  َذا  ُدْمــَت  َمــا  أََحدٍ  َعْن 
َعــاَداُت عِْنَدُهــْم  َذاَك   َساَداُتَفــِإن الَْوَرى  فِي  َوالُْمْحِسُنوَن 
َعاَدى َعْنــَك  الَْعاَدَة  َقَطــَع  َعاَدا(١)َمْن  فِيَنــا  ُيْضَرُب  َمَثــلٍ  فِي 
َوالْجِيَرانِ اْألَْهــلِ  فِــي  ُه  ْحَســانِأََشــد ِإْذ لَُهــُم َفْضــٌل مَِن اْإلِ
بِالْتَِفاتِــِه الَْجاهِــُل  الَْعاقِــُل مِْن َســَماتِِهَوُيْعــَرُف  َوُيْعــَرُف 
َكثِيــَرا ُمْلَتفًِتــا  َتــَرى  َكبِيــَراَفــِإْن  َجاهِــًال  أََراُه  َفُقــْل 
الَْبَصَرا  َيُغــض الِْعْلمِ  َذا   َظَراَفــِإن َوالن َيْعنِــِه  لَــْم  الــذِي  َعنِ 
الُْفُضــوَال َيُجَتنِــُب  مِــَن الْــَكَالمِ َال َتُكــْن َجُهوَالَوَهَكــَذا 

قوله: «عادى» أي عاداك، وعادا الثانية بمعنى صار وبينهما الجناس المتماثل ـ اهـ. مصنفه.  (١)



٤٠٥ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

ُبــذَِالَوأَْبَخــُل الناسِ َفًتــى َقْد َبِخَال بَِســَالمٍ  أَِخيــِه  َعَلــى 
أَْعَطى َقْد  َفًتــى  الناسِ  ْعَطاَوأَْجَوُد  لِْإلِ َمانًِعــا  َعْنــُه  َكاَن  َمــْن 
َعَفا َمْن  َفــَذاَك  الناسِ  الــذِي َيْظلُِمــُه ِإَذا َهَفــاَوأَْحَلــُم  َعــنِ 
َعا الد َعنِ  َفًتــى  الناسِ  َعــاَوأَْعَجُز  َيْعجِــُز َال َتُكــْن لَــُه ُمَضي
َيْسرُِق َقْد  َفًتى  الناسِ  ُمْنَطلِــُقَوأَْســَرُق  بَِهــا  َفُهــَو  َصَالَتــُه 
َعِمَال َمــا  ُيْدِخَلُه  أَْن   َظــن َجِهــَالَمْن   ُمَتَعــن ــَوابِ  الث َداَر 
َعَمْل بِــَال  أَنــُه   َيُظــن الَْمَثْلَوَمــْن  فِــي   َفُمَتَمــن َيْدُخلَُهــا 
َعَلْيِه َمــا  َيْعَمــُل  َيْنَبِغي  ــِهَبــْل  ــْي ِإلَ َنــاِظــًرا  ــوُن  ــُك َي َوَال 
الِْغَنا َتَضْعَضَعا اْنَقَشــَعاَوقِيَل َمْن لِــذِي  قِيَل  ثُْلَثــاُه  دِينِــِه  مِْن 
ــَرا َحق َقــْد  َمــا  ــَم  َعظ ـُه  ـ َخِســَراِألَن ُهَنــاَك  َفِمــْن  ِإلَُهــُه 
َبا ُرك َقــْد  َثَالَثٍة  مِــْن  يــُن  َذَهَباَفالد َقــْد  َوُهَما  َوفِْعــلٍ  َقــْولٍ 
ُيــرِْد لَــْم  ِإْذ  ُتــُه  نِي ُكْفــًرا َوَذا َتْفِســيُرُه الذِي قُِصْدَوَبِقَيــْت 
ِ ْلَثْيــن بِالث أََراَد  َبــْل  َِوقِيــَل  ين َذاَك الد عَِبــاَرًة َعــْن َهــْدمِ 
اْنَهَدْم الَْبْعــَض  َهَدَم  ِإْن  ــُه  ـ اْألََتْمِألَن ُهــَو  َمَضى  َوَما  َجِميُعــُه 
لِْلُعْمَيــانِ الَْحاَجــَة  َتْطلُــبِ  الَْعْيَنانَِال  َذَهــَب  ِإْن  الَْحَيــا  َزاَل 
الُْعُيونِ فِــي  ُيَقــاُل  الَْحَيــا   َمُصونِِإن َبْيَنَنــا  َمــاٍء  مِْثــلِ  فِي 
ا تُْطَلَبن الَْوْجــِه  َصبِيــحِ  ــاَومِــْن  تُْقَضَين الَْحــالِ  فِــي  َفِإنَهــا 
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اْألََماَنْه الَْبَشــرِ  ُحْكــُم  ينِ ِإْن لَــْم َتْظَهرِ الِْخَياَنْهَوقِيــَل  فِي الد
ــَالةِ لِلص ائِــَم  الن ــَه  َنب بِالَْفَواتَِمــْن  َيْؤَثــُم  َبــْل  ُيْؤَجــُر 
َال ائِــُم  الن ُعــذَِر  لَــْو  أَْهَمــَالَفِإنــُه   ثُــم َرآُه  َمــْن  ُيْعــَذُر 
ــَرابِ ــش َوال َعامِ  لِلط ـــاَز  ِإيَجابَِوَج َمــا  َغْيرِ  مِــْن  َتْنبِيُهــُه 
ــِه مِْن َخــْوِف أَْن ُيْحَســَبْنَوَتــارٌِك لَِحق رَِياًء  ُمْبِطــٌل  ُيَقــاَل 
ــــاُء رَِي ـــــُه  ِإن ـــــوُل  أَقُ َيــَشــاُءَوَال  بـِــَذا  ــا  َي ــر ال ِإَذا   ِإال
ــا َوتُْقَطَعن الَْمــاُل  ُيْبــَذُل  اِإْذ  َيْشــُتَمن بِالُْبْطلِ  َمــْن  لَِســاُن 
ا َمــر َقــْد  لِلــذِي   اَوُيْســَتَحب الَْمَمر ُيْســرُِع  َمُخــوٍف  َتْحَت 
َما َقــْد َفَعــَل الُْمْخَتاُر اُرَكِمْثــلِ  الَْقه الَْواِحــُد  َعَلْيــِه  َصلــى 
َماَال َقــْد  َحائٍِط  َتْحــَت   َمر َوَقــاَالِإْذ  َماِشــًيا  َعْنــُه  أَْســَرَع 
ِخــَالُفمِــَن الَْمَمــاتِ َفْجــأًَة أََخــاُف بِِه  َمــا  َوَهــَذا  َقــاَل 
َوالَْمْلُهــوِف ِعيــفِ  الَْمْعُروِفِإَعاَنــةُ الض قِيَل ُهَما مِــْن أَْفَضلِ 
ــا الَْولِي اَوُكل َمــْن َقــْد َهَجــَر  َصفِي َيُكــْن  لَْم  ــَالثِ  الث َفْوَق 
َما أَْجلِ  مِْن  ُعْذُرُه  الثَالثِ  لُِيْرَحَماَوفي  الَْفَتى  َنْفسِ  فِي  َيْدُخُل 
ِ الَْبَشــر َطْبــُع  ــَب  ُرك َمــا  ـ َوالَْكــَدرِِألَن ًة  َمــر ــُرورِ  الس مِــَن 
ــَرا ُمَخس َغَدا  َقْد  َصدِيــقٍ   أَْكَبــَراُكل َخْصًمــا   ُيَعــد ــِه  لِِخل
الْجَِبــالِ لُِقَلــلِ  الَْفَتــى  َجالَِنْقــُل  الر مَِنــنِ  مِــْن  لَــُه  َخيــٌر 
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ينِ َشــيٌء أَْحَسَنا مَِن الِْغَنى َفْلَتْشُكَرْن َفْضَل الِْغَنىَولَْيَس َبْعَد الد
انِ بِالَْمن الُْكْفــرِ  َبْعــَد  ْنَسانَِولَْيــَس  اْإلِ الَْفْقر(١) َعَلى  ا مَِن  َشــر
اَفالَْفْقــُر َكاَد أَْن َيُكــوَن ُكْفــَرا َضر َقــْد  َمــا  ُيْركِــُب  ِألَنــُه 
الَْحَاللِ مِــَن  َكاَن  ِإْن  الَْجَاللَِوالَْمــاُل  ذِي  َطاَعــةِ  فِــي  ُيِعيُن 
ِإلَــى بِأَْهلِــِه  َرائِــٌح  َرَحَالَفالَْمــاُل  َمــْن  َذا  َحب ــَوابِ  الث َدارِ 
َيْكفِينِي ــْر لِي غًِنى  َيس ُيْطِغينِــيَيا َرب َال  اَعــةِ  لِلط ُيِعيــُن 
َعاُر ا  ُطــر الناسِ  عِْنــَد  ِشــَعاُرَوالَْفْقُر  َقــى  الت لِــذِي  ــُه  لَِكن
ُيَهاُب َفــَال  َفْقــرٍ  َذا  َكاَن  اْألَْصــَحــاُبَمــْن  ــُه  ــَرن ــَوق تُ َوَال 
َتْعُظُم لََدْيِهــْم  ْنَيــا  الد َمــا  ـ ُمْؤلُِمِألَن لِْلُفــَؤادِ  َوْهَو(٢)  يُن  الد َال 
أَْرِضِه فِــي  َنا  َرب ُجْنــُد  َفْرِضِهَوالَْفْقُر  َعــْن  أََبى  َمــْن   ُيذِل بِِه 
اْألَْمَراضِ فِــي  قِيَل  َقْد  ْعَراضَِوَهَكَذا  اْإلِ ِألُولِي   ُذل َوالَْمــْوُت 
ُيْنَقُل لِْلُمْرَســلِيَن  ُخلُــقٍ  أَْقَبلُوامِــْن  َما  ِإَذا  الَْفْقــرِ  أُولِي   ُحب
ا َتفِــر أَْن  َفــاقِ  الن مِــَن   اثُــم َمر ِحيــَن  الَْفِقيرِ  ُصْحَبــةِ  مِْن 
َوَيَرى فِيــِه  َمــْن َال َخيَر  فِيِه الَْوَرى الَْخْيَر َفَذا َشر الَْوَرىَوقِيَل 
يَرانِ الن فِي  َيْهوِ  لَْم  الَْهَوى  َجانِلَْوَال  مِْن  َوَال  ْنــسِ  اْإلِ مَِن  َخْلٌق 

قوله: «شًرا ِمَن اْلَفْقِر» منصوب، خبًرا لَِلْيس، واسمها محذوف تقديره ليس بعد الكفر شيء من   (١)
األمر شًرا من الفقر.

قوله: «َوْهَو»، أي: هذا التعظيم الذي صاروا يعظمونه الدنيا ومن أعطته مناُه.  (٢)
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الُْكْفَرانَِوَال َحــَال عِْنَد أُولِــي الِْعْصَيانِ أَوِ  الْفِْســقِ  مِــَن  ُكْفٌر 
ُمْهلَِكا َيُكوُن  النْفسِ  َتَملَكالَِكْن َهَوى  َعْقلِــِه  فِــي  َمــْن   لُِكل
الَْمْنُقولِ اْألََثــرِ  فِــي  أََتى  ــولَِوَقْد  ــُق ــُع ــْل ِ ـــــةُ ل ـــُه اْآلَف  ـــأَن ِ ب
َمأَْوى َتُكــوُن  الْمــأَْوى  ةُ  َتْهَوىَوَجن ا  َعم ُفــوَس  الن َنَهى  لَِمْن 
ــَالُم ــَك ــالْ ــلِ الْـــَكـــَالَم َف ــل اْآلَثاُمَوَق بِــِه  َتْكُثــْر  َيْكُثــَرْن  ِإْن 
ــتِــَفــاُعــُهَوُكل َمــْن َقــْد َكُثَر اْســتَِماُعُه َواْن َيــْكــُثــُر  َفِعْلُمُه 
يُن ُيْســٌر لَْم َيُكْن َعِســيَرا ْنفِيَراَوالد ــُروا(١) َال تُْظِهــُروا الت َفَبش
اْآلَثــارِ دَِراَســةِ  َعَلــى  ــَهــارَِوُكــْن  َوالــن ْيلِ  بِالل ــا  ــًب ــَواِظ ُم
ِ ــْرع ــش ــانِ ال ــَي ــَب ِ ـــــن ل َِوَالزَِم َحــَوى اْألُُصوَل عِْنــَد ُكل َفْرع
الَْغَضْب عِْنــَد  لَِنْفِســِه  دِيُد الَْبَطُل الذِي اْنَتَجْب(٢)َوَمالٌِك  َفْهَو الش
الَْجُهولِ ُصْحَبــةُ  قِيَل  مَِن الْــَوَرى َوَكْثــَرُة الُْفُضولِ(٣)َوالَْجْهُل 
الَْوَقــاَراَفَصاِحَبــن َيــا أَِخــي اْألَْخَياَرا َواْســَتْعِملِ  ُمَالزًِمــا 
َوبِــاْآلَدابِ بِالَْعْقلِ  َوبِاْألَْحَســابِوالَْفْضــُل  بِاْألَْصلِ  َكاَن  َما 
ُحْسُن اْألََدبِ َســبَِوقِيَل فِي الِْحْكَمةِ  الن َقبِيَح  َكاَن  َمــْن  َيزِيُن 
الَْعافَِيْه َتَنــاُل  أَْشــَياَء  َفْهــَي الَْباقَِيْهأَْفَضــُل  اَرْينِ  َوأَْطَيــُب الد

ــُروا» وفي ســائر النســخ فيســروا بالمهملة أمر بالتيســير على الناس، ولكل من  قوله: «فََبش  (١)
الكلميتين وجه سائغ ومعنى محتمل والثاني أحسن.

قوله: «انَتَجب»: أي: صار نجيًبا.  (٢)
قوله: «َوَكْثَرُة اْلُفُضولِ»، أي: فضول الكالم.  (٣)
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ــوُر نُ ِألَِخــيــِه  ــَيــِقــيــَن  الْ  ْيــُن ِحــْرٌز لِْلَفَتى َوُســوُرِإن َوالد
ُجلِفِي الَْجْهلِ َمْوٌت َقْبَل َوْقتِ اْألََجلِ الر َوالِْعْلُم َال َشــك َحَيــاُة 
ِ َكالِْعْلــم لِْلَفَتــى  َســِميَر  َِوَال  َكالِْحْلــم أََبــًدا  َظِهيــًرا  َوال 
َتْســَتْجِهَلْن(١)َوالْجِْسُم مِْن ذِي الَْجْهلِ َقْبٌر َقْبَل أَْن َفَال  الَْقْبُر  ُه  َيُضم
ا َرأَْيُت الَْجْهَل فِي الناسِ َفَشا َغَطَشــالَم  فِي الَْجْهَل   أَن أَْظَهْرُت 
الِْعْلَمــا ُيْنِكــُروَن  ِإْذ  ــاَتَجاُهــًال  َوالَْجْهــُل َبْيَنُهــْم َفَلــْم ُيَذم
الَْحَياةِ ُدْمــُت فِــي  َما  نِــي  اَداتِلَِكن الس مَِن  َشــْيًئا  أَْســأَلَْن  َال 
َهــْل َركِــَب الُْجْنــُد أَوِ اْألَمِيُرَبــْل َال أَقُــوُل ِحيَنَما َيِســيُروا
ـِـْســُت ِــي أَن ــَدت ــَوْح ِ ــا ب ــَم لَزِْمــُتَوِإن َعْنُهــُم  َبْيتِــي  َوَقْعــَر 
ــُروُر الَْمْحُذوُرَفــَداَم أُْنِســي َوَنَمــا الس بِاْنفِــَرادَِي  َزاَل  َبــْل 
ِ ْين الد فِي  الُْعَلَمــا  َبْعُض  َِوَقاَل  يــن ُشــْؤُم الد ـُه َال َشــك ـ بِأَن
َهارِ بِالن ْيــَن  الد  ِإن قِيــَل  ــارِيَبــْل  َع  َفــَهــم ــْيــلِ  َوبـِـالــل  ُذل
اْرتَِيابِ بَِال  الَْجْهــلِ  ُذو  الَْجَوابُِيْعَرُف  بُِســْرَعةِ  َقْولِــِه  فِــي 
ــُر ــَدب َت لَــُه  ــمِ  ــْل ــِع الْ َذا   ــُرِألَن ُيَفك َعَنــا  فِيَمــا  بَِعْقلِــِه 
َقــْد َجِهَالَحتى َيَرى َصَواَب َما َقْد ُســئَِال ُيْفتِي بَِما  َوَال  َعْنــُه 
َقا ُوف َقــْد  َما  اْألَْعَمالِ  أُْنفَِقا(٢)وأَْفَضــُل  َقــْد  َما  الَْمالِ  َوَخْيُر  لَُه 

قوله: «فََال تَْسَتْجِهَلْن»، أي: ال تكن جاهًال.  (١)
قوله: «َوَخْيُر اْلَمالِ َما َقْد أُنِْفَقا»، أي: في أبواب الخير ووجوه البر.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٤١٠ الس الجزء الرابع

َقْد َزَرَعا َصَنَعاُكل اْمرِگ َيْحُصــُد َما  َقــْد  بَِما  ُيْجــَزى  َوأَنــُه 
اْألَْمــَوالِ أَْنَفــَع   ِإن الَْمآلَِوقِيــَل  َمــَع  اْألَْجــَر  أَْعَقَب  َمــا 
َوَمْن َعَصــاُه َذل َيــا َذا َواتَضْعَفَمــْن أََطــاَع اهللاَ َجــل َواْرَتَفْع
اْســتِْقَبالُُه(١)َفالِْعْلــُم مِــْن َتَمامِِه اْســتِْعَمالُُه الَْعَملِ  َتَمــامِ  َومِْن 
الَْماُل َعَلْيــِه  َهــاَن  َمــْن   اْآلَماُلَوُكل َنْحــوِهِ  فِــي  َهــْت  َتَوج
ــا َضن َقــْد  بَِمالِــِه  َمــْن   اَوُكل َفاْعَلَمن ــوُد  ــُج َي بـِـَنــْفــِســِه 
بِاْألَْمــَوالِ  َشــح َمــْن  ـُه  ـ اْألَْنَذالَِوأَن ِإلَــى  َض عِْرَضــُه  َعــر
الَْجِميَال َيْعــرُِف  َمــْن  َمــا  َقلِيــَاللَِكن أََراُهــُم  الْــَوَرى  مِــَن 
ْه َوالُْمــُرو ــيَمةُ  الش بِــِه  ْهَوَمــْن  لِْألُُخــو َوالَْحافِــُظ   َقــل َقــْد 
ِ الُْمْؤمِن َخلِيُل  قِيــَل  َقْد  َِوالِْعْلُم  الُْمَهْيِمن َصْفــَوةِ   بِــي الن َعــنِ 
َوزِيَرا لَــُه  َصــاَر  َقْد  َظِهيــَراَوالِْحْلــُم  أَْمــرِهِ  فِــي  ُمَســاعًِدا 
ْفــُق فِيَمــا عِْنَدَنــا أَُخــوُه فِيَمــا َقــْد ُروِي أَُبــوُهَوالر َوالْبِــر
أَمِيــُر ُجُنــودِهِ  مِــْن  ْبــُر  َنِصيُرَوالص ِـــِه  ـــَدائ أَْع ــى  ــَل َع لَـــُه 
الَْفْرضَِوالِْعْلُم َخْيٌر مِــْن ُكُنوزِ اْألَْرضِ َبْعَد  اْألَْعَمــالِ  َوأَْفَضُل 
ِ َيْعَلم لَْم  َمــْن  اْآلَثارِ  فِي  َِوَجاَء  َال َشــك فِيــِه أَنــُه لَْم َيْســَلم

قوله: «اْســتِْقَباُلُه» هكذا في جميع نســخ الكتاب، والموجود في غيره من الكتب، أن من تمام   (١)
العلم اســتعماله، أي: االنتفاع به في األعمال، وبذله لمســتحقيه من الرجال والنساء، وإن من 
تمام العمل اســتقالله، أي: بأن يعده العامل قليًال؛ ألن اســتقالله يســتدعي الزيادة منه، وهذا 

عندي أْولى وأصح، وقد أصلحته بهذه في بعض النسخ فلينظر فيه.



٤١١ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

ِ أَْجزِل أْعَطْيَت َشــْيًئا  َتُكْن  َفأَْجِمــْلَوِإْن  َمَنْعَتــُه  َتُكــْن  َوِإْن 
َرْه َكد َذا  َيا  ْحَســانِ  بِاْإلِ  َمن َرْهَمْن  َمْن َجاَر فِي ُســْلَطانِِه َقْد َصغ
الناسِ لَِنْفــعِ  الَْماَل  َجَمــَع  َبــاسَِمْن  بَِغْيــرِ  ــاُس  الن أََطاَعــُه 
َفَال  الْبِر فِــي  اْألَْمــَوالِ  ُيْحَظَال(١)َوُمْنفُِق  لَــْم  ِإَذا  ًرا  ُمَبذ ُيْدَعى 
الَْمَعاِصي فِــي  ْبذِيُر  الت انِــَق فِيَها َعاِصيَوِإنَمــا  َمْن أْنَفــَق الد
َغَلَبا َقــْد  لَِعْقلِــِه  عِْلُمــُه  َجَلَبــاَمــْن  َوَبــاًال  عِْلُمــُه  َعَلْيــِه 
ِ ْلــُم َقاَل فِيِه أَْهــُل الِْحَكم َِوالظ ــَعــم ــٌة لـِـلــن ــَب ــَل ــْس ـــُه َم  ـــأَن ِ ب
ــَرد تُ َال  الْــَمــْظــلُــومِ  ــــَوُة  َتْعُدوَوَدْع ِســَهاٌم  َفْهــَي  َكافًِرا  لَــْو 
أََحَدا َحيِيــَت  َمــا   َتْظلَِمــن أََبــَداَال  مِْنــُه  َتْنــَدَم  أَْن   ُبــد َال 
َوالَْمْظلُوُم الَْعْيــُن  َيْدُعــو َعَلْيــَك َمــا َهَنــاُه َنْوُمَتَنــاُم مِْنــَك 
َظَلْم فِيَمــا  َظالًِما  تَُعــاوِْن  الَْقَلْمَوَال  أَْو َبــْريِ  َواةِ  الــد ةِ  بَِمــد
َوالُْمِعيــُن الِــُم  الظ ُيْحَشــُر  ُمِهيــُنِإْذ  بَِهــا  َعَذاُبُهــْم  َمًعــا 
ِ َِوالَْبْغــُي َفاْحَذَرنــُه فِــي اْألَُمم ــَقــم ــٌة لـِـلــن ــَب ــَل ــْج ـــُه َم ـــِإن َف
ِ َِوقِيــَل َمــْن َجــاَر َعَلــى َفِقير ْقدِير الت فِــي  الَْكْعَبــةِ  َكَهــادِمِ 
مِْن َوْهَو  مِــَرارٍ  َعْشــَر  َبابِ الَْمَجازِ فِي الَْكَالمِ ُيْحَسَبْنَيْهدُِمَها 
بِيــَن َهَكــَذا أَْيًضــا ُحِكيَومِْثــُل َمــْن َيْقُتُل أَلْــَف َمَلكِ ُمَقر
بِالُْمَبالََغـــْه ُيْعَرُف  الَْبالَِغْهَوُكلــــُه  َوْهــَي  ْنفِيرِ  الت لِِحْكَمــةِ 

قوله: «ِإَذا َلْم ُيْحَظَال»، أي: إذا لم ينفقه في األشياء المحجورة.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٤١٢ الس الجزء الرابع

أَْثَبــُت مِــْن أََدبِِه الُْمْســَتْجَلبَِوقِيَل فِي َطْبعِ الَْفَتى الُمْسَتْصَحبِ
ِ َواُضــع لِلت آَثــَر  َمــْن  ُِيْرَفــُع  َرافِع َغْيــُر  ْنَســانِ  لِْإلِ َوالِْكْبــُر 
ا ُحر  اْســَتَرق َمــا  َمالٍ  ُشْكَراَوَخيــُر   اْســَتَحق َما  َسْعيٍ  َوَخْيُر 
َمْرُســوَماأُْنُصــْر أََخــاَك َظالًِمــا َمْظلُوَما ُروِي  َقْد   بِــي الن َعنِ 
تُْنِقَذْه أَْن  لَــُه  ْلمِ  الظ فِي  ُيْنفِــَذْهَنْصُرَك  أَْن  َتْمَنَعــُه  َوأَْن  مِْنــُه 
َمْظلُوَمــا َرأَْيَتــُه  َتُكــْن  لُوَماَوِإْن  الظ َوَتــْمــَنــُع  تـِـِعــيــُنــُه(٭) 
ُحرَِبا الَْقوِيَم  يَن  الد َحاَرَب  َمــْن َغالََب الَْحــق الُْمبِيَن ُغلَِباَمْن 
َجْيشِ أَْقَوى  الَْعْدَل  َرأَْيُت  َواْألَْمــَن فِي الْبِــَالدِ أَْهَنا َعْيشَِوَقْد 
ـُه َال َســْيَف مِْثــُل الَْحــق ـ ْدقَِوأَن الص َكِمْثلِ  َعــْوٌن  ُيَرى  َوَال 
َذال َجــالِ  بِالر  اْســَتَخف ْط فِي الَْمَقــالِ َزالَمــنِ  َوَمــْن ُيَفــر

ِ الِْهَمم َدَرَجــاتِ  فِي  َرَقى  َِوَمْن  اْألَُمم ــَم َحقا فِــي ُعُيــونِ  ُعظ
ِ َعــم لِلن ُكْفرانِــِه  مِــْن   َِوِإن َقم الن ُحلُوَل  الَْمْرُء  َيْســَتوجُِب 
ِ ْحَمَن َمْن لَْم َيْشُكر َِال َيْشُكُر الر عَِبــاَدُه َوَمْعَنــى َذا فِــي َخَبــر
ِ ْكُر َغْيُر الَْمْدحِ فِي الَْمْرُسومَِوَذا ِخــَالُف َمْدِحــِه الَْمْذُمــوم َفالش
ْعَمةِ بِالن َيْعَترَِفــْن  أَْن  ــْكُر  ــَةَفالش الِْمن  َحــق  َيــن ُيَؤد َوأَْن 
َمْحُصوُلَوالَْمــْدُح أَْن َيُقــوَل إْذ َيُقــوُل لَِقْولِــِه  َيُكــْن  َولَــْم 

على وجه رفع الجزاء وهو جواب الشــرط، وجعل بعضهم منه قول اهللا: ﴿ * + , -  (٭) 
. / 0 1 2 3 4 ﴾» [آل عمران: ٣٠] على جعل (ما) شرطية. (إسماعيل)
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ــافِي َوْجِه مِْثلِــِه الّتَراُب ُيْحَثى(١) َقْصــًدا َبث ِإْن َكاَن لِْلَمدِيــحِ 
َذْبــُح قِيــَل  لِْألََنــامِ  ْبُحَفالَْمــْدُح  الر َعــَداُه  الَْمــْدحِ  َفَقابِــُل 
اْآلَدابِ مِــَن  ْوتِ  لِلص  َوَوْصُفــُه َقْد َجاَء فِــي الِْكَتابَِوالَْغض
ِ الُْحُمر َصوُت  اْألَْصَواتِ  َتْجَهــرِ(٢)َفأَْنَكُر  أَْن  لَِحاَجــٍة  َوَجائِــٌز 
َقْد ُعرِْفَصْوُت أَبِي َطْلَحَة فِي الَْجْيشِ ُوِصْف َوَذاَك  َيُقوُم َعْن َجْيشٍ 
أَْســَمَعا َقْوًال  َقــاَل  ِإْن  أَْو َضَرَب الُْمِسيَء َضْرًبا أَْوَجَعاَوُعَمــٌر 
أَْوَرَعــاَوْهــَو ِإَذا َمَشــى ُيَقاُل أَْســَرَعا َكاَن  اهللاِ  لََعْمــُر  َوْهــَو 
اُس أَْطَبــاٌع َفِمْنُهْم َجْهَورِي َِوالن ر ُيَغي لَــْم  ْنَســانِ  اْإلِ ْبُع فِي  َفالط
لَِطيــُف َمــْن َصْوتُــُه  ْخفِيُفَومِْنُهــُم  الت نُْطِقــِه  فِــي  َفَطْبُعــُه 
ــــا َفن َيَتَكــل أَْن  َيْنَبِغـــي  ا(٣)َال  َفَيْســُمَجن َطْبِعــِه  َفــْوَق  َما 
َما َقــْد ُكفِي َفْهــَو ِإًذا َعْبٌد َزَكامِْن ُحْسنِ ِإْسَالمِ الَْفَتى أَْن َيْتُرَكا
ــانِ الَْمن َطاَعــةُ  ْعَالنَِفالُْمْنجَِيــاُت  َواْإلِ  ــر َما فِي الس الس َرب
َضا َوالَْغَضبِ الَْعَطبَِوالَْعْدُل فِي َحالِ الر َجِميــعِ  مِْن  َجاُة  الن فِيِه 
الَْغَناِء َوفِي  الَْفْقــرِ  فِي  الَْعَناِءَوالَْقْصُد  مِــَن  الَْمــْرُء  بِــِه  َيْنُجو 

قوله: «ُيْحَثى»، أي: ُيرمى.  (١)
قوله: «أَْن تَْجَهَر» بالجزم عمالً بلغة من يجزم الفعل المضارع بأن المصدرية ومن ذلك قوله:  (٢)

أَْهلَِنا وِلْــَداُن  َقــاَل  َغَدْوَنا  َمــا  ْيُد َنْحِطبِِإَذا  َتَعالَْوا ِإلَــى أَْن َيأْتَِنا الص
فجزم يأتنا بأن.

قوله: «فََيْسُمَجنا»، أي: يقبح.  (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٤١٤ الس الجزء الرابع

ْعَجاُب َواْإلِ  ــح الش َخــَراُبَوالُْمْهلَِكاُت  َهــا  َوُكل َيــا  الر َكــَذا 
ةِ الَْجن ُكُنــوزِ  مِــْن  َثــَالٌث   ــةِثُم َعِطي َمــَرضٍ  َفْقــرٍ  كِْتَمــاُن 
(١) جِــد  َهْزلُُهــن َثــَالٌث   ثُــمتَُعــد َمــا  َوْهــي   َوجِْدُهــن
ــُه ــاقُ ــَت ـــُه عِ ــُه َطـــَالقُ ــاُح ــَك ِ اْنِطَالقُــُه(٢)ن ُيوقُِعــُه  َذا   َفــُكل
َمــالِ َوَضَيــاُع  َوَقــاَل  ــَؤالِقِيــَل  الس َوَكْثــَرُة  َمْكُروَهــٌة 
اللِعْب ُيَالعُِب الَقْوَس ِألَْجلِ أَْن ُيِصْبَثَالَثــٌة تَُباُح مِْن جِْنــسِ 
ْكَبةِ الر الِْعْشَرةُِيَالعِــُب الَْخْيَل ِألَْجــلِ  لُِحْسنِ  الِْعْرَس  ُيَالعُِب 
ــاُح ــَب ــْم تُ ــُه ــُت ــَب ــي ـــٌة غِ ـــَالَث ُجَنــاُحَث بِــِه  َمــا  َجــْورٍ  ِإَمــاُم 
الناسَِوَشــارُِب الَْخْمرِ لَِحْسوِ الَْكاسِ فِــي  بِفِْســِقِه  َوُمْعلِــٌن 
ــــْرُدوَدْه ــْم َم ــُه ــَالتُ ــٌة َص ــَالَث ُوُجــوَدْهَث َكرُِهــوا  َقــْومٍ  ِإَمــاُم 
َهَرَبا َقــْد  َعْنُهُم  َقــْومٍ  َغِضَبــاَوَعْبــُد  َقــْد  َحلِيلَُهــا  َواْمــَرَأٌة 
ــُه ــَهــا لَ ــا َيــْلــَزَمــن لَْيَلــُهَتــْمــَنــُعــُه َم َعَلْيَهــا  َعاتًِبــا  َوَبــاَت 
ْفــسِ الن َقْتــَل  تُبِيــُح  ْفَس بَِغْيــرِ َنْفسَِثَالَثــٌة  َمــْن َقَتــَل الن
َوَيْكُفَرْنَوَمْن َزَنى مِْن َبْعدِ ِإْحَصانٍ َوَمْن ِإيَمانِــِه  َعــْن   َيْرَتــد
َيْنُظُفوا لَْيــَس  بِالَْمــاِء  َوأَْقَلــُفَثَالَثــٌة  َوُمْقــرٌِن(٣)  َفَحائِــٌض 

»: بكسر الجيم ضد الهزل. قوله: «جِد  (١)
قوله: «انِْطالَُقُه»، أي: انفالته، وهو عبارة عن تضييع الحزم ـ اهـ. (المصنف)  (٢)

قوله: «َوُمْقِرٌن» قال الناظم 5 في معارج اآلمال لما ذكــر الحديث المروي عن النبي ژ أنه قال:   (٣)
ْرُهم الماُء المشرك واألقلف والحائض والمقرن»؛ وأما المقرن فهو الذي يزحمه الغائط  أربعة ال ُيَطه»=



٤١٥ الجزء الرابعَباُب َجاِمِع اْآلَداِب

الَْمَال فِيَهــا  َتَشــاَرُكوا  ــاُر َجِميًعــا َوالَْكَالَثَالَثــٌة  الَْمــاُء َوالن
ـــاُم ـــَق ــــٌة ولَـــُهـــُم ُي ــــَالَث َمــــاُمَث ــُم(١) َواْإلِ ِ ــال ــَع َوالـِـــُدُه الْ
َقَعَدا َقــْد  َمــْن  َتْلــَزُم  رِيــقِ أَْو ُيَخل الَْمْقَعَداأَْرَبَعــٌة  َعَلى الط
ِ ثُــم َغــض الَْبَصر ــَالمِ  الس َررَِرد َوَدْفــُع الض ِإْرَشــاُد َمْن َضل
قُِصْد ِإْن  ِعيــفِ  الض َعنِ  َقَعْدَيْدَفُعُه  َقــْد  َمْن  َفْلُيِعيُنُه  ــوِء  بِالس
ْنَســاُن اْإلِ َيأَْنــُف  َال  ِإْحَســاُنَوأَْرَبــٌع  لَــُه  َهــا  َوُكل مِْنَهــا 
َال أَو أَبِــيــِه  ـــى  ِإلَ ــُه  ــاُم ــَي ِ َنَزَالق َمــا  ِإَذا  ْيفِ  الض َوِخْدَمــةُ 
ــا ــَدن ــاَه ــَع ــَت َي أَْن  ِـــٌث  ـــال ــاَوَث َوَيْعلَِفن َيْســِقي  َمْرُكوَبــُه 
ِ لِْلَعالِم ــُه  ــُت ــْدَم ِخ َِوَرابِــــٌع  لَِيْســَتفِيَد ُكــْن لَــُه َكالَْخــادِم
َواْألَْحــَكاُم ــْوُب  َوالت ــٌة  اْألََنــاُمَتِقي بَهــا  َنَجــا  َتَعــاُرٌف 
ــــُه لَ ــــرَِه اْإلِ ـــْد َك ـــًة َق ـــت ُهَوِس َصال ِإْن  الَْفْرضِ  فِي  َيْعَبَثْن  أَْن 
الُْمْنفِقِ  َمــن ائِــُم  الص َواتــقَِوَرَفــَث  َفَجانَِبْنــُه  اْألََذى  َكــَذا 
َوَكَذا الُْقُبورِ  َبْيَن  َما  ْحَك  أََذىَوالض بِِه  َمْن  الَْمْسجَِد  َيْدُخَل  أَْن 

والبول جميًعا؛ أو إحداهما، فإنه ال يطهره الماء؛ ألن ذلــك النجس يكون بمنزلة النجس المجتمع 
في ُقْلَفةِ األقلف وبمنزلة الدم المجتمع في رحــم الحائض، حتى قال حّيان: كأنه مصرور في ثوبه، 
يعنــي: أن النجس المزاحم للمقرن؛ كالنجــس الذي يكون في ثوبه، وذلــك النحداره عن موضع 
اســتقراره إلى موضع لو لم يمنعه لخرج، فلما منعه من الخروج صار كأنه صــّره في ثوبه، وقيل: 
المقرن الذي يدافع البول والغائط مدافعة تشغله عن حفظ صالته أو شيء منها. اهـ. وهذا الحديث 

الذي ذكره 5 لم يذكر له سنًدا غير أن أصحابنا يَْرُووَنه، فلعله قد صح عندهم واهللا أعلم.
قوله: «اْلَعالُِم» بحذف واو العطف، أي: والده والعالم واِإلمام.  (١)

=



نَنُ َواْآلَداُب٤١٦ الس الجزء الرابع

َيْغَتِســْل لَْم  ُجُنًبا  بِــَذاَك  ُحِظْلأَْعنِي   َفالْــُكل الَْحائُِض  َومِْثلُُه 
الُْعُيوَنــا ِإْدَخالُــَك  َيأَْذنُوَنــاَوَســادٌِس  لَْيــَس  َقــْومٍ  ُبُيــوَت 
ِ لِع الُْمط ـُه َقــْد َجــاَء فِــي  ـ ِِألَن لِع َتط َيْدُخــُل َال  َمــْن  َكِمْثــلِ 
ْنَســاَنا اْإلِ َيْلَزُم  َقــْد  َما  مِــَن الُُفــروضِ ُكل َيــْومٍ َكاَناَوَهــاَك 
ِ ـٰـن ــَم ْح ــر ــةُ ال ــرَِف ــْع لُــَهــا َم َســانِأَو َوالل بِالَْقْلــبِ  َوذِْكــُرُه 
ْلبِيــسِ الت أَِخــي  ُمَعــاَداُة   ــْردِ َعْن َخالِِقــِه ِإْبلِيسِثُــم ذِي الط
ُهــوُر َوالط لِْلَعــْوَرةِ  ــْتُر  َوْهَو فِيَهــا نُوُرَوالس ــَالةِ  عِْنــَد الص
َوَجَبا َفــْرٌض  َوْهَي  َالُة  الص  الَْغَضَبــاثُم  َيْســَتْوجَِبن َتارُِكَهــا 
ــْدُق فِيَمــا َقــاَل َوالِْغَذاُء َيَشــاُءَوالص َما  ِحيَن  الَْحــَاللِ  مِــَن 
َظَرا الن الَْحــَرامِ  َعــنِ  ــُه  َوِحْفُظــُه اْألُْذَنْيــنِ َعّمــا أُْنِكَراَوَغض
الَْقْلبِ ِحْفُظ   ثُم َســانِ  الل بِحْفُظ  ُيْمَنُع َعْفــَو الر َعْن ُكل َمــا 
ُنونِ ُيْحَفُظ ُيْلَفُظَفالَْقْلُب َعْن ُسوِء الظ لَْيــَس  بِالَْقبِيحِ  ْطــُق  َوالن
َوالُْبْهَتــانِ َوالِْغيَبــةِ  ــْتمِ  ْنَســانَِكالش لِْإلِ َواللْمــزِ  ــْخرَِيا  َوالس
َســا َجس الت َيْتُرَك  أَْن  َســاَوَواجِــٌب  َتَجس َفَال  الناسِ  َعْوَرةِ  َعْن 
ــا ــن ــَل ــَتــَوك َي أَْن  ــاَوَواجِـــــٌب  ــن ــَل ــَوك ــَت لَـــــِه َف ــى اْإلِ ــَل َع
لَـُه اْإلِ َقَضــا  بَِمــا  َضا  الر  أََتاُهثُــم َقــْد   ر الض ِحيــَن  ْبُر  َوالص
ــْكُر هللاِ َعَلــى َمــا َوَهَبــا أَْذَنَباَوالش َقْد  َيُكــْن  ِإْن  مِنُه  ْوُب  َوالت



٤١٧ الجزء الرابعَباُب الِحكَِم

َفــَال هللاِ  اْألَْعَمــاَل  َمَثَالَوُيْخلِــُص  ِســَواُه  رَِضــا  بَِها  َيْبِغــي 
َزاَدا لـِـْلــَمــَمــاتِ   ــِعــد ــْســَت َشــاَداَوَي الر َوَيْقِصُد  َقــى  الت َوْهَو 
لَـــِه ــةِ اْإلِ ــْن بـِـُحــج ــَل ــَم ــْع َالهِيَوَي َيُكــوُن  َوَال  َقْصــدِهِ  فِي 
ــَفــَقــْرا لَــِه الْ ــَرن لِــإلِْ ــِه ــْظ اَوُي َفُمْظِهــُر الَْفْقــرِ لَــْه َقــْد َبــر
ـــَواُه ِس َال   ــي ــنِ ــَغ الْ ــا  ــَن ــَرب غَِناُهَف َفاْطلَُبــْن  الَْكرِيــُم  َوْهــَو 
ا َتْجَمَعن ــِخــَصــاُل  الْ ــذِهِ  ــَه ــاَف َتْلَزَمن الَْخْيــرِ  ُصُنــوِف   ُكل

pº nμ pëdG  oÜÉ nH

ِحَكْم َفِإنــُه  َمَضــى  َمــا   َوَبِقَيــْت أَْشــياُء َهاُهَنــا تَُتــْمَوُكل
ِ الِْحَكم بِِإْســمِ  عِْنَدُهْم   ِتَُخص الَْكلِم ِضْمــَن  أَْشــَياَء  لَِجْمِعَها 
ا ُحــر َتُكــوُن  أَْن  أََرْدَت  اَفــِإْن  َضر َقــْد  َما   َوُكل الَْهــَوى  َدعِ 
الُْحر َيِصيــُر  بِــِه  الَْهــَوى   ِإنُحر  َقــط َيْهــَواُه  َفــَال  َعْبــًدا 
الُْعْدَواَنــا الُْخْســَراَناَوُكل َمــْن َقــْد َزَرَع  َحَصَد  اْألََنــامِ  َبْيَن 
ِسَياَســُتْه بِِه  َضاَعْت  َمْن   رَِياَســُتْهَوُكل َقْومِِه  َعْن  َبَطَلــْت  َقْد 
الَْمَقالِ فِــي  أَْقَلْلَت  ِإْن  الِْمَاللَِوأَْنــَت  مِــَن  َصــاحِ  َيا  أَمِْنــَت 
ا َيْنُقَصن الَْمــْرِء  َعْقــُل   َتــم ــاِإْن  ــن ــَرَف ــْع ـــُه بـِــــَذاَك ُي ـــَالُم َك
ِ َِوقِيَل فِي الِْحْكَمةِ َصْمُت الَْجاهِل َذائِل الر ُجْمَلــةِ  مِــْن  لَُه  ِســْتٌر 
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ِ َتْغَنم َخلِيلِــي  َيا  بَِخْيرٍ  ِِإْنُطــْق  َتْسَلم الَْكَالمِ  َعنِ  أَْمِســَكْن  أَْو 
أَْرَبُع  هِــي الَْخْيــرِ  َهــاُت  الَْخْيــَر فِيَهــا أَْجَمُعَوأُم ُيَقــاُل ِإن
ورِ لََهــا أَْن تُْرَســَمْن بِالن الُْحورَِحــق الَْبْهَكَناتِ  َوَجَنــاتِ  فِي 
اْألَْدوَِيــْه َجِميــعِ   أُم لَُهــا  اْألُْمنَِيــْهأَو َوفِيــِه  أَْكلِــِه  َتْقلِيــُل 
اْآلَمــالِ ُجْمَلــةِ   أُم ْبــُر  فِي اْألَْحَوالَِوالص ْبــرِ  َفَال َتَرى َكالص
اْآلَدابِ ُجْمــَلـــــةِ   أُم  اْرتَِيــابَِوِإن بِــَال  نُْطِقــِه  َتْقلِيــُل 
ــاَدْه ــَب ــِع الْ ُجــْمــَلــةِ   أُم  َهاَدْهَوِإن نُــوبِ َوهِــَي الز َتــْرُك الذ
ِــُت لـِـْلــَجــَفــاِء ــب ــْن ـــٌة تُ ـــَع ْرعِ عِْنَد الَْماِءأَْرَب فِي الَْقْلبِ مِْثُل الز
ْيدِ َبــاُع الص ْغرِيدُِســْكُن الَْبَوادِي َوات ْهــوِ َوالت اْســتَِماُع الل ثُــم
ــْلَطاَنا الس َيْلــَزَم  أَْن  ــْيَطاَناَرابُِعَهــا  َوَذا َكَمــْن َقــْد َعَبَد الش
َصاَراَوُكل َمــْن َقــْد َغــَرَس الَْوَقاَرا َحْيُث  الَْهْيَبــةِ  َجَنا  َيْجنِي 
ْه ْحَســاَن َفالَْمَحب ــْهَمْن َغــَرَس اْإلِ أََحب َقــْد  َوالَْجِميــُع  َجَنــاُه 
َباَهْه الن َجَنــى  الِْعْلَم  َغَرَس  الَْبَالَهْهَمْن  َجَنى  الَْجْهَل  َغَرَس  َمْن 
أََســاَوَمــْن ُمَداَراَة الَْوَرى َقْد َغَرَســا َيجِْد  َولَْم  َســَالَمًة  َيْجنِي 
ْبَر َجَنى الِْعز َوَمْن َوَيُهْنَمْن َغَرَس الص  َذل اْألَْطَمــاَع  لَُه  َيْغرِْس 
َماَمْن َغَرَس الِْحْرَص َجَنى الِْخْزَي َوَما ٰـِهــي َســل َيْرَضــاُه ُحــر فِِإلَ
ــَؤادِ َكــَمــَدا ــُف ــْل ِ ــن ل ــْجــنِــَي ا الَْحَســَداَوَي مِن َمْن َكاَن َيغرَِســن
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َجاَال الر َيْصــَرُع  َفْهَو  الْجَِبــاَالَوالَْبْغــُي  بُِشــْؤمِِه  َوَيْهدَِمــْن 
رِيفِ بِالش َصاحِ  َيا  َتْســَتِهْن  ِإلَى َســِخيفِ(١)َال   َتِمــْل َقط َوَال 
َخــا لِْلَمْرِء مِْن ُعْدَوانِ ِإْخَوانَِما فِي الر مِــْن  يقِ  الض فِي  لَُه  َوَما 
ُيِعْن اْلَمْطلُوُب َقل َمن  َواْســَتبِْنِإْن َعُظَم  اْألُُمورِ  َعَواقَِب  َفاْنُظْر 
ْه ُمــُرو لَــُه  لَْيــَس  َمــن   ْهَوُكل أُُخــو َوَال  دِيــٌن  لَــُه  َفــَال 
َوانِــي َوالت الَْعْجــَز   ِإن ــَالنَِوقِْيــَل  ــِس ــْن ــا َوَي ــَم َتــَنــاَكــَحــا ُه
َداَمْه الن َنْســلِِهَما  مِــْن  اَمْهَفــَكاَن  والل َنْفِســَك  ِصَفــاُت  َوْهَي 
ــْؤُم الَْقبِيُح الَْكَســَال َنَســَالَوَنَكَح الش ِحيَن  الِْحْرَماَن  َفأَْنَتجــا 
َفأَْنَتَجْت َنَكَحــْت  لِــَكاَن  َتــْتَولَْو  فُو ِألُُمــورٍ   َتَمــن لَْيــَت 
ِ اْألََنــــام مِــَن  اهللاُ  ــُض  ــِغ ــْب َِوُي الَْمَنــام َكْثــَرَة  ُيَقــاُل  فِيَمــا 
اَحــْه َفاْنَصْب َففِي اْألُْخَرى َتَرى اْستَِراَحْهَوَكْثــَرَة اْألَْكلِ َكــَذاَك الر
الَْهــْزُل ُيَقــاُل   الْجِــد الَْعْدُلَوآَفــةُ  َفْهــَو  الُْملُــوِك  َوزِيَنــةُ 
َفَال ُحبا  َتــزِْد  غِبا(٢)  َتــُزْر  الَْمَلَالَوِإْن  َتْلَقى  ــْرَدادِ  الت مَِن  تُْكثِر 
ْه ْهَوَعــْذُل َمــْن َال َيْرَعــوِي َبلِي َرزِي َيْفَهَمــْن  َال  َمــْن  ِخَطاُب 
َمانِ َطِعَما مِْن َصابِِه َبْل َذا َيُكوُن أَْعَظَما(٣)َمْن َذاَق مِــْن ُحْلوِ الز
إلى سخيف، أي: إلى جاهل قليل العقل.  (١)

قوله: «غًبا»، أي: طويالً.  (٢)
ـ . (المصنف) الصاب: هو المّر ـ ا ه  (٣)
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َنا َسم َقْد  َمْن  َن  َســم َيُكْن  الَْعَنــاَولَْم  َفَحــاذِرِ  لَِقْبِضــِه   ِإال
بَِحالِِه عَِظــٌة  َمْيــتٍ   ُكل َمالِِهفِــي  فِــي  َوعِْبَرٌة  َبَقــى(٭)  لَِمْن 
ا اْســَتَحق َما  أَْعَمالِــَك  اْسَتَرقا(١)َوَخْيــُر  َما  الَْمالِ  َوَخْيُر  ُشْكًرا 
ِ أَْحِسن ا  ُحر َتْملَِك  أَْن  ِشْئَت  ِِإْن  الُْمْحِســن َرقِيُق   َفالُْحــر ِإلَْيــِه 
ِ َئام ِإْن أَْحَســْنَت فِــي الل َِوأَْنَت  ــَمــَالم ــــَت بـِـالْ ُدوا َوأُْب َتــَمــر
ِ اْألَْكَرم َمــْوُت  الَْقْوَم   َيُضر َِوَال  َكَرم فِي  َنَشــا  ْسُل  الن ِإَذا  مِْنُهْم 
َجا(٢) َخد ِإْن  ُهــْم  َيُضر ــا  َنْســلُُهُم َفَفْضلُُهْم َقــدِ أْرتَجا(٣)َوِإنم
َرا بَِما َقــْد قُد الَْهــم ُحــذَِراَال تُْكثِــرِ  َقْد  لَــْو  َيُكــوُن  َفِإنــُه 
َباِطَلْه فِيــِه  الُْمْحَتــالِ  ازِلَْهَفِحيَلــةُ  ْنَســانِ َقْبــَل الن َوَحــَذُر اْإلِ
بِِحيَلةِ ُيَنــْل  لَْم  َيُكــوُن  َال  الِْحيَلةَِما  َتــْرُك  الُْمْحَتالِ  َفِحيَلــةُ 
َمْمُنــوُن(٤)َما َقــْد قُِضي فِي َوْقتِــِه َيُكوُن َوَال  فِيــِه  َزائِــٌد  َال 
َكَفاَكاَوَخْيــُر ِإْخَوانِــَك َمْن َواَســاَكا َمــْن  مِْنــُه  َخْيــًرا   لَِكن
َجالِ الر فِي  الَْمْعُروَف  ْقَبــالَِوَوْضُعَك  اْإلِ َعَالَمــةِ  مِــْن   ُيَعــد
َمْحلُولَْه ـــادِرٍ  َغ  ــل ُك َمْدُخولَــْهُعــُقــوُد  َكَذلُِكــْم  ُعُهــوُدُه 

َبَقى بفتح الباء والقاف ضد فَنَِي، ويجوز قراءتها بكسر القاف. (إسماعيل) (٭) 
قوله: «اْسَتَرَقا»، أي: استرق حًرا ففيه اكتفاء اهـ. (المصنف)  (١)

جا» أصــل الخداج ما ال يصلح لألكل من ثمر النخل، وكل صالة ال يقرأ فيها فاتحة  قوله: «خد  (٢)
الكتاب فهي خداج، أي: ناقصة وتخدج النسل فساده.

قوله: «أْرتَّجا»، أي: أغلق.  (٣)
أي: وال منقوص. (المصنف)  (٤)
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اْألَْشــَرارِ ُصْحَبــَة   ِإن بِاْألَْخَيارَِوقِيــَل  ــنِ  الظ ُســوَء  تُورُِث 
َرآُه َمــا  ْنَســانِ  اْإلِ فِــي   َالَقاُهَيُظــن ِإْن  الَْقرِيــنِ  َذلِــَك  فِــي 
ُيْعــَرُف الَْقرِيــَن بِالَقرِيــنِ   َفُيوَصُفِإن ُمَناِســٌب  لَــُه  َوْهــَو 
اْألَْعَمالِ َصالِــَح  َقرِيًنا  الَْكَمــالَِفاْخَتــْر  َمــَداِرَج  بِــِه  َتْرَقــى 
َفتْغَشَما َغاِشــًما  تَُصاِحْب  َفَتْظلَِماَوَال  َظالًِمــا  تَُصاِحــْب  َوَال 
ُكــونِ بِالر ٰــُه  لَ اْإلِ َوَعــَد  الُْهــونَِقــْد  بَِعــَذابِ  الِِميــَن  لِلظ
فُِق َتت َال  ــــَداُد  اْألَْض ــا  ــَم َوَهَكــَذا اْألَْشــَكاُل َال َتْفَتــرُِقَوِإن
َفاتُقوَها ِــنِ  ــْؤم ــُم الْ ــَة  ــَراَس ِ َفاْنَتُقوَها(١)ف ْحَمــنِ  الر َوَطاَعــَة 
َيْنُظَرنا ــُن  ِ ــْؤم ــُم الْ ــا  ــَم ــِإن اْحــَذَرنــاَف أََال  ـــِه  َرب ــورِ  ــُن ِ ب
الَْحاَجاتِ مَِن  َشــيًئا  ُيرِْد  الَْغاَياتَِوَمْن  ِإلَــى  أُُمــوَرُه  َيْكُتــْم 
ــُه ُيــِعــيــُن ــانُ ــَم ــْت ِ ــا ك ــَم ــِإن الُْمِعيُنَف ُهــَو   َشــك َال   ب َوالر
هِ(٢) لِِســر َمْوِضًعــا  أََراَد  َِوَمــْن  َجْهرِه مِْثــَل  َوَصاَر  بِِه  َشــاَدى 
ِ ِِإْن َضاَق َصْدُر الَْمْرِء َعْن أَْسَرارِه ِإْســَرارِه فِــي  أَْضَيــُق  َفَغْيــُرُه 
أَمِيــُر ُصْنَتــُه   لِِســر أَِســيُرأَْنــَت  أَْبَدْيَتــُه  ِإْن  َوأَْنــَت 
ُق تَُصد لَِمــْن  ِشــْئَت  ِإَذا  ُقَوقُْل  أَُصد ِإننِــي  َقــْوًال  َقــاَل  ِإْن 
َهــَذا َصادُِق َتُقــْل بِالَْقْطعِ  ُيَنافُِقَوَال  َقــْد  َوْهَو  َغْيــٌب  َفاْألَْمُر 

ـ . (المصنف) أي: اختاروها ا ه  (١)
هِ»، أي: من أراد أن يضع ســره موضًعا غيــر صدره فقد ضيعه،  قوله: «َوَمْن أََراَد َمْوِضًعا لِِســر  (٢)

و«شاَدى به»، أي: أظهره كما بينه في البيت التالي.
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ِ ْدَق فِي الَْكَالم الص َِواْعَلْم َبــأَن الُْحَســام مِــَن  لِْلَمــْرِء   أََعــز
ْدَقا الص  َفــِإن ــْدَق  الص اَفــَالزِمِ  َحق َمَقــاًال   الْبِــر ِإلَى  َيْهــدِي 
ْنَســانِ َســْيٌف َقاتُِل َناقُِلَنِمْيَمــةُ اْإلِ ُيَقــاُل  لَِمــا  الــذِي  َوْهَو 
َســِمَعا َقْد  َوالذِي  َتُكْنــُه  َوَقَعاَفــَال  أَِخيــِه  فِــي  َســْوٍء  َمَقاَل 
َرْه ُيَخب َبــأَْن  َبــأَْس  َال  َيْحَذَرْهَفِقيــَل  ــى  َحت  الَْعــُدو لَِيْعرَِف 
تُْحَذُر أُُمــورٍ  فِي  َوَذاَك  ُوقُوُعَها َال فِي الــذِي َال ُيْحَذُرقُلــُت 
َما اقِــُل  الن َنَقــَل  َقــْد  َمــا  الُْخَصَماَفُرب َبْيــَن  اْألَْضَغاَن  ُج  ُيَهي
ِ ْرُع َقْد أََباَح فِي َذا الَْمْوِضع َِوالش َقْوًال َفاْسَمع الَْحالِ  ِألَْجلِ ُصْلحِ 
ُيَقلِ لَــْم  َما  َنْذُكــَر  أَْن  ِأََبــاَح  ل َجم َوالت ــْملِ  الش َجْمعِ  ِألَجلِ 
ُر ُيَكد َمــا  َنْنُقــُل  لََنــا  تُْحَذُرَكْيــَف  أُُمــورٍ  مِــْن   َثم َولَْيــَس 
ْعَماَء َمــْن َقــْد َشــَكَر الن الَْعَطاَءَوُكل ــِه  َرب مِــْن  َيْســَتْوجَِبْن 
ــــُه لَ ــــَد اْإلِ ــدِ َوَع ــزِي ــَم ــالْ ِ ــب َنْعَماُهَف َيْشــُكَرْن  َمــْن  ــًال  َتَفض
ِ الُْمَراد أَْفَضــُل  َفْهَو  ْمــُت  َِوالص ــاد ــَب ــِع ـِـْل ـــُع ل ـــَف ـــــُه اْألَْن َوِإن
َنا لَي  ُيَعــد َمــا  الْــَكَالمِ  َناَوفِــي  َهي َوُيْحَســَبْن عِْنــَد الَْمَقــالِ 
ِ ــام ــَس ـــْن ُح ِ ــــد م ـــــُه أََح َِوِإن ِحَمــام مِــْن   أََشــد ِإنــُه  َبــْل 
َنَزَال َقــْد  َنازٌِل  ِإْن  َتْجَزَعــْن  ْبــُر بِالُْحر َيُكــوُن أَْجَمَالَال  َفالص
عَِثــاُرْهَوُكل َمــْن َقــْد َكُثــَر اْعتَِبــاُرُه بِــِه   َقل الْــَوَرى  مِــَن 
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ِعَظــاَوَمــْن َيُكــْن بَِغْيرِهِ َقــْد ُوعَِظا َفْهــَو َســِعْيٌد َفلَتُكــْن ُمت
ِســَواُه ِعَظــْن  َيت بِــِه  َفْهــَو َشــِقي َفاْحــَذَرْن َشــَقاُهَوَمــْن 
َيِطيــُب لِْلَفَتــى  َعْيــشٍ   َطبِيــُبَوأَي لَــُه  لِْلَمــْوتِ  َولَْيــَس 
ْنَســاُن اْإلِ َجَمَع  َقــْد  َمــا   ـــاُنَوُكل َم ـــز ــــُه ال ـــُه لَ َقـــن ُيـــَفـــر
َحَســْنِإن اْنتَِهــاَز فُْرَصــةِ الَْمــالِ بِأَْن لَُه  َمْوِضعٍ  فِــي  َتْجَعَلُه 
الَْحاَجاتِ فِي  َواللَجاَج(١)  اَك  اتِِإي جَفَما قُِضــي الَْحاَجاُت بِالل
َيَنـالَـَهــاَكــْم َطامِعٍ فِي َحاَجٍة َمــا َنالََها أَْن  ـــَق  ُوف َوآيِــــسٍ 
ا ى فِيَك َمــا َقْد َحد ىَوَمْن َتَعــد ــد ــَع َت َال  َفـــأَْنـــَت  ــا  ــَن ــُه ِإلَ
قِ لـِـْلــَخــال اْألَْمــــَر  فـِـيــِه   َثَواٌب َباقَِوُرد ْبــرِ  َففِي الص َواْصبِْر 
ِ أَِطع فِيــَك  لََه  اْإلِ َعَصــى  َِوَمْن  بِــع َفات َوالُْهــَدى  لَٰــَه  اْإلِ فِيــِه 
ْحَماَنا الر َمــْن َعَصى  تَُجازِ  الِْعْصَياَنــاَوَال  َتْرَتِكــبِ  بِِمْثلِــِه 
َفَمْن اهللاِ  بَِطاَعــةِ  َجــازِهِ  َبَغــى َعَلْيــَك َفَلــُه َفْلَتْدَفَعــْنَبــْل 
ــِه َقرِيُب ــَخا مِــْن َرب الْــَوَرى َحبِيُبَوُذو الس َوْهــَو لُِجْمَلــةِ 
ِ ُجــود بَِغْيــرِ  َكاَن  َِوُســؤَدٌد  ــود ــُن ـــاَن بـِــَال ُج ــلِــكِ َك ــَم َك
الَْخْلَقا  َفــِإن الَْخْلــَق  َســْرَقاَواْعَتــزِلِ  لِْلُعُقولِ  َيْســرِقُوَن  َقــْد 
ــَرا َنك الت َعْنُهــُم   تُْشَهَراَواْســَتْعِمَلن أَْن  َواْحَذَرْن  َعَرْفَت  لَِمْن 

اللجاج واِإللجاج في الشيء بمعنى اِإللحاح واِإللظاظ.  (١)
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َتْعرِِف لَْم  لِلــذِي  ْف(١)  َتَعر ِفَوَال  َمْعــُه لَِتْنُجــو مِْنــُه َال َتَعــر
ــَالَمْه َنَداَمْهَوَذاَك َمــا تُْرَجــى بِِه الس بِــِه  َوَمــا  الْــَوَرى  مِــَن 
َيْهَواُهِإن َهــَالَك الَْمــْرِء فِــي َهــَواُه لَِمــا   الُْحــب قَِبــلِ  مِْن 
َكاَدا َشــيًئا   ُيِحب َمــْن   ُكل ــاَداِإذ  ــَس ــَف ــاذِرِ الْ ــَح ُيــْهــلـِـُكــُه ف
ا ن الظ  ــِإن َف  ن الظ ــــاَواْجــَتــنـِـبِ  َقن تَُحق أَْن  َوَذاَك  ِإْثـــــــٌم 
ِ الُْخلُق ُحْسُن  َة  الَْجن َتَخلــقَِوُيْدِخُل  َذا   أَُخــي بِــِه  َفِكــْن 
ــاَرا الن ُيْدِخــَالنِ  ِحَذاَراَواْألَْجَوَفــانِ  َفُخــْذ  َوالَْفــْرُج  َبْطُنَك 
َيْنَفُع لِْلُمْســلِِميَن  َيُكن  لَْم  ُعَمْن  الُْمَضي َوْهــَو  فِيــِه  َخْيــَر  َال 
اْألََناَمــا َنَفــَع  َقــْد  َمــْن   ْسَالَماَوُكل اْإلِ أَْحَسَن  الُْمْسلِِميَن  فِي 
ِعظِ َيت َولَــْم  ــْيُب  الش َجاَءُه  ــظَِمْن  ــِع ــات ــٌة َف ــَم ــي ــِه ـــُه َب ـــِإن َف
ــْيُب َنذِيــُر الَْمْوتِ َمــا الشَفَراعِــِه َقْبــَل ُحلُــولِ الَْفــْوتَِفِإن
أََخْف لِْلَعْبدِ  نُــوبِ  لِلذ ْرُك  ْوَبةِ ِحيَن َما اْقَتَرْفَوالت مِْن َطَلبِ الت

قوله: «َوَال تََعّرف» بفتح التاء والعين؛ أصله تتعرف فحــذف إحدى التاءين تخفيًفا، ومعناه: أن   (١)
من ال يعرفك من الناس فال تتعرف إليه، أي: ال تطلب معرفته لكي تسلم من شره وأذاه، وهذا 

جار على مذهب من قال:
َبْيَنَنا لَْيَس  َمــْن  الَْخْيَر  ا  َعن اهللاُ  َنَتـَعــاَرُفَجَزى  َوَال   ُود َبـْيــَنــُه  َوَال 
أًَذى َنا  َعم َوَال  َخْســًفا  َســاَمَنا  ــاسِ ِإال َمْن َنــَود َونْعرُِفَفَما  مِــَن الن

وإني أقول: ليس هذا الكالم على إطالقــه، وال يصح حمله على جميع الناس، فكم من أناس 
تنال بمعرفته اآلمال فال يحمل عليهم قول شــاعر متبرم من بعض قرابته وإخوانه، ويحتمل أن 

يكون أغلب الناس على ما قال.
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َعَجْب َال  الَْحلِيمِ  َرأُْي  َهَفا  َوَجْبَوِإْن  لَــُه  َهْفَوتِِه  مِــْن  َوالُْعْذُر 
الَْجــواُد َيْكُبــو(١) َيْنُبوَفِإنــُه قِيــَل  َوالُْحَســاُم  َال َشــك فِيــِه 
ِإَذا َما َقْد َهَفا َقالَــُه َمــْن َعَرَفامِْن َذاَك َال َغــْرَو  الَْحلِيــمِ  َرأُْي 
َيْطَرَحــا أَْن  دِْيَنــُه  أََراَد  ا أَْو َمْطَرَحاَوَمــْن  َفْلَيْســُكَنن َمْســَكَدً
َغوِي  ُكل بَِهــا  َيــأْوِي  ـُه  ـ ثُم ُروِي(٢)ِألَن َفاْحَذْر ُسُكوَن َمْسَكدٍ 
َنا مِــْن َمْنِصبِ الَْحَسبَِوَمــا َكَتْقَوى َرب َفْخُر   الَْحق َكَفْخرِ  َوَال 
اَعْه بِالط ُكــْن   الِْعز َطَلْبَت  بِالَْقَناَعــْهَوِإْن  َصــاحِ  َيــا  َطالَِبــُه 
ِ َعم الن أَن ُوُجــوَد  َقــَمَواْعَلــْم أَِخي  الن لِْلُمْذنِبِيــَن مِــْن أََجــل
الَْمَعاِصي َمَع  الْجِْســمِ  ةُ  الَْعاِصيَوِصح فِيَهــا  َيْهلُِك  َخدِيَعــٌة 
تُْعجِْبَكا َال  ِشــْئَت  َما  إَذا  اَواْقَرأْ  َتُشــك َولَْم  َتــْدرِي  أَْمَوالُُهــْم 
ْعذِيَبا الت ـــَر  َذَك َقــْد  ــُه  ــِإن ْقرِيَباَف الت َيْذُكــرِ  لَــْم  لَُهــْم  بَِها 
َفاْحَذَرْنــُه اِالْســتِْدَراُج  ْنــُب ِإْن َعِقْلــَت َفاْتُرَكْنــُهَوَذاَك  َوالذ
ِ َِوُكل َمــْن َقــاَل بِــَال اْحتِــَرام اْحتَِشــام بَِال  الَْحالِ  فِي  أُجِيَب 

قوله: «يكبو»، أي: يعثر و«ينبو»، أي: يجبن، و«الحسام» السيف، وهو بضم الحاء كغراب.  (١)
قوله: «ُروي» بضم الراء؛ قرية ذات مزارع سقيها من اآلبار وهي قريبة من مطرح، ال تبعد عنها   (٢)
أكثر من ميل شرعي، وهذا البيت والذي قبله هما من نظم صاحب األرجوزة الشيخ الصائغي، 
التي هي أصل لهــذا الجوهر فأثبتهما المصنف كما وجدهما، وليته لــم يثبتهما لما فيهما من 
التشــديد والتنفير، فليس كل غوي من الناس يســكن هذه البلدان الثالث، وليس كل من فيها 

غوًيا، بل هي كغيرها من البلدان التي تجمع الصالح والطالح.
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ـــَواُب ــُه َج ــَل ــــل فِــْعــلٍ َفــَلــُه َمـــآُبَوُكـــل َقـــْولٍ َف َوُك
َجاَزا َقــْد  ُخلُقٍ  فِي  َمــْن   ُيْشــبُِه فِيــِه َذلَِك الُْمَجــاَزى(١)َوُكل
لِْلُمْنَتِقْم َال  لِْلَكاِظــمِ  ُمْجَترِْمَفالَْفْضــُل  َعْن  َعَفا  لِلذِي  َوالَْفْضُل 
َرِحَما َمــا  َخالَِقُه  َعَصــى  َماَوَمْن  َجَهن ــا  ــَه ــَل أَْدَخ لـِـَنــْفــِســِه 
ِ الْوَِداد َِكْم مِــْن َبِعيدٍ ُمْخلِــصِ  ــاد ــَع ِ ــب ــالْ ِ ب آَذَن  َوَرِحــــــمٍ 
َياَرْه َزاَرْهَكْم مِــْن َصدِيقٍ َقَصــَر الز  ــِه َوَكــْم َعــُدو َعــْن ِخل
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َفاْحَذَرْنَها أَْشــَياَء  فِــي  ْثُم  َوَهــا أََنــا أَْذُكــُر َبْعًضــا مِْنَهاَواْإلِ
َعا َضي َقْد  َواِحــَدةٍ  فِي  َكاَن  مِــْن َواجَِبــاٍت ِإْثُمُه َقــْد َوَقَعاَمْن 
ِ َحَرام مِــْن  الَْخْصَلَة  َركِــَب  ِأَْو  بِاْآلَثــام َيُبــوُء  َيُتــْب  َولَــْم 
ْصــَرارِ اْإلِ ُذو  َيْدُخــُل  ـُه  ـ ارِِألَن الن فِــي  َخــْرَدلٍ  مِْن  ــٍة  بَِحب
الَْجَهالَْه أَُخــو  َقاَل  َكَمــا  َاللَْهلَْيَس  الض َركِــَب  ْن  َعم بِالَْعْفــوِ 
الَْوعِيدِ فِــي  الُْقْرآَن  َب  َكــذ ِإْذ لَــْم ُيَوافِــْق لِْلَهــَوى الَْبِعيدَِقْد 
ــًكا بُِمْجَمــلٍ َقــْد َجاُؤوا َيَشــاُءَتَمس َمــا  َيْغفِــَر  َكأَْن  بِــِه 

قوله: «وكل من.... إلخ» هو مأخوذ من قول القائل:  (١)
الُْمِســيَء بِفِْعلِِه الُْمِســيِء َقرِْيُبِإَذا أَْنــَت َجاَزْيَت  َففِْعلَُك مِــْن فِْعلِ 



٤٢٧ ثِم الجزء الرابعَباُب أَْسَباِب اْإلِ

ـُه ـ بِأَن أَْخَبَرَنــا  َفَقــْد  َفَنْحَذَرنــُهَقالُــوا  ــْرَك  الش َيْغفِــُر  َال 
َيَشــا لَِمْن  ُدوَنُه  َمــا  الَْعَشاَوَيْغفِــَرْن  َعْيَنْيَك  أََصاَب  َوَقْد  قُْلُت 
ِ ر َبص ِأَْعَمــاَك َذا الَْهَوى َعــنِ الت َفاْســَمْع ُهدِيَت َما أَقُوُل َواْنُظر
ِإال ِطْبــُق َما اْآلَيــةُ  َحَكَماَمــا َهــذِهِ  فِيَمــا  لَــُه  اْإلِ أَْخَبَر  َقــْد 
ِ ِغيــر الص َعــنِ  َيْعُفــو  الَْكُفــورَِفِإنــُه  َذا  ُدوَن  لِْلُمْســلِميَن 
َتْجَتنُِبوا ِإْن  ِشــْئَت  َما  ِإَذا  َتْذَهُبواَفاْقَرأْ  أَْيــَن   الَْمْنِهــي َكَبائِــَر 
َئاتِ ــي الس َتْكفِيرِ  َعــْن  لِْلُموبَِقــاتِتُْنبِيَك  اْجتَِنابَِنــا  َمــَع 
أََبــَدا َيُكــوُن  َال  لُِمشــرٍِك َقْد َخاَن َيوًما َواْعَتَدىَواِالْجتَِنــاُب 
َغَدا كَِتاَبــُه  َيْلَقــى  ُهَنا  َدىَفِمــْن  َوالَْكبِيَر َوالر ِغيَر  َيْحوِي الص
َهــَذاَيُقــوُل َيــا َوْيــَالُه َمــا لَِهــَذا َفاْفَهــْم  اْآلَيــةِ  ِآلِخــرِ 
ِ ِغيــر َوالص بِالَْكبِيــرِ  ُِيْؤَخــُذ  الَْخِطيــر لِِشــْركِِه  َذْنبِــِه  مِــْن 
ِ لِْلَكَبائِــر َجاَنــَب  َِوُمْســلٌِم  َغائِر الص َعــنِ  َحقــا  لَــُه  ُيْعَفا 
لَــُه َيْغفَِرْنَوْهــَو الُْمــَراُد عِْنَد َقْولِــِه لَِمْن َيَشــاُء أَْي َيَشــا اْإلِ
ِ الَْكثِير َعــنِ  َيْعُفــو  َقــْد  َِواهللاُ  َكبِير مِْن  التْوبِ  فِي  َما  بِالتْوبِ 
ــُم ــَظ أَْع ائِبِيَن  لِلت ــُوُه  ــْف ــَع مِــْن َذْنبِِهْم َوْهــَو َتَعالَى أَْرَحُمَف
الُْمَحــادُِد َفُهــَو   الُْمِصــر ــا  ُيَحــادُِدأَم َمــْن  لَــُه  اْإلِ أََيْقَبــُل 
أََمــا َعْنــُه  ُمْدبِــًرا   الَْعَمىأََيْقَبَلــن َفاْتــُرِك   الُْمِصــر َد  َتَوع



نَنُ َواْآلَداُب٤٢٨ الس الجزء الرابع

لََدّي الَْقــْوُل  ُل  ُيَبــد َال  أَُخّيَوَقــاَل  َيا  أَْقِصْر  ْبدِيلِ  بِالت َوقُْلَت 
ــا َبن تَُكذ َمــْن  أَْنــَت  اأََتــْدرِ  َفاْعَلَمن أَْنَشــاَك  َمــْن  ْبــَت  َكذ
َدا َتَوع َقالَــُه  َقــْد  َمــا  َداَصَرْفَت  َتَهــد بِــِه  َقاَل  َقــْد  َوقُْلــَت 
َقاَال َقــْد  َما  َغْيــَر  ُيرِيُد  َتَعالَــىَوْهــَو  ُســْبَحاَنُه  َعْفــوِهِ  مِــْن 
َتْزُعُم َوأَْنــَت  بِاْألَْمــرِ  َيْكُتــُمُيْخبِــُر  َشــْيًئا  ِســَواُه  ـُه  ـ بِأَن
َالُل جِــَداُلأَْقِصــْر َفَقْد َطاَل بِــَك الض ُهَنــا  َفَمــا  َنــْن  َوَهو
َما َقْد َزَعْمُتْم َفاْحُكُموا بِِكْذبَِهاَوَما َرَوْيُتْم(١) مِــْن أََحادِْيَث بَِها
ُمْحَتِمــْل ُهَنــاَك  َكاَن  ِإَذا   اْحَتِمْلِإال َقُبولَــُه  بِالتْوبِ  لِْلَقْيــدِ 
ُروِي َعْدلٍ  َعْن  َذاَك   أَن  الَْغوِيِإْن َصح َنأُْخُذُه مِــَن  يــُن َال  َفالد
ُمْشــرَِقا الُْعلُومِ  َعْصُر  لََنــا  َفَســَقاَكاَن  َمــْن  َبــَدا  َوبِأَفُولِــِه 
الَْحق أَْهلِ  (٢) َعَلى ِســيَرةِ  الفِْســقَِعض ِألَْهلِ  َعْنَها  َتِمــْل  َوَال 
َفاْســَتِمَعا َباَعُهــْم  ات َتَشــا  ُجِمَعاَوِإْن  لَــِه  اْإلِ دِيُن  بَِها  َخْمًســا 
ْوِحيــُد َوالت لَــِه  اْإلِ ْمجِيُدَمْعرَِفــةُ(٣)  َوالت ْقدِيــُس  الت َكــَذا  لَُه 
فِــي أَْوَقاتِِه تِــِهثُــم أََداُء الَْفــْرضِ  َزال مِــْن  الَْكبِيــَر  َوَتْرُكــُه 
اَعْه الط ِألَْهــلِ  الُْمــَواَالُة   الْبَِضاَعــْهثُــم أَْرَبــحِ  مِــْن  َفِإنَهــا 

رويتم: يصح بناؤه على الفاعل وعلى المفعول.  (١)
» بفتح العين أمر من العض، وهو من عض يَعض بفتح عين المضارع، قال اهللا تعالى:  قوله: «َعض  (٢)

﴿ k j i h g ﴾ [الفرقان: ٢٧] وقد قرئ بضم العين، ولكن الفتح أكثر وأفصح.
قوله: «معرفة» خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي معرفة اهللا والتوحيد وما بعده معطوف على معرفة.  (٣)
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ــاُس َصــَالَة الِْعيدِ أْبِيــدِِإْن َتــَرَك الن لِلت َوالْجَِهــادِ  َوالَْمْيــتِ 
َجِميَعــا َهَلُكــوا  َقــْد  َســرِيَعاَفِإنُهــْم  ُهْم  ُكل َيُتوُبــوا  لَْم  ِإْن 
ــْهِألَن َذا َفــْرٌض َعَلــى الِْكَفاَيــْه ــَواَي ــِغ ــَالُل َوالْ َفــَتــْرُكــُه الــض
الُْعْرِفَوالَْبْعــُض ِإْن َقــاَم بِــِه َفَيْكفِي ْن ِســَواُه عِْنَد أَْهــلِ  َعم
ــْن(١) َكاَن َذا اْحتَِماِء اِءَعجِْبُت مِم الد ُحــُدوثِ  َعْن  َعامِ  الط مَِن 
أَْوَزارِ َعــْن   َيُكف َال  ارَِفَكْيــَف  الَْجب َغَضــبِ  مِــْن  َمَخاَفــًة 
َفــاقِ الن مِــَن  ِإْبلِيــَس  ــاقَِوُكْفــُر  ــَف ِــات ــَل ب ِــي ـــْد ق لـُــــُه َق أَو
ــاَدا ــَب ــِع ـــا الْ ــا َدَع ــم ــُه لَ ــن ــِك ُمَعاَدالَ ُمْشــرًِكا  َصــاَر  ــْرِك  لِلش
َصاَرا الُْمْذنِبِيــَن  ِإَمــاَم  ــاَراَوْهــَو  الن الَْعِظيــُم  اهللاُ  أَْدَخَلــُه 
ــائـِـبـِـيــَنــا الــت ـــــاُم  ِإَم َتْمِعيَنــاَوآَدٌم  َبْيَنُهَمــا  لَِمــا  َفاْنُظــْر 
أَْهَلَكاَواْخَتــْر ِإَماًمــا مِْنُهَما لَِنْفِســَكا َمْن  أَْو  ــَوابِ  لِلث  َجر َمْن 
ورِ مِــْن ُبورَِوقِيــَل َمْن َماَت بَِنْفــخِ الص َفــَذاَك َغْيــُر َســالِمٍ 
َرَحلُــوا الُْمْؤمِنِيــَن   أَن ُلَمْعَنــاُه  ذ الــر  ِإال َيْبــَق  لَــْم  ِحْيَنئِــذٍ 
ُيْحَشــُروَنا الَْخْلقِ  ِإلَــى الَْجِحيــمِ َهَكــَذا َيْرُووَناَوُهْم ِشــَراُر 
َرنــا ُيَخب الَْحــالِ  َعــنِ  ــا(٢)َفْهــَو  ُهن َتُعــم َال َعــْن َشــَقاَوةٍ 

ْن َكاَن َذا اْحتَِماِء.... إلخ» هو مأخوذ من قول القائل: قوله: «َعجِْبُت ِمم  (١)
ــُه َدَت ــو ـــارِيجِــْســَمــَك بـِـالْــَحــِمــيــَة َع ـــم ط ــــَن أل ِ ـــًة م ـــاَف ـــَخ َم
تحتمــي أَْن  بِــَك  أَْولَــى  الَْبــارِيَوَكاَن  َخْشــَيَة  المعاصــي  مِــَن 

ُهنا بالتشديد، أي: هنالك. ا هـ. (المصنف)  (٢)
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ُعِهْد بَِمــا  ِالْعتَِراِضــِه  َمْعًنى ِإَذا َصح الــذِي فِيِه ُوجِْدَفَلْيــَس 
َتْجَتِمــْع َال  ــــُه  ُيَنـافَِين َاللِ َفاْســَتِمْعَوَال  ُتــُه َعَلــى الض أُم
ُيْجَتَمــُع َال  ــَالُل  الض َمــا  ُعِألَنـ ــو ــَن ُم ــُه  ــُق ــرِي َط ِإْذ  ــِه  ــْي ــَل َع
َيْهَوى َقــْد  َما  مِْنُه  َهــَذا  ى(١)َيْفَعُل  َوَذاَك َمــا َيْهَوى َفَما َتَســو

pá nH rƒ sàdG  oÜÉ nH

َربي َجَعــَل الَْمَتاَبا َتاَبامِْن َفْضــلِ  َقْد  لِلــذِي  نُوَب  الذ َيْمُحو 
نُوَباَنَجــاُة َمــْن أَْذَنــَب أَْن َيُتوَبــا َفاْعَجْب لَِمْن لَــْم َيْتُرِك الذ
َيْهلُِك ــْن  مِم  َتْعَجَبــن َمْســَلُكأَلَْيــَس  َجاةِ  الن ِإلَــى  َوعِْنــَدُه 
اْألََنــاُم َهَلــَك  َثــَالٌث  ــاُملَــْوَال  ــَك َواْألَْح ــوُب  ــت َوال ٌة  َتِقي
ــل َشـــيٍء نُــوُر ــُك ِ ـــــُه ل َيُجوُرَوأَن أَْو  ُيْذنِــُب  َمــْن  َونُــوُر 
َصــادِقِ بَِقْلــبٍ  اهللاَ  ـــَوافـِــقَِيْســَتْغفُِر  ـــلٍ ُم ـــَم ـــٍة َوَع ِـــي َون
ِإال ـــَهـــَالُك  الْ ــَس  ــْي لَ َتَولىَفــِإنــُه  َحْيُثَمــا   الُْمِصــر َعَلــى 

بِي َمْن َتاَب مِْن َذْنبٍ َكَمْن لَم ُيْذنِبَِوَقْد ُروِي فِي َذاَك مِْن َقولِ الن
ِعيــَن ِإْذ َكَفْر فِْرَعْوَن الل َتــاَب ِإلَــى اهللاِ ُمنِيًبــا َواْزَدَجْرلَــْو أَن

ى»، أي: فما تساوى هكذا فسره المصنف رحمه اهللا. قوله: «فََما تََسو  (١)



٤٣١ الجزء الرابعَباُب التوَْبِة

ْحَمــَن ِإال َغافَِرا َكافِــَرالَــْم َيجِــدِ الر َوَمــاَت  أََبــى  ــُه  لَِكن
ْغَراَقــا اْإلِ َرأَى  ِحيــَن  َفاَقــاَوَتْوُبــُه  ات لَــُه  َنافًِعــا  َكاَن  َمــا 
الْــَهــَالَكــا َرأَى  ِحــيــَن  ـــُه   َتــاَب َفَهــال َتــاَب َقْبــَل َذاَكاِألَن
الَْحالِ بِــَذاَك  َتاَب  َمْن  َحاُل  ــآلَِما  ــَم الْ ـــَع  َم ِــبٍ  ــائ ــَت َك  ِإال
ْنبِ بِالذ اْعَتَرفُوا  بَِتْوبَِفالُمْشــرُِكوَن  لَُهــْم  َكاَن  َمــا  ارِ  الن فِي 
بِاْضِطــَرارِ َكاَن  َمَتــاٌب  ــارِيَفْهــَو  ــَي ــتِ اِالْخ ُيْقَبُل  ــا  ــَم َوِإن
ْقرِيبَِوْهــَو الذِي َيُتوُب مِــْن َقرِيبِ الَْمْوتِ فِي الت َقْبَل ُحُضورِ 
َيْنزُِل َعَلْيِه  الَْمــْوَت  َرأَى  تُْقَبــُلَفَمْن  لَْيــَس  َذاَك  ِإْذ  َتْوَبُتــُه 
َتْطلَُعا أَْن  ِإلَــى  َمْقُبوٌل  ْوُب  مِْن َغْربَِها أَْو أَْن َيَرى الَْمْوَت َسَعىَوالت
َيَتَغْرَغَرنــا لَــْم  َمــا  اَوقِيــَل  ُيْقَبَلن ــْوُب  ــت ــال َف ــِه  ــُروِح ِ ب
اْألََبــدَِتاَب َنُصوًحا ِإْن َيُكْن لَْم َيْقِصدِ َدَواَم  ْنــبِ  لِلذ َيُعــوُد 
اْألَلَْباُن َتْرجِــُع  َال  َمــا  ُيــَداُنَكِمْثــلِ  َوبِــَذا  ــُروعِ  الض ِإلَــى 
ِ َفْلَيْســَتْغفِر َبْعُد  مِْن  َيُعــْد  رِ(١)َوِإْن  تَُحج لَــْم  ْحَمــةُ  الر َفِإنَمــا 
مِْنــُه َيْقَبلُــوَن  َفاْقَبَلْنــُهَوالِْمْســلُِموَن  ْحَمٰــنِ  لِلر َتــاَب  َمــا 
ُيْقَبُل لَِثــَالثٍ  َبْعــٌض  تُْقَبــُلَوَقــاَل  مِْنــُه  َفَلْيــَس  َوَبْعَدَهــا 

أي: لم تمنع.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٤٣٢ الس الجزء الرابع

ـــــَراَرا ِ ــــْودِهِ م ــــَع ِ ــــــُه ب ــا ِإلَـــْيـــِه َصـــاَراِألَن ِــَم ــٌم ب ــَه ــت ُم
ِ الَْبَدنَِوَتْوَبــةُ الَْمــْرِء ِإَذا لَــْم َتُكــن فِــي  تُــَرى  َعَالَمٌة  لََهــا 
ِ َفاْعَلم َعْنَها  ُجوَع  الر أَْســَرَع  َِما  َفاتِهم َتْوُبــُه  ــْر  ُيَؤث لَــْم  َمــْن 
ـــا َوَيْنَدَمن الَْقْلــُب  اَيْنَكِســـُر  ْنــَب َيْتُرَكن فِي َمــا َمَضى َوالذ
ِإلَى َخْوَفــُه  َيزِيــُد  َفَعَالَوَبْعُضُهــْم  َقْد  بَِما  ْنَيــا  الد ُيْبِغَض  أَْن 
نُوَبــا الذ َفَعــَل  َقــْد  ـُه  ـ َمْحُبوَباِألَن لَــُه  َتُكــْن  َفَلــْم  فِيَها 
فِي  أَن َغْيــَر  ْوَبَة  الت أَْدَرَك  ِفَقــْد  َتَخو َعَلــى  ا(١)  َشــك َقُبولَِها 
مِْنــُه بَِيِقيــنٍ  َكاَن  ْنــُب  َيْعَلَمْنــُهَوالذ ــْوبِ  الت َقُبــوُل  َوَمــا 
َوَعــَدا لَــُه  َواْإلِ َغْيــٌب  َذاَك  َداِإْذ  َتــَرد َفُهَنــا  النُصــوحِ  َعَلــى 
َدَخــْلَهْل َصاَدَف النُصوَح أَْم َال َفَحَصْل فِيــِه  بَِمــا  ٌد  َتــَرد لَــُه 
ا ي َشــكَرب َوْعدِ  فِي  َيُكْن  ِشْرَكاَولَْم  َيُكوُن  الَْوْعدِ  فِي  ُك  َفالش
ــا َفَعــَالَمْن لَــْم َيُكْن بِِعْلِمــِه َقْد َعِمَال ائِــبِ َعم َفَلْيــَس بِالت
ــَماَكَذاَك َمْن لَْم ُيْرضِ َخْصَمُه بَِما الس لَُه َعَلْيــِه فِي رَِضا َرب
َمْطَعَما ــْر  ُيَغي لَْم  َمــْن  َمــاَوَهَكَذا  ُمَحر لَــُه  َكاَن  َمْشــَرًبا  أَْو 
َرَنــا ُيَغي لَــْم  َمــْن  ــا(٢)َوَهَكــَذا  ُيْكَرَهن َكاْن  ِإْن  لَِباَســُه 

، وهو فعل ماضٍ، أي: غير التائب قد شك في قبول  قوله: «شــّكا» اسم إن وفي نســخة: شــك  (١)
توبته فلذلك اشتد خوفه وعلى هذا فاسم إن محذوف، أي: أنه إلخ.

قوله: «إن كان ُيْكَرَهنا»، أي: إن كان اللباس مكروًها، إذ من عالمة التائب تغيير الزي المكروه. ا هـ. (المصنف)  (٢)



٤٣٣ الجزء الرابعَباُب التوَْبِة

أََمَلْه ــْر  ُيَقص لَــْم  َمْن  َعِمَلْهَوَهَكــَذا  ــا  مِم ائِــبِ  بِالت َفَلْيــَس 
ِ َيْزَدد لَــْم  َمْن  ائِبِ  بِالت َِولَْيــَس  َفــاَزَدد عَِبــاَدًة فِــي ُكل َيــْومٍ 
َيْحَفظِ لَْم  َمــْن  ائِبِ  بِالت لَِســاَنُه َعــنِ الُْفُضــولِ َفاْحَفظَِولَْيَس 
َحَواُه َمــا  َفْضَل  ْم  ُيَقــد لَْم  أََراُهَمْن  َيُتــْب  َفَلــْم  َمالِــِه  مِــْن 
بِِه َكاَنْت  َمــْن  ائِــُب  الت َهــا َفاْنَتبِِهَوِإنَما  َهــذِي الِْخَصــاُل ُكل
َمَتــاُب لَُهــْم  لَْيــَس  أََصاُبواَثَالَثــٌة  بَمــا  َقابِيــُل  ِإْبلِْيــُس 
َقَتــَال  لَِنبــي َمــْن  ــاُر َفَســاَء َمْوئِــَالَوَثالِــٌث  َمأَْواُهــُم الن
َتاَبــا ِإْن  َفَلــُه  َعَداُهــْم  َواَباَوَمــْن  الث َوَيــَرى  نُوُب  الذ تُْمَحى 
َوُيْنِســي َذْنَبــُه  َيْمُحــو  لَْبــسَِفــاهللاُ  ُدوَن  َحافِِظيــِه  َذلِــَك 
َقبَِلــْهَوُيْعَطــى ُكل َصالِحٍ َقــْد َعِمَلْه َقــْد  لَــُه  ــُه  َرب َكاَن  ِإْن 
الَْمِضيقِ(١)َوقِيــَل ِإْن َتــاَب مَِن الُْفُســوقِ ِشْركِِه  ِخَالَف  ُيْعَطى 
َفَال ْرِك  الش فِي  الَْخْيَراتِ  اْنَتَقَالَفَعامُِل  َمــا  ِإَذا  َثَواَبَهــا  ُيْعَطــى 
ــُل ــَم ــَع َدن الْ ـــد ـــَج ــُه ُي ــن ــِك ُيْقبُِل(٢)لَ فِيَما  الَْفْضَل  َوُيْعَطى  لَُه 
أَْذَنَبا َقــْد  ُمْســلٌِم  َكــَذاَك  اْنَقَلَباَوَال  ِحيــَن  ْحَمــنِ  لِلر َوَتاَب 
ـــَواُب ــُر َوالـــث ــَف ــْغ ــُه ُي ــُب ــَذْن الَْمَتــاُبَف َوَقــَع  َمــا  ِإَذا  لَــُه 

يق. أي: الض  (١)
قوله: «يقبل»، أي: يستقبل.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٤٣٤ الس الجزء الرابع

َنــاَراَوَقْد َمَضى فِي َشْرِحَي اْألَْنَواَرا(١)(٢) َيــاِء  بِالض َكَالٌم  ُهَنــا 
َتْلَزُمــُه َتوَبــٌة(٣)  َذْنــبٍ  َنْعَلُمــُهلِــُكلِ  َكَمــا   ــر بِالس  ــر َفالس
َوأَْخبَِراَوالَْجْهُر بِالَْجْهــرِ َفَمْن َقْد َظَهَرا َفُقــْم  تُْبَت  ِإْن  َعَلْيــَك 
ـــراَءُة ـــَب ـــــُه َتــلــَزُمــُه الْ  مِــَن الُْمِصــر َوَكــَذا الَْعــَداَوُةِألَن
ِ َيْعَلم لَــْم  ِإْن  لَــَك   َعــُدو َِفْهُو  اْغَتنِم َفِإَخــاُه  الَْمَتــاَب  مِْنــَك 
ــَرا ُيَخب أَْن  َعَلْيــِه  َمــا  َجَهــَراَوقِيــَل  َقــْد  بِــِه  ِإَذا  بَِتْوبِــِه 
َيُتوَبا أَْن  ائِــبِ  الت َعَلــى  َما  نُوَباِإْذ  الذ َتــَرَك  َمْهَمــا  لِلَخْلــقِ 
ُل الَْقْولَْيــنِ عِْنــدِي أَْظَهــُر اْألَْكَثُرَوأَو َعَلْيِه  َمَضــى  الذِي  َوْهَو 
اْشــَتَهَرا َمْهَما  َيْكفِيــِه  ــُه  ــَرالَِكن ُيَخب أَْن  َغْيــرِ  مِــْن  َمَتاُبــُه 
َســانِ َما َبْيَن الَْوَرىَفُشــْهَرُة الَْمَتــابِ أَْقــَوى َخَبَرا مِْن َخَبرِ الل

قوله: «في «شــرحي األنوارا»، أي: في شرحه الكبير الذي ســماه مشارق األنوار على أرجوزته   (١)
العصماء التي ســماها أنوار العقول، وهي في أصول الدين وقد انتفع بها وبشــرحها المذكور 
كثير من طلبة العلم وغيــر الطلبة من رجال العلم والدين بل إن هذه األرجوزة أصبحت عقيدة 
يتحفظها طالب العلــم وهي في غاية من الســهولة وجزالة المعاني وحســن العبارة وناهيك 
بشرحها المذكور الذي كشــف فيه مخدرات علم الكالم تحقيًقا وتحريًرا بما لم يسبق إليه وله 
عليها شــرح متين مختصر لطيف جًدا طبع على هامش طلعة الشــمس بالقاهرة جزاه اهللا عنا 

وعن المسلمين خيًرا جزيًال في جنة الخلد وملك ال يبلى.
«األنوار»: أرجوزته «أنوار العقول» في أصول الدين من أجمل متون التوحيد. للناظم شــرحان   (٢)

عليها مختصر ومطول والثاني أجمع وأحفل بمسائل الفن، وله في قوله:
حــْل.وفــي ُمِصر قــد أتــى الطاعة هْل  الغفــران  إذ  ثوابهــا  لــه 

(أبو إسحاق)
تَْوَبٌة» هذا موافق لحديث معاذ ƒ، إذ قال له رسول اهللا ژ : «يا معاذ أحدث  قوله: «لُِكل َذنْبٍ   (٣)

لكل ذنب توبة، السر بالسر والعالنية بالعالنية». أو كما قال صلوات اهللا عليه وسالمه.



٤٣٥ الجزء الرابعَباُب التوَْبِة

ــاَس ِإلَى َما اْبَتَدَعا َدَعاَوَمْن َدَعا الن بَِمــا  َعَمٌل  مُِنُهــْم   َفَصــح
بَِباِطلِــْه ُيْخبَِرُهــْم  أَْن  َفَعائِلِــْهَعَلْيــِه  مِــْن  ائِــُب  الت َوأَنــُه 
دِيُنــُه الُمْســلِِميَن  دِيــَن   َيِشــيُنُهَوأَن َمــا  ــارُِك  الت َوأَنــُه 
َوِإْن ُهــُم لَــْم َيْتَبُعــوُه ُعــذَِراَفــِإْن ُهــُم َقــْد َتبُِعــوُه أُجِــَرا
َشــاَءا ِألُُمــورٍ   (١) اْألَْشــَياَءاَوُمْســَتِحل َيْذُكُر  الَْمَتــاَب  مِْنَها 
ــَال ُمَفص َتْوُبــُه  َيُكــوُن   ُمْجَمَالثُــم َيُكــوُن  َال  َفَذْنًبــا  َذْنًبا 
َما  ـــق َح  ــَدن ــِق ــَت ــْع َي ــــُه  َكَتَمــاِألَن ِحيــَن  َعَلْيــِه  َنِعيُبــُه 
َيْحَتِمْل َذْنــبٍ   ُكل مِــْن  َيْســَتِحْلَفَتْوُبُه  َقْد  َما  َغْيَر  ُيرِيَد  َبأَْن 
َفَعَال َمــا  ُمْنَتِهــًكا  َيُكــْن  ــْوبِ ِإَذا َما أَْجَمَالَوِإْن  أَْجَزاُه فِي الت
َقْد أََصْر ِغيرِ  َظْرَوقِْيَل َمْن َعَلى الص الن فِــي   َكُمْســَتِحل ُمْنَتِهًكا 
ُل ُيَفص َبْل  ْجَمــاُل  اْإلِ َيْكفِِه  ُمْنَتِقُللَْم  ــِه  ِ ــب َذْن َعـــْن  ــُه   ــأَن َب
اْألَْمــَواَال أَْتَلــَف   َفَمــا َعَلْيــِه الُْغْرُم ِحيــَن آَال(٢)َوُمْســَتِحل
َمْوُجوُد َيــدِهِ  فِــي  الــذِي   ـــــْرُدوُدِإال ـــُه ِألَْهـــلِـــِه َم ـــِإن َف
َفاْعرَِفــاَوقِيــَل َبْل َيْغــَرُم َما َقــْد أَْتَلَفا  َيْغَرَمــن أَقُــوُل  َوَال 

» المستحل هو الذي يرى الشــيء المحجور عند المسلمين حالالً، كالخوارج  قوله: «َوُمْسَتِحل  (١)
الذين يستحلون أموال المسلمين ودماءهم بالمعصية فإذا تاب من هذا اعتقاده فال تجزيه توبته 
إجماًال عند المسلمين؛ ألنه يعتقد استحالل دماء المسلمين، وأموالهم بالمعصية طاعة، فهو ال 
يتوب مــن الطاعة حتى يتوب من ذلك االســتحالل الذي خالف فيه المســلمين، وقس على 
ذلك. والمنتهك من يأتي الذنب غير مستحل له، ويعلم أنه ارتكبه فإن تاب من ذنوبه دخل في 

توبته ما ارتكبه من الذنوب التي يعتقد أنها ذنب.
أي: تاب ورجع.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٤٣٦ الس الجزء الرابع

ُســولِ ِحيَن اْخَتَلُفوا ائَِب َما َقْد أَْتَلُفواَصَحاَبةُ الر لَْم ُيْلزُِمــوا الت
ُيْقَبُل َفَلْيــَس  ِإْجَماًعــا  ُيْنَقُلَفــَكاَن  َذا فِيِه ِخــَالٌف  َبْعــدِ  مِْن 
َقْتــَل َمْن  اْســَتَحل َمْن(١)(٢)أَُســاَمٌة َقدِ  ُيَلز لَــْم  َماُن  َوالض َد  َوح
الُْمْصَطَفى َزَمانِ  فِي  َذاَك  َفاَوَكاَن  َعن َقــْد  لَُه  الَْقْتلِ  َعَلــى  َوْهَو 
َنــا لََبي دَِيــٌة  فِيــِه  َكاَن  َنالَــْو  ُيَبي ــــْم  َولَ ــَنــا  َنــبـِـي َذاَك 
لَُهــْم ُمْشــَتَرِكَوأَْصــُل َذاَك َجْعلُــُه َكُمْشــرِِك َتــاَب لَِجامِــعٍ 
الْــُكال َعَمــاَوُة الَْجْهــلِ َتُعــمــا َوُمــْســَتــِحــال ــرَِكً ــْش ــم ُم ــُع َت

ــُل ُيــَضــل ــــدٍ  َواِح  ُكـــل  ُلِألَن ُيــَؤو َما  َخالَــَف  ِإْن  ِســَواُه 
اشِ(٣) أَْن َيْســَتْغفَِرا ب الن َجَرىَوَتْوَبــةُ  مِْنــُه  َما   ُكل مِــْن  َخالَِقُه 
اْألَْكَفــانِ قِيَمــَة   َيــُرد الَْفانِــيَوأَْن  ُوَرَثــاِء  فِــي  َهــا  َيُرد
ُجِعــَالِإْن ُعرِفُوا َوَمــْن َيُكْن َقْد ُجِهَال الُْفَقــَراِء  فِــي  َنِصيُبــُه 

قوله: «أَُســاَمة» هو ابن زيد بن حارثة مولى النبي ژ، صحابي مشــهور، والمــراد بقتله الموحد يوم   (١)
[بعثهم سرية إلى ُحَرَقةٍ وهم بطن من جهينة] للرجل الذي قال ال إله إال اهللا، فلما علِم بذلك النبي ژ 
قال له: «يا أســامة أتقتل رجال قال ال إله إال اهللا؟!»، فقال له: إنه لم يقلها إال تعوًذا من حز الســيف، 
فقال له النبي ژ: «هل شققت عن قلبه؟» وما زاده على ذلك ولم يلزمه ديته، فدّل ذلك ـ على ما قال 

المصنف رحمه اهللا ـ من أَنّ المستحل ليس عليه ضمان ما أتلفه باستحالله من نفس أو مال.
قوله: «أســامة.... إلخ» يشير إلى ما روي من أن أســامة بن زيد ƒ بعثه رسول اهللا على سرية   (٢)
إلى بني ضمرة فلقي مرداس بن نهيك؛ وهو رجل منهم، ومعه قطعة غنم وجمل، فلما شــاهد 
السرية فر إلى كهف فأدخل غنمه وجمله فيه، فاســتقبل الصحابة بكلمة التوحيد، فقتله أسامة 
وأخذ الغنم والجمل، فلما بلغ الخبر إلى رســول اهللا غضب على أســامة، فقال: يا رسول اهللا 
ــالم: «هال شــققت عن قلبه فنظرت إليه» فنزل قوله  َذ بها، فقال له عليه الصالة والس ٌذ تعو ُمَتَعو

تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [النساء: ٩٤] اآلية. (أبو إسحاق)
قوله: «النباش»: هو من ينبش قبور الموتى ليأخذ أكفانهم.  (٣)



٤٣٧ الجزء الرابعَباُب التوَْبِة

َيْحَصُلَكــَذاَك قِيــَل َوأَقُــوُل ُيْجَعــُل ِحيَن  الَْفِقيــرِ  َكَفنِ  فِي 
الُْمْســلَِما  َيــُذم الذِي  َندَِماَوَتْوَبــةُ  َمْهَمــا  َيُتوَب  أَْن  ُيْجزِيــِه 
َيْغفُِر َوْهــَو  وُف  ؤ الــر َنــا  َيْكُفــُرَوَرب َعْبــدٍ  ُذنُــوَب  بَِتْوَبــٍة 
الَْمَعاِصــيَفَكْيــَف َال َيْغفِــُر َذْنَب َعاِصي َعــنِ  َمَتابِــِه  َمــَع 
لِْلَجَبابَِرْه ــَرْهَوقِيــَل فِــي الَمــادِحِ  ــاَه ــَج ــُهــُم ُم ــُه َذم ــُت ــْوَب َت
َقْد َخاَف مِْنُهْم َضَرَرا ُغفَِراَوِإْن َيُكْن  الَْمَتــابِ  َمــَع  ُهــْم  َذم ِإْن 
ِألََحــْد َمَتاًبــا   م الــذ أََرى  أَْن َيْرجَِعــن لِْألََحْدَوَال  َبْل ُيْجــزِهِ 
لَِيْظَهــَرن َصدِقُــُه مِــْن كِْذبِــِهَوِإنَمــا َقــْد َقــاَل َمْن َقــاَل بِِه
َفَعــْل َصادًِقــا  َكاَن  ِإْن  َذلِــَك لَــْو َكاَن َعَلْيِه َقــْد قُتِْلَفِإنــُه 
ِ ْحَمٰـن الر رَِضــى  فِيِه  الَْفانِي(١)ُيْؤاثِــَرْن  بَِهــَذا  َبَقائِــِه  َعَلــى 
ــا م الــذ  أَن أََراَد  ــُه  ـــ  أَن ْثَمــاأَْو  اْإلِ َفَتْمُحــو  لَــُه  ــاَرٌة  َكف
َيْشــَتِهــَرا أَْن  أََراَد  أَنـــــُه  ُشــِهــَراأَْو  ِإْذ  ــِه  ــْدِح بـِـَم َمــَتــاَبــُه 
ُه َســر َقْد  َما  َكِمْثــلِ  ُهَيُســوُؤُه  َجــر ِإلَْيــِه  الــذِي  بَِمْدِحــِه 
َيْرجَِعْنأَْو أَنــُه َيْجَعلُــُه مِْن َبــابِ َمْن ِإْذ  بِْدَعتِــِه  ِإلَــى  َدَعى 
َرَجَعــا ُيَقــاُل  َمْعَنــاُه  أَْقَلَعــاَوَتــاَب  َمــا  ِإَذا  آَب  َومِْثلُــُه 
ِ َيُكن لَــُم  َمْن  لِلنْفسِ  َِوَظالِــٌم  الُْمَهْيِمــن ــِه  لَِرب ُمْســَتْغفًِرا 
َتْينِ فِــي الَْغَداةِ َتاتِيفِــي الَْيــْومِ َمر ِإَذا َمــا  اتِ  َوفِــي الَعِشــي

قوله: «بَِهَذا اْلَفانِي»، أي: يختار رضى اهللا عز وجــل على البقاء في هذا العيش الفاني، والمراد   (١)
بذلك هذه الحياة الدنيا.



نَنُ َواْآلَداُب٤٣٨ الس الجزء الرابع

الَْمَعاِصــي مِــَن  اهللاَ  َفِإننِــي َال َشــك َعْبــٌد َعاِصيأَْســَتْغفُِر 
الَْمَالهِــي مِــَن  اهللاَ  َالهِــيأَْســَتْغفُِر  َشــْيٍء   وُكل َولَِعــبٍ 
ِ الَْكَالم فِي  الِْكْذبِ  َجِميعِ  َِومِْن  ـــام َواْآلَث اْألَْوَزارِ  َوُجــْمــَلــةِ 
ــَاللِ ــَج الْ ذِي  هللاِ  ــَاللِ(١)َوَتـــائـِــٌب  الض مَِن  دِْنــُت  بِِه  ا  مِم
ا َمــا َخالَْفــُت فِيــِه الَْحق اَوُكل ُمِحق فِْعلِــِه  أُكــْن فِــي  َولَــْم 
يَمانِ َوَمــْدحِ أَْهلِ الْفِْســقِ َوالُْكْفَرانَِوَشــْتمِ أَْعــَراضِ َذوِي اْإلِ
ْســَيانِ الن مِــَن  اهللاَ  نُْقَصانِأَْســَتْغفُِر  َومِــْن  زَِيــاَداٍت  َومِــْن 
َضــا بَِما مِــَن الر َماأَْســَتْغفُِر اهللاَ  َحر َقْد  َما   ُكل مِْن  ُيْســِخُطُه 
َمْد َوَحَســْدَوَتائِــٌب لِْلَواِحدِ الَْفــْردِ الص َورَِياٍء  ُعْجبٍ   ُكل مِْن 
ْعــُت مِــْن َصَالةِ َمــا َضي َكاةَِوُكل لِلــز َوالَْمْنــعِ  َوَشــْرِطَها 
ْعُت(٢)َوَتائِــٌب مِــْن ُكل َما أَْفَســْدُت َمــا َضي َيامِ ُكل مِــَن الص
ــي ِ ــوب ُذنُ ـــْن  ِ م هللاِ  ـِــٌب  ـــائ الُْحوبِ(٣)َوَت َكبِيرِ  َومِــْن  َصِغيرَِها 
ــانِ ــدِ الْــَمــن ــَواِح ــْل ِ ــٌب ل ِ ــائ َوالِْميَزانَِوَت الَْكْيلِ  َبْخسِ   ُكل مِْن 
َحُرْم َمْنُظــورٍ   ُكل مِــْن  ُيَشــْمَوَتائٌِب  َما   َوُكل َمْســُموعٍ   َوُكل

يريد ما دان به من الخطأ في االجتهاد بغير علم منه، مع أنه مأجور، أو أراد ما أخطأت فيه من   (١)
اعتقاد الخطأ صواًبا، إن كان ولم أعلم به، كما ورد في الدعاء: «الّلهّم إني أعوذ بك أن أشــرك 

بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما ال أعلم» (أبو إسحاق)
قولــه: «ُكل َما َضيْعَت» يجــوز كونها بدالً من الصيــام أو تأكيًدا، وأن تكــون ما متصلة بكل   (٢)

مصدرية ظرفية، أي: تائب من إفساد الصيام كلما وقع مني إفساده.
الحوب: الذنب.  (٣)



٤٣٩ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

ِ الُْبُيــوع مِــَن  َكاَن  َمــا   َِوُكل َبــا الَْمْمُنوع َوالر َغْيــُر َصِحيحٍ 
أَْســَتْغفُِر َفأََنــا   غِــش  َيْغفِــُرَوُكل الَْعالَِميــَن   َوَرب مِْنــُه 
بـِـاْألَلْــَقــابِ ــاَن  َك لَْمزٍ   ــل لِْألَْصَحــابَِوُك َكاَن  َهْمــزٍ   َوُكل
ِ ــَدام ــاْألَْق ِ ب ــاَن  َك َسْعيٍ   ــل َِوُك م لِْلَعال الَْجِميــعِ  فِــي  أَتُــوُب 
َوَقَعــا َونَِفــاقٍ  ِشــْرٍك   (١) َعاَوُكل ُمَضي َغــَدا  َقــْد  فِْعــلٍ   َوُكل
َاللِ الض أُولِــي  ُمــَواَالةِ  اْألَْفَعالَِومِــن  َوفِي  الَْقــْولِ  فِي  أَتُوُب 
ــانِ ــَمــن ــدِ الْ ــَواِح ــْل ِ ــــٌن ل ِ بِــُكل َمــا َعَلــي مِــْن َضَمانَِوَدائ
َولِْلَمْخلُــوقُِمــْعــَتــِقــًدا َتــأْدَِيــَة الْــُحــُقــوقِ الَْفــْردِ  لِْلَواِحــدِ 
الَْجَاللِ لِــذِي  أَْمــرِي  ًضا  َما َكاَن مِــَن اْألَْحَوالُِمَفو فِــي ُكل
َفاْقَبــَال ــي  َرب ْوَبــةُ  الت َالَفَهــذِهِ  َتَفض َمــْن  َخْيــَر  َيا  ــًال  َتَفض

pó rg tõdG  oÜÉ nH

ــيِء اْحتَِقــاًرا ُزْهُد ْرُك لِلش َوالتــد ــَع ــــُه َثـــَالَثـــٌة تُ ــــَواُع أْن
َواجُِب َوْهَو  الَْحــَرامِ  َعنِ  ُمَعاَقُبُزْهٌد  َيُتــْب  لَــْم  ِإْن  َتارُِكــُه 
َيْحَذُر ُمَباحٍ  َعــْن  ُزْهٌد  انِي  ُيْحَجُرَوالث َولَْيَس  الَْبأَْس  أَْخذِهِ  مِْن 
بِِه َما  ُزْهــُد  اْألَْنــَواعِ  ــِهَوَثالِــُث  لَِرب ُزْهــُدُه  َولَِكــْن  َبــأٌْس 
اْرَتَفْع بِِه  الــذِي  ْوُع  الن ُهَو  َصَنْعَوَذا  لَُه  أَْشــَياِخَنا  مِْن  َكاَن  َمْن 

تقدم تفسيره.  (١)



نَنُ َواْآلَداُب٤٤٠ الس الجزء الرابع

الِْعْرَفــانِ ُرْتَبــةُ  َذاَك  الَْفانِيَوَفــْوَق  َجِميــعِ  َعْن  َوُزْهٌد  عِْلٌم 
َيِســيُروا لِْلُعــَال  اهِــُدوَن  َيِطيــُرواَفالز َنْحَوَهــا  والَْعارِفُــوَن 
ــا ــائَِر ُيْدرَِكن ــاَفَهــْل َتــَرى الس ُمْطَمئِن َطــاَر  َمــْن  بَِســْيرِهِ 
َثبِ(٢) َشــبِأَُبو الَْحَوارِي(١) مِْن ِحَمالِ األَْ الن لُِعْدمِ  َال  ُزْهــًدا  َيأُْكُل 
َقــا تُُصد َقــْد  َعَلْيــِه  َمــا  أَْنَفَقاَوُرب ــَراجِ  الس  َحــل فِي  َوَذاَك 
َيــأُْكُل َمــا َيْكفِيــِه َواْألَْثَمــارَِوَبْعُضُهــْم مِْن َوَرقِ اْألَْشــَجارِ
َوَكْرَمــْه َنْخَلــًة  َســِعيدٍ  ْعَمــْهأَُبــو  لِلن َشــاكًِرا  َكاَن  َيْملِــُك 
َكْرَمتِِه(٣) َومِــْن  َطَعاُمــُه  َزْوَجتِــِهمِْنَهــا  غَِنــا  مِــْن  َال  ثَِياُبــُه 
الَْماُل َمْعَها  ْوَجاُت  الز لَُه  الَْحــَالُلَكاَنْت  َوُهــَو  َعْنــُه   َيِعــف
اْألُْنسِ ُحْلَو  َيــُذوُق  َال  ْفــسَِوالَْعْبُد  لِلن َرْفِضــِه  َقْبــَل  بِــاهللاِ 
الَْعَالئَِقــا َقَطــَع  َمْهَمــا  َعــْن َنْفِســِه َوَرَفــَض الَْخَالئَِقاَوَذاَك 
ِ الْحَقائِق َعَلــى  َغائًِصا  َقائِــقَِوَصــاَر  لًِعــا فِيَهــا َعَلــى الد ُمط
َعلِْمُتُم َمــا  اْألَْنَعاُم  َتْعَلــُم  مِْنَهــا َســِميًنا َقــط َمــا أََكْلُتُملَــْو 
َمدِ َعَســاَك َتْحَظــى بَِنِعيــمِ اْألََبدِأُوِصيَك َيا َصاحِ بَِتْقَوى الص
الَْجلِيلِ الِْقيلِتُــْب ُمْخلًِصا لِْلَواِحــدِ  فِــي  َصــادِقٍ   َبر َتْوَبــَة 

هو الشيخ محمد بن الحواري، الضرير المشهور، وقد سبق ذكره.  (١)
ثَبِ» ثمره، واألثب شجر ينبت بنفسه في بلدان الجبل. اهـ. (المصنف) قوله: «ِحَمالِ األَْ  (٢)

و «الكرمة»: شجرة العنب ا هـ. (المصنف)  (٣)



٤٤١ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

اْألَْعَمالِ ُمْخلِصِ  َحْمَد  ــةِ َوالْفَِعــالَِواْحَمْدُه  ي فِــي الَْقــْولِ َوالن
ْيَن بَِما َقْد َشــاَناَيا َحَســَن الَْوْجــِه َدعِ الِْعْصَياَنا َال َتْخلِــطِ الز
الَْعَمْل ــنِ  َحس الَْوْجِه  َقبِيَح  َال َتْجَمَعْن َبْيــَن الَْقبِيَحْينِ َمَثْلَوَيا 
َجَمَعا َمْن  ِســَوى  ُمؤمًِنا  ُمْسَتِمَعاَفَلْيَس  َفاْفَهَمْن  َفاتِ  الص َهذِي 
أََمانِ َذا  الَْخْلــُق  مِْنــُه  َكاَن  اْألَْبَدانَِمْن  َوفِي  َواْألَْهلِ  الَْمالِ  فِي 
َخا الر َحــالِ  فِي   لِْلَحق َخاُمَالزًِما  َوَحالِ اِالْشــتَِدادِ َحافِــَظ اْإلِ
الَْوَصاَيــاَيْرُجو َوَيْخَشــى َخالِــَق الَْبَراَيا بُِمْقَتَضــى  َوَعامِــًال 
َواْألَْعَضــاُء َيْخَشــُع  َنــاُءَوَقْلُبــُه  الث َفَلــُه  مِْنــُه  َتْخَضــُع 
ــوُع ــُش ــُخ ــــُه بـِـَقــْلــبـِـَنــا الْ  الُْخُضوُعِألَن بَِها  َواْألَْعَضــا  َيُكوُن 
ُمْؤمَِنا َيُكــوُن  َمــْن   ــاَوَيْجَعَلــن ــزَِن ــت ـــُه ُم ـــْوَف ـــــاَءُه َوَخ َرَج
َخائُِف  ِإال اهللاَ  َيْرُجــو  ولَْيــَس َيْخَشــى اهللاَ ِإال َعارُِفَولَْيــَس 
أَُكوَنا أَْن  الَْعْرشِ   َرب َيِقيَنــاَســأَلُْت  َوَخاَفــُه  َرَجــا  ــْن  مِم
الَْوَرْع َصاحِ  َيا  ينِ  الد مَِالَك   َمْعِإن الط مِْنــَك  َيْهدُِمــُه  َوِإنَمــا 
ــْيَطانِ الش َمَع  ْنَيا  َوالد ْيَرانَِنْفُســَك  الن مِــَن  َتْنُج  َتْعِصِهــْم  ِإْن 
َمــْوَالُه َيْعِصُمُه  لَِمــْن  َهَواُهُطوَبــى  َوَيْملَُكــْن  َكْيدِهِــْم  مِــْن 
اْألََمْل ُطولِ  مِْن   َشــك َال  َمْع ُكل َكَسْلَوِإنُه  َيُكوُن َتْرَك الَْخْيرِ 
أََملُــْه فِيــِه  َيُطــوُل  َمــْن   َعَملُــْهألَن َيُســوُء  أَنــُه   َشــك َال 
َقاِطــُع َخْيــرٍ   ُكل َعــْن  َطَمُعــُه َعــْن ُكل َحــق َمانِــُعأََملُــُه 



نَنُ َواْآلَداُب٤٤٢ الس الجزء الرابع

ُيُبِغُض ذِي اْآلَماَل(٢) فِي ُغُرورَِهاَوَمْن َرأَى اْآلَجاَل فِي َمِسيرَِها(١)
َزاهَِداَوأَْشــَجُع الناسِ َفًتى َقْد َجاَهَدا فِيَهــا  َصاَر  ــى  َحت َهَواُه 
َذَهَباأَْرَبعــٌة مِْن َشــأْنِِهْم َقــْد ُعجَِبا  ثُــم ُدْنَيــاُه  ُبِســَطْت  َمْن 
ُعْقَباُه لَــَدى  ــارِ  الن ِإلَى  ُدْنَيــاُهَصــاَر  قُبَِضــْت  َقــْد  َوآَخــٌر 
َمــأَْواُه َغًدا  الُْخْلــدِ  ــةِ  َجن َداَراُهفِي  ــُه  ــوتُ ــُف َي َوَواِحــــــٌد 
ِ اَرْيــن لِلد َحــاَز  َقــْد  َِوآَخــٌر  َذْين َخْيــَر  ْحَمــَن  الر َفأَْســأَُل 
اْألَْبــَداُل بَِهــا  َنــاَل  َقالُــواَوأَْرَبــٌع  فِيَمــا  اْألَْبــَدالِ  َمْنزِلَــَة 
ْمــتِ َوبِاْعتَِزالِ َيالِيبِالُْجــْوعِ َوالص الل َوَســَهرِ  الْــَوَرى  َعــنِ 
ْعَماِء أَْمَسى َيْشُكَرْنَوَصابٌِر َعَلــى الَْقَضا أَْفَضُل مِْن َعْبدٍ َعَلى الن
ةِ الَْمَشــق فِــي  أَْعَظــُم  ـُه  ـ ْعَمــةِِألَن لِلن َشــاكٌِر  َذاَك  َوعِْنــَد 
َجَمَعا َوَشــُكْوٌر  َوْصَفْيــنِ َصــاَر بِِهَمــا ُمْرَتفَِعاَفْهــَو َصُبــوٌر 
َجَبَرا َقــْد  َما  اَعةِ  الط َصَبــَراَوأَْفَضــُل  َعَلْيَهــا  َنْفَســُه  َعَلْيــِه 
َنِشــَطْت َما  الُْعَلَما  َبْعُض  اْنَبَســَطْتَوَقاَل  َوفِيــِه  َنْفُســُه  ِإلَْيــُه 
َتْخَتلِْف ُفوسِ  الن أْحــَواُل  أَلِْفَوقِيَل  َقْد  َما  َفَلُه  َشــْخصٍ   َوُكل
ـةِ لِْلَجن ــــٌل  ُمـــَوص َهــا  ةَِوُكـل ــن الس َطرِيَق  الْفِْعُل  َواَفــَق  ِإْن 
الُْمْنَتفُِلَوَبــَدُل الَْفــْرضِ ُيَقــاُل أَْفَضُل َشــاَءُه  ِإْن  َنْفلِــِه  مِــْن 

«َوَمْن َرأَى اْآلَجاَل.... إلخ» هذا عقد حديث مروي عن رسول اهللا ژ : «لو رأيتم األجل ومسيره   (١)
ألبغضتم األمل وغروره».

اآلمال مفعول به بدالً من اسم اِإلشارة.  (٢)



٤٤٣ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

اْحتَِياَطــا َحــَوى  َنْفــٌل  ـُه  ـ اْحَتاَطاِألَن َفَهــَذا  َتْضيِيــٌع  َكاَن  ِإْن 
َال ُعل َقــْد  َوَما  أَْرَضاُه  أُْهِمَالَولَْســُت  َوْصٌف  الَْوْصُف  َفَذاَك  بِِه 
اْألَْبَراُر َوَصْحُبــُه  اْخَتــاُروا؟الُْمْصَطَفــى   نِــي أَلِلد لُــوا  َتَنف
الُْمْصَطَفى َالتِ  َنف الت َعَلى   َنــا لَِبــَدلٍ لَــْم ُيْعَرَفــاَحث َمــا َحث
َجاَء َعْنــُه ُيْجَبُر َفْرٌض بَِنْفلٍ َوْهَو َفْضٌل ُيْشــَكُرَوفِــي َحدِيثٍ 
الَْبَدْل ــُل  ُيَفض َمــْن  َعَناُه  ْفلِ لَِمْن َقدِ اْنَتَفْلَفَمــا  َيْحُصُل فِي الن
أَْفَضُل قِيــَل  ْيــلِ  الل قَِيــاُم   ُيْعَدُلثُم َعْنــُه  لَْيَس  َنْفلٍ   ُكل مِْن 
ْبَداُء ْخَفاُءَوالَْفْضُل فِي الَْفْرضِ ُهَو اْإلِ اْإلِ ُهَو  ْفلِ  الن فِي  َوالَْفْضُل 
ــَالُة فِي الَْجَماَعْه الْبَِضاَعْهمِْن َهاُهَنا الص أَْرَبــُح  َوْهــَي  أَْفَضُل 
الَْحالِ َهــَذا  مِْثُل  ُدَقــاُت  لِْألَْفَعالَِوالص ْظَهــاُر  اْإلِ َفْرِضَهــا  فِي 
أَْفَضُل فِيــِه  ْخَفــاُء  اْإلِ َيْفَعُلَوَنْفلَِهــا  َقــْد  بَِمــْن  لِِالْقتِــَدا   ِإال
اِالْقتِــَداُء َيُكــوُن  َمــْن   ْبــَداُءَفــِإن اْإلِ فِْعلِــِه  َفَفْضــُل  بِــِه 
َســَبَبا َيُكــوُن  بِــَذا  ـُه  ـ َنَجاتِِهــْم َوالَْفْضــُل فِيــِه َوَجَباِألَن
ــَماِء الس اْألَْمــُر مَِن  أََتــى  لِْلَقَضاءَوِإْن  ْبــرِ  الص َغْيــُر  َفَلْيــَس 
َتْدَفَعْنــُهَوَمــا َعَلْيــَك ِإْن َفــَرْرَت مِْنــُه ُيَطــاُق  َوَال  َعــاٌر 
بِي الُْمْرَســلُوَن َوالن َهبَِولَــْم َيفِــر الر َخوَف  الَْغارِ  َنْحَو   َفر َما 
أُمَِرا َقــْد  لَِما  ُخُروُجــُه  اْئَتَمَرالَِكــْن  َحْيــُث  الِْهْجَرةِ  مِــَن  بِِه 
َفاْعَلَما بِالِْقَتــالِ   ُيْؤَمــَرن اْنَهَزَمالَــْم  ُيَقــاَل  أَْن   َيِصــح َكْيَف 



نَنُ َواْآلَداُب٤٤٤ الس الجزء الرابع

َيْثرَِبا َنْحــَو  الُْخُروُج  َوَجَباَفَفْرُضــُه  ــِقــَتــاُل  الْ َوبـِـُدُخــولـِـَهــا 
ِشــْبَرا ْر  َيتأَخ لَْم  اَوالُْمْصَطَفــى  َفر ُيَقــاُل  َكْيــَف  َمْوقِفٍ  فِــي 
َجَنابِــِه فِــي  الْفِــَرارِ  َكبِيــَرٌة ِإْذ لَــْم َتُكْن مِــْن َبابِِهَفنِْســَبةُ 
ــدِ ُمَحم بِأَبِــي   ائِِغــي فِي نِْســَبةِ الْفَِرارِ َصــاَر ُمْقَتدِيَوالص
َقَذَفا َقــْد  بَِها  َغْلَطــٌة  َواْنَحَرَفاَوتِْلــَك  ــدٍ  ُمَحم أَبِــي  َوْهــُم 
ــازُِل ــَن ــُم َم ــاُك ــَي َوَنازُِلَوَهـــــذِهِ ُدْن الْــَوَرى  فِيَهــا  َفَراِحــٌل 
ِ ائِــم الن ُحْلــَم  تُْشــبُِه  َِوِإنَهــا  بَِدائِم َيُكــْن  لَْم  َعْيشٍ  َخْيُر  َما 
ِ َما اْســَتْغَنْيَت َعْن َشيٍء َدع َِفُكل َفــَال تَُحاوِلْــُه َولَــْو لَــْم ُيْمَنع
َياقُــوُت َفْوَقــُه  َحْتــفٍ   ــوُتَوُرب ــُف َي ــُه  َوُكــل َذَهـــٌب  أَْو 
ْنَيا َرأَى َما َساَءا َجــاَءاَمْن َعاَش فِي الد َجِميًعــا  ُه  َيُســر َوَمــا 
ُه َقــلـِـيــُل ـــر ـــُس َجزِيــُللَــِكــن َمـــا َي بَِهــا  َيُســوُؤُه  َوَمــا 
النْفسِ بَِنْقصِ  الَْخْلــقِ  ُهــْم(١) فِــي َعْقلِــِه َوالِْحسَوأَْعَرُف  أََتم
أَْعَماُه َفًتــى  الَْخْلــقِ  َهــَواُهَوأَْجَهــُل  دِينِــِه  َبــاعِ  ات َعــنِ 
ْيَرانِ الن فِي  َيْهوِ  لَْم  الَْهَوى  ْنَســانِلَْوَال  َخْلــٌق مَِن الْجِــن أَوِ اْإلِ
الُْكْفَرانِ أُولِــي  عِْنَد  َحــَال  الِْعْصَيانَِوَال  أَوِ  الْفِْســقِ  مِــَن  ُكْفٌر 
ُمْهلَِكا َيُكوُن  النْفسِ  َتَملــَكالَِكْن َهَوى  لَِعْقلِــِه  َمــْن   لِــُكل
ــولِلََقــْد أََتى فِــي اْألََثــرِ الَْمْنُقولِ ــُق ــُع ــْل ِ ـــــةُ ل ـــُه اْآلَف  ـــأَن ِ ب

ُهم»، أي: أكملهم. أَتَم»  (١)



٤٤٥ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

َمأَْوى َتُكــوُن  الُْخْلــدِ  ــةُ  َمْثَوىَوَجن َوَطاَب  ْفَس  الن َنَهى  لَِمْن 
َزاَيــا الر َمْشــُحْوَنةُ  َواَيــاْدْنَياُكــُم  الز َمْملُــوَءُة  َبَهــا  َفْهــَي 
ِ نْيــا َفَدْعَها َواْســَلم ــاَك َوالد ِِإي َتْغَنم اْجتَِنــابٍ  أََخا  لََهــا  َوَكْن 
َذا ُغُرورِ ــُرورَِكْم أَْهَلَكْت َمــْن َكاَن  الس مِــَن  َناَل  بَِهــا  بَِمــا 
الَْماِضَيْه الُْقُرونِ  تِْلَك  ِإلَى  َخالَِيْهأُْنُظْر  َتَرُكوَهــا  َقــْد  قُُصوُرُهْم 
اُد َشــد َواْبُنــُه  َعــاٌد  َوَمــْن لَــُه ُكل الْــَوَرى َيْنَقــاُدَفأَْيــَن 
اَرْه َغــد أَنَهــا  فِيَهــا   َشــك ــاَرْهَال  ــك ــا َم ــَه ــلِ اَعــٌة ِألَْه َصــر
ِ َفاْعَلم الَْخَطاَيــا  َرأُْس  َهــا  َِوُحب ــرِم ــْج ـــةُ ُكـــل ُم ــَهــا آَف َفــُحــب
َفانِي َعَلْيَهــا  َمــْن   أَن ــانِأَْيَقْنــُت  ي الد َنــا  َرب َوْجــُه  َوَيْبــَق 
ُيخلــُد بَِهــا  ِإْنَســاًنا   أَن ُدلَــْو  ُمَحم الُْمْصَطَفى  ُسوُل(١)  الر َكاَن 
َما َوَســل ــُه  َرب َعَلْيــِه  َجى َوَهْمَهَماَصلــى  َرْعــٌد بِالد َما َحن
ْفــرِ(٢) لََما لُه ُمْلَكَها َمــْن َظَلَمالَــْو َعَدلَْت قَُالَمَة الظ أَْعَطــى اْإلِ
ِســْجَنا لِْلُمْؤمِنِيَن  ُجِعَلــْت  َتْفَنىَبْل  لـِـْلــَكــافـِـرِيــَن  ــًة  ــن َوَج
َوَما ْنَيا  الد ُتــُه  َجن َمــْن  وْيَل  قُِســَماَيا  َنِصيٌب  اْألُْخَرى  مَِن  لَْه 
نيا لََنــا الِْخَطاُب ـــَراُبَوَجــاَء فِي الد ــا َخ ــَه  ــأَن ِ ــا ب ًح ــر ــَص ُم

ُسوُل» اسم كان وخبرها محذوف تقديرُه: كان الرسول محمد ژ مخلًدا فيها، لو  قوله: «َكاَن الر  (١)
كان بها خلود مخلوق.

الُقالمة: ما يقص من الظفر.  (٢)



نَنُ َواْآلَداُب٤٤٦ الس الجزء الرابع

َفأَْخــَرُب َيْعُمُرَهــا  َمــْن   مِْنَهــا َوبالَْخْيَبــةِ مِْنَهــا اْنَقَلُبواَوُكل
َيْذَهُبَدْع َعْنَك ُدْنَيا َعْن َقرِيبٍ َتْخَرُب َقلِيــلٍ  ــا  َعم بَِها  َوَمــا 
لََداُر ِإنَهــا  ِألُْخــَرى  أَْكَداُرَواْعَمــْل  َســْكنَِها  فِي  َوَمــا  َتْبَقى 
اَعْه بِالط ُكــْن   الِْعز َطَلْبَت  الَْقَناَعْهَوِإْن  َولـِـْلــِغــَنــى  ــُه  ـِـَب َطــال
أَْفَضُل الُْملُــوِك  َعــنِ  الِْغَنا   أَْجَمُلِإن ا  ُطــر ْنَســانِ  َوبِاْإلِ َحاًال 
اْألَْحــَراَرا أَلَْبــَس  َزَماًنــا  ـــــاَراأََيــا  ــــــًة َوَع َمـــَهـــاَنـــًة َوذِل
ِ َخْير بَِزَمــانِ  عِْنــدِي  َغْيرِيَفَلْســَت  فِيــَك  َقاَل  َقــْد  َوَهَكَذا 
َواْألََماَنْه ــْدقِ  الص أَْهــُل  َزَماَنْه(١)َوَقاَل  َبْل  أَْنَت  َزَماًنا  لَْســَت 
ِ ِِإْن ُدْمَت(٢) َال َنْبِكي َعَلى َمْفُقود بِالَْمولُــود َنْفــَرُح  َال  َكــَذاَك 
الَْقْلبِ َطُهوُر  أَْشــَياَء  (٣)َخْمَســةُ  الِْحب  الَنبِــي َعــنِ  َيْذُكُرَها 
ا(٤)أَْن َيْذُكــَر الَْمــْوَت َكثِيًرا َحتى َيْنَفت أَْو  الَقْلــُب  مِْنــُه  َيلِيَن 
َيْسَتِحي أَْن  ِإلَى  ْنَب  الذ الَْمَعاِصي َيْنَتِحيَوَيْذُكَر  ِه َعــنِ  مِْن َرب
َيْرَغَبا ــى  َحت ــَة  الَْجن َمْطَلَبــاَوَيْذُكــَر   أََجــل َفِإنَهــا  فِيَهــا 
ــْيــَراَن َوالْــَعــَذاَبــا ــَر الــن ــْذُك الِْعَقاَباَوَي َنْفُســُه  َتَخــاَف  ــى  َحت

قوله: «َزَماَنْه»، أي: َهرم وضعف.  (١)
قوله: «إن دمت.... إلخ» هذا مأخوذ من قول القائل:  (٢)

َنْحــاذُِرُه ا  ُكن الْــذِي  َمــاُن  الز َِهَذا  فِي َقــولِ َكْعبٍ َوفِي َقْولِ اْبنِ َمْســُعود
بِأَْجَمِعِه َمــْرُدوٌد  الَْعــْدُل  بِــِه  َِدْهٌر  ْلــُم فِيِه َغْيــَر َمْرُدود َوالَْبْغــُي َوالظ

الِحب: بالكسر هو الحبيب.  (٣)
قوله: «أو ينفتا»، أي: يتصدع ويتفرق.  (٤)



٤٤٧ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

َكثِيَرا َبـــارَِئـــُه  ـــَرْن  ـــْذُك ْقِصيَراَوَي الت َنْفِســِه  َيَرى مِْن  َحتى 
لَٰـِه قُرَِنا اِإلْ ُه الــذِي َقــْد لُِعَنــاَمْن َيْعُش(١) َعْن َذْكرِ  بِــِه َعــُدو
ــَاللِ َوالض ُه فِــي الَْغــي ِء اْألَْعـــَمـــالَِيُمــد ُه لِــَســي َيــُجــر
َفَتى َيــا  بَِشــيء  اهللاُ  ُعبِــَد  أَْفَضَل مِْن فِْقٍه َكــَذا الَقْوُل أََتىَما 
ـــد ــــٌد أََش ــٌه(٢) َواِح ــي ــِق ــَف ُيَعدَولَ َعابِــدٍ  أَلْــفِ  مِــْن أَلْــفِ 
ْيَطانِ الش َعَلى  اْألَْمرِ  فِي   بِالَْمَعانِيأََشــد الْــَعــارُِف  ـــُه   ِألَن
َفَيْحَذَرا الِْعــَدى  َمَصائَِد  الَْوَرىَيْدرِي  بَِهــا  َوُيْخبَِرْن  َوقُوَعَهــا 
ــانِأَْبِكي َعَلى َمــا َفاَت مِْن زَمانِي الَْمن َطاَعــَة  فِيــِه  َفاَرْقــُت 
ِ اْنتَِفاع َذا  بِالِْعْلــمِ  أَُكــْن  َِولَــْم  َياع َوالض ْهــوِ  فِيــِه َمضــى بِالل
الِْقَياَمْه َقْلبِــِه  َعــْن  َصارًِفا  َداَمْهَيــا  َوذِْكــرِ َمــا فِيَهــا مِــَن الن
َوالِْعَبْر الَْجِحيمِ  َناَر  َتْنَســَيْن  الُكَبْرَال  ِإْحــَدى  َيَرى  لَِمْن  َفِإنَها 
الَْعَقَبْه  َفــِإن الِْحْمــَل  ــفِ  َقَبْهَوَخف الر مِْنــَك  َتْكِســُر  َطوِيَلــٌة 
ــَفَرا الس  َفــِإن اَد  الــز الَْخَطَراَوأَْكثِــرِ   َتلُــم ُبْعــَدى  َمَســاَفٌة 
َعِميُق بِــِه   َشــك َال  َفاْعَمــل لَــُه َســفِْيَنًة تُِطيــُق(٣)َوالَْبْحــُر 
َغرِيــُر َيــا  ــَة  ي الن ــا َنــاقِــُدَهــا َبــِصــيــُرَوأَْخلِــصِ  ــَم ــِإن َف

قوله: «َمْن يَْعُش»، أي: مــن ُيْعِرض وهو مأخوذ من اآليــة الكريمة: ﴿6 7 8 9 :   (١)
; > = < ? @ ﴾ [الزخرف: ٣٦].

قوله: «َوَلَفِقيٌه.... إلخ» قد سبقه إلى هذا من قال:  (٢)
َعــا ُمَتَور َواِحــًدا  َفِقيًهــا   َِوِإن َعابِد َمْن أَلْفِ  ــْيَطانِ  َعلى الش أََشد

تُِطيُق، أي: تطيق عبر هذا البحر الزاخر العميق.  (٣)



نَنُ َواْآلَداُب٤٤٨ الس الجزء الرابع

ــَالَمــْه الــس لَــَنــا  اهللاَ  َالَمْهَوَنــْســأَُل  َوالظ ْثــمِ  َواْإلِ َمــا  الد مِــَن 
َوالِ الــز َســرِيَعةُ  َنــا(١)  الد  ِإْقَبالِِإن َعَلــى  اْألُْخــَرى  َوَهــذِهِ 
ُوجَِدْت َزَمانٍ  َمْنُذ  أُْدرَِكْتأَْشــَراُطَها(٢)  مِْنَها  بِالَْعْقلِ  التِي  َوْهَي 
ــوُن ــُك ــًة َت ــي ــلِ ــْق َيبِيــُنَفــِإنــَهــا َع ِإْذ   ــي الِْحس َوَبْعُضُهــا 
ــُب ــرِي ــا َق ــَه  ــأَن الَْحبِيــُبأَْخــَبــَرَنــا َب َوالُْمْصَطَفــى  ِإلَُهَنــا 
َعَالَمــْه لََهــا  ــدٍ  ُمَحم ــْهَبْعــُث  ــَراَم ــُه آِخــَرُهــْم َك ــلُ ــْع َوَج
ِإلَى َال ُيوَحى  ْسلِ  الر ُمْرَســَالَفْهَو ِخَتاُم  َيُكوُن  َوَال  َبْعــَدُه  َمْن 
ــا َيْحُكَمن الَْمِســيُح  اَوِإنَمــا  َيْنزِلَن قـِـيــَل  ِإْن  ــِه  ــْرعِ ـِـَش ب
َال ــةِ  اْألُم مِــَن  َمَثَالَفْهــَو َكَواِحــدٍ  بَِشــْرعٍ  ُدوَنُهْم(٣)   َيْخَتص
أَْن ــاَعةِ  الس َعَالَمةِ  مِــْن  َمْنَكَذاَك  َيُكوَن فِي اْألَْشَرارِ َتْملِيُك الز
الِْكَبارِ فِــي  َيُكوُن  َقْد  َغارَِوالَْمْكُر  الص فِي  َيُكــوُن  َقْد  َوالِْعْلُم 
َتلَِدا ــى  َحت ي  َســر الت َداَوَيْكُثــُر  تُُعو َكَمــا  ْنَثــى  األُْ َتَهــا(٤)  َرب
َجائِي(٥)َوَتْشــَرُع اْألَْعــَراُب فِــي الْبَِناِء أَْمــٌر  َذلَِك  مِْن   َوالُْكل

قوله: «الدنا»، يعني: الدنيا.  (١)
قوله: «أشراطها»، أي: عالماتها.  (٢)

وفي نسخة: «دونه».  (٣)
قوله: «َحَتــى تَلَِد َربَتَها.... إلخ» قد قيل في تأويله بوجوه، وأحســنها وأقربها إلى الفهم ما قاله   (٤)
بعضهم: من أنه يكثر بيع اِإلماء فيبيع الســيد سريته أم بنته الصغيرة في مكان غير بلده، ثم ال 
تزال تباع من مكان إلى مكان آخر، ثم بعد طول المدة تجلب إلى بلد ابنتها فتشتريها، وهي ال 
تعرفها أنها أمها، فتملكها فتكون ربتها وقيل بل هذا ِإخبــار عما يقع في آخر الزمان من كثرة 
ية من سيدها فتكون ابنتها الحرة منه مع أمها األمة بمنزلة السيدة واهللا أعلم. ر التسري فتلد الس

قوله: «َجائِي»: هو صفة األمر.  (٥)



٤٤٩ الجزء الرابعَباُب الزْهِد

َمْه(١) َوالُْمَكل ــاُل  ج الد َتْســَتْبِهَمْهَوَبِقــَي  َفَال  َيأُْجــوجٍ  َوَفْتُح 
ــْمُس ِإْن َتْطلَُع مِْن َمْغرِبَِها َمْطَلبَِهاَوالش التْوب مِْن  َباُب   َيْنَســد
ــَداعِــي ــــْؤذُِن بـِـالــت ــا تُ ــَه  ِِألَن ــــَواع ـــذِهِ اْألَْن َوبـِــَخـــَرابِ َه
ــوبِ نُ الــذ ــَن  ِ م اهللاَ  َوُحوبِأَْسَتْغفُِر  َجــَرى  عِْصَيــانٍ   َوُكل
ِ ِ(٢)َعلِْمــُت َهَذا أَْو أَُكْن لَــْم أَْعَلم َكلِم أَْو مِْن  َكاَن  َقْد  مِْن َعَملٍ 
اهِــدِ الز لِْلُمِطيــعِ   ِإال َفــْوَز  َِال  باعِد الَْحــَرامِ  َعــنِ  َرُجــلٍ  أَْو 
ا مِْن َبْعدِ َما َعَصى َوأَْبَدى الُْكْفَراأَْو َرُجــلٍ َتــاَب َولَــْم ُيِصــر
يَمانِ اْإلِ ِســَوى  أَْرَضى  َال  الَْمّنانَِواهللاِ  ِســَوى  َربــا  َوَال  دِيًنــا 
َنبِي ــدٍ  بُِمَحم َرِضيــُت  َمْذَهبِي(٣)َوَقــْد  فِــي  ُمقَتًدا  َوبِالُْقَرآنِ 

أََرَضى(٤) دِيًنا  ْســَالمِ  بِاْإلِ ُيْقَضى(٥)َكَذاَك   َعَلــي َوِإْن  َغْيــَرُه  َال 
رَِضى فِيِه  لَِمــا  ْقنِي  َوف  َرب لََظى(٦)َيا   َحر مِــْن   ُهمالل نِي  َوَنج

 Y X W V ﴿ قولــه: «والمكلمه»: هي الدابة التي ذكرها اهللا تعالى في آخر ســورة النمل  (١)
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾، واختلفــوا فــي التكليــم ما هذا، 
فقيل: هو من الكالم، وقيل: هو من التجريح ليكــون لهم عالمة من أجل ذلك قرأ بعضهم إن 

بكسر همزة.
أي من فعل أو قول.  (٢)

وفي نسخة: «في المذهب».  (٣)
أي: يحكم. والمعنى: وإن أجبرت على غير اِإلسالم ال أرضى بمفارقته اهـ. (المصنف)  (٤)

قوله: «ُيقضي»، أي: أُقتل.  (٥)
قوله: «رضى» بالضاد الساقطة و«لظى» بالمشالة، فكان اتحاد الرويين من أجل قصر الكلمتين،   (٦)

ولتعامد لقرب الحرفين في اللفظ.



نَنُ َواْآلَداُب٤٥٠ الس الجزء الرابع

يمانِ اْإلِ مَِن   رب َيا  لي  ــيَطانَِواْجَعْل  الش مَِن  َوإْعِصْمنِي  ا  َحظ
الْفِْرَدْوسِ ــَة  َجن ِإلَِهي  ُبْؤسَِواجَعــْل   ي ُكلَعن َواْصرِْف  َمأَْواَي 
يَرانِ مِــَن الن الِْعْصيــانَِوجِْرنِــي َيــا َرب َجَوامِــَع  نِــي  َوَوق
َســالَِماَواْرُزقنِــي َيا رب َقرِيًنــا َعالَِما نُوبِ  الذ مِــَن  بِِه  أَُكْن 

pAÉ nY tódG  oÜÉ nH

ِ الُْمؤمِــن لَِســَالُح  َعــاَء  الد  ِِإن َفاْســَتْيِقن َفبَِها(١)  َدَعــَوَت  َفِإْن 
َجاَبــْه بِاْإلِ لَــُه  اْإلِ َوَعــَد  ِخَطاَبــْهَقــْد  ُمْمَتثِــًال  َدَعــا  لَِمــْن 
ــا ــَدن تُــَقــي َال  ــــْوَت  َدَع َفاْغفَِرناَفـــِإْن  ِشــْئَت  ِإْن  َتُقــْل  َفــَال 
َمْكــرُِه ــي  لَِرب لَْيــَس  ــُهَفِإنــُه  ُيَنب َوَال  َيَشــا  َمــا  َيْفَعــُل 
َعــاِء َرْحَمٌة َقْد أُْهدَِيْت أََتْتَوفِي الد َما  ِحيــَن  ْحَمَة  الر َفاغَتنِمِ 
اْألَْوَقــاتِ مِــَن  َثالَثــٍة  ْخَباتِ(٢)َوفِــي  اْإلِ َمــَع  َعا  الد ِإَجاَبــةُ 
ِ الَْمَطر َونُــزُولِ  الِْقَتــالِ  ِعِْنــَد  َفاْشــُكر َلَواتِ  َوَبْعَد َفْرضِ الص
َوتُرَفُع ــَما  الس أَْبــَواُب  ُيْســَمُعتُْفَتــُح  َعاُء  الد بَِهــا  أَْعَمالَُنــا 
َفاْنَصبِ َفْلَتْرَغــبَِوِإْن َفَرْغَت مِــْن َصَالةٍ  َولَــُه  لَــَه  اْإلِ َواْدُع 
ِ اْألَِخير لُــثِ  الث فِــي  ــُكورَِوَهَكــَذا  لِلش ُيســَمُع  لَْيلِــِه  مِــْن 

قوله: «فبها»، أي: بإجابة الدعاء، ألن اهللا وعد بها، واهللا ال يخلف الميعاد.  (١)
أي مع التضرع واِإلخالص.  (٢)



٤٥١ َعاِء الجزء الرابعَباُب الد

ا ُيْكَرْهن اْألَْيــدِي(١)  ــاَوبُِبُطــونِ  َعــا ُيَقــاُل َفاْتُرَكن مِْنــَك الد
َوَال ــا  ِــَن ــوم َق ــاُر  ــَع ِش ــــُه  َمَثَالِألَن اَالْيــدِي  َترَفَع  أَْن  ُيَكــَرُه 
ِ َمَواِطن فِــي  الُْمْخَتاُر  َرَفــَع  َِقْد  َوَباِطن بَِظاهِــرٍ  َعــا  الد عِْنــَد 
ِ َموُدود أَُبــو  َوْهَو  َِوَحاجِــٌب(٢)  َيفَعلُــُه فِــي َموقِــفٍ َمْشــُهود
مِْنــُه َذاَك  َكاَن  َعَرَفــاٍت  َعْنُهفِــي  َذاَك  ـــواَز  َج َفــأََخــُذوا 
َمْكُروُه َغْيرَِهــا  فِي  َبــْل  َرَوْوُهَوقِيَل  لـِـَمــا  فِيَها  َوَجــائِــٌز 
ْقيِيَدا الت َذا   ِإن َتــْدرِي  مِْن فِْعــلِ َحاجِبٍ ُيــَرى َبِعيَداَوأَْنــَت 
َمَثــَال َشــْرًعا  َكاَن  لَــْو  ـُه  ـ الُْمْرَســَال(٣)ِألَن  َدن ُيَقي أَْن   َصح َما 
َفــَال ــعٍ  ــْوِض ِــَم ب فـِـْعــَلــُه   ُحِظَالِألَن َمْنًعــا  ِســَواُه  فِي  َيُكوُن 
َفَقْط َعالِــمٍ  فِْعُل  َوْهــَو  الَْغَلْطَفَكْيَف  َنْن مِــَن الَْخَطا أَوِ  َال ُيُؤم
َفَعَلْه َقــْد  َمْشــَهدٍ  أَنــُه فِي  َتْفَعَلْهَمْع  َال  َذا  َغْيــرِ  فِي  َيُقْل  َولَْم 
َدَعاَكا بَِمــا  ُعــوَك  أَْدْ  َرب الَْهَالَكاَيــا  َخِشــَي  ا  لَم النونِ(٤)  ُذو 
نِــي َيا َرب مِــْن ُكل الَْبَال َحَصَالَفَنج ِإْذ  ْيَتــُه  َنج َمــا  َكِمْثــلِ 

قوله: «وببطون األيــدي»، أي: يجعل ظهورها في الفخذين وبطونها إلى الســماء، قلت: ولكن   (١)
كونه شعار قومنا ال يدل على الكراهة إذا لم يكن عليها دليل آخر.

قوله: «وحاجب» هو أبو مودود حاجب بن َمْوُدود من تالميذ الشــيخ أبي عبيدة، وقد مر ذكره   (٢)
عند قوله في باب الداللة حاكًيا قول أبي عبيدة:

ــــْذُت ـــأ أََخ ــــْو أََش ــنـِـي َولَ ــِكــن أَزْدُت.لَ لََمــا  َحاجِــبٍ  كِيــسِ  مِْن 
المرسال: أي: المطلق. ا هـ.  (٣)

 f e d c b a ` _  ̂ ذو النون: هو نبي اهللا يونس بن مّتى ‰ ، قال اهللا تعالى: ﴿  (٤)
ـن َنْقدَِر َعَلْيهِ»، أي: فظن أن لن ُنَضيَق عليه،  [األنبياء: ٨٧] اآلية، وقد قيل في معنى «فََظّن أَلـ ﴾ g

وقيل: «فََظن أن َلن َنْقدَِر َعَلْيهِ» إلقاءه في البحر، والتقاء الحوت له، والنون هو الحوت فيما قيل.



نَنُ َواْآلَداُب٤٥٢ الس الجزء الرابع

َخْلِقي َربي  ــْنَت  َحس َما  ُخْلِقيَومِثُل  ــي  مِن  ُهــم الل ــنِ  َفَحس
الُْقلُــوبِ ــَب  ُمَقل َيــا  بِالُْغُيوبِأَقُــوُل  الَْعالِــُم  ُهــَو  َوَمــْن 
ي َقْلبِي اَعــةِ َرب ــْت َعَلى الط يَثب ــى أَُموَت فِي رَِضــاَك َرب َحت
ــارِ الن َدَرَكاتِ  مِــْن  نِــي  اْألَْســَرارَِوَنج َعالِــُم  أَْنــَت  ِإنــَك 
َرَغدَِواْرُزْقنِي َيا َرب الُْخلُوَد فِي َغدِ الَْمــأَْوى َوَعْيــشٍ  ــةِ  بَِجن
ْحَســانِ َواْإلِ الَْفْضلِ  أَهُل  َثانِيَفأَْنَت  الَْعالَِميــَن   لِــَرب لَْيــَس 
ــَرا َيس َما  َعَلــى  هللاِ  مِْن َنْظِمَها َفَقْد َنَظْمُت (َجْوَهَرا)َوالَْحمــُد 
ِ ْحرِيــر الت مِــَن  َرأََيَتــُه  رِيرِ(١)(٭)َوَمــا  الض لِــَذا  اهللاِ  مِــَن  َفْهَو 
ــُرُه ــُك أَْش ــا  ــأََن َف َذاَك  ــَد  ــْن لَِكْونِــِه اْألَْصــَل الــذِي أَْذُكُرُهَوعِ
أََتَبُع ُعَقْد َصاَر لِي أَْصًال َوِصْرُت  ـــــر ــي أَُف ــنِ ــن ــِك ــــــاَرُه لَ آَث
ْعلِيــَال الت أَوِ  الَْوْجــَه  لِيــَالَوأَْذُكــُر  الد أَْذُكــُر  َقــْد  َوَتــاَرًة 
أَْشــَكَال ا  َعم َثاَم  الل ــًال لَِمــا لَــُه َقــْد أََجَمَالَوأَْكِشــُف  ُمَفص
أََراُه َمــا  َتْضِعيــَف(٢)  ًنــا  َرآُهُمَبي َيُكــْن  َوِإْن  ُمْســَتْضَعًفا 
اْألَْحَوالِ َغالِــبِ  فِــي  ًحا  َمــا َكاَن َراجًِحــا مِــَن اْألَقَوالُِمَرج
الَْمْشــُهوَرا أَُخالِــُف  َمــا  أَْو أَذُكَرْن َما لَــْم َيُكْن َمْذُكوَراَوُرب

الضرير: أي: األعمى، ألنه كان ƒ أصابه العمى في صغره؛ بسبب الجدري فيما أحسب.  (١)
(٭)  الجدري أصاب اإلمــام 5 في رحلته إلى الحج وذلك ســنة ١٣٢٣ هـ. وفقد البصر كان في 

الصبا، وقد يكون بسبب ما يعرف اآلن بالتراخوما. (إسماعيل)
قوله: «تضعيف» بمعنى ضعف، أي: أبين ما أراه ضعيًفا من األقوال، وإن رآه صاحب األصل.   (٢)



٤٥٣ َعاِء الجزء الرابعَباُب الد

َفاْعَلَما لِيــَل  الد أَْقُفــو  الُْعَلَما(١)ِألَننِــي  لَْم أَْقَتِصْر َعَلــى َمَقالِ 
ُجواَفالُْعَلَماُء اْسَتْخَرُجوا َما اْسَتْخَرُجوا َعر َوَعَلْيــِه  لِيــلِ  الد مِــَن 
َرُجُل َوِســَواُهْم  رَِجــاٌل  ُيْقَبُلَفُهــْم  َحْتًما  َكاَن  ــَن  مِم  َوالَْحق
لِيــُل الد ُهــَو   الْــُكل ْحِصيُل(٢)َفَمــْورُِد  َيقِصــُدُه َمْن لَُهــُم الت
ْفَهــاُم األَْ َتَفــاَوُت(٣)  َمــا  َحــاُمَوُرب الز بِــِه  َفَيْكُثــَرْن(٤)  فِيــِه 
َكَما َبْيَنُهــْم  الِْخــَالُف  َتَراُه فِــي الِْخَالِف َبْيــَن الُْعَلَماَفَيْنشــأُ 
ِ َالئِــل لِلد ْحِقيــُق  الت َِكَذلِــَك  لِْلَمَســائِل ْحريــُر  الت َكَذلِــَك 
ِ ِلَْم َيْذُكرِ اْألَْصُل ِســَوى الَْيِسير ْقدِير الت فِي  الِْمْعَشــاَر  َيْبلُُغ  َال 
ــِه َمــا لَْم أَُكــْن ُمْحَتِســَباَوأَْحَمــُد اهللاَ َعَلــى َمــا َوَهَبــا بَِمن
فِْكرِي َوأَْولَى  ُرْشــدِي  َفهًما َوعِْلًما َقْد َحَشى فِي َنْحرِيأَلَْهَمنِي 
لَِســانِيلَْســُت أُِطيُق ُشــْكَر َما أَْوَالنِي بِــِه  َكلــْت(٥)  ه  َوَعــد

يخبرنا المصنف 5 في هذه األبيات؛ تحدًثا بنعمة اهللا أنه يســتند علــى الدليل ال على نقل كالم   (١)
العلمــاء وال على مجرد الترجيح شــأن العلماء المجتهديــن، الذين نبذوا التقليــد وراءهم ظهرًيا، 
واعتمدوا على االعتداد بالدليل، واستنباط األحكام منه، وذلك مشاهد في تأليفه، ويشير في كالمه 
إلى ما روي عن بعض من أهل الصدر األول، لما ســئل فقال: ما جاء عن اهللا ورسوله فعلى الرأس 
والعين، وما جاء عن الصحابة فبعضه مقبول وبعضه مردود، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال. وليس الناظم 5 ممن يســودون ويقولون نحن مؤلفون. وال من الذين يتهّوكون ويحتطبون 

بالليل، ولكنه محقق مدقق. جزاه اهللا عن الدين والعلم خير جزاء، ونفعنا بتآليفه. (أبو إسحاق)
أي: حصول المعرفة.  (٢)

قوله: «تََفاُوَت»، أي: تتفاوت بمعنى تتخالف.  (٣)
قوله: «فََيْكُثَرْن»، أي: فيشتد بينهم الخالف.  (٤)

قوله: «َكّلْت»، أي: َعيَِيْت وَعَجَزْت.  (٥)



نَنُ َواْآلَداُب٤٥٤ الس الجزء الرابع

َواْنَفَعا ي  َرب رَِضاَك  فِي  َعاَفاْجَعلُه  ي الد بِه الِْعَباَد َواْســَتجِْب مِن
لِــي َدَعــا  َفًتــى  اهللاُ  َيالِيَوَيْرَحــُم  مِــْن َقْلبِــِه فِــي ظَُلــمِ الل
ا َمن َســل  ثُــم ــي  َرب  ــاَوَصــل َعن َغْنــُه  َبل  بِــي الن َعَلــى 
رِْفَعُتُهَوأْعِطــِه َيــا َرب َمــا َوَعدتــُه َغــًدا  بَِهــا  ْتَبــٍة  ر مِــْن 
ُزْمَرتِِه(١) فِي  اُه  َرب َيا  اُه فِــي جِيَرتِِهَواْحُشــْرَنا  َواْجَعْلَنــا َيــا َرب
ــَالَما َوالس ــَالَة  الص ــاَوأَْبلِــغِ  ــَراَم ــِك ـــُه الْ ــُه وآلَ ــاَب ــَح أَْص
َولِِإلْخَوانِ ِألَْشــَياِخي  َمــانَِواغفِــْر  فِــي َحاِضــرٍ َوســائِرِ الز
بِالُْغْفَرانِ  ُهــم الل لِــَي  ْضــَوانَِواْختِــْم  ْحَمــةِ َوالر مِْنــَك َوبالر

قوله: «فِي ُزْمَرتِهِ»، أي: في جماعته وأصحابه.  (١)

ت األرجوزة المسّماة بجوهر النظام تم
في يوم إحدى عشر من شهر ربيع اآلخر سنة ١٣٢٩هـ

وكان تمام نقلها من المسودة يوم ١٩ من شهر جمادى اآلخرة 
سنة ١٣٢٩هـ والحمد هللا رّب العالمين.



أْحَمُدك يا اهللا عَلى تمامِ النعمة، فأنت المستحق لجميع المحامد يا ذا المّنة، 
وأصلي وأســلم على نبيك العظيم، ورســولك الكريم الذي أرســلته بشــرائع 
اِإلســالم، واصطفْيَته علــى جميع األَنــام، المبعــوِث بجواهِر النظام. ســيدِنا 
محمد بــن عبدِ اهللا الشــفيعِ يْوم تثبــُت فيه أقدام وتــزل فيه أقــدام، وعَلى آله 
وأصحابِه أهل الفضائــلِ واِإلْعظامِ. الذين بّلغوا عــن المصطفى؛ ما مأل الكون 

عظمًة وجالال، فكانوا أْهَل إجاللٍ وتفخيمٍ على مرورِ األيام.

وبعُد فقد نجَز ـ بحمد اهللا وتســديده ـ كتاُب «َجْوَهِر «النظــامِ». في ِعْلَميِ 
األَْديَــانِ واألَْحــَكامِ، وظهر في ثْوب قشــيبٍ يَليــق به، وقد وشــي بتعليقات 
للمصنف، وللفقير إلــى اهللا مصححه، في طبــع متقن نقي، نــدر أن يظهر فيه 

اْلَغَلط. في جمال ُيبهر الناظر، ويبهج الخاطر.

و«جوهر النظام» كتاٌب ال يملك المرء أن يعّبر عن كنوزه، وما احتوى عليه 
من غوالي المســائل، وذخائر العلم، إنــك لترى جاذبية عنــد مطالعته، وروعة 
تمتلك النفس بتحقيقه، وســهولة نظمه، وحسن تأليفه، يقذف إليك بدون مشقة 
ب ما َصُعب من مرامي  لَك إلى عويصٍ منها بال َعناء. وُيَقر ُدَرَر مســائله، وُيَوص
ح المســألَة بِِعلتِها ومْســلك َمأخِذها؛ حتى  الِفقه البعيد المدى، وكثيًرا ما ُيَوض
يكوَن القارئ مســتْجِمًعا لما يَكَتنُِفها من الُبرهان، أو يحيُط بها من التبيان. وهو 
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الجزء الرابع٤٥٦

ــٌد بديع وِســْفر جامع، حوى ما لم تَْحــوِهِ ِضخام  ْظم، بل ُمَنضمنظــوٌم ال كالن
ْره األَصُل ولغيره فات، وقــد ينأى كثير من الناس  ر ما لم ُيَحر المؤلفات، وَحــر
الشرعية، َولِكن المؤلَف في  عن المنظوم وتســتثقل النفُس األَراجيَز في الفنونِ 
هذه اُألرجوزة بذل عنايته، وأبدى مهارته، فأفرغها في قالب مقبول ســائغ لكل 

مطالع، كالشراب المعسول.
ثم مّيز أرجوَزتَه بحســن الّتْبويبِ والترتيبِ. وأضاف إليها شــيًئا كثيًرا مما 
نعتقد أنه من اجتهاده، وَماَزها من التعقيد والفتاَوى الواهية، وربما دعاه األصل 

إلى إيراد مسألة منها، ولكنه ُيْعِقُبها بأوجه البطالن.
ومن مزاياها شــمولها لكثير من المصطلحات الفقهية، وإضافته إلى فنونها 
مهمات للعالِم بها مالبسة، كباب الضوابط؛ فإنه جاء فيه بضبط ألفاظ، لم نقف 

الت. على ضبطها في المطو
ومن مزاياها استعمال كثير من مفردات اللغة اْلُعَمانِّية، الخاصة بتلك القبائل 
ذات األَُرومة العربية العريقة، قد أهملها أصحــاب المعاجم اللغوية، َوَلْو اعتنى 
بها وبمدلوالتها بعض أهل العلم لكان فيها تآليف مهمة، تزيد العربية اتســاًعا 
وثَْرَوًة، ولعناية المؤلف بإفادة العامة، وما أحوجها إلى تلقينها العلم بكل وسيلة 
جعل أرجوزته في غاية السهولة، واحتوائها على ألفاظ تفهمها هنالك العامة، بل 

تناول حتى بعض ألفاظ عامية في ذلك الوسط، على ما يغلب في الظن.
التشريع  ومن مزاياها أن اختصت بجمع كثير من اآلداب اِإلسالمية وِحَكم 
ْت ببعضِ أســرار اللغة العربية في االســتعمال. فقد اســتعمل اللغة الشاذة  وأََلم
ـ (لم) تــارة، وإهمالها طوًرا، وجزمه بها بالســكون  وغير المشــهورة، كنصبه ب
المقــّدر على حرف العلــة، وكل ذلك وارد فــي اللغة، على أنــه لغة لقوم من 
العرب، عند بعض أهل العلم، على ما فيه من القول، ووجوه من اإلعراب عند 
لة بما يقرب من  ـ (لم) شــواهد، لكنها ُمَؤو الجمهور من العلماء، وفي النصب ب



٤٥٧ الجزء الرابع كلمة المصحح

المشــهور، فما يقال هنالك يقال هنا، أما ورود الفعل بعد لم مرفوًعا فلغة أثبتها 
ابن مالك، من شواهدها:

َلْيَفاِء لَْم ُيوفُوَن بِالَْجارِلَْوَال َفَوارُِس َمْن نِْعمٍ َوأَْسَرتُُهْم َيْوَم الص
ومن شواهد الجزم بالسكون المقدر على حرف العلة قوله:

َتْنِمي َواْألَْنَبــاء  َيأْتِيــَك  ِأَلَْم  زَِياد َبنِــي  لَُبوُن  َالَقــْت  َبَما 
وفي هذا المقام تأويالت ليس هذا محلهــا فلتطلب من كتب العربية. وهل 
لنا أن نحكم بكون ما استعمله المؤلف من لغات بعض قبائل ُعمان، ذلك ما ال 
يجوز لنا القــول فيه. واللغات ممــا ال يصح الحكم فيه لغير مــن وقف عليها 
بمالبســة أهلها، واســتقر البحث في ربوعها، كما كان أئمة اللغــة يفعلون في 

الصدر األول.

َمَزايا هذه األرجــوزة كثيرة، يقف عليها مــن تصفحها، وكلما  وبالجملة أن 
أجاد التأمل في مواضعها انكشــف له من مكنونها ما ال يقدر مــن لَبابِ اْلِعْلمِ، 
العلم، ودرجــة اجتهاده، مع وقوفه على  ووقف على براعة المؤلف وتبحره في 
دقائق الحال الحاضرة؛ من حيث السياســة االستعمارية؛ التي طالما لعبت أدواًرا 
في تلك األرجاء النائية، ولم تزل كذلك مما هو جدير بأهل العلم أن يحيطوا به 
علًما قبل غيرهم، بل مــن الواجب عليهم كي يعطوه حكمه الشــرعي، ويعلموا 
كيف يكون العمــل تلقاءه وبابتعاد أهــل العلم عن تلك المواقــف اتخذ العدو 
المعاول، لهدم ما يعترضه في سبيل مطامعه، ومن سكوتهم وجد حجة يلعب بها 
َقُهم بمكائِدِه ودهائه،  على عقول الذين ضعفت نفوسهم، وسذجت أفكارهم، فطو
ون وراءهم ويالٍت ونكباٍت لَِقومهم، وال حول وال  حتى أمسوا في اْلهالكين يَُجر
قوة إال باهللا العلّي العظيم، اللُهم انصر من نصر الدين َواْخُذْل من َخَذله، وانصرنا 

على القوم الكافرين والظالمين وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله.





ådÉãdG  AõédG

كتاُب اِإلباحة.................................................................................................................................................................... ٧
باُب التَعاُرِف............................................................................................................................................................. ٧
باب الداللة............................................................................................................................................................. ١٨
٢١ ...............................................................................................................ِ باُب ما يباُح في جانبِ األيتام
كتاُب العطايا................................................................................................................................................................. ٢٦
٣٢ ................................................................................................................................................................. كتاُب اِإلقرارِ
كتاب األمانة.................................................................................................................................................................. ٤١
٤٧ .............................................................................................................................................................. باُب اللَقَطْه
٥٣ .............................................................................................................................................................

باُب اْلَوقْفِ
٥٧ ...........................................................................................................................................................

افَِيةِ باُب الص
٥٩ .......................................................................................................................................ِ باُب أْموالِ اْلَمَساجِد
كتاُب األَْمَوالِ................................................................................................................................................................ ٧١
٧١ ...........................................................................................................................................................

باُب اِإلَجارةِ
ِريكِ في اْلَعملِ............................................................................................................................... ٨٦ باُب الش
ه األَْمَواُل من حريمٍ َوَغْيِره................................................................................... ٩٣ باُب ما تستِحق
باب السواقي......................................................................................................................................................... ٩٩

¢Sô¡ØdG



٤٦٠

باُب اْلَحِريمِ........................................................................................................................................................ ١٠٥
باُب الطُرقِ.......................................................................................................................................................... ١٠٨
١١٣ ..................................................................................................................................... باُب َصْرِف اْلَمَضار
باُب المواِت َواألَْودِيَةِ................................................................................................................................ ١١٧
باُب َقْسُم األموال.......................................................................................................................................... ١٢٠
كوِك........................................................................................................................................................ ١٢٧ كتاُب الص
١٣٧ .......................................................................................................................................................... كتاُب الْوَصاَيا
باُب اِإليَصاِء....................................................................................................................................................... ١٣٧
١٤٦ ........................................................................................................................................................ باُب اْلَوِصي
١٥١ ......................................................................................................................................... باب إنفاذ الوصايا
١٧٢ .................................................................................................................................... باُب وِصيةِ األَقَربِيَن
١٧٦ ......................................................................................................................................................... كتاب الميراث
َهامِ........................................................................................................................................... ١٧٨ باُب ذوِي الس
١٨٢ ........................................................................................................................................................

باُب اْلَعَصَبةِ
١٨٧ ...................................................................................................................................................... باُب األَْرحام
باُب موانعِ اِإلرث......................................................................................................................................... ١٩٢
كتاب نظام العالم.................................................................................................................................................. ١٩٩
باُب اِإلمام........................................................................................................................................................... ٢٠١
٢١٣ ............................................................................... باُب األمِر بالمعروِف والنْهيِ عنِ الُمْنكِر
٢٢٣ .......................................................................................................................................................

باُب الحدودِ
فصل حد المرتد............................................................................................................................................. ٢٢٤
فصل حد المحارب..................................................................................................................................... ٢٢٥
٢٢٨ .......................................................................................................................................... ارقِ الس فصُل حد
٢٣٤ ............................................................................................................................................. انِي الز فصُل حد



٤٦١ الفهرس

٢٤١ ........................................................................................................................................... فصُل حد القاذِِف
٢٤٥ ........................................................................................................................................................ فصُل اللعانِ
فصل حد الشارب......................................................................................................................................... ٢٤٧
باب الجهاد......................................................................................................................................................... ٢٥٠
كتاُب القضاِء............................................................................................................................................................. ٢٦٢
باُب صفةِ اْلقاِضي َوآَدابِْه........................................................................................................................ ٢٦٢
باُب الدعاوِي.................................................................................................................................................... ٢٦٧
٢٧٢ .............................................................................................................................................................

باُب اْلَبيَنةِ
فصُل تعاُرضِ اْلَبيَناِت................................................................................................................................ ٢٨٣
باُب اْلَيِمينِ.......................................................................................................................................................... ٢٨٦
ماِء.............................................................................................................................. ٢٩١ باُب القضاِء في الد

™HGôdG  AõédG

َنُن واآلداُب................................................................................................................................................. ٣١٣ الس
باب العلم............................................................................................................................................................. ٣١٣
٣٢٣ ........................................................................................................................................................... باُب اْلَعْقلِ
باُب النية............................................................................................................................................................... ٣٢٧
٣٢٩ ............................................................................................................................................

باُب ُسَننِ اْلِفْطَرةِ
٣٣٦ ..............................................................................................................................................

باُب َسْتِر اْلَعْوَرةِ
٣٤١ ........................................................................................................................................................ باُب اللَباسِ
ْربِ.................................................................................................................................... ٣٤٦ باُب األَْكلِ والش
٣٥١ ........................................................................................................................................................... بباُب الط



٤٦٢

ْزقِ........................................................................................................................................................... ٣٥٣ باُب الر
٣٥٧ ......................................................................................................................................... باُب حق اْلَوالَِديْن
٣٥٨ ...............................................................................................................................................ِ ِحم الر باُب حق
٣٥٩ ................................................................................................................................................ باُب حق اْلجارِ
٣٦١ ...........................................................................................ِ المِ َوُهَو من حقوقِ اِإلْسالم باُب الس
باُب االْستئَذان................................................................................................................................................. ٣٦٤
٣٦٥ ....................................................................................................................................................... ارِقِ باُب الس
َفِر............................................................................................................................................................ ٣٦٦ باُب الس
٣٦٧ ....................................................................................................................................................

باُب النِصيَحةِ
باب االعتذار..................................................................................................................................................... ٣٦٨
٣٦٩ ............................................................................................................................................................

باُب اْلِغيَبةِ
باُب اْلَحَسدِ......................................................................................................................................................... ٣٧١
٣٧٢ .................................................................................................................................... باُب اْلُعْجبِ َواْلِكْبِر
٣٧٣ .......................................................................................................................................................... باُب النَفاقِ
٣٧٥ ..........................................................................................................................................

باُب آدابِ التالََوةِ
٣٧٨ .......................................................................................... باُب تفسيِر كلماٍت ِمَن القرآنِ وغْيِره
َوابِط.................................................................................................................................................... ٣٩٦ باُب الض
باُب جامعِ اآلَدابِ........................................................................................................................................ ٣٩٩
٤١٧ .........................................................................................................................................................ِ باُب الِحَكم
باُب أسبابِ اِإلثمِ.......................................................................................................................................... ٤٢٦
ْوَبةِ............................................................................................................................................................ ٤٣٠ باُب الت
باب الزهد............................................................................................................................................................ ٤٣٩
باب الدعاء.......................................................................................................................................................... ٤٥٠
كلمة المصحح................................................................................................................................................. ٤٥٥



تنبيه
التعليــق (٢) في صفحة  نبّين للقارئ الكريــم أن المصحح المذكــور تحت 
التعليق  أبو إســحاق اطفيش وكذلك نســتدرك على  الشــيخ  (١٧١) هو غير 
المذكــور أن زيارة الشــيخ ماجد للنور الســالمي كانت في قريــة بني صبح 
والمحادثة كانت بها ونتيجتها جعل المســألة اجتهادية وأن الشيخ ماجد راجع 

عن تخطئته فيها. انظر نهضة األعيان ص ١٣١ ـ ١٣٣.






